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دف الدراسة إلى تحديد المركز القانوني ألسير الحرب وطبيعة ته أهداف الدراسة:
جريمة قتل األسير واآلثار القانونية الناشئة عن تلك الجريمة الدولية مع دراسة تطبيقية 

 لجريمة قتل األسرى والمفقودين الكويتيين إبان سقوط الغزو العراقي لدولة الكويت.
لمنهج الوصفي لدراسة إشكالية قتل األسرى استعنا في هذه الدراسة با منهجية الدراسة:

في إطار المسئولية المدنية الدولية ومدى إمكانية مساءلة النظام العراقي الجديد عن 
 تلك الجريمة الدولية.

اعتمدت الدراسة على ما استقرت عليه االتفاقيات الدولية وما قررته  بيانات الدراسة:
لجة النظام القانوني للمسئولية الدولية بشأن المحاكم القضائية الوطنية والدولية لمعا

 الجرائم الواقعة على أسرى الحرب.
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن نطاق المسئولية الدولية  نتائج الدراسة:

يشمل اآلثار المترتبة عن جريمة قتل أسرى الحرب ومنها التقاعس عن البحث عن 
ماية الالزمة للمقابر الجماعية التي يدفن بها جثث رفات القتلى من األسرى وتوفير الح

 األسرى والمعتقلين.
ختمت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي نرى أنها ضرورية لضمان  الخالصة:

تقرير المسئولية المدنية الدولية عن كافة اآلثار القانونية الناجمة عن جريمة قتل أسرى 
 الحرب.

المسئولية الدولية، التعويض عن األضرار  أسرى الحرب، المصطلحات العلمية:
 الناجمة عن قتل األسرى.
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abstract: 

Objective: The study aims to determine the legal status of the 

prisoner of war, the nature of the prisoner murder crime, 

and the legal consequences arising from that international 

crime, along with an applied study of the crime of killing 

Kuwaiti prisoners and missing persons during the fall of the 

Iraqi invasion of Kuwait. 
Methodology: In this study, we used the descriptive method 

to study the problem of killing prisoners in the context of 

international civil responsibility and the possibility of holding 

the new Iraqi regime accountable for this international 

crime. 
Data and sample: The study relied on what international 

conventions have settled on and what national and 

international judicial courts have decided to deal with the 

legal system of international responsibility for crimes 

committed by prisoners of war. 
Results: The study found several conclusions, the most 

important of which is that the scope of international 

responsibility includes the consequences of the crime of 

killing prisoners of war, including the failure to search for 

the remains of the dead prisoners and to provide the 

necessary protection for mass graves in which the bodies of 

prisoners and detainees are buried. 
Conclusion: The study concluded with a set of 

recommendations that we consider necessary to ensure the 

determination of international civil liability for all legal 

consequences resulting from the crime of killing prisoners of 

war. 
Key words: Prisoners of war, international responsibility, 

compensation for damages resulting from killing prisoners. 
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 مقدمة:
ت قواعررد القررانون الرردولي ا نسررراني معاملررة خاصررة ألسرررى الحرررب الرررذين أفرررد 

هم مرن االسرتمرار عيقعون في أسر قوات العدو، ولما كان الهدف مرن حجرز األسررى مرن
ر، فإن من الواجرب ييعد جزاءًا أو ثأرًا  ضد األس في القتال  ضعاف قوات الخصم وال
 نسررانية الترري تكفررل لهررم االحترررام الررالزم ألشخاصررهم أن تررتم معاملررة األسرررى المعاملررة ا

 .(1)وشرفهم ولكرامتهم ا نسانية ، وا حتفاظ بكافة الممتلكات الخاصة طيلة فترة األسر
  

، المتعلقررررة بمعاملررررة أسرررررى  1191ولهررررذا جرررراءت اتفاقيررررة جنيررررف الثالثررررة لعررررام 
وحترى وقوعره باألسرر  الحرب وأسبغت الحماية القانونية الدولية على األسير منذ لحظرة

كما نصرررت علرررى مجموعرررة مرررن الضرررمانات التررري تكفرررل ا فرررران عنررره وعودتررره لموطنررره،
ترره بكافررة النررواحي ا نسررانية ضررد الممارسررات االنتقاميررة الترري قررد اام األسررير ومراعاحتررر 

حيثث  تلجررأ لهررا قرروات العرردو باعتبررارهم ليسرروا أطرافررًا متحاربررة فرري النررزا  المسررل  القررائم .
علررى سررريان أحكررام االتفاقيررة فرري وقررت السررلم وفرري  الثانيثثة مثثت اقتةا يثثة نصثثت المثثاد 

حالررررة الحرررررب المعلنررررة أو أح اشررررتباك مسررررل  وخررررر ينشررررب بررررين طرررررفين أو أكثررررر مررررن 
األطراف السامية المتعاقدة ، حتى لو لم يعترف أحدها بحالرة الحررب. كمرا تنطبرق هرذه 

                                                 
(1)

القانون الدولي  اإلنساني ، كما وصفته محكمة العدل الدولية في رأيها اإلفتائي في قضية مشروعية استخدام األسلحة  

،هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد حقوق المقاتلين وواجباتهم في إدارة  1991النووية أو التهديد باستخدامها عام 

ررة لحماية قد حريتهم في استخدام وسائل اإلضرار بالعدو باإلضافة إلى القواعد المالعمليات العسكرية والقواعد التي تقي

 ضحايا النزاعات المسلحة .

Legality of the threat or use of nuclear wepons, International court of Justice Reports (ICJ 

Reports ),1991,p.251.para.55 

 اسي الحترام حقوق اإلنسان واعتبارات أساسية لإلنسانية .وتصفه المحكمة كذلك بأنه قانون أس

'Undamental to the respect of the human person and elementary considerations of humanity 

'   

 1575وكان أول تنظيم اتفاقي لمعاملة أسرى الحرب هي معاهدة الصداقة بين بروسيا والواليات المتحدة األمريكية عام 

لتي أكدت في بنودها على ضرورة معاملة األسرى معاملة الئقة ووجوب اعتقالهم في أماكن صحية، بعد ذلك تم تنظيم وا

في الئحة سميت بالئحة الحرب البرية ، والتي أعيد النص عليها في  1799حالة أسرى الحرب في مؤتمر الهاي لعام 

 . 1995عام 

يماً دقيقاً لحالة األسرى في سبع وتسعين مادة، ونصت هذه االتفاقية على فأتت لتضع تنظ 1929أما اتفاقية جنيف لعام 

 أنها جاءت مكملة لنصوص الحرب البرية ، والهدف من هذه االتفاقية هو ضمان حسن معاملة األسرى.

ؤتمر دولي لهذا ولكن بعد المعاناة اإلنسانية التي خلفتها الحرب العالمية الثانية وتحت رعاية الحكومة السويسرية تم عقد م

، ونتج عنه أربع اتفاقيات إنسانية ، وتشكل االتفاقية الثالثة قواعد معاملة األسرى من لحظة  1999الغرض في عام 

وقوعه في األسر وحتى اإلفراج عنه وإعادته إلى موطنه، واكتمل المركز القانوني لألسير بصدور البروتوكول اإلضافي 

 الدولية . األول والخاص بالنزاعات المسلحة
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و الكلررري  قلررريم أحرررد األطرررراف ا تفاقيرررة أيضرررًا فررري جميرررع حررراالت االحرررتالل الجزئررري أ
 السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا االحتالل مقاومة مسلحة.

 
ولقد قامت القوات العراقية الغازيرة أثنراء احتاللهرا لدولرة الكويرت فري الثراني مرن 

بإلقررراء القررربض علرررى عررردد مرررن المرررواطنين الكرررويتيين مرررن أفرررراد  1111أغسرررطس عرررام 
اد الجررريا والقررروات المسرررلحة والفررررق الطبيرررة المسررراعدة إلرررى المقاومرررة الشرررعبية ومرررن أفرررر 

جانب عدد من المدنيين وترحليهم إلى السجون العراقية وزادت وتيرة عمليات ا حتجراز 
قبل ا نسحاب العراقي من دولة الكويت. وقد أصدر المجتمع الدولي وعن طريق األمم 

دوليرررًا يطالرررب فيررره العرررراق  المتحررردة ومجلرررس األمرررن الررردولي أكثرررر مرررن اثنررري عشرررر قرررراراً 
 المعتقلرين من الكويت دون قيرد أو شررط وضررورة ا فرران عرن كافرة  با نسحاب الفورح

م مرن رعايرا الردول ودين مرن مرواطني دولرة الكويرت وغيررهواألسرى وتحديد مصير المفقر
 . (1)األخرى 

 
ثررر بيررد أن النظررام العراقرري السررابق رفررض ا نصرريا  لررورادة الدوليررة واحتجررز أك

من ستمائة وخمسة أسرى ولم يعرف مصيرهم حتى سقط هرذا النظرام الرديكتاتورح علرى 
وتررم العثررور علررى رفررات مررائتي واثنرران وخمسررون  3112يررد القرروات األجنبيررة فرري يونيررو 

شرررهيدًا مرررن األسررررى الكرررويتيين وترررم التعررررف علررريهم طبقرررًا الختبرررارات الحمرررض النرررووح 
DNA  اًل ممررا يعررد خرقررًا ألحكررام القررانون الرردولي ومررا زال برراقي األسرررى مصرريرهم مجهررو

 (3)ا نساني .
  

 
 

                                                 
 

 (1)
والذي قرر بأن " يقوم  1991مارس  2الصادر في  171ومن تلك القرارات الدولية قرار مجلس األمن الدولي  رقم  

العراق على الفور وتحت رعاية لجنة الصليب األحمر الدولية، أو جمعيات الهالل األحمر، بإطالق  سراح جميع 

جزتهم  العراق وأن يعيد أية جثث للموتى من الكويتيين ورعايا الدول األخرى ". الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الذين احت

الذي أدان  1991أبريل  3الصادر في  175وأمام استمرار تعنت النظام العراقي، صدر قرار مجلس األمن الدولي رقم 

مجدداً بإعادة جميع رعايا عدم تعاون العراق مع المجتمع الدولي باستمراره في احتجاز األسرى الكويتيين وطالبه 

 الكويت والدول األخرى إلى الوطن والكشف عن مصير المفقودين والموتى من األسرى . 
 

(2)
  2995ديسمبر  –الكويت  –أنظر التقرير الصادر من اللجنة الوطنية لشئون األسرى والمفقودين  
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 أهمية البح :
مررررن العرررررض السررررابق يتجلررررى لنررررا مرررردى أهميررررة دراسررررة الجرررررائم ضررررد ا نسررررانية 
المرتكبررة ضررد األسرررى والمعتقلررين الكررويتيين فرري العررراق، والترري تتمثررل فرري بيرران جريمررة 

لجريمررة المروعررة انتهاكررًا صررريحًا القتررل العمرردح والرردفن فرري مقررابر جماعيررة، وتعررد هررذه ا
عالنررات حقرروق ا نسران ومبررادن الكرامررة ا نسررانية، ممررا  لالتفاقيرات والمواثيررق الدوليررة وات
يترتب عليه قيرام المسرئولية المدنيرة الدوليرة تجراه العرراق لتعرويض ضرحايا تلرك الجررائم، 

لجررررائم العرررراق وهرررو ارتكررراب تلرررك اجانرررب ومنررراط التعرررويض يتمثرررل بسرررلوك إيجرررابي مرررن 
الدوليررة، وسررلوك سررلبي يتمثررل فرري ا همررال والتقرراعس فرري البحررث عررن أمرراكن المقرررابر 
الجماعيرررة مرررن خرررالل التعررراون مرررع الفررررق ا نسرررانية كاللجنرررة الدوليرررة للصرررليب األحمرررر 
واللجرران المشررتركة المعنيررة فرري معرفررة مصررير القتلررى مررن األسرررى والمفقررودين مررن رعايررا 

 دولة الكويت.
 

  تقسيم البح :
وعليرره فررإنني سررأتناول فرري هررذا الفصررل دراسررة المركررز القررانوني ألسرررى الحرررب 
في القانون الدولي ا نساني مرن خرالل بيران الفئرات التري تتمترع بوصرف أسررى الحررب 
ومدى انطباقها علرى األسررى الكرويتيين ، وتحديرد الحمايرة القانونيرة ألسررى الحررب فري 

سأتناول بيان اآلثار القانونية عن جريمرة قترل  نون الدولي ا نساني، ثمضوء قواعد القا
 أسرى الحرب الكويتيين.

  
 في ضوء ما تقدم، فإن هذه الدراسة تنقسم إلى مبحثين على النحو التالي:

 .ا نسانيالمركز القانوني ألسرى الحرب في القانون الدولي  المبح  األول:
  األسرى الكويتيين. وثار المسؤولية الدولية بشأن قضية قتل المبح  الثاني:
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 المبح  األول
 المركز القانوني ألسرى الحرب في القانوت الدولي اإلنساني

 
أثنرراء وبعررد الحرررب العالميررة الثانيررة تجررارب  شررهدت النزاعررات الدوليررة المسررلحة 

قاسية طالت األسرى والمعتقلين في معتقالت الدول المتحاربة، واألهوال والمآسري التري 
الضرررعيفة القابعرررة فررري سرررجون الدولرررة الحررراجزة ، ممرررا حررردا بالجماعرررة لحقرررت بتلرررك الفئرررة 

الدوليرررة أن تصررردر أول وثيقرررة دوليرررة تسررربو الحمايرررة القانونيرررة علرررى ضرررحايا النزاعرررات 
المسلحة وتسجل تطورًا كبيرًا يشهده القانون الدولي العام منذ بدايات القرن الماضي في 

آسري والمعانراة التري خلفتهرا الحرروب ، مجال حماية حقوق ا نسران الكفيلرة بتخفيرف الم
نحثت عثعوب األمثم المتحثد  و ثد  لينثا " حيث جاءت ديباجة ميثاق األمم المتحدة بأن 

علث  أنةسثثنا أت تنةثثي األجيثثال المقبلثة مثثت ويثثالت الحثثرب التثي فثثي خثثالل جيثثل واحثثد 
 .(1)جلبت عل  اإلنسانية مرتيت أحزانًا يعجز عنها الوصف" 

  
أن الحقرروق األساسررية ل سررى والمعتقلررين قررد وجرردت طريقهررا والواقرع مررن األمررر 

إلررى دائرررة النزاعررات الدوليررة المسررلحة عررن طريررق مبررادن القررانون الرردولي ا نسرراني الترري 
تكررررس الحمايرررة القانونيرررة لتلرررك الفئرررة المسرررتمدة مرررن المواثيرررق واالتفاقيرررات الدوليرررة التررري 

لحة والعمررل علرررى إنمرراء وتطررروير اهتمررت برراحترام حقررروق ا نسرران أثنرراء النزاعرررات المسرر
القواعررد الدوليررة الخاصررة بحمايررة ضررحايا تلررك النزاعررات مررن سرركان مرردنيين ، أو جرحررى 
ومصابين  أو أسرى ومعتقلين ، وغيرهم من األشخاص المحميين طبقًا للقواعد الدوليرة 

 اآلمرة التي يقرها النظام القانوني الدولي المعاصر.
 
لدولي المطبق في النزاعات المسلحة الدوليرة طابعرًا  وبذلك بدأ يكتسب القانون ا 

أكثر إنسانية، مما دفع بالجماعة الدولية أن تواجه التحرديات التري تتعررض لهرا البشررية 

                                                 
(1)

 وقد جاءت ديباجة ميثاق األمم المتحدة على النحو التالي : 

'We The peoples of The United nations Determined to save Succeeding generations from 

The scourge of ware, wich 

 twice in our life time has brought untold sorrow to mankind ……" 
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صرررار فتمكنررت مررن ترردوين وتطرروير أحكررام القررانون  فرري الصررراعات المسررلحة ،بعزيمررة وات
بروتوكررولين ا ضررافيين ، وال1191الرردولي ا نسرراني فرري اتفاقيررات جنيررف األربعررة لعررام 

، من خالل تحديرد فئرات األشرخاص المشرمولين بحمايتره ، واألمراكن التري  1111لعام 
يستهدف حمايته، وضرورة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، وتقنين وسائل القتال، 
وتقررررويم سررررلوك المتحرررراربين ، والمحافظررررة علررررى الحقرررروق األساسررررية ا نسررررانية لضررررحايا 

المسلحة الدولية وأهمها تحديد المركز القانوني ألسرى الحررب فري ظرل قواعرد النزاعات 
 القانون الدولي ا نساني.

