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شكر وتقدير

هــذا التقريــر مثــرة حلقــة عمــل للخـراء نُظّمــت عــى مــدى يومــن بشــأن القانــون الــدويل اإلنســاين والرشيعــة اإلســامية يف
النزاعــات املســلحة املعــارصة .وعقــدت حلقــة العمــل يف مقــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر (اللجنــة الدوليــة) بجنيــف
يومــي  29و 30ترشيــن األول /أكتوبــر  .2018ومــا كان لهــذا الحــدث أن ينعقــد لــوال دعــم وتعــاون املشــاركني والعديــد
مــن موظفــي اللجنــة الدوليــة  -يف املقــر الرئيــي ويف البعثــات امليدانيــة .ومــا كانــت ستتســنى أيضـاً صياغــة هــذا التقريــر
أو نــره لــوال املســاهامت التــي قدمهــا زمالؤنــا يف اللجنــة الدوليــة.
ونــود ،أوالً وقبــل كل يشء ،أن نعــرب عــن امتناننــا للخـراء ولزمالئنــا يف اللجنــة الدوليــة الذيــن شــاركوا يف حلقــة العمــل.
ونتوجــه بالشــكر الخــاص إىل الســيدة كريســتينا بيالندينــي ،الرئيســة الســابقة لوحــدة الخدمــات االستشــارية يف مجــال
القانــون الــدويل اإلنســاين باللجنــة الدوليــة ،والســيد دومينيــك لــوي ،نائــب مديــر دائــرة القانــون الــدويل والسياســات،
إذ إن الدعــم الــذي قدمــاه خــال املراحــل األوىل مــن تخطيــط حلقــة العمــل وتنظيمهــا كان مهــاً للغايــة .ونظمــت
الســيدة جاكلــن أيشــيامن ،مســاعدة ومديــرة للمعلومــات ،جميــع الجوانــب اللوجســتية لهــذا االجتــاع وأرشفــت عليهــا،
ونتوجــه إليهــا أيضـاً بجزيــل الشــكر .وقدمــت الســيدة ســيلفيا ســكوزيا ،املتدربــة القانونيــة الســابقة يف وحــدة الخدمــات
االستشــارية ،والســيد كيفــن كارلــن ،املتــدرب القانــوين الحــايل ،مســاعدة ال تقــدر بثمــن يف تنســيق مختلــف جوانــب حلقــة
العمــل ،ونحــن نعــرب عــن امتناننــا لهــا .ونــود أيض ـاً أن نشــكر جميــع املتدربــن القانونيــن الذيــن عملــوا كمدونــن
للمالحظــات أثنــاء حلقــة العمــل ،ونشــكر الســيدة لــويس بواتــارد ،مديــرة مــروع يف املجــال القانــوين ،عــى كل مــا قدمتــه
مــن مســاعدة.
الدكتور أحمد الداودي
مستشار قانوين
(الرشيعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي)
اللجنة الدولية للصليب األحمر

الدكتورة آن كوينتني
رئيسة وحدة الخدمات االستشارية يف مجال
القانون الدويل اإلنساين
اللجنة الدولية للصليب األحمر
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تصدير

السيد بيرت ماورير ،رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر
تعمــل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر (اللجنــة الدوليــة) ،بوصفهــا املنظمــة املرجعيــة يف مجــال القانــون الدويل اإلنســاين،
عــى ضــان االلت ـزام بالقواعــد واملعايــر والســلوكيات التــي تحــد مــن تأثــر النزاعــات املســلحة .وبالنظــر إىل مــا تســببه
النزاعــات مــن معانــاة شــديدة ،فــإن مــن الــروري إيجــاد رؤى مشــركة يف كيفيــة منــع وقــوع انتهــاكات القانــون الــدويل
اإلنســاين وحاميــة كرامــة اإلنســان.
ويضطلــع املتــررون مــن النزاعــات ،أفـرادا ً كانــوا أو مجتمعــات محليــة ،والجهــات املحليــة املؤثــرة ،بــدور بالــغ األهميــة يف
تكريــس احـرام القانــون .ولهــذا الســبب ،فنحــن نؤمــن إميانـاً راســخاً بــرورة بنــاء عالقــات قامئــة عــى الثقــة مــع الجهــات
الفاعلــة الثقافيــة والدينيــة ،ونشــارك يف كل حــوار ب ّنــاء بشــأن ســبل العمــل معـاً لدعــم القانــون الــدويل اإلنســاين ،ومــن ثــم
منــع االنتهــاكات وحاميــة املجتمعــات املحلية.
وقــد دافعــت اللجنــة الدوليــة منــذ عــام  1954عــن أهميــة التفاعــل مــع الثقافــات األخــرى بشــأن القيــم اإلنســانية .ورأى
رودولفــو أولغيــايت ،الــذي كان عضــوا ً يف اللجنــة الدوليــة يف ذلــك الوقــت ،أن جميــع الديانــات الكــرى يف العــامل تتضمــن
القــدر نفســه مــن امل ُثــل العليــا التــي تقــوم عليهــا الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر (الحركــة) ،وأقــر بــأن
ذلــك يتيــح فرصــة لتوثيــق أوارص التعــاون مــع الجهــات الفاعلــة الدينيــة.1
ومنــذ ذلــك الحــن ،اتضحــت لنــا يف الكثــر مــن املناســبات ِ
الصــات العديــدة القامئــة بــن القانــون الــدويل اإلنســاين
ومختلــف األديــان يف العــامل ،وهــو مــا أتــاح لنــا إعــادة تأكيــد هدفنــا املشــرك – أال وهــو تفــادي املعانــاة اإلنســانية
والتخفيــف مــن حدتهــا أينــا وجــدت ،وحاميــة الحيــاة والصحــة ،وضــان احــرام اإلنســان  -واستكشــاف إمكانيــات
جديــدة للعمــل مع ـاً مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف.
وقــد عملــت اللجنــة الدوليــة ،طيلــة ثالثــة عقــود خلــت تقريب ـاً ،عــى إرشاك علــاء الرشيعــة اإلســامية واملؤسســات
اإلســامية يف حــوار بشــأن القانــون الــدويل اإلنســاين والعمــل اإلنســاين ،بغيــة إيجــاد رؤى مشــركة يف كيفيــة مســاعدة
املترضريــن مــن النزاعــات املســلحة وحاميتهــم.
ويكتــي تعزيــز هــذه املشــاركة أهميــة بالغــة ألســباب عمليــة وميدانيــة .فالرشيعــة اإلســامية تــؤدي دورا ً أساســياً يف
حيــاة أكــر مــن  1,7مليــار مســلم يف العــامل .ونحــن عــى علــم بــأن امل ُثــل العليــا التــي تلتــزم بهــا الحركــة لهــا مــا يقابلهــا
يف اإلســام ،وقــد ســعت الرشيعــة اإلســامية ،قبــل قــرون مــن وضــع القانــون الــدويل اإلنســاين ،إىل مراعــاة البعــد اإلنســاين
يف النزاعــات املســلحة.
وينطــوي القانــون الــدويل اإلنســاين وأحــكام الرشيعــة اإلســامية يف النزاعــات املســلحة عــى األهــداف األساســية نفســها،
وقــد وضعــت الرشيعــة اإلســامية قواعــد مفصلــة لتنظيــم مســألة اســتخدام القــوة يف أوقــات الحــرب .وبالنظــر إىل أن ثلثــي
إجــايل النزاعــات تــدور يف بلــدان إســامية ،فإنــه يتعــن علينــا تعزيــز إملامنــا بالرشيعــة اإلســامية ،واكتســاب قــدر مــن
الدرايــة بهــا يك نــؤدي عملنــا بصــورة أنجــع.
وتلتــزم اللجنــة الدوليــة بتعزيــز الحــوار مــع األوســاط اإلســامية يف إطــار هدفهــا األوســع املتمثــل يف إرشاك الزعــاء
الدينيــن يف معالجــة القضايــا اإلنســانية .وتشــكل حلقــة عمــل الخ ـراء املتعلقــة بالقانــون الــدويل اإلنســاين والرشيعــة
اإلســامية يف النزاعــات املســلحة ،التــي عقــدت يف جنيــف يف ترشيــن األول /أكتوبــر  ،2018مســاهمة قيمــة يف إطــار
مواصلــة مناقشــة الترشيعــات اإلســامية املتعلقــة بالنزاعــات املســلحة .وقــد أعــرب جميــع املشــاركني يف حلقــة العمــل عــن
رغبتهــم يف إطــاع جمهــور أوســع نطاق ـاً عــى نتائــج مداوالتهــم.
ويوجــز التقريــر التــايل وقائــع حلقــة العمــل .ويطــرح نقــاط التقــارب والتبايــن بــن الرشيعــة اإلســامية والقانــون الــدويل
اإلنســاين فيــا يتعلــق بخمســة مجــاالت محــددة مــن العمليــات التــي تشّ ــكل العمــود الفقــري لعمــل اللجنــة الدوليــة.
وميكــن أن تشــكل املناقشــات التــي دارت يف حلقــة العمــل حافـزا ً يدفــع إىل إجـراء املزيــد مــن البحــوث وأساسـاً لتحســن
التعــاون مــع الجهــات التــي تتواصــل معهــا اللجنــة الدوليــة يف العــامل اإلســامي.
ونشــكر مــرة أخــرى جميــع الخـراء الذيــن ســاهموا يف حلقــة العمــل ويف إصــدار هــذا املنشــور ،ليــس ملشــاركتهم يف ذلــك
فحســب ،ولكــن أيضـاً اللتزامهــم مبواصلــة التعــاون معنــا ومشــاطرتنا االعتقــاد بأننــا نســتطيع معـاً تحســن حيــاة ماليــن
األشــخاص املترضريــن مــن النزاعــات املســلحة.
1

Tribune de Genève, “La Croix-Rouge doit comprendre les croyances étrangères à l’Occident”, 28 October 1954
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مقدمة

السيد أحمد الداودي ،مستشار قانوين (الرشيعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي)
وحدة الخدمات االستشارية يف مجال القانون الدويل اإلنساين
تتمثــل مهمــة اللجنــة الدوليــة يف حاميــة أرواح ضحايــا النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى وكرامتهــم ،وتفــادي
املعانــاة بنــر أحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين واملبــادئ اإلنســانية العامليــة وتعزيزهــا .ويظــل ضــان اح ـرام القانــون
الــدويل اإلنســاين أثنــاء النزاعــات املســلحة مهمــة محفوفــة بالصعوبــات .ويف الكثــر مــن األحيــان ،يكــون املدنيــون  -نتيجــة
االســتهداف املتعمــد أو النــزوح القــري أو العنــف الجنــي أو تدمــر املمتلــكات املدنيــة والثقافيــة  -الضحايــا الرئيســيني
لهــذه النزاعــات.
ويُن ّفــذ يف الوقــت الراهــن ثلثــا عمليــات اللجنــة الدوليــة تقريب ـاً يف بلــدان إســامية حيــث تتزايــد النزاعــات املســلحة؛
وتخصــص اللجنــة الدوليــة نســبة مامثلــة مــن ميزانيتهــا لهــذه العمليــات .وتعمــل اللجنــة الدوليــة منــذ مــا يقــرب مــن
ثالثــة عقــود عــى إرشاك املؤسســات اإلســامية وعلــاء الرشيعــة اإلســامية أو تســعى إىل إرشاكهــم يف الجهــود التــي تبذلهــا
مــن أجــل حاميــة ضحايــا النزاعــات املســلحة يف هــذه البلــدان ومســاعدتهم .ومتثــل الرشيعــة اإلســامية أحــد أقــدم النظــم
القانونيــة القامئــة ،وقــد وضعــت قواعــد مفصلــة تنظــم كيفيــة خــوض الحــروب .ولذلــك ،بــرزت األهميــة القصــوى لتعــاون
اللجنــة الدوليــة  -عــى الرغــم مــا لديهــا مــن خــرة قانونيــة وميدانيــة  -مــع خ ـراء مــن مختلــف املشــارب يف العــامل
اإلســامي واالســتفادة مــن معارفهــم مــن أجــل تعزيــز احـرام القانــون الــدويل اإلنســاين وتخفيــف معانــاة ضحايــا النزاعــات
املســلحة يف البلــدان اإلســامية.
وقــد جمعــت حلقــة العمــل هــذه خ ـراء مرموقــن يف الرشيعــة اإلســامية والقانــون الــدويل اإلنســاين مــن  23بلــدا ً  -يف
أفريقيــا والــرق األوســط وآســيا وأوروبــا وأمريــكا الشــالية – وســنحت لهــم فرصــة مناقشــة عــدد مــن التحديــات
املحــددة املتصلــة بالقانــون الــدويل اإلنســاين يف النزاعــات املســلحة املعــارصة .و ُمثّلــت ســائر بقــاع العــامل اإلســامي يف حلقــة
العمــل؛ وشــارك فيهــا أيضـاً خـراء يف الرشيعــة اإلســامية مــن أوروبــا وأسـراليا وأمريــكا الشــالية .وأثــرى تنــوع مجــاالت
خــرة املشــاركني وخلفياتهــم املهنيــة  -بعضهــم أكادمييــون وينتمــي البعــض اآلخــر منهــم إىل مؤسســات ومنظــات إســامية
ودوليــة مختلفــة – أميــا إثـراء املناقشــات التــي دارت يف حلقــة العمــل بشــأن التحديــات املعقــدة التــي تنشــأ يف النزاعــات
املســلحة املعــارصة.
وشــملت حلقــة العمــل خمســة مواضيــع تشــكل مصــدر اهتــام وقلــق يف عاملنــا املعــارص ،وهــي :ســر العمليــات العدائية،
وحاميــة الرعايــة الصحيــة ،واالحتجــاز يف النزاعــات املســلحة ،والحاميــة الخاصــة لألطفــال ،واإلدارة الســليمة والكرميــة
لجثــث املــوىت.
ومهــدت حلقــة العمــل هــذه الســبيل أمــام تعزيــز التعــاون بــن علــاء الرشيعــة اإلســامية واللجنــة الدوليــة .وتضمنــت
أهدافهــا العامــة تعزيــز التعــاون بــن الخ ـراء يف القانــون الــدويل اإلنســاين وعلــاء الرشيعــة اإلســامية ،وإتاحــة الفرصــة
أمــام هــؤالء الخـراء ملناقشــة التحديــات امليدانيــة والقانونيــة التــي تواجــه اللجنــة الدوليــة يف الســياقات اإلســامية .ومتثلت
أهــداف حلقــة العمــل فيــا يــي:
1.1متكني خرباء القانون الدويل اإلنساين والخرباء يف الرشيعة اإلسالمية من مناقشة التحديات املتصلة بالقانون الدويل
اإلنساين والناشئة يف النزاعات املسلحة املعارصة ،وال سيام يف العامل اإلسالمي ،واألنشطة التي تضطلع بها اللجنة الدولية
يف هذا الصدد؛
2.2إثراء اسرتاتيجيات اللجنة الدولية وسياساتها اإلقليمية بالتوصيات التي يقدمها الخرباء يف الرشيعة اإلسالمية؛
3.3تحفيز اهتامم العلامء والخرباء بإجراء بحوث يف القضايا امليدانية والقانونية موضع املناقشة يف حلقة العمل؛
4.4استكشاف إمكانيات التعاون بني اللجنة الدولية والخرباء يف الرشيعة اإلسالمية بصفتهم الشخصية و /أو يف إطار
مؤسساتهم؛
5.5طرح مواضيع للمناقشة يف حلقات العمل التي ستنظم مستقبالً للخرباء يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل اإلنساين.
وينقســم هــذا التقريــر إىل ثالثــة أج ـزاء ،ويتألــف الجــزء األول منــه مــن عرضــن يتنــاوالن عمليــات اللجنــة الدوليــة يف
البلــدان اإلســامية ،وقــد قــدم هذيــن العرضــن الســيد إيــف داكــور ،املديــر العــام للجنــة الدوليــة ،والســيدة آن كوينتــن،
رئيســة وحــدة الخدمــات االستشــارية يف مجــال القانــون الــدويل اإلنســاين باللجنــة الدوليــة .وركــز الســيد إيــف داكــور عــى
أهميــة الحــوار الــذي تجريــه اللجنــة الدوليــة مــع املؤسســات اإلســامية وعلــاء الرشيعــة اإلســامية؛ ووصــف أيضـاً مــدى
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تعقيــد البيئــة التــي تعمــل فيهــا اللجنــة الدوليــة ،واقــرح طرقـاً لتوفــر حاميــة ومســاعدة أكــر فعاليــة للمترضريــن مــن
النزاعــات املســلحة .وبيّنــت الدكتــورة كوينتــن بعــض االتجاهــات املشــركة بــن النزاعــات املســلحة املعــارصة التــي ميكــن
مالحظتهــا أيضـاً يف البلــدان اإلســامية.
ويتألــف الجــزء الثــاين مــن نصــوص العــروض التــي أدىل بهــا املتحدثــون يف ســت جلســات وموجـزات عــن املناقشــات التــي
أعقبــت كل عــرض .وقُـ ّدم عرضــان خــال الجلســة األوىل .وميثــل العــرض األول ،الــذي قدمتــه الســيدة لينــديس كامــرون،
رئيســة وحــدة املستشــارين القانونيــن املتخصصــن باللجنــة الدوليــة ،وصف ـاً مخت ـرا ًللقانــون الــدويل اإلنســاين  -كونــه
مجموعــة مــن القوانــن التــي تنظــم النزاعــات املســلحة  -ويتطــرق بإيجــاز إىل التحديــات التــي يواجههــا يف الوقــت
الراهــن .أمــا العــرض الثــاين فقــد قدمــه الســيد أحمــد الــداودي ،املستشــار القانــوين يف الرشيعــة اإلســامية والفقه اإلســامي
باللجنــة الدوليــة ،وعــرض فيــه مختلــف املبــادئ اإلنســانية املكرســة يف الرشيعــة اإلســامية التــي ميكــن أن تســاعد يف تعزيــز
اح ـرام القانــون الــدويل اإلنســاين يف النزاعــات املســلحة املعــارصة يف الســياقات اإلســامية وتخفيــف معانــاة األشــخاص
املترضريــن .وكان الهــدف مــن تقديــم هذيــن العرضــن إيجــاد ســياق ملناقشــة خمســة تحديــات محــددة تواجــه اللجنــة
الدوليــة أثنــاء النزاعــات املســلحة .وتضمنــت الجلســات الخمــس األخــرى عروضـاً تناولــت هــذه التحديــات الخمســة مــن
منظــور القانــون الــدويل اإلنســاين والرشيعــة اإلســامية والخــرة امليدانيــة.
ويتضمــن الجــزء الثالــث اســتنتاجات حلقــة العمــل وتوصياتهــا .ويــرد جــدول أعــال حلقــة العمــل وقامئــة املشــاركني يف
امللحقــن  1و.2
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الجزء األول

1.1كلمة ترحيب

السيد إيف داكور ،املدير العام للجنة الدولية للصليب األحمر
أقامــت اللجنــة الدوليــة حــوارا ً ثريـاً ومثمـرا ً للغايــة مــع املؤسســات اإلســامية وعلــاء الرشيعــة اإلســامية .وشــكل هــذا
الحــوار عن ـرا ً أساســياً يف نجــاح عملنــا  -ليــس لصالحنــا كمنظمــة فحســب ،ولكــن أيض ـاً لصالــح األشــخاص املترضريــن
مــن النزاعــات .وميكــن يل ،وقــد أمضيــت أكــر مــن  20ســنة يف العمــل لــدى اللجنــة الدوليــة ،أن أؤكــد أن هــذا الحــوار قــد
د ّعــم بشــكل كبــر الجهــود التــي نبذلهــا مــن أجــل حاميــة املحتاجــن ومســاعدتهم .وتكتــي حلقــة العمــل هــذه أهميــة
محوريــة ،حيــث إنهــا ال متثــل اســتمرارا ً لجهودنــا املبذولــة فحســب ،بــل متثــل أيضـاً معلـاً بــارزا ً يف الجهــود التــي تبذلهــا
اللجنــة الدوليــة مــن أجــل التوصــل إىل فهــم أفضــل للرشيعــة اإلســامية وألوجــه تشــابهها مــع القانــون الــدويل اإلنســاين.
ونحــن نعيــش يف زمــن ال يســود فيــه الكثــر مــن التوافــق يف اآلراء عــى املســتوى متعــدد األطـراف ،وال ميكــن فيــه التوصــل
إالّ للنــزر القليــل مــن الحلــول .ومــن املرجــح أن يســتمر هــذا الحــال يف املســتقبل املنظــور .وكــا نعلــم جميع ـاً ،فقــد
أصبحــت النزاعــات معقــدة ومتجزئــة أكــر فأكــر .وتســتخدم الــدول وكالء غــر تابعــن للحكومــات ومنظــات خاصــة
للقتــال نيابــة عنهــا أو لصالحهــا .ومبــوازاة ذلــك ،فقــد حــدث تحــول يف الطريقــة التــي تنفــذ بهــا العمليــات العدائيــة.
وتفــرض أســاليب الحــرب القدميــة تحديــات جديــدة ،مثــل الحصــار وقطــع إمــدادات امليــاه .ويتحمــل املدنيــون ،عــى نحــو
متزايــد ،وطــأة النزاعــات ،إذ شــهدت الفــرة مــا بــن عامــي  2010و 2016ارتفاعـاً يف عــدد الوفيــات بــن املدنيــن بســبب
النزاعــات املســلحة بأكــر مــن الضعــف .ويخصــص نحــو  %70مــن ميزانيــة اللجنــة الدوليــة امليدانيــة لبلــدان إســامية.

وكان لزامـاً عــى منظمتنــا أن تتخــذ ،يف هــذه البيئــة املعقــدة ،بعــض الخيــارات .ونحــن نلتــزم التزامـاً مطلقـاً مببادئنــا .ومــع
ذلــك ،فــا يكفــي أن نقــول إننــا محايــدون ومســتقلون وغــر متحيزيــن .بــل يجــب علينــا أن نعمــل باســتمرار عــى ترجمــة
هــذه األقــوال إىل أعــال هادفــة .وهــذا األمــر بالــغ األهميــة بالنســبة إلينــا .وعلينــا أن نفعــل ذلــك إذا أردنــا أن نظــل يف
الخطــوط األماميــة للنزاعــات املســلحة ،وأن نكــون قريبــن مــن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن آثــار هــذه النزاعــات ،وأن
نبــذل كل مــا يف وســعنا لفهــم احتياجاتهــم وتلبيتهــا .وقــد أصبــح هــذا القــرب الفعــي نــادرا ً يف العمــل اإلنســاين ،إذ تفضــل
حاليـاً العديــد مــن املنظــات – التــي مــا فتئــت أعدادهــا تتزايــد  -التعاقــد مــن الباطــن مــع رشكاء محليــن للعمــل نيابــة
عنهــا .وتعتقــد اللجنــة الدوليــة اعتقــادا ً راســخاً بأهميــة العمــل مــع الــركاء ،ولكــن ليــس عــن طريقهــم ،وذلــك مــن أجــل
الحفــاظ تحديــدا ً عــى قربنــا مــن األشــخاص املحتاجــن إىل الحاميــة واملســاعدة.
ونحــن مقتنعــون بالقــدر نفســه بــأن مــن الــروري أن نظــل عــى اتصــال وثيــق مــع جميــع أطـراف النزاعــات املســلحة،
بــرف النظــر عــن نــوع الجهــة التــي تنتمــي إليهــا وبــرف النظــر عــن التســميات املرتبطــة بهــا .ويشــكل الحــوار الــذي
نجريــه مــع الحكومــات والجهــات الفاعلــة مــن غــر الــدول وجهــات االتصــال الرئيســية األخــرى أم ـرا ً أساســياً بالنســبة
إلينــا ،وســيتعذر علينــا مــن دونــه حاميــة املترضريــن مــن النزاعــات ومســاعدتهم.
وضاعفــت اللجنــة الدوليــة ميزانيتهــا امليدانيــة يف الفــرة مــا بــن عامــي  2010و .2018ويعمــل اآلن نحــو  19,000موظــف
لــدى اللجنــة الدوليــة يف شــتى أنحــاء العــامل .ولكننــا نــدرك أن النمــو املؤســي لــن ميكّننــا وحــده مــن تحقيــق املزيــد.
ويتعــن علينــا أيضـاً التعــاون بشــكل أوســع نطاقـاً وأكــر فعاليــة مــع اآلخريــن وبنــاء الـراكات الســليمة.
ويشــكل الحــوار الــذي نجريــه مــع علــاء الرشيعــة اإلســامية واملؤسســات اإلســامية إحــدى هــذه الـراكات األساســية.
ومتثــل الرشيعــة اإلســامية ،إىل جانــب القانــون املــدين والقانــون العــام األنكلوسكســوين ،أحــد النظــم القانونيــة الرئيســية
الثالثــة يف العــامل يف الوقــت الراهــن  -وهــو النظــام الــذي وضــع قواعــد تنظــم ،بتفصيــل مســتفيض ،مســألة اســتخدام القــوة
يف النزاعــات املســلحة .ولقــد تعلمنــا الكثــر حتــى اآلن مــن حوارنــا مــع علــاء الرشيعــة اإلســامية .ومتثــل حلقــة العمــل
هــذه خطــوة أخــرى نحــو ترســيخ هــذا الحــوار والنظــر يف الســبل التــي متكننــا ،بصــورة جامعيــة ،مــن فعــل املزيــد.
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وترمــي حلقــة العمــل إىل تحقيــق األهــداف الخمســة التاليــة .ونــود ،يف املقــام األول ،أن نتبــادل وجهــات النظــر واآلراء
بشــأن التحديــات القانونيــة الحاليــة التــي نشــأت عــن النزاعــات املســلحة املعــارصة ،مــع الرتكيــز ،بالطبــع ،عــى العــامل
اإلســامي وعــى عمليــات اللجنــة الدوليــة يف الســياقات املتعلقــة بــه بوجــه خــاص .وثانيـاً ،يتمثــل هدفنــا يف الســعي إىل
إثـراء اسـراتيجياتنا وسياســاتنا اإلقليميــة بالتوصيــات التــي يقدمهــا خـراء الرشيعــة اإلســامية .ويتمثــل هدفنــا الثالــث يف
حفــز اهتــام العلــاء والخـراء بإجـراء بحــوث بشــأن املواضيــع والتحديــات امليدانيــة والقانونيــة التــي سـتُناقش يف حلقــة
العمــل .ورابع ـاً ،نرغــب يف استكشــاف إمكانيــات إقامــة تعــاون أوســع وأوثــق مــع الخ ـراء يف الرشيعــة اإلســامية ،ســواء
بصفتهــم الشــخصية أو يف إطــار املؤسســات التــي ينتســبون إليهــا .وأخ ـرا ً ،يتمثــل هدفنــا الخامــس يف طــرح مواضيــع
تســرعي االهتــام ملناقشــتها يف حلقــات العمــل التــي ســتعقد يف املســتقبل .وإذا نظرنــا إىل أنفســنا كشــبكة ،فعلينــا أن
نفكــر مســبقاً يف الخطــوات املقبلــة التــي ســنخطوها يف مســار تعاوننــا.
ويف الختــام ،اســمحوا يل بــأن أؤكــد مجــددا ً تقديــري لفريــق التنظيــم عــى إتاحــة هــذه الفرصــة املمتــازة لاللتقــاء بهــؤالء
الخـراء املوقريــن ،وأخــص بالذكــر زميــي الدكتــور أحمــد الــداودي عــى كل مــا بذلــه مــن جهــد لتحقيــق ذلــك .واســمحوا
يل أيضـاً بــأن أشــكر جزيــل الشــكر جميــع املشــاركني الذيــن قطــع البعــض منهــم مســافات طويلــة للغايــة لالنضــام إلينــا.
وأعتقــد أن هــذه اللحظــة لحظــة بالغــة األهميــة .وســتكون النتائــج التــي ســتتمخض عــن حلقــة العمــل هــذه مهمــة
للغايــة ،ليــس للجنــة الدوليــة فحســب ،بــل أيضـاً لألشــخاص الذيــن نســعى إىل خدمتهــم.
وشكرا ً لكم.
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2.2مقدمة عن عمليات اللجنة الدولية يف البلدان اإلسالمية

السيدة آن كوينتني ،رئيسة وحدة الخدمات االستشارية يف مجال القانون الدويل اإلنساين باللجنة الدولية
يشــكل هــذا الحــدث مناســبة مهمــة ،إذ جمعــت اللجنــة الدوليــة ألول مــرة مجموعــة متميــزة مــن العلــاء والخ ـراء يف
الرشيعــة اإلســامية والفقــه اإلســامي مــن شــتى أنحــاء العــامل .ومتثــل هــذه املجموعــة  23بلــدا ً – مــن أفريقيــا والــرق
األوســط وأوروبــا وأمريــكا الشــالية وآســيا .وســيضمن هــذا التنــوع مناقشــات ثريــة ومثمــرة.
ونشكركم مرة أخرى عىل قدومكم إىل جنيف للمشاركة يف هذا الحدث.
وتــدرك اللجنــة الدوليــة متــام اإلدراك أن الديــن مصــدر رئيــي لهويــة ماليــن النــاس يف شــتى أنحــاء العــامل .وعــى ســبيل
املثــال ،يــؤدي الديــن دورا ً مهـاً يف الديناميــات االجتامعيــة والسياســية واالقتصاديــة واألمنيــة يف العــامل اإلســامي .وبالنظــر
إىل أن كثـرا ً مــن النزاعــات املســلحة التــي نشــهدها اليــوم تــدور يف بلــدان إســامية ،فــإن ثلثــي عمليــات اللجنــة الدوليــة
تنفــذ يف بلــدان لإلســام فيهــا تأثــر بعيــد املــدى ،ومــن األمثلــة عــى ذلــك ســورية ،واليمــن ،والعـراق ،والصومــال ،ونيجرييــا.
وقــد الحظــت اللجنــة الدوليــة ظهــور بعــض االتجاهــات املشــركة بــن النزاعــات املســلحة املعــارصة .وميكــن رؤيــة هــذه
االتجاهــات أيضـاً يف البلــدان اإلســامية ،وهــي تتضمــن مــا يــي:
•التجزؤ .لقد تغريت طبيعة النزاع املسلح خالل العقد املايض ،وميكن مالحظة هذا التجزؤ عىل مستويات شتى.
− −يف العديد من البلدان ،مثل أفغانستان وسورية ومايل وجنوب السودان ،تتسم بيئة عمليات اللجنة الدولية بتزايد
تجزؤ ساحات القتال وبانتشار الجامعات املسلحة من غري الدول .وباإلضافة إىل ذلك ،ال متلك الكثري من هذه
الجامعات املسلحة هيكالً هرمياً مركزياً ميكن عن طريقه التواصل مع أفراد هذا الجامعات وتدريبهم عىل تنفيذ
أحكام القانون الدويل اإلنساين.
− −إن النظام الدويل نفسه يصبح أكرث تجزؤا ً .ويؤجج االستقطاب السيايس عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي ديناميات
النزاعات .وال تلوح يف األفق ،نتيجة لذلك ،أي نهاية للنزاعات الدائرة منذ عقود من الزمن ،وتتحول النزاعات
األحدث عهدا ً إىل أزمات ممتدة تتسم بتحديات مجتمعية طويلة األمد ومستويات عالية من العنف والفقر
والتخلف االقتصادي.
•انتقال الحروب إىل املناطق الحرضية .تجري العديد من النزاعات املسلحة يف الوقت الراهن يف املناطق الحرضية،
وما فتئ هذا االتجاه يتزايد .وبحلول عام  ،2030سوف تبلغ نسبة السكان الذين يعيشون يف املدن ثلثي سكان العامل،
وتتزايد أهمية فهم الطريقة التي تغري بها العوامل الدميوغرافية البيئة التي تعمل فيها املنظامت اإلنسانية .ويطرح
القتال يف املناطق املكتظة بالسكان أيضاً مسائل بالغة األهمية ترتبط بالقوانني والعمليات .ومن الرضوري احرتام املبادئ
التي تنظم سري العمليات العدائية ،ال سيام مبدأي التناسب واالحتياط ،إذ يتعني عىل أطراف النزاع أن تأخذ يف اعتبارها
وجود أعداد كبرية من املدنيني أثناء تنفيذ عملياتها يف املناطق الحرضية.
•تصاعد العنف املفرط .أصبحت أعامل العنف املفرط ضد املدنيني مامرسة مألوفة ،وكثريا ً ما ت ُعترب اإلصابات الهائلة بني
املدنيني نتيجة حتمية للحرب .ومن املهم أن نتصدى ،معاً ،لهذا السلوك ،حيث إنه من املمكن بل من الواجب تفادي
إيقاع إصابات بني املدنيني إىل أقىص حد ممكن.
•تزايد صعوبة تأدية العمل اإلنساين القائم عىل املبادئ .تزيد هذه االتجاهات مجتمعة من صعوبة حفاظ اللجنة
الدولية عىل إمكانية وصولها اآلمن إىل السكان املترضرين واملحتجزين أو توسيع نطاق هذا الوصول .وأبرز عدد من
الحوادث األمنية الخطرية التي وقعت يف الفرتة األخرية انعدام األمن وعدم استقرار البيئة التي نعمل فيها؛ وقد أصبح
من الصعب علينا حكامً ،يف تلك السياقات ،البقاء عىل مقربة من األشخاص املترضرين ،وأدى ذلك إىل الحد من حضورنا
حيث الحاجة إليه ماسة للغاية .ونحن نكافح يومياً من أجل وقف التدهور الحاصل يف احرتام القانون الدويل اإلنساين
والعمل اإلنساين؛ فالحفاظ عىل توفري خدمات طبية كافية وضامن احرتام الجرحى واملرىض وحاميتهم ،دون أي متييز
مجحف ،جانب رئييس من جوانب عملنا.
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وقــد أدركنــا ،لــدى رصدنــا لهــذه االتجاهــات ،مــدى أهميــة تحديــد مــا بوســعنا فعلــه ملواصلــة تعزيــز احـرام القانــون -
عــى الرغــم مــن الصعوبــات والتحديــات التــي تثريهــا النزاعــات املســلحة املعــارصة .وتحقيقـاً لهــذه الغايــة ،أجــرت اللجنــة
الدوليــة بحث ـاً  -أُطلــق يف وقــت مبكــر مــن هــذا العــام  -تنــاول كيفيــة تأثــر القواعــد الرســمية وغــر الرســمية عــى
الســلوك أثنــاء الحــرب .ومل يــدرس هــذا البحــث ســلوك القــوات العســكرية الحكوميــة فحســب ،بــل درس أيض ـاً ســلوك
مختلــف أنــواع الجامعــات املســلحة التــي تصادفهــا اللجنــة الدوليــة أثنــاء تأديــة عملهــا .وكان أحــد أغـراض هــذا البحــث
فهــم كيــف ميكــن ملوظفــي اللجنــة الدوليــة تعزيــز ضبــط النفــس داخــل صفوفهــم.
وخلص البحث إىل عدة توصيات تتضمن ما ييل:
•من املهم إدماج القانون يف عقيدة القوات املسلحة والجامعات املسلحة ويف تدريباتها وآليات االمتثال الخاصة بها،
حينام تكون هذه الجامعات املسلحة منظّمة بطريقة تحدد فيها السلطة املركزية والهرمية .ويعزز إدماج القانون ضبط
النفس يف ساحة القتال ،ولذلك ،فإن من املهم توفري التدريب املكثف والتعليم املناسب للقواعد.
•من الرضوري الرتكيز عىل القانون والقيم التي يستند إليها القانون عىل حد سواء؛ وهذا أكرث نجاعة من الرتكيز عىل
القانون فقط .وقد خلصنا إىل أن ربط القانون باملعايري والقيم التي تحرتمها أطراف النزاع املسلح ،مبا فيها املعايري
الدينية ،يعطي القانون مزيدا ً من القوة.
•اللجنة الدولية ال تقف وحدها يف بذل هذه الجهود .وميكن لكيانات خارجية أن تؤثر عىل سلوك القوات املسلحة
والجامعات املسلحة .وهذا الهدف هو بالتحديد أحد األهداف التي يسعى هذا االجتامع إىل تحقيقها ،حيث يتمثل
الهدف من مناقشاتنا يف نقاط التقارب بني القانون الدويل اإلنساين واإلسالم يف تحسني األوضاع عىل أرض الواقع وتعزيز
احرتام املبادئ والقيم التي يؤمن بها جميع الحارضين يف هذه القاعة.
وكــا ذكرنــا آنف ـاً ،فــإن جــزءا ً كب ـرا ً مــن عملنــا يُن ّفــذ يف بلــدان لإلســام فيهــا تأثــر قــوي ويحظــى فيهــا باالح ـرام عــى
نطــاق واســع .وبغيــة العمــل بفعاليــة يف هــذه البلــدان ،فإنــه يتعــن علينــا أن نع ّمــق فهمنــا لطبيعــة هــذه املجتمعــات.
ويعنــي ذلــك أيض ـاً تعزيــز فهمنــا للرشيعــة اإلســامية واملراجــع والقيــم الثقافيــة الكامنــة يف صميــم هــذه الرشيعــة.
ويجــب أن نتبــادل اآلراء مــع الخـراء يف الرشيعــة اإلســامية والفقــه اإلســامي  -وأن نســتمع إىل التوصيــات التــي يقدمونهــا
 بشــأن الســبل التــي تتيــح لنــا تعزيــز احـرام القانــون الــدويل اإلنســاين ،جنبـاً إىل جنــب ،وضــان اســتمرار قبــول عمــلاللجنــة الدوليــة املحايــد واملســتقل وغــر املتحيــز .ومتثــل حلقــة العمــل هــذه ســابقة ال مثيــل لهــا ،حيــث إنــه مل يحــدث
مــن قبـ ُـل أن اجتمــع خـراء يف القانــون الــدويل اإلنســاين وخـراء يف الرشيعــة اإلســامية وخـراء ميدانيــون تابعــون للجنــة
الدوليــة ملناقشــة القضايــا ذات االهتــام املشــرك.
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الجزء الثاين
مقدمة عن القانون الدويل اإلنساين
والرشيعة اإلسالمية يف النزاعات املسلحة

 .1التحديات الراهنة للقانون الدويل اإلنساين

السيدة لينديس كامرون ،رئيسة وحدة املستشارين القانونيني املتخصصني

يشــكل القانــون الــدويل اإلنســاين أحــد أقــدم فــروع القانــون الــدويل .وقــد ُشع يف تدوينــه يف أواخــر القــرن التاســع
عــر ،2وتعـ ّـن أن تُراعــى يف هــذا التدويــن مختلــف املســتجدات التــي شــهدتها طبيعــة الحــرب عــى مــر الســنني .واليــوم،
غـ ّـر التطــور التقنــي والطابــع املتغــر ألط ـراف الن ـزاع ،فض ـاً عــن عوامــل أخــرى ،املشــهد الــذي تــدور فيــه النزاعــات
املســلحة ،وهــو مــا يعــرض إطــار القانــون الــدويل اإلنســاين القائــم لتحديــات جديــدة .وتتنــاول هــذه املســاهمة خمســة من
هــذه التحديــات املعــارصة ،وهــي :انطبــاق القانــون الــدويل اإلنســاين عــى العمليــات الســيربانية التــي ت ُن ّفــذ يف النزاعــات
املســلحة ،وتل ّبــد الخطــوط الفاصلــة بــن القانــون الــدويل اإلنســاين ومنــوذج اإلرهــاب ،والنطــاق الجغـرايف لتطبيــق القانــون
الــدويل اإلنســاين ،وانطبــاق القانــون الــدويل اإلنســاين عــى عمليــات الســام ،والســؤال الشــامل عــن كيفيــة كفالــة احـرام
القانــون الــدويل اإلنســاين.

.أانطباق القانون الدويل اإلنساين عىل الحرب السيربانية

يف ظــل التقــدم املطــرد يف التكنولوجيــا ،بــدأ يــرز اتجــاه جديــد يف ســر العمليــات العدائيــة ،أال وهــو اســتخدام العمليــات
الســيربانية يف النزاعــات املســلحة .ويشــر مصطلــح «الحــرب الســيربانية» إىل العمليــات التــي تســتهدف ،لــدى اســتخدامها
كوســائل وأســاليب حــرب يف ســياق نـزاع مســلح ،حاســوباً أو نظامـاً حاســوبياً عــن طريــق دفــق مــن البيانــات .ومل ترتتــب
عــى الحــرب الســيربانية حتــى اآلن عواقــب إنســانية وخيمــة .ومــع ذلــك ،فثمــة قلــق مــن اآلثــار املســتقبلية املحتملــة
للهجــات الســيربانية التــي قــد تكــون واســعة النطــاق :وعــى ســبيل املثــال ،فــإذا اســتهدفت الهجــات الســيربانية نظــم
النقــل وشــبكات الكهربــاء والســدود واملنشــآت الكيميائيــة أو النوويــة ،فقــد تتســبب يف وقــوع إصابــات بــن املدنيــن،
وســترتتب عليهــا آثــار طويلــة األجــل تطــال حيــاة املترضريــن اليوميــة .وقــد تجـ ّر اآلثــار االرتداديــة للهجــات الســيربانية
املوجهــة ضــد األهــداف العســكرية عواقــب وخيمــة عــى الســكان املدنيــن .وعــى ســبيل املثــال ،فقــد يــؤدي قطــع
إمــدادات الكهربــاء إىل إعاقــة توفــر الخدمــات الطبيــة للمدنيــن ،مــا قــد يحــول دون حصــول الكثرييــن منهــم عــى
الرعايــة الطبيــة الرضوريــة.
ومــن هــذا املنطلــق ،مــن الــروري تحديــد متــى ينطبــق القانــون الــدويل اإلنســاين عــى الحــرب الســيربانية وكيــف.
وينظــم القانــون الــدويل اإلنســاين النزاعــات املســلحة ومييــز بــن الن ـزاع املســلح الــدويل والن ـزاع املســلح غــر الــدويل.
والنزاعــات املســلحة الدوليــة هــي نزاعــات تــدور بــن الــدول وتنظمهــا اتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام  1949والربوتوكــول
األول اإلضــايف إىل اتفاقيــات جنيــف املــؤرخ  8حزيـران /يونيــو (الربوتوكــول اإلضــايف األول) ،يف حــن متثــل النزاعــات املســلحة
غــر الدوليــة النزاعــات التــي تنشــب بــن جامعــة مســلحة مــن غــر الــدول ودولــة مــن الــدول ،أو بــن جامعتــن مســلحتني
أو أكــر مــن الجامعــات مــن غــر الــدول ،وتحكمهــا املــادة  3املشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف والربوتوكــول الثــاين اإلضــايف إىل
اتفاقيــات جنيــف املــؤرخ  8حزيـران /يونيــو ( 1977الربوتوكــول اإلضــايف الثــاين) .وباإلضافــة إىل هــذه املعاهــدات ،فهنــاك
التزامــات نابعــة مــن القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف ملزمــة ألط ـراف الن ـزاع يف النزاعــات املســلحة الدوليــة والنزاعــات
املســلحة غــر الدوليــة عــى حــد ســواء .وينطبــق القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف بوجــه خــاص عــى النزاعــات املســلحة
غــر الدوليــة ،إذ إن عــدد قواعــد املعاهــدات املنطبقــة يف النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة يقــل بكثــر عــن عــدد القواعــد
املنطبقــة يف النزاعــات املســلحة الدوليــة.
2

انظر ،عىل سبيل املثال ،االتفاقية املتعلقة بتحسني حال الجرحى بالجيوش يف امليدان (اتفاقية جنيف األصلية) ،التي اعتمدت يف عام  ،1864ولوائح الهاي املتعلقة
بقوانني وأعراف الحرب ،التي يعود تاريخها إىل عام .1899
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وهنــاك فــرق يف مســتوى العنــف عنــد تصنيــف النزعــات املســلحة نزاعــات مســلحة دوليــة أو غــر دوليــة .وبعبــارة
مبســطة ،يقتــي القانــون الــدويل اإلنســاين مســتوى مــن حــدة العنــف يف النزاعــات املســلحة الدوليــة أدىن منــه يف
ّ
3
النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة .ويوجــد ن ـزاع مســلح دويل كلــا كان هنــاك لجــوء إىل القــوة املســلحة بــن دولتــن .
وتفــر اللجنــة الدوليــة ذلــك بــأن القانــون الــدويل اإلنســاين ينطبــق ،يف حــاالت النـزاع املســلح الــدويل  -أي النـزاع املســلح
بــن الــدول  -منــذ إطــاق الطلقــة األوىل ،إذا صــح التعبــر .وبنــا ًء عــى ذلــك ،تشــكل أي عمليــة ســيربانية تنفذهــا دولــة
مــا ضــد دولــة أخــرى ،ضمــن ســياق أوســع نطاق ـاً مــن العنــف املســلح ،إىل جانــب تنفيــذ عمليــات عســكرية تقليديــة،
جــزءا ً مــن الن ـزاع املســلح .ويف حــال رشعــت دولــة مــن الــدول يف تنفيــذ أنشــطة ســيربانية ال صلــة لهــا بــأي عمــل مــن
أعــال العنــف املســلح األخــرى ،ونشــأ عــن الهجــوم الســيرباين آثــار حركيــة ،كحــدوث انفجــار أو تدمــر مبنــى ،فقــد يُعتــر
هــذا النشــاط نزاعـاً مســلحاً دوليـاً .ومــع ذلــك ،فــإن املســألة التــي مل يُفصــل فيهــا بعــد والتــي ال تـزال موضــع خــاف بــن
الــدول هــي معرفــة مــا إذا كان ميكــن اعتبــار العمليــة الســيربانية التــي تــؤدي ،عــى ســبيل املثــال ،إىل فقــدان املعــدات
إمكانيــة تأديــة وظائفهــا ،ولكنهــا ال تخلــف أي آثــار ماديــة ،اســتخداماً مــن اســتخدامات القــوة املســلحة التــي تبلــغ حـ ّد
الن ـزاع املســلح الــدويل.
ويتطلــب التصنيــف يف خانــة النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة وجــود عنــف مســلح طويــل األمــد بــن قــوات مســلحة
حكوميــة وجامعــات مســلحة منظمــة ،أو فيــا بــن جامعــات مســلحة منظمــة .4ومــن ثــم ،وخالفـاً ملــا هــو عليــه الحــال
يف النزاعــات املســلحة الدوليــة ،فــإن وجــود ن ـزاع مســلح غــر دويل يفــرض مســبقاً مســتوى معين ـاً مــن حــدة العنــف
ودرجــة دنيــا معينــة مــن التنظيــم داخــل الجامعــة املســلحة مــن غــر الــدول ،كأن يكــون لديهــا ،عــى ســبيل املثــال ،هيــكل
قيــادة وقواعــد تأديبيــة ومقــر قيــادة .5وال يُســتوىف معيــار التنظيــم حينــا تــرع جامعــة مســلحة منتظمــة يف القيــام
بأنشــطة ســيربانية فحســب ،ولكــن أيضـاً ،مــن وجهــة نظــر اللجنــة الدوليــة ،حينــا يقتــر تنظيمهــا عــى شــبكة اإلنرتنــت
فقــط ،تبعـاً ملســتوى التنظيــم القائــم بــن أفـراد هــذه الجامعــة .أمــا رشط الحــدة فــا يُســتوىف بســهولة إذا مل ترتتــب عــى
العمليــات الســيربانية آثــار حركيــة.6
وعــاوة عــى ذلــك ،واســتنادا ً إىل الربوتوكــول اإلضــايف األول ،ينطبــق عــدد مــن القواعــد ،مبــا فيهــا عــى وجــه الخصــوص،
مبــدآ التمييــز والتناســب يف ســر العمليــات العدائيــة ،عــى «الهجــات» كــا تعرفهــا املــادة  49مــن الربوتوكــول اإلضــايف
األول .7ويثــر ذلــك مســألة أخــرى تتعلــق بتحديــد الظــروف التــي ميكــن فيهــا اعتبــار الهجــات الســيربانية معادلــة لهــذه
الهجــات .وتذهــب اللجنــة الدوليــة يف هــذا الصــدد إىل أن اســتخدام أي نــوع مــن أنــواع القــدرات الســيربانية يف ن ـزاع
مســلح يجــب أن يجــري يف امتثــال لجميــع مبــادئ وقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين ،كــا هــو الحــال مــع أي أســلحة أو
وســائل أو أســاليب أخــرى للحــرب .ويف جميــع األحــوال ،فــإن ســر العمليــات العدائيــة تحكمــه القواعــد واملبــادئ الــواردة
يف القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف ،مبــا يف ذلــك مبــدأ التمييــز ،وحظــر الهجــات العشــوائية ،وااللتـزام باتخــاذ االحتياطــات
الالزمــة لحقــن دمــاء الســكان املدنيــن.8

.بالجامعات املسلحة من غري الدول :تل ّبد الخطوط الفاصلة بني اإلرهاب والقانون الدويل اإلنساين

ردا ً عــى تزايــد اســتخدام بعــض الجامعــات املســلحة مــن غــر الــدول لتكتيــكات إرهابيــة ،شــددت الــدول التدابــر القامئــة
يف مجــال مكافحــة اإلرهــاب واتخــذت تدابــر جديــدة ،يف الســنوات األخــرة .وال جــدال يف أنــه مــن املــروع اتخــاذ
تدابــر تهــدف إىل ضــان أمــن الدولــة .وأدت عمليــات مكافحــة اإلرهــاب هــذه ،مقرونــة بخطــاب قــوي منــارص ملكافحــة
اإلرهــاب يف املحافــل املحليــة والدوليــة عــى حــد ســواء ،إىل تزايــد تل ّبــد الخطــوط الفاصلــة بــن النـزاع املســلح واإلرهــاب،
مــع مــا ميكــن أن يُصاحــب ذلــك مــن عواقــب ســلبية عــى تطبيــق القانــون الــدويل اإلنســاين يف النزاعــات املســلحة غــر
الدوليــة .ويف املقــام األول ،ال يوجــد تعريــف مقبــول عامليـاً ملصطلــح «اإلرهــاب» ،وال يُعـ ّرف القانــون الــدويل اإلنســاين هــذا
املصطلــح .وباإلضافــة إىل ذلــك ،أبــدت الــدول مي ـاً متزايــدا ً – اســتنادا ً إىل خلطهــا بــن منوذجــي الن ـزاع واإلرهــاب  -إىل
3
4
5
6
7
8
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1995, para. 70.
اللجنة الدولية للصليب األحمر ،تعليق عىل اتفاقية جنيف األوىل ( ،)2016الفقرات .444-414
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اعتبــار أي عمــل عنــف ترتكبــه الجامعــات املســلحة مــن غــر الــدول يف ن ـزاع مســلح عم ـاً «إرهابي ـاً» بحكــم التعريــف.
ومــع ذلــك ،فــإن هذيــن النظامــن القانونيــن مختلفــان بشــكل جوهــري ،حيــث يعتــر القانــون الــدويل اإلنســاين بعــض
أعــال العنــف قانونيــة ويعتــر البعــض اآلخــر منهــا غــر قانــوين ،يف حــن يصنــف دامئ ـاً أي عمــل مــن أعــال العنــف
املوصــوف بصفــة «اإلرهــايب» عــى أنــه غــر قانــوين.
ويزيــد التكاثــر الرسيــع للجامعــات املســلحة مــن التحديــات املرتبطــة بتطبيــق القانــون الــدويل اإلنســاين عــى هــذه
الجامعــات .وكانــت الجامعــات املســلحة مــن غــر الــدول ت ُنظّــم عــادة بطريقــة مشــابهة لتنظيــم القــوات املســلحة التابعــة
للدولــة ،أي بهيــكل هرمــي ،مــع وجــود مســتوى مــن التنظيــم الظاهــر للعيــان .ومــع ذلــك ،فهنــاك نزعــة متزايــدة لــدى
الجامعــات املســلحة ،ال ســيام يف النزاعــات األخــرة ،إىل االنشــقاق ومــن ثــم إىل التكاثــر .ويزيــد تضاعــف عــدد الجامعــات
املســلحة مــن صعوبــة تحديــد درجــة تنظيمهــا وطريقــة تفاعلهــا مــع بعضهــا البعــض .وقــد أدى ذلــك ،يف املقابــل إىل تفاقم
الصعوبــات يف تحديــد مــا إذا كان لــدى جامعــة مســلحة املســتوى املطلــوب مــن التنظيــم الــذي يضفــي عليهــا صفــة
الطــرف يف نـزاع مســلح غــر دويل.

