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 بعد حادثة سيناء: التمثيل بالجثث جريمة ضد اإلنسانية 
 د. شريف البوشي 

، ويتضمن مشاهد حول قيام أحد 2020مارس  19عبر إحدى قنوات اليوتيوب الخميس أثار الفيديو التي تم نشره  

ضباط الجيش املصري بالتمثيل بجثة أحد املواطنين بعد قتله في شبه جزيرة سيناء الجدل حول التوصيف الشرعي 

 والقانوني الدولي للتمثيل بالجثث، وطبيعة النصوص واملبادئ التي قامت على تقنين هذا الوضع: 

 أواًل: التمثيل لغة وشرعًا: 
  
ً
من املبادئ األساسية الثابتة في الشريعة اإلسالمية أن للموت حرمة وكرامة يجب مراعاتها سواء كان املتوفى مسلما

أو غير مسلم، فمناط التكريم والتحريم هو كونه مخلوق من مخلوقات هللا كرمه املولي عز وجل لصفته اإلنسانية  

 ه فيقول املولى عز وجل: "ولقد كرمنا بني آدم". وليس لدينه أو معتقد

 للتمثيل لغة معان متعددة، منها: التنكيل، ومنها: التصوير، ومنها: التشبيه وأداء الدور. 

ت بالقتيل إذا َجَدعت أنَفه  
ْ
ل
َ
هت به، وَمث وَّ

َ
، إذا قطعت أطرافه وش

ً
ال
ْ
ل به َمث

ُ
ْمث

َ
ُت بالحيوان، أ

ْ
ل
َ
وذكر ابن منظور: " َمث

ل بالتشديد: فهو للمبالغة ". وأذنه أ
ّ
ثلة، فأّما ُمث

ُ
 من أطرافه، واالسم امل

ً
 و َمذاكيره أو شيئا

ع 
ّ
قط

ُ
رمى، أو ت

ُ
نصب فت

ُ
ل بالدواب، أي: ت

َّ
: »ومنه الحديث: نهي أن ُيمث

ً
ومثل ذلك ما ذكره ابن األثير، ثّم أضاف قائال

 أطرافها وهي حّية ". 

 
ُ
ثلة عن معناه اللغوي، فقد عّرفها الخطابي بقوله: " تعذيب املقتول بقطع وال يخرج املعنى االصطالحي في تعريف امل

ذنه، أو يفقأ عينيه أو ما أشبه ذلك من 
ُ
أعضائه وتشويه خلقه قبل أن ُيقَتل أو بعده، وذلك مثل أن يجدع أنفه أو أ

 أعضائه ". 

 عن التمثيل بالقتلى بأي وسيل
ً
 باتا

ً
ة سواء بالتشويه أو التعليق أو التقطيع  وقد نهي النبي صلي هللا عليه وسلم نهيا

، وفي ذلك يقول النبي صلي هللا عليه وسلم: "ال 
ً
 أو عدوا

ً
ألن في تلك األفعال إهانة لكرامة اإلنسان حتى لو كان ميتا

تغلوا وال تغدروا وال تمثلوا"، وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر هذا الحديث: "أجمع العلماء على القول بهذا الحديث، 
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ولم يختلفوا في ش يء منه"، كما يقول اإلمام الشوكاني إن في هذا الحديث دليل قاطع علي تحريم التمثيل بالقتلى 

دون تفريق بين قتلى املسلمين وقتلى األعداء، وهناك الكثير من األحاديث املتواترة املعنى مع هذا الحديث، ومنها: ما 

ثلة" ، ومنها: ما ورد عن ابن عمر أّنه رواه عمران بن حصين، قال: " كان رسول هللا يح
ُ
نا على الصدقة، وينهانا عن امل

ّ
ث

ل بالحيوان"، لذلك استقر رأي جميع الفقهاء علي حكمه بعد وفاة النبي صلي هللا عليه وسلم 
ّ
قال: "لعن النبيُّ َمن َمث