ولتحديد المركز القانوني ألسرى الحرب يلزم أن نبين فئات المقاتلين القانونيين  
ين كر ب من خالل تحديد المقراتلين المشرتستفيد من المعاملة الخاصة بأسرى الحر تالتي 

يات الحربية ، سواء المقاتلين المباشرين الذين يضطلعون بالمهام الرئيسية في في العمل
سرراحات القتررال، كررأفراد القرروات المسررلحة النظاميررة ووحرردات االحتيرراط والفرررق المتطوعررة 
وأفراد المقاومة الشعبية المسلحة ضد قوات االحتالل ، والمقاتلين غير المباشرين الذين 

ات النظامية وليس لها صلة مباشرة بالعمليات الحربية ، مثل يقومون بمهام مساندة للقو 
أفرراد الخرردمات الطبيررة ورجرال الرردين والمرررافقين للقروات المسررلحة،وأفراد األطقررم المالحيررة 

 نظررررررًا القرررررانوني  تسرررررتفيد مرررررن وصرررررف المقاترررررل التجاريرررررة والمدنيرررررة ، والفئرررررات التررررري ال
ت المسرلحة مثرل الجواسريس نراء النزاعراللممارسات غير األخالقية التي تميرز أعمالهرا أث

المحتلرررة ، ومرررن ثرررم أتطررررق  األقررراليموالمتعررراونون مرررع سرررلطات االحرررتالل فررري  والمرتزقرررة
لمررردى انطبررراق وصرررف المقاترررل القرررانوني علرررى حالرررة األسررررى والمعتقلرررين الكرررويتيين فررري 

ب والتري السجون العراقية، وأخيرًا أتناول في هذا المبحث الحماية القانونية ألسررى الحرر 
الشرررعية طيلررة فترررة أسررره لرردى الدولررة  هتتصررل بالمحافظررة علررى شررخص األسررير وحقوقرر
 الحاجزة وفقًا لقواعد القانون الدولي ا نساني.

 وعليه فإت هيا المبح  ينقسم إل  مطلبيت هما: 
 .وانطباقها على األسرى الكويتيين الفئات التي تتمتع بوصف األسير المطلب األول:
الحمايرررة القانونيرررة ألسررررى الحررررب فررري ضررروء قواعرررد القرررانون الررردولي  اني:المطلثثثب الثثثث
 ا نساني.
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 المطلب األول
 تييتيالةئات التي تتمتع بوصف األسير وانطبا ها عل  األسرى الكو 

 
حرص المشر  الدولي على تكريس الحماية القانونية لضحايا النزاعرات الدوليرة  

ب والمعتقلررررين الررررذين يقعررررون فرررري قبضررررة المسررررلحة، وخاصررررة فيمررررا يتعلررررق بأسرررررى الحررررر 
وكرذلك البروتوكررول  1191العدو،وتأكيردًا لهرذا المبردأ جرراءت اتفاقيرة جنيرف الثالثررة لعرام 

اللتان تنظمان الوضع القرانوني ألسررى الحررب مرن خرالل  1111ا ضافي األول لعام 
 انيةتحديد الفئات التي تستفيد مرن وصرف أسرير الحررب وضررورة تروفير المعاملرة ا نسر

لتلررك الفئررات وكفالررة احترررام أشخاصررهم وشرررفهم طبقررًا لمبررادن القررانون الرردولي ا نسرراني 
 ومتطلبات حقوق ا نسان.

 
جنيررف الثالثررة لعبررت دورًا أساسرريًا فرري معالجررة القصررور  اتفاقيررةوفرري الواقررع فررإن  

سررابقة الترري عجررزت عررن مواجهررة ا نتهاكررات الخطيرررة الترري شررابت ا تفاقيررات الدوليررة ال
ولت إليه األوضا  المأساوية ل سرى والمعتقلين في أعقاب الحرب العالمية الثانية  اوم
حيث لم تربط ا تفاقية الثالثة بين إعادة األسرى إلى بالدهم وعقد معاهدة سالم برين (1)

 فور انتهاء العمليات الحربية . إعادتهماألطراف المتحاربة وأوجبت 
 

                                                 
(1)

 1995و 1799هاي لعام تجلى قصور االتفاقيات الدولية السابقة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، وخاصة اتفاقيات ال 

م ، في اشتراطها إلعادة األسرى إلى بالدهم بإبرام معاهدة سالم . مما ساهم في فقدان أعداداً 1929واتفاقية جنيف لعام 

كبيرة من األسرى والمعتقلين بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، خصوصاً بعد استسالم ألمانيا واحتاللها من قبل الحلفاء ، 

، كذلك أن طرفين من  1951واليابان  1959هناك مجال لمعاهدات سالم بالشكل المعهود ، كما تم مع إيطاليا فلم يعد 

أكبر أطراف الحرب العالمية الثانية وهما اليابان واالتحاد السوفيتي لم يبرما معاهدة سالم. ولتلك األسباب عمد واضعو 

النزاع المسلح على كل حالة تندلع فيها أعمال عدائية مهما كان إلى تعميم مفهوم  1999أحكام   اتفاقيات جنيف لعام 

شكلها وحتى في حالة عدم إعالن الحرب . كما لم ترتبط تلك االتفاقية بين اإلفراج عن األسرى ووجود معاهدة سالم بين 

 الدول المتحاربة.

 ولالستزادة عن الجهود الدولية حول معاملة أسرى الحرب ، أنظر:

اللجنة  أسرى الحرب وحقهم في المعاملة الكريمة وفي العودة إلى ديارهم ، مجلة  اإلنساني (.2999. )عامرالزمالي، 

 وما بعدها. 19ص الدولية للصليب األحمر. 

 وما بعدها 15ص  القاهرة، عالم الكتب،أسرى الحرب ،  (.1955. )عبد الواحد الفار،  :وأيضا أنظر

Jordan I.paust ,Judicial power to  Determinne the status and Rights of persons Detained ,99 

Harv ,International Law,2993,p. 129 etc. 
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ن مجررررال تطبيررررق األحكررررام الخاصررررة بالوضررررع كمررررا وسررررعت ا تفاقيررررة الثالثررررة مرررر 
 أحكامهاعلى تطبيق  الماد  الثانية مت اقتةا يةالقانوني ألسرى الحرب، حيث نصت 

على حاالت الحرب المعلنة وعلى جميع الحرروب المسرلحة التري تنشرب برين دولترين أو 
أكثررر مررن الرردول المتعاقرردة حتررى ولررو لررم تعترررف إحرردى تلررك الرردول بوجررود حالررة حرررب. 
وتطبررق هررذه ا تفاقيررة أيضرراً علررى جميررع حرراالت االحررتالل الجزئرري أو الكلرري ألراضرري 
دولررة طررررف فررري االتفاقيرررة  حترررى لرررو لرررم يواجررره هرررذا االحرررتالل مقاومرررة مسرررلحة . كرررذلك 
تطبررق ا تفاقيررة فرري حرررب مررع دولررة ليسررت طرفررًا فرري ا تفاقيررة شررريطة أن تقبررل الدولررة 

 المعنية بنصوص ا تفاقية وتطبقها.
 

تمثرررل الركيرررزة  المثثثاد  الرابعثثثة مثثثت اتةا يثثثة جنيثثثف الثالثثثثةي الحقيقرررة فرررإن وفررر
األساسية لبيان الفئات التي تستفيد من وصف أسرير الحررب ، حيرث اشرترطت شررطين 
ضروريين لوصف األسير وهما: ا نتماء إلرى إحردى الفئرات المرذكورة فري هرذه المرادة ، 

 وأن يقع الشخص في قبضة العدو.
 
بررررالمعنى المقصررررود فرررري هررررذه االتفاقيررررة هررررم األشررررخاص الررررذين وأسرررررى الحرررررب  

 ينتمون إلى إحدى الفئات التي نصت عليها المادة الرابعة وهم كالتالي:
 
القوات المسلحة ألحد أطراف النزا  ،والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي أفراد  (1)

 (1). المسلحةتشكل جزءًا من هذه القوات 
رى والوحرررردات المتطوعررررة األخرررررى ، بمررررن فرررريهم أعضرررراء أفررررراد الميليشرررريات األخرررر (2)

حركرات المقاومرة المنظمررة ، الرذين ينتمرون إلررى أحرد أطرراف النررزا  ويعملرون داخررل 
                                                 

(1)
وهذا  military serviceالجندي وعبارة الخدمة العسكرية  Milesمشتقة من الكلمة الالتينية  Militiaالميليشيا  

 المصطلح للداللة على نظام فرق االحتياط .

" Amilitia is abody of citizens enrolled as amilitary forces but not engaged in actual service 

except in emergencies. 

Although it may constitute the sole form of military forces of astate, it normally only serves 

arole supplementary to that of regular forces "  

يشيا مجموعة من المواطنين المسجلين كقوة عسكرية ولكنهم ليسو في الخدمة الفعلية إإل في حاالت الطوارئ ومع والميل

 ذلك قد تشكل الميليشيا القوة العسكرية الوحيدة للدولة ودورها عادة مكمال للقوات النظامية .
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أو خررارن إقلرريمهم ، حتررى ولررو كرران هررذا ا قلرريم محررتاًل ، علررى أن تترروافر الشررروط 
اومرررة التاليرررة فررري هرررذه الميليشررريات أو الوحررردات المتطوعرررة ، بمرررا فيهرررا حركرررات المق

 المنظمة المذكورة:
 أن يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه. -أ
 أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد. -ب
 .أن تحمل األسلحة جهراً  -ن
 في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.أن تلتزم  -د
تعتررف  أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون والءهرم لحكومرة أو سرلطة ال( 2)

  .حاجزةلبها الدولة ا
القوات المسلحة دون أن يكونروا فري الواقرع جرزءًا منهرا،  األشخاص الذين يرافقون ( 9)

كاألشررررخاص المرررردنيين ضررررمن أطقررررم الطررررائرات الحربيررررة ، والمراسررررلين الحررررربيين ، 
ومتعهررردح التمررروين ، وأفرررراد وحررردات العمرررال أو الخررردمات المختصرررة بالترفيررره عرررن 

 ريطة أن يكون لديهم تصري  من القوات المسلحة التي يرافقونها.العسكريين ، ش
( أفراد األطقم المالحية، بمرن فريهم القرادة ، والمالحرون، ومسراعدوهم فري السرفن 5)

التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة ألطراف النزا  ، الذين ال ينتفعون بمعاملة 
 لي.من القانون الدو  أخرىأفضل بمقتضى أح أحكام 

مررن تلقرراء أنفسررهم عنررد  غيررر المحتلررة الررذين يحملررون السررال  سرركان األراضرري -6
اقترررراب العررردو لمقاومرررة القررروات الغازيرررة دون أن يتررروفر لهرررم الوقرررت لتشررركيل وحررردات 
مسررررلحة نظاميررررة ، شررررريطة أن يحملرررروا السررررال  جهرررررًا وأن يراعرررروا قرررروانين الحرررررب 

 وعاداتها.
 

 
القتال وفقًا للقرانون الردولي وتكرون مقابرل ذلرك هذه هي الفئات المشاركة في أعمال 

عرضة لهجوم العدو وعملياته العسركرية ، ويجرب أن يعتبرر أسررى الحررب تحرت رعايرة 
الدولررة اآلسرررة ولرريس برعايررة جيرروا أو وحرردات عسرركرية معينررة ،ويحررق لهررم أن يعرراملوا 
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ونًا ويجرب معاملة إنسانية ، ويجب احتجازهم إلرى الحرد الرذح يكرون فيره اعتقرالهم مضرم
 (1).أال يعاقبوا إال على أعمال ارتكبوها بعد وقوعهم في األسر

 
يين تتمتعان لريس بنظرام أسررى خر ى تضيف االتفاقية الثالثة فئتين أومن ناحية أخر 

نما بمعاملة أسرى الحرب وهما:  الحرب فحسب وات
 

محتررل ( األشررخاص الررذين يتبعررون أو كررانوا تررابعين للقرروات المسررلحة للبلررد ال1)     
إذا رأت دولررة االحررتالل ضرررورة اعتقررالهم بسرربب هررذا االنتمرراء، حتررى لررو كانررت قررد 
تررركتهم أحرررارًا فرري بررادن األمررر أثنرراء سررير األعمررال الحربيررة خررارن األراضرري الترري 
تحتلها ، وعلى األخص في حالرة قيرام هرؤالء األشرخاص بمحاولرة فاشرلة لونضرمام 

ة فرري القتررال، أو فرري حالررة عرردم امتثررالهم للقرروات المسررلحة الترري يتبعونهررا والمشررارك
  نذار يوجه إليهم بقصد ا عتقال.

 
( األشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئرات المبينرة فري هرذه المرادة ، الرذين 3)       

تسررتقبلهم دولررة محايرردة أو غيررر محاربررة فرري إقليمهررا وتلتررزم بإعتقررالهم بمقتضررى القررانون 
قد ترى هذه الدول من المناسب منحها لهرم  مالئمةأكثر الدولي، مع مراعاة أية معاملة 

.(3) 
 

ع وبالرغم من شمول المادة الرابعرة مرن االتفاقيرة الثالثرة، ومحاربرة الرنص علرى جمير
مثرل األسررى الترابعين األسر، فإن هنراك حراالت معينرة لرم تتطررق لهرا ا تفاقيرة حاالت 

يررة إلرررى صررياغة أحكررام وقواعرررد لمنظمررات التحريررر الوطنيررة ، ممرررا حرردا بالجماعررة الدول
حديثة تالئم واقع حروب التحرير وكان من نتان ذلك إقرار البروتوكول ا ضافي األول 

                                                 
  193ص  االسكندرية،رف، منشأة المعاالقانون الدولي اإلنساني ،  (،2995. )محمد فهادالشاللدة،  (1)

 299، ص  ات المجلة الدولية للصليب األحمرمركز أسير الحرب، منشور (،2992. )ياسمين: نقفي، وأنظر أيضاً 

. 

Also see: Jordan J .PUST , Judicial power to Determine the status and Rights of persons 

Detained ,op . cit ,p 137 . 

 .1999ن اتفاقية جنيف الثالثة لعام م 99نص المادة  (2)
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الحررررب ليشرررمل جميررع أفرررراد القررروات المسرررلحة  ، حيرررث توسرررع تعريررف أسرررير1111لعررام 
وطبقرررًا .،والمجموعرررات المسرررلحة والوحررردات النظاميرررة التررري تكرررون تحرررت قيرررادة مسرررئولية 

كل مقاتثل ممثت يعد " من البروتوكول ا ضافي األول على أن  99المادة لذلك نصت 
 (4) .أسير حرب إيا و ع في  بضة الخصم " 34وصةتهم الماد  

وبنرراًء مررا تقرردم ، يسررتخلص الباحررث بوجررود نرروعين مررن األسرررى ،حيررث يتمتررع 
بوصف األسرير كرل مرن يشرترك فري العمليرات القتاليرة سرواًء بشركل مباشررة أو غيرر 

 شر.مبا
 

 أوق: المقاتلوت المباعروت :
النزاعررررات  أثنرررراءيقرررروم المقرررراتلون بصررررفة أساسررررية بممارسررررة العمليررررات القتاليررررة 

، يحرق لهرم بمهاجمرة العردو ومقاومتره التي تندلع بين األطراف المتحاربة ممراالمسلحة 
الوسرررائل المشرررروعة وبالترررالي يكونررروا عرضرررة وبرررذلك جررراز للخصرررم أن يهررراجمهم بكافرررة 

و الجر  أو األسر. ويحدد القانون الوطني لكرل دولرة تنظيمرات المقراتلين الرذين للقتل أ
يضطلع معظمهم بالعمليات الحربية وأعمال المقاومة المسرلحة والربعض اآلخرر يترولى 

 األعمال المساعدة للقوات النظامية في ساحة القتال.
 

ترررابعين لكرررل ال وتعتبررر القررروات المسرررلحة التنظرريم األساسررري للمقررراتلين المباشرررين
طرف في نزا  مسل  ، كما يندرن مرن فئرة المقراتلون المباشررون الميليشريات والوحردات 
المتطوعررة وكررذلك سرركان األراضرري غيررر المحتلررة والررذين يحملررون السررال  عنررد اقتررراب 

 العدو .
 

                                                 
 ، على ما يلي:1955من البروتوكول اإلضافي األول لعام  93وقد نصت المادة  (3)

تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت  -1

ولو كان ذلك الطرف ممثالً بحكومة أو بسلطة ال يعترف  قيادة مسئولة عن سلوك مرؤوسيها قبل ذلك الطرف حتى

الخصم بها ويجب أن تخضع مثل هذه القوات المسلحة  لنظام داخلي يكفل اتباع قواعد القانون التي تطبق في النزاع 

 المسلح .

من االتفاقية  33ادة يعد أفراد القوات المسلحة  لطرف النزاع )عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذين  تشملهم الم -2

 الثالثة ( مقاتلين بمعنى أن لهم حق المساهمة المباشرة في األعمال العدائية .

إذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام القانون وجب إخطار أطراف  -3

 النزاع األخرى بذلك.
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 أفراد القوات المسلحة النظامية : -1
لعسركرية البريرة والبحريرة تتكون القوات المسلحة النظامية من أفراد التشكيالت ا   

للدولة ويحق لهم المشاركة المباشررة  والجوية التي تكون في مجموعها القوات المسلحة
فرري العمليررات القتاليررة . ويخضررع التنظرريم الررداخلي للقرروات المسررلحة النظاميررة للقررانون 

وتشررررمل القرررروات المسررررلحة النظاميررررة القرررروات المسررررلحة الدائمررررة  (1)الرررروطني لكررررل دولررررة 
ليرات العدائيرة  نيابرة عرن الطررف الرذح ينتمرون إليره، ممو  لهرم بالمشراركة فري العالمس

كرررالقوات البريرررة والجويرررة والبحريرررة ، وجميرررع أفرررراد الهيئرررات شررربه العسررركرية أو المكلفرررة 
بفررررض احتررررام القرررانون كقررروات الشررررطة والتررري لهرررا عالقرررة تنظيميرررة برررالقوات المسرررلحة 

فرررري حالررررة النررررزا  المسررررل  .أح طرررررف نررررزا   تنرررردمج مررررع القرررروات المسررررلحة ويمكررررن أن
التابعة ل مم المتحدة أو التابعة لمنظمة إقليمية. ، كرالقوات مفترض كالقوات المسلحة 

الدولية المشاركة في فض النزاعات الدولية ، مثل قوات األمم المتحدة المتواجردة علرى 
نظمرات ا قليميرة مثرل الحدود ا سرائيلية اللبنانيرة ، أو قروات مسرلحة تابعرة  حردى الم

 قوات حلف األطلسي .
 
 أفراد وحدات اإلحتياط والةرق المتطوعة : -2

البلرردان مررن قروات مسررلحة دائمررة تتكرون القرروات المسرلحة النظاميررة فرري معظرم   
ووحدات احتياط يجرح تنظيمها بكيفية يمكن استدعاؤها للخدمة العسكرية في وقت 

وتقررروم بمهمررررات ندة الجررريا النظرررامي الحررررب وفررري حررراالت  الطررروارن وذلرررك لمسرررا
مرن األعمرال المسراعدة ، أمرا  والتجهيرز والمواصرالت وغيرهرامساعدة مثرل التمويرل 

الفررررق المتطوعرررة فهررري تتشررركل أثنررراء النزاعرررات المسرررلحة وتنضرررم للقررروات المسرررلحة 
النظامية سواء من تلقاء أنفسهم أو بناًء على نداء من طرفي النزا  ، وتكون الفرق 

                                                 
(1)

زارة الدفاع والحرس الوطني وقوات وزارة الداخلية ، ويتم تنظيم تندرج تحت هذه الفئة في دولة الكويت قوات و 

، أما قوات وزارة الداخلية  32/1915العمل مع كل من منتسبي وزارة الدفاع والحرس الوطني بمقتضى القانون رقم 

 ينظم العمل وااللتحاق بقواتها. 23/1917فالقانون رقم 
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ة مررررن مررررواطني الطرررررف المتحررررارب أو مررررن األجانررررب المقيمررررين فرررري البلررررد المتطوعرررر
 (1) .الطرف في النزا 

 
ويلزم توافر شروط معينة في تلك المجموعتين لكي تستفيد من وصف األسير  

 :عندما يقع أفرادها في قبضة العدو، وهي كالتالي
 أن يقود تلك الوحدات قائد مسئواًل عنها. - أ
 هم .أن تكون لهم شارة خاصة ب - ب

  .أن تحمل األسلحة جهراً  -ن
 أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها. -د

سكان األراضري غيرر المحتلرة الرذين يحملرون السرال  باختيرارهم عنرد اقترراب العردو  -4
قررد تعجررز القرروات المسررلحة النظاميررة أن تواجرره لوحرردها القرروات المعاديررة وبالتررالي يلبرري 

للواجررب الرروطني فرري حمررل السررال  والرردفا  عررن وطررنهم لوقررف السرركان المرردنيين النررداء 
ويلررزم لكرري يسررتفيد السرركان مررن وصررف األسررير ترروافر  (3)الهجمررات المضررادة مررن العرردو

 شرطان هما حمل السال  علنًا ، وااللتزام بقوانين الحرب وعاداتها.
 ثانيا المقاتلوت غير المباعريت:

  
لها صلة  ليسلمسلحة وتؤدح وظائف تمثل هذه الفئة الجهاز المعاون للقوات ا

مباشررررة بالعمليرررات الحربيرررة برررل يقومرررون بمهرررام مسررراعدة للقررروات المسرررلحة تتطلررررب 
وجرودهم فرري الميردان ممررا يجعلهرم عرضررة للوقرو  فرري قبضرة العرردو ، وهرم يتمتعررون 

ألحكرام  طبقراً بحماية خاصرة مسرتمدة مرن الخدمرة التري يؤدونهرا وفرق شرروط معينرة 
. وينردرن تحرت 1111والبروتوكولين ا ضرافيين لعرام  1191م اتفاقيات جنيف لعا

                                                 
(1)

سكرية أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها مثل مشاركة المتطوعين وقد تطوع العديد من األجانب في الفرق الع 

، ومشاركة متطوعين أجانب في  1953 – 1959الصينيين إلى جانب قوات كوريا الشمالية في النزاع المسلح الكوري 

 . 1999الجيش الشعبي العراقي أثناء اجتياح القوات العراقية لدولة الكويت عام 
(2)

اء الوطني للسكان المدنيين في الدفاع عن الوطن وحمل السالح، األمر الذي صدر من غليون الثالث ومن أمثلة الند 

، وأيضاً صدر  1579، وأيضا األمر الصادر من حكومة الدفاع الوطني في فرنسا عام  1713إمبراطور بروسيا عام

ندما حاولت القوات اإلسرائيلية احتالل ع 1953هذا األمر من رئيس جمهورية مصر العربية في أثناء حرب أكتوبر عام 

 .1953لعام  337مدينة السويس بعد أن كان القتال قد توقف من الجانبين استجابة لقرار مجلس األمن الدولي رقم 
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هذه الفئة أفراد الخدمات الطبية ورجرال الردين والمردنيين والمررافقين للقروات المسرلحة 
 النظامية ، وأفراد أطقم البواخر والمالحون في الطائرات غير العسكرية .

وات المسررررلحة أفررررراد الخرررردمات الطبيررررة ورجررررال الرررردين والمرررردنيون المرافقررررون للقرررر -1
 النظامية:

يعتبر أفراد الخدمات الطبية ورجال الدين من فئات غير المقراتلين الملحقرة برالقوات 
نمررا  النظاميررة الررذين يضررطلعون بمهررام لرريس لهررا عالقررة مباشرررة بالعمليررات الحربيررة وات
بمهررام إنسررانية تقرردم مسرراعدات طبيررة وواجبررات روحيررة لصررال  الجرحررى والمصررابين 

 (3).ة القتالوالمرضى في ساح
مت اتةا يثة جنيثف  44لنص الماد   أفراد الهيئات الطبية والدينية وفقراً  ويعتبر        
في حالة وقوعهم في قبضة العدو ال يعدون أسرى حرب ومع ذلرك تجيرز المرادة الثالثة 

المذكورة احتجازهم طالما كان ذلرك ضررورياً  مرن أجرل أداء واجبراتهم الطبيرة أو الدينيرة 
خاصرررة ل سررررى مرررن مرررواطنيهم ، ويجرررب علرررى الدولرررة الحررراجزة تررروفير كافرررة  ، وبصرررفة

لررق عالمزايرا والحصرانات المقررررة ألسررى الحررب وأال ترررغمهم علرى أح عمرل سرروى مرا يت
 بمهامهم الطبية أو الدينية .

 
 أفراد أطقم البواخر والطائرات غير العسكرية :-2

وصف أسرى الحرب على أفرراد أسبغت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة 
األطقررم المالحيرررة فررري السرررفن التجاريرررة والطررائرات المدنيرررة ألطرررراف النرررزا  التررري قرررد 
تسررتغل فرري وقررت الحرررب فرري المهررام المسرراندة للقرروات المسررلحة النظاميررة مثررل نقررل 

 .(1) الجنود والمعدات العسكرية
كل مباشررر أو حرررح بالررذكر أن فئررات تررؤدح دورًا كبيررراً  فرري العمليررات سررواء بشرر

غيررر مباشررر ، إال أنهررم ال يسررتفيدون مررن وصررف األسررير حررين الوقررو  فرري قبضررة 

                                                 
(2)

للوضع القانوني لهؤالء األفراد في حالة األسر بأن ما يسري على األفراد  1995ولقد تعرضت الئحة الحرب البرية  

 يسري على األفراد غير المقاتلين إذا ما وقعوا في قبضة العدو ، ومن ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة على أنه :المقاتلين 

"The armed forces of the belligerents may consist of combatants and non – combatants . in 

the case of capture by the enemy , both have the rights to treated as prisoners of war"  
(1)

من االحتالل العراقي ، حيث  1991وقد تم استخدام الطائرات المدنية والتجارية في حرب تحرير دولة الكويت عام  

 نقلت أكثر من مليون جندي ومعداته من قوات التحالف الدولي.
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العدو، وسبب الحرمان يرجع إلرى طبيعرة األعمرال التري يقومرون بهرا والتري تتصرف 
بالغا والتمويه والخدا  كما تنتهك العديد من المبادن المستقرة في القانون الردولي 

الشئون الداخليرة للردول، ومبردأ السرالمة ا قليميرة، العام، مثل مبدأ عدم التدخل في 
حرررق تقريرررر المصرررير للشرررعوب المحتلرررة وهررري  لكرررذلك مرررن شرررأن أعمرررالهم أن تعرقررر

تتعارض مع حرية الدولة في اختيار نظامهرا السياسري واالقتصرادح ، وهرذه الفئرات 
 .لمرتزقة والمتعاونونتشمل الجواسيس وا

 
حث سررًا ومتنكررًا أو بمظهرر زائرف عرن ويقصد  بالجاسوس هو الفرد الذح يب  

 وفقثثاً ويحرررم الجاسرروس مررن وصررف األسررير ، (3)معلومررات بقصررد نقلهررا إلررى العرردو 
إذا قرربض عليرره  1711مثثت البروتوكثثول اإلضثثافي األول لعثثام  34لثثنص المثثاد  

أثناء ارتكابه عملية التجسس ومتعمرد التخفري ويظهرر بمظهرر كراذب يخرالف الواقرع 
ح قواتره العسركرية ، ومرؤدى ذلرك إذا ز لرو ضربط مرترديًا  جاسوسراً ، وبالتالي ال يعد 

تمكن الجاسوس من الفرار وااللتحاق بالجيا الذح ينتمي إليه ثم وقع بعد ذلك في 
 يد العدو فإنه يعامل كأسير حرب.

 
، لقيررت ظرراهرة المرتزقررة اهتمامررًا كبيررراً  مررن المجتمررع  االتجرراهوفرري نفررس      

غير األخالقية الذح تتصف بها أعمرال المرتزقرة فري وقرت  الدولي نظرًا للممارسات
الحصول على مزايا شخصية  وكذلك يتم االستعانة بهم في وقرت  الحرب رغبة في

السلم لغرزو بلرد معرين وقلرب نظرام الحكرم فيره أو  رهراب السركان المردنيين أو لمنرع 
ان ولرررذلك توجرررت الجهرررود الدوليرررة بحرمررر ،الشرررعب مرررن ممارسرررة حرررق تقريرررر مصررريره

المرتررزق مررن وصررف األسررير إذا وقررع فرري قبضررة العرردو كمررا عرفررت المرتررزق طبقرراً  
 :بأنه 1711مت البروتوكول اإلضافي األول لعام  31لنص الماد  

                                                 
 

(2)
الوطني للواليات المتحدة األمريكية  الصادرة إلى الجيش Lieber codeمن مدونة ليبر  77أنظر نص المادة  

 م .1713لعام  199بموجب األمر رقم 

Lieber Instruction of 1713  

Article 29 of the Hague Regulation of 1995 defines a spy in following terms:  

" A spy can only be considered spy when acting clandestinely or on false pretences , he 

obtains or endeavors to obtain information in the Zone of operations of belligerent , with 

the intention of communicating it to the hostile party .  
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 .سل يجرح تجنيده خصيصًا، محليًا و في الخارن ليقاتل في نزا  م - أ
 .اًل ومباشرة في األعمال العدائيةيشارك فع - ب

اك في األعمال العدائية ، الرغبة فري تحقيرق مغرنم يحفزه أساسًا إلى االشتر  -ن
عنه وعرد بتعرويض   من قبل طرف في النزا  أو نيابةشخصي ،ويبذل له فعالً 

مادح يتجاوز برإفراط مرا يوعرد بره المقراتلون ذوو الرترب والوظرائف المماثلرة فري 
 القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم .

وال متوطنرررًا برررإقليم يسررريطر عليررره أحرررد  عايرررا طررررف فررري النرررزا ولررريس مرررن ر  -د
 أطراف النزا .

 هر ليس عضوًا في القوات المسلحة ألحد أطراف النزا .
 (1).ن قبل دولة ليست طرفًا في النزا ليس موفدًا في مهمة رسمية م -و
 

بالفئررة الثالثررة وهررم المتعرراونون الررذين يرضررخون لوحررتالل  وفيمررا يتعلررق 
ة والمعلومرات التري يحتاجهرا لبسرط سريطرته علرى األجنبي ويقدمون له المساعد

ا قلرريم المحتررل، فررإنهم ال يسررتفيدون مررن وصررف األسررير إذا كرران غيررر منتميررًا 
للطرف الذح حصرل علرى مسراعدته ، وأن يقردم مسراعدة  مرن شرأنها أن تسرهم 
فررري تسررررهيل مهمررررة المحترررل أو تقررررديم الرررردعم المرررادح والمعنرررروح الترررري تحتاجهررررا 

 ا قليم المحتل.سلطات االحتالل في 
 

ضوء مرا تقردم ، نجرد أن المرادة الرابعرة مرن اتفاقيرة جنيرف الثالثرة  على 
قررد أضررفت صررفة أسرررى الحرررب علررى فئررات األشررخاص الكررويتيين  1191لعررام

 التالية:

                                                 
(1)

لحرب األهلية ولقد اهتمت أجهزة األمم بمسألة استخدام المرتزقة في النزاعات األهلية والدولية منذ بداية ظهورها في ا 

الذي دعا إلى  1911فبراير  21( الصادر في 111في الكونغو ، حيث صدر عن مجلس األمن الدولي القرار رقم )

اإلنسحاب الفوري لجميع الجنود البلجيكيين والمرتزقة األجانب اآلخرين  وحث جميع الدول على اتخاذ التدابير السريعة 

 لكنغو.لمنع المرتزقة من مغادرة أراضيها إلى ا

ديسمبر  12( في الدورة الثامنة والعشرين بتاريخ 3193وتأكد هذا المعنى في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )

بأن " استخدام المرتزقة من قبل النظم االستعمارية أو العنصرية ضد حركات التحرير القومي التي تكافح في  1953

السيطرة األجنبية يعتبر عمالً إجرامياً  ويعاقب المرتزقة بناء عل ذلك باعتبارهم سبيل حريتها واستقاللها من اإلستعمار و

 مجرمين " .
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أفرررررراد القررررروات المسرررررلحة الترررررابعين للجررررريا الكرررررويتي والمشررررراركين فررررري العمليرررررات  أوًق :
 العراقية  العسكرية ضد القوات 

 الغازية.       
       
أفررراد القرروات المسررلحة النظاميررة الررذين يعلنررون والءهررم لحكومررة دولررة الكويررت ، :  ثانيثثاً 

 وجميع أفراد الهيئات شبه العسكرية كقوات الشرطة .
األفرررررراد المررررررافقين  للقررررروات المسرررررلحة الكويتيرررررة دون أن يكونررررروا جرررررزءًا منهرررررا ،  :ثالثثثثثثاً 

    كاألشخاص المدنيين
، وأفررراد وحرردات جررودين ضررمن أطقررم الطررائرات الحربيررة، والمراسررلين الحررربيينلمو ا      

  العمال والخدمات 
 العسكرية بشرط وجود تصري  من القوات المسلحة التي يرافقونها.      

