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الملخص :
يشكل نظام روما األساسي لعام  8991والمعدل في مؤتمر كمباال بأوغندا عام  0282معاهدة قانوني شارعة طبقا لما تضمنته من
أحكام دولية وقانونية فيما يتعلق بأكثر الجرائم جسامة وخطورة من وجهة نظر القانون الدولي ،وال ضير إن قلنا التشريع العقابي
الدولي خاصة بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لتعاقب كل من يرتكب هذه الجرائم ،ومنها تجارة الرق التي أصبحت الوجه األبرز
للحروب المعاصرة وخاصة الحروب بالوكالة التي أضحت سمة بارزة في المجتمع الدولي المعاصر.
وهذا ال يستقيم قانونا إال بدراسة االتفاقية الخاصة بالرق التي وقعت في جنيف في  8901/29/02وكذلك االتفاقية التكميلية إلبطال
الرق واسمها الرسمي هو :االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف والممارسات الشبيهة بالرق وهي معاهدة تابعة
لألمم المتحدة سنة  8921ولذلك سوف نقوم في هذه المداخلة بالموازنة بين :تجارة الرق في الحروب المعاصرة ،وبين مصطلح
المرتزقة خاصة من األطفال ،وماذا عن مصطلح أطفال الدواعش؟
نجيب عن هذه اإلشكالية من خالل العناصر التالية:
 1تحديد مصطلح الرقيق بين نظام روما واتفاقية منع وقمع ومعاقبة االتجار بالبشر. 2المرتزقة في الحروب الدولية المعاصرة (الحروب بالوكالة). 3عالقة تجارة الرقيق باإلرهاب الدولي والداخلي والحروب.الكلمات المفتاحية :التشريع العقابي ،المحكمة الجنائية ،الحروب الدولية،الحروب بالوكالة
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The role of international punitive legislation (the International Criminal Court) in combating
slavery in contemporary international wars (proxy wars)

Abstract :
The Rome Statute of 1998 and amended at the Kampala Conference in Uganda in 2010 is a legal
legal treaty according to the international and legal provisions it contained in relation to the most
serious and serious crimes from the point of view of international law. There is no harm if we say
international punitive legislation, especially after the establishment of the International Criminal
Court to punish all whoever commits these crimes, including the slave trade, which has become the
most prominent face of contemporary wars, especially proxy wars, which have become a prominent
feature in the contemporary international community.
This is not valid in law except by studying the convention on slavery that was signed in Geneva on
09/25/1926, as well as the supplementary agreement to abolish slavery and its official name is:
Supplementary Agreement to Abolish Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices
Similar to Slavery which is a United Nations treaty in 1956 and therefore we will do in this
Intervention with the balance between: the slave trade in contemporary wars, and the term
mercenaries, especially children, and what about the term "Daash children"؟
We answer this problem through the following elements:
-8 Defining the term slave between the Rome Statute and the Convention for the Prevention,
Suppression and Punishment of Human Trafficking.
- 0 Mercenaries in contemporary international wars (proxy wars).
-3 The relationship of the slave trade to international and internal terrorism and wars.
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المقدمة :
الرق جريمة دولية  ،حظرت الدول على رعاياها المتاجرة بالرق و بعد أن أنظمت إلى اتفاقية حقوق اإلنسان  ،و منظمة العمل الدولي
التي ترى أنه يجوز حجز شخص داخل أراضي وطنية بقصد تحويله للرق و تدعي الدول أن الرق انتهى و ال يوجد في أراضيها و
ال تشارك في تجاربه  ،لذلك فال تحتاج تشريعات و إجراءات تشريعية ،و مع ذلك صدرت تشريعات دولية لحماية العمال و النساء و
األطفال .
لكن األمم المتحدة طلبت من الحكومة استقبال لجنة دولية لمعاينة األوضاع و التأكد من احتياجات البلد ليصار إلى القضاء على الرق
و إنصاف األرقاء و التوقف عن بيع األبناء األرقاء و هو أكثر أنواع االنتهاك بدائية و أكثر أشكال استلالل النساء حي أنه خلق إراا
من المشاكل اإلنسانية لذا حاولت الدول االستعمارية التستر على هذه األوضاع الستمرار التبعية للسادة السابقين و نرى أن الحل
الممكن هو إعمال الحقوق االقتصادية و االجتماعية باعتبارها وسيلة أساسية لضمان التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و الحريات
األساسية و إزالة جميع العقوبات التي تحول دون تطبيق تلك الحقوق في المجال االقتصادي و االجتماعي و تأكيد الحق في التنمية
باعتباره حق من حقوق اإلنسان .
من جهة أخرى البد من التنسيق بين ا ألمم المتحدة و الوكاالت المتخصصة و المنظمات اإلقليمية خاصة منظمة العمل الدولي ،في
مجال العمل ،بما في ذلك إبطال الرق و االعتراف بالممارسات الشبيهة و إزالة التمييز في مجال االستخدام و سياسة العمالة.

