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مف المسمـ بو في مجاؿ العمـو الجنائية أف الجريمة في معناىا القانوني ال 
يتصور أف يكوف ليا وجود بغير تنظيـ سياسي ، حيث أف تحديد األفعاؿ التي تعد 

. قائـجرائـ في وقت ما وفي مكاف ما ترتبط إلى حد بعيد بطبيعة التنظيـ السياسي ال
في اإلمكاف تكييؼ أفعاؿ معينة بأنيا إجرامية ، ومف فقبؿ ظيور الحكومات لـ يكف 

ومف تمؾ العوامؿ  يمة ترجع كمية إلى عوامؿ سياسية،ىنا يمكف القوؿ بأف الجر 
(1)النزاعات المسمحة

األشخاص إلى اليرب مف بالدىـ إلى وتهك اننساػات قذ تذفغ  .
اعا أفضؿ مف بالد أخرى بحثا عف األماف ، متوىميف أو آمميف أف يجدوا فييا أوض

، وا فريسة عصابات الجريمة المنظمةاألوضاع في بالدىـ ، فيجدوف أنفسيـ قد وقع
 .(2)التي يرتبط وجودىا بالفساد الذي تفشى في بالد العالـ

 مىضىع انبحث :  -

في النزاعات المسمحة مناطؽ تجنيد األطفاؿ في وضوع في ىذا البحث م نتناوؿ
 صورة مف صور االتجار بالبشر. باعتباره ميةالقانوف الوضعي والشريعة اإلسال

"يعد مرتكبًا االتجار بالبشر بأنو  0202لسنة  46المصري رقـ  القانوفوقد عرؼ   
لجريمة االتجار بالبشر كؿ مف يتعامؿ بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلؾ البيع 

تسميـ أو اإليواء أوالعرض لمبيع أو الشراء أو الوعد بيما أو االستخداـ أو النقؿ أو ال
إذا تـ ذلؾ بواسطة  -أواالستقباؿ أو التسمـ سواء في داخؿ البالد أو عبر حدودىا الوطنية 

استعماؿ القوة أو العنؼ أو التيديد بيما ، أو بواسطة االختطاؼ أواالحتياؿ أو الخداع ، أو 
مقى مبالغ ت استغالؿ السمطة ، أو استغالؿ حالة الضعؼ أوالحاجة، أو الوعد بإعطاء أو

مالية أو مزايا مقابؿ الحصوؿ عمى موافقة شخص عمى االتجار بشخص آخر لو سيطرة 
إذا كاف التعامؿ بقصد االستغالؿ أيا كانت صوره بما في ذلؾ  –وذلؾ كمو  –عميو 

االستغالؿ في أعماؿ الدعارة وسائر أشكاؿ االستغالؿ الجنسي، واستغالؿ األطفاؿ في ذلؾ 
 الممارسات الشبيية بالرؽ أو االسترقاؽ أو الخدمة قسرًا، أو ة أو السخرة أووفى المواد اإلباحي

 .جزء منيا" استئصاؿ األعضاء أو األنسجة البشرية أو التسوؿ، أو االستعباد، أو

قانوف العقوبات الفرنسي بأنو ؛ "فعؿ مف يقوـ بتجنيد شخص ، أو نقمو ، أو  وعرفو 
 رض االستغالؿ في واحدة مف الحاالت التالية: تنقيمو ، أو إيوائو ، أو استقبالو بغ

                                                 
 .02، ص0222درويش: الجريمة وعصر العولمة، وممؼ ألشير المحاكمات فى مصر، المستشار / محمد فييـ ( 0)

، "االتجار بالنساء وحقوؽ اإلنساف"د. سموى توفيؽ بكير : االتجار بالنساء ، رؤية قانونية ، الحمقة النقاشية السادسة ( 0)
 .0، ص 0222نوفمبر  00المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية ، القاىرة ، 
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يالي ضد الضحية، أو ( استخداـ التيديد ، أو اإلكراه ، أو العنؼ ، أو األسموب االحت0) 
( بواسطة سمطة شرعية ، أو طبيعية ، 0) ، أو شخص لو عالقة معتادة مع الضحية.أسرتو

ستخداـ السمطة الممنوحة أو معتمدة مف ىذا الشخص ، أوشخص لو سمطة عميو أو إساءة ا
( بواسطة إساءة استخداـ موقؼ ضعؼ بسبب سنو أو مرضو أو عجزه، 3لو مف وظائفو. )

( 6)  اإلعاقة الجسدية أو العقمية، أو الحمؿ، أو موقؼ الضعؼ واضح أو معروؼ لمجاني.
في في مقابؿ أو منح مكافأة أو أي ميزة أخرى أووعد بمكافأة أو ميزة. االستغالؿ المذكور 

، ؼ الغير ، ولو لـ يكف معروفًا لوالفقرة األولى يكوف بوضع الضحية تحت تصرفو أوتصر 
سواء لمسماح بارتكاب ضد ىذا الشخص جرائـ البغاء ، أو فعؿ مف أفعاؿ العنؼ ، أو 
االعتداءات الجنسية ، أواالستعباد ، أو تقديمو لمسخرة أو الخدمات قسرًا ، استئصاؿ أحد 

لو في التسوؿ ، أو وضعو في ظروؼ عمؿ أو إيواء تتعارض مع أعضائو ، أواستغال
  كرامتو، أو إكراه ىذا الشخص عمى ارتكاب كؿ جناية أو جنحة".

 أهمية انبحث :  -

بنحو مميوني طفؿ قتموا في النزاعات المسمحة  قدرفي العقد الماضي 
(Armed conflicts)

 322.222، وتشير تقديرات اليونيسيؼ أف أكثر مف  (1)
نزاع مسمح في جميع أنحاء  32عاـ يتـ استغالليـ في أكثر مف  01طفؿ دوف سف 

عاـ ، وبعضيـ ال  01-00العالـ ، وغالبية الجنود األطفاؿ تتراوح أعمارىـ بيف 
طفؿ في أكثر  022.222. كما أف ما يقرب مف (2)سنوات 1أو  7يتجاوز أعماره 

 .(3)يةدولة يتـ تجنيدىـ في مجموعات شبو عسكر  12مف 
( أحد Le conflit armé – Armed conflictيشكؿ النزاع المسمح )و 

العوامؿ الجوىرية النتشار جرائـ االتجار بالبشر. ولقد فرقت اتفاقيات جنيؼ لسنة 
                                                 

(1) Humphrey (Thomas): Child soldiers: rescuing the lost childhood, Australian Journal 
of Human Rights, vol.13, n°1, p.113. 
(2) U.S. State Dept., Trafficking in persons report 2007. 
(3) Humphrey (Thomas): Op.cit., p.114. 