 ال تجوز مخالفته.  
ً
 واكتسب صفة اإلجماع، وبالتالي أصبح حكمه قطعيا

سالم للحروب ضوابط وقواعد أخالقية ال يجوز مخالفتها ولم يعط الحرية الكاملة للمحارب املسلم وهكذا يضع اإل 

في التعامل مع املحاربين من غير املسلمين فينهي عن قتل األطفال والنساء وكبار السن والعجزة، وينهي عن التمثيل 

ن منهم. 
ّ
 بعد التمك

ً
 باملقاتلين خصوصا

 وني الدولي:ثانيًا: تطور التقنين القان
وعلى الرغم من أن اإلسالم تعامل مع هذا النوع من الجرائم بالتحريم والحزم إال أنه في القانون الدولي العام والقانون 

 في أعقاب الحرب العاملية الثانية عندما تنبه 
ّ

الدولي الجنائي تعتبر الجرائم ضد اإلنسانية مفهوم حديث لم يظهر إال

والذي انتهي إلي إنشاء  8/8/1945الفظائع التي ارتكبت أثنائها، فجاء مؤتمر لندن املنعقد في الرأي العام الدولي إلي 

 محكمة عسكرية دولية ملحاكمة مجرمي الحرب وسميت بمحكمة " نورمبرج ". 

وقد عرفت املادة السادسة من الئحة محكمة نورمبرج الجرائم ضد اإلنسانية بأنها القتل أو اإلهالك أو االسترقاق 

واإلبعاد وكل عمل آخر غير إنساني ارتكب ضد أي شعب من الشعوب املتمدينة قبل الحرب أو أثناءها أو االضطهاد 

 للقانون الداخلي 
ً
لدوافع سياسية أو متعلقة بالجنس أو الدين سواء أكانت هذه األعمال أو االضطهاد تعد خرقا

 لجريمة تدخل في اختصاص املحكمة أو كانت لها   للبالد التي ارتكبت فيها أو ال تعد كذلك وكانت قد ارتكبت 
ً
تنفيذا

 صلة بهذه الجريمة". 

وبعد أربعة أعوام علي انتهاء الحرب العاملية الثانية وبدعوة من اللجنة الدولية للصليب األحمر أقر املجتمع الدولي 

فية توفير الحماية  ما يعرف باتفاقيات جنيف األربعة، وتناولت االتفاقية الرابعة كي1949في شهر أغسطس 

مادة، وتعتبر جزًء من القانون اإلنساني والجنائي الدولي، حيث  159للمدنيين في وقت الحرب، وتتكون املعاهدة من 
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حاولت نصوصها سد الثغرات في االتفاقيات واملعاهدات السابقة وتعريف األطراف املتنازعة باملتاح وغير املتاح لها 

 أثناء االشتباكات املسلحة. 

قد ركزت العديد من نصوص املعاهدة علي مسألة حماية حقوق قتلى الحرب، من منطلق أن للميت "حرمة" يجب و 

أن تراعى خارج إطار الصراعات والنزاعات االنتقامية بين األطراف املتحاربة، وبموجب تلك املواد ُحّرم معاملة القتلى 

ع أجسادهم وحرقها، مشددة على ضرورة دفن امليت ضمن  بطريقة "غير الئقة"، بما فيها التقاط الصور معهم وتقطي

 األعراف.

" من اتفاقية جنيف الرابعة بحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء األشخاص املحميين  31فجاء نص املادة "

ملحميين  " حظر جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة لألشخاص ا32........"، ونص املادة "

املوجودين تحت سلطتها، وال يقتصر األمر علي القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية  

 أي أعمال وحشية أخري 
ً
والعلمية التي ال تقتضيها املعالجة الطبية للشخص املحمي وحسب ولكنه يشمل أيضا

 سواء قام بها وكالء مدنيون أو وكالء عسكريون". 