العرض :
افتقر بنو البشر في ألفتين الثالثة من عواطفهم و تجردوا من إنسانياتهم  ،فحولوا العالم إلى ساحات للخراب و الدمار عبر افتعال
األزمات و الحروب و لم يعد يكفيهم تجارة السالح المدمر و تجارة المخدرات التي تذهب العقول  ،بل تعداه إلى االتجار بالبشر في
سوق نخاسة جديد يعيد البشرية إلى جاهليتها األولى  ،بعد أن تحرر اإلنسان من الرق.8
لقد حرمت المواايق الدولية ممارسة الرق بكل أنواعه و أشكاله  ،فقد جاءت المادة الرابعة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و
نصت على أنه  '' ،ال يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص'' و يحظر االسترقاق و تجارة الرقيق بكافة أوضاعها  ،و جاءت في المادة
الثامنة من االتفاق الدولي لحقوق المدنية و السياسية على أن '' :ال يجوز استرقاق أحد'' و كذلك حرمت االتفاقات األوربية و االتفاقية
األمريكية لحقوق اإلنسان  ،الرق.
و على الرغم من ذلك فما زال ملف تجارة لحقوق الرقيق مفتوحا على الساحة اإلقليمية و الدولية و لم يطوي التاريخ صفحاته بع و
مازالت آااره السيئة تتحكم في عقول البشر لما يصاحبها دائما من شعور بالدينونة و كراهية للمجتمع بما يتنافى مع التطور و مقتضيات
العصر.
فاالتجار بالبشر يرتبط بشكل وايق بجرائم أخرى مثل العصابات المنظمة و غسيل األموال.
فالرق ما يزال موجودا في صور مختلفة و أشكال متباينة. 0
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أوال  :تحديد مصطلح الرق بين نظام روما و معاهدة قمع االتجار بالبشر عبر الحدود الوطنية :
تعرف االتجار بالبشر بأنه  :تجنيد أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استالم أشخاص''  ،عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو وسائل
أخرى لإلكراه ''بلرض االستلالل''.
استرقاق األطفال  :و استلاللهم بما ذلك استقدام األطفال في الصراعات المسلحة  ،هو ضف آخر من األصناف الشائعة للرق المعاصر
 ،و يشمل أسوء أشكال عمل األطفال  ،وفقا لتعريف منظمة العمل الدولية ،بيع األطفال و االتجار بهم  ،و العمل القسري و العبودية
و االستخدام اإلجباري لألطفال في الصراعات المسلحة.
العبودية  :هي حالة يعتبر فيها شخص أو مجموعة من األشخاص ملكا لمالك العبيد ،و تمكنه من االتجار بهم  ،لكنها أقل صور
العبودية شيوعا في الوقت الحاضر ،و في مثل هذه الحاالت يتحكم مالك العبيد في الضحايا و ذريتهم  ،و بالتالي يصبح هؤالء األفراد
في اللالب مستعبدين منذ الوالدة.
-8

3

مناهضة الرق و العبودية في اتفاقية منع و قمع االتجار بالبشر :

عرفت المادة األولى من معاهدة جنيف عام  ، 8901الرق بأنه '' حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه سلطة تؤدي إلى نزع حقه
في ملكية شيء كلي أو جزئي  ،و تشمل تجارة الرقيق أيضا :4جميع األفعال التي تنطوي على أسر شخص ما ،و امتالكه أو التخلي
عنه لللير بقصد تحويله إلى رقيق  ،و جميع األفعال التي تنطوي عليها احتجاز رفيق ما  ،بلية بيعه أو مبادلته.
و يقصد باألعراف و الممارسات الشبيهة بالرق ،حسبما جاء في االتفاقية التكميلية إلبطال الرق و تجارته التي اعتمدت من قبل
المؤتمر الذي دعا إليه المجلس االقتصادي و االجتماعي باألمم المتحدة في  32أفريل  8921و الذي عقد في جنيف و حسب المادة
األولى منه :
أ-

الدين  :و يراد بذلك الحال أو الوضع الناجم عن ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع

له ضمانات لدين عليه ،إذا كانت القيمة المتصفة لهذه الخدمات تستخدم لتصفية هذا الدين أو لم تكن مدة هذه الخدمات
أو طبيعتها محدودة.
ب -القنانة  :و يراد بها حال أو وضع أي شخص ملزم ،بالعرف أو القانون أو باالتفاق بأن يعيش و يعمل على
أرض شخص آخر ،و أن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص بعوض أو بدون عوض  ،و دون أن يملك حرية تليير
وضعه.
ج-
-8

أي من األعراف أو الممارسات تتيح إلى :
الوعد بتزويج إمرأة  ،أو تزويجها فعال  ،دون أن تملك حق الرفض و لقاء بدل مالي أو عيني ،يدفع ألبويها أو

الوصي عليها أو ألسرتها أو ألي شخص آخر أو ألية مجموعة من األشخاص.
-0

منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص آخر ،لقاء امن أو عوض آخر.

-3

إمكان جعل امرأة لدى وفاة زوجها إراا ينتقل إلى شخص آخر أي من األعراف أو الممارسات التي تسمح ألي

من األبوين أو كليهما أو للوصي بتسليم طفل أو مراهق دون الثانية عشرة إلى شخص آخر لقاء عوض أو بال عوض على
قصد استلالل الطفل أو المراهق أو استلالل عمله.
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و إلى جانب الرق فهناك السخرة – أي العمل القسري -و يقصد به جميع األعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت
التهديد بأي عقاب ،و التي ال يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره  ،و رغم ذلك فإن عبارة – عمل السخرة أو العمل
القسري  ،في مصطلح االتفاقية المذكورة  ،ال تشمل أعمال الخدمة العسكرية و الخدمات الوطنية.
و الخدمات الناتجة عن حكم قضائي – العقوبات -أو األعمال في حالة الطوارئ أو الخدمات الفردية العامة البسيطة أو الشروط الواردة
فيها و حسب نص المادة األولى من اتفاقية – حظر السخرة.
و الحقيقة أن األمم المتحدة و غيرها من المحافل الدولية ،لها جهود حثيثة ال تنكر في مجال مكافحة الرق و العبودية و التمييز العنصري
و سوف نعرض لها تفصيال عند الحدي عن الجرائم ضد اإلنسانية التي تتعلق بهذه الحقوق.
و يذكر كذلك أن هناك حقوقا أخرى - ،ضمن حقوق اإلنسان -التي قد تكون محال للجرائم ضد اإلنسانية – سوف نعرض لها بمناسبة
شرح هذه الجرائم -و من هذه الحقوق حرية الرأي و المعتقد و الدين  ،و كذلك حق اإلنسان في بيئة نقية  ،و كذلك حقه في اللجوء إلى
القضاء و المساواة أمام القضاء و حماية الحياة الخاصة للفرد ،و كذلك حق اإلنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية و
العقلية.2
-0

