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مقدمة
يتحمل األطفال كلفة بشرية غير متناسبة من جراء النزاعات المسلحة التي تدور رحاها اليوم، ألن 
القوانين التي تهدف إلى حمايتهم من أسوأ التجاوزات التي تقع في الحرب غالًبا ما تخفق في ذلك.1 
وتتجلى هذه المعاناة في أوضح صورها بين األطفال الذين يعيشون في بلدان يشكل فيها المسلمون 
أغلبية السكان: فالنزاعات مثل تلك الدائرة في أفغانستان والصومال والجمهورية العربية السورية 
واليمن تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تقليل الضرر الذي يلحق بحياة األطفال المتأثرين 
بهذه الحروب. ولتقليل هذا الضرر، فإن أحكام القانون التي توفر الحماية لألطفال في الحرب- وإن 
كانت مدونة على نطاق واسع في الصكوك المكتوبة- فإنها تحتاج إلى حلول تناسب السياق، وذلك 

لمواجهة التنفيذ الذي يتسم بدرجة بالغة من القصور.
وفي البلدان التي يشكل فيها المسلمون أغلبية السكان، 2 أو التي يُستخدم فيها اإلسالم ضمن 
منظومة القيم التي يعتنقها حملة األسلحة، يتمتع عدد من أطراف النزاع بالخبرة في قواعد الحرب 
يكونون  وقد  القتال،  أعمال  في  يشاركون  المشورة وهم  منها  ويلتمسون  الشريعة اإلسالمية  في 
أكثر دراية بهذه القواعد وإخالًصا لها مقارنة بقواعد القانون الدولي اإلنساني المعمول بها.3 ولما 
المسلح، فإن  النزاع  القانونيان يتضمنان أحكاًما تنظم معاملة األطفال في حاالت  النظامان  كان 
الغرض من هذا المقال يتمثل في تحديد أوجه التكامل بين اإلطارين وذلك من أجل تعزيز التزام 
حملة األسلحة بقواعد الحماية، وتقريب لغة الخطاب المتعلق بأوجه الحماية التي توفرها الشريعة 
اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني لألطفال من أجل تحقيق التعاضد بين النظامين. ونسعى إلى 
ذلك بثالث طرق- أولها تحديد رأي القانون الدولي اإلنساني بشأن حماية األطفال. وهي مسألة 
يقدم  ولذلك،  نطاق واسع،  دائًما على  ليست معروفة  اإلنساني  الدولي  القانون  قواعد  مهمة ألن 
هذا المقال مناقشة إلطار الحماية المنبثق عن القانون الدولي اإلنساني إلى جانب قواعد الشريعة 
الحرب  أحكام  أيًضا رأي  المقال  هذا  يحدد  ثانًيا،  القواعد.  بهذه  الوعي  إذكاء  بهدف  اإلسالمية، 
في الشريعة اإلسالمية بشأن حماية األطفال. وهو موضوع مهم ألن أحكام الحرب في الشريعة 
اإلسالمية يمكن أن تضطلع بدور مهم في التأثير على سلوك األطراف المتحاربة التي تلجأ إليها 
كمصدر مرجعي.4 والمنظمات مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( التي تسعى إلى 
كفالة امتثال سلوك األطراف المتحاربة للقانون الدولي اإلنساني، ستتاح لها أدوات أفضل لتعزيز 
احترام القانون إذا انطلق الحوار مع األطراف المتحاربة من نقطة تفاهم مشترك؛ وأول خطوة 
الشريعة اإلسالمية  الحرب في  تنظم أحكام  النقطة هي معرفة كيف  إلى هذه  للوصول  تأسيسية 

مسألة حماية األطفال.
الباعثة على أقصى درجات األمل، فهي أن كال فرعي  النقطة  الثالثة، وهي  النقطة  أما 
القانون يتسم بأنه قابل للتطور ويراعي المتغيرات، وتسعى هذه المناقشة إلى تحديد أوجه التكامل 
بينهما فضاًل عن المجاالت التي تحتاج إلى توضيح. وتدرك السلطات القانونية الدولية المختلفة 
الحاجة إلى التعامل مع التفسيرات المعاصرة ألحكام الشريعة اإلسالمية من أجل تحديد أوجه التآزر 

1     وثّق التقرير السنوي لألمين العام عن األطفال والنزاع المسلح أكثر من 24,000 انتهاك ارتكبتها قوات مسلحة وجماعات مسلحة من غير الدول في 
20 حزيران/ يونيو 2019 )تقرير  ،A/73/907-S/2019/509 عام 2018. تقرير األمين العام عن األطفال والنزاع المسلح، وثيقة األمم المتحدة

األمين العام(، الفقرة 5.
2    يستخدم مصطلح »الدول اإلسالمية« على سبيل االختصار في هذا المقال لإلشارة إلى الدول ذات األغلبية المسلمة من السكان.

3    اللجنة الدولية، جذور ضبط النفس في الحرب، جنيف، 2018، الصفحة 34.
4     فيما يتعلق بتأثير علماء المسلمين والمؤسسات القانونية على الصعيد المحلي، وكذلك علماء السلفية الجهادية على الصعيد العالمي، على الجماعات المسلحة 

من غير الدول في مالي، انظر المرجع السابق، الصفحات 51-46.



القانون الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية وحماية األطفال في النزاعات المسلحة

553

مختـــــــــــارات مــن 
المجـلة الدوليـــة
للصلــــيب األحمـــــر

المذكورة،5 وبالفعل تخضع شتى القواعد اإلسالمية وعالقتها بالقانون الدولي للتداول والمناقشة 
أما  المجال.6  هذا  في  والخبراء  اإلسالمية  بالشريعة  المعنية  والدولية  المحلية  السلطات  قبل  من 
المسلح في  النزاع  المتعلقة بحماية األطفال في  المحلية  التشريعات  الحماية في  قواعد  مضمون 
الدول ذات التقاليد المستمدة من الشريعة اإلسالمية، فهو عرضة للتطور،7 وبالتالي فهناك مجال 
إلجراء مناقشات وحوارات معاصرة حول هذا المضمون. وكما أن هناك مجااًل لتوضيح التفسير 
القانوني لبعض قواعد الشريعة اإلسالمية، هناك أيًضا مجال لهذا التوضيح في بعض مجاالت 
القانون الدولي اإلنساني- فعلى سبيل المثال، القواعد التي تنظم معاملة األطفال المحرومين من 
حريتهم في النزاع المسلح غير الدولي من المجاالت التي تقرر أنها تستلزم مزيًدا من التوضيح.8 
وتسعى المقارنة التي يعقدها هذا المقال بين القواعد التي توفر الحماية لألطفال في النزاع المسلح 
في إطار الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني من ثمَّ إلى بيان أوجه التكامل بين هذين 

التقليديّن القانونيين وذلك بغرض التعزيز المتبادل.

مواصلة الحوار

المسلحة. ولتناول هذا  النزاعات  المقال هو حماية األطفال في  الذي يركز عليه هذا  الموضوع 
الشريعة  المؤلفيّن في مجال  السابقة ألحد  المؤلفات  المتبع في  النهج  المقال  الموضوع، يستخدم 
اإلسالمية،9 ويستفيد من المناقشة المطروحة في هذه المؤلفات حول مصادر الشريعة اإلسالمية 

وخصائصها، والمبادئ األساسية للشريعة اإلسالمية التي تنظم النزاع المسلح. وتسعى المناقشة

5     على سبيل المثال، فإن لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل قد »الحظت بارتياح أن هناك تفسيرات مختلفة لبعض الجوانب المتعلقة بتطبيق الشريعة )القانون 
اإلسالمي( وأن مصر اتخذت موقًفا يتسق مع روح حقوق اإلنسان في هذا الصدد«. لجنة حقوق الطفل، النظر في التقارير: المالحظات الختامية لمصر، 

21 شباط/ فبراير 2001، الفقرة 56.  ،CRC/C/15/ Add.145 وثيقة األمم المتحدة
6     أفادت المملكة العربية السعودية وعمان، على سبيل المثال، أنهما يريان أن مفهوم الطفل في إطار المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل يتوافق مع الشريعة 
اإلسالمية.  جاء في التقرير الذي قدمته المملكة العربية السعودية إلى لجنة حقوق الطفل في عام 1998 أن »المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل تنسجم 
 CRC/C/61/ بالكامل مع تعريف الطفل«. انظر لجنة حقوق الطفل، النظر في التقارير: التقرير األول للمملكة العربية السعودية، وثيقة األمم المتحدة
29 آذار/ مارس 2000، الفقرات 30-32. وأفادت عمان، بشأن قانونها الذي يحدد سن البلوغ القانوني بثماني عشرة سنة، أن »المرسوم   ،Add.2
 18  ،CRC/C/78/Add.1متفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية«: انظر لجنة حقوق الطفل، النظر في التقارير: التقرير األول لعمان، وثيقة األمم المتحدة

تموز/ يوليو 2000، الفقرتيّن 13 و14. لالطالع على تحليل إضافي للشريعة اإلسالمية وعالقتها بالقانون الدولي، انظر على سبيل المثال:
Mahmood Monshipouri and Claire L. Kaufman, The OIC, Children’s Rights and Islam, Danish 
Institute for Human Rights, Copenhagen, 2017,

      متاح من خالل الرابط التالي:
www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/working_papers/2015._matters_of_concern_
monshipouri_and_kaufman_feb2015.pdf 

      )جميع مراجع اإلنترنت تم االطالع عليها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019(؛ وانظر:
Nasrin Mosaffa, “Does the Covenant on the Rights of the Child in Islam Provide Adequate Protection 
for Children Affected by Armed Conflicts?”, Muslim World Journal of Human Rights, Vol. 8, No. 1, 
2011.
7     على سبيل المثال، تمت صياغة مشروع قانون لحماية الطفل في الصومال في الفترة بين عامي 2017 و 2018. ولوحظ هذا التطور في تقرير األمين 
العام، الحاشية 1 أعاله، الفقرة 146. وقبيل صياغة مشروع القانون المذكور، قدم الصومال التحفظ التالي عند تصديقه على اتفاقية حقوق الطفل في عام 
2015: »ال تعتبر جمهورية الصومال الفيدرالية نفسها ملزمة بالمواد 14 و20 و21 من االتفاقية المذكورة أعاله وأي أحكام أخرى من االتفاقية تتعارض 

مع المبادئ العامة للشريعة اإلسالمية«. وبناًء على ذلك، فإن مبادئ الشريعة اإلسالمية المشار إليها فيه مهمة لتفسير الدولة لحقوق الطفل.
8     هذا الموضوع المتعلق بالحماية القانونية لألطفال المحرومين من حريتهم في النزاعات المسلحة غير الدولية كان من ضمن المواضيع التي تقرر أنها 
تحتاج إلى مزيد من البحث والتشاور والمناقشة من جانب اللجنة الدولية في المؤتمر الدولي الثاني والثالثين للصليب األحمر والهالل األحمر: انظر اللجنة 
الدولية، تعزيز أحكام القانون الدولي اإلنساني التي تحمي األشخاص المحرومين من حريتهم، جنيف، حزيران/ يونيو 2015، الصفحات 44-46، متاح 

من خالل الرابط التالي:
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/32IC-Concluding-report-on-persons-
deprived-of-their-liberty_EN.pdf.
9     انظر: أحمد الداودي، »الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني: مقدمة إلى المبادئ األساسية«، المجلة الدولية للصليب األحمر، المجلد 99، العدد 
3، 2017؛ وأحمد الداودي، »التعامل مع الموتى من منظور الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني: اعتبارات الطب الشرعي في مجال العمل 

اإلنساني«، المجلة الدولية للصليب األحمر، المجلد 99، العدد 2، 2018.
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الدولية على مدى  اللجنة  الذي انخرطت فيه  إثراء الحوار  إلى  أيًضا  المقال  المطروحة في هذا 
العقدين السابقين مع العلماء المسلمين وعلماء الديانات األخرى بشأن القانون اإلنساني والمبادئ 

اإلنسانية والعمل اإلنساني.10 
وبجانب القانون الدولي اإلنساني، شهد ميدان القانون الدولي لحقوق اإلنسان االضطالع 
بقدر كبير من األنشطة المماثلة بشأن اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي صدقت عليها جميع 
دول العالم تقريًبا وعالقتها بالشريعة اإلسالمية. وهذه االتفاقية هي أيًضا المعاهدة الدولية الوحيدة 
لحقوق اإلنسان التي تشير إشارة صريحة إلى الشريعة اإلسالمية،11 وإلى جانب اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فهي المعاهدة التي تسجل أكبر عدد من التحفظات القائمة 
على الدين بين الدول اإلسالمية.12 مع ذلك، إذا كانت الدول اإلسالمية التي لم تصدق في البداية 
اتفاقية حقوق  المرأة مستعدة للتصديق على  التمييز ضد  اتفاقية القضاء على جميع أشكال  على 
الطفل، فإن هذا يشير إلى قدرة اتفاقية حقوق الطفل على استيعاب االختالفات الثقافية، فضاًل عن 
تحقيق التوافق العام بين التقاليد القانونية اإلسالمية واتفاقية حقوق الطفل على الهدف العام المتمثل 
في تحسين رفاه األطفال.13 وفي تقييماتها المتثال الدول األطراف لاللتزامات الواردة في اتفاقية 
حقوق الطفل، وفي ضوء التحفظات القائمة التي تستند إلى الشريعة اإلسالمية، اتبعت لجنة حقوق 
الشريعة  منظور  من  الطفل  حقوق  اتفاقية  تفسيرات  مع  التعامل  في  األوجه  متعدد  نهًجا  الطفل 
اإلسالمية- فقد أكدت على مجاالت التوافق، وذكرت أنها تفضل التفسيرات األوسع نطاًقا لبعض 
القواعد اإلسالمية، ورحبت بالتفسيرات المنسجمة مع معايير حقوق اإلنسان، وأوصت بأن تنظر 
الدول المعنية في ممارسات الدول اإلسالمية األخرى التي نجحت في تحقيق التوافق بين الحقوق 
األساسية والنصوص اإلسالمية، وشجعت على تبادل المعلومات بشأن أوجه التوافق المذكورة.14 
النزاعات  في  األطفال  لحماية  الحالي  التحليل  في  النهج  بهذا  المتعلقة  الجوانب  صدى  ويتردد 

المسلحة بموجب الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني.

