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 شروط النشر

تقبل املجلة األبحاث واملقاالت األصيلة والعلمية كما تنشر ملخصات عن بحوث املاجستير 

ت املداخال أو  نسانيوالقانون الدولي اإلحقوق اإلنسان مواضيع التي تعالج ، والدكتوراه

 على بحث علمي نشر في أحد أعدادها، وفق الشروط التالية
ً
 :العلمية املرسلة تعقيبا

 ويتحمل الباحث كامل املسؤلية في حال اكتشاف بأن  ،أن تكون جديدة ولم تنشر من قبل

 مساهمته منشورة أو معروضة للنشر على مجلة أخرى أو مؤتمر.

 وبسالمة اللغة أن تكون قد التزمت بمنهجية البحث العلم ،
ً
ي وخطواته املعمول بها عامليا

 ودقة التوثيق.

  بخطأن تكون مكتوبة Traditional Arabic بالنسبة للمقاالت باللغة العربية  16 حجم

للمقاالت  12بحجم   Times new Roman بالنسبة للهوامش، وبخط 11بالنسبة للمتن، و

 بالنسبة للهوامش. 10باللغة األجنبية بالنسبة للمتن وبحجم 

  أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامجMicrosoft Word  أسفل كل صفحة

 .1حيث يرمز لها بأرقام بالشكل

  .يرفق الباحث بمساهمته سيرته الذاتية  ومرتبته العلمية وبريده اإللكتروني 

 االت للتحكيم العلمي قبل نشرها.تخضع األبحاث واملق 

 .يرفق الباحث الذي يريد نشر ملخص بحثه للماجستير أو الدكتوراه إفادة باملناقشة 

  تحتفظ املجلة بحقها في نشر أو عدم نشر األبحاث واملقاالت املرسلة إليها دون تقديم تبريرات

 لذلك.
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تأكيًدا لرؤية ورسالة مجلة جيل حقوق  بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين وبعد،

ا ملعاني التواصل والتعاون والتنسيق في املجال األكاديمي والبحثي العربي واإلسالمي والدولي، تواصل 
ً
سرة أاإلنسان، وترسيخ

 2018ل عدد للسنة للعام الخامس، العدد السادس والعشرين لشهر يناير و مسيرتها من خالل أمجلة جيل حقوق اإلنسان 

إلتزامنا بأهداف املجلة القائمة على احترام األمانة العلمية في أداء رسالتنا بشكل دائم؛ حيث نواصل لذي نجدد من خالله ا

تشجيع اإلبداع الفكري والدقة العلمية والجودة في التقديم والتقييم مًعا؛ لنضع بين أيديكم أفضل البحوث التي تعالج 

القانون الدولي اإلنساني وأحدث ملخصات الدراسات األكاديمية واملؤلفات التطورات التي لحقت بحقوق اإلنسان و 

 العلمية والتعليق على القرارات ذات الصلة بحقوق اإلنسان.

نة دور الفعل االنتخابي في ترسيخ قيم املواط وفي إطار االهتمام العاملي بالحق االنتخابي تضمن العدد دراسة عالجت

ما احتوى ك، فو ق اإلنسانية التي ال يمكن املساس بها مهما كانت الظر و الحياة كأهم الحقحق لخرى أ، وتعرضت االيجابية

تجربة العدالة االنتقالية في تونس ما بعد الربيع العربي:قراءة في مسار األنظمة القانونية لهيأة العدد على دراسة عالجت 

العالقة  -الوضعي التشريع اإلسالمي و ي التشريع ف الحقوق الزوجية للسجناء، وركزت دراسة أخرى على الحقيقة والكرامة

  .-الجنسية نموذجا
أثر الحرب على األطفال احتوى العدد على دراسة حول  بغية تأكيد حماية حقؤق اإلنسان خالل النزاعات املسلحة،و 

سرى اإلسرائيلية لحقوق األ االنتهاكات  ، كما تعرضت دراسة ملوضوعونظام حمايتهم من منظور القانون الدولي اإلنساني

كذلك تناول بحث موضوع اإلعالم ودوره في نشر القانون الدولي اإلنساني، ، في القانون الدولي اإلنسان الفلسطينيين

  منطلقا من إشكالية رئيسية يتمحور حول اآلليات التي يعتمدها اإلعالم في نشره للقانون الدولي اإلنساني.

 املسؤولية الدولية لفرنسا عن الجرائم املرتكبة بالجزائر إبان االحتالل.في كما إشتمل العدد على دراسة بحثت 

نجدد تأكيدنا على ضرورة تطوير استراتيجيات التعريف باإلنتاج العلمي للباحثين واملؤسسات األكاديمية ومشاريع و 

ق إال وهذا لن يتحقجديدة للتعاون األكاديمي والبحثي في مجال حماية وتكريس احترام حقوق اإلنسان في كل الظروف؛ 

تاما نتمنى وخ ذلك ننتظر استقبال مساهماتكم خالل األعداد القادمة،بإسهاماتكم وأعمالكم العلمية املستمرة والدائمة، ل

 تلقي توجيهاتكم ودعمكم للمجلة وتقييمكم الدائم الذي سيسهم أكيد في تطويرها والرقي بها نحو األفضل.

 

 امحمدي بوزينةآمنة رئيسة التحرير: الدكتورة 

  

 االفتتاحية
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 دور الفعل االنتخابي في ترسيخ قيم املواطنة االيجابية
 أستاذ محاضر صنف "أ" الدكتور إدريس عطية

 ، الجزائرجامعة العربي التبس ي ـ تبسة، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية

 

 

 

Abstract: 

This paper seeks to explore the importance of electoral act, as a voluntary conduct, as it aims to 

strengthen citizenship as a human value, so that the electoral phenomenon is seen as a rationale of rights, 

by which citizens can be politically empowered. Therefore, elections are understood as a translation of 

elections’ right into votes, and votes, in turn, are turned into seats; which reflect usually the social diversity 

in national unity. 

Accordingly, this study attempts to uncover the relationship between the electoral act and the 

citizenship as a concept to be implemented in practice. Besides, it is deemed as a value judged by several 

criteria; mainly, the strong relation between the individual citizen and the State (State-Community 

approach), since the leaders and the led correlation under clientelism line, as pathological witnessed by 

most of theSouthern countries as stated by political science; which refers to the primacy of intra-national 

allegiance over those related to nation-states. 

And then that, in turn, propels us to measure the extent to which such electoral act is significant as an 

essential approach to understand the consolidation of citizenship values, additionally, it is a must to prepare 

good citizens under the State of law, based primarily on good governance, in which all aspects of human 

life could be cared, preserved and enhanced. Not to mention, also, the need of involving nation-states of the 

South into the logic of smart State’s philosophy, characterized by contemporary dimensions, largely adapted 

to the implications of Globalization. 

Keywords:elections, rights, duties, citizenship, consolidation. 
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 ملخص

ائي )له غاية(، االنتخابي الذي يعد كسلوك طوعي، وغ Action تستهدف هذه الورقة التعرض لدراسة أهمية الفعل

ترسيخ املواطنةكقيمة إنسانية، بحيث تعد الظاهرة االنتخابية كمنطق حقوقي يسعى لتمكين املواطن سياسيا. إلى  يسعى

 يقوم على ترجمة حق االنتخاب
ً
دة مقاعد، تعكس في العاإلى  أصوات وترجمة هذه األصواتإلى  ولذا، تعد االنتخابات عمال

 دة الوطنية.التنوع االجتماعي داخل الوح

واملواطنة كمفهوم ال بد  وبناء عليه، تحاول هذه الدراسة الكشف عن طبيعة العالقة الرابطة بين الفعل االنتخابي

مؤشرات عدة تحدد شدة وقوة العالقة بين الفرد املواطن والدولة إلى  من تجسيده على أرض الواقع، كما أنها قيمة تخضع

حيث تشهد أغلب دول الجنوب حالة مرضية في علم السياسة، تتمثل في إشكالية املجتمع(؛ ب-)اقتراب عالقة الدولة

ية على علو الوالءات التحتإلى  املواطنة، إذ تتجسد عالقة املحكوم بالحاكم في إطار زبائني )عالقة الراعي بالرعية( مما أدى

 القومي.أو  حساب الوالء الوطني

الفعل االنتخابي كمدخل أساس ي من مداخل تكريس وترسيخ قيم قياس مدى أهمية إلى  وهذا ما يدفعنا للتطرق 

 دولة الحق والقانون القائمة أصال على حكم رشيد جيد يراعي 
ُ
املواطنة، من أجل إيجاد مواطن صالح لتتجسد بذلك فعليا

إلى  م الجنوبفي عالية التي البد أن يعمل على الحفاظ عليها وتنميتها؛ لكي تدخل الدولة الوطنية اإلنسانكل شؤون الحياة 

 منطق الدولة الذكية ذات األبعاد املعاصرة املتكيفة مع تداعيات ظاهرة العوملة.

 االنتخابات، الحقوق، الواجبات، املواطنة، الترسيخ:الكلمات املفتاحية

 

 مقدمة

تبرز أهمية الفعل االنتخابي في تكريس قيم املواطنة، في ظل املتغيرات املتالحقة وفي إطار ما تفرضه التجليات الراهنة 

لظاهرة العوملة، حيث أصبحت للممارسة الديمقراطية موقعا أساسيا في استراتيجيات وسياسات الدول املتقدمة، وهو ما 

أن يؤخذ به أيضا في الدول النامية التي تستهدف التحديث وإعادة البناء بما يتوافق مع متطلبات العصر وبما يضعها  يجب

 على خريطة العالم كدول قوية ومؤثرة وفاعلة.

ومن ثم يتجسد للفعل االنتخابي بأنماطه املختلفة التقليدية منها والحديثة، عبر مستويات املمارسات الديمقراطية 

فة من أجل تحقيق مواطنة صالحة وإيجابية في الدول التي تسعى للحاق بركب الدول املتقدمة، وتحقيق مقومات التنمية كا

هارات بأفراد املجتمع كافة من حيث تعليمهم امل الحضرية(، التي تعنىأو  )املدنية الشاملة التي تهتم بالتنمية املواطنية

الذوبان و أ دثة مما يمكنها ويمكنهم من االنفتاح واالستفادة من غيرهم دون االنصهارالجديدة وتهيئتهم لقبول األفكار املستح

فيه، وتكوين االتجاهات التي تستلزمها عملية التحديث، وبناء الدولة العصرية، والتنمية الذاتية لشعوبها، والتي تمثل 

 نقطة البداية السليمة لتحديث أي مجتمع.
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ي املؤسسات املعنية بالتنشئة السياسية والتعليم والتكوين الثقافي والترفيه الراقويتطلب ذلك تكاثف وتكامل كافة 

املواطنة واملشاركة :املفيد، للدفع بضرورة ترسيخ مجموعة من القيم واألفكار والسلوكيات االيجابية، ومنها على سبيل املثال

لسياسية، ي سياقاتها املختلفة )التاريخية، واالجتماعية، واواالنتماء والحرية املسؤولة؛ والتي تعد نتاج البيئة املحيطة بها وف

والثقافية(، آخذين في االعتبار أنه بين إحساس الفرد باالهتمام والرغبة في املشاركة من جانب، وبين شعوره باملسئولية من 

 جانب أخر تغرس فكرة املواطنة.

عليا مرتبطة ومرهونة بقدرة البناء السياس ي على وبما أن الوعي باملواطنة هو نقطة البدء تظل املواطنة كقيمة 

 ،االقتصادي، ومن ثم يتوافر للفرد القدرة على ممارستها والعمل على تنميتها وتطويرها أيضا–االستجابة للبناء االجتماعي 

 املشكلة البحثية التالية:وعلى هذا األساس نطرح 

 يس قيم املواطنة االيجابية؟كيف يمكن أن يشكل الفعل االنتخابي عامال أساسيا في تكر 

 املحددات البنيوية للفعل االنتخابي املعاصر::أوال

لى إ أصوات وترجمة هذه األصواتإلى  ترجمة حق االنتخابإلى  ُيَعرف الفعل االنتخابي، على أنه السلوك الذي يسعى

الحقوقي  نين التي أسسها النسقمقاعد، بحيث تشكل االنتخابات تفعيال ملجموعة من الحقوق املدنية والسياسية للمواط

، 1966، والعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية للعام 1948العام  اإلنسانالعاملي انطالقا من اإلعالن العاملي لحقوق 

 . (1)والديمقراطية اإلنسانالذي أعمل حركية عوملة حقوق  1993برنامج عمل فبينا في جوان العام و  ووصوال إلعالن

هي بالتالي تفعيل حركي للحق في الترشح والتصويت بصفة منتظمة، والتي تستدعي مجموعة من الشروط  فاالنتخابات

الحق في إنشاء والدخول في الجمعيات املدنية واألحزاب السياسية، الحق في حرية التفكير والتعبير والتجمع والدفاع :ومنها

ية والقانونية واإلجرائية الضامنة لهذه الحقوق والحريات ال فتوفر الحركيات الدستور  عن القناعات السياسية والفكرية.

تكفي وحدها، إذ أنها تستدعي تفعيل مجموعة من اآلليات السياسية واإلعالمية والقضائية الكفيلة بتحقيق أكبر قدر من 

  .(2)اس يوالنظام السي اإلنسانالتمكين الحقوقي للمواطن بشكل يجعله محورا ومركزا بالفلسفة الدولية لحقوق 

ومن هذا املنطلق، فاالنتخابات ال تعكس آلية بموجبها يتم اختيار رموز السلطة في املجتمع، لتتقلد مناصب سياسية 

في مؤسسات الدولة الرسمية، كأهم مظاهر التنمية السياسية للمجتمعات املعاصرة، فحسب، بل إنها تعكس فلسفة 

املجتمع السياس ي املنظم )الدولة(، وطبيعة حركة السلطة السياسية  سياسية مختلفة، على ما ُعهد تقليدًيا عن غاية

املنظمة، في املجتمع عن تلك التي تتفاعل في مجتمعات أقل تنظيًما من الدولة على مستوى حركة الظاهرة السياسية، 

 .خارجًياأو  داخلًيا

                                                           
ي البلدان اطية فمقاربة أسس الحكم وتجاذبات املسار االنتخابي،" مشروع دراسات الديمقر :يونسبردة،"اإلشكالية االنتخابية في املغرب(1)

 .14-13(، ص.ص.2007اللقاء السنوي الرابع عشر، :العربية )الرباط
 :على الرابط التالي أنظر.2ص. ،(21/04/2011)./امحند برقوق،" االنتخابات... املواطنة والديمقراطية،"(2)

http://www.alhewar.org/debat/show.art.asp?aid=43037php 
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ا سلوك تطوعي ونشاط إرادي، وكذا ولذا، يعد الفعل االنتخابي أعلى مستويات املشاركة السياسية، من خالل أنه

فعل مكتسب وإيجابي، فضال عن أنها عملية اجتماعية ومتكاملة متعددة الجوانب واألبعاد، هذا فضال عن أنها حق 

 ,في آن واحد وواجب، وهدف ووسيلة

ت أساسية لكي اإن الفعل االنتخابي الديمقراطي، كما تعرفه املعايير املتعارف عليها عامليا يقتض ي توفر أربعة محدد

 النزاهة.و  االنتظام، التعددية، الحرية:يوصف بالديمقراطي وهي

تثنائية ظروف "اسو  ؛ يقصد به احترام النظام السياس ي ملدة العهدة املحددة دستوريا دون افتعال أسباب. االنتظام1

 االضطرابات االجتماعية" لتبرير تأجيل االستحقاقات االنتخابية، خاصة عندما تكون الدولة ال تعرف حاالت من 

فاالنتظام، من هذا املنظور، هو احترام للعهد االنتخابي املحدد مجاليا واملعبر عن حق املواطنين في تفعيل  السياسية؛و 

 . حيث تنظم االنتخابات في شكل دوري.(1)التغييرأو  حقوقهم إلحكام شروط التداول 

هي شرط  كمستقلين. فالتعدديةأو  ين في الترشح في أطر حزبيةفهي باألساس تعبير عن حق املواطن؛ . أما التعددية2

لية وأخرى تعددية فع:لصيق بالديمقراطية، فغيابه، يعني غياب الصفة الديمقراطية عن االنتخابات، والتعددية شكالن

ي شكل من أفأما التعددية الفعلية فهي تقوم على توفر تنافس حر دون تمييز بين الفواعل السياسية مع غياب  ،صورية

أما و  الخاصة للمواطنين، فهي قائمة على مبدأ التساوي الفعلي في الفرص السياسية.أو  أشكال التقييد للمبادرات الحزبية

"ديكورية " إلضفاء نوع من أو  التعددية الصورية فهي تقوم على هيمنة حزب السلطة وإن دخلت أحزاب "مواجهة"

مقراطية مظهرية يغيب عنها جوهر وروح الديمقراطية التي عمادها الحرية املصداقية على هذه االستحقاقات فهي دي

 .(2)واملواطنة

فهي تعبير عن مجموعة من الشروط الكفيلة باملساعدة على بناء خيارات عقالنية تقدم للمواطنين  ؛.أما الحرية3

 .(3)والرفاه ية الضروريتين إلنتاج األمنمن أجل إرشادهم النتقاء املرشحين الكفيلين بإحداث الفعالية التشريعية والتنفيذ

توجيه الأو  فعل يحدث اإلكراهأو  فالحرية تعني باألساس حرية التعبير والتفكير واملبادرة، مع ضرورة غياب أي شرط

 القصري لخيارات املواطنين. 

 ا.وات التعبير عنهفالديمقراطية تقوم على القناعة واإلقناع، على االختالف والحوار وعلى تعددية األفكار وقن

لور فالديمقراطية ليست مجرد فلك فالحرية تستدعي أيضا وجود مجال حر لصحافة تبتعد عن املوسمية واملظهرية.

انتخابي قائم على الشعبوية والوعود الزائفة والتجمهر أيام الحمالت االنتخابية في التجمعات العامة، وفي اإلذاعة 

ثراء النقاشات العامة حول هموم وآمال وآالم املواطنين لتشكيل حلقة اتصال إضافية والتلفزيون، بل هي ممارسة يومية إل

املواطنة و  اإلنسانبين الحاكم واملحكومين من جهة، وآلية فعالة لديمقراطية الثقافة السياسية املتمحورة حول حقوق 

 .والفعالية واملحاسبة

                                                           
 .3برقوق، مرجع سابق، ص. 1

 .16-14(، ص ص.2007، اإلنسانمركز القاهرة لدراسات حقوق :سامح فوزي، املواطنة )القاهرة 2
 .41بردة، مرجع سابق، ص.  5
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فس شريفا وعادال بين الفواعل السياسية إلقرار قدسية فهو قائم باألساس على جعل التنا ؛. أما شرط النزاهة4

حقوق املواطنة والصوت االنتخابي للمواطن. فالنزاهة، من هذا املنظور، تشتمل على مجموعة من العمليات والتي تقوم 

دم تزوير عباألساس على بناء مصداقية االنتخابات بعدم التالعب بالقوائم االنتخابية، عدم التالعب لصناديق االقتراع، 

فالنزهة تقتض ي باألساس الحياد اإليجابي لإلدارة املنظمة واملشرفة على  محاضر الفرز واالحترام الشامل لنتائج الصندوق.

 .(1)للنظام السياس ي لقواعد الديمقراطية والتداول  إلتزامالعمليات االنتخابية، والذي هو بحد ذاته 

في حد ذاته، وإنما وسيلة وسلوك إنساني يسعى لتحقيق غاية أعلى  ويظهر مما سبق أن الفعل االنتخابي ليس غاية

منها، تتمثل في املقاصد العليا لالنتخابات. إن لالنتخابات الديمقراطية نتائج على درجة كبيرة من األهمية في نظم الحكم 

عبير صد، تدور حول التوالصراع السياس ي الداخلي. فهي عملية اختيار من بين بدائل متعددة، تستهدف تحقيق عدة مقا

عن مبدأ أن الشعب هو مصدر كل السلطة. هذا فضال عن أنها تمثل وسيلة لتوعية وتثقيف املواطنين من جهة، ومصدرا 

 للتجنيد السياس ي للمجتمع والحكام من جهة أخرى.

وز ذلك إنما تجاومن هنا، فإن فهم حقيقة االنتخابات يقتض ي عدم الوقوف عند معرفة جانبيها القانوني والفني، و 

 .)2(لتناول السلوك الفعلي لكل أطراف العملية االنتخابية من ناخبين ومرشحين ومراقبين ومشرفين وسلطة تنفيذية

 الداللة واألبعاد::مضامين املواطنة االيجابية:ثانيا

 اإلنسانكان  ودارتبط مفهوم املواطنة كمصطلح، باملجتمعات الغربية األوربية، حيث تطورت املواطنة في نطاق محد

البدائي يرتبط في إطاره باملكان والعمران واإلطار االجتماعي الذي يعيش في نطاقه، وعندما تبلورت دولة املدينة اليونانية 

جتماعي في اال -والرومانية القديمة قام بعضهم بتطوير بعض الحقوق واالمتيازات التي امتلكوها في نطاق اإلطار املكاني

األخر منها، ونتيجة لذلك تولدت عواطف ارتباط باملكان عند البعض من جهة، وعواطف االغتراب  مقابل حرمان البعض

 عند بعضهم األخر من جهة ثانية.

ومع قيام حركة اإلصالح الديني والثورة الفكرية والعلمية والتنويرية املرتبطة بفلسفة األنوار في أوربا، بدأت  

، والعاملية Humanismية اإلنسان:واطنة حيث ارتبطت املواطنة بمفهومينمرحلة جديدة في تطور متغير ملفهوم امل

Universalism(3)، بمعنى وجود قيم إنسانية تسود العالم كله دون تمييز، كالتسامح واإلخاء، واملساواة بين البشر. 

يتها الدينية، بل مرجعو أ وجاءت الثورة الفرنسية معلنة أنها تؤسس أمة جديدة ال عالقة لها باملرجعية البيولوجية،

الوحيدة هي قرار حر من املواطنين من خالل ما استحدثه "جون جاك روسو" عن مفهوم العقد االجتماعي، واستقاللية 

لى إ دولة قومية، ومجتمع عام وليسإلى  الفرد وحقوقه في مواجهة الدولة وعن العيش كمواطنين متضامنين ينتمون 

 نونها دون قيود.مجتمعات محلية في ظل قوانين يس

                                                           
 .43املرجع نفسه، ص.1

 4.برقوق، مرجع سابق، ص. )2 (

 .39(، ص.2004:دار الفكر العربي:رؤية نقدية )القاهرة:عبد الودود مكرم، القيم ومسئوليات املواطنة( 8)
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ين لهم مواطنإلى  من رعايا عليهم واجبات واستكملْت ذلك ببعد أخر من أبعاد املواطنة حينما حولت الدولة "البشر"،

 حقوق مثلما عليهم واجبات مؤكدة شرعية املشاركة في القضايا التي تمس الوطن والدولة واملجتمع.

غيرات تعمل في اتجاه تحرير املواطنة من حدودها القومية وذلك وفي عصر العوملة ظهرت مجموعة من التحوالت واملت

 على املستويين الداخلي والخارجي.

أثرت عملية الحراك االجتماعي والسياس ي والجغرافي ألفراد حاملين لهويات من مجتمعات عدة على ارتباط :داخليا

أن يصل األفراد لحل االختالفات الناجمة عن املواطنة بمفهوم الهوية السياسية، والذي طرح كوسيلة يمكن من خاللها 

خصوصياتهم الثقافية مع إعادة التفكير في الديمقراطية من خالل مفهوم الديمقراطية املتعددة الثقافات 

MulticulturalismDemocracy والتي تعني التفكير في القواعد التي تسمح بالتوفيق بين متطلبات الديمقراطية، وعلى ،

 لبية وواقع عدم التجانس االجتماعي والثقافي، ومسألة وجود ضمان االحترام حكم األغلبية لألقلية.رأسها حكم األغ

ارتبطت فكرة تحرير املواطنة باملواطنة العاملية التي تسقط االنتماءات القومية ليتولد انتماء شامل :أما خارجيا

بط بتحالف البشر من أجل إعالء مثل عليا كالحرية، "ترت مواطنة إنسانيةتمييز، وهي "أو  ومواطنة إنسانية بال تحديد

 والديمقراطية والحوار.

ية باالستقبال النشط مما يعكس أهمية تطبيق ذلك املفهوم من أجل تحقيق التنمية اإلنسانوترتبط املواطنة 

محاولة تقبل عله مع األخر، و املستدامة في العالم، والتي لن تتأكد إال من خالل اتخاذ الفرد ملسافة بين قيمة ذاته، وبين تفا

 مفتوحة للكل. Conversation Republicaineمنظومة قيميه عاملية تستقر من خالل مناقشات وحوارات جمهورية 

عضوية إلى  راألفراد، وتشيإلى  وبناء على ذلك، فاملواطنة كمفهوم في املجتمع الغربي، تعني انتقال الحقوق من الدولة

سلبية، بحيث تنظم له هذه العضوية حقوق وواجبات قائمة في أو  انت هذه العضوية إيجابيةالفرد في الجماعة سواء ك

 .(1)ذلك على مبدأ العمومية واملساواة

وللمواطنة بعد قانوني؛ يتمثل في التنظيم القانوني للحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي يجب 

 ا.ات التي يجب الوفاء بهلتزامدم املساواة ودون أي تمييز بينهم ويقابل هذه اإلأن تكفلها الدولة للمواطنين على ق

                                                           
أو  على أنها معنى املساهمة في حكم دولة ما على نحو مباشر املواطنةإلى  LAROUSSEالقاموس الفرنس ي "الروس" :يالغة الفرنسية أشارف(9)

 :أنظرغير مباشر، ولفظ املواطن بمعنى الشخص الذي يتمتع بعضوية بلد ويستحق ما ترتبه هذه العضوية من إمتيازات. 

-GéreFrançois,Dictionnaire de La Pensée Stratégique (Paris:Larousse Bordas/ her2000) ,P .312.  

تستخدم ليقصد بها حالة  Citizenhipإال أن كلمة املواطنة  Oxford world power dictionaryوفي اللغة االنجليزية أشار قاموس"أكسفورد" -

أو  م املولديتمتع بالعضوية فيها سواء بحكأو  حض ى من ثم بالحمايةأن يعد الفرد كونه يعيش في رحاب دولة معينة وينتمي إليها ويخلص لها في

 بحكم إكتساب الجنسية.

 :أنظر 

-Oxford world power dictionary (china:oxford university press, 2006),P.105. 
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وكذلك، هناك بعد مادي للمواطنة يتجسد في قدرة الدولة على توفير متطلبات الحياة املالئمة لألفراد. وبعد معنوي 

ترام ة العامة على الخاصة واالحسوسيولوجي، يرتبط بمشاعر الوالء واالنتماء للدولة من قبل الفرد وتفضيل املصلح –

 الطوعي للقانون.

، إال أنه يمكن عبر مواد اإلعالن العاملي اإلنسانوقد يختلط األمر لدى بعض االفراد، بين حقوق املواطنة وحقوق 

، اإلنسان، وحقوق املواطن رغم أن أغلب مواده تستهدف اإلنسانالتمييز بين حقوق  اإلنسانلحقوق 
ً
ن أل  واملواطن معا

ق ضرورية ملمارسة حقو  اإلنسان، وألن احترام حقوق اإلنسانتنظيم حقوق املواطن يبدوا كضمانة غير مباشرة لحقوق 

 املواطن.

قوق معرفة الحإلى  ات تتمثل في السعيإلتزامإن املواطنة ال يكفيها مجرد إقرار الحقوق، وإنما يتم قوامها بأداء 

مما يبرز دور الفعل االنتخابي وأهميته، ومن ثم ، تها في إطار الصالح العاموالتشبث بها والدفاع عنها، فضال عن ممارس

يتضح أنه هناك عالقة وثيقة بين مفهوم املواطنة والنظام السياس ي بمعنى أنه كلما اقترب النظام السياس ي من النموذج 

 الديمقراطي ساعد ذلك على تحقيق وتعزيز املواطنة بأبعادها املختلفة.

 الفعل االنتخابي كأداة لترسيخ قيم املواطنة االيجابية ناتاره:ثالثا

لكنه هادف يتم من خالله التحول من املواطنة في بعدها ، (1)التحقيق( هو عبارة عن مسار بطيءأو  )التكريس الترسيخ

ة الفعلية سجوهر املمارسة املواطنية، وذلك من خالل تنظيم انتخابات بشكل دوري، ويكون رهانها هو املمار إلى  الشكلي

 للسلطة، وقد يشكل الفعل االنتخابي مدخال أساسيا لتجاوز االرتياب في العمل السياس ي داخل الوحدة الوطنية الواحدة.

ويتطلب تحول املجتمعات نحو الحداثة والديمقراطية وغرس وتنمية قيم املواطنة بين عامة الناس، وبما ال يجعلها 

سياسة؛ حيث تتحقق املواطنة عبر املمارسة الديمقراطية ليس فقط من خالل الفعل املشتغلين بالأو  حكرا على املثقفين

أيضا من  وإنما، إيجاد آلية منطقية من أجل ممارسة السلطة للتعبير عن املواطنين وقضاياهمإلى  االنتخابي الذي يسعى

لمة للمواطنين وتأكيد حرية التعبير خالل اتساع املجال العام للنقاش وتبادل اآلراء والتعبئة االجتماعية وإتاحة الك

 كانت 
ً
واالختيار، ودفع الحوار الفعال بين مختلف الفئات في املجتمع وتنوع األصوات ومدى تعبيرها عن الرأي العام أيا

 درجات التباين بين فئاته وإتاحة فرصة ممارسة املواطنين لحرياتهم الفردية وحثهم على الفعل واملشاركة.

إليه العديد من الدراسات عن غياب مفهومي املواطنة الفاعلة، واملفتوحة خاصة في املجال  وفي ضوء ما تشير

السياس ي، حيث ال تعكس نسبة املشاركة في االنتخابات وأشكال املشاركة املختلفة لدى املواطن إال مواطنا مقيما بشكل 

ساع عالقة املواطن بالدولة التبادلية، أي ينخرط في الحياة السياسية مما يؤكد ضرورة غرس ونشر مفهوم اتأو  منظم

حقوق وواجبات املواطن في مقابل حقوق وواجبات الدولة؛ وعليه يتولد لدى املواطن الحافز للمشاركة والتفاعل في 

 املجتمع مما يفرز ويدعم من املواطنة من جديد.

ح مجال شجيع على تداول النخب بفتكما تقتض ي أيضا الفعالية الديمقراطية، إضافة لهذه الشروط التأسيسية، الت

املشاركة السياسية للنخب املثقفة حسب قاعدة الكفاءة واالستحقاق املنتجة للسياسات االقتصادية واالجتماعية 

                                                           
 .101-81(، ص ص.2009)جانفي ، 6بديل ممكن أم يوتوبيا؟،" دراسات إستراتجية، ع.:عبد السالم يخلف،" الرشادة في عصر العوملة( 10)
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دعي والديمقراطية، تست اإلنساني، فعوملة حقوق اإلنسانية املستدامة واألمن اإلنساناملحققة ألكبر قدر من التنمية 

 ات وتعددية األحزاب واملجتمع املدني، عوملة املعرفة والكفاءة أيضا.باإلضافة لالنتخاب

إذ يشكل الفعل االنتخابي عملية سياسية مفعلة لحقوق املواطنة باملشاركة السياسية في اختيار من يمثل املواطنين 

نتخابات باسمهم. كما تعد اال  حتى عاملياأو  جهوياأو  من يقرر محلياو  ومن يحكم باسمهم ومن يشرع في البرملان نيابة عنهم،

أحد الركائز االجتماعية املحققة للتجانس املجتمعي واالستقرار السياس ي؛ إذ أنها إضافة لكونها آلية اتصال سياس ي 

؛ بل هي (1)والتجديد النخبوي، فهي أيضا اإلطار األولي املحدد ملشروعية النظام السياس ي وتوجهاته العامة وطبيعته

 دائه وفاعليته، داخليا وخارجيا.الضابط األساس ي أل 

 وتتضح تجليات املواطنة اإليجابية من خالل الفعل االنتخابي في تحقيق القيم املحورية التالي:

 لعديدا ؛ حيث يؤسس الفعل االنتخابي لتحقيق املساواة بين جميع أفراد املجتمع )شباب، نساء..( في.قيمة املساواة1

 الترشح..وغيرها. االنتخاب، وحق حق مثل الحقوق  من

متناع، اال أو  وحرية املشاركة والتصويت والتي تنعكس في العديد من الحقوق مثل حرية االختيار، ؛. قيمة الحرية2

 .وحق الحديث واملناقشة بحرية مع اآلخرين حول مشكالت املجتمع ومستقبله.

ي األحزاب االشتراك فأو  الها، وتأسيسالتي تتضمن التصويت في االنتخابات العامة بكافة أشك ؛املشاركة . قيمة3

لخدمة بعض أفراده، والترشيح في االنتخابات أو  أي تنظيمات أخرى تعمل لخدمة املجتمعأو  الجمعياتأو  السياسية

 العامة بكافة أشكالها، وكذا املشاركة فيها.

 .رم حرية وخصوصية اآلخرين؛ التي تتضمن العديد من الواجبات احترام القانون، واحتاالجتماعية . املسئولية4

كما أن االنتخابات تملي مسئولية اجتماعية على كل املواطنين في اختيار من يحكم باسمهم ،)2(واحترام آراءهم وتوجهاتهم

 ومن يمثلهم باألساس.

ويتضح مما سبق، أن االنتخابات في عالم ما بعد الحداثة تعد عامال أساسيا من عوامل التنمية السياسية 

واملحركة لعمليات البناء التعددي للدولة واملجتمع معا من أجل تكريس أفكار (3)"  الجودةراطية القائمة على "الديمق

 االندماج، والتمثيل، واملسؤولية بالجزاء، والتباين السلطوي، والتعقيد املؤسساتي والكفاءة اإلدارية.

ياتية للممارسة الديمقراطية املعاصرة، والتي تقوم من هنا يظهر أن الفعل االنتخابي أضحى يمثل أحد األبعاد العمل

حسب املنظور العملي املكرس في مختلف الصكوك الدولية املؤسسة لنسق الحقوقي  اإلنسانعلى تفعيل مشاركاتي لحقوق 

ية وجبعدا إجرائيا جديدا لذلك، ولكن أكثر فأكثر حسب املنطلقات األنطول1993العاملي، والتي أعطت أرضية فيينا للعام 

.
ً
 وتعقيدا

َ
 للكوسموبوليتانية الجديدة في علم أكثر تغٌيرا

                                                           
)11(PippaNoris, Electoral Engineering:Voting rules and political behavior)Cambridge:Cambridge University Press, 2002, 

p.p.86-88. 

  (2)يخلف، مرجع سابق، ص ص.101-81. 
)3(Noris,op. cit. , p.91. 
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 الخاتمة

تهك على أرض في حين أنها تن، نظريا توجد املواطنة وترتبط بالهوية والقانون والحقوق والواجبات على املستويات كافة

 ، وكذا الدولية.الواقع نتيجة ملجموعة من املتغيرات اإليديولوجية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية

ن التنشئة السياسية أتاها املعنى الذي مأو  إن تنمية قيم املواطنة هي معنى أكبر من مجرد التلقين لسياسة معينة

خالله يدرك الفرد واجبات دوره، ومسئولياته تجاه مجتمعه بما يحمله على تبني رؤية مالئمة للعمل الوطني من خالل 

الحكم بصفة عامة مع أعطاء أهمية أو  تجسد من خالل التصورات القائمة عن السلطةالقنوات الشرعية؛ بل هي ثقافة ت

 سياسية املتعددة كاألمية والفقر..وغيرها.-مثلى ملدى تأثير العوامل السوسيو

حيث كثر الحديث في السنوات األخيرة عن املشهد السياس ي واملدني في ارتباطه باملشاركة في شقها السياس ي كحال 

تي قد نسب املشاركة الضعيفة الإلى  نتخابي، بينما يتحدث البعض األخر عن الالمشاركة والالتسيس بالنظرالفعل اال 

 تطبعت العملية االنتخابية ككل بناء على قناعات غذتها املتغيرات الثقافية.

بيل الوحيد السفي حين يتحدث البعض، بنوع من العمومية عن أهمية الفعل االنتخابي بكون املشاركة السياسية هي 

والبعض األخر، يحاول أيضا أن يذهب بعيدا، ويتحدث عن املشاركة بشكل قطاعي؛ ، لتحقيق االنتقال الديمقراطي

 قطاعان.التي يكتسبها هذان ال املشاركة وعالقتها بقطاع الشباب، وبقطاع املرأة..، ويتم تبرير هذه العالئقية باألهمية

ملواطنة املجتمعية أكثر من املواطنة الفردية، بأسلوب أخر تعد املمارسة االنتخابية يساهم الفعل االنتخابي في تعزيز ا

ومن  ،كأعلى مستويات املشاركة السياسية ممارسة فعلية مرتبطة بحقوق املواطنة، املرتبطة باملجتمع أكثر بارتباطها بالفرد

 الشأن الخاص.أو  ارتباطها بالصالحهنا تصبح املواطنة في السلوك االنتخابي مرتبطة بالصالح العام أكثر 

ال يمكن أن نغفل تهيئة األجيال الناشئة ملا يمكن تسميته بسلوكيات املواطنة العاملية فال تعارض بين القومية، 

واملواطنة العاملية، بل إن شعور الفرد بقوميته ووالئه الوطني يعتبر خطوة أساسية في سبيل العاملية الصحيحة؛ وإن الوالء 

 مع العاملي ال يمكن أن يكون بديال لالنتماء الوطني، إنه يكمل هذا االنتماء وال يناقضه.للمجت

وللسلوك االنتخابي دور وأهمية كبرى في مجال غرس وتعزيز ونشر قيم املواطنة، إذا اقترن بالصالح العام وإذا أحسن 

ع باملواطن على الفعل واملشاركة االيجابية استثمارها، وإذا مارست مهامها في إطار املسئولية االجتماعية. حيث يدف

 تأهيل الفعل االنتخابي كمدخل للتحول في تدابير مسألة املواطنة.إلى  والدائمة. فال بد من ضرورة الدعوة

 قائمة املراجع:

 .(2007 ،اإلنسانمركز القاهرة لدراسات حقوق :القاهرة) املواطنةسامح فوزي،  -1

 (.2004دار الفكر العربي، :القاهرة) رؤية نقدية:ئوليات املواطنةالقيم ومس عبد الودود مكرم،-2

راسات مشروع د" مقاربة أسس الحكم وتجاذبات املساراالنتخابي،:اإلشكالية االنتخابية في املغرب"يونسبردة،-3

 (.2007 اللقاء السنوي الرابع عشر،:الرباط) الديمقراطية في البلدان العربية

(، 2009)جانفي  6، ع.دراسات إستراتجية بديل ممكن أم يوتوبيا؟،":شادة في عصر العوملةعبد السالم يخلف،" الر -4

 .101-81ص ص.
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 :انظر على الرابط التالي امحند برقوق،" االنتخابات... املواطنة والديمقراطية،"-5

http://www.alhewar.org/debat/show.art.asp?aid=43037php/.(21/04/2011) 

6 -Pippa Noris,Electoral Engineering:Voting rules and political behavior)Cambridge:Cambridge 

University Press, 2002(. 

7 -GéreFrançois,Dictionnaire de La Pensée Stratégique (Paris:Larousse Bordas/ her2000). 

-8 Oxford world power dictionary (china:oxford university press, 2006). 

 

  

http://www.alhewar.org/debat/show.art.asp?aid=43037php/.(21/04/2011)
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 املفهوم والتهديد: حق الحياة
 أستاذ بقسم العالقات الدولية والدبلوماسية،  علي عيد حمد املساعدالدكتور 

 جامعة جيهان أربيل، إقليم كوردستان العراق

 

 

 

 ملخص

ه اللزوم، والثبات، والوجوب، ونقيض الباطل، وقد ورد في القرآن الكريم والسّنة النبوّية بمعاٍن 
ّ
 بأن

ً
يعرف الحق لغة

ثيرة، ولإلنسان حقوق كثيرة في الشرع والقانون، من بينها الحق في الحياة، حيث تعد الحياة من أعظم النعم التي أنعم هللا ك

 في منحه أخرى أي جهة أو  ال دخل للدولة، املعلنة هو حق طبيعي اإلنسانحقوق  إطار، والحق هنا في اإلنسانبها على 

 عليها .  األزل بل هو  خرى األ ه شأن الحقوق الطبيعية نشأ، لإلنسان

، الدمار الشاملة أسلحةواستخدامات ، وان الحروب، األخرى ن تهديد هذا الحق ُيعد تهديد لجميع الحقوق أكما  

دون جهود دولية كافية ملواجهتها هي تهديدات ال يمكن السكون  اإلرهابوانتشار ظاهرة ، والتهاون في صيانة وحماية البيئة

 عاملية لحماية هذا الحق بدأ من حماية حق املولود والطفل واملرأة . إستراتيجيةود وال بد من وج، عنها

Abstract 

The truth defines language as necessity, stability, necessity, and the opposite of falsehood. It has been 

mentioned in the Qur'an and the Sunna in many ways, and man has many rights in law and law, including 

the right to life, where life is one of the greatest blessings that God has granted to man, The right here, within 

the framework of the declared human rights, is a natural right, which is not vested in the State or any other 

body in granting it to human beings. 

The threat of this right is a threat to all other rights, and wars, the use of weapons of mass destruction, 

negligence in the maintenance and protection of the environment and the spread of the phenomenon of 

terrorism without sufficient international efforts to confront them are insurmountable threats. From the 

protection of the right of the child, child and woman. 
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 مقدمة

ه اللزوم، والثبات، والوجوب، ونقيض الباطل، وقد ورد في القرآن الكريم والسنّ 
ّ
 بأن

ً
ة بمعاٍن ة النبويّ يعرف الحق لغة

كثيرة، ولإلنسان حقوق كثيرة في الشرع والقانون، من بينها الحق في الحياة، حيث تعد الحياة من أعظم النعم التي أنعم هللا 

أي جهة اخرى في منحه أو  ال دخل للدولة، املعلنة هو حق طبيعي اإلنسان، والحق هنا في اطار حقوق اإلنسانبها على 

 الحقوق الطبيعية االخرى بل هو االزل عليها .  شأمه شأن، لإلنسان

، واستخدامات اسلحة الدمار الشاملة، وان الحروب، كما ان تهديد هذا الحق ُيعد تهديد لجميع الحقوق االخرى  

 وانتشار ظاهرة االرهاب دون جهود دولية كافية ملواجهتها هي تهديدات ال يمكن السكون ، والتهاون في صيانة وحماية البيئة

 وال بد من وجود استراتيجية عاملية لحماية هذا الحق بدأ من حماية حق املولود والطفل واملرأة .، عنها

ه طلب  اإلنسانأّن هللا تعالى هو الذي أعطى :ويخضع هذا الحق ألمرين، وهما 
ّ
، كما أن

ً
 حّيا

ً
الحياة، حيث جعله فردا

املوت، لهذا جاءت الشريعة اإلسالمّية بالعديد من األحكام التي  املحافظة على حياته حّتى يسترّدها منه عند اإلنسانمن 

، ويمكن ان تعرف في الحياة اإلنسانحق  .في الحياة اإلنسانتضمن حماية حق الحياة، وفي هذا املقال سنعّرفكم على حق 

رية هي أساس الحبأنها املعايير األساس التي ال يمكن للناس من دونها أن يعيشوا بكرامة كبشر، و  اإلنسانحقوق 

ان يتيح امكان تنمية الفرد واملجتمع تنمية كاملة، وتمتد  اإلنسانوالعدالة واملساواة، وان من شأن احترام حقوق 

في الصراع من أجل الحرية واملساواة في كل مكان في العالم، ويوجد األساس الذي تقوم  اإلنسانجذور تنمية حقوق 

 وكرامته في أغلب الديانات والفلسفات. اإلنسان مثل احترام حياة اإلنسانعليه حقوق 

 ومن ابرزها القتل ، حق الحياة ال تهدده عقوبة االعدام فقط: فرضية البحث
ً
 وعاموديا

ً
بل تعددت التهديدات افقيا

 ،املديونية املرتفعة عند دول الجنوب، تداعيات اهمال املجتمع الدولي لحماية البيئة، العشوائي لإلرهاب بكل أنواعه

ي وانتشار الجهل وتصدع انظمة التعليم ف، تراجع الخدمات الصحية والوقائية، مشاكل نقص الغذاء واملاء الصالح للشرب

 العالم .

تل وهو ) ملاذا ترتفع معدالت الوفيات والق، انها اشكالية متأتية من صعوبة االجابة على تساؤل مهم: اشكالية البحث

 في عموم مناطق العالم ؟( . اإلنسانحقوق مع ارتفاع صيحات املطالبة بتطبيق 

ومن اجل  ،مع املنهج االحصائي، تمت االستعانة باملنهج التاريخي والقانوني ومنهج التحليل العلمي: منهجية البحث

 وتوصيات . ، ثالث مباحث، مع خاتمة تتضمن استنتاجاتإلى  اثبات فرضية البحث وتم تقسيم البحث

 ي االديان حق الحياة ف: املبحث االول 

لحق  االديان تطرقت، وقبل تدوين حق الحياة في نصوص القوانين الوضعية اإلنسانقبل االعالن العاملي لحقوق  

 إلنسانااإلسالم ( كأديان ساهمت في تأسيس الوعي بحرية ، املسيحية، التمييز بين األديان ) اليهودية: وهنا يجب أوال، الحياة

مدار  هو اإلنسانتحريره من كل القيود، حيث أن هذه األديان ذات املصدر الواحد، جعلت و  وحقه في العيش الحر الكريم،

وما رافق  ،ويجب أن نفرق بين تاريخ تطبيق هذه الديانات على حياة املجتمعات، يةاإلنسانالكون ومناط التكريم بصفته 

 ذلك من انحرافات عن مسار العقائد الدينية .