.جالنطاق الجغرايف لتطبيق القانون الدويل اإلنساين

تثــر النزاعــات املســلحة التــي تشــارك فيهــا جامعــات مســلحة مــن غــر الــدول مشــكلة أخــرى تتعلــق بقــدرة بعــض
الجامعــات عــى التنقــل بســهولة بــن عــدة أقاليــم مختلفــة ،وإمكانيــة أن ميتــد العنــف املســترشي بينهــا وبــن القــوات
املســلحة التابعــة لدولــة مــا إىل إقليــم دولــة ثالثــة مل تكــن ضالعــة أص ـاً يف الن ـزاع .وهنــاك عــى األقــل ثالثــة خيــارات
مختلفــة تدعــو إىل النظــر يف النطــاق الجغ ـرايف النطبــاق القانــون الــدويل اإلنســاين يف هــذه الظــروف :ميكــن أوالً اعتبــار
النطــاق الجغـرايف للقانــون الــدويل اإلنســاين مقصــورا ً عــى الدولــة التــي تكمــن جــذور النـزاع فيهــا؛ وثانيـاً ،ميكــن توســيع
هــذا النطــاق ليشــمل الدولــة أو الــدول األخــرى التــي تســيطر الجامعــة املســلحة عــى أر ٍ
اض فيهــا؛ وثالث ـاً ،قــد يذهــب
الظــن إىل أن القانــون الــدويل اإلنســاين يتبــع مســار أعضــاء الجامعــة املســلحة .9وقــد يبــدو مــدى الخيــار األخــر واســعاً
للغايــة ،ال ســيام حينــا يكــون أعضــاء الجامعــات املســلحة املعنيــة بعيديــن عــن املركــز الجغ ـرايف للعمليــات العدائيــة.
ومــع ذلــك ،فمــن املسـلّم بــه عمومـاً أن القانــون الــدويل اإلنســاين ينطبــق ،يف حــال نشــوب نـزاع مســلح يف إقليــم دولــة
مــا ،عــى تلــك الدولــة ككل .10وعــى الرغــم مــن أن القانــون الــدويل اإلنســاين قــد ال يتنــاول جميــع األنشــطة التــي تجــري
داخــل إقليــم تلــك الدولــة  -مثــل األنشــطة التــي ت ُن ّفــذ يف إطــار النمــوذج العــادي إلنفــاذ القوانــن  -فهــو ينطبــق بالكامــل
يف إقليــم تلــك الدولــة ،وال ســيام عــى ســر العمليــات العدائيــة التــي تنفــذ ضــد الجامعــة املســلحة مــن غــر الــدول.

.دالقانون الدويل اإلنساين وعمليات حفظ السالم

شــهدت العقــود األخــرة تنفيــذ عــدة عمليــات لحفــظ الســام يف ســياق نزاعــات مســلحة .وطــرح تزايــد «قــوة» مهــام حفظ
الســام الصــادرة عــن مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة احتــاالت اســتخدام قــوات حفــظ الســام للقــوة العســكرية –
وأثــار ذلــك تســاؤالت بشــأن تحديــد وقــت وكيفيــة انطبــاق القانــون الــدويل اإلنســاين عــى هــذه األعــال.
وتــرى اللجنــة الدوليــة أن القــوة العســكرية التــي تســتخدمها قــوات حفــظ الســام ال تكــون قانونيــة تلقائيـاً اســتنادا ً إىل
أنهــا أُجيــزت ،ظاهريـاً ،مبوجــب تفويــض صــادر عــن مجلــس األمــن .ال بــل إن قانونيــة عمــل قــوات حفــظ الســام تتوقــف
عــى مــدى امتثالهــا ألحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين .وينبــع ذلــك مــن التمييــز بــن قانــون الحــرب والقانــون يف الحــرب،
الــذي يُفـ ّرق بــن اللجــوء املــروع إىل اســتخدام القــوة (قانــون الحــرب) ومرشوعيــة القــوة التــي تســتخدم فعليـاً (القانــون
يف الحــرب).
وحــن يســتخدم حفظــة الســام القــوة العســكرية فهــم يُصبحــون مشــاركني يف النـزاع املســلح ،حتــى وإن كانــوا ال يدعمــون
أي طــرف مــن األطـراف املتنازعــة ،وكانــوا مكلفــن فقــط بحاميــة املدنيــن .ويُــرز ذلــك أهميــة تحديــد أي مــن الجهــات
التــي تشــارك يف العمليــات متعــددة الجنســيات ينبغــي اعتبارهــا طرفـاً يف النـزاع :فهــل هــي البلــدان املســاهمة بقــوات،
أو املنظمــة الدوليــة /اإلقليميــة ذات الصلــة التــي تعمــل القــوات تحــت قيادتهــا ،أم كلتــا الجهتــن .وتــرى اللجنــة الدوليــة
أن العنــر الحاســم يف تحديــد ذلــك هــو معرفــة الكيــان الــذي يتحكــم يف العمليــة .وعــى ســبيل املثــال ،فقــد تصبــح
 9اللجنة الدولية للصليب األحمر ،تعليق عىل اتفاقية جنيف األوىل ( ،)2016الفقرات .482-465
 10انظر املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة،
Prosecutor v. Duško Tadić, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Case No. IT-94-1-AR72, 2 October
1995, para. 70.
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الــدول املســاهمة بقــوات طرفـاً يف النـزاع املســلح حينــا تكــون لهــا ســيطرة كبــرة عــى ترصفــات قواتهــا .ويف املقابــل ،فــإن
املنظمــة هــي الجهــة التــي ســتصبح طرفـاً يف النـزاع حينــا تكــون هــي املســيطرة عــى العمليــة.

.هكفالة احرتام القانون الدويل اإلنساين

يفتقــر القانــون الــدويل اإلنســاين ،مثلــه يف ذلــك مثــل العديــد مــن فــروع القانــون الــدويل العــام ،إىل آليــات إنفــاذ مبــارشة
كفيلــة بالتصــدي النتهــاكات الــدول لقواعــده ،أو منعهــا .وقــد ســاهم القانــون الجنــايئ الــدويل يف الســنوات األخــرة يف
التصــدي النتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين ،ولكــن العمليــات املنصــوص عليهــا يف هــذا الفــرع مــن القانــون ال تجلــب
بالــرورة أثـرا ً فوريـاً عــى أرض الواقــع لكونهــا ال تنفــذ إال بعــد مــرور فــرة طويلــة عــى حــدوث الوقائــع.
وبنــا ًء عــى ذلــك ،تقيــم اللجنــة الدوليــة مــع الــدول واألط ـراف يف النزاعــات املســلحة حــوارات ثنائيــة رسيــة ملناقشــة
الخطــوات التــي بوســعها اتخاذهــا لضــان تطبيــق القانــون الــدويل اإلنســاين واالمتثــال لــه أثنــاء النزاعــات املســلحة.
وتشــجع أيض ـاً الــدول بصفــة منتظمــة عــى نــر القانــون الــدويل اإلنســاين مــن خــال توفــر دورات تدريبيــة ودراســية
ووســائل أخــرى ،بغيــة التأكــد مــن اطــاع جميــع املعنيــن عــى التزاماتهــم املنصــوص عليهــا يف القانــون الــدويل اإلنســاين
ومنــع االنتهــاكات.
وعــى الرغــم مــا شــهدته النزاعــات املســلحة األخــرة ،وعــى الرغــم مــن تركيــز الخطــاب الــدويل واملحــي يف الســنوات
األخــرة عــى االدعــاءات بحــدوث انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين ،فقــد أجــرت اللجنــة الدوليــة أيضـاً بحوثـاً الكتســاب
فهــم أوىف للحــاالت التــي حظــي فيهــا القانــون الــدويل اإلنســاين باالح ـرام .وال يســاعدنا ذلــك يف فهــم أمنــاط الســلوك
فحســب ،ولكــن علــم الســلوك يشــر أيضـاً إىل أن تزايــد الوعــي العــام باحـرام القانــون ميكــن أن يعــزز ،يف الواقــع ،الثقــة
يف هــذا الفــرع مــن القانــون.
وأخ ـرا ً ،تســعى اللجنــة الدوليــة إىل العمــل مــع الــدول لتعزيــز الحــوار بشــأن القانــون الــدويل اإلنســاين ،ويكــون ذلــك،
عــى ســبيل املثــال ،بتشــجيعها عــى تبــادل املامرســات والخـرات املتصلــة بالوفــاء بالتزاماتهــا املنصــوص عليهــا يف القانــون
الــدويل اإلنســاين يف أعــر الظــروف.

.وخامتة

نشــأت العديــد مــن التحديــات املختلفــة يف تفســر القانــون الــدويل اإلنســاين وتطبيقــه خــال نصــف القــرن املــايض ،وقــد
قدمــت هــذه املســاهمة بعضـاً مــن هــذه التحديــات .ويف الواقــع ،ســيعرض كل موضــوع مــن املواضيــع التــي ترد مناقشــتها
أدنــاه مجموعــة التحديــات املرتبطــة بــه ،وســيبحث خـراء آخــرون جميــع هــذه التحديــات مبزيــد مــن التفصيــل .ويف هــذا
الصــدد ،أود أن أؤكــد أن اللجنــة الدوليــة تــويل أهميــة كبــرة للوصــول أوالً إىل فهــم متعمــق لطبيعــة التحديــات الراهنــة
للقانــون الــدويل اإلنســاين ،قبــل تحديــد ســبل التصــدي لــكل واحــد منهــا .ويرتبــط قســم كبــر مــن هــذه العمليــة بالتقاريــر
املتعلقــة بالتحديــات الراهنــة التــي يواجههــا القانــون الــدويل اإلنســاين والتــي تنرشهــا اللجنــة الدوليــة كل أربــع ســنوات،
مبناســبة انعقــاد املؤمتــر الــدويل للصليــب األحمــر والهــال األحمــر .وقــد صــدر التقريــر األخــر يف عــام 2015؛ وســتنرش
اللجنــة الدوليــة تقريرهــا املقبــل يف خريــف عــام  ،2019وتبــن فيــه مواقفهــا بشــأن مختلــف التحديــات الجديــدة.
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السيد أحمد الداودي ،مستشار قانوين (الرشيعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي)،
وحدة الخدمات االستشارية يف مجال القانون الدويل اإلنساين

.أمقدمة

عــى الرغــم مــن كل الفظائــع التــي ارتكبهــا البــر منــذ فجــر التاريــخ ،فــا تـزال حاجتنــا إىل إضفــاء طابــع إنســاين عــى
النزاعــات املســلحة ثابتــة ال تتغــر – رمبــا ألنهــا تجســد ببســاطة الفطــرة اإلنســانية .وحاولــت أديــان العــامل وثقافاتــه
وأعرافــه القانونيــة الرئيســية عــى مــر التاريــخ تقييــد اســتخدام القــوة وإضفــاء طابــع إنســاين عــى هــذا االســتخدام .وميثــل
القانــون الــدويل اإلنســاين ،وهــو أحــد مجــاالت القانــون الــدويل العــام التــي ال ت ـزال يف طــور التكويــن ،النظــام القانــوين
املقبــول عاملي ـاً فيــا يتعلــق بتخفيــف معانــاة ضحايــا النزاعــات املســلحة .وتعمــل اللجنــة الدوليــة منــذ ثالثــة عقــود
تقريب ـاً عــى إرشاك املؤسســات اإلســامية وعلــاء الرشيعــة اإلســامية يف جهودهــا الراميــة إىل حاميــة ومســاعدة ضحايــا
النزاعــات املســلحة يف البلــدان اإلســامية ،أو تســعى إىل إرشاكهــم يف هــذه الجهــود .وال تتعــارض مبــادئ القانــون الــدويل
اإلنســاين يف جوهرهــا مــع املحــاوالت الســابقة التــي بذلتهــا مختلــف األع ـراف القانونيــة والثقافيــة واملحليــة يف ســبيل
تنظيــم النزاعــات املســلحة .وميكــن تعزيــز الطابــع العاملــي للقانــون الــدويل اإلنســاين بالتوضيــح ،أوالً ،أن مبادئــه اإلنســانية
عامليــة بالبداهــة ،وبالتشــديد ،ثانيـاً ،عــى أنــه أكــر النظــم القانونيــة شــموالً /تخصصـاً ،وأحــدث هــذه النظــم التــي ميكــن
بواســطتها إضفــاء طابــع إنســاين عــى النزاعــات املســلحة املعــارصة .ويعنــي ذلــك أن املبــادئ الدينيــة واملامرســة العرفيــة
ميكــن أن تــؤدي دورا ً مهـاً يف تعزيــز احـرام القانــون الــدويل اإلنســاين .وســتناقش أدنــاه مثانيــة مبــادئ إنســانية مكرســة
يف الرشيعــة اإلســامية ،ميكــن مــن خاللهــا تعزيــز اح ـرام القانــون الــدويل اإلنســاين – ومــن ثــم تخفيــف معانــاة ضحايــا
النزاعــات املســلحة.

.بنقاط التقارب بني القانون الدويل اإلنساين والرشيعة اإلسالمية

ٍ
منذئذ يناقشــون الســبل
مــن املثــر لالهتــام أن الفقهــاء املســلمني الذيــن عاشــوا يف القــرون الســابع والثامــن والتاســع كانوا
الكفيلــة بتنظيــم طريقــة إدارة املســلمني للعمليــات العدائيــة التــي تجــري أثنــاء النزاعــات املســلحة الدوليــة والنزاعــات
املســلحة غــر الدوليــة ،ويتفاوضــون بشــأنها ويطورونهــا – مبتغــن تحقيــق األهــداف نفســها التــي يرمــي القانــون الــدويل
اإلنســاين إىل تحقيقهــا واملتمثلــة يف التخفيــف مــن معانــاة الضحايــا وحاميــة فئــات مــن األشــخاص واألعيــان .وتتضمــن
معظــم أمهــات كتــب الفقــه املرتبطــة باملذاهــب الفقهيــة اإلســامية املختلفــة فصــوالً تتنــاول أحــكام الحــرب يف اإلســام
واملســائل املتصلــة بهــا اتصــاالً مبــارشا ً أو غــر مبــارش .وقــد حقــق الفقهــاء املســلمون املتقدمــون نجاح ـاً باه ـرا ً يف وضــع
إطــار قانــوين يرمــي إىل إضفــاء طابــع إنســاين عــى النزاعــات املســلحة .ويســتند هــذا اإلطــار إىل املبــادئ الثامنيــة الــواردة
أدنــاه:
1.1حامية املدنيني وغري املقاتلني
توضــح الرشيعــة اإلســامية ،إدراكاً منهــا أن الفظائــع ترتكــب أثنــاء الحــروب بحــق أكــر مخلوقــات اللــه حرمــة ،أي النفــس
البرشيــة ،أن القتــال ال يكــون مباحـاً إال ضــد املقاتلــن األعــداء .وال يجــوز إيــذاء املدنيــن وغــر املقاتلــن اآلخريــن عمــدا ً
أثنــاء ســر العمليــات العدائيــة؛ ولذلــك ،فقــد حظيــت عــدة فئــات مــن األشــخاص بحاميــة محــددة مــن األذى أثنــاء
الحــروب البدائيــة التــي شــهدها القــرن الســابع.
ويُحـ ّرم عــدد مــن األحاديــث النبويــة عــى وجــه التحديــد اســتهداف النســاء ،والصبيــان ،والشــيوخ ،والرهبــان أو النســاك،
والعســفاء .وكلمــة عســفاء هــي صيغــة الجمــع للفــظ عســيف الــذي يعنــي «األجــر» ،أو «املوظــف»؛ وهــي تشــر ،يف
ســياق الحــرب ،إىل أي شــخص يعمــل لصالــح العــدو أو يتقــاىض منــه أج ـرا ً مقابــل خدمــات معينــة يؤديهــا يف ميــدان
املعركــة ،ولكنــه ال يشــرك بصــورة جليــة يف القتــال الفعــي .وبالتــايل ،فــإن تحريــم مهاجمــة «العســفاء» يف ميــدان املعركــة
يعنــي قياسـاً تحريــم مهاجمــة أفـراد الطاقــم الطبــي (املدنيــون والعســكريون) الذيــن يرافقــون جيــوش األعــداء ،وكذلــك
تحريــم الهجــات عــى املراســلني الحربيــن أو أي شــخص آخــر يقــدم خدمــات لجيــوش العــدو – مــا دام هــؤالء األشــخاص
ال يشــاركون يف العمليــات العســكرية .وبنــا ًء عــى ذلــك ،فقــد اقتــدى الصحابــة بالنبــي محمــد صــى اللــه عليــه وس ـلّم
يف حاميــة غــر املقاتلــن .وعــى ســبيل املثــال ،أوىص الخليفــة األول ،أبــو بكــر (ت .عــام  ،)634قائــد جيشــه مبــا يــي« :ال
تقتلــن صبيـاً؛ وال امــرأة؛ وال كبـرا ً هرمـاً؛ وال تقطعــن شــجرا ً مثمـرا ً وال تخربــن عامـرا ً؛ وال تعقــرن شــاة وال بعـرا ً إال ملــأكل؛
وال تغرقــن نخـاً وال تحرقنــه؛ وال تغلــل؛ وال تجــن».
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وحــدد الفقهــاء أيضـاً أصنافـاً أخــرى مختلفــة ومحــددة مــن غــر املقاتلــن الذيــن يجــب عــدم اســتهدافهم أثنــاء الحــرب،
والص ّنــاع والتجــار .ومــع ذلــك ،فهــذه الحاميــة ليســت مطلقــة،
وهــم املكفوفــون والعاجــزون وذوو األم ـراض العقليــة ُ
حيــث تفقــد جميــع هــذه الفئــات حــق الحصانــة الــذي يتمتــع بــه غــر املقاتلــن يف حالــة انخراطهــا يف القتــال .وبحــث
علــاء الرشيعــة اإلســامية هــذه املســائل بتعمــق وحــددوا الظــروف التــي ســتفقد فيهــا األطـراف غــر املقاتلــة املذكــورة
آنف ـاً الحاميــة التــي يوفرهــا لهــا اإلســام مــن الهجــات العســكرية.
2.2تحريم استخدام األسلحة عشوائية األثر
بغيــة الحــد مــن آثــار الحــرب وتقليــل الخطــر الــذي يتعــرض لــه املدنيــون إىل أدىن حــد والحيلولــة دون تدمــر ممتلــكات
العــدو ،وضعــت الرشيعــة اإلســامية قيــودا ً عــى اســتخدام بعــض أســاليب ووســائل الحــرب.
واعتُــرت األســلحة والتكتيــكات العســكرية التــي اســتخدمها املســلمون يف فجــر اإلســام – والتــي تناولتهــا بالتــايل الرشيعــة
اإلســامية  -مــن منظــور معــارص وســائل بدائيــة للغايــة ،حيــث إنهــا كانــت تتســم بالبســاطة ومبحدوديــة القــدرة عــى
إلحــاق أرضار فادحــة بأفـراد العــدو وممتلكاتــه .وتــدل القواعــد التــي وضعــت بشــأن األســلحة عــى أن الفقهــاء املســلمني
حرصــوا عــى تحقيــق هدفــن اثنــن ،هــا :عــدم تعريــض حيــاة املدنيــن وغــر املقاتلــن للخطــر والحفــاظ عــى ممتلــكات
العــدو ،مــا مل تُ ــلِ الــرورة العســكرية غــر ذلــك .وت ُوضّ ــح القواعــد التــي وضعهــا الفقهــاء املســلمون املتقدمــون أن
الحــرب يف أيامهــم كانــت عــى شــكلني .ويتمثــل الشــكل األول يف الن ـزال أو املبــارزة ،وعــادة مــا يكــون ذلــك بالســيف.
وكانــت الرمــاح واألقــواس ِ
والحـراب تُســتخدم أيضـاً يف القتــال ،ولكــن ليــس بدرجــة اســتخدام الســيوف .ويف حــاالت وجــود
مدنيــن وأشــخاص غــر مقاتلــن ،ال يعــرض القتــال بالســيوف أرواح األشــخاص اآلخريــن الحارضيــن للخطــر أو ممتلكاتهــم
للتدمــر العــريض .ومــن املثــر لالهتــام أن الفقهــاء ،وال ســيام أتبــاع املذهــب املالــي منهــم ،قــد ناقشــوا جــواز رمــي العــدو
بالســهام املســمومة .وقــد اختلــف الفقهــاء يف هــذه املســألة ،مثلــا اختلفــوا يف مســائل أخــرى؛ واعتــر البعــض منهــم
اســتخدام الســهام املســمومة مــن املحرمــات ،يف حــن أدرجهــا البعــض اآلخــر يف حكــم املكــروه ،واســتندوا يف ذلــك إىل أن
العــدو قــد يرمــي املســلمني بهــذا الســاح وأيض ـاً إىل عــدم وجــود ســابقة الســتخدام الســهام املســمومة يف عهــد النبــي
(ﷺ) .ومــع ذلــك ،فقــد أجــاز الشــيباين (ت .عــام  ،)805وهــو مــن أبــرز فقهــاء املذهــب الحنفــي ،اســتخدام الســهام
املســمومة ملــا لهــا مــن فعاليــة.
ويتمثــل الشــكل الثــاين مــن الحــرب يف مواجهــة العــدو الــذي انســحب ليحتمــي خلــف التحصينــات؛ وال تشــكل املبــارزة
خيــارا ً يف هــذه الحالــة .وناقــش الفقهــاء اســتخدام املنجنيــق (آلــة حربيــة تســتخدم لقــذف الحجــارة الضخمــة والقذائــف
األخــرى) والنــار واإلغ ـراق وحتــى الحصــار أســلح ًة إلجبــار العــدو عــى االستســام .وأجــاز الفقهــاء باإلجــاع اســتخدام
املنجنيــق ضــد قــاع العــدو إذا اقتضــت الــرورة العســكرية ذلــك ،لكنهــم اختلفــوا يف مســألة اســتخدام النــار ســاحاً،
فح ّرمهــا البعــض منهــم واعتربهــا البعــض اآلخــر مــن املكروهــات ،وأجــاز آخــرون اســتخدامها كــرورة عســكرية أو كتدبــر
انتقامــي.
وتبــن مناظ ـرات الفقهــاء املســلمني بشــأن اســتخدام هــذه األســلحة أن الهجــات عشــوائية األثــر أو اســتعامل القــوة
العســكرية مبــا يتجــاوز الحــد الــذي تقتضيــه الــرورة العســكرية مل تكــن مــن األمــور املقبولــة لديهــم ،عــى الرغــم مــن
عمــق واتســاع نطــاق املناقشــات التــي دارت بينهــم بشــأن األســلحة والتكتيــكات الجائــزة وغــر الجائــزة .ومــع ذلــك،
تشــكل االختالفــات يف الــرأي الفقهــي املذكــور آنفـاً مثــاالً آخــر عــى التحديــات التــي تنشــأ لــدى تطبيــق أحــكام الحــرب
يف اإلســام ســواء يف التاريــخ القديــم أو يف العــر الحديــث .ويحــدث هــذا ،يف وقتنــا الراهــن ،حينــا تُذكــر القواعــد التــي
أجــازت اســتخدام أشــكال بدائيــة مــن الهجــات عشــوائية األثــر واألســلحة البدائيــة يف عــر بعينــه  -ويف ســياق حــروب
ذلــك العهــد  -لتربيــر الهجــات ضــد املدنيــن واســتخدام األســلحة الكيميائيــة وغريهــا مــن أســلحة الدمــار الشــامل.
وهــذا موضــوع أهملتــه البحــوث الفقهيــة اإلســامية إىل حــد بعيــد .وسـيُناقش أدنــاه يف الفــرع املتعلــق بســر العمليــات
العدائيــة.
3.3تحريم استخدام الهجامت عشوائية األثر
ناقــش الفقهــاء املســلمون املتقدمــون أيض ـاً مســألة جــواز اســتخدام أســلوبني مــن أســاليب الحــرب يُحتمــل أن يتســببا
يف قتــل عشــوايئ ألشــخاص محميــن ويف اإلرضار باألعيــان املحميــة ،وهــا :البيــات (أي اإلغــارة لي ـاً) والتــرس (أي رضب
الــدروع البرشيــة) .ويرجــع ذلــك إىل مــا قــد يلحقــه هــذان األســلوبان مــن أســاليب الحــرب – رضب العــدو ليـاً (خــال
القــرن الســابع) ورضب الــدروع البرشيــة – مــن أرضار عرضيــة باملدنيــن واألعيــان املدنيــة .ومــن املهــم أن نشــر يف هــذا
الصــدد إىل أن هــؤالء الفقهــاء املتقدمــن قــد طرحــوا أحكام ـاً متعارضــة فيــا يتعلــق بجــواز أســاليب ووســائل الحــرب
البدائيــة هــذه – ويُعــزى ذلــك إىل حــد كبــر إىل أنهــم كانــوا يف رصاع إليجــاد تــوازن بــن املبــادئ اإلنســانية املتمثلــة يف
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التمييــز والتناســب واتخــاذ االحتياطــات مــن جهــة ،ومبــدأ الــرورة العســكرية مــن جهــة أخــرى .ومل يح ـ َظ موضــوع
الــدروع البرشيــة بالقــدر الــوايف مــن االهتــام يف البحــوث الفقهيــة اإلســامية ،وس ـيُناقش أيضـاً يف الفــرع املتعلــق بســر
العمليــات العدائيــة.
4.4حامية املمتلكات
يــرى اإلســام أن كل مــا يف هــذا الكــون ملــك للــه عــز وجــل؛ ومــن ثــم ،فهــو يحــرم كل أشــكال التخريــب أثنــاء ســر
العمليــات العدائيــة .وشــدد اإلمــام األوزاعــي الــذي عــاش يف القــرن الثامــن (ت .عــام  )774عــى أنــه «ال يحــل للمســلمني
أن يفعلــوا شــيئاً مــا يرجــع إىل التخريــب [أثنــاء ســر العمليــات العدائيــة] يف دار الحــرب» .وهــذا التخريــب محــرم ألنــه
يشــكل – عــى غ ـرار مــا تشــكله جرميــة اإلرهــاب مبوجــب الرشيعــة اإلســامية – عم ـاً إجرامي ـاً وصفــه القــرآن الكريــم
وصفـاً اســتعارياً بكونــه فســادا ً يف األرض («التخريــب يف األرض» باملعنــى الحــريف) .ومــع ذلــك ،مل يبلــور الفقهــاء املتقدمــون
عقوبــات محــددة تفــرض عــى كل مــن يُخـ ّرب ممتلــكات العــدو أثنــاء العمليــات العدائيــة.
5.5تحريم التمثيل باألعداء
يُحـ ّرم اإلســام التمثيــل باألعــداء ويعتــره إمثـاً وعمـاً مكروهـاً ملــا فيــه مــن انتهــاك للكرامــة اإلنســانية التــي أنعــم اللــه
بهــا عــى جميــع البــر ،وهــو مــا أكــده القــرآن يف اآليــة التاليــةَ « :ولَ َقـ ْد كَ َّر ْم َنــا بَ ِنــي آ َد َم» .11وميكــن إبـراز توجيهــات النبــي
محمــد (ﷺ) الكثــرة بشــأن هــذا املوضــوع يف الحديــث التــايل« :ال تغلّــوا وال تغــدروا وال تُ ثّلــوا».
6.6معاملة أرسى الحرب
تكفــل الرشيعــة اإلســامية املعاملــة اإلنســانية ألرسى الحــرب ،وتقــي بتوفــر املــأوى واملــأكل واملــرب وامللبــس لهــم.
ويجــب عــدم فصــل أفـراد األرسة الواحــدة املأســورين عــن بعضهــم البعــض .ويُحـ ّرم اإلســام إســاءة معاملــة أرسى الحــرب
أو تعذيبهــم مــن أجــل الحصــول عــى معلومــات عســكرية منهــم .ومــع ذلــك ،فقــد اختلــف الفقهــاء املســلمون املتقدمــون
يف نظــرة اإلســام الصحيحــة ملســألة إنهــاء األرس .ودعــا فريــق منهــم إىل إطــاق رساحهــم دون مقابــل أو فدائهــم بــأرسى
مســلمني .ورأى فقهــاء آخــرون بــأن لحاكــم البلــد  -أو «رئيــس الدولــة» يف الوقــت الحــايل  -أن يقــرر ،اســتنادا ً إىل مــا يخــدم
املصلحــة العليــا للمســلمني ،إطــاق رساح أرسى الحــرب ،أو قتــل بعضهــم أو جميعهــم ،أو اســتعبادهم ،أو فدائهــم بــأرسى
مســلمني ،أو إطــاق رساحهــم مقابــل املــال.
7.7اإلبقاء عىل قيد الحياة واملرور اآلمن
يثبــت نظــام األمــان (اإلبقــاء عــى قيــد الحيــاة واملــرور اآلمــن) مبــا ال يــد ُع مجــاالً للشــك أن اإلســام يقــي بــأن يقتــر
القتــال أثنــاء العمليــات العدائيــة عــى مواجهــة املقاتلــن األعــداء .وفيــا يتعلــق باإلبقــاء عــى قيــد الحيــاة ،فإنــه يجــب
حاميــة املقاتلــن األعــداء ،إذا طلبــوا األمــان أثنــاء العمليــات العدائيــة  -شــفهياً أو كتابي ـاً أو حتــى باإلشــارة – إىل حــن
عودتهــم إىل بلدانهــم .ويُشــبه األســاس املنطقــي الــذي يســتند إليــه نظــام األمــان ،إىل حــد مــا ،املفهــوم الــذي ينطــوي
عليــه مصطلــح «العجــز عــن القتــال» يف القانــون الــدويل اإلنســاين ،وقــد اســتخدم الفقهــاء املســلمون املتقدمــون يف هــذا
الشــأن عبــارة حقــن الدمــاء .وميكــن ُفهــم «املــرور اآلمــن» بوجــه عــام عــى أنــه الرتخيــص لغــر مســلم مــن مواطنــي دولــة
معاديــة باإلقامــة مؤقتـاً يف الدولــة اإلســامية املعنيــة أو زيارتهــا بغــرض التجــارة أو الســياحة أو التعليــم أو ألغـراض ســلمية
أخــرى .ويحظــى أيضـاً مواطنــو الــدول غــر املســلمة بالحاميــة مــن كل أذى ويتمتعــون بحقــوق معينــة مــن قبيــل الحــق
يف املحاكمــة العادلــة والحــق يف العمــل والتملــك .ويُعفــون مــن دفــع الرضائــب إال إذا قــرروا اإلقامــة يف الدولــة املســلمة
ألكــر مــن أربعــة أشــهر ،وفقـاً ملذهــب اإلمــام الشــافعي ،أو ألكــر مــن ســنة ،وفقـاً ملذاهــب أخــرى.
8.8الكرامة اإلنسانية
الكرامــة اإلنســانية حــق مــن الحقــوق التــي منحهــا اللــه لإلنســان ويجــب حاميــة كرامــة كل شــخص ،حي ـاً كان أم ميت ـاً.
ومراعــاة للكرامــة اإلنســانية ،فقــد أمــر النبــي محمــد (ﷺ) املســلمني بتجنــب تعمــد إصابــة وجــوه املقاتلــن األعــداء.
واســتنادا ً إىل ســنة النبــي محمــد (ﷺ) ،يجــب عــى املســلمني تســليم الطــرف العــدو جثــث قتــاه؛ وإذا مل يتسـلّم هــذا
الطــرف الجثــث و /أو يدفنهــا ،فســيصبح مــن واجــب الجيــش اإلســامي فعــل ذلــك .ويرجــع ذلــك إىل أن جثــث األعــداء
ســتظل ،إن مل يدفنهــا املســلمون ،يف الع ـراء حتــى تتفســخ أو تكــون فريســة للســباع – وتعــادل كلتــا الحالتــن التمثيــل
بالجثــث ،عــى نحــو مــا ذهــب إليــه الفقيــه األندلــي ابــن حــزم (ت .عــام .)1064
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.جخالصة

تبــن هــذه املناقشــة املوجــزة أن القانــون الــدويل اإلنســاين واإلطــار القانــوين اإلنســاين اإلســامي متوافقــان ويكمــل كل
منهــا اآلخــر .ومــن الطبيعــي أن الفقهــاء املســلمني املتقدمــن حاولــوا التأكــد مــن أن القيــود اإلنســانية املفروضــة عــى
اســتخدام القــوة لــن تــؤدي إىل إلحــاق الهزميــة باملســلمني يف الحــروب .وأســفر ذلــك عــن ظهــور العديــد مــن القواعــد
املتناقضــة – التــي ت ُعــزى يف الكثــر مــن الحــاالت إىل تبايــن اآلراء بــن هــؤالء الفقهــاء الذيــن منحــوا األولويــة للــرورات
اإلنســانية ،والفقهــاء الذيــن أعطــوا األولويــة لالنتصــارات العســكرية حتــى ولــو كان ذلــك يعنــي تعريــض بعــض األشــخاص
واألعيــان املحميــة للخطــر .وبــرر فقهــاء الفريــق األخــر وقــوع إصابــات بــن املدنيــن باعتبارهــا أرضارا ً جانبيــة أو نتيجــة
أملتهــا الــرورة العســكرية.
ويشــعر الكثــر مــن النــاس بارتبــاط أشــد بأعرافهــم الدينيــة وتقاليدهــم األصليــة ويبــدون ميـاً أكــر إىل اتباعهــا ،والرشيعــة
اإلســامية خــر مثــال عــى ذلــك .وإذا ســعت جامعــة معينــة مــن حامــي األســلحة إىل تقييــد اســتخدامها للقــوة باالســتناد
إىل أطــر تقليديــة ال تنتهــك القانــون الــدويل اإلنســاين ،فينبغــي عــدم ثنيهــا عــن ذلــك .وقــد تشــكل هــذه الخطــوة  -اإلجــازة
للجامعــات باســتخدام األطــر البديلــة التــي ترغــب يف االلتـزام بهــا واحرتامهــا – أنجــع الوســائل الكفيلــة بتحقيــق أهــداف
القانــون الــدويل اإلنســاين .ومــع ذلــك ،يجــب أن توضــع التحديــات التــي قــد تثريهــا هــذه اإلجــازة دومـاً يف الحســبان ،ألن
األطــر ليســت جميعهــا متشــابهة أو هــي ال تتوافــق متــام التوافــق مــع القانــون الــدويل اإلنســاين .ولذلــك ،فــإن التنســيق
مــع األط ـراف املعنيــة رضوري لضــان أال يتبــن الحق ـاً أن هــذه األطــر البديلــة قــد عــززت انتهــاكات القانــون الــدويل
اإلنســاين .بيــد أنــه وعــى الرغــم مــن إمكانيــة االختــاف بــن القانــون الــدويل اإلنســاين واألع ـراف القانونيــة اإلســامية
يف بعــض املجــاالت ،فســيتواصل األخــذ بهــذه األع ـراف ،بــرف النظــر عــن اختيــار أســلوب التفاعــل معهــا أو تجاهلهــا.
وعليــه ،فمــن الــروري أن نقــر بأهميــة هــذا الفــرع الــري مــن القانــون وأن نتفاعــل معــه ،وال ميكننــا أن نســمح بإســاءة
اســتعامله .ويف الختــام ،وعــى غـرار الرئيــس بــاراك أوبامــا الــذي رأى أن إميانــه يشــكل «عامـاً نشــطاً وذا أثــر ملمــوس يف
أحــداث العــامل» ،فإننــي أعتقــد أن مــن الــروري أن يشــكل كل ديــن أو ثقافــة أو أيديولوجيــا أو مجموعــة مــن املعتقــدات
أو أســلوب مــن أســاليب الحيــاة جــزءا ً مــن الجهــود اإلنســانية املبذولــة لجعــل العــامل مكانـاً أفضــل .ومتثــل حلقــة العمــل
هــذه خطــوة صغــرة مــن الخطــوات الراميــة إىل جعــل العــامل مكانـاً أفضــل مــن خــال التخفيــف ،عــى األقــل ،مــن معانــاة
ضحايــا النزاعــات املســلحة.
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3.3تعليقات الخرباء ومناقشاتهم

تناولــت املناقشــة أوالً مســألة تفســر معنــى الرشيعــة اإلســامية .وشــدد أحــد املشــاركني عــى صعوبــة ضــان القبــول
بالقوانــن واالجتهــادات القانونيــة الحديثــة .ورأى أن مــن الصعــب أصـاً التمييــز بــن الفقــه اإلســامي والرشيعــة (مجموعة
الرشائــع التــي خــص اللــه بهــا جميــع رســله) ،ومــن ثــم التمييــز بــن مــا هــو قابــل للتغيــر ومــا هــو ثابــت .وقــال مشــارك
آخــر إنــه مــن األمثــل ،لــدى تنــاول مســألة مــن املســائل الراهنــة ،البحــث عــن الفتــوى (الــرأي القانــوين غــر امللــزم) األقــدر
عــى تقديــم حــل مالئــم ،والتخــي عــن الــرأي الســابق وتجاهلــه .ويف هــذا الصــدد ،ذكــر مشــارك آخــر أن الكثــر مــن
العلــاء املســلمني ال يزالــون ،مــع األســف ،يرجعــون بشــدة إىل الفقــه القديــم ملعالجــة املســائل املعــارصة؛ وأعــرب عــن
أســفه البالــغ ألن هــؤالء العلــاء قــد أصبحــوا غــر قادريــن يف بعــض األحيــان عــى تفســر االجتهــادات القانونيــة القدميــة.
واقـ ُـرح حــل ممكــن يتمثــل يف :طــرح املســائل التــي هــي موضــع اهتــام معــارص عــى هيئــة الفقهــاء املســلمني يف منظمــة
املؤمتــر اإلســامي ،مــا يكفــل معالجــة أبــرز الفقهــاء املعارصيــن لهــا.
وو ّجــه خبــر آخــر االنتبــاه إىل متســك بعــض املســلمني بالتعاليــم القدميــة وعــدم ثقتهــم بالفتــاوى املعــارصة .وربــط ذلــك
بعــدم القــدرة بوجــه عــام عــى اســتيعاب مفاهيــم أصــول الفقــه ،والقواعــد الفقهيــة ،ومقاصــد الرشيعــة ،أو أدوات
االجتهــاد .وأقـ ّر بأهميــة إبقــاء الصــات قامئــة بالترشيعــات املاضيــة ،ولكنــه أبــرز أيضـاً مخاطــر اللجــوء إىل القيــاس املبســط
لتربيــر الســلوك الــذي ينبغــي عــدم التســامح معــه يف الوقــت الراهــن .واختتــم كالمــه بالتشــديد عــى أهميــة تزويــد عمــوم
النــاس باملناهــج واألدوات املناســبة لفهــم الفتــاوى املعــارصة؛ وأكــد أن ذلــك ســيعزز درجــة قبــول هــذه الفتــاوى.
ويف هــذا الصــدد ،تطــرق عــامل آخــر إىل مفهــوم التجديــد ،وأفــاد بــأن العلــاء املســلمني قــد غــروا مواقفهــم مــن مواضيــع
معينــة مــع مــرور الزمــن ،دون أن يعنــي ذلــك طــي صفحــة املــايض .وتتمثــل املســألة الرئيســية التــي يتعــن عــى العلــاء
معالجتهــا يف تحديــد كيــف أثــر مــرور الزمــن يف الحــرب وكيــف ينبغــي لــه أن يؤثــر يف تطــور الفقــه .وأشــار إىل رضورة
إيجــاد حــل وســط بــن االســتفادة مــن الفهــم القديــم للمســائل الجوهريــة ومراعــاة الواقــع املعــارص.
وأشــار خبــر آخــر إىل رضورة أن نأخــذ يف اعتبارنــا باســتمرار الفــروق القامئــة بــن أحــكام الرشيعــة اإلســامية املطروحــة
يف املــايض التــي ميكــن تكييفهــا مــع الحقائــق والقوانــن الحاليــة التــي ال تشــكل جــزءا ً مــن الرشيعــة اإلســامية .ويجــب
دامئ ـاً أن تبقــى املقاصــد العامــة للرشيعــة اإلســامية حــارضة يف أذهاننــا لــدى التفكــر يف صياغــة قوانــن جديــدة .ومــن
هــذا املنطلــق ،أشــار الخبــر إىل رضورة إدراج قوانــن الحــرب اإلســامية املعتمــدة حديث ـاً أيض ـاً يف إطــار القانــون الــدويل
اإلنســاين ،وإىل رضورة أن تســتند إىل املعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة .وحينــا يتعلــق األمــر بالقانــون الــدويل اإلنســاين،
فــإن تصديــق جميــع الــدول اإلســامية عــى اتفاقيــات جنيــف ،وقبــول العديــد منهــا مبعاهــدات أخــرى متصلــة بالقانــون
الــدويل اإلنســاين ،يــدل عــى موافقــة تلــك الــدول عــى أحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين وعــى التزامهــا باحرتامهــا .وأعطــى
الخبــر بعــد ذلــك مثــال الــرق ،فقــال إنــه يف ضــوء موافقــة جميــع الــدول اإلســامية عــى إلغــاء الــرق ،ونظ ـرا ً للحظــر
الحــايل املفــروض عــى هــذه املامرســة مبوجــب القانــون الــدويل ،فقــد آن األوان لإلق ـرار بــأن األحــكام اإلســامية القدميــة
املتعلقــة بالــرق قــد أصبحــت عدميــة الجــدوى.
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سري العمليات العدائية :األسلحة وأساليب
القتال املرشوعة
1.1مبدأ التمييز وحظر الهجامت العشوائية مبوجب القانون الدويل
اإلنساين

السيد لوران جيسل ،مستشار قانوين أقدم ،الشعبة القانونية باللجنة الدولية

.أمقدمة

ترمــي هــذه املســاهمة املقتضبــة إىل تحديــد بعــض املفاهيــم الرئيســية للقواعــد التــي تحكــم ســر العمليــات العدائيــة يف
إطــار القانــون الــدويل اإلنســاين .وتســتند إىل أربعــة مفاهيــم مختلفــة تُعتــر أساســية لفهــم مبــدأ التمييــز ،وهــي :املقاتلون؛
واملدنيــون الذيــن يشــاركون مبــارشة يف العمليــات العدائيــة؛ واألهــداف العســكرية؛ وحظــر الهجــات العشــوائية.
وحــق املحاربــن يف اختيــار وســائل الحــرب وأســاليبها ليــس حق ـاً مطلق ـاً .ويتمثــل هــدف القواعــد التــي تحكــم ســر
العمليــات العدائيــة وغرضهــا يف حاميــة املدنيــن واألعيــان املدنيــة مــن آثــار العمليــات العدائيــة عــن طريــق إرســاء تــوازن
مناســب بــن الــرورة العســكرية واالعتبــارات اإلنســانية.
وت ُنظّــم القواعــد املتعلقــة بســر العمليــات العدائيــة مســألة اســتخدام القــوة يف النزاعــات املســلحة ال غــر ،ويقصــد بهــا
حـرا ً القــوة التــي تصــل إىل درجــة القتــال بــن املتحاربــن .وال تنظــم هــذه القواعــد الحــاالت األخــرى التــي قــد تســتدعي
اســتخدام القــوة ،حتــى وإن كانــت ال تتعلــق بالقتــال بــن املتحاربــن ،ووقعــت أثنــاء نـزاع مســلح (مثــل أحــداث الشــغب
يف الســجون أو عنــف الجامهــر أثنــاء املظاهـرات) .وال يجــوز ،يف هــذه الحالــة ،اســتخدام القــوة إال وفقـاً للقواعــد التــي
تحكــم عمليــات إنفــاذ القوانــن والتــي تفــرض قيــودا ً تتجــاوز بكثــر تلــك التــي تفرضهــا قواعــد ســر العمليــات العدائيــة.
ومبــدأ التمييــز هــو القاعــدة األساســية التــي تظهــر يف جميــع القوانــن التــي تحكــم ســر العمليــات العدائيــة ،ويشــكل،
إىل جانــب مبــدأي التناســب واتخــاذ االحتياطــات ،حجــر الزاويــة يف نظــام الحاميــة التــي يوفرهــا القانــون الــدويل اإلنســاين
للمدنيــن .وهنــاك العديــد مــن القواعــد التــي تقيــد اســتخدام وســائل الحــرب وأســاليبها ،ومــن األمثلــة عليهــا جميــع
القواعــد املتصلــة باألســلحة ،وكذلــك العديــد مــن أوجــه الحاميــة اإلضافيــة املكفولــة لفئــات معينــة مــن األشــخاص واألعيان
(مثــل املوظفــن الطبيــن ،واملمتلــكات الثقافيــة ،واألعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان).
ويقتــي مبــدأ التمييــز أن يحــرص املحاربــون عــى التمييــز بــن الســكان املدنيــن واملقاتلــن ،وبــن األعيــان املدنيــة
واألهــداف العســكرية يف جميــع األوقــات؛ ومــن ثــم ،توجيــه عملياتهــم ضــد األهــداف العســكرية دون غريهــا .12وعــى
وجــه التحديــد ،ال يجــوز ألط ـراف الن ـزاع توجيــه هجامتهــا إال إىل األهــداف العســكرية (أي املقاتلــن واملدنيــن الذيــن
يشــاركون مبــارشة يف العمليــات العدائيــة ،واألعيــان التــي متثــل أهدافـاً عســكرية) ،ويجــب عليهــا عــدم مهاجمــة املدنيــن
أو األعيــان املدنيــة.13

 12املادة  ،48الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املؤرخ  8حزيران /يونيو ( 1977الربوتوكول اإلضايف األول).
 13الربوتوكول اإلضايف األول ،املواد  ،51و52؛ واملادة  ،13الربوتوكول الثاين اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املؤرخ  8حزيران /يونيو ( 1977الربوتوكول اإلضايف الثاين)؛ والدراسة
الصادرة عن اللجنة الدولية بعنوان «القانون الدويل اإلنساين العريف» ،القواعد .10-1
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.باملقاتلون

قــد يبــدو مــن الســهل إدراك معنــى مفهــوم «املقاتــل» 14يف إطــار القانــون الــدويل اإلنســاين ،ولكــن الحقائــق الواقعيــة
للنزاعــات املســلحة املعــارصة قــد زادت هــذه املســألة تعقيــدا ً ،وال ســيام يف النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة.
وتتكــون القــوات املســلحة التابعــة لطــرف يف النـزاع مــن جميــع القــوات املســلحة واملجموعــات والوحــدات النظاميــة التــي
تكــون تحــت قيــادة مســؤولة عــن ســلوك مرؤوســيها15؛ وجميــع أف ـراد هــذه القــوات املســلحة مقاتلــون ،مــا عــدا أف ـراد
الخدمــات الطبيــة ورجــال الديــن .16وقــد يصبــح أف ـراد الرشطــة أو القــوات شــبه العســكرية مقاتلــن أيض ـاً ،ولكــن ذلــك
يقتــر عــى أفـراد هــذه الوحــدات املدمجــن يف القــوات املســلحة أو املكلفــن ،فيــا عــدا ذلــك ،بتنفيــذ عمليــات عدائيــة
ضــد عــدو مــا باســم الدولــة.17
ويف النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة ،يكــون أحــد األطــراف املتنازعــة بالــرورة طرفــاً مــن غــر الــدول .ويتعــن ،يف
هــذا الصــدد ،توخــي الحيطــة يف اســتخدام املصطلحــات ،ويجــب ،عــى وجــه التحديــد ،التمييــز بــن طــرف الن ـزاع مــن
غــر الــدول وجناحــه املســلح ،عــى النحــو نفســه الــذي تعتــر مبقتضــاه «الدولــة» و»القــوات املســلحة التابعــة للدولــة»
مفهومــن مختلفــن .وتــرى اللجنــة الدوليــة أن االنتــاء إىل القــوات املســلحة غــر النظاميــة  -مثــل الجنــاح املســلح لطــرف
يف الن ـزاع مــن غــر الــدول أو امليليشــيات أو أي ميليشــيا ،أو فيالــق املتطوعــن ،أو حــركات املقاومــة التابعــة للدولــة أو
لطــرف يف الن ـزاع مــن غــر الــدول  -يتوقــف عــى مــا إذا كان شــخص معـ ّـن يتــوىل لــدى تلــك القــوات وظيفــة مســتمرة
تقتــي مشــاركته املبــارشة يف العمليــات العدائيــة («وظيفــة قتاليــة مســتمرة») .18ويجــب متييــز هــؤالء األشــخاص عــن
غريهــم ممــن يــؤدون وظائــف أخــرى لصالــح طــرف مــن أط ـراف الن ـزاع – أكان مــن الــدول أم مــن غــر الــدول -مــن
قبيــل وظائــف الدعــم الســيايس أو اإلداري أو غــر ذلــك مــن الوظائــف التــي ال تشــمل القتــال؛ وتظــل هــذه الفئــة األخــرة
مشــمولة بالحاميــة املكفولــة للمدنيــن .ويكــون هــذا التحديــد أســهل حينــا ميكــن متييــز الجنــاح املســلح بوضــوح عــن
باقــي األجنحــة التابعــة لطــرف يف الن ـزاع مــن غــر الــدول.
ومبقتــى القانــون الــدويل اإلنســاين ،يجــوز اســتهداف املقاتلــن ،مبــن فيهــم أف ـراد القــوات املســلحة غــر النظاميــة مثــل
الجنــاح املســلح لطــرف يف النـزاع مــن غــر الــدول ،يف جميــع األوقــات  -حتــى حــن ال يشــاركون يف العمليــات العدائيــة،
مــا مل يصبحــوا عاجزيــن عــن القتــال.

