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ىأ.م.د.ىآدمىدمّوانىذوابىالغروري
 جامعة تكريت –كمية القانون  

 

داخمية .. تتبناه قوى خارجية بالدعم إن الحرب األىمية ما ىي إال صراع قوى        
والتفعيل، مفيوميا لدينا أنيا تتمثل بالضد من كل حرب دولية. وىذه الحرب األىمية 
كانت سببًا عمى مر التأريخ في تالشي دول، وتكوين دول جديدة. بذلت جيود دولية 

لنساء جمة في تقنينيا ووضع أسس التقاتل فييا، بحجة حماية المدنيين من الشيوخ وا
واألطفال، وحماية الممتمكات الثقافية والدينية في أثناء تشوبيا. ولكننا نتعجب من 
إنعدام أي تشريع دولي يجرميا، ويعاقب عمى من يثيرىا، سوى تمك المحاوالت 
تباع أصول التحارب بين مقاتمييا.  الدولية الضعيفة في وضع أسس التقاتل فييا، وا 

عقابية التي تتناول ىذه الحروب وتحدد أوصافيا كما أن التشريعات الداخمية ال
القانونية، وتبين التكييف الجزائي فييا، ما ىي إال محددات لألوضاع الداخمية في 
ىذه البمدان، ُيغّمب فييا دور المشرع الذي يمثل السمطة في حمايتيا ودفاعيا عن 

نعداميا، وتحد يد مسؤولية ديمومتيا، وتفتقر نصوصيا إلى حاالت غياب السمطة وا 
مثيرييا جزائيًا. بالرغم من كل الجيود الفقيية التي تناولتيا، ولبيان ىذه الحاالت كان 

 بحثنا ىذا.
    
 
 

 ادلسؤوليت اجلزائيت عن إثارة احلرب األهليت 
 الطائفي واالقتتال
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    The civil war is only the internal power struggle .. adopted 
by external support and activation forces, we have the concept 
that it is deduced from all international war. And this was the 
cause of the civil war over history in the fading states, and the 
formation of new states. Has made great efforts in international 
codified and lay the foundations for fighting it, under the pretext 
of protecting civilians from the elderly, women and children, 
and the protection of cultural and religious property in the 
course of tainted. But we marvel at the lack of any international 
legislation criminalized and punished on the raised, only those 
weak international attempts to lay the foundations for fighting it, 
and follow the Warring assets among its fighters. The punitive 
domestic legislation that addresses these wars and determine 
the legal descriptions, showing HVAC penal where, what is the 
only determinants of the domestic situation in these countries, 
mainly the role of the legislator who represents power in the 
protection and defense of their durability, and lack texts to 
situations in the absence of authority and the lack of it, and to 
identify criminally responsible for both collaborators. Despite all 
the efforts of jurisprudence addressed, but a statement of these 
cases was discussed this. 
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 تـــــــادلقدم
تمر حياة الكثير من الشعوب بمصاعب جمة، منيا سياسية، إقتصادية، 
ثقافية، ولكن أصعبيا تمك التي تصيب كيان ىذه الشعوب، ووحدتيا وسالمة نسيجيا 
الذي ترتبط بو، فاألعداء بطبيعتيم يسعون إلى تفرقة أبناء الوطن الواحد، فيساندون 

قاوميم ويقف ضدىم. ويسعون من يتعاون معيم ويخدميم ضد الطرف اآلخر الذي ي
إلى إيجاد أي مفصل أو إختالف بين أبناء الشعب، سواًء أكان عنصريًا أم عرقيًا أم 
أثنيًا أم دينيًا أم حتى إختالفًا في الفكر الثقافي أو السياسي، ويدقون إسفين التفرقة 
والشذاذ بينيم، مستغمين طموحات خاطئة توجد لدى بعض الفئات عمى مختمف 

تيا في السيطرة عمى القرار الوطني أو البحث عن حقوق بعض الفئات أو مسميا
األقميات ويصل األمر إلى إقناع بعض المكونات إلى درجة التفكير باإلنفصال عن 
إقميم الدولة. ويحاول األعداء دائمًا دفع األطراف إلى اإلختالف وعدم التالقي عمى 

ياية غير محسوبة بمحاولة إثارة المصمحة الوطنية، وقد يتطور اإلختالف إلى ن
الحرب األىمية أو نشوبيا فعاًل. وىي كجريمة تناولتيا التشريعات الدولية بالتجريم 
أيضًا، فيما يسمى بالنزاعات المسمحة الداخمية، أو غير الدولية. كما تناولتيا 

 التشريعات العقابية الداخمية. 
غزو، لوجدنا أن الغزاة ومنذ ولو ِقسنا ما تقدم عمى الوضع في العراق بعد ال

قد وضعوا في سياساتيم التفريقية كل المقدرات  9/4/2003دخموىم إلى بغداد في 
لتحقيق الشرق األوسط الجديد، وعمدوا إلى تشكيل كل مفصل من مفاصل الدولة 
عمى أسس طائفية وعرقية، وشيدنا كمجتمع عراقي، منذ األيام األولى لمغزو منذ 

تى إعالن الرئيس الذي تاله أوباما لنياية الحرب أواخر سنة عيد بوش اإلبن وح
، أبشع سياسة مر بيا العراق عمى مدى تأريخو الممتد إلى سبعة آالف سنة، 2011

فُقِسمنا عمى أساس  من تقسيم كل شيء عمى أساس العرق أو الطائفة أو الدين.
لألكراد في  الدين إلى مسممين ومسيحيين وصابئة وأيزيديين، ثم جاءت وعودىم

شمال العراق باإلنفصال فرأينا أن وطننا مقسم عمى أساس قومي عرقي بين العرب 
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واألكراد، وظيور ما تسمى مناطق متنازع عمييا يعيش فييا العرب واألكراد عمى حد 
سواء منذ عقود من الزمان. مع مراعاة وعودىم لقوميات أخرى مثل التركمان والشبك 

 تتم إذا إستطاع الحصول عمى إقميم يحوي قوميتو. وكٌل ينادي أن حمايتو س
يعود الغزاة ويقسمون العرب فيما بينيم عمى أساس الطائفة الدينية بين السنة 
والشيعة، واعدين السنة بمجد يضنونو قد أفل، وواعدين الشيعة بمجد يضنونو آت. 

ائفية، عمدوا إلى وعندما لم يستطع الغزاة بعد كل ىذه التقسيمات الدينية والقومية والط
إستخدام مخططات جديدة وذلك بضرب الوحدة الوطنية التي إستطاعوا تفرقتيا بين 
أغمب السياسيين، ولكنيم لم يستطيعوا تحقيقيا بين أبناء عامة الشعب الواحد. 
وكمخطط جديد عمدوا إلى إثارة الحرب األىمية، لتفرقة الشعب أواًل ولضرب المقاومة 

ذا كانت الحرب األىمية بمعناىا التي أذاقتيم المرا ر اليومي في أغمب أنحاء العراق. وا 
العام تعني الصراع المسمح بين فريقين أو أكثر في أراضي دولة ما، تجري أحيانا 
بين جيش نظامي وميميشيات مسمحة، أو بين فصائل مسّمحة دينية أو قومية أو 

 ظامية. مذىبية تشتبك فييا ىذه الفئة المقاتمة مع القوات الن

في بعض األحايين تظير بمعنًى مغاير لمعناىا العام، خصوصًا في  نجدها
زمن الغزو، وذلك لغياب القوات النظامية لمدولة، فيي غالبًا ما تنشب بين فئات 
الشعب الواحد فيما بينيا، وليس ضد القوات الحكومية. ميما كان اإلختالف فيما بين 

الحرب األىمية كأي حرب بمعناىا العام،  ىذه الفئات عرقيًا أو دينيًا أو فكريًا. وتمتاز
وسواء أكانت ىذه األىمية في زمن الغزو أم غيره بالقسوة والعنف والتطرف وسقوط 
أعداد كبيرة من الضحايا بين األطراف المتقاتمة، بل وتشمل حتى األبرياء من 

فق المدنيين ممن ىم خارج نطاق الصراع. كما وتمحق الدمار بالبنية التحتية والمرا
  العامة.
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ولمتفصيل أكثر في إثارة الحرب األىمية كجريمة تصنفيا أغمب تشريعات 
القوانين العقابية ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخمي، نوضح في بحثنا ىذا 
الموقف التشريعي من الحرب األىمية في المبحث األول منو، معرجين فيو عمى 

وص خاصة تعاقب عمييا كجريمة دولية، الجيود التشريعية الدولية في وضع نص
وكذلك موقف التشريعات العقابية الداخمية منيا. ثم نتناول في مبحثو الثاني الموقف 

 الفقيي من جريمة إثارة الحرب األىمية. 
 

  األول ادلبحث
 ادلىقف التشريعي من احلرب األهليت.