وطنية أو القوات المسمحة الحكومية مف جية ، والجماعات المسمحة غير ىناؾ فرؽ بيف القوات المسمحة ال -
الحكومية أو الجماعات المسمحة مف جية أخرى ؛ فاألولى : تطمؽ عمى القوات الحكومية النظامية ، القوات 

يشيات أو الحكومية غير النظامية ، القوات التي تدعميا الحكومة ، قوات الشرطة المسمحة أو األمف الوطني ، والمم
جماعات الدفاع الذاتي )المقاومة الشعبية( . أما الثانية "الجماعات المسمحة غير الحكومية" : تستخدـ لإلشارة إلى 

 كؿ الجماعات المسمحة األخرى.
"Valentine (Sandrine) : Trafficking of Child Soldiers: Expanding the United Nations 

Convention on the Rights of the Child and its Optional Protocol on the Involvement of 

Children in Armed Conflict, New England Journal of International and Comparative 

Law, vol.9 , n°1, p.114". 
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 .(1)بيف النزاع المسمح الدولي ، والنزاع المسمح غير ذي الطابع الدولي 0262
و أكثر يستخدـ فييا المتصارعوف ىو صراع بيف دولتيف أالنزاع المسمح الدولي ف

قواتيـ المسمحة بقصد التغمب عمى بعضيـ البعض وفرض شروط الصمح عمى 
. كما (2)المغموب كما يشاؤىا الغالب أو ىى حالة عداء مسمح بيف دولتيف أو أكثر

يعرؼ بأنو نزاع مسمح بيف دولتيف أو أكثر يترتب عميو استبداؿ حالة السمـ بحالة 
أما  .(3)لغرض منيا الدفاع عف حقوؽ أو مصالح الدوؿ المتحاربةالعداء ويكوف ا

النزاع المسمح غير ذي الطابع الدولي فيو نزاع عنيؼ يحدث داخؿ حدود الدولة 
بيف اثنيف أو أكثر مف الفصائؿ التي تسعى إلى التحدي ، كميًا أو جزئيًا ، إلبقاء 

 .(4)السمطة الحكومية في الدولة

تترؾ  –لما ليا مف آثار سمبية  –زاعات المسمحة مما الشؾ فيو أف الن 
السكاف المحمييف مف رجاؿ ونساء وأطفاؿ معرضيف لمعنؼ ، سوء المعاممة ، 

 . (5)االستغالؿ ، البغاء القسري ، العمؿ الجبري ، التجنيد الغير قانوني لألطفاؿ
د ومف الثابت أف تزايد حدة النزاعات المسمحة قد مكف مف تنامي ظاىرة تجني

األطفاؿ كأحد األشكاؿ الحادة لالتجار بالبشر. وغالبا ما يفتقد األطفاؿ الذيف يتـ 
تجنيدىـ إلى التدريب المناسب ، ويعامموف بقسوة ، ويتـ دفعيـ إلى ساحات المعركة 

، مة" عمى وجوه مجندييا مف األطفاؿبسرعة. وغالبا ما تضع الجماعات المسمحة "عال
. ومف ثـ فإف األطفاؿ يتعرضوف لعواقب (6)و قطعة زجاجأو صدورىـ ، بواسطة سكيف أ

 .(7)ىذه الصراعات سواء في أثناء النزاع أو في أعقابو مف أجؿ البقاء
 

                                                 
، 0274ربي ، ر الفكر العد. صالح الديف عامر: مقدمة لدراسة قانوف النزاعات المسمحة ، الطبعة األولى ، دا( 0)

 .23ص 

 .0، ص 0242( ، 00د. حامد سمطاف: الحرب في نطاؽ القانوف ، المجمة المصرية لمقانوف الدولي ، مجمد )( 0)

د. نبيؿ محمود حسيف: الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانوف الدولي اإلنساني ، دار الجامعة الجديدة ( 3)
 .001، ص  0222لمنشر ، 

(4) Lieblich (Eliav) : Intervention and consent : consensual forcible interventions in 
internal armed conflicts as international agreements , Boston university international law 
journal, vol.29, 2011, p.344. 
(5) U.S. State Dept., Trafficking in persons report 2013. 

د. أحمد لطفي السيد مرعي : إستراتيجية مكافحة جرائـ االتجار بالبشر " دراسة مقارنة "، الطبعة الثانية ، دار  (4)
 .وما بعدىا 61، صىػ 0632-0222ضة العربية ، الني
سماح محسف صبري عبد الفتاح أبو الميؿ : عمالة األطفاؿ في إطار منظمة العمؿ الدولية مع إشارة إلى موقؼ ( 7)

 .06، ص 0221منيا ، رسالة ماجستير ، كمية االقتصاد والعمـو السياسية ، جامعة القاىرة ،  مصر
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 إشكانية انبحث :  -

تجنيد األطفاؿ تثور دقة البحث حوؿ انتفاء المسئولية الجنائية الدولية حياؿ 
ؾ الدوؿ المسئولية عنيـ د يدفع بعض المسئوليف في تمفقفي النزاعات المسمحة. 

يستطيعوف تحديد العمر الرسمي لكؿ طفؿ بسبب عدـ وجود سجالت  بأنيـ ال
الوالدة السميمة في البالد ، كما أف األطفاؿ ال يصرحوف بسنيـ الحقيقي طمعًا في 

. وقد تقوـ بعض الدوؿ األخرى بتجنيد األطفاؿ (1)المشاركة في النزاعات المسمحة
 .(2)رية لميروب مف المسئولية تجاه المجتمع الدوليفي مجموعات شبو عسك

: النفسيةتجنيد األطفاؿ يثير العديد مف المشاكؿ ، فمف الناحية كما أف 
يؤدي التجنيد إلى عدائية األطفاؿ الجنود خاصة بعد انتياء النزاع المسمح مما يمثؿ 

األطفاؿ المجنديف صعوبة في تأىيميـ . ومف الناحية الجسدية : يؤدي التجنيد إلى مقتؿ 
أو بتر أعضائيـ ، مما يؤدي إلى عجزىـ طيمة حياتيـ. ومف الناحية االقتصادية : 
يمثؿ الطفؿ المجند قوة معطمة لتحقيؽ الرخاء داخؿ الدولة. ومف الناحية القانونية : 
صعوبة مساءلة الطفؿ المجند بسبب صغر السف ، وتنصب المساءلة عمى الذي قاـ 

يمثؿ صعوبة أيضًا ، حيث أف غالبية النزاعات المسمحة تنتيي بالتجنيد وىو ما 
باتفاقات سالـ بيف األطراؼ المتحاربة يتمخض عنيا انتفاء المساءلة ألي طرؼ مف 

  .األطراؼ
 منهج انبحث :  -

بيف القانوف د الباحث خالؿ عرضو لمبحث عمى المنيج المقارف عتما
وضع تجنيد األطفاؿ في مناطؽ لحيث سنتعرض ،  الوضعي والشريعة اإلسالمية

الفقيية المؤيدة والمعارضة ، واآلراء  النزاعات المسمحة في التشريعات الوضعية
 نيد األطفاؿ في النزاعات المسمحة في الشريعة اإلسالمية.لتج

 خطة انبحث :  -

 ، وذلؾ عمى النحو التالي :مبحثيفتقـو خطة الدراسة عمى تقسيـ البحث إلى 
تجنيذ األطفال في مناطق اننساػات انمسهحة في انقانىن  األول:  انمبحث

