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ملخـص

يتنــاول هــذا البحــث جرائــم احلــرب الــي ارتكبهــا االحتــالل الصهيــوين يف حروبــه علــى غــزة، وذلــك مــن 
خــالل التعريــف مبفهــوم اجلرميــة، واحلــرب، ومــن مث بيــان مفهــوم جرائــم احلــرب كمصطلــح معاصــر، والتمثيــل 
لبعــض تلــك اجلرائــم املرتكبــة يف حــروب االحتــالل الصهيــوين علــى غــزة؛ كجرميــة اســتهداف املدنيــني، وجرميــة 
اســتهداف املســاجد ودور العبــادة، وبيــان موقــف الفقــه اإلســالمي والقانــون الــدويل يف كلٍّ منهــا، وقــد توصــل 

البحــث إىل أنَّ الصهاينــة قــد ارتكبــوا جرائــم حــرب موثقــة ومثبتــة اســتناداً للقانــون الــدويل اإلنســاين.

Abstract
This research has the war crimes which the Zionist Israel Occupation did in Gaza wars 
and that will be through the recognition of crime and war . Then shows the concept of 
war crimes as a modern term and giving examples of some committed crimes in Gaza 
war like targeting civilians and targeting mosques and war ship houses. It also shows 
the situation of Islamic Jurisprudence and the International low in this case. The re-
search found that the Zionists committed war crimes documented and established based 
on international humanitarian law,

* أســتاذ الفقــه وأصولــه املســاعد، كليــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية، جامعــة األزهــر- غــزة، اتريــخ اســتالم البحــث 
2018/1/25م، واتريــخ قبولــه للنشــر 2018/4/6م 
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املقـدمة
احلمــد هلل الــذي أابن لنــا ســبيل اجملرمــني، وهــداان لصراطــه املســتقيم، والصــالُة 
والســالم على ســيدان حممد املرســل رمحة للعاملني، والرضى التام عن آله وأصحابه 

أمجعــني، ومــن ســار علــى هنِجهــم، واقتفــى أثَرهــم إىل يــوِم الديــن.
أمَّا بعد،

ــة، ذاقــوا ومــا زالــوا ألــوان العــذاب  ــة، وأهــَل غــزة خاصَّ فــإنَّ أهــَل فلســطني عامَّ
مــن االحتــالل الصهيــوين الغاشــم، وتعرَّضــوا ومــا زالــوا ألبشــع اجلرائــم الــي عرفتهــا 
اإلنســانية مــن حصــاٍر، وقتــٍل، وتشــريٍد، وتضييــٍق، دون مراعــاة ألبســِط حقــوق 
اإلنســان، وال احــرتام ملواثيــق ومعاهــدات القانــون الــدويل اإلنســاين، فقــد تعرضــت 
غــزة حلــروب ثالثــة انتهكــت فيهــا دولــة الكيــان الصهيــوين كلَّ احملرمــات، وارتكبــت 
فيها أفظع اجلرائم، وكان آخر هذه االنتهاكات وأقبحها جرائم حرب غزة األخرية 
عــام )2014م(، تلــك احلــرب الــي ارتكبــت فيهــا قــوات االحتــالل الصهيــوين 
جرائــم حــرٍب حبــقِّ املدنيــني العــزَّل مــن أهــل غــزة، فــأابدت عائــالت أبكملهــا، ومل 
يقتصــر إجرامهــا علــى البشــر فحســب، بــل طالــت يــُد اجلرائــم املســاجَد، ودوَر 

العبــادة، واملنشــآت االقتصاديــة املدنيــة، والتعليميــة، واملستشــفيات، وغريهــا.
وقيامــاً بواجــي حنــو ديــين وبلــدي، وقضيــي العادلــة قضيــة فلســطني، وفضحــاً 
جلرائــم االحتــالل الصهيــوين، كان هــذا البحــث بعنــوان: »جرائــم حــرب االحتــالل 
الصهيــوين يف حــرب غــزة األخــرية عــام )2014م( يف الفقــه اإلســالمي والقانــون 

الــدويل اإلنســاين« .
أمهية الدراسة:

تربز أمهيُة املوضوع، وأسباب اختياره يف النقاط اآلتية:
1- الكشــف عــن جرائــم حــرب االحتــالل الصهيــوين ضــد املدنيــني الفلســطينيني 

يف قطــاع غــزة احملاصــر.
2- بيــان األحــكام الفقهيــة جلرائــم احلــرب، ومــا يتعلــق هبــا يف الشــريعة اإلســالمية 

والقانــون الــدويل اإلنســاين.
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3- دحــُض مزاعــم دولــة الكيــان الصهيــوين ابحــرتام حقــوق اإلنســان، وااللتــزام 
مبواثيــق وقــرارات القانــون الــدويل اإلنســاين.

4- إعــداد دراســة أتصيليــة تطبيقيــة يســتفيد منهــا الباحثــون وغريهــم؛ للرجــوع هلــا 
يف موضــوع جرائــم حــرب دولــة الصهاينــة املرتكبــة حبــقِّ املدنيــني الفلســطينيني يف 

قطــاع غــزة يف حربــه عــام )2014م(.
إشكالية البحث:

تدوُر إشكالية هذا البحث حول اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
1- مــا مفهــوم جرائــم احلــرب يف الشــريعة اإلســالمية، ومــا الفــرق بينهــا وبــني 

اإلنســاين؟ الــدويل  القانــون 
2- مــا جرائــم احلــرب الــي ارتكبهــا اجليــش الصهيــوين حبــقِّ املدنيــني الفلســطينيني 

يف قطــاع غــزة؟
3- مــا موقــف كل مــن الفقــه اإلســالمي والقانــون الــدويل اإلنســاين مــن جرميــة 

اســتهداف املدنيــني ودور العبــادة؟
منهج البحث:

االســتقرائي،  االســتداليل،  املنهــج  علــى  البحــث  هــذا  يف  الباحــث  اعتمــد 
والتحليلي، حيث قام بتتبع ما يتعلق مبوضوع جرائم احلرب يف الفقه اإلســالمي، 
واســتقراء النصــوص الشــرعية، والقواعــد الشــرعية املتعلقــة هبــا، واالطــالع علــى 
القــرارات واملواثيــق الدوليــة ذات الصلــة، مث حتليلهــا ومناقشــتها؛ وصــواًل للحكــم 
ارتكبهــا االحتــالل  الــي  اجلرائــم  لبعــض  التعــرض  مــع  فيهــا،  الشــرعي والقانــوين 

الصهيــوين يف قطــاع غــزة يف حربــه األخــرية علــى غــزة عــام )2014م(. 
الدراسات السابقة:

كثُــرْت األحبــاث والدراســات حــول موضــوع جرائــم احلــرب؛ ألمهيتــه وخطورتــه، 
الــي تتقاطــع مــع هــذا البحــث،  وســأقتصر علــى ذكــر بعــض هــذه الدراســات 

ومنهــا:
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1- نظريــة احلــرب يف اإلســالم وأثرهــا يف القانــون الــدويل، للدكتــور ضــو مفتــاح 
غمــق، مجعيــة الدعــوة اإلســالمية امللكيــة، بــدون ســنة طبعــة، وقــد حتــدث فيــه 
بــدء احلــرب  الدكتــور غمــق عــن احلــرب، وأتصيــل مبــدأ الســلم العاملــي، وعــن 
زمــن  احملاربــني  ســلوك  الــي حتكــم  والقواعــد  احلــرب،  وقــت  الدوليــة  والعالقــات 
احلــرب، واألمــور املرتتبــة علــى انتهــاء احلــرب علــى األشــخاص والــدول، وأوضــاع 
النــاس الذيــن وقعــوا حتــت االحتــالل، وضــرب لذلــك أمثلــة مــن التاريــخ اإلســالمي 
زمــن النبــوة وبعدهــا. ويلتقــي هــذا البحــث مــع الكتــاب يف بعــض العناويــن، لكــنَّ 
البحــث خيتلــف عنــه يف احلديــث عــن مفهــوم جرائــم احلــرب يف الفقــه اإلســالمي 

والقانــون الــدويل اإلنســاين، وتطبيقــه علــى أحــداث معاصــرة.
2- محايــة املدنيــني يف النزاعــات املســلحة غــري الدوليــة، وهــي رســالة ماجســتري مــن 
جامعــة منتــوري ابجلزائــر للباحثــة: بــركاين خدجيــة، ســنة )2008م(، وهــي رســالة 
يف القانــون حتدثــت فيهــا الباحثــة عــن تعريــف القانــون الــدويل اإلنســاين للمدنيــني، 
ومبــدأ التمييــز بــني املقاتلــني وغريهــم، وطبيعــة محايــة املدنيــني يف القانــون الــدويل 
اإلنســاين، وقــد توافقــت الرســالة مــع البحــث يف مســألة محايــة املدنيــني يف القانــون 
الــدويل اإلنســاين فحســب، خبــالف جوانــب أخــرى أتــى عليهــا البحــث مل تتطــرق 

هلــا الرســالة املذكــورة.
الــدويل، رســالة دكتــوراه مــن  الفقــه اإلســالمي والقانــون  3- جرائــم احلــرب يف 
اجلامعــة األردنيــة، للباحــث: خالــد رمــزي ســامل كــرمي البزايعــة، ســنة )2005م(، 
وتلتقــي هــذه الدراســة مــع البحــث يف بعــض األمــور؛ كتعريــف جرائــم احلــرب، 
وبعــض أنواعهــا، فالرســالة أســهبت يف احلديــث عــن احلــرب، وأهدافهــا، ودوافعهــا، 
وآاثرهــا، وأركان جرائــم احلــرب ومعايريهــا، وعــن اإلرهــاب يف املنظــور الشــرعي 
والقانــوين، وهــذه الرســالة علــى اجلهــد الراقــي املبــذول فيهــا إال أهنــا اقتصــرت علــى 
اجلانب التأصيلي النظري، خبالف البحث فإنه تعرض للجانب التطبيقي لبعض 
جرائــم حــرب االحتــالل الصهيــوين يف حربــه األخــرية علــى غــزة عــام )2014م(. 
وعليــه أقــول: إنَّ هــذا البحــث يلتقــي مــع مــا ســبقه مــن األحبــاث يف عــدٍد مــن 
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اجلوانــب، لكنَّــه يتميــز إبظهــار الفــرق بــني مفهــوم احلــرب يف الفقــه اإلســالمي، 
وبــني مفهومــه يف القانــون الــدويل اإلنســاين، وكــذا يعــرض ملفهــوم جرائــم احلــرب بــني 
الفقــه اإلســالمي والقانــون الــدويل اإلنســاين، مــع الرتكيــز علــى بعــض جرائــم حــرب 
االحتــالل الصهيــوين الــي ارتكبهــا حبــق املدنيــني، ودور العبــادة يف قطــاع غــزة يف 

حربــه عــام )2014م(.
خطة البحث:

وقع البحث يف ثالثة مباحث، وخامتة على النحو اآليت:
املبحــث األول: التعريــف جبرائــم احلــرب يف الفقــه اإلســالمي، والقانــون الــدويل 

اإلنساين.
املبحــث الثــاين: التعريــف جبرائــم حــرب االحتــالل الصهيــوين يف حربــه األخــرية 

علــى غــزة عــام )2014م(.
املبحث الثالث: جرمية استهداف املدنيني، ودور العبادة يف الفقه اإلسالمي 

والقانون الدويل اإلنساين.
اخلامتة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.
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املبحث األول: مفهـوم جرائم احلـرب.
حيمــل هــذا املبحــث بــني َجنَبيــه مطلبــني، تناولــُت يف األول منهمــا تعريــف 
اجلرميــة، واحلــرب يف اللغــة واالصطــالح، وبيَّنــُت يف اآلخــر تعريــف مصطلــح جرميــة 

احلــرب ابعتبارهــا علمــاً، وذلــك علــى النحــو اآليت:
املطلب األول: مفهوم اجلـرمية واحلرب.

الفرع األول: تعريف اجلرمية يف اللغة واالصطالح.
أواًل: تعريــف اجلرميــة يف اللغــة: اجلرميــة أصلهــا يف اللغــة مــن َجــَرَم جَيْــُرُم ُجْرَمــاً 

وَجْرَمــاً، وتطلــق يف اللغــة ويــراد هبــا أحــد املعــاين اآلتيــة)1(:
1- القطع، يقال: َجَرَمه جَيْرُِمه َجْرماً: قطعه، وشجرٌة َجرميٌَة: أي مقطوعة.

