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 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

 دور القانون الدَُّولي اإلنساني في حماية المدنّيين أثناء النزاعات المسّمحة

 م أنموذجًا(4102)انتياكات "إسرائيل" ضد قطاع غزة سنة 

ء ما تمت اإلشارة أقر بأن ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدي الخاص، باستثنا
ن ىذه الرسالة ككل، أو أي جزء منيا لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب  إليو حيثما ورد، وا 

 عممي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى.

وأنو ال  ليذه الرسالةبحق أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا في حقوق النشر  أقركما 
 موافقة رسمية مكتوبة من األكاديمية.يجوز النشر إال ب

 واهلل خري الشاهدين
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 الةــــــــــة الرســــــــبَ ى  وَ 

أنني قد كىبت ىذه الرسالة، بما تنفع اإلسبلـ  ،الميـ إني أشيدؾ كأشيد حممة عرشؾ
برياء المدنييف، كبما فييا مف جيدو كتعبو كنصب، كما فييا مف سفؾو لدماء األ ،كالمسمميف

قكؿ الرسكؿ صمى اهلل لإلى ركح أبي الطاىرة/ خميؿ محمد محمكد معركؼ، كذلؾ امتثاالن 
، منيا كعمـه ينتفع بو، كأقكؿ لؾ ينقطع عمؿ ابف آدـ إذا مات إال مف ثبلثو " :عميو كسمـ

بمغت فيك في ميزاف حسانتؾ، كلك ربؾ كاهلل إنني لك بمغت مف المنازؿ ما  ةكأنت في ذم
أف يجعميا في ميزاف اهلل ت ما أكفيتؾ كلك الشيء اليسير مف حقؾ، أسأؿ مقدمت لؾ ما قد

 حسانتؾ.
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 اإلىـــــــــــــــــــــــــداء

 ،الجيد المتكاضع، ىديةن عطرةن  يشرفني أف أقدـ ىذا العمؿ اليسير
 محبةن كاتباعان ، صمى اهلل عميو كسمـ ننا محمد رسكؿ اهللإلى سيدنا كقدكتنا كقرة عيك 

الذم أسأؿ اهلل العمي القدير أف يسكنو الفردكس األعمى، الذم كاف  ،إلى ركح كالدم الطاىرة
قدر اهلل  ككاف حممو أف يراني كقد أنييت ميمتي، كلكفَّ  ،عكنان لي في كؿ حياتي كدراستي

حسانان   ،،،كاف أسرع ... بران كا 
التي ربتني عمى  ،سر الحياة كالحنافك رة الثمينة، مكطف الكتماف كينبكع الحناف، أمي الدُّ إلى 

ت معي ليالي المرض كاألرؽ، كسير  ،كأبعدت عني اليـ في لحظات القمؽ ،حسف الخمؽ
حسانان  جزاؾً   ،،، اهلل خير الجزاء... بران كا 

عكني  ككنتً  ،عمى راحتي رتً جانبي كسيب كقفتً  ،كاهلل إلى زكجتي الغالية ميجة قمبي أنتً 
 ،،، في إنياء ميمتي... حبان ككفاءن 

الديف، عمر، كحبيبة قمبي  كفمذات كبدم أبنائي: خميؿ، عمي، عز ،إلى رياحيف حياتي
  ،،،تسنيـ... عطفان كحنانان 

 ،،،كسندم كظيرم... شرفان كاعتزازان  ،إلى أخكتي كأخكاتي الذيف أرل بيـ الحياة
 ـَُِْدكاف الذيف قدمكا أركاحيـ فداءن لمكطف، شيداء ع إلى أركاح الشيداء

 .إلى الجرحى كالمنككبيف 
 ...إلى تراب ىذا الكطف الحبيب 

 .أىدم ىذا الجيد المتكاضع
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 الشكر والتقدير

عميى بإتماـ ىذه الرسالة، كأعانني عمى إنجازىا عمى ىذا النحك، فمو  الحمد هلل الذم مفَّ 
 يميؽ بجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانو. الحمد كمو، كما

 مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل، كاعترافان بالفضؿ ألىؿ الفضؿ
التي أتاحت لي ىذه الفرصة بكؿ طاقميا  ،أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى جامعتي الراقية

 ،الدكتور مازن ابراىيم نور الدينكأخص بالذكر  ،اإلدارم كاألكاديمي كجميع أساتذتي الكراـ
 ،نياء ىذه الرسالة عمى أكمؿ كجوإمف أجؿ  ،الذم لـ يدخر جيدان كال كقتان معي

تقانان ك   ،أتقدـ بالشكر إلى لجنة المناقشة لما قدمكه مف إثراء لرسالتي كزادكىا عممان كا 
 ،في دراستي كلك بالكممة الطيبة أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى كؿ مف ساعدنيك 
كأخص بالذكر الصاحب  ،العرفاف مف أصحابي الذيف أتشرؼ بيـأتقدـ بجزيؿ الشكر ك كما 

مف بداية  كساعدكني ،كاألخ الحبيب شادم بطاح لما قدمكه لي ،الخمكؽ باسـ السمطاف
 دراستي كحتى نيايتيا.
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 فـــــــيرس الموضوعــــــــات

 الصفحة الموضوع
 أ الكاجية.

 ب آية قرآنية.
 ت كىبة الرسالة.

 ث اإلىداء.
 ج الشكر كالتقدير.

 ح فيرس المكضكعات.
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 :ممخص الدراسة

تمثمت بفرض  ،مباشرةن  كفرض لو حمايةن  ،مواهلل سبحانو كتعالى خمؽ اإلنساف ككرَّ  إفَّ  
كجو حؽ، فكاف جزاء مف يقتؿ نفسان بغير كجو  بغيرً  يوعقكبة جازرة عمى كؿ مف يعتدم عم

 أك النار في اآلخرة خالدان مخمدان فييا. ،دنياحؽ القتؿ في ال

كد عمى حرمة الدـ اآلدمي، ككاف عمى رأس ىذه ؤ يا اإلنساف لتفجاءت القكانيف التي كضع
كالذم مف فركعو القانكف الدكلي اإلنساني أك قانكف النزاعات  ،القكانيف، القانكف الدكلي العاـ

، التي ىي عبارة عف االتفاقيات كالمكتكبة المسمحة، كالذم يستمد قكتو مف مصادره العرفية
بذلؾ فإف قكاعده تككف آمرة، ك التي اتفقت عمييا الدكؿ األعضاء كصدقتيا بالتكقيع، الدكلية 

 مف ينتيكيا.كؿ ال يجكز انتياكيا كيعاقب 

نتيؾ كبجسامة قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني تكحتى يكمنا ىذا  ،لكف بعض الدكؿك  
 ـ(،ُْٗٗ)، ال سيما اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ كأعرافو اتفاقياتوعميو  التي نصتكمبادئو 

كالتي جاءت لحماية المدنييف كقت  ـ(،ُٕٕٗ)لعاـ  األكؿ كالثاني كالبركتكككليف اإلضافييف
النزاعات المسمحة، كمف أكثر ىذه الدكؿ انتياكان لمقانكف الدكلي اإلنساني االحتبلؿ 

 ياتتمؾ االنتياكات التي اقترف كعمى كجو الخصكص ،لفمسطينية)اإلسرائيمي(، في األراضي ا
 ـ(.َُِْ)في العدكاف األخير عمى قطاع غزة سنة 

كد كتبيف مدل انتياؾ القانكف الدكلي اإلنساني مف قبؿ ؤ لت ؛فجاءت ىذه الدراسة 
قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي ضد المدنييف في قطاع غزة، كذلؾ مف خبلؿ إدراج بعض 

التي اقترفتيا ىذه القكات بحؽ المدنييف العزؿ في قطاع غزة، ككاف مف أبرز ىذه الحاالت 
كذلؾ قتؿ المدنييف ك ال سيما األطفاؿ كالنساء،  ،الحاالت القتؿ العمد كالمباشر لممدنييف العزؿ

كالقصؼ العشكائي لممدنييف كاألعياف  في مراكز اإليكاء بعد تيجيرىـ القسرم مف منازليـ،
تبيف مدل غطرسة ىذه القكات بحؽ  ةكحاالت كثير  ،عتقاؿ كتعذيب المدنييفكا المدنية،
لي اإلنساني حماية لحياتيـ ك القانكف الد جاء مف أبناء الشعب الفمسطيني، الذم المدنييف

 ككرامتيـ كممتمكاتيـ.

يحتكم ؿ كفص ،فصؿ تمييدم أربعة فصكؿ، منيا قد تـ تقسيـ ىذه الدراسة إلىك  
الفصؿ التمييدم في كقد انفرد ، كقائمة المراجع كالمصادر نتائج كالتكصياتالك   عمى الخاتمة

كمصادره الرسمية كالعرفية،  ، كمبادئو،ائصوصكبياف خ ،تعريؼ القانكف الدكلي اإلنساني



 ن
 

كخرقو لقكاعد  ،ت قكات االحتبلؿ )اإلسرائيمي(اكاانتيتبيف كبعض القضايا التطبيقية التي 
 .القانكف الدكلي اإلنساني

غتيف العربية كاإلنجميزية، مأما الفصؿ األكؿ فقد تناكلت فيو تعريؼ المدنييف بال 
ككذلؾ التعريؼ الفقيي كالقانكني لممدنييف، تعريؼ النزاعات المسمحة أيضان بالمغتيف العربية 
اإلنجميزية، التمييز بيف المدنييف كالمقاتميف مف خبلؿ غمكض اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 

، ككذلؾ التصنيؼ الفقيي ـ(ُٕٕٗ)لعاـ األكؿ كالثاني ، كالبركتكككليف اإلضافييف ـ(ُْٗٗ)
تبيف دكلة، كبعض القضايا التطبيقية التي لمنزاعات المسمحة منيا الدكلية كغير الدكلية كالمَّ 

 .كخرقو لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ،ت قكات االحتبلؿ )اإلسرائيمي(اكاانتي

محديث عف ضمانات حماية المدنييف أثناء النزاعات لالثاني الفصؿ  تطرقت فيك  
كذلؾ في نطاؽ تطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة مف  ،المسمحة كالقكاعد المقررة ليذه الحماية

األشخاص، كالحماية الجماعية لممدنييف مف حيث إنشاء مناطؽ ك  طراؼكاألزماف الحيث 
مدادات الغكث، كتناكلت قكاعد استشفاء كأماف كمناطؽ محيدة كحماية المستشفيات  الحماية كا 

كقكاعد الحماية الخاصة بالنساء كاألطفاؿ،  ـ(،ُٕٕٗ)جينيؼ لعاـ  بركتكككلي في المقررة
كخرقو لقكاعد  ،ت قكات االحتبلؿ )اإلسرائيمي(اكاانتيتبيف  كبعض القضايا التطبيقية التي

 .القانكف الدكلي اإلنساني

ليات الدكلية لحماية المدنييف أثناء النزاعات المسمحة، كتناكلت في الفصؿ الثالث اآل 
ت ثكمنظمة األمـ المتحدة، كتحد ،كمف ىذه اآلليات الدكلية، المجنة الدكلية لمصميب األحمر

كذلؾ دكر مجمس ك عف محكمة العدؿ الدكلية كدكرىا في تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني، 
كالعسكرية كغيرىا بحؽ  ،عقكبات االقتصاديةكمدل استخداـ صبلحياتو في تنفيذ ال ،األمف

المحكمة الجنائية عف  ككذلؾ تطرقت لمحديثالدكؿ المنتيكة لمقانكف الدكلي اإلنساني، 
كذلؾ الجرائـ التي تخضع الختصاصيا، ك اختصاصاتيا كالقانكف الكاجب التطبيؽ، ك الدكلية 

كخرقو لقكاعد  ،اإلسرائيمي(ت قكات االحتبلؿ )اكاانتيالتي تبيف كبعض القضايا التطبيقية 
 .القانكف الدكلي اإلنساني

عدة نتائج كتكصيات يمكف إجماليا، بأف قكات االحتبلؿ إلى الدراسة  تكصمت 
في العدكاف عمى قطاع غزة سنة  كمبادئ القانكف الدكلي اإلنساني اإلسرائيمي انتيكت قكاعد

كاالعتداء عمى الممتمكات  ،اء، ال سيما بقتميا لممدنييف كمنيـ األطفاؿ كالنسـ(َُِْ)
د مف أنيا ارتكبت العديكالمدارس، كما  ،كالمساجد ،ستشفياتالم :مثؿ ،كاألعياف المدنية
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جرائـ ضد اإلنسانية، الاإلبادة الجماعية كجرائـ الحرب ك  ـائالمجازر بحؽ المدنييف كجر 
تعتبر جرائـ دكلية  كبالرغـ مف أف كؿ ىذه الجرائـ كاالنتياكات التي ارتكبتيا تمؾ القكات،

يعاقب عمييا القانكف، إال أف المجتمع الدكلي لـ يحرؾ ساكنان في معاقبة مجرمي الحرب 
 )اإلسرائيمييف(، كال حتى دكلة االحتبلؿ نفسيا.  
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Abstract: 

The Almighty Allah created human being and honored  him , more 

over Allah directly protected human being,  that he put a punishment  on 

anyone who attacks this man unjustly, so it was the penalty of killing a man 

without any right is to be killed  or to go to hell  afterlife. 

So the human laws  came to protect the humans blood. The head of 

these laws is, the Public International Law, which is one of its branches, the 

International Humanitarian Law or the law of armed conflict, which derives 

its strength from customary and written sources, that is agreed by the states 

members that have ratified it to sign, so the rules should be peremptory, and 

it should not be violated, and  those who violate them should be punished. 

 But some states violate the magnitude of the International 

Humanitarian Law rules and  principles, and its agreements even this day, 

especially the Fourth Geneva Agreement of 1949 and the First and the 

Second Additional Protocols of 1977, which came to  protect  civilians in 

time of armed conflict. 

The  most of these countries which violate the rules of the 

International Humanitarian Law is by the occupying power of Israel in the  

Palestinian land, especially in the recent aggression against the Gaza Strip in 

2014. 

 This study came to show the extent of the violation of International 

Humanitarian Law which have done  by the Israeli occupying forces against 

civilians in the Gaza Strip, through the inclusion of some cases committed 

by these forces against unarmed civilians in the Gaza Strip, and  the most 

prominent of these cases of murder and direct unarmed civilians was 

particularly in children and women, as well as civilians have been killed in 

shelters after the forced displacement from their homes, and the arrest and 

torture of civilians and the cases of many showing how the arrogance of 

these forces against the civilian population of the Palestinian people, who 

cited them -humanitarian law buckets to protect their lives and their dignity 

and property. 

 This study have been divided into an introductory chapter , three 

chapters and the chapter in which there is the findings and recommendations 
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, as the introductory chapter is specialized for the definition of International 

Humanitarian Law,  its characteristics,  its  formal and customary sources, 

and some of the practical issues that have been violated by the Israeli 

occupation forces in Gaza strip in 2014 . 

The first chapter has dealt with the definition of civilians in Arabic 

and English languages , as well as the definition of jurisprudence and legal 

for civilians , and in the same chapter also the armed conflicts has been 

defined in both Arabic and English language, and  the researcher was talked 

about the distinctions  between civilians and combatants through the 

ambiguity of the Fourth Geneva Agreement of 1949 , and the First and the 

Second Additional Protocols of 1977, and also mentioned idiosyncratic 

classification of armed conflicts , including international and non-

international and internationalized rules , and some of the practical issues 

that were  violated by the Israeli occupation forces in Gaza strip . 

The second chapter is specialized for talking about the protection of 

civilians guarantees during the armed conflicts and rules of assessments for 

civilians protection , in the scope of application of the Fourth Geneva 

Agreement as well as its time of application and in terms of the  as well as 

Members who sign that agreement , and collective protection of civilians in 

terms of offering safety of neutral , protection ho and supply relief and it put 

protection rules established in the Geneva Protocols of 1977 and the rules of 

the special protection of women and children , and some of the practical 

issues that violated by the Israeli  occupation forces . 

And the third chapter dealt with the international mechanisms for the 

protection of civilians during armed conflicts , it gave examples for the 

international mechanisms , the International Committee of the Red Cross , 

and the United Nations , more over  the chapter talked about  the 

International Court of Justice and its role in the public international laws to 

protect civilians  application of International Humanitarian Law, as well as 

the role of the Security Council and how to use the powers in the 

implementation of economic and military sanctions, and other rights  

violated against the international humanitarian law countries , more over it 

talked about  the International Criminal Court that is  the characterized with 

terms of reference and applicable law , as well as crimes under their 



 ص
 

jurisdiction , and some of the practical issues that violated by the Israeli 

occupation forces .  

And finally the study concludes a number of findings and 

recommendations can be summarized as follow,  the Israeli occupation 

forces have  violated the rules and principles of International Humanitarian 

Law, in the aggression against the Gaza Strip in 2014, in particular the 

killing of civilians, including children and  women  attacked  on property 

and civilian objects such as hospitals, mosques and schools, as they 

committed numerous massacres against civilians as a crime of genocide, war 

crimes and crimes against humanity, and despite the fact that all these crimes 

and abuses committed by those forces, all of which are considered an 

international war crimes punishable by law, but the international community 

did nothing to punish the Israeli war criminals , not even the State of the 

occupation itself. 



1 
 

 

 
 

 

 اإلطار العام والدراسات السابقة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 المبحث األول: اإلطار العام لمدراسة

 

 مقدمة:أواًل: ال

، كجعؿ حقكؽ اإلنساف ككرامتو حفظيحتى  التي ينص عمييا كالعقكبات شرع اهللجاء 
التي  ،القكانيف السائدة في عالمنا الحاليفإف  كذلؾاهلل مف الكبائر قتؿ النفس بغير حؽ، 

جاءت لتصكف  قدلينٌظـ حياتو مع مف حكلو مف الناس كيسير عمييا،  ؛يا اإلنسافكضع
كتحميو مف الجرائـ التي يرتكبيا المجرمكف بحؽ غيرىـ مف البشر،  ،لئلنساف حقو في الحياة

كاحدان مف أقدـ  يطمؽ عميو قانكف الحرب( كيشٌكؿ القانكف الٌدكلي اإلنساني )الذم كاف
 لية، فيك يتعامؿ مع اإلنساف في كقت النزاعات المسٌمحة باعتباره إنسانان كيانات األعراؼ الدُّك 

بغض النظر عف جنسيتو أك انتمائو الديني أك العرقي أك المغكم. كما يسعى إلى تحقيؽ 
لمتخفيؼ مف كيبلت الحركب كتركيض سمككيات كىك محاكلة  ،اليدؼ الذم جاء مف أجمو

مف خبلؿ إخضاع الحركب  ،كجيييا الٌدكلي كغير الٌدكليكالنزاعات المسٌمحة بالمقاتميف فييا 
أكثر أـ في  ـة سكاء أكانت قائمة بيف دكلتيف أكسائر النزاعات التي تستخدـ فييا األسمح

لي إلى جممة مف القكاعد القانكنية اليادفة بالدرجة األكلى إلى  نطاؽ نزاع مسمح غير ديكى
كالتحٌقؽ  ،ك النزاعات بأنكاعيابيا تمؾ الحركب تي تسبٌ ال ،التخفيؼ مف المعاناة كمف اآلالـ

، حيث ُاع المسٌمح أك عدـ شرعيتومف اآلثار في حاؿ كقكعيا بغض النظر عف شرعية النز 
أف النزاعات المسمحة غير مشركعة إال في حالة الدفاع عف الشرعي أك استعادة اقميـ معيف 

 .لدكلة
منع نشكب حرب أك نزاع تي لسٌف أٌم قانكف أك تشريع يأكلٌما كاف مف الصعب 

زاء فكرة  مسٌمح، فإٌف الحرب تصبح كاقعنا ال يمكف تجاىمو، أك ظاىرة ال يمكف حصرىا، كا 
لي، كاف البٌد  لية عمى المجتمع الدُّكى لية كغير الدُّكى حتمية الحركب كالصراعات المسٌمحة الدُّكى

كعمى ضحايا الحركب  ،مف التدخؿ لمتيدئة مف كطأة ىذه الحركب عمى اإلنساف بكجو عاـ

                                                           
1
" القانكف الدكلي اإلنساني كالعدالة الجنائية )بعض المبلحظات في اتجاه تعميـ االختصاص تكفيؽ بكعشية، 

العالمي("، في القانكف الدكلي اإلنساني دليؿ لمتطبيؽ عمى الصعيد الكطني، )كتاب جماعي(، تحت إشراؼ 
 .ّٔٔ،صََِٔلقاىرة ،أحمد فتحي سركر، المجنة الدكلية لمصميب األحمر، ا :
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كالفئات التي ال  ،كمحاكلة تكفير أكبر قدر مف الحماية لمسكاف المدنٌييف ،بكجو خاص
 . ُت عف المشاركة في القتاؿأك كفَّ  ،تشارؾ

كأف  ،"لذلؾ كاف السعي الجاٌد ألف تيفعَّؿ القكاعد العرفية التي تتعمؽ بحماية المدنٌييف
التي  ،كتحٌد مف أبعادىا المدمِّرة ،ىذه الحركب تصاغ قكانيف كتشريعات تخٌفؼ مف آثار

لقكاعد اإلنسانية  كتجعميا أكثر مراعاةن  ،كلتيذِّب ىذه النزاعات ،تتجاكز كؿ معقكؿ كمقبكؿ
كتعٌزز مف حماية  ،كتصكف حقكقو كتحفظيا ،حيف حدكثيا بحيث تراعي حرمة اإلنساف

 .ِبيعتو أك نكعو"المدنٌييف الذيف ال يشارككف في النزاع بغٌض النظر عف ط

 ،كيندرج مكضكع حماية المدنٌييف بصفة عامة في إطار القانكف الدُّكلي اإلنساني
 ،الذيف يتعرضكف لبلنتياكات ،الذم يستيدؼ في حاالت النزاع المسٌمح حماية المدنٌييف

عمى المقاتميف في كسائؿ  كيعانكف مف كيبلت ىذا النزاع، حيث يفرض ىذا القانكف قيكدان 
كقصكرىا عمى المقاتميف الذيف يستمركف في القتاؿ دكف غيرىـ. كما  ،ـ القكة العسكريةاستخدا

لما لمنزاعات  ؛المدنٌييف كخاصة النساء كاألطفاؿلحماية  كيكلي القانكف الدُّكلي اإلنساني أىميةن 
 المسٌمحة بأنكاعيا مف تأثير مباشر كبالغ عمى ىذه الفئة مف المدنٌييف.

كطأة الحركب سكاء كانت  أكثر الفئات كأكسعيا التي تعاني مف كيعٌد المدنٌيكف مف
خبلؿ ف االنتياكات التي اقترفتيا "إسرائيؿ" في قطاع غزة إغير ديكلية، حيث  ـديكلية أ
، خالفت ما جاء في أحكاـ االتفاقية الرابعة لجنيؼ كالبركتكككليف ـ(َُِْ)عاـ العدكاف 

حكؿ مقدرتيا عمى حماية المدنيٌيف  جديةن  تو ، كأثارت تساؤالـ(ُٕٕٗ)اإلضافييف لعاـ 
القانكف الدكلي اإلنساني حكؿ الحماية المقررة ليـ أثناء  تنفيذكفعالية آليات  ،الفمسطينيٌيف

 النزاعات المسمحة.   

 

 

 

                                                           

، (ُ)ط اإلسكندرية، الجديدة، الجامعة دار المسمحة، النزاعات أثناء اإلنساف حقكؽ  :حمكدة سعيد منتصر 1
 .َُ، صََِٖ

2
 .ُٕٗ، صُُٗٗ، القاىرة ،العربية النيضة مطبعة ،العاـ الدكلي القانكف مبادئ، غانـ حافظ محمد 
 

 

 



4 
 

مشكمة الدراسة:ثانيًا:   

تكمف مشكمة الدراسة حكؿ  حيث، ثبحالطرح إشكالية مكضكع  يمكف ،مف خبلؿ ما تقٌدـ
عالٌية دكر قكاعد القانكف الدُّكلي اإلنساني ك آلٌياتو بشأف حماية المدنٌييف أثناء النزاعات مدل ف

مدل تفعيؿ أجيزة منظمة األمـ المتحدة لمكاجية انتياكات القانكف الٌدكلي خاصة المسٌمحة، ك 
دكرىا  كدكر المحكمة الجنائية الٌدكلية في تجسيد ،اإلنساني بحؽ المدنٌييف أثناء ىذه النزاعات

في مبلحقة مجرمي االنتياكات بحؽ المدنٌييف، كمدل التزاـ األطراؼ المتنازعة بضركرة 
كتطبيؽ أحكاـ اتفاقية جنيؼ الرابعة كالبركتكككليف األكؿ كالثاني، كما  ،حمايتيـ أثناء النزاع

ا "إسرائيؿ" لمقكاعد الخاصة بحماية المدنيٌيف في عدكاني انتياؾتدكر مشكمة الدراسة حكؿ 
  .استندت إلييا لتبرير انتياكاتياكالذرائع التي  ـ(َُِْ)عمى قطاع غزة سنة 

 الدراسة: أسئمةثالثًا: 
 

 يمكف تحديد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:كعمى ضكء ما سبؽ 
مدنّيين أثناء دور القانون الدَُّولي اإلنساني وآلياتو وفعاليتو في حماية الأسباب عجز ما 

 "إسرائيل"الفمسطينيين أثناء عدوان  المدنّيينوعدم قدرتو عمى حماية  ؟ات المسّمحةالنزاع
  ؟4102عمى قطاع غزة سنة 

 
عدوان "إسرائيل" عمى  والتي تنطبق عمى الفرعية التالية األسئمةويتفّرع عن السؤال الرئيس 

 : 4102قطاع غزة سنة 
 
 ة المدنييف أثناء النزاعات المسمحة؟ما مصادر القانكف الدكلي اإلنساني المتعمقة بحماي -ُ
كيؼ عٌرؼ القانكف الدكلي اإلنساني المدنيٌيف؟ كىؿ اشترط تمتعيـ بجنسية أحد أطراؼ  -ِ

 النزاع لحمايتيـ؟
ما مدل تأثير التفرقة بيف المقاتميف كغير المقاتميف عمى حماية المدنيٌيف الفمسطينيٌيف  -ّ

 ؟ ـ(َُِْ)عمى قطاع غزة سنة  "أثناء عدكاف "إسرائيؿ
ىؿ تسقط الحماية عف المدنيٌيف بسبب كجكد أشخاص منعزليف بينيـ، ال يستكفكف  -ْ

 شركط المدنيٌيف؟
 ما الحماية التي يكفميا القانكف الدكلي اإلنساني لبلجئيف النازحيف؟ -ٓ
 األطفاؿ كالنساء؟كما الحماية التي يكفرىا القانكف الدكلي اإلنساني لمفئات الخاصة  -ٔ
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عمييا في القانكف الدكلي اإلنساني كالتي ترتكب بحؽ المدنيٌيف ما األفعاؿ المنصكص  -ٕ
 أثناء النزاعات المسٌمحة كتشٌكؿ جرائـ دكلية؟

ما التزامات المحتؿ نحك السكاف المدنيٌيف في األراضي المحتمة كالتي نص عمييا  -ٖ
 القانكف الدكلي االنساني؟

المدنيٌيف أثناء النزاعات  اآللٌيات التي كٌظفيا القانكف الدكلي اإلنساني لحماية ما -ٗ
 المسمحة؟

 حماية المدنيٌيف؟ما دكر المجنة الدكلية لمصميب األحمر في  -َُ
 

 أىداف الدراسة:رابعًا: 

 معرفة قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني المتعمقة بحماية المدنييف أثناء النزاعات المسمحة. -ُ
 عات المسٌمحة.كتمييزىـ عف المقاتميف في النزا ،بياف المقصكد بالمدنيٌيف  -ِ
كتأثيره عمى حماية المدنيٌيف الفمسطينيٌيف  ،بياف التمييز بيف المقاتميف كغير المقاتميف -ّ

 .ـ(َُِْ)عمى قطاع غزة سنة  "أثناء عدكاف "إسرائيؿ
 عمى حمايتيـ.  د أشخاص غير مدنييف بيف المدنييفمعرفة تأثير كجك  -ْ
 إلنساني لبلجئيف النازحيف.إبراز قكاعد الحماية التي يكفميا القانكف الدكلي ا  -ٓ
معرفة القكاعد الخاصة التي يكفرىا القانكف الدكلي اإلنساني بشأف حماية الفئات الخاصة  -ٔ

 كاألطفاؿ كالنساء.
 بياف االنتياكات التي ترتكب بحؽ المدنيٌيف أثناء النزاعات كالتي تشكؿ جرائـ دكلية. -ٕ
 ٌيف أثناء النزاعات المسمحة.معرفة آلٌيات القانكف الدكلي اإلنساني لحماية المدني -ٖ
 دكر المجنة الدكلية لمصميب األحمر المتعمؽ بحماية المدنيٌيف أثناء النزاعات المسمحة. -ٗ

يف اصة بحماية المدنيٌ إبراز انتياكات "إسرائيؿ" لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني الخ -َُ
 .ـ(َُِْ)ف أثناء عدكانيا عمى قطاع غزة سنة يالفمسطينيٌ 

 
 :ة الدراسةأىميخامسًا: 

 :مية العممية: األىأوالً 
  

كاألحكاـ  القكاعد معرفة في ،اإلنساني الدكلي دراسة القانكف في الميـ الجانب مثؿتي
المدنٌييف أثناء النزاعات  بحماية الخاصة الدكلية االتفاقات كاألعراؼ في المقررة كالمبادئ
 الجيكدك النزاعات ىذه اء أثنأسباب قصكر ىذه المصادر عمى حمايتيـ  كمعرفة المسمحة،
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الحالية الباحثيف العرب بحقائؽ عف مدل  الدراسةتثرم  كما ىذا المجاؿ. في المبذكلة الدكلٌية
. كتزداد االنتياكات التي ترتكبيا )إسرائيؿ( بحؽ المدنٌييف الفمسطينٌييف أثناء النزاعات المسٌمحة

كالتعتيـ العممي لدل الباحث  ،يؿيـ في تحقيؽ اختراؽ لجدار التضمأىمية الدراسة ككنيا تس
األجنبي عف حقيقة انتياكات "إسرائيؿ" بحؽ المدنٌييف الفمسطينٌييف أثناء النزاعات المسمحة، 
ثراء المكتبة العربية بدراسات قانكنية متخصصة في مجاؿ دكر القانكف الدكلي اإلنساني في  كا 

 حماية المدنٌييف الفمسطينٌييف أثناء ىذه النزاعات.

  :: األىمية العمميةاً ثاني

 الدكلي القانكف في الدكلٌية اآلليات ككاقع عمؿ تقييـ في مثؿ الجانب العممي لمدراسةتي
 كمدل ،منيا كؿ دكر اإلنساني المتعمقة بحماية المدنييف أثناء النزاعات المسمحة، كمعرفة

كالفمسطينييف  ،ـو عا المقترفة بحؽ المدنٌييف بشكؿو  االنتياكات تزايدت فيو كقت في فعاليتيا
عمى كجو الخصكص مف قبؿ "إسرائيؿ"، خاصة في ظؿ تطٌكر األسمحة. كما تخدـ صانع 

كالمخالفة لقكاعد  ،القرار الفمسطيني في معرفة طبيعة االنتياكات التي تقترفيا "إسرائيؿ"
قاضاة القانكف الدكلي اإلنساني بحؽ المدنٌييف الفمسطينييف أثناء النزاعات المسمحة، ككيفية م

 قادتيا المسؤكليف عف ارتكابيا. 
  

 متغيرات الدراسة:سادسًا: 
 القانكف الدكلي اإلنساني.المتغير المستقل: 
 ف أثناء النزاعات المسمحة.يف الفمسطينيٌ ية المدنيٌ حمايالمتغير التابع: 

 
 حدود الدراسة:سابعًا: 

 .في فمسطيف قطاع غزةالحد المكاني: . 0
 .(ـَُِْ) سنةكاف الذم كقع عمى قطاع غزة العدالحد الزماني:  .4
 المدنٌيكف الفمسطينٌيكف الذيف ىـ خارج النزاعات المسمحة.الحد البشري:  . 4
 

 مصطمحات الدراسة:ثامنًا: 

يعني القكاعد ك  القانكف المطبؽ في المنازعات المسمحة، كىكالقانون الدولي اإلنساني: 
، في مباشرةو  بصكرةو  كميا حؿ المشاكؿ اإلنسانيةب تيتـالدكلية االتفاقية كالعرفية، التي 

المنازعات الدكلية كغير الدكلية، كتحد قكاعد ىذا القانكف العتبارات إنسانية، حؽ األطراؼ 
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في النزاع مف اختيار طرؽ ككسائؿ الحرب، كتستيدؼ حماية األشخاص كالممتمكات التي 
  .ُتتأثر بالنزاع

األشخاص الذيف تحمييـ  :م(0121)ابعة لعام المدنّيون في ضوء اتفاقية جنيف الر 
ىـ أكلئؾ الذيف يجدكف أنفسيـ في لحظة ما كبأم شكؿ كاف، في حاؿ قياـ نزاع ك  ،االتفاقية

أك دكلة احتبلؿ ليسكا مف  ،أك احتبلؿ، تحت سمطة طرؼ في النزاع ليسكا مف رعاياه
أما رعايا الدكلة المحايدة ال تحمي االتفاقية رعايا الدكلة غير المرتبطة بيا. ك رعاياىا، 

المكجكدكف في أراضي دكلة محاربة كرعايا الدكلة المحاربة فإنيـ ال يعدكف أشخاصان محمييف 
مادامت الدكلة التي ينتمكف إلييا ممثمة تمثيبلن دبمكماسيان عاديان في الدكلة التي يقعكف تحت 

   .ِسمطتيا
اربيف عمى مسمحة مف قبؿ طرفيف متحكىي استخداـ القكة ال النزاعات المسمحة الدولية:

تبدأ عادة ك  ،حداىما جيش نظامي، كتقع خارج حدكد أحد الطرفيفإاألقؿ، كالبد أف يككف 
كتنتيي إما باالستسبلـ أك  ،، )كقؼ القتاؿ( أك )اليدنة(ميدانيةو  بإعبلف، كتتكقؼ ألسبابو 

  .ّباتفاؽ صمح
ك تمؾ النزاعات أ ،داخؿ حدكد اقميـ الدكلةالنزاع الذم يثكر  النزاعات المسمحة غير الدولية:
ك بعض الفئات داخؿ أة لدكلة ما مكاجية مسمحة مع فئة التي تخكض فييا القكات المسمح

ربع ة المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ األالمادة الثالث وليإا ما تطرقت كىذ ،ترابيا الكطني
  .ْت المسمحة غير الدكليةالخاص بالمنازعا ـ(ُٕٕٗ)كالبركتكككؿ اإلضافي الثاني لعاـ 

 
 منيج الدراسة:تاسعًا: 

 
االحتبلؿ  ما يقكـ بو ةن اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي كاصف  

تـ تناكؿ النصكص القانكنية ك  .فيف الفمسطينيٌ ييمة بحؽ المدنيٌ "اإلسرائيمي" مف انتياكات جس
القائميف عمى إنفاذ قكاعد القانكف  تقاعسكبياف مدل  ،كمف ثـ تحميميا ،كالقرارات الدكلية

 .دكلة االحتبلؿ "اإلسرائيمي" ليذه النصكصمخالفة ك  ،الدكلي
 ـَُِْراسة ستطبؽ عمى قطاع غزة سنة كذلؾ اعتمدت الدراسة المنيج التطبيقي ككف الد

                                                           

زاعات المسمحة الدكلية في القانكف الدكلي اإلنساني كالشريعة حماية المدنييف في الن، العبيدم خميؿ 0
 .ََِٖ ،رسالة دكتكراه، اإلسبلمية

  .ْ، المادة  ُْٗٗاتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ   2
، إصدارات "القانكف الدكلي اإلنساني كحماية النساء كاألطفاؿ أثناء النزاعات المسمحة"أمؿ يازجي،  4

 .َُِ، صََِٓبيركت العربية، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، المؤتمرات العممية لجامعة 
.ّْص ،ُ، المعيد العربي لحقكؽ اإلنساف ، تكنس طدخؿ إلى القانكف الدكلي اإلنساني، مالزمالي عامر 3
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 والفجوة البحثية والتعقيب عمييا الدراسات السابقةالمبحث الثاني: 
 

 أواًل: الدراسات المحمية:
 في اإلنساني الدولي القانون فاعمية مدى"بعنوان:   ،(4101دراسة تيم )  -0

 ".الدولية وغير الدولية النزاعات المسمحة
 الحركب كيبلت المدنييف يجنب فعاؿو  سو رئيؿًّ ح عف البحثىدفت الدراسة إلى 

 مف كأكثرـ( 1949) لعاـ جنيؼ اتفاقيات اعتماد عمى قرف نصؼ مركركبالرغـ مف 
 إال ،ـ(1977) لعاـ جنيؼ التفاقيات ضافييفاإل البركتكككليف عمى اعتماد قرف ربع
 بحؽ ارتكبت التي كاالنتياكات المآسي مف الكثير أرض الكاقع عمى نجد زلنا ما أننا

 استغبلؿ إلى المتحاربكف لجأحيث  . الدكلي اإلنساني لمقانكف األساسية القكاعد
 تفكؽ غايات لتحقيؽ التفاقياتىذه ا في المقصكدة غير النقص مكاطف بعض

 القانكف أكثر فركع ىك اإلنساني الدكلي القانكف فإ إذ ،المبررة العسكرية الغايات
ا  . لبلنتياؾ تعرضن

 أىم النتائج والتوصيات التالية :بوخرجت الدراسة 

  :النتائج

غير االتفاقيات الخاصة بحماية المدنييف كاألعياف المدنية في كبل النزاعات الدكلية ك  - أ
  .الدكلية غير كافية لحمايتيـ

جة ال تكجد إجراءات لتفعيؿ كتطبيؽ المسؤكلية الدكلية كالفردية عف األضرار النات  - ب
 .عف النزاع الدكلي كغير الدكلي

، قكاعد النزاعات المسمحة قصرت حماية األماكف الدينية باستثناء يخكؿ ضربيا  - ت
ضى إلى نسؼ تمؾ الحماية بالنظر ، األمر الذم أفكذلؾ في حالة الضركرة العسكرية

  .إلى المقدسات الدينية عمى كجو الخصكص
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 :التوصيات

كاألعياف  لممدنييف الحماية تكفؿ ، جديدة اتفاقيات كعقد ، االتفاقيات في النظر إعادة - أ
أف  يجب االتفاقيات ىذه صياغة كعندة، الدكل كغير الدكلية النزاعات كبل في المدنية
نما فحسب ذلؾ ليس ،مبيمة غير كاضحةك  محددة يرتعاب استعماؿ ىيراع أيضان  كا 

 المخالفة الدكؿ بحؽ إيقاعيا يمكف المجتمع صعيد عمى فعالة جزاءات تضمينيا
 الحماية ىذه لحرمة انتياؾ مف الكاقع في يحدث ما ألف ذلؾ ؛ االتفاقيات لنصكص ىذه

 . األمكر ىذه مثؿ يعكد لغياب إنما
 قاعدة تمحقيا التي المخاطر مف التقميؿ إلى اإلنساني ليالدك  لمقانكف المشرع دعكة - ب

 كاضح تعريؼ تحديد طريؽ عف كذلؾ، اإلنسانية الدكلية العسكرية بالقكاعد الضركرة
 المجكء حاالت كحصر ،دقيؽو  بشكؿو  بيا التذرع كضكابط شركط كتحديد ،الضركرة لقاعدة
 . أضيؽ الحدكد إلى إلييا

 تقـك أف الدكلية الجنائية لممحكمة األساس النظاـ عمى تصادؽ لـ التي الدكؿ عمى - ت
 في تدخميا الكطني القضاء في ىامة تغيرات بإجراء السماح تعني بذلؾ، فالمصادقة

 . التفاؤؿ إلى يدعك ال عميو صادقت التي الدكؿ عدد فإ إذ القانكنية عالـ الحداثة
تتـ  الذم الدكلي أك المحمي القانكف كفؽ الكطنية المحاكـ أماـ المحاكمة أف شؾ ال - ث

 المحاكمة كتسيير ،العدالة إحقاؽ ك ،القانكف لتطبيؽ كسيمة خير ىي عميو المصادقة
 المجاؿ يفسح أف ينبغي ال بذلؾ، القياـ رفضيا أك عجزىا أك الدكؿ بعض لكف إخفاؽ

 لمقضاء األمر ئيرجً  الذم األمر العدالة، ساحة مف الفرار القتمة ك أماـ المجرميف
 .لتكليو لجنائيالدكلي ا

 في النظر أجؿ مف تتبعيا التي كاآلليات الدكلية الجنائية بالمحكمة يتعمؽ فيما أما - ج
 كالتعديؿ فييا النظر إلى تحتاج معقدة آليات أنيا الباحث فيرل، إلييا القضايا المحالة

 ،الرئيسة بكظيفتيا القياـ المحكمة تستطيع حتى ،كركتينية تعقيدنا لتصبح أقؿ ؛عمييا
لحاؽي، اإلنسان الدكلي القانكف لقكاعد كزجر المنتيؾ الردع يكى  .عميو العقكبة أشد كا 
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 األراضي في والمعتقمين الحرب أسرى حماية" :وانبعن  ،(4101دراسة حمس  ) -ِ
     لعام والرابعة الثالثة جنيف اتفاقيتي في تطبيقية تحميمية دراسة :المحتمة الفمسطينية

 (".م0121)
 آالؼ عشرة عف يزيد ما اإلسرائيمية السجكف في أنو يقبعفي راسة الدتكمف أىمية 

 التعذيب صكر أبشع بحقيـ كتمارس كشباب، كشيكخو  كأطفاؿو  نساءو  مف فمسطيني،
 القكانيف إسرائيؿ كتتجاىؿ بحقيـ، الجائرة القكانيف اإلسرائيمية كتطبيؽ ،الطبي كاإلىماؿ

 كالمعتقميف لاألسر  عمى كالرابعة ةجنيؼ الثالث اتفاقية لتطبيؽ كتتنكرة، الدكلي
  . الدكلية إياىا االتفاقيات منحتيـ التي كافة الحقكؽ كتنتيؾ ،الفمسطينييف

 الفمسطيني المكقؼ كتنظيـ تكحيد تكمف في الدراسة أىمية فإف ،ذكره سبؽ لما إضافة
 في الدخكؿ عند كافة سراحيـ بإطبلؽ كالتمسؾ ،كالمعتقميف قضية األسرل تجاه

  .النيائي الحؿ اتمفاكض
 أىم النتائج والتوصيات التالية :بوخرجت الدراسة  

 :النتائج

 ككفي الفمسطينية المحتمة األراضي في دائمة رقابية لجنة إنشاء عمى الدكلي األمف لس - أ
 .الدكلي كالقانكف اإلنساني اإلنساف لحقكؽ الدكلية بالمعايير إسرائيؿ إلزاـ القدرة عمى ليا

ممارسات  لتكثيؽ ؛مستقمة مينية ىيئة تشكيؿ عمى المتحدة لؤلمـ العاـ األميف حث - ب
لؤلراضي  احتبلليا فترة طيمة الفمسطينييف المعتقميف بحؽ اإلسرائيمي االحتبلؿ سمطات

 .الفمسطينية
 التعذيب مناىضة كاتفاقية (ـُْٗٗ (لسنة جنيؼ اتفاقيات عمى المكقعة الدكؿ قياـ - ت

 .المكقعة الدكؿ قبؿ مف االتفاقية ىذه أحكاـ احتراـ لضماف ؛البلزمة باتخاذ اإلجراءات
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 :التوصيات

 االكتفاء باإلدانة كعدـ ،الدكلي المجتمع منظمات قبؿ مف كالدكرية العمنية التقارير إصدار - أ
 .الدكلي اإلنساني لمقانكف الجسيـ الخرؽ ىذا إزاء المفظية

إللزاـ  ؛المتحدة األمـ يثاؽم في عمييا كالمنصكص، إلزامان  األكثر اآلليات إلى المجكء - ب
 . الدكلي القانكف بأحكاـ إسرائيؿ

 
المحتمة  الفمسطينية األراضي في المدنيين حماية" بعنوان: ،(4101دراسة حمدان ) -ّ

 .(الرابعة جنيف )اتفاقية
 إلى بياف التالي: ىدفت الدراسة

 .المقاتميف مف غيرىـ ًمفٍ  كتمييزىـ ،بالمدنييف المقصكد - أ
 .بالمدنييف الخاصة بالحماية المشمكلة الفئات - ب
 .الفئات لتمؾ المقررة الحقكؽ - ت
 .المدنييف حماية في المتحدة األمـ كىيئة ،الدكلية القضائية األجيزة دكر - ث
 .كاألفراد( )الدكؿ الدكلية المسؤكلية عمييـ تقع الذيف األشخاص تحديد - ج
 ككذلؾ ،ئيمياإلسرا االحتبلؿ دكلة عمى تقع التي المدنية المسؤكلية تكضيح كأخيرنا - ح

 .المسؤكلية الجنائية

 أىم النتائج والتوصيات التالية :بوخرجت الدراسة 

  :النتائج

 كذلؾ؛ المحتمة الفمسطينية األراضي عمى الرابعة جنيؼ اتفاقية لقكاعد المباشر االنطباؽ - أ
 ىذه قكاعد تطبيؽ يرتبط ال حيث الحربي، االحتبلؿ لحالة المميزة لتكافر العناصر

ا كذلؾ دكلة االحتبلؿ، مكافقة عمى االتفاقية  شرعية عمى االتفاقية تطبيؽ يرىف ال أيضن
 المدنييف حماية إلى ترمي االتفاقية ىذه مجمؿ نصكص ألف ؛شرعيتو عدـ أك االحتبلؿ

 .القتالية العمميات في يشترككف ال الذيف
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 ذلؾك  لممدنييف، العامة كالحماية الحقكؽ مف مجمكعة الرابعة جنيؼ اتفاقية كضعت - ب
 االتفاقية ىذه أفٌ  إال التطبيؽ، كنطاؽ المضمكف حيث مف دكلية أكؿ كثيقة باعتبارىا

 النظرم، الجانب صعيد فعمى كالعممي، النظرم مف الجانب النقص أكجو بعض شابيا
 قبؿ مف اتباعيا الكاجب العامة بياف األحكاـ عمى اقتصرت االتفاقية ىذه نصكص فإف

 القصكر أما .يخالؼ أحكاميا لمف البلزمة الجزاءات كضع دكفة، المتحارب األطراؼ
 مف ،الفمسطينييف المدنييف بحؽ الجسيمة اإلسرائيمية االنتياكات في فيتجسد العممي

 .الممنيجة كالتجكيع القتؿ خبلؿ سياسات
 بارزتيف سياستيف بمكياليف كالكيؿ الدكلية القضايا مع التعامؿ ازدكاجية أصبحت لقد - ت

 كالمصالح العالـ في القكل لمكازيف رىينة المجمس ىذا أصبح حيث ،األمف لمجمس
 األمف مجمس معالجة في شاسعنا تفاكتنا الدكلية يبلحظ لؤلحداث فالمراقب الدكلية،
 .الدكلييف كاألمف السبلـ تمس التي لمقضايا

 زكالغا ،كالعشكائية  دكلينا المحرمة األسمحة استخداـ في اإلسرائيمي االحتبلؿ دكلة إفراط - ث
 بالمدنييف بميغة أضرارنا تمحؽ أف شأنيا مف كالتي ،العنقكدية  كالقنابؿ المسيؿ لمدمكع
 كغير المقاتميف بيف التفرقة لمبدأ مميزة مظاىر مف تبقى عمى ما كتقضي الفمسطينييف،

 .المقاتميف
 االحتبلؿ لقكات تسمح التية، الخطير  التحفظات مف ) الحربية الضركرة (مصطمح يعتبر - ج

 الضركرة ذريعة فتحتكالتي  بالمدنييف، الضارة التصرفات بعض ائيمي ممارسةاإلسر 
 يبتمع الذم العنصرم الفصؿ جدار ةقاما  ك  المأىكلة بالمدنييف، المباني ىدـفي  العسكرية

 .الفمسطينية األراضي مف الدكنمات آالؼ
 :التوصيات

؛ األكؿ اإلضافي كككؿكالبركت الرابعة، جنيؼ اتفاقية مكاد بعض في النظر إعادة ضركرة - أ
 مصطمح عمى قيكد كضع ضركرة كمنيا ،النظرم القصكر أكجو لمعالجة بعض

 .التحفظ ليذا االحتبلؿ دكلة حدكد استخداـ كبياف ،الحربية( )الضركرة
 األطفاؿ خاصة الفمسطينييف المدنييف بحؽ اإلسرائيمية كاالنتياكات الجرائـ تكثيؽ ضركرة - ب

 .كالنساء
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 بتكقيع كذلؾ الفمسطيني، الشعب تجاه مسؤكلياتو يتحمؿ أف يالدكل المجتمع عمى - ت
   .اإلسرائيمي االحتبلؿ دكلة عمىاسية كالدبمكم كاالقتصادية السياسية الدكلية الجزاءات

 في لمبحث ؛الرابعة جنيؼ اتفاقية عمى المتعاقدة لؤلطراؼ دكلي مؤتمر عقد مف بد ال - ث
 دكلة تخمي ظؿ في المحتمة، طينيةالفمس األراضي عمى ىذه االتفاقية تنفيذ سبؿ

 .الفمسطيني الشعب محتمة تجاه كدكلة التزاماتيا عف االحتبلؿ
 العدالة تطبيؽب بمكجبيا لممطالبة ؛جادة فمسطينية عربية دكليةسياسة  كضع مف بد ال - ج

 لمشعب المتاحة باإلمكانيات كالتمسؾ اإلسرائيمييف، الحرب كمبلحقة مجرمي ؛الدكلية
 الشعب بحؽ المرتكبة الجرائـ مىع الحرب اإلسرائيمييف مجرمي بلحقةلم؛ الفمسطيني
 .بمركر الزمف تسقط ال ككنيا الفمسطيني

دراسة حالة ليبيا  :التدخل الدولي اإلنساني": بعنوان، (4104دراسة قديح ) -ْ
 .(م4100)

 لى:ىدفت الدراسة إ
 كمفيـك ،يةج مف الدكلية المتغيرات كالتحكالت بيف العبلقة طبيعة كفيـ تحميؿ . أ

 .أخرل جية اإلنساني مف الدكلي التدخؿ
، كاألشكاؿ ر،كالتطك  ،المفيكـ: حيث مف ،اإلنساني التدخؿ ظاىرة عمى الضكء تسميط . ب

 .كاآلليات
 .الدكؿ سيادة عمى اإلنساني التدخؿ تأثير مدل استخبلص . ت
 في اإلنساف حقكؽ حماية ألجؿ ؛اإلنساني الدكلي التدخؿ كضكابط مشركعية بياف . ث

 .القانكف الدكلي أحكاـ ءضك 

 أىم النتائج والتوصيات التالية :بوخرجت الدراسة 

  :النتائج

 فقد ، الدكلية العبلقات في اإلنساني التدخؿ مبدأ كٌرس الدكلي النظاـ ىيكؿ في التغير - أ
 في الجديد الدكلي النظاـ ظؿ في اإلنساني التدخؿ لمبدأ الدكلي التأييد كاالىتماـ تزايد

 ،منظمان  ان تقكيض التدخؿ عدـ مبدأ شيد ،ذلؾ مقابؿ في ، الحرب الباردة دبع ما مرحمة
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 أك النطاؽ ناحية مف سكاء ان ر كبي تطكران  لسياسة التدخؿ اإلنساني البعد عرؼ كقد
 .الكثافة أك المضمكف

 المتعمقة كخاصة ،الباردة الحرب بعد ما فترة في ظيرت التي التحكالت جممة عف نتج - ب
 التدخبلت مف العديد كشرعنة العالمي، كالسمـ اإلنساف حقكؽ بيف ربطال بحقكؽ اإلنساف،

 التخكيؿ كبالتالي الدكلييف، كاألمف السمـ تيديد مسألة إلى االستناد مف خبلؿ ،اإلنسانية
 . اإلنساف  لحماية حقكؽ القكة باستخداـ

 شرؽ يف انفصالية كحركات ،تفكيكية بنزعات ليبيا في اإلنساني الدكلي التدخؿ ارتبط - ت
 .صغيرة دكيبلت إلى ليبيا تفكيؾ إلى يؤدم قد مما كجنكبيا، ) إقميـ برقة ( ليبيا

 في كمؤثران  كبيران  ان ر دك  الخصكص كجو عمى األمف مجمس كقرارات ،المتحدة األمـ لعبت - ث
 باالنتقائية يتسـ المجمس سمكؾحيث إف  ليبيا، في اإلنساني الدكلي عممية التدخؿ

 نجده فأحيانان  التدخؿ، لعمميات تطبيقاتو في بمكياليف سياسة الكيؿ ك المعايير كازدكاجية
 مناطؽ في اإلنساف لحقكؽ الكاسعة االنتياكات قرارات عادلة اتجاه اتخاذ عمى قادرو  غيرى 
 .الفمسطيني الشعب االسرائيمية  ضد االنتياكات كباألخص ،أخرل

 المتحدة األمـ دكر طكرت سياؽ في المعاصرة اإلنساني الدكلي التدخؿ كم دعا جاءت - ج
 السمـ حفظ في األساسي اختصاصو في الدكلي األمف مجمس فأدخؿ كمجمس األمف،

 المسمحة النزاعات أثناء اإلنساف حقكؽ حماية تنفيذ في جديدة الدكلييف ميمة كاألمف
 المتحدة األمـ ميثاؽ بمكجب لو المخكلة السمطات إلى في ذلؾ استند كقد الدكلية غير

 .كاإلنسانية الدكلية كالمبادئ
 التوصيات 

ضركرة تأسيس جممة مف القناعات لمتكاؿ كالتفاعؿ بإيجابية مع األطركحات العالمية في  - أ
ميداف حك اإلنساف ، حيث أف رفض ىذه األطركحات بحجة األمف كالخكية الثقافية ال 
ؿ يمكف أف يجنب الدكؿ االستغبلؿ السيء لمبدأ التدخؿ االنساني ضدىا في المستقب

 عمى غرار ما تـ في ليبيا .
بحيث ال يتحكؿ إلى مكتسب  ،ضركرة إعادة تعريؼ كضبط مفيكـ التدخؿ اإلنساني - ب

تستخدمو الدكؿ الكبرل كقتما تشاء ، كتحجـ عنو كقتما تشاء ، مع األخذ بعيف االعتبار 
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 ما كشفت عنو تطبيقاتو مف نتائج عمى مختمؼ المستكيات السياسية كاألمنية كاإلنسانية
، فبل يجب أف يتـ التدخؿ إال كفؽ معايير محددة كبتفكيض مف مجمس األمف كبإجماع 
دكلي ، كأف ال يككف التدخؿ اإلنساني غطاءن ألىداؼ كاعتبارات سياسية مف قبؿ الدكؿ 

 الكبرل .
السبيؿ الكحيد لرد التدخؿ اإلنساني ىك نشر ثقافة حقكؽ االنساف كاحتراـ الحريات  - ت

 ، كترسيخ قكاعد القانكف الدكلي .األساسية لئلنساف 
ساسيان أيجب أف ال يككف التدخؿ الدكلي اإلنساني باستخداـ القكة العسكرية بديبلن  - ث

د تككف أكثر حسما كفعالية في كقؼ االنتياكات الجسيمة لحقكؽ اإلنساف قلسياسات 
 كحؿ النزاعات الداخمية في الدكؿ ككسائؿ الضغط كاإلكراه .

 الحروب أثناء اإلعالمية والمؤسسات الصحفيين حماية"بعنوان :   ،(4102دراسة حامد ) -5
 في غزة قطاع عمى معدوانل تطبيقية دراسة :القانون ضوء في والنزاعات المسمحة

 .(م4104)00شير
أثناء  ،لحديث عف حماية الصحفييف كالمؤسسات اإلعبلميةتكمف أىمية الدراسة في ا

كالتي يككف المدنيكف كعمى رأسيـ  ،انكف الدكلي الحركب كالمنازعات المسمحة في ضكء الق
ف  ،بالرغـ مما أقر ليـ مف حماية دكلية  ،الصحفيكف أكؿ كأبرز ضحايا المكتكيف بنارىا  كا 

يحتاج لمتفعيؿ كالتطبيؽ  ،عمى كرؽ إال أنيا ال تعدك ككنيا حبران  ،تشدؽ البعض بكجكدىا 
 ع كالتنفيذ .  قعمى أرض الكا
 النتائج والتوصيات التالية: أىمبوخرجت الدراسة 

 :النتائج
التي تقرر الحماية لمصحفييف عمى تعريؼ محدد كمكحد  ،لـ تنص االتفاقيات الدكلية - أ

بؿ إف اآلراء القانكنية الفقيية اختمفت بيف تعريفات تضيؽ فتستثني فئات  ،لمصحفييف 
ال أف التعريؼ إ ،كأخرل مكسعة تشمؿ كؿ العامميف فييا  ،مف العامميف في ىذه المينة 

 عميو اتفاقية حماية الصحفييف المكمفيف بمياـو  تالكحيد الكارد في ذلؾ ىك ما نص
 .خطرةو 
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كما يكفر الحماية  ،مدنييف  القانكف الدكلي يحمي الصحفييف بكصفيـ أشخاصان  - ب
بالحماية ما لـ ف يمدنية. كيظؿ الصحفيكف مشمكل لممؤسسات اإلعبلمية بكصفيا أعيانان 

كبالمثؿ المؤسسات اإلعبلمية  ،إلى كضعيـ كأشخاص مدنييف  سيءمؿ ييقكمكا بأم ع
طالما لـ تستخدـ في األغراض  ،كالصحفية تبقى تتمتع بحماية عامة ضد اليجمات

 العسكرية أك التحريض عمى انتياكات جسيمة لمقانكف الدكلي .
نتياكات ا فمنياعرض ليا الصحفيكف كالمؤسسات اإلعبلمية تتتنكع االنتياكات التي ي - ت

 ،كاالعتداء ،كأخرل مادية تتمثؿ في القتؿ ،مف التغطية كغيرىا كالمنع ،معنكية كالتيديد
 كاالختطاؼ كغيرىا. ،كاالعتقاؿ ،يذاء الجسدمكاإل

بمثابة  ىي االنتياكات الجسيمة التي ترتكب بحؽ الصحفييف كالمؤسسات اإلعبلمية - ث
كتستكجب  بمركر الزمف،قط ال تسك  ،ب كفؽ ما نص عميو القانكف الدكليجرائـ حر 

التي تتنكع في سبيؿ الحصكؿ  ،المبلحقة القانكنية كفؽ جممة مف الطرؽ كاإلجراءات
  .عمى العدالة كمحاكمة مقترفي ىذه الجرائـ

أك كرثتيـ في المطالبة بالتعكيض الفردم أماـ المحاكـ  ،حؽ الصحفييف الضحايا - ج
 كالحصكؿ عميو.  ،الكطنية أك الييئات الدكلية

  :لتوصياتا
ييف كرجاؿ اإلعبلـ العامميف في مناطؽ الحركب كالنزاعات فضركرة تعريؼ الصح - أ

التي ينص عمييا القانكف الدكلي اإلنساني كاالتفاقيات كالمعاىدات  ،المسمحة بحقكقيـ
كيمكف ذلؾ مف خبلؿ إدخاؿ ىذا  ،التي تكفؿ ليـ الحماية أثناء عمميـ  ،الدكلية

 ،كميات الصحافة كاإلعبلـ أك مف خبلؿ دكرات تدريبية رس في المكضكع كمساؽ يدَّ 
كف ككذلؾ األمر بتعريؼ القكات المسمحة التي تقكـ بتنفيذ عممياتيا العسكرية بالقان

 كاجبات .الحقكؽ ك ال ككذلؾالدكلي اإلنساني  
لحماية الصحفييف المكمفيف بمياـ خطرة  ؛ضركرة العمؿ عمى إقرار اتفاقية دكلية خاصة - ب

بفئات  أسكةن  خاصان  تكفر ليـ كضعان كأف  ،ية الحركب كالنزاعات المسمحة تغط منيا
تقـك كأف  ،عنيا  أخرل ال تقؿ  مينة الصحافة كالعامميف فييا في زمننا الحاضر أىميةن 
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زالة أم غمكض يكتنفيا  ،عبلميةعمى تكسيع الحماية المقرة لمصحفييف كالمؤسسات اإل كا 
 عف البطش كالقتؿ كالمبلحقة . بعيدان  لتتمكف مف نقؿ الحقيقة بأريحية ؛

 ،تككف ميمتيا مراقبة التزاـ أطراؼ النزاع بحماية الصحفييف ،نشاء لجنة مينية دكليةإ - ت
كتكثيؽ االعتداءات التي يتعرضكف ليا ، كيمكف أف تككف ممحقة باألمـ المتحدة أك 

 . التي تعمؿ في مناطؽ النزاعات المسمحة ،المجنة الدكلية لمصميب األحمر
كعدـ السماح بإفبلتيـ  ،تفعيؿ منظكمة القضاء الدكلي في مبلحقة مرتكبي ىذه الجرائـ - ث

مف خبلؿ تشديد اإلجراءات القانكنية ، كالعمؿ عمى تشكيؿ محكمة خاصة  ؛مف العقاب
ي االنتياكات التي يتعرض ليا الصحفيكف كالمؤسسات االعبلمية ، كتقديـ فدائمة تنظر 

 ة أماميا .مرائـ لممحاكالجناة كمرتكبي ىذه الج
 

  :ثانيًا: الدراسات العربية
 

حماية المدنيين في النزاعات المسمحة الدولية "بعنوان :   ،(4118) دراسة العبيدي -0
 ."في القانون الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية

تكضيح مكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف القكاعد اإلنسانية لمحرب  ىدفت الدراسة إلى
كفي فصؿ مستقؿ تناكلت فئات  ،ئ كالقكاعد الدكلية في الديف اإلسبلمي الحنيؼ كالمباد

تسميط  ككذلؾ ،كحماية األعياف  المدنييف المحمية في النزاعات المسمحة قانكنيان كأخبلقيان 
كدكر القضاء اإلسبلمي  ،الضكء عمى الجيكد الدكلية في تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني 

 اعد القانكف الدكلي اإلنساني.في تطبيؽ كرقابة قك 

 أىم النتائج والتوصيات التالية:بوخرجت الدراسة 

  :النتائج

ينص القانكف الدكلي اإلنساني عمى خمس عشرة فئة  ،قات النزاع المسمح الدكلي ك في أ - أ
حدل عشرة منيا  ،أربع منيا ترتبط بالمقاتميف  ،مف األشخاص الذيف يستحقكف الحماية  كا 

 تخص المدنييف .
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كلكنيا  ،إف المحكمة الجنائية الدكلية ليس ليا سمطة عمى التشريعات الجنائية الكطنية - ب
كتبدأ المحكمة الجنائية الدكلية مداكالتيا فقط إذا كانت الدكلة  ،تكمؿ األنظمة الكطنية 

 ،المعنية غير راغبة في االضطبلع بالتحقيؽ أك المقاضاة أك غير قادرة عمى ذلؾ 
ستطيع أنو إذا كاف جياز قانكف كطني ينفذ مثؿ ىذه المداكالت ال تكىذا يعني  ،(ُٕ)ـ

 ،ما لـ تثبت أف المداكالت ال تنفذ بحسف نية  ،أف تتصرؼ المحكمة الجنائية الدكلية
 كييدؼ ىذا المنيج إلى تشجيع الدكؿ عمى تنفيذ محاكمتيا كمما أمكف .

