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 داء إه
ْزا انعًم ئنى أعض يا ًٌهك اإلَساٌ فً ْزِ انذٍَا ئنى ثًشج َجاحً ئنى يٍ أٔصى أْذي 

 :تًٓا هللا سثحاَّ ٔذعانى 

 " ٔتانٕانذٌٍ ئحساَا " 

ئنى  انشًعح انرً ذحرشق يٍ أجم أٌ ذضئ أٌايً ئنى يٍ راقد يشاسج انحٍاج ٔحهْٕا، ئنى 

 قشج عًٍُ ٔسثة َجاحً ٔذٕفٍقً فً دساسرً ئنى 

 . ًٌٍُح  أيً

ي ٔسيض ٌئنى انزي أحسٍ ذشتٍرً ٔذعهًًٍ ٔكاٌ يصذس عًَٕ َٕٔس قهثً ٔجالء حض

 ي َحٕ انصالح ٔانفالح ئنى ٌعطائً ٔٔجّ

  يحًذ   أتً

 أطال هللا فً عًشًْا 

 خٕاذً ٔجًٍع أفشاد عائهرً أئنى 

 عثًاٌخصرُا   صٔجرً   ٔاتٍ يحًذ  

 ئنى أساذزذً األجالء انزٌٍ أضاؤٔا طشٌقً تانعهى 

 ٔيٍ كإَا تشفقرً أثُاء ئَجاص ْزا انثحث األصذقاءئنى كم 

 ئنً كم ْإالء ٔغٍشْى يًٍ ذجأصْى قهًً ٔنٍ ٌرجأصْى قهثً أْذي ثًشج جٓذي

 انًرٕاضع 

  

 فتحي عبد الباقي  الطالب



 شكر وتقدير 

 :انشكش هلل انزي قال فٍّ انشاعش

 " قم للمعلم وفيه التبجيال كاد المعلم أن يكون  رسوال" 

عهى جٕدِ  ٔانحًذ هللانحًذ هلل عهى ذٕفٍقّ ٔئحساَّ، ٔانحًذ هلل عهى فضهّ  ٔئَعايّ،  -

 ٌٔكافئ يضٌذِ ِٔئكشايّ، انحًذ هلل حًذا ٌٕافً َعى

ٔجم انزي أيذًَ تعَّٕ ْٔٔثًُ  يٍ فضهّ ٔيكًُُ يٍ ئَجاص ْزا انعًم ٔال هللا عضأشكش 

 يشكشي انجضٌم ئنى كم يٍ ساْى فً ذكًٌُٕ ٔأخص تانزكش أسراربٌسعًُ ئال أٌ أذقذو 

 "    زوتين خالد   انفاضم

 ْح نخذيرً انًٕج اتُصائحّ اتخم عهًخكشو تاششافّ عهى ْزِ انًزكشج ٔنى خانزي 

 ٔانًششذ جفكاٌ نً َعى انًٕجّ

 يٍ  قشٌة أٔ تعٍذ يعٌُٕا كًا أشكش كم يٍ قذو نً ٌذ انعٌٕ ٔانًساعذج يادٌا أٔ 

 ئنى كم ْإالء أذٕجّ تعظٍى اإليرُاٌ ٔجضٌم انشكش انًشفع تأصذق انذعٕاخ  
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منذ العصور القديمة كانت ىناك رغبة سواء بدفاع ديني أو فمسفي لجعل الحروب 
القرن الرابع الخامس قبل ) " من زی" لمكاتب الصيني " فن الحرب"أكثر إنسانية في كتاب 

، حيث نجد أقدم النصوص لما يمكننا تسميتو اليوم بالقانون الدولي اإلنساني، التي (الميالد
بأنو " الحكمة في سموك الحرب ،و بدال من امتداح الحرب، يری من زی لقبت آنذاك بزبدة

من األحسن احتواء الصراعات في الزمن،و يجعميا بفضل العالم األخالقي أقل ما تكون كمفة 
لخصم ثم التغمب عميو، في الوقت الذي فرض الدين " من خالل توجيو الضربة الرحمة

فيذه ىي حرب الكتاب المقدس و أما الشريعة الييودي و المسيحي التمادي في الوحشية 
اإلسالمية فإن قواعد الحرب فييا تشمل طابع اإلنسانية و الرحمة اتجاه المدنيين و األطفال 

و إذا تولى سعي في األرض :" و النساء و كبار السن بما فييا ، وحماية البيئة لقولو تعالى 
و عمييا اعتمد ( 205:البقرة)' لفسادليفسد فييا و ييمك الحرث والنسل و اهلل ال يحب ا

 :فالسفة الفكر الوضعي العالم الرحمة مراحل 

. التخفيف من معاناة ضحايا النزاعات المسمحة: أوال  
. السيطرة عمى أعمال العنف: ثانيا 
 .التخفيف من أضرار الحرب: ثالثا 

اسع من و بمرور الزمن أصبحت مسألة النزاعات الدولية المسمحة تحظى باىتمام و
قبل الدول و الييئات الدولية الماليا من آثار وخيمة و مدمرة، استطاعت الدول إخماد 

بعضيا بإبرام العديد من االتفاقيات الدولية الثنائية و المتعددة األطراف غايتيا منع االعتدال 
لب عمى سيادة الدول، إال أنيا منيت بالفشل في العديد منيا و كانت اآللة العسكرية في أغ

و بعد . األحوال سيدة الموقف، نتيجة عدة أحداث و معطيات طفحت عمى الساحة الدولية
تطور المجتمع الدولي و تشييد صرح القانون الدولي، عممت الدول من أجل جمع كممتيا في 

قضايا جد ميمة، ىي قضية النزاعات الدولية المسمحة، و رغم أن تنصيص ميثاق األمم  
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              صراحة عدم المجوء إلى القوة المسمحة في العالقات الدولية المتحدة عمى النص
،إال أن ذلك لم يخفف من حدة التوتر القائم بين الدول بسبب (04الفقرة : المادة الثانية) 

تباين المصالح و حب السيطرة و الييمنة عمى الثروات فتحولت الكثير من الصراعات إلى 
لوسائل العسكرية التي مدتيا الثورة العممية بأحدث التقنيات حالة حرب فتم توظيف جميع ا

حيث جعمت منيا الفيروس الذي ينذر بالخطر عمى الجنس البشري و جميع العناصر الحية 
و بالرغم من أن القانون الدولي اإلنساني لم يفي بالغرض المنشود فيو . عمى وجو األرض 

ادة المدنيين من ىذا القانون و توضيح مما يدفع معو إلى تسميط الضوء عمى مدى استف
جوانب التقصير فيو، و ذلك باالستناد عمى مبدأ أساسي في القانون الدولي اإلنساني يقرر 

بأن ال يكون المدنيون الذين ال يشاركون في األعمال القتالية ىدفا ألي اعتداء أو ىجوم بل 
ا المجنة الدولية لمصميب األحمر يجب الحفاظ عمييم و حمايتيم وفقا آلليات و أساليب تحدده

، بمقتضى اتفاقية دولية توجب عمى أطراف النزاع "أو الدولية الحامية أو األطراف المتحاربة
المسمح أن تضع في اعتبارىا مبدأ التمييز بين المدنيين و المقاتمين، األمر الذي يعد منطمقا 

و خاصة االتفاقية  1949جنيف  أساسيا إلضفاء الحماية الالزمة لممدنيين طبق االتفاقيات
الرابعة المتعمقة بحماية المدنيين في النزاعات الدولية المسمحة و البرتوكول األول لسنة 

و العديد من القرارات و النصوص الدولية المتفرقة التي ناشدت الدول باحترام  1977
.  حصانة المدنيين 

  :اإلشكالية
حماية المدنيين أثناء النزاعات )ة موضوع بحثنا و من خالل ما تقدم يمكننا طرح إشكالي -

( المسمحة
ما مدى تأثير القواعد المكرسة في القانون الدولي اإلنساني لحماية المدنيين أثناء   -

 النزاعات المسمحة؟
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 :أهمية الموضوع -1

تمكن أىمية موضوع حماية المدنيين أثناء النزاعات المسمحة في أنو يتمتع بأىمية 
بالغة في جانبين ، الجانب العممي و يمثل الجانب الميم في دراسة القانون الدولي اإلنساني 
من خالل معرفة القواعد واألحكام و المبادئ المقررة في االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية 

معرفة الجيود الدولية المبذولة في ىذا المجال، إضافة إلى الجانب العممي و  المدنيين، و
يمثل تقييم عمل وواقع اآلليات الدولية في القانون الدولي اإلنساني و معرفة دور كل منيا و 

وقت تزايدت فيو الفضائح المرتكبة في حق المدنيين جزاء النزاعات  مدى فاعميتيا في
 .ور األسمحةالمسمحة خاصة في ظل تط

وقد اعتمدنا في الدراسة عمى المنيج التحميمي لمقواعد الخاصة بحماية المدنيين و 
 .القواعد القانونية الخاصة بالمسؤولية الدولية عن انتياك تمك الحماية

 :أهداف الدراسة -2

و فاعمية النصوص المنظمة لمنزاعات المسمحة لحماية المدنيين  ىو البحث في نجاعة 
.  مع ترتيب المسؤولية و الجزاء الرادع لمن يخل بيا ميما كان مركزه

 :أسباب اختيار الموضوع -3

تعود إلى البحث عن تطوير أساليب حماية المدنيين أثناء النزاعات المسمحة و معرفة 
معاناة المدنيين في مثل ىذا الحال فيل يعود الخمل  الخمل الذي لم يحل دون التخفيف من

إلى جمود النصوص التي تنظم النزاعات المسمحة أو غموضيا أو في عدم احتواءىا 
بمعنى أخر ىل . بتفاصيل تقنيات الحرب لمحد من آثارىا المدمرة عمى المدنيين و بيئتيم

. السبب يكمن في النص أم في من يطبق النص و يمتزم بو؟
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 :خطة البحث -4

 تنصرف ىذه الدراسة إلى تناول موضوع حماية المدنيين أثناء النزاعات المسمحة، فتم
اإلطار القانوني لممدنيين أثناء ، الفصل األول نتناول فيو  ينلفص: تقسيم الدراسة كالتالي

، أما المبحث المدنيين أثناء النزاع المسمح ماىية حيث تضمن المبحث األول النزاع المسمح
، بحيث نتطرق في الحماية القانونية لممدنيين أثناء النزاعات المسمحة الثاني نتناول فيو 

حيث تضمن المبحث األول  آليات حماية المدنيين أثناء النزاعات المسمحةالفصل الثاني إلى 
. آليات الحماية السياسيةأما المبحث الثاني نبين فيو  آليات الحماية القانونيةفيو 
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 المدنيين أثناء النزاع المسمحماهية  : األول المبحث

 الشريعة ك الكضعي الفكر مف كؿ في المدنيكف ىـ مف معرفة المبحث ىذا يتطمب 
 عف تميزىـ ك المدنييف صفكؼ ضمف الشريعة صنفتيـ مف تطابؽ مدل بياف ك اإلسالمية
 .الكضعي الفكر مع المقاتميف

 المقاتمين عن تميزهم و المدنيين مفهوم:  األول المطمب

 التي الفئات تحديد عمى تأثير مف لو لما المدنييف لتعريؼ المطمب ىذا في نتعرض 
 .حمايتيا يتكجب
 المدنيين تعريف:  األول الفرع

 الفكر الوضعي : أوال
 1".المدينة إلى نسبة مدني جمع المغة في المدنيكف :المغة في المدنيون

 المدنية الخدمة،المدنية الحياة،مدنية مالبس،مدني دفاع،مدني فارمط":عسكري عكس مدني
 ".المدنيكف األىالي،المدنيكف السكاف

 المدينة،فيك أىؿ ثكب لبس مف أك المدينة يسكف مف إلى نسبة لممدني منظكر ابف فتعريؼ "
 الذيف البدك بيف ك المدف أم الحضر أىؿ بيف يميزكف فيـ قديما العربية البيئة عف يعبر تعريؼ
 عف اتميز المدينة يسكف مف كؿ عندىـ فالمدني بالتالي ك الخياـ أك صغيرة قرل يسكنكف
 أخرجنا إال ك الحاضر الكقت في المدنييف ك المدني تعريؼ ك يتالءـ ال التعريؼ ىذا غيرىـ،ك

 .المدنييف دائرة مف الرحؿ البدك ك األرياؼ يسكنكف مف كؿ

 

 
                                                           

 الطبعة القانكف، ك الشريعة بيف الدكلية المسمحة النزاعات أثناء اإلنساف حقكؽ حماية بيدار، اهلل عبد الجبار عبد آدـ - 1
. 96 ص . ، 2009 لبناف، ، الحقكقية الحمبي األكلى، منشكرات



 لمدنيين أثناء النزاع المسمحل القانوني اإلطار :              األول  الفصل
 

6 
 

 العصر لركح مالئمة أكثر فيك األساسي العربي المعجـ بو جاء الذم الثاني التعريؼ أما   
 العسكرم إلى ينتسب ال مف كؿ ىك المدني جعؿ بؿ فقط، المدينة إلى المدني ينسب لـ ألنو
 .1"أم

 المقاتميف كال ييـ نشاطو أك انتمائو أك أيف يسكف فردا أك جماعة ماداـ أنو خارج دائرة"
 . 2. "ك ىذا ما ينسجـ عمى المنطؽ ك الكاقع العسكرم،

 :تعريف المدنيين في القانون الدولي اإلنساني

قبؿ اتفاقيات جنيؼ األربعة لـ يتعرض القانكف الدكلي اإلنساني إلى ذكر تعريؼ " 
                    بػلممدنييف كجاءت اتفاقية جنيؼ األربعة فحددت المدنييف حينما ذكرت تعريؼ المحمييف،

األشخاص الذيف يجدكف أنفسيـ في لحظة ما ك بأم شكؿ كاف في حالة قياـ نزاع أك احتالؿ " 
ك بذلؾ " طرؼ في النزاع ليسكا مف رعاياه أك دكلة احتالؿ ليسكا مف رعاياىا تحت سمطة

ة محاربة ك أخرجت رعايا الدكلة غير مرتبطة بيا، ك الدكلة المحايدة المكجكديف في أراضي دكؿ
رعايا الدكلة المحاربة إذا كانت الدكلة التي ينتمكف إلييا ممثمة تمثيال دبمكماسيا عاديا في الدكلة 
التي يقعكف تحت سمطتيا، ك اعتبر األشخاص المحمييف بمكجب اتفاقيات جنيؼ الثالثة ضمف 

"   3.إطار المدنييف

:  عمى أنو 11ك تنص المادة "

ك إحجاـ ال مبرر ليما بالصحة ك السالمة البدنية ك العقمية يجب أال يمس أم عمؿ أ  -1
لألشخاص الذيف ىـ في قضية الخصـ أك يتـ احتجازىـ أك اعتقاليـ أك حرمانيـ بأية صكرة 
ك " أخرل مف حرياتيـ نتيجة ألحد األكضاع المشار إلييا في المادة األكلى مف ىذا البركتكككؿ

                                                           
 بسكرة ، خيضر محمد جامعة دكلي، قانكف العمـك الماستر،قسـ رسالة المسمحة، النزاعات أثناء المدنييف حماية كير، حيدر - 1

. 08ص . 2015
 .8المرجع السابؽ، ص  حيدر كير، - 2
 .97-96آدـ عبد الجبار عبد اهلل بيدار، المرجع السابؽ، ص  - 3
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ييـ في ىذه المادة ألم إجراء طبي ال تقتضيو مف ثـ يخطر تعكيض األشخاص المشار إؿ
 ك ال يتفؽ مع المعايير الطبية المرعية التي قد يطبقيا الطرؼ الحالة الصحية لمشخص المعيف 

 " 1.الذم يقـك باإلجراء عمى رعاياه المتمتعيف بكامؿ حريتيـ في الظركؼ الطبية المماثمة

 :يخطر بصفة خاصة أف يجرم ليؤالء األشخاص ك لك بمكافقتيـ، أم مما يمي ك  -2

 .عمميات البتر   -أ

التجارب الطبية أك العممية كذلؾ إال حيثما يككف ليذه األعماؿ ما يبررىا كفقا لمشركط  -ب
 .المنصكص عمييا في الفقرة األكلى مف ىذه المادة

إال في حالة التبرع بالدـ لنقمو أك ( ج)الفقرة الثانية ال يجكز االستثناء مف الخطر الكارد في  -3
التبرع باألنسجة الجمدية الستزراعيا شريطة أف يتـ ذلؾ بطريقة طكعية ك بدكف قير أك غكاية، 

ك أف يجرم ألغراض عالجية فقط ك بشركط تتفؽ مع المعايير ك الضكابط الطبية المرعية عادة 
.  برع ك المتبرع لوك الصكرة التي تكفؿ صالح كؿ مف المت

كؿ عمؿ عمدم أك إحجاـ مقصكد يمس بدرجة بالغة " بعد انتياكا جسيما ليذا البركتكككؿ -4
بالصحة أك بالسالمة البدنية أك العقمية ألم مف األشخاص الذيف ىـ في قبضة طرؼ غي 
انية الطرؼ الذم ينتمكف إليو ك يخالؼ المحظكرات المنصكص عمييا في الفقرتيف األكلى ك الث

 2. "أكال يتفؽ مع متطمبات الفقرة الثالثة

 

 
                                                           

، ص 2011، الجزء األكؿ، الطبعة الثانية،دار ىكمة الجزائر ،( كثائؽ ك آراء)عمر سعد اهلل، القانكف الدكلي اإلنساني  - 1
33-35. 
. 35عمر سعد اهلل، المرجع السابؽ، ص  - 2
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 .أصناف المدنيين في الشريعة اإلسالمية:اثاني

فإف فقياء الشريعة لـ  نظرا لحداثة مصطمح المدنييف،"المدنيكف في الشريعة اإلسالمية " 
يستعممكه في كتبيـ عندما تتناكلكا أحكاـ الذيف ال يشارككف في القتاؿ بؿ استعممكا ألفاظا ك 

المقاتميف  غير المحاربيف، غير: "مصطمحات عندما تناكلكا أحكاـ أخرل ليا نفس المعنى، منيا
 :ل اتجاىيف، كاختمؼ الفقياء في تحديد أصناؼ المدنييف عؿ1"، ك غير المقاتمة 

: االتجاه األول  -

 .2حصر المدنييف في النساء ك الصبياف  فقط 

 :االتجاه الثاني" 

ك حدد  تكسيع مفيـك المدنييف ليشمؿ كؿ مف ال يأتي منو القتاؿ كال يشارؾ في الحرب،
:  بػىؤالء أصناؼ المدنييف 

 .النساء  -1

 .الصبياف  -2

 .الشيكخ  - 3

 .رجاؿ الديف كأصحاب الصكامع ك الرىباف  -4

 .رعايا دكؿ األعداء، کرسؿ ك السفراء ك المستأمنيف -5

                                                           

، دار ( في الفقو االسالمي الدكلي ك القانكف الدكلي االنساني) عبد العزيز ، حماية ضحايا النزعات المسمحة  ميمكد - 1
 .108-107،ص 2009اليكمة ، الجزائر ، 

ىذا االتجاه خالؼ المصدر في تحديد مف ىـ غير المقاتميف كما أكصى الخمفاء الراشدكف بذلؾ كما ىك مكضح في نص  - 2
 .الرسالة
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ك المرضى ك األعمى ك ( مصاب بمرض مزمف)أصحاب العاىات كمقعد ك الزمني  -6
 .المجانيف

 .خنثي المشكؿ -7

 .1"كقة ك الفالح ك الزارع ك التجار العسفاء ك الس -8 

بين المدنيين و المقاتمين  التمييز:الثاني الفرع

إف مبدأ التمييز بيف المدنييف ك المقاتميف حظيت بأىمية خاصة، في الشريعة اإلسالمية  
 .ك القانكف الدكلي اإلنساني

" في الشريعة اإلسالمية : أوال

أنصر أخاؾ ظالما أك مظمكما فقمت "عف أنس ابف مالؾ رضي اهلل عنيما  (ص)ك قكلو 
 . "يا رسكؿ اهلل أنصره مظمكما فكيؼ أنصره ظالما قاؿ تمنعو مف الظمـ فذلؾ نصره إياه

أكصيكـ بتقكل ' ألمير جيشو زيد ابف أبي سفياف عندما أرسمو إلى الشاـ ( ص)كقاؿ " 
نكا ،كال تيدمكا بيعو كال تحرقكا نخال، كال تحرقكا زرعا، كال اهلل ، كال تعصكا كال تغمكا، كال تجب

تذبحكا بييمة، كال طفال صغيرا، ك ستجدكف أقكاما حبسكا أنفسيـ في الصكامع فدعكىـ كما 
 . "حبسكا أنفسيـ لو

 16كقد حدث أف عمر بف الخطاب عندما حضر إلى الياء، ليعقد الصمح مع أىميا سنة 
: قالكا ما ىذا؟ : جيشو، إلى بناء بارز قد ظير أعاله ك طمس أكثره فسأؿلميجرة نظر، ككراءه، 

ىيكؿ لمييكد قد طمسو الركماف بالتراب، فأخذ عمر مف التراب بفصؿ ثكبو، ك ألقاه بعيدا ، 

                                                           

 .96، ص 95آدـ عبد الجبار عبد اهلل بيدار، المرجع السابؽ، ص  - 1
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ىذا ىك . فصنع الجيش صنعو، ك لـ يمبثكا إال قميال حتى بدا الييكؿ ك ظير ليتعبد فيو الييكد
 1."السمـ اإلسالمية اإلنسانية في كافة الحاالت في الحرب كانت أـ في اإلسالـ ك ىذه مبادئو

ك تأسيسا عمى ما سبؽ ، منع اإلسالـ قتؿ غير المقاتمة مف األعداء كاعتبره عدكاف "
منيي عنو، كال يحبو اهلل سبحانو ك تعالى، ك أجاز قتؿ المقاتمة مف األعداء لكجكد العمة 

ك مف ثمة ال يجكز تكجيو األعماؿ العسكرية في اإلسالـ إال األشخاص  المكجبة القتاليـ،
 .القادريف عمى القتاؿ الذيف تـ تخصيصيـ ك تكريسيـ لو

سكاء باشركا القتاؿ بالفعؿ أك لـ يباشركا، بمعنى أف السكاف المدنييف الذيف يتـ إعداميـ 
مخططيف ال يعتبركف مف المقاتميف، لمقتاؿ، ك لـ يباشركه بالفعؿ، ك لـ يككنكا مف المدبريف ك اؿ

ك بالتالي ال يجكز قتاليـ ك يذىب جميكر الفقياء إلى أنو ال يقتؿ غير المقاتؿ، لقكلو تعالی ك 
 .2"قاتمك في سبيؿ اهلل الذيف يقاتمكنكـ كال تعتدكا إف اهلل ال يحب المعتديف 

، ك ىك بيذا " انعك المقاتؿ ىك مف اجتمعت لو الشركط ك األساليب ك انتفت عنو المك"
مرادؼ لممجاىد، كقد استعمؿ الفقياء مصطمح المقاتؿ ك المجاىد عمد تناكليـ حقكؽ الذيف 
يشارككف في النزاعات المسمحة ك أحكاميـ، ك قد سبؽ بياف الفرؽ بيف الجياد ك القتاؿ، ك 

 ، كالمجاىد، ك الغازم: لكنيما يجتمعاف في المعنى المغكم ك ىك المحاربة ك يطمؽ عميو
 .3"، كىي مصطمحات متشابية في المعنىالجندم

 

 
                                                           

نمكشي نكر الديف، القانكف الدكلي اإلنساني ، جامعة محمد خيضر، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، قسـ الحقكؽ   - 1
LMD2014/2015 15، ص. 

.  109ميمكد بف عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .241آدـ عبد الجبار عبد اهلل بيدار، المرجع السابؽ، ص  - 3
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في القانون الدولي اإلنساني  :اثاني

ك يجب أف ال تكجو  كلما كانت الحرب صراع بيف القكات المسمحة لمدكؿ المحاربة،" 
أعماؿ القتاؿ إال ضد األشخاص المحاربيف مف الطرفيف ذك الرعايا المدنييف الذيف ال يحممكف 

ك يقتضي ىذا التفرقة بيف المقاتميف . السالح في كجو العدك ك ال يساىمكف في األعماؿ الحربية
. ك غير المقاتميف مف حيث المعاممة الكاجبة لكؿ فريؽ منيما

:  لواجبة لممقاتمين المعاممة ا - أ

: معاممة المقاتمين أثناء القتال  -

ليس لممقاتميف حؽ قبؿ العدك سكل التزاميـ بمراعاة قكاعد الحرب ك عدـ استخداـ  
الكسائؿ غير المشركعة كفيما عدا ذلؾ لكؿ مف طرفي الحرب أف يقتؿ ك يصيب ما استطاع 

القتاؿ كىك إضعاؼ قكات غريمو ك مف مقاتمي الطرؼ األخر ليتكصؿ إلى تحقيؽ ىدفو مف 
ك يستكم ذلؾ أفراد القكات النظامية ك القكات المتطكعة ك . التغمب عميو ك إخراجو مف المعركة
 .أفراد الشعب القائـ في كجو العدك

ك أما األشخاص الممحقيف بخدمة القكات المقاتمة أك الذيف يقكمكف فييا بميمة خاصة 
ربية ذاتيا، كمكظفي التمكيف ك التكريدات ك مكظفي التمغراؼ دكف أف يشترككا في األعماؿ الح

ك كمراسمي الجرائد الحربييف، فال يجكز مياجمتيـ ك االعتداء عمييـ ألنيـ ليسك مف المقاتميف ك 
غير مصرح ليـ بأف يمجأكا إلى استخداـ السالح إال دفاعا عف أنفسيـ إذا ما بدأىـ أحد 

كذلؾ . في أداء ميمتيـ ألخطار الحرب التي تدكر حكليـ باالعتداء، ك يكفي أنيـ يتعرضكف 
كمف باب أكلى ال يجكز االعتداء أثناء القتاؿ عمى أفراد الييئات الصحية الممحقة بالقكات 
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يقكمكف  المقاتمة مف أطباء كصيادلة ك مساعدييـ، ألنيـ ال يشترككف في القتاؿ مف جية، ك
 .1"بعمؿ إنساني مف جية أخرل

المحارب في مياجمة مقاتمي العدك كقتميـ أك جرحيـ يستمر قائما طالما أنيـ  كحؽ" 
أما إذا ألقكا سالحيـ بتسميميـ أك كقعكا في األسر، أك . حاممي السالح قادريف عمى النضاؿ

غير قادريف عمى االستمرار في القتاؿ بسقكطيـ جرحي أك مرضي أك قتمى في  أصبحكا
نما تترتب عميو قبميـ كاجبات تقضى بيا الميداف، لـ يعد العدك أف يس تمر في اعتدائو عمييـ ، كا 

كاجبات قبؿ األسرل، ككاجبات قبؿ الجرحى . اإلنسانية ك يؤكدىا العرؼ ك تفرضيا المعاىدات
. ك المرضى، ككاجبات قبؿ القتمى

ثـ  كانت اليمجية في العصكر األكلى تدفع الدكؿ المتحاربة إلى قتؿ األسرل،:أسرى الحرب  -
. رؤل بعد ذلؾ االنتفاع بيـ فحؿ االسترقاؽ محؿ القتؿ، ثـ أصبح يمكف اقتداء األسرم بالماؿ
كاستمر التطكر تحت تأثير فكرة اإلنسانية ك الشرؼ حتى انتيى إلى إقرار االكتفاء بحجز 
ك . األسرم أك كضعيـ تحت المراقبة مع العناية بيـ حتى يتقرر اإلفراج عنيـ في نياية الحرب

خضع معاممة أسرل الحرب في الكقت الحالية لمقكاعد التي كضعتيا الئحة الىام لمحرب ت
بشأف معاممة  1949أغسطس سنة  12، كالتفاقية جنيؼ المبرمة في (20-4البرية المكاد

 . األسرم

 

 

 

                                                           

 النظريات ك المبادئ العامة، أشخاص القانكف الدكلي، النطاؽ الدكلي )عمي صادؽ أبك ىيؼ، القانكف الدكلي العاـ  - 1
        2000اإلسكندرية،  ، منشأة التعارؼ باإلسكندرية،(العالقات الدكلية التنظيـ الدكلي المنازعات الدكلية الحرب ك الحياد

 .714 ص
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:  من يأخذون كأسرى حرب -1

ىـ أكال أفراد القكات المقاتمة ك األشخاص الممحقيف بخدمة ىذه القكات دكف أف يشترككا   
في القتاؿ كمكظفي التمكيف ك التكريدات ك التمغراؼ ك غيرىـ ممف يتكلكف أعماؿ الجيكش 

اإلدارية ك المالية، ك يعتبر في حكـ أفراد القكات المقاتمة مف حيث معاممتيـ كأسرل حرب إذا 
يد العدك أفراد القكات المتطكعة كأفراد الشعب القائـ في كجو العدك إذا تكفرت فييـ  كقعكا في

كىـ ثانيا األشخاص الذيف يتبعكف القكات المقاتمة لمقياـ بعمؿ تجارم . الشركط السابؽ بيانيا
يتصؿ بيا أك بميمة خاصة دكف أف يتبعكف القكات المقاتمة لمقياـ بعمؿ تجارم يتصؿ بيا أك 

خاصة دكف أف يعتبركا جزء منيا كبائعي المأككالت ك متعيدم تكريد الجيكش ك مراسمي بميمة 
الصحؼ، ك ىؤالء ليـ الحؽ في أف يعاممكا كأسرل حرب اذا كقعكا في يد العدك ك رأم مف 
المصمحة حجزىـ بشرط أف يككف لدييـ تصريح خاص مف السمطة العسكرية لمقكات التي 

 1."يتبعكنيا 

كىـ ثالثا رئيس دكلة العدك ككزرائيا ك كبار مكظفييا الذيف يتكلكف مياـ رئيسة ليا اتصاؿ  "
. النشاط الحربي ،كذلؾ إذا عثر عمى أحدىـ في ميداف القتاؿ أك في دائرتو

يخضع أسرل الحرب مباشرة لحككمة الدكلة التي كقعكا :المعاممة الواجبة ألسرى الحرب  -2 
ككاف الغرض مف حجز األسرل . ك ليس لألشخاص أك القكة التي قامت بأسرىـ في أسر قكاتيا،

منعيـ مف االستمرار في القتاؿ تكصال إلى إسعاؼ قكات العدك ك ليس تكقيع جزاء عمييـ أك 
الثأر منيـ، كجب أف تتفؽ معاممتيـ مع ىذا الغرض ك ال تتعداه، فيجب عمى الدكلة التي كقعكا 

ا لمبادئ اإلنسانية، ك أف تحمييـ ضد أعماؿ العنؼ أك االمتياف  كأف في أسرىا أف عمميـ كفؽ
ليـ االحتراـ الالـز ألشخاصيـ ك لشرفيـ، كأف تسمح ليـ باالحتفاظ عمى أشيائيـ الخاصة التي 

إنما لمدكلة بجانب ذلؾ أف تتخذ االحتياطات ...تككف معيـ فيما عدا أسمحتيـ ك خيكليـ ك

                                                           

 .715عمی صادؽ أبك ىيؼ، المرجع السابؽ، ص  - 1
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رم كعدـ تمكينيـ مف المحاؽ بالقكات التي كانكا ضمنيا، فميا أف الالزمة لممحافظة عمى األس
معيـ تحت الرقابة أك تعمقيـ في مدينة أك قمعة أك معسكر خاص، لكف ليس ليا تحبسيـ إال 

ىذه الضركرة  لضركرة قصكل تقتضييا سالمة الدكلة ك بشرط أال يستمر الحبس عمى زكاؿ
صص األسرل أك العتقاليـ بعيدة عف منطقة كيجب أف يراعى أف تككف األماكف التي تخ.