وجَيْــرَتُِم:  أَلهلــه  جَيْــرُِم  وهــو  أي كســب،  واجــرتم:  جــرم  يقــال:  الكســب،   -2
. يـََتَكسَّــُب

 3- الذهاب واالنقضاء، يقال: جترَّم الليُل: أي َذَهب وانقضى.
4- االدِّعاء، يقال: وجَتَرَّم َعليَّ ُفالٌن أي ادََّعى ذنباً مل أفعله.

التَّعــدِّي وفعــل الذنــب، ومنهــا اجلَرمَِيــُة، يقــال: َجــَرَم جيــرُم ُجْرمــاً واْجتــَـَرَم وَأْجــَرم 
فهــو جُمْــرٌِم وَجــِرمٌي، ويف احلديــث الصحيــح: » ِإنَّ َأْعظَــَم اْلُمْســِلِمنَي ُجْرًمــا َمــْن َســَأَل 

َعــْن أَْمــٍر ملَْ حُيَــرَّْم َفُحــّرَِم َعلَــى النَّــاِس ِمــْن َأْجــِل َمْســأَلَِتِه )2(.
وقــد ذكــر هللا اجلــرم يف كتابــه العزيــز يف مواضــع متعــددة، وذكــر اجملرمــني يف 
َصــْت يف القــرآن  معــرض الــذمِّ والتوعــد ابلعــذاب الشــديد، فهــذه الكلمــة ُخصِّ
للكســب املكــروه غــري املستحســن؛ ولذلــك كانــت كلمــة ُجــْرم يــراد منهــا احلمــل 

الفيومــي: أمحــد بــن حممــد املقــري، املصبــاح املنــري يف غريــب الشــرح الكبــري للرافعــي، املكتبــة   )1(
العلميــة– بــريوت، املصبــاح املنــري )97/1(، ابــن فــارس: أمحــد بــن فــارس، معجــم مقاييــس 
اللغــة، حتقيــق: عبــد الســالم هــارون، طبعــة احتــاد الكتــاب العــرب، ســنة 1423هـــ )445/1(، 
ابــن منظــور: حممــد بــن مكــرم، لســان العــرب، دار صــادر- بــريوت، الطبعــة األوىل )90/12(، 
الفــريوز آابدي: حممــد بــن يعقــوب، القامــوس احمليــط، دار اجليــل، املؤسســة العربيــة للطباعــة 

والنشــر – بــريوت )ص1405(.
صحيح مسلم: كتاب الفضائل: ابب توقريه عليه السالم وترك السؤال )ح2358(.  )2(
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علــى فعــل محــاًل آمثــاً.
ومــن خــالل مــا ســبق يتبــنيَّ أنَّ اجلرميــة يف اللغــة هلــا معــاٍن متعــددة، مــن أشــهرها 
التَّعــدِّي وفعــل الذنــب، فيمكــن القــول أنَّ اجلرميــة هــي فعــل قبيــح، صاحبهــا مذنــب 

ومذمــوم، وعملــه غري مشــروع.
اثنياً: تعريف اجلرمية يف االصطالح: سأتناول يف هذا املوضع تعريف اجلرمية 
يف االصطــالح الشــرعي كمــا ذكــره فقهــاء الشــريعة يف كتبهــم، ويف االصطــالح 

القانــوين كمــا ذكــره أهــل القانــون يف مصطلحاهتــم، وذلــك علــى النحــو اآليت:
أ- اجلرمية يف االصطالح الفقهي:

ــا: حمظــورات شــرعية زجــر هللا تعــاىل  تُعــرَّف اجلرائــم يف الشــريعة اإلســالمية أبهنَّ
عنهــا حبــدٍّ أو تعزيــر)1(.

و »احملظــورات« هــي: إمَّــا إتيــان فعــل منهــي عنــه، أو تــرك فعــل مأمــور بــه، 
ــا شــرعية، إشــارة إىل أنَّــه جيــب يف اجلرميــة أن حتظرهــا  وقــد ُوِصَفــْت احملظــورات أبهنَّ

الشــريعة اإلســالمية)2(.
وقولــه »حبــدٍّ«، واحلــدُّ يف اللغــة: املنــع، واصطالحــاً: عقوبــة مقــدرة وجبــت حقــاً 
هلل تعــاىل، وقولــه: »أو تعزيــر«، والتعزيــر هــو: التأديــب علــى ذنــوب مل يشــرع فيهــا 
حــدٌّ وال كفــارة؛ فهــو عقوبــة غــري مقــدَّرة ختتلــف ابختــالف اجلنايــة وأحــوال النــاس، 

فتقــدر بقــدر اجلنايــة، ومقــدار مــا ينزجــر بــه اجلــاين)3(. 
مــن خــالل مــا ســبق يتبــنيَّ أنَّ اجلرميــة يف االصطــالح الفقهــي هــي فعــل، أو 
تــرك نصَّــت الشــريعة علــى حترميــه، والعقــاب عليــه، وأنَّ الفعــل أو الــرتك ال يعتــرب يف 

املــاوردي: علــي بــن حممــد، األحــكام الســلطانية، حتقيــق: أمحــد مبــارك البغــدادي، طبعــة دار ابــن   )1(
قتيبــة- الكويــت عــام 1989م )ص438(.

عــودة: عبــد القــادر عــودة، التشــريع اجلنائــي اإلســالمي مقــاراًن ابلقانــون الوضعــي، دار الكتــب   )2(
العلميــة- بــريوت )75/1(.

األوقــاف الكويتيــة: املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة، دار ذات السالســل، الطبعــة الثانيــة، ســنة   )3(
.)129/17( 1983م 
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الشــريعة جرميــة إالَّ إذا تقــرَّرت عليــه عقوبــة)1(.
ب- اجلرمية يف االصطالح القانوين:

اجلرميــة عنــد القانونيــني هلــا تعريفــات عديــدة، وُأســوة بتعريفهــا يف االصطــالح 
الفقهــي أكتفــي بواحــد منهــا علــى النحــو اآليت:

ُعّرِفــْت اجلرميــة أبهّنــا: إتيــان فعــل، أو تركــه عــن إرادة جنائيــة؛ إضــراراً مبصلحــة 
اجتماعيــة محاهــا املشــرِّع بقواعــد جتّرمــه وتعاقــب عليــه جزائيــًا)2(.

للجرميــة،  والشــكلي  املوضوعــي  للجانــب  مبراعاتــه  الســابق  التعريــف  ويتميــز 
فبعــض األفعــال تعــدُّ مــن قبيــل األفعــال الــي حيــرم إتياهنــا، ولكنهــا يف حقيقــة األمــر 
ال تعــدُّ مــن قبيــل األفعــال املعاقــب عليهــا قانــوانً، مثــال ذلــك إزهــاق روح إنســان؛ 
ــُق الســلوك املنهــي  دفاعــاً عــن النفــس، فــإنَّ إزهــاق الــروح يف انحيتــه الشــكلية حيقِّ
عنــه واجملَّــرم بنصــوص القانــون اجلنائــي، بينمــا يف حقيقــة األمــر ال يُعــدُّ مــن قبيــل 
اجلرائــم املعاقــب عليهــا قانــوانً؛ ألهنــا مل متــس اجملتمــع أبي ضــرر؛ لكوهنــا متــت يف 
إطارهــا الشــرعي، وكذلــك مشولــه للعقــوابت والتدابــري االحرتازيــة الــي ال تشــملها 

لفــظ العقوبــة حيــث إنَّ اجلــزاء يشــمل العقوبــة والتدابــري معــًا)3(.
ومــن خــالل التعريــف الســابق يتبــنيَّ أنَّ القانــون الوضعــي يتفــق مــع الشــريعة يف 
كــون اجلرميــة أمــراً غــري مشــروع، وفيــه خمالفــة للمأمــور بــه، ويف هــذا يقــول الشــيخ 
عبــد القــادر عــودة: » وتتفــق الشــريعة متــام االتفــاق مــع القوانــني الوضعيــة احلديثــة 
ــا: إمَّــا عمــل حيرمــه القانــون،  يف تعريــف اجلرميــة، فهــذه القوانــني تعــرف اجلرميــة أبهنَّ
وإمــا امتنــاع عــن عمــل يقضــي بــه القانــون، وال يعتــرب الفعــل أو تركــه جرميــة يف نظــر 

القوانــني الوضعيــة إالَّ إذا كان معاقبــاً عليــه طبقــاً للتشــريع اجلنائــي)4(.
الفرع الثاين: تعريف احلرب يف اللغة واالصطالح.

عــودة: التشــريع اجلنائــي اإلســالمي، مرجــع ســابق )75/1(، أبــو زهــرة: حممــد أبــو زهــرة، اجلرميــة   )1(
والعقوبــة يف الفقــه اإلســالمي، دار الفكــر العــريب، طبعــة ســنة: 1998م )ص20( بتصــرف.

يســري عــوض: ماهيــة اجلرميــة وأتصيلهــا الشــرعي والقانــوين، منتــدي احملامــني العــرب، اتريــخ   )2(
/www.mohamoon-montada.com 2017/10/10م:  االطــالع: 

انظر: املرجع السابق: املوضع ذاته.  )3(
عودة: التشريع اجلنائي يف اإلسالم، مرجع سابق )75/1(.  )4(
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أواًل: تعريف احلرب يف اللغة:
ــْلم، وتصغريهــا ُحَريْــٌب، وتطلــق ويــراد هبــا الَقْتــل  احلَــْرُب يف اللغــة نَِقيــُض السِّ
والســلب، ومجعهــا ُحــُروٌب، يقــال: وقـََعــْت بينهــم َحــْرٌب، أي حصــل قتــاٌل بــني 
فئتــني، ويقــال: َحــَرَب مالــه، أي ســلبه، ورجــل حِمــرَاب: شــجاع قائــم أبمــر احلــرب 
مباشــر هلــا، وَأان َحــْرٌب ملــن حاَربَــين، َأي: َعــُدوٌّ لــه، وفــالٌن َحــْرُب فــالٍن، َأي: 

حُمارِبُــه، ودار احلــرب: هــي بــالد املشــركني الذيــن ال صلــح بيننــا وبينهــم)1(.
ومــن خــالل مــا ســبق يظهــر أنَّ أهــل اللغــة يســتخدمون لفــظ احلــرب للتعبــري 

عــن حــال القتــال، واخلصومــة، والســلب، والنهــب القائــم بــني فئتــني.
اثنياً: تعريف احلرب يف االصطالح:

عطفاً على ما بدأت به يف تعريف اجلرمية يف االصطالح، أذكر هنا تعريف احلرب 
يف االصطالح الفقهي، وكذلك يف االصطالح القانوين وذلك على النحو اآليت: 

أ- احلرب يف االصطالح الفقهي:
عنــد رجوعــي لكتــب الفقهــاء القدامــى مل أقــف فيهــا علــى تعريــف للحــرب، 
ون  م يعربِّ رغم تكرارها على األلســنة وورودها يف القرآن يف مواضع عدَّة؛ ذلك أهنَّ
فعنــد رجوعــي  املعاصــرون،  الــدرب ســار  اجلهــاد، وعلــى ذات  عنهــا مبصطلــح 
ملصطلــح احلــرب يف املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة املعاصــرة، وجدهتــم حييلــون علــى 
مصطلــح اجلهــاد، وقــد نــصَّ علــى ذلــك الشــيخ ســيد ســابق يف كتابــه » فقــه 
العــرف  عنــه ابحلــرب يف  يعــربَّ  مــا  فقــال: » وهــو  اجلهــاد  تعريفــه  بعــد  الســنة« 

احلديــث، وعــرَّف احلــرب بقولــه: هــي القتــال املســلح بــني دولتــني فأكثــر«)2( 
إطــار  يف  إال  احلــرب  يســتعملوا  مل  القدامــى  الفقهــاء  أنَّ  يتبــنيَّ  ســبق  وممــا 
اســتعماهلا اللغــوي ومل جيعلــوه مصطلحــاً خاصَّــاً واســتعاضوا عنــه مبصطلــح اجلهــاد، 
وعليــه جــرى العمــل عنــد املعاصريــن، فمفهــوم احلــرب يعــربِّ عنــه الفقهــاء مبصطلــح 
انظر: إبراهيم مصطفى وآخرون: املعجم الوســيط، حتقيق: جممع اللغة العربية، طبعة دار الدعوة   )1(
)163/1(، ابــن فــارس: معجــم مقاييــس اللغــة، مرجــع ســابق )38/2(، ابــن منظــور: لســان 