 .انىضؼي

تجنيذ األطفال في مناطق اننساػات انمسهحة في انشريؼة  : انثاني انمبحث

  .اإلسالمية

                                                 
(1) Leibig (Abigail) : Girl Child Soldiers in Northern Uganda: Do Current Legal 
Frameworks Offer Sufficient Protection? Northwestern University Journal of 
International Human Rights, Vol. 3 , Spring 2005, pa.17. 
(2) Humphrey (Thomas) : Op.cit.,Loc.cit. 
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  انخاتمة
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 األول انمبحث

 تجنيذ األطفال في مناطق اننساػات انمسهحة في انقانىن انىضؼي
 انمطهب األول

 األطفال في مناطق اننساػات انمسهحةدوافغ  ووسائم تجنيذ 

 :تؼريف انجنىد األطفال -
يعرؼ الطفؿ مف الناحية التشريعية ؛ بأنو كؿ إنساف لـ يتجاوز الثامنة 

. كما عرفو (1)عشرة ، ما لـ يبمغ سف الرشد قبؿ ذلؾ بموجب القانوف المنطبؽ عميو
كؿ مف لـ يبمغ ( بأنو 0/0في المادة ) 0224لسنة  00رقـ قانوف الطفؿ المصري 

ثماني عشرة سنة ميالدية كاممة. ويعرؼ مف الناحية الفقيية ؛ بأنو شخص لـ 
دراؾ  تتوافر لو ممكة اإلدراؾ واالختيار لقصور عقمو عف إدراؾ حقائؽ األشياء ، وا 
النافع منيا ، والنأي بنفسو عف الضار منيا ، و ال يرجع ىذا القصور لعمة أصابت 

نما مرد ذلؾ ل عدـ اكتماؿ نموه وضعؼ قدراتو الذىنية والبدنية بسبب عقمو ، وا 
وجوده في سف مبكرة ليس في استطاعتو بعد وزف األشياء بميزانيا الصحيح 

. كما يعرؼ بأنو الشخص الصغير أو حديث السف الذي لـ (2)وتقديرىا حؽ التقدير
 .(3)جنائياً  يبمغ بعد وال تتوافر لو األىمية الجنائية التي يتطمبيا المشرع لمساءلتو

وتثور صعوبة حوؿ تعريؼ الجنود األطفاؿ ، مرجع تمؾ الصعوبة ىو 
االختالؼ حوؿ سف الطفؿ ، فبعض الدوؿ تعتبر مف دوف سف الثامنة عشر طفاًل، 

تعتبر الشخص بالغًا فور  -كالدوؿ األفريقية جنوب الصحراء –وبعض دوؿ أخرى 
لة أو األنوثة، ويتـ ذلؾ في سف االنتياء مف طقوس االحتفاؿ بدخولو مرحمة الرجو 

الرابعة عشر تقريبًا. وفى مجتمعات أخرى يتـ تعريؼ الطفولة والبموغ وفقًا لما يتـ 
أداؤه مف عمؿ ودور اجتماعي ، فالفرد يدخؿ في عداد البالغيف إذا ما قاـ بعمؿ 
البالغيف. كما تثور صعوبة أخرى تدور حوؿ تعريؼ كممة "جندي" ، أىو مف يرتدي 

موحدًا ويحمؿ بندقية ويأتمر بأمر قائده ، ويتحرؾ ضمف وحدات عسكرية  زياً 

                                                 
 .0212اتفاقية حقوؽ الطفؿ لسنة  مف( 0المادة )( 0)

د. محمد الشحات الجندي : جرائـ األحداث في الشريعة اإلسالمية مقارنا بقانوف األحداث ، الطبعة األولى ، ( 0)
 .1، ص  0214ىرة ، دار الفكر العربي ، القا

عصاـ وىبي عبد الوارث : حدود المسئولية الجنائية لمطفؿ المعرض لالنحراؼ " في القانوف المصري والمقارف" ( 3)
 .00، ص 0222، رسالة ماجستير ، كمية الحقوؽ ، جامعة اإلسكندرية ، 
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تخضع لشكؿ مقنف ومنظـ. أـ يمتد لفظ الجندي ليشمؿ القياـ بأعماؿ أخرى بخالؼ 
 . (1)حمؿ السالح كالحماليف ، والطياة ، والجواسيس

يعرؼ الجندي الطفؿ بأنو أي شخص دوف الثامنة عشر مف ىذا المنطمؽ 
أو غير نظامية أو جماعة الذي يكوف جزًء مف قوات مسمحة نظامية مف العمر 
صفة، بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر الطياة ، الحماليف ،  مسمحة بأي

السعاة أو حاممي الرسائؿ ، وأي شخص يرافؽ تمؾ الجماعات ، بخالؼ أعضاء 
ولمزواج  األسرة. ويشمؿ التعريؼ الفتيات التي يتـ تجنيدىف ألغراض جنسية

سنة مف العمر الذي تـ  تجنيده  01. ويعرؼ أيضًا بأنو أي شخص دوف (2)القسري
أو استخدامو مف قبؿ قوة مسمحة أو جماعة مسمحة بأي صفة، و ال تقتصر عمى 
األطفاؿ والفتياف والفتيات، وتستخدـ كمقاتميف، طباخيف وحماليف وسعاة وجواسيس 

لى الطفؿ الذي اشترؾ مباشرًة في األعماؿ أو ألغراض جنسية. إنو ال يشير فقط إ
. ويتميز التعريؼ األوؿ بأنو وضح جية التجنيد عف ما إذا كانت قوات (3)العدائية

مسمحة نظامية أو غير نظامية . ويتميز التعريؼ الثاني بأنو بيف أف الطفؿ قد 
 يكوف جاسوسًا أويتـ استغاللو ألغراض جنسية، سواء أكاف فتى أو فتاة.

 :فغ  ووسائم تجنيذ األطفالدوا -
ىو المرحمة األولى مف (Recruitment – Le recrutement) التجنيد   

. فإذا تمت ىذه المرحمة بنجاح قد تنجح باقي العممية ،  (4)عممية االتجار بالبشر
ذا فشمت فستفشؿ العممية بأكمميا.  وا 

                                                 

ريقيا ، رسالة ماجستير ، معيد الدراسات ( فيوال أميف مينا يوناف : األبعاد السياسية لظاىرة الجنود األطفاؿ في أف0)
 .07-04، ص 0200والبحوث األفريقية ، جامعة القاىرة ، 

(2) Cape Town principles and best practices , adopted at the symposium on the 

prevention of recruitment of children into the armed forces and demobilization and 

social reintegration of child soldiers in Africa , Cape Town, South Africa, UNICEF, 27-

30 April 1997 . available at :  

http://www.unicef.org/french/emerg/files/Cape_Town_Principles.pdf. 

(3) Paris Principles and guidelines on children associated with armed forces or armed 

groups, UNICEF, February 2007. available at : http://www.child-soldiers.org/index.php. 