يتعمد األعداء عادًة إلى إثارة بذور الفتنة والشقاق بين أبناء الوطن الواحد، 
وىذه سياسٌة قديمة إستخدمتيا الدول الغربية في غزواتيا اإلستدمارية عمى مر 
العصور، فبإستخدام مبدأ تجزئة الُمجزأ وتقسيم الُمقسم تسعى دول الييمنة العالمية 

األمريكية إلى تحقيق مآربيا الجديدة في السيطرة عمى الجديدة بقيادة الواليات المتحدة 
العالم. وُيظير الواقع أن إشعال الحروب األىمية فيما بين الشعوب الواحدة ىي 
السياسة األمريكية الجديدة في تحقيق مصالحيا في فرض السياسات التي تخدميا 

 ىي وحمفاؤىا. 

البشرية بحروب  والحرب األىمية ليست صنيعة العصور الحديثة فقد مرت
داخمية فيما بين الممالك واألمراء في التنازع عمى السمطة أو لتمرد أجزاء من الدولة 
وخروجيا عن سطوة السمطان الحاكم. وقد شيدت القرون الماضية حروبًا أىميًة عدة 
متدت  منيا الحرب األىمية اإلسبانية، والحرب األىمية األفغانية بعد الغزو السوفيتي وا 

والكمبودية سنة  1974غزو األمريكي ولحد اآلن. والحرب األنغولية سنة حتى ال
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نتصار الخمير الحمر. والحرب الرواندية  (1) 1975 بعد نياية الغزو عمى فيتنام وا 
. وغيرىا من الحروب األىمية التي مرت بيا 1990بين قبيمتي اليوتو والتوتسي سنة 

التي إنتيت بتقسيم ىذه الدولة وزواليا.  (3). والحرب اليوغوسالفية (2)قارة أفريقيا 
، 1991–1975عامًا ما بين  15وعربيًا الحرب األىمية المبنانية التي إستمرت 

والحرب فيما بين الصوماليين التي يستمر إشتعاليا لحد اآلن، والحرب فيما بين 
ستقالل الجنو  ب السودانيين منذ أواسط الخمسينيات إلى أن إنتيت بتقسيم البالد وا 

، وشيد العراق أيضًا في سبعينيات القرن الماضي حربًا  2011بدولة جديدة سنة 
 أىمية مع األكراد في الشمال.

إثارة حرب أىمية بين العرب  2007–2005وقد حاول الغزاة في السنوات 
فيو عمى أساس مذىبي بين السنة والشيعة ذىب خالليا األلوف من الضحايا بين 

كن بمطف من اهلل أواًل، ولحكمة رجال الدين ووقفة رجال قتيل وميجر ومتضرر، ول
ن كانت جروحيا لدى البعض لم  العشائر ثانيًا، أفسدت نوايا الغزاة في إثارتيا، وا 

 تندمل إلى اآلن.

ولبيان الموقف القانوني من ىذه الحرب نقسم مبحثنا إلى مطمبين نوضح  
نزاعات المسمحة الداخمية، ونوضح في أوليما الجيود التشريعية الدولية في مكافحة ال

 في ثانييما موقف التشريعات العقابية الداخمية منيا. 

                                                           

، جررو  1ط –موجر  الحرروب  –عن الحرب األهلٌة فً كمبودٌا ٌنظرر: د  فردرٌرم موقرو   -1
 وما بودها  68، ص 1996لبنان  –بر ، طرابل  

 عن الحروب األهلٌة فً أفرٌقٌا ٌنظر:  -2
          - Christine Jojarth – Crime, War, and Global Trafficking 

"Designing International Cooperation" – First published, 
Cambridge University Press, Cambridge, UK 2009, P. 4.  

 عن الحرب األهلٌة فً ٌوغسالفٌا السابقة ٌنظر:  -3
- Jeffrey S. Morton and other's – Reflections on the Balkan Wars 

"Ten Years After the Break-Up of Yugoslavia" – First published, 
Palgrave Macmillan, New York 2004, P. 3 and beyond.  
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ىاألولىالمطلب
ىالجهودىالدولوةىفيىتقنونىالموادىالخاصةىبالحربىاألهلوة.ى

لم تفتأ الجيود القانونية عمى المستوى الجنائي الدولي في تناول إثارة الحرب 
األىمية بالتجريم، بوضع نصوص عقابية يطال أثرىا كل ما يخص ىذه الحرب، 
بالنظر لكونيا حربًا بين أبناء مجتمع واحد أواًل. وألنيا ُتخّمف عادًة من الدمار بين 

ى آثار أي حرٍب أخرى فيما لو كانت ضد عدو أفراد المجتمع المتحارب، ما يزيد عم
 خارجي. 

ورد بالمادة   Guerre Civilأن تعريفًا لمحرب األىمية (1)ويفيد البعض 
بأنيا: الحرب التي تكون داخل دولة ما، بين  1863( من تعميمات ليبر لسنة 150)

لبمد إثنين أو أكثر من األطراف )أو األحزاب(، يسعى كل طرف فييا لمسيطرة عمى ا
ن كانت  جميعًا ويدعي أنو األحق بذلك. ونضيف أن ىذه المادة في تعميمات ليبر وا 
قد عرفت الحرب األىمية ولكنيا لم تحدد عقابًا عمييا، ألن ىذه التعميمات تعريفية في 

 أغمب فقراتيا وليست نصوصًا جزائيًة لمعقاب.  
إن الفارق الرئيس بين الحرب األىمية وبين الحرب الدولية، ىو أن أطراف 
النزاع المسمح في الحرب الدولية يكونون من بين الدول أعضاء الجماعة الدولية، 
حائزين لألىمية القانونية الدولية، بمعنى أنيا تجري دائمًا بين دول ذات سيادة، بينما 

ىمية ىذا الوصف. ولكن اإلعتراف بالثوار ال يكون لمطرف الثائر في الحرب األ
كطرف محارب يؤدي إلى تحوٍل في طبيعة الحرب األىمية، وأنو من خالل ذلك 
اإلعتراف يتبوأ الثوار مركزًا دوليًا، ومن ثم فإنيم يعاممون في حدود معينة، كما لو 
كانوا من الخاضعين لمقانون الدولي. ولذلك فإن أبرز اآلثار التي تترتب عمى 

                                                           

1- ABL – SAAB (R.) – Droit Humaitaire et conflits internes – E. A, 
Pe’done, Paris 1986, P. 19. 

أطروحة دكتوراه،  –حماية المدنيين في النزاعات المسمحة غير الدولية  –ذكرىا: خالد سممان جواد 
. 19، ص 2005جامعة بغداد  –كمية القانون   
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اإلعتراف بالثوار كطرف محارب، ىو تطبيق قانون الحرب في العالقة بين طرفي 
وقد تناول فقياء القانون الدولي مفيوم النزاع المسمح الداخمي من خالل  (1)اإلشتباك.

النظر في أسباب ىذه النزاعات، وبدأ بعض المحامين الدوليين محاولًة لتعريف 
 بعض جوانب ىذه النزاعات.مفيوم النزاع المسمح الداخمي وتنظيم 

ففـــي المؤتمر الدبموماســــي لقوانين الحرب الحديثة الذي عقد في جنيف سنة 
إعتمد التمييز في اإلشارة إلى النزاعات المسمحة الدولية لتحل محل المفيوم  1949

القديم لمحروب فيما بين الدول، والنزاعات المسمحة الداخمية لتحل محل المفيوم القديم 
حروب األىمية. وتم وضع تعريف محدد لمنزاعات المسمحة غير الدولية. وقبل عقد لم

ىذا المؤتمر وعمى مر التأريخ، كان من المتفق عميو أنو من الحقوق السيادية لكل 
حكومة في الحفاظ عمى السمطة والنظام الداخمي أن تعاقب المتمردين وفقًا لقوانينيا 

د معالم فئة الصراع ضد الحكومة لبيان ما إذا كان الجزائية. وتبدو األىمية في تحدي
القانون الدولي قاباًل لمتطبيق عمى ىذا الصراع. وىذا األمر مازال من المشاكل 

  (2)المثيرة لمجدل في النزاعات المسمحة الداخمية.
وفي نياية المطاف وكنتيجة قانونية لممؤتمر الدبموماسي في جنيف جاء 

( المشتركة بين 3الداخمية في صك دولي بنص المادة )تنظيم النزاعات المسمحة 
وتنطبق ىذه المادة عمى حاالت النزاعات الداخمية أي الحروب  (3)اإلتفاقات األربع.