 :الديانة اليهوديـة -أ 
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عناية وقواعد ال، غرست اليهودية في نفوس أتباعها اعتبارات املصلحة القومية وقد، ها الديانة السماوية االولىنإ 

، األولى الديانة اليهودية في أصولهاإلى  هذا بالنظر، ونادت بالجزاء على الفضيلة والعقاب على الرذيلة، بالشعب ومصائره

الذي  " نصوص التوراة املحرفة وإلى ما جاء في ' التلمودإلى  فإن استناد اليهود ،لكن نظرا ملا شابها من التحريف في نصوصها

يعتبر شريعة بني إسرائيل العليا"، قد جعلوا من شعبهم شعب هللا املختار، وفي هذا يظهر اليهود على أنهم فضلوا أنفسهم 

كما يعد ، في منح وحماية حق الحياة ندهموهذا يعد إقرارا منهم على عدم وجود مبدأ املساواة ع، 1على كل شعوب األرض

يزداد ذلك و  ،اإلنسانهذا تكريسا للتمييز والتفاضل بين البشر، الذي يمثل في الحقيقة صورة من صور انتهاك حقوق 

  .وغزوهم للشعوب األخرى "حسب تأويلهم للكتاب املقدس "، وضوحا من خالل إباحة اإلسرائيليين قتل غيرهم

ة اليهودية بهذه املفاهيم املبنية على العنصرية، ال يمكن اعتبارها ديانة سماوية، ومن ثم فهي بعيدة إن املمارسة الديني

 .2عن مبادئ العدل واملساواة واحترام الحقوق الطبيعية لإلنسان

 :الديانة املسيحيـة -ب 

 والدعوة حرية العقيدةفاكتفت بإعالن ، فلم تهتم بنظام الحكم الذي تفضله، كانت املسيحية دعوة دينية خالصة

تحقيق مثل أعلى لإلنسانية معتمدة على أساس إلى  وكانت تهدف، اإلنسانألخيه  اإلنسانالتسامح واملساواة ومحبة إلى 

رامة ، أنها أكدت كاإلنسانوأهم ما ساهمت به املسيحية في مجال حقوق ،محاربة التعصب الدينيإلى  كما هدفت، املحبة

حترام والتقدير، باعتبار أن هللا خلقه وخصه بهذه الكرامة، واألمر اآلخر هو أنها جاءت بفكرة الذي يستحق اال  اإلنسان

 .تحديد السلطة، حيث رأت أن السلطة املطلقة ال يمارسها إال هللا

 وقد انطوت املسيحية على مبدأ العدل واملساواة، وان فكرة اإلخاء العام واملحبة تتضمن املساواة في الحقوق واحترام

 مرحلة الديانةإلى  انسحب الذي نظام الرق صراحة،الشخصية البشرية.غير أن املمارسة املحرفة لهذه الديانة أقرت 

االسالمية التي تخلصت منه بالتدريج بعد ربط فك قيوده بنظام احتساب املحاسن واملساوي يوم الحساب في الحياة 

سيحية بفقدان املرأة لحقوقها بسبب خضوعها كليا للرجل، وكذلك وشاب التطبيق الدنيوي الحياتي للديانة امل، الثانية

 .اهر الحياة في الديانة االسالميةانعكس ذلك على وظ

                                                           
 . 33-30ص ، 1992 ،رائيل، ترجمة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروتآيانلوستك، االصولية اليهودية في اس - 1
 . 17-15، ص 1984ينظر اسحق جرينفيم، الحركة الصهيونية، ترجمة جودت االسعد، مطبعة كتابكم، االردن /عمان  - 2

 وما بعدها. 34، ص 1979املعاصر، الهيئة املصرية لالستعالمات، القاهرة  اإلنسانمحمد عبد الشافي اللبان، حقوق 

 .86مصدر سبق ذكره، ص  ،د. عبد الناصر حريز  - 

د. احمد رفعت، االرهاب الدولي في ضوء احكام القانون الدولي واالتفاقيات الدولية وقرارات االمم املتحدة، دار النهضة العربية، : ينظر - 

 وما بعدها. 9، ص 1998القاهرة 

، 1970ية بعالقات الصداقة والتعاون بين الدول الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة سنة املبادئ القانونية الدولإلى  للمزيد ينظر

 : (، للمزيد ينظرXXV) A/RES/2627 ووفقت عليها الدول االعضاء الحاضرة في االعالن املرقم

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1970 

. وكذلك وهشام املالطي، مفهوم الجريمة  2006د. عبد الوهاب علوب، معجم املصطلحات السياسية، املركز القومي للترجمة، القاهرة، 

 http://www.hespress.com/writers: بطحت الرا2012 / ايلول  62413السياسية، الجريدة االلكترونية هيسبريس، العدد 

 .433، ص 1982احمد زكي بدوي، معجم املصطلحات االجتماعية، مكتبة لبنان، : ينظر

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1970
http://www.hespress.com/writers
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 فاصلة بين ما هو ديني وما هو دنيوي، من أجل تنظيم املجتمع املسيحية  
ً
حة، ي على أسس واضاإلنسانرسمت حدودا

تي وما هلل هلل(، لقد كانت املبادئ األساس ال لقيصر طوا ما لقيصروخاصة فيما يتعلق بالروابط بين الفرد والسلطة )اع

لى إ رسختها املسيحية ثورة متقدمة في مجتمع عالقاته قائمة على القوة والتمايز الطبقي، فاملسيحية كما اسلفنا دعت

فأعرض  خدك األيمنمبغضيكم، من ضربك على إلى  ية )احبوا اعدائكم، احسنوااإلنساناملحبة والتسامح بأفضل اشكاله 

، كما وقفت بشدة ضد عقوبة اإلعدام، وأكدت على حماية الضعفاء واملحافظة على حقوق العمال، وقد عملت 1له االيسر(

العدل "وحرياته، إذن املسيحية تنطوي على مبدأ  اإلنساناملسيحية بكل قواها على وضع تشريعات قانونية تضمن حقوق 

 
ً
نحو الكنيسة وهو الواجب الروحي وواجب نحو الدولة وهو الواجب املادي، وان الدين  واملساواة"، أي ان هناك واجبا

 . 2املدني والديني للحصول على الحقوق والقيام بالواجبات لتزاماملسيحي قد أمر باإل

 :الديانة اإلسالميـة -ج 

 العقيدةو أ اللون أو  بسبب الجنس لقد جاء اإلسالم إلقرار الحقوق والحريات العامة وكفالتها للجميع، بدون أي تمييز

التي يقرها اإلسالم هي حقوق أزلية ال غنى عنها وتتميز بأنها منح  اإلنساناالقتصادي، إن حقوق أو  الوضع االجتماعيأو 

في حقوق  فال إفراط، ولقد وفقت الشريعة اإلسالمية بين النزعة الفردية والنزعة الجماعية توفيقا ال تعارض فيه، إلهية

رد على حساب الجماعة، وال في حقوق الجماعة على حساب حقوق الفرد .فقد اعتمد اإلسالم مجموعة من املبادئ الف

وقد جاء في اإلسالم خصوصا التركيز عل التكريم اإللهي ، الحرية، العدل، املساواة: ياإلنسانلتكوين أساس املجتمع 

وفي الحديث النبوي )في خطبة الوداع(:"أيها الناس ، 3رمنا بني آدم لإلنسان بجعله أساس الحياة كما جاء في القرآن ' ولقد ك

ال ألسود على أحمر وال ألحمر على و  وال ألعجمي على عربي، إن ربكم واحـد، وإن أباكم واحد، ال فضل لعربي على أعجمي

 .4أسود إال بالتقوى " 

ة األشخاص دون  ان أحكام الشريعة اإلسالمية في حماية حق الحياة اعتبار حق الحياة 
ّ
 يتمّتع به كاف

ً
 مشتركا

ً
حّقا

 :تمييز، فقد قال تعالى
ُ
ذ
ُ ْ
َن ِباأل

ُ
ذ
ُ ْ
نِف َواأل

َ ْ
 ِباأل

َ
نف

َ ْ
َعْيِن َواأل

ْ
َعْيَن ِبال

ْ
ْفِس َوال ْفَس ِبالنَّ نَّ النَّ

َ
ْيِهْم ِفيَها أ

َ
َتْبَنا َعل

َ
ِنّ )َوك نَّ ِبالِسّ ِن َوالِسّ

ُجُروَح ِقَصاٌص(]املائدة:
ْ
هم سواء في إقرار حرمة الدم، وفي استحقاق الحياة، باإلضافة، فاملسل[45َوال

ّ
ّن هذا أإلى  م وغيره كل

ة البشرّية
ّ
ت:تحريم قتل النفس بغير حق، وذلك لقوله تعالى .الحق يشتمل على الكبير، والصغير، وكاف

َّ
فَس ال وا النَّ

ُ
قُتل

َ
ي )َوال ت

م ِبِه 
ُ
م َوّصاك

ُ
 ِبالَحِقّ ذِلك

ّ
ـُه ِإال

َّ
َم الل عِقلوَن( "األنعام َحرَّ

َ
م ت

ُ
ك
َّ
َعل

َ
 .5" 151ل

ق هذا ولكن سب، ّية في القانون الوضعي الحالياإلنساناعتبار قتل أرواح اآلخرين بغير وجه حق من الجرائم ضد ان  

َتَل ، القانون تشريع سماوي اسالمي
َ
ُه َمن ق نَّ

َ
ى َبِني ِإْسَراِئيَل أ

َ
َتْبَنا َعل

َ
ِلَك ك

َ
ْجِل ذ

َ
ْفٍس  فقال تعالى ) ِمْن أ

َ
ْيِر ن

َ
ْفًسا ِبغ

َ
َساٍد ِفي أو  ن

َ
ف

اَس َجِميًعا(املائدة َتَل النَّ
َ
َما ق نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
ْرِض ف

َ ْ
حماية حق الحياة، من خالل تحديد عقوبة شديدة على من يعتدي على " .ان 32األ

                                                           
 .137-251ص  1968فؤاد حسين على، اليهودية واليهودية املسيحية، معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة : ينظر - 1
 .36- 35، ص 1990دونالد كيلي، بدء االيدلوجية في الغرب، ترجمة محمد جعفر داود، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد  - 2
ية، ج نساناإلاملطران برلتوني دي الس كازاس، املسيحية والسيف، ترجمة سميرة عزمي، منشورات املعهد الدولي للدراسات :للمزيد ينظر  - 3

 .10-8ريخ، صبال تأ 2
 .109، ص 1987اهرة منصور الرفاعي، االسالم وموقفه من العنف والتطرف واالرهاب، الهيئة املصرية للكتاب، الق - 4
 .3641:الرقمأو  أبو داوود، في سنن أبي داوود، عن أبي الدرداء، الصفحة: املرجع -5
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 :هذا الحق، وهي عقوبة القصاص، فقال تعالى
ْ
ُم ال

ُ
ْيك

َ
ِتَب َعل

ُ
ِذيَن آَمُنوا ك

َّ
َها ال يُّ

َ
ى( "البقرة)َيا أ

َ
ْتل

َ
ق
ْ
تحريم ، "178ِقَصاُص ِفي ال

أو  عن نفسه عند تعّرضه ألي اعتداء، سواء كان بالدين، اإلنسانإقرار دفاع  .قتله لنفسهأو  ،اإلنسانقتل املسلم ألخيه 

 .1املالأو  العرض،أو  العقل،أو  النفس،

ىَٰ وعّد اإلسالم االعتداء على نفس واحدة بمثابة االعتداء على البشريّ  
َ
َتْبَنا َعل

َ
ِلَك ك

ََٰ
ْجِل ذ

َ
ة جمعاء، قال هللا تعالى:)ِمْن أ

ْفٍس 
َ
ْيِر ن

َ
ْفًسا ِبغ

َ
َتَل ن

َ
ُه َمن ق نَّ

َ
اَس َجِميًعا أو  َبِني ِإْسَراِئيَل أ ْحَيا النَّ

َ
َما أ نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
ْحَياَها ف

َ
اَس َجِميًعا َوَمْن أ َتَل النَّ

َ
َما ق نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
ْرِض ف

َ ْ
َساٍد ِفي األ

َ
ف

ْد َجا
َ
ق
َ
وَن( ،َول

ُ
ْسِرف

ُ َ
ْرِض مل

َ ْ
ِلَك ِفي األ

ََٰ
ْنُهم َبْعَد ذ ِثيًرا ِمّ

َ
مَّ ِإنَّ ك

ُ
َناِت ث َبِيّ

ْ
َنا ِبال

ُ
كما ال يجوز إيذاء أي أحد بالسب والشتم  2َءْتُهْم ُرُسل

. وتلبية احتياجات البدن 3االعتداء على كل ما يخّص اآلخرين من دٍم وماٍل وعرضأو  والطعن في السمعة والشرف،

ها الرقابّي دور إلى  اسّية من غذاء وملبس وحمايته من الهالك، وتقع مسؤولية توفير فرص العمل على الدولة باإلضافةاألس

 اإلسالم على طلب العلم ونشر :املستمر على أوضاع العمال، ووضع القوانين الالزمة وتطبيقها. حق الثقافة والعلم
ّ
ه بين حث

افسون فيها الُعّباد، قال رسول هللا عليه الصالة والسالم:) فضل العالم على الناس، كما جعل للعلماء منزلة عظيمة ين

 . 4العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب

 حق الحياة في التشريعات الدولية : املبحث الثاني

 :اإلنساناإلعالن العاملي لحقوق ل: واملطلب األ

املقبول على أوسع نطاق في العالم. والرسالة األساسية لذلك  اإلنسانهو بيان حقوق  اإلنساناإلعالن العاملي لحقوق 

)على  1948ديسمبر/ كانون األول  10وقد اعتمدته األمم املتحدة باإلجماع، في  .اإلعالن هي أن لكل إنسان قيمة متأصلة

الم بغِضّ النظر عن الرغم من امتناع ثماني دول عن التصويت(. ويحدد اإلعالن الحقوق األساسية لكل شخص في الع

أو  مولده،أو  ثروتهأو  االجتماعي،أو  أصله الوطنيأو  أي رأي آخر،أو  رأيه السياس ي،أو  دينهأو  جنسهأو  لونهأو  عنصره

 بالنسبة 
ً
أي وضع آخر. وينص اإلعالن على أن تتعهد الحكومات بتأييد حقوق معينة، ليس فقط بالنسبة ملواطنيها، بل أيضا

 أمام مساعدة اآلخرين على التمتع بحقوقهم. ألشخاص في بلدا
ً
ل عائقا

ّ
ن أخرى. وبعبارة أخرى،فإن الحدود الوطنية ال تمِث

 171، ُعقد مؤتمر عاملي ضم 1993. وفي العام اإلنسان، أصبح اإلعالن العاملي هو املعيار الدولي لحقوق 1948ومنذ العام 

  .5اإلنسانه من جديد بإحقاق حقوق مإلتزامن سكان العالم، وأكد املؤتمر  %99دولة تمثل 

 

 

 

                                                           
 .99املصدر نفسه ص  - 1
 .39-36م، ص 1996-هـ1416ورات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، الطبعة األولى، لؤي صافي، العقيدة والسياسة، منش:نظر - 2
 .94-92، ص www.kotbarabia.com:راض ي القداح، االسالم السياس ي، الرابط - - 3
 : تحت الرابط 21/1/2014القانون الغربي، إلى  ينظر ابو يعرب املرزوقي ،مسالك الفقه االسالمي - - 4

:https://abouyaarebmarzouki.wordpress.com/ 
 qa.org/ar-www.nhrc: موقع اللجنة الوطنية تحت الرابط اإلنسانينظر االعالن العاملي لحقوق  - 5

https://abouyaarebmarzouki.wordpress.com/
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 :ثالث فئاتإلى  يمكن تصنيف الحقوق 

 "الجيل األول من الحقوق"، وهي مرتبطة بالحريات، وتشمل الحقوق  ،الحقوق املدنية والسياسية -1
ً
وتسمى أيضا

ة الرأي السياسية وحريالحق في الحياة والحرية واألمن، وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية؛ املشاركة :التالية

  .والتعبير والتفكير والضمير والدين؛ وحرية االشتراك في الجمعيات والتجمع

 "الجيل الثاني من الحقوق"، وهي مرتبطة باألمن وتشمل ،الحقوق االقتصادية واالجتماعية -2ذ
ً
العمل :وتسمى أيضا

  .صحيةوالتعليم واملستوى الالئق للمعيشة، واملأكل واملأوى والرعاية ال

 "الجيل الثالث من الحقوق"، وتشمل حق العيش في بيئة ، الحقوق البيئية والثقافية والتنموية-3
ً
وتسمى أيضا

 وعندما نقول إن لكل شخص حقو ، نظيفة ومصونة من التدمير، والحق في التنمية الثقافية والسياسية واالقتصادية
ً
قا

 .ية لآلخريناإلنسانيات نحو احترام الحقوق إنسانية، فإننا نقول، كذلك، إن على كل شخص مسؤول

 : الدولي لحق الحياة الوضع القانونياملطلب الثاني: 

، اناإلنسهو الذي أوحى بالجزء األكبر من القانون الدولي لحقوق  اإلنسانعلى الرغم من أن اإلعالن العاملي لحقوق 

اإلعالن، بصفته إعالن مبادئ عامة، قوة كبيرة في أوساط الرأي  فإنه ال يمثل في حد ذاته وثيقة لها قوة القانون. غير أن لهذا

رجمت مبادئ اإلعالن
ُ
مبادئ لها قوة قانونية في صيغة العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية إلى  العام العاملي. وقد ت

ادقت على ومات التي صوالسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وقد التزمت الحك

غير أن ما يزيد على نصف بلدان العالم لم تصادق على  .هذين العهدين بأن تسنَّ في بلدانها قوانين لحماية تلك الحقوق 

على العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية أو  العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

 .والثقافية

 وبشكل  
ً
يوم أطلقت األمم املتحدة اإلعالن العاملّي لحقوق  1984من عام  ديسمبر/ كانون الثانيعاملي يعد تاريخ عمليا

 ا:والذي تنص بنوده على مجموعة حقوق، منه، ، هو البداية لتبني نصوص االعالن العاملي كمرجعية قانونية دوليةاإلنسان

جار بالبشر .معاملتهم لبعضهم بتكافل وتآٍخ  تساوي األفراد في الكرامة والحريات والحقوق، ووجوب -1
ّ
أو  منع االت

 .اإلنسانالحفاظ على كرامة  .استعبادهم

 .تفرقةأو  املساواة أمام القانون، والحصول على الحماية دون أي تمييز .التعذيب الوحش يّ أو  عدم تعّرضه لإلهانة -2

  .نفيه بدون سببأو  منع سجن أي شخص

حق التنقل  .حاكمة عادلة وعلنّية للبت في التهم املوجهة للفرد وتحديد حقوقه وواجباتهالحق في الحصول على م -3

 .حقه في اختيار مكان اإلقامةإلى  ومغادرة الوطن والعودة إليه، باإلضافة

  .براءة الفرد حتى ثبوت إدانته من خالل محاكمة علنية ُيتاح له فيها الدفاع عن نفسه -4

  .القوانين العاملّيةأو  االمتناع عنه ما لم يخالف قانون الدولةأو  القيام بعمل معين عدم إدانة الفرد بسبب -5

حق اللجوء نتيجة  .منعه من تغييرها دون سبب وجيهأو  حق الفرد بالحصول على جنسّية، وعدم جواز حرمانه منها -6

حرية االعتقاد والفكر  .ألمم املتحدة وأنظمتهاجريمة تخالف قوانين اأو  التعّرض لالضطهاد ما لم يقترف تهمة غير سياسّية،
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ن، باإلضافة حق الزواج عند بلوغ كال الطرفين السن  .جماعيّ أو  حق تغيير الديانة وممارسة الشعائر بشكل فردّي إلى  والتديُّ

ك بشكل حق ال .في حال حدوث الطالقأو  القانونّي وبموافقتهما التامة دون إكراه، مع تساوي حقوقهما خالل الزواج
ّ
تمل

  .مشترك، وعدم جواز حرمان الفرد من أمالكه بشكل تعّسفيأو  فردّي 

لين ينوبون عن الشعبأو  إتاحة املجال للمواطنين إلدارة شؤون الدولة بطريقة مباشرة -7
ّ
  .من خالل ممث

يتم تطبيقها من تستمد الحكومة سلطتها من إرادة الشعب التي  .تساوي املواطنين في حق تولي الوظائف العامة -8

  .خالل انتخابات نزيهة وباقتراع سرّي، وتضمن هذه االنتخابات تكافؤ الفرص بين الجميع

االنضمام للنقابات  .حق الحماية من البطالةإلى  حرية اختيار فرص العمل املناسبة ودون تمييز في األجر، باإلضافة -9

  .ت العمل، والحصول على أوقات راحةتخصيص عدد معين من ساعا .بهدف تحقيق املصالح وحمايتها

 كريمة لألفراد وعائالتهم، وتوافر االحتياجات األساسّية؛ كالصحة، إلى  الوصول  -10
ً
مستوى معيش ّي يضمن حياة

تأمين مصدر دخل في حال التعرض للبطالة، واملرض، والشيخوخة، وغيرها من إلى  وامللبس، والسكن، والغذاء، باإلضافة

  .عن إرادة الفردالظروف الخارجة 

حق التعليم املجانّي في املرحلة  .غير شرعيينأو  حق األطفال في الحماية االجتماعّية، سواء كانوا أبناء شرعيين -11

التعليم  ضرورة نشر ثقافةإلى  األساسّية، وأن يكون القبول في التعليم الجامعي على أساس املساواة والكفاءة، باإلضافة

الحق في املشاركة  .تربية تعزز مفهوم التسامح واالحترام والتآخي بين الشعوب، وبناء شخصية الفرد الحصول على .املنهيّ 

  .الثقافية والفنية والعلمية واالستفادة من نتائجها

 جوهر قيمته الحياتية .، اإلنسان، اي حق حماية عقل حق حماية امللكية لنتائج أعمال الفرد العلمية والفني -12

 : عقوبة االعدام وحق الحياةلث: املطلب الثا

. إن عقوبة اإلعدام 2010تعتقد منظمة العفو الدولية وهو ما ضمّنته في تقريرها الصادر في مارس/آذار من العام 

 على يدي الدولة ال يمكن الرجوع عنه، وهو ما تؤكده متابعتنا لهذه املسألة منذ صدور كتاب منظمة 
ً
 عنيفا

ً
"تشرعن" فعال

 ما تطبق بشكل ينطوي على  "ضد عقوبة اإلعدام" 1989ية سنة العفو الدول
ً
وقد أظهرت األبحاث أن هذه العقوبة غالبا

 ما تفرض عقوبة 
ً
تمييز وتستخدم بصورة غير متناسبة ضد الفقراء واألقليات وأفراد الجماعات العرقية والدينية. وغالبا

ات املعايير الدولية العادلة، فإن خطر إعدام شخص بريء هو إثر محاكمة جائرة ولكن حتى عندما تحترم املحاكم اإلعدام

 احتمال ال يمكن استبعاده مثلما يتضح ذلك باستمرار. 

وفي الوقت الذي تنطوي فيه عقوبة اإلعدام على احتمال وقوع خطأ ال يمكن إصالحه، فإنه لم يثبت حتى اآلن أن لها 

ية املعقدة، ناإلنساأهيله، وتعزز الشروط املبَسطة على املشكالت تأثير رادع بشكل خاص وهي تحرم الشخص من إمكانية ت

 من البحث عن حلول بناءة. 
ً
 بدال

كما إنها تستهلك املوارد التي يمكن استخدامها على نحو أفضل للعمل ضد الجريمة العنيفة ومساعدة األشخاص 

 لها، وهي وصمة عار على جبين الذين يتضررون من جرائها.إن عقوبة اإلعدام هي من أعراض ثقافة العنف، 
ً
وليست حال
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ثلثي دول العالم قد ألغت عقوبة اإلعدام في القانون أم في املمارسة، فقد سجلت  ية. وبالرغم من أن أكثر مناإلنسانالكرامة 

 أعلى معدالت عاملية لإلعدام بالنسبة لكل شخص. منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

واليمن. وهذه الدول توسعت فيها ظاهرة االرهاب التي ، ام تبعته إيران ثم سورياوسجل العراق أعلى معدل إعد 

 وبورما .، تستهدف حياة االفراد والجماعات بشكل عشوائي مضاف اليها ليبيا وافغانستان

ي فأو  وعلى الصعيد العاملي فإن االتجاه يسير نحو ازدياد أعداد الدول التي ألغت عقوبة اإلعدام إما في القانون 

 حيث عبرت أكثر من  2008و 2007املمارسة. وتعّد قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة في سنتي 
ً
 مهما

ً
دولة  100مرجعا

التقّيد  إلى عن قلقها العميق إزاء استمرار تطبيق عقوبة اإلعدام، ودعت جميع الدول التي ظلت تحتفظ بعقوبة اإلعدام

 التدريجي الستخدام عقوبة اإلعدام وتخ
ً
وقف لى إ فيض عدد الجرائم التي يجوز فرض العقوبة على مرتكبيها. ودعت أيضا

 لهذا االتجاه العاملي، انعقد املؤتمر العاملي الرابع ضد عقوبة اإلعدام 
ً
تنفيذ اإلعدامات بقصد إلغاء عقوبة اإلعدام، وتعزيزا

لي الحكومات ومندوبين عن منظمات ، الذي ضم أكثر من ألف مشاركة ومشارك من ممث2010في جنيف فبراير/شباط 

املجتمع املدني ومبدعين ومؤسسات البحث. ولقد كان هذا املؤتمر مناسبة أرادتها الجهة املنظمة "التحالف الدولي ملناهضة 

عقوبة اإلعدام"، أن تكون فرصة لتبادل الخبرات وتطوير االستراتيجيات، وعرض إلبداعات ثقافية تصب جميعها في هدف 

 من عقوبة اإلعدام واحد، هو
ً
 .1السير بخطى راسخة لكي يكون عاملنا خاليا

 : وحق رعاية حياة الطفل في التشريعات الدولية، حق الحياة

ان الترابط العلمي والعلمي والديني السماوي ثم القانوني املحلي والدولي واضح بين حق الحياة وحقوق الوالدة وحقوق  

ة التصويت النهائي عليه من قبل اللجنة التنفيذيعالن جنيف حول حقوق االطفال الذي تم كان او ، رعاية املولود عند املرأة

بمثابة محرك انساني جوهري في  1924، واملوقع عليه من أعضاء املجلس العام في فبراير 1923مايو  17في جلستها بتاريخ 

طالبة واقعية وعملية لبدء الحق مع بدء والدة والتأكيد على رعاية حياة الطفل بعد الوالدة هو م، املطالبة بحق الحياة

 .رحم املجتمعإلى  الجنين وخروجه من رحم امه

تشرين  20( املؤرخ في 14-)د 1386وإعالن حقوق الطفل اعتمد ونشر على املأل بموجب قرار الجمعية العامة 

ولي من اجل ية التي كانت تسود املجتمع الدالبيئة النفسإلى  واملتتبع في تحليل ديباجة االعالن يتوصل، 1959الثاني/نوفمبر 

 من عبث الحروب والصراعات املسلحة. اإلنسانانقاذ حياة 

دون ية أن تقدم للطفل خير ما عندها، ويؤكاإلنسانوطبقا لذلك يعترف الرجال والنساء في جميع أنحاء البالد بأن علي 

 .لديناأو  الجنسية،أو  واجباتهم، بعيدا عن كل اعتبار بسبب الجنس،

  .يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من النمو بشكل عادي من الناحية املادية والروحية -1

                                                           
 : تحت الروابط اإلنسانحول انتهاكات حقوق  2015-2014قرير السنوي تال أنظر - 1

:www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ynjfl.htm 

www.shrc.org 

www.un.org/ar/rights 

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ynjfl.htm
http://www.shrc.org/
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الطفل الجائع يجب أن يطعم، والطفل املريض يجب أن يعالج، والطفل املتخلف يجب أن يشجع، 2-

  .والطفل املنحرف يجب أن يعاد للطريق الصحيح، واليتيم واملهجور يجب إيواؤهما وإنقاذهما

  .يجب أن يكون الطفل أول من يتلقى العون في أوقات الشدة -3

  .يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من كسب عيشه، وأن يحمي من كل استغالل -4

قافة بمعنى غرز ث، يجب أن يربى الطفل في جو يجعله يحس بأنه يجب عليه أن يجعل أحسن صفاته في خدمة أخوته -5

 ع
ً
 تلك الجرائم التي تهدد حياة االخرين بشكل غير مباشر .أو  ،ن جرائم القتلالحب والتسامح ليكون بعيدا

 : حق الحياة وسياسات الفصل العنصري ذ

السياسات التي اتبعتها بعض الدول واملجتمعات واالحزاب العنصرية املتطرقة ال سيما مع نهاية القرن التاسع عشر  

ولذلك  ،ة االستعمار كانت خلف انتهاكات كبيرة وخطيرة بحق الحياةوبدابات القرن العشرين ال سباب عديدة اهمها سياس

 1978تشرين الثاني/نوفمبر  27الصدر املؤتمر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته العشرين، يوم 

 اعالن تدين ويمنع ويجرم مثل هذه السياسيات التي ترتي املزيد من القتل . 

 : ود هذا االعالن التي تتعلق بحق الحياة هيوان اهم بن

نوع واحد وينحدرون من أصل مشترك واحد. وهم يولدون متساوين في الكرامة إلى  ينتمي البشر جميعا-1املادة 

 .يةاإلنسانوالحقوق ويشكلون جميعا جزءا ال يتجزأ من 

لبعض، وفي أن ينظروا إلي أنفسهم وينظر  لجميع األفراد والجماعات الحق في أن يكونوا مغايرين بعضهم - 2املادة 

إليهم اآلخرون هذه النظرة. إال أنه ال يجوز لتنوع أنماط العيش وللحق في مغايرة اآلخرين أن يتخذوا في أية ظروف ذريعة 

ري، صفعال أية ممارسات تمييزية من أي نوع، وال أن يوفرا أساسا لسياسة الفصل العنأو  يبررا قانوناأو  للتحيز العنصري 

 .التي تشكل أشد صور العنصرية تطرفا

ال تؤثر وحدة األصل، علي أي وجه، في كون البشر يستطيعون ويحق لهم أن يتغايروا في أساليب العيش، كما - 3املادة 

ال تحول دون وجود فروق بينهم مصدرها تنوع الثقافات والظروف البيئية والتاريخية، وال دون حقهم في الحفاظ علي هويتهم 

 .الثقافية

تتمتع شعوب العالم جميعا بقدرات متساوية علي بلوغ أعلي مستويات النمو الفكري والتقني واالجتماعي  - 4املادة 

 .واالقتصادي والثقافي والسياس ي

تعزي الفروق بين إنجازات مختلف الشعوب، بكاملها، إلي عوامل جغرافية وتاريخية وسياسية واقتصادية  - 5املادة 

  .بالشعو أو  وثقافية. وال يجوز بأية حال أن تتخذ هذه الفروق ذريعة ألي تصنيف متفاوت املراتب لألمم واجتماعية

 :حق الحياة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأةذ

 ي لوبذلك عرض املجتمع الدو ، وهي بذلك الحاضنة االولى لحق الحياة، املرأة عي الحاضنة االولى الي مولود جديد

وتاريخ بدء النفاذ كان ايلول / سبتمر  - 1979كانون األول/ديسمبر  18املؤرخ في  34/180قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 

 :: ، ومن اهم مواده ذات اصلة بحق الحياة1981
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سبة ودون ناتشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل امل -2املادة 

 إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد املرأة

تتخذ الدول األطراف في جميع امليادين، وال سيما امليادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، – 3املادة 

مارسة حقوق ذلك لتضمن لها مكل التدابير املناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور املرأة وتقدمها الكاملين. و 

 والحريات األساسية والتمتع بها على أساس املساواة مع الرجل. اإلنسان

 حق الحياة واتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة 

( املؤرخ في 7-)د 640اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 

 : ، ومن اهم بنودها1954تموز/يوليه  7:تاريخ بدء النفاذ - 1952يسمبر كانون األول/د 20

للنساء أهلية تقلد املناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة املنشأة بمقتض ى التشريع الوطني،  -3املادة 

 .بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز

 : حق الحياة وترابط جميع الحقوق مع بعضها

، واهم ما 1993حزيران/يونيه  25إلى  14املعقود في فينا خالل الفترة من  اإلنساندر عن املؤتمر الدولي لحقوق ص

 : جاء في قرارات املؤتمر

عاملية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ويجب علي املجتمع الدولي أن  اإلنسانجميع حقوق : الفقرة االولى "

نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلي قدم املساواة، وبنفس القدر من التركيز. وفي حين  علي اإلنسانيعامل حقوق 

أنه يجب أن توضع في االعتبار أهمية الخاصيات الوطنية واإلقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن 

 اإلنسانثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية وال

 في فقرة  "والحريات األساسية
ً
" بالنظر إلي أهمية تعزيز وحماية حقوق األشخاص املنتمين إلي أقليات، 9. وتضمن ايضا

. صوبالنظر إلي مساهمة هذا التعزيز وهذه الحماية في االستقرار السياس ي واالجتماعي للدول التي يعيش فيها هؤالء األشخا

من جديد واجب الدول في أن تضمن لألشخاص املنتمين إلي أقليات إمكانية ممارسة  اإلنسانيؤكد املؤتمر العاملي لحقوق 

والحريات األساسية ممارسة كاملة وفعلية دون أي تمييز وعلي قدم املساواة التامة أمام القانون وفقا  اإلنسانجميع حقوق 

 .دينية ولغويةأو  اثنيةأو  أقليات قوميةإلعالن حقوق األشخاص املنتمين إلي 

ولألشخاص املنتمين إلي أقليات الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، واعتناق دينهم الخاص وممارسة شعائره، 

أي شكل من أشكال التمييز. واكد املؤتمر على حق أو  واستعمال لغتهم الخاصة في السر والعالنية، بحرية ودون تدخل

بط بحق الرعاية الصحية وبحق العدالة واملساواة امام القانون وحماية الفرد من االعتقال بدون اذن التعليم وهو متر 

قانوني وحمايته من التعذيب وضمان حرياته الشخصية وحرية الرأي والتعبير . كل ذلك ورد في العهدين الدوليين الخاصين 

، واتفاقية حقوق 1978ونسكو بشأن التمييز العنصري ، واعالن الي1966بالحقوق السياسية والثقافية واالجتماعية 

 . 1، وغيرها من االعالنات واالتفاقيات والبروتوكوالت امللحقة1989الطفل 

                                                           
 ges/CCPRIndex.aspxwww.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pa: ينظر التقارير السنوية تحت الرابط -1
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 التهديدات املحلية واالقليمية والدولية لحق الحياة : املبحث الثالث

وق لفصل العنصري وانتهاكات حقتبدل التهديدات التي يواجها حق الحياة من التهديدات التقليدية جراء الحروب وا 

تهديدات نوعية جديدة اكثر خطورة وترتب خسائر بشرية إلى  وخسائر الكوارث الطبيعية وعقوبات االعدام، الطفل واملرأة

 ومن ابرزها:، كبيرة

 : تهديدات البيئة -1

طبيعي للخسائر ان موت االفراد والجماعات جراء حدوث كوارث طبيعية هنا وهناك كانت تدخل ضمن املعدل ال

البشرية تجاه مثل هذه الظاهر التي رافقت الحياة البشرية منذ وجودها على سطح الكرة االرضية . بيد ان ارتفاع معدالتها 

واالنحباس الحراري في الكرة االرضية بالشكل الذي ال يهدد حياة الكائنات الحية ، والتلوث، ارتفاع معدالت السموم نتيجة

 نهيار الكامل بعد عدة قرون ان لم يتم العمل بصدق في حماية البيئة وصيانتها .فيها بل يعرضها لال

ماليين  9يساهم في وفاة  –الهوائي والبيئي والغذائي  -ذكرت دراسات بيئية جديدة أن التلوث بأنواعه جميعها فقد  

بالتلوث تزيد بنصف عدد  شخص سنوًيا، أي واحد من كل ستة أشخاص، وبشكل أكثر دقة فإن حاالت الوفاة املتصلة

األشخاص الذين قتلوا بسبب التدخين، أي ثالثة أضعاف عدد املصابين باإليدز والسل واملالريا مجتمعة، وأكثر من ستة 

 قضايا العنف.أو  ضعف عدد القتلى في الحروب 15أضعاف عدد القتلى في حوادث الطرق، و

 . 1ليون شخص باألمراض املعوية والتي تقض ي على حياتهم 1.8وجد باحثون أن التلوث املائي يتسبب بإصابة و  

أو  ،كما ان الحروب التي تسبب بقتل اعداد كبيرة من املقاتلين والتي يتم استخدام االسلحة الكيميائية والبيولوجية 

احراق  عند، في الشرق االوسط 1991استخدام املحروقات االحفورية بشكل كبير فيها كما حدث في حرب الخليج الثانية 

 مع انتشار مئات البقع الزيتية في مياه الخليج العربي ألغراض  6ابار نفطية عديدة قدرت كمياتها 
ً
ماليين برميل يوميا

، وبالرغم من قتل اكثر من مليونين فرد فيهما اال ان اثارهما 2003وتكر الحال مع حرب الخليج الثانية ، لوجستية عسكرية

.  2الحياة بالتدريج من االخرين بسبب التلوث الكبير والخطير الذي خلفته اثار هذه الحروبالبيئية الضارة استمرت تنتزع 

مليون لغم ارض ي في معظم مناطق العالم نتيجة الحروب املحلية واالقليمية والدولية هو االخر  20كما ان انتشار اكثر من 

 .3بل ولحياة الكائنات الحية ، تهديد مستمر للحياة البشرية

 : ديدات الحروب ،واالرهابته -2

لحر وحق التعبير ا، وحق امللكية، فهي تهدد حق الحياة، االرهاب من الجرائم التي تحمل انواع عديدة من التهديدات 

ية وهو تهديد في مستويات االمن الثالثة املحلية واالقليم، عن الراي وجميع الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية االخرى 

                                                           
 https://www.noonpost.org/content/20368: للمزيد ينظر التقرير املصور الرسمي تحت الرابط -1
، خطاب مع تقري : للمزيد من املعلومات ينظر -2

ً
حلقة نقاشية في الجمعية  الحسن بن طالل، نص خطاب " الكرامة والعدالة لنا جميعا

 .22/5/2008العامة لألمم املتحدة نيويورك 
 .88، ص 2003محمد زكي عويس، اسلحة الدمار الشاملة، القاهرة مطبوعات مكتبة االسرة، الهيئة املصرية للكتاب،  -3
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ا ان الجهود الدولية في القضاء على هذه الجرائم غير موفقة وتفتقد للجدية والشفافية بسبب توظيف مواجهة كم، والدولة

 االرهاب ألغراض سياسية ونفعية مادية اخرى .

، مليون  1,5والتي قدرت بنحو  1979ان عملية تحليل اعداد ضحايا االرهاب واالبادة الجماعية في كمبوديا عام 

، ألف ضحية 500العشرية السوداء قدرت بنحو  والتي اطلق عليها مجتزر، 1997-1991ي الجزائر للفترة وضحايا االرهاب ف

ففي الوقت الذي حصد فيه اإلرهاب ألف ضحية .  800قدرت بنحو  1994وضحايا االرهاب واإلبادة الجماعية في راوندا 

وفي العراق  .سنة 15في أعلى مستوى له منذ  ،32685إلى  2014، ارتفع هذا الرقم سنة 2000شخصا سنة  3329أرواح 

وتم  .2000ثالثة أضعاف مجموع ضحايا اإلرهاب في العالم كله سنة  2014وحده، بلغ عدد القتلى الذين سقطوا سنة 

 18. وللعام نفسه في افغانستان سقط  1أالف ضحية  10فقط بنحو  2016احصاء عدد ضحايا االرهاب في العراق لعام 

 .2ألف قتيل

. ففي الوقت الذي لم يتجاوز عددها عتبة 
ً
 صاروخيا

ً
هجمة مع  2000وعرف عدد العمليات اإلرهابية بدوره ارتفاعا

 . 20143ألفا سنة  14بداية األلفية، اقترب من حاجز الـ

  6644في مقتل أكثر من ، 2009وتسبب تنظيم بوكو حرام، الذي لم يبدأ نشاطه العسكري املكثف إال سنة 
ً
شخصا

 . 20144سنة 

 الخاتمة

 : االستنتاجات

 :بعدة خصائص، منها أنها اإلنسانتمتاز حقوق 

 .فهي نفسها لكل البشر، بغض النظر عن اللون والعرق والدين والجنس والرأي السياس ي واألصل االجتماعي:عاملية .1

 .ال يعني عدم وجودها فال يمكن االنتقاص منها، وال يملك أحد حق حرمان اآلخرين منها، وانتهاكها:متكاملة .2

، فهي متأصلة :الزمة لكل البشر .3
ً
فهي ال تشترى وال تباع، وهي ليست منحة من أحد، بل هي ملك للبشر بصفتهم بشرا

 
ً
 .في كل إنسان، وهي الزمة له كونه إنسانا

 .افيةثقأو  اجتماعية،أو  اقتصادية،أو  سياسة،أو  غير قابلة للتصرف سواء أكانت مدنية،:وحدة واحدة .4

 فهي في حالة تطور مستمر:متطورة .5

                                                           
 /http://alqabas.com/461692: تقرير وبيانات رسمية تحت الرابط -1
 املصدر نفسه . -2
 ...: التقرير املصور تحت الرابط - 3

www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/11/141118_terror_vict 
 ضحايا اإلرهاب حول العالم:باألرقام: ينظر التقرير والبيانات -4

www.irfaasawtak.com/a/328974.html 

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/11/141118_terror_vict
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دول غير  عدةأو  وهذه الخصائص تجعله اكثر عرضة ملتغيرات التهديدات االرهابية والبيئية . وان اكانية دولة واحدة

 قادرة على حماية هذا الحق طبقأص ملتغيرات التهديدات .

 : التوصيات

 ير الوقاية والعالج ملتغيرات تهديدات البيئة واالرهاب .ي من خالل تفعيل تداباإلنسانتدعيم قانون االمن  -1

 تفعيل ادوار املنظمات املحلية واالقليمية لكون املساعد االول في عمل االمم املتحدة . -2

وابرام معاهدات دولية جديدة لتكون غطاء ، وتشريع قوانين، اعادة قراءة للقوانين الدولية التي تحمي هذا الحق -3

 لجميع التدابير املطلوبة .قانوني دولي 

 تعميم اساليب جديدة ملحاسبة ومحاكمة املنظمات االرهابية التي تستهتر بهذا الحق . -4

تعميم اساليب جديدة ملحاسبة ومحاكمة االفراد والجماعات واملؤسسات التي تهمل اجراءات حماية وصيانة  -5

 البيئة .

 : املصادر

 .3641:الرقمأو  ود، عن أبي الدرداء، الصفحةأبو داوود، في سنن أبي داو : املرجع

 . مكتبة لبنان، معجم املصطلحات االجتماعية، احمد زكي بدوي  -1

: تحت الرابط 21/1/2014، القانون الغربيإلى  ابو يعرب املرزوقي ،مسالك الفقه االسالمي -2

https://abouyaarebmarzouki.wordpress.com / 

 ..1992بيروت ، ترجمة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، هودية في اسرائيلاالصولية الي، آيانلوستك - 3

 االردن /عمان .، مطبعة كتابكم، الحركة الصهيونية، ترجمة جودت االسعد، اسحق جرينفيم - 4

دار  ،االرهاب الدولي في ضوء احكام القانون الدولي واالتفاقيات الدولية وقرارات االمم املتحدة، د. احمد رفعت -5

 .1998القاهرة ، لنهضة العربيةا

 .1990ترجمة محمد جعفر داود، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ، بدء االيدلوجية في الغرب، دونالد كيلي -6

املبادئ القانونية الدولية بعالقات الصداقة والتعاون بين الدول الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة سنة  -7

: للمزيد ينظر، A/RES/2627 (XXV) الدول االعضاء الحاضرة في االعالن املرقم ، ووفقت عليها1970

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1970 

 .1979املعاصر، الهيئة املصرية لالستعالمات، القاهرة  اإلنسانحقوق ، محمد عبد الشافي اللبان -8

. وكذلك وهشام  2006، القاهرة، املركز القومي للترجمة، د. عبد الوهاب علوب، معجم املصطلحات السياسية -9

: حت الرابط2012 / ايلول  62413الجريدة االلكترونية هيسبريس، العدد ، مفهوم الجريمة السياسية، املالطي

http://www.hespress.com/writers 

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1970
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 137-125ص  1968فؤاد حسين على، اليهودية واليهودية املسيحية، معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة  - -10

منشورات املعهد الدولي للدراسات ، ترجمة سميرة عزمي، املطران برلتوني دي الس كازاس، املسيحية والسيف - 11

 .10-8ص، ريخبال تأ 2ج ، يةاإلنسان

 -13. 1987القاهرة ، الهيئة املصرية للكتاب، االسالم وموقفه من العنف والتطرف واالرهاب، منصور الرفاعي -12

 .2003، الهيئة املصرية للكتاب، القاهرة مطبوعات مكتبة االسرة، اسلحة الدمار الشاملة، محمد زكي عويس

 م.1996-هـ1416عهد العاملي للفكر اإلسالمي، الطبعة األولى، لؤي صافي، العقيدة والسياسة، منشورات امل:نظر -14

 .94-92ص ، www.kotbarabia.com:الرابط، االسالم السياس ي، راض ي القداح - -15

 www.nhrc-qa.org/ar: موقع اللجنة الوطنية تحت الرابط اإلنسانينظر االعالن العاملي لحقوق  -16

: تحت الروابط اإلنسانل انتهاكات حقوق حو  2015-2014قرير السنوي تانظر ال - 17

www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ynjfl.htm 
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 www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx: ينظر التقارير السنوية تحت الرابط - 20
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حلقة نقاشية في الجمعية  خطاب مع تقري ، نص خطاب " الكرامة والعدالة لنا جميعا

 .22/5/2008العامة لألمم املتحدة نيويورك 

 ...: التقرير املصور تحت الرابط - 24

www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/11/141118_terror_vict 

 ضحايا اإلرهاب حول العالم:باألرقام: ينظر التقرير والبيانات - 25

www.irfaasawtak.com/a/328974.html 
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 :تجربة العدالة االنتقالية في تونس ما بعد الربيع العربي

 ة في مسار األنظمة القانونية لهيأة الحقيقة والكرامةقراء
 اململكة املغربية -الرباط -جامعة محمد الخامس أكدال، بوجعبوط املصطفى

 

 

 

 ملخص

تتمتع تجربة العدالة االنتقالية التونسية، بإطار قانوني المثيل له، مقارنة بتجارب لجان الحقيقة األخرى )املغرب، 

شيلي، بيرو، البرازيل...(، فاإلطار القانوني الذي بنية عليه التجربة التونسية، تكتس ي أهمية سيراليون، تيمور الشرقية، 

وسابقة إقليمية وعربية نحو ترسيخ وتعزيز الوحدة واملصالحة الوطنية وإصالح املؤسساتي بعد محاربة الفساد واملفسدين 

االنتقالية والنظام الداخلي لهيأة الحقيقة والكرامة  في ظل النظام االستبدادي السابق، وذلك ما تضمنه قانون العدالة

ذج تأكيد على أن املصالحة ال تعني االفالت من العقاب. وبالتالي، فالنمو إلى  وقرارات الهيأة في شأن اللجان الفرعية. باإلضافة

 التونس ي من خالل أنظمتها القانونية يعد فريدا واستثنائيا لدول ما بعد الربيع العربي.

معرفة  –النظام االستبدادي  –املصالحة الوطنية  –العدالة االنتقالية  –:هيأة الحقيقة والكرامة مات املفتاحيةالكل

 الحقيقة.

Abstract: 

 The experience of Tunisian transitional justice has a legal framework, unlike that of other truth 

commissions (Morocco, Sierra Leone, East Timor, Chile, Peru, Brazil ...), The legal framework on which the 

Tunisian experience is based is of importance, regional and Arab significance towards consolidating and 

strengthening national unity, reconciliation and institutional reform, After fighting corruption and corrupts 

under the former tyrannical regime. This is reflected in the Transitional Justice Law, the internal rules of truth 

and dignity, and the decisions of the Commission regarding the subcommittees. In addition to emphasizing 

that reconciliation does not mean impunity. Thus, the Tunisian model through its legal systems is unique 

and unique to post-Arab spring countries. 

Key Words:The Commission of Truth and Dignity - Transitional Justice - National Reconciliation - The 

Autocratic System  - Knowing the truth. 
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 مقدمة

النار في جسده على إثر االحتقان والسياسة  1"محمد البوعزيزي عرفت تونس موجة من االحتجاجات بعدما أضرب "

" ن عليباإلقصائية التي تعرفها مختلف مناطق تونس، والحكم السلطوي والفساد بأنواعه الذي تمثله أسرة "و  التهميشية

، الذي شهدت البالد خالل حكمه سلسلة من 3زين العابدين بن عليالذي يمثله الرئيس  2ومختلف أعضاء الحزب الحاكم

االعتقاالت التعسفية واالختفاء القسري والتعذيب واملعامالت الالإنسانية للمواطنين والفساد بمختلف تجلياته، وانعدام 

م لحكمه، بترسيخ " منظومة االعال  بن عليحرية التعبير والرأي، وغير ذلك من الحقوق والحريات العامة، كما وظف "

اإلنحراف الديكتاتوري، وتأثيرها السلبي على الثقافة الديموقراطية في املجتمع، وتشويه املعارضة والتغطية على الجرائم 

وتقارير منظمة  5، فقد تعرض لالنتقادات واسعة من خالل تقارير وزارة الخارجية األمريكية4السياسية واملالية لنظامه

 منظمة العفو الدولية ومنظمة مراسلون بالحدود وغيرها من املنظمات الحقوقية الوطنية.و  6هيومن رايتس ووتس

ونتيجة، للسياسات األمنية القمعية التي صممت لقمع معارض ي الحكومة وأدائها، والتي خلفت ورائه مجموعة من  

الل قة إقليمية في شمال إفريقية خالكراهية والحقد املتراكمة من لدن الشعب، مما عرفت الثورة الشعبية التونسية ساب

حرية االختيار وضمان حماية حقوق و  األلفية األولى، في مطالبة إنشاء حكم ديموقراطي بواسطة انتخابات حرة ونزيهة

إلى  "ن عليبفي أبعادها الدولية. وبالتالي، تم تأسيس املجلس الوطنـي التأسيس ي بعد انهيار النظام السابق وفرار " اإلنسان

لكة العربية السعودية بعد اندالع الثورة الشعبية التونسية، فاملجلس الوطني الذي أصبح يقود البالد والعباد عمل املم

                                                           
املحفز لثورة الياسمين في تونس ومصدر إلهام للحركة املؤيدة للديمقراطية التي اجتاحت منطقة الشرق  ،2011-1984كان محمد البوعزيزي  -1

، بعدما بعد أن أشعل النار في نفسه احتجاجا سنة 26،واملعروفة باسم الربيع العربي، فقد كان عمره  2011األوسط وشمال أفريقيا في عام 

 .على النظام الذي منعه من كسب لقمة عيش كريمة
واملهيمن على  تونس في الحزب الحاكم ، كان هو1920التونس ي في مارس  الحزب الحر الدستوري أسس أول حزب وطني تونس ي تحت اسم -2

 ية وهو اآلن منحل قانونيا.الثورة الشعبية التونس ، أي عندما اندلعت2011 بداية سنةإلى  1956 الحياة السياسية منذ االستقالل
منذ استقاللها  لتونس ي، وهو الرئيس الثان 2011يناير 14إلى   1987فمبرنو  7منذ الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي، رئيس -3

في انقالب غير  1987ثم تولى الرئاسة بعدها بشهر في نوفمبر  1987في أكتوبر  رئيًسا للوزراء ، عينالحبيب بورقيبة بعد 1956عام فرنسا عن

 أغلبية ساحقة في كل االنتخابات الرئاسية التي جرت، وآخرهادموي حيث أعلن أن الرئيس بورقيبة عاجز عن تولي الرئاسة، وقد أعيد انتخابه وب

 .2009أكتوبر  25كان في 

 على املوقع التالي: 01/01/2018:زين العابدين بن علي، استرجعت بتاريخ

https://ar.wikipedia.org/wiki/  

 .2013"، إدارة اإلعالم والتواصل برئاسة الجمهورية التونسية، سنة الكتاب األسود -منظومة الدعاية تحت حكم ابن علي املنصف املرزوقي،" -4 

 :أنظرللمزيد حول هذا، 

 .2011الدار املتوسطية للنشر، تونس،  املنصف املرزوقي،"إنها الثورة يا موالي"، -

 .2013"، الصادر في باريس،  دروس التجربة التونسية:املنصف املرزوقي، "ابتكار ديمقراطية -

 .2014عزمي بشارة، الدار املتوسطية للنشر، تونس، :ننتصر"، تقديمأو  املنصف املرزوقي، " ننتصر... -

دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس :الخارجية األمريكية في املغرب من خالل تقارير وزارة اإلنسان"وضعية حقوق :بوجعـبـوط )املصـطفـى( -5 

 ومابعدها.و  108:. ص2011-2010الرباط  –ومصر واململكة العربية السعودية" رسالة ماستر، كلية الحقوق أكدال 

"  -دراسة مقارنة - 1999-2010 من خالل تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش في مغــرب العــهـد الجـديــد اإلنسانحـقـــوق  ":أمــهــاوش )ملــيــاء( -6 

 ومابعدها. 103:. ص2011-2010الرباط  –رسالة ماستر، كلية الحقوق أكدال 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1987
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
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للمرحلة االنتقالية، وحوار وطني بين مختلف األطياف  2وهيئات 1على إنشاء لجنة تعديل الدستور ووضع القوانين ولجن

وق دولة مستقرة لضمان جميع الحقإلى  راءة الواقع والخروج من األزماتالسياسية واملدنية، والتفكير جليا، كيف يمكن ق

 والحريات للمواطنين عبر مداخل وآليات العدالة االنتقالية؟

تكتس ي هذه الدراسة البحثية أهمية كبرى في معرفة االطار القانوني لتجربة العدالة االنتقالية :أهمية الدراسة

مة هذه القوانين في استقرار البالد ومحاربة الفساد االقتصادي واالجتماعي التونسية ما بعد الثورة، ومدى مساه

 والسياس ي، وإعادة االعتبار لضحايا القمع واالستبداد.

 : تهدف هذه الدراسة إلى:أهداف الدراسة

 معرفة تجربة العدالة االنتقالية لدولة عربية كتونس ما بعد الثورة . -

 في ترسيخ قيم العدالة االنتقالية. مدى مساهمة االطار القانوني للهيأة -

 محاولة االطالع على الهندسة القانونية للتجربة برمتها واإلشكاليات القانونية للهيأة. -

قراءة في مسار األنظمة القانونية لهيأة الحقيقة والكرامة، ومدى :تثير إشكالية موضوع الدراسة على:اإلشكالية

 لية.استجابتها لآلليات ونهج العدالة االنتقا

 :اشكاليتين فرعيتينوتفرز هذه االشكالية الرئيسية 

 قراءة في قانون العدالة االنتقالية، كخريطة الطريق للنظام القانوني للهيأة. -

 مداخل ترسيخ قيم العدالة االنتقالية.:اللجان الفرعية لعمل هيأة الحقيقة والكرامة -

                                                           

 تم إنشاء العديد من اللجان، منها: -1 

فيفري  18مؤرخ في  2011لسنة  7بموجب املرسوم عدد  2011 فبراير 18 هي هيئة تم إحداثها في:لجنة تقص ي الحقائق عن الفساد والرشوة -

 .والرشوة الفساد ، وتهتم الهيئة بالتحقيق وجمع املعلومات عن2011

هي لجنة أعلن عنها أيام قليلة :حتى انتهاء مهامها 2010ديسمبر  17اللجنة الوطنية الستقصاء الحقائق حول التجاوزات واالنتهاكات بين  -

، ومهمتها الرئيسية كانت التحقيق في التجاوزات التي توفيق بودربالة من نفس السنة برئاسة فبراير وبدأت مهامها في أول  الثورة التونسية بعد

صفحة تحتوي على مئات الوثائق  1 041، وقدمت تقريرها في ندوة صحفية ويتكون من 2011 ديسمبر 17 في الثورة التونسية بداية وقعت منذ

 والشهادات والرسومات البيانية.

بعد إنهاء هيئة تقص ي الحقائق مهامها، وتهتم بمكافحة الفساد  2012 مارس 29 ة أنشأت فيهي هيئة دائم:الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد -

 االهتمام بملفات الهيئة السابقة.إلى  ة وكل املسؤولين فيها إضافةنزاهة اإلدار إلى  في الدولة تسعى

مجلس نواب  من قبل 16، ولكن لم يتم انتخاب أعضائها ال2013 أكتوبر 21 هي هيئة أحدث قانونها في:الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب -

حتجاز واإليواء، للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب وحماية املوجودين لديها صالحيات رقابية على أماكن اال  .2016 مارس 30 إال في الشعب

 .اإلنسانبها، كما تتولى مراقبة مدى تالؤم ظروف االحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق 

 ...إلخ. -

مة هيئة الحوك، هيئة التنمية املستدامة وحماية حقوق األجيال القادمة، اإلنسانهيئة حقوق ، الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات -2 

 .الرشيدة ومكافحة الفساد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
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حليل الجانب القانوني للهيأة، من خالل املنهج القانوني، تم االعتماد من خالل هذه الدراسة، على ت:املنهج املتبع

 التدقيق التنظيمي، والتدقيق القانوني، والتدقيق البشري.:والتحليلي، وتطعيمه بآليات أخرى، كـ

راديغم بتعتمد أغلب تجارب لجان الحقيقة ضمن أبعادها الكبرى، نهج ارشادية يمكن أن نسميها ":نظرية الدراسة

 استقرار وسلم وسالم، هذا النهج اعتمدته أغلبإلى  "، كآلية للخروج من فترة الصراعات والنزاعاتموقراطياالنتقال الدي

 تجارب لجان الحقيقة.

وبناء على هذه النظرية، يمكن تقديم فرضيات من تحديد غايات متعددة، ومتناقضة أحيانا :فرضيات الدراسة

 وتتمثل في ما يلي:

لهيأة الحقيقة والكرامة، مدخل استباقي لترسيخ مبادئ العدالة االنتقالية، وقيدت إن غزارة اإلطار القانوني   -

 الهيأة وفق مقاربة قانونية إجرائية.

 نتائج سلبية، ال يمكن التوافق عليها من مختلف الفاعلين الوطنين والدوليين.إلى  إن ضعف االطار القانوني يؤدي -

 محاور الدراسة:

 نهاية عهد الحكم التسلطي. :االنتقالية قانون العدالة:املحور األول 

 النظام الداخلي لهيأة الحقيقة والكرامة. :املحور الثاني

 اللجان الفرعية لهيأة الحقيقة والكرامة. :املحور الثالث

هل :وبناء على هذه املحاور الرئيسية، تحاول هذه الورقة االجابة عن تساؤالت رئيسية وأساسية، تتجلى في ما يلي

قانونية لقانون العدالة االنتقالية سيساهم في نتائج ايجابية للهيأة؟ ومدى مساهمة النظام الداخلي للهيأة في الهندسة ال

تحقيق الرض ى االجتماعي للمصالحة الوطنية ووحدتها؟ وإلى أي حد ساهم تعدد الجانب التشريعي والتنظيمي والقراري في 

ن صالحيات اللجان الفرعية تشكل أزمة تنازع االختصاص بين اللجان العمل املشترك داخل الهيأة؟ وهل يمكن أن نعتبر أ

 والهيأة )هيئات داخل الهيأة(؟

 نهاية عهد الحكم التسلطي.:قانون العدالة االنتقالية:املحور األول 

الذي تضمن تعريفا  2على القانون األساس ي للعدالة االنتقالية وتنظيمها 1بعد مصادقة املجلس الوطني التأسيس ي

مال ومميزا للعدالة االنتقالية، حيث اعتبرها،"هي مسار متكامل من اآلليات والوسائل املعتمدة لفهم ومعالجة ماض ي شا

                                                           

الذين سجلوا في االنتخابات في اإلعالن  التونسيين عضًوا تم انتخابهم من قبل 217متكون من  مجلس تأسيس ي هو املجلس الوطني التأسيس ي -1 

و قد وضع هذا املجلس . 2011 أكتوبر 23 من الذين تم تسجيلهم آليا ألنهم لم يقوموا بالتسجيل، والتي جرت فيأو  وقيت باش تقيد املشهور 

املؤتمر من  مقعد ثم تاله حزب 89بالنصيب األوفر من مقاعد مجلس بحصوله على  حركة النهضة دستورا جديدا للبالد التونسية. فاز حزب

اح قوائم العريضة الشعبية في نيل وأعتبر نج .مقعد 26ثالثا بنصيب  العريضة الشعبية مقعد، فيما حلت قوائم 29بعدد  أجل الجمهورية

 .املرتبة الثالثة بمثابة مفاجأة في أوساط املتابعين

 على املوقع التالي: 07/01/2018:(، استرجعت بتاريخ2013-2011املجلس الوطني التأسيس ي التونس ي )

https://ar.wikipedia.org/wiki/  

 .4353:، ص2013ديسمبر  3 -شور بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسيةاملن -2 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B4_%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D8%A3%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D8%A3%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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، بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة املسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد االعتبار لهم بما اإلنسانانتهاكات حقوق 

يوثقها ويرس ي ضمانات عدم تكرار االنتهاكات واالنتقال من حالة يحق املصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية و 

 .1"اإلنساننظام ديموقراطي، يساهم في تكريس منظومة حقوق إلى  االستبداد

، 2ةبكل موضوعي اإلنسانفقد وضع القانون عدة فصول من أهمها الكشف عن حقيقة االنتهاكات الجسيمة لحقوق 

ءات واألبحاث املعتمدة لفك منظومة االستبداد بتحديد كل االنتهاكات وضبطها وذلك من خالل جملة الوسائل واإلجرا

ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها واملالبسات املحيطة بها، والنتائج املترتبة عليها. وفي حاالت الوفاة والفقدان واالختفاء 

وحفظ الذاكرة  3إليها املسؤولين عنها. القسري معرفة مصير الضحايا وأماكن وجودهم وهوية مرتكبي األفعال التي أدت

. ويؤكد املرزوقي أن بإمكان 4الوطنية لألجيال املتعاقبة للتونسيات والتونسيين الستخالص العبر وتخليد ذكرى الضحايا

، وترسيخ مبادئها، رغم األزمات واإلنحرافات عن املسار الديمقراطية الدائم تحت املظلة التعايش تونس تحقيق وترسيخ

 .5الديمقراطي ..."

لة واملحاسبة" باعتبارها مجموعة اآلليات التي تحول دون االفالت من فيما تضمن الباب الثالث من القانون "املساء

على أن تحدث بأوامر دوائر قضائية متخصصة باملحاكم  8التفص ي من املسؤولية، وأكد القانون في الفصل أو  العقاب

اكمات ذات ا في محاالبتدائية املنتصبة بمقار محاكم االستئناف تتكون من قضاة، يقع اختيارهم من بين من لم يشاركو 

صبغة سياسية، ويتم تكوينهم تكوينا خصوصيا في مجال العدالة االنتقالية، كما أن الدوائر املذكورة متخصصة في القضايا 

، وال يمكن أن تسقط بمرور الزمن الدعاوى الناتجة عن االنتهاكات التي اإلنساناملتعلقة باالنتهاكات الجسيمة لحقوق 

 تتعلق في ما يلي:

 ل العمد؛القت -

 االغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنس ي؛ -

 التعذيب؛ -

 االختفاء القسري؛ -

 االعدام دون توفر ضمانات املحاكمة العادلة؛ -

 تزوير االنتخابات؛ -

 الفساد املالي؛ -

 االعتداء على املال العام؛ -

 الهجرة االضطرارية ألسباب سياسية. -

                                                           

 الباب األول من قانون العدالة االنتقالية. -1 

 .71:. ص1، ط.2016"، اكتوبر مفاهيم متباينة:التاريخ والذاكرة الجماعية في تونسكورا اندريو وحيد الفرشيش ي وآخرون، "  -2 

 يتعلق بإرساء للعدالة االنتقالية وتنظيمها. 2013ديسمبر  24مؤرخ في  2013لسنة  53اس ي عدد الفصل الرابع من القانون األس -3 

 الخامس من قانون العدالة االنتقالية. الفصل -4 

 "، ....م س. دروس التجربة التونسية:املنصف املرزوقي، "ابتكار ديمقراطية -5 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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لها على تقديم التعويضات لضحايا وذويهم، وتعتبر ضمن فتجارب لجان الحقيقة، تعتمد ضمن أنظمتها وسياق عم

آليات العدالة الالنتقالية. وبهذا، بعملية التجربة التونسية ضمن الباب الرابع على جبر الضرر ورد االعتبار لضحايا 

عرضت تي تاملناطق الإلى  شخصا معنويا، باإلضافةأو  جماعةأو  االنتهاكات الذين تعرضوا لالنتهاكات سواء كان فردا

االقصاء املمنهج من طرف النظام السابق، فقد رصد القانون على أن نظام التعويض يقوم على التعويض أو  للتهميش

ا ويأخذ جماعيأو  املادي واملعنوي ورد االعتبار واالعتذار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل واإلدماج، ويمكن أن يكون فرديا

 والنساء واألطفال واملعوقين وذوي االحتياجات الخاصة واملرض ى والفئات الهشة. بعين االعتبار وضعية كبار السن

وتضمن الباب الخامس اصالح املؤسسات، بعد تفكيك منظومة الفساد والقمع واالستبداد ومعالجتها بشكل يضمن 

لة اجعة التشريعات وغربوإرساء دولة القانون بإصالح املؤسسات خاصة مر  اإلنسانعدم تكرار االنتهاكات واحترام حقوق 

 .1مؤسسات الدولة ومرافقها ممن تبتت مسؤوليته في الفساد واالنتهاكات وتحديث مناهجها وإعادة هيكلتها

وإلجراء املصالحة كسائر تجارب لجان الحقيقة التي تعد من اآلليات الصعبة التي واجهت تلك التجارب، عملت 

س طريقة املصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والسلم التجربة التونسية في تأكيد ضمن الباب الساد

االجتماعية وبناء دولة القانون وإعادة ثقة املواطن في مؤسسات الدولة، كما ال تعنـي املصالحة االفالت من العقاب وعدم 

 .2محاسبة املسؤولين عن االنتهاكات

منه، إسم لجنة الحقيقة  16ية الذي تضمن طبقا للفصل أما بالنسبة للقسم الثاني من قانون العدالة االنتقال

باعتبارها هيئة مستقلة تسمى "هيئة الحقيقة والكرامة" وتتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي واإلداري يكون مقرها 

أة في أول الهيتونس العاصمة، ويمكن أن تعقد جلساتها في أي مكان داخل تراب الجمهورية، وكما شملت فترة تحقيق عمل 

سنة من مدة التحقيق أطولها على مستوى  58، )2013 ديسمبر 13حين صدور قانون العدالة االنتقالية إلى  1955يوليوز 

سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيأة قابلة للتمديد مرة  4تجارب لجان الحقيقة(، فيما حددت مدة عمل الهيأة ب 

 الهيأة )أطول مدة للعمل، إذا تم مقارنتها مع تجارب لجان الحقيقة(. واحدة ملدة سنة بقرار معلل من

فقد تضمن هذا القسم ثمانية أبواب أساسية كخريطة طريق للقوانين الالحقة للهيأة، من خالل تركيبة الهيأة، 

 لهيأة، والعقوباتوواجبات أعضاء الهيأة وأعوانها، ومهام وصالحيات الهيأة، وسير أعمال الهيأة وتنظيمها، وميزانية ا

 الجزائية، وختم أعمال الهيأة.

يالحظ من خالل هذا، أن قانون العدالة االنتقالية الذي تضمن مقتضيات عامة وجزيئات تكتس ي أهمية في نهج 

العدالة االنتقالية، ويشكل هذا القانون مدخل التحول والتحديث االجتماعي على أساس وضع قواعد ماكروسياسية 

مأسسة هيأة الحقيقة والكرامة، ملعالجة إرث االنتهاكات التي وقعت في و  لالصالح التشريعي واملؤسساتيوميكروسياسية 

املاض ي على مستوى الحقوق االجتماعية والسياسية واالقتصادية، وتهدف من خاللها استجالء الحقيقة والقيام 

 باملصالحة الوطنية وإصالح املؤسساتي.

                                                           

 من قانون العدالة االنتقالية...م س. 14الفصل  -1 

 من قانون العدالة االنتقالية....م س. 15الفصل  -2 
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الذي لعبه املجلس الوطني التأسيس ي من خالل املشاورات الواسعة مع مختلف الفاعلين الدور الريادي إلى  باإلضافة 

عملية التشاور ")املجتمع املدني واألحزاب السياسية..(، فقد اعتبر املركز الدولي للعدالة االنتقالية في هذا االتجاه أن:

وبهذا، بنيت  "1،ملعالجة انتهاكات املاض ي أهمية في جعل هذا القانون يعكس تنوع األصوات في تونس حول أفضل السبل

التوافقات حول املرحلة الجديدة لتفكيك إرث الحكم القمعي السابق نحو عهد جديد يسوده القانون واحترام حقوق 

 . وغربلة مختلف املؤسسات البيروقراطية التي تتسم بالفساد ولها صلة بالنظام السابق.اإلنسان

 لهيأة الحقيقة والكرامة. النظام الداخلي:املحور الثاني

 الهيكلة التنظيمية لهيأة الحقيقة والكرامة.:أوال

من مجلس الهيأة ورئاستها ولجنة الفحص الوظيفي وإصالح  2من النظام الداخلي للهيأة 5تتكون الهيأة طبقا للفصل 

 املؤسسات ولجنة التحكيم واملصالحة والجهاز التنفيذي.

 مجلس هيأة الحقيقة والكرامة. .1

إلى  19املختارين من املجلس املكلف بالتشريع، طبقا ألحكام الفصول من  15كون مجلس الهيأة من جميع أعضائها يت

املتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها الذي  2013ديسمبر  24املؤرخ في  2013لسنة  53من القانون األساس ي عدد  26

من بين الشخصيات املشهود لها بالحياد والنزاهة والكفاءة، حيث يتكون  يقر على أال تقل نسبة أي من الجنسين عن الثلث

 :3أعضاء الهيأة وجوبا

، ترشحهم جمعياتهم. فتم اإلنسانممثالن عن جمعيات الضحايا وممثالن عن الجمعيات املدافعة عن حقوق  -

خالد الكريش ي )تم انتخابه ، و 4زهير مخلوف )تم انتخابه نائب الرئيسة(:تعيين كل من ممثلون عن جمعيات الضحايا

ا وسهام بن سدرين )تم انتخابه ، ابتهال عبد اللطيف )تم انتخابها عضوة(اإلنسانممثلون عن جمعيات حقوق و  عضوا(،

 .رئيسة(

 ويختار بقية األعضاء من الترشيحات الفردية في االختصاصات ذات الصلة بالعدالة االنتقالية: -

 عضوا(؛ القانون )تم انتخاب علي رضوان غراب .1

                                                           

 على املوقع التالي: 24/12/2017:"املركز الدولي للعدالة االنتقالية يرحب بقانون العدالة االنتقالية التاريخي في تونس"، استرجعت بتاريخ -1 

https://www.ictj.org/ar/news/ICTJ-welcomes-Transitional-Justice-Law-in-Tunisia  
 يتعلق بضبط النظام الداخلي لهيأة الحقيقة والكرامة. 2014نوفمبر  22مؤرخ في  2014لسنة  1قرار عدد  -2
 من قانون العدالة االنتقالية. 20الفصل  -3
  .2017ديسمبر  17ب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة عن استقالته رسمّيا من الهيئة، ابتداء من أمس األحد أعلن زهير مخلوف نائ -4

هذه االستقالة، التي سبقتها أشواط من التنازع القضائي بينه وبين الهيئة، تأتي على إثر تصريح خطير صّرحت ْ به رئيسة  »وقال مخلوف ان 

أشهر فقط ( دون أن تحقق  5شارفت الهيئة على انتهاء عهدتها )  اتخذ هذا القرار، بعد أن ". فزية خاصةفي قناة تل«  الهيئة سهام بن سدرين

لالنتقال الديمقراطي أوألدنى االستحقاقات املحمولة عليها ودون أن تسمح بمباشرة مهام أعضاء هذه الهيئة وقيامهم أو  للضحاياأو  شيئا للبالد

 ." املجلس الوطني التأسيس ي وذلك منذ سنتين ونصفباألدوار التي انتخب من أجلها 

 على املوقع التالي: 03/01/2018"زهير مخلوف يعلن استقالته رسميا من هيئة الحقيقة والكرامة"، استرجعت بتاريخ :في هذا الصدد أنظر 

http://www.tnntunisia.tn/?p=28329 

https://www.ictj.org/ar/news/ICTJ-welcomes-Transitional-Justice-Law-in-Tunisia
http://www.tnntunisia.tn/?p=28329
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 ية )تم انتخاب حياة الورتاني عضوة(، اإلنسانالعلوم االجتماعية و  .2

 الطب )تم انتخاب صالح الدين راشد عضوا(؛ .3

 األرشيف )تم انتخاب عادل املعيزي عضوا(؛  .4

 االعالم واالتصال )تم انتخاب نورة البرصالي(؛  .5

 قاض عدلي )تم انتخاب محمد بن سالم(؛  .6

 ؛1العيادي عضوا( قاض اداري )تم انتخاب محمد  .7

 محام )تم انتخاب عالء بن نجمة عضوة(؛  .8

 مختصم في العلوم الشرعية )انتخاب عزوز الشوالي(؛  .9

 ؛2مختص في املالية )تم انتخاب مصطفى البعزاوي عضوا(  .10

 ، تعويضه بالعضوة الجديدة ليليا بريك بوقرة.3خميس الشماري :اختصاصات أخرى   .11

ة ولجانها، وفرت الهيأة موارد بشرية مهمة لالطالع على عمل وأشغال الهيأة ملواكبة عمل هيأة الحقيقة والكرام

والتنسيق في ما بين األجهزة االدارية والضحايا على مستوى األفقي والعمدي لعمل الهيأة، حيث بلغ العدد االجمالي للعاملين 

 184و من اإلناث 378طارات الهيأة وفق . حيث يتوزع إ2015عونا خالل سنة  150على غرار  2016في ديسمبر  562بالهيأة 

 مسدي الخدمات. 95عون ملحق،  36و عون متعاقد، 431إلى  من الذكور. حيث ينقسم أعوان الهيأة

                                                           

ي س اء في بيان أصدره العيادي، أنه" بناء على عدم توفر املناخ املالئم إلتمام املهمة التي من أجلها انتخب من قبل املجلس الوطني التأسيج -1 

تقديم استقالته من عضوية هيئة الحقيقة  2015غشت  25طبقا للقانون األساس ي للعدالة االنتقالية منذ ما يزيد عن سنة، فإنه تولى بتاريخ 

 :أنظر. للمزيد حول هذا 2015لكرامة بداية من غرة ديسمبر وا

على املوقع  10/01/2018، استرجعت بتاريخ2015غشت  25الصباح نيوز،  "،محمد العيادي يقدم استقالته من هيئة الحقيقة والكرامة" 

 التالي:

http://www.assabahnews.tn/article/109078/  

، استرجعت بتاريخ 2016أكتوبر  15"، إكسبراس أف أم، هيئة الحقيقة والكرامة تعفي ُعْضَوْيها مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة من مهامهما" -2 

 على املوقع التالي: 10/01/2018

http://www.radioexpressfm.com/ar/lire/  

املتعلق  2013لسنة  53من القانون األساس ي عدد  37ار اإلعفاء هو تطبيق ألحكام الفقرة الثالثة من الفصل أفادت الهيئة في بالغ لها أن قر 

 رئاسة مجلس نواب الشعبإلى  حيث كان مصطفى البعزاوي وليليا بوقرة تقدما نهاية غشت املاض ي بطلب رسمي .بإرساء العدالة االنتقالية

نيابية بسبب ما قالوا إنها "اعتداءات متكررة ومقصودة" تعرضوا لها من قبل رئيسة الهيئة، سهام لتحديد جلسة استماع مع رؤساء الكتل ال

بن سدرين، على خلفية تداعيات القضية التي تم رفعها لدى املحكمة االدارية في عدم شرعية قرار تنصيب نائب ثان لرئيس الهيئة بخالف 

 .الصيغ القانونية

 هيأة الحقيقة والكرامة ألسباب صحية وشخصية.استقالة خميس الشماري من  -3 

http://www.assabahnews.tn/article/109078/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.assabahnews.tn/article/109078/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.radioexpressfm.com/ar/lire/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8F%D8%B6%D9%92%D9%88%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7-1047
http://www.radioexpressfm.com/ar/lire/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8F%D8%B6%D9%92%D9%88%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7-1047
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من قانون العدالة االنتقالية، رئيس  23وكما تم احداث لجنة خاصة باملجلس الوطني التأسيس ي يرأسها طبقا للفصل  

ز ملفات الترشيح والسعي للتوافق على أعضاء هيأة الحقيقة والكرامة، فيما حدد قانون أحد نائبيه، تتول فر أو  املجلس

أيام من تاريخ نشر، هذا القانون  10العدالة االنتقالية في نفس الفصل على أن تضبط تركيبة اللجنة الخاصة في أجل 

 وتعقد أول اجتماع لها في أجل أسبوع من تاريخ ضبط تركيبتها.

شيح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة بقرار من رئيس اللجنة الخاصة، ويتضمن تحديدا آلجال تقديم ويفتح باب التر 

 الترشحات ولصيغ ايداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق املكونة مللف الترشح طبقا ملا يقتضيه هذا القانون.

يوما من تاريخ إحالة القائمة على مصالح رئاسة  15 تسمية أعضاء الهيأة بأمر في أجل أقصاه 26وتتم طبقا للفصل 

يوما من تاريخ صدوره ويختار األعضاء بالتوافق بينهم  15الحكومة، ويتضمن هذا األمر دعوتهم االجماع من أجل أقصاه 

نا ويساعده سرئيسا للهيأة، ونائبين وإن تعذر فباألغلبية املطلقة لألعضاء في الجلسة األولى التي يترأسها أكبر األعضاء 

 أصغرهم وصغراهم من غير املترشحين لرئاسة الهيأة.

ويؤدي رئيس الهيأة وأعضائها قبل مباشرتهم ملهامهم اليمين أمام رئيس الجمهورية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ 

 1.املنصف املرزوقي اليمين الدستورية أمام الرئيس بقصر قرطاج 2014 يونيو 6تسميتهم. وبهذا، تم أداء اليمين يوم 

و أ اللون أو  ،"أقسم باهلل العظيم أن أقوم بمهامي بحياد وإخالص وأمانة وشرف، دون أي تمييز على أساس الجنس

الجهة وأن ألتزم بعدم إفشاء السر املنهي وباحترام كرامة الضحايا وباألهداف التي أو  االنتماءأو  الرأيأو  الدينأو  اللغة

 أنشئت من أجلها الهيئة".

                                                           

، وهو أول رئيس في 2014وحتى  2011الثالث منذ  رئيس الجمهورية التونسية هو قرمبالية في 1945 يوليو  7ولد في محمد املنصف املرزوقي -1 

نافسه املعارض املنافس بعد انتهاء مدة واليته، وقد اتصل هاتفيا بمإلى  سدة الحكم ديمقراطيا ويسلم السلطة ديمقراطياإلى  العالم العربي يأتي

الدكتوراه في  ، ويحمل شهادةاإلنسانحقوق  ومدافع عن زين العابدين بن علي ومعارض سابق لنظام تونس ي وهو مفكر وسياس ي .وزهوهنأه بف

 .، ويكتب في الحقوق والسياسة والفكرالطب

 على املوقع التالي: 13/12/2017:" منصف املرزوقي "، استرجعت بتاريخ:أنظرللمزيد حول، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/  

https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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عن طرق إختيار األعضاء بشكل ديموقراطي  إذا كانت األحكام الواردة ضمن قانون العدالة االنتقالية تنص صراحة

أكثر جرأة للتشاور وإشراك جميع الفاعلين، قصد انخراط املجتمع برمته في عملية العدالة االنتقالية، وفتح باب و 

 15ار واختي أيام بعد صدور قانون العدالة االنتقالية، وتحديد أجل )خمسة عشرة يوما( لتلقي الترشيحات 10الترشيحات 

أسفرت  400ني التأسيس ي، التي بلغ عددها على أنظار اللجنة يقارب الـ املجلس الوطإلى  عضوا بناء على امللفات املقدمة

ملف تم توزيعها حسب األصناف املطلوبة. وفي هذا اإلطار وقصد مزيد التثبت  320عملية الفرز اإلداري األولي عن بقاء 

في ما  موانع الترشح، والتدقيق في هذه الترشحات راسلت لجنة الفرز عديد الوزارات والجمعيات لالستيضاح حول بعض

 .1يتعلق باألصناف التابعة الراجعة لها

 ..لم تفتح لجنة االختيار الباب لتلقي الطلبات إال غير أن املدة املحددة تعرضت لالنتقادات من مختلف الفاعلين،".

هلة دة هذه اململهلة دامت خمسة عشرة يوما. وما كان من منظمات املجتمع املدني واملجتمع الدولي إال أن انتقدت بش

ويعد هذا األجل غير كافي لوصول مختلف الطلبات من مختلف مناطق تونس ، 2القصيرة املخصصة لتلقي الطلبات..."

الذين يريدون االنخراط في  البعيدة على العاصمة، الش يء الذي يمكن أن ينجر عنه عدم رضا مختلف الفاعلين

صب أقل درجات الشفافية، من شأن أن تإلى  عبر طريقة ال ترقىأو  نها على عجلالتجربة."....أن االختيارات التي تم االنتهاء م

 .3في خندق تسييس الهيأة"

وإلى جانب هذا، تعرضت املجلس الوطني التأسيس ي لالنتقادات واسعة من مختلف جمعيات املجتمع املدني، لعدم 

ص على الشروط التحجيرية للترشح لهيأة الحقيقة من قانون العدالة االنتقالية الذي ين 22احترام فحوى ومضمون الفصل 

والكرامة، حيث تم اختيار بعض األعضاء مخالفا ملا تضمنه الفصل، وخصوصا أحد األعضاء الذين تقلدوا منصب 

غياب نشر معايير ومقاييس اختيار األعضاء إلى  . باإلضافة1996إلى  1994بمجلس النواب خالل حكم بن علي خالل فترة 

مجال العدالة و  الش ي الذي تم من خالله اختيار بعض األعضاء ليس له تراكم نضالي في مجال الحقوقي،وفرزهما، 

 . 5. وبهذا، أقدمت مجموعة من منظمات املجتمع املدني على الطعن في هذا القرار أمام املحكمة االدارية4االنتقالية

ن االنتقالية، في تصريحات صحفية سابقة، ع وعبر عمر الصفراوي، رئيس التنسيقية الوطنية املستقلة للعدالة

استيائه من تركيبة هيأة الحقيقة والكرامة. وطعن الصفراوي في مصداقية بعض أعضاء الهيأة وفي حيادهم واستقاللّيتهم، 

                                                           

، استرجعت بتاريخ 2014مارس  12، األربعاء ""تقرير حول املائدة املستديرة حول "معايير اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة -1 

 على املوقع التالي: 07/01/2018

http://www.e-justice.tn/index.php?id=1601  

تقييم التقدم املنجز بعد عام على إنشاء هيأة الحقيقة والكرامة"، :منشورات املركز الدولي للعدالة االنتقالية، "تونس في مرحلة انتقالية -2 

 .3:ص:على املوقع التالي 01/01/2018استرجعت بتاريخ 

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Briefing-Tunisia-TJLaw-2015-A4-AR-final.pdf  

 ......نفسه.:منشورات املركز الدولي للعدالة االنتقالية، "تونس في مرحلة انتقالية -3 

عبد اللطيف إيمان،'' هيأة الحقيقة والكرامة.. انتقادات واسعة على كيفية اختيار التركيبة.. واعتراضها منتظرة على عدد من أعضائها"،  -4 

 على املوقع التالي: 12/01/2018استرجعت بتاريخ 

http://www.assabah.com.tn/article/83536  

 ......مرجع سابق.:رحلة انتقاليةمنشورات املركز الدولي للعدالة االنتقالية، "تونس في م -5 

http://www.e-justice.tn/index.php?id=1601
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Briefing-Tunisia-TJLaw-2015-A4-AR-final.pdf
http://www.assabah.com.tn/article/83536/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89
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نتقالية . ونتيجة لهذا، فإن قانون العدالة اال 1"نتائج معتلة"إلى  موضحا أّن القانون الذي تم بموجبه اختيارهم "معتل" وأدى

 لم يتضمن معايير اختيار األعضاء. وهذا الفراغ التشريعي هو الذي جعل الهيأة عرضة لالنتقادات.

بالحياد والشفافية واالستقاللية التي نص  لتزامالهيأة باتباع أجندات سياسية وعدم اإل 2وفيما اتهم زهير مخلوف

ياد عن مسارها وتحريف دورها والتشكيك في مصداقية تقاريرها عليها قانون الهيأة وتخريب مسار العدالة االنتقالية بالح

وتعاملها مع امللفات )....( كما أن األجندات السياسية والحزبية الضيقة تعمدت تعطيل مسار العدالة االنتقالية بعدم 

 .3النتقالية ها باملصداقية في تقاريرها ومسألة الحصول على أرشيف الدولة وأيضا لخرقها قانون العدالة اإلتزام

 مهام مجلس الحقيقة والكرامة .2

 منها:4الهيأة عدة مهام  يتول مجلس 

 إعداد النظام الداخلي للهيأة واملصادقة عليه؛ -

 تركيز إدارة تنفيذية للهيأة؛ -

 وضع مخططات عمل للهيأة؛ -

 وضع أدلة اجرائية مبسطة لسير أعمال الهيأة في كافة مجاالت االختصاص؛ -

 باالستعانة باإلعالم الوطني؛ وضع خطة إعالمية شاملة -

 وضع نظام شامل إلدارة الوثائق وامللفات خاص بأعمال الهيأة....؛ -

 وضع قاعدة بيانات؛ -

 وضع مدونات سلوك داخلية تلزم الجهات واألطراف املتعاقدة واملتعاونة مع الهيأة؛ -

 املنافسة واملصادقة على ميزانية الهيأة....؛ -

 والتقرير الختامي للهيأة؛ 5املصادقة على التقارير السنوية -

 ضمن أدلة إجراءات.أو  تحديد اجراءات تنظيم وسير جلسات االستماع سواء بموجب قرارات يصدرها في الغرض -

من  61و 37و 33و 31و 29و 28إعفاء أي عضو من أعضاء الهيأة طبقا للحاالت املنصوص عليها بالفصول  -

 القانون األساس ي للعدالة اإلنتقالية؛

 على قرارات وإجراءات رد االعتبار وجبر األضرار لفائدة الضحايا وطرق صرف التعويضات لهم؛ املصادقة -

 تحقيق املصالحة الوطنية؛إلى  اقتراح التدابير الرامية -

                                                           

 ، على املوقع التالي:01/01/2018"، استرجعت بتاريخ انتقادات لهيئة الحقيقة والكرامة في تونس" -1 

http://www.alarabonline.org/?id=24892  

من عضوية من مهام هيأة الحقيقة والكرامة  2016يناير  8اذ القرار ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ الذي تم إعفائه من مهام الهيأة بعد اتخ -2 

 .2015ديسمبر  21ابتداءا من 

 على املوقع التالي: 10/01/2017آمنة جبران "إخالالت هيئة الحقيقة والكرامة هل تؤكد سيطرة األجندات الحزبية داخلها"، استرجعت بتاريخ  -3 

http://www.alarab.co.uk/article/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/92082/manifest.html  

 من النظام الداخلي لهيأة الحقيقة والكرامة 7الفصل  -4 

 .2016و 2015كرامة تقريرين سنة أصدرت هيأة الحقيقة وال -5 

http://www.alarabonline.org/?id=24892
http://www.alarab.co.uk/article/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/92082/manifest.html
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إصدار توصيات واقتراحات االصالح في املجاالت السياسية واإلدارية واالقتصادية واألمنية والقضائية واإلعالمية  -

 افية.....والتربوية والثق

 إصدار التوصيات واتخاذ التدابير الضرورية لحفظ الذاكرة الوطنية؛ -

اختيار أعضاء لجنة التحكيم واملصالحة واملصادقة على القرارات التحكيمية وإحالتها على الرئيس األول ملحكمة  -

 االستئناف بتونس إلكسائها الصبغة التنفيذية؛

ملختصة الجهات اإلى  ات والنظر في توصيات ومقترحاتها وإحالتهااختيار أعضاء لجنة الوظيفي وإصالح املؤسس -

 ومتابعتها.

 صالحيات هيأة الحقيقة والكرامة ومهامها.  .3

هام التأثير على قراراتها، حيث تتول الهيأة املأو  تتمتع الهيأة باستقاللية تامة، وال يحق ألي كان التدخل في أعمالها

 :1التالية

 ؛2علنية لضحايا االنتهاكات وألي غرض متعلق بأنشطتها أو عقد جلسات استماع سرية -

البحث في حاالت االختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وفقا للبالغات والشكاوى التي ستقدم إليها وتحديد  -

 مصير الضحايا؛

 جمع املعطيات ورصد االنتهاكات وإحصائها وتثبيتها وتوثيقها.....؛ -

ي أطراف أخرى في االنتهاكات املشمولة بأحكام هذا القانون وتوضيح أسبابها أأو  تحديد مسؤولية أجهزة الدولة -

 واقتراح املعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبال.

 لضحايا االنتهاكات يقوم على: 3وضع برنامج شامل لجبر ضرر فردي وجماعي -

  ر...االقرار بما تعرض له الضحايا من انتهاكات واتخاذ قرارات وإجراءات جبر الضر 

 ضبط املعايير الالزمة لتعويض الضحايا؛ 

 تحديد طرق صرف التعويضات وتراعي في ذلك التقديرات املخصصة للتعويض؛ 

 .اتخاذ اجراءات وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا 

 من قانون العدالة االنتقالية الذي ينص على ما يلي: 40وكما للهيأة، عدة مهام أخرى طبقا للفصل 

 يف العمومي والخاص بقطع النظر عن كل التحاجير الواردة بالتشريع الجاري به العمل؛األرشإلى  النفاذ -

                                                           

 من قانون العدالة االنتقالية. 39الفصل  -1 

يتعلق باملصادقة على  2015يوليوز  13مؤرخ في  2015لسنة  05من قرار مجلس هيأة الحقيقة والكرامة عدد  22و 21و 20الفصول  أنظر -2 

 دليل إجراءات التحكيم واملصالحة للجنة التحكيم واملصالحة.

 33و 32و 31وجبر الضرر الجماعي من خالل الفصول  28و 27و 26و 25كن االطالع على طريقة جبر الضرر الفردي من خالل الفصول يم -3 

يتعلق باملصادقة على دليل إجراءات  2016فبراير  11مؤرخ في  2016لسنة  07من قرار مجلس هيأة الحقيقة والكرامة عدد  36و 35و 34و

 تبار.لجنة جبر الضرر ورد االع
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تلقي الشكاوى والعرائض املتعلقة باالنتهاكات على أن يستمر قبولها ملدة سنة انطالقا من بداية نشاطها ويمكن  -

 للهيأة تمديدها ملدة أقصاها ستة أشهر؛

م هذا القانون بجميع الوسائل واآلليات التي تراها ضرورية مع ضمان التحقيق في كل االنتهاكات املشمولة بأحكا -

 حقوق الدفاع؛

 ....إلخ. -

 من قانون العدالة االنتقالية ما يلي: 43وتتول الهيأة طبقا للفصل 

صياغة التوصيات واالقتراحات املتعلقة باإلصالحات السياسية واإلدارية واإلقتصادية واألمنية والقضائية  -

 والتربوية والثقافية وغربلة اإلدارة....؛واإلعالمية 

اقتراح التدابير التي يمكن اتخاذها للتشجيع على املصالحة الوطنية وحماية حقوق األفراد وبالخصوص حقوق  -

 النساء واألطفال والفئات ذات االحتياجات الخاصة والفئات الهشة؛

 مقراطي وتساهم في بناء دولة القانون؛صياغة التوصيات واملقترحات واإلجراءات التي تعزز البناء الدي -

 إحداث لجنة يطلق عليها "لجنة الفحص الوظيفي وإصالح املؤسسات..."...إلخ. -

ق االحالة على التقاعد الوجوبي في حأو  االقالةأو  وكما للهيأة صالحيات إصدار توصيات للجهات املختصة باالعفاء

ذلك الوظائف القضائية. فهذه النهج تمتاز به التجربة التونسية  كل شخص يشغل إحدى الوظائف العليا بالدولة بما في

على غرار تجارب لجان الحقيقة األخرى ويبقى مدى أجرأتها على مستوى الواقع من أكبر التحديات التي يمكن أن تواجهها 

 الهيأة.

 تقريب الضحايا من الحقيقة.:املكاتب الجهوية لهيأة الحقيقة والكرامة .4

بمهام قبول وجمع  1جهوية لهيأة الحقيقة والكرامة التي تحدث في كل والية من واليات الجمهوريةتتول املكاتب ال

والشهادات وعلى  2الهيأة، وإعانة الضحايا على تقديم الشكاوي إلى  ملفات وشكاوي وعرائض الضحايا واملتضررين وتبليغها

اء واألعوان واملتعاونين املفوض لهم إنجاز أعمال البحث إعداد ملفات التظلم، وتقديم املساعدة اإلدارية واملالية لألعض

والتحقيق في امللفات والشكاوى والعرائض، وتقديم املساعدة االدارية واملالية للهيئة وأعضائها وللجني الفحص الوظيفي 

ق مهام يفريق عمل مكلف بتحقأو  وإصالح املؤسسات ولجنة التحكيم واملصالحة وللجان املتخصصة وكل لجنة قطاعية

الهيأة واحتضان أنشطتها عند اإلقتضاء، ومساعدة الهيأة على تنظيم جلسات االستماع الخاصة والعمومية، وتنظيم 

 .3الحوارات والدراسات الالزمة إلقامة األدلة على االنتهاكات، واملشاركة في تنفيذ االستراتيجية االعالمية للهيأة

جمع وتقديم مقترحات الضحايا وجمعيات املجتمع املدني حول إلى  هذا، تعمل املكاتب الجهويةإلى  باالضافة

ة التنسيق مع املؤسسات واملصالح االداريو  التعويضات وخطة رد االعتبار وحفظ الذاكرة الجماعية واإلصالح املؤسساتي

                                                           

 من النظام الداخلي لهيأة الحقيقة والكرامة. 55الفصل  -1 

يتعلق بضبط دليل إجراءات العام لهيأة الحقيقة  2014سبتمبر  19مؤرخ في  2014لسنة  02قرار مجلس هيأة الحقيقة والكرامة عدد  -2 

 والكرامة وبشره.

 من النظام الداخلي لهيأة الحقيقة والكرامة. 54الفصل  -3 
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. وبهذا قد 1الهيأة لفه بهافيما يتعلق بتنفيذ أعمال الهيأة تحت إشراف رئيس الهيأة واملدير التنفيذي، والقيام بأي مهمة تك

 تلعب التجربة دورا رياديا من خالل إشراك الضحايا مع اللجنة وإيالء أهمية ملقترحاتهم والتشاور معهم.