تأسيس منصب  :مثؿ ،الدائمة بالرغـ مف الجكانب اإليجابية لممحكمة الجنائية الدكلية  - ت
 ،ككضع صيغ رسمية لبعض االبتكارات المثيرة في تعريؼ الجرائـ  ،مدعي عاـ مستقؿ 

كمة تعمؿ بصفتيا ىيئة قضائية المح إال أف ،كاالعتراؼ بحؽ الضحايا في التعكيضات 
كىك  ،مف التفكيض  مجمس األمف أعمى مستكلن حيث يككف  ،ؿ الرعاية السياسية ظفي 
ز الكحيد الذم يستطيع تجاكز شركط مكافقة الدكؿ عندما يحيؿ قضية ما إلى الجيا

مف ذلؾ ك  ،كلممجمس  السمطة في منع المحكمة الجنائية الدكلية مف التصرؼ  ،المحكمة 
يستطيع المجمس حيث  ،خبلؿ تبني قرار بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة 

اضاة لمدة سنة كاحدة قابمة لمتجديد لفترة غير حظر البدء أك المضي في تحقيؽ أك مق
  (. ُٔ)ـ ،محددة

 :التوصيات

ضركرة تجاكز نشر كتنفيذ كتعميـ مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني عمى نطاؽ القكات  - أ
كصكالن إلى  ،بيدؼ خمؽ حالة ثقافية عامة بيف المكاطنيف تؤمف بيذه المبادئ ؛المسمحة

 نو عمى مستكل ىذه المؤسسات تتخذ غالبان إإذ  ،قرارسمطة السياسية صاحبة المؤسسات ال
كاستخداـ أسمحة الدمار الشامؿ كصكالن إلى  ،كتطكير األسمحة  ،شعاؿ الحركب إقرارات 

 ارتكاب الجرائـ ضد اإلنسانية .
حاؿ  فيالتأكيد عمى أف فاعمية القانكف الدكلي اإلنساني ال يمكف أف تككف كاقعية إال  - ب

 ال يعمؿ بسياسة الكيؿ بمكاييؿ مختمفة . كعمى أف ،كجكد جزاء 
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التأكيد عمى الترابط بيف أحكاـ كرامة اإلنساف كحقكقو أثناء النزاعات المسمحة كفقان  - ت
 كبيف احتراـ قانكف حقكؽ اإلنساف في جميع األحكاؿ .      ،لمنظكمة القانكف اإلنساني 

 
 . "لدولي اإلنسانيآليات تطبيق القانون ا "بعنوان :  ،(4101دراسة المطيري  ) -ِ

  :ىدفت الدراسة إلى
مي سكاء عمى الصعيد الداخ ،تسميط الضكء عمى آليات تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني - أ

 .أك الدكلي
مراقبة في كالمحاكـ الجنائية الدكلية  ،كخاصة مجمس األمف ،بياف دكر األمـ المتحدة - ب

 تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني . 
مناىج المعاىد كالكميات في دكلي اإلنساني يس القانكف التكضيح أىمية نشر كتدر  - ت

  .لتكعية رجاليا بقكاعده ؛العسكرية كالشرطية

 أىم النتائج والتوصيات التالية :بوخرجت الدراسة 

  :النتائج

كبركتكككالتيا لعاـ  ـ(،ُْٗٗ)إف كافة الدكؿ األطراؼ في اتفاقيات جينيؼ األربعة  - أ
حيث يشكؿ ذلؾ  ،يعات البلزمة لتطبيقيا كتنفيذىاممتزمة بإصدار التشر  ـ(ُٕٕٗ)

 كاعد القانكف الدكلي اإلنساني في القانكف الداخمي .قإعماال ل
در مف الناس قإف االلتزاـ بنشر كتدريس القانكف الدكلي اإلنساني مف شأنو إعبلـ أكبر  - ب

 ،خميمما يكسع مف آليات تطبيقو كاحترامو في القانكف الدا ،بقكاعد القانكف الدكلي
 كخاصة عند نشكب نزاع دكلي أك غير دكلي . 

إف مخالفات أك انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني أضحت تشكؿ جرائـ دكلية تخضع  - ت
كتكقيع العقكبات  ،التي يمكنيا المحاكمة عنيا ،الختصاص المحكمة الجنائية الدكلية

تنقضي كال  ،اتكال يعفي مف الخضكع ليا رسمية أك حصان ،الجنائية عمى مرتكبييا 
 . مركر الزمفالدعكل عنيا ب
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  :التوصيات
 ؛إدراج مادة القانكف الدكلي اإلنساني في مناىج الكميات العسكرية كاألمنية كالجامعات - أ

 لكي يتحقؽ أكبر قدر مف االنتشار الكاسع لقكاعد كمبادئ ىذا القانكف. 
لتصكيب مسارىا  ؛دكليةينبغي أف تتضافر جيكد الدكؿ األطراؼ في المحكمة الجنائية ال - ب

بيا عف سياسة كالبعد  ،س نشاطيايكعدـ تسي ،كعدـ انحرافيا عف تحقيؽ أىدافيا 
جياضياقألف مف شأنيا ت ؛المعايير المزدكجة زالت في  كىي ما ،كيض المحكمة كا 

صابتيا بذات األمراض التي إكيخشى عمييا مف  ،ىائؿو  كلذلؾ فالمحكمة في تحد   ،الميد
 ألمـ المتحدة .أصابت منظمة ا

سف التشريعات التي تجـر في أف تسارع بالسمطات التشريعية في دكلنا العربية  ةناشدم - ت
كنتجنب  ،كتعاقب انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني حتى تستقيـ مع االلتزامات الدكلية 

كأف ىذا ىك الذم يستقيـ مع الشريعة  ،الكقكع تحت طائمة المسؤكلية الدكلية الجنائية
كاعد قمبادئ ك ذ زمف سحيؽ كقبؿ اتفاقيات جنيؼ التي تبنت من ،سبلمية الغراءاإل

 القانكف الدكلي اإلنساني .

دور مجمس األمن في تنفيذ قواعد القانون الدولي "بعنوان :  ،(4104دراسة ليندة ) -ّ
    ".اإلنساني

 أىم النتائج والتوصيات التالية :بوخرجت الدراسة 

 :النتائج

الفتقارىا  ؛نفيذ التي تقكـ بيا األمـ المتحدة إلى السياسة الدكليةخضكع عممية الت - أ
كالستئثار األعضاء الدائميف لمجمس األمف بسمطة القرار ، مما  ،لؤلمكاؿ الخاصة

 جعؿ مصالحيا تتغمب عمى الدكاعي اإلنسانية لعممية التنفيذ.

ا الكاليات السيم ،أصبحت األمـ المتحدة أداة لمسياسة الخارجية لمدكؿ الكبرل  - ب
المتحدة األمريكية ، ففي حيف حكصرت العديد مف دكؿ العالـ اقتصاديان كجكعت 

كخرؽ  ،رغـ ممارسات العدكاف كاالحتبلؿ ،شعكبيا ، نجد دكالن أخرل قد استثنت منيا
 المكاثيؽ كاألعراؼ الدكلية بصكرة دائمة .
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المتحدة ، كاتفاقيات  ال تكجد التزامات بقرارات مجمس األمف كالجمعية العامة لؤلمـ  - ت
كبالخصكص االتفاقية الرابعة الخاصة بالتعامؿ مع  ـ(،ُْٗٗ)جنيؼ األربعة لعاـ 

 " إسرائيؿ " في القضية الفمسطينية. السيماالسكاف في األراضي المحتمة ، 

 :التوصيات
 ،اؿ يشمؿ كؿ حاالت النزاعات المسمحةالعمؿ عمى تكريس نظاـ قانكني إنساني فعَّ  - أ

كما يكفر  ،االضطرابات كالتكترات الداخمية  كالسيما ،الطابع غير الدكليخاصة ذات 
يؽ ما جاء في قكالعمؿ عمى تح ،الحماية الشاممة لكؿ الفئات كاألعياف المتضررة منيا

التي مفادىا أف أطراؼ النزاع يظمكف تحت حماية  ،الشييرة (دم مارتينز)الئحة 
كما يمميو الضمير  ،كمبادئ اإلنسانية ،العرؼ كما استقر عمييا ،كسمطاف القانكف الدكلي

 العاـ .
لمتركيج لفكرة إلغاء  ،عمى المنظمات اإلنسانية الدكلية القياـ بحممة إعبلمية كاسعة - ب

سقاط العقكبات االقتصادية كإجراء يتخذه مجمس األمف الستتباب السمـ كاألمف  ؛كا 
 لؤلمـ المتحدة لمناقشتيا . كالعمؿ عمى رفع المسألة إلى الجمعية العامة  ،الدكلييف

يتعيف تدعيـ فكرة االختصاص الجنائي العالمي كبديؿ في حاالت عجز مجمس األمف  - ت
 ككقؼ انتياكات قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني . ،عف تحقيؽ ميمتو في ردع

كاعد القانكف الدكلي اإلنساني ألجيزتيا قضركرة إسناد منظمة األمـ المتحدة ميمة تنفيذ  - ث
كاليدؼ مف ذلؾ ىك استبعاد  ،مجمس األمف المتمثؿ بجيازىا التنفيذم مف  بدالن  األخرل

استعماؿ االنشغاؿ اإلنساني مف قبؿ مجمس األمف ككسيمة كذريعة لتحريؾ كتدابير 
 الفصؿ السابع مف الميثاؽ كالخاصة باستعماؿ القكة.

ييف التابعيف أف تخضع الجنكد الدكلـ المتحدة ممثمة في مجمس األمف يجب عمى األم - ج
حتى يمكنيا محاسبة كؿ مف يرتكب  ،كانت الدكلة التي ينتمكف ليا  ليا لسيطرتيا أيان 

 ؛ـ بالعمميات اإلنسانية العسكريةالقانكف الدكلي اإلنساني أثناء قيامي تنتيؾ قكاعدجرائـ 
السمـ كاألمف  لتحقيؽ لتناؿ األمـ المتحدة بذلؾ ثقة المجتمع الدكلي كقكة تعمؿ فعبلن 

 الدكلييف . 
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   :: الدراسات األجنبيةثالثاً 

حماية األطفال في القانون الدولي "بعنوان:  ،دراسة ساندرا سنجر )دون س( -0
  ".اإلنساني

استعراض الحماية المكفكلة لؤلطفاؿ في أكضاع النزاع المسمح  الدراسة إلىىدفت 
 م(ُٕٕٗ)  يف لعاـكالبركتكككليف اإلضافي ـ(،ُْٗٗ)بمكجب اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 

 ،حيث استحدث في ىذه النصكص مبدأ تعرض األطفاؿ لمضرر أكثر مف غيرىـ
  كحاجتيـ إلى حماية خاصة .

 أىم النتائج والتوصيات التالية:بوخرجت الدراسة 

  :النتائج

ىناؾ فرؽ قانكني بيف اإلعبلف كاالتفاقية ، فمع أف االتفاقية تككف أقكل نظريان مف  - أ
يصدر بإجماع  اإلعبلف الذمممزمة قانكنان ، فقد ثبت بالتجربة أف ألنيا  ؛اإلعبلف

 اآلراء يككف لو تأثير معنكم أقكل مف اتفاقية ال يصدؽ عمييا إال قميؿ مف البمداف .
الذيف  ،القانكف الدكلي اإلنساني ال يضفي عمى األطفاؿ دكف سف الخامسة عشر - ب

نفس القانكف يحظر استخداـ  كلما كاف ،يقبض عمييـ في المعركة كضع أسير الحرب
فإنيـ يعتبركف تمقائيان ضمف السكاف المدنييف غير  ،ىؤالء األطفاؿ في القتاؿ المسمح

ال يتمتعكف بأم حماية ال أنيـ كىكذا نفيـ  ،كيككنكف تحت رحمة الظركؼ ،المقاتميف
 كأسرل حرب كال كمدنييف .

 التوصيات: 

التي تكفميا حكالي ثبلثيف  ،لقائمةيجب عمينا أف نحترس حتى ال نضعؼ الحماية ا - أ
ف مداكالت المؤتمر الدبمكماسي الذم عقد في جنيؼ بشأف إعادة ك مادة تقريبان ،  ا 

تأكيد كتطكير القانكف الدكلي اإلنساني المطبؽ في النزاعات المسمحة الذم صاغ 
، استمرت ـ(ُْٗٗ)اإلضافييف التفاقيات جنيؼ الصادرة عاـ  ـ(ُٕٕٗ)بركتكككلي 

 . ـ(ُٕٕٗ)حتى عاـ  ـ(ُْٕٗ)ـ مف عا
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كااللتزاـ العاـ في القانكف الدكلي القائـ الذم ينظـ  ،ينبغي تعزيز إدراؾ الجماىير - ب
لصحفييف، كيطبؽ ذلؾ أيضان عمى تقارير ا ،حماية األطفاؿ أثناء النزاعات المسمحة

ف عمييـ أيضان أف يذكركا مف كلك ،ذكر مف كسب كمف خسرالذيف عمييـ أال يكتفكا ب
كينبغي إجراء بحكث  ،كيمقكا األضكاء عمى االنحرافات اإلنسانية المحددةعانى 

لمساعدة العامميف في الميداف عمى استحداث أنجح البرامج  ؛مكجية نحك العمؿ
لمكفاء باحتياجات األطفاؿ الذيف تمسيـ النزاعات المسمحة مع إيبلء عناية  ؛المباشرة

ات أك النازحيف أك ممف انتزعكا بأم طريقة الذيف يكجدكف بالمعسكر  ،خاصة لؤلطفاؿ
 أخرل مف المحيط العائمي . 

النساء وحقوق اإلنسان والقانون "بعنوان :  ،دراسة جوديت ج غردام )دون س( -4
    ".الدولي اإلنساني

 :الدراسة إلىىدفت 

محاكلة تحديد مدل تأثير القانكف الدكلي اإلنساني حتى اليكـ باالىتماـ بالحقكؽ 
ية لممرأة ، ككذلؾ بالتقدـ المحرز في مجاؿ حماية النساء في إطار حقكؽ اإلنساف ، اإلنسان

كيمكف أف نبلحظ ىذا األثر في التطكرات التي طرأت عمى تجريـ كردع أعماؿ العنؼ 
التي ترتكب ضد النساء في فترة النزاعات المسمحة ، كمع ذلؾ فإنو يجب مكاصمة  ،الجنسي

 رأة كالنزاعات المسمحة كالقانكف الدكلي اإلنساني .التعمؽ في دراسة قضايا الم

 أىم النتائج والتوصيات التالية :بوخرجت الدراسة 

  :النتائج

مت قضية المرأة كحقكؽ اإلنساف األساسية طكاؿ سنيف عديدة عمى ىامش بعد ما ظ - أ
باعتبارىا أحد  متزايدو  تشريع حقكؽ اإلنساف ، فإنيا أصبحت تتمتع اليكـ باحتراـو 

 جاالت الحساسة لمقانكف الدكلي اإلنساني . الم
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التي تتعرض  ،إف أحكاـ اتفاقيات جنيؼ ال تراعي إطبلقان نكعية المشكبلت المحتممة - ب
كما أنيا ال تأخذ بالحسباف أف المصاعب  ،ليا النساء في فترة النزاعات المسمحة

 سي. التي تحدؽ بيف ال تقتصر عمى دكرىف كأميات أك ضعفيف إيزاء العنؼ الجن

 :التوصيات

اإلنسانية لممرأة مكانان القانكف الدكلي اإلنساني لـ يعترؼ إطبلقان بأف تشغيؿ الحقكؽ  - أ
نو يجب أف نأمؿ أف يصحب لمسألة ما ىي إال مسألة كقت، إذ إككؿ ىذه امنفصبلن، 

يأخذ الطريقة الفعمية التي  ،ىذا االعتراؼ في يكـ ما بتقييـ جديد لمقانكف اإلنساني
 .نزاعات المسمحةا النساء التعيش بي

 ،إف ما يمـز ليس المزيد مف القكانيف التي تحمي النساء في أكضاع النزاع المسمح - ب
نما تعميـ كتطبيؽ القانكف الدكلي  زيادة التفيـ مف جانب تمؾ اإلنساني القائـ ، ك كا 

كالتي تحاكؿ أف  ،التي تجاىر بأنو ال تكجد حماية كافية ،المنظمات غير الحككمية
 عيد صياغة القكانيف السارية المفعكؿ . ت
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة:رابعًا: 

حماية المدنييف في النزاعات المسمحة الدكلية في ركزت الدراسات السابقة عمى 
 األراضي في المدنييف حمايةكعمى  ،الشريعة اإلسبلميةمقارنة ب القانكف الدكلي اإلنساني

 و ،آليات تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنسانيعمى ك ،الرابعة( جنيؼ تمة )اتفاقيةالمح الفمسطينية
مراقبة تنفيذ في كالمحاكـ الجنائية الدكلية  ،كخاصة مجمس األمف ،بياف دكر األمـ المتحدة

 كالمؤسسات الصحفييف حمايةك ، التدخؿ الدكلي اإلنسانيك ،القانكف الدكلي اإلنساني
 الدكلي القانكف فاعمية مدل، ك القانكف ضكء في النزاعات المسمحةك  الحركب أثناء اإلعبلمية
 في كالمعتقميف الحرب أسرل حمايةك الدكلية ،  كغير الدكلية النزاعات المسمحة في اإلنساني
دكر مجمس األمف في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي عمى ك ، المحتمة الفمسطينية األراضي
 كالنساء في القانكف الدكلي اإلنساني.  اؿعمى حماية األطفكذلؾ ، ك اإلنساني 

الحرب التي قامت كتناكلت  ،ى حماية المدنييف بشكؿو عاـ الدراسة الحالية عم كما كستركز
بعض مع ذكر كتكضيح ، (ـَُِْ)عمى قطاع غزة سنة  (اإلسرائيمي)بيا دكلة االحتبلؿ 

 في اتفاقيات جينؼ لعاـ اء كمدل تقصير الدكؿ األعض ،االنتياكات لمقانكف الدكلي اإلنساني 
كأيضان  ،في تطبيؽ قكاعد ىذا القانكف ـ(ُٕٕٗ)كالبرتكككليف األكؿ كالثاني لعاـ ـ( ُْٗٗ)

في محاكمة  كالمحكمة الجنائية الدكلية مدل تباطؤ األمـ المتحدة كخاصة مجمس األمف
 .(اإلسرائيمييف)مجرمي الحرب 
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 الفجوة البحثية:خامسًا: 
 

 الدراسة الحالية  الفجوة البحثية  السابقة الدراسات
 : 4118دراسة عبيدي 
النزاعات  أثناءحماية المدنييف ركزت عمى 

 المسمحة الدكلية في القانكف الدكلي اإلنساني
 الشريعة اإلسبلمية.مقارنة ب

ك  ،لـ تركز عمى النزاعات الداخمية
الحركب التي شنيا االحتبلؿ عمى أيضان 

طاع غزة في الفترة اإلسرائيمي عمى ق
 . ـ(َُِْ)حتى  ـ(ََِٖ)الممتدة بيف 

الدراسة الحالية عمى  ركزت
حماية المدنييف الفمسطينييف  

كذلؾ مف خبلؿ  ،عاـ بشكؿو 
دراسة كتحميؿ اتفاقية جنيؼ 

، ـ(ُْٗٗ)الرابعة لعاـ 
كالبركتكككليف اإلضافييف لعاـ 

التي جاءت لحماية  ـ(ُٕٕٗ)
محة، المدنييف في النزاعات المس

عمى الجيكد الدكلية  كركزتكما 
لتطبيؽ القانكف الدكلي 
اإلنساني، ال سيما الدكؿ 
األعضاء في اتفاقيات جنيؼ 
كقانكف الىام، كالقضاء الدكلي 

 كركزتكمنظمة األمـ المتحدة، 
عمى االنتياكات التي اقترفتيا 
قكات االحتبلؿ )اإلسرائيمي( في 

مع  ـ(َُِْ)قطاع غزة سنة 
بعض الجرائـ ذكر كتكضيح 

التي ىي انتياؾ لقكاعد القانكف 
 ذلؾالدكلي اإلنساني في 

كمدل تقصير الدكؿ  ،العدكاف 
د ىذا األعضاء في تطبيؽ قكاع

 ؤكأيضان مدل تباط ،القانكف 
األمـ المتحدة كخاصة مجمس 
األمف في استخداـ صبلحياتو 

 :4101دراسة حمدان 
 األراضي في المدنييف حماية ركزت عمى

 جنيؼ )اتفاقية المحتمة الفمسطينية
 .الرابعة(

لـ تركز عمى حركب االحتبلؿ 
اإلسرائيمي عمى قطاع غزة في اآلكنة 
األخيرة، كما لـ تركز عمى اتفاقيات 

كالثالثة  جنيؼ األكلى كالثانية
 كالبركتكككليف اإلضافييف.

 :4101دراسة المطيري 
القانكف قكاعد آليات تطبيؽ ركزت عمى  

 ،بياف دكر األمـ المتحدة و ،الدكلي اإلنساني
كالمحاكـ الجنائية  ،كخاصة مجمس األمف

القانكف الدكلي قكاعد  تنفيذفي الدكلية 
 اإلنساني .

لـ تتطرؽ إلى االعتداءات كالحركب 
كخاصة  ،ي يقكـ بيا مجرمك الحركبالت
دك الصييكني في فمسطيف قطاع الع
 .غزة

 :4104دراسة قديح 
 كىيركزت عمى آلية التدخؿ الدكلي اإلنساني 

 . ـ(َُُِ)دراسة حالة عمى ليبيا 

حماية المدنييف في ضكء لـ تتطرؽ إلى 
 كلي اإلنساني .القانكف الد
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في إيقاع عقكبات اقتصادية أك 
عسكرية، كتقصير المحكمة 

الدكلية في محاكمة  الجنائية
 مجرمك الحرب اإلسرائيمييف.

 : 4102دراسة حامد 
 كالمؤسسات ،حفييفالص حمايةركزت عمى 

 كالنزاعات المسمحة ،الحركب أثناء اإلعبلمية
 الدكلي اإلنساني. القانكف ضكء في

عاـ  لـ تركز عمى حماية المدنييف بشكؿو 
، كأيضان لـ تتطرؽ إلى الحرب عمى 

 .ـ(َُِْ)غزة 

 

 :4101دراسة تيم  
 الدكلي القانكف فاعمية مدل ركزت عمى 

 الدكلية محةالنزاعات المس أثناء اإلنساني
 الدكلية. كغير

عاـ  لـ تركز عمى حماية المدنييف بشكؿو 
، كما لـ تذكر حرب االحتبلؿ 

 .ـ(َُِْ)اإلسرائيمي عمى غزة سنة 

 : 4101دراسة حمس  
 كالمعتقميف ،الحرب أسرل حمايةركزت عمى  

 دراسة ، كىيالمحتمة الفمسطينية األراضي في
 الثالثة يؼجن تفاقيتيكفقان ال تطبيقية تحميمية
 .(ـُْٗٗ) لعاـ كالرابعة

لـ تركز عمى باقي الفئات التي كردت 
 ،حمايتيـ في القانكف الدكلي اإلنساني

 كخاصة المدنييف.

 

 : 4104دراسة ليندة  
دكر مجمس األمف في تنفيذ ركزت عمى  

 قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني
 

عاـ  لـ تركز عمى حماية المدنييف بشكؿو 
كخاصة  ،لدكلي اإلنسانيفي القانكف ا

المدنييف الفمسطينييف في حرب 
 ـ(.َُِْ)

 :)دون س( دراسة جوديت ج غردام
 ،كحقكؽ اإلنساف ،ركزت عمى النساء 

 كالقانكف الدكلي اإلنساني

لـ تركز عمى باقي الفئات التي كردت 
ليـ الحماية في القانكف الدكلي 

 .كخاصة المدنييف ،اإلنساني
 :)دون س(ر دراسة ساندرا سنج

ركزت عمى حماية األطفاؿ في القانكف الدكلي 
 اإلنساني

لـ تركز عمى باقي الفئات التي كردت 
ليـ الحماية في القانكف الدكلي اإلنساني 

 .كخاصة المدنييف
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 الفــــــــــــــــــــــــصل التمييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

 

 

 ولي اإلنساني ومصادرهمفيوم القانون الد 
 .المبحث األول: مفيوم القانون الدولي اإلنساني
  .المطمب األكؿ : تعريؼ  القانكف الدكلي اإلنساني

 .المطمب الثاني : خصائص القانكف الدكلي اإلنساني
 المطمب الثالث: مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني.

 .اصة بحماية المدنيينالمبحث الثاني : مصادر القانون الدولي اإلنساني الخ
 .المطمب األكؿ : االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية

 الدكلي.المطمب الثاني : العرؼ 
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 ـــــــــــــديالفــــــــــصل التمييـــ

 القانون الدولي اإلنساني ومصادرهمفيوم 
 :وتقسيم تمييد

كخاصة  ،كاتفاقياتمعاىدات بما يشتمؿ مف نشأتو  ذإف القانكف الدكلي اإلنساني من 
الرابعة منيا عمى كجو الخصكص االتفاقية ك  ـ(،ُْٗٗ)لعاـ  اتفاقيات جنيؼ األربع

لحماية المدنييف األبرياء مف  ت، جاءـ(ُٕٕٗ)اإلضافييف لعاـ  األكؿ كالثاني كالبركتكككليف
صؿ ففي نرل أىمية التطرؽ لذلؾ ك كيبلت الحركب كالنزاعات المسمحة الدكلية كغير الدكلية، 

كخصائصو التي  ،مفيكمو :مف حيثالقانكف الدكلي اإلنساني، ة تتعمؽ بلمسائؿ رئيس متمييد
مبحثيف، المبحث  إلىىذا الفصؿ  نقسـيكغير الرسمية، ك يمتاز بيا، ككذلؾ مصادره الرسمية 

، المطمب األكؿ ثبلث مطالب، مف خبلؿ يركز عمى مفيكـ القانكف الدكلي اإلنسانياألكؿ 
، ف الدكلي اإلنساني، كالمطمب الثاني ذكر خصائص القانكف الدكلي اإلنسانييعرؼ القانك 

 يتناكؿف، أما المبحث الثاني، كالمطمب الثالث يركز عمى مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني
نييف، كذلؾ أيضان مف خبلؿ مطمبيف، دمصادر القانكف الدكلي اإلنساني الخاصة بحماية الم

كىي المعاىدات  ،لمصادر الرسمية لمقانكف الدكلي اإلنسانيا يشتمؿ عمىالمطمب األكؿ 
العرؼ  يالمصادر غير الرسمية كى يركز الحديث عمىكاالتفاقيات الدكلية، كالمطمب الثاني 

 الدكلي.

 

 تقسيـ:

 .المبحث األول: مفيوم القانون الدولي اإلنساني
  .المطمب األكؿ : تعريؼ  القانكف الدكلي اإلنساني

 .ني : خصائص القانكف الدكلي اإلنسانيالمطمب الثا
 المطمب الثالث: مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني.

 .المبحث الثاني : مصادر القانون الدولي اإلنساني الخاصة بحماية المدنيين
 .المطمب األكؿ : االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية

 الدكلي.المطمب الثاني : العرؼ 
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 :المبحث األول

 القانون الدولي اإلنسانيومبادئ  صمفيوم وخصائ 

 مقدمة:
جاء منذ صدكره مف االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية كالعرؼ  إف القانكف الدكلي اإلنساني

الدكلي، بعدة أسماء كمصطمحات مختمفة لكنيا تعطي نفس المعنى، كحتى كصؿ إلى ىذا 
رئ في ىذه األسماء المصطمح النيائي كىك القانكف الدكلي اإلنساني، كحتى نيعرؼ القا

كالمصطمحات كاف ال بد لنا مف فرد مبحث عف مفيكـ كخصائص كمبادئ القانكف الدكلي 
كاإلنساني، كذلؾ عبر ثبلث مطالب كىـ المطمب األكؿ تعريؼ القانكف الدكلي اإلنساني 
كالمطمب الثاني عف خصائص القانكف الدكلي اإلنساني كالمطمب الثالث في مبادئ القانكف 

  كانت عمى النحك التالي:ك ي اإلنساني الدكل

 .المبحث األول: مفيوم القانون الدولي اإلنساني
  .المطمب األكؿ : تعريؼ  القانكف الدكلي اإلنساني

 .المطمب الثاني : خصائص القانكف الدكلي اإلنساني
 المطمب الثالث: مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني.
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 ولي اإلنساني: مفيوم القانون الدالمطمب األول

تيدؼ قكاعده العرفية  ،رؼ القانكف الدكلي اإلنساني بأنو فرع مف فركع القانكف الدكلي العاـعَّ يي 
كالمكتكبة إلى حماية األشخاص المتضرريف في حالة نزاع مسمح بما انجر عف ىذا النزاع 

لعمميات إلى حماية األمكاؿ التي ليست ليا عبلقة مباشرة باقكاعده كما تيدؼ  مف آالـ ،
 .ُالعسكرية

عد القانكف الدكلي التي تستيدؼ في حاالت النزاع فيما يعرفو آخركف بأنو مجمكعة قكا
طار أكسع حماية األعياف إحماية األشخاص الذيف يعانكف كيبلت ىذا النزاع ، كفي  المسمح

  .ِالتي ليست ليا عبلقة مباشرة بالعمميات العسكرية

 لكؿ مف قانكف جنيؼ كقانكف الىام. المفيـك المشترؾبأنو  ؼعرَّ كيي 

التي يككف مصدرىا أك الدافع لكجكدىا  ،كافة القكاعد القانكنية الدكليةبأنو  كما كيعرؼ
 .ّتي تطبؽ أثناء المنازعات المسمحةاالعتبارات األخبلقية، كاإلنسانية ال

كتيدؼ  ،سمحةمجمكعة القكاعد القانكنية اإلنسانية التي تطبؽ في المنازعات المبأنو  كيعرؼ
 . ْء ميـ مف قكاعد قانكف الحربكىك جز  ،إلى حماية األشخاص كاألمكاؿ

قكاعد حقكؽ اإلنساف ، لكنيا ال تطبؽ إال في حالة كجكد نزاع يعني  وكيشير البعض إلى أن
مسمح بيف دكلتيف أك أكثر ، ذلؾ أف قكاعد قانكف الدكلي اإلنساني تطبؽ في المنازعات 

 . ٓفي كقت السمـؽ قكاعد حقكؽ اإلنساف المسمحة ، بينما تطب

                                                           

  .ٕ، ص ُ، المعيد العربي لحقكؽ اإلنساف ، تكنس طدخؿ إلى القانكف الدكلي اإلنسانيعامر الزمالي ، م0  
2
 .َُص ََُِ، ُ، القاىرة طبي، دار المستقبؿ العر ضرات في القانكف الدكلي االنساني، محاعتمـ شريؼ 
 .ُّ، صُّٗٗ، ُِعمي صادؽ أبك ىيؼ، القانكف الدكلي العاـ ، االسكندرية منشأة دار المعارؼ ، ط4
لية لمصميب جـ ( ، المجمة الدك ستانيسبلؼ أ . نيميؾ ، عرض مكجز لمقانكف الدكلي اإلنساني ) متر 3
 .ُْٖٗ ،(ُ( ، العدد )ُر ، السنة )حماأل
 .َِ، ص ُط ،ََِٗدار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ، ربيع، القانكف الدكلي اإلنساني سييؿ الفتبلكم كعماد5
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كالقانكف الدكلي اإلنساني  ،كقانكف المنازعات المسمحة ،كتعد مصطمحات قانكف الحرب
  .0مترادفة في المعنى، غير أف المصطمح في الكقت الحاضر ىك القانكف الدكلي اإلنساني

 قانكف الدكلي اإلنساني""عممان أنو مرادؼ لم كال بد مف اإلشارة إلى أف مصطمح قانكف الحرب
 ال يعبر عف قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، ذلؾ أف قكاعده تطبؽ في المنازعات الدكلية

. في حيف أف كممة "الدكلي" تعني أف القانكف سياسيان  كخاصة التي تتضمف جانبان  ،الداخميةك 
  .4ليا صفة دكليةالدكلي اإلنساني ال يطبؽ إال في الحركب التي تقع بيف الدكؿ ، أك التي 

كنستطيع القكؿ أنو لذلؾ أطمؽ عميو في العصر الحديث بالقانكف اإلنساني ألف ىدفو حماية 
 المدنييف أيف كاف جنسيتو أك لكنو أك عرقو كال يفرؽ إف كاف النزاع دكليان أك غير دكليان.

لدكلي التي كالعرؼ ا ،كيتألؼ القانكف الدكلي اإلنساني مف مجمكعة مف االتفاقيات الدكلية
التي تتضمف حماية الفرد كاحترامو في  ،كانت تمثؿ الجكانب اإلنسانية في قانكف الحرب

المنازعات المسمحة ، كتكفر المستمزمات الضركرية لممحافظة عمى حياتو كاحترامو ، كتخٌفؼ 
  .4حدة المعاناة الناتجة عف األعماؿ العدائية بالقدر الذم تسمح بو الضركرات الحربية

كالتي  ،ىك مجكعة القكاعد القانكنية العرفية كالمكتكبة مكن أن نضع تعريف ليذا القانونوي
حماية المدنييف ضماف تطبيؽ مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني المتعارؼ عمييا ك مف شأنيا 
كالحد مف معاناة األشخاص غير المشتركيف في  ات المسمحة الدكلية كغير الدكليةأثناء النزع
 .ماية األعياف المدنيةالنزاع كح

بقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كما تـ تعريفيا في الفقرات السابقة فإنيا تنطبؽ  كفيما يتعمؽ
تندرج تحت ك ، ـ(َُِْ)االحتبلؿ ضد المدنييف في قطاع غزة سنة  سمطاتانتياكات عمى 

كذلؾ كفقان لما جاء  ،قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني العرفي كالمكتكب، كالمصنؼ نزاعان دكليان 
 .ـ(ُٕٕٗ)في البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ 

                                                           

 .َُ،صََُِمدلكؿ القانكف الدكلي اإلنساني، المجنة الدكلية لمصميب األحمر، ،شريؼ عتمـ0
 .َِ، ص ُ،ط ََِٗالقانكف الدكلي اإلنساني ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ،سييؿ الفتبلكم كعماد ربيع2
 .ُ،صُٕٓٗصميب األحمر، جنيؼ ، مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني، المجنة الدكلية لم جاف بكتيو 4
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 المطمب الثاني: خصائص القانون الدولي اإلنساني

 كبدأت قكاعده في الظيكر إف القانكف الدكلي اإلنساني قانكف نابع مف قناعة دكلية، 
المدنييف في  أعداد كبيرة مف الضحاياما ترتب عمييا مف ك  ،النزاعات المسمحة كالحركبجراء 

التي شيدىا العالـ في القرف الماضي، ككذلؾ في النزاعات المسمحة األكلى كالثانية الحربيف 
في العصر الحديث ال سيما في ظؿ كجكد احتبلؿ ألقاليـ، بؿ لدكؿ كاممة حتى يكمنا 

 .الحالي

يف بخصائص تميزه عف سائر القكان القانكف الدكلي اإلنساني يمتاز ،كمف ىذا المنطمؽ 
األخرل الدكلية كغير الدكلية، ذلؾ ألنو جاء لحماية المدنييف بكؿ أصنافيـ مف كيبلت 

كأعراؼ دكلية تعارفت  النزاعات المسمحة، كذلؾ عبر اتفاقيات كقع عمييا جؿ المجتمع الدكلي
 القانكف الدكلي اإلنساني ينفرد بالخصائص التالية: ن إ ، حيثعمييا األمـ

  :القانون الدولي اإلنسانيقواعد لالطابع الدولي  أواًل:

تنتمي إلى قكاعد ث يبح ،أنيا قكاعد قانكنية دكليةباإلنساني  الدكلي قكاعد القانكفتمتاز 
كما يمكف أف يصدر مف  ،قكاعد القانكف الداخمي، كبالتالي تتميز عف القانكف الدكلي العاـ

عمى  لمقانكف الدكلي العاـ قانكنيةقكاعد ال، كتعمؿ اللكائح كتعميمات داخمية لمجيكش الميدانية
كىي الدكؿ كالمنظمات الدكلية سكاء كاف  ،تنظيـ العبلقات بيف أشخاص القانكف الدكلي العاـ
تنظيـ متكامؿ كضع القانكف الدكلي العاـ ك ، ذلؾ في كقت الحرب أك أثناء النزاعات المسمحة

ككذلؾ تدخؿ القانكف  ،نسافكىك ما يعرؼ بقانكف حقكؽ اإل ،عبلقة الدكلة بمكاطنييايحكـ 
كتعامميـ مع األفراد المصابيف أك  ،العبلقة بيف الجيكش في الميدافتنظيـ الدكلي العاـ في 

العبلقة في  القكاعد لتنظـىذه طالت ك  ،كىذا ما يعرؼ بالقانكف الدكلي اإلنساني ،المدنييف
 .ُالنزاعات الداخمية

                                                           

، إذ يقكؿ في ذلؾ في ُٓجاف بكتيو، القانكف اإلنساني كحماية ضحايا الحرب، المرجع السابؽ، ص:  0
القانكف اإلنساني يتعمؽ بالدكلة ،  -يعتبر القانكف اإلنساني جزءان مف قانكف الحرب . كثانيان   -ـ األكؿ المقا

كالدكؿ ىي التي تبرمو كتطبقو .
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 :0انيقواعد القانون الدولي اإلنس إنسانية ثانيًا:

بصفتيـ أفراد  ،طبيعة إنسانية تعنى بالجنس البشرمب قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني تمتاز 
عاطفة ك  ،كمعاممتيـ معاممة إنسانية ،كتييئة كافة الكسائؿ الحتراميـ ،يستحقكف كؿ حماية

فمبدأ اإلنسانية ىك الذم يدفع اإلنساف إلى التصرؼ تحقيقان  ،تجاه البشريةحسف النية 
 .ِمحة أخيو اإلنسافلمص

التي  ،مبادئ األخبلؽ كالديف ىيمف الناحية المكضكعية اإلنسانية منبع ىذه القكاعد  ك
كىذه المبادئ تمثؿ تراثان مشتركان  ،تعنى بكياف كصالح البشرية جمعاء كخير اإلنسانية

دفاعو منيا كيستمد قكة ان ،كالقانكف اإلنساني ينبع مف ىذه المبادئ ،لئلنسانية كقكاعد عالمية
 .ّكبالذات مف عمـ األخبلؽ

يشير إلى الخاصية اإلنسانية لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني  ،ْ(مارتيز)كلعؿ شرط 
كقكانيف اإلنسانية كما يكحي بو الضمير  ،لتي يقررىا العرؼ المستمر بيف الشعكب المتمدنةا

قد ، ك (ـُْٗٗ)قكانيف جنيؼ لعاـ كىذا ما أكدتو المادة الثالثة المشتركة في ، ٓالعاـ اإلنساني
 .(ـُٕٕٗ)أكد عمى نفس المفيـك البركتكككالف اإلضافياف لعاـ 

 

 
                                                           

يقكؿ كذلؾ أف القانكف اإلنساني يقـك عمى قاعدة إنسانية " انظر جاف بكتيو، القانكف اإلنساني كحماية  0
.ُٓ صضحايا الحرب، المرجع السابؽ، 

 .ُِجاف بكتيو، مبادئ القانكف اإلنساني، المرجع السابؽ، ص  2

. ُٕجاف بكتيو، المرجع السابؽ، ص  4
4
شرط مارتنز ىك قاعدة كضعيا السير فردرؾ دم مارتنز )الركسي األصؿ(، في اتفاقية الىام الثانية عاـ  

في الفقرة السابعة مف  َُٕٗىام عاـ الخاصة بالحرب البرية ثـ أعيد التأكيد عمييا في اتفاقية ال ُٖٗٗ
مقدمتيا كتنص عمى اآلتي: " في الحاالت التي ال تشكميا أحكاـ االتفاقية التي تـ عقدىا، يظؿ السكاف 
المدنيكف كالمقاتمكف تحت حماية كسمطاف مبادئ قانكف األمـ كما جاءت في األعراؼ التي استقر عمييا 

   إلنسانية كمقتضيات الضمير العاـ"الحاؿ بيف الشعكب المتمدنة كقكانيف ا

.ْٔٔإحساف ىندم، المرجع السابؽ، ص  5
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  :النزاعات المسمحةمرتبطة ب هثالثًا: قواعد

 أثناءكجدت  لتطبؽ مف أىـ ما يميز قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ىك أنيا إف 
قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ك  ،قةفاإلنساف عرؼ الصراع منذ بدء الخمي، النزاعات المسمحة

يجاد األحكاـ كالقكاعد التي تعمؿ عمى التخفيؼ مف آثارىا  ،متعامؿ مع ىذه الحقيقةجاءت ل كا 
كمف جانب آخر فإف ، كالعمؿ مف جانب آخر عمى تحريـ الحرب كالتحكـ فييا ،قدر اإلمكاف

 ،الحد مف آثار الحرب كلتعمؿ عمى ،ىذه القكاعد كجدت لتطبؽ أثناء النزاعات المسمحة
كمف ، كامتداد نطاقيا إلى أشخاص كأماكف يجب أف تظؿ بمنأل عف مخاطر الحرب كمآسييا

أك مكسعان بيف أكثر مف  ،ثـ اعتبار أف كؿ حالة حرب أك نزاع مسمح سكاء ضيقان بيف دكلتيف
قان لمفيـك أك لـ يسبقو ىي حالة نزاع مسمح يتـ التعامؿ معيا كف ،كسكاء سبقو إعبلف ،دكلتيف

أنيا حالة حرب أك حالة نزاع مسمح تطبؽ أثناءىا القكاعد الخاصة بالحرب، أك أحكاـ 
النزاعات المسمحة أك القانكف الدكلي اإلنساني، كبالتالي فإف أحكاـ كقكاعد القانكف الدكلي 

حرب اإلنساني تطبؽ أثناء أم نزاع مسمح سكاء كاف نزاعان مسمحان معمنان عنو كفقان ألحكاـ ال
 (ـُْٗٗ)اتفاقيات جنيؼ لعاـ ، ك أك غير معمف عنو ،كفقان ألحكاـ القانكف الدكلي التقميدمك 

 .ُدكلي أك غير دكلي جعمت تطبيؽ االتفاقيات في مجمكعيا مرتبطان بقياـ نزاع مسمح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 H. Lauterpacht The Problem of the revision of the Law of war B.Y.B.I.L. 1952 1

P.360. 
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 ريةالتي تحكم سير العمميات الحربية والعسكالقانون الدولي اإلنساني مبادئ المطمب الثالث: 

 :: مبدأ اإلنسانيةالفرع األول

تكفير  حكؿ دكليةالعراؼ األمكاثيؽ ك الك  األساسي اتفاقيات جنيؼيتمحكر ىدؼ 
 ،، كتخفيؼ آالموأثناء النزاعات المسمحة بأنكاعيانساف عسكريان كاف أك مدنيان ئللحماية ال

كحظر  ،ككرامتو احتراـ ذاتوك  ،يككف مف ضحايا النزاعات المسمحةعندما  لوكتقديـ الرعاية 
 .ُاالستيبلء عمى ممتمكاتو أك استخدامو كدركع بشرية

لحماية أك تعريضو يعني االلتزاـ بعدـ إيذاء شخص مشمكؿ بامبدأ اإلنسانية احتراـ ك 
ذل، كىك ، أما الحماية فإنيا تعني كجكب درء األخطار كمنع األلممعاناة، كىك عنصر سمبي

عنصر المعاممة اإلنسانية فيتعمؽ بالمكقؼ الذم  . ثـ يمي ىذاف المفيكمافعنصر ايجابي
تجنب ، بحيث يجب ِيجب أف يحكـ جميع جكانب معاممة األشخاص المشمكليف بالحماية

القسكة كالكحشية في القتاؿ، كخاصة إذا كاف استعماؿ ىذه األساليب ال يجدم في تحقيؽ 
 اليدؼ مف الحرب، كىك إحراز النصر. 

تفرض أف ييفضؿ االعتقاؿ مفاضبلت بيف مقاييس  عمىاإلنسانية كيدؿ اصطبلح 
عمى الجرح كالجرح عمى القتؿ، كتفرض تجنب إيذاء غير المقاتميف ما أمكف، كأف يككف 

لمشفاء، كأف يككف األسر  الجراحي لمتدخؿالجرح أقؿ إيبلمان كأقؿ خطكرة، ليظؿ الجريح قاببلن 
 .ّقاببلن لبلحتماؿ بقدر اإلمكاف

                                                           

(، دار لكفا، النظرية العامة لمقانكف الدكلي اإلنساني )في القانكف الدكلي كفي الشريعة السبلميةاحمد أبك أ 0
.ٕٗ، ص  ََِٔالنيضة العربية، القاىرة، الطبعة األكلى ، 

فريتس كالسيكفف كليزابيث تسغفمد، ضكابط تحكـ خكض الحرب مدخؿ لمقانكف الدكلي اإلنساني، ترجمة 2

،  ََِْؼ ، دار الكتب كالكثائؽ القكمية، جنيحمد عبد العميـ، منشكرات المجنة الدكلية لمصميب األحمر، أ
.22ص

.ْٓو، مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص: يتجاف بك 4
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استمرار كجكده كقابميتوي لمتطبيؽ، فائقة مف حيث  أىميةذك  ُز"شرط "مارتينكيعتبر 
يرل البعض بأف ىذا ك . السريع في التكنكلكجيا العسكرية مكاجية التطكرفي  كذلؾ لفعاليتو

كما يمميو الضمير العاـ باعتبارىا مبادئ لمقانكف  ،د سمح بمعالجة مبادئ اإلنسانيةالشرط ق
إعبلف مف ناحية ذا الشرط يعتبر ىي ضكء األحكاؿ المتغيرة، ك ينبغي التأكيد عمييا فك  ،الدكلي

 ،يجعؿ العادات المستقرة بيف األمـ المتحضرة كقكانيف اإلنسانيةمف ناحية أخرل ك  ،شرط عاـ
في حالة عدـ التي يجب تطبيقيا  ،مف المقاييس القانكنية اكما يمميو الضمير العاـ جزءن 

 .ِأثناء النزاعات المسمحة ت معينةحااللأحكاـ االتفاقية المحددة  ةتغطي

 ،أف مما يؤخذ عمى شرط مارتينز أنو غير ممـز لؤلطراؼ المتحاربةنستطيع القول و 
، كما كالجيات التي تعمؿ عمى إنفاذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كيبقى خاضعا لتقديرىا

أف يتـ  يقترح الباحثمعينة التي يمكف أف يغطييا، ك حكؿ الحاالت ال شديدان  أنو يثير غمكضان 
لزامية بحيث تضاؼ إليو " ـ األ تعديؿ الشرط ليكتسب فعالية كا  طراؼ المتحاربة بتكفير تيمزى

 كيخضع الطرؼ المخالؼ لممبدأ لممساءلة الدكلية"...، الحماية .

  :حالة تطبيقية

لعدكاف عمى ف اأأفرط في اختراؽ ىذا المبدأ حيث  سرائيمي( قدمف الجدير ذكره، أف االحتبلؿ )اإل
كمف ىذه الجرائـ قتؿ األطفاؿ كالنساء  ،بالشكاىد كالجرائـ الكاقعية ميءم ـ(َُِْ)غزة سنة 

أنو  ،كالمدنييف الذيف ليـ حماية خاصة في القانكف الدكلي اإلنساني، كنذكر مف ىذه الجرائـ
دكف طيار أطمقت طائرة صييكنية ب كيعتقد بأنو مساءن، َّ:ٓيكليك، حكالي الساعة  ُٕبتاريخ 

صاركخان باتجاه سطح منزؿ المكاطف مرزكؽ محمد شحيبر، بينما كاف خمسة أطفاؿ مف أفراد 
 ،العائمة يطعمكف الطيكر المكجكدة عمى السطح، مما أدل إلى استشياد ثبلثة منيـ عمى الفكر

أعكاـ،  ٖاـ، كابنة عميـ أفناف كساـ شحيبرأعك  ٖكُُالشقيقيف جياد ككسيـ عصاـ شحيبر :كىـ

                                                           

 بيف العادة بحكـ نشأ الذم الدكلي القانكف مبادئ حماية كاألفراد تحت ربكفالمحا يبقػىكفقا لشرط مارتينز: "0
 " .العاـ الضمير كمبادئة اإلنساني القكاعد خبلؿ مف المتحضرة األمـ

.ْٗلقانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص: و ، مبادئ ايتجاف بك 2
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عاـ،  ُٔعدم كساـ شحيبر  :كىما ،ف مف أفراد العائمة بجركح خطيرةأصيب اثناف آخراكما 
 .ُأعكاـ ٖكباسؿ ياسر شحيبر 

 :: مبدأ الضرورة العسكريةالفرع الثاني

، فالحرب ىي آخر السبلـ كال مسكغ لياغير عادية تتعارض ك حالة الحرب حالة  إف
ع تمؾ الػػدكلة إلرادتيا، كلما كانت الحرب كسيمة أماـ دكلة مػا حياؿ دكلة أخرل إلخضا

ليس بحكـ ككنيـ بشران أك  ،عبلقة بيف دكؿ ال يصبح فييا األفراد أعداء إال عمى نحك عارض
، لحرب ىػي تدمير الػدكلة المعاديةكلما كانت الغاية مػف ا، كنيـ جنكدان مػكاطنيف بؿ بحكـ ك

القانكف الدكلي كضع ، ك ان غاشمان يصبح عنف عندئذو ك ، مبرر يككف غيرف أم عنؼ إلذا ف
أثناء القتاؿ  ِسمحة كالمعداتاألطراؼ المتحاربة في استخداـ األعمى حرية  ان قيكداالنساني 

أك  ،خصكصان عمى األسمحة التي تصيب ببل تمييز ،يدؼ حماية ضحايا النزاعات المسمحةب
فإذا كانت  .ّف كاألعيافتمؾ التي ال يمكف السيطرة عمييا مف حيث آثارىا التي تصيب المدنيي

قكانيف الحرب تبيح لمدكؿ المتحاربة استعماؿ خدع الحرب، كاستخداـ أساليب التمكيو 
كالتظميؿ كاإليياـ، أك تركيج المعمكمات الخاطئة، أك استخداـ عنصر المفاجأة أك الكمائف، أك 

غدر ممقكت، إصدار إشارات غير صحيحة لمطائرات المعادية لتيبط في إقميـ العدك، فإف ال
مف البركتكككؿ األكؿ البلحؽ "يحظر قتؿ الخصـ أك إصابتو  (ّٕ)كقد نصت عميو المادة 

كيعتبر قبيؿ الغدر تمؾ األفعاؿ التي تستثير ثقة الخصـ مع تعمد  ،أك أسره بالمجكء إلى الغدر
اية طبقان ف عميو التزامان بمنح الحمأك  ،ف لو حؽأعتقاد بكتدفع الخصـ إلى اال ،خيانة ىذه الثقة

ر األفعاؿ اآلتية أمثمة عمى لقكاعد القانكف الدكلي التي تنطبؽ في النزاعات المسمحة"، كتعتب
ح أك التظاىر بعجز مف جر ك ، التظاىر بنية التفاكض تحت عمـ اليدنة أك االستسبلـدر: الغ

                                                           
1
 ِْص، َُِْالمركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، التقرير السنكم لسنة  
2
كالئحة اتفاقية  ُٖٗٗؼ/ىػ مف الئحة الىام الثانية لعاـ ِّكالمادة  ُٖٖٔديباجة سانت بطرسبيرج لعاـ   

 .كؿ األكؿمف البركتكك ِؼ/ِٓكالمادة  َُٕٗالىام الرابعة لعاـ 

يعة السبلمية(، ص: بك الكفا، النظرية العامة لمقانكف الدكلي اإلنساني )في القانكف الدكلي كفي الشر أحمد أ 4
.ّٓنساني، المرجع السابؽ، ص: و، مبادئ القانكف الدكلي اإليت.جاف بكٕٕ
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ـ التظاىر بكضع يكفؿ الحماية، كذلؾ باستخدا، التظاىر بكضع المدني غير المقاتؿك ، مرض
إشارات أك عبلمات أك أزياء محايدة، خاصة باألمـ المتحدة أك بإحدل الدكؿ الحامية أك 

 .ُمف البركتكككؿ البلحؽ( ِ-ُ/ّٗبغيرىا مف الدكؿ التي ليست طرفان في النزاع )المادة 

حرية األطراؼ المتحاربة في اختيار أنكاع معينة مف األسمحة مقيدة كذلؾ فإف ك 
، تخداـ األسمحة العشكائية الطابعاإلنساني العرفػػي، إذ يحظر اس بقكاعد القانكف الدكلي

كاألسمحة السامة، كاألسمحة البيكلكجية كالكيميائية، كما يحظر استخداـ كسائؿ مكافحة 
الشغب كأسمكب لمحرب، كاستخداـ الطمقات النارية التي تتمدد بسيكلة في جسـ اإلنساف، 

بشظايا ال يمكف كشفيا، كاأللغاـ األرضية،  كاألسمحة التي مف شأنيا إحداث إصابات
  .ِكاألسمحة المحرمة، كأسمحة الميزر التي تسبب العمى

مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية أف مف  (ِؼ ) (ٖ)كقررت المادة 
أك إصابات  ،مع العمـ أف ىذا اليجكـ سيحدث فقدان لمحياة ،جرائـ الحرب شف اليجكـ عمدان 

 ،أك إضرار كاسع كممتد زمنيان كجسيـ بالبيئة الطبيعة ،أك إضرار باألشياء المدنية ،لممدنييف
 . ّكالذم يككف زائدان بطريقة كاضحة عف الميزة العسكرية المتكقعة فعبلن كمباشرة

أف تجاكز مبدأ الضركرة يؤدم إلى ارتكاب  السابقة مف المادةنا نستنتج نإف ،كعميو
اسي لممحكمة الجنائية الدكلية، كالتطبيؽ األحدث لممبدأ العرفي جريمة حرب كفقان لمنظاـ األس

الذم يقضي بحظر استعماؿ األسمحة التي مف شأنيا أف تتسبب في إحداث آالـ ال مبرر 
مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية المعنية  (ُ)ؼ  (ِٓ)يكمف في المادة  ،ليا

عف االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي  الذيف يعتبركف مسئكليف ،بمحاكمة األشخاص
، كالذم اعتمد بمكجب ـ(ُُٗٗ)اإلنساني، المقترفة في أراضي يكغسبلفيا السابقة منذ سنة 

، كمف بيف مخالفات قكانيف ـ(ُّٗٗ)يار أ ِٓالذم اتخذه مجمس األمف في  (ِٕٖ)القرار 
                                                           

. َُٖ – َُٕك الكفا، المرجع السابؽ، ص: أبحمد أ- 0
بك الكفا، النظرية أحمد أ، ُّ-ُُربؾ، المرجع السابؽ، ص:  يز دكز كالدمارم ىنكرتس كلك  –جكف - 2

.ّٖ-ِٖالعامة لمقانكف الدكلي االنساني، المرجع السابؽ، ص: 
. َُٖبك الكفا، المرجع السابؽ، ص: أحمد أ- 4
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/ؼ ٖ)ة كرد في المادة كالتي تخص بيا المحكم ،كأعراؼ الحرب التي كردت في رأس القائمة
)استعماؿ األسمحة السامة أك األسمحة األخرل المعدة إلحداث آالـ ال طائؿ  ،(ُْ،ُّ/ب/
 .ُمنيا(

أف مبدأ الضركرة العسكرية غير محدد بمعايير مكضكعية كاضحة،  ونستطيع القول
ركرة كعميو يجب تضميف االتفاقات الدكلية ذات العبلقة بمعايير كاضحة لتحديد حاالت الض

يدع مجاؿ لمتأكيؿ أك االستغبلؿ مف قبؿ األطراؼ التي تنتيؾ مبدأ ال العسكرية كتعريفيا بما 
الضركرة لضماف محاسبتيا عمى انتياكو كىذا يتطمب مراجعة كتعديؿ كافة االتفاقات لتشتمؿ 
عمى تعريؼ كاضح لمبدأ الضركرة كمعايير تحديده مف قبؿ جيات إنفاذ القانكف الدكلي 

 ني. اإلنسا

 حالة تطبيقية: 
يكليك، قصفت طائرات  ِٗفجران يكـ الثبلثاء المكافؽ  َّ:ُِفي حكالي الساعة 

بتعمد في مخيـ البريج، حيث ألحقت  كفاح محمود أبو جبراالحتبلؿ الصييكني منزؿ المكاطف 
، ( مدنيان في جريمة استيداؼ ذلؾ المنزؿَِإلحاؽ األذل بالمدنييف دكف تمييز، فقد استشيد )

( آخركف مف المدنييف في ٕالمنزؿ يقع في مخيـ البريج المكتظ بالسكاف، كما أصيب )ألف 
 .ِاستيداؼ ذلؾ المنزؿ

 

 

 

 

                                                           
النساني، اآلالـ التي ال مبرر ليا، بحث منشكر في دراسات في القانكف الدكلي ا أىنرم ميرك فيتز، مبد- 0

.ّّْ، ص:  َََِدار المستقبؿ العربي، القاىرة، الطبعة األكلى، 
2
 ّٓ، ص المرجع السابؽالمركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف،  
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 :مبدأ التناسب الفرع الثالث:

ف أتطبيؽ في المنازعات المسمحة، إذ يعد مبدأ التناسب مف المبادئ الميمة الكاجبة ال
ة، دؼ العسكرم المرجك مف العمميات الحربيىذا المبدأ يرمي إلى تحقيؽ المكازنة بيف الي

 .ُمفرطة بالخصـ كبيف عدـ إلحاؽ أضرار

 ـ(ُٖٖٔ)فقد تـ إقرار ىذا المبدأ في شكؿ قاعدة في إعبلف ساف بطرسبيرج  ؛لذلؾ
أف اليدؼ المشركع الكحيد " بشأف حظر استعماؿ بعض القذائؼ في كقت الحرب مفادىا

 ."الحرب ىك إضعاؼ قكات العدك العسكريةالذم يجب أف تسعى إليو الدكؿ أثناء 

حقيؽ ىذا الغرض، كقد يتـ ف إقصاء أكبر عدد مف القكات يكفي لتإف ؛كتبعان لذلؾ
ذا ما استخدمت أسمحة تزيد بدكف مبرر مف آالـ األشخاص الذيف أصبحكا عاجزيف إتجاكزه 

باتفاقية الىام  عدت الئحة الىام الممحقةفقد أي عف القتاؿ، أك تجعؿ مكتيـ محتكمان، لذا 
المتعمقة بقكانيف الحرب البرية كأعرافيا مف المحظكرات استخداـ  ـ(َُٕٗ)الرابعة لعاـ 

البركتكككؿ اإلضافي  في  األسمحة كالقذائؼ كالمكاد التي مف شأنيا إحداث آالـ مفرطة، كما
لذم حيث جاءت )بأف اليجكـ ا ( )ب(ٓ) ُٓالممحؽ األكؿ مكرسان ليذا المبدأ في المادة 

يمكف أف يتكقع منو أف يسبب خسارة في أركاح المدنييف أك إصابة بيـ أك أضرار باألعياف 
المدنية، أك أف يحدث خمطان مف ىذه الخسائر كاألضرار، يفرط في تجاكز ما ينتظر أف يسفر 

كأيضان في البركتكككؿ الثاني، كفي مكسة كمباشرة(، عنو ذلؾ اليجكـ مف ميزة عسكرية مم
معدلة لمبركتكككؿ الثاني مف االتفاقية بشأف أسمحة تقميدية معينة، كعبلكة عمى ذلؾ الصيغة ال

  .ِبمقتضى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية

                                                           

.ُُٔالسبلمية، ص:  النظرية العامة لمقانكف الدكلي اإلنساني في القانكف الدكلي كفي الشريعة بك الكفا،أأحمد  0
2
بأف مثؿ ىذا اليجـك يسبب خسائر عرضية في أركاح المدنييف أك إصابات  تعمد شف اليجـك مع العمـ"  

بيف صفكفيـ أك إضرار باألعياف المدنية ... كيككف إفراطو كاضحان بالقياس إلى مجمؿ الميزة العسكرية 
 ."المممكسة كالمباشرة يشكؿ جريمة حرب في النزاعات المسمحة الدكلية
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م كالكثير مف تشريعات كألىمية ىذا المبدأ، فقد نصت عميو كتيبات الدليؿ العسكر 
نتياكات المزعكمة لمبدأ التناسب كلقد قامت األمـ المتحدة كمنظمات دكلية بإدانة اإلالدكؿ، 

 .ُفي اليجـك في النزاعات في الشيشاف كككسكفك كالشرؽ األكسط كيكغسبلفيا

التالية  أخذ االحتياطات كالتدابيرتطمب تجنب انتياكات مبدأ التناسب يفإف  ؛كعميو
  قائد:ال مف قبؿ أثناء سير العمميات الحربية

 در النيراف لمنع االنتياكات الجسيمة لقانكف كعمى مصا ،السيطرة التامة عمى مرؤكسيو
  الحرب.