العــرب، مرجــع ســابق )302/1(، الفــريوزآابدي: القامــوس احمليــط، مرجــع ســابق )ص93(.
سابق: السيد سابق، فقه السنة، دار الفتح لإلعالم العريب، طبعة سنة 1999م )618/2(.  )2(
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اجلهــاد، واجلهــاد هــو: ِقتَــال ُمْســِلٍم َكافِــرًا َغيـْــَر ِذي َعْهــٍد بـَْعــَد َدْعَوتِــِه ِلإلْســاَلِم 
)1(، واجلهــاد إمَّــا أن يكــون ابلقلــب؛ كالعــزم عليــه، أو  َوِإاَبئِــِه؛ ِإْعــاَلًء ِلَكِلَمــِة اللَِّ
ابلدعــوة إىل اإلســالم وشــرائعه، أو إبقامــة احلجــة علــى املبطــل، أو ببيــان احلــق 
وإزالــة الشــبهة، أو ابلــرأي والتدبــري فيمــا فيــه نفــع املســلمني، أو ابلقتــال بنفســه، 
فيجــب اجلهــاد بغايــة مــا ميكنــه، ومنــه هجــو الكفــار؛ كمــا كان حســان رضــي هللا 

عنــه يهجــو أعــداء النــي -صلــى هللا عليــه وســلم-)2(
ب- احلــرب يف االصطــالح القانــوين: تعــدَّدت تعريفــات القانونيــني للحــرب يف 
االصطالح، وقد ذكر تســعة منها صاحب كتاب: » نظرية احلرب يف اإلســالم، 
وأثرهــا يف القانــون الــدويل« أذكــر منهــا تعريفــني، وأكتفــي بذكــر األمــور املشــرتكة 

بــني عامــة التعريفــات، وذلــك كمــا أييت)3(.
1- احلــرب: هــي كفــاح مســلح بــني الــدول؛ هبــدف تغليــب مصلحــة سياســية هلــا 

مــع اتبــاع القواعــد الــي يقررهــا القانــون الــدويل.
ــا: اســتخدام القــوة املســلحة  2- عرفــت اجلمعيــة العامــة لأمــم املتحــدة احلــرب أبهنَّ
مــن قبــل دولــة ضــد ســيادة وســالمة أراضــي دولــة أخــرى، واســتقالهلا السياســي أو 

علــى وجــه آخــر ال يتفــق وميثــاق األمــم املتحــدة.
ومــن خــالل التعريفــني الســابقني وغريهــا مــن التعريفــات يظهــر أنَّ احلــرب يف 

ــة، وهــي)4(: املصطلــح القانــوين يشــتمل علــى عــدَّة أمــور مهمَّ
أنَّ األطراف املتنازعة يف احلرب هي دول تقاتل بعضها بعًضا.
أنَّ احلرب الدولية جيب أن تراعى فيها أحكام القانون الدويل.

اهلــدف مــن احلــرب إكــراه كل واحــد مــن اخلصمــني اخلصــم اآلخــر علــى تنفيــذ 
إرادتــه.

األوقاف الكويتية: املوسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق )124/16(.  )1(
البهويت :منصور بن يونس، كشاف القناع، دار الفكر – بريوت، طبعة 1402ه )36/3(.  )2(

غمــق: ضــو مفتــاح، نظريــة احلــرب يف اإلســالم وأثرهــا يف القانــون الــدويل، طبعــة مجعيــة الدعــوة   )3(
اإلســالمية العامليــة )ص64-62(.

املرجع السابق )ص66-64(.  )4(
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احلــرب قاطعــة للســالم، فالتوتــرات واخلصومــات السياســية ال تعــدُّ حــرابً، وإن 
القطيعــة. ُوجــدت 

 وبعــد تعريــف احلــرب يف الفقــه اإلســالمي والقانــون الــدويل جيــد الباحــث فــوارق 
كبــرية بــني املصطلحــنْي ميكــن تلخيصهــا يف النقــاط اآلتيــة:

هــو إال  مــا  القتــال  احلــرب؛ ألنَّ  مــن مصطلــح  أعــمُّ  اجلهــاد  إنَّ مصطلــح   -1
ــة والبيــان، وجهــاد النفــس،  صــورة مــن صــور اجلهــاد املتعــدِّدة، فهنــاك جهــاد ابحُلجَّ

وغريهــا، خبــالف احلــرب فهــي قاصــرة علــى القتــال فحســب.
2- إنَّ اهلــدف مــن اجلهــاد هــو إعــالء كلمــة هللا ونشــر اإلســالم يف األرض، وهــذا 
يكــون ابتــداًء ابلدعــوة واملوعظــة احلســنة، واجلهــاد وســيلة؛ إلزالــة املانــع مــن دعــوة 
النــاس، والصادِّيــن عــن ســبيل هللا، أمَّــا احلــرب يف املصطلــح القانــوين فهدفهــا حتقيــق 

مصلحــة سياســية لدولــة علــى أخــرى، وفــرض إلرادهتــا عليهــا.
3- اجلهــاد يف اإلســالم حمفــوف بضوابــط وقيــود، وحنــن مأمــورون ابلوفــاء فيــه 
ابلعهــود والعقــود، أمَّــا احلــرب يف املصطلــح القانــوين- وإْن ذكــر بعضهــم ذلــك 
فيــه- إالَّ أنَّ الواقــع يكذِّبــه، فالــدول الكــربى والعظمــى مســتعدَّة لفعــل كل مــا مــن 
شــأنه حتقيــق غايتهــا، وفــرض هيمنتهــا علــى الــدول األخــرى دون مراعــاة للقانــون 

الــدويل اإلنســاين وال املعاهــدات الدوليــة.
املطلب الثاين: تعريف جرائم احلرب ابعتبارها َعَلماً.

إنَّ مفهوم جرائم احلرب، وإْن كان الفقه اإلســالمي قد ســبق القانون الدويل يف 
أتصيلــه، والتحذيــر منــه إالَّ أنَّ الفقهــاء القدامــى مل يتطرقــوا لتعريفــه؛ ذلــك أنَّــه مفهــوم 
معاصــر مســتعمل يف القانــون الــدويل اإلنســاين؛ لكــْن ميكــن تعريفــه وفــق املنظــور 
الشــرعي أبنَـّـه: » كل فعــل أو امتنــاع يُعــدُّ انتهــاكاً لأعــراف واألحــكام الشــرعية 

املتعلقــة ابحلــرب، يقــع أثنــاء ســري العمليــات العســكرية مــن أحــد طــريف النــزاع«.
 أمَّــا تعريــف جرائــم احلــرب يف القانــون الــدويل اإلنســاين، فمــن خــالل البحــث 
ابن يل أنَّ جرميــة احلــرب يف العــرف القانــوين ُعّرِفــت بتعريفــات متعــدِّدة ومتقاربــة، 

وســأعرض بعــض هــذه التعريفــات، وذلــك علــى النحــو اآليت: 
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ــا: » األعمــال  -1 تعريــف ميثــاق حمكمــة نورمــربغ، فقــد ُعّرِفــت هــذه اجلرائــم أبهنَّ
الــي تشــكل انتهــاكاً لقوانــني وأعــراف احلــرب الدوليــة«)1(.

ــا: »كل خمالفــة لقوانــني وعــادات احلــروب، ســواء  2- عرفهــا حســنني عبيــد أبهنَّ
كانــت صــادرة عــن املتحاربــني وغريهــم، وذلــك بقصــد؛ إهنــاء العالقــات الوديــة 

بــني الدولتــني املتحاربتــني«)2(.
مــا فضفاضــني، مل حيــدَِّدا طبيعــة العمــل  وممــا يُؤَخــذ علــى التعريفــني الســابقني أهنَّ
الــذي يعــدُّ جرميــة مــن غــريه، بــل اكتفيــا بكــون اجلرميــة هــي خمالفــة قوانــني وأعــراف 

احلــرب، وكذلــك مل يتطرقــا لبيــان العناصــر املكونــة للجرميــة الدوليــة.
ومــن أجــود تعريفــات جرائــم احلــرب الــي وقفــُت عليهــا تعريــف الدكتــور عبــد 
ــا: » األعمــال غــري املشــروعة الــي  اجمليــد الصالحــني، فقــد عــرَّف جرائــم احلــرب أبهنَّ
ترتكبهــا دولــة حماربــة ضــد أفــراد أو جمتمــع دولــة حماربــة أخــرى، ممــا يُلِحــق هبــم ضــرراً 

غــري مــربر أثنــاء احلــرب أو النــزاع املســلح«)3(.
وممَّا مييِّز هذا التعريف عمَّا سبق ما أييت)4(:

أ- حتديــده للعناصــر املكونــة جلرميــة احلــرب، فقــد ذكــر العنصــر الزمــين وهــو وقــوع 
هــذه اجلرميــة أثنــاء النــزاع املســلح أو قيــام احلــرب. 

ب- وكذلــك تناولــه للعنصــر الــدويل يف اجلرميــة، فجرميــة احلــرب البــد أْن تكــون 
موجَّهــة ألفــراد اتبعــني لغــري دولــة اجلــاين، وبذلــك خيــرج مــن جرائــم احلــرب اجلرائــم 

املوجَّهــة مــن اجلــاين ضــد أفــراد اتبعــني لدولتــه.
ت- تنصيصــه علــى توافــر العنصــر املــادي غــري املشــروع، فيلــزم مــن الفعــل املكــون 
ميثــاق حمكمــة نورمــربغ )مــادة رقــم 6/ فقــرة ب(، نقــاًل عــن عبــد اجمليــد الصالحــني: حبــث   )1(
أحــكام جرائــم احلــرب وفــق التشــريعات اإلســالمية والقانــون الــدويل، جملــة الشــريعة والقانــون- 

جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة - العــدد 28 للعــام 2006م )ص226(.
عبيــد: حســنني صــاحل، اجلرميــة الدوليــة- دراســة حتليليــة، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة األوىل،   )2(

)ص231-230(. 1979م  ســنة: 
الصالحــني: عبــد اجمليــد، أحــكام جرائــم احلــرب وفــق التشــريعات اإلســالمية والقانــون الــدويل،   )3(

مرجــع ســابق )ص228(.
املرجع السابق )ص231-229(.  )4(
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جلرميــة احلــرب أن يكــون غــري مشــروع، وأتيت عــدم مشــروعيته مــن خمالفتــه لقوانــني 
احلــرب الــي نصَّــت عليهــا االتفاقيــات الدوليــة املختلفــة.

ث- عــدم اقتصــاره علــى اجلرائــم املوجَّهــة للــدول فحســب، بــل اشــتماله علــى 
اجلرائــم املوجَّهــة مــن الــدول للجماعــات واألفــراد يف دول أخــرى، كمــا هــو احلــال 

مــع شــعبنا الفلســطيين مــن االحتــالل الصهيــوين.
املبحــث الثــاين: تعريــف جبرائــم حــرب االحتــالل الصهيــوين يف حربــه األخــرية 

علــى غــزة عــام )2014م(.
تعــرَّض قطــاع غــزة لثالثــة حــروب شرســة شــنَّتها قــوات االحتــالل الصهيــوين، 
انَتهَكت فيها أبســط حقوق اإلنســان، واعتدت على املدنيني واملنشــآت املدنية، 
فقتلــت الرجــال والنســاء واألطفــال، وهدمــت بيــوت اآلمنــني، واســتهدفت دور 
الــدويل  القانــون  ملبــادئ  ملتفتــة  غــري  واملســيحيني،  ابملســلمني  اخلاصــة  العبــادة 
اإلنســاين، وال حمرتمــة ملعاهداتــه، وســأقف يف املطلبــني القادمــني عنــد جرميــْي قتــل 
املدنيــني، واســتهداف املنشــآت املدنيــة مبــا فيهــا دور العبــادة يف حــرب غــزة األخــرية 

عــام )2014م(، وذلــك علــى النحــو اآليت: 
املطلب األول: جرائم قتل املدنيني يف حرب غزة )2014م(.