بفتح مكاتب داخل الجمهورية التونسية، قصد التواصل والتوعية ملختلف  2015وملباشرة عمل الهيأة، عملت سنة 

صل مع الضحايا وتقريب وتبيان هدف آليات العدالة االنتقالية بعيدا عن العاصمة، شرائح املجتمع وما تلعبه عملية التوا

النوع  ...ولعل هذافمختلف تجارب لجان الحقيقة إعتمدت أثناء مباشرة عملها باستخدام مكاتب توعوية وفرق متنقلة،"

بإرساء موطئ قدم في أقص ى من الترتيبات قد يوفر أداة عمل نافعة لكل من الهيأة والضحايا، خاصة فيما يتعلق 

. وبهذا قد تستطيع املكاتب وفرق العمل بنقل معاناة الضحايا، علما أن ما ترسمه الهيأة على مستوى 2.."املناطق النائية

قد تظهر حاالت انتهاكات ليس من اختصاص الهيأة وتدخل ضمن استراتيجية املصالحة أو  االداري ليس هو الواقع

 أة على إنشاء املكاتب التالية:الوطنية، فقد عملت الهي

 املقر الرئيس ي، مكتب تونس العاصمة. -

 .والية صفاقس، صفاقس مكتب:2015 سبتمبر 10 -

 .والية سيدي بوزيد، بوزيد سيدي مكتب:2015 سبتمبر 11 -

 .والية القصرين، القصرين مكتب:2015 سبتمبر 11 -

 .والية قفصة، قفصة مكتب:2015 سبتمبر 12 -

 .والية مدنين، مدنين مكتب:2016 أبريل 1 -

 .والية قابس، قابس مكتب:2016 أبريل 1 -

 .والية سوسة، سوسة مكتب:2016 أبريل 2 -

 .والية الكاف، الكاف مكتب:2016 أبريل 2 -

 .والية جندوبة، جندوبة مكتب:2016 أبريل 2 -

لفات الصادر من لدن الهيأة وفقا لنظامها األساس ي، فقد توصلت الهيأة بمجموعة من امل 2016ونتيجة لتقريرالسنوي 

 املودعة باملكاتب الجهوية وغيرها، وهي وفق املبيان التالي:

                                                           

 نفسه. -1 

 ......مرجع سابق.:منشورات املركز الدولي للعدالة االنتقالية، "تونس في مرحلة انتقالية -2 

https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A9
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إلى  تاريخ فتح باب إيداع امللفات 2014ديسمبر  15فقد ورد على هيأة الحقيقة والكرامة خالل الفترة املمتدة ما بين 

ابات مهنية(. حيث شكوى من طرف أفراد وجماعات )جمعيات وأحزاب ومنظمات وطنية ونق 62020قبول  2016يونيو  15

ملفا. وفي ضوء  5112ملفا فيما رفض  56235أسفر تصنيف امللفات وإفرازها من لدن لجنة البحث والتقص ي على قبول 

إحصائيات امللفات حسب طبيعة القائم باالنتهاك، تتحمل أجهزة الدولة املسؤولية الرئيسية في االنتهاكات املتعلقة 

ملفا، يليه انتهاك حرية التعبير  14250انتهاك اإليقاف التعسفي والسجن في الصدارة بـ بالحقوق املدنية والسياسية، نجد 

 .1ملفا 10712ملفا، ثم التعذيب بـ  11368واإلعالم والنشر بـ 

أما بالنسبة لالنتهاكات الحقوق اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية، نجد انتهاك املنع من االرتزاق واالعتداء على حق 

ملفا، ثم انتهاك الحق في الصحة بـ  4858ملفا، يليه انتهاك الحق في السكن وحرمة املسكن بـ  13984ي الصدارة بـ الشغل ف

 .2ملفا 4137

 :3وقد تم تصنيف امللفات وفق األحداث واالنتهاكات التالية

 .1963علي  ، بن1987، بورقيبة 1957:انتهاكات ضد املنظومات القديمة خالل التحوالت السياسية املختلفة .1

 ؛1963-1955الصراع اليوسفي البورقيبي  .2

 ؛1992وبراكة الساحل  1980وأحداث حمام الشط ومجموعة قفصة  1961معركة بنزرت  .3

 (؛1987-1962املحاوالت االنقالبية ) .4

 املالحقات ضد اليسار؛ .5

 املالحقات ضد القوميين؛ .6

                                                           

 .37:. ص2016التقرير السنوي لهيأة الحقيقة والكرامة الصاادر بسنة  -1 

 نفسه. -2 

 .59-58:نفسه، ص، ص -3 
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 املالحقات ضد االسالميين؛ .7

 ...(؛1978املالحقات ضد النقابيين )يناير  .8

 (؛1955-2010املالحقات التي استهدفت املجموعات الطالبية ) .9

 ؛1984االنتهاكات التي وقعت بمناسبة أحداث الخبز سنة  .10

 ؛2003االنتهاكات التي وقت بمناسبة مكافحة اإلرهاب  .11

 .2008أحداث الحوض املنجمي  .12

 ؛108ضحايا املنشور  .13

 (؛2011يناير  14 – 2010ديسمبر  17أحداث الثورة التونسية ) .14

 ؛اإلنساناالنتهاكات ضد الناشطين في مجال حقوق  .15

 أحداث ما بعد الثورة؛ .16

 الفساد املالي؛ .17

 تزوير االنتخابات. .18

 اللجان الفرعية لهيأة الحقيقة والكرامة.:املحور الثالث

 االطار القانوني للجان هيأة الحقيقة والكرامة.  .1

لجنة التحكيم و  ،1الفحص الوظيفي وإصالح املؤسساتتضمن النظام الداخلي للهيأة عن الدور الذي تلعبه لجنة 

لجنة حفظ و  ،4، ولجنة جبر الضرر ورد االعتبار3، واللجان املتخصصة في كل من لجنة البحث والتقص ي2واملصالحة

 :7. ويبين الجدول أسفله اختصاصات كل من لجان الفرعية لهيأة الحقيقة والكرامة6لجنة املرأةو  5الذاكرة

  

                                                           

 لهيأة الحقيقة والكرامة.من النظام الداخلي  24و 23و 22و 21و 20و 19و 18و 17و 16الفصول  -1 

 من النظام الداخلي لهيأة الحقيقة والكرامة. 40و..... 30و 29و 28و 27و 26و 25الفصول  -2 

 من النظام الداخلي لهيأة الحقيقة والكرامة. 60.......58و 57و 56الفصول  -3 

 النظام الداخلي لهيأة الحقيقة والكرامة. 62و 61الفصل  -4 

 من النظام الداخلي لهيأة الحقيقة والكرامة. 66و 65و 64و 63الفصول  -5 

 من النظام الداخلي لهيأة الحقيقة والكرامة. 68و 67الفصل  -6 

  /commissions-vdtnawcys.cluster023.hosting.ovh.net/livd/leshttp://i :على املوقع التالي 02/01/2018"اللجان"، استرجعت بتاريخ  -7 

http://ivdtnawcys.cluster023.hosting.ovh.net/livd/les-commissions/
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 املهام نائب الرئيس الرئيس اللجنة

لجنة التحكيم 

 1واملصالحة
 خالد الكريش ي

إبتهال عبد 

 اللطيف

هد ذلك اثر القيام بتعو  النظر في مطالب الصلح املتعلقة باالنتهاكات،

بمقتض ى قرار صادر عن مجلس الهيئة، حيث ال يمكن النظر في ملف 

 .يتعلق باالنتهاكات إال بعد موافقة الضحية

لجنة الفحص 

في وإصالح الوظي

 املؤسسات

  محمد بن سالم
إصالح املؤسسات، أي تفكيك منظومة االستبداد وإصالح املؤسسات 

 .اإلنساناملتسببة في انتهاك حقوق 

 عال بن نجمة لجنة البحث والتقص ي
علي رضوان 

 غراب

تفكيك منظومة االستبداد والفساد للكشف عن حقيقة االنتهاكات 

واالستقصاء حول كل الوسائل  اإلنسانق واالعتداءات املمنهجة على حقو 

بناء منظومة االستبداد، ويتم ذلك عبر تحديد االنتهاكات إلى  التي أدت

وضبطها ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها واملالبسات املحيطة بها 

والنتائج املترتبة عنها ومعرفة مصير الضحايا وأماكن وجودهم وتحديد 

 .قدان واالختفاء القسري هوية مرتكبي حاالت الوفاة والف

لجنة جبر الضرر ورد 

 2اإلعتبار
  حياة الورتاني

جبر ضرر ضحايا الظلم واالستبداد، حيث يتم تقييم الضرر ماديا ومعنويا 

وتحديد طبيعة الضرر وطرق جبر األضرار من حيث التعويض املادي 

رر ضوإعادة التأهيل واإلدماج واالسترداد ورد االعتبار وكل أشكال جبر ال

 .املالئمة حسب التحريات واألبحاث وذلك في نطاق الكشف عن الحقيقة

 عادل املعيزي  لجنة حفظ الذاكرة
صالح الدين 

 راشد

حفظ ذكرى االنتهاكات التي طالت التونسيين في كافة أنحاء الجمهورية، 

حيث تضبط آليات تحمل الدولة واملؤسسات التابعة لها لواجبها في حفظ 

ة واستخالص العبر وتخليد ذكرى الضحايا، كما من شانها الذاكرة الوطني

حفظ الذاكرة الوطنية لضحايا إلى  إقامة النشاطات والتظاهرات الهادفة

بذ ون اإلنساناالنتهاكات ونشر قيم التسامح واملواطنة واحترام حقوق 

 .العنف

 3لجنة املرأة
إبتهال عبد 

 اللطيف
 

وع االجتماعي في تطبيق قانون الهيأة بتطبيق مقاربة الن إلتزامضمان 

العدالة االنتقالية. كما تقترح اآلليات لضمان الظروف املناسبة الستقبال 

وإعانة النساء الضحايا وحمايتهن متى رغبن في التصريح باالنتهاكات دون 

الكشف عن هوياتهن. فيما تنسق هذه اللجنة مع لجنة جبر الضرر ورد 

ر والتعويض، ومراعاة خصوصية االعتبار في خصوص برامج جبر الضر 

 .املرأة في هذا املجال

 

                                                           

يتعلق  2015يوليوز  13مؤرخ في  2015لسنة  05ملعرفة طريقة اشتغال اللجنة يمكن االطالع على قرار مجلس هيأة الحقيقة والكرامة عدد  -1 

 باملصادقة على دليل إجراءات التحكيم واملصالحة للجنة التحكيم واملصالحة.

يتعلق باملصادقة على دليل إجراءات لجنة جبر  2016فبراير  11مؤرخ في  2016لسنة  07قرار مجلس هيأة الحقيقة والكرامة عدد  أنظر -2 

 الضرر ورد االعتبار.

يتعلق باملصادقة  0162ماي  27مؤرخ في  2016لسنة  8ملعرفة طريقة اشتغال لجنة املرأة يمكن االطالع على قرار هيأة الحقيقة والكرامة عدد  -3 

 على دليل إجراءات لجنة املرأة.
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 قانونية إنهاء عمل هيأة الحقيقة والكرامة. .2

 حال،تمديدها إن اقتض ى الأو  تتوج لجان الحقيقة على مستوى التجارب الدولية، بنهاية عملها بعد انتهاء أجل عملها

ق حري وتحديد األسباب الجذرية لالنتهاكات الجسيمة لحقو تعد الهيأة تقريرا ختاميا ملا توصلت إليه من خالل البحث والتو 

، ويتم تتويج عملها من خالل التوصيات واالقتراحات املتعلقة باإلصالحات القانونية واملؤسساتية لعدم تكرار اإلنسان

 االنتهاكات في املستقبل.

قارير على ضرورة القيام بإعداد توعليه، فقد اعتمدت التجربة العربية التونسية، بعدما تنهي عملها بشكل رسمي، 

سنوية مواكبة لعملها، وتقريرا ختاميا شامال منذ إنشاء الهيأة وحتى مهامها متضمنا الحقائق التي توصلت إليها بعد التثبت 

االنتهاكات والتدابير الواجب اتخاذها للتشجيع على املصالحة إلى  والتحقيق وتحديد املسؤوليات واألسباب التي أدت

 ية وحماية حقوق األفراد وعلى األخص حقوق النساء واألطفال والفئات ذات االحتياجات الخاصة والفئات الهشة.الوطن

التوصيات واملقترحات واإلجراءات التي تعزز البناء الديموقراطي وتساهم في بناء دولة القانون، عبر إلى  باإلضافة

 والقضائية واإلعالمية والتربوية والثقافية وغيرها التي تراها لتجنباالصالحات السياسية واإلدارية واالقتصادية واألمنية 

 .1وسوء التصرف في املال العام اإلنسانالقمع واالستبداد وانتهاك حقوق إلى  العودة

لف كل من رئيس الجمهورية ورئيس املجلس املكإلى  وترتيبا على هذا، تقدم الهيأة بعد نهاية عملها، التقرير الختامي

 يع ورئيس الحكومة، كما ينشر في الجريدة الرسمية وتوزيعه على نطاق واسع للعموم، قبل انتهاء مهام الهيأة.بالتشر 

من قانون العدالة االنتقالية، خالل سنة من تاريخ صدور التقرير الختامي للهيأة  70وتتول الحكومة طبفقا للفصل 

كلف املجلس املإلى  قدمتها الهيأة وتقدم الخطة والبرامج إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات واملقترحات التي

بالتشريع ملناقشتها، كما يتول املجلس مراقبة مدى تنفيذ الهيأة للخطة وبرامج العمل من خالل إحداث لجنة برملانية خاصة 

 للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيأة.

 خاتمةال

القانونية لهيأة الحقيقة والكرامة سابقة إقليمية وعربية على مستوى غزارة االجراءات القانونية لعمل تعد التجربة 

رقاء النظام الديموقراطي الذي تسوده املشاركة بين مختلف الفإلى  الهيأة، تهيئا للفترة االنتقالية من النظام االستبدادي

من  إلنساناوني جديد. وقراءة علنية لالنتهاكات الجسيمة لحقوق االجتماعيين والسياسيين واالقتصاديين وفق نمط قان

، وتنظيم جلسات االستماع العمومية العلنية والسرية 2013إلى  1955خالل البحث والتحري في شأن املدة املمتدة من تاريخ 

وى االقليمي دورا رياديا على مستوفق مقاربة آليات العدالة االنتقالية، فإذا كانت تجربة العدالة االنتقالية التونسية لعبت 

ما بعد الربيع العربي، فإنها لم تخلوا من االنتقادات والصعوبات التي واجهتها بطريقة مباشرة وغير مباشرة أثناء مباشرة 

 على النحو التالي: 2016عملها، وذلك ما تضمنه التقرير السنوي لسنة 

من القانون األساس ي للعدالة االنتقالية والتي  54و 51 40و 37امتناع أجهزة الدولة في أجرأة وتطبيق الفصول  -

 تتعلق بنفاذ الهيأة لألرشيف العمومي والخاص بقطع النظر عن كل التحاجير الواردة بالتشريع الجاري به العمل.

                                                           

 من قانون العدالة االنتقالية. 67الفصل  -1 
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من القانون األساس ي  37عدم قيام مجلس نواب الشعب بسد الشغور بهيأة الحقيقة والكرامة طبق الفصل  -

 نتقالية، بعد حصول ثالثة استقاالت وثالثة إعفاءات. بالرغم من عديد من املراسالت التي وجهتها الهيأة.للعدالة اال 

 القطب القضائي املالي.و  األرشيفات كما هو الحال مع القضاء العسكري إلى  عدم تمكين الهيأة من النفاذ -

 2015ماي  25رئاسة الجمهورية في امتناع رئاسة الجمهورية عن مواصلة تنفيذ االتفاقية التي ابرمت مع  -

 األرشيف الرئاس ي.إلى  والقاضية بتمكين الهيأة من النفاذ

 امتناع رئاسة الحكومة عن نشر قرارات الهيأة في الرائد الرسمي وإصدار األمر املتعلق بصندوق الكرامة. -

ادة طرح مشروع قانون إعإلى  تشويش على عمل هيأة الحقيقة والكرامة من خالل مختلف الفاعلين، باالضافة -

 املصالحة على مجلس نواب الشعب، مما يستهدف مسار العدالة االنتقالية في تونس.

عرقلة مهام هيأة الحقيقة والكرامة من لدن الدولة نفسها التي شجعت منذ تول إلى  ونتيجة، لهذه املخاطر التي تؤدي

 عدالة االنتقالية وترسيخها عبر مداخل مؤسساتية وتشريعية،املنصف املرزوقي قيادة البالد على نهج الدفاع على آليات ال

 الولوجو أ غير أن تقلب الحكومات تجعل الهيأة تتعرض ملخاطر املنع من ولوج ومساءلة بعض املؤسسات طرف االنتهاكات

ادة السياسية في ي االر أرشيفها. بالرغم من الصالحيات القانونية التي تتمتع بها وفق قانون العدالة االنتقالية، فإن تردإلى 

تشجيع نهج العدالة االنتقالية التي تقودها هيأة الحقيقة والكرامة ستؤثر سلبا على مجريات عمل الهيأة، وتؤثر كذلك على 

هندسة تقرير الختامي الذي ينظره مختلف الفاعلين الدوليين وغيرهم. ومن هنا تبقى مسؤولية الفاعلين والسياسيين منهم 

استقرار االجتماعي الالو  تطور الحقوقي للبالد وقيادتها وسلمها في املستقبل، مما يشكل تهديدا للديمقراطية عن إرباك مسار

 في غياب ضمان عدم تكرار ما وقع في املاض ي.
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 عيالوضالتشريع و  اإلسالميي التشريع الحقوق الزوجية للسجناء ف

 -العالقة الجنسية نموذجا-
 ، الجزائرجامعة غرداية، دكتور عبد الحاكم حمادي، يدكتور شويرف عبد العال

 

 

 

 ملخص

في  لم تتناولها الدراسات اال، تلبية الحاجة الجنسية للسجناء تسهم في اال يكونوا عرضة لالنحرافات االخالقية

ه الظاهرة، لهذ الستينات من القرن املاض ي وبحذر بالغ، مع وجود مالحظات متناثرة في كتب الفقه اإلسالمي تقدم عالجا

  هذا البحث يحاول جمع ذلك

 االنحرافات االخالقية، الشذوذ الجنس ي، احتياجات السجناء، الحاجة الجنسية : الكلمات املفتاحية

 

Summary: 

Satisfying the sexual need of prisoners contributes to the avoidance of the moral deviation. The quest 

was carefully dealt with only in the 1960’s; there were controversial points of views in the books of 

jurisprudence of Islam. Those studies had suggested the remedies of such phenomenon, and we have 

included them in our research work. 

Key-words:The sexual need, the moral deviation, the sexual eccentricity, the needs of prisoners. 
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 مقدمة

 واال ية،الجنس غريزتهم إرواء إلى بحاجة هم الطبية، ورعايتهم ومشربهم مأكلهم في عناية إلى بحاجة هم كما السجناء

 ممن صةخا زوجية، بعالقة معهم املرتبطين اآلخرين الطرف جهة من أو ناحيتهم من األخالقية، لالنحرافات عرضة يكونوا

  طويلة. بمدة عليهم حكم

 إشكاليتهأهمية البحث و 

صحيح إن الحرمان من إشباع الغريزة الجنسية داخل السجون من املوضوعات التي لم يقترب منها الفقه الوضعي إال 

كاإلشباع الذاتي  ؛النفسية للمسجونينو  في الوقت القريب وبحذر شديد، بسبب ما تثيره من مشاكل تتصل بالصحة البدنية

La masturbation1،  بسبب ما ينشأ عن هذا الحرمان من القلقو  ،العنفو  ي يحدث أحيانا باإلكراهالشذوذ الجنس ي الذأو 

إلى  بحث املوضوع قصد التوصلإلى  لعل هذا سبب كاف يدعو 2التوتر النفس ي، ما يهدد األمل في نجاح برامج التأهيل.و 

الجة املشكلة من مع:ألول منهمامستخدمين املنهج الوصفي في معالجته بخطة ترتكز على مبحثين يتناول ا حلول ولو جزئية .

 وجهة نظر الفقه اإلسالمي، والثاني من وجهة نظر النظام العقابي املعاصر.

 مشروعيتهو  املبحث األول تعريف السجن في التشريع اإلسالمي والوضعي

"قال :تعالىوقوله  3عذاب أليم"أو  ورد لفظ السجن في قوله تعالى:" قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا إال أن يسجن

، وقوله 5لهم من بعد ما رأوا اآليات ليسجننه حتى حين" ، وقوله تعالى:" ثم بدا4ربي السجن أحب إلي من ما يدعونني إليه..."

"شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد : .وبتطبيق القاعدة األصولية 6إالها غيري ألجعلنك من املسجونين" اتخذت تعالى:" قال لئن

شروعيته كما دلت على م في النظام العقابي اإلسالمي كعقوبة احتياطية، النصوص دالة على مشروعيته تكون هذه 7ناسخ".

صديق رض ي و أبي بكر ال وسلم، عليه هللا صلى الرسول  ، في عهداملسجد في أو البيوت في السجن كان فقد السنة النبوية،

  اتخذ ملن عنه كان أو هللا رض ي عمر وسيدنا 8هللا عنه.
ً
 فمنص بمكة دار للمساجين، فقد اشترى  كمكان مخصصسجنا

                                                           
أي األعضاء التناسلية، وهو ما يتفق مع  MEZEA الجذر اللغوي اليونانيإلى  إثارة األعضاء التناسلية، ترجع:معناها MASTURBATIONكلمة 1

، الكويت، مؤسسة الكويت 01عادل صادق، ط:معجم مصطلحات الطب النفس ي، مراجعة الدكتور  لطفي الشربيني،:أنظرمعنى العادة السرية. 

 .107للتقدم العلمي ومركز تعريب العلوم الصحية، ص:
 01عقيدة، محمد ابوا العال، أصول علم العقاب دراسة تحليلية وتأصيلية للنظام العقابي املعاصر مقترنا بالنظام العقابي اإلسالمي ط: 2

 .375.ه، ص:1418هرة، دار الفكر العربي، القا
 25سورة يوسف -3
 33سورة يوسف -4
 35سورة يوسف -5
 29الشعراء، آية::سورة 6
ه، 1426دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع،:، مكة املكرمة1:الشنقيطي محمد ملين، مذكرة اصول الفقه على روضة الناظر، ط:أنظر 7

 249ص:
 )ليس هو الحبس في مكان ضيق، ولكنه تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، سواء كان ذلك في بيت:عالىيقول ابن القيم رحمه هللا ت8

، 1:نايف بن أحمد الحمد، ط:ابن القيم، الطرق الحكمية، تحقيق:أنظروكيله عليه ومالزمته له. أو  كان بتوكيل الخصمأو  في مسجدأو 
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سماه َمخيس، سجن بنى الخالفة عنه هللا رض ي طالب أبي بن علي تولى وملا 1سجنا. وجعلها درهم آالف بأربعة وانبن أمية
ً
 ثم ا

تدوين أسماء املسجونين  تتضمن الئحة عنه هللا رض ي العزيز عبد بن قد أصدر عمرو  2ذلك. بعد السجون  تعددت

 تالءم كسوة و طعام من مايحتاجونه في عليهم وأمر بالصرف ،بكرامتهم املساس عن نهىو  بمرضاهم، تصنيفهم، واالهتمامو 

  وإعطائهم ،والصيف الشتاء
ً
كما عرف الفقه اإلسالمي نظاما وضعه القاض ي  3.عليهم املناداة بعد يسلم لهم معاشا شهريا

تجنبا و  4بسرعة محاكمة املحبوسين احتياطا تفاديا الزدحام السجون، أبو يوسف في عهد الخليفة هارون الرشيد يوص ى

ا . ذلك أن موقف التشريع اإلسالمي من عقوبة الحبس يختلف اختالفآلثارها الضارة التي يعترف بها النظام العقابي املعاصر

ريبا أما ها في كل الجرائم تقعقوبة الحبس في هذا األخير عقوبة اساسية يعاقب عليألن  واضحا عن موقف التشريع الوضعي

لقاض ي خاضعة الجتهاد اأو  ،في التشريع اإلسالمي فعقوبة الحبس عقوبة ثانوية ال يعاقب بها اال على الجرائم البسيط

واختياره، ال يلجأ لها إال أن يغلب على ظنها أنها مفيدة، وهو فرق يترتب عليه قلة املحبوسين في البالد التي تطبق التشريع 

 5مي، ويزيد عددهم في البالد التي تطبق القوانين الوضعيةاإلسال 

 عالج املشكلة الجنسية في الفقه اإلسالمي:املبحث الثاني

ن الخلوة تمكينه مإلى  ذهب جمهور الفقهاء على الصحة البدنية والنفسية للسجينالحفاظ و  من أجل صيانة األخالق

قد ناقش الفقهاء مسألة و  6جن سكنى مثلها ملا في ذلك من الضرر عليها. بزوجته، ولكن ال تجبر الزوجة إال إذا كان في الس

السجن خاليا، محتّجين بعدم و  الجواز إذا كانا مسجونينإلى  حبس الزوجة مع زوجها إذا طلب ذلك. فذهب املالكية

و ظاهر املذهب عند 7مشروعية التفريق خاصة إذا حبس بسببها؛ ألنها إذا شاءت لم تحبسه فال تفوت عليه حقه في الوطء.

ن من ذلك؛:الحنيفة وسحنون من املالكية
ّ
من أهم أهداف الحبس التضييق على املحبوس، وفي حبسها ألن  أن الزوج ال يمك

يرى بعض الشافعية االستجابة لطلب الزوج، وال يمنع منها إال ملصلحة يراها القاض ي، بشرط و  8معه غاية االستئناس له.

                                                           

 مؤسسة الرسالة:دمشق 9أيضا عبد القادر عودة التشريع الجنائي اإلسالمي، ط أنظر، و 101:،ص1:ه ج1428مجمع الفقه اإلسالمي، :جدة

 694ص  1ج
 21م، ص:2004األمنية، للعلوم العربية نايف جامعة: الدراسات والبحوث،الرياض مركز  .والسجناء السجن الوادعي،سعيدبنمسفر،فقه 1
 ٢٨٦م، ص:1978ملنار،مكتبةا: اإلسالم، الكويت في ومعاملةالسجناء السجن أبوغدة،حسن،أحكام 2
 عبدالغني، عبدهللا ؛غانم، 34والتوزيع، ص: للنشر بحسون  مؤسسة: العقابية، بيروت املؤسسات في االجتماعي التأهيل، مصطفى العوجي 3

 .19:م، ص 1999الشارقة لشرطة العامة والدراسات، الشارقة، القيادة البحوث العقابية، مركز والسياسة التأهيل
 200، 199، و193، و192، و162، و161:ه ص1399دار املعرفة،:روت لبنانبي: ابو يوسف، الخراج، الناشر:أنظر 4
 695، ص:01:عبد القادر عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي، ج5
، 308ص ، 7،ج1417، دار عالم الكتب، 3:ط، عبد هللا ابن محسن التركي، وعبد الفتاح الحلو:ابن قدامه، موفق الدين املغنى، تحقيق: أنظر6

  143ص  5ه، ج1357املكتبة التجارية الكبرى، :لشرواني والعبادي احمد ابن قاسم، حواش ي تحفة املحتاج بشرح املنهاج، مصرعبد الحميد ا
املواق، محمد بن يوسف العبدري، ، 281ص ، 3ج:مطبعة البابي الحلبي،:حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مصر، الدسوقي، محمد عرفة7

،الباجي، ابو الوليد سليمان بن خلف، املنتقى شرح موطأ  49ص ، 5ج : ه1416دار الكتب العلمية، :بيروت 1:ط التاج واالكليل ملختصر خليل

  88ص، 5بلد، تاريخ بدون، ج 1:امام دار الهجرة، دار السعادة، ط
عالء  الطرابلس ي، 377ص ، 5جدار عالم الكتب، :الناشر حاشية ابن عابدينمحمد امين بن عمر رد املحتار على الدر املختار، ابن عابدين8

ص :م1883مطبعة بوالق، :القاهرة 1:الدين بن الحسن، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من االحكام،، تحقيق حسن افندي األسيوطي
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الزوج فقط، وذكروا أنه ال يجب أو  وكانت حرة لم تجبر على ذلك، سواء كانا مسجونين معا رض ى الزوجة، فإن امتنعت

إال إذا خيف عليها  1يجوز أن تحبس ظلما. منزلها، والإلى  عليها أن تبيت معه في السجن ولو كان فيه متسع، بل لها الرجوع

الزوج فقط، أما إذا كانت أو  ذا إن كانا مسجونين معاه 2الفساد فقد أفتى املتأخرون من األحناف بحبسها معه صيانة لها.

هي املسجونة فقط وأراد الزوج االستمتاع بها فإنه ال ُيمنع إذا رأى القاض ي املصلحة في ذلك، نص عليه كثير من فقهاء 

هم ر وقائي مله دو و  الوطء من الحقوق املشتركة بينهماألن  من هذه النقول يترجح عدم منع الزوج من زوجته؛ 3الشافعية.

 في منع ممارسة الشذوذ الجنس ي، يكمل الدور التربوي واإلصالحي كهدف من أهداف عقوبة السجن.

 عالج املشكلة الجنسية للمسجون في النظام العقابي املعاصر:املبحث الثالث

 السجون  العصبية الناشئة من الحرمان الجنس ي فيو  إمكانية عالج االضطرابات النفسية Di Tullioيرى الفقيه 

في عدم Vozzoرياضية تقّوم نفسية السجين وتصلح من شأنه. لعله بهذا يوافق ما ذهب اليه الفقيه أو  بأنشطة علمية

السماح بذلك للمسجونين؛ لتعارضه مع طبيعة صرامة الحياة بداخل السجن، وملالحقة الحراس السجين في كل لحظة. 

 ضرورة تمكين املسجونين املتزوجين الذين أثبتوا داخل السجن حسن السيرمن Cicalaبخالف ما ذهب إليه الفقيه اإليطالي 

 4أماكن تتيح لهم ذلك. السلوك، من االختالء بزوجاتهم في السجن في مواعيد دورية فيو 

شر األفضل، ويقض ي على الشذوذ املنتإلى  وقد أثبتت الدراسات االجتماعية أن اتصال السجين بزوجه يغّير سلوكه

أريغون، وكاليفورنيا، في أمريكا ،وبعض سجون أمريكا و  امليسيسبي،:تجربة سجون والياتإلى  مستندة في السجون،

أوروبا الشرقية من استقدام زوجات املحبوسين لإلقامة معهم فترة من الوقت في غرف منفردة، كما سمحت و  الجنوبية،

 5.لبعض السجناء زيارة بيوتهم في املناسبات للقاء أوالدهم وزوجاتهم

أن تنظيم هذا االختالء غير مستحيل إن صحت اإلرادة، بدليل تجربة األرجنتين التي أقدمت على :و هنا يمكن القول 

 6ترتيبه في أمكنة مخصصة لذلك بعيدة عن مرأى األخرين وفي جو من السرية.

                                                           

زهري، جواهر األبي، صالح عبد السميع اال و  ؛281، ص:3مرجع سابق، ج:، ؛ الدسوقي، محمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير197

 93:، ص2االكليل، شرح مختصر الشيخ خليل، ج:
الفتاوي الهندية، :؛ النظام306ص، 4ج ، ه1313املطبعة امليمنية،:الرملي احمد شهاب، حاشية الرملي على أسنى املطالب، الناشر1

 412:،ص3ه ،ج: 1421دار الكتب العلمية،:عبد اللطيف حسن عبد الرحمان، بيروت:تحقيق
الفتاوي الهندية، مرجع  ؛نظام،377ص ، 5 مرجع سابق،، حاشية ابن عابدينمحمد امين بن عمر رد املحتار على الدر املختار، ابن عابدين2

 418، ص:3سابق ج:
عبد الحميد الشرواني والعبادي احمد ابن قاسم، حواش ي تحفة املحتاج بشرح ، 189ص ، 2ج : حاشية الرملي على اسنى املطالب: أنظر3

 143ص، 5رجع سابق، جاملنهاج، م
  وما بعدها 189ص ، 1985، التقويم (و  ) علم الوقاية: األستاذ الدكتور بنهام انر في عرض هذه اآلراء4
 459ص: نقال عن ابي غدة، احكام السجن ومعاملة السجناء مرجع سابق، 1100، ص:14:املوسوعة البريطانية، ج 5
 Rev.pènit . dr.pèn . 1953 p . 558  ntine.la visite conjugale en Arge: P .cannat:أنظر6
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بناء  جال املتزوجين يمكنهماملحكوم عليهم الر  أن جميع: . وقد جاء النص على هذا االصالح العقابي على النحو التالي

 يتيح الجماع بهن، وذلك بعد مرور شهرين متصلين على على طلبهم أن يلتقوا بزوجاتهم في السجن في مكان آمن على نحو

 1وجودهم بالسجن. ويحرم من ذلك ََمن ُيوقع عليه جزاء تأديبي.

اجتماعية وعقابية، مضمونها الحفاظ يتناول هذا النص شروط تطبيق هذا النظام الذي ارتكز على أسس أخالقية و 

ل الوقوع ضحية الشذوذ الجنس ي داخ على كيان األسرة، بتجنيب الزوجة الفساد األخالقي في غيبة زوجها عنها، والزوج من

السجن، فضال عن أن حرمان الزوج من إشباع الغريزة الجنسية هو نوع من تجسيم آثار العقوبة ال يدخل في مضمون 

 ها، وإتاحة هذا اللقاء الزوجي يساعد على نجاح برامج تأهيل املحكوم عليه. وقد علق األستاذ )بييركنا (الحكم الصادر ب

P.caanat 2يعد فكرة متقدمة جدا في مجال تنفيذ العقوبة.:على هذا النظام بقوله 

ة متى أدركا سن البلوغ حق على الرجل واملرأ:بقوله:1:فقرة 16في املادة  اإلنسانوهو ما تبناه اإلعالن العاملي لحقوق 

الدين، ويجب على الدولة أن تتيح للسجناء واملعتقلين حق أو  الجنسيةأو  التزاوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرف

 الزوجة حق الخلوة الشرعية. و  االلتقاء بأفراد أسرتهم

لية لزنزانة، وسمحت مصر بعطلة عائوقد استجابت الواليات املتحدة األمريكية بالسماح بلقاء املسجون زوجته في ا

 3يةالسجن، بعد انقضاء ثلثي املحكومإلى  لبعض السجناء مدتها يومين يقضيها السجين في منزله دون حراسة ثم يعود

 1992من الئحة تنظيم العمل بالسجون السودانية لسنة  12كما استجابت له دولة السودان بما نص عليه في املادة 

لك. وهو تحدد اللوائح كيفية ذو  النزيلة بعد التثبت الشرعي لقيام الزوجية بزيارة زوجيةأو  وج النزيلأنه يجوز السماح لز 

لكل ” على أنه  منه 20املادة  التأهيل األردني الذي تناولتو  ما سارت عليه اململكة األردنية بإصدار قانون مراكز اإلصالح

عي في مكان من املراكز ،يخصص لهذه الغاية، تتوفر فيه شروط الخلوة أكثر االختالء بزوجه الشر أو  محكوم عليه ملدة سنة

 الشرعية وفق تعليمات يصدرها مدير األمن العام

ة التأهيل الصادر بقرار اللجنو  واستجابت له أيضا ليبيا بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون مؤسسات اإلصالح

ُيخصص عدد من :على أنه 136مسيحي( نصت املادة  2005)من وفاة الرسول  1373( لسنة 168الشعبية العامة رقم )

اإلدارة، لتمكين الزوج من الخلوة بزوجه ملدة ال تقل عن و  الحجرات في كل مؤسسة تكون منفصلة عن محل إقامة النزالء

 ب العائلةيمدير املؤسسة ،مرفقا به كتإلى  ساعة في كل أربعة أشهر ،و ُيقدم النزيل الراغب في الخلوة بزوجه طلبا بذلك

 شهادة من املأذون املختص تفيد استمرار الزوجية بينهماو 

تتاح للمحكوم عليهم :على أنه 4وفي اململكة العربية السعودية بينت الالئحة التنفيذية الخاصة بالزيارة واملراسلة

دة ثالث كل شهر مل واملوقوفين الذين مض ى عليهم في السجن ثالثة أشهر فأكثر فرصة االختالء الشرعي بزوجاتهم مرة

                                                           

559-art. prèc. P .558: P.Cannat1 

op.cit p.599:P.Cannat2 
الجريوي محمد بن عبد هللا، السجن وموجباته في الشريعة اإلسالمية مقارنا بنظام السجن والتوقيف وموجباتهما في اململكة العربية  3

 991، ص:1:م، ج1990ه / 1411جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية،السعودية، اململكة العربية السعودية، 
 ه1398/ 29/09بتاريخ  2919الصادرة بالقرار الوزاري رقم  4
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وأنشأت لذلك غرفا مجهزة لهذا األمر بعيدا عن أماكن السجناء ومكاتب االدارة، مؤمنة بالحراسة من بعيد يسمح  1ساعات

 2للزوجة بإحضار املأكوالت والهدايا الغير املمنوعة والشاي، لتثبيت العالقة األسرية.

السويد، ونيوزلندا ،وإسبانيا بالسماح للسجين و  الدانمارك،ك: في عدد من دول أوروبا الغربية كما تنص التشريعات

ثالث ساعات يمض ي فيها الزوجان بعيدا عن االنظار في وحدات صغيرة إلى  باستقبال شريكه في الزواج ملدة زمنية قد تصل

 3فيها سرير وحمام ومرافق صحية أخرى.

بالخلوة الشرعية للمتزوجين من أجل إبقاء على األقل هذه القوانين تؤكد أن املصلحة تقتض ي ضرورة السماح 

العالقة االجتماعية والجنسية طبيعية بشكل منتظم لتساعدهم على كبح جماح الشهوة وغلوائها، وخلق جو أسرى يحافظ 

يسمح بمناقشة احتياجات األسرة وما يواجهها من مشاكل ،مما يساعد في تهذيبه وإعادة و  دوامهاو  على روابط األسرة

يولد فيه نفرة حتى من أسرته، ومن خالل تكرار هذه و  دون متنفس يفاقم جو الوحدة التي يعيشها السجينن أل  تأهيله،

 4الزيارة األسرية تربي في السجين االستجابة لإلمكانات التي تجعله صالحا في املجتمع ومندمجا فيه.

رغم إثارة هذه املشكلة إعالميا  أما بخصوص الجزائر فهي من الدول التي تمنع الخلوة الشرعية داخل السجون 

عالنيا رغم فائدتها االجتماعية، وقد أكد رئيس الهيئة املدنية إلدماج ذوي السوابق  قد نوقشتو  وشعبيا من طرف مختصين

يرفع هذا أنه سإلى  العدلية أن الخلوة الشرعية في املؤسسات العقابية لم يتضمنها القانون اإلدماج االجتماعي وقد أشار

مؤسسة عقابية  99الزوجة خاصة بعد فتح أو  إدارة السجون الذي سيساهم في حل مشكلة طالق الزوجإلى  غالاالنش

أمتار وهذا كاف ملمارسة الخلوة الشرعية، وهو مطلب نسائي من االتحاد الوطني  9جديدة يستفيد فيها كل سجين من 

 5للنساء الجزائريات أمام البرملان

 غير والتدابير السجينات النساء ملعاملة املتحدة األمم قواعد من 28 القاعدةو بخصوص السجينات فقد نصت 

 دمق الحق على هذا ممارسة من السجينات تمكين يجب األزواج، بزيارة السماح عند: على ما يلي االحتجازية للمجرمات

لامل 45وكذلك نصت القاعدة .الرجال مع املساواة  على أن: السجناء ملعاملة الدنيا يةالنموذج القواعد من 23 للقاعدة ةكّمِ

 ملؤقتة،ا واملنازل  املفتوحة، والسجون  املنزلية، اإلجازات قبيل من معّينة، خيارات للسجينات تتيح أن السجن لسلطة

 وتقليص الحرية،إلى  السجن من انتقالهنل تسهي أجل من ممكن حد أقص ىإلى  تمعية، وذلكلمجا والخدمات والبرامج

، بالخزي  وصمهن إمكانية
ً
َسرهن مع تواصلهن وإعادة اجتماعيا

ُ
 6.ممكنة بمرحلة أقر في أ

                                                           
  21الصادر بتاريخ  3517القرارالوزاريرقم:أنظره و 1398/ 29/09بتاريخ  2919من الالئحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم  13:املادة 1

  1411 / 16 / 17 الصادر بتاريخ 1745 ه،و القرار الوزاري رقم 1406 / 7 /
، سلسلة اعرف اإلنسان؛ وجمعية حقوق  992مرجع سابق،ص: الجريوي محمد بن عبد هللا، السجن وموجباته في الشريعة اإلسالمية 2

 24:م ص2012اململكة العربية السعودية،، 03:حقوقك، حقوق السجناء والسجينات وواجباتهم، ط
،اململكة املتحدة 02:وليد املبروك صاقار،،ط: ترجمة، في ادارة السجون، كتيب للعاملين في السجون  اإلنساناندرو كويل، منهجية حقوق  3

 101:م، ص2009املركز الدولي ال دارة السجون،:منشورات:لندن
 251:م، ص1985، بلد بون، سيد رمضان، الجريمة واالنحراف، من املنظور االجتماعي، املكتب الجامعي الحديث 4

www.ye1.org/forumthreads/120455 
 21:منجدوالألعمال منعالجريمةوالعدالةالجنائية، ص١٠٥االمم املتحدة الجمعية العامة،الدورةالخامسةو الستون اللجنةالثالثة البند 6

 27:صو 

http://www.ye1.org/forum
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 الخاتمة

 يتفق على ذلكو  الخلوة الشرعية من الضرورات الهامة املساعدة إلصالح السجين وإبعاده من االنحراف والشذوذ،

جتماعية قاء على العالقة اال املختصون في سوسيولوجيا الحياة السجنية، وكان الفقه اإلسالمي سباقا في االهتمام باإلب

الصالحة للسجين في داخل السجن وخارجه، وتمكينه من الخلوة الشرعية بشريكه في الزوجية. وحسنا فعل التشريع 

التأهيل. الغرض الذي أصبح الهدف األهم تحقيقه من و  الوضعي عندما تفطن لذلك، وهي استفادة تخدم هدف اإلصالح

 السجون.

 املراجع

 دار الفكر :بد السميع األزهري، جواهر اإلكليل، شرح مختصر الشيخ خليل بيروت لبنانصالح ع  أبي

 الجريمة األعمال منع منجدول ١٠٥الثالثة البند و الستون اللجنة الخامسة الدورة مم املتحدة الجمعية العامة،األ 

 .والعدالة الجنائية

وليد املبروك : ترجمة، ي السجون في ادارة السجون، كتيب للعاملين ف اإلنسانأندرو كويل، منهجية حقوق 

 م، 2009املركز الدولي ال دارة السجون،:منشورات:،اململكة املتحدة لندن02:صاقار،،ط

 بلد، تاريخ بدون  1:الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف، املنتقى شرح موطأ امام دار الهجرة، دار السعادة، ط

شريعة اإلسالمية مقارنا بنظام السجن والتوقيف وموجباتهما في الجريوي محمد بن عبد هللا، السجن وموجباته في ال

 م1990ه / 1411اململكة العربية السعودية، اململكة العربية السعودية، جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية،

اململكة العربية ، 03:، سلسلة اعرف حقوقك، حقوق السجناء والسجينات وواجباتهم، طاإلنسانجمعية حقوق 

 م 2012سعودية،ال

 مطبعة البابي الحلبي:حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مصر، الدسوقي، محمد عرفة

 م2000منشأة املعارف، :بيروت 1:التقويم، طو  علم الوقاية، رمسيس، بنهام

 ه 1313املطبعة امليمنية،:الرملي، أحمد شهاب، حاشية الرملي على أسنى املطالب، الناشر

 م1985واالنحراف، من املنظور اإلجتماعي، املكتب الجامعي الحديث، بلد بون،  سيد رمضان، الجريمة

دار عالم الفوائد للنشر :، مكة املكرمة1:الشنقيطي محمد ملين، مذكرة اصول الفقه على روضة الناظر، ط

 ه، 1426والتوزيع،

 ه  1421ر الكتب العلمية،دا:بيروت1:عبد اللطيف حسن عبد الرحمان، ط:الفتاوي الهندية، تحقيق:الشيخ نظام

الطرابلس ي، عالء الدين بن الحسن، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام،، تحقيق حسن افندي 

 :م1883مطبعة بوالق، :القاهرة 1:األسيوطي

 .ه 1428مجمع الفقه اإلسالمي، :، جدة1:نايف بن أحمد الحمد، ط:إبن القيم، الطرق الحكمية، تحقيق
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  دار عالم الكتب:الناشر حاشية إبن عابدينمحمد أمين بن عمر رد املحتار على الدر املختار، دينإبن عاب

 املكتبة التجارية:عبد الحميد الشرواني والعبادي أحمد ابن قاسم، حواش ي تحفة املحتاج بشرح املنهاج، مصر

 ه، 1357الكبرى، 

وتأصيلية للنظام العقابي املعاصر مقارنا بالنظام  عقيدة، محمد أبوا العال، أصول علم العقاب دراسة تحليلية

 .ه1418القاهرة، دار الفكر العربي،  01العقابي اإلسالمي ط:

 .مؤسسة الرسالة  :دمشق 9عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي اإلسالمي، ط

 مؤسسةبحسونللنشروالتوزيع : التأهيالإلجتماعيفياملؤسساتالعقابية، بيروت، العوجيمصطفى

 شرطةل العامة والدراسات، الشارقة، القيادة البحوث العقابية، مركز والسياسة ،التأهيل عبدالغني هللا عبد مغان

 م  1999الشارقة

 م، 1978مكتبةاملنار،: اإلسالم، الكويت في السجناء ومعاملة السجن أبوغدة،حسن،أحكام

، دار عالم الكتب، 3:ط، وعبد هللا ابن محسن التركي، وعبد الفتاح الحل:إبن قدامه، موفق الدين املغنى، تحقيق

1417 

، الكويت، مؤسسة الكويت 01عادل صادق، ط:لطفي الشربيني، معجم مصطلحات الطب النفس ي، مراجعة الدكتور  

 للتقدم العلمي ومركز تعريب العلوم الصحية.

 ه 1416دار الكتب العلمية، :بيروت 1:ط املواق، محمد بن يوسف العبدري، التاج واإلكليل ملختصر خليل

 علوملل العربية نايف جامعة الرياض والبحوث، الدراسات  مركز، و السجناء السجن مسفر،فقه بن الوادعي،سعيد

 م، 2004األمنية،

 .ه1399دار املعرفة،:بيروت لبنان: بو يوسف، الخراج، الناشرأ

P .cannat: la visite conjugale en Argentine. Rev.pènit . dr.pèn . 1953 p . 558  

www.ye1.org/forumthreads/12045 
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 ياإلنسانأثر الحرب على األطفال ونظام حمايتهم من منظور القانون الدولي 
 أستاذ القانون الدولي املساعد، د. أبكر علي عبد املجيد أحمد

 السودان –نياال  –قسم القانون العام  –كلية القانون والشريعة  –جامعة نياال 

 

 

Abstract 

The war that inflames every now and then in many parts on earth, has produced a numerous problems, 

among which comes the problem of children, who represent the main prey who will pay for the faults of 

the politicians. Therefore there was acute necessity for a study to unveil the suitable answers for the 

children's raised question, so came this paper, which dealt with the impact of war on children and their 

protection system from the perspective of international humanitarian law. The study relied on data 

collection and analysis with the aim of benefiting from them to arrive at realistic and logical results of legal 

scientific value so as to pave the way for recommendations that can be applied on ground. This study deals 

with the problem faced by children, namely, that armed conflicts, both international and non-international, 

pose a danger to children in the present era, given the serious and unavoidable consequences of killing 

,displacement and involving them in hostilities. The study aims at arriving at the impact of wars that threaten 

the lives of many of the world's children in contemporary times. The study findings included several results, 

the most important of which are that millions of children worldwide are still exposed to various types of 

harm and exploitation during wartime, and that war has psychological, social and economic effects that 

threaten the natural growth and development of children's lives. Though the International humanitarian 

law prohibits the recruitment and participation of children in armed conflicts, whether international or non-

international, for the protection of children, we still find in many countries, however, armed militias and 

extremist groups recruit children regardless to the provisions and principles of international humanitarian 

law. According to the above mentioned results, the study end-product arrived at many recommendations, 

the most important are:the children are tomorrows generation, so they deserve the best protection and 

opportunities that can be made available to them so that they develop in secure and stable atmosphere, 

which helps them to disseminate the concepts of the rights of child and to protect and increase awareness 

among all members of the community in general and the armed forces in particular.In addition to that,the 

recruitment of children into the armed forces and extremist groups must be prohibited in order to protect 
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children. In this regard, all international humanitarian law conventions that call for the protection of 

civilians in general and children in particular should be enforced in order to be applicable at the 

international and national levels. 

 Keywords:impact - war - children - international humanitarian law.  

 

 ملخص

راسة واعتمدت الد، ياإلنسانتناولت هذه الورقة أثر الحرب على األطفال ونظام حمايتهم من منظور القانون الدولي  

 نتائج واقعية ومنطقية ذات قيمة علمية قانونية والخروجإلى  على جمع املعلومات وتحليلها بهدف االستفادة منها للوصول 

لنزاعات ااملشكلة التي يعاني منها األطفال وهي أن  جاءت هذه الدراسة لتعالج ،أرض الواقعبتوصيات قابلة للتطبيق على 

 على األطفال في العصر الحالي املسلحة بشقيها الدولية وغير الدولية
ً
 ، تمثل خطرا

ً
تي ال يمكن النتائج الخطيرة الإلى  نظرا

ت معرفة اآلثار املترتبة على الحروب في الوقإلى  دف الدراسةته، وإشراكهم في األعمال الحربية، وتشريدهم من قتلهم تجنبها

وى ماليين األطفال على مستعدة نتائج أهمها أن إلى  املعاصر والتي تهدد حياة كثير من أطفال العالم . توصلت الدراسة

ادية تماعية واقتصوأن الحرب لها آثار نفسية واج، وقت الحرب العالم اليزالون معرضين لشتى أنواع األذى واالستغالل

ي تنص على حظر تجنيد ومشاركة األطفال في اإلنسانالقانون الدولي  كما أن اتفاقيات تهدد نمو وتطور حياة األطفال.

 على األطفال
ً
 ملسلحةا إال أن في كثير من البلدان نجد أن املليشيات، النزاعات املسلحة سواء كانت دولية أم غير دولية حفاظا

 دون مراعاة أحكام ومبادئ القانون الدولي والجماعات املتطر 
ً
النتائج  بناًء على تلكي. و اإلنسانفة تجند في صفوفها أطفاال

ديرون لذلك فانهم ج، باالطفال ألنهم أمل املستقبل والغد ضرورة االهتمام، عدة توصيات من أهمهاإلى  توصلت الدراسة

 واالستقرار والعمل على نشر مفاهيم موا في جو من األمانبالحصول على أفضل حماية وفرص يمكن اتاحتها لهم حتى ين

. كما يجب حظر تجنيد 
ً
حقوق الطفل وحمايته وزيادة الوعي بها لدى جميع أفراد املجتمع عامة والقوات املسلحة خاصة

اء الصفة ضفإوفي هذا الصدد البد من  األطفال في القوات املسلحة والجماعات املسلحة واملتطرفة من أجل حماية األطفال

ي والتي تنص على حماية املدنيين عامة واألطفال خاصة لتكون قابلة اإلنساناإللزامية على كل إتفاقيات القانون الدولي 

 للتطبيق على املستوى الدولي الوطني.

 ياإلنسان –القانون الدولي  –األطفال  –الحرب  –أثر : الكلمات املفتاحية

 مقدمة

 الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف املرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.

ل النزاعات املسلحة أقص ى األعمال الوحشية التي تمر بها املجتمع الدولي وهي ذات آثار سيئة على األسرة التي تمث 

ى هذا األثر السلبي انعكست عل، التي نزحت بسبب الحرب بعد ما فقدت بيوتها ومساكنهاأو  تتواجد في مناطق الحرب

 لذلك 
ً
 وحتى جسديا

ً
 ونفسيا

ً
 وعقليا

ً
 املشكلة التى تثيرها أصبحت حماية األطفال من آثار الحرباألطفال اجتماعيا

 ونهماألطفال قاصرون عن تدبير شؤ باعتبار أن ، اإلنساناملجتمعات وخاصة الغربية منها كمسألة أساسية تتعلق بحقوق 

وقد ، حربفكان البد من وجود من يدافع عنهم وحمايتهم من تلك اآلثار التي تنجم عن ال، وعاجزون عن تحسين أوضاعهم
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 من قبل اتفاقيات القانون 
ً
 بالغا

ً
 األطفال هم في حاجةألن  ذلك ،ياإلنسانوجدت حماية األطفال وقت الحرب اهتماما

وهذا األمر سلـمت به إعالنات حقوق الطفل العاملية ، للرعاية الخاصة واالهتمام بسبب عدم نضجهم الجسمي والعقلي

 :خمسة مباحث على النحو التاليإلى  صورة متفحصة رأيُت تقسيم الدراسةوحتى نلقي الضوء ب والتشريعات الوطنية.

