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امللخص:

شهد العقد االخير مؽ القرن السشررم تزايداً في عدد الشزاعات السدمحة دولية كانت ام غيرر

ذات طابع دولي واتجهت بعض "اطراف الشزاع" إلى االستعانة بعدد كبير مؽ السرتزقرة لتشفير مهرام
مختمفة لدى الخرؼ وبعض "اطرراف الشرزاع" قرد اسرتعانت "بذرركات امشيرة" لتشفير اعسالهرا التخريبيرة

وال يعررد "مررؾعفي الذررركات االمشيررة او السرتزقررة والجؾاسرريس افررادا مذررسؾليؽ بحسايررة قؾاعررد القررانؾن
الدولي االنداني بل يشغر اليهؼ بعدهؼ مشتهكي "القؾاعد الدولية ومخالفيؽ لها.

ويثير عهؾر السرتزقة والذركات االمشية والجؾاسيس العديد مؽ السذاكل القانؾنية عمى كافة

السد ررتؾيات ال س رريسا وا ررعهؼ الق ررانؾني ومد رردولياتهؼ بسقتز ررى قؾاع ررد الق ررانؾن ال رردولي االند رراني
ومددولية الدولة التي تجشدهؼ.

Mercenaries in international humanitarian law
Researcher Hala A Mohammed

Abstracts :

The last decade of the last century witnessed an increase in the number
of international armed conflicts, whether international or not, and some

of the parties to the conflict tended to use a large number of
mercenaries to carry out various tasks with the opponent, and some of

the parties to the conflict had used “security companies” to carry out
their sabotage actions "The employees of security companies,
mercenaries and spies are individuals who are covered by the protection
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of the rules of international humanitarian law. Rather, they are seen after
"them as violators of international rules and violators of them.

The emergence of mercenaries, security companies and spies raises
many legal problems at all levels, especially their legal status and
responsibilities under the rules of international humanitarian law and the
responsibility of the state that recruits them.

السقدمة

اوال  _:التعريف بالبحث_:

"أن عاهرة "السرتزقة واالرتزاق" ليدت حديثة الشذأة بل عهرت في مختمر

العررؾر القديسرة

ال سرريسا فرري الفت ررة الترري لررؼ تعرررف فيهررا "الجيررؾش الشغاميررة"،واسررتسرت الغرراهرة حتررى بعررد عهررؾر

الدول ررة بسفهؾمه ررا الح ررديل عم ررى أن "نذ رراؤ هر ردالت السرتزق ررة يخ ررال
السدررتقرة فرري القررانؾن الرردولي العررام ويخررال

العدي ررد م ررؽ القؾاع ررد والس رراد

قؾاعررد اساسررية فرري ميثرراق االمررؼ الستحرردة ال سرريسا مبرردأ

عدم التدخل في الذدون الداخميرة لمردول ومبردأ اسرتقلل الردول ومبردأ الدرلمة االقميسيرة ومبردأ عردم
اسررتخدام القررؾة فرري العلقررات الدوليررة ومبرردأ التعررايش بدررلم"؛ولر ا يعررد يررام "السرتزقررة بفعررل االرتررزاق

عس رلً مخالف ررا لقؾاعررد االند ررانية واالخررلق اا ررافة لسخالفت ررل لمقؾاعررد القانؾني ررة السقررررة ف رري الق ررانؾن

الدولي االنداني".

ثانيا  _:اهسية البحث _:

يمقرري ال ح ررل الز ررؾت عم ررى "ع رراهرة السرتزق ررة والجؾاس رريس وم ررا تثيرررا م ررؽ اش رركاليات قانؾني ررة

وسياسررية وبيرران مرردى انظ رراق وزر

السرتزقررة عمررى العررامميؽ بالذررركات االمشيررة ومدرردوليتهؼ عررؽ

الجرائؼ التي يرتكؾبشها اثشات الشزاعات السدمحة ومددولية الدولة التي تتعاقد معهؼ ".
ثالثا_:نطاق البحث _:

يدور نظاق ال حل في معرفة كيفية معالجة "عاهرة السرتزقة " والحد مشهرا وتؾاري السركرز

"القانؾني الدولي لمسرتزقة " والحمؾل "القانؾنية لمحد مشها ومؽ اثارها السدمرة والسدأوية".
رابعا  _:هدف البحث_:
أن مؽ اهؼ اهداف ال حل هي_:

975

السرتزقة في القانهن الدولي االنداني

 _1ابراز واعهار لدور "القؾاعد القانؾنية الخازة بفئة السرتزقة" ،وبيان مدى فاعميها وقؾتها

فرري ردع االط رراف او الرردول والجهررات واط رراف الش رزاع الترري تفكررر فرري المجررؾت إلررى ه ر ا االسررمؾ
لتحقيق ميزة عدكرية مدتق ل.

 _2اعظات زؾرة وااحة ال ل س فيها وال غسؾض عؽ مفهؾم "السرتزقة".
 _3تؾاي الهؼ السفاهيؼ التي تقتر مؽ مفهؾم "السرتزقة".

خامدا _:اشكالية البحث_:

تتسثررل اشرركالية ال حررل فرري بيرران السركررز "القررانؾني لمسرتزقررة فرري القررانؾن الرردولي االندرراني"

وتدور االشكالية ر_:

 _1مامدى كفاية اآلليات (الدولية او الداخمية) والقؾاعرد االتفا يرة التري اقرتهرا قؾاعرد القرانؾن

الدولي "االنداني" العرفيرة واالتفا يرة فري الحرد مرؽ "عراهرة السرتزقرة فري الش ازعرات السدرمحة "الدوليرة
مشها وغير ذات الظابع الدولي"" ؟.

 _ 2ما هي" عاهرة السرتزقة"؟.
سادسا _:مشهجية البحث _:

إن ال حل في "السرتزقة تتظمب اإللسام بالجانب التاريخي والؾقؾف عمى الشرؾص القانؾنية
مؽ الشاحية التحميمية ؛وعمى ه ا االساس اعتسد ال حل عمى السشاهج االتية" _:
 _1السشهج التاريخي في دراسة "عاهرة السرتزقة" .

 _2الس ررشهج التحميم رري بتحمي ررل الشر ررؾص القانؾني ررة الت رري "تح رردد السرك ررز الق ررانؾني لمسق رراتميؽ

والسرى الحر ".

سابعا _:هيكمية البحث _:

لق ررد قد ررسشا مؾا ررؾع ال ح ررل والستسث ررل "السرتزق ررة ف رري الق ررانؾن ال رردولي االند رراني"إلى اربع ررة

م احل يد قها السقدمة ويشتهي ال حل بالخاتسة.

السبحث األول

"مفههم "السرتزقة"في القانهن الدولي"

فرري الؾاق ررع ال تعتب ررر "ع رراهرة السرتزق ررة حديث ررة العه ررد او الغه ررؾر" وتست ررد رر ر ورها ال ررى السجتسع ررات

والحزارات القديسرة وتفذرت وانتذررت بذركل اكبرر فري اواخرر "القررن العذرريؽ ال سريسا بعرد عهرؾر

حركات التحرير وتشامي حق الذعؾ في تقرير السرير" وقد از

االعتساد عمى "السرتزقة" ام ار

ال بد مشل ل قات سيظرة" الدول" االستعسارية وبقات الحكام الغالسيؽ.

أن الؾاررع الظبيعرري لس رؾاطشي الدولررة هررؼ ال ر يؽ يتكررؾن مررشهؼ "ريذررها" وهررؼ ال ر يؽ يرردافعؾن عشهررا

؛وفي حاالت معيشة قد يحدث أن يذارك بعض "االفرراد" فري" حرر " لمردفاع عرؽ "دولرة اخررى" وقرد
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يكؾن ذلػ قد تؼ بشاتا عمى رغ ة دولتهؼ "بالتكميف او بالتظؾع لمردفاع عرؽ دولرة اخررى" وقرد يكرؾن

رغ ة مشهؼ "لمدفاع عؽ دولة تخؾض حربرا دفاعرا عرؽ حقهرا الذررعي لسؾارهرة خظرر حرال ومحردق

بهررا او فرري نظرراق اجمررؽ الجسرراعي وفرري حرراالت اخرررى قررد تكررؾن لمشفررع السررالي او الحرررؾل عمررى

م الغ مالية او مكدب مادي غير متؾقع فهؼ يداومؾن م ادئهؼ واسائرهؼ واخلقهؼ لسؽ يدفع لهؼ
االكثر وهؼ السرتزقة" .

()1

ولع رررض "مفه ررؾم السرتزق ررة" نقد ررؼ "الس ح ررل" إل ررى "مظمب رريؽ" يخر ررص "االول التعري ررف بالسرتزق ررة"

ويخرص الثاني "لمذروؤ الؾارب تؾافرها في السرتزقة".
السطمب االول

"التعريف "بالسرتزقة""
لكري تعتررف "الرردول باالشرخاص او بالفئرات" يجررب عميهرا أن تزرع تعريفررا لهرؼ لريس لتحديررد

مررؽ يشرردرج اررسشهؼ بررل الدراج اعسررال "السرتزقررة وانذررظتهؼ" فرري اطررار "قررانؾني" السرريسا أن بدايررة
عهؾر " السرتزقة "كان في "الحزارات القديسة كالحزارة اليؾنانية واالغريقية والسررية" واعتسدت
قرطارشررة بالدررررة االولررى عمررى "السرتزقررة" فرري "حربهررا مررع الرومرران"،ومررع يررام "الدولررة" بسفهؾمهررا

الحررديل وتكررؾيؽ "الجيررؾش الشغاميررة"،اسررتسرت بعررض "االط رراف فرري اسررتخدام السرتزقررة ففرري القرررن

التاسع عذر السيلدي وكان الجيش الدؾيدري يعتسد عمى السرتزقة بذكل اساسي"".)2(.

وكانت "الذريعة االسلمية" قد حغرت عمى السدمؼ أن يكؾن "مرتزقا" اما "غير السدرمؼ" فقرد

رر الفقل رأي االمامييؽ" مالػ واحسد في عردم ررؾاز االسرتعانة بالكفرار لقترال الكفرار" النهرؼ غيرر
مررأمؾنييؽ فرري الجهرراد ،وقررد اسررتدلؾا بسررا رواا "احسررد ومدررمؼ عررؽ عائذررة انهررا قالررت خررج رسررؾل

زررمى

عميررل وسررمؼ قبررل برردر فمسررا كرران بحررر الررؾبرة ادركررل ررررل وقررد كرران تر كر مشررل رررأة ونجرردا

ففرررح بررل ازررحا
زرمى

الرسررؾل حرريؽ رأوا فمسررا ادركررل قررال رئررت الت عررػ فازرريب معررػ فقررال الرسررؾل

عميررل وسرمؼ ترردمؽ بررا ورسرؾلل" ؟ قررال ال ":فرراررع فمرؽ اسررتعيؽ بسذرررك قالرت ثررؼ مزررى

حتى اذا كان بالذجرة فادركل الررل فقال لل كسا قال اول مرة فقال لل الشبري زرمى

عميرل وسرمؼ

كسا قال اول مرة فقال ال فاررع فمؽ استعيؽ بسذررك قرال فرررع فادركرل بالبيردات فقرال لرل كسرا قرال

اول مرة تدمؽ با ورسؾلل" ؟قال نعؼ فقال لل فانظمق.

()3

(" )5جًبل رٔاة ،انٕضعغ اناعبََٕ ٙنهًابرعم اع ٙاناعبٌَٕ انعالٔن ٙا َرعبَ، ٙر عبنخ يبجرعز ٛيٛع يُرعٕرح ،ةهٛعخ
انحاععٕ، ،جبيؼععخ ععؼال الهععت ،ان ا عع 65 ،5556 ،؛يرععبٌ ان ُال٘،انً ر ععخ ٔاناععبٌَٕ انععالٔن، ٙانً هععخ
انًص ٚخ نهابٌَٕ انالٔن، ٙانً هال .".557 ،55،5519
( )5ا ٚال ر ة"، ٙلًبٚخ ضحبٚب انُ اػبد انالٔنٛخ انًرهحخ ا ٙاناعبٌَٕ انعالٔن ٙا َرعبَٔ ٙان اعّ ا ع ي ٙارا عخ
يابرَخ "،اط ٔلخ" نُٛم ارجخ اةزٕراِ ا ٙانؼهٕو رخصع:ق بٌَٕ ٔزارح انزؼهعٛى انؼعبنٔ ٙانجحعش انؼهًع ٙجبيؼعخ
يٕنٕا يؼً ٘ _رٔ ٘ ٛزٔ ةهٛخ انحإٔ ،انؼهٕو انرٛب ٛخ "" .51 ،5555/9/59،ا.يربٌ ان ُعال٘ ،انً ر عخ
.".567_557
ٔانابٌَٕ انالٔن، ٙانً هخ انًص ٚخ نهابٌَٕ انالٔن، ٙانً هال ،5519، 55
(" )3صحٛح يرهى ،ر ى انحالٚش .".5157
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واسر ررتعانت "الر رردول االوربير ررة بالسرتزقر ررة ووعفر ررتهؼ لترر ررفية حركر ررات االسر ررتعسار واسر ررتخدمت

السرتزقررة فرري رودسرريا ال سرريسا بعررد اعررلن اسررتقلل روديدرريا عررام )1(."1965كسررا "اسررتعانت الرردول
االستعسارية في اخساد حركات السقاومة الؾطشية فري السقاطعرات او السدرتعسرات التري تشاارل مرؽ

ارل حقها في تقرير السرير ولمتحرر مؽ االحتلل السيسا في افريقيا ".

()2

ولعرض "التعريف بالسرتزقة" نقدؼ السظمب إلى فرعيؽ يتشراول االول تعريرف "السرتزقرة فري القرانؾن

الدولي االنداني ويخرص الثاني تسييز السرتزقة عؽ غيرهؼ مؽ االشخاص".
الفرع االول

"تعريف السرتزقة في القانهن الدولي االنداني"

اثررار مؾاررؾع تحديررد "مفهررؾم "او واررع تعريررف "لمسرتررزق ررردال قانؾنيررا دوليررا واندررانيا إلررى

دررة كبيرة عمرى اعت رار أن تمرػ االفرراد او الفئرات تسرارس اعسراال عدركرية او انذرظة ارراميرة فري
مشاطق الشزاعات السدمحة متدب ة في ررائؼ اندانية او اخل ية كبيرة".

ولعرض تعريف "السرتزقة في القانؾن الدولي االنداني "نعرض "التعريف في الؾثائق الدولية

الخازررة السرريسا وفقررا لسحاكسررات لؾنرردا لعررام  1976ومررؽ ثررؼ التعريررف وفقررا لمبرتؾكررؾل االاررافي
االول لعام  1977ونعرج لتعريفهؼ في وفقا التفا يرة مشغسرة الؾحردة االفريقيرة ومرؽ ثرؼ تعرريفهؼ فقرا
للتفا ية الدولية السشاهزة لتجشيد السرتزقة واستخدامهؼ وتسؾيمهؼ ".