10     فيما يتعلق بنهج اللجنة الدولية لهذا الحوار مع الخبراء في مجال الشريعة اإلسالمية، انظر اللجنة الدولية، الحاشية 3 أعاله، الصفحة 51، القسم 6.4؛ 
واللجنة الدولية، »النيجر: القانون الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية«، بيان صحفي، 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، متاح من خالل الرابط التالي:
www.icrc.org/ar/document/niger-seminar-islamic-law-humanitarianism؛ 
          واللجنة الدولية، »مصر: الحوار اإلنساني المستمر بين اللجنة الدولية للصليب األحمر واألزهر«، بيان صحفي، 24 تشرين األول/ أكتوبر 2017، 

متاح من خالل الرابط التالي:
www.icrc.org/ar/document/egypt-grand-imam-dr-ahmed-al-tayyeb-al-azhar-willing-support-
humanitarians. 

        وفيما يتعلق بالحوار مع علماء ديانات أخرى، انظر على سبيل المثال،
ICRC, “Reducing Suffering During Armed Conflict: The Interface between Buddhism and IHL”, 25 
February 2019,

        متاح من خالل الرابط التالي:
www.icrc.org/en/document/reducing-suffering-during-conflict-interface-between-buddhism-and-
international.

11    تشير المادة 20 من اتفاقية حقوق الطفل إلى الشريعة اإلسالمية. لالطالع على مناقشة حول أهمية هذه اإلشارة، انظر:
Kamran Hashemi, “Religious Legal Traditions, Muslim States and the Convention on the Rights of 
the Child: An Essay on the Relevant UN Documentation”, Human Rights Quarterly, Vol. 29, No. 1, 
2007, p. 196.

12    المرجع نفسه، الصفحة 196.
13    انظر:

Ann Elizabeth Mayer, “Islamic Reservations to Human Rights Conventions: A Critical Assessment”, 
Recht van de Islam, Vol. 15, 1998, pp. 36-37.

K. Hashemi    14، الحاشية 11 أعاله، الصفحتان 223 و224.
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خريطة الطريق

سيناقش هذا المقال أربعة مواضيع رئيسية تدخل في صميم حماية األطفال الذين يجدون أنفسهم 
في معترك النزاع المسلح وهي: السن الدنيا لتجنيد األطفال والمسؤولية الجنائية، والقواعد التي 
تنظم احتجاز األطفال، وحماية إمكانية الحصول على التعليم، وحماية األطفال الذين تفرقوا عن 
عائالتهم. وتعكس هذه المواضيع األولويات األربع التي ضمنَّتها اللجنة الدولية في استراتيجيتها 
المؤسسية لحماية األطفال.15 وفي إطار مناقشة هذه المواضيع األربعة، تُقدم لمحة عامة موجزة 
لقواعد القانون الدولي اإلنساني ذات الصلة تليها مناقشة ألحكام الشريعة اإلسالمية ذات الصلة. 

ويُقدم تحليل لمجاالت التقارب واالختالف والمجاالت التي تحتاج إلى توضيح.
ومن المهم تحديد مجاالت التوافق ألن هذه المجاالت تبين المنطق المشترك بين التقليديّن 
القانونيين، ويمكن االستفادة من هذا التوافق لتعزيز االمتثال لجوهر قاعدة الحماية.16 ومن المفيد 
أيًضا تحديد مجاالت االختالف والمسائل التي تتضمن مجااًل إلجراء المزيد من الحوار بين خبراء 
القانون الدولي اإلنساني وعلماء الشريعة اإلسالمية. وتجدر اإلشارة إلى أن فهم أوجه االختالف 
والتقليدية  الثقافية  بالمعايير  والوعي  اإلنساني،  الدولي  والقانون  اإلسالمية  الشريعة  قواعد  بين 
الموجودة في سياقات إسالمية مختلفة، هما شرطان أساسيان لتحسين التواصل واتخاذ قرارات 
مستنيرة في سياقات العمل اإلنساني المعقدة. ومن المفترض أن يؤدي استيعاب واحترام القواعد 
العمل  تسهيل  إلى  اإلنساني،  الدولي  القانون  التزامات  تتعارض مع  الدينية اإلسالمية، حيثما ال 
الرامي إلى تلبية احتياجات األطفال المتضررين من النزاع المسلح. كما أن تحديد أوجه االختالف 
ضروري للمشاركة في الحوار والعمل المشترك على نطاق مجاالت الخبرة من أجل الوصول إلى 
تفسيرات مشتركة؛ وقد تؤدي االستعانة بالمؤسسات المحلية والدولية المعنية بالشريعة اإلسالمية 
الشريعة  من  مستمدة  حلول  تقديم  إلى  التحديات  هذه  مواجهة  في  اإلسالمية  الشريعة  وخبراء 

اإلسالمية.17 

الحماية الخاصة لألطفال في النزاع المسلح: أربعة محاور

قبل الشروع في مناقشة المسائل األربع التي يركز عليها المقال، ينبغي اإلشارة إلى أن المالحظة 
الدولي  والقانون  الشريعة اإلسالمية  أن  المقارنة هي  الدراسة  بالتركيز في هذه  الجديرة  األولى 
بمعنى  المسلح.  النزاع  حاالت  في  بالغ  لخطر  معرضة  كفئة  األطفال  يصنف  كليهما  اإلنساني 
آخر، يحتوي كال فرعي القانون على المفهوم العام الذي مفاده أن األطفال من حقهم الحصول 
على احترام وحماية خاصتين، باإلضافة إلى االستفادة من المبادئ العامة التي تنطبق على جميع 

األشخاص )البالغين أو األطفال( في النزاع المسلح.

15        لالطالع على المزيد من المعلومات حول عمل اللجنة الدولية المتعلق بحماية األطفال في النزاع المسلح، انظر اللجنة الدولية، موجز: األطفال في الحرب، 
جنيف، 2019، متاح باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية من خالل الرابط التالي:

 www.icrc.org/ar/publication/4383-children-war. 
16      هذا االحتمال المتعلق بالتعاضد موضح، على سبيل المثال، في سياسة حماية األطفال في النزاع المسلح في أفغانستان لعام 2018 التي اعتمدها وزير 
الدفاع الوطني ووزير الداخلية، وتبدأ باإلشارة إلى الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي بوصفهما األساس القانوني لمسؤوليات الحكومية إزاء حماية 
األطفال في النزاع المسلح: »استناًدا إلى حقوق اإلنسان المتأصلة، والتعاليم اإلسالمية، والمعايير القانونية الدولية الراسخة، ستتخذ وزارة الدفاع جميع 
الخطوات الالزمة لدعم المعاملة اإلنسانية لألطفال وحمايتهم في شتى الحاالت التي تظهر أثناء النزاع المسلح. وحماية األطفال واحدة من المسؤوليات 

األساسية الملقاه على عاتق الحكومة«. 
Afghanistan, “Policy for Protection of Children in Armed Conflict”, Ministry of Defence and Ministry 
of Interior, Kabul, 2018.

17      لتطبيق هذا النهج الذي يستند إلى تقديم حلول للمسائل المتصلة بالتعامل مع الموتى، انظر: أحمد الداودي، »التعامل مع الموتى«، الحاشية 9 أعاله.
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وتنص قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي على أن األطفال المتضررين من النزاع 
المسلح يحق لهم الحصول على احترام وحماية خاصتين في حاالت النزاع المسلح الدولي وغير 
الدولي على حد سواء.18 ويتجسد هذا االلتزام في العديد من القواعد المبينة بمزيد من التفصيل 
في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيين والتي تنص على تدابير محددة لمعاملة األطفال،19 
وكذلك في ممارسات الدول. ويشمل االحترام والحماية الخاصتين الحمايَة من جميع أشكال العنف 
الجنسي؛20 وفصلهم عن البالغين أثناء الحرمان من الحرية إال إذا كانوا من أفراد عائلة الطفل؛21 
والحصول على خدمات التعليم والغذاء والرعاية الصحية المناسبة؛22 واإلجالء من مناطق القتال 
توخًيا ألسباب السالمة؛23 ولّم شمل األطفال غير المصحوبين بذويهم مع عائالتهم.24 ويراعي 
النزاع  آثار  أن  إلى  يشير  الذي  الواقع  الخاصة  الحماية  هذه  إليه  تستند  الذي  المنطقي  األساس 
صياغة  أثناء  الدولية  اللجنة  الحظت  فقد   - باألطفال  خاص  ضرر  إلحاق  في  تتسبب  المسلح 
انطباعات  تترك  ما  غالًبا  الحرب  تسببها  التي  النفسية  »الصدمات  أن  اإلضافيين  البروتوكولين 
ال تمحى عليهم«25 - وأنهم، بناء على ذلك، »يحتاجون إلى معاملة مميزة مقارنة ببقية السكان 
المدنيين«.26 كما تعكس الحاجة إلى االحترام والحماية الخاصتين الواقع المتمثل في أن األطفال قد 
ال تكون لديهم نفس القدرة على فهم المخاطر والتهديدات المتأصلة في حاالت معينة، األمر الذي 
يقتضي ضرورة الحيلولة بشكل استباقي دون مشاركتهم في تلك الحاالت. أما فيما يتعلق بتجنيد 
األطفال في القوات المسلحة، فقد أوصت اللجنة الدولية أثناء صياغة البروتوكولين اإلضافيين بأن 
»األطفال الذين يتخذون هذه اإلجراءات وإن كانوا يواجهون نفس المخاطر تماًما التي يواجهها 
المقاتلون البالغون، فإنهم على عكس البالغين ال يستوعبون دائًما ما ينتظرهم من جراء المشاركة 

المباشرة أو غير المباشرة في األعمال العدائية«.27 
وتنبثق من الشريعة اإلسالمية مجموعتان من األطر التي تنظم الحقوق والواجبات بين 
مختلف أفراد المجتمع وبين الدولة وشعبها من ناحية، وااللتزامات الدينية اإلسالمية من ناحية 
بحالة  اعتراًفا  األطفال،  حقوق  تحمي  التي  القواعد  من  مجموعة  األطر  هذه  بين  ومن  أخرى. 
الضعف الخاصة التي يعانون منها ودورهم بوصفهم مستقبل المجتمع. ويتجسد هذا في ديباجة عهد 
حقوق الطفل في اإلسالم الصادر عن منظمة المؤتمر اإلسالمي التي تشير كذلك إلى أن الجهود 

18       جون-ماري هنكرتس ولويز دوزوالد-بك، القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد 1: القواعد، المركز اإلقليمي اإلعالمي بالقاهرة، 2005 )دراسة 
اللجنة الدولية للقانون الدولي اإلنساني العرفي(، القاعدة 135.

19       تشمل على وجه الخصوص المواد 23 )1( و24 و50 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 77 من البروتوكول اإلضافي األول، والمادة 4 )3( من 
البروتوكول اإلضافي الثاني. ولالطالع على لمحة عامة عن العديد من القواعد األخرى، انظر:

ICRC, “Legal Protection of Children in Armed Conflict - Factsheet”, Geneva, 2003,
         متاح من خالل الرابط التالي:

www.icrc.org/en/document/legal-protection-children-armed-conflict-factsheet. 
20    البروتوكول اإلضافي األول، المادة 77 )1(.

21      بشأن معاملة األطفال المحرومين من حريتهم، بما في ذلك فصلهم عن البالغين، انظر اتفاقية جنيف الرابعة، المواد 51 )2( و76 )5( و82 و85 )2( 
و89 و94 و119 )2( و132 )2(؛ والبروتوكول اإلضافي األول، المادة 77 )4-3(؛ والبروتوكول اإلضافي الثاني، المادة 4 )3( )د(.

22      اتفاقية جنيف الرابعة، المواد 23 و24 )1( و38 )5( و50 و89 )5( و94؛ والبروتوكول اإلضافي األول، المادة 70 )1( و77 )1( و78 )2(؛ 
والبروتوكول اإلضافي الثاني، المادة 4 )3( )أ(.

23       اتفاقية جنيف الرابعة، المواد 14 و17 و24 )2( و49 )3( و132 )2(؛ والبروتوكول اإلضافي األول، المادة 78؛ والبروتوكول اإلضافي الثاني، 
المادة )ب( )3( 4 .

والبروتوكول اإلضافي  74 و75 )5( و78؛  المادة  األول،  والبروتوكول اإلضافي  26-24 و49 )3( و50 و82؛  المواد  الرابعة،  24       اتفاقية جنيف 
الثاني، المادة )ب( )3( 4 .

 Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International     25
Humanitarian Law Applicable on Armed Conflicts, Geneva, 1974-1977, Vol. 15, CDDH/III/SR.45 para. 3
 Yves Sandoz, Christophe Swinarski and Bruno Zimmermann )eds(, Commentary on the Additional     26
Protocols, ICRC, Geneva, 1987, para. 4544

Official Records of the Diplomatic Conference     27، الحاشية 25 أعاله، الفقرة 7.
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اإلسالمية الرامية إلى حماية األطفال »ساهمت في بلورة اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي 
أُبرمت في إطار األمم المتحدة«.28 وبالتالي، تنص الشريعة اإلسالمية على أن حماية األطفال هي 

مسؤولية تقع على عاتق الوالدين والدولة.
وعلى نحو أكثر تحديًدا، تتكرر اإلشارة إلى األطفال في أحكام النزاع المسلح في الشريعة 
الفقهاء  مداوالت  في  بالحماية  مشمولة  المدنيين  من  لفئة  الرئيسي  المثال  باعتبارهم  اإلسالمية، 
المسلمين األوائل. ومن المهم اإلشارة في هذا المقال إلى أن عمل الفقهاء المسلمين األوائل في 
القرنين السابع والثامن ال يزال يشكل جزًءا من قواعد النزاع المسلح في الشريعة اإلسالمية التي 
يتم الرجوع إليها اليوم؛ ولذلك نشير إليها طوال الوقت. وقد جاء في السنة النبوية ومجمل أحكام 
في  المدنيين  فئات من  استهداف خمس  النبي صلى هللا عليه وسلم حّرم  أن  اإلسالمية  الشريعة 
النزاعات المسلحة وهم: النساء واألطفال والرهبان والمسنون والعسفاء )وهم اأُلجراء المستقدمون 
ألداء خدمات للعدو في ساحة المعركة، لكنهم ال يشاركون في األعمال القتالية الفعلية(.29 واستناًدا 
القانوني المدني وإمكانية  إلى األساس المنطقي وراء تحريم استهداف هذه الفئات- أي وضعهم 
الفقهاء المسلمون األوائل بتوسيع نطاق  النزاع المسلح- قام  تعرضهم لمخاطر جلية في حاالت 
هذه القائمة الحًقا.30 ولكن ما يهمنا في إطار األغراض التي نسعى إلى تحقيقها هو أن األطفال 
حالة  وبسبب  المقاتلين  غير  من  )عادة(  كونهم  بسبب  طويل  زمن  منذ  خاصة  حماية  يمنحون 
الضعف الواضحة التي يعانون منها. فعلى سبيل المثال، من األحاديث النبوية التي تحرم إيذاء هذه 
الفئات، قول النبي صلى هللا عليه وسلم: »ال تقتلوا شيًخا فانًيا، وال طفاًل صغيًرا، وال امرأة«؛31 
»وال تقتلوا طفاًل وال راهًبا«؛32 »وال تقتلوا ذرية وال عسيًفا«.33 واستناًدا إلى هذا األساس، وفي 
إطار حماية غير المقاتلين، سار صحابة النبي صلى هللا عليه وسلم على هديه؛ ومن أمثلة ذلك 
وصية الخليفة األول أبي بكر الصديق رضي هللا عنه )توفي عام 634 م( لقائد جنده: »ال تقتلوا 
طفاًل صغيًرا وال امرأة«.34 وتماشًيا مع هذه التقاليد، كررت المادة 3 )أ( من إعالن القاهرة حول 
حقوق اإلنسان في اإلسالم، الذي أجازه مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم اإلسالمي في 
5 آب/ أغسطس 1990 التأكيد على ما يلي: »في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، 
ال يجوز قتل من ال مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل«.35 باختصار، يبدأ انطباق 
القانون الدولي اإلنساني وأحكام النزاع المسلح في الشريعة اإلسالمية من اللحظة التي يتعين فيها 

تخصيص حماية واضحة لألطفال من آثار الحرب.  

28      تشير ديباجة عهد حقوق الطفل في اإلسالم الصادر عن منظمة المؤتمر اإلسالمي أيًضا إلى الطفل باعتباره »طليعة مستقبل األمة ]األمة المسلمة[ وصانع 
غدها«. وقد اُعتمد العهد في المؤتمر اإلسالمي الثاني والثالثين لوزراء الخارجية المنعقد في صنعاء بجمهورية اليمن في حزيران/ يونيو 2005. ولم 

يتأكد المؤلفان من عدد الدول الملزمة بالعهد.
29     انظر:

 Ahmed Al-Dawoody, The Islamic Law of War: Justifications and Regulations, Vol. 2, Palgrave Series in
Islamic Theology, Law, and History, Palgrave Macmillan, New York, 2011, pp. 111-114

30     المرجع نفسه، الصفحات 116-114. 
31      أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي، »بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعّي والسنن: مذياًل بالقول الحسن شرح بدائع المنن«، الطبعة الثانية، الجزء 

الثاني، مكتبة الفرقان، القاهرة، 1983، الصفحة 12.
32      صديق بن حسن بن علي الحسيني الِقنَّوِجي أبو الطيب، »شرح الدرر البهية«، الجزء الثاني، إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة، الصفحة 339.

33      المرجع نفسه، الصفحة 339.
34      عبد هللا بن أبي شيبة، »الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار«، الجزء السادس، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995، الصفحة 478.

OIC, Cairo Declaration on Human Rights in Islam, 5 August 1990      35، متاح من خالل الرابط التالي:
 www.refworld.org/docid/3ae6b3822c.html. 
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المسائل المتعلقة بالسن: التعريف والتجنيد والمسؤولية الجنائية

ف الشخص  يتصل هذا القسم من المناقشة بثالث مسائل منفصلة تتعلق بالسن- وهي السن التي يُعرَّ
دونها على أنه طفل، والسن التي يجوز عند بلوغها تجنيد الطفل بشكل قانوني في القوات المسلحة 
العناصر  أكثر  هي  النقطة  هذه  ولعل  الجنائية.  للمسؤولية  الدنيا  والسن  المسلحة،  الجماعات  أو 
تخصًصا في هذا المقال، كما أنها تكتسي أهمية واسعة النطاق على أرض الواقع ألنها تحدد الفئات 
التي تستفيد من الحماية التي توفرها القوانين التي تنظم مسألة األطفال في النزاعات المسلحة. 
وتوخًيا للوضوح، يجدر التأكيد على أن القانون الدولي يتعامل بشكل منفصل مع السن التي يعّرف 
للمسؤولية  الدنيا  القانوني لألطفال، والسن  التجنيد  أنهم »أطفال«، وسن  األشخاص دونها على 
الجنائية- أي أن القانون الدولي يستشرف إمكانية المالحقة القضائية لألطفال الذين تتجاوز أعمارهم 
سًنا معينة )ولكن ال يزال القانون يعرفهم على أنهم أطفال( وإمكانية تجنيدهم بشكل قانوني في 
القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة. ويتضح هذا في النظم القانونية المحلية وكذلك في اتفاقية 
التالي: »كل إنسان لم  النحو  المادة 1 من االتفاقية على  حقوق الطفل. فجاء تعريف الطفل في 
يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه«، في حين 
تحدد المادة 38)3( من االتفاقية سن التجنيد القانوني في القوات المسلحة بـ 15 عاًما )وهو الحد 
الذي تم رفعه الحًقا بالنسبة للدول األطراف في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن 
اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة(،36 في حين تترك المادة 40)3( )أ( تحديد السن الدنيا 
للمسؤولية الجنائية لتقدير الدول )على الرغم من أن التعليق العام رقم 24 الصادر عن لجنة حقوق 

الطفل يضع معياًرا دولًيا يبلغ 14 عاًما للحد األدنى لسن المسؤولية الجنائية(.37
ويشكل فصل تعريف الطفل عن المسائل المتعلقة بالتجنيد القانوني والمالحقة القضائية 
مسألة مهمة من وجهة النظر اإلنسانية ألنه حتى في الحاالت التي يمكن فيها تجنيد األطفال بشكل 
قانوني في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة ومالحقتهم قضائًيا بشكل قانوني عن الجرائم 
 18 من  أقل  أعمارهم  دامت  ما  معينة  قانونية  حماية  من  االستفادة  يواصلون  فإنهم  المرتكبة، 
عاًما.38 باختصار، ال يرتبط تعريف الفئات التي تتمتع بوضع »الطفل« بالمسؤولية الجنائية أو 
سن التجنيد القانوني في القانون الدولي، وبالتالي تُناقش هذه المسائل الثالث المتعلقة بالسن كل 

على حدة أدناه.

تعريف الطفل

ال تعّرف معاهدات القانون الدولي اإلنساني مصطلحي »الطفل« أو »األطفال«- وبينما تنطبق 
بعض القواعد على »األطفال« دون وضع أي معايير إضافية لهذا التصنيف، تنص قواعد أخرى 
على أنها تنطبق على فئات معينة من األطفال، وال سيما األطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 

36     ُرفعت هذه السن الحًقا في المواد 2 و3 )1( و4 )1( من البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة لعام 
2000. وسن التجنيد القانوني محددة بـ 18 عاًما بموجب المادة 22 )2( من الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لعام 1990. 

2019 ، الفقرتان  ،CRC/C/GC/24 37     لجنة حقوق الطفل، »التعليق العام رقم 24 بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء األطفال«، وثيقة األمم المتحدة
21 و22.

38     على سبيل المثال، يحق لجميع األطفال الذين يواجهون اتهامات جنائية االستفادة من الحقوق المنصوص عليها في المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل، 
فضاًل عن الحقوق األخرى المبنية في هذه االتفاقية ما لم يُنص على حد آخر للسن في حكم معين.
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عاًما،39 أو األطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاًما،40 أو حديثي الوالدة.41 وهناك أيًضا عدد 
من القواعد التي توسع نطاق الحماية على وجه التحديد ليشمل األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 
18 عاًما.42 وبجانب معاهدات القانون الدولي اإلنساني، تقر الممارسة الدولية عموًما- واتفاقية 
حقوق الطفل خصوًصا- بأن األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما هم أطفال، ما لم يُنص 

على خالف ذلك.43
وظل تعريف مصطلحي »الطفل« و»اليتيم« وتحديد السن التي يظل الشخص طفاًل حتى 
ويترتب على هذه  اإلسالمية.  الشريعة  لظهور  األولى  البدايات  منذ  المهمة  المسائل  بلوغها من 
التعاريف بدء وإنهاء حقوق وواجبات معينة، ويمكن أن تحدد متى يصبح األشخاص مسؤولين 
من الناحية القانونية والدينية عن تصرفاتهم. فعلى سبيل المثال، تنص المادة 6 )ب( من إعالن 
اإلنفاق على  عاتقه عبء  يقع على  أن »الرجل  اإلسالم على  في  اإلنسان  القاهرة حول حقوق 
األسرة ومسؤولية رعايتها«؛ وتحديد سن الطفل ضروري في هذا الصدد ألن الرجل مسؤول من 
الناحية المالية عن األبناء الذكور حتى يصلوا إلى سن البلوغ. أما اليتيم فهو شخص مات والداه 
وهو طفل، ولما كان وضع »اليتيم« يقترن بحقوق قانونية معينة في الشريعة اإلسالمية، فإن تحديد 
السن التي يظل الشخص »يتيًما« حتى بلوغها مسألة مهمة. وعلى الرغم من ذلك، ظل تحديد سن 

الطفل من المسائل المعقدة والخالفية بين الفقهاء المسلمين.
فالطفل في الشريعة اإلسالمية عموًما هو الشخص الذي يبلغ الُحلم. لكن بلوغ الُحلم يختلف 
من شخص آلخر ومن ثقافة ألخرى، ووضع العلماء المسلمون والنظم القانونية معايير مختلفة في 
هذا الصدد. وبينما يُحدد سن الُحلم المبين في المناقشة في سياق تجنيد األطفال بخمسة عشر عاًما 
)يناقش بمزيد من التفصيل أدناه(، رفع اإلمام أبو حنيفة )توفي عام 767 م(، مؤسس المذهب 
الحنفي في الفقه، سن الُحلم إلى 18 عاًما لألوالد و17 عاًما للفتيات. وتجدر المالحظة في هذا 
يسبقن  يقول،  بمقدار سنة واحدة ألنهن، كما  للفتيات  الُحلم  أبا حنيفة خفض سن  أن  إلى  الصدد 
األوالد في النمو الجسدي والعقلي. ويتبين هذا الرأي في السن الدنيا المحددة لزواج الفتيات وهي 
أقل من سن زواج األوالد في بعض الدول ذات األغلبية المسلمة، بما في ذلك بعض الدول التي 
التفاوت في تحديد السن لألوالد والفتيات عن  ال تتبع المذهب الحنفي في الفقه.44 ويختلف هذا 
القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، اللذين ال يضعان حدوًدا عمرية مختلفة 
لألوالد مقارنة بالفتيات. وبخالف المذهب الحنفي، يحدد فقهاء المذهب المالكي45 حدوًدا مختلفة 

39     انظر اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 24 )تعريف األطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاًما(.
40      انظر المرجع نفسه، المادة 14 )مناطق ومواقع االستشفاء واألمان لحماية فئات مختلفة من األشخاص، بمن فيهم األطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 
عاًما(، والمادة 23 )حرية مرور المساعدات اإلنسانية لبعض فئات األشخاص، بمن فيهم األطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاًما(، والمادة 24 
)التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال األطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاًما الذين تيتموا أو افترقوا عن عائالتهم(، والمادة 38 )تقديم معاملة 
تفضيلية لألطفال األجانب الذين تقل أعمارهم عن 15 عاًما بقدر مماثل لما يقدم لرعايا الدولة(، والمادة 50 )استمرار التدابير التفضيلية فيما يتعلق 
بالتغذية والرعاية الطبية والوقاية المتخذة قبل االحتالل لفائدة األطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاًما(، والمادة 89 )صرف أغذية إضافية لألطفال 
المعتقلين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاًما(؛ والبروتوكول اإلضافي األول، المادة 77 والبروتوكول اإلضافي الثاني، المادة 4 )3( )حظر تجنيد األطفال 

الذين تقل أعمارهم عن 15 عاًما واشتراكهم في األعمال العدائية(.
41      انظر البروتوكول اإلضافي األول، المادة 8 )األطفال حديثو الوالدة يحظون بنفس الحماية التي يحظى بها الجرحى والمرضى(.

42        اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 51 )حظر العمل اإلجباري في األراضي المحتلة(، والمادة 68 )حظر إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن 18 
عاًما وقت اقتراف المخالفة(؛ والبروتوكول اإلضافي األول، المادة 77 )حظر إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن 18 عاًما وقت اقتراف 
المخالفة(؛ والبروتوكول اإلضافي الثاني، المادة 6 )حظر إصدار حكم باإلعدام على األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما وقت ارتكاب الجريمة(.
43        جاء تعريف الطفل في المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل على النحو التالي: »كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب 

القانون المنطبق عليه«.
44     إثباًتا لهذا التفاوت في السن القانوني للزواج بين الفتيات والفتيان، يتعهد مركز السياسات العالمية قواعد بيانات حول السن الدنيا لزواج الفتيات، والسن 

الدنيا لزواج األوالد، والتفاوت بين الجنسين في السن القانونية للزواج، وهي متاحة من خالل الرابط التالي:
www.worldpolicycenter.org/topics/marriage/policies. 
45     المذهب المالكي في الفقه هو المذهب السائد في بلدان مثل موريتانيا والمغرب وتونس والجزائر وليبيا والسودان واإلمارات العربية المتحدة وبعض 

الدول في غرب إفريقيا.
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لسن الُحلم: فبينما يحدد معظم فقهاء هذا المذهب سن الُحلم بثمانية عشر عاًما، يرى بعضهم أن 
سن الُحلم هي 16 أو 17 أو 19 عاًما. وبالتالي فإن الخطاب القانوني اإلسالمي لم يصل إلى رأي 
قاطع بشأن سن الُحلم الذي ال يعود الشخص بعده »طفاًل«، إال أن عمل الفقهاء الخاضع للنظر في 

إطار أغراض هذا المقال يحدد هذا العمر بين 15 و19 عاًما.

السن القانونية للتجنيد

يرد الحظر المفروض على تجنيد األطفال واستخدامهم في األعمال العدائية في عدد من الصكوك 
الدولية للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان فضاًل عن القانون العرفي. وعلى 
التفاصيل والنقاش حول المجموعة المعقدة  الرغم من أن هذا المقال ال يسعى إلى الخوض في 
من المعايير التي تنطبق على تجنيد األطفال واستخدامهم،46 يقدم المقال نظرة عامة موجزة على 
االلتزامات ذات الصلة التي تحكم السن التي يكون عندها تجنيد األطفال في القوات المسلحة أو 
الجماعات المسلحة قانونًيا وذلك لتسهيل المقارنة مع الشريعة اإلسالمية. وتحدد صكوك القانون 
الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان ثالثة مستويات مختلفة للحماية. ويحظر البروتوكوالن اإلضافيان 
األول والثاني واتفاقية حقوق الطفل تجنيَد األطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاًما.47 ولزيادة 
في  األطفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  يحظر  الحماية،  هذه 
القوات  في  عاًما   18 أعمارهم عن  تقل  الذين  لألشخاص  اإلجباري  التجنيَد  المسلحة  النزاعات 
المسلحة،48 ويلزم الدول األطراف برفع السن الدنيا للتجنيد الطوعي في القوات المسلحة من 15 
عاًما،49 ويحظر على الجماعات المسلحة من غير الدول تجنيَد األطفال )على أساس قسري أو 
الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل  الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما.50 ويحرز  طوعي( 

قدًرا أكبر من التقدم فيحظر جميع أشكال تجنيد األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما.51
في  المسلح  النزاع  أحكام  في  صريح  بشكل  أيًضا  لألطفال  القانوني  التجنيد  سن  ويرد 
الشريعة اإلسالمية. وروى البخاري )توفي عام 870 م(، في صحيحه وهو أصح جامع للحديث 
من بين ستة مصنفات لألحاديث لدى المسلمين السنة، أن عبد هللا بن عمر )توفي عام 693 م( 

قال:
ِ صلى هللا عليه وسلم َعَرَضُه َيْوَم أُُحٍد َوْهَو اْبُن أَْرَبَع َعْشَرَة َسَنًة، َفلَْم يُِجْزِني،  إنَّ َرُسوَل للاَّ
ثُمَّ َعَرَضِني َيْوَم اْلَخْنَدِق َوأََنا اْبُن َخْمَس َعْشَرَة َفأََجاَزِني. َقاَل َناِفٌع »َفَقِدْمُت َعلَى ُعَمَر ْبِن 
ِغيِر  ْثتُُه َهَذا اْلَحِديَث، َفَقاَل إِنَّ َهَذا لََحدٌّ ]15 عاًما[ َبْيَن الصَّ َعْبِد اْلَعِزيِز َوْهَو َخلِيَفٌة، َفَحدَّ

الِِه أَْن َيْفِرُضوا لَِمْن َبلََغ َخْمَس َعْشَرة«.52  َواْلَكِبيِر. َوَكَتَب إِلَى ُعمَّ

46     لالطالع على مناقشة أكثر تفصياًل للقواعد المنطبقة، انظر:
 Sylvain Vite, “Protecting Children during Armed Conflict: International Humanitarian Law”, Human Rights
and International Legal Discourse, Vol. 5, No. 14, 2011, pp. 23-29

47     المادة 77 )2( من البروتوكول اإلضافي األول ملزمة ألطراف النزاعات المسلحة الدولية؛ والمادة 4 )3( )ج( من البروتوكول اإلضافي الثاني ملزمة 
ألطراف النزاعات المسلحة غير الدولية )الدول وغير الدول(؛ والمادة 38 )3( من اتفاقية حقوق الطفل ملزمة للدول األطراف في اتفاقية حقوق الطفل.

48    البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000، المادة 2.
49    المرجع نفسه، المادة 3 )1(.
50    المرجع نفسه، المادة 4 )1(.

51    الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لعام 1990، المادة 22 )2(.
52     متاح من خالل الرابط التالي:

www.sahih-bukhari.com/Pages/Bukhari_3_48.php. 
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واستند فقهاء المذهبيّن الشافعي53 والحنبلي54 وكذلك الفقيه الحنفي55 العراقي أبو يوسف )توفي 
عام 798(، وهو أول من يتبوأ منصب قاضي القضاة، والشيباني )توفي عام 805 م(- إلى هذا 
الحديث في اعتماد الرأي القائل بأن سن 15 عاًما هي سن الُحلم للذكور واإلناث على حد سواء. 
ومن ثم، على النحو المشار إليه في هذا الحديث، فإن بلوغ 15 عاًما من العمر هو شرط التجنيد 
القانوني في القوات المقاتلة، وهو بالتالي السن التي يمكن فيه استهداف المحارب. والجدير بالذكر، 
أن الحديث النبوي يسوق مثااًل على التجنيد الطوعي لألطفال، وبالتالي، يُحظر التجنيد القسري 
لمن تقل أعمارهم عن نفس العمر. ومع ذلك، تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن رواية ابن عمر 
يعتريها بعض التناقض ألن معركة الخندق وقعت عام 627 أي بعد عامين من معركة أحد التي 
وقعت في آذار/ مارس 625. وهذا يعني أن ابن عمر كان عمره 16 عاًما وليس 15 عاًما عندما 
أجيز لالنضمام إلى المعركة- وعلى هذا األساس، يمكن القول إن السن القانونية لتجنيد األطفال 
في أحكام النزاع المسلح في الشريعة اإلسالمية قد تكون 16 عاًما. وهي أعلى من السن المحددة 
في البروتوكولين اإلضافيين التفاقيات جنيف وهو 15 عاًما. ومع هذا الفارق الدقيق، تتفق أحكام 
النزاع المسلح في الشريعة اإلسالمية والبروتوكولين اإلضافيين على سن 15 عاًما - كحد أدنى 

- كسن التجنيد القانوني لألطفال في القوات المسلحة.
وتتناول المناقشات المتعلقة بالحد األدنى لسن التجنيد في معركة أُُحد السياَق الذي يمكن 
وصفه باستخدام مصطلحات القانون الدولي اإلنساني الحديثة بالنزاع المسلح الدولي - أي القتال 
بين دولة مسلمة ودولة غير مسلمة. لذلك، ينطبق الحد األدنى للسن نفسه على القتال بين المسلمين، 
ألن قواعد االشتباك المنصوص عليها في الشريعة اإلسالمية في حالة التمرد المسلح بين المسلمين 
غير  المسلحة  النزاعات  تنظم  التي  اإلنساني  الدولي  القانون  أحكام  من  يقابلها  ما  غرار  )على 
المقابلة في الشريعة  الدولي  المسلح  النزاع  الحماية مقارنة بقواعد  الدولية( توفر قدًرا أكبر من 
اإلسالمية.56 وبعيًدا عن الجدل الدائر حول السن، فال مراء في أن الحديث المذكور أعاله يحظر 
بشكل قاطع تجنيد األطفال في جيش مسلم. ويتأكد هذا الحظر في المادة 14 من إعالن الرباط 
بشأن قضايا الطفولة في العالم اإلسالمي في الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي، التي 

تدين بشدة جميع حاالت تجنيد األطفال واستخدامهم في النزاع المسلح بما يتعارض مع 
هذا  ممارسات من  في  المنخرطة  المسلح  النزاع  أطراف  الدولي، وتحث جميع  القانون 
القبيل على إنهائها واتخاذ تدابير فعالة إلعادة تأهيل هؤالء األطفال وإعادة إدماجهم في 

المجتمع.57 

53       المذهب الشافعي في الفقه هو المذهب السائد في دول مثل اليمن واألردن وفلسطين ولبنان والصومال وجيبوتي وجزر المالديف وإندونيسيا وماليزيا 
وبروناي وسنغافورة والفلبين وتايالند.

54     المذهب الحنبلي في الفقه هو المذهب السائد في دول مثل المملكة العربية السعودية وقطر، وبدرجة أقل في سائر دول الخليج.
55      المذهب الحنفي في الفقه هو المذهب السائد في بلدان مثل سورية ومصر وأجزاء من العراق وتركيا ودول البلقان وباكستان وأفغانستان وبنغالديش والهند.

56     لالطالع على مزيد من المعلومات، انظر على سبيل المثال:
Ahmed Al-Dawoody, “Internal Hostilities and Terrorism”, in Niaz A. Shah )ed.(, Islamic Law and the Law 
of Armed Conflicts: Essential Readings, Edward Elgar, Cheltenham, 2015; Mohamed Badar, Ahmed Al-
Dawoody and Noelle Higgins, “The Origins and Evolution of Islamic Law of Rebellion: Its Significance to 
the Current International Humanitarian Law Discourse”, in Ignacio de la Rasilla and Ayesha Shahid )eds(, 
International Law and Islam: Historical Explorations, Brill’s Arab and Islamic Laws Series, Leiden, 2018; 
Ahmed Al-Dawoody, “Conflict Resolution in Civil Wars under Classical Islamic Law”, Peace Review: A 
Journal of Social Justice, Vol. 27, No. 3, 2015, 2015.
 OIC, Rabat Declaration on Child’s Issues in the Member States of the Organization of the Islamic     57
Conference, 8 November 2005

        متاح من خالل الرابط التالي:
www.refworld.org/docid/44eb01b84.html. 
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منظمة  في  األعضاء  الدول  في  األطفال  شؤون  عن  المسؤولون  الوزراُء  اإلعالَن  هذا  اعتمد 
والدولية  واإلسالمية  العربية  الحكومية  وغير  الحكومية  المنظمات  ورؤساء  اإلسالمي  المؤتمر 
التي شاركت في المؤتمر الوزاري اإلسالمي األول بشأن الطفل، المنعقد في المملكة المغربية في 
عام 2005، بالتعاون والتنسيق بين منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة واليونيسف 

ومنظمة المؤتمر اإلسالمي.