قبــل الولــوج يف احلديــث عــن جرائــم قتــل املدنيــني يف حــرب غــزة )2014م(، 
حيســن يب التنبيــه أنــين ســأعرض هنــا للجرائــم الــي وقعــت يف احلــرب األوىل علــى 
غــزة عــام )2008-2009م(، واحلــرب األخــرية عليهــا عــام )2014م(؛ هبــدف 
إجيــاد حالــة مــن املقارنــة بــني اجلرائــم يف أول حــرب علــى غــزة عــام )2008م(، 

وآخرهــا عــام )2014م(، وإليــك البيــان كمــا أييت: 
يف عــام )2008-2009م( قامــت قــوات االحتــالل بشــن حــرب علــى غــزة 
قتلــت خالهلــا )1419( شــخصاً خــالل احلــرب الــي اســتمرت واحــداً وعشــرين 
فيهــم  مبــن  املقاتلــني،  غــري  مــن   )%82.2(  )1167( بينهــم  مــن  وكان  يومــاً، 
)918( مدنيــاً و)249( شــرطياً حيظــون بــذات احلمايــة الــي يتمتــع هبــا املدنيــون 
الــدويل، وكان بــني الضحــااي املدنيــني )318(  لقواعــد القانــون اإلنســاين  وفقــاً 
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طفــاًل، أي مــا نســبته )22.4%( مــن العــدد اإلمجــايل، و)34.6%( مــن الضحــااي 
املدنيــني، و)111( امــرأة؛ أي) 7.8 %( مــن العــدد اإلمجــايل، و)12%( مــن 
الضحــااي املدنيــني، وابلتــايل فــإنَّ الضحــااي مــن النســاء واألطفــال البالــغ عددهــم 
)429( طفــاًل وامــرأة يشــكلون )30.2%( مــن إمجــايل الضحــااي، و)%46.7( 
مــن إمجــايل الضحــااي املدنيــني، ووفقــاً ملــا أعلنتــه وزارة الصحــة يف غــزة، فــإنَّ عــدد 
اجلرحــى الفلســطينيني يف هــذه احلــرب بلــغ حنــو )5300 ( شــخص، مــن بينهــم 
حنــو )1600( طفــل )30%( مــن إمجــايل عــدد املصابــني، و)830( امــرأة؛ أي 
حنــو )15.6%( مــن إمجــايل عــدد املصابــني، وبذلــك يظهــر أن عــدد اجلرحــى مــن 
النســاء واألطفــال بلــغ حنــو )2430( امــرأة وطفــاًل، أي مــا نســبته )45.6%( مــن 

إمجــايل املصابــني خــالل هــذه احلــرب.
ونتيجــة للصمــت الــدويل واخلــذالن العــريب مل ترتاجــع دولــة الكيــان عــن ذلــك، 
ففــي اليــوم الســابع مــن شــهر يوليــو مــن العــام )2014م( تعرضــت غــزة حلــرٍب 
شــعواء شــنَـّْتها قــوات االحتــالل الصهيــوين اســتمرت هــذه احلــرب واحــداً ومخســني 
يومــاً، ارتكبــت فيهــا قــوات االحتــالل أبشــع اجلرائــم الــي عرفتهــا البشــرية دون 
مراعــاة ألبســط حقــوق اإلنســان، وهــذا مــا أثبتــه تقريــر ديفيــس عــن جرائــم حــرب 
االحتــالل يف غــزة، حيــث عرضــت رئيســة جلنــة تقصــي احلقائــق التابعــة لأمــم 
املتحــدة مــاري ديفيــس يــوم اإلثنــني )2015/6/29م( يف جنيــف تقريــر اللجنــة 
بشــأن العــدوان » اإلســرائيلي« األخــري علــى غــزة أمــام أعضــاء جملــس حقــوق 
اإلنســان الذيــن ميثلــون ســبعاً وأربعــني )47( دولــة، وقــد خلــص التقريــر إىل أنَّ 
العمليــات الــي نفذهــا اجليــش اإلســرائيلي يف صيــف )2014( بقطــاع غــزة »ترقــى 
إىل مقتــل عــدد كبــري مــن املدنيــني – ثلثهــم مــن  إىل جرائــم حــرب« ، مشــرياً 
األطفــال- خــالل احلــرب الــي اســتخدمت فيهــا )إســرائيل( قــوة تدمرييــة متثلــت يف 
أكثــر مــن ســتة آالف غــارة جويــة، وإطــالق حنــو مخســني ألــف قذيفــة مدفعيــة علــى 
مــدى الواحــد واخلمســني يومــًا)1(، فقــد ذكــرت التقاريــر أنَّ )2216( فلســطينياً 

االطــالع  نــت، اتريــخ  اجلزيــرة  موقــع  غــزة،  االحتــالل يف  عــن جرائــم حــرب  ديفيــس  تقريــر   )1(
 http://www.aljazeera.net رابــط:  2016/7/1م، 
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قُِتلُــوا بينهــم )293( مــن النســاء، و)556( مــن األطفــال، فيمــا أصيــب حنــو 
)10850( شــخصًا)1(، وهــذا اجلــدول يبــني الفــرق بــني احلربــني كمــا هــو موضــح.

جــدول يوضــح الفــرق بــني عــدد القتلــى يف احلــرب األوىل علــى غــزة وبــني 
عــام )2014م( احلــرب األخــرية 

احلرب األوىل عام وجه املقارنة
)2008م(

احلرب األخرية عام 
)2014م(

51 يوًما21 يوًمااملدة الزمنية للحرب
14192216عدد القتلى
530010850عدد اجلرحى

عدد القتلى من 
النساء

111293

عدد القتلى من 
األطفال

318556

ومــن خــالل األرقــام الســابقة يتبــني لنــا أنَّ احلــرب األخــرية اســتمرت مــدة زمنيــة 
أكثــر مــن احلــرب األوىل، ويف هــذا إعطــاء ملســاحة أكــرب لدولــة الكيــان ملزيــد مــن 
القتــل والتشــريد وارتــكاب اجلرائــم ضــد املدنيــني، وظهــر ذلــك مــن زايدة عــدد 
القتلــى واجلرحــى يف احلــرب األخــرية مقارنــة ابحلــرب األوىل، وهــذا يؤكــد حقيقــة 
الصمــت الرمســي الــدويل علــى جرائــم هــذه الدولــة املعتديــة، وفلتاهنــا مــن حماســبة 

ومعاقبــة اجلهــات الــي تتغــىن ابحــرتام حقــوق اإلنســان ليــاًل وهنــاراً.
املطلب الثاين: جرائم استهداف املنشآت املدنية يف حرب غزة )2014م(.

أســفرت  فقــد  ممــا حــلَّ ابإلنســان،  أفضــل  للجمــاد  احلــال ابلنســبة  يكــن  مل 
اهلجمــات الصهيونيــة طيلــة فــرتة العــدوان يف احلــرب األوىل عــام )2008م( عــن 
تدمري )2114( منزاًل بشكل كلي، حتتوي على )2864( وحدة سكنية، تضم 
تقريــر املركــز الفلســطيين حلقــوق اإلنســان الســنوي – 2014م )ص11(، اتريــخ االطــالع،   )1(

 http://pchrgaza.org/ar  : رابــط:  2017/10/25م، 
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)3314( عائلــة قوامهــا )19592( شــخصاً، كمــا أدت إىل تدمــري )3242( 
منــزاًل بشــكل جزئــي، وحتتــوي )5014( وحــدة ســكنية تضــم )5470( عائلــة 
قوامهــا )32250( شــخصاً، فضــاًل عــن تعــرض حنــو )16000( منــزل آخــر إىل 
أضــراٍر خمتلفــة جــراء القصــف وأعمــال التدمــري، مبــا يف ذلــك احــرتاق العشــرات 

منهــا يف أحيــاء خمتلفــة يف مــدن القطــاع)1(.
 جــدول يوضــح عــدد املنــازل املســتهدفة بشــكل كلــي يف حــرب عــام2008-

2009م
عدد األفرادجمموع العائالتالوحدات السكنيةعدد املنازل
21142864331419592

جدول يوضح عدد املنازل املســتهدفة بشــكل جزئي يف حرب عام2008-
2009م

عدد األفرادجمموع العائالتالوحدات السكنيةعدد املنازل
32425014547032250

واســتهدفت قــوات االحتــالل يف هــذه احلــرب العديــد مــن املنشــآت املدنيــة مــن 
اقتصاديــة وجتاريــة وزراعيــة،  هيئــات حمليــة ومستشــفيات، ومــدارس، ومنشــآت 
فقــد اســتهدفت مــا يزيــد عــن )204( مــدارس حكوميــة وخاصــة، منهــا )8( 
مدارس دمرت بشــكل كامل، وتعرضت )167( منشــأة اقتصادية لالســتهداف، 
منهــا )119( دمــرت بشــكل كلــي، و )48( بشــكل جزئــي، وتعرضــت )92( 
منشــأة جتاريــة لالســتهداف، وتعــرض )6855( دومنـًـا زراعيًّــا للتجريــف، يف حــني 
تعــرض )100( مســجد لالســتهداف، دمــر منهــم )45( مســجد بشــكل كامــل، 
وتعرضــت مــا يزيــد عــن )50( مزرعــة حيوانيــة لالســتهداف يف احملافظــات كافــة)2(، 

كمــا هــو موضــح يف اجلــدول اآليت:
تقريــر املركــز الفلســطيين حلقــوق اإلنســان الســنوي – 2009م )ص17(، اتريــخ االطــالع،   )1(

http://pchrgaza.org/ar رابــط:  2017/10/25م، 
تقريــر املركــز الفلســطيين حلقــوق اإلنســان الســنوي – 2009م، مرجــع ســابق )ص69-58( :   )2(

http://pchrgaza.org/ar



145 جملة املرقاة السنة األوىل العدد األول 1439ه/2018م

 جــدول يوضــح عــدد املنشــآت املدنيــة املســتهدفة يف حــرب عــام2008- 
2009م.

جمموعزراعيةاقتصاديةجتاريةأهليةخدماتيةصحيةدينيةتعليمية
20410015159216754638

أمــا يف عــام )2014م( طــال التدمــري أكثــر مــن )3200( منــزل ســكين، مــن بينهــا 
ــر بشــكٍل كلــي، و)23597( منــزاًل دمــرت بشــكل جزئــي؛  )8377( منــزاًل ُدمِّ

كمــا هــو موضــح يف اجلدولــنْي اآلتيــني)1(.
جدول يوضح عدد املنازل املستهدفة بشكل كلي يف حرب عام2014م.

عدد األطفالعدد النساءجمموع السكانعدد األسرعدد املنازل
837711162606121652230835

جدول يوضح عدد املنازل املستهدفة بشكل جزئي يف حرب عام2014م.
عدد األطفالعدد النساءجمموع السكانعدد األسرعدد املنازل
23597326221903065092693843

ومل يكتــف االحتــالل بذلــك، بــل ارتكــب جرائــم أخــرى حبــقِّ األعيــان املدنيــة ومنهــا 
دور العبــادة، فاحلــرب الصهيونيــة األخــرية علــى قطــاع غــزة عــام )2014م( تظهــر 
حقيقــة أنَّ الصــراع مــع »إســرائيل« هــو صــراع عقائــدي حبــت، خبــالف مــا يُعلــن 
يف اإلعــالم عــن أهــداف احلــرب سياســية كانــت أو عســكرية، فهــي مل تتوقــف عنــد 
قتــل اإلنســان، بــل مشلــت الشــجر، واحلجــر، واملســاجد، والكنائــس، واملقابــر، 

ومراكــز حتفيــظ القــرآن الكــرمي، وغريهــا)2(. 
وقــد أفــادت اإلحصائيــات الصــادرة عــن وزارة األوقــاف والشــئون الدينيــة يف 
ــر بشــكٍل كامــٍل خــالل احلــرب األخــرية  فلســطني أنَّ ســبعني )70( مســجداً ُدمِّ
تقريــر املركــز الفلســطيين حلقــوق اإلنســان الســنوي – 2014م )ص11(، اتريــخ االطــالع،   )1(

 http://pchrgaza.org/ar  :  : رابــط  2017/10/25م، 
جملــة البيــان: تدمــري مســاجد غــزة حــرب عقائديــة يهوديــة، اتريــخ االطــالع 2017/12/9م   )2(