جريمة االسترقاق ((الرق و العبودية )) في نظام روما األساسي :

نصت المادة (/8/7جـ) من نظام المحكمة الجنائية الدولية على هذه الجريمة بوصفها إحدى صور الجرائم ضد اإلنسانية  ،و حسب
هذه المادة ((يعد جريمة ضد اإلنسانية)).
االسترقاق  :و قد ورد النص على أركانها ضمن ملحق نظام المحكمة الجنائية الدولية و الذي أقر من ذات مؤتمر روما عام 8991
في شأن الموافقة على نظام المحكمة ،و نخلص أركان هذه الجريمة – حسب الملحق المذكور -فيما يلي :
 -28أن يمارس المتهم أيا من السلطات فيما يتصل بحق الملكية أو هذه السلطات جميعا على شخص أو أكثر
من شخص مثل شراء أو بيع أو إعارة أو مقايضة هذا الشخص أو هؤالء األشخاص أو أن يفرض عليهم حرمانا
ممااال من التمتع بالحرية.
 -20أن يرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين.
 -23أن يعلم المتهم بأن التصرف جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان
المدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا التصرف جزءا من ذلك الهجوم.
و قد فسرت الفقرة رقم (/0ج) من نص المادة ( )7المذكورة مفهوم االسترقاق بأنه (يعني – االسترقاق -ممارسة أي من السلطات
المترتبة على حق الملكية  ،أو هذه السلطات جميعها  ،على شخص ما  ،بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل االتجار باألشخاص
و ال سيما النساء و األطفال).
و الشرطين الثاني و الثال  ،في شأن جريمة االسترقاق –كجريمة ضد اإلنسانية -سبق بيانهما تفصيال من خالل شرح جريمتي القتل
العمد و اإلبادة – كجريمتين ضد اإلنسانية -و يبقى الشرط أو الركن الثال