 مفهوم الطفل: املبحث األول 

 حماية األطفال في النزاعات املسلحة: املبحث الثاني

 تدابير بشأن حماية األطفال وقت الحرب: املبحث الثالث

 أثر الحرب على األطفال: املبحث الرابع

 لدولية للصليب األحمر في حماية األطفال وقت الحربجهود اللجنة ا: املبحث الخامس

 أهمية املوضوع:

الدولي اهتمامه والتي  حماية األطفال وقت الحرب من املوضوعات التي أوالها القانون تكمن أهمية الدراسة في أن  

 لقواتفي ا وتجنيدهم، فنتيجة لظاهرة تعرض األطفال املدنيين ألقص ى أنواع املعاملة وقت الحرب، تستحق البحث

 املسلحة وامليليشيات املتطوعة بل وحتى استغاللهم من قبل الجماعات املتطرفة وإشراكهم في األعمال العدائية تقتض ي

والتشديد على توفير قواعد قانونية تضمن عدم تعرض  ضرورة الوعي بحقوق األطفال ومحاولة تجنيبهم ويالت الحرب

غد فكان مستقبل الو  أمل اليومعلى اعتبار أن األطفال هم ، هاكات جسيمة وقت الحربمنهم واملقاتلين النت األطفال املدنيين

 من الضروري االهتمام بهم وتوفير الحماية القانونية األمثل لحقوقهم على املستوى الدولي والداخلي.

 مشكلة البحث:

 على األطفال في العصتمث النزاعات املسلحة بشقيها الدولية وغير الدوليةتكمن مشكلة الدراسة في أن  
ً
ر ل خطرا

 ، الحالي
ً
كما أن ، وإشراكهم في األعمال العدوانية، وتشريدهم من قتلهم، النتائج الخطيرة التي ال يمكن تجنبهاإلى  نظرا

التطورات في وسائل وأساليب القتال في الوقت املعاصر ساعد على تجنيد األطفال وإشراكهم في األعمال العدائية فيصبحوا 

 
ً
األطفال من الفئات الضعيفة في املجتمع الدولي األمر الذي يشكل ضرورة االهتمام بحقوقهم و ، فيتعرضون للعنف جنودا

ومن هذا املنطلق فان الدراسة تحاول االجابة على األسئلة التالية من أجل الوقوف ، وحمايتهم من جراء النزاعات املسلحة

 على مدى اهتمام السودان باألطفال.

 طفل؟ماهو ال -1

 ماهي أثر الحرب على األطفال؟ -2

 ماهي التدابير التي يفترض اتخاذها بهدف حماية األطفال وقت الحرب؟ -3

 ماهي دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية األطفال وقت الحرب؟ -4

 أهداف الدراسة:

 -يهدف البحث إلى:
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 معرفة مفهوم الطفل في االتفاقيات الدولية. -1

 أثر الحرب على األطفال.معرفة  -2

 التعرف على الجهود الدولية املبذولة من أجل حماية األطفال وقت الحرب. -3

 التعرف على التدابير واالجراءات التي يجب مراعاتها لتجنب األطفال ويالت الحرب. -4

 منهج الدراسة:

 اتبع الباحث املناهج التالية:

ج منطقية نتائإلى  وتحليل أثر الحرب على األطفال بهدف الوصول  املنهج الوصفي التحليلي وذلك من أجل وصف -1

 وواقعية.

 ذات صلة بموضوع البحث.  نصوص قانونيةإلى  املنهج االستقرائي وذلك لحاجة البحث -2 

 املنهج التاريخي من أجل الوقوف على الخلفية التاريخية للنزاعات املسلحة  -3

 الدراسات السابقة:

أو  تطرقت إليه بشكلأو  طالع على عدد من الدراسات التي اقتربت من موضوع البحث الحالي،تمكن الباحث من اال 

 بآخر، وأهمها:

كلية الحقوق والعلوم ، بسكرة –جامعة محمد خيضر ، الحماية الدولية لحقوق الطفل، دراسة ميلود شني -1

 م.2015 – 2014، السياسية

كات في حق الطفل عبر عدة بؤر من العالم ومنها املساس بحق الحياة أن هناك تزايد صور اإلنتهاإلى  توصل الباحث 

االستغالل ى إل واالستغالل الجنس ي واإلباحي املتفش ي في أوروبا وأفريقيا وأمريكا باالضافة، على غرار أطفال فلسطين

وكاالت أن املنظمات والكما ، والتجنيد لألطفال دون السن القانوني لاللتحاق بالقوات العسكرية، لألطفال في العمالة

 الدولية املتخصصة عاجزه عن القيام بدورها في مجال حماية الطفولة.

تأرجح املركز القانوني لألطفال أثناء النزاعات املسلحة بين دور الضحية وموقع ، دراسة نصر الدين األخضري  -2

ئر ( مجلة دفاتر السياسة والقانون جامعة قاصدي مرباح ورقلة ) الجزا، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجاني

 م.2014جوان ، العدد الحادي عشر

 ألحوال األطفال أثناء النزاعات املسلحةإلى  توصل الباحث 
ً
يه إنما هو الوضع الذي يطغي ف، أن الوضع األكثر رجحانا

جهد ومية تقوم بحماية بعنصر الحماية ومركز الضحية على عنصر املحارب ومركز املتهم وأن املنظمات الدولية غير الحك

 مشكور في سبيل الدفاع عن األطفال املشتركين في املنازعات املسلحة خاصة اللجنة الدولية للصليب األحمر. 

جامعة محمد ، رسالة دكتوراه، ياإلنساناألطفال الجنود في ظل القانون الدولي ، دراسة محمد النادي -3

 الرباط.، الخامس
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ي يحظر مشاركة األطفال في النزاعات املسلحة ويعتبر مشاركة هؤالء اإلنسانون الدولي أن القانإلى  توصل الباحث 

 لقواعده ومبادئه
ً
كما أن نظام روما األساس ي املنش ئ للمحكمة الجنائية الدولية سنة ، القصر في األعمال العدائية انتهاكا

استخدامهم لالشتراك في األعمال أو  شرالطوعي لألطفال دون الخامسة عأو  م وصف عملية التجنيد االلزامي1998

 غير الدولية.أو  الحربية بكونه جريمة حرب سواء النزاعات املسلحة الدولية

الحماية الدولية لضحايا النزاعات املسلحة في ضوء أحكام الشريعة ، دراسة عبد هللا بن ناصر فريج السبيعى -4

، علياكلية الدراسات ال، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، رسالة ماجستير، ياإلنساناإلسالمية والقانون الدولي 

 م.2008، قسم العدالة الجنائية

ي على وجوب معاملة ضحايا النزاعات اإلنسانأن تتفق الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي إلى  توصل الباحث 

أن القانون  كما، تقديم الرعاية الكاملة لهماملسلحة معاملة إنسانية وحمايتهم بشكل خاص من أعمال العنف والتهديد به و 

ي يزخر بمجموعة من االتفاقيات الدولية التي تحرم وتجرم ارتكاب األفعال العدائية ضد ضحايا النزاعات اإلنسانالدولي 

 للقيم واملصالح التي تهم الجماعة الدولية ككل
ً
 من األحكام العقابية ويمثل ه، املسلحة طبقا

ً
ا نقطة ذإال أنه خال تماما

 ضعف فيه.

ة ي في النزاعات املسلحة الدولياإلنسانمدى فاعيلة القانون الدولي ، دراسة قص ي مصطفى عبد الكريم تيم -5

 م.2010، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير في القانون العام، وغير الدولية

تند على عدد من املبادئ األساسية وأهمها مبدأ التوازن بين الضرورات أن القانون الدولي يسإلى  توصل الباحث 

ية وهو يستهدف النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية بهدف توفير الحماية للمدنيين اإلنسانالعسكرية واالعتبارات 

 وأسرى الحرب والجرحى والنساء واألطفال.

 م.2010، األردن، جامعة اإلسراء، ياإلنسانن الدولي حماية األطفال في القانو ، دراسة فضيل طالفحة -6

ي قد اهتم في األونة األخيرة بتقرير مجموعة جديدة من الحقوق للطفل اإلنسانأن القانون الدولي إلى  توصل الباحث 

ذلك كان ل االهمال واالستغالل في وقت الحربإلى  فرضتها ضرورة العناية باألطفال في ظل تعرض املاليين من أطفال العالم

 من العائلة 
ً
 عريضا

ً
عقد االتفاقيات الدولية لحماية حقوق الطفل بمثابة الحماية الخاصة لهذه الفئة التي تمثل قطاعا

 على املستوى الدولي عبر عنه تنامي االهتمام بحقوق الطفل من قبل 
ً
 كبيرا

ً
البشرية. وكانت التفاقيات حماية األطفال تأثيرا

في  ية التي تحمي األشخاصاإلنسانومن هنا فقد أظهرت الدراسة أهمية التمسك باملبادئ ، يميةاملنظمات الدولية اإلقل

النزاعات املسلحة باالضافة إلعمال كافة القواعد التي من شأنها أن تحمي الطفل بشكل خاص من التأثير بالعمليات 

 العسكرية والتي تحرم اشتراك األطفال في النزاعات املسلحة.

قد ف وأما هذه الدراسة، ي حماية عامةاإلنسانفي القانون الدولي  حماية األطفال وحقوقهم اسات السابقةتناولت الدر 

 تميزت عن تلك الدراسات السابقة في أنها تدرس أثر الحرب والنزاعات املسلحة على األطفال ونظام حمايتهم حماية خاصة

 لدولية للصليب األحمر في تخفيف ويالت الحرب عن األطفال.ومدى فاعلية اللجنة ا ياإلنسانالقانون الدولي  من منظور 
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 مصطلحات الدراسة:

ل:ّعرف النزاعات املسلحة الدولية بأّنها:النزاع املسلح الدولي -1 َدخُّ
َ
 سواء أخرى، ضد دولة لدولة املسلحة القوة ت

، التدخل أكان
ً
، الحرب وسواء أعلنت مشروع، غير أم مشروعا

ً
 .(1) تعلن لم أم رسميا

هو صدام مسلح ما بين فرق مسلحة منظمة تقاتل ضد :النزاع املسلح غير ذات الطابع الدولي ) النزاع الداخلي ( -2

نزاعات تدور داخل حدود الدولة وتنشب بين دولة ما أو  .(2)الحكومة والقوات املسلحة التابعة لها في إقليم دولة معينة

 .(3)ما بين الجماعات نفسهاأو  جماعات مسلحة منظمة من غير الدولةأو  وجماعة

 يشمل على ثالثة مفاهيم: الحرب -1
ً
 واسعا

ً
 الدفاع – العدوان:وهي قانونية مصطلح الحرب أصبح مصطلحا

 .(4)األمن الجماعي  – املشروع

 مفهوم الطفل: املبحث األول 

 
ً
 : أوال

ً
 مفهوم الطفل لغة

وما ، ر السنصغإلى  الك ثمة مسميات أربعة تشير جميعهاأن هنإلى  لتوضيح مفهوم الطفل في اللغة البد من االشارة 

والتأثير بصورة أكثر بالظروف الخارجية املحيطة تتمثل هذه ، وضعف هوى النفس، ينطوي عليه من قصور عقلي

 الصبي (. –القاصر  –الحدث  –املسميات األربعة في ) الطفل 

والدليل على ذلك قوله تعالى } وإذا بلغ األطفال منكم  (5)بلوغوهو يعني املولود والولد يقال له كذلك حتى ال: الطفل -1

 .(6)الحلم فليستأذنوا {

 .(7)ويعني الغالم والجمع له صبيه وصبيان: الصبي -2

 وغلمان ) حدثان ( أي أحداث.، وهو الشاب فإن ذكرت السن قلت حديث السن: الحدث -3

ويقال إمرأة قاصرة ، ش يء بمعنى عجز عنه ولم يبلغهوقصر عن ال، ويعني قصر الش يء بمعنى حبسه: القاصر -4

 غير بعلها.إلى  الطرف أي ال تمده

 

 

                                                           
 .18ي في الشريعة والقانون، عدد الطبعة واملكان دون، ص اإلنسانالدولي  القانون  أ. محمد سليمان الفرا، - 1
 .40م، الخرطوم، ص 2007ي مبادئه وأحكامه، الطبعة األولى اإلنساند. بدر الدين عبدهللا حسن، القانون الدولي  - 2
 .5م، مصر، ص 2008لى، ي،اللجنة الدولية للصليب األحمر، الطبعة األو اإلنسانتعزيز احترام القانون الدولي  - 3
ية ورقة بحثية، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصاد،، ي وقانون النزاعات املسلحة بين النظرية والواقعاإلنساند. أمل يازجي، القانون الدولي  - 4

 .109، دمشق، ص 2003والقانونية، املجلد، العدد األول 

 .394ص، م1987، الهيئة املصرية للكتاب، خاطرترتيب محمد ، مختار الصحاح، محمد أبي بكر الرازي  -5 

 .59سورة النور اآلية  -6 

 .355ص، املرجع السابق، مختار الصحاح، محمد أبي بكر الرازي  -7 
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ً
 : ثانيا

ً
 مفهوم الطفل اصطالحا

برت آيات وقد ع، والتي تبدأ بالوالدة اإلنسانالطفل في االصطالح فانه مبني على املرحلة العمرية االولى من حياة  

 
ً
(:ملعنى الطفل وهوما جاء في قوله تعالى القرآن الكريم عن هذه املرحلة لتضع مفهوما

ً
ْم ِطْفال

ُ
ِرُجك

ْ
خ

ُ
مَّ ن

ُ
إذ تتسم هذه ، (1))ث

باعتماده على البيئة املحيطة به كالوالدين واالشقاء بصوره شبه كلية وتستمر هذه الحالة  اإلنساناملرحلة املبكرة من عمر 

  .(2)حتى سن البلوغ

 مفهوم الطفل في الشريعة اإلسالمية -1

 كان:كسر الطاءالطفل ب 
ً
، يقالأو  الصغير من كل ش يء عينا

ً
هو يسعى لي في أطفال الحوائج أي صغارها، :حدثا

َفل )بفتح الطاء والفاء(، والطف:صارت ذات طفل، واملصدر:أتيته والليل طفل أي في أوله، وأطفلت األنثى:ويقال
َ
الة الط

، والولد
ً
)وإذا بلغ :، وفي التنـزيل العزيز(3)املذكر حتى البلوغ، وهو للمفرد والطفولة والطفولية، والطفل املولود ما دام ناعما

(:وقد يستوي في املذكر واملؤنث والجمع، قال هللا تعالى، (4)األطفال منكم الحلم فليستأذنوا(
ً
، وقال هللا (5))ثم نخرجكم طفال

 .(6))أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء(:تعالى

 فاقيات الدوليةمفهوم الطفل في اإلت -2

  18يقصد بالطفل أي إنسان يقل عمره عن  
ً
بشأن حظر أسوأ  182كذلك ورد مفهوم الطفل في اتفاقية رقم ( 7)عاما

 (8)أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها بأن الطفل يقصد به جميع األشخاص دون سن الثامنة عشر

الطفل يعني كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل م بأن 1989عرفت اتفاقية حقوق الطفل سنة 

، وقد وجد هذا التعريف انتقادات باعتبار أنه مرن وترك للدول اختيار تحديد سن (9)ذلك بموجب القانون املنطبق عليه

ة حقوق كما عرفت إتفاقي، الطفولة بموجب قوانينها املحلية ولم يذكر حماية الطفل قبل ميالده وهو جنين في بطن أمه

 (10)م بأنه كل إنسان لم يجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون املنطبق عيله1990الطفل سنة 

م لم يرد فيها تعريف 1959م وإعالن حقوق الطفل سنة 1924حقوق الطفل سنة  أن إعالن جنيف بشأنإلى  تجدر اإلشارهو 

 م سالفة الذكر.1989د أول تعريق للطفل في اتفاقية سنة ملفهوم الطفل حيث ور 

                                                           

 .5سورة الحج اآلية  -1 

 .12-11ص، م1964، القاهرة، دار الكتب املصرية، 12ج، تفسير لقرطبي، محمد القرطبي -2 

 عن 2/566، املعجم الوسيط، 1/477معجم ألفاظ القرآن،  -3 
ً
مقاصد الشريعة اإلسالمية ودورها في الحفاظ : . الشيخ عالء الدين زعتري . نقال

 .3ص، م2008، سوريا، مؤتمر كلية الشريعة جامعة دمشقإلى  ورقة مقدمة، على حقوق الطفل

 .59سورة النور اآلية  -4 

 .5سورة الحج اآلية  -5 

 .31سورة النور اآلية  -6 

 م.1979يوليو  -تموز  20امليثاق االفريق لحقوق الطفل ورفاهيته املؤرخة في  -7 

 17بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها املؤرخ في  182من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  2املادة  -8 

 م.1999جوان 

 م.9198من اتفاقية حقوق الطفل سنة  1املادة  -9 

 م.1990من إتفاقية حقوق الطفل سنة  1املادة  -10 
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 حماية األطفال في النزاعات املسلحة: املبحث الثاني

 للشك فيه أن القانون الدولي  
ً
 من اخطار العمليات اإلنسانمما ال يدع مجاال

ً
 باملدنيين عموما

ً
 خاصة

ً
ي يولي أهتماما

 اتفاقيات القانو 
ً
ي على أن حق أطراف النزاع في إختيار أساليب ووسائل قود اإلنسانن الدولي الحربية. وهذا ما يؤكده دائما

  الحرب
ً
 ليس حقا

ً
 ،وإنما مقيد بإحترام حياة األشخاص املدنيين وذلك في النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية، مطلقا

 لإلصابة وتأبهذه املبادئ شأنه أن يحقق الحماية لألطفال من أخطار الحرب بوصفهم أك لتزامواإل
ً
 ثر الفئات تعرضا

ً
ثرا

 (2)، خاصة في حالة االحتالل والحروب األهلية ألنها تأثر على األطفال بشكل أعمق وأكبر من تأثيرها على البالغين(1)بالحرب

ة حماية عامة وحمايإلى  نساني لألطفال وقت الحرب ينقسم‘لذلك نجد أن هذه الحماية التي يوفرها القانون الدولي اإل

 اصة.خ

 
ً
 الحماية العامة لألطفال من بعض عواقب الحرب: أوال

 محميين  
ً
إن إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية االشخاص املدنيين وقت الحرب تكفل لألطفال باعتبارهم أشخاصا

نية دكما تحظر االتفاقية التعذيب واإلكراه واملعاقبة الب، معاملة إنسانية تشمل احترام حياتهم وسالمتهم البدنية

 للمادة الثالثة املشتركة، والعقوبات الجماعية وأعمال اإلنتقام وذلك في النزاعات املسلحة الدولية
ً
 وفقا

ً
بين  (*)أيضا

 اإلنسانإتفاقيات جنيف األربعة لألطفال حق املعاملة 
ً
ية في النزاعات املسلحة غير ذات الطابع الدولي باعتبارهم أشخاصا

 .(3)عمال العدائية ال يقومون بدور إيجابي في األ 

  
ً
، ينص 1977آب أغسطس  12األول إلتفاقيات جنيف األربعة املؤرخ في  أن البروتوكول االضافي الجدير بالذكر أيضا

على الحماية العامة من آثار الحرب والتي تنص على أن ) تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان املدنيين واملقاتلين، 

                                                           
 عن 9، ص2000فبراير  -يناير / شباط  -كانون ثاني ، ياإلنسانمجلة  - 1

ً
ع موق، ياإلنسانحماية األطفال في القانون الدولي ، فضيل طالفحة. نقال

 .www.childprotectsyria.orgم16/7/2017 على شبكة اإلنترنت تاريخ التحميل

 .136ص، م2008، القاهرة، دار النهضة العربية، 2ط، ي الدولياإلنسانمبدئ القانون ، شهاب سليمان عبد هللا -2 
الدولية. وهذه األنواع  ألول مرة حاالت النزاعات املسلحة غير ين اتفاقيات جنيف األربع تقدًما حيث شملتالثالثة املشتركة ب احرزت املادة -*

 حيث تضم الحروب األهلية التقليدية من النزاعات
ً
النزاعات أو  دول أخرى إلى  الداخلية التي تتسرب والنزاعات املسلحة، تتباين تباينا كبيرا

التي ال يجوز استثناء أي جانب الحكومة. وتنص على القواعد األساسية إلى  قوات متعددة الجنسياتأو  ثالثة الداخلية التي تتدخل فيها دول 

طبق على ، جنيف في صيغة مكثفة اعتبارها كاتفاقية مصغرة ضمن االتفاقيات تضم القواعد األساسية التفاقيات حيث يمكن، من أحكامها
ُ
وت

ى ذى وتحرم علتعريضهم لأل أو  بمعاملة إنسانية لجميع األشخاص املعتقلين عند العدو وعدم التمييز ضدهم وتطالب، النزاعات غير الدولية

وتقض ي ، العادلة واملحاكمة غير، واحتجاز الرهائن، واملهينة، والالإنسانية، القاسية واملعاملة، والتعذيب، والتشويه، وجه التحديد القتل

توفير خدماتها  كما تمنح اللجنة الدولية للصليب األحمر الحق في .وتوفير العناية لهم، بتجميع الجرحى واملرض ى والناجين من السفن الغارقة

وتعترف  ."بعضها حيز التنفيذ من خالل ما يسمى "االتفاقات الخاصةأو  وضع جميع اتفاقيات جنيفإلى  تدعو أطراف النزاع.ألطراف النزا، و

 م.26/9/2017تاريخ التحميل https://www.icrc.org بأن تطبيق هذه القواعد ال يؤثر في الوضع القانوني ألطراف النزاع.

 عن د. مفيد شهاب، النزاع املسلح حماية األطفال في حاالت، السيدة األستاذة ساندرا سنجر -3 
ً
، 2ط، ينساناإلدراسات في القانون الدولي ، نقال

 .143ص، م2009، القاهرة، دار املستقبل العربي

http://www.childprotectsyria.org/
https://www.icrc.org/
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ومن ثم توجه عملياتها ضد األهداف العسكرية دون غيرها. وذلك من أجل تأمين ، ية واألهداف العسكريةوبين األعيان املدن

 (1)احترام وحماية السكان املدنيين واألعيان املدنية (.

قع في األراض ي املحتلة إنشاء مناطق ومواأو  كما أن ألطراف النزاع بعد نشوب األعمال العدائية التي تشن في أراضيها 

تشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى واملرض ى والعجزة واملسنين واألطفال دون الخامسة عشر من العمر اس

 .(2)والحوامل وأمهات األطفال دون السابعة

 من املبادئ 
ً
 من هذه القاعدة تم تقرير عددا

ً
ية والتي تحكم سلوك املحاربين، ألجل حماية السكان اإلنسانإنطالقا

 .( 3)من األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية  املدنيين

 
ً
 الحماية الخاصة لألطفال من عواقب الحرب: ثانيا

الحماية الخاصة لألطفال وردت في إتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان املدنيين والبروتوكول اإلضافي  

 وان تكفل لهم الحماية ضد أي صورة ع احترام خاصيجب ان يكون لالطفال موض األول امللحق باتفاقيات جنيف على أن "

و أ من صور خدش الحياء ويجب ان تيهئ لهم اطراف النزاع العناية والعون الذي يحتاجون اليهما سواء بسبب صغر سنهم

 .( 4)" ألي سبب آخر

صة لصالح والخامماسبق نستطيع أن نقول أن اتفاقيات جنيف والبروتوكوالن األضافيان نصتا على الحماية العامة 

 ما يقترقون أحكام ، األطفال والتي يجب على أطراف النزاع مراعاتها وقت الحرب
ً
إال أن من املالحظ أن أطراف النزاع دائما

وما زال األطفال في أماكن مختلفة من العالم يعانون من التقل والتشريد والنزوح على ، املبادئ الواردة في هذه االتفاقيات

ين والسودان بسبب الحرب الدائر بين الحكومة واملتمرد، وجنوب السودان، واليمن، وليبيا، العراقو  ،سورياسيبل املثال في 

كما أن أطفال الروهنيقا في دولة بورما يعانون من التقل ، في إقليم دارفور من ناحية والحروبات القبلية من ناحية أخرى 

اتف أطراف ات إضافية على عإلتزامي بصورة أفضل والقاء اإلنسانلي والتشريد لذلك نرى تفعيل آليات تنفيذ القانون الدو 

 فيها األمان والسالم. حتى ينعم األطفال بحياة تسود النزاع

 تدابير بشأن حماية األطفال وقت الحرب: املبحث الثالث

 مثل في:ب والتي تتهنالك مجموعة من التدابير التي يتعين على أطراف النزاع مراعاتها لنجنب األطفال ويالت الحرو 

 عدم تجنيد األطفال في القوات املسلحة وفي الجماعات املسلحة:أوال

جنيدهم ويتم ت، ال جدال في أن الحرب يكون شديدة األثر على األطفال بصفة خاصة فتشتت األسر وتيتم األطفال 

 مناألن  ،االصابةأو  في القوات املسلحلة املشاركة في الحرب ويعرضون بالتالي للموت
ً
ويالت  ألطفال أكثر الفئات تضررا

 لصغر سنهم وعجزهم عن حماية أنفسهم فمن الصعب تقدير ما يمكن أن تحدثه الحرب من آثار على التطور 
ً
الحرب نظرا

                                                           
 م.1977آب أغسطس  12األول املؤرخ في  من البروتوكول اإلضافي 48م/  - 1

 م.1949من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان املدنيين وقت الحرب سنة  14املادة  -2 
 .252، ص2004د. ماهر أبو خوات،الحماية الدولية لحقوق الطفل، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة حلوان،  - 3

 م.1977من البروتوكول اإلضافي األول سنة  70/1م واملادة 1949رابعة سنة من إتفاقية جنيف ال 23،24،38،50،76،89املواد  -4 
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كما أنهم ال يقاتلون لضعف بنيتهم وعدم قدرتهم ، (1)الالحق لألطفال الذين عاشوا أوضاع الحرب النفس ي والبدني العقلي

إقرار القواعد القانونية التي تكفل وتحظر من تجنيد األطفال في القوات إلى  لذلك اتجهت الجهود الدولية، (2)على الحرب

 في هذا املجال أدت، املسلحة
ً
خاصة اعتماد اتفاقية جنيف الرابعة الإلى  وبذلك بذلت اللجنة الدولية للصليب األحمر جهودا

الطوعي لألطفال أو  كما أن التجنيد اإللزامي ()م1977سنة لين االضافيين والبروتوكو ، (*)بحماية املدنيين وقت الحرب 

استخدامهم لإلشتراك النشط في األعمال الحربية بوصفه جريمة حرب في املنازعات املسلحة أو  دون سن الخامسة عشرة

اص الذين لم يبلغوا الثامنة كما نص البروتوكول على أن لألطراف عدم خضوع األشخ، (3)الدولية وغير الدولية على السواء

وفي حالة الدول التي تسمح بالتطوع في قواتها املسلحة الوطنية ، (4)عشرة من العمر للتجنيد االجباري في قواتها املسلحة

 وأن يكون ذلك بموافقة مستنيرة من اآلباء
ً
 حقيقا

ً
و أ دون سن الثامنة عشرة البد من أن تضمن أن هذا التجنيد تطوعا

 عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية ، لقانونيين لألشخاصاألوصياء ا
ً
 موثوقا

ً
وأن يقدم هؤالء األشخاص دليال

 .(5)الوطنية

و أ كما ال يجوز أن تقوم املجموعات املسلحة املتميزة عن القوات املسلحة ألي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد 

وعلى الدول اتخاذ جميع التدابير املمكنة ملنع هذا ، ال الحربيةاستخدام األشخاص دون سن الثامنة عشرة في األعم

 .(6)التجنيد

ات ي تنص على حظر تجنيد ومشاركة األطفال في النزاعاإلنسانالقانون الدولي  مماسبق نستطيع أن نقول أن اتفاقيات

 على األطفال
ً
 ملسلحةا ير من البلدان أن املليشياتاملالحظ في كث إال أن من، املسلحة سواء كانت دولية أم غير دولية حفاظا

 ي.اإلنسانوالجماعات املتطرفة تجند في صفوفها أطفال دون مراعات أحكام ومبادئ القانون الدولي 

 
ً
 عدم مشاركة األطفال في األعمال العدائية: ثانيا

هم . ري الغرب وحدإن فكرة حظر إشتراك األطفال في األعمال العدائية ليست جديدة، وال يرجع الفضل فيها ملفك 

مول به فى ي، املعاإلنسانوفي العرف اإلسالمي ، ي العرفياإلنسانفلهذا املبدأ أساس من التقاليد املستقرة في القانون 

و أ في الجاسوسيةأو  فقد أصبح لهم دور في أعمال القتال، الحروب. ومع شيوع ظاهرة إستخدام األطفال في الحروب

 بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة ألنه يتجافى مع ، أعمال التخريبأو  املقاومة
ً
لذا وجد املجتمع الدولي نفسه ملزما

 من حمايتهم من ويالت الحروب ية أن يتم السماح لألطفال باملشاركةاإلنسان
ً
 ،في الحروب وتعريض حياتهم للخطر، بدال

                                                           

 .187ص ، م2005، اإلسكندرية، منشأة املعارف، ياإلنسانالقانون الدولي ، محمد فهاد الشاللدة -1 

 .219ص، م0720، اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2ط، ي واإلسالماإلنسانمقاالت في القانون الدولي ، عامر الزمالي -2 

أكثر من أو  طرفين أي اشتباك مسلح آخر ينشب بينأو  وتنطبق هذه االتفاقية في حالة الحرب املعلنة، 1949آب/أغسطس 12واملؤرخة في  -* 

 .الحرب األطراف السامية املتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة

 -  نطبق على النزاعات املسلحة الدولية والبروتوكول االضافي الثاني واملؤرخ في م ي1977آب أغسطس  12البروتوكول االضافي االول واملؤرخ في

 ينطبق على النزاعات املسلحة غير الدولية. م1977آب أغسطس 12

 م.2002ديباجة البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في املنازعات املسلحة سنة -3 

 م.2002ول االختياري بشأن اشتراك األطفال في املنازاعات املسلحة سنة من البروتوك 2املادة  -4 

 م.2002من البروتوكول االختياري بشأن اشتراك األطفال في املنازاعات املسلحة سنة  3/3املادة  -5 

 م.2002من البروتوكول االختياري بشأن اشتراك األطفال في املنازاعات املسلحة سنة  2و4/1املادة  -6 
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مسلح بأي شكل من األشكال. لذلك فإن  وظهر أنه من املؤكد أن هناك ضرورة ملحة لتحريم إشتراك األطفال في أي نزاع

إال أن الحظر التام ملشاركة األطفال في األعمال العدائية لم يتقرر إال ، ي قد تناول هذا املوضوعاإلنسانالقانون الدولي 

 .(1)1977بموجب بروتوكولي جنيف لعام 

لعدائية مباشرة في العمليات ا شاركون الجدير باملالحظة أن البروتوكول اإلضافي األول ينص على أن األطفال الذين ي 

 .(2)ويقعون في قبضة طرف خصم يستمرون يتمتعون بالحماية الخاصة املمنوحة لهم سواء كانوا أسرى حرب أم ال

كما جاء في امليثاق االفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته على أن تتخذ الدول األطراف في هذا امليثاق جميع التدابير 

وينبغي على الدول األطراف ، مشاركة أي طفل مباشرة في أي صراعات وخاصة عدم تجند أي طفلالالزمة لكفالة عدم 

 لإل
ً
أن تتخذ  ،ي لحماية املدنيين في حالة نشوب نزاع مسلحاإلنسانات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي لتزامطبقا

 على وتطبيق هذه التدابير أي، ثرون بوقوع نزاع مسلحكافة التدابير املمكنة لكفالة حماية ورعاية األطفال الذين يتأ
ً
ضا

  .(3)األطفال في حاالت النزاعات املسلحة الداخلية وحاالت التوترات واالضطرابات املدنية

 أثر الحرب على األطفال: املبحث الرابع

وطويلة  في معانا مستمرةتسببت الحروب والنزاعات املسلحة الدائرة في أجزاء مختلفة من العالم في الوقت املعاصر  

ة البشرية وعلى التنمي، األمد لكثير من االسر والعائالت في مناطق الحروب على املستوى املعيش ي واالجتماعي والثقافي

 من الصدمات وترعرت أجيال في ظل الصراعات املسلحة الدائمة، وزعزعت الحياة اليومية، بمجملها
ً
 ،وسببت كثيرا

 لألطفالوبالرغم من أن املجتمع ا
ً
م فان األطفال مازالوا ه، لدولي بأسره أقر ومنذ قديم الزمان بأن الحروب ليست مكانا

 بالحروب ذلك ألنهم أكثر الف، املجني عليهم بل كثير منهم يرغمون على االشتراك في القتال
ً
ئات التي وتعتبر األطفال أكثر تأثرا

ميات مناسبة كإلى  أجسادهم النامية تحتاجألن  ،غذائية يعاني األطفالتقل املؤن الأو  فحينما تنفد، تعاني من آثار القتال

 ملخاطر املرض ألنهم األقل مقاومة باالضافة، من املواد الغذائية األساسية
ً
الصدمات لى إ وعندما تنعدم املاء هم أكثر تعرضا

كما أن ، (4)ا معهم طيلة حياتهموالتي تظل آثاره، وقتل أسرهم وفقدان مساكنهم، النفسية الناجمة عن تعرضهم للعنف

 يجندون و أ يسجنون أو  التشويهأو  تتسبب بآثار مدمرة على األطفال الذين يتعرضون للعنف الحروب والنزاعات املسلحة

وتشتت شمل العائالت وتترك اآلالف من األطفال وحيدين ، االتجار بهمأو  يقعون ضحية االعتداء الجنس ي واالستغاللأو 

  .(5)وأشقائهم إلعالة أنفسهم
ً
اجتماعية و ، واملعنوية، الكثير من الكوارث لدى األطفال من آثار سلبية نفسية كما تترك أيضا

                                                           

 عن 9، ص2000فبراير  -يناير / شباط  -ي، كانون ثانياإلنسانمجلة  -1 
ً
ع موق، ياإلنسانحماية األطفال في القانون الدولي ، فضيل طالفحة. نقال

 www.childprotectsyria.orgم16/7/2017على شبكة اإلنترنت تاريخ الزيارة 

، م2007، مصر، برنت رايت للدعاية واالعالن، املجلد األول ، ي العرفياإلنسانالقانون الدولي ، بك –اري هنكرتس ولويز دوزوالد م –جون  -2 

 .425ص

 م.1979يوليو  -من امليثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته املؤرخ في تموز  3و2/  22املادة  -3 

لحة على األطفال ) دراسة حالة النزاع املسلح في جنوب السودان ( موقع على شبكة االنترنت أثر النزاعات املس، منال خضر محمد عثمان -4 

http://repository.nauss.edu.sa  م.30/8/2017تاريخ التحميل 

 م.29/8/2017تاريخ التحميل  http://ncro.sy/?p=5625اإلنترنت  موقع على شبكة، الحرب وأثرها على الصحة النفسية لألطفال، لينا عدره -5 

http://www.childprotectsyria.org/
http://repository.nauss.edu.sa/
http://ncro.sy/?p=5625
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هو ما سيظهر بشكل و نفسية مزمنة آفاتإلى  والتي قد تتحول ، قد ترافقهم طيلة حياتهم التي يصعب عالجها، واقتصادية

 في جيل كامل
ً
  .(1)ن نجا منهم وهو يعاني من مشاكل نفسية من األطفال الذين سيكبر م ملموس الحقا

 
ً
 آثار الحرب النفسية واملعنوية على األطفال: أوال

ان وتهد فهي تلحق بالبيئة والعمر ، تترك الحروب آثارها السيئة على نفوس األطفال وترافقهم طيلة سنين حياتهم. 

دمار املادي واإلصابات الجسدية واعتقاالت لذويهم حيث يرى األطفال ال، االقتصاد القومي وتدمر البنية التحتية للدولة

وتعذيبهم وقتلهم وهذا ما يؤثر على أعماق النفس البشرية، من دمار نفس ي وانفعالي يلحق باألطفال املتعايشين لهذه 

 ، ومن أهم تلك التأثيرات هي االضطرابات السلوكية التي تأخ(*)االنتهاكات على مختلف أشكالها حتى بعد انتهائها
ً
ذ أشكاال

عر الطفل فيش، والتبول في الفراش، كالقلق الشديد والخوف وعدم الشعور باألمان والتوتر املستمر واالنعزال، متعددة

 بالخطر
ً
 افةباالض وأن أسرته عاجزة عن حمايته، على الرغم من أن الوالدان هما مصدر قوة الطفل وأمانه، بأنه مهدد دوما

ها النفسية واالجتماعية بعيدة املدى على الطفل وتسبب له في بعض األحيان اضطرابات والتي ستترك آثار الصدمات إلى 

التعرض لنوع من أنواع أو  ،املدرسةأو  تدمير البيتأو  ،األقاربأو  فقدان شخص عزيز كاستشهاد أحد الوالدين مثل

م. ويعبر الطفل عن هذه املشاعر حواس الجسأو  التعرض إلعاقة وفقدان أحد أعضاءأو  ،الجنسيةأو  اإلساءة الجسدية

 بال ، بأوجه مختلفة
ً
منها العدوان نحو اآلخرين والتعامل بخشونة مع الزمالء، وسرعة االستثارة االنفعالية، فيصرخ أحيانا

العادات السلوكية التي تعبر عن قلق هؤالء األطفال منها قضم األظافر إلى  ضافةباال ، يغضب ألتفه األسبابأو  ،سبب

 لحالة من األمان التي كان يعيشها الطفل في مرحلة عمرية سابقة، الالإرادي والتبول 
ً
هو يحن للرجوع و ، والتي تعتبر انعكاسا

ره بمرحلة ممتعة بالنسبة له
ّ
 أو  ،إليها كونها تذك

ً
 من الواقع املوجود حاليا

ً
، طفلوفي ظل هذه الظروف التي عايشها ال، هروبا

تفاقم هذه املظاهر النفسية واالنفعالية التي طرأت عنده والتي قد تترك بصماتها على  ال بد من التدخل لحمايته للحد من

 .(2)شخصيته على املدى البعيد

 
ً
 آثار الحرب االجتماعية واإلقتصادية على األطفال: ثانيا

، هتسببت الحرب في نشوء مشاكل وآثار اجتماعية واقتصادية خطيرة تعرضت لها الشعوب بمختلف فئاته وطوائف 

على  إال أن أثرها االجتماعية، غير مباشرة على جميع فئات السكان داخل املجتمعأو  مباشرة وتظهر هذه اآلثار سواء بشكل

 ، األطفال أكبر
ً
لتالفي  كان ال بد من العمل بشكل حثيث، وهم نواة مستقبل البالد، باعتبار أن األطفال الفئة األكثر تضررا

لذلك نجد أن هنالك جملة من األثار االجتماعية ، ها التي تهدد الحاضر واملستقبلوآثار ، األضرار التي تستهدفهم

عباء وما يتبع ذلك من أ، الناتجة عن الحرب والتي تمس األطفال أبرزها النزوح من منطقة السكن واالقتصادية املباشرة

                                                           

تاريخ التحميل  http://www.amanjordan.org موقع على شبكة االنترنت، األطفال الحروب.. وآثارها النفسية على، محمد اسماعيل حديد -1 

 م.11/8/2017

 على اتفاقيات جنيف باستطالع واسع للمقاتلين  50م بمناسبة مرور 1999وفي هذا الصدد قامت اللجنة الدولية للصليب األحمر عام  -* 
ً
عاما

ايشوها حتى جربة التي عوضحابا الحروب التي يخوضها هؤالء املقاتلون تحت عنوان " الناس والحرب " وتكلم بعض الذين تم استجوابهم عن الت

 من االفتقار
ً
الصدمة لى إ ارتكاب أعمال غير محسوبة العواقبإلى  النضج الذي يدفع األطفالإلى  جندوا وشاركوا في الحرب وهم ال يزالون أطفاال

 حتى بعد انتهاء املعارك.أسعد دياب ومصطفى حسن مص
ً
 تصحيحها والتي تستمر طويال

ً
القانون ، طفى وآخرونالتي ال تمحى وال يمكن عموما

 .286ص، م2005، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 1ج، ي ) آفاق وتحديات (اإلنسانالدولي 

 م.30/8/2017تاريخ التحميل  tagheer.com-http://www.alموقع على شبكة االنترنت ، اآلثار النفسية للحروب لدى األطفال -2 

http://www.amanjordan.org/
http://www.al-tagheer.com/
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 عاية االجتماعية الضعيفة فإن مصير الطفلوفي ظل الر ، أحد األبوينأو  ،وفقدان عائل األسرة لعمله، على األسرة وأفرادها

يكن  وإن لم، دخول عالم التسول لكسب لقمة العيشأو  ،في كثير من األحيان ترك املدرسة واالنخراط في سوق العمالة

 انهيار القيم واملعايير ، إدمان تعاطي املخدرات فاالنحراف واتباع السلوك الغير قويم منها
ً
ومن بين تلك اآلثار أيضا

جتماعية املتصلة بالحق والخير والحالل والحرام أمام عيني الطفل عندما يشاهد أعمال القتل والسرقة والنهب وحمل اال 

وكذا التحاق املئات من األطفال باملليشيات املسلحة التي تعمل على استغالل ظروفهم ، السالح واالستهانة بالنفس البشرية

ب آثارها الغير مباشره على األطفال والتي تتمثل في هدر موارد الدول في سبيل كما أن للحر  .(1)االجتماعية واالقتصادية

وما يرتبط بذلك من تخصيص جانب كبير من هذه املوارد بل من ميزانياتها املخصصة لإلنفاق ، استعدادها لهذه الحروب

ك آثاره بالضرورة على هذه وسيعكس ذل، على الخدمات املختلفة من )تعليم وإسكان ورعاية اجتماعية( ألغراض الحرب

ديم فقد توقفت جميع املنشآت التي تخصص في تق، الخدمات وتلبيتها لالحتياجات املطلوبة أثناء الحرب وبعدها مباشرة

لى إ بتعطيلها من خالل تحويلهاأو  مستشفيات..الخ سواء بتدمير هذه املنشآتأو  خدمات متنوعة لألفراد من مدارس

وإتالف كافة األدوات واألجهزة التعليمية والثقافية املخصصة لتنمية قدرات الفرد واحتياجاته معسكرات إلقامة الجنود 

 .(2)الضرورية

ك ينبغي لذل، باستقراء ما سبق اتضح أن للحرب آثار نفسية واجتماعية واقتصادية تهدد نمو وتطور حياة األطفال 

 لإل
ً
ي إلنساناات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي لتزامعلى الدول األطراف في النزاعات املسلحة أن تقوم طبقا

والخاصة بحماية السكان املدنيين وقت الحرب أن تتخذ التدابير الضرورية الالزمة لحماية ورعاية األطفال الذين يتأثرون 

وأن تقوم  ،ات واالضطراباتالنزاعات املسلحة الداخلية وحاالت التوتر أو  بالحرب سواء كان في النزاعات املسلحة الدولية

األطفال من األماكن التي تدور فيها الحرب والبحث عن املفقودين  بمساعدة اللجنة الدولية للصليب األحمر من أجل إجالء

 من األطفال.