اوال  _:تعريف "السرتزقة وفقا لسحاكسات لهندا لعام _:"6976

كان الحداث التي ررت في "لؾندا عرام  1976االثرر الكبيرر فري تحديرد السعشرى او السفهرؾم

القانؾني لمسرتزقة ومؽ اهرؼ السحاكسرات التري رررت حرؾل تحديرد مفهرؾم السرتزقرة هري محاكسرة عردد
مررؽ السرتزقررة ال ر يؽ تررؼ القررات الق ر ض عمرريهؼ كرراثر ونتيجررة لسذرراركتهؼ فرري العسميررات السدررمحة الترري

دارات هشاك " (.)3

( " )5ةبَعذ رٔاٚرعٛب جع ما يعٍ انزعبط انج ٚوعبَ ٔ ٙعال يُحعذ ا عزا ل انع ار ٙػعبو  5553ثًٕجعت رصع ٚح ٔ
طجٛؼخ ا زٕرٚخ صبارا ػٍ انحكٕيخ انج ٚوبَٛخ ٔ ال رًكُعذ يعٍ لع ل نعت انزصع ٚح يعٍ يًبر عخ الزصبصعبرٓب
اض ػٍ اَضًبيًٓب إنٗ انؼالٚال يٍ انًُظًبد انالٔنٛخ يضم يُظًخ ان بد ٔارحبا انج ٚال انؼعبنًٔ ٙا رحعبا انؼعبنًٙ
نهًٕاص د ان هكٛخ ٔانرهكٛخ ٔ ال صبر انخ ف لعٕل ػعالو رًضٛعم األيهجٛعخ انرعٕاام اع ٙانج نًعبٌ ان ٔا عٔ ٙصعبر
ػهععٗ اصع ِ لع ف ثعع ٍٛان ًؼٛععخ انؼبيععخ ٔثععَ ٍٛظععبو انحكععى اعع ٙرٔاٚرععٛب ان ُٕثٛععخ ػهععٗ اصع ْع ا انخع ف أصععالرد
ان ًؼٛععخ انؼبيععخ ارْععب انً ع ى  5757ػععبو  5565أػهُععذ أٌ رٔاٚرععٛب ج ع م يععٍ انزععبط انج ٚوععبَٔ ٙاػععذ إنععٗ
ض ٔرح الز او لإ ،األيهجٛخ انرٕاام ا ٙرٔاٚرٛب ان ُٕثٛخ ا.الًال ػجال هللا اثٕ انؼع  ،روعٕر ي هع األيعٍ اعٙ
ل ظ انرهى ٔاأليٍ انالٔن ٍٛٛي ه األيٍ ا ٙػبنى يزغ."..565، 5551 ، ٛ
(" )5ا.ػجععال انغُعع ٙيحًٕا،اناععبٌَٕ انععالٔن ٙا َرععبَ ٙروععٕرِ ٔيجبا ععّ ،ارا ععخ يابرَععخ ثبنر ع ٚؼخ ا ع يٛخ ،اار
انُٓضخ انؼ ثٛخ ،ط،5انابْ ح ." ."75 ،
) (3ػ اععذ يحكًععخ نَٕععالا انً ر ععخ ثحكًٓععب انصععبار اعع 51 ٙل  ٚع اٌ ٔ 5576جععبم انزؼ  ٚع اعع ٙضععٛخ ()53
ي ر ب ا ٙاَغٕ ا ا بنعذ أٌ انً رع ْ ،عٕ ((ان ع ا ا جُجع ٙانع ٘ ٚرعزٓالف انُ عغ انرخصع ٙاع ٙعؼ ّٛعزخالاو
انإح نؼ هخ ل ةخ انرؼت انٓبااخ إنٗ را  ٚيصٔ، ِ ٛانع ٘ ٚؼًعم ثع نت ن ع ط يخووعبد ا عزؼًبر ان الٚعالح))
ار ٓععذ " انًحععبةى ا ا ٚاٛععخ إنععٗ انُظ ع اععَ ٙرععبطبد انً ر ععخ ،ابصععالرد يحكًععخ ايععٍ انالٔنععخ انرععٕااَٛخ ػهععٗ
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وقررد اوربررت ارتسرراع "لجشررة تحقيررق دوليررة " إلررى انجرراز "مذررروع اتفا يررة دوليررة تجرررم انذررظة

السرتزقة او تقزي عمى نذاطهؼ االررامي وانتهت إلى واع اتفا ية رريسة االرتزاق التي عرفت
في السادة (االولى) مشها "رريسة االرتزاق" (("بانها رريسة مؽ شأنها أن يرتكبهرا افرراد او رساعرات

او رسعيررات ومسثم رؾا دول او الرردول نفدررها حيررل يكررؾن الذررخص السعشرري م ر ن ا الرتكابررل رريسررة
االرت رزاق اذا م ررا ارتكررب به رردف مقاومررة عسمي ررة تقري ررر السرررير ب ررالعش

التالية"_:

السدررم ؛أي م ررؽ االفع ررال

أ_"التشغرريؼ والتسؾيررل واالمررداد والتجهيررز ،والترردريب والرردعؼ واالسررتخدام ،بايررة طريقررة لق رؾات

عدكرية تتكؾن مؽ افراد وتزؼ افراد ليدؾا مؽ رعايا البمد ال ي يسارسؾن فيل تمرػ االعسرال بهردف

الكدب الذخري ".

_" التدجيل والتجشيد ،ومحاولة التجشيد في القؾة الس كؾرة".

ج_" الدرساح بتشفير االنذررظة السذرار اليهرا فرري الفقررة (أ) فري ايررة ارض تقرع تحرت واليتررل او

سيظرتل ،او مش التدهيلت لسرور القؾات الس كؾرة".

فري حرريؽ عررفتهؼ لجشررة التحقيرق الدوليررة برانهؼ ((أن رريسررة االرترزاق ترتكررب مرؽ قبررل االفرراد

والجساعات والهيئات ومشدوبي الدول ومؽ الدول نفدها التي تهدف إلى السعاراة بالعش

السدم

لحق تقرير السرير بسسارسة االعسال التالية"_:

 "_1التشغرريؼ التدررمي واالمررداد والتسؾيررل السررالي والترردريب والرردعؼ والتؾعيررف برراي شرركل كرران

لقرؾات عدرركرية تتررأل

مررؽ او تذررسل عمررى افرراد مررؽ غيررر رشدررية البمررد الر ي يعسمررؾن بررل مررؽ ارررل

الرب الذخري لمحرؾل عمى م الغ مالية او أي مكأفاة مالية ".

"_2التجشيد او التدجيل او محاولة التدجيل في القؾات اعلا ".

انً ر  ،ا نًبَ(( ٙشٛزُٛب )) ػبو  5575لكًب ثبنر ٍ ػر ٌٔ ُخ شعز اةّ ثبنازعبل اع ٙجُعٕة انرعٕااٌ ؛ةًعب
لبةًععذ انًحكًععخ انضٕرٚععخ ا َغٕنٛععخ اعع ٙػععبو  )53( 5576ي ر ععب شععبرةٕا إنععٗ جبَععت ل ةععبد ()UNITA
احكًذ ػهٗ ررؼخ يُٓى ثبنر ٍ ٔػهٗ ارثؼخ ال  ٍٚثب ػالاو ؛ٔلكى ػهٗ انً ر ( ،جْ ٛبرد ) ثب ػالاو ٔػهٗ
(ػٕ ععذ ا يبثهععم ) ثبنر ع ٍ ص صععٌٕ ععُخ ٔلرععت اػز اابرععّ انخبصععخ ٚكععٌٕ ععال زععم يُبضععه ٍٛيععٍ _ط. .د.أ)
انح ة انالًٚا اط ٙانًرٛح ٙا َغٕن ٔ ٙال ج د ْ ِ انًحبةًبد ثحضٕر لإ  ٍٛيرعٕٓرٔ ٍٚشخصعٛبد ثعبرزح
يٍ لٕان ٙارثؼ ٍٛأنخ ضًبَب نر ػٛزٓب ثم ن زذ اَزجبِ انؼبنى ثب ِ إنٗ ْع ِ انظعبْ ح انخوٛع ح نهؼًعم ػهعٗ انحعال
يُٓب ؛ايب يب ٚخ :يحبةًخ ي ًٕػخ انً ر خ ان  ٍٚشبرةٕا ا ٙيحبٔنخ اَا ة ابشهخ ػعبو  5515اعٛ ٙرعم ااعال
اصالرد يحكًخ ايٍ انالٔنخ اُ ٙخ لكًب ثبنر ٍ ػهعٗ اصُع ٍٛلكًعب ثبنرع ٍ ػهعٗ اصُع ٍٛيعُٓى ٔػهعٗ ( )5الع ٍٚ
ثب ػععالاو ٔ،نععى رُ ع ْ ع ِ ا لكععبو ٔاي هععذ انرععهوبد انرٛرععهٛخ ػععٍ ْ ع م انً ر ععخ ٔار ععهٕا إنععٗ جُععٕة اا ٚاٛععب
""يبْ جًٛم نجٕلٕاد،انٕضغ انابََٕ ٙنهً ر عخ ٔيعٕي  ٙانرع ةبد ا يُٛعخ انخبصعخ اصُعبم انُ اػعبد انًرعهحخ
،ي هععخ ػهععٕو انرع ٚؼخ ٔانابٌَٕ،انً هععال ،35انؼععالا  ،5،5555انًؼٓععال انؼععبن ٙن ع اارح ٔركُٕن ٛععب انًؼهٕيععبد ،ة ع
انرٛخ ،يص ،ػًباح انجحش انؼهً، ٙان بيؼخ ا راَٛخ".569 ،5555،،
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 "_3الدررساح بالقيررام بالشذررظات ال رؾاردة فرري الفق ررة ( )1فرري أي اقمرريؼ تحررت سررمظاتها او أي

مكان يقع تحت سيظرتها؛أي مش تدهيلت لمسرور واالنتقال او العسميات االخرى لمقؾات الس كؾرة
اعلا".

()1

ثانيا"_ تعريف "السرتزق في البرتهكهل االضافي االول لعام _:"6977

نرت السادة"  2/47مؽ البرتؾكؾل االاافي االول لعام  1977عمى تعريف لمسرتزق بانرل

ذلررػ السجشررد ال ر ي يدررعى للشررتراك الفعمرري باالعسررال العدائيررة لحدررا

دولررة لرريس مررؽ رعاياهررا وال

متؾطشررا فيهررا لارررض الحرررؾل عمررى ماررشؼ مررادي يتجرراوز بررافراؤ مررا يحرررل عميررل السسرراثمؾن مررؽ
مقاتمي ريش الدولة التي استعانت بل"

()2

ومؽ نص السرادة"  2/47نجرد أن السرتزقرة ال يتسترع بؾارع السقاترل وال وارع اسرير الحرر

وانسا لل واعل الخاص ".

وبالررؾع إلرى " نرص السرادة ( ) /2/47مرؽ البرتؾكرؾل "االارافي االول السمحرق باتفا يرات

رشيف االربعة لعام  "1977نجد انرل يتظمرب السذراركة الفعميرة والس اشررة او االشرتراك الس اشرر فري

االعسال العدائية وه ا يددي إلى است عاد عدد كبير مؽ االشخاص واالفراد والسيميذيات والسقاتمؾن

الر ر يؽ يق رردمؾن دعس ررا معشؾي ررا او قتالي ررا او مادي ررا لمسح رراربيؽ وق ررد يك ررؾن هش رراك اتف رراق مد رربق عم ررى
اعت ررارهؼ "مرتزق ررة" وال يذ ررتركؾن م اشر ررة ف رري االعس ررال العدائي ررة العد رركرية او القتالي ررة وفق ررا لقؾاع ررد

"القانؾن الدولي االنداني" في حيؽ لؼ نجرد أي تعريرف واار وررامع او محردد لسفهرؾم السذراركة

الس اش ررة فرري االعسررال العدائي ررة او االعسررال القتاليررة؛وفيسا يخررص الفقرررة (ه رر) فانهررا ال ترقررى إل ررى
وز

او تعريف "لمسرتزق" بل رردتل مؽ أي تعريف قانؾني ومحت الرفة القانؾنية الدولية عشرل

وحالت دون تستع عدد كبير مسؽ تش ظق عميهؼ الذروؤ الؾاردة في نص السرادة  2/47مرؽ مفهرؾم

"السرتزقة" .

ويسكؽ أن نعرف "السرتزقة " بانهؼ محاربيؽ مجرديؽ مؽ السيزات والسزايا والرفات الرسرسية

ويسكررؽ أن نظمررق عمرريهؼ وزر

السقاتررل غيررر الشغررامي او غيررر الذرررعي لرريس لهررؼ أي زررفات او

مزايا سؾى الرفات التي يحسمها السدني السذترك في عسميات عدكرية او عدائية او حربية .

) 1(" Riley Martin ,mercenaries the rule of law ,Review of the International
"Commission of Jursits ,Vol ,17,1977, p.p51_53.
ٔ"يبْ جًٛم نجٕلٕاد،انًصالر انربثق".569 ،
(َ )5صذ انًباح " /5/57يٍ انج رٕةٕل ا ضبا ٙا ٔل نؼبو ."5577ػهٗ "انً ر  ْٕ ،أ٘ شخ :ق_"
أ_"  ٘ ٚر ُٛالِ لصٛصٛب ،يحهٛب أ ا ٙانخبرط نٛابرم ا َ ٙاع يرهح ؛ة_ٚرعبر اؼع ٔيجبشع ح اع ٙا ػًعبل
انؼالا ٛخ ؛ط_ٚح ِ ا ب ب إنٗ ا شز ا ا ٙا ػًبل انؼالا ٛخ ان يجخ ا ٙرحاٛق يغُى شخصعٚٔ، ٙجع ل نعّ اؼع يعٍ
جععم ط ع ف اعع ٙانُ ع اع أ َٛبثععخ ػُععّ ٔػععال ثزؼععٕٚف يععبا٘ ٚز ععبٔز ثععبا اط يععب ٕٚػععال ثععّ انًاععبرهٌٕ ٔٔ ان رععت
ٔانٕيب انًًبصهخ ا ٙانإاد انًرهحخ ن نت انو ف أ يب ٚعالاغ نٓعى ؛ا_ ٔنع ٛيعٍ رػبٚعب طع ف اع ٙانُع اع ٔ
يزٕطُععب ثععب هٛى ٚرععٛو ٛػهٛععّ الععال اط ع اف انُ ع اع ؛ْععل_ نعع ٛػضععٕا اعع ٙاناععٕاد انًرععهحخ لععال اط ع اف انُ ع اع
؛ٔ_ٔن ٛيٕاالا ا ٙيًٓخ ر ًٛخ يٍ جم أنخ نٛرذ ط اب انُ اع ثٕص ّ ػضٕا إ ٙارٓب انًرهحخ ".
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اما" الفقل الدولي فقد عرف السرتزقة" بانهؼ(( "اشخاص رشدوا في نزاع مدرم فري دولرة غيرر

م ررؾطشهؼ االز ررمي ودافعه ررؼ ه ررؾ الر ررب الس ررادي وعسمه ررؼ غي ررر مذ ررروع دولي ررا"))؛ف رري ح رريؽ "عر ررفهؼ

اخرون" بانهؼ (("االشخاص ال يؽ يخافمؾن قؾاعد اساسية مقررة في القانؾن الدولي كاستخدام القرؾة
وتهديررد اجمررؽ والدررمؼ الرردولي والترردخل فرري الذرردون الداخميررة لمرردول ويتجرراهمؾن حررق الذررعؾ فرري

تقرير السرير"))

()1

ثالثا  _:تعريف "السرتزقة"وفقا التفاقية مشظسة الهحدة "االفريقية"_:

تبشت "مشغسة الؾحدة االفريقية" عام  1977اتفا ية اعتسدت في مديشة "لبيرفيل في الارابؾن"

عام  1977ودخمت حيز التشفي في عام  1985وهري اتفا يرة القزرات عمرى "االرترزاق" فري افريقيرا
ال سرريسا بعررد السعانرراة الترري عانتهررا "دول افريقيررا بعررد السحرراوالت العديرردة لمحرررؾل عمررى حررق تقريررر

السرير".