" من املعاهدة املذكورة علي أنه: "علي السلطات الفاعلة أن تتحقق من أن املعتقلين الذين يتوفون 130ادة "وتنص امل

 لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تحترم وتصان بشكل مناسب، وتميز 
ً
أثناء االعتقال يدفنون باحترام، وإذا أمكن طبقا

 ."
ً
 بطريقة تمكن من االستدالل عليها دائما

 إذا اقتضت ظروف قهرية استخدام مقابر  كما تنص على ض
َّ

رورة أن يدفن املعتقلون املتوفون في مقابر فردية، إال

 
ً
جماعية، وال يجوز التمثيل بالجثث وأشالئها، كما يمنع حرقها إال ألسباب صحية حتمية أو إذا جاء ذلك تنفيذا

 لرغبة امليت الصريحة.  

اب التي دعت إلي ذلك في شهادة الشخص املقتول، وتحتفظ وفي حالة حرق الجثث يتوجب توضيح مع ذكر األسب

 السلطات الحاجزة بالرماد وترسله بأسرع ما يمكن إلي أقارب املتوفي إذا طلبوا ذلك". 
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 ثالثًا: الجرائم ضد اإلنسانية يف نظام روما األساسي: 
ي العاصمة اإليطالية روما على ما  دولة في اجتماع للجمعية العمومية لألمم املتحدة ف  120وافقت    1998يوليو    17في  

دولة  60صادقت  2002إبريل  11يعرف "بميثاق روما"، واعتبرته قاعدة إلنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وفي 

، ومن هذا التاريخ أصبح للمحكمة  2002علي النظام األساس ي ودخل االتفاق حيز التنفيذ بدًء من األول من يوليو 

 ية الكاملة ملحاكمة األفراد في قضايا اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب.الجنائية الدولية األهل

ويحدد الباب الثاني من نظام روما األساس ي اختصاص املحكمة الجنائية الدولية فتنص املادة الخامسة منه علي 

الدولي بأسره وللمحكمة بموجب  أن: "يقتصر اختصاص املحكمة علي أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام املجتمع

 هذا النظام األساس ي اختصاص النظر في الجرائم اآلتية: 

 )أ( جريمة اإلبادة الجماعية   

 )ب( الجرائم ضد اإلنسانية  

 )جــ( جرائم الحرب 

 )د( جرائم العدوان  

وتعدد الفقرة األولي من املادة السابعة األفعال التي تعتبر جريمة ضد اإلنسانية ونذكر منها: القتل العمد، التعذيب، 

اإلخفاء القسري لألشخاص، وال تكتفي هذه الفقرة بذكر مجموع األفعال السابقة املجرمة حتي ال تكون مذكورة 

آخر يعتبر من األفعال الالإنسانية فتنص الفقرة )ح( من علي سبيل الحصر بل تفتح الباب أمام تجريم أي فعل 

 في معاناة شديدة أو في أذي خطير 
ً
نفس املادة علي: األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع املماثل التي تتسبب عمدا

 يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية. 

هذه الجرائم، فتصف التعذيب بأنه تعمد إلحاق ألم شديد ثم تفسر الفقرة الثانية من املادة ذاتها املقصود ببعض  

 بشخص موجود تحت إشراف املتهم وتحت سيطرته، وتفسر اإلخفاء القسري لألشخاص بأنه 
ً
 أو عقليا

ً
سواء بدنيا

القبض علي أي أشخاص واحتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل 
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ها عليه، ثم اإلقرار بحرمان هؤالء األشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن أو بسكوت

 وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة. 

 رابعًا: عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية
ئم ضد اإلنسانية، وعرضت هذه االتفاقية للتوقيع  اعتمدت األمم املتحدة اتفاقية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرا

والتي  26/11/1968الصادر في  2391والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

 والتي جاءت في ديباجتها:  11/11/1970أصبحت نافذة في 

نسانية هي من أخطر الجرائم في القانون أن جرائم الحرب والجرائم املرتكبة ضد اإل -الدول املوقعة  –وإذ ترى " 

 منها بأن املعاقبة الفّعالة لجرائم الحرب والجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية عنصر هام في تفادي وقوع 
ً
الدولي، واقتناعا

تلك الجرائم وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وتشجيع الثقة وتوطيد التعاون بين الشعوب وتعزيز  

 من الدوليين. السلم واأل 

وإذ تالحظ أن إخضاع جرائم الحرب والجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية لقواعد القانون الداخلي املتصلة بتقادم 

 لدى الرأي العام العاملي لحيلولته دون مالحقة ومعاقبة املسئولين عن تلك  
ً
 شديدا

ً
الجرائم العادية، يثير قلقا

 الجرائم. 