السن الدنيا للمسؤولية الجنائية

المالحقة  إمكانية  يستشرفان  الطفل  واتفاقية حقوق  اإلنساني  الدولي  القانون  أن  من  الرغم  على 
القضائية لألطفال الذين تتجاوز أعمارهم سًنا معينة بسبب ارتكاب أعمال جنائية،58 فال يحدد أي 
منهما سًنا دنيا للمسؤولية الجنائية. وباإلضافة إلى نص المعاهدة، تالحظ لجنة حقوق الطفل، في 
تعليقها العام رقم 24، أن »السن الدنيا األكثر شيوًعا للمسؤولية الجنائية على الصعيد الدولي هي 
14 عاًما« وبالتالي تشجع الدول األعضاء على زيادة السن الدنيا للمسؤولية الجنائية لديها إلى ما 
ال يقل عن 14 عاًما.59 ومن الناحية العملية، تتباين التشريعات الوطنية تبايًنا كبيًرا بشأن السن 
الدنيا للمسؤولية الجنائية، وبالتالي يواجه األطفال في مراحل عمرية متباينة المالحقة القضائية 
الدولي  القانون  فإن  يرتكب طفل جريمة،  المعاصرة.60 وعندما  المسلحة  النزاعات  في  الجنائية 
ينص على معايير معينة لقضاء األحداث،61 تستند إلى أن الطفل وإن كان قد ارتكب جريمة، فإنه 

يظل مستحًقا لمعاملة معينة من قبل الدولة على أساس وضعه كطفل.
ويفرق الفقهاء المسلمون في بعض القواعد بين الطفل الممِيز والطفل غير الممِيز، فيما 
يمكن القول إنه يعكس اعتراًفا مماثاًل بأن األطفال يمكن أن يحتفظوا بوضعهم مع قدرتهم على 
التمييز الذي يستوجب المسؤولية القانونية، وجاء ذلك في المداوالت التي امتدت لفترة مطولة حول 
تعريف الطفل وما يقابله من قواعد إسالمية منطبقة. وباإلضافة إلى ذلك، وكما هو الحال بالنسبة 
التشريعات  حددتها  التي  الجنائية  للمسؤولية  الدنيا  السن  في  تفاوت  ثمة  اإلسالمية،  غير  للدول 
الوطنية في الدول اإلسالمية المختلفة، حيث تتراوح الفئات العمرية من 7 أعوام حتى 16 عاًما.62 
وثمة فارق بسيط آخر في الشريعة اإلسالمية يتعلق بحساب العمر وفًقا للتقويم الشمسي 
أو القمري. فعلى سبيل المثال، تحسب قوانين العقوبات في الجزائر ومصر وليبيا سن المسؤولية 
الجنائية حسب التقويم الشمسي وفًقا لما هو منصوص عليه على التوالي في المواد 3 و94 و13 

58    انظر اتفاقية حقوق الطفل، المادة 40 )1(؛ والبروتوكول اإلضافي األول، المادة 77 )4-5(؛ والبروتوكول اإلضافي الثاني، المادة 6 )4(.
59    لجنة حقوق الطفل، الحاشية 37 أعاله، الفقرتان 21 و22.

60     في عام 2019، أشارت تقديرات الدراسة العالمية عن األطفال المحرومين من الحرية التي أجرتها األمم المتحدة إلى أنه يتم حرمان 35,000 طفل، كحد 
أدنى، من حريتهم في سياق النزاعات المسلحة، في بلدان منها العراق وسورية. وعلى الرغم من أن الدراسة العالمية لم تحدد عدد األطفال الذين يواجهون 
اتهامات جنائية، أشارت التقارير إلى أن العديد منهم واجه مالحقة قضائية في العراق. انظر: تقرير الخبير المستقل المكلف بإعداد الدراسة العالمية عن 

11 تموز/ يوليو 2019 )تقرير الدراسة العالمية(، الفقرة 68. ،A/74/136 األطفال المحرومين من الحرية، وثيقة األمم المتحدة
61     انظر على وجه خصوص عدة مصادر منها: اتفاقية حقوق الطفل، المادة 40؛ ولجنة حقوق الطفل، الحاشية 37 أعاله؛ وقواعد األمم المتحدة النموذجية 
الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث )قواعد بكين(، 1985؛ وقواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتهم )قواعد هافانا(، 1990. 

لالطالع على لمحة عامة أكثر شمواًل لمعايير قضاء األحداث، انظر:
UN Interagency Panel on Juvenile Justice, Compendium of International Instruments Applicable to 
Juvenile Justice, Lausanne, 2014,

        متاح من خالل الرابط التالي:
www.eda.admin.ch/dam/Weltkongress%20zum%20Jugendstrafrecht/en/Tdh-Compendium-
instruments-justice-juvenile_EN.pdf. 
الدنيا للمسؤولية الجنائية في الدول  الدنيا للمسؤولية الجنائية؛ ولالطالع على أمثلة على السن  62      تتعهد الشبكة الدولية لحقوق الطفل قاعدة بيانات للسن 

اإلسالمية وغيرها، انظر:
https://archive.crin.org/en/home/ages/asia.html. 



القانون الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية وحماية األطفال في النزاعات المسلحة

563

مختـــــــــــارات مــن 
المجـلة الدوليـــة
للصلــــيب األحمـــــر

من قوانين هذه الدول،63 في حين تنص المادة 147 من قانون العقوبات اإلسالمي اإليراني على 
ما يلي: »سن البلوغ للفتيات واألوالد، على التوالي، هي تسعة أعوام وخمسة عشر عاًما قمرية 
كاملة.«64 جدير بالذكر، أنه نتيجة لهذا الفارق الدقيق، إذا تم حساب حد السن البالغ 15 عاًما 
لتجنيد األطفال المذكور في الحديث أعاله وفًقا للتقويم القمري، فستكون السن هي 14 عاًما وسبعة 

أشهر.

نحو معايير أعلى للحماية

فترات  في  المعايير  هذه  لتطور  نتيجة  أعاله  المناقشة  في  المبين  السن  معايير  في  التباين  يأتي 
تاريخية مختلفة وعلى مستوى مناطق مختلفة وفي إطار تقاليد اجتماعية وثقافية وقانونية مختلفة. 
وفي الوقت نفسه، ما برحت الجهود تُبذل في الدول اإلسالمية لرفع السن الدنيا لتجنيد األطفال 
النزاع  المحاوالت هو تحسين حماية األطفال سواء في  للزواج. والهدف من هذه  الدنيا  والسن 
المسلح أو في زمن السلم. كما كان هذا هو السبب وراء رفض النبي صلى هللا عليه وسلم محاولة 
ابن عمر االنضمام إلى جيش المسلمين في معركة أُُحٍد، حيث لم يعتبره النبي أهاًل للقتال إال بعد 
بلوغ 15 عاًما )حسب لفظ ابن عمر أو 16 عاًما وفًقا لحسابات التقويم(. ولكن توخًيا للوضوح، إذ 
قرر الفقهاء المسلمون أو الخبراء في المجاالت العسكرية أو الصحية أو النفسية أن رفع السن الدنيا 
للتجنيد من 15 عاًما أمر ضروري ألن األطفال غير مهيأين جسدًيا ونفسًيا للمخاطر التي ينطوي 
عليها االنضمام للقوات المسلحة، فال يوجد في الشريعة ما يحول دون إعمال هذا التغيير. ويرجع 
المستخدم لرفض  المبرر  نفس  للسن هو  األدنى  الحد  المبرر وراء رفع  أن  إلى  السبب في هذا 
مشاركة ابن عمر في األعمال القتالية في معركة أُُحٍد عندما كان عمره 14 عاًما. وتجدر اإلشارة 
يتوقف على  انطباق حكم شرعي معين  أن  يتفقون على  المسلمين األوائل  الفقهاء  أن  إلى  أيًضا 
سبب وجوده، على النحو المبين في المبدأ الشرعي اإلسالمي الشهير: »الحكم يدور مع علته«.65
المتعلقة  ثرية(  ولكنها  أحياًنا  )المرهقة  والتفاصيل  اإلسالمية  القواعد  تنوع  يكون  وقد 
بمسائل السن مربًكا لغير المتخصصين عندما يتعلق األمر بتطبيق هذه القواعد على أرض الواقع. 
تنظيم  المسلمين  الفقهاء  لمحاوالت  نتاج  اإلسالمية  الشرعية  األحكام  به  تتسم  الذي  التنوع  وهذا 
الشرعية  والمنهجيات  األدوات  باستخدام  اإلسالمية،  للقيم  وفًقا  األحكام  لهذه  المميزة  السياقات 
اإلسالمية. وفي نهاية األمر، يمكن للسلطات اإلسالمية، بما فيها األطراف من الدول وغير الدول 
في النزاع، أن تختار تفسيرات توفر قدًرا أكبر من الحماية في الحاالت التي تنطوي على قواعد 
إلى  المحلي واالنضمام  التقنين على الصعيد  القيام بذلك من خالل عمليات  متعارضة، ويمكنها 

المعاهدات الدولية.

63        الصادق جدي، »مسؤولية الطفل الجزائية في الشريعة اإلسالمية والتقنينين الجزائري والليبي«، دراسة قانونية، رقم 13، بدون تاريخ، الصفحتان 
174 و175.

64       إيران، قانون العقوبات اإلسالمية، 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991، متاح من خالل الرابط التالي:
www.refworld.org/docid/518a19404.html. 
65      انظر على سبيل المثال: عبد الكريم زيدان، »الوجيز في أصول الفقه«، الطبعة الخامسة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1996، الصفحات 201-204؛ 

وعبد الوهاب خالف، »علم أصول الفقه«، دار الحديث، القاهرة، 2003، الصفحات 75-71.
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األطفال المحرمون من حريتهم

األطفال  منها  األطفال،  من  فئات  له  تتعرض  الذي   ،)» »االحتجاز  )أو  الحرية  من  الحرمان 
ففي  المعاصرة.66  النزاعات  من  للعديد  مميزة  سمة  هي  المسلح  النزاع  حاالت  في  المسلمون، 
عامي 2018 و2019، وفي إطار التصدي على وجه الخصوص لحرمان األطفال من حريتهم 
بينما يستعر لهيُب النزاعات في سورية والعراق، أكد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، واألمين 
األمم  أجرتها  التي  الحرية  المحرومين من  األطفال  العالمية عن  والدراسة  المتحدة،  لألمم  العام 
المتحدة ضرورَة التقيد بالمعايير الدولية التي تحكم معاملة األطفال المحتجزين في سياق النزاعات 
المرتبطون  األطفال  منها  يعاني  التي  البالغ  الضعف  حالة  على  الضوء  تسليط  مع  المسلحة، 
بالجماعات المصنفة على أنها »إرهابية«.67 ويتناول هذا القسم مضمون هذه المعايير في إطار 

القانوني الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية.
بموجب القانوني الدولي اإلنساني، قد يُحتجز األطفال ألسباب تتصل بالنزاع المسلح سواء 
بسبب سلوكهم أو وضعهم68 أو بسبب احتجاز أفراد أسرهم.69 وباإلضافة إلى الحماية األساسية 
التي يوفرها القانون الدولي اإلنساني ألي شخص محروم من حريته، تنطبق قواعد معينة لحماية 
أو  دولي  مسلح  نزاع  في  األطفال  اُحتجز  أواًل، سواء  الضعف.  البالغة  الحالة  هذه  في  األطفال 
غير دولي، فيجب وضعهم في أماكن منفصلة عن األماكن المخصصة للراشدين، وتستثنى من 
ذلك الحاالت األسرية التي تعد لها أماكن إقامة كوحدات عائلية.70 ثانًيا، يحق لهم الحصول على 
معاملة خاصة مناسبة لسنهم عند وضعهم قيد االعتقال: ففي حاالت النزاع المسلح أو االحتالل، 
الواجب  الخاص  النظام  أن »يؤخذ في االعتبار  الرابعة كقاعدة عامة على  اتفاقية جنيف  تنص 
للصغار«؛71 وعلى نحو أكثر تحديًدا، على أن يواصل األطفال المعتقلون الحصول على التعليم 
أن  وعلى  الطلق؛72  الهواء  في  واأللعاب  الرياضة  لممارسة  خاصة  مالعب  توفير  عن  فضاًل 
تتناسب مع  الذين تقل أعمارهم عن 15 عاًما يحق لهم الحصول على تغذية إضافية  المعتقلين 
احتياجاتهم الفسيولوجية.73 أما في حاالت النزاع المسلح غير الدولي، فإن شرط المعاملة اإلنسانية 
السياق  محدد  تقييم  إجراء  يقتضي  األربع  جنيف  اتفاقيات  بين  المشتركة   3 المادة  في  المقرر 

66     فيما يتعلق باحتجاز األطفال النتسابهم المزعوم أو الفعلي لجماعات مسلحة في سورية والعراق ونيجيريا والصومال، انظر: تقرير األمين العام، الحاشية 
1 أعاله، الصفحتان 12 و13. انظر أيًضا: تقرير الدراسة العالمية، الحاشية 60 أعاله، الفقرة 68.

67     قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 2427، 9 تموز/يوليو 2018، الفقرتان 19 و20؛ وتقرير األمين العام، الحاشية 1 أعاله، الفقرتان 12 و13؛ 
وتقرير الدراسة العالمية، الحاشية 60 أعاله، الفقرات 68-71 و73 و132-143. كما أثارت اللجنة الدولية شواغل بشأن معاملة األطفال في سياق 
الدولي  القانون  الدولية،  اللجنة  المقاتلين األجانب وأسرهم في:  المتعلق بوضع وحماية  الفرعي  الفصل  انظر  العراق وسورية:  المقاتلين األجانب في 

اإلنساني، وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، جنيف، 2019، الصفحة 61، متاح من خالل الرابط التالي:
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-
conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-
conventions-pdf-ar. 
68     بجانب األسباب الجنائية للحرمان من الحرية، تسمح اتفاقية جنيف الرابعة، في ظروف استثنائية، للدول األطراف بحرمان فئات معينة من األشخاص من 
حريتهم ألسباب أمنية قهرية )المادة 78 المنطبقة على األشخاص الموجودين في األراضي المحتلة( أو إذا كانت سلطة االحتجاز ترى أن أمنها يقتضي 
ذلك »بصورة مطلقة« )المادة 42 المنطبقة على األجانب الموجودين في إقليم طرف في النزاع(. بشأن االحتجاز خارج إطار عملية جنائية في نزاع 
مسلح غير دولي بموجب المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، انظر  تعليق على اتفاقية جنيف األولى، مطبعة جامعة كامبريدج، 2019 )تعليق اللجنة 

الدولية على اتفاقية جنيف األولى(، الفقرات 717 - 728.
المتروكون دون رعاية عائلية«،  للمعتقلين »بأن يطلبوا أن يعتقل معهم أطفالهم  الرابعة  اتفاقية جنيف  82 )2( من  المادة  المثال، تسمح  69      على سبيل 

وتستشرف المادة 89 )5( إمكانية اعتقال أم مع أطفالها الرضع.
70     دراسة اللجنة الدولية للقانون الدولي اإلنساني العرفي، الحاشية 18 أعاله، القاعدة 120. انظر أيًضا: اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 82 )2(؛ والبروتوكول 

اإلضافي األول، المادة 77 )5-4(.
71    اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 76.