وق ررد "عرف ررت الس ررادة االول ررى م ررؽ اتفا ي ررة مشغس ررة الؾح رردة االفريقي ررة" "السرت ررزق" بان ررل _:1اي

شخص (أ) "يجري تجشيدا خريرا محميا ،او في حالة الخارج ليقاتل في نزاع مدم ".
_" يذارك فعل وم اشرة في االعسال العدائية ".

ت_" يحف رزا اساسررا إلررى االشررتراك فرري االعسررال العدائيررة الرغ ررة فرري تحقيررق ماررشؼ شخررري

ومقابل وعد بتعؾيض مادي يتجاوز بافراؤ ما يؾعد بل السقاتمؾن ذوو الرتب والؾعائ

السساثمة ".

ج_ "ليس عزؾا في القؾات السدمحة الحد اطراف الشزاع ".

ح_" ليس مؾفدا فري مهسرة رسرسية مرؽ قبرل دولرة ليدرت طرفرا فري الشرزاع بؾزرفل عزرؾا فري

قؾاتها السدمحة ".

()2

وراتت "(السادة االولى /الفقرة الثانية )" لتشص عمى" أن رريسة االرتزاق هري الجريسرة التري

تذسل االشخاص ال يؽ يشخرطؾن يشردمجؾن فري عررابات او رساعرات مرتزقرة واالشرخاص الر يؽ
يقؾمؾن بتشجيد تمػ العرابات ويقدمؾن الدعؼ لهؼ باية طريقة او وسيمة ".

()3

رابعا "_ تعريف "السرتزقة "وفقا لالتفاقية الدولية السشاهزة "لتجشيد" او استخدام "وتسهيل

وتدريب السرتزقة"

عرفت "االتفا ية الدولية اد تجشيدا واستخدامهؼ وتسؾيمهؼ وتدريبهؼ في السادة االولرى" مشهرا

"السرتر ررزق" بانر ررل (("أي شر ررخص فر رري أي وار ررع اخر ررر يجشر ررد خريرر ررا محمير ررا او خاررير ررا بار رررض

) 1(" Riley Martin ,mercenaries the rule of law ,Review of the International
"Commission of Jursits ,Vol ,17,1977, p.p51_53.
ٔ"يبْ جًٛم نجٕلٕاد،انًصالر انربثق".569 ،
( )5انًباح (ا ٔنٗ ) يٍ ار ب ٛخ يُظًخ انٕلالح ا ا ٚاٛخ انز ٙاػزًالد ا ٙيالُٚخ نج ٛااٛم ا ٙانغعبثٌٕ اع 3 ٙةعبٌَٕ
ا ٔل ػبو ٔ، 5577الهذ ل ٛانزُ  ٛاَٛ 55 ٙربٌ .5519
( )3انًباح (ا ٔنٗ  )5/يعٍ ار ب ٛعخ يُظًعخ انٕلعالح ا ا ٚاٛعخ انزع ٙاػزًعالد اع ٙيالُٚعخ نج ٛااٛعم اع ٙانغعبثٌٕ اع3 ٙ
ةبٌَٕ ا ٔل ػبو ٔ، 5577الهذ ل ٛانزُ  ٛاَٛ 55 ٙربٌ .5519
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السذاركة في عسل عش

مدبر يهدف إلى انقرل

عمرى الحكؾمرة او بظريقرة اخررى تقرؾض الشغرام

الدسررتؾري فرري الدولررة او تقررؾيض الدررلمة االقميسيررة لمدولررة يحف رزا اساسررا للشررتراك فرري ذلررػ الذرري
فعميررا رغ ررة فرري تحقيررق ماررشؼ مجررزي ويبر ل لررل فررؾ ار مررا يؾعررد بررل فرري مهسررة رسررسية مررؽ قبررل الدولررة
وليس عزؾا في القؾات السدمحة في الدولة التي يؾرل العسل اليها وتؼ التؾ يع عمى تمرػ االتفا يرة

فرري  1989/12/24وتررؼ الترررديق عميهررا فرري يؾليررؾ عررام  1999مررؽ قبررل  17دولررة فقررا ل ر ا لررؼ
تدخل حيز الشفاذ إلى حد االن")).

()1

وال بد لشا في ه ا ال حل أن نقارن بيؽ مؾق

"القانؾن الردولي االندراني ومؾقر

االتفا يرات

الدولية الخازة بحغر" انذظة "السرتزقة" اذ وارعت "االتفاقيتران الخازرتان اتفا يرة مشغسرة الردول
االفريقية واتفا ية االمؼ الستحدة "تعريفا "لمسرتزقرة" يتذرابل إلرى حرد كبيرر مرع التعريرف الر ي وارعل

"البرتؾكؾل االاافي االول لعام . "1977

فق ررد وا ررعت" الس ررادة  3م ررؽ اتفا ي ررة مشغس ررة ال رردول االفريقي ررة االش ررخاص الر ر يؽ يسك ررؽ أن

يذسمهؼ تعريف السرتزقة واكدت أن أن هدالت ال يتستعؾن بؾاع السقاتميؽ الشغامييؽ او العدكرييؽ
وال يررتؼ مررشحهؼ زررفة اسرررى الحررر وهررؾ مررا ات عتررل مشغسررة الرردول االمريكيررة فرري االتفا يررة اللحقررة
التفا ية مشغسة الدول االفريقية" .

ونغام "عسل السرتزقة يكؾن في الشزاعات السدمحة ذات الظابع الدولي رغ ة مرشهؼ لمحررؾل

عمرى م ازيررا شخرررية وقررد يررتؼ االسررتعانة بهررؼ فرري وقررت الدررمؼ لاررزو بمررد مررا او لقمررب نغررام الحكررؼ او
لذ ررل الحرك ررة االقتر ررادية او الره ررا

الد رركان الس رردنييؽ او لسش ررع الذ ررعؾ م ررؽ حقه ررا ف رري تقري ررر

السرير".

الفرع الثاني

تسييز "السرتزقة" عن غيرهم من االشخاص
هشاك "فئات او اشخاص تذترك في الشزاعات السدمحة قد يقتر وزفها مؽ السرتزقة او قد

يبتعد فري طريقرة السذراركة" ،ولعررض تسييرز "السرتزقرة عرؽ غيررهؼ مرؽ االشرخاص نقدرؼ الفررع إلرى
ثررلث محرراور يخرررص االول لتسييررز "السرتزقررة" عررؽ الذررركات االمشيررة ويخرررص الثرراني لتسييررز

السرتزقة عؽ افراد السيميذيات ويخرص الثالل لتسييز "السرتزقة عؽ الستسرديؽ".
اوال  _:تسييز "السرتزقة عن الذركات االمشية"_:

(" )5ا.ػجععال انغُعع ٙيحًٕا،اناععبٌَٕ انععالٔن ٙا َرععبَ ٙروععٕرِ ٔيجبا ععّ ،ارا ععخ يابرَععخ ثبنر ع ٚؼخ ا
انُٓضخ انؼ ثٛخ ،ط،5انابْ ح ." ."75 ،
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تع ررد "الذ ررركات االمشي ررة ش ررركات مح ررددة الا رررض او اله رردف انذ ررأت لتحقي ررق الر ررب الس ررادي

ال حررت وال يخزررع افرادهررا إلررى نغررام القيررادة العدرركري او االمشرري السعسررؾل بررل مسررا يدرراعدها عمررى
الخروج عمى رسيع عادات وقؾانيؽ واعراف الحر وتشذرأ تمرػ الذرركات بسؾررب قرانؾن داخمري وال
ورؾد الي التزام او انتغام الفرادها بقؾاعد وقؾانيؽ واعراف القانؾن الدولي االنداني".

وكرران هشرراك رأي فرري" الفقررل الرردولي يرررى أن الذررركات االمشيررة هرري شررركات انذررأت اساسررا

لتجشيررد او ترردريب او تسؾيررل السرتزقررة وال فرررق برريؽ انذرظة تمررػ الذررركات واالنذررظة الترري يقررؾم بهررا

السرتزقة" .

()1

ويدتشد ه ا "الرأي إلى القؾل بان انذرظة السرتزقرة تخرال

م راد وقؾاعرد رئيدرة فري القرانؾن

الدولي العرام مشهرا مبردأ عردم التردخل فري الذردون الداخميرة ومبردأ حرق الذرعؾ فري تقريرر السررير
لمذعؾ السدتعسرة وتذكل انتهاك او اعتدات سافر عمى حقؾق االندان االساسية" .

فرري حرريؽ يجررد "رأي اخررر ي ر هب إلررى القررؾل أن الذررركات االمشيررة هرري اخظررر مررؽ انذررظة

السرتزقة واعسالهؼ وتجشيدهؼ وتدريبهؼ كؾن أن ورؾدها السؾزؾف او السعمرؽ القرانؾني هرؾ اخظرر
مررؽ ورررؾد وعسررل السرتزقررة فزررل عررؽ تهديرردها للمررؽ والدررمؼ الرردولييؽ واثرهررا الس اشررر عمررى اجمررؽ

االقميسي لمدول التي تؾرد فيها".

()2

ومؽ هشا نجد أن "الفرق بيؽ السرتزقة والذركات االمشية ونبرر رأيشرا برأن انذرظة او اعسرال

الذرركات االمشيرة الخازررة ندرو متظرؾرة او اعسررال مدتشدرخة مرؽ السرتزقررة واإلرهرابييؽ ويسكرؽ عررد
السرتزقررة مشغسررة ارهابيررة او اف رراد مدررمحة مشغسررة تعسررل عمررى بيررع خرردماتها العدرركرية إلررى الظرررف

الر ي مرؽ السسكرؽ أن يقردم لهرا افزرل العرروض او افزرل الخردمات الساديرة ال حترة دون أن تكرؾن

لهدالت أي عقيدة او رغ ة لمدفاع عؽ اوطانهؼ".

ثانيا _:تسييز "السرتزقة عن افراد السيميذيات"_:

افراد "السيميذيات هؼ اؤلئػ الستظؾعؾن وافراد السقاومة الذرعبية واالشرخاص السردنيؾن الر يؽ

يدررعؾن ويعسمررؾن راهررديؽ مررؽ ارررل تحريررر ا ارارريهؼ مررؽ السدررتعسر الاازررب وال يتستعررؾن برررفة

السقاتررل او العدرركري الشغررامي وال يسكررؽ اعت ررارهؼ اررسؽ اف رراد الق رؾات السدررمحة بررل يذرركمؾن اف رراد
مقاومة شعبية مدمحة تقاتل اد اطراف محتمة الراايهؼ ".

()3

(" )5ا.ػجععال انغُعع ٙيحًععٕا ،انًصععالر انرععبثق957 ،؛انرععٛال يصععو ٗ الًععال اثععٕ انخ ٛع ،انر ع ةبد انؼرععك ٚخ
ٔا يُٛخ انالٔنٛخ انخبصخ (ارا خ بََٕٛخ ٛب ٛخ )،اار اثز ا نهوجبػخٔانُر ،انابْ ح." .575 ،5551،
( )5جًبل رٔاة ،انٕضغ اناعبََٕ ٙنهًابرعم اع ٙاناعبٌَٕ انعالٔن ٙا َرعبَ، ٙيع ة ح نُٛعم شعٓباح انًبجرعز، ٛجبيؼعخ
ؼال الهت انجهٛالح 91 ،5556،؛ػجعال هللا ا شعؼم ،يعبْ ح انً ر عخ اع ٙانؼ عبد انالٔنٛعخ ٔلو ْعب ػهعٗ انؼعبنى
انضبنش ،انً هخ انًص ٚخ نهابٌَٕ انالٔن، ٙانابْ ح ،ػالا 35نؼبو ." . 15 ،5513
()3يٓال٘ ا ضٛم ،،انزُظٛى انالٔن ٙنهُ اػبد انًرهحخ انالالهٛخ ،ي ة ح نُٛم شٓباح انًبجرز، ٛةهٛخ انحإٔ ،انؼهٕو
انرٛب ٛخ ،جبيؼخ رهًربٌ." . 71 ،5555،
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يسثل "افراد السيميذيات مقاتمؾن بشص السؾاد" (13و/13أ) "مؽ اتفا يات رشيف الثلثرة لعرام

 1949ويعدون اسرى حر في حال وقؾعهؼ في زة العدو".
بسختم

وق ررد عه ررر الخم ررا ب رريؽ مفه ررؾم "السيميذ رريات والسرتزق ررة " بع ررد انتذ ررار "السيميذ رريات السد ررمحة
زؾرها في دول افريقيا وكانت عسميرات تمرػ السيميذريات مرؽ اررل السرال مسرا دعرا بعرض

السختريؽ في القانؾن الدولي إلى اعت ارها مجرد انذظة لمسرتزقرة تقرؾم بهرا ميميذريات مدرمحة مرؽ
بيشهررا انزررسام السقرراتميؽ إلررى الجساعررات السدررمحة او التشغيسررات االرهابيررة لمحرررؾل عمررى مكدررب

مادي وهؾ ما حدث في ليبيا فترة حكؼ الق افي ومداهسة السيميذيات في عسميات القرزشة ال حرية
فرري الرررؾمال وعهررؾر مرررظم ام ررات الحررر بعررد العائرردات الترري تحققررت مررؽ عسميررات القرزررشة

ال حرية وعسميات الخظ

خظ

الرهائؽ مؽ قبل تشغيؼ القاعدة االرهابي ودفرع الفديرة وغيرهرا مرؽ

العسميات السرت ظة او الستحققة مشها ".

()1

ونجد أن اعسال "السرتزقة تقتر كثي ار في انذظتها مرع االعسرال التري يقرؾم بهرا افرراد

السيمذيات ولكؽ تختم

عشها في الؾاع القانؾني او السركز القانؾني الخراص بهسرا فالسيميذريات

يحق لهؼ التستع بؾاع اسير الحر في حال وقؾعهؼ في زة العدو اما السرتزقرة فرل يحرق لهرؼ

أن يتستعؾا بؾاع اسير الحر في حال وقؾعهؼ بق زة العدو او حتى بؾاع السقاتل".

فزل عمرى أن "وررؾد السيميذريات عمرى ا اراري الدولرة طررف الشرزاع يكرؾن بسؾافقرة او رغ رة

مشهررا بيشسررا السرتزقررة يكررؾن تؾاررردهؼ عمررى ا ارارري الدولررة دون راررا او دون مؾافقتهررا ؛اا ر

إلررى

ذلر ررػ أن هر رردف اف ر رراد السيميذر رريات التظر ررؾع لمر رردفاع عر ررؽ اوطر ررانهؼ وا ارار رريهؼ ويعر رردون متظؾعر ررؾن
اليدعؾن إلرى تحقيرق الررب السرادي بيشسرا هردف السرتزقرة هرؾ الحررؾل عمرى الررب السرادي ال حرت

؛أن اعسرال السيميذرريات تتؾافرق مررع قؾاعرد القررانؾن الردولي االندرراني بيشسرا تعررد اعسرال السرتزقررة غيررر
مذ ررروعة ومخالف ررة لقؾاع ررد وقر رؾانيؽ واعر رراف الح ررر ويع ررد افر رراد السيميذ رريات مر رؾاطشي الدول ررة الت رري

يفقرون إلى الخبرة والتشغيؼ والدراية بيشسا السرتزقة هؼ رشؾد او عدكريؾن ذوي حشكة وخبررة وداريرة

عدكرية كبيرة".