.جاملدنيون الذين يشاركون مبارشة يف العمليات العدائية

يتمتــع األشــخاص املدنيــون بالحاميــة إال يف حالــة مشــاركتهم املبــارشة يف العمليــات العدائيــة ويف حــدود وقــت تلــك
املشــاركة .19وال ت ُعـ ّرف معاهــدات القانــون الــدويل اإلنســاين مفهــوم املشــاركة املبــارشة يف العمليــات العدائيــة ،وال تقــدم
مامرســة الــدول وال الفقــه الــدويل تفس ـرا ً واضح ـاً لهــذا املفهــوم .وأدى تطــور النزاعــات املســلحة يف العقــود األخــرة إىل
زيــادة صعوبــة التطبيــق العمــي لهــذا املفهــوم ،حيــث تزايــد عــدد النزاعــات يف املناطــق الحرضيــة التــي غالبـاً مــا يختلــط
فيهــا املدنيــون باملقاتلــن؛ وينفــذ املدنيــون طائفــة متنوعــة مــن الوظائــف التــي يضطلــع بهــا عــادة العســكريون؛ وال مييــز
األشــخاص املشــاركون بصفــة مبــارشة يف العمليــات العدائيــة أنفســهم بشــكل ٍ
كاف ودائــم عــن الســكان املدنيــن.
وللمســاعدة يف توضيــح هــذه املســألة املعقــدة والصعبــة ،وبغيــة تعزيــز تنفيــذ مبــدأ التمييــز ،نــرت اللجنــة الدوليــة يف
عــام  2009دليلهــا التفســري ملفهــوم املشــاركة املبــارشة يف العمليــات العدائيــة مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين.
ويشــر مفهــوم املشــاركة املبــارشة يف العمليــات العدائيــة إىل أعــال محــددة يقــوم بهــا أفـراد كجــزء مــن ســر العمليــات
العدائيــة بــن األطـراف يف نـزاع مســلح .ويحــدد دليــل اللجنــة الدوليــة التفســري ثالثــة رشوط تراكميــة يجب أن يســتوفيها
عمــل محــدد حتــى يصنــف مشــاركة مبــارشة يف العمليــات العدائيــة ،وهــي عــى النحــو التــايل:
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تستخدم كلمة «املقاتل» ،يف هذا العرض ،باملعنى العام لكلمة «املحاربون» .وهي ال تقتيض بالرضورة حق التمتع بوضع املقاتل أو وضع أسري الحرب ،عىل النحو
املطبق يف النزاعات املسلحة الدولية.
انظر الربوتوكول اإلضايف األول ،املادة )1( 43؛ والدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية بعنوان «القانون الدويل اإلنساين العريف» ،القاعدة .4
الربوتوكول اإلضايف الثاين ،املادة )2( 43؛ والدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية بعنوان «القانون الدويل اإلنساين العريف» ،القاعدة .3
الدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية بعنوان «القانون الدويل اإلنساين العريف» ،الصفحتان  15و.16
اللجنة الدولية للصليب األحمر ،دليل تفسريي ملفهوم املشاركة املبارشة يف العمليات العدائية مبوجب القانون الدويل اإلنساين ،الصفحات  ،24و33-30؛ ميكن االطالع
عليه عىل املوقع الشبيك التايل:
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/icrc_004_0990.pdf.
الربوتوكول اإلضايف األول ،املادة )3( 51؛ والربوتوكول اإلضايف الثاين ،املادة )3( 13؛ والدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية بعنوان «القانون الدويل اإلنساين العريف»،
القاعدتان  7و.8
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1.1يجب أن يكون من شأن العمل أن يؤثر سلباً يف العمليات العسكرية أو يف القدرات العسكرية لطرف من أطراف النزاع
املسلح ،أو يف حاالت أخرى ،أن يلحق املوت أو اإلصابة أو الدمار باألشخاص املحميني أو األعيان املحمية من الهجامت
املبارشة (حد حصول الرضر).
2.2يجب أن تكون هناك عالقة سببية مبارشة بني العمل والرضر املحتمل أن ينتج عن هذا العمل أو عن عملية عسكرية
منسقة يشكل هذا العمل جزءا ً ال يتجزأ منها (العالقة السببية املبارشة).
3.3يجب أن يكون العمل مصمامً خصيصاً للتسبب بشكل مبارش بالحد األدىن املعني من الرضر دعامً لطرف يف النزاع وعىل
حساب الطرف اآلخر (االرتباط بالعمل الحريب).20
وتــرى اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أن مجــرد دفــع الرضائــب ،أو العمــل يف مصنــع مــن مصانــع األســلحة ،أو دعــم
طــرف (أكان دولــة أم مــن غــر الــدول) يف النـزاع ،ال يشــكل يف حــد ذاتــه مشــاركة مبــارشة يف العمليــات العدائيــة ،ولكنــه
قــد يشــكل فعـاً إجراميـاً مبقتــى القانــون الوطنــي إذا نُ ّفــذ مــن أجــل دعــم جامعــة مســلحة مــن غــر الــدول.

.داألهداف العسكرية

ينــص القانــون الــدويل اإلنســاين عــى قــر الهجــات عــى األهــداف العســكرية فحســب .وتنحــر األهــداف العســكرية
فيــا يتعلــق باألعيــان عــى تلــك التــي تســهم بصــورة فعالــة يف العمــل العســكري ســواء كان ذلــك بطبيعتهــا أم مبوقعهــا
أم بغايتهــا أم باســتخدامها ،والتــي يحقــق تدمريهــا التــام أو الجــزيئ أو االســتيالء عليهــا أو تعطيلهــا يف الظــروف الســائدة
حينــذاك ميــزة عســكرية أكيــدة.21
وتشــمل فئــة األعيــان التــي تســهم بصــورة فعالــة يف العمــل العســكري ،بطبيعتهــا ،جميــع األعيــان التــي أنشــئت مــن
أجــل القــوات العســكرية وصممــت لتســتخدمها فقــط هــذه القــوات (األســلحة ،نظــم األســلحة ومنصاتهــا ،والتحصينــات
العســكرية ،ومــا إىل ذلــك).
وقــد تســهم األعيــان املدنيــة أيضـاً مســاهمة فعالــة يف العمــل العســكري بحكــم موقعهــا أو غايتهــا أو اســتخدامها ،وقــد
تصبــح أهدافـاً عســكرية .وقــد يكــون هــذا هــو الحــال ،عــى ســبيل املثــال ،حينــا تتخــذ القــوات العســكرية مــن منــزل
مــدين مركـزا ً للقيــادة واملراقبــة؛ ويحقــق تدمــر املنــزل يف ظــل هــذه الظــروف ميــزة عســكرية مؤكــدة.
وقــد ت ُســتخدم األعيــان ألغــراض مدنيــة وعســكرية يف آن واحــد .وعــى ســبيل املثــال ،فقــد توفــر إحــدى املحطــات
الكهربائيــة الكهربــاء ملستشــفى وملركــز قيــادة عســكرية .ويجــب ،لــدى مهاجمــة أحــد األعيــان املزدوجــة االســتخدام التــي
تنــدرج ضمــن هــذا النــوع ،مراعــاة العواقــب الوخيمــة املحتملــة للهجــوم عــى الهــدف ذي االســتخدام املــدين عنــد تقييــم
مــدى التناســب ،ويتعــن عــى الطــرف املهاجــم اتخــاذ جميــع االحتياطــات املمكنــة لتفاديهــا ،أو عــى األقــل تخفيــف
وقعهــا إىل أدىن حــد.

.هحظر الهجامت العشوائية

ت ُحظــر الهجــات العشــوائية أيضـاً .والهجــات العشــوائية هــي تلــك التــي ال تُو ّجــه إىل هــدف عســكري محــدد؛ أو تلــك
التــي تســتخدم طريقــة أو وســيلة للقتــال ال ميكــن أن توجــه إىل هــدف عســكري محــدد؛ أو تلــك التــي تســتخدم طريقــة أو
وســيلة للقتــال ال ميكــن حــر آثارهــا عــى النحــو الــذي يقتضيــه القانــون الــدويل اإلنســاين .22ومــن األمثلــة عــى الهجــات
العشــوائية املحظــورة رصاح ـ ًة «قصــف املناطــق» ،املعــروف أيض ـاً باســم «القصــف الكاســح» ،الــذي يتعامــل مــع عــدد
مــن األهــداف العســكرية املتباعــدة واملتاميــزة بوضــوح والتــي تقــع يف مدينــة أو بلــدة أو قريــة أو منطقــة أخــرى تضــم
تركيـزا ً مشــابهاً ملدنيــن أو ألعيــان املدنيــة ،عــى أنهــا هــدف عســكري واحــد .23وت ُحظــر باملثــل الهجــات التــي تنتهــك مبدأ
التناســب املنصــوص عليــه يف القانــون الــدويل اإلنســاين ،أي الهجــوم الــذي يُتوقــع أن يســبب بصــورة عارضــة خســائر يف
أرواح املدنيــن أو إصابــات بينهــم ،أو أرضارا ً باألعيــان املدنيــة ،أو مجموعــة مــن هــذه الخســائر واألرضار ،ويكــون مفرطـاً
يف تجــاوز مــا يُنتظــر أن يســفر عنــه مــن ميــزة عســكرية ملموســة ومبــارشة.24
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اللجنة الدولية للصليب األحمر ،دليل تفسريي ملفهوم املشاركة املبارشة يف العمليات العدائية مبوجب القانون الدويل اإلنساين ،التوصية خامساً ،الصفحة .48
الربوتوكول اإلضايف األول ،املادة  )1( 52و()2؛ والدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية بعنوان «القانون الدويل اإلنساين العريف» ،القاعدتان  7و.8
الربوتوكول اإلضايف األول ،املادة )4( 51؛ والدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية بعنوان «القانون الدويل اإلنساين العريف» ،القاعدتان  11و.12
الربوتوكول اإلضايف األول ،املادة ( )4( 51أ)؛ والدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية بعنوان «القانون الدويل اإلنساين العريف» ،القاعدة .13
الربوتوكول اإلضايف األول ،املادة ( )5( 51ب)؛ والدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية بعنوان «القانون الدويل اإلنساين العريف» ،القاعدة .14
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وتنطــوي بعــض األســلحة ،بطبيعتهــا ،عــى أثــر عشــوايئ وهــي محظــورة حظـرا ً مطلقـاً .25وهــذا هــو الحــال ،عــى ســبيل
املثــال ،بالنســبة إىل األســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة.
ومــع ذلــك ،يتوقــف الطابــع العشــوايئ للهجــوم ،يف معظــم الحــاالت ،عــى طريقــة وظــروف اســتخدام األســلحة .وعــى
ســبيل املثــال ،يرقــى أيضـاً إىل درجــة الهجــوم العشــوايئ اســتخدام وســائل وأســاليب الحــرب التــي يتوقــع أن تخــرج ،يف ظــل
هــذه الظــروف ،عــن ســيطرة املســتخدم.
وميثــل اســتخدام نــوع معــن مــن الســاح يف املناطــق املكتظــة بالســكان أحــد الظــروف التــي تجعــل هــذا االســتخدام
عشــوائياً .واألســلحة املتفجــرة وذات اآلثــار الشــظوية واســعة النطــاق (مثــل القنابــل والقذائــف الكبــرة) ،واألســلحة
املجهــزة بنظــام إطــاق غــر دقيــق ،واألســلحة املصممــة إلطــاق ذخائــر متعــددة عــى مســاحة واســعة (األســلحة ذات
الــرؤوس الحربيــة املتعــددة ،مثــل الذخائــر العنقوديــة ،أو قاذفــات الصواريــخ متعــددة املاســورات) ليســت مصممــة أو
مكيفــة لالســتخدام يف املناطــق املكتظــة بالســكان نظ ـرا ً ملــا تُحدثــه مــن آثــار تتجــاوز كث ـرا ً نطــاق أهدافهــا .وال يحظــر
القانــون الــدويل اإلنســاين اســتخدام هــذه األســلحة بهــذه الصفــة .ومــع ذلــك ،وبالنظــر إىل االحتــال الكبــر لوقــوع آثــار
عشــوائية ،ورغــم عــدم وجــود حظــر قانــوين رصيــح ألنــواع محــددة مــن األســلحة ،تــرى اللجنــة الدوليــة أن مــن الــروري
تجنــب اســتخدام األســلحة املتفجــرة التــي تحــدث أث ـرا ً واســع النطــاق يف املناطــق املكتظــة بالســكان.26

 25الدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية بعنوان «القانون الدويل اإلنساين العريف» ،القاعدة .71
 26اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون اإلنساين الدويل وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة ،32IC/15/11 (2015) ،الصفحة  ،67ميكن االطالع عليه عىل املوقع
الشبيك التايل:
https://www.icrc.org/ar/download/file/15408/6221833.pdf.
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2.2استخدام الدروع البرشية مبوجب الرشيعة اإلسالمية
األستاذ إدريس الفايس الفهري ،نائب رئيس جامعة القرويني ،املغرب

بعــد إلقــاء نظــرة رسيعــة عــى املبــادئ اإلســامية املتعلقــة بالرحمــة والعــدل واإلحســان ،ميكننــا القــول إن الرشيعــة
اإلســامية تتضمــن جميــع املبــادئ العامــة للقانــون الــدويل اإلنســاين .ومــن مقاصــد هــذه الرشيعــة حاميــة حقــوق اإلنســان
والكرامــة اإلنســانية .وكل مــا تحظــره أثنــاء الحــرب هــو يف حكــم املحظــور أيضـاً يف جميــع الظــروف األخــرى .وســيتناول
العــرض التــايل األحــكام اإلســامية املتعلقــة بالعمليــات العســكرية ،وســتُناقش فيــه مســألة الــدروع البرشيــة – وهــو
موضــوع يثــر الكثــر مــن اللغــط يف الوقــت الراهــن.

.أاألشخاص املشمولون بالحامية

يُســتخدم مصطلحــا «املدنيــون» و»العســكريون» ،يف القانــون الــدويل اإلنســاين ،للتمييــز بــن األشــخاص الذيــن يجــب توفــر
الحاميــة لهــم واألشــخاص املشــاركني يف الحــرب .وقــد ورد هــذا املفهــوم األســايس يف قــول اللــه تعــاىلَ « :وقَاتِلُــوا ِف َسـبِيل
ـب الْ ُم ْعتَ ِديـ َن» .27ويتــوزع املدنيــون يف اإلســام عــى ثــاث فئــات هــي:
اللَّــه ال َِّذيـ َن يُقَاتِلُونَ ُكـ ْم َولَ ت َ ْعتَـ ُدوا إ َّن اللَّــه لَ يُ ِحـ ّ
ال ُعـ ّزل ،واملســاملون ،واملعاهــدون.
وتُص ّنــف النســاء واملســنون واألطفــال عــادة يف فئــة «ال ُعـ ّزل» .وتعتــر الرشيعــة اإلســامية أن عجزهــم عــن القتــال يقتــي
حظــر محاربتهــم .ومــع ذلــك ،تلغــى تلقائيـاً هــذه الصفــة عــن كل مــن تثبــت قدرتــه عــى القتــال مــن أفـراد هــذه الفئــة.
وقــال الخليفــة الثــاين ،عمــر بــن الخطــاب ،يف هــذا الشــأن« :ال تقتلــوا هرمـاً وال امــرأة وال وليــدا ً ،وتوقّــوا قتلهــم إذا التقــى
الزحفــان وعنــد شــن الغــارات».
واملســاملون هــم األشــخاص الذيــن يرفضــون املشــاركة يف الحــرب .وقــد يعــزى موقفهــم هــذا إىل أســباب شــتى ،بعضهــا
عقائــدي (ومــن األمثلــة عــى ذلــك الرمــوز الدينيــة كالرهبــان الذيــن نــذروا حياتهــم للعبــادة) وبعضهــا عمــي (عــى ســبيل
املثــال ،بســبب انشــغالهم بأعاملهــم -مثــل الزراعــة – وبعهدهــم كل البعــد عــن القتــال).
و «املعاهــدون» هــم األشــخاص الذيــن أعطاهــم املســلمون عهــدا ً باألمــان .ويخــول لهــم هــذا العهــد العيــش بــن املســلمني
ويؤمــن لهــم الحاميــة التــي يكفلهــا لهــم املجتمــع املســلم .وهــو يشــكل أهــم الوصايــا اإللهيــة وأكرثهــا تشــديدا ً .وقــال
النبــي محمــد يف هــذا الشــأنَ « :مـ ْن قَتَـ َـل ُم َعا َهــدا ً لَـ ْم يَـ َر ْح َرائِ َحـ َة الْ َج َّنـ ِةَ ،وإِ َّن رِي َح َهــا لَ ُيو َجــد ِمـ ْن َم ِسـ َر ِة أَ ْربَ ِعـ َن َعامـاً».

.باألفعال املحظورة

ميكن تقسيم األعامل املحظورة مبوجب قواعد النزاعات املسلحة يف الرشيعة اإلسالمية إىل الفئتني التاليتني:
1.1األفعال املحظورة أثناء الحرب ويف أوقات السلم عىل حد سواء .و ُوضعت أوجه الحظر هذه ملكافحة املامرسات التي
تعود إىل عصور ما قبل اإلسالم ،ومن الجدير أن تُذكر منها األفعال التالية عىل وجه التحديد:
− −نكث عهد األمان
− −التعرض للسفراء ،وهم األشخاص الذي يؤدون مهام دبلوماسية أو إنسانية
− −رسقة األموال أو املمتلكات ذات القيمة املادية أو املعنوية.
َ
ِ
ِ
2.2األفعال املحظورة عموماً لكونها ترقى إىل مستوى الفساد أو التدمري .وقال الله تعاىلَ « :و َل تَبْغِ الْف ََسا َد ِف ْال ْرض إ َّن اللَّ َه
لَ يُ ِح ُّب الْ ُمف ِْس ِدي َن» .28ويتضمن «الفساد» باملعنى الوارد يف هذه اآلية كل رضر يصيب البيئة املعيشية ،باإلضافة إىل ما
تتعرض له سبل الرزق ووسائل اإلنتاج أو مقومات الحضارة اإلنسانية من تدمري جزيئ أو كيل.

 27سورة البقرة ،اآلية .190
 28سورة القصص ،اآلية .77
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وال تــؤدي هــذه األفعــال إىل تصاعــد وتــرة العنــف واملجاعــات والبــؤس فحســب ،بــل قــد تــؤدي أيضـاً إىل تدمــر ممتلــكات
العــدو .وبالنظــر إىل مــا ينطــوي عليــه هــذا املوضــوع مــن مســائل حساســة مــن الناحيتــن املعنويــة واألخالقيــة ،فقــد أثــار
قــدرا ً كب ـرا ً مــن النقــاش .ومــع ذلــك ،تشــر املصنفــات الفقهيــة يف هــذا الصــدد إىل ثــاث حــاالت محــددة ،هــي :قطــع
األشــجار املثمــرة ،وعقــر املــوايش  -ألغـراض أخــرى غــر االســتهالك  -وهــدم املبــاين الخاصــة أو العامــة .ويبــدو أن العلــاء
املعارصيــن قــد أجمعــوا عــى أن إجــازة هــذا الســلوك مخالفــة للنصــوص األصليــة.

.جالدروع البرشية :بني املايض والحارض

تناولــت املصنفــات الفقهيــة القدميــة مســألة الــدروع البرشيــة بطريقــة طغــى فيهــا الجانــب النظــري إىل حــد بعيــد،
وناقــش الفقهــاء املوقــف الرشعــي املناســب الــذي يتعــن اتخــاذه يف حالــة الهجــوم عــى املســلمني مــن خلــف دروع
برشيــة .ويرجــع بعــض النــاس ،يف وقتنــا الراهــن ،إىل هــذه املناظ ـرات الفقهيــة القدميــة لتربيــر شــن هجــات عشــوائية
عــى املدنيــن .ويتعــن فصــل االجتهــادات اإلســامية القدميــة عــن االجتهــادات املعــارصة إذا أردنــا فهــم جــذور التحــول
املفاهيمــي الــذي أدى إىل حــدوث التباســات بشــأن مســألة الــدروع البرشيــة .ووفقـاً ملــا ذهــب إليــه الفقهــاء املتقدمــون،
يحــق للحاكــم أو ألي ســلطة مختصــة أخــرى اختيــار املوقــف الــذي يخــدم املصالــح العليــا للمســلمني .ولكــن ينبغــي أن
يســتند الق ـرار القــايض باســتهداف الــدروع البرشيــة أو عــدم اســتهدافها إىل مــا متليــه الــرورة العســكرية وأن يسرتشــد
بالرغبــة يف إحــداث أقــل رضر ممكــن.
وأشــار ابــن تيميــة يف ثالثــة مواضــع مــن كتــاب «مجمــوع الفتــاوى» الــذي يتألــف مــن  40مجلــدا ً ،إىل إجــاع الفقهــاء
عــى جــواز اســتهداف الــدروع البرشيــة إذا كانــت أرواح املســلمني عرضــة للخطــر .ومــع ذلــك ،ميكــن ســوق حجــج تدحــض
هــذا الــرأي .وأوىل هــذه الحجــج عــدم العثــور عــى املخطوطــة األصليــة التــي تثبــت صحــة وجــود الكتــاب الــذي صــدرت
فيــه الفتــوى املذكــورة؛ وتســتند الحجــة الثانيــة إىل تعــارض قــول ابــن تيميــة مــع مــا كتبــه هــو شــخصياً يف موضــع آخــر؛
وتتمثــل الحجــة األخــرة يف بطــان االدعــاء القائــل بوجــود توافــق يف اآلراء بشــأن اســتهداف الــدروع البرشيــة.
وفيام يتعلق بالرضورة العسكرية ،من املهم التمييز بني الحالتني التاليتني:
•يف حال استخدم غري املسلمني األرسى واملحتجزين املسلمني دروعاً برشية ،ينبغي التفكري ملياً يف مسألة رضورة
استهداف العدو .وبعبارة أخرى ،يحظر رضب الدروع البرشية إذا مل تكن هناك حاجة ماسة تدعو إىل الهجوم ،وإذا كان
باإلمكان تفادي شن هذا الهجوم.
•لكن إذا استدعت الرضورة القصوى مهاجمة العدو ،وإذا تبني أن هذا الهجوم قد يُعرض الدروع البرشية لألذى ،تؤخذ
حينها االعتبارات التالية يف الحسبان :يُحظر رضب الدروع البرشية املسلمة إذا كان من املؤكد أنها ستتعرض لألذى؛
ويجوز رضب هذه الدروع إذا كان باإلمكان شن هجامت تستهدف مقاتيل العدو ،رشيطة بذل قصارى الجهود إللحاق
أقل أذى ممكن بالدروع البرشية .ويجوز ،يف ظل هذه الظروف ،املخاطرة بقبول هالك عدد قليل من املسلمني من أجل
تحقيق مصلحة أكرب.
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املعارصة
القانون الدويل اإلنساين والرشيعة اإلسالمية يف النزاعات املسلحة

3.3أسلحة الدمار الشامل والرشيعة اإلسالمية
األستاذ سهيل ه .هاشمي ،جامعة ماونت هوليوك ،الواليات املتحدة األمريكية

منــذ مطلــع ســتينات القــرن املــايض ،أصبحــت عــدة دول إســامية مصــدرا ً بــارزا ً مــن مصــادر القلــق الــدويل إزاء انتشــار
أســلحة الدمــار الشــامل .وتــورد معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة ســبع دول ذات أغلبيــة مســلمة ضمــن الــدول
الـــ « 44التــي لديهــا قــدرات نوويــة» والتــي ينبغــي أن تصــدق عــى املعاهــدة لــي تدخــل حيــز النفــاذ ،وهــي عــى النحــو
التــايل :إندونيســيا ،وإي ـران ،وباكســتان ،وبنغالديــش ،وتركيــا ،والجزائــر ،ومــر .وقــد أصبحــت باكســتان دولــة نوويــة
بالفعــل يف أيــار /مايــو  .1998ومل تــرد يف هــذه القامئــة أســاء ثــاث دول أخــرى يُعــرف أنهــا ســعت إىل الحصــول عــى
قــدرات نوويــة ،وهــي :ســورية ،والعـراق ،وليبيــا .وقــد طــورت معظــم هــذه الــدول أو ســعت إىل تطويــر أســلحة كيميائيــة،
و ُوثّــق اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فيــا ال يقــل عــن ثالثــة نزاعــات متعلقــة بــدول إســامية ،وهــي :حــرب اليمــن يف
ســتينات القــرن املــايض ،والحــرب اإليرانيــة العراقيــة ،والحــرب األهليــة الدائــرة حاليـاً يف ســورية .ويُعتقــد أن هنــاك أربــع
دول إســامية عــى األقــل متتلــك أو امتلكــت برامــج أســلحة بيولوجيــة (إيـران ،وســورية ،والعـراق ،وليبيــا).
ولكــن عــى الرغــم مــن تطويــر الــدول اإلســامية والجهــات الفاعلــة املســلمة مــن غــر الــدول ألســلحة الدمــار الشــامل
وتخزينهــا واســتخدامها لهــذه األســلحة بالفعــل أو التهديــد باســتخدامها ،مل تُــر الجوانــب األخالقيــة أو الرشعيــة لهــذه
األســلحة مناقشــات مســتفيضة بــن القانونيــن واختصاصيــي األخالقيــات املســلمني .وخالفـاً للمصنفــات اإلســامية القدميــة
عــن الحــرب  -التــي تأخــذ فيهــا الشــواغل املتعلقــة بحســن إدارة الحــرب حي ـزا ً كب ـرا ً– فقــد انصــب تركيــز الخطــاب
اإلســامي الحديــث (خــال القرنــن املنرصمــن) بشــكل أســايس عــى األســس املرشوعــة للحــرب (قانــون الحــرب) وبدرجــة
أقــل عــى الوســائل املرشوعــة (القانــون يف الحــرب) .وال يـزال يتعــن عــى العلــاء املســلمني أن يبحثــوا بطريقــة مفصلــة
ومنتظمــة ،يف إطــار املناقشــات القليلــة التــي تجــري بشــأن الوســائل املرشوعــة ،مــدى ارتبــاط األســلحة النوويــة والكيميائية
والبيولوجيــة باألخالقيــات اإلســامية للحــرب.
وميكــن تقســيم اآلراء اإلســامية املعــارصة يف أخالقيــات أســلحة الدمــار الشــامل إىل ثــاث فئــات عريضــة ،تعكــس تلــك
املوجــودة يف التقاليــد الدينيــة األخــرى .ويدافــع أف ـراد الفئــة األوىل ،وهــم «الجهاديــون الذيــن يجيــزون أســلحة الدمــار
الشــامل» عــن حيــازة أســلحة الدمــار الشــامل وعــن إمكانيــة اســتخدامها  -يف ظــل الظــروف املناســبة .ويقــر منظّــرو هــذه
الفئــة بــأن أســلحة الدمــار الشــامل تتجــاوز الحــدود األخالقيــة ملــا أمــر بــه اإلســام فيــا يتعلــق بالقتــال عــى النحــو
الواجــب ،ولكنهــم يــرون أنــه ميكــن ،بعــد إدخــال التحفظــات املناســبة ،دمــج هــذه األســلحة يف إطــار التفكــر اإلســامي
التقليــدي بشــأن الســر الصحيــح للجهــاد.
ويتبنــى أفـراد الفئــة الثانيــة أســلحة الدمــار الشــامل بشــكل أكــر ،وميكــن وصفهــم بعبــارة «اإلرهابيــون املؤيــدون ألســلحة
الدمــار الشــامل» .وال يذهــب هــؤالء األشــخاص فقــط إىل أن الــرورة األخالقيــة والعمليــة تســتدعي حصــول املســلمني
عــى أســلحة الدمــار الشــامل ،بــل يســوقون أيض ـاً التربي ـرات التــي تســوغ اســتخدام هــذه األســلحة كمــاذ أول ،واألهــم
مــن ذلــك أنهــم يبــدون اســتعدادهم الســتخدامها عــى هــذا األســاس .وعــاوة عــى ذلــك ،فهــم ال يــرون قيمــة كبــرة يف
تقاليــد الجهــاد الســائدة التــي متيــز بــن املقاتلــن وغــر املقاتلــن أو ال يبالــون بهــا عــى اإلطــاق ،وحجتهــم يف ذلــك أن غــر
املســلمني يف مجموعهــم – بــل وحتــى املنتســبني إىل اإلســام باالســم واملســلمني الذيــن اختــاروا العيــش يف مجتمعــات غــر
مســلمة  -ميثلــون أهدافـاً مرشوعــة.
وميكــن وصــف أفــراد الفئــة األخــرة بأنهــم «املســاملون الذيــن يعارضــون أســلحة الدمــار الشــامل» .ويرفــض هــؤالء
املنظّــرون حيــازة هــذه األســلحة ويرفضــون جميــع اســتخداماتها املحتملــة باعتبارهــا تتعــارض مــع األخالقيــات اإلســامية.
وينبغــي متييــز مبــدأ املســاملة التــي تنبــذ أســلحة الدمــار الشــامل عــن مبــدأ املســاملة الكاملــة التــي ترفــض كل لجــوء إىل
العنــف لتســوية الخالفــات السياســية .وتصعــب املحافظــة عــى أخالقيــات معارضــة العنــف يف صورتهــا النقيــة يف اإلســام
نظـرا ً لوجــود العديــد مــن األوامــر القرآنيــة التــي تنــص عــى خــاف ذلــك ،مبــا يف ذلــك مــا ورد عــى أوضــح وجــه يف اآليــة
ـب َعلَ ْي ُكـ ُم الْ ِقتَـ ُ
ـى أَ ْن ت ُِح ُّبــوا
ـر لَ ُكـ ْم َو َعـ َ
ـال َو ُهـ َو كُـ ْر ٌه لَ ُكـ ْم َو َعـ َ
ـى أَ ْن تَ ْك َر ُهــوا شَ ـ ْيئًا َو ُهـ َو َخـ ْ ٌ
 216مــن ســورة البقــرة« :كُ ِتـ َ
ش لَ ُكـ ْم َواللَّـ ُه يَ ْعلَـ ُم َوأَنْتُـ ْم َل ت َ ْعلَ ُمــونَ» .وذلــك ال يعنــي أن أخالقيــات املقاومــة الســلمية غريبــة عــن اإلســام؛
شَ ـ ْيئًا َو ُهـ َو َ ٌّ
والواقــع أن النبــي محمــد (ﷺ) قــد قـ ّدم ،بحكمتــه السياســية ،العديــد مــن األمثلــة املهمــة عــن املقاومــة الســلمية .بيــد
أن القــرآن والحديــث يســوقان الكثــر مــن املــررات التــي ت ُس ـ ّوغ اللجــوء إىل القــوة حينــا تخفــق التدابــر الســلمية يف
توفــر العدالــة أو األمــن ،وهــو مــا يــدل عــى أن معارضــة العنــف بشــكل رصيــح يــكاد يكــون منعدمـاً يف التاريــخ الفكــري
اإلســامي .وال يشــكل املســاملون الذيــن يعارضــون أســلحة الدمــار الشــامل املســلمون اســتثنا ًء يف هــذا الصــدد .وهــم
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يقــرون بــأن الجهــاد قــد يقتــي اللجــوء إىل العنــف يف ظــل بعــض الظــروف ،ولكنهــم ال يســتطيعون تصــور وجــود ظــرف
يســتدعي اســتخدام األســلحة النوويــة أو الكيميائيــة أو البيولوجيــة.
وينتمــي معظــم العلــاء املســلمني الذيــن يتناولــون هــذه املســألة إىل فئــة الجهاديــن الذيــن يجيــزون حيــازة أســلحة
الدمــار الشــامل .ومل يتعــرض لهــا ســوى قلــة قليلــة مــن العلــاء املنتمــن إىل الفئتــن األخريــن الذيــن ميكــن اعتبــار
دورهــم هامشــياً .ومل يُحـ ّدد أي موقــف مــن هــذه املواقــف الثالثــة تحديــدا ً دقيقـاً .ولذلــك ،فــكل محاولــة لتحديــد نقــاط
االختــاف الرئيســية بــن هــذه املواقــف تشــكل ،بطبيعتهــا ،رضبـاً مــن االســتدالل الــذي يســتند إىل مصــادر شــحيحة .وال
يوجــد ،يف حــد علمــي ،مــا ميكــن اعتبــاره مناقشــة مســتمرة أو نقاش ـاً دامئ ـاً بــن مختلــف هــذه الفئــات ،أو حتــى بــن
عاملــن اثنــن مــن علامئهــا ،بشــأن املســائل القانونيــة واألخالقيــة املعقــدة التــي تثريهــا أســلحة الدمــار الشــامل.
وقــد دفعنــي البحــث والتفكــر يف مســائل الرشيعــة اإلســامية وأخالقيــات الحــرب إىل منــارصة مبــدأ املســاملة فيــا يتعلــق
بأســلحة الدمــار الشــامل ،وهــذا هــو املوقــف الــذي ســأتناوله هنــا بالتفصيــل.
ولننظر أوالً يف مسألة استخدام األسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيميائية.
مثلــا ذُكــر آنف ـاً ،ينتمــي معظــم املنظّريــن املســلمني الذيــن أبــدوا آرا ًء يف اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل إىل فئــة
الجهاديــن الذيــن يجيــزون أســلحة الدمــار الشــامل .وهــم متفقــون عــى رضورة حصــول املســلمني عــى هــذه األســلحة
ألغـراض دفاعيــة فقــط وعــى عــدم جــواز اللجــوء إىل اســتخدامها إال يف الحــاالت التــي يبــادر فيهــا العــدو بهــذا االســتخدام.
ويف ظــل هــذه الظــروف ،ووفقــاً آلراء معظــم العلــاء املعارصيــن ،يجيــز مبــدأ املعاملــة باملثــل ،الــذي كثــرا ً مــا كان
الفقهــاء املتقدمــون يســتحرضونه ،اللجــوء إىل اســتخدام هــذه األســلحة .وال يبــدو لهــؤالء املنظريــن أن أســلحة الدمــار
الشــامل تفــرض ،مــن الناحيــة النوعيــة ،مشــاكل جديــدة عــى األخالقيــات اإلســامية للحــرب.
ولنفــرض يف الوقــت الراهــن أن األحــكام الفقهيــة القدميــة املتعلقــة باألســلحة املســموح بهــا تنطبــق عــى أســلحة الدمــار
الشــامل ،فقــد يكــون مــن املمكــن ،طبقـاً للمعايــر التــي وضعهــا الفقهــاء املســلمون األوائــل ،اعتبــار عــدد محــدود مــن
األســلحة الكيميائيــة الحديثــة أســلحة مســموحاً بهــا .وميكــن (يف إطــار مجموعــة مــن الــروط املعقولــة) قــر اســتخدامها
عــى ســاحة القتــال ،ومــن ثــم مراعــاة القيــود التــي متنــع اســتهداف غــر املقاتلــن عــن عمــد ،أو الســعي إىل تصميمهــا
بطريقــة تشــل قــدرات ضحاياهــا عــوض تشــويههم أو قتلهــم .واملشــكلة يف هــذا القيــاس هــي ،بالطبــع ،أن األســلحة
الكيميائيــة أشــد فتــكاً مــن ســائفها البدائيــة التــي كانــت ســائدة يف القــرون الوســطى ،والتــي كانــت محــل تفكــر العلــاء
املســلمني املتقدمــن ،وأن أنــواع اإلصابــات التــي تســببها هــذه األســلحة أشــد وطــأ ًة وأطــول مــدةً ،ومتتــد آثارهــا لتطــال
األجيــال التــي مل تـ َر النــور بعــد .وال ميكــن تقييــم األســلحة الكيميائيــة الحديثــة ،بوصفهــا فئــة مــن األســلحة ،وفقـاً للقيــود
التــي فرضــت يف أزمنــة ســابقة للعــر الحديــث عــى اســتخدام الســموم أو «الروائــح املؤذيــة» ،مثلــا وصفهــا بعــض
الفقهــاء املتقدمــن .وينبغــي للقانونيــن واختصاصيــي األخالقيــات املســلمني تنــاول هــذه األســلحة ،مثلهــا يف ذلــك مثــل
األســلحة النوويــة والبيولوجيــة ،بوصفهــا أنواعـاً جديــدة مــن األســلحة التــي تفــرض عــى األخالقيــات اإلســامية تحديــات
جديــدة ومختلفــة مــن الناحيــة النوعيــة.
وينبغــي للمســلمني رفــض اســتخدام أي ســاح مــن أســلحة الدمــار الشــامل ،حتــى ولــو اسـتُخدمت فقــط كرضبــة ثانيــة
يف إطــار الــرد .ومــن غــر املرجــح أن يــؤدي الــرد االنتقامــي باألســلحة الكيامويــة والبيولوجيــة والنوويــة عــى عــدو عديــم
الضمــر بــدأ باســتخدامها إىل ثنيــه عــن اســتخدامها مــن جديــد؛ وعوضـاً عــن ذلــك ،فقــد يدفــع هــذا الــرد إىل تصعيــد يف
اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل .وال ميكــن النظــر إىل هــذا االســتخدام االنتقامــي إال عــى أنــه عقوبــة غــر إنســانية تطــال
الجنــود املرابطــن بــا حاميــة عــى خــط املواجهــة ،الذيــن ال يتحملــون ،عــى األرجــح ،مســؤولية كبــرة عــن شــن الهجــات
األوليــة .وتكمــن فعاليــة األســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة يف ترهيــب الســكان املدنيــن الذيــن يتمتعــون بأقــل قــدر
مــن الحاميــة مــن األخطــار التــي تنجــم عنهــا .وال تـزال األســلحة النوويــة التكتيكيــة حتــى اآلن مجــرد رضب مــن رضوب
التخمــن .ومثلــا كان عليــه الحــال خــال الحــرب البــاردة ،ومثلــا ســيكون الحــال كذلــك يف أي حــرب نوويــة يحتمــل
اندالعهــا يف الــرق األوســط أو يف جنــوب آســيا ،فــإن مــن الصعــب تصــور إمكانيــة حــر اســتخدام األســلحة النوويــة يف
ســاحات القتــال .وســوف ت ُســتهدف أعــداد كبــرة مــن الســكان املدنيــن وتتعــرض للهــاك ،وال ســيام خــال رضبــة ثانيــة
انتقاميــة .وال ميكــن ألي دولــة إســامية أو أي قــوة عســكرية إســامية مواصلــة الجهــاد باســتهداف الســكان املدنيــن عمــدا ً،
حتــى وإن فعــل العــدو ذلــك.
واملســألة الثانيــة التــي يتعــن أخذهــا يف االعتبــار ضمــن اإلطــار اإلســامي هــي أن كل اســتخدام لألســلحة النوويــة أو
البيولوجيــة أو حتــى الكيميائيــة مــن جانــب دولــة مــن الــدول اإلســامية يف الــرق األوســط أو جنــوب آســيا ســيؤدي
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بالتأكيــد إىل هــاك أعــداد كبــرة مــن املســلمني الذيــن يعيشــون يف إقليــم الخصــم أو رمبــا يف الدولــة اإلســامية نفســها.
وبالنظــر إىل التقــارب الجغـرايف الشــديد بــن األهــداف ،فــإىل أي مــدى ميكــن شــن حــرب نوويــة (تركيـزا ً عــى هــذا الســاح
فقــط يف الوقــت الراهــن) لــن تؤثــر عكســياً عــى املهاجــم حينــا ترتســب الســقاطة املشــعة يف الــدول املجــاورة؟
ولننظر اآلن يف املسائل التي ال تتعلق باستخدام األسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية بل بالتهديد باستخدامها.
يستشــهد املســلمون املؤيــدون ملبــدأ الــردع بشــكل دائــم باآليــة  60مــن ســورة األنفــال لدعــم ادعائهــم بــأن الرشيعــة
واألخالقيــات اإلســامية ال تجيــز تطويــر أســلحة الدمــار الشــامل وتخزينهــا فحســب ،بــل تطالــب املســلمني بفعــل ذلــك
مــن بــاب الــردعَ « :وأَ ِعـ ُّدوا لَ ُهــم َّمــا ْاسـتَطَ ْعتُم ِّمــن قُـ َّو ٍة َو ِمــن ِّربَـ ِ
ـاط الْ َخيْــلِ ت ُ ْر ِهبُــو َن ِبـ ِه َعـ ُد َّو اللَّـ ِه َو َع ُد َّوكُـ ْم َوآ َخرِيـ َن ِمــن
ش ٍء ِف َسـبِيلِ اللَّـ ِه يُـ َو َّف إِلَيْ ُكـ ْم َوأَنتُـ ْم لَ تُظْلَ ُمــونَ» (األنفــال .)60 :8
ُدونِ ِهـ ْم لَ ت َ ْعلَ ُمونَ ُهـ ُم اللَّـ ُه يَ ْعلَ ُم ُهـ ْم َو َمــا ت ُن ِف ُقــوا ِمــن َ ْ
وبطبيعــة الحــال ،تطــرح رشعنــة األســلحة النوويــة كأداة ردع بعــض املســائل األخالقيــة بالغــة الصعوبــة .فهــل يعــزز الــردع
النــووي االســتقرار أم يزيــد مــن عــدم االســتقرار يف بيئــة معاديــة؟ ومــا أكــر اسـراتيجيات الــردع فعاليــة :القــوة املضــادة
(املوجهــة إىل األهــداف العســكرية) أو القيمــة املضــادة (التــي تســتهدف املراكــز الســكانية)؟ ويف حــال اعتــاد اسـراتيجية
القــوة املضــادة يف االســتهداف ،فهــل ميكــن تفــادي التصعيــد؟ ويف حــال اعتــاد اسـراتيجية القيمــة املضــادة ،فهــل ســيكون
مــن املقبــول أخالقيـاً التهديــد بإبــادة الســكان املدنيــن؟
ويتطلــب الــردع الثابــت ثقــة متبادلــة ،إذا جــاز التعبــر ،فيــا بــن األط ـراف املتحاربــة  -الثقــة يف أن بوســع خصومهــم
النجــاة مــن الرضبــة األوىل وأن بأيديهــم مــا يكفــي مــن األســلحة التــي مل متــس لشــن رضبــة ثانيــة .ولذلــك ،فــإن أي
اس ـراتيجية ردع فعليــة تؤجــج حت ـاً ســباق التســلح .وترتتــب عــى هــذه املشــاريع املكلفــة أثــار كارثيــة مــن الناحيــة
املاليــة ،وال ميكــن تربيرهــا مــن الناحيــة األخالقيــة .وتكــون املكاســب التــي تعــود عــى األمــن موضــع شــك يف أفضــل
األحــوال ،يف حــن تصــل تكاليــف فــرص تحويــل املــوارد إىل أرقــام مذهلــة.
وت ُطــرح يف بعــض األحيــان حجــة مضــادة مفادهــا أن األســلحة النوويــة تســاهم يف تخفيــض النفقــات العســكرية .ورصح
وزيــر الخارجيــة الباكســتاين جوهــر أيــوب خــان ،يف مقابلــة أجريــت معــه يف متــوز /يوليــو  ،1998قائ ـاً« :تقــل تكلفــة
الربنامــج النــووي وإنتــاج القذائــف بكثــر عــن تكلفــة إنتــاج الدبابــات والطائـرات .وتكاليــف الربنامــج النــووي والقذائــف
هــي أرخــص التكاليــف [هكــذا وردت] لنظــام أســلحة أكــر فعاليــة» .وهــذا الترصيــح رضب مــن االدعــاءات املخادعــة ،ألن
األســلحة النوويــة ال تخــدم بالدرجــة األوىل األغ ـراض العســكرية بقــدر مــا تخــدم األغ ـراض السياســية ،وال يســمح «عــدم
قابليتهــا لالســتخدام» بحــدوث انخفــاض متزامــن يف اإلنفــاق عــى األســلحة التقليديــة .وحينــا ألــح الصحفــي الــذي أجــرى
املقابلــة عــى جوهــر أيــوب خــان توضيــح هــذه املســألة بســؤاله عــا إذا كانــت باكســتان ســتعتمد عــى األســلحة النوويــة
لضــان األمــن الــذي ال ت ـزال توفــره األســلحة التقليديــة ،رد وزيــر الخارجيــة بطريقــة متوقعــة قائ ـاً« :ال ميكننــا أبــدا ً
االســتغناء عــن الدبابــات واملدفعيــة ،فهــي أســلحة ذات أهــداف متنوعــة».
ولنتنــاول أخـرا ً مســألة «تهديــد األرشار بغيــة درء الــر» ،وهــي مســألة تكمــن يف صميــم مفهــوم الــردع النــووي .ووفقـاً
لحديــث «إِنَّ َــا األَ ْعـ َـا ُل بِال ِّنيَّـ ِ
ـات» ،وهــو أحــد األحاديــث النبويــة األساســية يف األخالقيــات اإلســامية ،فالنيــة هــي املعيــار.
وبالنســبة إىل بعــض املســلمني ،تجســد النيــة الكامنــة وراء الــردع النــووي هدف ـاً جدي ـرا ً بالتقديــر ،وهــو هــدف تجنــب
الحــرب ،وال ســيام الحــرب النوويــة ،أو الدفــاع عــن األمــة .ولكــن اس ـراتيجية الــردع النــووي ،اس ـراتيجية القــوة املضــادة
واس ـراتيجية القيمــة املضــادة عــى حــد ســواء ،تقتــي – عــى نحــو قاطــع  -قتــل أعــداد كبــرة مــن األبريــاء ،وتدمــر
البيئــة الطبيعيــة ،وإصابــة أجيــال مل تـ َر النــور بعـ ُد .ال ميكــن أن تــرر هــذه األعــال بــأي نيــة كانــت ،وال ميكــن لهــذه النيــة
أن تــؤدي إىل تفــادي بعــض «أعــى حــاالت الطــوارئ» مــن قبيــل احتــال هــاك أعــداد كبــرة مــن املســلمني.
وقــد يــر ّد البعــض عــى هــذا ويقولــون إن الــردع النــووي ميكــن أن يعتمــد عــى النيــة التــي يقصــد منهــا تضليــل العــدو،
وتركــه يخمــن فيــا إذا كانــت هــذه األســلحة ستُســتخدم بالفعــل يف الحــرب أو ال تُســتخدم .وعــى كل حــال ،فقــد ورد
أن النبــي (ﷺ) قــال« :الْ َح ـ ْر ُب ُخ ْد َع ـةٌ» .واملشــكلة الكامنــة يف هــذا االســتدالل أن الــردع النــووي ،عــى خــاف الــردع
التقليــدي الــذي يُحتمــل أنــه كان يف ذهــن الرســول حينــا قــال الحديــث األخــر أو مــا تناولتــه اآليــة  60مــن ســورة
األنفــال ،يشــكل كارثــة تنتظــر كال «الـرادع» و»املــردوع» إذا أخفــق الــردع .وال يجــدي الــردع النــووي نفعـاً إال إذا كان أحــد
الخصمــن عــى يقــن مــن أن غرميــه ينــوي اســتخدام األســلحة النوويــة .وكلــا تزايــدت األمــوال والجهــود املبذولــة إلقنــاع
أحــد الطرفــن بصــدق نوايــا الطــرف اآلخــر ،تزايــد الغمــوض الــذي يكتنــف هــذه النوايــا ،وتزايــد احتــال أن يخطــو أحــد
الطرفــن الخطــوة النوويــة.
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ويف ضــوء جميــع هــذه الشــواغل التــي عرضتهــا ،أعتقــد أنــه ينبغــي للمســلمني رفــض االنتشــار النــووي ،ومــن ثــم اســتبعاد
أي احتــال الســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل  -لألســباب التاليــة:
أوالً ،ال تتيــح األســلحة النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة التمييــز بــن املقاتلــن وغــر املقاتلــن بالقــدر الــذي تقتضيــه
أحــكام الحــرب يف اإلســام .وال يشــعر بآثــار أســلحة الدمــار الشــامل ضحاياهــا املبــارشون فحســب ،بــل يشــعر بهــا أيضـاً
مــن يســارعون إىل مســاعدة هــؤالء الضحايــا ،وهــي تطــال بالتأكيــد األطفــال الذيــن ســينجبهم املتــررون األوائــل.
ثاني ـاً ،تتســبب أســلحة الدمــار الشــامل ،حتــى يف حالــة اســتخدامها اســتخداماً دقيق ـاً ضــد األهــداف العســكرية ،يف قتــل
النــاس وتشــويههم بطــرق مروعــة تنتهــك التعاليــم اإلســامية الداعيــة إىل مراعــاة الجانــب اإلنســاين يف القتــال.
ثالثـاً ،تســبب هــذه األســلحة رضرا ً دامئـاً للبيئــة الطبيعيــة ،وهــي نتيجــة يتعــن وضعهــا يف االعتبــار يف التقييــات األخالقيــة
اإلســامية ،فلــكل كائــن مــن الكائنــات القيمــة التــي يســتحقها باعتبــاره مــن مخلوقــات اللــه ،بــرف النظــر عــا يعــود
بــه مــن فائــدة عــى البــر ،وقــد ذكــر القــرآن يف هــذا الشــأنَ « :و َمــا ِمــن َدابَّـ ٍة ِف الْ َ ْر ِض َو َل طَائِـ ٍر يَ ِطـ ُر ِب َج َنا َح ْيـ ِه إِ َّل أُ َمـ ٌم
أَ ْمثَالُ ُكــم» .29وميثــل تدمــر أو إتــاف املوائــل الطبيعيــة لألنــواع غــر القــادرة عــى حاميــة نفســها مــن أي هجــوم بــري
قمــة مــا يصفــه القــرآن بالفســاد يف األرض.
رابعـاً ،وبالنظــر إىل اســتحالة اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل ألي غــرض ميكــن الدفــاع عنــه مــن الناحيــة األخالقيــة ،فــإن
أي نفقــات تــرف لتطويرهــا وتخزينهــا  -وأي مــوارد ت ُحـ ّول إليهــا مــن أغـراض بنــاءة أخــرى – تعتــر مــن بــاب اإلرساف
الــذي يســتنكره القــرآن الكريــم والحديــث الرشيــف.
ويف الدفــع نحــو مناهضــة اســتخدام األســلحة النوويــة والبيولوجيــة والكيميائيــة ،ال يقبــل املســاملون الذيــن يعارضــون
أســلحة الدمــار الشــامل وينبغــي لهــم أال يقبلــوا اســتخدام أنــواع أخــرى مــن األســلحة العشــوائية الشــديدة التدمــر
التــي عــادة مــا يُنظــر إليهــا عــى أنهــا أســلحة «تقليديــة» ،مثــل القنابــل العنقوديــة أو األلغــام األرضيــة املضــادة لألفـراد
أو القنابــل الحارقــة .ومــن املمكــن أيضــاً أن تكــون هــذه األســلحة محــل اعــراض عــى أســاس أنهــا تجعــل التمييــز
بــن املقاتلــن وغــر املقاتلــن صعب ـاً أو أنهــا تفتــك بالنــاس وتصيبهــم بطــرق وحشــية للغايــة .لكــن األســلحة النوويــة
والبيولوجيــة والكيميائيــة تســتحق اهتاممـاً خاصـاً ألنهــا تختلــف مــن الناحيــة النوعيــة عــن األســلحة التقليديــة ومتثــل فئــة
قامئــة بذاتهــا .وتشــكل هــذه األســلحة ،بحكــم طبيعتهــا ،أســلحة دمــار شــامل وعشــوايئ وطويــل األمــد.
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املعارصة
القانون الدويل اإلنساين والرشيعة اإلسالمية يف النزاعات املسلحة

4.4حامية املدنيني :رؤية للجنة الدولية للصليب األحمر
السيد بيالر جيمينو ساركيادو ،رئيسة وحدة حامية املدنيني باللجنة الدولية

تتــوزع األعــال املتعلقــة بالحاميــة داخــل اللجنــة الدوليــة عــى ثالثــة فــروع هــي :إعــادة الروابــط العائليــة؛ واألنشــطة
املتصلــة باملحتجزيــن ،أي األنشــطة املنفــذة لفائــدة األشــخاص املحرومــن مــن حريتهــم؛ وحاميــة الســكان املدنيــن ،أي
األنشــطة املنفــذة لفائــدة املدنيــن وغريهــم مــن األشــخاص الذيــن ال يشــاركون يف العمليــات العدائيــة أو أعــال العنــف
أو ك ّفــوا عــن املشــاركة فيهــا.
ويقــوم تعريــف اللجنــة الدوليــة «للحاميــة» عــى أســاس الحقــوق .وبالنســبة للجنــة الدوليــة ،يتمثــل هــدف األعــال
املتعلقــة بالحاميــة – بوجــه عــام  -يف ضــان وفــاء الســلطات والجهــات الفاعلــة األخــرى بالتزاماتهــا وضــان احرتامهــا
لحقــوق األف ـراد؛ ويتمثــل الهــدف النهــايئ يف الحفــاظ عــى أرواح املترضريــن مــن النزاعــات املســلحة أو حــاالت العنــف
األخــرى وعــى أمنهــم وســامتهم البدنيــة واملعنويــة وكرامتهــم .وتشــمل الحاميــة الجهــود الراميــة إىل منــع االنتهــاكات
الفعليــة أو املحتملــة للقانــون الــدويل اإلنســاين ومجموعــات القوانــن أو القواعــد األخــرى ذات الصلــة التــي تكفــل الحاميــة
للبــر ،وإىل وضــع حــد لهــذه االنتهــاكات .وتهــدف الحاميــة إىل القضــاء عــى األســباب املبــارشة لالنتهــاكات أو الظــروف
التــي تــؤدي إىل وقوعهــا ،وذلــك مبخاطبــة األشــخاص املســؤولني بشــكل رئيــي عــن االنتهــاكات والجهــات التــي قــد يكــون
لهــا تأثــر عــى هــؤالء األشــخاص .وتشــمل الحاميــة أيضـاً األنشــطة الراميــة إىل تعزيــز أمــن األفـراد ،بصــورة مبــارشة أو غــر
مبــارشة ،والتقليــل إىل أدىن حــد مــن التهديــدات أو املخاطــر املحدقــة بســامتهم.
وتعالج األنشطة املتعلقة بالحامية نوعني من املسائل ،هام:
•استخدام القوة لدى تنفيذ العمليات العدائية وإنفاذ القانون أثناء النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى؛
•املعاملة التي يتلقاها األشخاص من السلطات (الدول والجهات من غري الدول).
وتســتند األنشــطة املتعلقــة بالحاميــة اســتنادا ً راســخاً إىل توثيــق الحــوادث املنفــردة أو االتجاهــات الســائدة يف امليــدان؛
وتحليــل السياســات وعواقبهــا اإلنســانية املرتتبــة عــى الســكان املعنيــن؛ والحــوار مــع األف ـراد ،واملجتمعــات املحليــة،
والســلطات ،والجهــات املســلحة ،وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن.
وتنقسم األعامل التي تضطلع بها اللجنة الدولية يف مجال الحامية إىل فئتني رئيسيتني من اإلجراءات ،هام:
•األنشطة التي ترمي إىل إرشاك السلطات
•األنشطة التي ترمي إىل الحد من تعرض املجتمعات املحلية واألفراد للمخاطر.
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ويبني الجدول التايل أنشطة اللجنة الدولية الرامية إىل حامية املدنيني:

اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ

اﻟﺴﻠﻄﺎت

ﺗﻮﺛﻴﻖ اﳌﺸﺎﻛﻞ

اﻟﺪﻋﻢ

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﻀﻌﻒ

اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﺨﻄﺮ

اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ وﴎﻳﺔ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﴎﻳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻷﻃﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻨﻴﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﺬﻛري ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﴩ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻪ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻬﻴﻜﲇ اﻟﻼزم ﻹﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺤﺎﻳﺪة
ﺗﺴﺠﻴﻞ /ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺤﻀﻮر واﳌﺮاﻓﻘﺔ
ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜني /اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ /اﻟﻮﻋﻲ
اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺤامﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
اﻹﺟﻼء

اﻟﻐﺎﻳﺎت

اﻟﻬﺪف

وقــد اضطلعنــا يف عــام  2017بعــدد مــن األنشــطة يف بعــض بقــاع العــامل اإلســامي ،وفيــا يــي بعــض اإلحصــاءات املتعلقــة
بالتكلفــة اإلنســانية للحــرب خــال العــام املذكــور:
•أفغانستان 10,000 :إصابة بني املدنيني
•العراق 13,000 :قتيل من املدنيني
•الصومال 2,078 :قتيالً من املدنيني؛  2,507جرحى يف صفوفهم
•سورية :مقتل  10,507أشخاص من املدنيني؛ ونزوح  6,550شخصاً يف املتوسط يومياً
•اليمن 5,200 :قتيل مدين منذ عام 2015
•نيجرييا :شهدت الفرتة ما بني عامي  2011و 2017إصابة أو هالك  10,157شخصاً بسبب العنف الناجم عن املتفجرات؛
وبلغت نسبة املدنيني منهم .)8,721( %86
وتتضمن التحديات العملية التي تواجهها اللجنة الدولية يف امليدان ما ييل:
•وسائل وأساليب الحرب املستخدمة يف امليدان ،التي كثريا ً ما تطرح تحديات ميدانية خطرية بالنسبة للجنة الدولية .وعىل
سبيل املثال ،يؤدي استخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان أو التفجريات االنتحارية بصورة عشوائية إىل
إلحاق أرضار باألهداف العسكرية املرشوعة واملدنيني واألعيان املدنية عىل حد سواء.
•صعوبة تحديد هوية الجناة (تعدد الجهات الفاعلة والحضور املحدود للجهات الفاعلة اإلنسانية):
− −الرشاكة يف الحرب :أصبحت الحرب بشكل متزايد مسألة رشاكة؛
− −الزيادة الرسيعة يف عدد الجامعات املسلحة املنظمة تنظيامً أفقياً وليس رأسياً ،مام يجعل من الصعب للغاية تحديد
جهات االتصال ذات التأثري الفعيل.
•صعوبة التفاعل مع مختلف األطراف ،بسبب قلة فرص وصول هذه األطراف إىل الجهات الفاعلة اإلنسانية أو عدم
رغبتها يف التفاعل مع هذه الجهات (كثريا ً ما يستند ذلك إىل تصورات خاطئة).
•حساسية بعض املواضيع :االختالفات القامئة يف كيفية تحديد املفاهيم واملسائل األساسية وطريقة فهمها (عىل سبيل
املثال ،الطريقة التي يُفهم بها مصطلح «املدنيون» لدى أطراف النزاع واملنظامت اإلنسانية).
•فهم السياق واملواقف السائدة ومنظومات القيم ،وتحديد النهج الصحيح للتواصل مع الناس.
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•العثور عىل جهات االتصال املناسبة (القادة العسكريون والسياسيون والدينيون والتقليديون) ،نظرا ً لتزايد صعوبة
تحديد الجهات التي تخدم أهدافنا وتلبي احتياجاتنا عىل أفضل وجه.
•تحديد الدوائر املؤثرة ،مبا يف ذلك الزعامء الدينيون وقادة املجتمعات املحلية والعلامء.
وسنعرض يف األخري بعض األمثلة عىل املامرسات الجيدة املستقاة من السياقات التي عملنا فيها:
•إصدار تعليامت بشأن احرتام أرواح املدنيني (تعريف مصطلح «املدين»).
•اإلنذار املسبق بالهجامت والعمليات العسكرية األخرى ،ونصح املدنيني بالجالء و /أو االحتامء يف املالجئ.
•التعاون مع الشيوخ املحليني عىل إنشاء ممر آمن للمدنيني ،إما بتطهري املناطق امللوثة باألجهزة املتفجرة املرتجلة أو
بتحديد الطرق أو السبل التي تتيح تفاديها.
•تقديم تحذيرات بشأن األجهزة املتفجرة املرتجلة املزروعة أو التي ستزرع ،وتقديم املشورة بشأن التنقل ليالً و /أو
بسلوك طرق معينة (هيلامند).
•إصدار بيانات عامة بعدم استهداف املرافق الصحية.