/www.albayan.co.uk رابــط: 
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جزئيــة  أضــرار  مســجد   )197( ومائــة  وتســعني  بـــسبٍع  حَلِــق  فيمــا  غــزة،  علــى 
متفاوتــة، ومل يقــف العــدوان عنــد اســتهداف املســاجد بــل طــال الكنائــس، فقــد 
تعرضــت كنيســة للنصــارى لالســتهداف مــن االحتــالل، وقــد تضــررت بســبب 
هــذا العــدوان يف مدينــة غــزة)1(، بــل كان مــن امللفــت اســتهداف املســاجد األثريــة، 
وقــد اســتهدفت القذائــف اإلســرائيلية مســجد احملكمــة األثــري الــذي كان معلمــاً 
عريقــاً يف مدينــة غــزة، كمــا اســتهدف القصــف مســجد القزمــري الــذي يعــود إىل 
ــد تدمــري املســاجد األثريــة -الــي تعــود ملئــات  أكثــر مــن ســتمائة ســنة، وأييت تعمُّ
الســنني- ضمــن خمطــط صهيــوين الســتهداف الــرتاث الفلســطيين بشــكل عــام، 

فقــد اســُتهدفت كنائــس يعــود بناؤهــا إىل آالف الســنني)2(.
وتواصلــت جرائــم االحتــالل جتــاه األعيــان املدنيــة، فقــد اســتهدف االحتــالل 
يف احلــرب )2014م( )461( منشــأة مدنيــة، مــن بينهــا )134( دمــرت تدمــرياً 
كامــاًل، و)327( دمــرت بشــكل جزئــي، وتشــمل تلــك املنشــآت مستشــفيات، 
قــوات  وقامــت  أهليــة،  ومؤسســات  وبنــوك،  وكنائــس،  ومســاجد،  ومــدارس، 
االحتــالل بتجريــف أكثــر مــن )11086481( مــرتاً مربعــاً مــن األراضــي الزراعيــة 
يف حمافظــات غــزة كافــة، ينتفــع منهــا )33786( شــخصاً، ويعيلــون )16045( 
شــخصاً، من بينهم )6066( طفاًل، ودمَّرت قوات االحتالل )1603( منشــأة 
جتارية، من بينها )699( دمرت بشكل كامل، و)904( دمرت بشكل جزئي، 
وكــذا دمــرت )215( منشــأة صناعيــة مــن بينهــا )104( دمــرت بشــكل كلــي، 
و)111( بشــكل جزئــي، كمــا دمَّــرت )1089( منشــأة زراعيــة، مــن بينهــا مــزارع 
حيــواانت، ودواجــن، ومناحــل، ومزرعــة لرتبيــة األمســاك)3(، كمــا هــو موضــح يف 

اجلــدول اآليت:

موقــع وزارة األوقــاف بغــزة، تقريــر حــول آاثر العــدوان الصهيــوين علــى املســاجد ومؤسســات   )1(
 /http://palwakf.net التقريــر:  رابــط  االطــالع 2017/12/10م،  اتريــخ  األوقــاف، 

االطــالع  اتريــخ   ، اإلســرائيلي،  للعــدوان  هــدف  األثريــة  غــزة  مســاجد  نــت:  اجلزيــرة  موقــع   )2(
www.aljazeera.net/portal رابــط:  2017/12/10م، 

تقرير املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان السنوي – 2014م، مرجع سابق )ص84-83(.  )3(
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كنائسمساجدزراعيةصناعيةجتاريةمنشآت مدنية متنوعة
461160321510892671

ولــو أردان عقــد مقارنــة بســيطة بــني أعــداد املنــازل واملنشــآت املدنيــة الــي طالتهــا يــد 
التدمــري والتخريــب يف احلــرب األوىل واألخــرية ســنجد أنَّ األعــداد يف زايدة كبــرية، 

وهــذا واضــح مــن خــالل اجلــدول اآليت:
احلرب األوىل عام وجه املقارنة

2008م
احلرب األخرية 
عام 2014م

21148377عدد املنازل املدمرة كليًا
324223597عدد املنازل املدمرة جزئيًا
4570عدد املساجد املدمرة كليًا

6383369عدد املنشآت املدنية املستهدفة
جــدول يوضــح الفــرق بــني عــدد املنــازل واملنشــآت املدنيــة املســتهدفة يف 

احلــرب األوىل علــى غــزة وبــني احلــرب األخــرية عــام2014م
ومــن خــالل األرقــام الســابقة يتضــُح الفــرق الواضــح، والــزايدة الكبــرية يف أعــداد 
املنازل املدمرة كلياً واملســتهدفة جزئياً يف احلرب األوىل واألخرية عام )2014م(، 
وكذلــك األمــر ابلنســبة للمســاجد وســائر املنشــآت املدنيــة، وهــذا يؤكــد جمــدداً أنَّ 
دولــة االحتــالل ماضيــٌة يف جرائمهــا بــدون خــوف أو وَجــل، وأنَّ جرائمهــا مســتمرة 
مل تتوقــف، وســنتعرف علــى موقــف الفقــه اإلســالمي، والقانــون الــدويل اإلنســاين 

مــن بعــض تلــك اجلرائــم، وذلــك علــى النحــو اآليت: 
املبحــث الثالــث: جرميــة اســتهداف املدنيــني ودور العبــادة يف الفقــه اإلســالمي 

والقانــون الــدويل اإلنســاين.
ذكــرت فيمــا ســبق بعــض اجلرائــم الــي ارتكبهــا اجليــش الصهيــوين يف حربــه 
األخــرية علــى غــزة عــام )2014م(، وظهــر لنــا ارتفــاع نســبة هــذه اجلرائــم مقارنــة 
الفقــه اإلســالمي، والقانــون  املبحــث ســأبني موقــف  ابحلــرب األوىل، ويف هــذا 
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الــدويل اإلنســاين مــن جرميــة قتــل املدنيــني، وجرميــة اســتهداف دور العبــادة، وذلــك 
يف مطلبــني علــى النحــو اآليت:

املطلــب األول: جرميـــة استهـــداف املدنيــني يف احلـــرب يف الفقـــه اإلســالمي 
الــدويل اإلنســاين. والقانــون 

أواًل: جرميـة استهـداف املدنيني يف الفقـه اإلسالمي.
ولنشــر  األمَّــة،  حيــاض  عــن  للــذود  املســلمني؛  علــى  اجلهــاد    كتــب هللا 
الدعــوة، وجعــل الغايــة منــه تبليــغ اإلســالم للعاملــني، فمــن كان يقــف صــادَّاً وعائقــاً 
أمــام هــذا التبليــغ، أابح لنــا الشــارع قتالــه حــى نبلِّــغ رســالة رب العاملــني، فالقتــال 
ــوا  هــو ملــن يقاتلنــا إذا أردان إظهــار ونشــر ديــن هللا؛ كمــا قــال هللا تعــاىل: Mَوقَاتُِل
 .L)1(اْلُمْعَتِديــَن حيُِــبُّ  اَل  اللََّ  ِإنَّ  تـَْعتَــُدوا  َواَل  يـَُقاتُِلوَنُكــْم  الَِّذيــَن  اللَِّ  َســِبيِل  يف 
وعليــه: فــرَّق اإلســالم يف احلــروب القائمــة بــني املقاتلــني وبــني املدنيــني، فأجــاز 
قتــل املقاتلــني املشــاركني يف العمليــات العســكرية، ومنــع مــن قتــل املدنيــني مــن غــري 
املقاتلــني، وقــد وردت يف ذلــك نصــوص عــدَّة، أذكــر بعضهــا علــى النحــو اآليت: 
   1- أخــرج البخــاريُّ ومســلم يف الصحيحــنْي مــن حديــث عبــد هللا بــن عمــر
  ََِّمْقُتولَــًة، فَأَْنَكــَر َرُســوُل الل  َِّأنَّ اْمــَرأًَة ُوِجــَدْت يف بـَْعــِض َمغَــازِي النَّــِي «

ــاِن«)2(. بـَْي ــَل النَِّســاِء َوالصِّ قـَْت
2- أخــرج أبــو داود يف ســننه، وأمحــد يف مســنده، مــن حديــث َراَبِح بْــِن َربِيــٍع 
قَــاَل: ُكنَّــا َمــَع َرُســوِل اللَِّ  يف َغــْزَوٍة، فــَـَرَأى النَّــاَس جُمَْتِمعِــنَي َعلَــى شــيٍء، فـَبـََعــَث 
ــَرأٍَة قَِتيــٍل،  ــاَل: َعَلــى اْم ــاَل:« اْنظُــْر َعــاَلَم اْجَتَمــَع َهــُؤاَلِء؟ »، َفَجــاَء فـََق َرُجــاًل، فـََق
 ، فـََقــاَل: » َمــا َكانَــْت َهــِذِه لِتـَُقاتِــَل «. قَــاَل: َوَعلَــى اْلُمَقدَِّمــِة َخالِــُد بْــُن اْلَولِيــِد
فـَبـََعــَث َرُجــاًل فـََقــاَل:» قُــْل خِلَالِــٍد: اَل يـَْقتـُلَــنَّ اْمــَرأًَة َواَل َعِســيًفا«)3(، ويف روايــة أمحــد، 
قــال النــي  : » َمــا َكانَــْت َهــِذِه لِتـَُقاتِــَل، فـََقــاَل أِلََحِدِهــْم: احْلـَـْق َخالِــًدا فـَُقــْل لَــُه 

سورة البقرة ) آية 190(.  )1(
صحيــح البخــاري: كتــاب اجلهــاد والســري: ابب قتــل الصبيــان يف احلــرب )ح3014(، صحيــح   )2(

مســلم: كتــاب اجلهــاد: ابب قتــل الصبيــان والنســاء يف احلــرب )ح1744(.
)3(  سنن أيب داود: كتاب اجلهاد: ابب يف قتل النساء )ح2671(، وقال األلباين: صحيح. 
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اَل تـَْقتـُلُــوا ُذرِّيَّــًة َواَل َعِســيًفا«)1(.
  َِّ3- أخــرج أبــو داود يف ســننه، مــن حديــث أَنَــس بْــن َمالِــٍك َأنَّ َرُســوَل الل
َشــْيًخا  تـَْقتـُلُــوا  َواَل   ، اللَِّ َرُســوِل  ِملَّــِة  َوَعلَــى   ، َواِبللَِّ  ، اللَِّ اِبْســِم  »اْنطَِلُقــوا  قَــاَل: 
ــوا َغَناِئَمُكــْم، َوَأْصِلُحــوا،  فَانِيًــا، َواَل ِطْفــاًل، َواَل َصغِــريًا، َواَل اْمــَرأًَة، َواَل تـَُغلُّــوا، َوُضمُّ

َوَأْحِســُنوا ِإنَّ اللََّ حيُِــبُّ اْلُمْحِســِننَي«)2(.
وجــه الداللــة مــن األحاديــث: بــنيَّ النــي  مــن جيــوز قتلــه يف املعركــة ممــن ال 
جيــوز قتلــه، فــأابح قتــال املشــاركني يف القتــال ممــن حيمــل الســالح ويعــنُي املقاتلــني، 
ومنــع مــن قتــل املدنيــني غــري املشــاركني يف القتــال، ويف هــذا تقريــر ملبــدأ التمييــز بــني 

املقاتلــني وغريهــم يف مســرح العمليــات احلربيــة.
مــن خــالل مــا ســبق يتضــح أنَّ اإلســالم كان ســبَّاقاً لتحقيــق مبــدأ التمييــز بــني 
املقاتلــني وغــري املقاتلــني أثنــاء ســري العمليــات احلربيــة، وهــو املقصــود يف عصــران 
هلــم  املقاتلــني  املقاتــل؛ ألنَّ غــري  يُقتَــل غــري  فــال  احلــرب،  املدنيــني زمــن  حبمايــة 
حصانــة ومحايــة، وقــد أفصحــت األحاديــث آنفــة الذكــر عــن الفئــات الــي حيميهــا 

الشــرع احلنيــف أثنــاء العمليــات العســكرية، وهــي علــى النحــو اآليت: 
1- النســاء: فهــذه الفئــة تتمتــع حبصانــٍة خاصَّــة، فقــد ورد يف حديــث عبــد هللا بــن 
عمــر »َأنَّ اْمــَرأًَة ُوِجــَدْت يف بـَْعــِض َمغَــازِي النَّــِيِّ  َمْقُتولَــًة، فَأَْنَكــَر َرُســوُل اللَِّ 
ــا إن  ــاِن«)3(، وهــذا احلكــم خــاص ابملــرأة غــري املقاتلــة، أمَّ بـَْي ــَل النَِّســاِء َوالصِّ  قـَْت
قاتلــت وشــاركت يف القتــال- كمــا يفعــل جيــش االحتــالل الصهيــوين فهــو جينِّــد 
النســاء يف صفوفــه-، فحينهــا ترفــع عنهــا احلصانــة؛ ألهنــا مقاتِلــة ومعتديــة وغــري 

مدنيــة)4(. 
هلــم  البلــوغ، وهــؤالء األطفــال  يبلــغ ســن  مــن مل  2- األطفــال: واملقصــود هبــم 

مسند أمحد )ح15992(، قال الشيخ أمحد شاكر: صحيح لغريه، وإسناده حسن.   )1(

سنن أيب داود: كتاب اجلهاد: ابب يف دعاء املشركني )ح2616(، وقال األلباين: ضعيف.   )2(
صحيــح البخــاري: كتــاب اجلهــاد والســري: ابب قتــل الصبيــان يف احلــرب )ح3014(، صحيــح   )3(

مســلم: : كتــاب اجلهــاد: ابب قتــل الصبيــان والنســاء يف احلــرب )ح1744(.
املوسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق )155/24(.  )4(
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حصانــة أيضــاً وال جيــوز قتلهــم، وهــذا واضــح مــن هنــي النَّــِيِّ  مــن قتــل النســاء 
والصبيــان، وهنيــه عــن قتــل الذريَـّـة وأوالد املشــركني مــن األطفــال)1(.