، في نطاق القانون الدولي وبواسطة هذه االتفاقية، بتأكيد مبدأ عدم تقادم جرائم وإذ تدرك ضرورة ومناسبة القيام 

 .
ً
 شامال

ً
 عامليا

ً
 الحرب والجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، وبتأمين تطبيقه تطبيقا

وتنص املادة األولي من هذه االتفاقية على أنه: " ال يسري أي تقادم علي الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت 

 رتكابها: ا

  8/8/1945جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام األساس ي ملحكمة نورمبرج العسكرية الدولية الصادر في  (أ)

   12/8/1949والسيما الجرائم الخطيرة املعّددة في اتفاقية جنيف املعقودة في 
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األساس ي ملحكمة  الجرائم ضد اإلنسانية سواء في زمن الحرب أو زمن السلم والوارد تعريفها في النظام   (ب)

 نورمبرج العسكرية الدولية. 

ويأتي نص املادة الرابعة ليحث الدول األطراف في املعاهدة على إجراء تعديالت تشريعية على القوانين الداخلية 

لتتوافق مع نصوص االتفاقية بما يحول دون إفالت أي مرتكب لجرائم ضد اإلنسانية من العقاب بدعوي سقوط  

 الجريمة بالتقادم. 

 لإلجراءات الدستورية لكل  
ً
فجاء نص املادة على النحو اآلتي: "تتعهد الدول األطراف في هذه االتفاقية بالقيام وفقا

منها باتخاذ أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أي حد آخر على 

ة من هذه االتفاقية، سواء من حيث املالحقة أو من حيث املعاقبة، الجرائم املشار إليها في املادتين األولى والثاني

 .ولكفالة إلغائه إن وجد 

 خامسًا: املسئولية يف الجرائم ضد اإلنسانية مسئولية تضامنية 
 ملبادئ الشرعية الجنائية، فاألصل شخصية العقوبة فال يتحمل عقوبتها إال من أدين بها، فشخصية العقوبة 

ً
تطبيقا

" من نظام روما األساس ي بأن للمحكمة  25سئولية الجنائية متالزمتان، وهذا ما نصت عليه املادة "وشخصية امل

اختصاص علي األشخاص الطبيعيين، وأن هؤالء األشخاص الذين يرتكبون أية جريمة واردة ضمن اختصاص 

ع في ارتكاب الجريمة عن طريق املحكمة للنظر فيها يكونوا عرضة للعقاب"، باإلضافة إلي تجريم املادة ذاتها الشرو 

 اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة ..........".  

ولكن ألن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية تتميز بخطورتها وبشاعتها واتساع أثارها وإنها تهدد املجتمع الدولي 

قانون والتي تحول دون تقديمهم للمسالة  بأسره لذا فان سلب مرتكبيها من حصاناتهم التي منحت لهم حسب ال

 الجنائية، مهما بلغت املناصب التي يعتلونها وحتى لو كان مرتكبها يجلس على أعلى قمة للهرم الوظيفي للدولة. 

إذا ارتكبت أية جريمة  فنصت املادة الثانية من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية علي: " 

ذكورة في املادة األولى، تنطبق أحكام هذه االتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى األفراد الذين من الجرائم امل 

باملساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير  -بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء  -يقومون 
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 على ارتكابها، أو الذين يتآمرون الرتكابها، بصرف 
ً
 مباشرا

ً
النظر عن درجة التنفيذ، وعلى ممثلي سلطة تحريضا

 .الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها

ولم يقف األمر عند هذا الحد بل وألول مرة في القانون الدولي تقر االتفاقية املسئولية الجنائية الفردية للرئيس عن 