األىمية، وما تولده من إستخدام العنف فيما بين المتحاربين. وتؤكد صراحًة عمى 
حماية ألولئك الذين لم مراعاة الحقوق األساسية لممدنيين، وتطبيق الحد األدنى من ال

يشاركوا في العمميات العدائية. وتحرص عمى تقديم العالج لممرضى والجرحى وعدم 

                                                           

المقاومة الشوبٌة المسلحة فً القانون الدولً الوا ، مع إشارة  –ٌنظر:  د  صالح الدٌن عامر  -1
، 1977دار الفكر الوربً، القاهرة  –ة الفلسطٌنٌة خاصة إلى أس  الشرعٌة الدولٌة للمقاوم

  58ص  – 57ص 
2- Eve La Haye – War Crimes in Internal Armed Conflicts – First 

published, Cambridge University Press, New York 2008, P. 5. 
3- Lindsay Moir – The Law of Internal Armed Conflict – Cambridge 

University Press, UK 2004, P. 39. 
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التمييز في معاممة ىؤالء جميعًا. وتحظر عمى وجو التحديد العنف وكل مساس 
بالحياة والسالمة الجسدية من أعمال القتل والتشويو والمعاممة القاسية والتعذيب، وأخذ 

إلعتداء عمى الكرامة الشخصية، السّيما المعاممة الميينة والحاطة بالكرامة. الرىائن وا
وتحظر إصدار أحكام اإلعدام من دون محاكمة سابقة، وتوجب في ىذه القرارات 
صدورىا من محكمة مختصة قانونًا ومشكمة بيذا الشأن. وتكفل جميع الضمانات 

  (1)واإلتفاقي.القضائية المعترف بيا في القانون الدولي العرفي 

أول فرصة لمدول عمى حد سواء  1949وقد كان المؤتمر الدبموماسي لسنة 
عتماد الموضوعية في القانون المعمول بو  لمنظر في قضية النزاع المسمح الداخمي وا 
في مثل ىذه النزاعات. وفيو إتفقت غالبية الدول عمى ضرورة إعتماد بعض القواعد 

الداخمية، ولكن أصبح من الواضح أن ىذه اإلتفاقات لم التي تنظم النزاعات المسمحة 
تطبق في المستقبل بصرف النظر عن طبيعة الصراع بالنسبة لمعظم المشاركين 

                                                           

 قنظر نصوص اإلقفاقٌة:  -1
- Comité international de la Croix-Rouge – Mieux Faire Respecter 

Le Droit International Humanitaire Dans Les Conflits Armes Non 
Internationaux – Genève 2008, P. 7. 

المشقركة بٌن إقفاقات جنٌف على: )فً حالة قٌا  نزاع مسلح لٌ  له طابع  3إذ قنص المادة   
دولً فً أراضً أحد األطراف السامٌة المقواقدة ٌلقز  كل طرف فً النزاع بأن ٌطب  كحد أدنى 

ًة فً األعمال الودائٌة، بمن فٌه  أفراد األشخاص الذٌن ال ٌشقركون مباشر -1األحكا  القالٌة: 
القوات المسلحة الذٌن ألقوا عنه  أسلحقه ، واألشخاص الواجزون عن الققال بسبب المرض أو 
الجرح أو اإلحقجاز أو ألي سبب آخر، ٌواملون فً جمٌع األحوال مواملًة إنسانٌة، من دون أي 

لموققد، أو الجن ، أو المولد أو الثروة أو قمٌٌز ضار ٌقو  على الونصر أو اللون، أو الدٌن أو ا
موٌار مماثل آخر  ولهذا الغرض، قحظر األفوال القالٌة فٌما ٌقول  باألشخاص المذكورٌن أعاله، 

اإلعقداء على الحٌاة والسالمة البدنٌة، وبخاصة  -وقبقى محظورة فً جمٌع األوقات واألماكن: أ
اإلعقداء على  -أخذ الرهائن  جــ -القاسٌة، والقوذٌب  بالققل بجمٌع أشكاله، والقشوٌه، والمواملة 

إصدار األحكا  وقنفٌذ  -الكرامة الشخصٌة، وعلى األخص المواملة المهٌنة والحاطة بالكرامة  د
الوقوبات من دون إجراء محاكمة سابقة أما  محكمة مشكلة قشكٌالً قانونٌاً، وقكفل جمٌع الضمانات 

ٌجمع الجرحى والمرضى وٌوقنى به   وٌجوز  -2شووب المقمدنة   القضائٌة الالزمة فً نظر ال
لهٌئة إنسانٌة غٌر مقحٌزة، كاللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر، أن قورض خدماقها على أطراف 
النزاع  وعلى أطراف النزاع أن قومل فو  ذلم عن طرٌ  إقفاقات خاصة، على قنفٌذ كل األحكا  

ً قطبٌ  األحكا  المققدمة ما ٌؤثر على الوضع القانونً األخرى من هذه اإلقفاقٌة  ولٌ  ف
 ألطراف النزاع   



 مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية 
 مجلة علمية دورية محكمة 

 (22دد )ــــالع( 6ة )ـالسن
 1435شعبان  – 2014حزيران 

 

 أ.م.د. آدم سميّان ذياب الغريري

 

81  

 

 

أنفسيم، وكان من الضروري أن يحدد بدقة السياق الذي سوف يتعين عمى الدول أن 
العظمى من تطبق فيو ىذه القواعد. وواقع األمر لم يكن مقبواًل بالنسبة لألغمبية 

( المشتركة في 3وبعد المادة ) (1)الدول ألي تدخل يمس الحفاظ عمى النظام الداخمي.
( من مشروع قانون الجرائم ضد السالم وأمن 2/5إتفاقات جنيف. أشارت المادة )

الذي أعادت صياغتو المجنة الدولية لمقانون الدولي التابعة  1954البشرية لسنة 
أن أي تدخل من جانب سمطات دولٍة ما، أو الشروع في ، 1996لألمم المتحدة سنة 

تشجيع أنشطة مدروسة إلثارة الفتنة في دولة أخرى، أو إستخدام إمكانات الدولة 
  (2)لمقيام بأنشطة منظمة إلثارة الفتنة في دولة أخرى. يعد جريمة ضد السالم.

ة ( المشتركة في إتفاقات جنيف لسن3عامًا من تطبيق المادة ) 25وبعد 
، أثبتت الحاجة إلى التعديل الواضح في بعض القواعد التي تحكم النزاعات 1949

ستمرت المشاورات بين خبراء الحكومة السويسرية وممثمي المجنة  المسمحة الداخمية. وا 
، الذين أكدوا عمى الحاجة الممحة إلى تعزيز 1971الدولية لمصميب األحمر منذ سنة 
غير الدولية وتطوير القانون الدولي اإلنساني  حماية ضحايا النزاعات المسمحة

المطبق في ىذه الحاالت وتم بالتالي إعتماد قراٍر لتحسين المواد الخاصة بذلك، وبعد 
عدة مؤتمرات لمخبراء الحكوميين وممثمي المجنة الدولية، صيغ البروتوكوالن 

المطبق في اإلضافيان في المؤتمر الدبموماسي لتطوير القانون الدولي اإلنساني 
. وصدر عنيا 1977-1974النزاعات المسمحة، والتي عقدت في جنيف لمفترة 

       الممحق بإتفاقات جنيف الصادرة  1977بروتوكول سنة  البروتوكول الثاني )
 (3)، والمتعمق بحماية ضحايا النزاعات المسمحة غير الدولية(.12/8/1949في 

                                                           

1- Eve La Haye – Op Cit – P. 7 . 
2- La Commission du Droit International – Projet de Code des Crimes 

Contre la Paix et la Sécurité de l’Humanité (1954) – deuxieme partie, 
vol. II,1996, Nations Unies 2005, P. 270. 

3- Lindsay Moir – Op Cit – P. 89. 
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أكثر من الحروب الدولية بسبب  إن الحروب األىمية ُتخمف نسبيًا آالماً 
طابعيا المنطوي عمى الحقد والضراوة. وبالنسبة لمحرب األىمية، فال يوجد في القانون 
الدولي اليوم، لسوء الحظ، إال قواعد أقل لتنظيم السموك في النزاعات الداخمية، التي 

م الحرب تعّدىا العديد من الدول جزًء من تشريعيا الداخمي، ولذا تكون قائمة جرائ
الذي يتضمن قواعد أساسية  1977فييا أقصر. فالبروتوكول اإلضافي الثاني لسنة 

لمسموك في النزاعات الداخمية، ال توجد فيو أحكام عن المسؤولية الجزائية، وتأثير 
جرائم الحرب في القانون العرفي ليس واضحًا بالنسبة لمثل تمك الحروب كما ىو 

وال تعّد اإلضطرابات والتوترات الداخمية مثل الشغب  (1)بالنسبة لمحروب الدولية.
وأعمال العنف وغيرىا من األعمال المماثمة األخرى من قبيل النزاعات المسمحة، 

من البروتوكول اإلضافي الثاني  1/2دوليًة أو داخمية. وىذا ما نصت عميو المادة 
دولية. مما يعني المطبق عمى النزاعات المسمحة غير ال 1977إلتفاقات جنيف لسنة 