3- الشــيوخ والعجــزة: فــال جُييــز اإلســالم قتــل هــؤالء ممــن ال يشــاركون املقاتلــني 
الــرأي واملشــورة، فــإن شــاركوهم وأعانوهــم جــاز قتلهــم؛ ألهنــم حينئــٍذ مــن املشــاركني 
 ، يف القتــال، فقــد قــال َرُســوُل اللَِّ  يف وصيتــه للمقاتلــني:« اْنطَِلُقــوا اِبْســِم اللَِّ
، َواَل تـَْقتـُلُــوا َشــْيًخا فَانِيًــا، َواَل ِطْفــاًل، َواَل َصغِــريًا، َواَل  ، َوَعلَــى ِملَّــِة َرُســوِل اللَِّ َواِبللَِّ

اْمــَرأًَة ...«)2(.
4- رجــال الديــن: فقــد ورد النــص صرحيــاً يف عــدم جــواز قتلهــم، وهــذا ظاهــر يف 
وصيــة اخلليفــة أيب بكــر الصديــق t ألمرائِــِه حــني قــال: »إنكــم ســتجدون قومــاً 
قــد فحصــوا عــن رؤوســهم ابلســيوف، وســتجدون قومــاً قــد حبســوا أنفســهم يف 
الصوامــع فذرهــم خبطاايهــم«)3(، وقــد ورد عــن ابْــِن َعبَّــاٍس َمْرُفوًعــاً: »اَل تـَْقتـُلُــوا 
ــَداَن، َوال َأْصَحــاَب الصََّواِمــِع«)4(، فهــؤالء الذيــن انشــغلوا بعبادهتــم عــن قتالنــا  اْلِوْل
قــد اندفــع شــرُّهم ابنصرافهــم للعبــادة، وتركهــم القتــال، فــال متتــد أيــدي اجلنــود هلــم 

طاملــا التزمــوا بذلــك، ومل يشــاركوا يف القتــال.
5- العمــال والتجــار والــزراع: فقــد ورد يف األحاديــث هنــي النــي  عــن قتــل 
العســفاء)5(، وهــم األجــراء والعمــال الذيــن ال يشــاركون يف حــرب وال قتــال، بــل 

يعملــون؛ ليقتاتــوا وحيصلــوا أرزاقهــم، فليــس هلــم يف احلــرب يــد وال عمــل.
اه إىل  ومل يتوقــف احــرتام اإلســالم حلقــوق اإلنســان عنــد األحيــاء، بــل تعــدَّ
القتلــى وقطــع  التمثيــل جبثــث  املثلــة، وهــو  النــي  عــن  األمــوات، فقــد هنــى 

موهتــم. بعــد  أعضائهــم 
وبعــد هــذا البيــان يظهــر جليــاً أنَّ التشــريع اإلســالمي أرســى مبــدأ التمييــز بــني 
املقاتلــني وغــري املقاتلــني، وجعــل هــذا املبــدأ مبثابــة القانــون امللــزم الــذي ال يقبــل 

مسند اإلمام أمحد: )ح4739(، )ح15588(.  )1(
سبق خترجيه.  )2(

الصنعاين: مصنف عبد الرزاق )ح9377(.  )3(
البيهقي: السنن الصغرى )ح3839(.  )4(

ابن أيب شيبة: املصنف )ح609(، البيهقي: السنن الصغرى ) ح3892(.  )5(
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التغيــري وال التربيــر ملخالفتــه، وعليــه: إْن ثبــت أن جنــدايً مســلماً ارتكــب أيَّ خمالفــة 
مــن املخالفــات الــي تتعــارض والنصــوص الســابقة دون عــذر، فإنــه يعــدُّ قــد فعــل 
حمرمــاً وارتكــب جرمــاً حُياســب عليــه، وختتلــف عقوبتــه حســب طبيعــة ذلــك اجلــرم، 

ومــدى الضــرر املرتتــب عليــه.
اثنياً: جرميـة استهـداف املدنيني يف القانون الدويل اإلنساين. 

مل تكــن قوانــني وأعــراف احلــروب قدميــاً بــني الــدول جُتَــّرِم قتــل املدنيــني، ذلــك 
أن كلَّ دولــة تريــد كســر شــوكة الدولــة املقابلــة هلــا، دون مراعــاة ملبــدأ التمييــز بــني 
املدنيني والعســكريني، وهو األســاس يف محاية املدنيني، حى أعلنت عصبة األمم 
ــا يعــزز هــذا املبــدأ، فاعتــربت االعتــداء علــى الســكان املدنيــني  عــام )1938م( عمَّ
الــي جيــوز مهامجتهــا  العســكرية  الــدويل، وأنَّ األهــداف  القانــون  لقواعــد  خرقــاً 
اتفاقيــات  وأكــدت  حبتــة)1(.  عســكرية  بكوهنــا  ومميــزة  واضحــة  تكــون  أن  جيــب 
جنيــف عــام )1949م( علــى هــذا املبــدأ، وذلــك يف االتفاقيــة الرابعــة املتعلقــة 
حبمايــة األشــخاص املدنيــني يف وقــت احلــرب، وقــد نصَّــت علــى ذلــك صراحــة 
يف املــادة الثالثــة مــن االتفاقيــة علــى أنَّ األشــخاص الذيــن ال يشــرتكون مباشــرة يف 
األعمــال العدائيــة، مبــن فيهــم أفــراد القــوات املســلحة الذيــن ألقــوا عنهــم أســلحتهم، 
واألشــخاص العاجــزون عــن القتــال بســبب املــرض أو اجلــرح أو االحتجــاز أو ألي 
ســبب آخــر، يعاملــون يف مجيــع األحــوال معاملــة إنســانية، دون أي متييــز ضــار 
يقــوم علــى العنصــر أو اللــون، أو الديــن أو املعتقــد، أو اجلنــس، أو املولــد أو الثــروة 
أو أي معيــار مماثــل آخــر، وحيظــر ابلنســبة لأشــخاص املذكوريــن أعــاله االعتــداء 
علــى احليــاة والســالمة البدنيــة، وخباصــة القتــل جبميــع أشــكاله، والتشــويه، واملعاملــة 
القاســية، والتعذيــب)2(، وقامــت بعــد ذلــك اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر يف 
ســنة )1956م( بصياغــة قواعــد حلمايــة الســكان املدنيــني مــن آاثر العمــال احلربيــة 
كتكريــس هلــذا املبــدأ، وتوالــت اجلهــود يف ذلــك حــى جــاء الربوتوكــوالن اإلضافيــان 

مؤسســة كومــرايين  الــدويل،  والتعامــل  اإلنســاين  الــدويل  القانــون  قواعــد  الصاحلــي: كامــران،   )1(
)ص119(. 2008م  أربيــل  والنشــر،  للبحــوث 

اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949م، الباب األول، املادة رقم )3(.  )2(
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إمنــاء  أجــل  مــن  الدبلوماســي  املؤمتــر  بعــد  ســنة )1977م(  جنيــف  التفاقيــات 
وتطويــر القانــون الــدويل اإلنســاين املطبَّــق يف النزاعــات املســلح املنعقــد مــن عــام 
)1974م( حــى )1977م(، واحتــوى الربوتوكــوالن مــن املــواد مــا يــدلُّ صراحــة 
نصــت  فقــد  املقاتلــني،  وغــري  املقاتلــني  بــني  التمييــز  مبــدأ  احــرتام  علــى ضــرورة 
النــزاع  املــادة )48( مــن الربوتوكــول اإلضــايف علــى مــا أييت: » تعمــل أطــراف 
علــى التمييــز بــني الســكان املدنيــني واملقاتلــني وبــني األعيــان املدنيــة واألهــداف 
العســكرية، ومــن مث توجــه عملياهتــا ضــد األهــداف العســكرية دون غريهــا؛ وذلــك 
مــن أجــل احــرتام ومحايــة الســكان املدنيــني واألعيــان املدنيــة«)1(، وتوالــت اجلهــود 
بعــد ذلــك، فاجتــه اهتمــاُم األمــم املتحــدة يف ســنوات الثمانينــات والتســعينات مــن 
القــرن املاضــي للحــدِّ مــن اســتخدام األســلحة العشــوائية الــي ال يســلم مــن أضرارهــا 
) غــري املقاتلــني (، ففــي ســنة )1981م( صــدرت اتفاقيــة بشــأن حتــرمي اســتخدام 
بعــض أنــواع األســلحة التقليديــة، مث يف ســنة )1993م( وقعــت اتفاقيــة بشــأن 
حتــرمي األســلحة الكيميائيــة، وكل هــذه اجلهــود تصــب يف محايــة املدنيــني أثنــاء ســري 

العمليــات العســكرية)2(.
وبناء على ما ســبق، يتعنيَّ على قادة اجليوش اليوم اختاذ التدابري واإلجراءات 
كافــة الــي تســهم يف التمييــز بــني املقاتلــني وغــري املقاتلــني، مــن خــالل توعيــة 
جنودهم على أمهية هذا األمر، وكذا تدريبهم على ذلك يف معســكرات التدريب 
واملنــاورات، وكــذا إصــدار التعليمــات الالزمــة خبصــوص هــذا األمــر، وحتذيرهــم مــن 
املخالفــة وارتــكاب اجلرائــم حبــق املدنيــني، وتوعدهــم ابحلســاب؛ إذا ثبــت خمالفتهــم 

ملبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين.
وبعــد بيــان موقــف كل مــن الفقــه اإلســالمي والقانــون الــدويل اإلنســاين مــن 

جرميــة قتــل املدنيــني اتضــح مــا أييت:
املرجع السابق )ص120(.  )1(

خدجيــة: بــركاين خدجيــة، محايــة املدنيــني يف النزاعــات املســلحة غــري الدوليــة، رســالة ماجســتري   )2(
اجلامعــي 2007م-  العــام  مــن  اجلزائريــة  اجلمهوريــة   – قســنطينة  منتــوري-  جلامعــة  مقدمــة 
2008م )ص81(، البزايعــة: خالــد رمــزي ســامل، جرائــم احلــرب يف الفقــه اإلســالمي والقانــون 

الــدويل، رســالة دكتــوراه مقدمــة للجامعــة األردنيــة يف ســبتمرب 2005م )ص133(.
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- إن أحــكام الفقــه اإلســالمي كانــت األســبق واألكمــل يف تقريــر مبــدأ محايــة 
املدنيــني والتمييــز بــني املقاتلــني وغريهــم مــن القانــون الــدويل اإلنســاين، فقــد عرفــت 
البشــرية هــذا املبــدأ مــن تعاليــم اإلســالم قبــل مــا يزيــد عــن )1000(عــام، فيمــا 

نصَّــت عليــه االتفاقيــات الدوليــة يف القــرن املاضــي تقريبــاً.
- متتــاز أحــكام احلــرب يف الفقــه اإلســالمي بوجــود عنصــر اإللــزام الــي تفتقــر إليــه 
اتفاقيــات القانــون الــدويل اإلنســاين، فااللتــزام أبحــكام الشــريعة اإلســالمية عبــادة 
يتقرب هبا املسلم إيل ربه، وخمالفتها معصية حياسب عليها، خبالف ما عليه األمر 
يف القانون الدويل فاألمر بيد الدول، وال يلزمها ســوى رضاها وموافقتها على هذه 
االتفاقيات، مما جعل هذه االتفاقيات نظرية وليست عملية يف كثري من األحيان، 

وجرائــم االحتــالل الصهيــوين يف حروبــه علــى غــزة خــري شــاهد علــى ذلــك.
املطلــب الثــاين: جرميــة اســتهداف دور العبــادة يف الفقــه اإلســالمي والقانــون 

الــدويل اإلنســاين.
حيســن بنــا يف هــذا املطلــب الوقــوف علــى موقــف كلٍّ مــن الفقــه اإلســالمي، 
والقانــون الــدويل اإلنســاين مــن جرميــة اســتهداف دور العبــادة، وبيــان ذلــك علــى 

النحــو اآليت:
أواًل: جرميـة استهـداف دور العبادة يف الفقـه اإلسالمي.