72     المرجع نفسه، المادة 94 )2-3(. وتشجع اتفاقية جنيف الرابعة أطراف النزاع على عقد اتفاقات لإلفراج عن فئات معينة من المعتقلين أو إعادتهم إلى 
الوطن، أو عودتهم إلى منازلهم أو إيوائهم في بلد محايد، ومنهم األطفال )المادة 132 )2((.

73     المرجع نفسه، المادة 89 )5(.
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للظروف الفعلية للمعتقل يشمل عمره،74 وتؤكد المادة 4 )3( )د( من البروتوكول اإلضافي الثاني 
أن األطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاًما ممن قاتلوا مع القوات المسلحة يواصلون االستفادة 
الدولي  القانون  إلقاء القبض عليهم. وأخيًرا، تنص قواعد  العناية والمساعدة الخاصتين عند  من 
اإلنساني المنطبقة في النزاع المسلح الدولي وغير الدولي على أنه ال يجوز تنفيذ عقوبة اإلعدام أو 

إصدارها على أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاًما وقت اقتراف المخالفة.75
الشريعة  في  المسلح  النزاع  أحكام  بموجب  األطفال  باحتجاز  المتعلقة  القواعد  ولدراسة 
اإلسالمية، من المفيد اقتباس نموذج الخالفة التقليدي الذي كان فيه جميع المسلمين موحدين تحت 
القواعد اإلسالمية  إلى مجموعتين من  النموذج نطاق مناقشتنا  إدارة حكومة واحدة. ويقسم هذا 
الدولية:  وغير  الدولية  المسلحة  النزاعات  حاالت  في  األطفال  احتجاز  على  المنطبقة  المختلفة 
والمعاملة عند إيقاع األطفال غير المسلمين في األسر )في الحاالت المكافئة للنزاعات المسلحة 
الدولية(.  غير  المسلحة  للنزاعات  المكافئة  الحاالت  )في  المسلمين  األطفال  ومعاملة  الدولية( 
وبموجب هذا النموذج التقليدي، كان النزاع المسلح الدولي نزاًعا بين المسلمين وغير المسلمين. 
ففي هذا النزاعات، كان األسرى من النساء واألطفال من الطرف المهزوم في النزاع يُستعبدون 
أو يتم تبادلهم مقابل األسرى. ومن الضروري التأكيد على أن هذا النموذج انبثق من األحداث 
التي وقعت في القرنين السابع والثامن، وبالتالي فإن االسترقاق وإن لم يكن محظوًرا في العالقات 
قواًل  البغيضة  الممارسات  من  أنه  على  اليوم  اإلسالم  علماء  بين  اإلجماع  ينعقد  آنذاك،  الدولية 
واحًدا؛ ويذهب إلى هذا الرأي جميع المسلمين باستثناء فئة قليلة من الجماعات اإلسالمية المسلحة. 
وبهذا اإلقرار، يمكن مالحظة أن إيقاع األطفال غير المسلمين في األسر كان يخضع لقواعد معينة.
ففي هذه السياقات، لم يكن النساء واألطفال من »العدو« غير المسلم يُحتجزون في أماكن 
الحكم  المجتمع كعبيد يعيشون تحت راية  يُدمجون في  المعاصرة: بل كانوا  للمعسكرات  مكافئة 
اإلسالمي. ويرجع السبب في ذلك إلى أن وضع األسير كان ينطبق فقط على المقاتلين البالغين 
من الذكور؛ ولم تكن سلطة االحتجاز المسلمة لتعتقل النساء واألطفال. وحتى يحين الوقت الذي 
يمكن فيه إدماج هؤالء النساء واألطفال في المجتمع، يمكن تمييز معايير معينة لمعاملتهم: فال 
توفير  اشتراط  مع  أدناه(،76  المناقشة  في  المبين  النحو  )على  نفسها  األسرة  أفراد  فصل  يمكن 
معاملة إنسانية لجميع المحتجزين. وبشأن هذه النقطة األخيرة، تشكل المعاملة التي القاها األسرى 
في معركة بدر التي وقعت في آذار/ مارس 624 األساس الذي استندت إليه القواعد اإلسالمية 
المتعلقة بمعاملة األشخاص المحرومين من حريتهم في سياق النزاع المسلح )أسرى الحرب أو 
فئات أخرى(. وتشمل هذه القواعد ضرورة تزويد المحتجزين بالمأوى والغذاء والمياه والملبس إذا 
دعت الضرورة لذلك، استناًدا إلى ضرورة حمايتهم من الحر والبرد والجوع والعطش؛ وضرورة 
معلومات  انتزاع  إلى  الرامي  التعذيب  أو  اإلنسانية77  غير  المعاملة  من  نوع  أي  من  حمايتهم 
عسكرية عن العدو، كما يشير إلى ذلك اإلمام مالك )توفي عام 795 م(. وتسلط األمثلة التاريخية 
والحديثة الضوء على احترام هذا المعيار المتعلق بالمعاملة اإلنسانية: فعندما عجز القائد المسلم 
وقعوا  الذين  األسرى  الكبير من  العدد  إطعام  م( عن   1193 )توفي عام  األيوبي  الدين  صالح 

74     تعليق اللجنة الدولية على اتفاقية جنيف األولى، الحاشية 68 أعاله، الفقرة 553.
75     اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 68 )4(؛ والبروتوكول اإلضافي األول، المادة 77 )5(؛ والبروتوكول اإلضافي الثاني، المادة 6 )4(.

76       انظر: عبد الغني محمود، »حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية«، اللجنة الدولية، القاهرة، 2000، الصفحة 
39؛ وزيد بن عبد الكريم الزيد، »مقدمة في القانون الدولي اإلنساني في اإلسالم«، اللجنة الدولية، 2004، الصفحتان 39 و77.

77     انظر، على سبيل المثال،
Troy S. Thomas, “Jihad’s Captives: Prisoners of War in Islam”, U.S. Air Force Academy Journal of Legal 
Studies, Vol. 12, 2003, p. 95.
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تحت قبضته عندما استعاد المسجد األقصى، قرر إطالق سراحهم بداًل من تركهم بدون طعام.78 
وبالمثل، أشار تروي س. توماس، العقيد المتقاعد بالقوات الجوية األمريكية، إلى أنه »كما يتضح 
أثبت  الشريف،  المحتجزين في سجن مزار  لجماعة طالبان  التابعين  الحرب  أسرى  معاملة  من 
القادة المسلمون استعدادهم إلطالق سراح السجناء عندما لم يعد بإمكانهم توفير الرعاية األساسية 
لهم«.79 وبناء على ذلك، بينما ُوضعت هذه المعايير المتعلقة بالمعاملة اإلنسانية في أحكام الحرب 
في الشريعة اإلسالمية ألسرى الحرب الذكور البالغين على أساس أن معاملة األطفال يجب أن 
تكون مالئمة تماًما مثل المعاملة المتاحة للبالغين، يجب تلبية االحتياجات األساسية لجميع األطفال 

غير المسلمين إذا وقعوا في األسر في النزاع المسلح.
ومع ذلك، كما ذكر أعاله، كانت الممارسة القديمة تتمثل في استعباد األطفال غير المسلمين، 
وكان هذا يعني االندماج في المجتمع اإلسالمي. وقادت هذه الممارسة الفقهاء المسلمين األوائل في 
ذلك الوقت إلى وضع مجموعات من القواعد بشأن دين هؤالء األطفال. فإذا تفرق األطفال عن 
آبائهم، كما يحدث في حالة وفاة الوالدين أو دخولهم في عداد المفقودين، فيجب تربيتهم كمسلمين. 
أما إذا كان األطفال بصحبة أحد الوالدين أو كليهما، اتفق غالبية الفقهاء المسلمين، باستثناء اإلمام 
األوزاعي )توفي عام 774 م(، على أن األطفال في هذه الحالة يحتفظون بدين والديهم.80 ويدل 
هذا الحكم على االهتمام بحق الطفل في اعتناق الدين واحترام دور والديه في هذا الصدد. وهو 
مماثل للنص الوارد في البروتوكول اإلضافي الثاني الذي ينص على أن يتلقى األطفال التعليَم، بما 
في ذلك التربية الدينية والخلقية تحقيًقا لرغبات آبائهم.81 وسعًيا لتحقيق أغراضنا المتعلقة بالتفسير 
ومع اإلقرار بأن فرضية إدماج األطفال المستعبدين في المجتمع هي فرضية غير مجدية، فإن 
احترام االحتفاظ بالهوية الدينية للطفل مسألة مهمة لألطفال الواقعين في قبضة قوات العدو في 

النزاعات الحالية. 
على النقيض من هذه القواعد اإلسالمية الكالسيكية المتعلقة بمعاملة األسرى من األطفال 
غير المسلمين )أي في الحاالت المكافئة للنزاع المسلح الدولي في الشريعة اإلسالمية(، تكتسي 
هذا  في  أهمية  المسلمين(  بين  )أي  الدولية  غير  المسلحة  بالنزاعات  المتعلقة  اإلسالمية  القواعد 
الصدد، ففيما يلي قاعدتان من بين أهم عشر قواعد تميز النزاعات المسلحة الدولية عن النزاعات 
المسلحة غير الدولية: )1( ال يجوز استعباد النساء واألطفال المسلمين؛ )2( بعد أن تضع الحرُب 
للشريعة  التقليدية  األحكام  أن  يعني  وهذا  المعتقلين.82  المتمردين  إطالق سراح  يجب  أوزارها، 
تتصل  ألسباب  النظرية،  الناحية  من  المسلمين،  األطفال  احتجاز  جواز  بعدم  تقضي  اإلسالمية 
تشترط  التي  العامة  اإلسالمية  الشريعة  لقواعد  ووفًقا  حال،  أي  على  ولكن  المسلح.83  بالنزاع 
النزاع  حالة  في  المسلمين  غير  لألطفال  خاصة  حماية  وتوفير  للمحتجزين  اإلنسانية  المعاملة 

78     دليلة مباركي، »ضوابط العالقات الدولية في االسالم زمن الحرب«، مجلة كلية العلوم، السنة الرابعة، الطبعة التاسعة، 2004، الصفحة 206.
T. S. Thomas     79، الحاشية 77 أعاله، الصفحة 95. خدم توماس أيًضا في البيت األبيض في الفترة من عام 2013 إلى 2017 في مجلس األمن 

القومي بصفته مساعًدا خاًصا للرئيس لشؤون األمن القومي، وكبير مديري سياسة الدفاع، ومدير التخطيط االستراتيجي.
80    موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة، »المغني: في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني«، الجزء التاسع، دار الفكر، بيروت، 1984، الصفحة 215؛ و
Sobhi Mahmassani, “The Principles of International Law in the Light of Islamic Doctrine”, Recueil des 
Cours, Vol. 117, 1966, p. 306.
81      البروتوكول اإلضافي الثاني، المادة 4 )3( )أ(. وانظر أيًضا المادتين 14 )1( و14 )2( من اتفاقية حقوق الطفل بشأن حق الطفل في حرية الدين واحترام 

حقوق وواجبات الوالدين واألوصياء القانونيين عليه في ممارسة الطفل لذلك الحق.
82     على الرغم من أن البعض يرى أنه ينبغي إطالق سراحهم عندما لم تعد لهم شوكة، أي ال يشكلون خطًرا.

83      انظر، على سبيل المثال، محمد بن إدريس الشافعي، »األّم«، الطبعة الثانية، الجزء الرابع، دار المعرفة، بيروت، 1973، الصفحة 218؛ وموفق الدين 
عبد هللا بن أحمد بن قدامة، »عمدة الفقه«، تحقيق: عبد هللا سفر العبدلي ومحمد دغيليب العتيبي، مكتبة الطرفين، الطائف، بدون تاريخ، الصفحة 149؛ و
Khaled Abou El Fadl, Rebellion and Violence in Islamic Law, Cambridge University Press, Cambridge, 
2006, pp. 152, 160; 

وانظر: A. Al-Dawoody، الحاشية 29 أعاله، الصفحات 167-163. 
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المسلح، فمن باب أولى، يجب أن يتلقى األطفال المسلمون الذين يحتجزون ألسباب تتعلق بنزاع 
مسلح نفَس المعاملة اإلنسانية أثناء احتجازهم كتلك التي يتلقاها نظراؤهم من غير المسلمين.