في جريمة االسترقاق أو مضمون االسترقاق و هو ما

سنعرض له ضمن هذا الفصل.
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و الحقيقة أن العديد من االتفاقيات الدولية قد أبرمت بهدف القضاء على الرق ،و من خالل هذه االتفاقيات تعمل الدول جاهدة وحدها
 ،و بالتعاون مع بعضها البعض على القضاء على جريمة الرق.
و وفقا لنص المادة األولى من االتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة االتجار في الرقيق األبيض و التي أبرمت في  81مايو  ، 8924فقد
تعهدت الدول األطراف  .بمقتضى نص هذه المادة على إنشاء أو تعيين سلطة تجميع لديها كافة المعلومات الخاصة باستخدام النساء
و الفتيات للرض الدعارة في الخارج – و ذلك بوصف الدعارة نوعا من الرق.
و حسب المادة الثانية من ذات االتفاقية فقد تعهدت حكومات الدول األطراف بالبح و مراقبة قوادي النساء و الفتيات المعدة للدعارة
سيما في المحطات و الموانئ و أاناء مدة السفر  ،و تعطي التعليمات لهذا اللرض إلى الموظفين و غيرهم من األشخاص المنوط بهم
أن يقوموا بإعطاء كافة المعلومات التي من شأنها أن تساعد على انتقاء أار هذا االتجار الجنائي.
و حسب المادة السادسة من ذات االتفاقية تتعهد حكومات الدول األطراف بمراقبة المحالت التي تعمل في تخديم النساء أو الفتيات في
الخارج.
و حسب المادة ( )73من االتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة االتجار في الرقيق األبيض و المبرمة في عام  8982تتعهد الدول األطراف
بتوقيع العقاب على مرتكبي هذه الجريمة.
و بالنظر للبند الثاني من االتفاق الدولي الخاص بمكافحة االتجار في النساء و األطفال الصادر في عام  ، 8908تتخذ الدول المتعاقدة
اإلجراءات الالزمة لمطاردة و معاقبة الذين يتاجرون باألطفال ذكورا و إنااا.
و حسب المادة السادسة عشر ة من االتفاقية الدولية الخاصة بإللاء االتجار في األشخاص و استلالل دعارة اللير و المبرمة عام
 8922تتخذ الدول  ،أطراف هذه االتفاقية  ،كافة التدابير التي من شأنها منع البلاء و ضمان تأهيل ضحاياه ،كما تقوم هذه الدول
بعقاب كل من يمارس االتجار في األشخاص حي يمثل فعله استلالل دعارة اللير حسب المادة ( )4من ذات االتفاقية .
و إلى جانب االتفاقيات الدولية في شأن محاربة االتجار في الرقيق ،و منها البروتوكول المعدل في  8922/23/08التفاقية محاربة
االتجار في الرقيق األبيض في باريس عام  ،8924فقد صدرت عدة جهود عن األمم المتحدة في هذا الخصوص.
ففي عام  8911أحال المجلس االقتصادي و االجتماعي موضوع الرق و تجارة الرقيق إلى لجنة – حقوق اإلنسان -و بناء على
توصية من اللجنة  ،خول المجلس  ،اللجنة الفرعية لمنع التمييز و حماية األقليات بدراسة كاملة عن الموضوع و اإلجراءات التي
يمكن اتخاذها ،و ذلك لتنفيذ اتفاقية الرق عام  ، 8901و كذلك االتفاقية المكملة لها عام .8921
و في عام  8970قامت اللجنة الفرعية لمنع التمييز و حماية األقليات  ،بإنشاء مجموعة عمل بشأن الرق ،و تتكون من خمسة من
أعضائها  ،و تجتمع مجموعة العمل لمدة االاة أيام قبل كل دورة تعقدها اللجنة الفرعية و تعدل التوصيات للنظر فيها.
و يمكن القول أن الرق أللي رسميا في معظم أنحاء العالم ،إال أنه له صورا و أشكاال جديدة الزالت مزدهرة  ،و منها االستبعاد
الجنسي  ،كما يرد ذكره الحقا.
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و حسب ما ذكرته جمعية الرق  ،و هي أقدم منظمات حقوق اإلنسان في العالم و تتخذ من لندن مقرا لها  ،أن صور الرق تشمل اليوم
استعباد المدنيين  ،و السخرة  ،و استلالل األطفال جنسيا أو كباعة متجولين في الشوارع أو أعمال يعملون في ظروف غير إنسانية.
و بمطالعة نص الفقرة (/8جـ) من المادة  7في شأن نظام المحكمة الجنائية الدولية يتبين أن نظام المحكمة المذكورة حدد على وجه
القطع المقصود بعملية –االسترقاق كجريمة ضد اإلنسانية -بأنها األفعال التي يمارس فيها الجاني سلطات الملكية على شخص آخر ،
و سواء كان هذا الشخص اآلخر رجال أو امرأة شابا يافعا أو فتاة و كذلك طفال أو طفلة.
و تتمثل هذه السلطات في قيام الجاني بممارسة عمليات البيع و الشراء أو اإلعارة أو المقايضة لهؤالء األشخاص أو أن يفرض عليهم
حرمانا ممااال من أن يتمتعوا بحريتهم كبشر.
و الحقيقة أن عمليات البيع و الشراء و المقايضة و اإلعارة  ،هي صور للرق غير موجودة في الوقت الحالي  ،و لكن هناك صور
أشد منها قتل عملية االسترقاق أو االستعباد الجنسي عن طريق عصابات الجريمة المنظمة  ،سواء كان االتجار في الرجال أو النساء
أو األطفال ،و ذلك لممارسة البلاء و غيرها من أعمال الرذيلة  ،في الوقت الذي ال يمكن لهؤالء األشخاص ،الفكاك من هذه العصابات
و إال كان مصيرهم اإلعدام أو القتل المحتوم ،و لقد نص على هذه الحاالت ضمن الفقرة (/8ز) من المادة  7من ذات نظام المحكمة
الجنائية الدولية و عددت هذه الحاالت من الرق تحت عنوان االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البلاء أو الحمل القسري
أو التعقيم القسري و غيرها من أشكال العنف الجنسي و التي لها هذا القدر من الخطورة.
لكن هذه الصورة األخرى المنصوص عليها ضمن نظام المحكمة الجنائية الدولية فهي تعكس بعض الصور الشائعة كحاالت السخرة
أو استعباد الشخص بأية طريقة مما نص عليه في االتفاقية التكميلية إلبطال الرق و تجارة الرقيق و النظم و الممارسات الشبيهة بالرق
لعام  ، 8921و من المفهوم كذلك أن التصرف الوارد وصفه في هذا الركن يتضمن االتجار باألشخاص خاصة النساء و األطفال.
و الحقيقة أن المشرع الدولي حاول –بذكاء -أن يجعل الجريمة الواحدة قد تخضع ألكثر من نص و أكثر من وصف عقابي حتى ال
يفلت مجرم من اإلدانة و المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية  ،نظرا لخطورة الجرائم التي تختص بها ،و لذلك تجد المشرع يعاقب
على اإلبادة الجماعية كجريمة مستقلة حسب نص المادة  1من نظام المحكمة المذكورة ،ام يعاقب المشرع في ذات النظام و حسب
المادة (/8/7ب) على جريمة اإلبادة بوصفها جريمة ضد اإلنسانية  ،و كذلك جريمة الرق ،فهي معاقب عليها حسب الفقرة (/8جـ)
من نص المادة  7في نظام المحكمة الجنائية الدولية ام الفقرة (/8ز) ضمن عمليات االستعباد الجنسي  ،و ذلك مسلك يحمد للمشرع
الذي يحاول جاهدا مالحقة الجاني في هذه الجرائم أيا كان وصف الجريمة الذي ارتكبه.
و يذكر أخيرا أن القصد الجنائي في جريمة –االسترقاق -هو نفسه القصد الجنائي العام و الخاص الذي سبق بيانه في جريمتي القتل
العمدي ،و اإلبادة بوصفها صورتين للجرائم ضد اإلنسانية.1
ثانيا  :المرتزقة و الحروب الدولية بالوكالة:
تشير معظم الكتابات منذ بداية العام  0222مصطلحا أطلقوا عليه ((خصخصة الحروب)) و الحرب بالوكالة في دول العالم الثال ،
خاصة منطقة الشرق األوسط  ،حي تشير التقارير خالل اللزو األمريكي للعراق في عام  0223من استعانة المخابرات األمريكية
بشركات المرتزقة في حربها إلسقاط صدام حسين  ،و كان من أشهر هذه الشركات  ،شركة ''بالك ووترز)) األمريكية.
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إن شركات المرتزقة و التي عددها  82شركات تنتمي لبلدين فقط هما  :الواليات المتحدة األمريكية و بريطانيا.
-8