ثالثا _:تسييز "السرتزقة" عن الستسردين"_:

( )5عؼٛال ارٔ،،ٚاَرعوخ ان ًبػعبد انًرعهحخ اع ٙيُواعخ انرعبلم ا ا ٚاع، ٙارا عخ ػهعٗ ضعٕم اناعبٌَٕ انعالٔنٙ
ا َربَٔ ٙانابٌَٕ انالٔن ٙان ُب ، ٙجبيؼخ ان ا ،5انؼالا ،56ان م ا ٔلَٕ،اًج  ٔ . 56 ،5555،ال ا زخالو
يصوهح انًٛهٛرٛبد ٔل يع ح اع ٙاػع ٌ ث ٔةرعم ػعبو  5175اع ٙيُزصع اناع ٌ انزب عغ ػرع ا اػزًعال ػهعٗ
رٕاا ٕاد يرهحخ ٔصعغ ٛح ٔ هٛهعخ انؼعالا ةرٕٚرع ا ٔةٕر عزكٛب ٔ،رعى انعُ :ػهٛعّ اع ٙاطعبر انُ اػعبد انًرعهحخ
انالٔنٛخ ٔرؼالا ا عزؼًبنّ نٛزًعال ٔٚرعًم انُ اػعبد انًرعهحخ يٛع اد انوعبثغ انالٔنٕٛررعًم انًٛهٛرعٛبد ااع اا رعبثؼٍٛ
ل اة أ طٕا يحالاح ٔرُرظ ا ٙانُ اػبد انًرهحخ لٕثخ ػجال انابار  ،انٕضغ انابََٕ ٙنهًاعبره ٍٛاع ٙاناعبٌَٕ
انعععالٔن ٙا َرعععبَ، ٙاط ٔلعععخ يااليعععخ نُٛعععم شعععٓباح انعععالةزٕراِ ،ةهٛعععخ انحاعععٕٔ ،انؼهعععٕو انرٛب عععٛخ ،جبيؼعععخ ثبرُعععخ
." 59 ،5555،
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يقر ررد "ب ررالستسرديؽ مجسؾع ررة م ررؽ االفر رراد او االش ررخاص الر ر يؽ يتس ررردون ويرفز ررؾن س ررمظة

حكؾمتهؼ وتهدف انذظتهؼ إلى السداس بالشغام العام وفي مثل هر ا الغرروف فران عردم االسرتقرار
والعش

في الدولة لؼ يرل بعد إلى دررة انها نزاع مدم وه ا الحالة ال تدتؾرب تظبيرق القرانؾن

الدولي االنداني بيشسا انذظة السرتزقرة هري اعسرال حربيرة ذات مردة معيشرة لر ا فهري تتظمرب تظبيرق

قؾاعررد القررانؾن الرردولي االندرراني ال سرريسا اذا ادت إلررى رد عدرركري انتقررامي مررؽ طرررف الدررمظات

السحمية".

()1

وال يتستع "الستسردون باية حساية قانؾنية السيسا اذا كانؾا يشتسرؾن إلرى رساعرات مدرمحة مرؽ

دول متع ررددة ؛وال يحر ررمؾا عم ررى وا ررع او امتي ررازات السح رراربيؽ ولك ررؽ يح ررق له ررؼ التست ررع بالحساي ررة
الدوليررة فرري حررال ت رؾافر عشازررر التشغرريؼ الحك ررؾمي واالعت رراف بهررؼ مررؽ قبررل الحكؾمررة او ال رردول
بؾز ر

التشغيؼ".

الستحرراربيؽ وهررؾ مررا اليسكررؽ ترررؾرا فرري حررر العرررابات الترري تفتقررر البدررا مقؾمررات

()2

وهشا يتز الفرق بيؽ "السرتزقة وبيؽ الستسردون اذ أن غاية الفئة االولى هي الرب السرادي

ال حررت وال يخزررعؾن اليررة حسايررة دوليررة وال يتستعررؾن بايررة حقررؾق تكفررل حسررايتهؼ اال فيسررا يتعمررق
بالزسانات االساسية او بالحد االدنى ال ي يحفظ كرامتهؼ الذخرية بيشسرا غايرة الفئرة الثانيرة هري

السداس بالشغام العام لمحكؾمة الؾطشية ورفض سمظتها وال تشدرج اعسالهؼ في نظراق تظبيرق قؾاعرد

القررانؾن الرردولي العررام بررل اررسؽ اطررار القررانؾن الررداخمي ويسكررؽ لمستسررردون االسررتفادة مررؽ الؾاررع
القانؾني والحساية القانؾنية لمسحاربيؽ في حال تمبيتهؼ لسظالب القانؾن الدولي االنداني بيشسا الفئة

االولررى تشرردرج اعسالهررا فرري مجررال اعسررال القتررال والتخريررب الستعسررد وتخزررع لقؾاعررد القررانؾن الرردولي

العام".

ويذررترك"السرتزقة مررع الستسررردون فرري أن كلهسررا يذرركلن عشر ر ار مررؽ عشازررر الش رزاع ويعررد

التسرد او الثؾران في مزسؾن القانؾن الدولي التقميدي حالة مؽ العشر

الرداخمي والتري يلحرظ مرؽ

خللها مجرد تحديات متفرقة لمحكؾمة الذرعية وفي حدود قدرة الذرطة التابعة لها الر ار الظرف

السذرراغب عمررى احت ررام الشغررام القررانؾني لمدولررة ل ر لػ فرران حالررة التسرررد ال تقررع فرري اطررار القررانؾن

الدولي العام بل تقع في اطار القانؾن الداخمي وال يتستع الستسرردون بايرة حسايرة فري نظراق القرانؾن
الدولي العام وك لػ ال يتستع السرتزقة بايرة حسايرة فري اطرار القؾاعرد الدوليرة والقؾاعرد الداخميرة،ومؽ

اهر ررؼ االمثمر ررة مر ررا لع ر ررل السرتر ررزق الفرندر رري بر ررؾ دونر ررار فر رري االنقر ررل
 1982_1981وتسرد رزر القسر في عام ."1995

العدر رركري فر رري تذر رراد عر ررام

( )5ي ع ٖٔ نخضععبٔ٘ "،انً ة ع اناععبََٕ ٙنهً ر ععخ ٔان ٕا عع ٛاعع ٙاناععبٌَٕ انععالٔن ٙي ع ة ح يكًهععخ نُٛععم شععٓباح
انًب ز اع ٙانحاعٕ، ،رخصع :عبٌَٕ ػعبو يؼًعق ،جبيؼعخ انؼ ثع ٙثعٍ يٓٛعال٘ _او انجعٕا  ٙةهٛعخ انحاعٕٔ ،انؼهعٕو
انرٛب ٛخ رى انحإ55 ."5555_5551 ،
(" )5ي ٖٔ نخضبٔ٘ ،انًصالر انربثق.55 ،
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السطمب الثاني

شروط "السرتزقة"
"تزر ررسشت السر ررادة  2/47مر ررؽ البرتؾكر ررؾل االار ررافي االول السمحر ررق باتفا ير ررات رشير ررف لعر ررام
 1977عمى الذروؤ الؾارب تؾافرها لعد السقاتل مرتزقا ويسكؽ اداررها بسا يأتي"_:

" _1أن يكؾن السرتزق ارشبيا اذ اعتبر البرتؾكؾل االاافي االول في السرادة /47د السرترزق

ليس مؽ رعايا طرف في الشزاع وال متؾرطا باقميؼ يديظر عميل احد اطراف الشزاع ".

()1

_2رغ ة "السرتزق في القتال لتحقيق رب مادي بحت فهؾ يقتل مقابل ارر ".

 "_3الحافر السادي لمحرؾل ماشؼ شخص وهؾ ما نرت عميل السادة" (/47ج.)2/
لحدا

" _4الظابع الذخري اذ يعسل السرتزق لحدابل الذخري او لحدا
دولة ثالثة ".

رساعة معيشة ولريس

 _5عمى "السرتزق أن يذارك مذاركة فعمية فري العسميرات العدركرية القتاليرة وهرؾ مرا نررت

عميل السادة "(.) /2/47

السبحث الثاني

"السهقف الدولي واالقميسي من السرتزقة"
" لع رررض السؾقر ر

ال رردولي م ررؽ السرتزق ررة نقد ررؼ الس ح ررل إل ررى اربع ررة مظال ررب يخر ررص االول

لسؾق

الجسعية العامة للمؼ الستحدة مؽ السرتزقة ويخرص الثاني لسؾق

"لسؾق

مشغسة الدول االفريقية مؽ السرتزقة" .

مؽ السرتزقة ويكرس الثالل لسؾق

مجمرس اجمرؽ الردولي

المجشة الدوليرة لحقرؾق االندران مرؽ السرتزقرة" ويخررص ال اربرع
السطمب االول

مهقف "الجسعية العامة لالمم الستحدة من السرتزقة"
ازدرت "الجسعية العامة للمؼ الستحدة العديد مؽ التؾزيات التي تديؽ السرتزقرة كسرا ترديؽ

بذرردة اسررتخدامها اررد حركررات التحريررر بهرردف اعاقررة حررق الذررعؾ فرري تقريررر السرررير وترررى فرري

السرتزق شخص خارج عؽ القانؾن ويجب أن يعاقب رشائيرا وهر ا مرا اكردت عميرل تؾزرية الجسعيرة

العامة للمؼ الستحدة ذي الرقؼ" ()2465لعام " 1968والتري رراتت تحرت عشرؾان زريانة اسرتقلل

الذعؾ واال اراري الؾاقعرة تحرت االسرتعسار كسرا نررت الفقررة الخامدرة مرؽ التؾزرية رقرؼ 3113

(" )5انًباح (/57ا يٍ انج رٕةٕل ا ضبا ٙا ٔل نؼبو ." 5577
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عمى" أن (("استخدام السرتزقة مؽ قبل االنغسرة االسرتعسارية العشرررية ارد حركرات التحريرر التري
تشاال مؽ ارل الحرؾل عمى استقللها مؽ الديظرة االرشبية هؾ رريسة" )).

وفرري "الرردورة الثالثررة واجربعررؾن الخازررة بتح رريؼ السرتزقررة نرررت عمررى (("واذ ترردرك الجسعيررة

العامة أن استخدام السرتزقة يذكل تهديدا للمؽ والدمؼ الدولييؽ" ))وك لػ رات في نرص قرارهرا أن

(("اذ تدرك الجسعية العامة أن انذظة السرتزقة تتشافى مع القانؾن الدولي االنداني" )).

()1

وقررد ازرردرت "الجسعيررة العامررة للمررؼ الستحرردة فرري دورتهررا الثامشررة والدررتؾن فرري  18كررانؾن

االول  2113القر ررار السر ررقؼ 152/68ف رري رمد ررتها العام ررة ال ر ر 71تح ررت عشر رؾان اس ررتخدام السرتزق ررة
كؾسيمة النتهاك حقؾق االندان واعاقة حق الذعؾ في تقرير السرير".

()2

وقررد ررراتت "ق ر اررات الجسعيررة العامررة للمررؼ الستحرردة مشدررجسة مررع بعزررها ال ر عض ومتقاربررة

ومتفقررة عمررى نرررؾص واحرردة تقري ررا مررع بعررض االاررافات القميمررة فرري كررل ق ررار وكمهررا تذررير إلررى

تحريؼ السرتزقة ومشع استخدامهؼ".

()3

"وفرري قررار اتخ تررل الجسعيررة العامررة للمررؼ الستحرردة فري دورتهررا التاسررعة والدررتؾن فرري الجمدررة

العامررة السرقسررة  73السرردرخ فرري  18كررانؾن االول 2114م بررالرقؼ  163/69بعش رؾان" (("اسررتخدام
السرتزقة كؾسيمة النتهاك حقؾق االندان واعاقة مسارسة حق الذعؾ في تقرير السرير")).

()4

السطمب الثاني

مهقف "مجمس األمن الدولي من السرتزقة"

( " )5ار ان ًؼٛخ انؼبيخ انً ى ( )53/557انًزخ ا ٙانالٔرح انضبنضخ ٔا رثؼٌٕ اع ٙان هرعخ ٔ 79انً رلعخ اعٙ
 1ةبٌَٕ ا ٔل  5511اشبرد ا ّٛإنٗ جًٛغ ارارٓب انربثاخ اد انصعهخ عًٛب اناع ار انًع ى  56/55انًع ر
اع 7 ٙةعبٌَٕ ا ٔل  5517انزععَ ٙعالاد آٛعب ثًًبر ععخ ا عزخالاو انً ر ععخ لصٕصعب اع ٙانجهععالاٌ انُبيٛعخ ٔل ةععبد
انزح  ٚانٕطُٛخ ٔاشبرد اٚضب إنٗ ار ي ه األيٍ انالٔن ٙانً ى  5567/ 535انً ر ا 55 ٙرًٕز 5567
ٔ اناعع ار  5577/ 559انًعع ر اععَٛ 55 ٙرععبٌ ٔ 5577اناعع ار  5577/555انًعع ر اعع 55 ٙررعع  ٍٚانضععبَٙ
 5515/556ٔ 5577انً ع ر اعع 59 ٙةععبٌَٕ ا ٔل  5515/957ٔ 5515انً ع ر اعع/51 ٙاٚععبر  5515ان ع ٘
اػزًال آٛب ي ه األيٍ ا ٙجًهخ ايعٕر إنعٗ ((اااَعخ اٚعخ أنعخ رعالاة ػهعٗ اجعبزح أ اثبلعخ ر ُٛعال انً ر عخ ٔراعالٚى
انزرٓ ٛد نٓى ثٓالف ا طبلخ ثحكٕيبد أل اػضبم ا ٙا يى انًزحالح ٔة نت جبم ا ٙانٕصٛاعخ ا ر لعت ان ًؼٛعخ
انؼبيععخ ثاع ار ن ُععخ لاععٕ ،ا َرععبٌ  5511/7انًع ر اعع 55 ٙشععجبط  5511انع ٘ اااَععذ اٛععّ انه ُععخ ر اٚععال ر ُٛععال
انً ر عخ ٔرًعٕٚهٓى ٔرعالرٚجٓى َٔاهٓعى ٔا عزخالايٓى ٔاشعبرد ةع نت إنعٗ ع اراد يُظًعخ انٕلعالح ا ا ٚاٛعخ اعْ ٙع ا
انرأٌ ا ٙأررّ انؼباٚخ ان اثؼخ ػر انًؼإاح ا ٙن ٛٛاٛم اع ٙان زع ح يعٍ 9_5رًعٕز ٔ 5577انزع ٙرعالٔ ٍٚرحع و
ا زخالاو انً ر خ ٔاصبرِ انضبرح ػهٗ ا زا ل انالٔل ا ا ٚاٛخ ٔ يزٓب ا هًٛٛخ "".دمحم ػجال انك ٚى لرعٍ ػ ٚع
،ير ٔنٛخ انًابرم ػٍ اَزٓب انابٌَٕ انالٔن ٙا َربَْ 15 ،ٙبي ،ر ى ."5
( ")5ار ان ًؼٛخ انؼبيخ ن يعى انًزحعالح انًع ى ( )595/61اع ٙأررٓعب انضبيُعخ ٔانرعزٌٕ اع ٙان هرعخ انؼبيعخ 75
ٔانز ٙاشبرد ا ّٛاٚضعب إنعٗ جًٛعغ ارارٓعب انرعبثاخ ثرعأٌ انً ر عخ ٔجًٛعغ اناع اراد انزع ٙارخع رٓب ن ُعخ لاعٕ،
ا َربٌ ا ْ ٙا انصالا"." .
".66_36ص."/ :
(ٔ" )3صب ق ان ًؼٛخ انؼبيخ ن يى انًزحالح انً ًخ (( ) 152 /A /RES/ 68
( ")5ع ار ان ًؼٛععخ انؼبيععخ ن يععى انًزحععالح ٘ ان ع ى  563/65اعع ٙأررٓععب انزب ععؼخ ٔانرععزٌٕ اعع ٙان هرععخ انؼبيععخ
( )73ان ٘ اشبرد ا ّٛاٚضب إنٗ جًٛغ ارارٓعب انرعبثاخ ثٓع ا انرعأٌ ٔجًٛعغ اناع اراد انزع ٙارخع رٓب ن ُعخ لاعٕ،
_
ا َربٌ ثٓ ا انصالا " ار "ان ًؼٛخ انؼبيعخ ن يعى انًزحعالح ثبنٕصٛاعخ انً ًعخ ( )163 /A /RES/ 68
." 66_36
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السرتزقة في القانهن الدولي االنداني