 
هم فررري السرررفن أفرررراد األطقرررم المالحيرررة، بمرررن فررريهم القرررادة والمالحرررون ومسررراعدو  :رابعثثثاً 

   ون والمالحالتجارية الكويتية ،
فري الطررائرات المدنيرة الكويتيررة الررذين ال ينتفعرون بمعاملررة أفضررل بمقتضرى أيررة أحكررام   

 أخرى في القانون الدولي.
ويررت والتصرردح السرركان المرردنيين الررذين حملرروا السررال  بعفويررة دفاعررًا عررن الك :خامسثثاً 

   للقوات المعتدية ، بشرط أن 
 نين الحرب.يحملوا السال  علنًا وأن يتقيدوا بقوا        
األفرررراد الترررابعين للقررروات المسرررلحة الكويتيرررة ورأت سرررلطات االحرررتالل العراقيرررة  : سادسثثثاً 

   بسبب تقالهم ضرورة اع
العمليررات القتاليررة خررارن هررذا ا نتمرراء ، حتررى ولررو كانررت قررد تررركتهم فرري بدايررة         
    التي تحتلها، األراضي 
إلرى القروات  لالنضمامفراد بمحاولة فاشلة وعلى األخص في حالة قيام هؤالء األ       

 المسلحة التي يتبعونها 
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متثرررالهم  نرررذار يوجررره إلررريهم بقصرررد والمشرررتركة فررري القترررال، أو فررري حالرررة عررردم ا       
 .االعتقال

 
مثدى اسثتةاد  أفثراد المقاومثة المسثلحة بيد أت التساؤل اليي يثار هنا حثول  

الثثيي يلقثي الضثثو  علثث  الخثثالف  الكويتيثة مثثت وصثثف أسثثرى الحثربت وهثثو التسثثاؤل
الةقهي الدولي بعأت المركز القانوني ألفراد القوات المسلحة ضد  وات العدو المحتل 
، فهل يمكت إضةا  صةة المقاتل القانوني عل  أفراد المقاومة العثعبية المسثلحة أم 
يعدوت خارجيت عت نطاق الحماية المقرر  في اتةا ية جنيف الثالثة الخاصثة بأسثرى 
الحرب بحي  يعتبروت منتهكيت لاللتزامات المقرر  عل  السكات المدنييت الخاضثعيت 

زا  علثثيهم بوصثثةهم جثثلإلحثثتالل ومثثت ثثثم جثثاز لسثثلطة اقحثثتالل محثثاكمتهم وتو يثثع ال
 الجرائم العادية أو جرائم الحربتمرتكبيت إلحدى 

 
بية المسررلحة وقرد انقسررم الفقرره الردولي حررول إمكانيررة اسررتفادة أفرراد المقاومررة الشررع 

إلررى القررول بعرردم اكتسرراب أفررراد المقاومررة  (1) فثثيهب الثثرأي األولمررن وصررف األسررير ، 
صررفة المقاتررل القررانوني، وبالتررالي ال يتمتررع بوصررف األسررير فرري حالررة الوقررو  فرري قبضررة 

 التفاقيررةهررذا الرررأح إلررى نررص الفقرررة السادسررة مررن المررادة الرابعررة  العرردو ،ويسررتند أنصررار
صرررفة األسررررى علرررى سررركان األراضررري غيرررر  التررري أضرررفت 1191م جنيرررف الثالثرررة لعرررا

المحتلرررة الرررذين يحملرررون السرررال  مرررن تلقررراء أنفسرررهم عنرررد اقترررراب العررردو لمقاومرررة القررروات 
يحرررق  ممررراعلرررى سررركان ا قلررريم المحترررل و الغازيرررة ، وبالترررالي ال يكتسرررب صرررفة األسررررى 

الرابعررة بجانررب  يررةاالتفاقب عررنهم الحمايررة المقررررة لهررم حسررب تحجررلسررلطة االحررتالل أن 
 محاكمتهم ومعاقبتهم على الجرائم المرتكبة .

 
  

                                                 
(1)

 لالستزادة عن حجج أنصار هذا الرأي ، أنظر: 

  111ص جامعة دمشق،قوانين  االحتالل الحربي،  (،1979. )احسانهنداوي، 

  797صلكويت، جامعة االقانون الدولي العام ،  (،1995. )رشيد حمد العنزي، 
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عردم تروافر الشرروط األربعرة الرواردة فري نرص إلرى كما يستند أنصار هذا الررأح 
المسررلحة  بخصرروص اكتسراب أفررراد المقاومرة الشررعبية المرادة الرابعررة مرن االتفاقيررة الثالثرة

ن لهرا شرارة مميرزة، وأن تحمرل لصفة األسير، وهي أن يقودها شخص مسئول، وأن تكرو 
السررال  علنررًا ، وأن تلتررزم بقرروانين الحرررب وعادتهررا ، وأن أغلررب تلررك الشررروط ال تنطبررق 

ياتهرا علررى عنصررح الخفرراء علرى نشرراط المقاومرة الشررعبية المسرلحة الترري تعتمرد فرري عمل
يرتدح  ، كما ال يحمل أفرادها السال  علنًا إال في وقت المواجهة والقتال، وال والمباغتة

 .دة تميزهم عن غيرهم من المقاتلينأفرادها شارة محد
  

إلى تطوير الوضع القانوني للمقاومة الشرعبية بينما يتجه الرأي الةقهي الثاني 
فاء صرررفة المقاترررل ايرررة إنسرررانية واسرررعة، علرررى رأسرررها إضرررعلرررى نحرررو يكفرررل ألفرادهرررا حم

المحتررل وبالتررالي يسررتفيد  القررانوني علررى أفررراد المقاومررة الشررعبية الترري تعمررل ضررد العرردو
 .االحتاللأفرادها من صفة األسير عند الوقو  في قبضة سلطات 

  
حيث يستند أنصار هذا الرأح إلى القول بأن صفة األسررى ال تنطبرق إال علرى 

أسرررى الحرررب أمررر ال  اتفاقيررةسرركان األراضرري غيررر المحتلررة حسررب المررادة الرابعررة مررن 
روب الحديثررة والترري أصررب  فيهررا الحررد الفاصررل يسررتقيم مررع التطررور الررذح حرردث فرري الحرر

زه فرري الوقررت يرربررين مررا يعتبررر غررزوًا ومررا يعتبررر احررتالاًل حربيررًا يكرراد وهميررًا يصررعب تمي
الحرررالي، فالتقررردم االسرررتراتيجي فررري العمليرررات العسررركرية جعرررل مرررن حالرررة الغرررزو كحالرررة 

لتسررليم يجعررل مررن ا بحيررث االحررتالل ، كالهمررا مرحلررة مررن مراحررل الحرررب يخررتلط األمررر
بوجود حالة االحتالل الحربي أمرًا غيرر معتررف بره بالنسربة للدولرة المحتلرة ، وقرد تعلرن 
تلرررك الدولرررة إزاء الخطرررر المحررردق بهرررا أنهرررا مرررا زالرررت تقررراوم جررريا العررردو فررري أراضررريها 
وسررتظل تقاومرره، بينمررا ترردعي الدولررة الغازيررة بأنهررا أصرربحت مسرريطرة سرريطرة تامررة علررى 

. ومؤدى ذلك أن يكتسب صفة المقاتل القانوني كل من قاوم  (1)األراضي التي احتلها 
                                                 

(1)
  139 -129أسرى الحرب، المرجع السابق، ص د.عبد الواحالفار،  

 

كما يشير الدكتور عز الدين فوده إلى " أن العالقة بين السلطة المحتلة وسكان اإلقليم  المحتل ليست قانونية كما يقال، 

انب سكان اإلقليم المحتل، بحيث أصبح كل ولكنها في حقيقتها عالقة قمع من جانب دولة االحتالل تقابلها مقاومة من ج

منها سبباً ونتيجة لألعمال األخرى ، األمر الذي دفع بعض الفقهاء إلى القول بأن المقاومة المسلحة باتت نتيجة منطقية 

 لالحتالل الحربي " 
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أن ترردعي السرريطرة التامررة علررى ا قلرريم المحتررل  االحررتاللقرروات االحررتالل ولرريس لسررلطة 
 لحجب صفة األسير عن ما يقع في قبضتها من أفراد المقاومة الشعبية المسلحة .

  
اصرر يهردف إلرى العمرل الدولي ا نساني المع االتجاهأن  والرأي عند الباح ، 

على كفالة حقوق ا نسان فري وقرت النزاعرات المسرلحة وهرو مرا يحردو إلرى العمرل علرى 
ضرررورة التوسررع فرري مفهرروم الحمايررة المقررررة ألفررراد المقاومررة الشررعبية المسررلحة مررن أجررل 
تحقيررق الغايررات الترري يقرهررا التنظرريم الرردولي المعاصررر فرري ظررل الظررروف القاسررية الترري 

 .االحتالل  المعتقلين من أفراد المقاومة الشعبية في سجون قوات تطغي على أوضا
 ويستند الباحث في رأيه إلى األدلة اآلتية :

 
: أدى التطررررور الحررررديث فرررري الوسررررائل القتاليررررة إلررررى  سررررهولة الكشررررف عررررن أوًق 

المقررراتلين  فررري سررراحة المعرررارك ممرررا يررردفع أفرررراد المقاومرررة الشرررعبية المسرررلحة إلرررى اتخررراذ 
سررية أثنراء تنفيرذ أعمالهرا ضرد قروات االحرتالل لتفرادح الوقرو  فري سرد سرلطة الحيطة وال

مكانية إلحاق الخسائر في صفوف قوات االحتالل.  االحتالل وات
  

يثبرررررت الواقرررررع الررررردولي إلرررررى مغررررراالة سرررررلطات االحرررررتالل فررررري اسرررررتخدام : ثانيثثثثثاً 
لمحتلرررة وذلرررك الصرررالحيات الممنوحرررة لهرررا وفقرررًا لقواعرررد القرررانون الررردولي  دارة األقررراليم ا

بحجرررة الضررررورات الحربيرررة لممارسرررة المزيرررد مرررن أعمرررال القمرررع  والتعسرررف ضرررد سررركان 
 ا قليم المحتل والتي بدورها تؤدح إلى مزيد من النضال والمقاومة الشعبية .

  
تعتبرررر أعمرررال المقاومرررة الشرررعبية المسرررلحة ضرررد سرررلطات االحرررتالل مرررن  :ثالثثثثاً 

ت واالتفاقيررات الدوليرة فرري الرردفا  عرن الررنفس ضررد الحقروق األساسررية الترري كفلتهرا القرررارا
قوات االحتالل المعتدية على السيادة والسالمة ا قليمية ، ومنها ما نصت عليه المرادة 

( مررن ميثرراق األمررم المتحرردة علررى حررق الرردول فرررادى أو جماعررات فرري الرردفا  عررن 51)
 أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم المتحدة .

                                                                                                                            
  217ص ، القاهرةحق المدنيين باألراضي المحتلة ، مجلة مصر المعاصرة ، (.1919فودة، عز الدين. )أنظر 
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ينفي الباحث وجود عالقة قانونية برين سرلطات االحرتالل وسركان ا قلريم  :بعاً را

المحتررررل يلتررررزم بمقتضرررراها السرررركان بالخضررررو  ألوامررررر المحتررررل فرررري مقابررررل التررررزام تلررررك 
السررلطات بتررأمين النظررام العررام وترروفير ا حتياجررات األساسررية ، حيررث يثبررت الواقررع فرري 

ضد قوات االحتالل بهدف طررد  مسلحة األراضي المحتلة وجود حركات مقاومة شعبية
 المحتل وتحرير ا قليم وعودة الشرعية إلى األراضي المحتلة .

  
إلررى ضرررورة وضررع قيرردًا أساسرريًا لوصررف المقرراوم بصررفة  ،كمثثا يعثثير الباحثث 

المقاتررررل القررررانوني وهررررو أن يقاتررررل قرررروات االحررررتالل فرررري سرررربيل تحقيررررق غايررررات سررررامية 
ن الرروطن ومقاومررة القرروات عررواجررب الرروطني بالرردفا  ومشررروعة تتمثررل فرري تلبيررة نررداء ال

الغازية ،وبذلك ال يشمل وصف المقاوم كل من يقاترل مرن أجرل أهرداف ومنرافع خاصرة 
مثل الحصول على مقابرل مرالي أو مرن أجرل القيرام بأعمرال السرلب والنهرب وغيرهرا مرن 

 األعمال المخلة بشرف الوالء للوطن .
  

ة الشعبية المسلحة يعدون مقاتلين قانونيين يتعين فإن أفراد المقاوم ،وبناًء عليه
معاملتهم كأسرى حرب في حالة وقوعهم في قبضرة سرلطات االحرتالل برالرغم مرن عردم 

، 1191توافر الشروط األربعة الواردة في المادة الرابعرة مرن اتفاقيرة جنيرف الثالثرة لعرام 
وكررول ا ضررافي األول الفقرررة األولررى مررن البروت 95وانسررجامًا مررع مررا قضررت برره المررادة 

والترري نصررت علررى أن ض يفترررض فرري الشررخص الررذح يشررارك فرري األعمررال  1111لعررام 
العدائية ويقع في قبضة الخصم أنه أسير حرب ، ومن ثرم فإنره يتمترع بحمايرة االتفاقيرة 
الثالثة إذا أنه يستحق وضع أسرير الحررب، أو تبرين أنره يسرتحق مثرل هرذا الوضرع ، أو 

ح يتبعه هرذا الشرخص، نيابرة عنره، باسرتحقاقه مثرل هرذا الوضرع ، إذا ادعى الطرف الذ
ويظررل هررذا الشررخص وذلررك عررن طريررق إبررال  الدولررة الترري تحتجررز أو الدولررة الحاميررة. 

متمتعًا بوصف أسير الحرب إذا ما ثار شك حول استحقاقه لهذا الوضع وبالترالي يبقرى 
ترى ذلرك الوقرت الرذح تفصرل فري مستفيدًا من حماية ا تفاقية الثالثة وهذا البروتوكرول ح

 .وضعه محكمة مختصة ض 
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 المطلب الثاني
 الحماية القانونية ألسرى الحرب في ضو  

  واعد القانوت الدولي اإلنساني
 

أسبغت قواعد القرانون الردولي ا نسراني الحمايرة القانونيرة علرى المقراتلين الرذين  
فرري قبضررة العرردو وحتررى  يقعررون فرري أسررر قرروات العرردو ، والترري تمتررد مررن لحظررة وقوعرره

انتهاء األسر با فران عنه وعودته لموطنره، كمرا كفلرت العديرد مرن الضرمانات القانونيرة 
الترري تكرررس احترررام حقرروق أسرررى الحرررب وترروفير الرعايررة ا نسررانية الالزمررة طيلررة فترررة 

 األسر حتى أثناء إجراءات ا فران عنهم أوفي حالة وفاتهم في معسكرات ا عتقال.
  

والبروتوكررول ا ضررافي األول  1191جرراءت اتفاقيررة جنيررف الثالثررة لعررام  لررذلك
اللترران توليتررا تطرروير القواعررد ا نسررانية الخاصررة بالوضررع القررانوني ألسررير  1111لعررام 

 الحرب أثناء المنازعات الدولية المسلحة .
 

ولقد جاءت الحماية القانونيرة ألسررى الحررب شراملة لكرل مراحرل األسرر ابترداءًا 
حظررة وقوعرره باألسررر، وأثنرراء فترررة األسررر، وحتررى انتهرراء حالررة األسررر بررا فران أو مررن ل
علرى األطرراف المتحاربرة مت اتةا ية جنيثف الثالثثة  14الماد  ،حيث حرمت (1)الوفاة 

أن تقترف أح فعل أو إهمال غير مشرو  ضرد المقراتلين القرانونيين الرذين ألقروا السرال  
ح إلررررى مرررروت األسررررير سررررواء بالقتررررل العمررررد أو وأصرررربحوا فرررري قبضررررة قرررروات العرررردو يررررؤد

با همال والتقصير فري تقرديم الرعايرة الالزمرة أثنراء فتررة األسرر. كمرا ال يجروز تعرريض 
أح أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أح نرو  ممرا ال تبررره 

                                                 
(1)

ولقد عبرت محكمة نورمبرج عن حماية أسرى الحرب بقولها: " إن األسر الحربي ليس انتقاماً أو عقاباً ، وإنما هو  

 مجرد اعتقال تحفظي غرضه الوحيد منع األسير من العودة إلى المساهمة في القتال"

Judment ,1991 C md , 1919 .p.97 . 

See: Jose Francisco Rezek , protection of The victims of armed  Conflicts,( wounded ,sick 

and shipwerked persons ),  

UNESCO, Paris ,1997 , p . 153 . 

ويرى الدكتور عبد الواحد الفار، أنه في اإلمكان فرض بعض الجزاءات على الدول التي تخالف قواعد معاملة األسرى 

 والتدخل لصالح اإلنسانية .مثل مبدأ القصاص  والتعويض عن الضرر 

    972عبد الواحد ، أسرى الحرب، المرجع السابق، ص: الفار، أنظر
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أعمرال العنرف أو  المعالجة الطبية ل سير أوال يكون في مصلحته، وحمايرة األسرير مرن
 التهديد وضد السباب وفضول الجماهير وتحظر تدابير االقتصاص من أسرى الحرب.