لسابعة من الئحة محكمة نورمبرج  أعمال الدولة دون االعتداد بالصفة الرسمية ملرتكب هذه األفعال فنصت املادة ا 

علي أن: "الوضع الرسمي للمتهمين سواء كانوا رؤساء دول أو موظفين مسئولين في أقسام الحكومة سوف ال يكون 

 يعتد به إلعفائهم من املسئولية أو تخفيف العقاب". 
ً
 عذرا

ؤوسيهم والخاضعين ألوامرهم فعلي األشخاص الذين يشغلون مناصب ذات سلطة إلزام على اآلخرين القيام بمنع مر 

 لقواعد القانون الدولي اإلنساني وإال فإنهم يخضعون للمسألة واملحاكمة بعدم االلتزام 
ً
بأية أفعال تشكل انتهاكا

" من نظام روما األساس ي عن مسئولية القادة والرؤساء عن أفعال مرؤوسيهم، 28بذلك، وهذا ما أكدته املادة "

 ساء في قسمين  وصنفت املادة القادة والرؤ 

 : األول: القادة العسكريين

وهؤالء يتحملون املسئولية الجنائية عن الجرائم املرتكبة من قبل القوات التي تخضع إلمرتهم وسيطرتهم الفعلية  

يفترض أنهم يعلموا بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين أن قواتهم ارتكبت أو علي وشك ارتكاب إذا علموا أو أنهم  

الجرائم، ولم يتخذوا جميع التدابير الالزمة واملعقولة في حدود سلطاتهم ملنع أو قمع ارتكاب الجرائم أو إحالة هذه 

 الوقائع على السلطات املختصة للتحقيق فيها وإجراء املحاكمات. 

 بجهله بالقانون فقد أوجبت النصوص القانونية الدولية على القادة العسكريين ضرورة اإلملام وحت 
ً
ى ال يعتذر أحدا

" من البروتوكول اإلضافي التفاقية جنيف على تأمين 82واملعرفة بقواعد القانون الدولي اإلنساني، فنصت املادة "

ونية للقادة العسكريين لضمان عدم انتهاك قواعد وأحكام توفر مستشارين قانونيين للقيام بتقديم املشورة القان

 القانون الدولي اإلنساني. 
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 الثاني: القادة غير العسكريين 

" من نظام روما األساس ي على إمكانية مساءلة ومحاكمة الرؤساء غير العسكريين 28جاء في الفقرة الثانية من املادة "

علي: "فيما يتعلق بعالقة الرئيس واملرؤوس غير الوارد وصفها في   عن الجرائم املرتكبة من قبل مرؤوسيهم إذ نصت 

 عن الجرائم التي تتدخل في اختصاص املحكمة واملرتكبة من جانب مرؤوسين 1الفقرة "
ً
" يسأل الرئيس جنائيا

 يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤالء املرؤوسين ممارسة سليمة: 

الرئيس علم أو تجاهل عن وعي أي معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن   إذا كان -

 يرتكبوا هذه الجرائم. 

 إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تتدرج في إطار املسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس.  -

ارتكاب هذه الجرائم أو   إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير الالزمة واملعقولة في حدود سلطته ملنع أو قمع  -

 لعرض املسألة علي السلطات املختصة للتحقيق واملقاضاة. 

 خالصة
التمثيل بالجثة "قطع أجزاء من جسم ، و إن اإلخفاء قسري، القتل خارج إطار القانون "بدون محاكمة عادلة"

 نها في مكان مجهول. حرق الجثث، وتعمد إخفاء شخصية القتيل، وعدم تسليم الجثة ألهل القتيل ودف، و القتيل"

جرائم ضد اإلنسانية ال تسقط بالتقادم بصرف النظر عن وقت ارتكابها تستدعي املحاكمة الدولية، واملسئولية عنها 

مسئولية تضامنية ال تتوقف عند الفاعلين األصليين أو املساهمين فقط بل تمتد لتشمل املحرضين والقادة  

 العسكريين والقادة املدنيين.  

 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG

