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املقدمــة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا حممد املبعوث 

رمحًة للعاملني، وعىل آله وصحابته أمجعني، أما بعد : 
حيف�ل تاري�خ اجلنس البرشي بسلس�لة من احلروب يس�تحيل حرصها، 
تعددت أس�باهبا، وتباينت أس�حلتها، ومل يتمكن اإلنس�ان أن يأمن رشورها 

وأخطارها عىل الرغم من اجلهود املضنية التي بذلت حتى اآلن.
وم�ن أهم اآلثار التي ختلفها احلرب اخلراب، والدمار، والقتل، ووقوع 
العدي�د من أف�راد األطراف املتصارع�ة يف األرس، وإن كان ل�كل منها أمهيته 
البالغة، إال أن من بني املعضالت الرئيسة التي تواجه الدول املتحاربة األعداد 
اهلائل�ة من األرسى الذين يقعون يف قبض�ة أعدائهم، واملصري املجهول الذي 

ينتظرهم.
ويف عرصن�ا هذا أرى أن أع�داد األرسى قد جتاوزت اآلالف لتصل إىل 
املاليني بعد أن تطورت وس�ائل احلرب والقتال، واتس�ع نطاقها، وما حدث 

يف احلربيني العامليتني خري شاهد عىل ذلك)1(. 

)1(  ترتب عىل نش�وب احلرب العاملية الثانية وقوع ماليني األرسى يف يد األعداء، فقد 
وق�ع يف يد قوات املحور أملانيا وحلفاؤها )1.400.000( مليون وأربعامئة ألف 
أس�ري فرن�ي، كام وقع يف ي�د احللف�اء )4000.000( أ ربعة ماليني أس�ري أملاين، 
باإلضافة إىل )3.800.000( ثالثة ماليني وثامنامئة ألف أس�ري من جنود األملان 

الذين وقعوا يف أرس القوات السوفييتية. انظر:
Charles Rousseau: Le droit des Conflits Armes, (Paris: A.Pendone,  

1983) P.21.
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وق�د كان الس�بب يف اختي�اري ملوضوع أرسى احل�رب والكتابة فيه هو 
شعوري بأمهية هذه املشكلة، وجسامة ما يواجهه األرسى من ألوان العذاب 

و اإلرهاب النفي واجلسدي، األمر الذي ال يقره عرف أو قانون.

إن تقدي�م القلي�ل م�ن الطعام وال�رشاب ل�أرسى، أو حرماهن�م منه، 
وتكليفه�م بأع�امل ش�اقة ال يطيقوهنا، واس�تخدام األس�اليب الوحش�ية يف 
معاملتهم، وتعذيبهم أو التنكيل هبم وتش�ويه أجسادهم بل ربام وصل األمر 
إىل إزهاق أرواحهم، كل ذلك يعد انتهاكًا لقواعد القانون الدويل، واتفاقيات 
جني�ف لعام 1949م، ويس�تدعي معاجلة هذه الظاهرة اخلط�رية من الناحية 

القانونية.

وما تش�هده مناط�ق عديدة يف الع�امل من رصاعات مس�لحة، واهتامات 
متبادلة حول إساءة معاملة أرسى احلرب يف هذه الفرتة بالذات)1( هو برهان 
قاطع عىل أهنا معضلة واقعية مريرة، حتتاج إىل مزيد من جهود املنظمة الدولية 

والدارسني والفقهاء ورجال القانون ملحاولة وضع العالج الشايف هلا.

وكان ذل�ك حاف�زًا يل ع�ىل رضورة التص�دي هل�ذه املش�كلة اإلنس�انية 
بالبح�ث والدراس�ة، لتوضي�ح األح�كام التي قررهت�ا املعاه�دات واملواثيق 
الدولي�ة بش�أن معامل�ة األرسى، والضامن�ات املتعلق�ة هبا، وم�ا يرتتب عىل 
خمالف�ة نصوصها من مس�ؤولية دولي�ة وفردية، وبيان نق�اط الضعف يف هذه 
االتفاقي�ات، وكيفية معاجلتها لتصبح أكثر ق�درة وفاعلية يف ضبط ترصفات 

الدولة اآلرسة، وضامن معاملة األرسى بشكل يليق بكرامة اإلنسان.

 )1( انظر: التقرير السنوي لسنة 2008م، اللجنة الدولية للصليب األمحر، جنيف، سويرسا، 
ص31 ومابعدها.
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ويف املقاب�ل فق�د تناول�ت الرشيع�ة اإلس�المية كيفية معامل�ة األرسى 
واح�رتام آدميته�م وكرامتهم من�ذ وقوعه�م يف األرس إىل أن يتقرر مصريهم 

بالفداء أو املن أو مبادلتهم بأرسى املسلمني.

لذا س�تعتمد هذه الدراس�ة عىل األس�لوب التحلييل املق�ارن بني قواعد 
القان�ون الدويل وعىل وجه اخلصوص نص�وص اتفاقية جنيف الثالثة املتعلقة 
بأرسى احلرب، وأحكام أرسى احلرب يف الرشيعة اإلس�المية كام س�نعرض 
لن�امذج حديثة م�ن واقع معامل�ة األرسى والوس�ائل الكفيلة بإل�زام الدول 
باحرتام األح�كام الواجب إتباعها يف معامل�ة األرسى، آملني حتقيق الفائدة 

العلمية املرجوة من هذا الكتاب.

مشكلة البحث

وتتلخص يف بيان ما يعانيه أرسى احلرب من قسوة املعادلة لدى العديد 
م�ن ال�دول اآلرسة وخاصة ما يعاني�ه اأٍلرسى العرب الفلس�طينيني عىل يد 

قوات االحتالل اإلرسائييل.

تساؤالت البحث:
�  م�ا ه�ي النص�وص ال�واردة يف اتفاقية جني�ف الثالث�ة املتعلقة بأرسى 

احلرب؟
�  كيف يعامل أرسى احلرب يف الدول اآلرسة؟

�  ما مدى التزام الدول اآلرسة بنصوص اتفاقية جنيف الثالثة.
�  م�ا ه�ي النص�وص ال�واردة يف الرشيعة اإٍلس�المية وخاص�ة الكتاب 

والسنة واملتعلقة بمعاملة أرسى احلرب؟
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�  ه�ل تلت�زم ال�دول العربي�ة واإٍلس�المية يف معاملته�ا ألرسى احلرب 
باملبادئ  الواردة يف الكتاب والسنة؟

�  م�ا ه�و موقف إرٍسائي�ل والوالي�ات املتحدة م�ن معاملته�ا لٍأرسى 
العرب والفلسطينيني، وما مدى التزامها باالتفاقيات الدولية وخاصة 

اتفاقية جنيف؟
�  ما هو موقف اهليئات الدولية وعىل رأسها جملس األمن من االنتهاكات 

املتعلقة بمعاملة أرسى احلرب؟
�  ه�ل س�تتمكن املحكم�ة اجلنائي�ة الدولية من حماكمة جمرم�ي احلرب يف 
الدول كافة وخاصة الدول الكربى والدول املتنفذة، أم سيقترص دورها 

عىل حماسبة وحماكمة املسؤولني يف دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اجلنوبية.

هدف البحث

املقارنة بني أحكام القانون الوضعي ممثاًل باتفاقية جنيف الثالثة ألرسى 
احل�رب، وب�ني أحكام الرشيعة اإٍلس�المية، مم�ا يظهر تفوق قواع�د ومبادئ 

وأحكام الرشيعة اإلسالمية.

أمهية البحث

 وأمهي�ة ه�ذه الدراس�ة يف بياهن�ا ألح�دث التطبيق�ات املتعلق�ة بأرسى 
احلرب، وعىل سبيل املثال ما حدث يف سجن أبو غريب يف العراق وما حيدث 
يف السجون اإلرسائيلية حاليًا، وقد أضفت مبحثًا يتعلق باحلرب عىل احلدود 
اجلنوبية للملكة العربية السعودية وحسن معاملة القوات املسلحة السعودية 

لأرسى احلوثيني والذين بلغ عددهم حوايل )500( أسري.
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منهج البحث

 سأتبع يف هذه الدراسة األسلوب االستقرائي التحلييل املقارن.

حدود الدراسة

 بعد املقارنة بني أحكام القانون الوضعي والرشيعة اإٍلسالمية، ستقترص 
الدراس�ة ع�ىل األرسى العرب والعراقيني يف الس�جون األمريكية، وأضفت 

مبحثًا يتعلق بحسن معاملة القوات السعودية لٍأرسى احلوثيني.

وبناًء عىل ذلك فقد قسمت هذا الكتاب إىل متهيد وأربعة أبواب وخامتة 
عىل النحو التايل: التمهيد: وقد خصصته لدراسة ظاهرة احلرب.

الفصل األول: وسأبحث فيه الوضع القانوين ألرسى احلرب، وقسمته  

                         إىل:

�  التعريف بأرسى احلرب.
�  معام�لة أرسى احلرب.

الفصل الثاين: وسأبحث فيه ضامنات تطبيق أحكام معاملة أرسى  احلرب،  

                      واملسؤولية املرتتبة عىل اإلخالل هبا، وقسمته إىل:

�  ضامنات تطبيق أحكام معاملة أرسى احلرب.
�  املسؤولية املرتتبة عىل اإلخالل بقواعد معاملة أرسى احلرب.
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الفصـل الثالـث: نامذج حديثـة لواقع األرسى يف املعتقـالت اإلرسائيلية

                             واألمريكية:

�  األرسى الفلسطينيون يف السجون اإلرسائيلية.
�  األرسى العرب يف السجون اإلرسائيلية.
�  األرسى العراقيون يف سجن أبو غريب.

الفصل الرابع: احلـرب عىل احلدود اجلنوبية للمملكة العربية السـعودية

                           وحسن معاملة األرسى احلوثيني.

واخلامتة: فقد ضمنتها نتائج البحث والتوصيات.
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فصل متهيدي
احلرب وآثارها وأرسارها
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احلرب وآثارها وأرسارها
نشأة ظاهرة احلرب 

منذ نش�أة اخلليقة واحلرب س�جال بني البرش، فق�د عرفت املجموعات 
البرشي�ة االقتت�ال من�ذ القدم، فغ�زت بعضها بعض�ًا، وقتل كثري م�ن الناس 

ورشدوا طمعًا يف ممتلكاهتم وخريات أرضهم.
وهكذا حفل س�جل البرشية باحلروب والرصاعات حتى غدت احلرب 
م�ن أبرز س�امت التاريخ اإلنس�اين، وب�دت صفحات ذل�ك التاريخ ملطخة 
بدم�اء الضحاي�ا، وبرهانًا عىل تلك األهوال والنكب�ات التي جرهتا احلروب 

عىل بني اإلنسان)1( .
وق�د ش�هد الع�امل ألوان�ًا عدي�دة من احل�روب الت�ي كانت تق�وم ألتفه 
األس�باب)2(  ، إم�ا بس�بب املطام�ع الش�خصية، أو ح�ب الس�يطرة والنفوذ، 
وبس�ط اجلاه والسلطان، أو بقصد زيادة الرقعة، أو الستغالل خريات األمم 
الضعيف�ة وهنب مواردها، فاكتوى العامل قدياًم وحديثًا بنار احلروب، ودارت 
مع�ارك طاحن�ة اصطل�ت بويالهتا الش�عوب، وذاق مرارهتا كل من اش�رتك 
فيها بل ومن مل يش�رتك فيها  أحيانًا، حتى غدت احلرب ش�بحًا خميفًا يتوقعها 

اإلنسان يف أي حلظة ال متنعها رصخات املظلومني أو استغاثة املكلومني)3( .
)1( ص�الح الدين عامر، مقدمة لدراس�ة قانون النزاعات املس�لحة، دار الفكر العريب، 

1976م، ص8-5.
)2(  حمم�د ف�رج، املدرس�ة العس�كرية اإلس�المية، دار الفكر الع�ريب، الطبع�ة الثانية، 
1979م، ص26، إذ يقول »وحس�بنا أن نع�رف أن روايات التاريخ اجلاهيل تذكر 
لن�ا أن ح�رب داحس والغرباء مكث�ت أربعني عامًا ال ختمد جذوهتا«. وس�ببها أن 

داحس »حصان« سبق الغرباء »فرس« فوقعت احلرب بني القبيلتني.
 )3( عث�امن الرشق�اوي، رشيع�ة القتال يف اإلس�الم، مطبع�ة دار البيان، الن�ارش مكتبة 

الزهراء، القاهرة، 1972م، ص21-17.
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وكان املتحارب�ون يس�تعملون كل أس�اليب القس�وة والوحش�ية جت�اه 
أعدائه�م، بغض النظر عن كوهنم من املقاتلني أو غري املقاتلني، س�واء أكانوا 
م�ن اجلرح�ى أم امل�رىض أم األرسى، فقد قاتل اآلش�وريون بوحش�ية عنيفة 
حيث كانت القاعدة عندهم أن كل يشء مباح، حتى أهنم كانوا يدمرون مدنًا 
بأكمله�ا، أما الفراعنة فتش�هد اآلثار والنقوش املوج�ودة عىل جدران املعابد 
ع�ىل وحش�يتهم يف احلروب، كتش�ويه جثث القتىل واإلجه�از عىل األرسى، 
كذلك كان اليونان والرومان يامرسون حروهبم بكثري من القسوة والعنف)1(.

كام ارتكب التتار جمازر رهيبة عند غزوهم لديار اإلسالم حتى أن الناس 
كان�وا حيتم�ون باجلبال وأس�طح املن�ازل فيذبحوهن�م، حتى س�الت ميازيب 
األس�طح بالدم�اء)2(  . وق�د كان للديانات الس�اموية أكرب األث�ر يف التخفيف 
من قس�وة احلرب)3(، فق�د كان للديانة املس�يحية أثرها وخاص�ة بعد اعتناق 

اإلمرباطورية الرومانية للدين املسيحي عام 313م.

وقد كان ملبادئ اإلسالم أعظم األثر يف ضبط سلوك املتحاربني وهتذيب 
ترصفاهتم، وظهر أثرها الواضح يف كتابات وآراء بعض الفالس�فة والكتاب 
الغربي�ني ومنه�م »توم�اس« و »فيتوريا«و »س�واريز« الذين أخ�ذوا ينادون 
بفك�رة احل�رب العادلة ورضورة التميي�ز بينها وبني احلرب غ�ري العادلة. كام 
أكدوا عىل التمس�ك باملبادئ األخالقية، والعمل عىل إقامة العدل والس�الم 
(1) M.A. Marine, The Evolution and Present Status of the Laws of War. 

(Hague: Recueil, 1957) .pp.648-653.
 )2( ابن كثري، البداية والنهاية، ط2، مكتبة املعارف، بريوت ج13، ص235-200.  
)3(   يق�ول الدكت�ور زيد عبد الكري�م الزيد � »وما جاءت به اتفاقي�ات القانون الدويل 
اإلنس�اين م�ن قيم نبيلة، ج�اءت به من قبل كاف�ة الرشائع واألديان الس�اموية التي 
نزلت رمحة للبرشية« انظر مؤلفه: مقدمة يف القانون الدويل اإلنساين، طباعة اللجنة 

الدولية للصليب األمحر، 2004م، 1425ه�، ص4.
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ب�ني اجلامعات البرشية، وطالبوا برضورة التقيد ببعض القواعد اإلنس�انية يف 
القتال)1( .

ومنذ القرن السابع عرش بدأت قواعد القانون الدويل يف الظهور، وخاصة 
بع�د قيام الدول�ة بمفهومها احلدي�ث، واعتامدها عىل اجلن�ود النظاميني الذين 
يتقيدون بقواعد القتال، األمر الذي كان له أثره أيضًا عىل تطور قواعد احلرب)2( 

اإلسالم وظاهرة احلرب
أق�ّر اإلس�الم بإمكان قي�ام حال�ة احلرب حي�ث الزمت ه�ذه الظاهرة 
املجتمعات اإلنسانية منذ نش�أهتا)3( وقد ظهر يف الفقه اإلسالمي اجتاهان)4( ، 
أحدمها يقر أن عالقة الدولة اإلس�المية بغريها من الدول هي عالقة حرب، 

ويستدل أصحاب هذا الرأي عىل ذلك بقوهلم:

)1( ك�ام برش )جروس�يوس( هبذه األفكار وق�د آمله كثرة احلروب بني ال�دول األوروبية، 
ويقول )فاتيل(: إن األعامل احلربية العدوانية تبقى اعتداء عىل قانون الطبيعة املقدس.                                                  
انظر: املحامي شاكر العاين، مقال بعنوان: »جرائم احلرب » جملة القضاء، األعداد   

)1 ، 2 ، 3 (، السنة السادسة والثالثون، 1981م، ص200.
(2) Manual of Militarv law, Part 3, (London: U.K. Her Majesty’s Staion--

ary Office, 1958), p.1.
)3( انظ�ر: يف ه�ذا املعن�ى »مقدمة اب�ن خلدون« إذ يق�ول: »إعلم أن احل�روب وأنواع 
املقاتلة مل تزل واقعة يف  اخلليقة منذ بدأها اهلل، وأصلها إرادة انتقام بعض البرش من 
بع�ض، ويتعصب ل�كل منها أهل عصبيته، فإذا تقابل�ت الطائفتان إحدامها تطلب 
االنتقام واألخرى تدافع كانت احلرب، وهو أمر طبيعي ال ختلو منه أمة وال جيل«.
العالم�ة عبد الرمحن بن حممد ب�ن خلدون، حتقيق د. عيل عبد الواحد وايف، الطبعة   

األوىل، 1376ه� � 1957م، طبع ونرش جلنة البيان العريب، ص653.
)4(   حممد مقبل البكري، مرشوعية احلرب يف الرشيعة اإلسالمية، بحث منشور باملجلة 

املرصية للقانون الدويل، املجلد )35(، 1979م، ص123-71.
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1 �  أن هن�اك آي�ات كث�رية يف الق�رآن الكريم حت�ض عىل القت�ال مطلقًا دون 
قيد، ومنها قول�ه تعاىل: ﴿ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم ﴿612﴾{ 
ًة   �ًة َكاَم ُيَقاتُِلوَنُك�مْ َكافَّ ِكنَي َكافَّ )البق�رة(، وقوله تع�اىل: ﴿َوَقاتُِل�وا امْلُرْشِ

َ َمَع امْلُتَِّقنَي ﴿63﴾{ )التوبة(. َواْعَلُموا َأنَّ اهللَّ
2 �  ورد يف احلدي�ث الرشي�ف أن رس�ول < قال: )ُأم�رت أن أقاتل الناس 

حتى يقولوا ال إله إال اهلل( )1( .
3 �  جاء اإلسالم هلداية الناس مجيعًا، وإصالح ما فسد من عقائدهم، فإذا مل 
يكتب ألحكامه السيادة بالرفق واللني وجب  أن تسود بالعنف والقوة، 

فالوالد قد يؤدب ولده فيقسو عليه ملصلحته. )2(

أما االجتاه الثاين فيقرر بأن احلرب إنام رشعت للدفاع عن الدولة والدعوة 
اإلس�المية، وأن األصل يف العالقة بني املس�لمني وغريهم هي عالقة الس�لم، 
فاإلسالم ال يقر احلرب بوصفها سياسة وطنية، أو وسيلة إلشباع روح السيطرة 
وإنام يقرها إذا كانت هناك رضورة ملجئة إليها، وال يسوغ للمسلم أن يتمناها 
أو أن يدعو إليها إذا أمكن دفع االعتداء بدوهنا)3(، ويستدلون عىل ذلك بام ييل:
 َ ِذي�نَ ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوا  إِنَّ اهللَّ ِ الَّ 1 �  قول�ه تعاىل: ﴿َوَقاتُِلوا يِف َس�ِبيِل اهللَّ
اَل حُيِ�بُّ امْلُْعَتِدي�نَ ﴿190﴾{)البق�رة(، فه�ذه اآلية تنهى ع�ن االعتداء 

)1( حممد بن إسامعيل »البخاري«، صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، حديث رقم)2640( 
اجلزء اخلامس، طبعة املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، 1971م، ص119.

)2( انظر حممد البكري، املرجع السابق، ص107.
)3(   انظر التعليق عىل جهاد الدفع، وجهاد الطلب وهدفه تبليغ دعوة اإلس�الم وإزالة 
احلواج�ز التي قد تق�ف يف طريقها. وكالمها مرشوع يف اإلس�الم. د. خالد رمزي 
البزايعة، جرائم احلرب »دراس�ة مقارنة بني الفقه اإٍلسالمي والقانون الدويل، دار 

النفائس، عامن، 2009م، 1429ه�، ص31«.
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هنيًا ال يقبل النس�خ القرتانه بعلة الزمة وهي أنه س�بحانه وتعاىل ال حيب 
املعتدين، كام أن اإلس�الم ال ينهى عن مودة الذين ال يقاتلون املس�لمني، 
وال�رب إليهم ولكنه ينهى عن مودة وبر من يقاتلهم فقط، لقوله س�بحانه 
ِرُجوُكْم  ي�نِ َومَلْ ُيْ ِذي�نَ مَلْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف الدِّ ُ َعِن الَّ وتع�اىل:﴿اَل َيْنَهاُك�مُ اهللَّ
َ حُيِبُّ امْلُْقِس�ِطنَي ﴿8﴾إِنَّاَم  وا إَِلْيِهْم إِنَّ اهللَّ وُهْم َوُتْقِس�طُ ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َترَبُّ
يِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا  ِذيَن َقاَتُلوُكْم يِف الدِّ ُ َعِن الَّ َيْنَهاُكُم اهللَّ
امِلُوَن﴿9﴾{  ئَِك ُه�مُ الظَّ �مْ َفُأوَلٰ ُ ْوُهْم َوَمْن َيَتَوهلَّ َع�ىَلٰ إِْخَراِجُك�ْم َأْن َتَولَّ

)املمتحنة(.
2 �  ورد يف احلدي�ث الرشي�ف، عن ابن عباس قال: »ما قاتل رس�ول اهلل < 
قوم�ًا ق�ط إال دعاهم«)1(، وكان رس�ول اهلل < إذا أّم�ر أمريًا عىل جيش 
أو رسي�ة أوص�اه بتق�وى اهلل ثم ق�ال: وإذا لقي�ت عدوك م�ن املرشكني 
فادعوه�م إىل ثالث خصال أو خالل فأيتهن أجابوك فأقبل منهم وكف 
عنهم)2( . وهذا يدل عىل أنه < كان يؤثر الس�لم ما وجد إليه سبيال وما 
قات�ل قط إال مضطرًا، ويف ذلك يقول <: )ي�ا أهيا الناس ال تتمنوا لقاء 
الع�دو وس�لوا اهلل العافية، فإن لقيتموه�م فاصربوا، وأعلم�وا أن اجلنة 

حتت ظالل السيوف( )3( .
3 �  أن القاع�دة الثابت�ة يف ن�رش الدعوة اإلس�المية هي وج�وب الدخول يف 

)1( مس�ند اإلمام أمحد بن حنبل، رقم 231، النارش مؤسس�ة الرسالة، بريوت، الطبعة 
األوىل، 1421ه� � 2001م.

)2(   املرجع السابق، ص52.
)3(   احلاف�ظ )ب�ن حجر العس�قالين(، فتح الب�اري، برشح صحيح البخ�اري، الطبعة 

األوىل، املطبعة اخلريية، 1325ه� اجلزء األول والسادس، ص51.
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اإلسالم عن اقتناع تام، وأنه ال يكره عىل ذلك لقوله تعاىل: ﴿اَل إِْكَراَه يِف 
ٰى َيُكوُنوا ُمْؤِمننَِي  ي�نِ ﴿256﴾{ )البقرة(، ﴿َأَفَأْنَت ُتْكِرُه النَّ�اَس َحتَّ الدِّ

﴿99﴾{ )يونس(.

كام قام هذا الفريق من الفقهاء بالرد عىل حجج أصحاب الرأي األول، 
وم�ن أه�م ما ذك�روه أنه جيب محل اآليات الت�ي ورد فيها ذك�ر القتال مطلقًا 
ع�ىل تلك اآليات التي أت�ت به مقيدًا، فالقرآن الكري�م كٌل ال يتجزأ واملطلق 
يف هذا حيمل عىل املقيد. كام نجد أن الشيخ حممد أبو زهرة يقرر أن احلرب يف 
اإلس�الم ُتعد استثناًء يف العالقات بني املسلمني وغريهم، فهي رضورة تقدر 

بقدرها)1(.

وبدوري فإنني أؤيد هذا الرأي لقوة حججه فيام يقرره من أن احلرب يف 
اإلسالم أنام رشعت للدفاع عن الدولة اإٍلسالمية يف حال وقوع عدوان عليها، 
وإلزالة العقبات التي تقف حائاًل يف س�بيل نرش الدعوة اإلسالمية وإبالغها 
للن�اس كافة، ف�ال يعقل أن يقر اإلس�الم حرب العدوان مع أن اهلل س�بحانه 
َ اَل حُيِبُّ امْلُْعَتِدي�نَ ﴿190﴾{ )البقرة(،  وتع�اىل يق�ول: ﴿َواَل َتْعَت�ُدوا  إِنَّ اهللَّ
بل إن اإلس�الم يدعو ش�عوب العامل كله للتعارف والتآلف لقوله تعاىل: ﴿َيا 
ا النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُش�ُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا  إِنَّ  َ َأهيُّ
َ َعِليٌم َخبرٌِي ﴿13﴾{ )احلجرات(.كام أن نرش  ِ َأْتَقاُكْم  إِنَّ اهللَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَّ
دعوة اإلسالم أصبح أمرًا متاحَاً وخاصة بعد ظهور وسائل االتصال احلديثة 

التي يمكن أن تصل إىل كل مكان.

)1( حممد أبو زهرة، نظرية احلرب يف اإلس�الم، بحث منش�ور باملجلة املرصية للقانون 
الدويل، املجلد الرابع عرش، عام 1958م، ص54.
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ومع ذلك فلم جيِر اإلس�الم يف احلروب عىل س�نة من سبقه من األمم يف 
جمال احلروب، فقد ألزم أتباعه برضورة مراعاة املبادئ التالية: )1( 

1 �  أّن احلرب مقصورة عىل املقاتلني، فال ُيقتل أحد ال يشرتك يف القتال.
2 � مل يقر حرب اإلبادة واالس�تئصال التي تتس�م بالوحشية، وإنام جعل 
احلرب سلوكًا يتصف باإلنسانية والرمحة، ووضع هلا نظامًا وقواعد 

واجبة اإلتباع.
3 �  حرم اإلسالم جرائم احلرب بكافة صورها، وقتل األبرياء من النساء 
والشيوخ والولدان والعجزة، ومنع االعتداء عىل األماكن املدنية)2( .

4 �  منع إتالف األموال إال إذا كان هلا قوة مبارشة يف احلرب، وكذلك أفعال السلب 
والنهب والتخريب، ألن يف ذلك فساداً واهلل ال حيب الفساد يف األرض.

5 �  أجاز منح األمان يف ميدان القتال منعًا الستمراره كليًا أو جزئيًا، كام 
أنه ال حيل القبض عىل رعايا الدولة املحاربة املقيمني يف دار اإلسالم.
6 �  عىل املس�لمني أن يرمحوا خصومهم املهزومني فيكفوا عن قتلهم ويكتفوا 

بأرسهم.

ويمك�ن االس�تدالل ع�ىل النقاط الس�ابق ذكرها بقول�ه <: )ال تقتلوا 
وليدًا، وال َتُغلوا، وال تغدروا، وال متثلوا( )3( ، وبوصية أيب بكر الصديق ألمري 
اجليوش اإلسالمية إىل بالد الشام: »وإين موصيك بعرش: ال تقتل امرأة، وال 

)1( حامد س�لطان، أحكام القانون الدويل العام يف الرشيعة اإلس�المية، دار النهضة العربية، 
القاهرة، 1970م، ص248- 249.

)2( انظ�ر: األس�تاذ حممد خالد حس�ني، مقال بعنوان اإلس�الم والقانون ال�دويل � جملة هدى 
اإلسالم، وزارة األوقاف األردنية، العدد السابع والثامن، املجلد 21، عامن، 1397ه� � 

1977م، ص54 � 62 )واملقال منشور باللغتني العربية واإلنجليزية(.
)3( الشوكاين، نيل األوطار، ا ملرجع السابق ج2، ص52-51.  
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صبيًا، وال كبريًا هرمًا، وال تقطعنَّ شجرًا مثمرًا، وال نخال، وال حترقنها، وال 
بن عامرًا، وال تعقرّن شاة وال بقرة إال ملأكلة وال جتبن، وال تغلل«)1( خترِّ

هذه الوصايا تعترب جتسيدًا للمبادئ السابقة السامية التي تعد مثااًل رائعًا 
للس�مو األخالقي، والتي سنها اإلسالم يف احلرب والتزم هبا املسلمون، قبل 

أن تعرف البرشية قوانني احلرب احلديثة بحوايل أربعة عرش قرنًا)2(.

احلرب يف القانون الدويل
ذك�ر فقه�اء القانون ال�دويل تعاريف عدي�دة للحرب، إال أهن�ا تتفق يف 
معناه�ا، فق�د عرفه�ا الدكت�ور حممد حاف�ظ غان�م بأهنا: »رصاع مس�لح بني 
دولت�ني أو أكث�ر ينظم�ه القان�ون ال�دويل، ويك�ون الغ�رض من�ه الدفاع عن 

املصالح الوطنية للدول املتحاربة«)3( .
كام يعرفها الدكتور صادق أبو هيف بأهنا: »رصاع بني القوات املس�لحة 
ل�كل من الفريقني املتنازعني، يرمي منه كل منهام إىل صيانة حقوقه ومصاحله 
يف مواجهة الطرف اآلخر«)4( . ويعرفها ش�ارل روس�و بأهنا: »رصاع مس�لح 

بني دولتني أو أكثر هبدف تغليب وجهة نظر سياسية«)5( .

)1( املرجع السابق، ج7، ص249.
)2(   للمزي�د م�ن املعلومات حول ه�ذا املوضوع انظر: د. إس�امعيل حممد أبو رشيعة، 
نظري�ة احل�رب يف الرشيع�ة اإلس�المية )رس�الة دكت�وراه مقدم�ة جلامع�ة األزهر 

الرشيف(، دار املصطفى للطباعة، 1397ه� � 1977م.
)3( حمم�د حاف�ظ غان�م، مب�ادئ القان�ون الدويل الع�ام، مطبع�ة هنضة م�رص، القاهرة 

1964م، ص658.
)4( عيل صادق أبو هيف، القانون الدويل العام، الطبعة الثانية عرشة، النارش منشأة املعارف 

باإلسكندرية، جالل حزي ورشكاه، مطبعة الكاتب املرصي، 1975م، ص777.
)5( ش�ارل روس�و، القان�ون الدويل الع�ام، ال�دار األهلية للن�رش والتوزي�ع، بريوت، 
=1982م، ص335، ترمجه إىل العربية شكر اهلل خليفة وعبد املحسن سعد، ويقرب 
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ويعرفها األس�تاذ حممد س�عد الدين زكي بأهنا »حالة قانونية تتولد عند 
نش�وب نزاع مس�لح بني دولتني أو أكثر مع توفر إهناء العالقات السلمية بني 

هذه الدول«)1(

وبناًء عىل ذلك يمكن تعريف احلرب بأهنا: » القتال أو الرصاع املس�لح 
ب�ني دولت�ني أو أكث�ر لتحقي�ق غ�رض مع�ني«. ويمك�ن م�ن ه�ذا التعريف 

استخالص عنارص احلرب وهي:

العنرص األول : القتال أو الرصاع املسلح

ويقصد به جلوء األطراف املتنازعة إىل القوة، واس�تعامل وس�ائل العنف 
واإلكراه املتوفرة لدهيا، لفض منازعتها وتغليب وجهات نظرها.

العنرص الثاين : أطراف الرصاع

إذا كان الفقه الدويل التقليدي يشرتط أن تكون أطراف النزاع دواًل ذات 
س�يادة، ألن احلرب يف نظره حالة قانونية ال تنش�أ إال بني الدول، إال أن الفقه 
الدويل احلديث يوسع من نطاق هذه الدائرة لتشمل معظم صور االشتباكات 

=    من�ه تعري�ف د. عبد العزيز رسحان للحرب بأهنا: »نضال مس�لح بني الدول بقصد 
حتقي�ق غرض س�يايس«،  انظر مؤلف�ه: القانون الدويل الع�ام، دار النهضة العربية، 
القاه�رة، 1973م، ص416. ويعرفه�ا الدكتور جابر إبراهي�م الراوي بأهنا »قتال 
مس�لح ب�ني الق�وات املس�لحة لدولت�ني أو أكث�ر لتحقيق مصال�ح وطني�ة« كتابه: 

املنازعات الدولية الطبعة األوىل، مطبعة دار السالم، بغداد، 1978م، ص263.
)1(   حمم�د س�عد الدي�ن زك�ي، احلرب والس�الم، ص19، أش�ار إلي�ه د. خالد رمزي 
البزابعة، جرائم احلرب، دراس�ة مقارنة بني الفقه اإٍلس�المي والقانون الدويل، دار 

النفائس، عامن األردن، الطبعة الثانية 2009م، 1429ه�. ص26
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املسلحة سواًء أكان أطرافها دواًل ذات سيادة تامة أم ناقصة، أم كانت حروبًا 
أهلية، أم اشرتكت فيها حركات التحرر الوطني)1( .

ونتيج�ة لتطور املجتمع الدويل فقد اس�تجدت حاالت أخرى من صور 
اس�تعامل الق�وة، ومثاهلا ح�االت القمع التي تضطلع هبا األم�م املتحدة، بناء 
ع�ىل ق�رار يصدره جملس األمن حفاظًا عىل الس�لم واألم�ن الدوليني، وهذه 
الص�ورة ال ينطب�ق عليها مفهوم احلرب يف الفقه ال�دويل التقليدي ألن األمم 

املتحدة ال تعترب دولة باملعنى القانوين)2( .

إال أن الفق�ه ال�دويل احلديث ح�اول معاجلة هذا النق�ص، عندما نادى 
ب�رضورة تطبيق قوانني وأع�راف احلرب عىل كافة صور املنازعات املس�لحة 
الدولية وغري الدولية، فلم يش�رتط أن يكون الرصاع املس�لح بني دولتني بل 

يكتفي بوجود هذا النزاع)3( .

)1( صالح الدين عامر، املقاومة الش�عبية املسلحة، 1975م، النارش دار الفكر العريب، 
القاهرة، دار اهلنا للطباعة، ص303 � 305.

)2(   انظ�ر: ن�ص امل�ادة )42( من ميثاق األمم املتحدة الصادر س�نة 1945م إثر انتهاء 
احلرب العاملية الثانية.

)3( عز الدين فودة، رشعية املقاومة يف األرض املحتلة، بحث منشور يف املجلد األول من 
دراسات القانون الدويل، اجلمعية املرصية للقانون الدويل، القاهرة، 1969م، ص2.
وانظ�ر أيض�ًا: كون�ز )Kuns(، قوانني احلرب،املجل�ة األمريكية للقان�ون الدويل،   
عدد أبريل 1956م ، ص313، إذ يقول: “إن االجتاه احلديث يميل إىل التوسع يف 
مدلول احلرب، بحيث يضع حلكمها كل قتال مسلح عىل نطاق واسع، حتى ولو 
كان القت�ال يدور ب�ني مجاعات ال تتمتع بوصف الدول�ة” وال يفوتني أن أذكر بأن 
حاالت التدخل  العس�كري ينطبق عليها نفس احلكم ومثاهلا سابقًا تدخل أمريكا 
والدول الكربى وإرسائيل يف ش�ؤون لبنان، والتدخل الس�وفيتي يف أفغانستان )يف 

ثامنينات القرن املايض(. والتدخل األمريكي يف الصومال عام 1994م.
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ك�ام أن اتفاقي�ات جني�ف لس�نة 1949م، وبخاص�ة ما ذك�ره امللحقان 
اإلضافي�ان لس�نة 1977م، حاولت س�د هذا العجز إىل حٍد م�ا، والغاية من 
ذل�ك ه�ي التخفي�ف من وي�الت النزاع�ات املس�لحة بكفالة ح�د أدنى من 
احلقوق واحلامية اإلنس�انية هلؤالء املقاتلني، وتوف�ري الرعاية واملعاملة الالئقة 

باجلرحى واألرسى إىل أقىص حد ممكن.

العنرص الثالث : الغرض

وهو عنرص أس�ايس يف مفه�وم احلرب، ويقصد ب�ه املصلحة التي تنوي 
الدولة املحاربة حتقيقها، فقد تكون احلرب هي الطريق لفرض سياسة معينة، 
أو إلجب�ار اخلص�م ع�ىل القبول بحل معني، ك�ام أهنا قد تكون وس�يلة لتنفيذ 

االلتزامات الدولية بالقوة واإلكراه)1( .

تدوين قوانني احلرب

وقد أمكن تدوين قوانني احلرب بشكل عام بام يف ذلك األحكام املتعلقة 
بمعاملة األرسى، يف كثري من املعاهدات واملواثيق الدولية ومن أمهها )2(: 

1 �  إعالن باريس سنة 6581م بخصوص احلرب البحرية.
2 �  اتفاقية جنيف 4681م لتحسني حالة اجلرحى يف ميدان القتال.

3 �  اتفاقيت�ا الهاي 1899م، 1907م األوىل بخصوص احلرب الربية، 

)1( حام�د س�لطان، بح�ث بعن�وان احلرب يف نط�اق القان�ون الدويل، املجل�ة املرصية 
للقانون الدويل، املجلد اخلامس والعرشون، 1969م، ص1.

)2( الش�افعي حمم�د بش�ري، القانون ال�دويل العام يف الس�لم واحلرب، الطبع�ة الرابعة، 
النارش دار الفكر العريب، 1979م، ص646.
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والثاني�ة اش�تملت عىل مخس ع�رشة اتفاقية، منها م�ا يتعلق بتحريم 
اس�تعامل الغ�ازات الس�امة، أو إع�الن احل�رب، أو حتوي�ل الس�فن 
التجاري�ة إىل حربي�ة، ووض�ع األلغ�ام البحري�ة، وغ�ري ذل�ك م�ن 

مواضيع القتال.
4 �  الربوتوك�والت الدولي�ة: مثل بروتوكول واش�نطن البحري لعامي 
1921� 1922م، وبروتوك�ول عصبة األمم عام 1925م، اخلاص 
بتحريم الغازات الس�امة واخلانقة، وبروتوكول لندن عام 1936م، 

املتعلق باستعامل الغواصات ضد السفن التجارية.
5 �  أم�ا أهم ه�ذه االتفاقيات وأوس�عها نطاقًا، فه�ي: اتفاقيات جنيف 
األرب�ع، التي تم عقدها بني احلرب�ني العامليتني عام 1929م وجرى 

تطويرها بعد احلرب العاملية الثانية عام 1949م.
االتفاقي�ة األوىل:  بش�أن حتس�ني حالة اجلرح�ى واملرىض من أف�راد القوات 

املسلحة يف امليدان.
االتفاقية الثانية: لتحس�ني حالة اجلرحى واملرىض والغرقى من أفراد القوات 

املسلحة يف البحار.
االتفاقية الثالثة: وهي اخلاصة بمعاملة أرسى احلرب.

االتفاقية الرابعة: وتتعلق بحامية األشخاص املدنيني وقت احلرب.

وق�د ت�م التوقيع عليها مجيعه�ا يف 12أغس�طس 1949م )1(. وأحلق هبا 
بروتوكوالن عام 1977م.

)1( امللحقان أو الربوتوكوالن اإلضافيان ملعاهدة جنيف املعقودة عام 1949م، النارش 
اللجنة الدولية للصليب األمحر، قسم الطباعة والنرش، جنيف، سويرسا، 1978م. 

وقد تم التوقيع عليهام بتاريخ 10يونيو )حزيران( 1977م.
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الربوتوكول األول: ويتعلق بحامية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية.
الربوتوكول الثاين: حلامية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية.

ويعت�رب موض�وع )أرسى احلرب( م�ن أهم املواضيع الت�ي تعرضت هلا 
اتفاقيات جنيف لسنة 1949م.

 وترك�ز ه�ذه الدراس�ة عىل  ظاه�رة أرسى احل�رب باعتباره�ا من أهم 
اآلث�ار التي ترتتب عىل قيام حالة احلرب  من الناحية اإلنس�انية إذ أن إزهاق 
األرواح، أو اس�تعبادها، أو احلرب باعتبارها من أهم اآلثار التي ترتتب عىل 
قيام حالة إساءة معاملتها وإهدار كرامتها وحريتها، يفوق يف جسامته إتالف 

األموال وتدمري املباين.

ومم�ا يزي�د يف أمهية ه�ذا املوضوع م�ا نالحظه يف احل�روب األخرية من 
وقوع أعداد كبرية من األرسى يف يد األطراف املتحاربة والذين ربام عاش�وا 
فرتة طويلة من الزمن يف معتقالت األرس، وعانوا من قسوة املعاملة وأساليب 

التعذيب، بل ربام تعرضوا للقتل يف كثري من األحيان)1( .

لذا س�أحاول يف هذا البحث بيان أهم األحكام القانونية والرشعية التي 
تعالج هذه املشكلة اإلنسانية بأبعادها اخلطرية. 

)1( أش�ار تقري�ر نرشت�ه دائ�رة املعلوم�ات التابع�ة ملنظم�ة حل�ف ش�امل األطلي، يف 
مت�وز )يوليو( 1952م، إىل أن أكثر من س�بعة ماليني أس�ري ح�رب أرسهم االحتاد 
الس�وفييتي يف احلرب العاملية الثانية، وأعلن أن نحو مليون أسري قد القوا حتفهم، 
ك�ام أن ح�وايل 3.5 ملي�ون مل يعل�ن عن أرسهم، ب�ام فيه�م 370.000 من أفراد 

القوات اليابانية يف منشوريا أرسوا يف هناية احلرب.   
انظر: جريهارد فان جالن، القانون بني األمم، اجلزء الثالث، تعريب عباس العمر،   

دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، 1970م، ص94.
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الفصل األول
الوضع القانوين ألرسى احلرب
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1 .  الوضع القانوين ألرسى احلرب
خطأ املجتمع الدويل خطوات متالحقة يف سعيه املتواصل لتوسيع نطاق 
فئات األش�خاص الذين تش�ملهم أحكام أرسى احلرب، ولتحسني مستوى 

معاملتهم، بحيث يصل إىل احلد الذي يليق بكرامة اإلنسان.

وقد كانت املعاملة القاس�ية التي عانى منها األرسى، وأعدادهم اهلائلة، 
وخاص�ة يف احلروب العاملية)1( ، حافزًا قويًا دف�ع الدول لتنظيم وضع أرسى 

احلرب، وتوقيع العديد من املعاهدات.

وهكذا تصدرت اتفاقية الهاي عام 1907م، واتفاقيات جنيف لعامي 
1929، 1949م، ه�ذه املح�اوالت، والت�ي كان آخره�ا اتف�اق الدول عىل 

وضع الربوتوكولني اإلضافيني عام 1977م.

وس�نتناول يف ه�ذا الباب بيان فئات األش�خاص الذين يعتربون أرسى 
ح�رب وه�م الذين حيق هلم االنتف�اع بالضامنات التي نص�ت عليها اتفاقات 
جنيف، وفئات األش�خاص الذين ال ينطبق عليه�م هذا الوصف وما يتعلق 

هبم من أحكام.

ك�ام س�نعرض فيه لدراس�ة جانب من أه�م جوانب ه�ذا البحث، وهو 
املتعل�ق بمعاملة األرسى وماهلم من حقوق جيب عىل الدولة اآلرسة االلتزام 

هبا، وما يرتتب عليهم من واجبات ومسؤوليات جتاه هذه الدولة.

)1(  يف احل�رب العاملي�ة األوىل، فق�دت أملاني�ا 685.900 أس�ري، بينام فقدت النمس�ا 
1.500.000 أس�ري، وفرنسا 486.300 أس�ري، والواليات املتحدة األمريكية 

4765 أسري.
انظ�ر: عبد الواحد يوس�ف الف�ار، أرسى احلرب، دار اهلن�ا للطباعة، رس�الة دكتوراه، 

النارش عامل الكتب، القاهرة، 1975م، ص199.
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لذا سنقسم دراستنا يف هذا الباب إىل ما ييل:

� سأتناول فيه التعريف بأرسى احلرب.

� سأبحث فيه معاملة أرسى احلرب.

1 . 1 التعريف بأرسى احلرب
خ�الل احلروب الت�ي حدثت يف اآلون�ة األخرية برزت مش�كلة تتعلق 
بأعداد كبرية من األفراد الذين وقعوا يف قبضة خصومهم، ودار نقاش طويل 

حول اعتبارهم أرسى حرب أو عدم اعتبارهم كذلك.

فف�ي احلرب العاملي�ة الثاني�ة كان الق�ادة األملان يص�درون الترصحيات 
ويعلن�ون بأهن�م س�يقومون بإعدام كل من يق�ع يف أيدهيم من أف�راد املقاومة 
يف دول أوروب�ا، وغالب�ًا ما كانت مثل هذه التهدي�دات توجه إلرهاب أفراد 
رج�ال املقاوم�ة الفرنس�يني، وبالفعل تم إع�دام بعض أفراد رج�ال املقاومة 

الذين وقعوا يف يد القوات األملانية باعتبار أهنم ليسوا أرسى حرب)1( .

هلذا حاولت اتفاقية جني�ف لعام1949م، حتديد طوائف األفراد الذين 
يعت�ربون أرسى ح�رب، والذي�ن حيق هل�م أن يتمتعوا باحلق�وق والضامنات 

.Rousseau, op. cit.p.89 :1( انظر(
ب�ل لق�د كانت فيتنام الش�املية حتى بعد إق�رار اتفاقية جنيف لع�ام 1949م، هتدد   
بأهنا س�تقوم بإع�دام الطيارين األمريكي�ني الذين يقعون يف قبضته�ا، باعتبار أهنم 
ليس�وا أرسى حرب، ومل تتمس�ك فيتنام بوجهة نظرها القائل�ة بمحاكمة األرسى 
األمريكي�ني باعتب�ار أهنم جمرمي ح�رب، إال أن ه�ذا التهديد كان أحد األس�باب 
الت�ي  أجربت الواليات املتحدة األمريكية عىل التعجيل بتوقيع اتفاقية إهناء القتال 

لتخليص أفرادها.
 Le Monde. January 1973 :انظر  
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املقررة هلم كأرسى، وطوائف األش�خاص الذين يستبعدون من عداد أرسى 
احلرب، وأيضًا ال بد لنا من بيان من يعترب أس�ري حرب، ومن ال يعترب كذلك 

يف الرشيعة اإلسالمية.

وعليه سنقسم دراستنا إىل ما ييل:

�  التعريف بأرسى احلرب يف القانون الدويل.

� التعريف بأرسى احلرب يف الرشيعة اإلسالمية.

1 . 1 . 1 التعريف بأرسى احلرب يف القانون الدويل

أس�ري احل�رب هو كل ش�خص يق�ع يف يد العدو بس�بب عس�كري، ال 
بس�بب جريم�ة ارتكبها)1( . والقاع�دة العامة يف القانون ال�دويل توجب منح 
حق األرس للش�خص الذي يتمتع بصفة املقاتل، وحجبه عن الشخص الذي 

ال يتمتع هبذه الصفة)2( .

ويرتت�ب ع�ىل ذل�ك أن من ينطبق عليه وصف أس�ري احل�رب يمكنه أن 
يتمتع باحلقوق والضامنات التي نصت عليها اتفاقيات جنيف. وقد قس�مت 

هذا إىل ما ييل: 
اواًل : األشخاص الذين يتمتعون بحقوق األسري.

ثانيًا : األشخاص الذين ال ينطبق عليهم وصف أرسى احلرب.

)1( عب�د العزي�ز عيل مجيع، قانون احلرب، مكتبة األنجل�و املرصية، القاهرة، 1952م، 
ص210. ويذكر نفس التعريف: د. عيل أمحد جواد، األرسى يف الفقه اإٍلس�المي 

والقانون الوضعي، دار املعرفة، بريوت، 1426ه�/ 2005م.
)2( سهيل حسني الفتالوي، نظام أرسى احلرب، النارش دار القادسية للطباعة، بغداد، 

1983م، ص37.
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1 .1 .1 .1 األشخاص الذين يتمتعون بحقوق األسري
حددت اتفاقية جنيف لعام 1949م فئات األفراد الذين يعتربون أرسى 
حرب، وأولئك الذين ال ينطبق عليهم هذا الوصف، فقد بينت املادة الرابعة 

منها فئات األشخاص الذين يتمتعون بوصف أرسى احلرب)1( وهم:

الفئة األوىل : أفراد القوات املسلحة
تنص اتفاقية جنيف عىل أن أرسى احلرب باملعنى املقصود هبذه االتفاقية 
هم: أفراد القوات املس�لحة التابعون ألحد أط�راف النزاع والذين يقعون يف 
قبض�ة الطرف اآلخر )2(. ويقص�د هبم  أفراد القوات النظامي�ة للدولة: وهم 
جمموع�ة م�ن األفراد الذين ينتس�بون إىل قوات الدولة املس�لحة بتش�كيالهتا 
املختلف�ة بصورة دائم�ة أو مؤقتة، ويضعون ألوامر رؤس�ائهم، ويتقاضون 

رواتبهم منها ويرتدون زيًا معينًا أثناء قيامهم بالواجب)3( .
ويمكن القول بأن التعريف الدقيق ألفراد القوات املسلحة يتم بناءًا عىل 
القانون الداخيل لكل دولة. وتتجه غالبية الدول يف الوقت احلارض إىل االعتامد 

عىل القوات النظامية بشكل رئيي يف عملياهتا القتالية ضد األعداء)4( .

)1( ك�ام أن املادة )43( الفقرة األوىل من بروتوكول جنيف األول لس�نة 1977م تطبق 
وص�ف أرسى احل�رب ع�ىل: الق�وات، اجلامع�ات، الوح�دات املس�لحة، املنظمة 
واخلاضع�ة إىل قي�ادة مس�ؤولة عن ترصفاهت�م، وإىل نظام داخيل ي�ؤدي إىل احرتام 

قواعد القانون الدويل املطبق عىل املنازعات املسلحة.
)2( انظر: املادة )4- أواًل/1(  اتفاقية جنيف لعام 1949م.

)3( سيهل فتالوي، نظام أرسى احلرب،املرجع السابق، ص37.
)4( يف العصور القديمة مل يكن األمر كذلك، فقد كانت القاعدة عندهم أن احلرب تعترب 
قائم�ة بني رعاي�ا الدولتني املتحاربت�ني وليس بني املقاتلني فقط، هل�ذا كان املنترص 
يفتك بس�كان األقاليم التي يغزوه�ا، دون متييز بني مقاتل وغري مقاتل. انظر: عبد 

العزيز رسحان، القانون الدويل العام، املرجع السابق، 1973م، ص416.
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وتشمل القوات املسلحة ما ييل:

أواًل : املكلفون باخلدمة العسكرية اإلجبارية

تفرض غالبية  الدول يف الوقت احلارض اخلدمة العسكرية اإللزامية عىل 
مواطنيه�ا لفرتة حمددة عند بلوغهم س�نًا معينًا، باعتبار أن اخلدمة العس�كرية 
ه�ي رضيبة ال�دم التي تفرض ع�ىل كل مواطن خلدمة بل�ده، والدفاع عنه يف 

مواجهة أي طامٍع أو معتٍد.

ثانيًا : األشخاص الذين يتخذون من اخلدمة يف القوات املسلحة مهنة هلم

وهم األش�خاص الذين يتطوعون للخدمة يف القوات املسلحة بمحض 
إرادهت�م، وتك�ون اخلدمة العس�كرية بالنس�بة هلم مهن�ة يعتم�دون عليها يف 
معيش�تهم،أما خلدم�ة وطنه�م خدم�ة صادق�ة يؤمن�ون هب�ا، أو س�عيًا وراء 

االمتيازات التي متنح ملثل هؤالء األشخاص.

ثالثًا : قوى األمن الداخيل

ويقص�د هبم أفراد الرشط�ة ورجال األمن، وح�راس احلدود، واجليش 
الش�عبي، املكلفون بحامية األمن من داخل ح�دود الدولة، إال أهنم يعتربون 

جزءًا من قواهتا املسلحة)1( .

)1( ويمكن تعريف اجليش الش�عبي: بأنه جمموعة األفراد القادرين عىل محل الس�الح والذين 
تقوم الدولة بتدريبهم ليكونوا سندًا لقواهتم املسلحة يف الداخل. 
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رابعًا :  رجال الدفاع املدين

سواء كانوا من العسكريني أو املدنيني املدربني الذين تلجأ إليهم الدولة 
عند نشوب احلرب أو حدوث كوارث طبيعية)1(.

خامسًا : أفراد االحتياط

يمك�ن إدراج فئ�ات اجلن�ود والضب�اط االحتياط يف قائمة األش�خاص 
الت�ي تتمتع بوصف أرسى احلرب، وقد اعت�رب القضاء اهلولندي اإلعدامات 
اجلامعي�ة التي ق�ام هبا اجلي�ش األملاين بحق أعض�اء االحتي�اط اهلولندي أهنا 
كانت جرائم ح�رب، حيث قامت القوات األملانية باعتقال ضباط االحتياط 
ومل تعاملهم كأرسى حرب بينام كانوا يلبسون املالبس الرسمية بعد استسالم 

هولندا سنة 1940م)2( .

الفئة الثانية : األفراد غري املقاتلني املصاحبني للقوات املسلحة: )3( 

ويقص�د هبم األئمة ورجال الدين الذين يقومون بإرش�اد أفراد القوات 
املس�لحة ألداء واجباهتم الدينية، وكافة أفراد اخلدمات الطبية الذين يعملون 
ع�ىل إس�عاف اجلرحى وامل�رىض ومعاجلته�م، وغريه�م من املدني�ني الذين 
يرافق�ون اجلي�وش كالعامل�ني يف األبني�ة العس�كرية، ومراس�يل الصح�ف، 

)1( لالطالع عىل مهام هؤالء األفراد أنظر: نظام الدفاع املدين الس�عودي، الصادر عام 
1410ه�.

Rousseau, op.cit. p.88 :2( انظر(
)3( ه�م أولئك األفراد الذين يصحبون القوات املس�لحة عادة، وال يقومون بأي دور يف 
القت�ال املبارش مع العدو، وينحرص عملهم األس�ايس ب�أداء خدمات معينة للقوات 
املسلحة التي يرافقوهنا.عبد الواحد يوسف الفار، أرسى احلرب، املرجع السابق، ص77.
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ووكاالت األنب�اء، ومتعه�دي التموي�ن، وهم يتمتعون بوض�ع مميز إذ جيب 
معاملتهم كأرسى حرب بحد أدنى.

وال يغ�ري م�ن صفتهم ه�ذه أن يرتدي بعضه�م الزي العس�كري، وإنام 
الذي يغري من صفتهم هو اشرتاكهم يف أعامل القتال، وليس هناك ما يمنعهم 
من ذلك إذا هومجوا للدفاع عن أنفسهم، ولكنهم يف هذه احلالة يصبحون يف 

حكم املقاتلني)1( .

وق�د بينت امل�ادة الثالثة من الئحة الهاي للح�رب الربية لعام 1907م 
وضع هؤالء األفراد باعتبارهم أرسى حرب بقوهلا: »إن ما يرسي عىل األفراد 

املقاتلني، يرسي عىل األفراد غري املقاتلني، إذا وقعوا يف قبضة األعداء«)2( .

الفئة الثالثة : العاملون يف السفن والطائرات املدنية: )3( 

هم األشخاص الذين يقومون باألعامل التي تتطلبها السفن والطائرات اخلاصة 
اململوكة لأفراد أو الرشكات أو الدولة، والتي تستعمل يف األغراض املدنية.

)1(  انظر: نص املادة )33(  من اتفاقية جنيف الثالثة )اخلاصة بأرسى احلرب(.
The armed forces of the belligerent parties may consist of combat-  )2(
 ants and non- combatants. In the case of capture by the army. both
have a right to be treated as prisoners of war . International Com-
mittee of Red Cross, Hand Book, (Geneva:1977). p.6. ويش�تمل ه�ذا 

املرجع عىل نصوص اتفاقية الهاي لسنة 1907م.   
)3( تن�ص املادة الرابعة من اتفاقية جنيف لعام 1949م يف الفقرة )5( منها عل أن: »أفراد أطقم 
البواخر بام فيهم القادة واملالحون ومساعدوهم يف البحرية التجارية يعتربون أرسى حرب 
يف حال�ة وقوعهم يف يد األعداء إذا مل يكن هلم احلق يف معاملة أكثر مالءمة بمقتىض أحكام 

أخرى يف القانون الدويل« وكذلك األمر بالنسبة ألفراد أطقم الطائرات املدنية. 
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وإذا كان�ت القاع�دة أنه ال جيوز مهامجة هذه الس�فن والطائرات، كام أنه 
ال جيوز هلا مبارشة املهامت القتالية، إال أنه عند حتويلها للمس�امهة يف املجهود 
احلريب أو اشرتاكها يف أعامل القتال، فإن العاملني عليها يعتربون من املقاتلني 
وجي�وز أخذه�م كأرسى حرب، أم�ا إذا قاموا بذل�ك خفية وخداع�ًا، فإهنم 
يعت�ربون مرتكبني جلريمة من جرائم احل�رب، وليس هلم احلق يف أن يعاملوا 

كأرسى حرب)1( .

وبالنس�بة لل�ركاب ف�ال جي�وز أخذه�م كأرسى حرب، وم�ع ذلك فإن 
بع�ض الفقه�اء يذهب إىل جواز احتجازهم إذا كانوا م�ن موظفي الدولة)2(، 
ألن يف حجزه�م تعطي�ل ملصالح دولة العدو، ووس�يلة من وس�ائل الضغط 
عليه�ا، وهناك مثال حي عىل ه�ذه احلالة، حدث يف احلرب العراقية اإليرانية 
وه�و حادث احتج�از وزير النفط اإليراين من قبل الق�وات العراقية املقاتلة، 

حيث كان يستقل إحدى الطائرات التي هبطت يف ميدان القتال.

وأرى أنه البد من وجود ضوابط يف مثل هذه احلاالت، فال جيوز احتجاز 
ال�ركاب بصورة عش�وائية،وإنام يمكن التأكد من كوهنم م�ن موظفي الدولة 
بالتحقق من بطاقتهم الش�خصية، ف�إذا مل يكونوا كذلك فال جيوز احتجازهم 
أو التعرض هلم بسوء بل جيب إطالق رساحهم عىل الفور، ويمكن االستناد 

إىل قواعد القانون الدويل املتعلقة بحامية املدنيني)3( .

(1) G.I.A.D. Draper : The International Law of War and Neutral-
ity. (Cairo: Cairo University. 1964). p.10.  

)2( انظ�ر: حممود س�امي جنينة، بح�وث يف قانون احلرب واحلي�اد، القاهرة، 1942م، 
ص447.

)3( انظر: نص املادتني )13 ، 14( من الربوتوكول اإلضايف الثاين لسنة 1977م.
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الفئة الرابعة: سكان األرايض غري املحتلة الذين حيملون السالح يف وجه الغزاة

هم األفراد الذين هيبون ملقاومة العدو عند اقرتابه، دون أن يكون لدهيم 
الوقت الكايف لتشكيل أنفسهم يف قوة نظامية، وجيب أن تتوافر فيهم الرشوط 

التالية )1( :
1 �  أن حيملوا السالح بصورة علنية.

2 �  أن يطبقوا قوانني وأعراف احلرب.

أم�ا إذا كان االحت�الل قد ت�م، وانته�ت العملي�ات احلربية،فإن هؤالء 
األفراد يضعون لقوانني دولة االحتالل.

وق�د ح�دث يف احل�رب الرتكية اإليطالية س�نة 1910م، أن قام س�كان 
طرابل�س ب�رد الع�دو اإليطايل الغ�ازي، فاعرتفت هل�م الس�لطات اإليطالية 
بصفة املحاربني، ومل تعترب ذلك جريمة معاقبًا عليها، ولكن عندما قام بعض 
أفراد هذه املدينة ثائرًا يف وجه جيش االحتالل حماواًل طرده، اعتربت إيطاليا 
املش�رتكني يف هذه املحاولة جمرمني، وقدمته�م للمحاكمة، وحكمت عليهم 

باإلعدام، وبالفعل تم إعدامهم)2( . 

)1( الفق�رة )6/أواًل( من املادة الرابعة، اتفاقية جنيف لس�نة 1949م.كام تنص املادة الثانية من 
 The inhabitants of a( :الئحة الهاي للحرب الربية لسنة 1907م عىل ذلك بقوهلا
territory not under occupation who on the approach of the en-
 emy, spontaneously take up arms to resist the invading troops
without having had time to organize themselves  in a accor-
 dance with article. shall be regarded as belligerent if they carry

(arms open, And if they respect the laws and coustoms of war
.Manual of Military Law. Part 111.op. cit. p.204 :أنظر  

)2(   حممود سامي جنينه، املرجع السابق، ص123.
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وانطالق�ًا م�ن ح�ق الش�عوب يف تقري�ر مصريه�ا أرى أنه حي�ق ألفراد 
الش�عب الذي احتل وطنه أن يعمل عىل حتري�ره، عىل أن تتوافر فيهم رشوط 

معينة أمهها وجود قائد مسؤول، وااللتزام بقوانني وأعراف احلرب.

الفئة اخلامسة : املقاتلون املتواجدون عىل أرايض دولة االحتالل

وهم األش�خاص الذين ينتس�بون للقوات املسلحة للدولة التي احتلت 
أراضيها، أو كانوا تابعني هلا، وجيوز لدولة االحتالل اعتقاهلم إذا رأت رضورة 
لذلك بس�بب والئهم حتى ولو كانت ق�د تركتهم أحرارًا يف بادئ األمر عند 
قي�ام األعامل احلربية، وعىل األخص إذا قاموا بمحاولة لإلنضامم إىل القوات 
املسلحة التي يتبعوهنا واملش�تبكة يف القتال، وهم يضعون لأحكام اخلاصة 

بأرسى احلرب)1( .

أما بالنس�بة لأش�خاص غري املقاتل�ني فتنطبق عليهم القواع�د املتعلقة 
بمعامل�ة املدنيني وقت احلرب، وتنص املادة )42( من اتفاقية جنيف الرابعة 
ع�ىل أن: اعتقال األش�خاص املدنيني أو وضعه�م يف حمل إقامة معني ال جيوز 
أن يصدر األمر به إال إذا كان ذلك رضورة الزمة ألمن الدولة احلاجزة )2(. 

وهن�اك طائف�ة م�ن األف�راد تتمت�ع بوض�ع خ�اص، وه�م املمثل�ون 
الدبلوماس�يون، وغالبًا ما يتواجد هؤالء األفراد ع�ىل أرايض الدولة املعادية 
عند نش�وب احلرب، ونتيج�ة للحصانة التي يتمتعون هبا فقد اس�تقر العرف 

)1( الفقرة )1/ثانيًا( من املادة الرابعة من اتفاقية جنيف اخلاصة بأرسى احلرب لعام 1449م.
)2(  انظ�ر: ن�ص املادة )43( من اتفاقية جنيف الرابع�ة والتي توضح ما للمعتقل من حقوق، 
وواجب�ات الدول�ة احلاج�زة نح�وه، : املتعلقة بحامية األش�خاص املدني�ني وقت احلرب 

1949م.
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ال�دويل ع�ىل رضورة احرتامه�م وإحاطتهم باحلامي�ة الواجبة، والس�امح هلم 
بمغادرة اإلقليم عالوة عىل أنه ال جيوز اعتقاهلم)1(. 

وق�د ح�دث عن�د احت�الل )إرسائي�ل( ملدين�ة الق�دس خ�الل ح�رب 
حزي�ران 1967م، أن قامت باعتقال مجيع املمثلني الدبلوماس�يني وامللحقني 
العسكريني التابعني للدول العربية، والذين كانوا يمثلون دوهلم لدى اململكة 
األردني�ة اهلاش�مية، والش�ك أن ه�ذا الترصف يع�د خمالفة خط�رية لقواعد 
القانون الدويل، علاًم بأن )إرسائيل( مل تكتف باعتقاهلم بل أس�اءت معاملتهم 
دون مراع�اة المتيازاهتم وحصاناهتم، كام أهنا أنكرت عىل العس�كريني منهم 

حق التمتع بالضامنات املقررة ألرسى احلرب)2( . 

وم�ن األمثل�ة احلديثة عىل ذلك قيام القوات األمريكية باعتقال الس�فري 
األفغ�اين لدى باكس�تان عند عودته إىل بالده بعد انته�اء العمليات احلربية يف 

بداية عام 2002م )3(.

الفئة السادسة: أفراد  املقاومة الشعبية واملطوعني )4(

إذا كانت س�نة التطور قد اقتضت قرص مهنة احلرب عىل فئة من األفراد 
املقاتل�ني، إال أن التج�ارب العملية أثبت�ت أن املدنيني غالبًا ما يش�اركون يف 
)1(  وبالرغ�م م�ن ذلك فإن هناك بعض األمثلة عىل قيام احلرب ب�ني دولتني وبقاء املمثليات 
الدبلوماس�ية استثناءًا من القواعد العامة كام هو احلال بالنسبة للحرب العراقية اإليرانية، 

بل وحتى مل تقطع العالقات الدبلوماسية بينهام.  
)1(  عبد الواحد الفار، املرجع السابق، ص 124.  

)3( صحيفة الرأي األردنية، عددها الصادر بتاريخ 2002/2/8م.
)4( ملزي�د م�ن التفاصي�ل حول هذا املوضوع أنظ�ر:  د. صالح الدين عامر، املقاومة الش�عبية 
املسلحة، املرجع السابق.عائشة راتب، مرشوعية املقاومة املسلحة، بحث منشور باملجلد 

الثاين من دراسات القانون الدويل، اجلمعية املرصية للقانون الدويل، 1970م.   



38

العملي�ات احلربية عندما تتع�رض أوطاهنم للغزو أو االحتالل، ونالحظ أن 
املقاومة الش�عبية ق�د تعاظم دورها يف اآلونة األخ�رية، وخاصة أثناء احلرب 

العاملية الثانية، ويف الفرتة الالحقة هلا )1(. 

وم�ن اجلدي�ر بالذك�ر إن اصطالح املقاومة الش�عبية املس�لحة قد بدأت 
 )2( )Resistance Movements( معاجلته يف الفقه الدويل بمفهوم ضيق

1874م  بروكسل  مؤمتر  يف   )Resistance Movements( اصطالح  استخدم   )1(
ظاهرة  عن  للتعبري  1929م،  وجنيف  1907م،   �1899 لعامي  والهاي 
يف  حديثًا   .)Guerrilla-War( اصطالح  واستخدم  املسلحة،  الشعبية  املقاومة 
أثناء  اإلنسان  حقوق  باحرتام  املتعلق  املتحدة  لأمم  العام  لأمني  األول  التقرير 
االشتباكات املسلحة، للتعبري عن وسيلة تستخدم غالبًا يف هذه االشتباكات التي 
توصف بحروب التحرير أو الرصاعات الوطنية املناهضة لالستعامر.انظر: تقرير 
األمني العام لأمم املتحدة- احرتام حقوق اإلنسان أثناء االشتباكات املسلحة- 

20نوفمرب 1969م- الدورة الرابعة والعرشون- وثيقة )A/7720 ( بند 158.
إىل  لإلشارة  مرة  ألول  استخدمت  اسبانية  كلمة  هو   )Guerrilla( واصطالح   
الغازية  نابليون  جيوش  ضد  االسباين  الشعب  خاضها  التي  املسلحة  املقاومة 
الدين  انظر: د. صالح  الصغرية«.  باالحتالل، ومعناها احلريف »احلرب  والقائمة 
املسلحة  الشعبية  املقاومة  تاريخ  السابق، ص34-35. ويف دراسة  املرجع  عامر، 
 Campbell Arthure: Geurrilla History and Analysis. انظر: 

(Leverpool: Tinling & Co. 1967) pp.6-22
)2(  ورد اصطالح )Resistance Movements( يف اإلتفاقيات الدولية ألول مرة 
يف اتفاقية جنيف لسنة 1949م اخلاصة بأرسى احلرب، إذ تنص الفقرة الثانية من 
Members of other militants , and mem-(  املادة الرابعة عىل ذلك بقوهلا:
bers of other volunteer corps, including those of organized re-

.(sistance movements
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وهو يعنى � نش�اط تقوم به عنارص ش�عبية يف مواجهة سلطة تقوم بغزو 
أرض الوطن أو احتالله، عىل أن تتوافر فيها رشوط معينة هي)1(:

1 �  أن تكون هلم قيادة مسئولة. 
2 �  أن حيملوا شارة أو عالمة خاصة بحيث يمكن متييزهم. 

3 �  أن حيملوا أسلحتهم علنًا. 
4 �  أن حيرتموا قوانني وعادات احلرب. 

ورغ�م أن ه�ذه ال�رشوط ورد الن�ص عليه�ا يف اتفاقية جني�ف اخلاصة 
بأرسى احلرب لس�نة 1949م، إال أهنا ال ختلو م�ن النقد، فإذا كان الرشطان 
األول والرابع رضوريني لقيام حركات املقاومة الشعبية فوجود قيادة مسئولة 
يعترب ضامنًا لضبط س�لوكهم، واحرتامه�م لقوانني وعادات احلرب أمر البد 

منه وهو حمل إلمجاع الفقه الدويل. 

إال أن إدراج الرشط�ني الث�اين والثال�ث يعت�رب يف غاية اخلط�ورة، إذ أن 
متيزهم بش�ارة أو عالمة خاصة، ومحلهم ألس�لحتهم بطريقة علنية يكش�ف 

أمرهم وجيعل منهم هدفًا ظاهرًا وفريسة سهلة للعدو واملحتل. 

وبنظرة فاحصة يمكن القول بأن الدول االس�تعامرية التي ختش�ى نشاط 
حركات املقاومة كانت وراء إدراج هذه الرشوط. 

ويف الف�رتة الت�ي تلت احلرب العاملي�ة الثانية بدأ يظه�ر يف الفقه والعمل 
الدوليني مفهوم للمقاومة الش�عبية أكثر اتس�اعًا وش�مواًل، حيث شهد العامل 
كث�ريًا من التغريات واألح�داث، ويف مقدمتها حترر عدد كبري من الش�عوب 

)1(  نص ااملادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة  1449م.
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وممارس�تها حلقه�ا يف تقري�ر املصري، وأصبح ينظ�ر إىل النضال املس�لح الذي 
ختوضه الش�عوب يف سبيل حصوهلا عىل اس�تقالهلا وحقها يف تقرير مصريها 

عىل أنه نوع من املقاومة الشعبية املسلحة باملعنى الواسع. )1( 

وال ش�ك أن اتفاقية جنيف توجب توافر الرشوط األربعة السابقة حتى 
يمك�ن اعتبار أف�راد املقاومة مقاتلني من الناحي�ة القانونية، بحيث يكون هلم 
احل�ق بأن يتمتع�وا بكافة احلق�وق بام يف ذل�ك حقه�م يف أن يعاملوا كأرسى 

حرب إذا وقعوا يف يد األعداء. 

ورغ�م توافر ه�ذه الرشوط لدى كثري م�ن فصائل املقاومة الفلس�طينية 
املس�لحة إال أن )إرسائي�ل( ترف�ض االع�رتاف برشعيته�ا، وبالت�ايل فأهنا ال 
تعام�ل أفراده�ا كأرسى ح�رب إذا وقع�وا يف قبضتها. وقد متكن�ت املقاومة 

)1(  هذا املفهوم الواس�ع للمقاومة  الش�عبية املسلحة هو ما يعرب عنه أحيانًا  » بحروب 
التحرير«، ويعرفها بعض الفقهاء بأهنا : 

(War of liberation, waged to defend the people from foreign 
attack and from attempts to enslave them , or to liberate the 
people from capitalist slavery , or lastly to liberate colonies 
and dependant countries from the yoke of imperialism).                                                                                                   

George Ginsbirgs , War of National Liberation, & Modem Law 
of Nations and the Soviet Threat: Law and Contemporary 
ProbIems  voI, 29 , (1964) (Duke University, 1964), p. 910.  

  وانطالقًا من هذا املفهوم الواس�ع يمكن تعريف املقاومة الش�عبية املس�لحة بأهنا: 
عمليات القتال التي تقوم هبا عنارص وطنية من غري أفراد القوات املسلحة النظامية، 
دفاع�ًا عن املصالح الوطنية ضد قوى أجنبية، س�واء كانت تلك العنارص تعمل يف 
إط�ار تنظيم يضع إلرشاف وتوجيه س�لطة قانونية أو واقعي�ة أو كانت تعمل بناء 
ع�ىل مبادرهتا اخلاصة، وس�واء بارشت هذا النش�اط فوق االقلي�م الوطني، أو من 

قواعد خارج هذا األقليم . أنظر: صالح الدين عامر، املرجع السابع، ص41.
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الفلسطينية من جذب انتباه الرأي العام العاملي إىل قضيتهم العادلة بوصفهم 
مجاعة سياسية ذات آمال وطنية وليسوا جمرد الجئني)1(. 

ك�ام أن املجتمع الدويل قد اعرتف برشعيتها يف عدد من القرارات املهمة 
التي ص�درت عن اجلمعية العامة لأمم املتح�دة، وجملس األمن، والتي برز 
من خالهلا التس�ليم واالعرتاف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب 

الفلسطيني)2(. وكذلك اإلقرار بحق هذا الشعب يف تقرير مصريه)3( .

والنتائ�ج املهم�ة الت�ي يمكنن�ا اس�تنتاجها من ه�ذه الق�رارات الدولية 
واملتعلقة باملقاومة الفلسطينية هي:

)1( انظر: حميي الدين عش�اموي، حقوق املدني�ني يف األرايض الواقعة حتت االحتالل احلريب، 
)رسالة دكتوراه(، دار اجليل للطباعة، القاهرة 1972م، ص589 � 590.

)2( من هذه القرارات عىل سبيل املثال: 
ق�رار اجلمعي�ة العامة لأم�م املتح�دة الص�ادر يف ع�ام 1974م، واملتضمن دعوة   
منظم�ة التحرير الفلس�طينية لالش�رتاك يف مداوالت اجلمعي�ة العامة، واالعرتاف 
بح�ق منظم�ة التحري�ر يف املش�اركة كمراق�ب يف جلس�ات وأع�امل كل املؤمترات 

الدولية التي تعقد حتت إرشاف األمم املتحدة.
الق�رار الصادر يف 10نوفمرب 1975م حيث ق�ررت اجلمعية العامة لأمم املتحدة   
تش�كيل جلن�ة تقدم تقريرًا حول كيفية ممارس�ة الش�عب الفلس�طيني حلقوقه الثابتة 

وبشكل يضمن له احلصول عىل وطن مستقل. 
)3( ملزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع، انظر: 

يوس�ف حممد القراعني، حق الش�عب الفلس�طيني يف تقرير املصري )رس�الة ماجس�تري(،   
قدم�ت لكلية احلق�وق، اجلامعة األردنية، النارش دار اجليل للن�رش، عامن، الطبعة األوىل، 

1983م.
ويبحث املؤلف االعرتاف بحق الش�عب الفلس�طيني يف تقرير املص�ري، وحقه يف مقاومة   
االحت�الل اإلرسائييل واللجوء إىل القوة اس�تنادًا إىل مبادئ القانون الدويل يف الصفحات 

.)208 � 157(
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1 �  اع�رتاف املجتم�ع ال�دويل ممث�اًل باجلمعي�ة العام�ة لأم�م املتح�دة 
وجمل�س األمن بأن حركة املقاومة الفلس�طينية ه�ي حركة مرشوعة 
قامت للدفاع عن حقوق الش�عب الفلس�طيني، وليست عصابة من 

عصابات التخريب كام تدعي )إرسائيل(.
2 �  وجوب النظر إىل هذه احلركة كطرف حمارب يف مواجهة الس�لطات 

اإلرسائيلية املحتلة.
3 �  رضورة تطبي�ق قواع�د وقوان�ني احلرب ع�ىل العملي�ات احلربية التي 
يقوم هبا أفراد املقاومة الفلسطينية ضد سلطات االحتالل اإلرسائييل، 
ووجوب النظر إىل أولئك األفراد باعتبارهم مقاتلني قانونيني يتمتعون 
باحلامي�ة املقررة هلم بموجب القوانني واألع�راف الدولية، ومن أمهها 

متتعهم بوصف أرسى احلرب حال وقوعهم يف يد العدو.

ولك�ن بالرغ�م م�ن موق�ف املجتمع ال�دويل الواض�ح فإن الس�لطات 
اإلرسائيلي�ة رفض�ت وما زالت ترفض التس�ليم ألفراد املقاومة الفلس�طينية 
بوص�ف املقاتل�ني القانوني�ني وه�ي تعامله�م معامل�ة املجرم�ني)1( منتهك�ة 

)1 ( انظر : حكم املحكمة العسكرية اإلرسائيلية ضد عمر حممود قاسم وآخرين بتاريخ 
13 نيسان 1969م، حيث ذهبت املحكمة إىل القول بأن من املتعني توافر الرشوط 
األربعة لدى أفراد املقاومة، بحيث إذا انتفى أحد هذه الرشوط اعترب ذلك الفرد 
بمثابة مقاتل غري قانوين،  ال يكون له التمتع بامتيازات قانون احلرب، ثم جتاوزت 
ذلك إىل القول بأنه حتى ولو توافرت للفرد املقاوم تلك الرشوط األربعة فإنه جيب 
أيضًا أن تتوافر هذه الرشوط  لدى املنظمة التي ينتمي إليها أيضًا، ثم انتهى احلكم 
الدويل  القانون  مبادئ  عىل  خترج  فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة  أن  تقرير  إىل 
العسكرية  باملحكمة  املتحدة، وهو ما حدا  املقبولة من جانب األمم  األساسية = 
اإلرسائيلية إىل إنكار متتع خليل حممود خليل، وخليل سيد عثامن، عدنان البهايس 

=وغريهم بوصف أرسى احلرب؛                  



43

نص�وص اتفاق�ات جني�ف، وتعتم�د يف ذل�ك ع�ىل وص�ف أنش�طتهم التي 
يقوم�ون هب�ا ملقاومة االحت�الل بأهنا من قبي�ل أعامل اإلره�اب والتخريب، 

=       انظر: صالح الدين عامر، املرجع السابق، ص562.  
ويعلق »ماكد وجل« عىل حكم املحكمة العس�كرية اإلرسائيلية بقوله: أن التفس�ري   
اإلرسائييل لرشوط املعاهدة كام عكس�تها أس�انيد املحكمة يف ه�ذه القضية ال تربره 
األعامل التحضريية أو التفس�ريات الرس�مية لنصوص معاه�دة جنيف، فاملتهمون 
أعض�اء يف إح�دى منظامت حترير فلس�طني، وقد أرسهت�م )إرسائيل( بين�ام كانوا يف 
عمله�م بالضفة الغربية املحتلة، ويف وقت أرسهم كانوا يرتدون الزي العس�كري، 
وكان�وا حيملون الس�الح، وكذل�ك هويات عس�كرية تعرف بأهنم أعض�اء يف هذه 

اجلبهة متامًا كام تتطلب املادة )17( من اتفاقية أرسى احلرب.
وعليه فقد أمهلت املحكمة مبدأ أساس�يًا من مبادئ اختصاصاهتا، وهو أن حتكم يف   

املوضوع طبقًا لنص املادة )5( من اتفاقية أرسى احلرب.   
  أما بالنس�بة للغ�زو اإلرسائييل للبنان فيذهب »ماكدوج�ل« إىل أن اتفاقيات جنيف 
األربع�ة لس�نة 1949م ترسي ع�ىل أعامل )إرسائي�ل( العدوانية يف لبن�ان، ذلك أن 
نص�وص الربوتوك�ول اإلض�ايف لس�نة 1977م توضح ع�زم املجتم�ع الدويل عىل 
توس�يع معايري امتي�ازات املقاتل�ني بحيث تضم�ن ألعضاء منظمة حترير فلس�طني 

حقهم يف أن يعاملوا كأرسى حرب باملعنى الوارد يف اتفاقيات جنيف.     
انظر: مقال بعوان »السجناء الفلسطينيني املأسورين خالل الغزو اإلرسائييل للبنان،    
ه�ل هم س�جناء ح�رب؟« بقل�م د.جاي مادوج�ل، )جملة احل�ق(، يصدره�ا احتاد 

املحامني العرب، القاهرة السنة 14، األعداد، 1 � 3، 1982م، ص106 � 127.
وي�رى كثري من أس�اتذة القان�ون الدويل وج�وب معاملة أفراد املقاومة الفلس�طينية   
كأرسى ح�رب إذا وقع�وا يف ي�د القوات اإلرسائيلي�ة، أما باعتبار أهن�م يقاتلون إىل 
جان�ب الق�وات اللبنانية )أو غريها من الدول العربية(، وأما باعتبار أهنم يش�كلون 
قوة منظمة تعمل حلس�اب س�لطة غري مع�رتف هبا من القوة املحتج�زة هلم، وهو ما 

نصت عليه )املادة 4وأ/ ثالثًا( من اتفاقية جنيف لعام 1949م.
انظ�ر: مق�ال بعنوان »التدخ�ل اإلرسائييل يف لبن�ان يف نظر قانون احل�رب« بقلم د.   
أريك ديفيد، األس�تاذ املس�اعد بكلية احلقوق بجامعة بروكسل، جملة احلق، املرجع 

السابق، ص78- 105.
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ووص�ف املنظامت الفلس�طينية بأهنا منظ�امت إرهابية، كام تعت�رب )إرسائيل( 
أن وج�ود هذه املنظ�امت ذاهتا خمالف ملبادئ »القانون ال�دويل« رغم اعرتاف 
املجتم�ع ال�دويل برشعيتها، يف الوقت الذي ال تعرتف في�ه إرسائيل بالقانون 

الدويل وتنتهك كل قواعده.

ويتضح لنا أن إرسائيل أقامت نفسها حكاًم عىل رشعية هذه املنظامت مع 
أهنا خصم لدود يف نفس الوقت، وكام رضبت بمعظم قرارات األمم املتحدة 
عرض احلائط، فقد أكدت سياس�تها هذه برفضها املس�تمر لقرارات اهليئات 

الدولية املتعلقة برشعية املقاومة الفلسطينية.

املقاوم�ة  ألف�راد  االع�رتاف  ورفضه�ا  املتط�رف  إرسائي�ل  وموق�ف 
الفلس�طينية بحقه�م يف أن يعامل�وا كأرسى ح�رب يذكرن�ا بموق�ف القيادة 
األملاني�ة خ�الل احل�رب العاملية الثاني�ة حيث مل تعرتف بصف�ة أرسى احلرب 
لرج�ال الكوماندوز امللتحقني بالق�وات النظامية احلليفة، وهناك قرار صادر 
عن املارش�ال )كيتل( قائد اجليش األمل�اين بتاريخ 18 أكتوبر 1942م، ينص 

عىل إعدام هؤالء األفراد إذا وقعوا يف يد القوات األملانية)1( .

وينطبق ما ذكر أعاله عىل األفراد الذين يتطوعون للقتال إىل جانب أحد 
طريف النزاع بدافع رشيف كشعورهم بعدالة القضية التي تطوعوا للقتال من 

أجلها.

)1(  مل تعامل أملانيا رجال املقاومة كأرسى حرب، وقامت بتنظيم إعدامات مجاعية هلم، 
وكمث�ال عىل ذلك قام�ت القوات األملانية بإعدام ثالثة أعض�اء من رجال املقاومة 
الفرنس�ية مع العلم بأهنم كانوا يطبقون رشوط اتفاقية الهاي لس�نة 1907م.وقد 
حكم عىل املارش�ال )كيت�ل( باإلعدام من قبل »حمكمة نورنربج« يف 1أكتوبر س�نة 
1946م، بس�بب إعدامه لرجال الكومان�دوز. األفراد الذين ينطبق عليهم وصف 

.Rousseau, op. cit . p.89 :أرسى احلرب. انظر
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1 .1 .1. 2 األشخاص الذين ال ينطبق عليهم وصف أرسى احلرب
بين�ت املادة الرابع�ة من اتفاقية جني�ف لع�ام 1949م، طوائف األفراد 
الذين ينطبق عليهم وصف أرسى احلرب، وعليه فإن الشخص الذي ال يتبع 
إح�دى هذه الفئ�ات ال يعترب مقاتاًل قانوني�ًا وبالتايل ال يتمتع بوصف أس�ري 

احلرب إذا وقع يف يد العدو.
واألشخاص الذين ال ينطبق عليهم وصف أرسى احلرب هم:

األشخاص الذين ال ينتمون إىل أحد أطراف النزاع ولكنهم يقاتلون مع 
أحدهم طمعًا يف كس�ب مادي رخيص ولي�س بدافع رشيف، ويطلق عليهم 
وصف املرتزق�ة، والوطنيون الذي�ن يلتحقون بقوات األع�داء ليقاتلوا أبناء 
جلدهت�م ووطنهم، ويس�مون باخلونة، واألش�خاص الذي�ن يقومون بأعامل 

التجسس وهم اجلواسيس.
علاًم بأن املبادئ القانونية املسلم هبا يف القوانني الداخلية والقانون الدويل 
عىل حد س�واء، تقيض بأّن الش�ك يفرس ملصلحة املتهم، فإذا كان هناك ش�ك 
حول كون الشخص املقبوض عليه من أرسى احلرب أم أنه ال يعترب كذلك، 
فاملف�روض أن يعترب من أرسى احلرب وأن يتمتع بالضامنات املقررة هلم، إىل 

أن يتضح أمره بواسطة حمكمة خمتصة)1(.
وسنوجز القول يف كل طائفة من هذه الطوائف:

 )1(  تنص املادة الثالثة من اتفاقية جنيف لس�نة 1949م، واملتعلقة بأرسى احلرب عىل 
أنه: »إذا بدا أي ش�ك عىل قيام أش�خاص من الفئات املبينة باملادة )4( بعمل حريب 
ووقعوا يف يد العدو فإن مثل هؤالء األشخاص يتمتعون باحلامية التي تكفلها هذه 

االتفاقية إىل أن حيني الوقت الذي يتقرر فيه أمرهم بواسطة حمكمة خمتصة«.
كام ورد يف امللحق »الربوتوكول« الثاين اإلضايف التفاقية جنيف والصادر عام 1977م،   

أن املتهم يعترب بريئًا إىل أن تثبت إدانته وفقًا للقانون، املادة )6(، الفقرة )2(.
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أواًل: املرتزقة
تعرف املادة )47( من الربوتوكول األول امللحق باتفاقية جنيف املرتزق 

بقوهلا )1(:  املرتزق هو أي شخص:
أ �  جيري جتنيده خصيصًا حمليًا أو يف اخلارج ليقاتل يف نزاع مسلح.

ب �  يشارك فعاًل ومبارشة يف األعامل العدائية.
ج �  حيفزه أساسًا إىل االشرتاك يف األعامل العدائية الرغبة يف حتقيق مغنم 
شخيص، ويبذل له فعاًل من قبل أحد طريف النزاع أو نيابة عنه)وعد 
بتعوي�ض مادي( يتجاوز بإف�راط ما يوعد به املقاتل�ون ذوو الرتب 
والوظائف املامثلة يف القوات املسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع هلم.
د �  وليس من رعايا طرف يف النزاع وال متوطنًا بإقليم يسيطر عليه أحد 

أطراف النزاع.
ه� �  ليس عضوًا يف القوات املسلحة ألحد أطراف النزاع.

و �  وليس موفدًا يف مهمة رس�مية من قبل دولة ليس�ت طرفًا يف النزاع، 
بوصفه عضوًا يف قواهتا املسلحة.

وأرى أن تعب�ري »التعوي�ض امل�ادي« عاجز ع�ن الوفاء باملقص�ود، فقد 
يكون الوعد بكسب جنسية تلك الدولة، أو الزواج بامرأة، أو منصب معني، 
أو غ�ري ذلك من أوجه اإلغراء، أكرب أث�رًا يف اجتذاب مثل هؤالء املرتزقة كام 
هو شأن األشخاص غري األمريكيني الذين جندهتم اإلدارة األمريكية للقتال 
يف الع�راق أو أفغانس�تان مقاب�ل حصوهلم عىل رواتب عالية أو عىل اجلنس�ية 

األمريكية وما زال مثل هذا العرض قائاًم حتى تاريخ إعداد هذا املؤلف.

)1(   الفقرة )2( من املادة )47( امللحق »الربوتوكول« األول اإلضايف التفاقية جنيف املتعلق 
بحامية ضحايا املنازعات الدولية املسلحة، جنيف، سويرسا، 1977م، ص39.
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وم�ن اجلدي�ر بالذك�ر أن اس�تخدام املرتزق�ة يف عمليات القت�ال ظاهرة 
حديثة نسبيًا، عندما جلأت بعض الدول االستعامرية إىل القضاء عىل حركات 
التحرر الوطني يف املناطق التي تقع حتت سيطرهتا عن طريق استخدام هؤالء 
املرتزقة، ومثاهلا املحاوالت التي قامت هبا الربتغال ضد غينيا سنة 1970م، 
فقد اس�تخدمت الربتغال عددًا كبريًا من املرتزقة لإلجهاز عىل حركة التحرر 
الوطن�ي يف غينيا. ك�ام تكرر ذلك يف بعض احل�روب االنفصالية مثل احلرب 
التي ش�نها تش�ومبي حاكم إقليم كاتنجا ع�ىل احلكومة املركزي�ة يف الكونغو 

برازفيل حيث استعان باجلنود املرتزقة يف هذه احلرب)1( .
ونظ�رًا ألن اس�تخدام املرتزقة يش�كل هتدي�دًا خطريًا حل�ركات التحرر 
الوطن�ي ولل�دول حديثة االس�تقالل، فقد أص�درت اجلمعي�ة العامة لأمم 
املتحدة قرارًا وصفت فيه اس�تخدام املرتزقة ملقاومة حركات التحرر الوطني 

بأنه »عمل إجرامي غري مرشوع«)2( .

)1( كام أن زعامء إقليم بيافرا الذين قاموا بمحاولة لالنشقاق عىل الوطن األم »نيجرييا« جلأوا 
أيضًا إىل االس�تعانة باجلنود املرتزقة. انظر: د. عبد العزيز رسحان، القانون الدويل العام، 

املرجع السابق، ص72-70.
انظر تفاصيل مشكلة الكونجو: د. جابر إبراهيم الراوي، األسس القانونية لقوات   

السالم الدولية، مطبعة دار السالم، بغداد، 1979م، ص91-41.
)2( الق�رار الصادر ع�ن اجلمعية العامة لأمم املتحدة بتاريخ 15ديس�مرب 1970م، ويف 
ج�دول األعامل املؤق�ت للدورة الرابع�ة والثالثني للجمعية العام�ة لأمم املتحدة، 
أدرج البن�د املعن�ون »صياغة اتفاقية دولية ملناهضة أنش�طة املرتزق�ة«  وذلك يف عام 
1979م بناء عىل طلب نيجرييا، ويف الدورة اخلامسة والثالثون قررت اجلمعية العامة 
إنش�اء جلنة خمصصة ملوضوع صياغة اتفاقية دولية حلظر جتنيد املرتزقة واستخدامهم 
ومتويله�م وتدريبهم تتكون من )35( دولة عضوًا. وق�د تم تعيني )33( عضوًا من 

الدول ال�)35( األعضاء يف اللجنة، وذلك يف الدورة السادسة والثالثني.
  انظر: القائمة األولية للجمعية العامة لأمم املتحدة،  الدورة السادسة والثالثون، 

1981/3/15م، ص378. 
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وهك�ذا يتض�ح لن�ا أن الش�خص األجنب�ي ال�ذي يلتحق بق�وات أحد 
األطراف املتحاربة ويتخذ من القتال مهنة يكتس�ب منها، ووسيلة للحصول 
عىل املال دون مراعاة للمبادئ والقيم املثىل اإلنسانية التي ال تسمح له بذلك، 
لي�س مقاتاًل قانوني�ًا، ويف حال وقوع�ه يف يد الدولة أو الط�رف الذي حيمل 
الس�الح يف وجه�ه فإن�ه يعترب جم�رم حرب، وحي�ق هلذا الط�رف حماكمته عىل 
اجلرائم التي ارتكبها خالل املدة التي محل فيها السالح، مع حرمانه من كافة 
الضامن�ات املق�ررة ألرسى احلرب، وهي نتيج�ة منطقية للتميي�ز بني املقاتل 

القانوين وغري القانوين، واملقاتل الرشيف وغري الرشيف.

ك�ام أن اس�تبعاد املرتزق�ة م�ن عداد أرسى احل�رب ردع لغريه�م من أن 
حي�ذوا حذوهم. فكام نج�ح املجتمع الدويل يف القضاء ع�ىل القرصنة إىل حد 
بعي�د نتيج�ة ملعاقبة مرتكبي ه�ذه اجلريمة، يمكنه أيض�ًا أن ينجح يف القضاء 
ع�ىل جريمة اس�تخدام املرتزقة بالعق�اب عليها، ويعت�رب حرماهنم من احلامية 
املقررة ألرسى احل�رب، والنظر إىل عملهم بأنه جريمة ترتكب ضد املجتمع 
اإلنس�اين، إحدى الوس�ائل ملحارب�ة هذه الظاه�رة ومكافح�ة أولئك الذين 

ينتهكون القواعد واملبادئ التي يقرها القانون الدويل.

وأرى أنه إذا قام فرد أو جمموعة من األفراد باالنضامم إىل أحد األطراف 
املتحارب�ة، وكان هذا الط�رف معتديًا ومنتهكًا للقوان�ني واألعراف الدولية، 
فإن مثل هؤالء األفراد ال يعتربون أرسى حرب وإنام هم من املجرمني، وحيق 
للط�رف الذي محلوا الس�الح يف وجهه حماكمتهم عىل جريمة محل الس�الح، 
ورب�ام كانت هذه إحدى الوس�ائل للحد من حماوالت العدوان واالس�تيالء 

عىل أرايض الغري بالقوة.
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وينطبق هذا احلكم عىل مجيع األفراد )الذين ال يتبعون القوات النظامية 
للدول التي تقاتل  يف أفغانستان منذ العدوان عليها عام 2001م، ويف العراق 
منذ احتالله عام 2003م، وذلك طمعًا يف مغنم مادي ش�خيص أو احلصول 

عىل اجلنسية األمريكية(.

ثانيًا: اخلونة

ويقص�د هبم الوطنيون الذين يلتحقون بقوات األعداء للقتال ضد أبناء 
وطنهم، وتنص قوانني العقوبات يف معظم دول العامل عىل أنه يف حالة انضامم 
أحد رعاياها إىل قوات دولة معادية فإنه يعترب خائنًا، وإذا ما وقع يف يدها كان 
هل�ا احل�ق يف معاملته كخائن ارتكب جريمة اخليان�ة بحق دولته، وهلا احلق يف 

توقيع العقوبة املقررة هلذه اجلريمة.

وينص قانون العقوبات األردين عىل حكم هذه احلالة بقوله: »كل أردين 
محل السالح، ضد الدولة يف صفوف العدو، عوقب باإلعدام«)1( .

وين�ص أيض�ًا عىل أن: »كل أردين جتند بأي صف�ة كانت يف جيش معاد، 
ومل ينفصل عنه عوقب باألشغال الشاقة املؤقتة، وإن يكن قد اكتسب بتجنيده 

اجلنسية األجنبية«)2( .

)1( امل�ادة )110( فق�رة )1( قان�ون العقوب�ات األردين، جمموعة الترشيع�ات اجلزائية، نقابة 
املحامني، عامن، 1977م، ص136.

)2( املادة )110(   فقرة  )3( املرجع السابق.
وتنص املادة )111( عىل أن: »كل أردين دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل   
هب�ا ليدفعه�ا إىل العدوان ضد الدولة أو يوفر الوس�ائل إىل ذلك عوقب باألش�غال 

الشاقة املؤبدة، وإذا أفىض عمله إىل نتيجة عوقب باإلعدام.« 
وتن�ص املادة )112( عىل أن: »كل أردين دس الدس�ائس ل�دى العدو أو اتصل به   
ليعاونه بأي وجه كان عىل فوز قواته عىل الدولة عوقب باإلعدام«.                = =
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وين�ص قانون العقوبات املرصي عىل أنه: »يعاقب باإلعدام كل مرصي 
التحق بأي وجه بالقوات املسلحة لدولة يف حال حرب مع مرص«)1( .

كام ينص نظام العقوبات للقوات املس�لحة السعودية يف الفصل الرابع منه 
عىل اجلنايات العسكرية الكربى التي تستوجب تطبيق العقوبات اإلرهابية )أي 
القتل، النفي، الطرد املؤبد من السلك العسكري، السجن إىل 15 عامًا( وهي)2( :
أ �  اخليان�ة العظم�ى، ومن ضمنه�ا.. التعاون مع العدو أو مس�اومته يف 

مجيع ما يل بكيان اململكة ومصاحلها السياسية والعسكرية.
ب � اخليانة الوطنية، وتشمل... الدعاية والنرشات واألراجيف الكاذبة 

حلساب العدو، وااللتحاق بجيش العدو.

=    وينص قانون العقوبات  العسكري األردين يف املادة )11( فقرة )4( عىل أنه: »يعاقب 
باإلعدام أي فرد أمّد العدو باألس�لحة  أو الذخائر أو املؤن أو آوى أو أجار عدوًا 
لي�س بأس�ري وهو يعلم بأرسه. ويضي�ف يف الفقرة )5( أو خ�دم خمتارًا يف صفوف 
العدو، أو أمده باملعونة خمتارًا بعد أن أخذ أسري حرب«.املرجع السابق، ص367. 
وتتفق معظم الترشيعات مع قانون العقوبات األردين يف إيقاع عقوبة اإلعدام بحق 
ه�ؤالء اخلونة الذين حيملون الس�الح ويقاتلون إىل جان�ب صفوف األعداء. مثال 
ذلك: املادة )75( فقرة )1( من القانون اجلنائي الفرني واملادة )113( من قانون 

العقوبات البلجيكي. انظر: 
L. Oppenheime: Intemational Law and Treaties, vol.11, (New York, 

1952), p.673 .
)1( امل�ادة )77( قان�ون العقوب�ات امل�رصي. أنظ�ر مقارن�ة ه�ذا النص مع ن�ص املادة 
)273( عقوب�ات لبناين: عبد الفتاح مصطفى الصيف�ي، قانون العقوبات اللبناين، 

دار النهضة العربية للطباعة والنرش، بريوت، 1972م، ص44.
)2( املادة )24( من نظام العقوبات السعودي املشار إليه، الصادر باملرسوم امللكي رقم 

95/8/10 تاريخ 1366/1/11ه�، الطبعة الرابعة عرش، لعام 1423ه�.
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ويستفاد من نصوص هذه املواد أهنا تقيض باستبعاد تطبيق اتفاقية أرسى 
احل�رب ع�ىل رعايا الدولة الذي�ن يلتحقون بقوات األع�داء، ألهنم يرجون 
عىل واجب الوفاء املفروض عليهم جتاه وطنهم. ومن املبادئ املتفق عليها أنه 
ال جي�وز للدولة املحاربة إكراه رعايا األعداء عىل اخلدمة يف قواهتا املس�لحة، 

وبالتايل استخدامهم للقتال ضد أبناء وطنهم. 

وإذا كان الع�رف ال�دويل يق�ر ه�ذا االجت�اه، إال أن هذا املب�دأ، قد تأكد 
بالن�ص عليه باالتفاق�ات واملواثيق الدولية، إذ تن�ص الئحة الهاي للحرب 
الربية سنة 1907م عىل أنه: »ال جيوز للدولة املحاربة أن تكره رعايا خصمها 
عىل االش�رتاك يف عمليات احلرب املوجهة ض�د دولتهم، حتى ولو كانوا قد 

التحقوا يف خدمتها قبل بدء احلرب«)1(

 وجتاوب�ًا م�ع ه�ذا املبدأ تن�ص امل�ادة )50( م�ن اتفاقي�ة أرسى احلرب 
لس�نة 1949م، عىل أن�ه: »ال جيوز إرغام أرسى احلرب ع�ىل القيام باألعامل 
احلربي�ة«، وإن كانت قد أجازت تش�غيلهم يف جماالت العم�ل األخرى التي 
لي�س هلا عالقة مبارشة بأعامل القتال، ورغم هذا التأكيد فإن بعض الدول ما 
زالت ختالف هذا املبدأ  وحتاول إكراه األرسى للقتال أو التجسس ضد أبناء 
وطنهم، وهذا ما فعلته إرسائيل مع األرسى الفلس�طينيني مستخدمة وسائل 

الرتغيب تارة والرتهيب والتعذيب تارة أخرى إلكراههم عىل ذلك)2(
ك�ام تن�ص امل�ادة )40( م�ن اتفاقي�ة جني�ف الرابع�ة ع�ىل أن�ه: »إذا كان 
األش�خاص املحمي�ون من جنس�ية العدو، فال جي�وز إرغامهم إال ع�ىل القيام 

)1(    املادة )33( اتفاقية الهاي، سنة 1907م. انظر املرجع السابق:
International Committee of Red Cross,  op. cit. p.14.   
)2( انظر تقرير الدائرة اإلعالمية بوزارة ش�ؤون األرسى واملحررين غزة، الصادر عام 

2008م.
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بالعمل الذي يلزم عادة لتوفري الغذاء واملأكل وامللبس ووسائل النقل والصحة 
لبني اإلنسان، دون أن يكون له عالقة مبارشة بسري العمليات احلربية«)1(  

األع�داء،  بق�وات  يلتحق�ون  الذي�ن  املواطن�ني  إن  الق�ول  وخالص�ة 
يس�تبعدون من ع�داد أرسى احلرب، ويف حال�ة وقوعهم يف ي�د الدولة التي 
ينتم�ون إليها يكون من حقها حماكمتهم بتهم�ة ارتكاب جريمة اخليانة، طبقًا 
لقان�ون العقوبات الذي يعترب تلك اجلريمة من جرائ�م اخليانة العظمى التي 
يرتكبه�ا الوطني بحق دولته، والذي م�ن املفروض عليه أن يلتزم نحو وطنه 

بواجب اإلخالص والوالء)2(. 

ثالثًا: اجلواسيس
التجسس وس�يلة للحصول عىل املعلومات الالزمة عن قوة األعداء أو 
عددهم أو أسلحتهم أو أماكن تواجد قواهتم أو غري ذلك من املعلومات التي 

يمكن أن يستفيد منها اخلصم )3(.

)1( املادة )40( من اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحامية األشخاص املدنيني وقت احلرب، 
1949م.

)2( انظ�ر: عبد املهيمن بكر، جريمة االلتحاق بقوات العدو، بحث منش�ور بمجلة العلوم 
القانونية واالقتصادية، جامعة عني شمس، العدد الثاين، 1964م، ص515.

)3( التجسس يف اللغة مصدرها حبس اخلرب، وجتسسه أي بحث عنه وفحصه، والتجسس 
هو التفتيش عن بواطن األمور، واجلاس�وس أي العني التي جتس�س األخبار، ومجعها 
جواسيس.كام عرفت املوسوعة العسكرية العربية  التجسس بأنه: »نوع من أنواع العمل 
االس�تخباري هدفه البحث واحلصول عىل املعلومات املتعلقة بدولة ما، ونقلها بطرق 
خاصة إىل مكان آخر بواس�طة عمالء دولة أخرى«.املوس�وعة العس�كرية، املوس�وعة 
العربية للدراس�ات والنرش، ا لطبعة األوىل، بريوت، 1977م، ص350. انظر: س�عد 
إبراهيم األعظمي، جرائم التجس�س يف الترشيع العراقي، »دراس�ة مقارنة«، مؤسسة 

دار الكتب للطباعة والنرش، جامعة املوصل، 1981م، ص15-11.
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وق�د اعتمدت ال�دول واجلي�وش املتحاربة عىل هذه الوس�يلة منذ أقدم 
األزمنة، ويمكن أن تتحقق عملية التجسس باستخدام بعض مواطني الدولة 
املنتفعة نفس�ها س�واًء كانوا من املدنيني أو العس�كريني، أو باس�تخدام بعض 

األفراد املنتمني لدولة أخرى أو لدولة العدو نفسه.

وق�د ورد الن�ص ع�ىل حك�م ه�ذه احلال�ة يف الربوتوكول األول لس�نة 
1977م، املحلق باتفاقية جنيف وذلك يف املادة )46( منه وتنص عىل أنه:  

1� إذا وق�ع ف�رد م�ن القوات املس�لحة لط�رف الن�زاع يف قبضة اخلصم 
أثناء مقارفته للتجس�س، فال يكون له احلق يف التمتع بوصف أس�ري 
احل�رب، وجيوز أن يعامل كجاس�وس، وذلك بغ�ض النظر عن أي 

نص يف االتفاقيات وهذا امللحق »الربوتوكول« )1(.
2 � ال يعد مقارفًا للتجسس فرد القوات املسلحة لطرف النزاع الذي يقوم 
بجمع أو حياول مجع معلومات لصالح ذلك الطرف يف إقليم يس�يطر 

عليه اخلصم، إذا ارتدى زي القوات املسلحة أثناء أدائه هلذا العمل.
3 � اليع�د مقارفًا للتجس�س فرد القوات املس�لحة لط�رف النزاع الذي 
يقيم يف إقلي�م حيتله اخلصم والذي يقوم لصالح الطرف الذي يتبعه 
بجم�ع أو حماول�ة مج�ع معلوم�ات ذات قيمة عس�كرية داخل ذلك 
اإلقليم ما مل يرتكب ذلك عن طريق عمل من أعامل الزيف أو تعمد 

التخفي)2( .

)1( املادة )46( من امللحق »الربوتوكول« األول اإلضايف التفاقية جنيف، الفقرات )1، 2، 
3(،  اللجنة الدولية للصليب األمحر، جنيف، سويرسا، طبعة عام، 1978م، ص38.

)2(   »ال يعترب جاسوسًا إال الشخص الذي يعمل بصورة خفية وحتت غطاءات كاذبة، 
لغرض القيام بجمع املعلومات يف مناطق العمليات احلربية بغية إيصاهلا إىل الطرف 

املعادي«.انظر: عيل أبو هيف، القانون الدويل العام، املرجع ا لسابق، ص815.
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وال يفقد املقيم فضاًل عن ذلك حقه يف التمتع بوضع أس�ري احلرب وال 
جيوز أن يعامل كجاسوس إال إذا قبض عليه أثناء مقارفته للجاسوسية. وينظر 
العرف الدويل هلذا العمل عىل أنه إحدى الرضوريات التي متليها االعتبارات 
احلربي�ة، وذلك حلاجة املح�ارب يف أن يكون عىل بينة م�ن أمر اخلصم الذي 

يقاتله، ومعرفة قواته ومقدرته القتالية.
د طالئ�ع خاصة لعمليات الكش�ف  وهل�ذا نج�د أن معظم اجلي�وش ُتِعِِِ
واالس�تطالع، وعملية احلصول عىل املعلومات عن حتركات قوات األعداء، 
وعن قدرة اخلصم العس�كرية هي وس�يلة مرشوعة من وسائل احلرب، وقد 

تأيد هذا العرف بموجب الئحة الهاي للحرب الربية سنة 1907م)1( .
ويف هذا الصدد علينا أن نفرق بني حالتني)2( :

احلالة األوىل
إذا كان الش�خص املكل�ف باحلص�ول ع�ىل املعلومات، أو ال�ذي يقوم 
بنقله�ا حتى دونام تكليف، هو مواطن يق�وم بذلك خدمة ألمته ووطنه، فهو 

)1( تنص املادة )29(  من الئحة الهاي للحرب الربية لعام 1907م، عىل ما ييل:
      Aperson can only be considered a spy when, acting clandestinely 

or on false pretences. he obtains or endevours to obtain information, 
in the zone of operations of a belligerent, with the intention of com-
municating it to the hostile party. Thus, soldiers not wearing a disguise 
who penetrate into the zone of operations of the hostile army, for the 
purpose of obtaining information are not considered spies. Similarly 
the following are not considered spies :soldiers and civilians and those 
carring out their mission openly ,entrusted with delivery of dispatches 
intended either for their own army or for the enemy’s army.  

.Ibid. p.15 :انظر      
)2( انظ�ر: حمم�ود س�امي جنين�ة، بحوث يف قان�ون احل�رب واحلياد، املرجع الس�ابق، 

ص282-280.



55

هن�ا مواطن خملص، بل رب�ام كان يقوم بتأدية واجب مف�روض عليه معرضًا 
نفسه للخطر، وجمازفًا بحياته.

ويعد من قبيل ذلك ما تقوم به رسايا املراقبة واالستطالع أو االستكشاف 
يف اجليوش سواء كانت تقوم بعملها يف الرب أو البحر أو اجلو، ويف هذه احلالة 
إذا وق�ع أح�د األفراد أو جمموعة منه�م يف يد العدو فإهن�م يعاملون كأرسى 
ح�رب وحيظ�ون بالرعاية الواجبة ل�أرسى. والرشط الوحي�د هو أن يكون 

هؤالء األفراد بزهيم العسكري)1(.

احلالة الثانية
إذا كان الش�خص يقوم بعمل التجسس مع أنه ليس من مواطني الدولة، 
وإنام يفعل ذلك مقابل احلصول عىل املال أو أي منفعة أو كس�ب مادي يس�عى 
لتحقيقه، ففي هذه احلالة يعترب مثل هذا الش�خص جاسوس�ًا خائنًا، ليس من 
وجهة نظر الدولة التي يتجس�س عليها فحس�ب، وإنام من وجهة نظر العرف 
والقان�ون ال�دويل أيضًا، وجتوز حماكمته عىل هذا األس�اس، وإذا وقع يف قبضة 
الدولة التي يعمل ضدها فال يعامل معاملة أرسى احلرب وال يتمتع بالضامنات 
واحلقوق املقررة هلم، ألنه يعترب جمرمًا وجاسوس�ًا يتاجر بام يس�تطيع احلصول 
عليه من معلومات وهو إنام يفعل ذلك بدافع الكسب الدينء ال بدافع رشيف، 

وعليه فإنه حيق هلذه الدولة إيقاع العقوبات املنصوص عليها بحقه)2( .

)1( انظ�ر: امل�ادة )46(، فق�رة )3(، الربوتوك�ول األول امللحق باتفاقي�ة جنيف، املرجع 
السابق، ص38.

)2( حرم�ت امل�ادة )30( من اتفاقية الهاي لس�نة 1907م التعامل الش�ائع الذي كانت 
تس�مح بمقتض�اه ال�دول املتحاربة لنفس�ها إعدام جواس�يس األعداء ف�ور القبض 
عليه�م دون تقديمه�م للمحاكم�ة، ونص�ت عىل أن�ه: »ال جيوز توقي�ع العقوبة عىل 
اجلاسوس إال بعد حماكمته، وصدور حكم عليه هبذه العقوبة بعد ثبوت إدانته«.= =
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وال يغي�ب عن بالنا اس�تثناء مراس�يل الصحف واإلذاع�ات ووكاالت 
األنب�اء الذي�ن يرافقون الق�وات املتحارب�ة وينقلون أخبار القت�ال من ميدان 
املعرك�ة، فهؤالء إنام يقومون بواجبهم يف تقدي�م صورة عام جيري عىل أرض 

املعركة للرأي العام العاملي.
لكن�ي أرى أن�ه إذا قام أحد ه�ؤالء بالتخفي لنقل معلوم�ات معينة من 
ط�رف إىل آخر من األطراف املتحاربة بقص�د اطالعه عىل أرسار عدوه، فإنه 
يف هذه احلالة يعترب جاسوسًا وخائنًا لواجب مهنته، وللطرف اآلخر إذا وقع 

مثل الشخص يف قبضته حماكمته عىل هذه اجلريمة.
وين�ص قان�ون العقوبات العس�كري األردين بش�أن جريمة التجس�س 
ع�ىل أنه: »يعاقب باإلعدام أي فرد ختابر م�ع العدو، أو أعطاه أخبارًا بصورة 

تنطوي عىل اخليانة«)1( .
=    وأضافت املادة )31( من االتفاقية نفس�ها بأنه ال جيوز تقديم اجلاس�وس للمحاكمة 
إال إذا ضب�ط يف حال�ة تلبس، أم�ا إذا كان قد التحق باجليش التاب�ع له ثم وقع بعد 
ذلك باألرس، فإنه يعامل معاملة أرسى احلرب،وال جيوز أن يسأل عام وقع منه قبل 
ذلك من أعامل التجسس، واحلكمة من هذا القيد الذي وضعته اتفاقية الهاي هو 
أن معاقب�ة اجلاس�وس تعت�رب من قبيل الدف�اع الرشعي عن كي�ان الدولة، وال حمل 
هلذا الدفاع إذا كان الفعل قد س�بق وقوعه. انظر: س�عد إبراهيم األعظمي، جرائم 

التجسس يف الترشيع العراقي، املرجع السابق، ص12 �13.
)1(  انظر: نص املادة )11( الفقرة )3( من قانون العقوبات العس�كري األردين رقم 43 
لس�نة 1952م، منش�ور يف اجلريدة الرس�مية، العدد 1113، الصادر عام 1952م، 
ص329. ك�ام تن�ص امل�ادة )115( عىل أن: »كل أردين قدم س�كنًا أو لباس�ًا جلندي 
من جنود األعداء، أو جلاسوس وهو عىل بينة من أمره أو ساعده عىل اهلرب عوقب 
باألشغال الشاقة املؤقتة.«. وتنص املادة )116( عىل أن: »تطبيق العقوبات املنصوص 
عليها يف املواد الس�ابقة إذا وقع الفعل عىل دولة تربطها باململكة معاهدة حتالف ضد 
عدومش�رتك«. وتنص املادة )117( عىل أنه: »ينزل منزلة األردنيني باملعنى املقصود 

يف املواد )111، 116( األجانب الذين هلم يف اململكة حمل إقامة أو سكن فعيل«.
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كام ينص نظام العقوبات للقوات املس�لحة العربية السعودية يف الفصل 
الراب�ع منه عىل اجلنايات العس�كرية الكربى التي تس�توجب عقوبة اإلعدام 

ومنها:

)ج( اخليانة احلربية ومن ضمنها: التجس�س، والس�عي يف االطالع عىل 
أرسار الدول�ة ملصلح�ة الع�دو، والتدم�ري للمؤسس�ات واملنش�آت احلربية، 
وقطع س�بل املواصالت واحليلولة دون تأمينها واستعامهلا خلسة يف مصلحة 
العدو، حرق وإتالف األسلحة واملؤن والذخائر واملهامت العسكرية حلساب 

العدو«)1(.

1 . 1 . 2 التعريف باألرسى يف الرشيعة اإلسالمية

أواًل: األرسى

ه�م الرجال األح�رار العق�الء املقاتل�ون، إذا أخذهم املس�لمون قهرًا. 
ويرج من هذا التعريف النس�اء والصبيان واألرقاء املجانني والشيوخ الذين 
ال قت�ال منه�م وال رأي هلم، وكذلك م�ن أخذ بصلح أو أمان أو أس�لم قبل 
الظف�ر به، فإن هل�ؤالء أحكامًا خاصة هب�م)2( . وإذا كان األرسى هم الرجال 

األحرار املقاتلون، فام حكم الفئات األخرى؟.
يبح�ث الفقهاء يف ب�اب األرسى والغنائم حكم ه�ذه الفئات من رعايا 
األعداء عندما يقعون يف قبضة املسلمني، والرأي الراجح عند الفقهاء حتريم 
قتله�م، ف�ام هو املصري ال�ذي ينتظره�م؟. ذهب أكث�ر الفقهاء إىل أن�ه ينطبق 

)1( امل�ادة )24( فق�رة )ج( من نظام العقوبات للقوات املس�لحة العربية الس�عودية، الصادر 
باملرسوم امللكي رقم 95/8/10 تاريخ 1366/1/11ه�.

)2( انظ�ر: ع�يل بن حممد ب�ن حبيب )امل�اوردي( املتوىف س�نة 450ه� ، األحكام الس�لطانية، 
الطبعة الثانية، مطبعة مصطفى البايب احللبي، 1386ه�، ص136-131.
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عليه�م م�ا ينطبق عىل األرسى م�ن ختيري اإلمام فيهم بني امل�ن والفداء. فكل 
هؤالء يعتربون س�بي ومال، ويكونون ج�زءًا من الغنيمة، ولإلمام أن يفادي 
هبم بغري اس�تطابة قلوب القائمني، ف�إن فاداهم بامل فهو غنيمة مكاهنم، وأن 

فاداهم بأرسى من املسلمني عوض القائمني عنهم من سهم املصالح.
وال جيوز لإلمام أن يفادي بمن حكم بإسالمه، واملفاداة بالسبي ال جتوز 
عند احلنابلة، وال جيوز لإلمام أن يمن عىل السبي إال باستطابة قلوب القائمني 
كام فعل رس�ول اهلل < يف سبي هوازن، وذلك إما بعفوهم عن حقوقهم، أو 

بامل يعوضهم به من سهم املصالح)1( .
ويس�تدل الفقه�اء عىل جواز س�بي النس�اء واألطف�ال بفعل�ه <، فقد 
س�بى نس�اء بني قريظة وذرارهيم، وس�بى ذراري بني املصطلق وقسمهم بني 
أصحاب�ه، ثم منَّ الصحابة عليهم بالعفو عنهم واعتاقهم إكرامًا لرس�ول اهلل 

< بعد أن صاهرهم بزواجه من جويرية بنت احلارث)2( .
وأرى أن قيام الرس�ول < بس�بي ذراري األع�داء كان  نوعًا من أنواع 
املعامل�ة باملث�ل، حيث كان الس�بي يف احلروب أمرًا ش�ائعًا ب�ني األمم، وربام 

)1( انظ�ر: حممود أبو ليل، أس�س العالقة الدولية يف اإلس�الم )رس�الة دكتوراه مقدمة 
جلامع�ة األزه�ر(دار املصطفى للطبع، 1398ه� � 1978م، ص453، وقد أش�ار 
إىل أمحد بن حييى )املرتىض(، البحر الزخار، ج6، الطبعة الثانية مؤسس�ة الرس�الة، 

بريوت، 1394ه� � 1975م، ص406.
)2( وه�ي جويري�ة بنت احلارث ب�ن أيب رضار بن عائذ بن مالك ب�ن جذيمة وجذيمة 
هو املصطلق من خزاعة . س�باها النبي < يوم املريس�يع أي غزوة بني املصطلق. 
وحيث تزوجها أرس�ل الناس ما يف أيدهيم من س�بايا بني املصطلق إكرامَاً لرسول 
اهلل <، توفيت سنة 56ه�.انظر: د. عبد السالم هارون، هتذيب سرية ابن هشام، 
الطبعة السادسة، مؤسسة الرسالة، بريوت، دار البحوث العلمية للنرش والتوزيع، 

الكويت، 1396ه� � 1979م، ص295-294.
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كانت عادة س�بي ذراري األعداء موجودة ألهنم كانوا يعاونون أقوامهم عىل 
القتال، وهو يشء مألوف يف ذلك الزمان، أما يف هذه األيام حيث مل يعد للرق 
وال للس�بي وجود، فإن اإلسالم يس�اير تطور املجتمع اإلنساين، وحيض عىل 

كل ما من شأنه العناية بكرامة اإلنسان وصيانة حقوقه، واحرتام آدميته.

ويعطي اإلسالم مكانة خاصة لرجال الدين الذين ال يتدخلون يف شؤون 
احل�رب والقت�ال، فقد ذهب بع�ض الفقهاء إىل أن الرهب�ان ال جيوز أرسهم، 
ب�ل جي�ب أن يرتكوا وال ي�ؤرسوا، وال جيوز أن يتعرض�وا ألي أذى لقول أيب 
بك�ر الصدي�ق ريض اهلل عنه: »وإنكم س�تجدون أقوامًا حبس�وا أنفس�هم يف 
الصوامع، فذروهم وما حبس�وا أنفس�هم له«)1( أي اتركوهم وعبادهتم وهذا 
ه�و فعل اخللفاء من بعده، ريض اهلل عنهم، بل إن املالكية قد زادوا عىل ذلك 

بأن يرتك اإلمام هلم أمواهلم أيضًا)2( .

ويمكن القول بأن املسلمني إذا حارصوا عدوهم واستسلم هلم بناء عىل 
صل�ح معني، فإن هؤالء قد ال يعتربون أرسى، وإن�ام تنطبق عليهم الرشوط 
الت�ي اتفقوا عليها بموجب ه�ذا الصلح، فالعقد رشيعة املتعاقدين وقد أمرنا 
اهلل س�بحانه وتع�اىل بالوف�اء بالعه�ود واملواثيق، وأجد س�ندًا مل�ا ذهبت إليه 
ِذيَن آَمُن�وا َأْوُفوا بِاْلُعُق�وِد ﴿1﴾{)املائدة( وقوله  ا الَّ َ يف قول�ه تعاىل: ﴿ َي�ا َأهيُّ

تعاىل:﴿َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئواًل ﴿34ً﴾{ )اإلرساء( .

)1(   انظر: الشيخ حممد اخلرضي، إمتام الوفاء يف سرية اخللفاء، املكتبة التجارية الكربى 
بمرص، 1978م، ص20-19.

)2(   أمح�د ب�ن حمم�د بن رش�د )القرطبي( املتوىف س�نة 591ه��، بداي�ة املجتهد وهناية 
املقتصد، الطبعة الثالثة، مطبعة مصطفى البايب احللبي، 1379ه�، ج1، ص32.
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ثانيًا: املستأمنون

املس�تأمن: هو من يدخل دار غريه طالب�ًا احلامية، وقد غلب إطالقه عند 
الفقهاء عىل من يدخل دار اإلسالم بعقد أمان)1( .

ويعط�ى األمان لأف�راد واجلامعات من املرشكني، كأه�ل بلد أو إقليم، 
أو لدولة حربية بأرسها، وال جيوز أن ُيمنع األمان عن أي مرشك أو حمارب، 
ِكنَي  كتابيًا كان أم وثنيًا إال يف حاالت نادرة، لقوله تعاىل: ﴿َوإِْن َأَحٌد ِمَن امْلُرْشِ

ِ ﴿6﴾{ )التوبة(. ٰى َيْسَمَع َكاَلَم اهللَّ اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّ
وقد اختلف الفقهاء يف تأمني األسري من الكفار ويف املسألة قوالن:

القول األول: ذهب املالكية واحلنابلة يف األظهر عنهم والش�افعية إىل أن أمر 
األسري مفوض إىل اإلمام فال جيوز ألحد أن يفتئت عليه بام يمنعه من 

ذلك كقتله أو تأمينه)2( .
الق�ول الث�اين: ذهب احلنفي�ة وبع�ض احلنابل�ة واألوزاعي إىل ج�واز تأمني 
اآلحاد لأس�ري)3(، ويرى احلنفية أن األسري إذ أّمنه غري اإلمام يصبح 

فيئًا، فتقترص فائدة التأمني عىل عصمته من القتل)4( .

)1( حممد أبو ليل، أسس العالقات الدولية يف اإلسالم، املرجع السابق، ص665.
)2( أب�و حمم�د عبد اهلل ب�ن أمحد )ابن قدام�ه(، املغني، الطبع�ة األوىل، مكتب�ة القاهرة، 

1389ه� � 1969م، ج1، ص434.
)3(   ألن زينب بنت رسول اهلل < أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع بعد أرسه فأجاز 
النب�ي أماهن�ا. املحامية وفاء م�رزوق، أرسى احلرب، منش�ورات احللب�ي احلقوقية، 
بريوت، 2004م، 1325ه�، وتشري إىل املوسوعة الفقهية، الكويت، ط2، 1986م.
)4( حممد بن أمحد )الرسخي( املتوىف س�نة 483ه� ، رشح السري الكبري، حتقيق صالح 

الدين املنجد، مطبعة رشكة مرص لإلعالنات 1972م، ج2، ص502 � 503.
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واس�تدل أصح�اب ال�رأي األول عىل ج�واز تأمني اإلمام لأس�ري بأن 
األمان دون املن، فإذا كان لإلمام أن يمن عىل األسري فيجوز له أن يؤمنه. وقد 
روي أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه أمن اهلرمزان وهو أسري)1( . واستدلوا 
عىل عدم جواز تأمني اآلحاد له، بأن األسري قد ثبت فيه حق جلميع املسلمني، 
واإلمام هو الذي ينوب عن املسلمني يف النظر بمقتىض املصلحة، وقيام أحد 

الرعية بتأمينه يفوت حق املسلمني فيه، ويبطل ما ثبت فيه لإلمام)2( .

أم�ا أصحاب الرأي الثاين فقد اس�تدلوا بإطالق النصوص، كقوله >: 
»ذم�ة املس�لمني واح�دة، يس�عى هب�ا أدناهم« فيش�مل ذلك األس�ري وغريه. 
واس�تدلوا كذلك بإجارة أم هانئ لرجلني من أمحائها وبإجارة زينب لزوجها 

إيب العاص بن الربيع)3(. 

املناقشة والرتجيح: 

يمكنن�ا الق�ول بثبوت مرشوعية األم�ان، وبأنه حق لكل ف�رد من أفراد 
املس�لمني ذك�رًا كان أم أنث�ى، ح�رًا كان أم عب�د، وذل�ك باألدلة ال�واردة يف 

الكتاب والسنة، وفعل الصحابة ريض اهلل عنهم. 

)1( أمحد بن احلس�ني )البيهقي(، س�نن البيهقي، الطبعة األوىل، طبعة حيدر أباد، اهلند، 
1356ه�، ج9، ص96.

)2( إبراهيم بن عيل )الش�ريازي( املتوىف س�نة 476ه�، امله�ذب، الطبعة الثانية، مطبعة 
مصطفى البايب احللبي، 1379ه� ، ج2، ص235

)3( أنظر: احلافظ إس�امعيل بن كثر الدمش�قي، املتويف س�نة 774ه�، البداي�ة والنهاية، 
الطبع�ة الثاني�ة، 1977م، النارش مكتبة املعارف، ب�ريوت، اجلزء الثاين، ص300. 

البهيقي، سنن البهيقي، املرجع السابق، ج، ص95. 
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1ـ  القرآن الكريم

َع  ٰى َيْس�مَ ِكنَي اْس�َتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّ ق�ال اهلل تعاىل: ﴿َوإِْن َأَحٌد ِمَن امْلُرْشِ
ِ ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه ﴿6﴾{)التوبة(.  َكاَلَم اهللَّ

وهذه اآلية كانت أصاًل عند الفقهاء يف إباحة تأمني املرشك، وقد توس�ع 
اإلس�الم يف باب األمان، فقرر به عصمة دم املس�تأمن وأوجب عىل املسلمني 
محايت�ه يف نفس�ه ومال�ه م�ا دام يف دار اإلس�الم. ومل يش�رتط إال م�ا يضم�ن 
للمسلني س�المتهم، بأن ال تبدو عىل املس�تأمن مظاهر الركون إىل التجسس 

عىل املسلمني أو الغدر هبم)1(. 

2ـ السنة 

أجازت السنة األمان قواًل، وعماًل، وتقريرًا. 
أ �  القول: قال رس�ول اهلل < )املس�لمون تتكاف�أ دماؤهم، وهم يد عىل من 

سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم( )2( .

)1(   الشيخ حممود شلتوت، تفسري القرآن الكريم، طبع دار القلم، الطبعة الثالثة، القاهرة، 
األمان  منح  حق  يعطي  وهو  اإلسالم  بأن  شلتوت  الشيخ  ص622.ويذكر  1965م، 
لأفراد، ال ينسى حق اإلمام املهيمن عىل شؤون املسلمني بل جعل له بمقتىض تقديره 

لوجوه املصلحة، حق إبطال أي أمان مل يصادف حمله أو مل يستوِف رشوطه. 
الفكر، بريوت، سنة  )2(   أحاديث األحكام، املصنف: عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة، دار 
النرش1414ه�، اجلزء السادس، رشوح احلديث، حاشية الندي عىل بن ماجه، احلديث 

رقم)2683(. 
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وقال أيضًا: )ذمة املس�لمني واحده يس�عى هبا أدناهم، فمن أخفر مسلاًم   
فعلي�ه لعن�ة اهلل واملالئك�ة والناس أمجع�ني، ال يقبل اهلل منه ي�وم القيامة 

رصفًا وال عداًل( )1(.   
ب �  الفع�ل: منح رس�ول اهلل < األمان اجلامعي )الع�ام(، واألمان الفردي 

)اخلاص(. 

وم�ن أمثل�ة األم�ان اجلامعي أن رس�ول اهلل < قال يوم فت�ح مكة )من 
دخل دار أيب س�فيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل املس�جد 

فهو آمن( )2(.

وقد أعطى رسول اهلل < أمانًا فرديًا لصفوان بن أمية، قال ابن اسحق: 
»خرج صفوان بن أمية يريد جدة لريكب منها إىل اليمن، فقال عمري بن وهب: 
يا نبي اهلل إن صفوان بن أمية سيد قومه، وقد خرج هاربًا منك ليقذف بنفسه 
يف البح�ر، فأمن�ه < قال: هو آمن، قال يا رس�ول اهلل فأعطن�ي آية يعرف هبا 
أمانك، فأعطاه رس�ول اهلل < عاممته التي دخل فيها مكة، ثم رجع صفوان 

وأسلم)3(.

أما اإلقرار: فقد أقر رسول اهلل < إجارة أم هانئ لرجلني من املرشكني.

»روى الش�يخان أن أم هان�ئ بن�ت أيب طالب قالت: ملا نزل رس�ول اهلل 
< بأع�ىل مكة فرَّ إيّل رجالن من أمحائي من بني خمزوم وكنت عند جبرية بن 

)1( اإلمام حممد بن إسامعيل )البخاري(، املرجع السابق، ج4، ص71 - 72.
)2( انظ�ر: عبد امللك بن هش�ام، الس�رية النبوية، الطبعة الثاني�ة، مطبعة مصطفى البايب 

احللبي، 1955م، املجلد الثاين، ص402. 
)3( انظر: عبد امللك بن هش�ام، الس�رية النبوية، الطبعة الثانية، املرجع الس�ابق، املجلد 

األول، ص417.
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أيب وه�ب املخزوم�ي، قالت فدخل عيل بن أيب طالب فق�ال: واهلل ألقتلنهام، 
فأغلق�ت عليهام ب�اب بيتي ثم جئت رس�ول اله <، فقال: مرحب�ًا وأهاًل يا 
أم هان�ئ، م�ا جاء ب�ك؟ فأخربته خرب الرجل�ني وخرب عيل، فق�ال: قد أجرنا 
م�ن أجرت، وأمن�ا من أمنت فال يقتلهام«)1(.كام أق�ر < أمان زينب لزوجها 

العاص بن الربيع)2( .

3ـ  فعل الصحابة

من ذلك ما روى الفضل الرقايش قال: حارصنا أهل حصن فكتب عبٌد 
أمانًا يف سهم، ثم رمى به إىل العدو، فكتبنا إىل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه، 

فكتب أنه رجل من املسلمني، وأن أمانه جائز«)3(.

وهك�ذا يتض�ح لنا رجحان رأي الفريق الثاين، ب�أن منح األمان لفرد أو 
جلامعة س�واًء كانوا م�ن جنود األعداء املقاتلني، أم م�ن غري املقاتلني هو حق 
لكل فرد من أفراد املسلمني، برشوط معينة ذكرها الفقهاء، أمهها أن يكون من 
أعطى األمان مس�لاًم بالغًا عاقاًل، وأن ال يكون عقد األمان ضارًا باملسلمني، 
فاجلاس�وس والطالئع التي يرس�لها العدو لالستكش�اف أمام جيوش�ه دون 

)1( املرجع السابق، املجلد األول، ص411.
)2( قال ابن إس�حاق: »ملا خرج رس�ول اهلل < إىل الصبح كام حدثني ابن رومان، فكرب 
وك�رب الن�اس مع�ه رصخت زينب من صفة النس�اء، أهي�ا الناس إين ق�د أجرت أبا 
العاص بن الربيع، قال: فلام سلم رسول اهلل < من الصالة أقبل عىل الناس فقال: 
أهيا الناس هل س�معتم ما س�معت؟ قالوا: نعم، قال أما والذي نفس حممد بيده ما 
علمت بيشء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم،أنه  جيرب عىل املسلمني أدناهم«. ابن 

هشام املرجع السابق، املجلد األول، 658-657.
)3( انظر: الرسخي، رشح السري الكب�ري ، املرجع السابق، ج1، ص256.
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أن يكونوا بالزي العس�كري، ال جيوز إعطاؤه�م األمان للرضر احلاصل من 
ذلك، وقد هنى النبي < عن إحداث الرضر فقال:)ال رضر وال رضار( )1(.

ولق�د طبق املس�لمون هذه النصوص خري تطبي�ق، وجعلوا منح األمان 
واقعًا عمليًا ال فرض�ًا خياليًا، وأوىص بعضهم بعضًا بحفظ األمان واجلوار، 
فلم ينكثوا عهدًا، ومل يس�فكوا لأع�داء دمًا بعد أن منحوهم األمان، بعكس 
ما حدث يف كثري من احلروب سواء يف املايض أو احلارض، حيث يقوم األعداء 
بقتل األرسى بعد أن يمنحوهم العهد واألمان. وهبذا يكون اإلسالم قد أقر 
بقاعدة وجوب منح األمان ملن يطلبه من جنود األعداء، قبل أن تقوم الدول 

بتدوينها يف اتفاقيات جنيف عام 1907م بوقت طويل )2( .

وإذا كان هذا هو حكم األرسى، فام هو حكم اخلونة واجلواسيس؟

ثالثًا: حكم اخلائن واجلاسوس

أهنام ال يعتربان من األرسى ولكل منهام حكم خاص به. 

)1(  انظر: حممد بن عيل )الشوكاين(، نيل األوطار، الطبعة الثانية املرجع السابق، مطبعة 
مصطفى البايب احللبي، 1953م، ج5، ص259.

انظر: تفاصيل رشوط صحة عقد األمان. د. حممد رأفت عثامن، احلقوق والواجبات   
والعالقات الدولية يف اإلسالم، دار اقرأ، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة، 1403ه� 

� 1982م، ص158-157.
ويمك�ن الق�ول بأن طالئع االستكش�اف م�ن جنود األع�داء إذا وقع�وا يف قبضة   
املس�لمني وهم بزهيم العسكري، ودون أن يلجؤوا إىل أي عمل من أعامل التخفي 
فإهنم يعتربون أرسى حرب، أما إن خالفوا ذلك كان عملهم من قبيل التجسس.
انظر: نص املادة )46(، الربوتوكول األول لعام 1977م امللحق باتفاقيات جنيف.  

)2( انظر: نص املادة )23( من اتفاقية ال هاي 1907م.
Ibid.p.19   
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أ � اخلائ�ن: هو املس�لم الذي يقاتل إىل جانب صف�وف األعداء، وبذلك 
يك�ون قد ارتد عن اإلس�الم، وحكم�ه هو القت�ل إذا وقع يف قبضة 
املس�لمني لقول�ه <: »ال حيل دم ام�رئ مس�لم إال بإحدى ثالث: 
النفس بالنفس، والثيب الزاين، والتارك لدينه املفارق للجامعة«)1( .

وهناك رأي يسنده الفقهاء إىل عمر بن اخلطاب بأنه ُيستتاب وُيسجن   
قب�ل أن يقت�ل، عن أنس قال:مل�ا نزلنا عىل »ُتس�رت« قدمت عىل عمر 
ريض اهلل عنه فقال يا أنس الرهط من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن 
اإلس�الم فلحق�وا باملرشكني؟ قال: ي�ا أمري املؤمنني قتل�وا باملعركة، 
فاس�رتجع عمر، قلت وهل كان س�بيلهم إال القتل؟ قال: نعم كنت 

أعرض عليهم اإلسالم فإن أبوا أودعتهم السجن)2( .
ب � اجلاسوس: ال يلو املتجسس عىل املسلمني أن يكون مسلاًم أو ذميًا 

أو حربيًا.

أوال :عقوبة اجلاسوس املسلم

إن قيام املسلم بالتجسس عىل املسلمني لصالح األعداء وإفشاء األرسار 
العس�كرية هلم هو خيانة للمسلمني ومظاهرة ومواالة للمرشكني واهلل تبارك 
ُكْم َأْولَِياَء ُتْلُقوَن  ي َوَعُدوَّ ِذيَن آَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا َعُدوِّ ا الَّ َ وتعاىل، يقول:﴿ َيا َأهيُّ

ِة ﴿1﴾{ )املمتحنة(. إَِلْيِهْم بِامْلََودَّ

)1(   رواه البخاري يف الصحيح، حديث رقم)110(.
)2( الشوكاين، نيل األوطار، املرجع السابق، ج8، ص3.
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وللفقهاء يف عقوبة اجلاسوس املسلم ثالثة آراء)1(:
األول: القتل، وهو مذهب مالك وبعض أصحاب أمحد.

الث�اين: يقتل يف حالة تكرار التجس�س واختاذه عادة، وب�ه قال عبد امللك ابن 
املاجشون من املالكية.

الثال�ث: ال يقت�ل، وإن�ام يع�زره اإلمام بام ي�راه من حبس أو غ�ري ذلك، وهو 
مذه�ب الش�افعية واحلنفي�ة وظاه�ر مذه�ب أمح�د وبع�ض املالكية 

واألوزاعي وابن القيم والشيعة الزيدية.

ومصدر اس�تدالل هذه اآلراء مس�تنبط من قص�ة حاطب ريض اهلل عنه 
وه�ي كام وردت يف صحي�ح البخاري، عن عيل ب�ن أيب طالب ريض اهلل عنه 
ق�ال: بعثن�ي رس�ول اهلل < أن�ا والزبري واملقداد بن األس�ود فق�ال: انطلقوا 
حت�ى تأتوا روضة خاخ ف�إن هبا ظعينة ، ومعها كتاب فخ�ذوه منها، فانطلقنا 
تع�ادى بنا خيلن�ا حتى انتهينا إىل الروض�ة فإذا نحن بالظعين�ة فقلنا اخرجي 
الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لتخرجني الكتاب أو لنلقني الثياب 
فأخرجت�ه م�ن عقاصها)2( ، فأتينا به رس�ول اهلل< فإذا في�ه: من حاطب بن 
أيب بلتع�ة إىل ن�اس من املرشكني من أهل مكة يربهم ببعض أمر رس�ول اهلل 
<، فقال رس�ول اهلل < : يا حاطب: ما هذا؟ قال: يا رس�ول اهلل ال تعجل 
عيّل، إين كنت امرءًا ملصقًا يف قريش ومل أكن من أنفسها، وكان من معك من 
املهاجري�ن هلم قرابات يف مكة حيمون هب�ا أهليهم وأمواهلم فأحببت إذ فاتني 
ذلك من النسب فيهم أن اختذ عندهم يدًا حيمون هبا قرابتي، وما فعلت ذلك 

)1(  املرجع السابق، ج8، ص8 وما بعدها.
)2( عقاصها: ضفائر شعرها.

       انظر: عبد السالم هارون، هتذيب سرية ابن هشام، املرجع السابق، ص248. 
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كفرًا وال ارتدادًا، وال رضاء بالكفر بعد اإلس�الم، فقال رس�ول اهلل <: لقد 
صدقك�م، فقال عمر: يا رس�ول اهلل دعني أرضب عن�ق هذا املنافق، قال: إنه 
شهد بدرًا، ما يدريك لعل اهلل اطلع عىل أهل بدر فقال: »اعملوا ما شئتم فقد 

غفرت لكم«)1( .

وجه استدالل الفريق األول

إن العلة يف عدم قتل حاطب لكونه من أهل بدر، ال لكونه مس�لاًم فقط، 
وه�ذه العل�ة ال توج�د يف غريه، فل�و كان اإلس�الم مانعًا من قتل�ه مل يعلل ما 

خصه فيه، وعىل ذلك فإنه يقتل من جتسس من املسلمني لصالح العدو)2( .

وجه استدالل الفريق الثاين

أن حاطبًا ُأِخذ يف أول فعلة له، ومل يكرر منه التجسس، فلم يقتل، فاملرء 
ال يكون جاسوسًا إال إذا اختذ التجسس عادة له، فيقتل يف هذه احلالة فقط)3(.

وجه استدالل الفريق الثالث

ل�و كان عمل حاطب يس�توجب القتل كفرًا أو حدًا ملا تركه رس�ول اهلل 
<، وانتامؤه إىل أهل بدر ال يمنع من ذلك لو كان مستوجبًا له، ألن الرسول 

)1( أب�و عب�د اهلل حمم�د ب�ن إس�امعيل )البخاري( صحي�ح البخ�اري، املرجع الس�ابق، ج4، 
ص72-71.

)2( الشوكاين، نيل األوطار، املرجع السابق، ج8،ص8.
  حمم�د بن إبراهيم )ابن قيم اجلوزية( املتوىف س�نة 751ه�� زاد املعاد يف هدى خري العباد، 

املؤسسة العربية للطباعة والنرش، بريوت لبنان،ج2، ص68.
)3( تفسري القرطبي، املرجع السابق، ج18، ص53. 
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< حّد بعض البدريني وعّزر بعضًا منهم كذلك، لذا يؤخذ من هذه احلادثة 
أن التجسس ال يوجب القتل)1( .

الرتجيح

الراجح أن يفوض أمر اجلاس�وس املس�لم إىل اإلمام أو القايض املس�لم 
ليحدد العقوبة املالئمة هلذه اجلناية اخلطرية بام يتناسب وحالة الشخص الذي 
مارسها، واخلطورة التي ترتبت عليها، فإذا مل يكن ملرتكبها تأويل مقبول وال 

عذر معقول فإنه يقتل بعد التأكد من أمره وثبوت األدلة بإدانته.

ثانيًا : عقوبة اجلاسوس الذمي

للفقهاء ثالثة أقوال)2(:
األول: ينق�ض عه�ده ويقت�ل وب�ه ق�ال األئمة مال�ك واألوزاع�ي وأمحد يف 

الراجح.
الث�اين: ال ينق�ض عه�ده بالتجس�س إال أن يكون رشط علي�ه، ولكن يوجع 
عقوبة ويطال حبسه، وهو قول الشافعية وقول مرجوح عند احلنابلة.
الثال�ث: ال ينق�ض عه�ده س�واء رشط علي�ه أم ال، ويوج�ع عقوب�ة يف كلتا 

احلالتني، وبه قال احلنفيون، إال أبا يوسف فقال يقتل.

مالك  بن  كعب  وعزر  بدري،  وهو  مسطح  عىل  القذف  حد   > اهلل  رسول  أقام   )1(
باملقاطعة وهو بدري أيضًا. انظر: ابن هشام، السرية النبوية، املرجع السابق، طبعة 

دار الفكر، بريوت، 1356ه�، 1937م، ج4، ص186 � 194.
)2( الرسخي، رشح السري الكبري، املرجع السابق، ج1، ص305.
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اس�تدل الفري�ق األول بحديث فرات بن حيان فق�د كان من أهل الذمة 
وكان عينًا )أي جاسوس�ًا( أليب س�فيان فأمر الرسول < بقتله، ومل يرفع عنه 
احلك�م إال عن�د اعتناقه اإلس�الم. واس�تدل الفريقان الث�اين والثالث عىل أن 
التجس�س ال ي�زول به إيامن املس�لم ألن اهلل تعاىل قال يف قص�ة حاطب: ﴿َيا 
ُكْم َأْولَِي�اَء ...﴿1﴾{ )املمتحنة(،   ي َوَعُدوَّ ِذيَن آَمُن�وا اَل َتتَِّخُذوا َعُدوِّ �ا الَّ َ َأهيُّ
فاعت�ربه م�ن املؤمنني، فإذا كان إيامن املس�لم ال يزول بالتجس�س فكذلك ال 
ي�زول أم�ان الذمي وال ينق�ض عهده. ومل يف�رق احلنفية ب�ني وجود الرشط 
وعدمه، أما الش�افعية فالتجس�س عندهم ينقض األمان بالرشط، ملكان تأثري 

الرشط عىل العقد)1( .

الرتجيح

أرى أن الراج�ح ه�و رأي الفري�ق الثاين القائلني بأن الذمي إن جتس�س 
وق�د رشط علي�ه أن ال يفع�ل ذل�ك انتق�ض عهده، ألن�ه صار م�ن أهل دار 
اإلس�الم ويض�ع لقانون اإلس�الم، وال ت�الزم بني جريمة التجس�س وذمة 
الذم�ي حتى ينقض عهده إن مل ي�رشط عليه، ولكن حيكم عليه بام يراه اإلمام 
مناس�بًا من العقوبات كالنفي أو احلبس أو القت�ل إذا اقتضت الرضورة وهو 
مذهب اإلمام أيب يوسف. وألن الرسول < أمر بقتل فرات بن حيان وكان 
ذمي�ًا، ففيه دليل عىل جواز قتل اجلاس�وس الذم�ي إن رأى اإلمام أو القايض 
املس�لم ذلك، حتى ُيقىض عىل هذه اجلريمة اخلطرية صونًا لعورات املسلمني 

وأرسارهم.

)1( انظر: الرسخي، رشح السري الكبري، املرجع السابق، ج1، ص305.
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ثالثًا : عقوبة اجلاسوس احلريب 
اتفق الفقهاء عىل أن اجلاسوس احلريب يقتل، ملا روى البخاري عن سلمة 
ابن األكوع قال: »أتى النبي < عني )جاس�وس( وهو يف س�فر، فجلس عند 
بعض أصحابه يتحدث ثم انسل، فقال النبي < اطلبوه فاقتلوه، فسبقتهم إليه 
فقتلته، فنفلني س�لبه«)1( وعند مسلم من رواية عكرمة بلفظ: »فقيد اجلمل ثم 

تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعف ورقة إذ خرج يشتد...« )2( .
قال ابن حجر: »وقد ظهر من رواية عكرمة الباعث عىل قتله، وهو أنه اطلع 
عىل عورة املسلمني وبادر لُيعِلِِم أعداؤهم فيغتنموا غرهتم، وكان يف قتله مصلحة 

للمسلمني« وقال النووي فيه قتل اجلاسوس احلريب وهو باتفاق الفقهاء)3( .
وهذا هو عني العدل والصواب، ألن التجسس عمٌل يفوق يف خطورته سواه 

من األعامل، ونكاية اجلاسوس يف احلرب أشد من نكاية املقاتل الظاهر للعيان.
وهي نفس العقوبة التي يقررها القانون الدويل للجاسوس، وهي عقوبة 

اإلعدام ويكون ذلك بتوافر رشطني:
1� تقديم اجلاسوس للمحاكمة وثبوت إدانته.

2� أن يضبط متلبسًا بحالة التجسس.
أم�ا إذا كان ق�د حل�ق باجليش التابع ل�ه ثم وقع بعد ذل�ك يف األرس فإنه 

يعامل معاملة أرسى احلرب)4( .

)1(   اإلمام أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، فتح الباري برشح صحيح البخاري، 
املرجع السابق، ج6، ص509.

)2( اإلمام مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي املتوىف سنة 261ه�، صحيح مسلم، حتقيق 
حممد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار إحياء الكتب العربية 1955م، القاهرة، ج5، ص150.

)3(  انظر: ابن حجر، املرجع السابق، ج6، ص509.
)4( عيل صادق أبو هيف، املرجع السابق، ص815 � 816.
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1 . 2 معاملة أرسى احلرب
يف العصور القديمة اتصفت معاملة أرسى احلرب بالقس�وة والش�دة، ويف 
غالب األحيان يقتل األسري فور وقوعه يف يد األعداء حتى ال تشغل بأمره الدولة 
أو القوة املحاربة)1(. وجتدر اإلش�ارة إىل أن تعاليم اليهود كام وردت يف التلمود، 
ال تق�يض بقت�ل األرسى فحس�ب ب�ل بقتل مجيع من يق�ع يف أيدهيم من النس�اء 

واألطفال وحتى احليوانات التي توجد يف املدن والقرى املستوىل عليها)2( . 

ويمكن القول بأن هذه التعاليم ربام كانت وراء املذابح واملجازر الرهيبة 
التي تقرتفها إرسائيل بحق الشعب الفلسطيني األعزل والتي متثلت مؤخرَاً يف 
)حمرقة غزة( يف مطلع عام 2009م، حيث قصفت األحياء الس�كنية ومنازل 
املدنيني بالقنابل الفس�فورية احلارقة، وقد بثت وس�ائل اإلعالم هذه املجزرة 

التي مل يسلم منها اإلنسان، وال الشجر، وال احليوان.

ث�م اس�تبدلت ع�ادة قت�ل األرسى باس�رتقاقهم، بحيث أصب�ح يمكن 
تش�غيل األس�ري واالنتفاع به بداًل من قتل�ه. وبتأثري تعاليم األديان الس�اموية 
وكتابات الفقهاء والفالس�فة أصبح يمك�ن افتداء أرسى احلرب، وأخذ هذا 

النظام باالنتشار عىل أوسع نطاق)3(. 

 )1( عبد العزيز عىل مجيع، املرجع السابق، ص208. 
)2( نجيب األرمنازي ، الرشع الدويل، طبعة دمشق ، سنة 1930م، ص10. 

وهذه التعاليم تفرس لنا أيضًا املجازر البشعة التي اقرتفها اليهود أثناء حروهبم السابقة، ونذكر   
منها عىل سبيل املثال جمزرة دير ياسني سنة 1948م ، وجمزرة خميمي صربا وشاتيال سنة 1982م.
)3(  دولة حسني فهمي باشا، حقوق الدول، ترمجة عن الرتكية، حييى بك قدري، ونخله  أفندي 
قلق�اط، املطبعة العمومية ، مرص 1312ه� - 1894م، ص324، فقرة 407، وفيها يقول 
املؤلف: يف االبتداء كان الذي يقع يف اليد من األعداء يقتلونه، ويف القرون الوسطى ُتِركت 

تلك العادة وجرى أصول ختليص األرسى بالفدية. 
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ومتكنت فرنس�ا وإنجلرتا من عقد اتفاق بينهام س�نة 1743م،  أوضحتا 
في�ه قيم�ة املبالغ الت�ي تدفعها الدولة لق�اء افتداء أرساه�ا ، ويف أواخر القرن 
الثام�ن ع�رش تط�ور األم�ر ليش�مل معاه�دة الصداق�ة املربم�ة بني بروس�يا 
والوالي�ات املتحدة س�نة 1785م، إذ كانت توجب عليه�ام معاملة األرسى 
معاملة الئقة، وحتظر حبسهم يف السجون، أو وضع األغالل يف أيدهيم، وأن 
تك�ون أماكن اعتقاهلم صحي�ة، وأن تعطي هلم الفرصة للرتيض وأن يطعموا 

من طعام اجلنود)1(.

ونتيجة للحرب التي اس�تعرت بني أملانيا وفرنسا سنة 1870م، وقع يف 
األرس ع�دد كبري م�ن األفراد حتى أنه نقل إىل أملانيا ما يزيد عىل )380000( 
ثالثامئة وثامنون ألفًا من األرسى الفرنسيني، ولكن كثمرة للتدابري واالتفاقات 
املعقودة بني الطرفني مل يعان األرسى يف معاملتهم ما كانوا يعانونه سابقًا من 

صنوف العذاب والتنكيل. 

ويف مؤمت�ر بروكس�ل 1874م ُعني�ت ال�دول املجتمعة بأم�ر األرسى، 
ووضع�ت نصوصًا تعال�ج أوضاعهم. كام نظمت حال�ة األرسى يف مؤمتري 
اله�اي 1899م ، 1907م، إال أن احل�رب العاملية األوىل 1914� 1918م، 
أثبت�ت ع�دم جدوى ه�ذه االتفاقيات، فاجتم�ع ممثلو الدول يف جنيف س�نة 
1929م، ووضعوا نظامًا متكاماًلَ حلامية أرسى احلرب، وميزة هذه االتفاقية 
أهنا تطبق عىل مجيع الدول املوقعة وغري املوقعة عليها، وكان غرضها الرئيي 

ضامن حسن معاملة األرسى)2(. 

)1(  حممود سامي حنينه ، املرجع السابق ، ص397. 
)2( انظر:  عبد الواحد يوسف ، املرجع السابق، ص199.
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ولك�ن اجلرائ�م التي ارتكب�ت بح�ق األرسى يف احل�رب العاملي�ة الثانية 
)1939� 1945م( أثبت�ت عج�ز ه�ذه االتفاقيات عن محاي�ة أرسى احلرب، 
فج�رى تعديله�ا باتفاقي�ات جني�ف لع�ام 1949م، وتتضمن نص�وص هذه 
االتفاقيات واجبات الدولة احلاجزة نحو األسري، والواجبات امللقاة عىل عاتق 
األسري نفسه، ومعتقالت األرسى، وتشغيل األرسى، وتظلامهتم، ومرتباهتم، 

وتعويضاهتم، وجزاءاهتم، والضامنات التي يمكن اختاذها لصيانة حقوقهم. 

مم�ا تقدم يتضح لنا أن ضحايا احل�رب ويف مقدمتهم األرسى قد كفلت 
هل�م احلامي�ة قواعد دولية عرفية يف ب�ادئ األمر ثم ش�هدت التقنني الدويل يف 
أكثر من مناس�بة، واختذت هذه القواعد ش�كلها النهائي املتطور يف اتفاقيات 

جنيف املربمة عام 1949م. 

وال يفوتن�ي التذك�ري ب�أن ه�ذه االتفاقي�ات أضي�ف إليه�ا ملحقان أي 
»بروتوك�والن« يف املؤمت�ر ال�دويل ال�ذي عقد حت�ت رعاية منظم�ة الصليب 

األمحر الدولية يف جنيف سنة 1977م. 

كام سنتعرض يف املقابل لدراسة أحكام معاملة أرسى احلرب يف الرشيعة 
اإلسالمية. وعليه سنقسم دراستنا يف هذا الفصل إىل مبحثني: 

املبحث األول: حقوق وواجبات أرسى احلرب يف القانون الدويل. 
املبحث الثاين: معاملة أرسى احلرب يف الرشيعة اإلسالمية. 

1 . 2 . 1 حقوق وواجبات أرسى احلرب يف القانون الدويل

تعترب الضامنات واحلقوق الواردة يف اتفاقية أرسى احلرب لسنة 1949م، 
م�ن أهم اإلنجازات الدولية يف جمال رعاي�ة األرسى واحلفاظ عىل كرامتهم، 
ويف الوقت نفس�ه فإن تقرير هذه املبادئ يف معاهدة مجاعية يمثل بحق عالمة 
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من عالمات التقدم اإلنساين يف هذا املضامر. 

وباس�تعراض ما نص�ت عليه االتفاقية من حق�وق وواجبات يتضح لنا 
م�دى التط�ور ال�ذي أحرزه املجتم�ع الدويل يف س�بيل حتقي�ق معاملة أفضل 

ألرسى احلرب. 

1 .2 .1 .1 حقوق األرسى

قبل البدء ببيان هذه احلقوق أذهب إىل القول بأن أس�ري احلرب ال يعترب 
جمرم�ًا يس�توجب العقوبة،إن�ام ه�و أحد ضحايا احل�رب الذين جي�ب العناية 

بأمرهم. 

وقد أش�ارت حمكمة نورنربج إىل ه�ذه احلقيقة بقوهلا: »إن األرس احلريب 
ليس انتقامًا أو عقابًا، وإنام هو جمرد اعتقال حتفظي غرضه الوحيد منع األسري 

من العودة إىل االشرتاك يف القتال، أو املسامهة فيه)1(.

والفكرة السائدة هي أن أرس اجلنود املعادين ليس خطوة جزائية ولكنها 
خط�وة احتياطية تتخذ بحق عدو أعزل من الس�الح. وقد تضمنت اتفاقات 
جنيف عددًا من احلقوق والضامنات املتعلقة بمعاملة أرسى احلرب، وهي: 

(1) Rewiezsacker and Others : Ministries Trials: United States Mil-
itary Tribunal at Nuremberg, vol. 16, (London: Lauter Pacht, 
1965), p. 356. 
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أواًل: احلامية العامة لألرسى )1(

للمح�ارب أن هياج�م مقاتيل الع�دو وأن يقتلهم أو جيرحه�م، ولكنهم 
إذا وقعوا يف يده أو ألقوا س�الحهم، ص�اروا أرسى حرب، يتمتعون باحلامية 

العامة لأرسى والتي تتضمن ما ييل:
1 �  يضع أرسى احلرب لسلطة الدولة اآلرسة وليس للقوات أو األشخاص 
الذين اعتقلوهم، وتعترب الدولة مسؤولة عن كل ما يتعرض له األسري)2(.

2 �  تعترب الدولة احلاجزة مسؤولة عن نقل األرسى)3(.
3 �  جيب أن يعامل األس�ري وفقًا للمبادئ اإلنس�انية، وأي عمل غري مرشوع 
يتسبب عنه موت األسري أو تعريض صحته للخطر يعترب إخالاًل خطريًا 
هب�ذه االتفاقية)4(. ولكن الدول كثريًا ما خت�ل هبذا االلتزام، ومن األمثلة 
ع�ىل ذلك: ما حدث يف احلرب العاملية الثانية حيث كان الوضع القانوين 
ألرسى احلرب مرعبًا، فقد قتل أو توىف أو ُفِقد أكثر من )1.320.000( 
أس�ري أملاين، وكذلك )63.000( أسري إيطايل من أصل )75.000( ، 

و)150.000( أسري ياباين من أصل )615.000( )5(.

(1) D. Jean de preux. Geneva Convention Realative to the Treat-
ment of Prisoners of War. Translated into English from the 
original French by: A.P. De. Heney . International Committee 
of the Red Cross, op.cit., p.12.

)2( اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949م، املادة )12(  فقرة )1(.
)3(  املادة )12( فقرة )2( من االتفاقية.

)4( املادة )13( فقرة )1(. من اتفاقية جنيف الثالثة.
.Rousseau, op. cit. p. 87 :5( انظر(
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وإذا اس�تعرضنا م�ا فعلت�ه اجلي�وش األملاني�ة عن�د اجتياحه�ا لعدد من 
ال�دول األوروبي�ة يف بداية احل�رب العاملية الثانية، وكذلك م�ا اقرتفته قوات 
احللف�اء )الروس واألمريكان، واإلنجليز( عند احتالهلم ألملانيا يف هناية هذه 
احلرب، لوجدنا أهنم قد سفكوا من الدماء واقرتفوا من اجلرائم، واستعملوا 
من األس�اليب الوحش�ية يف معاملة األرسى ما ال تقره الرشائع الس�اموية أو 

القوانني الوضعية أو القيم األخالقية)1(.

ومن األمثلة احلديثة عىل ذلك االهتامات املتبادلة بقتل األرسى وإس�اءة 
معاملته�م ب�ني ال�دول املتصارع�ة يف حرب اخللي�ج األوىل، وقت�ل عدد من 
األرسى العراقي�ني ع�ىل يد القوات األمريكية وقد ش�اهد العامل عرب وس�ائل 
اإلعالم عمليبة إطالق الرصاص عىل األرسى واجلرحى يف مسجد الفلوجة 
ع�ام 2005)2(، وكذل�ك املجازر وعملي�ات القتل الت�ي ترتكبها )إرسائيل( 

)1 ( عثامن الرشقاوي ، رشيعة القتال يف اإلسالم، املرجع ا لسابق. ص59. 
)2 (   تن�ص امل�ادة )23(: »ع�ىل عدم ج�واز قتل األرسى، أو االمتن�اع عن منح األمان 
لق�وات األع�داء الت�ي تلق�ي الس�الح، أو تصبح عاجزة ع�ن القت�ال أو ترغب يف 

االستسالم.«
(C)It is particulary forbidden to kill or wound  any enemy who. 

having laid down his arms. or no longer having means of 
defence has surrendered at discretion .

(D) It is forbidden to declare that no quarter will be given.
      Ibid. p. 19.  
  انظ�ر: جريدة الرأي ، العدد 5053، 12نيس�ان، 1984م، مقال بعنوان تطورات 
ح�رب اخللي�ج«« حمم�د الرفاع�ي، ص22، ونعني بذلك ما ح�دث يف احلرب بني 

دولتي العراق وإيران.
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بح�ق األرسى الفلس�طينيني)1(. مث�ال ذلك إق�دام الق�وات اإلرسائيلية عىل 
قتل اثنني من األرسى الفلس�طينيني من رجال املقاوم�ة، الذين قاموا بعملية 
تدم�ري »الب�اص« اإلرسائييل الذي كان يقل عددًا م�ن جنود االحتالل داخل 
األرايض املحتل�ة، وامله�م يف األمر أن عملية قتل هؤالء األرسى قد متت بعد 

أن ألقوا أسلحتهم ورفعوا أيدهيم طلبًا لأمان)2( .

)1( ي�روي األس�ري خال�د معايطة وهو أح�د األرسى الذين أفرج عنهم ما ش�اهده من 
جرائ�م القتل فيق�ول: يف ي�وم 1982/7/16، نقلنا إىل معس�كر األنصار، حيث 
اإلره�اب الدم�وي وتدم�ري كل القيم واملب�ادئ اإلنس�انية، وحتطي�م كل القوانني 
واألعراف الدولية، حيث اإلجرام والفظائع ويف  يوم واحد استشهد أربعة أرسى 
نتيجة لوس�ائل التعذيب الوحشية. ويف 1983/12/2م كانت املجن�زرات تدور 
ح�ول املعتق�ل وأطلق اجلن�ود الصهاينة الرصاص علينا فقتل�وا  ثالثة من األرسى 
هم: حممد نعيم )أردين(، حممد ذيب )لبناين( وسهيل أبو الكل )من خميم عني احللوة 
)فلسطيني(، وجرح ثامنية آخرون. ويضيف األسري قائاًل أن هناك )130( شخصًا 
م�ن الذين اعتقل�وا يف أنصار يف قائمة املفقودين، ونحن ع�ىل يقني أن معظمهم قد 
استش�هد أثناء التعذيب، وأن بعضهم قتله جنود االحتالل أثناء التحقيق، وما زال 

الصليب األمحر الدويل يبحث عنهم دون جدوى.
وج�اء يف تقري�ر نرشت�ه صحيف�ة »التايم�ز الربيطانية« ح�ول أوض�اع األرسى  يف   
معتق�ل أنص�ار جنوب لبنان أن س�بعة م�ن املعتقل�ني »األرسى« قد قتل�وا بعد أن 
قي�دوا ورضبوا حتى املوت، ع�ىل أيدي قوات االحتالل اإلرسائييل، ونقل الس�يد 
روبرت فس�ك املراس�ل الصحفي عن ش�اهد عيان قوله، أنه رأى أسريًا يموت يف 
سجن أنصار متأثرًا بجروحه التي أصيب هبا، بعد أن رضبه حارس إرسائييل رضبًا 

مربحًا.
جريدة الدستور ،العدد 5600، السنة 16 � 5 مجادي الثاين 1403ه� ا ملوافق آذار   

1983م، ص1، 23.
)2( وه�ذا الت�رصف يعترب خمالفة خط�رية لنص امل�ادة )130( من اتفاقية جنيف لس�نة 
1949م، انظ�ر: تفاصي�ل هذه العملية، جريدة الرأي ، العدد 5099، 28ش�عبان 

1983م.
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وق�د اعت�ادت الق�وات اإلرسائيلي�ة ع�ىل قت�ل األرسى بع�د أن يلق�وا 
أس�لحتهم، خمالفة نصوص االتفاقات والقوانني الدولية التي حترم مثل هذه 
اجلرائ�م، وذل�ك بعكس املعامل�ة الت�ي يلقاه�ا األرسى اإلرسائيليون الذي 
يقع�ون يف يد ال�دول العربي�ة أو يف يد ق�وات املقاومة الفلس�طينية، وأخص 
بالذكر حادثة استس�الم جمموعة من اجلن�ود اإلرسائيليني بعد حمارصهتم من 
الق�وات املرصية يف حرب رمضان لس�نة 1973م، وب�ام أن إرسائيل اعتادت 
عىل الغدر ونقض العهود فقد خش�يت من استس�الم قواهتا وطالبت أن يتم  
ذل�ك حتت إرشاف اللجنة الدولية للصليب األمحر. ولكن القوات املرصية مل 
تعاملهم باملثل، وإنام عملت عىل توفري احلامية والرعاية التامة هلم. كام وقع يف 
يد القوات السورية )65( أسريًا إرسائيليًا أظهرت جلنة الصليب األمحر مدى 

املعاملة اإلنسانية التي كانوا يتمتعون هبا من جانب السلطات السورية)1(.
كام تأكد رعاية منظمة التحرير الفلس�طينية لأرسى اإلرسائيليني الذين 
وقعوا يف قبضتها خالل عملية غزو لبنان ومعاملتهم معاملة الئقة وقد متكن 
مندوبو اللجنة الدولية للصليب األمحر من زيارهتم بانتظام إىل أن تم اإلفرج 

عنهم يف إطار عملية تبادل األرسى)2(.
ويذهب الفقيه الفرني »ريرت« إىل أن األحكام الواردة يف اتفاقية جنيف 
تعن�ي متتع األرسى يف كثري من النواح�ي بمعاملة تفوق يف وضعها تلك التي 
تتمت�ع هب�ا ق�وات الدولة اآلرسة نفس�ها، وذل�ك فيام عدا حظ�ر اخلروج من 

املعسكرات املعدة العتقاهلم)3( .
)1( انظر: عبد الواحد يوسف الفار، املرجع السابق، ص226-224.

)2( انظ�ر اللجن�ة الدولي�ة للصلي�ب األمح�ر، ع�ام 1982م، أع�امل وأرق�ام ،جنيف، 
سويرسا، ص11.

)3( ذكر ذلك: جعفر  عبد السالم، قواعد العالقات الدولية يف القانون الدويل والرشيعة 
اإلس�المية، الطبع�ة األوىل ، الن�ارش مكتب�ة الس�الم العاملية ، القاه�رة 1401ه� � 

1981م، ص743.
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لكنني أرى أن هذا القول مبالغ فيه، فقد أثبت الواقع عدم دقة ما ذهب 
إليه الفقيه »ريرت« حيث كان متفائاًل أكثر مما جيب، فكم س�مع العامل باألعداد 
اهلائل�ة م�ن األرسى الذي�ن مأوا الس�جون واملعتقالت وذاقوا أبش�ع صور 
القسوة واملعاملة الوحشية، خالفًا ملا تنص عليه اتفاقات جنيف من  رضورة 
املعاملة اإلنس�انية هلم، عالوة عىل املحافظة عىل حياهتم وس�المة أجس�ادهم 

من أن يمسها سوء أو أذى.

ثانيًا: حجز األرسى واحلقوق املتعلقة به

عن�د حجز األرسى جيري تفتيش�هم، واس�تجواهبم، ونقلهم، بعيدًا عن 
ميدان املعركة.

1ـ تفتيش األرسى

للدول�ة اآلرسة احلق يف تفتيش األس�ري، للحصول عىل م�ا بحوزته من 
أس�لحة ومعدات وخرائط، أو أية وثائق عس�كرية أخرى، ولأسري احلق يف 
أن حيتفظ بأدواته اخلاصة كبطاقته الش�خصية، ومالبس�ه العس�كرية، ورتبته 
وأوس�مته، وكل م�ا له قيمة معنوية بالنس�بة له كالصور العائلي�ة مثاًل، أما ما 
يملك�ه من نقود أو م�واد ثمينة أخرى كالقطع الذهبية فيجوز اس�تالمها منه 
بموج�ب حمرض بن�اًء عىل أمٍر من أحد املس�ؤولني، رشيطة أن يعطي األس�ري 

إيصااًل هبا)1( .

)1( املادة )18( اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949م.
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2ـ استجواب األرسى
تن�ص املادة )17( من اتفاقية جنيف لس�نة 1949م ع�ىل أنه: جيب عىل 
األس�ري عند سؤاله أن يفصح عن اسمه ورتبته ورقمه العسكري ومولده)1( ، 
ل�ذا فمن الواجب أن يزود كل مقاتل ببطاقة ش�خصية  تبني هذه املعلومات، 
ويمك�ن أن تش�تمل ع�ىل فصيل�ة دم حامله�ا ل�إلرساع يف إس�عافه إذا وق�ع 
جرحي�ًا، وإذا كان جي�وز للدول�ة اآلرسة توجي�ه ما تراه رضوريًا من األس�ئلة 
واالستفس�ارات، إال أنه ال جيوز هلا اس�تخدام وس�ائل العنف أو التهديد هبا 
إلرغام األس�ري ع�ىل اإلدالء بمعلومات ليس هلا ح�ق يف احلصول عليها. ال 
ش�ك أن بعض الدول املتنازعة تلجأ إىل اس�تخدام وسائل اإلكراه ومن بينها 

)إرسائيل( التي اعتادت عىل تعذيب األرسى أثناء عملية استجواهبم)2( .

ويف حال�ة جل�وء اخلص�م إىل اس�تعامل وس�ائل اإلره�اب والتعذي�ب 
للحصول عىل أرسار عسكرية، جيوز لأسري عدم ذكر املعلومات الصحيحة، 

وليس من حق الدولة احلاجزة إيقاع العقوبة به)3( .

)1( انظر: املادة )17(، فقرة )2( والتي تنص عىل أنه: »إذا أخل األسري بمحض اختياره 
هبذه القاعدة، فإنه قد يتعرض النتقاص املزايا املمنوحة لرتبته أو حالته«.

)2( يف املؤمت�ر ال�ذي عق�د يف )أوس�لو( ذك�ر مواطن�ان نروجيي�ان كان�ت الس�لطات 
اإلرسائيلي�ة ق�د اعتقلتهم يف صيدا ملدة أس�بوع، بتاريخ 13حزي�ران 1982م، أن 
اجلي�ش اإلرسائييل ق�ام باقرتاف ترصفات ش�نيعة بح�ق األرسى يف جنوب لبنان، 
وأعلنوا أهنم شاهدوا جنودًا  إرسائيليني اهنالوا بالرضب حتى املوت عىل األرسى 
الفلس�طينيني، وأن أحد اجلنود اإلرسائيليني قام برضب رجل مسن يبلغ من العمر 
)60(  عامًا حتى قام بتعليقه من قدميه عىل شجرة. )Lemonde( صحيفة لوموند 

الفرنسية، 24حزيران، 1982م
)3( تنص املادة )17( فقرة )4( عىل أنه »ال جيوز االلتجاء إىل التعذيب البدين أو املعنوي 
أو أي نوع من أنواع اإلكراه عىل أرسى احلرب، الستخالص معلومات منهم == 
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ورغ�م أن ال�دول املتحارب�ة كث�ريًا ما ختالف ن�ص امل�ادة )17( املتعلقة 
باس�تجواب األرسى، إال أن بريطانيا قد التزمت هبا يف حرب الفوكالند سنة 

1982م)1( .

3ـ إخالء األرسى

م�ن أوىل واجب�ات الدول�ة اآلرسة نق�ل األرسى بالرسع�ة املمكن�ة إىل 
معس�كرات تم جتهيزها الس�تقباهلم، ويشرتط فيها أن تكون آمنة وبعيدة عن 

موطن القتال، ليكون األرسى يف مأمن من اخلطر)2( .

وبش�كل خاص جيب نقل املرىض واجلرحى وإسعافهم، ويمكن نقلهم 
مؤقتًا إىل خلف خطوط القتال حلاميتهم ومعاجلتهم.

=      م�ن أي ن�وع كان، وأرسى احل�رب الذي�ن يرفض�ون اإلجابة ال جي�ب هتديدهم أو 
إهانتهم أو تعريضهم ألي معاملة سيئة«.

)1(  يف ح�رب الفوكالن�د الت�ي وقعت بني بريطانيا واألرجنتني س�نة 1982م، وقع يف 
يد القوات الربيطانية )11845(  أس�ريًا أرجنتينيًا، وقد طبقت بريطانيا نص املادة 
)17( عند اس�تجواب هؤالء األرسى، كام رفضت طلبًا من احلكومتني الفرنس�ية 
والس�ويدية باس�تجواب ضابط أرجنتين�ي أرس يف 15 إبري�ل 1982م يف جورجيا 
اجلنوبي�ة، ومن املعروف أن�ه كان يامرس عمليات التعذيب، كام اهتم باملش�اركة يف 
اختطاف )14( امرأة من بينهن س�يدتان فرنس�يتان يف 8 ديسمرب 1977م، وسيدة 

سويدية يف 27 يناير )كانون ثاين( 1977م.
وق�د نصح�ت احلكوم�ة الربيطاني�ة احلكومتني الفرنس�ية والس�ويدية باللجوء إىل   
اللجن�ة الدولي�ة للصلي�ب األمح�ر التي أعلن�ت ع�دم اختصاصها بالنظ�ر يف هذه 

القضية.
Chronique de Charles Rousseau – Generale De Droit International 

Public. (Paris: 1982). pp. 724- 773. 
)2(  املادة )19(  فقرة )1( ، اتفاقية جنيف لسنة 1949م.
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وجيب أال يتعرض األرسى ألي خطر أو رضر أثناء نقلهم)1( .

ثالثًا: معسكرات االعتقال والرشوط اخلاصة هبا

حي�ق للدول�ة اآلرسة أن تتخ�ذ االحتياط�ات الالزم�ة للمحافظ�ة ع�ىل 
األرسى، وع�دم متكينه�م من اللح�اق بالقوات الت�ي كانوا حيارب�ون معها، 
هلذا فلها احلق يف اعتقاهلم يف معس�كر خاص ومراقبتهم، واإلرشاف عليهم، 

)1( امل�ادة )19( فق�رة )2( ، )3(. وتن�ص امل�ادة )20( من االتفاقية ع�ىل أنه: »جيب أن 
جيري نقل أرسى احلرب دائاًم بكيفية إنس�انية، ويف ظروف مش�اهبة لتنقالت قوات 

الدولة احلاجزة«.
أما بالنسبة إلجراءات السلطات اإلرسائيلية وقيامها بنقل املعتقلني املدنيني إىل داخل   
إرسائيل فتعترب خرقًا للقواعد الدولية ألن هؤالء األشخاص هم من املدنيني الذين 
يتمتع�ون بحامية ميثاق جنيف يف حالة احلرب، حيث أن ميثاق جنيف يمنع بش�كل 
قاطع أن تقوم  السلطة العسكرية املحتلة بنقل املعتقلني املدنيني من األرايض املحتلة 
إىل أراضيها مهام كانت األسباب التي تدعيها ، كام أن سلطات االحتالل العسكرية 
اإلرسائيلية كانت بكافة إجراءاهتا خترق القوانني الدولية واملبادئ والقيم اإلنسانية، 
وهناك العديد من األدلة تشري إىل أن املعتقلني كانوا ينقلون إىل أماكن اعتقاهلم وقد 
غطي�ت عيوهن�م، وربطت أيدهي�م وراء ظهوره�م، وقد تعرضوا لل�رضب املربح، 
أو أن�ه تم عرضهم بش�كل مقص�ود إليذائهم، وجرح كرامته�م، وقد جرى اعتقال 
أعداد كبرية من س�كان املخيامت الفلس�طينية وعرضهم أمام اإلرسائيليني يف املدن 
اإلرسائيلية، علاًم أن عددًا من املعتقلني قد القوا حتفهم أثناء عملية نقلهم التعذيبية 
م�ن لبنان إىل داخ�ل إرسائيل، مما يعترب إخ�الاًل خطريًا بنص�وص اتفاقات جنيف.
انظ�ر: اتفاقية جنيف الرابعة، املادة )49( والتي تنص عىل ما ييل: »النقل اإلجباري 
الف�ردي واجلامعي، وكذلك ترحيل األش�خاص املحمني م�ن األرايض املحتلة إىل 

أرايض دولة االحتالل، حمظور، بغض النظر عن دواعيه«.
وانظر: جريدة الدس�تور األردنية العدد 5798، تاريخ 3حمرم 1404ه�، املوافق 9   

ترشين أول 1983م، ص23.
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ولك�ن ليس هلا احلق يف حبس�هم إال لرضورة قصوى تتعل�ق بأمن الدولة أو 
بحامية صحتهم، رشيطة أال يستمر هذا اإلجراء بعد زوال األسباب)1( .

ويشرتط أن تتوفر يف هذه املعسكرات كافة الرشوط الصحية، كأن تكون 
معرضة لدخول أش�عة الشمس، واهلواء، وأن تكون خالية من الرطوبة، وأن 
تك�ون مزودة بوس�ائل اإلنارة، والتدفئ�ة، وأدوات مكافح�ة احلريق، وكافة 

األسباب الرضورية للحفاظ عىل صحة األرسى.

ويت�م حج�ز األرسى يف مب�اٍن مقام�ة ع�ىل س�طح األرض، وال جي�وز 
حجزه�م يف أماك�ن غ�ري صحي�ة أو يف باط�ن األرض)2( .وأك�د تقرير صدر 
ع�ن اللجنة الدولية للصليب األمحر أن الدول املش�رتكة يف حرب اخلليج قد 
خالف�ت نصوص اتفاقية جنيف لس�نة 1949م املتعلق�ة هبذا الواجب، ومنذ 
مؤمت�ر مانيال الذي عقد يف نوفمرب 1981م وتؤك�د اللجنة الدولية للصليب 
األمح�ر ع�ىل قلقه�ا املتزايد ألوض�اع أرسى احل�رب العراقي�ة اإليرانية، ألن 
معسكرات االعتقال وأماكن االحتجاز التي يقيمون فيها ال تنطبق أوصافها 
م�ع الرشوط الواردة يف اتفاقي�ة جنيف، والتي وّقعت عليه�ا كل من العراق 

وإيران)3( .

)1( املادة )21(، اتفاقية جنيف لعام 1949م.
)2( املادة )22(، فقرة )1(: »ال حيجز أرسى احلرب إال يف مباٍن مقامة عىل سطح األرض 
تتوافر فيها كل الضامنات الصحية، وال جيوز حجز األرسى يف اإلصالحيات إال 

يف حاالت خاصة تربرها مصلحة األرسى أنفسهم ».
)3( جريدة لوموند تاريخ 18 نوفمرب 1982م، )Lemonde( تبادل الطرفان املتنازعان 
)العراق وإيران ( االهتامات حول قيام كل منهام بانتهاك نصوص اتفاقية جنيف 
يف  املالئمة  الرشوط  توفر  ورضورة  األرسى،  بمعاملة  املتعلقة  1949م،  لعام 
معسكرات االعتقال، مما حدا باللجنة الدولية للصليب األمحر إىل التدخل ومطالبة 
أطراف الن�زاع برضورة التقيد بنصوص هذه االتفاقية، وخالل عام 1981م،   = 
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وم�ن الرضوري أن تكون أماكن االعتقال يف مأمن من النريان وقذائف 
املتحارب�ني، وأن تتوفر فيها املالجئ للوقاي�ة من الغارات اجلوية. وأن تكون 

يف مناطق مالئمة لظروف املعتقلني )1(. 
=        توج�ه رئي�س اللجن�ة الدولية للصليب األمحر، واملندوب العام للرشق األوس�ط يف عدة 

مناسبات إىل العراق وإيران، حلل املشكالت املتعلقة بموضوع األرسى.
وق�د متكن�ت اللجنة الدولي�ة للصليب األمحر من زي�ارة ح�وايل )10000( عرشة آالف   
أس�ري حرب، باإلضافة إىل أنش�طتها املتخذة لصالح السكان املدنيني يف األرايض املحتلة، 
واألف�راد النازحني عىل إث�ر املعارك احلربية، رغ�م تعرضها للعديد م�ن الصعوبات أثناء 

قيامها بمهمتها.
وق�د ق�ام مندوبو ه�ذه اللجنة بزي�ارة أرسى احل�رب اإليرانيني املحتجزين ل�دى العراق   
بمعدل ش�هري منتظ�م، ومتت زيارة )2600( أس�ري حرب إ يراين يف ثالث معس�كرات 
)رم�ادي، املوص�ل، األنب�ار( باإلضافة إىل املستش�فيات العس�كرية التي مت�ت زيارهتا يف 
أواخر عام 1981م، ومن جهة أخرى عمدت اللجنة الدولية إىل التدخل لدى املسؤولني 
العراقيني لكي تكون رشوط االعتقال مالئمة ألحكام اتفاقيات جنيف، وبش�كل خاص 
فص�ل املحتجزي�ن املدنيني ع�ن أرسى احلرب ث�م العمل عىل اإلفراج عنه�م وترحيلهم، 
وق�د وافقت الس�لطات العراقية عىل إعادة )37( مدنيًا إىل وطنهم اس�تجابة لنداء اللجنة 

الدولية.
ك�ام متكن�ت اللجنة من زيارة أرسى احلرب العراقي�ني املحتجزين يف إيران يف بداية األمر،   
ولك�ن الصعوب�ات التي واجهتها اللجن�ة أدت إىل توقفها عن القي�ام بمهمتها اعتبارَاً من 
ش�هر آب/أغس�طس 1981م، ومل تتمك�ن من االس�تمرار يف ه�ذا النش�اط إال بعد مدة 
شهرين.ومن ناحية أخرى متت زيارة حوايل )7000( أسري حرب عراقي يف ثالثة أماكن 

لالحتجاز ويف املستشفيات العسكرية وذلك لغاية عام 1981م.
وع�ىل أثر اجله�ود التي قامت هبا اللجن�ة الدولية لكي جيري نقل مجي�ع أرسى احلرب إىل   
معس�كرات تتناس�ب مع نصوص اتفاقيات جنيف، عمدت السلطات اإليرانية إىل إعداد 
معس�كر جدي�د يف )بارانداك(  حيث نقل ثلثي  جمم�وع أرسى احلرب الذين متت زيارهتم 
سابقًا، كام أدى افتتاح املعسكر الثاين يف )حشامتيه( إىل نقل مجيع أرسى احلرب املذكورين 

إىل معسكرات مطابقة ألحكام املادة )22( من اتفاقية جنيف.
انظر:التقرير السنوي للجنة الدولية للصليب األمحر،عام 1981م،ص51، 52، 53.  

)1( انظر: نص املادة )22( الفقرة الثانية: »أرسى احلرب املحجوزين يف مناطق غري صحية،أو 
حيث يعترب اجلو ضارًا بصحتهم، جيب نقلهم بأرسع ما يمكن إىل مناطق أكثر مالءمةهلم«. 



86

وعن�د وضع األرسى يف معس�كرات االعتقال جيب أن يراعى توزيعهم 
حس�ب جنسياهتم ولغاهتم وعاداهتم، وأن ال يكون هناك أي فصل بينهم إال 
بموافقتهم )1(. وزيادة يف محاية معسكرات األرسى توضع الفته يكتب عليها 
بخ�ط واضح هذه األح�رف: )P.W,orP.G(، حتى تتمك�ن القوات املعادية 

من متييزها وتتجنب قصفها أو مهامجتها)2(.

ك�ام جي�ب أن تتوافر الرشوط املالئمة يف أماكن ن�وم األرسى، من حيث 
س�عتها وع�دم ازدحامها، وتوف�ر املرافق العامة التابعة هل�ا، ووجود األغطية 
الكافي�ة)3(.  وم�ن الرضوري إع�داد أماكن خاص�ة إلقامة النس�اء ونومهن، 

)1( امل�ادة )22( الفق�رة الثالثة: »جتمع الدولة احلاجزة أرسى احلرب يف املعس�كرات أو 
أقس�ام املعس�كرات طبقًا جلنس�ياهتم ولغاهتم وعاداهتم ب�رشط أن ال يفصل هؤالء 
األرسى ع�ن أرسى احلرب التابعني للقوات املس�لحة التي كان�وا يدمون معها يف 

وقت أرسهم إال بموافقتهم«.  
)2( امل�ادة )23( الفق�رة اخلامس�ة: متي�ز معس�كرات أرسى احل�رب يف بح�ر النهار كلام 
س�محت االعتبارات احلربي�ة بحروف ممي�زة )P.W(،) P.G( بحيث توضع بكيفية 
جتعله�ا واضح�ة من اجل�و، عىل أنه يمكن لل�دول املختصة أن تتفق ع�ىل أي طريقة 

أخرى لتمييزها، وال متيز هبذه الكيفية إال معسكرات أرسى احلرب فقط«. 
وه�ذه األح�رف )P. w(،)p.G( تعن�ي )Prisoners of War( و ترمجته�ا » أرسى   

احلرب«.
)3( ناش�دت رابطة عن الدفاع عن حقوق األرسى واملعتقلني الفلس�طينيني يف س�جون 
االحت�الل الرأي الع�ام العاملي، واملؤسس�ات الدولي�ة، ومنظم�ة الصليب األمحر، 
وجلن�ة العفو الدولية، والس�كرتري العام لأم�م املتحدة، التدخ�ل لتحقيق املطالب 

اإلنسانية لأرسى واملعتقلني الفلسطينيني يف سجون االحتالل.
وذل�ك أث�ر اإلرضاب املفت�وح ال�ذي أعلن�ه األرسى واملعتقلون يف س�جن نابلس   
املرك�زي لزيادة عدد الغرف، وتوفري األرسة هلم، وحتس�ني نوعية الغذاء، والس�امح 
هلم بإدخال الكتب واملجالت والقرطاسية وزيادة الوقت املخصص لرؤية الشمس 
واستنشاق اهلواء يف الساحات، وإيقاف استفزازات واعتداءات اجلنود وحرس  =  
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بحيث تك�ون منفصلة عن أماكن الرجال، مع رضورة متتعهن برعاية خاصة 
نظرًا لظروفهن وطبيعتهن. 

وم�ن حق�وق األرسى اجلدي�رة بالذك�ر: حقه�م يف الغ�ذاء والكس�اء 
املالئم�ني، والرعاية الطبية الكافية، وممارس�ة ش�عائرهم الدينية ونش�اطاهتم 

الذهنية والبدنية. 

1 ـ غذاء وكساء األرسى

جي�ب أن تكون وجبات الغذاء اليومية كافية يف كمياهتا وقيمتها الغذائية 
بحي�ث تكفل س�المتهم وبقاءه�م يف حالة صح�ة جيدة. والبد م�ن مراعاة 
أنواع األغذية التي تناس�ب األرسى، وتتفق وعاداهتم، فربام كان نوع الطعام 
الذي تقدمه الدولة األرسة ألفراد قواهتا املسلحة ال يناسب املعتقلني أو أهنم 
ال يتقبلون�ه، أو يكون حمرمًا عليهم تناوله يف رشيعتهم، لذا جيب مراعاة ذلك 
حتى ال يتعرض األرسى لس�وء التغذية مع ما يستتبع ذلك من إحلاق الرضر 

بصحتهم)1( .

=      السجون، واستبدال فرشات األسفنج والبطانيات التي مىض عىل استخدامها أكثر 
من عرش س�نوات وأصبحت سببا رئيسيًا النتشار األمراض اجللدية بني املعتقلني، 
الدس�تور، 16 ش�وال 1404ه� ، املوافق 1984/7/15م ، رق�م العدد 6074، 
ص24. وق�د تأك�د ذات املوق�ف يف إرضاب األرسى الفلس�طينيني املتكرر ما بني 

عامي 1993 � 2000م، وكذلك إرضاهبم عام 2008م.
)1( انظر: املادة )26( فقرة )1( اتفاقية جنيف 1949م. .

قاسى أرسى احللفاء الذين وقعوا يف يد القوات اليابانية كثريًا بسبب عدم اعتيادهم    
عىل تناول الطعام الياباين.

كام حترم الرشيعة اإلس�المية عىل أتباعها تناول الطع�ام املصنوع من حلم اخلن�زير.   
وهب�ذه املناس�بة فمن ال�رضوري أن تتوفر لأرسى األطعم�ة واألرشبة واألدوات 

التي تناسبهم، والتي اعتادوا عىل استعامهلا يف بالدهم.
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وق�د كان�ت امل�ادة )11( من اتفاقية جنيف لس�نة 1949م، تش�رتط أن 
حيص�ل أرسى احلرب عىل نف�س الغذاء الذي تتناوله ق�وات الدولة اآلرسة، 
إال أن ما حدث يف احلرب العاملية الثانية من جتارب أدى إىل تعديل هذا النص 

بحيث يكون الطعام مما يتفق وعادات األرسى يف بالدهم.

وم�ن املتفق علي�ه أن ال جيوز حتت أي ظرف اقتط�اع أي يشء من غذاء 
األرسى كعقوب�ة تأديبي�ة مجاعية)1(، ومن ب�اب أوىل ال جيوز حرماهنم من أي 

وجبة من وجبات الطعام.

أما بالنس�بة لِلباس األرسى، فباإلضافة إىل مالبسهم العسكرية ورتبهم 
وأوسمتهم، جيب عىل الدولة اآلرسة أن تقدم هلم املالبس واألحذية الكافية، 
بحي�ث تكون مالئمة جل�و اإلقليم الذي يقيمون فيه، مع التأكيد عىل رضورة 
إص�الح هذه املالبس وجتديدها واس�تبداهلا بغريها كلام دع�ت احلاجة، وإذا 
كان األرسى يامرس�ون أعاماًل معينة فيجب تزويدهم بمالبس تناسب طبيعة 

عملهم)2(.

وال ب�د من وج�ود مطاعم يف كل معس�كر م�ن معس�كرات االعتقال، 
ع�ىل أن يتوفر فيها كل ما يل�زم األرسى، كاملواد الغذائية، واملالبس الداخلية 
واخلارجية واألحذية والصابون وأدوات االستعامل اليومي، وجيب أن تكون 
أس�عارها معتدلة، تالفيًا ألي اس�تغالل يلحق هبؤالء املعتقلني وكذلك جيب 

رصف األرباح الناجتة عن عمليات البيوع فيام يعود عىل األرسى بالنفع)3( .

)1( تنص املادة )26( فقرة )6( اتفاقية جنيف 1949م، عىل أنه: »من املحظور أن متس 
اإلجراءات التأديبية اجلامعية غذاء األرسى«.

)2( املادة )27(  .
)3( املادة )28(.
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2 ـ العناية الصحية والطبية
والصحي�ة  الطبي�ة  العناي�ة  توف�ري  رضورة  جني�ف  اتفاقي�ات  أق�رت 
ل�أرسى، إذ جيب اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لضامن نظافة املعس�كرات، 
ونظاف�ة األرسى، وكل م�ا من ش�أنه منع انتش�ار األم�راض واألوبئة، وعىل 
وج�ه اخلص�وص البد من وجود املراف�ق الصحية مع املحافظ�ة عىل نظافتها 

باستمرار)1(.
ويف حالة وجود أرسى من النساء ختصص هلن وحدات صحية منفصلة 
ك�ام جيب توفر كميات من املاء والصابون ليتمكن األرسى من العناية بنظافة 

أجسامهم ومالبسهم، ومن الرضوري وجود أماكن خاصة لالستحامم.
ويش�رتط أن يوجد يف كل معس�كر مركز طبي )مس�توصف( يتوفر فيه 
العالج الالزم، والبد من وجود أمكنة خاصة لعزل املصابني بأمراض معدية 
أو أم�راض عقلي�ة إذا دعت احلاجة لذل�ك)2(. وإذا كان من بني األرسى من 
تس�تدعي حالتهم الصحية عالجًا خاصًا، أو عملي�ة جراحية، فيجب نقلهم 
إىل أقرب مستش�فى تتوافر في�ه املعدات الطبية الالزم�ة ملعاجلتهم. وال جيوز 
منع األرسى من مراجعة العيادات الطبية وعرضهم عىل األطباء كلام شعروا 
بحاجته�م للعالج)3(. ومتنح عناية خاصة ل�أرسى العجزة ومكفويف البرص 

واملقعدين واملصابني بأمراض خطرية واجلرحى وما شاهبهم)4(.
وم�ن األفضل أن يتم ترحيل مثل ه�ؤالء األرسى إىل بالدهم، وهذا ما 
حدث يف احلرب العراقية اإليرانية، حيث قام العراق بإطالق رساح )102( 

)1( املادة )29( من اتفاقية جنيف الثالثة.
)2( املادة )30( فقرة )1(. من االتفاقية.

)3(  املادة )30( فقرة )2( ، )4(.
)4( املادة )30( فقرة )2(.
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أسري إيراين، كام قامت إيران برتحيل )62( أسريًا عراقيًا، وقد جرى ترحيلهم 
حتت إرشاف اللجنة الدولية للصليب األمحر)1( .

ويستحسن إجراء فحص طبي لأرسى بشكل عام مرة واحدة يف الشهر 
ع�ىل األقل، للتأك�د من حالته�م الصحية وخلوه�م من األمراض الس�ارية 

واملعدية.

أما بالنس�بة لنفق�ات العالج واألجهزة الطبي�ة فتتحملها الدولة اآلرسة 
نفسها)2( .

3 ـ ممارسة األرسى للشعائر الدينية والنشاطات العقلية والبدنية

جيب عىل الدولة احلاجزة أن توفر لأرسى احلرية التامة ملامرسة شعائرهم 
الدينية)3( ، وأن هتيئ هلم كل ما يلزم ملامرسة نشاطاهتم البدنية، بحيث توفر هلم 

)1( جرى ترحيل هؤالء األرسى خالل ثالث رحالت جوية، فيام بني طهران وبغداد ، 
عن طريق مطار الرنكا »قربص« بتاريخ 16يونيو/ حزيران، 25 أغسطس / آب، 

15ديسمرب/ كانون أول سنة 1981م.
اللجنة الدولية للصليب األمحر ، التقرير السنوي لسنة 1981م، جنيف ، سويرسا،   

ص51.
بينام كانت إرسائيل ترفض ترحيل األرسى املرىض أو اجلرحى والذين هم بحاجة   
للعالج الطبي، كام أن مستوى الرعاية الصحية يف معسكرات االعتقال متدٍن جدًا.
مقال بعنوان: األرسى املنسيون، عن صحيفة، ميدل أيست، جريدة الرأي ، العدد،   

4841، 10 أيلول 1983م، ص1.
)2( املادة )30( فقرة )5(. 

)3( تنص املادة )34( عىل ذلك بقوهلا: » يرتك  ألرسى احلرب احلرية التامة يف ممارس�ة 
واجباهتم الدينية، بام يف ذلك حضور االجتامعات الدينية اخلاصة بعقيدهتم، برشط 
مراعاهتم اإلجراءات النظامية املوضوعة بمعرفة  س�لطات املعس�كر، وتعد أماكن 

مناسبة تقام فيها اخلدمات الدينية«.
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املالعب واألدوات الالزمة ملامرس�ة التامرين واأللعاب واملباريات الرياضية 
للرتويح عن أنفس�هم واملحافظ�ة عىل صحة أبداهن�م، وأن متكنهم من تنمية 
قدراهتم العقلي�ة بتوفري الكتب واملجالت والصح�ف واألجهزة واألدوات 

التي حيتاجوهنا للقيام بأوجه نشاطهم الثقايف. 

رابعًا: تشغيل أرسى احلرب
نتيج�ة للتطور الذي واك�ب معاملة أرسى احلرب، عدل�ت الدول عن 
اس�رتقاق األرسى وتش�غيلهم يف أعامل السخرة، إىل االس�تفادة منهم للقيام 
بأعامل معينة حددهتا اتفاقية جنيف لس�نة 1949م)1(، وبام أن العمل حق من 
حق�وق اإلنس�ان فقد نص�ت هذه االتفاقية ع�ىل أن اهلدف من تش�غيلهم هو 
احلفاظ عىل حالتهم الصحية بش�كل جيد جسميًا ومعنويًا، وليس الستغالل 
قدراهت�م ملصلح�ة الدول�ة اآلرسة بص�ورة قد تؤثر ع�ىل قواهم اجلس�مية أو 

العقلية)2(.   
وق�د أج�ازت امل�ادة )49( م�ن اتفاقية جني�ف للدولة اآلرسة تش�غيل 
األرسى ع�ىل أن تراعي ع�دة رشوط بعضها يتعلق باألفراد، والبعض اآلخر 

يتعلق بنوعية العمل املسموح به.

)1( انظر: نص املادة ) 49 ( فقرة )1(. 
)2( عىل أثر حرب االنفصال األمريكية، وازدياد عدد األرسى، كانت النظرية األمريكية 
الرس�مية ت�رى أن إخض�اع األرسى للعم�ل ال يطب�ق إال هب�دف االنتق�ام منه�م، 
وخالل احلرب العاملية األوىل جرى اس�تخدام إعداد كبرية من أرسى احلرب، فقد 
اس�تخدمت أملانيا 1.200.000 أسري من أصل 1.600.000 أسري، يف أعامل 
خمتلف�ة مما أدى إىل انتقاد ترصف أملانيا خالل أعامل جلنة مؤمتر الس�الم، ويف اتفاقية 
جنيف لسنة 1949م ورد النص بشكل رصيح عىل حق الدول املتحاربة باستخدام 

أرسى احلرب كعامل حسب مقدرهتم باستثناء الضباط. 
ROUSSEAU. Le droit de confilts arms(1983).op.cit.  pp.  91-92 :انظر  
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1ـ الرشوط املتعلقة باألفراد

يستفاد من نصوص االتفاقية ما ييل:
1� جي�وز تش�غيل اجلن�ود األرسى يف األعامل املس�موح هبا، م�ع مراعاة 

سنهم وجنسهم وقدرهتم البدنية.
2� ال جي�وز إكراه الضباط ع�ىل العمل، وإنام حيق هلم إذا رغبوا يف العمل 

أن يطلبوا من تلقاء أنفسهم األعامل التي تتناسب ورتبهم.
3� جيوز تكليف ضباط الصف بالرقابة والتوجيه واإلرشاف.

4� ال جيوز تشغيل النساء إال باألعامل املناسبة هلن، ويف األوقات املالئمة.

2ـ  الرشوط املتعلقة بنوعية العمل

هناك أعامل جيوز تكليف األرسى هبا، بينهام ال جيوز إكراههم عىل القيام 
بغريها من األعامل، وقد بينت ذلك املادة )50( من اتفاقية جنيف.

أ ـ  األعامل التي جيوز تكليف األرسى هبا: 

جيوز للدولة اآلرسة تكليف األرسى بل وإجبارهم عىل القيام باألعامل 
املتصل�ة بخدماهتم ومعس�كرهم، ومثاهل�ا األعامل الالزمة لتنظيم املعس�كر، 
وصيانت�ه ونظافته، وإقامة منش�آته ومبانيه، وإع�داد طعامهم ورشاهبم. وقد 
حددت املادة )50( عىل س�بيل احلرص األعامل التي جيوز إجبار األرسى عىل 
القي�ام هبا، حينام نصت عىل أن�ه)1( »بخالف األعامل املتعلقة بإدارة املعس�كر 
وتنظيم�ه، ال جيوز إرغ�ام األرسى عىل تأدية أعامل أخرى خالف ما هو مبني 

فيام ييل: 

)1( املادة )50( من اتفاقية جنيف اخلاصة بأرسى احلرب لسنة 1949م. 
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1� الزراعة. 
2� الصناع�ات اخلاصة بإنتاج أو اس�تخراج املواد اخلام، في�ام عدا ما اختص 
منها باس�تخراج املعادن والصناعات اآللية أو الصناعات الكياموية، كام 
جي�وز قيامهم باألش�غال العامة وأعامل البناء التي لي�س هلا أي صبغة أو 

غرض حريب. 
3� أعامل النقل والترصف يف األصناف التي ليست هلا صبغة أو غرض حريب. 

4� األشغال التجارية والفنية. 
5� اخلدمات املنزلية. 

6 � خدمات املنافع العامة التي ليس هلا أي صبغة أو غرض حريب )1(. 

ويف حال�ة اإلخ�الل باألحكام املتقدمة جيب أن يس�مح ألرسى احلرب 
بمبارشة حقهم يف الشكوى طبقًا لنص املادة )78( من هذه االتفاقية)2(. 

)1( يف الواليات املتحدة األمريكية اس�ُتخِدم األرسى األمل�ان واإليطاليني لبناء الطرق 
والس�دود يف والية تكس�اس، ويف س�نة 1945م كان 90% م�ن األرسى » األملان 
واإليطالي�ني« يس�تخدمون يف مناط�ق خمتلف�ة يف الوالي�ات املتحدة بأع�امل تتعلق 

باملصلحة العامة. 
Rousseau : Ibid. p.93. 
منح�ت امل�ادة )78( ألرسى احل�رب احل�ق يف أن يبس�طوا ش�كواهم للس�لطات   
العس�كرية، واالتصال بمن�دويب الدولة احلامية يف مجيع املواضي�ع املتعلقة بأحوال 

أرسهم. 
)2( ويس�تفاد م�ن ن�ص امل�ادة )57( أن�ه جي�وز مب�ارشة األرسى ألعامهل�م س�واء يف 
معس�كراهتم، أو يف املؤسس�ات احلكومي�ة، أو العام�ة، ك�ام جي�وز تش�غيلهم لدى 

املؤسسات اخلاصة،أو لدى بعض األفراد رشيطة أن يتمتعوا بنفس الضامنات. 
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ب ـ  األعامل التي ال جيوز إكراه األرسى عىل القيام هبا
عالوة عىل االس�تثناءات الواردة يف املادة )50( السابق ذكرها، أوردت 
امل�ادة )52( بعض القيود اهلامة عىل عمل أرسى احلرب حيث منعت الدولة 

اآلرسة من تكليفهم باألعامل التالية: 
1� األع�امل التي يكون هل�ا أي صبغة أو غرض حريب، وكذلك مجيع األعامل 
الت�ي تتصل بش�كل مبارش باملجهود احلريب)1(  كبناء اجلس�ور عىل الطرق 

التي يمكن أن تستخدمها اجليوش مثاًل.
2� األع�امل الت�ي يك�ون يف أدائها رضر يمك�ن أن يلحق بصحة األس�ري، أو 
خط�ورة عىل حياته أو س�المة جس�مه )2(. ولكن بعض ال�دول خالفت 

ذلك وقامت بتشغيل األرسى بأعامل خطرة )3( . 

)1( خالل احلرب العاملية الثانية اس�تخدمت أملاني�ا أرسى احلرب من الدول احلليفة يف 
أعامل عسكرية مثل بناء التحصينات، ونقل وتوزيع الذخائر. 

Ibid. p. 94. 
)2( تن�ص امل�ادة )52( م�ن اتفاقي�ة جنيف املتعلقة ب�أرسى احلرب عىل أن�ه: » ال جيوز 
اس�تخدام أرسى احل�رب يف عمل غري صح�ي أو خطر ) مامل يتطوع�وا للقيام به(. 
إزال�ة األلغام وما ش�اهبها تعترب من األعامل ذات اخلط�ورة«. والنص عرضة للنقد 
فق�د يكلف األس�ري بعمل غري صح�ي أو خطر ثم تدعي الدول�ة اآلرسة أنه تطوع 

للقيام به. 
)3( خالفت أملانيا هذا البند وقامت بتشغيل األرسى بإزالة األلغام واتبعت اليابان نفس 

األسلوب. 
 Ibid. pp. 724- 773: انظر  

ويف حرب رمضان 1973م اس�تخدمت إرسائيل أرسى احلرب السوريني يف إزالة   
حقول األلغام، مما تس�بب يف وفاة كثري منهم، وقد كان العمل مثار ش�كوى سوريا 

لدى السكرتري العام لأمم املتحدة. 
انظر:  عبد الواحد يوسف ، املرجع السابق، ص230.   
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3ـ  الرشوط املتعلقة بتهيئة الظروف املالئمة للعمل
تش�رتط امل�ادة )51( م�ن اتفاقي�ة جني�ف ع�ىل الدول�ة اآلرسة أن توفر 
الظ�روف املالئم�ة التي متكن األرسى م�ن القيام بالعمل املن�وط هبم، والتي 

يمكن تلخيصها فيام ييل )1(:
1� إعداد ما يلزم لعمل األرسى وخاصة فيام يتعلق باإلقامة والغذاء واملالبس 

وأدوات العمل.
2� ع�ىل الدولة احلاجزة التأك�د من أن الترشيع الوطن�ي واللوائح واألنظمة 
اخلاص�ة بس�المة الع�امل جي�ري تطبيقه�ا وااللتزام هب�ا يف املناط�ق التي 

تستخدم فيها األرسى)2(.
3 � رضورة تدريب األرسى عىل املهارات الالزمة للقيام بأعامهلم.

4� تزويد األرسى بوسائل الوقاية املناسبة للعمل.
4ـ  الرشوط املتعلقة بتنظيم عمل األرسى )3(: 

1� جيب أن ال تزيد مدة العمل اليومي عن املدة املرصح هبا للعامل املدنيني من 
رعايا الدولة اآلرسة يف املنطقة والذين يقومون بنفس العمل)4( .

)1( انظر: نص املادة )51(.
)2( ين�ص قان�ون العم�ل األردين رق�م )21( لس�نة 1960م يف امل�ادة )32( ع�ىل أنه: 
»جيب أن جتهز مجيع مؤسس�ات العمل بأجهزة اإلس�عاف األويل، واملواد الطبية«. 
انظر: املحامي د. هش�ام رفعت هاش�م، رشح قانون العمل األردين، النارش مكتبة 

املحتسب، عامن، األردن، 1973م، ص 137-135.
  ك�ام ينص نظام العمل الس�عودي يف املادة )122( من�ه »عىل كل صاحب عمل أن 
يتخذ االحتياطات الالزمة حلامية العامل من األخطار..« صدر هذا النظام بموجب 

املرسوم امللكي رقم م/51 تاريخ 1426/8/23ه�.
)3( انظر: نص املادة )53( من اتفاقية جنيف املتعلقة بأرسى احلرب.

)4( من املتعارف عليه دوليًا أن مدة العمل جيب أن ال تزيد عن ثامين ساعات يوميًا.
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2� يمنح هؤالء األرسى فرتة كافية من الوقت لالسرتاحة يف منتصف العمل 
اليومي، ويشرتط أن ال تقل عن ساعة.

3� كام يمنحون )24( ساعة متتالية للراحة كل أسبوع.
4� يمنح كل أسري أمىض مدة سنة يف العمل، ثامنية أيام متتالية إجازة بأجر)1( .
5 � إذا كانت طريقة العمل بالقطعة مثاًل، فيجب أن ال يرتتب عىل ذلك زيادة 

وقت التشغيل.

وس�نقوم بتوضي�ح نقطتني هامتني األوىل تتعل�ق بأجور عمل األرسى، 
والثانية تبني املوارد املالية املختلفة هلم.

)1( تعت�رب هذه اإلجازات من الرضورات الالزمة لتجديد نش�اط اإلنس�ان عالوة عىل 
فوائدها االجتامعية والرتفيهية، إذ أهنا متكن األس�ري من مش�اهدة زمالئه وزيارهتم 

واالجتامع هبم، وقضاء حاجاته.
ونظ�رًا لس�كوت االتفاقية وعدم تعرضه�ا ألجرة العامل عن إجازته األس�بوعية،   
ف�إن الدول�ة اآلرسة ملزم�ة بأدائه�ا لأس�ري قياس�ًا ع�ىل التزامه�ا ب�أداء أجره عن 
اإلجازة الس�نوية التي ورد ذكرها بنص رصيح وال ش�ك بأنه حيق لأرسى طلب 
إجازات أخرى، كاإلجازات املرضية مثاًل، وال جيوز خصمها من اإلجازة السنوية 

لأسري.   
  ومن الرضوري أن متنح النساء املتزوجات اإلجازة الكافية واملالئمة لظروفهن يف 

حال الوالدة.
ويذكر األستاذ هشام يف مؤلفه السابق رشح قانون العمل أن تدخل املرشع األردين   
لتحدي�د س�اعات العمل م�ع أن األصل أن يتفق العاقدان ع�ىل رشط عقد العمل، 

كان لعدة أسباب أمهها:
� أن العمل املتواصل يتناىف مع طبيعة البرش.

� أن العمل املتواصل يؤثر تأثريًا ضارًا عىل اإلنتاج كاًم ونوعًا.
� أن العم�ل املتواصل يزيد من احت�امل وقوع إصابات العمل نتيجة اإلرهاق. انظر: 

ص187.
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أ ـ أجور عمل األرسى

يس�تفاد من نص املادة )62( ما ييل: »يعطي أرسى احلرب أجرًا مناس�بًا 
ع�ام يقوم�ون به من عمل يدفع من الس�لطات احلاجزة مب�ارشة، والتي حتدد 
نس�بة األجر بواسطتها)1(، وجيب أن ال تقل األجرة عن ربع فرنك سويرسي 
لي�وم العمل الكامل. وعىل الدولة احلاج�زة أن تبلغ أرسى احلرب، وكذلك 
الدول�ة التي يتبعوهنا بواس�طة الدولة احلامية عن نس�بة أج�ر العامل اليومي 
الت�ي حددهت�ا. وتدفع الدول�ة احلاجزة أج�ر عمل ألرسى احل�رب املكلفني 
بصف�ة دائمة يف تأدية واجبات أو مهام حتتاج إىل مهارة معينة. وكذلك يكون 
احلال بالنس�بة ل�أرسى الذين يطلب إليهم القيام بواجب�ات روحية أو طبية 

ملصلحة زمالئهم.

أم�ا أجر العم�ل اخل�اص بممث�ل األرسى ووكالئه يف ح�ال وجودهم 
فيدفع من الرصيد الناتج من أرباح دكان األسري )الكنتني(، وحتدد نسبة هذا 

األجر بمعرفة ممثل األرسى ويعتمدها قائد املعسكر)2( .

وم�ن اجلدي�ر بالذك�ر أن األرسى ق�د يتعرض�ون لبعض املخاط�ر أثناء 
قيامه�م بتأدية أعامهل�م، كاحلوادث النامج�ة عن العمل، واألم�راض التي قد 
تلح�ق بالعام�ل الذي يامرس عمله م�دة من الزمن واملس�امه بأمراض املهنة، 
فهذه اإلصابات واألمراض التي قد يتعرض هلا األس�ري نتيجة ألدائه للعمل 

)1( انظر: نص املادة )62(، اتفاقية جنيف لعام 1949م.
)2( وتلت�زم الدول�ة اآلرسة، يف ح�ال ع�دم توف�ر مثل ه�ذا الرصيد، ب�أن تدفع هلؤالء 
األرسى )ممثليهم ومس�اعدهيم( األجر املناس�ب لقاء تكليفهم هب�ذا العمل. انظر: 

املادة )62( فقرة )3(.
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املكل�ف به، ربام تس�ببت يف إح�داث عجز دائ�م أو مؤقت، لذل�ك فإنه حيق 
لأسري أن يتقاىض تعويضًا عاداًل عنها.

وُتل�زم االتفاقي�ة الدولة الت�ي يتبعها األس�ري بدفع مثل ه�ذا التعويض 
لأسري املصاب)1( . أما بالنسبة للدولة اآلرسة فإهنا تلتزم بمعاجلة هذا األسري 
وتقدي�م العناية والرعاية الطبية التي حيتاجها، وعليها أن تقوم بمنح األس�ري 
املصاب الشهادات الطبية الالزمة، حتى يتمكن من مطالبة الدولة التي ينتمي 

إليها بالتعويض)2( .

ب ـ املوارد املالية لألرسى

يتكون دخل األرسى من عدة موارد:
1� املبالغ النقدية واألش�ياء النفيس�ة التي كان�ت بحوزهتم عند أرسهم، 
والتي حيق للدولة اآلرسة انتزاعها من األس�ري لقاء تس�ليمه إيصال 

خطي تدون فيه كافة التفاصيل املتعلقة هبا)3( .

)1( تن�ص امل�ادة )68( م�ن اتفاقية جنيف لع�ام 1949م،ع�ىل أن: »أي طلب تعويض 
يقدم من أحد األرسى عن إصابة أو عجز بسبب العمل جيب أن يقدم للدولة التي 
يتبعه�ا عن طريق الدولة احلامية«. ويمكن القول بأن االتفاقية قد جانبها الصواب 
يف ه�ذا الن�ص فاملف�روض أن تتحمل الدول�ة اآلرسة مثل ه�ذه التعويضات ألهنا 
املس�تفيدة من تش�غيله، كام أن التزامه�ا بالتعويض يكون حافزًا هل�ا للمحافظة عىل 

صحة األسري.
)2( انظر: نص املادة )54( من االتفاقية.

)3( تن�ص امل�ادة )59( م�ن اتفاقية جنيف ع�ىل أن: »املبالغ التي  تك�ون قد أخذت من 
أرسى احلرب طبقًا للامدة )18( عند أرسهم جيب أن توضع يف حس�اباهتم اخلاصة 
طبقًا ألحكام املادة )64(، تنص املادة )64( عىل أن حتتفظ الدولة احلاجزة بحساب 

تفصييل لكل أسري«.
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2� األجور التي يمكن أن حيصل عليها األس�ري لقاء قيامه باألعامل التي 
ألزمته الدولة اآلرسة هبا)1(.

3� املرتبات الشهرية التي تدفعها الدولة احلاجزة لأرسى نيابة عن الدولة 
الت�ي يتبعها األرسى، وتكون حماًل للمحاس�بة بعد انتهاء األرس)2( . 
وإذا كان�ت ه�ذه املرتبات ترهق الدول�ة اآلرسة، أو تف�وق كثريًا ما 
تدفعه ألفراد قواهتا املس�لحة، فيجب االس�تمرار يف إضافة املرتبات 
املنصوص عليها حلس�اب األرسى، وأن تسمح هلم برصف دفعات 

معقولة من تلك املرتبات لسد حاجاهتم ونفقاهتم اخلاصة)3(.

)1( انظر: نص املادة )62( والتي سبقت اإلشارة إليها.
)2( تنص املادة )60( فقرة )1( عىل تفاصيل ذلك بقوهلا: »تعطى الدولة احلاجزة مجيع 
أرسى احل�رب، مبلغًا مقدمًا ش�هريًا، حت�دد قيمته بتحويل الفئ�ات اآلتية إىل عملة 

الدولة املذكورة:
الفئة األوىل: األرسى الذين تقل رتبهم عن جاويش، ثامين فرنكات سويرسية.

الفئ�ة الثانية: األرسى من رتبة جاويش، وغريهم من الصف ضباط، أو األرسى من 
الرتب املامثلة اثني عرش فرنكًا سويرسيًا.

الفئ�ة الثالث�ة: الضب�اط أقل م�ن رتبة ميج�ر، أو األرسى من الرتب املامثلة، مخس�ون 
فرنكًا سويرسيًا.

الفئ�ة الرابع�ة: امليج�ر والليفتنان�ت كولوني�ل، والكولوني�ل أو األرسى م�ن الرتب 
املامثلة، ستون فرنكًا سويرسيًا.

الفئة اخلامسة: اجلنرال أو األرسى من الرتب املامثلة، مخسة وسبعون فرنكًا سويرسيًا.
»ع�ىل أن�ه يمكن ألطراف الن�زاع املختصني بواس�طة اتفاقات خاص�ة تعديل قيمة   

هذه املبالغ«.
)3(  املادة )60(  فقرة )2(.
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4� املبال�غ واحل�واالت النقدية املرس�لة إليه�م من دولته�م، وجيب عىل 
الدولة اآلرسة أن تقوم بتوزيعها عىل مجيع األرسى)1( .

اإلعانات النقدية أو العينية املقدمة إليهم من هيئة الصليب األمحر الدويل، 
أو غريها من الدول، أو اهليئات الدولية التي تقوم بمساعدة األرسى)2( .

وباإلضاف�ة إىل ح�ق األرسى يف س�حب دفع�ات م�ن رصيده�م لس�د 
نفقاهت�م الش�خصية جيوز لأس�ري حتويل جزء م�ن رصيده إىل أهل�ه وذويه، 
ع�ىل أن يت�م ذلك وفق إج�راءات معينة، إذ جيب عىل الدول�ة اآلرسة يف هذه 
احلالة أن ترس�ل إخطارًا بذلك إىل الدولة التي يتبعها األس�ري بواسطة الدولة 
احلامية، ويتضمن هذا اإلخطار مجيع التفصيالت والبيانات املتعلقة باألس�ري 
وباألش�خاص املرس�ل إليه�م، ومقدار املبال�غ املحولة مق�درة بعملة الدولة 

احلاجزة، وجيب أن يوقع األسري وقائد املعسكر عىل هذا اإلخطار)3( .

حتتف�ظ الدول�ة احلاجزة بحس�اب ل�كل أس�ري، وكل بند ي�درج يف هذا 
احلس�اب جي�ب أن يوق�ع عليه األس�ري أو ممث�ل األرسى)4( وم�ن الرضوري 
أن تتاح لكل أس�ري التس�هيالت الالزم�ة يف كل وقت للرجوع إىل حس�اباته 
واحلصول عىل نسخ عنها، كام حيق ملندويب الدولة احلامية التفتيش عليها عند 

)1(  تنص املادة )60( عىل ذلك بقوهلا: »تقبل الدولة احلاجزة توزيع املبالغ التي يمكن 
أن تقدمه�ا الدولة التي يتبعها األرسى ع�ىل هؤالء األرسى كمرتبات إضافية هلم، 

برشط أن تكون املبالغ التي تدفع لكل أسري من أرسى كل فئة متساوية«.
)2( انظر: املادة )63( فقرة )أ( من اتفاقية جنيف، والتي تنص عىل أنه: »يسمح ألرسى 

احلرب باستالم اإلعانات النقدية التي ترسل إليهم أفرادًا أو مجاعات«.
)3( انظر: نص املادة )63( فقرة )ج( من االتفاقية.

)4( املادة )64( فقرة )1(.
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زيارهتم ملعس�كرات األرسى)5( وعند انتهاء األرس يتعني عىل الدولة احلاجزة 
أن تعطي األسري بيانًا موقعًا عليه من الضابط املسؤول، موضحًا فيه الرصيد 

الدائم املستحق له.

وتكون دولة األس�ري مس�ؤولة بشأن تسوية أي رصيد يكون مستحقًا له 
ل�دى الدولة احلاجزة عن�د انتهاء مدة األرس. وقد أش�ارت االتفاقية إىل حق 
ال�دول املتنازع�ة يف إج�راء اتفاق�ات خاصة تتعل�ق بتنظيم املعام�الت املالية 

ألرسى احلرب )2(.

خامسًا: حق األرسى يف املراسالت واالتصال باخلارج

جي�ب عىل الدولة اآلرسة إخطار أرسى احل�رب فور وقوعهم يف أرسها 
باإلج�راءات الت�ي تتخ�ذ لتنفي�ذ األح�كام اخلاص�ة بموض�وع االتصاالت 

واملراسالت)3(.

عىل أنه يسمح لأسري بمجرد وقوعه يف األرس أو يف خالل مدة ال تزيد 
عن أس�بوع منذ وصوله إىل معس�كر االعتقال، بأن يكتب مبارشة إىل عائلته 
أو إىل املركز الرئيس ألرسى احلرب، ويكون ذلك عىل البطاقة املعدة حسب 
النم�وذج املرفق باالتفاقي�ة ليتمكن من إعالم أهله وذوي�ه بوقوعه يف األرس 

)1( املادة )65( فقرة )2(.
)2( املادة )66( الفقرات )1، 2، 3(.

)3( انظر: املادة )69(، والتي تنص أيضًا عىل رضورة إبالغ الدولة التي يتبعها األرسى 
هبذه اإلجراءات بواسطة الدولة احلامية.
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وعنوانه وحالته الصحية، وجيب إرس�ال هذه البطاقة بأرسع ما يمكن)1( .كام 
يسمح ألرسى احلرب بإرسال واستالم اخلطابات والبطاقات)2(. 

أم�ا بالنس�بة ل�أرسى الذي�ن مل تصله�م أخبار ع�ن عائالهت�م منذ مدة 
طويل�ة، فيمكنهم إرس�ال برقيات عاجلة، تقيد أجورها عىل حس�اب أرسى 
احل�رب لدى الدولة احلاج�زة، أو تدفع بالعملة التي حت�ت ترصفهم يف حال 
توفره�ا، والقاع�دة العام�ة أن تكت�ب خطاب�ات األرسى بلغته�م الوطني�ة، 

ويمكن ألطراف النزاع  السامح لأرسى بالكتابة بلغات أخرى)3(.

ولأرسى احلق باستالم الطرود التي حتوي مواد غذائية، أو مالبس، أو 
إم�دادات طبية، أو نرشات دينية أو تعليمية، أو أدوات ترفيهية، أو غري ذلك 
مما يمكن أن يس�تفيد منه األرسى كالكتب واألدوات التي تتيح هلم مواصلة 

دراساهتم، أو نشاطاهتم الثقافية والرياضية مثاًل)4(.

)1( انظ�ر: امل�ادة )70(، وتنص أيضًا عىل أنه ال جيوز تأخري هذه املراس�الت، بأي حال 
من األحوال.

)2( عىل أنه إذا رأت الدولة اآلرسة أن من الرضوري حتديد عدد اخلطابات والبطاقات 
التي يرس�لها األس�ري، فال جيوز أن يقل ع�دد اخلطابات عن اثن�ني والبطاقات عن 
أربعة يف كل ش�هر، وهذا بالطبع إن كان األس�ري يرغب باملراسلة. انظر: نص املادة 

)71( فقرة )1(.
)3( انظر: املادة )71( فقرة )3(.

والقيود الوحيدة التي يمكن أن تفرض عىل هذه الرسائل هي التي تقرتحها الدولة   
احلامية ملصلحة األرسى أنفس�هم، أو بواس�طة اللجنة الدولية للصليب األمحر، أو 
أي منظمة أخرى تعاون األرسى فيام يتص برس�ائلهم فقط، بسبب قيود استثنائية 

عىل النقل أو املواصالت. انظر: نص املادة )72( فقرة )ج(.
)4(  تكون رشوط إرسال هذه الطرود موضع اتفاقات خاصة بني الدول ذات العالقة، 

عىل أن ال يرتتب عىل ذلك تأخري وصوهلا لأرسى. ملادة )72( فقرة )د(.
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ويف ح�ال عدم وج�ود اتفاق�ات خاصة بني ال�دول املعنية ح�ول كيفية 
اس�تالم وتوزيع الطرود تطبق القواع�د والتعليامت اخلاصة باإلغاثة اجلامعية 
امللحق�ة هبذه االتفاقي�ة)1(. وال جيوز أن حتد مثل هذه االتفاقات من حق ممثىل 
األرسى يف اس�تالم ط�رود اإلغاثة اجلامعية والقي�ام بتوزيعها أو الترصف هبا 

ملصلحة األرسى.

ك�ام أهنا ال تقيد من حق ممثيل الدول�ة احلامية، واللجنة الدولية للصليب 
األمحر، أو أي منظمة أخرى تقوم بمساعدة األرسى يف اإلرشاف عىل توزيع 
هذه الطرود عىل األش�خاص املرس�لة إليهم. ومن حق الدولة اآلرسة إجراء 
الرقاب�ة عىل ه�ذه املراس�الت والط�رود رشيطة ع�دم تأخريه�ا أو اإلرضار 
بمحتوياهت�ا)2(. ومن اجلدير بالذكر أن اللجنة الدولية الصليب األمحر قدمت 
)40.000( طرد كمس�اعدات لصالح أرسى النزاع العراقي اإليراين خالل 

عام 1982م)3( .

وتعفى مجيع طرود اإلغاثة املرس�لة ألرسى احلرب من رسوم االسترياد 
واجل�امرك وغريه�ا)4( وإذا كان�ت العمليات احلربي�ة حتول دون قي�ام الدول 

)1( تنص التعلي�امت اخلاصة باإلغاثة اجلامعية والواردة بامللحق الثالث التفاقية أرسى 
احلرب بأنه يس�مح ملمثيل األرسى بتوزيع ط�رود اإلغاثة اجلامعية عىل مجيع أرسى 
احلرب، طبقًا لتعليامت واهبيها. كام يسمح هلم بالذهاب إىل نقاط وصول إمدادات 

اإلغاثة حتى يتمكنوا من التحقق من  كمية ونوع الطرود. 
)2( انظر: نص املادة )76( فقرة )1(.

)3( انظر: اللجنة الدولية للصليب األمحر عام 1982م، أعامل وأرقام،ص 11.
)4( تن�ص امل�ادة )74( فق�رة )29( أيضًا عىل إعف�اء مجيع املكاتبات والط�رود واملبالغ 
النقدية املرسلة من أي رسوم بريدية، سواء يف البالد الصادرة منها أو املرسلة إليها 

أو البالد التي متر هبا.
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املختص�ة بالتزامه�ا اخل�اص بضامن نق�ل الط�رود، فيمك�ن أن تتكفل بذلك 
ال�دول احلامي�ة، أو اللجن�ة الدولي�ة للصلي�ب األمح�ر، أو أي منظمة أخرى 

معرتف هبا من قبل أطراف النزاع)1( .

وجي�ب ع�ىل الدول�ة احلاج�زة أن تقدم مجي�ع التس�هيالت الالزمة لنقل 
الط�رود واألدوات واألوراق، واملس�تندات املرس�لة م�ن أرسى احل�رب أو 
إليهم، وذلك عن طريق االستعانة بالدولة احلامية أو املركز الرئيي أل رسى 

احلرب)2( .

)1( يف ح�ال ع�دم وج�ود اتفاق�ات خاصة ب�ني الدول املعني�ة فإن مصاري�ف نقل هذه 
الطرود تكون عل حساب املرسل. انظر: نص املادة )74( فقرة )4(.

)2( ويتم ذلك بوسائل النقل املناسبة: السكك احلديدية، السيارات البواخر، الطائرات. 
وهل�ذا  الغ�رض تعمل األط�راف الس�امية املتعاقدة ع�ىل تزويد الدول�ة احلامية أو 
اللجن�ة الدولية للصلي�ب األمحر أو اجله�ة املكلفة بالنقل بمثل هذه الرس�ائل، كام 
تقوم بمنحها تصاريح املرور الالزمة. انظر: نص املادة )75( فقرة )1(. انظر: نص 

املادة )77( فقرة )1(.
وح�ني دع�ت احلاجة إىل  إرس�ال طرود إغاثة وإس�عافات عاجل�ة إىل قرية تقع يف   
جن�وب لبنان كانت معزولة متامًا بس�ب احلروب، جلأت فرق�ة تابعة للجنة الدولية 

للصليب األمحر إىل الوسيلة الوحيدة للنقل وهي »الدواب« .
انظر: منش�ور بإس�م )اللجنة الدولية للصليب األمحر � ه�ل تعرفها( � طبع اللجنة   
الدولي�ة للصلي�ب األمحر، قس�م الصحافة واإلعالم، جنيف، س�ويرسا، س�بتمرب 

1979م، ص12.
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سادسًا: حق األرسى يف العودة إىل أوطاهنم

1ـ  حاالت اإلعادة إىل الوطن

أ ـ إعادة األرسى إىل أوطاهنم ألسباب صحية

جي�ب عىل الدولة اآلرسة ترحيل األرسى الذين أصيبوا بجراح خطرية، 
نهم من الس�فر،  وإعادهتم إىل بالدهم، بعد أن ينالوا من العناية الطبية ما ُيمكِّ
وينطب�ق نف�س احلك�م ع�ىل األرسى الذي�ن تم ش�فاؤهم ولك�ن ختلف عن 
أصابته�م نق�ص دائم يف حالته�م العقلي�ة أو البدنية. مع العل�م بأنه ال جيوز 

إعادة األسري رغاًم عنه)1(.

ولضامن تنفيذ ذلك نصت االتفاقية عىل تعيني جلان طبية خمتلطة يس�مح 
هلا بزيارة معس�كرات األرسى، وتك�ون مهمتها فحص هذه احلاالت واختاذ 
القرارات املناس�بة بش�أهنا، وتبلغ قراراهت�ا للدول�ة اآلرسة والدولة احلامية، 
واللجن�ة الدولي�ة للصلي�ب األمحر، ولأس�ري ال�ذي فحصت�ه)2(، وال جيوز 

استخدام األسري الذي أعيد إىل الوطن يف اخلدمة العسكرية)3(.

)1( انظر: نص املادة )109( من اتفاقية جنيف لسنة 1949م.
واس�تنادًا إىل ه�ذا الن�ص تم االتف�اق يف إبري�ل 1953م بني قوات األم�م املتحدة   
والق�وات الش�يوعية خالل ح�رب كوريا عىل إع�ادة األرسى امل�رىض واجلرحى، 
حي�ث أعادت ق�وات األمم املتح�دة )16670( أس�ريًا من رجال كوريا الش�املية 

والصني، وأعاد الشيوعيون )684( رجاًل من أرسى األمم املتحدة.
انظر: روبرت ليكي: حرب كوريا، ترمجة اللواء حممد كامل عبد احلميد واملقدم عىل   

طه حبيب، دار النهضة، ص404. 1962م.
)2( انظر: نص املادة )112(.

)3( انظر: املادة )117(.
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وخ�الل احل�رب العاملي�ة الثانية كان تب�ادل األرسى امل�رىض واجلرحى 
حي�دث غالب�ًا وخاصة ما بني بريطانيا وإيطاليا فمثاًل تم إعادة )129( أس�ريًا 
بريطاني�ًا مقاب�ل )913( أس�ريًا إيطالي�ًا يف 8 أبري�ل 1942م، ك�ام ت�م تبادل 
)4834( من األرسى املصابني ما بني بريطانيا وإيطاليا يف 19أبريل و8 مايو 

عام 1943م)1( .
ويف احل�رب العراقي�ة اإليراني�ة قامت الع�راق بإط�الق رساح )190( 
أسريًا من بينهم )87( أسريًا مصابني بجروح أو أمراض خطرية، والباقي من 
النس�اء وكبار الس�ن، كام قامت إيران يف 30 أبري�ل 1983م، بإطالق رساح 
)32( معوق�ًا من األرسى العراقيني، وتم ترحيل هؤالء األرسى إىل بالدهم 

عن طريق تركيا)2(.

ب ـ  اإلفراج عن األرسى عقب انتهاء العمليات احلربية

ال ش�ك أن القيام هبذا اإلجراء هو احلل الطبيعي الذي جيب عىل الدولة 
اآلرسة أن تقوم به عقب انتهاء العمليات العس�كرية. وقد كانت املادة )20( 
م�ن الئح�ة الهاي لس�نة 1907م تن�ص عىل أنه جي�ب أن تتم إع�ادة أرسى 
احل�رب خالل مدة وجيزة، بعد التوقيع عىل معاهدة الس�الم. وحافظت عىل 

هذا املبدأ املادة )75( من اتفاقية جنيف لسنة 1929م)3( .
إال أن اتفاقي�ة جني�ف لس�نة 1949م، مل تتب�ع نف�س النص الس�ابق بل 
أش�ارت إىل أن اإلف�راج ع�ن أرسى احلرب جيب أن يت�م دون أي تأخري بعد 

انتهاء العمليات العسكرية)4(
(1) Ibid. p. 12.  

)2(  صحيفة لوموند الفرنسية، تاريخ 31 يناير، 1984م. 
(1) Ibid. p. 14.  
)4(  تنص املادة )118(  من االتفاقية عىل أنه: »جيب اإلفراج عن األرسى وإعادهتم إىل 

أوطاهنم دون إبطاء بعد توقف العمليات احلربية الفعلية«.
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وإذا كان ال�رشط األس�ايس ال�ذي تلتزم ال�دول بموجب�ه باإلفراج عن 
األرسى هو توقف حالة احلرب إال أنه ال يمنع من اتفاق الدول املتنازعة عىل 
اإلفراج عنهم يف حاالت اهلدنة ووقف القتال بشكل مؤقت)1( وعند اإلعادة 
إىل الوط�ن ت�رد إىل أرسى احل�رب مجي�ع األدوات ذات القيم�ة الت�ي تكون 
بح�وزة الدولة اآلرسة)2( . وأرسى احلرب الذين اقرتفوا جرائم وصدرت أو 
ينتظ�ر أن تص�در بحقهم إج�راءات جنائية جيوز حجزه�م إىل أن تنتهي تلك 

اإلجراءات)3( .

ومن اجلدير بالذكر أن الدول مل تلتزم هبذا املبدأ، فقد كانت عملية اإلفراج 
عن األرسى وإعادهتم إىل أوطاهنم تتم حس�ب ما تراه كل دولة، بسبب املدة 
الزمنية الطويلة التي تفصل بني التوقيع عىل اتفاقية اهلدنة ومعاهدة الس�الم، 
وكذل�ك نظرًا خلش�ية الدولة اآلرسة من أهن�ا إذا قامت بإطالق رساح أرسى 
احلرب قبل التوقيع عىل اتفاقية الس�الم، فإهنم قد يعودون للقتال واملش�اركة 

يف املجهود احلريب لدولتهم.

وق�د قامت الوالية املتحدة بإع�ادة أرسى احلرب التابعني لدول املحور 
يف ع�ام 1947م، وقام�ت بريطاني�ا بإعادهت�م يف ع�ام 1948م،  وفرنس�ا يف 
ديسمرب 1948م، واإلحتاد السوفيتي يف مايو 1950م. وهذا هو موقف اهلند 
نحو أرسى احلرب الباكستانيني يف احلرب التي حدثت يف ديسمرب 1971م، 
حيث رفضت اهلند إعادة )93000( أس�ري باكستاين قبل التوقيع عىل اتفاقية 

)1( م�ن األمثل�ة عىل ذل�ك االتفاق الذي ت�م إبرامه بني مرص وإرسائي�ل يف 11نوفمرب 
1973م قبل انتهاء حالة احلرب وتضمن عملية اإلفراج عن األرسى.

)2( املادة )119( فقرة )2(.

)3( املادة )119( فقرة )5(.
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صلح مع باكستان، ومل تبدأ بإعادة هؤالء األرسى إال بعد التوقيع عىل اتفاقية 
نيودهلي يف 23آب 1973م، وانتهت من إعادهتم يف 30إبريل 1974م، علاًم 

بأن العمليات احلربية قد انتهت يف 17 ديسمرب 1971م)1(.

وبالرغ�م من توقيع اتفاقية الس�الم بني إرسائيل والس�لطة الفلس�طينية 
ع�ام 1993م، إال أن س�لطات االحت�الل مل تف�رج إال ع�ن عدد قلي�ل جدًا 
من األرسى مل يتجاوز الثالثامئة، وأبقت عىل حوايل مخس�ة آالف أس�ري كانوا 
يف معتقالهت�ا يف ذل�ك التاري�خ، خمالفة رصيح نص امل�ادة )118( من اتفاقية 

جنيف الثالثة.

وإذا كان�ت عملي�ة اإلفراج ع�ن األرسى وإعادهت�م إىل أوطاهنم عقب 
انته�اء العمليات احلربية هي احل�ل الطبيعي النتهاء األرس إال أن حالة األرس 

تنتهي ألسباب أخرى.

2ـ  أسباب أخرى تنتهي بموجبها حالة األرس وهي:

أ ـ  هروب األسري

إذا كان هروب األسري السرتداد حريته وحنينه إىل وطنه أمر مرشوع من 
وجه�ة نظ�ره، إال أنه يعترب عماًل غري مرشوع م�ن وجهة نظر الدولة اآلرسة، 
والت�ي تعت�رب ذلك إخ�الاًل من�ه بواجب�ات االنضب�اط العس�كري، وخمالفة 
لقوانينه�ا الداخلي�ة. وتعت�رب اتفاقي�ة جنيف لس�نة 1949م هروب األس�ري 

ناجحًا يف احلاالت التالية:
1 � إذا انضم للقوات املسلحة للدولة التي يتبعها أو قوات دولة حليفة.

(1) Ibid. p 104-106.
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2� إذا متكن من ترك األرايض الواقعة حتت إرشاف الدولة اآلرسة أو إحدى 
الدول املتحالفة معها.

3� إذا انض�م إىل باخرة ترفع عل�م دولته، أو دولة حليفة هلا يف املياه اإلقليمية 
للدول�ة اآلرسة، ب�رشط أن ال تكون ه�ذه الباخرة حت�ت إرشاف الدولة 

اآلرسة)1(.

وإذا وقع األس�ري الذي نجح يف هروبه مرة أخرى يف يد الدولة اآلرسة، 
فال جيوز التعرض له بأي عقوبة بس�بب هروبه الس�ابق)2( ، أما إذا تم القبض 
عليه قبل أن ينجح يف هروبه فإنه يكون عرضة للعقوبات التأديبية فقط حتى 

ولو تكررت منه هذه املحاولة)3( .

ب ـ حترير األسري بناًء عىل تعهد رشف

اتبع�ت ه�ذه القاعدة يف املايض بش�كل حم�دود)4( ، إال أن تنظيم الهاي 
لس�نة 1907م ق�د نص عليه�ا يف امل�واد )10، 11، 12( ومل تتعرض اتفاقية 
جنيف 1929م لذلك، بينام نصت اتفاقية جنيف لسنة 1949م عىل أنه جيوز 
اإلف�راج جزيئًا أو كليًا عن أرسى احل�رب، إزاء وعد أو تعهد منهم، بقدر ما 
تسمح به قوانني الدولة التي يتبعوهنا. وال جيوز إرغام أسري عىل قبول إطالق 

)1( انظر: نص املادة )91( من االتفاقية والتي تورد تفاصيل الرشوط املذكورة أعاله.
)2( انظر: املادة )92(.

)3( املادة )93( فقرة )1(.
)4( س�بق املس�لمون إىل إتباع هذه الوس�يلة، ففي معركة بدر أفرج الرسول > عن أيب 
ع�زة الش�اعر وأخذ عليه عه�دًا بأن ال يعود إىل قتال املس�لمني ثاني�ة، ولكنه نكث 
وعده ومحل السالح مقاتاًل يف معركة أحد فوقع أسريًا يف يد املسلمني فرضبوا عنقه 

لعدم وفائه بعهده. انظر: عبد السالم هارون، هتذيب سرية ابن هشام.
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رساح�ه مقابل وعد أو تعه�د، وإذا كانت قوانني دولتهم تس�مح هلم بإعطاء 
مثل هذا التعهد فإهنا تلتزم بعدم تكليفهم بأي عمل ال يتفق مع نصوص هذا 

التعهد)1( .
وقد تم اتباع هذه الوسيلة يف احلرب الروسية اليابانية سنة 1904م، كام 
اتبعها اليابان أيضًا باإلفراج عن األرسى الذين استس�لموا يف ميناء آرثر سنة 
1905م)2( ، واتبع�ت ه�ذه الوس�يلة خالل احلرب العاملي�ة الثانية فقد قامت 
بريطانيا سنة 1943م بإطالق رساح اجلنود اإليطاليني الذين وقعوا يف األرس 

يف جزيرة صقلية بموجب تعهد رشف)3( . 
وم�ن اجلدي�ر بالذك�ر أن قوانني العقوب�ات العس�كرية يف معظم الدول 
تعاقب باإلعدام كل أسري من أرسى األعداء قام بمخالفة التعهد الذي قطعه 

عىل نفسه، وعاد إىل محل السالح يف وجه الدولة التي أفرجت عنه.

جـ ـ  وفاة األسري

تلتزم الدولة اآلرسة يف حالة وفاة األسري ببعض الواجبات منها:
1� إج�راء فح�ص طب�ي للجثة وعم�ل حتقيق عاجل ع�ن كل حال�ة وفاة أو 
إصاب�ة خط�رية، ويتضم�ن التحقي�ق أقوال الش�هود وخصوص�ًا زمالء 
املتوىف، ويرس�ل تقرير هنائي عنه إىل الدول�ة احلامية، وإذا ثبت أن الوفاة 
كان�ت جنائية فيجب عىل الدولة اآلرسة اختاذ كافة اإلجراءات القضائية 

الالزمة ضد الشخص أو األشخاص املسؤولني)4(.
(1) Manual of Military Law Part 111. op. cit. pp.80-81. 

انظر: نص املادة )21( من اتفاقية جنيف لسنة 1949م، فقرة )2، 3(.  
)2( انظر: عبد الواحد يوسف، املرجع السابق، هامش ص358.

(3) Rousseau. op. cit. pp. 102-103.
)4(  انظر: نص املادة )121(  من االتفاقية.
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2� جي�ب عليها القيام بعملية دفن وفي�ات األرسى باالحرتام الواجب، وإذا 
أمك�ن طبقًا لش�عائر دينهم، ومتييز مقابرهم، ويت�م الدفن يف مقابر فردية 

إال إذا استدعت ظروف قاهرة دفنهم يف مقابر مجاعية)1(.
وق�د أش�ار مؤلِ�ف كت�اب األح�رار يف زم�ن االنكس�ار الص�ادر حديثًا   
)2007م( أن إرسائي�ل قامت بدفن عدد من ش�هداء املعارك يف حروهبا 
مع الدول العربية، وكذلك بعض األرسى الفلس�طينيني الذين توفوا يف 
املعتق�الت نتيج�ة للتعذي�ب � يف مقاب�ر مجاعية رسية أطل�ق عليها مقابر 

األرقام)2(.
3� عليه�ا أن تقدم ملركز االس�تعالمات الرئيي ش�هادة بوفاة األس�ري، وفقًا 
للنم�وذج امللح�ق باالتفاقي�ة، أو كش�فًا موقعًا عليه من ضابط مس�ؤول 

يتضمن مجيع املعلومات املتعلقة باألسري، مع إيضاح سبب الوفاة)3( .
4� تلتزم بإرس�ال الوصية التي يكون األس�ري قد دوهنا قب�ل وفاته إىل الدولة 

احلامية، مع إرسال صورة عنها إىل مكتب االستعالمات الرئيي)4( .

د ـ  تبادل األرسى

تعارفت الدول عىل هذه الوسيلة منذ زمن قديم ومن أشهر األمثلة عىل 
ذل�ك عملية تبادل األرسى التي متت بني املس�لمني وال�روم عىل ضفاف هنر 

الالمس يف عهد اخلليفة الواثق سنة 845م)5( .
)1( انظر: نص املادة )120( الفقرات )3، 4، 5، 6(.

)2( األس�تاذ خرض املشايخ، األحرار يف زمن االنكسار، املفقودون واألرسى األردنيون يف 
سجون االحتالل اإلرسائييل، طباعة صحيفة السبيل، 2007م � 1428ه� ، ص124.

)3( املادة )120( فقرة )2(.

)4( املادة )120( فقرة )1(.
)5( انظر:ع�ز الدي�ن ف�ودة، النظ�م الدبلوماس�ية، دار الفكر الع�ريب، القاه�رة، 1961م، 

ص136.
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ويتم ذلك عن طريق إبرام اتفاقيات خاصة بني الفرقاء املتنازعني س�واء 
 )Cartela( أثن�اء العمليات احلربية أو بعد توقفها، وتس�مى هذه االتفاقيات
ومل تشتمل اتفاقية جنيف لسنة 1949م، عىل نظام لتبادل أرسى احلرب، إال 
أن االتفاقي�ة أش�ارت إىل حالة حم�ددة عندما نصت عىل أن�ه: »جيوز ألطراف 
النزاع عقد اتفاقات ترمي إىل إعادة األرسى العاديني الذين قضوا مدة طويلة 

يف األرس إىل أوطاهنم، أو حجزهم يف بلد حمايد«)1(.

وال ش�ك أن�ه جيب عىل ال�دول تاليف ه�ذا النق�ص بالنص ع�ىل تنظيم 
واض�ح ومتكام�ل لعملي�ة تب�ادل األرسى بني األط�راف املتحارب�ني. ومن 
األمثلة املشهورة عىل ذلك عملية تبادل أرسى الغزو اإلرسائييل للبنان، فبعد 
جه�ود دولية مكثفة متت عملية تبادل ع�دد كبري من األرسى املحتجزين بني 

منظمة التحرير الفلسطينية وإرسائيل يف عام 1983م.

حيث تم اإلفراج عن نحو )480( أس�ريًا فلس�طينيًا من معتقل أنصار، 
و)100( أسري من معتقالت وسجون االحتالل األخرى، يف حني أفرج عن 
)6( م�ن جنود االحت�الل اإلرسائييل وقعوا يف األرس وكان�وا حمتجزين لدى 

منظمة التحرير الفلسطينية يف طرابلس)2(.

)1( انظر: نص املادة )109(  فقرة )2(.
)2( مت�ت عملي�ة تب�ادل األرسى، يوم اخلمي�س 19 صفر 1404ه��  املوافق 11/24 
)ترشي�ن ثاين(  1983م، حتت إرشاف اللجنة الدولية للصليب األمحر، وقد قامت 
حركة فتح )منظمة التحرير الفلسطينية( بتسليم األرسى اإلرسائيليني الستة الذين 
حتتجزهم منذ ش�هر أيلول عام 1982م إىل جلنة الصليب األمحر، التي وضع حتت 
ترصفها ثالث طائرات تابعة لرشكة الطريان الفرنس�ية لنقل األرسى الفلس�طينيني 
الذي�ن قامت س�لطات االحتالل اإلرسائي�يل بتجميعهم يف ع�دة مراكز يف جنوب 
لبنان، حيث تم نقل بعضهم إىل مدينة صيدا، ونقل عدد آخر جوًا إىل اجلزائر.     =
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ومن األمثلة احلديثة عىل ذلك عملية تبادل األرسى بني إرسائيل وحزب 
اهلل عام 2007م بتس�ليم جثتي جنديني إرسائيليني مقابل )24( أسريًا حلزب 

اهلل)1(.

1 .2 .1 .2 واجبات ومسؤوليات األرسى

تن�ص اتفاقية جنيف ع�ىل رضورة احرتام األرسى لأنظم�ة والقوانني 
املعم�ول هب�ا يف جي�ش الدول�ة اآلرسة، باإلضاف�ة إىل التعلي�امت واألوام�ر 
العس�كرية التي جيوز للس�لطات املختصة يف الدولة اآلرسة أن تضعها هلؤالء 

األرسى.

وكل مت�رد أو خمالفة م�ن جانبهم يبيح توقيع اجلزاءات املناس�بة عليهم، 
ع�ىل أن ال تتع�دى هذه اجل�زاءات ما ه�و مقرر ألف�راد القوات املس�لحة يف 

الدولة احلاجزة)2( .

=    ن�رشت وكاالت األنب�اء عملي�ة تب�ادل األرسى، وأولته�ا اهتاممًا كب�ريًا، كام قامت 
الصح�ف األردنية: »الرأي، والدس�تور، وصوت الش�عب«  بن�رش تفاصيلها عىل 

صفحاهتا األوىل. جريدة الرأي: العدد 4914، 1983/11/25م، ص1.
جري�دة الدس�تور: الع�دد 5845، 1983/11/25م، ص1. حت�ت عنوان »أكرب   
عملي�ة تب�ادل أرسى ب�ني الفلس�طينيني واإلرسائيليني«. صحيفة صوت الش�عب 

األردنية: العدد 287، 1983/11/25م، ص1.
)1( صحيفة الدستور األردنية، عددها رقم )13862(، تاريخ 2007/8/12م.

)2( تن�ص امل�ادة )82( م�ن اتفاقية جنيف لعام 1949م عىل أن: » يضع أس�ري احلرب 
للقوان�ني والتعلي�امت واألوام�ر اجل�اري العم�ل هبا يف الق�وات املس�لحة بالدولة 
احلاجزة، والتي من س�لطتها اختاذ اإلجراءات القضائية أو التأديبية بخصوص أي 
ذن�ب يقرتفه أحد األرسى إخالاًل بتل�ك القوانني أو التعليامت أو األوامر، عىل أنه 

ال يسمح بأي إجراءات أو عقوبات خمالفة ألحكام هذا الفصل«.
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وجي�وز حماكم�ة األرسى عن األفع�ال غ�ري املرشوعة الت�ي يكونون قد 
ارتكبوه�ا أثن�اء عمليات القت�ال، أي قب�ل وقوعه�م يف األرس، إذ جيب عىل 
املقات�ل أن يلتزم بتطبي�ق ما تنص عليه قوانني وع�ادات احلرب واالتفاقيات 
واألع�راف الدولية، فإذا م�ا خالفها فإنه يكون عرضة للج�زاء أيضًا)1(. وال 
ش�ك أن العقوبة تندرج حسب نوع الفعل اجلرمي الذي ارتكبه األسري، فقد 

تكون جريمة تأديبية أو جنائية أو دولية.

أواًل: اجلرائم التأديبية
يمك�ن تعريف اجلريمة التأديبي�ة بأهنا: اإلخالل بقوانني وأنظمة اخلدمة 
العس�كرية، أو ع�دم إطاع�ة أوام�ر املس�ؤولني، وع�ىل ح�د تعب�ري األس�تاذ 
دوب�ري)Debeyre( ه�ي اخلطأ ال�ذي يرتكب خالفًا للواجب�ات، أو هي كل 

إخالل بالواجبات)2( .
إن م�ن أه�م واجب�ات أرسى احل�رب االلت�زام بالقوان�ني واللوائ�ح 
العس�كرية للدول�ة احلاجزة، ومن ث�م فإهنم يتعرضون للعقوب�ات املقررة يف 
حال�ة خروجه�م عىل تل�ك القوانني واللوائ�ح. وبام أنه حي�ق للدولة اآلرسة 
أن تص�در ما ت�راه رضوريًا من األنظمة والقوانني العس�كرية املتضمنة أوامر 
ونواه�ي تتعلق بتنظيم أوض�اع األرسى فإنه جيب عليهم مراعاهتا، ويف حال 

خمالفتهم هلذه التعليامت، فإهنم يتعرضون للعقاب)3(.

)1( اتفاقية جنيف، املادة )85(.
)2( انظر: عبد القادر الشيخيل، القانون التأديبي وعالقته بالقانونني اإلداري واجلنائي، 
الطبع�ة األوىل، دار الفرق�ان، ع�امن، 1403ه�� �1983م، ص11.أيض�ًا ن�واف 
كنعان، القانون اإلداري، الكتاب الثاين، دار الثقافة، عامن، ط2008م � 1429ه�، 

ص282.
)3( انظر: نص املادة )82 فقرة )1(.
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وإذا ورد أي ن�ص يف القوان�ني أو التعلي�امت الت�ي تصدره�ا الدول�ة 
احلاج�زة ع�ىل أعامل تس�توجب العقوبة إذا اقرتفها أح�د أرسى احلرب، بينام 
ال تس�توجب عقوب�ة إذا قام هب�ا أحد أفراد قوات الدول�ة احلاجزة فمثل هذه 
األعامل ال تس�توجب إال عقوب�ات تأديبية بحق هؤالء األرسى)1(، وال جيوز 
أن حيك�م عىل أرسى احل�رب بأي عقوبات خالف املنصوص عليها بالنس�بة 

ألفراد القوات املسلحة للدولة اآلرسة)2(.

والعقوبات التأديبية هي: تلك التدابري التي يمكن اختاذها بحق املخالفني 
للقوانني واألنظمة والتعليامت العسكرية، والذين تعترب أفعاهلم بمثابة جرائم 

صغرى متس النظام العسكري، ويتم إيقاعها بإجراءات خمترصة)3(.

ويقص�د باإلجراءات املخترصة أنه يمكن إيق�اع هذه العقوبات بمعرفة 
املس�ؤولني يف الس�لطات العس�كرية بموجب حتقي�ق موجز جيري�ه القائد يف 
مكتبه. أي أن األمر ال حيتاج إىل رفع دعوى قضائية أمام السلطات العسكرية.

وإذا كان م�ن املف�روض الرجوع إىل القانون العس�كري للدولة اآلرسة 
لتحديد هذه اجلرائم، إال أن اتفاقية جنيف حددت بعض الواجبات املفروضة 

عىل األرسى والتي يرتتب عىل اإلخالل هبا إيقاع اجلزاءات التأديبية.

)1( املادة )82( فقرة )2(.
)2( اتفاقية جنيف، املادة )87(.

)3( انظر: عبد الواحد يوسف الفار، املرجع  السابق، ص245-243.  
واجلزاء التأديبي كام يعرفه الفقيه روالند )Rolland(: هو العقاب الذي يستخدم    
جت�اه إخالل الفرد وخروجه عىل واجبات اخلدمة وأوامر الرؤس�اء. أش�ار إليه: د. 
عب�د القادر الش�يخيل، املرجع الس�ابق، ص11-12. راجع نص امل�ادة )96( من 

اتفاقية جنيف.
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فمثاًل تنص املادة )17( عىل أنه: »جيب عىل كل أسري أن يقرر فقط اسمه 
الكام�ل ورتبته العس�كرية، وتاري�خ ميالده، ورقمه يف اجلي�ش أو الفرقة، أو 
رقمه الش�خيص أو املسلس�ل، فإذا مل يس�تطع فمعلومات مماثل�ة«. وإذا أخل 
بمحض اختياره هبذه القاعدة فإنه قد يتعرض النتقاص املزايا املمنوحة له)1(.

وجيب عىل أرسى احلرب باس�تثناء الضباط أن ي�ؤدوا التحية إىل ضباط 
الدول�ة احلاجزة، ويقدم�وا مظاهر االحرتام التي تقيض هب�ا التعليامت املتبعة 
يف جيوش�هم)2( وعىل الضب�اط األرسى أن يؤدوا التحية لقائد املعس�كر مهام 
كان�ت رتبته، ولضب�اط الدولة احلاج�رة الذين هم أعىل منه�م رتبة، وخمالفة 
هذا الواجب تستدعي توقيع العقوبة التأديبية. وتنص املادة )92( من اتفاقية 
جني�ف عىل أن: »أس�ري احلرب ال�ذي حياول اهلروب ثم يقب�ض عليه قبل أن 
ينج�ح يف هروب�ه باملعنى ال�وارد بامل�ادة )91(، يكون عرضة لعقوب�ة تأديبية 

بالنسبة هلذا العمل حتى يف حال العودة«)3(.

كام تنص املادة )93( عىل أن: »الذنوب التي يقرتفها أرسى احلرب بقصد 
تس�هيل هروهبم والتي ال تنطوي عىل استعامل العنف ضد حياة األشخاص، 
مثل األفعال املقرتفة ضد املمتلكات العامة، أو الرسقة التي يقصد هبا األمالك 
الشخصية، أو عمل أوراق مزورة أو استخدامها، أو ارتداء مالبس مدنية، ال 

)1( انظر: نص املادة )17( اتفاقية جنيف لعام 1949م.
)2( اتفاقية جنيف، املادة )39(. انظر: نص املادة املذكورة والتعليق عليها.

Preux, op.cit., P. 92-93. 
ويشتمل هذا املرجع عىل نصوص اتفاقية جنيف لعام 1949م مع رشحها والتعليق   

عليها.
)3(  انظر: نص املادة )92(  .
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تستدعي إال عقوبة تأديبية فقط)1( . وكذلك فإن أرسى احلرب الذين يقومون 
بمساعدة غريهم عىل اهلرب يكونون عرضة للعقوبات التأديبية فقط«)2(.

وعند اهتام األسري بارتكاب إحدى اجلرائم التأديبية، جيب عىل سلطات 
الدول�ة اآلرسة إبالغ�ه باملخالف�ة أو الواقعة املنس�وبة إلي�ه، وختصيص أحد 
املرتمج�ني عن�د احلاجة لتوضي�ح التهمة له، ونق�ل وجهة نظ�ره، ودفاعه عن 

نفسه إىل الشخص املكلف بالتحقيق)3( كام يسمح له باستدعاء الشهود.

أما العقوبات التأديبية والتي ورد النص عليها عىل سبيل احلرص فهي)4(:
1� غرام�ة ال تتج�اوز 05% من األجور التي تعطى ألرسى احلرب، عن مدة 

ال تزيد عن ثالثني يومًا.
2� وق�ف املزاي�ا املمنوحة بصفة إضافي�ة عىل املعاملة املنص�وص عليها هبذه 

االتفاقية.
3� واجبات ش�اقة ملدة ال تزيد عن س�اعتني يوميًا، ويستثنى الضباط من هذه 

العقوبة.
4� احلب�س: وال جي�وز أن تزيد م�دة احلبس التأديبي لفع�ل واحد عن ثالثني 
يوم�ًا. وأي مدة يقضيها األس�ري يف احلبس يف انتظ�ار املحاكمة عن ذنب 

)1( انظر: نص املادة )93( فقرة )2(.
)2( انظر: نص املادة )93( الفقرة األخرية.

)3(  جيب أن ال يوضع أس�ري احلرب يف احلبس يف انتظار حماكمته عن ذنب ضد النظام، 
ما مل يكن هذا اإلجراء مطبقًا عىل القوات املسلحة للدولة احلاجزة، إذا اهتموا بمثل 
هذا الذنب، وإال إذا كان ذلك رضوريًا بالنسبة ال من املعسكر وحفظ النظام. وأي 
مدة يقضيها األسري يف احلبس بانتظار احلكم عليه جيب أن ختفض  إىل أقل حد، وأن 

ال تتجاوز أسبوعني. انظر: نص املادة )95( من اتفاقية جنيف.
)4( انظر: نص املادة )89(.
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تأديب�ي أو ص�دور احلكم عليه جي�ب أن ختصم من احلك�م الصادر ضد 
األسري)1(.

وال جي�وز تنفيذ العقوبات التأديبية بطريقة وحش�ية أو غري إنس�انية، أو 
خطرية عىل صحة األسري، ومن املفروض أن يتم تنفيذ مثل هذه العقوبات يف 
معسكر األرسى، وال جيوز نقلهم إىل مكان آخر كاملؤسسات اإلصالحية أو 
الس�جون، وجيب أن تكون األماكن واملباين الت�ي تنفذ فيها العقوبات مزودة 
بجميع الرشوط الصحية)2(، عىل أنه ال جيوز حجز الضباط يف نفس األماكن 

التي يوضع فيها الصف ضباط واجلنود.

أما بالنس�بة للنس�اء األس�ريات فيجري حجزهن يف أماكن منفصلة عن  
أماكن األرسى من الرجال، ويوضعن حتت الرقابة املبارشة من نساء أيضًا)3(.

وال جيوز احلكم عليهن بعقوبة تأديبية أشد بل جيب توفري معاملة خاصة 
تليق بأنوثتهن، ويس�مح لأرسى املحكوم عليهم بعقوبات تأديبية بالرتيض 
والبق�اء يف اهل�واء الطلق س�اعتني عىل األقل يومي�ًا وتقدم هل�م العناية الطبية 
الالزمة، ويس�مح هلم بحضور التفتيش الطبي اليومي، وإذا اس�تدعى األمر 

جيري نقلهم إىل مستوصف املعسكر أو أي مستشفى)4(.

)1(  انظ�ر: ن�ص امل�ادة )90(  والت�ي تن�ص أيضًا عىل أن�ه: »جيب أن ال تزي�د املدة بني 
النطق باحلكم بعقوبة تأديبية وبني تنفيذها عن ش�هر واحد. إذا وقع عقاب تأديبي 
جديد عىل أحد األرسى، فيجب انقضاء فرتة فاصلة ال تقل عن ثالثة أيام بني تنفيذ 

العقوبتني، إذا كانت مدة إحدامها عرشة أيام أو أكثر«.
)2( فيام يتعلق بالرشوط الصحية الواجب توافرها راجع نص املادة )35( الفقرات )1، 

.)3 ،2
)3( انظر: نص املادة )35( الفقرة )4(، واملادة )29( الفقرة )1(.

)4( املادة )98( فقرة )3، 4(.
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كام يس�مح هلم بالقراءة والكتابة وإرس�ال واس�تالم اخلطاب�ات، أما فيام 
يتعل�ق بالط�رود واملبالغ النقدية فيجوز عدم تس�ليمها إليهم حتى انتهاء مدة 
العقوب�ة)1(، وال جي�وز أن يصدر العقوبة التأديبي�ة إال ضابط موكل بذلك كام 
حيظ�ر ع�ىل األرسى مبارشهت�ا ضد بعضه�م)2(، ويعلن القرار لأس�ري املتهم 
وملمثل األرسى. وحيتفظ قائد املعس�كر بس�جل تقيد في�ه العقوبات التأديبية 

يكون حتت ترصف ممثيل الدولة احلامية للتفتيش عليه)3( .
ثانيًا: اجلرائم اجلنائية)4( 

عم�اًل بمب�دأ االختص�اص اإلقليم�ي ال�ذي يعط�ي ل�كل دول�ة احلق 
يف مب�ارشة س�لطاهنا القضائ�ي ع�ىل إقليمها، يض�ع أرسى احل�رب لقانوين 

)1( انظر: املادة )98(  الفقرة )د(.
)2( وال جيوز أن يبارش مثل هذه السلطات أحد األرسى، انظر: املادة )96( فقرة )2، 3(.
وق�د خال�ف األمل�ان نص ه�ذه املادة يف احل�رب العاملي�ة الثانية، حي�ث أوكلت هذه   
السلطات إىل جمموعات من نفس األرسى يف كل معسكر من معسكرات االعتقال، 
وكان�وا يقومون بالتجس�س ع�ىل زمالئه�م، والكي�د هب�م، وتعذيبهم،وحماكمتهم، 
وإن�زال العقاب هبم، مما تس�بب يف إش�اعة الفوىض واإلرهاب داخل املعس�كرات، 

وإثارة األحقاد والضغائن بني األرسى.
انظ�ر: جري�دة ص�وت الش�عب، الع�دد )456( 12ش�عبان، 1414ه�� � املواف�ق   
1984/5/13م، ع�امن ص11. مق�ال بعنوان: )االضطهاد ال�ذي مل حيدث( بقلم 

يوسف أبو ليل.
)3( انظر: املادة )96(، فقرة )4، 5(.

)4( عرف�ت امل�ادة )14( من قانون العقوب�ات األردين اجلنايات بأهن�ا: »اجلرائم املعاقب 
عليه�ا بالعقوب�ات اآلتي�ة: اإلعدام، األش�غال الش�اقة املؤب�دة، واالعتق�ال املؤبد، 
واألشغال الشاقة املؤقتة، واالعتقال املؤقت«.انظر: كامل السعيد، قانون العقوبات 
األردين، الطبع�ة األوىل، 1401ه�� � 1981م طب�ع املؤسس�ة الصحفي�ة األردني�ة، 

»الرأي، ص35«. وكذلك طبعة دار الثقافة، 2008م � 1429ه�، ص38.
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العقوبات واألحكام العس�كرية للدولة اآلرسة)1( . فإذا صدر منهم أي فعل 
م�ن األفع�ال املكونة إلح�دى اجلرائم املنص�وص عليها يف هذي�ن القانونني 
أثن�اء فرتة األرس، فإهنم حياكمون أمام املحكمة املختصة، والتي حيق هلا إيقاع 

العقوبات املقررة هلذه اجلرائم.

أم�ا إذا كان الفعل غري معاقب عليه فإنه ال يعد جريمة وال جيوز حماكمة 
األس�ري عنه، اس�تنادًا إىل املب�دأ القائل »ال جريم�ة وال عقوبة بغري نص« وقد 
أش�ارت اتفاقية جنيف إىل ذلك بقوهل�ا: »ال جيوز حماكمة أحد أرسى احلرب 
بذن�ب ال حيظره قانون الدولة احلاجزة، أو القان�ون الدويل الذي يكون نافذًا 

وقت اقرتاف هذا الذنب«)2( .

)1( وتنص املادة )7( من قانون العقوبات األردين عىل ذلك بقوهلا: »ترسي أحكام هذا 
القان�ون عىل كل من يرتكب يف اململكة جريمة م�ن اجلرائم املنصوص عليها فيه«. 
ويعن�ي هذا املب�دأ أن كافة اجلرائم التي ترتكب يف إقليم اململكة األردنية اهلاش�مية 
ختضع لس�لطان قانون العقوبات األردين الذي جيب تطبيقه دون متييز، س�واء أكان 
مرتك�ب اجلريم�ة وطني�َاً أو »أجنبيًا«، و يعرب ع�ن هذه الفكرة يف مجي�ع دول العامل 
تقريب�ًا »بإقليمية القان�ون اجلنائي«. وجت�دد قاعدة الصالحية اإلقليمية س�ندها يف 
حرص الدول مجيعها عىل حقوقها يف االس�تقالل والس�يادة وبس�ط س�لطاهنا عىل 
إقليمها، كام أن حماكمة املجرم أمام قايض اإلقليم الذي قارف جريمته فيه ادعى إىل  
حتقي�ق العدالة والردع مًعا. ومن�ح االختصاص ملحاكم أخرى فيه نوع من التعدي 
ع�ىل حقوقه وس�يادته، كام أن حماكمة املجرم يف مكان وق�وع اجلريمة يوفر من أدلة 
اإلثبات ما ال يمكن توافره يف مكان آخر«. انظر: كامل الس�عيد، املرجع الس�ابق. 

ص77 � 79.
)2( امل�ادة )96( م�ن اتفاقية جنيف لعام 1949م، ويطلق عىل هذا املبدأ »مبدأ الرشعية 
أي: ال جريمة وال عقوبة إال بقانون«، وهو من املبادئ الدستورية يف الدول العربية، 
ومن هذه الدس�اتري ما نص عليه رصاحة، فقد نص عليه الدس�تور املرصي لس�نة 
1964م، يف املادة )25(، والدستور العراقي لسن�ة 1964م ف�ي امل�ادة )20(،   = 
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وعن�د اقرتاف األس�ري إلحدى ه�ذه اجلرائم، جيب ع�ىل الدولة اآلرسة 
إخط�ار الدول�ة احلامي�ة قبل الب�دء بإجراء التحقي�ق بمدة ثالثة أس�ابيع عىل 
األق�ل، وتب�دأ هذه املدة م�ن اليوم الذي يص�ل فيه اإلخط�ار للدولة احلامية 
ك�ام جي�ب أن يبلغ نفس اإلخطار ملمث�ل األرسى أيض�ًا)1( .وإذا مل يقم الدليل 

=  والدس�تور الكويتي لس�نة 1962م، يف املادة )329(. والنظام األس�ايس للحكم يف 
اململكة العربية السعودية الصادر سنة 1412ه�، 1992م، فقد نصت املادة )38( 
منه عىل أن )العقوبات شخصية وال جريمة وال عقوبة إال بناًء عىل نص رشعي أو 

نظامي(.
أما الدس�اتري العربية األخ�رى التي مل تنص عليه رصاحة فإنه يس�تفاد منها ضمنًا،   
ومنها الدس�تور األردين الصادر س�نة 1952م، إذ تنص املادة )8( منه عىل أنه: »ال 
جي�وز أن يوق�ف أحد أو حيبس إال وفق أح�كام القان�ون«. إال أن قانون العقوبات 
األردين قد ردد هذا املبدأ عندما تعرض لتطبيق األحكام اجلزائية من حيث الزمان 
إذ تن�ص املادة الثالثة عىل ذلك بقوهلا: »ال يق�ىض بأية عقوبة مل ينص القانون عليها 

حني اقرتاف اجلريمة«. ويرتتب عىل هذا املبدأ:
األخذ بقاعدة التفسري الضيق للنصوص، أي تطبيقها كام هي دون جتاوز يف املعنى.  
عدم جواز القياس، فال يعترب الفعل جمرمًا ألنه يشبه فعل آخر، أو الحتادمها معًا يف   

العلة.
انظر: حممد س�ليم العوا، يف أصول النظام اجلنائي اإلس�المي، هنضة مرص للطباعة   

والنرش، ط3، 2007م، ص83 وما بعدها.
)1( وجيب أن يشتمل اإلخطار عىل النقاط التالية: )املادة 4/104 � اتفاقية جنيف(.

� االس�م الكام�ل ألس�ري احل�رب، ورتبته، وجيش�ه، وفرقت�ه، ورقمه الش�خيص أو 
املسلسل، وتاريخ ميالده، ومهنته.

� مكان حجزه أو حبسه.
� إيضاح نوع التهمة أو التهم، مع ذكر األحكام القانونية التي ستطبق.

� تعي�ني املحكم�ة التي س�تتوىل حماكمت�ه، مع بي�ان التاري�خ وامل�كان املحددين لبدء 
املحاكمة.

انظر: نص املادة )104( من اتفاقية جنيف لعام 1949م.  
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عند البدء يف س�امع الدعوى عىل وصول هذا اإلخطار للدولة احلامية وملمثل 
األرسى يف املدة املحددة، فال يمكن القيام هبا وجيب تأجيلها)1( .

وتنص املادة )103( من اتفاقية جنيف عىل وجوب السري يف التحقيقات 
القضائي�ة ب�أرسع ما تس�مح به الظ�روف، وعىل أنه: »ال جيوز حبس األس�ري 
انتظ�ارًا ملحاكمته إال إذا كان هذا  اإلجراء مطبقًا عىل أفراد القوات املس�لحة 
للدول�ة احلاج�زة إذا اهتموا بنفس الفع�ل اجلرمي)2( ، وال جي�وز أن تزيد مدة 
احلبس عىل ثالثة أش�هر مهام كانت األس�باب عىل أن ختصم هذه املدة من أي 

حكم يصدر بحبسه«.

وجتدر اإلشارة إىل أن إرسائيل تقوم بحجز األرسى لعدة سنوات بحجة 
ارتكاهبم ما يل بأمنها � دون تقديمهم للمحاكمة)3( ، أو تقوم بإجراء حماكمة 

صورية هلم.

وجي�وز لأس�ري املتهم توكيل حم�ام للدفاع عنه، واالس�تعانة بالش�هود، 
وبخدم�ات مرتج�م قدير، ويف حال ع�دم اختياره ملحام فيج�ب عىل الدولة 

)1( املادة )104( الفقرة الرابعة. 
)2( انظ�ر: امل�ادة )103( الفق�رة األوىل والت�ي تنص عىل ما ييل: »وال يمكن حبس أس�ري 
احل�رب انتظ�ارًا للمحاكم�ة إال إذا حبس لنفس الس�بب أحد أفراد القوات املس�لحة 
يف الدول�ة احلاج�زة إذا اهتم بنفس الذن�ب، أو إذا كان هذا اإلج�راء رضوريًا لصالح 
األمن العام«.وأرى أن هلذا التعبري مدلول واسع، مما يتيح املجال أمام سلطات الدولة 
اآلرسة إلساءة استعامل السلطة واالدعاء بأن أي إجراء تقوم به يعترب رضوريًا لصالح 

األمن العام.
)3(  خ�رض املش�ايخ، املفق�ودون واألرسى يف س�جون االحتالل اإلرسائي�يل، 2007م � 

1428ه�، املرجع السابق، ص14 وما بعدها.



123

احلامي�ة أن تق�وم بذلك، ف�إن مل تقم به فع�ىل الدولة احلاج�زة أن تعني حماميًا 
قديرًا للدفاع عنه)1(.

وتن�ص االتفاقية  )يف املادة 4/105(ع�ىل أن تبلغ تفصيالت التهمة أو 
التهم ألسري احلرب بلغة يفهمها »ويف وقت مناسب« قبل بدء سامع الدعوى، 

وجيب إبالغ نفس اإلخطار إىل حمامي الدفاع)2(.

ويرصح ملمثيل الدولة احلامية باحلضور لسامع الدعوى، إال إذا تم سامعها 
كإجراء استثنائي يف جلسات رسية ملصلحة أمن الدولة، ويف هذه احلالة ختطر 
الدول�ة احلامية بذلك. وحيق لأس�ري اس�تئناف احلكم ال�ذي يصدر بحقه أو 
طل�ب إعادة النظر في�ه، بقصد إلغائه،أو تعديله أو إعادة س�امع الدعوى، إذا 
كان هذا اإلجراء مس�موحًا به ألفراد القوات املس�لحة يف الدولة احلاجزة)3(، 
وجيب إبالغ أي حكم يصدر بحق أحد األرسى فورًا إىل الدولة احلامية وإىل 

ممثل األرسى، ولأسري املتهم إذا مل يكن احلكم قد صدر يف حضوره)4( . 

وإذا كان احلك�م ه�و اإلعدام فيجب عىل الدولة احلاج�زة إبالغ الدولة 
احلامية بأرسع وقت ممكن بإخطار تفصييل يتضمن ما ييل:

)1( تعطى ملحامي الدفاع التسهيالت الالزمة، وفرصة ال تقل عن أسبوعني إلعداد دفاعه، 
وجيوز له مباحثة أسري احلرب والشهود. انظر: املادة )105(، الفقرات )1، 2، 3(.

)2( ويب�دو أن تعب�ري )يف وقت مناس�ب( ليس تعب�ريًا دقيقًا، لذا فمن املستحس�ن لو أن 
االتفاقي�ة منح�ت مدة كافية وحم�ددة بنص رصيح إلبالغ التهمة لأس�ري وملحامي 

الدفاع.
)3( وجيب إبالغ األس�ري بش�كل واضح عن حقه يف االس�تئناف أو طلب إعادة النظر، 

وعن املدة التي يستطيع خالهلا اختاذ هذا اإلجراء. انظر: نص املادة )106(.
)4( يبل�غ احلك�م للدولة احلامي�ة يف صورة إخطار يبني فيه أيضًا ما إذا كان حيق لأس�ري 

االستئناف أو التامس إعادة النظر. اتفاقية جنيف، املادة )107(، الفقرة األوىل.
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1 � النص الكامل للحيثيات واحلكم.
2 � تقريرًا ملخصًا عن أي حتقيق ابتدائي وعن املحاكمة، موضحًا به بش�كل 

خاص عنارص االهتام والدفاع.
3 � بيان املنشأة التي سينفذ فيها احلكم)1(.

ويت�م تنفي�ذ األح�كام الص�ادرة ضد أرسى احل�رب يف نفس املنش�آت 
والظ�روف املامثل�ة مل�ا يتب�ع مع أف�راد الق�وات املس�لحة للدول�ة اآلرسة)2(. 
وم�ن اجلدي�ر بالذكر أن صدور احلك�م من حماكم غري خمتص�ة، أو عدم اتباع 

اإلجراءات املنصوص عليها، يعيب احلكم ويعرضه لوقف التنفيذ)3(.

وقد ش�هدت احلرب العاملية الثانية العديد من اإلعدامات التي اقرتفت 
بح�ق األرسى، فقد قام�ت القوات األملاني�ة بإعدام أعداد كب�رية من أرسى 
احلرب، أثبت ذلك عضو جملس الش�يوخ الفرني »شوفيني« واملعتقل سابقًا 

)1( اتفاقية جنيف، املادة )107(.
)2( ويف مجي�ع األحوال يبقى أرسى احل�رب الذين صدر بحقهم أحكام مقيدة حلريتهم 
منتفع�ني بأح�كام املواد )78، 126(، ويس�مح هلم باس�تالم وإرس�ال اخلطابات، 
واس�تالم ط�رود اإلعانة م�رةم كل ش�هر، والقي�ام بالتمرينات الرياضي�ة يف اهلواء 
الطل�ق، واحلصول ع�ىل العناية الطبية الالزمة، والقيام بالش�عائر الدينية مع تقديم 
املس�اعدة الت�ي حيتاجوهنا هل�ذه الغاية، وجيب أن تك�ون العقوب�ات املطبقة عليهم 

منسجمة مع أحكام الفقرة الثالثة من املادة )87(.
انظر: تفاصيل ذلك يف املادة )108(.  

)3( اتفاقية جنيف،املادة )102( والتي تنص عىل ما ييل:
»ال يعت�رب احلك�م الصادر عىل أس�ري احلرب ناف�ذًا، إال إذا كان ق�د صدر من نفس   
املحاكم، وطبقًا لنفس اإلجراءات التي يضع هلا أفراد القوات املس�لحة يف الدولة 

احلاجزة، وإال إذا روعي فوق ذلك تطبيق أحكام هذا  ا لفصل«.



125

يف معسكر )بوخنفالد(، عندما أدىل بشهادته أمام املحكمة االستثنائية لرئاسة 
اجلمهوري�ة بتاري�خ 1953/8/22م، وق�ال باحلرف الواح�د: »لقد أعطى 
األملان لرؤس�اء القطاع�ات مطلق احلري�ة داخل املعس�كرات وكانت لدهيم 
الصالحي�ة إلع�دام غري املرغ�وب فيهم م�ن األرسى، وكان تنفي�ذ اإلعدام 

حيدث بصورة مستمرة بني صفوف األرسى«)1( .

كام قام االحتاد السوفيتي بإعدام زهاء )15000( مخسة عرش ألف أسري 
ح�رب بولوين. وإب�ان احلرب الكوري�ة ارتكبت الق�وات الكورية الش�املية 

العديد من اجلرائم من بينها إعدام عدد كبري من األرسى.

وخالل احلرب الفيتنامية ارتك�ب الطرفان )الفيتناميون واألمريكيون( 
جرائ�م كب�رية تدعمها األدلة بحق أرسى احل�رب. ويف ترشين أول )أكتوبر( 
ع�ام 1965م أبلغت حكومة كوريا الش�املية اللجنة الدولية للصليب األمحر 
ب�أن الطياري�ن األمريكي�ني األرسى س�يحاكمون اعتب�ارًا م�ن ه�ذا التاريخ 

كمجرمي حرب)2( .

ثالثًا: اجلرائم الدولية

يمكن تعريف اجلريمة الدولية بأهنا: »سلوك إرادي غري مرشوع، يصدر 
عن فرد باس�م الدولة أو بتش�جيع أو رضاء منها، ويكون منطويًا عىل مساس 
بمصلح�ة دولية حممية قانونًا«)3( أو هي الفع�ل الذي يرتكب إخالاًل بقواعد 

القانون الدويل.

)1( صحيفة الشعب األردنية، العدد 456، بتاريخ 1984/5/13م، ص11.
)2( جريهارد فان جالن، املرجع السابق، ص203.

)3( حس�نني عبي�د، اجلريم�ة الدولي�ة، الطبع�ة األوىل، دار النهض�ة العربي�ة، القاهرة ، 
1979م، ص6.
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نتيج�ة  بالظه�ور  الدولي�ة  العق�اب ع�ىل اجلرائ�م  وق�د ب�دأت فك�رة 
للمحاوالت املس�تمرة الذي بذهلا املجتمع الدويل والفالسفة والفقهاء الذين 
طالب�وا ب�رضورة إخضاع املجرم�ني الذين يرتكب�ون مثل ه�ذه األفعال غري 

املرشوعة للمسؤولية الدولية اجلنائية)1( .
وعىل أثر التقرير الذي قدمه األستاذ »رينولت« )Renault( بخصوص 
االعت�داءات واجلرائم التي حدثت خالل احلرب العاملية األوىل، واملتمثلة يف 
انتهاك قوانني وأعراف احلرب، أخذت فكرة فرض عقاب جزائي يف الظهور 

نظرًا لعدم جدوى اجلزاء املدين)2( .
)1( ومنه�م »جروس�يوس« ال�ذي طال�ب ب�رضورة إخض�اع الدول�ة املعتدية ورئيس�ها 
للمس�ؤولية الدولي�ة. انظ�ر: عبد احلمي�د مخيس، جرائ�م احلرب والعق�اب عليها، 
»رس�الة دكت�وراه، مطبع�ة مصطفى احللب�ي، س�نة 1955م،مكتبة ال�رشق، جامعة 

القاهرة ، ص87«.
)2( يف أعق�اب احل�رب العاملي�ة األوىل ش�كلت ال�دول املتحالف�ة جلن�ة س�ميت )جلن�ة 
املس�ؤوليات(، مهمته�ا حتديد املس�ؤولية عن ش�ن حرب االعتداء واملس�ؤولني عن 
ارتكاب جرائم احلرب، وخلصت اللجنة إىل حتديد تلك املسؤولية مقررة أنه بالنسبة 
للتكيي�ف القانوين ملس�ؤولية من أث�اروا احلرب العاملية األوىل فإن املس�ؤولية املرتتبة 
عىل عاتقهم هي مسؤولية أدبية، وذلك لعدم وجود قانون دويل سابق جيرمها ويضع 
العقوبات اجلنائية هلا، ورأت س�دًا هل�ذا النقص رضورة وضع جزاء جنائي عىل مثل 

هذه األفعال يف املستقبل.
وأش�ار تقرير اللجنة بتس�ليم املس�ؤولني عن اجلرائم التي ارتكبت باملخالفة لقوانني   
وع�ادات احلرب إىل ال�دول التي ارتكب�وا جرائمهم فيها ملحاكمته�م طبقًا للقوانني 
اجلنائية الداخلية. وقد وضعت اللجنة قائمة لتلك اجلرائم عددت فيها 32 فعاًل، إال 
أن ال�دول املتحالف�ة مل تأخذ برأي اللجنة وقررت اهتام غليوم الثاين إمرباطور أملانيا، 
ومس�ؤوليته عن إثارة احلرب، وإنشاء حمكمة عسكرية دولية ملحاكمة جمرمي احلرب 
إذا كان  املجني عليهم تابعني لعدة دول. وعليه فقد تقررت صفة التجريم ألول مرة 

جلرائم االعتداء وخمالفة قوانني وعادات احلرب يف معاهدة فرساي سنة 1919م.
انظر: رشاد السيد، املسؤولية الدولية إلرسائيل عن إرضار حرب حزيران 1967م،   
)رس�الة دكت�وراه مقدم�ة لكلية  احلقوق بجامعة عني ش�مس(، طبع�ت بمعرفة دار 

اهلندي، القاهرة، 1977م، ص111.
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وقد أحدثت اجلرائم البش�عة الت�ي ارتكبت أثناء احل�رب العاملية الثانية 
ردود فع�ل عنيف�ة طالبت بإيقاف ه�ذه االنتهاكات املنافي�ة لقوانني وعادات 

احلرب، وحماكمة مقرتفيها وإنزال العقوبات الرادعة هبم)1( .
ولك�ن ما هي أنواع اجلرائ�م الدولية؟ يمكن القول ب�أن املرشوع الذي 
تق�دم ب�ه »روب�رت جاكس�ون« من�دوب الواليات املتح�دة األمريكية س�نة 
1945م، س�عيًا وراء اتف�اق دويل إلقام�ة حمكم�ة عس�كرية دولي�ة ملحاكمة 

)1( ومنها الترصيح الذي أطلق عليه »نداء الضمري العاملي سنة 1940م«، والذي صدر 
عن كل من بريطانيا وفرنسا وبولندا، وقد ورد فيه: »أن عمليات القتل اجلامعي التي 
ترتكبها س�لطات وقوات االحتالل األملانية ضد أبناء الشعب البولوين، وإبعاده يف 
ظروف إرهابية وانتزاعه م�ن وطنه وإحالل الرعايا األملان مكاهنم، ونقل األموال 
اململوكة هلم إىل هؤالء األملان دون مراعاة ألي قانون، ومصادرة األموال اململوكة 
للدول�ة واألفراد عىل الس�واء وإبعاد املدنيني من الرجال والنس�اء، وإكراههم عىل 
العمل يف أملانيا، وهنب اآلثار التاريية والفنية، وإغالق أماكن العبادة )الكنائس(« 
واالضطه�اد الديني، كل ذلك يكش�ف القن�اع بوضوح عن السياس�ة النازية التي 
هت�دف إىل إبادة الش�عب البولوين. وتعترب ه�ذه الترصفات خمالف�ة لقوانني احلرب 
بصف�ة عام�ة، والتفاقي�ة اله�اي املتعلق�ة بقوان�ني وع�ادات احل�رب ع�ىل وج�ه 
اخلص�وص، وتوج�ه حكومات بريطانيا وفرنس�ا وبولندا نداء رصحيًا ورس�ميًا إىل 
ضم�ري العامل إلدانة هذه الترصفات، وتؤكد عىل مس�ؤولية أملاني�ا عن هذه اجلرائم 
وعزمها عن حماكمة املجرمني، واحلصول عىل تعويضات عن األرضار التي حلقت 

بالشعب البولندي. انظر: رشاد السيد، املرجع السابق، ص132.
وتنطبق هذه الصورة بحذافريها عىل ترصفات س�لطات االحتالل اإلرسائييل التي   
مارست عمليات اإلرهاب، وإبعاد الفلسطينيني عن أوطاهنم، ومصادرة األرايض 
بالقوة، وهدم املنازل، وجتويع السكان اآلمنني، وإحراق املقدسات، وقتل املصلني، 
واالعتداء عىل أساتذة اجلامعات، وقتل أعداد كبرية من طالب املدارس والكليات 
وتدمري املستشفيات واضطهاد املعتقلني واألرسى وتعذيبهم، بل وإنكار حقهم يف 

أن يعاملوا كأرسى حرب.
فأين ضمري العامل الذي استيقظ عىل جرائم النازيني األملان، ومل حيرك ساكنًا جلرائم   

النازيني اجلدد وأعني هبم »اإلرسائيليني«.
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جمرمي احلرب، قد أش�ار إىل أنواع اجلرائم الت�ي ختتص هذه املحكمة بنظرها 
وقسمها إىل ثالث طوائف هي:

1 � اجلرائم ضد السالم.
2 � جرائم احلرب.

3 � اجلرائم ضد اإلنسانية.
وهذا التقس�يم هو الذي أخذت به املواثي�ق الدولية اخلاصة باملحاكامت 
الت�ي حدث�ت بعد احلرب العاملية الثانية، وهي ميث�اق حمكمة نومربج وميثاق 

حمكمة طوكيو)1(، وسنوجز القول يف كل منها:

1ـ  اجلرائم ضد السالم

عرف�ت املادة السادس�ة م�ن ميثاق نورم�ربج اجلرائم ضد الس�الم بأهنا 
تتك�ون من: »التخطيط واإلعداد لش�ن احلرب العدواني�ة، أو الرشوع فيها، 
واإلخ�الل باملعاهدات واالتفاقات الدولية، أو االش�رتاك يف خطة عامة، أو 
التآم�ر بأي من األعامل الس�ابقة، وعليه يمكن القول ب�أن املقصود باجلريمة 

ضد السالم هو التخطيط أو التآمر إلثارة حرب عدوانية أو مبارشهتا)2(«.

)1( انظر:  عبد احلميد مخيس، املرجع السابق، ص83.
)2( عبد احلميد مخيس، املرجع السابق ، ص 113-112.

وانظر: النص باإلنجليزية يف اتفاق لندن الذي ينص عىل حماكمة املتهمني بارتكاب   
جرائم دولية، وتش�كيل حمكمة عسكرية هلذه الغاية. املجلة املرصية للقانون الدويل 

سنة 1945م، قسم الوثائق، ص276. حيث ورد فيه:
     A crime against peace, namely: planning, preparation. initation or 

waging of war of aggression, or a war in violation of international  
treaties, agreements or assurances or participation in a common 
plan or conspiracy for any of the foregoing.
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أم�ا بالنس�بة ألرسى احل�رب فال يس�أل عن ه�ذه اجلرائ�م إال الضباط 
العظام وكب�ار املوظفني، فقد ورد يف التقرير الذي قدمته جلنة القانون الدويل 
إىل اجلمعية العامة لأمم املتحدة حول املبادئ املس�تخلصة من الئحة حمكمة 
نورم�ربج، أن تعبري حرب األع�داء ال ينطبق إال عىل الضب�اط العظام وكبار 

موظفي الدولة)1( . 

وهك�ذا يتض�ح أن صغار املوظفني والضباط م�ن ذوي الرتب الصغرية 
واجلنود ال يتحملون أي مسؤولية جنائية عن إثارة احلرب العدوانية، إذ أهنم 
ال يملكون قرار إعالهنا أو التخطيط هلا وإن كانوا قد اشرتكوا يف أعامل القتال 
تنفيذًا ألوامر رؤس�ائهم، وقد استبعد تقرير جاكسون املبدأ اخلاص بحصانة 
رئي�س الدولة وكبار موظفيها، واعتربهم أهاًل لتحمل املس�ؤولية، وقد تأكد 
ذلك يف املادة السابعة من الئحة حمكمة نورمربج)2( ،لذا فإنه يمكن حماكمتهم 

عىل ما اقرتفوه من جرائم إذا وقعوا يف يد قوات األعداء.

)1( وي�رى الق�ايض )اندرس�ون( أنه جي�ب حتديد املس�ؤولية الدولية ملثل ه�ذه اجلرائم 
ع�ىل الزع�امء واضع�ي السياس�ة )Leaders and Policy Makers(، وال يمك�ن أن 
متت�د املس�ؤولية إىل املواطن�ني العادي�ني الذين يش�رتكون يف جمهود احل�رب، ولكن 
لي�س هلم صوت أو إرشاف عىل س�ري احلرب أو اقرتاحه�ا. د. عبد احلميد مخيس، 
املرج�ع الس�ابق، ص120.راج�ع التعليق ع�ىل تعريف جرائم احلرب: د. حس�ام 
عيل الش�يخة، جرائم احلرب يف فلسطني والبوس�نة واهلرسك، دراسة يف املسؤولية 
الدولية، مطبوعات مركز الدراس�ات السياسية واإلسرتاتيجية باألهرام، القاهرة، 
2002م، ص179 ومابعدها.ك�ام أورد العدي�د م�ن األمثل�ة للجرائ�م يف املناطق 

املشار إليها.
)2(  انظ�ر: ن�ص تقرير القايض »روبرت جاكس�ون« . املجلة املرصي�ة للقانون الدويل، 

سنة 1945م، املرجع السابق، ص261� 275.
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2ـ جرائم احلرب

تعري�ف جريمة احلرب: » يعرف ميثاق حمكمة نورمربج جريمة احلرب 
بأهنا: »األعامل التي تشكل انتهاكًا لقوانني وأعراف احلرب الدولية«)1( .

وال ش�ك بأن خمالفة قانون وأعراف احلرب ترتب املسؤولية عىل الدولة 
املخالفة، ولكن هل كل خمالفة تكون جريمة حرب؟ وما هو املعيار الذي نميز 
به بني املخالفة التي ترتب مس�ؤولية جنائية وتلك التي ترتب مس�ؤولية غري 
جنائي�ة؟ نصت بع�ض املواثيق الدولية رصاحة عىل اعتب�ار بعض املخالفات 
جرائ�م ح�رب، ك�ام أن�ه جتري حم�اوالت لتقن�ني ه�ذه اجلرائ�م يف املؤمترات 

الدولية. ولكن ما هو احلكم بالنسبة للمخالفات غري املنصوص عليها؟.

)1( ورد تعري�ف جرائ�م احلرب يف املادة السادس�ة من ميثاق حمكم�ة نورمربج كام ييل: 
»جرائم احلرب هي خمالفات قوانني وأعراف احلرب وتش�مل هذه املخالفات عىل 
س�بيل املثال ال احلرص: أفعال القتل، وس�وء املعاملة، واألبعاد لإلكراه عىل العمل، 
أو ألي غرض آخر  الواقعة عىل السكان املدنيني يف األقاليم املحتلة، وتشمل أيضًا 
أفعال القتل، أو إس�اءة املعاملة الواقعة عىل أرسى احلرب، أو عىل األش�خاص يف 
وقت احلرب، وكذلك قتل الرهائن، وهنب املمتلكات العامة واخلاصة، والتخريب 

املتعمد للمدن أو القرى،  أو التدمري الذي ال تربره الرضورات احلربية«. انظر:
Trails of Major War Criminals Befor the International Military 

Tribunal. Vo1.2. Nuremburg. (1947) . p.45.

 ملزيد من التفاصيل انظر: رش�اد الس�يد، اإلبعاد والرتحيل القرسي للمدنيني 
 يف ض�وء القانون الدويل اإلنس�اين، املجلة املرصي�ة للقانون الدويل، 1995م.
 أيضًا عبد املجيد الصالحني، جرائم احلرب بني الرشيعة اإلس�المية والقانون
 الدويل اإلنس�اين، بحث مقدم ملؤمتر القانون الدويل اإلنساين وأحكام الرشيعة
.)اإلسالمية، اجلامعة األردنية 30 ديسمرب )2004م



131

يتجه البعض إىل القول بأن كافة املخالفات التي ترتكب أثناء القتال ضد 
األعداء تعترب جرائم حرب، ألهنا تنطوي مجيعًا عىل قدر من اخلطورة، كام أن 
الترشيع�ات املحلية للدول جتمع عىل إدانة األفع�ال املامثلة هلا والتي ترتكب 
ض�د األف�راد يف الداخ�ل)1(. وحت�اول بعض املواثي�ق أن متيز ب�ني املخالفات 
اجلس�يمة وتعتربها جرائم حرب، واملخالفات غري اجلسيمة فال تضفي عليها 

هذه الصفة)2( .

وأرى أن الراج�ح ه�و ما ذه�ب إليه أصحاب ال�رأي األول ألن خمالفة 
قوانني وأعراف احلرب تس�بب مزيدًا من امل�آيس والنكبات التي متثل اعتداء 
ع�ىل األش�خاص يف أرواحهم أو أجس�ادهم، أو ممتلكاهتم، ك�ام يؤيد وجهة 
نظرنا هذه التعريف الس�ابق جلريمة احلرب بأهنا كل خمالفة لقوانني وأعراف 

احلرب، فهذا التعريف مل يفرق بني املخالفة اجلسيمة وغري اجلسيمة.

وم�ن املتفق علي�ه أن العقاب عىل ه�ذه اجلرائم يتطل�ب أن يكون هناك 
نزاع مس�لح، وال يس�تدعي ذلك أن تك�ون هناك حالة ح�رب معلنة، كام أن 

اجلريمة تتوافر إذا ارتكب الفعل أثناء االحتالل احلريب)3( .
وم�ن أح�دث األمثلة عىل ذل�ك تل�ك اجلرائم الت�ي اقرتفته�ا ارسائيل 
يف عدواهن�ا ع�ىل قطاع غ�زة بمطلع ع�ام 2009م � 1430ه��، حيث قامت 

)1(  انظ�ر: مق�ال بعن�وان: »جرائم احل�رب« ، للمحامي ش�اكر العاين، جمل�ة القضاء، 
تصدره�ا نقاب�ة املحام�ني يف اجلمهوري�ة العراقي�ة، األع�داد، )1، 2، 3، 4( س�نة 

1981م، ص 246-196.
)2( انظر: امللحق األول التفاقيات جنيف سنة 1977م، املواد )85، 86، 88(.

)3(  عبد احلميد مخيس، املرجع السابق، ص20. وانظر تفاصيل ذلك:
Fenwick, Draft Code of Offence Against the Peace and Security of 

Mankind. A. J. I. L. L. vol. 46. (1952). P. 98.
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بإزال�ة وتدم�ري أحياء س�كنية بكاملها وترحيل س�كاهنا الذي�ن مل يقتلوا أو مل 
تدّمر بيوهتم عىل رؤوس�هم، إن ما قامت به إرسائيل من هدم وتدمري وحرق 
وترحيل وقتل عش�وائي يع�د مثااًل جلرائم احلرب وانته�اكًا صارخًا للقانون 

الدويل اإلنساين واتفاقات جنيف)*( .
 ويس�أل األرسى عن جرائم احلرب س�واء كانوا من قادة الدول أو كبار 
الضباط، كام يمكن أن يسأل عنها اجلنود األرسى أو أي فرد من غري املقاتلني 
ي�أيت فعاَلً من األفعال املخالفة لقوانني وع�ادات احلرب والتي يعاقب عليها 
القانون الدويل. وحيق للدولة اآلرسة أن تقدم أيًا من هؤالء األرسى للمحاكمة 

أمام حماكمها اخلاصة طاملا أنه متهم بارتكابه إحدى جرائم احلرب)1( .

)*( ك�ام س�بق وأن قام�ت الق�وات اإلرسائيلي�ة باق�رتاف العدي�د م�ن جرائ�م احلرب 
أثن�اء غزوه�ا لأرايض اللبنانية، ومنها القصف العش�وائي ملدين�ة بريوت بالقنابل 
العنقودية والفس�فورية املحرمة دوليًا وأفعال التخريب والتدمري للمنشآت املدنية، 

كرضب املستشفيات بالقنابل، وقتل السكان، وتعذيبهم وجتويعهم، وترشدهيم.
ك�ام يق�وم املدنيون اإلرسائيليون املس�لحون بارت�كاب مثل هذه اجلرائ�م، دون أن   
تقوم س�لطات االحتالل بمحاكمتهم، وإيق�اع العقاب هبم، ومثاهلا: قيام أثنني من 
املستوطنني املسلحني برشاشات عوزي اإلرسائيلية الصنع بقتل عدد من املواطنني 
الع�رب العزل يف مدينة اخللي�ل. انظر جريدة الرأي، الع�دد 4843، 5 ذي احلجة 
1403ه�� املوافق 12 أيلول 1983م، الس�نة الثانية عرشة، ع�امن، ص15، انظر: 
تفاصي�ل هذا الغزو واجلرائم التي اقرتفتها ارسائيل: س�ويدان نارص الدين، وعبيد 
وباش�ا، يوميات الغزو اإلرسائييل للبنان )وثائق وصور(، طبع يف: العربية الدولية 
للطباعة والنرش )أرابيا(، املركز العريب للمعلومات، بريوت 1982م وقد تكررت 
ه�ذه اجلرائ�م بقتل املصلني يف املس�جد األقىص ع�ام 1990م، ويف مس�جد خليل 
الرمح�ن أثناء أداء صالة الفجر يف 15رمضان 1995م وقد أطلق عىل هذه العملية 

)مذبحة احلرم اإلبراهيمي يف اخلليل(.
)1( وقد جرى العرف الدويل عىل حماكمة جمرمي احلرب سواء يف احلرب العاملية األوىل 
أو الثانية.                                                                                                                      =
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3ـ اجلرائم ضد اإلنسانية
عرفت املادة )6( فقرة )ج( من ميثاق حمكمة نورمربج هذه اجلرائم بأهنا: 
»أفعال القتل واإلبادة واالسرتقاق واألبعاد، وغريها من األفعال غري اإلنسانية 
املرتكبة ضد أي شعب مدين قبل أو أثناء احلرب، وكذلك االضطهادات املبنية 
عىل أس�باب سياس�ية أو عرقية أو دينية، سواء كانت تلك األفعال مرتكبة تبعًا 

جلريمة ضد السالم أو جريمة حرب أو كانت ذات صلة هبا«)1(.
وكان األس�تاذ »رفائي�ل ليمك�ن« قد صاغ ه�ذه الكلمة يف كتابه الش�هري 
»حك�م املح�ور يف أوربا املحتلة« حيث ق�ال: »إن ترصف�ات احلكومة األملانية 
قبل احلرب العاملية الثانية وإباهنا بصورة خاصة، والتي تستهدف إبادة مجاعات 
كاملة س�واء من مواطنيها أو من مواطني الدول املحتلة، قد أدت إىل التس�اؤل 

عام إذا كانت هذه األعامل تشكل جرائم ضد اإلنسانية؟«)2( .
ويف ع�ام 1948م أق�رت اجلمعي�ة العام�ة لأم�م املتح�دة االتفاقية التي 
تتضم�ن حتريم جريمة اإلب�ادة اجلامعية والقضاء عىل ص�ور التمييز العنرصي 

وفرض العقاب عىل مرتكبيها)1( .

=    انظر: حممود سامي جنينة، بحوث يف قانون احلرب، املرجع السابق، فقرة )43( 
ص120. وانظر أيضًا:

G. Schwarzenberger: International Law as Applied by International 
Courts and Tribunals. vo1. 11. (London: Stevens & Sons, 1969), 
pp. 443- 484. 

 .U.N. Year Book (1950). p.589. :1( انظر(
)2( انظر: جريهارد فان جالن، املرجع السابق، ص215.

بتاريخ 9/ديسمرب 1948م،  القرار  املتحدة هذا   العامة لأمم  )3( أصدرت اجلمعية 
رقم القرار 206. 

  انظر: رشاد السيد، املرجع السابق، ص236.
يف  الص�ادر  اإلنس�ان  حلق�وق  العامل�ي  اإلع�الن  أن  بالذك�ر  اجلدي�ر  وم�ن   =
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ويقص�د بجريمة إب�ادة اجلنس كام ورد يف املادة الثالثة من هذه االتفاقية: 
أي فع�ل من األفعال اآلتي�ة يرتكب بقصد القضاء كلي�ًا أو جزئيًا عىل مجاعة 

برشية بالنظر إىل صفتها الوطنية أو العنرصية أو اجلنسية أو الدينية: 
1 � قتل أعضاء هذه اجلامعة.

2� االعتداء اجلسيم عىل أفرادها جسميًا أو نفسيًا.
3� إخضاعهم لظروف معيشية من شأهنا القضاء عليهم كليًا أو جزئيًا.

4� اختاذ وسائل من شأهنا إعاقة التناسل داخل أفراد هذه اجلامعة.
5 � نقل الصغار قهرًا من مجاعة إىل أخرى.

وم�ن أب�رز األمثلة عىل اجلرائم ضد اإلنس�انية يف وقتن�ا احلارض جريمة 
التفرق�ة العنرصية. وم�ن القرارات اهلامة التي اختذهت�ا اجلمعية العامة لأمم 
املتح�دة يف ه�ذا املج�ال القرار الص�ادر س�نة 1975م باعتباره�ا الصهيونية 
ش�كاًل من أش�كال العنرصية والتمييز العنرصي)1( . ومما يؤس�ف له أن هذا 
الق�رار قد ُألغي يف عام 2003م، نتيجة لتفرد أمري�كا وهيمنتها عىل قرارات 

جملس األمن واملجتمع الدويل. 

1948/12/10م، أي بع�د إقرار هذه االتفاقية بي�وم واحد، نص يف املادة الثانية 
من�ه ع�ىل أن: »لكل إنس�ان حق التمت�ع بكافة احلق�وق واحلريات ال�واردة يف هذا 
اإلعالن دون متييز بس�بب العنرص أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي 
السيايس، أو رأي آخر، أو األصل الوطني، أو االجتامعي أو الثروة أو امليالد أو أي 

وضع آخر«. انظر أيضًا: عيل أبو هيف، املرجع السابق، ص696.
)1( انظر: العنرصية الصهيونية يف الفكر والتطبيق، األمانة العامة جلامعة الدول العربية، 

اإلدارة العامة لشؤون فلسطني، 1976م، ص21.

=
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وال يقصد باجلريمة ضد اإلنس�انية االعتداء عىل فرد معني بذاته، ولكن 
ألن هذا الش�خص ينتمي إىل فئة من جنس أو دين أو عرف، أو آراء سياس�ية 
معينة، فإن مل تكن كذلك فهي جريمة من جرائم القانون العام)1( أما بالنس�بة 
ملس�ؤولية األرسى عن اجلرائم ضد اإلنس�انية، فيمكن القول أنه نظرًا لكون 
ه�ذه اجلريم�ة ال تقع غالبًا إال تبع�ًا جلريمة ضد الس�الم أو جريمة حرب أو 
تكون ذات صلة بإحدامها فإهنا ال تقع إال من رجال السلطة العامة يف الدول 
التي تس�تخدم القوات املس�لحة الرتكاب هذه اجلريمة، هذا إن مل تكن تلك 
القوات هي املدبر األصيل هلا، لذلك فإن كل فرد أمر بارتكاهبا أو ساهم فيها 
ووق�ع أس�ريًا، كان من حق الدولة اآلرسة حماكمته عىل هذه اجلريمة حس�ب 

دوره فيها.

ومن األمثلة املش�هورة: تلك اجلريمة التي وقعت خالل احلرب العاملية  
الثاني�ة، حيث اعرتف القائد األملاين )Hoess( عن�د حماكمته بتهمة قتل ثالثة 
مالي�ني م�ن الب�رش، وأن اخلط�ة التي وضع�ت كانت تق�يض بقت�ل  مليونني 

ونصف فقط)2(.

ومن أش�هر األمثلة احلديثة عىل هذه اجلريمة )مذبحة صربا وش�اتيال(، 
تلك املذبحة التي دبرهتا وخططت هلا السلطات اإلرسائيلية وقواهتا املسلحة 
واس�تعملت بعض أفراد املرتزقة كأداة لتنفيذ هذه اجلريمة البش�عة التي راح 
ضحيته�ا آالف القت�ىل من الضحاي�ا املدنيني األبرياء ال ل�يشء إال ألهنم من 

)1( انظر: جريهارد فان جالن، القانون بني األمم، ص150.
)2( انظر: حسنني عبيد، املرجع السابق،ص257.
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الفلس�طينيني)1( .وكذلك مذبحة جنني التي ارتكبتها إرسائيل عام 2003م � 
1424ه�، وشاهد العامل عرب وسائل اإلعالم عرشات القتىل املدنيني وجثثهم 

املحرتقة داخل منازهلم املهدمة.

وق�د اس�تقر الع�رف الدويل ع�ىل قي�ام ال�دول اآلرسة بمحاكمة أرسى 
احل�رب، الذي�ن وقع�وا يف قبضتها عن اجلرائ�م التي اقرتفوه�ا قبل وقوعهم 
يف األرس)2( ، وق�د تأك�د ه�ذا احل�ق بموجب نص�وص اتفاقية جنيف لس�نة 

)1( ارتكب�ت هذه اجلريمة ضد املدنيني العزل من الرجال والنس�اء واألطفال يف خميامت 
الالجئني الفلس�طينيني )صربا وش�اتيال( التي تقع يف مدينة ب�ريوت الغربية بتاريخ 
16أيل�ول 1982م. وكان ألنباء هذه املجزرة الوحش�ية صدى واس�عًا لدى الرأي 
العام العاملي، حيث نرشت شاش�ات التلفزيون بعض مش�اهدها املؤثرة، كام كتبت 
عنه�ا معظ�م صح�ف الع�امل. ومن املف�روض أن تك�ون ه�ذه املج�زرة نقطة حتول 
بالنس�بة للرأي العام العاملي، ليبدأ باالستيقاظ من غفلته وصمته املطبق عىل جرائم 
الصهيوني�ة ودعايته�ا املضللة، ومذابحها املس�تمرة ضد أبناء الش�عب الفلس�طيني 

بشكل خاص والدول العربية بشكل عام.
انظ�ر تفاصي�ل ه�ذه املج�زرة املروعة،آمن�ون كابلي�وك، حتقي�ق حول جم�زرة صربا   
وش�اتيال، رشكة كاظم�ة للنرش والرتمج�ة والتوزي�ع. والتي تتبع املكت�ب العريب يف 
باريس، مطابع الطليعة، الكويت، طبع بتاريخ 1983/5/6م. وعىل ضوء ما تقدم 
أرى أن م�ن واجب املجتمع الدويل إلزام الس�لطات اإلرسائيلي�ة باحرتام نصوص 
ه�ذه االتفاقية وامللحقني اإلضافيني هلا ورضورة تطبي�ق أحكامها، ويقع عىل عاتق 
اهليئ�ات الدولي�ة، ويف مقدمته�ا جمل�س األم�ن، واجلمعي�ة العامة لأم�م املتحدة، 
مسؤولية اختاذ اخلطوات الالزمة للضغط عىل إرسائيل، وإلزامها بذلك. ولالطالع 
عىل مزيد من إجراءات الس�لطات اإلرسائيلية القمعية بحق الس�كان الفلسطينيني، 
انظ�ر: جملة األقىص، تصدرها مديرية التوجيه املعنوي، القوات املس�لحة األردنية ، 

عامن، العدد 723، 12/شوال 1404ه� � 11متوز 1984م، ص24..
)2(  كام حدث يف حماكامت نورمربج وطوكيو عقب انتهاء احلرب العاملية الثانية، ووقوع 
أع�داد هائل�ة م�ن األرسى األمل�ان واليابانيني يف يد احللف�اء. انظر: حس�نني عبيد، 

املرجع السابق، ص257.
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1949م)1(. وال ش�ك أن قي�ام الدول�ة اآلرسة بمحاكم�ة األرسى ال يل�و 
م�ن النقد، فهذا اإلجراء عرضة للتحكم واهل�وى، وليس هو الطريق األمثل 

لتحقيق العدالة.

1 .2 .2 معاملة أرسى احلرب يف الرشيعة اإلسالمية
عنيت رشيعة اإلس�الم بأرسى احلرب، فلم يرتك أمرهم لرئيس الدولة 
أو قادة اجليوش يستبدون هبم حسب أهوائهم، وإنام نظمت معاملتهم تنظياًم 
دقيقًا حفظت به كرامة األسري بطريقة مل ترق إليها النظم الوضعية واالتفاقات 

الدولية إىل يومنا هذا)2( .

وس�نعرض يف مطلب�ني ع�ىل التوايل للعناي�ة باألرسى ث�م ملصريهم وما 
يؤول إليه أمرهم.

1 .2 .2 .1 العناية باألرسى

مل يع�رف التاريخ معاملة أرحم وال ألني من معاملة اإلس�الم لأرسى، 
فقد كان القدماء قساة غالظ القلوب عىل أرساهم، فجاء رسول اهلل > وهو 

الرمحة املهداة يعامل أرساه بالرفق هبم واإلحسان إليهم)3( .

)1( انظ�ر: نص امل�ادة )85( من اتفاقي�ة جنيف اخلاصة بأرسى احل�رب، وعند حماكمة 
األرسى ع�ن اجلرائ�م الدولية، يمك�ن القول برضورة توافر نف�س الضامنات التي 
قررهت�ا االتفاقي�ة بصدد اجلرائ�م اجلنائية، واملتمثلة يف اتباع نف�س اإلجراءات التي 
يض�ع هلا أفراد القوات املس�لحة يف الدولة اآلرسة يف ح�ال حماكمتهم. انظر: عبد 

احلميد مخيس، املرجع السابق، ص252.
)2( زي�د عب�د الكريم الزي�د، مقدمة يف القانون الدويل اإلنس�اين، الري�اض، 2004م، 

1425ه�، ص62 وما بعدها.
)3( حمم�د أب�و زه�رة، العالقات الدولي�ة يف اإلس�الم، دار الفكر العريب، مؤسس�ة دار 

الكتاب احلديث للطبع والنرش والتوزيع، 1971م، الكويت ، ص114.
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وق�د أثنى الق�رآن عىل أولئك الذين حيس�نون ألرساهم فقال يف س�ورة 
ِه ِمْس�ِكيًنا َوَيتِي�اًم َوَأِس�رًيا﴿8﴾إِنَّاَم  َع�اَم َع�ىَلٰ ُحبِّ اإلنس�ان: }َوُيْطِعُم�وَن الطَّ
وًرا ﴿9﴾{)سورة اإلنسان(  ِ اَل ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َواَل ُش�كُ ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللَّ
كام دعا رسول اهلل > إىل اإلحسان يف معاملة األرسى، ومنحهم كافة احلقوق 

املمكنة يف تلك الوصية اجلامعة: )استوصوا باألسارى خريًا( )1(.

والتزم رسول اهلل > بتطبيق ذلك فجعل من النصوص واألقوال أعاماًل 
واقعة ملموسة ال جمرد نظريات وأماين كام هو الشأن يف اتفاقيات جنيف تبقى 

نصوصها حربًا عىل ورق، وال تلتزم هبا كثري من الدول.

فعندما وقع ثاممة بن أثال أس�ريًا يف يد املس�لمني جاؤوا به إىل النبي > 
فقال: )أحس�نوا إس�اره، وأمجعوا ما عندكم من طعام فابعث�وا به إليه، فكانوا 

يقدمون له لبن لقحة لرسول اهلل > غدوًا ورواحًا( )2( .

فام أروعها من معاملة أن حُيس�ن إىل األس�ري وأن ُيطعم مما يطعم منه نبي 
اإلس�الم، ومل يكت�ف اإلس�الم  بمنح احلقوق ل�أرسى، واألم�ر باملحافظة 
عليه�ا ولكنه من�ع كل أصناف األذى واالضطهاد، وهنى عن اإلس�اءة إليهم 
أو التمثي�ل هب�م، فقد ورد أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه قال لرس�ول اهلل 

)1( املعجم الكبري،  الطرباين، رقم احلديث: )977(، القاهرة، النارش مكتبة ابن تيمية، 
الطبعة األوىل، 1426ه�.

)2( س�يد س�ابق، فقه الس�نة، ملتزم الطبع والن�رش مكتبة اآلداب، املطبع�ة النموذجية، 
الطبعة الثانية، 1387ه� � 1967م، ص186.

لقحة أي ناقة.كام أمر الرسول > بكسوة األرسى فقد روى البخاري عن عبد اهلل   
ب�ن جاب�ر قال: )ملا كان ي�وم بدر أتى بالعباس ومل يكن علي�ه ثوب، فنظر النبي > 
ل�ه قميصًا فوجدوا قميص عبد اهلل بن أيب يقدر عليه، فكس�اه إياه(. رواه البخاري 
حت�ت ب�اب: الكس�وة لأرسى، انظ�ر: ابن حج�ر العس�قالين، فتح الب�اري رشح 

صحيح البخاري، املرجع السابق، ج6، ص144.
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>: »دعني أنزع ثنية س�هيل بن عمرو فيندلع لس�انه، فال يقوم عليك خطيبًا 
يف موطن أبدَاً، فقال رسول اهلل > ال ُأمثل به فيمثل اهلل يب ولو كنت نبيًا«)1(.

رفض النبي > أن يلحق هبذا األسري أي نوع من أنواع األذى، رغم أنه 
وق�ف موقفًا معاديًا يف عام احلديبي�ة، بل وتطاول عىل النبي >، فلم يعرتف 

بنبوته، إهنا أخالق اإلسالم التي تقابل اإلساءة باإلحسان.

ويش�هد التاري�خ للنب�ي > بتجلده وص�ربه عىل ما ُصنِ�ع بعمه محزة يف 
معرك�ة أح�د من التمثي�ل به، ولكنه > يعف�و عن الفاعلني عندم�ا مكّنه اهلل 
منهم ووقعوا يف األرس، وخاطبهم بقوله املشهور: »ما تظنون أين فاعل بكم، 

قالوا خريًا، أخ كريم وابن أخ كريم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء«)2(.

وهكذا حرص اإلسالم عىل اإلحسان ألرساه ومنحهم كل رعاية ممكنة، 
ونادى بحاميتهم من كل أذى، وهنى عن اإلساءة يف معاملتهم، حتى ولو قام 

العدو بإيذاء أرسى املسلمني. 

وفي�ام يتعل�ق بموقف�ه من هي�ود بن�ي قريظة فهو أم�ر خمتل�ف، إذ أهنم مل 
يكونوا أرسى حرب، وإنام كانوا من مواطني الدولة اإلس�المية التي يدينون 
هل�ا بالطاعة، وقد أعطوا عىل أنفس�هم عهدًا أال يونوا وال يغدروا وال يعينوا 
ع�دوًا، ولكنه�م غدروا وخانوا يف أح�رج الظروف وتآمروا ع�ىل الدولة مع 
أعدائه�ا أثناء احلرب، فانضموا إىل أحزاب املرشكني حني حصارهم للمدينة 
يف غزوة اخلندق، فلام نرص اهلل املسلمني، ونزل بنو قريظة عىل حكم سعد بن 

)1( مس�ند أمح�د ب�ن حنبل، ال�دار الدولية للن�رش والتوزي�ع، الري�اض، ط1419ه� � 
1998م.

)2( عبد السالم هارون، هتذيب سرية ابن هشام، املرجع السابق، ص285.
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مع�اذ، فقىض بقتل رجاهلم املقاتلني، وه�و احلكم الذي يتفق وجريمة اخليانة 
العظمى التي ارتكبوها، والذي تطبقه كل الدول يف القديم واحلديث)1(.

1 .2 .2. 2 مصري األرسى

ِذيَن َكَفُروا  بني القرآن الكريم مصري األرسى يف قوله تعاىل:}َفإَِذا َلِقيُتُم الَّ
ا ِفَداًء  �ا َبْعُد َوإِمَّ ا َمنًّ وا اْلَوَثاَق َفإِمَّ ٰى إَِذا َأْثَخْنُتُموُهْم َفُش�دُّ َقاِب َحتَّ َب الرِّ َف�رَضْ
ْرُب َأْوَزاَرَها...﴿4﴾{)س�ورة حممد( تبني هذه اآلية الكريمة  ٰى َتَضَع احْلَ َحتَّ
حك�م األرسى، وحت�رصه يف أحد أمرين: املن أو الف�داء، ومع ذلك فقد ذكر 
الفقهاء بأن إمام املسلمني خمري يف موضوع األرسى بني أربعة أمور حسب ما 

تقضيه املصلحة العامة وهي: املن، الفداء، القتل، الرق)2( .

أواًل: املن عىل األرسى

يقصد باملن: العفو عن األسري وإطالق رساحه دون مقابل. واملن إما أن 
يكون عامًا أو فرديًا)3(. املن العام: ورد أن رسول اهلل > منَّ عىل ثامنني رجاًل 

)1( انظر: حممد ش�ديد، اجلهاد يف اإلس�الم، مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش، بريوت، 
1402ه� � 1982م، ص150.

راج�ع ن�ص امل�ادة )24( بفقراهت�ا الثالث م�ن نظ�ام العقوبات للقوات املس�لحة   
العربية الس�عودية لس�نة 1366ه�، بعنوان )اجلنايات ا لعس�كرية الكربى( اخليانة 
العظمى ومن ضمنها التعاون مع العدو أو مس�اومته يف مجيع ما يل بكيان اململكة 

ومصاحلها السياسية والعسكرية.
)2( انظر: ابن قدامه، أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس املتوىف س�نة 
620ه��، املغن�ي، مكتبة الري�اض احلديثة،  اململك�ة العربية الس�عودية، الرياض، 

1401ه� � 1981م، ج8، ص373.
)3( حمم�د بن عيل احلس�ن، العالقات الدولية يف القرآن والس�نة، الطبع�ة الثانية، مكتبة 

النهضة اإلسالمية، عامن، 1402ه� � 1982م، ص224.
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ُأرسوا عام احلديبية، كانوا قد هبطوا عليه وعىل أصحابه من جبال التنعيم عند 
ْم  ص�الة الفجر ليقتلوهم. ويف ه�ذا نزل قوله تعاىل: }َوُهَو الَّ�ِذي َكفَّ َأْيِدهَيُ
َة ِمْن َبْع�ِد َأْن َأْظَفَرُك�ْم َعَلْيِهْم...﴿24﴾{ َعْنُك�ْم َوَأْيِدَيُك�ْم َعْنُه�ْم بَِبْطِن َمكَّ

)سورة الفتح(.

وعفوه عن أهل مكة عام الفتح حادثة مشهورة سبق ذكرها، ويف أرسى 
معركة بدر قال >: »لو كان املطعم بن عدي حيًا ثم كلمني يف هؤالء النتنى 

لرتكتهم له«)1( أي ألطلقت رساحهم.

وأما املن الفردي: فقد روي أن رسول اهلل > أطلق رساح أفراد كثريين 
يف مناس�بات ع�دة: »ففي غزوة بدر وقف أح�د األرسى وهو أبو عزة عمرو 
ابن عبد اهلل اجلمحي بني يدي رسول اهلل > فقال: إين فقري ذو عيال وحاجة، 
فأمنن عيل، فمن عليه رس�ول اهلل >«)2( كام منَّ عىل ثاممة بن أثال س�يد أهل 

الياممة فكان ذلك سببًا يف دخوله اإلسالم)3( .

ويمك�ن القول بأن املن عىل األرسى، وإطالق رساحهم يتفق وس�امحة 
اإلس�الم التي تدع�و إىل العفو عند املق�درة، قال رجاء بن حي�وة لعبد امللك 

)1( حممد بن إسامعيل البخاري، دار ابن كثري، بريوت، 1414ه� � 1993م.
)2( ورد يف س�رية ابن هش�ام: »وكان ممن سمي لنا من األسارى ممن منَّ عليه بغري فداء: 
أبو العاص بن الربيع، املطلب بن حنطب، صفي بن أيب رفاعة، وأبو عزة عمرو بن 
عبد اهلل بن عثامن اجلمحي« . انظر: عبد السالم هارون، املرجع السابق، ص152. 

وقد بلغ عدد أرسى املرشكني يوم بدر )70( أسريًا.
انظر: تعدادهم وأسامؤهم مجيعًا، والقبائل التي ينتسبون عليها: حممد أمحد باشميل،   

غزوة بدر الكربى، الطبعة السادسة، 1394ه� � 1974م، ص191 � 196.
)3( كتاب فوائد الليث بن س�عد، رقمه: )1(، حدي�ث مرفوع، عن إبو هريرة، دار عامل 

الكتب للنرش والتوزيع، الرياض، 1407ه� � 1987م.
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بن مروان يف أس�ارى ابن األش�عث الكندي: »إن اهلل ق�د أعطاك ما حتب من 
الظف�ر، فأع�ط اهلل م�ا حيب من العف�و«، وهو معنى قول�ه > يف ذكر خصال 

اخلري عند املؤمن )وإذا قدر عفا( )1( .

ثانيًا: الفداء

يقصد بالفداء: إطالق رساح أرسى األعداء مقابل إطالق رساح أرسى 
املسلمني، أو مقابل مال يدفعونه، أو خدمة يؤدوهنا)2(.

1ـ فداء األرسى بأرسى

ويطل�ق عليه يف أيامنا هذه: »تبادل أو مبادلة األرسى« ومن األمثلة عىل 
ذل�ك م�ا ح�دث يف رس

أرس املسلمني، فافتدهتام من رسول اهلل > فقال: »ال نفديكمومها حتى يقدم 
صاحبان�ا يعني س�عد بن أيب وقاص، وعتبة بن غزوان فإنا نخش�اكم عليهام، 
وكان س�عد وعتبة قد أض�ال بعريًا هلام وختلفا يف طلبه،فقدم�ا وافتدامها النبي 
> بدل األس�ريين، فأما أحدمها وهو احلكم بن كيس�ان فأسلم، وأما اآلخر 

)1( هو عبد الرمحن بن حممد بن األش�عث بن قيس الكندي، أمري من القادة الش�جعان 
الده�اة، وه�و صاح�ب الوقائ�ع م�ع احلج�اج الثقفي، قات�ل احلجاج س�نة 81ه� 
ونش�بت بينه وبني جيوش احلجاج وعبد املل�ك بن مروان معارك طاحنة ظفر فيها 
عب�د الرمحن، إىل أن حدثت بينهام معركة »دي�ر اجلامجم« فانترص احلجاج واحتمى 
عبد الرمحن عند رتبيل ملك الرتك فحامه مدة ثم قتله وبعث برأسه إىل احلجاج سنة 

85ه�.
انظر: وهبة الزحييل، املرجع السابق، ص439.  

)2( وفاء مرزوق، أرسى احلرب يف الفقه اإلس�المي واالتفاقيات الدولية، منش�ورات 
اجللبي احلقوقية، بريوت، 2008م، 1429ه� ، ص87.
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وه�و عثامن بن عبد اهلل فرجع إىل مكة ومات عىل دينه«)1( كام ورد أن رس�ول 
اهلل > فدى رجلني من املسلمني برجل من املرشكني)2(.

2ـ الفداء باملال

أطلق رس�ول اهلل > رساح بعض أرسى املرشكني يف معركة بدر مقابل 
فدي�ة مالية، ومنهم رجل يكنى بأيب عزيز، قال ابن هش�ام: »س�ألت أمه، أي 
أم أيب عزيز، عن أغىل ما فدت به قريش، فقيل هلا أربعة آالف درهم، فبعثت 
بأربع�ة آالف درهم ففدته هبا، وكان ف�داء املرشكني يومئذ من ألف إىل أربعة 

آالف درهم«)3( .

ونس�تدل م�ن حادثة أرسى غ�زوة بني املصطلق ب�أن النبي > قد بارش 
عملي�ة الفداء مقابل مال يدفعونه، وذلك بقبوله عرض احلارث اإلبل عليه، 

ولكن ملا تفضل القوم تفضل رسول اهلل > بالعفو عنهم مجيعًا)4( .

3 ـ الفداء مقابل خدمات

يف غزوة بدر منَّ رسول اهلل > عىل بعض األرسى دون مقابل، وفادى 
بعضهم باملال، واكتفى من الباقي بتقديم خدمات معينة للمس�لمني، كتعليم 

)1( عبد السالم هارون، املرجع السابق، ص135-132.
)2( »وفيام أخرجه أمحد ومسلم أن ثقيفًا أرست رجلني من أصحاب النبي >، وأرس 
أصحاب النبي > رجاًل من املرشكني فقال األسري عالَم أحبس؟ فقال: بجريرة 

حلفائك، ثم فداه بالرجلني اللذين كانت ثقيف أرسهتام«.
الشوكاين، املرجع السابق، ج7، ص307.  

)3( عبد السالم هارون، املرجع السابق، ص152.
)4( سيد سابق، فقه السنة ، املرجع السابق، ج11، ص187 � 188.
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أبناء املسلمني، إما ألن هؤالء األرسى ال يملكون أموااًل، وإما ألن الرسول 
> أراد أن يستفيد من خربهتم وجهودهم.

وانطالق�ًا م�ن هذا املفه�وم يمكنن�ا القول بأنه جي�وز لرئي�س الدولة يف 
أيامنا هذه فداء بعض أرسى العدو مقابل خدمات يؤدوهنا، كاالستفادة  من 
خرباهت�م اهلندس�ية أو الطبية مثاًل. وهكذا توضح لنا، اآلية الكريمة الس�ابق 
ذكره�ا حك�م األرسى ومصريهم، وهو ال يعدو أحد أمري�ن: املن أو الفداء 
ٰى  وه�ي آية حمكمة وغري منس�وخة. أما آية: }َم�ا َكاَن لَِنبِيٍّ َأْن َيُك�وَن َلُه َأرْسَ
ْرِض...﴿67﴾{)سورة األنفال( فاملقصود هبا العتاب عىل  ٰى ُيْثِخَن يِف اأْلَ َحتَّ
األرس قبل أن يتحقق رشطه وهو اإلثخان وحسم املعركة)1( وخاصة إذا كان 
الغ�رض من األرس هو احلص�ول عىل الفدية أي كان طمع�ًا يف املال، وهو ما 
ْنَيا ...﴿ 67﴾{ )سورة  أكده س�ياق اآلية الكريمة: }... ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّ
ا ِفَداًء ...﴿4﴾{ )س�ورة  ا َبْع�دُ َوإِمَّ ا َمنًّ األنف�ال( وهب�ذا تكون آي�ة: }...َفإِمَّ

حممد( هي القاعدة األساسية يف موضوع األرسى، وال تعارض بينهام)2(.

ثالثًا: القتل وأسبابه

إذا كان امل�ن ع�ىل األرسى دون مقابل، أو فداؤه�م بمقابل هو القاعدة 
املطردة يف ش�أن األرسى، إال أنه حدث أن قتل بعض األفراد يف أحيان نادرة 
جدًا، ألس�باب خاصة تتعلق بجرائم اقرتفوها تستحق هذا اجلزاء، وتتفق يف 

حكمها مجيع الرشائع الساموية والقوانني الوضعية.

)1( انظر: ابن كثري وتفسري القرآن العظيم، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1388ه� 
� 1969م، ج2، ص97. وهبة الزحييل، املرجع السابق ص437.

)2( وفاء مرزوق، أرسى احلرب يف الفقه اإلس�المي واالتفاقيات الدولية، منش�ورات 
احللبي، بريوت، 2008م، 1429ه�، ص89.
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فمث�اًل من بني أرسى بدر الس�بعني قتل واح�د أو اثنان، كام تقول بعض 
الروايات ، وس�بب ذلك هو اجلرائم التي ارتكبوها بحق الرسول > وبحق 
الدعوة اإلس�المية، واس�تهزائهم بآيات اهلل، وغلوهم يف العداء للمس�لمني 
والكي�د هب�م)1(. أما قتل أب�ا عزة اجلمحي فكان بس�بب خيانت�ه للعهد الذي 
قطع�ه عىل نفس�ه يوم بدر فعندم�ا منَّ عليه رس�ول اهلل > عاهده أال حيارب 

املسلمني ثانية، ولكنه نكث عهده وعاد حلرهبم يف معركة أحد)2( .

أم�ا عبد اهلل بن خطل فكان قتله ملا اقرتف من اجلرائم، فقد قتل مس�لاًم، 
ثم ارتد عن اإلسالم، وكالمها جريمة تستحق هذه العقوبة. أما األسري الذي 
مل يق�رتف ش�يئًا من هذه اجلرائم فال جيوز قتله، وق�د أمجع الصحابة ريض اهلل 

عنهم عىل ذلك)3( .

وع�ىل هذا النهج س�ار اخللفاء الراش�دون رض�وان اهلل عليهم، واقتدى 
هبم أئمة املس�لمني، ومل يذكر لنا التاريخ أن إمامًا من أئمة املس�لمني أمر بقتل 

األرسى)4( .

)1( ومنه�م عقب�ة بن أيب معيط الذي كان ش�ديد األذى والكيد للمس�لمني وهو الذي 
ُسوِل  ْذُت َمَع الرَّ َ امِلُ َعىَلٰ َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْيَتنِي اختَّ نزل فيه قوله تعاىل: }َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّ
ْكِر َبْعَد  نِي َعِن الذِّ ِْذ ُفاَلًنا َخِلياًل ﴿28﴾َلَقْد َأَضلَّ َسبِياًل ﴿27﴾َيا َوْيَلَتٰى َلْيَتنِي مَلْ َأختَّ

ْنَساِن َخُذواًل ﴿29﴾ {)سورة الفرقان(. ْيَطاُن لإِْلِ إِْذ َجاَءيِن ۗ َوَكاَن الشَّ
)2(  أب�و ع�زة اجلمح�ي هو عم�رو بن عب�د اهلل بن عث�امن اجلمحي، ش�اعر جاهيل من 
أه�ل مك�ة، أدرك اإلس�الم، وأرس يوم بدر، ثم أطلق رساح�ه، رشيطة أن ال يقاتل 
املسلمني، وأعطى عهدًا بذلك، ولكنه نظم شعرًا حيرض به عىل قتال املسلمني، فلام 
كانت وقعة أحد أرسه املسلمون وقتله عاصم بن ثابت سنة 3ه�. د. وهبة الزحييل، 

املرجع السابق، ص434.
)3( انظر: الرسخي، رشح السري الكبري، املرجع السابق، ج2، ص261.

)4( انظ�ر: حمم�د عيل احلس�ن، العالق�ات الدولية يف القرآن والس�نة ، املرجع الس�ابق، 
.213
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رابعَاً: الرق

عندما جاء اإلسالم كان الرق منترشًا بني عرب اجلاهلية واألمم املجاورة 
هلم من فرس ورومان ويونان ويف وقت كان األعداء فيه يامرسون الرق جراء 
املع�ارك التي تدور بينهم وبني املس�لمني دعا الق�رآن الكريم إىل عتق األرقاء 
كام أن الرس�ول < عامل الذين ناصبوه أشد العداء من أهل مكة بأفضل مما 
يتص�ور ي�وم فتحها وقال هلم م�ا تظنون أين فاعل بكم؟ قال�وا خريًا أخ كريم 
واب�ن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وكذلك أعتق املس�لمون أرساهم 
يف غزويت بني املصطلق وحنني وانطالقًا من حرص اإلسالم عىل القضاء عىل 
هذه املشكلة االجتامعية اخلطرية فقد جلأ إىل حلها بطريقة تنسجم مع ظروف 
العرص الذي أرشقت فيه عىل العامل شمس الدعوة اإلسالمية فدعا إىل جتفيف 

منابع الرق وفتح األبواب الكثرية لعتقهم وحتريرهم  )1(.

)1( حثَّ اإلس�الم عىل عتق الرقاب وجعل ذلك من األعامل التي يتقرب هبا اإلنس�ان 
إىل اهلل تب�ارك وتعاىل: }َفاَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة ﴿11﴾َوَم�ا َأْدَراَك َما اْلَعَقَبُة ﴿12﴾َفكُّ 
َرَقَبٍة ﴿13﴾{)سورة البلد(  وفك الرقبة معناه ختليصها من الرق، وقال >: »أيام 

رجل اعتق عبدًا مسلام استنقذ اهلل تعاىل بكل عضو منه عضوًا من الناًر«.
كام جعل اإلس�الم عتق األرقاء س�ببًا يف دخول اجلنة، )جاء أعرايب إىل رس�ول اهلل   
> وق�ال: دلن�ي عىل عمل يدخلني اجلنة، فقال عتق النس�مة وفك الرقبة، فقال يا 
رس�ول اهلل أو ليس�ا واحدًا؟ قال: ال، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك  الرقبة أن 
تعني يف ثمنها(. ومل يكتف اإلس�الم بالرتغي�ب يف اعتاق األرقاء وجعلهم أحرارًا، 

بل جعل سباًل إجبارية يتم بموجبها حترير الرقيق ومنها:
أ � يت�م عت�ق العب�د اململوك للقري�ب تلقائيًا س�واء ريض املال�ك أو مل يرض، فكل 
إنس�ان يمل�ك قريبًا ذا رحم فإنه يعتق جربًا عن�ه بمجرد امللك، قال >: »من 

ملك ذا رحم حمرم فهو حر«. 
ب � جعل اإلس�الم عتق الرقبة إحدى الكفارات التي يكفر هبا املس�لم عن ذنبه يف 
احلاالت التالية:                                                                                                         ==
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وق�د َخَطت ال�دول يف العرص احلديث خطوة حس�نة عندما اتفقت عىل 
منع االسرتقاق أيًا كانت أسبابه ومربراته وبخاصة يف اتفاقية جنيف، سبتمرب 
1965م)1(، وال شك أن اإلسالم يبارك كل خطوة عىل طريق تقدم اإلنسان، 
والعمل بمقتضيات العدل والرمحة واحلرية واملس�اواة، فإلغاء الرق يتفق مع 

روح الترشيع اإلسالمي.
وخالصة القول أن اإلس�الم قد س�بق بالدعوة إىل اإلحس�ان يف معاملة 
األرسى، وع�دم اإلس�اءة إليه�م، يف وقت كان في�ه األرسى ضحية للتنكيل 
والتعذي�ب والعبودي�ة والقتل والصل�ب. ويكفي أن نذكر طرف�ًا من معاملة 
الرومان لأرسى املسلمني، لنعرف كيف كان األرسى يعاملون: ففي إحدى 

� حال�ة القت�ل اخلطأ لقول�ه تع�اىل: }...َوَمْن َقَت�َل ُمْؤِمًنا َخَط�ًأ َفَتْحِري�ُر َرَقَبٍة 
ُمْؤِمَنٍة...{ )سورة النساء(. 

� حالة إفس�اد الصوم باجلامع. )لقوله > للرجل الذي قال: هلكت يا رسول 
اهلل، ق�ال وم�ا أهلكك. قال وقعت عىل ام�رأيت يف رمضان، قال: هل جتد ما 

تعتق رقبة(.
� حال�ة الظه�ار، أي أن يق�ول الرج�ل لزوجته: أن�ت عيّل كظهر أم�ي، لقوله 
ِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمْن نَِس�ائِِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن مِلَا َقاُلوا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ِمْن  تعاىل: }َوالَّ

ا...﴿3﴾)سورة املجادلة(. َقْبِل َأْن َيَتاَمسَّ
� كفارة اليمني )القسم(.

ج�� � عتق العبد يف حالة اإلس�اءة إليه: لقول�ه >: »من مثل بعبده عتق عليه، ومن 
لطم مملوكه أو رضبه فكفارته عتقه«. انظر: أمحد احلجي الكردي، جملة الوعي 
اإلس�المي، الكوي�ت، مقال بعنوان: »حكم اإلس�الم يف االس�رتقاق« العدد 

107، ذي القعدة 1393ه� نوفمرب 1973م، ص27-23.
حمم�د رأفت عث�امن، املرجع الس�ابق، ص213-328. أيض�ًا وهبة الزحييل،   

آثار احلرب، املرجع السابق، ص441.
)1( وفاء مرزوق، أرسى احلرب، 2008م � 1429ه�،املرجع السابق، ص87.

=
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املع�ارك الت�ي حدث�ت يف عهد اخلليف�ة عمر ب�ن اخلط�اب ريض اهلل عنه بني 
املس�لمني والروم وقع عدد من املس�لمني يف  األرس وكان من بينهم الصحايب 
عب�د اهلل بن حذافة، وملا طلب إلي�ه ملك الروم أن يرجع عن دينه أبى، فقال: 
إذن أقتل�ك، فقال: أن�ت وذاك، فأمر به فصلب وأمر الرم�اة فرموه قريبًا من 
يديه ورجليه ثم عرض عليه فأبى، فأخذ الرومان أحد األرسى من املسلمني 
وألقوه يف قدر من نحاس مملوء باملاء املغيل فإذا هو عظام تلوح عىل مشهد من 
عب�د اهلل، ثم طلبوا منه أن يرجع عن دين�ه فأبى، فقال أفعل وأزوجك ابنتي، 
فأب�ى، فق�ال: وأعطي�ك نصف ملكي فأب�ى، ويف رواية أنه س�جنه ومنع عنه 
الطعام والرشاب أيامًا. فلام جرى فداء األرسى بني املس�لمني والروم، وعاد 

عبد اهلل بن حذافه إىل املدينة استقبله اخلليفة عمر وقبَّل رأسه)1(.
ويف مقابل ذلك يذكر لنا التاريخ املوقف النبيل الذي وقفه القائد املسلم 
ص�الح الدين األي�ويب عندما وقع يف قبضته عدد ضخ�م من أرسى اجليوش 
الصليبي�ة، فق�د أوح�ت إليه تعاليم اإلس�الم أن َيُم�نَّ عليهم مجيع�ًا بإطالق 
رساحهم، يف الوقت الذي كان فيه الصليبيون يقتلون أرسى املسلمني بعد أن 

يعطوهم األمان عىل أنفسهم، ثم يغدرون هبم ويسفكون دماءهم)2( .

)1( أمح�د فائ�ز، طريق الدعوة يف ظ�الل القرآن ، الطبعة األوىل، ال�دار العربية، بريوت 
1391ه� � 1971م، ص251. 

)2( وم�ن األمثل�ة ع�ىل ذلك تل�ك املج�زرة الرهيبة الت�ي ارتكبه�ا القائ�د اإلنجليزي 
»ريتش�ارد« امللق�ب بري�كاردوس قل�ب األس�د، حين�ام أق�دم عىل قت�ل )3000( 
ثالثة آالف من األرسى املس�لمني يف س�احة تقع أمام بي�ت املقدس، وذلك خالل 
احلروب الصليبية مع أهنم مل يس�لموا أنفس�هم إال بعد أن قط�ع ريكاردوس العهد 
عىل نفس�ه بحقن دمائهم، ومنح األمان هلم، ولكنه نقض وعده، وغدر هبم بعد أن 

ألقوا سالحهم وقتلهم مجيعًا!
املستش�ار عيل عيل منصور، الرشيعة اإلس�المية والقانون الدويل العام، النارش دار   

القلم، القاهرة، 1382ه� � 1962م، ص141.
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وهك�ذا تتج�ىل لن�ا ص�ورة رائعة للترشي�ع اإلس�المي، وم�ا حيويه من 
مث�ل إنس�انية رفيعة، ومبادئ س�امية يف جم�ال معامل�ة األرسى ومحايتهم بل 
واإلحس�ان إليهم، والتي التزم املس�لمون بتطبيقها يف واق�ع حياهتم، مع أننا 
نج�د أن اتفاق�ات جنيف قد عجزت يف عرصنا ه�ذا عن محاية أرسى احلرب 

الذين ما زالوا يتعرضون لأذى واالضطهاد واالنتقام منهم.
وامل�آيس التي حدثت يف احلرب العاملية الثانية واحلروب التي تلتها، وما 
تقوم به )إرسائيل( حاليًا من تعذيب وإهانة لأرسى، دليل واضح عىل ذلك.
فق�د م�ات األرسى جوعًا وعطش�ًا بل ون�رشت الصحف وم�ا زالت تنرش 
صورًا ألرسى احلروب وقد شوهت أجسامهم تارة بالكي بالنار، وأخرى بأعقاب 
السجائر، وثالثة بسكب املاء احلار املمزوج بامدة اجلري عليهم، بل لقد وصل األمر 

إىل إطالق الرصاص عليهم وهم داخل أسوار معسكرات االعتقال)1(.
فأي�ن ه�ذا م�ن س�امحة اإلس�الم ورمحت�ه ورفق�ه ب�األرسى، ومناداته 

باإلحسان إليهم واحرتام آدميتهم، وصون كرامتهم)2( .

(1) American Arab Auti: Arad Under Occupation. (1982).
       ترمج�ة عفيف�ة الكال�ويت، وحممود إبراهي�م، والذي قامت جريدة ال�رأي األردنية بنرش 

حمتوياته بتاريخ 1983/7/16م، ص24.
)2(  انظ�ر: األس�تاذ حممد خالد حس�ني، مقاله »اإلس�الم والقانون ال�دويل«  جملة هدى 
اإلس�الم، املرج�ع الس�ابق، ص57، إذ يق�ول حتت عن�وان: »عامل�وا األرسى كام 
حتبون أن تعاملوا«، وأوىص رس�ول اهلل > بإحس�ان معاملة األرسى يف قوله: »هم 
إخوانك�م وخولكم جعلهم اهلل حتت أيديكم فم�ن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما 
يأكل، وليلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه« 
رواي�ة أيب ذر )متف�ق عليه( عن رياض الصاحل�ني، ص 445. علاًم أن هذا احلديث 

يذكر يف باب معاملة األرقاء.
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وبخص�وص اجلوان�ب اإلنس�انية املتعلق�ة بمعامل�ة الرس�ول > م�ع 
األرسى يف معرك�ة ب�در، يق�ول الدكتور زي�د عبد الكري�م الزي�د)1( »اعتنى 
الرس�ول > باألرسى وس�لمهم ألصحابه وأوصاهم هبم خ�ريًا...، ولكي 
ع األرسى عليهم، يق�ول البيضاوي يف  يتمك�ن الصحاب�ة من العناية هب�م وزَّ
تفس�ريه � كان يؤتى باألس�ري إىل النبي > فيدفعه إىل بعض املسلمني ويقول 
له أحس�ن إليه)2( ، وهذا يعني أن ه�ؤالء األرسى كانوا يقيمون مع الصحابة 

يف بيوهتم أو ربام كان املسجد حمل إقامتهم)3( .

ن التاريخ ش�هادات عدد من أولئك األرسى، منها: ش�هادة أبو  وقد دوَّ
عزي�ز بن عم�ري إذ يقول: كنت يف ره�ط من األنصار حني أقبل�وا يب من بدر 
فكانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم خصوين باخلري )أي باجليد من الطعام( 

لوصية رسول اهلل > إياهم بنا«.

وبعد أن يذكر املؤلف شهادة عدد من األرسى منهم العاص بن الربيع، 
والوليد بن املغرية، العباس بن عبد املطلب، يشري إىل أن النبي > أطلق أحد 
األرسى دون ف�داء وه�و أبا عزة عم�رو بن عبد اهلل بن عم�ري اجلمحي حني 
ق�ال: يل مخ�س بنات ليس هلن يشء فتصدق يب عليهن، ففعل رس�ول اهلل > 

وأطلق رساحه)4( .

)1( مقدمة يف القانون الدويل اإلنس�اين يف اإلس�الم، مقدم إىل اللجنة الدولية للصليب 
األمحر، 2004م � 1425ه�، ص64 وما بعدها. 

)2( زيد عبد الكريم  ويش�ري إىل البيضاوي، تفس�ري البيضاوي املطبوع مع حاشية حميي 
الدين زاده، 588/4 � 589.  

)3( الواقدي، كتاب املغازي، ط3، بريوت، عامل الكتب، 1404ه�، 110/1 � 111.
)4(زيد عبد الكريم الزيد، مقدمة يف القانون الدويل اإلنس�اين، مرجع س�ابق، 1425ه، 

ص70-69.
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ويعلق الدكتور الزيد عىل هذه املواقف النبيلة بقوله: عجيب هذا التكريم 
ل�أرسى الذي وصل إىل حد معاملتهم كضيوف..، وهبذا يقدم  رس�ول اهلل 
صىل اهلل عليه وس�لم األسوة والقدوة ملن بعده يف اإلنصاف والعدل والرمحة 
�ًة لِْلَعامَلنَِي  يف معامل�ة األرسى وق�د قال تع�اىل عنه: }َوَم�ا َأْرَس�ْلَناَك إاِلَّ َرمْحَ

﴿107﴾{)سورةا ألنبياء( .
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الفصل الثاين

ضامنات تطبيق أحكام معاملة أرسى احلرب 
واملسؤولية املرتتبة عىل اإلخالل هبا
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2 . ضامنات تطبيق أحكام معاملة أرسى احلرب 
واملسؤولية املرتتبة عىل اإلخالل هبا

متهيد
من املبادئ املس�لم هبا يف القانون ال�دويل رضورة التزام الدول املتحاربة 
بمبادئ هذا القانون وعدم خروج قواهتا املس�لحة عىل قواعده، ويتس�م هذا 
االلت�زام بأمهي�ة خاصة في�ا يتعلق بمعامل�ة أرسى احلرب، فع�ىل الرغم من 
وج�ود العديد من الضانات املتعلقة بتطبي�ق اتفاقيات جنيف، إال أن الدول 
كث�رًا م�ا خترق نص�وص ه�ذه االتفاقي�ات، وتتنكر ل�كل القيم اإلنس�انية، 

واملبادئ واألعراف الدولية، وتيسء معاملة أرسى احلرب.

وجي�در بنا أن نذكر بأن خمالفة الدولة اآلرسة وعدم التزامها بتطبيق هذه 
األحكام يرتتب عليه حتملها تبعة ذلك الترصف املخالف يف نطاق املسؤولية 

الدولية.

وهكذا يتضح لنا بأن الوس�ائل التي يمك�ن اللجوء إليها لتطبيق أحكام 
معاملة أرسى احلرب عىل نوعني:

أوالمها: الضانات التي حتفز الدول واألفراد عىل االلتزام هبذه األحكام.

وثانيها: اجلزاء الذي يوقع عىل من خيالفها.

لذلك سنقسم دراستنا يف هذا الباب إىل فصلني:

األول: لدراسة الضانات املتعلقة بتنفيذ أحكام أرسى احلرب.

الثاين: لبيان املسؤولية املرتتبة عىل خمالفة قواعد معاملة أرسى احلرب.
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2 .1 ضامنات تطبيق أحكام أرسى احلرب
نظ�رًا ألمهي�ة التقي�د بتنفيذ األح�كام املتعلق�ة بمعامل�ة أرسى احلرب، 
ومدى خطورة اآلثار التي ترتتب عىل خمالفتها، س�واء من الناحية اإلنسانية، 
أو يف جم�ال العالق�ات الدولية، فإنه ال بد من وج�ود ضانات كافية وحمددة، 

حتفز الدول واألفراد عىل احرتام نصوصها وتنفيذ ما ورد فيها.

لذا سنقسم دراستنا يف هذا الفصل إىل مبحثني:

األول: ضانات تطبيق أحكام معاملة أرسى احلرب يف القانون الدويل.

الثاين: ضانات تطبيق أحكام معاملة أرسى احلرب يف الرشيعة اإلسالمية.

2 .1 .1ضامنات تطبيق أحكام معاملة أرسى احلرب يف القانون 
الدويل

لض�ان تطبي�ق األحكام املتعلقة ب�األرسى، نصت اتفاقية جنيف لس�نة 
1949م عىل وسائل معينة تستهدف االلتزام بتنفيذ نصوصها وعدم اخلروج 
ع�ىل أحكامه�ا، منها ما يعت�ر من واجب�ات الدولة اآلرسة، ومنه�ا ما يتعلق 

تنفيذه باملجتمع الدويل.

2 .1 .1 .1 التزامات الدولة اآلرسة

تلت�زم الدول�ة احلاجزة بتطبي�ق األحكام الت�ي تضمنته�ا اتفاقية جنيف 
اخلاص�ة ب�أرسى احل�رب،وإن مل يكن أحد األط�راف املتنازع�ة أو كالمها قد 

اعرتف بحالة احلرب)1(.

)1( سهيل فتالوي، املرجع السابق، ص149.



157

وحتى تتمكن من القيام هبذا الواجب عليها مراعاة ما ييل:

أواًل: نرش نصوص االتفاقية

ويكون ذلك بتوعية مواطنيها من مدنيني وعس�كريني بمبادئ وأحكام 
هذه االتفاقية، باس�تخدام وس�ائل اإلعالم املختلف�ة، وتدريس نصوصها يف 

املدارس، وكليات احلقوق، والكليات العسكرية بشكل خاص)1(.

ثانيًا: فرض العقوبات عىل املخالفني ألحكامها

تن�ص اتفاقي�ة جني�ف عىل رضورة قي�ام ال�دول املوقعة عليه�ا بإصدار 
الترشيع�ات الالزم�ة، وف�رض العقوبات الرادع�ة بحق كل م�ن يرتكب أو 
حي�رض عىل ارت�كاب أي من املخالف�ات املتعلقة هب�ذه االتفاقية، وعىل وجه 

اخلصوص املخالفات اجلسيمة)2( .

)1( تن�ص امل�ادة )127( من اتفاقي�ة جنيف لس�نة 1949م، عىل ذلك بقوهل�ا: »يتعهد 
األطراف السامون املتعاقدون يف وقت السلم كا يف وقت احلرب، بأن يعملوا عىل 
ن�رش ن�ص هذه االتفاقيات عىل أوس�ع م�دى ممكن يف بالدهم، وع�ىل األخص أن 
تدخل دراس�تها ضمن برامج الدراسة العس�كرية، وإذا أمكن املدنية، حتى تصبح 

مبادؤها  معروفة جلميع قواهتم املسلحة، وجلميع سكان بالدهم«. 
ومن اجلدير بالذكر أن القيادة العامة للقوات املس�لحة السعودية املرصية واألردنية   
تق�وم بتدري�س مب�ادئ ه�ذه االتفاقي�ة ألف�راد قواهتا املس�لحة، وإص�دار نرشات 
توضح أهم األحكام الواردة فيها. كا أن مادة حقوق اإلنسان تدرس يف جامعات 
البلدي�ن، انظر بحث بعنوان: تدريس مادة حقوق اإلنس�ان يف مؤسس�ات التعليم 
العايل باململكة العربية الس�عودية، عبد اللطيف بن إبراهيم احلس�ني، جملة البحوث 
األمنية، تصدر عن مركز البحوث والدراسات بكلية امللك فهد األمنية، الرياض، 

املجلد16، العدد 37، 1428ه� �2007م، ص17 وما بعدها.
(2) H. S. Levie,  Penal Sanctions for Male Treatment of Prisoners of 

War. A. J. I. L. vo1 . 56. (1969) p.447. 
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كا تلتزم الدول املعنية بالبحث عن األش�خاص املتهمني وتقديمهم إىل 
املحاكم�ة بغض النظر عن جنس�يتهم، واختاذ اإلج�راءات الرضورية لوقف 

مجيع األعال التي تتعارض مع أحكام هذه االتفاقية)1(.

ثالثًا: مكتب االستعالمات الوطني
يعم�ل كل ط�رف من األط�راف املتحاربة عىل إنش�اء مثل ه�ذا املكتب 
وتزوي�ده بكل الوس�ائل املمكنة ليتمكن من أداء ال�دور املنوط به عىل أفضل 
وج�ه، وبالرسعة املمكنة، والوظيفة الرئيس�ية هلذا املكتب ه�ي القيام بجمع 
كافة املعلومات املتعلقة باألرسى، وأماكن اعتقاهلم،وإبالغها فورًا إىل الدول 

املعنية، وللمركز الرئييس »الدويل«  لألرسى ولذوهيم)2( .
)1( انظر: نص املادة )129( ، اتفاقية جنيف لسنة 1949م.

)2( تن�ص امل�ادة )122( من اتفاقية جنيف عىل أنه: »عند نش�وب األعال احلربية، ويف 
مجي�ع حاالت االحتالل يتعني ع�ىل كل دولة من أطراف الن�زاع، أن تنش�ئ  مكتبًا 
لالس�تعالمات خاص�ًا بأرسى احلرب الذي�ن يف قبضتها وعىل الدول�ة املحايدة أو 
غر املحايدة التي تتس�لم يف أراضيها أش�خاصًا يتبعون إحدى الفئات املش�ار إليها 
يف امل�ادة )4(، أن تتخ�ذ نفس اإلجراء بالنس�بة هلؤالء األش�خاص. وتتأكد الدولة 
املختصة  من أن مكتب االس�تعالمات اخلاص باألرسى مزود با يلزم من املهات  
واألدوات واملوظف�ني ليق�وم بعمله عىل الوج�ه األكمل. وهلا احلرية يف اس�تخدام 
أرسى احل�رب يف مث�ل هذا املكت�ب بالرشوط الواردة يف القس�م اخلاص بتش�غيل 

أرسى احلرب من هذه االتفاقية«.
وعىل كل دولة أن تقدم إىل مكتب االس�تعالمات املوجود هبا، يف أقرص مدة ممكنة،   
مجي�ع املعلوم�ات املتعلقة ب�األرسى. وعىل املكتب إب�الغ ه�ذه املعلومات بأرسع 
الوس�ائل املمكن�ة ف�ورًا إىل ال�دول املختص�ة ع�ن طريق الدول�ة احلامي�ة، واملركز 

الرئييس املنصوص عليه يف املادة )123( وإىل عائالت األرسى.
ويتلق�ى مكتب االس�تعالمات من اجله�ات املختصة، املعلوم�ات اخلاصة بالنقل،   
واإلف�راج واإلع�ادة للوطن، واهل�روب، والدخ�ول يف املستش�فيات، والوفيات، 
وكذل�ك املعلومات اخلاصة باحلالة الصحية ألرسى احلرب الذين أصيبوا بمرض 

خطر أو جرح خطر، وجيب تبليغها بانتظام، وأسبوعيًا إذا أمكن.
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كا أن من واجبه اإلجابة عىل مجيع االستفسارات التي ترد إليه. وكذلك 
االهتام باألدوات الش�خصية واملستندات اخلاصة باألرسى، وإعادهتا إليهم 

بعد اإلفراج عنهم بواسطة الدول املعنية)1( .

رابعًا: شكاوى أرسى احلرب

 جيب عىل الدولة اآلرسة الساح لألرسى برفع شكاواهم إىل السلطات 
املختصة، التي جيب عليها أن تقوم بدراستها والنظر فيها بأرسع وقت ممكن، 
والعم�ل عىل إزال�ة أي خمالفة يف حال�ة ثبوهتا. وتنص امل�ادة )78( عىل ذلك 
بقوهل�ا)2( : »يك�ون ألرسى احلرب احلق يف أن يبس�طوا مطالبهم للس�لطات 

العسكرية التي يوجدون حتت سلطاهتا، فيا خيتص بأحوال أرسهم«.
ويتض�ح م�ن رصي�ح نص ه�ذه املادة أهن�ا ال تقترص ع�ىل منح األرسى 
احل�ق يف تقديم الش�كاوى، وإنا تتج�اوز ذلك إىل حقه�م يف تقديم املطالب 
واالحتياج�ات وإب�داء املالحظات وه�و حق غر حمدد، ونس�تدل عىل ذلك 
بن�ص الفق�رة الثالث�ة م�ن امل�ادة )78( حيث ورد فيه�ا: »وال حت�دد املطالب 
والش�كاوى، وال تعت�ر ج�زءًا م�ن املكاتبات املبين�ة يف امل�ادة )71(، وجيب 

)1( تن�ص امل�ادة )132( م�ن اتفاقي�ة جنيف الثالثة ع�ىل ذلك بقوهل�ا: »ويكون مكتب 
االس�تعالمات مسؤواًل أيضًا عن اإلجابة عىل مجيع االستفسارات التي ترسل إليه 

بخصوص أرسى احلرب«.
مجيع االتصاالت الكتابية التي يقوم هبا املكتب، جيب التصديق عليها، إما توقيع أو   
ختم. يكلف مكتب االستعالمات عالوة عىل ذلك بجمع كل األدوات الشخصية 
ذات القيم�ة، با فيها املبالغ النقدية، واملس�تندات ذات األمهية التي ترتك بواس�طة 
األس�ر الذي أعيد إىل الوطن أو أفرج عن�ه أو هرب أو توىف، وعليه أن يتقدم هبذه 
األش�ياء إىل ال�دول صاحبة العالقة، وجيب أن يرفق هب�ا بيانات تفصيلية دقيقة عن 

شخصية صاحب هذه األدوات.
)2( املادة )78( اتفاقية جنيف الثالثة سنة 1949م.
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حتويلها مبارشة إىل اجلهات املعنية وحتى إذا اتضح أنه ال أساس هلا فال جيب 
أن يكون ذلك مدعاة إىل عقاهبم«.

وال ش�ك أن هذه الضانة متكن األرسى من مراقبة س�لطات املعس�كر 
فيا يتعلق بتنفيذ أحكام االتفاقية، ويف حال خرق هذه الس�لطات ألي حكم 
م�ن أحكامها، فإن م�ن حق ه�ؤالء األرسى االحتجاج عىل ذل�ك واملبادرة 
إىل تقديم الش�كوى إلعالم اجلهات املس�ؤولة هبذه املخالفة، ودعوهتا الختاذ 
اإلج�راءات الالزمة لوقفها، ومعاقبة املس�ؤولني عنهاعالوة عىل أنه يمكنهم 
املطالبة بأي حق من حقوقهم التي ورد النص عليها يف هذه االتفاقية، كا أنه 
حيق هلؤالء األرسى االتص�ال بمندويب الدولة احلامية إذا رأوا ذلك رضوريًا 

لصيانة حقوقهم)1(.
وتلت�زم الدول�ة اآلرسة بوض�ع نص االتفاقي�ة وملحقاهت�ا، وأي اتفاق 
خاص بينها وبني الدولة التي يتبعها األرسى يف أماكن بارزة من معس�كرات 
األرسى بحيث يمكنهم قراءهتا بس�هولة، وترس�ل نس�خًا منه�ا إىل األرسى 
الذي�ن ال يس�تطيعون االط�الع ع�ىل االتفاقي�ة يف األماك�ن املعروض�ة فيها، 
كاألرسى املوقوفني، أو املوجودين يف املستشفيات، وجيب أن تكون االتفاقية 

مكتوبة بلغة يفهمها األرسى.
ك�ا تلت�زم الدول�ة احلاج�زة بإص�دار التعلي�ات واألوام�ر والنرشات 
واملطبوعات باللغة التي يفهمها األرسى، حتى يتمكنوا من معرفة مضموهنا 
ورفع الشكاوى إن كان هناك تعارض بينها وبني نصوص اتفاقية جنيف)2( .

)1( يك�ون هذا االتصال بواس�طة األرسى مبارشة، أو بواس�طة مندوبيهم. انظر: نص 
الفقرة الثانية من املادة )78( من االتفاقية.
)2( سهيل فتالوي، املرجع السابق، ص154.

وأرى أن�ه يف ح�ال وجود بع�ض األرسى الذين ال يعرفون الق�راءة والكتابة أو ال   
جييدوهنا، فإنه جيب عىل الدولة اآلرسة تالوة نص�وص االتفاقية، وغره�ا م�ن  = 
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خامسًا: ممثلو أرسى احلرب

جي�ب عىل الدولة احلاجزة الس�اح لألرسى بمارس�ة حقه�م يف اختيار 
ممثليهم بواس�طة االقرتاع ال�رسي)1(. والواجب امللقى عىل عاتق ممثىل أرسى 
احل�رب يتلخ�ص يف رضورة العم�ل عىل حتس�ني حالة األرسى م�ن الوجهة 
اجلس�مية والروحية والعقلي�ة)2( ورعاية مصاحلهم وتفق�د أحواهلم، والقيام 
بتمثيله�م أمام الس�لطات العس�كرية، واالتص�ال بمندويب الدول�ة احلامية، 
واللجن�ة الدولي�ة للصلي�ب األمح�ر، أو أي منظم�ة أخ�رى تقوم بمس�اعدة 

األرسى، وخاصة عند حدوث أي انتهاك ألحكام االتفاقية)3(.

=   التعلي�ات واألوام�ر، ورشحها هلؤالء األرسى، ويمكن أن يتم ذلك بواس�طة ممثيل 
األرسى، أو عن طريق االستعانة بمرتمجني.

)1( انظ�ر: ن�ص امل�ادة )79( فق�رة )1(، والتي تنص ع�ىل أنه: »يف كل م�كان يوجد به 
أرسى ح�رب، فيا ع�دا األماكن الت�ي يوجد هبا ضابط، يمكن ل�ألرسى انتخاب 
ممثل هلم بواس�طة االقرتاع الرسي كل س�تة شهور، وكذلك يف حالة وجود حمالت 
خالي�ة«. ك�ا تنص املادة )79( فقرة )2( عىل أنه: »يف معس�كرات الضباط ومن يف 
حكمهم أو يف املعس�كرات املختلطة )ضباط وجنود(« يعتر أقدم ضابط من بينهم 

ممثاًل ألرسى املعسكر.
والن�ص تع�وزه الدق�ة فهل املقص�ود »بأق�دم« أعالهم رتب�ة أم أقدمه�م يف تاريخ   

االلتحاق باخلدمة العسكرية.
كا تنص املادة )79( يف فقرهتا اخلامس�ة عىل أنه: »يف مجيع احلاالت جيب أن يكون   
ملمث�ل األرسى نف�س جنس�ية ولغة وع�ادات أرسى احلرب الذي�ن يمثلهم، وعىل 
ذلك فإن أرسى احلرب املوزعني عىل أقس�ام خمتلفة من املعس�كر يكون هلم يف كل 

قسم ممثل خاص هبم«.
)2( انظر: نص املادة )80( فقرة )1(.

)3(  انظر: نص املادة )79(  فقرة )1(.
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وجيب عىل الدولة احلاجزة منح هؤالء املمثلني كافة التسهيالت الالزمة 
للقيام بواجباهتم، كالس�اح هلم بزيارة املب�اين ومعتقالت األرسى، والتفاهم 
بحرية تامة معهم)1( وعليها أيضًا تس�هيل مهمته�م لالتصال باجلهات املعنية 

بإتاحة كافة وسائل االتصال املمكنة هلم)2( .

2 .1 .1 .2 الضامنات الدولية

تأكي�دًا لرعاية حقوق اإلنس�ان، نصت اتفاقية جني�ف عىل نوع آخر من 
الضان�ات ملراقب�ة أحكامه�ا، وذل�ك ألن الضانات الس�ابقة ت�رشف عليها 
الدول�ة اآلرسة مب�ارشة، ونظ�رًا ملا قد حييط هبذا األس�لوب م�ن غموض أو 
حتي�ز، كان الب�د من وجود رقاب�ة خارجية متثلت يف الضان�ات التي تقوم هبا 

أجهزة وهيئات دولية حيادية.

وسنعرض فيا ييل لدور كل منها وما تقدمه من خدمات جليلة. 

أواًل : دور الدولة احلامية

بمج�رد وق�وع االش�تباك املس�لح، أو إع�الن حالة احلرب ب�ني دولتني 
أو أكث�ر فإن العالقات الدبلوماس�ية تتوقف بينه�ا ويتعني عىل كل طرف من 
أط�راف النزاع أن يلجأ إىل دولة حماي�دة لرعاية مصاحله لدى الطرف اآلخر، 
ويطل�ق ع�ىل الدولة املحايدة الت�ي تقبل رعاية مصالح الدول�ة املحاربة لدى 

الطرف اآلخر )الدولة احلامية( )3(.

)1( انظر: نص املادة )81( فقرة )3(.

)2( انظر: نص املادة )81( فقرة )5(.
)3( سهيل فتالوي، نظام أرسى احلرب، املرجع السابق، ص149.
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وحت�ى تتمك�ن الدولة احلامية من أداء الدور املنوط هبا جيوز هلا أن تعني 
مندوبني م�ن رعاياها أو رعايا دولة حمايدة أخرى، وجيب عىل أطراف النزاع 
تس�هيل مهمة ممثيل أو مندويب الدولة احلامية إىل أقىص حد ممكن، ويف املقابل 
فم�ن واجب ه�ؤالء املندوب�ني أن ال يتجاوزوا حدود مهمته�م، وعليهم أن 
يراعوا مقتضيات األمن الرضورية يف الدولة التي يقومون فيها بواجباهتم)1(.

وق�د س�محت االتفاقية ملمثيل ومن�دويب الدول�ة احلامي�ة بالدخول إىل 
معسكرات األرسى، وأماكن اعتقاهلم، ومقابلتهم، واالطالع عىل أوضاعهم، 

وإبالغ الدولة احلاجزة والدولة التي يتبعها األرسى بكل خمالفة)2( .

وم�ن أه�م واجبات الدول�ة احلامية مراقب�ة اإلج�راءات القضائية التي 
تتخذه�ا الدولة اآلرسة بحق األرسى املتهمني عند إخطارها بذلك، إذ جيب 
عليه�ا أن تق�وم بتعيني حم�ام لألس�ر إذا مل يتمكن من ذلك، وع�ىل مندوبيها 
حضور جلس�ات املحاكمة، ومراقبة تنفيذ األحكام، وهلا احلق يف االحتجاج 
عىل انتقاص أي حق من حقوق األس�ر أو أي جتاوز يف إجراءات املحاكمة، 
وحيق هلا أن تتدخل بني طريف النزاع لتسوية اخلالفات التي قد تنشأ فيا يتعلق 

بتطبيق أو تفسر نصوص هذه االتفاقية)3( .

)1( انظر: نص املادة )8( اتفاقية جنيف لسنة 1949م. ويتضح لنا من النص أن الدولة 
احلامية: هي دولة حمايدة ختتارها إحدى الدول املتنازعة لرعاية مصاحلها لدى دولة 

أخرى طرف يف الن�زاع.
)2( تب�ني امل�ادة )126( م�ن االتفاقي�ة تفاصيل الصالحي�ات املمنوحة ملن�دويب الدولة 
احلامي�ة يف االتص�ال ب�األرسى، وزيارهت�م يف أماك�ن احلج�ز والس�جن والعمل، 

واالطالع عىل أحواهلم، ومقابلتهم دون رقيب إذا طلبوا ذلك.
)3( انظ�ر: نصوص املواد: »100، 104، 105، 107« من االتفاقية والتي يتضح منها 
م�ا يمك�ن أن تؤديه الدولة احلامية م�ن خدمات لألرسى ورقاب�ة فّعالة للمحافظة 

عىل حقوقهم، وخاصة عند اهتامهم أو حماكمتهم.
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وجيب عىل الدولة تسهيل مهمة مندويب الدولة احلامية ومتكينهم من أداء 
واجبهم عىل أكمل وجه. وقد ورد النص يف االتفاقية عىل جواز تعيني منظمة 
دولية تكون بدياًل عن الدولة احلامية يف أداء الدور املنوط هبا، أو تعمل معها 
جنب�ًا إىل جنب يف اإلرشاف ع�ىل تنفيذ أحكام االتفاقية)1( . فإن مل يتيرس ذلك 
فعىل الدولة اآلرسة أن تقبل خدمات اللجنة الدولية للصليب األمحر، أو أي 
منظمة إنسانية أخرى يمكن أن تقوم مقام الدولة احلامية يف أداء واجباهتا)2( .

وال ش�ك يف أمهية الدور املنوط بال�دول احلامية لرعاية مصالح أطراف 
النزاع، والتأكد من حسن معاملة األرسى، وتوفر احلاية الالزمة هلم، وكبح 
مجاح الدولة اآلرسة من االستمرار يف إساءة معاملة األرسى أو التنكيل هبم، 
ولكنن�ا ن�رى أن ه�ذه النصوص هي جم�رد نصوص نظرية مل جت�د طريقها إىل 
التطبي�ق العميل حت�ى يومنا هذا بس�بب الصعوبات والعراقي�ل التي تضعها 

األطراف املتحاربة.
ثانيًا: اللجنة الدولية للصليب األمحر)3( 

تن�ص اتفاقي�ة جنيف ع�ىل مهمة ه�ذه اللجنة بقوهل�ا: »ال تكون أحكام 
هذه االتفاقية عقبة يف س�بيل اجلهود اإلنس�انية التي يمكن أن تقوم هبا اللجنة 

)1(  انظر: نص املادة )10( فقرة )1( من االتفاقية.
)2( انظر: نص املادة )10( فقرة )3(.

)3( شهدت موقعة سولفرينو/ إيطاليا بتاريخ 24 حزيران/ يونيو 1859م مولد حركة 
الصلي�ب األمحر، عندما حاول أح�د أبناء جنيف وهو املواطن الس�ويرسي هنري 
دون�ان )1838 � 1910م( تقديم العون للجرحى واملرىض دون متييز ، بدافع من 
الش�فقة، بعد أن هزت مش�اعره املش�اهد املؤثرة لضحايا هذه املعركة حيث شاهد 
أك�وام القتىل واجلرحى الذين مل يعد أمرهم يعن�ي أحدًا. معهد هنري دونان، نرشة 

آذار/ مارس1981 جنيف، سويرسا، ص1.
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الدولية للصليب األمح�ر، أو أي منظمة أخرى حمايدة بموافقة أطراف النزاع 
بقصد محاية أرسى احلرب أو إغاثتهم«)1( .

إن اللجن�ة الدولية للصليب األمحر ليس�ت هيئة جتم�ع عددًا من األمم، 
وإن�ا هي مؤسس�ة س�ويرسية تتكون م�ن مواطنني س�ويرسيني ال غر، ومع 
ذلك فهي مس�تقلة متامًا عن احلكومة الس�ويرسية، كا هو ش�أهنا حيال مجيع 
احلكوم�ات األخ�رى، فهي حتتف�ظ بحيادها يف املج�ال الس�يايس والفكري 
والديني، وهي مؤسس�ة دولية من حيث جمال نش�اطها الذي يشمل املعمورة 
بأمجعها وخاصة يف زمن احلروب، واالضطرابات أو التوترات الداخلية)2( .

)1( انظ�ر: ن�ص املادة )9(، اتفاقية جنيف لس�نة 1949م اخلاصة ب�أرسى احلرب، طبعة 
جديدة، جنيف2005م.

)2( وتتكون اللجنة الدولية للصليب األمحر من األقسام التالية:
� اهليئ�ة العليا: وتضم 25 عضوًا، ويعقد هؤالء األعض�اء اجتاعًا عامًا ثاين مرات 
يف الس�نة تقريبًا، وهذه اجلمعية هي )اهليئة العليا( التي حتدد غايات اللجنة وتقوم 

بالرقابة العليا عىل نشاطاهتا.
� املجل�س التنفي�ذي: ويتألف من س�بعة أعضاء جيتمعون مرة واحدة يف األس�بوع، 

وهو مكلف بتسير األعال كا يقوم بمراقبة مبارشة عىل اإلدارة.
� اإلدارة: وتتك�ون م�ن مديري األقس�ام اخلمس�ة )القانون، اإلج�راءات، الوكالة 

املركزية للبحوث، املوظفني، واإلدارة(.
انظر: نرشة بعنوان: اللجنة الدولية للصليب األمحر، قسم الصحافة واإلعالم، مركز   

بعثة اللجنة، القاهرة، 2007م، ص6 ومابعدها.
وللتعري�ف باللجن�ة نورد ه�ذه العبارات الت�ي وردت يف أحد املنش�ورات الصادرة   
عنها: أن اللجنة الدولية للصليب األمحر هيئة إنسانية، وهي العضو املؤسس للصليب 
األمحر، وتعمل كوس�يط حيادي يف حال قيام الن�زاعات املس�لحة، واالضطرابات، 
وتب�ذل جهودها انطالقًا م�ن مبادئها اخلاصة، واس�تنادًا  إىل اتفاقيات جنيف لضان 
تقدي�م احلاي�ة واملس�اعدة لضحاي�ا احل�روب الدولي�ة واألهلي�ة، واالضطراب�ات 
والتوترات الداخلية، وهي تقدم بلك مسامهتها يف إقرار السالم يف العامل.            ==
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كا أن اللجنة الدولية للصليب األمحر هي أحد العنارص املكونة »ألرسة 
الصلي�ب األمحر«)1( ، والت�ي تعمل مجيعًا خلدمة ضحايا النزاعات املس�لحة، 
وغرهم من املنكوبني، والتخفيف عن آالمهم. ولكن عىل أي أساس تتدخل 

اللجنة الدولية للصليب األمحر يف النزاعات املسلحة؟.

يرتك�ز تدخل هذه اللجنة عىل اتفاقي�ات جنيف التي تقر باحرتام كرامة 
اإلنس�ان يف أوق�ات النزاعات املس�لحة، وعليه فإن ال�دول املوقعة عىل هذه 
االتفاقيات هي التي خولت اللجنة الس�لطة التي متارس�ها حلاية ومس�اعدة 

=     ص�در هذا الترصيح عن أحد املس�ؤولني يف اللجنة الدولية للصليب األمحر بتاريخ 
31/ديسمر/ كانون أول 1981م.

انظر: نرشة بعنوان: اللجنة الدولية للصليب األمحر يف عام 2006م أعال وأرقام،   
النارش اللجنة الدولية للصليب األمحر، قسم اإلعالم، جنيف، سويرسا.

)1( أرسة الصلي�ب األمح�ر: تعت�ر اللجن�ة الدولي�ة للصليب األمحر أح�د عنارص هذه 
األرسة، أما العنرص الثاين فهو اجلمعيات الوطنية التي تعمل داخل حدود بالدها، 
وتعتني خصوصًا بقضايا الصحة والعالج، وإسعاف املنكوبني واملحرومني، ومجع 
ال�دم، ونرش مبادئ الصليب األمح�ر. والعنرص الثالث هو رابطة مجعيات للصليب 
األمح�ر التي تعتر اجلامعة العاملية للجمعي�ات الوطنية، ومهزة الوصل بينها وتقوم 
بتنظيم إس�عافات الصلي�ب األمحر  عىل نطاق عاملي عند ح�دوث كارثة طبيعية ال 

تطيق مجعية الصليب األمحر أو اهلالل األمحر الوطنية مواجهة آثارها. 
وهذه العنارص الثالثة تش�كل بمجموعها الصليب األمحر الدويل، وإذا التقت هذه   
األط�راف الثالثة مع احلكومات املوقعة ع�ىل اتفاقيات جنيف فإهنا جتتمع يف مؤمتر 
يس�مى »املؤمت�ر الدويل للصلي�ب األمحر«، وهو عب�ارة عن برملان للحرك�ة العاملية 
للصلي�ب األمحر، وتل�زم قراراته أرسة الصليب األمحر ومجي�ع الدول األطراف يف 
االتفاقيات. انظر: منش�ور اللجنة الدولية للصليب األمحر، سنة )1979م( املرجع 

السابق، ص4.
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ضحاي�ا ه�ذه النزاع�ات والدف�اع عنه�م)1(. وبتوقي�ع احلكوم�ات عىل هذه 
االتفاقيات فإهنا تلتزم ب�اإلذن ملندويب اللجنة الدولية للصليب األمحر بزيارة 
معتقالت أرسى احلرب، والسجناء املدنيني)2( وبحقها يف إجراء حمادثات مع 

املعتقلني دون حضور أي شاهد.

إن الدور األس�ايس هلذه اللجنة بصفتها وس�يطًا حمايدًا بني املتخاصمني 
يتلخص يف محاية ومساعدة كل من:

1� أرسى احلروب وجرحاها)3( .

2� املعتقلني املدنيني.

3� سكان األرايض املحتلة.

)1( إن اللجنة الدولية للصليب األمحر بحكم نزعتها العاملية، وطبيعة مهمتها اإلنسانية، 
ال متيز بني أرسى صاحلني أو طاحلني، وال جرحى طيبني أو سيئني، وال ضحايا 
أخيار أو أرشار، بل أن مهها الوحيد هو ختفيف اآلالم اجلسدية واملعنوية عن هؤالء 
الضحايا، والدفاع عنهم، وقد عر )باستور( عن ذلك بقوله: »ال يقال لبائس ما 

بلدك؟ لكن: إنك تشكو أملًا فأنت يل وأنا سأرحيك«.
انظر: اللجنة الدولية للصليب األمحر، املرجع السابق، ص6.  

)2(  يقول أحد املعتقلني املدنيني الذي كان حبيسًا يف أحد سجون أمريكا الالتينية: »إن 
فلن  يوم  تزوروننا كل  ما دمتم  باإلعدام، ولكن  يوم  رجال احلرس هيددوننا كل 

يعدمونا، إن زياراتكم تدخل علينا االطمئنان«.
)3( قامت اللجنة الدولية للصليب األمحر حتى عام1978م بزيارة حوايل 320000 

أسر يف أكثر من 70 بلدًا، يف أربع قارات.
ومنذ عام2002م يزور مندوبو اللجنة الدولية حوايل 200000 سجني أو أسر   
حرب يف نحو 1500 مكان لالحتجاز موزعة عىل أكثر من 60 بلدًا. انظر نرشة 
للصليب  الدولية  اللجنة  املحتجزين،  األرسى  حياة  احرتام  عىل  العمل  بعنوان، 

األمحر، جنيف، يناير 2004م.
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4� املعتقلني السياسيني وعائالهتم .

5� الالجئني والسكان املهجرين من ضحايا النزاعات املسلحة.

ويمكن القول بأن اللجنة الدولية للصليب األمحر تبدي جهودًا ملموسة 
يف جمال رعاية ضحايا املنازعات الدولية، وبشكل خاص يف زمن احلروب)1(.

)1( يف ع�ام 1978م قدم�ت اللجن�ة الدولي�ة للصلي�ب األمح�ر ح�وايل 17400 ط�ن 
م�ن اإلس�عافات للس�كان والالجئ�ني يف نح�و 50 بل�دًا، بل�غ جمم�وع تكاليفه�ا 

4.000.000 فرنك سويرسي.
انظ�ر: منش�ور بعن�وان: اللجن�ة الدولي�ة للصليب األمح�ر س�نة 1979م. املرجع   

السابق، ص 12-6.
ومن اجلهود التي بذلتها اللجنة الدولية للصليب األمحر يف عام 1982م يف أفريقيا   
اجلنوبي�ة: أس�فرت عن عمليتي إع�ادة للوط�ن، األوىل يف 17/16 آب 1982م ، 
حي�ث تم إعادة )20( أس�رًا أنجوليًا مأس�ورين يف ناميبي�ا، والثانية يف 16 ترشين 
الثاين وش�ملت إعادة )94( أس�ر حرب أنجويل، وأحد السوفيت، وكوبيًا واحد، 
كانوا يف لوس�اكا )زامبيا(، ومجيعهم يف أيدي س�لطات جنوب أفريقيا. كا شملت 
إع�ادة ثالث من الرعايا األمريكيني كانوا حمتجزين يف أنجوال وجثتني جلنديني من 

جنوب أفريقيا كانوا  يف أيدي سلطات لواندا.
ويف السلفادور: تابعت اللجنة أنشطتها حلاية ضحايا الن�زاع الداخيل، حيث أطلق   
رساح )244( م�ن اجلنود األرسى الذين كانوا يف يد مقاتيل جبهة فارابوندو ماريت 

للتحرير الوطني.
ويف أفغانس�تان: أرشف�ت اللجن�ة ع�ىل نق�ل عس�كريني س�وفييت ع�ر األرايض   
الباكس�تانية كانوا قد وقع�وا أرسى يف يد حركة املقاومة األفغانية، وتم نقل س�بعة 
جنود من األرسى الس�وفييت إىل س�ويرسا كبلد حمايد حيث اتف�ق أطراف الن�زاع 

عىل احتجازهم فيها، إىل حني عودهتم إىل بالدهم.
ويف إطار الن�زاع العراقي اإليراين: متكنت اللجنة من زيارة )5285( أس�رًا إيرانيًا   
و)7316( أس�رًا عراقي�ًا من بني )28000( تم تس�جيلهم. انظ�ر: نرشة بعنوان: 
»اللجنة الدولية للصليب األمحر«، يف عام 1982م، أعال وأرقام، قس�م اإلعالم، 

حنيف، سويرسا، ص12-2.
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وهكذا يتضح لنا مدى أمهية الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب 
األمحر، واخلدم�ات اجلليلة التي تؤدهيا، بزيارهتا ملعتقالت األرسى وتفقدها 
ألحواهلم، وتدخلها لدى أطراف النزاع، ودعوهتم الحرتام اتفاقيات جنيف، 
وااللت�زام بتطبيق أحكامها، من ذلك تدخلها يف حرب الفوكالند، وإرشافها 
ع�ىل نقل األرسى األرجنتينيني إىل بالده�م، وكذلك الزيارات املتكررة التي 
ق�ام هبا رئيس اللجنة الدولية للصليب األمح�ر إىل كل من العراق وإيران، يف 
النزاع املس�لح املس�مى ح�رب اخللي�ج األوىل 1980� 1988م، ومطالبتها 
باح�رتام نصوص اتفاقيات جنيف وعىل وجه اخلصوص فيا يتعلق بالتوقف 

عن قصف األهداف املدنية، ورعاية حقوق األرسى.

وال ننس�ى اجله�ود التي قامت هبا ه�ذه اللجنة خالل زياراهت�ا املتكررة 
لألرسى الفلس�طينيني والعرب يف س�جون االحتالل اإلرسائييل، ومطالبتها 
إرسائيل برضورة تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحاية السكان 
املدني�ني يف األرايض املحتل�ة، إضاف�ة إىل دورها يف حرب اخللي�ج الثانية عام 
1991م، وما زالت تواصل جهودها املضنية يف العراق البلد العريب الش�قيق 
بعد االحتالل األمريكي له عام 2003م، وما شهده من جمازر وقتل للمدنيني 
األبري�اء، وتعذيب بش�ع لألرسى واملعتلق�ني وخاصة يف س�جن أبو غريب 

املشهور.

كل هذه اجلهود تعتر داللة أكيدة عىل مدى جس�امة وأمهية الدور الذي 
تضطل�ع به اللجن�ة الدولية للصليب األمحر، والذي يمك�ن أن يؤيت ثاره إذا 
كان�ت الدول أطراف النزاع أكثر اس�تعدادًا للتعاون معه�ا وإنجاح مهمتها. 
فمث�اًل مل تتمكن اللجنة من زيارة أرسى احلرب الصوماليني الذين حتتجزهم 
أثيوبيا. ومل تتمكن من زيارة األرسى الذين وقعوا يف قبضة السلطات املغربية، 
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أو األرسى املحتجزين لدى جبهة البوليس�اريو، ومل تنجح مساعي اللجنة يف 
العودة إىل )كابول( لتقديم مساعداهتا لضحايا النزاع  السابق يف أفغانستان)1(. 
أي احت�الل الق�وات الس�وفيتية له يف ثانين�ات القرن املايض. ك�ا أن اللجنة 
الدولي�ة للصلي�ب األمحر مل تتمك�ن  يف اآلونة األخرة من زي�ارة العديد من 

األرسى املحتجزين يف املعتقالت والسجون األمريكية واإلرسائيلية.

ثالثًا: مركز أرسى احلرب الرئييس لالستعالمات

تن�ص اتفاقي�ة جني�ف عىل وج�وب إنش�اء مرك�ز اس�تعالمات رئييس 
ألرسى احل�رب يف دولة حماي�دة، ويمكن للجنة الدولي�ة للصليب األمحر إذا 

رأت رضورة لذلك أن تقرتح عىل الدولة املختصة تنظيم مثل هذا املركز)2(. 

املتعلق�ة  املعلوم�ات  مج�ع  ه�ي  املرك�ز  هل�ذا  األساس�ية  والوظيف�ة 
باألرسى،وإبالغه�ا بالرسعة املمكنة إىل الدولة الت�ي يتبعها األرسى)3( ومن 
واج�ب ال�دول أط�راف الن�زاع أن تقدم هل�ذا املرك�ز مجيع التس�هيالت التي 
متكن�ه من أداء مهمته با يف ذلك املعون�ات املالية التي قد حيتاج إليها، وتعفى 
مراسالت هذا املركز من رسوم الريد، ويتمتع باإلعفاءات املنصوص عليها 

يف املادة )74(، كا يعفى من الرسوم التلغرافية)4(.

يمكن القول بأن قيام هذا املركز لدى دولة حمايدة يعتر إحدى الضانات 
الدولي�ة لتطبيق أحكام اتفاقية جنيف، إذ أن مبارشة هذا املركز لواجبه الذي 

)1( انظر: اللجنة الدولية للصليب األمحر عام 1982م، أعال وأرقام، املرجع السابق، 
ص8-5.

)2( انظر: املادة )123( فقرة )1(.
)3( املادة )123( فقرة )2(.

)4( املادة )123( فقرة )3(، )4(.
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يعت�ر بالدرجة األوىل جهدًا إعالمي�ًا، والوقوف عىل أحوال األرسى وكيفية 
معاملة الدولة اآلرسة هلم، ونقل هذه املعلومات للدولة التي يتبعها األرسى 
مم�ا يمكنه�ا من االحتج�اج ع�ىل أي خمالفة أو انتق�اص حلقوقه�م، كل هذه 
اجله�ود تعت�ر نوعًا من الرقاب�ة الدولية التي توحي للدول�ة اآلرسة برضورة 

االلتزام بتطبيق األحكام املتعلقة بأرسى احلرب.

وتق�وم الوكالة املركزية للبحوث التي أنش�أهتا اللجنة الدولية للصليب 
األمحر بجهد ملموس ملس�اعدة مركز أرسى احلرب الرئييس لالس�تعالمات 

يف أداء واجبه)1( .

)1( انظر: نص املادة )321( فقرة )5(.
وم�ن اجلدي�ر بالذك�ر أن اللجنة الدولي�ة للصليب األمح�ر قامت بإنش�اء )الوكالة   
املركزي�ة للبح�وث(، وتقوم هذه الوكالة بمس�اعدة املركز الرئييس لالس�تعالمات 

عن أرسى احلرب واملهام الرئيسية هلذه الوكالة هي:
أ � مجع املعلومات اخلاصة باألرس ى، واملعتقلني، واملرحلني.

ب � إعالم عائالهتم وذوهيم عن مصرهم.
ج� � البحث عن املفقودين.

د � ج�ع ش�مل العائالت املب�ددة بتنظيم عملي�ات الرتحيل أو اإلع�ادة إىل الوطن. 
)قام�ت ه�ذه الوكالة بتس�جيل الج�ئ فيتنام�ي يف س�نغافورة، وحرص مكان 
زوجت�ه ورضيعها يف اليابان، ث�م تتبع آثارهم يف فرنس�ا، والعثور بعد ذلك يف 

جزيرة باملحيط اهلادي عىل ولدهيا اآلخرين(.
ه� � وضع ش�هادات أرس، أو وفاة وغرها، ومنح تذاكر سفر لألشخاص املرحلني 
أو الفاقدين لوطنهم أو الالجئني أو األرسى الذين تقرر إعادهتم إىل أوطاهنم. 
أنظر: اللجنة الدولية للصليب األمحر، سنة 9791م، املرجع السابق، ص41.
وق�د ورد يف نف�س الصفح�ة أن الوكال�ة املركزي�ة للبحوث تض�م نحو )05( 

مليون بطاقة، حتمل أساء أشخاص كانوا أو ال زالوا مبحوثًا عنهم.
ويمكنن�ا م�ن هذا الرق�م القيايس االس�تدالل عىل مدى اجلهود الت�ي تقوم هبا   

وكالة البحوث يف هذا املجال.
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إن اجله�ود الت�ي يبذهلا مرك�ز أرسى احل�رب الرئييس لالس�تعالمات، 
وتفق�ده ألح�وال األرسى ل�دى األط�راف املتنازعة، ونقل ه�ذه املعلومات 
إىل دولة األس�ر، واملس�اعدة الت�ي تقدمها له يف هذا املج�ال الوكالة املركزية 

للبحث عن املفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب األمحر)1( .

كل ذل�ك يعت�ر نوع�ًا من الرقاب�ة الدولية الت�ي توح�ي للدولة اآلرسة 
ب�رضورة االلت�زام بتطبي�ق األح�كام املتعلق�ة ب�األرسى، وم�ن املالحظ أن 
نجاح هذا املركز وغره من اهليئات التي تس�هر عىل خدمة األرسى، ورعاية 
مصاحله�م، إن�ا يتوق�ف بالدرج�ة األوىل عىل حس�ن نوايا الدول�ة اآلرسة، 
واس�تعدادها للتع�اون مع هذه اهليئات وتس�هيل مهمتها لتتمك�ن من القيام 

بواجبها.

2 .1 .2 ضامنات معاملة أرسى احلرب يف الرشيعة اإلسالمية

ألقى اإلس�الم ع�ىل كاهل أتباعه تبع�ة محل نظامه وتنفي�ذ رشائعه، فهو 
يلزمه�م باالمتث�ال جلمي�ع أحكام�ه الديني�ة واخللقي�ة واملدني�ة والسياس�ية 

)1( يف ع�ام 1981م، تلق�ت الوكال�ة املركزية للبحوث أو أرس�لت ح�وايل 61.000 
رسالة، تتعلق بمجاهلا الواسع املوكل إليها بموجب اتفاقيات جنيف.

أن اإلحصائيات التي تشمل أنشطتها يف هذا املجال سواء متت يف مقرها الرئييس أو   
يف امليدان، هي كالتايل:

أ � استالم وتسجيل حوايل 2.229.000 رسالة تتعلق بجنوب رشق آسيا.
ب � إجراء حوايل 34.900 حتقيق عىل أثر طلبات البحث عن األشخاص.

ج� � تسليم 2.665 شهادة.
د � إصدار 445 وثيقة سفر.

انظر: نرشة اللجنة الدولية للصليب األمحر يف عام 1981م، أعال وأرقام، املرجع   
السابق، ص8-7.
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والعس�كرية)1( ، وهذا اإللزام يعن�ي أهنا واجبة االتباع، وأن يف تنفيذها طاعة 
 َ ِذي�نَ آَمُن�وا َأِطيُعوا اللهَّ �ا الهَّ َ لل ورس�وله، والل س�بحانه وتع�اىل يق�ول: }َيا َأهيهُّ

ْمِر ِمْنُكْم... ﴿59﴾{)سورة النساء( ُسوَل َوُأويِل اأْلَ َوَأِطيُعوا الرهَّ

وفي�ا يتعل�ق بضانات معامل�ة األرسى يف الرشيعة اإلس�المية، يمكن 
القول بأن مصادرها تتلخص فيا ييل:

أواًل : القرآن الكريم:

إَِذا  َحتهَّ�ٰى  َق�اِب  الرِّ َب  َف�رَضْ َكَف�ُروا  ِذي�َن  الهَّ َلِقيُت�ُم  }َف�إَِذا  تع�اىل:  ق�ال   �1
ْرُب  ا ِفَداًء َحتهَّ�ىٰ َتَضَع احْلَ ا َبْع�ُد َوإِمهَّ ا َمنًّ وا اْلَوَث�اَق َفإِمهَّ َأْثَخْنُتُموُه�ْم َفُش�دهُّ

َأْوَزاَرَها ...﴿4﴾{)سورة حممد(.

املعن�ى: قاتل�وا املرشك�ني حتى إذا ظفرت�م هبم وأخذتم م�ن بقي منهم �   
أرسى � فأوثقوه�م أي أمنعوهم من الفرار، فإما أن متنوا عليهم فتطلقوا 
رساحه�م بغ�ر يشء، وإم�ا أن تفادوهم. قال احلس�ن وعط�اء: يف اآلية 
تقدي�م وتأخر، واملعنى فرضب الرقاب حتى تضع احلرب أوزارها فإذا 
أثخنتموه�م فش�دوا الوثاق، ث�م يكون املن أو الف�داء، وليس لإلمام أن 

يقتل األسر)2(.
يس�تفاد م�ن ه�ذه اآلي�ة الكريم�ة التي تب�ني حك�م األرسى بأهن�ا تأمر   
باحلفاظ عليهم، وأداء حقوقهم، وعدم التعرض هلم بسوء، إىل أن يتقرر 

)1( حمم�د عب�د القادر أبو فارس، النظام الس�يايس يف اإلس�الم، الطبع�ة األوىل، عان، 
صويلح، 1400ه� � 1980م، ص53.

)2( أب�و بكر حممد بن عبد الل املع�روف )بابن العريب(، أحكام القرآن، حتقيق حممد عيل 
البجاوي، طبع عيسى احللبي، 1968م، ج4، 199-189.
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مصرهم بأحد أمرين: إما املن وإما الفداء. فهذه اآلية الكريمة تعتر أوىل 
الضان�ات التي تؤكد عىل رضورة توفر احلاي�ة العامة ألرسى احلرب، 
وحرمة دماءهم،إىل أن يتقرر مصرهم بأحد اخليارين الذين ورد ذكرمها 

عىل سبيل احلرص.
َع َكاَلَم  ٰى َيْس�مَ ِكنَي اْس�َتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتهَّ 2� وقال تعاىل: }َوإِْن َأَحٌد ِمَن امْلُرْشِ
ِ ُث�مهَّ َأْبِلْغ�ُه َمْأَمَنُه ...﴿6﴾{)س�ورة التوب�ة()1(. ومعن�ى اس�تجارك:  اللهَّ
طل�ب ذمام�ك وأمانك، أي إذا ج�اءك أحد من املرشك�ني طالبًا أمانك، 

فأجره وهي تفيد األمر أي فأجبه إىل طلبه وأمّنه.
ويف ه�ذا يقول الفقهاء يف اآلية دليل عىل مرشوعي�ة األمان: »من َطَلَب 
األم�ان يعط�اه، م�ا مل يكن جاسوس�ًا أو طليعة ق�وم« ومن ثبتت ل�ه اإلجارة 
وج�ب عصمة دم�ه وماله، كا قال اب�ن عرفة: »األمان هو رفع اس�تباحة دم 
احل�ريب، ورقه، وماله«)2( واملعنى املس�تفاد يدل عىل وج�وب منح األمان ملن 
يطلب�ه من جنود األع�داء، ومقتضاه توفر احلاية التامة هلذا األس�ر وحرمة 

دمه وماله إىل أن يبلغ حمله يف أمان واطمئنان.
ومن�ح األم�ان حق لكل فرد من أفراد املس�لمني، فق�د ورد أن أبا عبيدة 
عام�ر بن اجل�راح قائ�د جيش املس�لمني كت�ب إىل اخلليفة عمر ب�ن اخلطاب 
َن أهل بلد بالعراق، وس�أله عن رأيه يف هذا  يستش�ره ويقول ل�ه: أن عبدًا أمهَّ
�م الوفاء فال تكونوا أوفي�اء حتى تفوا،  األم�ر، فكت�ب إليه عمر: »إن الل عظهَّ

فوفوا هلم وانرصفوا عنهم«)3( .

)1( انظر: القرطبي، بداية املجتهد، املرجع السابق، ج1، ص321.
)2( انظ�ر: حممد حس�ني الصوا، اهلدنة يف احل�روب وموقف الرشيعة اإلس�المية منها، 
رس�الة دكتوراه مقدمة جلامعة األزهر الرشي�ف، دار املصطفى للطبع، 1398ه� � 

1978م، ص272.
)3( الرسخي، رشح السر الكبر، املرجع السابق، ج1، ص256.
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وهكذا أقّر خليفة املسلمني بوعٍد صدر من عبد مسلم، وأمر قائد جيش 
املس�لمني بتنفي�ذه، فأم�ان اجلندي املس�لم وعه�ده ملزم لكافة أف�راد اجليش 
املس�لم ولس�ائر املس�لمني، لقوله >: »املس�لمون تتكافأ دماؤهم، ويس�عى 

بذمتهم أدناهم«)1( .
ويثبت باألمان وجوب محاية األس�ر، وهو يتحقق بالعبارة أو اإلش�ارة 
أو الدالل�ة، أي س�واء باللف�ظ أو بحركة اليد أو ال�رأس أو بأي أمر يدل عىل 
ذلك، وقد تعارفت الدول يف هذه األيام عىل إلقاء السالح ورفع األيدي، أو 

رفع راية بيضاء كدليل عىل طلب األمان.

ثانيًا: احلديث الرشيف

كان رس�ول الل > املث�ل األع�ىل يف معاملت�ه ألرساه والرفق هبم،حتى 
قيل أن رسول الل > أمر بحاية وإكرام أرسى بدر وكأهنم يف ضيافة وليسوا 
يف أرس،وأك�دت األوام�ر والتوجيهات النبوية الرشيف�ة عىل رضورة احلفاظ 
عىل حقوق األرسى وإحسان معاملتهم، وعدم اإلساءة إليهم حتى ولو أساء 

األعداء ألرسى املسلمني)2(.

)1(  ويف رواي�ة اإلم�ام البخاري »ذمة املس�لمني واحدة يس�عى هبا أدناه�م، فمن أخفر 
مس�لًا فعليه لعن�ة الل واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل الل من�ه يوم القيامة رصفًا 

وال عداًل« . انظر: البخاري، املرجع السابق، ج4، ص102.
وقال اإلمام الصنعاين: واألحاديث دالة عىل صحة أمان الكافر من كل مسلم، ذكر   
أو أنث�ى ، ح�ر أم عبد، م�أذون، أم غر مأذون، لقوله > »يس�عى بذمتهم أدناهم« 

فإنه شامل لكل فرد منهم.
انظر: اإلمام حممد بن إس�اعيل الكحالين )الصنعاين( املتوىف س�نة 1182ه� سبل   

السالم، املرجع السابق، ج2، ص61.
)2( انظر:زي�د عب�د الكري�م الزي�د، مقدم�ة يف القان�ون ال�دويل اإلنس�اين، 1425ه�، 

ص70-69.
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قال >: »استوصوا باألسارى خرًا«)1(. يعتر هذا احلديث من جوامع 
الكلم الذي أوتيه رس�ول الل >، وهو يأمر املس�لمني باحلفاظ عىل أرساهم 
والوصي�ة هبم خرًا، وكلمة »اس�توصوا« تفيد األمر واألمر يقتيض الوجوب 
والطاع�ة، وطاعة رس�ول الل > توجب الفوز والف�الح يف الدنيا واآلخرة، 

ومعصيته توجب العقاب يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة)2( .

هنى النبي > عن تعذيب األرسى، أو التمثيل هبم وتش�ويه أجس�ادهم 
حتى ولو فعل العدو ذلك بأرسى املسلمني، أي أن املعاملة باملثل غر جائزة 
يف مث�ل ه�ذه احلاالت)3( . عن س�ليان بن بري�دة عن أبيه قال: »كان رس�ول 
الل > إذا أّم�ر أم�رًا عىل جي�ش أو رسية أوصاه يف خاصة نفس�ه بتقوى الل 
وبمن معه من املس�لمني خرًا، ثم قال: »ُأغزوا باس�م الل يف سبيل الل، قاتلوا 
م�ن كف�ر بالل، وال تغل�وا، وال تغدروا، وال متثل�وا وال تقتلوا ولي�دًا....« )4( 
.قال الشوكاين: يف هذا احلديث داللة عىل حتريم املثلة )أي التعذيب وتشويه 
األجس�اد(، وذكر الصنع�اين أن املثلة حمرمة باإلمجاع)5( .ك�ا ورد أن عمر بن 

)1( انظر: إساعيل بن كثر، البداية والنهاية، املرجع السابق، ج3، ص306.
)2( قال تعاىل حمذرًا من معصيته وخمالفة أمره، أو معصية رس�ول الل >: }َوَمْن َيْعِص 
ا ِفيَها َوَلُه َع�َذاٌب ُمِهنٌي ﴿14﴾{.  وَدُه ُيْدِخْلُه َناًرا َخالِ�دً َ َوَرُس�وَلُه َوَيَتَع�دهَّ ُح�دُ اللهَّ

)سورة النساء(.
)3( وق�د توصل القانون ال�دويل أخرًا إىل هذا املبدأ، وهو عدم جواز املعاملة باملثل فيا 
يتعلق بمعاملة أرسى احلرب، إذ تنص املادة )13( من اتفاقية جنيف لسنة 1949م 
اخلاصة بأرسى احلرب، عىل أنه: »من املحظور االلتجاء إىل إجراءات األخذ بالثأر 

ضد أرسى احلرب«.
)4( انظر: الصنعاين، سبل السالم، املرجع السابق، ج4، ص46.

)5( الصنعاين، املرجع الس�ابق، ص46.الش�وكاين، نيل األوطار، املرجع السابق، ج7، 
ص249.
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اخلطاب ريض الل عنه قال لرس�ول الل >: دعني أنزع ثنية س�هيل بن عمرو 
يدل�ع لس�انه، فال يق�وم عليك خطيب�ًا يف موطن أبدًاُ. فق�ال >: »ال أمثل به 

فيمثل الل يب وإن كنت نبيًا«)1( .

ورغ�م أن مرشكي قريش بع�د أن قتلوا محزة بن عب�د املطلب يف معركة 
أح�د، مثل�وا به وبقروا بطن�ه وأخرجت هند بنت عتبة كب�ده وجعلت تلوكه 
بأس�ناهنا، إال أن رس�ول الل > بع�د أن ظف�ر هب�م وأمكن�ه الل عف�ا عنه�م، 
وصر، وهنى عن تعذيبهم واالنتقام منهم والتمثيل هبم، امتثااًل لقوله تعاىل: 
ابِِريَن  �َو َخْرٌ لِلصهَّ ُتْم هَلُ }َوإِْن َعاَقْبُت�ْم َفَعاِقُب�وا بِِمْثِل َما ُعوِقْبُت�ْم بِِه ۖ َوَلئِْن َصَرْ
َزْن َعَلْيِه�مْ َواَل َتُك يِف َضْيٍق مِمهَّا  ِ ۚ َواَل حَتْ َك إاِلهَّ بِ�اللهَّ ﴿126﴾َواْص�ِرْ َوَم�ا َصْرُ
ِس�ُنوَن﴿128﴾{ ِذيَن ُهْم حُمْ َق�ْوا َوالهَّ ِذيَن اتهَّ َ َم�عَ الهَّ َيْمُك�ُروَن ﴿127﴾إِنهَّ اللهَّ

)سورة النحل(.

ك�ا هن�ى النبي > عن قت�ل اجلرحى وامل�رىض واألرسى، ألهنم فقدوا 
الق�درة عىل مواصلة القتال، قال > يف فتح مكة: »أال ال جُيهزّن عىل جريح، 

وال يتبعن مدبر، وال يقتلن أسر«)2( .

وهك�ذا أك�دت الس�نة النبوية ق�واًل عماًل ع�ىل رضورة ض�ان حقوق 
األرسى وهنت عن تعذيبهم أو اإلساءة إليهم أو قتلهم دون مرر.

)1( ابن كثر البداية والنهاية ، املرجع السابق، ج3، ص310.
)2( انظر: وهبة الزحييل، املرجع الس�ابق، ص476 � 477. وقد أش�ار إىل: عالء الدين 
عيل بن حس�ام الدين الشهر باملنتقى اهلندي، منتخب كن�ز العال، املطبعة امليمنية، 

بمرص، 1313ه� ، ج2، ص319.
وانظ�ر: حس�ن أمحد ال�راوي، مقال بعن�وان: »القان�ون الدويل عند الع�رب، جملة   

القضاء، املرجع السابق، حيث استشهد بذكر هذا احلديث يف ص113«.
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ثالثًا: فعل الصحابة ريض اهلل عنهم

اقت�دى الصحابة رضوان الل عليهم بالنبي > يف دعوهتم املس�لمني إىل 
التمسك بآداب القتال مع األعداء، ومن بينها عدم الغدر هبم بعد وقوعهم يف 
األرس، وملا توىل أبو بكر الصديق اخلالفة، أوىص يزيد بن أيب سفيان أحد قادة 
اجليوش اإلس�المية التي وجهها إىل الش�ام، قائاًل: »وإذ نرصتم عىل عدوكم 
فال تقتلوا وليدًا،وال شيخًا، وال امرأة، وال طفاًل، وال تعقروا هبيمة إال ملأكلة، 
وال تغدروا، وال تنقضوا إذا صاحلتم، وستمرون عىل قوم يف الصوامع رهبانًا 

يزعمون أهنم ترهبوا يف الل فدعوهم، وال هتدموا صوامعهم«)1(.

وعندما س�ئل اإلمام مالك: أيعذب األس�ر إن رجي أن يدل عىل عورة 
األعداء؟ أجاب: ما س�معت بذلك!)2(. ومن هذا القول نس�تنتج أنه ال جيوز 
تعذي�ب األس�ر أو رضب�ه أو إي�ذاؤه للحص�ول ع�ىل املعلوم�ات واألرسار 

العسكرية أو لغرها من األسباب)3(.

أما فيا يتعلق بحاية األسر وحرمة دمه فقد سبق وأن ذكرنا أنه ال جيوز 
قتل األس�ر إال إذا كان مرتكبًا إلحدى اجلرائم التي تستوجب هذه العقوبة، 
وفيا عدا ذلك حيرم قتله. وهبذا املعنى أخذ احلسن البرصي وعطاء ومحاد بن 

)1( انظر: أبو عبد الل حممد بن عمر )الواقدي(، فتوح الشام، دار اجليل للنرش والتوزيع 
والطباعة، بروت، لبنان، 1962م، ص8، حتت عنوان: وصية أيب بكر«.

)2(  وهبه الزحييل، آثار احلرب، املرجع  السابق، ص415. 
)3( ويتف�ق القان�ون ال�دويل م�ع الفقه اإلس�المي يف إقراره بعدم جواز رضب األس�ر 
للحصول عىل املعلومات يف اتفاقات جنيف، والتي تنص عىل أنه ال جيوز االلتجاء 
إىل التعذي�ب الب�دين أو املعن�وى، أو أي ن�وع من أنواع اإلك�راه عىل أرسى احلرب 
الس�تخالص معلوم�ات منه�م« انظر: امل�ادة )17( فقرة )4( اتفاقي�ة جنيف لعام 

1949م.
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سمله وجماهد وحممد بن سرين حيث قالوا: ال يقتل األرسى، وإنا يمن عىل 
األس�ر أو يفادى به،كا صنع رسول الل > بأس�ارى بدر، وذكر احلسن بن 

حممد التيمي: »أن الصحابة أمجعوا عىل عدم جواز قتل األسر«)1( .

وي�دل ع�ىل ثبوت ه�ذه القاع�دة توات�ر العمل هبا ع�ىل امت�داد التاريخ 
اإلس�المي، فق�د روي أن احلج�اج أت�ى بأس�ر فق�ال لعب�د الل ب�ن عمر بن 
اخلط�اب: »أق�دم فاقتله، فق�ال ابن عمر ما هب�ذا أمرنا، وتال اآلي�ة الكريمة: 
.....فإما منا بعد وإما فداء«)2( هذه القصة تثبت لنا بشكل قاطع أن الصحابة 
ريض الل عنه�م كانوا ال يرتضون اإلس�اءة إىل أرساه�م أو إهراق دمهم دون 
مرر، ولو صدر إليهم األمر بذلك من قائد اشتهر بقسوته حتى عىل املسلمني 

أنفسهم، وما ذلك إال التزامًا منهم بأمر الل ورسوله.

فأي�ن ه�ذه املبادئ مما تفعله كث�ر من الدول يف هذا الع�رص من تعذيب 
األرسى والتفن�ن يف إيذائه�م والتنكي�ل هب�م، ب�ل لق�د وص�ل األم�ر إىل برت 
أعضائهم وإزهاق أرواحهم)3( . وأين هذه التوجيهات الس�امية مما حيدث يف 
أيامن�ا ه�ذه يف عرص املدنية والتق�دم واحلضارة � من انته�اك آلدمية األرسى 

)1( انظ�ر: اإلم�ام ابن رش�د، بداية املجته�د، املرجع الس�ابق، ج1، 369. الرسخيس، 
رشح السر الكبر، املرجع السابق ، ج2، ص261.

)2( وق�د منع الش�افعي وأبو يوس�ف قت�ل األرسى إال ألس�باب معين�ة توجب ذلك. 
الش�افع�ي كتاب األم، املطبع�ة األمري��ة بمص�ر، 1321ه�، ج4، 176. انظ��ر: 

وهبة الزحييل، املرجع السابق، ص440.
)3( لالط�الع عىل ص�ور من هذه امل�آيس، انظر: س�عدون حس�ني،100يوم يف معتقل 
أنصار، مؤسس�ة ال�رؤى للطباعة والنرش والتوزيع، ب�روت، لبنان، 1983م، ص 
24، 144. وأيض�ًا خرض املش�ايخ، األحرار يف زمن االنكس�ار، ع�ان، 2007م، 
1428ه��، ص117 وم�ا بعدها، حي�ث يعرض للمآيس الت�ي حتدث لألرسى يف 

سجون االحتالل اإلرسائييل.
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عي أهنا حاملة ل�واء الديمقراطية  وكرامته�م يف س�جون ومعتق�الت دول تدهَّ
واملدافعة عن حقوق اإلنس�ان! إن ما حدث يف س�جن أب�و غريب يف العراق 

لرهان ساطع عىل زيف هذا االدعاء.

رابعًا: املعاهدات ونرش نصوصها

االتفاقات واملعاهدات وصكوك الصلح التي ترمها الدولة اإلس�المية 
م�ع غره�ا م�ن الدول تك�ون ملزم�ة بتنفي�ذ بنوده�ا ورشوطها، حت�ى ولو 
كانت عىل صورة مراس�الت ومكاتبات بني إمام املس�لمني ورؤس�اء الدول 
األخ�رى، فإذا ورد يف ه�ذه املعاهدات ما يتعلق بمعامل�ة األرسى ومحايتهم 
وضان حقوقهم فإنه جيب عىل املسلمني رعاية هذه العهود وااللتزام بتطبيق 
ِذي�نَ آَمُنوا َأْوُف�وا بِاْلُعُق�وِد ... ﴿1﴾{ ا الهَّ َ نصوصه�ا، لقول�ه تعاىل: } َي�ا َأهيهُّ
)س�ورة املائدة(و}...َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد ۖ إِنهَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئواًل ﴿34﴾{)سورة 
ْيَاَن َبْعَد َتْوِكيِدَها َوَقْد  ِ إَِذا َعاَهْدُتْم َواَل َتْنُقُضوا اأْلَ اإلرساء( }َوَأْوُفوا بَِعْهِد اللهَّ
َ َيْعَلُم َما َتْفَعُلوَن ﴿91﴾{)س�ورة النحل(  َ َعَلْيُك�مْ َكِفي�الً ۚ إِنهَّ اللهَّ َجَعْلُت�ُم اللهَّ
ِ ِمْن  ِذيَن َيْنُقُض�وَن َعْهَد اللهَّ وق�ال تعاىل منذرًا ومتوع�دًا من خيل بعهده: }َوالهَّ
ئَِك  ْرِض ۙ ُأوَلٰ وَن يِف اأْلَ ُ بِِه َأْن ُيوَصَل َوُيْفِس�دُ َبْع�ِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َم�ا َأَمَر اللهَّ
اِر ﴿25﴾{)س�ورة الرعد( فمن أخل بالعهد يعتر  ْم ُس�وُء الدهَّ ْعَنُة َوهَلُ ُم اللهَّ هَلُ
مس�ؤواًل عن إخالله وعدم التزامه.وقد عظم الل س�بحانه وتعاىل وحذر من 
عاقب�ة هذا الفعل، وتوع�د ناكث العهد واعتره مس�تحقًا لغضب الل ولعنته 

وعقابه.

وجي�ب عىل إم�ام املس�لمني )رئي�س الدولة اإلس�المية( أن يعل�م قادة 
اجليش وأفراده وكافة املسلمني هبذه املعاهدات ليعملوا عىل احرتامها ورعاية 
حرمتها، وقد كان عقد املعاهدات يتم عىل مشهد ومسمع من املسلمني، فمثاًل 
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صلح احلديبية الذي عقده رس�ول الل > مع كفار قريش ش�ارك فيه أبوبكر 
وعم�ر وعيل بن أيب طالب وكان املس�لمون يس�معون ويش�هدون بأنفس�هم 

وقائع هذا الصلح وما دار فيه من نقاش وحوار)1( .

ك�ا أن قي�ام الرس�ول > وخلفائ�ه م�ن بع�ده بوصية جيش املس�لمني 
وإعالمه�م با جي�ب عليهم فعله، وما جيب عليهم ترك�ه، وخاصة فيا يتعلق 
بقتال األعداء أو معاملة من يقع منهم أس�رًا يف قبضة املس�لمني يعتر إحدى 
الضان�ات لرعاية حق�وق األرسى، ويتفق ذلك مع الضانة األوىل يف اتفاقية 
جنيف والتي تنص عىل قيام الدولة املوقعة عليها بنرش نصوصها بني مواطنيها 
وخاصة العس�كريني منهم ليكونوا عىل علم بأحكامها ويتمكنوا من االلتزام 

هبذه النصوص واألحكام)2(.

خامسًا: التظلم أو »احلق يف الشكوى«

إذا حَلِ�ق بأي فرد أو مجاعة حتى ولو كان�وا من األعداء أي ظلم أو أذى 
ثب�ت حقهم يف التظلم أو الش�كوى لرف�ع هذا االعتداء. فعدالة اإلس�الم ال 
تف�رق ب�ني املس�لم وغر املس�لم فاجلميع سواس�ية أم�ام رشائع اإلس�الم ال 
تفضي�ل وال حماباة،ولك�ن ع�دٌل وإنص�اف، فق�د كان رس�ول الل > يتفقد 
أحوال األرسى، ويس�تمع لشكواهم، وملا أرس املسلمون رجاًل من بني عامر 
ابن صعصعه، مر به النبي > فرفع األس�ر شكواه إليه قائاًل: عالم أحبس؟ 
فق�ال > بجريرة حلفائك، ثم أطلق رساحه وف�داه بالرجلني اللذين كانت 

ثقيف قد أرسهتا)3( .

)1( انظر: عبد السالم هارون، هتذيب سرة ابن هشام، املرجع السابق، ص220- 225.
)2( راجع: نص املادة )127( من اتفاقية جنيف لعام 1949م.

)3( انظر: الشوكاين، املرجع السابق، ج7، ص307.
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واش�تهر اخلليف�ة عم�ر ب�ن اخلط�اب بأن�ه كان ينص�ف من يش�كو إليه 
وخصوصًا إذا كان صاحب الش�كوى من غر املس�لمني، وملا علم أن الوليد 
اب�ن عقبة واليه ع�ىل نصارى بني تغلب قد توعدهم خ�ي أن ُيوِقع هبم رشًا 

فعزله من فوره ووىل غره)1( .
فه�ل س�جل تاريخ اإلنس�انية مجعاء وعىل م�دى احلياة كله�ا يف العدالة 
واملس�اواة أروع أو أس�مى من هذه املبادئ واملواقف التي انتهجها املسلمون 

يف هذا املضار، حقًا إهنا عدالة اإلسالم التي تدعو إىل االعتزاز واالفتخار.
وعلي�ه فإنه حيق لألس�ر منف�ردًا أو لألرسى جمتمع�ني أو ألهل البلد أو 
اإلقلي�م ال�ذي فتح�ه املس�لمون، أن يتقدموا بش�كواهم إلمام املس�لمني أو 
القايض املسلم عند حدوث أي انتهاك حلقوقهم، جاء يف كتاب فتوح البلدان: 
»ملا اس�تخلف أمر املؤمنني عمر بن عبد العزيز ريض الل عنه، وفد عليه قوم 
من أهل س�مرقند وش�كوا إليه أن قتيبة بن مس�لم قائد جيش املسلمني دخل 
مدينتهم وأس�كنها املس�لمني عىل حني غ�رة، فكتب عمر بن عب�د العزيز إىل 
عامله يأمره أن ينصب هلم قاضيًا ينظر فيا ذكروا فإن قىض بإخراج املسلمني 
أخرجوا، فنصب هلم القايض مجيح بن حارض البادي، فحكم بإخراج جيش 
املس�لمني«)2( بل وحيق لغر املس�لم سواء كان أسرًا أم مواطنًا مقيًا يف الدولة 
اإلسالمية أن يرفع شكواه أو مظلمته إىل القايض حتى ولو كانت ضد رئيس 

الدولة اإلسالمية نفسه أو أحد والته أو قادة جيشه)3( .
)1( اإلم�ام أب�و احلس�ن )الب�الذري( فت�وح البل�دان، الطبع�ة األوىل، املطبع�ة املرصية 

باألزهر، 1350ه� � 1932م، ص411.
)2( انظر: حممد أبو فارس، النظام الس�يايس يف اإلس�الم، املرجع السابق، ص53، وقد 

أشار إىل البالذري، فتوح البلدان، املرجع السابق، ص411.
)3(  انظ�ر: الش�يخ حممد يوس�ف كاندهل�وي، حياة الصحاب�ة، املرجع الس�ابق، ج2، 

ص93.
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إهنا عدالة اإلسالم التي تأمر املسلمني بالعدل وإحقاق احلق ورد املظامل 
إىل أصحاهب�ا ول�و كان�وا أعداًء للمس�لمني، فرشيع�ة اإلس�الم ال تفرق بني 
قري�ب أو بعيد، أو بني عدو أو صديق، تنفي�ذًا للنص القرآين الكريم يف قوله 
ُكْم َشَنآُن َقْوٍم َعىَلٰ َأالهَّ َتْعِدُلوا ۚ اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب  ِرَمنهَّ تبارك وتعاىل: }... َواَل جَيْ
ْقَوٰى ...﴿8﴾{)سورةاملائدة( أي أن خصومتكم أو عداوتكم لقوم جيب  لِلتهَّ
أن ال حتول دون إنصافهم والعدل معهم. والعدل مع األرسى بساع شكواهم 
وإنصافهم يكون أوجب وألزم ألهنم يكونون يف محاية الدولة اإلسالمية التي 
جي�ب عليها ض�ان حقوقهم وصيانتها وعدم الس�اح باإلخ�الل هبا، وإيقاع 

العقاب بمن يعتدي عليهم، أو ينتهك أيًا من احلقوق املقررة هلم.

سادسًا: عقوبة املخالفني ألحكام الترشيع اإلسالمي
إن م�ن ينتهك أحكام الترشيع اإلس�المي با يف ذل�ك األحكام املتعلقة 
بمعامل�ة أرسى احل�رب، يكون معتديًا مس�تحقًا للعقوبات املق�ررة فيه. وال 
ش�ك أن وجود هذه العقوبات يعتر ضانة فعالة ورادعًا قويًا ألولئك الذين 
يفكرون باإلس�اءة ألرساهم أو انتهاك حقوقهم، فمن أس�اء لألس�ر عوقب 

بحسب إساءته)1( .
ه�ذا هو موقف اإلس�الم الواضح يف رعاية حق�وق األرسى، واحلفاظ 
ع�ىل حياهت�م، واإلحس�ان إليه�م، يف الوق�ت الذي كان�وا فيه عرض�ة للقتل 

والصلب والتنكيل لدى األمم املجاورة.

)1( س�رد تفصيل هذه اجلزاءات يف املبحث القادم. ويتفق ذلك مع نص املادة )129( 
من اتفاقية جنيف لسنة 1949م، والتي تنص عىل رضورة قيام الدولة املوقعة عليها 
بسن الترشيعات وفرض العقوبات الرادعة عىل املخالفني ألحكامها، ويعتر ذلك 
إحدى الضانات اهلامة التي تتخذها الدول إللزام أفرادها بتنفيذ األحكام الواردة 

باتفاقية جنيف املتعلقة بأرسى احلرب.
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ومل يكت�ف اإلس�الم بمنح احلقوق ل�ألرسى واملحافظ�ة عليها، بل منع 
األذى واالضطه�اد عنه�م، وهنى عن اإلس�اءة إليهم أو رضهب�م أو التمثيل 
هب�م حت�ى ولو تعرض أرسى املس�لمني للقت�ل أو التمثيل هبم ألن اإلس�الم 
يف مث�ل ه�ذه احلالة ال يق�ر املعاملة باملث�ل، ويبقى ثابتًا عىل إحس�انه ألرسى 
احل�رب وض�ان حقوقهم،وه�ي منزل�ة رفيعة مل تبلغه�ا البرشية حت�ى يومنا 
ه�ذا، رغم وجود اتفاقات جنيف.وس�بب ذلك أن املس�لمني يعترون تنفيذ 
ه�ذه األوامر ج�زءًا من دينهم وعقيدهتم وقربة يتقربون هبا إىل الل ورس�وله، 
ويش�عرون بأهنم إن خالفوا ذلك س�خط الل ورسوله عليهم، بينا يبقى تنفيذ 
نص�وص اتفاق�ات جنيف خاضع�ًا ملزاج الزع�اء والقادة العس�كريني، وقد 
س�مع العامل كله بتلك اجلرائم البش�عة التي ارتكبت بحق ماليني األرسى يف 
احلرب العاملية الثانية وغرها، بل ومازالت )إرسائيل( تقيم املجازر اجلاعية 
مل�ن بيدها من األرسى، وال ش�ك أن هذه اجلرائ�م تعتر وصمة عار يف جبني 

اإلنسانية، وتتطلب موقفًا حازمًا لعالجها.

وهك�ذا يتضح لنا الفارق بني التزام املس�لمني بأح�كام رشيعتهم وعدم 
الت�زام غره�م م�ن األمم بنص�وص االتفاق�ات الدولي�ة، كا يتض�ح لنا أن 
اإلس�الم قد س�بق اتفاقات جنيف بحوايل ألف وأربعائة ع�ام يف الدعوة إىل 
رعاي�ة حق�وق األرسى، وتوف�ر كاف�ة الضان�ات املمكنة حلايتهم وحس�ن 

معاملتهم.
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2 .2 املس�ؤولية املرتتب�ة ع�ىل اإلخالل بأح�كام معاملة 
أرسى احلرب

متهيد
يمكن تعريف املسؤولية الدولية بأهنا: نظام قانوين يقيض بأنه إذا ارتكبت 
دول�ة ما عماًل غ�ر مرشوع وفقًا للقانون الدويل جتاه دولة أخرى، فإهنا تلتزم 

بتعويضها عن الرضر الذي يصيبها من جراء هذا العمل)1( .

ف�إذا أخلت دول�ة ما بأحد الواجبات  التي يفرضه�ا القانون الدويل، أو 
التي تكون قد ارتبطت هبا يف معاهدة أو اتفاق دويل، فإهنا تكون مسؤولة عن 
ه�ذا اإلخالل، وعليها أن تتحمل تبعة ذلك، وقد س�جلت الدول هذا املبدأ 
رصاح�ة يف بعض ما أبرمته م�ن معاهدات، لتبني أن كل دول�ة ختل بالتزامها 

قبل دولة أخرى، تسأل عن تعويض الرضر الناشئ عن فعلها.

مث�ال ذلك املادة )3( م�ن اتفاقية الهاي الرابعة لس�نة 1907م اخلاصة 
بقواعد احلرب الرية وتنص عىل أن: »الدولة التي ختل بأحكام هذه االتفاقية، 
تلت�زم بالتعويض إن كان له حمل، وتكون مس�ؤولة عن كل األفعال التي تقع 

من أي فرد من أفراد قواهتا املسلحة«)2( .

وال جي�وز هل�ذه الدول�ة أن حتتج بنص�وص قانوهنا الداخ�يل لكي تفلت 
من املس�ؤولية الدولية النامجة عن اإلخالل بالتزام دويل، أو عن عدم تنفيذه، 

)1( انظ�ر: حممد طلعت الغنيمي، األحكام العامة لقانون األمم، مطبعة أطلس، النارش 
منشأة املعارف باإلسكندرية، جالل حزي ورشكاه،  بدون تاريخ ، ص868.

)2( حممود سامي جنينة، بحوث يف قانون احلرب، املرجع السابق، ص245.
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وبالرج�وع إىل تعريف املس�ؤولية الدولية، يتضح أن�ه ال بد من توافر رشوط 
ثالثة لقيام هذه املسؤولية)1( :

1� الفعل غر املرشوع: عمل أو امتناع عن عمل، يعد خرقًا اللتزام دويل.

2 � أن يس�ند العم�ل غ�ر املرشوع إىل الدول�ة باعتبارها ش�خصًا قانونيًا 
)رابطة السببية(.

3 � أن يرتتب عىل هذا العمل أو االمتناع رضر.

ف�إذا اقرتفت س�لطات الدول�ة اآلرسة فعاًل غر م�رشوع بحق األرسى 
الذين هم بحوزهتا، فعليها أن تتحمل تبعة هذا العمل طبقًا لقواعد املسؤولية 
الدولية، وس�نتعرض لدراسة املسؤولية املرتتبة عىل اإلخالل بأحكام معاملة 

أرسى احلرب يف كل من القانون الدويل، والرشيعة اإلسالمية.

2 .2 .1اجل�زاء عىل خمال�فة قواع�د معامل�ة أس��رى احل�رب 
يف القانون الدويل

إذا ثبت�ت مس�ؤولية الدول�ة ع�ن أفع�ال خاطئ�ة ص�درت ع�ن إحدى 
سلطاهتا، أو أفرادها، فا هو اجلزاء الذي يمكن أن يوقع عليها؟.

عند ختلف الش�خص القانوين عن الوفاء بالتزامه أو خرقه هلذا االلتزام، 
فإن�ه يعتر مس�ؤواًل، ويتحمل تبعة ه�ذا الترصف املخال�ف، وإال فال معنى 
لوجود االلتزام، والتعهد ال يكون ملزمًا إال إذا ترتب اجلزاء عىل خمالفته)2(.

)1( للوقوف عىل تفاصيل رشوط املس�ؤولية الدولية ، انظر: فيلب مانني، املرجع السابق، 
ص53.

)2( انظر:فيليب مانني، املسؤولية الدولية وحقوق اإلنسان، حمارضات باللغة اإلنجليزية، 
ألقيت عىل طلبة املاجستر، بكلية احلقوق يف اجلامعة األردنية عام 1982م،ص56.=
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فهن�اك ارتباط بني االلتزام الدويل واملس�ؤولية الدولية، أي حتمل التبعة 
أو اجل�زاء، وق�د جرى عليه العرف ب�ني الدول لش�عورها برضورته، وأيدته 
أيض�ًا حمكم�ة العدل الدولية يف أح�د أحكامها حينا ق�ررت: »إن من مبادئ 
القان�ون الدويل، ب�ل من األح�كام القانوني�ة العامة، أنه يرتت�ب عىل إخالل 
الدول�ة بتعهداهت�ا، التزام�ًا بالتعوي�ض عنه عىل نحو كاف، ول�و مل ينص عىل 

ذلك يف االتفاقية التي حصل اإلخالل بأحكامها«)1( .

وبن�اءًا عىل ذل�ك فإنه يف حالة اإلخالل بالتزام دويل تنش�أ رابطة قانونية 
جديدة بني الشخص الذي أخل بالتزامه والشخص الذي حدث اإلخالل يف 
مواجهته، ويرتتب عىل نش�وء هذه الرابطة القانونية أن يلتزم الشخص املخل 
بإصالح ما يرتتب عىل خمالفته بأرسع وقت ممكن، كا حيق للشخص املترضر 

أن يطالب بإيقاع اجلزاء.

والس�ؤال ال�ذي يتب�ادر إىل الذه�ن، ع�ىل عاتق م�ن تقع املس�ؤولية إذا 
تع�رض األرسى للتعذي�ب أو القتل أو غره�ا من اجلرائم الت�ي تعد انتهاكًا 
رصحي�ًا لالتفاق�ات والقوانني الدولية؟ هل تس�أل الدول�ة اآلرسة أم األفراد 
الذين اقرتفوا الفعل غر املرشوع؟. وما هي اجلزاءات التي يمكن إيقاعها؟. 
هلذا س�نوجز القول يف املذاهب الفقهية التي تبحث يف املسؤول عن اجلريمة، 

ثم نعرض ألنواع اجلزاءات.

=  Philippe Manin: International Responsibility and Human Rights 
(In any legal system, there must be liability for future to observe 
obligations imposed by its rules, Such liability is known in 
international law as responsibility ).p.12.

)1( حامد سلطان، القانون الدويل العام، 1976م، املرجع السابق ص242-221.
صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدويل اإلنساين، دار النهضة العربية،   

القاهرة، ط2007م، ص838 ومابعدها.
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اح القوانني( أواًل: املذاهب القانونية )آراء شرُ

ثار اخلالف بني فقهاء القانون الدويل بش�أن هذه املس�ألة ذلك أن الفرد 
يف جم�ال القانون ال�دويل كان حمل نزاع م�ن ناحية ش�خصيته الدولية ووالئه 
مب�ارشة للقانون الدويل، ملا يف ذلك من معنى انتقال والء الفرد إىل املجموعة 
اإلنس�انية، وألن االع�رتاف للف�رد بالش�خصية الدولية يعني أن�ه يقع عاتقه 
واج�ب دويل بالوق�وف ضد حكومت�ه الوطنية عندما تأم�ره بارتكاب أفعال 

خمالفة اللتزاماهتا الدولية.

وق�د كان هل�ذا اخل�الف أث�ره يف انقس�ام الفق�ه ال�دويل إىل ثالث�ة آراء، 
نستعرضها فيا ييل:

الرأي األول: 

وي�رى أن الدول�ة وحده�ا ه�ي املس�ؤولية ع�ن اجلريمة، فم�ن املبادئ 
املس�تقرة يف العالق�ات الدولي�ة أن ال�دول تعتر مس�ؤولية ع�ن كل فعل أو 
امتناع خيالف تعهداهتا الدولية، برصف النظر عن الس�لطة التي ارتكبت هذا 
الفعل أو اإلمهال. وال شك أن املخالفات اجلسيمة التي ترتكب ضد أحكام 
اتفاقي�ات جنيف لس�نة 1949م، تعتر جرائ�م دولية وفقًا مل�ا هو منصوص 

عليه يف تلك االتفاقيات)1(.

ومن أنصار هذا املذهب الفقيه اإليطايل أنزيلويت )Anzilotti( إذ يقول: 
»إن الدولة هي الش�خص الوحيد الذي يمكنه أن يرتكب جريمة من جرائم 

)1( انظر: نص املادة )05( من االتفاقية األوىل، ونص املادة )15( من االتفاقية الثانية، 
ون�ص املادة )031( من االتفاقية الثالثة اخلاصة ب�أرسى احلرب املادة )741( من 

االتفاقية الرابعة.
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القانون الدويل، ألن القانون الدويل ال خياطب إال الدول، وجرائم القانون ال 
يرتكبها إال املخاطبون به«)1(.

ويرى الفقيه دونديودي فير )Donnedieu De Vabers( أيضًا األخذ 
باملس�ؤولية اجلنائية للدولة، كا أنه ال يقر باملس�ؤولية الدولية لألفراد، ويعلل 
وجهة نظره بقوله: »إن خضوع الشخص الطبيعي لنظامني قانونيني خمتلفتني، 
أي القانون الداخيل والقانون الدويل � ال يمكن تصوره مع عدم وجود تنظيم 
عاملي حقيقي أو دولة عاملي�ة )International Government(« وعليه فإن 
من العس�ر تقرير املس�ؤولية الدولي�ة لألفراد يف الوقت احل�ارض عىل األقل، 

وتكون الدولة هي املسؤولة مدنيًا وجنائيًا)2(.

وقد تعرض هذا االجتاه النتقادات ش�ديدة من جانب العديد من فقهاء 
القان�ون ال�دويل، من أمهه�ا االنتق�ادات املوجهة ملفه�وم املس�ؤولية الدولية 

اجلنائية، عىل أساس أن هذه املسؤولية غر قابلة للتطبيق عىل الدول.

م�ن ذلك ما أورده األس�تاذ »قليمور«إذ يق�ول: »إن احلديث عن تطبيق 
عقوب�ة جنائي�ة عىل الدول�ة إنا يعني تغير مب�ادئ القانون اجلنائ�ي والطبيعة 
القانوني�ة للجاعات، فقان�ون العقوبات خياطب األش�خاص الطبيعيني أي 
كائنات مفكرة وحساس�ة هلا إرادة، أما الشخص املعنوي فليس له يف احلقيقة 

)1( انظ�ر: يون�س الغزاوي، مش�كلة املس�ؤولية اجلنائية الش�خصية يف القانون الدويل، 
رس�الة دكت�وراه مقدمة إىل جامع�ة تنيس يف الوالي�ات املتح�دة األمريكية، مطبعة 

شفيق، بغداد، 0791م، ص02.
)2( ويرر »فير« مس�ؤولية الدولة جنائيًا بقوله: »املسؤولية اجلنائية يف هذه احلالة متليها 
اعتبارات املجتمع املنظم قانونًا، إذ ال جيوز أن تكون هناك حرية دون مس�ؤولية«. 
انظ�ر: حممد حمي الدين عوض، دراس�ات يف القانون ال�دويل اجلنائي، جملة القانون 

واالقتصاد العدد الثاين، 5691م، ص972.
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ه�ذه اخلصائ�ص، عىل الرغ�م م�ن أن إرادة بعض األش�خاص تعتر بطريق 
التمثي�ل ونظام اإلدارة أهن�ا إرادة اجلاعة وإنا يكون ذلك ألغراض حمدودة، 
ووجود إرادة فردية أمر ال غنى عنه لكي يمكن تطبيق قانون العقوبات«)1(.

ويمك�ن القول ب�أن االجتاه الس�ابق )ال�ذي ال يقر بمس�ؤولية األفراد(
غر واقعي، وال يمثل فكرًا ذا أمهية ال س�يا بعد التطورات التي حدثت عىل 
الصعيد الدويل، والتي متثلت باالعرتاف للفرد بالشخصية الدولية وبأنه حمل 

للحقوق والواجبات الدولية.

الرأي الثاين:

وي�رى األخ�ذ باملس�ؤولية املزدوج�ة للدولة واألف�راد فإذا اس�تعرضنا 
اجله�ود العلمية واملؤمترات الدولية الرامي�ة إىل تطوير وتقنني مبادئ القانون 
الدويل اجلنائي، وإنشاء قضاء جنائي دويل، نالحظ اجتاهًا عامًا لألخذ بفكرة 

املسؤولية املزدوجة للدولة والفرد معًا.

ويذه�ب الفقي�ه بي�ال )Pella( إىل القول باملس�ؤولية املزدوج�ة للدولة 
والفرد، ويذكر بأن اتفاق بوتسدام سنة 1945م، أكد عىل املسؤولية اجلاعية 
للش�عب األملاين، كا يقول بأن اجلنايات واجلنح املرتكبة من الدول يمكن أن 
ينش�أ فيها نوعان من املس�ؤولية، مس�ؤولية مجاعية للدولة، ومسؤولية فردية 

لألشخاص الطبيعيني)2( .

)1( انظ�ر: ج.أ. تونك�ني: القانون الدويل العام، ترمجة أمحد رضا، سلس�لة تراجم اهليئة 
املرصية العامة للكتاب، القاهرة ، 1972م، ص262.

(2) V. Pella: Le Code de Crimes Contre la Paix et la Securite de Human-
ite, R. D. I. (1954). p. 111.  



191

وحيت�ج أصحاب هذا املذه�ب بالتوصية الصادرة ع�ن اجلمعية الدولية 
للقان�ون اجلنائي الدويل يف املؤمت�ر الذي عقد س�نة 1925م، واملتعلق بفكرة 

إنشاء حمكمة جنائية دولية والذي جاء فيه )1( :

تستطيع تلك املحكمة أن تقرر املسؤولية اجلنائية بالنسبة للدولة املعتدية 
أو املخالف�ة ألح�كام القان�ون الدويل، وأن تق�يض باجلزاء اجلنائ�ي الواجب 

التطبيق.

ختت�ص املحكمة أيضًا بمحاكمة األف�راد العاديني عند ارتكاهبم اجلرائم 
الدولية أو اجلرائم املرتبطة هبا، وكل األفعال املخالفة ألحكام القانون الدويل، 
سواء يف وقت السلم أم يف زمن احلرب، وكذلك اجلرائم املنصوص عليها يف 
القانون العام الداخيل لكل دولة والتي تعترها الدول وفقًا جلنس�ية اجلاين أو 

املجني عليه من قبل االنتهاكات الدولية.

وم�ن أنصار هذا املذهب األس�تاذ س�لدانا )Saldana( وهو يؤكد عىل 
مب�دأ مس�ؤولية الدولة جنائي�ًا باإلضافة إىل مس�ؤولية األف�راد، بينا نجد أن 
الفقيه جرافن )Graven( أكثر واقعية إذ يطالب بأن توقع عىل الدولة التدابر 
واجل�زاءات الت�ي تتف�ق م�ع طبيعته�ا، والتي تك�ون مالئمة للدف�اع اجلنائي 

الدويل،كا ينادي بمسؤولية الفرد اجلنائية)2(.

)1( كان من بني أعضاء هذا املؤمتر األس�تاذ س�لدانا عن أس�بانيا، واألس�تاذ دونوبودي 
عن فرنس�ا، واألستاذ بوليتني عن اليونان، واألستاذ بيلوت عن انجلرتا، واألستاذ 

جاروفالوا عن إيطاليا، واألستاذ بالو عن رومانيا.
Graven: Droit Penal International. Cours de Docorate. L.Unversite 
du Caire (1956). P.80.  
(2) Ibid, pp. 413-420.
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ويعت�ر األس�تاذ لوت�ر باخ�ت )Lauter Pacht( م�ن أنص�ار مذه�ب 
املسؤولية اجلنائية املزدوج، إذ يقول: »إن الدولة واألشخاص الذين يترصفون 
باسمها يتحملون املسؤولية اجلنائية عن خمالفات القانون الدويل، التي تتدرج 
بالنسبة لشدهتا وخطورهتا عىل احلياة اإلنسانية وفقًا للمبادئ املتعارف عليها 

يف قانون الدول املتحرضة«)1( .

وم�ع أن هذا املذهب يقول باملس�ؤولية املزدوجة للف�رد والدولة إال أنه 
مما يؤخذ عليه أنه يقرر مس�ؤولية الدولة اجلنائية، وهو أمر يتعذر تطبيقه ألن 

الدولة تعتر شخصًا معنويًا وليس كائنًا حقيقيًا.

الرأي الثالث:
وي�رى أن الش�خص الطبيع�ي هو املح�ل الوحي�د للمس�ؤولية الدولية 

اجلنائية.
فمن املسلم به يف القانون الداخيل والقانون الدويل أن الشخصية املعنوية 
هي صورة من صور احليل القانونية التي يستعني هبا القانون عىل تيسر تطبيق 
أحكام�ه، وبا أن الدولة هي ش�خص معنوي فإنه ليس بوس�عها أن ترتكب 

جريمة، وبالتايل ال يمكن أن تكون حماًل للمسؤولية اجلنائية.
فاجلريم�ة ال يمك�ن أن ترتك�ب إال م�ن قب�ل الش�خص الطبيعي الذي 
يتمت�ع ب�اإلرادة، والتميي�ز واإلدراك، والذي يصلح ألن يك�ون أهاًل لتوقيع 

العقوبات اجلزائية عليه، كعقوبة السجن، وعقوبة املوت أو اإلعدام)2(.
وي�رى األس�تاذ جالس�ر )Glasser( أن مرتك�ب اجلريم�ة الدولية ال 
يمك�ن أن يكون س�وى الف�رد أي الش�خص الطبيعي الذي يق�وم بارتكاب 

.Oppenheim: op. cit. pp. 353-357 :1( أشار إليه(
)2(  انظر: تونكني، املرجع السابق، ص262.  
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اجلريمة حلس�ابه اخلاص، أو حلس�اب دولته، وعليه فهو يتحمل املس�ؤول��ية 
اجلنائية، هلذا فهو يرفض مسؤولية األشخاص املعنوية جنائيًا)1( .

وباالطالع عىل الوثائق الدولية، والترصحيات التي صدرت عن رؤساء 
دول الع�امل يف احلرب�ني العامليتني نالح�ظ أهنا قد نصت ع�ىل حماكمة ومعاقبة 

األفراد الذين ارتكبوا اجلرائم الدولية.

مث�ال ذلك م�ا ورد يف تقرير جلنة املس�ؤوليات التي ش�كلت يف أعقاب 
احلرب العاملية األوىل س�نة 1919م، بأن املس�ؤولية اجلنائية ال يمكن أن تقع 
إال عىل األشخاص الطبيعيني، بمعنى أنه يتحملها شخصيَاً كل رجال الدولة 
األملاني�ة واملدي�رون هلا م�ن مدنيني وعس�كريني، وعىل رأس�هم اإلمراطور 

غليوم الثاين)2( .
وم�ن الترصحيات التي صدرت خالل احلرب العاملي�ة الثانية يمكننا أن 
نس�تنتج عزم احللفاء ع�ىل حماكمة املجرمني النازيني كأف�راد إلثارهتم احلرب 

(1) Glasser: Introductional Etude de Droit International Penal, Bryiant 
– Serie. Paris . (1954). P.56. 

ويميل عدد كبر من أساتذة القانون الدويل إىل القول بأن الدول واألفراد واملنظات   
الدولي�ة واهليئات األخرى كاالحتادات الدولية هي من أش�خاص القانون الدويل، 
إال أن املس�ؤولية اجلنائي�ة ال تق�ع ع�ىل األف�راد، ومنه�م كوينيس راي�ت وكورفني 

وبرجيز. انظر:
H. W. Briggs: The Law of Nations: Cases, Documents and Notes. 
Second Edition (New York. Appleton, Century Crofta. INC 1952). 
P. 95.

وانظر:يونس الغزاوي، املرجع السابق، ص30.  
 A. J.I. L. vol :2( انظر: تقرير جلنة املسؤوليات يف املجلة األمريكية للقانون الدويل(

14. (1950). pp.95-154.



194

أو الرتكاهب�م جرائ�م احل�رب، إذ مل تن�اد هذه الترصحي�ات بمحاكم�ة أملانيا 
كدولة)1(.

كا ورد يف املادة السادسة من الئحة نورمرج: »أن املحكمة بناًء عىل املادة 
األوىل م�ن االتف�اق عىل حماكمة وعقاب جمرمي احل�رب الكبار لدول املحور 
األورويب، ختتص بمحاكمة وعقاب األش�خاص الذين ارتكبوا ش�خصيًا أو 
بصفته�م أعضاء يف منظ�ات، األعال املس�ندة إليهم حلس�اب دول املحور، 
إحدى اجلرائم اآلتية )وهي اجلرائم الدولية التي أش�ارت إليها الالئحة(« )2( 

وتشمل اجلرائم املرتكبة بحق أرسى احلرب.
وقد قررت حمكمة نورمرج يف حكمها الذي أصدرته تأييدًا لنص املادة 
السادس�ة من الئحتها: »أن األش�خاص الطبيعيني وحده�م الذين يرتكبون 

اجلرائم«)3( .
ويب�دو من نص هذا القرار أن املحكمة قد حس�مت اخلالف الذي كان 
قائ�ًا بش�أن املس�ؤولية اجلنائية وم�ا إذا كانت هذه املس�ؤولية تق�ع عىل عاتق 

الدولة أم األفراد.
(1) Aroneann : la Crime Conter L Humanite, (Paris 1961). p. 275.
(2) The following acts, or any of them, are crimes coming within the 

jurisdiction of the tribunal for which there shall be individual 
responsibility.  

انظر: نصوص الئحة نورمرج باإلنجليزية: املجلة الرصية للقانون الدويل، سنة   
1945م، قسم الوثائق، املرجع السابق، ص279 � 288.

)3( ورد يف هذا احلكم ما ييل:
      Crimes against international law are committed by men, not by 

abstract entities, and only by punishing individuals who commit 
such crimes can the provision of international law be enforcred.        

راجع نص احلكم الصادر من حمكمة نورمرج واملنشور باملجلة األمريكية للقانون   
 A. J. I. L. vol. 14. (1947), p. 62.:الدويل
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ويؤيد األس�تاذ ترينان )Trainin( وجهة النظر الس�ابقة فهو أيضًا ينكر 
عىل اإلطالق مفهوم املسؤولية اجلنائية للدولة، ويذهب إىل القول بأن الدولة 
باعتباره�ا من أش�خاص القانون ال�دويل يمكن أن تتحمل مس�ؤولية دولية، 
ب�أن تطب�ق عليها بعض العقوب�ات، ولكنه أوضح أن هذه العقوبات ليس�ت 

جنائية)1( .

وبإمع�ان النظر يف املذاهب الفقهية الثالث وما اس�تندت إليه من وثائق 
وأح�كام يمكنن�ا الق�ول بمس�ؤولية الدول�ة ع�ن أع�ال قادهتا ومس�ؤوليها 
وموظفيها وأفراد قواهتا املس�لحة، ويمكن إس�ناد مس�ؤوليتها إىل واجبها يف 
اختي�ار موظفيها، كا تس�أل الدول�ة أيضًا عن أع�ال مواطنيه�ا العاديني إذا 
كان�ت قد ق�رصت يف بذل العناية الالزم�ة ملنعهم من ارت�كاب األفعال التي 
تعت�ر خرق�ًا لقواعد القانون ال�دويل واتفاقات جنيف با فيه�ا اتفاقية أرسى 

احلرب.

ولكن مس�ؤولية الدولة هنا ليست مس�ؤولية جنائية وإنا هي مسؤولية 
مدني�ة وأدبية وسياس�ية، فالدول�ة قد تلتزم بالتعويض ع�ن الفعل الضار، أو 
بإص�الح ال�رضر، كا جي�ب عليها حماكم�ة األف�راد واملجرمني أو تس�ليمهم 
للمحاكمة، وقد تكون عرضة للتدابر االقتصادية أو السياس�ية أو العسكرية 
التي يمكن إيقاعها عىل الدولة والتي تتناسب مع طبيعتها كشخص معنوي.

وباإلضاف�ة إىل مس�ؤولية الدول�ة، م�ن املالح�ظ أن نص�وص القان�ون 
الدويل تفرض واجبات مبارشة عىل الفرد أي الشخص الطبيعي، فيسأل هذا 
الش�خص عن اجلرائ�م الدولية التي يرتكبها، وتوقع علي�ه العقوبات املقررة 

(1) Trainin: Defence of Peace and Struggle Against Crimes of Humanity, 
(Moscow, 1956). pp. 41-48.                    
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هل�ا، أي أن الفرد حمل للمس�ؤولية اجلنائية يف القان�ون اجلنائي الدويل، كا هو 
حمل للمسؤولية اجلنائية يف القانون اجلنائي الوطني.

وعالوًة عىل األدلة التي سبق ذكرها عند بيان آراء الفقهاء فقد تأكد هذا 
املب�دأ بعد احلرب العاملية الثاني�ة، عن طريق القرارات التي أصدرهتا اجلمعية 
العام�ة لألم�م املتحدة، وعىل الرغم من أن تلك القرارات ليس�ت معاهدات 
دولي�ة، ولي�س هلا صفة اإلل�زام، إال أهنا بدأت حتظى باهت�ام متزايد من قبل 
الدول، واستطاعت أن تساهم مسامهة فعالة يف تطوير مفهوم مسؤولية الفرد 
اجلنائية. فقد كان لتوصية اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 1/95 فيا يتعلق 
بمبادئ نورم�رج، والذي صدر باإلمجاع ، أثر كبر عىل تغير طبيعة معاهدة 
لندن لس�نة 1945م، فبعد أن كانت جمرد معاهدة وقعت من قبل أربعة دول 
فقط، وكان القصد منها توجيه التهم إىل جمرمي احلرب األملان، يف فرتة زمنية 
حمددة، أصبحت تلك املعاهدة ومبادئها من القواعد العامة يف القانون الدويل 
الع�ام، فيا يتعلق باجلرائ�م التي ترتكب أثناء احلروب أو بمناس�بتها برصف 

النظر عن الزمان واملكان)1( .

)1( م�ن الق�رارات املهم�ة الص�ادرة عن األم�م املتحدة في�ا يتعلق باملس�ؤولية اجلنائية 
الش�خصية، القرار رق�م )1/96( بتاريخ 11كان�ون أول 1946م املتعلق بجرائم 
القت�ل اجلاعي، والقرار رقم )11/177( تاري�خ 21 ترشين ثاين 1947م، حول 
مرشوع قانون اجلرائم ضد س�الم وأمن البرشية. للمزي�د من التفاصيل حول هذا 

املوضوع:
انظ�ر: يونس الغزاوي، مش�كلة املس�ؤولية اجلنائية الش�خصية  يف القانون الدويل،   

املرجع السابق ، ص64.
واستنادًا إىل مسؤولية الفرد اجلنائية عن اجلرائم الدولية كان من حق الدولة اآلرسة   
حماكم�ة أرسى احلرب كأف�راد عن اجلرائم التي ارتكبوه�ا قبل وقوعهم يف األرس، 
وهي اجلرائم ضد الس�الم، وجرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنس�انية، وقد سبقت 

اإلشارة إليها.
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مم�ا س�بق يتضح لن�ا أنه يف ح�ال وق�وع جريم�ة أو اعتداء ع�ىل حقوق 
األرسى فإن الدول�ة اآلرسة تتحمل تبعة هذا الترصف مدنيًا، عالوة عىل أنه 
يمك�ن للمجتمع الدويل إيقاع اجلزاء بالش�خص املخل)1( كا يس�أل الفرد أو 
األفراد الذين ارتكبوا ه�ذه اجلريمة فهم وحدهم الذي يوقع عليهم العقاب 

اجلنائي.

ومن اجلدير بالذكر أن اجلدل حول موضوع املسؤولية اجلنائية قد ُحِسم 
بإنش�اء املحكمة اجلنائية الدولية، وهي متارس اختصاصاهتا بموجب نظامها 
األس�ايس الصادر س�نة1998م. وقد عّرف النظام األس�ايس هل�ذه املحكمة 

جرائم احلرب بأهنا تعني:

1� االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف 12/ آب/ أغسطس 1949م.

2� االنته�اكات اخلط�رة األخ�رى للقوان�ني واألع�راف الت�ي تطبق يف 
النزاعات املسلحة الدولية.

3� االنتهاكات اجلسيمة للادة )3( املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع، 
يف حالة وقوع نزاع مسلح غر ذي طابع دويل.

)1( جيوز ملجلس األمن أن يلجأ إىل إجراءات تنفيذية من بينها فرض عقوبات اقتصادية 
أو سياسية، بموجب أحكام املواد )10، 39، 41، 42، 45، 94( من ميثاق األمم 
املتحدة. كمثال عىل ذلك فقد اختذ جملس األمن قرارًا باإلمجاع يف 29 أيار )مايو( 
سنة 1968م بفرض عقوبات اقتصادية عىل روديسيا. انظر: جرهارد فان جالن، 

القانون بني األمم، املرجع السابق، ج1، ص64.
ومع أنه يمكن تطبيق العقوبات العسكرية طبقًا لنص املادة )42( من امليثاق، إال   
الكرى  الدول  هليمنة  نظرًا  عادل  بشكل  تطبيقها  إمكانية  عدم   أثبت  الواقع  أن 
وخاصة الواليات املتحدة األمريكية عىل قرارات جملس األمن، وتضارب مصالح 

هذه الدول ، وما هلا من صالحية يف استعال حق النقض )الفيتو(.
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4� االنته�اكات اخلط�رة األخ�رى للقوان�ني واألعراف الت�ي تنطبق يف 
النزاعات املسلحة غر ذات الطابع الدويل)1(.

وق�د تأسس�ت املحكم�ة اجلنائي�ة الدولي�ة بصف�ة قانوني�ة يف األول من 
يولي�و/ مت�وز 2002م بموج�ب ميث�اق روم�ا ال�ذي دخ�ل حي�ز التنفيذ يف 
11أبري�ل /نيس�ان من نفس الع�ام. وصادقت عليه حتى تاري�خ إعداد هذه 

الدراسة )108( دولة.

وبصورة أكثر وضوحًا ختتص املحكمة اجلنائية الدولية بمحاكمة األفراد 
املتهمني با ييل)2( :

اجلرائ�م ض�د اإلنس�انية، ويقصد هب�ا أي فعل م�ن األفع�ال املحظورة 
املنصوص عليها يف نظام روما إذا ارتكب بش�كل منظم وممنهج ضد جمموعة 
من السكان املدنيني، مثل القتل العمد واإلبادة واالغتصاب واإلبعاد والنقل 

القرسي والتفرقة العنرصية واالسرتقاق.

جرائم احلرب، وتعني كل اخلروقات املرتكبة بحق اتفاقية جنيف لس�نة 
1949م وانتهاك قوانني احلرب يف نزاع مسلح دويل أو داخيل.

جرائم العدوان، أي االستخدام غر املرشوع للقوة املسلحة ضد سيادة 
دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية.

)1( ملزي�د م�ن التفاصي�ل راجع: مؤمتر األمم املتح�دة الدبلوم�ايس للمفوضني، املعني 
بإنشاء حمكمة جنائية دولية، تقرير اللجنة إلنشاء حمكمة جنائية دولية � اجلزء األول 
� مرشوع النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية، روما، 15 حزيران، 17 متوز 

1988م، ص15 – 20.
(2)  Gazeera. Net/NR/exeres/D5A5 F52A, frameless. Htm.4/5/2009.  
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ومق�ر املحكمة اجلنائية الدولية يف مدينة اله�اي هبولندا، ولكن يمكنها 
أن تعق�د جلس�اهتا يف أي م�كان آخر، وه�ي حمكمة مكملة للقض�اء الوطني 
للدول األعضاء فيها، ومتثل املآل األخر عندما تكون هذه املحاكم غر قادرة 
ع�ىل التحقي�ق مع املتهمني باجلرائ�م املذكورة، ويمكن لل�دول املصادقة عىل 
قان�ون املحكم�ة أو ملجل�س األمن ال�دويل أن حييل عىل املدع�ي العام قضايا 
تتعل�ق باجلرائم الت�ي ختتص بنظرها، كا يمكن له أن يبادر بفتح حتقيق يف أي 

قضية يرى أهنا تستحق ذلك)1(.

وهن�ا الب�د من اإلش�ارة إىل النق�د اهلام املوج�ه لق�رارات جملس األمن 
الدويل ولقرارات املدعي العام هلذه املحكمة وأنه يكيل بمكيالني )ازدواجية 
املعاير( واملثال احلي عىل ذلك اهتام الرئيس الس�وداين عمر البشر بارتكاب 
جرائ�م إب�ادة مجاعي�ة يف دارف�ور ومطالب�ة املدعي الع�ام للمحكم�ة اجلنائية 
)أوكامب�و( بالقب�ض عليه وحماكمت�ه، ويف املقابل يغض الط�رف عن اجلرائم 
املرتكب�ة من قبل املس�ؤولني يف الواليات املتحدة األمريكية س�واء يف العراق 
أو أفغانستان، وكذلك عن اجلرائم التي اقرتفتها احلكومة اإلرسائيلية وحمرقة 
ومذبح�ة غزة والع�دوان األخر عليه�ا يف 2009/12/20م. حماولة تدمر 

وإبادة أحياء بكاملها خر شاهد عىل ذلك.

ويف هذا املقام البد من التنويه بأن الواليات املتحدة األمريكية وإرسائيل 
مل توقع�ا عىل االتفاقي�ة اخلاصة هبذه املحكمة، وترتب ع�ىل ذلك إفالهتا من 
العق�اب عن جرائم احلرب واجلرائم  ضد اإلنس�انية واالنتهاكات اجلس�يمة 

)1( موق�ع مرك�ز اجلزي�رة اإلعالم�ي للتدري�ب والتطوي�ر، 2009/5/6م.  ملزيد من 
املعلومات عن هذه املحكمة انظر: منترص س�عيد مح�ودة، املحكمة اجلنائية الدولية 

دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 2006م.
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التفاقي�ات جني�ف، ب�ا فيه�ا اجلرائ�م املرتكب�ة بح�ق األرسى العس�كريني 
واملدنيني سواء يف فلسطني أو العراق أو أفغانستان.

ثانيًا: أنواع اجلزاءات الدولية وهي ستة أنواع وفيام ييل بياهنا

1 � التعويض املايل

غالبًا ما يرتتب عىل حتمل تبعة املس�ؤولية الدولية أن تلتزم الدولة املخلة 
بالتعوي�ض النق�دي، وه�ذه هي احلالة الش�ائعة، واملبدأ ال�ذي يتبع يف تقدير 
التعوي�ض هو أن يتعادل مق�داره مع الرضر احلاصل، ويرتتب عىل هذا املبدأ 
رضورة التعويض عن اخلس�ارة األدبية إىل جانب اخلس�ارة املادية يف األموال 

واألرواح)1(.

والت�زام ال�دول املخلة بالتعويض هو أحد املبادئ املس�لم هبا يف القانون 
ال�دويل، فق�د قضت حمكم�ة الع�دل الدولية الدائم�ة يف أح�د أحكامها بأن: 
»م�ن مبادئ القانون الدويل أنه يرتتب عىل خمالف�ة الدولة اللتزاماهتا التزامها 

بالتعويض«)2(.

وم�ن املؤكد أن الدولة تلت�زم بالتعويض عن الرضر ال�ذي يرتكبه أحد  
مس�ؤوليها أو أف�راد قواهتا املس�لحة، وتنص امل�ادة الثالثة م�ن اتفاقية الهاي 
الرابعة لسنة 1907م، عىل ذلك بقوهلا: »أن الدولة مسؤولة عن مجيع األعال 

التي يرتكبها أشخاص يكونون جزءًا من قواهتا املسلحة«)3( .

)1( انظر: جرهارد فان، املرجع السابق، ج2، ص33-29.
)2( انظ�ر: احلكم الصادر بتاريخ 26 يوليو 1928م عن حمكمة العدل الدولية الدائمة، 

بشأن الن�زاع األملاين البولوين.
)3( حممد حافظ غانم، املسؤولية الدولية، حمارضات بمعهد الدراسات العربية العالية، 

القاهرة سنة 1962م، ص125.
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وال ش�ك أن انتهاك األحكام ال�واردة يف اتفاقية أرسى احلرب قد يعتر 
خمالفة بس�يطة كحرماهنم م�ن بعض حقوقهم ، أو قد يكون خمالفة جس�يمة، 

كالقتل أو اإلصابة اجلسدية، أو األعال التي تسبب آالمًا شديدة.
وقي�ام الدولة املخالفة بتعويض الرضر ربا يكون حافزًا هلا عىل االلتزام 
بع�دم اخلروج ع�ىل أحكامه�ا، ومن جهة أخ�رى فإن تعوي�ض األرسى عا 
يصيبه�م م�ن أرضار يعت�ر ترضي�ة هل�م، وتأمينًا لورثته�م إذا كان�وا قد لقوا 

مرصعهم نتيجة للعمل غر املرشوع.
وإل�زام الدولة املخل�ة بالتعويض يعت�ر يف حد ذاته عقوب�ة، فاالجتهاد 
ال�دويل مس�تقر ع�ىل أن املحاك�م الدولي�ة تنح�رص مهمتها يف ت�اليف الرضر 
بالتعوي�ض عن�ه تعويض�ًا ع�اداًل ومناس�بًا، وإق�رار ه�ذا التعوي�ض للدولة 
املت�رضرة حيم�ل يف طياته جتريم الدولة املعتدية من وجه�ة النظر الدولية، كا 

أن يف هذا اإلجراء عزاًء كبرًا للدولة املترضرة)1( .

2�  إعادة احلال إىل ما كانت عليه )اإلصالح العيني للرضر(
وه�ي الصورة األصلية إلصالح ال�رضر، وال يرجع عنها إىل اإلصالح 
النق�دي أو التعوي�ض إال إذا تع�ذر ذل�ك، وهذا ه�و املبدأ الذي يس�ر عليه 

القضاء الدويل.
فق�د ورد النص عىل هذه الصورة يف القرار الصادر عن حمكمة التحكيم 
الدائمة بتاريخ 13 ترشين أول عام 1922م بني النرويج والواليات املتحدة 
األمركي�ة: »التعويض العادل هو الذي من ش�أنه إع�ادة احلالة الراهنة إىل ما 

كانت عليه قبل حصول الرضر«)2( .

)1( انظر: فيليب مانني، املرجع السابق، ص56.
)2(  انظ�ر: حمم�د طلعت الغنيم�ي، األحكام العام�ة يف قانون األمم، املرجع الس�ابق، 

النارش منشأة املعارف، باإلسكندرية، جالل حزي ورشكاه، ص916. 
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وكذل�ك ف�إن القرار الص�ادر عن حمكم�ة الع�دل الدولي�ة الدائمة عام 
1928م ب�ني أملاني�ا وبولوني�ا يؤكد ع�ىل رضورة إعادة األوض�اع إىل حالتها 
الس�ابقة)1( ويرتتب عىل ذلك أنه يف حال قيام الدولة اآلرسة بانتزاع يشء من 
ممتلكات األس�ر الش�خصية، فإنه جيب عليها إعادة احل�ال إىل ما كانت عليه 
س�ابقًا بإرجاع ما انت�زع منه كاماًل غر منقوص، وإال فإهن�ا تلتزم بالتعويض 

إذا تعذر عليها ذلك.

3�  الرتضية األدبية

وه�ي تعن�ي قيام الدولة التي تس�ببت يف إيذاء الغر، بتحمل املس�ؤولية 
ع�ن فعلها، وإرض�اء الدولة املت�رضرة بمقتىض الطريقة املتع�ارف عليها بني 
ال�دول، أو حس�ب ما تتفق علي�ه الدولتان. فمثاًل قد يطلب م�ن الدولة حتية 
العل�م الذي أهانت�ه، أو تقديم اعتذاره�ا عن اهلفوة التي بدرت منها، س�واء 
كانت هذه اهلفوة تتعلق بموضوع األرسى أنفسهم، أو بعلم أو شعار دولتهم 

أو غر ذلك من الترصفات)2( .

)1( انظر: جرهارد فان جالن، املرجع السابق، ج2، ص35.
)2(  حممد عزيز شكري، املدخل إىل القانون الدويل وقت السلم، دار الفكر، دمشق، ط 

1980م، ص150.
وم�ن األمثلة احلديثة عىل مس�ؤولية الدولة عن أعال مواطنيه�ا حتى ولو جتاوزوا   
صالحياهتم املرس�ومة يف القانون الداخيل، حادثة اقتحام س�فر اسبانيا يف كوبا دار 
اإلذاع�ة والتلفزي�ون الك�ويب، ومقاطعة الرئي�س الكويب فيدل كاس�رتو أثناء إلقاء 
خطابه، مما تس�بب يف طرده من كوبا باعبتاره ش�خصًا غر مرغوب فيه. كا قدمت 
اسبانيا اعتذارها عن احلادث، وأصدرت قرارًا بعزل السفر من وظيفته »كرتضية« 
حلكوم�ة كوبا. حامد س�لطان، القانون ال�دويل العام، املرجع الس�ابق، ص303. 

حممد عزيز شكري، املرجع السابق، ص152.
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4�  العقاب اجلنائي

م�ن الواض�ح أن هذه العقوب�ة توجه إىل األفراد ولي�س للدول، فعالوة 
عىل املسؤولية الدولية التي تتحمل تبعتها الدولة، فهناك أيضًا مسؤولية الفرد 
اجلنائي�ة، فقد أصبح الفرد حم�اًل للحقوق والواجبات الدولية، وقد تأكد هذا 
املبدأ با ورد يف ميثاق األمم املتحدة)1( ، والئحتي نورمرج وطوكيو.وحديثًا 

النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية الصادر سنة 1998م.

وق�د أخذت اتفاقية أرسى احلرب بمبدأ مس�ؤولية الفرد اجلنائية وذلك 
بالنسبة للمخالفات اجلسيمة، أي تلك األفعال التي تعتر من جرائم احلرب، 

وهي )2(:

)1( ورد يف ديباج�ة ميث�اق األم�م املتحدة: »نحن ش�عوب األمم املتح�دة وقد آلينا عىل 
أنفسنا أن ننقذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب... نؤكد من جديد إياننا باحلقوق 
األساس�ية لإلنس�ان وكرامة الف�رد وقدرته، وب�ا للرجال والنس�اء واألمم كبرها 
وصغرها من حقوق متس�اوية«. كا تأكدت مس�ؤولية الف�رد اجلنائية يف األحكام 
الص�ادرة ع�ن حمكمتي نورمرج وطوكيو، حيث تم تش�كيل هات�ني املحكمتني يف 
أعق�اب احل�رب العاملية الثانية، من قب�ل الدول املت�رضرة، ملحاكمة جمرمي احلرب 
األمل�ان والياباني�ني الذين وقعوا أرسى يف يد احللفاء. وقد ج�اء يف املبدأ األول من 
مبادئ الئحة نورمرج: »إن كل ش�خص يرتكب عم�اًل يعد جريمة دولية، يكون 

مسؤواًل، وبالتايل فإنه خيضع للعقاب«.
.Draper. op. cit. p. 118 :انظر  

انظ�ر أيض�ًا تفاصي�ل مؤمتر  األم�م املتحدة الدبلوم�ايس للمفوضية املعني بإنش�اء   
حمكم�ة جنائية دولية، املنعقد يف روما، من 15حزيران � 17 متوز 1998م. ص15 

.25 �
)2( وردت ه�ذه األفع�ال عىل س�بيل احلرص يف املادة )130(  م�ن اتفاقية جنيف الثالثة 

لسنة 1949م.
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1� القتل العمد.
2� التعذيب واملعاملة الالإنسانية.

3� اإلصابات اخلطرة، واألعال التي تسبب آالمًا شديدة.
4� إجبار األسر عىل اخلدمة يف صفوف العدو.

5 � حرمان األسر من حقه يف املحاكمة العادلة.
وتقع املس�ؤولية اجلنائية عىل عاتق الفرد أيًا كان مركزه يف الدولة، سواء 
كان جندي�ًا أم ضابط�ًا أم موظفًا أم رئيس�ًا للدولة، وقد أك�دت جلنة القانون 
الدويل عىل ذلك يف املبدأ الثالث من املبادئ املستخلصة من الئحة نورمرج، 
والذي ينص عىل أن: »مقرتف اجلريمة الدولية ال يعفى من حتمل املس�ؤولية 
الدولية ولو كان قد ترصف بوصفه رئيس�ًا للدولة أو حاكًا هلا أثناء ارتكاب 

اجلريمة«)1(.
كا تأكد هذا املبدأ أيضًا يف اتفاقية جنيف سنة 1949م، اخلاصة بأرسى 
احل�رب، إذ تنص عىل أن: »يلتزم كل طرف من األطراف املتعاقدين بالبحث 
عن األشخاص املتهمني باقرتاف مثل هذه املخالفات اخلطرة أو الذين أمروا 

باقرتافها«)2(.
وإذا كان هن�اك حرج قد تواجهه الدولة يف اهت�ام أحد مواطنيها أو أحد 
الرعاي�ا األجان�ب املقيمني عىل إقليمه�ا، فقد أجازت اتفاقية جنيف تس�ليم 
مث�ل ه�ؤالء األش�خاص إىل دول�ة أخ�رى تك�ون طرف�ًا يف االتفاقي�ة لتتوىل 
إج�راء حماكمته�م، رشيط�ة أن يك�ون لدهيا أدل�ة االهتام الكافي�ة ضد هؤالء 

األشخاص)3( .
)1( عبد الواحد يوسف الفار، أرسى احلرب، املرجع السابق، ص461.

)2( انظر: املادة )129( من االتفاقية.
)3( انظر: هباء الدين باشات، املعاملة باملثل يف القانون الدويل اجلنائي )رسالة دكتوراه( 

اهليئة العامة لشؤون املطابع األمرية، القاهرة 1974م، ص262.
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وال ش�ك أنه حي�ق هلؤالء األرسى املتهمني الدفاع عن أنفس�هم وتقديم 
األدل�ة التي تثبت براءهتم وانتفاء مس�ؤوليتهم من التهم التي نس�بت إليهم. 
وعلي�ه فإنه جيب أن تك�ون حماكمتهم متفقة والضان�ات الدولية التي قررهتا 

اتفاقية جنيف.

5 �  احلق يف القصاص »املعاملة باملثل«

ويعن�ي هذا احل�ق مقابلة الترصف الس�لبي والرد علي�ه بترصف مماثل، 
وغايت�ه إكراه اخلصم عىل تنفيذ التزامه وع�دم خمالفته. وهنا يكون القصاص 
بمعاملة األرسى بنفس الطريقة التي تعامل هبا الدولة األخرى أرسى الدولة 
األوىل، ويف األزمنة القديمة كانت الدول تقوم باسرتقاق األرسى عىل سبيل 

املعاملة باملثل.

ومن األمثلة احلديثة عىل تطبيقات هذا املبدأ: عدم الساح هليئة الصليب 
األمحر ال�دويل بمقابل�ة األرسى واالطمئنان عىل أحواهل�م ومعاملتهم، كرد 
فعل عىل ترصف مشابه من الدولة األخرى، وكذلك تبادل قصف األهداف 

املدنية يف حرب اخلليج بني كل من العراق وإيران)1( .

)1( ذك�رت صحيفة نيوزويك األمركية أن الدول املتصارعة يف حرب اخلليج )العراق 
وإيران( قامتا برضب املدن اآلهلة بالس�كان، فعىل س�بيل املثال قام العراق بقصف 

مدينتي ديزفون وعبدان، وقامت إيران بقصف مدن البرصة ومنديل وخانقني.
انظر: مق�ال بعنوان )Strategy of Terror( وترمجته »اس�رتاتيجية الرعب«، وهو   
يتحدث عن مآيس احلرب العراقية اإليرانية واالنتهاكات الصارخة ملبادئ القانون 

الدويل واتفاقات جنيف.
News Week, the International News Magazine, (New York), February 

27.(1984). P.26.
انظ�ر: نرشة بعن�وان: »اللجنة الدولي�ة للصليب األمحر« أع�ال وأرقام، 1982م،   

ص10�11.
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ويتض�ح لنا أن احلق يف القصاص ما هو إال رٌد عىل انتهاك املصالح التي 
حيميه�ا القانون الدويل بانته�اك مماثل للمصالح ذاهتا ل�دى الدولة املعادية)1( 
وأرى أن ال�رد عىل الترصف الس�لبي بترصف مماث�ل وخاصة يف جمال معاملة 
األرسى ه�و أمر غ�ر مقبول، بل إن�ه خيالف رصاحًة قواع�د القانون الدويل 
اخلاصة بحاية حقوق اإلنس�ان، فاخلطأ ال يعالج باخلطأ، فا ذنب األسر إذا 
ص�در عن دولته ترصف خاطئ حتى يتحمل هو مس�ؤولية القصاص منه؟! 

فاألسر ليس فاعاًل للجريمة وال مسامهًا فيها وعليه فال جيوز االنتقام منه.
وع�ىل الرغم من أن الس�لطات اإلرسائيلية ترفض تطبيق أحكام اتفاقية 
جنيف اخلاص�ة بأرسى احلرب لس�نة 1949م، وامللحق�ني )الروتوكولني( 
اإلضافيني هلا لس�نة 1977م، ع�ىل األرسى الفلس�طينيني املحتجزين لدهيا، 
وتس�تبعدهم من ع�داد األرسى الذين يتمتع�ون بحاية ه�ذه االتفاقية، فإن 
منظم�ة التحرير وحركات املقاومة الفلس�طينية مل تلجأ إىل احلق يف القصاص 
ومب�دأ املعاملة باملث�ل بل قامت بمعامل�ة اأٍلرسى اإلرسائيلي�ني الذين كانوا 
بحوزهت�ا معامل�ة إنس�انية، التزام�ًا منه�ا بتطبي�ق نص�وص اتفاقي�ة جني�ف 
والروتوكولني السابق ذكرمها. وقد شهد بصحة ذلك أرسى العدو أنفسهم 

ووكاالت األنباء والصحف العاملية، واللجنة الدولية للصليب األمحر)2( .

)1( وهن�اك رأي يق�ول: بالرغم من أن املعامل�ة باملثل مل يرد ذكرها يف أي قانون دويل، إال 
أن العرف والفقه يعرتفان هبا كوس�يلة من وس�ائل اإلكراه التي جيوز للدولة اللجوء 
إليه�ا، وقد مارس�ت الدول هذه الوس�يلة فعاًل أثناء احلرب�ني العامليتني ويف احلروب 

التي تلتها.
وطامل�ا أن�ه ال توجد س�لطة عليا جت�ر الدولة ع�ىل االلت�زام بقواعد القان�ون الدويل   
واحرتامها فإن املعاملة باملثل ووس�ائل اإلكراه عمومًا لن ختتفي من واقع العالقات 
الدولية. انظر: عبد الواحد يوسف، املرجع السابق، ص487-494، وقد أشار إىل: 
Oppenheim: op. cit. pp. 561-565. Draper: op. cit. p.94. 

)2( انظر: اللجنة الدولية للصليب األمحر، املرجع السابق، ص6.
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ك�ا ترف�ض إرسائي�ل أيضًا تطبي�ق أحكام اتفاقي�ة جنيف الرابعة لس�نة 
1949م املتعلق�ة بحاي�ة الس�كان املدني�ني، وجت�در اإلش�ارة إىل أن اللجن�ة 
الدولي�ة للصليب األمحر ت�رى رضورة تطبيق االتفاقية الرابعة يف إطار النزاع 

العريب اإلرسائييل)1(.

وإذا كان�ت الدولة يف املايض متارس هذا اإلج�راء )املعاملة باملثل( ضد 
األرسى الذي�ن وقع�وا يف قبضتها، بل وضد األفراد املدنيني من رعايا الدولة 
اخلص�م، إال أن هذا اإلجراء أصبح أمرًا غر مقبول منذ عام 1907م، حيث 
أق�رت اتفاقي�ة الهاي عدم ج�واز توقيع عقوبة عامة عىل الس�كان حتى ولو 
كان�ت عقوب�ة مالية م�ن أجل جريم�ة فردية ال يمك�ن اعتبارهم مس�ؤولني 

عنها)2(.

ك�ا تأكد هذا االجتاه يف اتفاقي�ات جنيف 1949م، إذ تنص املادة )46( 
م�ن االتفاقي�ة األوىل عىل أن: »أعال األخ�ذ بالثأر ضد اجلرح�ى أو املرىض 
أو األف�راد أو املباين أو املهات، هي أع�ال حمظورة«. وتنص املادة )47( من 
االتفاقي�ة الثاني�ة ع�ىل أن: »أع�ال األخذ بالث�أر ضد اجلرح�ى أو املرىض أو 

الغرقى أو السفن التي حتميها هذه االتفاقية هي أعال حمظورة«.

ك�ا تن�ص امل�ادة )32( م�ن االتفاقية الرابعة ع�ىل أنه: »ال جي�وز معاقبة 
ش�خص حمم�ي ع�ن ذن�ب مل يقرتف�ه ش�خصيًا، وكذل�ك ف�إن اإلج�راءات 

باإلرهاب أو التعذيب أو السلب هي أعال حمظورة«.

)1( انظر: اللجنة الدولية للصليب األمحر، التقرير السنوي عام 2008م، ص54.
  I. C. R. C. International Committee of :2( امل�ادة )50( اتفاقية 1907م. انظر(

.Red Cross. op. cit. p. 19.
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6 �  التدخل لصالح اإلنسانية

م�ن املبادئ املق�ررة يف القانون ال�دويل أنه ال جيوز لدول�ة أن تتدخل يف 
الش�ؤون الداخلية لدولة أخرى، إذ أن ذلك يعتر اعتداًء عىل اس�تقالل تلك 
الدولة ومساس�ًا بسيادهتا، ويمكن تعريف التدخل بأنه: »ضغط فعيل متارسه 

دولة أو عدة دول عىل دولة أخرى، إللزامها بسلوك معني«)1(.

وعىل الرغم من أن غالبية فقهاء القانون الدويل جيمعون عىل أن التدخل 
يعت�ر أمرًا غر مرشوع، ألن الس�اح به قد جييز لآلخرين اس�تغالله بناء عىل 
دوافع أو مطامع سياس�ية أو اقتصادية أو غرها، فليس هناك حدود واضحة 
حل�االت التدخ�ل. إال أن جانبًا من الفقه�اء يميل إىل الق�ول بجواز التدخل 
يف حال�ة معينة وهي أن يك�ون التدخل لصالح اإلنس�انية بحيث يعتر عماًل 
مرشوعًا ما دام أن الدولة قد تعس�فت يف اس�تعال حقها، وخالفت القواعد 
القانوني�ة حتى ول�و كان ذلك بالنس�بة لرعاياها كاضطهاده�م أو معاملتهم 

بطريقة غر إنسانية)2(.

وق�د نص ميثاق األمم املتحدة عىل أنه: »جيوز للجمعية العامة أو جملس 
األم�ن أن يويص كل منه�ا باختاذ ما يراه من تدابر لتس�وية أي موقف يعكر 

صفو العالقات الودية بني األمم«)3(.

وه�ذا يعن�ي أن هن�اك اجتاه�ًا يف املجتمع ال�دويل جييز التدخ�ل إلجبار 
الدول�ة املعتدي�ة عىل مراعاة تعهداهت�ا والتزاماهتا الدولية مها كانت وس�ائل 
هذا التدخل، فقد يكون سياس�يًا كاالحتجاج وقطع العالقات الدبلوماسية، 

)1( عبد الواحد يوسف الفار، أرسى احلرب، املرجع السابق، ص494.
)2( ومنهم الفقيه »فويش«، انظر: عبد الواحد يوسف الفار، املرجع السابق، ص496.

)3( املادة األوىل فقرة )1( من امليثاق.
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أو اقتصادي�ًا بإيق�اف التعام�ل معه�ا أو حمارصهت�ا اقتصادي�ًا، أو عس�كريًا 
باستعال القوة، رشيطة أن تكون الغاية من ذلك ردع الدولة املعتدية ومنعها 
م�ن االس�تمرار يف عدواهن�ا أو انتهاكاهتا حلقوق اإلنس�ان، وبش�كل خاص 
أرسى احل�رب الذين حتميهم املواثيق الدولي�ة ويف مقدمتها اتفاقيات جنيف 
وملحقاهتا، عىل أن ال يكون هناك أي جتاوز هلذا اهلدف أو أية أطاع أخرى.

ورغم الصعوبات التي حتيط باس�تعال هذا احلق وكون التدخل سالحًا 
ذا حدي�ن، إال أن قي�ام املجتم�ع ال�دويل به بناًء عىل أس�س عادلة يس�توجب 
تعدي�ل ميثاق األمم املتحدة وإلغاء حق النقض املقرر ألعضاء جملس األمن، 
يمك�ن أن يس�اهم يف ردع املعت�دي وتوطيد دعائم الس�لم واألمن الدوليني، 
ع�ىل أن يك�ون اهلدف منه حتقي�ق مصلحة عامة للمجتمع ال�دويل، كرد احلق 
إىل أصحابه، أو رفع ظلم متارس�ه دولة معتدية كاإلس�اءة للمدنيني أو رضب 
املدن أو قتل األبرياء، أو عدم التزام هذه الدولة بالقواعد املنصوص عليها يف 
اتفاقي�ات أرسى احلرب كتعذيبهم أو قتله�م، عىل أنني أرى رضورة التدرج 
يف اإلجراءات التي قد يتخذها املجتمع الدويل باس�تعال الوس�ائل السياسية 
كقط�ع العالقات الدبلوماس�ية، ثم اللجوء إىل احلص�ار االقتصادي، وأخرًا 

استعال القوة املسلحة إذا اقتىض األمر.

د وهيمنة الوالي�ات املتحدة  لك�ن املعضل�ة الك�رى هنا تكم�ن يف تف�رهُّ
األمركية عىل جملس األمن وخاصًة بعد اهنيار وتفكك االحتاد السوفييتي عام 
1991م، ويف ازدواجي�ة املعاير الدولية وعىل س�بيل املثال فإن إرسائيل مها 
ارتكب�ت من احلروب العدواني�ة واجلرائم الدولية فال عق�اب عليها والفيتو 
األمريكي حيول دون اختاذ أي إجراء بحقها. بينا ُيفرض احلظر التجاري عىل 
الع�راق وحيارص وجيوع ش�عبه ويموت أطفاله، وتس�تطيع الواليات املتحدة 
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انت�زاع ق�رار من جمل�س األمن ع�ام 2002م)1( بموجب الفصل الس�ابع من 
امليث�اق، اختذته ذريعة للتدخل يف ش�ؤون الع�راق واحتالله دون أي مرر أو 

سبب ُيسِوغ هلا ذلك.

وقد كان هلذا القرار نتائجه الكارثية املعروفة. وبعد احتالل العراق عام 
2003م ش�هد العامل مش�اهد مروع�ة لتعذيب األرسى يف س�جن أبو غريب 

فمن حياسب الواليات املتحدة عىل جرائمها؟ . 

وبخصوص املسؤولية الدولية يمكن القول بأن اجلزاء قد ال يقترص عىل 
ص�ورة واحدة، بل ق�د جتتمع كلها أو بعض�ًا منها معًا، وهذا م�ا أثبته الواقع 

الدويل)2( .

فإذا قامت الدولة اآلرسة بإهانة األرسى أو اإلس�اءة أليهم أو اإلرضار 
هبم جسديًا، فال يمكن القول باجتاع كل أشكال التعويض يف صورة واحدة 
وحتويلها إىل دفع مبلغ من املال، فقد تلتزم الدولة املعتدية بالتعويض النقدي، 
باإلضاف�ة إىل معاقبة املس�ؤول عن هذه اإلس�اءة، كا قد يطل�ب إليها تقديم 

اعتذار للدولة التي يتبعها األرسى)3( .

)1( راجع قرار جملس األمن رقم 1780 الصادر بتاريخ 2002/6/10م.
)2( انظر: فؤاد شباط، املرجع السابق، ص239.

)3( مث�ال ذلك ما قضت به جلنة التحكي�م يف قضية »Iam alone« بأن تعتذر الواليات 
املتح�دة األمريكية لكندا، وأن تدف�ع تعويضًا نقديًا قدره 25000 دوالر أمريكي. 
انظ��ر: حمم��د الغنيم��ي، األحك�ام العام�ة يف قان��ون األمم ، املرج�ع الس�ابق، 

ص918.
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2 .2 .2 اجل��زاء عىل خمالف�ة أحكام معاملة أس��رى احل�رب 
يف الرشيعة اإلسالمية

أواًل: طبيعة املسؤولية

يعتر نظام املسؤولية يف الفقه اإلسالمي من األنظمة األساسية، ألن الل 
ه  سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان وميزه بالعقل الذي هو مناط التكليف،وخصهَّ
بس�لطة واس�عة يف هذا الكون، فالرس�الة التي ارتبطت باإلنس�ان منذ خلقه 
اقرتن�ت بمنحه الس�لطة واخلالف�ة ع�ىل األرض لعارهتا واس�تغالل ما فيها 
لتحقيق الرخاء للناس كافة بال إرساف أو إفس�اد أو تدمر، قال تعاىل: }َوإِْذ 
َعُل ِفيَها َمْن ُيْفِس�دُ  ْرِض َخِليَفًة ۖ َقاُلوا َأجَتْ َك لِْلَماَلئَِكِة إيِنِّ َجاِعٌل يِف اأْلَ َق�اَل َربهُّ
ُس َلَك ۖ َقاَل إيِنِّ َأْعَلُم َما اَل  َماَء َوَنْحُن ُنَس�بُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ ِفيَها َوَيْس�ِفُك الدِّ

َتْعَلُموَن ﴿30﴾{)سورة البقرة()1(.

وم�ن الطبيع�ي أن تت�الزم ه�ذه الس�لطة الواس�عة لإلنس�ان م�ع تقرير 
مسؤوليته عنها أيضًا، وحماسبته إذا أساء استخدامها، قال تعاىل: }إِنهَّا َعَرْضَنا 
ِمْلَنَها َوَأْش�َفْقَن ِمْنَها  َ َأْن حَيْ ْرِض َواجْلَِب�اِل َفَأَب�نيْ َواِت َواأْلَ �اَ َماَن�َة َع�ىَل السهَّ اأْلَ

ُه َكاَن َظُلوًما َجُهواًل ﴿72﴾{)سورة األحزاب(.  َلَها اإْلِْنَساُن ۖ إِنهَّ َومَحَ

وقال تعاىل: }َوُكلهَّ إِْنَس�اٍن َأْلَزْمَناُه َطائَِرُه يِف ُعُنِقِه ۖ َوُنْخِرُج َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة 
ِكَتاًب�ا َيْلَق�اُه َمْنُش�وًرا﴿13﴾اْقَرْأ ِكَتاَب�َك َكَف�ٰى بَِنْفِس�َك اْلَيْوَم َعَلْيَك َحِس�يًبا 

)1( »خليف�ة« أي اإلنس�ان الذي اس�تخلفه الل تب�ارك وتعاىل يف ه�ذه األرض لعارهتا 
بالعمل الصالح.
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ا  ٍة َخْرً ﴿14ً﴾{)س�ورة اإلرساء( ويقول جل جالله: }َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرهَّ
ا َيَرُه ﴿8﴾{)سورة الزلزلة()1(. ٍة رَشًّ َيَرُه ﴿7﴾َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرهَّ

ه�ذه اآلي�ات الكريمة تقرر مبدأ املس�ؤولية عن كل نش�اط ضار يقرتفه 
اإلنس�ان، وإن كان�ت هذه املس�ؤولية ذات طبيع�ة مزدوجة، إذ أن اإلنس�ان 
حياس�ب حس�ابًا دنيوي�ًا عىل املخالف�ات الت�ي يرتكبها، ولكن هذا احلس�اب 

الدنيوي ال يغني عن احلساب األخروي.

ثانيًا: أساس املسؤولية يف الرشيعة اإلسالمية

تق�وم املس�ؤولية يف الرشيعة اإلس�المية عىل فكرة اإلخ�الل باحلق، فال 
مس�ؤولية حيث ال إخالل بحق مقرر. واحلق�وق يف الرشيعة نوعان: حقوق 
الل، وحقوق العباد، وحقوق الل ال تقبل اإلس�قاط وال تصح الش�فاعة فيها 
فهي تتصل بالصالح العام، وجيوز لكل ش�خص أن يدعي هبا، وكذلك لويل 
األمر »الدولة« أن يتدخل من تلقاء نفس�ه بش�أهنا حفاظًا عىل حقوق املجتمع 

وصونًا ملصالح الناس)2(.
فلم يقبل رس�ول الل > الشفاعة يف املرأة املخزومية التي رسقت حيث 
قال: »والل لو رسقت فاطمة بنت حممد لقطع حممد يدها«، وقرر مبدأ العدالة 

)1( وهذه اآلية الكريمة تعتر من أدق ما يمكن أن يقال يف جمال املس�ؤولية، فمها كان 
العمل أو الترصف الذي يصدر عن اإلنسان حتى  ولو كان مثقال ذرة من سوء أو 

رش فإنه سوف يسأل عنه وحياسب عليه.
)2( وأمثل�ة هذه احلقوق كثرة منها م�ا يتصل باألعراض، وحرمة الطرقات، والرسقة، 
ورشب اخلمر، والزنا، انظر: جعفر عبد الس�الم، املرجع الس�ابق، ص680. وقد 
أش�ار إىل الش�يخ حممود ش�لتوت، اإلس�الم عقيدة ورشيع�ة، الطبع�ة الثامنة، دار 

الرشوق، ص393.
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املشهور بقوله: »إنا هلك الذين من قبلكم أهنم كانوا إذا رسق فيهم الرشيف 
تركوه، وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد«)1(.