 
كمرا  يتمترع األسرير بالحمايرة القانونيرة أثنرراء مرحلرة االسرتجواب حيرث غالبرًا مررا 
يتعرض األسير للمعاملة القاسية أثناء االستجواب بهدف الحصول على معلومرات عرن 

لخطط وعدد القوات المعاديرة أو تجهيزاتهرا الحربيرة ممرا يجعلهرم العدو سواء ما يتعلق با
ًً لصنوف العذاب والعنف بغية استخالص تلك المعلومات، وعليه جراءت  المثاد  محاًل

على تحريم استخدام وسائل التعذيب المادية والمعنويرة أو أح مت اقتةا ية الثالثة  11
سرتخالص معلومرات مرنهم مرن أح إكراه علرى أسررى الحررب أثنراء مرحلرة االسرتجواب ال

نو  ، وال يجوز تهديد األسير الذح يررفض ا جابرة أو سربه أو تعريضره ألح إزعران أو 
إجحرراف ، ويجررب أن يكررون االسررتجواب بلغررة يفهمونهررا ، ويتعررين تسررليم أسرررى الحرررب 
العاجزين عن ا دالء بمعلومات عن هويتهم بسربب حرالتهم البدنيرة أو العقليرة إلرى قسرم 

 ات الطبية .الخدم
 

كما تلتزم الدولة الحاجزة براحترام أسررى الحررب فري أشخاصرهم وشررفهم وحظرر 
مثثثت  13نصثثثت المثثثاد  ارتكررراب األفعرررال الماسرررة بالشررررف والكرامرررة ا نسرررانية ، حيرررث 

علرررى حررق أسررررى الحرررب فررري احترررام أشخاصرررهم وشرررفهم فررري جميرررع  اقتةا يثثة الثالثثثثة
ات بكرررل ا عتبرررار الواجرررب لجنسرررهن . كمرررا األحررروال، ويجرررب أن تعامرررل النسررراء األسرررير 

علررى أن  مثثت البروتوكثثول اإلضثثافي األول 14المثثاد  نصررت الفقرررة األولررى مررن نررص 
يجررررب أن تكررررون النسرررراء موضررررع احتررررررام خرررراص وأن يتمررررتعن بحمايررررة وال سرررريما ضرررررد 

 االغتصاب وا كراه على الدعارة وضد أية صورة أخرى من صور خدا الحياء.
 

قواعد القانون الدولي ا نساني مجموعة من الحقروق  من جهة أخرى، تضمنت
الشخصية ألسررى الحررب طيلرة فتررة األسرر، ومنهرا الحرق فري المعاملرة ا نسرانية وعردم 
تعررررريض األسررررير ل فعررررال الماديررررة والمعنويررررة الترررري تعررررد انتهاكررررات جسرررريمة لنصرررروص 

يه البررردني أو ا تفاقيرررة الثالثرررة مثرررل قترررل األسرررير أو تعريضررره لوسرررائل التعرررذيب والتشرررو 
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للتجارب الطبية وألح عمليات انتقامية من قبل قوات الدولة الحاجزة ضد أسرى الحررب 
أو مرررن خرررالل سررروء معاملرررة النسررراء األسررريرات مرررن خرررالل ممارسرررة جررررائم االغتصررراب 
وا كرررراه علرررى الررردعارة والتررري تعرررد أفعرررااًل غيرررر مشرررروعة تخرررل بقواعرررد القرررانون الررردولي 

 ا نساني.
 

الشخصية ألسرى الحرب ،الحق في الرعاية الصحية بحيث تلتزم ومن الحقوق 
الدولررة الحررراجزة باتخررراذ جميرررع التررردابير الضررررورية لترررأمين العنايرررة الطبيرررة التررري تتطلبهرررا 
الحالة الصحية ل سير ، من خالل صيانة المعسكرات ومالءمتها للصحة والوقاية مرن 

توفي الشروط الصحية وتراعي فيهرا األوبئة واألمراض وتوفير المرافق الصحية التي تس
النظافة الدائمة ، ويجب على الدولة الحاجزة أن تنقل أسرى الحرب المصابين بأمراض 
خطيرة أو المحتاجين لرعاية طبية أو لعملية جراحية إلى الوحردات الطبيرة العسركرية أو 

 .(1)المدنية 
 
في كل شهر وذلك  وأن تقوم الدولة الحاجزة بإجراء الفحوصات الطبية الدورية 

مررن أجررل مراقبررة الحالررة العامررة لصررحة األسرررى وتغررذيتهم ونظررافتهم وكشررف األمررراض 
 . (1)عديةمال

                                                 
 في ذلك بأن:  Claude pilloudويشير  (1)

"Prisoners of war must all The times be humanely treated . They are entitled 

to respect for Their person, both physical and moral. The following acts, for 

example, are contrary to respect for The physical person: any unlawful act 

or omission causing death or seriously endangering The health of a prisoner 

of war, not to mention physical mutilations, medical or scientific 

experiments which are not justified by The patient’s treatment, removal of 

tissues or organs for transplantation, acts of violence on The part of civilians 

or militaries persons’ 
 

See: CLaude pilloud , prisoners of war ,UNESCO , Paris ,Martinus 

nijhoff puplishers, 1997,p.119 . 
 

 
(1)

من االتفاقية الثالثة ، حيث " ال يجوز منع األسرى من عرض أنفسهم على  السلطات الطبية  31،  39أنظر المادتين   

لفحصهم ، وتعطي السلطات الحاجزة ألي أسير عولج شهادة رسمية تبين طبيعة مرضه أو اصابته ومدة العالج وترسل 

 إلى الوكالة المركزية  ألسرى الحرب" 
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أمررا بالنسرربة ألسرررى الحرررب الررذين يمارسررون مهررام طبيررة فيجرروز للدولررة الحرراجزة 
أن تكلرررف األسررررى مرررن األطبررراء والجرررراحين والممرضرررين والممرضرررات بمباشررررة مهرررامهم 

سررررى الحررررب الترررابعين لرررنفس الدولرررة ، حترررى إذا لرررم يكونررروا ملحقرررين الطبيرررة لمصرررلحة أ
بالخرردمات الطبيررة فرري قررواتهم المسررلحة وفرري هررذه الحالررة يسررتمر إعتبررارهم أسرررى حرررب، 

 ولكنهم يعاملون معاملة أفراد الخدمات الطبية المحجوزين لدى الدولة اآلسرة .
 

المساواة في المعاملة في وفي ذات المعنى ، تلتزم الدولة الحاجزة بتطبيق مبدأ 
التعامرررل مرررع أسررررى الحررررب دون تمييرررز علرررى أسررراس الررردين أو الجنسرررية أو الجرررنس أو 
االعتبرررارات السياسررررية، طالمررررا كانررررت  أوضرررراعهم وظررررروفهم متسرررراوية، بحيررررث ال يخررررل 
بالمساواة مراعاة الرتب العسكرية ، وما قد يتمترع بره األسررى مرن معاملرة أفضرل بسربب 

  (3)و أعمارهم أو مؤهالتهم المهنية.ظروفهم الصحية أ
 

مت اتةا يثة جنيثف  43للماد  ومن الحقوق الشخصية ألسرى الحرب ، ووفقرًا 
تلتررزم الدولررة الحرراجزة مررن تمكررين األسرررى مررن ممارسررة الشررعائر الدينيررة والفكريررة الثالثثثة 

أن أثناء فترة األسر بما في ذلك حضور االجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم شرريطة 
يراعررروا التررردابير النظاميرررة المعترررادة التررري حرررددتها السرررلطات الحربيرررة . كمرررا تلترررزم الدولرررة 
الحرراجزة بإعررداد األمرراكن المناسرربة  قامررة الشررعائر الدينيررة وترروفير االحتياجررات الالزمررة 

                                                 
(2)

 في ذلك بقوله:  Claude pilloudوأيضاً يشير  

Respect for The prisoners means respect for Their person and honor: ‘and 

protection against public curiosity . Humiliating and degrading treatment is 

Therefore banned, as is The internment of prisoners in penitentiaries. , 

degradingand humiliating labour or labour directly connected with war 

operations. lack of separate quarters for women and men , insult uttered 

against a prisoner’s person, flag, country, religion or beliefs.. ., forcing 

prisoners to wear Their enemy’s uniform, The prohibition of wearing 

badges of rank and decorations and confiscation of such insignia,refusal to 

reply to prisoners’ salute . 

See: CLaude pilloud , prisoners of war ,op .cit, p . 159  
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لتأديررة تلررك الشررعائر اسررتنادًا إلررى عبررارة ضأمرراكن مناسرربة ض الررواردة فرري الفقرررة الثانيررة مررن 
لمرررررذكورة أعررررراله بحيرررررث تتررررروفر كافرررررة األدوات والمرررررواد الالزمرررررة فررررري األمررررراكن المرررررادة ا

 المخصصة للعبادة في معسكرات ا عتقال.
 

ومرررن الحقررروق المعنويرررة ألسررررى الحررررب، الحرررق فررري ممارسرررة األنشرررطة الذهنيرررة 
الدولررة الحرراجزة مثثت اقتةا يثثة الثالثثثة  43المثثاد  والتعليميررة والترفيهيررة ، بحيررث ألزمررت 

األسرررررى علررررى ممارسررررة األنشررررطة الذهنيررررة ، وتقررررديم الكتررررب والمسررررتلزمات  بررررأن تشررررجع
التعليميررة بالتعررراون مررع اللجنرررة الدوليرررة للصررليب األحمرررر الكتسرراب المهرررارات والخبررررات 
العلميرررة أثنررراء تواجررردهم فررري معسررركرات االعتقرررال، وتررروفير األمررراكن الخاصرررة ل نشرررطة 

التري  مت اقتةا ية الثالثة 43ة مت الماد  وفقًا للةقر  الثانيالترفيهية والرياضية وذلك 
تقضي بأن توفر ألسرى الحرب فرص القيرام بالتمرارين الرياضرية بمرا فري ذلرك األلعراب 
والمسابقات والخرون إلى الهرواء الطلرق وتخصرص مسراحات فضراء كافيرة لهرذا الغررض 
 فرري جميرررع المعسررركرات . وتررروفير كافرررة سررربل ا عاشررة مرررن مرررأوى وملررربس وتغذيرررة كافرررة
للحفرراظ علررى صررحة األسرررى ومنعررًا النتشررار األوبئررة واألمررراض المعديررة فرري معسرركرات 

 االعتقال.
 

كما تلتزم الدولة الحاجزة من تمكين أسرى الحرب من االتصرال بالخرارن ،ومرن 
خالل إبال  دولهم وذويهم بوقوعهم في األسر ، والحق في المراسرلة البريديرة الرذح ورد 

مت اإلتةا ية الثالثة بثالنص علث  أت" يسثمس ألسثرى  11اد  مت المفي الفقرة األولى 
ض ، ويضمن هذا النص حق أسرى الحرب فري الحرب بإرسال وتسلم الرسائل والبطا ات

إقامررة عالقررات مررع الخررارن فرري نطرراق معررين ، بررالرغم مررن صررعوبة تطبيررق هررذا الحررق 
ولررررة بشرررركل مطلررررق بسرررربب مصرررراعب النقررررل أو بسرررربب متطلبررررات الضرررررورة الحربيررررة للد

 الحاجزة .
 

مثثثت اإلتةا يثثثة  47المثثثاد  ولرررذلك فرررإن علرررى الدولرررة الحررراجزة أن تلترررزم حسرررب 
بال  الدول التي يتبعونها من خالل الدولة الثالثة  فور وقو  أسرى بقبضتها بإبالغهم وات
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الحرراجزة بالترردابير الترري تتخررذ لتنفيررذ واجررب التبليررو ، وعليهررا أن تقرردم لكررل أسررير بطاقررة 
مثثثت   17المثثثاد  حالرررة األسرررير عنرررد وقوعررره فررري األسرررر طبقرررًا لرررنص  األسرررر التررري تبرررين
حيث يسم  لكل أسير حرب وبمجررد وقوعره فري األسرر أو خرالل مردة  اقتةا ية الثالثة

ال تزيد على أسبو  واحد من تاريخ وصوله إلى المعسكر حتى ولرو كران هرذا المعسركر 
فى أو إلرى معسركر وخرر برأن  انتقاليًا وكذلك في حالة مرض األسير أو نقله  إلى مستش

لررى الوكالررة المركزيررة ألسرررى الحرررب المنصرروص  يرسررل مباشرررة إلررى عائلترره مررن جهررة وات
من جهة أخرى بطاقة مماثلة بقدر ا مكران للنمروذن  مت اقتةا ية 124بالماد  عليها 

الملحررق بهررذه االتفاقيررة  بالغهررا بوقوعرره فرري األسررر وبعنوانرره وحالترره الصررحية، وترسررل 
 (1)لبطاقات بأسر  ما يمكن وال يجوز تأخيرها بأح حال.هذه ا

 
وتملرررك الدولرررة الحررراجزة مراقبرررة المراسرررالت والخطابرررات التررري يبعرررث بهرررا أسررررى 

مثت اقتةا يثة  14الةقر  األول  مت الماد  الحرب وفقًا لوجراءات المحددة الواردة فري 
ة إلررى أسرررى الحرررب أو بحيررث تجرررح المراقبررة البريديررة علررى المراسررالت الموجهرر الثالثثثة

المرسررلة مرررنهم بأسررر  مرررا يمكررن وال يقررروم بهرررذه المراقبررة سررروى الرردول المرسرررلة أو الررردول 
المسررتلمة بواقررع مرررة واحررردة لكررل منهمررا، أمررا بالنسررربة للطرررود فيسررم  ل سرررى بتسرررلمها 
سواء أكانت فردية أم جماعية والتي تحوح مواد غذائية أو مالبس أو إمدادات طبية أو 

دينية أو تعليمية مما قد يكون مالئمًا الحتياجات األسررى ، ويردخل ضرمن ذلرك  نشرات
الكتررررررب واألدوات العلميررررررة وأوراق ا متحانررررررات واآلالت الموسرررررريقية واألدوات الرياضررررررية 
وجميع المهمات التي تتي  ل سرى مواصرلة دراسراتهم وتنميرة قردراتهم الثقافيرة والعلميرة. 

ترررنظم شرررروط إرسرررال البرقيرررات والطررررود الفرديرررة وطررررود وبإمكررران الررردول المتحاربرررة أن 
ا غاثرة بمقتضرى اتفاقيرات خاصررة علرى أال يترترب  علرى ذلررك ترأخير وصرول البرقيررات 
والطرررود ل سرررى بررأح حررال مررن األحرروال. ويشررترط عرردم االتفرراق علررى حرمرران ممثلرري 

دة األسرررى الدولررة الحرراجزة واللجنررة الدوليررة للصررليب األحمررر أو أح منظمررة تقرروم بمسرراع
                                                 

(1)
كالة مركزية لالستعالمات عن األسرى في بلد محايد. وتقترح من االتفاقية الثالثة على إنشاء و 123نصت المادة  

اللجنة الدولية للصليب األحمر على الدول المعنية  إذا رأت ضرورة لذلك، تنظيم مثل هذه الوكالة . وتكلف هذه الوكالة 

ة، وتنقل بتركيز جميع المعلومات التي تهم أسرى الحرب والتي يمكنها الحصول عليها بالطرق الرسمية أو الخاص

المعلومات بأسرع ما يمكن إلى بلد منشأ األسرى  أو  إلى الدولة التي يتبعونها ، وتقدم لها أطراف النزاع جميع 

 التسهيالت الالزمة لنقل المعلومات .
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وتكون مسئولة عن إرسال الطرود الجماعية في ا شراف على توزيع تلك الطرود على 
. ولكررل دولررة طرررف فرري النررزا  عليهررا أن تحرردد ا جررراءات (1)األشررخاص المرسررلة إلرريهم 

التي تتخذها بالنسبة للمراسالت الموجهة إلى األسرى أو المرسلة منهم فور وقو  أسرى 
يتعررين عليهررا أخطرررار األطررراف المختصررة بكررل تعررديالت تسرررتجد العرردو تحررت يرردها ، و 

 (3)على تلك  ا جراءات سواًء بالنسبة للدولة التي يتبعها األسرى أو الدولة الحاجزة .
 

ومن جهرة  أخررى، با ضرافة إلرى هرذه الحقروق األساسرية ل سرير فهنراك أيضرًا 
الثرررة ، مثرررل تحديرررد مجموعرررة مرررن الحقررروق الشخصرررية التررري تضرررمنتها اتفاقيرررة جنيرررف الث

القواعررررد المتعلقررررة بتشررررغيل األسرررررى طيلررررة فترررررة األسررررر، كتحديررررد مرررردة العمررررل وظروفرررره 
والحرروادث وعرردم إكراهرره علررى القيررام بأعمررال معينررة ، والحررق فرري الحصررول علررى راتررب 
شررهرح مقابررل عملرره ، وعرردم إرغررام األسررير علررى القيررام بأعمررال ذات طررابع عسرركرح أو 

حة أو مهينرررة بالكرامرررة . كمرررا يخضرررع األسررررى للقررروانين أعمرررال خطررررة أو ضرررارة بالصررر
واللرروائ  واألوامررر المعمررول بهررا فرري القرروات المسررلحة بالدولررة الحرراجزة ، وللدولررة الحرراجزة 
اتخاذ ا جراءات القضرائية أو التأديبيرة بحرق أح أسرير يرتكرب مخالفرة لهرذه القروانين أو 

ات القضرررائية والتأديبيرررة بحرررق أسررررى اللررروائ  أو األوامرررر . وعنرررد االختيرررار برررين ا جرررراء
الحرررب عنررد ارتكررابهم أيررة مخالفررة، يتعررين علررى الدولررة الحرراجزة التأكررد مررن أن السررلطات 

                                                 
(1)

 .من االتفاقية الثالثة 52نص المادة   
(2)

 من اتفاقية جنيف الثالثة. 55-19أنظر المواد من  
(3)

 ذلك ما يلي: في Naqviر يوتش 

“The “competent tribua1” in Arc1e 5(2) is undefined, leaving its 

composition 

to be determined under The domestic law of The States Parties. The word 

“competent” has been defined as “Possessing jurisdiction or authority to 

act”. A “tribunal” can be a “court of justice” or, more generally a “place of 

judgment or decision”. The phrase “competent tribunal” Therefore suggests 

an authorized forum of judgment not necessarily judicial in character.” 