(4) Farka (Ina) : Extraterritorial Jurisdiction, A Prosecutorial Tool to Combat Trafficking 

in Children from Albania, The Protection Project Journal of Human Rights and Civil 

Society, Issue 2, Fall 2009 , p.34. 
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لعسكرية لموىمة األولى ينصرؼ لفظ التجنيد إلى االنخراط في الخدمة ا  
ويقاؿ  والجند : العسكر ، والجمع : أجناد . الجند األعواف واألنصار:  ولغةً  لمدولة.

 .(1)فالف جند الجنود
أما اصطالحًا فذىب جانب مف الفقو إلى أف التجنيد في مدلولو الضيؽ ىو   

جمع األشخاص طوعًا أو كرىًا إلعدادىـ عسكريًا ، أما في مفيومو الواسع فيراد بو 
ؿ شخص أو أكثر في عمؿ أو خدمة معينة ، وال عبرة بنوع العمؿ الذي يتعمؽ إدخا

بو التجنيد ، مف ذلؾ جمعيـ واستخداميـ ترغيبًا وترىيبًا لالنضماـ إلى الجماعات 
 .(2)اإلجرامية العاممة في كافة المجاالت ومنيا االتجار بالبشر

األشخاص ،  ولقد ذىب جانب آخر مف الفقو إلى أف التجنيد ىو تطويع  
داخؿ الحدود الوطنية أو خارجيا ، سواء تـ ذلؾ عف طريؽ استخداـ وسائؿ قسرية 

 .(3)أو غير قسرية ، بقصد االتجار بيـ
ليس ظاىرة جديدة بؿ ترجع  (Child recruitment)تجنيد األطفاؿ و 

ر فريد وقاس . وتجنيد األطفاؿ ىو مظي(4)جذورىا لمروماف ولمحربيف العالميتيف
عمى التجنيد غير القانوني لألطفاؿ حيث ترتكب ممارسات  ر بالبشر ينطويلالتجا

غير قانونية مف قبؿ القوات الحكومية والمنظمات شبو العسكرية ومجموعات 
. ويشكؿ الجنود األطفاؿ جزًء خطيرًا مف االتجار (5)المتمرديف تجاه ىؤالء األطفاؿ

بعاد السياسية لمدوؿ المتأثرة بتمؾ بالبشر نظرًا لتأثيراتيـ السمبية فيما يتعمؽ باأل
الظاىرة . وقد يتـ استخداـ األطفاؿ كجنود في الحروب لتعويض نقص الجنود مف 
الكبار ، وساعد عمى ذلؾ انتشار األسمحة الخفيفة والصغيرة والتي ال يصعب عمى 

 .(6)األطفاؿ في سف العاشرة وما دونيا استخداميا وبسعر زىيد

                                                 

 .006-003ص ـ ، 0223 ، الجزء الثالث ،البف منظور ، دار صادر ( لساف العرب : 0)
المواجية الجنائية لجرائـ االتجار بالبشر، دراسة مقارنة في القانوف اإلماراتي المقارف ، ( د. فتيحة محمد قوراري : 0)

 .020، ص 0222أكتوبر  ( ،62انوف، كمية القانوف، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد )مجمة الشريعة والق

مكافحة جرائـ االتجار بالبشر في االتفاقيات الدولية والقانوف الوطني مع التعميؽ عمى أحكاـ ( عادؿ ماجد : 3)
(، 0شر ، سمسمة الدراسات القانونية )في شأف مكافحة جرائـ االتجار بالب 0224( لسنة 00القانوف االتحادي رقـ )

 .17، ص 0227معيد التدريب والدراسات القضائية ، دولة اإلمارات العربية المتحدة ، الطبعة األولى ، 
(4) Humphrey (Thomas): Op.cit., p.114. 

(5) U.S. State Dept., Trafficking in persons report 2007. 

 .0جع سابؽ ، صفيوال أميف مينا يوناف : مر  (4)
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جبارىـ عمى لقد دأبت الجماعات او  لمسمحة عمى خطؼ األطفاؿ وا 
االنضماـ لصفوفيا ، واستخداـ األيديولوجيات والمحفزات اإلثنية والسياسية 
الستقطابيـ لالنضماـ إلييا ، وعمى وجو الخصوص في األحواؿ السياسية 
واالقتصادية العسيرة. ولقد استحوذت أفريقيا عمى النصيب األعظـ حوؿ العالـ فيما 

النزاعات اإلقميمية ، وحدث اتساع لنطاؽ الحروب عبر الحدود في  يتعمؽ بعدد
نصؼ النزاعات التي استخدمت الجنود األطفاؿ حيث شكموا العدد األكبر واألكثر 

. فموال استخداـ (1)تزايدًا في معظـ حاالت النزاعات المسمحة في القارة األفريقية
. ولـ (2)قتصاديًا ومادياً األطفاؿ كجنود ما كاف لكثير مف الحروب أف تستمر ا
عضو مف أعضاء  02يقتصر تجنيد األطفاؿ عمى العالـ النامي بؿ ما يقرب مف 

 . (3)عاـ في جيوشيـ 01الناتو قاموا بتجنيد أطفاؿ تقؿ أعمارىـ عف 
وىناؾ سبب قوي ساىـ في زيادة تجنيد األطفاؿ أال وىو اكتشاؼ الضباط 

ـ األطفاؿ في المياـ االستكشافية حيث إف مف العسكرييف لمميزة الكبرى في استخدا
صغر حجميـ ، وقدرتيـ عمى سرعة الحركة دوف أف يالحظيـ أحد ، جعؿ منيـ 

. كما أنو مف السيؿ تسميحيـ والسيطرة عمييـ (4)الخيار األفضؿ لتمؾ المياـ
 .(5)والتالعب بيـ

يد وتتنوع وتتبايف طرؽ التحاؽ األطفاؿ بالجماعات المسمحة ما بيف التجن
القسري واختطافيـ باآلالؼ مف الشوارع والمدارس ، وما بيف رغبة األطفاؿ في 

لتأميف أنفسيـ وسط تمؾ  -النعداـ البدائؿ –االلتحاؽ الطوعي بتمؾ الجماعات 
 .(6)األجواء القسرية مف عدـ األماف والتفكؾ األسري

                                                 
 .0فيوال أميف مينا يوناف : مرجع سابؽ ، ص (0)
 .02المرجع السابؽ ، ص (0)

(3) Humphrey (Thomas): Op.cit., p.114. 

 .02فيوال أميف مينا يوناف : مرجع سابؽ ، ص (6)
(5) Abraham (Shara) : Child Soldiers and the Capacity of the Optional Protocol to 
Protect Children in Conflict , Human Rights Brief , A Legal Resource for the 
International Human Rights Community , Vol. 10 , Issue 3 , Spring 2003, p.15. 