"اتخ مجمس اجمؽ الدولي اربعة ق اررات تديؽ استخدام السرتزقة "_:
فقد وز

"القرار االول ال ي يحسل الرقؼ  239عام  1967السرتزقة في الكؾناؾ كيشذاسرا

انل تدخل ارشبي وانتهاكا لقؾاعد اساسية في القانؾن الدولي وفي ميثاق االمؼ الستحدة السيسا نرص

السادة  2الفقرة  4مؽ ميثاق االمؼ الستحدة")1(.؛بيشسا ادان "القرار  414لعرام  1977بمهجرة شرديدة
م ررؽ مجمرررس اجمر ررؽ ال رردولي اعسر ررال وانذرررظة السرتزق ررة"؛ووز ر ر "القرار  415لعرررام  1977هجرررؾم
السرتزقة عمى دولة البشيت بانل عسل مؽ اعسال العدوان عمرى الررغؼ مرؽ عردم اتخراذ مجمرس اجمرؽ

الرردولي لتمررػ الق ر اررات وفقررا لمفر رل الدررابع مررؽ ميثرراق االمررؼ الستحرردة اال انررل ادان اعسررال وانذررظة
السرتزقررة ادانررة شررديدة المهجررة"؛"وقررد بتررت محكسررة العرردل الدوليررة فرري قانؾنيررة ق ر اررات مجمررس اجمررؽ
الدولي بخرؾص السرتزقة في قزية نامييبيا عام  1971بسؾربها اقررت الررفة االلزاميرة لقر اررات

مجمس اجمؽ الدولي وباالستشاد إلى االخترازات الزسشية لمسشغسات الدولية وفي تفدير ميثراق

السشغسة االميية".

()2

وف ر رري "قر ر ر اررات حديث ر ررة اتخر ر ر مجم ر ررس اجم ر ررؽ ال ر رردولي القر ر ررار السر ر ررقؼ  1973الس ر رردرخ ف ر رري

 2111/3/17باتخاذ تدابير ارورية لحساية السدنييؽ في ليبيا وتقديؼ السداعدات اإلندانية".

()3

(")5ا ٙانكَٕغٕ انالًٚا اطٛخ ػُاليب لكى يٕثٕرٕ ٛرٛكٕ جًٕٓرٚخ انكَٕغٕ انالًٚا اطٛخ يُ ػبو  ْٕٔ 5569ان ٘
أطهق ػهٓٛب ررًٛخ( زا  ) ٛنى ٚزجبار انٍْٕ إنٗ لكًّ لزٗ ػاال انزرؼُٛبد،ػُاليب رًخف ػالا يٍ انظ ٔف
ٔا لزٛبجبد انًحهٛخ ٔا َزابااد انالٔنٛخ نر هّ ا ٙي بل لإ ،اإلَربٌ ٔاٜصبر انُبجًخ ػٍ انح ة ا ٙرٔاَالا انجهال
انً بٔر ػٍ ٛبو رحبن نًخزه ي ًٕػبد انًؼبرضخ َٔ،ح رحبن انإاد انالًٚا اطٛخ يٍ اجم رح  ٚانكَٕغٕ
(زا ) ٛان ٘ ٚالػًّ ػالا يٍ انجهالاٌ ٔٚإاِ ان  ٛانحبن ٙنٕراٌ ا ّٚ ٚ ٚةبث ٛا ٙرُحٛخ يٕثٕرٕ ػٍ انرهوخ اٙ
اٚبرَٔ 5557صت انرٛال ةبث َ ٛرّ ر ٛرب ً ٔاػى يٕا غ انرهوخ لٕل َ رّ ٔلٕل انزحبن ٔي ٛا ى انجهال نزصجح
جًٕٓرٚخ انكَٕغٕ انالًٚا اطٛخ؛ٔا ٙاة 5551بو ان  ٛةبث ٛا ٙيحبٔنخ نزحاٛق ا زا ار ا ٙانج ا ٔرٕطٛال
ٛو رّ ثو ا انإاد ان ٔاَالٚخ انًزجاٛخ ا ٙانجهال ػات اَزصبرِ ان ٘ رحاق ا ٙػبو  ٔ 5557ال أاٖ ْ ا اإلج ام إنٗ
لالٔس لب د رً ا ا ٙص ٕف ان  ،ٛا ٙانؼبصًخ ةُٛرب ب ٔا ٙيابطؼخ ة ٕ ٛا ٙانر ٔ ،ػهٗ ان يى يٍ اَّ رًذ
انرٛو ح ػهٗ انزً ا ا ٙةُٛرب ب ابٌ انزً ا ا ٙيابطؼبد ة ٕ ٛا زً ٔاَزر نٛصجح يحبٔنخ نإلطبلخ
ثبنحكٕيخٔ،ةبَذ اصب م انز ًغ انكُغٕن ٙيٍ اجم انالًٚا اطٛخ ان ٘ رالػًّ رٔاَالا ٔأٔيُالا ْ ٙانز ٙرؼبرط
لكٕيخ ةبث، ٛأيب ل ةخ رح  ٚانكَٕغٕ ْٙٔ،جًبػخ يزً اح ال ٖ،ااال يٓ د ا ٔ ٙذ لقٚٔ،زٕنٗ ان ،ٛ
ان ٔاَال٘ انربثق/يهٛرٛبد اَز ْبيٕ٘/انالابع ػٍ لكٕيخ ةبثٚٔ، ٛالػى ان  ٛةبث ٛة نت ةم يٍ اَغٕ َٔبيٛجٛب
ٔرربا ٔزيجبثٕ٘ ٔان  ،ٛانكُغٕنٙ؛ٔا 55 ٙرًٕز  5555ا ٙنٕزاةب زايجٛب ٔ ؼذ جًٕٓرٚخ انكَٕغٕ انالًٚا اطٛخ
إنٗ جبَت ةم يٍ اَغٕ ٔرٔاَالا ٔزيجبثٕ٘ َٔبيٛجٛب ار ب ٔ ،إط  ،انُبر ٓٚالف إنٗ ٔ انازبل ث ٍٛجًٛغ انإٖ
انًزحبرثخ ا ٙجًٕٓرٚخ انكَٕغٕ انالًٚا اطٛخ،ةًب ٔ ؼذ ل ةخ رح  ٚانكَٕغٕ ػهٗ ا ر ب ،ا 5 ٙأة ٚٔ 5555الػٕ
ار ب ،نٕزاةب ن هر و إنٗ ٔ إلط  ،انُبر ٔإنٗ ػًهٛخ أنٛخ نح ظ انر و ٔانر ٔع ا ٙلٕار ٔطُ ٙثرأٌ يرزاجم
انجهال" .ا .اٛٓ .م لر ٍٛان ز ٔ٘،ا يى انًزحالح ا َ بزاد ٔا ل ب بد ،ان م انضبنش ،انوجؼخ ا ٔنٗ،5555،اار
.375_375
انحبيال نهُر ٔانزٕزٚغ، .
(")5اٌ اك ح ا لزصبصبد انضًُٛخ نهًُظًخ انالٔنٛخ اكع ح لهآعب اناضعبم األي ٚكع ٙنًؼبن عخ األٔضعبع ان الٚعالح
انز ٙرظٓ ثؼال َ ب انًٛضب ،ا يً ٙنزحاٛق أْالاف ٔيبٚبد انًُظًخ ا ٙل ظ انرهى ٔاأليٍ انالٔنٔ ٍٛٛل صخ اك ح
ا لزصبصبد انضًُٛخ اَّ ٚحق نهًُظًخ انالٔنٛخ أٌ رخهق نٓب ٔيب جالٚالح ي ٛيُصٕ ػهٓٛعب اع ٙانًٛضعب ،ا ا
ا زضعععذ انضععع ٔرح نعععت ا.ػجعععال هللا ػهععع ٙػجعععٕ ،انًُظًعععبد انالٔنٛعععخ ،األلكعععبو انؼبيعععخ ٔاْعععى انًُظًعععبد انؼبنًٛعععخ
ٔانًزخصصخ ،انوجؼخ األٔنٗ،يوجؼخ جبيؼخ إْ ." 95 ،5555،
( )3ا.دمحم ٚ َٕٚح ٗٛانصعب ،يرع ٔػٛخ رعاللم يُظًعخ األيعى انًزحعالح ػرعك ٚب إليع اط إَرعبَٛخ،ي هخ ان ااعالٍٚ
نهحإ، ،ةهٛخ انحإ، ،جبيؼخ انًٕصم،انؼالا ، 95انً هال،5553، 56ةبٌَٕ األٔل.555 ،5553،
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واعررر "مجمررس اجمرؽ الرردولي عررؽ اسررتيائل الذررديد السررتسرار ليبيررا فرري اسررتخدام السرتزقررة ال

سيسا بعرد الثرؾرة االهميرة فري ليبيرا والتري مرؽ خللهرا اسرتخدم فيهرا الرزعيؼ الميبري معسرر القر افي فري
ذلػ الؾقت السرتزقة لمدفاع عشل وعؽ مداعديل وحغر فيها سفر قريشل زال الق افي وعسيد حدؽ

الكررؾني بتهسررة تجشيررد السرتزقررة لرررال الشغررام ورسررد االزررؾل الساليررة البشررات معسررر الق ر افي سرريف
العر ودمحم وذلػ بتهسة تجشيد السرتزقة".

()1

"وفي قرار رفيع السدتؾى لسجمس اجمؽ الردولي رقرؼ  2114/2178شردد عمرى اررورة مشرع

تشقل أي مؽ السقالتيؽ بيؽ الدول لمقيام باعسال تخريب او تدمير او اية اعسال او انذظة محغؾرة
مرؽ شرأنها ارهرا

السرؾاطشيؽ عمررى السدرتؾى الردولي وررات هر ا القررار بسقتزرى الفررل الدرابع مررؽ

ميثاق االمؼ الستحدة".

()2

وفرري عررام " 2115اتخر مجمررس اجمررؽ الرردولي قر اررا  2115/2196بذررأن رسهؾريررة افريقيررا

الؾسررظى واكررد عمررى" ((" أن تؾازررل رسيررع الرردول االعزررات حتررى  29كررانؾن الثرراني  2116/م
اتخرراذ الترردابير اللزمررة  ...بسررا فرري ذلررػ ترردابير بسشررع تررؾفير اف رراد السرتزقررة السدررمحيؽ س رؾات كرران

ازمهؼ مؽ اراايها ام لؼ يكؽ")).

()3

وفرري" عررام  2116اتخر مجمررس اجمررؽ الرردولي "القررار السررقؼ  2116/2216ادان بسؾر ررل

استخدام الحؾثييؽ لمسرتزقة في اليسؽ وعدها مؽ الجرائؼ الدولية ال سيسا بعد أن ترؼ تجشيرد االطفرال
والسرتزقة لمقتال إلى رانبهؼ مقابل االمؾال ".

()4

السطمب الثالث

مهقف "الجشة الدولية لحقهق االندان من السرتزقة"

تقدم "مجمس حقؾق االندان بسذروع تقرير في دورتل العاشررة فري  12ايمرؾل  2111وحسرل

الررقؼ  11/11بذررأن اسررتخدام السرتزقررة كؾسرريمة النتهرراك حقررؾق االندرران واعاقررة حررق الذررعؾ فرري
تقرير مريرها رات فيل أن مجمس حقؾق االندان يذير إلى رسيع الق اررات الدابقة التري اعتسردتها

الجسعيررة العامررة للمررؼ الستحرردة ومجمررس حقررؾق االندرران ولجشررة حقررؾق االندرران بذررأن السرتزقررة بسررا

فيها قرار الجسعية العامة السرقؼ  151/64السدرخ فري  18كرانؾن االول  2119وقر اررات السجمرس

السرقسة  11/11السدرخ في /26اذار  2119/و 12/15السدرخ في  31ايمرؾل  2111و26/15
السدرخ في  1تذريؽ االول  2111واذ يذير إلى رسيع الق اررات ذات الرمة التري ترديؽ فري رسمرة
امررؾر أي دولررة تجيررز تجشيررد السرتزقررة او اسررتخدامهؼ بهرردف االطاحررة بحكؾمررات دول اعزررات فرري

( ")5عع ار ي هعع األيععٍ انًعع ى (2011 / S/ RES/1973
6551انًؼإاح ا ٙا ار /يبرس ."5555
(ٔ")5صٛاخ ي ه األيٍ انً ى (." 2014 / S/RES/2178
(ٔ")3صٛاخ ي ه األيٍ انً ى (." 2016 / S/RES/2196
(ٔ")5صٛاخ ي ه األيٍ انً ى (." 2016 / S/RES/2216
915

".انعع ٘ ارخ رععّ ي هعع

األيععٍ اعع ٙجهرعععزّ

السرتزقة في القانهن الدولي االنداني

االمؼ الستحدة  ،السيسا حكؾمات البمردان الشاميرة ،او بهردف محاربرة حركرات التحريرر الرؾطشي ،واذ

يذررير ك ر لػ إلررى الق ر اررات والررركؾك الدوليررة ذات الرررمة الترري اعتسرردتها الجسعيررة العامررة ومجمررس
اجمؽ والسجمس االقترادي واالرتساعي واالتحاد االفريقي ومشغسة الؾحدة االفريقية ومشهرا اتفا يرة
مشغسة الؾحدة االفريقية لمقزات عمى استخدام السرتزقة في افريقيا".
امرا عررؽ مؾقر

()1

"المجشررة الدوليرة لمرررميب االحسرر الدوليررة " فقرد قامررت المجشرة بسشاقذررة رهررؾد

عسررل "الذررركات االمشيررة " وركررزت الشذرراؤ فرري عسمهررا عم رى عرراهرة السرتزقررة" وابرمررت العديررد مررؽ
االتفا يات والتي ررمت او حرمرت انذرظة "السرتزقرة" فابرمرت اتفا يرات مرع "االتحراد االفريقري ومرع

االمررؼ الستحرردة" وازرردر مجمررس اجمررؽ العديررد مررؽ الق ر اررات الترري ترررب فرري خانررة تح رريؼ وتج رريؼ

انذظة "السرتزقة" وعسمت عمى رعمها مؽ الجرائؼ الدولية ذات االختراص العالسي ".