وأم�ا حق�وق العب�اد فهي تتعل�ق بمصالح خاص�ة باألف�راد دونا تعلق 
بالصال�ح الع�ام ومثاهل�ا: احلقوق املالية لش�خص قبل آخ�ر، وكذلك معظم 

أنواع املسؤولية املتعلقة بمخالفة التزام عقدي، أو املسؤولية التقصرية.
ومل�ا كان�ت الرشيعة اإلس�المية تف�رض حقوق�ًا لل وحقوق�ًا للعباد يف 
الش�ؤون الدولي�ة، فإن املس�ؤولية تتق�رر إذا خال�ف احلاكم املس�لم أو أحد 
والته أو موظفيه أو قادته أو أفراد جيش�ه هذه احلقوق أو أس�اءوا  وتعس�فوا 
يف اس�تعاهلا، مث�ال ذلك: أن يقتل من ال يقتلون يف احل�رب كاملرأة أو الطفل 
الصغر أو رجال الدين أو األسر الذي مل يرتكب جريمة تستوجب ذلك أو 
الشيخ الكبر، أو أن يعتدى عىل األسر، أوعىل شخص أو مال أحد الذميني، 
فإن املعتدي )يضمن(، أي يكون مس�ؤواًل ويتحمل تبعة فعله، والضان هو 

اإلصطالح الفقهي املقابل ملعنى املسؤولية، يف الفقه القانوين احلديث.
ونالحظ أيض�ًا أن الصعوبات التي تث�ور يف الفقه الدويل حول رضورة 
انتس�اب الفعل إىل إحدى سلطات الدولة ليس�ت قائمة يف الفقه اإلسالمي، 
إذ تتقرر املس�ؤولية ملن حُيِدث للغر رضرًا أيًا كانت صفته أو وضعه، ويس�أل 
احلاكم »ويل األمر« عن األرضار التي يرتكبها املسلم يف حق املستأمنني ألهنم 
ال يدخل�ون الدي�ار اإلس�المية إال بأم�ان. ومع ذل�ك نالحظ أن املس�ؤولية 
الدولي�ة هب�ذا املفهوم تعت�ر من قواعد القان�ون الداخيل للدولة اإلس�المية، 

وليست من قواعد القانون الدويل العام)2( .

)1( ال�راوي: عائش�ة ريض الل عنه�ا، حدي�ث صحي�ح، املصدر:اجلام�ع الصحي�ح 
للبخاري، الرقم: )6788(، دار الرسالة  العاملية، بروت ودمشق، 1417ه�.

)2(انظ�ر: عب�د الكريم زي�دان، أح�كام الذمي�ني واملس�تأمنني يف دار اإلس�الم، بغداد 
1976م، ص73. 
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ثالثًا: ممارسة املسؤولية الدولية يف العمل

ذكرن�ا أن األح�كام املقررة للمس�ؤولية يف الرشيعة اإلس�المية هي من 
قبي�ل األح�كام الداخلي�ة، ومن ث�م ال جي�وز إثارهت�ا يف العالقة ب�ني الدولة 
اإلس�المية والدول األخرى إال يف احلدود املتعلقة يف التحكيم بني املس�لمني 
وغر املسلمني، وظاهر األمر أهنا ال جتيز أن حيكم غر املسلم عىل املسلم)1(.

وبشكل عام كانت حوادث تسوية املشاكل بالطرق القانونية بني الدولة 
اإلس�المية وغرها من ال�دول حمدودة ون�ادرة، وغالبًا ما يك�ون املحكم أو 
القايض مس�لًا. فلم تكن هناك هيئات دولية تقوم بالفصل يف املنازعات بني 
ال�دول حت�ى يمكن أن نق�ول بوجود نظام للمس�ؤولية باملعن�ى املعروف يف 

عرصنا هذا.

)1( انظ�ر: جعفر عبد الس�الم، قواعد العالق�ات الدولية يف القان�ون الدويل والرشيعة 
اإلس�المية، املرجع الس�ابق، ص679-681. والتحكيم هو اتفاق بني طرفني أو 
أكث�ر عىل إحال�ة نزاع بينهم إىل طرف آخ�ر ليحكم فيه، ويعرفه الفقهاء املس�لمون 
بقوهل�م: ه�و تولية اخلصمني حاك�ًا حيكم بينهم، فيكون احلك�م فيا بني اخلصمني 

كالقايض يف حق كافة الناس، ويف حق غرمها بمن�زلة الصلح.
ويذه�ب األس�تاذ الزحييل إىل الق�ول: رغم أننا مل نعثر عىل واقع�ة  حتكيم بني دولة   
إس�المية ودول�ة أخرى غ�ر مس�لمة، إال أننا نق�ول بج�وازه اس�تنادًا إىل أن نظام 
التحكيم هو أحد الطرق الس�ليمة لفض املنازعات الدولية، وطبقًا للقواعد العامة 
ومنها حرص اإلس�الم عىل مبدأ الس�الم ورجاء اخلر والص�الح، وحقن الدماء، 
ك�ا يبدو يف قوله تعاىل: }وإن جنحوا للس�لم فاجنح هلا{وإذا كان الفقهاء قد أقروا 
الصل�ح ع�ىل مال يدفعه املس�لمون يف ح�االت احلاجة واملصلحة، فم�ن باب أوىل 

القول بمرشوعية التحكيم إذا اقتضت ذلك مصلحة املسلمني.
انظ�ر: وهبة الزحي�يل، املرج�ع الس�ابق، ص761 � 769. وإذا حدث خالف بني   
املس�لمني وغرهم يتعلق بموضوع أرسى احل�رب، فإنني أرى أنه ال بأس بقبوهلم 

التحكيم إن كان يف ذلك مصلحة هلم عىل أن يرتك األمر لتقدير اإلمام.
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رابعًا: مسؤولية األفراد الذين ينتهكون حقوق أرسى احلرب

يرتت�ب ع�ىل أرس جن�ود األع�داء، أهن�م يصبح�ون يف محاي�ة الدول�ة 
اإلسالمية ولإلمام وحده حق الترصف والبت يف أمرهم)1( ، فإذا حدث وأن 
تعرض أحد هؤالء األرسى ألي أذى أو سوء يف معاملته فإن الفاعل يتحمل 
مس�ؤولية فعل�ه ويكون عرض�ة للعقاب، وتتدرج عقوبته بحس�ب جس�امة 
الفع�ل ال�ذي ارتكبه بحق األس�ر وما حلق ب�ه من رضر، فالغلظة والقس�وة 
يف معاملة األس�ر أو رضبه أو االنتقاص م�ن حقوقه كحرمانه من الطعام أو 
الرشاب قد يرتتب عليه إيقاع العقوبة التعزيرية التي يقررها القايض املسلم، 
والعقوبات التعزيرية تش�مل السجن، اجللد، النفي، والغرامة، أي التعويض 

املايل)2( .

أم�ا إذا ح�دث وأن تع�رض اأٍلس�ر للقتل ف�إن مرتكب ه�ذه اجلريمة 
يكون عرضة ألش�د العقوبات، وذلك محاية حلرمة دم األس�ر، عماًل بعموم 
األدلة الواردة يف الكتاب والس�نة وفعل الصحابة ريض الل عنهم والتي سبق 

)1( وهبذا سبق اإلسالم القانون الدويل، واتفاقات جنيف يف تقرير املبدأ القائل: »يعتر 
أرسى احلرب حتت س�لطة الدولة اآلرسة، ال حتت س�لطة القوات أو األش�خاص 

الذين اعتقلوهم، وتعتر الدولة مسؤولة عن معاملتهم«.
انظر:املادة )12(، فقرة )1( � اتفاقية جنيف لعام 1949.  

)2( يق�ول الن�واوي: واجلريم�ة يف الرشيع�ة، كل حمظور بالرشع زج�ر الل عنها بحد أو 
تعزي�ر. احل�د هو العقوب�ة املقدرة الواجب�ة حقًا لل. أم�ا التعزير فه�و العقوبة الغر 

مقدرة الواجبة حقًا لل أو لألفراد.
انظ�ر: عب�د اخلال�ق الن�واوي، الترشيع اجلنائ�ي يف الرشيع�ة اإلس�المية والقانون   

الوضعي، منشورات املكتبة العرصية، بروت، صيدا، بدون تاريخ، ص10.
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ذكرها، ولقوله >: »وال تغدروا، وال متثلوا، وال تقتلوا وليدًا )1( ومن الغدر 
قتل األس�ر بعد أن أصبح جمردًا من الس�الح)2( كا أن يف ذلك خمالفة رصحية 
لقوله صىل الل  عليه وس�لم: »أال ال جيهزن عىل جريح، وال يتبعن مدبر، وال 

يقتلن أسر«)3( .

وب�ا أن األس�ر يك�ون يف أمان م�ن القت�ل أو االعتداء علي�ه فقد توعد 
عمر ريض الل عنه القاتل بالقتل حيث قال: »لو أن أحدكم أش�ار إىل الس�اء 
بإصابع�ه مل�رشك ثم نزل إليه عىل ذلك فقتله لقتلته ب�ه،)4( ألن القتل ال يكون 
إال للقاتل ويف أثناء املعركة، أما إذا ألقى هذا املقاتل س�الحه واستس�لم فإنه 
يصبح أس�رًا، ويكون يف أمان من القتل، وجيب عىل املس�لمني إعطاء األمان 
يف ميدان القتال إذا طلب العدو ذلك، س�واء أكان لفرد أم مجاعة من األفراد 

)1( كتاب االس�تذكار اجلامع ملذهب فقهاء األمصار، ابن عبد الر، اجلزء الرابع عرش، 
ص790، رقم�ه: )939(، دار قتيب�ة دمش�ق � ب�روت، س�نة الن�رش: 1414ه� � 

1993م.
)2( إذا قارن�ا هذه املبادئ الس�محة الس�امية، ب�ا يفعله كثر من الق�ادة والزعاء الذين 
استباحوا دماء األرسى لرأينا البون الشاسع: بعد أن استوىل نابليون عىل مدينة يافا 
يف فلس�طني س�نة 1799م، أمر بقتل )3536( أسر حرب كانوا قد استسلموا له، 
وذلك بإطالق الرصاص عليهم أو بإلقائهم يف البحر، بحجة أنه مل يكن باستطاعته 
ختصي�ص بع�ض احلراس ملرافقة ه�ؤالء األرسى إىل م�رص دون أن يؤثر ذلك عىل 
قدرة جيشه، وقد كان هذا العمل املشني وصمة عار يف جبني نابليون خالل تارخيه 

احلريب.
انظر: عبد الواحد يوس�ف، أرسى احلرب، املرجع الس�ابق، ص209. وقد أش�ار   

.Rose: Life of Napolen.vol. 1. (London. 1924). P. 204.  :إىل
)3( انظ�ر: وهب�ة الزحييل، املرجع الس�ابق، ص476 � 477، والذي أش�ار إىل: املنتقى 

اهلندي، منتخب كن�ز العال، ص319.
)4( كتاب األوسط يف السنن، البن املنذر، النارش دار الفالح، الرياض، 1430ه�.
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ولو كانوا أهل حصن حتصنوا به)1(، وهو يتحقق ولو باإلشارة، بل لقد اعتر 
اخلليفة عمر بن اخلطاب أن من األمان أن تقول لعدوك »ال ختف«، وقد بلغه 
أن بع�ض املجاهدين قال ملقاتل من الفرس ال ختف، ثم قتله، فكتب إىل قائد 
اجليش: »إنه بلغني أن رجااًل منكم يطلبون العلج)2( حتى إذا اش�تد يف اجلبل 
وامتن�ع يقول ال ختف، فإذا أدركه قتل�ه، وإين والذي نفيس بيده ال يبلغني أن 

أحدَاً فعل ذلك إال قطعت عنقه«)3( .

إهنا عدالة اإلس�الم التي تأمر باحلفاظ عىل حقوق اإلنسان وكرامته ولو 
ُكْم َش�َنآُن  ِرَمنهَّ كان أس�رًا من ألد األعداء، لقوله س�بحانه وتعاىل: }...َواَل جَيْ

ْقَوٰى...﴿8﴾{)سورة املائدة(. َقْوٍم َعىَلٰ َأالهَّ َتْعِدُلوا ۚ اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتهَّ

وهكذا تدعو رشيعة اإلس�الم أتباعها لاللتزام با ورد فيها من نصوص 
وأح�كام، وحتذرهم من خمالفتها، وتق�رر اجلزاء ال�رادع، والعقوبة الصارمة 

بحق أولئك املعتدين الذين ينتهكون أحكامها.

وقد التزم املس�لمون يف حروهبم هبذه املب�ادئ واألحكام، ورضبوا مثاًل 
أع�ىل حيتذى به يف معاملتهم ألرساهم، بين�ا نجد يف عرصنا هذا أن كثرًا من 
ال�دول املتحاربة ختالف نصوص اتفاقات جني�ف، وخترق أحكامها، وتنتقم 
ممن بيدها من األرسى، وتنكل هبم، بل ربا وصل  األمر إىل استباحة دمائهم 

وإزهاق أرواحهم. 

)1( وه�ذا احلكم يتفق مع ماورد يف املادة )23( من الئحة الهاي لس�نة 1907م، التي 
تن�ص عىل ع�دم جواز قت�ل األرسى، أو االمتناع ع�ن منح األمان جلن�ود األعداء 

الذين يرغبون يف االستسالم.
)2(  األوسط يف السنن، املرجع السابق، و العلج: أي الرجل املقاتل الرومي أو الفاريس.

)3( حممد أبو زهرة، العالقات الدولية يف اإلسالم، املرجع السابق، ص114.
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الفصل الثالث

نامذج حديثة لواقع األرسى يف املعتقالت 
اإلرسائيلية والعراقية
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3 .  نامذج حديثة لواقع األرسى يف املعتقالت 
اإلرسائيلية والعراقية

س�نخصص هذا الباب لدراس�ة أوضاع األرسى الفلسطينيني يف فصل 
أول وأرسى الدول العربية األخرى يف س�جون االحتالل اإلرسائييل وذلك 
. ثم نتبع ذلك بدراس�ة لواقع األرسى العراقيني يف س�جن أيب  يف فص�ل ث�اٍنٍ

غريب يف فصل ثالث. 

3 .1 األرسى الفلسطينيون
وتع�د ه�ذه الرشحية م�ن األرسى األكثر بؤس�ًا س�واًء من حيث قس�وة 
املعاملة الت�ي متثل انتهاكا صارخًا التفاقيات جني�ف املتعلقة بمعاملة أرسى 
احل�رب، أو كث�رة أعدادهم وفقدان األم�ل لدى عدٍد ال يس�تهان به منهم يف 

اإلفراج عنهم لكوهنم قد ُحِكم عليهم بأحكام مؤبدة. 

وسنعرض لدراسة هذا املوضوع ماييل: 

3 . 1. 1 أوضاع األرسى الفلسطينيني. 

الس�جون  الفلس�طينيينفي  األرسى  العتق�ال  القان�وين  اإلط�ار   2  .1  .  3
اإلرسائيلية. 

3 . 1. 3  اجلوانب القضائية لإلعتقال واملحاكمة.

3 . 1. 4 اعتقال ومعاملة األسريات الفلسطينيات.

3 . 1. 5 مقابر األرقام.
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3 .1 .1 أوضاع األرسى الفلسطينيني

ارتف�ع عدد األرسى الفلس�طينيني يف الس�جون اإلرسائيلية إىل أكثر من 
)11.700( أسري)1(. وأكدت وزارة شؤون األرسى واملحررين بأن سلطات 
االحتالل صّعدت خالل عام 2008م من محالت االعتقال العش�وائية التي 
متارس�ها ض�د أبناء الش�عب الفلس�طيني وخاص�ًة يف الضفة الغربي�ة املحتلة 
حي�ث اعتقل�ت ما يزيد عن )1800( أس�ري منذ بداية الع�ام، وهذا العدد ال 
يش�مل أكثر م�ن )1300( مواطن فلس�طيني اعتقلوا داخ�ل اخلط األخرض 
بحج�ة عدم حصوهلم عىل تصاري�ح، ومن بني املعتقلني أكثر من )205( من 
األطفال الذين ال تتجاوز أعامرهم ال�18 عامًا، و)105( أسريات، وهنالك 
الع�رشات م�ن املرىض وكبار الس�ن، وقي�ادات العمل الوطني واإلس�المي 
وبع�ض ال�وزراء يف احلكوم�ة التي ش�كلتها حرك�ة محاس، وع�دد كبري من 
أعض�اء املجل�س الترشيعي الفلس�طيني يتقدمه�م رئيس املجلس ورؤس�اء 

بلديات وجمالس حملية. 
ونتيجًة لتصاعد سياسة االعتقاالت التي متارسها سلطات االحتالل يف 
الضف�ة الغربية والقدس وخالل االجتياحات املتكررة للمناطق احلدودية يف 
قط�اع غزة، فإن أعداد األرسى يف ارتفاع مس�تمر حيث وصل عدد األرسى 
يف الس�جون اإلرسائيلية يف مطلع عام 2009م )1430ه�( إىل )11.700( 
أسري، موزعني عىل )28( سجنًا ومعتقاًل ومركز حتقيق وتوقيف، يعانون من 
ظروف س�يئة وقاس�ية ومتارس بحقهم كافة أش�كال االضطه�اد والتعذيب 
والتضييق، وتس�عى إدارة السجون بش�تى الوسائل  لاللتفاف عىل منجزاهتم 
الت�ي حققوها بالدماء والنضال عىل مدار تاري�خ الرصاع العريب اإلرسائييل، 

)1( املركز الفلسطيني لإلعالم، غزة، تقرير إحصائي بتاريخ 2008/4/12م.
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وُتَقلُص باس�تمرار من حقوقهم اإلنسانية التي نصت عليها القوانني الدولية 
ذات العالقة، وتستخدم ضدهم أساليب التعذيب املحرمة دوليًا، وال زالت 

ِرم أرسى قطاع عزة بشكل مجاعي من الزيارة منذ عام 2008م. حَتْ
وأوض�ح مدي�ر الدائ�رة اإلعالمي�ة ب�وزارة األرسى واملحررين يف غزة 
بأن س�لطات االحتالل صعدت خالل هذا العام أيضَاً من سياس�ة االعتقال 
اإلداري التي تعد من أكثر األس�اليب خرقًا حلقوق اإلنسان إذ حيتجز األسري 
بدون هتمة أو حماكمة ، وال ُيَعرف له تاريخ إفراج، إذ يتم التجديد له لفرتات 
خمتلفة، بحجة وجود ملف رسي لألس�ري، ومل يستثِن االحتالل من االعتقال 
اإلداري أحد حيث طال كافة الفئات من نساء وأطفال وقادة ونواب ووزراء، 
وقد أصدرت حماكم االحتالل منذ بداية عام 2008م، أكثر من )850( حكاًم 
جدي�دًا باالعتق�ال اإلداري أو التجديد ملرة أو ألكث�ر، وكانت تلك املحاكم 
ق�د أص�درت خالل عام 2007م، م�ا يقارب م�ن )3000( أمر إداري ضد 
معتلقني فلس�طينيني، حيث يالحظ وجود ارتفاع يف أوامر االعتقال اإلداري 
وأكد التقرير بأن األرسى املعزولني يف زنازين وسجون العزل يعانون املوت 

البطيء، ومنهم من مىض عىل عزله أكثر من )10( سنوات)1(.
وأش�هر أقس�ام العزل هي »أيل�ون« الرملة، حيث يتس�ع ألكثر من 15 
زنزان�ة ال تتوف�ر فيها أي رشوط للحياة اإلنس�انية، وقس�م العزل يف س�جن 
»أوه�يل ك�دار« )بئر الس�بع( وفيه عرش زنازين وهناك قس�م عزل يف س�جن 
»إيش�ل« � بئر الس�بع � وكذلك يف عس�قالن وش�طة، ويمكن القول بإن كل 
الس�جون اآلن تضم أقس�امًا للعزل، وال تتعدى مس�احة الزنزانة الواحدة 2 

مرت طواًل و 1.40م عرضًا.

)1(  املركز الفلسطيني لإلعالم، تقرير إحصائي بتاريخ 2008/4/12م. 
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وهناك نوع آخر من العزل وهو »العزل اجلامعي« كام هو األمر يف قس�م 
»3« يف س�جن »هداري�م«إذ حي�وي أربع�ني غرف�ة يتواج�د يف كل غرفة »3« 
أرسى عل�اًم أهنا ال تتس�ع الثنني، وكذلك قس�م العزل اجلامع�ي رقم »4« يف 
س�جن إيش�ل يف بئر الس�بع وال�ذي حيتوي ع�ىل »25« زنزان�ة يف كل واحدة 
أس�ريين وغرفة واحدة تس�ع لس�تة أرسى، وختلو ه�ذه الزنازين من رشوط 
احلياة اإلنس�انية فغالبيتها ال ترى الش�مس ومليئة بالرطوبة والربودة ومليئة 
باحل�رشات والفئ�ران التي تت�رب من ال�دورة األرضية التي ه�ي جزء من 
نف�س الزنزان�ة، أما اإلض�اءة فهي خافتة وتلح�ق األرضار بالعي�ون، إضافًة 
إىل الربودة الش�ديدة يف الش�تاء واحلرارة يف الصيف وانعدام الرعاية الصحية 
واالهت�امم الطب�ي بش�كل ت�ام، ك�ام حُي�َرم األرسى املعزولون م�ن الزيارات 
والتح�رك وخيرجون للس�احة لفرتة قص�رية، وحيرمون م�ن رشاء حاجياهتم 

الرضورية.

أعداد األرسى: وحس�ب توزيع األرسى فهناك )900( أسري من قطاع 
غ�زة و)10100( من الضفة الغربية، و)500( أس�ري من القدس، و)140( 
أس�ريًا م�ن مناطق فلس�طني املحتلة ع�ام 1948م، إضاف�ًة إىل العرشات من 
األرسى الع�رب م�ن اجل�والن ولبن�ان ومرص والس�ودان واألردن، وأس�ري 

سعودي واحد)1(.

وم�ن ب�ني األرسى )352( أس�ريًا وه�م معتقل�ون من�ذ ما قب�ل اتفاق 
»أوس�لو« وما زالوا يف األرس، بينه�م )237( معتقاًل مىض عىل اعتقاهلم أكثر 
من مخس�ة عرش عام�ًا، ومنهم )80( أس�ريًا أمضوا أكثر م�ن عرشين عامًا يف 
األرس، في�ام ارتف�ع عدد األرسى الذي�ن أمضوا أكثر من ربع ق�رن إىل )13( 

)1( املركز الفلسطيني لإلعالم، التقرير السابق. 
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أس�ريًا. وم�ن ب�ني األرسى )5090( معتق�اًل حمكومًا أي ما نس�بته %43.5 
من إمجايل ع�دد األرسى، و)5610( معتقلني موقوفني بانتظار املحاكمة أي 
ما نس�بته 48%، و)1000( معتقل بأمر إداري ويش�كلون ما نس�بته %8.5 
وهناك أكثر من )720( أس�ريًا حمكومني بالس�جن مدى احلياة مرة واحدة أو 

عدة مرات. 

وع�ن احلال�ة االجتامعي�ة ل�ألرسى أف�اد التقري�ر أن م�ن ب�ني األرسى 
)8620( أس�ريًا أعزب ويش�كلون نس�بة 73.5% من إمجايل عدد األرسى، 

و)3080( متزوجًا ونسبتهم %26.5. 

1ـ األسريات

أش�ار التقري�ر بأن س�لطات االحت�الل تواصل سياس�ة اعتقال النس�اء 
الفلس�طينيات بحج�ة مقاومة االحت�الل حيث اعتقلت من�ذ بداية هذا العام 
)11( أٍسرية من املنازل وعند احلواجز، واعتقل االحتالل منذ بداية انتفاضة 
األقىص أكثر من )730( أس�رية ال يزال منهن يف الس�جون )105( أسريات 
يف سجن التلموند )هشارون( ونفيه تريتسا يف )الرملة( ومواقع عزل أخرى، 
منه�ن )98( أس�رية م�ن س�كان الضف�ة الغربية و )4( أس�ريات من س�كان 

القدس، و )3( أ سريات من قطاع غزة.

ومن بني األسريات ستة أسريات مل تتجاوز أعامرهن ال�18 عامًا، وكانت 
س�لطات االحتالل قد اعتقلت عام 2004م)63( أس�رية، ويف عام 2005م 
)36( أس�رية، ويف عام 2006م اعتقلت )45( أس�رية، ويعترب عام 2007م 
من أكثر السنوات التي تم فيها اعتقال أسريات حيث اعتقل االحتالل )75( 

أسرية خالل ذلك العام.
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ومن بني األس�ريات )52( أس�رية حمكومة، و )47( أس�رية موقوفة، و 
)6( أسريات خيضعن لالعتقال اإلداري دون هتمة أو حماكمة.

ويقبع يف سجن الرملة )58( أسرية ويف التلموند )50( أسرية، ومن بني 
األسريات )20( أسرية متزوجة منهن )19( أسرية ُأم، وعدد أبنائهن يتجاوز 

)70(، َيِعشن مرارة السجن ومرارة احلرمان من األبناء واألهل.

كام قام االحتالل بإبعاد إحدى األس�ريات بعد اعتقال دام ثالثة ش�هور 
تعرض�ت خالهلا للتعذيب القايس يف مركز حتقيق بت�اح تكفا ومل يثبت عليها 
أي هتمة فقام االحتالل بإبعادها إىل األردن بشكل تعسفي، فيام َأوقفت أسرية 
أخ�رى إرضاهبا املفت�وح عن الطعام بعد 26 يومًا م�ن اإلرضاب، إذ وعدهتا 
إدارة السجن بزيارة زوجها وأوالدها والنظر يف قضية التجديد اإلداري هلا.

وأش�ار التقري�ر إىل املعاملة الس�يئة الت�ي تتعرض هلا األس�ريات داخل 
الس�جون، حي�ث حيتج�زن يف أماك�ن ال تلي�ق بالب�رش ويتعرض�ن للتفتيش 
الع�اري، وللعق�اب ألتفه األس�باب، وُيعانني م�ن عمليات اقتح�ام الغرف 
الليلي�ة، وُتفرض عليهن الغرامات املالي�ة، وحُيرمن من الزيارات، إىل جانب 
وجود العديد من احلاالت املرضية بني األسريات اللوايت يعانني من اإلمهال 
الطب�ي، من بينهن أس�رية من غزة التي تعاين من حروق بكل أنحاء جس�مها 
بنس�بة 50%، وال يت�م إعطاؤه�ا إال كري�امت ال تؤث�ر عىل وضعه�ا الصحي 
ب�يء، فهي بحاجة لعدة عملي�ات لتخفيف اآلالم التي تعاين منها، وأخرى 
من خميم عس�كر، تعاين من تس�اقط أس�نان والتهاب كىل وضعف عام، ليس 
ذلك فحس�ب بل إن هناك أس�رية  حمكومة بستة عرش مؤبدًا، وتعاين من آالم 
ح�ادة يف املفاصل، كام تعاين معظم األس�ريات من انتش�ار األمراض اجللدية 
بس�بب قلة النظافة، وعدم اهتامم إدارة السجن بمكافحة احلرشات والفئران 
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وتوفري ظروف صحية مناسبة للحيلولة دون انتشار هذه األمراض. وال تزال 
سلطات االحتالل مستمرة يف سياسة عزل األسريات.

2ـ األطفال األرسى

أكد مس�ؤول املركز الفلس�طيني لإلعالم رياض األش�قر بأن س�لطات 
االحتالل حتتجز أكثر من )260( طفاًل ما دون ال�18 عامًا، وهو ما تبقى من 
)7000( طف�ل تعرضوا لالعتقال منذ انتفاضة األقىص، منهم )200( طفل 
موقوف�ون بانتظ�ار املحاكم�ة و)145( طفاًل حمكومون مل�دد خمتلفة، و)15( 
طفاًل خيضع�ون لالعتقال اإلداري دون هتمة، ويعاين العرشات من األطفال 
م�ن األمراض املختلفة وهم بحاجة لعناية طبية خاصة، األمر الذي ال توفره 
إدارة الس�جون هلم وذكر التقرير أن هناك أكثر من 500 أس�ري اعتقلوا وهم 

أطفال وجتاوزوا سن ال�18 داخل السجن)1(.

وع�ن أعامر األطف�ال األرسى ذكر التقرير بأن م�ن بينهم )162( طفاًل 
يبلغ�ون من العمر )18( عام�ًا، و)95(يبلغون من العم�ر 17عامًا، و)67( 
يبلغ�ون م�ن العم�ر 16عام�ًا، و)25( يبلغون م�ن العمر 15 عام�ًا، وهناك 
)10( أطفال مل تتجاوز أعامرهم 14 عامًا، وهناك أسريان مل يتجاوزا العامني 
من العمر ومها األس�ري )يوس�ف الِزق( ابن األس�رية فاطمة الزق ويبلغ من 
العمر ش�هرين ونصف، واألسرية )دعاء( وهي ابنة األسرية )خولة زيتاوي( 
وتبلغ من العمر )سنة وثامنية شهور( وقد انضمت إىل والدهتا اأٍلسرية داخل 

السجن بعد أن تركتها رضيعة.

)1( تقرير إحصائي، املركز الفلسطيني لإلعالم، تاريخ 2008/4/12م.
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�دت إدارة مصلح�ة الس�جون م�ن إجراءاهت�ا التعس�فية ضد  وق�د صعَّ
األطف�ال، حيث أكد العرشات من األطفال املعتقل�ني ملحاميهم أثناء الزيارة 
بأهن�م مجيع�ًاُ يتعرض�ون للرضب عىل مجي�ع أنحاء اجلس�د خ�الل التحقيق، 
ويضغ�ط عليهم املحقق�ون بالعمل واالرتباط معه�م، وُيربوهنم عىل توقيع 
أوراق ال يعرف�ون ماهيتها مكتوب�ة باللغة العربية، وتكتظ س�جون األطفال 
ب�األرسى حيث ينام معظمهم عىل األرض م�ن كثرة العدد، ويعاين األطفال 
يف مراكز التوقيف أش�د املعاناة، حي�ث أن وضع تلك املراكز ال يليق بالبرش، 
وترف�ض اإلدارة تزويده�م باحتياجاهتم وخاصة املالب�س، وأدوات النظافة 
معدوم�ة، ويع�اين األرسى م�ن انتش�ار اجل�رذان واحل�رشات، التي تس�بب 
األمراض املعدية وال يوجد ماء كاٍف لالس�تحامم. ويتعرض األرسى ملعاملة 
قاس�ية من الس�جانني وخاصة عند اقتحام ومدامهة الغرف بحجة التفتيش، 
ويتعرض األطفال للتفتيش العاري بش�كل م�ذل ومهني، ويعاين القارصين 
من سوء وجبات الطعام املقدمة هلم كاًم ونوعًا، ورفض إدارة السجن حتسني 
وجب�ات الطعام يف وقت تتحكم فيه بالكنيتن)1(، والذي ترتفع فيه األس�عار 
بشكل خيايل مما ُيشكل عبئًا إضافيًا عىل أهايل املعتقلني، أضف لذلك املعاملة 

السيئة ومنع الزيارات واحلرمان من التعليم والعزل.

3ـ إمهال طبي

كل ي�وم يم�ر ترتفع في�ه أعداد األرسى امل�رىض نظرًا لسياس�ة اإلمهال 
الطب�ي املتعمد م�ن قبل إدارة الس�جون والتي ترتك األرسى املرىض فريس�ة 
س�هلة لألم�راض الفتاك�ة التي تنه�ش أجس�ادهم دون رمح�ة، حيث وصل 

)1(  الكنتني مصطلح يستعمل للداللة عىل املتجر أو حمل بيع احلاجات الرضورية.
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عدد األرسى املرىض إىل )1300( أس�ري مريض، بعضهم مصاب بإصابات 
خطرية جدًا هتدد حياهتم باملوت يف أي حلظة،هذا باإلضافة إىل اعتقال أرسى 
ه�م مرىض من األس�اس كان آخرهم اعتقال امُلعاق واملصاب بش�لل نصفي 
ط�ويل يف ي�ده وقدمه )عامر عليان( من خميم عس�كر قض�اء نابلس، وكذلك 
األس�ري املري�ض )أيمن ش�اكر اجلني�دي( 37 عام�ًا، من اخللي�ل ويعاين من 

رسطان يف الرقبة.

وكش�ف التقري�ر أن من ب�ني األرسى املرىض )500( أس�ري بحاجة إىل 
عمليات جراحية عاجلة، و )150( أس�ريًا يعان�ون من أمراض خطرية جدًا 
كالرطان والِكىل والقلب والش�لل والس�كري، و )17( أسريًا يستخدمون 
الك�ريس املتح�رك والعكاكيز يف حركاهت�م وتنقلهم، وذل�ك نتيجة إصابتهم 
باإلعاقة إثر تدهور أوضاعهم الصحية داخل السجون وعدم تلقيهم العالج 
املناس�ب حلاالهتم املرضية، و)3( أرسى فاقدي البرص بشكل كامل، وهناك 
)45( أس�ريًا مصاب�ون بالرصاص والش�ظايا أثن�اء االعتق�ال، و)3( أرسى 

مصابون بالشلل النصفي ويتنقلون عىل كريس متحرك.

ومن األرسى املرىض )60( معتقاًل يعانون من مرض القلب و )167( 
من مرض ضغط الدم، و)56( يعانون من الس�كري، و)17( معتقاًل يعانون 
م�ن أم�راض يف الكب�د، و)45( م�ن أم�راض يف ال�كىل، و)54( يعانون من 
أم�راض يف املع�دة. و)43( معتق�اًل يعان�ون م�ن أم�راض يف األذن واألنف 
وعىل األخص ضعف يف الس�مع، بين�ام )209( معتقلني يعانون من أمراض 
يف اجله�از التنفيس، و )175(معتقاًل يعانون من أمراض يف العيون، و )37( 
يعانون من أمراض الش�يخوخة، و )164( معتقاًل يعانون من وجود ش�ظايا 

يف أجسامهم. 
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وأوض�ح التقري�ر بأن عدد ش�هداء احلركة األس�رية من ج�راء اإلمهال 
الطبي وصل إىل )48( ش�هيدًا كان آخرهم الشهيد )فضل شاهني( من قطاع 
غزة، ولكن الش�هيد )شاهني( عىل ما يبدو لن يكون األخري فهناك العرشات 
م�ن األرسى مهددون بامل�وت يف أي حلظة نتيجة إصابته�م بأمراض خطرية 
جدَاً وال جتد من يقدم هلا العالج املناس�ب، ومنهم اأٍلس�ري )منصور موقدة( 
وه�و مصاب بش�لل نصفي وهتتك ش�ديد يف املع�دة واألمع�اء، وتم تركيب 
أجزاء اصطناعية يف املعدة واألمعاء لكي تستمر يف العمل بشكل جزئي، وال 
تقدم له إدارة س�جن مستش�فى الرملة سوى األدوية املس�كنة فقط، وكذلك 
اأٍلس�ري )س�امل حممد الش�اعر( من قطاع غزة، ويعاين من وجود ورم رسطاين 
يف الرئتني، اس�تدعى اس�تئصال الرئة اليرى له، نتيجة تأخر الكشف الطبي 
عىل حالته، واألس�ري )رائد عبد الرمحن بشارات( وهو مبتور اليدين، وحالته 

الصحية سيئة جدًا، وتزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
ويقبع يف مستش�فى س�جن الرملة أكثر من )41( أس�ريًا مقيمني بشكل 
دائ�م، ومجعيه�م يعان�ون م�ن أمراض صعب�ة كالرط�ان، الش�لل، القلب، 
الفش�ل الكل�وي، وإعاقات دائمة، وع�ىل الرغم من خط�ورة حالتهم إال أن 
إدارة مستش�فى الس�جن تتعامل معهم باس�تهتار تام، وال تلقي بااًل خلطورة 

حالتهم الصحية.

4ـ اعتقال النواب والوزراء

وأف�اد التقري�ر)1( أنه بع�د اإلفراج ع�ن النائب )خالد طاف�ش( تبقى يف 
سجون االحتالل )49( نائبًا من املجلس الترشيعي الفلسطيني ، عىل رأسهم 

تاري�خ  الفلس�طيني لإلع�الم، غ�زة،  املرك�ز  الص�ادر ع�ن  التقري�ر اإلحصائ�ي   )1(
2009/4/12م. 
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)عزي�ز دوي�ك( رئيس املجل�س الترشيع�ي)1( ، حيث تتعمد إدارة الس�جون 
توجي�ه اإلهان�ات  واملضايقات ملمثيل الش�عب الفلس�طيني الذي�ن ختتطفهم 
ب�دون هتمة، ومل تقدم لوائح اهتام بح�ق أٍي منهم مما يدل عىل أن اعتقاهلم هو 
س�يايس بالدرجة األوىل، لذلك فهي حتوهل�م إىل االعتقال اإلداري، وهيدف 
االحتالل م�ن وراء اختطاف النواب إىل تدمري احلياة السياس�ية الفلس�طينية 
والضغط عىل الشعب الفلسطيني لتقديم تنازالت، وإهانة ممثليه، حيث تقوم 
إدارة السجون بحمالت تنقل مستمرة هلؤالء النواب بني األقسام والسجون 
املختلف�ة وحترمه�م م�ن الزي�ارة، وتتعم�د عرضهم ع�ىل املحاك�م الصورية 
وإخضاعهم للنقل للمحكمة بواس�طة »البوسطة« التي يمكثون هبا ساعات 

طويلة يف ظروف سيئة ألهنا تكون مكتظة بالركاب.

وأوضح األس�تاذ األش�قر بأن النواب املعتلقني اخُتِط�فَ معظمهم بعد 
عملي�ة اختط�اف اجلن�دي اإلرسائي�يل )جلعاد ش�اليط( يف يوني�و 2006م، 
وهن�اك 13 نائب�ًا كان�وا معتقلني قبل ذل�ك، كام يوجد العرشات من رؤس�اء 
وأعض�اء البلديات واملجالس املحلية رهن االعتقال، وال يزال مخس�ة وزراء 

سابقني خمتطفني لدى سلطات االحتالل.

واعترب التقرير أن استمرار اختطاف النواب والوزراء غري قانوين ويتناىف 
م�ع املبادئ والقيم األخالقية،ويش�كل انته�اكًا فاضحَاً لألع�راف واملواثيق 
الدولي�ة ك�ام ُيعد أيضًا عدوانًا س�افرًا عىل املؤسس�ات الرشعية الفلس�طينية، 

وحقوق اإلنسان وحصانة النواب والوزراء.

)1( بعد اعتقال عزيز الدويك )رئيس املجلس الوطني الفلسطيني( ملدة ثالث سنوات، 
أصدرت إحدى املحاكم اإلرسائيلية قرارًا باإلفراج عنه بس�بب انتهاء فرتة حكمه، 

انظر جريدة الرأي األردنية، عددها الصادر بتاريخ 2009/6/20م.
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5 ـ األرسى الشهداء

ب�نّي التقري�ر أن  عدد ش�هداء احلركة الوطنية األس�رية داخل الس�جون 
واملعتقالت، مرش�حٌ للزيادة يف ضوء األوضاع الصعبة التي يعانيها األرسى 
وخاص�ة اإلمهال الطبي املتعمد، وبلغ عدد ش�هداء احلركة األس�رية )195( 
أسريًا منذ عام 1967م، منهم )70( أسريًا استشهدوا نتيجة التعذيب القايس 
عت له املحاكم اإلرسائيلية، و )48( أسريًا  يف السجون اإلرسائيلية والذي رَشَّ
استشهدوا نتيجة سياسة اإلمهال الطبي املتعمد وكان آخرهم الشهيد )فضل 
عودة ش�اهني( 47 عامًا من س�كان قطاع غزة يف س�جن بئر الس�بع )إيشل( 
والذي استش�هد نتيجة ع�دم تقديم العالج الالزم حلالت�ه الصحية، و )70( 
أس�ريًا استش�هدوا نتيجة القتل العمد وبدٍم بارد بع�د االعتقال، كان آخرهم 
الش�هيد )ف�واز فرحيات( من جن�ني والذي وجدت جثته مكبل�ة وعليها آثار 
إط�الق نار مبارش وعن ق�رب، وهناك )7( أرسى استش�هدوا نتيجة إطالق 
الن�ار املب�ارش عليهم م�ن قبل اجلن�ود واحل�راس اإلرسائيليني، وه�م داخل 
السجون. وحسب توزيع الشهداء فإن هناك)111( شهيدًا من أرسى الضفة 
الغربية، )63( شهيدًا من أرسى قطاع غزة، و )14( شهيدًا من أرسى القدس 

وأرايض ال )48(، و )7( شهداء من األرسى من مناطق أخرى متفرقة.
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3 .1 .2 اإلطـار القانونـي العتقـال األســرى الفلسـطينيني 
يف السجون واملعتقالت اإلرسائيلية 

سنقسم دراستنا يف هذا املبحث إىل قسمني:

األول: ونخصصه إلجراءات االعتقال.

الثاين: أشهر السجون واملعتقالت اإلرسائيلية.

3 .1 .2 .1 إجراءات االعتقال

ق�دم املحام�ي حممود حس�ان رشحًا ح�ول تعامل ق�وات االحتالل مع 
األس�ري حلظة اعتقاله، مش�ريًا إىل أن�ه وفقًا للقانون اإلرسائي�يل، »يتم توقيف 
املواط�ن ملدة 8 أيام للتحقيق معه من قبل املخابرات أو النيابة العامة« مؤكدًا 
أنه حيق »للقايض«، أن ُيمدد االعتقال ملدة )30( يومًا فأكثر، وقد ُيرب املعتقل 

عىل اإلدالء بمعلومات إضافية إىل املحققني)1(.

ويس�مح للمعتقل بالتوقيع عىل اإلفادة التي ُكتِب�ت باللغة التي يعرفها، 
ويتم عرض األس�ري عىل املحاكم اإلرسائيلية يف عدة جلسات«، ففي اجللسة 
األوىل ال يس�مح خالهلا لألس�ري باحلديث عن إفادته ويف اجللس�ة الثانية تتم 
ق�راءة ملف األس�ري، وتقدم الئحة االهت�ام بحقه، وبعدها يصل األس�ري إىل 
جلس�ة التلخيص�ات حيث تق�وم النياب�ة واملحكمة بتلخي�ص الئحة االهتام 
وبعد ذلك يصل املتهم إىل جلسة املرافعة، وهنا حيق له إحضار شهود إلثبات 

براءته وحسن سريته وسلوكه.

)1( تقرير صادر عن دائرة اإلحصاء بوزارة األرسى، غزة، تاريخ 2007/9/28م.
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وعن دور أهل األرسى خالل فرتة املحاكمة، أشار حسان، إىل أمهية أن 
يضغط األهايل عىل املحامي من أجل العمل عىل إهناء ملف االعتقال، حمذرَاً 
م�ن املوافقة عىل متديد االعتقال »الش�يك املفتوح« بح�ق األرسى، والتي قد 

تدعهم خلف القضبان ملدة سنتني.

وم�ن جهته�ا انتق�دت »س�حر فرنس�يس« املحامية يف مؤسس�ة ضمري، 
اس�تمرار إرسائيل يف تنفيذ سياس�ة االعتقال اإلداري بحق األرسى، بذريعة 

ن املحامي من الدفاع عن موكله«. »وجود ملف رسي ال ُيَمكِّ

وقالت: »إذا مل يقدم املعتقل إىل املحكمة خالل 8 أيام من تاريخ اعتقاله، 
فيصبح احتجازه من قبل إرسائيل غري قانوين«.

رت م�ن التوج�ه إىل املحاك�م اإلرسائيلي�ة العليا ب�داًل من حماكم  وح�ذَّ
االس�تئناف، ألهن�ا تس�مح للمخاب�رات اإلرسائيلي�ة باحتج�از األس�ري ملدة 

طويلة، مؤكدًة أن قرارات »املحاكم العليا« أسوأ من حماكم االستئناف.

واهتم�ت »س�هى الربغوث�ي« من مؤسس�ة الضم�ري، إرسائي�ل بالعمل 
ع�ىل »الكس�ب املادي م�ن األرسى، من خ�الل الغرام�ات والعقوبات التي 

تفرضها«.

وقالت: »إن الس�جون أصبحت توفر دخاًل عاليًا إلرسائيل« مش�ريًة إىل 
أن رشكة االتصاالت اإلرسائيلية »س�يلكم« جتني املاليني من املكاملات التي 

يرهيا األرسى يف السجون)1(.

دخل هذه الس�جون واملعتق�الت أكثر من نصف مليون فلس�طيني منذ 
بداي�ة احتالل فلس�طني ع�ام 1948م منهم م�ن غادرها، وم�ا زال يقبع فيها 

)1( مؤسسة الضمري لرعاية األرسى، رام اهلل، 2009/7/19م.
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حتى تارخيه أكثر من )11000( أس�ري فلس�طيني، ومل تقت�رص املعاناة عليهم 
فحس�ب، ب�ل طال�ت أضع�اف أضعاف ه�ذا الرق�م، لتش�مل األب واألم، 
واألخت والزوجة واألبناء.. وحتى األقرباء واألصدقاء واجلريان مل يسلموا 
م�ن معاناة الس�جون واالعتق�االت، فغ�دى االعتقال والس�جن والتعذيب 
مف�ردات ثابت�ة يف قاموس الش�عب الفلس�طيني، وأصبح�ت قضية األرسى 

واملعتقلني قضية شعب بأكمله بل قضية أمة بأكملها. 

يت�م اعتقال الفلس�طينيني من قبل ق�وات اجليش اإلرسائي�يل وفق املادة 
78/أ  »أم�ر بش�أن تعلي�امت األم�ن« )هيودا والس�امرة( )رقم 378( لس�نة 
1970م، والتي جرى تعديلها بعدة أوامر عسكرية الحقة، واستنادًا لألوامر 
العس�كرية، يمكن للسلطات اإلرسائيلية اعتقال أي فلسطيني ملدة ثامنية أيام 
دون إبالغ�ه عن س�بب اعتقال�ه، أو عرضه عىل قاٍض، ويمك�ن منع املعتقل 
م�ن اللقاء بمحاميه خالل يومني من اعتقاله، كام ال ُيلَزم اجليش بإبالغ عائلة 

املعتقل عن سبب االعتقال أو مكان االحتجاز)1(.

وبتاريخ 2002/4/5م صدر األمر العس�كري رقم 1500 الذي مدد 
فرتة التوقيف لتصبح 18 يومًا بداًل من ثامنية أيام، وأعيد تعديل هذه املدة يف 
شهر آب من نفس العام، إىل 12 يومًا، وبتاريخ 2002/8/4م، صدر األمر 
العس�كري رقم 1531 الذي أعاد فرتة االحتج�از األوىل إىل ثامنية أيام،وأقر 
من�ع زي�ارة املحام�ي للمعتقل خالل اليوم�ني األولني لالعتق�ال، ويذكر أن 
األوامر العس�كرية الص�ادرة عن القادة العس�كريني اإلرسائيلي�ني للمناطق 

الفلسطينية )املحتلة( تتغري برعة خلدمة أهداف االحتالل.
)1( عبدالنارص فراونة، الكاتب األسري امُلحرر، مقال منشور ضمن التقرير اإلحصائي، 
ص�ادر عن املركز الفلس�طيني لإلع�الم، غ�زة، تاري�خ 2008/4/12م. ويعمل 

الكاتب حاليًا بوزارة األرسى.
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بعد فرتة التوقيف األوىل، حيتجز املعتقل يف مراكز التوقيف اإلرسائيلية، 
لُيَحول إىل االعتقال اإلداري، أو يتم توقيفه لتقديم الئحة اهتام ضده، أو يتم 

اإلفراج عنه )نادرًا(.

وحس�ب األنظمة العس�كرية اإلرسائيلية، فإن مدة التوقيف قد تس�تمر 
180 يوم�ًا يت�م خالهلا تقديم الئح�ة اهتام ضد املعتق�ل، إال أن هذا يعني أن 
القائد العس�كري أو ممثل االدعاء غري ملزم بتقدي�م الئحة اهتام )خالل هذه 

الفرتة(. 

كام أن القائد العسكري أو ممثل االدعاء غري ملزم بتقديم الئحة اهتام رقم 
1530 والت�ي ح�ددت مدة إجراء املحاكمة بعام�ني، يب أن يصدر خالهلام 
احلك�م، علاًم أن م�دة املحاكمة كان�ت مفتوحة وغري حمددة قب�ل إصدار هذا 
األمر، وغالبًا ما تطول مدة النظر يف قضايا املعتقلني الفلسطينيني قبل إصدار 
احلكم حيث ينتظر بعضهم أش�هرًا طويلة يف أروق�ة املحاكم اإلرسائيلية قبل 

إصدار احلكم.

تص�در أوامر االعتق�ال اإلداري، بناًء عىل ملف�ات رسية، يقدمها جهاز 
األم�ن الع�ام أو أجه�زة املخاب�رات اإلرسائيلي�ة، وال يس�مح للمحام�ي أو 
املعتق�ل اإلطالع عليها، وتش�كل هذه امللف�ات الرية وه�ذه األوامر خرقًا 
فاضح�ًا التفاقي�ات حقوق اإلنس�ان لعدم توفر فرصة للمعتق�ل للدفاع عن 

نفسه)1(.

)1( ح�ق املته�م يف الدفاع عن نفس�ه، م�ن أهم املب�ادئ القانونية العام�ة، ويعترب ضامنة 
أساس�ية س�واًء يف مرحلة التحقيق أو املحاكمة، وقد نص�ت عليه اتفاقيات حقوق 
اإلنس�ان، وقوان�ني العقوب�ات، وقوان�ني وأنظم�ة اإلج�راءات اجلزائي�ة، وأنظمة 

التأديب يف كافة الدول. 
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يت�م إصدار أوام�ر )االعتقال اإلداري( لفرتات ترتاوح ما بني ش�هر إىل 
س�تة أش�هر، قابلة للتمديد بأمر عس�كري دون وضع حٍد أقىص لعدد املرات 
التي ُيس�مح فيها بتجدي�د االعتقال اإلداري، فال يعل�م املعتقلون اإلداريون 
أو عائالهتم بموعد اإلفراج عنهم، أو س�بب اعتقاهلم أصاًل، وكثريًا ما جُتدد 
الس�لطات اإلرسائيلية أمر االعتقال اإلداري يف اللحظة األخرية، للمعتقلني 
الذي�ن يوش�كون ع�ىل مغ�ادرة بوابة الس�جن بعد انته�اء مدة أم�ر االعتقال 

اإلداري.

وق�د أمىض بعض املعتقلني، ثامنية أش�هر يف االعتق�ال اإلداري دون أن 
توج�ه هل�م أي هُتم أو يقدموا ملحاكمة، إن أطول م�دة اعتقال إداري أمضاها 

معتقل فلسطيني دون حماكمة حاليًا هي ثالث سنوات.

العلي�ا أو املحاك�م العس�كرية  م�ن جه�ة أخ�رى، تس�تطيع املحاك�م 
اإلرسائيلي�ة إصدار أوامر إبع�اد إىل خارج املناطق الفلس�طينية املحتلة أو إىل 
مناط�ق أخ�رى داخل املناطق املحتلة. ويمكن ملثل ه�ذا األمر أن يتم يف إطار 
تسوية سياسية معينة كام حدث عندما تم إبعاد 13 فلسطينيًا إىل دول أوروبية 
خمتلفة وإبعاد 26 فلسطينيًا إىل قطاع غزة يف إطار االتفاقية التي أبرمت إلهناء 
حصار كنيس�ة املهد يف بيت حلم، كام أن هناك س�ابقة أخرى يف العام2003م 
تتعلق بإصدار املحاكم العس�كرية اإلرسائيلية أوامر إبعاد إىل قطاع غزة بحق 

عدد من املعتقلني اإلداريني.

واملالح�ظ أن املعاملة القاس�ية التي يعاين منها ه�ؤالء األرسى من قبل 
س�لطات  االحتالل اإلرسائييل تعد انته�اكًا واضحًا لنصوص اتفاقية جنيف 

الثالثة.
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3 .1 .2 .2 أشهر السجون واملعتقالت اإلرسائيلية  ومدى اخلدمات 
املتوفرة

الفرع األول: السجون املعتقالت
س�جن نفح�ة الصح�راوي: ُيعد هذا املعتق�ل � والذي يق�ع يف صحراء 
النق�ب ويبع�د 100كلم عن مدينة بئر الس�بع و200كلم ع�ن مدينة القدس 
� م�ن أش�د الس�جون الصهيوني�ة وأقس�اها والغراب�ة يف ذل�ك إذا عرفنا أنه 
اس�تحدث خصيصًا للقيادات الفلس�طينية من املعتلقني يف خمتلف الس�جون 

إلخضاعهم للموت التدريي، وعزهلم عن بقية السجون األخرى.
ولقد أنش��ئ وافتت�ح هذا الس�ج�ن منتص��ف عام 1980م وكان يتسع 
ل� 120 أسريًا ومع مرور السنوات تم توسعته وبناء أقسام جديدة واآلن يتسع 
حلوايل 700 أس�ري، ومن الوهل�ة األوىل تربز بوضوح العقلي�ات احلاقدة التي 
صممت وس�امهت يف تش�ييد هذا املعتقل، وكام قالت املحامية »فلتسيا النغر« 
يف وصف هذا املعتقل »بأنه ال يمكن إال لعقل شيطاين أن يفكر يف إقامة سجن 
كه�ذا يف املكان املقفر البعي�د حيث ال يوجد بداخله ه�واء أو ضوء كافيان بل 

ضغط وحر قاتالن إذ يقىض املعتقلون 22 ساعة يوميًا داخل الزنازين«.
وللتعريف أكثر نورد جزءًا من رسالة األرسى يف سجن نفحة بعد أشهر 
قليل�ة م�ن افتتاح�ه »يا أهلنا .. يا ش�عبنا يف الوط�ن املحتل.. يا بني اإلنس�ان 
أين�ام كنت�م.. انق�ذوا أرواحنا فنحن ُنقت�ل عمدًا مع س�بق اإلرصار بحربة ما 
يس�مى بالقان�ون، هذا هو وضعنا.. ها نحن نع�اين ونضطهد 13 عامًا كاملة 
ندفع من صحتنا كل يوم رضيبة تعسفية جديدة، وال من ذنب جنيناه اللهم.. 
إال أنك�م أهلن�ا، هذه ه�ي جريرتنا.. وبن�اء عليها ال بد أن ندف�ع ثمن رابطة 
صلتن�ا معك�م، ثالثة عرش عام�ًا و نحن نطل�ب حتس�ني رشوط حياتنا، وأن 
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نعامل بنفس الرشوط التي يناهلا أي سجني هيودي عادي مهام كانت هتمته أو 
اجلريمة التي ارتكبها.

فمن يستطيع أن يصدق أننا يف قلب الصحراء بعيدًا عن كل عمران.. إال 
أن اهلواء الذي يش�اء حظه التعس أن يدخل الزنزانة.. ليس له منفذ كام يب 
للخروج! حيث ال توجد نوافذ للزنزانة التي يعيش فيها 8 �10 فلسطينيني.

لقد اس�تعاضوا عن النوافذ بس�تة خروم يف كل زنزانة مس�احتها جمتمعة 
ال تزيد عن نصف مرت مربع، وهي تقع بالقرب من السقف.. أي ال نستطيع 
أن ن�رى من خالهلا أي يشء...كام أهنا ال تس�مح بإدخال الضوء الطبيعي مما 
يستلزم اإلنارة بالكهرباء طيلة النهار، أما باب الزنزانة فهو من الصفيح مغلق 
بالكام�ل، وبالباب طاقة صغرية 20*20 س�م ثالثة قضبان س�مك كل منها 
2س�م وهذه الطاقة ال ُتفتح إال يف النه�ار وُتغلق يف الليل.. حتى يف أيام احلر 
اخلانق حيث تنقلب الزنزانة إىل حيز ضغط عنيف.. و تصبح أتونا ملتهبًا، ال 
ع�ون.. أمني! عملية فتحها 12  تفتح هذه الطاقة الصغرية.. والس�بب كام يدَّ

ساعة قد متت بعد � طلوع الروح � وَتَدُخل هيئة حمايدة)1(.
إنن�ا هنا نرد هذه القضية لتكونوا عىل علم ودراية بام يدور حولنا.. إن 
لنا س�ؤااًل نطرحه عىل اإلنسان أينام وجد.. أين ُتعطى رشوط هتوية شبيهة بام 
لدين�ا.. ألن�اس أغلبيتهم الس�احقة، حوايل 90% منهم لدهي�م أحكام مؤبدة 
م�دى احلياة؟ أب�واب صفيح وزنازين بال نوافذ، وازدح�ام مؤمل، ومعاملة ال 
إنس�انية م�ن كل وجوهها. إننا نخاطبك�م يا أهلنا ويا إخواننا.. ويا ش�عبنا.. 
أينام كنتم لتعرفوا هذه احلقائق.. وتقوموا بواجبكم جتاهنا.. من أجل ختفيف 

معاناتنا ما أمكن يف هذه الظروف القاسية..  
)1( مؤسسة الضمري لرعاية األرسى رام اهلل ، تقريرها الصادر بتاريخ 2007/11/19م، 

بقلم األستاذ حممود حسان.
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نناش�دكم أن ال ختذلونا فنحن بضعة منكم يا أهلنا.. نحن أبناؤكم .. ال 
ترتكون�ا نواجه املوت يف الصحراء.. ونحن ع�زل إال من إرادتنا، مل نخذلكم 
يومًا ولن نخذلكم، فال ختذلونا اليوم ما نريده اليوم هو.. هواء.. نعم هواء.. 
م�ا نريده ه�و أن نعطى نفس ال�رشوط التي تعطى للس�جني اليهودي، ثالثة 
عرش عامًا ونحن نطالب.. ولكن بال طائل، أوضاعنا تسري من يسء إىل أسوأ.
بع�د رحل�ة الع�ذاب يف املعتقالت من�ذ 1967م.. تكون »نفح�ة« مقرًا 
لن�ا.. قربًا مجاعيًا.. قربًا ألبنائكم.. »نفح�ة« املقر.. بال هواء.. بال هتوية.. بال 
إض�اءة طبيعي�ة.. بال أي جمال للرؤية.. من يص�دق أن القانون هنا هو أن من 
خيرج منا لإلدارة عليه أن يكبل باحلديد وأن يعصب عينيه.. مأساة .. مؤامرة 
تفوح منها رائحة احلقد عىل اإلنس�ان.. عملية قتل بأس�لوب جديد.. إال أننا 

ال يمكن أن نضع مصري حياتنا يف أيدي اجلالدين و نسلمهم أقدارنا«)1(.

1 ـ سجن بئر السبع املركزي
تم إنش�اء س�جن »إيشل« بئر الس�بع يف بداية عام 1970م وهو السجن 
األول يف إرسائيل الذي تم بناؤه ليس�تعمل كس�جن ويق�ع جنوب مدينة بئر 

السبع عىل طريق إيالت.
مل ختتلف إدارة س�جن بئر الس�بع، ع�ن باق�ي اإلدارات الصهيونية، من 
حيث فاش�يتها، لكن اليء امللفت للنظر أن إدارة سجن بئر السبع، حاولت 
إج�راء مجلة من التجارب ع�ىل األرسى، من خالل طرح برامج حوارية، مع 
بع�ض األدباء الصهاينة، أمثال ساس�ون تس�وميخ، لكن األرسى، بحس�هم 
الوطني واألمني، أفش�لوا األهداف الدنيئة لتل�ك احلوارات، مما دفع مديرية 

السجون لوقفها.

)1( مؤسسة الضمري لرعاية األرسى � التقرير السابق.
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ل كافة السجناء األمنيني عام 1984م، إىل باقي السجون واملعتقالت  ُرحِّ
وبق�ي الس�جن جلنائي�ني فقط، وبعد ع�ام 1985م، خصص قس�م لألرسى 
الفلس�طينيني األشبال وبعد عام 1987م، تم إنش�اء قسم عزل بئرالسبع من 
خالل حتويل قس�مي 7، 8 إىل قس�م العزل. ويوجد األرسى الفلس�طينيون، 
اآلن فقط يف قس�م العزل، وتستخدم باقي أقسام السجن، للسجناء اجلنائيني 
اليهود والعرب. أما الطاقم الذي يعمل يف الس�جن يتكون من 300 رشطي 

يتبعون إدارة مصلحة السجون من القطاعات املختلفة: األمن، اإلدارة.

2ـ أنصار 3.. معتقل املوت البطيء كيتسعوت)1(

لتتع�رف  جترب�ة  تعي�ش  أن  أو  زمني�ة،  حقب�ة  تع�ارص  أن  مه�اًم  لي�س 
ع�ىل جوهره�ا وتفاصيله�ا فق�د تتع�رف عليه�ا من خ�الل الوس�ائل املرئية 
واملس�موعة أو املق�روءة... أو قد حُيكى لك عنها من جي�لٍ عارصها.. وكل 
منا س�مع وق�رأ ورأى  العديد من املظاه�ر النازية والتي م�ر عليها عقود من 
الزم�ن تضاه�ي أضعاف أع�امر البعض من�ا.. وإحدى جتليات تل�ك احلقبة 
كان�ت معس�كراالعتقال الذي يقع يف صحراء النقب وس�مي »كيتس�عوت« 
والفلسطينيون أس�موه أنصار )3( وهو شبيه بمعسكرات االعتقال واإلبادة 
إب�ان احلقبة النازية ومل نقل صورة طبق األص�ل، فقد أضيف عليه ما ابتكرته 

العقلية الصهيونية من انتهاكات حلقوق اإلنسان وقمع حلريته.

يقع معتقل كيتسعوت يف صحراء النقب، ويتسع ألكثر من عرشة آالف 
معتقل، ونزالئه أكثر من مائة ألف )1988� 1996م(.

)1( مؤسسة الضمري لرعاية األرسى، التقرير السابق.
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لس�نا هنا بصدد احلديث ع�ن دوافع االعتقال وأهدافه، فهذه السياس�ة 
القديم�ة اجلديدة ُمورس�ت والزالت مت�ارس من قبل ق�وات االحتالل منذ 
احتالهل�ا لألرايض الفلس�طينية، ويف هذا اإلطار افتتح العديد من الس�جون 
واملعتقالت وعىل س�بيل املثال ال احلرص نفحة، عس�قالن، شطة، وجمدو، بئر 
السبع ،هش�ارون، عتليت وعرفر، أنصار 2.. الخ، لكننا بصدد احلديث عن 

هذا املعتقل الرهيب الذي أضيف للمعتقالت والسجون القائمة.

يف الس�ابع عرش من م�ارس عام 1988م، افتتحت س�لطات االحتالل 
معتقل كيتس�وت يف صح�راء النقب والذي أس�امه املناضلون الفلس�طينيون 
أنصار 3، هذا املعتقل خيضع إلدارة اجليش العسكرية وليس إلدارة السجون 

كام هو احلال يف باقي السجون اإلرسائيلية.

ويفتق�ر معتقل أنصار 3 ألدنى حقوق اإلنس�ان ويتن�اىف مع االتفاقيات 
واألع�راف الدولي�ة م�ن حيث موقعه اجلغ�رايف، حيث نصت امل�ادة 83 من 
الفصل الثاين يف اتفاقية جنيف )ال يوز للدولة احلاجزة أن تقيم املعتقالت يف 
مناطق معرضة بش�كل خاص ألخطار احلرب( وهذا املعتقل يقع يف جنوب 
البالد يف منطقة عسكرية بالقرب من احلدود املرصية وهو باألساس معسكر 

للجيش اإلرسائييل وتم إنشاء املعتقل بداخله.

كام يتناىف مع أبس�ط احلقوق الدنيا لإلنس�ان من حيث الرشوط احلياتية 
بكافة جوانبها الطبيعية القاسية حيث الربد القارس شتاًء واحلر الشديد صيفًاُ 

باختصار جو صحراء النقب غني عن التعريف.
وإذا ما حاولنا رس�م صورة خطية لشكله نجده عبارة عن معسكر مقام 
عىل مس�احة كبرية وُمقس�م إىل أقسام ويف كل قس�م عدة خيام حييطها أسالك 
ش�ائكة وس�ياج مرتفع وبني كل قس�م وآخر مم�رات للجيش وأب�راج مراقبة 
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أيض�ًا ويتج�ول اجلنود بني األقس�ام وه�م مدججني بالس�الح..وكل خيمة 
تتس�ع ل��26 »مش�طاح« � باللغة العربية � وهو اس�م الرير ال�ذي ينام عليه 

املعتقل. 
وبمجرد أن يصل املعتقل تبدأ رحلة األلف ميل من املعاناة بدءًا من حمو 
اس�مه وتس�ليمه رقاًم يتم التعامل ب�ه حتى يوم حتريره إن ح�دث ذلك، ومن 
ث�م يتس�لم احلاجيات األساس�ية من ب�رش،و5 بطانيات وصينية بالس�تيك 
ل�ألكل ويوض�ع داخ�ل القس�م، ف�ال زي�ارات لأله�ل ، وال ع�الج متوف�ر 
واألمراض منترشة خاصة اجللدية وآالم الظهر، وزيارات املحامني شحيحة 
وبحراس�ة ومراقبة جن�ود االحتالل، وه�ذه اإلجراءات تتناقض مع أبس�ط 
حقوق األرسى وفق اتفاقية جنيف )الس�امح للمحامي بزيارة األسري بحرية 
والتحدث معه دون وجود رقيب..( وانعدام آليات االتصال باخلارج املرئية 
منه�ا واملس�موعة واملقروءة، واألخ�رية كانت تتوفر عىل ف�رتات متباعدة مع 

الصليب األمحر أو املحامني أحيانًا.. ووجبات الطعام سيئة كاًم ونوعًا. 
يض�اف إىل ذلك االس�تفزازات املس�تمرة من قبل اجليش م�ن احتكاك 
مبارش وتفتيش�ات مس�تمرة حت�ت ذرائع واهي�ة، وفرض العقوب�ات الفردية 
واجلامعي�ة ألتفه األس�باب… وآن�ذاك طالبت العديد من اجله�ات القانونية 
واحلقوقي�ة املحلي�ة والدولي�ة وحت�ى اإلرسائيلي�ة منها إغالق ه�ذا املعتقل، 
إال أن الس�لطات اإلرسائيلي�ة مل ُتِع�ر اهتاممًا لكل ه�ذه الضغوط،ومع تطور 
االنتفاض�ة الباس�لة إزدادت اهلجم�ة اإلرسائيلي�ة الرشس�ة يف حماولة يائس�ة 
لقمعه�ا واعتقل املزيد وافتتحت أقس�ام جديدة وأصبح النقب يتس�ع ألكثر 

من 10 آالف معتقل.
 ويف تطور آخر وحتديدًا يف مارس 1990م، ابتكرت العقلية اإلرسائيلية 
»األقفاص« وهي عبارة عن أقسام حييطها اجلدران من كل االجتاهات وسقفها 
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من األسالك ذات الفتحات الصغرية وبدأت تضع هبا من تعتقد أهنم قيادات 
أو من حترضهم من السجون املركزية ممن بقي هلم فرتات قصرية، وهدفت من 
وراء ذل�ك قمعهم واحلد من تأثريهم عىل املعتقلني وأيضًا ملنع نقل الرس�ائل 
بني األقس�ام، ورغم أن املعاناة احلقيقية هي  أضعاف ما يوصف عرب كتاباتنا 
ه�ذه ألن القلم ال يرؤ عىل رس�م تلك املعاناة خاص�ة يف فرتاهتا األوىل.. إال 
أن األرسى واملعتقلني اس�تطاعوا ورغم اجل�راح أن يعلوا من املعاناة حافزًا 
للتط�ور والتقدم.. فعملوا عىل ترتيب أموره�م التنظيمية والثقافية وخاضوا 
العدي�د من اإلرضاب�ات عن الطع�ام وغريها من واخلط�وات االحتجاجية. 
وقدم معتقل أنصار3 العديد من الشهداء وبدأت قافلة الشهداء بعد أقل من 
6 ش�هور من افتتاح معتقل النقب وحتدي�دًا بتاريخ 1988/8/16م، حيث 
س�قط الش�هيدان أس�عد جرب الش�وا، وبس�ام إبراهيم الصمودي، برصاص 

حراس املعتقل خالل احتجاج املعتقلني عىل ظروف اعتقاهلم.

 وضم�ن اس�تحقاقات »أوس�لو« كان ال بد م�ن اإلفراجات السياس�ية 
وع�ىل دفعات واس�تمرت ه�ذه احلمالت إىل ما بع�د قدوم الس�لطة الوطنية 
بعدة شهور حتى أغلق يف عام 1996م، لكن ِذكراه املريرة بقيت حمفورة لدى 
كل نزالئه، ويف س�ياق هذه الذكرى املريرة هناك من املحطات التي هي حمل 
اعتزاز وافتخار هل�ؤالء املناضلني، وحينام يتحدثون عن تلك التجربة تلمس 
من حديثهم نشوة االنتصار خاصة إذا ما قورن وضعه حلظة االفتتاح ووضعه  
حلظة اإلغ�الق من حيث الرشوط احلياتية املعيش�ية والتنظيمية وكيف أراده 
االحتالل معس�كر قمع فتحول إىل مدرس�ة نضالية خُت�رج األفواج والروافد 

البطولية التي قادت االنتفاضة الباسلة)1(.

)1( املحامي حممود حسان، مؤسسة الضمري لرعاية األرسى، املرجع السابق.
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وخالل انتفاضة األقىص ش�نت قوات االحتالل محلة اعتقاالت واسعة 
ع�ىل املعابر واحلواجز العس�كرية التي تقيمها عىل الطرق الرئيس�ية والفرعية 
ومداخل املدن والقرى.. ومن خالل اقتحام القرى والبلدات ومدامهة املنازل 
واعرتاض مراكب الصيد الفلسطينية واعتقال الصيادين، ومن ثم التوغل يف 
مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية واختطاف األفراد من داخلها، ومل تكتف 
بذلك، ويف تطور غري مسبوق  منذ اتفاق أوسلو أقدمت قوات االحتالل عىل 
اجتي�اح ع�دة مناطق بدأهتا بطولكرم والبرية وتطورت بش�كل أكثر رشاس�ة 
لتجت�اح وتعيد احتالل مدن أخرى كرام اهلل وجن�ني ونابلس ضاربًة بعرض 

احلائط كافة األعراف والقوانني واالتفاقيات الدولية. 

وخالل هذه االجتياحات أقدمت عىل محلة اعتقاالت تعسفية وعشوائية 
طال�ت اآلالف م�ن املواطنني الذين تم زجهم يف الس�جون واملعتقالت التي 
مل تتس�ع هل�ذه األعداد اهلائل�ة )حينها وصل ع�دد املعتقلني أكث�ر من 9000 
معتق�ل( فأعادت س�لطات االحتالل يف نيس�ان عام 2002م، إع�ادة افتتاح 
معتقل كيتس�وت وزّجت به املئات من املعتلقني وعددهم اآلن جتاوز األلف 
معتق�ل، وبنف�س الظروف الت�ي كان عليه قب�ل أكثر من عرش س�نوات وفيه 
يواج�ه املعتقلون ظروفًا صعبة للغاية وظروفًا ال إنس�انية، وهذا دليل عىل أن 
العقلي�ة اإلرسائيلية هي نفس�ها إن مل تتغري لألس�وأ رغ�م االتفاقيات املوقعة 
م�ع الس�لطة الوطنية الفلس�طينية، كام أهنا دلي�ل عىل النواي�ا احلقيقية لقوات 

االحتالل العتقال املزيد من أبناء الشعب الفلسطيني. 

3ـ معتقل عوفر….. مقربة األحياء

مل يب�ق يشٌء يف ه�ذا الوطن إال وذاق مرارة االحتالل، فلم يس�لم البرش 
وال الش�جر وال حت�ى احلجر.. فكل ما هو فلس�طيني مس�تهدف ويقع أمام 
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ش�واخص االس�تهداف واألس�لحة اإلرسائيلي�ة األمريكية بكاف�ة أصنافها 
وأشكاهلا، فالعقلية اإلرسائيلية هي واحدة من حيث اجلوهر بالنسبة للتعامل 
مع الش�عب الفلس�طيني وإن اختلفت ش�كليًا يف بعض أوجه املعاملة، وهي 
ذاهت�ا واح�دة م�ن حيث التعام�ل م�ع أبط�ال املقاوم�ة واألرسى واملعتقلني 
الفلس�طينيني عموم�ًا وإن اختلف�ت أس�اليب االعتق�ال ومواق�ع الس�جون 
واملعتق�الت م�ن حي�ث الش�كل وامل�كان، فمنه�ا م�ا خيض�ع لرشط�ة إدارة 
السجون مثل نفحه واملجدل وبئر السبع، وأخرى ختضع للجيش اإلرسائييل 
أي لإلدارة العس�كرية مث�ل النقب، جمدو، عوفر.. وهنا أوجه التش�ابه كبرية 
في�ام بينهم، فهذه املعتقالت تعاين أكثر من س�ابقاهتا من حيث افتقارها للحد 

األدنى من رشوط احلياة اآلدمية)1(.
ومعتقل )عوفر( واحد من هذه املعتقالت التي ختضع لإلدارة العسكرية 
وأقيم عىل أرض تزيد مس�احتها عن 400دونم قرب بلدة بيتونيا، وُأنش�أ يف 

عهد االنتداب الربيطاين عىل فلسطني.
وعندم�ا احتلت إرسائي�ل الضفة الغربية وقطاع غ�زة والقدس الرشقية 
عام 1967م اس�تخدمته كمعس�كر للجيش اإلرسائييل وأطلق عليه معسكر 
»عوف�ر« عىل اس�م أح�د قادهتا ممن قادوا جيش�ها يف تلك احل�روب، وخالل 
االنتفاض�ة األوىل )1987� 1994م( ونتيج�ًة لألع�داد اهلائل�ة من األرسى 
واملعتقلني حولت قوات االحتالل جزءًا منه إىل معسكر اعتقال حُماط بكتائب 
من اجليش املدججني بالس�الح والعتاد، وزج�ت فيه آالف املعتقلني.. وبعد 
اتف�اق أوس�لو وإفرازات�ه وما رافقه�ا من إفراج�ات سياس�ية وتقليص عدد 

املعتقلني بقي كمعسكر للجيش اإلرسائييل.

)1( املحامي األس�تاذ حممود حس�ان، مؤسس�ة رعاي�ة األرسى التقرير الص�ادر بتاريخ 
2007/11/19 م. 
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وخالل انتفاضة األقىص وبعد االجتياحات اإلرسائيلية ملناطق الس�لطة 
الوطني�ة الفلس�طينية يف آذار امل�ايض واعتق�ال واختط�اف آالف املواطن�ني 
2002/4/1م  بتاري�خ  افتتاح�ه  إلع�ادة  االحت�الل  س�لطات  اضط�رت 
الس�تيعاب هذه األعداد اهلائلة، وحتتجز فيه اآلن ما يزيد عن األلف معتقل، 
وينقس�م معتقل عوف�ر إىل موقع�ني األول أطلق عليه »أ« وتتف�رع منه عرشة 
أقس�ام من بينها املطبخ املركزي جلميع األقس�ام، والثاين »ب« الذي ختصصه 
اإلدارة للمعتقلني اإلداريني دون سواهم، وتعاين كافة األقسام من االزدحام.
وخيض�ع املعتق�ل إلدارة اجلي�ش ولي�س إلدارة مصلح�ة الس�جون أي 
حلك�م عس�كري وال يم�ت بصلة للقوان�ني واألع�راف الدولي�ة التي تنص 
ع�ىل حقوق األس�ري واملعتقل الس�يايس، حي�ث أن إدارة ه�ذا املعتقل حتتكم 
للقوانني العس�كرية وحاالت الطوارئ والقوانني العرفية التي تتناىف وأبسط 
حقوق األرسى التي تنص عليها املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان بشكل عام 
واتفاقية جنيف بش�كل خاص، أي يفوق بس�وء رشوطه احلياتية وممارس�اته 
القمعية ما حيدث يف الس�جون التي ختضع إلدارة مصلحة الس�جون ويتشابه 

بشكل كبري مع معتقل النقب الصحراوي.
فأس�اليب إرسائيل يف االضطهاد والقهر ال ختتلف إن مل تتفوق عىل أكثر 
الدول فاشية ودكتاتورية يف العامل وإن ما تفرد له وسائل اإلعالم اإلرسائيلية 
من مس�احة للتغني بالديمقراطية وحقوق اإلنس�ان يشء، وما يامرس�ه جنود 

االحتالل وأجهزة األمن »الشباك« وإدارة السجون هو يشٌء آخر متامًا.
وش�هد ش�اهد من أهلها حي�ث ورد يف تقرير لعضو الكنيس�ت )زهافا 
جلنون( رئيس�ة كتلة مريتس يف الكنيس�ت اإلرسائييل أواخر العام 2001م، 
»أن�ه يوج�د م�ا ال يق�ل ع�ن ثامني�ة س�جون ال تصل�ح ألن يمكث فيه�ا بنو 
الب�رش«، وورد يف التقري�ر أيضَاً »أن حقوق اإلنس�ان فيام يتعلق بالس�جناء يف 
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اء الظروف السيئة التي يعيشها  هذه الس�جون ُتداس بَِقدم قاس�ية الوطأة جرَّ
هؤالء«)1(.

حي�ث يتم التعامل م�ع األرسى يف عوفر كرموز وأرق�ام عددية تذكرنا 
بعهد النازية بحيث ُيعطى لألس�ري منذ دخوله رقاًم خاصًا به ويري التعامل 
مع�ه ع�ىل هذا األس�اس، وَتفرض س�لطات االحتالل حالة من العزلة ش�به 
التام�ة ع�ىل املعتقل�ني يف معتقل »عوف�ر« وترف�ض اإلدارة الس�امح بوصول 
الصح�ف إليه�م، إال يف حاالت اس�تثنائية مع املحامني؟؟؟ نادرًا ما يس�مح 
للمحام�ني بزي�ارة املعتق�ل ومقابلة موكليهم وحتت رقابة عس�كرية مش�ددة 
وهذا يتناقض مع حقوق األس�ري املنصوص عليها يف اتفاقية جنيف )السامح 

للمحامي بزيارة األسري بحرية والتحدث معه دون وجود رقيب(.

وع�ىل الصعي�د الثق�ايف ترفض إدارة الس�جن الس�امح بإدخ�ال الكتب 
واملجالت للمعتقلني حيث خيلو السجن من تلك الكتب باستثناء عدد حمدود 
من روايات الكاتب السوري حنا مينا،ولكن أبطالنا مل يستسلموا هلذا الواقع 
املرير ويسعون جاهدين لتجاوز هذه املعضلة واستغالل أوقاهتم بام هو مفيد 
وتطوير إمكانياهتم وقدراهتم الثقافية والتنظيمية من خالل اجللسات الثقافية 

وتبادل املعلومات واملعارف وتثقيف بعضهم البعض.

ويعت�رب الوض�ع الصح�ي من أس�وأ م�ا يكون، حي�ث تع�اين احلاالت 
املرضية الصعبة من إمهال طبي متعمد، مما يدفع بعض هؤالء إىل كتم آالمهم 
وأوجاعهم بس�بب عدم توفر العالج املناسب، وهذا يتناىف واملادة )30( من 
اتفاقي�ة جنيف )جترى فح�وص طبية ألرسى احلرب م�رة واحدة عىل األقل 
يف كل ش�هر، ويش�مل الفحص مراجعة وتس�جيل وزن كل أٍس�ري والغرض 

)1( مؤسسة الضمري لرعاية األرسى، تقريرها الصادر بتاريخ 2007/11/19م.
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م�ن ه�ذه الفحوص هو ع�ىل األخص مراقب�ة احلالة العام�ة لصحة األرسى 
وتغذيته�م ونظافتهم وكش�ف األم�راض املعدية(، وكذلك امل�ادة )31( من 
ر يف كل معس�كر عيادة مناسبة حيصل فيها أرسى احلرب  نفس االتفاقية )ُتَوفَّ
عىل ما قد حيتاجون إليه من رعاية وكذلك عىل النظام الغذائي املناسب( )1(.

وعندم�ا حي�رض املم�رض تطل�ب إدارة الس�جن م�ن املعتلق�ني املرىض 
التوجه إىل بوابة القسم هبدف تقديم رشح عام يعانونه من أمراض وذلك من 
خلف القضبان واألسالك، ثم يطلب نفس املمرض من كل واحد منهم رقم 

اعتقاله.

ويف الي�وم التايل حُي�رضِ املمرض أو ضابط الس�جن األدوي�ة للمرىض، 
وهن�ا تكم�ن املفاجئ�ة حيث ال عالق�ة مابني امل�رض واألدوي�ة ويف الغالب 
حب�ات األكمول  تكون هي كلمة الر والتي تعالج وجع الرأس والرش�ح، 
لكنها  ال تعالج البواسري والسكري وضغط الدم..وهذا اإلمهال واالستهتار 
والتقص�ري يف تقدي�م الع�الج أدى إىل اس�تفحال األم�راض ل�دى العدي�د 
م�ن األرسى إذ يتحول املرض البس�يط إىل مرض مس�تعيص يظ�ل يعاين منه 
املعتق�ل طوال فرتة اعتقاله وحتى بعد حترره، ولقد أثبتت دراس�ة ماجس�تري 
باجلامعة اإلس�المية � للدكت�ور حممد الزير من برنامج غزة للصحة النفس�ية 
ع�ام 2001م بأن األعراض واألم�راض املزمنة واملس�تعصية والتي ظهرت 
ع�ىل األرسى املحرري�ن بحاجة إىل عمل فحوصات كامل�ة وبصورة روتينية 

كل فرتة من الزمن للتأكد من خلوهم من األمراض.

ويزدح�م معتقل »عوفر«  اآلن بالكثري م�ن املعتقلني املرىض ومنهم من 
اعتق�ل وهو مصاب برصاص االحت�الل اإلرسائييل وال زال دون عالج وال 

)1( راجع نص املادتني 30، 31 من اتفاقية جنيف الثالثة.
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زال�ت الرصاصات يف جس�ده مم�ا يعل منهم أموات�ًا مع وق�ف التنفيذ نظرًا 
للخط�ر احلقيقي الذي يته�دد حياهتم، واألطباء يعمل�ون مبارشًة من خالل 
اجلي�ش ويتعامل�ون مع املعتقلني عىل أهن�م أعداء وأحيانًا كثرية يس�تخدمون 

مهمتهم يف تعذيب املعتقلني وخلدمة اجليش.

وم�ن املالح�ظ ُش�ّحَة مياه ال�رشب النظيف�ة، والنقص يف م�واد النظافة 
الشخصية والعامة مثل الصابون واملواد املطهرة وتراكم القاذورات والنفايات 
مما أدى إىل انتشار احلرشات والزواحف والبعوض يف مجيع األقسام، وتلوث 

املفروشات والبطاطني وانتشار الروائح الكرهية.

إضاف�ًة إىل جتوي�ع املعتقلني وس�وء التغذية كاًم ونوع�ًا فمعظم األطعمة 
تفتقر للمواد الغذائية األساس�ية وتقترص عىل الربوتينات والنش�ويات والتي 
تكف�ل بقاء املعتقل عىل قيد احلياة فقط، مما أدى إىل تدهور األوضاع الصحية 
للمعتقل�ني، وحت�ى املطبخ يفتق�ر إىل أدوات الطبخ األساس�ية وال تتوفر فيه 
امل�واد الالزمة للنظافة وتعقيم أدوات الطهي، وكذلك العاملني فيه يفتقرون 

ألبسط ما قد حيميهم من خطر احلرائق. 

إن م�ا يتعرض ل�ه األرسى من مماطلة وتس�ويف وتفتيش�ات مس�تمرة 
والعب�ث بمقتنيات املعتقلني ومصادرة بعضها بحجة الفحص األمني وغالبًا 
ال تس�رتد، واإلجبار عىل االس�تيقاظ املبك�ر بحجة الع�د الصباحي األمني، 
وأحيانًا يتم إجراء تعداد لييل، بعد منتصف الليل � حتت ذرائع أمنية ، ويعترب 
ذلك تعذيبًا وعقابًا مجاعيًا جسديًا ونفسيًا هيدف إىل إذالل وإهانة املعتقلني. 

ناهيك�م ع�ن األوضاع االجتامعي�ة واحلرمان من زي�ارة األهل لفرتات 
طويل�ة بحج�ج أمنية واهي�ة وحرمان األطفال م�ن رؤية آبائه�م وإخواهنم، 
وإذا ُس�ِمح أحيان�ًا بالزيارات فهذا حيتاج إىل تنس�يق أمن�ي وحصول األهايل 
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� م�ن الدرج�ة األوىل � عىل ترصيح خ�اص حتى يتمكنوا م�ن جتاوز وعبور 
عرشات احلواجز العس�كرية املقامة عىل الطرقات والوصول للمعتقل وهذا 
بح�د ذاته معاناة ومش�قة وعذاب جس�دي ومعن�وي لألهل أيض�ًا، ناهيكم 
عن املامرس�ات القمعية واالستفزازات والتفتيشات املذلة التي يتعرضون هلا 
خ�الل ه�ذه الرحلة املريرة رحلة الع�ذاب واآلالم وأحيان�ًا يعودون لبيوهتم 
دون زيارة، وحتى األش�قاء داخل السجن حيرمون من رؤية بعضهم البعض 
)بحجة أمني�ة( فاملعتقلون يف »عوفر« حيرمون م�ن االتصال بالعامل اخلارجي 
س�واًء كانوا أهاليهم أو حماميهم، مما يعل األخبار عنهم ش�حيحة وباس�تثناء 

األخبار التي ينقلها املفرج عنهم والتي تقشعر هلا األبدان. 

هذه صورة مصغرة عن األوضاع يف معتقل عوفر العسكري ومِلا حيدث 
بداخله واسرتش�د هن�ا بام ورد يف إع�الن املنظامت األهلي�ة يف مؤمتر دوربان 
2001م، )إنن�ا ن�درك بأن الس�بب اجلذري األس�ايس النته�اكات إرسائيل 
املس�تمرة واملنظم�ة حلقوق اإلنس�ان بام يف ذل�ك خروقاهتا اخلط�رية التفاقية 
جنيف الرابعة لعام 1949م وعمليات اإلبادة اجلامعية والتطهري العرقي، هو 

وجود نظام عنرصي أال وهو نظام التمييز العنرصي اإلرسائييل()1(.

ويناش�د التقري�ر كاف�ة املؤسس�ات التي هتت�م وتعنى بحقوق اإلنس�ان 
وكافة املؤسسات األهلية املحلية والعربية والدولية لتوحيد اجلهود والتحرك 
الف�وري والعاج�ل لدع�م ومس�اندة األرسى وقضاياه�م العادل�ة يف كاف�ة 
الس�جون واملعتق�الت اإلرسائيلي�ة وإنق�اذ حياهت�م، فهم ش�هداء مع وقف 
التنفيذ وخاصة ُمْعَتقيل معسكرات اإلبادة، معسكرات اجليش، معتقيل عوفر 

وكيتسعوت النقب.

)1( اإلعالن الصادر عن املنظامت األهلية يف مؤمتر ديربان، سويرا، سنة 2001م.
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4 ـ سجن عسقالن املركزي

ُأنشأ سجن عسقالن املركزي يف عهد االنتداب الربيطاين.. كمقر لقيادة 
اجلي�ش الربيط�اين يف عس�قالن وحميطه�ا، وأيضًا كراي�ا الس�تقبال الوفود 

الربيطانية الرسمية.

وداخل رسايا عسقالن خصص جناح من املبنى كمركز حتقيق وتوقيف 
للث�وار بع�د هزيمة ع�ام 1967م، وحت�ول إىل مركز رشطة عس�قالن.. ومع 
تصاعد املقاومة الوطنية الفلس�طينية ضد االحتالل.. واالزدياد امللموس يف 
عدد األرسى، أصدرت قيادة اجليش اإلرسائييل، مرس�ومًا عس�كريًا بافتتاح 
سجن عسقالن املركزي، وذلك يف أواخر الستينات وحتديدًا يف عامي 1968 
� 1969م، وم�ع ازدياد األعامل الفدائية التي قام هبا الس�كان الفلس�طينيون 
وارتف�اع عدد املعتقلني منه�م دعت احلاجة الفورية إىل افتتاح س�جن هلؤالء 
املعتقلني، وقد تم تس�ليم املركز إىل مصلحة الس�جون وتق�رر أن يصبح هذا 

املبنى سجنًا يف الدرجة القصوى من األمن.

افتتح س�جن عسقالن املركزي الستقبال األرسى الفلسطينيني يف بداية 
ع�ام 1969م.. وكان االفتت�اح األكثر دموية، من خالل م�ا عرف بعد ذلك 
بتس�مية »الرشيق�ة« حي�ث أن األرسى كانوا يمرون من وس�ط طابورين من 
رشطة السجون من البوابة وصواًل إىل غرف وزنازين السجن، بينام اهلراوات 

تنهال عىل كامل أجزاء أجسادهم.

يقع )الس�جن( يف مدينة عس�قالن العربية املحتلة، جنويب مدينة املجدل 
ويقبع فيه قرابة األلف معتقل، حييط به سور يرتفع إىل حوايل ستة أمتار، حماط 
باألس�الك الشائكة.. إضافة إىل أبراج املراقبة ويشتهر بزنازينه الرطبة التي ال 

تدخلها أشعة الشمس، واحلرارة القاسية التي ال تطاق.
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وخُيَصص للمعتقل )األسري( � مرت ونصف املرت � والغرف دائاًم مزدمحة، 
تقول املحامية »فلتسيا النغر« عن هذا السجن.. يف كتاهبا »بأم عيني« عسقالن 
هو سجن للعقاب القايس، السجناء الذين ينقلون إليه ساملني منتصبي القامة، 

يصبحون بعد بضعة أسابيع حمطمني)1(.

ويوج�د يف س�جن عس�قالن أقس�ام أ + ب + ج + د + ح، وكذل�ك 
قس�م زنازين، ويقع ش�امل أقسام الس�جن، إضافة إىل جناح خاص بالشاباك 

اإلرسائييل، للتحقيق مع األرسى الفلسطينيني والعرب.

ويف عام 1979م، تم إنشاء قسم العار، والذي يقع يف الشامل الغريب من 
السجن، وكان يوضع يف هذا القسم األرسى املتعاونني مع الشاباك وإدارات 

السجون.

منذ افتتاح س�جن عس�قالن عام 1970م، فرض العمل اإلجباري عىل 
األرسى، حي�ث كان يتواج�د داخ�ل املعتقل خميطة + مكوى + عمل ش�بك 

متويه للدبابات.

أ ـ أشهر اإلرضابات يف سجن عسقالن

� إرضاب ع�ام 1970م واستش�هد يف ه�ذا اإلرضاب عب�د الق�ادر أب�و 
الفحم، استمر هذا  اإلرضاب أكثر من ثالثني يومًا.

� إرضاب ع�ام 1971م اس�تمر اإلرضاب م�ا يزيد عىل مخس�ة وعرشين 
يومًا، و ُعِلق لفرتة مل تتجاوز اليومني، ومن ثم واصل األرسى إرضاهبم 

ملدة 20 يومًا أخرى.

)1( فلتس�يا ال نفر، حمامية إرسائيلية، ذكرت ما ش�اهدته يف زياراهتا املتكررة للس�جون 
واملعتقالت يف كتاهبا املسمى )بأم عيني(، تل أبيب،ط 2006م.
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� إرضاب عام 1976م والذي استمر مدة 45 يومًا.

� إرضاب عام 1977م عن العمل ملدة شهرين.

ب ـ أشهر األحداث يف سجن عسقالن

أيلول 1985م.. حيث ش�نت إدارة الس�جن مدعوم�ة بالفرقة اخلاصة 
لقمع السجون، هجومًا وحشيًا عىل السجن هبدف مصادرة إنجازات احلركة 
الوطنية األس�رية، خاصة بعد عملية تبادل األرسى، والتي طالت العديد من 
قي�ادات وك�وادر احلركة الوطني�ة اأِلس�رية، و حدثت اش�تباكات عنيفة بني 
األرسى ودرك الس�جون، بعده�ا قام األرسى بإش�عال الن�ريان بالبطانيات 

والفرشات اإلسفنجية.

وقد ُأغِرق السجن بشكل كامل بالغاز املسيل للدموع وأصيب العرشات 
م�ن األرسى باالختناق وبج�راح خمتلفة إضافة إىل إقدام إدارة الس�جن عىل 
ع�زل العدي�د من قيادات الس�جن يف الزنازين،وترحيل بع�ض القيادات إىل 

سجن الدامون.

أهم ما ميز س�جن عس�قالن منذ افتتاحه وحتى ماي�و 1985م، أنه كان 
سجن شبه مغلق، حيث أن كل قاطنيه كانوا من أصحاب األحكام العالية.

وما زال يقبع يف س�جن عس�قالن مئات الفلس�طينيني األرسى والذين 
يصل عددهم  إىل حوايل األلف أسري.

5 ـ سجن كفار يونا

يقع ش�امل ت�ل أبيب وجن�ويب حيفا وبالضبط يقع س�جن كف�ار يونا يف 
منطق�ة »بيت لي�د« عىل الطريق ب�ني طولكرم ونتانيا داخ�ل اخلط األخرض � 
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وتم افتتاح رسايا كفار يونا عام 1968م، الستقبال أرسى الثورة الفلسطينية 
حيث كانت تستخدم قبل هذا التاريخ مقرًا عسكريًا للجيش اإلرسائييل.

يعت�رب هذا الس�جن معتقاًل باملعنى املتعارف علي�ه.. إذ يقوم بدور حلقة 
الوص�ل ب�ني الس�جن والتحقيق، فبع�د انته�اء التحقيق مع املعتقل�ني وقرار 
تقديمه�م للمحاكم�ة.. يص�ار إىل حتويله�م وتوزيعه�م ع�ىل بقية الس�جون 

األخرى.

ُأقيم هذا الس�جن الس�تيعاب »200« معتق�ل إال أن العدد الذي حيويه 
يزيد عىل »400« معتقل ينتظر معظمهم املحاكمة.

الغ�رف والزنازي�ن � غري متش�اهبة.. ففي الش�عبة »د« مث�اًل »3« غرف 
يوض�ع يف األول »12« معتق�اًل، ويف الثاني�ة »8« معتقل�ني، والثالث�ة »20« 
معتق�اًل، يف س�جن كفاريون�ا أيضًا ثالث ش�عب للس�جناء اليهود، وش�عبة 
خاصة للمحكومني العرب.. ويف الش�عب األخ�رى عدد كبري من املوقوفني 

اإلداريني الفلسطينيني الذين ينتظرون حماكمتهم.

وتعم�ل إرسائي�ل حالي�ًا عىل إنش�اء س�جن آخر يك�ون بدي�اًل عن هذا 
السجن يف مدينة الرملة.

6 ـ سجن شطة

تم افتتاح هذا الس�جن عام 1953م يف قلعة تايغرت ويف مبنى خان من 
أيام احلكم العثامين، ويقع هذا الس�جن يف غور بيس�ان جنويب بحرية طربيا.. 
حي�ث احل�رارة املرتفع�ة والتي تصل يف فص�ل الصيف ألكثر م�ن 40 درجة 

مئوية.
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حييط بالسجن جدار عال من األسمنت املسلح يصل ارتفاعه إىل حوايل 
3.70 م يعلوه سياج شائك وأبراج ستة للمراقبة.

يتمكن الس�جن من استيعاب 600 س�جني جنائي وأمني حيكمون عىل 
خمالف�ات خمتلف�ة، ويعت�رب املس�توى األمني يف هذا الس�جن ع�ىل درجة أمن 

قصوى. 

إىل جان�ب الغ�رف الصغرية، تنت�رش الزنازي�ن االنفرادية الت�ي يزج هبا 
املعتقلون السياس�يون، يقيض يف س�جن شطة س�جناء جنائيون، وأمنيون من 
العرب والفلس�طينيني، يضم أرسى من اجل�والن وجنوب لبنان وأرسى من 

القدس ومن عرب الداخل.

ويف عام 1958م، طرأ »مترد ش�طه« بحيث اس�توىل سجناء أمنيون عىل 
سجانني، خالل التمرد قتل سجانان: الكسندر يغر ويوسف شيفاح.