7

الحرب بالوكالة :

كانت الحروب بالوكالة حاضرة بقوة في فترة الحرب الباردة بين المعسكر اللربي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية و المعسكر
االشتراكي بزعامة اإلتحاد السوفياتي  ،بعد ذلك تراجع االعتماد على الحرب بالوكالة ليترك مكانه لوضع اإلستراتيجيات المباشرة ،
لكن هاهي الحروب بالوكالة تعود بقوة بسبب الصدام الجديد ما بين القوى العالمية أو القوى اإلقليمية.
في كثير من األحيان تتحول الدول الصلرى إلى مسرح للحروب بالوكالة  ،ذلك ألنها رغم صلر حجمها  ،تعتبر في نظر هذه القوى
اإلقليمية و الدولية ذات قيمة استراتيجية أو جلرافية أو اقتصادية  ،يمكن أن تدار هذه الحروب بالوكالة من خالل تقديم كل الدعم
الالزم للتنظيمات و الجماعات اإلقليمية.
أهم الحروب بالوكالة :
تعتبر سوريا أبرز مثال معاصر على شراسة الحروب بالوكالة  ،ففي سنة  0288اندلع الصراع ما بين نظام دمشق بزعامة الرئيس
السوري بشار األسد و األطراف المتمردة على نظامه في خضم ما يسمى بالربيع العربي .و بعد مرور امانية أعوام تحول ذلك
الصراع إلى حرب متدرجة على مراحل .
و كذلك دخلت الواليات المتحدة األمريكية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق و بالد الشام.
كما تحولت سوريا إلى ساحة للمواجهة بين إيران الشيعية و أذرعها من ناحية و الجماعات المسلحة من ناحية  ،دخلت بعد ذلك سوريا
و تركيا و إسرائيل على خط الحرب في سوريا  ،و كانت هناك أيضا حرب داخل الحرب في سوريا ما بين إسرائيل و إيران و ما
بين تركيا و األكراد .
فال شك أن التدخالت العسكرية المباشرة تدوم طويال و تكلف كثيرا  ،فقد أهدرت الواليات المتحدة األمريكية مئات المليارات من
الدوالرات في أفلانستان من دون أن تنجح في نهاية المطاف ،بعد أعوام من الجهود و المعرك  ،في الحيلولة دون عودة حركة طالبان
بقوة سيطرة على جزء كبير من أفلانستان.
فمن السهل إنطالق الحروب بالوكالة  ،غير أنه قد يصعب بعد ذلك التحكم فيها أو وقفها ،فقد شهدت العراق و سوريا خالل األعوام
القليلة الماضية حربا حقيقية بالوكالة بين قوى اقليمية و أخرى دولية  ،اصطفت فيه الواليات المتحدة األمريكية و حلفائها في المنطقة
من ناحية  ،فيما وقفت على الجانب اآلخر روسيا و ايران و الصين. 1
يراد بمصطلح الحرب بالوكالة مجموعة شبه عسكرية غير حكومية تتلقى المساعدة المباشرة من قوة خارجية أو هي تدخل عسكري
هدفه التأاير في شؤون دولة أخرى عن طريق استخدام السالح أو التهديد بارتكاب أعمال عنف مسلح تنفذها مجموعة مسلحة مدعومة
من الدول المتدخلة .
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أو هي صورة من صور تدخل دولة في شؤون دولة أخرى عن طريق دعم مجموعات مسلحة متمردة لتأجيج نزاعات مسلحة غير
دولية أو إلدامة نزاع مسلح قائم باألصل  ،ألجل التأاير على الواقع الداخلي لتلك الدولة و جني مصالح بعيدة المدى دون أن تظهر
بمظهر المتدخل المباشر في ذلك النزاع.
و ألن الحرب بالوكالة هي بالفعل تجسد تدخال غير مباشر في شؤون دولة أخرى ،من خالل دعم مجموعات مسلحة تقاتل جيش
نظامي و ما يحتمل فيه وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني.
-0

9

المرتزقة :

يتدفقون من كل أنحاء العالم  ،ليس لديهم أي انتماءات قومية أو ايديولوجية يحكمهم الجشع و يقتلون فقط من أجل المال  ،المرتزقة
اليوم ليسوا قوى عشوائية  ،بل يتم تنظيمهم و تجنيدهم و تدريبهم من قبل شركات خاصة تدعى (( شركات الخدمات األمنية )) التي
نطلق على المرتزقة اسم ((المتعاقدين األمنيين)).
فعلى سبيل المثال  ،كشفت إدارة جورج بوش من االستعانة بخدمات هذه الشركات خالل غزو العراق سنة  ، 0223و كذلك في
الحرب األمريكية في أفلانستان  ،كما تشير التقارير أيضا إلى تجنيد مرتزقة في النزاعات بسوريا و ليبيا و أوكرانيا و اليمن.

82

تعتبر أولى محاوالت لتعريف المرتزقة جاءت في المادة األولى منى مشروع مكافحة المرتزقة قدمته لجنة الخبراء األفارقة  ،لقمة
الرباط عام  ،8970حي نصت المادة  81منه على أن المرتزق هو ذلك الشخص الذي ال يتمتع بجنسية الدولة التي يعمل ضدها و
الذي تم تجنيده أو استخدا مه أو تواجده طوعا  ،في مجموعة منظمة من أهدافها استخدام القوة و غيرها لقلب نظام مهم أو المساس
بالسيادة و االستقالل و السالمة اإلقليمية لدولة.