The Board ‘of Inquiry (Army) Rules 1951 

See: Naqvi  yasmin ,Doubtful prisoner – of war status ,IRRC, SEPTEMBER 

2992 , VoI 79, NO 795 , P.555  

معتقلو جوانتانامو بين القانون الدولي اإلنساني  (،2999: العنزي، رشيد. )ديسمبروأيضاً أنظر

وما  57ص ومنطق القوة، مجلة الحقوق، جامعة الكويت ، العدد الرابع، السنة الثامنة والعشرون ، 

 بعدها.
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المختصة تراعري فري تقرديرها أكبرر قردر مرن التسرام  وتطبيرق ا جرراءات التأديبيرة دون 
كمررة القضررائية كلمررا كرران ذلررك ممكنررًا ، ويلررزم أن تترروفر الضررمانات األساسررية فرري المح

المختصة بمحاكمة األسرى من حيث االستقالل وعدم التحيرز، وتروفير حقروق الردفا  ، 
وال يعاقررررب األسررررر إال مرررررة واحرررردة عررررن التهمررررة نفسررررها ، وأن تكررررون األحكررررام القضررررائية 
الصرررادرة بالعقوبرررة هررري نفرررس العقوبرررات المقرررررة عرررن األفعرررال ذاتهرررا إذا اقترفتهرررا القررروات 

 (2)المسلحة لهذه الدولة. 
 

لثثثنص  وفرري حالرررة وفررراة األسرررير فررري المعتقرررل، فرررإن علررى الدولرررة الحررراجزة وفقرررًا 
أن تتأكد من أن أسرى الحرب الذين توفوا في األسر مت اقتةا ية الثالثة  127الماد  

ذا أمكررن طبقررًا لشررعائر ديررنهم وأن مقررابرهم تحترررم وتصرران  قررد دفنرروا برراالحترام الواجررب وات
سرررتدالل عليهرررا فررري أح وقرررت. وكلمرررا أمكرررن يررردفن وتميرررز بكيفيرررة مناسررربة تمكرررن مرررن اال

األسرى المتوفون الذين يتبعون دولة واحدة في مكان واحرد. ومرؤدى ذلرك وجروب التأكرد 
من عدم العبث بجثث األسرى والتحقق من شخصية كل متوفى وأن تحظر الدولة التي 

يل وصررايا يتبرع لهرا األسررير المتروفى، كمررا يلرزم علرى األطررراف المتحاربرة أن تقرروم بتسرج
أسرى الحرب وترسلها دون تأخير إلى بلردهم ، وتسرهيل وصرول أسررى المروتى وممثلري 
الرردوائر الرسررمية لتسرررجيل القبررور إلرررى مرردافن المررروتى واتخرراذ الترتيبرررات العمليررة وترررأمين 
حماية هذه المدافن وصيانتها ، وكذلك تسهيل عودة رفرات المروتى وأمتعرتهم الشخصرية 

 إلى وطنهم .
 

فقدان أسرى الحرب، فإن على األطرراف المتحاربرة أن تقروم بالبحرث  وفي حالة
عن األسير المفقود من خالل إخطار الدولة التابعة لها األسير بفقدانه مع تقرديم جميرع 
المعلومررات المترروفرة لدولترره مباشرررة أو عررن طريررق الدولررة الحاميررة ، أو الوكالررة المركزيررة 

دوليرررة للصرررليب األحمرررر أو الجمعيرررات الوطنيرررة للبحرررث عرررن المفقرررودين التابعرررة للجنرررة ال
ذا مررا تررم تبليررو هررذه المعلومررات مررن غيررر اللجنررة الدوليررة للصررليب  للصررليب األحمررر. وات
األحمررر ووكالتهررا المركزيررة للبحررث عررن المفقررودين ، يعمررل كررل طرررف فرري النررزا  علررى 
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لعثرور علرى تزويد الوكالة المركزية للبحث عرن المفقرودين بالمعلومرات الالزمرة لسرهولة ا
 .(1)المفقود 

 
مثثثت البروتوكثثثول اإلضثثثافي األول لسثثثنة  42المثثثاد  وتطبيقرررًا لرررذلك ، نصرررت 

أن حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها هو الحافز األساسي لنشاط كل من  1771
األطررراف السررامية المتعاقرردة وأطررراف النررزا  والمنظمررات ا نسررانية الدوليررة الرروارد ذكرهررا 

هررذا البروتوكررول ا ضررافي، وانسررجامًا مررع الررنص القررانوني السررابق  فرري ا تفاقيررات وفرري
تلترررزم األطرررراف المتحاربرررة بتسرررجيل المعلومرررات المتعلقرررة باألشرررخاص الرررذين اعتقلررروا أو 
سرررجنوا أو فقررردوا ألح سررربب وخرررر فررري األسرررر مررردة تتجررراوز األسررربوعين نتيجرررة األعمرررال 

 فترة اعتقالهم . العدائية أو االحتالل الحربي أو عن الذين توفوا خالل
 

علررى  مثت البروتوكثثول اإلضثافي األول  44المثثاد  وفري ذات المعنرى ،نصرت 
أن تلتزم األطراف المتحاربة بتسهيل الحصول علرى المعلومرات عرن األسررى المفقرودين 
واتخاذ ا جراءات الضرورية للبحث عنهم وتسجيل المعلومات المتعلقة بهم إذا كانوا قد 

تيجررة للعمليررات القتاليررة أو بسرربب الجرررائم الدوليررة الترري غالبررًا توفرروا فرري ظررروف أخرررى ن
ترتكبها قوات االحتالل فري األقراليم المحتلرة . كمرا يجرب أن تسرعى األطرراف المتحاربرة 
للوصول إلى اتفاق يقضي بالسما  للفرق المتخصصة بالبحث عن المروتى والمفقرودين 

رسررال الجثررث  والرفررات إلررى بلرردان هم األصررلية، علررى أن تتمتررع تلررك وتحديررد هويرراتهم وات

                                                 
(1)

بدأت الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين والتي تعمل في إطار اللجنة الدولية للصليب   

، حيث سعت حين ذاك إلى إعادة 1759عملها أثناء الحرب الفرنسية األلمانية في عام األحمر، 

الطرفين  المتحاربين . الروابط بين أسرى الحرب وعائالتهم وتبادل قوائم بأسماء المصابين  بين 

وعلى أساس التزامات اللجنة الدولية وفقا ً التفاقيات جنيف وحقها في المبادرة اإلنسانية تتولى 

 الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين المهام الرئيسية التالية :

 المعلومات عن الضحايا بغية تقديم العون لهم . جمع -1

 ن شقتهم الحروب.االتصال بين أفراد األسر الذي -2

 تنظيم جمع شمل أفراد العائالت المتفرقة وعمليات النقل واإلعادة إلى الوطن . -3

 تسليم  شهادات األسر أو اإلقامة في المستشفيات أو الوفاة للمعتقلين وأسرى الحرب . -9

بق، محمد فهاد ، القانون الدولي اإلنساني، المرجع السا: الشاللدة، ولمزيد من التفصيل أنظر

 وما بعدها. 197ص

Naqvi yasmin, doubtful prisoner of war status, op.cit,pp.572 etc.  
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الفرق باالحترام والحماية من سلطات الدولة الحاجزة ل سرى وتقدم كافة السربل البشررية 
والتقنية الالزمة التي تسرهل فري العثرور علرى المفقرودين مرن أسررى الحررب ، وقرد قامرت 

د سررقوط النظرام العراقرري السررابق بالبحررث عرن األسرررى والمفقررودين فرري الفررق الكويتيررة بعرر
األراضررري العراقيرررة بالتعررراون مرررع السرررلطات العراقيرررة وعثررررت علرررى عشررررات مرررن المقرررابر 
الجماعية المتفرقرة والتري تحروح المئرات مرن األسررى الكرويتيين الرذين ترم التعررف علريهم 

ضهم للقتل العمد بإطالق النار والذح تبين تعر  DNAبواسطة اختبار الحمض النووح 
 عليهم ودفن القتلى من األسرى جماعيًا في مقابر متفرقة في األراضي العراقية .

 
بيد أن أهم الحقوق المقررة ألسرى الحرب على ا طالق هو في حقيقته واجب 
على الدولة اآلسرة هو الحرق  فري ا فرران عرن األسرير وعودتره إلرى موطنره فرور انتهراء 

الحربية ، حيث يعتبر ا فرران عرن األسرير هرو النهايرة الطبيعيرة لحالرة األسرر  العمليات
يةرج عت أسرى الحرب والتي تنص على أنره مت اقتةا ية الثالثة  113الماد  حسب 

وعنرد توقرف ويعادوت إل  أوطانهم دوت إبطا  بعد انتها  األعمال العدائيثة الةعليثة ، 
الهدنررة أو بانتهرراء العمليررات القتاليررة غالبررًا مررا تلجررأ القتررال بررين األطررراف المتحاربررة إمررا ب

تلك األطراف إلى عقد اتفراق ثنرائي يرنظم حالرة وقرف العمليرات الحربيرة وضررورة تبرادل 
العالقات الودية بين الطرفين واالتفاق على موضو  التعويضات عن األضرار الناجمرة 

خالفررات ا قليميررة بالوسررائل علررى أفعررال العرردوان وغيرهررا مررن الجرررائم الدوليررة وتسرروية ال
السلمية التي ارتضتها الجماعة الدولية ، وغالبًا ما يتضمن هذا ا تفاق ضرورة ا فران 
ن كرران هررذا ا لتررزام األخيررر أساسرره هررو  عررن أسرررى الحرررب وعررودتهم إلررى مرروطنهم ، وات
اتفاقيرررررة جنيرررررف الثالثرررررة ولررررريس هرررررذا االتفررررراق الثنرررررائي الرررررذح ينحصرررررر دوره فررررري تنظررررريم 

اءات الواجبة لوفران عن األسرى باعتباره من اآلثار القانونية المترتبة عن انتهاء ا جر 
 حالة الحرب بين األطراف المتحاربة .
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 المبح  الثاني
 الدولية بعأت  ضية  تل األسرى الكويتييتالمدنية  ثار المسؤولية 

  
ربرري، إقرررارًا مررن المشررر  الرردولي بالطبيعررة الفعليررة القهريررة لالحررتالل الح 

وباعتباره من أهم صور العدوان، عمد المشر  علرى تطروير القواعرد األساسرية الخاصرة 
بحالرررة االحرررتالل الحربررري مرررن خرررالل وضرررع نظرررام قرررانوني للمسرررئولية الدوليرررة الخاصرررة 
بررراالحتالل بحيرررث تنعقرررد هرررذه المسرررئولية فررري حالرررة انتهررراك سرررلطة االحرررتالل لاللتزامرررات 

نون الررررردولي عمومرررررًا، والقرررررانون الررررردولي ا نسررررراني الدوليرررررة التررررري تفرضرررررها قواعرررررد القرررررا
خصوصاً والذح يشكل عماًل غير مشرو  األمر الذح يستوجب مسراءلة دول االحرتالل 

 .(1)بالتعويض عن الخسائر التي  لحقت بالمتضررين 
 

لذلك سأتناول في هذا المبحث دراسة المسرئولية المدنيرة الدوليرة للنظرام العراقري 
األسرى والمفقودين الكويتيين في العراق، من خالل تحديد حاالت الحالي بشأن قضية  

انتهاكهررررا لقواعررررد القررررانون الرررردولي ا نسرررراني الخاصررررة بحمايررررة أسرررررى الحرررررب والرعايررررة 
الالحقة للمروتى والمفقرودين فري األراضري العراقيرة، كمرا سرأتناول المسرئولية الدوليرة عرن 

س عرررن اتخررراذ التررردابير الضررررورية األضررررار الناجمرررة عرررن جريمرررة قترررل األسررررى والتقررراع
 للحفاظ على مقابر األسرى والمعتقلين .

 وعليه فإت هيا المبح  ينقسم إل  مطلبيت هما:
 طبيعة جريمة قتل أسرى الحرب. المطلب األول:

االلتزامررررات الدوليررررة الناشررررئة عررررن جريمررررة قتررررل األسرررررى والمفقررررودين  المطلثثثثب الثثثثثاني:
 الكويتيين.

 

                                                 
(1)

عرف القانون الدولي اإلنساني العديد من السوابق القانونية التي تكفل لألسرى وذويهم الحق بالتعويض عما لحقهم من  

ي . ففي نهاية الحرب العالمية الثانية وقعت اليابان اتفاقية جراء انتهاك القوات المتحاربة لقواعد القانون الدولي اإلنسان

 سالم مع دول الحلفاء أنشأت بموجبها صندوقاً لتعويض أسرى قوات التحالف الذين عانوا في المعتقالت اليابانية .

Article 11 of The 1951 Treaty of peace between The Allied powers and Japan , san 

Francisco ,cited in Gillard , supra note , pp.535- 531  

بين اثيوبيا وأرتيريا باللجوء إلى التحكم اإللزامي بشأن تعويض األفراد من جراء  2993ومن األمثلة الحديثة اتفاقية عام 

 انتهاك قواعد القانون الدولي اإلنساني في أثناء النزاع المسلح بينهما.

Agreement between Ethiopia and Eriteria, Dec,12, 2999 , Art.5,available at 99 Ilm 219  
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 المطلب األول
 عة جريمة  تل أسرى الحربطبي

 
 الدوليررة مررن الثابررت أن القواعررد الدوليررة اآلمرررة قررد أسررندت عررددًا مررن االلتزامررات 

علررى عرراتق األطرررراف المتحاربررة أثنرراء النزاعرررات المسررلحة بهرردف حمايرررة الضررحايا مرررن 
السكان المدنيين والمحافظة على األعيان المدنية من الخسائر واألضرار الجسيمة التي 

الحرررروب والنزاعرررات الدوليرررة ، ومرررن جهرررة أخررررى حررررص واضرررعو ميثررراق األمرررم  تسرررببها
المتحرردة وا تفاقيررات وا عالنررات الدوليررة علررى ترروفير الحمايررة الدوليررة للفئررات الخاصررة 
الترري تحترران للرعايررة ا نسررانية فرري ظررل الظررروف القهريررة الترري تحرريط كررل نررزا  مسررل  

عرررون فررري قبضرررة القررروات المعاديرررة أو وبخاصرررة فئرررة أسررررى الحررررب والمفقرررودين الرررذين يق
 يفقدون في األراضي التي تسيطر عليها تلك القوات الغازية .

 
، 1111أغسرررطس  3وعنرررد انررردال  العررردوان العراقررري علرررى دولرررة الكويرررت فررري  

قامرررت القررروات العراقيرررة بصرررفتها قررروات معاديرررة بالعديرررد مرررن ا نتهاكرررات الجسررريمة أثنررراء 
ن الردولي عمومرًا ، والقرانون الردولي ا نسراني خصوصرًا العمليرات الحربيرة لقواعرد القرانو 

فرررري حمايررررة السرررركان المرررردنيين واألعيرررران المدنيررررة وااللتررررزام بالقواعررررد الدوليررررة المنظمرررررة 
 ختصاصررات سررلطات االحررتالل فرري األقرراليم المحتلررة ، ومررن أهررم تلررك القواعررد ترروفير 

دابير ا نسرررانية عنرررد الحمايرررة الالزمرررة ألسررررى الحررررب والمعتقلرررين مرررن خرررالل اتخررراذ التررر
التعامل مع األسرى والمعتقلين والموتى من األسرى وفقًا لمسرئوليتها الدوليرة الرواردة فري 

بشررررأن  1111والبروتوكررررول ا ضررررافي األول لعررررام  1191اتفاقيرررة جنيررررف الثالثررررة لعررررام 
 المركز القانوني ألسرى الحرب في ضوء قواعد القانون الدولي ا نساني.

  
مررر نجررد إخررالل القرروات العراقيررة المعاديررة لمبررادن القررانون الرردولي وفرري واقررع األ 

ا نسرراني الترري تهرردف حمايررة معسرركرات األسرررى والمعتقلررين المميررزة بالشررعارات الدوليررة 
التي نصت على أن حمايرة  مت اإلتةا ية الثالثة  24لنص الماد  المتفق عليها وفقاً  

  P Wأسررى الحررب نهرارًا برالحروف معسكرات األسرى تتم من خالل تمييرز معسركرات 
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الترري توضررع بكيفيررة تجعلهررا مرئيررة بوضررو  مررن الجررو. علررى أنرره يمكررن للرردول  PGأو 
المعنية أن تتفق على أية وسيلة أخرى لتمييزهرا ، وال تمييرز بهرذه الكيفيرة إال معسركرات 

 أسرى الحرب.
  