سري العمليات العدائية :األسلحة وأساليب القتال املرشوعة
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5.5تعليقات الخرباء ومناقشاتهم

.أتفسري أحكام الرشيعة اإلسالمية يف ضوء الوقائع املعارصة

يف ضــوء النقــاش الــذي دار بشــأن أخــذ التحديــات املعــارصة يف االعتبــار ،وجــه أحــد الباحثــن االنتبــاه إىل بعــض القضايــا
املتعلقــة مببــدأ التمييــز .وأبــدى جميــع املشــاركني اتفاقهــم عــى أن «التمييــز» يشــكل مبــدأ أساســياً مــن مبــادئ القانــون
الــدويل اإلنســاين وأنــه وارد أيضـاً يف الرشيعــة اإلســامية .ومــع ذلــك ،فقــد شــدد عــى رضورة مناقشــة هــذه املســألة بصــورة
أشــمل وعــى رضورة تنــاول بعــض املســائل املعــارصة .وعــى ســبيل املثــال ،تنــص املصــادر اإلســامية القدميــة عــى توفــر
الحاميــة لفئــات معينــة مــن األشــخاص وتنظــم اســتخدام بعــض وســائل وأســاليب الحــرب التــي كانــت ســائدة يف القــرون
األوىل مــن التاريــخ اإلســامي .ولكــن الحــرب الحديثــة تثــر العديــد مــن املســائل الجديــدة والصعبــة ،وتطــرح تســاؤالت
عــن وضــع املدنيــن الذيــن يشــاركون يف العمليــات العدائيــة بصــورة مؤقتــة فقــط ،وعــن أفـراد الرشطــة ،حيــث إن أفـراد
الرشطــة يرتــدون الــزي الرســمي ،ولكــن يجــب التمييــز بــن عنــارص الرشطــة التــي تنظــم حركــة املــرور عــى الطرقــات
والعنــارص التــي تعمــل يف وحــدات مكافحــة اإلرهــاب وتشــارك بصــورة مبــارشة يف العمليــات العدائيــة .ويتمثــل الســؤال
املطــروح يف معرفــة الســبل التــي يعالــج بهــا الفقــه هــذه املســائل .ويثــار يف هــذا الصــدد ســؤال مامثــل يتعلــق باســتخدام
وســائل وأســاليب الحــرب الحديثــة .وقــد دار بالفعــل نقــاش بــن الفقهــاء املســلمني بشــأن مــا إذا كانــت الرشيعة اإلســامية
تجيــز اســتخدام القنابــل ،ناهيــك عــن أســلحة الدمــار الشــامل .ويقــدم القانــون الــدويل اإلنســاين توجيهــات أدق مــن خــال
مبــادئ التمييــز والتناســب والحيطــة .وتفتقــر كتــب الفقــه إىل هــذه الدرجــة مــن التنظيــم .ولذلــك ،فقــد أوىص بعــض
الخـراء بــأن يضطلــع بعــض العلــاء املعارصيــن مبعالجــة هــذه املســائل عــى نحــو أكــر تفصيـاً.

.باستخدام أسلحة الدمار الشامل

نوقشــت بعــد ذلــك مســائل أســلحة الدمــار الشــامل ،مــن قبيــل األســلحة البيولوجيــة والكيميائيــة والنوويــة ،بــيء مــن
التفصيــل .والحــظ أحــد املشــاركني أنــه عــى الرغــم مــن أن تاريــخ الفقــه اإلســامي القديــم يعــود إىل مــا قبــل تطويــر
هــذه األســلحة – ومــن ثــم فهــو يف وضــع ال يتيــح لــه تنــاول هــذه املســألة تنــاوالً مبــارشا ً  -فــإن الرشيعــة اإلســامية تقيــد
اســتخدام بعــض وســائل الحــرب وأســاليبها .وأضــاف هــذا املشــارك أن الدراســات اإلســامية املعــارصة قــد ناقشــت هــذه
املســألة مناقشــة عميقــة ،وأن معظــم العلــاء يتفقــون عــى حظــر اســتخدام هــذه األســلحة ،وال ســيام األســلحة النوويــة،
مبوجــب أحــكام الحــرب يف اإلســام.
وربــط أحــد املشــاركني النقــاش بالوســائل القدميــة للحــرب مثــل املنجنيــق .وشــدد عــى أنــه عــى الرغــم مــن اختــاف
الفقهــاء املســلمني املتقدمــن بشــأن جــواز اســتخدام املنجنيــق  -وعــى الرغــم مــن أن صحــة الحديــث املنســوب إىل النبــي
محمــد )ﷺ( فيــا يتعلــق باســتخدام هــذه الوســيلة ال ي ـزال محــل نقــاش – فمــن املمكــن القــول باطمئنــان ،اســتنادا ً
إىل تعاليــم اإلســام ،إن اإلســام يحظــر بشــكل قاطــع أســلحة الدمــار الشــامل األشــد فتــكاً مــن األســلحة القدميــة ،مثــل
املنجنيــق أو الســهام املســمومة .وعليــه ،فقــد دعــا هــذا املشــارك إىل االنضــام إىل معاهــدة حظــر األســلحة النوويــة؛ وقــال
إنــه ينبغــي لجميــع الــدول ،وليــس لبعضهــا فحســب ،رفــض أســلحة الدمــار الشــامل حتــى يكــون الجميــع مبنــأى عــن
التهديــد الــذي تشــكله هــذه األســلحة .ورأى أن احـرام املعاهــدات واجــب يتعــن عــى جميــع املســلمني االلتـزام بــه عــى
النحــو الــذي يعكســه الســلوك املثــايل للنبــي محمــد (ﷺ).

.جاالستنكاف الضمريي من الخدمة العسكرية

ناقــش املشــاركون أيض ـاً موقــف الرشيعــة اإلســامية مــن مســألة املســتنكفني ضمريي ـاً .وأوضــح أحــد املشــاركني أن لــكل
دولــة إســامية ذات ســيادة الحريــة يف معاقبــة املســتنكفني ضمريي ـاً عــى النحــو الــذي ت ـراه مناســباً؛ ويتمثــل الــرط
الوحيــد املنصــوص عليــه يف الرشيعــة اإلســامية يف وجــوب ان تتوافــق القـرارات املتخــذة مــع مقاصــد الرشيعــة اإلســامية
يك تصبــح ملزمــة قانونـاً .ورأى مشــارك آخــر أنــه يجــوز للــدول إلـزام مواطنيهــا بــأداء الخدمــة العســكرية ،واســتدرك مؤكــدا ً
أنــه يتعــن عــى هــذه الــدول إيــاء االعتبــار الواجــب ألي ســبب قــد يدفــع ،عــى نحــو مــروع ،شــخصاً مــا إىل رفــض
الخدمــة العســكرية.
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حامية الرعاية الصحية

1.1حامية الرعاية الصحية مبوجب القانون الدويل اإلنساين
السيد ألكسندر بريتيغر ،مستشار قانوين ،الشعبة القانونية باللجنة الدولية

ســركز هــذا العــرض عــى الطريقــة التــي يحمــي بهــا القانــون الــدويل اإلنســاين توفــر الرعايــة الصحيــة .والواقــع أن هــذه
املســألة أساســية بالنســبة للجنــة الدوليــة ،فهــي مرتبطــة بإنشــاء الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر،
وبأصــول القانــون الــدويل اإلنســاين .وقــد تابعنــا مــا قيــل بشــأن حاميــة املدنيــن لــدى مناقشــة ســر العمليــات العدائيــة.
وسنوســع نطــاق مناقشــتنا اآلن ونتحــدث عــن حاميــة الجرحــى واملــرىض وســبل االســتمرار يف توفــر الرعايــة املالمئــة لهــم
أثنــاء النزاعــات املســلحة .ومبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين اليــوم ،قــد يُقصــد بعبــارة «الجرحــى واملــرىض» املدنيــن
والعســكريني عــى حــد ســواء؛ ومل يكــن الحــال كذلــك دوم ـاً ،فقــد كانــت الحاميــة املتاحــة مبوجــب القانــون الــدويل
اإلنســاين تقتــر ،يف بدايــة األمــر ،عــى الجرحــى واملــرىض مــن مقاتــي العــدو.
ويحمــل تعريــف مصطلــح «الجرحــى واملــرىض» مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين معنــى أضيــق وأوســع مــن املعنــى
الســائد يف اللغــة املتداولــة .وهــذا التعريــف أضيــق ألنــه ال يوفــر – بالنظــر إىل أن القانــون الــدويل اإلنســاين يســعى،
عــى وجــه العمــوم ،إىل تحقيــق تــوازن بــن الــرورة العســكرية واالعتبــارات اإلنســانية  -الحاميــة القانونيــة إال لألشــخاص
الذيــن ميتنعــون عــن املشــاركة يف العمليــات العدائيــة ،فض ـاً عــن كونهــم يحتاجــون إىل الرعايــة الطبيــة .وال يســتفيد
املقاتــل العــدو الجريــح الــذي ال يتوقــف عــن إطــاق النــار مــن رشــاش الكالشــينكوف الــذي يحملــه أو عــن رمــي القنابــل
الصاروخيــة أو زرع األجهــزة املتفجــرة يدويــة الصنــع مــن الحاميــة التــي يكفلهــا القانــون الــدويل اإلنســاين للجرحــى
واملــرىض .ويحمــل تعريــف القانــون الــدويل اإلنســاين ملصطلــح «الجرحــى واملــرىض» معنــى أوســع مــن املعنــى الســائد يف
اللغــة املتداولــة ألنــه يشــمل أيض ـاً األشــخاص الذيــن ال تطلــق عليهــم يف العــادة تســمية «الجرحــى واملــرىض» ،وكمثــال
عــى ذلــك ،الحوامــل أو األطفــال حديثــي الــوالدة .ولذلــك ،ينبغــي أن يؤخــذ ذلــك يف الحســبان لــدى النظــر يف مختلــف
االلتزامــات التــي تقــع عــى عاتــق األط ـراف يف النزاعــات املســلحة إزاء الجرحــى واملــرىض.
وميكننا يف هذا الصدد أن نشري بإيجاز إىل الجوانب التالية:
•املعاملة اإلنسانية :عىل وجه العموم ،عندما يتعرض شخص لإلصابة أو املرض ،يجب معاملته معاملة إنسانية ،برصف
النظر عام إذا كان مدنياً أو مقاتالً عدوا ً أو مقاتالً صديقاً .والواقع أن التمييز بني املدنيني واملقاتلني يفقد أهميته لدى
تعرض أي شخص لإلصابة أو املرض .ويتجاوز معنى املعاملة اإلنسانية عدم اإلجهاز عىل شخص ما أو عدم إساءة
معاملته ،بل يعني أيضاً بذل كل ما يف اإلمكان للحفاظ عىل حياة أي شخص يخضع لسيطرتك.
•االحرتام :يعني اإلحجام عن ارتكاب أفعال معينة ،ال سيام القتل وإساءة املعاملة أو اإليذاء .وقد يكون من الصعب
لدى احتدام املعركة مقاومة الرغبة يف قتل قائد عدو بارز يقف أمامك ،خاصة إذا كان هذا الشخص مسؤوالً عن موت
العديد من رفاقك من الجنود أو عن قتل مدنيني؛ ولكن ال يجوز لك إيذاء هذا الشخص إذا كان مصاباً أو مريضاً.
•الحامية :تعني لزوم فعل يشء ما ،أي تقديم املساعدة إىل أشخاص آخرين (عىل سبيل املثال السكان املحليون الذين
يتعرضون للنهب) قد يصبحون ،بسبب اإلصابة أو املرض ،فريسة يسهل اإلجهاز عليها .وتعني أيضاً املساعدة يف توفري
الرعاية الصحية لهؤالء األشخاص بكل السبل املمكنة.
− −التجميع والرعاية :يجب االضطالع بذلك دون أي متييز مجحف ،وال ضري يف التشديد عىل هذا الجانب مررا ً وتكرارا ً.
ويجب اتخاذ جميع التدابري املمكنة عملياً للبحث عن الجرحى واملرىض وجمعهم وإجالئهم ورعايتهم دون متييز
مجحف ،استنادا ً إىل كونهم مدنيني أو مقاتلني ،أو إىل معايري أخرى مثل الدين أو نوع الجنس .وصيغت مختلف
االلتزامات املنصوص عليها يف القانون الدويل اإلنساين مع مراعاة التحديات األمنية التي تربز أثناء النزاعات املسلحة:
وعىل سبيل املثال ،يهدف االلتزام بالتجميع واإلجالء إىل ضامن نقل الجرحى واملرىض إىل مكان محمي حيث ميكن
تقديم الرعاية لهم وتجنيبهم أي أذى؛ ولكن ذلك يرتبط باالعتبارات األمنية ،ويقتيض هذا االلتزام تجميع الجرحى
واملرىض وإجالءهم حينام تسمح الحالة األمنية بذلك،وال سيام بعد الحصول عىل تعهد .والحكم املتعلق بالرعاية
الطبية مرهون بالقدرات الطبية التي متلكها مختلف أطراف النزاع؛ وهو يتيح للجهات األخرى تقديم الرعاية
للجرحى واملرىض – مبا يف ذلك املدنيون (الذين قد يجمعون الجرحى واملرىض بصورة تلقائية ويعتنون بهم)،
وغريهم من أفراد الخدمات الطبية (املرتبطني عىل سبيل املثال بالطرف الخصم) ،واملنظامت اإلنسانية املحايدة.
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ويجســد مــا ســبق االلتزامــات األساســية تجــاه الجرحــى واملــرىض .وحيــث إن الوظيفــة التــي تضطلــع بهــا طواقــم الخدمــات
الطبيــة واملرافــق ووســائل النقــل الطبيــة تتمثــل يف ضــان رعايــة الجرحــى واملــرىض ،فــإن بوســعنا أن نســتخلص الحاميــة
التــي يكفلهــا القانــون الــدويل اإلنســاين لطواقــم الرعايــة الصحيــة ومرافقهــا ووســائل النقــل الطبــي التابعــة لهــا مــن هــذه
االلتزامات.
وقــد يبــادر مدنيــون أيضـاً إىل جمــع الجرحــى واملــرىض بصــورة تلقائيــة ،وهنــاك أيضـاً مســتويات مختلفــة مــن الحاميــة
الختصاصيــي الرعايــة الصحيــة .ويتعلــق املســتوى األول بالعاملــن يف هــذا املجــال بصفــة عامــة ،حيــث يحظــى نشــاط
توفــر الرعايــة الطبيــة ،وفقــاً آلداب مهنــة الطــب بالحاميــة ،ولكــن ال تُ نــح ملقدمــي الرعايــة الطبيــة حاميــة خاصــة
بســبب طبيعــة مهنتهــم .ويضــاف مســتوى آخــر مــن الحاميــة للطواقــم واملرافــق ووســائل النقــل الطبيــة لكونهــا تنــدرج
ضمــن الفئــات التــي تحــدد قبــل نشــوب نـزاع مــا ،وتكلفهــا ســلطة مختصــة لطــرف مــن أطـراف النـزاع برعايــة الجرحــى
واملــرىض .وتتمتــع هــذه الفئــات ببعــض االمتيــازات املحــددة التــي تفــوق تلــك التــي يحظــى بهــا اختصاصيــو الرعايــة
الصحيــة بوجــه عــام ،والتــي ســنعرضها بعــد قليــل.
1.1اختصاصيو الرعاية الصحية ،بصفة عامة ،الذين ال يندرجون ضمن فئة أفراد الطواقم الطبية الذين يحظون بحامية
خاصة والذين قد يحق لهم استخدام شارة الصليب األحمر أو الهالل األحمر أو الكريستالة (البلورة) الحمراء .ويتمتع
اختصاصيو الرعاية الصحية هؤالء عادة بالحامية بوصفهم مدنيني ،وهم محميون من التهديدات أو املضايقة أو املعاقبة
أثناء اضطالعهم بأنشطتهم الطبية ،مبا يتامىش مع آداب مهنة الطب.
− −تتضمن آداب هذه املهنة تنفيذ األوامر األساسية التالية :ال ت ُلحق أذى مبريض؛ وقَ ِّدم الرعاية الطبية قدر استطاعتك؛
واحرتم استقاللية املرىض وأفضلياتهم ،والتزم مببدأ الرسية الطبية .ولن تتعرض للمعاقبة بسبب ترصف صدر منك يف
إطار آداب مهنة الطب ،أي تقديم املساعدة لعدو أو إرهايب مصاب .وميثل ذلك تحدياً كبريا ً يف الوقت الراهن.
− −كذلك ،ال يرغم اختصاصيو الرعاية الصحية عىل الترصف مبا يتعارض مع آداب مهنة الطب ،وعىل سبيل املثال ،ال
يجوز إجبارهم  -تحت تهديد السالح ،مثلام يحدث أحياناً  -عىل عالج مقاتل مصاب أو مريض قبل أشخاص آخرين
يحتاجون إىل رعاية طبية أكرث إلحاحاً.
− −ميثل احرتام الرسية الطبية أيضاً أحد التحديات األساسية ،خاصة أن الحامية يف هذه الحالة ليست مطلقة وتخضع
للقانون املحيل .وتثري االستثناءات الواسعة النطاق للرسية الطبية يف القانون املحيل ،حيثام وجدت ،تحديات يف
املامرسة العملية.
− −إىل جانب أوجه الحامية املحددة هذه ،ت ُوفَّر الختصاصيي الرعاية الصحية – إذا كانوا مدنيني  -الحامية بوصفهم
مدنيني ،ما مل يشاركوا مبارشة يف العمليات العدائية ،ويستثنون منها خالل الفرتة التي يشاركون فيها يف هذه
العمليات.
2.2الطواقم واملرافق ووسائل النقل الطبية التي تحظى بحامية خاصة:
− −سبق يل أن أرشت ،يف هذا الصدد ،إىل رضورة أن تكلف سلطة مختصة جهات محددة مبهمة توفري الرعاية قبل
نشوب النزاع املسلح؛ وهذه السلطة هي التي تجيز ألفراد هذه الطواقم تقديم الرعاية الطبية خالل النزاع املعني.
ومع ذلك ،يجب أن تتعلق األنشطة التي يضطلعون بها بأغراض طبية فقط.
− −قد تكون هذه الجهات مدنية أو عسكرية :مقدمو الرعاية الصحية املدنيون من القطاع العام أو الخاص ،أو أفراد
الدوائر الطبية العسكرية التابعة للقوات املسلحة؛ وقد يكون لدى بعض الجامعات املسلحة من غري الدول خدمات
طبية عسكرية.
− −إن تكليف موظفني بتنفيذ مهام طبية محددة يستدعي دامئاً درجة من املراقبة :عىل سبيل املثال ،فيام يتعلق
مبعرفة من يوفر الرعاية الطبية يف نزاع مسلح؛ ويرتبط ذلك أيضاً بتحديد من الذي يجوز له حمل إحدى الشارات
املحمية .ولكن ينبغي التنبيه هنا إىل أن الحامية املحددة ال تتوقف عىل حمل شارة الحامية .والغرض الوحيد من
الشارات هو جعل هذه الحامية بادية للعيان.
− −مقارنة بوضع املدنيني واألعيان املدنية ،ال تفقد الطواقم واملرافق ووسائل النقل الطبية الحامية إال بعد العديد من
أبي
األفعال .وسأصف يف هذا الصدد الظروف التي ميكن أن ت ُفقد فيها هذه الحامية ،غري أنني أود يف البداية أن ّ
بإيجاز املكونات الرئيسية لهذه الحامية:
• •االحرتام :يشري إىل واجب االمتناع ،أي عدم مهاجمة هذه الجهات أو عرقلتها دون دا ٍع أثناء أداء مهامها الطبية.
• •الحامية :تعني رضورة حاميتها من التعرض ألي رضر يتسبب فيه أشخاص آخرون وتيسري عملها قدر املستطاع.
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املعارصة
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− −تفقد الطواقم واملرافق ووسائل النقل الطبية الحامية املحددة التي تتمتع بها يف ظروف معينة فقط ،وميكن
إيجازها فيام ييل:
• •تفقد حاميتها إذا ارتكبت ،خارج نطاق مهامها اإلنسانية ،أفعاالً مرضة بالعدو ،مثل استخدام املرافق أو وسائل
النقل الطبية لألغراض التالية:
− −إلطالق النار عىل العدو ألسباب تتعدى الدفاع عن النفس
− −إليواء املقاتلني األصحاء
− −لتخزين األسلحة أو الذخرية
− −كمراكز مراقبة عسكرية
− −كدروع يف إطار العمليات العسكرية
− −لنقل جنود أصحاء أو أسلحة أو ذخائر
تيس تنفيذ العمليات العسكرية.
− −لجمع أو إيصال املعلومات العسكرية التي ّ
• •ال يكون فقدان الحامية الخاصة تلقائياً .ويتعني إصدار تحذير قبل إلغاء الحامية ،ويجب يف الوقت نفسه أن
تحدد ،عند اإلمكان ،مهلة زمنية لذلك .وال تسقط الحامية إال يف حالة عدم االستجابة لهذا التحذير.
• •وتتضمن حاالت االستثناء من فقدان الحامية ما ييل:
− −حمل أسلحة خفيفة للدفاع عن النفس أو للدفاع عن املرىض (يتصل ذلك بشكل رئييس باألفراد العسكريني)
− −وجود مرافقني وحراس حول املستشفيات
− −تخزين األسلحة الصغرية  -التي تؤخذ من الجرحى واملرىض – إىل حني تسليمها إىل سلطة مختصة (وهذا
يحدث يف كثري من األحيان).
وأخـرا ً ،ال يجــوز أن يُحــرم أي شــخص يقــدم الرعايــة الطبيــة للعــدو الجريــح مــن الحاميــة – إذ إن هــذا اإلجـراء ،يف حــد
ذاتــه ،لــن يشــكل أبــدا ً عمـاً عدائيـاً ضــد العــدو أو فعـاً يــر بــه.
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2.2حامية الرعاية الصحية مبوجب الرشيعة اإلسالمية

السيد محمد مشتاق أحمد ،أستاذ مشارك ،واملدير العام ألكادميية الرشيعة يف الجامعة اإلسالمية العاملية،
إسالم آباد ،باكستان
أصبــح توفــر الرعايــة الصحيــة يف يومنــا هــذا أمــرا ً محفوفــاً باملخاطــر مــن أوجــه عــدة .ومــن هــذه األوجــه تزايــد
التهديــدات التــي يتعــرض لهــا املقاتلــون املــرىض والجرحــى .30ويتمثــل مصــدر القلــق الثــاين يف عــدد الهجــات التــي
تســتهدف املستشــفيات والطواقــم الطبيــة وســيارات اإلســعاف والخدمــات الطبيــة األخــرى .ويتضاعــف عــدد الهجــات
يف بعــض الســياقات :وعــى ســبيل املثــال ،يتعــرض العاملــون يف املجــال اإلنســاين بعــد وصولهــم إىل موقــع تفجــر لقصــف
ثــان يســتهدفهم تحديــدا ً .وتتعلــق األمثلــة األخــرى باملعاملــة الالإنســانية التــي يتعــرض لهــا األطبــاء وغريهــم مــن أفـراد
الخدمــات الطبيــة أثنــاء األرس .وأخـرا ً ،قــد يُنتهــك أحيانـاً وضــع الحاميــة الــذي تتمتــع به املستشــفيات وســيارات اإلســعاف
ويُوظّــف ألغ ـراض غــر مرشوعــة .وســينصب الرتكيــز يف بقيــة أج ـزاء هــذا العــرض عــى حاميــة أف ـراد الطواقــم الطبيــة
مبوجــب الرشيعــة اإلســامية ،مــع مراعــاة هــذه التحديــات امليدانيــة.
إن عــدم مشــاركة أفـراد الطواقــم الطبيــة يف العمليــات العدائيــة هــو أحــد األســس التــي تكفــل حاميتهــم .ويشــكل مبــدأ
عــدم اســتهداف األشــخاص الذيــن ال يشــاركون يف هــذه العمليــات العدائيــة أحــد املبــادئ األساســية املكرســة يف القانــون
الــدويل اإلنســاين والرشيعــة اإلســامية عــى حــد ســواء .والســبب اآلخــر الــذي يدعــو إىل حاميــة هــؤالء األفـراد هــو العمــل
الــذي يؤدونــه لخدمــة اإلنســانية ،فهــم يوفــرون الرعايــة التــي يكــون الجرحــى واملــرىض وغريهــم مــن األشــخاص الذيــن
يحتاجــون إىل مراقبــة طبيــة ،بأمــس الحاجــة إليهــا.
ولكــن مثــة ســؤاالً يطــرح هنــا :مــاذا لــو شــارك هــؤالء األفـراد يف العمليــات العدائيــة؟ ويُطــرح يف بعــض األحيــان أيضاً ســؤال
آخــر يتعلــق بالحاميــة التــي يوفرهــا هــؤالء األطبــاء للمقاتلــن الجرحــى واملــرىض :هــل يحــق للمقاتلــن البقــاء عــى قيــد
الحيــاة؟ ولتربيــر هــذا الســؤال ،تســاق الحجــة التاليــة :هــؤالء الجرحــى واملــرىض أعــداء ومحاربــون؛ وإذا قُ ّدمــت املســاعدة
الطبيــة لهــم ،فســيتمكنون مــن مهاجمتنــا مــرة أخــرى؛ وعليــه ،فــكل مــن يقــدم لهــم الرعايــة الطبيــة هــدف مــروع.
وهــذه النقــاط ليســت مســائل افرتاضيــة؛ وهــي ت ُناقــش بالفعــل يف أوســاط مختلفــة.
ويتفــق العلــاء املســلمون ،املتقدمــون منهــم واملعــارصون ،بوجــه عــام عــى أن الرشيعــة اإلســامية توفــر الحاميــة لغــر
املقاتلــن ولغريهــم مــن األشــخاص الذيــن ال يشــاركون يف العمليــات العدائيــة .ولكــن معنــى عبــارة «غــر املقاتلــن» ال يـزال
موضــع خــاف يف الســياق اإلســامي .وقــد أصبحــت كلمــة «املقاتــل» ،مثلهــا يف ذلــك مثــل كلمــة «املــدين» ،مصطلحـاً تقنيـاً.
واســتخدم الفقهــاء املســلمون املتقدمــون مصطلحــي املقاتــل وغــر املقاتــل ،وذكــروا بوجــه عــام النســاء واألطفــال  -وبعــض
األشــخاص اآلخريــن الذيــن خصهــم النبــي (ﷺ) أو خلفــاؤه بالحاميــة  -كأمثلــة عــى غــر املقاتلــن .غــر أن مفهومــي
املقاتــل وغــر املقاتــل قــد يتداخــان يف بعــض األحيــان ،وقــد تظــل بعــض الجوانــب غامضــة .وعليــه ،فــإن تعريــف
«املقاتلــن» و»املشــاركة املبــارشة يف العمليــات العدائيــة» يشــكل مســألة خالفيــة ،يف الرشيعــة اإلســامية ويف القانــون
الــدويل اإلنســاين .ويُطــرح يف هــذا الصــدد ســؤال يتعلــق مبعرفــة مــا إذا كانــت الرشيعــة اإلســامية متيــز بــن املشــاركة
املبــارشة وغــر املبــارشة يف العمليــات العدائيــة.
ولغــرض التوضيــح ،ســركز الفــرع التــايل عــى مثــال الطبيــب املخلــص ملهنتــه الــذي يقــدم الرعايــة الطبيــة للجميــع دون
متييــز مجحــف ،ويعطــي األولويــة للمــرىض عــى أســاس الحاجــة ال غــر .وللتحقــق مــن مشــاركة هــذا الطبيــب (بصــورة
مبــارشة أو غــر مبــارشة) يف العمليــات العدائيــة وتحديــد مدتهــا ،ومعرفــة الوقــت الــذي قــد يفقــد فيــه الحاميــة التــي
متنحهــا لــه الرشيعــة اإلســامية ،ينبغــي مناقشــة املســائل الثــاث التاليــة:
1.1هل ميكن ،مبوجب الرشيعة اإلسالمية ،اعتبار هذا الطبيب مقاتالً باملعنى التقني؟ ويشمل تعريف املقاتل كل من
يشارك شخصياً يف العمليات العدائية أو يساهم فيها باملال أو باآلراء .ومن ثم ،فهذا التعريف فضفاض ،ويثري التساؤل
عام إذا كان أفراد الطواقم الطبية يندرجون ،مبوجب الرشيعة اإلسالمية ،يف عداد املقاتلني.
2.2هل يشارك هذا الطبيب ،من خالل تقديم املساعدة الطبية للمقاتلني األعداء ،يف العمليات العدائية؟ وبعبارة أخرى،
هل تعترب مساعدة العدو مشاركة يف العمليات العدائية؟
3.3إذا كان الجواب نعم ،فهل هذه املشاركة مبارشة أو غري مبارشة ،وهل تعرتف الرشيعة اإلسالمية بهذا التمييز؟
 30ت ُستخدم كلمة «املقاتل» يف هذا العرض كمصطلح عام يعني «املحارب» .ومن ثم فهو يتجاوز فئة «املقاتلون» التي يتناولها القانون الدويل اإلنساين ،والتي ال توجد إال
يف النزاعات املسلحة الدولية.
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وتختلــف املــدارس الفقهيــة اإلســامية يف عــدد مــن املســائل .ومتثــل هــذه املــدارس نظــم تفســر متناســقة داخليـاً؛ وكثـرا ً
مــا يفــي الخلــط بــن آراء العلــاء مــن مختلــف املــدارس إىل تباينــات يف التحليــل .ولتفــادي ذلــك ،ســركز التحليــل التــايل
عــى آراء مدرســة فقهيــة محــددة ،وهــي املدرســة الحنفيــة .وال ينفــي هــذا أهميــة أي مدرســة مــن املــدارس األخــرى ،بــل
يرمــي فقــط إىل تطبيــق نظريــة قانونيــة متناســقة داخليـاً وضــان االتســاق يف التحليــل.
وننتقــل اآلن إىل الســؤال عــن نقطــة االنطــاق يف االســتدالل القانــوين؟ فهــل ينبغــي أن نبــدأ بافـراض الجــواز ،أي افـراض
أن كل يشء جائــز مــا مل يثبــت خــاف ذلــك؟ أم نبــدأ بتطبيــق افـراض التحريــم؟ وهــذا املســلك مهــم ،ألنــه ســيغري الزاويــة
التــي ننظــر مــن خاللهــا إىل تســاؤلنا .ويعنــي ذلــك مــن جهــة ،أنــه يجــوز اســتهداف أف ـراد الطواقــم الطبيــة مــا مل يكــن
هنــاك تحريــم محــدد الســتهدافهم ،ومــن جهــة أخــرى ،فهنــاك تحريــم عــام ملهاجمــة أفـراد الطواقــم الطبيــة مــا مل يكــن
هنــاك اســتثناء محــدد يجيــز ذلــك.
ومــن املعــروف عــن الفقيــه الشــافعي البــارز اإلمــام الســيوطي قولــه إن األحنــاف قــد بــدأوا باف ـراض التحريــم .ودون
الخــوض يف التحقــق مــن صحــة هــذا القــول املنســوب إىل الســيوطي ،تجــدر اإلشــارة إىل أن االف ـراض األصــي للجــواز
ينطبــق بالدرجــة األوىل عــى األشــياء وليــس عــى األفعــال .وال يحظــى هــذا املبــدأ باإلجــاع .وحتــى يف حالــة التوصــل إىل
اتفــاق بشــأنه ،وانطباقــه عــن األفعــال واألشــياء عــى حــد ســواء ،فهنــاك اســتثناءات كثــرة لهــذا االف ـراض .وعــى ســبيل
املثــال ،وهــذا أمــر مهــم يف اإلجابــة عــى تســاؤلنا ،هنــاك اســتثناء ثابــت يتعلــق بالنفــس البرشيــة ،إذ إنــه مــن املتفــق
عليــه بوجــه عــام أن القاعــدة األصليــة ت ُحـ ّرم إزهــاق الــروح البرشيــة .ويف الواقــع ،يُحـ ّرم قتــل أي شــخص أو اســتهدافه أو
اإلرضار بــه ،مــا مل يُجــز الــرع ذلــك .ومــن ثــم ،تكــون النتيجــة واحــدة ،بــرف النظــر عــا إذا كان املنطلــق هــو افـراض
الجــواز أو التحريــم ،وتظــل حيــاة الطبيــب محميــة مــا مل يثبــت خــاف ذلــك ،ويقــع عــبء اإلثبــات عــى الجانــب الــذي
يدعــي غــر ذلــك.
واملســألة الثانيــة هــي املشــاركة املبــارشة يف العمليــات العدائيــة .وســوف نــرح مبــادئ الرشيعــة اإلســامية ذات الصلــة
مــن خــال تحليــل مختلــف الطــرق التــي شــاركت بهــا املــرأة يف الغــزوات التــي وقعــت يف عهــد النبــي (ﷺ) .وميكــن
تحديــد ســبعة أنــواع مــن هــذه املشــاركة ،هــي )1 :تقديــم الخدمــات؛  )2املرافقــة؛  )3اإلنشــاد ،لرفــع الــروح املعنويــة
للجنــود؛  )4تقديــم املســاعدة الطبيــة؛  )5املشــاركة يف التخطيــط للمعــارك؛  )6التــرع باملــال للمســاعدة يف متويــل الغزوات؛
 )7القيــام بأعــال عدائيــة مــن قبيــل قتــل جنــود العــدو أو إصابتهــم أو أرسهــم .فكيــف ميكــن تصنيــف هــذه الفئــات
الســبع عــى أنهــا مشــاركة مبــارشة أم غــر مبــارشة يف العمليــات العدائيــة؟
ويؤكــد اإلمــام محمــد بــن الحســن الشــيباين أن املــرأة قــد تشــارك يف املعــارك بعــدة طــرق مختلفــة ،ولكنــه يقــول يف
هــذا الصــدد «وشــهودهن (أي النســاء) الحــرب ،ال يعجبنــا» .ومــن ثــم ،فهــو مييــز بــن القتــال الفعــي وأشــكال املشــاركة
األخــرى .وتتعلــق القاعــدة األخــرى التــي يســتمد منهــا هــذا التمييــز بتقاســم غنائــم الحــرب .ووفق ـاً للفقهــاء ،فالنســاء
لســن مقاتــات ،ومــن ثــم ال يحــق لهــن الحصــول عــى أي نصيــب مــن الغنائــم .ومــع ذلــك ،فالوضــع يتغــر يف حــال
قيامهــن بطهــي الطعــام للمقاتلــن أو تقديــم الرعايــة الطبيــة لهــم – ألن ذلــك يشــكل مشــاركة غــر مبــارشة يف القتــال.
ويكمــن الجانــب الثالــث الــذي تجــب مراعاتــه يف التمييــز املنصــوص عليــه يف الرشيعــة اإلســامية بــن أفعــال املبـ ِ
ـاش
(الشــخص الــذي ينفــذ الفعــل فعلي ـاً أو مادي ـاً) واملتســبب (الشــخص الــذي يتســبب  -يأمــر أو يحــرض – يف تنفيــذ هــذا
ـاش .وال يُنســب الفعــل إىل املتســبب إال إذا اعتــر املبـ ِ
الفعــل) .وكقاعــدة عامــة ،يُعــزى الفعــل إىل الشــخص املبـ ِ
ـاش أدا ًة يف
ِ
يــد املتســبب .ويف مثــل هــذه الحــاالت ،يجــب أن تكــون هنــاك عالقــة ســببية بــن فعــل املبــاش واملتســبب .وعــاوة عــى
ذلــك ،يُنســب الفعــل دامئـاً إىل أقــرب متســبب فيــه.
ولننظــر يف األخــر يف بعــض مبــادئ الرشيعــة اإلســامية األخــرى .وينــص أحــد هــذه املبــادئ ،عــى ســبيل املثــال ،عــى أن
«مــا ال يتــم الواجــب إال بــه ،فهــو واجــب» .وبنــا ًء عــى ذلــك ،ونظـرا ً إىل أن حاميــة املدنيــن وغــر املقاتلــن رضورة ،فــا
بــد مــن توفــر الحاميــة املالمئــة ألفـراد الطواقــم الطبيــة؛ وبغــر ذلــك ســيكون مــن املتعــذر حاميــة املدنيــن بالقــدر الــكايف.
وينــص مبــدأ آخــر عــى أن «كل فعــل مــروع يصبــح غــر مــروع إذا أدى إىل مــآل ممنــوع» ،وبعبــارة أخــرى ،يصبــح
الفعــل ،حتــى ولــو كان مرشوعـاً ،فعـاً ممنوعـاً إذا كانــت نتيجتــه النهائيــة غــر مرشوعــة .وينــدرج هــذا املبــدأ يف إطــار
قاعــدة أعــم هــي قاعــدة املصلحــة ،التــي تعنــي ،وفقـاً لتعريــف الفقيــه والفيلســوف الشــهري اإلمــام الغـزايل« ،املحافظــة
عــى مقصــود الــرع» .ويفــر بعــض العلــاء املعارصيــن املصلحــة ،مــن خــال الرتكيــز عــى معناهــا الحــريف ،بأنهــا مبــدأ
نفعــي يقــوم عــى «جلــب املصالــح ودرء املفاســد» .وعــى هــذا األســاس ،فهــم يؤكــدون عــى منــع الفعــل إذا كان رضره
أكــر مــن نفعــه ،ولكنهــم ال مينعونــه إذا كان نفعــه أكــر مــن رضره .ويذهــب معظــم العلــاء إىل منــع الفعــل إذا تســاوت
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منافعــه ومضــاره ،ألن الرشيعــة اإلســامية تقــدم درء املفاســد عــى جلــب املصالــح مــن أي نــوع كانــت .وعليــه ،فهــذا
التفســر النفعــي ملبــدأ املصلحــة يقتــي حاميــة أفـراد الخدمــات الطبيــة.
وخالصــة القــول إن أحــد املبــادئ األساســية التــي تقــوم عليهــا الرشيعــة اإلســامية يقــي بــأن النفــس البرشيــة محميــة مــا
مل يثبــت عكــس ذلــك .وعليــه ،يقــع عــبء إثبــات مرشوعيــة اســتهداف أفـراد الطواقــم الطبيــة عــى عاتــق مرتكبــي هــذه
األفعــال .ومتيــز الرشيعــة اإلســامية بــن املشــاركة املبــارشة وغــر املبــارشة يف العمليــات العدائيــة؛ وهــي ال تعتــر تقديــم
املســاعدة الطبيــة للمقاتلــن األعــداء مشــاركة مبــارشة يف هــذه العمليــات .ولذلــك ،يظــل أفـراد الطواقــم الطبيــة ،شــأنهم
شــأن كل مــن ال يشــارك مبــارشة يف العمليــات العدائيــة ،تحــت حاميــة الرشيعــة اإلســامية .وعــاوة عــى ذلــك ،تنســب
الرشيعــة اإلســامية األفعــال إىل أقــرب متســبب فيهــا؛ وعليــه ،تُنســب العمليــات العدائيــة ،مبوجــب الرشيعــة اإلســامية،
إىل املقاتلــن الذيــن يشــاركون فيهــا مشــاركة فعليــة ،وليــس إىل األطبــاء الذيــن يقدمــون الرعايــة الطبيــة لهــؤالء املقاتلــن.
ومــا يزيــد مــن تعزيــز هــذه الحاميــة هــو أن مــن مقاصــد الرشيعــة اإلســامية الحــد مــن املعانــاة أثنــاء الحــرب ،وال ميكــن
تحقيــق هــذا املقصــد إذا اعتُــر أفـراد الطواقــم الطبيــة أهدافًــا مرشوعــة.
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املعارصة
القانون الدويل اإلنساين والرشيعة اإلسالمية يف النزاعات املسلحة