88

و ينطبق وصف المرتزق على أي شخص  ،يجري تجنيده خصيصا  ،محليا أو في الخارج ليقاتل في نزاع مسلح يشارك فعال و
مباشرة في األعمال العدائية.
كما يقصد بالمرتزق حسب البروتوكول اإلضافي األول لعام  ،8977الملحق باتفاقيات جنيف أي شخص ليس مواطنا من مواطني
طرف من أطراف النزاع  ،و كل من وعد بتعويض مادي أكثر مما يدفع لقوات مستخدمة المسلحة.

80

من األشخاص المحرومون من صفة مقاتل أو أسير حرب  ،نذكر أن قانون النزاعات المسلحة  ،يحجب صفة المقاتل أو أسير الحرب
عن بعض األشخاص رغم اشتراكهم المباشر و الفعلي في العمليات العدائية (القتالية) مما يترتب عليه حرمانهم من الحق في المعاملة
الواجبة ألسرى الحرب طبقا للقانون الدولي اإلنساني  ،و يشمل ذلك فئتين من األشخاص هما الجواسيس و المرتزقة.
المرتزق ( ) mercenaireهو شخص أجنبي عن أطراف النزاع ،يتم تجنيده طوعا ،دون أن يكون مكلفا من دولته  ،لكي يشارك في
األعمال العدائية بصورة مباشرة لصالح احد أطراف النزاع ،بالرغم من عدم وجود رابطة تصله بالطرف المعني الذي يستخدمه أو
باألطراف جميعا ،ال رابطة رعوية (جنسية) و ال توطن أو إقامة في إقليم أي منهم و ال انتماء إلى القوات المسلحة للطرف الذي جنده،
لكنه يحترف القتال خصيصا ألداء مهمات قتالية في مقابل ما يبذل له من نفع مادي مهم و حسب .و لذلك يعد العنصر المادي حصرا
إلى جانب الطابع الطوعي و الخاص و الخارجي للتعهد الذي يربط المرتزق بأطراف النزاع المسلح ،هي من أهم الخصائص المميزة
لتعريف االرتزاق.
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ال شك في أن ظاهرة االرتزاق في الحروب هي من الظواهر القديمة التي تمتد إلى ممارسات الحروب األوروبية في القرون الوسطى
 ،و من بين أهم تطبيقاتها في ذلك العصر الجمعيات الكبرى للمرتزقة.
حظر استخدام المرتزقة في النزاعات المسلحة أو عدم االعتراف لهم بصفة المقاتل و بحق المعاملة الواجبة ألسرى الحرب .و قد كان
لهذه الجهود أارها الكبير في تقنين المادة  47من البروتوكول األول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية التي تقضي بحرمان المرتزق
من حق التمتع بصفة المقاتل أو أسير الحرب  ،رغم تحفظ بعض الدول األوروبية المستفيدة من هذه الظاهرة أاناء مناقشة هذه المادة،
بدعوى أن حق التمتع بوضع أسير الحرب ينبلي أال يرتبط بأي من الدوافع التي تحفز شخصا ما للمشاركة الفعلية في القتال ،إال أن
هذه التحفظات لم تمنع المؤتمر من تبني نص المادة  47بالتوافق العام لمندوبي الدول في نهاية المطاف.
و لعل هذا الموقف يفسر بقاء ظاهرة االرتزاق خارج نطاق القانون الدولي الوضعي قبل تقنينها في البروتوكول األول اإلضافي لعام
 8977بالرغم من قدم هذه الظاهرة و مجافاتها من نواحي عديدة لمبادئ القانون الدولي العامة.
تتضمن المادة  47فقرتين  ،تتعلق الفقرة األولى بالوضع القانوني للمرتزق ،و تتكفل الفقرة الثانية بتحديد العناصر التي يتعين توفرها
في تعريفه .و بحسب الفقرة ا ألولى ''اليحق للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب'' ،أما الفقرة الثانية من المادة  47فتعرف
'' المرتزق '' بالقول ''هو أي شخص:
أ-

يجري تجنيده خصيصا  ،محليا أو في الخارج  ،ليقاتل في نزاع مسلح.

ب-

يشارك فعال و مباشرة في األعمال العدائية.

ج-

يحفزه أساسا إلى االشتراك في األعمال العدائية ،الرغبة في تحقيق ملنم شخصي ،و يبذل فعال من قبل طرف

في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بأفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب و الوظائف المماالة في
القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم.
د-

و ليس من رعايا طرف في النزاع و ال متوطنا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع.

ه-

ليس عضوا في القوات المسلحة ألحد أطراف النزاع.

و-

و ليس موفدا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفا في النزاع بوصفه عضوا في قواتها المسلحة.