أَْوَلْت الشــريعة اإلســالمية املســاجد ودور العبادة احرتاماً كبرياً واهتماماً ابلغاً، 
فاإلســالم ينظــر للمســجد علــى أنــه مــكان للعبــادة وجامعــة للعلــم ومركــز للقيــادة 
ودار للقضــاء بــني اخلصــوم، وجتمــع للمناســبات االجتماعيــة والتواصــل اجملتمعــي، 
لــذا رغَّــب اإلســالم يف إقامتهــا واإلكثــار منهــا، فقــد قــال رســول  »َمــْن بـَــىَن 

ُ لَــُه يف اجْلَنَّــِة ِمثـْلَــُه«)1(. َمْســِجًدا للَِِّ بــَـىَن اللَّ
أن  اإلســالم  دولــة  املســلمني يف  لغــري  اإلســالمية  الشــريعة  وكذلــك مسحــت 
ميارســوا شــعائرهم الدينية وأن يعبدوا هللا يف دور عبادهتم، وحرَّم اإلســالم االعتداء 
لــدور عبادهتــم يف الســلم أو احلــرب، ومل نســمع يف اترخينــا  عليهــم أو التعــرض 

صحيح مسلم: ِكَتاُب الزُّْهِد َوالرَّقَاِئِق: ابب َفْضِل بَِناِء اْلَمَساِجِد )ح5298(.  )1(
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اإلســالمي أنَّ مســلماً هــدم كنيســة أو اعتــدى علــى أهلهــا، بــل علــى العكــس مــن 
ذلــك فقــد عامــل اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب t نصــارى فلســطني أفضــل معاملــة، 
وذكــر ذلــك الطــربي يف اترخيــه مــا نصــه: » بســم هللا الرمحــن الرحيــم هــذا مــا أعطــى 
عبــدهللا عمــر -أمــري املؤمنــني- أهــل لــدٍّ ومــن دخــل معهــم مــن أهــل فلســطني 
أمجعني، أعطاهم أمااًن ألنفســهم وأمواهلم ولكنائســهم وصلبهم وســقيمهم وبريئهم 
وســائر ملتهم أنه ال تســكن كنائســهم، وال هتدم، وال ينتقص منها وال من حيزها 
وال مللهــا وال مــن صلبهــم وال مــن أمواهلــم، وال يكرهــون علــى دينهــم، وال يضــار 
أحــد منهــم، وعلــى أهــل لــدٍّ ومــن دخــل معهــم مــن أهــل فلســطني أن يعطــوا اجلزيــة 

كمــا يعطــي أهــل مدائــن الشــام«)1(.
فهــذا نــصٌّ صريــح مــن القائــد األعلــى للمســلمني وقتــذاك ابحــرتام دور العبــادة، 
وقــرار منــه ابحلفــاظ عليهــا وعــدم التعــرض هلــا، بــل ومحايتهــا مــن العــدوان، وهــذا 
يؤكــد مــا بــدأُت بــه مــن احــرتام اإلســالم لــدور العبــادة، واحلفــاظ عليهــا للمســلمني 

ولغــري املســلمني.
 ويؤكــد هــذا قــول هللا تعــاىل: M َولَــْواَل َدفْــُع اللَِّ النَّــاَس بـَْعَضُهــْم بِبـَْعــٍض هَلُدَِّمــْت 

.L)2(َصَواِمــُع َوبِيَــٌع َوَصلَــَواٌت َوَمَســاِجُد يُْذَكــُر ِفيَهــا اْســُم اللَِّ َكثِــريًا
وجــه الداللــة: إنَّ ذكــر مجلــة مــن معابــد امللــل األخــرى إىل جانــب )املســاجد( 
الــي هــي بيــوت هللا، واإلتيــان هبــا مجيعــاً يف صعيــد واحــد، فيــه تلميــح لطيــف إىل 
مبــدأ اإلســالم األساســي القائــل: » ال إكــراه يف الديــن«، وإشــارة واضحــة، إىل 
أنَّ اإلســالم يضمــن ملخالفيــه حريــة االعتقــاد، وأنــه كمــا ال يســمح ابالعتــداء علــى 

معابــده ومقدســاته ال يســمح ابالعتــداء علــى معابدهــم ومقدســاهتم أيضــًا)3(.
قــال ابــن خويــز منــداد مــن أئمــة املالكيــة: » تضمنــت هــذه اآليــة املنــع مــن هــدم 

الطــربي: حممــد بــن جريــر، اتريــخ األمــم وامللــوك، دار الكتــب العلميــة – بــريوت، طبعــة ســنة   )1(
.)449/2( 1407هـــ 

سورة احلج )40(.  )2(
الناصــري: حممــد املكــي، التيســري يف أحاديــث التفســري، دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت –   )3(

.)180/4( 1985م  طبعــة  لبنــان، 
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كنائس أهل الذمة وبَِيعِهم«)1(.
قــال القرطــي: »وإمنــا مل ينقــض مــا يف بــالد اإلســالم ألهــل الذمــة؛ ألهنــا جــرت 

جمــرى بيوهتــم وأمواهلــم الــي عاهــدوا عليهــا يف الصيانــة«)2(.
وميكننــا القــول أبنَّ اإلســالم كمــا حــرَّم االعتــداء علــى املدنيــني وغــري املقاتلــني 
مــن العــدو، فكذلــك منــع مــن االعتــداء علــى أماكــن عبادهتــم، واألماكــن املدنيــة 

اخلاصــة هبــم.
ومن خالل ما سبق يتضح أنَّ استهداف املساجد ودور العبادة يعدُّ يف نظر 
الشــريعة اإلســالمية جرميــة حــرب خمالفــة للشــرائع كافــة، وخمالفــة لتعاليــم اإلســالم 

السمحة.
اثنياً: جرميـة استهـداف دور العبادة يف القانون الدويل اإلنساين.

العبــادة  وأماكــن  اآلاثر  تدمــري  إىل  احلــرب  تفضــي  أن  الغريــب  مــن  ليــس 
واألعمــال الفنيــة الــي تعــدُّ مــن بــني أكــرب اإلبداعــات النفيســة للعقــل اإلنســاين، 
لكــنَّ العجيــب أن يكــون ذلــك التدمــري مقصــوداً ومتعمــداً، ويف بعــض األحيــان 
مــربراً، فتدمــري األماكــن الثقافيــة واألثريــة وأماكــن العبــادة هدفــه غالبــاً القضــاء علــى 
هويــة اخلصــم واترخيــه وثقافتــه وإميانــه؛ بغيــة حمــو كل أثــر لوجــوده وحــى لكينونتــه.

ألجــل ذلــك تبــنيَّ لنــا مــن التاريــخ أيضــاً أن عــدداً مــن التدابــري اختــذت منــذ 
الــي  واحلقيقــة  العبــادة،  أماكــن  علــى  االعتــداء  عــدم  لضمــان  الغابــرة؛  احلقــب 
جيــب بياهنــا أنَّ االهتمــام يف القانــون الــدويل مل ينصــب علــى تبــين قواعــد حتمــي 
املمتلــكات الدينيــة والثقافيــة والتارخييــة يف حالــة احلــرب إال يف حقبــٍة حديثــة العهــد 

نســبياً خبــالف مــا ذكــرانه عــن هــذا األمــر يف الفقــه اإلســالمي.
فكانــت بــداايت هــذا األمــر يف الواقــع املعاصــر مــن خــالل املبــدأ األساســي 
القاضــي ابلتمييــز بــني األهــداف العســكرية واملمتلــكات املدنيــة، فمبــدأ التمييــز بــني 
القرطــي: حممــد بــن أمحــد، اجلامــع ألحــكام القــرآن، مكتبــة الصفــا– القاهــرة، طبعــة ســنة:   )1(
ابــن عاشــور: حممــد الطاهــر، التحريــر والتنويــر، دار ســحنون للنشــر  2005م )66/12(، 

ســنة: 1997م )283/9(. طبعــة  تونــس،  والتوزيــع – 
القرطي: اجلامع ألحكام القرآن، مرجع سابق )66/12(.  )2(



جرائم حرب االحتالل الصهيوين يف حرب غزة األخرية عام )2014م( يف الفقه 156
اإلسالمي والقانون الدويل اإلنساين

األهــداف العســكرية واملمتلــكات املدنيــة يشــمل مجيــع قوانــني احلــرب وأعرافهــا، ال 
ســيما القواعــد املتعلقــة بســري العمليــات العدائيــة.

واملمتلــكات الثقافيــة وأماكــن العبــادة بصفتهــا ممتلــكات مدنيــة هــي حمميــة 
مبوجــب مجيــع هــذه األحــكام بوضــوح، وحيظــر اســتخدامها ألغــراض عســكرية كمــا 
حيظــر مهامجتهــا عــن قصــد، وينبغــي توخــي احليطــة أثنــاء اهلجــوم والدفــاع؛ لتفــادي 
تعريضهــا للخطــر، غــري أنَّ هــذه احلمايــة العامــة الــي تســري علــى مجيــع املمتلــكات 
املدنيــة ال تكفــي اليــوم لضمــان محايــة املمتلــكات الثقافيــة وأماكــن العبــادة الــي 
هــي جــزء مــن تــراث البشــرية، وحبكــم طبيعتهــا اخلاصــة ومكانتهــا يف نفــوس أهلهــا، 

ومــا متثلــه ابلنســبة لإلنســانية مــن قيــم معنويــة فقــد تقــرر منحهــا محايــة خاصــة)1(.
جاء يف املادة السابعة والعشرين )27(، يف القسم الثاين من الالئحة املتعلقة 
بقوانني وأعراف احلرب الربية الصادرة يف )الهاي(/ )18 أكتوبر/ تشــرين األول 
1907م( مــا نصــه: » يف حــاالت احلصــار أو القصــف، جيــب اختــاذ التدابــري 
الالزمــة كافــة؛ لتفــادي اهلجــوم قــدر املســتطاع علــى املبــاين املخصصــة للعبــادة، 
والفنــون، والعلــوم، واألعمــال اخلرييــة، واآلاثر التارخييــة، واملستشــفيات، واملواقــع 
الــي يتــم فيهــا مجــع املرضــى واجلرحــى، شــريطة أال تســتخدم يف الظــروف الســائدة 
آنــذاك ألغــراض عســكرية، وجيــب علــى احملاَصريــن أن يضعــوا علــى هــذه املبــاين أو 

أماكــن التجمــع عالمــات ظاهــرة حمــددة يتــم إشــعار العــدو هبــا مســبقًا«)2(.
وجاء يف املــادة السادسة للربوتوكول الثاين التفاقية )الهاي( لعام )1954م( 
النــص علــى احــرتام  نــزاع مســلح  الثقافيــة يف حالــة  اخلــاص حبمايــة املمتلــكات 

املمتلــكات الثقافيــة)3(، ويدخــل فيهــا املمتلــكات الدينيــة وأماكــن العبــادة.