وحسب مصادر إدارة مصلحة السجون فإنه يعمل به 260 رجل رشطة 
تقريبًا من قطاعات خمتلفة: األمن، اإلدارة والعالج. 

7 ـ سجن كرمل )عتليت(

افتتح سجن »كرمل«  عام 1985م. وكان يف املايض سجنًا مؤقتًا، بسبب 
االزدحام الذي س�اد الس�جون يف ذلك الوقت، وسمي سجن »عتليت« ويف 
الس�نوات األوىل كان الس�جناء يقيمون يف اخليم. وقد بدأ االنتقال إىل املباين 
الثابت�ة ع�ام 1990م، وانته�ت هذه املرحلة ع�ام1991م، يقيم فيه س�جناء 
بالغ�ون مم�ن حيكم عليهم بالس�جن حتى ثالث س�نوات، أو ال تتجاوز املدة 

املتبقية من حمكوميتهم ثالث سنوات.
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يتس�ع السجن الستيعاب 500 س�جني تقريبًا، وهذا هو سجن الرجال 
األول التي كانت قائدته امرأة يف عام 1999م)1( )غوندار مشنيه داليا نري(. 

8 ـ سجن دامون

أقيم هذا السجن منذ زمن االنتداب الربيطاين يف أحراش الكرمل بحيفا 
� كمس�تودع للدخ�ان.. بحي�ث تم يف تش�ييده مراع�اة توف�ري الرطوبة حلفظ 
أوراق الدخان، وبعد عام 1948م.. وضعت إرسائيل يدها عليه وتم حتويله 
إىل س�جن، عندما أعلن )بخور ش�يطريت(، وزير الرشط�ة يف ذلك الوقت، 
بأنه ُيعترب س�جنًا، واالسم األصيل للس�جن كان »سجن حيفا � خميم دامون« 
وتعود ملكية املبنى يف األصل لعائلة عربية، حيث كانت عائلة كرمان العربية 

املسيحية من حيفا تستعمل هذه املباين.

ويف الس�جن )5( أجنح�ة لألرسى، وجن�اح واحد للس�جناء اجلنائيني 
الذين يعملون يف صيانة السجن.

ويض�م حوايل 500 معتقل، مع أنه ال يس�توعب أكث�ر من 300 معتقل 
فقط، بالرغم من إضافة العديد من الغرف والزنازين الضيقة إليه.

عن هذا السجن تقول الكاتبة اإلرسائيلية )لينا انجيد()2(:

»لقد رأيت س�بعة عرش س�جينًا يف غرف�ة واحدة.. بالرغ�م من أن ذلك 
اليوم، كان حارًا وخانقًا، ورائحتها نتنة كرهية، ويف الزاوية كومة من الفراش 

انظر تقرير الوحدة القانونية، مركز األس�ري الفلس�طيني، رام اهلل، تقريرها الصادر    )1(
سنة 2008م. 

)2( مق�ال بعنوان )أوض�اع األرسى يف معتقل دامون(، للكاتب�ة اإلرسائيلية لينا اجتيد، 
صحيفة هارتس، تاريخ 2006/4/8م.
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املصنوع من اإلس�فنج الرقيق، أما البطانيات فه�ي ممزقة ومهرتئة، عىل حافة 
احلائط كان العديد من السجناء واقفني.. مرصوصني صفًا واحدًا ومعظمهم، 
أعامرهم ال تتجاوز »17« س�نة، وعندما أنظر إليهم أراهم كس�مك الردين 

داخل علبة صغرية؟! 

أم�ا املرحاض.. تتابع الكاتبة اإلرسائيلي�ة .. فيقع يف الزاوية وهو عبارة 
عن ثغرة ُفتحت يف احلائط.. تستعمل يف حالة الوقوف، وبدون باب، املياه ال 
تصل إليه دائاًم، وقد أغلق هذا الس�جن عام 2000م ولكن بسبب األوضاع 

األمنية السائدة وانتفاضة األقىص تم إعادة افتتاحه عام 2001م.

9 ـ سجن املسكوبية

يق�ع يف مدين�ة الق�دس، يف القس�م الش�اميل، ضمن ما يس�مى املعس�كر 
الرويس أو س�احة الروس، ُأقيم يف عهد س�لطات االنت�داب الربيطاين وكان 
يع�رف بالس�جن املرك�زي يض�م ب�ني 30 و50 معتقاًل � خمص�ص للتوقيف 
واالعتق�ال، ويطلق عىل هذا الس�جن الذي يس�تعمل يف الغالب.. للتحقيق 
� اسم )املس�لخ( ويضم املوقوفني واملعتقلني إداريًا، والذين يقضون أحكامًا 

قصرية.

ُصممت الزنازين بطول مرت ونصف املرت، وعرض »80« س�م وارتفاع 
»4« م والنور الكهربائي يكون ساطعًا طوال اليوم إلرهاق األرسى.

ك�ام أن هن�اك غرف�ًا أخ�رى للتعذي�ب والتوقي�ف االنف�رادي � وغرفة 
مع�دة إلج�راء الفحوصات الطبي�ة.. إضافة إىل الغرف التي تس�تعمل منامة 

للمعتقلني.
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10 ـ سجن الرصفند

يع�د ه�ذا املرك�ز، معتق�اًل للتحقي�ق، ومكانًا ملامرس�ة أن�واع خمتلفة من 
التعذيب و اإلرهاب بحق املعتقلني الفلسطينيني.

يتألف من بناية كانت تستخدم يف عهد االنتداب الربيطاين � وتقسم إىل 
قسمني: األول � الزنازين وترشف عليها املخابرات � وهي خمصصة للتعذيب 
� و مس�احة الواحدة ال تتجاوز امل�رت املربع الواحد، بحيث ال يتمكن املعتقل 

من النوم.

القس�م اآلخ�ر � جمموع�ة م�ن الغ�رف، وه�ي أش�به بالزنازي�ن أيضًا، 
واملعلومات الصحية عن هذا  املعس�كر .. هي قليلة جدًا.. إذ أن الس�لطات 
اإلرسائيلية حتول دائاًم دون حضور رجال الصليب األمحر الدويل لزيارة هذا 
املعس�كر.. كام أن األس�ري عندما يل�ب إىل هذا املعس�كر.. يكون معصوب 
العينني.. وكذلك لدى خروجه منه..إال أن إفادات املعتقلني الذين ُأحرضوا 
إىل هذا املعتقل يس�تطيعون التعرف عىل مس�احة الزنازين، واملعاملة الس�يئة 
الت�ي يالقوهنا.. وأدوات التعذيب الت�ي ال يمكن للعقل البرشي تصورها.. 

إذ أهنا باستمرار ختضع ملا جدَّ وابُتكر من هذا الفن)1(.

وع�ىل هذا األس�اس فإن، مجيع األش�خاص الذين ت�م إدخاهلم إىل هذا 
املعس�كر.. هم من املعتقلني الذين ُيعدون بالنس�بة إلرسائي�ل من اخلطرين، 

واخلطرين جدًا.

)1( مقتطف�ات م�ن رابطة أطباء حلقوق اإلنس�ان، ديس�مرب 2001م، نق�اًل عن أجنحة 
احلركة األسرية لعام 2003م.
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11ـ معتقل كيشون )اجللمة(

يق�ع معتقل كيش�ون التاب�ع ملصلحة الس�جون يف مفرتق بل�دة »جلمة« 
ع�ىل الطريق الع�ام ما بني حيفا والنارصة، وتنتصب م�ن حوله اجلبال وتكاد 
فيه عن األنظار، يقع املعتقل يف الطابق الثاين،  األشجار اخلرضاء املحيطة به خُتْ
يف ع�امرة من عهد االنت�داب الربيطاين فوق مكاتب الفص�ل ملعتقل الرشطة 

وينقسم إىل قسمني.

ومعتقل كيش�ون خمصص لنوعني من املعتقلني: األول � معتقلون حتى 
هناي�ة اإلجراءات القضائية )موقوفون( وحمكومون جنائيون هبدف توزيعهم 
عىل الس�جون، أما النوع الثاين فيش�مل معتقلني وحمكومني يبيتون يف اجلملة 

عدة أيام وُيدعون للمثول أمام املحاكم يف منطقة الشامل.

12 ـ سجن الرملة

د، عىل بعد 2كم من هذا الطريق  يقع س�جن الرملة عىل طريق الرملة اللِّ
وُأنش�ئت رسايا الرملة عام 1934م، إبان االنتداب الربيطاين عىل فلس�طني، 

وقامت بتنفيذها رشكة سوليل بونيه الصهيونية.

بع�د قي�ام الكيان اإلرسائي�يل عام1948م، ت�م حتويل رساي�ا الرملة إىل 
مرك�ز للجي�ش اإلرسائييل، ويف عام 1953م، تم ختصي�ص جزء من الرايا 

كسجن للفدائيني الفلسطينيني إبان ظاهرة فدائي مصطفى حافظ.

بع�د االحت�الل اإلرسائي�يل ع�ام 1967م، مب�ارشة ت�م حتوي�ل الرايا 
بكاملها إىل س�جن مركزي للجنائيني اليهود إضافًة إىل األرسى الفلسطينيني 

وخصوصًا من منطقة القدس.
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تم إنش�اء مستش�فى داخل الس�جن تاب�ع ملديرية الس�جون اإلرسائيلية 
هب�دف معاجلة الس�جناء اليهود من أصحاب الس�وابق اجلنائية. وال ُيس�مح 

بعالج األرسى إال يف حاالت الطوارئ.

الحقًا تم إنشاء معتقل النساء »نفي تريتسا« حيث توضع فيه األسريات 
الفلسطينيات واجلنائيات اإلرسائيليات.

م�ن الناحية التارخيية بعد عام 1967م، فإن س�جن الرملة ُيعترب س�ّباقًا 
يف خ�وض اإلرضابات عن الطعام ففي مطلع عام 1968م، خاض األرسى 
يف س�جن الرملة إرضابًا مفتوح�َاً عن الطعام، وكان مطلبه�م الرئييس وقف 
االعتداء اجلس�دي، ونقلهم من الربكس�ات التي كانت عرض�ة ملياه األمطار 

وطفو املجاري املستمر.

ويف منتص�ف ع�ام 1968م، خ�اض أرسى الرملة إرضاهب�م الثاين عن 
الطع�ام وكان مطلبه�م الرئييس إدخال الدف�رت والقلم وَع�رْبَ مفاوضات مع 
الصلي�ب األمحر متت املوافقة عىل إدخال الدفرت والقلم، ويس�جل هذا س�بقًا 
ألرسى الرمل�ة قياس�ًا بالس�جون األخ�رى حيث احتاجت احلركة األس�رية 

لسنوات طويلة من النضال حتى تسنى هلا حتقيق هذا اإلنجاز. 

يعد س�جن الرملة املع�رب الرئييس للحركة بني الس�جون حيث أنه عادًة 
م�ا يتم وض�ع األرسى املنقولني من س�جن إىل آخ�ر يف »معي�ار« الرملة قبل 

إرساهلم إىل السجون األخرى)1(.

وس�جن الرملة حيوي س�تة أقس�ام كل قس�م منها عبارة عن سجن قائم 
بذاته  مستقل يف أنظمته وظروفه عن باقي األقسام األخرى.

)1( الوحدة القانونية، مركز األسي�ر الفلسطيني، تقريرها الصادر سنة 2008م.
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13ـ سجن أيالون

يق�ع س�جن »أيال�ون« يف منطقة الرمل�ة � اللد. وقد ُأنش�أ الس�جن عام 
1950 يف مبنى »تايغرت« الذي كان يف املايض مركزًا للرشطة الربيطانية.

14ـ معتقل نيتسان

كان�ت بداي�ة معتقل نيتس�ان يف منش�أ أقيم ع�ام1978م داخل س�جن 
»أيال�ون« وس�مي »معتق�ل الرمل�ة« ويف ع�ام 1981م اس�تبدل اس�مه إىل 
»نيتس�ان« عىل اسم س�جان غوندار روين نيتس�ان، الذي كان مديرًا للسجن 

حينئذ والذي قتل يف نفس العام. 

ُصمم هذا املعتقل الستيعاب حوايل 740 معتقاًل وسجينًا.

15ـ سجن نيفيه تريتسا

س�جن »تيفيه تريتسا« الذي ُأنشأ عام 1968م هو سجن النساء الوحيد 
يف إرسائي�ل، ودرج�ة األم�ن يف الس�جن ه�ي درجة قص�وى، وهو خمصص 

إلقامة 220 سجينة ومعتقلة من إرسائيل واملناطق الفلسطينية.

16 ـ مستشفى سجن الرملة

ويرقد يف مستش�فى س�جن الرملة العرشات من املعتقلني املرىض الذين 
يعان�ون م�ن أمراض خمتلف�ة حالة بعضهم خط�رية وحتت�اج إىل عالج خارج 
الس�جن، واش�تكى املعتقل�ون مرارًا من س�وء الرعاي�ة الطبية الت�ي يتلقوهنا 
خاص�ة وأن كث�ريًا منهم جرحى من جّراء إصابتهم قب�ل اعتقاهلم وحيتاجون 

إىل إجراء عدة عمليات جراحية.
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القس�م الغ�ريب وه�و قس�م الع�زل )ويقع حتت مباين مستش�فى س�جن 
الرملة(:

افتت�ح خالل االنتفاضة األوىل وحتديدًا ع�ام 1989م، وهو أحد أماكن 
الع�زل الرهيب�ة ويقع حتت األرض، والرطوبة فيه عالي�ة جدًا لدرجة الَعفن، 
وتصط�ف زنازينه عىل صف�ني يفصلهام ما تعلق يف س�قفه � أنابيب جماري يف 
األقسام العلوية التي تطفح عىل الدوام وتنبعث منها رائحة كرهية واحلياة فيه 

قاسية جدًا.

17  ـ معتقل جمدو

قام�ت )رابط�ة أطباء حلق�وق اإلنس�ان( بزيارة س�جن جم�دو من أجل 
الوقوف عىل جودة  اخلدمات الطبية للمعتقلني واحلفاظ عىل حقوقهم الطبية 
والصحي�ة، ومت�ت الزيارة عىل جولت�ني، األوىل كان�ت يف 4 يوليو 2001م، 
واجلولة الثانية يف 1 نوفمرب 2001م، وأصدرت تقريرًا يف ديس�مرب 2001م 
ح�ول ذل�ك، وألمهية التقري�ر وما ورد ب�ه وجدنا من األمهية بم�كان إدراج 

بعض حمتوياته)1(.

»س�جن جم�دو يوجد ب�ه باإلضاف�ة للمباين الثابت�ة 36 خيمة تس�تخدم 
كغرف س�جن، وكام هو مع�روف فإن إرسائيل خترق اتفاقي�ة جنيف  الرابعة 
والت�ي ه�ي طرف فيها من�ذ عام 1951م، وذلك بس�جنها الفلس�طينيني من 
س�كان املناطق يف داخل إرسائيل، حيث أن اتفاقية جنيف متنع نقل املوقوفني 

)1( مقتطفات من تقرير رابطة أطباء حلقوق اإلنسان � إرسائيل ، ديسمرب 2001م، نقاًل 
عن أجندة احلركة األسرية لعام 2003م.
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واملحكوم�ني )م�ن هم حتت احلامية � س�كان األرض املحتل�ة( ملنطقة الدولة 
املحتلة � إرسائيل«)1(.

الفرع الثاين: اخلدمات والزيارات

1ـ اخلدمات الطبية
يف سجن جمدو ال توجد خدمة اجتامعية أو صحة نفسية) طبيب نفيس � 
حملل نفيس � عامل اجتامعي( مثاًل السجني الذي ُيظِهر عالمات سلوكية غريبة 
ُيرس�ل لفحص س�ايكولوجي والطبيب الفاحص يقرر حتويله لفحص نفيس 
يف العفولة أو إعادته للسجن، والطبيب النفيس هو الذي يقرر وضع املريض 

يف املستشفى، ويف معظم احلاالت يعيدون السجني مع توصية باملتابعة.

»رابط�ة أطب�اء حلقوق اإلنس�ان« ح�ذرت يف املايض م�ن أن النقص يف 
العالج النفيس قد يؤدي إىل املوت، وأن عىل اجليش أن يكون مستعدًا لتقديم 
ه�ذا العالج أو لنقل الس�جني ملكان بمقدوره احلص�ول عليه أو اإلفراج عنه 

ليتم عالجه وسط جمتمعه.

2ـ الطاقية املزدوجة: ملن يتبع الطبيب؟؟؟

األطب�اء العاملون يف الس�جن يعملون مبارشة م�ن خالل اجليش.. هذا 
األمر يمس باستقالليتهم ويضعهم حتت ضغط يتناقض والتزاماهتم للمريض 
وحاجات�ه، لذل�ك يوج�د ميل إلخض�اع مصلح�ة الطبيب املعال�ج ملقاييس 
أمني�ة وأخرى للمؤسس�ة التي خيدمون فيه�ا والتي من خالهلا يت�م تقييمهم 

وحماسبتهم )ترقية � أجر � هوية مهنية، وشعور باالنتامء جلهة العمل..(.

)1(  من املعلوم أن اتفاقية جنيف الرابعة تتعلق بحامية املدنيني يف األرايض املحتلة.  
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ال يوج�د ش�ك أن ه�ذه املعضل�ة املنبثقة م�ن مكانة الطبي�ب العامل يف 
الرشط�ة تأخذ جهدًا أكرب عندما يكون احلديث عن طبيب عس�كري يتعامل 
مع أرسى فلس�طينيني )أعداء(، لذلك يف هذه احلالة ُينصح بفصل التش�كيلة 
الطبية عن اجليش وحتويلها ملسؤولية وزارة الصحة.. بسبب تعارض املصالح 

بني السجان و املريض.

رابطة أطباء حلقوق اإلنس�ان تقول:طبيبب الربتش�يمون � مدير العيادة 
بمعتق�ل جمدو � إلتقيناه باجلولتني وذكر أمامنا بأنه حمدود احلركة جدًا بإعطاء 
اخلدم�ات ل�ألرسى.. هنا تعلم�ت أنه يوجد طب مستش�فيات ويوجد طب 
آخ�ر طب س�جون.. وبع�د االنتهاء م�ن وظيفته بس�جن جم�دو، حتدثنا معه 
تليفوني�ًا وأض�اف قائ�اًل: من امله�م جدًا أن يك�ون متواجدًا طبيب�ان، طبيب 
عس�كري وآخ�ر م�دين، بالنس�بة للطبي�ب املدين لن تك�ون هناك قي�ود وهو 
يس�تطيع العمل حس�ب  القواعد الطبية، أما الطبيب العسكري فهو جزء من 
اجله�از العس�كري واألرسى ينظرون إليه عىل أن�ه أواًل وقبل كل يشء ليس 
طبيب�ًا، وم�ن أجل ك�ر حاجز الثقة ي�ب أن يكون الطبيب حتت مس�ؤولية 

وزارة الصحة وأن يرتدي الزي األبيض)1(.

3ـ زيارات األهل

املوقوفون إداريًا والسجناء األمنيون، ال حيصلون عىل زيارات أهل منذ 
اندالع االنتفاضة س�بتمرب 2000م، باس�تثناء فرتة قصرية )عدة أسابيع أثناء 
يولي�و2000م(. حقيقًة أن أرسى فلس�طني م�ن الضفة الغربي�ة وقطاع غزة 

)1( إف�ادة طبيب عس�كري إرسائييل ذكرها »لرابطة أطباء حلقوق اإلنس�ان« وأش�ارت 
إليها يف تقريرها الصادر عام 2001م.
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موج�ودون داخل منطق�ة إرسائيلية يف وضع صعب وغ�ري حمتمل لعائالهتم 
وهلم أيضًا.

ع�ىل العائالت الس�فر ملس�افات طويل�ة يف طريقهم إىل الس�جن، وقبل 
خروجهم للس�فر عليهم االهتامم )بواس�طة( الصلي�ب األمحر .. وباحلصول 
عىل تأش�رية دخول من مكاتب التنسيق واالرتباط )إجراء طويل ُمِذل( سببه 

أو مصدره أهنم موجودون خارج املنطقة املحتلة.
منذ اندالع انتفاضة األقىص يف س�بتمرب 2000م، كل زيارة كهذه حتتاج 
إىل تنسيق ملرور العائالت لعرشات احلواجز يف الضفة الغربية إنه إجراء معقد 

ومرير جدًا ، وأحيانًا بوضع أمني جديد يلغي تنسيقات سابقة.
الس�فر للس�جن � عرباحلواجز الكثرية � يطول أحيانًا ملدة عرش ساعات 
.. عندما خترج العائالت يف الس�اعة الثالثة فجرًا ويصلون السجن يف الساعة 
الواح�دة بع�د الظه�ر، ويف أعقاب ذلك ألغت الس�لطات األمني�ة الزيارات 
متام�ًا.. واملعاناة احلادثة للعائالت أيضًا يش�اركهم هب�ا األرسى الذين مل يروا 
نس�اءهم وأوالده�م ف�رتة طويلة للغاي�ة ومل تصلهم املالب�س أو احتياجاهتم 

الرضورية.
 ك�ام أن س�لطات الس�جون ال تس�مح ل�ألرسى باملكامل�ات اهلاتفية مع 
العائالت بعكس اإلجراءات املتبعة مع س�جناء إرسائيليني، هذا املنع يشكل 
خرقًا س�افرًا حلقوق األرسى وهو إجراٌء خطري للغاية يف فرتة ال ُيس�مح فيها 

بالزيارات.

4ـ رشوط النظافة والرصف الصحي

يف جناح األرسى األرسى األمنيني ُتعد املجاري مشكلة صعبة للغاية.. 
وخاصة يف جن�اح ب1، املجاري جتذب احلرشات بأنواعها البق والبعوض، 
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والعق�ارب والفئ�ران والت�ي عضت يومًا أح�د األرسى.. وتركي�ز النفايات 
املكشوفة يف أوساط اخليم ُيشكل هو أيضًا جذٌب لنفس ذلك الرضر.

العش�ب الكثيف والزبالة املوجودة بني األسالك كلها تستدعي الذباب 
والفئ�ران والثعاب�ني ويف زيارتنا للعيادة يف 1 نوفم�رب 2001م رأينا ثعبانًا يف 
إحدى الغ�رف، وُطِلب منا مغادرة املبنى عىل الفور، وبعد ميض وقت قصري 
اس�تدعى ضابط الصحة العامة صياد ثعابني والذي أمس�ك بالثعبان، اتضح 
أن الثعبان غري س�ام ولكن هذه احلادث�ة أكدت اخلطورة بالظروف املوصوفة 

أعاله)1(.

5 ـ االزدحام يف معتقالت األرسى

تبدو مشكلة االزدحام واضحة للعيان، فاخليم املخصصة لعرش سجناء 
يس�كنها عرشون، وأحيانًا ينام�ون خارج اخليمة، واالزدح�ام داخل اخليمة 
يؤدي لعدم االرتياح، ويضيف ممثل املعتقل: أن الشتاء جزء من حياة األسري 

الذي يضطر للنوم خارج اخليمة، ألنه ال يوجد مكان يتسع للجميع.

من توصيات أطباء حلقوق اإلنسان بالنسبة لظروف االعتقال)2(:

� ي�ب الس�امح بزي�ارة األه�ايل ل�ألرسى، ومنعه�ا يم�س بش�كل كبري 
بالعائ�الت وحتديدًا األوالد الذين ال ي�رون آباءهم فرتات طويلة، كام 

يعترب انتهاكًا حلقوق األرسى أنفسهم.

)1( رابطة أطباء حلقوق اإلنسان، التي أوردت إفادة ممثل املعتقل، يف تقريرها املنشور يف 
ديسمرب سنة 2001م.

)2( املرجع السابق، تقرير رابطة أطباء حلقوق اإلنسان.
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� عىل سلطات السجن السامح للمعتقلني باالتصال تليفونيَاً مرة أسبوعيًا 
وخصوصًا يف ظل انقطاع الزيارات.

� إصالح نظام املجاري.

� عدم إسكان األرسى يف ازدحام.. األمر املناقض للقانون.

� االهتامم واالنتظام برصف مواد التنظيف.

� تعيني ش�خص للصحة العامة من قبل إدارة الس�جن.. يكون مسؤواًل 
عن مكافحة احلرشات والقوارض واألشياء الضارة األخرى.

� األطب�اء العامل�ون بس�جن جمدو ي�ب أن ال يكونوا خاضع�ني للنظام 
األمني، وإنام لوزارة الصحة، ألن ذلك سيضمن أهنم سيعملون حلامية 

مصلحة السجني )املريض( وبام يتناسب وأخالقيات املهنة الطبية.

� أطباء من أجل حقوق اإلنسان تدعو اجلهاز األمني.. اإلفراج الفوري 
أو حماكمة كل املوقوفني اإلداريني واالمتناع عن االستخدام اجلائر هلذا 

اإلجراء التعسفي.

3 . 1 . 3  اجلوانب القضائية لإلعتقال واملحاكمة)1(

ختض�ع إج�راءات اعتقال الفلس�طينيني يف املناط�ق الفلس�طينية املحتلة 
وطريق�ة معاملتهم لسلس�لة من األوام�ر العس�كرية اإلرسائيلية، تصدر عن 
القادة العسكريني اإلرسائيليني للمناطق الفلسطينية املحتلة يف كٍل من الضفة 
الغربي�ة وقط�اع غ�زة، وبالرغم من إنش�اء املحاك�م املدنية الفلس�طينية التي 
ترافقت مع قيام السلطة الفلسطينية، إال أن األوامر العسكرية اإلرسائيلية ال 

)1( التقرير الصادر عن املركز الفلسطيني لإلعالم، تاريخ 2008/4/12م.
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زالت سارية املفعول يف هذه املناطق وهي القانون الفعيل الذي حيكمها، رغم 
انتهاكه�ا القان�ون الدويل والقانون اإلرسائييل نفس�ه، حي�ث ترفض املحاكم 
العسكرية اإلرسائيلية من جانبها تطبيق تعليامت القانون الدويل، بالرغم من 
أن القوان�ني الدولية ُتلِزم الدول املحتلة بتطبيقها، فمن املس�تحيل أن تتمكن 

هيئة دفاع من دحض االهتامات أمام حماكم االحتالل.

وحس��ب اإلج��راءات العس�كري�ة اإلرسائيلي�ة املطبق��ة ف�ي املناطق 
الفلسطينية، فإن الفلس�طينيني من سكان املناطق الفلسطينية املحتلة ُيقدمون 
للمحاكم العس�كرية حتى أولئك الذين يتم اعتقاهلم عىل خلفية قضايا مدنية 
عادية كحوادث الس�ري التي يتورط فيها إرسائيليون، هذا باإلضافة إىل حماكم 
االس�تئناف العس�كرية اإلرسائيلية التي تنظ�ر يف قضايا الفلس�طينيني الذين 
تعتقله�م س�لطات اجلي�ش اإلرسائييل، ومل يش�ذ عن هذه القاع�دة إال قضية 

األسري مروان الربغوثي والذي حوكم أمام حمكمة مدنية إرسائيلية)1(.

ُتَطبِ�ق املحاكم العس�كرية إج�راءات قضائية عش�وائية، ومُتي�ز حتى يف 
اإلجراءات املطبقة أمام هذه املحاكم، ويكفي أن نشري هنا إىل أن االعرتافات 
ه يف السجن،  التي ُتنتزع حتت التعذيب تكون كافية إلدانة طفل فلسطيني وَزجِّ
وتعتم�د مدة األحكام الصادرة عن املحاكم العس�كرية ع�ىل اجتهادات غري 

منطقية لتفسري األوامر العسكرية الصادرة عن القادة العسكريني.

وجت�در اإلش�ارة هن�ا إىل أن األوامر العس�كرية اإلرسائيلي�ة تعترب كافة 
املنظامت الفلس�طينية يف املناطق الفلسطينية املحتلة منظامت غري رشعية ومن 

ضمنها تلك املنظامت املنخرطة حاليًا يف حمادثات السالم مع اإلرسائيليني.

)1( املركز الفلسطيني لإلعالم، املرجع السابق.
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أواًل: التمييز يف القوانني
ختتل�ف قوان�ني االعتق�ال واالحتج�از العس�كرية املطبق�ة يف املناط�ق 
الفلس�طينية ع�ن تل�ك املطبقة يف إرسائي�ل فعىل س�بيل املثال ُيِمكن حس�ب 
األوامر العس�كرية اإلرسائيلية الس�ارية يف املناطق الفلس�طينية حاليًا اعتقال 
أي فلس�طيني ملدة ثامنية أيام دون عرضه عىل قاٍض حس�ب األمر العسكري 
الذي صدر يف آب عام 2003م، بينام ال َيس�مح القانون اإلرسائييل الس�اري 
ع�ىل املواطن�ني اإلرسائيليني اعتقال املواطن اإلرسائييل ألكثر من 24 س�اعة 

دون عرضه عىل قاض.
ك�ام يمك�ن ألي ق�اض عس�كري إرسائييل احتج�از الفلس�طيني بدون 
حماكم�ة ملدة 90 يومًا وإن مل يكن ذلك بش�كل متواص�ل، ويمكن متديد هذه 
امل�دة لثالثة أش�هر إضافية بأمٍر من  املستش�ار القضائ�ي اإلرسائييل للمناطق 
الفلس�طينية أو بأم�ر م�ن قاٍض عس�كري يف حمكمة اس�تئناف عس�كرية، مع 
العلم أن هذا االحتجاز خيتلف عن االعتقال اإلداري والذي يتم فيه اعتقال 
الفلس�طيني دون هتم�ة أو دون تقديم�ه للمحاكم�ة، بينام ال يس�مح القانون 
اإلرسائي�يل باحتج�از املواطن اإلرسائييل دون توجيه هتم�ة ملدة تزيد عن 15 

يومًا، ُيمكن متديدها ملدة 15 يومًا إضافية فقط)1(.
ومن األمثلة عىل التمييز يف القانون، منع املعتقل الفلسطيني من االلتقاء 
بمحامي�ه م�دة 60 يوم�ًا من تاري�خ االعتقال، بينام ال يس�مح القان�ون بمنع 

املواطن اإلرسائييل املعتقل من االلتقاء بمحاميه ملدة تزيد عن )15( يومًا. 
ويمك�ن كذل�ك مالحظ�ة التميي�ز يف األحكام الص�ادرة ع�ن املحاكم 
العسكرية اإلرسائيلية، فاألحكام التي تصدر عن املحاكم املدنية اإلرسائيلية 

)1( التقرير الصادر بتاريخ 2008/8/12م، املركز الفلسطيني لإلعالم.
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تك�ون أق�ل بكثري من تل�ك الصادرة ع�ن املحاكم العس�كرية، ك�ام تتفاوت 
األح�كام لنفس التهمة ما بني معتقل فلس�طيني أو س�جني إرسائييل، فيتلقى 
الفلس�طيني الذي توجه له هتمة القتل، حكاًم بالس�جن املؤبد، أما اإلرسائييل 
ال�ذي حياكم بنفس التهمة أمام حمكمة مدنية وحيكم بالس�جن املؤبد، فيقيض 

يف السجن فرتة أقصاها 20 عامًا، وأحيانًا تصل إىل 25عامًا.

وتوج�د عقوبة اإلع�دام نظريًا يف املحاكم العس�كرية، وإن كان تطبيقها 
نادرًا، فآخر مرة صدرت فيها عقوبة اإلعدام بحق معتقل فلسطيني كانت يف 

العام 1988م وإن مل تكن قد نفذت بالفعل. 

م�ن جان�ب آخر، يظه�ر التميي�ز أيض�ًا يف إمكاني�ة اإلف�راج املبكر عن 
القوان�ني  ال�ذي حياك�م حس�ب  املعتق�ل  املعتق�ل، فيمك�ن إط�الق رساح 
اإلرسائيلي�ة بعد قضائ�ه نصف مدة حمكوميت�ه، أما الفلس�طيني الذي حياكم 
حس�ب األنظمة العسكرية املطبقة يف املناطق الفلس�طينية، فيسمح له بتقديم 
طلب لإلفراج عنه بعد قضاء ثلثي مدة حمكوميته، ونادرًا ما يتم إطالق رساح 
معتقل فلس�طيني يف هذه احلالة، إن الفلس�طينيني يعانون من التمييز املامرس 
ضدهم أمام املحاكم العسكرية اإلرسائيلية حيث يتعرضون إلصدار أحكام 
ال منطقي�ة، وغري م�ربرة تكون يف الغالب خاضعة ملزاج القضاة العس�كريني 

الذين يرتأسون تلك املحاكم.

ثانيًا: حاالت اعتقال وأحكام مقارنة

اعتقلت )الفتاة س�ناء( ابنة األربعة عرش عامًا من س�كان مدينة اخلليل، 
بعد أن قامت ش�قيقتها الكربى بمحاولة طعن أحد املستوطنني بسكني، وقد 
وجهت هلا هتمة التخطيط لطعن مستوطن، ورغم أن املحكمة فيام بعد أقرت 
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أن سناء مل تنفذ خمططها، إال أهنا مل تكن تعلم سبب اعتقاهلا خالل فرتة توقيفها 
ومل تكن تعلم بام يدور حوهلا، كوهنا معزولة عن العامل. وبعد مخسة أشهر من 
اعتقاهلا، قامت إحدى املحاكم العسكرية املكونة من ثالثة قضاة وبعد ثالث 
س�اعات من املداوالت، بإصدار حكم بالس�جن الفعيل ملدة عام بحق س�ناء 
والس�جن أربع س�نوات مع وقف التنفيذ ، إن هذا يعني أهنا ستحكم مبارشة 

هبذه املدة كسجن فعيل يف حالة قيامها بأي عمل معاد لالحتالل)1(.

ومل تراع املحكمة س�نها الصغرية،ومل تقم وزنًا حلقيقة أهنا مل تنفذ العمل 
الذي خططت له، بقيت س�ناء طوال ي�وم املحاكمة مقيدة اليدين والرجلني، 
ومل يقدم هلا أي نوع من الطعام، وقد قام اجلنود بتقييد يدهيا يف كل حلظة كان 
يغ�ادر فيه�ا القايض قاعة املحكمة، ومل يس�مح لوالدها الذي كان جالس�ًا يف 

القاعة من التحدث إىل طفلته. 

من جه�ة أخرى، أصدرت حمكمة إرسائيلية عقوبتها بإجبار املس�توطن 
ناح�وم )37( عامًا من مس�توطنة بيت�ار عليت غري الرشعية ع�ىل العمل ملدة 
ستة أشهر يف خدمة املجتمع بعد إدانته برضب طفل فلسطيني يبلغ من العمر 
11عامًا حتى املوت، وحس�ب ما أفاد به شاهد عيان، فإن املستوطن املذكور 
اهن�ال بالرضب والركل عىل الطفل الفلس�طيني مس�ببًا له إصاب�ات قاتلة يف 
ال�رأس وكاف�ة أجزاء اجلس�د، كام أنه ق�ام برضبه عىل مؤخ�رة الرأس بكعب 

بندقيته.

وقد أدانت املحكمة العليا اإلرسائيلية املس�توطن املذكور بجريمة القتل 
بعد استئناف قدمه االدعاء العسكري ضد قرار املحكمة املركزية يف القدس، 
إال أن املحكم�ة العليا أق�رت حكم املحكمة املركزية بإجب�اره عىل العمل يف 

)1( املركز الفلسطيني لإلعالم، وزارة األرسة واملحررين، التقرير الصادر 2007م.
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خدم�ة املجتمع ملدة س�تة أش�هر وأضافت هل�ا غرامة بلغت س�بعة عرش ألف 
دوالر أمريكي)1(.

وخ�الل الف�رتة املمتدة ما بني الع�ام 1987م، بداي�ة االنتفاضة األوىل، 
وش�هر آذار م�ن الع�ام 2001م ق�ام املس�توطنون اإلرسائيلي�ون بقتل 119 
فلس�طينيًا يف األرايض الفلس�طينية املحتل�ة كان من ضمنه�م 23 طفاًل حتت 
سن السابعة عرشة. وتتضح تعقيدات النظام القضائي اإلرسائييل وتناقضاته 
م�ن خالل إج�راءات التحقيق�ات النادرة الت�ي أجريت حول ه�ذه القضايا 
ومن خالل األحكام املس�تهجنة التي صدرت ضد املس�توطنني املدانني بقتل 
فلسطينيني، وحس�ب تقارير مركز بيتسليم اإلرسائييل حلقوق اإلنسان الذي 
تاب�ع ه�ذه القضايا يف املحاكم، فإنه من ب�ني )89( قضية نظرت فيها املحاكم 
اإلرسائيلية، أدين )22( مس�توطنًا بجريمة القتل بينام ُأدين )6( منهم بالقتل 
غ�ري العمد، كام أن )7( أدينوا بالتس�بب باملوت، وأدين اثن�ان منهم بإطالق 
النار يف مناطق س�كنية وحيازة أس�لحة بدون الرتاخيص الالزمة، وقد حكم 
ع�ىل ثالثة فقط بالس�جن املؤب�د إال أن اثنني منهم حصلوا ع�ىل ختفيض ملدة 
احلك�م بحيث أصبحت ثالثة عرش عامًا وأحد عرش عامًا عىل التوايل، ورغم 
أن عقوبة القتل غري العمد تصل إىل عرشين عامًا حسب القانون اإلرسائييل، 
إال أن املستوطنني اللذين أدينا هبذه اجلريمة تلقيا حكاًم بالسجن ترتاوح ما بني 
س�تة أعوام وسبعة أعوام ونصف، ورغم أن عقوبة التسبب باملوت تصل إىل 
الس�جن ثالث سنوات، إال أن املس�توطنني السبعة الذين أدينوا هبذه التهمة، 
تلقوا أحكامًا غري منطقية بالس�جن ما بني 5إىل 18 ش�هرًا الثنني منهم، بينام 

)1( تقرير املركز الفلسطيني لإلعالم، وزارة األرسى واملحررين، غزة، 2007م.
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كانت العقوبة الصادرة بحق اخلمس�ة اآلخرين هي العمل يف خدمة املجتمع 
املحيل، كام تم إغالق )39( ملفًا دون اختاذ أية إجراءات)1(.

ويف املقاب�ل، ش�هدت الف�رتة املمت�دة م�ن كان�ون أول 1987م، وآذار 
2001م، مرصع 115 إرسائيليًا عىل أيدي فلس�طينيني يف املناطق الفلسطينية 
املحتل�ة، حي�ث تم التحقي�ق يف كل حادثة عىل حده ومل يت�م إغالق إال عرش 
ملفات فقط من هذه القضايا، وقد تلقى 33 فلسطينيًا أحكامًا بالسجن املؤبد 
إلدانته�م يف ه�ذه القضايا، دون أية إمكانية لتخفي�ف احلكم أو العفو عنهم، 
بين�ام أدي�ن فلس�طيني واحد بالقتل مع س�بق اإلرصار والرتص�د ومل ُيَدن أي 
فلس�طيني بالقتل غري العمد أو التس�بب باملوت نتيجة اإلمهال ومل يتم كذلك 
إس�قاط التهم�ة عن أي فلس�طيني باعتبار أنه كان يف حال�ة دفاع عن النفس، 
كام أن قوات األمن اإلرسائيلية قامت بقتل مخس�ة عرش فلس�طينيًا من املشتبه 
هبم قبل أن يقدموا للمحاكمة، ومل تتوقف األمور عند احلكم بالسجن بل إن 
منازل الفلسطينيني ال)22( املدانني تعرضت إما للهدم وإما لإلغالق الكيل.

ثالثـًا: املحاكم اإلرسائيلية أصـدرت 9 آالف حكم بحق األرسى خالل 
عام 2007م)2(

أك�د حمام�ي »مؤسس�ة الضم�ري لرعاي�ة األرسى وحق�وق اإلنس�ان« 
حممود حس�ان، أن املحاكم اإلرسائيلية، أصدرت 9آالف حكم بحق أرسى 

)1( دراس�ة ملركز بيتسليم اإلرسائييل حلقوق اإلنس�ان، نرشت يف القدس عام 2001 ، 
وتظهر هذه الدراسة مدى التمييز يف اإلجراءات واالختالف يف األحكام القضائية 

بني مرتكب نفس الفعل إذا كان إرسائيليًا أو فلسطينًا.
)2( مؤسسة الضمري لرعاية األرسى، رام اهلل، تقريرها  الصادر بتاريخ 2007/11/19، 

بقلم األستاذ املحامي حممود حسان.
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فلسطينيني خالل العام املايض، من أصل 9800 قضية قدمت إىل املحاكم يف 
نفس العام.

وخالل لقاء حاشد مع أهايل األرسى، نظمته مؤسسة الضمري يف مدينة 
الب�رية بعنوان »اعرف حقوقك« قال حس�ان كيف يمك�ن ملحاكم يعمل فيها 
500 شخص أن تنهي 9 آالف ملف »قضية« خالل عام واحد، مشريًا إىل أن 

امللفات مقسمة عىل النحو التايل: 
)3523( ملف�ًا أمني�ًا، و)1120( إخ�الاًل بالنظ�ام العام واملش�اركة يف 
املظاه�رات املس�ريات وكتاب�ة ش�عارات، و)1387( عدم حي�ازة تصاريح، 
)2304( خمالفات س�ري. وأوضح حس�ان، أن املحاك�م اإلرسائيلية، مجعت 
قراب�ة )12( مليون ش�يكل م�ن  الغرامات املالية الت�ي فرضتها عىل األرسى 

خالل عام 2006م.
وح�ول امللف�ات األمنية، أش�ار إىل أنه من أص�ل )3523( ملف أمني، 
، حصل فيها )20(  أهن�ت املحاكم اإلرسائيلي�ة التعاطي مع )2959( مل�فً
مواطن�ًا فق�ط ع�ىل ال�رباءة، في�ام مل يتم إص�دار أح�كام بح�ق )127( ملٍف 
ل�ألرسى. وأكد أن املحاك�م اإلرسائيلية أصدرت العام امل�ايض )16( ألف 

قرار متديد إداري بحق األرسى.
رابعًا: اهتامات جائرة)1(

إىل جان�ب قان�ون االعتق�ال اإلداري ال�ذي يتي�ح إمكاني�ة اعتق�ال أي 
فلس�طيني وملدة مفتوحة بس�بب ما يطلق عليه )أس�باب أمنية(، وعدم متكن 
الدف�اع من دح�ض هذه األس�باب لكوهنا تبق�ى رسية، إضاف�ًة إىل غموض 

)1( وزارة األرسى واملحرري�ن، املركز اإلعالمي الفلس�طيني، تقري�ره الصادر بتاريخ 
2008/4/12م.
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الترشيع�ات اإلرسائيلي�ة، فإن هناك ع�ددًا آخر من اإلج�راءات والتهم التي 
تعتمدها إرسائيل العتقال وإدانة الفلس�طينيني، مما يزيد يف كثري من األحيان 

درجة ومدة األحكام الصادرة عن املحاكم اإلرسائيلية. 
وم�ن األمثل�ة ع�ىل ذل�ك أن املش�اركة يف مهرج�ان ملؤسس�ة خريية من 
تل�ك املرتبط�ة بحرك�ة مح�اس يمك�ن أن يك�ون أساس�ًا لتهم�ة العضوية يف 
مجعي�ة تدع�م اإلرهاب، كام أن محل أو رفع علم فلس�طيني هو عمل ُيش�كل 
بح�د ذاته هتمة إلدانة الفلس�طينيني، وإزالة النفاي�ات واحلجارة التي يضعها 
اجلن�ود اإلرسائيلي�ون يف الطرقات بع�د مغادرهتم هو أيض�ًا عمل ُيعترب هتمة 
خمل�ة باألمن تؤدي إىل إدانة الفلس�طينيني، كام يعترب إط�الق النار يف األفراح 
واملناسبات بشكل احتفايل عمل هيدد أمن إرسائيل رغم أن مثل هذه األعامل 

عادًة حتدث يف مناطق السلطة الفلسطينية املصنفة مناطق )أ( . 
أما الط�الب الذين يش�اركون يف الدروس القرآنية الت�ي تنظمها حركة 
مح�اس، فإهنم حيكمون بالس�جن ملدة أربعة عرش عامًا عىل مش�اركتهم هذه، 
وتعت�رب املش�اركة يف املظاه�رات أع�اماًل خمل�ة بالنظ�ام الع�ام، إضاف�ًة إىل أن 
تقديم القهوة لش�خص من مؤسس�ة تعترب غري رشعية ُيع�د عماًل غري قانوين 
يتمثل يف تقديم املس�اعدة ملنظمة معادية ويش�كل أساس�ًا لتهمة حياكم عليها 

الفلسطينيون.

خامسًا: قانون املقاتل غري الرشعي خمالٌف للقانون الدويل)1(

أك�د املرك�ز الفلس�طيني للدف�اع ع�ن األرسى أن )قان�ون املقات�ل غري 
الرشع�ي( ال�ذي يقره االحت�الل يف حماكمه ضد أرسى قطاع غ�زة هو قانون 

)1( تقري�ر املرك�ز الوطني الفلس�طيني للدفاع عن األرسى واملعتقلني، املنش�ور بتاريخ 
2009/3/26م.
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اختذت�ه س�لطات االحت�الل لاللتفاف عىل القان�ون الدويل، وأن�ه ُيعد خمالفة 
رصحية لبنود املواثيق الدولية)1(.

وأوض�ح املركز الفلس�طيني للدفاع ع�ن األرسى يف بيان صدر عنه يوم 
)2009/3/26م(، أن قان�ون املقات�ل غ�ري الرشعي تم إق�راره بطريقة غري 
رشعية عام 2002م، من قبل س�لطات االحت�الل، وذلك من أجل احتجاز 
األرسى الفلس�طينيني دون حماكامت، مبينًا أنه وبموجب هذا القانون ُيسمح 
لرئيس األركان اإلرسائييل أن ُيصدر قرار اعتقال بحق أي مواطن فلس�طيني 
ألن�ه مقاتل غري رشعي، أي ال تنطبق عليه صفة أرسى احلرب حس�ب املادة 

الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م.

وأض�اف املركز الفلس�طيني أن »االحتالل منذ انس�حابه من قطاع غزة 
يف أيلول/ س�بتمرب 2005م، فقد صالحية إصدار أوامر اعتقال إداري بحق 
س�كان قطاع غ�زة، لذلك جل�أ إىل تطبيق قان�ون املقاتل غ�ري الرشعي هبدف 
عدم االعرتاف بحق املختطف كأسري حرب ومتارس بحقه كافة االنتهاكات 

وأساليب التعذيب دون ضوابط أو قيود)2(.

وال ريب بأن هذا الترصف غري الرشعي يعترب حتاياًل عىل القانون الدويل 
حيث أن األرسى الفلس�طينيني هم يف األس�اس مدني�ون، ويب أن يتمتعوا 
باحلامية القانونية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة، ولكن قانون املقاتل غري 
ع لالحتالل مواصلة اختطاف املواطنني من قطاع غزة إىل فرتات  الرشعي رشَّ

)1( انظ�ر التعلي�ق ع�ىل ه�ذا القان�ون: صحيف�ة اجلزي�رة الس�عودية، بعن�وان إرسائيل 
تس�تحدث )جوانتانام�و( ملعتقيل غزة يف صح�راء النقب، الع�دد 13268، تاريخ 

28حمرم 1430ه� � 2009/1/25م.
)2( املركز الفلس�طيني للدفاع ع�ن حقوق األرسى واملعتقلني، تقريره املنش�ور بتاريخ 

2008/9/26م. 
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مفتوح�ة، دون حتديد موعد إلطالق رساحه�م، ودون أن يلتزم بتقديم هتمة 
أو أدل�ة أو عرض ع�ىل املحاكم، حتى يتس�نى له التحقيق معه�م ملدد طويلة 

وتعذيبهم وانتزاع اعرتافات منهم بالقوة.

وع�ن اخللفية التارخيي�ة لقانون املقاتل غري الرشعي ق�ال املركز: إن هذا 
القان�ون اس�تخدم ألول م�رة يف الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة يف منتص�ف 
األربعيني�ات، وأن أمري�كا ال زال�ت تطبقه ع�ىل األرسى الذي�ن تعتقلهم يف 
سجن غوانتنامو وتتهمهم باإلرهاب، مؤكدًا عىل أن هذا القانون هو التفاف 
عىل القانون الدويل، وخمالفة رصحية لبنود املواثيق الدولية التي تتشدق الدول 
الغربي�ة بأهنا ترعاها وحتافظ عىل تطبيقها، ولكنها ال حترك س�اكنًا إزاء العدو 

الذي يرضب بعرض احلائط كل تلك القوانني.

ودع�ا املركز يف بيانه املجتمع ال�دويل أال يكيل بمكيالني، وأن خيرج عن 
حالة الصمت التي طالت، وأن ُيِلزم االحتالل باحرتام مبادئ القانون الدويل 

اإلنساين.

وكش�ف املركز الفلس�طيني أن هناك ع�ددًا كبريًا م�ن أرسى قطاع غزة 
انته�ت م�دة حمكومياهت�م وتم متدي�د اعتقاهلم حت�ت منطق ه�ذا القانون غري 
الرشعي، فقد تم تطبيق هذا القانون حتى اآلن عىل 17 أس�ريًا فلس�طينيًا من 
قطاع غزة، بينهم األسري نرص عياد الذي أمىض 7 سنوات يف السجون، وبعد 
إطالق رساحه رافقته خمابرات االحتالل حتى معرب بيت حانون »إيرز« وهناك 

تم إعادته إىل االعتقال مرة أخرى حتت قانون »املقاتل غري الرشعي«)1(.

)1( س�نتعرض للتفاصي�ل القانوني�ة ملفهوم )قان�ون املقاتل غري الرشعي عند دراس�تنا 
ألوضاع معتقيل غوانتانامو يف الفصل الثاين من هذا الباب(. 
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ومم�ن طبق عليهم ه�ذا القانون األس�ري حممد أبو جاموس م�ن القرارة 
رشق حمافظ�ة خ�ان يونس بع�د قضاء م�دة حمكوميته البالغة مخس س�نوات، 
واألس�ري أبو الش�اعر من دير البلح وسط قطاع غزة بعد قضاء مدة حمكوميته 
البالغة 4 سنوات ونصف، وكذلك األسري محادة النجار من مدينة رفح الذي 
أمىض أربع س�نوات ونصف انتهت مدة حمكوميته يف منتصف يناير من العام 
2008م، ثم فرض عليه االعتقال بموجب قانون املقاتل غري الرشعي عليه، 
وواصل االحت�الل احتجازه، وبنفس الطريقة ت�م معاملة األرسى حممد أبو 

عون ، رياض عياد، واألسري خالد سعيد،  فريد أبو ثريا. 
باإلضاف�ة إىل الع�رشات م�ن املواطنني الذي�ن اختطفوا خ�الل احلرب 

العدوانية األخرية عىل غزة )1430ه� / 2008� 2009م(.
وبع�د التحقي�ق العني�ف معهم باس�تخدام كاف�ة صن�وف التعذيب تم 
احتجازه�م حت�ت ه�ذا القانون ومن بينه�م الدكتور محدان عب�د اهلل الصويف 
)48 عام�ًا( املح�ارض يف اجلامعة اإلس�المية الذي اعتقل بعد اس�بوعني من 
ب�دء احل�رب من منزل�ه يف منطقة تل اهلوى جن�وب مدينة غ�زة، موضحًا أنه 
وبع�د أن عجز االحتالل عن إياد هتمة تدينه تم حتويله إىل املحكمة املركزية 
يف بئ�ر الس�بع الت�ي أصدرت حكمه�ا باعتب�اره )مقاتاًل غ�ري رشعي( حيث 
ادع�ت النيابة العام�ة الصهيونية بأن لدهيا ملفًا رسيًا ومعلومات اس�تخبارية 
عن�ه، وأن ل�ه ضلعًا يف نش�اطات محاس ض�د »االحتالل«، وه�ذه عبارة عن 
أكاذيب تس�تخدمها س�لطات االحتالل حتى تعطي نفسها املربر لالستمرار 

يف االعتقال.
وأع�رب املرك�ز احلقوق�ي ع�ن قلقه الش�ديد م�ن ترصف�ات االحتالل 
وخمالفته الواضحة لكافة املواثيق واألعراف الدولية خاصًة بانتهاكه الصارخ 
من خالل تطبيق هذا القانون اجلائر الذي يسمح لسطات االحتالل باحتجاز 
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األسري بعد انتهاء مدة حمكوميته لفرتات مفتوحة ودون حماكمة أو هتمة بحجة 
أن لديه ملف رسي ال يمكن ألحد االطالع عليه، ويعترب هذا القانون خمالفًا 

لكافة املواثيق الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة)1(.

3 .1 .4 اعتقال ومعاملة األسريات الفلسطينيات
أصدر األس�ري الس�ابق والباحث املختص بقضايا األرسى ومدير دائرة 
اإلحصاء بوزارة األرسى املحررين عبد النارص عوين فراونه )دراس�ة شاملة 

عن أوضاع وأحوال األسريات يف سجون االحتالل()2(.
أك�د فيه�ا أن ق�وات االحتالل اإلرسائي�يل اعتقلت منذ الع�ام 1967م 
أكث�ر م�ن ع�رشة آالف مواطنة فلس�طينية، من بينه�ن قراب�ة )700( مواطنة 
اختطفته�ن خ�الل انتفاض�ة األقىص، وبق�ي منه�ن لغاية اآلن يف الس�جون 

اإلرسائيلية )110( أسريات.
وأوض�ح فراون�ة أن الغالبي�ة العظم�ى منه�ن متواج�دات يف )س�جن 
تلمون�د(، ومخ�س أس�ريات منهن ق�ارصات مل يتجاوز عم�ر الواحدة )18( 
عام�ًا، كام أن بينهن أرامل والعديد من األمه�ات اللوايت تركن أطفاهلن دون 

رعاية.

أواًل: اعتقال ُمهني واحتجاز يف قبور

وأش�ارالباحث إىل ما يصاحب عملية اعتقال النساء من رضب وإهانة، 
وتوبي�خ وترويع، وذلك عدا تعرضه�ن يف مراكز التحقيق واالعتقال ملعاملة 

)1( مقال بقلم األستاذ رامي دعيبس، منشورات املركز الفلسطيني للدفاع عن األرسى 
بتاريخ 2009/3/26م.

)2( دائ�رة اإلحص�اء بوزارة األرسى املحررين، غزة، دراس�ة أعدها الباحث بقضايا األرسى 
عبد النارص عوين فراونة، تاريخ 2007/9/23م.
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قاس�ية وألصناف خمتلفة من التعذيب والرضب املربح دون مراعاة جلنس�هن 
واحتياجاهتن اخلاصة)1(.

كام أن جهاز األمن اإلرسائييل يسعى جاهدًا وباستمرار إىل ابتداع السبل 
إلذالهلن وقمعهن واملس�اس برشفهن وكرامتهن من خالل مرور الس�جانني 
يف أقس�امهن لي�اًل وأثن�اء نومهن، ويف كث�ري من األحيان يت�م اقتحام غرفهن 
ن من وض�ع املناديل  مب�ارشة لي�اًل وفج�أة من قب�ل الس�جانني دون أن يتمكَّ
كغطاء عىل رؤوس�هن، كام يتم يف أحيان أخ�رى متزيق املناديل واجلالبيب يف 

تعد صارخ عىل خصوصيتهن وكرامتهن)2(.

ولفت�ت الدراس�ة النظ�ر إىل تعم�د إدارة الس�جون وض�ع الس�جينات 
اجلنائي�ات اإلرسائيلي�ات يف نفس أقس�ام األس�ريات الفلس�طينيات، حيث 
يقمن بمضايقتهن بش�كل مستمر وإزعاجهن بالرصاخ أثناء أدائهن للصالة، 

وإطالق الشتائم واأللفاظ النابية وسب الذات اإلهلية.

ثانيًا: شهادات حية مؤملة ومريرة

ونوه الباحث يف دراس�ته إىل أن لديه العديد من الشهادات احلية لبعض 
األس�ريات الل�وايت تعرض�ن لالعتق�ال والتعذي�ب، وأورد بع�ض م�ا قالته 

)1( انظ�ر هبذا اخلصوص: حممود حج�ازي حممود، العنف اجلنيس ضد املرأة يف أوقات 
الن�زاع�ات املس�لحة، مطبع�ة الع�رشي، الن�ارش دار النهض�ة العربي�ة، القاه�رة، 

2007م. ص13 ومابعدها.
)2( يقول أمحد أبو الوفاء: تقرر قواعد القانون الدويل اإلنس�اين للنساء محاية خاصة كحاميتهن 
من كل صور اإلهانة الش�خصية أو االعتداء عىل الرشف أو االغتصاب أو التهديد به..، 
كتاب�ه: النظرية  العامة للقانون الدويل اإلنس�اين يف القانون الدويل والرشيعة اإلس�المية، 

دار النهضة العربية، القاهرة، 2006م، ص51.
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األس�رية املحررة )ف�ريوز عرفة( حيث اعتقلت ث�الث مرات وأمضت بضع 
س�نوات يف س�جون االحتالل اإلرسائييل وتعرضت لتعذيب قاس وَش�ْبح، 
ووضعت حتت دوش من املاء الساخن ثم نقلت إىل دوش ماء بارد، باإلضافة 
للحرم�ان من النوم والطع�ام والرضب املربح باهلراوات ع�ىل الرأس وباقي 

أنحاء اجلسد، مما أفقدها وعيها عدة مرات .

وتضي�ف »عرفة« وهي من قطاع غزة وتعمل مديرة مكتبة مجعية اهلالل 
األمحر بغزة »عندما شاهدت صور سجن أبو غريب مل اندهش، فلقد شاهدت 
ب�أم عيني كيف يقومون بتعرية األس�ري ورضبه أمامن�ا، وهتديدنا بأن مصرينا 
سيكون مثلهم« وتتأمل حني تتذكر أن إدارة السجون كانت جتربهم عىل ارتداء 
املالبس القصرية جدَاً واملمزقة والبالية والتي تظهر أكثر مما ختفي، ومع ذلك 
تق�ول: »علمن�ي الس�جن معنى الصم�ود والثب�ات وروعة احلي�اة اجلامعية، 
وعلمتني احلياة والتاريخ أن س�جون القهر واالحتالل إىل زوال وس�يأيت يوم 

ترشق فيه شمس احلرية«)1(.

ويف ش�هادة أخرى تفيد األسرية املحررة »أ.ح« بأهنا تعرضت ملحاولتي 
اغتص�اب ولتعذيب ق�اس ما زالت آثاره حتى اللحظة، رغم مرور س�نوات 

طويلة عىل حتررها.

األس�رية »ر.ع« تطرق�ت إىل حلظ�ة اعتقاهلا من البيت، ح�ني قام اجلنود 
وبش�كل مي�داين بتفتيش�ها تفتيش�ًا عاريًا، ث�م نقلت وهي مكبلة بالسالس�ل 
احلديدية ملعتقل املس�كوبية للتحقيق، وهناك جرى تفتيشها تفتيشًا عاريًا مرة 

أخرى.

)1( ش�هادة األس�رية املحررة فريوز عرف�ه، أوردها الباحث عبدالن�ارص فراونة، ضمن 
دراسة شاملة ألوضاع األسريات يف سجون االحتالل، تاريخ 2007/9/23م.
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وقالت إهنم وضعوها يف زنزانة فيها شباب، وعندما احتج الشباب عىل 
ذل�ك ادعى الس�جانون بأهنم وضعوها باخلط�أ ثم نقلوه�ا إىل زنزانة أخرى 

تشبه القرب، الفتًة إىل أهنا لشدة ضيقها مل تتمكن من مد ساقيها فيها.
األسرية »س،ص« ذكرت أهنا اعتقلت وهي حامل يف الشهر الثاين، أثناء 
االعتقال دامهوا منزهلا وأخرجوا من فيه وأجربوا الرجال عىل خلع مالبسهم 
عراًة أمام األطفال والنس�اء، أما هي، فقد أوقفوها بعيدًا عن النس�اء ومن ثم 
أمروه�ا بأن تدخل إىل غرفة متحركة مليئ�ة بكامريات التصوير وفيها جندي 
طلب منها أن ختلع مالبس�ها كاملة، فرفضت يف البداية، ثم ش�هروا الس�الح 
وهددوها بالقتل، ففعلت ذلك جمربة أمامه وحتت هتديد السالح، وأحرض هلا 

زيًا أبيض »أفرهول«، وبدأت رحلة التحقيق والتعذيب. 
وأشار فراونة إىل أنه وثق شهادات عديدة ومروعة ألسريات فلسطينيات 
معتقالت يف الس�جون اإلرسائيلي�ة أو حمررات، ومجيعه�ا تؤكد أن املحققني 
اإلرسائيلي�ني يتحرش�ون باألس�ريات وهيددوهنن باالغتص�اب، إذا مل يدلني 

باعرتافات)1(.

ثالثًا: زيارات األهل النادرة لألسريات تتم ووفق مزاج اإلدارة
بالنس�بة لزي�ارات األه�ايل، أك�دت الدراس�ة أهنا ن�ادرة وغ�ري منتظمة 
ويتخلله�ا العديد من املصاعب بدءًا من ركوب حافلة الصليب األمحر فجرًا 

وانتهاًء بالعودة يف ساعات الليل املتأخرة.
وتش�تكي األس�ريات من اإلجراءات التي تفرض عليه�ن خالل زيارة 
ذوهي�ن، حي�ث يمنعن من مصافحة األهل، وجترى الزي�ارة من خلف جدار 

)1( تقري�ر الباحث واألس�ري الس�ابق عبدالنارص فراونة، دراس�ة ألوضاع األس�ريات 
الفلسطينيات، مرجع سابق.
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بالس�تيكي حماط باألس�الك الش�ائكة، وتت�م وفق م�زاج اإلدارة الت�ي غالبًا 
م�ا تقوم بإلغائها بش�كل مفاجئ، أو منع األس�ريات من الزي�ارات كعقاب، 
وهن�اك أس�ريات منع�ت اإلدارة زيارهتن لف�رتات طويلة حتى إش�عار آخر، 

وهذه تشكل أكرب عقوبة تواجهها األسريات مما يزيد من معاناهتن.

رابعًا: زيارات أزواجهن وأشقائهن ممنوعة

متزوج�ات  األس�ريات  م�ن  العدي�د  أن  إىل  النظ�ر  الدراس�ة  ولفت�ت 
وأزواجهن معتقلون، أو أش�قاء معتقلني يف س�جون أخرى، وطالبت بعض 
األس�ريات مرارًا بزيارة أزواجهن أو أش�قائهن األرسى القابعني يف س�جون 
ومعتق�الت أخ�رى، إال أن إدارة الس�جون م�ا زال�ت ترف�ض طلباهتن وال 

تسمح هلن بالزيارات الداخلية.

خامسًا: ُأمهات ُينجبن يف األرس

وفق�ًا مل�ا رصده ووثق�ه الباحث فراونه يف دراس�ته فإن ثالث أس�ريات 
وضعن مواليدهن داخل األرس، خالل انتفاضة األقىص)1(.

مش�ريًا إىل أن القانون اإلرسائييل يسمح لألم برعاية طفلها وإبقائه معها 
يف السجن، حتى سن العامني فقط، ومن ثم يتم الفصل بينهام، كام حصل مع 

األسرية »عطاف عليان« ومن قبلها »منال غانم«.

ويؤكد الباحث وفقًا ملتابعة هلذا امللف أن حالة الوالدة داخل الس�جون 
مل تك�ن بش�كل طبيعي ومل حتَظ باحل�د األدنى من الرعاي�ة الطبية، وتتم حتت 

)1( دراسة ألوضاع األسريات الفلس�طينيات يف السجون اإلرسائيلية، أعدها الباحث 
عبدالنارص عوين فراونة، نرشت عام 2007م.
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حراسة عسكرية وأمنية مشددة، واألسرية مكبلة األيدي واألرجل باألصفاد 
املعدنية، ومل جتِر إزالة هذه القيود إال أثناء العملية فقط )عملية الوالدة(، ومن 
ثم ُيعاد تكبيلها بالسالس�ل احلديدية، وهذا خمالف جلميع األعراف الدولية، 
كام مل ُيسمح ألحد من أقارب األسرية باحلضور للمستشفى أثناء الوالدة، بل 
ومل يس�مح لزوج األسرية »س�مر صبيح« باحلضور وزيارة زوجته، وقد كان 

معتقاًل آنذاك يف سجن النقب الصحراوي.

وأك�د التقري�ر أن ه�ؤالء املواليد خل�ف القضبان ال حيظ�ون بأية رعاية 
ُتذك�ر، ب�ل حُيرم�ون من أبس�ط حق�وق الطفولة وأحيان�ًا تص�ادر حاجياهتم 
اخلاصة وألعاهبم الصغرية، وأحيانًا أخرى تتم معاقبة األسريات بسبب بكاء 

ورصاخ هؤالء األطفال.

سادسًا: اعتقال أمهات وزوجات املعتقلني واملطلوبني

معان�اة أخرى، تصاعدت خالل انتفاضة األقىص، تتمثل يف سياس�ة    
اعتق�ال أمه�ات وزوجات وأخ�وات املطلوب�ني واملعتقلني، هب�دف الضغط 
عىل املطلوبني إلجبارهم عىل تس�ليم أنفسهم، وعىل املعتقلني إلجبارهم عىل 
تقديم االعرتافات، كش�كل من أش�كال العقاب اجلامعي، ويف أحيان أخرى 
هددوا بعض األسريات األمهات باعتقال أطفاهلن للضغط عليهن يف حماولة 

منهم لنزع اعرتاف منهن.

سابعًا: أحكام قاسية

كام تطرق التقرير إىل اإلجراءات التعسفية املتبعة يف املحاكم اإلرسائيلية 
بحق األس�ريات، حيث تفرض تلك املحاكم أحكامًا قاس�ية عىل األسريات 

وصلت أحيانًا للسجن مدى احلياة عدة مرات.
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ثامنًا: األسريات الفلسطينيات اللوايت ما زلن يف السجون اإلرسائيلية)1(

أص�درت الوحدة القانونية يف نادي األس�ري الفلس�طيني تقريرًا مفصاًل 
عن أس�امء وأوضاع األسريات الفلسطينيات يف الس�جون اإلرسائيلية حيث 
أف�اد التقري�ر أن ع�دد األس�ريات الفلس�طينيات الل�وايت تبق�ني يف س�جون 
االحتالل بلغ 79 أس�رية، منه�ن 56 صدرت أحكام خمتلف�ة بحقهن، و18 

أسرية موقوفات و5 أخريات يقضني أحكامًا إدارية.

كام وأفاد التقرير أن عدد األس�ريات يف س�جن »هشارون« بقسميه 11، 
12 يبلغ 75 أس�رية ويف س�جن اجللمة يوجد 3 أس�ريات وهن آمنة منى من 
القدس وعبري عمرو من اخلليل وعائشة عبّيات  من بيت حلم، وأسرية واحدة 

يف عزل سجن الرملة وهي مريم طرابني من أرحيا.

تاسعًا: جتربة األرسى وصمودهم )1993 ـ 2000م( )2(

امت�ازت جتربة األرسى بع�د اتفاقية إعالن املب�ادئ بخوض النضاالت 
السياس�ية املطالبة باإلفراج عنهم عىل ضوء عدم ش�مولية االتفاقيات املوقعة 
ب�ني ق�ادة الس�لطة الفلس�طينية وحكوم�ة إرسائي�ل ملب�دأ اإلف�راج عن مجيع 
املعتقل�ني ووض�ع رشوط أمني�ة وسياس�ية ع�ىل ذل�ك، وجل�وء إرسائيل إىل 
اس�تخدام األرسى كورقة للمس�اومة واملقايضة لتحقيق مكاس�ب سياس�ية 
وأمني�ة، وانطل�ق نض�ال األرسى عىل قاعدة أهن�م أحق الن�اس بالتمتع بثامر 

)1( الوح�دة القانوني�ة، ن�ادي األس�ري الفلس�طيني، رام اهلل، الضف�ة الغربي�ة، تقريرها 
الصادر بتاريخ 2008/6/7م.

)2( دائ�رة اإلحص�اء ب�وزارة األرسى واملحرري�ن، غ�زة، التقرير الس�ابق الصادر عام 
2007م.
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الس�الم الذي ُوِقع بني طريف النزاع، وأن حتقيق السالم العادل يب أن ُيتوج 
باإلفراج عن مجيع األرسى دون متييز.

وعربَّ األرسى عن اس�تياءهم الش�ديد من فرض رشوط ومقاييس عىل 
عملي�ات اإلفراج عنهم أدت إىل اس�تثناء األرسى الذين قتلوا هيودًا وأرسى 
القدس وأرسى فلسطني 48 وأرسى املعارضة من أية عملية لإلفراجات، مما 
أدى إىل بق�اء احتجاز أعداد كبرية م�ن املعتقلني الذين يقضون فرتات زادت 

عن العرشين عامًا.

وقد خاض األرسى سلس�لة من إرضابات مفتوحة عن الطعام لتحقيق 
هدف التحرر من الس�جون لقيت جتاوبًا شعبيًا واسعًا يف الشارع الفلسطيني 

وانفجرت انتفاضات مجاهريية تضامنًا مع مطالب املعتقلني العادلة.

� خاض األرسى إرضابًا مفتوحًا عن الطعام عىل إثر توقيع اتفاقية القاهرة 
)غ�زة � أرحي�ا أواًل( بتاريخ 1994/5/4م احتجاج�ًا عىل اآللية التي 
ُنِفذ هبا الش�ق املتعلق باإلفراج عن مخس�ة آالف أسري فلسطيني حسب 

االتفاق، وكان إرضابًا قصريًا استمر 3 أيام )1994/6/21م(.

� دخل األرسى إرضابًا مفتوحًا عن الطعام وحتت ش�عار )إطالق رساح 
مجيع األرسى واألس�ريات دون استثناء( وقد اس�تمر 18 يومًا، وجاء 
لتحريك قضيتهم السياس�ية قب�ل مفاوضات طاب�ا1995/9/28م. 

)1995/6/18م(.

� خ�اض األرسى إرضاب�ًا مفتوح�ًا عن الطعام اس�تمر 10 أي�ام عىل إثر 
قيام إرسائيل باإلفراج عن 150 س�جينًا جنائي�ًا ضمن صفقة اإلفراج 
ع�ن )750( أس�ريًا وفق اتفاقي�ة »واي ريفر« وعش�ية زي�ارة كلينتون 

للمنطقة. )1998/12/5م(.
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� خ�اض األرسى إرضابًا مفتوحًا عن الطعام اس�تمر 30 يومًا احتجاجًا 
عىل سياسة العزل والقيود والرشوط امُلذلة عىل زيارات أهايل املعتقلني 

الفلسطينيني.

عارشًا: املطالب األساسية لألرسى املرضبني عن الطعام

� وقف سياسة التفتيش العاري وامُلذل.

� وقف سياسة فرض غرامات مالية عىل األرسى.

� السامح جلميع األرسى بزيارة ذوهيم هلم.

� وقف سياسة إبعاد األرسى من سكان الضفة إىل قطاع غزة وإىل خارج 
البالد.

� إلغاء سياسة اقتحام غرف األرسى وتدمري حاجياهتم ومصادرهتا.

� وقف السياسات القمعية واالعتداء عىل األرسى ألتفه األسباب وإهناء 
سياسة العزل االنفرادي واجلامعي.

� حتس�ني رشوط غرف احلجز بإزالة ألواح الصاج من النوافذ والس�امح 
بفتحها وزيادة مواد التنظيف.

� زي�ادة م�دة اخل�روج للس�احة اخلارجي�ة وختفي�ف االكتظ�اظ داخ�ل 
الزنازين.

� السامح لألرسى األشقاء بالتواجد مع بعضهم يف نفس الغرفة.

� حتس�ني الع�الج الطبي وتوف�ري أطب�اء متخصصني وإج�راء العمليات 
اجلراحية ملن حيتاجها.
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� السامح لألرسى باالنتساب للدراسة.

� السامح بإدخال الكتب واملواد الثقافية والرسائل.

� حتسني الطعام والسامح لألرسى بطهي طعامهم بأنفسهم.

ويف خت�ام التقري�ر ناش�دت »وزارة األرسى واملحرري�ن« املؤسس�ات 
الدولية الفاعلة التدخل العاجل إلنقاذ حياة األرسى داخل السجون، وتوفري 
احلامية هلم من اعتداءات س�لطات الس�جون، والتي ختال�ف كافة املعاهدات 
الدولي�ة، كام ناش�دت ال�وزارة منظمة أطباء بالح�دود، إلرس�ال جلنة طبية 

بشكل عاجل لالطالع عىل أوضاع األرسى املرىض يف سجون االحتالل.

وأش�ري إىل أن هناك عددًا من الس�جون واملعتقالت كانت تس�تخدم يف 
املايض )سجن عزة املركزي � سجن جنيد � سجن اخلليل � أنصار2( ولكنها 
ُأغلق�ت ألهن�ا تقع يف املناطق الفلس�طينية التي انس�حبت منه�ا إرسائيل وتم 

تسليمها للسلطة الوطنية الفلسطينية.

3 .1 .5  مقابر األرقام
مقابر األرقام.. س�فر آخر وحمطة أخرى يف معاناة الش�عب الفلسطيني، 
إذ س�قط كثري من الشهداء الفلس�طينيني عالوة عىل شهداء الدول العربية يف 
عملي�ات بطولية ومل يعرف مصريهم.. وقد تناقل ش�هود عيان عىل أن هناك 
مقابر للشهداء أقامها الصهاينة ودفنوا اجلثث فيها وتم وضع أرقام عىل قرب كل 
ش�هيد، ويش�ري هذا الرقم إىل ملف خاص تم االحتفاظ به وحيوي هذا امللف 
معلومات عن الش�هيد وعمليته البطولي�ة..، وملقابر األرقام قصة أكثر إيالمًا 
فأهايل الش�هداء حرموا من إلقاء نظرة ال�وداع األخري عىل أبنائهم كام حرموا 
م�ن زي�ارة قبورهم ودفنهم يف أرضه�م املباركة التي جبلت بدماء الش�هداء. 
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وتش�ري مؤسس�ة التضامن ال�دويل يف تقرير هلا حول املفقودي�ن إىل الغموض 
والتعتي�م الذي حتيط به الس�لطات الصهيونية مصري جثثه�م والعراقيل التي 
تضعه�ا للحيلول�ة دون احلصول ع�ىل معلومات حول الش�هداء واملفقودين 

وأماكن وجودهم. 
ونقل�ت املنظم�ة ع�ن مص�ادر إرسائيلي�ة تأكيده�ا عىل وج�ود مقربتني 
للش�هداء الذين س�قطوا خالل اشتباكات مع قوات االحتالل ومن أهم هذه 

املقابر التي تعترب بمثابة مناطق عسكرية مغلقة)1(:
1� مق�ربة ج�ر بن�ات يعقوب: ق�رب احلدود الس�ورية الفلس�طينية ش�امل 
فلس�طني، وتقع هذه املقربة عىل بعد 500 مرت غرب جر بنات يعقوب 
ع�ىل الطريق بني منطق�ة اجلليل وهضب�ة اجلوالن بالقرب م�ن كيبوتس 
غ�دوت، وهي حماطة باألس�الك الش�ائكة والالفت�ات التحذيرية، ومن 
الواض�ح أن الش�هداء الذين يقتلون يف هذه املنطق�ة يري دفنهم يف هذه 
املق�ربة، وق�د وجدت فيه�ا أرقام فقط تش�ري إىل أصح�اب اجلثث، وتم 
إحص�اء نح�و )41( ق�ربًا. وأحيانًا تالح�ظ الوحوش وال�كالب تنبش 
وتتج�ول يف هذه املق�ربة، حيث متكن أحد املصوري�ن وهو يعمل ضمن 

شبكة BBC من تصوير أجزاء هلذه املقربة املغلقة. 
2� مق�ربة جر دامية يف غور األردن: وتق�ع هذه املقربة عىل احلدود اجلنوبية 
والوسطى رشقي اجلدار األمني مع األردن، وظلت احلكومة اإلرسائيلية 

متنع الوصول إليها أو زيارهتا وتعتربها منطقة عسكرية مغلقة. 
وكان�ت أول مرة تس�مح فيه�ا الس�لطات الصهيونية بزيارة ه�ذه املقربة   
بتاريخ 1994/1/9م. وحتيط  هبذه املقربة األسالك األمنية املكهربة يف 

)1( خ�رض املش�ايخ، املفق�ودون واألرسى يف الس�جون اإلرسائيلي�ة، املرجع الس�ابق، 
ص125-124 . 
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منطقة جر دامية يف غور األردن، وكذلك جدار فيه بوابة حديدية مغلقة 
عليه�ا الفتة كبرية كتب عليها بالعربية »مق�ربة لضحايا العدو«، ويوجد 
فيها ما يقرب من 100 قرب لش�هداء س�قطوا يف اشتباكات بعد اجتيازهم 
للح�دود ع�رب األرايض األردنية، وعدٌد منهم س�قطوا خالل االنتفاضة 
األوىل. وحتم�ل هذه القبور أرقامًا م�ن 3500-5107 ، وقبورها مثلثة 
الش�كل مبنية بحجارة رمادية اللون وترتفع فوق كل قرب منها لوحة عىل 

وتٍد صغري حتمل الرقم املذكور. 
3� مق�ربة »ش�حيطة« يف قري�ة وادي احل�امم بج�وار مدين�ة طربي�ا: يف اجله�ة 
الش�املية من املقربة ينترش ح�وايل ثالثني مقربة فردي�ة ُأحيطت باحلجارة 
بدون ش�واهد، وضعت فوقها لوحات معدنية حتمل أرقامًأ ثبتها اجليش 
الصهيوين بعضها تالش�ى مع توايل الس�نني. أما وس�ط املق�ربة فقد تناثر 

زهاء عرشين رضحيًا بني قبور أهايل املنطقة بدون شواهد أو أرقام. 
غ  شهود عيان قالوا إن دوريات للجيش الصهيوين كانت تصل القرية وُتَبلِّ  
باعتزامه�ا جلب عدد من اجلثامني لدفنها يف املقربة، فيس�ارع االهايل إىل 
حفر القبور اس�تعدادًا لدفن الش�هداء الحقًا. وقد دفن س�بعة شهداء يف 
يوم واحد عام 1968. وتراوحت أعامر الش�هداء الذين قاموا بعمليات 
بطولي�ة ما ب�ني 20 و 45 عام�ًا وكانوا يرت�دون ثيابًا مدنية أو ثيابًا ش�به 
عس�كرية بل�ون زيتي، وأحيانًا كان�ت اجلثث مش�وهة لفداحة اإلصابة، 
وكان اجلن�ود الصهاينة يلبون اجلثامني يف توابيت خش�بية وأحيانًا كانوا 
ُيلزم�ون األه�ايل بعدم فتحه�ا ودفنها كام ه�ي، وحيرموهنم م�ن الصالة 

عليها. 
4�  الس�جن الري رقم 1391 :س�جن 1391 ، بناية ُمشيدة من اإلسمنت 
يف وس�ط »إرسائيل«، يتوس�ط »كيبوت�س« قرية تعاونية اس�تيطانية ُترى 
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بصعوب�ة يف أع�ىل التل�ة، ألهن�ا حماط�ة باألش�جار احلرجي�ة واجل�دران 
املرتفع�ة. ُبرجا مراقبة ُتوفرا احلراس�ة العس�كرية واملراقبة املكثفة ملحيط 
املنطق�ة. يبدو الس�جن من اخلارج كأي مركز رشط�ة بناه الربيطانيون يف 
الثالثين�ات من الق�رن املايض إبان انتداهبم لفلس�طني، وُتس�َتغل أغلب 
هذه األبنية كقواعد عس�كرية، ويش�ار إىل هذه األبنية من خالل الفتات 

ُطرق ُيكتب عليها أرقامًا فقط. 

السجن 1391 ، القريب من اخلط األخرض،أي احلدود ما بني إرسائيل 
والضف�ة الغربي�ة ما قبل ع�ام 1967م، خُمتلف عن غريه من الس�جون، فهو 
لي�س بم�كان معّرف ع�ىل اخلرائط، كام تم حم�وه عن الص�ور اجلوية وكذلك 
إزال�ة الفتة الطرق املرقمة مؤخرًا، وقد منعت الرقابة اإلعالم اإلرسائييل من 
احلديث عن مجيع ما ذكر حول موقع السجن ، مع قول احلكومة اإلرسائيلية 
ب�أن التكت�م والرية رضوري »ملنع إحل�اق الرضر بأمن الدول�ة«. وبناًء عىل 
ش�هادات املحامني، ف�إن الصحفيني األجان�ب الذين أفش�وا رس املعلومات 
ح�ول هذا الس�جن مهددي�ن باإلبعاد م�ن )إرسائي�ل(. لك�ن، وبالرغم من 
حماوالت احلكومة فرض تعتيم إعالمي، تم تريب معلومات حول أحداث 
ُمرعب�ة جرت يف هذا الس�جن عىل م�دى عقٍد من الزمان ك�ام وصفته إحدى 

الصحف)1(. 

فني  يف ترشين األول من العام 2003م، ويف تقرير صدر عن جمموعة حُملَّ
م�ن اخل�رباء القانوني�ني الدوليني، يرأس�ها ريتش�ارد غولدس�تون، قايض يف 
حمكمة جنوب أفريقيا الدستورية والذي كان مدعيًا عامًا يف املحكمة الدولية 
ح�ول جرائم احلرب التي ارتكبت يف يوغس�الفيا الس�ابقة ورواندا، وصفوا 

)1( مقال للكاتب جوناثان كوك، عن صحيفة عامل السياسة، فرنسا، 2004/12/8م. 
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فيه معس�كر االعتق�ال يف غوانتانامو الذي يدعى معس�كر اعتقال إكس راي 
)X-Ray( أي األش�عة حتت احلمراء »باحلفرة الس�وداء« التي خيتفي فيها كل 
من يدخلها، بحيث ُيردون من مجيع حقوقهم اإلنس�انية التي منحتهم إياها 
اتفاقيات جنيف. كام أفاد التقرير بأنه »ليس بإمكان الدول احتجاز املعتقلني، 
الذي�ن يصبحون مس�ؤولني عنه�م، يف املناط�ق اخلارجية عن نطاق الس�لطة 

القانونية ألي من املحاكم الدولية«)1(. وأضاف التقرير:

وبالرغ�م م�ن أن س�جن 1391 اإلرسائي�يل مل حي�ظ بأي ش�هرة مقارنة 
بالس�جن األمريكي، فإنه ينتهك القوانني الدولية واإلنس�انية بش�كٍل أفظع. 
وع�ىل عك�س معس�كر االعتق�ال األمريك�ي )X-Ray( ال يع�رف اجلمهور 
مكان السجن اإلرسائييل؛ وليس هناك صور فوتوغرافية قريبة أو حتى بعيدة 
امل�دى للمحتجزي�ن فيه كالت�ي أخ�ذت للمحتجزين يف حجريات معس�كر 
غوانتانام�و. وبخ�الف معس�كر االعتق�ال األمريك�ي، مل يفح�ص أو يفتش 
الس�جن »اإلرسائي�يل« رق�م 1391 مطلقًا من قب�ل هيئة مس�تقلة )مثل هيئة 
الصلي�ب األمح�ر الدولية(، ويعترب ما حيدث يف هذا الس�جن لغ�زٌ غامٌض يف 

عامل الغيب. 

كان بإم�كان الق�ايض »غولدس�تون« اإلع�الن بأن�ه كان حيتج�ز داخل 
معسكر االعتقال )X-Ray( حوايل 662 إنسانًا ، لكن ال أحد، باستثناء عدد 
قليل من الرس�ميني من قادة األمن واحلكوم�ة اإلرسائيلية، يعرفون كم عدد 
املحتجزين يف سجن 1391 الري، الشهادة التي أدىل هبا عدد من املعتقلني 

السابقني يف ذلك السجن تفرتض بأن السجن مزدحم باملعتقلني. 

)1( تقري�ر ص�ادر ع�ن جمموع�ة م�ن اخل�رباء القانوني�ني الدولي�ني، يرأس�ها ريتش�ارد 
غولدستون، نيويورك، عام 2003م.
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بعد أربعة ش�هور عىل املرة األوىل التي ُأبيح فهيا بوجود ذلك الس�جن، 
الزلن�ا حتى اآلن ننتظر م�ن املحكمة )اإلرسائيلية( أن تص�در قرارًا جترب فيه 
احلكومة عىل نرش أية معلومات قيِّمة حول هذا السجن. »أي شخص يدخل 
هذا الس�جن خيتف�ي، ومن املحتمل لألبد«، كام تق�ول املحامية )اإلرسائيلية( 
ليئا تسيمل، واملتخصصة يف الدفاع عن الفلسطينيني، وتضيف«: ال فرق بينه 

وبني سجن يديره الديكتاتوريون العنرصيون من جنوب أفريقيا«)1(. 
املعلوم�ات القليلة املتوفرة تش�ري إىل أن أس�اليب التحقيق تش�تمل عىل 
التعذي�ب النفيس واجلس�دي وبش�كل روتين�ي. املعتقل مصطف�ى الديراين، 
وال�ذي اختطف ع�ىل يد الق�وات )اإلرسائيلي�ة( اخلاصة من لبن�ان يف العام 

1994م، واعرتفت )إرسائيل( مؤخرًا بنقله إىل السجن 1391. 
لق�د كان أول رشٍخ يف التكتم )اإلرسائييل( حول هذا الس�جن جاء عىل 
ي�د املحامية »تس�يمل« ، بعيد االجتياح العس�كري )اإلرسائييل( ملدن الضفة 
الغربية ضمن عملية الس�ور الواقي، يف نيس�ان 2002م. ومنذ ذلك الوقت، 
يبدو أن هذا السجن استخدم بشكٍل مكثف الحتجاز املعتقلني العرب، عىل 
األغلب من األردنيني، اللبنانيني، السوريني  واملرصيني. وليس من املعروف 
ك�م ع�دد الذي احتجزوا يف هذا الس�جن، جلنة أنصار الس�جني يف النارصة، 
أش�ارت إىل أن�ه يوجد )15( أس�ريًا من جنس�يات أجنبية وعربي�ة ُفقدوا من 

السجالت اإلرسائيلية للمعتقلني الفلسطينيني املحتجزين لدهيا.
وهنال�ك العدي�د م�ن عمليات االختط�اف، وبالتحديد م�ن لبنان، من 
املف�رتض أن )إرسائي�ل( قام�ت هب�ا. أربعة أش�خاص اختف�وا يف بريوت يف 
الع�ام 1982م، مل يعرف مصريهم قط. وتطالب عائالهتم )إرسائيل( بتقديم 

معلومات عنهم دون جدوى. 
)1( املحامية اإلرسائيلية ليئا تسيمل، مقال منشور يف صحيفة هآرتس سنة 2001م. 
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وُبَعيد االعتقاالت اجلامعية التي جرت يف شهر نيسان من العام 2002م، 
والتي أدت إىل زيادة عدد ُمنشآت االعتقال اإلرسائيلية إىل أقىص حد، ُأرسل 

أيضًا عدد من املعتقلني الفلسطينيني إىل السجن رقم 1391 . 

وكان اختف�اء هؤالء املعتقل�ني حُيجب يف خضم الف�وىض العارمة التي 
عّمت بس�بب النش�اط العس�كري اإلرسائييل الكاس�ح للمناطق الفلسطينية 
حت�ى ترشين األول من الع�ام 2002م، وقد طالب�ت املحامية )اإلرسائيلية( 
»ليئا تس�يمل« ومنظمة حقوق إنس�ان إرسائيلية »مهوكيد« بمعلومات حول 
هذا السجن يف املحاكم. كام تقدموا بطرق قانونية مطالبني بإظهار الفلسطينيني 

املفقودين للتأكد من أهنم ما زالوا عىل قيد احلياة)1(. 

وم�ن موض�ٍع ح�رج، اعرتف�ت الس�لطات )اإلرسائيلية( ب�أن الرجال 
املفقودين كانوا حمتجزين يف الس�جن الري لكنه�ا مل تعِط أي تفاصيل، لقد 
أحال�ت )إرسائي�ل( مجي�ع املطال�ب ملزيد م�ن املعلومات إىل »م�ادي هرب« 
رئيس ش�عبة مكافحة اإلرهاب امللحقة بس�جن »كيشون« بالقرب من حيفا، 
ومن�ذ ب�دء تقدي�م العرائ�ض املطالب�ة باملعلوم�ات أو بغريه�ا م�ن املطالب، 
اعرتفت السلطات اإلرسائيلية باحتجاز عدد قليل من الفلسطينيني يف سجن 
1391، بالرغم من أن معتقلني آخرين ُكُثر قالوا بأهنم سبق وكانوا فيه  ثم تّم 
نقلهم منه. وتّدعي )إرسائيل( بأنه تم نقل مجيع املعتقلني إىل س�جون عادية، 
وأن واحدًا منهم، بش�ار جاد اهلل، )50 عامًا(، رجل أعامل من نابلس، قد تم 

اإلفراج عنه. 

لق�د ت�م اعتقال بش�ار ج�اد اهلل وابن عّمه حمم�د ج�اد اهلل، )23 عامًا(، 
ع�ن ج�ر الّلنب�ي، بع�د أن عربوا احل�دود م�ا ب�ني )إرسائي�ل( واألردن يف 

)1( املحامية اإلرسائيلية ليئا تسيمل، صحيفة هارتس، املرجع السابق. 
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2002/11/20م، ك�ام أدىل املعتق�ل املحرر حممد جاد اهلل بش�هادة قال فيها 
إنه »أجرب عىل االعرتاف بأنه عضو يف حركة محاس بس�بب التعذيب الش�ديد 

الذي تعرض له«. 

ووص�ف األس�ري املحرر بش�ار جاد اهلل ش�هورًا عدة أمضاه�ا يف العزل 
الق�ايس، وبأنه احتجز مع ُأناس مل يس�بق أن رآهم ق�ط، ومل يعرف خلفيتهم، 
لقد أرهبوه. زنزانته الضيقة، 2م مل يكن هلا أي نافذة، وُدهنت جدراهنا باللون 
األس�ود، وكان هناك مصباح خافت ييضء الزنزانة 24 س�اعة يف اليوم. لقد 
رفض�ت إدارة الس�جن زيارة املحامي له، كام مل يس�مح له بالتق�اء أي معتقل 
آخر، وقيل له أنه حُيتجز »عىل القمر« عندما س�أل أحد الس�جانني عن مكان 
احتج�ازه. مل يك�ن ُيس�مح ل�ه برؤي�ة أي يشء خ�ارج زنزانته. يقول بش�ار: 
»لق�د أج�ربوين ع�ىل وضع عصبة ع�ىل كلتا عين�ي يف كل مرة خيرج�وين فيها 
م�ن الزنزان�ة... كان عليهم تعصيب�ي إذا ما نقلوين إىل م�كان آخر مثل غرفة 
التحقيق أو عيادة الس�جن... ال يزيل�ون العصبة أبدًا إال إذا كنا داخل املكان 

املغلق«)1(.
س�تقوم مؤسس�ة »مهوكي�د« بع�رض رأي ذو خربة علمية م�ن الدكتور 
»هيوكيم شتاين« خمتص باألمراض النفسية من القدس، حول تأثري االعتقال 
يف مث�ل ه�ذه الظروف. يق�ول الدكتور ش�تاين بأنه من خالل عالج األس�ري 
املحرر جاد اهلل وغريه من املعتقلني الفلسطينيني الذين أدلوا بشهاداهتم حول 
ظ�روف اعتقاهلم، تبني أهنم تعّرض�وا لتعذيب عقيل أّدى إىل ظهور »أعراض 
ف.خ.ض«: الف�زع، اخلضوع، والضعف. نقص الغ�ذاء، والنوم، واحلركة، 
واملنبهات العقلية، وكذلك اس�تبعاد أي اتصال إنس�اين )سواًء كانوا حمامني، 

)1( جوناثان كوك، املرجع السابق. 
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أفرادًا من األرسة، معتقلني آخرين، أم حتى حراس�ًا وس�جانني( هو بمجمله 
أسلوب تعذيب مدروس هيدف إىل احلد من القدرة عىل مقاومة االستجواب 
والتحقي�ق، وإجب�ار املعتقل عىل أن يكون خاضعًا بش�كل كامل للمحققني. 
هذه الظروف إىل جانب آالم التعذيب أو حتى التهديد باس�تخدام التعذيب، 
م�ع اخل�وف من القت�ل أو بمجرد التفكري يف أنك ش�خص من�يس، جتعل من 
املعتقل�ني مثااًل حي�ًا ملا يدعوه الدكتور »ش�تاين« الفزع املؤذي نفس�يًا. يقول 
ج�اد اهلل: »عدم معرفتي باملكان الذي ُاحتجز فيه أو حتى عدم رؤيتي لوجوه 
السجانني جعلني مرعوبًا جدًا، اليء األصعب هو شعوري بأين قد أختفي 

ولن تعرف عائلتي مطلقًا ما حصل يل«)1(. 
لقد جاءت حس�اباته لقضية عزله وظروف معيش�ته بشكٍل منسجم مع 
م�ا جاء يف ش�هادات أدىل هبا معتقلني آخرين، وق�ام بجمعها كل من املحامية 
»تس�يمل« ومؤسس�ة »مهوكيد«. لقد قام�وا مجيعًا بوصف الرطوب�ة، الُفُرش 
النتنة ذات الرائحة الكرهية، احلوض »الس�طل« ال�ذي نادرًا ما يكون فارغًا، 
وال�ذي كان يس�تخدم لقض�اء حاجته�م، وحنفية امل�اء يف الزنزان�ة التي كان 
يتحك�م بفتحها ح�ارس خفي ال يرى. ضجة عالية حت�رم املعتقلني من النوم 

باإلضافة إىل جهاز تكييف للهواء يستخدم لقرص املعتقلني بردًا. 
كام تضمنت ش�هادات املعتقلني وصفًا دقيقًا ألس�اليب التعذيب، وهي 
نفس�ها أس�اليب التعذيب التي منعتها حمكمة العدل العلي�ا »اإلرسائيلية« يف 
العام 1999 . جينا فريدمان، رئيسة اللجنة الشعبية ملناهضة التعذيب، قالت 
بأن جمموعتها قامت بتس�جيل ارتفاعًا ملحوظًا حلاالت تعذيب يف الس�جون 
اإلرسائيلي�ة خ�الل االنتفاض�ة. ويف مس�حٍ إحصائي حديث أظه�ر بأن 58 
باملائ�ة م�ن املعتقلني الفلس�طينيني أبلغوا عن اس�تخدام العنف ضدهم، وقد 

)1( جونا ثان كوك، صحيفة عامل السياسة، املرجع السابق.
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ش�مل ذل�ك الرضب املربح، ال�ركل، اهلز العنيف، اإلجب�ار عىل اجللوس أو 
الوق�وف غ�ري املريح لفرتات طويل�ة، باإلضافة إىل التعّم�د يف تقييد القدمني 

واليدين بشكل شديد ومؤمل. 

مثل هذه املامرس�ات وأس�وأ منها حتدث بشكل مألوف ويوميًا يف سجن 
1391. بحس�ب الش�هادة التي أدىل هبا األس�ري حممد جاد اهلل، كان يتعرض 
للرضب بشكل متكرر، وكانت القيود عىل معصميه تشد بقسوة، وكان ُيربط 
إىل الكريس بش�كل مؤمل، باإلضافة إىل عدم الس�امح ل�ه بقضاء حاجته وعدم 
الس�امح له بالنوم ورش�قه بامل�اء البارد إذا ما اس�تلقى نائاًم. لق�د عرض عليه 
رج�ال املخابرات صور ألفراد م�ن عائلته وهددوه بإيذائه�م إذا مل يتجاوب 
معه�م. يقول حممد: »أح�رضوا يل صورًا أليب وهو بثياب الس�جن وعرضوا 

فيلاًم قصريًا يظهر أن أيب معتقل لدهيم، لقد هددوين بسجنه وتعذيبه«)1(. 

3 .1 .6 أساليب التعذيب داخل السجون واملعتقالت الصهيونية)2( 
مت�ارس س�لطات االحت�الل العدي�د م�ن وس�ائل التعذي�ب والضغط 

اجلسدي والنفيس، وفيام ييل نورد بعضًا من هذه الوسائل: 

� تغطية الوجه والرأس، حيث يتعرض األسري لتغطية وجهه بكيس قذر 
مما يؤدي إىل تشويش الذهن وإعاقة التنفس. 

� الّش�ْبح، أي وق�وف األس�ري أو جلوس�ه يف أوضاع مؤملة لف�رتة طويلة 
وغالب�ًا م�ا يتم إجالس األس�ري عىل ك�ريس صغري ال تتج�اوز قاعدته 

25* 25سم وارتفاعه حوايل 30سم وتقيد يداه إىل اخللف. 

)1(خرض املش�ايخ، املفقودون واألرسى يف س�جون العدو الصهيوين، املرجع السابق، 
ص130 . 