لكن وضوح التعريف و أقرار مبدأ حرمان المرتزق من صفة المقاتل أو أسير الحرب ال ينهي المشكلة  ،ألن مقتضى االستثناء الذي
جاءت به الفقرة األولى إنما يشمل حرمان أشخاص من صفة مقاتل أو أسير حرب هم ليسوا من أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع
الذي يستخدمهم بمقتضى الشرط (هـ) من شروط تعريف المرتزق الواردة في الفقرة الثانية  .و هؤالء أي المرتزقة  ،ال يستوفون
أصال الشروط التقليدية الواجب توفرها في المقاتلين أو في القوات المسلحة  ،من تنظيم و قيادة مسؤولة عن مرؤوسيها  ،على مقتضي
نص الفقرة األولى من المادة  43من البروتوكول األول .83
أو باألطراف جميعا  ،ال رابطة رعوية (جنسية) و ال توطن أو إقامة في إقليم أي منهم و ال انتماء إلى القوات المسلحة للطرف الذي
جنده ،لكنه يحترف القتال خصيصا ألداء مهمات قتالية في مقابل ما يبذل له من نفع مادي مهم وحسب .و لذلك يعد العنصر المادي
حصرا إلى جانب الطابع الطوعي و الخاص و الخارجي للتعهد الذي يربط المرتزق بأطراف النزاع المسلح  ،هي من أهم الخصائص
المميزة لتعريف االرتزاق.
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ثالثا  :ظاهرة استرقاق األطفال في الحروب و األعمال المشابهة:
أ-

ظاهرة استرقاق األطفال :

لغويا  :الرق هو العبودية  ،و يعد الرق إهدار آلدمية اإلنسان و اعتداء على أول حقوقه الطبيعية و األساسية أال و هو حقه في الحرية.
و جريمة االسترقاق قديمة قدم الحضارة اإلنسانية و مازالت إلى يومنا هذا  ،و قد بذلت جهود دولية كثيرة للقضاء على هذه الظاهرة
بدءا بمؤتمر فيينا في  8982/82/21و الذي أقرت فيها الدول المشاركة في تجريم تجارة الرقيق األسود  :و كذا مؤتمر لندن 8139
 ،و مؤتمر باريس  8920و  8924و في الفقه الدولي الجنائي الحدي فإن استعباد اإلنسان يعد من قبل الجرائم ضد اإلنسانية حي
جاء في المادة  4من اإلعالن العالمي للحقوق اإلنسان لسنة  8941على ما يلي  '' :ال يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص  ،و
يحضر االسترقاق و تجارة الرقيق بكافة أو صناعهما  ،إلى جانب عدة اتفاقيات أخرى.
كما ألزمت اتفاقيات حقوق الطفل و في المادة  32منها الدول األطراف باتخاذ كافة التدابير المالئمة لمنع اختطاف األطفال أو بيعهم
و المتاجرة بهم  ،و قد عد نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية  ،االسترقاق كأحد األفعال التي تشكل جريمة ضد اإلنسانية على المادة
 7منه و حددت الفقرة  0ج معناه.
ب-

84

النقل أو االحتجاز غير المشروعين للطفل :

تعريف النقل غير المشروع للطفل بأنه  :إبعاد الطفل عن مكان تواجده الطبيعي أو عن أي مكان آخر هو موجود فيه و يكون نقله
إلى مكان آخر.
و قد عالجت هذه الظاهرة اتفاقية حقوق الطفل في المادة  ،8288و قد عدت منظمة العمل الدولية هذا األمر تهريب للطفل.
ج-

جريمة بيع األطفال و االتجار بهم :

بيع الطفل هو مبادلة الطفل أو أي جزء منه بمال أو بمنفعة أو بأي شيئ آخر من أشكال التعويض  ،أما االتجار باألطفال فحتى وقت
قريب لم يكن هناك تعريف لهذا المفهوم  ،فاتفاقية الرق لعام  8901تنص في المادة ( )0-8أن االتجار بالرقيق يشمل جميع األفعال
التي تنطوي عليها أسر شخص أو احتجازه أو تخلى عنه لللير قصد تحويله إلى رقيق أو مبادلته أو بيعه.
و قد عرفت الجمعية العامة في قرار  811/49االتجار باألشخاص على أنه '' :انتقال األشخاص بصورة غير مشروعة و سرية عبر
الحدود الوطنية .
كما ألزمت اتفاقية و الثنائية و المتعددة األطراف كافة لمنع اختطاف األطفال أو بيعهم أو المتاجرة بهم .
د-

االتجار بأعضاء األطفال :

و هي اقتطاع عضو حي من الجسم المخطوف الحي لبيعه إلى شخص آخر يحتاج إليه ليبقى على قيد الحياة  ،كونه قادر على دفع
الثمن الباهظ له  ،و على المستوى الدولي فإنه وضع مسألة بيع األطفال ألغراض زراعة األعضاء يعد أكثر حساسية على رغم من
انعدام آلية دولية خاصة حول مسألة زراعة األعضاء البشرية.
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ه-

االستغالل الجنسي لألطفال :

على الطرف اآلخر لبراءة األطفال تنشئ دهاليز غامضة و مظلمة تتستر على العيون لتنتهك هذه البراءة مكونة عالما إجراميا يحاصر
األطفال و يعذبهم و يشلل ظروفهم الصعبة.
و يعرف برنامج العمل الخاص بالمؤتمر العالمي األول حول استلالل األطفال ألغراض جنسية المنعقد في ستوكهولم سنة ، 8991
االستلالل الجنسي لألطفال بأنه  '' :كا اعتداء جنسي من طرف شخص بالغ مقابل مكافأة نقدية أو عينية للطفل أو لشخص أو عدة
أشخاص آخرين  ،و في هذه الحالة فإن الطفل يعامل على أنه متاع جنسي و متاع تجاري''.
كما عرف هذا النوع من االستلالل على أنه  '' :استخدام األطفال ممن هم دون الثامنة عشرة إلشباع الرغبات الجنسية للباللين''
و-

تجنيد األطفال :