مرررررة والحقيقرررررة أن المسرررررئولية الدوليرررررة الملقررررراة علرررررى عررررراتق الررررردول القائ  

بررراالحتالل ال تقتصرررر فررري الحفررراظ علرررى حيررراة األسررررى والمعتقلرررين فحسرررب، برررل تمترررد 
مسررئوليتها لتشررمل االلتررزام بالبحررث عررن المفقررودين والمرروتى مررن األسرررى فرري األراضرري 
العراقيررة الخاضررعة لسرريطرتها الفعليررة ، وبإمعرران النظررر إلررى ممارسررات النظررام العراقرري 

تهرا الدوليرة بشرأن معرفرة مصرير األسررى الكرويتيين ، الحالي نجرد أنهرا قرد أخلرت بالتزاما
فهرري لررم تكلررف نفسررها عنرراء البحررث عررن األسرررى والمفقررودين تاركررة تلررك المهمررة لدولررة 
الكويت التي قامت بجهود جبارة حيث شكلت فرقرًا متخصصرة فري البحرث عرن األسررى 

ة مررن وزارة  الكررويتيين وتضررم تلررك الفرررق قرروات متدربررة مررن وزارة الداخليررة وخبرررات علميرر
الصررحة والعرردل الترري جابررت كافررة األراضرري العراقيررة للبحررث عررن األسرررى بالتعرراون مررع 
اللجنة الدولية للصليب األحمر، وقد أحجمت السلطة في العراق عن  التعاون مع دولة 
الكويت في تسهيل تلك المهمة ا نسانية منتهكرة بهرذا التصررف السرلبي لاللترزام الردولي 

الررذح يوجررب  1711مثثت البرتوكثثول اإلضثثافي األول لعثثام  44مثثاد  نثثص الالرروارد فرري 
علررى األطررراف المتحاربرررة تسررهيل الحصرررول علررى المعلومررات عرررن األسرررى والمفقرررودين 
واتخاذ ا جراءات الضرورية للبحث عنهم وتسجيل المعلومات المتعلقة بهم إذا كانوا قد 

ل الحربري، وأن تبلرو سرلطة توفوا في ظروف أخررى نتيجرة ل عمرال العدائيرة أو االحرتال
االحتالل جميع المعلومات التي لديها للدولة التي يتبعها المفقودين أو للوكالرة المركزيرة 
للبحرررث عرررن المفقرررودين التابعرررة للجنرررة الدوليرررة للصرررليب األحمرررر أو للجمعيرررات الوطنيرررة 

 للصليب األحمر.
قتررل األسرررى وقررد أجمعررت التشررريعات واالتفاقيررات الدوليررة علررى اعتبررار جريمررة 

والمعتقلين من أشد الجرائم الدولية خطورة لما تمثله من انتهاك جسيم للرعاية ا نسرانية 
التررري كفلررررت ألسرررررى الحرررررب طيلرررة فترررررة االحتجرررراز وحتررررى إطرررالق سررررراحهم فرررري نهايررررة 

 العمليات الحربية بين األطراف المتحاربة.
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قد وصفت المادة ، ف(1)وحازت جريمة قتل أسرى الحرب اهتمام المجتمع الدولي
( مرن اتفاقيرة جنيرف الرابعرة عمليرة قترل 191( من اتفاقية جنيف الثالثرة والمرادة )121)

األسرى والمعتقلين على أنها مخالفة جسيمة ال يجوز االحتجان بالواجب العسكرح مرن 
 أجل ارتكابها، وبالتالي البد أن يخضع األفراد للعقاب على ارتكابها.

( مررن اتفاقيررة جنيررف الثالثررة بشررأن 131المادترران ) وفرري نفررس السررياق، اعتبرررت
( من اتفاقيرة جنيرف الرابعرة أن جريمرة قترل األسررى 196معاملة أسرى الحرب والمادة )

والمعتقلين من الجرائم الدولية الجسيمة التي تنتهك قواعد القرانون الردولي ا نسراني ممرا 
ة فرري مواجهررة القتلررى مررن أسرررى يترتررب قيررام المسررئولية المدنيررة والجنائيررة للدولررة الحرراجز 

الحرررب مررن جهررة والعدالررة والمجتمررع ا نسرراني مررن جهررة أخرررى، ممررا يسررتلزم التعررويض 
عررن األضرررار المباشرررة وغيررر المباشرررة وتقررديم المتهمررين برراقتراف تلررك الجرررائم الجسرريمة 

 للمحاكمة الجنائية الوطنية أو الدولية.
الجرررررائم الترررري ال تكرررررون وتجرررردر ا شررررارة أن جريمررررة قتررررل أسررررررى الحرررررب مررررن 

موضوعًا للتقادم، فإذا كانت بعض الجرائم تسقط عقوباتهرا بالتقرادم الرذح تقررره القروانين 
ال تنردرن ضررمن تلررك  –ومنهررا جريمررة قترل أسرررى الحرررب  -الوطنيرة، فررإن جرررائم الحررب

الجرائم، وذلك حرصًا من المشر  الردولي علرى احتررام قواعرد القرانون الردولي ا نسراني، 
غبرررة فررري عررردم تمكرررين الدولرررة المعتديرررة مرررن التهررررب مرررن المسرررائلة المدنيرررة والجنائيرررة ور 

الناتجة عن األضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالدولة الضحية ورعاياهرا مرن 
 .(3)تلك الجرائم الجسيمة

 
  

 
 

                                                 
1
، من جرائم الحرب التي تستوجب المحاكمة 1997حددت المادة الثامنة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  ((

تقلين وهي جرائم جريمة القتل العمد سواء للسكان المدنيين أو ألسرى الحرب والمع -الوطنية أو الدولية بحسب األحوال

 دولية تندرج تحت مظلة الجرائم المعاقب عليها في نظام المحكمة الجنائية الدولية.
2
( اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية، اعتمدت بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  (

/ 3ى اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب بموجب القانون رقم وقد صدقت دولة الكويت عل 1959نوفمبر  11بتاريخ  2391

 .1995يناير  3الصادر في  1995
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 المطلب الثاني
 يتييتاقلتزامات الدولية الناعئة عت جريمة  تل األسرى والمةقوديت الكو 

  
لقررد اسررتقرت المسررئولية الدوليررة فرري وثررائق وأعررراف وممارسررات القررانون الرردولي  

. وباسررتعراض  (2)كنتيجررة مباشرررة النتهرراك أيررة قاعرردة مررن قواعررد القررانون الرردولي العررام 
المسررئولية الدوليررة فرري جرررائم االحررتالل الحربرري نجررد أن المشررر  الرردولي قررد ارتكررز فررري 

الدولي على وجود ضرر يرتبط بعالقرة سرببية برين الفعرل  مساءلة أحد أشخاص القانون
وبررين الضرررر الررذح وقررع علررى  –محررل المسرراءلة  –غيررر المشرررو  الررذح ارتكبترره الدولررة 

 الدولة الضحية . 
 

وممررا ال شررك فيرره فررإن توصررل الجمعيررة العامررة ل مررم المتحرردة إلررى قرررار تعريررف       
لقررانوني الرردولي الررذح يقضررى بتحررريم العرردوان يعررد مسرراهمة جوهريررة فرري دعررم النظررام ا

اسررتخدام القرروة فرري العالقررات الدوليررة ، حيررث قررررت بررأن العرردوان هررو كررل اسررتخدام للقرروة 
المسلحة من قبل دولة ما ضد دولة أخرى أو سالمتها ا قليمية واستقاللها السياسري أو 

ن هرذا القررار بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق األمم المتحدة . وتنص المادة الثالثة م
بررأن مررن األعمررال الترري تنطبررق عليهررا صررفة العمررل العرردواني غيررر الشرررعي قيررام القرروات 
المسررلحة لدولررة مررا بغررزو إقلرريم دولررة أخرررى أو الهجرروم عليرره أو أح احررتالل حربرري ولررو 
كان مؤقتًا ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجروم أو أح ضرم  قلريم دولرة أخررى أو لجرزء 

 ة . منه باستعمال القو 
 

وطالما أن المسرئولية الدوليرة تقضرى برااللتزام برالتعويض عرن كرل انتهراك للمبرادن      
والقواعد القانونية السائدة في المجتمع الردولي . فرإن المحترل الحربري يكرون مسرئواًل عرن 

                                                 
(1 )

والخاص بإنشاء محكمة عسكرية عليا لمحاكمة كباار  1995ومن التطبيقات ذات الداللة في هذا الشأن ميثاق لندن لعام 

،  1997اقياة إباادة الجانس البشاري لعاام مجرمي الحرب لدول المحور األوروبي ، ومحاكمات طوكياو وناورمبرج ، واتف

حاول مباادئ القاانون الادولي  1959، واإلعاالن الصاادر عان الجمعياة العاماة عاام  1999واتفاقيات جنيف األربعاة لعاام 

، فضاالً  1959الخاصة بإنماء العالقات الودية والتعاون باين الادول ، وتعرياف العادوان الصاادر عان الجمعياة العاام عاام 

التفاقية الخاصاة بتادوين قواعاد المسائولية الدولياة فاي إطاار لجناة القاانون الادولي . ولالساتزادة عان الجهاود عن مشروع ا

، المحاكماة الجنائياة الدولياة ، (2999حسن، سعيد عباداللطيف. )الدولية في تقنين قواعد القانون الجنائي الدولي ، راجع : 

 وما بعدها. 53، ص  القاهرةدار النهضة العربية ، 
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الفعررل غيرررر المشررررو  الررذح اقترفررره بغرررزوه دولررة مسرررتقلة ذات سررريادة وضررم جرررزء أو كرررل 
معررره ا خرررالل برررالتزام دولررري يقضرررى بررراحترام سررريادة الررردول وعررردم  إقليمهرررا ، ممرررا يتحقرررق

، وعليره يعرد المحترل الحربري مسرئواًل دوليرًا  (9)استخدام القوة في حل المنازعات الدوليرة 
عن األضرار التي أصابت الدولرة المحتلرة ، فضراًل علرى أن االحرتالل يردخل فري عرداد 

 . ( 5)لية الدولية الجنائية لدولة االحتالل الجرائم الدولية التي يترتب عنها نشوء المسئو 
 

وتطبيقًا لذلك ، فإن مسئولية الدولة في ظل القانون الردولي المعاصرر تنعقرد لمجررد     
إتيان الدولة بفعل غير مشرو  يلحق ضررًا بدولة أخرى كقيام دولة بغزو أراضي الغير 

ائم دوليرررة كالقترررل العمرررد واسرررتمرارها فررري احرررتالل ا قلررريم كلررره أو جرررزء منررره وارتكررراب جرررر 
ًً بالتزام دولي يثير بذاته مسئولية  للسكان المدنيين وأسرى الحرب، بحيث يشكل إخالاًل

 دولة االحتالل . 
 

ويبرردو جليررًا مررن السررياق سررالف الررذكر أن المسررئولية الدوليررة للمحتررل الحربرري ترررتبط     
اسرررتخدام القررروة فررري  فررري انتهررراك مبررردأ تحرررريم األولثثث أساسرررًا بقاعررردتين رئيسرررتين تتمثرررل 

فرري مخالفترره لقاعرردة حظررر االسررتيالء علررى أراضرري الغيررر  والثانيثثةالعالقررات الدوليررة ، 
بررالقوة ، األمررر الررذح يوجررب انعقرراد المسررئولية الدوليررة فرري حقرره أمررام المجتمررع الرردولي ، 
الرتكابه عماًل غير مشرو  يخالف قواعرد القرانون الردولي ذات الصرفة اآلمررة والمنظمرة 

 قات الدولية . للعال
 

                                                 
(1 )

 من القانون المدني الكويتي .  299وهذا الحكم يشابه الحكم المنصوص عليه في المادة 
(2 )

يقصد بالجريمة الدولية هي كل عدوان على مصلحة يحميها القانون الدولي ويختص القانون الدولي الجنائي بالنص 

عدة صور منها جرائم الحرب والجرائم ضد عليها وبيان أركانها والعقوبات المقررة لفاعليتها ، وللجريمة الدولية 

 اإلنسانية والجرائم ضد السالم وجريمة العدوان . 

 أنظر لمزيد من التفصيل حول الجرائم الدولية ومدى مسئولية مرتكبيها : 

  وما بعدها . 52، ص  القاهرةاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، دار النهضة العربية ،  (،2999. )شريف سيد كامل،

األختصاصات والمبادئ العامة ، دار النهضة العربية ،  –، المحكمة الجنائية الدولية (2997. )سامي عبدالحليمسعيد، 

 وما بعدها.19، ص  القاهرة

Joseph Zompetti , The International criminal court , International debate Edication, 

Newyork , 2999 ,    

P . 17 etc . 
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ومن األمور المسلم بها نسبة األفعال غير المشروعة دوليًا الصادرة من سرلطة 
االحتالل إلى الدولة القائمة باالحتالل ، ومن ثرم تسرأل دوليرًا عرن هرذه األفعرال ، سرواًء 
كانررت عمديررة أو بنرراًء علررى إهمررال غيررر مشرررو   وهررذا االلتررزام الرردولي يسررتمد قوترره مررن 

اتةا يثثة قهثثاي الرابعثثة القواعررد الدوليررة اآلمرررة، ومنهررا مررا نصررت عليهررا  العرررف أو مررن
منهرا  فثي المثاد  الثالثثة 1771المتعلقة بثاحترام  ثوانيت وأعثراف الحثرب البريثة لعثام 

على مبدأ التعويض من جراء انتهاك قواعد القانون الدولي ا نسراني حيرث أكردت علرى 
م الالئحة المثيكور  ملزمثًا بثالتعويذ إيا " يكوت الطرف المحارب اليي يخل بأحكاأن 

دعت الحاجة، كما يكوت مسئوًق عت جميع األعمثال التثي يرتكبهثا أعثخاص ينتمثوت 
 . إل   واته المسلحة"

 
اقتررراف  مثثت اتةا يثثة جنيثثف الثالثثثة  14المثثاد  وفرري نفررس ا تجرراه، حظرررت  

عهردتها ، وهرو الدولة الحاجزة ل سرى ألح إهمال غير مشررو  يسربب مروت أسرير فري 
أمررر يشررركل فررري حالرررة حدوثررره عنصررررًا ماديرررًا يخرررول المطالبرررة برررالتعويض عرررن األضررررار 

مثت اتةا يثة جنيثف الثالثثة  43المثاد   المترتبة على مثل هذا االنتهاك، بينما أسرندت 
على عاتق الدولة الحاجزة أن تقبل بطلبات األسرى وذويهم للتعرويض عرن ا صرابة أو 

العمل، وتستهدف تلك الطلبات األضررار الناجمرة عرن حراالت أح عجز وخر ناتج عن 
العجز التي يتعرض لها األسير نتيجة ما يمارسه من أعمال أثنراء فتررة األسرر، وطالمرا 
أن األضرررار محررل التعررويض ناجمررة عررن إصررابات العمررل ، فمررن برراب أولررى أن يكررون 

ئم ضررد ا نسررانية التعرويض عررن ا صررابات الجسرريمة المرتبررة علررى جرررائم الحرررب والجرررا
كاالعتداء على حيراة األسررى وا همرال فري المحافظرة علرى حرمرة المروتى مرن األسررى 
والمفقرررودين وحمايررررة مقرررابرهم مررررن العبررررث وهررري أمررررورًا أكثررررر مشرررروعية ، وتعتبررررر دولررررة 
الكويررت والعررراق أطرافررًا فرري اتفاقيررات جنيررف األربررع بمررا فيهررا االتفاقيررة الثالثررة الخاصررة 

، مما يستوجب تعويض األسرى وذويهم  جراء انتهاك السرلطة العراقيرة  بحماية األسرى
 (1)لقواعد القانون الدولي ا نساني .