()2

السطمب الرابع

"السهقف اإلقميسي من السرتزقة"

"تكاد تكرؾن الجهرؾد االقميسيرة السريسا فري الذررق االوسرا فري مجرال تجرريؼ وتحرريؼ السرتزقرة

مشعدمة عمى عكس دول غر اسيا التي ب لت رهؾدا حثيثة لسشع تجشيد السرتزقة "

اذ "ب ر لت الرردول االفريقيررة رهررؾدا حثيثررة مررؽ خررلل ابرامهررا السعاهرردات واالتفا يررات الدوليررة

واالقميسي ررة لتحر رريؼ انذ ررظة السرتزق ررة وم ررؽ اب رررز تم ررػ الجه ررؾد مذ ررروع السعاه رردة الر ر ي اعدت ررل لجش ررة
الخبررات القررانؾنيؽ السعيشرة مررؽ مشغسرة الؾحرردة االفريقيرة االتحرراد االفريقري حاليررا هر ا السعاهرردة وافررق

عميها مدتسر القسة االفريقي السشعقد في ليبرافييل في يؾليرؾ  1977وقرد وقعرت عمرى هر ا السعاهردة

حتى عام  1981اربع عذررة دولرة وزرادقت عميهرا اربرع دول وسرسيت باالتفا يرة االفريقيرة لتحرريؼ

السرتزقة ؛وقد تزسشت السادة االولى مشها تعريف السرتزقة" (("_1السرترزق هرؾ أي شرخص يجرري
تجشيرردا محميررا او فرري الخررارج يقاتررل فرري ن رزاع مدررم ؛يذررارك فعررل وم اش ررة فرري االعسررال العدائيررة
؛يحفزا اساسا إلى االشترك في االعسال العدائيرة الرغ رة فري تحقيرق مارشؼ شخرري ويبر ل لرل فعرل

مؽ قبل طرف فري الشرزاع او نيابرة عشرل وعرد بتعرؾيض مرادي يتجراوز برافراؤ مرا يؾعرد برل السقراتمؾن

ذوو الرتررب والؾعررائ

السساثمررة فرري الق رؾات السدررمحة ل ر لػ الظرررف او يرردفع لررل ؛ولرريس مررؽ رعايررا

ط رررف ف رري الشر رزاع وال متؾطش ررا ب رراقميؼ يد ررظير عمي ررل اح ررد اطر رراف الشر رزاع ؛ل رريس عزر رؾا ف رري القر رؾات

السدررمحة ال حررد اطرراف الشرزاع؛ليس مؾفرردا فرري مهسررة رسررسية مررؽ قبررل دولررة ليدررت طرفررا فرري الشرزاع
بؾزفل عزؾا في قؾاتها السدمحة" "_2ان رريسة االتزاق ترتكب مؽ قبل الفرد والجساعة والهيئات

(")5را ٚع ي هع لاعٕ ،ا َرعبٌ اع ٙأررعّ انؼبشع ح  55اٚهعٕل ٔ 55ررع  ٍٚا ٔل  5555ر عى  55/55ثرععأٌ
ا زخالاو انً ر خ ةٕ ٛهخ َزٓب لإ ،ا َربٌ ٔاػب خ لق انرؼٕة ا ٙرا  ٚيصْ ٛب ".
(" )5لًٛهعع ٙصععح ح ،انًر ع ٔنٛخ ان ُب ٛععخ ػععٍ َرععبطبد انً ر ععخ طجاععب ناععبٌَٕ انُ اػععبد انًرهحخ،انزٕاصععم اععٙ
ا زصععععبا ٔا اارح ٔاناععععبٌَٕ ،ي هععععخ ةهٛععععخ انحاععععٕٔ ،انؼهععععٕو انرٛب ععععٛخ ،جبيؼععععخ ثععععبج ٙيخزععععبر _ػُبثخ،ػععععالا
 ،95جزًج .".59 ،5557،
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ومسثل الدولة ومؽ الدولة نفدها التي تهدف إلرى السعارارة برالقؾة السدرمحة لعسميرة تقريرر السررير

واالسررتقرار وسررلمة اقمرريؼ الدولررة االخرررى بسسارسررة أي مررؽ االعسررال االتيررة" "_:التشغرريؼ والتسؾيررل
واالمررداد والتدررمي والترردريب والتذررجيع والرردعؼ او برراي سررمؾك لتؾعيررف عرررابات مرتزقررة التجشيررد
والتدجيل او محاولة التدجيل في العرابات الس كؾرة ؛الدساح بقيام الشذاطات الس كؾرة في الفقرة

االولررى السر كؾرة فرري أي اقمرريؼ تحررت سررمظتها او أي مكرران يقررع تحررت سرريظرتها او تقررديؼ تدررهيلت

لمسرور واالنتقال او العسميات االخرى الس كؾرة ".

()1

هر ا وقررد "تزررسشت دي ارررة ميثرراق مشغسررة الرردول االفريقيررة عمررى ان السشغسررة تدكررد التزامهررا

بالس اد الؾاردة بسيثراق االمرؼ الستحردة  ،والتري مرؽ شرأنها تهيئرة الغرروف لمتعراون الدرمسي السثسرر
بيؽ الدول االفريقية،ومشها بالظ ع مبدأ حفظ الدمؼ واالمؽ الدولييؽ"

()2

فرري حرريؽ ررراتت "السررادة  6مررؽ االتفا يررة اعررلا لتررشص عمررى (("الؾار ررات الترري يتعرريؽ عمررى

الدول االلتزام بها وتتسثل باالتي" ))_:

" _1تتعهررد كررل دولررة افريقيررة عزررؾ بسشررع مؾاطشيهررا او اشررخاص ارانررب مررؽ القيررام باعسررال

السرتزقة انظلقا مؽ اراايها" ؛"_2تتعهد كل دولة عزؾ بسشرع مررور السرتزقرة عبرر ا اراريها إلرى

ا ارارري دولررة اخرررى عزررؾ" ؛" _3تت ررادل الرردول االفريقيررة السعمؾمررات بذرركل م اشررر وغيررر م اشررر
حؾل نذاطات السرتزقة" "_4وارب كل دولة اتخاذ االرراتات القانؾنية اللزمة لسعا ة السرتزقة اذ
لؼ تقؼ بتدميسهؼ إلى الدولة التي استخدمؾا ادها")).

()3

ويسكؽ ادارج ما يمي مؽ السلحغرات عمرى نرص مرؾاد االتفا يرة االفريقيرة الستعمقرة بالسرتزقرة

اعلا بسا يأتي"_:

 "_1أن االتفا ية االفريقية واعت تعريفا لمسرتزقة ولؼ تظ قل في تجاربها عمى االطلق".
 "_2أن اغمب عشازر السرتزقة ترأتي مرؽ الردول االفريقيرة لر ا يسكرؽ عرد تمرػ االتفا يرة حبر ار

عمى ورق ليس اال".

السبحث الثالث
"الهضع القانهني لمسرتزقة"
 (5اٚجبجخ يٛضب ،يُظًخ انالٔل ا ا ٚاٛخ.
"(5انًباح ا ٔنٗ يٍ يٛضب ،يُظًخ انالٔل ا ا ٚاٛخ".
 (3انًباح  6يٍ "يٛضب ،يُظًخ انالٔل ا ا ٚاٛخ ".
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لعرض "الؾاع القانؾني لمسرتزقة نقدؼ الس حل إلرى مظمبريؽ يتشراول االول "حردود حسايرة السرتزقرة

ف رري الق ررانؾن ال رردولي االند رراني" ويخر ررص الث رراني لمح ررديل ع ررؽ حغ ررر كاف ررة ز ررؾر السرتزق ررة ف رري
االتفا يات الدولية"

السطمب االول

"حدود حساية السرتزقة في القانهن الدولي االنداني"
"لؼ تذر اتفا يات رشيف الثالثة لعام  1949الى السرتزقة ولكشها تزسشت في السرادة الرابعرة
مشها الفئات التي مؽ السسكؽ أن يتستعرؾا بررفة اسرير الحرر عشرد وقرؾعهؼ فري يرد الدولرة السعاديرة

وهؼ "_:

 "_1اف رراد الق رؾات السد رمحة الحررد اط رراف الش رزاع والسيميذرريات او الؾحرردات الستظؾعررة الترري

تذكل رزتا مؽ ه ا القؾات السدمحة ".

 _2افر رراد السيميذ رريات االخ رررى والؾح رردات الستظؾع ررة االخ رررى ،بس ررؽ ف رريهؼ اعز ررات حرك ررات

السقاومة السشغسة ال يؽ يشتسؾن إلى احد اطراف الشرزاع ويعسمرؾن داخرل او خرارج اقمريسهؼ حترى ولرؾ
كان ه ا االقميؼ مسثل بسا فيها حركات السقاومة السشغسة الس كؾرة ".

 _3افرراد "القرؾات السدررمحة الشغاميررة الر يؽ يعمشررؾن والئهررؼ لحكؾمررة او سررمظة ال تعترررف بهررا

الدولة العارزة".

 _4االشخاص ال يؽ "يرافقؾن القؾات السدمحة دون أن يكؾنؾا في الؾاقع رزتا مشها ".
 "_5افراد اطقؼ السلحة".

 _6سكان االرااي غير السحتمة ال يؽ يحسمؾن الدلح مؽ تمقات انفدهؼ عشد اقت ار العدو

لسقاومررة الق رؾات الاازيررة دون أن يت رؾافر لهررؼ الؾقررت لتذرركيل وحرردات نغاميررة ،ش رريظة أن يحسم رؾا
الدلح ره ار ،وان يراعؾا قؾانيؽ الحر وعاداتها".

 "_7االشررخاص الر يؽ يت عررؾن او كررانؾا تررابعيؽ لمقرؾات السدررمحة لمبمررد السحتررل اذا رأت دولررة

االحتلل ارورة اعتقالهؼ بدبب ه ا االنتسات".

 _8االشخاص ال يؽ يشتسؾن إلى احدى الفئات السبيشة في هر ا السرادة الر يؽ تدرتقبمهؼ دولرة

محايدة او غير محاربة مؽ اقميسها وتمتزم باعتقالهؼ بسقتزى القانؾن الدولي ".

()1

ومررؽ هشررا "يتز ر عرردم تستررع السرتزقررة بالحسايررة السقررررة السرررى الحررر فرري حالررة وقررؾعهؼ

بايدي العدو واكد السؾق

اعلا البرتؾكؾل "االاافي االول لعام  1977في السادة" (/47أ)

((" اليح ررق لمسرت ررزق التست ررع بؾا ررع السقات ررل او اس ررير الح ررر " )) وق ررد اا ررافت الفقر ررة ()3

"مجسؾعة مؽ الذروؤ لتعريف السرتزق ،وبالرغؼ مرؽ حرمران السرترزق مرؽ الؾارع القرانؾني السرير
 (5انًباح  5يٍ "ار ب ٛخ جُٛ

انضبنضخ نؼبو ."5555
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الح ررر او السقات ررل ،اال ان ررل ي ق ررى يعام ررل معامم ررة االفر رراد غي ررر السق رراتميؽ الر ر يؽ ش رراركؾا فعمي ررا ف رري

العسميررات العدائيررة ،ويتستررع بسجسؾعررة مررؽ الزررسانات حدررب نررص السررادة" (" )75مررؽ البرتؾكررؾل
االاافي االول لعام " 1977والتي تذسل" الحق في معاممة اندانية والحق في الحسايرة مرؽ القترل
والتع ر يب وتدررميا العقؾبررات البدنيررة باالاررافة إلررى حسايتررل مررؽ مختم ر

االنتهاكررات الؾاقعررة عمررى

كرامتل الذخرية وحقل في محاكسة عادلة ".

"وتج رردر االشر ررارة إل ررى أن الؾفرررؾد السذر رراركة ف رري السررردتسر الدبمؾماس رري لعرررام  1977اكررردت

رسيعهررا عمررى ارررورة حسايررة السرتررزق مررؽ خررلل الزررسانات االندررانية ومررؽ هشررا يسكررؽ القررؾل أن

الشغ ررة الدررائدة حررؾل عرردم حرررؾل السرتررزق عمررى حسايررة بسؾرررب قؾاعررد القررانؾن الرردولي االندرراني
نغ ررة مغممررة وليدررت حقيقيررة ،ومررؽ ناحيررة اخرررى يدكررد السؾق ر

الرردولي ورهررؾدا الحثيثررة السب ولررة

لزسان تؾسيع حساية القانؾن الدولي االنداني لكي يذسل اوسع فئات مسكشة مؽ االفراد الستؾاردة

في الشزاعات السدمحة".

()1

أن "الذروؤ التي حددتها السادة الرابعة مؽ اتفا ية رشيف الثالثرة لعرام  1947لرؽ تحرد مرؽ

عراهرة السرتزقررة فري السجتسررع الردولي ولررؼ يحردد البرتؾكررؾل االارافي االول لعررام  1977فري السررادة

 1/47السجشررد للشررتراك الفعمرري فرري االعسررال العدائيررة لحدررا

دولررة لرريس مررؽ رعاياهررا وال متؾطشررا

فيهررا بقرررد الحرررؾل عمررى ماررشؼ مررادي يتجرراوز بررافراؤ مررا يحرررل عميررل السسرراثمؾن لررل مررؽ مقرراتمي
ررريش الدولررة الترري اسررتعانت بهررؼ ،فالسعيررار ال ر ي اوردتررل السررادة معيررار يذررؾبل الاسررؾض ويعتريررل

الشقص وال يسكؽ االعتساد عميل في ه ا الذأن ،ومؽ ناحية اخرى فان الذخص السعشري ال يشظبرق
عميل وز

السرتزق اذا كان ما وعد بل "_)2(:

 "_1ال يتجرراوز مررا يحرررل عميررل السقرراتمؾن مررؽ ذوي الرتررب السساثمررة فرري الق رؾات السدررمحة

التابعة لظرف الشزاع ال ي استعان بل ".

 "_2او كرران مررا وعررد بررل ه ردالت او مررا يرردفع لهررؼ ال يتجرراوز مررا يحرررل عميررل مسرراثميهؼ فرري

الجيؾش الشغامية".