وتكشف هذه الدراسة عن اختالفات واضحة باإلضافة إلى بعض مجاالت التوافق. فمن 
المسلحة  بالنزاعات  الخاصة  اإلسالمية  والشريعة  اإلنساني  الدولي  القانون  قواعد  أن  الواضح 
تختلف اختالًفا كبيًرا بشأن مسألة األطفال المحرومين من حريتهم: فينظر القانون الدولي اإلنساني 
المصادر  عكس  على  الدين،  أساس  على  مجحف  تمييز  ودون  بشكل صريح  الظرف  هذا  في 
الشرعية اإلسالمية التي تناولتها المناقشة أعاله، والتي بداًل من ذلك - مع ضرورة التذكير بأن 
هذه المصادر تعود إلى القرنين السابع والثامن - تعالج مسألة استعباد األطفال غير المسلمين بعد 
وقوعهم في األسر في النزاع المسلح وال تستشرف احتجاز األطفال المسلمين. ومع ذلك، يمكن 
القول إن من الممكن تمييز بعض أوجه التشابه بالقياس على أحكام النزاع المسلح في الشريعة 
اإلسالمية التي تحكم معاملة المقاتلين الذكور البالغين الواقعين في األسر- وتقتضي هذه األحكام 
توفير المأوى والطعام والماء والملبس للمحتجزين، وتحظر المعاملة الالإنسانية والتعذيب.84 ولما 
كانت قواعد الشريعة اإلسالمية المذكورة تنطبق على المحتجزين الذكور البالغين، فإنها تنطبق 
كذلك- على أقل تقدير- على األطفال المحتجزين في سياق النزاع المسلح. وتتمثل مجاالت التشابه 
األخرى مع القانون الدولي اإلنساني في مبدأ االلتزام باحترام رغبات الوالدين فيما يتعلق بدين 
الطفل، ومبدأ عدم تشتيت شمل العائالت، اللذين تنص عليهما أحكام النزاع المسلح في الشريعة 
اإلسالمية بشأن األطفال غير المسلمين الواقعين في األسر )مبينة في المناقشة أدناه(. ومع تحديد 
مجاالت التباين والتقارب المذكورة بشكل عام، من الواضح أن هناك مجااًل للنقاش بشأن مسائل 
المنصوص  اإلنسانية  المعاملة  معايير  كانت  إذا  ما  الحصر،  المثال ال  منها، على سبيل  محددة 
عليها في أحكام النزاع المسلح في الشريعة اإلسالمية بالنسبة للمقاتلين البالغين الذكور الواقعين 
في األسر يمكن أن تتناسب، على نحو أكثر تحديًدا مع معاملة األطفال المسلمين وغير المسلمين 
على حد سواء المحرومين من حريتهم ألسباب تتعلق بالنزاع المسلح وكيفية تحقيق ذلك التناسب.

الحصول على التعليم

يحتوي القانون الدولي اإلنساني على مجموعة من القواعد التي تهدف إلى استمرار التعليم وحماية 
التعليمية في حاالت النزاع المسلح الدولي وغير  التعليم والمرافق  الطالب والعاملين في مجال 
الدولي.85 ففي حاالت النزاع المسلح الدولي، تعمل اتفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي األول 
الذين  لألطفال  التالية:  الحاالت  في  التعليم  على  الحصول  تيسير  إلى  الحاجة  تلبية  على  تحديًدا 
الحرب؛86 وللمعتقلين  افترقوا عن عائالتهم بسبب  أو  تيتموا  الذين  15 عاًما  تقل أعمارهم عن 
المدنيين، وال سيما األطفال والشباب؛87 وفي حاالت االحتالل؛88 وفي الحاالت التي تتضمن إجالء 
األطفال؛89 وألي شخص من أسرى الحرب.90 أما في حاالت النزاع المسلح غير الدولي، فينص 
البروتوكول اإلضافي الثاني على أن يتلقى األطفال التعليَم، بما في ذلك التربية الدينية والخلقية 

A. Al-Dawoody     84، الحاشية 29 أعاله، الصفحات 141-136.
85     لالطالع على مزيد من التفاصيل عن حماية التعليم عن طريق قواعد القانون الدولي اإلنساني، انظر: الفصل الفرعي المتعلق بالحصول على التعليم في 

اللجنة الدولية، الحاشية 67 أعاله، الصفحات 39-36.
86    اتفاقية جنيف الرابعة، المادتان 13 و24.
87    المرجع نفسه، المواد 94 و108 و142.

88    المرجع نفسه، المادة 50. 
89    البروتوكول اإلضافي األول، المادة 78.

90    اتفاقية جنيف الثالثة، المواد 38 و72 و125.
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تحقيًقا لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم.91 وفي الواقع، تشير ممارسات الدول إلى إدراج الحصول 
اللذين يحق لألطفال الحصول عليهما بموجب  التعليم ضمن االحترام والحماية الخاصتين  على 

القانون العرفي.92 
تؤكد مصادر الشريعة اإلسالمية التي تم الرجوع إليها في هذا المقال على األهمية العامة 
التي تُولى للتعليم، وتكشف عن مثال واحد خاص بالنزاع المسلح. وبشكل عام، تركز المصادر 
الدينية اإلسالمية وكذلك المواثيق واإلعالنات اإلسالمية الدولية بشكل كبير على أهمية التعليم. 
فُروي عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.93 وفي 
عام 1990، نصَّ إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم في المادة 9 على توفير التعليم 
التعليم:  باعتباره واجًبا على المجتمع والدولة. وتنص صكوك أخرى على حق الطفل في تلقي 
المادة 12 من عهد حقوق الطفل في اإلسالم لعام 2005 تعيد التأكيد على التزام الدول األطراف 
في منظمة المؤتمر اإلسالمي على توفير »التعليم المجاني اإللزامي األساسي لجميع األطفال«؛ 

وتوضح المادة 2 )4( أن من مقاصدها:
عن  النظر  بغض  األطفال،  لجميع  بالمجان  والثانوي  اإللزامي  األساسي  التعليم  تعميم 
الجنس أو اللون أو الجنسية أو الدين أو المولد أو أي اعتبار آخر، وتطوير التعليم من 

خالل االرتقاء بالمناهج والمعلمين، وإتاحة فرص التدريب المهني.

الدول األعضاء في  15 و17  مادتيه  2005 في  لعام  الرباط  يدعو إعالن  نفسه،  السياق  وفي 
منظمة المؤتمر اإلسالمي، إلى مضاعفة جهودها من أجل كفالة توفير تعليم جيد، ويعيد التأكيد في 

المادة 16 على االلتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال التعليم.
في  تحديًدا  التعليم  أهمية  على  اإلسالمي،  التاريخ  في  أقدمها  وربما  األمثلة،  أبرز  ومن 
حاالت النزاع المسلح أن النبي صلى هللا عليه وسلم أطلق سراح سبعين أسيًرا في معركة بدر في 
آذار/ مارس 624 مقابل تعليم القراءة والكتابة لعشرة من أبناء المسلمين. وبالتالي، فإن قواعد 
القانون الدولي اإلنساني وإن كانت أكثر تحديًدا في اشتراطها حماية تعليم األطفال من التعطل 
في حاالت النزاع المسلح، فمن الواضح أن أهمية حصول الطفل على التعليم مفهوم مشترك بين 
خبراء  بين  المناقشة  من  المزيد  مساحة إلجراء  توجد  األساس،  هذا  وعلى  القانونيين.  التقليديّن 
القانون الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية بشأن كيفية بيان حماية التعليم في النزاعات المسلحة 

في الدراسات اإلسالمية.
وبجانب قواعد القانون الدولي اإلنساني التي تتناول تحديًدا مسألة الحصول على التعليم، 
يمتد نطاق الحماية ليشمل أيًضا الطالب والمعلمين بوصفهم من المدنيين، والمدارس والمنشآت 
تكتسي  مسألة  وهي  اإلنساني،  الدولي  القانون  بموجب  المدنية  األعيان  من  بوصفها  التعليمية 
أهمية محورية لحماية التعليم في النزاعات المسلحة.94 وهذا يعني أنه ال يجوز أن يكونوا محاًل 
الذي  الوقت  مدى  وعلى  العدائية  األعمال  في  مباشر  بدور  يقوموا  لم  ما  المباشر  لالستهداف 

91    البروتوكول اإلضافي الثاني، المادة 4 )3( )أ(.
92    دراسة اللجنة الدولية للقانون الدولي اإلنساني العرفي، الحاشية 18 أعاله، القاعدة 135.

93     الحديث رقم 224، في محمد بن يزيد بن ماجه، سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الجزء األول، دار إحياء الكتب العربي، القاهرة، بدون 
تاريخ، الصفحة 81.

94       وفًقا لذلك، يستفيدون من الحماية العامة التي يوفرها القانون الدولي اإلنساني للمدنيين واألعيان المدنية، على النحو المنصوص عليه في عدد من أحكام 
المعاهدات والقانون العرفي: المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف؛ والبروتوكول اإلضافي األول، المواد 48 و49 و50 و52 و53 و57 و58؛ 
والبروتوكول اإلضافي الثاني، المواد 4 و13 و16؛ واتفاقية الهاي لعام 1954 والبروتوكول الثاني لعام 1999؛ ودراسة القانون الدولي اإلنساني 

العرفي، الحاشية 18 أعاله، القواعد 1-24، وانظر أيًضا القاعدتين 38 و40.
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مختـــــــــــارات مــن 
المجـلة الدوليـــة
للصلــــيب األحمـــــر

يقومون خالله بهذا الدور )بالنسبة للمدنيين(95 وال يجوز أن تتحول إلى أهداف عسكرية )بالنسبة 
لألعيان المدنية(.96 وحتى في حالة تحول الطالب أو المعلمين أو المدارس أو غيرها من المنشآت 
في  إيقاع خسائر  لتجنب  الممكنة  االحتياطات  اتخاذ جميع  أهداف عسكرية، يجب  إلى  التعليمية 
أرواح الطالب والعاملين في مجال التعليم أو اإلضرار بالمنشآت التعليمية بصورة عارضة، أو 
تقليلها على أي حال إلى الحد األدنى، وتُحظر الهجمات التي تتسبب في وقوع أضرار عارضة.97 
وأخيًرا، تقع على عاتق األطراف في النزاع المسلح التزامات باتخاذ كافة االحتياطات الممكنة 
لحماية ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين )بمن فيهم الطالب والمعلمون( وأعيان مدنية )مثل 
المدارس( من آثار الهجمات.98 ويجب مراعاة هذا االلتزام إذا كان أحد أطراف النزاع يفكر في 

استخدام أحد المباني المدرسة ألغراض عسكرية.
وبالمثل، بموجب أحكام النزاع المسلح في الشريعة اإلسالمية، سواء في حاالت النزاع 
المسلح الدولي أو غير الدولي، ال يجوز إلحاق الضرر أو األذى بشكل عمدي بالمدنيين أو األعيان 
المدنية. فأحكام النزاع المسلح في الشريعة اإلسالمية وإن لم تكن تحمي »المدارس« باالسم )في 
الواقع، في الوقت الذي ُوضعت فيه هذه القواعد، لم يكن التعليم يتم عبر النظام المدرسي الحديث 
عن  بالحماية  مشمولة  التعليمية  المنشآت  فإن  المدنية،  األعيان  من  بوصفها  اليوم(  به  المعمول 
طريق القواعد المبينة بالتفصيل التي وضعها الفقهاء المسلمون األوائل لضمان حماية األشخاص 
المدنيين واألعيان المدنية في سياق الحروب التي دارت رحاها في القرنين السابع والثامن. ولم 
على  المتعمدة  الهجمات  الفقهاء،  أعالم  من  وهو   ،)774 عام  )توفي  األوزاعي  اإلمام  يحظر 
األعيان المدنية للعدو غير المسلم أثناء القتال فحسب، بل دفع أيًضا بأن هذا الفعل يستوفي أحد 
األركان األساسية للحرابة في ظل الشريعة اإلسالمية، وهي الجريمة المقابلة لجريمة اإلرهاب 
في القانون المعاصر. وأشار إلى أن تخريب ممتلكات العدو يشكل فساًدا، وهو وصف تصويري 
قرآني ألحد األركان األساسية لجريمة الحرابة بموجب الشريعة اإلسالمية. ويساعد تفسير الفلسفة 
اإلسالمية في هذا الصدد على فهم خطورة هذه الجريمة: فلما كان كل ما في هذا العالم ملًكا هلل، 
وكان اإلنسان، وهو خليفة هللا في األرض، مكلًفا بمسؤولية عمارة األرض، فإن الهجمات التي 
تستهدف األعيان المدنية أثناء األعمال العدائية محظورة بموجب الشريعة اإلسالمية. باختصار، 
يحمل القانون الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية تشابًها جوهرًيا في أن كالهما يوفر حماية من 

الهجمات لألعيان المدنية، مثل المدارس وغيرها من المنشآت التعليمية.

األطفال الذين تفرقوا عن أسرهم

عندما ينفصل طفل عن أسرته في حالة نزاع مسلح، يقدم القانون الدولي اإلنساني قواعد تسعى إلى 
ضمان تلبية احتياجاته أثناء تفرقه عن أسرته، وإعادة اتصاله بأفراد األسرة، وفي نهاية المطاف 
جمع شملهم عندما يكون ذلك ممكًنا. ففي النزاعات المسلحة الدولية، تقع على عاتق األطراف 
مجموعة من االلتزامات ذات الصلة منها ضرورة عدم إهمال األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
15 عاًما الذين تيتموا أو افترقوا عن عائالتهم بسبب الحرب »وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم 

95      البروتوكول اإلضافي األول، المادة 51؛ ودراسة اللجنة الدولية للقانون الدولي اإلنساني العرفي، الحاشية 18 أعاله، القاعدة 6. انظر أيًضا: نيلس 
ميلزر، دليل تفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية بموجب القانون الدولي اإلنساني، القاهرة، 2010.