3.3عرض للتحديات امليدانية

السيدة ماريا س .غيفارا ،كبرية املنسقني ،قسم الهجامت عىل مرافق الرعاية الصحية ،منظمة أطباء بال حدود
يتزايــد عــدد الهجــات التــي تســتهدف الخدمــات الطبيــة مبعــدالت مثــرة للجــزع .وقــد أبلغــت منظمــة الصحــة العامليــة
وسـ ّجل خــال الفــرة
عــن معــدل ســنوي بلــغ  293هجومـاً و 365حالــة وفــاة خــال الفــرة مــا بــن عامــي  2015وُ .2017
مــا بــن شــهري كانــون الثــاين /ينايــر وترشيــن األول /أكتوبــر  2018وحدهــا  230هجومـاً و 271حالــة وفــاة.
وبصفتــي عاملــة ميدانيــة ،فأنــا شــاهدة عــى االرتفــاع املقلــق يف عــدد الهجــات التــي تتعــرض لهــا الطواقــم واملرافــق
واملركبــات الطبيــة .وبصفتــي طبيبــة ،فأنــا أشــعر بالجــزع إزاء زوال حرمــة األنشــطة الطبيــة وإزاء مــا تتعــرض لــه مــن
تجريــم .وأشــعر ،بصفتــي مواطنــة مــن مواطنــي هــذا العــامل ،بالخجــل إزاء تداعــي القيــم اإلنســانية داخــل مجتمعاتنــا.
ونحــن ال نواجــه أزمــة إنســانية فحســب ،بــل نواجــه أزمــة يف مفهــوم اإلنســانية .وأنــا هنــا للمشــاركة يف بحــث األســباب
الكامنــة وراء حــدوث هــذه األمــور وللمســاعدة يف إيجــاد الســبل الكفيلــة بوضــع حــد لهــا.
ومنظمــة أطبــاء بــا حــدود منظمــة طبيــة إنســانية دوليــة مســتقلة ال تســتهدف الربــح .وهــي تقــدم املســاعدة الطبيــة
اإلنســانية لألشــخاص املترضريــن مــن النزاعــات أو األوبئــة أو الكــوارث أو مــن الحرمــان مــن الرعايــة الصحيــة .وتسرتشــد
أعاملهــا باملبــادئ اإلنســانية املتمثلــة يف االســتقالل وعــدم التحيــز والحيــاد وبــآداب مهنــة الطــب.
وتختلــف مهمــة منظمــة أطبــاء بــا حــدود عــن املهمــة التــي تضطلــع بهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،والتــي
تتضمــن عملهــا كحــارس للقانــون الــدويل اإلنســاين .ونحــن منــارس الطــب اإلنســاين .ولهــذا الســبب ،فــإن املبــادئ اإلنســانية
وآداب مهنــة الطــب تقــع يف صلــب مــا نقــوم بــه .وقــد قــال رئيســنا ،الــذي نــال جائــزة نوبــل للســام باســم املنظمــة يف
عــام « ،1999منظمــة أطبــاء بــا حــدود ليســت مؤسســة رســمية ،ولــوال قليــل مــن الحــظ ملــا كان لنــا وجــود عــى اإلطــاق.
وهــي منظمــة مــن منظــات املجتمــع املــدين ،ولدينــا دور جديــد نؤديــه عــى الصعيــد العاملــي ،ورشعيــة غــر رســمية
جديــدة متأصلــة فيــا تضطلــع بــه منظمتنــا مــن عمــل ،وفيــا تحظــى بــه مــن تأييــد مــن الــرأي العــام».
وقــد تعرضــت منظمــة أطبــاء بــا حــدود ،منــذ إنشــائها تقريب ـاً يف عــام  ،1971لهجــات اســتهدفت خدماتهــا الطبيــة.
ووقــع أســوأ هجــوم عــى هــذه الخدمــات يف قنــدوز بأفغانســتان ،يف ترشيــن األول /أكتوبــر  ،2015حيــث تعرض مستشــفى
منظمــة أطبــاء بــا حــدود الواقــع يف هــذه املدينــة يف ســاعات الصبــاح األوىل مــن يــوم  3ترشيــن األول /أكتوبــر لقصــف
متواصــل شــنته طائــرة حربيــة تابعــة للقــوات األمريكيــة مــن ط ـراز « »AC-130Uعــى مــدى أكــر مــن ســاعة .وقُتــل
رستــه وأُطلقــت الن ـران عــى آخريــن أثنــاء فرارهــم.
 42شــخصاً  28 -مريض ـاً و 14موظف ـاً – واحــرق البعــض منهــم يف أ ّ
وتعرضــت املنظمــة يف العــام نفســه لعمليــات قصــف يف ســورية ويف اليمــن ويف العديــد مــن األماكــن األخــرى.
ونفــذت منظمــة أطبــاء بــا حــدود ،مــا بــن عامــي  2013و ،2016مرشوعـاً أطلقــت عليــه اســم  -الرعايــة الطبيــة تحــت
النــار  -لدراســة وفهــم التصنيــف النموذجــي للحــوادث التــي تعرضــت لهــا املنظمــة .وقــد ُحـ ّددت خمســة أنــواع رئيســية
مــن هــذه الحــوادث ،وهــي عــى النحــو التــايل:
•طلبات الرعاية التفضيلية (وهي الحاالت التي يتعرض فيها االختصاصيون الطبيون العتداءات بسبب أدائهم لعملهم
دون تحيز ،وذلك بأن يُطلب أحياناً من االختصاصيني الصحيني أداء مهامهم الطبية – فرز املصابني وتشخيص حالتهم
وتقديم العالج املنقذ لحياتهم  -بطريقة تفضيلية ،وأن يتعرضوا لالعتداء إذا رفضوا االمتثال لهذا الطلب)
•العنف املرتبط بعدم الرضا عن الرعاية املقدمة
•أعامل النهب لتحقيق مكسب اقتصادي أو ألسباب سياسية
•مهاجمة املرافق الصحية عىل أساس أنها تشكل جزءا ً من ميدان القتال
•مالحقة املرىض أو املدنيني الذين يبحثون عن مالذ يف املراكز الصحية بسبب مرضهم.
وبينــت الدراســة أيضـاً أن املرتكبــن هــم يف أغلبهــم «جامعــات» ،مثــل القــوات الدوليــة ،وقوات األمــن الحكوميــة ،والجهات
الفاعلــة املســلحة مــن غــر الــدول؛ ودوافعهــم يف ذلــك مختلفــة ،وترتبــط ،عــى ســبيل املثــال ،بسياســات مكافحــة اإلرهــاب
أو باسـراتيجية عســكرية و /أو سياسية.
وينبغــي لنــا أن نُق ـ ّر أيض ـاً بــأن مبــدأ اإلنســانية  -وهــو أحــد املبــادئ اإلرشــادية ملنظمــة أطبــاء بــا حــدود  -وفكــرة
«إضفــاء اإلنســانية عــى الحــروب» قــد ال يحمــان املعنــى نفســه يف كل مــكان .وتختلــف املعايــر الثقافيــة واالجتامعيــة
باختــاف املناطــق وقــد ال ت ُع ـ َّرف مبــادئ اإلنســانية أو الحيــاد أو عــدم التحيــز مبفاهيــم متطابقــة .وقــد يــؤدي هــذا إىل
ســوء تفاهــم وقــد يثــر توت ـرات.
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وال تحمــل الرعايــة الصحيــة أيضــاً املعنــى نفســه يف كل مــكان ،وال بــد لنــا مــن االعــراف بأهميــة البنــى األخالقيــة
واالجتامعيــة املحيطــة بالرعايــة الصحيــة .وفيــا يتعلــق باألخالقيــات ،ميكننــا أن نقــول مــا يــي :تســتند املامرســة الطبيــة إىل
مدونــة قواعــد ســلوك مهنــي يقبلهــا جميــع العاملــن يف املجــال الطبــي ،وتشــكل مــن الناحيــة التاريخيــة أســاس االحـرام
الــذي تحظــى بــه األنشــطة الطبيــة .وتتجســد آداب مهنــة الطــب ،التــي تســتند إىل حقــوق عامليــة ،يف املبــادئ األربعــة
التاليــة التــي يلتــزم بهــا العاملــون يف املجــال الطبــي:
•احرتام استقاللية املريض ،أي منح املريض الحق يف رفض العالج واختيار نوعه
•الرأفة ،أي الترصف مبا يخدم مصلحة املريض عىل أفضل وجه
•عدم إلحاق الرضر
•العدالة ،أي التوزيع الصحيح للموارد الصحية املحدودة.
وال يُنظــر إىل الرعايــة الصحيــة دومـاً عــى أنهــا خــر عــام ،ألنهــا تعتــر ترفـاً ال يتــاح إال لقلــة محظوظــة ،ويتعــذر أن ينالــه
الفقـراء .وهــي متثــل أحيانـاً ســلعة ميكــن اســتخدامها أو إســاءة اســتخدامها أو اســتغاللها بغــرض الربــح .ومــن املؤســف أن
الرعايــة الصحيــة قــد أصبحــت ،يف بعــض الســياقات ،ســاحاً مــن أســلحة الحــرب .وعلينــا أن نضــع حــدا ً لهــذا الوضــع وأن
نســعى إىل التوصــل إىل تفاهــم مشــرك بشــأن قيمــة الرعايــة الصحيــة.
ويف عــام  ،2015تعــرض مستشــفى منظمــة أطبــاء بــا حــدود يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة لن ـران متبادلــة بــن
جامعــات متحاربــة مختلفــة .وعقــدت املنظمــة اجتــاع مائــدة مســتديرة ملمثــي مختلــف الجامعــات املســلحة ورجــال
الديــن وزعــاء املجتمعــات املحليــة بغيــة فهــم آرائهــم بشــأن الرعايــة الصحيــة والتوصــل إىل تفاهــم مشــرك بــرورة
حاميتهــا عــى املســتويني الفــردي والجامعــي .وصــاغ املشــاركون عقــدا ً اجتامعيـاً ضــم جميــع الحارضيــن .ونتيجــة لذلــك،
مل تن ّفــذ أي هجــات عــى الخدمــات الطبيــة لفــرة مــن الزمــن بعــد هــذا التاريــخ.
ومــع األســف ،يصعــب يف الوقــت الراهــن تحديــد األثــر الــذي خلفتــه تلــك الجهــود .وعــى ســبيل املثــال ،ففــي ظــل أزمــة
إيبــوال التــي تشــهدها جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة حالي ـاً ،والتــي تــدور رحاهــا يف املنطقــة نفســها التــي يقــع فيهــا
مستشــفى منظمــة أطبــاء بــا حــدود ،تأخــذ الشــواغل األمنيــة أبعــادا ً كثــرة ومختلفــة تجعــل مكافحــة هــذا الفــروس أكــر
صعوبــة مــن املعتــاد .ومــا يزيــد مــن تفاقــم انعــدام األمــن الناجــم عــن العنــف ،انعــدام األمــن الصحــي العــام واملخاطــر
املحدقــة باألمــن الحيــوي واملرتبطــة باملــرض نفســه .وقــد منّــى اســتغالل الوضــع والجهــل العــام باملــرض أجــواء انعــدام
الثقــة داخــل املجتمعــات املحليــة ،مــا أدى إىل تعــرض مقدمــي الرعايــة الصحيــة للعديــد مــن االعتــداءات .واسـتُهدفت
أفرقــة الدفــن اآلمــن املؤلفــة مــن متطوعــن لــدى الصليــب األحمــر أثنــاء االنتشــار الحــايل للوبــاء؛ وعــى ســبيل املثــال،
تعــرض مــرة فريــق الدفــن الــذي كان ينقــل جثــان شــخص إىل عائلتــه لالعتــداء بســبب شــكوك راودت أف ـراد هــذه
العائلــة واملجتمــع املحــي بــأن الجثــة املوجــودة يف كيــس الجثــث ال تعــود إىل قريبهــم .وقــد كان مــن املســتحيل إقنــاع
أفـراد هــذه العائلــة واملجتمــع املحــي بــأن شــكوكهم يف غــر محلهــا ،ألن ذلــك يعنــي فتــح كيــس الجثــة ،وهــو أمــر ممنــوع
ملــا فيــه مــن خطــر كبــر مــن انتقــال املــرض.
وأود أن أضيــف نقطــة أخــرة ألقــول إن األدبيــات املقلقــة املرتبطــة مبكافحــة اإلرهــاب ،والتجريد مــن اإلنســانية ،و»تصنيف
النــاس» ،أصبحــت جــزءا ً مــن الســلوك النفــي االجتامعــي .وقــد بــات مــن الشــائع للغايــة ،ومــن املفــزع بوجــه عــام ،أن
ينظــر النــاس إىل اآلخريــن عــى أنهــم غــر بــر  -أي مجــردون مــن الجوهــر اإلنســاين  -أو أقــل رتبــة مــن البــر ،وأن
يضعوهــم مــن ثــم عــى قامئــة مــن يســتحقون القتــل أو اإلبــادة .وميثــل تجريــد اآلخــر مــن اإلنســانية عقبــة تحــول دون
توفــر الرعايــة غــر املتحيــزة ألشــد الفئــات ضعف ـاً .وقــد كانــت قوانــن مكافحــة اإلرهــاب أيض ـاً ســبباً يف عرقلــة عمــل
الجهــات الفاعلــة اإلنســانية بســبب تقييدهــا لقــدرة املنظــات اإلنســانية عــى التفــاوض .ومــن ثــم ،فهــذه املنظــات
مضطــرة إىل االعتــاد – فيــا يتعلــق بإمكانيــة الوصــول وســامة موظفيهــا  -عــى مــدى قبولهــا لــدى املجتمعــات املحليــة
التــي تســعى إىل مســاعدتها ،وال ميكــن لهــا أن تحصــل عــى هــذا القبــول إال مــن خــال إرشاك أف ـراد هــذه املجتمعــات
املحليــة .ولذلــك ،فــإن تجريــم هــذه األعــال يعــرض للخطــر قــدرة هــذه املنظــات عــى الوصــول إىل مــن هــم يف أمــس
الحاجــة لهــا.
فــا الــذي ميكــن فعلــه إذا ً؟ إن التواصــل عنــر أســايس يف هــذا الشــأن .ويتطلــب القبــول نســج العالقــات .ويتطلــب أيضـاً
التوعيــة ،وتبــادل املعــارف ،ورصــد البيانــات الرضوريــة وجمعهــا ،والتدريــب .وينطــوي تشــكيل التحالفــات عــى أهميــة
بالغــة.
ويف األخــر ،يتوقــف األمــر عــى إيجــاد مجــاالت ملصلحــة أو اهتــام مشــرك ،وتوطيــد الثقــة ،ومـ ّد الجســور؛ ومــن املهــم
أيضـاً أن نتذكــر رضورة تجســيد املعايــر يف امليــدان ،وجعلهــا وقائيــة وعمليــة وســهلة االســتخدام لصالح الناس ومبشــاركتهم.
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4.4تعليقات الخرباء ومناقشاتهم
.أاألسس اإلسالمية لحامية الرعاية الصحية

انطلــق النقــاش بدعــوة املشــاركني إىل التفكــر يف مفهــوم األمــان (الحاميــة) يف الرشيعــة اإلســامية .واقــرح أحدهــم رضورة
تشــجيع أف ـراد الخدمــات الطبيــة عــى طلــب األمــان (الحاميــة) مــن أط ـراف الن ـزاع أو إلزامهــم بذلــك .وميكــن لهــؤالء
األف ـراد إبــاغ األط ـراف باألنشــطة التــي يعتزمــون االضطــاع بهــا ،لتقــرر بعــد ذلــك مــا إذا كانــت ســتوفر لهــم الحاميــة
أم ال .ومــع ذلــك ،تد ّخــل خبــر آخــر عــى وجــه الرسعــة واعتــر ذلــك غــر رضوري ،ألن الرشيعــة اإلســامية واضحــة أشــد
الوضــوح فيــا يتعلــق بااللتـزام بتوفــر الرعايــة الطبيــة التــي تنــدرج ،يف حــد ذاتهــا ،ضمــن إحــدى الرضوريــات الخمــس
للرشيعــة اإلســامية ،وهــي حفــظ النفــس .31ووافــق خـراء آخــرون عــى ذلــك .وأضــاف أحدهــم أن مجــرد كــون الشــخص
طبيبـاً يكفــي لحصولــه عــى الحاميــة ،وأن الرشيعــة اإلســامية تنــص عــى عــدم حاجــة أفـراد الخدمــات الطبيــة إىل طلــب
الحاميــة.
وتعــزز هــذا املوقــف بتدخــل خبــر آخــر دعــا إىل الرجــوع إىل آداب مهنــة الطــب ،وهــي مدونــة قواعــد ســلوك عامليــة
يفهمهــا كل طبيــب .ويــدرك الجميــع ،منــذ اعتــاد قســم أبقـراط ،مــاذا تعنيــه مهنــة الطبيــب وكيــف ت ّوفــر الرعايــة .وإن
مطالبــة أفـراد الخدمــات الطبيــة بطلــب حاميــة إضافيــة مــن خــال طلــب األمــان الــذي يســتدعي موافقــة أطـراف النـزاع،
قــد تقــوض دور هــذه املدونــة.

.بتصور حاالت مختلفة

أدى تبــادل اآلراء هــذا بخبــر آخــر إىل اســتنتاج مفــاده أن العقــدة تكمــن يف التفاصيــل .وبــدا لــه أن هنــاك توافقـاً يف اآلراء
عــى أن أف ـراد الخدمــات الطبيــة يحظــون بالحاميــة مبوجــب األحــكام املتعلقــة بالنزاعــات املســلحة يف القانــون الــدويل
اإلنســاين والرشيعــة اإلســامية .ومــع ذلــك ،فقــد تختلــف طــرق التطبيــق بــن هذيــن القانونــن .وعــى ســبيل املثــال ،ينــص
القانــون الــدويل اإلنســاين عــى أنــه ميكــن فقــط تعريــف األشــخاص الذيــن يكلفهــم طــرف مــن أطـراف النـزاع مبهــام طبيــة
بأنهــم «أف ـراد طواقــم طبيــة» .وأكــد هــذا الخبــر أن هــذا التعريــف مقيِّــد للغايــة وأن مــن الــروري حاميــة كل مــن
يقــدم الرعايــة الطبيــة بالطريقــة نفســها.
وطــرح املشــاركون بعــد ذلــك ثــاث حــاالت مختلفــة ملعرفــة مــا إذا كانــت األحــكام املتعلقــة بالنزاعــات املســلحة يف
القانــون الــدويل اإلنســاين والرشيعــة اإلســامية وآداب مهنــة الطــب ســتفيض جميعهــا إىل اســتجابات مختلفــة:
•اعتداء متع ّمد عىل وحدة طبية وعىل موظفيها بسبب الرعاية التي يقدمونها للجرحى واملرىض
•اعتداء يلحق أرضارا ً بالوحدة الطبية وموظفيها  -ولكن سبب هذا الهجوم يعود إىل أن هذه الوحدة تُستخدم أيضاً
ألغراض عسكرية ،أو يعتقد عىل األقل أنها تستخدم لهذه األغراض
•اعتداء عىل وحدة طبية وموظفيها بسبب عدم اتخاذ املهاجمني لالحتياطات الكافية  -لكن الوحدة الطبية مل تكن
الهدف املقصود من الهجوم.
ومتهيــدا ً للمناقشــة ،و ّجــه أحــد الخــراء االنتبــاه إىل رضورة تحليــل األســباب املختلفــة التــي تقــف وراء عــدم احــرام
الخدمــات الطبيــة ،وإىل رضورة أن يــؤدي كل ســبب مــن هــذه األســباب إىل وســائل مختلفــة ملعالجــة هــذا األمــر .ومــن
املســائل الرئيســية التــي يتعــن النظــر فيهــا يف هــذا الصــدد معرفــة مــا إذا كان عــدم احـرام القانــون قــد نجــم عــن انعــدام
الوعــي بالقانــون الســاري أو عــن اإلحجــام عــن تطبيقــه أو حتــى عــن شــك تــام يف صالحيــة قاعــدة منطبقــة.
ويف الحالــة األوىل ،اتفــق الخـراء عــى أن منــع هــذا النــوع مــن االنتهــاكات يقتــي إجـراء تحليــل متعمــق لــكل مــا مــن
شــأنه أن يؤثــر بصــورة إيجابيــة يف األط ـراف ويشــجعها عــى اح ـرام القانــون.
وبخصــوص الحالــة الثانيــة ،أشــار أحــد الخــراء إىل أنــه ميكــن ربــط املســألة باملفاهيــم املتعلقــة بإســاءة االســتخدام.
وشــدد عــى رضورة وجــود قواعــد ال لبــس فيهــا بشــأن فقــدان الحاميــة التــي تحظــى بهــا الوحــدات الطبيــة ،وكذلــك عــى
رضورة ضــان أن تكــون هــذه القواعــد معروفــة لــدى جميــع املوظفــن املعنيــن .وميكــن حينهــا مقارنــة هــذه القواعــد
بأحــكام الرشيعــة اإلســامية وتعريفهــا ملصطلحــي «املقاتلــون» و «غــر املقاتلــن» .وإضافــة إىل ذلــك ،أوضــح هــذا الخبــر
أن املناقشــات الســابقة قــد و ّجهــت االنتبــاه إىل وجــود نقــاط تقــارب بــن القانــون الــدويل اإلنســاين والرشيعــة اإلســامية،
ولكنــه اعتــر أنــه يتعــن عــى املشــاركني والعلــاء اآلخريــن أن يتجــاوزوا اآلن ،يف موضــوع كهــذا ،مجــرد تحديــد املبــادئ
العامــة ونقــاط التقــارب.
 31مالحظة :الرضوريات الخمس أو املقاصد العليا الخمسة للرشيعة اإلسالمية هي :حفظ الدين ،وحفظ النفس ،وحفظ العقل ،وحفظ النسل ،وحفظ املال.
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وأخ ـرا ً ،وفيــا يتعلــق بالحالــة الثالثــة ،يكمــن التحــدي بشــكل رئيــي يف تنفيــذ القانــون املنطبــق ،وميكــن تناولــه مــن
الناحيــة العمليــة ،ال ســيام حينــا تكــون األطـراف عازمــة بالفعــل عــى احـرام القانــون .وتجــدر اإلشــارة يف هــذا الصــدد
إىل أن املبــادرة التــي أطلقتهــا اللجنــة الدوليــة بعنــوان «الرعايــة الصحيــة يف خطــر» تبحــث ســبالً ،مــن قبيــل إعــادة النظــر
يف املذاهــب واملامرســات العســكرية .وتتعــاون اللجنــة الدوليــة مبــارشة مــع القــوات املســلحة والجامعــات املســلحة مــن
خــال بعــض الســيناريوهات  -أي مــن خــال الحــاالت التــي قــد تواجههــا هــذه الجهــات خــال العمليــات العدائيــة -
لتضمــن أن تكــون هــذه الجهــات أفضــل تأهبـاً التخــاذ التدابــر الوقائيــة الالزمــة ،عــى ســبيل املثــال.

.جمعضلة الوظيفة املزدوجة

انتقلــت املناقشــة بعــد ذلــك إىل الحالــة الخاصــة ألف ـراد الطواقــم الطبيــة الذيــن لديهــم وظائــف مزدوجــة .وجــرت أو ًال
اإلشــارة إىل قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين يف هــذا الشــأن .وبعدئــذ ،وضــع الخ ـراء متيي ـزا ً واضح ـاً بــن العامــل الطبــي
الــذي يســتخدم ســاحاً مــن أجــل املشــاركة بصــورة مبــارشة يف العمليــات العدائيــة ،والشــخص نفســه الــذي يســتخدم
ســاحاً للدفــاع عــن نفســه أو للدفــاع عــن الجرحــى واملــرىض الذيــن هــم يف عهدتــه.
وو ّجــه الخـراء بعــد ذلــك االنتبــاه إىل أهميــة االنضبــاط العســكري واللوائــح العســكرية مــن ناحيــة ،وإىل آداب املهنــة مــن
ناحيــة أخــرى .واتفقــوا عــى أن مــن املجــدي أن يُــرك األمــر للهيئــات املهنيــة للعاملــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة لتبــت
يف مســألة املعاقبــة عــى الســلوك غــر األخالقــي .وفضـاً عــن ضــان الهيئــات املهنيــة الحـرام القانــون وآداب املهنــة ،فــإن
مــن واجبهــا أيضـاً الحفــاظ عــى الثقــة التــي تحظــى بهــا األنشــطة الطبيــة .ويــؤدي تلبّــد الحــدود الفاصلــة بــن الســلوك
العســكري والســلوك الطبــي إىل اهت ـزاز هــذه الثقــة بســهولة ،وقــد يؤثــر انعــدام الثقــة الناجــم عــن ذلــك عــى أف ـراد
طواقــم طبيــة آخريــن يعملــون يف مناطــق أو ســياقات معينــة.
ويف هــذا الصــدد ،ذكــر أحــد الخـراء العمــل الــذي اضطلعــت بــه اللجنــة الدوليــة يف مجــال املعايــر األخالقيــة مــع جمعيات
دوليــة مدنيــة وعســكرية معنيــة بالرعايــة الصحيــة  -مثــل الجمعيــة الطبيــة العامليــة واللجنــة الدوليــة للطــب العســكري.
وقــد جمعــت اللجنــة الدوليــة – للمــرة األوىل – كل هــذه الهيئــات لالتفــاق عــى إعــداد مجموعــة مشــركة مــن املبــادئ
األخالقيــة ،صــدرت يف صيغــة وثيقــة رســمية .وترمــي الوثيقــة بدورهــا إىل املســاعدة يف معالجــة هــذه املســألة :ففــي حــن
تكــون هــذه املبــادئ األخالقيــة مامثلــة يف جميــع الحــاالت ،فقــد يثــر تطبيقهــا أثنــاء النزاعــات املســلحة بعــض املعضــات.
وتعهــدت جميــع الهيئــات املهنيــة الصحيــة املعنيــة بنــر هــذه املبــادئ واملســاعدة يف تنفيذهــا.
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املعارصة
القانون الدويل اإلنساين والرشيعة اإلسالمية يف النزاعات املسلحة

االحتجاز يف النزاعات املسلحة

1.1االحتجاز يف النزاعات املسلحة مبوجب القانون الدويل اإلنساين

السيد تيلامن رودهويزر ،مستشار قانوين ،الشعبة القانونية باللجنة الدولية

إن حلقــة العمــل هــذه فرصــة يتــاح فيهــا للخـراء املختصــن يف مجالــن مهمــن مــن مجــاالت القانــون  -القانــون الــدويل
اإلنســاين والرشيعــة اإلســامية  -مناقشــة أوجــه التشــابه والتبايــن بــن القواعــد املتعلقــة بالحرمــان مــن الحريــة يف النزاعات
املســلحة يف هذيــن النظامــن القانونيــن .وســوف يركــز العــرض الــذي أقدمــه عــى قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين التــي
تحمــي األشــخاص املحرومــن مــن حريتهــم .ويتضمــن القانــون الــدويل اإلنســاين الكثــر مــن القواعــد املهمــة املتعلقــة
بالحرمــان مــن الحريــة ،نظـرا ً إىل مــا يتعــرض لــه األشــخاص املحرومــون مــن حريتهــم مــن أخطــار شــديدة ،أثنــاء النزاعــات
املســلحة ،إذ إن معاملتهــم وظــروف احتجازهــم ومســتقبلهم تتوقــف عــى مــا تقــرره الدولــة الحاجــزة التــي تكــون عــادة
طــرف النـزاع الــذي كانــوا يقاتلونــه.
ويُذكّــر هــذا العــرض املوجــز بدايــة بــأن القانــون الــدويل اإلنســاين يتضمــن نظامــن قانونيــن مختلفــن يحميــان املحتجزيــن
يف النزاعــات املســلحة ،وهــا :القواعــد التــي تحمــي أرسى الحــرب واملعتقلــن املدنيــن يف النزاعــات املســلحة الدوليــة،
والقواعــد التــي تحمــي املحتجزيــن يف النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة .وبالنظــر إىل أن معظــم النزاعــات الدائــرة اليــوم
تتســم بطابــع غــر دويل ،فســوف تتنــاول هــذه املداخلــة بشــكل رئيــي املعايــر التــي تحمــي املحتجزيــن يف النزاعــات
املســلحة غــر الدوليــة  -وعــى وجــه الخصــوص قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين املتعلقــة مبعاملــة املحتجزيــن ،وظــروف
االحتجــاز ،والضامنــات اإلجرائيــة ،والضامنــات القضائيــة.

.أالحرمان من الحرية يف النزاعات املسلحة الدولية

إن أشــهر نظــام لحاميــة املحرومــن مــن حريتهــم يف النزاعــات املســلحة هــو القواعــد التــي تحمــي أرسى الحــرب يف
النزاعــات املســلحة الدوليــة .وتــرد قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين التــي تحمــي أرسى الحــرب يف اتفاقيــة جنيــف الثالثــة
املؤرخــة  12آب /أغســطس ( 1949اتفاقيــة جنيــف الثالثــة) .وأســر الحــرب هــو شــخص ينتمــي إىل طــرف مــن أط ـراف
ن ـزاع مســلح ويقــع يف قبضــة العــدو (انظــر املــادة  ،4اتفاقيــة جنيــف الثالثــة) .وال يجــوز مقاضــاة أرسى الحــرب ملجــرد
مشــاركتهم يف العمليــات العدائيــة .وحرمانهــم مــن الحريــة ،الــذي يســمى «االعتقــال» (املــادة  ،21اتفاقيــة جنيــف الثالثة)،
ليــس عقابي ـاً يف طبيعتــه .ومــا يس ـ ّوغ هــذا الحرمــان هــو الحيلولــة دون مشــاركة أرسى الحــرب يف العمليــات العدائيــة.
ويجــوز اعتقــال أرسى الحــرب طــوال فــرة النـزاع املســلح .ويُفــرج عنهــم ويُعــادون إىل أوطانهــم دون إبطــاء بعــد انتهــاء
العمليــات العدائيــة الفعليــة (املــادة  ،118اتفاقيــة جنيــف الثالثــة).
ويُح ـ ّدد القانــون الــدويل اإلنســاين بقــدر كبــر مــن التفصيــل طريقــة معاملــة أرسى الحــرب أثنــاء االحتجــاز ،ويقتــي
اعتقالهــم يف معســكرات مخصصــة ،وليــس يف الســجون أو ،بوجــه أعــم ،يف الحبــس املغلــق .وتحــدد اتفاقيــة جنيــف الثالثــة
بكثــر مــن التفصيــل جميــع جوانــب اعتقــال أرسى الحــرب ،مبــا يف ذلــك تســجيلهم ،وإخطــار القــوات املســلحة التــي
ينتمــون إليهــا باعتقالهــم ،وتواصلهــم مــع العــامل الخارجــي.
ويشــكل وجــود اتفاقيــة جنيــف الثالثــة دليـاً عــى أن الــدول قــد أنشــأت نظامـاً قانونيـاً كامـاً وشــامالً إىل حــد مــا لحاميــة
أرسى الحرب.
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وتنــص اتفاقيــة جنيــف الرابعــة املؤرخــة  12آب /أغســطس ( 1949اتفاقيــة جنيــف الرابعــة) ،عــى أن االعتقــال ،يف النزاعات
املســلحة الدوليــة ،هــو أشــد «تدابــر املراقبــة» التــي يجــوز أن تتخذهــا الدولــة فيــا يتعلــق باملدنيــن (املادتــان  41و،78
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة) .وال يجــوز االعتقــال إال «ألســباب أمنيــة قهريــة» .32وتنــص اتفاقيــة جنيــف الثالثــة عــى قواعــد
تفصيليــة بشــأن معاملــة أرسى الحــرب؛ وتفعــل اتفاقيــة جنيــف الرابعــة الــيء نفســه فيــا يتعلــق باملدنيــن املعتقلــن
وظــروف عيشــهم يف أماكــن االعتقــال .وتحــدد اتفاقيــة جنيــف الرابعــة أيض ـاً الضامنــات اإلجرائيــة األساســية للمعتقلــن
املدنيــن ،التــي يتعــن عــى الدولــة الحاجــزة احرتامهــا (املادتــان  42و ،78اتفاقيــة جنيــف الرابعــة).

.بالحرمان من الحرية يف النزاعات املسلحة غري الدولية

يتمثــل أحــد أبــرز التحديــات القانونيــة يف حاميــة املحتجزيــن أثنــاء النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة يف عــدم انطبــاق نظــام
الحاميــة املبـ ّـن يف اتفاقيــة جنيــف الثالثــة عــى األرسى يف النزاعــات املســلحة الدوليــة ،بســبب الطابــع غــر الــدويل لهــذه
النزاعــات (وهــذا يعنــي أن طرفـاً واحــدا ً عــى األقــل مــن أطـراف النـزاع هــو جامعــة مســلحة مــن غــر الــدول) .وقواعــد
القانــون الــدويل اإلنســاين التــي تحمــي املحتجزيــن يف النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة أقــل تفصيـاً بكثــر مــن القواعــد
التــي تحمــي األشــخاص املحرومــن مــن حريتهــم يف النزاعــات املســلحة الدوليــة .ولذلــك ،يتعــن علينــا ،يف النزاعــات
املســلحة غــر الدوليــة ،أن نســتند إىل مصــادر القانــون الــدويل املختلفــة  -ليــس إىل قواعــد معاهــدات القانــون الــدويل
اإلنســاين والقواعــد العرفيــة فحســب ،بــل إىل قانــون حقــوق اإلنســان أيض ـاً  -لضــان حاميــة األشــخاص املحرومــن مــن
حريتهــم يف إطــار هــذا النــوع مــن النزاعــات املســلحة.
قواعد القانون الدويل اإلنساين املتعلقة مبعاملة املحتجزين يف النزاعات املسلحة غري الدولية
املصادر
•املادة  3املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع (املادة  3املشرتكة)
•املادة  4من الربوتوكول الثاين اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املؤرخ  8حزيران /يونيو ( 1977الربوتوكول اإلضايف
الثاين) ،حيث ينطبق
33
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ومــن القواعــد األساســية التــي ينــص عليهــا القانــون الــدويل اإلنســاين لحاميــة املحتجزيــن ،االلتـزام باملعاملــة اإلنســانية؛ إذ
يجــب أن يعامــل جميــع املحتجزيــن بوصفهــم بـرا ً وأن ت ُحــرم كرامتهــم .وتحظــى هــذه القاعــدة األساســية بأهميــة كبــرة
يف النزاعــات املســلحة املعــارصة ،حيــث اســتمعت اللجنــة الدوليــة يف أحيــان كثــرة إىل حجــج يف هــذا الصــدد مفادهــا أن
بعــض املحتجزيــن ال يســتحقون بعــض الحقــوق ألنهــم «إرهابيــون» .ومــع ذلــك ،يطالــب القانــون الــدويل اإلنســاين بــأن
يُعامــل جميــع البــر معاملــة إنســانية.
ومــن القواعــد الرئيســية األخــرى التــي ينــص عليهــا القانــون الــدويل اإلنســاين حظــر التمييــز املجحــف ،حيــث يحظــر هــذا
القانــون التمييــز بــن املحتجزيــن عــى أســاس العــرق ،أو اللــون ،أو الديــن أو املعتقــد ،أو الجنــس ،أو املولــد أو الــروة،
أو أي معايــر مامثلــة أخــرى .ويكتــي هــذا الحظــر أهميــة بالغــة للغايــة ألنــه يعنــي عــدم جــواز معاملــة املحتجــز عــى
أســاس انتامئــه الدينــي.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،يتضمــن القانــون الــدويل اإلنســاين عــددا ً مــن القواعــد التــي تحظــر االعتــداء عــى الحيــاة والســامة
الشــخصية (مبــا يف ذلــك ،عــى ســبيل املثــال ،حظــر القتــل والتشــويه والتعذيــب واملعاملــة القاســية) .ويحظــر القانــون
الــدويل اإلنســاين أيضـاً االعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية ،وعــى األخــص املعاملــة املهينــة والحاطــة بالكرامــة .وليــس مــن
الــروري أن يســبب االعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية أملـاً شــديدا ً ،فمصطلــح «االعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية» يشــمل
طائفــة واســعة مــن األفعــال التــي ت ُهــن الشــخص أو تحــط مــن قــدره بصــورة خطــرة.
وعــاوة عــى ذلــك ،يحظــر القانــون الــدويل اإلنســاين أيضـاً العنــف الجنــي .وتــرد أحــكام الحظــر املعنيــة عــى نحــو رصيح
يف قواعــد معاهــدات القانــون الــدويل اإلنســاين (مثــل املــادة  4مــن الربوتوكــول اإلضــايف الثــاين) والقانــون العــريف (املــادة
 93مــن الدراســة الصــادرة عــن اللجنــة الدوليــة عــن القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف)؛ ويُحظــر العنــف الجنــي ضمنيـاً
 32تنص اتفاقية جنيف الرابعة عىل أسباب تبدو مختلفة العتقال املدنيني تبعاً ملا إذا كان املدين داخل إقليم الدولة (يجوز االعتقال «إذا اقتىض ذلك بصورة مطلقة أمن
الدولة التي يوجد األشخاص املحميون تحت سلطتها» ،املادة  ،42اتفاقية جنيف الرابعة) أو ما إذا كان املدين معتقالً يف أر ٍ
اض محتلة (يجوز االعتقال «ألسباب أمنية
قهرية» ،املادة  ،78اتفاقية جنيف الرابعة)؛ ولكن اللجنة الدولية ال ترى فرقاً كبريا ً بني هذين املعيارين.
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أيضـاً مبوجــب قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين األخــرى ،مثــل حظــر املعاملــة القاســية واالعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية.
قواعد القانون الدويل اإلنساين املتعلقة بظروف احتجاز األشخاص املعتقلني يف إطار النزاعات املسلحة غري الدولية
املصادر
•االلتزام باملعاملة اإلنسانية يف املادة  3املشرتكة
•املادة  ،5الربوتوكول اإلضايف الثاين ،حيث ينطبق
35
•القانون الدويل اإلنساين العريف
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وباإلضافــة إىل ذلــك ،تنــص صكــوك القانــون غــر امللــزم لحقــوق اإلنســان ،مثــل قواعــد نيلســون مانديــا ،عــى
قواعــد دنيــا غــر ملزمــة قانون ـاً ملعاملــة الســجناء ،وتقــدم توجيهــات إضافيــة – حســب الســياق.36
وينــص القانــون الــدويل اإلنســاين عــى أن ت ُهيــأ ظــروف احتجــاز إنســانية لجميــع األشــخاص املحرومــن مــن حريتهــم.
وحســب مصــادر القانــون املنطبقــة ،فقــد يشــمل ذلــك ،يف جملــة أمــور ،مــا يــي:
•يز َود املحتجزون بالطعام والرشاب وامللبس ومستلزمات النظافة الصحية ومرافق الرصف الصحي املالمئة.
•توفر الدولة الحاجزة الرعاية الطبية للمحتجزين عند االقتضاء.
•تقام أماكن االحتجاز بعيدا ً عن ساحات املعارك؛ ويُحتجز الرجال والنساء واألطفال يف أماكن منفصلة ،ويُستثنى من ذلك
رجال ونساء األرسة الواحدة حني يُحتجزون معاً؛ ويوكل اإلرشاف عليهم إىل حراس من الجنس نفسه.
وتيس له مامرسة شعائره الدينية .وعىل سبيل املثال،يقيض الربوتوكول
•تحرتم الدولة الحاجزة معتقدات املحتجز الدينية ّ
اإلضايف الثاين بالسامح ملن يتولون املهام الدينية – مثل القساوسة واألمئة -بتقديم العون الروحي للمحتجزين ،إذا طلبوا
ذلك.
وعــى الســلطة الحاجــزة أيضــاً الســاح باالتصــال بــن أفــراد العائــات ،إذ يتعــن الســاح للمحتجزيــن بالبقــاء عــى
اتصــال مــع عائالتهــم ،أي متكينهــم عــى األقــل مــن كتابــة الرســائل لعائالتهــم وتلقــي رســائلها .ويف النزاعــات الحديثــة،
يُســمح للمحتجزيــن يف ســياقات معينــة باالســتفادة مــن املكاملــات الهاتفيــة واجتامعــات الفيديــو والزيــارات العائليــة.
ولــدى اللجنــة الدوليــة تاريــخ طويــل يف مجــال إعــادة الروابــط العائليــة أثنــاء النزاعــات املســلحة ،مبــا يف ذلــك فيــا بــن
املحتجزيــن وأقاربهــم.
الضامنات اإلجرائية والضامنات القضائية
ينص القانون الدويل اإلنساين عىل نوعني من الحرمان من الحرية يف النزاعات املسلحة غري الدولية.
فمــن جهــة ،يجــوز حرمــان أي شــخص مــن حريتــه وفقـاً لقانــون العقوبــات الخــاص بطــرف مــن أطـراف النـزاع .وبعبــارة
أخــرى ،ميكــن مقاضــاة شــخص مــا بشــبهة ارتــكاب جرميــة.
ومــن جهــة أخــرى ،قــد يتعــرض الشــخص ،يف النـزاع املســلح ،لالعتقــال الــذي ميكــن تعريفــه بوجــه عــام عــى أنــه «احتجــاز
غــر جنــايئ اســتنادا ً إىل التهديــد الخطــر الــذي يشــكله نشــاط هــذا الشــخص عــى أمــن ســلطة االحتجــاز» .37وميثــل
االعتقــال يف العــادة شــكالً مــن أشــكال الحرمــان مــن الحريــة الســائد بوجــه خــاص يف النزاعــات املســلحة الدوليــة .وكــا
ورد آنفـاً ،ال ميثــل احتجــاز أرسى الحــرب شــكالً مــن أشــكال املعاقبــة؛ إذ يُحــرم هــؤالء األرسى مــن حريتهــم لضــان عــدم
اســتمرار مشــاركتهم يف العمليــات العدائيــة .وبوجــه عــام ،ينطبــق هــذا املنطــق أيضـاً عــى االعتقــال يف النزاعــات املســلحة
غــر الدوليــة.
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See ICRC, updated Commentary on the First Geneva Convention, 2016, para. 558.
Customary IHL Study, Rules 118-127.
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 2015, as adopted by the UN General Assembly in Resolution A/RES/70/175.
اللجنة الدولية للصليب األحمر،
“Internment in armed conflict: Basic rules and challenges”, 2014, p. 3.
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ويتباين هذان الشكالن من الحرمان من الحرية تبايناً شديدا ً ،ال سيام فيام يتعلق باإلجراءات التي يتعني احرتامها.
ويجــب أن يحظــى املتهــم بارتــكاب جرميــة ،يف إطــار القانــون الجنــايئ ،مبحاكمــة عادلــة .ويُحـ ّدد كل مــن القانــون الــدويل
اإلنســاين وقانــون حقــوق اإلنســان بقــدر كبــر مــن التفصيــل ضامنــات املحاكمــة العادلــة خــال النزاعــات املســلحة الدولية
والنزاعــات املســلحة غــر الدوليــة.38
لكــن القانــون الــدويل اإلنســاين املنطبــق يف النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة ال يحــدد األســس واإلجــراءات املتعلقــة
باالعتقــال .وال يعنــي ذلــك عــدم وجــود ضامنــات إجرائيــة؛ بــل يعنــى رضورة تحديــد هــذه الضامنــات عــى أســاس كل
حالــة عــى حــدة ،مــع أخــذ القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون املحــي وقانــون حقــوق اإلنســان يف االعتبــار .واســتندت
اللجنــة الدوليــة يف عــام  2005إىل مصــادر مختلفــة للقانــون وإىل خربتهــا امليدانيــة لوضــع مجموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة
القانونيــة والسياســاتية التــي تســتخدمها يف الحــوار الــذي تجريــه مــع مختلــف أط ـراف النزاعــات املســلحة.39
وفيــا يتعلــق بأســس االعتقــال يف النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة  -أي األســباب التــي تجيــز اعتقــال األف ـراد  -تــرى
اللجنــة الدوليــة أنــه ال يجــوز اعتقــال شــخص مــا إال ألســباب أمنيــة قهريــة .وهــذا يعنــي أنــه ال يجــوز احتجــاز هــذا
الشــخص إال إذا كان يشــكل خط ـرا ً حتمي ـاً عــى األمــن.
ويف مســألة الضامنــات اإلجرائيــة املتعلقــة باملعتقلــن يف النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة ،تشــمل املبــادئ التوجيهيــة للجنــة
الدوليــة املقتضيــات التالية:
•يجب إخطار الشخص فورا ً ،بلغة ميكنه فهمها ،بأسباب االعتقال.
•يحق للمعتقل الطعن يف رشعية اعتقاله ،بأقل تأخري ممكن .ويجب أن تنظر يف رشعية االعتقال هيئة مستقلة ومحايدة،
بحضور املعتقل .وإذا تقرر إبقاء الشخص قيد االعتقال ،فيجب مراجعة هذا القرار بشكل دوري (مرة كل ستة أشهر).
•ينبغي أن يتاح للمعتقل الذي يرغب يف تقديم طعن فعال بقرار االعتقال ما ييل :رشح لعملية مراجعة قرار االعتقال؛
واالطالع عىل األدلة الداعمة لقرار االعتقال؛ واملساعدة التي تسمح له بالبحث عن أدلة إضافية والحصول عليها.
مبحام ،أو متكينه عىل األقل من الحصول عىل شكل
•ينبغي أيضاً أن تتاح للمعتقل ،حيثام كان ذلك ممكناً ،فرصة االتصال ٍ
من أشكال املساعدة القانونية املتخصصة.

.جخالصة

تشــكل حاميــة األشــخاص املحرومــن مــن حريتهــم تحدي ـاً رئيســياً يف النزاعــات املســلحة املعــارصة ،ومصــدر قلــق كب ـرا ً
للجنــة الدوليــة .ويتضمــن القانــون الــدويل اإلنســاين قواعــد أساســية بشــأن معاملــة املحرومــن مــن حريتهــم يف إطــار
النزاعــات املســلحة الدوليــة والنزاعــات املســلحة غــر الدوليــة عــى حــد ســواء .وينــص القانــون الــدويل اإلنســاين أيض ـاً
عــى ظــروف العيــش الدنيــا التــي يتعــن توفريهــا للمحتجزيــن .وتســعى اللجنــة الدوليــة إىل تعزيــز تنفيــذ جميــع أطـراف
النزاعــات املســلحة لهــذه القواعــد .ومــن ثــم ،فهــي مهتمــة بالتفاعــل مــع علــاء ينتمــون إىل تقاليــد قانونيــة مختلفــة ،مبــا
فيهــا الرشيعــة اإلســامية ،لتوضيــح نقــاط التقــارب والتبايــن بــن الرشيعــة اإلســامية والقانــون الــدويل اإلنســاين.

 38فيام يتعلق بااللتزام بإجراء محاكمة عادلة مبوجب القانون الدويل اإلنساين املنطبق يف النزاعات املسلحة غري الدولية ،انظر املادة  3املشرتكة؛ والربوتوكول اإلضايف الثاين،
املادة 6؛ والقاعدة  100من الدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية املعنونة «القانون الدويل اإلنساين العريف» .وانظر أيضاً اللجنة الدولية للصليب األحمر ،تعليق محدث
عىل اتفاقية جنيف األوىل ،2016 ،الفقرات .695-674
 39يلينــا بيجيتــش« ،املبــادئ والضامنــات اإلجرائيــة املتعلقــة باالحتجــاز واالعتقــال اإلداري يف النزاعــات املســلحة وغريهــا مــن حــاالت العنــف» ،مختــارات مــن املجلــة
الدوليــة للصليــب األحمــر ،املجلــد  ،87العــدد  ،858حزي ـران /يونيــو  ،2005الصفحــات .391-375
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القانون الدويل اإلنساين والرشيعة اإلسالمية يف النزاعات املسلحة

2.2االحتجاز يف النزاعات املسلحة وفق الرشيعة اإلسالمية
السيد أحمد الداودي ،مستشار قانوين (الرشيعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي)،
وحدة الخدمات االستشارية يف مجال القانون الدويل اإلنساين

ســركز هــذا العــرض عــى مســألة معاملــة أرسى الحــرب أثنــاء النزاعــات املســلحة الدوليــة ،وفــق الرشيعــة اإلســامية .ووفقاً
للنمــوذج القديــم للخالفــة التــي يتحــد يف إطــاره جميــع املســلمني تحــت ســيادة حكومــة واحــدة  -وهــو الســياق الــذي
تناولــه الفقهــاء املســلمون املتقدمــون  -يعنــي «الن ـزاع املســلح الــدويل» الن ـزاع الــذي ينشــب مــع بلــد غالبيــة ســكانه
مــن غــر املســلمني .وتعكــس املقاربــة اإلســامية ملســألة أرسى الحــرب العديــد مــن الســات النمطيــة لنظــام الرشيعــة
اإلســامية؛ وقــد بــات مــن الواضــح أيضـاً أن هنــاك رضورة ملحــة إلعــادة تفســر بعــض األحــكام اإلســامية يك نتمكــن مــن
االســتجابة بشــكل مالئــم ملقتضيــات الوقــت الحــارض .وتســتند معظــم أحــكام الرشيعــة اإلســامية املتعلقــة بــأرسى الحــرب
إىل املعاملــة التــي عومــل بهــا املقاتلــون األعــداء الذيــن أُرسوا يف معركــة بــدر التــي وقعــت يف الســنة الثانيــة للهجــرة (.)624
وقــد متكــن املســلمون ،يف هــذه املعركــة ،مــن أرس  70مقاتـاً مــن مقاتــي العــدو .وشــكل ذلــك تحديـاً للدولــة اإلســامية
الفتيــة التــي مل تكــن قــد س ـ ّنت بعــد القوانــن التــي تحــدد الوضــع القانــوين ألرسى الحــرب .ولذلــك ،فقــد لجــأ النبــي
محمــد (ﷺ) إىل استشــارة صحبــه يف هــذه املســألة .وملواجهــة التحــدي اآلخــر املتمثــل يف إيــواء األرسى -ألن ال ترتيبــات
محــددة كانــت قــد ات ُخــذت لهــذا الغــرض  -احتُجــز بعــض مــن األرسى البالــغ عددهــم  70أسـرا ً يف أحــد املســاجد ،وتقــرر
إيــواء الباقــن منهــم يف بيــوت عــدد مــن صحــب النبــي (ﷺ) .ودعــا النبــي (ﷺ) بوضــوح إىل معاملــة األرسى معاملــة
ـتوصوا باألســارى خـرا ً».40
حســنة ،فقــال« :اسـ ُ
وســركز هــذا العــرض عــى معاملــة أرسى الحــرب أثنــاء االحتجــاز .ولــن يتطــرق إىل املناقشــات التــي دارت بــن الفقهــاء
املســلمني يف العصــور الوســطى بشــأن مســألة إنهــاء حالــة األرس التــي ت ـ ّم التطــرق إليهــا يف الجــزء الثــاين .وباختصــار،
تنطــوي النظــم اإلســامية والقانــون الــدويل اإلنســاين عــى املبــادئ األساســية نفســها فيــا يتعلــق بــأرسى الحــرب ،حيــث ال
يســتخدم احتجــاز أرسى الحــرب كمعاقبــة ،بــل كوســيلة ملنعهــم مــن املشــاركة مــرة أخــرى يف العمليــات العدائيــة .وتكفــل
الرشيعــة اإلســامية معاملــة إنســانية لــأرسى .ويتضــح هــذا بجــاء يف إيــداع املقاتلــن األعــداء الذيــن أُرسوا يف معركــة بــدر
يف بيــوت الصحابــة الذيــن أُمــروا مبعاملــة األرسى معاملــة حســنة .وبالنظــر إىل عــدم تهيئــة معســكرات أو أماكــن احتجــاز
أخــرى إليــواء هــؤالء األرسى حينهــا ،فقــد كان مــن املمكــن ،عــى ســبيل املثــال ،تقييــد األرسى وتركهــم يف العـراء ،مــا كان
ســيعرضهم للمخاطــر .وتعــرض الســرة النبويــة أدلــة عــى املعاملــة اإلنســانية التــي حظــي بهــا األرسى يف معركــة بــدر،
والتــي تشــكل  -كــا ذُكــر مــن قبـ ُـل  -األســاس العــام للقواعــد اإلســامية املتعلقــة بــأرسى الحــرب .وتتفــق هــذه القواعــد
أيض ـاً مــع بعــض أحــكام اتفاقيــة جنيــف الثالثــة ،التــي تقــي بتوفــر الطعــام واملــأوى وامللبــس لــأرسى ومتكينهــم مــن
االتصــال بعائالتهــم ،وتحظــر أي نــوع مــن أنــواع التعذيــب.
ويــدل إيــواء أرسى معركــة بــدر يف مســجد ويف بيــوت الصحابــة أيض ـاً عــى اإلق ـرار بــرورة حاميتهــم مــن التعــرض ألي
أذى .وفيــا يتعلــق بالطعــام ،روى بعــض هــؤالء األرسى كيــف كان املســلمون يطعمونهــم أفضــل مــا لديهــم مــن طعــام،
وقــد فعــل املســلمون ذلــك كلــه انصياعـاً لتعليــات النبــي (ﷺ) مبعاملــة الســجناء معاملــة حســنة .ويقــول أبــو عزيــز
بــن عمــر  -يف ترجمــة أ .غيــوم لســرة ابــن إســحاق « :-كنــت يف رهــط مــن األنصار-حــن أقبلــوا يب [اآلرسون املســلمون]
خصــوين بالخبــز وأكلــوا التمــر ،لوصيــة الرســول إياهــم بنــا .فــا تقــع
مــن بــدر -فكانــوا إذا ق ّدمــوا غداءهــم أو عشــاءهم ّ
ي ومــا ميســها» .41ويــرد وصــف
ـ
ع
ـا
ـ
فريده
ـم
ـ
أحده
ـى
ـ
ع
ـا
ـ
فأرده
ـتحي
يف يــد رجــل منهــم كــرة خبــز إال نفحنــي بهــا فأسـ
ّ
هــذا اإليثــار ألرسى الحــرب – أي إطعامهــم بأفضــل الطعــام عــى الرغــم مــن حالــة الجــوع التــي يعــاين منهــا آرسوهــم  -يف
القــرآن الكريــم عــى النحــو التــايلَ « :ويُطْ ِع ُمــو َن الطَّ َعــا َمَ 42عـ َـى ُح ِّبـ ِهِ 43م ْسـ ِكيناً َويَ ِتيـ ًـا َوأَ ِسـرا ً» .44ووفقـاً لروايــات تاريخيــة
مختلفــة ،مل يكــن لــدى صــاح الديــن األيــويب (ت .عــام  ،)1193حينــا مل يتمكــن مــن إطعــام العــدد الكبــر مــن األرسى
الذيــن وقعــوا يف قبضتــه بعــد اســتعادة املســجد األقــى ،خيــار ســوى إطــاق رساحهــم .45وفيــا يتعلــق بامللبــس ،روى
جابــر بــن عبــد اللــه الحديــث التــايل الــوارد يف صحيــح البخــاري« :ملــا كان يــو ُم [معركــة] بــدر وأُيت بأســارى وأُيت بالعبــاس
 40محمد بن جرير الطربي ،تاريخ الطربي :تاريخ األمم وامللوك ،املجلد  ،2دار الكتب العلمية ،بريوت ،2001 ،الصفحة .39
The Life of Muhammad: A Translation of Ishāq’s Sīrat Rasūl Allāh, trans. A. Guillaume, Oxford University Press, Oxford, 1955, p. 309.
41
وانظر أيضاً عبد امللك بن هشام بن أيوب الحمريي ،السرية النبوية ،املجلد  ،2تحقيق عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،1990 ،الصفحة .277
	42أي طعامهم هم.
	43أي سبب حبهم لله.
 44سورة اإلنسان ،اآلية .8
	45دليلة مباريك« ،ثوابت العالقات الدولية يف اإلسالم زمن الحرب» ،مجلة كلية العلوم ،السنة الرابعة ،الطبعة التاسعة ،متوز /يوليو  .2004الصفحة .206
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ومل يكــن عليــه ثــوب ،فنظــر النبــي صــى اللــه عليــه لــه قميصـاً ،فوجــدوا قميــص عبــد اللــه بــن أ ّيب يُقــدر عليــه ،فكســاه
النبــي صــى اللــه عليــه إيّــاه».46
وتجــدر اإلشــارة أيضـاً إىل أن اإلســام يحظــر تعذيــب األرسى للحصــول عــى معلومــات عســكرية عــن العــدو .وقــد ُســئل
ـي أن يـ َّ
ـدل عــى عــورة العــد ِّو؟» فقــال:
اإلمــام مالــك ،مؤســس املذهــب املالــي (ت .عــام « :)795أَيُع ـذ َُّب األس ـ ُر إن ُر ِجـ َ
عت ِب َذلِــك» .47وتــدل إجابتــه املختــرة بوضــوح عــى غرابــة هــذا الســؤال بالنســبة إليــه ،وتوضــح أن مناقشــة
«مــا َس ـ ِم ُ
جــواز تعذيــب األرسى ،حتــى مــن أجــل الحصــول عــى معلومــات عســكرية ،مل تكــن مــن األفــكار التــي كانــت تجــول يف
خواطــر املســلمني.
ويف مســألة فصــل العائــات يف أماكــن االحتجــاز ،يحظــر اإلســام التفريــق بــن أفـراد العائلــة الواحــدة؛ وتعنــي العائلــة يف
اإلســام اآلبــاء واألجــداد واألبنــاء .48ويف حديــث رواه أبــو أيــوب األنصــاري (ت .عــام  ،)674قــال النبــي (ﷺ)َ « :مـ ْن فـ َّرق
بــن والــد ٍة ِ
وولدهــا ،ف ـ َّرق الل ـ ُه بي َنــه وب ـ َن أح َّب ِتــه يــو َم القيام ـ ِة» .49ولذلــك ،أجمــع الفقهــاء املســلمون املتقدمــون عــى
عــدم جــواز التفريــق بــن أف ـراد العائلــة الواحــدة التــي تقــع يف األرس ،و َح ّرمــوا فصــل األطفــال عــن آبائهــم وأجدادهــم
وإخوتهــم؛ وذهــب بعــض الفقهــاء إىل حظــر التفريــق بــن أفـراد األرسة املوســعة.50
ويبــن هــذا العــرض املقتضــب أن النظــم اإلســامية تشــرك مــع القانــون الــدويل اإلنســاين يف املبــدأ األســايس نفســه
الــذي ينــص عــى وجــوب معاملــة أرسى الحــرب معاملــة إنســانية يف جميــع األوقــات .بيــد أنــه يتعــن إجـراء املزيــد مــن
البحــوث الستكشــاف الســبل التــي ميكــن بهــا تجســيد هــذا املبــدأ األســايس يف صــورة قواعــد ملموســة تنظّــم معاملــة
املحتجزيــن وظــروف االحتجــاز .وعــاوة عــى ذلــك ،ال ت ـزال مســألة تعزيــز االمتثــال لهــذه النظــم  -القواعــد املنصــوص
عليهــا يف الرشيعــة اإلســامية وأحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين ذات الصلــة عــى حــد ســواء – تشــكل تحدي ـاً .ويتعــن
عــى القانونيــن والعلــاء متكــن جميــع املعنيــن مــن االطــاع عــى هــذه النظــم وتثقيفهــم بشــأن هــذه املســائل .وهــذا
األمــر رضوري لتعزيــز اح ـرام هــذه املبــادئ والنظــم بــن أط ـراف النزاعــات املســلحة املعــارصة يف الســياقات اإلســامية.
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3.3عرض التحديات امليدانية