مسررا يعشرري "أن هر ا الذرررؤ لررؽ يقزرري او يحررد مررؽ عرراهرة السرتزقررة الن كرران مررؽ يقبررل باقررل

مسا يحرل عميل افراد الجيؾش الشغامية خازة ،وان بعض الجيؾش تعظي مرت ات عاليرة وم ازيرا
كثيررة الفرراد القرؾات السدررمحة،ك لػ اعتبررر البرتؾكررؾل االول السمحررق باتفا يررات رشيررف لعررام 1977
فرري السررادة (الثانيررة) مشررل كررل شررخص يقررؾم بتجشيررد او اسررتخدام او تسؾيررل او ترردريب السرتزقررة وفقررا

" (5ػجال انغُ ٙيحًٕا ،انابٌَٕ انالٔن ٙانؼبو ،انوجؼخ انضبَٛخ ،اار انُٓضخ انؼ ثٛخ ."956 ،5553،
 (5انًباح  5/57يٍ "يٍ انج رٕةٕل ا ضبا ٙا ٔل انًهحق ثبر ب ٛبد جُ ٛا رثؼخ نؼبو ." 5577
911

السرتزقة في القانهن الدولي االنداني

لتعريفهؼ في السادة االولى مؽ ه ا البرتؾكؾل انل يرتكب رريسة في حكؼ ه ا االتفا يرة ،واارافت

السادة في السادة الثالثة اعت ار" _:

()1

 "_1كررل مرتررزق ،حدر سا هررؾ معرررف فرري االولررى مررؽ اتفا يررة رشيررف الثالثررة ،يذررترك اشررتراكا

م اشر ار فرري االعسرال العدائيررة او فرري عسرل مرردبر مرؽ اعسررال العشر

ت عرا لمحالررة يرتكرب رريسررة فرري

حكؼ ه ا االتفا ية ".

 _2ليس في ه ا السادة ما يحد مؽ نظاق تظبيق السادة  4مؽ ه ا االتفا ية ".

وقد "تؾسعت االتفا يرة فراعتبرت الذرريػ مرتك را لمجريسرة والذرروع بهرا اعتبرترل رريسرة كاممرة

ايزا فشرت السادة الرابعة مشها عمى يعتبر مرتك ا لجريسة كل شخص "_:
 "_1يذرع في ارتكا

أي مؽ الجرائؼ السشرؾص عميها في االتفا ية".

 " _2يكؾن شريكا لذخص يرتكب او يذررع فري ارتكرا

في االتفا ية ".

()2

أي مرؽ الجررائؼ السشررؾص عميهرا

"فرراذا ت رؾافرت ه ر ا الذررروؤ مجتسعررة فرري الذررخص االرشبرري ال ر ي شررارك فعررل فرري االعسررال

العدائيررة ،فانررل يحرررم مررؽ وزر

السقاتررل ومررؽ التستررع بؾاررع اسرررى الحررر ،وسرريتؼ معاقبتررل ،وفقررا

الحكام القانؾن الداخمي لمدولة التي القت الق ض عميل وباشر االعسال العدائية ادها مقابرل نقرؾد

دفعت لل مؽ الظرف االخرر فري الشرزاع السدرم ويعرد مرؽ السجررميؽ ولريس مرؽ قبيرل اسررى الحرر

".

()3

واذا " انتفى أي شرؤ مؽ الذرروؤ فانرل بهر ا الحالرة ال يعرد مرتزقرا ،وبالترالي فانرل يحررم مرؽ

حسايررة اتفا يررة رشيررف الثالثررة الخازررة باسرررى الحررر ،ويؾا ر الذرررؤ االول أن تجشيررد السرتررزق
والقيام باعدادا محميا او دولة خاررية فان يكؾن ذلػ مؽ ارل السذاركة خريريا في نزاع معريؽ
،وعكررس ذلررػ ،اذا كرران الذررخص يعسررل باسررتسرار فرري ق رؾات ارشبيررة ويقاتررل فرري أي ن رزاع فانررل لررؽ

يعامل السرتزق بل يتؼ معاممتل كاسير حر ".

فرري حرريؽ "يتظمررب الذرررؤ الثرراني أن يذررترك الذررخص الر ي يررتؼ تجشيرردا فرري القرؾات االرشبيررة

فرري االعسررال العدائيررة ،وهررؾ مررا سرريجعل مررؽ السدتذرراريؽ والخب ررات العدرركرييؽ االرانررب حتررى وان

كانؾا يتقااؾن امؾال مؽ سمظات القؾات السدمحة لقات مدراهستهؼ فري تكرؾيؽ هر ا القرؾات وتردريبها
،بعديؽ عؽ وزفهؼ بالسرتزقة".

ام ررا م ررا يخ ررص الذ رررؤ الثال ررل"فهؾ أن يك ررؾن دافعه ررؼ ف رري االش ررتراك الس اش ررر ف رري االعس ررال

العدائيررة إلررى رانررب احررد اط رراف الش رزاع الحرررؾل عمررى السررال او الساررشؼ السررادي ال ر ي سرريفؾق مررا
 (5دمحم يصو ٗ  ، َٕٚبٌَٕ انزُظٛى انالٔن، ٙاار انُٓضخ انؼ ثٛخ ،ثٔ ٛد،5555،
 "(5دمحم يصو ٗ ، َٕٚانًصالر انربثق."955 ،
ٛٓ "(3م لر ٍٛان ز ٔ٘ ،انٕ ٛظ ا ٙانابٌَٕ انالٔن ٙانؼبو ،اار ان ك انؼ ث، ٙثٔ ٛد،5555،
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يحرررل عميررل الفرررد فرري القرؾات السدررمحة لمدولررة الترري يعسررل لحدررابها امررا اذا كرران دافعررل السدرراعدة
مداعدة الدولة التي يعسل لحدابها وااليسان بقزيتها فه ا ام ار اخر ار مسرا يجعمرل بعيردا عرؽ وزر

السرتزق ".

اما الذرؤ الرابع " فهرؾ أن يكرؾن السرترزق ارشبيرا ،أي ال يحسرل رشدرية الدولرة التري يعسرل

لحدررابها وال مررؽ االرانررب السقيسرريؽ فيهررا ،وهر ا االمررر يشظبررق عمررى بعررض الحرراالت الترري قررد يقررؾم
فيها الذخص بالقتال إلى رانب الدولة التي يقيؼ فيها ،كسا يتؾرب العت ار الذخص مرتزقا أن ال

يشتسي إلى القؾات السدمحة لمدولة التي يعسل لحدابها ".

وهشاك شرؤ اخير "لمسرتزقرة وهرؾ أن ال يكرؾن مرؽ بريؽ االشرخاص الر يؽ ترسرمهؼ دولهرؼ فري

مهسة رسسية لدى الدولة التي هي طرف في الشزاع السدم ،ومؽ هشا يشهض التسييز بيؽ الذخص
ال ي يعسل بدافع شخري وبيؽ مؽ يعسل ادات لسهسة تكمفل لها دولتل ".

()1

ومررؽ "هشررا لررؽ يرردخل االشررخاص فرري عررداد السرتزقررة اذا كانررت دولررتهؼ محايدة،وقررد ارسررمتهؼ

لمقتال إلى رانب العدو ،انسا سيذركل عسمهرا انتهاكرا لقؾاعرد الحيراد فتتحسرل السدردولية الدوليرة عرؽ

ذل ررػ ،ام ررا اذا ك رران تظ ررؾع هر ردالت م ررؽ تمق ررات انفد ررهؼ دون مؾافق ررة دول ررتهؼ ف رران دول ررتهؼ ال تتحس ررل

السددولية ويعدون مرتزقة ".

امررا اذا كرران االرشبرري " السمتحررق بجرريش العرردو مررؽ رعايررا الرردول الحميفررة له ر ا العرردو فمرريس

هشرراك شررػ فرري عرردا اررسؽ ررريش الدولررة السحاربررة ،ويأخ ر حكررؼ اف ررادا فرري فرري علقرراتهؼ بالدولررة

السحاربررة االخرررى ،ومررؽ ثررؼ اذا وقررع ه ر ا الجشرردي اسرري ار بيررد ررريش الدولررة االخرررى الستحاربررة فانررل
يتستع بالحساية السقررة فري اتفا يرة رشيرف الثالثرة لعرام ، 1949وقرد حردث هر ا فري الحرر الكؾريرة

( )1953_1951عشدما استعانت كؾريا الذرسالية بجشرؾد متظرؾعيؽ مرؽ رسهؾريرة الرريؽ الذرعبية

الحميفة ،فاخ الريشيؾن حكؼ القؾات الكؾرية الذسالية اما اذا كانؾا يت عؾن دولة اعمشت وقؾفها إلى
رانب العدو وان لؼ تدخل القتال فعل فان اشتراك هدالت في القتال لؽ يجعمهؼ مرتزقة سرؾات كانرت

دولتهؼ قد ارسمتهؼ ام تظؾعؾا مؽ تمقات انفدهؼ ".

()2

وعه ررر "التذ ررديد عم ررى مد ررألة السرتزق ررة ف رري البرتؾك ررؾل االا ررافي االول السمح ررق باتفا ي ررات

رشيررف االربعررة لعررام  1977بررالشص عمررى حرمررانهؼ مررؽ وز ر

السقاتررل ومررؽ تسررتعهؼ باالمتيررازات

الترري يتستررع بهررا السقاتررل فرري حررال وق رؾعهؼ فرري زررة الخرررؼ "واتجهررت"الجهررؾد الدوليررة لسعالجررة
مدألة السرتزقة بعدما از

ورؾدا يذكل تهديردا عمرى اجمرؽ والدرمؼ الردولييؽ ال سريسا فري البمردان

الشاميررة وتحديرردا فرري القررارة االفريقيررة وفرري الرردول الرررايرة االخرررى ؛ااررافة إلررى مررا تدررب ل انذررظة

(")5دمحم انً ٔة ،انابٌَٕ انالٔن ٙانؼبو ،يُرٕراد انحهج ٙانحإ ٛخ ،ثٔ ٛد ،5555،
(")5اٛٓ .م لر ٍٛان ز ٔ٘ ،انًصالر انربثق."371 ،
955
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السرتزقة مؽ خدائر في االرواح والسستمكات ،وما تجم ل مؽ اثار سيئة عمى سياسات واقتراديات
البمدان التي تؾرل اد انذظتهؼ".

وقد "سعت مشغسة االمؼ الستحدة إلى تذكيل لجشة خازة عام  1981لتتؾلى واع مذروع

االتفا يررة الدوليررة العامررة لتكررؾن خازررة بسشاهزررة تجشيررد السرتزقررة واسررتخدامهؼ وتسررؾيمهؼ وترردريبهؼ
".

()1

وتؾسعت "االتفا ية في احكامها اذ عدت كل مرتزق يذترك اشتراكا فعميا وم اش ار في اعسال

عدائية او في أي عسل مدبر مؽ اعسال العش

مرتك ا لمجريسة بسؾرب نص السرادة  3مرؽ اتفا يرة

تجشيررد السرتزقررة او اسررتخدامهؼ او تسررؾيمهؼ او ترردريبهؼ لعررام  1989أي عدتررل مجرمررا ولررؼ تقرررر

الشذاؤ ال ي يقؾم بل عمى االشتراك الس اشر بل شسمت بتجريسها حالة الذروع ،أي شروع السرتزق
فرري ارتكررا

الفعررل ال ر ي اسررتأرر الرمررل ،ولررؼ تتؾق ر

يكررؾن ش رريكا لسررؽ ارتكررب او شرررع فرري ارتكررا

بيشها م اشرة اعسال عدائية او اعسال عش
ول ررؼ "تتؾقر ر

عشررد ه ر ا الحررد بررل عرردت ايزررا أي شررخص

الج ررائؼ السشرررؾص عميهررا فرري ه ر ا االتفا يررة ومررؽ

لهدف مادي مجرما ".

()2

الجه ررؾد الدولي ررة الت رري حرم ررت انذ ررظة السرتزق ررة ب ررل تؾال ررت االعلن ررات الدولي ررة

الرررادرة عررؽ االمررؼ الستحرردة الترري تحررل الرردول فيهررا اتخرراذ خظ رؾات الزمررة للخظررار الترري تذرركمها
انذررظة السرتزقررة واتخرراذ كافررة الترردابير التذ رريعية اللزمررة لرردرت انذررظتهؼ والترري قررد تسثررل التخظرريا
لزعزعة االستقرار او االطاحة بحكؾمة ايرة دولرة او تهديرد بدرلمتها االقميسيرة او وحردتها الدياسرية

او تذجيع االنفرال او محاربرة حركرات التحريرر الرؾطشي التري تشاارل ارد الدريظرة االسرتعسارية
او اد االنغسة او سائر اشكال الديظرة او االحتلل االرشبي".

()3

وهر ر ا "التؾس ررعات الت رري وا ررعتها االتفا ي ررة تد رراهؼ ف رري رانبه ررا ف رري تظ ررؾير الق ررانؾن ال رردولي

االندرراني ،وتدعسررل بحيررل تاظرري الحرراالت الترري ال يررشص عميهررا القررانؾن الرردولي االندرراني ال ر ي
كانت اشارتل فقا إلى استخدام ه ا الفئة لمسذاركة في نزاعات وترؾترات داخميرة؛فان وزر

بانهؼ مجرمؾن وب لػ كانت اكثر تحديدا مؽ القانؾن الدولي االنداني".

هردالت

كسررا واررحت "المجشررة الدوليررة لمرررميب االحسررر أن مبرردأ السدرراواة برريؽ االط رراف الستحاربررة

يعشي أن رسيع االطراف في أي نزاع مدم لهؼ نفرس الحقرؾق وااللت ازمرات بسؾررب القرانؾن الردولي
(")5آَذ انه ُخ يًٓزٓب صٛبيخ يرع ٔع ا ر ب ٛعخ انع ٘ ػع ط ػهعٗ ان ًؼٛعخ انؼبيعخ اع ٙأررٓعب ال ( )55نؼعبو
ٔ 5515اػزًالرّ ان ًؼٛخ انؼبيخ ثا ار ا ٙجهرزٓب انؼبيخ ( )75اع ٙةعبٌَٕ ا ٔل ٔ 5515يعب يًٛع ْع ِ ا ر ب ٛعخ
ػٍ ث رٕةٕل ا ضبا ٙا ٔل نؼبو  5577آَب رٕ ؼذ ا ٙالكبيٓب انز ٙرزُبٔل انً ر خ ٔا ػًبل انزعٚ ٙإيعٌٕ
ثٓعب يابرَعخ ثزهعت انزع ٙأراْعب انج رٕةعٕل ٔ عال رعى ررعكٛم انه ُعخ ثاع ار يعٍ ان ًؼٛعخ انؼبيعخ ن يعى انًزحعالح انًع ى
( )51/39ا 5 ٙةبٌَٕ ا ٔل  ٔ 5515ال بيذ ان ًؼٛعخ انؼبيعخ ثبنزصعالٚق ػهعٗ يرع ٔع ا ر ب ٛعخ انع ٘ صعبيزّ
انه ُخ ا."5515 ٙ
(")5ا.دمحم انً ٔة ،انًصالر انربثق."96 ،
(")3ا.دمحم ػجععال ان ععٕاا ش ع  ، ٚععبٌَٕ انح ع ة ،اناععبٌَٕ انععالٔن ٙا َرععبَ، ٙانًكزععت انًص ع ٘ انحععالٚش 5553،
،انابْ ح".371 ،
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االندرراني والر ي يعتسررد الدرركؾت عررؽ تشاولررل مدررألة الرردوافع وانررل اليهرردف إلررى البررت فرري مذررروعية
القزية التي يق

ورائها كل طرف مؽ االطراف الستحاربة".
السطمب الثاني

"حظر كافة صهر السرتزقة في االتفاقيات الدولية"

تتع رردد "االس رراليب والظ رررق الت رري تعس ررل القر رؾات السرتزق ررة،واغمب هر ر ا االعس ررال او االس رراليب

الست عة التحكسها قؾاعد قانؾنية او اررائية محددة رعمتهؼ بحل مؽ االلتزام بأي قؾانيؽ ففي العرراق

مثل يقؾمؾن بعسميات قتل وتدمير وتدبير انفجارات عؽ طريق الديارات السفخخة والتي يتؼ وارع

الستفجرات فيها دون معرفة ازحابها وتشفجر ه ا الديارات دون معرفة ازحابها وي هبؾن احية
ه ا االعسال".