 .00فيوال أميف مينا يوناف : مرجع سابؽ ، ص (4)
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 انمطهب انثاني

 خطة انتشريغ انمصري وانتشريؼات انمقارنة

 تجنيذ األطفال في مناطق اننساػات انمسهحةوتجريم في حظر  

تباينت التشريعات الدولية واإلقميمية والمحمية عند حظر تجنيد األطفاؿ. 
( مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ لسنة 3، 31/0: نصت المادة ) فعمى المستوى الدولي

 عمى أف تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير الممكنة عمميًا لكي تضمف أال 0212
يشترؾ األشخاص الذيف لـ تبمغ سنيـ خمس عشرة سنة اشتراكًا مباشرًا في الحرب. 
وتمتنع الدوؿ األطراؼ عف تجنيد أي شخص لـ تبمغ سنو خمس عشرة سنة في 

( مف نظاـ روما األساسي لممحكمة 04-/ب1قواتيا المسمحة. كما نصت المادة )
ب تجنيد األطفاؿ دوف الخامسة عمى أنو يعد مف جرائـ الحر  0221الجنائية الدولية 

عشرة مف العمر إلزاميًا أو طواعيًة في القوات المسمحة أو استخداميـ لممشاركة 
 فعميا في األعماؿ الحربية.

ويالحظ الباحث ىنا أف التشريعات الدولية السابقة اعتدت بسف الخامسة  
 عشرة كمعيار لمطفولة.

قميميةفي حيف أف ىناؾ   رى عولت عمى سف الثامنة أخ تشريعات دولية وا 
أف  0222( مف الميثاؽ األفريقي لحقوؽ ورفاىية الطفؿ 0عشرة: فقضت المادة )

( عمى أف 00/0الطفؿ ىو كؿ إنساف تحت سف الثامنة عشرة. ونصت المادة )
تتخذ الدوؿ أطراؼ ىذا الميثاؽ كافة اإلجراءات الالزمة لضماف أال يشارؾ أى طفؿ 

نؼ ، واإلحجاـ عمى وجو الخصوص عف تجنيد أى بدور مباشر في أعماؿ الع
طفؿ. ويعد ىذا الميثاؽ أوؿ معاىدة إقميمية تحدد سف الثامنة عشرة حد أدنى لمسف 
الالـز لمتجنيد ، والمشاركة بكافة أشكاليا في أعماؿ القتاؿ. وُيعد نقمة حقيقية في 

قضت المادة . وفى نفس السياؽ (1)مجاؿ حماية األطفاؿ أثناء النزاعات المسمحة
/أ( مف االتفاقية بشأف حظر أسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ واإلجراءات الفورية 3)

بأنو يشمؿ تعبير "أسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ" التجنيد القسري  0222لمقضاء عمييا 
( مف 0أو اإلجباري لألطفاؿ الستخداميـ في صراعات مسمحة. كما قضت المادة )

قوؽ الطفؿ بشأف اشتراؾ األطفاؿ في المنازعات البروتوكوؿ االختياري التفاقية ح
بأف تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير الممكنة عمميًا لضماف  0222المسمحة 

عدـ اشتراؾ أفراد قواتيا المسمحة الذيف لـ يبمغوا الثامنة عشرة مف العمر اشتراكًا 
                                                 

عات المسمحة ، رسالة دكتوراه ، كمية الحقوؽ، ( محمود سعيد محمود سعيد : الحماية الدولية لألطفاؿ أثناء النزا0)
 .063-060جامعة عيف شمس ، ص
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األطراؼ عدـ ( عمى أف تتكفؿ الدوؿ 0مباشرًا في األعماؿ الحربية. ونصت المادة )
خضوع األشخاص الذيف لـ يبمغوا الثامنة عشرة مف العمر لمتجنيد اإلجباري في 

( بأنو ال يجوز أف تقوـ المجموعات 0، 6/0قواتيا المسمحة. وقضت المادة )
المسمحة المتميزة عف القوات المسمحة ألي دولة في أي ظرؼ مف الظروؼ بتجنيد 

عشرة في األعماؿ الحربية. وتتخذ الدوؿ أو استخداـ األشخاص دوف سف الثامنة 
األطراؼ جميع التدابير الممكنة عمميًا لمنع ىذا التجنيد واالستخداـ ، بما في ذلؾ 
اعتماد التدابير القانونية الالزمة لحظر وتجريـ ىذه الممارسات. ويالحظ ىنا أف 
 البروتوكوؿ لـ ينص عمى عمالة األطفاؿ في النزاعات المسمحة كالطياة أو
الحماليف أو الجواسيس، مما يؤدي الشتراؾ األطفاؿ اشتراكًا غير مباشر في 
األعماؿ الحربية. وتعرض لمتجنيد اإلجباري في القوات المسمحة ولـ يتعرض 
لمتجنيد الطوعي دوف سف الثامنة عشرة. كما أف البروتوكوؿ لـ ينص عمى وسيمة 

تضمف آلية لمتنفيذ أو التحقيؽ لتشجيع الجماعات المسمحة عمى االلتزاـ بو ، ولـ ي
 أو المتابعة.

( مف 0: في مصر ؛ نصت المادة ) بالتشريعات الوطنيةأما فيما يتعمؽ  
بشأف الخدمة العسكرية والوطنية عمى أف  0212لسنة  007القانوف المصري رقـ 

تفرض الخدمة العسكرية عمى كؿ مصرى مف الذكور أتـ الثامنة عشرة مف عمره. 
 00بتعديؿ بعض أحكاـ قانوف الطفؿ رقـ  0221لسنة  004رقـ  ونص القانوف

عمى أف تضمف الدولة عدـ انخراط الطفؿ في األعماؿ الحربية فنصت  0224لسنة 
مكرر ب( عمى أف تكفؿ الدولة أولوية الحفاظ عمى حياة الطفؿ وتنشئتو  7المادة )

خراطو في تنشئة سالمة آمنة بعيدة عف النزاعات المسمحة ، وضماف عدـ ان
األعماؿ الحربية ، وتكفؿ احتراـ حقوقو في حاالت الطوارئ والكوارث والحروب 
والنزاعات المسمحة. أما قانوف االتجار بالبشر فمـ يتعرض لتجنيد األطفاؿ في 
النزاعات المسمحة أو في الجماعات المسمحة كالجماعات اإلرىابية ، فكاف ينبغي 

تد التجريـ أو الحظر لعدـ ترحيؿ الالجئيف عميو تجريـ ذلؾ ، وكاف يجب أف يم
خاصة األطفاؿ لبالدىـ والتي يعترييا النزاعات المسمحة خوفًا مف تجنيد ىؤالء 

 األطفاؿ بتمؾ النزاعات.
أما في لبناف؛ تـ تجريـ التجنيد الجبري لألطفاؿ في النزاعات المسمحة ،  

( لمعاقبة 046وف رقـ )( مف قانوف العقوبات المعدؿ بالقان014/0فقضت المادة )
جريمة االتجار باألشخاص بأنو يعتبر استغالال إرغاـ شخص عمى االشتراؾ في تجنيد 
ذا كاف ىذا النص  األطفاؿ القسري أو اإللزامي الستخداميـ في النزاعات المسمحة. وا 
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يمتاز بتجريـ تجنيد األطفاؿ في النزاعات المسمحة ، إال أنو يعاب عميو أنو يعوؿ عمى 
أف أي اه شخص لتجنيد األطفاؿ ، في حيف أنو قد يتـ التجنيد بإرادة الشخص. إكر 