السيد دانيال ماك سويني ،نائب رئيس شعبة الحامية

تطــرح التحديــات امليدانيــة نفســها حينــا يصطــدم احـرام القانــون بالواقــع امليــداين للنـزاع املســلح .وســركز هــذا العــرض
عــى توضيــح الــدور الــذي تؤديــه اللجنــة الدوليــة يف النزاعــات ،وعــى الزيــارات التــي نقــوم بهــا إىل أماكــن االحتجــاز،
وعــى الحــوار الــذي نجريــه مــع ســلطات االحتجــاز .ويتعلــق هــذا الحــوار باملشــاكل التــي نشــاهدها يف أماكــن االحتجــاز
وبأســباب هــذه املشــاكل .وســأناقش أيضـاً بعــض املســائل املحــددة التــي نالحظهــا حاليـاً يف النزاعــات املســلحة ،وبوجــه
أعــم يف أماكــن االحتجــاز .وآمــل أن أمتكــن مــن توضيــح مــا ترتكــه الزيــارات التــي تقــوم بهــا اللجنــة الدوليــة إىل أماكــن
االحتجــاز مــن أثــر إيجــايب بطــرق عــدة.
واللجنــة الدوليــة حــارضة يف أكــر مــن  80بلــدا ً وهــي تقــدم املســاعدة للمحتجزيــن منــذ عــام  .1870وتقــع مســألة
ـح التعبــر ،يف صميــم مهمتنــا الراميــة إىل حاميــة ضحايــا النزاعــات املســلحة ومســاعدتهم .وتقتــي حاميــة
االحتجــاز ،إن صـ ّ
األشــخاص ومســاعدتهم أن نكــون عــى مقربــة منهــم يك نضطلــع بأنشــطتنا املتصلــة باالحتجــاز ،التــي تعنــي زيــارة أماكــن
االحتجــاز وقضــاء بعــض الوقــت مــع املحتجزيــن.
واملنهجيــة التــي نتبعهــا يف زياراتنــا ألماكــن االحتجــاز نقطــة مهمــة .وإج ـراءات العمــل التــي نتبعهــا هــي نفســها أينــا
ذهبنــا ،حيــث نحــاول إج ـراء حــوار يقــوم ،مــن جهــة ،عــى الرسيــة والثقــة ،ويســتند مــن جهــة أخــرى ،عــى تجربتنــا
وخربتنــا يف مجــال العمــل املتصــل باالحتجــاز .وأجرينــا ،يف عــام  ،2017مــا مجموعــه  4,411زيــارة لحــوايل  1,600مــكان
احتجــاز ،قابلنــا فيهــا  940,326محتجـزا ً .وبالنظــر إىل حجــم العمــل الــذي نضطلــع بــه يف أماكــن االحتجــاز ،والفهــم الــذي
اكتســبناه ملســتوى االح ـرام أو عــدم االح ـرام الــذي تحظــى بــه املعايــر الدوليــة املنطبقــة ،فأنــا أعتقــد أن بوســعي أن
أقــول واثقـاً إن لدينــا فكــرة جيــدة عــا يحــدث يف أماكــن االحتجــاز أثنــاء النزاعــات املســلحة .ومــع ذلــك ،فــا يـزال مــن
الصعــب علينــا الوصــول إىل جميــع املحتجزيــن يف كل البلــدان التــي هــي موضــع اهتاممنــا وانشــغاالتنا ،وإجـراء حــوار مــع
ســلطات االحتجــاز فيهــا .ولذلــك ،فســأعرض عليكــم بعــض التحديــات األوىل التــي تواجهنــا.
هنــاك العديــد مــن املعايــر الوطنيــة والدوليــة التــي لهــا صلــة وثيقــة مبســائل االحتجــاز التــي تركــز عليهــا اللجنــة الدوليــة،
وتشــمل ظــروف االحتجــاز ،ومعاملــة املحتجزيــن ،واالتصــال بــن أفــراد العائــات ،والضامنــات اإلجرائيــة ،والضامنــات
القضائيــة.
ويتضمــن القانــون الــدويل اإلنســاين عــددا ً مــن األحــكام القويــة املتعلقــة مبعاملــة املحتجزيــن ،يف النزاعــات املســلحة
الدوليــة وغــر الدوليــة عــى حــد ســواء .ونتســاءل أحيانـاً ،أثنــاء الزيــارات التــي نقــوم بهــا إىل أماكــن االحتجــاز ،عن أســباب
عــدم اح ـرام هــذه األحــكام .وإذا نظرنــا يف شــتى املعايــر املتعلقــة بظــروف االحتجــاز ،ومعاملــة املحتجزيــن ،واالتصــال
بــن أفـراد العائــات ،والضامنــات اإلجرائيــة ،والضامنــات القضائيــة ،فســرى رسيعـاً أن هنــاك العديــد مــن األســباب التــي
تقــف وراء انعــدام هــذا االحـرام ،منهــا تعمــد ســلطات االحتجــاز عــدم احـرام القواعــد؛ أو وجــود درجــة مــن اإلهــال؛
أو انعــدام املــوارد؛ أو حتــى العجــز التــام لهــذه الســلطات.
وعــى ســبيل املثــال ،مــا أســباب عــدم توفــر امليــاه يف هــذا الســجن الــذي نقــوم بزيارتــه؟ هــل يعــود الســبب إىل عــدم
وجــود مصــدر للميــاه ،مثــل اآلبــار؟ أم يُعــزى إىل عــدم دفــع الســلطات لفاتــورة املــاء؟ أم إىل مــا قررتــه الســلطات مــن
أن املحتجزيــن يف هــذا الســجن هــم مــن الجنــود األعــداء الذيــن ال يجــدر ،بنــا ًء عــى ذلــك ،تزويدهــم بامليــاه؟ وســتح ّدد
اســتجابة اللجنــة الدوليــة بنــا ًء عــى الســبب الــذي أدى إىل عــدم توفــر امليــاه.
وقــد رأينــا أن إدانــة املحكمــة ألحــد املتهمــن تتوقــف ،يف بعــض النظــم القانونيــة ،عــى اعرتافــات تقدمهــا الســلطات
عــى أنهــا صــادرة عنــه .ويف بعــض الحــاالت التــي ال تتــاح فيهــا أســاليب أو أدوات أخــرى ،قــد تلجــأ الســلطات ،بنــا ًء عــى
ذلــك ،إىل ســوء املعاملــة النت ـزاع االعرتافــات منــه .ومثلــا ورد يف املثــال الســابق  -عــدم توفــر امليــاه يف الســجن  -فقــد
يكــون الدافــع إىل اتخــاذ هــذا القـرار نابعـاً مــن اجتــاع التعمــد والعجــز و /أو انعــدام املــوارد .فــا ســبل التعامــل مــع
هــذا املوقــف؟ دعــوين أصــف لكــم مــا تفعلــه اللجنــة الدوليــة يف هــذه الحــاالت .نســتمع بدايــة إىل مــا يقولــه املحتجــز
ونحــاول مســاعدته .وبعــد الحصــول عــى موافقتــه ،نوجــه انتبــاه الســلطات إىل االنتهــاك املتمثــل يف اللجــوء إىل ســوء
املعاملــة والضغــط ألغـراض التحقيــق .ويف األخــر ،فقــد نســعى أيضـاً إىل معالجــة بعــض األســباب بطــرق منهــا عــى ســبيل
املثــال الدعــوة إىل إدخــال تعديــات عــى القانــون املتعلــق باالعرتافــات .وقــد نحــاول أيضـاً إيجــاد طــرف ثالــث لتدريــب
الســلطات عــى أســاليب التحقيــق أو االســتجواب.
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ومــن أخطــر املشــاكل األخــرى التــي نشــاهدها اليــوم يف أماكــن االحتجــاز ،االكتظــاظ .وقــد يــؤدي ذلــك إىل ظــروف احتجــاز
ســيئة إىل حــد يجعلهــا ترقــى إىل ســوء املعاملــة .فــا أســباب هــذا االكتظــاظ؟ مثــة العديــد مــن األســباب املحتملــة
لالكتظــاظ ،منهــا عــدم نجاعــة النظــام القضــايئ ،والتأخــر الطويــل يف اإلجــراءات الســابقة للمحاكمــة ،وعــدم احــرام
الضامنــات القضائيــة؛ ِ
وصغــر مرافــق االحتجــاز وكــرة عــدد املحتجزيــن ،وفــرض القانــون املحــي عقوبــات بالســجن عــى
الكثــر مــن املخالفــات البســيطة .ومــن املهــم الحــرص عــى فهــم ســبب حــدوث املشــاكل قبــل محاولــة معالجتهــا.
ول ُنلــقِ اآلن نظــرة عــى بعــض املســائل الخاصــة باالحتجــاز يف النزاعــات املســلحة .فــا االحتجــاز يف النزاعــات املســلحة؟
يشــكل االحتجــاز يف النزاعــات املســلحة طريقــة إلخ ـراج العــدو مــن ســاحة القتــال دون القضــاء عليــه .ويــؤدي ذلــك يف
الكثــر مــن األحيــان إىل ســعي كل طــرف إىل أرس أفـراد قــوات الخصــم واحتجازهــم .وميكــن للجنــة الدوليــة أن تــؤدي دورا ً
مه ـاً يف هــذه الحــاالت – بوصفهــا مراقب ـاً مســتقالً يجــري زيــارات إىل أماكــن االحتجــاز ،ويقابــل املحتجزيــن ،ويتحــدث
ـر االتصــال بــن أفـراد
إىل الســلطات ،ويحــاول ضــان احـرام أحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين .وميكــن لهــا أيضـاً أن ت ُيـ ّ
العائــات .وقــد تحــاول اللجنــة الدوليــة ،وهــي طــرف محايــد وغــر متحيــز ،أن ت ُقنــع الســلطات بالتقيــد بالقواعــد التــي
تنظــم معاملــة املعتقلــن الذيــن تحتجزهــم .ويحــدث كل هــذا يف إطــار الحــوار الثنــايئ الــري الــذي تجريــه اللجنــة
الدوليــة مــع كل طــرف بشــأن األشــخاص الذيــن يحتجزهــم.
وقــد يكــون االحتجــاز يف النزاعــات املســلحة مــن الطــرق التــي يســتخدمها أحــد أطـراف النـزاع إلظهــار ســلطته ورشعيتــه.
وال بــد أن يؤخــذ ذلــك يف الحســبان لــدى الحديــث عــن االحتجــاز يف النزاعــات املســلحة الدائــرة اليــوم .وميكــن أيض ـاً
اســتخدام االحتجــاز للتحكــم يف فئــة مــن الســكان ،وعــى ســبيل املثــال ،ميكــن للســلطات الحاجــزة أن تســتخدم االحتجــاز
للتأثــر يف ســلوك عائــات املحتجزيــن .واملســائل املتعلقــة بالســلطة والســيطرة والرشعيــة هــي مســائل مهمــة يف هــذا
الشــأن .فهــل مــن حــدود لذلــك؟ نعــم ،وهــذه الحــدود يضعهــا القانــون الــدويل اإلنســاين.
وال تحتجــز بعــض أط ـراف الن ـزاع األرسى؛ وهــو مــا نشــاهده مــن حــن إىل آخــر .ويرجــع ذلــك إىل أن هــذه األط ـراف ال
تبــدي أي رحمــة أو ال ت ُعفــي أحــدا ً مــن القتــل .وهنــا أيض ـاً ،ينظــم القانــون الــدويل اإلنســاين هــذا النــوع مــن الســلوك
مــن خــال حظــر أفعــال مع ّينــة.
ويُنشــئ منطــق االســتثناء يف القانــون الــدويل اإلنســاين ،إن صــح التعبــر ،طائفــة أخــرى مــن التحديــات يف أماكــن االحتجــاز.
ومــا أعنيــه بـــعبارة «منطــق االســتثناء يف القانــون الــدويل اإلنســاين» أن «عــدوي ليــس مــن البــر؛ ولذلــك ال تنطبــق عليــه
القواعــد املحــددة يف القانــون» .وكان ذلــك تحدي ـاً صعب ـاً واجهتــه اللجنــة الدوليــة يف أدائهــا لدورهــا كجهــة قامئــة عــى
رصــد عمليــات االحتجــاز أثنــاء النزاعــات املســلحة .ومبــوازاة ذلــك ،تتعــارض الزيــارات التــي تقــوم بهــا اللجنــة الدوليــة
للمحتجزيــن مــع منطــق االســتثناء يف القانــون الــدويل اإلنســاين .وقــد يســاعدنا الحــوار الــذي تجريــه اللجنــة الدوليــة مــع
ســلطات االحتجــاز يف مواجهــة هــذا املنطــق القائــم عــى القصــاص واملعاقبــة ،وقــد يعــزز أيضـاً منــارصة التقيــد بالقواعــد
التــي تنظّــم معاملــة املحتجزيــن.
وميثــل األشــخاص املفقــودون مســألة أخــرى مــن املســائل املتعلقــة بالنزاعــات املســلحة واالحتجــاز يف يومنــا هــذا .فهنــاك
أنــاس يختفــون خــال النزاعــات املســلحة .وتبقــى اآلالف مــن العائــات ،بعــد انتهــاء النزاعــات املســلحة ،تجهــل مــا حـ ّـل
بأحبائهــا .وهــي ال تعلــم إن كان أبناؤهــا قــد ماتــوا أو ال تعــرف أيــن توجــد جثثهــم ،وهــو مــا يُرتّــب طائفــة كاملــة مــن
املشــاكل اإلداريــة واإلنســانية والقانونيــة .وميكــن أن يضمــن االمتثــال ألحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين املتعلقــة باالحتجــاز
– االتصــال بــن أف ـراد العائــات ،واملعاملــة ،واح ـرام الكرامــة اإلنســانية – عــدم اختفــاء كثــر مــن األشــخاص .ويكتــي
متكــن اللجنــة الدوليــة مــن الوصــول إىل املحتجزيــن  -لتســجيلهم وتيســر ســبل اتصالهــم بعائالتهــم – أهميــة بالغــة فيــا
يتعلــق مبنــع حــدوث حــاالت االختفــاء (األشــخاص املفقــودون) أثنــاء االحتجــاز.
وأخـرا ً ،فــإن الجهــات الفاعلــة اإلنســانية تناقــش أيضـاً مســألة االحتجــاز خــارج نطــاق النزاعــات املســلحة .وتــدل زيــادة
اللجــوء إىل االحتجــاز إلدارة القضايــا املتعلقــة بالهجــرة ،وتعاطــي املخــدرات ،واملشــاكل االجتامعيــة ،وغريهــا مــن القضايــا
عــى تزايــد عــدد املحتجزيــن يوم ـاً بعــد يــوم .وتــرز أجنــدة أمنيــة تدفــع إىل االحتجــاز عوض ـاً عــن الرتكيــز عــى إعــادة
التأهيــل وعــى الجوانــب اإلنســانية .وقــد يعنــي ذلــك خفــض االســتثامر يف االحتجــاز ،وســيدفعنا إىل التســاؤل عــن الغــرض
املتوخــى مــن االحتجــاز .لكــن هــذه األســئلة تخــرج عــن نطــاق حلقــة العمــل التــي نشــارك فيهــا.
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4.4تعليقات الخرباء ومناقشاتهم
.أالوصول إىل مرافق االحتجاز

اســتفرس املشــاركون عــن مســألة وصــول اللجنــة الدوليــة إىل أماكــن االحتجــاز .وأوضــح خـراء اللجنــة الدوليــة املوجــودون
يف القاعــة أن للجنــة الدوليــة ،يف ســياق النزاعــات املســلحة الدوليــة ،حق ـاً قانوني ـاً يف زيــارة أرسى الحــرب (اســتنادا ً إىل
اتفاقيــة جنيــف الثالثــة) واملدنيــن املحميــن (عــى أســاس اتفاقيــة جنيــف الرابعــة) .ويف حــاالت الن ـزاع املســلح غــر
الــدويل ،تتمتــع اللجنــة الدوليــة بحــق املبــادرة ،أي الحــق يف عــرض خدماتهــا عــى أطـراف النـزاع (عــى أســاس املــادة 3
املشــركة).

.بقواعد محددة بشأن االحتجاز مبوجب أحكام الرشيعة اإلسالمية املتعلقة بالنزاعات املسلحة

أشــار املشــاركون إىل أن القواعــد اإلســامية التــي وضعــت يف العصــور الوســطى بشــأن معاملــة األرسى هــي مثــرة االجتهــاد
يف ذلــك الوقــت ويف ذاك الســياق .والحــظ أحــد املشــاركني وجــود اتفــاق عــام بــأن املبــدأ التوجيهــي الــذي تســتند إليــه
القواعــد املنظّمــة ملعاملــة أرسى الحــرب هــو مبــدأ املصلحــة – أي مــا يصــب يف املصلحــة العليــا لعمــوم النــاس .ولذلــك،
اقــرح هــذا املشــارك نهجـاً عمليـاً وتســاءل عــا إذا كانــت املصلحــة ال تكفــي وحدهــا لتدويــن القواعــد اإلســامية الــواردة
يف هــذا الصــدد ،وعــا إذا كان مــن الــروري ســلوك املســار املعقــد املتمثــل يف اســتخالص النتائــج التــي توصــل إليهــا
العلــاء املتقدمــون وإنزالهــا عــى األوضــاع الســائدة حالي ـاً (بالقيــاس) .ووافــق املشــارك عــى أن الحجــج التــي ســاقها
العلــاء املتقدمــون مفيــدة إلثبــات مصداقيــة (رشعيــة ،صحــة) قاعــدة مــن القواعــد ،ولكنــه نبّــه جميــع الحارضيــن إىل
صعوبــة التوصــل إىل اتفــاق بشــأن هــذه القواعــد.
ودرس املشــاركون بعــد ذلــك األحــكام املوضوعيــة التــي تنظّــم معاملــة املحتجزيــن مبوجــب الرشيعــة اإلســامية وحــددوا
عــددا ً مــن الحقــوق التــي يتمتــع بهــا املحتجــزون فيــا يتعلــق بالتوقيــف والتحقيــق ،وهــي عــى النحــو التــايل:
• ُيكن السامح باالحتجاز ،ولكن يجب إبالغ املحت َجز بأسباب احتجازه.
•للمحتجز الحق يف الحصول عىل الرضورات األساسية ،التي تتضمن الطعام والرشاب واإليواء املناسب وامللبس.
•يجب املحافظة عىل صحة املحتجز النفسية.
•يُحظر التعذيب أثناء االستجواب .وحينام سئل اإلمام مالك عن جواز تعذيب الجندي األسري ،أجاب أنه مل يسمع بوقوع
ذلك من قبل ،وأعرب عن كراهيته لتلك األفعال.

.جالثغرات القانونية التي ال يتقارب فيها القانون الدويل اإلنساين وأحكام الرشيعة اإلسالمية
املتعلقة بالنزاعات املسلحة

أشــار املشــاركون إىل األهــداف املشــركة للقواعــد  -املنصــوص عليهــا يف القانــون الــدويل اإلنســاين والرشيعــة اإلســامية
بشــأن النزاعــات املســلحة  -التــي تنظّــم االحتجــاز يف النزاعــات املســلحة .ومــع ذلــك ،فقــد كانــوا واضحــن متــام الوضــوح
يف أن املشــاكل القامئــة يف هــذا الصــدد تتعلــق بالتنفيــذ وليــس بأوجــه التبايــن مــن الناحيــة النظريــة .وبالنظــر إىل عــدم
وجــود معايــر تتيــح تفعيــل الجانــب النظــري وعــدم وجــود ســلطة معينــة تطبــق هــذه املبــادئ ،ش ـ ّدد أحــد املشــاركني
عــى أهميــة نســج عالقــات مــع املؤسســات اإلســامية مــن أجــل تعزيــز تطبيــق هــذه املعايــر.
وعلّــق الخ ـراء أيض ـاً عــى أوجــه التشــابه بــن عالقــة الرتابــط القامئــة بــن قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين وأحــكام
الرشيعــة اإلســامية املتعلقــة بالنزاعــات املســلحة ،والعالقــة القامئــة بــن القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل
لحقــوق اإلنســان .ويف كلتــا الحالتــن ،تــؤدي نقــاط االنطــاق النظريــة املختلفــة إىل النتيجــة نفســها يف معظــم الحــاالت.
وتظــل املشــكلة الرئيســية القامئــة يف هــذه الحــاالت ضــان احـرام هــذه القواعــد .ويف هــذا الصــدد ،رأى أحــد املشــاركني،
أن دور الرشيعــة اإلســامية قــد يكــون أكــر أهميــة مــن دور القوانــن األخــرى ،ألن النــاس يحاســبون يف إطارهــا أمــام اللــه.
واتفــق املشــاركون أيضـاً  -وهــذا أمــر مهــم  -عــى إمكانيــة ووجــوب التوفيــق بــن القواعــد حينــا يكــون بينهــا اختــاف.
ـص العالقــة بــن القانــون الــدويل اإلنســاين وقانــون حقــوق اإلنســان ،فقــد أفيــد بــأن اللجنــة الدوليــة تعتــر
وفيــا يخـ ّ
أن القانــون الــدويل اإلنســاين يوفــر أساس ـاً قانوني ـاً الحتجــاز األشــخاص ،مبــا يف ذلــك يف النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة.
وأشــار أحــد الخـراء إىل أن هــذا االســتنتاج ال يعنــي بالــرورة اســتيفاء متطلبــات قانــون حقــوق اإلنســان املتعلقــة بحظــر
الحرمــان التعســفي مــن الحريــة؛ وعليــه ،فــا يـزال مــن الــروري وضــع ترشيــع إضــايف ينظّــم أســباب االحتجــاز ومدتــه،
وذلــك عــى الرغــم مــن وجــود أســاس لالحتجــاز متأصــل يف القانــون الــدويل اإلنســاين .ودفــع ذلــك أحــد املشــاركني إىل
التســاؤل عــا إذا كانــت الرشيعــة اإلســامية تتيــح يف صورتهــا الحاليــة أســباباً قانونيــة كافيــة الحتجــاز األف ـراد أو مــا إذا
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كان يتعــن وضــع قواعــد قانونيــة إضافيــة .واســتفرس الخبــر الــذي طــرح هــذا الســؤال أيضـاً عــا إذا كان ميكــن ،يف إطــار
الرشيعــة اإلســامية ،احتجــاز أف ـراد جامعــة مســلحة مــن غــر الــدول دون محاكمــة ،وهــو مــا يُســميه القانــون الــدويل
اإلنســاين «احتجــازا ً إداريـاً» .وتحــدد أحــكام الرشيعــة اإلســامية املتعلقــة بالنزاعــات املســلحة عــددا ً مــن فئــات النزاعــات
املســلحة غــر الدوليــة؛ وعليــه ،فــإن اإلجابــة عــن هــذا الســؤال تفيــد بأنــه يف حــال ُص ّنــف أفـراد مجموعــة مــن حامــي
الســاح عــى أنهــم «متمــردون مســلحون» ،فتطبــق حينهــا مجموعــة مــن قواعــد االشــتباك تختلــف عــن تلــك املتعلقــة
بفئــات أخــرى مــن النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة والنزاعــات املســلحة الدوليــة .ويــرى معظــم الفقهــاء املســلمني أن
مــن الــروري إطــاق رساح املتمرديــن املســلحني املحتجزيــن بعــد وقــف العمليــات العدائيــة .ويعنــي ذلــك أنــه ال ميكــن
احتجازهــم بعــد وقــف العمليــات العدائيــة ،أو تجــوز محاكمتهــم بتهمــة اللجــوء إىل التمــرد املســلح رشيطــة أن يســتوفوا
مجــددا ً جميــع الــروط الالزمــة لتصنيفهــم كمتمرديــن مســلحني .ويكــون الوضــع مختلف ـاً يف حالــة فئــة أخــرى مــن
النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة ،وهــي الحرابــة (وصــف الرشيعــة اإلســامية لإلرهــاب)؛ وتجــب محاكمــة أعضــاء الجامعــة
املســلحة الضالعــة يف هــذه األنشــطة .وعليــه ،ال توجــد يف الرشيعــة اإلســامية أي أســس يُســتند إليهــا الحتجــاز أعضــاء
جامعــة مســلحة مــن غــر الــدول دون محاكمــة عادلــة.

.ددليل للجهات الفاعلة الدينية :طريقة للتنفيذ

ذكــر خبــر تابــع إلحــدى املنظــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان مثــاالً مثـرا ً لالهتــام عــن جهــات فاعلــة دينيــة تســاعد يف
تعزيــز احـرام حقــوق اإلنســان .وقــد ســاعدت منظمتــه مجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة الدينيــة مــن مختلــف املشــارب
مــن أجــل صياغــة  18التزام ـاً يرتبــط مبســؤوليتها عــن تفعيــل حقــوق اإلنســان وتنفيذهــا .وقــال إنــه يريــد أن يخطــو
خطــوة إضافيــة بهــذا األمــر مــن خــال صياغــة دليــل للجهــات الفاعلــة الدينيــة يكــون يف صــورة وثيقــة تالئــم العديــد مــن
الســياقات املختلفــة.
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حامية خاصة لألطفال

1.1أحكام القانون الدويل اإلنساين التي توفر حامية خاصة لألطفال
يف النزاعات املسلحة املعارصة

السيدة فانيسا موريف ،مستشارة قانونية ،الشعبة القانونية باللجنة الدولية

يتضمــن القانــون الــدويل اإلنســاين مجموعــة مــن القواعــد املهمــة التــي تنــص عــى تدابــر حاميــة محــددة لألطفــال
العالقــن يف أتــون النزاعــات املســلحة الدائــرة اليــوم .ووفقـاً لهــذا اإلطــار ،ويف ضــوء الشــواغل املل ّحــة املتعلقــة بالحاميــة
التــي تتجـ ّـى بــكل وضــوح عــى أرض الواقــع ،تركــز اس ـراتيجية اللجنــة الدوليــة لحاميــة األطفــال عــى أربعــة مجــاالت
رئيســية ،هــي :تجنيــد األطفــال واســتخدامهم بصــورة غــر قانونيــة يف العمليــات العدائيــة ،والحصــول عــى التعليــم،
ومعاملــة األطفــال املحرومــن مــن حريتهــم ،وإعــادة الروابــط العائليــة .وتشــكل هــذه املجــاالت األربعــة موضــوع هــذه
املناقشــة.
ومــن القواعــد املنصــوص عليهــا يف القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف أن يتمتــع جميــع األطفــال املتأثريــن بالنـزاع املســلح
باالحـرام الخــاص والحاميــة الخاصــة .51وتســتند هــذه القاعــدة العرفيــة إىل األحــكام العديــدة الــواردة يف اتفاقيــات جنيــف
وبروتوكوالتهــا اإلضافيــة التــي تبــن تدابــر أكــر تفصيـاً يتعــن اتخاذهــا لتوفــر هــذا االحـرام الخــاص والحاميــة الخاصــة
لألطفــال .ويتضــح األســاس املنطقــي الــذي تســتند إليــه هــذه القواعــد مــن تاريــخ صياغتهــا ،إذ جــرى التشــديد طــوال
عمليــة التفــاوض عــى الربوتوكــوالت اإلضافيــة يف ســبعينات القــرن املــايض عــى ســبيل املثــال ،عــى أن األطفــال أشــد عرضــة
آلثــار النزاعــات املســلحة .وميكــن للجنــة الدوليــة أن تشــهد عــى اآلثــار الضــارة للحــرب عــى األطفــال – وهــي آثــار عميقــة
ودامئــة إىل درجــة أن هــؤالء األطفــال يحتاجــون إىل معاملــة مميــزة مقارنــة ببقيــة الســكان املدنيــن؛ وميكــن للجنــة الدوليــة
أن تؤكــد أيض ـاً أن األطفــال ال ميلكــون قــدرة الكبــار عــى فهــم املخاطــر الكامنــة يف أوضــاع معينــة ،مــا يعنــي رضورة
الحيلولــة بصــورة اســتباقية دون تجنيدهــم أو مشــاركتهم يف العمليــات العدائيــة .ومجمــل القــول ،إن القانــون يؤكــد رضورة
االعـراف بضعــف األطفــال والتـزام أطـراف النـزاع باحرتامهــم وحاميتهــم تبعـاً لذلــك.

.أتجنيد األطفال واستخدامهم بصورة غري قانونية يف العمليات العدائية

يُحظــر تجنيــد األطفــال واســتخدامهم يف العمليــات العدائيــة مبوجــب عــدد مــن صكــوك القانــون الــدويل اإلنســاين وحقــوق
اإلنســان ،ومبقتــى القانــون العــريف .وتشــر الدراســة التــي أصدرتهــا اللجنــة الدوليــة بشــأن القانــون الــدويل اإلنســاين
العــريف  -تحليــل مامرســة الــدول واالعتقــاد باإللـزام  -إىل وجــوب عــدم تجنيــد األطفــال يف القــوات املســلحة أو الجامعــات
املســلحة ،أو الســاح لهــم باملشــاركة يف العمليــات العدائيــة ،وينطبــق ذلــك عــى النزاعــات املســلحة الدوليــة وغــر
الدوليــة .52وتســتند قواعــد القانــون العــريف هــذه إىل عــدد مــن أحــكام قانــون املعاهــدات ذات الصلــة .وتلــزم املــادة 77
( )2مــن امللحــق (الربوتوكــول) األول اإلضــايف إىل اتفاقيــات جنيــف املــؤرخ  8حزي ـران /يونيــو ( 1977الربوتوكــول اإلضــايف
األول) أط ـراف الن ـزاع املســلح الــدويل باتخــاذ جميــع التدابــر املســتطاعة ،التــي تكفــل عــدم اش ـراك األطفــال الذيــن مل
يبلغــوا بعــد ســن الخامســة عــره يف العمليــات العدائيــة بصــورة مبــارشة ،وعــى هــذه األطـراف ،بوجــه خــاص ،أن متتنــع
عــن تجنيــد هــؤالء األطفــال يف قواتهــا املســلحة .وفيــا يتعلــق بالنـزاع املســلح غــر الــدويل ،تنــص املــادة ( )3( 4ج) مــن
امللحــق (الربوتوكــول) الثــاين اإلضــايف إىل اتفاقيــات جنيــف املــؤرخ  12آب /أغســطس ( 1949الربوتوكــول اإلضــايف الثــاين)
عــى أنــه ال يجــوز تجنيــد األطفــال دون الخامســة عــرة يف القــوات أو الجامعــات املســلحة .وال يجــوز الســاح باشـراكهم
يف العمليــات العدائيــة.
وتتنــاول صكــوك حقــوق اإلنســان أيضــاً مســألة التجنيــد ،حيــث تنــص املــادة  38مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى
أن «تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابــر املمكنــة عمليــاً لــي تضمــن أال يشــرك األشــخاص الذيــن مل يبلــغ ســنهم
خمــس عــرة ســنة اشـراكاً مبــارشا يف الحــرب» وأن «متتنــع الــدول األطـراف عــن تجنيــد أي شــخص مل يبلــغ ســنه خمــس
عــرة ســنة يف قواتهــا املســلحة» .وأخـرا ً ،يلــزم الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشـراك األطفــال يف
املنازعــات املســلحة الــدول األطـراف باتخــاذ جميــع التدابــر املمكنــة عمليـاً لضــان عــدم اشـراك أفـراد قواتهــا املســلحة
 51الدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية بعنوان «القانون الدويل اإلنساين العريف» ،القاعدة «( 135يتمتع األطفال املتأثرون بالنزاع املسلح باحرتام خاص وحامية خاصة»).
 52الدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية واملعنونة «القانون الدويل اإلنساين العريف» ،القاعدتان  136و.137
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الذيــن مل يبلغــوا الثامنــة عــرة مــن العمــر اش ـراكاً مبــارشا ً يف األعــال الحربيــة (املــادة )1؛ وعــدم خضــوع األشــخاص
الذيــن مل يبلغــوا الثامنــة عــرة مــن العمــر للتجنيــد اإلجبــاري (املــادة )2؛ ويلــزم الــدول األط ـراف برفــع الحــد األدىن
لســن التطــوع عــن خمســة عــر عامـاً (املــادة  .)3وينــص هــذا الربوتوكــول االختيــاري أيضـاً عــى أنــه ال يجــوز أن تقــوم
املجموعــات املســلحة املتميــزة عــن القــوات املســلحة ألي دولــة يف أي ظــرف مــن الظــروف بتجنيــد أو اســتخدام األشــخاص
دون ســن الثامنــة عــرة يف األعــال الحربيــة (املــادة  .)4وتتنــاول صكــوك حقــوق اإلنســان اإلقليميــة  -مثــل امليثــاق
األفريقــي لحقــوق الطفــل ورفاهيتــه وعهــد حقــوق الطفــل يف اإلســام  -مســألة تجنيــد األطفــال واســتخدامهم يف العمليــات
العدائيــة.53
ومثــة اختالفــان واضحــان بــن أحــكام هــذه املعاهــدات .ويتمثــل أول هذيــن االختالفــن وأكرثهــا وضوحـاً يف الســن الدنيــا.
وينــص الربوتوكــوالن اإلضافيــان واتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى أن الحــد األدىن لســن تجنيــد األطفــال واســتخدامهم هــو
 15عام ـاً .ويرفــع الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اش ـراك األطفــال يف املنازعــات املســلحة الحــد
األدىن لســن التجنيــد يف الجامعــات املســلحة إىل  18عام ـاً ،ويلــزم الــدول األط ـراف برفــع الحــد األدىن للتجنيــد الطوعــي
يف قواتهــا املســلحة عــن  15عام ـاً .ويتعلــق االختــاف الثــاين بالطريقــة التــي ميكــن بهــا اســتخدام األطفــال يف العمليــات
العدائيــة .ويحظــر الربوتوكــول اإلضــايف األول اش ـراك األطفــال «بصــورة مبــارشة» يف العمليــات العدائيــة (أي املشــاركة
كمقاتلــن)؛ ومــع ذلــك ،يحظــر الربوتوكــول اإلضــايف الثــاين حتــى االســتخدام غــر املبــارش لألطفــال يف العمليــات العدائيــة
 أي اســتخدامهم كطهــاة أو ســعاة أو جواســيس .وتســتند املعايــر ذات الصلــة بطــرف معــن يف نـزاع مســلح إىل الصكــوكالتــي تلتــزم بهــا تلــك الدولــة أو الجامعــة املســلحة مــن غــر الــدول.

.بالحصول عىل التعليم

تكتــي أحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين التــي تحكــم ســر العمليــات العدائيــة أهميــة حاســمة يف حاميــة املــدارس
والطــاب .ومبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين ،يُــدرج الطــاب وموظفــو التعليــم عــاد ًة ضمــن املدنيــن ،ومــن ثــم ،فهــم
محميــون مــن الهجــات ،إال إذا شــاركوا بصــورة مبــارشة يف العمليــات العدائيــة ،وخــال الفــرة التــي يشــاركون فيهــا يف
هــذه العمليــات .وباملثــل ،تشــكل املــدارس واملرافــق التعليميــة األخــرى عــاد ًة أعيانـاً مدنيــة ،ومــن ثــم فهــي محميــة مــن
الهجــات .وفيــا يتعلــق باألعيــان املدنيــة األخــرى ،فقــد ال تســتمر حاميــة املؤسســات التعليميــة حــن ت ُســتخدم ألغـراض
عســكرية .وحتــى يف هــذه الحــاالت ،فــا بــد مــن اتخــاذ جميــع االحتياطــات املمكنــة عنــد مهاجمــة هــذه األهــداف
العســكرية لتفــادي إلحــاق أرضار عرضيــة بالطــاب واملوظفــن املدنيــن واملرافــق املدنيــة ،أو عــى األقــل لتقليلهــا إىل
الحــد األدىن .ويُحظــر شــن هجــات عــى أهــداف عســكرية يُتوقّــع أن تتســبب يف خســائر عرضيــة يف أرواح املدنيــن أو
يف إصابتهــم أو يف إلحــاق أرضار بأعيــان مدنيــة أو يف مزيــج منهــا ،وتكــون مفرطــة مقارنــة بامليــزة العســكرية امللموســة
واملبــارشة املتوقعــة منهــا.
ولكــن إىل جانــب القواعــد التــي تحكــم ســر العمليــات العدائيــة ،فهنــاك أيضــاً أحــكام محــددة يف القانــون الــدويل
اإلنســاين تلــزم الــدول والجامعــات املســلحة بتيســر حصــول األطفــال عــى التعليــم .ويف النزاعــات املســلحة الدوليــة،
تحمــي اتفاقيــات جنيــف والربوتوكــول اإلضــايف األول التعليــم يف الحــاالت التاليــة عــى وجــه التحديــد :لجميــع األطفــال
دون ســن الخامســة عــرة مــن العمــر الذيــن تيتمــوا أو انفصلــوا عــن عائالتهــم بســبب الحــرب (املادتــان  13و  24مــن
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة (اتفاقيــة جنيــف الرابعــة))؛ للمعتقلــن املدنيــن ،وال ســيام األطفــال (املــواد  94و 108و،142
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة)؛ ويف حــاالت االحتــال (املــادة  ، 50اتفاقيــة جنيــف الرابعــة)؛ ويف الظــروف التــي تشــمل إجــاء
األطفــال (املــادة  78مــن الربوتوكــول اإلضــايف األول)؛ وألرسى الحــرب (املــواد  38و  72و  125مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة).
ويف النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة ،يلــزم الربوتوكــول اإلضــايف الثــاين األطـراف بتوفــر الرعايــة واملعونــة لألطفــال بالقــدر
الــذي يحتاجــون إليــه ،وبصفــة خاصــة لضــان أن يتلقــى هــؤالء األطفــال التعليــم ،مبــا يف ذلــك الرتبيــة الدينيــة والخلقيــة
تحقيقـاً لرغبــات آبائهــم ،أو املســؤولني عــن رعايتهــم يف حالــة غيــاب آبائهــم.

 53تنص املادة  )2( 22من امليثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته عىل أن «تتخذ الدول [هكذا وردت] األطراف يف هذا امليثاق جميع التدابري الالزمة لكفالة عدم
مشاركة أي طفل مبارشة يف أي رصاعات وخاصة عدم [هكذا وردت] تجنيد أي طفل» .وتنص املادة  )5( 17من عهد حقوق الطفل يف اإلسالم عىل أن تتخذ الدول
األطراف التدابري الالزمة «لحامية األطفال بعدم إرشاكهم يف النزاعات املسلحة والحروب».
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.جحامية األطفال املحرومني من الحرية

يُحــرم األطفــال ،يف النزاعــات املســلحة الدائــرة اليــوم ،مــن حريتهــم ألســباب مختلفــة .ويُحتجــزون بســبب ترصفاتهــم
(املشــاركة يف القتــال كأعضــاء يف جامعــة مســلحة عــى ســبيل املثــال) أو ترصفــات أقاربهــم (عــى ســبيل املثــال ،أن يكــون
آباؤهــم قــد التحقــوا بجامعــة مســلحة أو شــاركوا يف القتــال) .وباإلضافــة إىل وســائل الحاميــة األساســية التــي يوفرهــا
القانــون الــدويل اإلنســاين ألي شــخص محــروم مــن حريتــه ،فهنــاك أيضـاً قواعــد محــددة لحاميــة األطفــال الذيــن يكونــون
يف حالــة اســتضعاف بالــغ لــدى احتجازهــم.
وأوالً ،يتعــن إيــواء األطفــال ،ســواء كان احتجازهــم أثنــاء النزاعــات املســلحة الدوليــة أو غــر الدوليــة ،يف أماكــن منفصلــة
عــن األماكــن املخصصــة للراشــدين ،وتســتثنى مــن ذلــك الحــاالت األرسيــة التــي ت ُعـ ّد لهــا أماكــن إقامــة كوحــدات عائلية.54
وثاني ـاً ،يحــق لألطفــال الحصــول عــى معاملــة مراعيــة لســنهم أثنــاء االحتجــاز؛ ففــي حــاالت الن ـزاع املســلح الــدويل أو
االحتــال ،تنــص اتفاقيــة جنيــف الرابعــة كقاعــدة عامــة عــى أن «يؤخــذ يف االعتبــار النظــام الخــاص الواجــب للصغــار»
(املــادة )76؛ وبصــورة أكــر تحديــدا ً ،يجــب أن يســتمر األطفــال املحتجــزون يف تلقــي التعليــم ،فضـاً عــن توفــر ســاحات
لعــب خاصــة للرياضــات واأللعــاب يف الهــواء الطلــق (املــادة )94؛ وأن تــرف للمعتقلــن دون الخامســة عــرة «أغذيــة
إضافيــة تتناســب مــع احتياجــات أجســامهم» (املــادة  .))5( 89ويف حــاالت النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة ،يقتــي رشط
املعاملــة اإلنســانية املنصــوص عليــه يف املــادة  3املشــركة إج ـراء تقييــم محــدد الســياق للظــروف العمليــة للمحتجزيــن،
والتــي تشــمل ســنهم55؛ وتؤكــد املــادة ( )3( 4د) مــن الربوتوكــول اإلضــايف الثــاين أن األطفــال دون ســن الخامســة عــرة
الذيــن قاتلــوا يف صفــوف جامعــات مســلحة يســتمرون يف االســتفادة مــن الرعايــة واملســاعدة الخاصتــن إذا أُلقــي القبــض
عليهــم .وأخـرا ً ،تنــص قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين املنطبقــة يف النزاعــات املســلحة الدوليــة أو غــر الدوليــة عــى حــد
ســواء عــى أنــه ال يجــوز تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام أو إصــدار حكــم اإلعــدام يف حــق األشــخاص الذيــن تقــل أعامرهــم عــن
 18عام ـاً وقــت ارتــكاب الجرميــة (اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،املــادة )4( 68؛ والربوتوكــول اإلضــايف األول ،املــادة )5( 77؛
والربوتوكــول اإلضــايف الثــاين ،املــادة .))4( 6

.داستعادة الروابط العائلية

ينفصــل األطفــال يف بعــض األحيــان عــن عائالتهــم أثنــاء النزاعــات املســلحة .ويتضمــن القانــون الــدويل اإلنســاين قواعــد
ترمــي إىل تلبيــة احتياجــات الطفــل املنفصــل عــن ذويــه ،وإعــادة التواصــل بــن أفـراد العائــات املشــتتة وجمــع شــملهم،
حيثــا أمكــن ذلــك .وعــى ســبيل املثــال ،يجــب عــى أط ـراف الن ـزاع املســلح الــدويل ضــان عــدم إهــال األطفــال دون
الخامســة عــرة مــن العمــر ،وتيســر إعالتهــم ومامرســة دينهــم وتعليمهــم يف جميــع األحــوال (اتفاقيــة جنيــف الرابعــة،
املــادة  .))1( 24ويقتــي ذلــك مــن األط ـراف اتخــاذ تدابــر تتعلــق بجملــة أمــور منهــا توفــر املــأكل وامللبــس واملــأوى
للطفــل وتلبيــة احتياجاتــه الطبيــة .وينــص الربوتوكــول اإلضــايف الثــاين عــى الت ـزام أط ـراف الن ـزاع املســلح غــر الــدويل
باتخــاذ جميــع الخطــوات املناســبة لتســهيل جمــع شــمل األرس التــي تشــتتت لفــرة مؤقتــة (املــادة ( )3( 4ب)).
وبوجــه أعــم ،تشــمل قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف وجــوب اح ـرام الحيــاة العائليــة قــدر اإلمــكان56؛ وتبــن
مامرســة الــدول أن ذلــك يتطلــب املحافظــة ،مــا أمكــن ،عــى وحــدة العائلــة ،وتيســر التواصــل بــن أفــراد العائــات
املشــتتة ،وتوفــر املعلومــات عــن أماكــن وجــود أفرادهــا املفقوديــن.

 54الدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية واملعنونة «القانون الدويل اإلنساين العريف» ،القاعدة  .120وانظر أيضاً اتفاقية جنيف الرابعة ،املادة  )2( 82والربوتوكول اإلضايف
األول ،املادة .)5(-)4( 77
 55اللجنة الدولية للصليب األحمر ،تعليق عىل اتفاقية جنيف األوىل ،اللجنة الدولية /مطبعة جامعة كامربدج2016 ،؛ انظر الفرع املتعلق باملادة  3املشرتكة ،الفقرة .553
 56الدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية واملعنونة «القانون الدويل اإلنساين العريف» ،القاعدة .105
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 .2التحديات التي يواجهها األطفال يف النزاعات املسلحة املعارصة
السيدة مونيك نانشني ،مستشارة عاملية لشؤون األطفال ،وحدة حامية املدنيني باللجنة الدولية

مــن دواعــي األســف أن االهتــام الخــاص الــذي يــوىل لألطفــال يف القانــون ال يتوافــق مــع مــا نشــاهده يف امليــدان .والواقــع
أن األطفــال يتــررون تــررا ً غــر متناســب مــن النزاعــات املســلحة بصــورة مبــارشة وغــر مبــارشة (وتحديــدا ً مــن ناحيــة
حصولهــم عــى الرعايــة الصحيــة واملــواد الغذائيــة والخدمــات األساســية التــي يــزداد اعتامدهــم عليهــا بدرجــة أشــد
مقارنــة بالبالغــن).
وارتفــع عــدد األطفــال الذيــن أصيبــوا أو قتلــوا يف النزاعــات املســلحة بنســبة بلغــت  %300منــذ مطلــع العقــد املــايض
(وفق ـاً لتقريــر أعدتــه منظمــة إنقــاذ الطفولــة) .وفيــا يتعلــق بالتبعــات غــر املبــارشة للنزاعــات املســلحة ،ينبغــي أن
أبــن أيض ـاً أن احتــال تعــرض األطفــال الذيــن يعيشــون يف ســياقات النزاعــات أو الهشاشــة للوفــاة قبــل ســن الخامســة
يبلــغ الضعــف مقارنــة باألطفــال اآلخريــن .وتكــون النزاعــات املســلحة شــديدة الوطــأة عــى األطفــال .وســوف أركــز عــى
املجــاالت الثالثــة التاليــة:
•تأثري النزاع عىل إمكانية حصول األطفال عىل التعليم
•انفصال أفراد العائالت
•تجنيد األطفال

.أتأثري النزاع املسلح عىل إمكانية حصول األطفال عىل التعليم

ذكــرت اليونيســف أن نحــو  27مليــون طفــل  -يف  24دولــة متــررة مــن النزاعــات املســلحة – ال يرتــادون املــدارس حاليـاً،
وأن آالف املــدارس قــد تعرضــت للتدمــر .وأصيــب ربــع املــدارس يف ســورية بــأرضار أو اســتخدمت ألغ ـراض عســكرية
أثنــاء النـزاع املســلح الدائــر ،ويوجــد أكــر مــن مليــوين طفــل خــارج املدرســة .ويف جنــوب الســودان ،انقطــع مليونــا طفــل
– أي  %72مــن جميــع أطفــال البلــد – عــن الدراســة أيض ـاً .وعبــارة «الجيــل الضائــع» هــي املصطلــح الــذي تســتخدمه
اليونيســف لوصــف جميــع األطفــال الذيــن انقطعــوا عــن الدراســة ملــدة ســبع ســنوات عــى األقــل .وحينــا يكــر عــدد
األطفــال الذيــن ال يرتــادون املــدارس لفــرة طويلــة ،تظــل آثــار ذلــك قامئــة لفــرة طويلــة مــن الزمــن ،ليــس فقــط فيــا
يتعلــق مبســتقبل تلــك املجتمعــات ولكــن أيضـاً فيــا يتعلــق ببنــاء الســام.
فكيــف يتــرر التعليــم مــن النزاعــات املســلحة؟ قــد ت ُســتهدف املــدارس عــن قصــد أو قــد تتعــرض ببســاطة للن ـران
املتبادلــة .وقــد ت ُســتخدم ألغـراض عســكرية ،وهــو مــا يعــرض األطفــال للخطــر بطــرق عــدة منهــا عــى ســبيل املثــال الخطر
الطويــل األجــل الــذي تشــكله الذخائــر العســكرية غــر املنفجــرة .وقــد ت ُســتخدم املــدارس كمالجــئ للنازحــن ،مــا يجعلهــا
رسيعـاً غــر مناســبة لألغـراض التعليميــة .وقــد ت ُســتخدم أيضـاً كأماكــن لالحتجــاز أو مواقــع للحمــات الدعائيــة أو مراكــز
لتجنيــد لألطفــال.
ويتأثــر التعليــم أيضـاً حينــا يتعــرض املعلمــون والطــاب عــى حــد ســواء للخطــر .ويصبــح املعلمــون عرضــة للمخاطــر،
ال ســيام أثنــاء النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة ،حينــا تعتربهــم الجامعــات املســلحة مــن غــر الــدول التــي تســيطر عــى
املنطقــة عمــاء للحكومــة؛ وهــم قــد يتوقفــون عــن التوجــه إىل مدارســهم عنــد حــدوث ذلــك .ويتعــرض األطفــال وهــم يف
طريقهــم إىل مدارســهم لخطــر االحتجــاز أو التجنيــد أو االعتــداء الجنــي.
ويؤثــر النـزاع عــى توفــر التعليــم وعــى جودتــه .ويف هــذا الصــدد ،يعنــي التأثــر عــى «التوفــر» مــا يــي :تدمــر قاعــات
الــدروس؛ ومغــادرة املعلمــن لوظائفهــم بداعــي الخــوف أو لعــدم امتالكهــم الوســائل االقتصاديــة التــي متكنهــم مــن
االســتمرار يف التدريــس؛ وتعــرض قاعــات الــدروس للــرر أو النهــب بســبب اســتخدامها ألغـراض عســكرية .وكثـرا ً مــا يؤثــر
النـزاع املســلح ،حتــى يف الحــاالت التــي تســتمر فيهــا املــدارس يف العمــل ،عــى جــودة التعليــم ،حيــث يتزايــد عــدد األطفــال
يف الفصــول الدراســية؛ ويتناقــص عــدد املعلمــن؛ وتصبــح املــواد التعليميــة شــحيحة.