 .االقتصار عمى العمميات البلزمة لقير العدك كىزيمتو  
 أك التخطيط المسبؽ لعدـ إبقاء أحد مف العدك عمى قيد الحياة. ،عدـ جكاز إصدار األكامر  
 اران ال مبرر أك أضر  ان أك استخداـ األسمحة التي تسبب آالم ،االمتناع عف العمميات الحربية

  كالمحظكر استخداميا دكليان. ،ليا
 كىي التي ال تكجو إلى ىدؼ عسكرم محدد. ،عدـ استخداـ اليجمات العشكائية  
 أك األعياف المدنية. ،عدـ القياـ بيجمات ردع ضد السكاف المدنييف  
 كعدـ إصابة غيرىا مف  ،الحرص التاـ عف تكجيو كؿ عمميات كمصادر النيراف لؤلىداؼ

 ِ.غير مباشر كبشكؿو  ،ىداؼ إال عرضان األ

التدريب المسبؽ في كقت السمـ  نجاح في ضبط المسائؿ السابقة يشترطالكتحقيؽ 
ف الدكلي تمقاه الضباط كالجنكد عمى كؿ أعماؿ القتاؿ مف ناحية، كعمى قكاعد القانك يالذم 

 ل.نساني مف ناحية أخر اإل

لمتقدير البلمكضكعي مف  كخاضعان  غامضان مضمكف مبدأ التناسب ما زاؿ  أف ونستطيع القول
قبؿ جيات إنفاذ القانكف الدكلي اإلنساني كعميو يجب تحديد مضمكف ىذا المبدأ في االتفاقيات 

لزامية مساءلة منتيكيو  .لممدنييفلمكصكؿ إلى حماية أكثر فعالية  الدكلية ككسائؿ تطبيقو كا 

                                                           
.ْٓ – ُْالمرجع السابؽ، ص:  –ربؾ جكف مارم ىنكرتس كلكيز دكزكالد  0
.ُُٔ، ُُٓ، ص: المرجع السابؽبك الكفا، أأحمد - 2
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، في عدكانيا عمى غزة مي( قد انتيكت ىذا المبدأإلسرائيقكات االحتبلؿ )ا كتطبيقان ليذا المبدأ فإف
خدـ أسمحة متطكرة جدان كفتاكة جدان ضد المدنييف، حيث تنيا كانت تسإ ، حيثـ(َُِْ)سنة 

جدان  ان كاف تأثيرىا كبير دقيقة كضخمة جدان، كصكاريخ  ،كقنابؿ برميمية ،استخدمت غازات سامة
بينما كانت  عاـ، كالبنية التحتية بشكؿو  ،زراعيةكاألراضي ال ،خاص كالمنازؿ عمى المدنييف بشكؿو 

كصكاريخ بسيطة مف شأنيا قذؼ الرعب في قمكب  ،المقاكمة الفمسطينية تستخدـ أسمحة خفيفة
كمف األمثمة الكاقعية عمى بشاعة استخداـ ىذه العدك أكثر ما ىي لمقتؿ في صفكؼ العدك، 

، ففي منطقة الشجاعية في مدينة غزة، األسمحة الفتاكة، ىدـ كتدمير مناطؽ كأحياء بأكمميا
أصاب السكاف المدنيكف حالة مف الصدمة ليكؿ ما رأكه مف حجـ الدمار الذم أصاب المنطقة، 

أفاد العشرات مف سكاف المنطقة أنيـ لـ يكليك، حيث َِا أعمف عف ىدنة بتاريخ كذلؾ عندم
بسبب الدمار المريع الذم أصاب  ؛األخرل عف األماكف يميزكا أماكف منازليـ أك مرافقيـ المدنية

منشأة كبناية قد جرل تسكيتيا باألرض،  (ََٔ)المنطقة، ككفقان لمبحث الميداني فإف أكثر مف 
 حيث كصؼ المكاف ككأف زلزاالن ضرب األرض.

 :الفرع الرابع: التمييز بين األىداف العسكرية واألعيان المدنية

( مف دليؿ ساف ريمك المطبؽ في َْالمنشآت العسكرية كفقان لمبند ) تعرفلقد 
  .ُـ(ُْٗٗ)النزاعات المسمحة في البحار لعاـ 

المنشات الثابتة أك الكحدات الثابتة أك المتحركة التابعة كتدخؿ في إطار الحماية 
المتعمقة  ـ(ُْٗٗ)تفاقية جنيؼ األكلى لعاـ ابية، كذلؾ كفقان لػما ذىبت إليو لمخدمػػات الط

أم خطر قد تسببو اليجمات تجنيبيا ات المسمحة في الميداف، ك بالجرحى كالمرضى بالقك 
عمى األىداؼ العسكرية، كضركرة أف ترفع ىذه المنشآت العمـ المميز ليا إلى جانب العمـ 

                                                           
عمى جرائـ  يةعمى جرائـ الحرب مع دراسة تطبيق حساـ عمي عبد الخالؽ الشيخة، المسؤكلية كالعقاب- 0

( مف دليؿ َْ، البند )ُّٖ، ص: ََِْالحرب في البكسنة كاليرسؾ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
ىي تمؾ المنشآت التي تسيـ مػف حيث طابعيا أك مكقعيا أك الغاية منيا أك ساف ريمك، المنشآت العسكرية "

استعماليا إسياما فعميان في العمؿ العسكرم كيكفر تدميرىا الكمي أك الجزئي أك االستيبلء عمييا أك تحديدىا 
."في ىذه الحالة فائدة عسكرية أكيدة
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بقياميا بتػأدية كاجباتيا  ةمرىكن، كىذه الحماية عمييا اعتداءو  الكطني، تبلفيان الحتماؿ كقكع أمَّ 
عف ىذه الخدمة كاستخداميا في أعماؿ حربية تضر بالعدك،  في حاؿ خركجياك اإلنسانية، 

لمعدك مياجمتيا بعد تكجيو إنذار ليا بميمة زمنية معقكلة جكز فإف ىذه الحماية تزكؿ عنيا كي
 .ُلمعكدة إلى كاجباتيا اإلنسانية

كما يجب أال تككف المنشآت ذات الخطكرة الخاصة كالمحطات النككية لتكليد الطاقة 
مف شػأف مثؿ ىذا اليجـك  حيث إنومحبلن لميجكـ حتى لك كانت أىدافا عسكرية،  الكيربائية

كما ال  ،خسائر فادحة بيف السكاف المدنييفعمييا ترتب يأف يتسبب في انطبلؽ قكل خطرة 
أك عمى مقربة  ،يجكز تعريض األىداؼ العسكرية األخػرل لميجكـ الكاقعة عند ىذه المنشآت

ثؿ ىذا اليجكـ أف يتسبب فػػػي انطبلؽ قكل خطرة مف المنشآت منيا إذا كاف مػػف شأف م
في قصؼ محطة الكيرياء الرئيسية  ، كما حدثِتسبب كارثة فادحة عمى السكاف المدنييف

  .َُِْ"إسرائيؿ" عمى قطاع غزة سنة  انتياكاتفي غزة في 

لنقؿ كما كيعد ضمف األىداؼ العسكرية كسائؿ النقؿ العسكرية، كمعيار ككف كسيمة ا
ىذه الكسيمة لمقتاؿ  استخدمتعسكرية أـ ال مرىكف في الغاية منيا أك استعماليا، فإذا ما 

ذا كانت خبلؼ ذلؾ فبل يجكز اعتبارىا إكريان، كيجكز اليجكـ عمييا، أما فإنيا تعتبر ىدفان عس
دفان فبل تعد كسائؿ نقؿ الجرحى كالمرضى كالميمات الطبية العسكرية ى ،ىدفان عسكريان، كعميو

عسكريان، ككذلؾ الطائرات الطبية الكاضعة الشارة المميزة ليا، كسفف المستشفيات العسكرية، 
 .ّعمى أف تككف أكصاؼ ىذه السفف قد بمغت أطراؼ النزاع قبؿ استخداميا بعشرة أياـ

                                                           
يـ النقيبي، التمييز بيف اليدؼ العسكرم كاليدؼ المدني كحماية األىداؼ المدنية كاألماكف يكسؼ إبراى- 0

التي تحتكم عمى خطكرة خاصة كفقان لمقانكف الدكلي اإلنساني، بحث منشكر في القانكف الدكلي اإلنساني 
-ُِْ، ص: ََِّدليؿ التطبيؽ عمى الصعيد الكطني، دار المستقبؿ العربي، القاىرة، الطبعة األكلى، 

.ُْْ
. ُِْالمرجع السابؽ، ص: - 2
، يكسؼ إبراىيـ النقيبي، المرجع ِٗيؾ ، مرجع سابؽ، ص:  –مارم ىنكرتس كلكيز دكزدالد  –جكف - 4

.ُْْالسابؽ، ص: 
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 :حالة تطبيقية

كانت سيارات اإلسعاؼ كاإلنقاذ التي  مباشرو  قكات االحتبلؿ )اإلسرائيمي( كبشكؿو قصفت  
التي كانت بتاريخ ، كمف ىذه الحاالت المصابيف الجرحى مف المدنييف كبعض المقاتميف تنقؿ
أطمقت القكات الحربية المحتمة قذيفة مدفعية تجاه سيارة إسعاؼ، حيث ـ، َُِْ/ٕ/َِ

تابعة لمخدمات الطبية الفمسطينية، كانت تسير في طريقيا إلى شارع المنصكرة، في حي 
ينة غزة، كذلؾ إثر تمقييـ أنباء عف كجكد شيداء كجرحى في الشارع. الشجاعية شرؽ مد

كاف  الذم مف المسعؼ فؤاد زىير جابر، كالصحافي خالد حمد أسفر ذلؾ عف مقتؿ كؿًّ ك 
صابة د. ضياء أبك حسيف بجركح ك  سيارة اإلسعاؼ تدميران  يردمتيرافؽ طاقـ اإلسعاؼ، كا 

مقت القكات الحربية المحتمة قذيفة أخرل تجاه كبعد حكالي نصؼ ساعة تقريبان، أط كامبلن.
اقميا يحاكؿ سيارة إسعاؼ أخرل، تابعة لجمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني، فيما كاف ط

 أصابت القذيفة سيارة اإلسعاؼ بشكؿو الكصكؿ إلى المصابيف. شرؽ حي الشجاعية كقد 
 .ُ، كأدت إلى مقتؿ المسعؼ المتطكع ابراىيـ سالـ السحبانيمباشرو 

المستشفيات المدنية ك أما األعياف أك المنشآت المدنية فيي تشمؿ المساكف كالمباني 
فبل كاألعياف المدنية كالمصانع كغيرىا، ككذلؾ أم شيء ال يستخدـ ألغراض عسكرية، 

 كبالتالي ال يجكز مياجمتيا. ،يجكز اعتبارىا أىداؼ عسكرية

 حالة تطبيقية:

عف تدمير أربعة أبراج سكنية كبنايات متعددة سرائيمي" ىجمات "االحتبلؿ اإلكقد أسفرت تمؾ 
الطبقات كنذكر منيا، برج السبلـ كسط مدينة غزة، حيث تكالت تمؾ السياسة لتمثؿ أحد أىـ 

، حيث دمرت برجيف سكنييف آخريف في مدينة "لبلحتبلؿ اإلسرائيمي" تطكرات العدكاف الحربي 
ما خمؼ المئات مف المدنييف الذيف باتكا دكف مية، غزة، يحتكياف عشرات الشقؽ السكنية كالتجار 

مأكل، ككابد اآلالؼ مف السكاف القاطنيف في بعض األبراج األخرل، كسكاف المنازؿ المجاكرة 

                                                           
1
 ْٓص، َُِْالمركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، التقرير السنكم لسنة  
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بسبب التيديدات التي كصمتيـ عبر االتصاالت الياتفية مف أفراد  ؛ف بيكتيـركا مجِّ ليا، كالذيف ىي 
 .ُقكات االحتبلؿ الصييكني

مياجمة أك تدمير أك نقؿ أك تعطيؿ األعياف كالمكاد التي ال غنى عنيا كما يحظر 
البركتككؿ األكؿ(، كالمكاد الغذائية كالمناطؽ الزراعية  ْٓلبقاء السكاف المدنييف )ـ

كالمحاصيؿ كالماشية كمرافؽ مياه الشرب كشبكاتيا كأشغاؿ الرم، إذا كاف القصد مف ذلؾ 
لحمميـ عمى النزكح أك ألم  ا الحيكية في تجكيعيـ أكمنعيا عف السكاف المدنييف لقيمتي

 .ِ خرآباعث 

 حالة تطبيقية:

التي ال غنى  ،دمرت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي العديد مف القطاعات الفمسطينيةكقد 
كمف ىذه القطاعات القطاع الزراعي  ،كريمة ليـالحياة العنيا لممدنييف الفمسطينيف في استمرار 

كاسعة مف األراضي الزراعية عمى امتداد الحدكد الشرقية كالشمالية  حيث تعرضت مساحات
لمحتمة لمقطاع إلى عمميات تجريؼ كتدمير كبيرة، كذلؾ خبلؿ التكغؿ البرم لمقكات الحربية ا

منيا، كما طالت عممية  ةمربعآالؼ األمتار الذلؾ إلى تدمير كتجريؼ  كآلياتو العسكرية، كأدل
ازف األدكات كالمعدات دفيئات الزراعية المنتجة، كغرؼ كمخت مف الالتدمير كالتجريؼ العشرا

كبعض اآلبار التي تركم تمؾ األراضي،  ،كمكتكرات المياه ،شبكات الرم الزراعيةك الزراعية، 
كطاؿ ىذا التدمير القطاع الزراعي بشقيو الحيكاني كالنباتي، كقطاع الصيد البحرم، ككفقان 

بالقطاع الزراعي  قيمة األضرار كالخسائر التي لحقت ، بمغتّسطينيةلتقديرات كزارة الزراعة الفم
مميكف $ خسائر مباشرة، كقد نجمت ىذه الخسائر عف تجريؼ  (َّٓ)مميكف $، منيا  (َٓٓ)

 ،كتدمير المزارع الحيكانية ،كىدـ البيكت الببلستيكية ،كتدمير شبكات الرم ،األراضي الزراعية

                                                           
1
 ِٖالسابؽ، صالمركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، المرجع  
.ُْٖ – ُّْيكسؼ إبراىيـ النقيبي، المرجع السابؽ، ص: - 2
3
 ذمزيز وسارج انشراػح انفهسطيُيح ، غشج .  
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كقكارب الصيد البحرم، فيما قدرت الخسائر غير المباشرة  ،ديفكمرافئ الصيا ،كمزارع الدكاجف
 .ُمميكف $ (ََِ)بنحك 

ككذلؾ المستشفيات المدنية المنظمة لتقديـ الرعاية لمجرحى كالمرضى كالعجزة ال 
حتبلؿ ع األكقات، كما ال يجكز لدكلة االكيجب احتراميا كحمايتيا في جمي ،يجكز مياجمتيا

كفي حاالت  ،ات المدنية أك معداتيا أك تجييزاتيا إال بصفة مؤقتةأف تستكلي عمى المستشفي
الضركرة العاجمة، لمعناية بالجرحى كالمرضى العسكرييف، كال يجكز كقؼ الحماية في 
المستشفيات المدنية كمياجمتيا إال أذا خرجت عف كاجباتيا اإلنسانية في القياـ بأعماؿ تضر 

 . ِ ر ليا بالكؼ عف ىذه األعماؿالعدك، فيككف اليجـك بعد تكجيو إنذا

تعرضت المستشفيات المدنية في قطاع غزة لمقصؼ المباشر مف قبؿ الطائرات كقد 
ء األقصى في كمف ىذه المستشفيات مستشفى شيدا ،(اإلسرائيمي)التابعة لقكات االحتبلؿ 

كمستشفى الكفاء في  ،كمستشفى بمسـ في محافظة شماؿ قطاع غزة المحافظة الكسطى،
ينة غزة عممان أف مستشفى الكفاء الطبي ىك مستشفى خاص لذكم االحياجات الخاصة مد

 )المعاقيف ككبار السف(.

كممتمكات المؤسسات  ،كما يجب معاممة األعياف المدنية مف ممتمكات البمديات
المخصصة لمعبادة كاألعماؿ الخيرية كالتربكية كالمؤسسات الفنية كالعممية كأسبلؾ ما تحت 

لرابطة بيف األراضي المحتمة كاألراضي المحايدة كممتمكات خاصة، حتى عندما تككف البحر ا
أك االستيبلء عمييا إال في حالة  ،أك إتبلفيا عمدان  ،ممكان لمدكلة، كعميو ال يجكز تدميرىا

 . ّالضركرة القصكل

                                                           
1
 ٕٖالمركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص 

في  عامر الزمالي، اإلسبلـ كالقانكف الدكلي اإلنساني حكؿ مبادئ سير العمميات الحربية، بحث منشكر 2
.ُِٔ، ص:  ََِٕنساني كاإلسبلـ، الطبعة الثانية، مقاالت في القانكف الدكلي اإل

.َُُبك الكفا، المرجع السابؽ، ص: أحمد أ  4
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سمح أف اتفاقية الىام لحماية الممتمكات الثقافية في حالة النزاع الم الجذير ذكرهومن 
ـ لـ ُٗٗٗـ كالبركتكككؿ الثاني لعاـ ُْٓٗـ كبركتكككؿ الىام األكؿ لعاـ ُْٓٗلعاـ 

 يغفبل حماية الممتمكات الثقافية.

كذلؾ  ،فقد تكجد ضركرة تبرر اليجـك عمى األعياف المدنية ،بالرغـ مف ذلؾ وإال أن
   كىما: ،بشرطيف

 .ء استخداـ الممتمكاتأف يككف اليجـك ىك الكسيمة المستطاعة الكحيدة إلنيا •
   أف تتخذ جميع االحتياطات المستطاعة في اختيار كسائؿ اليجكـ كأساليبيا. •

إباف النزاع المسمح فػي  وككذلؾ الحاؿ فإف الحماية تشمؿ دكر العبادة، إذ يبلحظ أن
كتعرضت بسبب ذلؾ  ،يكغسبلفيا أصبحت المساجد كالمكاقع التاريخية ىدفػان لميجكـ المباشر

 . ُدمير كالتخريبلمت

ـ حيث أف قكات االحتبلؿ َُِْككذلؾ الحاؿ في العدكف عمى قطاع غزة سنة 
)االسرائيمي(، لـ تتكانا في قصؼ كضرب العديد مف المساجد بشكؿ مباشر كعمى أثر ىذا 

 القصؼ استشيد العديد مف المدنييف داخؿ المساجد كىـ يؤدكف فريضة الصبلة.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 –مارم ىنكرتس كلكبز دكزكالد  –، جكف ُِّفريتس كالسيكفف كليزابيث تسغفمد، المرجع السابؽ، ص: - 0

.ِّبؾ، المرجع السابؽ، ص: 
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 :لثانياالمبحث 
در القانون الدولي اإلنساني الخاصة مصا

 بحماية المدنيين
 مقدمة:

دكلية كمنظمات  لقد جاء قانكف الحرب أك القانكف الدكلي اإلنساني عبر عدة مصادر
ة كمنيا العرفية كمنيا القانكنية، مكتكبة كمنيا غير المكتكبحككمية كغير حككمية، 

تنفيذىا لية التي تجبر الدكؿ كمف المصادر المكتكبة االتفاقيات كالمعاىدات الدك 
ية كغير الدكلية كذلؾ مف مصادر ىذا القانكف لكتطبيقيا في النزاعات المسمحة الدك 

العرؼ الدكلي كىك ما تعارفت عميو الدكلة كاعتادت عميو فأصبح بو صفة اإللزامية، 
لذلؾ كاف ال بد لنا مف تخصيص مبحث يضعنا في المكضع الصحيح في مصادر 

كلي اإلنساني كجاء ىذا المبحث عبر مطمبيف كاف المطمب األكؿ عف القانكف الد
 االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية كالمطمب الثاني عف العرؼ الدكلي.

 .المبحث الثاني : مصادر القانون الدولي اإلنساني الخاصة بحماية المدنيين
 .المطمب األكؿ : االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية

 الدكلي.عرؼ المطمب الثاني : ال
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 المطمب األول: االتفاقيات والمعاىدات الدولية

 دكلي اإلنساني ككنيا تعبر عف رضاتعد المعاىدات الدكلية مف أىـ مصادر القانكف ال 
الدكلة الضمني، كقد يطمؽ عمى  ؼ العرؼ الدكلي الذم يعبر عف رضاالصريح، بخبل ةالدكل

الميثاؽ أك البركتكككؿ، كتعد ىذه المصطمحات جميعيا أك  ،أك العيد ،المعاىدات باالتفاقية
مترادفة، كشكمت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة المجنة السادسة التي تكلت تدكيف قكاعد 
القانكف الدكلي العرفي في معاىدات دكلية متعددة األطراؼ تعرضيا عمى الدكؿ لمتصديؽ 

 . ُعمييا

 مؽ بالقانكف الدكلي اإلنساني ما يأتي:كالمعاىدات التي تتعكمف ىذه االتفاقيات 

  :الفرع األول: اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين

المدنييف أثناء تضمنت األحكاـ الخاصة بحماية األشخاص قد  الرابعةاتفاقية جنيؼ ف إ
كلقد أرست  ،، ككانت أكؿ تنظيـ دكلي يتناكؿ مكضكع حماية المدنييفالنزاعات المسمحة

قية جنيؼ الرابعة المبدأ العاـ لحماية السكاف المدنييف، كالذم فرض احتراـ األشخاص اتفا
المحمييف في جميع األكقات، مف خبلؿ احتراـ أشخاصيـ كشرفيـ كحقكقيـ العائمية، 

خاص ضد جميع أعماؿ العنؼ كالتيديد،  كعقائدىـ الدينية كعاداتيـ، كحمايتيـ بشكؿو 
المسمحة، لممدنييف في حالة النزاعات مناطؽ استشفاء كأماف  كتمثمت ىذه الحماية في إنشاء

مداد  ،كحماية المستشفيات المدنية ،كذلؾ إنشاء مناطؽ محيدةك  كتكفير كسائؿ لمنقؿ كا 
كذلؾ جاءت ىذه االتفاقية لتشكؿ حماية كافية لممدنييف أثناء ك ، ِكرعاية األطفاؿ ،الغكث

لتعزيز ىذه  عدة أكردت في نصكصيا مبادئالنزاعات المسمحة الدكلية كغير الدكلية، ك 
 ،المقاتميف كغير المقاتميف فكمبدأ التمييز بي ،مف ىذه المبادئ الضركرة العسكريةك الحماية، 

  .ّكمبدأ التناسب

نصت عمى ك  ،مف الحقكؽ جاءت بمجمكعةأف اتفاقية جنيؼ الرابعة  ونستطيع القول
، إال أف مف حيث المضمكف كنطاؽ التطبيؽ أكؿ كثيقة دكلية ىيك الحماية العامة لممدنييف، 

                                                           
1
 .ُّد ربيع ، القانكف الدكلي اإلنساني ، المرجع السابؽ ، صسييؿ الفتبلكم كعما 
2
كتطبيقيا عمى األراضي  ُْٗٗعبد الرحمف أبك النصر، اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف لعاـ  

 .ُْٗ،صُ،طَََِالفمسطينية المحتمة، 

3
 .ُُٓ-ُْٗالمرجع السابؽ،ص ،عبد الرحمف أبك النصر 
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في الجانب النظرم كالعممي، فعمى صعيد كالتقصير أكجو النقص ىذه االتفاقية شابيا بعض 
الجانب النظرم، فإف نصكص االتفاقية اقتصرت عمى بياف األحكاـ العامة الكاجب اتباعيا 

كدكف تفسير  ،لؼ أحكاميامف قبؿ األطراؼ المتنازعة، دكف كضع العقكبات البلزمة لمف يخا
عف مدل استخداـ مبادئيا، مثؿ: مبدأ الضركرة العسكرية فقد جاء عمى سبيؿ الذكر دكف أم 

أما القصكر العممي فيتجسد في انتياكات االحتبلؿ الصييكني الجسيمة بحؽ  .حدكد لو
مف خبلؿ سياسات القتؿ  ـ(َُِْ)المدنييف الفمسطينييف، كخاصة في قطاع غزة سنة 

كحاالت عدة  ،لحصار كاالستيداؼ المباشر كغير المباشر، كاستخداـ أسمحة محرمة دكليان كا
، كعدـ تفعيؿ آليات المساءلة الدكلية ليذه االنتياكات الجسيمة التي ُلقتؿ مدنييف بدـو بارد

 في قطاع غزة. ـ(َُِْ )عاـ (اإلسرائيمي)اقترفيا االحتبلؿ 

 م(:0111)ثاني لعام الفرع الثاني: البرتوكوالن األول وال

في عاـ  ـ(ُْٗٗ)تقرر اعتماد البركتكككليف اإلضافييف التفاقيات جنيؼ لعاـ 
لتأكيد اتفاقيات جنيؼ كتطكيرىا، كلسد الفجكات األساسية التي أىممت في ىذه  ـ(ُٕٕٗ)

سكرية كلتعزيز القكاعد الدكلية التي تحمي السكاف المدنييف مف آثار العمميات الع ،االتفاقيات
إذ كسع ىذاف البركتكككالف نطاؽ الحماية التي تكفميا قكاعد  كاألعماؿ العدائية األخرل،

ألكؿ بالمنازعات المسمحة يختص ا. حيث ِاتفاقيات جنيؼ لضحايا النزاعات المسمحة
، كقد كاف مف أىـ ما تضمنو اعتباره حركب التحرير بمثابة نزاع مسمح دكلي، أما الدكلية

 زعات المسمحة غير الدكلية.بالمناالثاني فيختص 

ميزة جديدة التفاقيات جنيؼ نجد أنو أضاؼ البرتكككؿ األكؿ  كبالرجكع إلى نصكص
ينطبؽ عمى األراضي المحتمة حتى نياية االحتبلؿ، إضافة إلى ما جاء  حيث نص عمى أنو

في  المادة السادسة مف االتفاقية الرابعة التي كانت تقضي بكقؼ تطبيؽ االتفاقية في 

                                                           

، دخمت طكاقـ اإلسعاؼ كالمراقبيف كمنظمات حقكؽ ـَُِْأغسطس  ُبعد اإلعبلف عف ىدنة في 0
بعد أسبكع مف الحصار كالقتاؿ، ككاف مف بيف المشاىد األكثر إيبلمان، كذلؾ اإلنساف بمدة عبساف كخزاعة، 

امينيـ منتفخة كمتعفنة، كانت جثك ، قاكمة، فيما يبدك أنيـ مف أفراد المفي أحد المنازؿ مقتؿ ستة مكاطنيف
ما يدؿ بشكؿ كاضح ماأليدم، بينما كجد شخص عمى رقبتو آثار ذبح بسكيف،  د اثناف منيـ كىما مكببلككج

كجمي بأف ىؤالء األشخاص أعدمكا بدـو بارد، بعد تمكف تمؾ القكات مف السيطرة عمييـ، المركز الفمسطيني 
  .ّٖ، صَُِْلحقكؽ اإلنساف، التقرير السنكم لعاـ 

2
 .َِّ، َِِكيف القانكف الدكلي اإلنساني، دار المغرب اإلسبلمي، بيركت، ص عمر سعد اهلل، تطكر تد 
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األراضي المحتمة بعد عاـ كاحد مف انتياء العمميات الحربية. كأضاؼ البرتكككؿ عدة مبادئ 
 :ُلضماف حماية المدنييف مف أىميا

شمكلو عمى أربع قكاعد أساسية ممزمة لؤلطراؼ المتحاربة بشأف أساليب القتاؿ  -
و ككسائمو بحيث يعتبر حؽ األطراؼ المتحاربة في اختيار أساليب القتاؿ ككسائم

حقان مقيدان بقيكد، كحظر استخداـ الكسائؿ التي تحدث إصابات أك آالـ ال مبرر 
يدة أك أساليب ليا، كحظر تدمير البيئة كالتحقؽ مف جكاز اقتناء أسمحة جد

 لقكاعد القانكف الدكلي. جديدة لمقتاؿ كفقان 

غمكض التعريؼ في البرتكككؿ رؼ السكاف المدنييف كاألعياف المدنية رغـ عى  -
 نسبة لممدنييف كركاكتو بالنسبة لتعريؼ األعياف المدنية.بال

كحدد البرتكككؿ حماية استثنائية لممدنييف كضمانات أثناء اليجمات العسكرية  -
بحيث يجب أال يككف المدنييكف محبل لميجكـ كأعماؿ العنؼ أك التيديد الرامية 

ىذه  إلى بث الذعر بينيـ، كما حظر اليجمات العشكائية حيث جاء مضمكف
اليجمات أيضان غير كاضح كيترؾ المجاؿ لمجيات لمتحاربة باقتراؼ اليجمات 

 متذرعة بكجكد أىداؼ عسكرية ضركرية.

كأما أحكاـ البرتكككؿ الثاني فقد جاءت مكممة لممادة الثالثة المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ 
كعة مف المبادئ ،  المتعمقة بالنزاعات المسمحة غير الدكلية، حيث كردت مجمُْٗٗلسنة 

 الخاصة بحماية المدنييف أثناء النزاع المسمح غير الدكلي كفقان لما تضمنتو المادة األكلى منو
 :ِمف أىميا

احتراـ مبدأ المعاممة اإلنسانية بقصد حماية األشخاص الذيف ال يشترككف بصكرة  -
 مباشرة، أك الذيف يكفكف عف االشتراؾ في األعماؿ العدائية.

 المدنييف الكاجبة مف األخطار الناجمة عف األعماؿ العسكرية. حماية السكاف -

                                                           
1
سامح جابر البمتاجي، الحماية التشريعية لممدنييف في القانكف الدكلي اإلنساني،   

http://www.eastlaws.com ص ،ٗ-ُُ. 

2
 .ُْ-ُُ، ص مرجع سابؽسامح جابر البمتاجي،   
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لعاـ  ضركرة مراجعة نصكص البركتكككليف اإلضافييف األكؿ كالثانيب ونستطيع القول
لزامية التطبيؽ مع المتعمقة بحماية المدنييف لتصبح  ـ،ُٕٕٗ أكثر كضكحان في الصياغة كا 

التي تنتيؾ قكاعدىا لمكصكؿ إلى حماية أكثر  إيجاد آليات فعالة إلنفاذىا كمساءلة األطراؼ
يعانكف أشد الكيبلت كاآلالـ  ية الذيف ما يزالكا حتى عصرنا ىذافعالية لممدنييف كاألعياف المدن

 كاالنتياكات في النزاعات المسمحة الدكلية كغير الدكلية.

عالنات دولية بشأن حماية المدنيين  :الفرع الثالث: اتفاقيات متفرقة وا 

عبلنات دكلية أخرل إلى االتفاقيات الدكلية السابقة ضافةباإل ، فيناؾ اتفاقيات كا 
بيدؼ تعزيز حماية تكاكب التطكر الذم شيده القانكف الدكلي اإلنساني في مرحمتو الدكلية ، 

إعبلف بيتر سبكرج لعاـ شكؿ فقد تالمسمحة الدكلية كغير الدكلية.  المدنييف أثناء النزاعات
كخصكصان المقذكفات ذات  ،ؽ بحظر استخداـ بعض القذائؼ المتفجرة، المتعمـ(ُٖٖٔ)

  كالسرعة األكلية الكبيرة. ،المعيار الصغير

 ،الخاص بحظر الرصاص مف نكع دمدـ ـ(ُٖٗٗ)إعبلف الىام لعاـ  كجاء أيضان 
كذلؾ ألف استخداـ مثؿ ىذه األسمحة المحظكرة كالفتاكة مف شأنيا قتؿ أكبر عدد مف 

أيضان استخداـ أسمحة مثؿ رصاص الدمدـ متفجر الرأس ك اء النزاعات المسمحة، المدنييف أثن
كخصكصان المقذكفات ذات المعيار الصغير  ،أك قذائؼ أك مكاد، تسبب آالـ ال مبرر ليا

 .0 كالسرعة األكلية الكبيرة

 ،الخاص بمنع استخداـ الغازات السامة ـ(ُِٓٗ)لعاـ  يكنيك ُٕ بركتكككؿ جنيؼك 
التي دارت حكؿ ىذه المسألة بأف كميا ، حيث تقرر المناقشات العممية الجرثكميةكاألسمحة 

كليا كتؤثر مباشرة عمى المقاتميف كالمدنييف عمى حد سكاء،  ،ىذه الغازات تمحؽ أضراران بالغة
ساء تأثير أكبر عمى الرضع كالمرضى ذكم األزمات الصدرية، كليا تأثير أيضان عمى الن

أنو ال بعممان ، ال سيما في المناطؽ المغمقة افي حالة استنشاقي ةيك قاتم، فجنةالحكامؿ كاأل
في مدة ثبلثة أشير في إحدل مستشفيات  يحصبلج معركؼ ليذه الغازات كقد أي يكجد ع

  .2جنينان قد تكفكا نتيجة ىذه الغازات (ّٓ)قطاع غزة، أكثر مف 

                                                           
1
األراضي الفمسطينية المحتمة)اتفاقية جنيؼ الرابعة(، رسالة ماجستير، أمينة حمداف، حماية المدنييف في  

 .ُٔ، صََُِجامعة النجاح، نابمس فمسطيف، 
2
 .ُٔ-ُٓأمينة حمداف، المرجع السابؽ، ص 
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كاألعياف الثقافية  ،لممتمكاتالمتعمقة بحماية ا ـ(ُْٓٗ)اتفاقية األمـ المتحدة لعاـ ك 
ف حظر استخداـ بعض األسمحة أبش ـ(َُٖٗ)اتفاقية عاـ ، ك أثناء النزاعات المسمحة

نتاج األسمحة البكتريكلكجية كالتكسينية ،، كاتفاقية حظر استخداـالتقميدية كتدمير ىذه  ،كا 
كاستخداـ  ، كاتفاقية بشأف حظر استحداث كصنع كتخزيفـ(ُِٕٗ)كالمعقكدة عاـ  ،األسمحة

، كذلؾ اتفاقية ـ(ُّٗٗ)األسمحة الكيميائية كتدمير ىذه األسمحة، المعقكدة في باريس عاـ 
نتاج كنقؿ األلغاـ المضادة لؤلفراد ،حظر استخداـ كتدمير تمؾ األلغاـ، المعقكدة  ،كتخزيف كا 

 .0ـ(ُٕٗٗ)أكتاكا عاـ في 
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 المطمب الثاني: العرف الدولي

القانكف الدكلي اإلنساني إلى الممارسات العرفية لمجيكش التي تطكرت تعكد أصكؿ  
عمى مر العصكر كفي جميع القارات، كلـ يكف ىذا القسـ مف القانكف الدكلي ييعرؼ عادةن بػ" 

يطبؽ مف قبؿ جميع الجيكش، كما لـ يكف يطبؽ بالضركرة كذلؾ لـ قكانيف كأعراؼ الحرب"، 
يع القكاعد المطبؽ ىي نفسيا، غير أف النمكذج الذم كاف اتجاه كؿ األعداء، كلـ تكف جم

تجاه عمى مفيكـ شرؼ الجندم، قد اقتصر عمى ضبط السمكؾ  كالقائـ باألصؿمعتمدان، 
المقاتميف كالمدنييف، ككاف مضمكف القكاعد يشتمؿ عمكمان عمى حظر السمكؾ الذم كاف 

تطكر مف قبؿ الجيكش كحدىا، بؿ ييعتبر قاسيان أك شائنان كال ضركرة لو، كىك مضمكف لـ ي
 .1كاف لمقادة األثر الكبير فيو

  :مفيوم وأركان العرف الدولي

 تباعاتككنت مف خبلؿ   ،مجمكعة مف قكاعد السمكؾ الدكلي غير المكتكبةالعرؼ الدكلي ىك 
2بكصفيا قكاعد تثبت لدل المخاطبيف بأحكاميا صفة االلتزاـ القانكني ،الدكؿ ليا

 . 

المتمثؿ في  الركف األكؿ :كىما ،فبل بد مف تكافر ركنيف ،قدـ مف تعريؼكفقان لما ت
 المتمثؿ في الشعكر بااللتزاـ القانكني. اآلخركالركف  ،تكرار السمكؾ

كذلؾ قبؿ حركة  ،كقد تشكمت قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني مف خبلؿ العرؼ الدكلي
مة كلـ تعرؼ الرح ،سمت بالدمكيةفالحركب القديمة ات ،التقنيف التي طالت ىذه القكاعد
كلكف يمكف تممس بعض مظاىر اإلنسانية كسط ىذا الظبلـ فالقانكف ىك قانكف المنتصر. 

كتحديدان  ،أك األدياف السماكية ،مف خبلؿ المفاىيـ اإلنسانية التي أدخمتيا الحضارات القديمة
 الشريعة اإلسبلمية.

 ،لفكر األكركبي طيمة القركف الكسطىكبالرغـ مف سيطرة نظرية الحرب العادلة عمى ا
في كتابات تتمثؿ  ،ى المحاكالت لمحد مف آثارىاكانت أكل ،كلـ يكف مف السيؿ القضاء عمييا
                                                           

1
ب األحمر، المجمد األكؿ، يلي اإلنساني العرفي، المجنة الدكلية لمصمجكف مارم كلكيز دكزكالد، القانكف الدك  

 .xxiiiص

2
، ُٕٕٗ، ِعامر، مقدمة لدراسة قانكف النزاعات المسمحة، دار الفكر العربي، القاىرة، طالديف صبلح  

 .ََُص: 
 



56 
 

كتابع فقياء القانكف الدكلي  ،في مؤلفة قانكف الحرب كالسبلـ (جركسيكس)الفقيو اليكلندم 
 (إيريؾ  دم فاتيؿ)مف أمثاؿ  اىتماميـ بالقكاعد كالعادات المتعمقة بسير المعارؾ الحربية

 كما برزت نزعة إنسانية تدعك، اكؿ مشاكؿ قانكف الحرب في كتابة قانكف الشعكبالذم تن
كالتي حمؿ لكاءىا  ،دكف اإلضرار بالسكاف المدنييف ،أف تقتصر الحرب عمى العسكرييف إلى

الحرب عبلقة  أفعمى كالذم أكد فيو ، د االجتماعيالعق في كتابو (جاف جاؾ ركسك)المفكر 
كبكصفيـ  ،إال بصفة عرضية ،كليست عبلقة عداء بيف المكاطنيف المدنييف ،بدكلةدكلة 
  .ُأك حتى مكاطنيف ،كليس بكصفيـ رجاالن  ،جنكدان 

كشيد النصؼ األكؿ مف القرف التاسع عشر استقرار القكاعد العرفية المنظمة لسير 
 .ِالميداف المعارؾ مف خبلؿ الكتابات الفقيية كفعاليات قادة

 كتمثمت ىذه األعراؼ كالقكاعد في:  

 حؽ المجكء إلى الحرب . - أ

كالحد مف أخطار  ،المتمثؿ في القكاعد الخاصة بسمكؾ المحاربيف ،قانكف الحرب - ب
 كاقتصارىا عمى العسكرييف. ،المعارؾ

كمما كاف لو األثر في ترسيخ القكاعد العرفية في مجاؿ القانكف الدكلي اإلنساني كجكد 
كمف ثـ انتقمت القكاعد التي أكصت بيا االعتبارات اإلنسانية  ،لة بشكميا الحديثالدك 

قكاعد قانكنية عرفية ليا صفة اإللزاـ.  تصبحأكالديف كالشرؼ كالفركسية إلى أف األخبلقية 
رىاصاتو األكلى بدأت كقكاعد عرفية.   كمف ثـ فإف بدايات القانكف الدكلي اإلنساني كا 

 ،ـ(ُٖٗٗ)يائي تمت اإلشارة إليو في اتفاقيات الىام عاـ كىذا االستخبلص الن
بقي الشعكب كالمحاربكف تحت حماية يي كىذا  ،(مارتنز)تحت ما يعرؼ بشرط  (ـَُٕٗ)

ككفقان  ،المبادئ العامة لمقانكف الدكلي العاـ كفقان لما جرل عميو عرؼ الشعكب المتمدنة
  كما يتطمبو الضمير العاـ. ،لمبادئ اإلنسانية

                                                           
1
 .ُِاألحمر، ص جكف ىنكرتس، القانكف الدكلي اإلنساني العرفي، المجمد األكؿ، المجنة الدكلية لمصميب  
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 .ِِ، ص المرجع السابؽجكف ىنكرتس، القانكف الدكلي اإلنساني العرفي،  
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ما تجدر اإلشارة إليو أف معظـ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني المكتكبة تحكلت إلى كم
 (،ـُٖٗٗ)كخاصة اتفاقيات الىام عاـ  ،ياجميع قكاعد عرفية تمـز الدكؿ كالشعكب

 .  ُ(ـُْٗٗ)كاتفاقيات جنيؼ لعاـ  (،ـَُٕٗ)كاتفاقيات 

 ي في: وتكمن أىمية العرف الدولي لقواعد القانون الدولي اإلنسان

سكاء كانت أطراؼ في المعاىدات الدكلية  ياجميعانطباؽ القكاعد العرفية عمى الدكؿ  -
كىذا يؤدم إلى اتساع تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني عمى جميع دكؿ  ،أـ ال
 العالـ.

كفي ذلؾ تحقيؽ ىدؼ  ،انطباؽ القكاعد العرفية عمى النزاعات المسمحة غير الدكلية -
كتطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي  ،فير الحماية أثناء تمؾ المنازعاتكىك تك  ،أساسي

 اإلنساني.

كذلؾ بتفسيرىا  ،تساعد قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني عمى تفسير المعاىدات القائمة -
 عف حسف نية مع األخذ بعيف االعتبار كافة القكاعد ذات الصمة.

مجنة ال (ـُٓٗٗ)جنيؼ عاـ لب مؤتمر الصميب األحمر كاليبلؿ األحمر في  اكقد ط
د كبمساعدة خبراء في القانكف الدكلي اإلنساني يمثمكف كافة عً تي الدكلية لمصميب األحمر أف 

كبالتشاكر مع خبراء مف حككمات كمنظمات  ،ككافة األنظمة القانكنية ،المناطؽ الجغرافية
ات المسمحة قة في النزاعتقريران بشأف القكاعد العرفية لمقانكف الدكلي اإلنساني المنطب ،دكلية

قد قامت المجنة باستشارة عدد مف الخبراء كاألكاديمييف في القانكف ك  .الدكلية كغير الدكلية
كاعتمدت المجنة عمى المصادر الكطنية كالدكلية التي تعكس ممارسة  ،الدكلي اإلنساني

األعياف األشخاص ك ، ك مبدأ التمييزكىػػي:  ،كقد ركزت المجنة عمى ستة أجزاء ،الدكؿ
اص العاجزيف معاممة المدنييف كاألشخك  ،األسمحةك  ،أساليب حرب محددةك  ،المشمكلة بالحماية

  .ِالتنفيذك  ،عف القتاؿ
كقد استخمصت المجنة العديد مف القكاعد العرفية المطبقة في النزاعات المسمحة  

عرفية في أجزاء قاعدة  ُُٔكتـ كضع  ة في كؿ جزء مف أجزاء الدراسة.الدكلية كغير الدكلي
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 ِّجكف ىنكرتس، القانكف الدكلي اإلنساني العرفي، المجمد األكؿ، المجنة الدكلية لمصميب األحمر، ص  

 .َْلي اإلنساني ، المرجع السابؽ، صسييؿ الفتبلكم كعماد ربيع ، القانكف الدك 2
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كأكد رئيس المجنة الدكلية لمصميب األحمر أف ىذه الدراسة تمثؿ الصكرة الدقيقة  ،الدراسة
1لمكضع الحالي لمقانكف الدكلي اإلنساني العرفي

.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
مر، ف مارم ىنكرتس، لكيزدكزك الدربؾ، القانكف الدكلي اإلنساني العرفي، المجنة الدكلية لمصميب األحجك  

.المقدمة بقمـ جاككب كمينبرغر
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 ل األولــــــــــــالفص

  ماىية المدنيين والنزاعات المسمحة 

 .مفيوم المدنيين :األول المبحث

 .لممدنييف المغكم التعريؼ: األكؿ طمبالم

 .لممدنييف االصطبلحي التعريؼ: الثاني المطمب

 .المسمحة النزاعات مفيوم: الثاني المبحث

 المسمح. لمنزاع المغكم التعريؼ: األكؿ المطمب

   .المسمح لمنزاع االصطبلحي التعريؼ: الثاني المطمب
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 الفصل األول

  اعات المسمحةماىية المدنيين والنز  

 :تمييد

لتحدد دكر القانكف الدكلي اإلنساني في حماية المدنييف، ففي  ؛جاءت ىذه الدراسة 
، ككذلؾ كمبادئو الفصؿ التمييدم تحدثنا عف مفيكـ القانكف الدكلي اإلنساني كخصائصو

يـك كمف ،ذكرنا مصادره الرسمية كالعرفية، كفي ىذا الفصؿ نتناكؿ مفيكـ المدنييف كتعريفيـ
يتـ مف  ،النزاعات المسمحة، ذلؾ مف خبلؿ مبحثيف، ينقسـ المبحث األكؿ إلى مطمبيف

التعريؼ  يتضمفنجميزية، كالمطمب الثاني تعريؼ المدنييف في المغة العربية كاإل اخبلليم
لتمييز بيف المدنييف ا يتناكؿأما الفرع الثاني  ،االصطبلحي كالقانكني لممدنييف في الفرع األكؿ

ؾ مف خبلؿ مطمبيف مفيكـ النزاعات المسمحة، كذلنذكر فيو أما المبحث الثاني  قاتميف.كالم
مغة اإلنجميزية، يتـ فيو تعريؼ النزاعات المسمحة لغكيان في المغة العربية كالفالمطمب األكؿ 
 كذلؾ في ،مف كجية نظر الفقو ان اصطبلح المسمح يتـ فيو تعريؼ النزاعكالمطمب الثاني 

نذكر أيضان في ىذا صنيؼ النزاعات المسمحة فقييان، ك يتـ فيو تكؿ أما الفرع الثاني الفرع األ
الفصؿ بعض الحاالت التطبيقية لبعض االنتياكات التي اقترفتيا قكات االحتبلؿ )اإلسرائيمي( 

 ـ(.َُِْ)بحؽ المدنييف في قطاع غزة في عدكاف 

 

 :تقسيـ

 .مفيوم المدنيين :األول المبحث

 .لممدنييف المغكم التعريؼ: األكؿ المطمب

 .لممدنييف االصطبلحي التعريؼ: الثاني المطمب

 .المسمحة النزاعات مفيوم: الثاني المبحث

 المسمح. لمنزاع المغكم التعريؼ: األكؿ المطمب

   .المسمح لمنزاع االصطبلحي التعريؼ: الثاني المطمب
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 مفيوم المدنيين. :األول المبحث
 مقدمة:

في مطمحات عدة منيا السياسية كمنيا القانكنية كمنيا  ان ر يتبلعب الغرب كثي
االجتماعية، لكي تككف ليـ ذريعة كحماية قانكنية حاؿ ارتكابيـ الجرائـ، كمف ىذه 

، حيث اختمؼ تعريؼ المدنييف في عديد مف االتفاقيات المصطمحات مفيكـ المدنييف
تفاقية جنيؼ ح في تعريؼ المدنييف في اضكالمعاىدات ككاف ىناؾ غمكض كا

لممدنييف مف ككاضح  الرابعة، لذلؾ كجب عمينا أف نضع القارئ في تعريؼ صحيحو 
حيث المغة كمف حيث االصطبلح ككاف في ىذا المبحث عبر مطمبيف المطمب 

  األكؿ التعريؼ المغكم لممدنييف كالتعريؼ االصطبلحي لممدنييف.