أن جميع المتورطين بيذه األعمال ال يتمتعون بصفة المحاربين لكي تنطبق عمييم 
الحماية في حالة وقوعيم بقبضة السمطات بوصفيم أسرى حرب. بل تنطبق عمييم 

  (2)النصوص الجزائية حسب تشريعات بالدىم.
ا يمكن أن وبالنظر لمطابع القانوني الذي تتضمنو النزاعات المسمحة، فإني

يتغير وصفيا من نزاعات داخمية أو حروب أىمية إلى صفة النزاعات المسمحة 
الدولية، بمجرد توافر الدليل القاطع عمى تورط دولة أجنبية في األعمال العدائية 

لذلك تعدُّ محكمة العدل  (3)الموجية مع طرف ضد اآلخر في الحروب األىمية.
 إثارة حرب أىمية في دولة أخرى بشرطين:الدولية أي دولة أجنبية مسؤولة عن 

                                                           

قرجمة  –جرائ  الحرب "ماذا ٌنبغً على الجمهور مورفقه"  –ٌنظر: لورن  فلشر وآخرون  -1
  28، ص 2003األردن  –، أزمنة للنشر والقوزٌع، عمان 1غازي مسوود، ط

موسوعة إقفاقٌات القانون  –الواحد قنظر نصوص البروقوكول: شرٌف عقل  ومحمد ماهر عبد -2
منشورات  –الدولً اإلنسانً "النصوص الرسمٌة لإلقفاقٌات والدول المصدقة والموقوة" 

  414ص ، 2002اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر، القاهرة 
3  - Yoram Dinstein – War, Aggression and Self-Defence – Third Edition – 

Cambridge University Press, Cambridge, UK 2004, P. 8. 
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 إذا كان أحد أطراف النزاع عمياًل لمدولة األجنبية. - أ
 (1)إذا كانت ىذه الدول األجنبية تأمر أحد األطراف بأعمال معينة.  - ب

في نياية الجيود الدولية لوضع نصوص قانونية تنظم حاالت النزاعات  ونرى
، 1949ات جنيف األربع لسنة المسمحة الداخمية، أن ىذه النصوص في إتفاق

، وحتى نصوص نظام روما لسنة 1977ونصوص البروتوكولين الممحقين بين لسنة 
الذي أنشا المحكمة الجنائية الدولية، لم تضع تعريفًا محددًا ليذه النزاعات.  1998

كما أن ىذه النصوص تواجو عقبات في التطبيق، لسيطرة أغمب الدول عمى شؤونيا 
جيا في دفع أي تدخل خارجي يمس سيادتيا. إال من كان منيا الداخمية، وحج

بموقف العداء لدول الييمنة الكبرى كالواليات المتحدة األمريكية، التي تستغل مثل 
ىذه األوضاع في الدول التي ليا مآرب فييا، حجًة لمتدخل بشؤونيا، وليس لحماية 

ا كيف أن الغزاة األمريكان في أننا شيدن وتأكيدًا لرأيناالمدنيين كما يشاع غالبًا. 
العراق، كانوا من المؤججين لمحرب األىمية بين العراقيين، دفعًا منيم لتحقيق 
طموحاتيم بتقسيم ىذا البمد. وجعمو دويالت صغيرة متناحرة فيما بينيا. وىو ما تريد 
اإلمبريالية العالمية تحقيقو في دول المنطقة جمعاء، لتحقيق حمم الشرق األوسط 

جديد. وننتقل إلى المطمب الثاني من مبحثنا ىذا، لبيان موقف التشريعات العقابية ال
 الداخمية من ىذه الجريمة.

ىىالثانيىالمطلب
ىموقفىالتذروعاتىالعقابوةىالداخلوةىمنىإثارةىالحربىاألهلوة.

محاولة الغزاة ومن يساندىم في تنفيذ أجنداتيم  2003أثار غزو العراق سنة 
الخارجية التي جاءوا بيا لتفتيت المحمة الداخمية لمشعب، لينتج ىذا التفتيت في نياية 
مطافو مشروع التقسيم الذي تيدف إليو دول الييمنة، لتحقيق مخططاتيا في الشرق 

و جاء لتحقيق الخطط المرسومة منذ عشرات األوسط الجديد. وىذا الغزو في أساس

                                                           

  304ص  –مصدر ساب   –ٌنظر: لورن  فلشر وآخرون  -1
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السنين. لضرب العراق أواًل كقوة عربية في المنطقة، ومن بعده تفتيت الدول األخرى 
إلعادة ترسيم منطقة الشرق األوسط عمى شكل دويالت صغيرة، يكون تركيبيا عمى 
أساس طائفي، وزرع بذور الفرقة والشقاق بينيا كي تبقى متناحرة متصارعة، 

 إلضافة إلى أسبابو العقائدية واإلقتصادية. با
لذلك نعمد في ىذا المبحث إلى إيضاح موقف التشريعات العقابية الداخمية 
من جريمة إثارة الحرب األىمية، بعد أن بينا فيما سبقو أن الحرب األىمية جريمة 

انت تمس الكيان الدولي، وليس الكيان الداخمي لمدول فحسب. ولكن الجيود الدولية ك
متوانية لحد اآلن في وضع تشريعات خاصة لتجريم الحرب األىمية، أو النزاعات 
المسمحة الداخمية كما يسمييا الفقو الدولي. وما داللة ذلك إال ألن قوى الييمنة ال 
تريد وضعيا ضمن دائرة التجريم ألنيا، أي أن الحرب األىمية، أصبحت إحدى 

في ضرب الدول التي تكون بموقف المواجية  السياسات التي تستخدميا دول الييمنة
لذلك إال  وما رؤياناضدىا. فمم تنتج المؤتمرات الدولية حتى تعريفًا لمحرب األىمية، 

كتعمدىا عدم تعريف جريمة اإلرىاب، وجريمة العدوان، ألن ىذه الجرائم مادامت ال 
دائمًا تمس مصالح الدول العظمى، وىي كأدوات تستخدميا ضد غيرىا، فيي تقف 

ضد كل جيد يحاول تقنينيا، ألن نتيجة ىذا التقنين تؤدي بالمحصمة النيائية إلى 
المساس بمصالحيا، وتؤدي إلى مساءلة دول الييمنة عن إرتكاب ىذه الجرائم. وال 

قوات الغزو األمريكية عن  مساءلةنجد أي نص تشريعي دولي يمكننا عن طريقو 
اق. بكل ما سببتو ىذه اإلثارة من جرائم تكبدىا جريمة إثارة الحرب األىمية في العر 

 الشعب فيما بين طوائفو. 
فمما ال شك فيو، أن الدول تحرص، كقاعدة عامة، عمى حماية األمن العام 
وتأمين سالمة المجتمع. وتفرد جميع القوانين الجزائية ولربما من دون إستثناء، 

ء إلى وحدتو الوطنية. ولعل نصوصًا تحرم األفعال التي تنال من المجتمع أو تسي
أخطر األعمال التي تيدد سالمة الدولة ووحدتيا اإلقميمية، تمك التي تستيدف إثارة 
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نييار األنظمة السياسية  (1)حرب أىمية أو إقتتال طائفي. وتثير الحروب األىمية وا 
والدكتاتوريات الوحشية، مشاكل جمة بالفترات اإلنتقالية لمصراع في ضمان الحقوق 

  (2)األساسية لألفراد.
وقد أولت التشريعات المختمفة إىتمامًا خاصًا في الحد من ىذه الجريمة، 

، تنص 1930الي النافذ لسنة فأغمظت في العقاب عمى مرتكبييا، فالقانون اإليط
( منو بمعاقبة كل من يقوم بفعل مباشر إلثارة الحرب األىمية فوق 286المادة )

اإلقميم اإليطالي بالسجن المؤبد. وقد شدد المشرع اإليطالي العقوبة إلى اإلعدام 
عندما تتحقق النتيجة، أي وقعت الحرب األىمية التي سعى الجاني إلييا. وتمتد 

( من قانون العقوبات اإليطالي لسنة 252لتشريع في إيطاليا إلى المادة )جذور ىذا ا
والقانون  1859( من القانون السرديني اإليطالي لسنة 157"الممغى" والمادة ) 1889

. فكل ىذه القوانين جرمت أي فعل مباشر يمكن 1853التوسكاني المعاصر لو سنة 
األفعال التي تترتب عمييا، ومنيا  أن يؤدي إلى إثارة الحرب األىمية، وحددت بعض

جرائم التخريب والسمب والنيب والقتل التي تقع فوق األراضي االيطالية من جرائم 
 (3)النظام العام. 

ومن بين القوانين األخرى التي تضم نصوصًا مماثمة، القانون البمجيكي  
رب أىمية، ( بتجريم األفعال التي تيدف إلى إثارة ح124الذي لم يكتف في مادتو )

إنما كرر ذات العقاب لمن يحث المواطنين عمى حمل السالح ويستعدي بعضيم 
عمى البعض اآلخر. وبمقتضى القانون البمجيكي، تعد الحرب األىمية قائمة عندما 
يتحقق أمران: أوليما اإلعتداء، وثانييما التآمر، بمعنى أن دائرة التجريم واسعة. 