.بانفصال أفراد العائالت

إن انفصــال أفـراد العائــات خطــر كبــر يُحــدق بالنــاس أثنــاء النـزاع املســلح .ويحــدث االنفصــال حينــا تفــر العائــات يف
فــوىض عارمــة طلبـاً للســامة .وقــد ينشــأ ذلــك بســبب التدابــر التــي تتخذهــا الســلطات إلدارة تدفــق املدنيــن الفاريــن
مــن العنــف .ويشــكل تســجيل الــوالدات أحــد الطــرق املهمــة التــي تحــول دون انفصــال أف ـراد العائــات .وغالب ـاً مــا
تتعطــل الدوائــر الحكوميــة ،يف البلــدان املتــررة مــن النزاعــات ،وتصبــح غــر قــادرة عــى تســجيل الــوالدات الجديــدة.
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وباإلضافــة إىل ذلــك ،متنــح ،يف بعــض الســياقات ،لألطفــال املولوديــن يف األرايض الخاضعــة لســيطرة الجامعــات املســلحة
مــن غــر الــدول وثائــق ال تعــرف الــدول بصحتهــا.
ويكــون الطفــل املنفصــل عــن عائلتــه أشــد ضعفـاً وأكــر تعرضـاً ملخاطــر إســاءة املعاملــة واالتجــار والتجنيــد ،ومــن املرجــح
أيضـاً أال تتــاح لــه إمكانيــة الوصــول إىل املــدارس أو املستشــفيات .ومــن املرجــح كذلــك أال يكــون األطفــال غــر املصحوبــن
بذويهــم عــى علــم بجميــع املخاطــر التــي تهــدد ســامتهم ،وأن يتخــذوا ق ـرارات مــن شــأنها إلحــاق الــرر بهــم ،ومــن
املحتمــل أيض ـاً أن يكابــدوا صعاب ـاً يف ســبيل الحصــول عــى الخدمــات األساســية .وقــد يُجــر انفصــال أف ـراد العائــات
األطفــال أيضـاً عــى اللجــوء إىل أســاليب مــرة بهــم مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة ،حيــث إنهــم قــد يضطــرون إىل
مبــارشة العمــل وهــم يف ســن مبكــرة أو إىل التســول يف الشــوارع أو الــزواج يف ســن مبكــرة للغايــة أو مامرســة البغــاء أو
ارتــكاب جرائــم بســيطة مــن قبيــل رسقــة الطعــام.
وإعــادة الروابــط العائليــة واحــد مــن أهــم جوانــب عمــل اللجنــة الدوليــة؛ وهــي دأبــت عــى أداء هــذه املهمــة منــذ
أكــر مــن مائــة عــام .وتســعى اللجنــة الدوليــة ،بالرشاكــة مــع الجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر ،إىل
الحيلولــة دون انفصــال أفـراد العائــات ،وحينــا يتعــذر عليهــا ذلــك ،فهــي تعمــل عــى إعــادة الروابــط العائليــة وجمــع
شــمل العائــات .وأنشــأت اللجنــة الدوليــة موقعـاً شــبكياً عــى اإلنرتنــت – موقــع إعــادة الروابــط العائليــة  -حيــث يســجل
األشــخاص أقاربهــم املفقوديــن ويتصفحــون صــور األشــخاص املفقوديــن املنشــورة عــى املوقــع
(https://familylinks.icrc.org/ar/Pages/Home.aspx).

.جتجنيد األطفال

لقــد رأينــا أن «الطفــل املرتبــط بجهــة مســلحة» هــو أي شــخص يقــل ســنه عــن  18عام ـاً وتجنــده أو تســتخدمه قــوة
مســلحة أو جامعــة مســلحة بــأي صفــة كانــت .ونســتخدم التعريــف الــوارد يف مبــادئ باريــس ،ألنــه أعــم مــن مصطلــح
«الجنــود األطفــال» وأشــد توافق ـاً مــع الحقائــق القامئــة عــى أرض الواقــع .وقــد يُج ّنــد األطفــال بالقــوة أو قــد ينضمــون
طواعيــة إىل إحــدى الجامعــات املســلحة  -عــى الرغــم مــن إمكانيــة التســاؤل عــن مــدى الخيــارات املتاحــة أمامهــم
بالفعــل ،يف ضــوء ظروفهــم املاليــة أو مــدى حاجتهــم إىل إعالــة أنفســهم أو عائالتهــم ،أو حينــا يشــجعون عــى االلتحــاق
بجامعــة مســلحة للدفــاع عــن مجتمعهــم املحــي .وال يقتــر تجنيــد األطفــال عــى الفتيــان .وتســتخدم الجهــات الفاعلــة
املســلحة عــددا ً كبـرا ً مــن الفتيــات ألغـراض متعــددة ،مبــا فيهــا الخدمــات الجنســية .وكثـرا ً مــا تكــون الفتيــات بعيــدات
عــن األنظــار ،ولكنهــن موجــودات يف صفــوف هــذه الجهــات.
وتبعــات التجنيــد عــى الطفــل متعــددة األوجــه ،وتشــمل انفصــال أفـراد العائــات ،والتعــرض لإلصابــات ،وســوء املعاملــة
مبختلــف أنواعهــا .ويُضــاف إىل ذلــك البعــد النفــي الــذي يتضمــن اآلثــار الصادمــة ألحــداث العنــف التــي يشــهدونها
وأعــال العنــف الــذي قــد يُجــرون عــى ارتكابهــا.
رسحــن تحديــاً حقيقيــاً ،ويتعــن عــدم االســتخفاف بالخطــر املرتتــب عــى إعــادة
وتشــكل إعــادة إدمــاج األطفــال امل ّ
تجنيدهــم .وعمليــة إعــادة اإلدمــاج عمليــة طويلــة ومعقّــدة .ولــن يكــون مــن الســهل منــع األطفــال مــن االنضــام
مجــددا ً إىل جامعــة مســلحة إذا ظلــت األســباب الجذريــة التــي دفعــت الطفــل إىل فعــل ذلــك يف البدايــة قامئــة .وقــد
تشــعر العائــات أيضـاً بالخــوف مــن اســتقبال طفــل قــى بعضـاً مــن الوقــت مــع جامعــة مســلحة .وختامـاً ،فــإن األطفــال
ال يختــارون االرتبــاط بالحــروب التــي يخوضهــا الكبــار ،وينبغــي عــدم تحميلهــم تبعــات هــذا االرتبــاط.
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3.3حامية األطفال مبوجب الرشيعة اإلسالمية

السيدة سامح بن فرح ،محارضة يف جامعة الزيتونة ،تونس

وضــع الفقهــاء املســلمون ،يف إطــار الرشيعــة اإلســامية واســتنادا ً إىل مصادرهــا األساســية ،قواعــد توفــر الحاميــة لألطفــال.
وتســتهدي هــذه القواعــد باملبــادئ التاليــة:
1.1توفري حامية خاصة لألطفال متنع تعرضهم ألي رضر
2.2التمييز بني القوانني املتعلقة باألطفال والقوانني املتعلقة بالبالغني
3.3املساواة بني جميع األطفال ،برصف النظر عن الجنس أو الدين أو العرق أو اللون ،وغري ذلك
4.4تلبية احتياجات األطفال األساسية
5.5وضع ترشيعات تراعي مصالح الطفل الفضىل
وتتضمــن الرشيعــة اإلســامية أيضـاً تدابــر تقــي مــن نشــوب النزاعــات وترمــي إىل صــون الســلم واألمــن .ويعنــي مصطلــح
«الجهــاد» ،عــى ســبيل املثــال ،الحــرب الدفاعيــة العادلــة التــي يُل ـ َزم املســلمون فيهــا بالدفــاع عــن أنفســهم وأراضيهــم
وحريتهــم الدينيــة مــن انتهــاكات العــدو .57وعليــه ،ينبغــي أن يســتهدف القتــال املقاتلــن األعــداء فحســب ،وأال يُوجــه ضــد
املدنيــن .ومــن البديهــي رضورة إيــاء االحـرام الواجــب للمعاهــدات.58
وفيــا يتعلــق بالحاميــة الخاصــة التــي تُ نــح لألطفــال أثنــاء النزاعــات املســلحة ،أصــدر النبــي محمــد (ﷺ) تعليــات إىل
قــادة الجيــوش بعــدم اســتهداف األطفــال ،ويتقيــد املســلمون بهــذه التعليــات؛ ويُجمــع الفقهــاء املســلمون عــى إلزاميــة
هــذا الحظــر.
وتجــدر اإلشــارة بوجــه خــاص إىل مســألة تجنيــد األطفــال .وهــذا الفعــل محظــور أيضـاً يف اإلســام .59وفيــا يتعلــق بالحــد
األدىن لســن تجنيــد األطفــال ،فــإن بعــض الفقهــاء يحددونهــا عنــد  15عامـاً ،ويســتندون يف ذلــك إىل الحديــث املنســوب إىل
ابــن عمــر الــذي أشــار فيــه إىل أن النبــي محمــد (ﷺ) رفــض طلبــه  -حــن كان يف الرابعــة عــرة مــن العمــر  -باالنضــام
إىل الجيــش يف معركــة أحــد التــي وقعــت يف آذار /مــارس 625؛ ووفقـاً لهــذا الحديــث ،فقــد أجــاز النبــي (ﷺ) البــن عمــر
االلتحــاق بالجيــش يف معركــة الخنــدق التــي وقعــت يف عــام  ،627وقيــل إن ابــن عمــر كان يومهــا يف الخامســة عــرة مــن
العمــر .وهــذه التواريــخ غــر متســقة ،حيــث وقعــت معركــة الخنــدق بعــد مــرور عامــن عــى معركــة أحــد ،مــا يعنــي أن
ابــن عمــر كان يف السادســة عــرة ،وليــس يف الخامســة عــرة مــن العمــر ،حينــا التحــق بالجيــش.
ويف هــذا الصــدد ،يــرى بعــض الفقهــاء أنــه ليــس بوســع األطفــال االلتحــاق بالجيــش مــا مل يصلــوا إىل ســن البلــوغ – وهــو
مــا يطــرح ســؤاالً آخــر :يف أي عمــر يبــدأ البلــوغ؟ ويعتقــد فقهــاء املدرســتني الحنفيــة واملالكيــة أن األطفــال يصبحــون
بالغــن يف ســن الثامنــة عــرة ،وهــو الســن الــذي يصلــون فيــه إىل مرحلــة الرشــد .ولذلــك ،فــإن مــن الــروري االســتناد
إىل الدراســات الرتبويــة والنفســية واالجتامعيــة لتحديــد ســن التجنيــد.
وتشــكل املشــاركة غــر املبــارشة لألطفــال يف النزاعــات املســلحة مدعــاة قلــق أخــرى .وتشــر «املشــاركة غــر املبــارشة»
إىل األنشــطة التــي يؤديهــا األطفــال لخدمــة املقاتلــن ،مــن قبيــل إعــداد الطعــام أو نقــل املــواد الغذائيــة أو األمتعــة أو
األســلحة .وتحظــر الرشيعــة اإلســامية جميــع أشــكال هــذه املشــاركة ألن كل مــا قــد يعــرض حيــاة الطفــل للخطــر محظــور.
وباختصــار ،ينبغــي عــدم تحميــل األطفــال مســؤولية تتجــاوز قــدرات أعامرهــم.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،يحظــر اإلســام حظـرا ً مطلقـاً ترهيــب األطفــال وتعذيبهــم .وقــد أمــر النبــي محمــد (ﷺ) مبعاملــة
األطفــال معاملــة رحمــة وشــفقة .وتنــص الرشيعــة اإلســامية عــى تحريــم أرس األطفــال وعــى معاقبــة مــن يفعــل ذلــك.
ومــن املحظــور أيضـاً معاملــة األطفــال معاملــة مهينــة وإذاللهــم ،ملــا يف ذلــك مــن انتهــاك لكرامــة اإلنســان التــي تشــكل
حاميتهــا أحــد مقاصــد الرشيعــة اإلســامية .وعــاوة عــى ذلــك ،فقــد تخلــف املعاملــة املهينــة أرضارا ً نفســية تــدوم لفــرة
طويلــة وتعــرض مســتقبل الطفــل للخطــر؛ وعليــه ،فهــي محظــورة لهــذا الســبب أيضـاً.
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املعارصة
القانون الدويل اإلنساين والرشيعة اإلسالمية يف النزاعات املسلحة

وتج ـ ّرم الرشيعــة اإلســامية أيض ـاً االعتــداء الجنــي عــى األطفــال  -وفصــل األطفــال عــن عائالتهــم  -أثنــاء النزاعــات
املســلحة.
وأود أن أختم حديثي بذكر املالحظات التالية:
1.1من الرضوري تعميم املعلومات املتعلقة بحقوق األطفال يف فرتات السلم ،ألن ذلك سيساعد يف معالجة ما ينشأ من
مسائل متصلة باألطفال خالل النزاعات املسلحة.
2.2من املهم أيضاً بحث األسباب الجذرية للنزاعات املسلحة.
3.3من الرضوري مواصلة العمل املنجز من أجل إرشاك الفقهاء املسلمني يف تناول هذه املسائل ،ال سيام بسبب تأثريهم يف
املجتمعات اإلسالمية.
4.4ينبغي للفقهاء املسلمني وضع قواعد إسالمية مالمئة للسياقات املعارصة؛ وينبغي لهم أيضاً مراجعة اإلرث الفقهي
اإلسالمي.
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4.4حامية األطفال مبوجب الرشيعة اإلسالمية

السيد محمد أمني امليداين ،رئيس املركز العريب للرتبية عىل القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان ،فرنسا
يتنــاول هــذا العــرض حاميــة األطفــال يف النزاعــات املســلحة وفقـاً للرشيعــة اإلســامية ،ويتطــرق لعــدد مــن مســائل حقــوق
اإلنســان اســتنادا ً إىل الصكــوك اإلســامية التــي اعتمدتهــا بعــض املنظامت اإلســامية.
كل يش ٍء ،فــإن مــن الــروري إجــراء املزيــد مــن البحــوث بشــأن اآلثــار العمليــة لهــذه املســائل لتفــادي
وأوالً وقبــل ّ
تنــاول املشــاكل نفســها وطــرح نفــس اآلراء .ويتعلــق الســؤال الــذي يطرحــه املهتمــون بالقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان
والقانــون الــدويل اإلنســاين بســبل التنفيــذ؛ أي كيفيــة ضــان االمتثــال للقانــون الــدويل اإلنســاين وقانــون حقــوق اإلنســان.
وعــى الــدول التــي ص ّدقــت عــى الصكــوك الدوليــة أن تحــرم التزاماتهــا وأن تتقيــد بهــا .ومتنــح العديــد مــن الدســاتري
املعتمــدة يف العاملــن العــريب واإلســامي األســبقية لالتفاقيــات الدوليــة عــى حســاب القانــون املحــي؛ ومــن ثــم ،ينبغــي أن
يكــون إدمــاج أحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين وقانــون حقــوق اإلنســان بصــورة أكمــل يف الترشيعــات املحليــة أم ـرا ً ذا
أولويــة بالنســبة إىل هــذه الــدول.
ويتناول هذا العرض املسألة من منظور قانون حقوق اإلنسان.
إن الطفــل فــرد مبوجــب القانــون الــدويل ،وتجــب ،بنــا ًء عــى ذلــك ،حاميتــه .وحاميــة حقــوق اإلنســان هــي أحــد الشــواغل
الرئيســية لألمــم املتحــدة التــي يتمثــل هدفهــا النهــايئ يف تحقيــق الســام واألمــن ،وفق ـاً ملــا جــاء يف الفقــرة الثانيــة مــن
ديباجــة ميثــاق األمــم املتحــدة .وإن أول وثيقــة تاريخيــة اعتمدتهــا األمــم املتحــدة يف هــذا الصــدد هــي اإلعــان العاملــي
لحقــوق اإلنســان الــذي يُحتفــل هــذا العــام بالذكــرى الســبعني إلصــداره.
ومــع ذلــك ،مل يكــن ميثــاق األمــم املتحــدة واإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان كافيــن لحاميــة األطفــال يف النزاعــات
املســلحة .وتتضمــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة قواعــد بشــأن حاميــة األطفــال ،مبــا يف ذلــك قواعــد متنــع مشــاركتهم يف
النزاعــات املســلحة.
وتتمثــل املرحلــة الثالثــة املهمــة  -بعــد اعتــاد ميثــاق األمــم املتحــدة واإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان  -يف اعتــاد
عــدد مــن الصكــوك التــي تســعى تحديــدا ً إىل حاميــة الطفــل .وصــدر يف عــام  1959إعــان حقــوق الطفــل ،واعتُمــدت يف
عــام  1989اتفاقيــة حقــوق الطفــل .وقــد ص ّدقــت جميــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة عــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل،
باســتثناء الواليــات املتحــدة األمريكيــة .واعتُمــد يف وقــت الحــق أول بروتوكــول اختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل ،وهــو
الربوتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع األطفــال واســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف املــواد
اإلباحيــة .وص ّدقــت الواليــات املتحــدة منــذ ذلــك الحــن عــى هــذا الربوتوكــول االختيــاري .وتــا الربوتوكــول االختيــاري
األول الربوتوكــول الثــاين ،وهــو الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــراك األطفــال يف املنازعــات
املســلحة .وينــص الربوتوكــول االختيــاري الثالــث  -الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــق بإجـراء تقديــم
البالغــات – عــى إج ـراء للتحقيــق يف انتهــاك حقــوق الطفــل.

.أتعريف الطفل

يع ـ ّرف الربوتوكــول االختيــاري الثــاين املذكــور أعــاه الطفــل عــى أنــه شــخص مل يبلــغ الثامنــة عــرة مــن العمــر .وفيــا
يتعلــق بحاميــة األطفــال مبوجــب الرشيعــة اإلســامية ،رأت أغلبيــة الفقهــاء املســلمني أن اإلنســان يظــل طفـاً حتــى وصوله
إىل ســن البلــوغ .وإذا مل تظهــر عــى الطفــل أي عالمــات تــدل عــى البلــوغ ،فإنــه يبقــى طفـاً حتــى ســن الخامســة عــرة.
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تحظــر الرشيعــة اإلســامية اســتهداف األطفــال أو فصلهــم عــن عائالتهــم أثنــاء النزاعــات املســلحة .والســؤال الــذي يُطــرح،
هــل هــذه املحظــورات واردة أيض ـاً يف االتفاقيــات اإلســامية الدوليــة التــي تلتــزم بهــا الــدول ذات الغالبيــة املســلمة ،أم
أنهــا مجــرد إج ـراءات منبثقــة عــن النظريــات وال ـراث .واألمثلــة الوحيــدة التــي عــرتُ عليهــا هــي تلــك التــي اعتُمــدت
مــن خــال منظمــة التعــاون اإلســامي ،وهــي :إعــان دكا لحقــوق اإلنســان يف اإلســام ()1983؛ وإعــان القاهــرة لحقــوق
اإلنســان يف اإلســام ()1990؛ وإعــان حقــوق الطفــل ورعايتــه يف اإلســام ()1994؛ وعهــد حقــوق الطفل يف اإلســام (.)2005
وتتطــرق املــادة  3مــن إعــان القاهــرة لحقــوق اإلنســان يف اإلســام للقانــون الــدويل اإلنســاين وحاميــة األرسى وحاميــة
الطفــل .ومــع ذلــك ،فهــذا اإلعــان غــر ملــزم للــدول ،بــل هــو مجــرد توصيــة .ومبــوازاة ذلــك ،تحظــر الفقــرة  2مــن املــادة
 8مــن إعــان حقــوق الطفــل ورعايتــه يف اإلســام الفصــل غــر الطوعــي لألطفــال عــن عائالتهــم .وال تســقط الوصايــة إال
إذا كان ذلــك رضوريـاً للغايــة ويف مصلحــة الطفــل ،وفقـاً ملــا تقتضيــه الرشيعــة اإلســامية .والعيــب الوحيــد لهــذا اإلعــان
إشــارته إىل الطفــل املســلم فقــط وليــس إىل جميــع األطفــال .وتظهــر هــذه الفجــوة بصــورة متكــررة يف النصــوص التــي
اعتمدتهــا منظمــة التعــاون اإلســامي ،حيــث تحمــي العديــد مــن الصكــوك األخــرى الصــادرة عــن هــذه املنظمــة العائلــة
املســلمة وقيمهــا ،ولكنهــا ال تذكــر شــيئاً عــن حاميــة العائــات غــر املســلمة التــي تعيــش يف البلــدان اإلســامية ،فــا وضــع
حقــوق األطفــال غــر املســلمني يف الــدول اإلســامية؟
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5.5تعليقات الخرباء ومناقشاتهم

ركــزت املناقشــة التــي أعقبــت هــذه العــروض عــى معايــر تحديــد العمــر الــذي يجــوز فيــه االنضــام إىل القــوات
املســلحة أو الجامعــات املســلحة ،أي حــول تعريــف الطفــل ألغ ـراض النزاعــات املســلحة .وأشــار أحــد املشــاركني إىل أن
املعايــر الــواردة يف الرشيعــة اإلســامية تختلــف ،فيــا يبــدو ،باختــاف املســألة قيــد البحــث .وبوجــه عــام ،فــإن ســن
الرشــد هــو ســن البلــوغ حينــا يتعلــق األمــر مبســائل تحديــد املســؤولية األخالقيــة .ومــع ذلــك ،فــإن الحــد األدىن للســن
الــذي ميكــن أن يتســلم فيــه الطفــل أو اليتيــم ممتلكاتــه هــو الســن التــي يكتســب فيهــا القــدرة عــى التمييــز .ورأى أحــد
املشــاركني أن هــذا يؤكــد الــدور األســايس الــذي يؤديــه املجتمــع يف تحديــد ســن الرشــد اســتنادا ً إىل الحقــوق املمنوحــة
للطفــل أو الواجبــات املفروضــة عليــه.

وطــرح املشــارك نفســه أيض ـاً أمثلــة يبــدو فيهــا واضح ـاً إىل حــد مــا وجــود تحديــد للســن الدنيــا املطلوبــة يف بعــض
األنشــطة ،يف ظــل انعــدام توجيهــات ملموســة مــن علــاء (القــرون الوســطى) .وخلُــص هــذا املشــارك إىل أن تحديــد الســن
الدنيــا للتجنيــد يف القــوات املســلحة أو الجامعــات املســلحة يســتدعي مــن الفقهــاء املســلمني أن ينظــروا يف الواقــع الراهــن،
فالطفــل الــذي يســتخدم ســاحاً حديثـاً يتحمــل مســؤولية أكــر بكثــر مــن تلــك التــي يتحملهــا ،عــى ســبيل املثــال ،اليتيــم
الــذي يســرجع حــق التــرف يف أمالكــه .ومــن ثــم ،فــإن تحكيــم املصلحــة العامــة هــو أحــد األســاليب املهمــة لتطويــر
القانــون ،ويتعــن علينــا النظــر يف املوضــوع الــذي نحــن بصــدده وليــس التمســك بوصفــات مســتمدة مــن املــايض.
وتعتقــد اللجنــة الدوليــة أن التحــدي الرئيــي فيــا يتعلــق باألطفــال والنزاعــات املســلحة يتمثــل يف عــدم تنفيــذ القانــون
القائــم ،وليــس يف عــدم كفايتــه .واإلطــار الحــايل  -القانــون الــدويل اإلنســاين ،والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،والصكــوك
اإلقليميــة (مثــل امليثــاق األفريقــي لحقــوق الطفــل ورفاهيتــه) ،والقانــون الــدويل العــريف – إطــار متــن ،وتــرى اللجنــة
الدوليــة أن مــن غــر الــروري وضــع معاهــدة جديــدة تك ـ ّرس لحاميــة األطفــال يف النزاعــات املســلحة .وعــى ســبيل
املثــال ،فعــى الرغــم مــن وجــود اختالفــات بــن املعاهــدات القامئــة  -بشــأن الحــد األدىن لســن التجنيــد القانــوين لألطفــال
– فليســت هنــاك «ثغــرة معياريــة» يف هــذا الشــأن ،حيــث ميكــن للــدول أن تتبنــى املســتوى األعــى القائــم يف إطــار
الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل (وكذلــك يف إطــار امليثــاق األفريقــي ،حيــث ينطبــق).
واتفــق الخ ـراء عــى وجــود هامــش ٍ
كاف لتوضيــح مســائل محــددة ضمــن إطــار القانــون الحــايل .وميكــن ،عــى ســبيل
املثــال ،النظــر يف توضيــح املــدى الــذي يغطــي فيــه االلت ـزام بتوفــر االح ـرام الخــاص والحاميــة الخاصــة لألطفــال رضورة
منــح األولويــة لحــاالت األطفــال املعتقلــن ،ألن ذلــك قــد يســاعد يف تحســن معايــر الحاميــة القامئــة عــى أرض الواقــع.
وأخ ـرا ً ،اتفــق املشــاركون عــى رضورة ضــان توســيع نطــاق االنضــام للمعاهــدات التــي يتألــف منهــا اإلطــار القانــوين
لحاميــة األطفــال أثنــاء النزاعــات املســلحة  -مبــا يف ذلــك الربوتوكــوالن األول والثــاين اإلضافيــان إىل اتفاقيــات جنيــف
واملؤرخــان  8حزيــران /يونيــو  1977والربوتوكــوالت االختياريــة التفاقيــة حقــوق الطفــل.

68


املعارصة
القانون الدويل اإلنساين والرشيعة اإلسالمية يف النزاعات املسلحة

اإلدارة السليمة والكرمية لجثث املوىت

1.1إدارة جثث املوىت أثناء النزاعات والكوارث :بعض االعتبارات
الرئيسية
السيد أوران فنيجان ،رئيس وحدة العلوم الطبية والتقنية الرشعية باللجنة الدولية

تزايــدت العمليــات الطبيــة والتقنيــة الرشعيــة املرتبطــة باملســائل اإلنســانية عــى مــدى الســنوات الخمــس عــرة املاضيــة.
التوســع املتنامــي
ولــدى اللجنــة الدوليــة حاليـاً أكــر مــن  70مهنيـاً يعملــون يف عــدد مــن الســياقات املختلفــة .وقــد عــزز ّ
لعمــل اللجنــة الدوليــة عاملي ـاَ مــن إدراكهــا لــرورة إيــاء املزيــد مــن االهتــام للمامرســات الثقافيــة والدينيــة لــدى
التعامــل مــع جثــث املــوىت وإدارتهــا .ويتلقــى موظفــو وحــدة العلــوم الطبيــة والتقنيــة الرشعيــة باللجنــة الدوليــة عــى
نحــو متزايــد أســئلة يطرحهــا املهنيــون يف هــذا املجــال ،وتــرد مــن مجموعــة واســعة مــن الســياقات .وأدى ذلــك إىل تجميــع
طائفــة مــن األســئلة – وال ســيام بشــأن موضــوع اإلســام  -مــن ســياقات مختلفــة يف جميــع أنحــاء العــامل .واتُخــذ قـرار يف
متــوز /يوليــو  ،2018خــال االجتــاع الســنوي للمجلــس االستشــاري للعلــوم الطبيــة والتقنيــة الرشعيــة باللجنــة الدوليــة
بعقــد حلقــة عمــل بشــأن الرشيعــة اإلســامية والقانــون الــدويل اإلنســاين وإدارة جثــث املــوىت.
ويُعتقــد يف أغلــب األحيــان أن العمليــة الطبيــة أو التقنيــة الرشعيــة تجــري عــى النحــو التــايل :تحــدث الوفــاة ،ثــم تُجلَــب
الجثــة وتُفحــص ،وقــد تُح ـ ّدد هويــة صاحبهــا قبــل التخلــص منهــا (دفنهــا) .ومــع ذلــك ،فاألمــر ليــس بهــذه البســاطة يف
املامرســة العمليــة .وقــد يُعــر عــى الجثــة بعــد وقــوع كارثــة معينــة (مـ ّد تســونامي أو كارثــة طبيعيــة أخــرى ،أو حــادث
تحطــم طائــرة ،أو حــادث مالحــة بحريــة) ،أو يف مقــرة (جامعيــة) ،يف ســياق الهجــرة أو النزاعــات أو حــاالت العنــف
األخــرى الدائــرة أو يف مرحلــة مــا بعــد النزاعــات أو خــال الكــوارث مــن صنــع اإلنســان أو الكــوارث الطبيعيــة .ويتســع
نطــاق الســيناريوهات املحتملــة لرفــع الجثــث إىل حــد بعيــد .فقــد ت ُرفــع الجثــث مــن ســطح األرض أو تُســتخرج مــن
تحــت ســطحها .وقــد يســتلزم اســتخراج الجثــث مــن تحــت ســطح األرض حفــر قــر يضــم جثــة واحــدة أو مقــرة جامعيــة
تضــم العديــد مــن الجثــث؛ ومــن املحتمــل أن تكــون هــذه الجثــث قــد كُ ّدســت يف تلــك املقــرة رسا ً إلخفــاء مذبحــة
وقعــت ،أو ووريــت بأمــان مؤقت ـاً حتــى يتســنى اســتخراجها عــى نحــو آمــن يف وقــت الحــق .وعمليــة اســتخراج رفــات
عــدة أشــخاص يكــون كل منهــا يف حالــة تحلــل مختلفــة عمليــة مع ّقــدة.
وت ُرفــع الجثــث مــن أماكــن أخــرى مختلفــة غــر القبــور ،مثــل املســطحات املائيــة أو اآلبــار الواســعة .وقــد تُــرك هــذه
الجثــث أو تُرمــى يف الع ـراء  -عــى األرض  -إىل أجــل غــر مســمى .وتنفــذ عمليــة رفــع الجثــث تنفيــذا ً ســليامً يف بعــض
األحيــان ،ولكــن األمــر ال يكــون كذلــك يف معظــم األحــوال  -بســبب االســتعجال أو قلــة الخــرة  -حيــث ال يحظــى الرفــات
نفســه بقــدر كبــر مــن االهتــام .وعــى ســبيل املثــال ،يــدل اســتخدام الحفــارات امليكانيكيــة الضخمــة عــى عــدم إيــاء
أي احـرام لهــذا الرفــات .ويُعــرض ذلــك العائــات املعنيــة لصدمــة هائلــة .ولكــن ال بـ ّد يل أن أشــر يف هــذا الصــدد إىل أن
أي اســتهانة بالجثــث ومــا تســببه مــن أمل للعائــات ،تكــون غــر متعمــدة يف معظــم األوقــات ،وتنتــج عــن عــدم معرفــة
اإلج ـراء الواجــب اتباعــه.
وننتقــل اآلن إىل مســألة فحــص الرفــات .وميثــل ترشيــح الجثــث إحــدى طــرق هــذا الفحــص ،ولكــن يتعــن ،يف الكثــر مــن
األحيــان ،إجـراء فحــص أكــر تعمقـاً .وأفضــل تصنيــف للجثــث هــو ترتيبهــا يف نطــاق يبــدأ مــن «جثــث بلحمهــا» وينتهــي
«بهيــكل عظمــي» (أي حينــا تصبــح يف صــورة عظــام) ،مــع وجــود مراحــل مختلفــة مــن التحلــل بــن هاتــن الحالتــن.
ونتيجــة لذلــك ،ال يكــون تحديــد عمــر أصحابهــا ونــوع جنســهم بوضــوح باألمــر اليســر دوم ـاً .ويســتدعي ذلــك إج ـراء
فحــص علمــي متعمــق لتحديــد هــذه الســات املهمــة .ويضطــر العاملــون يف مجــال العلــوم الطبيــة والتقنيــة الرشعيــة إىل
التعامــل مــع أجـزاء مــن الرفــات ،وهــو مــا يزيــد األمــور تعقيــدا ً  -ليــس فيــا يتعلــق بعمليــة التحليــل فحســب ،ولكــن
أيض ـاً فيــا يتعلــق بســبل إعــادة رفــات امليــت إىل العائلــة .وقــد ميتــزج هــذا الرفــات – مبعنــى اختــاط رفــات العديــد
مــن األشــخاص  -وال يُعــرف دامئـاً عــدد األشــخاص الذيــن يعــود إليهــم .ويــؤدى ذلــك إىل مزيــد مــن أوجــه التعقيــد وإىل
رضورة إجـراء املزيــد مــن التحاليــل .ويواجــه العاملــون يف مجــال العلــوم الطبيــة والتقنيــة الرشعيــة أيضـاً الحــاالت التــي
تتعــرض فيهــا الجثــث للحــرق .وتشــكل عمليــة تحديــد عــدد األف ـراد الذيــن تتضمنهــم هــذه الحــاالت أكــر الخطــوات
صعوبــة .وباإلضافــة إىل التعقيــدات القامئــة عــى املســتوى العلمــي أو مســتوى الطــب والتقنيــات الرشعيــة ،فهنــاك مســائل
مل ّحــة أخــرى تتعلــق أيض ـاً ،عــى ســبيل املثــال ،بضــان أن ت ُحــرم كرامــة هــؤالء املــوىت؛ واملراعــاة الواجبــة لالعتبــارات
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الدينيــة والثقافيــة؛ ولكــن هــذه األمــور ال تكــون بديهيــة وســهلة اإلدارة كــا قــد يبــدو .وباملثــل ،يتعــن علينــا ،لــدى تحليــل
رفــات عــدد كبــر مــن األشــخاص ،وضــع عالمــات عــى العظــام لتفــادي اختالطهــا .ومــا رأي النــاس يف هــذا اإلجـراء؟ هــل
ســيتقبلونه أم ســيعتربونه عالمــة مــن عالمــات عــدم االك ـراث؟ ومــاذا ينبغــي لنــا أن نفعــل لنتعلــم كيــف نتعامــل مــع
مثــل هــذه املســائل؟
وكث ـرا ً مــا يُعــر مــع الرفــات البــري عــى أغ ـراض شــخصية ومالبــس .وقــد يكــون لألغ ـراض الشــخصية فائــدة كبــرة يف
تحديــد هويــة أصحــاب الرفــات البــري .ويتعــن علينــا يف الكثــر مــن األحيــان جمــع عينــات بيولوجيــة (الحمــض الخلــوي
الصبغــي) لتحديــد هويــة الشــخص ،ســواء مــن الرفــات نفســه أو مــن أقــارب املتــويف (أو مــن كليهــا) .وعلينــا فعــل ذلــك
إليجــاد أو إقامــة صلــة بيولوجيــة أو جينيــة بــن الرفــات وأقــارب صاحبــه األحيــاء .فكيــف نخـ ّزن هــذه العينــات وكيــف
نتخلــص منهــا؟ ودعــوين أعــط مثــاالً عــى ذلــك ،فقــد ُعــر عــى عظــم إصبــع وخاتــم مع ـاً وتســنى رفعهــا بدقــة .وكان
الســطح الداخــي للخاتــم يحمــل نقشـاً عليــه اســم محــدد ،وســاعد هــذا االســم يف تحديــد هويــة الشــخص .ولــو مل يتســن
رفــع عظــم اإلصبــع والخاتــم بعنايــة وفصلهــا عــن بعضهــا ،لرمبــا كان قــد اســتحال تحديــد الهويــة .وقــد تكــون عمليــة
فحــص الرفــات طويلــة للغايــة وقــد تســتغرق ســنوات يف بعــض الحــاالت.
وقــد يجــري التخلــص مــن الجثــث بســبل مختلفــة عديــدة بــدءا ً مــن الدفــن الفــردي إىل دفــن أعــداد كبــرة مــن الجثــث
دون أن يــوىل لهــا االحـرام الــروري يف أغلــب األحيــان (وهــذا مألــوف بعــد وقــوع الكــوارث) .ولكــن قــد يكــون الدفــن
الرسيــع بعــد الكــوارث رضوري ـاً يف بعــض األحيــان .ونحــن نريــد أن نكفــل التعامــل مــع الرفــات تعام ـاً ســليامً ،احرتام ـاً
للمــوىت ولألحيــاء كذلــك.
وكان الهــدف الــذي أنشــدته مــن هــذا العــرض إعطاءكــم فكــرة عــن الســياق الــذي نعمــل فيــه وأنــواع الحــاالت املختلفــة
التــي نتعامــل معهــا .والســؤال الــذي ال بــد مــن اإلجابــة عنــه بعــد ذلــك هــو كيــف نضمــن رفــع الرفــات البــري يف ظــل
االحـرام الواجــب ثــم فحصــه والتخلــص منــه يف ظــل االحـرام نفســه؟
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2.2إدارة جثث املوىت مبوجب الرشيعة اإلسالمية
الشيخ أحمد عبادي عبد الصداح محمد الشيباين ،مدرس يف الحوزة العلمية ،بغداد

تشــكل إدارة جثــث املــوىت مســألة إنســانية بحتــة ،وقواعــد الرشيعــة اإلســامية تســتند إىل القيــم اإلنســانية .ولذلــك ،فــا
يوجــد أي تعــارض بــن اإلســام ومبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين .وتكمــن املشــكلة الرئيســية يف تنــوع اآلراء فيــا بــن
الفقهــاء املســلمني .وتنطــوي الرشيعــة اإلســامية ،مثلهــا يف ذلــك مثــل النظــم القانونيــة األخــرى بعــد ســن القوانــن ،عــى
تأويــات مختلفــة للقانــون نفســه .ومــن ثــم ،فهنــاك تفس ـرات شــتى ملقاصــد األحــكام اإلســامية املنصــوص عليهــا يف
والســنة .وال توجــد هــذه الخالفــات بــن مختلــف املــدارس الفقهيــة اإلســامية فحســب ،بــل توجــد حتــى داخــل
القــرآن ُ
املدرســة الواحــدة نفســها .وشــهدت فـرات التاريــخ اإلســامي املختلفــة أمثلــة جديــرة بالذكــر– ومدعــاة العتـزاز املســلمني
– وحظــي فيهــا البــر والنبــات والحيــوان باالح ـرام.
واملســألة التــي تعكــس الشــواغل اإلنســانية اإلســامية هــي دفــن املــوىت يف أوقــات الحــرب أو الســلم عــى حــد ســواء.
ويتعــن دفــن املــوىت يف ظــل االح ـرام الواجــب ،بــرف النظــر عــا إذا كانــت الجثــث تعــود إىل جنــود جيــش املســلمني
أو جنــود جيــش العــدو .وال تُعامــل الجثــث بصــورة مختلفــة إال حــن تســتدعي مراعــاة التعاليــم الدينيــة للدفــن ذلــك.
ومبوجــب أحــكام اإلســام ،يُدفــن املســلمون تحــت الـراب .وال ميكــن تــرك جثــان دون دفــن ،ويعتــر ذلــك متثيـاً ،وهــو
60
ـب الْ َع ُقــورِ».
محــرم متامـاً مبوجــب الرشيعــة اإلســامية .ويُــروى أن النبــي محمــد (ﷺ) قــال« :إِيَّاكُـ ْم َوالْ ُمثْلَـ َة َولَـ ْو بِالْ َكلْـ ِ
وينــدرج أي شــكل مــن أشــكال حــرق جثــث املــوىت أو رضبهــا أو التمثيــل بهــا يف إطــار هــذا االنتهــاك املحظــور.
ويقــول ابــن حــزم يف كتــاب «املحــى» إن عــى املســلمني دفــن جثــث «الكفــار املحاربــن» وأي شــخص آخــر .وأستشــهد
هنــا مبصطلــح «الكفــار املحاربــن» ،ألن الفقهــاء املســلمني املتقدمــن اســتخدموه لإلشــارة إىل املحاربــن األعــداء غــر
املســلمني .وأكــد هــؤالء الفقهــاء رضورة اح ـرام جثــث «الكفــار املحاربــن» ودفنهــا يف األرض ،عــى الرغــم مــن عدائهــم
للمســلمني وســعيهم إىل قتلهــم .والعلــاء حازمــون كل الحــزم يف هــذا الشــأن .ويتفــق الفقهــاء املســلمون مــن جميــع
املــدارس الفقهيــة أيض ـاً عــى رضورة أن يدفــن املســلمون جثامــن أعدائهــم غــر املســلمني يف قبــور عميقــة بحيــث ال
تســتطيع الســباع نبشــها وال ميكــن للفيضانــات جرفهــا .وعليــه ،فالرشيعــة اإلســامية تنــص عــى دفــن املســلمني وغــر
املســلمني عــى حــد ســواء.
وتبــن ُســنة النبــي محمــد (ﷺ) التزامـاً باألوامــر التــي تقــي بدفــن جثــث جنــود العــدو .وعقــب غــزوة بــدر ،دفنــت
جثــث  24مــن قــادة جيــش العــدو يف بــر بــدر .و َدفــن املســلمون أيضـاً جثــث القتــى مــن قبيلــة بنــي قريظــة .وعــاوة
عــى ذلــك ،قــال أبــو يعــى بــن مــرة إنــه ســافر مــع النبــي محمــد (ﷺ) عــدة مـرات وكان النبــي (ﷺ) كلــا رأى جثــة،
أمــر بدفنهــا.
وأخـرا ً ،فهنــاك أحــكام إســامية تتعلــق باســتخراج الرفــات البــري .ويتعــن يف حــاالت الشــبهة الجنائيــة أو لــدى تحليــل
الحمــض الخلــوي الصبغــي ألغ ـراض تحديــد هويــة األشــخاص ،أو لنقــل الرفــات إىل مــكان آخــر ،مراعــاة قواعــد معينــة،
منهــا عــى ســبيل املثــال ،رضورة تغطيــة القــر واســتخراج الرفــات باح ـرام.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،فهنــاك قواعــد محــددة تنظــم الدفــن يف البحــر .ويجــب وضــع جثــة كل مــن ميــوت راكبـاً البحــر يف
نعــش أو يف كيــس يغطــي الجســد ،ثــم يُلقــى يف املــاء مــع جســم ثقيــل متعلــق بــه .ويجــب أن يعامــل املســلمون وغــر
املســلمني واألصدقــاء واألعــداء عــى حــد ســواء باحـرام يف هــذا الدفــن.
واســتنادا ً إىل كل مــا ذكرتــه ،يتعــن نتيجــة لذلــك دفــن جثــث املســلمني واألعــداء غــر املســلمني أثنــاء النزاعــات املســلحة
بطريقــة كرميــة.
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3.3تعليقات الخرباء ومناقشاتهم
.أحرق الجثث والرشيعة اإلسالمية

أكــدت النقاشــات التــي دارت الواجــب الــذي تفرضــه الرشيعــة اإلســامية بالبحــث عــن املــوىت دون أي متييــز وحاميــة
كرامتهــم وتحديــد هويتهــم كلــا كان ذلــك ممكن ـاً ،ودفنهــم يف جنــازة إذا أمكــن ذلــك .ولفــت املشــاركون إىل أنــه عــى
الرغــم مــن أن الرشيعــة اإلســامية ال تجيــز حــرق الجثــث ،فمــن املمكــن تطبيــق مبــدأ الــرورة عندمــا تســوغ املقتضيــات
الطبيــة ذلــك .وال تختلــف أحــكام الرشيعــة اإلســامية املتعلقــة بالنزاعــات املســلحة عــا ورد يف القانــون الــدويل اإلنســاين
الــذي ينــص أيضـاً عــى عــدم حــرق جثــث املــوىت مــا مل تــرره الــرورة أو تقتضيــه املعتقــدات الدينيــة لــأرس املعنيــة.
وأثــرت مســألة أخــرى تتعلــق مبوقــف الرشيعــة اإلســامية مــن حــرق جثــث ضحايــا فــروس إيبــوال يف ضــوء توصيــات
خ ـراء العلــوم الطبيــة والتقنيــة الرشعيــة بحــرق هــذه الجثــث.
وأوضــح بعــض الخـراء أنــه إذا كانــت طقــوس تغســيل الجثــث قــد تتســبب يف انتشــار املــرض وأكــد خـراء العلــوم الطبيــة
والتقنيــة الرشعيــة أن حــرق الجثــث هــو الحــل الوحيــد ،يجــوز حينهــا حــرق الجثــث ودفنهــا يف القبــور عــى النحــو املعتــاد.
ولكــن ال يجــوز حرقهــا إذا كان مــن املمكــن تعقيمهــا ودفنهــا.

.بتحديد هوية أصحاب الجثث

ذكّــر الخـراء بــأن نظــم الدفــن اإلســامية تح ّبــذ دفــن الجثــث يف أرسع وقــت ممكــن .ولكــن يجــب تحديــد هويــة أصحابهــا
أوالً؛ وعليــه ،فقــد يقتــي األمــر ،يف الحــاالت التــي ال ميكــن فيهــا معرفــة هويــة امليــت ،إجـراء تحليــل للحمــض الخلــوي
الصبغــي أو أخــذ بصــات األصابــع قبــل حــرق الجثــة أو دفنهــا.
وذكــر أحــد الخـراء أن احـرام امليــت يف التقاليــد اإلســامية يقتــي ســر الجثــة وعــدم إظهارهــا .وأضــاف إن مــن املهــم،
نتيجــة لذلــك ،عــدم نــر صــور لجثــث املــوىت.
ودفــع ذلــك أحــد اختصاصيــي العلــوم الطبيــة والتقنيــة الرشعيــة إىل طــرح بعــض األســئلة املتعلقــة باملــدة الطويلــة التــي
قــد يتطلبهــا تحديــد الهويــة يف أغلــب األحيــان ،والتــي قــد تســتغرق عــدة أشــهر أو حتــى ســنوات .ويف هــذه الحــاالت،
أفــاد هــذا االختصــايص بــأن الرفــات البــري يظــل يف أغلــب األحيــان مخزنـاً لفـرات طويلــة .فكيــف يجــب تخزيــن هــذه
الجثــث؟ وهــل ميكــن دفــن الرفــات يف انتظــار وقــت فحصــه ،وال ســيام يف حالــة وجــود مجموعــات عديــدة مــن الرفــات
وعــدم وجــود مرافــق كافيــة لتخزينهــا؟
وردا ً عــى هــذا الســؤال ،استشــهد أحــد الخ ـراء يف الرشيعــة اإلســامية باملذابــح التــي شــهدتها رسيربينيتســا يف البوســنة
والهرســك والتــي قُتــل فيهــا نحــو  9,000شــخص مــن غــر املقاتلــن .وقــد تعرضــت الجثــث للتشــويه بواســطة الجرافــات
قبــل أن ت ُدفــن يف أكــر مــن عرشيــن مقــرة جامعيــة .وأجــازت الســلطات الدينيــة اإلســامية تخزيــن الرفــات بعــد اكتشــافه
بغيــة تحديــد هويــة أصحابــه عــن طريــق تحليــل الحمــض الخلــوي الصبغــي .ويف الواقــع ،أوضــح الخبــر أن مــن غــر
الــروري اإلرساع بدفــن املــوىت يف مثــل هــذه الســياقات ألن تحديــد هويــة الضحايــا قــد مينــع ارتــكاب عمليــات إبــادة
جامعيــة مســتقبالً .ولذلــك ،فقــد صــدرت فتــوى بتحديــد هويــة أصحــاب الجثــث وتأجيــل دفنهــا حتــى يتســنى جمــع
عينــات الحمــض الخلــوي الصبغــي.

.جالحوار مع السلطات الدينية وتبادل أفضل املامرسات

أبــرز هــذا املثــال والعديــد مــن األمثلــة األخــرى أهميــة مناقشــة جميــع املســائل املهمــة مــع الســلطات الدينيــة املحليــة
قبــل مبــارشة أعــال الطــب الرشعــي والتقنيــات الرشعيــة .وأوضــح ممثــل اللجنــة الدوليــة أن منظمتــه تضطلــع بذلــك
بالفعــل ،فهــي تحــاول التشــاور مــع الســلطات الدينيــة املحليــة بشــأن مــدى مالءمــة تنفيــذ نشــاط الطــب الرشعــي
والتقنيــات الرشعيــة الــذي تنــوي تنفيــذه .وعــى ســبيل املثــال ،فقــد التمــس ممثلــو مجتمــع محــي ليبــي يف عــام 2011
مــن اللجنــة الدوليــة املســاعدة يف اســتعادة رفــات  35فــردا ً مــن أفـراد مجتمعهــم املحــي قتلــوا ودفنــوا يف مقــرة جامعيــة
خــال الحــرب األهليــة .وكان بوســع اللجنــة الدوليــة التقيــد بالتزامــات القانــون الــدويل اإلنســاين يف االضطــاع بهــذا العمــل
حســبام طلــب املجتمــع املحــي .ولكنهــا استشــارت املفتــن يف بــادئ األمــر .وطلبــت منهــم تقديــم توصيــات بشــأن أفضــل
الســبل للمــي قدم ـاً يف هــذا الشــأن .وتعب ـرا ً عــن تقديــر رجــال اإلفتــاء لهــذا االعتبــار الــذي أبدتــه اللجنــة الدوليــة
آلرائهــم ،فقــد قدمــوا املســاعدة للجنــة الدوليــة يف مجــال رفــع الجثــث وإدارتهــا .وليــس هــذا ســوى مثــال واحــد عــى
أهميــة استشــارة الســلطات قبــل اإلقــدام عــى فعــل أي يشء.
واختتمــت املناقشــة بتأكيــد أوجــه التشــابه القامئــة بــن املنظــور اإلســامي ومنظــور القانــون الــدويل اإلنســاين يف إدارة
الجثــث ،والتشــديد عــى رضورة نــر املعلومــات املتعلقــة بهــذا املوضــوع املهــم.
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املعارصة
القانون الدويل اإلنساين والرشيعة اإلسالمية يف النزاعات املسلحة

الجزء الثالث
استنتاجات وتوصيات
1.1مالحظات ختامية

السيدة إيفا سفوبودا ،نائبة رئيس دائرة القانون الدويل والسياسات اإلنسانية باللجنة الدولية

يرشفنــي أن أقــدم هــذه املالحظــات الختاميــة لحلقــة عمــل خــراء اللجنــة الدوليــة بشــأن القانــون الــدويل اإلنســاين
والرشيعــة اإلســامية يف النزاعــات املســلحة املعــارصة .وأدرك  -بعــد أن شــاركت يف بعــض الجلســات ،ومــن خــال الحديــث
مــع املشــاركني والزمــاء  -مــدى ث ـراء وجــدوى هــذه املناقشــات .ومــن دواعــي رسوري أن اللجنــة الدوليــة اســتطاعت
تنظيــم هــذا الحــدث املهــم الــذي كان مبثابــة منتــدى ملناقشــة عــدد مــن التحديــات املحــددة املتعلقــة بالقانــون الــدويل
اإلنســاين والرشيعــة اإلســامية يف النزاعــات املســلحة املعــارصة.
وتجلــت األهــداف العامــة مــن حلقــة العمــل يف تعزيــز التعــاون بــن خ ـراء القانــون الــدويل اإلنســاين وعلــاء الرشيعــة
اإلســامية ،ومتكــن خـراء الرشيعــة اإلســامية مــن مناقشــة التحديــات امليدانيــة والقانونيــة التــي تواجههــا اللجنــة الدوليــة
يف الســياقات اإلســامية .وبإمكانكــم أن تــروا ملــاذا أصبحــت هــذه املســألة قضيــة ملحــة بالنســبة للجنــة الدوليــة :يُنفــذ
ثلثــا عملياتنــا تقريبـاً يف البلــدان اإلســامية التــي ال تـزال النزاعــات املســلحة دائــرة فيهــا .ونحــن نرصــد نســبة مامثلــة مــن
ميزانيتنــا لتنفيــذ هــذه العمليــات.
واســمحوا يل أوالً بــأن أعــرب عــن بالــغ ترشفنــا لقبولكــم دعوتنــا وعــن تقديرنــا للمســاهامت القيمــة التــي قدمتموهــا
طيلــة هذيــن اليومــن .وال ميكننــا ،بطبيعــة الحــال ،أن نتوقــع أن يقــدم اجتــاع واحــد جميــع اإلجابــات عــن األســئلة التــي
تــدور يف أذهاننــا .وقــد اقــرح الكثــرون عقــد اجتــاع متابعــة .ولكــن املناقشــات التــي أجريتموهــا قــد متخضــت عنهــا ،يف
الواقــع ،العديــد مــن اإلجابــات ،وأثــارت املزيــد مــن األســئلة التــي نأمــل أن نفكــر فيهــا معـاً بصفتنــا الشــخصية و /أو يف
إطــار املؤسســات التــي ننتمــي إليهــا.
ولننتقــل إىل املهمــة املطروحــة بــن أيدينــا .ولقــد أتاحــت لنــا حلقــة العمــل هــذه فرصــة تنــاول مختلــف األســئلة والقضايــا
امللح.
موضــع االهتــام ّ
وكان أحــد أهدافنــا الرئيســية أن نناقــش مــع خـراء الرشيعــة اإلســامية التحديــات الراهنــة التــي تواجــه القانــون الــدويل
اإلنســاين أثنــاء النزاعــات املســلحة ،وال ســيام تلــك التــي تــدور يف العــامل اإلســامي.
وقــد انصــب تركيزنــا عــى هــذا الهــدف خــال الجلســات الخمــس التــي انعقــدت .ووجهنــا االنتبــاه إىل بعــض نقــاط
التقــارب الرئيســية التاليــة بــن القانــون الــدويل اإلنســاين واإلســام ،والتــي تناولهــا العديــد منكــم خــال الجلســات املنعقدة:
•أوالً ،فيام يتعلق بحامية املدنيني وغري املقاتلني :يتفق القانون الدويل اإلنساين والرشيعة اإلسالمية عىل الحامية الشاملة
الواجب توفريها للمدنيني وغري املقاتلني ،مبا يف ذلك الحامية من االستهداف املبارش والحامية أثناء فرتة االحتجاز ،وتندرج
النساء واألطفال واملسنون يف عداد من يحق لهم االستفادة من هذه الحامية.
•ثانياً ،فيام يتعلق بالتنفيذ :لكل من الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل اإلنساين أساس نظري ثري ،لكن التحدي الذي
يواجهه كالهام ال يتمثل يف وضع قواعد جديدة ،بل يتمثل يف تنفيذ القواعد القامئة بالفعل.
− −يف هذا الصدد :من املهم عدم الرتكيز عىل املامرسات السيئة فحسب؛ بل علينا أيضاً أن نحتفي بأمثلة املامرسات
الجيدة ،دون أن يغيب عن بالنا أن هناك مجاالً متاحاً للتحسني (أي القانون الدويل اإلنساين يف التطبيق العميل).
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ونظرنــا أيضـاً يف نقــاط التوافــق القامئــة بــن القانــون الــدويل اإلنســاين والرشيعــة اإلســامية يف بعــض املجــاالت املحــددة،
وهــي عــى النحــو التــايل:

.أسري العمليات العدائية :األسلحة وأساليب القتال املرشوعة

تبــن الرشيعــة اإلســامية بجــاء رضورة أن يســتهدف القتــال يف ميــدان املعركــة املقاتلــن األعــداء دون غريهــم .ويجــب
عــدم إلحــاق أي رضر متعمــد باملدنيــن وغريهــم مــن األشــخاص غــر املقاتلــن أثنــاء ســر العمليــات العدائيــة.