فرنســوا بونيون: نشــأة احلماية القانونية للممتلكات الثقافية يف حالة النزاع املســلح ضمن إطار   )1(
القانــون الــدويل اإلنســاين التعاقــدي والعــريف، موقــع الصليــب األمحــر الــدويل، اتريــخ االطــالع 

 https://www.icrc.org :2017/12/15م، رابــط
الالئحــة املتعلقــة بقوانــني وأعــراف احلــرب الربيــة الصــادرة، موقــع الصليــب األمحــر الــدويل، اتريــخ   )2(

 https://www.icrc.org :االطــالع 2017/12/15م، رابــط
الثقافيــة، موقــع  املمتلــكات  لعــام 1954اخلــاص حبمايــة  الثــاين التفاقيــة الهــاي  الربوتوكــول   )3(
 https://www.icrc.org رابــط:   ،2017/12/15 االطــالع  اتريــخ  الــدويل،  األمحــر  الصليــب 
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 ويف املؤمتــر الدبلوماســي عــام )1975م( قُــدِّم اقــرتاح الحــرتام أماكــن العبــادة 
فقــد صــدر  التارخييــة،  هلــا ولأماكــن  الدوليــة  احلمايــة  توفــري  دوليــاً، وكان مثرتــه 
امللحــق )الربوتوكــول( األول اإلضــايف التفاقيــات جنيــف ســنة )1977م(، وجــاء 
يف املــــادة الثالثــة واخلمســني )53(، مــن الفصــل الثالــث واملتعلقــة حبمايــة األعيــان 
الثقافيــة، وأماكــن العبــادة مــا نصــه: »حتظــر األعمــال اآلتيــة، وذلــك دون اإلخــالل 
أبحــكام اتفاقيــة الهــاي املتعلقــة حبمايــة األعيــان الثقافيــة يف حالــة النــزاع املســلح 
املعقــودة بتاريــخ )14 آاير/ مايــو 1954م( وأحــكام املواثيــق الدوليــة األخــرى 

اخلاصــة ابملوضــوع: 
 أ- ارتــكاب أي مــن األعمــال العدائيــة املوجهــة ضــد اآلاثر التارخييــة، أو األعمــال 

الفنيــة، أو أماكــن العبــادة الــي تشــكل الــرتاث الثقــايف أو الروحــي للشــعوب.
 ب- استخدام مثل هذه األعيان يف دعم اجملهود احلريب. 

 ج- اختاذ مثل هذه األعيان حماًل هلجمات الردع«)1(. 
وكذلــك نصــت املــادة )16( مــن الفصــل الرابــع للملحــق )الربوتوكــول( الثــاين 
اإلضــايف إىل اتفاقيــات جنيــف )1977م( علــى مــا أييت: » حيظــر ارتــكاب أيــة 
أعمــال عدائيــة موجهــة ضــد اآلاثر التارخييــة، أو األعمــال الفنيــة، وأماكــن العبــادة 
الــي تشــكل الــرتاث الثقــايف أو الروحــي للشــعوب، واســتخدامها يف دعــم اجملهــود 
احلــريب، وذلــك دون اإلخــالل أبحــكام اتفاقيــة )الهــاي( اخلاصــة حبمايــة األعيــان 

الثقافيــة يف حالــة النــزاع املســلح واملعقــودة يف )14 آاير/ مايــو 1954م(«)2(.
وأوضــح ممــا ســبق نصَّــت احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف املــادة الثامنــة )8( املتعلقــة 
يوليــو  متــوز/   17( رومــا يف  املعتمــد يف  األساســي  نظامهــا  مــن  احلــرب  جبرائــم 
يُعــدُّ مــن جرائــم  1998م( أنَّ اســتهداف املبــاين املخصصــة لأغــراض الدينيــة 
احلــرب، فقــد ذكــرت املــادة أنَّ مــن جرائــم احلــرب: » تعمــد توجيــه هجمــات ضــد 

امللحــق )الربوتوكــول( األول اإلضــايف إىل اتفاقيــات جنيــف، 1977، موقــع الصليــب األمحــر   )1(
https://www.icrc.org :الــدويل، اتريــخ االطــالع 2017/12/15م، رابــط

امللحــق )الربوتوكــول( الثــاين اإلضــايف إىل اتفاقيــات جنيــف، 1977، موقــع الصليــب األمحــر   )2(
https://www.icrc.org رابــط:  االطــالع 2017/12/15م،  الــدويل، اتريــخ 
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املبــاين املخصصــة لأغــراض الدينيــة أو التعليميــة أو الفنيــة أو العلميــة أو اخلرييــة، 
واآلاثر التارخيية، واملستشــفيات وأماكن جتمع املرضى واجلرحى شــريطة أال تكون 

أهدافــاً عســكرية«)1(.
 ومــن خــالل مــا ســبق يتبــني لنــا أنَّ اســتهداف املســاجد ودور العبــادة أمــٌر 
مرفوض وجمرَّم دولياً وقانونياً؛ كما هو حمرم شرعاً، وأنَّ قوات االحتالل الصهيوين 
ارتكبــت جرائــم حــرب حبــقِّ أهــل غــزة يف حروهبــا علــى غــزة، وارتفعــت نســبة هــذه 
اجلرائم يف حرب عام 2014م ابملقارنة مع احلرب األوىل، ولكن هل من حماسب 
هلــذه الدولــة املارقــة؟ وأيــن املســؤولية اجلنائيــة املرتتبــة علــى جرائمهــا املتكــررة؟ وأيــن 
حمكمــة اجلنــاايت الدوليــة ومراقبيهــا عــن تلــك اجلرائــم؟ وأيــن مؤسســات حقــوق 
اإلنســان الدوليــة؟ وأيــن العــامَل احلــر الــذي يتغــىن ابإلنســان وحقوقــه؟ أم أنَّ هــذا 
كلــه يذهــب أدراج الــرايح عندمــا يتعلــق األمــر أبمريــكا وربيبتهــا دولــة الكيــان 
الصهيــوين، وُيســتخدم كســوٍط مســلٍَّط علــى رقــاِب املســلمني هنــا وهنــاك عندمــا 

يتعلــق األمــر هبــم!!.

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املعتمد يف روما يف 17متوز/ يوليه 1998م ، موقع   )1(
https://www.icrc.org :الصليــب األمحــر الــدويل، اتريــخ االطــالع 2017/12/15م، رابــط
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اخلـامتـة
النعمــة مــن هللا ، وبعــد محــد هللا - ســبحانه وتعــاىل- علــى   بعــد إمتــام 
االنتهــاء مــن البحــث، وقبــل أن أضــع قلمــي أودُّ أن ُأســطِّر مــا توصلــت إليــه مــن 
نتائــج يف هــذا البحــث، مث أُرِدُف تلــك النتائــج ببعــِض التوصيَّــات، وذلــك علــى 

النحــو اآليت: 
أواًل: النتائج

1. ختتلــف اجلرائــم يف الفقــه اإلســالمي يف طبيعتهــا وتوصيفهــا عــن اجلرائــم يف 
القانــون الــدويل اإلنســاين، ويتفــق الفقــه اإلســالمي والقانــون الــدويل اإلنســاين يف 

اعتبــار اجلرميــة أمــراً غــري مشــروع، وخمالفــاً للمأمــور بــه.
2. إنَّ الفقهــاء القدامــى مل يســتعملوا احلــرب إال يف إطــار اســتعماهلا اللغــوي، 
ــاً، واســتعاضوا عنهــا مبصطلــح اجلهــاد، وعليــه جــرى  ومل جيعلوهــا مصطلحــاً خاصَّ

العمــل عنــد املعاصريــن، فمفهــوم احلــرب يعــربِّ عنــه الفقهــاء مبصطلــح اجلهــاد.
3. بعــد تعريــف احلــرب يف الفقــه اإلســالمي والقانــون الــدويل وجــد الباحــث فــوارق 
كبــرية بــني املصطلحــنْي، فمصطلــح اجلهــاد أعــمُّ مــن مصطلــح احلــرب؛ ألنَّ القتــال 
مــا هــو إال صــورة مــن صــور اجلهــاد املتعــدِّدة، خبــالف احلــرب فهــي قاصــرة علــى 
القتــال فحســب، واهلــدف مــن اجلهــاد هــو نشــر اإلســالم وتبليــغ الدعــوة، وليــس 
حتقيــق مصلحــة سياســية لدولــة علــى أخــرى، وفــرض إلرادهتــا عليهــا، كمــا هــو 

احلــال يف احلــروب. 
4. عــرف اإلســالم التمييــز بــني املدنيــني والعســكريني قدميــاً، وحظــَر قتــال مــن مل 
يشــرتك يف العمليــات العســكرية، كمــا عــرف التفريــق بــني األهــداف العســكرية 

واألعيــان املدنيــة، وكان األســبق يف حتقيــق هــذه املبــادئ.
5. إنَّ مفهوم جرائم احلرب مفهوم معاصر مستعمل يف القانون الدويل اإلنساين، 
لكــنَّ الفقــه اإلســالمي كان األســبق واألكمــل يف طــرح مضمونــه والتحذيــر منــه، 

واألصــدق يف منــع حدوثــه.
6. إنَّ العمليــات العســكرية الــي نفذهــا اجليــش الصهيــوين يف حروبــه علــى غــزة، 
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وخاصــة مــا وقــع منهــا يف صيــف )2014م( بقطــاع غــزة هــي جرائــم حــرب مثبتــة 
ابعــرتاف العــدو والصديــق؛ اســتناداً ألحــكام ومبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين.

7. إنَّ دولة الكيان الصهيوين وجيشــه مل يتم حماســبته على جرائمه ضد املدنيني، 
ويظهــر ذلــك مــن ارتفــاع نســبة تلــك اجلرائــم حبــقِّ املدنيــني واألعيــان املدنيــة ودور 
العبــادة، فاإلحصائيــات تثبــت زايدة كبــرية فيهــا، وظهــر ذلــك واضحــاً يف ثنــااي 

هــذا البحــث.
اثنياً: التوصيات

1. ضرورة التوعية خبصوص جرائم احلرب، وخماطرها على البشرية مجعاء.
يتعلــق جبرائــم حــرب االحتــالل الصهيــوين يف  مــا  2. ضــرورة مجــع وتوثيــق كل 

الدوليــة. اجلنــاايت  حملكمــة  وتقدميهــا  الفلســطينية،  األراضــي 
3. علــى الباحثــني التطــرق جلرائــم احلــرب األخــرى الــي مل يتســع البحــث لذكرهــا 
والتفصيــل فيهــا؛ كجرائــم اســتهداف املنشــآت االقتصاديــة، والتهجــري واإلبعــاد 

القســري للمدنيــني، وتعذيــب األســرى، وغريهــا.
4. أمهيــة تركيــز اإلعــالم التقليــدي واجلديــد علــى انتهــاكات االحتــالل الصهيــوين 
حلقوق اإلنسان وجرائمه ضد اإلنسانية، ونشرها للعامل بلغاته املختلفة؛ لتعريفهم 
ابإلرهــايب احلقيقــي، واملنتِهــك حلقــوق اإلنســان، وكذلــك شــرح مظلوميــة أهــل 

فلســطني للنــاس أمجعــني.
واحلمد هلل رب العاملني
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املصادر واملراجع
1. ابــن أيب شــيبة: أبــو بكــر عبــد هللا بــن حممــد بــن أيب شــيبة الكــويف؛ ت. 235 هـــ، 
املصنف يف احلديث واآلاثر، حتقيق: حممد عوامة، شركة دار القبلة للثقافة اإلسالمية– 

جــدة، مؤسســة علــوم القــرآن – دمشــق – ســوراي، ط.1، 1427هـــ، 2006م.
2. ابن عاشــور: حممد الطاهر بن عاشــور، التحرير والتنوير، دار ســحنون للنشــر 

والتوزيع – تونس، سنة: 1997م.
3. ابــن فــارس: أبــو احلســني أمحــد بــن فــارس بــن زكــراي ت. 395 هـــ، معجــم 
مقاييــس اللغــة، حتقيــق: عبــد الســالم هــارون، طبعــة احتــاد الكتــاب العــرب، ســنة 

1423هـــ ، 2002م.
4. ابــن منظــور: حممــد بــن مكــرم بــن منظــور املصــري، لســان العــرب، دار صــادر- 

بريوت، الطبعة األوىل.
5. ابــن جنيــم: زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن حممــد، الشــهري اببــن جنيــم ت. 970 
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