عمى اإلقتتال أو تسميح المواطنين أو حمميم عمى  فاالعتداء يتحقق بمجرد التحريض

                                                           

دار  –الجرائ  الماسة بأمن الدولة الداخلً "دراسة مقارنة"  –د  سود إبراهٌ  األعظمً  -1
  119، ص 1989الشؤون الثقافٌة الوامة، بغداد 

2-Christian Nadeau – Responsabilité Collective, Justice Réparatrice 
et Droit Pénal International – Université de Montréal 2006, P. 2. 

  119ص  –مصدر ساب   –الجرائ  الماسة بأمن الدولة الداخلً  –ٌنظر: د  سود إبراهٌ  األعظمً  -3
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رفع السالح، أما التآمر بالمفيوم الذي عناه المشرع البمجيكي، فميس من شروطو 
وقوع فعل من أفعال اإلعتداء، إنما يكفي إتخاذ قرار من شخص أو أشخاص لمسعي 

 (1)إلى إثارة حرب أىمية، وأن يدخل ذلك ضمن التييئة أو التحضير لمتنفيذ.
( من قانون العقوبات 91في المادة ) 1832وقد نص المشرع الفرنسي سنة  

عمى المحاولة التي تيدف لمتحريض عمى الحرب األىمية بتسميح أو دفع المواطنين 
إلى التسمح ضد بعضيم البعض، سواء لمقيام بأعمال تخريب أو قتل أو نيب في 

دام. لكن المشرع الفرنسي ألغى منطقة واحدة أو في عدة مناطق، وعاقب عمييا باإلع
 (2).4/6/1960تعبير )الحرب األىمية( في قانون 

فاإلعتداء في جريمة إثارة الحرب األىمية أو )الفتنة(، يقوم بصورة األعمال 
التنفيذية التي تؤدي حااًل ومباشرًة إلى إتماميا، ويستوي بعد ذلك أن تتم ىذه الجريمة 

وال يغير من األمر شيئًا إنتماء المقتتمين إلى حزب  (3)أو أن تبقى في إطار الشروع.
واحد أو أحزاب متعددة. كما ال ييم إنتماؤىم إلى طبقة إجتماعية معينة. أو طائفة 
معينة، فالحرب األىمية، صراع مسمح ضمن إقميم دولة ما بين المواطنين أنفسيم أو 

راف المتصارعة، أو بين بعضيم وبين قوات الدولة التي قد تتولى حماية أحد األط
وتطبيق قوانين الجزاء العادية من المحاكم  (4)تسعى إلستعادة النظام واإلستقرار.

يسمح عادًة بتدارك الحرب األىمية، وذلك بخنق المؤامرات ومنع األعمال التخريبية 
 (5)التي تؤدي إلى والدتيا، بمعاقبة المتمردين بعد القضاء عمى التمرد.

                                                           
ص  –المصدر الساب   –الدولة الداخلً  الجرائ  الماسة بأمن –ٌنظر: د  سود إبراهٌ  األعظمً  -1

120  
بارٌ   –، منشورات عوٌدات، بٌروت 1قرجمة أحمد البدو، ط –الحرب األهلٌة  –شارل زورغبٌب  -2

   26، ص 1981
الجزء األول )الجرائ  الواقوة  –شرح قانون الوقوبات، القس  الخاص  –ٌنظر: د  عبد القادر الشٌخ  -3

  128، ص 2007ٌرٌة الكقب والمطبوعات الجاموٌة، جاموة حلب على أمن الدولة  ( ، مد
  122ص  –مصدر ساب   –الجرائ  الماسة بأمن الدولة الداخلً  –ٌنظر: د  سود إبراهٌ  األعظمً  -4
   22ص  –مصدر ساب   –شارل زورغبٌب ٌنظر:  -5
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يمة إثارة الحرب األىمية، ال تقف عند حد إثارة إن صور النشاط في جر 
الكراىية أو اإلحتقار ضد طائفة من الناس، أو بث بذور الحقد ومشاعر العداء، أو 
تأليب الشعب ضد بعض الطوائف اإلجتماعية، إنما تتجاوز ذلك لتصل إلى مستوى 

وح تزويد الفئات بوسائل الحرب واإلقتتال، بعضيم ضد البعض اآلخر، أو بث ر 
 النزاع بَحثيم عمى ارتكاب أعمال التقتيل والنيب. 

وتمجأ بعض أطراف النزاع في الحرب إلى األىمية إلى عمميات السمب والنيب       
وعند البحث في التشريعات  (1)من األموال الخاصة والعامة... لسد إحتياجيا لمتمويل.

عند إشارتيا إلييا وأغمبيا  العقابية العربية نجدىا تكاد تكون متفقة في صور الجريمة
 حددتيا بثالث صور ىي: 

تسميح المواطنين. ويتم ذلك إما بتوزيع السالح عمييم بصورة مباشرة، أو  -أواًل :
 تقديم المال ليم لشرائو.

 حمميم عمى التسمح. وتتم ىذه الصورة بحالتين إما باإلقناع أو القوة. -ثانيًا :
زرع بذور الشقاق والفرقة بينيم. وتتم ىذه الصورة بحاالت عدة منيا حثيم  -ثالثًا :

عمى اإلقتتال الطائفي، أو َحثيم عمى القتل أو التخريب بمناطق معينة ضد أخرى، 
 أو أي صورة تؤدي إلى تيييج مشاعر الفرقة والشتات. 

مية في قوانين وقد أشارت إلى ىذه الصور الثالثة لجريمة إثارة الحرب األى
( مغربي. بينما تسمييا 201( عراقي، والفصل )195العقوبات العربية، المادة )

بعض التشريعات جرائم الفتنة ونصت عمى الصور الثالثة فييا نصوص المواد، 
( لبناني، الذي عمق العمل بالنصوص 308( أردني، )142( سوري، )298)

. في حين أشار المشرع اليماني 11/1/1958الخاصة بجرائم الفتنة وفقًا لقانون 
( إلى الصورتين األولى والثانية، ولم يشر إلى الصورة الثالثة منيا. 132/6بالمادة )

( تونسي إلى الصورتين الثانية والثالثة، ولم يشر إلى األولى. 72بينما أشار الفصل )

                                                           

"خٌارات وقحركات"  الموارد الطبٌوٌة والنزاعات المسلحة –إٌان بانون وبول كولٌبر ٌنظر:  -1
  24ص ، 2005األردن  –، المطبوة األهلٌة، عمان 1ط –
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( 130تين )( جزائري إلى الصورة الثالثة فقط. بينما جاء نص الماد84وتشير المادة )
( ليبي، عامًا بالعقاب عمى أي فعل غايتو إثارة حرب أىمية. 203عماني، و)

ويضيف إلييا المشرع الميبي أي فعل يؤدي إلى تفتيت الوحدة الوطنية أو السعي 
لمفرقة بين المواطنين. وفي ىذا إشارة إلى الصورة الثالثة. ولم نجد في قانون 

إثارة الحرب األىمية فيما بين فئات الشعب. العقوبات المصري أي مادة تشير إلى 
إن المسؤولية  (1)وحذا حذوه المشرعون اإلماراتي والبحريني والسوداني في ذلك. 

الجزائية التي تبنى عمى اإلدراك وحرية اإلختيار تظير واضحة في التقنينات التي 
لتي تظير جميًا أشرنا إلييا في مبحثنا ىذا، من خالل التشريعات الدولية والداخمية، وا

دراك المجرم الذي يحاول إثارة جرائم الحرب األىمية واإلقتتال الطائفي. وبعد  إرادة وا 
تطرقنا إلى الموقف التشريعي من الحرب األىمية، الذي أوضحنا فيو الجيود الدولية 
في تقنينيا، وكذلك النصوص العقابية الداخمية التي تعدىا جريمة تعاقب عمييا. ننتقل 

 لمبحث اآلتي من بحثنا ىذا لبيان آراء الفقو من ىذه الجريمة.إلى ا
 
 
 
 
 
 

                                                           

المعدل،  1969لسنة (  111)تنظر قوانين العقوبات العربية: قانون العقوبات العراقي رقم  -1
 148المعدل، قانون العقوبات السوري رقم  1962لسنة  11.99القانون الجنائي المغربي رقم 

، قانون العقوبات المبناني رقم 1960لسنة  16العقوبات األردني رقم ، قانون 1949لسنة 
، قانون العقوبات التونسي 1994لسنة  12، قانون العقوبات اليماني رقم 1943لسنة  340

، قانون 1966لسنة  156، قانون العقوبات الجزائري رقم 1913المسمى المجمة الجزائية لسنة 
، قانون العقوبات 1930، قانون العقوبات الميبي لسنة 1974لسنة  7الجزاء لسمطنة عمان رقم 