 النص اقتصر عمى التجنيد اإلجباري دوف التعرض لمتجنيد الطوعي لألطفاؿ.
( مف قانوف العقوبات 640/7ولقد تعرض المشرع الفرنسي في المادة )

جف لمدة عشريف لتجنيد األطفاؿ اإللزامي أو الطوعي بالتجريـ ؛ حيث عاقب بالس
في القوات  دوف الثامنة عشرة لألطفاؿ التجنيد اإللزامي أو الطوعي عامًا عمى فعؿ

فعميا في األعماؿ الحربية.  استخداميـ لممشاركة أو الجماعات المسمحة، المسمحة أو
ويمتاز ىذا التجريـ بأنو لـ يقتصر عمى التجنيد اإللزامي فقط بؿ امتدد لمتجنيد 

( لمتجنيد . ولـ يكتِؼ النص التجريمي 01و عوؿ عمى سف الػ )الطوعي. كما أن
بذلؾ بؿ شمؿ التجريـ االستخداـ الفعمي لألطفاؿ في األعماؿ الحربية )كالطياة ، 
الحامميف ( . ولكف يعاب عمى نص المادة أنيا أردفت قوليا بأنو ال يمنع ذلؾ مف 

 عاما. أكثر مف خمسة عشر القصر تطوع

( مف قانوف الجرائـ واإلجراءات A-2442لمادة )وفى أمريكا جرمت ا
( بالتجنيد الطوعي أو اإللزامي لشخص 0فعؿ مف يقوـ عمدًا ) U.S.C 18الجنائية 

( استخداـ شخص 0دوف سف الخامسة عشرة في القوات أو الجماعة المسمحة. )
دوف سف الخامسة عشرة لممشاركة بنشاط في األعماؿ الحربية. ولقد شدد المشرع 

ليصؿ لمسجف مدى الحياة في حالة ما إذا  (B-2442)مريكي العقاب في المادة األ
أدى التجنيد أو االستخداـ في األعماؿ الحربية لوفاة الشخص. ويعاب عمى ىذا 
النص أنو اعتد بسف الخامسة عشرة وكاف األحرى بو رفع ىذا السف لمثامنة عشرة. 

نص  0220المعدؿ عاـ  0222وفى قانوف حماية ضحايا االتجار بالبشر لسنة 
عمى تجريـ اختطاؼ واستعباد األطفاؿ الستخداميـ  (112A-6)المشرع في المادة 

كجنود. وجاءت عبارات المشرع ىنا فضفاضة فعبارة "استعباد" تتسع لتشمؿ معاني 
عدة منيا المشاركة في األعماؿ الحربية بحمؿ السالح أو بدونو ، ومنيا االستغالؿ 

اعات المسمحة، وىنا لـ يقتصر عمى النزاعات المسمحة بؿ يقصد الجنسي فى النز 
 أيضًا التجنيد في الجيوش النظامية بدوف وجود نزاعات مسمحة.

في  0223وقضى المشرع الفمبيني في قانوف مكافحة االتجار بالبشر لسنة 
 لممشاركة في األنشطة تبني طفؿ أو نقؿ أو بحظر تجنيد (Sec.4-h)  المادة

 .أو في الخارج ي الفمبيفف المسمحة
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 انمبحث انثاني

 تجنيذ األطفال في مناطق اننساػات انمسهحة في انشريؼة اإلسالمية

مف باب الرحمة باألطفاؿ ال يجوز استخداميـ في الحروب مف أجؿ 
. ويعد تجنيد األطفاؿ ىنا شكؿ مف أشكاؿ جرائـ االتجار بالبشر والتي يتـ (1)القتاؿ

واستغالليـ . واختمؼ الفقياء في حكـ تجنيد األطفاؿ عمى  فيو االتجار باألطفاؿ
 عمى رأييف: -في مناطؽ النزاعات المسمحة –الجياد 

 انمطهب األول
 : ال يجىز تجنيذ األطفال نهقتال انرأي األول

إلى أنو ال  (4)والحنفية (3)والشافعية (2)ذىب جميور الفقياء مف الحنابمة
سبعة شروط منيـ  -الجياد –نو يشترط لمقتاؿ يجوز تجنيد األطفاؿ لمقتاؿ ، أل

. ولقد استدلوا عمى ذلؾ بأدلة مف  وغير مكمؼ الصبي ضعيؼ البنيةالبموغ ، ف
 القرآف الكريـ والسنة النبوية المطيرة والمعقوؿ.

 األدلة من القرآن الكريم: -1
ََماََيِجُدونََََلََالَِّذينََََعَلىََوَلََاْلَمْرَضىََعَلىََوَلََالضَُّعَفاءَََِعَلىَلَْيسََقاؿ تعالى 

رَِحيمَ ََغُفورَ ََواللَّوَََُسِبيلَ َِمنََْاْلُمْحِسِنينََََعَلىََماََوَرُسولِوََِلِلَّوَََِنَصُحواَِإَذاََحَرجَ َيُ ْنِفُقونََ
(5) .ََ

الداللة في ىذه اآلية الكريمة : أوضحت تمؾ اآلية بياف باألعذار وجو 
وتـ رفع اآلثـ بموجب تمؾ ،  التي ال حرج عمى مف قعد فييا عف القتاؿالشرعية 

 ويشمميـ العذر بسبب سنيـ  الضعفاء ومنيـ الصبيافومف تمؾ األعذار األعذار . 
                                                 

 .030، ص حقوؽ اإلنساف في السنة النبوية ، دار النيضة العربية( د. أحمد أبو الوفا : 0)

إحياء التراث العربي، ، الجزء التاسع ، الطبعة األولى ، دار  قداموموفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف ل: المغني (0)
، راجعو وعمؽ  البيوتيبف إدريس منصور بف يونس لمشيخ . كشاؼ القناع عف متف اإلقناع: 043، ص ـ0210ىػ/0620

 .34، ص ـ 0210ىػ/0620عميو الشيخ ىالؿ مصيمحي مصطفى ىالؿ ، الجزء الثالث ، دار الفكر ، 

. روضة الطالبيف 072، ص ـ0222ىػ/0602محمد بف إدريس الشافعي ، الجزء الرابع ، دار المعرفة، ( األـ : 3)
النووي ، إشراؼ زىير الشاويش، الجزء العاشر، المكتب اإلسالمي ، أبو زكريا يحيى بف شرؼ لإلماـ مفتيف: وعمدة ال
اـ الشافعي رضي اهلل عنو وىو شرح مختصر في فقو مذىب اإلم. الحاوي الكبير : 022، صـ 0220ىػ/0600

الجزء الرابع المزني ، ألبي الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماوردي البصري ، المجمد األوؿ ، الطبعة األولى ، 
 .007ص ،ـ0222ىػ/0602دار الكتب العممية،  ، عشر