 .القتاؿ بعدا كافيا بحيث ال يتعرضكف لخطر

ك يصرؼ .كيراعى في معاممة األسرل مركز كؿ منيـ العسكرم أف يككنكا كذلؾ  
لألسرم مف مختمفة الرتب مرتبات شيرية تتراكح بيف ما يقابؿ فرنكات سكيسرية كخمسة كسبعيف 

 .فرنكا حسب رتبة األسير

كفي حالة . تقـك الحككمة التي تحت يدىا األسرم بمأكاىـ مف مأكؿ ك مسكف ك ممبسك 
عدـ كجكد اتفاؽ خاص بيف المتحاربيف، يجب أف يعامؿ األسرم مف ىذه الناحية عمى قدـ 
المساكاة مع قكات الدكلة التي أسرتيـ، كال يجكز بأم حاؿ أف يقتطع مف غذائيـ شيء عمى 

 .1"يصيبيـ عمكما سبيؿ جزاء تأديبي جماعي 

يجكز لمدكلة تشغيؿ األسرل مع الجنكد دكف الضباط كمف في حكميـ في :تشغيل األسرى -3
إنما . األشغاؿ التي تتفؽ مع درجاتيـ ك مؤىالتيـ، عمى أف تدفع ليـ عف ذلؾ األجر المناسب

 . ال يجكز أف تككف ىذه األشغاؿ مرىقة أك ليا أية عالقة بالعمميات الحربية

يخضع األسرل لمقكانيف ك المكائح ك األكامر المعمكؿ بيا في جيش : الجزاءات و العقوبات -4
الدكلة المحجكزيف فييا ، ك كؿ تمرد مف جانبيـ يبيح تكقيع الجزاءات المناسبة عمييـ، عمى أال 

كيحـر تكقيع عقكبات جسمانية عمى .تتعدل ىذه الجزاءات ما ىك مقرر ألفراد جيكش ىذه الدكلة
سرم كما يحـر حبسيـ في أماكف ال يدخميا ضكء النيار أك استعماؿ القسكة معيـ في أية األ

ك تكقع عمى األسرم الذيف . صكرة أك تطبيؽ عقكبات جماعية عمييـ مف أجؿ أفعاؿ فردية
                                                           

 .716-715عمى صادؽ أبك ىيؼ، المرجع السابؽ، ص ، - 1
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يحاكلكف اليرب ك يقبض عمييـ قبؿ أف يفمحكا في المحاؽ بجيشيـ أك في اجتياز حدكد اإلقميـ 
أما إذا .كات المعادية عقكبات تأديبية، ك يجكز أف يكضعكا تحت مراقبة خاصةالذم تحتمو الؽ

أفمح األسير اليارب في المحاؽ بجيشو ثـ كقع مف جديد في األسر فال يجكز معاقبتو إطالقا 
 . كال يجكز أف يسأؿ زمالء األسير عف ىربو كال أف يكقع عمييـ أم جزاء. عمى فراره األكؿ 

يجكز اإلفراج عف أسرل الحرب بناء عمى كعد منيـ بأال يعكدكا إلى  :اإلفراج تحت شرط -5
كعمى األسير المفرج عنو كذلؾ أف .حمؿ السالح ك بشرط أف يككف قانكف بمدىـ يبيح ليـ ذلؾ 

يراعى الكعد الذم أعطاء لدكلة العدك فال يعكد إلى حمؿ السالح ضدىا، كليس لدكلتو أف تمزمو 
 ك يترتب عمى إخالؿ األسير المفرج عنو تحت شرط بكعكده ك. دهبأداء أم عمؿ يتنافى مع كع

عكدتو إلى حمؿ السالح ضد الدكلة التي بذؿ ليا عيده أك ضد أحد حمفائيا أف يفقد الحؽ في 
أف يعامؿ كأسير حرب، ك ليذه الدكلة إذا ما كقع في يدىا ثانية أف تقدمو لممحاكمة ك تكقع 

 .عميو العقكبة المقررة لفعمو

ال يتـ اإلفراج نيائيا عف األسرل ك إعادتيـ إلى كطنيـ إال بعد انتياء :اإلفراج النهائي -6
 إنما يجكز قبؿ ذلؾ لطرفي الحرب أف يتفقا عمى تبادؿ فريؽ مف األسرل. الحرب ك عقد الصمح

 .1"تصاؿ غير العدائي بيف المتحاربيفعمى ما سنبينو عند الكالـ عمى اال

تقضي اإلنسانية عمى كؿ مف الدكؿ المحاربة بأف تعني بجرحی ك  :الجرحى و المرضي -7
. مرضى العدك الذيف يقعكف في أيدييا عنايتيا بجرحاىا ك مرضاىا الذيف يصابكف في الميداف

كقد كاف قكاد الدكؿ المتحاربة يعمدكف فيما مضى إلى إبراـ اتفاقيات خاصة بمناسبة كؿ حرب 
ؿ مف طرفييا أف يقدـ مف عناية لجرحی ك مرضى الطرؼ ك لمدنيا يتقرر فييا ما يجب عمى ؾ

األخر ، حتى أتيح أخيرا عقد اتفاقية عامة دائمة لتحسيف حالة جرحی ك مرضى الحرب ىي 
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يكليك سنة  27تـ باتفاقية  1906ك المعدلة بمعاىدة سنة  1864اتفاقية جنيؼ المبرمة سنة 
 .1949أغسطس سنة  12كأخيرا باتفاقية  1929

كقد أقرت ىذه االتفاقية مبدأ حماية الجرحى كالمرضى الذيف يصابكف في ميداف القتاؿ ك 
ضركرة العناية بيـ ك رعايتيـ أيا كانت جنسيتيـ، ك فرضت عمى قكات الدكلة التي تسيطر عمى 
ميداف المعركة أف تبحث عنيـ كأف تحمييـ مف أف يككنكا مكضع اعتداء أك معاممة سيئة، كما 

الفريقيف المتحاربيف كمما سمحت بذلؾ ظركؼ القتاؿ أف يتفقا عمى كقفة الكقت فرضت عمى 
كذلؾ فرضت االتفاقية عمى الدكلة التي تضطر . الكافي لنقؿ الجرحى المكجكديف بيف الخطكط

إلى ترؾ جرحاىا أك مرضاىا لمعدك أف تبقى معيـ بقدر ما تسمح بو الظركؼ الحربية، بعضا 
  .كمستمزماتيا الطبية لتساعد بذلؾ عمى العناية بيـ مف أفراد ىيئتيا الصحية

عمى أنو فيما عدا ما يجب ليـ مف الرعاية ك العناية، يعتبر الجرحى ك المرضى الذيف 
يقعكف في أيدم العدك أسرل حرب تنطبؽ عمييـ القكاعد التي أقرىا القانكف الدكلي ليؤالء، إال 

. ممة أخرلإذا اتفقت الدكؿ المحاربة عمى معاممتيـ معا

تتطمب رعاية الجرحى ك المرضى :تتمتع المستشفيات ككحدات اإلسعاؼ بحماية خاصة 
ك العناية بيـ أف تككف األماكف التي يكضعكف فييا ك األشخاص الذيف يتكلكف أمرىـ في مأمف 

ك تنص اتفاقية جنيؼ تطبيقا لذلؾ عمى كجكب حماية . مف االعتداء الحرب كمف ىجمات العدك
الصحية الثابتة، أم المستشفيات، ككحدات اإلسعاؼ المتنقمة مف كؿ اعتداء، كتفرض المنشآت 

 عمى كؿ مف المتحاربيف احتراميا كعدـ التعرض ليا مادامت ال تستخدـ في أعماؿ ضارة
 .1"بالعدك
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تتناكؿ االتفاقية أفراد الييئة الصحية ك رجاؿ اإلسعاؼ مف أطباء كصيادلة ك  كذلؾ
ممرضيف ك غيرىـ مف األشخاص المكمفيف بالعمؿ في المستشفيات أك في كحدات اإلسعاؼ ك 
. تقرر كجكب حمايتيـ ك احتراميـ في كؿ الظركؼ كعدـ اعتبارىـ أسرل إذا كقعكا في يد العدك

كب تمتعيـ بالحماية الخاصة أفراد جمعيات اإلسعاؼ المتطكعيف كيمحؽ بيؤالء مف حيث كج
اإلغاثة جرحى الحرب، بشرط أف تككف ىذه الجمعيات معترؼ بيا مف حككمة الدكلة التي تكجد 

 .فييا ك أف يخضع متطكعكىا لمقكانيف ك المكائح العسكرية

ك المباني ك الكحدات المخصصة لجرحي ك مرضى الحرب شارة مميزة  كتتخذ المنشأت
ليا ىي الصميب األحمر فكؽ سطح أبيض، ك يحمؿ ىذه الشارة األشخاص الذيف يعممكف في 

كتركيا ك غيرىا مف  إنما يحؽ لمدكلة التي تستعمؿ اليالؿ بدؿ الصميب. المنشآت ك الكحدات
ك الشمس كإيراف، أف تستعمؿ ىذه الرمكز کشارة مميزة الدكؿ اإلسالمية، أك التي رمزىا األسد 

كال يجكز استعماؿ الشارة المذككرة لغير ما تقررت لو، ك يترتب عمى . تحؿ محؿ الصميب
استعماؿ الشارة في غير مكضكعيا تكقيع عقكبات شديدة تعيدات الدكؿ المكقعة عمى االتفاقية 

. بأف تقررىا في تشريعاتيا

المحاربة نحك القتمى كاجبات أكليا أف تمنع العبث بأشالئيـ ك سمب ما عمى الدكؿ  :القتمى 
يككف معيـ مف نقكد أك حمي أك أشياء أخرل ذات قيمة ك أف تعمؿ عمى إعادة ىذه األشياء 

 .بقدر المستطاع إلى أسرىـ

ك يسيؿ عمييا ذلؾ الصحيفة المعدنية  كعمييا ثانيا أف تتحقؽ مف شخصية كؿ منيـ،
التي يحمميا الجنكد مثبتة حكؿ أيدييـ ك العالمات األخرل المميزة كرقـ الجندم ك عالمات 

 .الفرقة التابع ليا ك غير ذلؾ
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كعمى كؿ مف الدكؿ المحاربة أف تبعث لألخرل في أسرع كقت بأسماء قتالىا الذيف 
ـ ك شيادة الكفاة الخاصة بيـ ك جميع أشيائيـ عثرت عمييـ ك العناصر المثبتة لشخصيتو

 .1" تي تكجد معيـ أك في ميداف القتاؿاؿ الشخصية

كعمييا أخيرا أف تقـك بدفنيـ بعد تقديـ المراسـ الدينية الكاجبة ليـ، كنكضع مع كؿ قتيؿ  " 
نصؼ الصحيفة المعدنية المثبتة لشخصيتو حتى يسيؿ التعرؼ عميو إذا ما ركی نقؿ أشالء 

قائمة  كيتبادؿ طرفا الحرب بعد انتيائيا بيانات عف قبكر قتمى كؿ منيـ ك. لقتمى بعد الحربا
. بأسماء المدفكنيف فييا

:  المعاممة الواجبة لغير المقاتمين  - ب

ذكرنا فيما تقدـ أف الحرب صراع بيف القكات المقاتمة :امتناع االعتداء عمى غير المقاتمين  -
لكؿ مف طرفييا ك أنو ال يتصؼ بصفة العدك في مكاجية كؿ منيما سكل أفراد ىذه القكات 

 .القادريف عمى القتاؿ، كمف ثـ تجكز مياجمتيـ ك قتميـ ك أخذىـ كأسرم بحسب الماؿ

لقكات المعادية المتقدمة في إقميميـ أما األفراد المدنييف مف رعايا دكلة العدك فال يجكز ؿ
أف تقـك ضدىـ بأم أعماؿ عدائية، كيجب عمييا أف تحتـر حياتيـ ك حرياتيـ مادامكا مف 
جانبيـ يقفكف منيا مكقفا سمبيا كال يأتكف ضدىا عمال مف األعماؿ التي تضر بأفرادىا أك 

 .بمجيكدىا الحربي

فراد المدنييف بأضرار في أشخاصيـ أك إنما ال لـك عمى الدكلة المحاربة إذا أصيب األ
في أمكاليـ نتيجة األعماؿ الحربية القائمة، مادامت ىذه األعماؿ لـ تكجو ضدىـ مباشرة ك لـ 
يتعمد فييا إيذائيـ، كما يحدث عادة أثناء حصار ك ضرب إحدل المدف أك القرل لحمميا عمى 

باعتقاؿ بعض سكاف اإلقميـ ممف ترل  كذلؾ ال لـك عمى الدكلة المحاربة إذا ىي قامت.التسميـ 
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في بقائيـ أحرارا خطرا عمى قكاتيا أك عمى مصالحيا، كما أنو يجكز ليا أف تعتقؿ مف يصادقيا 
.  مف كبار مكظفي دكلة العدك كالكزراء كمف في حكميـ مف أصحاب السمطة

أغسطس سنة  22ىذا كقد أضافت اتفاقية جنيؼ المبرمة في :القواعد الخاصة بحماية المدنيين
لحماية األشخاص المدنييف كقت الحرب أحكاما جديدة في ىذا الصدد بغرض تدعيـ  1949

مادة، كتنشر الحماية المقررة فييا عمى  159كتقع ىذه االتفاقية في .ىذه الحماية ك جعميا فعالة
ذا عمى أفراد القكات المسمحة الذيف ألقكا سالحيـ مجمكعة سكاف الدكؿ المشتبكة في القتاؿ، كؾ

 .1 "أك الذيف أقصكا عف القتاؿ بسبب المرض أك الجراح أك الحجز أك أم سبب آخر

الدكؿ المحاربة التي يككف ىؤالء األشخاص تحت سمطانيا أف تعامميـ معاممة  كتمتـز
إنسانية دكف أم تمييز مجحؼ لسبب األصؿ أك المكف أك العقيدة أك الجنس أك المكلد أك الثركة 

 :كتحـر االتفاقية صراحة ارتكاب أم مف األعماؿ األتية ضدىـ.أك أم اعتبار أخر مماثؿ

 .األشخاص ك سالمتيـ الجسمانية بأية صكرة مف الصكراالعتداء عمى حياة -1 

 .أخذ الرىائف -2 

 .االعتداء عمى كرامة األشخاص أك معاممتيـ معاممة ميددة العتبارىـ -3 

عقكبات عمييـ ك تنفيذىا دكف محاكمات سابقة أماـ محكمة مشكمة تشكيال نظاميا  فرض -4 
 (.13، 3المكاد)ك محاطة بالضمانات القضائية الضركرية التي تقررىا الشعكب المتمدينة 

ك زيادة في حماية المدنييف مف أىكاؿ الحرب المباشرة، تقرر أف ينشئ كؿ مف 
األقاليـ التي يحتميا إذا دعت الحاجة، مناطؽ صحية  المحاربيف في نطاؽ إقميمو، ككذا في

كمناطؽ أمف تأكم،خالؼ المرضى ك الجرحى، العجزة ز المسنيف أك األطفاؿ دكف الخامسة 
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كما يجكز باتفاؽ طرفي الحرب . عشر ك النساء الحكامؿ ك األميات ك األطفاؿ دكف السابعة
المدنييف الذيف ال يساىمكف في  إنشاء مناطؽ محايدة تأكم خالؼ مف ذكركا كؿ األشخاص

كيخطر كؿ مف طرفي الحرب األخر . أعماؿ القتاؿ أك في أية عمميات ليا صفة عسكرية
بمكاقع المناطؽ الخاصة بو ليتمكف مف مراعاة عدـ إصابتيا مف جراء األعماؿ العسكرية المكاد 

 .1 "(بعدىا كما 14

. مفهوم النزاع المسمح: الثاني المطمب

تثير النزاعات المسمحة الكثير مف المشكالت التي تزيد مف تعقيد األكضاع كتجعؿ  قد 
مف قضية حماية المدنييف شاقة ك صعبة، ك ذلؾ بسبب صعكبة التفرقة بيف النزاع المسمح 

 .الدكلي ك النزاع المسمح الداخمي، كنتعرض فيما يمي إلى تعريؼ النزاعات المسمحة ثـ تصنيفيا

  تعريف النزاع المسمح: األول الفرع 

تتـ معالجة ىذا المطمب في فرعيف يخص أحدىما النزاع في الشريعة اإلسالمية ك  
 .ثانييما النزاع في القانكف الدكلي اإلنساني

النزاع المسمح في الشريعة اإلسالمية  : أوال

ك الكؼ  مصدر نازع ينازع منازعة، بمعنى الجذب، السمب، ك القمع ،: النزاع في المغة  - 
كنظرا لحداثة مصطمح النزاع المسمح فإف فقياء الشريعة اإلسالمية . عف الشيء ك الخصكمة

فالجياد : بمفيكمو الكاسع ك ىذا ما تـ تكضيحو كما ىك مبيف أدناه( الجياد)استخدمكا مصطمح 
( دجو)مصدر الفعؿ رباعي جاىد، عمى كزف فعاؿ بمعنى المفاعمة ك الفعؿ الثالثي لمكممة : لغة

أجيد جيدؾ في األمر ، أم أبمغ غايتؾ، ك جيد دابتو ك أجيدىا إذا : مف الجيد بالفتح، تقكؿ
حصؿ عمييا في السير فكؽ طاقتيا ك الجيد ىنا بمعنى المشقة، أك مف الجيد بالضـ بمعنى 
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محاربة  قاتمة، ك الجياد: جاىد العدك مجاىدة ك جيادا: الطاقة ك جاء بمعنى القتاؿ، يقاؿ
ء ك ىك المبالغة ك إستفراغ ما في الكسع ك الطاقة مف قكؿ أك فعؿ أك ما أطاؽ مف األعدا

شيء، ك الجياد ك المجاىدة إستفراغ الكسع في مدافعة العدك، كىك ثالثة أضرب مجاىدة العدك 
.  الظاىر

يككف ضد عدك محؿ أكباغ يريد التسمط بقكة العسكرية عمى المسمميف ك األمنييف  :الجهاد
جياد دفاعا عمى النفس حماية األكطاف ك إلى جانب الجياد بمفيكمو الكاسع يعرؼ فيككف اؿ

 1اإلسالـ أسمكبا أخرا يتالءـ مع طبيعة نكع ىذا النزاع کالكساطة ك اإلصالح في فؾ النزاع أك
وان طائفتان من المؤمنين اقتتموا فأصمحوا بينهما فإن } مقاكمة االستبداد بيف المسمميف لقكلو تعالی"

بغت إحداهما عمى األخرى فقاتموا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهلل ، فإن فاءت فأصمحوا بينهما بالعدل و 
 (. 9: الحجرات" ){أقسطوا إن اهلل يحب المقسطين

رب المقدسة أك ال تعني بصكرة تمقائية الح" الجياد " ال بأس مف التذكير بأف لفظ 
الحرب الدفاعية، مع العمـ بأف الجياد كحرب مقدسة أك دفاعية يخضع لجممة مف الشركط 

حددىا اإلسالـ، كلتكضيح الفرؽ بيف الجياد أك القتاؿ بالمفيـك الحربي، كبيف الجياد بمفيـك 
 .الجيد بذؿ

ك ىي ( الحرب المقدسة)غالبا ما تترجـ لفظة جياد بمعنى :مدلول لفظة جهاد في اإلسالم  -1
 .ترجمة غير دقيقة مما جعؿ غير المسمميف يسيئكف فيـ مدلكليا ك ينبغي اإلشارة 

ك . مشتقة لغكيا مف لفظو جيد بمعنى الجيد المبذكؿ" جياد"بادئ ذم بدء إلى أف لفظة " 
 بخصكص لفظة جياد بالمفيـك اإلسالمي ك باألحرل مف كجية نظر دينية محضة، يحدد

| عمماء الشريعة عدة أشكاؿ مف الجيد الذم يعتبرىا اإلسالـ جيادا حيث يعرفكف الجياد بأنو 
مجمكعة األفعاؿ كاألقكاؿ التي ال تنجـ عنيا أضرار عمى األبرياء، كاألمر بالمعركؼ كالنيي 
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ك يرل الفقيو الفيمسكؼ ك قاضي قرطبة باألندلس، الكليد محمد بف أحمد، المشيكر . عف المنكر
، يرل أف المجياد أربعة أكجو Averroesم العالـ العربي باسـ ابف راشد، ك يسميو الغربيكف ؼ
كمف المعمـك أف تشريع ( السالح)جياد القمب، جياد المساف، ك جياد اليد، ك جياد السيؼ : ىي

كمف جاىد فإنما يجاىد لنفسو " اهلل لمجياد رخصة منحت لإلنساف لمذكد عف نفسو لقكلو تعالى 
             مف عمؿ صالحا فمنفسو' ك كذالؾ لقكلو تعالى ( 06العنكبكت " )اهلل الغني عف العالميف إف
 .1"باب التعطش إلراقة دماء البشريةفالجياد يدخؿ في باب العمؿ الصالح ك ليس في (.  46)

في  -ك كميا مصطمحات تدخؿ في نطاؽ الجياد  -ك يميز اإلسالـ بيف القتؿ ك القتاؿ "
": الحرب الدفاع عف النفس

 «قاتمكا في سبيؿ اهلل الذيف يقاتمكنكـ كال تعتدكا إف اهلل ال يحب المعتديف ك »:لقكلو تعالى 
 .(190:البقرة)

فمف اعتدل عميكـ فاعتدكا عميو بمثؿ ما اعتدل عميكـ ك اتقكا اهلل كاعممكا أف اهلل مع المتقيف » 
 (194:البقرة) «

. 2(36:التكبة) «ك قاتمكا المشركيف كافة كما يقاتمكنكـ كافة كاعممكا أف اهلل مع المتقيف»

ستجدكف أخريف يريدكف أف يأمنككـ ك يأمنكا قكميـ كؿ ما ردكا إلى الفتنة أركسكا فييا 
( كجدتمكىـ)فإف لـ يعتزلككـ ك يمقكا إليكـ السمـ ك يكفكا أيدييـ فخذكىـ كاقتمكىـ حيث تقفتمكىـ 

(.  91:النساء". )أكلئكـ جعمنا لكـ عمييـ سمطانا مبينا  ك
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مقاتمة الظالـ المعتدم الذم  "فاقتمكىـ حيث ثقفتمكىـ " فاهلل تعالى أمر في ىذه اآلية األخيرة  -
لـ يكؼ يده عف قتاؿ المسمميف في أم مكقع كاف ك تحت أم ظرؼ كاف كاقتمكىـ حيث 

كال تقاتمكىـ  -قاعدة فرؽ تسد -ثقفتمكىـ ك أخرجكىـ مف حيث أخرجككـ ك الفتنة أشد مف القتؿ 
فإف ( 191)افريف عند المسجد الحراـ حتى يقاتمككـ فيو ك إف قاتمككـ فقتمكىـ كذلؾ جزاء الؾ

ك قاتمكىـ حتى ال تككف فتنة ك يككف الديف اهلل فإف انتيكا ال ( 192)انتيكا إف اهلل غفكر رحيـ 
 النساء" )فإف تكلكا فخذكىـ كاقتمكىـ حيث كجدتمكىـ( البقرة(". )193)عدكاف إال عمى الظالميف 

 89 .)