.بحامية الرعاية الصحية

بطبيعــة الحــال ،تنطبــق هــذه الحاميــة املمنوحــة لغــر املقاتلــن أيضـاً عــى أفـراد الخدمــات الطبيــة .وأكــدت املناقشــات
أن الرشيعــة اإلســامية وقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين وآداب مهنــة الطــب قــد شــددت جميعهــا عــى عــدم تحيــز أفـراد
الخدمــات الطبيــة .وأتاحــت لنــا هــذه املناقشــات أيض ـاً تحديــد الصــات القامئــة بــن آداب مهنــة الطــب واألخالقيــات
اإلســامية.

.جاالحتجاز يف النزاعات املسلحة

تتضمــن الرشيعــة اإلســامية املبــادئ األساســية نفســها التــي يتضمنهــا القانــون الــدويل اإلنســاين فيــا يتعلــق باالحتجــاز.
وينــص القانــون الــدويل اإلنســاين والرشيعــة اإلســامية عــى حــد ســواء عــى توفــر معاملــة إنســانية للمحتجزيــن .ويعنــي
ذلــك إمكانيــة الحصــول عــى الطعــام والــراب واملــأوى الالئــق واملالبــس .وهنــاك نقطــة رئيســية أخــرى تتمثــل يف
اإلعــان القــوي الــذي يحظــر التعذيــب يف جميــع األوقــات ،مبــا يف ذلــك انتـزاع االعرتافــات واملعلومــات العســكرية .وتتفــق
الرشيعــة اإلســامية والقانــون الــدويل اإلنســاين أيضـاً عــى األهميــة البالغــة التــي تكتســيها الضامنــات اإلجرائيــة والضامنــات
القضائيــة ،مبــا يف ذلــك حــق الشــخص يف معرفــة ســبب اعتقالــه.

.دحامية خاصة لألطفال

تحتــل حاميــة األطفــال مكانــة مهمــة للغايــة يف الرشيعــة اإلســامية ،وكذلــك حاميــة الحــق يف التعليــم .وتكتــي مســألة
حظــر فصــل أفـراد العائــات أهميــة بالغــة .وتنــص الرشيعــة اإلســامية بشــكل واضــح عــى التزامــات وقائيــة بشــأن حاميــة
األطفال.
ومــن الجــي أن القانــون الــدويل اإلنســاين والرشيعــة اإلســامية يتقاطعــان يف عــدد مــن املســائل .ومــع ذلــك ،تكمــن
املشــكلة يف الحــد الفاصــل بــن القانــون واملامرســة العمليــة .ومــن أبــرز الشــواغل التــي تســنى تحديدهــا أثنــاء املناقشــات
الفجــوة القامئــة بــن القانــون وتنفيــذه .ويشــكل التدريــب ونــر القواعــد الواجبــة التطبيــق إحــدى الطــرق الرئيســية
الكفيلــة بس ـ ّد هــذه الفجــوة.
وتجنيــد األطفــال محظــور مبوجــب الرشيعــة اإلســامية .وينبغــي أال يشــارك األطفــال يف القتــال حتــى يف الحــاالت التــي
يبــدو فيهــا ذلــك رضوري ـاً .وهنــاك أيض ـاً مســألة تحديــد الســن الدنيــا للتجنيــد .وتطــرق املشــاركون إىل بعــض الطــرق
إليجــاد ســن دنيــا ميكــن أن يتوافــق عليهــا الجميــع.

.هاإلدارة السليمة والكرمية لجثث املوىت

مســألة حاميــة كرامــة املــوىت هــي محــط اهتــام رئيــي يف الرشيعــة اإلســامية .ويشــكل التنســيق والتعــاون بــن الخـراء
يف الرشيعــة اإلســامية وخ ـراء العلــوم الطبيــة والتقنيــة الرشعيــة منوذج ـاً يقتــدى بــه يف هــذا الشــأن ،فهــو يبــن الســبل
التــي ميكــن للرشيعــة اإلســامية والقانــون الــدويل اإلنســاين أن يعمــا معــاً مــن أجــل التخفيــف مــن معانــاة ضحايــا
النزاعــات املســلحة.

.وأهداف أخرى

ســعت حلقــة العمــل إىل تحقيــق أهــداف أخــرى كذلــك .وكان الهــدف األول إثـراء اسـراتيجيات وسياســات اللجنــة الدوليــة
اإلقليميــة بتوصيــات خـراء الرشيعــة اإلســامية .وأكــدت املناقشــات الرثيــة التــي أجريناهــا خــال اليومــن املاضيــن رؤيــة
اللجنــة الدوليــة التــي مفادهــا أن التعــاون مــع األوســاط الدينيــة يشــكل عنـرا ً بالــغ األهميــة يف نجــاح مــا نضطلــع بــه
يف إطــار توفــر الحاميــة واملســاعدة.
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ومتثــل الهــدف الثــاين يف تحفيــز االهتــام بالبحــوث األكادمييــة أو املتخصصــة بشــأن املســائل امليدانيــة والقانونيــة التــي
نوقشــت يف حلقــة العمــل .وقــد تطــرق البعــض منكــم بالفعــل إىل الفجــوات التــي يتعــن ســدها .وشــدد عــدة مشــاركني
عــى التزامهــم بتنظيــم دورات دراســية بشــأن القانــون الــدويل اإلنســاين والرشيعــة اإلســامية يف النزاعــات املســلحة يف
جامعاتهــم أو بإج ـراء بحــوث يف هــذا الشــأن.
أمــا الهــدف الثالــث فــكان استكشــاف إمكانــات التعــاون مــع خـراء الرشيعــة اإلســامية بصفتهــم الشــخصية و /أو يف إطــار
مؤسســاتهم .وأنــا عــى يقــن بــأن املناقشــات التــي دارت قــد اقرتحــت العديــد مــن ســبل التعــاون مســتقبالً يف األماكــن
التــي تعيشــون وتعملــون فيهــا .وبالتأكيــد ،ســتكون بعثاتنــا يف تلــك البلــدان أو املناطــق ســعيدة بالتباحــث معكــم بشــأن
إمكانــات العمــل املشــرك.
وكان الهــدف الرابــع طــرح مســائل للمناقشــة يف حلقــات عمــل الخـراء املقبلــة بشــأن الرشيعــة اإلســامية والقانــون الــدويل
اإلنســاين .وقــد طرحــت آخــر املناقشــات التــي أجريناهــا – بشــأن آفــاق املســتقبل  -عــددا ً مــن األفــكار الجيــدة؛ ونحــن
نتطلــع إىل بحثهــا معكــم .وإننــي أوافــق عــى أن تشــكيل رؤيــة أكمــل لألمــور تقتــي تنوعـاً أكــر عــى صعيــد املشــاركني.
ومل يتزعــزع يومـاً التـزام اللجنــة الدوليــة باالضطــاع باملهمــة املســندة إليهــا مــن الــدول ،وبتكريــس احـرام القانــون الــدويل
اإلنســاين وتعزيــزه والعمــل مــن أجــل التطبيــق الدقيــق لهــذا القانــون .وعليــه ،فنحــن نرحــب بجميــع املناقشــات التــي
دارت يف حلقــة العمــل هــذه ،وبجميــع األفــكار التــي متخضــت عنهــا ،ونعــرب عــن امتناننــا لهــذه املناقشــات واألفــكار.
وســتعطينا هــذه األفــكار مــواد وافــرة للتفكــر يف مهمتنــا اإلنســانية الراميــة إىل حاميــة ضحايــا النزاعــات املســلحة وحــاالت
العنــف األخــرى ومســاعدتهم ،وســوف تســاعدنا عــى تنفيــذ هــذه املهمــة.
وحتــى تتكلــل أعــال حلقــة عمــل كهــذه بالنجــاح ،فــا بــد مــن مشــاركة جميــع الحارضيــن فيهــا مشــاركة نشــطة .ولذلــك،
فإننــي أود أن أشــكركم جميعـاً عــى املســاهامت العديــدة القيمــة التــي قدمتموهــا خــال املناقشــات ويف حلقــة العمــل
عمومـاً .وأعتقــد أن عمــق املعرفــة والتمــرس والخــرة التــي ظهــرت للعيــان ،والعديــد مــن وجهــات النظــر املختلفــة التــي
طرحــت ،وجــو االحـرام الــذي ســاد املناقشــات تجعلنــا نؤكــد بــكل ثقــة أننــا قــد شــاركنا يف حــدث مهــم.
وســتدرس اللجنــة الدوليــة مضمــون املناقشــات التــي أجريناهــا ،وهــي تتطلــع إىل التعــاون معكــم .وســنعد أيضـاً تقريـرا ً
موجـزا ً عــن حلقــة العمــل ،وســوف يــوزع هــذا التقريــر عــى جميــع املشــاركني يف الوقــت املناســب.
وأود أن أعــرب عــن شــكري لرؤســاء الجلســات وأعضــاء أفرقــة املناقشــة واملرتجمــن الفوريــن ومــدوين املالحظــات ،وعــن
شــكري لكــم جميعـاً إلنجــاح حلقــة العمــل هــذه.
وأخ ـرا ً ،أود أن أشــكر وحــدة الخدمــات االستشــارية يف مجــال القانــون الــدويل اإلنســاين عــى اضطالعهــا بتنســيق هــذا
الحــدث ،وزمالءنــا مــن الوحــدات األخــرى العاملــن يف املقــر الرئيــي للجنــة الدوليــة ويف امليــدان ،والذيــن قدمــوا الدعــم
لعقــد هــذا الحــدث.
وإنه ملن بالغ رسوري أن ألتقي بكم جميعاً .وآمل أن أراكم مجددا ً عام قريب .ولكم مني جزيل الشكر.
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2.2التوصيات وآفاق املستقبل

أحمد الداودي ،مستشار قانوين (الرشيعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي)،
وحدة الخدمات االستشارية يف مجال القانون الدويل اإلنساين باللجنة الدولية

يتطلــب حجــم املعانــاة التــي تســببها النزاعــات املســلحة الدائــرة اليــوم والبيئــة املعقــدة واملتغــرة التــي تعمــل فيهــا
اللجنــة الدوليــة إج ـراء حــوار مــع جميــع الجهــات املعنيــة ذات الصلــة وإقامــة تعــاون معهــا .وقــد كرســت املناقشــات
التــي دارت خــال حلقــة العمــل هــذه حــوارا ً ثريـاً ورضوريـاً بــن إطاريــن قانونيــن ،القانــون الــدويل اإلنســاين والرشيعــة
اإلســامية مــن ناحيــة ،والقانــون وعمليــات اللجنــة الدوليــة مــن ناحيــة أخــرى .وترمــي هــذه األطــر والتقاليــد املختلفــة،
ويســعى الخـراء الذيــن يدرســونها ،إىل تحقيــق هــدف مشــرك يتمثــل يف التخفيــف مــن معانــاة ضحايــا النزاعات املســلحة.
ومــع ذلــك ،فإنهــم ســيبذلون قصــارى جهودهــم – دون أن تبــدو لهــم يف األفــق نهايــة قريبــة لذلــك – مــن أجــل إيجــاد
ســبل لتحقيــق هــذا الهــدف ،يف ضــوء الطبيعــة الدامئــة التغـ ّـر للنزاعــات املســلحة.
وبينــت أيض ـاً املناقشــات التــي دارت يف حلقــة العمــل أن هــذا الحــدث ش ـكّل عمليــة تعلــم متبــادل .فقــد اطلــع خ ـراء
الرشيعــة اإلســامية عــى عــدد مــن التحديــات امليدانيــة التــي تواجههــا اللجنــة الدوليــة يف النزاعــات املســلحة املعــارصة.
ومثلــا يتبــن مــن التوصيــات الــواردة أدنــاه ،فقــد رأى خـراء الرشيعــة اإلســامية أن مــن الــروري تنظيــم حلقــات عمــل
ودورات تدريبيــة وإيجــاد مجــاالت بحــث مامثلــة للخـراء .والواقــع أن بعــض الخـراء يعكفــون حاليـاً عــى إجـراء املزيــد
مــن البحــوث بشــأن املســائل التــي نوقشــت طيلــة حلقــة العمــل .وأحــاط عــدد مــن موظفــي اللجنــة الدوليــة عل ـاً
بالتقاليــد القانونيــة اإلســامية مــن خــال املناقشــات وتبــادل اآلراء مــع خـراء الرشيعــة اإلســامية؛ وســيتعني عــى موظفــي
اللجنــة الدوليــة أن يفكــروا اآلن يف الســبل الكفيلــة بإيصــال رســائلهم بصــورة أكــر فعاليــة يف الســياقات اإلســامية ذات
الصلــة .ويشــكل تحديــد مجــاالت التقــارب والتبايــن بــن القانــون الــدويل اإلنســاين والرشيعــة اإلســامية أوىل الخطــوات
صــوب تعزيــز االمتثــال للقانــون الــدويل اإلنســاين يف ســياقات إســامية معينــة والتصــدي للتحديــات التــي تواجههــا اللجنــة
الدوليــة يف هــذه الســياقات .ومــن الــروري أن تتواصــل اللجنــة الدوليــة مــع جميــع الجهــات املعنيــة وأن تتعــاون معهــا
إليجــاد الســبل الكفيلــة مبواجهــة هــذه التحديــات ،وعليهــا أن تفعــل ذلــك إذا أرادت أن تــؤدي مهمتهــا بصفتهــا حارس ـاً
للقانــون الــدويل اإلنســاين .وال متلــك اللجنــة الدوليــة – وليــس بوســعها أن متلــك  -جميــع املــوارد الالزمــة ملواجهــة هــذه
التحديــات يف كل نـزاع مــن النزاعــات املســلحة؛ ولذلــك ،يجــب التــاس املعــارف والخـرات املحليــة ذات الصلــة لضــان
أمــن موظفــي اللجنــة الدوليــة وتعزيــز قــدرة اللجنــة الدوليــة عــى حاميــة ضحايــا النزاعــات املســلحة ومســاعدتهم.
وأوضحــت املناقشــات التــي دارت مــع خـراء الرشيعــة اإلســامية وفيــا بينهــم بشــأن مختلــف املســائل – للجهــات التــي
تطلــع عيهــا ألول مــرة  -الطابــع املتخصــص للغايــة واملعقــد يف بعــض األحيــان لهــذه الرشيعــة؛ ويُعــزى ذلــك جزئيـاً إىل أن
الرشيعــة اإلســامية تنطــوي عــى مفهــوم قانــوين وثقــايف مييزهــا ،إن صــح التعبــر ،ويجعلهــا ترتبــط ارتباطـاً وثيقـاً مبصــادر
ومنهجيــات وســياقات تاريخيــة معينــة .وتتســم ســبل الوصــول إىل مصــادر الرشيعــة اإلســامية بالتعقيــد بســبب عــدم
ترجمــة جميــع نصوصهــا املهمــة؛ والرتجــات املتوافــرة مــن العربيــة إىل اإلنجليزيــة ،هــي يف بعــض الحــاالت ترجــات
مليئــة باألخطــاء .وينبغــي أن يوضــح هــذا املثــال لوحــده مــدى الحاجــة إىل الحــوار والتثقيــف والتدريــب والنــر للتقريــب
بــن هذيــن املفهومــن القانونيــن .وســيتيح الحــوار ،عــى ســبيل املثــال ،إيصــال الرســائل الرئيســية بلغــة تفهمهــا جميــع
األطـراف .ويكلــف ســوء التواصــل مثنـاً فادحـاً ،فهــو يعــوق قدرتنــا عــى التخفيــف مــن معانــاة ضحايــا النزاعــات املســلحة؛
ويــؤدي يف بعــض األحيــان ،عــى نحــو مفجــع ،إىل هــاك النــاس – العاملــن يف مجــال املعونــة اإلنســانية وأشــخاص آخريــن
أيضـاً.
وعليــه ،فعــى اللجنــة الدوليــة اتِّبــاع نهــج متعــ ّدد التخصصــات يف تعاملهــا مــع القانــون الــدويل اإلنســاين والرشيعــة
اإلســامية .وقــد تقتــي النزاعــات املعقــدة الدائــرة اعتــاد نهــج ابتكاريــة تجمــع قانونيــن وعلــاء أنرثوبولوجيا ومهندســن
وخ ـراء يف العلــوم الطبيــة والتقنيــة الرشعيــة وعاملــن يف املجــال الطبــي وغريهــم ،ملواجهــة األزمــات اإلنســانية بفعاليــة
أكــر .ويتعــن أن تكــون هــذه النهــج مرتبطــة أشــد االرتبــاط بالحقائــق امليدانيــة والتحديــات املتغــرة وأن ينصــب تركيزهــا
عــى هــذه الحقائــق والتحديــات.
وبغيــة تعزيــز احـرام القانــون الــدويل اإلنســاين يف الســياقات اإلســامية ،قــدم خـراء الرشيعــة اإلســامية ،خــال الجلســة
الختاميــة ،عــددا ً مــن املالحظــات والتوصيــات تتعلــق بتفاعــل اللجنــة الدوليــة مــع القانــون الــدويل اإلنســاين والرشيعــة
اإلســامية ،وهــي تتمثــل فيــا يــي:
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•تنظيم حلقات عمل مامثلة للخرباء ،والتفكري يف عقد دورة املتابعة املزمع تنظيمها يف العام املقبل يف أحد البلدان
اإلسالمية.
•إدراج املزيد من املدارس الفكرية.
•رضورة إجراء املزيد من البحوث والتنسيق بني علامء الرشيعة اإلسالمية ،وتدوين أحكام الرشيعة اإلسالمية املتعلقة
بالنزاعات املسلحة.
•أهمية تدريس مبادئ الرشيعة اإلسالمية املتعلقة بالنزاعات املسلحة يف سياقات إسالمية معينة ،ألنها ستبني تطابق
وتوسع نطاق قبول القانون الدويل اإلنساين.
القانون الدويل اإلنساين مع الرشيعة اإلسالمية ّ
•تبادل بيانات االتصال الخاصة باملشاركني اآلخرين.
•إيالء املزيد من االهتامم للمواضيع امل ُه َملة نسبياً مثل موضوعي االحتجاز وإدارة جثث املوىت.
•إنشاء مجلة علمية إلكرتونية تخضع الستعراض األقران وتركز عىل املسائل ذات الصلة بعمل اللجنة الدولية.
•توجيه رسائل واضحة وموجزة عرب وسائل التواصل االجتامعي.
•زيادة التعاون والتنسيق مع العلامء والزعامء الدينيني املؤثرين خالل فرتات احتدام النزاعات املسلحة.
•رضورة أن تعمل اللجنة الدولية واملنظامت الدولية األخرى معاً لتدريب علامء املسلمني والقانونيني والقضاة بشأن
القانون الدويل اإلنساين والرشيعة اإلسالمية يف النزاعات املسلحة.
•إنشاء مركز بحوث يعنى بدراسة القانون الدويل اإلنساين والرشيعة اإلسالمية يف النزاعات املسلحة.
•تنظيم دورات دراسية متنح شهادات تخرج وبرامج ماجستري ودكتوراه يف القانون الدويل اإلنساين والرشيعة اإلسالمية يف
النزاعات املسلحة.
•إعداد قامئة مراجع مرشوحة وشاملة بشأن موضوع القانون الدويل اإلنساين والرشيعة اإلسالمية يف النزاعات املسلحة.
•إرشاك املفاوضني عىل مستوى الخطوط األمامية والزعامء الدينيني املؤثرين فيام يُعقد مستقبالً من أحداث من هذا
النوع.
•استخدام جميع املنتديات التي تتيح لألكادمييني والزعامء الدينيني إيصال رسائل مهمة إىل الجمهور العام.
•توفري التدريب للموظفني العاملني يف مراكز االحتجاز بشأن حقوق املحتجزين التي نوقشت يف حلقة العمل.
•نرش وقائع حلقة العمل هذه ،والعمل ،حينام ال يكون ذلك ممكناً ،عىل نرش األسئلة واملفاهيم والقضايا الرئيسية التي
نوقشت خالل حلقة العمل هذه يف شكل أسئلة متكررة.
وتبــن هــذه املالحظــات والتوصيــات مــدى االهتــام بإقامــة تعــاون وثيــق بــن اللجنــة الدوليــة وقطاعــات شــتى يف العــامل
اإلســامي ،تتمثــل يف األوســاط األكادمييــة؛ واملؤسســات البحثيــة؛ والعلــاء املســتقلني ،والطــاب؛ واملنظــات /املؤسســات
املحليــة واإلقليميــة والدوليــة؛ والزعــاء الدينيــن ،واملفاوضــن املســلمني عــى مســتوى الخطــوط األماميــة .وتوجــد إمكانات
هائلــة للتعــاون  -وهــذا مثــال واحــد فقــط عــى ذلــك -مــع منظمــة التعــاون اإلســامي ،61وال ســيام مــع هيئاتهــا املتخصصة
مثــل اللجنــة اإلســامية للهــال الــدويل ،واملنظمــة اإلســامية للرتبيــة والعلــوم والثقافــة ،ومجمــع الفقــه اإلســامي الــدويل.
وســيؤدي التعــاون مــع هــذه الكيانــات يف مجــاالت املســاعدة اإلنســانية ،والنــر ،والتعليــم ،والتدريــب ،ونــر القانــون
الــدويل اإلنســاين والرشيعــة اإلســامية إىل تعميــم القانــون الــدويل اإلنســاين يف أجـزاء كبــرة مــن العــامل اإلســامي .وميكــن
أيض ـاً أن يوجــه التعــاون مــع دور االفتــاء يف الــدول اإلســامية انتبــاه الفقهــاء املســلمني إىل املســائل والتحديــات التــي
تواجــه اللجنــة الدوليــة يف الســياقات اإلســامية ،مــن قبيــل تلــك املتصلــة بالعلــوم الطبيــة والتقنيــة الرشعيــة والرعايــة
الصحيــة .وتدعــو العديــد مــن املالحظــات والتوصيــات الــواردة أعــاه إىل التعــاون مــع الخـراء بصفتهــم األكادمييــة .وترتبــط
العديــد مــن هــذه املالحظــات والتوصيــات باملبــادرات التــي قــد يتخذهــا الخـراء املســلمون واملؤسســات اإلســامية ،مــن
قبيــل إنشــاء مركــز بحــوث لدراســة القانــون الــدويل اإلنســاين والرشيعــة اإلســامية يف النزاعــات املســلحة وإعــداد دورات
دراســية يف هــذا املجــال .وميكــن للوحــدات واإلدارات ذات الصلــة يف اللجنــة الدوليــة تقديــم الدعــم يف صــورة خـرات يف
مجــال القانــون الــدويل اإلنســاين ومنشــورات وتدريــب .وتضطلــع بعــض بعثــات اللجنــة الدوليــة بالفعــل بتقديــم هــذا
الدعــم ،وهــي تنظــم دورات دراســية متنــح شــهادات تخــرج و /أو تدريــب للباحثــن املســلمني يف مجــايل القانــون الــدويل
اإلنســاين والرشيعــة اإلســامية.
وبالنظــر إىل تعقيــد بيئــة عمــل اللجنــة الدوليــة ،ســتتطلب أي درجــة مــن التعــاون تنســيقاً وثيق ـاً بــن امليــدان واملقــر
الرئيــي يف جنيــف ،وإرشاك مختلــف الوحــدات واإلدارات ،وســتتطلب أيض ـاً خ ـرات مــن مختلــف التخصصــات .وتجابــه
اللجنــة الدوليــة يوميـاً املعانــاة اإلنســانية والعقبــات املختلفــة التــي تحــول دون تخفيفهــا .ويشــكل التعــاون والتنســيق بــن
اللجنــة الدوليــة وجميــع الجهــات املعنيــة ذات الصلــة ،واألكــر أهميــة مــن ذلــك داخــل اللجنــة الدوليــة ،عنـرا ً رضوريـاً
إلعــداد اســتجابة فعالــة للمهــام الشــاقة التــي يتعــن عــى اللجنــة الدوليــة إنجازهــا.
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9:00-8:45

التسجيل

9:15-9:00
		
		
		

مقدمة عن عمليات اللجنة الدولية يف البلدان اإلسالمية
نظرة عامة عن جدول األعامل وتنظيم العمل
آن كوينتني،
رئيسة وحدة الخدمات االستشارية يف مجال القانون الدويل اإلنساين باللجنة الدولية

10:15-9:15
		
		
		

مقدمة عن القانون الدويل اإلنساين والرشيعة اإلسالمية يف النزاعات املسلحة
التحديات الراهنة للقانون الدويل اإلنساين
لينديس كامرون،
رئيسة وحدة املستشارين القانونيني املتخصصني

		
		

الرشيعة اإلسالمية يف النزاعات املسلحة :عرض للمبادئ الرئيسية
أحمد الداودي
مستشار قانوين يف الرشيعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي ،وحدة الخدمات االستشارية يف مجال القانون الدويل
اإلنساين باللجنة الدولية

		
		
		

مناقشة
رئيسة الجلسة :آن كوينتني
رئيسة وحدة الخدمات االستشارية يف مجال القانون الدويل اإلنساين باللجنة الدولية

10:45-10:15
		

كلمة رئيسية
إيف داكور ،مدير عام اللجنة الدولية

11:00-10:45
13:00-11:00

صورة جامعية

واسرتاحة

سري العمليات العدائية :األسلحة وأساليب القتال املرشوعة
لقــد تســبب ســر العمليــات العدائيــة يف إلحــاق معانــاة ال توصــف مباليــن مــن األرس واألفــراد طــوال
تاريــخ الحــروب .وال ي ـزال هــذا هــو الحــال حتــى اآلن .ويتعــرض املدنيــون واملحاربــون للقتــل عــى حــد
ســواء ويصابــون بج ـراح وتشــوهات ترافقهــم طــوال حياتهــم ويفقــدون ،يف كثــر مــن األحيــان ،أحباءهــم أو
ممتلكاتهــم وأمتعتهــم .ولهــذا ،بــات تنظيــم ســر العمليــات العدائيــة هدفــا أساســيا مــن أهــداف القانــون
الــدويل اإلنســاين ضامنــا لحاميــة الســكان املدنيــن واألعيــان املدنيــة مــن آثــار الحــرب .ويــأيت ذلــك التنظيــم
عــر جملــة أمــور منهــا مبــدأ التمييــز ،الــذي يقتــي أن مييــز أط ـراف الن ـزاع املســلح دامئــا بــن الســكان
املدنيــن واملقاتلــن وبــن األعيــان املدنيــة واألهــداف العســكرية ،ومــن ثــم توجــه عملياتهــا ضــد األهــداف
العســكرية دون غريهــا.
وســركز هــذه الجلســة عــى مناقشــة موقــف الرشيعــة اإلســامية مــن مبــدأ التمييــز ،يف النزاعــات املســلحة،
بــن املدنيــن واألعيــان املدنيــة ،املحميــة مــن الهجــات ،واألهــداف املرشوعــة (أي املقاتلــن ،واألهــداف
العســكرية واملدنيــن املشــاركني مشــاركة مبــارشة يف العمليــات العدائيــة) ومــن حظــر الهجــات العشــوائية.
وتكتــي دراســة التفاعــل بــن الرشيعــة اإلســامية والقانــون الــدويل اإلنســاين أهميــة فيــا يتعلــق بســر
العمليــات العدائيــة يف ســياقات معينــة تتــذرع فيهــا بعــض األط ـراف بالرشيعــة اإلســامية.
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مبدأ التمييز وحظر الهجامت العشوائية مبوجب القانون الدويل اإلنساين
لوران جیسل
مستشار قانوين أقدم ،الشعبة القانونية باللجنة الدولية

		
		
		
		
		
		
		
		
		

سري العمليات العدائية مبوجب الرشيعة اإلسالمية
إدريس الفايس الفهري
نائب رئيس جامعة القرويني ،املغرب
و
سهيل ه .هاشمي
أستاذ يف العالقات الدولية ،جامعة ماونت هوليوك
عرض التحديات امليدانية
بيالر جیمینو سارکیادو
رئيسة وحدة حامية املدنيني باللجنة الدولية

		
		
		

مناقشة
رئيس الجلسة :جان -ماري هينكريتس
مدير وحدة التعليقات ،الشعبة القانونية

		
		
14:30-13:00
16:30-14:30

التمييز بني املدنيني واملقاتلني ،وبني األعيان املدنية واألهداف العسكرية
الهجامت العشوائية
اسرتاحة الغذاء
حامية الرعاية الصحية
إن الحفــاظ عــى الخدمــات الطبيــة الكافيــة وضــان متتــع الجرحــى واملــرىض باالح ـرام والحاميــة دون أي
متييــز ضــار بهــم ،أي بغــض النظــر عــا إذا كانــوا مقاتلــن أو مدنيــن أو ممــن يعتــرون أصدقــاء أو أعــداء،
ومتتــع طواقــم الرعايــة الصحيــة ومرافقهــا ووســائل النقــل الطبــي التابعــة لهــا هــو جوهــر نشــأة القانــون
الــدويل اإلنســاين ومنــاط تأســيس الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر .وال يـزال تحقيــق احـرام
قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين تلــك ذا أهميــة يف الوقــت الحــارض يف ضــوء النزاعــات املســلحة الدائــرة يف
عــامل اليــوم.
وبالنظــر إىل الــدور املؤثــر الــذي ميكــن لخـراء الرشيعــة اإلســامية والزعــاء الدينيــن أن يــؤدوه يف الســياقات
اإلســامية مــن أجــل زيــادة الوعــي بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين ذات الصلــة وتقبلهــا ،فــا غنــى عــن
إلقــاء نظــرة فاحصــة  -تتجــاوز املبــادئ األساســية  -عــى أوجــه التقــارب بــن القانــون الــدويل اإلنســاين
والرشيعــة اإلســامية ،مبــا يف ذلــك حياديــة الرعايــة الطبيــة والروابــط القامئــة بــن آداب مهنــة الطــب والقيــم
األخالقيــة اإلســامية ،ال ســيام فيــا يتعلــق بكفالــة تقديــم الرعايــة الطبيــة للجرحــى مــن الخصــوم؛ ونطــاق
أشــكال الحاميــة املحــددة املكفولــة ملقدمــي الرعايــة الطبيــة والظــروف التــي تــؤدي إىل فقــدان التمتــع بتلــك
الحاميــة ،ونطــاق املحظــورات ذات الصلــة ،مــن قبيــل قتــل اختصاصيــي الرعايــة الصحيــة أو أخذهــم رهائــن
أو نهــب املعــدات الطبيــة.

حامية الرعاية الصحية مبوجب القانون الدويل اإلنساين
		
		ألكسندر بریتیغر
مستشار قانوين ،الشعبة القانونية باللجنة الدولية
		
		
		

حامية الرعاية الصحية مبوجب الرشيعة اإلسالمية
محمد مشتاق أحمد
أستاذ مشارك واملدير العام ألكادميية الرشيعة يف الجامعة اإلسالمية العاملية ،إسالم أباد ،باكستان
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عرض التحديات امليدانية
ماريا س .غيفارا
كبرية املنسقني ،قسم الهجامت عىل مرافق الرعاية الصحية ،منظمة أطباء بال حدود
مناقشة
رئيسة الجلسة :كيليسيانا ثيني
مستشارة قانونية ،وحدة الخدمات االستشارية يف مجال القانون الدويل اإلنساين باللجنة الدولية
الحامية والرعاية للجرحى واملرىض املرتبطني بالخصم
حامية أفراد الخدمات الطبية ووسائط النقل الطبي
حامية املرافق الطبية
العشاء يف مطعم ()Azar & Co
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الثالثاء 30 ،ترشين األول /أكتوبر 2018

11:00-9:00

االحتجاز يف النزاعات املسلحة
االحتجــاز حــدث يقــع بانتظــام يف كل مــن النزاعــات املســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة .ونظـرا إىل حالــة الضعف
املتأصلــة يف األشــخاص املحرومــن مــن حريتهــم بفعــل الطــرف الخصــم ،يكــرس القانــون الــدويل اإلنســاين
عــددا كبـرا مــن األحــكام لتنظيــم مختلــف جوانــب االحتجــاز مــن أجــل حاميــة حيــاة املحتجزيــن وصحتهــم
وكرامتهــم .وتتصــل الضامنــات بجملــة أمــور منهــا معاملــة املحتجزيــن وظــروف احتجازهــم ،وحقهــم يف املثــول
أمــام املحكمــة ويف محاكمــة عادلــة ،وحظــر نقلهــم إىل ســلطات أخــرى يف بعــض الحــاالت .ويف ضــوء مراعــاة
املكانــة املركزيــة التــي تحتلهــا قواعــد االحتجــاز يف القانــون الــدويل اإلنســاين ويف الرشيعــة اإلســامية ،فــإن
تبــادل وجهــات النظــر حــول هــذا املوضــوع ميكــن أن يفــي إىل تحســن الفهــم املتبــادل للمبــادئ األساســية
لهذيــن النظامــن القانونيــن مــن حيــث صلتهــا باالحتجــاز ،وأن يســاعد عــى تحديــد القواســم املشــركة،
بغيــة تســهيل الحــوار وتعزيــز الحاميــة القانونيــة املحتجزيــن يف مختلــف ســیاقات النزاعــات املســلحة الدائــرة
يف شــتى أنحــاء العــامل ،مبــا يف ذلــك مــا يــدور منهــا يف البلــدان اإلســامية.

		
		
		

االحتجاز يف النزاعات املسلحة مبوجب القانون الدويل اإلنساين
تيلامن رودهویزر
مستشار قانوين ،الشعبة القانونية باللجنة الدولية

		
		
		

االحتجاز مبوجب الرشيعة اإلسالمية
عيل جمعة الرواحنه
عميد كلية الرشيعة يف جامعة آل البيت

عرض التحديات امليدانية
		
		دانیال ماك سويني
نائب رئيس شعبة الحامية
		
		
		
		

مناقشة
رئيسة الجلسة :إيفا سفوبودا
نائبة مديرة دائرة القانون الدويل والسياسات

		أسباب االحتجاز
حامية املحتجزين ،مبا يف ذلك الفئات الضعيفة
		
نهاية األرس
		
11:30-11:00
13:00-11:30

اسرتاحة
حامية خاصة لألطفال
ال يـزال األطفــال يتــررون أكــر مــن غريهــم بالعنــف واملعانــاة يف النزاعــات املســلحة املعــارصة  -ففــي عــام
 2017وحــده ،رصــدت األمــم املتحــدة وقــوع مــا ال يقــل عــن  21000حادثــة ألحــق فيهــا طــرف مــا أرضارا
باألطفــال يف نـزاع مســلح مــا .ومــن ثــم تعمــل اللجنــة الدوليــة عــى تعزيــز تنفيــذ االحـرام والحاميــة الخاصني
املكفولــن لألطفــال مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين مــع الرتكيــز عــى أربعــة مجــاالت رئيســية ينظمهــا
القانــون .ومــن هــذا املنطلــق ،ســتتناول الجلســة املخصصــة للحاميــة الخاصــة املكفولــة لألطفــال مبوجــب
القانــون الــدويل اإلنســاين والرشيعــة اإلســامية القضايــا التاليــة:
•فيام يتعلق مبسألة تجنيد األطفال ،سيتناول الخرباء مسألة ما إذا كانت الرشيعة اإلسالمية تنظم تجنيد
األطفال واستخدامهم يف العمليات العدائية وما حدود معايري ذلك التنظيم إن وجد ،وستتناول ،عىل وجه
الخصوص ،ما إذا كانت هناك سن دنيا يحظر تجنيد األطفال دونها.
•فيام يتعلق مبسألة الحصول عىل التعليم ،سيناقش الخرباء كيف أن أحكام الرشيعة اإلسالمية تحمي حصول
تیس ذلك ،وما إذا كانت املرافق التعليمية ،مثل املدارس،
األطفال عىل التعليم يف حاالت النزاع املسلح أو ّ
تستفيد من أي حامية خاصة من الهجامت أو من استخدام أطراف النزاع لها.
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•فيام يتعلق مبسألة احتجاز األطفال ،سريكز الخرباء عىل طبيعة أي حاميات خاصة مكفولة لألطفال عند
احتجازهم (عىل سبيل املثال ما يتعلق باملرافق الخاصة ،والطعام ،والرتفيه ،والحصول عىل التعليم،
والتواصل مع العائالت) .وسيبحث الخرباء أيضا القواعد التي تنظم محاكمة األطفال عىل األعامل التي
ترتكب باالشرتاك مع قوة مسلحة أو جامعة مسلحة ،وما إذا كان هناك حد أدىن لسن املسؤولية الجنائية
يف هذا الصدد.
•فيام يتعلق مبسألة إعادة الروابط العائلية لألطفال املنفصلني عن ذويهم وغري املصاحبني لهم ،سيبحث
الخرباء ما إذا كانت هناك أحكام يف الرشيعة اإلسالمية تنظم فصل األطفال عن عائالتهم أو تحر ّمه وكيفية
معالجة أحكام الرشيعة اإلسالمية مسألة التواصل العائيل ومل الشمل أثناء النزاعات املسلحة.
		
		
		
		
		

أحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين التــي توفــر حاميــة خاصــة لألطفــال ،والتحديــات التــي يواجههــا األطفــال يف
النزاعــات املســلحة املعــارصة
فانيسا موريف
مستشارة قانونية ،الشعبة القانونية باللجنة الدولية
و
مونيك نانشني
مستشارة عاملية لشؤون األطفال ،وحدة حامية املدنيني باللجنة الدولية

		
		
		
		
		
		

حامية األطفال مبوجب الرشيعة اإلسالمية
سامح بن فرح
محارضة يف جامعة الزيتونة ،تونس
و
محمد أمني امليداين
رئيس املركز العريب للرتبية عىل القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان

		
		

مناقشة
رئيس الجلسة :أحمد الداودي
مستشار قانوين يف الرشيعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي ،وحدة الخدمات االستشارية يف مجال القانون الدويل
اإلنساين باللجنة الدولية

		
		
		
		
14:30-13:00
16:00-14:30

تجنيد األطفال
الحصول عىل التعليم
معاملة األطفال يف االحتجاز
إعادة الروابط العائلية
اسرتاحة الغداء
اإلدارة السليمة والكرمية لجثث املوتی
أدى انخ ـراط اللجنــة الدوليــة املتزايــد يف مجــال معالجــة جثامــن املــوىت إىل الحاجــة إىل تحســن اســتيعاب
االحتياجــات الثقافيــة والدينيــة الفريــدة للفئــات املعنيــة .إذ إن مثــة حاجــة حقيقيــة لــدى كل مــن فــرق
االســتجابة األوىل واختصاصيــي العلــوم الطبيــة والتقنيــة الرشعيــة لتحســن فهمهــم لكيفيــة معالجــة جثامــن
املــوىت وضــان تقديــم اإلرشــادات وإســداء املشــورة املناســبة يف مجــال أخــذ العينــات البيولوجيــة مــن كل
مــن املــوىت واألحيــاء واســتخدامها وتخزينهــا حســب الثقافــات املختلفــة .ومثــة حاجــة إىل تقديــم املزيــد
مــن اإلرشــادات بشــأن دفــن الرفــات البــري واســتخراجه ،مــع مراعــاة أحــكام كل مــن الرشيعــة اإلســامية
والقانــون الــدويل اإلنســاين .فثمــة خطــر حقيقــي مــن أن يتســبب العاملــون يف ميــدان العلــوم الطبيــة والتقنيــة
الرشعيــة ،غــر املطلعــن عــى تلــك األحــكام ،يف تفاقــم صدمــة األشــخاص املعنيــن دون قصــد ،ويســتوجب
هــذا الخطــر إج ـراء مراجعــة ودراســة شــاملتني ليتســنى تقديــم اإلرشــادات الســليمة حــول تلــك املســألة
املهمــة.

إدارة جثث املوىت أثناء النزاعات املسلحة والكوارث :بعض االعتبارات الرئيسية
		
		أوران فنیجان
رئيس وحدة العلوم الطبية والتقنية الرشعية باللجنة الدولية
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إدارة جثث املوىت مبوجب الرشيعة اإلسالمية
الشيخ أحمد عبادي عبد الصداح محمد الشيباين
مدرس يف الحوزة العلمية ،بغداد

مناقشة
		
رئيس الجلسة :موريس تیدبال  -بینز
		
مدير الشؤون الطبية والتقنية الرشعية ،مرشوع األشخاص املفقودين
		
املقابر الجامعية
		
		دفن الرفات واستخراجه
ترشيح الجثث
		
16:30-16:00

اسرتاحة

17:15-16:30

آفاق املستقبل

		
		
		
		
		

رئيسا الجلسة:
آن كوينتني
رئيسة وحدة الخدمات االستشارية يف مجال القانون الدويل اإلنساين باللجنة الدولية
و
أحمد الداودي
مستشار قانوين يف الرشيعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي ،وحدة الخدمات االستشارية يف مجال القانون الدويل
اإلنساين باللجنة الدولية

		
		
		

مالحظات ختامية
إيفا سفوبودا
نائبة مديرة دائرة القانون الدويل والسياسات

امللحق  :2قامئة املشاركني

83

امللحق  :2قامئة املشاركني
املنظمة /املؤسسة

البلد

االسم

أستاذ الدراسات الدينية

جامعة كاليفورنيا ،سانتا باربارا

الواليات املتحدة األمريكية

أستاذ مشارك

الجامعة اإلسالمية العاملية ،إسالم أباد

باكستان

أستاذ الرشيعة اإلسالمية

معهد اإلمام األعظم

العراق

عميد كلية الرشيعة االسالمية

جامعة النجاح الوطنية

فلسطني

محمد أمني امليداين

س ّيد

أستاذ

رئيس املركز العريب للرتبية عىل القانون الدويل
اإلنساين وحقوق اإلنسان

فرنسا

عيل جمعة عيل
الرواحنة

سيّد

عميد كلية الرشيعة

جامعة آل البيت

األردن

عامل إسالمي

مدير معهد اإلمام الباقر وإمام مسجد أهل
البيت ببغداد

العراق

إبراهيم باركيندو

سيّد

محارض

مركز الدراسات القانونية اإلسالمية ،معهد
اإلدارة ،جامعة أحمدو بيلو

نيجرييا

إدريس الفايس الفهري

س ّيد

أستاذ ونائب رئيس جامعة
القرويني

جامعة القرويني

املغرب

سامح بن فرح

س ّيدة
سيّد

أستاذة

املعهد العايل للحضارة اإلسالمية ،جامعة الزيتونة تونس

أحمد عاطف أحمد
محمد مشتاق أحمد
إسامعيل خليل إبراهيم
العلواين

اللقب الوظيفة
س ّيد

سيّد
سيّد

جامل احمد عبد الكريم س ّيد
زيد الكيالين

الشيخ أحمد عبادي عبد سيّد
الصداح محمد الشيباين

سامل فرار

أستاذ مشارك

كلية الحقوق  -جامعة سيدين

اسرتاليا

رجل دين مسلم
ماريا غيفارا

سيّدة

كبرية املنسقني ،قسم الهجامت
عىل مرافق الرعاية الصحية

منظمة أطباء بال حدود ،جنيف

سويرسا

سهيل هاشمي

س ّيد

أستاذ العالقات الدولية

جامعة ماونت هوليوك

الواليات املتحدة األمريكية

أستاذ مساعد

كلية الحقوق املركزية ،الجامعة الوطنية

بنغالديش

أستاذ مشارك

كلية أحمد إبراهيم للقانون

ماليزيا

بعثة املراقبة الدامئة ملنظمة التعاون اإلسالمي
لدى األمم املتحدة يف جنيف

سويرسا
موريتانيا
نيجرييا

محمد أزهرول إسالم
موحد هشام موحد
كامل

س ّيد

سيّد

إيساتا كني

سيّدة

سفرية

مارياتا كني

س ّيدة

محللة برامج ،موظفة وطنية
لشؤون حقوق اإلنسان

مف ّوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان

محمد نور الدين ليمو
محمد عبد الصمد
محمد مهنا

س ّيد

مدير البحوث والتدريب

معهد الدعوة يف نيجرييا

سيّد

ماكرينا أديرول
مورادوس

سيّدة

فجري متاهايت محمدين س ّيد

أستاذ القانون الدويل ومستشار جامعة األزهر
إمام األزهر الرشيف

مرص

عميدة معهد الدراسات
اإلسالمية

جامعة الفلبني ،ديليامن

الفلبني

محارض

جامعة غادجاه مادا

إندونيسيا

أستاذ ورئيس قسم العالقات
الدولية

كلية الدراسات اإلسالمية

البوسنة والهرسك

مستشار مفتي كوسوفو األكرب

مستشار رئيس الطائفة اإلسالمية يف كوسوفو

كوسوفو

رئيس جامعة جزر القمر

جزر القمر

مف ّوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان

سويرسا

كينان موسيك

س ّيد

فيدات ساهيتي
برهاين سعيد

سيّد

سيّد

محارض يف الرشيعة اإلسالمية
والقانون الدويل اإلنساين

إبراهيم سالمة

س ّيد

رئيس ،فرع معاهدات حقوق
اإلنسان
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ماركو ساسويل

سيّد

مدير أكادميية جنيف للقانون
الدويل اإلنساين وحقوق
اإلنسان وأستاذ القانون الدويل
يف كلية الحقوق بجامعة
جنيف

أكادميية جنيف للقانون الدويل اإلنساين وحقوق
اإلنسان

سويرسا

دافالتزودا سليمون

سيّد

رئيس لجنة الشؤون الدينية

اللجنة الدينية املعنية مبراعاة التقاليد والطقوس
الوطنية والتابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان

طاجيكستان

عبد الحافظ والوسيمبي سيّد

عميد ومحارض ورئيس قسم
الرشيعة

كلية الدراسات اإلسالمية واللغة العربية،
الجامعة اإلسالمية يف أوغندا

أوغندا

موظفو اللجنة الدولية يف املقر الرئييس
الرئيس

اللجنة الدولية للصليب األحمر

مقر اللجنة الدولية يف جنيف

بيرت ماورير

املدير العام

اللجنة الدولية للصليب األحمر

مقر اللجنة الدولية يف جنيف

إيفا سفوبودا

سيّدة

نائبة مدير

دائرة القانون الدويل والسياسات اإلنسانية
باللجنة الدولية

مقر اللجنة الدولية يف جنيف

جان ماري هينكريتس

س ّيد
س ّيدة

رئيس وحدة

وحدة التعليقات ،الشعبة القانونية

مقر اللجنة الدولية يف جنيف

رئيسة وحدة

وحدة املستشارين القانونيني املتخصصني،
الشعبة القانونية

مقر اللجنة الدولية يف جنيف

آن كوينتني

سيّدة

رئيسة وحدة

وحدة الخدمات االستشارية يف مجال القانون
الدويل اإلنساين ،الشعبة القانونية

مقر اللجنة الدولية يف جنيف

بيالر جيمينو ساركيادو

سيّدة
س ّيدة

رئيسة وحدة

وحدة حامية املدنيني باللجنة الدولية

مقر اللجنة الدولية يف جنيف

مستشارة قانونية

وحدة الخدمات االستشارية يف مجال القانون
الدويل اإلنساين ،الشعبة القانونية

مقر اللجنة الدولية يف جنيف

ألكسندرا أورتيز

س ّيدة

مستشارة قانونية

وحدة الخدمات االستشارية يف مجال القانون
الدويل اإلنساين ،الشعبة القانونية

مقر اللجنة الدولية يف جنيف

بنجامني شارلييه

سيّد

مستشار قانوين

وحدة الخدمات االستشارية يف مجال القانون
الدويل اإلنساين ،الشعبة القانونية

مقر اللجنة الدولية يف جنيف

أحمد الداودي

سيّد

مستشار قانوين

وحدة الخدمات االستشارية يف مجال القانون
الدويل اإلنساين ،الشعبة القانونية

مقر اللجنة الدولية يف جنيف

لوران جيسل

سيّد

مستشار قانوين أقدم

وحدة املستشارين القانونيني املتخصصني،
الشعبة القانونية

مقر اللجنة الدولية يف جنيف

تيلامن رودهویزر

س ّيد

مستشار قانوين

وحدة املستشارين القانونيني املتخصصني،
الشعبة القانونية

مقر اللجنة الدولية يف جنيف

جاكلني أيشيامن

س ّيدة

مساعدة وحدة

وحدة الخدمات االستشارية يف مجال القانون
الدويل اإلنساين ،الشعبة القانونية

مقر اللجنة الدولية يف جنيف

كيفني كارلني

س ّيد

مساعد قانوين

وحدة الخدمات االستشارية يف مجال القانون
الدويل اإلنساين ،الشعبة القانونية

مقر اللجنة الدولية يف جنيف

ألكسندر بريتيجر

سيّد

مستشار قانوين

وحدة املستشارين القانونيني املتخصصني،
الشعبة القانونية

مقر اللجنة الدولية يف جنيف

دانيال ماك سويني
فانيسا موريف

سيّد

نائب رئيس شعبة

شعبة الحامية

مقر اللجنة الدولية يف جنيف

س ّيدة

مستشارة قانونية

وحدة املستشارين القانونيني املتخصصني،
الشعبة القانونية

مقر اللجنة الدولية يف جنيف

مونيك نانشني

س ّيدة

مستشارة يف مجال حامية
األطفال

وحدة حامية املدنيني

مقر اللجنة الدولية يف جنيف

أوران فنیجان

سيّد

رئيس وحدة

وحدة العلوم الطبية والتقنية الرشعية

مقر اللجنة الدولية يف جنيف

مدير الشؤون الطبية والتقنية
الرشعية

وحدة العلوم الطبية والتقنية الرشعية

مقر اللجنة الدولية يف جنيف

مسؤولة الشؤون املجتمعية
وموظفة يف املجال الرقمي

وحدة الخدمات االستشارية يف مجال القانون
الدويل اإلنساين ،الشعبة القانونية

مقر اللجنة الدولية يف جنيف

إيف داكور

لينديس كامرون

كيليسيانا ثيني

س ّيد
سيّد

موريس تيدبال-بينز

سيّد

لويس بويتارد

س ّيدة

املهمة
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر منظمــة غــر متحيــزة ومحايــدة ومســتقلة ،تــؤدي مهمــة إنســانية بحتــة تتمثــل يف
حاميــة أرواح وكرامــة ضحايــا النزاعــات املســلحة وغريهــا مــن حــاالت العنــف وتقديــم املســاعدة لهــم .وتبــذل أيض ـاً
اللجنــة الدوليــة كل الجهــود املمكنــة لتفــادي املعانــاة بنــر أحــكام القانــون اإلنســاين واملبــادئ اإلنســانية العامليــة
وتعزيزهــا .أنشــئت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر عــام  1863وقــد متخضّ ــت عنهــا اتفاقيــات جنيــف والحركــة الدوليــة
للصليــب األحمــر والهــال األحمــر .وهــي توجــه وتنســق األنشــطة الدوليــة التــي تنفذهــا الحركــة يف حــاالت النزاعــات
املســلحة وغريهــا مــن حــاالت العنــف.
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