 .مفيوم المدنيين :األول المبحث

 .لممدنييف المغكم يؼالتعر : األكؿ المطمب

 .لممدنييف االصطبلحي التعريؼ: الثاني المطمب
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 لممدنيين المغوي: التعريف األولالمطمب 
 

 في المغة العربية ينالفرع األول: تعريف المدني
 

المدني مأخكذة مف مدف بالمكاف أقاـ بو، كمنو المدينة كالجمع مدائف كمدف، كمدف إف كممة 
عند عمماء لمصطمح مدني مدينة كما نقؿ عمماء المغة حيث كرد المعنى المغكم مدكنا أتى ال

 :المغة عمى النحك التالي
 : القاموس المحيطمعنى مدني في  -0

  .ُمدف أقاـ فعؿ، كمنو المدينة، كالجمع مدائف كمدف، كمدف أتاىا كالمدينة األمة
 :ما ورد في لسان العرب البن منظور -ِ

مىى مىدىائف، مىدىفى ًباٍلمىكىافً  :مدف تيٍجمىعي عى ًدينة، كىًىيى فىًعيمة، كى ًمٍنوي المى : أىقاـ ًبًو، كى
ًدينة: الًحٍصفي ييٍبنىى ًفي أيصطيمًَّة  ًباٍليىٍمًز، كميٍدفو كميديف ًبالتٍَّخًفيًؼ كىالتٍَّثًقيًؿ؛ كالمى

 .ِاألىرض
 :ما ورد في تاج العروس -4

ـى ًبًو. كمىدىفى مىدنان: األىمىةي ك ىي أيضا اسـ   :كالمىديفي  . ًإذا أىتاىا مىدىفى بالمىكاًف أىقا
مىٍييىا تىٍفًخيمان لىيىا، شرَّفىيا المَّوي  لمدينة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ، مىبىٍت عى ةن، غى خاصَّ

رىىا انىيا ، كمىدَّفى المىداًئفى تىٍمدينان أىم مىصَّ  ّ.تىعىالىى كصى
 : 2ما ورد في معجم المغة العربية المعاصرة -2
خاٌص بالمكاطف أك بمجمكع  ، أك اسـ اسـ منسكب إلى مىدينةتعني  مدىًنيٌ ف لفظ إ

  . كعمى ضكء ذلؾ نميىز بيف المفيكميف التالييف:عكس عسكرمٌ أم المكاطنيف، 
النظـ كالخطط كاألبنية الميصمَّمة لحماية كيعبر عف مجمكع الدِّفاع المدنٌي:   •

 .اءات العدكٌ المدنييف مف الككارث الطَّبيعٌية كاعتد
مؤسَّسات المجتمع المستقمَّة عف سمطة الدَّكلة التي  كيشمؿالمجتمع المدنٌي:   •

تقـك العبلقات بينيا عمى أساس رابطة اختيارٌية طكعٌية، مثؿ النِّقابات كاألحزاب 
 .كالجمعٌيات األىمٌية كمنظَّمات حقكؽ اإلنساف

                                                           

1
 ،الثامنة الطبعة ،بيركت ،مؤسسة الرسالة ُِّّىػ( ص ُٕٖآبادل )المتكفى:  القامكس المحيط لمفيركز 

 .ـ ََِٓ -ىػ  ُِْٔ

2
 ىػ. ُُْْ -بيركت الطبعة: الثالثة  –دار صادر  َِْص  ُّىػ( ج ُُٕر )المتكفى: منظك لساف العرب البف  

 .ُٔٓ ص ّٔ ج ىػ( دار اليدايةَُِٓتاج العركس لمزبيدم )المتكفى:  3

4
 .َِٕٗص ّ خركف جآلمعاصر ألحمد مختار عبد الحميد ك معجـ المغة العربية ا 
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مدف ، كالمعنى كممة مشتقة مف  أنيا التعريفات السابقة لكممة المدنيكنستنتج مف 
نما تدكر المعاني حكؿ االستيط اف لمكاف متقارب لدم عمماء المغة كال يختمؼ ، كا 

 . ما كاإلقامة بو
 

 .في المغة اإلنجميزية ينلفرع الثاني: تعريف المدنيا
 

 ( في المغة اإلنجميزية كالتالي:civilمصطمح مدني )لقد جاء تعريؼ 
Civil: relating to ordinary citizens, as distinct  from military or 

ecclesiastigal matters. Non criminal1.  
الشيئ إلى يشير ىذا التعريؼ مف خبلؿ تحميمنا لتعريؼ المغة اإلنجميزية فإننا نجد أف ك 

المرتبط بالمكاطنيف العادييف، الذيف نميزىـ عف المسائؿ العسكرية كالكنسية، باإلضافة إلى 
.أف ا  لمدني كفقان لمعجـ أكسفكرد ىك الشخص غير المجـر

كلقد جاء ىذا التعريؼ في قامكس أكسفكرد بالمغة اإلنجميزية متأثران بالثكرة اإلنجميزية التي 
حدثت في القرف الثامف عشر، مؤكدة مكانة المكاطف كسمطتو الممثمة بمجمكع أفراد الشعب 

ط معني المدني بالمكاطف الصالح، لذلؾ أشار عمى باقي السمطات، كأيضان جاء التعريؼ ليرب
ألف اإلنساف المجـر ال يعتبر  non criminal)في التعريؼ أنو ذلؾ الشخص غير المجـر )

 .مدني بسبب افتقاده لعنصر الصبلح
كمف خبلؿ التعريفات التي كردت في المغة العربية نستنتج أف مصطمح مدني لـ يكف 

العرب المعاصرة استعممت ىذا المصطمح مكافقة مع  مستعمبل في كتب العرب، كلكف كتب
  كتب المغة اإلنجميزية كالفرنسية أيضان. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
المسلحة0 النزاعات أثناء المدنيين حماية كير، حيدر ماجستير، رسالة ص2105، ،23،Concise 

oxford english dictionnary , tenth edition , revised edited by judy pearsall , 2002 

 p .261.
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 المطمب الثاني: التعريف االصطالحي لممدنيين
 

 .اإلنساني الدولي القانون الفرع األول: تعريف المدني في
 

 .: تعريف المدنيين في المادة الثالثة المشتركة التفاقيات جنيفأوالً 
ـ بتحديد فئات ُْٗٗلقد اىتمت قكاعد القانكف الدكلي السابقة عمى اتفاقيات جنيؼ لعاـ  

الذيف يحؽ ليـ التمتع بحماية قانكف الحرب دكف التعرض لتحديد قانكني لمسكاف  ،المقاتميف
   .0المدنييف

تي المتعمقة بحماية األشخاص المدنييف، كال (ـُْٗٗ)كجاءت اتفاقية حنيؼ الرابعة لعاـ  
اىتمت بتعداد الفئات التي تحمييا االتفاقية دكف أف تيتـ بإيجاد تعريؼ كاضح لمسكاف 

 ىـاألشخاص الذيف تحمييـ  أف المدنييف، كقد نصت المادة الرابعة مف ىذه االتفاقية عمى
كبأم شكؿ كائف في حالة نزاع أك احتبلؿ، تحت  ،أكلئؾ الذيف يجدكف أنفسيـ في لحظة ما

 . 4"أك دكلة احتبلؿ ليسكا مف رعاياىا ،ليسكا مف رعاياه سمطة طرؼ لنزاع

كنظران لعدـ النص عمى تحديد المفيكـ القانكني لفئات السكاف المدنييف، كاف ىناؾ أثر  
كتعرضيـ ألبشع صكر المعاناة كالجرائـ كاإلبادة الجماعية، كقد  ،كبير عمى انتياؾ حقكقيـ

األحمر لبذؿ الجيكد في تطكير قكاعد القانكف الدكلي كاف ذلؾ دافعان بالمجنة الدكلية لمصميب 
قدمت المجنة الدكلية لمصميب لذلؾ  ؛يـك كاضح لمسكاف المدنييفلمحاكلة كضع مف ؛اإلنساني

التي يتكبدىا السكاف المدنيكف في  ،األحمر في مشركع القكاعد المتعمقة بالحد مف األخطار
يقصد بالسكاف المدنييف في القكاعد ك التالي: دنييف عمى النحكقت الحرب تعريفان لمسكاف الم

 يمتكف بصمة إلى الفئات التالية :الراىنة جميع األشخاص الذيف ال 

 أك المكممة ليا. ،أك التنظيمات المساعدة ،أفراد القكات المسمحة - أ
األشخاص الذيف ال ينتمكف لمقكات المشار إلييا في الفقرة السابقة، كلكنيـ   - ب

    .4يشترككف في القتاؿ

                                                           

 .َُٕٗ( مف الئحة الىام المتعمقة باألعراؼ كقكانيف الحرب البرية لعاـ ّ،ِ،ُنظر في ذلؾ المكاد )ا 0 
  ـ.ُْٗٗجنيؼ الرابعة المؤرخة في أغسطس  مف اتفاقية ْنظر في ذلؾ المادة ا2
3

زكريا عزمي، مف نظرية الحرب إلى نظرية النزاع المسمح، رسالة دكتكراه ، جامعة القاىرة، كمية  
 .ِِٔص ،ُٖٕٗالحقكؽ،
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مما قد  ،استخدـ اصطبلح "يشترككف في أعماؿ القتاؿ"بلحظ أف ىذا التعريؼ يك  
يثير الغمكض في كيفية تمييز السكاف المدنييف في بعض الحاالت عف األفراد الذيف 
يتكاجدكف كقتيان في حالة عسكرية، كما أنو قد يؤدم إلى استبعاد المدنييف المرتبطيف بالجيكد 

كما سيؤدم إلى محاكالت  ،ؿ في المصانع كالعمماء مف عداد المدنييفمثؿ العما ة،الحربي
   .0إلدخاؿ بعض األفراد العسكرييف في عداد المدنييف

حكؿ احتراـ حقكؽ  ،كما قدـ األميف العاـ لييئة األمـ المتحدة في تقريره الثاني 
المدنيون ىم  ي:كاف المدنييف عمى النحك التالساإلنساف في النزاعات المسمحة تعريفان لم

األشخاص الذين ال يحممون السالح لصالح أحد طرفي الصراع، وكذلك األشخاص الذين ال 
 ،والتجسس ،التخريب :عن طريق القيام بأعمال مثل ،يعمدون إلى مساندة أحد األطراف

والدعاية كما أضاف أن أي تعريف لمسكان المدنيين يتعين أال ينطوي  ،وأعمال التجنيد
   .4أو الوضع الجغرافي ،يتعمق بالجنسيةعمى تحديد 

دكر الذم يقـك الكالذم يتمثؿ في  ،كقد اقترح بعض الخبراء معيار الكظيفة أك العمؿ 
بو األشخاص، كمدل المشاركة في العمميات العسكرية، كعمى ضكء ىذا المعيار جاءت 

 :ريؼ المدنييف بأنيـبتع (ـُْٗٗ)المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ 
األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية، بمن فييم أفراد القوات المسمحة 

أو  ،الذين ألقوا عنيم أسمحتيم، واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح
أو ألي سبب آخر يعاممون في جميع األحوال معاممة إنسانية، دون تمييز  ،االحتجاز

أو الثروة أو  ،أو الجنس، أو المولد ،يقوم عمى أساس العنصر أو المون، أو الدين ،ضار
   .4أي معيار مماثل آخر

في تحديد تعريؼ  ةنيؼ الرابعجأف القصكر الذم شاب اتفاقية  ونستطيع القول 
لمقكات  ةن جعؿ فرص ىك ماكعدـ التعرض لمتحديد القانكني لمسكاف المدنييف،  ،لممدنييف

، الدكلية كغير الدكلية حاربة باالعتداء عمى حقكؽ ىؤالء المدنييف أثناء النزاعات المسمحةالمت
قكات االحتبلؿ في العدكاف عمى  اي قامت بيتالجرائـ ال ال سيماكاقتراؼ جرائـ عديدة بحقيـ، 

التي  ضد اإلنسانيةكجرائـ  ،الحرب جرائـ كمف ىذه الجرائـ، ـ(َُِْ)قطاع غزة سنة 

                                                           

 .ِِٔزكريا عزمي، مف نظرية الحرب إلى نظرية النزاع المسمح، المرجع السابؽ،ص0
 .ُُٔ، صََِٓدط، اإلنساني، منشأة المعارؼ باإلسكندرية، مصر،  محمد فياد شبللدة، القانكف الدكلي2
 .ـُْٗٗالمشتركة في اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  ّنظر المادة ا4
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كمنطقة  ،كمنطقة التفاح شرؽ مدينة غزة ،، منيا منطقة الشجاعيةعدة مناطؽفي اقترفتيا 
 .خانيكنس منطقة الزنة في محافظةك  كعبساف ،بيت حانكف

 .لممادة الثالثة عشر من البروتوكولين اإلضافيين : تعريف المدنيين وفقاً ثانياً 
 لو ةن النص صراح ـكعد ،المدنييف السكاف لفئات القانكني المفيـك إف صعكبة تحديد 

 ،كالجرائـ، المعاناة صكر ألبشع كتعرضيـ ،ىذه الفئة عمى تمادم انتياكات الكبير األثر
 تطكير سبيؿ في الجيكد لبذؿ األحمر لمصميب الدكلية جنةمدفع ال مما الجماعية، كاإلبادة
 الدكلية المجنة تقدمت لذلؾ المدنييف، لمسكاف كاضح مفيـك لكضع ؛اإلنساني الدكلي القانكف
 بالسكاف كقصدت ـ(،ُٔٓٗ) عاـ المدنييف السكاف بمشركع لتعريؼ األحمر لمصميب
 التنظيمات أك، المسمحة القكات أفراد إلى بصمة يمتكف ال الذيف األشخاص جميع المدنييف
 ،ينتمكف إلى الفئة المشار إلييا سابقان  ال الذيف ليا، ككذلؾ األشخاص المكممة أك ،المساعدة
    .ُفي القتاؿ ترككفيش كلكنيـ

بعض  في المدنييف السكاف تمييز كيفية في الغمكض بعض يثير التعريؼ ىذا لكف 
 استبعاد إلى يؤدم أنو كما عسكرية، حالة في كقتيان  يتكاجدكف الذيف األفراد عف الحاالت

 عداد مف كالعمماء ،المصانع في العماؿ :مثؿ ،الحربي بالمجيكد المدنييف المرتبطيف
 .ِالمدنييف عداد في العسكرييف األفراد بعض إدخاؿ إلى كسيؤدم ،نييفالمد

 (َٓ)كفي تعديبلت كاقتراحات أخرل جاء تعريؼ لمسكاف المدنييف تضمنتو المادة  
، كقد جاءت عمى (ـُٕٕٗ)مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ التفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ 

 النحك التالي:
لى فئة مف فئات األشخاص المشار إلييا في البنكد المدني ىك أم شخص ال ينتمي إ - أ

مف االتفاقية  ،كالسادس مف الفقرة )أ( مف المادة الرابعة ،كالثالث ،كالثاني ،األكؿ
محؽ" البركتكككؿ" م( مف ىذا الّْكالمادة ) ،الخاصة بحماية أسرل الحرب ،الثالثة

ير مدني فإف ذلؾ شخص مدني أـ غالإذا ثار الشؾ حكؿ ما إذا كاف تشير إلى أنو 
 الشخص يعد مدنيان.

 .كافة يندرج في السكاف المدنييف األشخاص المدنييف - ب

                                                           

أحمد أبك الكفا، الفئات المشمكلة بحماية القانكف الدكلي اإلنساني في القانكف الدكلي، المجنة الدكلية 0
.ٓٓ، ص: ََِّلمصميب األحمر، القاىرة، 

2
 .ُّٔ، ص: ََِٓمحمد فياد الشبللدة، القانكف الدكلي اإلنساني، مكتبة دار الفكر، القدس،  
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 كجكد أفراد بينيـ ال يسرم عمييـعند ال ييجرد السكاف المدنيكف مف صفتيـ المدنية  - ت
كجكد أفراد  دتعريؼ السكاف المدنييف، أم أف صفة السكاف المدنييف ال تنتفي عن

 فيما بينيـ.ينطبؽ عمييـ كصؼ المقاتؿ 
كىذه النقطة األخيرة ىي عبارة عف نتيجة منطقية لمتقدـ الذم حصؿ في المفيـك 
 ،القانكني لممقاتؿ ككاجباتو، أم أف مقاتؿ حركات التحرر قد اعترؼ لو بصفة المقاتؿ الدكلي

كأنو غير ممـز إال في حاالت معينة بتمييز نفسو عف السكاف المدنييف، كذلؾ أثناء اشتباكو 
ممقاتؿ المسمح أف يميز نفسو عمى النحك لكال يمكف  ،ىجكـ أك في عممية مسمحةفي 

شريطة أف يحمؿ سبلحو عمنان في مثؿ  ،فإنو يبقى متحفظان بكضعو كمقاتؿكلذلؾ  ،المرغكب
0ىذه المكاقؼ

.  
 ،أصبح ضركريان أنو ال يؤدم ىذا التطكر إلى إىدار الحماية البلزمة لممدنييفك 

تميف بينيـ ال يحـر السكاف المدنييف مف صفتيـ، كىذا ما ينطبؽ عمى فكجكد ىؤالء المقا
4الحماية القانكنية لمسكاف المدنييف الفمسطينييف

.  
ؿ ظنو بالرغـ مف فرض الحماية العامة لمسكاف المدنييف، في إ ونستطيع القول

عاـ ألكؿ لكجكد بعض المقاتميف بينيـ، كذلؾ كفقان لما جاء في البركتكككؿ اإلضافي ا
لممدنييف مف الدكؿ المتحاربة في النزاعات  فعالة نفعان، كحمايةن  جدً يلـ  ذلؾ ، إال أفـ(ُٕٕٗ)

االنتياكات التي قامت بيا قكات االحتبلؿ  أف ير بالذكردالمسمحة الدكلية كغير الدكلية، كالج
حجة بقصؼ المدنييف ب بالعديد منيا ، قامتـ(َُِْ)في قطاع غزة في العدكاف األخير سنة 

 .ّكجكد مقاتميف بينيـ

  :حالة تطبيقية

منزؿ المكاطف محمد عبد الكريـ أبك  -بدكف سابؽ إنذار -قصفت الطائرات الحربية 
 ، الكاقع في محيط مسجد التكبة بمخيـ جباليا، مما أدل لتدمير المنزؿ بشكؿو ان عام (ٓٓ)نجـ 

، كأبنائو ببلؿ ان عام (ٕٗ) كالده المسف عبدالكريـ أبك نجـك  صاحب المنزؿ استشيادك كامؿ، 
حامد عبدالكريـ نجـ  ا، باإلضافة لسيان عام (ُِ)محمد ك  ان،عام(ُٕ)كأحمد  ان،عام (ِٕ)

سنكات، كشيماء كائؿ محمكد قاسـ  (ّ) ، كرغد محمد نجـ المصرمان عام (َّ)المصرم 
                                                           

 .محؽ" البركتكككؿ" األكؿ التفاقيات جنيؼممف ال ّ/ْْانظر في ذلؾ المادة 0
 .ُّٔ محمد فياد شبللدة، القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص2
   . ّْ ، المرجع السابؽ، صالمركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف4
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، مةباإلضافة الثنين من رجال المقاو ، ان عام (َّ)كقاسـ محمد محمكد قاسـ  ان،عام (ُْ)
 سيدات. (ّ)كأطفاؿ  (َُ)مكاطنان، مف بينيـ  (ِِ)كما أصيب جراء القصؼ العشكائي 

( مف ُ/َٓالمدنييف قررت المادة )كانطبلقان مف تأكيد مبدأ الحماية القانكنية لمسكاف 
إذا ثار الشؾ حكؿ ما إذا كاف شخص ما  ( أنوـُٕٕٗ)اإلضافي األكؿ لعاـ  البركتكككؿ

كذلؾ تأكيدان عمى الحماية القانكنية لمسكاف  ،فإف ذلؾ الشخص يعد مدنيان  ،مدنيان أـ غير مدني
 .ُالمدنييف

( أف اصطبلح السكاف المدنييف يشمؿ كافة األشخاص َٓكما قررت المادة )
 ،يف لمعدكالسكاف المدنييف األجانب التابع المدنييف، كمف ثـ فإف ىذا االصطبلح يشمؿ

ككذلؾ السكاف المدنييف المقيميف في األراضي  ،متحاربةكالمقيميف عمى إقميـ إحدل الدكؿ ال
4المحتمة

.  
بأحكاـ  (ـُٕٕٗ)مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ  (ُٓ)كمف ناحية أخرل جاءت المادة 

عاـ اليجمات  كحظرت بكجوو  ،أك األشخاص المدنييف ،ميمة لدعـ حماية السكاف المدنييف
تمؾ األنكاع كىي ر فييا اليجمات عشكائية تي تعتبال ،كحددت الحاالت األساسية ،العشكائية

أك  ،عشكائية، كما حظرت ىجمات الردع ضد السكاف المدنييف التي تعتبر بمثابة ىجماتو 
أك مناطؽ معينة ضد العمميات  ،أك تحركاتيـ في حماية نقاط ،األشخاص المدنييف

أك  ،أك تجنيد ،ةأك تغطي ،كالسيما في محاكلة درء اليجكـ عف األىداؼ العسكرية، العسكرية
 .ّإعاقة العمميات العسكرية

 حالة تطبيقية: 

( مف ُٓكمف االنتياكات الكاضحة فيما يتعمؽ باليجمات العشكائية التي حرمتيا المادة ) 
ما حدث في مدينة بيت حانكف، حيث نفذت القكات الحربية  ـ(ُٕٕٗ)البرتكككؿ األكؿ لعاـ 

 أدت إلى تغيير معالـ المدينة بشكؿو سعة النطاؽ، يات قصؼ جكم كبرم كالدكلة االحتبلؿ عمم
منزالن في المدينة، تـ  (ُُْٓ)كبير، كبمغ عدد المنازؿ المدمرة جراء ىذا اليجكـ العشكائية 

تدميرىا تدميران كامبلن، األمر الذم جعؿ المدنييف مف سكاف المنطقة لـ يتعرفكا عمى منازليـ، 

                                                           

 .ـُٕٕٗمف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ  ُ/َٓالمادة  أنظر ُ
 .ـُٕٕٗمف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ التفاقيات جنيؼ لعاـ  ِ/َٓأنظر في ذلؾ مادة 2
 .ـُٕٕٗمف البركتكككؿ األكؿ لعاـ  ُٓالمادة أنظر  4
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كالبنية األساسية  ،كالطرؽ ،ةكاألعياف المدني ،كشممت ىذه اليجمات المئات مف المرافؽ
 .ُلمخدمات

ف أكدت عمى ضماف أكبر حد مف الحماية القانكنية  ،كمع ذلؾ فإف ىذه المادة كا 
لمسكاف المدنييف نظريان، فإنيا عمميان تتناقض مع ضراكة األسمحة الحديثة كشمكلية تدميرىا، 

دخؿ ضمف تمؾ األنكاع المحظكرة فمف المعمكـ أف أغمب الغازات في الكقت الحاضر ت
 تيـأك إصاب ،كالتي يتكقع منيا أف تسبب خسارة في أركاح المدنييف ،بمكجب المادة المذككرة

إال أف الغمكض الكارد في بعض بنكد ىذه المادة ال يجكز  ،أك أضرار باألعياف المدنية
ىـ بأشد الحاجة لمثؿ ك  ،استغبللو لمتفريط بالكسب الذم حققو كلك نظريان، لمسكاف المدنييف

  .ِكبشكؿ رىيب مف بينيـ ،نظران لتكاثر الضحايا ،ىذه الحماية
)يندرج في السكاف  أكضحت أنو (ـُْٗٗ)مف االتفاقية الرابعة لعاـ  ْ/ِكفي الفقرة 

المدنييف كافة األشخاص المدنييف(، كترتيبان عمى ذلؾ كفقان لنصكص اتفاقية جنيؼ الرابعة، 
 ة الرابعة ىـ عمى النحك التالي:ال تشمميـ حماية االتفاقيفإف األشخاص الذيف 

رعايا الدكلة التي ال تككف مرتبطة بيذه االتفاقية، عممان أف غالبية الدكؿ منضمة إلى  - أ
  .ىذه االتفاقية

فاألصؿ أنيـ ال  ،أىالي الدكؿ المحايدة الذيف يجدكف أنفسيـ في أراضي دكلة محاربة - ب
 ا سمطات االحتبلؿ عمى السكاف المدنييف.يخضعكف لمصبلحيات التي تممكي

 (،ـُْٗٗ)األشخاص المحميكف بأحكاـ اتفاقية جنيؼ األكلى كالثانية كالثالثة لعاـ   - ت
 حيث يخضعكف ألحكاـ ىذه االتفاقيات.

خاليان مف تعريؼ لؤلشخاص  (ـُٕٕٗ)محؽ اإلضافي الثاني لعاـ مكذلؾ جاء ال
محؽ البركتكككؿ متمر قد أقر المادة األكلى في الكالسكاف المدنييف، كيعكد ذلؾ إلى أف المؤ 

  .ّاألكؿ، كالتي أدخمت النزاعات المسمحة غير الدكلية في نطاؽ ىذا البركتكككؿ
ف حماية عامة لمسكاف ككمما ال شؾ فيو، أف مثؿ ىذا التعريؼ، إذا تـ احترامو سيم

الضركرية لمسكاف المدنييف  لتكفير الحماية الدكلية كاؼو  كحده غيرى  هالمدنييف، غير أف إقرار 
كتأكيدىا، كذلؾ في ظؿ انتشار األسمحة الحديثة ذات اآلثار التدميرية الشاممة كاستخداـ 

                                                           

1
 .ْٓسابؽ، صالمركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، المرجع ال 

   .ُْٔ محمد فياد شبللدة، القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص2
   .ُُٔالمرجع السابؽ، ص4
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أسمحة الدمار الشامؿ، كالتي ال تميز بيف المدنييف كغير المدنييف، مما يستدعي اعتماد 
بير خاصة عند لكي تتخذ إجراءات كتدا ،مبادئ كقكاعد قانكنية ممزمة لؤلطراؼ المتحاربة

لضماف سبلمة السكاف المدنييف كحمايتيـ ضد مخاطر تمؾ  ؛القياـ بالعمميات العسكرية
0العمميات

.  
 

 :الفرع الثاني: التمييز بين المقاتمين والمدنيين
 

لما كانت الحرب صراعان بيف القكات المسمحة لمدكؿ المتحاربة، كجب أال تكجو  
الذيف ال يحممكف  ،ربيف مف الطرفيف دكف المدنييفأعماؿ القتاؿ إال ضد األشخاص المحا

كال يسيمكف في األعماؿ الحربية، كيقتضي ىذه التفرقة بيف المقاتميف  ،السبلح في كجو العدك
4كغير المقاتميف مف حيث المعاممة لكؿ فريؽ منيما

.   

ف، حيث يستمـز التفرقة بيف المقاتميف كغير المقاتمي ،كلمكصكؿ إلى حماية أكثر فعالية 
ت الحربية، بينما الذين يكون ليم دور إيجابي ومباشر في العمميايعرؼ المقاتمكف بأنيـ 

ىم الذين ال يشتركون فعاًل في العمميات الحربية كرئيس الدولة، واألطباء غير المقاتمين 
معاممة حسنة،  م(0121)الذين قررت ليم اتفاقية جنيف لعام  ،والصيادلة العسكريين

وليم الحق في المعاممة التي  ،يد العسكري. كما يعّد غير المقاتمين محاربونورجال البر 
 .ّيمقاىا أسرى الحرب

نستعرضيا عدة كلقد أثارت مسألة التفرقة بيف المقاتميف كغير المقاتميف إشكاليات  
 التالي:

 والبروتوكولين اإلضافيين  حول التفرقة بين ،: غموض أحكام اتفاقية جنيف الرابعةأوالً 
 المقاتمين وغير المقاتمين:

كليد المبدأ الشيير الذم قاؿ بو جاف ىك المقاتميف كغير المقاتميف،  فمبدأ التفرقة بي 
كرفض الفقو  ،كليس عبلقة شعب بشعب ،جاؾ رسك مف أف الحرب عبلقة دكلة بدكلة

ء بيف األنجمك أمريكي عممية التسميـ بذلؾ المبدأ، كذىب إلى تقرير حقيقة أف عبلقة العدا

                                                           

   .ُُٔ محمد فياد شبللدة، القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص0
 .ُٖٔ، صُّٗٗ، ُِشأة دار المعارؼ، طعمي صادؽ أبك الييؼ، القانكف الدكلي العاـ، االسكندرية من2
 ّٕٗص ،ُٕٔٗلي اإلنساني، مطبعة النيضة الجديدة، القاىرة،ك محمد حافظ غانـ، مبادئ القانكف الد4
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المقاتميف تمتد أيضان إلى مكاطنييـ المدنييف، مع التسميـ بأف العمؿ يجرم عمى تكفير الحماية 
0ليـ طالما أنيـ ال يسيمكف في العمميات العدائية الدائرة

.     
 :ثانيا: ازدياد عدد المقاتمين

 لقد برزت اليكـ حقيقة أف الحرب ظاىرة اجتماعية بشرية تصيب الشعب بأىكاليا، 
أك عمى المقاتميف دكف  ،بحيث لـ يعد مف الممكف تصكر أف تككف آثارىا قاصرة عمى الدكؿ

سكاىـ مف غير المقاتميف، حيث أصبحت الشعكب أطرافان في الحركب الحديثة، كالسبب في 
  .ِمقاتميف كغير المقاتميف أك غمكضوذلؾ فشؿ مبدأ التفرقة بيف ال

كازدياد  ،كاألخذ بنظاـ التجنيد اإلجبارم ،كحيث أف اتساع نطاؽ الجيكش الحديثة 
اتساع اشتراؾ غير المقاتميف في اإلسياـ في إعداد ما يمـز لتسيير  أدل إلى ،عدد المقاتميف

سكاء عف طريؽ مباشر أك غير مباشر، حتى أصبح النساء كاألطفاؿ  ،عمميات تمؾ الجيكش
العسكرية مف قريب أك مف  كالشيكخ يسيمكف في األعماؿ التي ليس ليا عبلقة بالعمميات

كأعماؿ التمريض، كقد أثر كؿ ىذا في مبدأ  ،كاألسمحة ،بعيد، كالعمؿ في مصانع الذخيرة
ّالتمييز بيف المقاتميف كغير المقاتميف

.  
يمكف غير المقاتميف الذيف يسمف بنمك عدد كاقترف ذلؾ المكقؼ الجديد بالضركرة،  

تسيير الحرب، كبصفة عامة في تقديـ الخدمات كالذخائر البلزمة ل ،في صناعة األسمحة
المتعمقة بالعمميات الحربية، كاتجو التشريع الداخمي في معظـ البمداف إلى غاية كضع جميع 
المكاطنيف في خدمة الحرب سكاء مباشرة أك عف طريؽ غير مباشر، كساىمت النساء 

بمثابة نكع جديد مف كاألطفاؿ في مثؿ تمؾ األنشطة، حتى اعتبر بعض الفقياء، أف ذلؾ 
2اليبة الجماىيرية

.  
 :: تطور أساليب الحرب وتقنياتياثالثاً 

عمى الرغـ مف أف قانكف الحرب العرفي االتفاقي، كاف ينطكم عمى الرغبة في حماية  
( مف الئحة ِٕ) غير المقاتميف، في حدكد ما تسمح بو نظرية الضركرة العسكرية، فإف المادة

                                                           

صبلح الديف عامر، التفرقة بيف المقاتميف كغير المقاتميف، دراسات القانكف الدكلي اإلنساني، دار المستقبؿ 0
 .ٖٗ، صَََِ، ُالعربي، القاىرة، ط

2
 .ٖٗ، صجع السابؽالمر صبلح الديف عامر،  

 .ُٔٓ، صََِٓمحمد الشبللدة، القانكف الدكلي اإلنساني، مكتبة دار الفكر، القدس، 4
  .ٗٗ، صالمرجع السابؽصبلح الديف عامر، 3
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كالتي أكردت  ،كد التي ترد عمى حؽ العدك في قذؼ المدف بالمدفعية، الخاصة بالقيُالىام
 ،كاآلثار التاريخية ،كالعمكـ ،طائفة مف القيكد تتعمؽ بحماية األماكف الخاصة بالعبادة، كالفنكف

كأماكف تجمع الجرحى كالمرضى بقدر اإلمكاف، كبشرط أال تككف مستخدمة  ،كالمستشفيات
 المدنييف مف سكافلـ تكرد أم قيد فييا يتعمؽ بحماية ك ة، في ذات الكقت لؤلغراض الحربي

  .ِفي مكاجية مثؿ ذلؾ القذؼ بالمدفعيةالمدف 
فإف ىناؾ الحؽ في ضرب المدف بالقنابؿ أثناء العمميات البحرية،  ،كمف ناحية أخرل 

بغض النظر عف األضرار التي يمكف أف تمحؽ بغير المقاتميف أك ممكيتيـ الخاصة، كفي 
حصار المدف، فإف قدرة الحماية التي يمكف أف يحصؿ عمييا غير المقاتميف يتضاءؿ  حالة

 إلى حدو كبير، كخاصة إذا ما صحب الحصار ضرب المدينة بالقنابؿ .
كما كاف تطكر كسائؿ الحرب الجكية العامؿ الذم أدل إلى القضاء عمى تمؾ  

تميف، فقد اعتبر الفقو أف مف األمكر التفرقة، كمحك معالـ التفرقة بيف المقاتميف كغير المقا
 ،المشركعة، أف تقكـ الطائرات خارج مسرح العمميات الحربية، بقذؼ مصانع الذخائر

كاألىداؼ األخرل ذات القيمة بالنسبة  ،كالسكؾ الحديدية، كمراكز الصناعة ،سكرجكال
إلى كضع  لبلتصاالت العسكرية أك االستعدادات. كلذلؾ عجز التنظيـ الدكلي عف التكصؿ

مف  تنظيـ قانكني يحكـ الحرب الجكية، بما يمكف أف يحقؽ نكعان مف الحماية لغير المقاتميف
 . ّالمدنييف

كال يكجد شؾ في أف اكتشاؼ األسمحة النككية كالييدركجينية، قد أطاح بكؿ ما تبقى مف  
نو في حالة كقكع أمؿ لممحافظة عمى مبدأ التفرقة بيف المقاتميف كغير المقاتميف، كمثاؿ ذلؾ أ

حرب تستخدـ فييا األسمحة النككية، فإف عدد القتمى في الدقائؽ العشرة األكلى مف الحرب 
التحاد الركسي إلى سبعيف كفي ا ،يصؿ في الكاليات المتحدة األمريكية إلى تسعيف مميكنان 

ْمميكنان 
. 

 
 

                                                           
1
إف ىذه االتفاقية قد كتبت في فترة القانكف التقميدم الذم لـ يحـر الحرب تحريمان مطمقان، كما ىك الحاؿ في  

 اصر.القانكف الدكلي المع

المرجع  صبلح الديف عامر، التفرقة بيف المقاتميف كغير المقاتميف، دراسات القانكف الدكلي اإلنساني،2
  .ٖٗ، ص السابؽ

3
 ..ُٓٓص بللدة، القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ،محمد الش 

 .ُٕٓ، صالمرجع السابؽ3



73 
 

 
 
 

 :: األلغام المضادة لألفرادرابعاً 
 ،يف األسمحة األكثر استخدامان في الحركب التقميديةتعتبر األلغاـ األرضية مف ب  
مف الجيكش منذ زمف، حيث تقدـ خدمات  كأحد أىـ القطع الحربية في ترسانة أمًّ  ،كالحديثة

  عسكرية ىامة لمجيكش بالمقارنة مع التكمفة الضئيمة ليا كسيكلة استخداميا.

   تعريف األلغام األرضية
 صممت لتكضع تحت أك فكؽ أك ،قطع حربيةا عمى أني األلغاـ األرضيةتعرف   

اس شخص ما معيا )األلغاـ اقتراب أك تم بسبب كجكد أك تنفجر ،بالقرب مف األرض
 .ُ(ة لممركباتأك مركبة ما )األلغاـ المضاد ،لؤلفراد( المضادة

أف كرد في المادة الثانية  ـ(ُٕٗٗ)الكارد في اتفاقية أكتاكا ك كفي تعريؼ آخر لؤللغاـ   
أك فكؽ  ،أك تحت رقعة سطحية أخرل ،لتكضع تحت سطح األرض تىصمـ ،ذخيرةـ ىك المغ

أك مس  ،أك قريب منيا ،كتنفجر بفعؿ كجكد شخص أك مركبة عندىا ،أك قرب أم منيا
 .ِأحدىما ليا

كتمعب األلغاـ دكران ىامان في العمميات العسكرية، حيث تشكؿ كسيمة دفاعية فعالة في   
إلى المناطؽ الممغكمة، كما تمحؽ خسائر فادحة في صفكؼ العدك نظران عممية إعاقة العدك 

لطابعيا الفجائي كغير المتكقع عند االنفجار، كما تقدـ بديبلن ىامان يجنب المقاتميف المكاجية 
تكمفة األلغاـ األرضية  في حيف أف، كخسائر عسكرية ىامة لمعد كيحقؽ ،المباشرة مع العدك

مما جعؿ استعماليا شائعان إلى حد كبير،  ،مو مف خدمات عسكريةال تكاد تذكر مع ما تقد
ما بطريق آلية  ةكيتـ زرع األلغاـ بطريقتيف إما بطريقة يدكية مباشرة في حقؿ األلغاـ، كا 

كتسمى باأللغاـ المبثكثة  ،بكاسطة أجيزة مخصصة لذلؾ )طائرة أك صكاريخ مثبلن( ،ميكانيكية
  .ّعف بعد

                                                           

ترجمة أحمد مسعكد، دار العمـ لممبلييف، بيركت، فرانسكاز سكليننة، القامكس العممي لمقانكف اإلنساني، 0
 .َُٔ، صُ، طََِٓ

شريؼ عتمـ، محمد عبدالكاحد، مكسكعة اتفاقية القانكف الدكلي اإلنساني، المجنة الدكلية لمصميب األحمر، 2
 .ْٕٔ-ْٔٔ، صٔ، طََِٓالقاىرة، 

3
 .ْٕٔ، ْٔٔ، صالمرجع السابؽ ،محمد عبدالكاحد شريؼ عتمـ، 
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 :ير التمييزية لأللغام األرضيةاآلثار العشوائية وغ
إف الميزة العسكرية التي تميزىا األلغاـ األرضية بالمقابؿ مع تكمفتيا المالية المتدنية  

تجعؿ منيا بديبلن رخيصان في الحرب، لكف بالمقابؿ فإف إزالة ىذه األلغاـ عممية باىظة 
 قد يكمؼ صنع لغـ كاحد كتأخذ الكثير مف الجيد كالكقت كأحيانان األركاح، فمثبلن  ،كمكمفة

في حيف عممية إزالتو تكمؼ ما بيف ثبلث مئة إلى  ،مضاد لؤلفراد ما بيف ثبلثة كثبلثكف $
  .ُألؼ $

إف األلغاـ األرضية مف بيف أكثر األسمحة فتكان، بحيث يمتد األثر الزمني لؤللغاـ ككذلؾ ف
حاؿ عدـ إزالتيا أك  مف لحظة زرعيا في ان األرضية إلى فترات قد تصؿ إلى خمسكف عام

4تفجيرىا
.  

ضحايا كبالتالي تستمر معاناة المدنييف لعقكد بعد انتياء النزاع المسمح، كيتراكح عدد  
ريح، أم بمعدؿ ف ألؼ ضحية بيف قتيؿ كجيعشر  إلى ةعشر  األلغاـ سنكيان ما بيف خمس

ايا ىـ أرباع الضح ةثبلثأف ف دقيقة، كتشير اإلحصائيات إلى يضحية كاحدة كؿ عشر 
إضافة إلى اآلثار االجتماعية كالنفسية العميقة   ،ّعشر ةثمثيـ أطفاؿ دكف الخامس ،مدنيكف

في ترؾ السكاف المدنييف أجزاء كبيرة مف  كبيرن  فمؤللغاـ دكرن  ،ليا، كليس ىذه فحسب
نت تشكؿ مصدران ىامان لمدخؿ كالغذاء بالنسبة لممدنييف األبرياء، اكالتي ك ،األراضي الخصبة

لى أكطانيـك كنازحيف أك  ،ما تعيؽ األلغاـ المضادة لؤلفراد تنقؿ السكاف المتضرريف مف كا 
كما تحيؿ  ،حيث يعبركف عادةن مسالؾ كعرة قد تككف ممغكمة ،الجئيف إلى مناطؽ األماف

مما  ،ىذه األلغاـ دكف الكصكؿ إلى اإلمدادات كالخدمات اإلنسانية المكجية أساسان لممدنييف
 .ْيـيزيد معانات

يمكننا القكؿ أف األلغاـ المضادة لؤلفراد ىي أسمحة مكجية مباشرة ضد  ،كعميو 
المدنييف، قد يككف ليا آثار عرضية عمى المقاتميف، بعكس ما كاف يجب أف يككف عميو 

                                                           

 .َُٔٔ، صالمرجع السابؽكليننة، فرانسكاز س0
2
رقية عكاشرية، حماية المدنييف كاألعياف المدنية في النزاعات المسمحة غير الدكلية، رسالة دكتكراه، جامعة  

   .ُّٔ،صََُِعيف شمس، القاىرة، 
 .َُٔٔ، صالمرجع السابؽفرانسكاز سكليننة، 4
4
 .ُّٔص ،المرجع السابؽرقية عكاشرية،  
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األمر، كلؤلسباب المذككرة أعبله، تصنؼ األلغاـ األرضية بأنيا أسمحة تمس بمبدأ التمييز 
مما  ،كال يقتصر عمى المقاتميف ،بحيث يككف أثرىا متعديان  ،ر المقاتميفبيف المقاتميف كغي

     .ُيجعميا مف األسمحة العمياء كعشكائية األثر

أنو كبالرغـ مف التركيز الكاضح عمى مبدأ التمييز بيف المقاتميف  نستطيع القولو 
تطبؽ ىذا  لمتحاربة لـكغير المقاتميف الذم جاء في اتفاقية جنيؼ الرابعة، إال أف األطراؼ ا

كضرب ىذا المبدأ  ،حسب رأم الباحث أف ارتكاب مثؿ ىذه الجرائـك المبدأ في المنازعات، 
بعرض الحائط، ما ىك إال نتيجة قصكر في اتفاقية جنيؼ الرابعة في عدـ كضع عقكبة 

  جازرة لمدكؿ التي ترتكب مثؿ ىذه الجرائـ.
 

  :حالة تطبيقية
ت قكات االحتبلؿ منزؿ المكاطف ماجد البطش في حي التفاح يكليك، استيدف ُِبتاريخ 

 وبحاصؿ، باإلضافة إلى لؾ المنز ذطف عدد مف أفراد عائمة البطش في غزة، حيث كاف يق ةبمدين
. حيث كاف الرجاؿ كقت القصؼ (اإلسرائيمي)كا ىربان مف القصؼ أممف لجكعائمتو، العشرات 

ف بإعداد حمكيات القطايؼ، مر، فيما كانت النسكة يقزؿ المجاك كالمن ويؤدكف صبلة التراكيح في
مف  شييدان  (ُٖ)قيصؼ المنزؿ مف قبؿ طائرات حربية دكف سابؽ إنذار، كأسفر ذلؾ عف مقتؿ ك 

منيـ أحدان. كمف  كزكجتو كأكالده السبعة، كلـ ينجى  المستيدؼ ماجد البطش والعائمة، بينيـ صاحب
كذلؾ ساء، بينيفى امرأة حامؿ في شيرىا الثامف، ك بيف مجمكع الشيداء، ستة أطفاؿ كأربعة ن

متفاكتة، كقد أصيب في ىذا االستيداؼ إصابة كصفت  أصيب خمسكف شخصان آخركف بجراحو 
 .2غزةقطاع تيسير البطش مدير عاـ الشرطة الفمسطينية ب ،ةير بالخط

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1
 .ُٕٕٗمف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ  ُٓ، ْٖالمكاد  

2
 .ِّالمركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص 
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 النزاعات المسمحة الثاني: مفيوم المبحث
 مقدمة:

المغة العربية ليعبر عف "نزع الشيئ أم ينزعو نزعا، فيك جاء تعريؼ النزاع في 
ؿ الشيئ عف  منزكع كنزيع، كانتزعو فانتزع: اقتمعو فاقالع انتزع استمب، كنزع، حكى

ف كاف عمى نحك االستبلب إف مصطمح النزاعات المسمحة حديث  ،مكضعو كا 
قبؿ  لـ يكف مكجكدان بمعني آخر أنو  ،النشأة، لـ يذكره فقياء القانكف الدكلي التقميدييف

تخذ تسميات مختمفة، كاختمؼ الفقياء في إيجاد ابؿ  ،بيذه التسميةـ( ُْٗٗ)سنة 
، لذلؾ ال بد مف تخصيص ىذا المبحث لنتعرؼ عمى التعريفات ريؼ ليذه الظاىرةتع

الحديثة في المغة كالفقو كاالصطبلح، عبر مطمبيف المطمب األكؿ كىك التعريؼ 
 .كالمطمب الثاني عف التعريؼ االصطبلحي لمنزاع المسمح المغكم لمنزاع المسمح،

 
 .المسمحة النزاعات مفيوم: الثاني المبحث 

 المسمح. لمنزاع المغكم التعريؼ: األكؿ المطمب

   .المسمح لمنزاع االصطبلحي التعريؼ: الثاني المطمب
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 المسمح لمنزاع المغوي : التعريفاألول المطمب
 

 تعريف النزاع في المغة العربيةالفرع األول: 
 

جاء تعريؼ النزاع في المغة العربية ليعبر عف "نزع الشيئ أم ينزعو نزعا، فيك منزكع كنزيع، 
ف كاف عمى نحك  ؿ الشيئ عف مكضعو كا  كانتزعو فانتزع: اقتمعو فاقالع انتزع استمب، كنزع، حكى

كنزاعا: جاذبو في الخصكمة،  االستبلب، كالنزاعة كالمنزعة : الخصكمة كقد نازعو منازعة
: اختصمكا، بينيـ نزاعة أم خصكمة في الحؽ، فالمعنى المغكم  كالتنازع: التخاصـ، كتنازع القـك
بالتالي يحمؿ معنى الصداـ كالقمع كالخصكمة ما يكحي أف ىذه المعاني تككف في الغالب 

 .0مصحكبة بالقكة كاستعماؿ العنؼ لتسكية األمر
 

 اإلنجميزيةف النزاع في المغة : تعريالثانيالفرع 
 

Conflict: is a serious struggle, or disagreement, prolonged armed 

struggle
2
. 

كيعبر معنى النزاع في المغة اإلنجميزية عف حالة استعماؿ القكة المسمحة أك اختبلؼ في كجية 
 .ّمدالنظر حكؿ مسألة أك مسائؿ معينة أك ىك عبارة عف حالة نزاع طكيؿ األ

الذم يعبر عف لنزاع بالمغة اإلنجميزية بأنو ذلؾ ا John GALTHUNGجكف غالتكنغ كعرفو 
اكية حالة مثمث متساكم األضبلع، ك أطمؽ عمى الزكايا الثبلثة ألضبلعو: زاكية التناقض، ز 

 :ْاإلدراؾ، زاكية السمكؾ
(: الكضع الذم يبمكر عدـ التكافؽ في Contradictionزاكية التناقض ) - أ

 ألىداؼ ك المصالح بيف األطراؼ.ا
(: تشير إلى عممية تصكر المفاىيـ الخاطئة ك Perceptionزاكية اإلدراؾ ) - ب

غير الخاطئة عف أنفسيـ )الرؤية(، ك التصكر الذم يحممو كؿ منيما عف 
 اآلخر.

                                                           

1
 .َُٕ-ُٗٔ .ص ، السابؽ المرجع منظكر، ابف  

2
 Conciste، ِْ، صَُِٓحيدر كير، حماية المدنييف أثناء النزاعات المسمحة، رسالة ماجستير،   

Oxford English Dictionnary, Pop . Cit , P 299.  
3
 .ِْحيدر كير، مرجع سايؽ، ص 

4
 Johan Galtung, Theories of conflict, p 32-35.  
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ية إلى سمكؾ ؤ (: يشير إلى تبمكر التناقض ك الر Behaiviourالسمكؾ ) - ت
استخداـ العنؼ د في شكؿ تيديد أك القير ك لكاقع عادة ما يجسرض اأعمى 

 المسمح )الحرب(.
ويؤكد غالتونغ على ضرورة توفر المكونات الثالث للمثلث في نفس الوقت في حالة النزاع 

أو  الكامل و في حال توفر فقط المكون األول و الثاني دون ظهور سلوكات يتعتبر النزاع كامنا  

 .1هيكلي
لتكنغ عف مفيكـ النزاع بالمغة اإلنجميزية جاء كاشفان لمحاكر ف تعريؼ غاإ نستطيع القولو

 رئيسة مف مفيـك النزاع كجعؿ مف ىذا التعريؼ قاعدة لئلنطبلؽ لتحديد أنكاع النزاعات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

قسـ العمـك السياسية ك العبلقات ، سمسمة محاضرات مقياس تحميؿ النزاعات الدكلية ،إبراىيـ بكلمكاحؿ0
 .جامعة قسنطينة –الدكلية 
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 المسمح االصطالحي لمنزاع الثاني: التعريف المطمب
 

.تعريف النزاع في الفقوالفرع األول:   

ات المسمحة غير الدكلية حديث النشأة، لـ يذكره فقياء القانكف إف مصطمح النزاع
تخذ ابؿ  ،بيذه التسميةـ( ُْٗٗ)قبؿ سنة  بمعني آخر أنو لـ يكف مكجكدان  ،الدكلي التقميدييف

أنيا غير أنيـ اتفقكا عمى  ،تسميات مختمفة، كاختمؼ الفقياء في إيجاد تعريؼ ليذه الظاىرة
كىكذا ظمت النزاعات المسمحة غير الدكلية خارج إطار القانكف  .ُمف المسائؿ الداخمية لمدكلة

تفكؽ في بعض األحياف  ان كمآسي ،دمكية ان الدكلي، مما جعؿ ىذه النزاعات تفرز نتائج
 ـ(ُُٕٗ) عاـ ضحايا الثكرة الركسية مثبلن  النزاعات المسمحة التي تقكـ بيف الدكؿ؛ فكاف
 عاـ دت اسبانيا أيضا في الحرب األىميةيفكؽ ضحايا الحرب العالمية األكلى، كتكب

كلمتخفيؼ  ؛المية األكلى التي لـ تشارؾ فيياالحرب العخسائر أعظـ مف  ان خسائر  ـ(ُّٔٗ)
مف حدة ىذه النزاعات ظيرت نظرية االعتراؼ بالمحاربيف، التي أدخمت النزاع المسمح غير 

كما يكفره مف  ،كف الدكلي آنذاؾفالقان ،كبالتالي .ِفي إطار القانكف الدكلي اإلنسانيالدكلي 
الحرب األىمية  خصكصان  ،غير أف انتشار ىذه الحركب ،حماية لـ ينشغؿ بمثؿ ىذه النزاعات

جعمت القانكف الدكلي ييتـ بيذه الظاىرة مف أجؿ حصرىا، مما أدل إلى ظيكر نظرية 
 ،خميالحرب عمى النزاع المسمح الدااالعتراؼ بالمحاربيف، مما سمح بتطبيؽ قانكف 
كمف آثار  ،أك مف طرؼ دكلة أجنبية ،كاالعتراؼ بالمحاربيف قد يصدر مف الحككمة القائمة

كما يترتب عمييا مف حماية  ّ،ـ(ُِٗٗ)ىذه النظرية كجكب تطبيؽ اتفاقية جنيؼ عاـ 
كاألسمحة  ،كأساليبو ،األسرل مف الطرفيف، كالخضكع لقانكف الىام المتعمؽ بتنظيـ القتاؿ

 .ْالمستخدمة

                                                           

.ُٗلسابؽ، صكلي اإلنساني إجابات عف أسئمتؾ، المرجع االمجنة الدكلية لمصميب األحمر، القانكف الد0
، ِالعربية، القاىرة، ط محمد مصطفى يكنس، مبلمح التطكر في القانكف الدكلي اإلنساني، دار النيضة2

.ُِْ، صُٔٗٗ
 .َْمحمد مصطفى يكنس، المرجع السابؽ، ص: 4

.ُّٓمرجع سابؽ،ص كالكاقع،  بيف النظرية ةالمسمح النزاعات كقانكف اإلنساني الدكلي يازجي، القانكف أمؿ3
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:لفرع الثاني: التصنيف الفقيي لمنزاعا  
 :: النزاع المسمح الدوليأوالً 
 

لقد تبنى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية في معالجتو لمنزاعات المسمحة  
، كبركتكككلييا (ـُْٗٗ)ة التفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ مبلمح الرئيسذات الصبغة الدكلية ال

نزاع المسمح الدكلي يكجد أساسان عندما يحدث صداـ مسمح ، فال(ـُٕٕٗ)اإلضافييف لعاـ 
ثر مف دكلة في إطار النزاع، ىك الذم يضفي عميو الطابع كبيف دكلتيف، كمف ثـ فإف كجكد أ

الدكلي، كتأسيسان عمى ذلؾ فالنزاع المسمح يتمثؿ في الحرب المعمنة، أك أم نزاع مسمح آخر 
يشمؿ ذلؾ النزاعات ك أحد األطراؼ بحالة الحرب، رؼ ا لـ يعتذبيف دكلتيف أك أكثر، كحتى إ

ضد االستعمارية، كاالحتبلؿ األجنبي المسمحة التي تكافح فييا الشعكب ضد السيطرة 
 . 0األنظمة العنصرية في سياؽ ممارسة الشعكب لحقيا في تقرير المصير

 بد استخدـ القكة المسمحة مف قبؿ طرفيف متحاربيف عمى األقؿ، كالكيعرؼ عمى أنو " 
تبدأ عادةن بإعبلف، كتتكقؼ ك  ،ع خارج حدكد أحد الطرفيفقأف يككف أحدىما جيش نظامي، كت

كتنتيي إما باستسبلـ أك باتفاؽ  ،اليدنة كقؼ القتاؿ أك استراتيجية منيا ألسباب ميدانية
  .ِصمح"

ذا ك (،الحرب)ف نكعيف : محدكدة، ككاسعة النطاؽكتتككف النزاعات المسمحة الدكلية م انت كا 
أك مكاف  ،النزاعات المسمحة الدكلية المحدكدة تمثؿ استخدامان لمقكة المسمحة لفترة محدكدة

أما النزاعات المسمحة الدكلية  لتحقيؽ ىدؼ ما، فيي في ذلؾ تتفؽ مع الحرب. ،محدد
امتداد مسرح العمميات عمى نطاؽ كاسع بيف تتميز أساسان باتساع نطاقيا، أم الكاسعة ف

الدكؿ المتحاربة، عممان أف آلية الحرب تستخدـ حتى في النزاعات المحدكدة. الدكلتيف أك 
أك  ،، فيي تتـ بيف الدكؿعدة خصائصبمعنى ذلؾ أف النزاعات المسمحة الدكلية تتميز ك 

أشخاص القانكف الدكلي، كتتضمف استخدامان لمقكة المسمحة، سكاء كانت  فبعبارة أخرل بي
نسبيان، كأخيران  كبيرو  لؾ تتميز باتساع مسرح عممياتيا عمى نطاؽو كلذ  .4برية أك بحرية أك جكية

ييدؼ النزاع المسمح إلى تحقيؽ ىدؼ ما، كإرغاـ دكلة ما عمى الرضكخ لمطالب الدكلة 
                                                           

1
حماية المدنييف في النزاعات المسمحة الدكلية في القانكف الدكلي اإلنساني كالشريعة  ، العبيدم خميؿ  

 .ٖ، صََِٖ ، جامعة سانت كممنتش،رسالة دكتكراه، اإلسبلمية
2
اإلنساني، المجنة الدكلية لمصميب  أمؿ يازجي، المحكمة الجنائية الدكلية كتكسيع نطاؽ القانكف الدكلي 

 .َُِ، صََِْاألحمر، مطبعة الدكاكدم، دمشؽ، 

 .ُُٖ-ُُٔ، صَُٖٗعبدالرحمف اليمداني، األلفاظ الكتابية، الدار العربية لمكتاب، ليبيا،  3
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سعى إلى القياـ بعمؿ أك امتناع عف عمؿ، أك المعتدية، أك احتبلؿ جزء مف أراضييا، أك ال
  .ُالمقاكمة تدمير شككة دكلة معينة أك قدرتيا عمى

  
نص فييا بيذا الشأف  جاءعة بعد كضع اتفاقيات جنيؼ األرب ـ(ُْٗٗ)في عاـ  

تنص ىذه االتفاقية في حالة الحرب المعمنة، أك أم اشتباؾ مسمح آخر ينشب بيف  يقكؿ
طرفيف أك أكثر مف األطراؼ السامية المتعاقدة، حتى لك لـ يعترؼ أحد ما بحالة الحرب، 

في جميع حاالت االحتبلؿ الكمي أك الجزئي إلقميـ أحد األطراؼ السامية  تنطبؽ االتفاقية
ذا لـ تكف أحد دكؿ النزاع طرفان  المتعاقدة، حتى لك لـ يكاجو ىذا االحتبلؿ مقاكمة مسمحة، كا 
 ،في ىذه االتفاقية، فإف دكؿ النزاع األطراؼ تبقى مع ذلؾ ممتزمة بيا في عبلقاتيا المتبادلة

   .4" باالتفاقية إزاء الدكلة المذككرة إذا قبمت ىذه األخيرة أحكاـ االتفاقية كطبقتياكما أنيا تمتـز 

التي غطت بأحكاميا كؿ  ـ(،ُْٗٗ)كلـ يتكقؼ األمر عند اتفاقيات جنيؼ لعاـ  
أنكاع النزاعات المسمحة الدكلية، فقد تـ إضافة نصكص جديدة إلى قكاعد القانكف الدكلي 

القانكف يسرم  ا، تجعؿ مف ىذـ(ُٕٕٗ)اإلضافي األكؿ لعاـ  اإلنساني في البركتكككؿ
كىي النزاعات المسمحة التي تقكدىا  ،بكامؿ قكاعده عمى نكع جديد مف النزاعات المسمحة

كضد  ،حركات التحرر الكطنية ضد االستعمار كالسيطرة األجنبية، كضد االحتبلؿ األجنبي
 األنظمة العنصرية.

خر كيؼ يجرم تنفيذ أحكاـ االتفاقيات التي يكمميا مف آص ف البركتكككؿ في نثـ بيًّ  
جانب األطراؼ المعنية، فبالنسبة إلى الدكؿ التي تكاجو نزاعان مسمحان مف ىذا النكع تمتـز 

ت العبلقة في قتاليا مع حركات التحرر لبركتكككؿ كاالتفاقيات األخرل ذاباحتراـ أحكاـ ىذا ا
4الكطنية

.  
مف  (ِ)فقرة  (ٔٗ)مادة الفي  صَّ ت التحرر الكطنية فقد نى أما بالنسبة إلى حركا 

في  متعاقدو  ساـو  البركتكككؿ األكؿ عمى أنو يجكز لمسمطة الممثمة لشعب مشتبؾ مع طرؼو 
مف البركتكككؿ األكؿ نفسو أف  (ْ)فقرة ال (ُ)مادة المف الطابع المشار إليو في  مسمحو  نزاعو 

                                                           

1
، ِالعربية، القاىرة، ط محمد مصطفى يكنس، مبلمح التطكر في القانكف الدكلي اإلنساني، دار النيضة 

 .ُِٔ، صُٔٗٗ

2
 .ُْٗٗلعاـ  ةالمشتركة في اتفاقيات جنيؼ األربع ِمادة  

3
حماية المدنييف في النزاعات المسمحة الدكلية في القانكف الدكلي اإلنساني كالشريعة  ، العبيدم خميؿ 

 .ٕٖ، صالمرجع السابؽ، اإلسبلمية
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ؽ، كيككف لمثؿ ىذا اإلعبلف آثاره في مكاجية ىذه كىذا الممح ،تتعيد لتطبيؽ االتفاقيات
 ،السمطة حيث تدخؿ االتفاقيات كىذا الممحؽ حيز التنفيذ بالنسبة إلى السمطة المذككرة

كتتحمؿ  ،، كتمارس السمطة المذككرة الحقكؽ ذاتيافكرمًّ  بكصفيا طرفان في النزاع كذلؾ بأثرو 
كالبركتكككؿ  ،في االتفاقيات متعاقدو  ساـو  التي تمنح أك تفرض عمى طرؼو  ،االلتزامات عينيا

أطراؼ النزاع جميعان  متـز ىذه االتفاقيات كالممحؽ البركتكككؿ أكؿكما ياإلضافي األكؿ، 
 .ُعمى حد سكاء

كخاصة مف  ،كتحميؿ المكاد القانكنية ،أنو كمف خبلؿ الدراسة يرى الباحثو  
ؿ )اإلسرائيمي(، عمى قطاع غزة سنة ، أف انتياكات االحتبلـ(ُٕٕٗ)البركتكككؿ األكؿ لعاـ 

عتبر نزاعان دكليان، كذلؾ كقد أدرج في القانكف الدكلي اإلنساني، أف مقاكمة ت، ـ(َُِْ)
كمف  ،كالمقاكمة الشعبية المسمحة ضد دكلة االحتبلؿ، ىي مقاكمة مشركعة ،حركات التحرر

البعض مف ك  ئيمي()االسراحؽ الشعكب التحرر كتقرير المصير، إال أف دكلة االحتبلؿ 
كقد صنفت باألعماؿ اإلرىابية، كىذا  ،المجتمع الدكلي يجـر أعماؿ المقاكمة الفمسطينية

ضد  ع قكاعد القانكف الدكلي اإلنسانياألمر الذم أعطى الشرعية لدكلة االحتبلؿ بانتياؾ جمي
 .           ـَُِْسنة  األخيرة عمى قطاع غزة االنتياكاتالمدنييف العزؿ في 

 :لة تطبيقيةحا
اقتراؼ المزيد مف جرائـ  ـ(َُِْ)ـ اكاصمت قكات االحتبلؿ )اإلسرائيمي(، خبلؿ الع 

كانتياكات الحؽ في الحياة بحؽ المدنييف الفمسطينييف في األراضي الفمسطينية،  ،القتؿ العمد
كقد بمغت ذركة ىذه الجرائـ في منتصؼ العاـ، حيث شيد قطاع غزة عدكانان لـ يسبؽ لو 

كامتد  ـ(،َُِْ) يكليك ٖاإلسرائيمي(، شنتو قكات االحتبلؿ في )ؿ في تاريخ االحتبلؿ مثي
أيدم قكات االحتبلؿ  مجمؿ بمغ عدد الضحايا الفمسطينييف عمىاليكمان، كفي  (َٓ)لمدة 

( طفبلن، ٖٔٓمدنيان، منيـ ) (ُُٗٓان، مف بينيـ )ييد( شَِِٖ) ـ(َُِْ)خبلؿ عاـ 
( طفؿ، ّّْْ( شخصان، بينيـ )ُُِْٕبلؿ العاـ )( امرأة، كما أصيب خِْٗك)
، كمف أبرز ما انتيكتو قكات االحتبلؿ )اإلسرائيمي( في ىذا العدكاف ِ( امرأةُِّٔك)

                                                           
1
انكف الدكلي اإلنساني كالشريعة حماية المدنييف في النزاعات المسمحة الدكلية في الق ، العبيدم خميؿ 

 .ٖٖ، صالمرجع السابؽ، اإلسبلمية
2
 .ُّ، َّالمركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص  
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التي كانت ترتكب بحؽ المدنييف العزؿ كالمشرديف مف منازليـ في مراكز  ،المجازر المتعمدة
 . ُاإليكاء، مثؿ: مركز اإليكاء في مدينة بيت حانكف

 
 :: النزاع المسمح غير الدولينياً ثا
 

غاية األىمية،  مسألة في حىلنزاعات المسمحة غير الدكلية أضإف تحديد مفيكـ ا 
مع طائفة شديدة  أ السيادة، زيادة عمى ذلؾ تداخموبمبد وقكتعم ،مف غمكض نظران لما يكتنفو

الفاصمة بيف التنكع لدرجة يصعب التمييز بينيا، كما أنو ال شؾ في أف غمكض الحدكد 
النزاعات المسمحة غير الدكلية، حالت دكف التكصؿ إلى تمييز تمقائي بيف كبل النزاعيف، 

كىذا ما انعكس عمى  ،الرتباط ىذا األخير إلى أمد غير بعيد بنظرية الحرب التقميدية نتيجةن 
      4.التمييز بيف صكر النزاعات غير الدكلية

ف افتقار النزاعات المسمحة غير ك   الدكلية لضكابط مكضكعية يمكف مف خبلليا ا 
التمييز بينيا كبيف صكرىا المتشابية، نتج عنو تعدد مناىج معالجة مفيكـ النزاعات المسمحة 
غير الدكلية، لذلؾ فقد حاكؿ الفقو الدكلي تحديد مضمكنيا، غير أف تنكع التناكؿ القانكني، 

   .4ر عمى مفيكـ ىذه النزاعاتأثَّ 

سمى بالحركب المدنية في القانكف يما غير الدكلية عمى أنيا  كتعرؼ النزاعات 
التي تطبؽ  ،الدكلي التقميدم، كقد أدرجيا القانكف الدكلي الحديث ضمف النزاعات المسمحة

صت المادة الثانية المشتركة بيف اتفاقيات نفقد . تفاقيات القانكف الدكلي اإلنسانيعمييا ا

                                                           

ي بيت حانكف، شماؿ قطاع غزة، ، أطمقت الدبابات الحربية المتكغمة فَّ:ُْيكليك، حكالي الساعة  ِْبتاريخ  0
دائية المشتركة، التابعة لككالة الغكث الدكلية، كالكاقعة في منطقة قذائؼ تجاه مدرسة بيت حانكف االبت خمس

تسمى قاعة الكاد، كالتي خصصتيا األنركا كمركز إليكاء عشرات النازحيف مف بيكتيـ، مف سكاف المناطؽ 
ة الحدكدية بالمدينة. كقد سقطت القذائؼ المدفعية داخؿ ساحة المدرسة، بينما يتجمع النازحكف في ساحة المدرس

، فيما استشيدت عمى الفكر، بينيـ ستة أطفاؿ كامرأتاف مدنيان  (ُُ)ما أدل إلى استشياد متمييدان إلخبلئيـ، 
مدنيان مف بينيـ  (َُُ)شييد، كأصيب  (ُّ)الحؽ مف المصابيف ليرتفع عدد الشيداء إلى  سيدتاف في كقتو 

مما استدعى  ،كصفت حالتيـ بالخطيرة ان مصاب (ِٓ)، نقمكا لمعبلج، حيث كاف نحك سيدةن  (ُّ)طفبلن  (ٓٓ)
  تحكيميـ إلى مستشفى الشفاء.

 .،صَُِّسعيد محمد، اإلطار القانكني لمعتقمي جكانتنامك، رسالة ماجستير، جامعة كىراف، الجزائر، 2
 .َِؽ،صالمرجع السابسعيد محمد، 4
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و في حالة قياـ نزاع مسمح ليس لو طابع دكلي، يمتـز عمى أن ـ(ُْٗٗ)لعاـ  ةجنيؼ األربع
كؿ طرؼ في النزاع بأف يطبؽ أحكاـ اتفاقيات جنيؼ األربعة، كىك ما نصت عميو الفقرة 

  .ُ(ـُٕٕٗ)األكلى مف المادة األكلى مف البركتكككؿ اإلضافي الثاني لعاـ 
بيؽ القانكف الدكلي كعميو فتصبح النزاعات المسمحة غير الدكلية داخميةن في نطاؽ تط 

 اإلنساني، كتسرم عمييا أحكامو كافة.
فيي تمؾ النزاعات التي تدكر عمى إقميـ أحد األطراؼ السامية بيف  كفي تعريؼ آخر 

كتمارس تحت  ،أك جماعات نظامية مسمحة أخرل ،قكاتو المسمحة كبيف قكات مسمحة منشقة
القياـ بعمميات عسكرية  فيا مف إقميمو مف السيطرة ما يمكنقيادة مسؤكلة عف جزء م

 .تنفيذ ىذا الممحؽ البركتكككؿكتستطيع  ،متكاصمة منسقة
ىذه النزاعات تتـ عادةن داخؿ حدكد إقميـ دكلة ما، مثاؿ ذلؾ: كقكع تمرد أك عصياف  

مسمح لبلنفصاؿ عف السمطة المركزية، أك مطالبة بأمكر معينة يجب تحقيقيا، كتدكر بيف 
 امية لتمؾ الدكلة كبيف قكات مسمحة منشقة، أك جماعات نظامية أخرل،محة النظسالقكات الم

كبالتالي ال يعد نزاعان  ككذلؾ في الثكرة الميبية، َُُِمثمما حدث في الثكرة السكرية عاـ 
كأعماؿ العنؼ العرضية  ،الشغب :مثؿ، كالتكترات الداخمية ،داخميان حاالت االضطرابات

إلى نياية الأك في  ا،تحكؿ أثناء سريانيتمحة الداخمية يمكف أف زاعات المسالنادرة، غير أف الن
 نزاع مسمح دكلي في أحكاؿ عديدة منيا:

 

بالنظر إلى آثاره، كذلؾ إذا انتصر الثكار أك المتمرديف، إذ في ىذه الحالة قد تظير  أواًل:
الحككمة  دكلة جديدة، إذا كاف غرض الثكار االنفصاؿ، أك حككمة جديدة إذا كاف ىدفيـ قمـ

 القائمة فعبلن.
في حالة اعتراؼ الدكؿ األخرل بالمتمرديف كمحاربيف أك ثكار، كبالتالي يصبح النزاع  ثانيًا:

 .نزاع مسمح دكليالمسمح الداخمي 
كىذا التدخؿ سيعمؿ عمى  ،قد تتدخؿ دكلة ثالثة في النزاع المسمح إلى جانب المتمرديف ثالثًا:

بينما يسفر سرياف  ،بالنسبة إلى ىذه القكات ةقيات جنيؼ األربعالمشركة التفا (ِ)إثارة مادة 
النزاع بيف الحككمة كالمتمرديف، أك تطكر النزاع  فالمشتركة ليذه االتفاقية ع (ّ)المادة 

كأعماليـ  ،ف يحممكف جنسيات مختمفةك خمي إلى دكلي، حيث يصبح المتحاربالمسمح الدا
 يكغسبلفيا السابقة.تنسب إلى أكثر مف دكلة، كىك ما حصؿ في 

                                                           

1
 .ُِؽ،صلمعتقمي جكانتنامك، المرجع الساب سعيد محمد، اإلطار القانكني 
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أك منظمة  ،أك يككف تدكيؿ النزاع عائدان إلى تدخؿ قكات منظمة دكلية كاألمـ المتحدة رابعًا:
إقميمية قررت التدخؿ ألسباب إنسانية بإرساؿ قكاتيا الدكلية لحؿ النزاع المسمح الدكلي مع 

ـ القانكف الدكلي كضع الحمكؿ أك تسكية يتـ التفاكض بشأنيا، كيترتب عمى ذلؾ سرياف أحكا
المشتركة  (ّ)مادة الكخاصة أحكاـ  ،اإلنساني الخاصة بالنزاعات المسمحة الداخمية مف جية

   .0كالقكاعد الخاصة بالنزاعات الدكلية ،كىي ذات طابع عرفي ،المقررة التفاقيات جنيؼ
كفي حالة النزاعات المسمحة غير الدكلية، يتمتع بالحماية األشخاص الذيف ال  

في األعماؿ القتالية، كبصفة خاصة األشخاص  رككف، أك الذيف كفكا عف المشاركةيشا
المحركمكف مف حريتيـ، كذلؾ بمقتضى المادة الثالثة المشتركة مف اتفاقيات جنيؼ 

 كبمقتضى البركتكككؿ اإلضافي الثاني.

 :: النزاع المسمح المدّولثالثاً 

إذ  .ِعدائية الداخمية التي تتحكؿ إلى دكليةباألعماؿ ال يتعمؽ مصطمح النزاع المسمح المدكؿ
يحصؿ كؿ منيما عمى  ،يشمؿ مصطمح النزاع المسمح المدكؿ الحرب بيف جناحيف داخمييف

األعماؿ العدائية المباشرة بيف دكلتيف أجنبيتيف تتدخبلف  مختمفة، كما يشمؿ مساندة مف دكلة
الحرب التي تنطكم  ، كما أفالمتعارضةطراؼ األفي نزاع مسمح داخمي لمساندة  عسكريان 

 .ّحككمة قائمة كراسخة تعتبرعمى تدخؿ أجنبي يساند جماعة متمردة 

 ،وىنا ال بد من اإلشارة إلى إمكانية أن يتحول النزاع المسمح الداخمي إلى نزاع مسمح دولي
 من أىميا: ،في حاالت عديدة

ف في ىذه الحالة قد تظير ثاره المترتبة، إذا انتصر الثكار أك المتمرديآالنظر إلى  دعن (ُ
أك إنشاء دكلة  ،دكلة جديدة في حالة إذا كاف اليدؼ مف األصؿ قائـ عمى إزالة الحككمة

 أك مكازية عف الدكلة األـ. ،جديدة بديمة
في حالة حصكؿ المتمرديف عمى االعتراؼ الدكلي يصبح النزاع الداخمي تجاىيـ لو  (ِ

 آثار دكلية.
                                                           

1
       .َِٔ، صََِِأحمد أبك الكفا، القانكف الدكلي اإلنساني، دار النيضة العربية، القاىرة،  

 .2003-12-31بتاريخ  ،مقاؿ850المجمة الدكلية لمصميب األحمر، العدد  ،جيمس ج. ستيكارت  2
3 D. Schindler, “International humanitarian law and internationalized internal 

armed conflicts”, International Review of the Red Cross, No. 230, 1982, p. 255. 



86 
 

المشتركة  (ِ)نب المتمرديف، ىنا يتـ تطبيؽ المادة في حالة تدخؿ طرؼ ثالث إلى جا (ّ
فيتـ تطبيقيا ما داـ  (ّ)بالنسبة إلى ىذه القكات، أما المادة  ةالتفاقيات جنيؼ األربع

تحكؿ إلى نزاع ك ف، أما إذا تطكر النزاع الداخمي بيف الحككمة كالمتمردي النزاع محصكران 
كأعماليـ تنسب إلى أكثر مف  ،ةدكلي يصبح ىنا المتحاربكف يحممكف جنسيات مختمف

 دكلة.
أك منظمة إقميمية  ،قررت قكات منظمة دكلية كاألمـ المتحدة تدكيؿ النزاع، في حاؿ (ْ

 التدخؿ بدافع إنساني بإرساؿ قكاتيا الدكلية لحؿ النزاع كتسكيتو.
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 لفصل الثانيا
 المسمحة أثناء النزاعات حماية المدنيين ضمانات

 
 م(.0121)لعام  الرابعة لحماية المدنيين في اتفاقية جنيف المقررة القواعد ث األول:المبح

 ـ(.ُْٗٗ)لعاـ  اتفاقية جينيؼ الرابعة تطبيؽ األكؿ: نطاؽ المطمب
 ـ(.ُْٗٗ)الثاني: الحماية المقررة في اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  المطمب
وقواعد  م(، 0111)جينيف لعام  ليبروتوكو  في المقررة الحماية الثاني: قواعد المبحث

 .الحماية الخاصة بالنساء واألطفال
 ـ(.1977)جنيؼ  بركتكككلي في الحماية المقررة األكؿ: قكاعد المطمب

 المطمب الثاني: قكاعد الحماية الخاصة بالنساء كاألطفاؿ.
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 لفصل الثانيا
 المسمحة أثناء النزاعات حماية المدنيين ضمانات

 تمييد 

كمبادئو ائصو صفي الفصميف السابقيف مفيكـ القانكف الدكلي اإلنساني كخ تحدثنالقد  
كمصادره، ككذلؾ مفيكـ المدنييف في المغتيف العربية كاإلنجميزية، كمف ناحية فقيية قانكنية، 
كما ذكرنا تعريؼ النزاع مف ناحية لغكية كمف ناحية قانكنية، كذكرنا بعض الحاالت التطبيقية 

 االنتياكات التي اقترفتيا قكات االحتبلؿ )اإلسرائيمي(. لبعض

خصص لضمانات حماية المدنييف أثناء النزاعات المسمحة، مفيك أما ىذا الفصؿ  
لحماية المدنييف في اتفاقية  المقررة القكاعدعف  كذلؾ مف خبلؿ مبحثيف يككف المبحث األكؿ

طمب األكؿ سيتـ الحديث فيو عف مف خبلؿ مطمبيف، الم، ـ(ُْٗٗ)لعاـ  جنيؼ الرابعة
مف حيث الزماف كاألطراؼ كمف حيث ( ـُْٗٗ)نطاؽ تطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 

 ـ(ُْٗٗ)األشخاص، كالمطمب الثاني سيككف لمحماية المقررة في اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 
 إلخ.ككذلؾ إنشاء مناطؽ محيد... ،كاستشفاء ،لمجماعة مف حيث إنشاء مناطؽ أماف

جينيؼ لعاـ  بركتكككلي في المقررة الحماية قكاعد سنناقشالثاني  أما المبحث 
كقكاعد الحماية الخاصة بالنساء كاألطفاؿ، أيضان مف خبلؿ مطمبيف يككف المطمب  ـ(ُٕٕٗ)

 ، كالمطمب الثاني يككف لقكاعدـ(ُٕٕٗ)جنيؼ  بركتكككلي في الحماية المقررة األكؿ لقكاعد
تـ طرح بعض القضايا التطبيقية المتعمقة بالفصؿ كالتي ك ، كاألطفاؿ بالنساء الحماية الخاصة

 . ـ(َُِْ)اقترفتيا قكات االحتبلؿ )اإلسرائيمي(، خبلؿ العدكاف عمى غزة سنة 

 تقسيـ الفصؿ الثاني:

 م(.0121)لعام  الرابعة لحماية المدنيين في اتفاقية جنيف المقررة القواعد المبحث األول:
 ـ(.ُْٗٗ)لعاـ  اتفاقية جينيؼ الرابعة تطبيؽ كؿ: نطاؽاأل المطمب
 ـ(.ُْٗٗ)الثاني: الحماية المقررة في اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  المطمب
وقواعد  م(، 0111)جينيف لعام  بروتوكولي في المقررة الحماية الثاني: قواعد المبحث

 .الحماية الخاصة بالنساء واألطفال
 ـ(.1977)جنيؼ  بركتكككلي في اية المقررةالحم األكؿ: قكاعد المطمب

 المطمب الثاني: قكاعد الحماية الخاصة بالنساء كاألطفاؿ.
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 :المبحث األول
 لحماية المدنيين في اتفاقية جنيف المقررة القواعد 

 م(0121)لعام  الرابعة
 مقدمة:

يذا كاف ال بد مف كضع اتفاقية ب لضمانات حماية المدنييف أثناء النزاعات المسمحة
فجاءت اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف أثناء النزاعات المسمحة متضمنة الخصكص 

عدة مكاد قانكنية كقرارات بشأف ىذه الحماية ككاف في طياتيا نطاؽ تطبيؽ ىذه االتفاقية 
كالحماية المقررة في ىذه االتفاقية فتضمنت ىذه الدراسة مبحثان في ىذا الشأف مككف مف 

ـ(، ُْٗٗ)لعاـ  اتفاقية جينيؼ الرابعة تطبيؽ نطاؽمطمب األكؿ كاف عف مطمبيف ال
 ـ(.ُْٗٗ)الحماية المقررة في اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ كالمطمب الثاني كاف عف 

 
 م(.0121)لعام  الرابعة لحماية المدنيين في اتفاقية جنيف المقررة القواعد المبحث األول:

 ـ(.ُْٗٗ)لعاـ  ية جينيؼ الرابعةاتفاق تطبيؽ األكؿ: نطاؽ المطمب
 ـ(.ُْٗٗ)الثاني: الحماية المقررة في اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  المطمب
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 م(0121)لعام  نيف الرابعةاتفاقية ج تطبيق األول: نطاق المطمب
 

 .من حيث الزمان م( 0121)لعام  نيف الرابعةاتفاقية ج تطبيق األول: نطاق الفرع
 
نيا لحماية المدنييف كقت الحرب، أإذ رابعة بدء أحكاـ ىذه االتفاقية، تفاقية التحدد اال  

كلكف السؤاؿ الذم يرد إلى الذىف: أم الحركب كالمنازعات التي تطبؽ فييا أحكاـ ىذه 
تنطبؽ ىذه االتفاقية في حالتي كىك المادة الثانية االتفاقية؟ كنستمد ىذا مف خبلؿ نص 

أك أكثر مف األطراؼ السامية  ،ينشب بيف طرفيف ،شتباؾ مسمح آخرأك أم ا ،الحرب المعمنة
0المتعاقدة، حتى لك لـ يعترؼ أحدىما بحالة الحرب

.   

أك الكمي إلقميـ أحد األطراؼ  ،تنطبؽ االتفاقية أيضان في جميع حاالت االحتبلؿ الجزئي
 .4يكاجو ىذا االحتبلؿ مقاكمة مسمحةكلك لـ  ىامية المتعاقدة، حتالس
أك النزاع  ،نستخمصو مف نص المادة الثانية أف مجاؿ تطبيؽ االتفاقية ىك حالة الحرب ما

 المسمح، ككذلؾ في حاالت االحتبلؿ.
أك أم  ،أخذت االتفاقية مفيكمان كاسعان إلعماؿ نصكصيا في أية حالة حرب معمنةك   

  .ّسكاء اعترفت األطراؼ بحالة الحرب أـ ال ،اشتباؾ مسمح
فقد بدأ  ،متجربة التي مر بيا المجتمع البشرم أثناء الحرب العالمية الثانيةكفقان لك   

التقميدية فحالة الحرب كفقان لمنظرية ، رب إلى قانكف المنازعات المسمحةاالتجاه مف قانكف الح
لدرجة أنو كاف يرل  ،ان فالحرب ليست عمبلن إيجاب كبذلؾ (،جركسيكس)حالة شكمية كىذه فكرة 

كفقان لممفيكـ القانكني الذم  ،مف الممكف أف تككف قائمة دكف أعماؿ عدائية أف حالة الحرب
كالشكميات كاالىتماـ  ،كاف يغمب عمى كتابات فقياء القانكف الدكلي مف اىتماـ باإلجراءات

2بإعبلف الحرب، كقياـ الحرب، كمتى تعتبر كذلؾ مف كجية نظر قانكنية
ىذه النظرية ىي  .

قانكف الدكلي، فكفقان ليذا المفيكـ فإف قياـ حالة الحرب قانكنان، التي ظمت مسيطرة عمى ال
                                                           

1
كتطبيقيا عمى األراضي  ُْٗٗعبد الرحمف أبك النصر، اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف لعاـ  

 .ُْٗالفمسطينية المحتمة، المرجع السابؽ، ص
2
 .ُْٗ، المرجع السابؽ، صعبد الرحمف أبك النصر 
3
كتطبيقيا عمى  ُْٗٗقبلن عف ،عبد الرحمف أبك النصر، اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف لعاـ ن 

 .ُْٗاألراضي الفمسطينية المحتمة، المرجع السابؽ، ص

  .ّْ،صُصبلح الديف عامر، مقدمة لدراسة قانكف النزاعات المسمحة، دار الفكر العربي، القاىرة، ط3
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حتى كلك لـ يتـ استخداـ القكة المسمحة مف جانب أحد األطراؼ في النزاع، ككذلؾ كعمى 
، كعمى العكس مف ذلؾ يمكف تصكر نشكب حرب عدائيةو  أعماؿو  الرغـ مف عدـ قياـ أمِّ 

 . ُتبار ىذه حالة حرب قائمة قانكنان ؼ دكف اعأعماؿ عدائية الستخداـ القكة بيف األطرا
كذلؾ كفقان لمنظرية  ،في حاالت الحرب المعمنة طبيؽ أحكاـ االتفاقية الرابعةكتـ ت

التقميدية الشكمية، ثـ اتبعت ذلؾ بالنص لمتطبيؽ في حالة أم اشتباؾ مسمح، كذلؾ كفقان 
أك أحدىما  ،فا الحربطر لممفيكـ المكضكعي المادم لمحرب، كذلؾ حتى كلك لـ يعترؼ 

 نزاعو  كفقان لممفيكـ المادم في حالة أمِّ  ،ب ىذه، فتطبؽ االتفاقية عمى حالة الحرببحالة الحر 
ِأك أكثر مف أطرؼ االتفاقية ،بيف طرفيف مسمحو 

.  
 ،تفاقية جنيؼ الرابعةكتجديد ا ،ىيكمةأف يتـ إعادة يجب أنو  ونستطيع القول
أك  ،لتي تنص عمى أف مجاؿ تطبيؽ االتفاقية ىك حالة الحربكا ،كخاصة المادة الثانية منيا

 .أف تتكسع في مجاليا الزمانيك مسمح، ككذلؾ في حاالت االحتبلؿ، النزاع ال
 

 :طرافاألمن حيث  م(0121)لعام  نيف الرابعةاتفاقية ج تطبيق الثاني: نطاق الفرع
 

  :تطبيق االتفاقية في حاالت المنازعات الدولية: أوالً 
أك بالنسبة لتطبيؽ  ،المقصكد بالنزاع المسمح كفقان ألحكاـ االتفاقية ذا كاف ىذاإ  

كدكؿ أخرل غير أطراؼ في  ،االتفاقية، أما األحكاـ المتعمقة بالنزاعات بيف دكؿ أطراؼ
إذا لـ تكف إحدل دكؿ النزاع  أنوفتنص المادة الثانية مف االتفاقية الرابعة عمى  االتفاقية،

االتفاقية، فإف دكؿ النزاع األطراؼ فييا تبقى مع ذلؾ ممتزمة بيا في عبلقاتيا طرفان في ىذه 
المتبادلة، كما أنيا تمتـز باالتفاقية إزاء الدكلة المذككرة إذا قبمت ىذه األخيرة أحكاـ االتفاقية 

 كىما: ،نية فإنيا تفرؽ بيف حالتيفكفقان ألحكاـ المادة الثاك  .ّكطبقتيا
 

 .راف في االتفاقيةق االتفاقية بين الدول األطالحالة األولى: تطب
 
ف االتفاقية تظؿ سارية بيف أطراؼ النزاع المتعاقديف في عبلقتيا المتبادلة، كال يؤثر إ  

أخرل كأطراؼ  عكامؿو  عمى سرياف أحكاـ االتفاقية بيف األطراؼ في عبلقتيا المتبادلة أمُّ 
                                                           

1
كتطبيقيا عمى  ُْٗٗبك النصر، اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف لعاـ نقبلن عف ،عبد الرحمف أ 

 .ُُٓاألراضي الفمسطينية المحتمة، المرجع السابؽ، ص
 .ُُٓ، المرجع السابؽ، صنقبلن عف2
3
 .ُُٓ،صالمرجع السابؽ ،نقبلن عف 
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ا في أحكاـ ىذه االتفاقية، كتسمك ىذه فيما بيني دكؿ المتعاقدة ممتزمةالنزاع اآلخريف، كتظؿ ال
 االتفاقية في ضبط عبلقات الدكؿ المتعاقدة عمى غيرىا مف االتفاقيات الدكلية.

 
 .والدول غير األطراف ،الحالة الثانية: العالقة بين الدول األطراف في االتفاقية

 
الدكؿ غير األطراؼ إزاء  ياإف الدكؿ األطراؼ في االتفاقية تبقى ممتزمة بأحكام  

، كمف ثـ أف تعمف ىذا القبكؿ، كىذا ال يابشرط أف تقبؿ الدكؿ غير األطراؼ أحكام ،فييا
نما اإلعبلف مف جانب الدكلة فييايشترط انضماـ الدكلة إلى االتفاقية لتصبح طرفان مف  ، كا 

ح طرفان مف يعتمد بو، كلكف ىذا اإلعبلف كحده ال يكفي ما داـ أف الدكلة لـ تنضـ، كلـ تصب
ككضعت االتفاقية شرطان آخر كىك تطبيؽ الدكلة ليذه األحكاـ فعبلن عمى أرض  ،االتفاقية
 الكاقع. 

ذا كاف ىذا ىك التفسير الظاىر مف نصكص االتفاقيةك  إال أف المناقشات  ،ا 
كاالقتراحات ذىبت إلى أبعد مف ذلؾ في ىذه الحالة، إذ ترل أف الدكؿ األطراؼ في االتفاقية 

كال يسقط ىذا االلتزاـ إال إذا أعمنت القكة  ،ى ممزمة بأحكاميا في مثؿ ىذه الحاالتتبق
األخرل أنيا غير ممزمة بيذه االتفاقية، أك أنيا أسقطت أحكاـ الحماية الخاصة بيذه 

أحدىما  ،ليما أىميتيما في التكصيات النيائية ،مع األخذ بعيف االعتبار اقتراحييف .ُاالتفاقية
ف كانت لمثؿ كندا  كاآلخر لمثؿ بمجيكا، كقد تـ المزج بينيما لمخركج بالنص النيائي، ىذا كا 

إال أف ركح اتفاقية جنيؼ الرابعة تمـز كافة الدكؿ  ،القكاعد العامة ال تمـز إال الدكؿ المتعاقدة
   .4قدر اإلمكاف، كبيذا تككف اتفاقية جنيؼ قد أسقطت مبدأ المشاركة الجماعية

فإف األمر  ،كعدـ تطبيقيا ،الدكلة عدـ التزاميا بأحكاـ االتفاقية لكف في حاؿ إعبلف
ذلؾ حسبما ك  (،دم ماتنز)ة لمقانكف كفقان لمبدأ يبقى خاضعان في ىذه الحالة لممبادئ العام

انسحاب الدكؿ مف حينما أشارت إلى آثار  ،مف االتفاقية الرابعة (ُٖٓ)نصت عميو المادة 
التي يجب أف تبقى أطراؼ النزاع  ،لو أم أثر عمى االلتزاماتإذ ال يككف بقكليا االتفاقية 

طبقان لمبادئ القانكف الدكلي الناشئة عف األعراؼ الراسخة بيف األمـ المتمدنة  ،ممتزمة بأدائيا
كالقكانيف اإلنسانية، كما يمميو الضمير العاـ، ككذلؾ ما أكده أيضان البركتكككؿ اإلضافي 

 .ّاألكؿ
                                                           

 .ُِٓ، المرجع السابؽ، صنقبلن عف ،عبد الرحمف أبك النصر0
 . ُِٓالنصر، المرجع السابؽ،صعبد الرحمف أبك 2
  .ُِٓ، المرجع السابؽ،صعبد الرحمف أبك النصر4
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   :فاقية في المنازعات غير الدوليةتطبيق االت: ثانياً 
 
كالعديد مف الضحايا  ،كالمزيد مف الكقت ،حتاج إلى الكثير مف الجيديإف األمر   

الحاالت التي ينشأ فييا نزاع مسمح ذم طابع ، ك كاـ خاصة بالمنازعات غير الدكليةإلقرار أح
ة ممتزمة بالحد األدنى غير دكلي في إقميـ إحدل األطراؼ المتعاقدة تظؿ األطراؼ المتناحر 

ة الثالثة المشتركة مف اتفاقيات مف القكاعد اإلنسانية أثناء ىذا الصراع، كقد حاكلت الماد
سكاء الحككمية الرسمية كافة أف تمد نطاؽ تطبيؽ القكاعد اإلنسانية إلى األطراؼ  ،ُنيؼج

 حكاـ .ككذلؾ بإعبلف األطراؼ األخرل بقبكؿ تطبيؽ ىذه األ ،بتطبيؽ ىذه األحكاـ
ف كانت ىذه المادة  سانية عمى تمثؿ انطبلقة في مجاؿ تطبيؽ القكاعد اإلنكا 

كاف ال بد مف اتباعيا بخطكات ك  ،إال أنيا كانت انطبلقة غير كافية ،المنازعات غير الدكلية
م تـ تخصيصو ذكال ـ(ُٕٕٗ)الثاني لعاـ محؽ البركتكككؿ مأخرل، كقد كاف ذلؾ في ال

ة، كاعتبر ىذا البركتكككؿ استكماالن لممادة الثالثة المشتركة مف اتفاقيات لممنازعات غير الدكلي
  .ِـ(ُْٗٗ)جنيؼ لعاـ 
 
 

 :األقاليم المحتمة: ثالثاً 
 

تناكلت الفقرة األكلى مف المادة الثانية مف االتفاقية تطبيؽ االتفاقية في حاالت النزاع 
كخاصة ما أثبتتو  ،ند ىذا الحدالمسمح، كتناكلت ذلؾ تفصيبلن، كلكف األمر قد ال يقؼ ع

خبلؿ الحرب العالمية الثانية فكثيران ما حدثت حاالت احتبلؿ دكف أم اشتباؾ ، األحداث
تنطبؽ االتفاقية أيضان في جميع  أنومسمح، فقد نصت الفقرة الثانية مف المادة الثانية عمى 

عاقدة، حتى إذا لـ يكاجو حاالت االحتبلؿ الجزئي أك الكمي إلقميـ أحد األطراؼ السامية المت
  .ّىذا االحتبلؿ مقاكمة مسمحة

فاالحتبلؿ مرتبط بحماية دكلية لؤلشخاص، كأف يككف اإلقميـ ألحد األطراؼ في 
بر كفقان لمفيكـ ىذه االتفاقية كؿ اقميـ يككف تحت سيطرة ىذه الدكلة سكاء تكيع ،االتفاقية
منيا أـ ال، فبل عبرة لذلؾ في نطاؽ  قميـ جزءان ت األطراؼ األخرل باعتبار ىذا اإلاعترف

                                                           

1
 .ُْٗٗلعاـ  ةالمادة الثالثة المشتركة مف اتفاقيات جنيؼ األربع 

 .ممحؽ "البركتكككؿ" الثانيالمادة األكلى، الفقرة األكلى مف ال2
  .(ة الثانية مف االتفاقية الرابعالفقرة الثانية مف الماد4
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إعماؿ النصكص الخاصة بالحماية لؤلشخاص، كفي حاالت االحتبلؿ يتـ إعماؿ نصكص 
كأحكاـ االتفاقية الرابعة بغض النظر عف مساحة الجزء المحتؿ سكاء كاف احتبلالن كميان أك 

في حماية األفراد  جزئيان، كميما كاف حجـ ىذا الجزء فإنو يتـ إعماؿ نصكص ىذه االتفاقية
  .ُالمدنييف

نما ينظر إلى  كذلؾ ال يعتمد بمسائمة مقاكمة االحتبلؿ سكاء كانت مسمحة أـ ال، كا 
يكاجو ىذا لـ حدكث االحتبلؿ نتيجة لعمؿ عسكرم مف جانب دكلة أخرل، حتى كلك 

   .ِاالحتبلؿ بمقاكمة مسمحة مف أم شكؿ مف األشكاؿ

، االلتزاـ كالتقيد بأحكاـ اتفاقية ةن لمتنازعة قاطبنو يجب عمى الدكؿ اأ ويرى الباحث
جنيؼ الرابعة في حماية المدنييف، سكاءن مكقعة عمى ىذه االتفاقية أك لـ تكقع، كمعمنةن بالتقيد 

ؤكالن عف حماية سإلى أحكاميا في كقت النزاع أك غير معمنة، كأيضان أف يككف االحتبلؿ م
لـ يكف ىذا اإلقميـ مف الدكؿ المكقعة عمى ىذه لك حتى ك  ،المدنييف في اإلقميـ المحتؿ

، سيما كأف الفقرة األكلى مف المادة الثانية نصت بقكليا إذا كاف اإلقميـ مف األطراؼ االتفاقية
يجب عمى المجتمع الدكلي، كالقضاء الدكلي، كمجمس األمف إيقاع عقكبات جازرة  المتعاقدة،

ذا يككف قد تـ تعزيز حماية المدنييف مف كيبلت لمدكؿ التي ال تمتـز بأحكاـ االتفاقية، بي
 النزاعات المسمحة.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

كتطبيقيا عمى األراضي  ُْٗٗعبد الرحمف أبك النصر، اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف لعاـ 0
  .ُٓٓالفمسطينية المحتمة، المرجع السابؽ،ص

 .ُٓٓ، المرجع السابؽ،صعبد الرحمف أبك النصرأ. د. نقبلن عف 2
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 م(0121)الثاني: الحماية المقررة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام  المطمب
 الفرع األول: الحماية الجماعية

لقد أرست اتفاقية جنيؼ الرابعة المبدأ العاـ لحماية السكاف المدنييف، كالذم فرض احتراـ 
ألشخاص المحمييف في جميع األكقات، مف خبلؿ احتراـ أشخاصيـ كشرفيـ كحقكقيـ ا

 جميعيا ضد أعماؿ العنؼ خاصًّ  العائمية، كعقائدىـ الدينية كعاداتيـ، كحمايتيـ بشكؿو 
لحماية السكاف   التيديد، كتتمثؿ أىـ الضمانات التي أكردتيا االتفاقية الرابعةكذلؾ ضد ك 

  المدنييف فيما يأتي:
، كذلؾ ألطراؼ النزاعذلؾ أجازت االتفاقية الرابعة إنشاء مناطق استشفاء وأمان،  -0

بعد نشكب القتاؿ، لكي تسمح بحماية كرعاية الجرحى كالمرضى كالحكامؿ كأميات 
األطفاؿ دكف سف السابعة، كلضماف احتراـ ىذه األماكف الخاصة، أجازت االتفاقية 

أك  ،ميو إلى المجنة الدكلية لمصميب األحمرألطراؼ النزاع أف تعيد ميمة اإلشراؼ ع
 إلى إحدل الدكؿ الحامية، كتتمتع ىذه المناطؽ بالحماية الخاصة. 

في األقاليـ التي يجرم فييا القتاؿ، سكاء قبؿ نشكب  كذلؾ: إنشاء مناطق محّيدة -4
النزاع أك بعده، كتككف محبلن لمعناية بالجرحى كالمرضى مف المقاتميف، كذلؾ لمعناية 

القتالية، كال يقكمكف بأم عمؿ  الذيف ال يشترككف في العمميات ،األشخاص المدنييفب
 طابع عسكرم أثناء إقامتيـ في ىذه المناطؽ. مذ

كالتي تقكـ عمى رعاية المرضى كالجرحى كالعجزة  :حماية المستشفيات المدنية -4
ات في شرط أال تستخدـ ىذه المستشفي ،كالمسنيف مف المدنييف، في جميع األكقات

أغراض أخرل غير األغراض اإلنسانية المقامة مف أجميا، كال يجكز كقؼ ىذه 
الحماية إال إذا استخدمت في القياـ بأعماؿ عسكرية مف شأنيا أف تضر العدك، كال 
يعتبر مف قبيؿ ذلؾ كجكد مرضى أك جرحى مف المقاتميف لتمقي العبلج، أك كجكد 

كلـ تسمـ بعد إلى الجيات  ،يفأسمحة صغيرة أك خفيفة أيخذت مف المصاب
 .ُالمختصة

التي  ،ال يجكز اليجـك عمى كسائؿ النقؿ البرم أك البحرم أك الجكم :وسائل النقل -2
 تستخدـ لنقؿ الجرحى كالمرضى المدنييف.

                                                           
1
، خركجان عمى كاجباتيا اإلنسانية في ال يجكز كقؼ الحماية الكاجبة لممستشفيات المدنية إال إذا استخدمت 

القياـ بأعماؿ تضر العدك، غير أنو ال يجكز كقؼ الحماية عنيا إال بعد تكجيو إنذار ليا يحدد في جميع 
 .( مف اتفاقية جيؼ الرابعةُٗ، المادة )األحكاؿ المناسبة ميمة زمنية معقكلة دكف أف يمتفت إليو
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كمستمزمات العيادات المرسمة إلى  ،السماح بمركر شاحنات األدكية :ت الغوثإمدادا -5
  .ُاءكخصكصان األطفاؿ كالنس ،المدنييف

ألزمت االتفاقية أطراؼ النزاع باتخاذ التدابير الضركرية لحماية  :رعاية األطفال -2
 عشر، كالذيف فقدكا عائبلتيـ بسبب الحرب، كأف ةكرعاية األطفاؿ دكف سف الخامس
شعائر دينيـ في جميع األحكاؿ، كأف تعيد رعايتيـ تككف إعادتيـ كممارستيـ لتعميـ 

  .ِالتقاليد الثقافيةنتمكف إلى ذات إلى أشخاص ي
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .الرابعة مف اتفاقية جنيؼ َٔحتى  ُالمكاد مف 0
أحمد أبك الكفا، القانكف الدكلي اإلنساني كحماية المدنييف في النزاعات المسمحة، كرقة عمؿ مقدمة إلى 2

مة المؤتمرات العممية لجامعة بيركت العربية، المؤتمر العممي السنكم لكمية الحقكؽ، الجزء األكؿ مف مج
 .ُِ، صََِٓبي الحقكقية، كتحديات"، منشكرات الحم القانكف الدكلي اإلنساني "آفاؽ
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 :الثاني المبحث

جنيف لعام  بروتوكولي في المقررة الحماية قواعد 
 وقواعد الحماية الخاصة بالنساء واألطفال م(،0111)

 مقدمة:
ـ مكممة التفاقيات جنيؼ ال سيما الرابعة منيـ ُٕٕٗجاء برركتكككلي جنيؼ لعاـ 

لنزاعات المسمحة كحماية خاصة لؤلطفاؿ كالنساء، كذلؾ كخصصت حماية لممدنييف أثناء ا
لما يمقكه ىذه الفئات المحمية مف انتياكات مف القكات المتنازعة أثناء النزاعات المسمحة، 

التي باستثناء بعض األحكاـ العامة،  قـلـ ت، ـ(ُْٗٗ)إف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  كذلؾ
ضد إساءة استخداـ السمطة مف جانب سمطات  ساءكمف بينيـ األطفاؿ كالن تحمي المدنييف

، العدك أك المحتميف، كال تتضمف تمؾ االتفاقية أم حكـ يتعمؽ باستخداـ األسمحة أك آثارىا
 ليذا كجب عمينا بياف ذلؾ في ىذا المبحث حيث ينقسـ إلى مطمبيف كانت عمى النحك التالي.

 

وقواعد  م(، 0111)جينيف لعام  ليبروتوكو  في المقررة الحماية الثاني: قواعد المبحث
 .الحماية الخاصة بالنساء واألطفال

 ـ(.1977)جنيؼ  بركتكككلي في الحماية المقررة األكؿ: قكاعد المطمب
 المطمب الثاني: قكاعد الحماية الخاصة بالنساء كاألطفاؿ.
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 م(1977)جنيف  بروتوكولي في الحماية المقررة األول: قواعد المطمب
 

 م(.1977)جنيف األول لعام  بروتوكول في الحماية المقررة األول: قواعدالفرع 
 

 :: الحماية العامة لمسكان المدنيينأوالً 
التي باستثناء بعض األحكاـ العامة،  قـلـ ت، ـ(ُْٗٗ)إف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  

، كال تحمي المدنييف ضد إساءة استخداـ السمطة مف جانب سمطات العدك أك المحتميف
ما يتعمؽ تتضمف تمؾ االتفاقية أم حكـ يتعمؽ باستخداـ األسمحة أك آثارىا، كال سيما في

  .ُبالقصؼ الشامؿ بالقنابؿ

ف كىك المعني بمعالجة النزاعات المسمحة  ،كاف الباب الرابع مف البركتكككؿ الثاني كا 
كتكككؿ األكؿ أكثر تفصيبلن غير الدكلية، قد أكرد تنظيمان لحماية السكاف المدنييف، إال أف البر 

بأحكاـ المتعمقة الضكابط التي تضمنيا ىذا البركتكككؿ الممحؽ  سنناقشكشمكالن، كلذا 
   .ِكيعتبر إضافة ليا ةاتفاقيات جنيؼ األربع

تكككؿ األكؿ لعاـ التي كفميا البرك  ،كتتمثؿ أىـ القكاعد العامة لحماية السكاف المدنييف
 فيما يأتي: ـ(،ُٕٕٗ)
 التفرقة بين السكان المدنيين والمقاتمين : ضرورة -0

عمى األطراؼ المتحاربة التمييز بيف السكاف المدنييف كالمقاتميف، كبيف األعياف المدنية 
كذلؾ مف أجؿ تأميف احتراـ كحماية السكاف المدنييف كاألعياف  ،كاألىداؼ العسكرية

بحماية عامة ضد  ككذلؾ يتمتع السكاف المدنيكف كاألشخاص المدنيكف .ّالمدنية
األخطار الناجمة عف العمميات العسكرية، كإلضفاء فعالية عمى ىذه الحماية يجب 

كىي  ،باإلضافة إلى القكاعد الدكلية األخرل القابمة لمتطبيؽ ،مراعاة القكاعد التالية دكمان 
 عمى النحك التالي:

ؼ أك التيديد كتحظر أعماؿ العنال يجكز أف يككف السكاف المدنيكف محبلن لميجكـ،  -
 الرامية أساسان إلى بث الذعر بيف السكاف المدنييف.

                                                           

1
 .ُُسيد ىاشـ، حماية السكاف المدنييف في األراضي المحتمة، المجنة الدكلية لمصميب األحمر، ص 

  .ُِ، صالمرجع السابؽسيد ىاشـ، 2
 .ٕٓ ، مادةُٕٕٗالبركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ 4
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ديف عف مباشرة األعماؿ يتمتع السكاف المدنيكف بالحماية العامة طالما كانكا بعي -
 العدائية. 

 ىي:ك  ،لعشكائيةتحظر اليجمات ا -
 التي ال تكجو إلى أىداؼ عسكرية محددة. - أ

يمكف أف تكجو إلى ىدؼ ال  ،أك كسيمة لمقتاؿ ةتمؾ التي تستخدـ طريق - ب
 عسكرم.

حصر آثارىا عمى النحك   يمكفال ،أك كسيمة لمقتاؿ ةتمؾ التي تستخدـ طريق - ت
كمف ثـ فإف مف شأنيا أف تصيب، في كؿ حالة األىداؼ  ،محؽمم يتطمبو ىذا الذال

 كاألعياف دكف تمييز. ،كاألشخاص المدنييف ،العسكرية
 األشخاص المدنييف. أك ،تحظر ىجمات الردع ضد السكاف المدنييف -
التزاماتيـ القانكنية  خبلؿ ىذه المحظكرات مفأطراؼ النزاع المسمح ال يفي خرؽ  -

حياؿ السكاف المدنييف كاألشخاص المدنييف، كمف الضركرم ترتيبان عمى ىذا عدـ 
أك االستفادة منيـ  ،استخداـ السكاف المدنييف لتغطية تحرؾ قكات أحد أطراؼ النزاع

    .ُكرم في العمميات العسكريةلتحقيؽ مكسب عس
التزام األطراف المتحاربة اتخاذ كافة االحتياطات أثناء اليجوم لتفادي إصابة السكان  -4

 واألشخاص المدنيين واألعيان المدنية.
 حتياطات ضد آثار اليجكـ بما يمي:عمى األطراؼ المتحاربة اتخاذ كافة اال

 ،كاألفراد المدنييف ،كاف المدنييفالسعي جاىدة إلى نقؿ ما تحت سيطرتيا مف الس -
 جاكرة لؤلىداؼ العسكرية.بعيدان عف المناطؽ المكاألعياف 

 أك بالقرب منيا    ،تجنب إقامة أىداؼ عسكرية داخؿ المناطؽ المكتظة بالسكاف -
 ،اتخاذ االحتياطات األخرل البلزمة لحماية ما تحت سيطرتيا مف سكاف مدنييف -

   .4خطار الناجمة عف األعماؿ العسكريةكأعياف مدنية مف األ ،كأفراد
 

السابقة عدـ  (ٖٓكلكف عمى األطراؼ المتحاربة أف تراعي في تطبيؽ نص المادة ) 
كالتي تنص عمى  ـ(،ُْٗٗ)مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  (ْٗ) ص المادةناإلخبلؿ ب

راضي المحتمة أك نفييـ مف األ ،حظر النقؿ الجبرم الجماعي أك الفردم لؤلشخاص المحمييف

                                                           
1
 .ُٓ ، مادةُٕٕٗالبركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ  

 .ٖٓ ، مادةُٕٕٗإلضافي األكؿ لعاـ البركتكككؿ ا ِ
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ر محتمة، أيان كانت أك إلى أراضي أم دكلة أخرل، محتمة أك غي ،إلى أراضي دكلة االحتبلؿ
ذا تطمب ذلؾ أمف السكاف أك أسباب عسكرية قيرية، كيجب إعادة السكاف إدكاعيو، إال 

 التي نقؿ ،المنقكليف عمى ىذا النحك إلى مكاطنيـ بمجرد تكقؼ األعماؿ العدائية في المنطقة
أك تنقؿ جزءان مف سكانيا  ،منيا ىؤالء األشخاص، ككذلؾ ال يجكز لدكلة االحتبلؿ أف ترحؿ

    .ُالمدنييف ؛إلى األراضي التي تحتميا
ىذا كيشترط لتمتع السكاف المدنييف بقكاعد الحماية السابقة عدـ قياميـ بأم دكر مباشر في 

 األعماؿ االنتقامية.
عة، فقد رفضت )إسرائيؿ( االلتزاـ بيا كميان، كبخاصة كبالنسبة التفاقية جنيؼ الراب 

إف بناء المستكطنات في األراضي الفمسطينية حيث (الخاصة بالمناطؽ المحتمة، ْٗدة)الما
كيندرج ضمف األفعاؿ  ،المحتمة يعتبر مخالفان لقكاعد كأحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني

، كطرد ،كترحيؿ ،ت األمـ المتحدة إجبلءكالممارسات المكصكفة بالجرائـ الدكلية، كقد أدان
نكار حقيـ في العكدة ،كاستبداؿ السكاف العرب في المناطؽ المحتمة     .4كا 

 ،ة أحد أطراؼ النزاع المسمح حؽ االحتراـضشخاص المدنيكف الذيف يقعكف في قبيتمتع األك 
عنصر، أك كالحؽ في معاممتيـ معاممة إنسانية، بدكف أم تمييز مجحؼ يقكـ عمى أساس ال

الديف أك الكف أك الجنس أك المغة أك العقيدة أك اآلراء السياسية، أك غيرىا مف اآلراء أك 
االنتماء القكمي أك الجماعي، أك الثركة أك المكلد أك أم كضع آخر أك عمى أساس أية 

في جميعيـ معايير أخرل مماثمة، كيجب عمى كافة األطراؼ احتراـ ىؤالء األشخاص 
، كذلؾ يجب تبميغ الشخص المعتقؿ عف ّكشعائرىـ الدينية ،كمعتقداتيـ ،يـكشرف ،شخصيـ

    أسباب اعتقالو كالمبررات التي أدت إلى ذلؾ.
كفي أم مكاف، أف تمارس أعماؿ العنؼ  ،كقت مف األحكاؿ، كفي أمَّ  حاؿو  ال يجكز بأمًّ ك 

كيحظر  ،العقميةضد األشخاص المدنييف أك العسكرييف أك صحتيـ أك سبلمتيـ البدنية أك 
 تكاب األفعاؿ التالية ضد أم شخص:ار 
 القتؿ . -
 التعذيب بشتى صكره، بدنيان كاف أـ عقميان. -
 العقكبات البدنية . -

                                                           

  .ُْٗٗ( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ ْٗالمادة )0
 .ُٕٕ، صََِٓمحمد الشبللدة، القانكف الدكلي اإلنساني، مكتبة دار الفكر، القدس، 2
   .ُ/ٕٓ، مادةُٕٕٗالبركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ 4
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 التشكيو . -
 ،كالمحطة مف قدره ،خاص المعاممة الميينة لئلنساف كبكجوو  ،انتياؾ الكرامة الشخصية -

 كأية صكرة مف صكر خدش الحياء. ،كاإلكراه عمى الدعارة
 أخذ الرىائف . -
 العقكبات الجماعية . -
     .ُمف األفعاؿ المذككرة سابقان  ب أمًّ التيديد بارتكا -
عف ذنب لـ يقترفو شخصيان، كيجب أف يبمغ أم  محميًّ  ال يجكز معاقبة شخصو  -ّ

شخص يقبض عميو أك يحتجز أك يعتقؿ ألعماؿ تتعمؽ بالنزاع المسمح باألسباب 
لؾ بمغة يفيميا، كيجب إطبلؽ سراح ىؤالء األشخاص كذ ،المبررة التخاذ ىذه التدابير

بمجرد زكاؿ الظركؼ التي بررت القبض عمييـ  حاؿو  كعمى أيةً  ،في أقرب كقت ممكف
   .ِعدا مف قبض عمييـ أك احتجزكا الرتكابيـ جرائـ ،أك احتجازىـ أك اعتقاليـ

في جريمة  عقكبة حياؿ أم شخص تثبت إدانتو ال يجكز إصدار أم حكـ أك تنفيذ أيةً  -ْ
تشكؿ ىيئتيا  ،مرتبطة بالنزاع المسمح إال بناءن عمى حكـ صادر عف محكمة محايدة

كتمتـز بالمبادئ التي تقكـ عمييا اإلجراءات القضائية كالمعترؼ بيا  ،تشكيبلن قانكنيان 
   .ّعمكمان 

يجب حجز النساء المكاتي قيدت حريتيف ألسباب تتعمؽ بالنزاع المسمح في أماكف  -ٓ
ذلؾ ففي ككؿ اإلشراؼ المباشر عمييف إلى نساء، كيككَّ  ،عف أماكف الرجاؿمنفصمة 

 ككحدات عائمية مأكلن  فسر، يجب قدر اإلمكاف أف يكفر ليحالة احتجاز أك اعتقاؿ األ
   .ْكاحد
يتمتع األشخاص الذيف يقبض عمييـ أك يحتجزكف أك يعتقمكف ألسباب تتعمؽ بالنزاع  

أك  ،لسابقة، لحيف إطبلؽ سراحيـ، أك إعادتيـ إلى أكطانيـالمسمح بالحماية كالضمانات ا
    .5حتى بعد انتياء النزاع المسمح نيائيةو  تكطينيـ بصفةو 

                                                           

1
   .ِ/ٕٓ، مادةُٕٕٗالبركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ  

  .ّ/ٕٓ، مادةُٕٕٗالبركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ 2
  .ْ/ٕٓ، مادةُٕٕٗالبركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ 4
4
     (.ِٖاتفاقية جنيؼ الرابعة المادة )  

زكريا عزمي، مف نظرية الحرب إلى نظرية النزاع المسمح، رسالة دكتكراه ، جامعة القاىرة، كمية  5
 .ِّٕ،صُٖٕٗالحقكؽ،
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 قميؿو  سكل عددو  ـ(ُٕٕٗ)مف خبلؿ ما تقدـ، لـ يخصص البركتكككؿ األكؿ لعاـ  
 أف لىتجدر اإلشارة إ كىنامف األحكاـ لحماية المدنييف مف سكء استعماؿ السمطة ضدىـ، 

قد تجاكزت في ذلؾ المادة الثالثة عشر  الضمانات األساسيةبالمعنكنة  (ٕٓ)المادة السابقة 
اتفاقية مصغرة تعدد الحد األدنى مف المعاممة الكاجب مراعاتيا تجاه كىي  ـ(،ُْٗٗ)لعاـ 

كنذكر منيـ عمى  ،كالذيف ال تحمييـ االتفاقيات صراحة ،األشخاص المتضرريف بالحرب
 .كالمرتزقة ،كالجكاسيس ،كالدكؿ التي لـ ترتبط باالتفاقيات ،ثاؿ رعايا الدكؿ المحايدةسبيؿ الم

بتطكير الحماية المكفكلة لممدنييف في كقت  ،كيستيدؼ البركتكككالف استكماؿ االتفاقيات
ليشمؿ أنكاعان جديدة مف النزاعات، كيكفؿ  ؛كتكسيع معايير تطبيؽ القانكف اإلنساني ،الحرب

ؿ األكؿ الكاجب التطبيؽ في النزاعات المسمحة الدكلية بما فييا حركب التحرير البركتككك 
حيف تقتصر  فيالكطني، حماية المدنييف مف آثار األعماؿ الحربية السيما عمميات القصؼ، 

 .0االتفاقيات عمى حمايتيـ مف التعسؼ في استعماؿ السمطة
 

 :حالة تطبيقية
 

بؿ كأفرطت  ،ـ تمتـز بحماية المدنييف الفمسطينييفإف قكات االحتبلؿ )اإلسرائيمي( ل 
، ـ(َُِْ)باالنتياكات الجسيمة بحقيـ، خاصة في الحرب األخيرة عمى قطاع غزة سنة 

كجميع األشخاص  ،كقتؿ لؤلطفاؿ كالنساء ،ضد اإلنسانيةكجرائـ  ،فإنيا ارتكبت جرائـ حرب
سيمة في ىدـ المنازؿ كاألبراج المحمييف في اتفاقية جنيؼ الرابعة، كارتكبت انتياكات ج

كما كاعتقمت العديد مف المكاطنيف بدكف حؽ قانكني، ككانت  السكنية عمى رؤكس ساكنييا،
دنييف التي كانت تمقييا مف الطائرات الحربية، كلـ يسمـ الم ،تيدد المدنييف عبر المنشكرات
 ٕٓكاطف أحمد قديح ، كمف أبرز ىذه االنتياكات، اعتقاؿ الممف حاالت التشكيو كالتعذيب

  .  ِكعدة مكاطنيف آخريف ،عاـ مف بمدية خزاعة

                                                           

 .َُٖ، صالمرجع السابؽمحمد الشبللدة، القانكف الدكلي اإلنساني،  0
طبلؽ النار ككنت في  َُِْيكليك  ُِفي يـك االثنيف 2 حكالي الساعة الخامسة فجران، اشتد القصؼ المدفعي كا 

بلثة بيتي مع عائمتي، ففكجئت باقتحاـ جنكد االحتبلؿ الصييكني لبيتي، كقامكا باحتجازم داخؿ الحماـ لمدة ث
أياـ، كفي اليـك الرابع أخرجكني مف الحماـ كقيدكا يدم لؤلماـ ككضعكا كيس قماش عمى رأسي، كاقتادكني إلى 
الدبابة التي سارت بي حكالي أكثر مف ساعة ثـ أنزلكني في ساحة، كبعد حكالي نصؼ ساعة أمركني بخمع 

ني كألقكني عمى األرض كأنا عدىا أخرجك كب معيمبلبسي كميا كأعطكني أفرىكؿ أزرؽ المكف كقامكا بالتحقيؽ 
كني إلى طبيب كتـ فؾ كمكثت عمييا لمدة خمسة أياـ، كبعد ثبلث أياـ بدأ مكاف القيد في يدم ينزؼ، فأخذ مقيد
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 :قواعد الحماية الخاصة لبعض األعيان المدنية :ثانياً 
المدنيكف ىـ مف ال يدخمكف ضمف تصنيؼ المحاربيف، بينما العيف المدنية ىي ما ال  

 ة مطمؽ تقريبان.يعد ىدفان عسكريان، كحظر اليجكـ عمى السكاف المدنييف كاألعياف المدني
كترتكز فكرة الحماية الخاصة لبعض األىداؼ غير العسكرية، عمى حماية السكاف المدنييف، 
نما يككف اليدؼ األساسي منيا ىك  ذلؾ أف الحماية ال تمنح لتمؾ األىداؼ بصفتيا ىذه، كا 

   . 0ممكف مف الحماية لمسكاف المدنييفتكفير أكبر قدر 
التي  ،بمجمكعة مف النصكص القانكنية ـ(َُٕٗ) ـكقد جاءت قكاعد الىام لعا 

تدعك إلى حماية التراث الثقافي كالطبيعي في زمف الحرب كالنزاعات المسمحة، كفقان لنص 
ـ( َُٕٗ) مف البلئحة المتعمقة بقكانيف كأعراؼ الحرب البرية في الىام لعاـ (ِٕ) المادة

أك في  ،ما يمـز في حالة الحصارينبغي عمى الدكؿ المتحاربة اتخاذ التي تنص عمى أنو 
كاآلثار  ،كاألعماؿ الخيرية ،كالعمكـ ،كالفنكف ،القصؼ لحماية المباني المخصصة لمعبادة

التي يتـ فييا جمع المرضى كالجرحى، شريطة أال تستخدـ  ،كالمكاقع ،كالمستشفيات ،التاريخية
 ىذه األىداؼ في األغراض العسكرية.

تكجيو اليجكـ عمى المستشفيات  ـ(ُْٗٗ)رابعة لعاـ كما حرمت اتفاقية جنيؼ ال 
كالنساء النفاس، كعمى أطراؼ  ،كالعجزة ،كالمرضى ،المدنية المنظمة لتقديـ الرعاية لمجرحى

4النزاع احتراميا كحمايتيا في جميع األكقات
مف االتفاقية الرابعة  (ٕٗ) كفقان لنص المادة . 

كفي األراضي الكاقعة تحت  ،طراؼ المتحاربةاأل أنو عمى عمى كالتي تنص  ـ(ُْٗٗ)لعاـ 
 االحتبلؿ حماية الممكية الخاصة مف المصادرة.

 تت اتفاقية الىام لحماية التراث العالمي، كتضمنعى قَّ كي  ـ(ُْٓٗ)مايك  ُْكفي  
ثـ الكسائؿ المختمفة لحماية  ،االتفاقية شرح البكاعث كاألىداؼ التي عقدت مف أجميا الديباجة

   .ّالمي كقت النزاعات المسمحةالتراث الع

                                                                                                                                                               

يكليك ألقكني خارج معبر بيت حانكف، المركز الفمسطيني لحقكؽ  ِٕبطريقة مختمفة، كفي يـك  القيد كربطو
  . ُٔاإلنساف، المرجع السابؽ، ص

 .ِٔٔمحمد الشبللدة، القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص0
2
 . ُْٗٗمف اتفاقية جنيؼ الرابعة  ُٖالمادة 
صالح محمد بدر الديف، حماية التراث الثقافي كالطبيعي في المعاىدات الدكلية، دار النيضة العربية، 4

 .ّْ، صُٗٗٗالقاىرة، 
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الخاصة بحماية التراث العالمي، في كقت ـ( ُْٓٗ)كقد أرست اتفاقية الىام لعاـ  
كىك التزاـ دكلة االحتبلؿ الحربي باحتراـ قكاعد القانكف  ان،ىام النزاعات المسمحة كالحرب، مبدأن 

الطبيعي، ففي المنطقة الخاضعة الدكلي العاـ، كاالتفاقيات الدكلية فيما يخص التراث الثقافي ك 
لبلحتبلؿ الحربي يجب تخصيص سمطات كطنية إلدارة المناطؽ المحتمة، كعمى سمطات 

كالقكانيف المحمية السارية عمى ىذه المناطؽ، كعمييا تقديـ  ،االحتبلؿ احتراـ العادات كالتقاليد
الة، ماية الخاصة فعٌ لحالمساعدات في حفظ التراث العالمي الثقافي كالطبيعي. كحتى تككف ا

كتتنكع  ،زاماتض االلتزامات تقع عمى عاتؽ أطراؼ النزاع، كتختمؼ تمؾ االلتعفإف ىناؾ ب
تقع عمى الطرؼ الذم يسيطر كيشرؼ عمى ىذه األىداؼ، مسؤكلية ك مف حالة إلى حالة، 

أك في أعماؿ تضر بالخصـ حتى ال يقكـ األخير  ،عدـ استخداميا في األغراض العسكرية
    .0كيكجو ىجماتو ضد ىذه األىداؼ ،لفة كانتياؾ ما يقع عميو مف التزاـمخا

 ككذلؾ أكلى عنايةن  ،كقد أقر البركتكككؿ األكؿ مبدأ الحماية العامة لؤلعياف المدنية
مجمكعات مف األعياف كالمكاد المدنية، نظران لما تمثمو مف أىمية خاصة اللبعض  خاصةن 

راثيـ الحضارم كالثقافي كالركحي، أك بسبب ما يمحؽ المدنييف أك لت ،لحماية السكاف المدنييف
 كىي: ،مف أضرار كأخطار نتيجة مياجمتيا

 أماكف العبادة .ك الحماية الخاصة لؤلعياف الثقافية  -ُ
 التي ال غنى عنيا لبقاء السكاف المدنييف . ،الحماية الخاصة لؤلىداؼ كالمكاد -ِ
 .خطرةن  التي تحكم طاقاتو  ،حماية األشغاؿ كالمنشآت -ّ
 .ِحماية البيئة الطبيعية -ْ

  :حالة تطبيقية

حرمة اليجـك حماية ك بشأف  (ْٔكمادة ) التفاقية جنيؼ الرابعةفي مخالفة كاضحة  
في عدة قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي قصفان مباشران مستشفيات قصفت فإف  المستشفياتعمى 

حافظة الكسطى، ، منيا مستشفى األقصى في المـ(َُِْ)قطاع غزة أثناء عدكاف 
كأيضان مخالفة  كمستشفى أبك يكسؼ النجار في رفح، ،كمستشفى بمسـ في محافظة الشماؿ

لما جاء في البركتكككؿ األكؿ في مبدأ الحماية العامة لؤلعياف المدنية، فإف قكات االحتبلؿ 
أفرطت في االنتياكات التي شنتيا عمى األعياف المدنية، مثؿ: المستشفيات كالمساجد 

                                                           

  .ََْص ،المرجع السابؽإلى نظرية النزاع المسمح، زكريا عزمي، مف نظرية الحرب  0
 .ِٖٔ، صََِٓمحمد الشبللدة، القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، 2
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ككذلؾ  ،ـ(َُٕٗ)( مف قانكف الىام لعاـ ِٕلمدارس كالمنشآت، كما أنيا خالفت المادة )كا
كأفرطت في ضرب  ، كالتي جاءت لحماية التراث العالمي،ـ(ُْٓٗ)اتفاقية الىام لعاـ 

كذلؾ في ىدـ البنية التحتية، ك االقتصاد بشتى مجاالتو، الزراعي كالصناعي كالتجارم، 
ىدـ مف قكات االحتبلؿ  ه االنتياكات ما قامت بواه، كمف أبرز ىذكقطاعات الكيرباء كالمي

    . ُاألبراج السكنية كالمستشفيات كالمساجد كالمدارس

 (.0111)جنيف الثاني لعام  بروتوكول في الحماية المقررة الفرع الثاني: قواعد 

 :: حظر تجويع المدنيينأوالً 

ع يدادات الضركرية لحياتيـ، فتجك ال يجكز حرماف المدنييف مف الحصكؿ عمى اإلم 
 ـ(،ُْٗٗ)ات جنيؼ األربعة لعاـ يالمدنييف كأسمكب لمحرب أمر محظكر يتنافى كاتفاق

، مف البركتكككؿ اإلضافي (َٕك ،ْٓ)خاصة المكاد  (ُٕٕٗ)كبركتكككلييا اإلضافييف لعاـ 
طكيؽ أك مف البركتكككؿ اإلضافي الثاني، كىكذا يحظر فرض الت (ُْ)األكؿ، كالمادة، 

أم نظاـ لمعقكبات االقتصادية بغرض تجكيع السكاف المدنييف، فحظر تجكيع ك الحصار 
أك الحرب أثناء النزاعات المسمحة الدكلية كغير الدكلية، ال  ،السكاف المدنييف ككسيمة لمقتاؿ

يتـ خرقو فقط عندما يؤدم نقص الطعاـ أك الحرماف مف الكصكؿ إلى المكت، كلكف عندما 
مداداتويتعرض ا    .4لسكاف أيضان لمتجكيع نتيجة لمحرماف مف مصادر الطعاـ كا 

 
  :حالة تطبيقية

ف، يكالبركتكككل في مخالفة كاضحة كجسيمة  لجميع المكاد السالفة الذكر كاالتفاقيات
كمنذ أكثر مف عشرة  ،كمسمع المجتمع الدكلي بأسره فإف قكات االحتبلؿ )اإلسرائيمي( ألكبمر 

، كما كشددت ىذا تاريخ الدراسةكحتى  ،عمى قطاع غزة يان قاس ارن سنكات، تفرض حص
، حيث كاف يمنع السفر لممدنييف ال ـ(َُِْ)الحصار أثناء العدكاف عمى قطاع غزة عاـ 

                                                           

 ِّٕدمرت تدميران كميان، ك  ُّْمنشأة مدنية، مف بينيا  ُْٔدمرت القكات الحربية الصييكنية خبلؿ العدكاف 0
مستشفيات كمساجد ككنائس كبنكؾ كمؤسسات أىمية كمدارس ككميات دمرت تدميران جزئيان، كتشمؿ تمؾ المنشآت 

 .ّٖكجامعات كمراكز شرطة كغيرىا، المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص
2
 بشأف القانكف الدكلي القابؿ لمتطبيؽ عمى ُْٗٗلممزيد مف التفاصيؿ راجع، دليؿ ساف ريمكف لعاـ   

 .ّٕٔ-ٓٗٓ، صُٓٗٗ، َّٗالمجمة الدكلية لمصمب األحمر، العدد النزاعات المسمحة في البحر، 
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سيما المرضى منيـ كالمصابيف كالجرحى، كيمنع إدخاؿ البضائع األساسية التي ال غنى 
قافمة شرياف  :مثؿ ،كانت تأتي مف الخارجعنيا لممدنييف، كذلؾ منع أم إمدادات كقكافؿ 

كىك معبر بيت حانكف،  ،كقكافؿ عديدة أخرل، كتـ إغبلؽ المنفذ الكحيد عمى القطاع ،الحياة
 ،عدة المدنييف، األمر الذم أدل إلى ككارث إنسانية ـكما كتـ إغبلؽ معبر رفح البرم أما

    .ُاالقتصادية بشتى مجاالتيا كتدىكر األكضاع ،كمعدؿ البطالة ،منيا ارتفاع نسبة الفقر

 :: حظر ترحيل المدنييناً نيثا
نقؿ األفراد أك األسر أك المجتمعات المحمية، عمى أنو  ؼ النقؿ القسرم لممدنييفعرَّ يي  
أك مؤقت كضد مشيئتيـ، مف البيكت أك األراضي التي يشغمكنيا، دكف إتاحة سبؿ  دائـو  بشكؿو 

 أك إتاحة إمكانية الحصكؿ عمييا، ،غيرىا مف أنكاع الحماية أك ،مناسبة مف الحماية القانكنية
ك العيديف  ،باإلرادة كفقان ألحكاـ القانكف تحدثحاالت اإلخبلء التي  كال ينطبؽ عمى ذلؾ

    .4الدكلييف الخاصيف بحقكؽ اإلنساف"

تحظر أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني عمى األطراؼ المتنازعة، القياـ باإلخبلء ك  
نقؿ القسرم لمسكاف المدنييف أثناء النزاعات المسمحة الدكلية كغير الدكلية، كيأتي ذلؾ كال

تكريسان لقكاعد الحماية المقررة لمسكاف المدنييف بمكجب قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني 
خبلء السكاف المدنييف مف أماكف سكناىـ، فنصت القاعدة رقـ  العرفي، التي تحظر نقؿ كا 

 ى التالي:( عمُِٗ)

                                                           

منع المرضى مف السفر لمعبلج بالخارج: أدل منع مئات المرضى ممف يعانكف أمراضان خطيرة كمستعصية مف 0
، كبعد إدخاؿ ـ(َُِْ)السفر لمعبلج في الخارج خبلؿ سنكات الحصار إلى كفاة العشرات منيـ، كفي عاـ 

 (ُّٖٖ)ركة المرضى بحسب ادعاء االحتبلؿ الصييكني، عرقمت السمطات الصييكنية سفر تسييبلت عمى ح
 (ِٗٓ)مريضان مف مرضى القطاع المحكليف لمعبلج في الخارج، كعزت سمطات االحتبلؿ الصييكني رفض 

ى مريضان تغيير مرافقييـ، كأخرت الردكد عم (َِّ)مريض ألسباب أمنية، فيما طمبت السمطات المحتمة مف 
مريضان بذرائع مختمفة كانتظار  (َُِٔ)مريضان ما اضطرىـ النتظار مكاعيد جديدة، فيما تأخر سفر  (ِّّ)

أك االنتظار لما بعد المقابمة األمنية، المركز الفمسطيني  ،ككجكد الطمب تحت الدراسة ،الرد بعد المقابمة األمنية
 .ُٓلحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص

(عمى الحؽ في السكف المبلئـ، صادر عف المجنة المعنية بالحقكؽ االقتصادية ٕرقـ )التعميؽ العاـ )2
، مكتبة حقكؽ اإلنساف، ُٖٗٗ/ِِ، المرفؽ الرابع مف الكثيقة ُٕٗٗ، ُٕكاالجتماعية كالثقافية، الدكرة 

 .http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/cescr-gc7.htmlجامعة منيسكتيا( 
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، بترحيؿ أك نقؿ السكاف المدنييف قسريان، بصكرة دكليًّ  ال يقكـ األطراؼ في نزاع مسمحو  -ُ
أك ألسباب  ،محتمة، إال إذا قضى أمف المدنييف المعنييفال يضار األآلية أك جزئية، مف 

 قيرية.
 ال يأمر األطراؼ في نزاع مسمح غير دكلي بنزكح السكاف المدنييف، آليان أك جزئيان، -ِ

أك ألسباب عسكرية  ،ألسباب تتعمؽ بالنزاع، إال إذا اقتضى ذلؾ أمف المدنييف المعنييف
 قيرية.

تعد ىذه المدكنة ك ترحيؿ السكاف المدنييف عف أماكف سكناىـ،  (ليبر)كتحظر مدكنة 
ـى  عف الرئيس  كقد صدرتالحرب،  أكؿ مدكنة قانكنية تدرج فييا األعماؿ التي تشكؿ جرائ

، أثناء الحرب األىمية األمريكية، كالتي شكمت ـ(ُّٖٔ)في عاـ  (ماـ لتككلفأبرا)األمريكي 
لـ يعد جائزان أف ينقؿ في، كتؤكد ىذه المدكنة عمى أنو جزءان مف القانكف الدكلي اإلنساني العر 

   .ُالعاديكف بالقكة إلى مناطؽ بعيدةالمكاطنكف 
الحرب عمى حظر ترحيؿ كيؤكد ميثاؽ المحكمة العسكرية الدكلية لمحاكمة مجرمي 

مف األعماؿ التي تشكؿ جريمة  ماكف أخرل، كيعتبر النقؿ القسرمسكاف األراضي المحتمة أل
يشمؿ التعريؼ  أنوحرب دكلية، حيث جاء في المادة السادسة فقرة)ب( مف ميثاؽ المحكمة 

ف منطقة ، كاإلبعاد ضد سكاالسيئة الخاص بجرائـ الحرب ما يمي: القتؿ كالمعاممة اإلنسانية
 .4أك ألم قصد آخرمحتمة أك فييا لمعمؿ بالسخرة 

جبلء السكاف المدنييف عف    كجاءت اتفاقية جنيؼ الرابعة لتؤكد عمى حظر ترحيؿ كا 
 التي نصت عمى أنو (ْٗ)كجب المادة أماكف سكناىـ، في النزاعات المسمحة الدكلية، بم

نفييـ مف األراضي المحتمة إلى  أك ،أك الفردم لؤلشخاص المحمييف ،يحظر النقؿ الجماعي
 أك غير محتمة أيان كانت دكاعيو " ،أك ألم أرض دكلة أخرل محتمة ،أراضي دكلة االحتبلؿ

نص عمى  فقد ،ـ(ُٕٕٗ)أما البركتكككؿ اإلضافي الثاني التفاقيات جنيؼ لعاـ 
بفقرتييا  (ُٕ)دكلية، بمكجب المادة الغير المدنييف في النزاعات المسمحة  حظر نقؿ السكاف

 األكلى كالثانية، كالتي أكدت عمى أنو: 
ال يجكز األمر بترحيؿ السكاف المدنييف، ألسباب تتصؿ بالنزاع، ما لـ يتطمب ذلؾ أمف  -ُ

 أك أسباب عسكرية ممحة. ،السكاف المدنييف المعنييف
                                                           

1
(مف الفصؿ الثامف ُِٗكزكلدبؾ، قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني العرفي، القاعدة رقـ)جكف مارم كلكيز د 

 .كالثبلثكف، تركيج األشخاص النازحكف
 .المادة السادسة مف ميثاؽ المحكمة العسكرية الدكلية في لكرمبكغ 2
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 ُ."عف أراضييـ ألسباب تتصؿ بالنزاع كز إرغاـ السكاف المدنييف عمى النزكحجال ي -ِ
عمى جميع السمطات ة بمكجب المبدأ الخامس عمى أنو لمبادئ التكجيييكأكدت ا

كاألطراؼ الدكلية المعنية احتراـ التزاماتيا بمقتضى القانكف الدكلي، بما في ذلؾ القانكف 
الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، في كافة الظركؼ، كذلؾ لمنع كتجنب 

كأكد المبدأ السادس مف  ،تشريد األشخاص كب أم أكضاع يمكف أف تؤدم إلىنش
المبادئ التكجييية، عمى حماية السكاف المدنييف مف النقؿ التعسفي، إال في الحالة التي 
يقتضي فييا أمف السكاف المدنييف ذلؾ، مؤكدان عمى األحكاـ الكاردة في اتفاقية جنيؼ 

 كالبركتكككؿ اإلضافي الثاني، كالذم نص عمى :  ،الرابعة
أك مف محؿ إقامتو  ،إنساف الحؽ في الحماية مف أف يشرد تعسفيان مف مسكنوكؿ ل - أ

 المعتاد.
يندرج تحت حظر التشرد األحكاؿ التالية : عندما يستخدـ كأداة لمعقكبة   - ب

 الجماعية .
 ال يجكز أف يستمر التشريد مدة أطكؿ مما تقتضيو الظركؼ . - ت

 
  :حالة تطبيقية

خالفت جميع االتفاقيات التي تنص عمى حظر إرغاـ  إف قكات االحتبلؿ )اإلسرائيمي( 
 تركيـ أماكف سكناىـ، فقد جاءت اتفاقية جنيؼ الرابعة بمكجب المادةعمى السكاف المدنييف 

جبلء السكاف المدنييف عف أماكف سكناىـ، كذلؾ خالفت المادة )ظبح (ْٗ) ( ُٕر ترحيؿ كا 
منشكرات كرقية عبر الطائرات  إنيا ألقتحيث ، ـ(ُٕٕٗ)مف البركتكككؿ الثاني لعاـ 

ال سيتـ قصفيا ك  ،سكاف المناطؽ الحدكدية بإخبلء منازليـ عمى الفكر معظـالحربية عمى  ا 
كبذلؾ مكالمات صكتية عبر الجكاؿ كعبر التمفاز،  مف خبلؿعمى رؤكس أصحابيا، ككذلؾ 

نو إحيث ؽ أف تعرضت ليا منذ قياميا، فإف المناطؽ الحدكدية تعرضت النتياكات لـ يسب
ا بالكامؿ، حيث أجبركا عشرات اآلالؼ مف يتـ تدمير مناطؽ سكنية تـ ترحيؿ أىميا من

لككالة الغكث  ةيكاء في المدارس التابعكالذىاب إلى مراكز اإل ،رؾ منازليـالمدنييف عمى ت

                                                           
 .يمف البركتكككؿ اإلضافي الثان ُٕتطبيؽ المجنة الدكلية لمصميب األحمر عمى المادة 0
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كا مف بطش العدك حتى في مراكز لتشغيؿ البلجئيف، عممان أف ىؤالء المدنييف لـ يسمم
 .ُيكاءاإل

 

 :: حظر االعتداء عمى األعيان الضرورية لحياة المدنيينثالثاً 
 ،حماية األعيافبكلية تمـز األطراؼ المتحاربة اتجيت الجيكد الدكلية إلى إقرار نصكص د

 :يعمى النحك التال كالمكاد التي ال غنى عنيا لبقاء السكاف المدنييف

 ئؿ القتاؿ.يحظر المجكء إلى تجكيع السكاف المدنييف ككسيمة مف كسا -ُ
عنيا  ىكالمكاد التي ال غن ،أك تعطيؿ األعياف ،أك نقؿ ،أك تدمير ،يحظر مياجمة -ِ

كالمناطؽ الزراعية التي تنتجيا  ،لبقاء السكاف المدنييف كمثاليا المكاد الغذائية
كأشغاؿ الرم، إذا تحد القصد  تاكشبك ،كمرافؽ مياه الشرب ،المحاصيؿ، كالماشية

لقيمتيا الحيكية ميما كاف سكاف المدنييف أك الخصـ مف ذلؾ في منعيا عف ال
أك غير  ،أك حمميـ عمى الرحيؿ ،تجكيع المدنييف ، كالذم قد يككفعمى ذلؾ الباعث
 ذلؾ .

إذا  ،ال يطبؽ الحظر المنصكص عميو في الفقرة السابقة عمى األشياء المشار إلييا -ّ
 لطرؼ المتخاصـ عمى الكجو التالي:استخدميا ا

 د قكاتو المسمحة فقط.إلعاشة أفرا - أ
 أك في التأييد المباشر العسكرم.  - ب

 ال تككف ىذه األعياف كالمكاد محبلن ليجمات الردع . -ْ
يسمح، مراعاة لممتطمبات الحيكية ألم طرؼ في النزاعات مف أجؿ الدفاع عف  -ٓ

إقميمو الكطني ضد الغزك، بأف يضرب طرؼ النزاع صفحان عف الحظر الكارد في 

                                                           

1
حاالت استيداؼ لمراكز اإليكاء، بما فييا مدارس تابعة لككالة الغكث  (ٖ)كثقت منظمات حقكؽ اإلنساف  

كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف، عممان بأف ىذه المدارس، معركفة لدل قكات االحتبلؿ الصييكني بأنيا 
بلكة عمى ذلؾ قصفت قكات تستخدـ كمراكز إيكاء، حيث سبؽ كأف زكدتيا ككالة الغكث بإحداثياتيا، ع

 االحتبلؿ الصييكني مراكز إيكاء أخرل، كالدكاكيف كالمنازؿ، كمنزؿ رئيس بمدية البريج، الذم كاف يستخدـ

كمركز إيكاء لعشرات النازحيف مف منازليـ، كاستشيد فيو ىك كأفراد عائمتو كعدد مف المدنييف، كفي المجمؿ 
 (ُٖ)مدنيان بينيـ  (ْٗ)استشياد  فعراكز اإليكاء، أك محيطيا يكني لمأسفر استيداؼ قكات االحتبلؿ الصي

امرأة، المركز الفمسطيني  (ِٕ)طفبلن،  (ُْٖ)مدنيان، بينيـ  (َّٖ)نساء، بينما كانت اإلصابات  (ٕ)طفبلن، 
 .ّٔلحقكؽ األنساف، المرجع السابؽ،ص
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نطاؽ مثؿ ذلؾ اإلقميـ الخاضع لسيطرتو إذا أممت ذلؾ ضركرة  الفقرة الثانية في
       ُعسكرية ممحة.

كىكذا جاءت قكاعد بركتكككلي جنيؼ بقكاعد حماية قكية لؤلعياف كالمنشآت البلزمة لبقاء 
السكاف المدنييف عمى قيد الحياة، كقد أحسف النصاف صنعان إذ ذكرا تمؾ األشياء، كالمنشآت 

كليس عمى سبيؿ الحصر، حتى ال يضيقاف مف نطاؽ الحماية الخاصة  عمى سبيؿ المثاؿ
بتمؾ المنشآت كىذه األعياف، كقد ذكر النص أمثمة لبعض ىذه األشياء البلزمة لبقاء السكاف 

كمرافؽ مياه  ،كالماشية ،كالمحاصيؿ ،كالمكاد الغذائية ،المناطؽ الزراعية :المدنييف مثؿ
 ،كالمساكف ،كالمستشفيات ،كالجامعات ،ذلؾ المدارسكشبكاتيا كأشغاؿ الرم كك ،الشرب

   .4كمصانع األدكية ،كالمصانع التي تنتج السمع الغذائية
 

 :حالة تطبيقية

قامت القكات اإلسرائيمية بتدمير العديد مف القطاعات التي ىي مف األشياء البلزمة لبقاء  
كقصؼ األراضي  ،لزراعيةكتجريؼ األراضي ا ،كالماء ،السكاف المدنييف، مثؿ الكيرباء

كالرم كالمصانع، كتدمير لمبنية التحتية، كمف أبرز ما  ،كقتؿ الحيكانات كالمكاشي ،الزراعية
حيث تعرضت مساحات كاسعة مف األراضي  تدمير القطاع الزراعيانتيكتو مف ىذه القطاعات 

كتدمير كبيرة، كذلؾ الزراعية عمى امتداد الحدكد الشرقية كالشمالية لمقطاع إلى عمميات تجريؼ 
ذلؾ إلى تدمير كتجريؼ  لة المحتمة كآلياتو العسكرية، كأدخبلؿ التكغؿ البرم لمقكات الحربي

متر مربع منيا، كما طالت عممية التدمير كالتجريؼ العشرات مف الدفيئات  (َُُُْٖٖٔ)
 ،عيةشبكات الرم الزراك غرؼ كمخازف األدكات كالمعدات الزراعية، ك الزراعية المنتجة، 

طاؿ ىذا التدمير القطاع الزراعي قد كبعض اآلبار التي تركم تمؾ األراضي، ك  ،كمكتكرات المياه
فقد بشقيو الحيكاني كالنباتي، كقطاع الصيد البحرم، ككفقان لتقديرات كزارة الزراعة الفمسطينية، 

 (َّٓ)مميكف $، منيا  (َٓٓ)بالقطاع الزراعي  تقيمة األضرار كالخسائر التي لحق بمغت
كتدمير  ،مميكف $ خسائر مباشرة، كقد نجمت ىذه الخسائر عف تجريؼ األراضي الزراعية

                                                           

1
 .ُٕٕٗمف البركتكككؿ األكؿ لعاـ  ْٓ المادة 
حماية السكاف المدنييف كاألعياف المدنية إباف النزاعات المسمحة، دار النيضة  أبك الخير أحمد عطية،2

    .ُّٓ، صُٖٗٗالعربية، القاىرة، 
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كمرافئ  ،كمزارع الدكاجف ،كتدمير المزارع الحيكانية ،كىدـ البيكت الببلستيكية ،شبكات الرم
 .ُمميكف $ (ََِ)كقكارب الصيد البحرم، فيما قدرت الخسائر غير المباشرة بنحك  ،الصياديف

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .ٕٖالمركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص 
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 واألطفال بالنساء الحماية الخاصة الثاني: قواعد المطمب
 

 .الفرع األول: الحماية القانونية  لمنساء أثناء النزاعات المسمحة
 :: النساء كمدنيين أثناء النزاعات المسمحة الدوليةأوالً 

عندما منساء بتقرير حماية خاصة ل ـ( ُٕٕٗ)جاء البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ  
 فيو ما يأتي: (ٕٔ) قررت المادة

 :حماية النساء
يجب أف تككف النساء مكضع احتراـ خاص، كأف يتمتعف بالحماية، كالسيما ضد  -ُ

 االغتصاب كاإلكراه عمى الدعارة، كضد أم صكرة أخرل مف صكر خدش الحياء.
يعتمدف  كأميات صغار األطفاؿ، المكاتي ،األحماؿ ألكالت تعطى األكلكية القصكل -ِ

أك المعتقبلت ألسباب تتعمؽ  ،أك المحتجزات ،عمييف أطفاليف، المقبكض عمييف
 بالنزاع المسمح .

تحاكؿ أطراؼ النزاع المسمح أف تتجنب بقدر المستطاع، إصدار حكـ باإلعداـ عمى  -ّ
المكاتي يعتمدف عمييف أطفاليف، بسبب  ،أك أميات صغار األطفاؿ ،أكالت األحماؿ
 نزاع المسمح، كال يجكز أف ينفذ حكـ اإلعداـ عمى مثؿ ىذه النسكة .جريمة تتعمؽ بال

لتقرير حماية خاصة  ـ(؛ُٕٕٗ)مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ  (ٕٔ)كما جاءت المادة 
تحتجز النساء المكاتي قيدت حريتيف ألسباب تتعمؽ كالتي تنص عمى أنو بالنساء 

كيككؿ اإلشراؼ المباشر  ،بالنزاع المسمح في أماكف منفصمة عف أماكف الرجاؿ
ككحدات عائمية مأكل  فقدر اإلمكاف أف يكفر لي كما كيجبعمييف إلى نساء، 

    .ُكاحد"
 :: النساء كمدنيين أثناء النزاعات المسمحة غير الدوليةثانياً 

بأحكاـ حماية  ـ(ُٕٕٗ)مف البركتكككؿ الثاني لعاـ  (ِ)فقرة  (ْ)جاءت المادة  
ة نيالشخصية كبكجو خاص المعاممة المي ةانتياؾ الكرام كحظرت ،د متفرقةالنساء في مكا

ككؿ ما مف شأنو خدش  ،كاالغتصاب كاإلكراه عمى الدعارة ،اإلنساف ركالمحطة مف قد
 :أنوقيدت حريتيـ " لتنص عمى  األشخاص الذيفالمتعمقة ب (ٓ)كجاءت المادة ، الحياء

 ،إلشراؼ المباشر عمييف إلى نساءكيككؿ ا ،تحتجز النساء في أماكف منفصمة عف الرجاؿ
 األسر الكاحدة فييـ يقيمكف معان  كيستثنى مف ذلؾ رجاؿ كنساء

                                                           
 .ُٗ، األمـ المتحدة ،صُّحقكؽ اإلنساف، القانكف الدكلي اإلنساني، صحيفة كقائع رقـ0
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أنو  )المحكمات الجنائية( عمى م(0111)م من البروتوكول الثاني لعا (2)ونصت المادة 
عشر كقت ارتكاب  ةال يجكز أف يصدر حكـ باإلعداـ عمى األشخاص الذيف ىـ دكف الثامن

 .ت األحماؿ أك أميات صغار األطفاؿال يجكز تنفيذ عقكبة اإلعداـ عمى أكالكما  ،الجريمة
، شرعت المجنة الدكلية لمصميب األحمر في تنفيذ  ـ(َََِ)كابتداءن مف كانكف الثاني لعاـ 

لضماف التعريؼ بأحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني الخاصة بحماية  ؛مشركع يمتد ألربع سنكات
الجنسي ضدىف مف جانب المتحاربيف، كينص ىذا المشركع عمى النساء، كتحريـ العنؼ 

في مساعدتيف كحمايتيف، كىك المشركع الذم  جميعيا ضماف إسياـ أنشطة المجنة الدكلية
في كؿ بمد، إضافة إلى معاكنة المسؤكليف كافة يحتاج لتحقيؽ ىدفو إلى دعـ فئات المجتمع 

   .0نسانية كأمنان لمجميعكصناع القرار، مف أجؿ الكصكؿ إلى عالـ أكثر إ
كبناءن عمى ما تقدـ، فإف األحكاـ السابقة التي كردت في اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  

جاءت بنصكص قانكنية تكفر الحماية  ـ(ُٕٕٗ)كبركتكككلييا اإلضافييف لعاـ  ـ(،ُْٗٗ)
 القانكنية لمنساء كاألطفاؿ.

بجديد فيما يتعمؽ بحماية النساء  تأتً لـ  ـ(،ُٕٕٗ)إف أحكاـ البركتكككليف لعاـ ك 
بشكؿ عاـ، حيث إنيا استمرت عمى تركيز االىتماـ بالنساء الحكامؿ كأميات صغار 

مف البركتكككؿ األكؿ ( ٕٔ)محماية مف العنؼ الجنسي، تتضمف المادة لبالنسبة ك األطفاؿ، 
غـ أف مثؿ ىذا يحمي النساء مف االغتصاب عمى كجو التحديد، ر  ،حكمان ميمان ذا داللة عامة

ة جسيمة، كعبلكةن عمى ذلؾ فإف المشكبلت المحددة األخرل فالفعؿ لـ يعتبر أنو يمثؿ مخال
ككذلؾ  ،يا النساء في فترة النزاع المسمح لـ يعترؼ بيا في األعماؿ التحضيريةيالتي تجاب

غة في اإلحكاـ الختامية ليذيف الصكيف الجديديف، ككذلؾ فإف النساء يتعرضف ألخطار بال
ف العنؼ القائـ عمى  ،في أكضاع النزاع المسمح كيحتجف حماية خاصة كاىتمامان بكضعيف، كا 

كيضر عمى نطاؽ كاسع  ،الجنس، مثؿ االعتداء الجنسي كاالغتصاب يستخدـ ككسيمة حرب
بحقكؽ كحريات النساء كالفتيات، كبالتالي يحظر القانكف الدكلي اإلنساني ارتكاب أفعاؿ 

 ،، كمف ىذه األفعاؿ: االغتصابيـجميع كضد األشخاص يا،جميع معينة في األكقات
ساءة المعاممة، لذا تقع عمى عاتؽ المجتمع الدكلي ،كالتعذيب كالدكؿ مسؤكلية منع ارتكاب  ،كا 

ىذه األفعاؿ ضد النساء كالفتيات، كما تتحمؿ الدكؿ مسؤكلية مبلحقة كمعاقبة المجرميف 
 .ِانيةالذيف يقترفكف ىذه الجرائـ ضد اإلنس

                                                           
  .ٕٔ، المجنة الدكلية لمصميب األحمر، صََِِ،  َِ، مجمة اإلنساني، العددالنساء كالحرب0
 .ُٖٔ، صََِٓمحمد الشبللدة، القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، 2
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   :حالة تطبيقية
كبشكؿ كبير عمى المدنييف في عدكاف  ،إف قكات االحتبلؿ )اإلسرائيمي( ركزت 

، كىي فئة كافة محمية مف القكانيف كاألعراؼكمف بيف ىؤالء المدنييف الفئة ال (،َُِْ)
ككذلؾ المادة ـ(، ُٕٕٗ)( مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ ٕٔنيا خالؼ المادة )إالنساء، حيث 

نيا اعتدت عمى النساء بشتى االعتداءات، كأكؿ إ( مف البركتكككؿ الثاني، حيث ِ) ( فقرةْ)
كقتؿ النساء  ،كالتشكيو ،كالتعذيب ،بارد، ككذلؾ األسر ىذه االعتداءات القتؿ العمد بدـو 

قتمت قكات االحتبلؿ الصييكني حيث ، الحكامؿ المحمييف بمكجب اتفاقية جنيؼ الرابعة
، كما كأصيب خبلؿ العدكاف ـ(َُِْ)ؿ العدكاف عمى قطاع غزة عاـ امرأة خبل (ِْٗ)

قتمت أغمب النساء أثناء تكاجدىف في منازليف مع أسرىف، جراء ك امرأة،  (ُُِْ)نفسو، 
القصؼ الصييكني المباشر ليذه المنازؿ مف قبؿ الطائرات الحربية أك المدفعية، أك لكجكد 

 .صؼمنازليف بالقرب مف مناطؽ استيدفت بالق
 

 .الفرع الثاني: الحماية القانونية لألطفال
 :: الطفل أثناء النزاعات المسمحة الدوليةأوالً 
 

مما ال شؾ فيو أف القانكف الدكلي اإلنساني يكلي أىمية خاصة لحماية المدنييف مف  
أخطار العمميات الحربية. كيؤكد دائمان عمى حؽ أطراؼ النزاع في اختيار أساليب ككسائؿ 

يذا نجد أف ، كلد باحتراـ حياة األشخاص المدنييفؿ ليس حقان مطمقان، بؿ ىك مقيالقتا
، يحتكم عمى قاعدة تعٌد ضمانة أساسية لمحماية العامة  ـ(ُٕٕٗ)البركتكككؿ األكؿ لعاـ 

: )تعمؿ أطراؼ النزاع عمى التمييز بيف أنو يجب أفكالتي تنص عمى  ،مف آثار القتاؿ
يف، كبيف األعياف المدنية كاألىداؼ العسكرية، كمف ثـ تكجو السكاف المدنييف كالمقاتم

عممياتيا ضد األىداؼ العسكرية دكف غيرىا. كذلؾ مف أجؿ تأميف احتراـ كحماية السكاف 
  .ُالمدنييف كاألعياف المدنية(

كالتي تحكـ سمكؾ  ،مف المبادئ اإلنسانية ر عددو اقر إتـ  ،كانطبلقان مف ىذه القاعدة 
 ، ةار الناجمة عف العمميات العسكريألجؿ حماية السكاف المدنييف مف األخطالمحاربيف، 

كغني عف البياف أف االلتزاـ بيذه المبادئ شأنو أف يحقؽ الحماية العامة لؤلطفاؿ مف أخطار 

                                                           
1
 .ُٕٕٗلسنة  األكؿاإلضافي مف البركتكككؿ  ْٖ ادةم 
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كالتأكيد عمى أىـ  ،لذلؾ فإف المقاـ يستدعي التذكير  .ُالقتاؿ، بكصفيـ أكثر تعرضان لئلصابة
  ِ:النحك التالي ىذه المبادئ عمى

 التمييز بين المقاتمين وغير المقاتمين: -0
عمى المقاتؿ أال يكجو سبلحو إلى غير المقاتميف، فيـ ال يممككف سبلحان يدافعكف بو عف 

أنفسيـ، لذلؾ يتجافى مع اإلنسانية إصابتيـ كتركيعيـ، خاصة أف المدنييف أساسان ىـ النساء 
تيـ مف أىكاؿ الحرب، كال شؾ أف ىذا التمييز يؤمف كاألطفاؿ ككبار السف، كال بد مف حماي

  .ّاية حماية فاعمة لمسكاف المدنييففي الني
 .حظر مياجمة السكان المدنيين واألعيان المدنية -4

حدد البركتكككؿ األكؿ مجمكعة مف القيكد، كالتي تقٌيد أطراؼ النزاع في سبيؿ حماية 
سكاف المدنيكف كاألشخاص المدنيكف بحماية المدنييف مف آثار القتاؿ،  فأقر بأنو يتمتع ال

عامة ضد األخطار الناجمة عف العمميات العسكرية، كيجب إلضفاء فاعمية عمى ىذه 
  :ْالحماية مراعاة القكاعد التالية دكمان، باإلضافة إلى القكاعد الدكلية األخرل القابمة لمتطبيؽ

أعماؿ العنؼ أك التيديد،  ال يجكز أف يككف السكاف المدنيكف محبلن لميجكـ، كتحظر -
 الرامية أساسان إلى بث الذعر بيف السكاف المدنييف.

 يتمتع األشخاص المدنيكف بالحماية التي يكفرىا ىذا البركتكككؿ، ما لـ يقكمكا بدكرو  -
 في األعماؿ العدائية. مباشرو 

حظر اليجمات العشكائية، كىي تمؾ التي ال تكجو إلى ىدؼ عسكرم محدد، كالتي  -
ـ طريقة أك كسيمة لمقتاؿ ال يمكف حصر آثارىا، كمف ثـ فإف مف شأنيا أف تصيب تستخد

األىداؼ العسكرية أك األشخاص المدنييف أك األعياف المدنية دكف تمييز. كقد عٌد 
 البركتكككؿ األكؿ مف قبيؿ اليجمات العشكائية:

مف األىداؼ اليجكـ قصفان بالقنابؿ، أيان كانت الطرؽ كالكسائؿ التي تعالج عددان  -ُ
كالمميزة عف بعضيا البعض اآلخر، كالكاقعة في  ،كالمتباعدة ،العسكرية الكاضحة

                                                           

 .ٗ، صَََِمجمة اإلنساني، يناير / فبراير 0
، ََِْلدكلية لحقكؽ الطفؿ، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة حمكاف، الحماية ا أبك خكات، ماىر2

 .ِِٓص
 . ٕٓ، ص ُْٖٗجاف بكتيو،  القانكف الدكلي اإلنساني، تطكر كمبادئ،  معيد ىنرم دكناف، جنيؼ 4
4
 .ٕٔ، ص المرجع السابؽجاف بكتيو،   
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أك منطقة أخرل تضـ ترٌكزان مف المدنييف أك األعياف المدنية  ،أك قرية ،أك بمدة ،مدينة
 عمى أنيا ىدؼ عسكرم كاحد.

إصابة  اليجـك الذم يمكف أف يتكقع منو أف يسبب خسارة في أركاح المدنييف، أك -ِ
أك أف يحدث خمطان مف ىذه الخسائر كاألضرار  ،يـ، أك إضراران باألعياف المدنيةب

يفرط في تجاكز ما ينتظر أف يسفر عنو ذلؾ اليجـك مف ميزة عسكرية مممكسة 
 كمباشرة.

 تحظر ىجمات الردع ضد السكاف المدنييف. -
ؽ معينة ضد أك مناط ،أك تحركاتيـ في حماية نقاط ،يمنع التذرع بكجكد السكاف -

 ،العمميات العسكرية، كال سيما في محاكلة درء اليجكـ عف األىداؼ العسكرية، أك تغطية
  .ُة العمميات العسكريةأك إعاق
اتخاذ التدابير الكقائية لعدـ إصابة كافة فرض البركتكككؿ األكؿ عمى األطراؼ كقد  

مف أجؿ  ،مميات العسكريةالسكاف المدنييف، فيجب أف تبذؿ رعاية متكاصمة في إدارة الع
اطؽ تفادم السكاف المدنييف كاألعياف المدنية. كيجب تجنب إقامة أىداؼ عسكرية داخؿ المن

أيضان يجب اتخاذ تدابير محددة لحماية المدنييف عند ك  .ِالمكتظة بالسكاف بالقرب منيا
 نجمميا في اآلتي: ،التخطيط لميجكـ، أك اتخاذ قرار بشأنو مف قبؿ كؿ قائد

ب عمى القائد أف يبذؿ ما في طاقتو عمميان لمتحقؽ مف أف األىداؼ المقرر يج .أ 
مياجمتيا ليست أشخاصان مدنييف أك أعيانان مدنية، كأنيا غير مشمكلة بعناية خاصة، 

 كلكنيا أىداؼ عسكرية.
يجب عميو أف يتخذ جميع االحتياطات المستطاعة عند تخير كسائؿ كأساليب  .ب 

، مف أجؿ تجنب إحدا أك  ،أك إلحاؽ إصابة بيـ ،ث خسائر في أركاح المدنييفاليجـك
 اإلضرار باألعياف المدنية بصفة عرضية كحصر ذلؾ في أضيؽ نطاؽ.

أف يمتنع عف اتخاذ قرار بشف أم ىجكـ قد يتكقع منو بصفة عرضية أف يحدث خسائر ت. 
أف يحدث خمطان في أركاح المدنييف أك إلحاؽ إصابة بيـ، أك اإلضرار باألعياف المدنية، أك 

 .ف ىذه الخسائر كاألضرارم
 
 

                                                           
1
 .مف البركتكككؿ األكؿ ُٓمادة  
2
، ككذلؾ ـ/  االحتياطاتالتي تتناكؿ  مف البركتكككؿ األكؿ ٕٓ مادة  ، كالتي تنص عمى  ٖٓأثناء اليجـك

 .ضد آثار اليجـك االحتياطات
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 .: الطفل أثناء النزاعات المسمحة غير الدوليةثانياً 
مطمقة العناف،  حيث أصبحت كركاج تجارة السبلح ،مع انييار العديد مف الدكؿ 

أصبحت الحركب الداخمية في أكاخر القرف العشريف ساحات لفقداف األماف كالطمأنينة 
كانت ك ، ـ(َُٕٗ)رة إفريقيا كحدىا كقعت أكثر مف ثبلثيف حربان، منذ عاـ اإلنسانية. ففي قا

أكثرىا داخمية. ككانت ىذه الحركب مسؤكلة عف مقتؿ ما يزيد عف نصؼ الكفيات في العالـ 
كا حي بً ر عدد األطفاؿ الذيف ذي دَّ .  كفي كاحدة مف أكثر المآسي اإلنسانية ىكالن، قي ـ(ُٔٗٗ)عاـ 

بربع مميكف طفؿ، كذلؾ في عمميات اإلبادة الجماعية التي قضت  ـ(ُْٗٗ)في ركاندا عاـ 
نشاىد  حيث عمى حياة ما يقرب مميكف إنساف خبلؿ أسابيع. كيبدك كأننا في عصر الجنكف

أك  ،تقطيع األطراؼ العشكائي في سيراليكف ُفيو التطيير العرقي في يكغسبلفيا السابقة، أك
كلمكاجية ىذه األخطار  ،كمع ىذه األكضاع الصعبة .المميشيات الثائرة في تيمكر الشرقية

فإف الحماية العامة لمطفؿ تكمف في االلتزاـ بتطبيؽ نص المادة الثالثة المشتركة بيف اتفاقيات 
كالخاص بالنزاعات  ـ(،ُٕٕٗ). ككذلؾ إعماؿ أحكاـ البركتكككؿ الثاني لعاـ ةجنيؼ األربع

كالضماف الكحيد لحماية المدنييف مف آثار  ،المسمحة غير الدكلية،  ألف ذلؾ ىك السبيؿ
 كعكاقبو الكخيمة في مثؿ ىذه النزاعات. ،القتاؿ

يمكف تمخيصيا في أف عمى الدكؿ كالتي  إف المادة الثالثة المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ،
السامية المتعاقدة في ىذه االتفاقيات االلتزاـ بتطبيؽ أحكاميا، كالتي تفرض المعاممة 

ة لؤلشخاص الذيف ال يشترككف في األعماؿ العدائية ككذلؾ الذيف ألقكا أسمحتيـ اإلنساني
كالمرضى كالجرحى، ككذلؾ منع االعتداء كالسبلمة البدنية كالقتؿ بجميع أشكالو، كأخذ 

صدار أحكاـ اإلعداـ تعٌد بمثابة اتفاقية ك  ،الرىائف كيمنع االعتداء عمى الكرامة اإلنسانية كا 
حكاـ التي تتضمنيا ىذه المادة، الحد األدنى الذم ال يجكز لؤلطراؼ مصغرة، كتمثؿ األ

كتعٌد مرجعان أساسيان لحماية ضحايا النزاعات المسمحة غير الدكلية.   ،ِالمتحاربة اإلخبلؿ بو
ية عامة لمقانكف الدكلي مبادئ إنسانصفيا محكمة العدؿ الدكلية بأنيا كتنص عمى قكاعد ت

تكفير حماية أفضؿ لئلنساف الذم يقع في دكامة التكترات ، كتسمح ببل شؾ باإلنساني
    .ّالداخمية

                                                           
1
 The state of the world's children ،  Uncief 2000. p. 26- 30. 

 .ُْٗٗلعاـ  ةجنيؼ األربع اتفاقياتالمادة الثالثة المشتركة بيف  2

3
 .ْْْ، صُٖٗٗاألحمر، سبتمبر جمشيد ممتاز،  المجمة الدكلية لمصميب  
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ما تقدـ ىك أىـ القكاعد العامة الكاردة بشأف حماية اإلنساف بصفة عامة، كالطفؿ  
بصفة خاصة مف أخطار العمميات العسكرية. سكاءن في النزاعات المسمحة الدكلية، أك غير 

 الدكلية.
كمف في أنو ال مجاؿ يمف التأكيد عمى ىذه القكاعد  يدؼأف ال ونستطيع القول 

كالكفيمة بتنفيذ  ،لمحديث عف حقكؽ لمطفؿ في النزاعات المسمحة، دكف إيجاد الكسائؿ الفاعمة
 االتفاقيات عمى المستكل المطمكب.

 :حالة تطبيقية 
بلؽ كاألخ ،كجميع الديانات السماكية ،كغير الدكلية كاألعراؼ الدكلية ،إف القكانيف 

حقكؽ األطفاؿ، كبخبلؿ جميع االتفاقيات  ر انتياؾظحالحربية كغير الحربية، تحـر كت
كبشكؿ متعمد حقكؽ  ،كالمعاىدات كالمكاد القانكنية، فإف قكات االحتبلؿ )اإلسرائيمية( انتيكت

صابتيـ، ال سيما أنيا حينما كاصمت العدكاف عمى  حماية األطفاؿ، بؿ كأفرطت في قتميـ كا 
ؿ المزيد مف األطفاؿ الفمسطينييف، كقد بمغ عدد الضحايا مف تً ، قي ـ(َُِْ)ة سنة قطاع غز 
مف إجمالي الضحايا المدنييف خبلؿ العدكاف  %(ّٔ)طفبلن، أم ما نسبتو  (ٖٓٓ)األطفاؿ 

-ّ)طفبلن أعمارىـ ما بيف  (ِٗ)طفبلن تقؿ أعمارىـ عف ثبلث سنكات، ك  َٖحيث استشيد 
ما بيف أعمارىـ  ( طفبلن َِِ)سنة، ك  (ُِ-ٔ)عمارىـ ما بيف طفبلن أ (ُْٔك)سنكات،  (ٔ
طفبلن، كىك ما يعادؿ نسبتو  (َّّٔ) سنة،  كما كأصيب خبلؿ العدكاف (ُٖ -ُِ)
مف مصابي العدكاف مف المدنييف، كقد سقط ىؤالء األطفاؿ أثناء تكاجدىـ مع  (%َّ)

مت عمى رؤكس ساكنييا، عائبلتيـ في منازليـ التي استيدفيا القصؼ الصييكني، أك ىد
طفاؿ لبلستيداؼ المباشر بالقصؼ األكىناؾ العديد مف الحاالت التي تعرض فييا 

لمقتؿ أك لئلصابة أثناء تكاجدىـ  كاالصاركخي كالمدفعي أثناء ليكىـ، كبعض األطفاؿ تعرض
 .ُأك منازؿ سكنية تـ استيدافيا ،بالقرب مف مناطؽ

                                                           
يكليك، أطمقت طائرة حربية صييكنية صاركخان عمى مجمكعة مف األطفاؿ كانكا يمعبكف عمى شاطئ  ُٕبتاريخ 0

ربعة أطفاؿ مف عائمة بكر، كىـ الطفؿ البحرم، أسفر القصؼ عف استشياد أ بحر غزة بالقرب مف ميناء غزة
كاـ، كالطفؿ محمد رامز سماعيؿ محمد صبحي بكر عشرة أعإ ىد صبحي بكر عشرة أعكاـ، كالطفؿزكريا عا

إصابة كذلؾ عامان، كالطفؿ عاىد عاطؼ عاىد بكر عشرة أعكاـ، حيث تمزقت أجسادىـ، ك  عزات بكر أحد عشر
المنتصر اثنيف آخريف بجراح، كىـ الطفؿ حمادة خميس بكر ثمانية أعكاـ حيث كصفت جراحو بالخطيرة، كالطفؿ 

 عاـ. اثني عشر باهلل عاىد بكر
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اإلسرائيمية( كانت تنتيؾ حقكؽ األطفاؿ في أف قكات االحتبلؿ ) ونستطيع القول 
 ،أك إعاقتيـ إعاقة أبدية ،كىي تقصد قتؿ األطفاؿ ،العدكاف عمى قطاع غزة بشكؿ متعمد

 ،أك األيدم ،مف القتؿ، ال ينجك مف اإلعاقة األبدية مثؿ بتر األقداـ نو مف كاف ينجكأحيث 
كدكف  مباشرو  دؼ األطفاؿ بشكؿو أك التشكيو، كذلؾ ألف ىذه القكات كانت تستي ،كفأك العي

لذلؾ يجب محاسبة مرتكبي ىذه الجرائـ  ؛ف بينيـ مقاتميف أك ضركرة عسكريةشككؾ بأف يكك 
 ،إعداد ىذه الدراسة، لـ يتـ محاسبتيـ حتىممكف، ال سيما أنو  كبأسرع كقتو  ،عادلةن  محاسبةن 

 .األطفاؿ األبرياءكال حتى إعادة إعمار ما تـ تدميره، كال دفع تعكيضات لذكم ىؤالء 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               

مساءن، أطمقت طائرة صييكنية بدكف طيار صاركخان باتجاه سطح منزؿ  َّ:ٓيكليك، حكالي الساعة  ُٕكبتاريخ 
المكاطف مرزكؽ محمد شحيبر، بينما كاف يتكاجد خمسة أطفاؿ مف أفراد العائمة يطعمكف الطيكر المكجكدة عمى 

أعكاـ،  (ٖكُُ) كىـ الشقيقيف جياد ككسيـ عصاـ شحيبر ،رالسطح، مما أدل إلى استشياد ثبلثة منيـ عمى الفك 
كىما عدم  ،ف مف أفراد العائمة بجركح خطيرة( أعكاـ، كما أصيب اثناف آخراٖ)كابنة عميـ أفناف كساـ شحيبر

أعكاـ، المركز الفمسطيني لحقكؽ األنساف، المرجع السابؽ،  (ٖ)عاـ، كباسؿ ياسر شحيبر  (ُٔ)كساـ شحيبر 
 .َْص
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 مجمس سمطة ظؿ الدكلية في الجنائية لممحكمة األساسي النظاـ فاعمية الثاني: المطمب
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 الثالث الفصل
 المسمحة حماية المدنيين أثناء النزاعاتالدولية ل المؤسسات 

 :تمييد

كمبادئو تحدثنا في الفصكؿ السابقة عف القانكف الدكلي مفيكمو كخصائصو  
 ،كحمايتيـ المقررة فيو عبر اتفاقية جنيؼ الرابعة ،كمصادره، ككذلؾ عف المدنييف
لخاصة بيذا بعض الحاالت التطبيقية ا، كذكرنا ـ(ُٕٕٗ)كالبركتكككليف اإلضافييف لعاـ 

  كالتي انتيكتيا قكات االحتبلؿ )اإلسرائيمي(. ،الشأف

 آلليات الدكلية لحماية المدنييف أثناء النزاعاتا عمى نركزفأما في ىذا الفصؿ الثالث  
 المبحث األكؿ كتناكؿتـ تقسيـ كؿ مبحث لمطمبيف، المسمحة، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ مبحثيف 

ختص المطمب كقد احمر كمنظمة األمـ المتحدة، األعف المجنة الدكلية لمصميب  الحديث
عف دكرىا في تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني، ككذلؾ دكرىا في حماية  الحديثاألكؿ في 

األمـ المتحدة مف  يتناكؿ الحديث عفالمدنييف أثناء النزاعات المسمحة، كالمطمب الثاني 
ف، ككذلؾ الحديث عف دكر محكمة حيث دكرىا في عقد االتفاقيات الخاصة بحماية المدنيي

العدؿ الدكلية في تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني، كأيضان دكر مجمس األمف في تنفيذ القانكف 
الدكلية مف حيث  الجنائية الثاني فيختص بالمحكمة أما المبحث الدكلي اإلنساني.

الدكلية  الجنائية لممحكمة األساسي النظاـ كالقانكف الكاجب التطبيؽ، كفاعمية ،االختصاص
فرد في نيلمبحث إلى مطمبيف، المطمب األكؿ يقسـ ىذا اك األمف،  مجمس سمطة ظؿ في

كالقانكف الكاجب التطبيؽ، كينقسـ إلى فرعيف، الفرع  ،اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية
القانكف  :األكؿ الجرائـ التي تخضع الختصاص المحكمة الجنائية الدكلية، الفرع الثاني

 النظاـ فاعمية فيبيف الثاني أما المطمب أماـ المحكمة الجنائية الدكلية. كاجب التطبيؽال
يتـ طرح بعض القضايا ك  ،األمف مجمس سمطة ظؿ الدكلية في الجنائية لممحكمة األساسي

، ـ(َُِْ)التطبيقية التي انتيكتيا قكات االحتبلؿ )اإلسرائيمي( في العدكاف عمى غزة سنة 
 كمجمس األمف. ،تصاص المحكمة الجنائية الدكليةكالتي ىي مف اخ

 تقسيـ:

 .المتحدة األمم ومنظمة األحمر الدولية لمصميب المجنةآليات األول:  المبحث
 .الدكلية لمصميب األحمر المجنةآليات األكؿ:  المطمب
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 .المتحدة األمـ منظمةآليات الثاني:  المطمب
 .ليةالدو  الجنائية المحكمةآليات الثاني:  المبحث
  .أماميا التطبيؽ الكاجب الدكلية كالقانكف الجنائية المحكمة األكؿ: اختصاص المطمب
 مجمس سمطة ظؿ الدكلية في الجنائية لممحكمة األساسي النظاـ فاعمية الثاني: المطمب
 .األمف
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 :األول المبحث
 المتحدة األمم ومنظمة األحمر الدولية لمصميب المجنة
 مقدمة:

إف مف آليات تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني المنظمات الحككمية كالمنظمات غير الحككمية 
ككذلؾ في حماية المدنييف ال سيما المجنة الدكلية لمصميب األحمر كمنظمة األمـ المتحدة، 
لذلؾ كجب عمينا في ىذه الدراسة كضع نمكذجان لمنظمة حككمية كمنظمة غير حككمية حيث 

مف  ألنيا تتككف ؛نسانية غير حككميةإمنظمة دكلية دكلية لمصميب األحمر أف المجنة ال
، بينما منظمة األمـ المتحدة ىي منظمة كال يمثمكف حككماتيـ ،نفسيـأمتطكعيف يمثمكف 

 حككمية تدعـ االتفاقيات كالمعاىدات كليا أجيزة تختص بتطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني.
 

 .المتحدة األمم ومنظمة األحمر الدولية لمصميب المجنةآليات األول:  المبحث
 .الدكلية لمصميب األحمر المجنةآليات األكؿ:  المطمب
 .المتحدة األمـ منظمةآليات الثاني:  المطمب
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 الدولية لمصميب األحمر المجنة آليات األول: المطمب
 

 :نون الدولي اإلنسانيالفرع األول: دور المجنة الدولية لمصميب األحمر في تطبيق القا
 

كىي منظمة  ـ(،ُٖٔٔ)حمر في جنيؼ عاـ تأسست المجنة الدكلية لمصميب األ
كال يمثمكف  ،نفسيـأمف متطكعيف يمثمكف  ألنيا تتككف ؛نسانية غير حككميةإدكلية 

 كشعارىا ىك ،رضية بيضاءأحمر عمى ىي الصميب األ ،ساسيةأكتميزىا شارة  ،حككماتيـ
 كقد ساىمت المجنة في ،نسانية طريؽ السبلـإلاشعار  يضان أكتعتمد  ،ؾالرحمة كسط المعار 

ساسي ف النظاـ األم ّ، ُحمر )المادة حمر كاليبلؿ األتأسيس الحركة الدكلية لمصميب األ
  .ُ(لمجنة

في مادتيا الرابعة مف نظاميا  كالتي كرد ذكرىا ،جنةساسية لمٌ كمف المياـ األ
 ،كالحياد ،كعدـ التحيز ،نسانيةال كىي اإلأ ،ساسية لمحركةساسي، صكف كنشر المبادئ األاأل

/أ( كاالضطبلع بالمياـ التي تككميا الييا ْكالعالمية ) ،كالكحدة ،كالطكعية ،كاالستقبلؿ
نساني المطبؽ في المنازعات لتطبيؽ الدقيؽ لمقانكف الدكلي اإلكالعمؿ عمى ا ،اتفاقيات جنيؼ

 عمىكالعمؿ  ،/ج(ْبلؿ مزعكـ بيذا القانكف )المادةجخإم أكتسمـ الشكاكل بشأف  ،المسمحة
عداد ما قد يمـز مف ا  ك  ،بؽ في المنازعات المسمحةطنساني المكنشر القانكف الدكلي اإل ،تفيـ

 /ز(.ْتحسينات لتطكيره )المادة

القانكف الدكلي االنساني  بتطبيؽجنة الدكلية لمصميب ساسي لمٌ كعمى ذلؾ يكمؼ النظاـ األ
طيعو مف معمكمات حكؿ ما تحقؽ مف لى جمع كؿ ما تستإلؾ تسعى تمؾ المجنة كلذ؛ بأمانة 

 ،كلقربيا مف كاقع تطبيؽ ىذا القانكف ،نسانيلتنفيذ القانكف الدكلي اإل ،جراءات كطنيةإ
كال سيما  ،ات جنيؼيلمياميا المعترؼ بيا صراحة في اتفاق كمناطؽ النزاعات المسمحة كفقان 

                                                           
مف القانكف المدني  َٔجنة عمى أنيا تخضع لممادة د نصت المادة الثانية مف النظاـ األساسي لمٌ كق 0

جنة أكثر ؿ النظاـ األساسي لمٌ كقد تعدٌ  ،كعمى أنيا تتمتع بالشخصية القانكنية ،السكيسرم الخاصة بالجمعيات
يكنيك  ِْان في ، ثـ تعدؿ أخير ـُّٕٗيكنيك  ُِحيث تعدؿ في  ـ(،ُّٖٔ)مف مرة منذ كضعو في 

 .جنةكىك النظاـ الحالي لمٌ  ـُٖٗٗ
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كالمادة  ،كؿمف البركتكككؿ األ (ُٖ)كالمادة  ،المشتركة (ّ)ادة كالم ،( المشتركةٗالمادة)
    .ُمف البركتكككؿ الثاني (ُٖ)
كتبادؿ  ،سرلكتبادؿ األ ،ف تقكـ بدكر فاعؿ في حؿ المشكبلتأجنة الدكلية كذلؾ يمكف لمٌ ك 

كضاع مبلحظاتيا عمى األ ـف تقدأ يضان أكيمكنيا  ،كضاعيـأشراؼ عمى كاإل ،الزيارات ليـ
كالدكؿ المتعاقدة عف دراسة  ،طراؼ المتحاربةكالقياـ بمبادرات لدل األ ،ي اكتشفتياالت

ك حتى أ ،ك مجمكعة معينة مف الدكؿأ ،كال يقتصر عمؿ المجنة الدكلية عمى دكلة ،كاطبلع
لتعريؼ بقكاعد كمتكاصؿ في ا ،بؿ ىي تقـك بعمؿ مستمر ،عمى فترة زمنية محددة مف الزمف

 ،ك الندكات العمميةأ ،نساني كتطبيقو مف خبلؿ المنشكرات المتخصصةالقانكف الدكلي اإل
ؿ كبرامج التعاكف مع الجمعيات الكطنية لميبل ،عبلميةكاإل ،كالتدريبية ،كالبرامج التعميمية

  .ِكالمقاءات مع الخبراء كالمختصيف ،كالمؤسسات التربكية ،حمركالصميب األ ،حمراأل

ثناء مباشرتيا مياميا في أكحيكم  ،حمر بدكر خاصكتقـك المجنة الدكلية لمصميب األ
 ،طراؼ النزاعاتأبالضحايا ك  دائـو  ألنيا تككف عمى اتصاؿو  ؛كالحماية القانكنية ،المساعدة
 ماليا فييا ألم انتياكات تقع.أعف تمفت نظر سمطات دكلية تمارس أكيمكنيا 

عمؿ عمى تطبيؽ القانكف النحك  حيكمًّ  حمر بدكرو ؾ تقكـ المجنة الدكلية لمصميب األكذلك 
ف يحدث بيا أالتي يمكف  ،حداثؿ زياراتيا الميدانية لمكاقع األمف خبل ،نسانيالدكلي اإل

عمى شككل مف  زالتيا سكاء كانت ىذه الزيارات بناءن إمى كالعمؿ ع ،انتياكات ليذا القانكف
ف تتـ أالغالب ك  ،عمى مبادرة فردية لدل سمطات الدكلية المعنية ك بناءن أ ،صحاب الشأفأ

تنجح مساعييا في التحقؽ مف الشكاكل  ىحت ،إلزالة االنتياكات بصكرة سريةزيارات المجنة 
مندكبكىا  ذا لـ يمؽى إك أ ،ذا لـ تنجح مساعيياإلى العبلنية إ أكلكنيا قد تمج ،كفؽ االنتياكات
مما  ،تتفضح فييا ىذه االنتياكا ،كذلؾ عف طريؽ عمؿ تقارير منشكرة ،التعاكف الكاجب

  .ّاإلنساف كخاصة المعنية بحقكؽ ،يجعؿ سمطات ىذه الدكلة محؿ ىجـك المنظمات الدكلية
ضافة لما إ ،نسانيإلجؿ تنفيذ القانكف الدكلي اأمف  حيكمًّ  ف المجنة تقكـ بدكرو أكال شؾ  

كتقكـ المجنة بتقديـ خدماتيا  ،كالمنشكرات ،كالندكات ،ف عقد البرامج التدريبيةأذكرناه بش
                                                           

 .ِِٔعامر الزمالي، آليات تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني، مرجع سابؽ، ص: 0
 األحمر في تنفيذ القانكف الدكلي سمي، دكر الجمعيات الكطنية لمصميب األحمر كاليبلؿبمحمد حمد الع 4

  .ّٗٓ، ص: ََِٔحمر، القاىرة، اإلنساني، منشكرات المجنة الدكلية لمصميب األ
شريؼ عتمـ، تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني عمى األصعدة الكطنية، إصدارات المجنة الدكلية لمصميب  4

 .كما بعدىا ُِٗ، ص: ََِٔاألحمر،  القاىرة، 
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 ،ك تثبيت دعائـ القانكف الجزائي الدكليألغاـ ك تشارؾ في تخميص العالـ مف األأ ،االستشارية
كدعكتيا لمدكؿ في  ،نشاء المحكمة الجنائية الدكليةإية مجيكدات المجنة الكاضحة في أك 

  .ُلييا كالتصديؽ عمى نظاميا األساسيإاالنضماـ 
 ،اؿ في النزاعات المسمحةليا دكر ميـ كفعٌ  أف المجنة الدكلية لمصميب األحمر ويرى الباحث

 ،كالكتب التي تنشرىا ،كفي تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني، ال سيما عبر منشكراتيا
كف كؿ ىذه تطبيقات نظرية، أما عمى صعيد ت العمؿ، لكعقد كرشا ،كالدكارات ،كالندكات

، كفعاؿو  كامؿو  بشكؿو ـ بكاجبيا ي ال تقك يالتطبيقات العممية لتطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني ف
كالتكاصؿ  ،األسر أحكاؿالتدخؿ في جنة أنو مف مياميا مٌ نو جاء في النظاـ األساسي لإحيث 

بة كذلؾ مف مياميا زيارة المناطؽ المنكك  مع العدك لمتنسيؽ لزيارات ذكم األسر ألبنائيـ،
نقاذ  ،مناطؽ المنككبةع الكصكؿ إلى الف المجنة لـ تستطإأثناء النزاعات المسمحة، حيث  كا 

، كتظؿ الحالة ـ(َُِْ) سنةبعض الحاالت مف المدنييف الذيف تـ إصابتيـ أثناء العدكاف 
 كامؿو  كذلؾ لـ تتحمؿ المجنة مسؤكليتيا بشكؿو ك كسيؿ الدماء حتى الكفاه،  ،في عراؾ مع األلـ

ىذه االنتياكات الذيف قامكا بارتكاب  ،في تسميـ الشككل ضد مجرمي الحرب )اإلسرائيمييف(
، لمجيات القضائية الدكلية ـ(َُِْ)بحؽ المدنييف في العدكاف عمى قطاع غزة سنة 

 المختصة .
 

الفرع الثاني: دور المجنة الدولية لمصميب األحمر في حماية المدنيين أثناء النزاعات 
 ة:المسمح

ة يتمثؿ عمؿ المجنة الدكلية لمصميب األحمر بصفة أساسية، في حماية كمساعد
أك التكترات  ،أك االضطرابات ،الضحايا المدنييف كالعسكرييف في الحركب كالحركب األىمية

  ِجكانب: ةداخمية، كليذا الدكر ثبلثال
مف خبلؿ القانكف، كذلؾ أنيا  في تحسيف كضع ضحايا الحرب أسيمت المجنة الدكلية .0

ـ بيا أطراؼ التي قدمت القكاعد التي تمتز  ،ىي التي قامت بإعداد اتفاقيات جنيؼ
الذيف يقعكف في قبضتيا، كتسعى المجنة الدكلية إلى  ،النزاعات في معاممة األعداء

كنشر المعرفة  ،تطكر القانكف الدكلي اإلنساني كتطبيقو، كتعمؿ مف أجؿ تيسير فيمو
                                                           

، مرجع سابؽ، أحمد الحميدم، القانكف الدكلي اإلنساني كالمحكمة الجنائية الدكلية، القانكف الدكلي اإلنساني0
 .ِٓ-َٓص: 

 .ّّْ، صََِٓمحمد الشبللدة، القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، 2
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بو، كما تضطمع بالكاجبات المستند إلييا بمقتضى اتفاقيات جنيؼ كبركتكككلييا 
لى تك  ،ضماف تطبيقيا اإلضافييف، ساعية إلى  األمر. ىسيع نطاقيا كمما اقتضكا 

أك التكترات  ،أك االضطرابات ،ب كالحركب األىميةك ر حتعمؿ المجنة الدكلية كقت ال .ِ
أك الخصكـ اآلخريف، ساعية إلى كفالة  ،الداخمية، ككسيط محايد بيف أطراؼ النزاع

 كالمساعدة لمضحايا المدنييف كالعسكرييف . ،الحماية
لمجنة الدكلية إلى كفالة االلتزاـ بالمبادئ األساسية في إطار الحركة، كما ثبت تسعى ا .ّ

باالعتراؼ بالجمعيات الكطنية، التي تحصؿ بيذا االعتراؼ عمى عضكية االتحاد 
مف الحركة  ان كتصبح رسميان جزء ،كاليبلؿ األحمر ،الدكلي لجمعيات الصميب األحمر

مر، كتتخذ المجنة قراراتيا عمى أساس استيفاء كاليبلؿ األح ،الدكلية لمصميب األحمر
كاليبلؿ  ،الجمعية الكطنية لمشركط التي حددىا المؤتمر الدكلي لمصميب األحمر

    .ُاألحمر
 

جنة الدكلية، لمٌ  لي اإلنساني، يتمثؿ الدكر الرئيسكعند حدكث انتياكات لمقانكف الدك 
 االضطبلعكاليبلؿ األحمر، في  ،طبقان لمنظاـ األساسي لمحركة الدكلية لمصميب األحمر

كالعمؿ مف أجؿ التطبيؽ لمقانكف الدكلي اإلنساني  ،بالمياـ التي تسندىا إلييا اتفاقيات جنيؼ
بشأف ما يزعـ كقكعو مف  لأية شكاك  ييؽ أثناء النزاعات المسمحة، كتمقالكاجب التطب

، أثناء اضطبلعيا انتياكات لذلؾ القانكف، كحيف تبلحظ المجنة الدكلية لمصميب األحمر
 كبركتكككلييا اإلضافييف، فإنيا تجرم اتصاالتو  ،بميماتيا، كقكع انتياكات التفاقيات جنيؼ

عمى كجو اليقيف،  ةبالسمطات المسؤكلة، فإف كانت االنتياكات جسيمة كمتكررة، كمؤكد سريةن 
نتياؾ لمقانكف تديف ىذا اال أف عمى ،فإف المجنة الدكلية تحتفظ لنفسيا بالحؽ في اتخاذ مكقؼ

أف يخدـ مصالح األشخاص  والدكلي اإلنساني، كذلؾ حيف ترل أف ىذا اإلعبلف مف شأن
   .ِأك الميدديف بيذه االنتياكات ،ريفالمتضر 

كمقاضاة  ،يتضح أف المجنة الدكلية ليست جيازان لمتحقيؽ في االنتياكات ،كمف ذلؾ
كف الدكلي اإلنساني أمر يدخؿ في مرتكبييا، ذلؾ أف عقاب األشخاص الذيف ينتيككا القان

 اختصاص الدكؿ األطراؼ في اتفاقيات جنيؼ.
                                                           

1
نيؼ المجنة الدكلية لمصميب األحمر، ج سيس ركفر، الخدمة كالحماية، حقكؽ اإلنساف كالقانكف اإلنساني، 

 . ُُٕ-ُُٔ، صَََِ

  .ّّٓ، صََِٓابؽ، محمد الشبللدة، القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع الس2
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ب األحمر إزاء انتياكات يتتبناه المجنة الدكلية لمصم يستند المكقؼ الداخمي الذمك 
ا كجية معنية بتطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني، تمؾ يالقانكف الدكلي اإلنساني عمى ميمت

كال  ،اقيات جنيؼ، كال تممؾ المجنة الدكلية لمصميب األحمرالميمة المنصكص عمييا في اتف
السمطات البلزمة لمعاقبة انتياكات القانكف المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ ك كال  ،الدكؿ الحامية

 .ُالدكلي اإلنساني
تضطمع الدكؿ بتمؾ المسؤكلية، كيتعيف عمييا احتراـ كفرض القانكف الدكلي ك 
 ،كأطراؼ النزاع مطالبة في المقاـ األكؿ بكضع حد لبلنتياكات إف الدكؿ حيث اإلنساني،

كمعاقبة مرتكبييا، كأف يككف بكسع المسؤكلية المشتركة لؤلطراؼ السامية المتعاقدة، أك أية 
كالية قضائية جنائية دكلية في المستقبؿ، كالمحاكـ الدكلية الخاصة بالمشكمة مف جانب 

 لية.مجمس األمف، أف تحؿ محؿ تمؾ المسؤك 
أما عف المجنة الدكلية لمصميب األحمر، فإنيا بدكرىا ال تقؼ فكؽ األطراؼ، كىي 

إف العمؿ عمى التطبيؽ الدقيؽ لمقانكف حيث لف تضطمع بسمطة قانكنية لـ يتـ إسباغيا عمييا، 
كتصحيحيا مف  ،الدكلي اإلنساني يفرض عمى المجنة الدكلية أف تحاكؿ تبلفي االنتياكات

كمف  ،بيدؼ حماية كمساعدة الضحايا أثناء النزاعات ،الكثيؽ مع أطراؼ النزاعخبلؿ التعاكف 
كىك قبؿ كؿ شيء دكر  ،ثـ فإف دكرىا ككسيط إنساني محايد كمستقؿ بيف األطراؼ المتحاربة

، كالتدخؿ مممكسو  تسعى إلغاثة الضحايا، كتحسيف حاليـ عمى نحكو  ىك أف ذك طابع عممي،
ة الشاغؿ ليس إصدار نسانية، كبيذا المعنى فإف شغؿ المجمف أجؿ معاممتيـ بطريقة إن

نما التكاصؿ لتطبيؽ القانكف عمى نحكو  ، كال يدخؿ في إطار ميمتيا أف أفضؿو  األحكاـ، كا 
 .4أك قضائية مف أجؿ إقرار حقكؽ الضحايا ،تمارس أية اختصاصات قمعية

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ّّٔ، صََِٓمحمد الشبللدة، القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ،  0
ديفد البرا، المجنة الدكلية لمصميب األحمر ك لمقانكف الدكلي اإلنساني، محاضرات في القانكف الدكلي 2

 .ُٖٔ-ُٕٔ، صََِْ، ْاإلنساني، دار المستقبؿ، القاىرة، ط
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 المتحدة األمم منظمةآليات الثاني:  المطمب

 
وفي  ،: دور األمم المتحدة في عقد االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المدنيينالفرع األول

 تطبيق القانون الدولي اإلنساني.
 

 :اتفاقية اإلبادة الجماعية: أوالً 

 ،لقد دعمت األمـ المتحدة القانكف الدكلي اإلنساني بعدد مف االتفاقيات كاإلعبلنات الدكلية
 ،كمجمس األمف سكاء بمناسبة نزاعات مسمحة قائمة ،عامةكالقرارات الصادرة عف الجمعية ال

 مـ المتحدة الميمة في ىذا الشأف:أك تحسبان لمستقبؿ كقكع نزاعات مسمحة، كمف اتفاقيات األ

كالمعاقبة عمييا التي أقرتيا الجمعية العامة عاـ  ،اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية - أ
 . ـ(ُْٖٗ)

أما في  ،إلبادة الجماعية  تعد عمبلن إجراميان في زمف السمـأف ا عمى ىذه االتفاقية كنصت
 رب كصفت الجريمة ذاتيا فيما يمي:زمف الح

 قتؿ أفراد الجماعة . -ُ
 ة أك عقمية خطيرة ألفراد الجماعة .يمتسبب أضرار جس -ِ
التعرض عمدان لظركؼ حياتو مف شأنيا أف تدمر كتحطـ حياة الجماعة كميا أك جزءان  -ّ

 منيا.
 تستيدؼ منع التناسؿ داخؿ الجماعة.فرض أنظمة  -ْ
   .ُنقؿ أطفاؿ إلى جماعة أخرل باإلكراه -5

التي مف شأنيا حماية  ،أف األمـ المتحدة قد عقدت الكثير مف االتفاقيات ويرى الباحث
لـ تتابع كنيا قيات جريمة اإلبادة الجماعية، الالمدنييف في النزاعات المسمحة، كمف ىذه االتفا

كالجمعية العامة،  ،كمجمس األمف ،كلـ تحاسب عبر أجيزتيا القضائية ،يةتنفيذ ىذه االتفاق
ف إلجريمة بحؽ المدنييف العزؿ، حيث الذيف يقترفكف ىذه ا ،مرتكبييا مف مجرمي الحرب

جريمة جرائـ متعددة بحؽ المدنييف في قطاع غزة كمنيا  قكات االحتبلؿ )اإلسرائيمي( اقترفت
عدة في العدكاف األخير عمى قطاع غزة مرات ك  ،عدةناطؽ في مضد اإلنسانية كجارئـ حرب 

                                                           
 .ُُٓ، صُٗٗٗة، المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة، دار النيضة العربية، القاىرة، أبك الخير أحمد عطي0
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 ،كخزاعة كعبساف في خانيكنس ،، كمف ىذه المناطؽ حي الشجاعية في غزةـ(َُِْ)سنة 
  .ُبيت حانكف شماؿ قطاع غزةك  ،الكسطىكالمحافظة  ،منطقة دكار النجمة في رفحك 

 :إلنسانيثانيًا: دور محكمة العدل الدولية في تطبيق القانون الدولي ا
تمثؿ محكمة العدؿ الدكلية الجياز القضائي األساسي لؤلمـ المتحدة، كليا نظاـ  

عتبر جزءان ال يتجزأ منو، كيتككف النظاـ الحؽ بميثاؽ األمـ المتحدة، ك أساسي خاص أي 
، كاختصاصاتيا ،كتنظيميا ،تتطرؽ إلى تككيف المحكمة ،األساسي مف سبعيف مادة

جراءاتيا   .ِكالتعديؿ الذم يطرأ عمييا، كالئحتيا الداخمية ،كفتاكييا ،كقراراتيا ،كا 
إف المجكء لمحكمة العدؿ الدكلية لحؿ المنازعات الدكلية مف قبؿ الدكؿ حيث  

التي يعرضيا عمييا المتقاضكف، كما تشمؿ  ياجميعاختيارم، كلكف كاليتيا تشمؿ القضايا 
األمـ المتحدة، أك في المعاىدات جميع المسائؿ المنصكص عمييا بصفة خاصة في ميثاؽ 

كاالتفاقيات المعمكؿ بيا، كلمدكؿ التي ىي أطراؼ في ىذا النظاـ األساسي أف تصرح في أم 
كقت بأنيا بذات تصريحيا ىذا، كبدكف حاجة إلى اتفاؽ خاص، تقر لممحكمة بكاليتيا الجبرية 

بؿ االلتزاـ نفسو، متى كانت في نظر جميع المنازعات القانكنية، التي تقكـ بينيا كبيف دكؿ تق
  ّلقانكنية تتعمؽ بالمسائؿ اآلتية:ىذه المنازعات ا

 تفسير معاىدة مف المعاىدات. -ُ
 أيو مسألة مف مسائؿ القانكف الدكلي. -ِ
 التي إذا ثبتت كانت خرقان اللتزاـ دكلي. ،تحقيؽ كاقعة مف الكقائع -ّ

                                                           

ي بيت حانكف، شماؿ قطاع غزة، ، أطمقت الدبابات الحربية المتكغمة فَّ:ُْيكليك، حكالي الساعة  ِْبتاريخ  0
ية، كالكاقعة في منطقة قذائؼ تجاه مدرسة بيت حانكف االبتدائية المشتركة، التابعة لككالة الغكث الدكل خمس

تسمى قاعة الكاد، كالتي خصصتيا األنركا كمركز إليكاء عشرات النازحيف مف بيكتيـ، مف سكاف المناطؽ 
الحدكدية بالمدينة. كقد سقطت القذائؼ المدفعية داخؿ ساحة المدرسة، بينما يتجمع النازحكف في ساحة المدرسة 

عمى الفكر، بينيـ ستة أطفاؿ كامرأتاف، ، فيما استشيدت  مدنيان  (ُُ)تمييدان إلخبلئيـ، ما أدل إلى استشياد 
مف بينيـ  ،مدنيان  (َُُ)شييد، كأصيب  (ُّ)الحؽ مف المصابيف ليرتفع عدد الشيداء إلى  سيدتاف في كقتو 

مما استدعى  ،مصاب كصفت حالتيـ بالخطيرة (ِٓ)، نقمكا لمعبلج، حيث كاف نحك سيدةن  (ُّ) ،طفبلن  (ٓٓ)
 . ّٔيميـ إلى مستشفى الشفاء، المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، صإلى تحك 

)خميفة إسماعيؿ، دكر محكمة العدؿ الدكلية في حؿ المنازعات الحدكدية اإلفريقية، دكف دار نشر، 2
 .(ُْٖ، صُٗٗٗ

 .مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية ِ/ُ/ّٔالمادة 4
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 عكيض.كمقدار ىذا الت ،نكع التعكيض المترتب عمى خرؽ التزاـ دكلة -ْ
فميمة المحكمة الفصؿ في المنازعات القانكنية، كالتي تككف الدكؿ كحدىا أطرافان فييا، كما أف 
صدار حكـ ممـز فيو إال بعد الحصكؿ عمى مكافقة  المحكمة ال تستطيع النظر في أم نزاع كا 

الية الدكؿ المتنازعة عمى التقاضي أماميا، كىذا يؤكد عمى أف كالية المحكمة اختيارية، كالك 
    ُزامية أك جبرية إال في حالتيف :االختيارية ال تصبح إل

 في حالة المكافقة عمى عرض النزاع عمى المحكمة . .ُ
في حالة إصدار تصريح مف دكلة طرؼ في النظاـ األساسي لممحكمة ينص عمى أف  .ِ

الدكلة تقر لممحكمة في كؿ كقت، كدكف حاجة إلى إجراء اتفاؽ خاص بكاليتيا الجبرية 
جميع المنازعات القانكنية التي تنشأ بينيا كبيف دكؿ تقبؿ االلتزاـ نفسو، كبناءن عمى في 

ذىا، كىناؾ يتككف إلزامية لؤلطراؼ التي تمجأ إلييا، كعمييا تنف ،ذلؾ فإف قرارات المحكمة
كستكف دكلة أقرت باختصاص المحكمة اإللزامي في كؿ المنازعات التي تككف  ست

ء المؤسؼ أف معظـ الدكؿ دائمة العضكية في مجمس األمف طرفان فييا، كلكف الشي
 ضمف ىذه المجمكعة ما عدا بريطانيا، األمر الذم يؤثر كثيران عمى دكرىا بشكؿو  تليس

دميا قأك إفتائية في المسائؿ القانكنية، ت ،عاـ،  كما أف لممحكمة صبلحيات استشارية
كالككاالت  ،جيزة األمـ المتحدةجمس األمف، كلبقية أمك  ،بصكرة خاصة لمجمعية العامة

أك اإلفتاء  ،المتخصصة، كليس مباحان لمدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة طمب االستشارة
في مسألة قانكنية، كالرأم االستشارم أك الفتكل التي تقدميا المحكمة ليست ليا صفة 

اـ، كقد عرضت يـ في تطكير القانكف الدكلي العكلكنيا تعتبر مرجعية قانكنية تس اإللزاـ،
عمى المحكمة منذ نشأتيا الكثير مف المنازعات الدكلية، كما قدمت رأييا االستشارم أك 

غـ مف ذلؾ فإف القضاء كأسمكب ر اإلفتائي في كثير مف المسائؿ القانكنية، كلكف عمى ال
لنظاـ الدكلي المعاصر لحؿ المنازعات الدكلية، قد قؿ المجكء إليو مف جانب الدكؿ في ا

  ِازعات الدكلية، كيرجع ذلؾ لآلتي:رة المننة بكثمقار 
 آثار الثكرة التكنكلكجية المعاصرة . -ُ
رب العالمية حالتي طغت عمى العبلقات الدكلية منذ نياية ال ،آثار الحرب الباردة -ِ

 الثانية، كحتى نياية العقد الثامف مف القرف العشريف .
                                                           

، ََِٗ، ُؽ المجذكب، القضاء الدكلي، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، طمحمد المجذكب كطار  0
 .ٗٔص

 .ُٕصالمرجع السابؽ، 2
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 كس مصالح الدكؿ الغربية.التي تع ،معارضة الدكؿ النامية لؤلساليب القضائية -ّ
إف الكسائؿ السياسية لحؿ النزاعات الدكلية تعتبر غير ممزمة ألطراؼ ، خبلصة القكؿ

النزاع، أما الكسائؿ القضائية لحؿ النزاعات الدكلية، فإف قراراتيا إلزامية ألطراؼ النزاع 
 كيجب عمييا تنفيذىا.

  .ولي اإلنسانيالفرع الثاني: دور مجمس األمن في تطبيق القانون الد
  :: العقوبات الدولية االقتصاديةأوالً 

التي انتيكت  ،فرض مجمس األمف بصكرة متزايدة العقكبات االقتصادية عمى الدكؿ 
ألجؿ  ،كحقكؽ اإلنساف عمى حد سكاء ،التزاماتيا الدكلية المتعمقة بالقانكف الدكلي اإلنساني

ييف، كبالنظر إلى ما ترتب عمى ىذه تحقيؽ ىدفو األساسي في حفظ السمـ كاألمف الدكل
   .ُنكني لتكقيع العقكبات االقتصاديةيستمـز بحث اإلطار القا ،العقكبات مف آثار إنسانية

مف  (ُْ)يجد مجمس األمف أساس سمطتو في فرض العقكبات االقتصادية في كما  
تي يجكز لمجمس ال ،ميثاؽ األمـ المتحدة، كالتي تشير إلى التدابير العقابية غير المسمحة

بناءن عمى تحقيؽ إحدل الحاالت الثبلث المنصكص عمييا في  ،األمف تكقيعيا عمى الدكؿ
كالممثمة في حدكث تيديد السمـ، أك عمؿ مف أعماؿ  ،مف ميثاؽ األمـ المتحدة (ّٗ)المادة 

 العدكاف. 

بة لتنفيذ التي يراىا مناس ،لقد خكلت ىذه المادة لمجمس األمف سمطة اختيار التدابيرك 
نما تركت في  ،قراراتو، فصياغتيا تؤكد لنا أنيا لـ تحدد ىذه التدابير عمى سبيؿ الحصر كا 

ذلؾ حرية كبيرة لمجمس األمف في إضافة أية تدابير ال تنطكم عمى استخداـ القكة المسمحة، 
اتباع أك شيئان غيرىا، فيك غير ممـز ب ،أك كميا ،كلمجمس األمف أف يتخذ ىذه التدابير بعضيا

تطبيؽ بالترتيب الذم جاءت بو ىذه المادة في تعدادىا لكسائؿ الحصار، فقد يكتفي المجمس 
ال يعني كجكب  ،أف سرد التدابير بيا (ُْ)كما يستفاد مف المادة   ِ.إحدل ىذه الكسائؿ

مف ميثاؽ  (ِْ)فقد يمجأ مباشرة لتطبيؽ أحكاـ المادة  ،استنفاذ ىذه التدابير غير العسكرية
مـ المتحدة، مما يعني أنيا تركت األمر لتقدير مجمس األمف كالدكؿ األعضاء في األ

 المنظمة.
                                                           

 .ٖٕ، صَََِعبدالعاؿ أحمد فاتنة، العقكبات الدكلية االقتصادية، دار النيضة العربية، القاىرة، 0

ة ماجستير في القانكف، جامعة قمي أحمد، استراتيجية مجمس األمف في حفظ السمـ كاألمف الدكلييف، رسال 4
.ْٔ،صَََِمكلكد معمرم، 
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ىي قرارات ممزمة لكافة الدكؿ  ،رىا مجمس األمف في ىذا الشأفقي يتأف القرارات الكما 
بدعكل ارتباطيا مع  ،األعضاء في األمـ المتحدة، كال يجكز ليذه الدكؿ االمتناع عف تنفيذىا

مستيدفة بيذه التدابير بمعاىدة تمنعيا مف المشاركة في كضع ىذه التدابير مكضكع الدكلة ال
مف ميثاؽ األمـ  (َُّ)التنفيذ، كاألساس القانكني ليذا االلتزاـ نجده في نص المادة 

بط بيا أعضاء األمم تإذا تعارضت االلتزامات التي ير  أنو حيث تنص المادة عمى ،المتحدة
زاماتيم فالعبرة بالت ،ىذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون بوالمتحدة وفقًا ألحكام 

  .ُالمرتبة عمى ىذا الميثاق

تجدر اإلشارة إلى أنو إذا كاف اليدؼ األساسي لنظاـ األمف الجماعي المحدد في ك 
كاالستقرار الداخمي، فإف ذلؾ يثير  ،الميثاؽ ىك حفظ السمـ كاألمف الدكلييف دكف ذكر السبلـ

 ساؤؿ ميـ حكؿ أساس قياـ مجمس األمف بفرض عقكبات اقتصادية بمناسبة النزاعاتت
    .4المسمحة غير ذا ت الطابع الدكلي

 ،كاإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تكمف في سر اىتماـ مجمس األمف بمسألتي السبلـ 
كاالستقرار  ،ىك تقديره أف تحقيؽ السبلـك كاالستقرار الداخمييف رغـ عدـ ذكرىما في الميثاؽ، 

  .ّكاألمف الدكلييف، دكلة خطكة رئيسة في تحقيؽ السمـداخؿ ال

التي تشكؿ تيديد لمسمـ كاألمف الدكلييف ذات  ،لما كانت غالبية النزاعات المسمحةك 
طابع غير دكلي، فقد تدخؿ مجمس األمف في العديد مف ىذه الحاالت بفرض عقكبات 

كة اللتزاماتيا الدكلية المترتبة عف القانكف الدكلي مف أجؿ معاقبة الدكؿ المنتي ،اقتصادية
كعف القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف بصفة خاصة،  ،بصفة عامة

بدراسة ىذه الحاالت، كباالطبلع عمى عمميات التصكيت عمى قرارات فرض ك بالتالي ك 
ع، في حيف أف التصكيت عمى العقكبات االقتصادية نجد أف التصكيت عمييا كاف باإلجما

المتضمنة فرض العقكبات االقتصادية في مكاجية النزاعات المسمحة  ،قرارات مجمس األمف
بعض الدكؿ األعضاء عف التصكيت،  عاحيث امتن ،ذات الطابع الدكلي لـ يتـ باإلجماع

                                                           

1
عكاشرية رقية، حماية المدنييف كاألعياف المدنية في النزاعات المسمحة غير الدكلية، رسالة دكتكراه، جامعة  

 .ّْٖ، صََُِعيف شمس، القاىرة، 

2
  .ّْٖالمرجع السابؽ، ص 
-ُْٗ،  صَََِية، دار النيضة العربية، القاىرة، عبدالعاؿ أحمد فاتنة،  العقكبات الدكلية االقتصاد 3

ُٗٓ.  
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مف أعضاء مجمس عدة ارتباط مصالح دكؿ  منياك  ،يرجع ذلؾ إلى مجمكعة مف األسباب
دـ الثقة في مدل فعالية ع، ك أك غير مباشر مباشرو  مف بيذا النزاع سكاء كاف بشكؿو األ

  .0العقكبات االقتصادية ككسيمة لحؿ النزاعات الدكلية

 :االلتزام بالحدود التي يفرضيا القانون الدولي أوقات النزاع المسمح: ثانياً 

حكاـ غير القابمة لبلنتقاص ال بد مف النظر إلى أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني، كاأل 
في القانكف الدكلي اإلنساني عند كضع الحدكد القانكنية لفرض العقكبات االقتصادية في 
أكقات النزاع المسمح، فنجد أف القانكف الدكلي اإلنساني ال يشير بالتحديد إلى العقكبات 

ا تـ فرض العقكبات االقتصادية، كما ال يتناكؿ آثارىا عمى السكاف المدنييف، غير أنو إذا م
فإنو يتعيف تطبيؽ القكاعد  ،الدكلي كغير الدكلي وقتصادية بمناسبة نزاع مسمح بنكعياال

العامة المتعمقة بحماية المدنييف مف آثار العمميات العسكرية، كبالتالي فإف أم قرار بغرض 
خاصة  ،نيمثؿ ىذه التدابير ينبغي أف يؤخذ بعيف االعتبار قكاعد القانكف الدكلي اإلنسا

القكاعد المتصمة باإلمدادات الطبية كالغذائية لمختمؼ شرائح األشخاص مكضع الحماية، 
فسكاء فرضت ىذه العقكبات بكاسطة دكلة أك بكاسطة مجمس األمف، فيذا األخير ممـز شأنو 

كالجماعات  ،شأف الدكؿ بأف يأخذ بعيف االعتبار القكاعد الخاصة بحماية السكاف المدنييف
  .4مف آثار النزاع المسمح لمخطر بيف صفكؼ السكاف المدنييف ةالمعرض

 :: استخدام القوة المسمحة لتنفيذ القانون الدولي اإلنسانياً لثثا
يؤدم عدـ كفاء الدكؿ اللتزاماتيا الدكلية إلى حدكث انتياكات خطيرة لحقكؽ   
يف، األمر الذم يدفع كاألمف الدكلي ،كالقانكف الدكلي اإلنساني بشكؿ ييدد السمـ ،اإلنساف

أك يرخص  ،مجمس األمف بالتدخؿ لكضع حد لتمؾ االنتياكات، فيمجأ إلى استعماؿ القكة
لضماف تنفيذ قكاعد القانكف  ؛باستعماليا كتدبير قمعي لحمؿ الدكؿ عمى احتراـ التزاماتيا

 ،لمسمحالدكلي اإلنساني، كلحفظ السمـ كاألمف الدكلييف، كىك ما يعرؼ بالتدخؿ اإلنساني ا
 كلقد كاف لو ذلؾ في العديد مف المناطؽ التي تـ فييا خرؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني .

يمثؿ مبدأ مسؤكلية الحماية تحكالن كبيران في نيج األمـ المتحدة لمتعامؿ مع األزمات ك  
ات ر مبدأ مسؤكلية الحماية نتيجة ألزمكِّ اإلنسانية في القرف الكاحد كالعشريف، تأسس كطي 

                                                           

  .ُٔٗ-ُٓٗعبدالعاؿ أحمد فاتنة، العقكبات الدكلية االقتصادية، المرجع السابؽ،  ص 1
2
   .ُٔٗ-ُٓٗ،صُٗٗٗختارات مف أعداد، سيفاؿ أنا، العقكبات االقتصادية، القيكد القانكنية كالسياسية، م 
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إنسانية عديدة مر بيا العالـ في التسعينيات مف القرف الماضي، كردان عمى الجدؿ القائـ حكؿ 
شرعية التدخؿ اإلنساني مف خبلؿ الممارسات الميدانية لمجمس األمف كقد تـ استخداـ مبدأ 
مسؤكلية الحماية كتدبير لمتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ ذات السيادة عمى أساس أف 

أك غير  ،الدكؿ المستقمة ال تريد أف تحمي سكانيا المدنييف مف التيديدات الجسدية حككمات
 .ُعمى ذلؾ ةقادر 

في  ـ(ََِٓ)كمؤتمر القمة العالمي لعاـ  ،تكصمت المجنة المعنية بالتدخؿ كسيادة الدكؿك 
 ة عف حماية مكاطنييا مفى عاتؽ كؿ دكلة المسؤكلية الرئيستقريرىما إلى إعبلف أنو يقع عم

كالجرائـ ضد اإلنسانية احترامان لمبدأ  ،كالتطيير العرقي ،كجرائـ الحرب ،اإلبادة الجماعية
مف خبلؿ استعماؿ الكسائؿ المناسبة كالضركرية، غير أنو في حاؿ تعرض السكاف  ،السيادة

أك ككف  ،أك إخفاؽ الدكلة ،أك قمع ،أك عصياف مدني ،ألذل خطير نتيجة لحرب داخمية
أك تجنبو يتحمؿ المجتمع الدكلي  ،أك غير قادرة عمى كقؼ األذل ،ة غير راغبةالدكلة المعني

كبالتالي يتنحى مبدأ عدـ التدخؿ لتحؿ محمو المسؤكلية  ،المسؤكلية في حماية المدنييف
 .ِالدكلية عف الحماية

كسيادة الدكؿ أثناء إعداد تقريرىا لعاـ  ،رأت المجنة الدكلية المعنية بالتدخؿكقد  
كال أنسب مف مجمس األمف الدكلي لمتعامؿ مع قضايا  ،أنو ال يكجد ىيئة أفضؿ ـ(ََُِ)

، كتقع (األمـ المتحدة) لجياز التنفيذم لممنظمة العالميةالتدخؿ الدكلي اإلنساني، باعتباره ا
مف  (ِْ)كاألمف الدكلييف، بمكجب المادة  ،ة في حفظ السمـاتقو المسؤكلية الرئيسعمى ع

عاؿ الذم تمعبو المنظمات اإلقميمية، متحدة، كما أشار التقرير عمى الدكر الفٌ ميثاؽ األمـ ال
 .4كالتي يقتضي أف يككف عمميا مرىكف دائمان بإذف مسبؽ مف مجمس األمف

في تقرير األميف العاـ لؤلمـ  كقد تـ تأكيدىـ ،أركاف ةتقكـ مسؤكلية الحماية عمى ثبلثك    
  -ك التالي:كىي عمى النح ـ(،ََِٗ)المتحدة عاـ 

مسؤكلية الدكلة في حماية مكاطنييا: مسؤكلية الدكلة عف حماية شعكبيا مف اإلبادة  -ُ
كالجرائـ ضد اإلنسانية، فااللتزاـ لمنع  ،كالتطيير العرقي ،كجرائـ الحرب ،الجماعية

                                                           
مف في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني، جامعة مكلكد معمرم، رسالة لعمامرة ليندة، دكر مجمس األ0

 .ٗٗ،صَُِِماجستير، 
 .ََُص ،المرجع السابؽلعمامرة ليندة، نقالًعن،2
 ََُص ،المرجع السابؽلعمامرة ليندة، نقالًعن،4
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فظائع حقكؽ اإلنساف تقع بالدرجة األكلى عمى عاتؽ الدكلة، ألف مثؿ ىذه المياـ 
  .ُلدكلة باعتبارىا ذات سيادةمتأصمة في دكر ا

لمساعدة: يتطمب مف أعضاء آخريف في المجتمع في امسؤكلية المجتمع الدكلي  -ِ
أك منظمات  ،أك األمـ المتحدة ،أك مف خبلؿ المنظمات اإلقميمية ،الدكلي بشكؿ فردم

كذلؾ في الحاالت التي تفتقر  ،المجتمع المدني مساعدة الدكلة عمى حماية مكاطنييا
أك القدرة عمى االستجابة لؤلزمات اإلنسانية لمسيطرة عمييا مف  ،لدكلة إلى القيادةفييا ا

   .ِتمقاء نفسيا

الستجابة كالرد: يتطمب مف الدكؿ األعضاء باألمـ في امسؤكلية المجتمع الدكلي  -ّ
كالرد في الكقت  ،المتحدة االستجابة ألكضاع تنطكم عمى حاجة إنسانية ماسة

بالتدابير المناسبة، كذلؾ باستخداـ الفصميف السادس كالسابع  كبطرؽ حاسمة ،المناسب
كالثامف مف ميثاؽ األمـ المتحدة في حاؿ فشؿ الدكلة في حماية مكاطنييا، فالتدخؿ 

كالقسرية كالجزاءات  ،الدكلي في ىذه الحالة يشمؿ مجمكعة مف التدابير الدبمكماسية
قامة دعكل دكلية، ك  التدخؿ العسكرم إلنياء ك  في أقصى حاالت التطرؼ،ذلؾ كا 

    .4األزمة العنيفة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1
اإلنساف،  المجمكعة العامة الدكلية كالسياسية في كاشنطف بالتعاكف مع مركز دمشؽ لدراسات حقكؽ 

 .ْ، صَُُِمسؤكلية حماية المدنييف في سكريا، مذكرة قانكنية، 
2
 .ٔص المرجع السابؽ، ،المجمكعة العامة الدكلية كالسياسية 
 .ٔ، صالمرجع السابؽ ،المجمكعة العامة الدكلية كالسياسية 3
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  :التدابير الممكنة دون العمل العسكري - أ

عند عدـ كفاية التدابير السممية القياسية إلنياء الصراع يتخذ المجتمع الدكلي تدابير 
كذات فعالية لتشجيع امتثاؿ الدكلة اللتزاماتيا، حيث يمكف ليذه التدابير  ،قسرية أقكل

كالدبمكماسي،  ،أك السياسي ،أك االقتصادم ،أف تشمؿ عقكبات في المجاؿ العسكرم
كبالتالي إحالة الممؼ إلى المحكمة الجنائية الدكلية، فيذه الجزاءات تعيؽ قدرة الدكلة 

بينما ال تمنع الدكلة ماديان مف القياـ بأعماؿ داخؿ  ،عمى التعامؿ مع العالـ الخارجي
أك عدـ اتخاذ تدابير معينة بصفة  ،ناع السمطات المعنية باتخاذحدكدىا، فتيدؼ إلى إق

 عامة.

 اتخاذ قرار التدخؿ في الحاالت البالغة الشدة فقط : - ب
كالتي   ،تكجد ظركؼ استثنائية عمى مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكلة

ككاضحان  أك تشكؿ خطران قائمان  ،يز ضمير اإلنسانية حقان يجب أف تككف حاالت عنؼ تى 
عمى األمف الدكلي بحيث تستدعي تدخبلن عسكريان قسريان، فعند فشؿ التدابير المذككرة 
أعبله إلنياء األزمة التي تيدد السمـ كاألمف الدكلييف يتخذ التدبير العسكرم، فقد يأذف 

عالة لحماية المدنييف بمكجب الفصؿ استخداـ القكة الفٌ بمدكؿ األعضاء مجمس األمف ل
منو، كقد تشمؿ ىذه التدابير  (ِْ)ف ميثاؽ األمـ المتحدة بتطبيؽ المادة السابع م
كالجكية كفرض حظر جكم لمنع اليجمات  ،كالبحرية ،كالعمميات البرية ،الحصار

  0كىي استخداـ القكة المسمحة ،دنييفالجكية عمى الم

 :نساني: إنشاء المحاكم الجنائية المؤقتة لتنفيذ قواعد القانون الدولي اإل رابعاً 
كمكاجية كضعيف استثنائييف يصعب تكقعيما، كأماـ بشاعة األحداث  ،بغية التصدم 

، بكؿ عجمة كسرعة كرغـ ما عرفتو يتوع الدكلي أف يتصرؼ في سبيؿ مجابالمجتم فعمى
كالتي تختمؼ عف تمؾ التي أدت إلى إبادة  ،كدكاعي الحرب ،يكغسبلفيا سابقان مف أسباب

كذلؾ بالمتابعة الجنائية  ، أف الحالتيف اقتضيتا التحرؾ الدكلي السريعاألجناس في ركندا، إال

                                                           

1
 .ُُ، صالمرجع السابؽ ،المجمكعة العامة الدكلية كالسياسية 
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كتأسيس قضاء جنائي دكلي ليذا  ،لمرتكبي االنتياكات الخطيرة لمقانكف الدكلي اإلنساني
 .0الغرض

قاـ مجمس األمف الدكلي بإنشاء محكمتيف جنائيتيف دكليتيف باالستناد إلى السمطات  
خاصة بمحاكمة األكلى المحكمة السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة،  المخكلة لو طبقان لمفصؿ

األشخاص المسؤكليف عف ارتكاب انتياكات جسيمة لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني في 
، كالثانية خاصة بمحاكمة ـ(ُّٗٗ)لعاـ  (َٖٖ)بمكجب القرار رقـ  ،يكغسبلفيا سابقان 

كاالنتياكات الخطيرة لمقانكف الدكلي  ،األشخاص المتيميف بارتكاب جرائـ إبادة الجنس
ككذا الركاندييف المسؤكليف عف ارتكاب مثؿ ىذه الجرائـ  ،اإلنساني التي كقعت في ركندا

   .4ـ(ُْٗٗ)لعاـ  (ٓٓٗ)بمكجب القرار رقـ  كاالنتياكات في الدكؿ المجاكرة ليا

كمدل  ،بالرغـ مف االنتقادات التي كجيت إلى المحكمتيف مف حيث إنشائياك 
 مشركعية كجكدىا، إال أنيما تشكبلف أحد السكابؽ اليامة في إرساء القضاء الجنائي الدكلي .

 مدى اختصاص مجمس األمن في إنشاء المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة : خامساً 

 ،أنشأ مجمس األمف الدكلي المحكمتيف الجنائيتيف الدكليتيف المؤقتتيف ليكغسبلفيا 
المخكلة لو بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة  إلى اختصاصاتو كركاندا استنادان 

كاألمف الدكلييف، كعميو فقرار مجمس األمف بإنشاء ىذه المحاكـ يشكؿ  ،في مجاؿ حفظ السمـ
كاألمف الدكلييف، رغـ استجابة ىذا اإلجراء  ،إحدل التدابير التي اتخذىا مف أجؿ إقرار السمـ

لتي كانت مطمكبة بإلحاح لمكاجية الكضع القائـ في كؿ مف يكغسبلفيا لمتطمبات السرعة ا
  .ّقانكنية إلنشاء ىذه المحاكـعدة سابقان كركاندا، فقد أثار إشكاليات 

 

 

                                                           

1
كرات الراىنة لمقانكف الدكلي الجنائي، رسالة ماجستير، جامعة مكلكد معمرم، أكعباس فاتح، التط 

  .ّْ،صََِّ

 .ُْٗٗ، كُّٗٗ، الصادريف عمى التكالي في عاـ ٓٓٗ، كَٖٖ راجع القراريف 2
3
بمكؿ جماؿ، النظاـ القانكني لجريمة إبادة الجنس البشرم في القانكف الدكلي، رسالة ماجستير، جامعة  

 .ُّٓ، صََِّ، مكلكد معمرم
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 :أواًل: استبعاد الطريقة االتفاقية وتفضيل الطريق التأسيسية

اتفاؽ  فيات التي كجيت إلى محكمة نكرمبرغ حاكؿ مجمس األمف تفادم االنتقاد 
يا السابقة كركاندا، إال أف ( في إنشاء المحاكـ الجنائية الدكلية ليكغسبلفـُْٓٗ)لندف لعاـ 

تباع الطريقة المعيكدة في إنشاء مثؿ ىذه المحاكـ، جعمت ظبلؿ الشككؾ تحـك حكليا، اعدـ 
حكؿ مدل شرعية القرارات التي أصدرىا مجمس األمف عدة فمقد كجيت انتقادات كاعتراضات 

كليس لو صبلحيات  ،شأف إنشاء األجيزة القضائية الجنائية الدكلية، باعتبارىا دكر سياسيب
 .0إنشاء ىيئات قضائية

في إنشاء مثؿ ىذه األجيزة  ،تباع الطريقة التقميديةاكاف عمى المجتمع الدكلي ك 
ية في مثؿ كالتي يعتبرىا الطريقة العاد ،كىي حسب الفقو الدكلي الطريقة االتفاقية ،القضائية

 .4ىذه الحاالت

كىك ما ال  يستجيب  ،ألنيا تتطمب كقتان طكيبلن إلعدادىا ؛لقد استبعدت ىذه الطريقة 
كفييا  ،ناطؽالذم كاف سائدان في ىذه الم ،لمظرؼ السريع كمتطمبات الكضع المتدىكر

مف أجؿ  ،كالذم يتطمب مف المجتمع الدكلي اتخاذ إجراءات سريعة ،يكغسبلفيا سابقان كركاندا
كالقانكف الدكلي  ،محاكمة كمعاقبة المسؤكليف عف االنتياكات الخطيرة لحقكؽ اإلنساف

 اإلنساني في المنطقتيف.

كما أف إنشاء المحاكـ باتفاقية دكلية يستغرؽ فترة طكيمة، فقد تصؿ إلى سنكات  
يمة قصيرة عديدة، كزيادة عمى ذلؾ ليس ثمة ما يثبت أف  االتفاقية المبرمة قد تحظى في م

بعدد التصديقات لدخكليا حيز التنفيذ، كفي ىذه الحالة أحكاميا ال تسرم إال في مكاجية 
كالمنضمة إلى االتفاقية، كما أف مركر كقت طكيؿ قد يصعب الحصكؿ عمى  ،الدكلة المكقعة

  .4األمر الذم يعرقؿ مياـ العدالة ،ةاألدل

لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ  فمجكء مجمس األمف إلى صبلحياتو كفقان  ،كعميو 
، مف أجؿ كضع حد لممجازر الرىيبة ،ال يمكف االستغناء عنيا ،المتحدة  ضركرة حتمية

                                                           

 .ُّٔ، صالمرجع السابؽبمكؿ جماؿ، النظاـ القانكني لجريمة إبادة الجنس البشرم في القانكف الدكلي، 0
2
 DJIENA WEMBOU Michel –Cyr, op.cit, p.287. 

  .ِْٓعكاشرية رقية، المرجع السابؽ، ص4
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كاألمف الدكلييف في ىذه األقاليـ، كما  ،كمف أجؿ كضع حد لتيديد السمـ ،كاإلبادة الجماعية
ي اإلنساني كالقانكف الدكل ،أف إنشاء المحكمتيف لغرض كقؼ انتياكات حقكؽ اإلنساف

يتطابؽ مع ما كرد في ميثاؽ األمـ المتحدة، كمع االختصاص كالدكر الكاضح ألجيزتيا في 
كحماية الحقكؽ اإلنسانية لمشخص اإلنساني، لكف ما يبلحظ ىك  ،مجاؿ حقكؽ اإلنساف

استبعاد اختصاص الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في إنشاء ىذه المحاكـ استنادان إلى عدـ 
  .0كبالتالي عدـ فعالية المحاكـ الجنائية المطمكب إنشاؤىا ،قراراتياإلزامية 

ضؼ إلى ذلؾ السرعة المطمكبة لمكاجية الكضع القائـ في كؿ مف يكغسبلفيا سابقان ك 
كالقانكف  ،كالتحكالت التي عرفيا القانكف الدكلي العاـ عامة ،كركندا، ككذا طبيعية التطكرات
يتعمؽ بالربط بيف االنتياؾ الخطير كالجسيـ لقكاعد القانكف  الدكلي اإلنساني خاصة، فيما

 كاألمف الدكلييف. ،كحفظ السمـ ،الدكلي اإلنساني

فإف إنشاء المحاكـ بقرار مف مجمس األمف لو مزايا كي تككف فعالة، فقد  ،كعميو 
 .ِكالتي بدأت في تأدية كظائفيا مباشرة ،رخص بكضع ىذه األجيزة القضائية بسرعة

 :إعمال الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة :اً سادس

، كبناءن عمى الصبلحيات   يعتبر ميثاؽ األمـ المتحدة اتفاؽ دكلي أساسي كممـز
الممنكحة لمجمس األمف بمكجب ىذا الميثاؽ، فقد سعى ىذا األخير إلى استغبلؿ أحكاـ 

 األمـ المتحدة .( مف ميثاؽ ُْ، ّٗ، ِٗخاصة المكاد ) كافة ميثاؽ األمـ المتحدة

بناءن عمى الكضعية الخطيرة التي آلت إلييا األكضاع في كؿ مف يكغسبلفيا سابقان ك 
كاألمف الدكلييف  ،كركاندا، كيؼ مجمس األمف الكضعية في كؿ حالة أنيا تشكؿ تيديدان لمسمـ

( ِٕٖ)مف الميثاؽ، كعمى ىذا األساس أصدر مجمس األمف القراريف  (ّٗ)بمقتضى المادة 
المنشئيف لممحكمتيف الدكليتيف الجنائيتيف  ـ(ُْٗٗ)لعاـ  (ٓٓٗ)ك ـ(ُّٗٗ)لعاـ 

 .كركاندا عمى التكالي ،ليكغسبلفيا سابقان 

                                                           

  .ِْْ، صعكاشرية رقية، المرجع السابؽ0
2
الدكلي الجنائي كتأثيره في حقكؽ اإلنساف، رسالة ماجستير،  تطكر القانكف عف، بكغرباؿ باىية، نقبلن  

 .ْٗ، صََِٓجامعة مكلكد معمرم، 
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عبارة تيديد السمـ كاألمف الدكلييف ضركرة كالزمة لتحديد نشاط  أف تجدر اإلشارة إلىك  
، كبالتالي سياسي عمى اعتبار أف مجمس األمف جيازمجمس األمف في إطار الفصؿ السابع، 

كالدفاع عف الشرعية الدكلية،  ،يستبعد مف دائرة اختصاصاتو مسألة إقامة عدالة دكلية جنائية
كىك الحفاظ أك  ،مف ميثاؽ محدكد (ّٗ)إال أف ىدؼ مجمس األمف الذم أسند إليو المادة 

 مف يكغسبلفيا سابقان كركاندا. كؿِّ  كاألمف الدكلييف في ،استبعاد السمـ

مف ميثاؽ األمـ المتحدة إلى اتخاذ التدابير المنصكص عمييا  (ّٗ)ؿ المادة تحيك 
أك  ،تيديد السمـإذا تحققت إحدل الحاالت الثبلث  ،مف الميثاؽ (ِْك ُْ)في المادتيف 

التي ال  ،مف الميثاؽ (ُْ)، مف ىنا نستبعد المادة أك عمؿ مف أعماؿ العدكاف ،خبلؿ بواإل
 محة لتنفيذ قرارات مجمس األمف.تتطمب استعماؿ القكة المس

أف التدابير الكاردة فييا  يظير لومف الميثاؽ  (ُْ)إف المتمعف في نص المادة حيث  
كىي تدابير ذات طبيعة اقتصادية، كبالتالي فإف إنشاء  ،جاءت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

 (ُْ)ا في المادة محكمة جنائية دكلية مؤقتة، يبقى إجراء بعيد عف التدابير المنصكص عميي
كالتدابير  ،كأية عبلقة بيف إنشاء ىذه المحكمة ،مف ميثاؽ األمـ المتحدة، فبل يكجد أم مبرر

التي يجب  ،لو في العبلقة الفعمية جد تبريرك مف الميثاؽ، لكف ي (ُْ)المتخذة بمكجب المادة 
كمة نشأت لغاية إف المح حيث كاألمف الدكلييف، ،كالحفاظ عمى السمـ ،أف تككف بيف إنشائيا

كاألمف الدكلييف في يكغسبلفيا سابقان، كيخكؿ لمجمس األمف  ،كىي استعادة السمـ ،محددة
أف كظائؼ المحكمة ال  تخدـ الغرض الذم مف كضع حد ليذه المحكمة، بعد أف يتأكد 

  .ُأنشئت مف أجمو

ير التي فقرار مجمس األمف القاضي بإنشاء ىذه المحكمة، يشكؿ إحدل التداب ،كعميو 
كاألمف الدكلييف ال غير، خاصة بعدما أشار مجمس األمف في  ،يتخذىا، مف أجؿ إقرار السمـ

قراريو المنشئيف لممحكمتيف الجنائيتيف الدكليتيف الخاصتيف بيكغسبلفيا سابقان كركاندا، بصفة 
ـ صؿ السابع مف ميثاؽ األمأف األساس القانكني في إنشاء المحكمتيف ىك الف إلى صريحة،
 المتحدة.

                                                           
1
بركاني أعمر، مدل مساىمة مجمس األمف في إنشاء المحاكـ الجنائية الدكلية، رسالة ماجستير، جامعة  

 .ِّ، صََِٔسعد دحمب، 
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رعية التي يمكف لمجمس األمف مف ىنا تعتبر ىذه المحاكـ مف قبيؿ األجيزة الفك 
مف  (ِٗ)، كذلؾ كفقان ألحكاـ المادة اىا متى استدعت الضركرة، ألجؿ أداء كظائفيؤ إنشا

لمجمس األمف أف ينشئ مف الفركع الثانكية ما  كالتي تنص عمى أنو ،ميثاؽ األمـ المتحدة
 رة ألداء كظائفو.يرل لو ضرك 

سابقة أكلى مفيدة مف نكعيا  ،يعد إجراء مجمس األمف في إنشاء عدالة جنائية دكليةك 
كلقد اعتبر إنشاء ىذه  ،كاألمف الدكلييف ،اليادفة إلى حفظ السمـك في نشاطات مجمس األمف، 

ه األجيزة كاألىداؼ الكاردة في الميثاؽ باعتبار ىذ ،المحاكـ شرعيان لتجسيد كتحقيؽ المبادئ
يتمثؿ في االنتياكات الخطيرة  ،مكضكعة مف أجؿ حؿ مشكؿ إنساني ،ىيئات لمتعاكف الدكلي

 ككذلؾ في ركاندا. ،لمقانكف الدكلي اإلنساني المرتكبة في إقميـ يكغسبلفيا سابقان 

فإف مجمس األمف الدكلي قد كسع مف اختصاصاتو، كأخذ يشرع كيضع قكاعد  ككذلؾ 
 ،كالجرائـ ضد اإلنسانية ،ؼ كيفصؿ الجرائـ الدكلية إلى جريمة اإلبادةيعر ك جنائية دكلية، 

لـ ينص عمييا ميثاؽ التي  ،كيخمؽ أجيزة قضائية، فبيذا يككف قد منح لنفسو سمطة التشريع
لـ تشر أم مادة مف ميثاؽ األمـ المتحدة استند عمييا مجمس أنو األمـ المتحدة، خاصة 

، بؿ اكتفت المختصيف بقضايا البلجئيف الجيازيف القضائييفء لتدابير إنشا ألمف عند اتخاذها
  .ُكاألمف الدكلييف ،بالذكر أف الكضع السائد في المنطقتيف يعد تيديدان لمسمـ

إف األساس القانكني الختصاص مجمس األمف في إطار إنشاء المحاكـ الجنائية ك 
ما ىك ك ،  (ُْ)لميثاؽ سيما المادة بناءن عمى أحكاـ الفصؿ السابع مف اجاء الدكلية المؤقتة، 

إال تأكيؿ كاسع ليذه األحكاـ، كىك ما يبرر استناد مجمس األمف إلنشاء ىذه المحاكـ إلى 
التي تقكـ أساسان عمى أف ىناؾ بعض االختصاصات، ربما  ،نظرية االختصاصات الضمنية

اعتبارىا ضركرية لـ يرد ذكرىا صراحة في ميثاؽ األمـ المتحدة، كلكنيا تستخمص ضمنيان ب
 .ِلتحقيؽ كظائفو، كتحقيؽ أىداؼ األمـ المتحدة كمنظمة دكلية

 

 

 

                                                           
 .ِٓ، المرجع السابؽ، صبركاني أعمر 1

2
 .ِٔ، المرجع السابؽ ، صأعمربركاني  
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أف مجمس األمف الدكلي لـ يستخدـ صبلحياتو في فرض العقكبات  ونستطيع القول 
كاألمف الدكلييف عف طريؽ  ،المخكؿ بيا، ال سيما العقكبات االقتصادية، ككذلؾ حفظ السمـ

 ،اإلسرائيمي(، كذلؾ لما اقترفتو مف انتياؾ لحقكؽ المدنييفالقكة، عمى دكلة االحتبلؿ )
في العدكاف األخير عمى قطاع غزة سنة  خاصةكلقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، 

 نو صنؼ نزاعان دكليان.                                                         إ، حيث ـ(َُِْ)
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 :الثاني المبحث
 الدولية الجنائية كمةالمح 

 مقدمة:
إف المحكمة الجنائية الدكلية ليا خصكصية في تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني سيما أنيا 

ات محددة مف حيث الجرائـ اختصاص كليا تحاسب مرتكبي الجرائـ الدكلية كمجرمي الحرب
فعالية ككذلؾ في  أماميا التطبيؽ الكاجب القانكفالتي تدخؿ في اختصاصيا كمف حيث 

النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، فكاف عمينا تخصيص مبحث لممحكمة الجنائية 
 الدكلية كالقانكف الجنائية المحكمة اختصاص الدكلية ينقسـ إلى مطمبيف المطمب األكؿ كىك

 الدكلية في الجنائية لممحكمة األساسي النظاـ فاعمية كالمطمب الثاني أماميا التطبيؽ الكاجب
 .األمف مجمس سمطة ظؿ
 

 .الدولية الجنائية المحكمةآليات الثاني:  المبحث
  .أماميا التطبيؽ الكاجب الدكلية كالقانكف الجنائية المحكمة األكؿ: اختصاص المطمب
 مجمس سمطة ظؿ الدكلية في الجنائية لممحكمة األساسي النظاـ فاعمية الثاني: المطمب
 .األمف
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 أماميا التطبيق الواجب الدولية والقانون الجنائية المحكمة اختصاصاألول:  المطمب
 
 .المحكمة الجنائية الدوليةالفرع األول: الجرائم التي تخضع الختصاص 

 :: جرائم اإلبادة الجماعيةأوالً 
جريمة إبادة الجنس ىي جريمة شديدة الخطكرة، إذ تثير قمؽ المجتمع الدكلي بأسره،  

أك الجزئي عمى جماعة  ،قسكة، سيما أنيا تستيدؼ القضاء الكمي لما تنطكم عمييا مف
العالـ المتحضر إلى  قد تنبوأك غيرىا مف الجماعات،  ،أك إثنية ،أك دينية ،أك كطنية، عرقية

كىك الحؽ في الحياة، حيث  ،خطكرة ىذه الجريمة، كمساسيا بأغمى ما يمتمؾ اإلنساف
ادة الجماعية منذ إنشاء منظمة األمـ المتحدة، لكف تجـر أفعاؿ اإلبعدة قرارات دكلية  تصدر 

مف تجاكزات تضمنت أمثمة صارخة عمى  رغـ ذلؾ فإف الصراعات الدكلية كاإلقميمية لـ تخؿي 
 .0كفي ركاندا ،اقتراؼ ىذه الجريمة، كمف ذلؾ النزاعات المسمحة في البمقاف

الفقيو  اأحدثي ،ة العيدإلبادة الجماعية تعتبر حديثة نسبيان لممارسات قديمكجريمة ا 
التي تعني (  genos) بلؿ الجمع بيف العبارة اليكنانيةمف خ ((Raphel Lemkinاألمريكي

التي تعني يقتؿ، فيما اصطمح عمى تسميتيا  ( (cideالعرؽ أك القبيمة، كبيف العبارة البلتينية
 .ِبالمغة العربية باإلبادة الجماعية أك إبادة الجنس

ساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى التعريؼ الحرفي لممادة الثالثة استقر النظاـ األك  
، حاسمان الجدؿ الذم ـ(ُْٖٗ)مف معاىدة منع جريمة اإلبادة الجماعية كالعقاب عمييا لعاـ 

ساد بيف اتجاه دعا إلى تكسيع مفيـك جريمة اإلبادة الجماعية الكارد في االتفاقية الدكلية لعاـ 
المتيف تبنتا كركاندا  ،إلى اتباع نمكذج محكمتي يكغسبلفيا السابقة، كآخر دعا ـ(ُْٖٗ)

  .ّـ(ُْٖٗ)تعريؼ اتفاقية 
بأنيا جريمة اإلبادة الجماعية كلقد عرفت المادة السادسة مف نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية 

أك  ،أك عرقية ،أك إثنية ،يرتكب بقصد إىبلؾ جماعة قكمية ،أم فعؿ مف األفعاؿ التالية
 .ينية بصفتيا ىذه إىبلكان كميان أك جزئيان د

 قتؿ أفراد الجماعة . - أ
                                                           

 .ِْٗ-ِِْمحمد عمكاف، اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية، المرجع السابؽ، ص0
 .َُ، صََِّدكلمي حمد، جريمة اإلبادة الجماعية، )المفيـك كاألركاف(، المنشكرات الحقكقية، بيركت،  4
3
 .ُُالمرجع السابؽ، صدكلمي حمد،  
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 أك عقمي جسيـ بأفراد الجماعة . ،إلحاؽ ضرر جسدم  - ب
 يقصد بيا إىبلكيا الفعمي كميان أك جزئيان. ،إخضاع الجماعة عمدان ألحكاؿ معيشية   - ت
 فرض تدابير تستيدؼ منع اإلنجاب داخؿ الجماعة.  - ث
     .0لى جماعة أخرلنقؿ أطفاؿ الجماعة عنكةن إ - ج

كالمعاقبة عمييا المرجعية الشرعية  ،كبالتالي تعد نصكص اتفاقية منع إبادة الجنس
 إلى  التي استميـ منيا نطاـ المحكمة النصكص ذات الصمة بجريمة اإلبادة، كما تجدر اإلشارة

ذه األفعاؿ أنو نككف بصدد جريمة اإلبادة طبقان لممادة السادسة سالفة الذكر، سكاء ارتكبت ى
  .4أك في زمف السمـ ،في زمف الحرب

ىي حسب ما أركان جريمة اإلبادة الجماعية في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية و 
استقر نص المادة السادسة مف نظاـ ركما األساسي، عمى أف جريمة اإلبادة الجماعية 

لمحكمة الجنائية الدكلية كغيرىا مف الجرائـ الدكلية، يمـز لقياميا كدخكليا في اختصاص ا
 كالركف الدكلي. ،كالركف المعنكم ،كىي الركف المادم ،أركاف أساسية ةتكافر ثبلث

 الركن المادي لجريمة اإلبادة الجماعية: -0
الركف المادم لمجريمة الدكلية، ال يختمؼ عنو في الجريمة الداخمية بصفة عامة، مف 

 ،ركف في سمكؾ إيجابي أك سمبيحيث ضركرتو لقياـ الجريمة، حيث يتمثؿ ىذا ال
 كنتيجة إجرامية مترتبة عف ىذا السمكؾ، كعبلقة سببية تربط السمكؾ كالنتيجة.