القتؿ )ذا النكع مف الحرب فالحث في االستمرار في القتؿ ىذا النكع مف المجرميف في ق  
، أم الجياد متكقفا عمى عدـ كؼ أيدييـ عف قتاؿ المسمميف ألنو مف جانب يطمبكف (ك القتاؿ

األمف مف قكميـ ك في نفس الكقت ينقمبكف إلى الفتنة ك القتاؿ، فمـ يعتزلكا المسمميف ك يترككىـ 
لييـ أينما كاف مقاميـ أمرا كشأنيـ في أمف ك سالـ مما تصبح الحجة في قتميـ كقتاليـ حجة ع

مشركعا ك يصبح سمطاف المتابعة حؽ عمى الدكلة اإلسالمية عمى ىذا النكع مف المعتديف 
 .المجرميف

بما يؤكد بأف اإلسالـ بيذه الدقة في تنظيـ الحرب أنو انتصر عمى السيؼ كلـ ينتصر " 
(. 61:األنفاؿ) «ك إف جنحكا لمسمـ فأجنح ليا ك تككؿ عمى اهلل إنو ىك السميع العميـ »بالسيؼ 

كدليمو كذلؾ منع األساليب اليمجية ك التمذذ بإيذاء الناس عف طريؽ تدمير ك تخريب األرض 
كال تفسدكا في األرض بعد  » :بما فييا ك عمييا ميما كاف الكضع في حالة الحرب أك السمـ 

 .1 (56األعراؼ) «إف رحمت اهلل قريب مف المحسنيف دعكه خكفا كطمعاإصالحيا كا

إف اهلل ال يضيع أجر  »:كىذه أحد أبكاب الرحمة ك التسامح في النظاـ اإلسالمي " 
يا أييا  »،(16:النحؿ" )، إف اهلل مع الذيف اتقكا ك الذيف ىـ محسنيف (28:التكبة) «المحسنيف
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، كما أركع ىاتيف ( 153:البقرة) «الذيف آمنكا استعينكا بالصبر ك الصالة إف اهلل مع الصابريف 
ىؿ جزاء  »، " التقي"اآليتيف المتيف سكا فييـ اهلل عز كجؿ أنو مع المحسف كما ىك مع الصابر 

هلل ، كاقتراف اإلحساف مع الصبر تعد مف أبكاب رحمة ا(60:الرحماف ) «اإلحساف إال اإلحساف
عمى اإلنسانية جمعاء لالستفادة منيما في حالة ىيجاف النفس ك كبح جماحيا باف ال  الكاسعة

. تتجرد مف إنسانيتيا في حالة الحرب ميما كانت سخكنتو

ك بأف ال تتجرد في تعامميا مع األسير في حالة الحرب ك اعتباره كالمسكيف ك اليتيـ  »
بأف ال حكلو كال قكة لو فيما آؿ إليو كضعو سكل التسابؽ إلى كسب األجر في معاممتيـ، ك 

، ك ما أركع ىذه القكاعد (08:اإلنساف" )يطعمكف الطعاـ في حبو مسكينا ك يتيما ك أسيرا 
م يزخر بيا اإلسالـ في حالة الحرب أك السمـ، تمؾ القكاعد التي لـ تخرج اتفاقية اإلنسانية الت

 .1«جنيؼ عف محتكاىا 

 النزاع المسمح في القانون الدولي اإلنساني:  اثاني

فالحرب التي شنيا التحالؼ األمريكي  يمكننا بداية إعطاء مثال عف نزاع مسمح دكلي،"  
بحجة تدمير األسمحة ذات الدمار الشامؿ، النزاع بيف  2002البريطاني عمى العراؽ في العالـ 

الحرب التي شنيا العراؽ عمى الككيت  -الحرب بيف العراؽ ك ايراف -األرجنتيف ك شيمي
. كميا نزاعات مسمحة دكلية-1990

بأنو الخالؼ الذم يتخذ طابع الخالؼ ناشئ بيف دكلتيف يعرؼ النزاع الدكلي المسمح " 
مف شأنو أف يقضي إلى تدخؿ مف جانب أفراد القكات المسمحة حتى ك إف أنكر أحد الطرفيف 

كجكد حالة حرب، فالعنصر األساسي في ىذا النزاع ىك مشاركة سمطة الدكلة فييا محاربيف مف 
دد الضحايا، كال تقنية األسمحة أك التنظيـ القكات المسمحة كال ييـ مدة بقاء النزاع أك ع
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ك  1949ك ينطبؽ ىذا النكع مف النزاع المسمح اتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ . العسكرم
. ك قكاعد الىام ك غير ذلؾ مف المبادئ القانكنية 1977البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ 

التي تتعمؽ بما  1949ـ ك ينطبؽ عمى ىذا النكع مف النزاع اتفاقيات جنيؼ األربعة لعا
: يمي

 .الجرحى ك المرضى في الميداف -1

 .الغرقی -2

 أسرل الحرب -3 

. 1977البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ (. تحت االحتالؿ)األشخاص المدنييف -4

 (.مادامت غير قابمة لالنتقاص ك لـ تعمف حالة طكارم) أحكاـ حقكؽ اإلنساف األخرل   -

تضمنت مجمكعة مف المبادئ 1949المشتركة في اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  3 المادة -
إال أف ىذه المادة جاءت  -. األساسية التي يجب أف تطبؽ في أثناء النزاعات المسمحة الدكلية

نزاع مسمح غير دكلي " پمي عامة ك تفتقر إلى تعريؼ ىذا النكع مف النزاعات، حيث كرد فييا ما
 .1" دل الدكؿ المتعاقدةيقع عمى أرض إح

في مادتيا الثانية المشتركة النزاعات  1949حددت اتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ "
تنطبؽ ىذه االتفاقية في حالة الحرب المعمنة أك أم اشتباؾ مسمح " المسمحة الدكلية بما يأتي 

أحد بحالة أخر ينشب بيف طرفيف أك أكثر مف األطراؼ السامية المتعاقدة، حتى لك لـ يعترؼ 
تنطبؽ االتفاقية أيضا في جميع حاالت االحتالؿ الجزئي أك الكمي إلقميـ أحد األطراؼ . الحرب

". السامية المتعاقدة، حتى لك لـ يكاجو ىذا االحتالؿ مقاكمة مسمحة 
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 ك عمى ىذا فإف أم نزاع مسمح يعد دكليا إذا كاف بيف دكلتيف أك أكثر، ك كذلؾ الحاؿ"
 1"سكاء كاجو المقاكمة أـ لـ يكاجو لالحتالؿ، أيا كانت مدتو،بالنسبة 

| الخاصة بحماية  1977كجاء البركتكككؿ اإلضافي األكؿ إلى اتفاقيات جنيؼ لعاـ "
ضحايا المنازعات المسمحة الدكلية فكسع مفيـك ىذا المصطمح في فقرتنا الرابعة ك نص عمى 

السابقة، المنازعات المسمحة التي تناضؿ بيا أنو تتضمف األكضاع المشار إلييا في الفقرة 
الشعكب ضد التسمط االستعمارم ك االحتالؿ األجنبي ك ضد األنظمة العنصرية، ك ذلؾ في 

ممارستيا لحؽ الشعكب في تقرير مصيرىا، كما کرسة ميثاؽ األمـ المتحدة ك اإلعالف المتعمؽ 
تعاكف بيف الدكؿ طبقا لميثاؽ األمـ بمبادئ القانكف الدكلي الخاصة بالعالقات الدكلية ك اؿ

المتحدة، ك بيذا ع النزاعات التي تقكدىا حركات التحرير الكطنية ضد االستعمار ك السيطرة 
األجنبية أك االحتالؿ األجنبي أك الكيانات ك األنظمة العنصرية، ضمف المنازعات المسمحة 

كب المستعمرة إلدراجيا ضمف النزاعات الدكلية، ك كاف ذلؾ ثمرة الجيكد الكبيرة التي بذلتيا الشع
 .2"المسمحة الدكلية أثناء المؤتمر الدبمكماسي الذم أنتج الصؾ المذككر 

كقد اختصر الدليؿ العممي لمبرلمانييف العرب تعريفيا بالنص عمى أنيا ىي التي تشبؾ " 
ستعمارية أك فييا دكلتاف أك أكثر باألسمحة، ك تمؾ التي تكافح فييا الشعكب ضد السيطرة اال

كتخضع ىذه النزاعات لعدد كبير مف . االحتالؿ األجنبي، أك ضد جرائـ التمييز العنصرم 
المنصكص عمييا في اتفاقيات جنيؼ األربع ك البركتكككؿ اإلضافي   القكاعد بما فييا تمؾ

. األكؿ
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ك مما ينبغي اإلشارة إليو أف ىناؾ نكعا أخر مف النزاعات يطمؽ عمييا النزاعات 
لمسمحة غير الدكلية، كىي تشمؿ النزاعات الداخمية ك التي ال تتسـ بطابع دكلي، كقد مر ىذا ا

كبعده، أما ما قبؿ عاـ  1949قبؿ عاـ : في القانكف الدكلي اإلنساني بمرحمتيف ميمتيف، ىما
فمـ تكف القكاعد التي نظمت الحركب تناكلت مسألة النزاعات المسمحة الداخمية  1949

شؤكنا داخمية محضة تعالج كفقا 1949لكاسع، بؿ بقيت ىذه الحاالت حتى عاـ بمفيكميا ا
األنظمة ك القكانيف الداخمية، كلـ تكف قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني تعني بيذا النكع مف 
النزاعات المسمحة إال في حالة كاحدة ك ىي اعتراؼ تمؾ الحككمات بالمتمرديف أك الثكار 

عكف بمكجب ىذا االعتراؼ ببعض الحقكؽ في مكاجية حككماتيـ، ك ظؿ كمحاربيف، فكانكا يتمت
عندما تـ كضع اتفاقيات جنيؼ األربع، فقد كضع فييا نص  1949األمر كذلؾ حتى عاـ 

مشترؾ ىك المادة الثالثة التي تضمنت إمكانية تطبيؽ الحد األدنى مف قكاعد القانكف الدكلي 
المسمحة الداخمية، كقد أثارت ىذه جدال كاسعا لككنيا  الخاص بالنزاعات الدكلية عمى النزاعات

تتعمؽ بشأف داخمي مما ينبغي معو مراعاة مصالح الدكؿ بتطبيؽ تمؾ القكاعد في حاالت محددة 
ك ذلؾ لقطع الطريؽ أماـ المجرميف الذيف يريدكف استغالؿ ىذه المادة، ك لذلؾ عد مف قبؿ 

كاـ المادة لتحديده شركط عدة في المؤتمر النزاع المسمح الداخمي الذم يطبؽ عميو أح
 الدبمكماسي بجنيؼ، ك لكف كاضعي ىذه االتفاقيات ابتعدكا عف كضع ىذه الشركط ضمف المادة

 . 1"الثالثة ىذه
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 تصنيف النزاعات المسمحة: الثانيالفرع 

المسمحة الدكلية بحيث يكجد نزاعات مسمحة  تعالج في ىذا المطمب تقسيـ النزاعات   
(. داخمية)دكلية ك أخرل نزاعات مسمحة غير دكلية 

 تعريف  النزاعات  المسمحة الدولية  

في  الدكلية  يكجد تعريؼ محدد لمصطمح النزاعات المسمحة كقاعدة عامة اال  
الدكلي إلى القكؿ بأف النزاع المسمح ىك تدخؿ القكة المسمحة  الدكلية كلذلؾ ذىب الفقة االتفاقيات

غير مشركع  لدكلة ضد دكلة أخرل كبصرؼ النظر عما إذا كاف ىذا اليجـك المسمح مشركعا أك
، عمى حيف ذىب البعض اآلخر إلى أنو اؿ يكجد تعريؼ محدد دكليا لمنزاع المسمح كذلؾ نظرا 

،  مختمفة بعض الشيئ ك أم نزاع مسمح عديدة  ألف الظركؼ التي قد تشكؿ أك اؿ تشكؿ
إذا كاف الحدث يشكؿ نزاع تشير إلى ما  كلتقييـ ذلؾ يجب الرجكع إلى كقائع الحالة كعادة ما 

 اال مسمح أـ

النزاعات المسمحة الدولية  : أوال

تعرؼ النزاعات المسمحة الدكلية بأنيا تمؾ التي تشتبؾ فييا دكلتاف أك اكثر باألسمحة  
كتمؾ التي تكافح فييا الشعكب ضد السيطرة االستعمارية أك االحتالؿ األجنبي أك ضد جرائـ 

التمييز العنصرم كتخضع ىذه النزاعات لعدد كبير مف القكاعد بما فييا تمؾ المنصكص عمييا 
كفيما يتعمؽ بسرياف القانكف الدكلي  في اتفاقيات جنيؼ األربع كالبركتكككؿ اإلضافي األكؿ

كاف يسمى قانكف  1949ني عمى النزاعات المسمحة الدكلية يالحظ عميو انو قبؿ عاـ اإلنسا
الحرب كيسرم فقط عمى حاالت الحركب المعمنة كالتي نظمتيا كبينت أحكاميا اتفاقية الىام 

في اتفاقية الىام الثالثة الخاصة ببدء  1907التي أعيد النص عمييا عاـ  1899لعاـ 
تعترؼ جميع الدكؿ المتعاقدة بعدـ جكاز بدء "منيا عمى  1/نصت ـالعمميات العدائية حيث 

العمميات العدائية دكف إنذار مسبؽ كصريح ، إما في شكؿ إعالف حرب مع بياف لألسباب ، أك 
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كىك يعني أف سرياف القانكف الذم كاف ييتـ بتنظيـ " إنذار أخير مع إعالف مشركط لمحرب
الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقيات باف تسبؽ حربيا بإنذار األعماؿ العدائية كاف مشركطا بقياـ 

عمى شكؿ إعالف تبيف فيو أسباب الحرب ، أك بشكؿ إنذار يتضمف إعطاء ميمة أخيرة لمطرؼ 
  . 1األخر مع إعالف مشركط لمحرب

، إف الدكؿ باشرت  1907كقد أظيرت التجارب السابقة كالالحقة التفاقية الىام لعاـ  
ركب دكف أف تعمف عنيا مسبقا إما مخالفة منيا التفاقية الىام نفسيا ، أك ألنيا العديد مف الح

باشرت ىذه الحركب مع دكؿ ليست أطرافان في اتفاقيات الىام كمف ضمنيا اتفاقية الىام 
الثالثة ، التي كانت تنص عمى أف ىذه االتفاقية تسرم فقط عمى حاالت الحرب المعمنة بيف 

ف اإلعالف عف بدء الحرب بيف الدكؿ األطراؼ في االتفاقية كبيف الدكؿ أطرافيا ، مما يعني إ
غير األطراؼ فييا ، لـ يكف ممزما ، لذلؾ كانت أغمبية الحركب تبدأ دكف إعالف مسبقا عنيا ، 

نظران إلى أف عدد الدكؿ األطراؼ فييا كاف محددا كعميو خرج عدد مف النزاعات المسمحة 
عمى  1949ف الدكؿ مف نطاؽ قانكف الحرب الذم كاف نافذا قبؿ عاـ الدكلية التي كانت تقـك بي

الرغـ مف أف غالبيتيا تكافرت فييا سمات الحرب إال إنيا بكشرت دكف إنذار مسبؽ ، كما أف 

                                                           
 .13، مصدر سابؽ ، ص" احتراـ القانكف الدكلي اإلنساني ككفالة احترامو "نظر مطبكع االتحاد البرلماني الدكلي  - 1

2- See: 
- Rene Provost ،int. human right law and humanitarian law ،Cambridge university prss ،1999 ،
P. 245. 
- Jean Pictet ،Geneva convention relative to the treatment of prisoners of war ،int. committee 
of red cross ،Geneva ،1960 ،P.19–23. 

 .54، مصدر سابؽ ، ص 3ك جيرىار فاف غالف ، ج -
. 32عامر الزمالي ، مصدر سابؽ ، ص. ك د -

3- See: Rene Provost ،Op. Cit. ،P. 256. 
 .1977مف بركتكككؿ جنيؼ األكؿ لعاـ  96/ـ( 1)انظر ؼ  -4

5- See: Rene Provost ،Op. Cit. ،P. 256-257. 
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بعض الدكؿ لـ تكف تعترؼ بكجكد حالة حرب قائمة بينيا كبيف غيرىا حتى تبعد تطبيؽ أحكاـ 
في النزاع الصيني   1932–1931قانكف الحػرب عمييا ، ففي عاـ 

الياباني عمى الرغـ مف أف القتاؿ بينيما كاف كاسع النطاؽ ، إال أف الجانباف أنكرا قياـ حالة  –
كالىام لعاـ  1925حرب بينيما ، كلـ تعتبر كؿ مف الصيف كالياباف إف اتفاقيات جنيؼ لعاـ 

الحاجة إلى إعادة النظر في ىذه ، كلذلؾ أظيرت ( الالحرب)قابمة لمتطبيؽ عمى حالة  1907
نصكص االتفاقيات التي كانت قائمة لتنظيـ حاالت الحركب ، كتـ طرح الحاجة إلى ذلؾ عاـ 

 .1خالؿ المؤتمر الخامس عشر الذم عقدتو المجنة الدكلية لمصميب األحمر 1938

كتـ بالفعؿ بعد الجيكد التي بذلت العادة النظر في قكانيف الحرب ، كضع نصكص   
،  1925ة تكسع مف نطاؽ الحركب التي تسرم عمييا قكاعد الىام كقكاعد جنيؼ لعاـ جديد

المشتركة ليذه  2/بعد كضع اتفاقيات جنيؼ األربع كضع نص فييا ىك نص ـ 1949ففي عاـ 
االتفاقيات ، ليشمؿ سرياف ىذه االتفاقيات حاالت الحركب المعمنة كاالشتباكات المسمحة أيا 

األطراؼ فييا ال يعترؼ بقياـ حالة الحرب كبذلؾ قطع نص ىذه المادة  كانت حتى إف كاف أحد
الطريؽ عمى الدكؿ لمتمسؾ بالذرائع كاالدعاءات التي قد تضعيا ىذه الدكؿ ال جؿ التممص مف 
أداء التزاماتيا فمـ يعد ىناؾ أية حاجة إلى أم إعالف رسمي لمحرب أك االعتراؼ بحالة الحرب 

تفاقيات بؿ إف حصكؿ األعماؿ العدائية أيان كانت كافية بذاتيا لسرياف حتى يبدأ سرياف ىذه اال
قانكف الحرب الذم سمي بعدىا بالقانكف الدكلي اإلنساني نظران إلى أنو لـ يعد قاصرا عمى 
الحركب بمعناىا التقميدم الذم كاف كاردا في اتفاقيات الىام ، بؿ بات يشمؿ كؿ أنكاع 

كسيسرم عمى النزاعات المسمحة الدكلية سكاء كانت األطراؼ النزاعات المسمحة الدكلية ، 
المتحاربة كميا طرفا في االتفاقيات أـ ال فااللتزاـ يبقى قائما في مكاجية الدكؿ األطراؼ تجاه 
عددىا أيا كاف ، كبذلؾ تالقت اتفاقيات جنيؼ األربع اآلثار التي كانت ترتبيا اتفاقيات الىام 
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عض الشركط الشكمية سببا لعدـ االلتزاـ كذريعة تتمسؾ بيا الدكؿ فمـ يعد غياب ب 1907لعاـ 
 1لعدـ تنفيذ التزاماتيا التي يفرضيا عمييا قانكف تنظيـ كادارة العمميات العدائية

التي غطت بأحكاميا كؿ أنكاع النزاعات  1949كلـ يتكقؼ األمر عند اتفاقيات   
قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني في عاـ المسمحة الدكلية ، فقد تـ إضافة نصكص جديدة إلى 

تجعؿ مف ىذا القانكف يسرم بكامؿ قكاعده عمى نكع جديد مف النزاعات المسمحة كىي  1977
النزاعات المسمحة التي تقكدىا حركات التحرير الكطنية ضد االستعمار كالسيطرة األجنبية كضد 

تضمف بركتكككؿ جنيؼ األكؿ لعاـ  االحتالؿ األجنبي أك ضد الكيانات كاألنظمة العنصرية فقد
الممحؽ باتفاقيات جنيؼ األربع نصا يدرج بمكجبو ىذا النكع مف النزاعات ضمف فترة  1977

إال انو يحدد باف النزاعات المقصكدة بيذه المادة ىي  ؼ  1/النزاعات المسمحة ، كىك نص ـ
عمار االحتالؿ األجنبي ، حصرا النزاعات التي يقكدىا الشعب بالحركات التي يشكميا ضد االست

كاألنظمة كالكيانات التي تقـك عمى سياسة التمييز العنصرم بحيث أف يشمؿ النزاعات المسمحة 
التي قد تقـك بيا الشعكب ضد األنظمة القمعية أك تمؾ التي تستيدؼ تقسيـ دكلة ما كالتي تقـك 

ؼ   1/عمى أسس اجتماعية أك سياسية فيذه الحاالت ال تدخؿ ضمف نطاؽ ـ

ثـ بيف البركتكككؿ في نص آخر كيؼ يجرم تنفيذ أحكاـ االتفاقيات التي يكمميا مف  
جانب األطراؼ المعنية ، فبالنسبة إلى الدكلة التي تكاجو نزاعا مسمحا مف ىذا النكع تمتـز 

باحتراـ أحكاـ ىذا البركتكككؿ كاالتفاقيات األخرل ذات العالقة في قتاليا مع حركات التحرير 
منو عمى  96/ـ ( 2)أما بالنسبة إلى حركات التحرير الكطنية فقد نص في ؼ  (. 4)نيةالكط

انو يجكز لمسمطة الممثمة لشعب مشتبؾ مع طرؼ ساـ ثاف متعاقد في نزاع مسمح مف الطابع 
أف تتعيد بتطبيؽ االتفاقيات كىذا الممحؽ أك البركتكككؿ كيككف  1/ـ( 4)المشار إليو في ؼ 

ف آثاره في مكاجية ىذه السمطة حيث تدخؿ االتفاقيات كىذا الممحؽ حيز التنفيذ لمثؿ ىذا اإلعال
بالنسبة إلى السمطة المذككرة بكصفيا طرفا في النزاع كذلؾ بأثر فكرم ، كتمارس السمطة 
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المذككرة الحقكؽ ذاتيا كتتحمؿ االلتزامات عينيا التي تمنح أك تفرض عمى طرؼ ساـ متعاقد 
كتكككؿ االكؿ كما تمـز ىذه االتفاقيات كالبركتكككؿ أطراؼ النزاع جميعا في االتفاقيات كالبر

عمى حد سكاء ، كىنا أثيرت عدة مسائؿ تتعمؽ بالسمطة التي تمثؿ الشعب في أثناء كضع ىذه 
المادة ، كتتعمؽ بالسمات التي ينبغي أف تتكافر في ىذه السمطة ، فقد اقترحت بعض الدكؿ 

، مسيطرة عمى جزء مف  96/ـ( 3)م تمثؿ الشعب كالمبينة في ؼ ضركرة أف تككف السمطة الت
إقميـ الدكلة ، إال إف ىذا االقتراح تـ رفضو ألسباب أف حركات تحرير الكطنية قد تعتمد أسمكب 
الحركة كالتنقؿ الدائـ ككسيمة تراىا فعالة اكثر لمقاتمة العدد كيحقؽ فائدة تكتيكية اكثر مما لك 

دد ىذا إلى جانب ، أف ىناؾ العديد مف حركات التحرير الكطنية التي كانت مرتبطة بمكاف مح
عدت ممثمة لمشعب بالرغـ مف عدـ استقرارىا في مكاف محدد ، كما أف قياـ ىذه الحركات 
بالقتاؿ المسمح ، يستند إلى ما لمشعكب مف حؽ في تقرير المصير كىكذا تشتؽ حركات 

كما . طرة عمى األراضي كانما مف تمثيميا لمشعبالتحرير كضعيا ، كليس األمر الكاقع السي
اقترحت بعض الدكؿ أف يككف اعتراؼ بيذه الحركات مف قبؿ المنظمات اإلقميمية التي تدكر 

عمى حركات التحرير 1 ىذه النزاعات ضمف نطاؽ اختصاصيا اإلقميمي بحيث يتـ تطبيؽ
قتراح رفض ألسباب كىي إذا الكطنية التي تعترؼ بيا منظمة حككمية إقميمية إال أف ىذا اال

كاف االعتراؼ بالحركات ىذه يتالءـ في حالة كجدت منظمات إقميمية في األماكف التي تدكر 
فييا نزاعات مسمحة مف ىكذا نكع إال إنيا ال تتالءـ مع حقيقة أف ىناؾ مناطؽ عديدة في العالـ 

منظمة إقميمية تعترؼ أك لـ يتـ تغطيتيا مف قبؿ ىذه المنظمات فال يكجد عمى سبيؿ المثاؿ 
تمنح االعتراؼ بحركة فريتميف التي تقاتؿ في تيمكر الشرقية ، كبسبب مف ذلؾ تـ كضع النص 
دكف اإلشارة إلى شرط االعتراؼ مف جانب منظمة إقميمية ، بؿ يجب فقط أف تتكافر في ىذه 

نساني حتى إف لـ الحركات قيادة مسؤكلة فييا نظاـ داخمي تستطيع أف تنفذ القانكف الدكلي اإل
 يعترؼ بيا الطرؼ األخر في النزاع المسمح
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 غير مسمح  الدوليالنزاع : اثاني

القانكف الدكلي ميتما بالنزاعات المسمحة الداخمية عمى اعتبار أنيا تتعمؽ بالسيادة "   
.  كشكؿ ىذا النص ثكرة قانكنية، فاألكؿ مرة تتقدـ حماية األفراد عمى سيادة الدكؿ( الكطنية

يتميز ىذا النكع مف النزاعات بمكاجيات تقع بيف القكات النظامية في دكلة ما مع قكات 
أم أف يككف أحد أطرافيا أك طرفييا ليس دكلة بالمعنى القانكني لمقانكف ... منشقة أك متمردة

المشتركة يقابميا بعض الضعؼ إذ أف عدـ تعريفيا لمنزاع المسمح  3إف أىمية المادة .الدكلي 
المادة ترؾ فراغا كبيرا عممت عمى ممئو الدكلة الطرؼ في النزاع مف خالؿ إنكار كجكد  مكضكع

. نزاع مسمح داخمي لمتيرب مف تطبيؽ القانكف

ىناؾ عدة طرؽ مختمفة التعريؼ، نكع النزاع المذككر أعاله تستخدـ فييا المصطمحات 
    ".داخؿ إقميـ دكلة منفردة" ، في"داخؿ دكلة في إقميـ أحد األطراؼ السامية المتعاقدة:" التالية

ك في قضية ماراديناج، " دكلة"مف غيرىا ( مثؿ دكلة منفردة) ك يبدك بعضيا أكثر تقيدا     
أكضحت الدائرة االبتدائية لممحكمة الجنائية الدكلية ليكغسالفيا السابقة تعريؼ النزاعات المسمحة 

كشفت " ، ك في قضية يكسككفسكي"ديتشتا"غير الدكلية الذم استخدمتو المحكمة منذ قضية 
نزاعا مسمحا غير    الدائرة االبتدائية، المسألة بكضكح أكبر بتقديـ رؤية تفصيمية لما يشكؿ

المشتركة، ك التي أقرتيا في  03دكلي، مع استعراض لكيفية فيـ األركاف ذات الصمة في المادة
 .1" سمحة، ك تتكتؿ في الشدة، ك تنظيـ الجماعة الـ"تاديتش"قضية 
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 الحماية القانونية لممدنيين أثناء النزاعات المسمحة : المبحث الثاني 
الدراسة الحماية العامة لممدنييف أثناء سير األعماؿ العسكرية، ك  المبحثنخصص ىذا 

 التي أك امتياف تضع العديد مف القيكد ك المكانع عمى سفؾ دماء األبرياء مف السكاف المدنييف ،
ك ذلؾ إلجالء الكضع الكاقعي كرامتيـ ك إذالليـ ك تعريضيـ لمتعذيب ك القسكة في المعاممة، 
لممدنييف في الكثير مف النزاعات الدكلية المسمحة السابقة عمى إبراـ اتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة 

لدكلي المتعمقة بحماية المدنييف أثناء الحركب، كنتيجة لما عرؼ مف فراغ في القانكف ا 1949
ك في مرحمة الحقة نتعرض اإلنساني، بسبب إغفاؿ العديد مف الصككؾ ك االتفاقيات الدكلية، 

 :ىما مطمبيفإلى  المبحثالقكاعد الحماية، كمنو تـ تقسيـ ىذا 
. مفيـك الحماية : األكؿ المطمب -
 .قكاعد الحماية: الثاني المطمب -

مفهوم الحماية  : األول المطمب
منعو ك دفع عنو، ك ىكذا شيء : الحماية نحمى الشيء ك حمی ك حماية ك محمية "

حميت األرض حميا ك حمية ك حمكة : حمي عمى فعؿ، أم محظكر ال يقرب، قاؿ أبك حنيفة 
،ك الحمية ك الحمي نما حمي مف شيء ، يمد ك يقصر، كحماة مف الشيء ك (كاألخيرة نادرة)

جعمتو حمی : حماة الناس يحميو إياىـ حمي، ك أحميت المكاف حماة إياه كحميت القـك حماية،ك
 .1ف الحماية ك ىي الكقاية ك الدماركالحامي ـ)...(.، (ال حمى إال اهلل ك رسكلو)ك في الحديث 

الحماية في القانكف : األكؿ  الفرع، حيث نخصص طمب فرعيف سنتناكؿ في ىذا الـ"
." الثاني الحماية في اإلسالـ الفرعالدكلي اإلنساني، ك 
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الحماية في القانون الدولي اإلنساني   : األول الفرع
تعريؼ مصطمح الحماية في القانكف الدكلي اإلنساني مف  الفرعسكؼ نحاكؿ في ىذا 

. خالؿ اتفاقيات دكلية ك قرار إصدار االتفاقيات الدكلية عف مجمس األمف
الحماية لدى المجنة الدولية لمصميب األحمر   :أوال

مصطمح الحماية في نظر المجنة الدكلية لمصميب األحمر يتضمف كؿ األنشطة التي 
ترمي إلى ضماف احتراـ الحقكؽ األساسية لمفرد كما كردت في الصككؾ القانكنية الدكلية ك 

مصطمح "ؽ اإلنساف ك شمؿ بخاصة القانكف الدكلي اإلنساني، ك قانكف الالجئيف، ك قانكف حقك
 الحماية  أم نشاط المجنة الدكلية لمصميب األحمر ييدؼ إلى حماية األشخاص الكاقعيف في 

نزاع مسمح مف المخاطر ك االنتياكات ك المعانات التي يتعرضكف ليا بغرض  
كيظؿ القانكف يمثؿ خط  إمدادىـ بالمعكنة ك ضماف صكتيـ ، الحفاظ عمى حقكقيـ ك

 .1"ك ليذا . الحماية األكؿ
تعد المجنة الدكلية لمصميب األحمر مخزكنا كبيرا مف القكاعد التي يتزايد شمكليا تدريجيا "

ك الكفيمة بضماف حماية ضحايا النزاعات الدكلية ك القياـ المساعي لدل السمطات المعنية 
 .حد لالنتياكات قانكف الدكلي اإلنساني المنخرطة في النزاع، ك ذلؾ بيدؼ منع أك كضع

يرل أف الحماية الدكلية لضحايا النزاعات كالككارث " ك عرفيا األستاذ زىير الحسني 
الطبيعية ك السياسية يتضمف معنييف، أحدىما كقائي، احترازم يقصد بو تحريـ القياـ باألفعاؿ 

األفعاؿ التي تؤدم إلى قياـ تمؾ  التي تؤدم إلى قياـ المعاناة، ك الثاني عالجي، فإذا كقعت
 المعاناة، فإف أجيزة الحماية الدكلية ك عمى رأسيا المجنة الدكلية لمصميب األحمر تتدخؿ لتقديـ
 .2"عمميات اإلغاثة لمحيمكلة دكف زيادة تمؾ المعاناة ك ىذا ىك المفيـك العالجي لمحماية الدكلية

                                                           
لنكر فيصؿ، حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسمحة، بحث لنيؿ شيادة الماجستير في الحقكؽ، فرع قانكف دكلي ك  - 1

. 24،ص 2002-2001الدكلية، جامعة الجزائر ، العالقات 
. 24لنكر فيصؿ، المرجع السابؽ، ص   - 2
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المدنييف بالحماية دكف أم تمييز ، فإنو ك بينما يشمؿ القانكف الدكلي اإلنساني جميع "
يخص بالذكر جماعات معينة، إذ يعتبر أف النساء ك األطفاؿ ك األشخاص المسنيف ك المرضی 

يشكمكف فئات شديدة الضعؼ أثناء النزاعات المسمحة، ك كذلؾ األشخاص الذيف يقركف مف 
الدكلي اإلنساني الترحيؿ  ك يحظر القانكف.بيكتيـ فيصبحكف نازحيف داخؿ بمدانيـ أك الجئيف

     . القصرم عف طريؽ ممارسة التخكيؼ أك العنؼ أك التجكيع
ك كثيرا ما تؤدم النزاعات المسمحة إلى تشرد العائالت ك عمى الدكؿ أف تأخذ جميع 
التدابير المناسبة لتفادم كقكع ذلؾ ك أف تبادر بإعادة االتصاالت العائمية مف خالؿ إتاحة 

ك الحماية التي تمنحيا اتفاقيات جنيؼ ك . المعمكمات ك تسيير أنشطة البحث عف المفقكديف
إلضافياف لممدنييف حماية شاممة أما التطبيؽ فكاف ىك المشكمة التي طبقت في بركتكككالىا ا

فمـ تحتـر الدكؿ ك ال الجماعات المسمحة مف غير الدكؿ التزاماتيا . السنكات الخمسيف الماضية
 .1"فائقة في كؿ النزاعات المسمحة تقريبا عمى نحك مناسب ، ك ظؿ المدنيكف يعانكف معاناة

قرار صادر عن مجمس األمن  المدنيين الحماية: اثاني
( 933أكت  26)الصادر بتاريخ ( 814)مف القرار رقـ  07....تبرز الفقرة : قتل المدنيين -1

عف مجمس األمف نقطة تحكؿ في التدخؿ األممي في الصكماؿ، حيث يكضح فكرة فرض 
ىذا القرار قكات حفظ السالـ  مف10......السالـ في الصكماؿ، كليذه الغاية فرضت الفقرة

 .الدكلية باستخداـ القكة
مع أف منظمة األمـ المتحدة دعت قكات حفظ السالـ، بيدؼ تسكية األزمة في الصكماؿ 

 23قتمت ميميشيات عيدم أميف ( 1993سبتمبر  5)إال أف األكضاع األمنية تفاقمت، ففي 
ىجمات التي نفذتيا ( 1993بتمبر س 08)جنديا باكستانيا ك أداف المجمس في قرار صدر في 

عيدم أميف، كطالب القرار مف األميف العاـ لمنظمة األمـ المتحدة اتخاذ اإلجراءات األزمة بحؽ 
. منفذم اليجمات

                                                           
 18:20 عةسا ،www.icrc.org/ara/war-and-ia  21/03/2019 القانكف الدكلي اإلنساني لحماية المدنييف، - 1

http://www.icrc.org/ara/war-and-ia%20%2021/03/2019
http://www.icrc.org/ara/war-and-ia%20%2021/03/2019
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سبتمبر 12)كاستنادا إلى ىذا القرار قامت القكات األمريكية ك القكات األممية في   
أثناء عمميات تمشيط في مقديشك  نثبت ىجمات ضد مكاقع الجنراؿ عيدم أميف ك( 1993
منيـ،  14، قامت بإطالؽ النار عمى مدنييف صكمالييف ك قتؿ (1993سبتمبر 13) بتاريخ 

 .كقد أثار استخداـ القكة الدكلية بيذا الشكؿ العديد مف األسئمة عف دكر ىذه القكات
قامت منظمة أطباء بال حدكد بتقديـ شككل إلى منظمة األمـ  1993أكتكبر  27ففي 

سبتمبر 17المتحدة لالحتجاج عمى انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني، ك التي كقعت في 
عند مياجمة القكات الدكلية لمركز قيادة الجنراؿ عبدم أيمف كما يمكف االستشياد  1993

إلى األميف العاـ ( 1993أكت 10)منظمة غير حككمية في ( 26)بانتقادات مكتكبة كجيتيا 
لألمـ المتحدة بخصكص الصبغة العسكرية لعمميات قكات حفظ السالـ ك التي دمرت الثقة 

 .الالزمة إلطالؽ ديناميكية الحكار ك السالـ
أثر قتؿ المدنييف عمى تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني، إف قكات حفظ السالـ قكات 

لمحفاظ عمى السالـ، إال أنيا قامت بجرائـ كبيرة كمخمة بالسالـ ك بحقكؽ اإلنساف ، فكؿ كجدت 
 .1" القكانيف الكطنية ك الدكلية تعاقب عمى القتؿ سكاء كاف أك بالخطأ 

بما أف قكات حفظ السالـ بيذا الفعؿ ك تـ تجاىؿ ذلؾ مف قبؿ الجيات المسؤكلية فيذا " 
م اإلنساني ك قكاعده ال يحترمكنيا، كىي مجرد حبر عمى كرؽ ك يعني أف مبادئ القانكف الدكؿ

 .شعار يستكلكف بو عمى عقكؿ الدكؿ الضعيفة ك المحتاجة إلى الحماية
فما الفائدة مف نصكص اتفاقيات جنيؼ؟ حيث أف اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية ك 

راؼ المتعاقدة عمى اإلبادة عمى أنو تصادؽ األط 01...تنص في المادة 1946المعاقبة عمييا 
الجماعية سكاء ارتكبت في أياـ السمـ أك أثناء الحرب، ىي جريمة بمقتضى القانكف الدكلي 

 .تتعيد بمنعيا ك المعاقبة عمييا
                                                           

قكات حفظ السالـ ك آثارىا عمى تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني، الطبعة األكلى، دار الحامد لمنشر ك  مزاد گكاشي،  - 1
 .137التكزيع، عماف ، 
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مف نفس االتفاقية تعني اإلبادة الجماعية أيا مف األفعاؿ التالية  02...ككذلؾ المادة
زئي لجماعة قكمية أك إثنية أك عنصرية أك دينية المرتكبة عمى قصد التدمير الكمي أك الج

 :بصفتيا ىذه
 .قتؿ أعضاء مف الجماعة  -
 12.......كذلؾ تنص المادة: "إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة -2

تنص أنو يجب في جميع األحكاؿ احتراـ كحماية المرض ك  (1949)مف اتفاقية جنيؼ األكلى 
الجرحى كيحضر بشدة أم اعتداء عمى حياتيـ أك استعماؿ العنؼ معيـ، كيجب عمى األخص 

كبذلؾ فإف القتؿ يؤثر عمى تطبيؽ القانكف الدكلي ". عدـ قتميـ أك إبادتيـ أك تعريضيـ لمتعذيب
 .1" اإلنساني بشكؿ سمبي

الحماية في اإلسالم  : الثانيالفرع 
إلى تعريؼ مصطمح الحماية في اإلسالـ ك الحقكؽ التي حددتيا  الفرعنتطرؽ في ىذا 

 .الشريعة اإلنساف
تعريف الحماية في القرآن و السنة : أوال

ينبغي التذكير ىنا بأف المصادر الرئيسية لحقكؽ اإلنساف في اإلسالـ في القرآف  " 
الكريـ ك السنة النبكية بما ثبت فييا مف أقكاؿ ك أفعاؿ ك كذا ممارسات الخمفاء الراشدكف 
ككضعيـ السمسمة مف القكاعد المحددة لحماية رعايا الدكلة اإلسالمية ميما كانت ممتيـ أك 

يتمتعكف بنفس الحقكؽ كالكاجبات التي 2{مكاطنييا ك رعاياىا}في محصمة ىـ مف عقيدتيـ ألنيـ 
 .يتمتع بيا كؿ رعايا الدكلة

عمى الرغـ مف تكفر مصدر ثرم في مسألة حقكؽ اإلنساف، إال أف ىذا المجاؿ مازاؿ 
س مكدعة بيف أيدم رؤساء الدكؿ، عمى عؾ" أمانة"يعتبر في العديد مف الدكؿ اإلسالمية بمثابة 

                                                           
 .138مراد کكاشي، المرجع السابؽ، ص - 1
ال كجكد لمصطمح أك كممة األقميات في النظاـ اإلسالمي كما أكردىا الكاتب فيك مصطمح عرفتو الدكلة الكضعية التمييز  - 2

 .ما بيف رعايا الدكلة الكاحدة إنو مصطمح تمييزم عنصرم
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ك الحاؿ أف ىذه المبادئ  . القكانيف األخرل التي صيغ معظميا كفقا ألحكاـ الشريعة اإلسالمية
 .تعتبر جزءا ال يتجزأ مف قكاعد القانكف في البمداف اإلسالمية

كؿ تعاقد في نظر الفقو اإلسالمي، يعتبر جزء ال يتجزأ مف القانكف ما لـ يتعارض مع 
ق الصفة ينظر لكؿ اتفاؽ أك تعاقد تنجز عنو التزامات بيف أحكاـ الشريعة اإلسالمية، ك بيذ

طرفيف إثنيف سكاء كاف ذلؾ في إطار القانكف العرقي أك القانكف العاـ عمى أساس المبدأ القائؿ 
،اف العقد ىك شريعة المتعاقديف ك بالتالي يجب احتراـ بنكد االتفاؽ مف قبؿ الطرفيف معا، ك في 

 .(1: المائدة..." ) يأييا الذم أمنكا أكفكا بالعقكد: ىذا يقكؿ الخالؽ جؿ ك عمى 
أكليما، كجكب الكفاء بااللتزامات، ك : تتضمف اآلية السالفة الذكر عنصر بيف إثنيف

ثانييما،شرط حصكؿ المكافقة بيف الطرفيف عمى نص العقد أك االتفاؽ المبـر كفؽ القانكف 
. 1"إلزامية مثؿ النصكص التشريعية العرفي أك العاـ عمى حد سكاء ك تعتبر ىذه النصكص

كتستند ىذه القاعدة عمى منطؽ سميـ حيث أف كال مف نصكص العقد أك االتفاؽ يتـ "
إبراميا بإرادة الطرفيف معا، ك فيما يتعمؽ بقابمية القانكف التنفيذ، يتأكد القاضي مف أف التزامات 

 ).....(. شرم عمى الطرفيف معا المتعاقديف ال تتغاضى مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية ك أنيا 
 كال بأس مف التذكير بعدد مف المبادئ اإلسالمية المتصمة بحقكؽ اإلنساف، ففي معظـ الحاالت
ال تتـ صياغة ىذه المبادئ عمى نفس المنكاؿ الذم تصاغ بو بقية القكانيف العضكية، ك الحاؿ 

ىا انطالقا مف المصادر أف المختصيف في الشريعة اإلسالمية ىـ الذيف يتكلكف استنباط
بيد أف صياغة ىذه المبادئ في شكؿ قكاعد عممية مرىكف بإرادة  . المعترؼ بصفتيا تمؾ

 .السمطات التنفيذييف ك التشريعية في الدكؿ األعضاء في ىيئة المؤتمر اإلسالمي
منصكص عمييا في معظـ كتب الفقو اإلسالمي ك مصادره،ك بخاصة منيا   ىذه المبادم

القرآف الكريـ ك السيرة النبكية الشريفة، ك سيرة الخمفاء الراشديف، ك مؤلفات عمماء المذاىب 

                                                           
 .37، ص  36عمي يشيريرات، المرجع السابؽ، ص - 1
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 ميما يكف فسنقتصر ىنا عمى التذكير بحقكؽ اإلنساف ك المكاطف كما حددىا القرآف. اإلسالمية
 .الكريـ

اإلنسان التي حددها القرآن الكريم  حقوق:  ياثان
الحؽ في الحياة باعتباره أحد حقكؽ اإلنساف، ك إف حؽ الفرد في الحياة مضمكف ك مؤكد    -1

ك مف يرتكب مثؿ ىذا الفعؿ يعتبر . مف خالؿ تحريـ قتؿ أم إنساف لـ يرتكب جريمة قتؿ
قتؿ نفسا بغير نفس أك فساد مف »: مجرما خطيرا عمى اإلنسانية جمعاء مصداقا لقكؿ اهلل تعالى

           سكرة المائدة .«في األرض، فكأنما قتؿ الناس جميعا، ك مف أحياىا، فكأنما أحيا الناس جميعا
 .32األية 

الحرية باعتبارىا حقا مف حقكؽ اإلنساف ، إف كؿ إجراء مف شأنو تصنيؼ الخناؽ عمى  -2
مذمكما، ك تسرم ىذه القاعدة العامة عمى كؿ حرية شخص ما بغير مبرر قانكني يعتبر فعال 

ما مف شأنو أف يسبب ضرر لإلنساف، ك في مقدمة ىذه األعماؿ المذمكمة، نجد ممارسة الرؽ 
الذيف إف : "التي يجب أف يحضرىا رئيس الدكلة ك مساعدكه في ىذا الصدد، يقكؿ اهلل تعالى

. 1(41: الحج... )ك أمركا بالمعركؼ ك نيكا عف المنكر ...مگناىـ في األرض
الحكـ بالعدؿ باعتباره حقا مف حقكؽ اإلنساف، إف المعاممة التي خصصيا الخالؽ لبني أدـ  -3

فمف يعمؿ مثقاؿ ذرة حيزا يره، كمف :" تسرم عمى الناس جميعا، في ىذا الصدد يقكؿ اهلل تعالى
 ( 8-7الزلزلة)"  يره يعمؿ مثقاؿ ذرة شرا 

ما عقابا كلقد قدر الخالؽ نكع الثكاب ك العقاب بصكرة عادلة، فكؿ فعؿ يستحؽ إما ثكابا كا 
خمقكـ مف نفس كاحدة ثـ جعؿ : "كفؽ ما قرره القانكف اإلليي، ففي أية أخرل يقكؿ عز كجؿ

. 6سكرة الزمر اآلية..... منيا زكجيا
 

 

                                                           
 .40، ص 37عمي بشيريرات، المرجع السابؽ، ص - 1



 لمدنيين أثناء النزاع المسمحل القانوني اإلطار :              األول  الفصل
 

41 
 

ك ىذا يعني أف اختالؼ ألكاف البشر، ك أعراقيـ، ك معتقداتيـ، ك تفاكت نصيبيـ مف 
ك ما إلى ذلؾ مف المظاىر ال يعني شيئا مف الطبيعة األدمية لإلنساف كال ينقص .....الثركة

 .1" شيئا في ميزاف العدالة اإلليية ألف كافة البشر متساككف في الحقكؽ ك الكاجبات
قواعد الحماية : الثانيالمطمب 
سنقـك بمقاء الضكء عمى قكاعد الحماية الكاردة في القانكف الدكلي  المطمبفي ىذا  

 .اإلنساني ك اإلسالـ
قواعد الحماية في القانون الدولي اإلنساني :  األول الفرع 

يتمتع السكاف المدنييف ك األشخاص المدنييف بحماية عامة ضد األخطار الناجمة عف  -1
 .إلضفاء فعالية عمى ىذه الحماية العمميات العسكرية،

2-  ، ال يجكز أف يككف سكاف المدنييف بكصفيـ ىذا ك كذلؾ األشخاص المدنييف محال لميجـك
كتحظر أعماؿ العنؼ أك التيديد بو، الرامية أساسا إلى بث الذعر ك الرعب بيف السكاف 

 .المدنييف  إلخ
مف البركتكككؿ في  55ادة كفيما يخص حماية البيئة الطبيعية مف الفساد نصت الـ

 :حماية البيئة الطبيعية عمى أف"فقرتييا التي تحمؿ عنكاف 
تراعي أثناء القتاؿ حماية البيئة الطبيعية مف األضرار البالغة كاسعة االنتشار ك طكيمة  -3

األمد، ك تتضمف ىذه الحماية حظر استخداـ أساليب أك كسائؿ القتاؿ التي يقصد بيا أك يتكقع 
 .السكاف ف تسبب مثؿ ىذه األضرار بالبيئة الطبيعية ك مف ثـ تضر بصحة أك بقاءمنيا أ

ك  تحظر ىجمات الردع التي تشف ضد البيئة الطبيعية، كجاء اإلعالف بشأف حماية النساء - 4
 3318األطفاؿ في حاالت الطكارئ ك النزاعات المسمحة الصادر بمكجب قرار الجمعية العامة 

                                                           
 .40م بشيريرات، المرجع السابؽ، ص عؿ - 1
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أك إذ تضع في اعتبارىا ضركرة تكفير حماية خاصة "  :قكلو01/12/1974بتاريخ ( 29)
 .1"المدنييف  لمنساء ك األطفاؿ مف بيف السكاف

تصدر رسميا ىذا اإلعالف بشأف حماية النساء كاألطفاؿ في حاالت الطكارم ك " 
طر يخ -1: "المنازعات المسمحة ك تدعك جميع الدكؿ األعضاء إلى التزاـ اإلعالف التزاما دقيقا

منع االعتداء عمى المدنييف ك قصفيـ بالقنابؿ، األمر الذم يمحؽ أالما ال تحصى بينيـ، ك 
 ".إلخ.... خاصة بالنساء ك األطفاؿ الذيف ىـ أقؿ أفراد المجتمع مناعة، ك تداف ىذه العمميات

الرعاية الالزمة  مف البركتكككؿ عمى عنكاف حماية األطفاؿ ك أكلتيـ 77كحصمت المادة 
: في فقراتيا

يجب أف يككف األطفاؿ مكضع احتراـ خاص، أف تكفؿ ليـ الحماية ضد أم صكرة مف  -أ
صكر خدش الحياء، ك يجب أم تييأ ليـ أطراؼ النزاع العناية ك العكف الذيف يحتاجكف إلييما 

 .سكاء بسبب أـ ألم سبب أخر 
ر المستطاعة التي تكفؿ عدـ اشتراؾ األطفاؿ يجب عمى أطراؼ النزاع اتخاذ كافة التدابي -ب

كعمى ىذه األطراؼ بشكؿ . في األعماؿ العدائية بصكرة مباشرة 15الذيف لـ يبمغكا بعد سف 
خاص أف تمتنع عف تجنيد ىؤالء ممف بمغكا سف الخامسة عشر كلـ يبمغكا بعد سف الثامنة عشر 

.  أف تسعى إلعطاء األكلكية لمف ليـ أكبر سنا 
كضع األطفاؿ في حالة القبض عمييـ، أك احتجازىـ أك اعتقاليـ ألسباب تتعمؽ  يجب -ج

ك تستثنى مف ذلؾ حاالت . بالنزاع المسمح، في أماكف منفصمة عف تمؾ التي تخصص لمبالغيف
. األسر التي تعد ليا أماكف لإلقامة ككحدات عائمية  إلخ

يجكز تنفيذ حكـ اإلعداـ الجريمة تتعمؽ بالنزاع المسمح، كعمى األخص الذم ال يككنكف  ال -د 
 .2..."قد بمغكا بعد سف الثامنة عشر مف عمرىـ كقت ارتكاب الجريمة
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تقريره في حماية األعياف ك المكاد  2/ 24 كما جاء في البركتكككؿ السابؽ الذكر في مادتو"
: المدنييف أنوالتي ال غنى عنيا لبقاء السكاف 

 .يحظر تجكيع المدنييف ألسمكب مف أساليب الحرب  -
مياجمة أك تدمير أك نقؿ أك تعطيؿ األعياف ك المكاد التي ال غنى عنيا لبقاء  يحظر  -

السكاف المدنييف ك مثاليا المكاد الغذائية ك المناطؽ الزراعية التي تنتجيا ك المحاصيؿ ك 
 .الماشية ك مرافؽ مياه الشرب ك شبكاتيا ك أشكاؿ الرم
ف أك لحمميـ عمى النزكح أـ ألم باعث إذ تحدد القصد مف ذلؾ في منعيا عف السكاف المدنيي

 .أخر
ك فيما يخص عدـ التفريؽ بيف أعضاء العائمة الكاحدة أمر الخميفة العباسي المعتصـ 

أف ال يفرؽ بيف أعضاء العائالت التي كقعت في " أرمينيا"عند استيائو عمى حصكف " باهلل
. األسر

الثانية ك الثالثة مف اتفاقية  في فقرتييا 82كىك في نفس المبدأ الذم أخذت بو المادة 
أكت دكف رعاية  12جنيؼ بشأف حماية األشخاص المدنييف في كقت الحرب المؤرخة في 

 .عائمية
ك يجمع أفراد العائمة الكاحدة ك بخاصة الكالداف ك األطفاؿ معا في معتقؿ كاحد طكاؿ 

 .كف دكف رعاية عائميةمدة االعتقاؿ  ك لممعتقميف أف يطمبكا أف يعتقؿ معيـ أطفاليـ المتركؾ
ك يجمع أفراد العائمة الكاحدة المعتقميف كمما أمكف في المبنى نفسو ك يخصص ليـ مكاف 

إقامة منفصؿ عف بقية المعتقميف، ك يجب تكفير التسييالت الالزمة ليـ لممعيشة في حياة 
 .عائمية

العاجز عف مف البركتكككؿ نفسيا ىذا المبدأ في حماية العدك  41كقد عنكنت المادة 
:  القتاؿ كحددت مف ىك الشخص العاجز بتقريرىا
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ال يجكز أف يككف الشخص العاجز عف القتاؿ أك الذم يعترؼ بأنو كذلؾ لما يحيط بو مف -1
 .1" ظركؼ محال لميجـك

 :يعد الشخص عاجزا عف القتاؿ إذا  -2
 .كقع قبضة الخصـ  -
. أك أفصح بكضكح عف نيتو في اإلسالـ  -
 فقد الكعي أك أصبح عاجزا عمى نحك أخر بسبب جركح أك مرض جعمو غير قادر أك 

   .عمى الدفاع عف نفسو
ك  شريطة أف يحجـ في أم مف ىذه الحاالت عف أم عمؿ عدائي ك أال يحاكؿ القرار

مف  76تدخؿ النساء تحت طائمة اإلجراءات التي يتمتع بيا العاجزكف فأصبحت المادة 
: كرد فييا" حماية النساء"كاف البركتكككؿ تحمؿ عف

 يجب أف تككف النساء مكضع احتراـ خاص، ك أف يتمتعف بالحماية، كالسيما ضد -1
.  االغتصاب ك اإلكراه عمى الدعارة، ك ضد أم صكرة أخرل مف صكر خدش الحياء

 .2" تعطي األكلكية القصكل لنظر قضايا أكالة اإلحماؿ ك أميات صغار األطفاؿ -2
القانون الدولي اإلنساني لحماية المدنيين  أهمية: أوال

: تعكد إلى عدة أسباب منيا" 
تنامي الحركب المسمحة الدكلية ك غير الدكلية في العالـ بأسره مع استخداـ  :السبب األول 

األسمحة الفتاكة بأنكاعيا المختمفة، ك القاضية بعدـ المساكاة بينيا ك بيف الدكؿ األخرل كال أدؿ 
يقرره البعض مف القكؿ باستحالة تساكم الدكؿ جميعيـ أماـ القانكف، حيث قاؿ عمى ذلؾ مما 
" لكريمير" باستحالة تطبيؽ القانكف عمى الشعكب اليمجية، كفي ظؿ تصنيؼ " الشيكرات ميؿ

العالـ إلى ثالثة مناطؽ تخضع كؿ منيـ لقانكف مختمؼ فالعالـ المتمديف يجب أف يتمتع بحقكؽ 
 الـ نصؼ المتمدف يكفي أف يتمتع بحقكؽ سياسية جزئية بينما الشعكب سياسية كاممة، ك الع
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غير المتحضرة ليس ليا إال حقكؽ عرفية ال تحمؿ إلزاما قانكنيا، حتى جاء عيد عصبة األمـ 
 .1"فأقر ذلؾ التقسيـ الثالثي ك أكسبو سمطة القانكف 

عقاب مف قبؿ المنظمات االزدكاجية في المعاممة بيف الدكؿ في الثكاب كاؿ: السبب الثاني
الدكلية، في األكضاع المتماثمة، ك مقتضى ذلؾ أف يتـ إتباع سمكؾ متأرجح ك غير ثابت 

لممنظمات الدكلية في التعامؿ مع المجاالت األساسية لمقانكف الدكلي بقبكؿ بعض التصرفات 
لمتماثمة، ك تارة ك رفضيا تارة أخرل، أم الحكـ بالمشركعية ك عدـ المشركعية عمى األكضاع ا

بمعنى أخر تتحقؽ االزدكاجية بتطبيؽ القاعدة عمى كاقعة معينة، ك يطبؽ االستثناء عمى كاقعة 
 .متماثمة مما يترتب عمى ذلؾ تضارب في المعاممة بيف األكضاع المتماثمة

الباركف ميشيؿ دم تكب أف اإلسالـ ديف الرحمة ك أف الرحمة "كلقد أثبت الفقيو الدكلي 
كتجنيب غير المحاربيف كيالت الحرب، مف النساء ك الزراع ك الشيكخ ك األطفاؿ، بالمحاربيف 

ك عدـ تخريب أمالؾ العدك، كؿ ىذه المبادئ مف قكاعد القانكف اإلسالمي التي أثرت في 
 .القانكف الدكلي المعاصر

المجهودات المبذولة لمتقميل من النزاع المسمح  : اثاني
فاالجتيادات اإلنسانية المبذكلة لمحد مف آثار الحركب ك كيالتيا عمى اختالفيا سكاءا 
مف جانب األدياف السماكية المسيحية كاإلسالمية أك مف خالؿ كتابات الفقياء القانكنييف ك 
السياسييف ترتب عمييا كضع خطكة عمى قدر مف األىمية عمى درب االىتماـ بتدكيف قكاعد 

م اإلنساني كتقدمو، فالقانكف الدكلي اإلنساني في ىذا المجاؿ يتألؼ مف مجمكعة القانكف الدكؿ
القكاعد الدكلية التي تيدؼ إلى التخفيؼ مف آثار النزاعات المسمحة عمى األشخاص ك 

الممتمكات كقد تـ التنصيص عمى ىذه القكاعد ضمف معاىدات ك اتفاقيات دكلية يمكف تصنيفيا 
: لتاليإلى أربع مجمكعات ىي كا

                                                           
القكاعد المقررة لحماية المدنييف أثناء الحرب في الشرائع السماكية ك التنظيـ الدكلي الحديث،  حمادة محمد السيد سالـ، - 1

 .90، ص 2009رسالة دكتكراه، القانكف الدكلي العاـ، 
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. اتفاقيات مف أجؿ ضحايا الحرب -
. اتفاقيات لحظر ك تقييد استخداـ بعض أنكاع األسمحة -
   . اتفاقيات بشأف القضاء الدكلي المتعمقة بقمع جرائـ الحرب -
 .1"اتفاقيات مف أجؿ حماية بعض الممتمكات-

كاستجابة لطمب المؤتمر الدكلي لحقكؽ اإلنساف الذم دعت إليو الجمعية العامة لألمـ "
بشأف تأييد  1968مايك  23أبريؿ كحتى  22المتحدة ك الذم عقد في طيراف في الفترة ما بيف 

نضاؿ الشعكب مف أجؿ تقرير مصيرىا فقد طمب المؤتمر مف األميف العاـ لألمـ المتحدة أف 
ل العمؿ لكضع قكاعد جديدة لضماف حماية المدنييف بؿ ك المقاتميف أباف يحسف الدكؿ عؿ

النزاعات المسمحة كفقا لمقانكف الدكلي، كقد استجابت الجمعية العامة لألمـ المتحدة ك أصدرت 
دعت فييا األميف العاـ لألمـ  1968ديسمبر 19في  23في دكرتيا رقـ  2444تكصياتيا رقـ 

جنة الدكلية لمصميب األحمر ك غيرىا مف المنظمات الدكلية المعنية بأف المتحدة بعد استشارة الؿ
:  يقـك بدراستو

 ما يمكف اتخاذه لضماف أفضؿ تطبيؽ القكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ك اتفاقياتو المتعمقة -
 .بجميع المنازعات المسمحة

 ف أفضؿ حماية لممدنييفإمكانية كضع قكاعد جديدة في إطار القانكف الدكلي اإلنساني لضما  -
بؿ ك األسرل ك المقاتميف في كافة النزاعات المسمحة سكاء في شكؿ اتفاقيات تكميمية أك أم 

 .شكؿ أخر مالئـ
كلقد أثمرت تمؾ الجيكد إلى ميالد البركتكككليف األكؿ ك الثاني التفاقيات جنيؼ عاـ 

قانكف جنيؼ، ك يتضمف  فالقانكف الدكلي اإلنساني الحديث يشمؿ قانكف الىام، ك 1977
، 1907) قانكف الىام عمى مجمكعة القكاعد القانكنية التي أقرتيا اتفاقيات الىام لعامي

كالتي تنظـ حقكؽ ككاجبات المحاربيف في إدارة العمميات العسكرية، كتيدؼ إلى الحد ( 1899
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سعى في المقاـ مف أثار العنؼ ك الخداع بحيث ال تتجاكز الضركرة العسكرية، فقانكف االىام م
األكؿ إلرساء قكاعد فيما بيف الدكؿ بشأف استخداـ القكة، في حيف يسعى قانكف جنيؼ إلى 
تكفير الحماية ك اإلحتراـ ك المعاممة اإلنسانية لألشخاص الذيف أصبحكا خارج المعركة، ك 

 .أكلئؾ الذيف ال يشترككف في األعماؿ العدائية
ايا الحرب ك الممحقيف البركتكككليف ك يشمؿ قانكف جنيؼ الخاصة بحماية ضح

 .1"1977المضافيف إلييا عاـ 
 الثاني قواعد الحماية في اإلسالمالفرع 

: كمف بيف قكاعد التي حددىا اإلسالـ" 
 :في المأوى  -1 

يكزع األسرم، لإلقامة مع المسمميف في بيكتيـ، أك يتـ التحفظ عمييـ ( ص)كاف النبي 
األسر، أك إيداعيـ معسكرات، أك مباني مستقمة عمى أف تتكافر في المسجد إلى حيف انتياء 

 .يـك بدر بإكراـ األسرل( ص)الشركط الصحيحة تتفيذا لكصية النبي 
كيتطمب مع إطعاـ األسير في اإلسالـ ك تكفير المكاف المالئـ لإلقامة اتخاذ التدابير 

" ك أك بالتبادؿ لقكلو تعالى الالزمة لمنعيـ مف اليركب إلى حيف انتياء كضعية األسير بالعؼ
 ..."بعد ك إما فداء( إطالؽ األسرل لكجو اهلل)حتى إذا أثخنتمكىـ فشدكا الكثاؽ فإما منا 

أسرك مف ( ص)كقد ركل البخارم كمسمـ عف أبي ىريرة أف المسمميف في عيد الرسكؿ 
حتى ...المسجد فربطكه بسارية مف سكارم" سيد أىؿ اليمامة" ثمامة بف أثاؿ" بني حنيفة يدعى 

. بإطالؽ صراحو( ص)أمر الرسكؿ 
 غذاء األسرى -2

كاف المسممكف يؤثركف عمى أنفسيـ بالطعاـ تجاه أسراىـ المشركيف عمى الرغـ مف حاجة 
كما حدث في غزكة بدر كغيرىا مف ( ص)المسمميف إلى مثؿ ىذا الطعاـ امتثاال ألمر الرسكؿ 
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كقد نزؿ ( ص)مف بيت النبي " ثمامة بف أثاؿ" سيرالغزكات ك كاف يأتي بالطعاـ ك المبف لأل
عمى خالؼ ما تقدمو اتفاقية جنيؼ " كيطعمكف الطعاـ عمى حبو مسكنا ك أسيرا: "قكلو تعالى 

 1".26في تكفير الغذاء لألسرل مف الدكلة الحاجزة فقد نصت المادة 
الطعاـ األساسية اليكمية كافية مف حيث كميتيا ك نكعيتيا ك تنكعيا  تككف جرايات" 

لتكفؿ المحافظة عمى صحة أسرل الحرب في حالة جيدة ك ال تعرضيـ لنفس الكزف أك 
 . اضطرابات العكف الغذائي، ك يراعا كذلؾ النظاـ الغذائي الذم اعتاد عميو األسرل

: كساء األسرى -3
مقرر لو شرعا لحرمة النظر إلى عكرتو ك تعريضو کساء األسرل في اإلسالـ حؽ 

لألذل البدني ك المعنكم الذم يمس بكرامتو فقد ركم عف جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنيما 
قميصا، فكجدكا ( ص)لما كاف يـك بدر أتي بالعابس، ك لـ يكف عميو ثكب، فنظر النبي :" قاؿ

إياه ( ص)قميص عبد اهلل بف أبي يقدر عميو، فكساه النبي 
تزكد الدكلة الحاجزة أسرل الحرب بكمية : " مف اتفاقية جنيؼ أف 27كقد جاء في المادة 

كافية مف المالبس، ك المالبس الداخمية ك األحذية المالئمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فييا 
. األسرل

المعادية ك إذا كاف ما تستكلي عميو الدكلة الجاىزة مف مالبس عسكرية لمقكات المسمحة 
. مناسبا لممناخ فإنو يستخدـ الكساء أسرل الحرب

 :صفكة القكؿ أف اتفاقيات جنيؼ األربعة' 
تحسيف حاؿ  -2. ـ1949لتحسيف حاؿ الجرحى ك المرضى لمقكات المسمحة بالميداف  -1

بشأف معاممة أسرل الحرب  -3. ـ1949جرحی ك مرضی ك غرقى القكات المسمحة في البحار 
 .ـ1949
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 1"ـ1949بشأف حماية األشخاص المدنييف في كقت الحرب  -4
ضحايا | ـ المتعمقة بحماية 1949ك الممحؽ البركتكككؿ األكؿ اإلضافي إلى اتفاقية جنيؼ  "-

 .ـ1977النزاعات الدكلية المسمحة 
ـ بشأف اعتماد شارة مميزة 1949ك الممحؽ البركتكككؿ اإلضافي الثالث إلى اتفاقية جنيؼ  -

 .إضافية
جميع ىذه المكاثيؽ الدكلية كما تضمنتو قكاعد ك مبادئ ك أحكاـ تقر المعامالت  

اإلنسانية في الحركب كميا مستمدة مف اإلسالـ ك الشكاىد عمى ذلؾ كثيرة في كتب الفقو منيا 
: ما كتبو

المبناني األصيؿ في كتابو إلى صالح بف عمي بف  (:ـ774-707)عبد الرحماف األكزاعي  -أ 
ذم أمر بتيجير قـك مف مسيحي جبؿ لبناف عف قراىـ ألف فئة منيـ خرجت عمى عباس اؿ

 :عاممو في بعمبؾ، فبعث األكزاعي برسالة طكيمة إليو قاؿ فييا
ال : "كيؼ تأخذ عامة بذنكب خاصة حتى تخرجكىـ مف ديارىـ ك أمكاليـ ك حكـ اهلل تعالى "

 ."تزر كزارة كزر أخرل
ذم يتناكؿ فيو بالشرح ك التعميؽ أحكاـ السمـ ك الحرب ك اؿ" السير"ك مف كتب األكزاعي 

بقية أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني حيث يعتبر اإلنسانية جمعاء عاممة كاحدة تعيش أك يجب 
 .أف تعيش في عالـ تسكده العدالة ك المساكاة

سفياف  كما استند إلى البياف الذم كجيو الخميفة أبك بكر الصديؽ إلى القائد يزيد بف أبي
 .السابؽ الذكر
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كاىتـ بمسائؿ األسير ك األسرل، ك نظاـ دفع الفدية ك االمتناع عف الغدر ك الخيانة إذا 
ما كقع العدك في األسر ك أكجب المحافظة عمى رىائف العدك ك عدـ قتميـ حتى لك غدر العدك 

 .1"كفاء بغدر خير مف غدر بغدر:" برىائف المسمميف فابتدع قاعدة
 (:804-750)محمد حسن الشيباني  - ب

الذم كلد في العراؽ ك نشأ في الككفة، كقد كلى قضاء الرقة في عيد ىاركف الرشيد ك 
" السير الصغير" ك " السير الكبير"    خمؼ كتب كثيرة مف أىميا اثناف في القانكف الدكلي العاـ

: ك السيرة معنياف" سيرة"ك السير جمع 
.  قصة حياة إنساف أك صحيفة أعمالو أك كيفية سمككو بيف الناس يعني الطريقة أك : األولى
 .يعني تصرؼ الدكلة في عالقتيا بالدكؿ األخرل: الثاني

ك مف أىـ آراء الفقيو الشيباني باقتضاب في مسائؿ القانكف الدكلي العاـ ك العالقات 
: الدكلية ك قانكف الحرب

لممظمـك أف يدفع : "فاىتـ بحماية حقكؽ اإلنساف ك قاؿ عالج الكضع القانكني الدكلي لمفرد، -1 
 :الظمـ عمى نفسو بما يقدر عميو، لكف ليس لممظمـك أف يظمـ غيره ك عمى الحؽ في الحياة

ألف عدـ كجكد الحياة يؤدم إلى " ال يحؿ لممسمـ أف يقي ركحو بركح مف ىك مثمو في الحرمة "
. غياب الحقكؽ األخرل لإلنساف

ككسيمة لحماية المسمميف المضطيديف المأسكريف ك رفع الظمـ عنيـ " ة االستنقاذأقر نظرم -2 
". مبدأ التدخؿ اإلنساني " ك إنقاذىـ، ك تعرؼ ىذه النظرية اليـك بنظرية أك 

لكنو  اعترؼ بإمكاف المجكء إلى أخذ الرىائف لضماف تنفيذ المعاىدات المبرمة مع األعداء، ك-3
.  2ئف المسمميف فال يجكز المعاممة بالمثؿأكد إف غدر المشرككف برىا

 ك قاتمكا في سبيؿ اهلل الذيف يقاتمكنكـ كال تعتدكا إف اهلل ال يحب المعتديف:" ك لقكؿ اهلل تعالى"
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أكلى الشرع اإلسالمي قضية تكفير مستمزمات الحماية لمسكاف المدنييف أثناء االشتباكات " 
ف الكريـ التي أكجبت عمى المسمميف بأف يقاتمكا مف المسمحة بعناية خاصة تطبيقا لمبادئ القرآ

 .قاتميـ
ال تقتمكا شيخا فانيا كال : "بكصاياه إلى المقاتميف بقكلو( ص)كقد أكد ذلؾ النبي الكريـ 

 .1"ك أصمحكا ك أحسنكا إف اهلل يحب المحسنيف...كال تغمكا...طفال 
صايا النبي صمى اهلل عميو كقد تابع الخمفاء الراشدكف ما جاء في القرآف الكريـ كك" 

 .كعمى آلو ك صحبو ك سمـ، ك عدكىا منياجا أخالقيا في االشتباكات المسمحة مع العدك
كفي ظؿ ىذا االستيعاب العميؽ لتعاليـ اإلسالـ اإلنسانية عرفت قكاعد كثيرة خاصة 

لحرب ك بمعاممة السكاف المدنييف ك التي مف شأنيا أف تكفر الحماية ليـ ك تخفؼ مف كيالت ا
 :االميا، ك يمكف تمخيص تمؾ القكاعد بما يأتي

. أال يقاتل غير المقاتل:  أوال
ك إذا كانت مثؿ ىذه القاعدة تكجب عمى المسمـ تجنب قتؿ مف ال يقاتؿ فإف ليذه  

ذلؾ أف الحرب في اإلسالـ ال يجكز إال في حالة استثنائية  القاعدة داللتيا اإلنسانية العميقة،
فيي ال تتجو إلى الجماعات اإلنسانية  - ىي الدفاع الشرعي عف النفس ك العقيدة-كاحدة 

فتبيدىا، ك ال تقصد الحضارات التي جيد اإلنساف نفسو عصكرا طكيمة في إقامتيا فتيدـ 
م حرب مع قكل الشر ك الضاللة التي تدافع كجكدىا، ألنيا ليست حربا ضد الشعكب ك إنما ق

عف الباطؿ، ليذا جعؿ اإلسالـ األساس في حركبو أف يككف في الميداف، ك أف ال يقتؿ فيو إال 
 ."مف قاتؿ فيو

ك لذلؾ جاء تصريح ىذه القاعدة كاضحا ك حاسما بالنيي عف قتؿ المدنييف ك ىـ 
مغمكبة عمى أمرىا ال تستطيع التحكؿ طكائؼ ليس في طاقتيا االشتراؾ في الحرب، أك أنيا 

عما أريد اليا، لذلؾ فيـ أشخاص محميكف يستثنكف مف األعماؿ الحربية فال يحؿ قتميـ كال 
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مياجمتيـ ك ال التعرض ليـ بأم كجو أخر، بؿ يجب رعايتيـ ك تقديـ العكف ليـ ك معاممتيـ 
 .1"معاممة إنسانية عمى الدكاـ 

إذا كاف كؿ ما تقدـ يعبر عف قيمة العدؿ التي يأبي اإلسالـ إال أف تحكـ عالقة  "
المسمميف بغيرىـ، حتى في كقت الحرب، فإف ذلؾ ال يمثؿ سكل أحد كجيي العدؿ في التعامؿ 
مع غير المسمميف في كقت الحرب، أما الكجو اآلخر فيرتبط بالمقاتميف مف أىؿ الحرب، أم 

فإذا كاف مف العدؿ عمـ قتؿ مف ال . القتاؿ بالفعؿ أك يقدركف عميو أكلئؾ الذيف يباشركف
  .2"مسؤكلية عمييـ في اعتناؽ ديف الكفار، كال رأم ليـ في القتاؿ مف النساء ك األطفاؿ 

ك كذلؾ ال يجب قتؿ ك مياجمة النساء ألف الرسكؿ عميو الصالة ك السالـ نيى عف "
ال تقتمكا :" ف كما قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـقتؿ النساء ك التعرض لمنساء، ك الصبيا

مرارا ك تكرارا عمى عدـ قتؿ الصبياف ك األطفاؿ، ك ( ص)فنيى الرسكؿ " الذرية في الحرب
يذىب فقياء المسمميف مثؿ مالؾ ك غيره بأنو ال يجكز في حاؿ مف األحكاؿ قتؿ النساء ك 

لشيكخ فمف كاجبات المسمـ رعايتيـ أثناء األطفاؿ أك التعرض ليـ باألذل بشتى أنكاعو، ا
النزاعات المسمحة كذلؾ أكصى عمييـ الرسكؿ عميو الصالة ك السالـ بكجكب حفظ حياة 

الشيكخ، ك رجاؿ الديف كما أكدت الشريعة اإلسالمية عمى حرية األدياف ك معاممة أصحابيا 
 .3"لبالحسني ك العاجزكف ك ال يجكز مقاتمتيـ أك التعرض إلييـ باألذ

إجازة األمان في ميدان القتال منعا الستمرار الحرب كميا أو جزئيا  : اثاني
فاؽ اإلسالـ القكانيف الكضعية في مختمؼ عصكرىا ك حتى يكمنا ىذا بأنيـ تشريع "   

التي " االستجارة " إنساني كبير حقنا لمدماء، ك منعا الستمرار القتاؿ كميا أـ جزئيا، في مبدأ 
 .في كتابو الكريـ أمر اهلل بيا
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حظر ممارسة التعذيب في اإلسالـ، يحظر اإلسالـ ممارسة التعذيب ميما تكف طبيعة 
الجـر الذم ارتكبو الجاني، ك يعتبر االعترافات التي يتـ الحصكؿ عمييا تحت كطأة التعذيب 

محمد في ىذا الصدد يقكؿ النبي . باطمة، ك بالتالي ال يحؽ لمقاضي أف يأخذىا بعيف االعتبار
إف :" ، كقاؿ أيضا عف الخطأ ك النسياف" إف اهلل يعذب الذيف يعذبكف الناس في الدنيا(: " ص)

 ".اهلل تجاكز عف أمتي الخطأ كالنسياف كما استكرىكا عميو
يتضح مما تقدـ أف االعترافات المنتزعة تحت كطأة التعذيب ال يعتد بيا في نظر 

 .1"ق البدنيالقانكف حيث تـ الحصكؿ عمييا تحت اإلكرا

                                                           
 .224عبد عمي محمد سرايدم، المرجع السابؽ، ص   - 1



 

 

 

الفصل الثاني 
 



 آليات حماية المدنيين أثناء النزاع               :              نيالفصل الثا
 

54 
 

عمؿ المجتمع الدكلي عمى إيجاد آليات تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني، يقـك مف خالليا 
أخرل  بحماية المدنييف أثناء النزاعات المسمحة، كمف بيف ىذه اآلليات تكجد آليات ثانكية ك

 .سياسية ك سنتعرض لكمييما في ىذا المحكر 

 آليات الحماية القانونية: المبحث األول
في ىذا المبحث عمى معرفة اآلليات القانكنية لحماية المدنييف ك يتـ تفصيميا  يتطمب 

 .في المطمبيف التالييف

 المطمب األول المحكمة الجنائية الدولية
مر القضاء الدكلي الجنائي في تطكره بعدة مراحؿ، ك كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ "

ة في ذلؾ الكقت، فمحاكمات لينبرج ك تعكس الظركؼ السائدة آنذاؾ، ك تأثيرات القكل المييمف
نكرمبرج ك طككيك كصفت بأنيا محاكمات المنتصريف لمميزكميف، ناىيؾ عف الصفة المميزة 
ليذه المحاكمات أال ك ىك صفة التأثيث ك عمى الرغـ مف ىذه االنتصارات إال أف المحاكمات 

ا شيده النزاع المسمح في شكمت الخطكات األكلى إليجاد قضاء جنائي دكلي حقيقي ، ثـ كاف لـ
ك اليرسؾ ، ك النزاع في ركاندا مف انتياكات جسيمة لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني  البكسنة 

أثرىا في قياـ مجمس األمف استنادا لسمطاتو طبقا لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة بإنشاء 
 .السابقة، ك أخرل في ركاندامحكمة دكلية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب في يكغسالفيا 

المحكمة الجنائية )لذا سكؼ نتعرض لمحديث عف القضاء الدكلي الجنائي الدائـ 
مف خالؿ المحاكالت السابقة إلنشاء محاكـ دكلية، تبيف مدل الحاجة إلى نظاـ دائـ  (.الدكلية

ك ىك ما  لمقضاء الجنائي الدكلي، لما تعرضت المحاكمات السابقة مف صعكبات ك انتقادات،
دعا لممجتمع الدكلي إلى تكثيؼ الجيكد مف أجؿ التكصؿ إلى إقرار النظاـ األساسي لممحكمة 
الجنائية، السيما جيكد األمـ المتحدة في ىذا المجاؿ ك كذلؾ المجنة التحضيرية التي أنشأت 

.  ليذا الغرض
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يكليك  17كقد اعتمد نظاـ ركما األساسي في المؤتمر الذم عقد في ركما بتاريخ 
بعد اكتماؿ التصديقات الستيف عميو ،  11/04/2002 كدخؿ حيز التنفيذ بتاريخ  ،1998

 1"ككاف مف بيف 

دكلة  13الدكؿ العربية التي صادقت عمى النظاـ األردف ك جيبكتي ك جزر القمر ككقعت " 
 .عربية عميو

في ىذا  ك تكضيحا لنظاـ تمؾ المحكمة ك دكرىا في حماية المدنييف، فسنمقي الضكء
 .الفرع عمى أىـ مالمح تمؾ النظاـ

المالمح الرئيسية لممحكمة الجنائية : الفرع األول

تككف  أنشئت بمكجب معاىدة دكلية، ك يترتب عمى الطبيعة التعاىدية لنظاـ المحكمة، أف -أ 
ك يككف بذلؾ قد أخذ بعيف االعتبار  لمدكلة الحرية التامة في االنضماـ ليا أك العزكؼ عنيا،

مسألة االختصاص الجنائي الكطني التي تستدعي إتاحة الفرصة لجميع القبكؿ أك عدـ قبكؿ 
 . النظاـ األساسي لممحكمة

إال أنو مف المأخذ التي تؤخذ عمى ىذه الطبيعة التعاىدية لممحكمة ىك أنو ال يمكف أف 
المحاكمة  ال تخشى مف أف تككف عرضة لالتياـ ك تصادؽ عمى ىذه المعاىدة إال الدكؿ التي

 .أماـ المحكمة

 حدد النظاـ األساسي لممحكمة اختصاصيا بمحاكمة األشخاص الطبيعييف دكف -ب

مف النظاـ األساسي في فقرتيا األكلى عمى أف يككف لممحكمة ( 25)نصت المادة : الدكؿ
سي ك بمكجب ىذه المادة ال اختصاص عمى األشخاص الطبيعييف عمال بيذا النظاـ األسا
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تخضع الدكلة الختصاصيا لممحكمة، لكف ىذا ال يتعارض ك إثارة مسؤكلية الدكلة المدنية ك 
 . عنو إلزاميا بتعكيض األضرار الناشئة عف الفعؿ المجـر حتى تثبت مسؤكليتيا

حدد المادة الخامسة مف النظاـ األساسي لممحكمة   :محددة االختصاص النكعي -ج
 اإلبادة الجماعية، ك الجرائـ منذ اإلنسانية،)المكضكعي، ك حصرتو في أربع جرائـ ىي 

(. جرائـ الحرب ك جريمة العدكاف

 المحكمة الجنائية عبارة عف مؤسسة دائمة قائمة عمى معاىدة ممزمة لمدكؿ المكقعة عمييا -د 
 1" ك إنما مكممة لو كفؽ ما فقط، كال تعد ىذه المحكمة بديال عف القضاء الجنائي الكطني،

نصت عميو المادتاف األكلى ك السابعة عشر مف النظاـ األساسي لممحكمة ال تقـك " 
بأكثر مما تقـك بأكثر مما تقـك بو كؿ دكلة مف المجتمع الدكلي األعضاء في معاىدة أنشأت 

 .بمقتضاىا مؤسسة تباشر القضاء في مجمكعة جرائـ دكلية محددة

المحكمة امتدادا لالختصاص القضاء الجنائي الكطني، كمف ىنا حرص ك بالتالي تعد 
كاضعك النظاـ األساسي عمى عدـ المساس بالكالية القضائية الجنائية الكطنية تجنبا لتنازع 

االختصاص مف جية ك عدـ استشارة حساسيات السادة الكطنية ك لكي ال يعاؽ عمؿ المحكمة 
. الجنائية الدكلية مف جية أخرل

أخذ النظاـ األساسي بمبدأ حظر التعديؿ في نصكصو إال بعد مركر فترة زمنية معينة، ك  -ق  
 . 2في الفقرة األكلى منيا حيث جاء فييا( 121)ىذا ما أشارت إليو المادة 
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عد انقضاء سبع سنكات مف بدء نفاذ ىذا النظاـ األساسي يجكز ألية دكلة طرؼ أف م
كيقدـ نص أم تعديؿ مقترح إلى األميف العاـ لألمـ المتحدة ليقـك عمى  نقترح تعديالت عميو،

 "الفكز بتعميمو عمى جميع الدكؿ األطراؼ

أجهزة المحكمة : الفرع الثاني

ىيئة الرئاسة، كمكتب المدعي العاـ، : تتميز المحكمة الجنائية الدكلية بأجيزتيا األربعة  
بتدائية ك شعبة ما قبؿ المحاكمة، ك قمـ كتاب ك الشعب التي تشمؿ شعبة استئناؼ ك شعبة ا

. المحكمة

 :هيئة الرئاسة: أوال 

مف نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية حسف إدارة المحكمة إلى ىيئة ( أ)38أسندت المادة  
عمى أف يتـ التنسيؽ بيف  الرئاسة، باستثناء مكتب المدعي العاـ، المستقؿ إداريا عف الرئاسة ،

ىيئة الرئاسة كمكتب المدعي العاـ، ك يكافؽ ىذا األخير عمى المسائؿ المشتركة كميا بيف 
 .1" الجيازيف

ك تتقاسـ ىيئة الرئاسة دكرىا اإلدارم مع قمـ كتاب المحكمة المعني بالنكاحي غير " 
 .ةمف النظاـ األساسي لممحكـ 43القضائية مف اإلدارة كفقا لممادة 

ك ينتخب قضاة المحكمة بأغمبية مطمقة ثالثة قضاة مف بينيـ ليشكمكا ىيئة الرئاسة، ك 
يعيشكف أحدىـ رئيسا، ك نائبا أكال يقـك بأعماؿ الرئيس في حاؿ غيابو أك عدـ صالحيتو، ك 

ك تككف كالية القضاة في . نائبا ثانيا يحؿ مكاف الرئيس كنائبو األكؿ في حاؿ شغكر المنصبيف
.  سة ثالث سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدةالرئا
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 :مكتب المدعي العام: ثانيا

يستمـ مكتب المدعي العاـ إال حاالت ك الكثائؽ المثبتة لجرائـ داخمة في اختصاص 
المحكمة لمنظر فييا كمباشرة التحقيقات ك االدعاء أماـ المحكمة، ك يككف مسؤكال عف حفظ 

كما يضع قكاعد تنظيـ . تقضي إلييا تحقيقات مكتبو ك كتأمينياالمعمكمات ك األدلة المادية التي 
المكتب ك يعد ليا بعد استشارة المسجؿ في المكضكعات التي تؤثر في عمؿ قمـ المحكمة، ك 

ك يمارس ىذه المياـ مستقال عف بقية . يتكلى إدارة شؤكف القمـ التي تشمؿ ك المرافؽ ك المكارد 
 .أجيزة المحكمة

دكؿ األطراؼ باألغمبية المطمقة في اقتراع سرم مدعيا عاما يرأس تنتخب جمعية اؿ
المكتب ك يساعده في ذلؾ نائب أك أكثر، تنتخبيـ الجمعية بالطريقة نفسيا بناء عمى الئحة 

أسماء يرشحيا المدعي العاـ عمى أف يحممكا جنسيات مختمفة، ك يتمتعكا بأخالؽ عالية ك خبرة 
لقضايا الجنائية، ك يتقنكا لغة كاحدة مف المغات المعتمدة لدل ك كفاءة في مجالي اإلدعاء ك ا

يعيف المدعي العاـ خبراء ك مستشاريف قانكنييف متخصصيف بأشكاؿ . المحكمة عمى األقؿ
العنؼ المختمفة، ك محققيف ك مكظفيف أخريف، مراعيا التمثيؿ الجغرافي ك التكازف بيف الجنسيف  

 .اختالفيا كالخبرة في األنظمة القضائية عمى

كالية المدعي العاـ ك نائبيو تسع سنكات غير قابمة لمتجديد، باستثناء مف ثـ تعيينو لمدة 
 42ثالث سنكات أك أقؿ، كذلؾ حفاظا عمى استقالليتيـ كعما ليذه االستقاللية، اشترطت المادة 

 تمؾ المتعارضة مع مياـ اإلدعاء ك مع عدـ ممارسة أعماؿ ميينة أخرل، كال سيما( 5)
 .1استقاللية ىذا المنصب
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 .قمم كتاب المحكمة: ثالثا   -

يمتاز قمـ كتاب المحكمة في المحكمة الجنائية الدكلية عف أقالـ المحاكـ بدكره األكثر 
فيك إلى جانب مسؤكلياتو غير القضائية في إدارة المحكمة يحكم كحدة لممجني عمييـ ك  تعقيدا،

الشيكد، ك يدير كحدات التكقيؼ ك برنامج المساعدات القضائية، ك يؤمف االتصاالت بيف 
 .المحكمة مف جية ك الدكؿ كالمنظمات الدكلية الحككمية مف جية أخرل

اإلدارم الرئيسي، ك يمارس أعمالو تحت يرأس القمـ مسجؿ يككف مسئكؿ المحكمة 
فيضع المسجؿ أنظمة سير عمؿ المحكمة كيعدليا بعد مساكرة المدعي . إشراؼ رئيس المحكمة

كيقـك المسجؿ بإنشاء . العاـ في ما يتعمؽ بسير عمؿ مكتبو، ك عندما تكافؽ الرئاسة عمييا
ند مثكليـ أماـ المحكمة، كذلؾ لممجني عمييـ ك الشيكد لتكفير األمف ك المشكرة ليـ ع| كحدة 

كتضـ ىذه الكحدة متخصصيف بالصدمات النفسية، ك . بالتشاكر مع مكتب المدعي العاـ
ك ينتخب قضاة المحكمة المسجؿ باألغمبية . الصدمات الناتجة عف جرائـ العنؼ الجنسي

. ذا األمرالمطمقة أخذيف بعيف االعتبار أم تكصية صادرة عف جمعية الدكؿ األطراؼ متعمقة بو
كال ينتخب نائب المسجؿ إال إذا دعت الحاجة إلى ذلؾ، بناء عمى تكصية المسجؿ ك بالطريقة 

ك يعمؿ المسجؿ مدة خمس سنكات قابمة لمتجديد ك قابمة لمحفظ بقرار مف أغمبية . نفسيا
.  القضاة

 الشعب و الدوائر: رابعا -

لمحكمة القضائية، ك الدكائر تتألؼ المحكمة مف شعب تحتكم عمى دكائر تقـك بكظائؼ ا
ىي ثالث مع إمكانية تشكيؿ أكثر مف دائرة في أف معا إذا اقتضت ألمر ذلؾ، دائرة االستئناؼ 

التي تضـ رئيسا ك أربعة قضاة، ك الشعبة االبتدائية التي تضـ ستة قضاة عمى األقؿ، يقـك 
لتي تضـ ستة قضاة، عمى األقؿ ثالثة منيـ بمياـ الدائرة االبتدائية، ك شعبة ما قبؿ المحاكمة ا

 .يقـك ثالثة قضاة منيـ أك قاضی كاحد، يمياـ شعبة ما قبؿ المحاكمة
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يجتمع القضاة بعد شيريف مف انتخابيـ النتخاب الرئيس ك نكابو، ك المسجؿ ك القضاة في 
ك خالفا لممحاكـ الجنائية الدكلية المؤقتة، يقضي قضاة  . الشعب، إلقرار الئحة المحكمة

 ستئناؼ كالية السنكات التسع كميا في دائرة االستئناؼ، في حيف يقضي قضاة الشعبةاال
 1"االبتدائية ك شعبة ما قبؿ المحاكمة، ثالث سنكات عمى األقؿ ضمف دكائرىـ

بشكؿ يضمف إلياميـ بكؿ مف  ك يتكزع القضاة في الشعب بحسب مؤىالتيـ ك خبراتيـ،"
. أما الشعبة االبتدائية ك شعبة ما قبؿ المحاكمة. القانكف الدكلي ك القانكف ك اإلجراءات الجنائية

ك اليدؼ مف ىذا النص ىك إضفاء االستقرار عمى أحكاـ النظاـ األساسي مف خالؿ منع 
أف ىذه المدة الكافية لبياف تعديمو إال بعد مركر مدة معينة مف العمؿ بأحكامو ىذا إضافة إلى 

أكجو النقص ك الخمؿ الذم قد يبدك عميو، ك بالتالي يأتي التعديؿ أكثر انسجاما ك الكاقع ك 
 .2"الحاجة الفعمية إليو

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية : الفرع الثالث

 الجرائم التي تخضع الختصاص المحكمة الجنائية الدولية: أوال  -

  :الجماعية جريمة اإلبادة -

ك تعرفيا المادة الثانية مف اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية ك المعاقبة عمييا عمى  
في ىذه االتفاقية تعني اإلبادة الجماعية أم مف األفعاؿ التالية، المرتكبة عمى قصد | :" أنو

: ا ىذهالتدمير ال الكمي أك الجزئي لجماعة قكمية أك أثنية أك عصرية أك دينية، بصفتو

. قتؿ أعضاء مف الجماعة -أ

. إلحاؽ أذل جسدم أك ركحي خطير بأعضاء مف الجماعة  -ب

. إخضاع الجماعة عمدا لظركؼ معيشية يراد بيا تدميرىا المادم كميا أك جزئيا -ج 
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 .فرض تدابير تستيدؼ عدـ إنجاب األطفاؿ داخؿ الجماعة -د 

. نقؿ أطفاؿ مف الجماعة عنكة إلى جماعة أخرل -ق

: يعاقب عمى األفعاؿ التالية: ك كذلؾ المادة الثالثة تنص عمى أنو 

 .اإلبادة الجماعية - أ

 .عمى ارتكاب اإلبادة الجماعية التآمر  - ب

 .التحريض المباشر ك العمني عمى ارتكاب اإلبادة الجماعية  -ج 

 .محاكلة ارتكاب اإلبادة الجماعية  -د

 .1"االشتراؾ في اإلبادة الجماعية  -ق

: " الجرائم ضد اإلنسانية  -
:  مف خالؿ إعطاء العديد مف التعارؼ المختمفة لتمؾ األفعاؿ نذكر منيا 

ىجـك مكجو ضد أية مجمكعة مف السكاف المدنييف تيجما سمككيا يتضمف " تعييف عبارة  -1
ضد أية مجمكعة مف السكاف المدنييف  (1)االرتكاب المتكرر لألفعاؿ المشار إلييا في الفقرة 

، أك تعزيزا ليذه السياسة ". عمال بسياسة دكلة أك منظمة تقضي بارتكاب ىذا اليجـك
ىذه الجريمة ترتكب ك تكجو ضد أم مجمكعة مف السكاف المدنييف، فيذا ما نصت عميو   

ذه ليا تنظيميا فيي ال تقع عمى القكات المسمحة أك العسكرية فو( 7)مف المادة ( 2)الفقرة 
جرائـ الحرب بأنو ال مانع مف كقكع الجرائـ ضد اإلنسانية ضد العسكرييف كقت  -الخاص بيا

السمـ، ذلؾ أف ىذه الجرائـ جريمة لمساسيا بالصفة لإلنسانية نفسيا، ك أف العسكرم بالتأكيد ىك 
 أف يككف ضحية إنساف أكال، ك بالتالي يمكف أف يككف ضحية لمجريمة ضد اإلنسانية، لما يمكف
ك يجب أف تتـ .الجريمة حرب كقت الحرب ك حتى ال يفمت مرتكبي تمؾ الجرائـ مف العقاب 

الجريمة إتباعا لسياسة دكلة أك منظمة تابعة ليا ضد السكاف المدنييف ك تتبع ذات السياسة  
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فع المنيجية في شأف الجرائـ ضد اإلنسانية بمعنى كجكد تخطيط أك تنظيـ مف مصدر معيف يد
االرتكاب ىذه الجرائـ، كما أف ىذه الجرائـ ال يشترط أف ترتكب أثناء العمميات العسكرية أك 

 .الحربية
كمف أمثمة ىذه الجرائـ نذكر منيا االسترقاؽ، ك معناه ممارسة أم مف السمطات المترتبة 

عمى حؽ الممكية، أك ىذه السمطات جميعيا عمى شخص ما، بما في ذلؾ ممارسة ىذه 
 .ات االتجار في األشخاص السيما لألطفاؿ ك النساءالسمط

أـ عمى صعيد الممارسة الدكلية فقد ذكرت القكانيف اإلنسانية في مؤتمر الدكؿ األمريكية 
، إال أف االستخداـ األىـ لمضمكف 1902لتأكيد مبادل القانكف الدكلي العاـ المنعقد في عاـ 

في ' De Martens"يف الحرب، إذ جاء شرط فكرة الجرائـ ضد اإلنسانية كاف في سياؽ قكاف
مشيرا إلى أف عبارة القكانيف اإلنسانية دكف أف يضع ليا  1907ديباجتو الىام الرابعة لعاـ 

يبقى السكاف ك المحاربيف في الحاالت غير المنصكص : "تعريفا محددا إذ جاء فيو ما يمي 
  .1"صراحة في ظؿ حماية قكاعد ك مبادی قانكف الشعكب عنيا

 :الجرائم الحرب -

تفترض جرائـ الحرب نشكب الحرب فترة زمنية معينة ك لجكء كؿ طرؼ مف أطرافيا " 
 .إلى كثير مف الطرؽ كاألساليب الكحشية إلحراز النصر ك قير العدك

سكاء في العرؼ الدكلي أك االتفاقيات الدكلية مف  ك يعتبر النص عمى مثؿ ىذه الجرائـ،
سباغ مسحة إنسانية  قبيؿ القيكد الكاردة عمى استعماؿ حؽ الحرب، بغية الحد مف إطالقيا، كا 
عمييا، حتى ال يباح ألحد أف بخصكص غمارىا مدفكعا بثكرة الغضب ك أسيرا لغريزة االنتقاـ 

قا لقانكف معيف لضبط مثؿ ىذه االنفعاالت ك دكف تعقؿ، بؿ يتعيف أف يسير فييا الجيشاف كؼ
. تنظيميا

                                                           

 .19،ص 18، ص2015/  2014كمية الحقكؽ، بسكرة،  بمغاـ صبرم، الجرائـ المرتكية ضد اإلنسانية، رسالة الماستر،  - 1



 آليات حماية المدنيين أثناء النزاع               :              نيالفصل الثا
 

63 
 

تعد جرائـ الحرب أقدـ الجرائـ الدكلية التي حاكؿ المجتمع الدكلي تحديدىا منذ : تعريفيا الفقيي 
كقت مبكر نسبيا، كقد كاف لمفقو الدكلي إسياـ بارز في التأصيؿ القانكني ليا ك ذلؾ عف طريؽ 

لمحاكلة منع إفالت مجرمي الحرب مف العقاب بحجة عدـ تحديد تمؾ  ك منع تعريؼ محدد،
 1"الجرائـ بصفة منضبطة 

تمؾ االنتياكات القكانيف الحرب أك القانكف " ك يمكف تعريؼ جرائـ الحرب بأنيا "
 .اإلنساني الدكلي التي تعرض شخصا لممسؤكلية الجنائية الفردية

عمؿ قد يعاقب عميو الجنكد أك غيرىـ أم : كىناؾ مف عرؼ جرائـ الحرب عمى أنيا 
مف الناس مف قبؿ العدك ك عند القبض عمى مرتكب المخالفة ك تشتمؿ جرائـ الحرب عمى 

أعماؿ التي ترتكب مخالفة لمقانكف الدكلي ك القكانيف بمد الشخص الذم يرتكب الجريمة ك كذلؾ 
لمصمحة البمد الذم ينتمي  األعماؿ التي تخالؼ قكانيف الحرب ك التي ترتكب بناء عمى أمر ك

 .إليو المجـر

كتعتبر األعماؿ التي تتضمف مخالفة القكانيف ك عادات الحرب ىي جرائـ حرب، فقد 
عمى الجنايات التي " لكرمبرغ: تتضمف المادة السادسة مف نظاـ المحكمة العسكرية الدكلية 

 .2"مة ك معاقبة كبار المحكمة المذككرة، بالنظر فييا كالتي تتكلى الصالحية بمحاؾ تختص

مجرمي الحرب ىي مف بيف الجنايات الخاضعة لكاليتيا كأنيا ستتبع المسؤكلية "
أم انتياكات القكانيف الحرب ك أعرافيا كقد أكردت " الشخصية ،كقد عرفت جنايات الحرب بأنيا

ة أك القتؿ العمد مع اإلصرار ك المعاممة السيئ: عمى سبيؿ المثاؿ بعض جرائـ الحرب ك منيا
إقصاء السكاف المدنييف مف أجؿ العمؿ مف أشغاؿ شاقة في البالد المحتمة أك ألم ىدؼ أخر 
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 آليات حماية المدنيين أثناء النزاع               :              نيالفصل الثا
 

64 
 

ك قتؿ األسرل عمدا أك رجاؿ البحر ك إعداـ الرىائف أك نيب األمكاؿ العامة أك الخاصة ك 
 .تيديـ المدف ك القرل دكف سبب أك االجتياح إذا كانت الضركرات العسكرية ال تقضى ذلؾ

األفعاؿ التي " ؽ ممثمك االتياـ في محاكمات لكرمبرغ عمى أف جرائـ الحرب تعني كقد اتؼ
ارتكبيا المتيمكف بالمخالفة لقكانيف ك أعراؼ الحرب ك االتفاقيات الدكلية أك القكانيف الجنائية 

. الداخمية ك المبادئ العامة لمقانكف الجنائي المعترؼ بيا في كؿ الدكؿ المتمدينة

قائمة بعدد معيف مف  1919ر لجنة المسؤكليات الجرائـ الحرب عاـ كقد تضمف تقرم 
 :الكقائع ك األفعاؿ التي تعتبر مخالفة لقكانيف ك عادات الحرب ك نذكر مف ىذه الجرائـ ما يمي

أفعاؿ النيب ك قتؿ الرىائف ك تقتيؿ ك تعذيب ك تجكيع المدنييف ك أفعاؿ االغتصاب ك  -
ة معاممة األسرم ك استعماؿ الغازات القاتمة ك التجنيد فرض العقكبات الجماعية ك إساء
 .اإلجبارم لسكاف األقاليـ المحتمة

ك في ىذا اإلطار أيضا فقد اعتبرت لجنة خبراء األمـ المتحدة في يكغسالفيا السابقة 
 .أف أم انتياؾ جسيـ لقكانيف ك أعراؼ الحرب يعتبر جريمة حرب 1992عاـ 

ك بناءا عمى ما تقدـ فإف األفعاؿ التي يعتبر إتيانيا أثناء االشتباؾ المسمح بمثابة جريمة 
، ك ما كرد أيضا في 1919حرب ىي األفعاؿ التي كردت في قائمة لجنة المسؤكليات عاـ 

، ك ما كرد أيضا في أنظمة محكمتي نكرمبرغ ك 1946لجنة األمـ المتحدة الجرائـ الحرب عاـ 
كما تضمنو مشركع تقنيف الجرائـ ضد سالـ ك أمف البشرم، كذلؾ ،  1946 – 1945طككيك

، ك أيضا ما جاء في القكاعد 1950ما جاء في المبدأ السادس مف مبادئ محكمة نكرمبرغ عاـ 
المذاف بدكرىما  " قانكف جنيؼ " ، ك القكاعد االتفاقية "بقانكف الىام' العرفية ك التي سميت 
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اإلنساني، ك أيضا ما تضمنتو األنظمة األساسية لممحاكـ الدكلية شكال القانكف الدكلي 
في يكغسالفيا السابقة ك ركاندا، ك أخيرا ما جاء في نظاـ ركما األساسي بشأف المحكمة 

 .1"الجنائية الدكلية 

ك التي  الذم تضمف أحكاما تفصيمية ك شاممة إلى حد كبير فيما يتعمؽ بجرائـ الحرب،"
نصت المادة الخامسة مف النظاـ عمى أف جرائـ الحرب مف الجرائـ التي تختص المحكمة 

االختصاص : ثانيا. بمكجب نظاميا بالنظر فييا، كقد أكمميا نص المادة الثامنة مف نفس النظاـ
 :الزمني ك المكاني لممحكمة الجنائية الدكلية

: االختصاص الزماني -

م التاريخ الذم يحدد دخكؿ الجريمة في اختصاص المحكمة يقصد باالختصاص الزماف 
مف النظاـ األساسي لتقر بأنو ليس لممحكمة اختصاص إال فيما ( 11)ك لقد جاءت المادة 

، حيث نصت (126)يتعمؽ بالجرائـ التي ترتكب بعد بدء نفاذ ىذا النظاـ ك الذم نظمتو المادة 
في اليـك األكؿ مف الشير الذم يعقب اليـك  المادة عمى دخكؿ النظاـ األساسي حيز النفاذ

مف تاريخ إيداع الصؾ الستيف لمتصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة أك االنضماـ لدل ( 60)الستيف 
، ك ىك ما أقرتو  01/07/2002األميف العاـ لألمـ المتحدة، األمر الذم تحقؽ قانكنيا في 

نيا أكردت استثناء ىك إمكانية اختصاص مف نظاـ ركما، مع أ( 11)الفقرة الثانية مف المادة 
المحكمة بنظر جرائـ ارتكبيا أفراد دكلة ليست طرفا في النظاـ إذا ما أعمنت ىذه األخيرة قبكليا 

 .باختصاص المحكمة

: اختصاص الزماني لممحكمة  -

أف المحكمة الجنائية الدكلية تختص بالنظر في جرائـ التي تقع في إقميـ كؿ دكلة  أم 
ك بيذا يرتكز االختصاص اإلقميمي عمى مبدأ راسخ في القكالب الداخمية ك الدكلية ىك . طرؼ
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ك يقؼ االختصاص اإلقميمي مستقال نافذا أماـ االختصاص . سيادة الدكؿ عمى أراضييا
عند كقكعيا في إقميـ ( 5)صالحة لمنظر في قضايا جرائـ المادة الشخصي لتككف المحكمة 

إحدل الدكؿ األطراؼ، سكاء المعتدم تابعا لدكلة طرؼ أك لدكلة ثالثة مع فارؽ جكىرم عند 
كجكد المتيـ في دكلة ثالثة إذا أف ىذه األخيرة غير ممزمة بالتعاكف مع دكلة اإلقميـ إال يتكافر 

 .1" ـ أك المعاىدات المتعددة األطراؼمرابط دكلي كاتفاقيات التسؿ

كبيذا فإف االختصاص المكاني يتحدد بالنظر إلى الجرائـ التي تقع في إقميـ كؿ دكلة "
أك قد تصبح طرفا في نظاـ ركما األساسي أك دكلة تسجيؿ السفينة أك الطائرة إذا كقعت  طرؼ،

الجريمة عمى متنيا ك كانت الدكلة التي يحمؿ جنسيتيا الشخص المتيـ طرفا في النظاـ، أما إذا 
.  كانت الدكلة التي كقعت عمى إقميميا الجريمة ليست طرفا في النظاـ

تص بنظر تمؾ الجريمة إال إذا قبمت الدكلة باختصاص فالقاعدة أف المحكمة ال تخ
المحكمة في نظر الجريمة كما لممحكمة الصالحية في نظر أم قضية تحاؿ إلييا مف قبؿ 

  2".مجمس األمف بغض النظر كما إذا كانت الدكلة المعينة طرفا في النظاـ أـ ال
 :ةإجراءات التحقيق و المحاكمة و ما بعدها أمام المحكم: ثالثا-

البد لكؿ دعكل جنائية ترفع أماـ أبي محكمة مف أف تمر بمراحؿ ك إجراءات ك منعيا "
أما في مجاؿ المحكمة . المشرع ليذه الغاية، فالنظاـ القانكني لممحاكـ يكاد يككف متشابيا

أماـ المدعي العاـ، فالدائرة التمييدية، ك : الجنائية الدكلية، فإف الدعكل تمر بمراحؿ متعددة
ائرة االبتدائية، ثـ دائرة االستئناؼ، ك تتبع في كؿ مرحمة القكاعد اإلجرائية ك قكاعد اإلثبات الد

التي يتـ اعتمادىا بأغمبية ثمثي جمعية الدكؿ األطراؼ، ك الئحة المحكمة التي يعتمدىا القضاة 
اءات ك ىذه اإلجراءات تتمثؿ في اإلجراءات التحقيؽ ك إجراءات المحاكمة ك إجر. باألغمبية

 .تنفيذ األحكاـ
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 :إجراءات التحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية -1

يعد التحقيؽ المرحمة األكلى في الخصكمة الجنائية بالنسبة لمجرائـ التي تدخؿ في 
ك ييدؼ . مف النظاـ األساسي (5)اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية، حسب نص المادة 

التحقيؽ إلى جمع األدلة عقب كقكع الجرائـ الدكلية محؿ اختصاص ىذه المحكمة لبياف مدل 
مالئمة تقديـ الجناة إلى العدالة مف عدمو، ك لممدعي العاـ ككنو ىك المختص بإجراء التحقيؽ 

. ك اتخاذ كافة اإلجراءات

يشمؿ التحقيؽ ك المالحقة القانكنية في  ك بذلؾ تكسيع دكر المدعي العاـ عمى نحك 
 .1"حالة الجرائـ الخطيرة كفقا ألحكاـ القانكف الدكلي العاـ عند عدـ كجكد شككل ك يعزز

مف استقاللية ك نزاىة المدعي العاـ، ك سيصبح في كضع يمكف مف العمؿ بالنيابة عف "
 .المجتمع الدكلي

، أماـ المدعي العاـ، الدائرة (حقيؽك بيذا تتـ إجراءات السابقة عمى المحاكمة الت
التمييدية، كقد منع النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية مجمس األمف سمطة تعميؽ 

. التحقيؽ أك المقاضاة

 :اإلجراءات أمام المدعي العام  -أ

:  إجراءات التحقيؽ األكلي -

لكي يبدأ المدعي العاـ القياـ بإجراءات االستقصاء ك التحقيؽ األكلي أك التمييدم  "
مف ( 13)يجب أف يحاط عمما بالجريمة أك الجرائـ التي كقعت، كيتصؿ عممو كفقا لنص المادة 

. النظاـ األساسي

بناء فإذا تكافرت أحد الطرؽ السابقة، فإف المدعي العاـ أف يباشر التحقيقات األكلية أما 
عمى إحالة دكلة طرؼ أك إحالة مجمس األمف أك مف تمقاء نفسو عمى أساس المعمكمات 
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المتعمقة بجرائـ تدخؿ في اختصاص المحكمة، ك يقـك بتحميؿ جدية المعمكمات المتمقاة، ك 
يجكز لو، ليذا الغرض الحصكؿ عمى معمكمات إضافية مف الدكؿ، أك أجيزة األمـ المتحدة أك 

. كمية الدكلية أك غير الحككمية، أك أية مصادر أخرل مكثكؽ بيا يراىا مالئمةالمنضمات الحؾ
ك يجكز لو تمقي الشيادة التحريرية أك الشفكية في مقر المحكمة، فإذا انتيى المدعي العاـ مف 
تحقيقاتو األكلية ك استنتج منيا كجكد أساس معقكؿ لمشركع في إجراءات التحقيؽ، يقدـ إلى 

دية طمبا إلذف لو بإجراء تحقيؽ ابتدائي ك أف يمحؽ بيذا الطمب ما جمعو مف مكاد الدائرة التميي
ك أدلة تؤيد طمبو، ك يجكز لممجني عمييـ أف يطمبكا مف الدائرة التمييدية سماع أقكاليـ في ىذا 

 .الشأف كفقا لمقكاعد اإلجرائية ك قكاعد اإلثبات

م العاـ كجكد أساس معقكؿ لمشركع في فإف تبيف لمدائرة التمييدية بعد دراسة طمب المدع
إجراء تحقيؽ ابتدائي، ك إف الدعكل تدخؿ عمى ما يبدك في اختصاص المحكمة، كاف عمييا أف 

تأذف ببدء التحقيؽ، الرفض ال يحكؿ دكف تقدـ المدعي العاـ بطمب جديد يستند إلى كقائع ك 
 .1"اـ، بعد التحقيؽ األكليأما إذا استنتج المدعي الع. أدلة جديدة تتعمؽ بالحالة ذاتيا

أف المعمكمات المقدمة ال تشكؿ أساسا معقكال إلجراء تحقيؽ كاف عميو أف يبمغ مقدمي "
المعمكمات بذلؾ، ك لكف ىذا ال يمنع المدعي العاـ مف النظر في معمكمات أخرل، أم 

| تقدـ إليو عف الحالة ذاتيا في ضكء كقائع ك أدلة جديدة  معمكمات أخرل، أم معمكمات جديدة،
. اليتخذ ما يراه مناسبا

يقـك المدعي العاـ بالتكسيع في تحقيؽ ك يشمؿ جميع الكقائع ك األدلة المتصمة بتقدير 
ما إذا كاف ىناؾ مسؤكلية جنائية بمكجب ىذا النظاـ األساسي ك عميو خالؿ ذلؾ أف يحقؽ في 

ك اإلبادة عمى حد سكاء، ك عميو أف يتخذ التدابير المناسبة لضماف فعالية  ظركؼ التجريـ " 
التحقيؽ في الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة ك المقاضاة عمييا فيجكز لممدعي العاـ 
إجراء التحقيقات في إقميـ الدكلة كفقا ألحكاـ التعاكف القضائي ك المساعدة القضائية ك الذم 
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 دكؿ تعاكنا تاما مع المحكمة في ما تجربو مف تحقيقات في الجرائـ ك المقاضاةبمقتضاه تمتـز اؿ
ك لممدعي العاـ سمطة جمع األدلة ك . عمييا، أك عمى النحك الذم تأذف بو الدائرة التمييدية

 .فحصيا

عندما تتاح لممدعي العاـ فرصة تحقيؽ فريدة قد ال تكافر ال حقا في المحاكمة كسماع 
اختبار أدلة، يحظر المدعي العاـ الدائرة التمييدية بذلؾ، تقـك ىذه األخيرة شاىد أك فحص ك 

مع المدعي العاـ باتخاذ كافة اإلجراءات ك التدابير أك مف تمقاء نفسيا ك بمبادرة منيا  بالتشاكر
. ك يجكز المدعي العاـ استئناؼ ىذا األمر ك يككف لو طابع العجمة

 :اإلجراءات أمام الدائرة التمهيدية-ب 

مف النظاـ األساسي،  ( 1)لمدائرة التمييدية حؽ إصدار األكامر كالقرارات بمكجب المكاد 
شريطة مكافقة أغمبية أعضائيا عمى ىذه األكامر ك القرارات ك التي تتعمؽ بالسماح لممدعي 

 ذف لو باتخاذ خطكات تحقيؽ معينة،العاـ، البدء في التحقيؽ، أك رفض اإلذف بالتحقيؽ، أك اإل
 .ك التقرير بكجكد أدلة كافية العتماد التيمة قبؿ المحاكمة، أك تعديميا، أك رفضيا

كتختص الدائرة التمييدية بإصدار أمر القبض أك الحضكر، في أم كقت بناء عمى 
 .1"المدعي العاـ، بعد البدء في التحقيؽ، مف اقتنعت بعد فحص الطمب طمب

م العاـ أف يطمب مف الدائرة التمييدية تعديؿ أمر القبض، ك أف يطمب مف ك لممدع"
 .الدائرة التمييدية إصدار أمر بحضكر الشخص، بحيث يتضمف األمر شركط تقيد الحرية

ك تنظر الييئة اإلتيامية في طمبات اإلفراج المؤقت، أك تعديميا، ك في طمب المدعي 
 .قيؼ، إذا رأت ذلؾ ضركرياالعاـ إعادة القبض عمى المتيـ، ك التك