يعرف القانون الدولي المعاصر جرائم النزاعات المسلحة بأنها  '' :المخالفات التي يعاقب عليها القانون الدولي و التي يتم ارتكابه
خالل العداء ضد األشخاص معنيين أو ضد المجتمع ككل ''  ،كما تعرف على أنها األعمال المخالفة لقواعد القانون الدولي و لقواعد
قانون الحرب و قانون الدولة المرتكب فيها العمل المخالف المرتكبة من قبل رؤساء الدول و القادة العسكريين أو المقاتلين أو أي
شخص آخر.
و يتعرض األطفال في أكثر من خمسين بلدا  ،في شتى أنحاء العالم ألصناف من االنتهاكات سواء أاناء النزاعات المسلحة أو في
أعقابها.
و تجنيد األطفال هو اشتراكهم على النزاعات المسلحة و استهدافهم على النزاعات و يكون التجنيد إما في القوات المسلحة النظامية
(الحكومية)  ،أو قوات المعارضة أو مجموعات مقاتلة  ،فالتجنيد بهذا المعنى يقصد به التجنيد الرسمي و اللير الرسمي و يكون إما
إلزاميا أو تطوعيا.87
و كشفت إحصائيات صدرت عن منظمة العمل الدولية ( )ILOفي عام  0220أن نحو  322ألف طفل على األقل يعملون كجنود مع
المنظمات و الجماعات المسلحة و يشاركون في العمليات القتالية الدائرة على األكثر من  48دولة في العالم و أن الكثير من هؤالء
األطفال هم دون سن العاشرة  ،و أن ما يقارب  222ألف طفل يقومون بأنشطة مختلفة في ميليشيات عسكرية و منظمات شبع عسكرية
ليصبح عدد األطفال الذين يعملون على المنظمات العسكرية بصورة عامة  122ألف طفل و هو رقم مخيف.81

الخاتمة:
حي

أن المحكمة الجنائية الدولية هي صاحبة الوالية العامة و االختصاص فيما يتعلق بأشد الجرائم خطورة في القانون الدولي

بمقتضى نظام روما لسنة  8991و المعدل في .0282
و تختص المحكمة الجنائية الدولية بجرائم اإلبادة الجماعية  ،الجرائم ضد اإلنسانية و جرائم الحرب و كذلك جرائم العدوان.
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تعتبر جريمة االسترقاق أو االتجار بالرقيق جريمة ضد اإلنسانية طبقا للمادة  27من نظام روما األساسي.

-0

إن استعمال األطفال كرقيق يعتبر من أشد مظاهر الحروب بالوكالة في العصر الحدي .
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إن مصطلح االتجار بالرقيق هو اصطالح مرتبط بنظام روما األساسي و كذا االتفاقية الخاصة بالرق لعام

 ،8901و كذلك البروتوكول المعدل لالتفاقية الخاصة بالرقيق لعام .8923
-4

طبقا للمادة  09من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،الجرائم ال تسقط بالتقادم.

 -1سارة طالب السهيل  ،األطفال ضحايا مافيا الرقيق األبيض و تجارة األعضاء.www.ammonneurs.net .
 -0ايمان عرفة  ،المركز القانوني و االجتماعي للرقيق بين الماضي المنقضي و الواقع المعاصر  ،دار الجامعة للطباعة و النشر  ،مصر ،
.0229
 -3أشكال الرقيق العصر الحدي .www.thementhmanitarian.org ،
 -4قاضي هشام  ،موسوعة الواائق الدولية المرتبطة بحقوق اإلنسان  ،دار المعين  ،الجزائر  ،ص .070
 -2عبد الفتاح بيومي حجازي  ،المحكمة الجنائية الدولية  ،دار الفكر الجامعي ،مصر ،0222 ،ص .427
 -1عبد الفتاح بيومي حجازي  ،المحكمة الجنائية الدولية  ،دار الكتب القانونية  ،مصر  ، 0227 ،ص .242
 -7ملف مرتزقة داعش و الحروب بالوكالة في المنطقة http://m2.youm7.com :
 -1الحروب بالوكالة هي حروب الحاضر و المستقبل  ،أخبار الخليج  ،العدد  ، 82312السبت  7مارس www.akhbar- ،0202
alkhaleej.com
 -9أحمد عبسي نعمة الفتالوي  ،تحريات العدالة الجنائية الدولية  ،الحرب بالوكالة ( )proxy warنموذجا.
 -82ملف المرتزقة من هم ؟ و كيف جندتهم الواليات المتحدة في حروبها الحديثة و ما هي القوانين التي تحكمهم  ،على الموقع :
http:/arabicpost.net
 -88رواب جمال  ،تجريم نشاط المرتزقة (جيوش الظل)  ،حوليات جامعة الجزائر  ، 8العدد  ، 30الجزء الثاني  ،جوان  ، 0281ص .801
 -80عمر سعد هللا  ،معجم مصطلحات القانون الدولي المعاصر  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ، 0227 ،ص .427/ 421
 -83نزار العنبكي  ،القانون الدولي اإلنساني  ،دار وائل  ،األردن  ، 0282 ،ص .071
 -84أرجع المادة  27من نظام روما األساسي.
 -82أرجع المادة  88من اتفاقية حقوق الطفل لعام .8919
 -81بشرى سليمان العبيدي  ،االنتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل  ،مدونة الحلبي الحقوقية  ،الطبعة األولى  ، 0282 ،ص .014
 -87سامية عجاز  ،الحماية القانونية لألطفال من التجنيد و االستعمال في النزاعات المسلحة  ،مجلة معارف  ،العدد  ، 7المركز الجامعي ،
البويرة  ،الجزائر  ،ديسمبر  ، 0229ص  13و ما بعدها.
 -81بشرى حسين سليمان العبيدي  ،مرجع سابق  ،ص .323 ، 304
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