()1

وقررد "انتقرردت تمررػ السعاهرردة لعرردم الدقررة فرري اسررتعسال مرررظم السرتزقررة اذ انهررا تركررز عمررى

الدافع التي تشف ها القؾات السرتزقة ،والتي تسثل زعؾبة في تحديدها بحد ذاتها ،وبالتالي فان كافرة

زؾر السرتزقة سؾات االستخدام او التدريب او الجمب تعد عسل غير مذرروع ط قرا لمقرانؾن الردولي

مهس ر ر ررا ك ر ر رران اله ر ر رردف مشه ر ر ررا خاز ر ر ررة السر ر ر رؾاد" (م ر ر ررؽ " )31_29م ر ر ررؽ اتف ر ر رراقتي اله ر ر رراي" لع ر ر ررامي

(" )1917_1899بذررأن ق رؾانيؽ واع رراف الحررر البريررة" ؛والسررادة( )5مررؽ "اتفا يررة رشيررف الرابعررة"
والسادة( ")46مؽ البرتؾكؾل االاافي االول لعام ." 1977

()2

ومش "فترة ليدت بالقريرة بدأت عاهرة السرتزقة تظفؾ عمى الرعيد الدولي واالقميسي ولكرؽ

برر ررؾرة ردير رردة قر ررد تكر ررؾن شر ررركات امشير ررة او عدر رركرية او امشير ررة خازر ررة رسعر ررت فيهر ررا العر رراطميؽ
والعدكرييؽ الدابقيؽ لمقيام باعسال عدكرية وامشية واستخ ارتية مقابل م الغ مالية كبيرة فيقؾم افراد

تمررػ الذررركات ،امررا باالشررتراك الفعمرري فرري القتررال او فرري ح ارسررة الذخررريات الدياسررية مررؽ رؤسررات
دول او حكؾمررات او القيررام بانقلبررات عدرركرية عمررى حكؾمررات شرررعية كسررا حرردث فرري رررزر القسررر
وتستمررػ تمررػ الذررركات كافررة انرؾاع االسررمحة الخفيفررة والثقيمررة واالسرراطيل والظررائرات ،كسررا تقررؾم تمررػ

الذركات ب عض االعسال االمشية مشها حراسة الذركات االقترادية والتجارية ".

فالسرتزقررة "يذررتركؾن فرري ن ازعررات مدررمحة ذات طررابع دولرري رغ ررة فرري الحرررؾل عمررى م ازيررا

شخرية ،ويتؼ االستعانة بهؼ في وقت الدمؼ لازو بمد معيؽ مؽ ارل قمب نغام الحكؼ فيل او شل
الحيرراة االقترررادية او الرهررا

الدرركان السرردنييؽ او لسش ررع حررق شررعب فرري تقريررر السرررير ،ويررزاد

الظمب عمى السرتزقة في كل السشاطق الداخشة في العالؼ" ،الن المجؾت إلى "السرتزقرة" يسثرل "حرر

(")5ا.يحًٕا ػٕط ،انً ر خ ثأٔاي ػهٛب ،انوجؼخ ا ٔنٗ ،يص ،اار انُٓضخ انؼ ثٛخ ".59 ،5555،
(")5ا.الًال اثٕ انٕاب ،ان ئبد انًرًٕنخ ثحًبٚخ انابٌَٕ انالٔن ٙا َربَ، ٙثحش اع ٙةزعبة اناعبٌَٕ انعالٔن ٙا َرعبَٙ
انٛم انزوجٛق ػهٗ انصؼٛال انٕطُ، ٙاصالاراد انه ُخ انالٔنٛخ نهصهٛت ا لً ".575 ،5553،
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غير معمشة او اداة لمتدخل السقشع تمجأ اليل بعض الدول كقؾة ردع او ارها

ميؾلها الدياسية".

()1

اد دول ال تذاطرها

الخاتسة

حغرري مؾا ررؾع "السرتزقررة " ف رري "القررانؾن ال رردولي االندرراني اهتس ررام السجتسررع ال رردولي والر ر ي
استذررعر بخظررؾرة السرتزقررة وتجدررد هر ا الذررعؾر فرري البرتؾكررؾل االاررافي االول لعررام  1977الر ي
حدد الحجر االساس ومؽ ثؼ اتفا ية عام  1989ومؽ ما تقدم يسكؽ تأشير االستشارات االتية مع

واع مجسؾعة مؽ السقترحات لم حل" .
اوال  :الشتائج _:

_1ان استخدام "السرتزقة هؾ في الشزاعات السدمحة ذات الظبيعة الدولية" .
_2ان "السرتزق يكؾن هدفل الؾحيد الحرؾل عمى مبمغ مالي".

"_3ال يتستررع السرتررزق بايررة زررفة قانؾنيررة او شرررعية تدررس لررل برران يحسررل زررفة السقاتررل او

اسير الحر في حال وقؾعل في زة العدو".
_4يسكؽ وز

ثانيا :السقترحات:

"السرتزق بانل مقاتل غير نغامي".

_1اعادة "زياغة السادة 47مؽ البرتؾكؾل االاافي االول لعام 1977وتؾسيع نظاقها ".
_2يجب عمى الدول "االلتزام بعدم تجشيد السرتزقة ومحاربة تمػ الغاهرة".
_3ابرام "االتفا يات الدولية التي تجرم انذظة السرتزقة".

_4ااافة بشد او مادة في نرؾص البرتؾكؾل االاافي الثاني لعام  1977يحررم برل يجررم

السرتزقة في الشزاعات السدمحة غير ذات الظابع الدولي".

السرادر

القران الكريم والدشة الشبهية

زحي مدمؼ ،رقؼ الحديل .1817

اوال  _:الكتب_:

(")5ا.الًال اثٕ انٕاب،انًصالر انربثق،

".575
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ابؾ العرل  ،تظرؾر مجمرس اجمرؽ فري حفرظ الدرمؼ واجمرؽ الردولييؽ مجمرس

.6

د.احسد عبد

.2

الدرريد مرررظفى احسررد ابررؾ الخيررر ،الذررركات العدرركرية واالمشيررة الدوليررة الخازررة (د ارسررة

.3

س ر ر ررهيل حد ر ر رريؽ الف ر ر ررتلوي ،الؾس ر ر رريا ف ر ر رري الق ر ر ررانؾن ال ر ر رردولي الع ر ر ررام ،دار الفك ر ر ررر العرب ر ر رري

.4

د.س ررهيل حد رريؽ الف ررتلوي،االمؼ الستح رردة االنج ررازات واالخفاق ررات ،الج ررزت الثال ررل ،الظ ع ررة

.5

عمر رري عبر ررؾ ،السشغسر ررات الدولير ررة ،اجحكر ررام العامر ررة واهر ررؼ السشغسر ررات العالسير ررة

اجمؽ في عالؼ متاير.2118 ،

قانؾنية سياسية )،دار ابتراك لمظ اعةوالشذر،القاهرة.2118،

،بيروت.2112،

االولى،2111،دار الحامد لمشذر والتؾزيع.
د.عبر ررد

والستخررة ،الظ عة اجولى،مظ عة رامعة دهؾك.2111،

د.عبررد الاشرري محسؾد،القررانؾن الرردولي االندرراني تظررؾرا وم ادئررل ،د ارسررة مقارنررة بالذ رريعة

.6

االسلمية ،دار الشهزة العربية ،ؤ،1القاهرة.

.7

دمحم السج و ،القانؾن الدولي العام ،مشذؾرات الحمبي الحقؾ ية ،بيروت .2112،

.9

دمحم مرظفى يؾنس ،قانؾن التشغيؼ الدولي ،دار الشهزة العربية ،بيروت.2111،

.8
.61

".دمحم عبد الكريؼ حدؽ عزيز ،مددولية السقاتل عؽ انتهاك القانؾن الدولي االنداني.
د.دمحم عبررد الجر رؾاد شر رريف ،قررانؾن الح ررر ،الق ررانؾن الرردولي االند رراني ،السكت ررب السر ررري

الحديل ، 2113،القاهرة".
.66

د.محس ررؾد ع ررؾض ،السرتزق ررة ب ررأوامر عمي ررا ،الظ ع ررة االول ررى ،مر ررر،دار الشهز ررة العربي ررة

.2114،

ثانيا  _:الرسائ واالطاريح الجامعية_:

،الؾاع القانؾني لمسقاتل في القانؾن الدولي االنداني ،رسالة ماردرتير غيرر

.1

رسال روا

.2

فريد تركي "،حساية احايا الش ازعرات الدوليرة السدرمحة فري القرانؾن الردولي االندراني والفقرل

مشذؾرة ،كمية الحقؾق ،رامعة سعد دحمب ،الجزائر،ص.2116

االسررلمي د ارسررة مقارنررة "،اطروحررة" لشيررل دررررة دكتررؾراا فرري العمررؾم تخرررص:قانؾن و ازرة التعمرريؼ
الع ر ررالي وال ح ر ررل العمس ر رري رامع ر ررة مؾل ر ررؾد معس ر ررري _تي ر ررزي وزو كمي ر ررة الحق ر ررؾق والعم ر ررؾم الدياس ر ررية

".2114/5/15،
.3

مروى لخزراوي "،السركرز القرانؾني لمسرتزقرة والجؾاسريس فري القرانؾن الردولي مر كرة مكسمرة

لشيررل شررهادة الساسررتر فرري الحقررؾق ،تخرررص قررانؾن عررام معسررق ،رامعررة العربرري بررؽ مهيرردي _ام

البؾاقي كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية قدؼ الحقؾق .2119_2118
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.4

مهدي فزيل ،،التشغيؼ الدولي لمشزاعات السدمحة الداخميرة ،مر كرة لشيرل شرهادة الساردرتير

،كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية ،رامعة تمسدان.2114،
ثالثا _:البحهث والسجالت والدوريات_:

.1

د.احسررد ابررؾ الؾفررا ،الفئررات السذررسؾلة بحسايررة القررانؾن الرردولي االندرراني ،بحررل فرري كتررا

القررانؾن الرردولي االندرراني دليررل التظبيررق عمررى الرررعيد الررؾطشي ،ازرردارات المجشررة الدوليررة لمرررميب
االحسر.2113،
.2

خسيم ر رري ز ر ررحرة ،السد ر رردولية الجشائي ر ررة ع ر ررؽ نذ ر رراطات السرتزق ر ررة ط ق ر ررا لق ر ررانؾن الش ازع ر ررات

السدمحة،التؾازررل فرري االقتررراد واالدارة والقررانؾن ،مجمررة كميررة الحقررؾق والعمررؾم الدياسررية ،رامعررة
باري مختار _عشابة،عدد ،51سبتسبر2117،

.3

سعيد درويش،انذظة الجساعات السدمحة في مشظقة الداحل االفريقي ،د ارسرة عمرى ارؾت

القر ر ررانؾن الر ر رردولي االندر ر رراني والقر ر ررانؾن الر ر رردولي الجشر ر ررائي ،رامعر ر ررة الج ازئر ر ررر،1العر ر رردد ،26الج ر ر ررزت
االول،نؾفسبر.2114،

.4

د.غد رران الجشدي،السرتزق ررة والق ررانؾن ال رردولي ،السجم ررة السرر ررية لمق ررانؾن ال رردولي ،السجم ررد

.41،1985

االشعل ،عاهرة السرتزقة في العلقات الدولية وخظرها عمى العالؼ الثالل ،السجمة

.5

عبد

.6

ماهر رسيل لبؾخؾات،الؾاع القانؾني لمسرتزقرة ومرؾعفي الذرركات االمشيرة الخازرة اثشرات

السررية لمقانؾن الدولي ،القاهرة ،عدد 39لعام .1983

الش ازع ررات السد ررمحة ،مجم ررة عم ررؾم الذر رريعة والقانؾن،السجم ررد ،39الع رردد  ،1،2112السعه ررد الع ررالي
ل ر ر ررلدارة وتكشؾلجيرر ر ررا السعمؾمرر ر ررات ،كف ر ر ررر الذرر ر رريو ،مرر ر ر ررر ،عس ر ر ررادة ال ح ر ر ررل العمس ر ر رري ،الجامعرر ر ررة
االردنية.2112،،
.7

د.دمحم يررؾنس يحيررى الرررائغ ،مذررروعية ترردخل مشغسررة اجمررؼ الستحرردة عدرركريا إلغ رراض

إندر ر ر ررانية،مجمة ال ارفر ر ر ررديؽ لمحقر ر ر ررؾق ،كمير ر ر ررة الحقر ر ر ررؾق ،رامعر ر ر ررة السؾزر ر ر ررل،العدد ، 59السجمر ر ر ررد16

،2113،كانؾن اجول.2113،

رابعا  _:االتفاقيات والسهاثيق واالعالنات الدولية_:
.1

اتفا ية رشيف الثالثة لعام ."1949

.3

البرتؾكؾل االاافي االول لعام .1977

.2

ميثاق مشغسة الدول االفريقية ".
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.4

اتفا ية مشغسة الؾحدة االفريقية التي اعتسدت في مديشة لبيرافيل فري الارابؾن فري  3كرانؾن

االول عام ، 1977ودخمت حيز التشفي في  22نيدان .1985
خامدا _:الهثائق والق اررات الدولية_:

.1

قررار الجسعيررة العامررة للمررؼ الستحرردة السررقؼ ( )152/68فرري دورتهررا الثامشررة والدررتؾن فرري

.2

قرار الجسعية العامة السررقؼ ( )43/117الستخر فري الردورة الثالثرة واالربعرؾن فري الجمدرة

الجمدة العامة .71

 75والسدرخ ررة ف رري  8ك ررانؾن االول  1988اش ررارت في ررل إل ررى رسي ررع ق ارراته ررا الد ررابقة ذات الر ررمة
السيسا القرار السرقؼ  96/42السدرخ في  7كانؾن االول . 1987

.3
.4

"وثائق الجسعية العامة للمؼ الستحدة السرقسة (( .. ) 152 /A /RES/ 68

قرار الجسعية العامة للمؼ الستحدة ذي الرقؼ  163/69في دورتها التاسعة والدتؾن في

الجمدة العامة( .)73
.5
.6

قرار "الجسعية العامة للمؼ الستحدة بالؾثيقة السرقسة ( . )163 /A /RES/ 68

قرار مجمس اجمؽ السرقؼ (." 2011 / S/ RES/1973ال ي اتخ تل مجمس اجمؽ

في رمدتل 6198السعقؾدة في اذار /مارس ."2111
.7

"تقرير مجمس حقؾق االندان في دورتل العاشرة  12ايمؾل و 21تذريؽ االول  2111رقؼ

 11/11بذررأن اسررتخدام السرتزقررة كؾسرريمة النتهرراك حقررؾق االندرران واعاقررة حررق الذررعؾ فرري تقريررر

مريرها ".
.8

حؾبة عبد القادر ،الؾاع القانؾني لمسقاتميؽ في القانؾن الدولي االنداني ،اطروحة

مقدمة لشيل شهادة الدكتؾراا ،كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية ،رامعة باتشة 2114،
خامدا  _:السرادر بالمغة االجشبية_:

1 Riley Martin ,mercenaries the rule of law ,Review of the International
Commission of Jursits ,Vol ,17,1977.
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