ك تقـك الدائرة التمييدية بعقد جمسة العتماد التيـ التي يرل المدعي العاـ طمب المحاكمة 
عمى أساسيا، ك ذلؾ بحضكر المدعي العاـ، ك الشخص الذم نسبت التيـ إليو، بحضكر 
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ة أف تسمح بأف محاميو، ك يجكز ليا أف تعتقد تمؾ الجمسة في غياب المتيـ، ك لمدائرة التمييدم
. يمثؿ المتيـ محاـ، رغـ غيابو، إذا رأت في ذلؾ مصمحة لمعدالة

 .إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية -2

تجرل المحاكمة أماـ إحدل الدكائر االبتدائية ك التي تشكؿ مف ستة قضاة ك ال يجكز 
 .قاض مف جنسية الدكلة الشاكية أف يككف ضمف تشكيمة الدائرة التي تنظر القضية،

اك تتعقد المحكمة بجمسة عمنية، ك لمدائرة االبتدائية أف تقرر أف ظركفا معينة تقتضي 
إتخاذ بعض اإلجراءات في جمسة سرية لحماية المجني عميو أك الشيكد أك المتيـ أك لحماية 

 .المعمكمات السرية أك الحساسة التي يتعيف تقديميا كأدلة

كمة بتالكة عريضة االتياـ التي اعتمدتيا الدائرة التمييدية، ك بعد التحقؽ مف تبدأ المحا
أك الدفع بأنو (65)العتراؼ بالذنب كفقا لممادة أف المتيـ بفيـ طبيعة االتياـ، بمنح الفرصة ؿ

 .غير مذنب

ك يجب أف يراعي أثناء المحاكمة احتراـ جميع حقكؽ المتيـ التي نصت عمييا المادة 
ك إتباع إجراءات قبكؿ األدلة ( 68)حماية المجني عمييـ ك الشيكد كفقا لممادة ، ك (67)

( 72المادة  ) ، ك حماية المعمكمات المتصمة باألمف الكطني(69)المنصكص عمييا في المادة 
 .مف النظاـ األساسي

 .1" كؿ مرحمة مف مراحؿ المحاكمة( 2)ك يجب أف يحضر جميع قضاة الدائرة االبتدائية 
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المحاكم الجنائية الخاصة :  المطمب الثاني

نتعرض في ىذا الجزء عمى التعريؼ ك اختصاص ك إجراءات المحاكـ الجنائية  
. الخاصة اليكغسالفيا ك ركاندا

محكمة يوغسالفيا السابقة   :  الفرع األول

 آلية إنشاء محكمة يكغسالفيا السابقة:  أكال -

بمكجب الفصؿ السابؽ مف الميثاؽ، ك بذلؾ يككف  827مجمس األمف قراره رقـ  أصدر
المجمس قد دخؿ مجاال لـ يجتره مسبقا اعتمادا عمى صالحيات الفصؿ السابع إلنشاء ىيئات 

 .قضائية تمتـز جميع الدكؿ األعضاء باألمـ المتحدة مف الناحية القانكنية بالتعاكف معيا

يار البديؿ الذم كاف يتمثؿ بإنشاء المحكمة بمكجب معاىدة ك مف المتفؽ عميو أف الخ
دكلية كاف يبدك خيارا بطيئا جدا، ك يحتاج لسنكات لمتصديؽ عمى المعاىدة مع إمكانية عدـ 
التصديؽ، ك بذلؾ يككف خيار المجمس بإنشاء المحكمة مستخدما الفصؿ السابع مف الميثاؽ 

 .افقة يكغسالفياخيارا سميما سيما أف القرار ال يستمـز مك

مف ( 41)كقد اعتبر البعض أف السند القانكني لممجمس إلنشاء المحكمة ىك المادة 
ك ىذا ما ذىبت إليو عرفة االستئناؼ في المحكمة معتبرة أف التدابير . ميثاؽ األمـ المتحدة
 مع. ىي مجرد مثاؿ تكضيحي ك ىي ال تمنع مف اتخاذ تدابير أخرل( 41)المذككرة في المادة 

اإلشارة ىنا أف المادة المذككرة تعدد تدابير اقتصادية ك سياسية ك لـ نشر أبدا إلى تدابير 
. قضائية

كقبؿ معاينة اختصاص المحكمة، ال بد مف اإلشارة إلى أف إنشاء المحكمة الدكلية 
بمكجب الفصؿ السابع مف الميثاؽ يكفر مف حيث المبدأ اإلطار القانكني الممـز لتعاكف جميع 

األمر الذم مف شأنو دعـ ىذه الييئة القضائية في ممارستيا . كؿ مع ىذه المحكمةالد
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ك المساىمة في إلزاـ الدكؿ بتسميـ المتيميف ك تقديـ كافة سبؿ التعاكف مع  لصالحيتيا ك دكرىا
 .1"المحكمة

تنظيم محكمة يوغسالفيا : ثانيا -

أماميا ك ىك ما سيتـ حدد أجيزة المحكمة ك اختصاصيا ك إجراءات المحاكمة ت 
. عرضو

 :أجيزتيا: أكال 

مف النظاـ األساسي لممحكمة الدكلية الجنائية الخاصة بيكغسالفيا  11تعرض المادة 
:  السابقة ىيئات المحكمة ىي

حيث تتشكؿ المحكمة مف غرفتي درجة أكلى ك غرفة استئناؼ يتـ : الدوائر أو الغرف -1
-2 13كفقا لمشركط ك اإلجراءات المحددة في المادة  12تكزيع القضاة فييا حسب نص المادة

عمى كيفية  16كجياز منفصؿ عف أجيزة المحكمة ك الذم نصت المادة : اإلدعاـ العاـ
. تشكيمية ك تنظيمية ك تحديد ميامو

مف النظاـ عمى كيفية تشكيمو ك تنظيمو ك تحديد  17الذم تنص المادة : قمـ المحكمة -3 
.  ميامو

 .صهااختصا: ثانيا

حدد نظاـ المحكمة نطاؽ االختصاص المكضكعي ك الشخصي ك الزماني ك المكاني 
لتمؾ المحكمة غير أنو لـ يجعؿ ىذا االختصاص قاصرا عمييا كحدىا، بؿ جعمو مشتركا مع 

مف  9المحاكـ الكطنية، كتككف فيو األسبقية لممحكمة الدكلية حسب ما نصت عميو المادة 
. نظاميا

                                                           

عمي كىب ديب، المحاكـ الجنائية الدكلية تطكرىا ك دكرىا في قمع الجرائـ الدكلية، الطبعة األكلى، منشكرات الحمبي  - 1
 .61، 59، ص2015الحقكقية، لبناف، 
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 :ضوعياالختصاص المو -

طبقا لمنظاـ األساسي لممحكمة فإنيا تختص بالنظر في االتيامات المكجية لألشخاص 
في االنتياكات  3ك 2الطبيعييف بارتكابيـ جرائـ الحرب ك المتمثمة حسب نصي المادتيف

، ك كذا ارتكاب انتياكات القكانيف ك أعراؼ الحرب عمى 1949الجسيمة التفاقيات جنيؼ لعاـ 
 .ردنا تعدادا غير حصرم ليذه االنتياكاتالترتيب، ثـ أك

عمى أف المحكمة الدكلية مختصة بمتابعة األشخاص الذيف يرتكبكف  2حيث نصت المادة
عمميـ  مع  12/08/1949ػأك يعطكف األمر بارتكاب المخالفات الجسيمة التفاقيات جنيؼ ؿ

 1: بأف ىذه األعماؿ مكجية ضد أشخاص ك ممتمكات محمية بنصكص ىذه االتفاقيات

 القتؿ العمد -أ"

 .التعذيب -ب

 التسبب عمدا في معاناة أك إحداث أضرار جسيمة بالجسـ أك الصحة  -ج

التيديـ ك السمب لمممتمكات الذم ال تبرره الضركرة العسكرية عندما تككف منفذة بدرجة  -د
 .ة بطريقة غير شرعية ك تعسفيةعالي

. إجبار أسرل الحرب أك المدنييف عمى الخدمة في صفكؼ القكات المسمحة المعادية -ق 

. حرماف أسرل الحرب أك المدنييف مف حقيـ في محاكمة عادلة -ك 

. اإلبعاد أك التحكيؿ أك النقؿ غير الشرعي لممدنييف-ز 

. أخذ الرىائف-ح 

 

                                                           

صبرينة، جرائـ الحرب أماـ المحاكـ الجنائية الدكلية، رسالة الماجستير، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، خمؼ اهلل   - 1
 .146، ص 2007قسنطية، 
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 :االختصاص الشخصي  -

تختص محكمة يكغسالفيا بمحاكمة األشخاص الطبيعييف فقط دكف االعتبارييف كما كاف 
، فيحاؿ إلى المحكمة األشخاص الطبيعييف أيا كانت (6المادة )الحاؿ في محاكمات نكرمبرج 

صفتيـ أك درجة مساىمتيـ في الجريمة، كال تعتبر الصفة الرسمية سببا مف أسباب تخفيؼ 
المرؤكسكف ك ال الرؤساء مف المسؤكلية الالزمة لمنع كقكعيا، أك معاقبة  العقكبة، كما ال يعفي

مرتكبييا، كما ال يعتبر أمر الرئيس سببا إلعفاء مف المسؤكلية، ك إف كاف يمكف أف يككف سببا 
االختصاص -3(. 7المادة )مخففا لمعقكبة إذا رأت المحكمة أف ذلؾ فيو تحقيؽ أكبر لمعدالة 

 :المكاني و الزماني

يجب أف ال ننسى أف المحكمة ىي محكمة خاصة ك مؤقتة مما يستكجب تحديد 
اختصاصيا المكاني ك الزماني، لتمارس المحكمة نشاطيا بصكرة تكفؿ تحقيؽ الغاية مف 

مف النظاـ تقص أف لممحكمة اختصاص مكاني ك زماني  1إنشائيا، ك مف الكاضح أف المادة 
تياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني في يكغسالفيا المحاكمة األشخاص المسئكليف عف االف

. 1991السابقة منذ 

 :إجراءات المحاكمة: ثالثا

تضمف النظاـ المبادئ األساسية إلجراءات المتعمقة بالمحاكمة ك تضمنت الئحة القكاعد 
اكمة اإلجرائية ك قكاعد اإلثبات التي تبناىا قضاة المحكمة ك التفصيالت التي أكممت سير المح

 .1"عمى كيفية  26إلى  15ك التفصيالت التي أكممت سير المحاكمة حيث نصت المكاد مف 

بدء إجراءات المحاكمة ك كيفية السير فييا، بعد إقرار المدعي العاـ بكجاىة القضية " 
المكاد  )بعد استكماؿ إجراءات التحقيؽ، مف إعداد لعريضة االتياـ ك إلى غاية النطؽ بالحكـ 

، ك الذم ال يتجاكز عقكبة السجف ك مصادرة الممتمكات ك األمكاؿ التي تـ (20إلى  15مف 
، ك كذا طرؽ الطعف في الحكـ مف إعادة (24ك23المادة )اإلستالء عمييا ك إعادتيا لمالكييا 

                                                           

 .150،ص109خمؼ اهلل صبرينة، المرجع السابؽ، ص   - 1
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 ، أما عف تنفيذ األحكاـ فإنو يتـ في أية دكلة تحددىا(26ك25المادتيف ) النظر ك استئناؼ 
المحكمة الدكلية مف قائمة الدكؿ التي أبدت لمجمس األمف استعدادىا لقبكؿ األشخاص المحكـك 

 .28ك27عمييـ كفقا لمشركط ك األحكاـ المنصكص عمييا في المادتيف 

ك ىكذا تأسست المحكمة الدكلية الجنائية ليكغسالفيا ك كاف مقرىا في الىام، ك تككف 
 .1" الفرنسية نجميزية كلغة العمؿ فييا ىما اال

المحكمة الدولية لرواندا  : الفرع الثاني

 الطبيعة القانكنية لممحكمة :أوال

إف البحث في الطبيعة القانكنية لممحكمة ييدؼ إلى بياف مدل استقالليتيا ك تمتعيا 
ك ىك  بالشخصية القانكنية الدكلية، ك عرفة ىذه الطبيعة مرتبط أساسا بأداة إنشاء ىذه المحكمة،

قرار مجمس األمف الدكلي، فيي إذا فرع تابع لييئة األمـ المتحدة ك بالتالي سكؼ يككف لو تأثير 
ـ تمتعيا بالشخصية القانكنية الدكلية، ك دكمة ك تنظيـ إدارتيا، ىذا يعني ععمى تككيف المح

رىا ك ، كتخضع في تسيي(32المادة )ىي ممزمة بتقديـ تقارير سنكية طبقا لنظاميا األساسي 
: ثانيا. تمكيميا إلى األمـ المتحدة ك ىذه األخيرة ليا حؽ التعديؿ ك اإللغاء في نظاـ المحكمة

 .أجيزة ك إجراءات المحاكمة

: أجيزة المحكمة - أ

ما تجدر مالحظتو أكال ىك أف أجيزة المحكمة الجنائية الدكلية الخاصة بركندا ىي ذات  
 2"ة يكغسالفيا السابقةالمكجكدة في النظاـ األساسي لمحكـ األجيزة

 :مف نظاـ محكمة ركاندا، فإف المحكمة تتألؼ مف الييئات التالية 10كحسب نص المادة " 

                                                           

. 150خمؼ اهلل صبرينة، المرجع السابؽ ، ص  - 1
 

، مجمة المفكر، العدد الثالث، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، (TPIR)المحكمة الجنائية الخاصة بركندا  مستارم عادؿ،  - 2
 .253جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص 
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.  ىما دائرتي المحاكمة ك االستئناؼ: الدكائر -1

. مكتب المدعي العاـ -2

.  قمـ المحكمة-3 

 :الدكائر  -

. مع شرط أال يككف اثناف منيما مف رعايا نفس الدكلة تتألؼ مف إحدل عشر قاضيا،" 

.  تتألؼ مف ثالث قضاة لكؿ دائرة:دائرة المحاكمة -

تتألؼ مف خمسة قضاة لكؿ دائرة، مع اإلشارة إلى ىذه الدكائر ىي نفسيا : دائرة االستئناؼ -
لعامة قضاة ، ك تنتخب الجمعية ا(2-12المادة )دائرة االستئناؼ لمحكمة يكغسالفيا السابقة 

ك يجب أف ( 2-12المادة)دائرتي المحاكمة ك االستئناؼ لمدكؿ األعضاء ك غير األعضاء 
يككف القضاة ذكم خمؽ رفيع ك خبرة عمى مستكل عاؿ في المجاؿ القضائي ك مجاؿ القانكف 

 (.1-12الجنائي ك قانكف حقكؽ اإلنساف المادة

لييئة األمـ المتحدة يدعك األعضاء ك أما فيما يخص طريقة االنتخاب، فإف األميف العاـ 
غير األعضاء في األمـ المتحدة إلى ترشيح شخصيات لشغؿ منصب قضاة المحكمة 

 .يـك مف دعكة األميف العاـ30، ك يتـ ذلؾ في غضكف (أ-3-12المادة)

ك يجكز لكؿ دكلة أف تسمى مرشحا أك اثنيف عمى أف يككف أم مف االثنيف مف جنسية 
، بعدما يحيؿ األميف العاـ قائمة الترشيحات إلى مجمس األمف، ىذا (ب-3-12المادة) كاحدة 

 األخير يضع قائمة تتضمف ماال يقؿ عف اثني عشر مترشحا كال يزيد عف ثمانية عشر مرشحا
، ك يرسؿ رئيس مجمس األمف القائمة إلى رئيس الجمعية العامة لألمـ (ج-3-12المادة

، ك (-3-المادة)اة الستة الدائرة المحاكمة مف تمؾ القائمة المتحدة، ك تنتخب ىذه األخيرة القض
في حالة شغكر منصب أحد القضاة، يعيف مف طرؼ األميف العاـ لألمـ المتحدة بعد التشاكر 
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-12المادة مع رئيس مجمس األمف ك الجمعية العامة كفؽ الشركط ك المؤىالت المذككرة آنفا 
4.) 

 األساسي لمحكمة ركاندا عمى أف انتخاب القضاةمف النظاـ  5-12كلقد أشارت المادة 
.  1( "13المادة)يككف لمدة أربع سنكات قابمة لمتجديد، كمف بيف قضاة المحكمة ينتخب الرئيس 

 :المدعي العام -

المدعي العاـ في المحكمة جياز مستقؿ بنفسو ال يخضع ألية ضغكط كانت ، كيقؼ 
يتـ تعيينو عف طريؽ مجمس األمف كذلؾ بناء  في مكاجية الدفاع كطرؼ مستقؿ في الدعكل،

عمى ترشيح مف األميف العاـ، ك يجب أف يتصؼ بأخالؽ رفيعة ك خبرة عالية في مجاؿ 
 .سنكات قابمة لمتجديد( 4)إجراءات التحقيؽ ك المحاكمة الجنائية، يتـ تعينو لمدة أربعة 

ك نفسو المدعي العاـ كما تجدر اإلشارة إليو ىك أف المدعي العاـ المحكمة ركاندا ق
 (.3-15المادة ) المحكمة يكغسالفيا السابقة 

يتكلى " بقكليا ( 1-15)أما كظيفة المدعي العاـ ك اختصاصاتو فقد حددتيا المادة 
المدعي العاـ مسؤكلية التحقيؽ مع األشخاص المسئكليف عف االنتياكات الجسيمة لمقانكف 

ا ك المكاطنيف المسئكليف عف ارتكاب ىذه االنتياكات الدكلي اإلنساني المرتكبة في إقميـ ركاند
 "...في أراضي الدكؿ المجاكرة

ك يقـك أيضا بجمع معمكمات سكاء مف تمقاء نفسو أك عف طريؽ منظمة حككمية أك غير 
حككمية، ك لو سمطة االستجكاب ك سماع المجني عمييـ ك الشيكد، كجمع األدلة ك حؽ 

 .لالزمةاالنتقاؿ، ك اتخاذ اإلجراءات ا

: قمـ المحكمة

                                                           

 .254مستارم عادؿ، المرجع السابؽ، ص  - 1
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يتألؼ قمـ المحكمة مف المسجؿ ك معاكنيو، كىك المسئكؿ عف إدارة المحكمة، ك تقديـ  
 .الخدمات ليا، ك ىك مسئكؿ في األمكر اإلدارية دكف القضائية

مف قبؿ األميف العاـ لألمـ المتحدة بعد  3-16تعييف قمـ الكتاب حسب المادة  يتـ
 .سنكات قابمة لمتجديد( 4)التشاكر مع رئيس المحكمة الجنائية لمدة أربع 

:  إجراءات المحاكمة -ب

 :افتتاح الدعوي -1

 تيتـ دائرتي الدرجة األكلى لممحكمة الدكلية بإجراء الدعكل، حيث تسير كفؽ الئحة
ك تكفؿ أف تككف المحاكمة عادلة ك سريعة، ك أف ( 1-19المادة )اإلجراءات ك قكاعد اإلثبات 

 .1"يتـ احتراـ حقكؽ اإلنساف

خصكصا جرائـ اإلبادة (21-20المادة)ك تكفير الحماية لممجني عميو ك الشيكد 
 (.االعتداء الجنسي)الجماعية 

فإذا قامت األدلة ك القرائف تعد عريضة االتياـ ك ترسؿ إلى قاضي الدائرة الذم إذا اقتنع 
، ك  بالعريضة يصدر أمر القبض عمى المتيميف، حيث مثكؿ المتيـ فإف حقكقو يجب أف تحتـر

 .بناء عمى كؿ ىذا تحدد تاريخ الجمسة

ك تستخدـ فييا المغتيف  نشير إلى أف الجمسات في المحكمة الدكلية لركاندا تككف عمنية
(. 31المادة )الفرنسية ك االنجميزية 

 :حقوق المتهم -2

إف مبادی ك ضمانات المحاكمة العادلة مكفكلة في جميع المحاكمات سكاء عمى الصعيد 
الدكلي أك الداخمي، حيث أف قرنية البراءة مكثقة دكليا، ك أف جميع المبادئ األخرل مضمكنة 

 :20كاندا حسب نص المادةفي المحكمة الدكلية لر
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 .إبالغو أسباب االتياـ ك طبيعتو. / المتيـ برمء حتى تثبت إدانتو -

.  اإلسراع في المحاكمة -

 :الحكـ ك الطعف في األحكاـ  -3

بالحكـ يككف في جمسة عمنية بأغمبية األصكات ك ذلؾ بعد االقتناع مف أف المتيـ  النطؽ
ارتكب فعال الجرائـ المنسكبة إليو في قرار االتياـ، كما يجب أف يككف الحكـ سببا ك تحدد 

. العقكبة بصكرة دقيقة

كقد استبعدت عقكبة اإلعداـ ك أقرت عقكبة السجف، مع مراعاة شخصية الجاني ك 
أما في ما يخص الطعف في ىذه األحكاـ فإف ىذه األخيرة قبؿ الطعف  الجريمة جسامة

، (خطأ في مسألة قانكنية، خطأ في الكقائع)باالستئناؼ مف قبؿ المحكـك عميو أك االدعاء العاـ 
 .كما أف ظيكر دليؿ جديد لـ تسمع بو المحكمة يمكف إعادة النظر فيو

ندا أك أم دكلة أخرل تعينيا المحكمة مف بيف قائمة أما مكاف تنفيذ العقكبة فيككف في ركا
 .1" الدكؿ التي طمبت مف مجمس األمف استعدادىا الستقباؿ المحكـك عمييـ

اختصاص : ثانيا . فيما يخص تنفيذ أك تخفيؼ العقكبة فإنو يخضع لنفس الشركط"
جاء في تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة حكؿ الكضع في ركاندا ك الذم عرضو عمى  المحكمة

مجمس األمف الدكلي االنتياكات الصارحة ك الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني ك جرائـ اإلبادة 
ك التقتيؿ المرتكبة عمى إقميـ ركاندا ك األراضي المجاكرة، ك استنادا عمى ىذا التقرير ك كذا 

المؤرخ في  955ر لجنة الخبراء الدكلية، أصدر مجمس األمف قراره رقـ تقارم
بإنشاء المحكمة الجنائية الدكلية الخاصة بركاندا، حيث جاء في ديباجة النظاـ 108/11/1994

األساسي ك المادة األكلى االختصاص الرئيسي ك األصيؿ لممحكمة ك ىك محاكمة األشخاص 
مة لمقانكف اإلنساني الدكلي ك أعماؿ اإلبادة الجماعية لمجنس المسئكليف عمى االنتياكات الجسي
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البشرم عمى إقميـ ركاندا، ك المكاطنيف الركاندييف المسئكليف عف ارتكاب ىذه االنتياكات في 
  31/12/1994الى  01/01/1994أراضي الدكؿ المجاكرة خالؿ الفترة بيف 

تي تقع عمى األشخاص فقط، ك يالحظ ىنا أف محكمة ركاندا تعاقب عمى األفعاؿ اؿ
عكس ما ىك مقرر لمحكمة يكغسالفيا السابقة التي تختص باألفعاؿ المرتكبة عمى األشخاص 
ك األمكاؿ ىذا ما فيما يخص االختصاص النكعي، أما االختصاص الشخصي فإف محكمة 
ركاندا يقتصر اختصاصيا حسب المادة عمى األشخاص الطبيعييف فقط، كما أنيا اعترفت 

مف النظاـ األساسي  6مسؤكلية الجنائية الفردية عف الجرائـ المرتكبة في نص المادة باؿ
 .لممحكمة

كذلؾ الجرائـ التي يرتكبيا المرؤكس ال يعفي رئيسو مف المسؤكلية الجنائية إذا كاف يعمـ  
، كما أف المرؤكس ال يعفى مف المسؤكلية إذا أطاع رئيسو في (6مف المادة  3بذلؾ الفقرة

 (.6مف المادة  4الفقرة )اب الجريمة، ك لكف يمكف أف تطبؽ عميو ظركؼ التخفيؼ ارتؾ

فقد نصت عميو المادة السابعة مف النظاـ األساسي لممحكمة : أما االختصاص اإلقميمي
انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني التي يقـك بيا  )ك ىك يشمؿ إقميـ ركاندا ك األراضي المجاكرة 

 .1 (نديكفالمكاطنكف الركا

تضمنتو الفقرة الثانية ك المحددة في الفترة مف األكؿ جانفي : كاالختصاص الزماني 
1994 ".2 

ك ما تجدر مالحظتو أف المحكمة مبدأ عدـ .1994إلى الكاحد ك الثالثيف ديسمبر " 
لكف النظاـ األساسي أكرد استثناء إذا حككـ الشخص عمى  شخص لفعؿ كاحد مرتيف، محاكمة 

فعؿ اعتبر جريمة مف جرائـ القانكف الدكلي العاـ ك ليس جريمة دكلية، في ىذه الحالة يمكف 
 (9المادة)محاكمتو في محكمة جنائية دكلية 
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اآلليات السياسية  : المبحث الثاني
آليتيف سياسيتيف ىما مجمس األمف الدكلي ك لجنة  سكؼ نتطرؽ في ىذا المبحث عمى

 .الصميب األحمر الدكلي

مجمس األمن الدولي :  المطمب األول

سكؼ نتكمـ عمى طريقة تشكيؿ المجمس ك اجتماعاتو ك طريقة التصكيت فيو ك  
 .اختصاصاتو

( 12)كاف عدد أعضاء المجمس عند إنشاء األمـ المتحدة "  تشكيل المجمس: الفرع األول
كانكف /17في  1991مف الميثاؽ بمكجب القرار ذم الرقـ ( 23)عضكا ثـ عدلت المادة 

: ك يتككف األعضاء مف. عضكا( 15)فأصبح  1963/أكؿ

كىـ الكاليات  ، كعددىـ خمسة أعضاء: Permanent Membresاألعضاء الدائمكف -1  
 .المتحدة األمريكية ك بريطانيا ك فرنسا ك الصيف ك اإلتحاد السكفيتي

. كبعد أف انييار اإلتحاد السكفيتي حمت ركسيا االتحادية محمو بحكـ قاعدة تكارث الدكؿ
ك يتمتع كؿ مف ىؤالء األعضاء بحقيف داخؿ مجمس األمف، األكؿ حؽ العضكية الدائمة في 

ما استمرت األمـ المتحدة ك الثاني حؽ النقض الفيتك أم منع صدكر أم  المجمس الذم يستمر
. قرار مف المجمس ال ترغب فيو الدكلة دائمة العضكية

كعددىـ عشرة تختارىـ  :  Permanent Non- Members  األعضاء غير الدائميف-2
: الجمعية العامة لألمـ المتحدة طبقا لما يأتي

.  مدة عضكية األعضاء غير الدائميف تستمر لمدة سنتيف ، كال تجدد العضكية لفترة أخرل -أ 

 .يشترط في األعضاء غير الدائميف مساىمتيـ في حفظ السمـ كاألمف الدكلييف -ب
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 .1"رعي في اختيارىـ التكزيع الجغرافي  -ج

أصبحت خمسة مقاعد لقارتي  ،1991/1963ك بعد صدكر قرار الجمعية العامة ذم الرقـ "
آسيا ك إفريقيا ك مقعديف لقارتي أمريكا ك مقعد لشرؽ أكركبا ك مقعد لغرب أكركبا ك مقعد لمدكؿ 
.  األخرل كقد جرم العمؿ عمى اختيار دكلة عربية عضك في مجمس األمف عمى طريقة التناكب

 .يككف لكؿ عضك في المجمس مندكب كاحد  -د
المجمس و المجان التابعة له  اجتماعات  الفرع الثاني

لما كاف مجمس األمف يعنى بمسألة حفظ السمـ ك األمف الدكلييف فإف عممو ىذا ال يتحدد 
بدكره اجتماعات عادية أك استثنائية محددة بفترة زمنية معينة كما ىك الحاؿ إلى الجمعية 

ك إنما يتطمب أف يككف مجمس األمف عمى أىبة االستعداد ك التحضير ألية حالة تقع  العامة،
ك ليذا فإف اجتماعات مجمس األمف تتعقد بصكرة دكرية مستمرة، ك . تيدد السمـ كاألمف الدكلييف