 جهود اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية األطفال وقت الحرب: املبحث الخامس

لى إغاثة ضحايا الحروب والنزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية بمختلف تعمل ع هي منظمة دولية غير حكومية 

د في تقوم بدور الوسيط املحاي، فهي منظمة محايدة مستقلة على املستوى السياس ي والديني واأليدولوجي، أنحاء العالم

 لقواعد القانون الدولي 
ً
ية على حماية حياة اإلنسانا وتقتصر مهمته، (3)ياإلنسانحاالت النزاعات املسلحة والحروب وفقا

كما يجوز لها أن تؤدي أي أنشطة إنسانية أخرى ) كاملعونة والغوث ( لصالح ضحايا ، (4)وكرامة ضحايا النزاعات املسلحة

 لقواعده، ياإلنسانوتعمل على نشر القانون الدولي ، (5)الحرب شريطة موافقة أطراف النزاع
ً
وتقدم الحماية ، ووفقا

                                                           

النترنت مقال منشور على شبكة ا، ندوة عن اآلثار االجتماعية والنفسية للحرب في كلية اآلداب بعدن، اآلثار االجتماعية للحرب على األطفال -1 

 م.5/9/2017التحميل  تاريخhttp://www.alwatanvoice.com، م25/11/251بتاريخ 

تاريخ التحميل  www.holol.net/files/Gaza/index6.htmمقال منشور على شبكة االنترنت ، اآلثار النفسية واالجتماعية للحروب -2 

 م.5/9/2017

 .153 -152ص، لية للصليب األحمرمنشورات اللجنة الدو ، ياإلنسانشريف عتلم محاضرات في القانون الدولي  -3 

ني ( ي دليل التطبيق على الصعيد الوطاإلنسانمن ) كتاب القانون الدولي  ياإلنسانإسماعيل عبد الرحمن األسس األولية للقانون الدولي  -4 

 .20ص، م2003ولى اعداد نخبة من الخبراء املختصين , تقديم احمد فتحي سرور , دار املستقبل العربي ـ القاهرة ـ الطبعة األ 

 م.1949سنة  4ج 10واملادة ، 3ج 9واملادة ، 2ج 9املادة و  1ج 44، 9املواد  -5 

http://www.alwatanvoice.comتاريخ/
http://www.holol.net/files/Gaza/index6.htm
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 من اعتراف دول العالم بحقها في اتخاذ املبادرات , وتستطيع أن تعرض خدمات إبان ضإلى  واملساعدة
ً
حايا الحرب انطالقا

م وبروتوكوالها اإلضافيان. وعلى 1949التوترات الداخلية والقالقل الشعبية وحاالت لم تناولها اتفاقيات جنيف األربع لعام 

واقع عالج الجرحى فحسب , بل في الأو  ت املسلحة مجرد زيارة املحتجزيني ال يعني هذا الدور خالل النزاعااإلنساناملستوى 

 في النزاعات بسبب زيادة الطابع العشوائي للمعارك
ً
إن غالبية النزاعات ( 1)السكان املدنيين هم أكثر الضحايا تضررا

كون ة داخل حدود الدولة حيث تالدينيأو  العرقيةأو  وهي تستهدف باألساس األقليات اإلثنية:املعاصرة هي نزاعات داخلية

 على وجه العموم. ويتزايد فيها استهداف مختلف أطراف النزاع للسكان 
ً
 بين السكان األكثر تضررا

ً
الشرائح األشد فقرا

 هم في الواقع أول ضحايا العنف
ً
 باستراتيجية متعمدة حيث يكون أفراد املجتمع األكثر ضعفا

ً
 ،املدنيين. ويتعلق األمر أحيانا

حماية لى إ تشير تصريحات عدة صادرة عن اللجنة الدولية للصليب األحمر، ا يتعين أن يحظى األطفال برعاية خاصةولهذ

وبمناسبة انعقاد الجلسة غير العادية للجمعية العامة لألمم املتحدة في نيويورك ، األطفال املتضررين من النزاعات املسلحة

أعربت اللجنة الدولية في مداخلتها عن " خالص ، ة أعمال القمة العاملية لألطفالواملكرسة ملتابع 2002مايو/أيار  10و 8بين 

األطفال  تحسن فعلي ملصيرإلى  اتخاذ تدابير صارمة وملموسة تؤديإلى  أمانيها في أن تقود هذه الجلسة غير العادية الدول 

يرة من حيث يمثل األطفال نسبة كب ياإلنسانا وتؤكد اللجنة الدولية هنا على عزمها على متابعة فعالة لنشاطه في العالم،

من أجل توفير أنجح حماية ممكنة لكافة ضحايا الحرب يحظى األطفال بحماية عامة تمنحهم ضمانات  . " املستفيدين منه

ية. و ومثلهم في ذلك مثل كافة املدنيين اآلخرين فإنهم يتمتعون بالحق في احترام حياتهم وسالمتهم البدنية واملعن، أساسية

ْحظر أعمال اإلكراه واإليذاء البدني والتعذيب والعقوبات الجماعية واالقتصاص إزاء األطفال
ُ
إزاء غيرهم من أو  وت

و أ ية لصالح االطفال بصفة خاصة في وقت الحرباإلنسانوتؤدي اللجنة الدولية للصليب األحمر مهامها ( 2).املدنيين

لنزاعات ي املطبق في ااإلنسانوتقوم بالعمل على التطبيق الدقيق للقانون الدولي ، (3)االظطرابات الداخليةأو  الحروب األهلية

وما تقوم به اللجنة الدولية ، (4)املسلحة فهي تسلم الشكاوي بشان أي إخالل مزعوم بهذا القانون وبمساعدة الضحايا

 :غير مباشرأو  األحمر ملساعدة األطفال بشكل مباشر

الخاصة بهم واملالبس فهي تدرك عند تقديم املساعدة الطبية والغذائية لالطفال انه من  توفير االغذية املناسبة -1

 وأن ترتبط أولوية تقديمه بالسرعة التي تتطلبها حالته وهذا، عونا مناسبا بحسب مقدار معاناته اإلنسانالواجب ان يلقى 

ن مبدأ املساواة وهو ثمرة االحساس أخدماته كما حمر باتباعه عند تقديم هو املعيار الوحيد الذي يلتزم به الصليب األ 

 .(5)كبر واعطائهم االولوية في املساعدهأيعني وجوب تركيز االهتمام على املحتاجين بدرجة ، ية والعدالة معااإلنسانب

 أهلهم خاصة في ظلإلى  همية خاصة لصون وحده األسرة وأعادة األطفالأتولي اللجنة الدولية للصليب األحمر  -2

معاناة  وتكافح اللجنة الدولية للتغلب على، وضاع النزاعات الحديثة واملعقدة والتي تتزايد فيها حاالت تفرق شمل األسرةأ

                                                           

ي بين مبادئ الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية , شركة مطابع السودان للعملة املحدودة اإلنساناحمد الدومة رحمة احمد , القانون الدولي  -1 

 .48ص ، م2012, الخرطوم , 

تاريخ  https://www.icrc.orgم على شبكة االنترنت 31/12/2001مقال منشور بتاريخ ، املجلة الدولية للصليب األحمر، طفال والحربأل ا -2 

 م.3/9/2017التحميل 

 .44،ص1984مبادئ الهالل والصليب االحمر ،معهد هنري دونان ،جنيف ، جان بكتيه -3 

 .53،ص 2010ي , جامعة االسراء , االردن , اإلنسانحماية االطفال في القانون الدولي ، صل الطالفحةفي -4 

 .44ص، املرجع السابق، مبادئ الهالل والصليب االحمر، جان بكتيه -5 

https://www.icrc.org/
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االطفال في هذه الحالة. فعمليات البحث ولم شمل العائالت منوط بها للوكالة املركزية للبحث عن املفقودين التابعة للجنة 

ل وفي سبيل ذلك تحص ي وتتابع جميع األطفا، ال الوكالة األطفال الذين ال عائل لهمالدولية للصليب األحمر وتشمل اعم

الذين تفرقوا عن عائالتهم اينما كانوا وتسجل هوية كل واحد منهم عن طريق معرفة اسم كل طفل واسم والديه وعنوانه 

 للبحث عن األهل يشمل اعالن أسماء األهل 
ً
الذين يجري البحث عنهم في مخيمات السابق والحالي كما انها تنش ئ نظاما

 الالجئين وفي االماكن العامة التي يحتشد فيها الناس وإعالن األسماء على موجات االذاعة املحلية والدولية وتوجيه نداءات

ل الهالل األحمر باالضافة لتوصيأو  األهل الذين يبحثون عن أطفالهم لكي يتصلوا بأقرب مكتب للصليب األحمرإلى 

 .(1)العناوين القديمة للوالدينإلى  التي كتبها األطفال الرسائل

3-  
ً
 أو تهماملحرومين من حري االشخاصإلى  الزيارات التي تقوم بها، ومن االنشطة التي تقوم بها اللجنة الدولية أيضا

قوم وهنا ت ،لالسرأو  فقد يتعرض األطفال عند مشاركتهم في األعمال العدائية لالعتقال، معسكرات اسرى الحربإلى 

 للمهمه التي عهدت لها بها الدول األطراف في معاهدات القانون 
ً
اللجنة الدولية للصليب االحمر بزيارة هؤالء االطفال طبقا

فتعمل على ضمان احترام القواعد التي تخول لألطفال ، من اتفاقية جنيف الثالثة 126ي وخاصة املادة اإلنسانالدولي 

 عل
ً
 .(2)قدراتهم املحدودة بحكم سنهم الذي يتطلب اتخاذ تدابير لصالحهم ى ضرورة مراعاةحماية خاصة وتؤكد أيضا

اللجنة  نستطيع أن نقول أن، باستقراء ما تقدم من الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب األحمر تجاه األطفال 

ي وبالتالي تلعب دور مهم في مساعد ضحايا النزاعات املسلحة اإلنسانالدولية للصليب األحمر هي الراعية للقانون الدولي 

ت سواء في حاال  بصفة عامة وحماية األطفال بصفة خاصة وقت الحرب والذي يتمثل في توفير مواد اإلغاثة الغذائية

وبذل ، والدأل وذلك مثل الفصل بين األطفال والكبار وبين البنات وا وتقييم ظروف االحتجاز على املدى الطويلأو  الطوارئ 

 الوقاية من األمراض واإلمداد كما توفر الرعاية الصحية واملتمثل في، الجهود من أجل إطالق سراح األطفال املحتجزين

باإلسعافات األولية. لكن من املالحظ أن املعونة الغذائية والخدمات التي تقدمها اللجنة الدولية للصليب األحمر لضحايا 

 هنا إذا لم يوافق أحد أطراف النزاع، حسب اتفاقيات جنيف أنها تقدمها بموافقة أطراف النزاع الحرب والنزاعات املسلحة

 لذلك نرى ضرورة تعديل نصوص هذه االتفاقيات، في تقديم هذه املساعدات نكون أما كارثة إنسانية من الصعب تفاديها

 افق أحد أطراف النزاع.على أن تصبح تقديم هذه املساعدات في أي زمان وأي مكان حتى لو لم يو 

 الخاتمة

البحث عن أثر الحرب على األطفال ونظام حمايتهم من  من العرض السابق في تناول الدراسة الحالية واملتمثل في

ا ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة واالستشهاد بنتائجه، ي دراسة نظرية تحليلية وصفيةاإلنسانمنظور القانون الدولي 

 ية الدراسة الحالية نبرز أهم النتائج التي توصلت عليها الدراسة وفق اآلتي:وربطها باشكال

 
ً
 النتائج:أوال

ر وقت الحرب ولها آثا ان ماليين األطفال على مستوى العالم اليزالون معرضين لشتى انواع االذى واالستغالل -1

 نفسية واجتماعية واقتصادية تهدد نمو وتطور حياة األطفال.

                                                           

 .54املرجع السابق ،ص، ياإلنسانفيصل الطالفحة، حماية االطفال في القانون الدولي  -1 

 .226،ص2004،دار النهضة العربية القاهرة ،2في السالمة الجسدية ،ط اإلنسانحماية الدولية لحق حسن سعد سند ،ال -2 
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من آثار األعمال العدائية والحماية الخاصة لالطفال التوفر  ه الدراسة ان الحماية العامة للمدنييناتضح من هذ -2

 الحماية الكافية لالطفال.

اللجنة الدولية للصليب األحمر تلعب دور مهم في مساعد ضحايا النزاعات املسلحة بصفة عامة وحماية األطفال  -3

 لعلى املدى الطويأو  سواء في حاالت الطوارئ  وفير مواد اإلغاثة الغذائيةبصفة خاصة وقت الحرب والذي يتمثل في ت

راح وبذل الجهود من أجل إطالق س، وذلك مثل الفصل بين األطفال والكبار وبين البنات واألوالد وتقييم ظروف االحتجاز

 داد باإلسعافات األولية.الوقاية من األمراض واإلم كما توفر الرعاية الصحية واملتمثل في، األطفال املحتجزين

ي تنص على حظر تجنيد ومشاركة األطفال في النزاعات املسلحة سواء كانت اإلنسانالقانون الدولي  أن اتفاقيات -4

 على األطفال
ً
فة تجند والجماعات املتطر  املسلحة إال أن في كثير من البلدان نجد أن املليشيات، دولية أم غير دولية حفاظا

 ي.اإلنساندون مراعاة أحكام ومبادئ القانون الدولي  في صفوفها أطفال

 
ً
 التوصيات: ثانيا

لذلك فانهم جديرون بالحصول على أفضل حماية  واملستقبل الغد باألطفال ألنهم أمل اليوم ضرورة االهتمام -1

وزيادة  وحمايته واالستقرار والعمل على نشر مفاهيم حقوق الطفل وفرص يمكن اتاحتها لهم حتى ينمو في جو من األمان

.
ً
 الوعي بها لدى جميع افراد املجتمع عامة والقوات املسلحة خاصة

م تكن ل ضرورة توفير حماية أكثر فاعلية لألطفال خاصة ونحن نعيش في ظل ظروف يسود فيها نزاعات جديدة -2

، لمفي بعض من بلدان العا والجماعات املتطرفة، مألوفة وغير موجود من قبل مثل ظهور الجماعات واملليشيات املسلحة

  وعلى اللجنة الدولية للصليب األحمر أن تقدم دراسات وتوصيات في هذا الشأن.

ية إلنساناي والسماح لها بتقديم خدماتها اإلنسانضرورة االعتراف بجهود اللجنة الدولية للصليب األحمر في املجال  -3

يوافق أطراف النزاع وفي هذه الصدد نقترح تعديل نص  لصالح ضحايا الحرب وأن تقدم كل تلك الخدمات حتى لو لم

.
ً
 الزاميا

ً
 االتفاقية والتي تنص على أن تقديم هذه املساعدات مقرونة بموافقة أطراف النزاع كي يصبح أمرا

ي هذا وف يجب حظر تجنيد األطفال في القوات املسلحة والجماعات املسلحة واملتطرفة من أجل حماية األطفال -4

عامة  ي والتي تنص على حماية املدنييناإلنسانإضفاء الصفة اإللزامية على كل إتفاقيات القانون الدولي بد من الصدد ال 

 واألطفال خاصة لتكون قابلة للتطبيق على املستوى الدولي الوطني.

 اضرورة تنشيط النواحي اإلعالمية لتبصرة املليشيات املسلحة والجماعات املتطرفة بمفهوم الطفل وحم -5
ً
يته خاصة

 في ظل النزاعات املسلحة.

 نوص ي الباحثين بضرورة البحث والتعميق في موضوعات الطفل وحقوقه باعتبار أن األطفال هم أكثر فئات  -6
ً
أخيرا

 
ً
 بالحرب وألنهم مستقبل املجتمع الدولي. املجتمع تضررا

ً
 وتأثرا
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 قائمة املصادر واملراجع

 
ً
 القرآن الكريم: أوال

 
ً
 غة واملعاجمكتب الل: ثانيا

 م1987، الهيئة املصرية للكتاب، ترتيب محمد خاطر، مختار الصحاح، محمد أبي بكر الرازي  -1

 م1964، القاهرة، دار الكتب املصرية، 12ج، تفسير لقرطبي، محمد القرطبي -2
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 ينساناإلاالنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق األسرى الفلسطينيين في القانون الدولي 
 ، اإلمارات العربية املتحدةأكاديمية شرطة دبي -ر قانون عامماجستي، عبد الرحمن علي إبراهيم غنيم األستاذ

 

 

 

ص
ّ
 ملخ

الكشف عن االنتهاكات النفسية والجسدية لحقوق األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل إلى  تهدف هذه الدراسة 

بيان و  طينيات،الفلساإلسرائيلية، والكشف عن االنتهاكات اإلسرائيلية التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي بحق األسيرات 

دفاع عن حقوق ال املسؤولية القانونية عن االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق األسرى الفلسطينيين، وأوصت الدراسة بضرورة

األسرى  ي والتفاقياته املختلفة التي كفلت حماية حقوق اإلنساناألسرى الفلسطينيين بوجود تفعيل واضح للقانون الدولي 

 االتفاقيتين الثالثة والرابعة، والتي تعتبر ملزمة 1949رأسها اتفاقيات جنيف األربع لعام من خالل موادها وعلى 
ً
م وتحديدا

يل من بهذه القواعد واالتفاقيات، للتقل لتزامومقيدة للدول املتحاربة، وإجبار دولة االحتالل اإلسرائيلي على التقيد واإل

 الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي. لها األسرى  االنتهاكات الجسدية والنفسية املستمرة التي يتعرض

 االنتهاكات النفسية، االنتهاكات الجسدية، التعذيب، العزل، املسؤولية القانونية. :الكلمات املفتاحية

 

 Abstract  

 This study aimed at uncovering the psychological and physical violations of the rights of Palestinian 

prisoners in the Israeli occupation prisons, exposing the Israeli violations committed by the Israeli 

occupation against Palestinian women prisoners, and the statement of legal responsibility for Israeli 

violations of the rights of Palestinian prisoners. The study recommended the need to defend the rights of 

Palestinian prisoners with a clear activation of international humanitarian law and its various conventions 

that guarantee the protection of prisoners' rights through its articles, Yet four Geneva in 1949, specifically 

the third and fourth conventions, which are binding and restricted to the warring States, forcing the Israeli 

occupation state to abide by and comply with these rules and conventions, to minimize the ongoing physical 

and psychological abuse of Palestinian prisoners in Israeli jails. 
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 مقدمة

 للقانون  
ً
 صارخا

ً
ال شّك أّن املمارسات التي تقوم بها دولة االحتالل اإلسرائيلي بحق األسرى الفلسطينيين تعد انتهاكا

بة داخل قهم املكتسحيث تقوم سلطات االحتالل اإلسرائيلية بحرمان األسرى الفلسطينيين من حقو  ي،اإلنسانالدولي 

إتباع سياسة العقاب الجماعي بحقهم، ومحاوالت النيل من كرامتهم وحقوقهم املنصوص عليها في القانون وفي و  السجون،

 لقواعد القانون  1949مواد اتفاقية جنيف الثالثة لعام 
ً
املتعلقة بحماية أسرى الحرب، كما وتعد هذه االنتهاكات انتهاكا

 م، باإلضافة1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  147ي بموجب املادة اإلنسانوالقانون الدولي  اإلنسانالدولي لحقوق 

 ية.اإلنسانمستوى جرائم حرب ضد إلى  أن هذه االنتهاكات تصلإلى 

كما ويعاني األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية ومراكز التوقيف من االزدحام الشديد بسبب سوء أحوال  

من سوء التجهيزات التي تتعلق بأماكن النوم والفرش، حيث يفترش أو  راكز، وعدم فصل البالغين عن القاصرين،هذه امل

، كما ويتعرض األسرى خالل التحقيق ألساليب تعذيب جسدية أو  املوقوفون األرض
ً
ينامون على فرشات رقيقة جدا

 عن فقدان العديد من األسرى حياتهم
ً
، فضال

ً
أثناء وجودهم في أماكن التحقيق نتيجة لهذه األساليب  ونفسية قاسية جدا

 واملمارسات التي يمارسها جيش االحتالل بحقهم.

هذه االنتهاكات التي يصعب حصرها، سنقوم من خالل هذا البحث بتسليط الضوء على مجموعة من إلى  باإلضافة 

 للقانون ا
ً
 صارخا

ً
ة، ومن ثم ي وللمواثيق واملعاهدات الدولياإلنسانلدولي االنتهاكات النفسية والجسدية والتي تمثل انتهاكا

 الحديث عن املسؤولية القانونية عن االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق األسرى الفلسطينيين.

 أهمية الدراسة

 من أهمية املوضوع، حيث تعد مسألة األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل  
ً
تأتي أهمية هذه الدراسة انطالقا

 على االحتالل اإلسرائيلي لألراض ي الفلسطينية هنالك ما يزيد عن  67ائكة ومعقدة فبعد مرور ما يقارب مسألة ش
ً
عاما

عشرة آالف فلسطيني في املعتقالت، منهم الشباب والشيوخ والنساء واألطفال، وتمارس في حقهم أبشع صور التعذيب 

، وبيان ي التي كفلت حقوق لألسرى اإلنسانقواعد القانون الدولي إلى  والتعدي واالنتهاكات اإلسرائيلية الجائرة دون النظر

 املسؤولية القانونية عن االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق األسرى الفلسطينيين.

 أهداف الدراسة

الكشف عن االنتهاكات النفسية والجسدية لحقوق األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل إلى  تهدف هذه الدراسة 

 ة، والكشف عن االنتهاكات اإلسرائيلية التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي بحق األسيرات الفلسطينيات، كما تهدفاإلسرائيلي

 بيان املسؤولية القانونية عن االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق األسرى الفلسطينيين.إلى 

 اإلشكالية

، إذ ي 
ً
عاني منها األسرى واألسيرات الفلسطينيين في تكمن مشكلة هذه الدراسة من خالل تناولها لقضية هامة جدا

سجون االحتالل اإلسرائيلي بشكل شبه يومي، نتيجة ملا يتعرضون له من شتى أنواع التعذيب النفس ي والجسدي، والذي 

 القانون الدولي 
ً
 لحقوقهم، والتي كفلها لها القانون وكافة الشرائع، وتحديدا

ً
 صارخا

ً
من خالل  ياإلنسانيشكل انتهاكا
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 ألحكام القانون، وفي الوقت نفسه 
ً
املعاهدات واالتفاقيات الخاصة بها والتي اعتبرت اهانة األسرى والتنكيل بهم انتهاكا

 منحت األسرى مجموعة من الحقوق ينبغي أن يتمتعوا بها منذ لحظة وقوعهم في األسر.

 منهجية الدراسة

ألنه األنسب ملثل هذه الدراسة حيث يعتمد هذا املنهج استخدمنا في هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وذلك  

، وسنقوم بالحديث عن االنتهاكات 
ً
، ويعبر عنها كيفيا

ً
 دقيقا

ً
على دراسة املشكلة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفا

من ثم التطرق و  النفسية والجسدية التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي في السجون بحق األسرى واألسيرات الفلسطينيين،

 ومن ثم 
ً
 دقيقا

ً
ملسألة املسؤولية القانونية عن االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق األسرى الفلسطينيين، من خالل وصفها وصفا

تحليلها، وسنقوم في هذه الدراسة بجمع املعلومات من الكتب واألبحاث والدراسات السابقة ذات العالقة باملوضوع 

 للخروج بالنتائج.

 ألول املبحث ا

 االنتهاكات النفسية والجسدية لألسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية

إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تحتجز اآلالف من الفلسطينيين في سجونها املتعددة في ظروف قاسية وتعاملهم  

 
ً
، األمر الذي يبصورة مهينة وال إنسانية، وتمارس بحقهم كافة الوسائل والسبل إللحاق الضرر بهم جسديا

ً
ترك أثاره ونفسيا

 السلبية على األسرى خالل فترة االحتجاز وحتى بعد اإلفراج عنهم.

 لبين.مطإلى  ولعرض هذه االنتهاكات بشكل مفّصل بشقيها الجسدية والنفسية سنقوم بتقسيم هذا املبحث 

  االنتهاكات الجسدية:املطلب األول 

د من االنتهاكات الجسدية بحق األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، ترتكب سلطات االحتالل اإلسرائيلي العدي 

 :ومن هذه االنتهاكات ما يلي

 التعذيب:الفرع األول 

تمارس قوات االحتالل اإلسرائيلية من خالل أجهزتها األمنية مختلف أشكال وأنواع التعذيب الجسدي على األسرى  

 أم نساء أم أ
ً
 خالل تنفيذ عمليات االعتقال وأثناء مرحلة التحقيق، ويلعب الفلسطينيين سواء كانوا رجاال

ً
طفال، وتحديدا

جهاز األمن العام اإلسرائيلي) الشاباك( الدور األبرز في عمليات التعذيب املنهجي التي ترتكب ضد األسرى الفلسطينيين من 

 .1قبل محققين محترفين في وسائل وأصناف التعذيب

                                                           

د. عصام عابدين، التعذيب في السجون ومراكز االحتجاز اإلسرائيلية، ورقة قانونية حول" مناهضة التعذيب في املواثيق الدولية والواقع 1 

 .21، ص2012الفلسطيني"، مؤسسة الحق، رام هللا، 
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استخدام القوة الجسدية بشكل متعمد تجاه اآلخرين بهدف إيذائهم وإلحاق أضرار ":ويعرف التعذيب الجسدي بأنه 

آالم وأوجاع ومعاناة نفسية جراء تلك األضرار ومن األمثلة إلى  جسدية بهم، ويكون ذلك وسيلة عقاب غير شرعية مما يؤدي

 .1اللطم"الكي بالنار، و أو  على التعذيب، الرفس باألقدام، الخنق، الضرب باأليدي، الحرق 

إن دولة إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي جعلت التعذيب في إطار القانون وجعلته يستخدم عند الضرورة، وبمعنى  

استخدام إلى  إفساح املجال أمام محققي الشاباك لالدعاء بأن أحدهم قد اضطر آخر تكون دولة إسرائيل عملت على

رارية التي تعني جواز تعذيب األسرى تحت شعار أن املعتقل عبارة عن العنف وأحد وسائل التعذيب بحجة الحماية االضط

قنبلة موقوتة، ويتم التعذيب وفق سياسة منهجية يمارسها جهاز الشاباك اإلسرائيلي وبموافقة الحكومة اإلسرائيلية 

سائل العنيفة ين الستخدام الو أمام املحقق واملستشار القانوني اإلسرائيلي، واملحكمة العليا اإلسرائيلية التي أتاحت املجال

 أثناء استجواب األسرى بحجة الخطر األمني على دولة إسرائيل
ً
 .2واملحرمة دوليا

و أ ويستخدم العدو اإلسرائيلي أبشع وسائل التعذيب ضد األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية كالهز 

ئي، والعزل والضغط النفس ي، والحرمان من النوم، الرجرجة، وتعريض األسرى للبرد والحر، والضرب الجسدي العشوا

والحرمان من قضاء الحاجة، والخنق بالكيس ذات الرائحة النتنة، والتعذيب من خالل التعاقد مع العمالء، والتعذيب 

 .3الجسدي املميت، والتعذيب اللفظي واملعنوي 

 للقانون الدولي  
ً
 ملا جاء في اإلنسانويعد التعذيب انتهاكا

ً
ول لعام اتفاقيات جنيف األربع والبروتوكول اإلضافي األ ي وفقا

 من املواد التي تحظر التعذيب واملعاملة القاسية1977
ً
ة ألإلنسانية والحاطأو  م، حيث تتضمن هذه االتفاقيات عددا

تي جنيف األولى ( من اتفاقي12( املشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع، واملادة) 3بالكرامة بشكل قطعي، وعلى رأسها املادة)

 .4( من االتفاقية الثالثة الخاصة بأسرى الحرب18و 17والثانية، واملادتان) 

م، إال أنها 1991يرى الباحث أنه وبالرغم من توقيع إسرائيل على اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب في عام  

، حتالل والتي ذكرها الباحث في موضع سابقتمارس أشد وأبشع أنواع التعذيب على األسرى الفلسطينيين في سجون اال 

 بها، كما أنها اخترقت اتفاقيات جنيف األربع لعام 
ً
في  1949وبذلك تكون إسرائيل قد اخترقت االتفاقية التي تعد هي طرفا

 ي. اإلنسانمواد مختلفة، وبذلك تكون إسرائيل قد اخترقت القانون الدولي 

                                                           
 مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب. واقع التعذيب في السجون اإلسرائيلية وأثره على املعتقلين الفلسطينيين، الطبعة األولى، دار الشروق1

 .24، ص 2011للنشر والتوزيع، رام هللا، 
متاح على الرابط  .13/1/2018:طالعتاريخ اإل ، 2017مركز الجزيرة للدراسات. معطيات جديدة عن تعذيب األسرى بالسجون اإلسرائيلية، 2

 :التالي

http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/1/27/ 
مر السنوي الخامس، مركز دراسات مظاهرها، أسبابها، جذورها، بحوث املؤت:اإلسرائيلية -د. شريف كناعنة، العنف والعدوانية الصهيونية3

 .447 -445، ص ص 2010التراث واملجتمع الفلسطيني، 
املادة الثالثة املشتركة من :أنظر. و 39، ص 2015مؤسسة الضمير. تقرير انتهاكات حقوق األسيرات واألسرى في سجون االحتالل، رام هللا، 4

( من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة 18، 17يف األولى والثانية، واملادتان ) ( من اتفاقيتي جن12املادة ):أنظراتفاقيات جنيف األربع، و 

-https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary:أسرى الحرب، اللجنة الدولية للصليب األحمر، متاحة على الرابط

law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm  

http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/1/27/
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
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 ية الصحيةاإلهمال الطبي ونقص الرعا:الفرع الثاني

لع على تفاصيل إن من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون هو حق الرعاية الطبية والعالج املناسب، وإن 
ّ
تطبيق  املط

هذا الحق في السجون اإلسرائيلية لألسرى الفلسطينيين يجد أن هناك الكثير من الخروق واالنتهاكات لهذا الحق األساس ي، 

 ملصلحة السجون اإلسرائيلية في قسم خاص لألسرى  وأنه يوجد في كل واحد من السجون 
ً
 تابعا

ً
 طبيا

ً
عيادة طبية ومركزا

 . 1الفلسطينيين، إال أن األسرى الفلسطينيين بعيدين كل البعد عن التمتع بهذا الحق

ويتعرض األسرى لالنتهاكات الصحية منذ اللحظات األولى العتقالهم وأثناء التحقيق معهم، وحتى طيلة فترة  

جازهم وحتى قضاء حكومياتهم، ومن صور اإلهمال الصحي املماطلة والتأخير في تقديم العالج للمحتاجين له، ومن هذه احت

 عدم إجراء العمليات لألسرى املرض ى إال بعد قيام زمالء األسير املريض باالحتجاج
ً
لذي من أجل نقل زميلهم ا الصور أيضا

ناسب لألسرى املرض ى كل حسب مرضه، فالطبيب في السجون اإلسرائيلية املستشفى، وعدم تقديم العالج املإلى  يحتضر

 . 2بكأس ماءأو  هو الطبيب الوحيد في العالم الذي يعالج جميع األمراض بحبة أكامول 

سياسة اإلهمال الطبي واستمرار قوات مصلحة السجون في التنكر إلى  ويعود ازدياد الحاالت املرضية في السجون  

ير الرعاية الصحية الالزمة والفحوصات الطبية الدورية لألسرى، والبيئة السجينة، حيث أن معظم السجون ها بتوفلتزامإل

هي سجون قديمة وال تتفق مع املعايير الدولية من حيث مساحتها وبنائها العمراني، وتنتشر فيها الحشرات والقوارض، وهي 

  .3ذات مناخ قاس ي، واالكتظاظ بسبب ارتفاع أعداد األسرى 

( من اتفاقية 31و 30و 29مواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة في املواد )ومن خالل اإلهمال الطبي تنتهك إسرائيل  

( من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي كفلت حق العالج والرعاية الطبية، وتوفير األدوية 92و 91) املادتينجنيف الثالثة، 

وذلك عكس ما تفعله دولة االحتالل ومصلحة السجون ، 4صات الطبية الدوريةاملناسبة لألسرى املرض ى، وإجراء الفحو 

شهداء من بينهم  208اإلسرائيلية، التي تسببت معاملتها القاسية لألسرى ونقص الرعاية الطبية في استشهاد ما يقارب 

 .5ثمانية شهداء استشهدوا بعد اإلفراج عنهم بسبب اإلهمال الطبي داخل سجون االحتالل

                                                           
، متاحة 2016تقرير حول االنتهاكات التي يمارسها االحتالل الصهيوني بحق األسرى الفلسطينيين في السجون، اإلعالم املركز الفلسطيني، 1

 http://www.alma3raka.net/spip.php?article155&lang=ar:على الرابط

 .13/1/2018:تاريخ اإلطالع
، 2012، رام هللا وزارة شؤون األسرى واملحررين. سياسة اإلهمال الطبي في سجون االحتالل تحصد أرواح األسرى في ظل صمت املجتمع الدولي،2

 .3ص 
 .2، ص 2015. سياسة اإلهمال الطبي املتعمد بحق األسرى واملعتقلين الفلسطينيين، اإلنسانمؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق 3
 :، متاحة على الرابط التالي2009مركز املعلومات الوطني الفلسطيني. األوضاع الصحية لألسرى، 4

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4000 

 .13/1/2018:تاريخ االطالع 

 (، اللجنة الدولية للصليب األحمر، مرجع سابق.31، 30، 29الثالثة، املواد) اتفاقية جنيف :أنظر

 مر، مرجع سابق.(، اللجنة الدولية للصليب األح92، 91اتفاقية جنيف الرابعة، املواد) :أنظر
، متاحة على الرابط 2016صالح، األسرى املرض ى في سجون االحتالل شهيد تلو شهيد، موقع دنيا الوطن، عقل 5

 .13/1/2018:تاريخ االطالع https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/09/29/417428.html:التالي

http://www.alma3raka.net/spip.php?article155&lang=ar
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4000
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/09/29/417428.html
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 املرض ى ير  
ً
ى الباحث أن اإلهمال الطبي وسياساته املختلفة التي تتبعها إسرائيل مع األسرى الفلسطينيين وتحديدا

، ومن ثم وفاتهم في أغلب األحيان، ويرجع السبب في ذلكإلى  منهم، مما يؤدي بهم
ً
لى إ أوضاع صحية خطيرة ومتردية جدا

زيادة تدهور لى إ لعالج األسرى املرض ى، كما أن غياب اللوازم الطبية يؤديافتقار السجون اإلسرائيلية للطاقم الطبي الكافي 

 األوضاع الصحية لألسرى.

 االنتهاكات النفسية:املطلب الثاني

لم يكتف االحتالل اإلسرائيلي باالنتهاكات الجسدية لألسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، وإنما توسع باالنتهاكات  

 الضغط النفس ي على األسرى، ومن هذه االنتهاكات ما يلي: نتهاكات نفسية هدفها زيادةحتى أصبح يمارس عليهم ا

 الحرمان من الزيارات واملراسالت:الفرع األول 

هنالك اآلالف من األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي املمنوعين من زيارة أهاليهم ألسباب أمنية تحددها مصلحة  

ألسرى من لم يرى أهله منذ ما يقارب األربع سنوات، وتستخدم سلطات االحتالل هذا السجون اإلسرائيلية، وهناك من ا

األسلوب لعقاب األسرى والتالعب بمشاعرهم والتأثير على معنوياتهم كمحاولة فاشلة لكسر إرادة الصمود والتحدي التي 

ة من نية مشددة ومعقدة، وتكون الزيار يتمتع بها األسرى الفلسطينيين، وحتى إن سمح لهم بالزيارة فيواجهون إجراءات أم

 .1سماع صوتهم بشكل واضحأو  خالل الحاجز الزجاجي الذي يمنع األسير من مالمسة أصابع أهله وأبنائه

ول الفلسطينيين من الحص ويؤكد ذلك على أن دولة االحتالل تقوم بخرق للقانون الدولي من خالل حرمانها لألسرى  

ية، حيث أن حق األسير في الحصول على زيارات عائلية هو حق كفلته املواثيق واالتفاقيات على حقهم في الزيارات العائل

( من اتفاقية جنيف 116في املادة) و (،71في املادة)  1949الدولية، ولقد تم تحديد ذلك في اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

( أنه يحق لألسير أن يبقى على اتصال 92و 37املادتين) الرابعة، كما توضح قواعد األمم املتحدة الدنيا ملعاملة السجناء في 

ادئ ذلك فقد شددت مجموعة املبإلى  من خالل استقباله للزيارات، باإلضافةأو  أصدقائه من خالل املراسالتأو  مع عائلته

لحصول االسجن على حق األسير في أو  املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز

 .2على الزيارات العائلية تحت ظروف وقيود معقولة

 العزل :الفرع الثاني

يستخدم أسلوب عزل املعتقل بشكل مكثف مع أغلب األسرى، حيث يتم وضع املعتقل في مراكز التحقيق في زنزانة  

 عن باقي الزنازين وعن مكاتب املحققين، بحيث يمنع املعتقل من سماع أي ص
ً
ية أحد رؤ أو  وت حوله،صغيرة وبعيدة جدا

 يسلمه الطعام من تحت الباب، وبهذه 
ً
إال الشرطي الذي يحضر له الطعام، ويمنع الشرطي من الحديث مع املعتقل وأحيانا

                                                           
واالتفاقيات  ياإلنسانابتسام عناتي، انتهاكات إدارات السجون اإلسرائيلية تجاه األسرى الفلسطينيين والعرب من منظور القانون الدولي 1

 . 4، ص 2009(، السودان، 5الدولية، مجلة حريات، عدد)
األسرى واملعتقلين وزيارات السجون، مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق . عائالت اإلنسانمؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق 2

 . 4، ص 2014، رام هللا، اإلنسان

دولية للصليب (. اللجنة ال116، املادة) 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام :أنظر(، ثم 71، املادة) 1949اتفاقية جنيف الثالثة لعام :أنظر

 األحمر، مرجع سابق.
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الحالة يبقى املعتقل يتحدث مع نفسه لفترات طويلة، ويتم استخدام هذا األسلوب مع األسرى الجدد وأصحاب القضايا 

 .1الثقيلة

السجون داخل دولة االحتالل، وبذلك تقطع صالتهم بعائالتهم إلى  سرى الفلسطينيين منذ لحظة نقلهميبدأ عزل األ  

 للمواد) 
ً
( 126 -117للمواد) و  ،1949( من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 98 -82ومع املجتمع الخارجي، ويشكل العزل انتهاكا

تأديبية إزاء أي أو  تتخذ إجراءات قضائية لحاجزة الحق في أن، والتي منحت للدولة ا1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

األوامر، إال أن دولة إسرائيل تقوم بعزل األسرى كنوع من الضغط أو  اللوائحأو  أسير حرب يقترف مخالفة لهذه القوانين

زل املشار إليه أ العالنفس ي والتعذيب للضغط عليهم وإضعاف قوتهم، وبذلك تكون دولة إسرائيل مخالفة لنص املادة وملبد

 .2من خاللها

 االنتهاكات في مجال الشعائر الدينية وحرية العبادة:الفرع الثالث

عندما يبدأ االعتقال وفي الفترة األولى منه تبدأ عملية التحقيق والتي يصاحبها حرمان األسرى من تأدية شعائرهم  

لنفس ي والجسدي ضدهم ومن هذه املمارسات الربط بممارسة الضغط ا الدينية وصلواتهم، حيث تقوم إدارة السجون 

و أ استمرار مدة التحقيق في أوقات الصالة، وال يسمح لألسير الحق في الحصول على املاء من أجل الوضوءأو  الطويل

 ما يقوم املحققون ب
ً
ب سالوصول لدورات املياه للتجهيز للصالة، كما أنه ال يتم اإلفصاح لألسير عن جهة القبلة، وغالبا

أي و أ وشتم القيم الدينية لألسير وممارسة االهانة ألقدس املعاني التي يعتقد بها األسير، وال يسمح لألسير بامتالك القرآن

 .3كتب دينية في هذه الفترة

كما تنتهك سلطات االحتالل حق األسرى الفلسطينيين في العبادة وممارسة شعائرهم الدينية، في حين توفر رجل دين  

 للمصلين املسلمينيهودي و 
ً
 للصالة للمعتقلين اليهود، فإنها ال تخصص أي مكانا

ً
جل دين، وقد املسيحيين، وال أي ر أو  مكانا

أن مصلحة السجون اإلسرائيلية تفرض الغرامات على األسرى إذا ما إلى  أشار وزير شؤون األسرى واملحررين الفلسطينيين

 .4ل األقسام لعد األسرى وجدوا يؤدون الصالة خالل قيام املصلحة بدخو 

 للقانون الدولي  
ً
 مباشرا

ً
 ملا جاء ي، وذلك و اإلنسانوتعد االنتهاكات في مجال حرية العبادة وممارسة الشعائر انتهاكا

ً
فقا

 .19495( من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 34في املادة) 

                                                           
، 2010عاهد أبو غلمة، مقاومة االعتقال، الطبعة األولى، شركة مؤسسة األيام للطباعة، رام هللا، و  عبد الناصر عيس ىو  رغوثي،د. مروان الب1

 .121ص 
.، 1، ص 2015. عزل األسرى واملعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل، رام هللا، اإلنسانمؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق 2

(، اللجنة الدولية 126 -117، املواد:) 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام :أنظر(، و 98 -82، املواد ) 1949ف الثالثة لعام اتفاقية جني:أنظرو 

 للصليب األحمر، مرجع سابق.
، 2013مركز أسرى فلسطين للدراسات. تقرير حول االنتهاكات التي يمارسها االحتالل الصهيوني بحق األسرى الفلسطينيين في السجون، 3

 .14ص
 .70مرجع سابق، ص  فراس أبو هالل،4
 (.34اتفاقية جنيف الثالثة، املادة ) :أنظر5
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موعات من األسرى بشكل انفرادي في وتصعد إدارة السجون اإلسرائيلية من إجراءاتها العقابية وتقوم بحبس مج 

الزنازين، وتضع العقبات أمام حرية ممارسة الشعائر الدينية وقراءة القرآن بصوت مرتفع، وتمنع الصالة الجماعية وصالة 

( من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث تضع الدولة 86التراويح في ساحات القسم إال ما ندر، وهذا يخالف ما نصت عليه املادة) 

 كانت عقيدتهم، األماكن املناسبة إلقامة شعائرهم الدينيةالح
ً
 .1اجزة تحت تصرف األسرى أيا

 االنتهاكات في مجال حق التعليم والثقافة والترفيه:الفرع الرابع

 تعمل قوات االحتالل اإلسرائيلية على محاربة وعرقلة الجهود املعنية بالتعليم وإدخال الكتب التعليمية بكل مراحلها 

السجون، ورفضت توفير القاعات والصفوف الدراسية، وعاقبت كل من يقوم بالدروس واملحاضرات، ومنعت دخول إلى 

أو  ةمؤسسات تعليميأو  جامعاتأو  الكتب املنهجية واملجالت واألبحاث والدراسات العلمية، ومنعت االلتحاق بأي مدارس

شبال القاصرين، ومنعت األدوات والقرطاسيات واأللواح، أكاديمية، ومنعت إيجاد معلمين من األسرى الفلسطينيين لأل 

 .2وقامت بالكثير من الخطوات التي تهدف لتجهيل األسرى وعدم االستفادة من أوقاتهم

ي في مجال التعليم والثقافة والترفيه، حيث أنها تخالف أحكام االتفاقية اإلنسانوتنتهك إسرائيل القانون الدولي  

 ملا جاءت به املادة ) ، حي1949الثالثة لعام 
ً
 .3(38ث يعتبر ذلك مخالفا

 االنتهاكات اإلسرائيلية اليومية:الفرع الخامس

هناك بعض األمثلة على االنتهاكات اليومية التي تحدث في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وهي على سبيل املثال ال  

 الحصر، منها:

 
ا
 سياسة التفتيش العاري :أوال

ية التي تقوم بها سلطات االحتالل هي سياسة التفتيش العاري، والتي تعد شكل من أشكال اإلذالل من االنتهاكات اليوم 

التي يمارسها االحتالل ضد األسرى الفلسطينيين، والتي تعتبر منافية لجميع ما ورد في األعراف والقوانين الدولية، حيث يتم 

ر نوعات، وخالل عملية التفتيش العاري تؤخذ مالبس األسيتكبيل األسير بالقوة وتعريته بحجة التفتيش والبحث عن مم

 ليتعرض لسخرية أفراد الشرطة، وفي بعض األوقات تتم التعرية الجماعية لعدد من األسرى في وقت 
ً
للفحص ويترك عاريا

 .4واحد

 على األسيرات، فقد كشفت األ  
ً
يرة املحررة سوال يقتصر التفتيش العاري على األسرى الرجال فقط وإنما يطبق أيضا

كفاح عفانة عن مخاطر التفتيش العاري لألسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل، معربة عن خشيتها من أن تكون 

                                                           
 /safsaf.com-http://www.al:، متاحة على الرابط التالي2015عبد الناصر فروانة، معاناة األسرى تتفاقم في رمضان، موقع الصفصاف، 1
، متاحة على الرابط 2016نة، األوضاع التعليمية لألسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، مركز األسرى للدراسات، حمدو د. رأفت 2

 http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=27754:التالي
 (، اللجنة الدولية للصليب األحمر، مرجع سابق.38، املادة) 1949م اتفاقية جنيف الثالثة لعا:أنظر3

 
 . 13، ص 2014في بريطانيا. واقع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، بريطانيا،  اإلنساناملنظمة العربية لحقوق 4

http://www.al-safsaf.com/
http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=27754
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غرف التفتيش العاري كمائن لألسيرات من خالل وجود كاميرات خفية بفعل التكنولوجيا الحديثة يتم من خاللها تصوير 

 .1السجون املفروضة في السجون املركزيةاألسيرات وهن في عري تام بسبب إجراءات 

 لقواعد القانون الدولي  
ً
 صارخا

ً
ئ املعاملة ي التي نصت على احترام مباداإلنسانويعتبر التفتيش العاري لألسرى انتهاكا

 من خالل املادة الثالثة املشتركة بين اتفاقياأو  ية وعدم اهانة األسرى اإلنسان
ً
جنيف  تاملساس بكرامتهم، وبدا ذلك واضحا

 .3م1977( من البرتوكول اإلضافي األول لعام 75الفقرة الثانية من املادة ) و  ،2م1949األربع لعام 

 
ً
 البوسطة:ثانيا

ون، املحكمة والتنقل بين السجإلى  البوسطة هي طريقة من طرق تعذيب األسرى التي يتلقاها األسير أثناء الذهاب 

سلطات االحتالل، وتسمى النخشون ويتسم أفراد هذه الفرقة بالغلظة  وتتولى عملية النقل فرقة خاصة من فرق أمن

 حتى جواربه عدة مرات خالل 
ً
والقوة وإتقان أسوأ أساليب اإلذالل، كالتفتيش أثناء عملية النقل، حيث يفتش األسير عاريا

واألصحاء،  تفريق بين املرض ىالضرب املبرح، وال يتم الإلى  اليوم الواحد، ويصاحب هذه العملية سيل من الشتائم قد يصل

 .4وكبار السن واألطفال من األسرى خالل املمارسات العنيفة 

ب قضاء حاجته في مالبسه بسبإلى  وذكرت وزارة األسرى واملحررون أنه أثناء نقل أحد السجناء في البوسطة أضطر 

عتداء عليهم وأهانتهم بطريقة وحشية رفض قوات النخشون والسماح له بقضاء الحاجة، وأن أغلب األسرى الذين يتم اال 

شعور لى إ قضاء الحاجة، باإلضافةأو  خالل عمليات النقل، وال يسمح لألسرى خالل النقل لساعات طويلة بتناول الطعام

. وتتناقض البوسطة مع أحكام اتفاقيات 5األسرى بالخوف والقلق بسبب نقل جنائيين خطرين في نفس سيارة البوسطة

 .6(127ن خالل املادة ) جنيف الرابعة م

 
ً
 املحاكم:ثالثا

تمتنع املحاكم العسكرية اإلسرائيلية عن تطبيق تعليمات القانون الدولي بالرغم من أن القوانين الدولية تلزم الدول  

املحتلة بتطبيقها، ومن املستحيل أن تتمكن هيئة دفاع من دحض االتهامات أمام محاكم االحتالل، وحسب اإلجراءات 

ن يتم للمحاكم العسكرية، ومن ضمنهم األشخاص الذي نية التي تطبقها إسرائيل على الفلسطينيين فإنهم يخضعون القانو 

 .7اعتقالهم على خلفية قضايا مدنية عادية كحوادث السير التي يتورط فيها إسرائيليون 

                                                           
بط ، متاح على الرا2016وزارة األسرى واملحررين. التفتيش العاري كمائن االحتالل لألسيرات، 1

 http://mod.gov.ps/wordpress/?p=504:التالي
 اللجنة الدولية للصليب األحمر، مرجع سابق.، 1949املادة الثالثة املشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع لعام :أنظر2
 اللجنة الدولية للصليب األحمر، مرجع سابق.(، 2/ 75م، املادة) 1977البروتوكول اإلضافي األول لعام :أنظر3
وزارة شؤون األسرى واملحررين. البوسطة رحلة عذاب.. وحدات نحشون وميتسادا آلة قمع في السجون واملعتقالت اإلسرائيلية، رام هللا، 4

 .2، ص 2012
متاحة على ، 2016وزارة األسرى واملحررين. نقل األسرى في البوسطة......رحلة معاناة قاسية، 5

 .13/1/2018:تاريخ االطالع http://mod.gov.ps/wordpress/?p=498:الرابط
 اللجنة الدولية للصليب األحمر، مرجع سابق.(، 127، املادة) 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام :أنظر6
 .1، ص 2012اإلسرائيلي غطاء عنصري في محاكم عسكرية جائرة، رام هللا، وزارة شؤون األسرى واملحررين. القضاء 7

http://mod.gov.ps/wordpress/?p=504
http://mod.gov.ps/wordpress/?p=498
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فإن الكثير  التهم والرد عليها، لذلكوال تسمح دولة االحتالل اإلسرائيلي للمحامين وموكليهم بأخذ الوقت الكافي لدراسة  

فرض 
ُ
 مشددة ت

ً
من األسرى ال يدركون طبيعة التهم املوجهة ضدهم وال يعرفون تفاصيلها، كما تفرض دولة إسرائيل قيودا

موكليهم لى إ موكليهم لتوفير الدفاع عنهم، ويتعرض املحامون الذين يستطيعون الوصول إلى  على قدرة املحامين على الوصول 

 وعقبات كثيرة خالل زيارتهم للمعتقلينإلى  مراكز االعتقالفي 
ً
 .1املهانة ويواجهون ظروفا

ي بوضوح، حيث أن دولة إسرائيل ال تطبق ما نصت عليه اإلنسانوهنا يظهر انتهاك دولة إسرائيل للقانون الدولي  

 .2ة العادلة لألسرى م والتي تتعلق باملحاكم1949( من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 107 -105املواد) 

 
ً
 العقوبات الجماعية والغرامات املالية :رابعا

 في محكمتي عوفر وسالم العسكريتين  
ً
صعدت سلطات االحتالل سياسة فرض الغرامات املالية في املحاكم وتحديدا

سرى ض على األ التي أصبحت قاعاتها لنهب أموال األسرى من خالل فرض الغرامات املالية الكبيرة عليهم، كما أنها تفر 

خصم مبالغ من حساب أو  منع زيارات األهالي واملحامينأو  ساحة الفورةإلى  كالحرمان من الخروج عقوبات جماعية

. وتتعارض هذه السياسات مع اتفاقية جنيف الرابعة من 3سحب املستلزمات الشخصية منهمأو  الكانتين الخاص بهم،

 .4(143 ،125، 124، 107خالل املواد ) 

الباحث أن االنتهاكات النفسية التي تستهدف األسرى في السجون اإلسرائيلية يكون لها آثر كبير على نفوس  يرى  

دنى في أماكن ال يتوفر بها أ إهانتهم تحطيم إرادتهم وكسر نفوسهم، وإذاللهمإلى  األسرى، حيث تهدف هذه االنتهاكات

 ية.اإلنسانمقومات الحياة 

 
ً
 يلية لألسيرات واملعتقالت في السجون اإلسرائيليةاالنتهاكات اإلسرائ:خامسا

( فتاة قاصر في سجني هشارون والدامون في ظروف حياتية صعبة، 15( أسيرة بينهم) 64تعتقل سلطات االحتالل)  

 للتقرير نصف السنوي الصادر عن هيئة شؤون األسرى واملحررين لعام 
ً
، وقد شهد النصف األول من 2016وذلك وفقا

الي عمليات اعتقال تعتبر األعلى منذ عدة سنوات بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، وكان من ضمنهن أسيرات العام الح

تعرضن إلطالق نار على يد قوات االحتالل أثناء االعتقال وما زلن يعانين حتى اآلن، كما تعاني األسيرات من نقلهن عبر عربة 

دية حارة في الصيف وباردة في الشتاء، تستغرق عملية النقل خاللها ثالثة العالج وهي عربة حديأو  املحاكمإلى  البوسطة

 .5اكتظاظ غرفهن جراء حمالت االعتقال املستمرةإلى  أيام بين الذهاب واإلياب، باإلضافة

وال تقدم إدارة السجون وجبات طعام كافية املعتقالت، مما يدفعهن لالعتماد على الكانتين لسد احتياجاتهن من  

 لكل أسيرة، وترفض  1000إلى  ام والشراب ومواد النظافة الشخصية وغيرها من املستلزمات التي تصلالطع
ً
شيكل شهريا

                                                           
 .5املرجع السابق، ص 1
 (، اللجنة الدولية للصليب األحمر، مرجع سابق.107 -105م، املواد) 1949اتفاقية جنيف الثالثة لعام :أنظر2
 .5ابتسام عناتي، مرجع سابق، ص3
 اللجنة الدولية للصليب األحمر، مرجع سابق.(، 143، 125، 124، 107واد) ، امل1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام :أنظر4
 .4، ص2016صادر عن مؤسسات األسرى،  2016هيئة شؤون األسرى واملحررين. تقرير نصف سنوي لعام 5
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إدارة السجن السماح لألسيرات الفلسطينيات بشراء الدفيات من الكانتين، وال تسمح لهن بشراء أكثر من بطانية واحدة، 

 .1قهن مما يفاقم من سوء أحوالهن الصحيةوتمارس قوات مصلحة السجون سياسة اإلهمال الطبي بح

وتتبع قوات االحتالل مع األسيرات الفلسطينيات سياسة التفتيش العاري، وفي هذا الصدد كشفت األسيرة املحررة  

فلسطينية  أن كل أسيرة:هيام البايض عن إجبار السجانات في املعتقالت الصهيونية لهم على التفتيش العاري، حيث قالت

خرج من السجن تجبر على التفتيش العاري من قبل الشرطيات، وفي حال رفضت األسيرة هذا اإلجراء يدخل تأو  تدخل

اري في غرفة التفتيش العإلى  الغرفة مهددين بإرغامها على التفتيش العاري بالقوة وحضورهم مما يضطر األسيرةإلى  الرجال

 .2مغلقة بحضور مجندة واحدة فقط

دولة االحتالل تمارس العنف ضد األسيرات الفلسطينيات من خالل العديد من الوسائل التي  وبناء على ما سبق، فإن 

يجرمها ويحظرها القانون الدولي، حيث تستخدم دولة االحتالل العنف في عمليات نقل األسيرات بين أماكن اعتقالهن 

الدنيا ملعاملة السجناء والتي تنص على  من القواعد النموذجية 45ومراكز التحقيق واملحاكم، وهذا ما حظرته القاعدة 

 ال أو  أنه "يجب أن ُيحظر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية واإلضاءة،
ً
بأية وسيلة تفرض عليهم عناء جسديا

 .3ضرورة له"

عاملة وفيما يتعلق باحترام كرامة األسيرات والحفاظ على شرفهن، فقد نصت املادة األولى من املبادئ األساسية مل 

على أن" يعامل كل السجناء بما يلزم من االحترام لكرامتهم املتأصلة  45/111السجناء حسب قرار الجمعية العامة رقم 

، كما أن قواعد القانون الدولي كفلت للمعتقالت الحق في زيارة أهاليهم وأطفالهن لهن بشكل دائم، حيث 4وقيمتهم كبشر"

ة ملعاملة السجناء على أن "يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية باالتصال بأسرته من القواعد النموذجي 37نصت املادة 

 5وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه على فترات منتظمة وباملراسلة وبتلقي الزيارات على السواء"
ً
، كما يعتبر ذلك انتهاكا

 .6م1949( من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 14ي في املادة ) اإلنسانلحقوق األسيرات التي نص عليها القانون الدولي 

ومن خالل ما سبق يرى الباحث أن القانون الدولي كفل مجموعة من الحقوق لألسيرات الفلسطينيات، إال أن  

سلطات االحتالل ضربت بهذه القوانين عرض الحائط، حيث أن ظروف االعتقال التي تعيشها األسيرات في السجون ال تعبر 

ي واملواثيق ناإلنساقبل مصلحة السجون اإلسرائيلية، وال تراعي حقوق املرأة التي أكد عليها القانون الدولي عن االحترام من 

 التفاقيات القانون الدولي 
ً
 صريحا

ً
ي إلنساناالدولية، وما تقوم به قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد األسيرات يمثل انتهاكا

 ومبادئه.