96     البروتوكول اإلضافي األول، المادة 52؛ ودراسة اللجنة الدولية للقانون الدولي اإلنساني العرفي، الحاشية 18 أعاله، القاعدة 10.
97      البروتوكول اإلضافي األول، المادتان 51 و57؛ ودراسة اللجنة الدولية للقانون الدولي اإلنساني العرفي، الحاشية 18 أعاله، القواعد 14-21. وانظر 

أيًضا: نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998، المادتان 8 )2( )ب( )ح( و8 )2( )ه( )4(.
98     البروتوكول اإلضافي األول، المادة 58؛ ودراسة اللجنة الدولية للقانون الدولي اإلنساني العرفي، الحاشية 18 أعاله، القواعد 24-22.
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وتعليمهم في جميع األحوال«.99 وهذا يقتضي أن تتخذ األطراف تدابير تتصل بجملة أمور منها 
تغذية األطفال وملبسهم وإعاشتهم واحتياجاتهم الطبية.100 وباإلضافة إلى هذه األحكام المتصلة 
برعاية الطفل، تنص المادة 26 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 74 من البروتوكول اإلضافي 
األول على اتخاذ خطوات لتيسير جمع شمل األسر التي انفصمت عراها في النزاع المسلح.101 
أما في النزاعات المسلحة غير الدولية، فينص البروتوكول اإلضافي الثاني على أن »تتخذ جميع 
الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل األسر التي تشتتت لفترة مؤقتة«.102 وعموًما، من قواعد 
القانون الدولي اإلنساني العرفي ضرورة احترام الحياة األسرية إلى أقصى حد ممكن،103 األمر 
الذي يتطلب قدر اإلمكان الحفاظ على وحدة األسرة واالتصال بين أفراد األسرة وتقديم معلومات 

حول مكان وجودهم.104 
اإلسالمي  والمجتمع  والدولة  الوالدين  واجب  من  أن  بجالء  اإلسالمية  المصادر  توضح 
عموًما رعاية األطفال وتوفير احتياجاتهم األساسية. ويتضح ذلك في مجموعتين من القواعد. أوال، 
يتجسد مفهوم الحفاظ على وحدة األسرة الحاضر في قواعد القانون الدولي اإلنساني105 أيًضا في 
مصادر الشريعة اإلسالمية: فقد أكد الفقهاء المسلمون األوائل على أهمية إبقاء األبناء مع آبائهم 
وأمهاتهم وكذلك بشكل عام مع أفراد نفس األسرة. فقد روى الصحابي أبو أيوب األنصاري )توفي 
عام 674 م(، الذي ولد في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية ودفن في اسطنبول، أنه 
سمع النبي صلى هللا عليه وسلم يقول: »من فّرق بين والدة وولدها فّرق هللا بينه وبين أحبته يوم 
الفصل بين  المسلمون األوائل على عدم جواز  الفقهاء  القيامة«.106 وبشكل أكثر تحديًدا، يُجمع 
أفراد األسرة الواحدة أثناء وقوع الرجال في األسر أو استرقاق النساء: فقد حظر هؤالء الفقهاء 
فصل األطفال عن والديهم أو أجدادهم أو أشقائهم، كما حظر بعضهم فصل األطفال عن أفراد 
المقاتلين بأن يتجنبوا، قدر  القانون واجًبا على  الممتدة.107 ومن ثم، يتضمن كال فرعي  األسرة 
اإلمكان، فصل أفراد األسرة الواقعين تحت سلطتهم. وباإلضافة إلى ذلك، يحتوي القانون الدولي 
اإلنساني على نص يلزم أطراف النزاع باتخاذ خطوات لجمع شمل األسر المشتتة مؤقًتا، ومن 

شأن هذا المجال أن يستفيد من مواصلة الحوار بين الخبراء من التقليدين القانونيين.
99    اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 24 )1(.

Jean S. Pictet )ed.(, The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary, Vol. 4: Geneva Convention    100
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, ICRC, Geneva, 1958, Commentary on Art. 24
)1(, p. 187.
101   لالطالع على القواعد األخرى ذات الصلة بالحفاظ على الروابط األسرية واستعادتها، انظر اتفاقية جنيف الرابعة، المواد 25 و49 )3( و50 و82 )2(؛ 

والبروتوكول اإلضافي األول، المادتان 75 )5( و78.
102   البروتوكول اإلضافي الثاني، المادتان 4 )3( و4 )3( )ب(.

103   دراسة اللجنة الدولية للقانون الدولي اإلنساني العرفي، الحاشية 18 أعاله، القاعدة 105.
104  المرجع نفسه، التعليق على القاعدة 105.

105   باإلضافة إلى األحكام المتعلقة بتيسير جمع شمل األسر المشتتة، انظر اتفاقية جنيف الرابعة، المادتان 49 )3( و82 )2-3(، والبروتوكول اإلضافي 
األول، المادة 75 )5(، بشأن تجنب تشتيت شمل أفراد األسرة قدر المستطاع.

106  الحديث رقم 1566 في محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح، الجزء الرابع، مطبعة الحلبي، القاهرة، 1962، الصفحة 134.
107   انظر، على سبيل المثال: محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية، جامع الفقه، تحرير: يسري السيد محمد، الجزء الرابع، دار الوفاء، المنصورة، 2000، 

الصفحة 70؛ وعبد الكريم الزيد، الحاشية 76 أعاله، الصفحات 39-40 و77؛ وانظر:
Muḥammad Ḥ ammıd̄ ullāh, Muslim Conduct of State: Being a Treatise on Siyar, That Is, Islamic Notion of 
Public International Law, Consisting of the Laws of Peace, War and Neutrality, together with Precedents 
from Orthodox Practice and Preceded by a Historical and General Introduction, rev. & enl. 5th ed., Sh. 
Muhammad Ashraf, Lahore, 1968, p. 215; Troy S. Thomas, “Prisoners of War in Islam: A Legal Inquiry”, 
The Muslim World, Vol. 87, No. 1, 1997, p. 50; T. S. Thomas, above note 77, p. 95; Saleem Marsoof, 
“Islam and International Humanitarian Law”, Sri Lanka Journal of International Law, Vol. 15, 2003, p. 26; 
C. G. Weeramantry, Islamic Jurisprudence: An International Perspective, Macmillan, Basingstoke, 1988, 
p. 135. 

          وانظر: T.S. Tomas، الحاشية 77 أعاله، الصفحة 95. 
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ثانًيا، تتسق شتى االلتزامات الواردة في أحكام القانون الدولي اإلنساني التي تنظم رعاية 
األطفال غير المصحوبين بذويهم مع إطار التقاليد الشرعية اإلسالمية الذي ينظم رعاية األطفال، 
وإن لم يحدد مسألة التطبيق في النزاع المسلح. ووفًقا للشريعة اإلسالمية، يوجد إطار معين للحقوق 
وااللتزامات المالية ألفراد األسرة يتعين العناية باألطفال بموجبه. ولكن باإلضافة إلى ذلك، وفي 
حالة غياب أفراد األسرة المذكورين، فإن الشريعة اإلسالمية تؤكد التزام الدولة والمجتمع ككل 
برعاية األطفال؛ فيحصل األطفال األيتام، بسبب حالة الضعف التي يعانون منها مقارنة بغيرهم 
من الفئات على وضع خاص من حيث الحماية واالحترام والرعاية. وفي الواقع، فإن توفير الملجأ 
والحماية للمظلومين والضعفاء ولمن يلتمسهما هو واجب على المسلمين، وهو أمر مهم إذا وقع 
التقاليد  السلوك متوارث من  النزاع، وهذا  طفل غير مصحوب بذويه تحت سلطة أحد أطراف 
التي كانت موجود من قبل ظهور اإلسالم )والتي أدمجت في تقاليد الشريعة  األخالقية العربية 
اإلسالمية(.108 باختصار، يؤكد القانون الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية على التزام الدول 
بتوفير الرعاية لألطفال غير المصحوبين بذويهم، وإن كان القانون الدولي اإلنساني يقوم بذلك 

تحديًدا في حاالت النزاع المسلح في حين تقوم به الشريعة اإلسالمية بشكل أعم.

الخاتمة
تسلط المناقشة الحالية الضوء على نظامين قانونيين متميزين عن بعضهما البعض، لكل منهما 
مصادره وتاريخه وسياقه، إال أنهما يشتركان في نفس الواجب اإلنساني الهادف إلى حماية األطفال 
الذين يعانون من ويالت الحروب. يبدأ كل من القانون الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية من 
اللحظة التي يتعين فيها تخصيص حماية واضحة لألطفال من آثار النزاع المسلح. فكالهما ينص 
على أن سن 15 عاًما - كحد أدنى- هي أقرب سن يمكن تجنيد األطفال عندها في القوات المسلحة؛ 
وكالهما ينص على شرط المعاملة اإلنسانية لألفراد المحتجزين في نزاع مسلح؛ وكالهما يجسد 
مفهوم أهمية حصول الطفل على التعليم )وإن لم يرد ذكره على وجه التحديد في حاالت النزاع 
إليها في هذا المقال(؛ وكالهما يشترط  المسلح في مصادر الشريعة اإلسالمية التي تم الرجوع 
القيام قدر المستطاع بتجنب تشتيت شمل أفراد األسرة في حاالت النزاع المسلح. وهناك مجال 
إلجراء المزيد من المناقشة، وقد تشمل مسارات العمل اإلضافي على سبيل المثال ما إذا كانت 
معايير المعاملة اإلنسانية المنصوص عليها في أحكام النزاع المسلح في الشريعة اإلسالمية يمكن 
أن تتناسب على نحو أكثر تحديًدا مع معاملة األطفال المسلمين وغير المسلمين الذين يحرمون من 
حريتهم ألسباب تتعلق بنزاع مسلح وكيفية القيام بذلك؛ وكيف يمكن للشريعة اإلسالمية أن تكمل 
التعليم وتيسير جمع  بحماية  اإلنساني  الدولي  القانون  المنصوص عليها في  المحددة  االلتزامات 
شمل األسر المشتتة مؤقًتا ورعاية األطفال غير المصحوبين بذويهم في حاالت النزاع المسلح. 
وبينما نمعن النظر في أوجه التكامل المذكورة ومسارات العمل اإلضافي، يتعين علينا أن نؤكد 
أن االلتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي اإلنساني ليست »اختيارية«- فأطراف النزاع 

المسلح مقيدة قانوًنا في جميع األحوال بأحكام القانون الدولي اإلنساني المعمول بها.

108    انظر، على سبيل المثال:
Ghassan Maârouf Arnaout, Asylum in the Arab-Islamic Tradition, Office of the UN High Commissioner 
for Refugees )UNHCR(, Geneva, 1987; Ahmed Abou-El-Wafa, The Right to Asylum between the Islamic 
Shari’ah and International Refugee Law: A Comparative Study, UNHCR, Riyadh, 2009,

          متاح من خالل الرابط التالي:
www.unhcr.org/4a9645646.pdf. 
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المزيد  وإجراء  المستقبلي  للعمل  انطالق  نقطة  لتوفير  محاولة  السابقة  المناقشة  وتمثل 
من المناقشات التفصيلية بين الخبراء والممارسين في مجالي القانون الدولي اإلنساني والشريعة 
اإلسالمية. وقمنا في بعض األحيان بتبسيط المفاهيم وإجراء مقارنات من أجل استخالص أفكار 
واضحة من هذه العملية المقارنة. وبسبب المعوقات المعتادة التي يفرضها الوقت والموارد، تبين 
لنا أننا قد تعاملنا بإيجاز شديد مع مواضيع قد تمس حياة آالف األطفال كل يوم. وندرك أيًضا أن 
محتوى القواعد المطروحة للمناقشة في هذا المقال يمثل تفسيًرا معيًنا للقانون الدولي اإلنساني، 
من  العديد  الحال  بطبيعة  وهناك  اإلسالمية-  الشريعة  في  المسلح  النزاع  ألحكام  معيًنا  وتفسيًرا 
المناقشة  من  المزيد  تعزيز  إلى  العملية  هذه  تؤدي  أن  إلى  نسعى  أننا  غير  األخرى.  التفاسير 
ونتطلع إلى التعرف على آراء اآلخرين وخبراتهم حول هذا الموضوع الذي يكتسي أهمية ملحة 
الدولي  فالقانون  الرئيسية-  الحماية  معايير  نشر  إلى  الحوار  يؤدي هذا  العملية. وقد  الناحية  من 
فإن  وبالتالي  تقنية،  تماًما يضم خبرات  اإلسالمية كالهما مجال متخصص  والشريعة  اإلنساني 
بشأن محتواهما.  الموضوعية  المناقشة  أهمية عن  تقل  الوعي ال  زيادة  إلى  الرامية  اإلجراءات 
الدولي  القانون  من  كل  وتوضيح  تطوير  على  التأثير  إمكانية  على  أيًضا  الحوار  هذا  وينطوي 
اإلنساني والشريعة اإلسالمية، فكالهما تأقلم منذ فترة طويلة مع السياقات المتغيرة في ساحات 
الحرب الحديثة؛ فالشريعة اإلسالمية، على عكس المذاهب اإلسالمية، تتسم بالمرونة في العديد 
من قواعدها وتراعي الظروف واألحوال المتغيرة. كما أنها تؤثر تأثيًرا كبيًرا على الحياة اليومية 
لماليين المسلمين، ومن ثم قد تسهم إلى جانب القانون الدولي اإلنساني في تخفيف معاناة ضحايا 

النزاعات المسلحة.
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