ىذا يتطمب أف يككف ممثمي الدكؿ األعضاء في المجمس يمثمكف دكليـ تمثيال دائما في مقر 
ك تتكلى رئاسة المجمس إحدل الدكؿ األعضاء مف . المكاف الذم يحدده المجمس المجمس أك في

الدائميف ك غير الدائميف بالتناكب شيريا بحسب الحركؼ األبجدية اإلنكميزية األسماء الدكؿ 
 .األعضاء

كما يجكز لمدكؿ األخرل األعضاء في األمـ المتحدة حؽ أف يشترؾ في مناقشات 
أف مصالح ىذا العضك تتأثر بالمسألة المطركحة لممناقشة دكف أف المجمس إذا رأل المجمس 

. تشترؾ بالتصكيت

 :ترتبط بالمجمس العديد مف المجاف، كمف ىذه المجاف ما يأتي

مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى تشكيؿ لجنة أركاف  (17)نصت المادة  :لجنة أركان الحرب -أ
حرب مف رؤساء أركاف حرب األعضاء الدائميف لتقديـ المشكرة إلى مجمس األمف ك تعاكنو في 
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جميع المسائؿ المتصمة بما يمزمو مف حاجات حربية لحفظ السمـ كاألمف الدكلي ك االستخداـ 
 .1التسمح ك نزع السالحلمقكات المكضكعة تحت تصرفو، ك قيادتيا ك لتنظيـ 

صدر قرار بتعييف األعضاء الدائميف لممثمي الدكؿ  1946/كانكف الثاني/35كفي "
. الدائمة العضكية في لجنة أركاف الحرب

كقد أدت الحرب الباردة إلى عدـ قدرة المجنة بممارسة أعماليا بسبب الخالؼ الشديد  
قدمت المجنة تقريرا إلى  1948كفي عاـ . تيبيف الكاليات المتحدة األمريكية ك اإلتحاد السكفي

كقد تكقؼ عمؿ المجنة مف الناحية . مجمس األمف اعترفت فيو عدـ قدرتيا عمى مزاكلة أعماليا
. الفعمية رغـ أنيا بقيت قائمة مف الناحية القانكنية

 كقد تـ إنشاء ىذه المجنة. تتألؼ لجنة الخبراء مف أعضاء مجمس األمف  :لجنة الخبراء -ب 
كىي تضـ مجمكعة مف الخبراء القانكنييف . 1947في أكؿ اجتماع لمجمس األمف عاـ 

.  المتخصصيف، ك تقـك بتفسير ك دراسة كؿ ما يحيمو عمييا المجمس مف مكضكعات

 لمساعدة 1953شكمت الجمعية العامة لجنة نزع السالح عاـ : لجنة نزع السالح -ج

 ؼ ىذه المجنة مف ممثمي الدكؿ األعضاءك تتأؿ. مجمس األمف في مسائؿ نزع السالح

. كتختص بمسائؿ استخداـ الذرة لألغراض السممية. في المجمس باإلضافة إلى كندا

ك ىي المجاف التي تنشأ بقرار مف مجمس األمف الميمات معينة ذات : المجاف المؤقتة - ت
" 661نة لج"ك مف أشير المجاف  -ك قد انشأ مجمس األمف العديد مف المجاف . صمة مؤقتة

ك تتألؼ مف جميع . 1990 /06/08الصادر في 661التي شكميا المجمس بالقرار 
ك العمؿ في ىذه المجنة يقـك عمى . أعضاء األمف، ك تتكلى تطبيؽ الحصار عمى العراؽ

. 2أساس أف قرارات المجنة تككف باالجتماع، أف يككف لكؿ دكلة حؽ الفيتك
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 :المجمس بأنو ك تككف طريقة التصكيت داخؿ 

كؿ عضك مف أعضاء المجمس يممؾ صكتا كاحدا مف أجؿ اتخاذ قرار في المسائؿ " 
 أما القرارات المتعمقة بمسائؿ أخرل فتتطمب تسعة. اإلجرائية يكفي تسعة أصكات مف أعضائو

 .1بشرط أنو في القرارات المتخذة تطبيقا:"...أصكات بما فييا أصكات الدكؿ الدائمة العضكية

يمتنع مف كاف طرؼ في النزاع عف  52مف المادة  3اـ الفصؿ السادس ك الفقرة ألحؾ
 (.، الفقرة الثانية ك الثالثة27المادة )التصكيت 

أنيا ال تتضمف إشارة إلى ماىية المسائؿ اإلجرائية أك غير  27كنالحظ في المادة 
لدكؿ األربع حكؿ نظاـ ك إيضاح المسائؿ اإلجرائية يمكف أف نجده في مذكرة كفد ا. اإلجرائية

ففي ىذه المذكرة يتـ تعداد کؿ حاالت . 1945حزيراف  7التصكيت في مجمس األمف في 
قبكؿ ك تغيير القكاعد اإلجرائية، طرؽ انتخاب : 32-27التصكيت اإلجرائي حسب المكاد 
. الرئيس، تنظيـ أعماؿ المجمس

األمن في حل النزاعات المسمحة  الفرع الثالث اختصاصات مجمس

غالبا ما تؤدم المنازعات بيف دكلتيف إلى تدخؿ أطراؼ دكلية :تسكية المنازعات الدكلية -أ 
كقد تؤدم مثؿ ىذه المنازعات إلى حرب . أخرل مما قد يعقد النزاع ك يجعمو نزاعا عالميا

مجمس األمف لتسكية ك مف ىذا المنطؽ نظـ الفصؿ السادس مف الميثاؽ اختصاصات . عالمية
. المنازعات الناشئة بيف الدكؿ

:  مف الميثاؽ يتحقؽ عند تكافر الشركط اآلتية( 33)ك تدخؿ مجمس األمف طبقا لممادة  

 يجب عمى أطراؼ النزاع عرض نزاعيما عمى مجمس األمف، غير أف الميثاؽ لـ يحدد -1

. عمى المجمساإلجراءات التي يتبعيا المجمس في حالة عدـ عرضيما النزاع 
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إذا لجأت الدكؿ المتنازعة إلى مجمس األمف لتسكية نزاعيا، ك كاف مف شأف ىذا النزاع  -2 
 ييدد السمـ كاألمف الدكلييف فإف عمييما تسكية نزاعيما بالكسائؿ السممية المحددة في مما

 .الميثاؽ

أما . مف الدكلييفلكؿ دكلة أف تنتبو مجمس األمف إلى أم نزاع أك مكقؼ ييدد السمـ ك األ-3 
        .كاف النزاع مما ال ييدد السمـ كاألمف الدكلييف فميس ألية دكلة أف تنبو مجمس األمف إذا
 لمجمس األمف أف يفحص أم نزاع أك مكقؼ قد يؤدم استمراره إلى احتكاؾ دكلي أك يثير - 4

 .1نزاعا مف شأنو أف يعرض السمـ كاألمف الدكلييف لمخطر

:   حفظ السمـ ك األمف الدكلييف -ب

 :فحص المنازعات الدكلية -1

عندما يقع نزاع بيف دكلتيف فإف أكؿ عمؿ يقـك بو مجمس األمف فيك فحص النزاع ك 
فإذا كجده كذلؾ فإف النزاع . التأكد مما إذا كاف ىذا النزاع ييدد السمـ ك األمف الدكلييف أـ ال

أما إذا كجد . صدر قراراتو ك تكصياتو في ىذا الشأفيصبح في دائرة اختصاص مجمس األمف في
أف النزاع ال ييدد السمـ كاألمف الدكلييف فإنو ال يصدر إال التكصيات التي تطالب األطراؼ 

المتنازعة بتسكية نزاعيا بالكسائؿ السممية فحسب، ك إف كاف النزاع قد كصؿ إلى مرحمة النزاع 
ك الككيت فإف أكؿ قرار اتخذه المجمس في ىذا الشأف  ك في حالة بيف العراؽ. العسكرم المسمح

حدد فيو أف الحالة بيف العراؽ ك الككيت مما  1990(/أكت)أ ب /2الصادرة في  661المرقـ 
 .تيدد السمـ كاألمف الدكلييف

 :اختصاص مجمس األمن بالمنع-2 

إذا ما قرر مجمس األمف أف استمرار النزاع القائـ بيف دكلتيف مما ييدد السمـ كاألمف 
الدكلييف فإنو عميو أف يتخذ التكصيات ك القرارات الالزمة لمنع كقكع ما ييدد السمـ كاألمف 
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ك اختصاص المنع اإلجراءات التي يتخذىا مجمس األمف ك التي تضع كصكؿ النزاع . الدكلييف
 .التي تيدد السمـ كاألمف الدكلييفلة إلى المرح

 :اختصاصات مجمس األمف بالقمع-3 

عندما يقرر مجمس األمف أف النزاع القائـ بيف دكلتيف مما ييدد السمـ كاألمف الدكلييف 
. فإف ذلؾ يعني أف النزاع كصؿ درجة مف الخطكرة ك أصبح لدرجة ييدد السمـ كاألمف الدكلييف

: جمس األمف أف يتخذ التدابير اآلتيةففي ىذه الحالة فإف عمى ـ

عندما يجد مجمس األمف أف بإمكانية أف يتخذ : تدابير ال تستكجب استخداـ القكة العسكرية -أ 
فإف .الكسائؿ التي تستكجب استخداـ القكة العسكرية إلزالة ما ييدد السمـ ك األمف الدكلييف 

 . 1مؤقتة أك تدابير غير مؤقتة التدابير التي يستطيع أف يتخذىا إما أف تككف تدابير

:  تدابير إرغام غير عسكرية  -ب "

كمف التدابير التي يستطيع مجمس األمف أف يتخذىا ىي التدابير اإلرغامية غير 
ىذه الكسائؿ الطمب مف الدكؿ األعضاء كقؼ الصالة االقتصادية ك  ك مف. العسكرية

 .المكاصالت الحديدية ك البحرية كالجكية ك البريدية ك البرقية إما كفقا جزئيا أك كميا

:  تدابير عسكرية -ت 

إذ كجد مجمس األمف أف الكسائؿ غير العسكرية لـ تفي بالغرض ك أف النزاع ال يزاؿ 
الدكلييف جاز لو أف يتخذ بطريؽ القكات الجكية ك البحرية ك البرية مف  ييدد السمـ ك األمف

 .2 األعماؿ ما يمـز لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف أك إلعادتيما إلى نصابيما

فدكر مجمس األمف في حؿ النزاعات المسمحة ىدفو األسمى ك المحافظة عمى دماء 
 .ع أك يفيدالشعكب بمدينيا ك عسكرييا مف اإلراقة فيما ال ينؼ
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الجنة الصميب األحمر الدولي  :المطمب الثاني

نتطرؽ في ىذا المطمب إلى طريقة مساعدات ىذه المجنة ك سمطاتيا ك أشكاؿ العمؿ  
 .الذم تقـك بو ك نشاطيا

 المساعدات المادية: الفرع األول 

تقـك المجنة الدكلية لمصميب األحمر بتقديـ مساعدات مادية قائمة عمى مبدأ عدـ  "
التحيز، إلى األشخاص ضحايا القالقؿ ك التكترات الداخمية، ك تعطى األكلية لمحاالت الحادة 

مف المعاناة، كتقدـ كذلؾ األغذية ك األدكية في ىذه الحاالت ككذلؾ في حاالت الحرب الدكلية 
 .أنكاع النزاع المسمح ك غيرىا مف

ك تقـك المجنة بدكر ىاـ في النكعية بالمبادئ اإلنسانية لحماية اإلنساف مف التعرض 
التعذيب ك ذلؾ بإرساؿ مبعكثييا لمتكعية، ككذلؾ تفسر النكعية مف خالؿ مقرىا الرئيسي في كؿ 

تمع الدكلي أرجاء العالـ، كىكذا تمكنت تمؾ المجنة بفصؿ التكيؼ الخاص الذم أضفاه المج
عمييا مف تطكير أساليب عمؿ خاصة بيا، كاف الفضؿ في قدرة المجنة عمى االتصاالت 

المنظمة بالحككمات، تمؾ االتصاالت ال شؾ أنيا قد أسيمت في الحد مف التعذيب، ك عالج 
كمف الممكف تطكير ىذا الجيد عمى أم . ضحاياه ك ربما أسيمت في منعو في بعض األحياف

مصحكبا بكعي عاـ بعدـ مشركعية التعذيب الذم يحمؿ معو بذكر الكراىية، ك  حاؿ، إذا كاف
الذم يحط كثيرا مف شأف مرتكبيو، ك مف يتقبمكنو، ك مف شأف المجتمع الذم يمارس فيو بشكؿ 

 1عاـ
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سمطات المجنة الدولية لمصميب األحمر  الفرع الثاني

 سمطة معنوية: أوال  -

المجنة ليا دكف شأف سمطة معنكية، ك يعتقد البعض أنو  يعطي العمؿ الذم تقـك بو
ينبغي المجنة أف تستفيد مف ىذه السمطة، كال سيما مف أجؿ القياـ بدكر في مجاؿ التكسط أك 

كقد أعربت المجنة الدكلية عف رأييا مف . إزاء مختمؼ المشكالت العالمية مكاقؼ ميدئية التخاذ 
. ىذه الزاكية بالذات عندما أعمنت مكقفيا مف استخداـ األسمحة الذرية في ىيركشيما ك ناغازاكي

كاستنادا إلى السمطة المعنكية التي تتمتع بيا المجنة مع الحركة الدكلية لمصميب األحمر 
كؿ تفادم المجنة بالسمـ ك تناىض أىكاؿ الحرب، ك الحرب رىيبة حتى إذا ك اليالؿ األحمر ؾ

طبؽ فييا القانكف الدكلي اإلنساني، ىذا ما تعمنو الحركة، ك كررتو المجنة الدكلية، ك ستكرره 
ك مف ىذه الراكية أيضا يتعيف فيـ شجب . معمنة شجبيا ألىكاؿ المعانات الناشئة عف الحرب

ألف الحرب ىي حالة فشؿ، ك عندما تتحدث المجنة . المجتمع الدكليالمجنة الدكلية لفشؿ 
في الحالة التي تنيار فييا قكانيف الحرب ك " أخطر مف المجكء إلى القكة " الدكلية عف فشؿ 

| تستخدـ فييا تمؾ الكسائؿ، فإنيا تضع نفسيا عمى المستكل المعنكم، ك قد خشيت المجنة 
ة، مف خسائر رىيبة يسببيا مثؿ ىذا التصعيد لمسكاف بالتأكيد، دكف أف تقكؿ ذلؾ صراح

المدنييف ك لمبيئة، كلكف أيضا مف التصدع العميؽ الذم ال محالة سيترتب عمى ذلؾ بيف العالـ 
| العربي ك العالـ العربي، ك حائط عمـ التفاىـ الذم سكؼ يقيمو ذلؾ في كجو أفاؽ الحمكؿ 

 .التفاكضية لمشكالت ىذه المنطقة

م الدكر الذم قامت بو المجنة بصفة خاصة ك الحركة الدكلية بصفة عامة مف أجؿ ك بالتاؿ
تكفير احتراـ القانكف الدكلي اإلنساني قد اعتبر مف كجية نظر الحركة بمثابة كاحدة مف 

 . 1إسياماتيا الرئيسية في صكف السمـ
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 سمطات المجنة مستمدة من القانون الدولي اإلنساني: ثانيا

دكلية بصياغة القانكف الدكلي اإلنساني، ك تكفؿ تعزيزه، ك تشرحو في كتب تقـك المجنة اؿ
كيستند ىذا الدكر الكامؿ المعترؼ بو . ، ك تسيـ في نشره، كتعد مقترحات تطكيره" الشرح" 

ك ىكذا يرتبط كؿ ذكر لمقانكف اإلنساني . لمجنة الدكلية إلى الثقة في خبرتيا في ىذا المجاؿ
. كقيتيابكاسطة المؤسسة بمكث

يبد أنو ينبغي أف نسكؽ اإليضاح التالي لمرد عمى األسئمة التي يمكف أف تطرح بشأف 
إف عمى المجنة الدكلية أف تككف مستعدة لمرد عمى أم سؤاؿ يكجو إلييا عف : دكر الخبير ىذا

شأف كمف األمثمة الجيدة لذلؾ التفسيرات المفصمة التي قدمتيا المجنة ب. القانكف الدكلي اإلنساني
غير أنو يجب عدـ الخمط بيف ىذا . بعض الجكانب القانكنية لمنزاع المسمح في الشرؽ األكسط

.  الدكر الذم تقبؿ المجنة القياـ بو، ك المكاقؼ التي ينبغي ليا أف تتخذىا إزاء األحداث

. فالقكؿ بأنو يحضر تعذيب األسرل ليس معناه أف األسرل قد عذبكا

إذا كاف  أشكاؿ العمؿ الذم تقـك بو المجنة الدكلية حماية الالجئيف باعتبارىـ مف المدنييف :ثالثا 
الالجئ يندرج في فئة األشخاص الذيف يحمييـ القانكف الدكلي اإلنساني، فإف عمؿ الحماية 

: الذم تقدـ بو المجنة الدكلية يككف بالطريؽ التالية

مف االتفاقية الرابعة، ك قد ذكرت مف  143لرابعة يسمح لمجنة الدكلية بمقتضى المادة ا -1 
بالذىاب إلى جميع األماكف التي يكجد بيا أشخاص محميكف، كعمى األخص أماكف ' قبؿ، 

ك ىذا الدكر ىاـ بكجو خاص عندما يككف الالجئكف ..... االعتقاؿ ك الحجز ك العمؿ 
.  محتجزكف، سكاء في سجكف أك في معسكرات

ية عمى مراقبة احتراـ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني المتعمقة باألشخاص تسر المجنة الدكؿ -2
. المحمييف
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 تتكلى المجنة الدكلية تسجيؿ األشخاص المحمييف، ك تبادؿ األخبار العائمية، ك تنظـ جمع -3 
 .1شمؿ األسر المشتتة مف خالؿ ككالتيا المركزية لمبحث عف المفقكديف

ؿ المجنة الدكلية لمحماية البدنية لالجئيف، ك احتراـ كفي الحاالت األخرل، يتجو عـ
.  حياتيـ ك سالمتيـ البدنية

 العمؿ عمى أف يجد الالجئكف ممجأ ك أف يحصمكا عمى مركز قانكني يتفؽ مع التعريؼ -4

ك في الحاالت التي . بشأف المركز القانكني لالجئيف 1951الكارد في اتفاقية األمـ المتحدة لعاـ 
ختصاص الرئيسي لمجنة الدكلية، يتمقى الضحايا المساعدة التي تتناسب مع تدخؿ في اال

احتياجاتيـ، أما في الحاالت التي تدخؿ في نطاؽ االختصاص التنافسي المجنة الدكلية ك 
. أنشطتيا التقميدية مفكضية الالجئيف ، فإف المجنة الدكلية تركز باالتفاؽ مع الفرضية، عمى

 .1967ل حرب عام نشاط المجنة خال: رابعا

أدرت المجنة الدكلية لمصميب األحمر بتنبيو األطراؼ المنازعة إلى كجكب احتراـ 
نصكص اتفاقيات جنيؼ، ك قد طمبت المجنة الدكلية فيما بعد مكافاتيا بالتفصيؿ بقكائـ األسرم 

بيركت، كتؿ كالمعتقميف، كأكقدت المجنة الدكلية بعثات مف قبمتيا إلى كؿ مف القاىرة ك عماف ك 
مندكبا، ك ذلؾ باإلضافة إلى  30عمى ( حزيراف)يكنيك  9أبيب، كصؿ عدد أعضائيا في 

ك تتمثؿ أعماؿ . األطباء ك بعض المتخصصيف في عمميات اإلغاثة ك البحث عف المفقكديف
 :فيما يمي 1967المجنة الدكلية لمصميب األحمر إباف اشتباكات يكنيك 

. يف مف العسكرييفالبحث عف القتمى ك المفقكد -

 ، ك تكالت فيما بعد،(حزيراف)يكنيك  14ك قد تمت أكؿ زيارة لألسرل في . زيارة األسرم  -

 ك تحدث مندكبك المجنة الدكلية إلى األسرل دكف رقيب، كما قامت المجنة بنقؿ الرسائؿ

.  ك األخبار بيف األىؿ ك ذكييـ
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. اإلشراؼ عمى تبادؿ األسرل بعد تكقؼ االشتباكات -

 زيارة المعتقميف المدنييف في سجكف األراضي المحتمة، كقد اىتـ مندكبي المجنة الدكلية  -

 1بمراقبة الظركؼ الصحية لممعتقالت، ك تبيكا سمطات االحتالؿ إلى المخالفات

 .تقديـ المعكنات لألسرل ك المعتقميف "-

. تنظيـ تبادؿ الرسائؿ بيف س كاف األراضي المحتمة ك ذكييـ خارجيا -

 إعادة تكطيف المدنييف، ك قامت المجنة الدكلية لصميب األحمر، كذلؾ بينظـ عممية نقؿ  -

 الطمبة الفمسطينييف مف غزة لمدراسة بالجامعات المصرية، ك إعادة الخريجيف مف أىالي

. غزة إلى ىذا القطاع

.  مقاكمة عمميات التيجير بالقكة إلى خارج األراضي المحتمة  -

.  ت ىدـ الممتمكاتمقاكمة عمميا -

 .مساعدة المؤسسات الصحية باألراضي المحتمة عمى مكاصمة أداء رسالتيا -

. بالمساعدات ك المكاد الغذائية 1967إمداد األىالي ضحايا نزاع  -

ك تـ اتخاذ كافة االحتياطات لمكاجية الطكارئ ك إلرساؿ مكاد اإلغاثة إلى ضحايا المعارؾ ك  
. بحث قكائـ األسرم

أكتكبر قكائـ األسرل مف حككمة إسرائيؿ، ك قاـ مندكبك المجنة  23تمقت المجنة في : األسرل -
كما تمقت المجنة قكائـ مف مصر تشمؿ األسرل . بزيارتيـ في المستشفيات ك المعسكرات

جنديا استسممكا بحضكر مندكب المجنة الدكلية لمقكات المصرية، ك  37اإلسرائيمييف مف بينيـ 
.  المجنة بزيارة األسرم بمستشفيات القاىرةقاـ مندكب 
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بذلت المجنة جيكدا كبيرة بالتعاكف مع الجمعيات الكطنية إلغاثة، لتكفير : مكاد اإلغاثة -
طف مف المعكنات الطبية لدفعة أكلى إلى  15ك بادرت المجنة بإرساؿ . احتياجات أطراؼ النزاع

 .المنطقة

ككجيت المجنة نداء عالميا لتقديـ التبرعات ك اإلغاثة لمضحايا، كعقدت اجتماعا في جنيؼ في 
جمعية كطنية لنداء المجنة، مما مكنيا مف  16ك استجابت . أكتكبر لمناقشة برنامج اإلغاثة 25

 :بعثات المجنة الدكلية بالمنطقة. إرساؿ المعكنات لمصر

 -القدس  -غزة  -تؿ أبيب  -القاىرة  -دمشؽ  -بيركت  -عماف : بعثات في كؿ مف  -
.  نيقكسيا

. 1نيقكسيا ۔دمشؽ القدس -بيركت  -عماف: محطات اتصاؿ بالراديك مع جنيؼ في كؿ مف -
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 حماية ضحايا النزاعات المسمحة في القانون الدولي: بـبحثنا ىذا المعنون  خمص

:  اإلنساني و الشريعة اإلسالمية، إلى مجموعة من النتائج وىي كالتالي
ظيرت  بعد القانون الدولي اإلنساني مصطمحا حديث النشأة، بما أن الشريعة اإلسالمية -

مع ذلك أن النظام الذي يشمل عميو القانون الدولي اإلنساني ال يبدو لحد اآلن  قبمو،
. بالضرورة المتكاممة التي بدأ بيا نظام الشرع اإلسالمي وقت ظيوره

 الشريعة اإلسالمية نظام قانوني شامل و کامل و مستقل بقواعده و أحكامو و ىو  -
.  اإلنسان بمفيوميا الشاملالمصدر األساسي لمقوانين الوضعية لحماية حقوق 

 الفئات المشمولة بالحماية محددة في مدونة جنيف النساء، األطفال، األشخاص الذين -
و  مناضمو حركات التحرير الوطني من االستعمار أفراد الطاقم الطبي. يقفزون بالمظالت

.  كما شممت العائالت بالسماح ليم بتبادل األخبار األسرية
 ل نقل األشخاص المحميين، و التزام األطراف المتحاربة و الدولعدم التعرض لوسائ -

  .المحايدة بتوفير الحماية الالزمة ليؤالء األشخاص
 يجب أن تمتنع جميع أطراف النزاع المسمح من تيجير السكان المدنيين و تتخذ التدابير  -

. الالزمة لمنع ذلك و ضمان السالمة لمجيات الفاعمة اإلنسانية
د المحاكم الجنائية الدولية، من بينيا محكمة يوغسالفيا السابقة، قد طور إن اجتيا

العديد من المفاىيم القانونية و أدخل عمييا تغيرات فيما يتعمق بالنزاع المسمح و تمييزه عن 
 .غيره من االضطرابات و التوترات

 وكذلك القواعد العرفية التي أحصتيا المجنة الدولية لمصميب األحمر و عززت
و من المعموم أن المجنة الدولية لمصميب . انطباقيا عمى النزاعات المسمحة غير الدولية

األحمر ىي القائمة عمى مراقبة تطبيق القانون الدولي اإلنساني و االمتثال لو، و لكن إلى 
جانب الصميب األحمر، تتعدد الييئات التي تقوم بالتصنيف كمجمس األمن و مجمس حقوق 
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ا أدى إلى تضارب في األراء أحيانا، لذلك يجب إنشاء ىيئة دولية من الخبراء اإلنسان ىذا م
 .المستقمين تكون ميمتيا تصنيف النزاعات

 يتبين أن التأسيس و التنظير لإلنسانية جمعاء منبعو مصادر اإلسالم وروافده من أىل -
.  الفكر و الفقو

الرابعة  النصوص القانونية المتعمقة بحماية المدنيين أثناء النزاع المسمح في اتفاقية جنيف -
م، ليس فييا ضابطا يميز بين األشخاص المدنيين و السكان المدنيين، لذلك ال توفر 1949

العدائية خالل النزاع  مفيوما شامال لألشخاص لتوفر ليم الحماية من األضرار و األعمال
: اإلقتراحات. المسمح

.  اعتماد نصوص واضحة لحماية اإلنسان في حالتي السمم و الحرب  -
إلغاء فكرة التمييز ما بين القانون الدولي اإلنساني و القانون الدولي لحقوق اإلنسان ما  -

. دامت مركزية الحماية تدور حول اإلنسان
 شفقة ميما كان وضع اعتماد قواعد ردعية تتصدى لممعتدي عمى اإلنسان دون رحمة وال  -

 .ىذا اإلنسان في الحاالت االستثنائية و العادية
ضياع حقوق اإلنسان و قواعد الحماية مصدرىا عدم وضع قانون دولي إنساني شامل   -

. يحمي اإلنسان في حالة الحرب كما يحميو في حالة السمم من المستبد
كضمانة أساسية واضحة المعالم و األىداف دون تمييز  اعتماد قواعد الشريعة اإلسالمية  -

 .ميما كان الوضع الذي يعيش فيو اإلنسان
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المذكرة  مــلخص

 
في حماية النفس االسالمية حماية المدنيين أثناء النزاعات المسمحة الذي حث عميه الشريعة  تعتبر 

وهو من  اإلنسانيالبشرية دون حق، و كذلك نصت عميه القوانين الوضعية من بينها القانون الدولي 
و الصغار و  األطفاللغير القادرين عمى القتال من النساء و القوانين الحديثة التي تنص عمى عدم مقاتمة ا

الغير محظورة في  األسمحةالشيوخ و العجزة، حيث يتضمن في نصوصه عمى قيود من حيث استعمال 
التي  االتفاقياتوقد اعتمدنا في دراستنا عمى مجموعة من  .القتال و يمزم المقاتمين بعدم الخروج عنها

م، و كذلك من 1977 اإلضافيان البروتوكوالتلمدنيين أثناء النزاع المسمح،و حثت عمى موضوع حماية ا
األحمر المكرسة التي تقوم بمساعدة المدنيين أثناء النزاع الجنة الدولية لمصميب  اآللياتبين 

: الكلمات المفتاحية

  المسلحة / 3 إثناء النزاعات /  2 نحماية المدني/.1
 

 
 