لجزء الخامس، الطبعة الثانية ، دار لمعالمة زيف الديف ابف نجيـ الحنفي ، ا: ( البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ6)
تأليؼ اإلماـ عالء الديف أبي بكر بف ئع في ترتيب الشرائع : . بدائع الصنا77ص ، الكتاب اإلسالمي ، القاىرة

ىػ ، المجمد األوؿ ، الجزء السابع ، الطبعة الثاني، المكتبة العممية ، 017مسعود الكاساني الحنفي ، المتوفى سنة 
 .21ص ، ـ0214ىػ/0624

 ( مف سورة التوبة.20( اآلية )0)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=682&idto=682&bk_no=49&ID=693#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=682&idto=682&bk_no=49&ID=693#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=682&idto=682&bk_no=49&ID=693#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/
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  .(1)لجيادوضعؼ بدنيـ مما ال يمكنيـ مف ا
 األدلة من السنة النبوية: -2

يـو أحد وأنا  عرضت عمى رسوؿ اهلل قاؿ :))ابف عمر عف نافع روي عف 
ابف أربع عشرة سنة فمـ يجزني وعرضت عميو يـو الخندؽ وأنا ابف خمس عشرة سنة 

وال  ووجو الداللة في ىذا الحديث : ىو أف الطفؿ قبؿ البموغ غير مكمؼ .(2)((فأجازني
يكوف مف المقاتميف ، وال يجري عميو حكـ الرجاؿ في أحكاـ القتاؿ ، سواء كاف البموغ 
بالسف أو باالحتالـ. وقولو : ) لـ يجزني ، وأجازني ( المراد جعمو رجال لو حكـ الرجاؿ 

يـو أحد نفرا مف أصحابو استصغرىـ  . ويتضح ذلؾ مف رد رسوؿ اهلل  (3)المقاتميف
اؿ منيـ عبد اهلل ابف عمر بف الخطاب وىو يومئذ ابف أربع عشرة سنة فمـ يشيدوا القت

وأسامة بف زيد والبراء بف عازب وعرابة بف اوس ورجؿ مف بني حارثة وزيد ابف أرقـ 
وزيد بف ثابت ورافع قاؿ : فتطاوؿ لو رافع وأذف لو فسار معيـ ، وخمؼ بقيتيـ فجعموا 

 .(4)حرسا لمذراري والنساء بالمدينة
 ألدلة من المعقول:ا -3

فإف كاف صبيا فال جياد عميو ، وال يتوجو يتطمب في الجياد البموغ ، 
فرض الكفاية إليو ؛ وألف القتاؿ تكميؼ ، والصبي غير مكمؼ ، وألنو ذرية يقاتؿ 

لرجاؿ : وألنو ال يسيـ عنو ، وال يقاتؿ : وألنو يضعؼ عف معرفة القتاؿ ومقاومة ا
  .(5)لو لو حضر

                                                 
ىػ( ، تحقيؽ 776-722) إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقيلمحافظ أبي الفداء ( تفسير ابف كثير : 0)

سير الطبري  جامع البياف عف . تف021، صسامي بف محمد السالمة ، المجمد األوؿ، الجزء الرابع ، دار طيبة
ىػ (، حققو وخرج أحاديثو : محمود محمد شاكر 302-006ألبي جعفر محمد بف جرير الطبري ): تأويؿ أي القرآف 

. تفسير المنار: الشيخ محمد عبده ، تأليؼ السيد محمد رشيد 602ص ، ، الجزء الرابع عشر ، دار المعارؼ بمصر
.  زاد المسير : ألبي الفرج جماؿ الديف 024، ص 0222صرية العامة لمكتاب ، رضا ، الجزء العاشر ، الييئة الم

ـ ، 0216ىػ /0626عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجوزي ، الجزء الثالث ، الطبعة الثالثة ، المكتب اإلسالمي ، 
حياء التراث . أحكاـ القرآف لمجصاص : ألبو بكر أحمد بف عمي الرازي الجصاص ، الجزء الرابع ، دار إ616ص

 .300ـ ، ص0220ىػ / 0600العربي ، 

،  كتاب الحدودىػ" ، 070-027الحافظ أبي عبد اهلل محمد بف يزيد القزويني ابف ماجو "( سنف ابف ماجة :0)
يـو أحد في القتاؿ وأنا ابف أربع عشرة ،  -  -عرضني رسوؿ اهلل . وفي رواية أخرى ))102صالمكتبة العممية ، 

 ((.فمـ يجزني ، وعرضني يـو الخندؽ وأنا ابف خمس عشرة سنة ، فأجازني 

الـ، ىػ( ، دار الس474-430بشرح اإلماـ محيي الديف أبي زكريا يحيى بف شرؼ النووي ، ) : صحيح مسمـ( 3)
 .03كتاب اإلمارة ، صـ ، 0224ىػ/0604

( كنز العماؿ في سنف األقواؿ واألفعاؿ: عالء الديف عمي بف حساـ الديف المتقي اليندي البرىاف فوري 6)
حديث  ـ ،0210ىػ/620 ،الرسالة صفوة السقا، الطبعة الخامسة، مؤسسة -ىػ(، تحقيؽ بكري حياني 270)المتوفى:

 .32243رقـ 

 .000الكبير :  مرجع سابؽ ، الجزء الرابع عشر ، ص( الحاوي 0)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17191
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=5&bookhad=2543#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=5&bookhad=2543#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=5&bookhad=2543#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=5&bookhad=2543#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=71&bookhad=17250#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=71&bookhad=17250#docu
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 انمطهب انثاني
 اني : يجىز تجنيذ األطفال نهقتالانرأي انث

بجواز تجنيد األطفاؿ في القتاؿ ، واستدلوا  (1)ذىب الفقياء مف المالكية
 عمى ذلؾ باآلتي: 

 القياس: -1
قاس أنصار ىذا الرأي رأييـ بتجنيد األطفاؿ في القتاؿ عمى حالة االستنفار  

قاؿ  رضي اهلل عنو قاؿ:)) ابف عباس فعفالعاـ عمى القتاؿ عند نزوؿ العدو ، 
ذا استنفرتـ فانفروا(( ونية جياد ولكف ىجرة ال مكة يوـ افتتح النبي  فإذا  . (2)وا 

(3)أمركـ اإلماـ بالخروج إلى الجياد ونحوه مف األعماؿ الصالحة فاخرجوا إليو
.   