 

                                                           
 .5، ص 2015. األسيرات واملعتقالت، رام هللا، اإلنسانمؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق 1
 .62، ص2009، 268يرات لدى العدو الصهيوني، مجلة البيان، عدد نائل نخلة، األس2
 .7، ص2016. االنتهاكات ضد األسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل اإلسرائيلي، غزة، اإلنسانمركز حماية لحقوق 3
 دولية للصليب األحمر، مرجع سابق.(، اللجنة ال1املبادئ األساسية ملعاملة السجناء، املادة):أنظر4
 (.37املبادئ األساسية ملعاملة السجناء، املادة) :أنظرا

 اللجنة الدولية للصليب األحمر، مرجع سابق.(، 14، املادة) 1949اتفاقية جنيف الثالثة لعام :أنظر6
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 عن االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق األسرى الفلسطينيين املسئولية القانونية: املبحث الثاني

في هذا املبحث سيتم الحديث عن املسئولية القانونية الدولية نتيجة انتهاك دولة االحتالل اإلسرائيلي لحقوق األسرى  

 الفلسطينيين، وسنوضح هذه املسئولية والعقوبات الناتجة عنها من خالل املطلبين.

 ملسئولية القانونية مفهوم ا:املطلب األول 

تعد املسؤولية الدولية بمثابة الجزاء القانوني الذي يرتبه القانون الدولي على عدم احترام أحد أشخاص هذا القانون  

اته الدولية، لذلك فإن املسئولية الدولية تشمل جانب الدولة التي تعتبر شخص القانون الدولي الرئيس ي، واملنظمات لتزامإل

عتراف لها بالشخصية القانونية الدولية في حدود نطاق املبادئ واألهداف التي أنشأ من أجلها القانون من الدولية بعد اال 

و أ مدعى عليها، وذلك بسبب األضرار التي تلحقها باألشخاص الدولية األخرى أو  حيث تمتعها بالحق في أن تكون مدعية

بها وسبق لها أن صادقت عليها فإنها تتحمل املسؤولية الدولية  تلحق بمصالحها، فإذا أخلت الدولة بأحكام معاهدة هي طرف

 .1بتعويض الدولية التي لحقها ضرر بسبب االنتهاك الذي قامت به لتزامالناشئة عن هذا اإلخالل، ويجب عليها اإل

 الثة على أنالخاصة بقواعد الحرب البرية املسؤولية الدولية من خالل مادتها الث 1907وعرفت اتفاقية الهاي لعام  

الطرف املحارب الذي بأحكام االتفاقية يلتزم بالتعويض إن كان لذلك محل ويكون مسئوال عن كل األفعال التي تقع من 

 .2أفراد قواته املسلحة

 يجرمه القانون الدولي التعويض عن 
ً
 بأنها:نظام قانوني يترتب بموجبه على الدولة التي ارتكبت عمال

ً
وعرفت أيضا

تترتب قبل الدولة مسؤولية دولية إذا أخلت بأحد واجباتها، فإذا كان اإلخالل أو  لحق بالدولة املعتدى عليها،الضرر الذي ي

بواجب أدبي فال تتبعه سوى مسؤولية أدبية ال جزاء لها، أما إذا كان اإلخالل بواجب قانوني قامت قبل الدولة مسؤولية 

 .3قانونية

مساس و أ لقانون الدولي قيام املسؤولية الدولية للدول في حال وقع منها أي إخاللومن القواعد املستقرة والثابتة في ا 

اتها القانونية الناشئة عن انضمامها للمعاهدات الدولية، وفي حل حدث اإلخالل تثار املسؤولية الدولية وتكون في إلتزامب

 :4حالتين هما

 
ً
ون الدولي على عدم إتيانها من قبل الدول، مثل شن قيام الدولة بارتكاب أفعال وتصرفات تنص قواعد القان:أوال

 عدوان مسلح على دول الغير.

 
ً
 ألحكام وقواعد القانون الدولي في حال إهمال وتقصير أشخاص القانون الدولي في :ثانيا

ً
إثارة مسؤولية الدول طبقا

 تصرفات تلزمهم قواعد القانون الدولي بواجب وضرورة القيام بها.أو  القيام بأعمال

الدولية عند القيام بانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الذي يثار بناًء عليه مبدأ أو  وتنشأ املسؤولية القانونية 

املسؤولية، وبناًء عليه فإذا ما لم تكن الدول األطراف في اتفاقيات جنيف ملزمه بوضع حد النتهاكات االتفاقية، فإنها ملزمة 

                                                           
 .94، ص2012(، 48 د. عادل عثمان، املسؤولية القانونية عن الجرائم الدولية دراسة في حالة املوقف األمريكي، مجلة دراسات دولية، عدد)1
 (.3، املادة) 1907اتفاقية الهاي لعام :أنظرا

 .187، ص 2015القسم األول، الطبعة الثانية عشر، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  -د. علي أبو هيف، القانون الدولي العام3
 .127، ص 2015لي، رام هللا، وزارة التربية والتعليم العا القانونية،و  الدليل املرجعي للمفاهيم واملصطلحات الحقوقية4
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بأنها مخالفات جسيمة وتندرج ضمن جرائم الحرب، ففي حالة وقوع مخالفة جسيمة ينبغي  بالرد على االنتهاكات التي تعرف

مقترفي  املحاكمة على أن يختار الطرف املتعاقد بين مالحقةأو  التسليمإلى  تطبيق مبدأ املسؤولية العتباره مبدأ قانوني يدعو

 باألمر تسليمهم لكي يتولى محاكمأو  محاكمتهمإلى  هذه املخالفات الجسيمة
ً
تهم طرف سام متعاقد، على أن يكون معنيا

 .1بشرط أن تتوافر لدى الطرف السامي أدلة كافية ضد هؤالء األشخاص

( 147( ) 130( ) 51( ) 50وتورد كل اتفاقية من اتفاقيات جنيف األربع قائمة باملخالفات الجسيمة من خالل املواد)  

( والفقرتان الثالثة والرابعة من 11ل هذه القائمة الفقرة الرابعة من املادة) على الترتيب من اتفاقيات جنيف األربع، وتكم

بأن التقصير في أداء عمل واجب  ، كما يرد نص صريح1977( من البرتوكول األول امللحق باتفاقيات جنيف لعام 85املادة ) 

ضافي األول، كما تتحمل األطراف املتعاقدة ( من البروتوكول اإل 86األداء قد يشكل مخالفة وانتهاك جسيم من خالل املادة) 

 مسؤولية إدراج تلك األحكام سارية املفعول في الوقت الراهن ضمن تشريفها الوطني، ويكون ذلك من خالل سن قوانين لها

 .2بإدراجها كما هيأو 

رت نطاق ولي، قد حصيرى الباحث أن املسؤولية القانونية التي تترتب على االنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الد 

، كما لتزاماملسؤولية الدولية في الدولة فقط، وافترضت أن هذه املسؤولية ال تنشأ إال في حال قامت الدولة باإلخالل باإل

 للغير.
ً
 ولكنه سبب ضررا

ً
 أنها قد تنشأ إذا كان الفعل الذي أقدمت عليه الدولة مشروعا

 االنتهاكات التي ترتكبها بحق األسرى الفلسطينييناملسؤولية الدولية إلسرائيل عن :املطلب الثاني

م، لذلك يترتب عليها املسؤولية 1967توصف إسرائيل بأنها قوة احتالل حربي في األراض ي الفلسطينية املحتلة سنة  

 ابشقيها املدني والجنائي، حيث تقع عليها املسؤولية املدنية من خالل التعويض عن كافة األضرار الناجمة عن عدوانه

املستمر، أما املسؤولية الجنائية فتتحقق من خالل محاكمة األشخاص املسئولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد 

 .3ية من أفراد قواتها املسلحة واملستوطنيناإلنسان

( الصادر عن الجمعية 181ها بقرار التقسيم رقم) إلتزامكما أن أساس املسؤولية الدولية إلسرائيل تنشأ عن عدم  

 من جهة الشعب الفلسطيني على اعتبار أنه صادر من طرف ال 1974مة لألمم املتحدة عام العا
ً
 باطال

ً
، والذي يعد قرارا

يملك الحق في السيادة على فلسطين، كما أنه يتناقض مع نصوص ميثاق األمم املتحدة التي أكدت على منع التهديد 

 اال أو  استعمالها ضد سالمة األراض يأو  باستعمال القوة
ً
 أساسيا

ً
ستقالل السياس ي ألية دولة، إال أن هذا القرار يعتبر سندا

 .4إلقرار املسؤولية الدولية إلسرائيل حيث أنها قبلت القرار وأعلنت عن قيام دولتها بموجبه

لذلك فإن محاسبة إسرائيل على االنتهاكات الجسيمة التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام، واألسرى  

( من النظام األساس ي 75طينيين بشكل خاص، تكون من خالل التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تشير املادة) الفلس

إصدار أحكام ضد الجناة تتعلق بجبر األضرار التي تلحق باملجني عليهم بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد إلى  للمحكمة
                                                           

 .46ي وآليات تطبيقه، مرجع سابق، ص اإلنسانالعزازي، القانون الدولي نبيل 1
 .315 -314ي، مرجع سابق، ص اإلنساند. محمد الشاللدة، القانون الدولي 2
، 2009ونة للدراسات واالستشارات، بيروت، سامح خليل الوادية، املسؤولية الدولية عن جرائم الحرب اإلسرائيلية، الطبعة األولى، مركز الزيت3

 .23ص
 .23املرجع السابق، ص4



 2018  يناير:   26 العدد   - الخامسالعام  -مجلة جيل حقوق اإلنسان 

 

  

2018©  جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي   

 

  94 

( على إنشاء 79، كما نص النظام األساس ي للمحكمة من خالل املادة) 1راالعتبار، كما حددت املحكمة نطاق ومدى األضرا

صندوق استئماني لصالح املجني عليهم وأسرهم من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص املحكمة، كما ويعتمد هذا 

ن مالصندوق على مساهمات الدول األعضاء وعلى األموال التي تحصل عن طريق املحكمة في الجرائم التي تدخل ض

 .2اختصاصاتها

ومن الجدير بالذكر أن املحكمة الجنائية الدولية تختص بالنظر في الجرائم واالنتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق  

 في هذه املحكمة ومصادقة 
ً
األسرى الفلسطينيين على اعتبار أن هذه الجرائم جرائم حرب حتى وإن لم تكن إسرائيل طرفا

كون ذلك في حال قام مجلس األمن الدولي بإحالة هذه الجرائم للمحكمة على اعتبار أنها تمس على النظام األساس ي لها، وي

املحكمة الجنائية الدولية عدة مرات بهدف فتح تحقيق في جرائم إلى  األمن والسلم الدوليين، حيث توجه الفلسطينيين

 في الجرائم اإلسرائيلية ال
ً
، إال أن 2009 -2008تي ارتكبت في قطاع غزة عامي الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضدهم وتحديدا

الفلسطينيين قوبلوا بالرفض على اعتبار أن السلطة الفلسطينية آنذاك لم تكن دولة معترف بها لذلك ال يحق لها التقدم 

 .3بهذا الطلب

، أصبح 2012ام يرى الباحث أنه وبعد أن أصبحت فلسطين دولة معترف بها في الجمعية العامة لألمم املتحدة في ع 

باستطاعتها التوجه بتقديم طلب رسمي للمحكمة الجنائية الدولية ملحاسبتها على االنتهاكات الجسمية التي ارتكبتها وما زالت 

ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، إال أنها ما زالت ضعيفة وذلك لسببين، حيث أن املحكمة الجنائية الدولية ال تترافع عن 

، بمعنى أن جميع االنتهاكات التي قامت بها دولة االحتالل اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في مرحلة القضايا بأثر رجعي

هذا من جهة، ومن  2009 -2008ما قبل الدولة لن يتم النظر فيها ومن ضمنها الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة عام 

غوطات بسبب توجهها للمحكمة الجنائية الدولية من قبل جهة أخرى تتعرض دولة فلسطين للعديد من التهديدات والض

 الواليات املتحدة األمريكية التي تهدد القيادة الفلسطينية بقطع املساعدات واملعونات عنها، مما 
ً
الدول العظمى وتحديدا

 يجعلها تتراجع عن قرار التوجه للمحكمة في كل مرة.

اإلسرائيلية تواجهها العديد من العقبات والتحديات، سواء كانت  ومن هنا يمكننا القول إن عملية مالحقة الجرائم 

 :4مدنية، ومن هذه العقبات ما يليأو  جنائية

وذلك بسبب االنقسام التشريعي وصدور قانون خاص في :عدم وجود قانون موحد ملالحقة الجرائم الدولية .1

جلس التشريعي موقع من رئيس السلطة الوطنية قطاع غزة غير مطبق في الضفة الغربية، وبدون قانون موحد صادر عن امل

 يحدد قواعدها وأحكامها.

                                                           
 (.75النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، املادة) :أنظر1
 (.79النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، املادة) :أنظر2
 .168د. عبد هللا أحجيلة، مرجع سابق، ص و  د. عامر فاخوري3
وسامر موس ى وآخرون، الوالية القضائية الفلسطينية الواقع وآفاق مالحقة املجرمين الدوليين، مؤسسة الضمير،  ابر جرادةد. عبد القادر ص4

 .13 -12، ص2013رام هللا، 
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حيث أن محاكمة قادة إسرائيل عن :االنقسام الداخلي الفلسطيني يعيق قدرة النظام القانوني على التدخل .2

 على وحدة الجهاز القضائي وعطل عمل املجلس التشر 
ً
عي يجرائمهم ال مستقبل لها في ظل االنقسام الذي أثر سلبا

 الفلسطيني.

فقلة الخبرة القانونية والقضائية تعتبر معيق داخل ال يمكن االستهانة به، :ضعف القدرة القانونية والقضائية .3

ئي خبرات قانونية متعددة في مجال القانون الجناإلى  حيث أن العمل في مجال مالحقة املهتمين بارتكاب جرائم دولية تحتاج

 ي، وغيرها.اناإلنسالدولي والقانون الدولي 

تتطلب طبيعة التحقيق القضائي في الجرائم الدولية تعيين مختصين في هذا املجال :ضعف القدرة املالية .4

يمة ألجل مكان ارتكاب الجر إلى  واستقدام خبراء لتقديم االستشارات املختلفة، كما تتطلب انتقال السلطات القضائية

 توفير مبالغ مالي طائلة التخاذإلى  ل وسماع الشهود، ويحتاج هذا األمرإجراء الكشف واملعاينة وجمع املعلومات والدالئ

 اإلجراءات الالزمة.

بدون معرفة الناس بحقوقهم يفقدون أصواتهم التي تمكنهم باملطالبة :نقص الوعي لدى ضحايا الجرائم الدولية .5

جرائم ة مؤثرة للغاية يفتقر إليها ضحايا البحقوقهم ومواجهة االنتهاكات اإلسرائيلية املستمرة، فإدراك الحقوق تعتبر أدا

 اإلسرائيلية.

 ما يلي
ً
 :1ومن العقبات أيضا

فغياب التعاون القضائي بين سلطات الدولة مكان ارتكاب الجريمة :ضعف تنظيم التعاون القضائي الدولي .1

مية في أعلى شخصيات الرسوالدولة القائمة باملتابعة برفض استقبالها للجان التحقيق خاصة عندما يتعلق التحقيق بال

 مستويات الدولة.

يعتبر التواطؤ العاملي واإلقليمي على عدم استعمال الفلسطينيين حق :تحكم الدول العظمى في مجلس األمن .2

املالحقة الجنائية الدولية من الدول واملنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس األمن من أهم األسباب التي تعرقل الفلسطينيين 

 صالحية مجلس األمن في وقف التحقيقإلى  من الوصول 
ً
ة بدون املحاكمأو  العدالة القضائية الجنائية الدولية، وتحديدا

 الهيمنة اإلسرائيلية على صناع القرار على املستوى الدولي.إلى  سقف زمني باإلضافة

 

 الخاتمة

لي ية التي يقوم بها االحتالل اإلسرائيحاول الباحث من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على االنتهاكات اإلسرائيل 

تجاه األسرى الفلسطينيين واألسيرات الفلسطينيات املأسورين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، ومن ثم الحديث عن 

بالحديث عن املسؤولية  االنتهاكات النفسية والجسدية التي تمارس تجاههم، كما قام الباحث من خالل هذه الدراسة

 يل عن االنتهاكات التي ترتكبها بحق األسرى الفلسطينيين.الدولية إلسرائ

                                                           
، 2016(، 1د. عبد القادر صابر جرادة، اإلشكاليات القانونية لدى مالحقة إسرائيل عن جرائمها في فلسطين، مجلة اإلدارة والسياسية، عدد)1

 .621ص
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، أصبح باستطاعتها 2012كما أنه وبعد أن أصبحت فلسطين دولة معترف بها في الجمعية العامة لألمم املتحدة في عام  

ا زالت ترتكبها مالتوجه بتقديم طلب رسمي للمحكمة الجنائية الدولية ملحاسبتها على االنتهاكات الجسمية التي ارتكبتها و 

 بحق الشعب الفلسطيني.

 نتائج الدراسة

 ضرورة الدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين بوجود تفعيل واضح للقانون الدولي إلى  توصلت الدراسة

ي والتفاقياته املختلفة التي كفلت حماية حقوق األسرى من خالل موادها وعلى رأسها اتفاقيات جنيف األربع لعام اإلنسان

 االتفاقيتين الثالثة والرابعة، والتي تعتبر ملزمة ومقيدة للدول املتحاربة، وإجبار دولة االحتالل اإلسرائيلي  م1949
ً
وتحديدا

ها ل بهذه القواعد واالتفاقيات، للتقليل من االنتهاكات الجسدية والنفسية املستمرة التي يتعرض لتزامعلى التقيد واإل

 الل اإلسرائيلي.الفلسطينيين في سجون االحت األسرى 

 أنه من الضروري وجود لجنة رقابية دائمة في األراض ي الفلسطينية املحتلة تلزم إسرائيل إلى  توصلت الدراسة

العمل و  ي، على أن تكون تحت رقابة مجلس األمن الدولي،اإلنسانوالقانون الدولي  اإلنسانبتطبيق املعايير الدولية لحقوق 

 .ذيب، وذلك للحد من التعذيب الذي يتعرض له األسرى الفلسطينيين في سجون االحتاللعلى تطبيق اتفاقية مناهضة التع
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  سياسة اإلهمال الطبي املتعمد بحق األسرى واملعتقلين اإلنسانمؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق .
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  عدد 21ي وآليات تطبيقه، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، مجلد إلنسانانبيل العزاري، القانون الدولي ،
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 ياإلنساندور اإلعالم في نشر القانون الدولي 
 طالب ماجستير بمعهد الدوحة للدراسات العليا، تخصص إعالم ودراسات ثقافية عادل خالدي

 الجزائر–وطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم بالجزائر العاصمة متحصل على املاستر من املدرسة ال

 

 

 

 

 ملخص 

ي، منطلقا من إشكالية رئيسية يتمحور حول اإلنسانيتناول البحث موضوع اإلعالم ودوره في نشر القانون الدولي 

ق قانوني، ة اإلعالمية من منطلي ومكانة هذا الخير في األجنداإلنساناآلليات التي يعتمدها اإلعالم في نشره للقانون الدولي 

الصحفي في هذه العملية باعتباره القائم بالعملية االتصالية وأحد أساساتها، ليلقي أو  لتتطور ملحاولة ابراز دور اإلعالمي

 . ياإلنسانالبحث الضوء على أهم العراقيل والتحديات التي تواجه اإلعالمي خالل نشره للقانون الدولي 

 .ياإلنسانالعمل  –النزاعات  -ي اإلنسانالقانون الدولي  -اإلعالم :الكلمات املفتاحية

 

 

Abstract 

The study deals with the subject of the media and its role in the dissemination of international humanitarian 

law, starting from a major problem that revolves around the mechanisms adopted by the media in 

disseminating international humanitarian law and placing this good on the media agenda from a legal point 

of view to develop the attempt to highlight the role of the media or journalist in this process as the initiator 

of the communication process And one of its foundations, to shed light on the most important obstacles 

and challenges facing the media during its publication of international humanitarian law. 

Keywords:Media - International Humanitarian Law - Conflict - Humanitarian Action 
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 ــةمقدمــ

ية املرّوعة واملآس ي الشخصية للعنف والحرب. ويقع القدر األكبر من اإلنسانما زال املاليين يتجّرعون مّر التبعات "...  

تهدف ي. فالهجمات غير املبررة التي تساإلنسانية وانتهاكات القانون الدولي اإلنسانمعاناتهم ُمحّصلة انتهاكات حقوقهم 

  ي تسفر عن تعطيل أعمال اإلغاثة وتفاقم أوضاع املدنيين".اإلنسانالعاملين في املجال 

ليرد عن  بجنيف، اإلنسانهكذا استهل السيد بيتر ماورير*، كلمته خالل الجلسة الرابعة والثالثون ملجلس حقوق 

ليعبر  ربة اإلرهاب،ي أمام واقعية صور الدمار التي تلي الصراعات والحروب ومحااإلنساناآلراء التي تنادي بفشل القانون 

عن ثقته في صالحية هذه القوانين التي كانت نتاج خبرات إنسانية مشتركة من أجل إحالل السالم في العالم. وإن دل ذلك 

ي الدولي في العالم، إذيعد أحد املحاور الرئيسية التي ترتكز عليها املنظمات اإلنسانعلى أهمية دور القانون فهو يدل 

اف الدولية توعية مختلف األطر إلى  ومية في سعيها لضمان السالم، بالعمل علىضمان تطبيقه والسعيالحكومية وغير الحك

واملحلية بقواعده ولوائحه، ونشره من أجل ضمان احترام حقوق األقليات واملستضعفين في بؤر التوتر والنزاعات، خاصة 

اآلليات التييستعان بها لذلك،نجد اإلعالم بشقيه  الداخلية منها، بما يضمن التخفيف من ضخامة آثارها السلبية، ومن

ق ثقافة ية في أنشطتها ويساعدها في تمرير رسائلها، وخلاإلنسانالتقليدي والجديد كأحد أبرز الوسائل التي تساند املنظمات 

ما يسهم في ب، والحمالت التوعية للمواطنين، ونقل األخبار اإلنسانقانونية في مختلف املناطق، بفضح انتهاكات حقوق 

 استجابة الدول لألزمات والكوارث.

 الدولي؟ ياإلنسانوهذا ما تحاول هذه الورقة البحثية تناوله في تساؤلها املحوري عن دور اإلعالم في نشر القانون 

عريف به، تي الدولي ودور اإلعالم في الاإلنسانالقانون و  أين يتفرع عنه عدد من اإلشكاالت الفرعية املرتبطة بماهية اإلعالم

 واألخطار التي تواجه الصحفيين واإلعالميين أثناء القيام بواجباتهم في أماكن الصراع.

، درس التاريخ والقانون الدولي في برن أين تحصل على 1956*السيد بيتر ماورير، ولد في مدينة تون بسويسرا عام 

 لجنة الدولية للصليب األحمر.درجة الدكتوراه، تقلد عدة مناصب ديبلوماسية، ويشغل حاليا رئيس ال

I-  ي اإلنسانماهية اإلعالم والقانون الدولي 

I-1- :تعريف اإلعالم 

خالل الستينات عبر العالم مارشال ماكلوهان، عن التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم، خاصة في مجال 

يز القطاعات وتحييد الحدود بين االتصاالت بقوله أن العالم أصبح "قرية كونية" نتيجة التداخل الذي أصبح يم

الدول،والذي كان نتيجة ثورة اتصاالت عاملية، أفرزت هي األخرى ظواهر أخذت الطابع العاملي على غرار اإلعالم، حيث 

تحوللظاهرة اجتماعية بامتياز ترتبط بمختلف الفواعل االجتماعية على املستوى الداخلي والخارجي، وهو ما جعل 

له يتناولونه في عديد من األدبيات الفكرية مقدمين له العديد من املفاهيم، إذ كل باحث ينطلق من  األكاديميين يقدمون 

وعي عن " التعبير املوض: العالم األملاني توجروت،حيث يعرف اإلعالم بكونه ومن بينهم تخصصه في ذلك،أو  وجهة نظره
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مجردا من امليول واألهواء غير متحيز قائما على أساس التجربة عقلية الجماهير واتجاهاتها، إذ البد أن يكون اإلعالم صادقا و 

 .1الصادقة"

 قسمين:إلى  أمام التطور التكنولوجي والبحث اإلعالمي في املجالتمتقسيم اإلعالم

  إعالم التقليدي، ويقصد به مختلف املؤسسات املتخصصة واملرتبطة بالعمل اإلعالمي، والذي يدخل ضمنه كل

لى إ بة واإلعالن والتصوير والسينما، ومؤسسات البث من راديو وتلفزيون وغيرها، كما يحيلنا املصطلحالصحافة املكتو :من

اإلنتاج الثقافي واملادي لهذه املؤسسات والتي تبوب في مختلف التصنيفات على غرار األخبار، األفالم، الجرائد، 

 .2الفيديوهات، الكتب

 ات كاإلعالم الرقمي، واملعلوماتي، والتفاعلي، فمثال نجد ليستر قد إعالم جديد، ويطلق عليه العديد من التسمي

عرفه بأنه:" مجموعة تكنولوجيات االتصال التي تولدت من التزاوج بين الكمبيوتر والوسائل التقليدية لإلعالم، والطباعة 

 .3والتصوير الفوتوغرافي والصوت والفيديو."

حورية للعمل اإلعالمي، أين يضطلع بنقل أخبار الكوارث ومجرياتها ي بمختلف قضاياه مادة ماإلنسانيعتبر العمل 

ومختلف الصراعات والسياسات املنتهجة الحتوائها. ومن أبرز األعمال البحثية في املجال كتاب نقل األخبار عن 

ئة اإلذاعة سلة لهياملجاعات واملساعدات ووسائل اإلعالم، الذي يتناول تجربة املؤلفة سوزان فرانكالتي عملت مرا:الكوارث

، ودور اإلعالم في التأثير على الحكومات الغربية 1984البريطانية، حيث تناولت البعد اإلعالمي لكارثة املجاعة في إثيوبيا عام 

أثير ي، خاصة وأنه يقترن بتاإلنسان. والكتاب يعبر عن خالصة نهائية تعبر عن تداخل اإلعالم مع املجال 4في تعاملها مع األزمة

أثناء  ياإلنسانصورة، والتي تعادل ألف كلمة اعتبارا للمقولة السائدة، بل تعداه ليصبح جزء من عمليات التدخل ال

الكوارث، بما يضمن التوثيق للعملية وتحديد عمليات التسويق بما يضمن الحصول على املنح والدعم املالي للمنظمات 

 ياسات واستراتيجيات مع املجتمعات املحلية.مستوى االعتماد عليه لنشر سإلى  ية، لينتقلاإلنسان

I-2-  ي:اإلنسانالدولي تعريف القانون 

ميثاق هيئة األمم املتحدة عام إلى  حيث يرجع البعض نشأته هو أحد فروع القانون الدولي العام الحديثة نسبيا،

عة القواعد التي تحكم العالقات م، تعرفه اللجنة الدولية للصليب األحمر،بأنه جزء من القانون الدولي وهو مجمو 1945

ي القواعد معاهدات، وكذلك فأو  بين الدول. والقانون الدولي متضمن في االتفاقيات املوقعة بين الدول سواء كانت اتفاقيات

 .العامة والقوانين العرفية والتي تصبح ملزمة قانونا بحكم ممارسة الدول لها

املسلحة إال أنه ال ينظم استخدام الدولة فعليا للقوة إذ أن ذلك ينظمه  ي على النزاعاتاإلنسانيطبق القانون الدولي 

في حين يعرف األستاذ الدكتور عمر سعد الـلـه هذا 5جزء هام من الفانون الدولي املنصوص عليه في ميثاق األمم املتحدة.

                                                           
 .10(، ص 1994دار الفجر للثقافة والعلوم اإلسالمية، :)القاهرة اإلعالم اإلسالمي في مواجهة اإلعالم املعاصر،عبد هللا قاسم الوشلي،  -1

Routledge, 2009), 09.:(London and New York A Critical Introduction:New MediaMartin Lister et al.,  -2 
 .31( ص 2008دار الشروق، :، )عماناإلعالم الجديد املفاهيم والوسائل والتطبيقاتصطفى،صادق عباس م -3
 .185، ص (2014) 7ع، مجلة سياسات عربيةاملجاعات واملساعدات ووسائل اإلعالم"، :نقل األخبار عن الكوارث:منى زياد، "مراجعة كتاب -4
 :2017ديسمبر  5ي"، تم االسترجاع من الرابط التالي يوم اإلنسانلي اللجنة الدولية للصليب األحمر، "ماهية القانون الدو  -5

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/legal-fact-sheet/humanitarian-law-factsheet.htm 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/legal-fact-sheet/humanitarian-law-factsheet.htm
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حماية الحقوق املتأصلة في لى إ الدولي العام تهدف قواعده العرفية واملكتوبة القانون بأنه "فرع من فروع القانون 

 ."1البشر األفراد والجماعات واألقليات والشعوب والتي ال يتسنى بغيرها العيش عيش طبيعة

ن ، واملقصود به أن ضمان فاعلية القواعد ال يكو لتزامي هو اإلاإلنسانومن أهم الشروط التي ترتبط بالقانون الدولي 

 السلم أيضا.  فتراتإلى  ث ال يختص العمل به في أوقات الصراع فقط بل يتعداهاالدول بتطبيقه واحترامه، حي إلتزامإال ب

 1977، وال البروتوكول الثاني لعام 1949رغم أن قانون النزاعات املسلحة الداخلية من اتفاقيات جنيف األربع لعام 

يات املادة األولى املشتركة من اتفاق ي، إال أناإلنسانيتضمن مادة صريحة تتعلق بإلزامية الدول الحترام القانون الدولي 

، التي تنص على "ضرورة احترام االتفاقية والعمل على تطبيقها." جعلت منه نصا ملزما للدول 1949جنيف األربع لعام 

ه أحد تساؤالتنا وهو الغاية من نشر إلى  ي، يحيلنااإلنسان. لكن الحديث عن إلزامية احترام القانون الدولي 2باحترام القواعد

واالعتماد على مختلف الوسائل لضمان التعريف به على غرار اإلعالم، ما دام يتمتع بهذه الصفة، وهو ما يعبر عن وجود 

العديد من املعوقات التي تحيل وتمنع تطبيقه، خاصة وأن الزامية القانون وضمان احترامه ال يقتصر على الدولة فقط بل 

.مع ذلك فهو معلوم 3جماعات متعارضة، وهو ما يضفي عليه شمولية أكبرو  يتعدى ليشمل مختلف أطراف النزاع من دول 

التصادم :اي لعدة اعتبارات أهمهاإلنسانأن أبرز فروع القانون الدولي، التي تعاني من إشكاليات التطبيق هو القانون الدولي 

نتقائية في ن واالزدواجية في املعايير واال بين قوة القانون وقوة األطراف املتنازعة، والتي ترتبط بتقاطعات السياسة والقانو 

. فنجد 4التطبيق على الصعيد الدولي، أما على الصعيد الداخلي فنجد غياب مجاالت التعريف والتوعية به ونشره وتدريسه

فئة الضعيفة، لاعتبارا لذلك االنتهاكات التي تتعرض لها األقليات غالبا ال يتم توثيقها وال متابعتها باعتبار املعتدى عليه هي ا

مثال ذلك االنتهاكات التي تتعرض لها أقلية الروهينجا في ميانمار والتي عرفت سكوتا دوليا إال مؤخرا أين أعطي لها حيز من 

التناول اإلعالمي الذي سمح بتعرية القضية وإظهارها للرأي العام، والتي تعبر حقا عن أهمية اإلعالم في فضح االنتهاكات 

 للدول واألطراف املتنازعة. وتغيير السياسات

II-  ي:اإلنسانمقاربة اإلعالم ودوره في نشر القانون الدولي 

II- 1-  ي:اإلنسانأهمية اإلعالم كآلية لنشر القانون الدولي 

اعتبارا ملا سبق تكتس ي عملية نشر القانون الدولي، في أوساط املدنيين وأطراف النزاع أهمية كبيرة، لذلك تسعى 

ن أل  التعريف به، خاصة في األوساط املدنية وأال يقتصر على األوساط العسكرية فقط،إلى  يةاإلنسانات مختلف املنظم

ي ي، لكن هنالك العديد من العقبات، والتي تكمن فاإلنساناملجتمعات املحلية أصبحت فاعل رئيس ي في العمل أو  السكان

                                                           
ارا، )رسالة ماجستير، جامعة جد ،"اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسانالعالقة بين القانون الدولي فادي منير إبراهيم خرطبيل، " -1

 ترجاعها من قاعدة بيانات املنهل.. تم اس12ص  ،(2011
(، تم استرجاعها من 2008تير، جامعة حسيبة بن بوعلي، "، )رسالة ماجسياإلنسانالتنفيذ الدولي للقانون الدولي غنية بن كرويدم، " -2

 قاعدة بيانات املنهل.
، املجلد املجلة الدولية للصليب األحمري وحماية ومساعدة ضحايا الحرب"،اإلنسانطونيبفنر، "آليات ونهج مختلفة لتنفيذ القانون الدولي  -3

 .43(، ص 2009) 874، ع91
(، 2014) 4، عاإلنسانمجلة جيل حقوق ي بين األهمية والخطورة"، اإلنسانقته بالقانون الدولي عبد الحكيم بوجاني، "اإلعالم وعال -4

 .232ص
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، وهنا يظهر اإلعالم من خالل خصائصه التي تسمح بالتوجه 1ععملية النشر منها عدم تجانس الفئات املكونة لشرائح املجتم

ملختلف الفئات املجتمعية بتنوع وسائله من راديو وتلفزيون وصحف وحديثا شبكات التواصل االجتماعية التي تتيح 

 التواصل مع الجميع.

فاعل رئيس ي  ماعية، أصبحتفي حين الطفرة التي يعيشها العالم في فتراته الحديثة، واملعنونة بعصر الشبكات االجت

ي، حيث أصبحت تطغى على الحياة اليومية للفرد، بكونها جزء ال اإلنساني ككل ونشر القانون الدولي اإلنسانفي العمل 

باملائة  35مليار مستخدم أي ما يقارب  2.5يتجزأ من يومياته، إذ ارتفع معدل مستخدمي األنترنيت في العالم ليصل نحو 

باملائة من مستخدمي األنترنيت  70، في حين كشف تقرير عن موقع نيلسين أونالين أن 2013هذا عام  من سكان املعمورة

 johnيستخدمون الشبكات االجتماعية أي ما يعادل ثلثي مستخدمي اإلنترنيت فالعالم، وهو ما عبر عنه جون بوربانك "

burbank"عية جزءا رئيسيا من التجربة العاملية على شبكة"أصبحت الشبكات االجتما:، املدير التنفيذي للموقع بقوله 

جانب آليات العمل اإلعالمي التي ساهمت في العملية من خالل النشر التوثيقي للحقائق املدعمة إلى  ،هذا2األنترنيت"

تدهور ي املاناإلنسبالبراهين، وخلق أجواء للحوار والنقاش حول القضايا املصيرية للسكان، وتقديم صورة جلية عن الوضع 

 في مناطق النزاع.

II- 2-  ي:اإلنسانالسند القانوني لإلعالم في نشره القانون الدولي 

ل يرتبط ية والحكومية فقط، باإلنساني الدولي ال يقتصر على املنظمات اإلنسانعلى غرار الرائج فالترويج للقانون 

من جهة مللقاة عليها كونها ناقل للخبر، وللمعلومة، و أيضا من جهة باملؤسسات اإلعالمية التي تعي ثقل مكانتها ومسؤوليتها ا

أخرها بحق يكفله لها قانونيا القانون الدولي نفسه، الذي اعترف للصحافيين واإلعالميين بحرية اإلعالم والتعبير في كل 

الصورة ضوء بالظروف واألوقات سيما االستثنائية منها، أين يعظم بالذات دورها، أثناء النزاعات والحروب، بتسليط ال

والصوت والقلم على ما يحدث من أجل حماية املستضعفين. هذا الحق القانوني جعل وسائل اإلعالم شريك للمنظمات 

، وألدل على ذلك الدعوات التي يشهدها بلد هش كهايتي 3ياإلنسانية والفواعل الدولية في مهمة نشر القانون الدولي اإلنسان

باملائة من سكان هايتي يملكون راديو،  94عقاب تحقيق أنجزته وكالة ميديا سكوم، أن في سن قانون منظم للصحافة على أ

وسط ارتفاع كبير ملعدالت األمية في البلد، لكن التحقيق أبرز غياب أي مضامين نقدية تحاول معالجة مشاكل البلد، وغياب 

ة طالب للجهات الرسمية بضرورة خلق صحافتدريب ملمارس ي مهنة الصحافة في البلد، وهو ما عبر عنه صحفيو البالد بم

تعالج املشاكل االجتماعية وتعمل على إرساء منظومة قانونية وتجمع بين الجميع وفق أسس املواطنة، وأن الرهان يقع على 

 .4اإلعالم من أجل النهوض بالبلد

                                                           
 مجلة الفقه(، "اآلليات الوقائية لحماية املدنيين في النزاعات املسلحة الداخلية على الصعيد الوطني"، 2012فاطمة الزهراء عربوز، ) -1

 ن قاعدة بيانات املنهل.(، تم استرجاعها م2016) 47، ع والقانون 
 4. ع اإلنسانمجلة جيل حقوق ي"، اإلنسانرحيمة الطيب عيساني، "فعالية أدوات وسائط اإلعالم الجديد في التعريف بالقانون الدولي  -2

(2014.) 
حقوق مجلة جيل ل، يفيضوءالعوملةوالتغيرات الدولية املعاصرة"اإلنسانخالد بوزيدي، "دوروسائالإلعالمفيالتعريفبالقانونالدولي -3

 .348(، ص 2014)4ع، اإلنسان
 .23(،ص 2010، )مجلة رسالة اليونيسكوألفونس روبينسون، "الصحافة الهايتية املنعطف الكبير"،  -4
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 ي وقواعده، القضيةساناإلنمن بين أبرز األمثلة أيضا على مساهمة اإلعالم في نشر وتوعية السكان بالقانون 

الفلسطينية، حيث تقدم وسائل اإلعالم مساحات من أعمدة الصحف ملجمل النشاطات والفعاليات التي تنفذ من قبل 

ية خصوصا في أوقات حظر التجول، بل وتنقل أخبار مختلف الورشات الفنية والتعليمية التي تقوم بها اإلنساناملنظمات 

دها في محاولة فك أسرى الحرب واملساجين الفلسطينيين في املعتقالت اإلسرائيلية، حتى تنقل جهو و  يةاإلنساناملنظمات 

" بسبب  :العراق كان بحاجة هو اآلخر لإلعالم وهو ما عبر عنه الدكتور نعمان الهيتي، في مقال نشرته صحيفة عراقية أنه

رة عراف والتقاليد" هذا التصريح أدلى به بعد فتغياب األمن وارتباك الحياة تجري علنا، وخلف الكواليس أحداث منافية لأل 

نون إعالم ينقل للعالم االنتهاكات التي تحدث للقاو  من االجتياح األمريكي للعراق، أين اختلطت األمور في ظل غياب صحافة

 .1ي الدولي في البلداإلنسان

II- 3-  ي:اإلنسانمسؤولية اإلعالمي اتجاه العمل 

ي، لتكون له القدرة على معرفة املعلومات املصرح بها من غيرها اإلنسانك ثقافة العمل يشترط على الصحفي أن يمتل 

أكثر  التخفيف منها، فيكون بعمله ذو بعد إنسانيأو  وأهم األحداث التي يجب التركيز عليها في تقاريره بما يساعد حل األزمة

املنكوبة يسبق املنافسة والعمل على الحصرية  الدفاع عن املستضعف وحشد الجهود ملساعدة املناطقألن  منه إعالمي

 التي تقتضيها أبجديات العمل اإلعالمي.

املنظمات الحقوقية الدولية ورغم الجانب اإليجابي لإلعالم لم تغفل إمكانية استعماله بما يثير النزاعات ويؤججها 

ما سات السليمة، والتي تم ايرادها ضمنيا بأكثر، لذلك فرضت مجموعة من القوانين الرادعة والتي تقيد العمل وفق املمار 

لصالح الكراهية العرقية عبر عدد من أو  يضمن املصلحة العامة على املصلحة الخاصة، وكذا منع الدعاية لصالح الحرب

، وبعث اتفاقيات بهدف ترقية حقوق 1948املواثيق، فقد اتخذت األمم املتحدة عدة قرارات تدين استخدام الدعاية، عام 

، لذلك فاإلعالمي تقع على عاتقه 19782ومناهضة العنصرية والعزل العنصري والتحريض على الحرب عام  نساناإل

ية لعملة املنهي، ونوقشت هذه املسألة بعد زلزال شرق آسيا الذي تسبب في سقوط أكثر من اإلنسانمسؤولية تجاه األبعاد 

بل إشكاالت كانت مطروحة من قإلى  بشكل عارض، ليضاف هذاألف قتيل لكن الصحافة العربية والعاملية مرت عليه 280

التقليل من حجم الخسائر البشرية، خاصة في النزاعات طويلة األمد، وكذا موقف الحياد على غرار أو  على غرار إخفاء

ي منها، ساناإلنملف الصحراء الغربية أين يتعمد اإلعالمي عدم الخوض في املسائل غير املفصول فيها فما بالك بالجانب 

ومن جهة نفس املوضوع تجده متناول إعالميا موازاة مع موقف الدولة وأقصد اإلعالم املغربي والجزائري بما يضمن 

استمرار التمويل الحكومي لهذه املؤسسات اإلعالمية في كال البلدين،ليبقى الشعب الصحراوي يتأرجح بين كفتيهما، أيضا 

ص مللف السجناء السياسيين وسجناء الرأي وغيرها من امللفات السياسية التي تعنى معضلة تجاهل اإلعالم العربي بالخصو 

ية، كل هذا يطرح إشكالية التوظيف السياس ي لإلعالم في فترات النزاع التي تعري الوسائل اإلعالمية اإلنسانبها املنظمات 

 ية.اإلنسانوتظهر نقصها أمام مسؤولياتها 

 

                                                           
 .36 -35(، ص2005)31. ع ياإلنسانمجلة ي". اإلنساناإلعالم والعمل :أحمد عبد املجيد، زكي أبو الحالوة، "فلسطين -1
 .353مرجع سابق، ص خالد بوزيدي،  -2
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II- 4-  ي:اإلنسانعالم في نشره للقانون الدولي التحديات التي تواجه اإل 

 ي هي حداثة التخصصاتاإلنسانمعوقات العمل اإلعالمي فاملجال إلى  من بين التحديات، والتي يمكن أن تتحول 

ية إلنساناي ما يصعب الحصول على رأي الخبراء واملختصين ملتابعة القضايا والكوارث اإلنسانوالعلم الذي يعنى باملجال 

 ي، كون أغلبية املختصين لهم خلفية بالقانون الدولي.اإلنسانانب القانوني فيم يخص القانون الدولي وتقديم الج

د على ي، حيث تعتماإلنساني ونشر القانون الدولي اإلنسانغياب خطة إعالمية متكاملة للمنظمات املعنية بالعمل 

ية ال تليها املساحة الالزمة كونها تتقاطع مع املصالح الربحوسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة، لكن وسائل اإلعالم 

حفيين، بما ي لدى الصاإلنسانغياب وعي قانوني فيم يخص القانون الدولي إلى  الخاصة بها واملتعلقة باإلشهار، هذا إضافة

 .1رثيؤثر على القدرة على إرسال رسائل ملمة بمختلف الحيثيات القانونية وأثرها على األزمات والكوا

ازدواجية املعايير من أهم املشاكل التي تواجه املؤسسات اإلعالمية خاصة من ناحية التطبيق، فتجد هناك صعوبة 

ة أغلب ي على الدول الفقيرة والصغير اإلنسانفي تفسير تساؤالت املواطن العادي عن سبب تطبيق قواعد القانون الدولي 

تقوم بانتهاكات كبيرة بعيدة عن املساءلة ولعل ما يجري في فلسطين املحتلة األحيان، في حين تتواجد الدول الكبرى والتي 

 وأفغانستان ودول بالد القوقاز أكبر دليل على ذلك.