                                                 
(1)

وقد أشارت  قرارات لجنة األمم المتحدة للتعويض عن خسائر العدوان العراقي واحتالل دولة  

الكويت صراحةً لآلالم النفسية والضيق والمعاناة المعنوية التي يعاني منها ذوي األسرى خاصة 

 وأنهم كابدوا طويالً من عدم وضوح مصير أحبائهم. =
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 1191كمررا أنشررأت الجمعيررة العامررة ل مررم المتحرردة لجنررة القررانون الرردولي عررام  

مرن أجررل العمررل علررى تطرروير قواعررد القرانون الرردولي. ويعررد مشرررو  لجنررة األمررم المتحرردة 
نصثثثت  أحرررد أهرررم إنجرررازات هرررذه اللجنرررة ، حيرررث  1116ية الدوليرررة لعرررام بشرررأن المسرررئول

علرى أنره فري  مت  معروع لجنة القانوت الدولي بعأت المسئولية الدولية 33الماد   
حالرررة اسرررتحالة إعرررادة الحرررال لمرررا كررران عليهرررا ، يحرررق للدولرررة المتضرررررة الحصرررول علرررى 

فرررري الحرررراق أضرررررارًا بهررررا، تعررررويض مررررن الدولررررة الترررري ترتكررررب انتهاكررررًا متعمرررردًا يتسرررربب 
والتعرررويض فررري هرررذا الرررنص يشرررمل كافرررة األضررررار الماديرررة والمعنويرررة ،المباشررررة وغيرررر 
المباشرة ، وأهمها التزام دولة االحتالل بالتعويض عرن إخاللهرا بالواجرب الردولي الملقرى 
على كاهلها في ضرورة المحافظرة علرى سرالمة األسررى واتخراذ التردابير الضررورية فري 

 ت أو فقد األسير في األقاليم المحتلة الخاضعة لسيطرة قواتها الحربية .حالة مو 
أن إخرررالل السرررلطة المحليرررة فررري العرررراق  يثثثرى الباحثثث  وبنررراًء علرررى مرررا تقررردم ، 

بالتزاماتهررررا الدوليررررة الررررواردة فرررري اتفاقيررررة الهرررراح واتفرررراقيتي جنيررررف الثالثررررة والرابعررررة أمرررررًا 
د النص صراحة على إقررار هرذا التعرويض ، يستوجب المسئولية الدولية حتى ولو لم ير 

وبموجررب عضرروية كررل مررن دولررة الكويررت والجمهوريررة العراقيررة لمنظمررة األمررم المتحرردة ، 
بررالتعويض عمررا لحررق ذوح األسرررى مررن  الحكومررة العراقيررةيحررق لدولررة الكويررت مطالبررة 

أضرررار معنويررة مررن جررراء عمليررات القترررل الجمرراعي ل سرررى الكررويتيين وا همررال غيرررر 
لمشرو  في اتخراذ التردابير الضررورية لحمايرة مقرابر القتلرى مرن األسررى والتقراعس فري ا

اسررتخران جثررث األسرررى مررن المقررابر الجماعيررة  وتسررليمها فررورًا لدولررة الكويررت أو للجرران 
الدوليررة المتخصصررة فرري تسررليم رفررات ضررحايا النزاعررات الدوليررة المسررلحة ، كمررا يتجلررى 

ة في احجام العراق عن البحث الجدح عن المفقودين من الفعل الناشئ للمسئولية الدولي
 مرواطني دولرة الكويررت الرذين فقرردوا فري األراضرري العراقيرة الخاضررعة لسريطرتها الفعليررة ، 
                                                                                                                            

Recognition of the particular mental pain and anguish suffered b the family 

members of the     = detainees, because of the fact that they endured 

prolonged uncertainty about the fate of their loved ones. United Nations 

Compensation Commission, Governing Council, S/AC.21/Dec.217 (2999), 

Mar. 11, 2999, Para. 2, (hereinafter UNCCGC Decision). 
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والترري  1131فرري رأيرره إلررى مررا ذهبررت إليرره محكمررة العرردل الدوليررة عررام  ويسثثتند الباحثث 
الضررررر النررراجم عرررن هرررذا أكررردت برررأن أح إخرررالل برررالتزام يتضرررمن التزامرررًا مقررراباًل بجبرررر 

 (1)ا خالل.
 

إلرى أن مسرئولية السرلطة العراقيرة الجديردة تتمثرل فري ا خرالل كما يرى الباح  
بالتزامرررًا دوليرررًا ينحصرررر مضرررمونه فررري برررذل العنايرررة المعقولرررة لمنرررع ا خرررالل فررري ا قلررريم 

نايرة العراقي بقواعرد القرانون الردولي ا نسراني ، ومرن ثرم تسرأل عرن إهمالهرا فري برذل الع
المطلوبة في اتخاذ ا جراءات الالزمة لحماية مقابر األسرى واحترام حرمرة المروتى مرن 
خررالل منررع نرربا القبررور بشرركل عشرروائي والعبررث برفررات القتلررى ممررا عرقررل جهررود الفرررق 
المتخصصة في البحث عن القتلرى مرن األسررى ، وكرذلك لرم تتخرذ ا جرراءات الخاصرة 

فرري رأيرره إلررى الحكررم  ويسثثتند الباحثث هم األصررلي، باسررتخران الجثررث وتسررليمها لمرروطن
الصادر في قضية جزيرة بالماس ،إذ جاء فيه ض إن السيادة  ا قليمية تستتبع الحق فري 
االستئثار بممارسة كافة ا ختصاصات . ونتيجرة لتمترع الدولرة بهرذا الحرق تلترزم برالتزام 

خاصرررة حقهرررا فررري أساسررري ينحصرررر فررري حمايرررة حقررروق الررردول األخررررى داخرررل إقليمهرررا وب
السالمة وفي الحصانة في زمن السلم أو الحرب علرى حرد سرواء، وكرذلك مرا يحرق لكرل 

 (1) دولة المطالبة به من حقوق لرعاياها في أقاليم الدول األخرىض .
 

                                                 
(1)

 Chorzow case, PCIJ ser,1927,A /15 , P.29                                                  

                                     

النزاع  محكمة العدل الدولية على هذا التوجه بحكمها الذي أصدرته في وفي نفس السياق أكدت

األلماني البولوني عندما نصت على أن )) من مبادئ القانون الدولي ترتيب التعويض نتيجة لمخالفة 

الدولة التزاماتها، وهذا التعويض يعتبر مكمالً طبيعياً ألية معاهدة دولية حتى لو لم يرد النص عليه 

 فيها ((.

رائيلي على حق المتضررين كما قررت في رأيها االستشاري في قضية الجدار العازل اإلس

بالحصول على التعويض الالزم لألضرار المادية والمعنوية نتيجة لتصرفات سلطات االحتالل 

 اإلسرائيلية .

See: The Legal Consequences of the construction of awall in the occupied 

Palestinian Territory, july ,9،2999, Supra note ,at 191 . 
(1)

                                                                                                                      CF .C.P.A., Ile 

de palmas, R.s.a .,t I I ,P.739 

 والحكم المذكور مشار إليه  لدى :

Jose Rezek, protection of the victims of armed conflicts, op.cit ,p. 117  
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ومررن جهررة أخرررى لررم تلتررزم السررلطة القائمررة فرري العررراق بالمحافظررة علررى مقررابر األسرررى 
لحراسرررة جثررث ورفرررات مرررن قتلرروا مرررن األسررررى الكررويتيين مرررن خررالل وضرررع سررريان أمنرري 

والمعتقلررين إبرران حكررم النظررام العراقرري السررابق والررذح ارتكررب أبشررع الجرررائم الدوليررة بحررق 
األسرررى والمرررتهنين مررن خررالل قررتلهم بصررورة جماعيررة ودفررنهم فرري مقررابر جماعيررة دون 

ة بحمايررة اعتبررار للثوابررت ا سررالمية وحقرروق الجرروار واألعررراف والقواعررد الدوليررة الخاصرر
األسرى والمعتقلرين وضررورة معراملتهم بصرورة انسرانية تكفرل الحفراظ علرى حيراة األسرير 
حتررى عودترره لموطنرره .وعنررد سررقوط النظررام العراقرري السررابق وسرريطرة القرروات الحكوميررة 
الجديدة على كامل األراضي العراقية لرم تقرم بواجرب الحفراظ علرى مقرابر األسررى الروارد 

التري توجرب الدولرة، أن تتحمرل مسرئوليتها  اقتةا يثة الثالثثةمثت  127نص المثاد  في 
في العناية بمقرابر األسررى وتسرجيل كافرة ا جرراءات الالحقرة التري تتعررض لهرا الجثرث 

 (1)ورفات األسرى المعتقلين.
 

والواقررع العملرري يكشررف احجررام السررلطة المحليررة فرري العررراق والمتمثلررة بالحكومررة  
عررن القتلررى مررن األسرررى والمفقررودين الكررويتيين وعررن القيررام العراقيررة الجديرردة عررن البحررث 

بحمايررررة المقررررابر الجماعيررررة المنتشرررررة فرررري العررررراق والترررري ضررررمت المئررررات مررررن األسرررررى 

                                                 
(1)

من اتفاقية جنيف الرابعة على أن مقابر المعتقلين الذين يتوفون في أثناء  139المادة  كما نصت 

 االعتقال تحترم وتصان بشكل مناسب.

 إلى القول بأن: JOSE Rezek  وذلك يذهب  

" The parties shall ensure that the graves of persons buried in their territory 

as 

a result of the conflict shall be respected and maintained. As soon as 

possible 

agreements should be concluded between them for the better observation of 

this rule and to facilitate access to the graves by relatives of the deceased 

and the return of the remains and personal effects of the dead to the home 

country. Exhumation is permitted only for this purpose or for “overriding 

public necessity”. If the offer of facilities for return of the remains of the 

deceased to 

the home country has not been accepted within five years, then the State in 

which the graves are located may apply its own legislation relating to 

cemeteries and graves.” 
 

See: Jose Rezek ,protection of the victims of armed conflicts ,op.cit, p . 112 
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والمعتقلررررين ، بررررل تركررررت السرررركان المرررردنيين  العررررراقيين القيررررام بنرررربا المقررررابر الجماعيررررة 
السرلطة المحليرة  والعبث بالجثث وما تبقى من رفرات األسررى علرى مررأى ومسرمع قروات

الترري لررم تقررم بواجباتهررا الدوليررة المناطررة بهررا، ومررن أهمهررا البحررث عررن األسرررى وحمايررة 
المقابر الخاصة بهم حترى يمكرن التعررف علرى المتروفين والقتلرى مرن األسررى وتسرليمهم 
إلى دولهرم أو لرذويهم عبرر اللجران المتخصصرة بالبحرث عرن أسررى الحررب، وقرد سراهم 

مشرررو  إلررى عرقلررة جهررود فرررق البحررث الكويتيررة فرري العثررور علررى هررذا ا همررال غيررر ال
رفررات مررا تبقررى مررن األسرررى والمعتقلررين نظرررًا لعرردم تعرراون القرروات الحكوميررة فرري العررراق 
معها في حمايرة مقرابر األسررى ومنرع السركان المردنيين مرن العبرث بالجثرث األمرر الرذح 

ي البحث عن األسرى وهو ما يعد دفع الفرق الكويتية بعدم استكمال مهمتها ا نسانية ف
مررن اتفاقيررة جنيررف  131إخررالاًل مررن جانررب السررلطة المحليررة فرري العررراق لررنص المررادة 

الثالثة التي تلزم الدول المعنية في المحافظة على المقابر التي يدفن بها جثرث األسررى 
 والمعتقلين إبان االحتالل الحربي وبعد نهاية العمليات الحربية.

 
إلى أن من المبادن المسرتقرة فري القرانون الردولي الجنرائي  الباح  وأخيرًا يعير

أن مسئولية الفررد الجنائيرة الدوليرة تتقررر إلرى جانرب مسرئولية الدولرة عرن انتهراك قواعرد 
علرى أنره  مثت اتةا يثة جنيثف الثالثثة12المثاد  القانون الدولي ا نساني . وهنا نصرت 

ة ، ال تحررت سررلطة األفررراد أو الوحرردات ضيقررع أسرررى الحرررب تحررت سررلطة الدولررة المعاديرر
العسررركرية التررري أسررررتهم . وبخرررالف المسرررئوليات الفرديرررة التررري قرررد توجرررد ،تكرررون الدولرررة 
الحرراجزة مسررئولة عررن المعاملررة الترري يلقاهررا األسرررى ض .وطالمررا أن السررلطة الجديرردة فرري 

ولة عررن العررراق قررد حلررت محررل النظررام العراقرري السررابق تجرراه المجتمررع الرردولي فإنهررا مسررئ
أيررة عمليررات قتررل فرري حررق األسرررى الكررويتيين أثنرراء فترررة االحررتالل، أو عررن أيررة مظرراهر 
 همرررال السرررلطة القائمرررة فررري العثرررور علرررى األسررررى والمعتقلرررين فررري األراضررري العراقيرررة 

 الخاضعة لسيطرتها الفعلية .
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 الخاتمة:
 

ذات نشررأت العالقررات الدوليررة مررن خررالل نشرروء الرردول كأشررخاص قانونيررة دوليررة 
سيادة واستقالل قائمرة علرى أسراس احتررام مبردأ الشررعية الدوليرة ، لرذا نجرد أن المجتمرع 
الدولي في أعقاب ما خلفته الحرب العالميرة الثانيرة مرن قترال ودمرار وتشررد  سرعى إلرى 

مسررتعينًا بررالمواثيق واالتفاقيررات الدوليررة وقرررارات المنظمررات  -وضررع نظررام دولرري جديررد  
مرررن اللجررروء إلرررى الحرررروب والنزاعرررات المسرررلحة فيمرررا برررين الررردول ، الدوليرررة بهررردف الحرررد 

 ولترسيخ مبدأ التعايا السلمي ونبذ استخدام القوة في العالقات الدولية .
ومررن المبررادن األساسررية الترري أقرررت فرري ظررل التنظرريم الرردولي المعاصررر احترررام 

ليرررة للررردول ، سررريادة الررردول والمسررراواة فررري االسرررتقالل ، وعررردم التررردخل فررري الشرررئون الداخ
وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية وتحريم اسرتخدام القروة أو التهديرد باسرتعمالها 

 في العالقات الدولية .
ويعتبررر االحررتالل الحربرري أخطررر ضررروب انتهرراك قواعررد القررانون الرردولي نظرررًا 

احتاللهرا لآلثار المأساوية الناجمة عن قيام دول قوية بالعردوان علرى إقلريم دولرة أخررى و 
عمليررات القتررل وبسررط سرريطرتها غيررر الشرررعية علررى إقلرريم الرردول المحتلررة ومباشرررة كافررة 

العمررردح ضرررد السررركان المررردنيين وارتكررراب المجرررازر ضرررد األسررررى والمعتقلرررين والتهجيرررر 
 القسرح والتعذيب مما يعد انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي ا نساني.

، 1111ثرار المأسراوية لالحرتالل العراقري عرام ولقد عانت دولة الكويت مرن اآل
عنرردما قامررت القرروات العراقيررة بعررد االنسررحاب مررن دولررة الكويررت باحتجرراز مجموعررة مررن 

في السجون العراقية، وارتكبرت جريمرة العصرر الحرديث والتري تتمثرل  ناألسرى والمعتقلي
اعتبررررار  بالقتررررل العمرررردح لهررررؤالء األسرررررى والمعتقلررررين ودفررررنهم فرررري مقررررابر جماعيررررة دون

للمواثيق الدولية ومبادن حقوق ا نسان ودون مراعراة للحقروق المقرررة للسركان المردنيين 
 وألسرى الحرب المستمدة من قواعد القانون الدولي ا نساني.

وانطالقررررًا مررررن ذلررررك، ركررررزت الدراسررررة علررررى تحديررررد النظررررام القررررانوني للمسررررئولية 
ن الكررويتيين، مررن خررالل بيرران المركررز المدنيررة الدوليررة عررن جرررائم قتررل األسرررى والمفقررودي

القانوني ألسرى الحرب، وتحديد طبيعة الجرائم الدولية المرتكبة ضد األسرى سواء كان 
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بفعل إيجرابي كالقترل العمردح، أو بفعرل سرلبي يتمثرل فري التقراعس وا همرال مرن جانرب 
 حجررام السررلطة العراقيررة القائمررة فرري عرردم جديررة البحررث عررن أمرراكن المقررابر الجماعيررة وا

عن حماية المقابر المكتشفة من العبث برفات القتلى وعرقلة الجهود الدولية في البحرث 
 عن القتلى من األسرى والمعتقلين.
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 التوصيات:
 

  ضرورة إنشاء صندوق دولي في ظل األمم المتحدة لتعويض ضحايا النزاعرات
 المسلحة خاصة القتلى من األسرى والمعتقلين.

  الحررررب لجهررراز دولررري وحيرررد، وهررري المحكمرررة الجنائيرررة إسرررناد محاكمرررة مجرمررري
لرررزام  الدوليرررة لمحاكمرررة مرررن يرتكرررب الجررررائم ضرررد ا نسرررانية، وجررررائم الحررررب، وات

 الدول بتسليم الجناة لضمان تحقيق العدالة الجنائية.
  زيرررادة قيمرررة التعويضرررات عرررن األضررررار المباشررررة وغيرررر المباشررررة الناجمرررة عرررن

نسرانية، وتفعيررل دور الوسرائل الدبلوماسررية لحررل جررائم العرردوان والجررائم ضررد ا 
 الخالفات الدولية.

  مررن  محكمررة العرردل الرردول اختصرراص ملررزم لتقرردير التعويضررات عررن األضرررار
الناشرررئة عرررن جريمرررة العررردوان المسرررل  واالحرررتالل الحربررري، وذلرررك نظررررًا لفداحرررة 

 ة.الخسائر واألضرار البشرية والمادية التي تصيب رعايا الدول المتحارب
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