)2( املرجع السابق، ص122 . 
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� احلرمان من النوم، إذ حيرم األسري من النوم لفرتات طويلة. 
� احلبس يف غرفة ضيقة، حيث حيبس األسري يف زنزانة ضيقة جدًا يصعب 

فيها اجللوس أو الوقوف بشكل مريح. 
� احلرم�ان من الطعام، حيث حيرم األس�ري من بع�ض الوجبات الغذائية 
إال بالقدر الذي ُيبقي األسري حيًا، وال يتم إعطاء األسري الوقت الكايف 

لتناول الطعام. 
� ال�رضب امل�ربح، حي�ث يتع�رض األس�ري للصف�ع باألي�دي والركل 
باألق�دام واخلنق والرضب ع�ىل األماكن احلساس�ة، واحلرق بأعقاب 

السجائر، والتعرض للصدمات الكهربائية. 
� التع�رض للموس�يقى الصاخب�ة، حي�ث يتعرض األس�ري للموس�يقى 

الصاخبة واألصوات املزعجة التي تؤثر عىل احلواس.
� التهدي�د بإح�داث إصاب�ات وعاه�ات، حي�ث يتم هتديد األس�ري بأنه 

سوف ُيصاب بالعجز اجلسدي والنفيس قبل مغادرة التحقيق. 
� احل�ط من كرامة األس�ري، إذ يرغم األس�ري عىل القيام بأمور من ش�أهنا 

احلط من كرامته. 
� هتدي�د األس�ري باالغتص�اب واالعت�داء اجلن�يس عليه أو ع�ىل زوجته 

وذويه.
� اعتقال األقارب من أجل الضغط عىل األسري. 

� حب�س األس�ري م�ع العم�الء، بأن يت�م وضع األس�ري م�ع جمموعة من 
اجلواسيس الذين يعملون حلساب املخابرات »اإلرسائيلية«. 

� أس�لوب الضغ�ط ع�ىل العنق، حيث يقوم املحقق باإلمس�اك باألس�ري 
وهزه بشكل منظم وبقوة ورسعة كبرية من خالل مسك مالبسه حول 
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الُعن�ق، هيت�ز العن�ق والصدر والكتف�ني، األمر الذي ي�ؤدي إىل إصابة 
األسري بحالة إغامء ناجتة عن ارجتاج يف الدماغ.

� عرض األسري عىل ما يسمى جهاز فحص الكذب. 

� تعريض األس�ري ملوجات باردة شتاء وموجات حارة صيفًا أو لكلتيهام 
معًا. 

� حرمان األسري من قضاء احلاجة. 

� إجب�ار األس�ري ع�ىل القي�ام بح�ركات رياضي�ة صعبة ومؤمل�ة؛ »وضع 
القرفصاء« أو جلس�ة الضفدع لفرتة طويلة، ويف حاالت يضع املحقق 

الكريس عىل الرأس لضامن عدم حترك السجني. 

وكان تقرير أعدته مؤسس�ة بتس�ليم »اإلرسائيلية« يف حزيران 1998م، 
قد أكد أن أكثر من )850( س�جينًا فلس�طينيًا يتعرضون ألشكال متنوعة من 
التعذيب كل سنة، وأن حمققي الشاباك يستخدمون أثناء حتقيقهم واستجواهبم 

لألرسى الفلسطينيني أكثر من مائة وسيلة من وسائل التعذيب)1(.

1 ـ الظروف احلياتية والصحية داخل املعتقالت

يع�اين األرسى األردني�ون يف الس�جون واملعتق�الت اإلرسائيلي�ة م�ن 
ظروف حياتية قاس�ية ويف غاية الصعوبة، ُتعد خمالفة صارخة التفاقية جنيف 

الثالثة اخلاصة بأرسى احلرب ويرجع ذلك إىل املامرسات التالية)2(:

)1( تقرير صادر عن مؤسسة بتسليم اإلرسائيلية، القدس، حزيران، سنة 1998م. 
)2( األس�تاذ خرض املش�ايخ، كتاب األحرار يف زمن االنكس�ار )املفق�ودون واألرسى 
األردني�ون يف س�جون العدو الصهي�وين(، الطبعة الثانية، برعاية نقابة املهندس�ني، 

جلنة احلريات، إصدار دار السبيل، 2007م، 1428ه�، ص117 وما بعدها. 
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1� إدارة املعتق�الت واألجه�زة األمني�ة بطريق�ة هت�دف إىل حال�ة م�ن ع�دم 
االستقرار يف املعتقالت، فهي تفتعل الرصاعات بني األرسى.

2� طبيعة األدوار التي تقوم هبا القيادات التنفيذية اإلرسائيلية يف املعتقالت، 
فكل فرد منهم له دوٌر مرس�وٌم ومتفٌق عليه، هب�دف زيادة التوتر النفيس 

لدى املعتقلني. 

3� اإلع�الم اليه�ودي م�ن إذاعة وتلف�از وصحافة وما يقوم ب�ه من حتريض 
إلدارة املعتقالت ضد املعتقلني. 

4� الواق�ع الس�يايس وتأث�ريه ع�ىل ه�ذه العالق�ة، فمث�اًل تتحس�ن الظروف 
عند املبادرات السياس�ية الس�ليمة وتس�وء عند فش�ل هذه اجلهود وتغري 

األحوال السياسية. 

5 � تتأث�ر احلي�اة داخل املعتقالت باجلهود اإلنس�انية التي تق�وم هبا املنظامت 
الدولية مثل الصليب األمحر الدويل ومنظامت حقوق اإلنسان، فتتحسن 
الظ�روف بكث�رة تدخل هذه املنظامت وتس�وء عند ع�دم تدخلها أو قلة 

اهتاممها بظروف املعتقلني. 

6 � اخت�الف كمية ونوعية الطعام املقدمة من معتقل آلخر وذلك تبعًا جلملة 
عوام�ل منها طبيعة الس�جون مدني�ة كانت أو أمني�ة، وطبيعة املعتقالت 
مغلق�ة يف وج�ه الصحافة واملؤسس�ات الدولي�ة اإلنس�انية أو مفتوحة، 
واخت�الف كميات الطعام املقدمة للمعتقلني أنفس�هم يف املعتقل الواحد 

تبعًا لكون املعتقل حتت التحقيق، خارجه أو يف الغرف أو الزنازين. 

7 � إلدارة املعتق�الت أن تتدخ�ل حت�ى يف بن�اء خاليا أجس�ام املعتقلني عن 
طري�ق حتديد كميات الطعام ونوعيتها وكانت الوجبات املقدمة يف ذلك 

الوقت تتصف باآليت: 
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أ � قلة كمية الطعام حتى أهنا ال تكفي لطفل. 

ب �  طريقة الطهي كانت تتصف بعدم النظافة. 

ج�� �  عدم وجود رقابة صحية مم�ا كان له أكرب األثر يف حدوث حاالت 
من التسمم اجلامعي. 

نتيجًة ملا سبق أصبح الطعام مشكلة مركزية للمعتقلني أثرت عىل العالقة 
بني املعتقلني وإدارة السجون )املعتقالت( فكانت سببًا لكثري من املصادمات 
وتقدم�ت قائمة املطالب عند قيام املعتقلني باإلرضابات أو االحتجاجات أو 

االعتصامات. 

وتركزت مطالبهم عىل اآليت: 

1� حتسني نوعية الطعام. 

2� زيادة كميته. 

3� أرشاف املعتقلني عىل عملية إعداد طعامهم وطهيه.

وق�د تقب�ل املعتقل�ون يف بداية االحتالل ه�ذه الظروف املعيش�ية بصرب 
ودون مقاوم�ة وذلك نظرًا لعدة عوامل أمهها أن اخلربات كانت حمدودة وأن 

التجربة اإلعتقالية مل تكن قد نضجت بعد. 

ونتيج�ة هل�ذه األوضاع الس�يئة ومع تنام�ي الوعي عن�د املعتقلني وبعد 
تش�كيل الس�لطة التنظيمي�ة داخ�ل كل معتق�ل اس�تطاع املعتقل�ون حتس�ني 
الظ�روف املعيش�ية وخاص�ة بعد إرضاب س�جن عس�قالن املش�هور بتاريخ 
1970/7/5م، حيث تم إدخال بعض التحسينات الطفيفة عىل الوجبات. 

واس�تمر املعتقلون بع�د ذلك ينظمون االحتجاج�ات املختلفة إلدخال 
حتس�ينات أكثر من ذلك وخاصة أن املطبخ وعملية الطهي بقيت يف يد إدارة 
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املعتق�الت كام أن كمي�ات املواد الغذائية املخصص�ة للمعتقلني كانت ُترق 
من قبل إدارة املعتقالت وأفراد الرشطة. 

عىل الرغم من التحس�ن النس�بي يف ظروف الطعام يف الس�جون، إال أن 
كمي�ة ونوعية الطعام مازال�ت خمالفة ملا تنص عليه املواثي�ق الدولية واتفاقية 

جنيف الثالثة.

2ـ املاء

امل�اء ح�ق طبيعي ل�كل إنس�ان أم�ا يف الس�جون اليهودي�ة فاألمر ليس 
كذلك، وإنام هو وسيلة للتضييق عىل املعتقلني حيث يستخدم كعقاب مجاعي 
ضده�م عن�د أي خمالفة صغرية كان�ت أم كبرية، مما جعله س�ببًا لإلرضابات 

واالحتجاجات. 

ففي بداية فرتة االحتالل كانت املعتقالت تتسم باآليت: 

1� االكتظاظ يف الغرف مع االنقطاع الكبري يف املاء، مما كان له أثر كبري يف 
ظهور روائح كرهية من املراحيض املوجودة داخل الغرف وتس�بب 

يف ظهور حاالت من الصداع واألمراض. 

2� قط�ع امل�اء عمدًا وق�ت األكل، مما ي�ؤدي إىل بق�اء أدوات األكل بال 
تنظيف وكذا الغرف فضاًل عن األيدي. 

3� بق�اء املعتقل�ني ف�رتات متباعدة دون اس�تحامم وخاص�ة يف أيام الصيف 
حيث احلرارة والرطوبة العاليتان وذلك بسبب عدم توفر املياه أو قلتها. 

يف بداي�ة ف�رتة االحت�الل كان�ت إدارة املعتقل تس�مح باالس�تحامم مرة 
واح�دة كل أس�بوعني رشيط�ة أن َيس�تحم كل ثالثة معتقل�ني يف ركن واحد 
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وحت�ت دش واح�د وملدة عرش دقائق فق�ط، ومع تطور األوض�اع االعتقالية 
وبعد سلسلة نضاالت دامية استطاع املعتقلون إرغام سلطات املعتقالت عىل 

توفري املاء يف كل األوقات. 

3 ـ األوضاع الصحية 

مل تكن األوضاع الصحية أوفر حظًا من األحوال املعيشية بل عىل عكس 
ذل�ك فقد كانت أكثر س�وءًا، إذ عان�ى املعتقلون من تفي األمراض وس�وء 
األحوال وقلة الدواء، مما تس�بب يف وفاة ع�دد من املعتقلني؛ ممن مل تتوفر هلم 
الظ�روف الصحية املناس�بة أو نتيج�ة ألخطاء املمرض�ني واألطباء املقصودة 
وغ�ري املقصودة، كام ُأصيب عدد آخ�ر من املعتقلني باألمراض املزمنة فمنهم 

من فقد البرص ومنهم من ُأصيب بالصمم. 

ولكي نستعرض األوضاع الصحية سنلقي الضوء عىل املشاكل اآلتية)1(:

� مشكلة األطباء واملمرضني. 

� مشكلة الدواء )العالج(. 

� مشكلة األمراض. 

� العيادة. 

4 ـ األطباء واملمرضون

ال ش�ك أن األطب�اء ج�زٌء ال يتج�زأ م�ن إدارة املعتق�الت وهب�ذا فه�م 
حمكومون بالسياسة العامة للمعتقل، مما أثر عىل طبيعة عملهم  الذي يفرتض 

)1( األس�تاذ خ�رض املش�ايخ، املفق�ودون واألرسى األردني�ون يف س�جون االحتالل، 
املرجع السابق، ص119 وما بعدها. 
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فيه البعد اإلنس�اين، فأصبحوا مثل غريهم جزءًا من سياس�ة القمع والتنكيل 
باملعتقل�ني، حيث كانوا يقومون باإلرشاف ع�ىل تنفيذ حكم اإلعدام باملوت 
البطيء عىل املعتقلني وذلك برتك األمراض تنخر يف أجسامهم التي ضعفت 
مقاومته�ا نتيج�ة للظ�روف القاس�ية. ويمكنن�ا أن نش�ري إىل اآليت يف معاملة 

األطباء واملمرضني للمعتقلني: 

1 � أطباء املعتقالت غري متخصصني عدا طبيب األسنان وطبيب العيون 
إن وج�د، واألخريان ال يظه�ران إال يف فرتات متباعدة قد تصل إىل 

أكثر من ثالثني يومًا. 
2� مهم�ة األطب�اء مل تكن عالج املرىض، وإن�ام تنحرص يف إعطاء املرىض 
مسكنات مع اإلبقاء عىل األمراض تستوطن وتفتك باملعتقلني كنوع 

من سياسة التعذيب واالعتقال. 
3� عدم السامح ألطباء من اخلارج بعالج املعتقلني وذلك بحجج أمنية. 
4� اش�رتاك األطباء واملمرضني يف عملي�ات رضب وقمع املعتقلني عند 

وقوع نزاع بني إدارة املعتقل وجمموع املعتقلني. 
5 � أه�م م�ا يمي�ز األطب�اء هو كوهن�م حلقة وص�ل تعمل عىل إس�قاط 
املعتقلني، وذلك من خالل ربط تقديم املس�اعدات الطبية بالتعامل 
مع املخابرات، فكثري من احلاالت التي ارتبطت بالعاملة والتجسس 

تم ربطها عن طريق العيادة أو املمرض أو الطبيب. 
6 � اإلمهال املتعمد يف تش�خيص وعالج املعتقلني ، فمن النادر أن يقدم 
عالج كامل ألي مريض، إذ يتمثل العالج يف بعض املس�كنات مثل 
األسربين أو األكامول، أو يعطى املرىض عالجًا خاطئًا غري مناسب 

للحالة. 



306

5 ـ تفيش األمراض

الش�ك أن العوام�ل املوضوعي�ة املس�اعدة ع�ىل انتش�ار األم�راض يف 
املعتق�الت كثرية منها عىل س�بيل املث�ال ال احلرص: س�وء التغذية واالزدحام 
الكبري وس�وء األح�وال الصحي�ة وخاص�ة أن املقاومة اجلس�دية للمعتقلني 
تتناس�ب تناس�بًا عكس�يًا م�ع تزاي�د م�دة اإلقام�ة يف املعتق�ل، وق�د تبني أن 
األم�راض قد بدأت يف الظهور بش�كل ملفت للنظر ب�ني املعتقلني بعد ميض 
مخس س�نوات عىل االعتقال حيث بلغت نس�بة املرىض يف السنوات اخلمس 
األوىل ح�وايل 10% أما يف اخلمس س�نوات التالية أي بعد عرش س�نوات من 

االعتقال فقد تراوحت النسبة من 50 � 60% وهكذا دواليك. 

أم�ا بالنس�بة لع�دد األم�راض الت�ي أصاب�ت املعتقلني ف�إن أغلب هذه 
األم�راض كانت مزمن�ة كأمراض املعدة والرئة واألمع�اء والصداع والقلب 

واالهنيار العصبي وارتفاع الضغط. 

6 ـ العيادة

يف أغل�ب املعتق�الت يوج�د عيادة ي�داوم فيها مُمَ�رض أو أكثر ويرشف 
عليه�ا طبي�ب غري متخص�ص، وع�ادًة تكون العي�ادة صغرية جمهزة بش�كل 
متواضع حتتوي عىل رسير أو أكثر، الس�تقبال احلاالت اخلطرية والتي حتتاج 

لإلرشاف الطبي املبارش. 

وباستقراء جتربة املعتقلني مع العيادات يمكننا أن نالحظ اآليت)1(: 

1� العي�ادة مرك�ز لتنظيم العم�الء ومكان إلدارة اخلط�ط وتوجيهها من 
أج�ل مج�ع املعلومات وخل�ق املش�اكل للمعتقلني والتآم�ر عليهم، 

www.jordanasra.org :1( انظرًا(
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وحس�ب إحصائي�ة أجراه�ا املعتقل�ون تب�ني أن 80% م�ن العمالء 
داخل املعتقالت قد تم تنظيمهم عن طريق العيادة. 

2� العي�ادة م�كان لتعذي�ب املعتقلني نفس�يًا وجس�ديًا، حي�ث ال يعطى 
العالج هبدف الشفاء من األمراض وإنام لتسكني املرض فقط، ولقد 
س�نَّت إدارة املعتقالت عدة قوانني هتدف إىل ربط املجتمع االعتقايل 
بالعي�ادة لتلق�ي أي عالج أو أي رعاية صحي�ة مهام صغرت وذلك 

للتغطية عىل اتصاالهتم بالعمالء. 

ويمكنن�ا تلخي�ص دواع�ي س�وء األوض�اع الصحي�ة يف املعتقالت إىل 
األسباب اآلتية)1(: 

1� حالة االكتظاظ يف الغرف. 

2� تصميم املعتقالت غري الصحي وخاصًة س�وء التهوية وعدم تعرض 
الغرف ألشعة الشمس. 

3� الرطوبة العالية مما يؤدي إىل اإلصابة بأمراض الروماتيزم والربو. 

4� سوء التغذية. 

5� عدم السامح بدخول األطباء املختصني إىل داخل املعتقالت. 

6 � املعاملة القاس�ية م�ن إدارة املعتقل مما ي�ؤدي إىل اإلصابة باألمراض 
النفسية. 

)1( نقاًل عن دراس�ة ماجس�تري لألس�تاذ حييى عبدالعزيز حممد موس�ى بعنوان: األبعاد 
الرتبوي�ة حلي�اة املعتقل�ني الفلس�طينيني يف املعتق�الت اإلرسائيلي�ة س�نة 1994م، 

اجلامعة اإلسالمية، غزة.
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3 .2 األرسى العرب يف املعتقالت اإلرسائيلية 
سنعرض لدراسة هذا املوضوع يف أربعة مباحث عىل النحو التايل: 

� األرسى األردنيون 
� األرسى السوريون 

� األرسى اللبنانيون
� األرسى املرصيون

3 .2 .1 األرسى األردنيون
األردن ه�ي الدولة  األطول ح�دودًا مع دولة االحت�الل »إرسائيل« إذ 

يبلغ طول احلدود الفاصلة بينهام حوايل )650( ستامئة ومخسني كيلو مرتًا. 
ونتيج�ة للعمليات العس�كرية أو االستش�هادية فقد وقع ع�دد من أبناء 
األردن يف األرس وتعرض�وا لكافة أس�اليب التعذي�ب التي تعرض هلا كذلك 
الفلس�طينيون والس�وريون واللبناني�ون واملرصي�ون، وق�د جئن�ا  األرسى 
ع�ىل ذكرها تفصي�اًل يف املبحث األخري م�ن الفصل الس�ابق، وهاهنا قائتامن 
باس�امء األردنيني يف الس�جون األرسائيلية واملفقودين األردنيني يف السجون 

األرسايلية.

القائمة األوىل األرسى األردنيون يف السجون اإلرسائيلية
فيام ييل قائمة بأس�امء األرسى األردنيني يف الس�جون اإلرسائيلية تشمل 

تاريخ االعتقال واحلكم ومكان االحتجاز)1(: 

)1( األستاذ خرض املشايخ، املفقودون واألرسى األردنيون، املرجع السابق، ص133-
 . 135
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مكان االعتقالاحلكمتاريخ االعتقالاالسمم
هداريممؤبد1990/11/8أمني عبدالكريم أمحد الصانع1
نفحةمؤبد1990/11/8خالد عبدالرازق سالم أبو غليون2
بئر السبعمؤبد1990/11/8سامل يوسف سالمة أبو غليون3
هداريممؤبد1990/11/13سلطان طه حممد العجلوين4
بئر السبع14 سنة1994/4/28عيل صربي قاسم عطاطري5
بئر السبع20 سنة2000/2/10عمر صربي قاسم عطاطري6
جلبوع12 سنة2000/11/21ماجد سعيد خالد أمحد دحدوح7
نفحة20 سنة2000/12/28عبداهلل نوح عوض أبو جابر8
عسقالن35 سنة2001/1/1نارص نافذ صالح دراغمة9

بئر السبع41.5 سنة2001/3/18حممد عارف عبداهلل حممد الفقهاء10
هشارون16 مؤبد2001/9/14أحالم عارف شحادة التميمي11
بئر السبعمؤبد2001/10/17حممد فهمي إبراهيم الرياموي12
بئر السبع17 سنة2002/1/1أمحد عبداهلادي خريس13
بئر السبع17 سنة2002/1/5رياض صالح مصطفى عبداهلل14
بئر السبع16 سنة2002/1/15أكرم عبدالكريم عيل زهرة15
بئر السبع20 سنة2002/1/21وائل سليامن عيل عرفة16
شطة8 سنوات2002/2/2ثائر عز الدين حممد قبالوي17
شطة6 سنوات2002/7/9مصطفى حممد أمحد رسحان18
شطة20 سنة2002/12/25رأفت وليد عبدالقادر عبداحلافظ19
عزل بئر السبع67 مؤبدًا2003/3/5عبداهلل غالب عبداهلل الربغوثي20
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بئر السبع5 مؤبدات2003/4/2منري عبداهلل مرعي مرعي21
بئر السبع6 سنوات2003/6/16حممد طالب أبو زويد22
�11 مؤبد2004/8/4مرعي صبح جودت أبو سعيدة23
6 شهور 2005/9/27صهيب رفيق توفيق دراغمة24

إداري
عوفر

�موقوف2005/10/4مصطفى أسعد حممد أبو هنية25
عسقالنموقوف2004/12/18رائد عبدالعزيز أمحد حجة26
عوفرسنة2003/5/28عبدالعزيز أمحد عيل املعطي27
نفحة9 أعوام2002/4/26أمحد فوزي أبو اليقني28
�موقوف2006/8/7أنس حممد أبو خضري29

القائمة الثانية: املفقودون األردنيون يف السجون اإلرسائيلية

فيام ييل قائمة بأس�امء املفقودين األردنيني يف السجون اإلرسائيلية تشمل 
تاريخ الفقدان وسببه ومكان الفقدان وتاريخ امليالد: 

تاريخ امليالدمكان الفقدانسبب الفقدانتاريخ الفقداناالسمم

حرب حزيران1967/6/6فالح احلويطات1

حرب حزيران1967/6/6حممد حسني أبو ملوح2

حرب حزيران1967/6/6هاشم حسني خالد السكعفي3

حرب حزيران1967/6/6موسى منصور القبيالت4

حرب حزيران1967/6/6أمحد فالح هيشان5
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حرب حزيران1967/6/6حممود داود فليحان املبيضني6
معركة وادي 

التفاح

1944وادي التفاح

جننيحرب حزيران1967/6/6ياسني بطامن الشوابكة7

القدس وأرحياحرب حزيران1967/6/6أمحد سليامن دلقموين8

القدس باب حرب حزيران1967/6/6إبراهيم يوسف خلف غرايبة9
الواد

1928

القدس حي حرب حزيران1967/6/6هيكل منصور تركي الزبن10
الشيخ جراح

1948

القدس حي حرب حزيران1967/6/6سامل عيد مير اخلوالدة11
الشيخ جراح

فري�ج 12 عب�داهلل  عبداحلاف�ظ 
الدهيامت

1940القدسحرب حزيران1967/6/6

حرب حزيران1967/6/6حاطب سليم أبو اهليجاء13

حمم�د مح�دان جلي�ل الزي�ود 14
)بني حسن(

1939حرب حزيران1967/6/7

1948/1/1الكرامة1967/8/16حممد موسى إبراهيم زهران15

1950/1/31الكرامةمعركة الكرامة1968/3/21حسن داود سليامن شوشاري16

1946طربياعملية عسكرية1969/8/16عيل مصطفى مفلح بني هاين17

1970/1/1يوسف حممد األقطش18

عبدالناص��ر حمم��د موس�ى 19
حامد

عملية »شهداء 1985/4/21
عني احللوة«

مقابل 
شواطئ تل 

أبيب

1957/1/29
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ماج�د أمح�د خلي�ف الزي�ود 20
)بني حسن(

مستعمرة عملية عسكرية1967/4/16
نيفي أور

مستعمرة عملية عسكرية1991/4/17حممد عطية حممد فريج21
نيفي أور

1968/6/25

1972/10/9وادي اليابسعملية عسكرية1991/6/1يوسف حممد أمحد الرواشدة22

هنر األردنعملية عسكرية1995/6/23عامد صدقي الزقزوق23

1974/5/3رام اهللخطف2002/5/7حممد حممد � مجيل أمحد عودة24

دي�ة 25 أمح�د  ش�حادة  حمم�د 
املخارزة

هنر األردنخطف1967/6/3

بئر السبعاشتباك عسكري1956صالح عبدالقيسية26

مالحظ�ة: ه�ذه القوائم مأخوذة م�ن كتاب األحرار يف زمن االنكس�ار 
 � 2007م  املش�ايخ،  خ�رض  لألس�تاذ  األردني�ون«  واألرسى  »املفق�ودون 

1428ه�،املرجع السابق، ص134 . 

3 .2. 2 األرسى السوريون

أرسى اجلوالن الس�وري املحتل دخل�وا عامهم الرابع والعرشين)1(، يف 
أغس�طس/ آب 2008م دخ�ل أرسى املقاوم�ة الثالثة � يف اجل�والن العريب 

السوري املحتل � عامهم ال�24 يف األرس، وهؤالء األرسى هم: 

1- األس�ري برش سليامن مواليد جمدل ش�مس � اجلوالن العريب السوري 
املي�الد:  تاري�خ  1985/8/12م،  االعتق�ال:  تاري�خ  املحت�ل 
1965/12/15م. مدة احلكم/ 27 عام حمكمة اللد العس�كرية + 

)1( موقع عرب 48 ، أرسى اجلوالن، تاريخ 2009/8/24م. 
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10 س�نوات حمكمة النارصة+ 10 سنوات مع وقف التنفيذ. احلالة 
االجتامعية أعزب. احلالة الصحية مريض بالقلب أجريت له عملية 
قسطرة كام أجريت عملية جراحية بالقلب بتاريخ 2008/7/15م. 

تنق�ل ب�ني كافة الس�جون، نفح�ه، عس�قالن، بئ�ر الس�بع، الرمله،   
الدامون، تلموند، اجللمة، شطه، وحاليًا سجن اجللبوع. 

أهنى دراس�ته االبتدائية يف جمدل شمس � املرحلة الثانوية يف مدرسة   
مس�عدة يف اجل�والن املحتل. نش�أ وترع�رع ألرسة مناضلة عاش�ت 
قضايا ش�عبه وكان هلذه األرسة دور فعال يف مس�رية نضال اجلوالن 

الذي بدأ منذ اللحظة األوىل الحتالل اجلوالن عام 1967م. 

2- األس�ري صدق�ي س�ليامن: موالي�د جم�دل ش�مس � اجل�والن العريب 
الس�وري املحتل تاري�خ االعتق�ال: 1985/8/23م تاريخ امليالد 
1967/4/17م. م�دة احلك�م 27 عام�ًا، حمكمة اللد العس�كرية. 

احلالة االجتامعية: أعزب. 

أهنى دراس�ة االبتدائية يف جمدل ش�مس � املرحلة الثانوية يف مدرسة   
مس�عدة يف اجل�والن املحت�ل. تنق�ل ب�ني كاف�ة الس�جون، نفح�ة، 
عسقالن، بئر السبع، الرمله، الدملون، تلموند، اجللمة، شطة وحاليًا 

سجن اجللبوع، وهو الشقيق األكرب لألسري برش سليامن. 

3- األس�ري عاصم حممود الويل: مواليد جمدل ش�مس � اجلوالن العريب 
الس�وري املحتل، تاريخ االعتقال: 1985/8/23م، تاريخ امليالد 
1967م، احلالة االجتامعية: أعزب. مدة احلكم 27 عامًا حمكمة اللد 
العس�كرية. تنقل بني كافة الس�جون، نفحة، عس�قالن، بئر الس�بع، 
الرمله، الدملون، تلموند، اجللمة، شطة وحاليًا سجن اجللبوع. تعلم 
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وحصل عىل ش�هادة رس�ام، أقيمت له عدة معارض بسوريا ولبنان 
وفلسطني واجلوالن. 

نشأ وترعرع ألرسة مناضلة والذي ُتوج عام 1982م، باإلرضاب الكبري 
وم�ا حققه بانتص�ار اإلرادة الوطنية إرادة الش�عب األعزل من أي س�الح..  
»ش�عب اجلوالن« من ومقاومته البطولية التي أهنكت قوات االحتالل، هذه 
األحداث بلورت لدى األس�ري ورفاقه فكرة تشكيل تنظيم حركة املقاومة يف 

اجلوالن املحتل. 

لقد بادروا لتأس�يس حركة املقاومة الرية يف اجلوالن وهي أول تنظيم 
عسكري جوالين بعد عدوان عام 1967م، وصدور ما يسمى ب�«قانون ضم 
اجل�والن« يف 1981/12/14م، وال�ذي أدى يف حينه إىل إعالن اإلرضاب 

العام يف 1982/2/14م، واستمر 6 شهور متوالة. 

نف�ذ هذا التنظيم العديد من العمليات العس�كرية ضد مواقع االحتالل 
يف اجل�والن، ك�ام أن حرك�ة املقاومة الري�ة كانت أول تنظيم ج�والين يردد 
نش�يد »محاة الديار« يف قاعة املحكمة العسكرية، ورفضت يف حينه االعرتاف 

برشعية هذه املحكمة ، كام رفض أعضاؤها الوقوف للقضاء اإلرسائييل. 

بتاريخ 1985/8/11م، تمَّ اعتقال األسري برش سليامن. 

وبتاريخ 1985/8/23م، تم اعتقال األسريين صدقي سليامن وعاصم 
حممود الويل ورفاقهم يف التنظيم امُلقاوم لالحتالل، دامهتم بعد منتصف الليل 
ق�وة كبرية م�ن جيش االحت�الل بكامل عتادهم العس�كري وقام�ت بعملية 
تطوي�ق ملنازل األرسى األبطال، واقتادهتم إىل معتقالهتا ليبدءوا رحلتهم مع 
موقع آخر من مواقع النضال واملقاومة، مع رحلة األرس الطويلة التي طالت 

ألكثر من 8640 يومًا. 
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وأصدرت املحكمة العس�كريةيف مدينة )اللد( حكمها 27 عامًا عليهم 
وهم: األسري برش سليامن ، وشقيقه األسري صدقي سليامن ، واألسري عاصم 
حممود الويل، ورفاقهام األس�ري الشهيد هايل حسني أبو زيد، واألسري املحرر 

سيطان نمر الويل. 

وتأكي�دًا لرفضه�م لالحتالل ومؤسس�اته وع�دم االع�رتاف برشعيته، 
رفض األرسى الوقوف للمحاكم العس�كرية حيث أنش�دوا النشيد الوطني 
اة الدي�ار« داخل قاع�ة املحكمة رغم اعتداء ح�راس املحكمة  الس�وري »مُحَ
عليهم بالرضب، ورغم ذلك اس�تمروا يف مقاومة االحتالل داخل السجون 
الصهيوني�ة وخاض�وا كافة اإلرضابات ع�ن الطعام، وكان هل�م دور كبري يف 
اختاذ القرارات اهلامة للحركة األس�رية، وفيام ييل نورد رسالة األسري صدقي 
س�ليامن بذكرى اعتقال�ه الرابعة والعرشين والتي تبني م�دى معاناة األرسى 

واملعتقلني يف سجون االحتالل اإلرسائييل)1(: 

اذك�ر جيدًا تل�ك الليلة عندما اقتحم ضباط االس�تخبارات اإلرسائيلية 
غرفة نومي بعد أن حارصوا البيت، فتشوا كتبي ودفاتري املدرسية، واقتادوين 
معصوب العينني ومقيد اليدين إىل اخللف، إىل س�يارة انطلقت يب مرعة إىل 
مركز االعتقال. وبعد مرور 23 عامًا، نستعيد سوية تلك اللحظات املصريية 
يف حي�ايت الش�خصية. كان كل تفك�ريي ينح�رص يف تلم�س خط�وايت داخل 
زنازي�ن االعتق�ال. قطرة العرق التي كانت حترق عيني من دون أن أس�تطيع 
أن أمس�ح جبين�ي كانت تش�غل تفكريي أبعد من ذل�ك، كان كل يشء ضيق 
بحدود الزنزانة والقيد وبحجم كيس التعذيب الذي كان يغطي رأيس. كنت 
أعل�م أن املجهول ينتظرين يف وراء ذل�ك الكيس. حاولت أكثر من مرة وبني 

)1( موقع عرب 48 ، أرسى اجلوالن. 
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ج�والت التحقيق والتعذيب أن أرس�م مالم�ح ذلك املجه�ول وأن أحاول 
معرفة أي يشء عنه. 

أهي�ا األهل أهيا األحب�ة، اآلن وعند بداية الع�ام الرابع والعرشين مل يعد 
املجهول جمهواًل وقد خربت كل تفاصيله، عىل سطح جلدي وبني ثنايا جوع 
معديت كتب اجلالد قصة عشقي هلذا الوطن، بسوطه رسم اجلالد عىل جلدي 
خارط�ة الوطن العريب الكبري، ولكن كام أردهت�ا أنا ال كام أرادها هو. خارطة 
حتك�ي قص�ص املاليني من الن�اس املتعطش�ني إىل احلرية والتوح�د. خارطة 
تط�رد االحت�الل وتعيد هلذا امل�رشق وجهه العريب اإلس�المي، تعيد للعرب 
كرامته�م وحضارهم وذاكرهت�م ووجداهنم، وتعيد الالجئ الفلس�طيني إىل 
قريته وإىل بئر املاء وقرب جدته وشجر الزيتون والربتقال. خارطة كام أردهتا أنا 
فيها تقع دمش�ق عند قلبي... اجلالد بس�وطه وعندما كان هيوي عىل جسدي 
مل يكن يعلم أنه يعزف نش�يد عش�قي هلذا الوطن، فإراديت أنا األس�ري املكبل 
كانت أقوى من كل آلة قمع، هلذا حيق لنا وبعد مرور 23 عامًا أن نعلن سويًة 
انتص�ار اإلرادة احلرة عىل آلة القمع، انتصار الس�جني عىل الس�جان، ونحن 
نعيش هذه اللحظات نستذكر سويًا املناضل الشهيد هايل أبو زيد، الذي سار 

معنا كل هذه املسرية وحترر جسمه شهيدًا وبقيت روحه حتوم بيننا. 

أتوجه بأس�مى مش�اعر التقدي�ر واملحب�ة إىل أرسيت الصاب�رة املكافحة، 
حيث تقاس�مت مع�ي كل تفاصيل حيايت داخ�ل األرس، إىل أيب وأمي وكافة 

أخوايت وإخويت. 

أتوج�ه بالتحية إىل كاف�ة األهل الصامدين يف اجلوالن العريب الس�وري 
املحت�ل، وأق�ول هلم، إنن�ا عىل العهد باقون وس�نواصل املس�رية حتى يتحرر 
جوالننا من املحتل ويعود إىل حضن الوطن األم، س�المي إىل عموم ش�عبنا 
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الع�ريب واإلس�المي ال�ذي مل ول�ن يتخىل عن حقوق�ه وأراضي�ه املحتلة ويف 
مقدمتها القدس الرشيف)1(. 

                                     معتقل اجللبوع

                                      2008/8/23م

مما س�بق يتبني لنا كيف تواصل السلطات اإلرسائيلية عرب ممارساهتا الال 
إنسانية وانتهاكها ألبسط حقوق اإلنسان التنكيل باألرسى السوريني، ولعّل 
اجلريمة الكربى هي فصلهم عن جمتمعهم إذ ال تسمح بزيارهتم إال نادرًا، كام 
أهنم يعانون من اإلمهال الصحي مما يعرضهم لإلصابة بأمراض خمتلفة باتت 

هتدد بعض األرسى باملوت.

3 .2 .3 األرسى اللبنانيون

م�ا ت�زال الس�جون اإلرسائيلي�ة تض�م ع�ددًا م�ن األرسى واملعتقل�ني 
اللبناني�ني يف غرفه�ا املظلمة، بعد إقفال س�جن اخليام، وإط�الق رساح عدد 

كبري من األرسى يف عمليات تبادل خمتلفة.  

باإلضافة إىل عدٍد من املعتقلني واملفقودين غري معروفة أوضاعهم)2(. 

لك�ن ع�ىل األرجح أن ه�ؤالء املعتقلني يعان�ون كثريًا وخاصة بالنس�بة 
ألولئ�ك الذين يقضون فرتات طويلة يف س�جن رقم )1391( من أصحاب 
اجلنس�يات من الدول العربية، ألن مس�ؤوليتهم تقع عىل عاتق ش�عبة خاصة 

)1( جملة السفري اللبنانية، تاريخ 24 أيار سنة 2001، انظر أيضًا:
http://www.bintjbeil.com/A/news/010524_aseer.html 

)2( جملة السفري اللبنانية، تاريخ 2001/5/24م.
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للمخابرات العس�كرية اإلرسائيلية يطلق عليها اس�م »الوحدة 504«. ولقد 
تم فضح طريقة معاملة هؤالء الس�جناء من خالل وثائق رفعت إىل املحكمة 
الت�ي تبح�ث يف قضية الديراين الذي ُأرس من منزله يف لبنان يف ش�هر أيار من 
الع�ام 1994م، يف حماولة للمخاب�رات اإلرسائيلية للحصول عىل معلومات 
ح�ول مصري الطيار )اإلرسائييل( »رون أراد« الذي حتطمت طائرته يف س�امء 
جنوب لبنان يف العام 1986م. لقد كان )أراد( يف ُعهدة الديراين ملدة س�نتني 

قبل تسليمه إليران. 

أمىض هذا األس�ري، الذي تم نقله إىل س�جن »أش�موريت« بالقرب من 
مدين�ة نتاني�ا قبل عامني. حوايل 8 س�نوات يف س�جن 1391 الري، برفقه 
أس�ري مش�هور آخر، ه�و الش�يخ عبدالكريم عبي�د ، ويف الش�هور األوىل من 
أرس الدي�راين، وبين�ام كانت اآلمال يف انت�زاع معلومات ح�ول مصري الطيار 
»روان أراد« عالي�ة ج�دًا، تع�ّرض للتعذي�ب عىل يد ضابط حمق�ق يف اجليش 
اإلرسائييل يعرف فقط باس�م »الرائد جورج«. وبالرغم من أن التحقيق كان 
ع�ًا وقتئذ يف إرسائيل، يرف�ع الديراين قضيتني ضد دولة إرسائيل والرائد  ُمرشَّ
جورج لتعرضه لالعتداء عليه مرتني، يف املرة األوىل أمر الرائد جورج جنديًا 
إرسائيليًا برضب الديراين بكل قس�وة، ويف الثانية، توىل الرائد جورج بنفس�ه 

تعذيب األسري حتى فقد الوعي)1(.

وجاءت اهتامات هذا األس�ري لتثبت ما جاء يف الش�هادات التي أدىل هبا 
جن�ود خدموا يف هذا الس�جن الري يقول أحد املحقق�ني: »أعرف أنه كان 
من املألوف التهديد بإدخال العصا إذا ما رفض املعتقل التجاوب«. العريضة 
الت�ي وقع�ت من قبل 60 رشطي�ًا )إرسائيليًا( للدفاع ع�ن »الرائد جورج« مل 

)1( خرض املشايخ، املفقودون يف السجون األرسائيلية، املرجع السابق، ص131 . 
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تنك�ر أن مث�ل هذه املامرس�ات قد نّف�ذت، ولكنها رأت أنه م�ن الظلم صب 
املالمة عىل »الرائد جورج« بش�خصه، وذلك ملامرس�ته أساليب العمل املتبعة 
يف ذلك الس�جن. »جورج« بنفس�ه اعرتف بأن تعرية املعتقلني من مالبس�هم 

بشكل كامل كان ترصفًا معتادًا أثناء عملية التحقيق)1(. 

وهكذا تتضح لنا مدى املعاناة وقسوة التعذيب يف السجون واملعتقالت 
اإلرسائيلية، التي تصل إىل حد االس�تهانة برشف اإلنسان وكرامته. ويف هذا 
املق�ام حي�ق لنا أن نتس�اءل عن م�دى انتهاك ه�ذه الترصف�ات واالعتداءات 

لنصوص اتفاقية جنيف الثالثة املتعلقة بمعاملة أرسى احلرب.

3 .2 .4 األرسى املرصيون

يف حريب عام 1956 م، وعام 1967م وقع عدد كبري من اجلنود املرصيني 
أرسى بيد القوات اإلرسائيلية، وقد نقلت جملة »الرشق األوسط« عن باحث 
»إرسائي�يل« قول�ه أن مذاب�ح بش�عة ارتكبت خ�الل حرب يوني�و )حزيران( 
1967 ، وأوض�ح إرييه يتس�حاقي األس�تاذ يف جامعة ب�ار إيالن يف تل أبيب 
أن القوات »اإلرسائيلية« أجهزت عىل ما يقرب من 900 جندي مرصي بعد 
استس�المهم خالل هذه احل�رب. وأكد يف حديث لإلذاع�ة أن »أكرب مذبحة 
جرت يف منطقة العريش بشبه جزيرة سيناء حيث أجهزت وحدة خاصة عىل 
حوايل 300 جندي مرصي أو فلسطيني من قوات جيش حترير فلسطني«)2(. 
وكان »يتس�حاقي« ق�د أدىل هبذه األق�وال بعد أيام م�ن طلب مرص من 
»إرسائي�ل« التحق�ق من تقاري�ر ذكرت أن قواهتا قتل�ت عرشات األرسى يف 

)1( خرض املشايخ، املفقودون واألرسى يف السجون اإلرسائيلية، املرجع السابق 132. 
)2( صحيفة األهرام القاهرية، تاريخ 1995/9/20م، نقاًل عن جملة الرشق األوسط.
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ح�رب عام 1956م. وقال يتس�حاقي لراديو »إرسائيل« »مثل هذه األش�ياء 
حتدث يف كل حرب«. وقال يتسحاقي أنه أجرى بحثًا بعد احلرب يف موضوع 
قت�ل األرسى لك�نَّ قادته مل يع�ريوا نتائج البح�ث أي اهتامم في�ام وصفه بأنه 
»مؤامرة صمت«. وقال يتس�حاقي أنه قرر الكش�ف عن هذه املعلومات ألن 
االهتامم تركز عىل قتل 49 أسريًا مرصيا يف حرب عام 1956. وقال: »األمر 
الذي يغضبني هو أن اجلميع صنعوا قضية من هذه احلالة بينام هم يعلمون أن 

هناك حاالت عديدة مماثلة هلا«. 
ويف 1995/9/20م، نقلت صحيفة »األهرام« مش�اهدات بعثة سيناء 
الت�ي أك�دت العثور عىل مقربت�ني مجاعيتني يروي ش�هود عي�ان أهنام تضامن 
رف�ات أرسى ح�رب مرصي�ني ُعزل قتلوا برص�اص جن�ود »إرسائيليني« يف 
ح�رب عام 1967م. وجاء يف تقرير البعث�ة أن أفرادها عثروا عىل بقايا عظام 
برشية يف مقربتني ُحفِرتا يف قاعدة جوية وواٍد صحراوي قرب مدينة العريش 

الساحلية عىل مسافة نحو 300 كيلومرت شامل رشق القاهرة. 
وأفاد عبدالسالم موسى وهو رقيب أول سابق يف إحدى قواعد الدفاع 
اجل�وي ع�ىل بعد مخس�ة كيلوم�رتات م�ن العريش وال�ذي قام ب�دور الدليل 
للبعث�ة، أنه كان ب�ني جمموعة من األرسى املرصيني ش�اهدوا »اإلرسائيليني« 
وه�م يقتل�ون أرسى مرصيني آخري�ن بالرصاص يف 7/حزي�ران 1967م. 
وقال: »رأيت طابورًا من األرسى بينهم مدنيون وعسكريون، أطلقوا عليهم 
الرص�اص دفعة واحدة، وبعد موهتم أمرونا بدفنهم«. ويف وادي امليدان عىل 
27 كيلومرتًا من العريش كشف البدو للبعثة موقعًا أكدوا أن »اإلرسائيليني« 
قتل�وا فيه 30 أس�ري حرب م�رصي أعزل. وق�ال أحد البدو ويدعى الش�يخ 
س�ليامن مغنم س�المة: »جاءت حافالت حمملة بجنود وقف�ت إحداها ونزل 
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منه�ا نح�و 30 جنديًا مرصيًا وفت�ح اليهود عليهم الرشاش�ات عىل أمتار من 
طريق األس�فلت يف وادي املي�دان«. وأضاف أنه بعد رحي�ل »اإلرسائيليني« 
ت�وىل البدو دفن األرسى املرصيني«. وأوضحت الصحيفة أن عمليات احلفر 
يف املوق�ع أس�فرت عن اكتش�اف بقايا عظ�ام برشية ومجاجم حتل�ل معظمها 
بفعل العوامل الطبيعية. وروى سكان حمليون للبعثة واقعتني قتل فيهام جنود 

»إرسائيليون« جنودًا مرصيني بعد استسالمهم)1(.

يف  القاهري�ة  اجلمهوري�ة  صحيف�ة  أج�رت  الصعي�د  نف�س  ع�ىل 
1995/10/12م، حتقيقًا من س�يناء ح�ول جرائم قتل »إرسائيل« لألرسى 
املرصي�ني س�واًء كانوا عس�كريني أو مدني�ني يف ح�ريب 1956م و1967م، 
تضّمن ش�هادات ش�هود عيان وجاء يف التحقيق: وقد جتاوزت هذه اجلرائم 
وفقًا لش�هادة ش�هود العي�ان ما فعله النازي�ون مع اليهود ويتحدث الش�هود 
املوج�ودون، وه�م من أبناء املنطق�ة مما حيول دون أي حم�اوالت لإلنكار من 
جان�ب »إرسائي�ل« إذ أن الوقائ�ع ن�رشت باألس�امء واألماك�ن والتواري�خ. 
ونقلت عن احلاج حس�ن حس�ني املالح )65 س�نة(. بحكم مس�كنه املجاور 
ملنطق�ة النخيل بالق�رب من مصب الوادي حيث ش�اطئ البح�ر بمنطقة أبو 

صقل قوله)2(: 

إن اجلنود »اإلرسائيلي�ني« كانوا يمعون األرسى املرصيني هبذه املنطقة 
بعربات النقل ويومهوهنم بأهنم س�ينقلوهنم يف أتوبيس�ات للتوجه إىل منطقة 
القناة.. ويأمروهنم بالوقوف صفوفًا ووجوههم متجهة إىل البحر ثم يطلقون 
عليه�م الرصاص ويرتكونم قتىل ويغادرون املكان.. وتتواىل نفس العملية يف 

)1( صحيفة األهرام املرصية، تاريخ 1995/9/20م.
)2( صحيفة اجلمهورية القاهرة، تاريخ 1995/10/12م.
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عدة أفواج من األرسى الذين بلغ عددهم التقريبي )3000 أسري(، وأكد أن 
ذلك قد حدث يف منتصف ش�هر أغس�طس 1967م. وأن هذه اجلثث ظلت 
عىل سطح األرض أكثر من 10 أيام حتى متكن بعدها أهايل املنطقة من دفنها 

يف هذا املكان. 

ويق�ول احل�اج حس�ن املالح.. أثن�اء االحت�الل عم�دت »إرسائيل« إىل 
إخفاء تلك الوقائع واجلرائ�م وضللت الصحافة العاملية..، وأضاف أنه كان 
يوجد ش�يخ كبري من أيب صقل بالعريش يبلغ من العمر 80 عامًا وحينام كان 
يف طريقه إىل املسجد ليؤدي الصالة أطلقوا عليه الرصاص أمام باب املسجد 
دون أن يق�رتف أي ذن�ب وكان يس�ري خل�ف هذا الش�يخ بائع متج�ول يبيع 
احلل�وى لألطف�ال مل يرتكوه أيضًا وأطلقوا عليه الرص�اص. وقال إهنم كانوا 

يطرقون أبواب املنازل ويطلقون األعرية النارية عىل املواطنني املدنيني)1(.

ومم�ا جاء يف ش�هادة احلاج حس�ن حس�ني املالح أنه ش�اهد أم�ام منطقة 
ال�وادي أن جن�ود االحت�الل كانوا يأم�رون األرسى بحف�ر قبورهم بأيدهيم 
واالنبطاح عىل األرض ثم تس�ري الدباب فوقهم. وأكد أنه كان يوجد ضابط 
مرصي اس�مه »أمحد« جاء إىل مس�جد الس�الم بأيب صقل ورفع إشارة بيضاء 
لالستس�الم ليكون يف ع�داد األرسى ورغم ذلك أطلق�وا عليه )6( طلقات 
رصاص فامت. ويقول شاهد العيان أن ذلك.. حدث أمام عني شيخ املسجد 
»الشيخ عبدالقادر عثامن« إمام املسجد ومن أبناء بني سويف.. ويشهد معظم 
أبناء أبو صقل عىل هذه الواقعة.. ويشري إىل أنه كان يوجد شيخ اسمه »سليم 

إبراهيم« إمام مسجد احلدود أطلقوا عليه النار أيضًا. 

كذل�ك ش�اهد احل�اج حس�ني املال�ح ُكاًل م�ن عبي�د األزع�ر وإبراهيم 
القص�يل الذي�ن كانا حيم�الن الطعام عىل اجلم�ل للجنود املرصي�ني املختفني 
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عن أعني جنود االحتالل.. فام كان من اجلنود »اإلرسائيليني« إال أن قتلومها 
بالرص�اص. ويضي�ف أن جنود االحت�الل تربصوا لبع�ض اجلنود املرصيني 
أثن�اء عودهتم من س�احل البحر عىل بعد 100 كيلومرت م�ن العريش وقاموا 
بعم�ل كمني هل�م ومتكنوا م�ن مجعهم ث�م قتلوه�م مجيعًا وهم يلس�ون عىل 
األرض رافعني أيدهيم ألعىل. وقال إن الذي قام هبذا العمل اإلجرامي جمندة 
»إرسائيلي�ة« طويل�ة القامة وأنه رغم م�رور هذه املدة الطويل�ة إال انه ما زال 
يتذكر مالحمها جيدًا ومس�تعدًا اس�تعدادًا كاماًل للتع�رف عليها يف أي وقت. 
يعلن احلاج املالح إرصاره وحتديه ألي مسؤول »إرسائييل« يشكك فيام يقول 
وقد ش�اهد »اإلرسائيليني« يف مطار العريش حين�ام مجعوا املدنيني من املنازل 
إىل املط�ار وأطلق�وا عليه�م النريان داخ�ل املخابئ واخلن�ادق املوجودة حتت 
األرض. كام شاهد عقب سنوات من االحتالل عربات الصليب األمحر التي 

مجعت ما يمكن مجعه من أشالء وجثث األرسى. 

ويقول كاتب التحقيق الصحفي أن احلاج حس�ن حسني املالح قد قادين 
إىل مواقع الدفن، حيث تم احلفر واستخراج بعض اجلثث واجلامجم والعظام 
لألرسى املقتولني بأيدي اجلنود »اإلرسائيليني«. وأضاف الشيخ املالح قائاًل: 
»أنه رأى أعدادًا كبرية من األرسى املدنيني والعسكريني وهم منبطحون أمام 
املنازل وعىل املرتفعات وكانوا يطلبون منهم رفع األيدي واالجتاه إىل الشمس 
بحجة تصويرهم ثم يطلقون عليهم النريان من اخللف. وأشار إىل وجود أكثر 
من مقربة مجاعية يف هذه املنطقة وس�ط أش�جار النخيل، وإحدى هذه املقابر 
تق�ع يف أح�د املنازل املهجورة. ويؤك�د أن كل منطقة هبا بق�ع من الزيت هي 
مقربة مجاعية هبا أكثر من قتيل بس�بب حتلل اجلثث وأخالط الدهون اآلدمية 
بالرم�ال. وأض�اف انه يف ع�ام 1973م، كنا نق�دم العون والغ�ذاء والعالج 
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»لإلرسائيلي�ني« العائدين بعد فش�لهم يف ح�رب اكتوب�ر وعاملناهم معاملة 
إنسانية. 

ويف رف�ح.. قال احل�اج حممد مجع�ة اجلرابعة أنه يوجد ع�دد من املدافن 
اجلامعي�ة ل�ألرسى بمنطقة معس�كر الربازيل الت�ي تقع عىل احل�دود الدولية 
مل�رص. ويف ج�رادة بمنطق�ة أب�و عج�ريم »بع�د السكاس�كة« كان�ت ق�وات 
االحتالل تطلق النريان عىل اجلنود العزل من السالح رغم فانيالهتم البيضاء 
العتبارهم أرسى. ويؤكد الشيخ سالمة عرادة أن منطقة اخلروبة قد امتألت 

باألرسى الذين قتلوا أمام أعينهم. 

ويؤك�د احلاج إس�امعيل خطايب صاح�ب أرايض منطق�ة الصخرة التي 
توجد عىل تل الش�يخ زويد أن هن�اك أعدادًا كبرية من جثث األرسى تقرتب 
من ألفي أس�ري.. وأنه ش�اهد طائ�رة »إرسائيلية« هيلوكب�رت وهي هتبط حيث 
مجع�ت األرسى وقتلتهم بالنريان ثم أقلعت عىل الفور. ويقول احلاج صالح 
أبو هويل بمدينة الشيخ زويد.. إن »اإلرسائيليني« هجموا عىل معسكر اجلنود 
املرصي�ني باملنطقة املجاورة ألرضه وأمروهم باالنبطاح عىل األرض وقامت 
الدبابات باملرور فوقهم. ويؤكد مصطفى حس�ن حميس�ن أبو منيع أنه ال خيلو 
مرت واحد يف س�يناء من دم مرصي أس�ري. ويقول حممد سعيد عيل صالح 48 
س�نة أنه رآه�م وهم يمعون اجلنود املرصيني العزل م�ن داخل العريش عند 
مصنع البلح بالوادي وس�ط أش�جار الزيت�ون حيث قتلوه�م وكان عددهم 
التقريب�ي م�ن 700 � 800 أس�ري. ويف »الش�يخ زوي�د« مجع�وا جنود قس�م 
الرشط�ة »س�الح احلدود« الع�زل وعددهم يربو عىل املائ�ة وتوجهوا هبم إىل 

خلف فندق السالم وأطلقوا عليهم النار)1(. 

)1( صحيفة اجلمهورية القاهرية، تاريخ 1995/10/12م. 
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ويف إط�ار اجلرائ�م العس�كرية يكش�ف )د. إرسائي�ل ش�احاك( النقاب 
ع�ن أن آالف اجلن�ود املرصيني الذين وجدوا أنفس�هم خلف خطوط احلركة 
العس�كرية »اإلرسائيلية« يف حرب 1967 تقدموا بكل حس�ن نية إىل اجلنود 
»اإلرسائيليني« متوقعني أن يعاملوا كأرسى فكان هؤالء يكتفون بأن يشريوا 
هل�م إىل الطري�ق املؤدية نحو قناة الس�ويس أو مدينة العري�ش كأهنم يقومون 
بعم�ل إنس�اين! بينام ه�م يف الواق�ع يرتكوهنم هنب�ًا للحر والعط�ش واجلوع. 
واجلن�ود املرصيون الذي�ن ُأرسوا متت إبادهت�م بالقتل املبارش ع�ىل يد اليهود 
غ�ري املتدينني، وبالقتل غري املبارش عىل يد اليه�ود املتدينني الذين حتايلوا عىل 
نصوص الرشيعة اليهودية بعدم جواز قتل غري اليهودي إن مل يكن حماربًا)1(. 
يف حرب 1967م كان القادة العس�كريون الصهاينة يس�تقلون طائرات 
اهلليكوبرت الصطياد اجلنود املرصيني يف الصحراء! وهم بدون سالح أو مؤن، 
ويؤك�د صحف�ي »إرسائييل« أن عس�كريًا »إرسائيليًا« أخ�ربه أنه أطلق رساح 
أسريين مرصيني ثم أخرج مسدسه وقتلهام من اخللف. ويقول الصحفي بأن 
ضغوطًا مورس�ت علي�ه كي ال يكتب هذه الواقعة وغريه�ا، وقد كتبها ليس 
هبدف اإلثارة أو ليتم تش�كيل جلنة حتقيق! إن�ام لكي َيُكَف الزعامء والقادة يف 

إرسائيل »عن ادعاء الورع واحلديث عن طهارة السالح«)2(. 
املدني�ون واألرسى الذين ُقتِلوا عمدًا يف حرب حزيران )يونيو( 1967 
يتوزع�ون ع�ىل مناط�ق عريف اجلامل ع�ىل طري�ق العريش 50 أس�ريًا، قرية 
املي�دان الت�ي تبع�د 23 كيلو م�رتًا غرب العري�ش 70 أس�ريًا، وزقبة ومرشة 
وبئر اجلش�ديرات 100، وسام 400، واملشبه 30 ، اخلتمية 1000 عسكري 

)1( صحيفة اجلمهورية املرجع السابق.
)2( ورد ذل�ك يف تقري�ر ح�ول )قت�ل األرسى املرصي�ني( نرشت�ه صحيف�ة اجلمهورية 

القاهرية، الصادرة بتاريخ 1995/10/12م.
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وم�دين، رشق�ي قناة الس�ويس 400، ممر أجدي 900، املراش�دة ومهس�ة يف 
جنوب العريش 120، ومطار متادة ومنطقة الرنا 40. وعندما قررت احلكومة 
املرصية رفع ش�كوى قضائية بحق العسكريني »اإلرسائيليني« الذين ارتكبوا 
ه�ذه املجازر يف صحراء س�يناء إّب�ان حريب 1956م و 1967م، مس�تندًة إىل 
اعرتافاهتم وإىل وقائع وشهود آخرين! كان رد إسحاق رابني: »أن هتمة القتل 

سقطت بالتقادم حسب القانون »اإلرسائييل«)1(.

3 .3 األرسى العراقيون يف سجن أبو غريب
3 .3 .1 مأساة سجن أبو غريب

هن�اك آالف األرسى واملعتقل�ني العراقي�ني العس�كريني واملدني�ني يف 
سجون قوات االحتالل األمريكي، ولكننا سنسلط الضوء عىل تلك اجلرائم 
املروعة وأساليب التعذيب البشعة التي وقعت يف )سجن أبو غريب املشهور( 
والت�ي ال ُتعد فقط خمالفة لقواعد معامل�ة األرسى الواردة يف اتفاقية جنيف، 
ب�ل تعترب انتهاكًا جس�ياًم وفاضحًا ألبس�ط مبادئ حقوق اإلنس�ان التي طاملا 
تش�ّدقت هبا الواليات املتحدة األمريكية، وجعلت منها ذريعة الهتام الدول 

األخرى. وسوف نحتج ونستدل لذلك بأقواهلم وأفعاهلم: 
قال ضابط أمريكي)2( خالل إدالئه بشهادته يف إطار حماكمة عسكري أمريكي 
متهم بتهديد معتقلني بواسطة الكالب وتعذيب بتشجيع من جنرال يف سجن أبو 
غري�ب: إن اجلن�رال ميللر كان يقول إن الكالب »تس�تخدم يف غوانتانامو وهذه 
طريقة فّعالة جداً ألّن املعتقلني العرب واملسلمني خيشون من نجاستها أو بطشها«. 

)1( صحيفة اجلمهورية القاهرية، املرجع السابق. 
)2( اللفتاننت � كولونيل جريي فيالباوم، القائد الس�ابق للرشطة العس�كرية يف معتقل 

أبو غريب، حتى عام 2004م.
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وكان اجلنرال ميللر مس�ؤواًل س�ابقًا عن معتقل غوانتانامو األمريكي يف 
كوبا ثم انتقل إىل سجن أبو غريب يف وقت الحق لتقديم النصح حول تنظيم 
هذا السجن، واس�تخدام تقنيات استجواب مستخدمة يف معتقل غوانتانامو 
للحص�ول عىل اعرتاف�ات األرسى بعد تعذيبهم، واس�مه يط�رح بانتظام يف 
إط�ار فضيحة س�جن أبو غري�ب، وكان اجلن�رال ميللر قد أق�رَّ خالل إدالئه 
بش�هادته أمام املحكمة العس�كرية يف ف�ورت مايد قرب واش�نطن أن مهمته 

تعذيب املعتقلني وليس استجواهبم. 
وحتاك�م هذه املحكمة العس�كرية الرجن�ت س�انتوس كاردونا املتهم 
باملشاركة مع مدرب كالب غري مكممة تقوم بمهامجة األرسى، واهلدف من 
هذه »الوس�يلة« السادية جعل املعتقل خياف إىل درجة تدفعه إىل أن يتغوط أو 

يبول. 
ويف حال اإلدانة يواجه الرجنت كاردونا حكاًم بالس�جن قد يصل إىل 

16 سنة ونصف السنة. 
وُحِكم عىل جندي آخر ضالع يف هذه املامرس�ات هو الرجنت مايكل 
س�ميث )24 عامًا( بالس�جن س�تة أش�هر إلدانته من قبل حمكمة عسكرية يف 

آذار/ مارس عام 2004م)1(. 
ويف إطار فضيحة أبو غريب متت إدانة عرشة جنود، لكن مل توجه أي هُتم 
إىل كبار املس�ؤولني العس�كريني ويبقى اللفتاننت � كولونيل ستيفن جوردان 
أع�ىل ضاب�ط يف اجليش األمريكي توج�ه إليه التهمة يف إطار هذه املامرس�ات 

القاسية وسوء معاملة املعتقلني. 

)1( صحيفة الدستور العراقية، تاريخ 2004/11/1م. 
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وجوردان مته�م بإجبار معتقلني عىل التع�ري وهتديدهم بكالب، وقد 
وجه�ت إليه أيضًا هتمة اإلخالل بواجباته وبالكذب عىل املحققني وبس�لوك 
غري الئق بضابط، ويف حالة إدانته هبذه التهم يواجه جوردان عقوبة بالسجن 

قد تصل إىل 12 عامًا. 
ت ع�ام 2004 يف كل أنح�اء العامل صورًا تظهر جن�ودًا أمريكيني  وُن�رِشَ

يسيئون معاملة سجناء عراقيني يف )معتقل أبو غريب(.
بعدها أعلن وزير الدفاع األمريكي يف جلسة االستجواب االستعراضية 
التي عقدت له يف واش�نطن، بأن عن�ده أكثر من ألف صورة غري الصور التي 
انترشت يف وس�ائل اإلعالم، ولو أننا عملنا عملية حسابية بسيطة، فسنخرج 
بمع�دل 2.7% ص�ورة يف الي�وم مل�دة ع�ام من التصوي�ر، ولو حذفن�ا يومي 
العطلة من كل أس�بوع ألصبح معدل التصوي�ر 4 صور يف اليوم، ولو أخذنا 
بع�ني االعتبار أن الصورة تس�تهلك وقتًا إلرغام املس�اجني ع�ىل الوقوف يف 
وض�ع معني لعلمن�ا أن هذه الصور أخذت عىل األقل نصف س�اعة يف اليوم 

لتصويرها، أي أن هذه الصور أخذت عىل األقل 130 ساعة للتصوير)1(. 
هل من املعقول أن يكون هذا الوقت وهذا اجلهد الكبري: حاالت فردية 
من أفراد اس�تطاعوا استغفال املسؤولني يف السجن واالنفراد بأرسى احلرب 
واملجاهدي�ن ليص�وروا هذه الص�ور، وهبذه الدقة، ث�م يعلوها عىل أقراص 

مدجمة، أو خيزنوها يف أجهزهتم؟. 
ومن املالحظ أن الوالي�ات املتحدة األمريكية أقدمت عىل غزو العراق 
واحتالل�ه بحج�ة الدفاع عن النف�س معتمدة مصطلح )احلرب االس�تباقية( 

وبزعم أن العراق يمثل خطرًا عليها.
)1( إش�ارة إىل م�ا ذكره املحامي حس�ني حمم�ود، يف صحيفة الدس�تور العراقية، تاريخ 

2004/11/1م. 
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ويعل�ق الدكتور صالح الدين عامر عىل ذلك بقوله: » وإذا كان القانون 
ال�دويل يش�رتط لقيام ح�ق الدف�اع الرشعي أن يك�ون خطر هجوم وش�يك 
وحال، لكن اإلدارة األمريكية ذهبت إىل أن من حقها أن تطوع مفهوم اخلطر 
احلال كام حيلو هلا، ..أن هذا املوقف يفتقر إىل الرشوط األساس�ية التي يس�تند 

إليها حق الدفاع الرشعي وبصفة خاصة رشطي الرضورة والتناسب«)1( .
3 .3 .2  إساءة معاملة املدنيني واألرسى بالعراق)2(

روى جن�ود أمريكي�ون خيدمون يف الع�راق يف مقاب�الت نرشهتا صحيفة 
ايفنينغ ستاندارد كيف قاموا بإطالق النار عىل أشخاص باللباس املدين، وكيف 

أجهزوا عىل جرحى أو تركوا جنودًا عراقيني حيترضون يف ساحة املعركة. 
وق�ال الكاب�ورال ماي�كل ريتشاردس�ون ]22 عام�ًا[ م�ن فرقة املش�اة 
األمريكي�ة املتمرك�زة حالي�ًا يف الفلوج�ة ]50كلم إىل غرب بغ�داد[ »مل يكن 
هناك أي إحراج يف إطالق النار عىل أشخاص ال يرتدون اللباس العسكري. 
كنت أضغط بكل بس�اطة عىل الزناد... فإذا كانوا موجودين هنا فذلك يعني 
أهنم أعداء، س�واًء أكانوا باللباس العسكري أم بدونه. بعضهم كان باللباس 

والبعض اآلخر ال«. 
وأك�د اجلن�دي انطوين كاس�تيلو من جهت�ه كنا نق�وم بمهمتنا، ف�إذا كان 
يتواج�د مدنيون بني املقاتلني فذلك يعني أهنم كانوا يف املكان غري املناس�ب يف 

الوقت غري املناسب. وكانوا يعتربون بمثابة أعداء. 

)1( ص�الح الدين عام�ر، مقدمة لدراس�ة القانون ال�دويل العام، دار النهض�ة العربية، 
القاهرة، 2007م، ص150 – 153، ويشري إىل:

A. Thony Clark Arend: “International Law and the Preemptive Use of 
Military Force”. Washington Quarterly, Spring, 2003,p.89. 

)2( املحامي حسن حممود، صحيفة الدستور العراقية، تاريخ 20 ربيع الثاين 1424ه�. 
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ويؤكد اجلنود يف حديثهم عن معركة وقعت يف جنويب بغداد بدون توضيح 
تارخيه�ا، إن 70% م�ن ح�وايل 400 مقاتل من اجلانب العراق�ي كانوا يرتدون 
اللباس املدين. وق�ال الرجنت جون ميدوز ]34 عامًا[ إن اجليش األمريكي 

كان قد وزع منشورات قبل بضعة أيام تدعو املدنيني إىل جتنب املنطقة. 
وأكد الرجنت أن »مجيع األش�خاص الذي�ن تواجدوا هنا كانوا واحلالة 
ه�ذه مقاتل�ني«، مضيفًا أن جن�ود املارينز أطلقوا يف ذلك اليوم النار عىل نس�اء 
وقتلوا أشخاصًا كانوا مطروحني أرضًا. وقال »إن األسوأ هو إطالق النار عىل 

شخص ثم املجيء ملساعدته«. 
واس�تطرد ريتشاردس�ون قائ�اًل »إنك�م ال تري�دون أرسى ح�رب ألنكم 
تكرهوهن�م كثريًا، إهن�م يرعبونكم وال تريدون أن يعيش�وا«. وأوضحوا أيضًا 

أهنم أطلقوا النار عىل مدنيني يف سيارات ختوفًا من أن هيامجوهنم. 
وق�ال الرجن�ت مي�دوز »عندم�ا كانوا يلوح�ون بأعالم بيض�اء قيل لنا 
ب�أن نوقفهم عىل بع�د 400 مرت وأن نأمرهم بخلع مالبس�هم وبالتقدم، وكان 

معظمهم ينصاع لألوامر«. 
اللي�ل تفك�رون بجمي�ع أولئ�ك  الكاب�ورال ريتشاردس�ون »يف  وق�ال 
األش�خاص األرسى وغريهم م�ن املدنيني الذين قتلتموهم. وال تس�تطيعون 
إخراج ذلك من ذاكرتكم، وال توجد أي وس�يلة لنس�يان ذل�ك، فنحن مازلنا 
هن�ا ونح�ن هنا منذ وق�ت، ومعظم الن�اس يرحلون بعد املع�ارك ولكن ليس 

نحن«)1(. 

)1( املحامي حسني حممود، صحيفة الدستور العراقية، املرجع السابق.
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اخلامتــة

أوال: خالصة الدراسة
تعترب مشكلة أرسى احلرب من املشاكل املزمنة يف تاريخ الشعوب وتكاد 
ال ختلو حرب من احلروب دون أن ختلف وراءها هذه املشكلة اإلنسانية كأثر 

من آثارها.

ونظرًا لضخامة أعداد أرسى احلرب وخاصة يف اآلونة األخرية واملعاملة 
القاس�ية الت�ي عانى ويعاين منهاكث�ري منهم، وملا ثار ويث�ور من خالف حول 
اعتب�ار بع�ض طوائف املقاتل�ني أرسى حرب)1(. كان ال بد لن�ا من التصدي 

لبحث هذه املعضلة اخلطرية من خمتلف جوانبها القانونية واإلنسانية.

هلذا بحثنا يف الباب األول الوضع القانوين ألرسى احلرب، وبينا من يعد 
أس�ري ح�رب ومن ال يعد كذلك، ثم عرضن�ا ملعاملة أرسى احلرب وما يب 

هلم من حقوق وامتيازات، وما يرتتب عليهم من واجبات ومسؤوليات.

وبحثن�ا يف الب�اب الث�اين وس�ائل تطبي�ق هذه األح�كام، وهي تش�مل 
الضامن�ات التي تكفل الت�زام الدول واألفراد بتطبي�ق قواعد وأحكام أرسى 

)1( م�ا زال�ت إرسائي�ل حتى ه�ذا التاريخ ترفض االع�رتاف ألفراد ح�ركات املقاومة 
الفلس�طينية بحقه�م يف أن يعامل�وا كأرسى ح�رب. مث�ال ذل�ك حك�م املحكم�ة 
العسكرية اإلرسائيلية بحق، عمر حممود قاسم ورفاقه، بتاريخ 13 نيسان 1969م. 
انظ�ر: د. ص�الح الدي�ن عام�ر، املرج�ع الس�ابق، ص562، كام ترفض س�لطات 
االحتالل االع�رتاف للعديد من األرسى هبذا احلق ومثلهم رائد عبد العزيز حجه 

الذي اعتقل بتاريخ 2004/12/18م.
ملزيد من التفاصيل راجع: خ�رض املشايخ، املفقودون واألرسى يف سجون االحتالل   

الصهيوين، عامن، 2007م،1428ه�، ص71.
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احل�رب، واملس�ؤولية أو اجلزاء ال�ذي يوقع عىل من ينتهك ه�ذه األحكام أو 
خيل هبا.

وقد تناولنا هذه األحكام بأسلوب مقارن يوضح موقف كل من قواعد 
القانون الدويل والرشيعة اإلسالمية جتاه أرسى احلرب.

ويف الباب الثالث عرضنا لنامذج حديثة من معاملة األرسى وخاصة يف 
املعتقالت اإلرسائيلية واألمريكية، وخمالفتها الصارخة التفاقيات جنيف.

وانتهين�ا م�ن ه�ذه الدراس�ة إىل أن الرشيع�ة اإلس�المية كان هل�ا أثرها 
الواض�ح يف تط�ور قوان�ني وأع�راف احلرب ب�ام يف ذل�ك األح�كام املتعلقة 
باألرسى، وكانت سّباقة للعناية بأمر أرسى احلرب وصيانة حقوقهم، وتبني 
لنا أن التزام القادة واألفراد املس�لمني بمعاملة أرسى احلرب هو أمر نابع من 
عقيدهت�م وتعالي�م نبيهم ال�ذي أوصاه�م باإلحس�ان إىل األرسى يف عبارته 

املوجزة البليغة »استوصوا باألسارى خريًا«)1( .

ك�ام اتضح لن�ا عجز اتفاقية جنيف لس�نة 1949م)2( عن معاجلة معضلة 
أرسى احلرب التي ما زالت تنتظر احلل اجلذري، فام زال األرسى يعانون من 
وحش�ية املعاملة وصن�وف العذاب وألوان التنكيل مما يتناىف وأبس�ط حقوق 

اإلنسان.

)1( املعجم الكبري، الطرباين، مرجع سابق.
)2( رغ�م أن�ه ُأحلق هب�ذه االتفاقية ملحق�ان إضافيان ع�ام 1977م، يف حماولة لتاليف ما 

شاهبا من نقص، إال أهنا مازالت قارصة عن معاجلة مشكلة أرسى احلرب.
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ثانيًا: النتائج والتوصيات

ويف تقدي�ري أن الس�بب يف ذلك يرجع إىل مخس�ة عوام�ل تتلخص يف: 
عدم كفاية النصوص الواردة يف اتفاقية جنيف، مما يستدعي إعادة النظر فيها، 
وعدم وجود اجلزاء الرادع، وغياب السلطة القضائية التي تقوم بمحاكمة من 
خيل بأحكام هذه االتفاقية، وافتقار املجتمع الدويل إىل اجلهاز التنفيذي الذي 

يقوم بتطبيق العقوبات بحق املخالفني وازدواج معايري اهليئات الدولية.

1ـ عدم كفاية النصوص التي تضمنتها اتفاقية جنيف لسنة 1949م

مىض عىل وضع هذه االتفاقية حوايل ستني عامًا حتى أن بعض نصوصها 
أصبحت بالية متامًا)1( فاملادة )4( التي ُتعدد بإس�هاب طوائف املقاتلني الذين 
يعت�ربون أرسى حرب، من املفروض أن ُتس�تبدل بعب�ارة خمترصة تنص عىل 
توفري احلامية لكافة األفراد املقاتلني، باستثناء فئآت معينة هم اخلونة واملرتزقة 

واجلواسيس.

وكذل�ك ال ب�د م�ن إع�ادة النظ�ر يف ال�رشوط األربع�ة اخلاص�ة بأفراد 
ح�ركات املقاوم�ة الش�عبية واإلبق�اء ع�ىل رشطني فق�ط، األول ه�و املتعلق 
بواجبه�م يف التقي�د بقوان�ني وقواع�د القتال، والث�اين رضورة وج�ود قيادة 
مسؤولة لضبط ترصفاهتم، إذ يبدو أن باقي الرشوط ما هي إال قيود فرضتها 

)1( يص�ف األس�تاذ )أريك ديفيد( اتف�اق جنيف بأنه: »قانون متهال�ك ختطاه الزمن«.  
انظ�ر: مقال�ه: التدخل اإلرسائييل يف لبنان يف نظر قانون احلرب، جملة احلق، املرجع 

السابق، ص99.
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الدول االس�تعامرية للحد من نش�اط حركات املقاومة الشعبية، بل أن بعض 
الفقهاء ومنهم »ترينان« يكتفي بالرشط األول فقط)1( .

ك�ام أن املادة )4( قد أغفلت النص عىل ح�ركات التحرير الوطنية، هذه 
احلركات التي بدأت باالنتش�ار بش�كل ملحوظ بعد احل�رب العاملية الثانية، 
والتي يب أن حيظى أفرادها باملعاملة الواجبة ألرسى احلرب حال وقوعهم 
يف ي�د األع�داء)2( والغاية من ذل�ك توفري أكرب قدر ممكن م�ن احلامية ألرسى 
احلرب عىل اختالف فئآهتم متش�يًا مع الفكرة الس�ائدة والتي تقول بأن األرس 

)1( ويؤي�د وجه�ة نظرن�ا ه�ذه االجتاه الفقه�ي احلديث ال�ذي ينادي باملفهوم الواس�ع 
للمقاومة الشعبية وحركات التحرير الوطنية.

   .Ginsburgs: op. cit. p. 910 :انظر  
وانظ�ر: أيض�ًا تعريف: ص�الح الدين عام�ر، للمقاومة الش�عبية، مؤلف�ه املقاومة   

الشعبية، املرجع السابق، ص41.
)2( لقد كان اعتبار حروب التحرير حروبًا دولية من أهم املكاس�ب التي حققها املؤمتر 
الدبلوم�ايس لس�نة 1977م، إذ تنص الفقرة )4( من امل�ادة األوىل من الربوتوكول 
األول عىل أن: تتضمن األوضاع املش�ار إليها يف الفقرة السابقة املنازعات املسلحة 
التي تناضل هبا الشعوب ضد التسلط االستعامري و »االحتالل األجنبي« و »ضد 
األنظم�ة العنرصي�ة« وذلك يف ممارس�تها حلق تقرير املصري. وعلي�ه فمن املفروض 
أن يعام�ل أف�راد ح�ركات التحري�ر الوطن�ي كأرسى احلرب ح�ال وقوعهم يف يد 
األع�داء. انظر: مق�ال بعنوان: »التط�ورات األخرية يف القانون الدويل اإلنس�اين � 

الربوتوكوالن اإلضافيان لسنة 1977م«.
  إقب�ال عب�د الكري�م الفلوجي، أس�تاذ القانون ال�دويل بجامعة بغ�داد، جملة احلق، 

املرجع السابق، ص40- 60.
قدم الدكتور إقبال هذا البحث إىل مؤمتر الرشق األوسط العريب األول عن القانون   
ال�دويل اإلنس�اين الذي عق�د يف مدينة ع�امن، يف الفرتة م�ن 5 � 15 يناي�ر / إبريل 

1981م.
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احلريب ليس وس�يلة للتشفي أو االنتقام وإنام هو وسيلة احتياطية اهلدف منها 
منع األرسى من العودة إىل االلتحاق بوحداهتم حلمل السالح مرة أخرى يف 

وجه الدولة اآلرسة)1( . 

كذل�ك فإن الدور الذي أناطت�ه االتفاقية بالدولة احلامية هو دور نظري 
مل يد س�بيله إىل التطبيق العميل بس�بب رفض الدول املتنازعة السامح للدولة 
احلامية بمامرس�ة نش�اطها. وأي�ن هو دور الدول�ة احلامية يف احل�رب العاملية 
الثاني�ة، واحل�روب الت�ي تلتها، وما ه�و دورها يف احل�روب التي حدثت بني 
ال�دول العربي�ة وإرسائي�ل؟ وأين هو دوره�ا يف احلروب التي ت�دور رحاها 
يف ه�ذه األي�ام، وكذلك الفظائع التي ش�هدها العامل عرب وس�ائل اإلعالم يف 
تعذي�ب آالف األرسى يف س�جن أبو غري�ب بأيدي اجلن�ود األمريكيني، بام 
يف ذل�ك رضهبم وتعرية أجس�ادهم وإطالق الكالب عليهم، ما أثار س�خط 
املنظامت الدولية املعنية ويف مقدمتها اللجنة الدولية للصليب األمحر ومنظمة 

العفو الدولية)2(.

وعلي�ه الب�د م�ن البح�ث ع�ن  وس�ائل بدي�ل حلامي�ة األرسى كتعيني 
جلن�ة خاص�ة تابعة لألمم املتح�دة تقوم ب�دور الدولة احلامي�ة، وكذلك منح 
صالحيات أوس�ع للجنة الدولية للصليب األمحر التي تؤدي خدمات جليلة 
لألرسى وغريه�م من ضحايا املنازعات املس�لحة. واختاذ إجراءات صارمة 

بحق الدولة التي تلجأ إىل وسائل التعذيب وتيسء معاملة أرسى احلرب.

(1) Judgment of the International Military Tribunal for the Trails of 
German Major War Criminals, Nurmberg (1946). cmd. 6964. p.48  
See also: Oppenhime, op. cit. p.368.

)2( انظر التقرير السنوي لألعوام 2004 � 2009م، اللجنة الدولية للصليب األمحر.
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2ـ  خلـو االتفاقيـة من النص عـى عقوبات حمـددة، أي عدم وجود 
اجلزاء الرادع

لض�امن تنفي�ذ قواع�د أي نظ�ام قانوين م�ن قبل األش�خاص املخاطبني 
بأحكامه سواء كانوا دواًل أم أفرادًا، ال يكفي جمرد ذكر القاعدة القانونية وإنام 
الب�د م�ن وجود اجل�زاء الذي يوقع عىل م�ن خيالف هذه القاع�دة، وإال جترأ 

املخاطبون هبا عىل خمالفة أحكامها.
ويمك�ن الق�ول بأن االتفاقية مل تذك�ر لنا نصًا واحدًا ب�أن الطرف الذي 
خي�ل بأحكامه�ا يكون عرض�ة للعقوبات املح�ددة فيها س�لفًا، بحيث تكون 

العقوبات متناسبة مع جسامة املخالفة)1(.
وإذا كانت االتفاقية قد نصت عىل األفعال التي تعترب خمالفات جس�يمة 
بح�ق أرسى احل�رب)2( إال أهنا أغفل�ت ذكر العقوبات املقابل�ة لكل فعل من 
ه�ذه األفعال، واكتفت بمطالب�ة الدول املوقعة عليها باخت�اذ الترشيع الالزم 

لفرض عقوبات عىل األشخاص الذين يرتكبون مثل هذه األفعال)3( .
وهذا النص عرضة للنقد، فام هو احلل إذا مل تقم إحدى الدول أو بعضها 
بوض�ع ه�ذا الترشيع؟ وما هو احلل فيام لو اختلف�ت ترشيعات كل دولة عن 

)1( بموجب النظام الذي وضع يف ميثاق مؤمتر لندن سنة 1945م، والذي يعترب بمثاية 
أساس قانوين ملحكمة نورمربج ، كان عىل املحكمة أن تطبق قانون جنائي خاص، 
فقد ترك هذا النظام للمحكمة احلرية التامة يف تقدير العقوبات التي يمكن أن توقع 
عىل جمرمي احلرب التابعني لدور املحور. ونس�تنتج من ذلك أن هذه اجلرائم ليس 
هلا عقوبات حمددة، لذلك فإن هذا امليثاق قام بمحاكمة أعامل )س�ابقة( عىل إقراره 

مما يعترب خمالفة رصحية ملبدأ »عدم رجعية القوانني«.
Claude Lombis: Droit International. (Paris: dalloz, 1971). p. 129. 

)2( راجع نص املادة )130( من االتفاقية.
)3( انظر: نص املادة )129(.
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األخرى؟ إذًا كان من واجب واضعي االتفاقية، حتديد العقوبة املالئمة لكل 
خمالفة بشكل رصيح.

3ـ  غياب السلطة القضائية )سابقًا( واخللل يف صالحيتها )حاليًا(

أ ـ املرحلة السابقة عى إنشاء املحكمة اجلنائية الدولية
أقر املؤمتر الذي عقده أعضاء مجعية القانون الدويل يف عاصمة األرجنتني 
ع�ام 1922م فكرة إنش�اء )حمكم�ة جنائية دولية( ختت�ص بالنظر يف خمالفات 
قوان�ني وأعراف احل�رب، كام وافق املؤمتر الذي عقدته نف�س اجلمعية يف فينا 
ع�ام 1925م، عىل مرشوع الئحة هذه املحكمة، إال أن هذه اجلهود مل يكتب 

هلا النجاح)1(.
ويع�د هناي�ة احلرب العاملية الثاني�ة قامت اجلمعية العام�ة لألمم املتحدة 
س�نة 1950م بتش�كيل جلنة مؤلفة من 17 عضوًا لدراسة فكرة إنشاء حمكمة 
جنائي�ة دولي�ة، ومتكنت ه�ذه اللجنة من وض�ع مرشوع طرح ع�ىل اجلمعية 
العامة س�نة 1951م، ولكنها قابلته بالرفض، فقامت اللجنة بوضع مرشوع 
آخ�ر س�نة 1954م، وقد أرج�أت اجلمعية العامة دراس�ته إىل أن يتم تعريف 
العدوان. وبتاريخ 14 ديسمرب 1974م تم تعريف العدوان من قبل اجلمعية 
العام�ة بموج�ب التوصية رقم 3314، ومع ذلك فق�د تأخر املجتمع الدويل 

كثريًا عن إنشاء حمكمة جنائية دولية)2(.

.Graven: op. cit. p. 77 :1( انظر(
.Lombis: op. cit. pp. 365 – 366 :2( انظر(

والعدوان هو: »اس�تخدام القوة املس�لحة بواس�طة دولة ضد الس�يادة أو السالمة   
اإلقليمية أو االس�تقالل الس�يايس لدول أخرى، أو بأي شكل يتعارض مع ميثاق 

األمم املتحدة«. انظر: حسنني عبيد، املرجع السابق، ص168 – 170.
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ولعل الس�بب يف ذلك يرجع إىل أن كل دولة تعترب نفس�ها ذات س�يادة 
مطلقه ومستقلة عن غريها يف مبارشة سلطاهنا القضائي)1( .

وإزاء ع�دم وج�ود قضاء جنائي دويل  � يف الفرتة الس�ابقة � فقد اس�تقر 
الع�رف الدويل والس�وابق العاملي�ة عىل حق الدول�ة اآلرسة يف حماكمة أرسى 
احل�رب عن اجلرائم التي ارتكبوها قبل وقوعهم يف األرس. هلذا كانت الدول 
املنت�رصة تق�وم بمحاكم�ة أرسى احل�رب، كام ح�دث يف حماك�امت نورمربج 
وطوكي�و عقب انتهاء احل�رب العاملية الثانية ووقوع أعداد هائلة من األرسى 
األمل�ان واليابانيني يف يد احللفاء عالوة عىل املحاكامت التي متت أمام املحاكم 

الوطنية هلذه الدول.

وقد تأكد حق الدولة اآلرسة يف حماكمة األرسى بموجب اتفاقية جنيف 
لعام 1949م)2( .

وأرى أن هذا االجتاه منتقد لسببني:

السبب األول:إذا كانت الدول املنترصة تقوم بمحاكمة أرسى احلرب الذين 
وقع�وا يف قبضته�ا عام ارتكبوه م�ن جرائم أثناء ف�رتة احلرب أي قبل 
وقعوهم يف األرس، فمن يقوم بمحاكمة املسؤولني والضباط واجلنود 
الذي�ن ينتمون للدول�ة أو الدول املنت�رصة والذين اقرتف�وا هم أيضًا 
جرائ�م مماثل�ة؟! وحتى لو قامت ال�دول املنت�رصة بمحاكمة األفراد 
التابع�ني هلا ف�إن حكمها س�يكون حمابيًا. من الواض�ح إذًا أن حماكمة 

)1( انظر: كامل السعيد، رشح قانون العقوبات األردين، املرجع السابق، ص79-77. 
)3( انظ�ر: نصوص امل�واد: )83، 84، 85، 86، 87، 88( من االتفاقية والتي خولت 
الس�لطات العس�كرية وحماك�م الدول�ة احلاج�زة ح�ق حماكم�ة األرسى، وإيق�اع 

العقوبات عليهم.
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األرسى م�ن قبل حماكم تش�كلها الدولة اآلرسة ما ه�و إال تعبري عن 
رشيعة املنترص)1( !.

الس�بب الث�اين:إن قي�ام الدول�ة اآلرسة بمحاكم�ة األرسى الذي�ن وقعوا يف 
قبضتها ال يمكن أن يتم بصورة تريض العدالة لألسباب التالية:

1� اس�تحالة حصول األس�ري املته�م عىل األدلة التي حيت�اج إليها للدفاع 
عن نفسه.

2� اخلوف من اندفاع الدولة اآلرسة إىل التنكيل باألرسى واالنتقام منهم، 
حتت س�تار حماكمتهم عن جرائم ُيتهمون بارتكاهبا. وهذا ما حيدث 
حالي�ًا عىل أرض الواق�ع فمعظم األرسى يف الس�جون واملعتقالت 
اإلرسائيلية تقوم س�لطات االحت�الل بمحاكمتهم بذريعة ارتكاهبم 
ألفعال أو جرائم متس باألمن، وتصدر املحاكم اإلرسائيلية بحقهم 
أحكامًا بالس�جن ملدد طويلة جدًا وبالس�جن املؤب�د )واملؤبد مكرر 

)1( خ�الل احلرب العاملي�ة الثانية قام طريان احللفاء بقص املدن األملانية وبالذات مدينة 
هامبورغ خالل س�ت لي�ايل متتالية ما بني 24 – 29 متوز 1943م، وتس�بب ذلك 
يف مقت�ل )47000( م�دين أملاين. كام قام الطريان األمريك�ي بقصف مدينة طوكيو 
يف 9 مارس 1945م وألقى 700000 قنبلة مما أدى إىل مرصع )197000( مدين 
ياب�اين. وكذل�ك إلقاء القنابل الذري�ة عىل مدينتي هريوش�يام ونجازاكي اليابانيتني 
وما سببه ذلك من ويالت وكوارث. ومن جهة أخرى قامت املحاكم التي شكلها 
احللفاء بالنظر يف هذه القضايا ولكن حكمها كان منحازًا وحمابيًا هلذه االعتداءات، 
ومث�ال ذلك حك�م املحكمة = العس�كرية األمريكي�ة يف قضية »أوه�ا الندروف«  
بتاريخ 10أبريل 1948م حيث رفضت املساواة بني قصف احللفاء اجلوي للمدن 

التابعة لدول املحور، واجلرائم التي ارتكبها األملان. انظر:
Roussue:  op. cit. pp. 365 – 366.
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عدة مرات( فمنهم من أمىض يف هذه الس�جون حوايل عرشين عامًا 
منهم: س�لطان العجالين الذي اعتقل بتاري�خ 1990/11/13م، 
وأفرج عنه عام 2009م، أما خالد أبو غليون، وأمني الصانع، س�امل 
يوس�ف س�المه، وأمني عبد الكريم الصانع والذين اعتقلوا بتاريخ 

1990/11/8م فقد حكم عليهم بالسجن )املؤبد( )1(.

ب ـ  املرحلة الالحقة عى إنشاء املحكمة اجلنائية

سبق احلديث عن إنشاء هذه املحكمة واالتفاق عىل نظامها الصادر سنة 
1998م، وقد تأسست بصفة قانونية يف األول من يوليو/متوز سنة 2002م، 
بموج�ب ميث�اق روما، وختت�ص بالنظ�ر يف االنتهاكات اجلس�يمة التفاقيات 
جني�ف األربع ب�ام فيها االتفاقي�ة الثالثة املتعلقة بأرسى احل�رب)2( لكن عدم 
إل�زام الدول باالنضامم إليها وامتناع الواليات املتحدة وإرسائيل عن التوقيع 
ع�ىل االتفاقية اخلاص�ة هبا، أخل بدور هذه املحكمة وترتب عىل ذلك إفالت 

هذه الدول من املثول أمام هذه املحكمة.

هلذه األسباب كان البد من وجود نص يقيض باختصاص هذه املحكمة 
بالنظ�ر في�ام عهد إليها من صالحي�ات جتاه مجيع الدول واألش�خاص الذين 
يقرتف�ون اجلرائم التي تدخل يف اختصاصه�ا دون أن يعلق ذلك عىل موافقة 
ه�ذه ال�دول. وإال فام هو الس�بيل ملحاكمة الق�ادة العس�كريني اإلرسائيليني 

)1( وليد اهلوديل، كتاب مدافن األحياء، ص143، بدون تاريخ، أيضًا: األس�تاذ خرض 
املش�ايخ، األح�رار يف زمن االنكس�ار )املفقودون واألرسى يف س�جون االحتالل 

اإلرسائييل( عامن، 2007م � 1428ه�، ص14 وما بعدها.
)2(  للمزي�د م�ن املعلومات عن هذه املحكمة  انظر: د. منترص س�عيد محودة، املحكمة 

اجلنائية الدولية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 2006م.
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واألمريكي�ني مث�اًل � عام اقرتف�وه من جرائم بحق اإلنس�انية وبح�ق املدنيني 
وبح�ق األرسى واملعتلقني؟ إّن م�ا ارتكب من جرائم خالل وبعد االحتالل 
األمريكي ألفغانستان عام 2001 � 2002م، واحتالل العراق عام 2003م، 
وما اقرتف من جرائم أثناء احلرب العدوانية الرشس�ة عىل قطاع غزة يف هناية 
عام 2008م وبداية العام الذي يليه 2009م )1430ه�( كل ذلك يستدعي 
التفكري ملي�َاً والبحث عن حلول جادة، وحماكم خيضع هلا القوي والضعيف 
حت�ى ُيمك�ن للمظل�وم أن ينتص�ف م�ن الظ�امل وللضحي�ة أن تنتص�ف من 

جالدها. وإال فيصدق القول بأن: القانون الدويل هو قانون القوي.

4ـ  البـد مـن وجـود جهاز تنفيـذي دويل، قـادر عى إيقـاع العقوبة 
وتنفيذ األحكام التي تصدرها املحاكم واهليئات الدولية

ف�إذا افرتضن�ا إقدام س�لطات الدول�ة اآلرسة عىل قت�ل األرسى الذين 
وقع�وا يف قبضته�ا أو التنكي�ل هبم، وص�دور قرار من جمل�س األمن الدويل، 
أو ص�دور حكم م�ن املحكمة اجلنائي�ة الدولية، يدين هذه الدول�ة ويطالبها 
بتس�ليم املجرمني، ولكن ه�ذه الدولة رفضت االنصياع لق�رار املحكمة، فام 

هو اإلجراء الذي يمكن اختاذه بحقها؟

م�ن هنا تب�دو رضورة وج�ود جهاز تنفي�ذي يتبع ه�ذه املحكمة  � عىل 
ف�رض حياده�ا ونزاهتها � تكون ل�ه القدرة والصالحية ع�ىل التدخل بالقوة 
لتنفيذ القرار الصادر عنها، وإجبار الدولة املعتدية عىل االنصياع ألحكامها، 
وإذا كان هذا املوضوع ال يصادف أي مش�كلة يف نطاق القانون الداخيل، إال 
أنه يعترب حجر الزاوية املفقود واملش�كلة املستعصية يف نطاق القانون الدويل. 
ورغ�م حماوالت املجتمع الدويل لتش�كيل قوة طوارئ دولي�ة لتنفيذ قرارات 
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جمل�س األم�ن، إال أن ه�ذه املحاوالت مل تص�ل إىل املس�توى املطلوب حتى 
اآلن)1(.

5 ـ  ازدواجية معايري اهليئات الدولية

من املالحظ والواضح للعيان أن قرارات جملس األمن ختضع الزدواجية 
املعايري، فإرسائيل ال تدان عىل ما تقرتفه من جرائم، بس�بب الفيتو األمريكي 
� وكذلك احلال بالنس�بة لدول املجلس اخلمس هل�ذا فإننا نطالب بإلغاء حق 
الفيتو املمنوح للدول اخلمس دائمة العضوية يف جملس األمن، بحيث يتحقق 

مبدأ املساواة فعاًل يف املنظامت الدولية بني كافة الدول.

وهب�ذه املناس�بة يمكن القول م�ا أحوج الع�امل إىل ُجرع�ٍة إيامنية روحية 
أخالقي�ة، ما أحوج�ه إىل االهتداء واألخ�ذ بتلك املبادئ والقي�م التي أقرها 
اإلس�الم يف س�لوك املتحاربني وإىل األخ�ذ بوصية رس�ول اهلل > )انطلقوا 
باس�م اهلل وعىل ملة رس�ول اهلل، وال تقتلوا شيخًا فانيًا، وال طفاًل صغريًا وال 

امرأة، وال تغلوا، وأصلحوا وأحسنوا إن اهلل حيب املحسنني)2( .

وقوله املشهور: »استوصوا باألسارى خريًا«)3( .

)1( انظ�ر: ص�الح الدي�ن عام�ر، مقدمة لدراس�ة القان�ون ال�دويل الع�ام، دار النهضة 
العربية، القاهرة، 2007م، � 1428ه�، »مش�كلة فاعلية القانون الدويل اإلنساين« 

ص133.
)2( أبو داود، س�نن أبو داود، حتقيق حممد حمي الدي�ن عبد احلميد، بريوت، دار الفكر، 

بدون تاريخ، 73/3.
وأمحد بن البيهقي، الس�نن الكربى، حتقيق حممد عبد القادر عطا، مكة املكرمة، دار   

الباز، 1414ه�، 90/9.
)3( أخرجه الطرباين، املعجم الكبري، حتقيق محدي عبد احلميد، الطبعة الثانية، املوصل، 

مكتبة العلوم دار احلكم، 1404ه�، 393/22.



343

واس�تطيع القول ب�أن املآيس والويالت التي عان�ى منها أرسى احلرب، 
والت�ي مازالوا يقاس�ون مرارهتا حت�ى يومنا هذا كفيلة بأن تك�ون حافزًا قويًا 
للفقه�اء ورجال القانون ومن ورائهم ال�دول واملنظامت الدولية للعمل عىل 

إياد احللول الواقعية هلذه املعضلة اإلنسانية.
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مطبعة مصطفى البايب احللبي.

الصنعاين )حممد بن إسـاعيل الصنعاين( )1960م(. سبل السالم، دار . 19
إحياء الرتاث العريب، ط 4، بريوت.
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