، وتوجه العالم في مقدمته الواليات املتحدة 2011جانب الفوض ى التي خلقتها أحداث الحادي من ديسمبر إلى  هذا

املفاهيم مع بعضها، فأصبح من الصعب التفريق بين املقاومة املشروعة واألعمال  األمريكية ملحاربة اإلرهاب، أين تداخلت

 . 2اإلرهابية، في ظل غياب تعريف واضح ومتفق عليه لإلرهاب

ي يقر لإلعالميين بحرية التعبير ونقل املعلومة في ظل الحيادية والنقل املوضوعي اإلنسانرغم أن القانون الدولي 

ملؤسسات اإلعالمية ومكاتبها لم تسلم من االعتداءات عليها وعلى إعالميها كما حدث في العراق لألخبار إال أن مقرات ا

 وفلسطين من طرف أحد أطراف النزاع.

II- 5-  ي:اإلنساناالعتداءات التي يتعرض لها الصحفيين خالل العمل 

ملسلحة املطبقة زمن النزاعات امسألة حماية الصحفيين لم ترد اإلشارة إليها بشكل صريح ضمن النصوص القانونية 

، يقران 1977ية التي تضمنها املادة الثالثة املشتركة، والبروتوكول اإلضافي الثاني لعام اإلنسانغير الدولية إال أن املعاملة 

الحد األدنى من الضمانات التي ال غنى عنها في الحروب والنزاعات غير الدولية، وبالتالي يستفيد الصحفيون من كامل 

 .3ي للسكان املدنيين في كال النزاعات الدولية وغير الدوليةاإلنسانلحماية التي كفلها القانون الدولي ا

ي بمقولة" ال تقتل الرسول"كونه قد يكون أحد نتائج اإلنسانفمع ذلك دائما ما ارتبط عمل الصحفيين أثناء العمل 

ايا التي ي، ولعل أبرز القضاإلنساناعد القانون الدولي ي للصحفيين، وسعيهم لنشر وتحقيق قو اإلنسانالعمل في املجال 

ارتبطتبهذا املوضوع هو اغتيال الصحفية الروسية آنا بوليتكوفسكايا، والتي اعتادت على قول "الكلمات يمكنها أن تنقذا 

                                                           
 .232عبد الحكيم بوجاني، مرجع سابق، ص  -1
 خالد بوزيدي، مرجع سابق. -2
(. 2015) 22. عمجلة الفقه والقانون مزور، كريمة. "دور اللجنة الدولية للصليب األحمر كآلية لحماية الصحفيين زمن النزاعات املسلحة".  -3

 .32ص 
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ها الشعب ل الشيشان لتغطية الحرب الروسية الشيشانية لتصطدم بهول االنتهاكات التي يتعرضإلى  أرواحا"التي توجهت

ية، إلنساناالشيشاني من طرف دولتها روسيا، لتقف في مواجهة دولتها في سبيل ضمان مبادئها، لتكون تقاريرها وقوفا مع 

والتي كانت سببا في اغتيالها. لتعبر عن املوضوع الصحفية الفرنسية كريستنا لووم، أن سبب اغتيالها هو وقوفها وحيدة 

وهي أحد املخاطر التي تواجه الصحفي في عمله أن يخير بين نقله للحقيقة  .1والعالم عنها بعد تخلي املؤسسات اإلعالمية

 اختياره السكوت حفاظا على حياته.أو  وما ينجر عنه

ال شك أن عامل الخطر هو وتنقل لنا شاهين، إحدى الصحفيات في قطاع غزة، عملها في منطقة نزاع دائم قولها:" 

للصحافي الفلسطيني. وفي منطقة متقلبة وساخنة كقطاع غزة، تبقى معظم مهمات الصحافيين  أكثر ما يميز العمل اليومي

لألسف عرضة للخطر، إذا كان الصحافي يتمتع بقسط كاف من الجرأة والشجاعة، ومستعدا لتغطية الصدامات التي تقع 

رائيلية، لتي تشنها قوات االحتالل اإلساالعتداءات اأو  بشكل يومي تقريبا بين مختلف امليليشيات واملجموعات املسلحة،

فإنه بالتأكيد يجازف بحياته، وما يزيد الوضع سوءا وتعقيدا هو غياب الحماية والعناية الطبية واالجتماعية للصحافيين 

 .2في حال تعرضهم لإلصابة"

ضون لها، والتي تعر تعتبر هذه التجارب تعبيرا عما يقاصيه الصحافيون في سبيل فضح االنتهاكات واملخاطر التي ي

تزداد أكثر خاصة في حال كان أحد أطراف النزاع يحاول العمل على تعتيم إعالمي للقضية، ما قد ينتهي بهم باملوت على غرار 

ما حدث للصحفية الروسية آنا، كون اإلعالم كان له دور محوري في الصراع الشيشاني أنداك وأظهر الجانب الروس ي 

، ما جعله ينسحب منها خالل الحرب الشيشانية الروسية األولى، وهو دليل على أهمية اإلعالم كمعتدي ومجرم للعالم ككل

 ي وخطورة املهمة وصعوبتها.اإلنسانمن جهة في نشر القانون الدولي 

 الخــــــــــــاتمة:

شعوب ريب الإن التطور الذي تشهده تكنولوجيات اإلعالم واالتصال بما ساهم في تحييد الحدود بين الدول، وتق

بعضها ببعض، واكبه تطورات على املستوى املجتمعي للدول أين شهدت ارتفاع لعدد الكوارث الطبيعية والبشرية، أين 

أصبحت البشرية ملزمة على االلتفاف ببعضها البعض، والعمل معا من أجل مواجهة املخاطر التي تتربص بها، ولعل العمل 

ار، لكن على املستوى البشري في النزاعات والصراعات الدولية والداخلية، فالقانون ي هو الجامع لها في هذا اإلطاإلنسان

 ي يعد أحد الضوابط الكفيلة بحماية حقوق األفراد وضمان كرامتهم، وهنا يبرز اإلعالم بمختلف مؤسساته،اإلنسانالدولي 

حديات ل الصحيح أوقات الكوارث، ورغم التنقل الحقائق وتوثيقها بما يسمح بالتدخو  ثقله كصمام أمان لفضح االنتهاكاتو 

 ضرورة العمل على توسيع نشاطاته وتكوين الصحفيين في املجالو  التي تواجه فالواقع أبان عن عدم القدة عن التحلي عليه،

ي، ما يساعد على صحة أحكامهم وتناولهم للقضايا بما يضمن موضوعية اإلنساني وفي مجال القانون الدولي اإلنسان

ة في تأديتها ياإلنسانالعمل على حمايتهم في منطق الصراع ليكون اإلعالم السند واملساعد للمنظمات و  ة في العمل،وحيادي

 واجبها. 

 

                                                           

. N4 (2007), p 7.The Unisco couriermurdered because she stood alone”. :yaCristinal'homme, “Anna Politkovska -1 
 .4، ص(2007. )مجلة رسالة اليونيسكو. "نالفلسطينييالخطر جزء من الحياة اليومية للصحافيين  "لنا شاهين، -2
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 املسؤولية الدولية لفرنسا عن الجرائم املرتكبة بالجزائر إبان االحتالل
 .باحثة في الدكتوراه لبنى هاللة

 .معة باجي مختار عنابة. الجزائربجا أستاذة مؤقتة

 

 

 

 ملخص

تعد الجرائم الفرنسية بالجزائر من أفضع الجرائم التي شهدها العالم املعاصر بصفة عامة، وشمال إفريقيا بصفة 

على  اتها الدولية امللقاةإلتزامخاصة. مما ألحق أضرار بالغة باألفراد والبيئة على السواء، وبذلك داست فرنسا على كل 

بموجب املعاهدات التي صادقت عليها، والجرائم املرتكبة في الجزائر إبان اإلحتالل هي جرائم دولية بامتياز، وذلك عاتقها 

 .الرتكابها من طرف أجهزة الحكومة الفرنسية وبتخطيط مسبق منها وشهادة الجنراالت الفرنسية

 

Abstract 

French crimes in Algeria are among the most common crimes in the modern world in general and in North 

Africa in particular. Which caused serious damage to both individuals and the environment. France thus 

trampled on all its international obligations under the treaties it had ratified. The crimes committed in 

Algeria during the occupation were exceptional international crimes for the purpose of planning and 

planning by the organs of the French Government. 
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 مقدمة

شخاصه، ات التي يفرضها القانون الدولي على ألتزامترتبط املسؤولية الدولية للدول ارتباط وثيقا بحاالت اإلخالل باإل

ي من األعمال الغير املشروعة املوجبة للمسؤولية الدولية، ما يمكن اإلنسانوتعد االنتهاكات الخطيرة ألحكام القانون الدولي 

قوله بهذا الصدد أن فرنسا تعد من الدول التي ضربت بأحكام القانون الدولي عرض الحائط بما ارتكبته من تجاوزات 

ن األبرياء وتشريدها للجزائريين ونهب وسلب ممتلكاتهم، واستعمال األسلحة املحرمة دوليا، خطيرة في الجزائر بقتلها ماليي

والقيام بالتجارب النووية وغيرها من الخروقات الدولية التي يعاقب عليها القانون الدولي، بفرض جزاءات دولية على الدولة 

حال األمر فإن أصلها، فإذا استإلى  ي تسببت فيها، وإعادة األمور اتها، من خالل إصالح األضرار التإلتزاماملتورطة في اإلخالل ب

التعويض النقدي هو البديل، باإلضافة ألسلوب الترضية وهي قواعد أساسية يقوم عليها القانون الدولي من أجل تحقيق 

 العدالة الدولية.

 واإلشكال الذي يمكننا طرحه في ،اإلنسانوهذا ما يريده الشعب الجزائري من الدولة الفرنسية املتشدقة بحقوق  

 :هذا املوضوع هو

 ما مدى مسؤولية الحكومة الفرنسية عن الجرائم املرتكبة بالجزائر؟ 

 وما هي اآلثار املترتبة على هذه املسؤولية؟ 

 مفهوم املسؤولية الدولية:البحث األول 

ألثر لقانون الدولي على أشخاصه، فهي اات التي يفرضها التزامترتبط قواعد املسؤولية الدولية ارتباط وثيق باإل 

أفراد، وسوف نتناول في هذا الجزء من الدراسة مفهوم أو  املترتب عن خرق قواعده من قبل أشخاصه، سواء كانوا دول 

 املسؤولية الدولية من حيث تعريفها وأساسها القانوني في املطلب أول وفي املطلب الثاني نعرض لشروط املسؤولية الدولية.

 تعريف املسؤولية الدولية:لب األول املط

قسمين نتناول في األول تعريف املسؤولية الدولية وفي الثاني شروط املسؤولية إلى  ينقسم هذا الجزء من الدراسة

 الدولية.

 التعريف التقليدي للمسؤولية الدولية:الفرع األول 

طور ن هذا نتيجة اختالف أساسها، وتبعا لتلقد تنوعت وتباينت التعريفات الفقهية بشأن املسؤولية الدولية، وكا 

ئد، وتعريف تعريف قديم وهو السا:املسؤولية الدولية نفسها، وفي الواقع يمكن التمييز بين تعريفين للمسؤولية الدولية

 1حديث وآخذ في النمو.

 إن املسؤولية في املفهوم القديم مسؤولية ضيقة بحيث تقوم على ثالث ركائز هي: 

 ون الدولي العام واملتمثلة أساسا في شخص دولي وحيد هو الدولة.ـ أشخاص القان

 ـ تقتصر املسؤولية التي تتحملها الدولة على املسؤولية املدنية دون الجنائية.

                                                           

 .244يد أبو عطية، الجزاءات الدولية بين نظرية والتطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية، دون سنة، صـ الس1
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ـ تقف حدود املسؤولية عند اقتراف الدولة ألحد األفعال التي يحظرها القانون الدولي العام دون أن تمتد لتلك األفعال 

 1ها هذا القانون حتى ولو تسببتفي ضرر للغير.التي ال يحظر 

وباعتماد هذه الركائز يتقرر تعريف املسؤولية الدولية في الفقه القديم، وسنورد فيما يلي مجموعة من التعريفات 

 الفقهية:

تكبت عمال ر ـ يعرف الفقيه '' شارل روسو'' املسؤولية الدولية بأنها '' نظام قانوني يترتب بموجبه على الدولة التي ا 1

يجرمه القانون الدولي التعويض على الضرر الذي لحق بالدولة املعتدى عليها'' ومعنى ذلك أن املسؤولية ال تقوم إال بين 

 2الدول وتكون مدنية فقط تستوجب التعويض.

خاللها بأحد حالة إـ يعرف الدكتور '' على صادق أبو هيف'' املسؤولية الدولية بأنها '' تلك التي تترتب على الدولة في  2

 واجباتها القانونية الدولية.

وما يمكن قوله بالنسبة لهذه التعاريف أنها ال تتماش ى مع القانون الدولي الحديث ونظرياته املعاصرة بصفة عامة،  

 وأشخاص هذا القانون بصفة خاصة، حيث أصبح الشخص الطبيعي '' الفرد '' مركز 

 3واملؤسسات الدولية. االهتمام الدولي لدى املشرع والفقه

 التعريف املعاصر اآلخذ في النمو للمسؤولية الدولية:الفرع الثاني

تقوم فكرة املسؤولية الدولية املعاصرة على ثالثة ركائز ـ هي األخرى ـ لكن تغاير تماما تلك التي تقوم عليها في املفهوم 

 التقليدي حيث:

 أفراد(.أو  معنوي )دولة، منظمات دوليةأو  ن طبيعيـ تسند املسؤولية الدولية ألي شخص دولي سواء كا

 جنائية حسب طبيعة الفعل املخالف للقواعد القانونية الدولية.أو  ـ قد تكون املسؤولية الدولية مدنية

ـ يمكن أن يسأل الشخص الدولي إذا إقترف أفعاال محظورة في القانون الدولي، ويمكن كذلك أن يسأل على اقتراف 

 ظورة في القانون الدولي إذا ترتب عنها ضررا للغير.أفعال غير مح

على ضوء هذه الركائز دارت تعريفات الفقه الدولي املعاصر للمسؤولية الدولية، وسنورد فيما يلي مجموعة من 

 التعريفات:

لشخص على ا الذي يفرضه القانون الدولي لتزامـ يعرف الدكتور '' طلعت الغنيمي '' املسؤولية الدولية بأنها '' اإل 1

 4تحمل العقاب جزاء هذه املخالفة ''.أو  امتناع،أو  بإصالح الضرر لصالح من كان ضحية تصرف

                                                           

 .11، ص2011ي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، اإلنسانـ ناصري مريم، فعالية العقاب على االنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي 1

 .45سابق، صـ السيد أبو عطية، املرجع ال 2

 .116ـ ناصري مريم، املرجع نفسه، ص 3

 .439، ص1982الوسيط في قانون السالم، منشأة املعارف، اإلسكندرية، :ـ محمد طلعت الغنيمي4



 2018  يناير:   26 العدد   - الخامسالعام  -مجلة جيل حقوق اإلنسان 

 

  

2018©  جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي   

 

  114 

 شخص منأو  ـ ويرى الدكتور '' محمد حافظ عانم '' بأن '' املسؤولية الدولية القانونية تنشأ في حالة قيام دولة 2

ات املقررة وفقا ألحكام القانون الدولي، ويترتب على ذلك زاملتامتناع عن عمل مخالف لإلأو  أشخاص القانون الدولي بعمل

 1قيام املسؤولية القانونية وهي توقيع الجزاء على الشخص الدولي املسؤول''.

'' :ـ املسؤولية الدولية بأنها 1975ـ وتعرف لجنة القانون الدولي ـ في مشروعها بخصوص املسؤولية الدولية لعام  3

ر الذي جبر الضر أو  ه بدفع التعويضإلتزامليا ألحد أشخاص القانون الدولي العام، مما يترتب إسناد فعل غير مشروع دو 

 حدث نتيجة هذا الفعل غير املشروع دوليا''.

وما يمكن قوله هنا أن هذا اإلتجاه املعاصر في تعريف املسؤولية الدولية لم يسلم من النقد أيضا، حيث يؤخذ عليه  

الناشئة عن األفعال التي ال يحظرها القانون الدولي لكنها تسبب ضررا يسير، كما يعجز عن أنه لم يتطرق للمسؤولية 

تفسير املسؤولية الجنائية والجزاءات العقابية في غير حالة التعويض عن الضرر، التي تترتب على املسؤولية الجزائية وتوقع 

 ب األملان بعد الحرب العاملية الثانية.على األشخاص الطبيعيين مثل تلك التي وقعت على كبار مجرمي الحر 

بسبب ما وجه من نقد للتعريفين السابقين، كان البد من محاولة إيجاد :ـ التعريف الراجح للمسؤولية الدولية 4

 تعريف دقيق للمسؤولية الدولية، بحيث يشمل التعريف جميع أصناف املسؤولية عن األفعال التي يحظرها القانون الدولي

 جنائي.أو  جنائية، سواء ترتب عنها جزاء مدنيأو  يحظرها وتسبب ضررا للغير، سواء كانت مدنية التي الأو 

وعليه نرى أن التعريف الذي وضعه الدكتور '' السيد أبو عطية '' هو امللم لكل هذه العناصر، وقد جاء فيه أن ''  

و أ لي، سواء كان هذا الفعل يحظره القانون الدوليأحد أشخاص القانون الدو إلى  املسؤولية الدولية هي عملية إسناد فعل

يحظره ذ، ما دام قد ترتب عليه ضرر ألحد أشخاص القانون الدولي، األمر الذي يقتض ي توقيع جزاء دولي معين، سواء كان 

 2كان ذا طبيعة غير عقابية.أو  هذا الجزاء ذا طبيعة عقابية

 شروط املسؤولية الدولية:املطلب الثاني

ملنشئة الواقعة ا:قه املعاصر يجب توافر ثالثة شروط أساسية حتى نكون بصدد املسؤولية الدولية وهيوفقا للف

 يحظره الأو  للمسؤولية الدولية أي صدور فعل من أحد األشخاص القانون الدولي )سواء كان الفعل يحظره القانون الدولي

ثان حدوث ضرر ألحد أشخاص القانون الدولي، أما الشرط وفقا لنظرية املسؤولية الدولية املوضوعية(، كما يلزم كشرط 

 الثالث فيتمثل في عالقة النسبية بين الفعل والضرر، وسنحاول شرح كل شرط بنوع من اإليجاز فيما يلي:

 الواقعة املنشئة للمسؤولية الدولية:الفرع األول 

 ي شخص من حتى املشروع الذي يسبب ضرر أل أو  ويقصد بذلك الفعل غير املشروع دوليا 

                                                           

 .146ـ السيد أبو عطية، املرجع السابق، ص1

 .249ـ السيد أبو عطية، املرجع نفسه، ص2
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أشخاص القانون الدولي، كما يعبر عنه البعض بالعنصر املوضوعي للمسؤولية الدولية، ويمكن أن يكون هذا الفعل 

 1ي.اإلنسانجريمة دولية كاالنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي 

أو  يقصد به العمل املخالفوالصورة الغالبة الواقعة املنشئة للمسؤولية الدولية هي الفعل غير املشروع، والذي  

املنظمات الدولية وحتى أو  غير املتفق مع قواعد القانون الدولي العام، الصادر عن أحد أشخاص هذا القانون سواء الدول 

 2األشخاص الطبيعيين.

 شرط اإلسناد في املسؤولية الدولية:الفرع الثاني

و أ أحد أشخاص القانون الدولي العام سواء دولةإلى  ةاملقصود باإلسناد نسبة الواقعة املنشئة للمسؤولية الدولي 

ها في أفراد عاديين فإن الدولة تسأل عنإلى  منظمة دولية، أما أعمال الفرد، أي الوقائع التي تنشأ املسؤولية الدولية وتنسب

 3حدود وبشروط معينة.

ل ما سلطاتها العامة فالقاعدة أن كأو  زتهاأحد أجهأو  ـ بالنسبة إلسناد الواقعة املنشئة للمسؤولية الدولية للدولة 1

يصدر عن هذه األجهزة ينسب للدولة على أساس أنها تتصرف باسم الدولة، فلو تجاوزت هذه األجهزة حدود اختصاصاتها 

 التي سطرها لها القانون فإن الدولة هي التي تتحمل املسؤولية.

امة املعنويين )الشركات( فالقاعدة العأو  يين )األفراد(،ـ بالنسبة ملسؤولية الدولة عن تصرفات أشخاصها الطبيع 2

 هي عدم مسؤولية الدولة عن تصرفاتهم، واالستثناء أن تنعقد مسؤوليتها في حالتين:

 أ ـ تصرف الشخص بناء على تعليمات من الدولة وبتوجيه منها وتحت رقابتها وباسمها.

 4ال التي يترتب عليها ضرر لآلخرين.ب ـ عدم بذل الدولة العناية الواجبة ملنع هذه األعم

 شرط الضرر في املسؤولية الدولية:الفرع الثالث

بحق مشروع ألحد أشخاص القانون أو  يقصد بالضرر كشرط من شروط املسؤولية الدولية املساس بمصلحة 

مات املنظأو  الدول  معنويا، يصيب شخصا من أشخاص القانون الدولي سواءأو  الدولي العام، وهذا الضرر قد يكون ماديا

 5حتى األفراد العاديين فيمس مصالحهم.أو  الدولية

 تورط الحكومة الفرنسية في الجرائم الدولية املرتكبة بالجزائر:املبحث الثاني

طيلة وجودها االستعماري بالجزائر ارتكبت السلطات الفرنسية مجموعة كبيرة من االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي 

صنف على أنها جرائم دولية بامتياز فقد ارتكبت هذه األخيرة بتخطيط من أجهزة الدولة الفرنسية وبقبول ي تاإلنسان

                                                           

، معهد الدراسات الدبلوماسية، اململكة 2000لة الدبلوماس ي، العدد الثالث عشر، لسنة ـ أحمد أبو الوفا، شروط املسؤولية الدولية، في مج1

  .47إلى 45العربية السعودية من ص 

 .254ـ السيد أبو عطية، املرجع السابق، ص2

 .125ـ مريم ناصري، املرجع السابق، ص 3

 .126، 125ـ مريم ناصري، املرجع نفسه، ص4

 .128، ص ـ مريم ناصري، املرجع السابق5
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وترحيب من سلطاتها، وما يمكن قوله هنا أن شروط املسؤولية الدولية التي سبقت دراستها متوفرة كلها حتى يمكن مطالبة 

ر مطلبين تناول في األول عرض ملختلف صو إلى  م الدراسةالدولة الفرنسية بالتعويضات املناسبة، وبهذا الصدد تقس

 الجرائم الفرنسية بالجزائر، أما املطلب الثاني فيعرض آثار املسؤولية الدولية للدولة الفرنسية عن جرائمها بالجزائر.

 بعض صور االنتهاكات الفرنسية بالجزائر خالل فترة االحتالل :املطلب األول 

الف آلم تتردد السلطات الفرنسية ولو للحظة في ارتكاب جرائم راح ضحيتها  1830ائر عام منذ الدخول الفرنس ي للجز  

ي إلنسانااألبرياء من الجزائريين وحتى في فترة طويلة بعد ذلك التاريخ ارتكبت فرنسا عدة مجازر وانتهاكات للقانون الدولي 

 ي، كاتفاقياتاإلنسانومعاهدات القانون الدولي  اإلنساندولية وإقليمية خاصة بحقوق  رغم انضمامها لعدة معاهدات

  وغير من الصكوك الدولية املختلفة. 1948جنيف األربعة واتفاقية منع ومعاقبة إبادة األجناس لعام 

 قتل األشخاص:الفرع األول 

 1945ماي  8مجازر :أوال

'' لقد تم إعدام  26/05/1946:جاء في تقرير لفرحات عباس بصفته شاهد األحداث حيث جاءت شهادته بتاريخ ـ 1

كانت ميليشيات املدينة تجوب الشوارع وتلقي القبض على كل  09/05/1945جزائري مسلم بقاملة دون محاكمة، منذ  800

سنة قد أخرجوا من  18جزائري يقع في طريقها، حيث يقتل دون محاكمة، بل أن أكثر الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

لقد كان جنون الشرطة وامليليشيات والجيش والدرك ال يعرف حدودا وال تمييزا، كانت سطيف، قاملة، ديارهم كرها وقتلوا 

النهاية لى إ مساعدتهم تقودألن  املستشفيات،إلى  خراطة، كلها تعيش رعبا ال مثيل له، ولم يمكن باإلمكان حمل الجرحى

حقيقية بال هوادة جماعية ومنظمة من طرف الجيش  املحتومة، فقد ترك هؤالء في مصارعة مع املوت، فاإلبادة كانت

 1والشرطة واملعمرين''.

 ـ شهادة مركز املعلومات بقسنطينة: 2

 جاء فيه بالحرف الواحد '' إنها مجزرة حقيقية اقترفت ضد  1945ماي  21:كان هذا التقرير بتاريخ 

 املسلمين الجزائريين راح ضحيتها آالف األبرياء''.

الحاكم العام إلى  1945جوان  16:قائد مليشيات مقاطعة قسنطينة بتاريخ (Delay)ل '' دالي '' شهادة الجنرا ـ 3

، فإن ميليشيات قسنطينة كانت على أشد التأهب واالستعداد 1945ماي  8الفرنس ي بالجزائر العاصمة يقول فيه '' منذ 

 2الت التظاهر والتمرد وقتل الكثير من الجزائريين''.لإلستجابة ألول نداء...... لحماية الوالية والبلدية وقد تم قمع محاو 

إن مطالب الجزائريين كانت شرعية، فحق تقرير املصير مطلب قانوني، وهذا ما كرسه إعالن األمم املتحدة الصادر  

 1942.3في جانفي 

                                                           

 يومي 1945ماي  8، مداخلة ألقيت في امللتقى الدولي السادس حول مجازر 1945ماي  8ـ صالح فركوس، جرائم 1

  .29، ص2008، مديرية النشر لجامعة قاملة 2008ماي  7ـ  6 

 . 33ـ صالح فركوس، املقال نفسه، ص2

 .voir:Mohamed Teguia, L'algérie en guerre, Office publications, Univer _ sitaires, 1988, p70ـ3



 2018  يناير:   26 العدد   - الخامسالعام  -مجلة جيل حقوق اإلنسان 

 

  

2018©  جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي   

 

  117 

 .1961أكتوبر  17مجازر ''موريس بابون'' ضد املهاجرين الجزائريين بتاريخ :ثانيا

أكتوبر  17اكرة الشعب الفرنس ي شيئا من جرائم موريس بابون، التي ارتكبها في ليلة الثالثاء السوداء، من لم يبقى في ذ

، عندما تصدت قوات الشرطة بأوامره لقمع التظاهرة السلمية التي نظمها املهاجرون الجزائريون في باريس، تحت 1961

احتجاجا على أعمال القمع املتزايد واملسلط عليهم من طرف مصالح قيادة '' اتحادية جبهة التحرير ''، وكانت هذه املظاهرة 

األمن الفرنسية، ووقف الجزائريون بكل شجاعة ضد النظام العنصري الذي فرض عليهم حضر التجول ليال من الساعة 

تش التابع كما أدلى املف 1الخامسة والنصف صباحا، فكان الرد للبوليس الفرنس ي قاسيا وعنيفا.إلى  الثامنة والنصف

مفقود، وأين اختفى  400قتيال من الجزائريين، في حين تتحدث مصادر جبهة التحرير عن  140لشرطة باريس أن هناك 

هؤالء؟، فمنهم من التهمته أمواج السين، ومنهم من ظل يطفو فوق النهر أليام، كما تم اكتشاف ضحايا آخرين في غابتي '' 

 2زائريين تم رميهم من الجو باستخدام الطائرات ليستقبلهم البحر.بولونيا وفانسان''، وعدد آخر من الج

تم  باريس، حيثإلى  الحكم لم يغير في الوضع املزري بالجزائر أي ش يء فقد امتد التعذيبإلى  إن مجيء '' ديغول '' 

 ألف جزائري تعرضوا ألبشع طرق التعذيب واملعاملة الالإنسانية، وكانت  15توقيف 

 3منهم في نهر السين. نهاية عدد كبير

وتذكر املصادر الفرنسية أن هناك بعضا من أفراد الشرطة يتعاملون مع العنصر الجزائري بناء على التعليمات التي  

أعطاها لهم املجرم '' موريس بابون '' الذي جاء على لسانه في خطاب رسمي '' سووا مشاكلكم بأنفسكم مع الجزائريين، 

 4ن العقاب ونضمن لكم الغطاء القانوني ''.ومهما حدث فإنكم بمنأى ع

 ارتكاب جرائم التعذيب.:الفرع الثاني

حاولت السلطات الفرنسية املحافظة على سرية التعذيب وإبقائه طي الكتمان أثناء ممارسته بالجزائر، فالتعذيب  

ها د من النصوص الدولية وأهمجانب تحريمه دوليا في العديإلى  كان محضورا في القوانين الجزائرية كما في الفرنسية

 ، هذا ما ترك السلطات الفرنسية تحافظ على سرية التعذيب بأوامر التعذيب كانت شفاهية1949اتفاقيات جنيف لعام 

عن طريق الهاتف، فحاولت السلطات الفرنسية عدم ترك الدليل الكتابي على جريمتها ووقع االختيار على طريقة التيار أو 

رها من ذلك أن فعاليتها ال تقل عن غيإلى  ريقة التي ال تترك دليال وراء هذه املمارسات اإلجرامية، ضفالكهربائي فهي الط

الوسائل التي استعملتها فرنسا في التعذيب، والبد من اإلشارة هنا أن بعض الجزائريين الذين تعرضوا للتعذيب قد صرحوا 

فهم أمام املحكمة كان عليهم أن تستدلوا بآثار ما كانوا يزعمون أن اعترافاتهم أخذت وانتزعت تحت التعذيب ولكن في وقو 

 5فمن دون هذه اآلثار املادية املالحظة يصعب إثبات التعذيب أمام املحكمة.

                                                           

ـ  44، ص2003، املكتبة الوطنية الجزائرية، دون طبعة، 1961أكتوبر  17جرائم موريس بابون ضد املهاجرين الجزائريين في :ـ سعدي بزيان1

46. 

 .45ـ سعدي بزيان، املقال نفسه، ص2

 .09، ص2001، 460ـ بوروينة ع. التعذيب خالل التحرير، مجلة الجيش، العدد 3

 .49، 48ـ سعدي بزيان، املرجع السابق، ص 4

ـ رفائيل برانش وسيلفي تينو، سرية التعذيب أثناء حرب الجزائر، ترجمة محمد هناد، مجلة الدراسة والنقد اإلجتماعي، شركة النشر 5

 .39،43، ص2001، سنة 15ـ 14والتنشيط العلمي والثقافي، العدد 
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 النهب واالستيالء على ممتلكات الجزائريين.:الفرع الثالث

قد عملت ة انتهجت منذ البداية، ففيما يخص نزع امللكية للجزائريين من طرف سلطات االحتالل الفرنس ي، فهي طريق 

السلطات الفرنسية على تفقير الجزائريين، وذلك بنهج سياسة اغتصاب األراض ي من الجزائريين التي هي مصدر حياتهم، 

أما مجلس  1840جانفي  16وإرهاقهم بالضرائب الجماعية التي أسهمت في إفقار معظم السكان الجزائريين حيث أعلن في 

'' أينما وجدتم مياه غزيرة وأراض ي شاسعة خصبة يجب أن يقيم املعمرون دونما اهتمام بالسؤال :قائالالنواب الفرنس ي 

أمالك الدولة الفرنسية، ثم إلى  عن أصحاب هذه األرض'' فقد استولت فرنسا على مئات اآلالف من الهكتارات، وضمها

ن ألمريكا سياسة املهاجرين األوروبييأو  الجزائر مسلكقامت بتوزيعها، وبهذا تكون فرنسا قد سلكت في مسألة األراض ي في 

 1الشمالية ألراض ي الهنود الحمر، تركهم يموتون جوعا.

 التجارب النووية والكيميائية في صحراء الجزائر:الفرع الرابع

 ـ التجارب النووية الجوية في رقان: 1

 .1957وب بشار، في نوفمبر كلم جن 700أنشأ ميدان التفجير برقان، في وسط الصحراء على بعد  

كان كل ش يء جاهز في رقان وأصبح األمر بيد األرصاد الجوية التي ستحدد  1960ومع بداية شهر فيفري من سنة  

وأعطيت التعليمات األخيرة لتنفيذ  1960فيفري  13اليوم املواتي للتفجير وقد تم ذلك بالفعل، وتقرر التفجير في فجر يوم 

 العملية.

اء ثالث تفجيرات انطالقا من برج عال وإجراء تفجير آخر أكثر تلوثا على سطح األرض، أجريت هذه وقد تم إجر  

 2كلم جنوب غرب رقان. 50التجارب بحمودية على بعد 

بالثروة أو  ،اإلنسانبأو  وما يمكن قوله هنا أن هذه التجارب النووية، قد أحدثت أضرار جسيمة سواء بالبيئة 

ذه التجارب من خالل آثارها الضارة بالعديد من الجزائريين ناهيك عن التشوهات الخلقية لألجنة الحيوانية وقد فتكت ه

 وغيرها من األضرار.

 ـ استخدام األسلحة الكيميائية: 2

بواد الناموس شمال بشار  1935قد بدأت فرنسا برنامجها لتجارب األسلحة الكيميائية في الصحراء الجزائرية في سنة  

نسمة  4000استعملت فرنسا الكلوروفورم ضد سكان مدينة األغواط التي كان يسكنها  1852ديسمبر  4ي وقبل ذلك وف

أن الوقائع املكتشفة أثبتت أولى االستخدامات للمواد الكيميائية كأسلحة إلى  شخص، وتجدر اإلشارة 2800حيث قتل 

 3زائر املحتلة من طرف القوات الفرنسية الغازية.حربية ضد املدنيين واملدن اآلمنة لغرض اإلحتالل، كانت ساحتها للج

                                                           

اإلستعمار الفرنس ي بالجزائر والحركة الصهيونية في فلسطين، املكتبة الوطنية الجزائرية، منشورات  ـ رحيم محياوي، إستطان وتوطين1

 . 38، 37، ص2006جامعة باجي مختار ـ عنابة، 

، 90ص ،ـ الطيب دهيكال، واقع التجارب النووية الفرنسية وخلفياتها في منطقة عين إيكر، املكتبة الوطنية الجزائرية، الجزائر، بدون تاريخ2

91. 

 .39،40،ص2008ـ عمار منصوري ـ جمال يحياوي، جرائم فرنسا واستعمال األسلحة املحرمة دوليا، مديرية النشر، جامعة قاملة، 3
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 آثار املسؤولية الدولية للدولة الفرنسية عن إجرائها بالجزائر:املطلب الثاني

 تحدثنا فيما قبل عن شروط املسؤولية الدولية، والتي يجب أن تتوفر حتى يمكن اتهام دولة معينة عن  

الل هذا املطلب سنعرض في فرع أول لتوفر هذه الشروط وبالتالي الخروقات التي قامت بها للقانون الدولي، ومن خ

 اآلثار املترتبة عن املسؤولية الدولة الفرنسية.إلى  ثبوت املسؤولية الدولية للدولة الفرنسية، وفي فرع ثاني

 توفر شروط املسؤولية الدولية للدولة الفرنسية:الفرع األول 

اتها زاملتامتناع عن عمل تورطت فيه الدولة الفرنسية، ويعد خرقا إلو أ فيما يخص الشرط األول املتمثل في عمل 

الدولية، فقد تم توضيح عدة تصرفات وممارسات إليجابية، تم توضيحها في املطلب األول، فقد قامت فرنسا بعدة أعمال، 

ذيب، طون الحوال، والتعاتها الدولية، بموجب ما صادقت عليه من معاهدات، كالتمثيل بالجثث، وبقربلتزامتقد خرقا إل

ألف ضحية في مجازر  85والتجارب النووية وغيرها من املمارسات اإلجرامية، فاقت في بشاعتها كل تصور، حيث وقع حوالي 

 وغيرها من املجازر. 1945ماي  8

قانوني لذلك قامت فرنسا كسلوك سلبي باالمتناع عن مالحقة املجرمين الفرنسيين من خالل املبدأ اإلى  وباإلضافة 

الذي يرتكز على أن قواعد القانون الدولي العرفة واالتفاقية التي وافقت عليها الدول ال تتبدل صفتها الدولية حتى لو 

أدمجتها ضمن تشريعها الداخلي وأن خرقها سيرتب املسؤولية الدولية، كما تجسدت هذه االنتهاكات في إصدار الدولة 

( 05ـ  158لإلستعمار الفرنس ي فيما وراء البحار السيما في شمال إفريقيا رقم ) الفرنسية تشريعا حول الدور اإليجابي

 2005.1فبراير  23الصادر في 

وبالقياس لقضية تبرئة جمهورية صربيا من تهمة ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية خالل حرب البوسنة والهرسك،  

بت تورطها املباشر الرتكاب هذه األفعال، بمعنى لم يثبت فمحكمة العدل الدولية ركزت في حكمها أن حكومة صربيا لم يث

أنها أصدرت األوامر للقوات العسكرية وشبه العسكرية الصربية الرتكاب الجريمة، لكن املحكمة عابت على صربيا أنها لم 

 تتحرك ثباتا لتفادي وقوع هذه الجريمة.

لتورطها املباشر، فستبقى مسؤوليتها قائمة رغم ذلك وحتى لو دفعت الدولة الفرنسية بعدم وجود أدلة إثبات دامغة  

 2من خالل اإلمتناع عن القيام بتصرفات بلزم القانون الدولي العرفي واالتفاقي القيام بها.

لة االمتناع عن القيام بعمل مشروع للدو أو  أما فيما يخص الشرط الثاني، واملتمثل في إسناد هذا العمل الغير مشروع 

األخرى،  التكييفاتأو  ألة مهمة جدا لتوجيه اإلهتمام من خالل إثبات العالقة التي تدع مجاالت للشكالفرنسية فهي مس

وبما أن املجازر واألفعال األخرى املنافية للقانون الدولي التي وقعت بالجزائر، كانت بتعليمات مباشرة، وعن علم مسبق من 

نا على القضية الصربية، فعلى هيئة الدفاع الجزائرية أن تكون يقي أعلى القيادات الفرنسية السياسية والعسكرية، وقياسا

                                                           

 .74، 73، 72، ص 2008، مديرية النشر، جامعة قاملة 1945ماي  8ـ الحسين عمروش، مسؤولية الدولة الفرنسية عن ارتكاب مجازر 1

 .71املقال السابق، ص ـ الحسين عمروش،2
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جازما لدى محكمة العدل الدولية بأن هناك عالقة قوامها السيطرة واإلشراف من الدولة الفرنسية، والتنفيذ من جانب 

 1قان وعين أكر.غاية التجارب النووية في ر إلى  أجهزتها العامة والخاصة لكل الجرائم املرتكبة منذ دخول فرنسا

ية، ينبغي على اتها الدولإلتزاموبالنسبة للشرط الثالث واملتمثل في حصول ضرر كنتيجة إلخالل الدولة الفرنسية ب 

الدفاع الجزائري إثبات األضرار الحاصلة بالجزائر إذا كانت تقبل اإلثبات وفقا لقواعد املسؤولية الدولية التقليدية، هذا 

 2معنويا. أو الضرر قد يكون ماديا

اتها الدولية وعدم الوفاء بها، أكيد إلتزامانحراف الدولة عن ألن  وفي حقيقة األمر، هذا الشرط هو تحصيل حاصل 

 أنه يسبب ضررا وال حاجة أن يوضع هذا العنصر كشرط.

 آثار املسؤولية الدولية للدولة الفرنسية عن جرائمها بالجزائر:الفرع الثاني

ة عن انتهاكات القانون الدولي إلزام هذه األخيرة، بإصالح األضرار والخسائر املختلفة، تنجم عن مسؤولية الدول 

معنوية، فالدولة الفرنسية مسؤولة عن تعويض كافة األضرار أو  والتعويض يجب أن يشمل كل األضرار سواء كانت مادية

للجزائر، والذي جعل اإلقليم املحتل  ذلك التخلف الذي صاحب فترة استعمارهاإلى  والخسائر البشرية واملادية. ضف

امللحق باتفاقيات جنيف  1977من البروتوكول األول لعام  91مجرد مستعمرة، وسكانه مجرد عبيد، حيث تضمنت املادة 

هذا البروتوكول عن دفع التعويض إذا اقتض ى أو  يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام اتفاقيات جنيف، 1949األربعة لعام 

 3ك، ويكون مسؤوال عن كافة األعمال التي يقترفها األشخاص الذين يشكلون جزءا من قواته املسلحة.الحال ذل

 عدة أشكال: وللتعويض 

 التنفيذ العيني:أو  ـ التعويض العيني 1

ما كانت عليه قبل حدوث الضرر الناجم عن العمل غير املشروع، وذلك بهدف إزالة كل إلى  ويقصد به إعادة األمور  

ائج املترتبة على ذلك العمل غير أن هذا النوع تقابله حواجز مادية وقانونية الش يء الذي يجعل تطبيقه نادرا فضياع النت

ا هذه الحياة، وتدمير املمتلكات ال يمكن إعادتها عينإلى  األرواح البشرية )املجازر التي حدثت في الجزائر( ال يمكن إعادتها

 4كما كانت قبل التدمير والنهب.

التعويض العيني في الحقيقة هو الشكل الطبيعي للتعويض، ونجد مثاله في إلغاء الدولة للقوانين املنافية للقانون ف 

الدولي، وعليه فعلى الدولة الفرنسية إلغاء القوانين الصادرة من طرفها واملتمثلة في قوانين اإلعفاءات التعسفية وكذلك 

 5(.05ـ  158تحت رقم ) 2005فبراير  23قانون تمجيد االستعمار الصادر بتاريخ 

                                                           

 .77، 76، 75الحسين عمروش، املقال نفسه، ص أنظرـ 1

، 14مسؤولية فرنسا عن ارتكاب جرائم حرب في حق الجزائريين )دراسة على ضوء القانون الدولي( مجلة املصادر، العدد :ـ أسامة غربي2

 .167، ص2006السداس ي الثاني 

 .66الحسين عمروش، املقال السابق، ص  أنظرـ 3

 .223، ص1984ـ عبد القادر القادري، القانون الدولي العام، مكتبة املعارف، الرباط، الطبعة األولى، 4

 .66ـ الحسين عمروش، املقال نفسه، ص 5
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 :ـ التعويض بمقابل 2

قلنا سابقا أن التعويض العيني ليس دائما ممكنا وعليه فإذا استحال هذا النوع من التعويض فتتم التسوية بمقابل 

البها تطأو  ،يمكن القول أن الدولة الجزائرية لها أن تطالب فرنسا بدفع تعويضات مالية، نقدية 1أي يدفع مبلغ من املال.

بتقديم خدمات كبناء مستشفيات لضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية )رقان، وعين أكر( الذين 

الساعة من مختلف األمراض كالسرطانات املختلفة والتشوهات الخلقية وغيرها من األمراض واألضرار التي إلى  يعانون 

 ة.تسببت فيها اآللة اإلستعمارية الفرنسي

 ـ الترضية: 3

وهي عبارة عن تعويض األضرار املعنوية التي تسبب فيها الدولة وتنجم عن عملها غير املشروع، ويتم ذلك بتقديم  

اتخاذ التدابير القانونية أو  فصل املوظف الذي قام بإحداث األضرارأو  الدولة املسؤولة دوليا اعتذار دبلوماسيا،

رطين في الجرائم، وكذلك إقرار الدولة بأنها ال تعترف بالتصرفات الصادرة عن موظفيها والقضائية ملالحقة ومقاضاة املتو 

 2اتجاه الدولة التي لحقت بها األضرار.

عرض الحائط، هذه هي مطالبنا  اإلنسان، التي ضربت بحقوق اإلنسانهذا ما ننتظره نحن من فرنسا بلد حقوق  

 أن يرث هللا األرض ومن عليها. إلى  وستبقى

 خاتمةلا

تعد الجرائم الفرنسية بالجزائر من أفضع الجرائم التي شهدها العالم املعاصر بصفة عامة، وشمال إفريقيا بصفة  

على  اتها الدولية امللقاةإلتزامخاصة. مما ألحق أضرار بالغة باألفراد والبيئة على السواء، وبذلك داست فرنسا على كل 

ليها، والجرائم املرتكبة في الجزائر إبان اإلحتالل هي جرائم دولية بامتياز، وذلك عاتقها بموجب املعاهدات التي صادقت ع

 الرتكابها من طرف أجهزة الحكومة الفرنسية وبتخطيط مسبق منها وشهادة الجنراالت الفرنسية دليل قاطع على هذا.

لى إ لية لتلك الدولة إضافةإن الخروقات املرتكبة من طرف أي دولة وكما هو معروف ينجر عنها املسؤولية الدو  

مسؤولية األفراد من الجناة املتورطين في هذه الجرائم، وبالنسبة ملسؤولية فرنسا فهي قائمة كما قدمنا سابقا من خالل 

الدراسة، ولهذا يمكن من خالل هذه املسؤولية مطالبة فرنسا بكافة التعويضات املناسبة مع حجم األضرار التي تسببت 

ما كان عليه يعد أمر مستحيال في أغلب األحيان فيبقى التعويض املالي هو الشكل املناسب في إلى  عادة الحالبها، وبما أن إ

  أنه من واجب الدولة الفرنسية تقديم ترضية للجزائر عن كافة تلك االنتهاكات.إلى  هذه الحالة إضافة

 :عجار ملا ةمئاق

، معهد 2000س ي، العدد الثالث عشر، لسنة ـ أحمد أبو الوفا، شروط املسؤولية الدولية، في مجلة الدبلوما 1

 الدراسات الدبلوماسية، اململكة العربية السعودية.

                                                           

، راملسؤولية الدولية لإلستعمار األوروبي، رسالة ماجستير، معهد العلوم القانونية واإلدارية بن عكنون، جامعة الجزائ:ـ عمار مساعدي1

 .214، 213، ص1986جانفي 

 .212، 211ـ عمار مساعدي، املذكرة نفسها، ص2
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مسؤولية فرنسا عن ارتكاب جرائم حرب في حق الجزائريين )دراسة على ضوء القانون الدولي( مجلة :ـ أسامة غربي 2

 .2006، السداس ي الثاني 14املصادر، العدد 

 الدولية بين نظرية والتطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية، دون سنة. ـ السيد أبو عطية، الجزاءات 3

ـ الطيب دهيكال، واقع التجارب النووية الفرنسية وخلفياتها في منطقة عين إيكر، املكتبة الوطنية الجزائرية،  4

 الجزائر، بدون تاريخ.

 .2008، مديرية النشر، جامعة قاملة 1945ماي  8 ـ الحسين عمروش، مسؤولية الدولة الفرنسية عن ارتكاب مجازر  5

 2001، 460ـ بوروينة ع. التعذيب خالل حرب التحرير، مجلة الجيش، العدد  6

ـ رحيم محياوي، إستطان وتوطين اإلستعمار الفرنس ي بالجزائر والحركة الصهيونية في فلسطين، املكتبة الوطنية  7

 . 2006نابة، الجزائرية، منشورات جامعة باجي مختار ـ ع

ـ رفائيل برانش وسيلفي تينو، سرية التعذيب أثناء حرب الجزائر، ترجمة محمد هناد، مجلة الدراسة والنقد  8

 ..2001 ،14اإلجتماعي، شركة النشر والتنشيط العلمي والثقافي، العدد

تبة الوطنية الجزائرية، دون ، املك1961أكتوبر  17جرائم موريس بابون ضد املهاجرين الجزائريين في :ـ سعدي بزيان 9

 .2003طبعة، 

املسؤولية الدولية لإلستعمار األوروبي، رسالة ماجستير، معهد العلوم القانونية واإلدارية بن :ـ عمار مساعدي 10

 .1986عكنون، جامعة الجزائر، جانفي 

يرية النشر، جامعة قاملة، ـ عمار منصوري ـ جمال يحياوي، جرائم فرنسا واستعمال األسلحة املحرمة دوليا، مد 11

2008. 

 باللغة الفرنسية::ثانيا

 ـvoir:Mohamed Teguia, L'algérie en guerre, Office publications, Univer sitaires, 1988. 

 

 

 

 

 

  



 2018  يناير:   26 العدد   - الخامسالعام  -مجلة جيل حقوق اإلنسان 

 

  

2018©  جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي   

 

  123 

 

 

 

 

 

 

  

  



 2018  يناير:   26 العدد   - الخامسالعام  -مجلة جيل حقوق اإلنسان 

 

  

2018©  جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي   

 

  124 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 2018  © جميع الحقوق محفوظة  لمركز جيل البحث العلمي 

 ISSN 2311-3650 

 

 

 