، قانون 1987لسنة  3المعدل، قانون العقوبات اإلماراتي رقم  1937لسنة  58المصري رقم 
 .1991المعدل، القانون الجنائي السوداني لسنة  1976لسنة  15العقوبات البحريني رقم 
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 ادلبحث الثاني
 ف الفقهي يف مفهىم احلرب األهليتادلىق

إن الحرب األىمية تثير الكثير من الجرائم سواًء كانت مجرمًة عمى مستوى 
التشريع الوطني أو الدولي، فيي في الجانب الدولي تثير إرتكاب جرائم اإلبادة 
الجماعية، والجرائم ضد اإلنسانية، ولكنيا ال يمكن بأي حال أن تثير جرائم الحرب، 

قيام إحدى الدول أو بعضيا بإعانة أحد إال في حال تطورىا إلى نزاع مسمح دولي ب
األطراف عمى اآلخر، فمنذ ىذه المحظة التي تم فييا التدخل الخارجي في ىذه 

 الحرب، يمكن أن يسأل المرتكبون عن جرائم حرب. 
بينما عمى المستوى الداخمي فالحرب األىمية تعطي العصابات اإلجرامية 

ن، كما تسبب جرائم التيجير القسري، نشاطًا وفعالية لغياب األمن وفقدان السمطا
وُتحدث كأي حرب كل الجرائم األخرى من قتل وتعذيب وخطف وسرقات.. إلخ 

 بمختمف أنواع الجرائم التي تسببيا األزمات.
وميزة ىذه الحرب أنيا بين طرفين ينتميان لشعب واحد، دولة واحدة، وأي 

لي. ولكن ما يميز الحرب تدخل خارجي يخرجيا من نطاق النزاع الداخمي إلى الدو 
األىمية في األوقات التي تخرج فييا الدول من الحروب من غيرىا من الحروب 
األىمية األخرى، ىو أنو ما من حكومة توجو ضدىا، ألن أغمب حاالت حدوثيا 
تكون بين مجموعٍة من الشعب وبين الحكومة، وعند الغزو العسكري غالبًا ما تكون 

، 2003مة. وقياسنا ما حصل في العراق بعد الغزو سنة البالد في حالة الالحكو 
ففي حالة ىذا الغزو كانت اإلثارة في الحرب األىمية موجيًة بين طوائف الشعب، ال 
ن كانت ىذه  بينو وبين الحكومة كما يحدث في أغمب الحروب األىمية األخرى، وا 

ه الحالة األخيرة الحالة يمكن حدوثيا في غير زمن الغزو، ولكنيا في زمنو تظير بيذ
 أكثر من غيرىا من الحاالت األخرى. 

وبالنظر لكثرة التعريفات في الفقو الدولي لمفيوم الحرب األىمية، فإنيا في 
الحقيقة تدور حول مضمون واحد، ىو أن الحرب األىمية إحدى صور النزاعات 



 مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية 
 مجلة علمية دورية محكمة 

 (22دد )ــــالع( 6ة )ـالسن
 1435شعبان  – 2014حزيران 

 

 أ.م.د. آدم سميّان ذياب الغريري

 

90  

 

 

بتيا يبمغ التمرد وأكثرىا عنفًا، التي بمناس –وليست مرادفًا ليا  –المسمحة غير الدولية 
ذروتو ومنتياه من حيث تفتيت الوحدة الوطنية في الدولة التي إندلع فييا التمرد 
بيدف الوصول إلى السمطة، أو إحداث تغييرات سياسية أو إجتماعية، أو اإلنفصال 

وعمى الرغم من أن كاًل من الحرب  (1)بشطر من إقميم الدولة أو إحداث دولة جديدة.
ة يمتقيان في العنصر المادي والمتمثل في قيام نزاع مسمح، إال أن األىمية والدولي

الفقو الدولي التقميدي ال يعدىا حربًا حقيقية، ألنيا تقوم بين وحدات إحداىا عمى 
األقل ليست ليا صفة الدولة، والتي توصف بمسميات مختمفة، كالثورة، أو التمرد 

  (2)والعصيان.
أن الحرب األىمية عبارة عن قتال مسمح بين األفراد  (3)ويفيد جانب من الفقو 

أو المجموعات أو المؤسسات السياسية أو الدينية أو القومية، وىذا القتال يتم غالبًا 
بين ميميشيات عسكرية منظمة أو غير منظمة، من أجل السيطرة عمى السمطة داخل 

قامة دولة فيو. وع مى الرغم من أن الحرب الدولة، أو اإلستقالل بجزء من اإلقميم وا 
ما تكون األىمية مسألة داخمية، إال أن ليا آثارًا دولية. ذلك أن الحرب األىمية غالبًا 

. إذ تساند دوٌل بعض الميميشيات ضد بعضيا. وليذا فإن حل ليا إمتدادات خارجية
المنازعات التي أدت إلى الحرب األىمية غالبًا ما تتم بين الدول التي تقف وراء ىذه 

، ألن التدخل والشطر األخير من رأي الفقه في هذا األمر منتقد عندناالحروب. 
 الخارجي في الحرب األىمية يخرجيا عن نطاقيا الداخمي إلى النطاق الدولي.

كنزاع مسمح داخمي بأنو إستخدام القوة داخل حدود  (4)ويعرفيا البعض  
محة، تقابمو في الطرف اآلخر الدولة الواحدة، بين واحدة أو أكثر من الجماعات المس

الحكومة. وتسمى ىذه النزاعات بتسميات عدة كالتمرد والثورة، اإلضطرابات الداخمية، 
العنف ضد الدولة، اإلرىاب، حرب العصابات، اإلنتفاضة، الحرب األىمية و الحرب 

                                                           

  19ص  -مصدر ساب   –ٌنظر: خالد سلمان جواد  -1
  56ص  –مصدر ساب   –د  صالح الدٌن عامر  -2
  19، ص 1985دار القادسٌة، بغداد  –المنازعات الدولٌة  –د  سهٌل حسٌن الفقالويٌنظر:  -3

4- Eve La Haye – Op Cit – P. 5. 
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من أجل تقرير المصير. وتحتمل بعض تعابيره مثل حرب العصابات والحرب من 
 لمصير طابعًا سياسيًا معينًا. أجل تقرير ا

بأنيا تمك العمميات العدائية التي تجري في إطار  (1)ويعرفيا جانب من الفقو 
دولة واحدة، وتوجد عندما يمجأ طرفان متضادان إلى السالح في داخل الدولة لغرض 
الوصول إلى السمطة فييا، أو عندما تقوم نسبة كبيرة من المواطنين في دولة بحمل 

ومن المسمم به أنه ليس في مبادئ القانون الدولي ما ح ضد حكومة شرعية. السال
ىي صراع  –بالمعنى التقميدي المفيوم  –. ولما كانت الحرب يحرم الحرب األهمية

مسمح بين وحدات دولية من أشخاص القانون الدولي العام، فإن كل حرب أىمية ال 
حربًا عمى اإلطالق، بالمعنى الفني يمزم أن تكون حربًا منذ البداية، وال أن تكون 

لإلصطالح، ولذلك فقد إقترح بعض الفقياء بأن خير تعريف لمحرب األىمية ىو 
 تعريف سمبي، تعريفيا بأنيا الضد لمحرب الدولية.

 الحروب األىمية وفقًا لمغاية التي يراد تحقيقيا منيا إلى طائفتين :  (2)ويقسم البعض 
حروب أىمية تشمل الصراع بين فريقين أو أكثر، كل منيما يسعى لفرض  -1

 سيطرتو عمى كل إقميم الدولة. 
حروب أىمية تشمل الصراع الذي يحاول أحد األطراف فيو أن يستولي عمى   -2

 جزء من إقميم الدولة لغرض إنشاء دولة جديدة مستقمة فيو. 
 مميزات لمحرب األىمية ىي :  (3)بينما يضع البعض 

يتمتع األشخاص الذين يقومون بالحرب األىمية بالحماية الدولية، وعند  -1
 القبض عمييم يعدون أسرى حرب.