 من المعقول: -2
قالوا أف كؿ مف عينو اإلماـ لمجياد فإنو يتعيف عميو ، ولو كاف صبيا 

 . كما يجبرىـ عمى ما فيو مصالحة.(4)مطيقا لمقتاؿ
 الرأي الثاني: مناقشة -

يمكف الرد عمى أصحاب الرأي الثاني بأف قياس إجبار الطفؿ عمى القتاؿ 
بحالة النفير العاـ قياس مع الفارؽ ؛ وذلؾ ألف خروج الطفؿ في حالة النفير يكوف 
مف باب الدفاع عف النفس. والقوؿ بأف إجبار الطفؿ عمى القتاؿ كإجباره عمى ما 

ميو بأف اإلجبار عمى مصالحة فيو فائدة ونفع ويتـ فيو مصالحو ، ىو قوؿ مردود ع
فيو رفع الضرر والمفسدة وال يمحقو ىالؾ بخالؼ اإلجبار عمى القتاؿ حيث يتـ 

 .(5)إلحاؽ الضرر بو وىالكو

                                                 
دار إحياء الكتب ، الجزء الثاني ، مد بف أحمد بف عرفة الدسوقيلمح( حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير : 0)

: الجزء  محمد بف أحمد بف محمد )عميش((. منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ : 0، حاشية رقـ ) 070، ص العربية
 (.0، حاشية رقـ ) 063ـ ، ص0212ىػ/0622كر ، الثالث ، دار الف

 ، صيدكتاب جزاء اللإلماـ أبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخاري الجعفي ، الجزء الثاني ، ( صحيح البخاري : 0)
 .0737، رقـ ـ 0223ىػ/0606، دار ابف كثير، باب ال يحؿ القتاؿ بمكة

رقـ ىػ( ، 100-773لإلماـ الحافظ أحمد بف عمي بف حجر العسقالني )( فتح الباري شرح صحيح البخاري : 3)
 .64، ص ـ0214ىػ/0627دار الرياف لمتراث ،  ، 0472

 .070ؽ ، الجزء الثاني ، ص( حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير، مرجع ساب6)

تأليؼ العالمة فخر الديف عثماف بف عمى الزيمعى الحنفي ، الجزء الثالث ، ( تبيف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ : 0)
 .060، ص الطبعة الثانية ، دار الكتاب اإلسالمي

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&bookhad=1737#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&bookhad=1737#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&bookhad=1737#docu
file:///F:/Phd/ØªØ¬Ù�Ù�Ø¯%20Ø§Ù�Ø£Ø·Ù�Ø§Ù�/Ø§Ù�Ù�Ø¤Ù�Ø¯Ù�Ù�/Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�/Ø§Ù�Ù�ØªØ¨%20-%20Ù�Ù�Ø%20Ø§Ù�Ø¬Ù�Ù�Ù�%20Ø´Ø±Ø%20Ù�Ø®ØªØµØ±%20Ø®Ù�Ù�Ù�%20-%20Ø¨Ø§Ø¨%20Ø§Ù�Ø¬Ù�Ø§Ø¯-%20Ø§Ù�Ø¬Ø²Ø¡%20Ø±Ù�Ù�1.html
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1730&idto=1771&lang=&bk_no=0&ID=1157
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ويذىب الباحث مع الرأي األوؿ بعدـ جواز تجنيد األطفاؿ لمقتاؿ ؛ لحجتيـ 
ألوامر الشرعية ، وال يعاقب عمى غير مكمؼ با-القوية وسالمة أسانيدىـ ، فالطفؿ 

إتياف المنييات ، وىو معفي مف االلتزاـ بموجبيا. مف ىنا ال يجوز تجنيد األطفاؿ 
في مناطؽ النزاعات المسمحة ، سواء أكاف التجنيد مف قبؿ الجيوش النظامية أو 

منظمات اإلرىابية. وال يصح االحتجاج بتأمير أسامة بف زيد عمى الجيش حيث ال
ال أف أسا  سابقا.رده كما رده تـ مة كاف حينيا رجاًل ولـ يكف طفاًل وال صبيًا، وا 
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 انخاتمة

تعرضنا بفضؿ اهلل ونعمتو خالؿ تمؾ الدراسػة لموضػوع "تجنيػد األطفػاؿ فػي 
 مناطؽ النزاعات المسمحة في القانوف الوضعي والشريعة اإلسالمية". 
ا الباحث مف ثـ ولقد تمخضت عف تمؾ الدراسة عدة نتائج توصؿ إليي

 يجب بيانيا ، ثـ نردؼ القوؿ بأىـ التوصيات.
 أوال : نتائج انذراسة:

انتفاء المسئولية القانونية لمدوؿ والجماعات المسمحة حياؿ تجنيد األطفاؿ  .0
 باتفاؽ سالـ. اتالنزاعتمؾ في مناطؽ النزاعات المسمحة النتياء 

الصعوبة ىو  ىناؾ صعوبة حياؿ تعريؼ الجنود األطفاؿ ، مرجع تمؾ .0
 اختالؼ الدوؿ حوؿ تحديد سف الطفؿ. 

 يتـ استخداـ األطفاؿ كجنود في الحروب لتعويض نقص الجنود مف الكبار. .3
تتنوع وتتبايف طرؽ التحاؽ األطفاؿ بالجماعات المسمحة ما بيف التجنيد  .6

القسري واختطافيـ باآلالؼ مف الشوارع والمدارس ، وما بيف رغبة األطفاؿ 
 الطوعي بتمؾ الجماعات . في االلتحاؽ

عد عمالة األطفاؿ في النزاعات المسمحة كالطياة أو الحماليف أو الجواسيس تُ  .0
 مف قبيؿ اشتراؾ األطفاؿ اشتراكًا غير مباشر في األعماؿ الحربية.

لػػـ يتعػػػرض قػػانوف االتجػػػار بالبشػػػر المصػػري بػػػالتجريـ لتجنيػػد األطفػػػاؿ فػػػي  .4
 سمحة كالجماعات اإلرىابية. النزاعات المسمحة أو في الجماعات الم

ذىػػػب جميػػػور الفقيػػػاء مػػػف الحنابمػػػة والشػػػافعية والحنفيػػػة إلػػػى أنػػػو ال يجػػػوز  .7
 .تجنيد األطفاؿ لمقتاؿ

 .ذىب الفقياء مف المالكية بجواز تجنيد األطفاؿ في القتاؿ .1
 انتىصيات : ثانيا : 

  عمػى المشػػرع المصػػري تجػػريـ تجنيػػد األطفػاؿ فػػي النزاعػػات المسػػمحة أو فػػي
 ت المسمحة كالجماعات اإلرىابية.ماعاالج

  عمػػى المشػػرع الػػدولي أف يحظػػر ترحيػػػؿ الالجئػػيف خاصػػة األطفػػاؿ لػػػبالدىـ
والتػػػػي يعترييػػػػا النزاعػػػػات المسػػػػمحة خوفػػػػًا مػػػػف تجنيػػػػد ىػػػػؤالء األطفػػػػاؿ بتمػػػػؾ 

 النزاعات. وعميو أيضا إتباع منيجي منعي حياؿ ىذا النوع مف التجنيد.
 محكمة العدؿ الدولية لتجنيد األطفاؿ وال  مساءلة األطراؼ المتنازعة أماـ

 تنتفي مسئوليتيـ كوف النزاع انتيى باتفاؽ سالـ.
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 قائمـــة انمراجـــغ
 مراجغ بانهغة انؼربية 

 أوالً : مؼاجم وقىاميس ونغة ػربية
َم.2003َ،َالجزءَالثالثَ،لبنَمنظورَ،َدارَصادرََ:َلسانَالعربَ-
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