 اليدف من الحرب األىمية سيطرة مجموعة معينة عمى الدولة. -2

                                                           
  56ص  – 55ص  –مصدر ساب   –ٌنظر: د  صالح الدٌن عامر  -1
فً إطار بوض المنظمات األمن الجماعً الدولً "مع دراسة قطبٌقٌة  –ٌنظر: نشأت عثمان الهاللً  -2

  114، ص 1985جاموة عٌن شم   –أطروحة دكقوراه، كلٌة الحقو   –اإلقلٌمٌة"
  86ص  –مصدر ساب   –د  سهٌل حسٌن الفقالوي  -3
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تنظيم قيادة الحرب األىمية مقرات رسمية تعبر عنيا وتعمن أىدافيا. كما أنيا  -3
ة منبثقة من قياداتيا، وتسيطر عمى منطقة تمارس أعماليا فييا، تشكل حكوم

 وليا قيادة عسكرية معمنة تنظم عممياتيا الحربية.
 تخضع العمميات العسكرية في الحرب األىمية لقواعد قانون الحرب. -4
قد تعترف الدول بحكومة الحرب األىمية وتقدم ليا المساعدات العسكرية  -5

 والمالية بصورة عمنية.
طر قوات الحرب األىمية عمى جزء من إقميم الدولة يخضع لسمطتيا تسي -6

 وتباشر سيادتيا عميو. 
منو، إذ أن األشخاص الذين يقومون  1في النقطة  ونوجه نقدنا لهذا الرأي

بالحرب األىمية ال يتمتعون بالحماية بالدولية، وال يمكن عدِّىم أسرى حرب عند 
صفحات السابقة، إذ لم تنص عمى أي نوع من القبض عمييم، وىذا ما أوردناه في ال

الحماية ال إتفاقات جنيف وال البروتوكوالن الممحقان بين. ولم نجد أي سنٍد قانوني 
لحماية القائمين بالحرب األىمية سوى خضوعيا لقواعد وأعراف الحرب، وىي بذلك 

قاد . واإلنت1907كأي نزاع مسمح يخضع ليذه القواعد الصادرة في لوائح الىاي 
( منو، ألن قيام أي دولة بإبداء المساعدة ألحد أطراف الحرب 5الثاني في النقطة )

األىمية يخرجيا من دائرة النزاع المسمح الداخمي إلى الدولي، والقيام بعمل المساعدة 
 من أي دولة يعد جريمًة ضد السالم.

اخمية، كانت ومن نافمة القول أن نمحظ أن النزاعات المسمحة غير الدولية، أو الد
صراعات شائعة عمى مر التاريخ. وكان حدوثيا لمجموعة متنوعة من األسباب، مثل 
ستبداليا بأخرى، أو رغبة إقميم أو أكثر لإلنفصال عن  الرغبة في إسقاط الحكومة وا 
بقية الدولة وتحقيق اإلستقالل. وقد ظيرت صراعات مسمحة داخمية في بعض الدول 

من )اإلستعمار( في دول أفريقيا وآسيا بعد تحقيق  السّيما بعد مرحمة التحرر
االستقالل، خمفت معارك عنيفة يكون سببيا في كثير من األحايين محاولة اإلستئثار 
بالسمطة، وفي أحايين أخرى تثور ىذه الصراعات عمى أسس قبمية أو عرقية أو 
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ص الخاصة بيذه دينية. بالرغم من مواصمة التشريعات القانونية الدولية لتنظيم النصو 
  (1)بعد نياية الحرب العالمية الثانية. 1945الصراعات منذ سنة 

وقد أسمفنا في مطمع ىذا المبحث عددًا من الحروب األىمية ونضيف ليا الحرب 
األىمية األمريكية التي تشكمت عمى أساسيا دولة الواليات المتحدة األمريكية، أي أن 

في عصرنا الحالي ىي نتاج حرب أىمية دامت ىذه الدولة التي تييمن عمى العالم 
لسنين. كذلك الحروب األىمية اإلسبانية واليوغسالفية والرواندية وغيرىا. والتي 
تعددت أسبابيا بين الصراعات الطائفية أو العرقية وعمى السمطة والنفوذ، ويفيد 

أكثر من مميار شخص في الدول ذات الدخل المنخفض يعيشون  (2)البعض أن 
خط الفقر... وتواجو ىذه الفئات أخطارًا جمة بنشوب حروب أىمية، إذ أن  تحت

، كان سببو مرتبطًا بمسألة الفقر 2001نزاعًا نشطًا في سنة  50ىناك ما يقارب 
وعمى مر التأريخ شيدت العديد من الحروب األىمية عدم التقيد بقوانين والمعيشة.

خمية، ومنيا الحرب األىمية األمريكية وأعراف الحرب الخاصة بالنزاعات المسمحة الدا
والعديد من دول اليوم ىي نتاج حروب أىمية، ففي  (3).1865-1861في السنوات 

أوربا عاش الينغاريون مرارة الحرب األىمية ضد النمسا وروسيا إلى أن تكونت 
دولتيم، والشكل الحديث اليوم إليطاليا وألمانيا ىو نتاج حروب أىمية، كذلك الدولة 

تقسيمًا ممزمًا  السويسرية الحديثة التي تشكمت في إتحاد فيدرالي بكانتونات مقسمة
حسب اإلنتماء القومي. وتكبدت الصين تكاليف باىضة لصد التمرد في تايبيو، كذلك 

مرارة ىذه الحروب إلى أن تكونت بشكل الدولة  1868عاشت اليابان منذ سنة 
وفي ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياتو إندلعت أكثر نزاعات العالم  (4)الحديثة.

حربين أىميتين منفصمتين، إحداىما ال تزال مستمرة، واألخرى  عنفًا في سريالنكا، ففي
                                                           

1- Lindsay Moir – Op Cit – P. 1. 
  29ص  –مصدر ساب   –إٌان بانون وبول كولٌبر ٌنظر:  -2

3- Lindsay Moir – Op Cit – P. 1. 
4- George C. Herring – From Colony to Superpower "U.S. Foreign 

Relations Since 1776" – Oxford University Press, Inc., New York 
2008, P. 224. 
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مئة ألف سريالنكي، عمى األقل،  100,000إنتيت في مطمع التسعينيات بموت 
 18عمى يد قوات الحكومة التي مارست عنفًا ال يتوقف. وفي بمد يبمغ عدد سكانو 

يطانيا في الحربين مميون نسمة، قورنت ىذه الخسائر بتمك التي عانت منيا فرنسا وبر 
العالميتين. وأكثر من ذلك رعبًا أن آالف الموتى ذبحوا ليس في أرض المعركة، بل 

ويفيد بعض (1)نتيجة تكتيك تبنتو األطراف كميا، وىو تكتيك : ال تأخذوا أسرى.
أن المعنى العام لمحرب األىمية يستبعد إسيام العناصر األجنبية فييا بشكل  (2)الفقو

مباشر لحساب جيات أو دول أجنبية. ونحن نؤيده في ذلك، ألن أي  مباشر أو غير
تدخل أجنبي ينقل ىذا الصراع من كونو داخمي إلى خارجي. ولكن بخالف ذلك يفيد 

أنو من النادر في الوقت الراىن أن نجد حربًا أىمية تقتصر عمى األطراف  (3)البعض 
عرضة في كثير من  المتنازعة في داخل الدولة، إذ أن ىذه الحروب أصبحت

األحايين لتدخل قوى مختمفة، وذلك بتقديم المساعدات إلى األطراف المتصارعة إما 
عمنًا أو سرًا، األمر الذي أصبحت معو الحرب األىمية في دولة ما يمكن أن تتصاعد 

لعدم وجود تقنين  وما رؤيتنافي حدتيا إلى أن تصبح نزاعًا دوليًا متعدد األطراف. 
إال لما أفدناه سمفًا أن إثارة  (4)أي تدخل خارجي في الصراعات الداخمية، دولي ُيجرم 

الحرب األىمية في أغمب الدول أصبحت إحدى وسائل الحرب الجديدة التي 
تستخدميا دول الييمنة ضد كل من يقف ضدىا. وما يثبتو واقع الحال أن الدول 

الديمقراطية والحرية وتقرير المييمنة تتدخل في إثارة ىذه الحروب، بحجج اإلنسانية و 
المصير...إلخ من مسوقاتيا الدائمة، في حين أنيا تقمع أي مطالبة من شعوبيا 

في قمع  2011بالقوة، وما شيدناه في أحداث بريطانيا والواليات المتحدة سنة 

                                                           

  232ص  –مصدر ساب   –ٌنظر: لورن  فلشر وآخرون  -1
، دار 1ج  –موسوعة مصطلحات القانون الجنائً  –ٌنظر: د  سود إبراهٌ  األعظمً  -2

   218، ص 2002الشؤون الثقافٌة الوامة، بغداد 
  113ص  -مصدر ساب   –نشأت عثمان الهاللً ٌنظر:  -3
  عن قصور الحماٌة الدولٌة فً النزاعات المسلحة الداخلٌة قنظر: -4

 - Lindsay Moir – Op Cit – P. 232 and beyond. 



 مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية 
 مجلة علمية دورية محكمة 

 (22دد )ــــالع( 6ة )ـالسن
 1435شعبان  – 2014حزيران 

 

 أ.م.د. آدم سميّان ذياب الغريري

 

95  

 

 

رتفاع األسعار، إال دلياًل عمى كذب حجج التدخل  المحتجين عمى غالء المعيشة وا 
 ىذه الدول، ضد غيرىا. التي تدعي بيا 

أن الحرب األىمية إنعكاس داخمي لنزاع  (1)يجزم البعض  وتعضيدًا لرأينا السابق
بشكل أوضح، إن طبيعة الصراعات التي يشيدىا العالم  (2)دولي. بينما يفيد آخر

اليوم معقدًة في تكوينيا، وقد نقمت بعض الدول المتحالفة مواجياتيا ضد غيرىا، من 
المواجيات العسكرية المباشرة، إلى دعم أطراف داخمية في الدول التي تقف ضد 

ومدىا بكل  مصالحيا، وعمى أسس عرقية أو دينية، بإذكاء مشاعر النضال لدييا
المساعدات، ألجل التغيير والسيطرة عمى ىذه الدول ممن ىم حمفاؤىا. بدل أن تتكبد 
خسائر جمة في وقوف الشعوب ضدىا بسبب محاربة الغزاة أو المحتمين. وتمقي 
الحروب األىمية بثقل معاناتيا عمى المدنيين الذين ليس بوسعيم أن يفعموا شيئًا، 

ند حسمو. وفيما يحتدم النزاع، يميل الدخل إلى اليبوط سواء في مستيل النزاع أو ع
وترتفع معدالت الوفيات وتنتشر األمراض. وقد يخسر جيل كامل فرص تعميمو 
إلنييار األنظمة التعميمية لدى الجميع ماعدا القمة منيا. وىذه الحروب األىمية 

الحرب،  تتطمب جياًل كاماًل أو أكثر لتعود إلى الظروف التي كانت سائدة قبل
 (3)والسبب يعود إلى أن ما سببو النزاع من آثار تتفاقم لمدة طويمة بعد توقف القتال.

وتتمثل إثارة الفتنة في صفوف الشعب، بتحبيذ أو ترويج ما يثير النعرات المذىبية أو 
الطائفية، أو التحريض عمى النزاع بين الطوائف، أو إثارة شعور الكراىية والبغضاء 

الد لغرض النيل من الوحدة الوطنية لمشعب، وتفتيت وحدتو وتفريق بين سكان الب
 (4)صفوفو، ثم خمخمة الجبية الداخمية لمبالد أمام العدو.

                                                           

 وما بودها   128ص  -مصدر ساب   –ٌنظر: شارل زورغبٌب  -1
2- Jone Lauzurika Bajo – El conflicto de Iraq – Tusquets, Barcelona 

2011, P. 2. 
  21ص  –مصدر ساب   –إٌان بانون وبول كولٌبر ٌنظر:  -3
أطروحة  –القواون مع الودو فً زمن الحرب جرائ   –ٌنظر: سود إبراهٌ  األعظمً  -4

  174، ص 1984جاموة بغداد  –دكقوراه، كلٌة القانون 



 مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية 
 مجلة علمية دورية محكمة 

 (22دد )ــــالع( 6ة )ـالسن
 1435شعبان  – 2014حزيران 

 

 أ.م.د. آدم سميّان ذياب الغريري

 

96  

 

 

وقد حاول الغزاة زرع بذور الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي، وأثمرت 
حرب ، إلى حافة ال2007-2005إثارة ىذه النعرات إلى إنزالق البالد في األعوام 

األىمية، ذىب ضحيتيا آالف الضحايا بين القتمى والجرحى والمشوىين من جراء 
لى ماليين الميجرين داخل العراق وخارجو. ولكن إرادة اهلل حالت من  التعذيب، وا 
دون ذلك، وال نبخس دور عمماء الدين وشيوخ العشائر في شد العضد وتقوية المحمة، 

لجيمة والمجرمين ممن ىم أساسًا متعاممين مع ولم تنطِل أالعيب الغزاة إال عمى ا
األرقام الصادرة عن وزارة الصحة أن  (1)الغازي ينفذون أجندتو. ويفيد البعض 

، 8/2006و7مدني عراقي بين الشيرين  7000العراقية تشير إلى قتل ما يقرب من 
ر حالة يوميًا في الشير العاش 100وتكررت حاالت القتل اليومي في المتوسط إلى 

من تمك السنة. ولم يستثن ىذا القتل الطائفي أحدًا، فقد شمل الرجال والنساء 
واألطفال. وطال العنف بشكل خاص، غضب ما يقرب من خمسة ماليين نسمة 

. تمك 10/2006و5تعيش في العاصمة بغداد، التي شيدت قتل اآلالف في األشير 
عراقي.  100,000كل حالة ل 160السنة التي أصبح فييا معدل الوفيات بنسبة 

وتشير بعثة األمم المتحدة العاممة في العراق ) يونامي( إلى أن القتل كان سبب وفاة 
. بسبب العنف الدامي 2006و 2004ألف عراقي بين سنتي  600ما يقارب 

كشاىد عيان إلى أن سنة  ونضيفلممشيد اليومي، وبسبب حاالت القتل الطائفي. 
كانت من أحمك السنين سوادًا عمى العراقيين في تفشي جرائم القتل عمى  2007

بحالة أفضل منيا، ولكنيا شيدت  2008أساس اليوية الطائفية، ولم تكن سنة 
، عندما تحجم 2009خسائر أقل. ولم يتنفس العراقيون الصعداء إال في مطمع سنة 

تقتل عمى أساس اليوية الطائفية، وفشمت مخططات دور العصابات التي كانت 
الغزاة في نشوب الحرب األىمية بين العراقيين، إال أنيم تكبدوا جراءىا خسائر فادحة 

 في أرواحيم وممتمكاتيم.

                                                           

1- Myriam Benraad – L’Irak dans l’abîme de la guerre civile – 
l’Institut d’études politiques, Paris 2007, P. 16. 
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 تـــمـاتـاخل
إن الحرب األىمية ما ىي إال صراع قوى داخمية .. تتبناه قوى خارجية 

أنيا تتمثل بالضد من كل حرب دولية. وىذه الحرب بالدعم والتفعيل، مفيوميا لدينا 
األىمية كانت سببًا عمى مر التأريخ في تالشي دول، وتكوين دول جديدة. بذلت 
جيود دولية جمة في تقنينيا ووضع أسس التقاتل فييا، بحجة حماية المدنيين من 

تشوبيا. ولكننا  الشيوخ والنساء واألطفال، وحماية الممتمكات الثقافية والدينية في أثناء
نتعجب من إنعدام أي تشريع دولي يجرميا، ويعاقب عمى من يثيرىا، سوى تمك 
تباع أصول التحارب بين  المحاوالت الدولية الضعيفة في وضع أسس التقاتل فييا، وا 
مقاتمييا، وكأن الرجال الذين يذىبون وقودًا ليا، ىم بضائعٌة رخيصة رائجة، مقدمٌة 

تنشب ىذه الحروب من أجميا، دينية كانت أم طائفية أم عرقية أم ثمنًا لمدوافع التي 
 أثنية.

كما أن التشريعات الداخمية العقابية التي تتناول ىذه الحروب وتحدد 
أوصافيا القانونية، وتبين التكييف الجزائي فييا، ما ىي إال محددات لألوضاع 

مثل السمطة في حمايتيا الداخمية في ىذه البمدان، ُيغّمب فييا دور المشرع الذي ي
نعداميا،  ودفاعيا عن ديمومتيا، وتفتقر نصوصيا إلى حاالت غياب السمطة وا 

 وتحديد مسؤولية مثيرييا جزائيًا.
كل جيد لبيان أوصاف النصوص  –كعادتو  –لقد بذل الفقو الجزائي 

ييا، الجزائية المحددة ليذه الحروب، وتوضيح المسؤولية الجزائية تجاه مثيرييا ومرتكب
ولكن ىذه الجيود ليست قوًة رادعة لدحض مثيري ىذه الفتن، وال ىي سمطٌة قادرة 
عمى معاقبة مرتكبييا، بقدر كونيا توضيحات لمنصوص التي يحتاج القضاء العادل 

 إستعماليا في فرضو لمعقاب.
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إن من ميزة أي بحث عممي أن يستند عمى منيج قويم في تناولو لحيثيات 
تنتج خالصتو عن توصيات تخدم المحاور التي تناوليا، ولكني عندما مفرداتو، وأن 

أختم ىذه الصفحات، وأوصي بضرورة مراجعة التشريعات التي تتناول ىذه الجرائم، 
وضرورة تظافر الجيود الدولية في معاقبة مثيرييا، وخصوصًا األطراف الخارجية 

أن أوصي بضرورة أن تبنى التي تمدىا بكل ما ُيفّعل اإلثارة، أرى لزامًا عمّي 
السمطات عمى أساس خدمة شعوبيا، وأن تُنمي في دواخل أبنائيا حب الوطن 
وخدمتو، ال أن تثير الشقاق في نسيجو لتحصيل ثمار السياسة والسمطة، خصوصًا 
وأن واقعنا األليم الذي نشيده في أيامنا ىذه، يظير صورة من محاولة األطراف 

 والشقاق في نسيج شعبنا الذي مازال متماسك. الخارجية دق أسفين الفرقة
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