كلقد عددت المادة السادسة مف نظاـ ركما األساسي، األفعاؿ التي يشكؿ ارتكاب 
أك جزئيان  ،أك دينية معينة كميان  ،أك عرقية ،أك إثنية ،أحدىما بقصد إىبلؾ جماعة قكمية

 كىذه األفعاؿ ىي كما يمي: ،جماعيةحدل صكر جريمة اإلبادة الإ
 قتل أفراد الجماعة : - أ

يشكؿ ىذا الفعؿ أىـ كأخطر صكر الركف المادم لجريمة اإلبادة الجماعية، كيتمخص 
مضمكف أركاف ىذه الصكرة الجرمية لئلبادة عمى النحك المنصكص عمية في كثيقة 

أك أكثر مف المنتميف إلى جماعة  ،يمة بقتؿ شخصبأف يقكـ مرتكب الجر  ،أركاف الجرائـ

                                                           

، مصر، ُدراسة مقارنة بيف النظرية كالتطبيؽ، مكتبة الشركؽ الدكلية، طأحمد الرشيدم، حقكؽ اإلنساف 0
   .َِٖ، صََِّ

، ُِٖٗ، ، مصرُمحمد غزكم، جريمة إبادة الجنس البشرم، مؤسسة شباب الجامعة لمطباعة كالنشر، ط2
 .ُّص
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كأف يقكـ الجاني بارتكاب ىذا الفعؿ بقصد  ،أك دينية معينة ،أك عرقية ،أك إثنية ،قكمية
أك جزئيان بصفتيا ىذه، كأف يصدر ىذا السمكؾ في سياؽ نمط  ،إىبلؾ ىذه الجماعة كميان 

شأف إتياف ىذا التصرؼ أف يككف مف ك  ،مكجو ضد ىذه الجماعةك كاضح  ،سمكؾ مماثؿ
أف يؤدم في حد ذاتو إلى إىبلؾ ىذه الجماعة. كال يشترط ىذه الصكرة الجرمية بفعؿ 

نما يشمؿ التسبب في المكت ،لقتؿ أف يككف مباشران ا أيضان ما داـ قد ارتكب في سياؽ  كا 
   .0القصد العمدم

 أو عقمي جسيم بأفراد الجماعة: ،إلحاق ضرر جسدي - ب
مف المادة  (ب) ة اإلبادة الجماعية طبقان لمفقرةجريمصكر حدل تعد ىذه األفعاؿ إ

السادسة مف نظاـ المحكمة، كىك ما نصت عميو كذلؾ اتفاقية مف جريمة اإلبادة، 
إلبادة الجماعية بحسب ما نصت عمييا كثيقة اخبلصة أركاف ىذه الصكرة لجريمة ك 

أك اغتصاب أك عنؼ  ،،أركاف الجرائـ تتمثؿ في قياـ الجاني بارتكاب أفعاؿ تعذيب
بالشكؿ الذم يترتب عمييا  ،مف أنكاع المعاممة البلإنسانية أك المينية هأك غير  ،جنسي

 ،أك أكثر مف المنتميف إلى جماعة قكمية ،أك معنكم جسيـ بشخص ،إلحاؽ أذل بدني
أك جزئيان، كأف تصدر ىذه األفعاؿ في  ،أك دينية معينة بقصد إىبلكيا كميان  ،أك إثنية

ك أف يككف مف شأف مكجو ضد أفراد ىذه الجماعة، ك كاضح ك ؽ نمط سمكؾ مماثؿ سيا
 .4ىذه األفعاؿ أف تؤدم إلى إىبلؾ ىذه الجماعة

 إخضاع الجماعة عمدًا ألحوال معيشية يقصد بيا إىالكيا كميًا أو فعميًا: - ت
إلبادة الجماعية في قياـ مرتكب الجريمة بفرض اذه الصكرة لجرمية تتمثؿ خبلصة ى

أك إثنية  ،أك أكثر مف المنتميف إلى جماعة قكمية ،كاؿ معيشية معينة عمى شخصأح
أك جزئيان بصفتيا ىذه،  ،كذلؾ بقصد اإلىبلؾ الفعمي ألفراد ىذه الجماعة كميان  ،معينة

مكجو ضد أفراد ىذه ك كاضح ك كأف تتـ ىذه األفعاؿ في سياؽ نمط سمكؾ مماثؿ 
ألفعاؿ أف تؤدم في حد  ذاتيا إلىبلؾ ىذه كأف يككف مف شأف إتياف ىذه ا ،الجماعة
  .ّالجماعة

 
 

                                                           

   .ِْٗص، ُٗٗٗ،مصر، ِأشرؼ شمس الديف، مبادئ القانكف الجنائي الدكلي، دار النيضة العربية، ط0
 .َّمحمد غزكم، جريمة إبادة الجنس البشرم، المرجع السابؽ، ص2
 .  ََّ، صُٓٗٗعبدالكاحد الفار، الجرائـ الدكلية كسمطة العقاب عمييا، دار النيضة العربية، مصر، 4
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 فرض تدابير تستيدف منع اإلنجاب داخل الجماعة: - ث
في قياـ  ،إلبادة الجماعية طبقان لكثيقة أركاف الجرائـاتتمثؿ خبلصة ىذه الصكرة لجرمية 

أك أكثر مف المنتميف  ،بيدؼ منع اإلنجاب ضد شخص ،مرتكب الجريمة باتخاذ تدابير
 ،بيدؼ إىبلؾ ىذه الجماعة كميان  ،أك دينية معينة ،أك إثنية ،أك عرقية ،اعة قكميةلجم

كيمـز أيضان أف يصدر ىذا التصرؼ في سياؽ نمط سمكؾ مماثؿ  ،أك جزئيان بصفتيا ىذه
أف يككف مف شأف اتخاذ ىذه التدابير أف تحدث في حد ك  ،مكجو ضد الجماعةك كاضح ك 

 ذاتيا إىبلؾ ىذه الجماعة.
 أطفال الجماعة عنوًة إلى جماعة أخرى:نقل   - ج

يشترط لقياـ ىذه الصكرة لجريمة اإلبادة الجماعية أف يقـك مرتكب الجريمة بنقؿ 
 ،أك عرقية ،كمف المنتميف لجماعة قكمية ،أك أكثر ممف ىـ دكف الثامنة عشر ،شخص
بلؾ ىذه أك دينية معينة إلى جماعة أخرل عنكةن، كأف يقصد مرتكب الجريمة إى ،أك إثنية

أك جزئيان. كما يمـز كذلؾ أف يككف الجاني يعمـ أك يفترض فيو أف  ،الجماعة إىبلكان كميان 
كأف تككف أفعاؿ  ر،شخاص المعنييف ىـ دكف الثامف عشأك األ ،يعمـ أف الشخص

، ىذه الجماعة مكجو ضد أفرادك كاضح ك اإلبعاد قد تمت في سياؽ نمط سمكؾ مماثؿ 
 أف تؤدم بحد ذاتيا إلى إىبلؾ ىذه الجماعة.أف مف شأف ىذه األفعاؿ ك 

كتجدر اإلشارة إلى أف مصطمح عنكةن الكارد بأركاف الجريمة، ال يقصد بو عمى كجو 
نما قد يشمؿ التيديد باستخداـ السمطة ضد الشخص المعني أك  الحصر القكة البدنية، كا 

  .ُبيئة قسرية
 الركن المعنوي لجريمة اإلبادة الجماعية:  -4

ف المعنكم ركنان أساسيان لقياـ كثبكت جريمة اإلبادة الجماعية، حيث يشترط أف يعد الرك
يتكفر لدل مرتكب أم صكرة مف صكر جريمة اإلبادة، النية كالقصد إلبادة جماعة 

كىذا ما أكدتو المادة السادسة مف النظاـ األساسي عند تعريفيا  ،أك جزئيان  ،معينة كميان 
  .ِلجريمة اإلبادة

                                                           

، ََِِ، مصر، ّمحمكد بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية نشأتيا كنظاميا، مطابع ركز يكسؼ، ط0
  .َُِص

، ُعادؿ عبداهلل المسدم، المحكمة الجنائية الدكلية االختصاص كقكاعد اإلحالة، دار النيضة العربية، ط2
 .ٖٔ، صََِِمصر، 
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ف القص  كاإلرادة، فباإلضافة إلى  ىما: العمـ ،د الجنائي يتضمف عنصريف أساسييفكا 
كمعاقب عميو، كرغـ ذلؾ أراد  ،كافر عمـ الجاني بأنو يرتكب سمكؾ مجـرضركرة ت

اشترطت المادة السادسة مف نظاـ  ،كأراد تحقيؽ نتيجتو اإلجرامية ،ارتكاب ىذا السمكؾ
 ،أك العرقية ،أك اإلثنية ،ؾ الجماعة القكميةالمحكمة أف ينكم مرتكب الجريمة إىبلؾ تم

كبالتالي تككف ىذه الجريمة مف الجرائـ التي  ،أك جزئيان بصفتيا تمؾ ،أك الدينية كميان 
تتطمب قصدان جنائيان خاصان الرتكابيا، كىذا القصد الجنائي الخاص عبارة عف قصد 

   اإلبادة.
اب أم مف األفعاؿ الكاردة في المادة كما ال يشترط في جريمة اإلبادة، أف يؤدم ارتك 

السادسة إلى اإلبادة الكاممة، حيث أشارت األركاف التي خمصت إلييا المجنة التحضيرية 
، إلى أنو يكفي أف يرتكب أحد األفعاؿ الكاردة في المادة السادسة ـ(َََِ)في جكاف 

أك  ،ثنيةأك إ ،أك عرقية ،أك أكثر مف المنتميف إلى جماعة قكمية ،ضد شخص كاحد
مكجية ضد ك دينية معينة، طالما أف ىذا الفعؿ قد جاء في سياؽ أفعاؿ مماثمة ككاضحة 

  قصد إىبلكيا كميان أك جزئيان.بأفراد ىذه الجماعة، 
كما أضافت مقدمة المادة السادسة الكاردة ضمف أركاف الجرائـ، أنو عمى الرغـ مف  

مف نظاـ  (َّ)كص عميو في المادة الشرط المعتاد المتعمؽ بالركف المعنكم، المنص
المحكمة، كمع التسميـ بأف العمـ بالطركؼ تجرم معالجتو عادةن لدل إثبات القصد 

، ةتي تقرر عمى أساس كؿ حالة عمى حدبارتكاب اإلبادة الجماعية، فإف المحكمة ىي ال
 الشرط المناسب إف كجد لمركف المعنكم المتعمؽ بيذا الظرؼ.

ائية الدكلية، كالمادة أف نص المادة السادسة مف نظاـ المحكمة الجن إلى نشير ،كأخيران  
اتفاقية منع جريمة اإلبادة كالعقاب عمييا، لـ يتضمنيا أم إشارة إلى اإلبادة  فالثانية م
  .ُالثقافية

 الركن الدولي لجريمة اإلبادة الجماعية: -4
ة ما ة مف جانب دكلإذا كقعت عمى خطة معد ،ـ الصفة الدكليةاتكتسب الجريمة بكجو ع

د الناس العادييف مف جانب السمطة الحاكمة في ىذه ضد دكلة أخرل، أك بتشجيع أح
الدكلة، أك إذا كانت تمس مصالح أساسية لممجتمع الدكلي، أك تضر بأمف كسبلمة 

أك كقكع  ،أك إذا كاف الجناة ينتمكف بجنسياتيـ ألكثر مف دكلة ،مرفؽ دكلي حيكم
كاإلبادة  ،م حماية دكلية، غير أف الجرائـ ضد اإلنسانية عامةالجريمة ضد أشخاص دك 

                                                           

  .َِٕ، صُٗٗٗحسنيف عبيد، الجريمة الدكلية، دار النيضة العربية، مصر، 0
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ريمة مف الطبقة الجماعية خاصة تكتسب ىذه الصفة الدكلية أيضان إذا كقعت ىذه الج
أك دينية داخؿ حدكد  ،أك إثنية ،أك عرقية ،د الناس ضد جماعة قكميةالحاكمة أك مف أح

تعد سمطة مطمقة ليذه الدكلة، تمارسيا  نفس الدكلة، ككف أف معاممة الدكلة لرعاياىا لـ
أك زمف السمـ عمبلن  ،ببل قيكد، فيذه المعاممة صارت مسألة دكلية في زمف الحرب

، كبالنظاـ األساسي ـ(ُْٖٗ)كمعاقبة إبادة الجنس لعاـ  ،بنصكص اتفاقية منع
المطبقة  التي تنص عمى األفعاؿ المؤدية الرتكابيا، كالعقكبات ،لممحكمة الجنائية الدكلية

عمى مرتكبييا، فيعد ذلؾ تطبيقان كامبلن لمبدأ الشرعية المتعارؼ عميو في القكانيف العقابية 
  .ُ"صنال جريمة كال عقكبة إال ب بأنوالقائؿ  ،الكطنية

  :حالة تطبيقية
 ضد اإلنسانية كجرائـ الحربلقدت ارتكبت قكات االحتبلؿ )اإلسرائيمي( العديد مف جرائـ 

كلؤلسؼ أنو  ،بيدؼ إبادتيـ ،عمى قطاع غزة ـ(َُِْ)في عدكاف العزؿ  بحؽ المدنييف
دكلية، أم مف مرتكبي ىذه حتى إعداد ىذه الدراسة لـ يمتثؿ أماـ المحكمة الجنائية ال

قضائية كانت أك غير  ،، كلـ يتـ محاسبتيـ مف قبؿ أم جية دكلية أخرلالجرائـ
رائـ اإلبادة الجماعية، قصؼ كقتؿ كمف أبشع ما ارتكبتو ىذه القكات مف ج ،قضائية

ككذلؾ قتؿ الجماعات مف األطفاؿ  ،كقصؼ مناطؽ كاممة في القطاع ،عكائؿ بأكمميا
ككذلؾ النازحيف في  ،مثؿ أطفاؿ عائمة بكر الذيف كانكا يمعبكف عمى شاطئ بحر غزة

شغيؿ حيث كاف القتؿ بالعشرات في تمؾ المراكز التابعة لككالة الغكث لت ،كز اإليكاءامر 
استشيد فيو أكثر مف عشرة شيداء مرة  ، الذممثؿ مركز إيكاء بيت حانكف ،البلجئيف

 .ِكمراكز إيكاء أخرل ،كاحدة

                                                           

معة اإلخكة منتكرم، بكىراكة رفيؽ، اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة، رسالة ماجستير، جا0
  .ْْ،صََُِالجزائر، 

تجاه شارع طائرة حربية بدكف طيار صاركخان، صباحان، أطمقت  َْ:َُأغسطس، حكالي الساعة  ّبتاريخ 2
انفجر الصاركخ عمى بعد حكالي ك عمر ابف الخطاب، بجكار ميداف النجمة في مخيـ الشابكرة في مدينة رفح، 

كر رفح اإلعدادية أ لبلجئيف التابعة لؤلنركا، كالتي تـ افتتاحيا كمركز إيكاء ثمانية أمتار مف بكابة مدرسة ذك
مدنيان مف  (ُْ)لمنازحيف عف منازليـ جراء القصؼ مف قبؿ طائرات االحتبلؿ الصييكني، ما أدل إلى استشياد 

ئعيف الجائميف، منيـ خمسة مف النازحيف عف منازليـ، كأحد المارة، كأحد البا ،العزؿ، مف بينيـ تسعة أطفاؿ
  مف بينيـ  ( إصابة،ِٓ)كحارس المدرسة، كأحد المتطكعيف لمعمؿ فييا، كاثناف يستقبلف دراجة نارية، فضبلن عف 

 مكاطنان مف النازحيف كخمسة أطفاؿ، قتؿ كأصيب البعض داخؿ المدرسة، كالبعض اآلخر خارجيا. ( ُٔ)
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 :: الجرائم ضد اإلنسانيةثانياً 
نظران لما تنطكم  ؛دة مف أشد الجرائـ الدكلية خطكرةتعتبر الجرائـ ضد اإلنسانية كاح 

عراؼ اإلنسانية، لذلؾ فقد تـ النص عمييا باعتبارىا لكؿ القكانيف كاأل صارخو  عميو مف انتياؾو 
إحدل الجرائـ الداخمة في اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة، حتى يتمكف المجتمع 

  .ُالدكلي مف مساءلة كعقاب مرتكبييا

الجرائـ التي ترتكب ضد عدد مف السكاف  ريؼ الجرائـ ضد اإلنسانية بأنيا:يمكف تعك 
كيعبر عف نيج سمككي مف  ،كمتكرر ،ي إطار ىجكـ عسكرم متعمد كاسع النطاؽالمدنييف ف
  .ِهاليجـك أك تعزيز  أك منظمة تقضي بارتكاب ىذا ،قبؿ دكلة

ًـّ  لقد أسفر مؤتمر ركما الدبمكماسي عف كضع تعريؼو ك  لمجرائـ ضد اإلنسانية، كعف قائمة  عا
فعاؿ التي تستدعي مزيد مف اإليضاح. باألفعاؿ المككنة ليا، كمف ثـ جرل بياف المقصكد باأل
ركاف كمقدمة ىذه المادة في كثيقة أ ،كمف مراجعة نص المادة السابعة مف نظاـ المحكمة

ف المادة السابعة مف نظاـ المحكمة ال تطمب ارتكاب الجرائـ ضد أالجرائـ، يتبيف لنا 
ي كقت السمـ، كىذا ما اإلنسانية أثناء النزاعات المساحة، بؿ قد تقترؼ ىذه الجرائـ حتى ف

كنظاـ محكمة يكغسبلفيا السابقة،  ،جاء النص عميو بالعكس في نظاـ محكمة نكرمبكرغ
كال شؾ أف ذلؾ يشكؿ تطكران في مفيـك الجرائـ  ،المذاف ربطا ىذه الجرائـ بكجكد نزاع مسمح

لممحكمة  كبذلؾ يؤكد النظاـ األساسي ،كما صاغتيا القكاعد العرفية السابقة ،ضد اإلنسانية
الجنائية الدكلية الدائمة عمى مبدأ حماية السكاف المدنييف مف تعسؼ األنظمة الدكتاتكرية 

  .ّكالقمعية
كما أف نص المادة السابعة مف نظاـ المحكمة، جاء متضمنان نفس الشرط المذككر  

ي ىذه في المادة الثالثة مف نظاـ محكمة ركاندا، كىك ضركرة أم فعؿ مف األفعاؿ المدرجة ف
مكجو ضد أية مجمكعة مف السكاف  ،المادة في إطار ىجكـ كاسع النطاؽ أك منيجي

/أ( مف المادة السابعة مف ِكيقصد بيذا اليجكـ طبقان لمفقرة ) ،كعف عمـ باليجـك ،المدنييف
نظاـ المحكمة، نيجان سمككيان يتضمف االرتكاب المتكرر لؤلفعاؿ المشار إلييا في الفقرة 

ه المادة، ضد أية مجمكعة مف السكاف المدنييف عمبلن بسياسة دكلة أك منظمة األكلى مف ىذ

                                                           

1
 .ْٓلدائمة، المرجع السابؽ،صبكىراكة رفيؽ، اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية ا 

 .َّٔ، صالمرجع السابؽسييؿ الفتبلكم كعماد ربيع، القانكف الدكلي اإلنساني، 2
 .ْٕعادؿ عبداهلل المسدم، المحكمة الجنائية الدكلية االختصاص كقكاعد اإلحالة، المرجع السابؽ، ص 4
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، كىذا يعني خركج األفعاؿ المرتكبة دكف عمـ الدكلة أك  ،تقتضي بارتكاب ىذا اليجـك
مساندتيا مف اختصاص المحكمة، كتبقى ىذه األفعاؿ ضمف االختصاص األصيؿ لمقضاء 

  .ُالجنائي الكطني

مركف السياسة أىمية، حيث يعد المحؾ في تحديد االختصاص، كفي ىذا الصدد، ف 
كالذم قد يؤدم إلى تحكيؿ الجرائـ مف كطنية إلى دكلية، كمف ثـ فيك ركف أساسي، حيث 

مقدمة ية، كىذا في الفقرة الثالثة مف كرد ضمف عناصر الجريمة التي أعدتيا المجنة التحضير 
أنو ال تكجد ضركرة أف تشكؿ ىذه األفعاؿ عمبلن المادة السابعة مف نظاـ ركما األساسي، كما 

عسكريان، كمنو فالمفيكـ أف السياسة الرامية إلى القياـ بيذه األفعاؿ الجرمية، تستدعي أف 
 أك تشجيع نشط لمقياـ بيذا اليجـك ضد المدنييف. ،أك المنظمة بتعزيز ،تقـك الدكلة
تباشرىا الدكلة أك منظمة ما كقد كرد في ىامش نفس الفقرة، أف ىذه السياسة التي  

كالفشؿ المتعمد  ،ضد السكاف المدنييف، قد تقكـ في ظركؼ استثنائية عمى أساس اإلحجاـ
، كال يمكف االستدالؿ عمى كجكد  عف القياـ بفعؿ معيف، بقصد تشجيع ارتكاب ىذا اليجـك

شارة في تمؾ السياسة بصفة منفردة في غياب العمؿ الحككمي أك التنظيمي، كما تجدر اإل
عمد في منع الجرائـ، ال يخمؽ مرجعان ذاتيان لمتشجيع أك التأييد، تالفشؿ المأف ىذا السياؽ، إلى 

 .ِأك الدعـ اإليجابي ،لكف إلى حد ما فقط يؤدم ىذا الفشؿ في المنع، إلى ما يعادؿ التشجيع
 :أركاف الجرائـ ضد اإلنسانية في ظؿ نظاـ المحكمة الجنائية الدكليةكتتككف 

 :لركن المادي لمجرائم ضد اإلنسانيةا -0
 القتل العمد:   . أ

دة يختمػػػػؼ عػػػػف ذلػػػػؾ الػػػػذم يجػػػػدر  الػػػػذكر أف القتػػػػؿ العمػػػػد المقصػػػػكد فػػػػي ىػػػػذه المػػػػا
كػػػػػكف األخيػػػػػر يجػػػػػب أف يرتكػػػػػب بنػػػػػاءن  ،فػػػػػي جريمػػػػػة اإلبػػػػػادة الجماعيػػػػػة يعتبػػػػػر ركنػػػػػان 

أك عنصػػػػػرية، بينمػػػػػا  ،أك دينيػػػػػة ،أك أثنيػػػػػة ،عمػػػػػي نيػػػػػة فػػػػػي إبػػػػػادة مجمكعػػػػػة عرقيػػػػػة
، أك تػػػػؿ فػػػػي الجريمػػػػة ضػػػػد اإلنسػػػػانية يكفػػػػي فيػػػػو قتػػػػؿ مجمكعػػػػة مػػػػف األشػػػػخاصالق

                                                           

لقانكف الجنائي الدكلي ، دار الفكر دراسة متخصصة في ا حجازم، المحكمة الجنائية الدكليةعبد الفتاح 0
 .ْْٕ، صََِْالجامعي، مصر، 

مدخؿ لدراسة أحكاـ كآليات اإلنفاذ الكطني لمنظاـ األساسي، -محمكد بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية2
    .ُّالمرجع السابؽ،ص



153 
 

دكف اشػػػػػػػػتراط اتصػػػػػػػػافيـ بصػػػػػػػػفة معينػػػػػػػػة أك  ،حقيػػػػػػػػـ فػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػاة ىعتػػػػػػػػداء عمػػػػػػػػاال
  .0اشتراكيـ في سمات خاصة

ــــــادة . ب : تشػػػػػػمؿ اإلبػػػػػػادة تعمػػػػػػد فػػػػػػرض أحػػػػػػكاؿ معيشػػػػػػة، مػػػػػػف بينيػػػػػػا الحرمػػػػػػاف مػػػػػػف اإلب
مػػػػػػف السػػػػػػكاف. ك إف كانػػػػػػت الحصػػػػػػكؿ عمػػػػػػي الطعػػػػػػاـ ك الػػػػػػدكاء، بقصػػػػػػد إىػػػػػػبلؾ جػػػػػػزء 

 ،د اإلنسػػػػػانية إال إذا انتفػػػػػي عنصػػػػػر نيػػػػػة اإلبػػػػػادةجريمػػػػػة اإلبػػػػػادة ال تعتبػػػػػر جريمػػػػػة ضػػػػػ
منيػػػػػػا جريمػػػػػػة دكليػػػػػػة مسػػػػػػتقمة، ك يجعػػػػػػؿ  ،الػػػػػذم يميػػػػػػز جريمػػػػػػة إبػػػػػػادة الجػػػػػػنس البشػػػػػرم

خػػػػػر أنػػػػػو متػػػػػى حػػػػػدثت جريمػػػػػة إبػػػػػادة مجمكعػػػػػة مػػػػػف األشػػػػػخاص ميمػػػػػا كبػػػػػر آبمعنػػػػػي 
 ،ذه الجريمػػػػػة نيػػػػػة إبػػػػػادة ىػػػػػؤالء األشػػػػػخاصرتكػػػػػب ىػػػػػامػػػػػف  لك لػػػػػـ تكػػػػػف لػػػػػد  ،عػػػػػددىـ

أك قكميػػػػػة فإنيػػػػػا تخػػػػػرج مػػػػػف نطػػػػػاؽ جريمػػػػػة اإلبػػػػػادة  ،أك دينيػػػػػة ،بسػػػػػبب عكامػػػػػؿ عرقيػػػػػة
 .ِك تدخؿ في نطاؽ الجرائـ ضد اإلنسانية ،الجماعية

أك  ،حػػػػػػػؽ الممكيػػػػػػػة ىمارسػػػػػػػة أم مػػػػػػػف السػػػػػػػمطات المترتبػػػػػػػة عمػػػػػػػاالسػػػػػػػترقاؽ: ك يعنػػػػػػػي م . ت
فػػػػي ذلػػػػؾ ممارسػػػػة ىػػػػذه السػػػػمطات فػػػػي شػػػػخص مػػػػا، بمػػػػا  ىىػػػػذه السػػػػمطات جميعيػػػػا عمػػػػ
 ك السيما النساء ك األطفاؿ. ،سبيؿ االتجار باألشخاص

إبعػػػػػاد السػػػػػكاف أك النقػػػػػؿ القسػػػػػرم لمسػػػػػكاف: يعنػػػػػي نقػػػػػؿ األشػػػػػخاص المعنػػػػػيف قسػػػػػران مػػػػػف  . ث
خػػػػػر دكف آأك بػػػػػأم فعػػػػػؿ قسػػػػػرم  ،التػػػػػي يكجػػػػػد بيػػػػػا بصػػػػػفة مشػػػػػركعة بػػػػػالطرد ،المنطقػػػػػة

القسػػػػػرم أك اإلبعػػػػػاد لمسػػػػػكاف المػػػػػدنييف  مبػػػػػررات يسػػػػػمح بيػػػػػا القػػػػػانكف الػػػػػدكلي. ك النقػػػػػؿ
، أك  مػػػػػػف لدكلػػػػػػة أخػػػػػػر  ىك سػػػػػػكاء  أكػػػػػػاف  مػػػػػػف داخػػػػػػؿ الدكلػػػػػػة إلػػػػػػمحظػػػػػػكر مطمقػػػػػػان، 

خػػػػػػػر فػػػػػػػي ذات الدكلػػػػػػػة، طالمػػػػػػػا أف ىػػػػػػػذا  تػػػػػػػـ رغمػػػػػػػان عػػػػػػػف إرادة ىػػػػػػػؤالء ى آمكػػػػػػػاف إلػػػػػػػ
يديػػػػد بػػػػاقتراؼ أك عػػػػف طريػػػػؽ الت ،ك سػػػػكاء أرغمػػػػكا عمػػػػي ذلػػػػؾ بػػػػالقكة الماديػػػػة ،السػػػػكاف

   ّ.أفعاؿ إجرامية
بمػػػػػػا يخػػػػػػالؼ  ،خػػػػػػر مػػػػػػف الحريػػػػػػة البدنيػػػػػػةآأم نػػػػػػكع  مػػػػػػفالسػػػػػػجف أك الحرمػػػػػػاف الشػػػػػػديد  . ج

السػػػػػجف أك تقييػػػػػد الحريػػػػػة عمكمػػػػػان مػػػػػف  حيػػػػػث إف القكاعػػػػػد األساسػػػػػية لمقػػػػػانكف الػػػػػدكلي.
ك ىػػػػي التػػػػي تحقػػػػؽ إيبلميػػػػا عػػػػف طريػػػػؽ حرمػػػػاف المحكػػػػـك  ،العقكبػػػػات السػػػػالبة لمحريػػػػة

إمػػػػػا نيائيػػػػػان فػػػػػي  ذلػػػػػؾ الحػػػػػؽ، عميػػػػػو مػػػػػف حقػػػػػو فػػػػػي التمتػػػػػع بحريتػػػػػو، إذ تسػػػػػمبو العقكبػػػػػة
يحػػػػػػػػدده الحكػػػػػػػػـ  ،الحيػػػػػػػػاة، ك إمػػػػػػػػا أف يكػػػػػػػػكف الحرمػػػػػػػػاف ألجػػػػػػػػؿ معمػػػػػػػػكـ دلالسػػػػػػػػجف مػػػػػػػػ

                                                           

 .ُٗٗ، صََُِ، ُط لندة بشكل، المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة كاختصاصاتيا، دار الثقافة، عماف،0
 .َُٔ،صََِٖمكد، كباسؿ يكسؼ، المحكمة الجنائية الدكلية، منشأة المعارؼ، ضارم مح2
 .ْٓئية الدكلية، المرجع السابؽ، صعبدالفتاح حجازم، المحكمة الجنا4
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ئي مػػػػػف الصػػػػػادر بحقػػػػػو. ك مػػػػػف ثػػػػػـ فػػػػػبل يتصػػػػػكر قياميػػػػػا إف تمػػػػػت تنفيػػػػػذان لحكػػػػػـ قضػػػػػا
ك بالتػػػػػالي فػػػػػبل تقػػػػػػـك إال إذا  ،بيػػػػػا المحكػػػػػـك عميػػػػػػومحكمػػػػػة مختصػػػػػة عػػػػػف جريمػػػػػػة ارتك

ك دكف  ،فييػػػػػا ىد تػػػػػـ بصػػػػػكرة مغػػػػػالة البدنيػػػػػة قػػػػػكػػػػػاف السػػػػػجف أك الحرمػػػػػاف مػػػػػف الحريػػػػػ
  ُ.سند مف الشرعية أك القانكف، ك ىك ما يسمي باالحتجاز التعسفي

أك عقميػػػػػػػػان  ،أك معانػػػػػػػػاة شػػػػػػػػديدة بػػػػػػػػدنيان  ،التعػػػػػػػػذيب: ك تعنػػػػػػػػي تعمػػػػػػػػد إلحػػػػػػػػاؽ ألػػػػػػػػـ شػػػػػػػػديد . ح
بشػػػػػػخص مكجػػػػػػكد تحػػػػػػت إشػػػػػػراؼ المػػػػػػتيـ أك سػػػػػػيطرتو، ك لكنػػػػػػو ال يشػػػػػػمؿ أم ألػػػػػػـ أك 

يجػػػػػػة أك يككنػػػػػػاف جػػػػػػزءان منيػػػػػػا أك نت ،ف عقكبػػػػػػات قانكنيػػػػػػةمعانػػػػػػاة ينجمػػػػػػاف فحسػػػػػػب عػػػػػػ
اؾ حقػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػاف، ففيػػػػػػو اعتػػػػػػداء صػػػػػػكر انتيػػػػػػ ىليػػػػػػا. ك يعتبػػػػػػر التعػػػػػػذيب مػػػػػػف أقصػػػػػػ

حػػػػػؽ اإلنسػػػػػاف فػػػػػي السػػػػػبلمة الجسػػػػػدية، ك فػػػػػي بعػػػػػض األحيػػػػػاف قػػػػػد يػػػػػؤدم إلػػػػػي  ىعمػػػػػ
ىانػػػػػة إضػػػػػبلن عمػػػػػا فػػػػػي أسػػػػػاليب التعػػػػػذيب مػػػػػف فقػػػػػداف الحػػػػػؽ فػػػػػي الحيػػػػػاة ذاتػػػػػو، ىػػػػػذا ف

 دميتو.آلك إىدار  ،نسافلكرامة اإل
البغػػػػػػاء، أك الحمػػػػػػؿ القسػػػػػػرم،  ىأك اإلكػػػػػػراه عمػػػػػػ ،أك االسػػػػػػتبعاد الجنسػػػػػػي ،االغتصػػػػػػاب . خ

مثػػػػؿ ىػػػػػذه  ىخػػػػر مػػػػف أشػػػػػكاؿ العنػػػػؼ الجنسػػػػي عمػػػػآأك أم شػػػػكؿ  ،أك التعقػػػػيـ القسػػػػرم
الدرجػػػػػػة مػػػػػػف الخطػػػػػػكرة. ك ممػػػػػػا يسػػػػػػجؿ لمنظػػػػػػاـ األساسػػػػػػي لممحكمػػػػػػة الجنائيػػػػػػة الدكليػػػػػػة 

إطبلقيػػػػػا، دكف اشػػػػػتراط  ىيػػػػػا عمػػػػػك جعم ،سػػػػػابقة الػػػػػذكرأنػػػػػو قػػػػػد كسػػػػػع فػػػػػي المفػػػػػاىيـ ال
المػػػػػػػرأة كحػػػػػػػدىا، بػػػػػػػؿ يفيػػػػػػػـ مػػػػػػػف إطػػػػػػػبلؽ الػػػػػػػنص أف ممارسػػػػػػػة أم مػػػػػػػف  ىككنيػػػػػػػا عمػػػػػػػ

سػػػػػػكاء ارتكػػػػػػب  ،األفعػػػػػػاؿ المعينػػػػػػة المنصػػػػػػكص عمييػػػػػػا يعتبػػػػػػر جريمػػػػػػة ضػػػػػػد اإلنسػػػػػػانية
ك  ،حػػػػد سػػػػػكاء، طالمػػػػا تػػػػػكافر فيػػػػو اليجػػػػػـك الكاسػػػػع النطػػػػػاؽ ىرجػػػػػؿ أك امػػػػرأة عمػػػػػ ىعمػػػػ

 ِ.لفعؿ جزءان مف ىذا اليجكـالعمـ بككف ا

 ،ألسػػػػػػباب سياسػػػػػػية ،أك مجمػػػػػػكع محػػػػػػدد مػػػػػػف السػػػػػػكاف ،اضػػػػػػطياد أيػػػػػػة جماعػػػػػػة محػػػػػػددة . د
النحػػػػػػك  ىعمػػػػػػ ،أك متعمقػػػػػػة بنػػػػػػكع الجػػػػػػنس ،نيػػػػػػةيأك د،أك أثنيػػػػػػة  ،أك قكميػػػػػػة ،أك عرقيػػػػػػة

أف القػػػػػػػػانكف مػػػػػػػػف المسػػػػػػػػمـ عالميػػػػػػػػان  لأك ألسػػػػػػػػباب أخػػػػػػػػر (، ّ)المعػػػػػػػػركؼ فػػػػػػػػي الفقػػػػػػػػرة 
ك  ،مػػػػػا يتعمػػػػػؽ بػػػػػػأم فعػػػػػؿ مشػػػػػار إليػػػػػػو فػػػػػي ىػػػػػذه الفقػػػػػػرةك ذلػػػػػػؾ في ،الػػػػػدكلي ال يجيزىػػػػػا

حرمػػػػػػػاف جماعػػػػػػػة مػػػػػػػف السػػػػػػػكاف أك مجمػػػػػػػكع  ىاالضػػػػػػػطياد ىنػػػػػػػا إلػػػػػػػ ىينصػػػػػػػرؼ معنػػػػػػػ
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ك شػػػػػػػديدان مػػػػػػػف الحقػػػػػػػكؽ األساسػػػػػػػية بمػػػػػػػا يخػػػػػػػالؼ القػػػػػػػانكف  ،السػػػػػػػكاف حرمانػػػػػػػان متعمػػػػػػػدان 
  .ُةك ذلؾ بسبب ىكية الجماعة أك المجمكع ،الدكلي

أك  ،اء القػػػػػػػػبض عمػػػػػػػػي أم أشػػػػػػػػخاص.االختفػػػػػػػػاء القسػػػػػػػػرم لؤلشػػػػػػػػخاص، ك يعنػػػػػػػػي إلقػػػػػػػػ . ذ
أك دعػػػػػػػـ  ،ذفإأك منظمػػػػػػػة سياسػػػػػػػية أك بػػػػػػػ ،ف قبػػػػػػػؿ دكلػػػػػػػةأك اختطػػػػػػػافيـ مػػػػػػػ ،احتجػػػػػػػازىـ
ك رفضػػػػػيا اإلقػػػػػرار بحرمػػػػػاف ىػػػػػؤالء األشػػػػػخاص  ،أك سػػػػػككتيا عميػػػػػو ،الفعػػػػػؿ امنيػػػػػا ليػػػػػذ

بيػػػػػدؼ  ،أك عػػػػػف أمػػػػػاكف ك جػػػػػكدىـ ،رىـسػػػػػأك إعطػػػػػاء معمكمػػػػػات عػػػػػف ق ،مػػػػػف حػػػػػريتيـ
  .ِة زمنية طكيمةحرمانيـ مف حماية القانكف لفتر 

ك تضػػػػػـ كػػػػػؿ فعػػػػػؿ مػػػػػف األفعػػػػػاؿ غيػػػػػر اإلنسػػػػػانية، يرتكػػػػػب  ،جريمػػػػػة الفصػػػػػؿ العنصػػػػػرم . ر
أك السػػػػػػيطرة المنيجيػػػػػػة مػػػػػػف  ،فػػػػػػي سػػػػػػياؽ نظػػػػػػاـ مؤسػػػػػػس قكامػػػػػػو االضػػػػػػطياد المنيجػػػػػػي

ك  ،ء أيػػػػػػػػة جماعػػػػػػػػة أك جماعػػػػػػػػات عرقيػػػػػػػػة أخػػػػػػػػرلإزا ،جانػػػػػػػػب جماعػػػػػػػػة عرقيػػػػػػػػة كاحػػػػػػػػدة
  .ّذلؾ النظاـ ىترتكب بنية اإلبقاء عم

التػػػػػي تتسػػػػػبب عمػػػػػدان فػػػػػي معانػػػػػاة  ،البلإنسػػػػػانية األخػػػػػرل ذات الطػػػػػابع المماثػػػػػؿاألفعػػػػػاؿ  . ز
  .2أك الصحة العقمية أك البدنية ،خطير يمحؽ بالجسـل أك في أذ ،شديدة

األفعػػػػػػاؿ التػػػػػػي  ىالسػػػػػػابعة يتبػػػػػػيف أنيػػػػػػا قػػػػػػد أضػػػػػػافت إلػػػػػػ ك بػػػػػػالتمعف فػػػػػػي نػػػػػػص المػػػػػػادة . س
ـ يتضػػػػػػمنيا أم الن جديػػػػػػدة لػػػػػػاتشػػػػػػكؿ صػػػػػػكر الػػػػػػركف المػػػػػػادم لمجريمػػػػػػة اإلنسػػػػػػانية، أفعػػػػػػ

جريمػػػػػػة اإلخفػػػػػػاء  :نػػػػػػص مػػػػػػف األنظمػػػػػػة األساسػػػػػػية لممحػػػػػػاكـ الخاصػػػػػػة السػػػػػػابقة، مثػػػػػػؿ
حيػػػػػػػػػث يشػػػػػػػػػكؿ ارتكػػػػػػػػػاب أم مػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػاتيف  ،ك جريمػػػػػػػػػة التفرقػػػػػػػػػة العنصػػػػػػػػػرية ،القسػػػػػػػػػرم

  .5أك منيجية، جريمة ضد اإلنسانية ،الجريمتيف إذا تـ بطريقة كاسعة النطاؽ
قرتيػػػػػػػا )ؾ ( قػػػػػػػد تكسػػػػػػػعت فػػػػػػػي تجػػػػػػػدر مبلحظػػػػػػػة أف المػػػػػػػادة السػػػػػػػابقة فػػػػػػػي ف ،ك أخيػػػػػػػران 
كأحػػػػػػػد األفعػػػػػػػاؿ المككنػػػػػػػة لمجريمػػػػػػػة ضػػػػػػػد األفعػػػػػػػاؿ البلإنسػػػػػػػانية األخػػػػػػػرل  ىإلػػػػػػػاإلشػػػػػػارة 
بػػػػػدكره يشػػػػػكؿ تطػػػػػكران ىامػػػػػان فػػػػػي إطػػػػػار  ك ىػػػػػذا ،ية إذا تػػػػػكافرت عناصػػػػػر قياميػػػػػااإلنسػػػػػان

ًـّ  الحمايػػػػة الجنائيػػػػة لحقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف بشػػػػكؿو  كلية الجنائيػػػػة، فػػػػي ، حيػػػػث تمتػػػػد المسػػػػئعػػػػا
                                                           

 ./ز( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكليةِ/ٕ) المادة0
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خطيػػػػػػر تمحػػػػػػؽ  بجسػػػػػػـ  لعانػػػػػػاة أك أذكػػػػػػؿ األفعػػػػػػاؿ التػػػػػػي تسػػػػػػبب م ىىػػػػػػذه الحالػػػػػػة إلػػػػػػ
 .أك المعنكية ،أك البدنية ،أك صحتو العقمية ،اإلنساف

 :الركن المعنوي  لمجرائم ضد اإلنسانية -4
التػػػػػػػي أكردتيػػػػػػػا الفقػػػػػػػرة األكلػػػػػػػى مػػػػػػػف  ،كاألفعػػػػػػػاؿ ،إلػػػػػػػى مجمكعػػػػػػػة التصػػػػػػػرفات إضػػػػػػػافةن 

عمػػػػػػى سػػػػػػبيؿ الحصػػػػػػر  المػػػػػػادة السػػػػػػابعة مػػػػػػف نظػػػػػػاـ ركمػػػػػػا األساسػػػػػػي، كالتػػػػػػي جػػػػػػاءت
لتشػػػػػػػكؿ صػػػػػػػكر الػػػػػػػركف المػػػػػػػادم لمجػػػػػػػرائـ ضػػػػػػػد اإلنسػػػػػػػانية، فإنػػػػػػػو يمػػػػػػػـز لقيػػػػػػػاـ ىػػػػػػػذه 

كدخكليػػػػػػػا فػػػػػػػي اختصػػػػػػػاص المحكمػػػػػػػة أف يتػػػػػػػكفر كػػػػػػػذلؾ الػػػػػػػركف المعنػػػػػػػكم  ،الجريمػػػػػػػة
الػػػػػػػذم ينطػػػػػػػكم عمػػػػػػػى العمػػػػػػػـ كاإلرادة، أم أف  ،المتمثػػػػػػػؿ فػػػػػػػي القصػػػػػػػد الجنػػػػػػػائي العػػػػػػػاـ

ميػػػػػػو، كرغػػػػػػـ ىػػػػػػذا العمػػػػػػـ أراد عاقػػػػػػب عييعمػػػػػػـ الجػػػػػػاني بػػػػػػأف مػػػػػػا يأتيػػػػػػو سػػػػػػمكؾ مجػػػػػػـر ك 
اإلجراميػػػػػة، كىػػػػػذا الػػػػػركف أكػػػػػدت عميػػػػػو  النتيجػػػػػةكأراد تحقيػػػػػؽ  ،ارتكػػػػػاب ىػػػػػذا السػػػػػمكؾ

كالتػػػػي أكردتيػػػػا المجنػػػػة التحضػػػػيرية  ،األركػػػػاف الخاصػػػػة بكػػػػؿ جريمػػػػة مػػػػف ىػػػػذه الجػػػػرائـ
، حيػػػػػػػث اشػػػػػػػترطت لقيػػػػػػػاـ أم جريمػػػػػػػة مػػػػػػػف ىػػػػػػػذه الجػػػػػػػػرائـ، أف ـ(َََِ)فػػػػػػػي عػػػػػػػاـ 

أك  ،ككو قػػػػد أتػػػػاه كجػػػػزء مػػػػف ىجػػػػـك كاسػػػػع النطػػػػاؽيكػػػػكف مرتكبيػػػػا عمػػػػى عمػػػػـ بػػػػأف سػػػػم
أك منظمػػػػة ضػػػػد مجمكعػػػػة مػػػػف السػػػػكاف المػػػػدنييف، أك  ،منيجػػػػي مكجػػػػو تقػػػػكـ بػػػػو دكلػػػػة

أم أف  ،كانػػػػػػت لديػػػػػػو النيػػػػػػة كقػػػػػػت إتيانػػػػػػو ىػػػػػػذا السػػػػػػمكؾ أف يكػػػػػػكف لػػػػػػو ىػػػػػػذه الطبيعػػػػػػة
مػػػػػػف ىػػػػػذه السياسػػػػػة أك تعزيػػػػػػزان ليػػػػػا، كمػػػػػا يمػػػػػػـز أف تكػػػػػكف نيػػػػػة مرتكػػػػػػب  ان يكػػػػػكف جػػػػػزء

اتجيػػػػػػت إلحػػػػػػداث النتيجػػػػػػة المترتبػػػػػػة عمػػػػػػى سػػػػػػمككو ىػػػػػػذا كنيػػػػػػة إزىػػػػػػاؽ الجريمػػػػػػة قػػػػػػد 
  .0الركح في جريمة القتؿ

 :الركن الدولي  لمجرائم ضد اإلنسانية -4
الجرائـ ضد اإلنسانية جرائـ دكلية بطبيعتيا، نظران لطبيعة الحقكؽ التي يتـ االعتداء 

ا يسعى المجتمع التي ترتكب جميعان ضد اإلنساف، كدكافعي ،عمييا في ىذه الجرائـ
السيما في ظؿ كجكد اتجاه حديث نحك االعتراؼ بالفرد العادم  ،الدكلي لمقضاء عمييا

كشخص دكلي، كحتى إف لـ يحدث ىذا، فإف الكاقع يقرر أف اإلنساف بصفة عامة صار 
 ،كحرياتو ،كيحافظ عمى حياتو ،الذم ييتـ بو ،مف مكضكعات القانكف الدكلي العاـ

حتى كلك تقع بناءن عمى خطة  ،لذلؾ فإف ىذه الجرائـ تعد دكليةكقكميتو، ك  ،كدينو
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ذات عقيدة معينة تتمتع بذات جنسية  ،مرسكمة مف جانب دكلة ضد جماعة مف السكاف
 .ُىذه الدكلة

عادة ترتيب المادة السابعة مف نظاـ ركما  ،أنو ينبغي مراجعة نستطيع القولو كا 
فقط، كىذا األمر يككف فرصة لمقكات  عدة أفعاؿبنيا حصرت الجريمة إ، حيث األساسي

تحت الجرائـ  كال تندرج ،كمشابية ليا ،المتنازعة الرتكاب جرائـ قريبة مف ىذه الجريمة
ف ىذا األمر ال يعزز مف حماية المدنييف أثناء النزاعات إضد اإلنسانية، حيث 

 المسمحة.
  :حالة تطبيقية 

حسب المادة السابعة مف نظاـ  ،رالجرائـ ضد اإلنسانية جاءت عمى سبيؿ الحص 
كىذا النظاـ في  ،ركما األساسي، كلكف قكات االحتبلؿ )اإلسرائيمي(، خالفت ىذه المادة

، ـ(َُِْسنة )في العدكاف األخير عمى قطاع غزة ، جميعيا ارتكابيا أصناؼ ىذه الجريمة
،نيا قتمت المدنييف بدـو باإحيث  كأسرت العديد مف  بؿ كأفرطت في القتؿ في شتى الطرؽ، ردو
كعاقبتيـ  ،بيـ تالمعتقميف مف المدنييف كمثم تنييف دكف أم ذنب، كما كعذبت كشكىالمد

كقتمت النساء الحكامؿ، كفصمت شطرم  ،عقكبات بدنية كنفسية، كاعتدت عمى النساء بالقتؿ
كمف بيف ىؤالء  ،الكطف عف بعضو البعض فصبلن كامبلن، كما كخطفت العديد مف المدنييف

، كمف أبرز كال أم معمكمات عنو حتى إعداد ىذه الدراسة ،لـ يعرؼ مكانو مف مختطفيفال
 الجرائـ التي اقترفتيا ما يأتي: 

، فيما يبدك أنيـ مف أفراد في أحد المنازؿ ستة مكاطنيف ؿى تً قي  ـ(َُِْ)أغسطس  ُفي 
األيدم، بينما كىما مكبمي  ،كانت جثامينيـ منتفخة كمتعفنة، ككجد اثنيف منيـ، ك مقاكمةال

كجمي بأف ىؤالء األشخاص  ،كجد شخص عمى رقبتو آثار ذبح بسكيف، ما يدؿ بشكؿ كاضح
أعدمكا بدـو بارد، بعد تمكف تمؾ القكات مف السيطرة عمييـ. كفي المجمؿ أسفر استيداؼ 

بينيـ  ،مدنيان  (ْٗ)قكات االحتبلؿ الصييكني لمراكز اإليكاء، أك محيطيا عمى استشياد 
 (ِٕ)طفبلن،  (ُْٖ)مدنيان، بينيـ  (َّٖ)نساء، بينما كانت اإلصابات ( ٕ)بلن، طف (ُٖ)

قتمت قكات ، و تـ إخبلئيـ مف منازليـ قسريان مف قبؿ قكات االحتبلؿ امرأة، حيث أنو
امرأة، ككفقان لمتكثيؽ فقد قتمت  (ُُِْ) امرأة، كما كأصيب (ِْٗ)االحتبلؿ الصييكني 

في منازليف مع أسرىف، جراء القصؼ الصييكني المباشر ليذه أغمب النساء أثناء تكاجدىف 
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بالقرب مف مناطؽ  المنازؿ مف قبؿ الطائرات الحربية أك المدفعية، أك لكجكد منازليف
فمسطيني في  (ََٓٔ)تكاصؿ قكات االحتبلؿ الصييكني اعتقاؿ كأسر ، واستيدفت بالقصؼ

دكلتيـ، حيث يكجد مخالفة كاضحة  كمراكز اعتقاليا المقامة في غالبيتيا داخؿ ،سجكنيا
التي تمـز الدكلة المحتمة باحتجاز المعتقميف مف  (،ٕٔ)التفاقية جنيؼ الرابعة، خاصة المادة 

 (ََِ)السكاف المدنييف في األقاليـ المحتمة حتى انتياء محككميتيـ، كمف بيف المعتقميف 
كحاطة بالكرامة  ،سيةىؤالء المعتقمكف لظركؼ اعتقاؿ قا يخضعك امرأة،  (ُِك ) ،طفؿ

كالمداىمات الميمية، كسياسة العزؿ االنفرادم  ،اإلنسانية، بما في ذلؾ سياسة التفتيش العارم
كسكء المعاممة، التي أدت خبلؿ العاـ إلى  ،، كممارسة التعذيبفي الزنازيف، كاإلىماؿ الطبي

 (ّٓ)ـ الجعبرم كفاة أحد المعتقميف داخؿ السجكف، كىك الشييد المعتقؿ رائد عبد السبل
 .0عاـ

 :: جرائم الحربثالثاً 
كذلؾ فقد كانت المخالفات  ،لمعرؼ الدكلي كانت الحرب مشركعة في الماضي طبقان  

كلك باستعماؿ  ،النتزاع النصر بأم ثمف ،بيا ىي األخرل التي تقع أثناء الحرب مسمكحان 
كضع حتى نياية القرف كاستمر ىذا ال ،حتى لك كانت قاسية كشائنة ،كسائؿ بربرية ككحشية

 ،كالمدمرة ،اب كالفبلسفة مطالبيف بمكاجية اآلثار الخطيرةحيف نيض الكتَّ  ،الثامف عشر
كتقيدىا  ،الحركب آثاركذلؾ بيدؼ الحد مف  ،كاالنتياكات الفظيعة التي تقع حاؿ الحرب 

تي تعد ال ،بقكاعد كعادات الحرب يمثابة النكاة لميبلد عرؼ دكلي سمبقكاعد محددة كانت ب
 . ِبمثابة قيكد تفرض عمى المحاربيف

مقانكف الدكلي ل انتياؾ لقكانيف كأعراؼ الحرب، أكىي كؿ  بأنيا جرائم الحربتعرف 
  .4الدكلية كغير الدكلية المسمحة اإلنساني، كالتي ترتكب أثناء النزاعات

، الحركب ىي الجرائـ التي ترتكب في كقت المنازعات المسمحة بيف الدكؿ كفي تعريؼ آخر
 .2األىمية
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ك نتيجػػػػػػػة لمكجػػػػػػػػو البلإنسػػػػػػػاني الػػػػػػػػذم كانػػػػػػػػت تتخػػػػػػػذه الحػػػػػػػػركب، فقػػػػػػػد شػػػػػػػػيد القػػػػػػػػرف  
ك كػػػػػػػاف ذلػػػػػػػؾ فػػػػػػػي  ،ك عاداتيػػػػػػػا ،التاسػػػػػػػع عشػػػػػػػر محػػػػػػػاكالت عػػػػػػػدة لتقنػػػػػػػيف أعػػػػػػػراؼ الحػػػػػػػرب

 ُ:لعؿ أبرزىا ،مجمكعة مف المعاىدات العامة

 م(:0822)اتفاقية جنيف األولي لعام  .0

ك نقطػػػػة االنطػػػػبلؽ لمقػػػػانكف المطبػػػػؽ فػػػػي النزاعػػػػات  ،انيتمثػػػػؿ مكلػػػػد القػػػػانكف الػػػػدكلي اإلنسػػػػ
 ،ـ(ُْٖٔ)أغسػػػػػطس ِِالمسػػػػػمحة لحمايػػػػػة  الضػػػػػحايا. تعػػػػػكد ىػػػػػذه االتفاقيػػػػػة المؤرخػػػػػة فػػػػػي

 بػػػػػدعكة (ىنػػػػػرم دكنػػػػػاف)مبػػػػػادرة  ىعمػػػػػ التػػػػػي تػػػػػـ تشػػػػػكيميا بنػػػػػاءن  ،حينمػػػػػا قامػػػػػت لجنػػػػػة جنيػػػػػؼ
 ،يػػػػػة إلبػػػػػراـ اتفاقيػػػػػةبك المبػػػػػادرة بػػػػػدعكة الحككمػػػػػات األكر  ىالحككمػػػػػة االتحاديػػػػػة السكيسػػػػػرية إلػػػػػ

تحسػػػػػيف حػػػػػاؿ الجرحػػػػػى العسػػػػػكرييف فػػػػػي الميػػػػػداف، كأضػػػػػافت إلػػػػػي ذلػػػػػؾ حمايػػػػػة  ىإلػػػػػ ىترمػػػػػ
أعػػػػػػػكاف الخػػػػػػػدمات الصػػػػػػػحية ك الركحيػػػػػػػة ك  ،ك المستشػػػػػػػفيات العسػػػػػػػكرية ،عربػػػػػػػات اإلسػػػػػػػعاؼ

يمكف فػػػػػػػػي أعمػػػػػػػػاؿ راـ المتطػػػػػػػػكعيف المػػػػػػػػدنييف الػػػػػػػػذيف يسػػػػػػػػاحتػػػػػػػػك  ،ضػػػػػػػػد األعمػػػػػػػػاؿ الحربيػػػػػػػػة
 اإلغاثة.

 م(:0811) تفاقية الىاي عاما .4
حيػػػػػػث كرد فػػػػػػي ديباجػػػػػػة  ،إف أىػػػػػػـ مػػػػػػا كرد فػػػػػػي ىػػػػػػذه االتفاقيػػػػػػة مػػػػػػا عػػػػػػرؼ بشػػػػػػرط مػػػػػػارتنز

 ،االتفاقيػػػػػة أف المػػػػػكاطنيف كالمحػػػػػاربيف يظمػػػػػكف فػػػػػي حمايػػػػػة القػػػػػانكف الػػػػػدكلي غيػػػػػر المكتػػػػػكب
كأضػػػػػػػافت كػػػػػػػذلؾ  ،إذا لػػػػػػػـ يػػػػػػػتـ التكصػػػػػػػؿ لتقنػػػػػػػيف كامػػػػػػػؿ القػػػػػػػكانيف كأعػػػػػػػراؼ الحػػػػػػػرب البريػػػػػػػة

أك  ،الػػػػػذيف لػػػػػـ يتمتعػػػػػكا بػػػػػأم حصػػػػػانة ،ب البحريػػػػػةالقكاعػػػػػد الخاصػػػػػة بحمايػػػػػة جرحػػػػػى الحػػػػػر 
 حماية قبؿ ىذا التاريخ.

 
 م(:0111) اتفاقية الىاي عام .4

عقػػػػد مػػػػؤتمر الىػػػػام الثػػػػاني عػػػػف كبػػػػدعكة مػػػػف الحككمػػػػة الركسػػػػية  ،رت الجيػػػػكد الدكليػػػػةأسػػػػف
 ،كقػػػػػد أسػػػػػفرت ىػػػػػذه الجيػػػػػكد عػػػػػف قكاعػػػػػد دكليػػػػػة كاضػػػػػحة المعػػػػػالـ لقػػػػػانكف الحػػػػػرب ،لمسػػػػػبلـ

ارتكابيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػؿ  محقػػػػػػػػػة باالتفاقيػػػػػػػػػة األعمػػػػػػػػػاؿ المحظػػػػػػػػػكرالمحيػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػددت البلئحػػػػػػػػػة 
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ك طبقػػػػػان ليػػػػػذه  ،ك التػػػػػي تعػػػػػد مخالفتيػػػػػا جريمػػػػة حػػػػػرب ،المتحػػػػاربيف أثنػػػػػاء العمميػػػػػات الحربيػػػػة
  :0البلئحة تعد األعماؿ التالية أفعاالن محظكرة

 استخداـ السـ أك األسمحة المسممة. .أ 
 ك ألفراد القكات المسمحة.أ ،القتؿ أك الجرح بطريؽ الغدر ألفراد دكلة العدك .ب 

أك لػػػػيس لديػػػػو القػػػػكة  ،أك عجػػػػز عػػػػف القتػػػػاؿ ،قتػػػػؿ أك جػػػػرح الشػػػػخص الػػػػذم استسػػػػمـ . ت
 لمدفاع عف نفسو.

أك اسػػػػػػػػػػتخداـ  ،دكف مسػػػػػػػػػػكغ مشػػػػػػػػػػركع ،اسػػػػػػػػػتخداـ المبػػػػػػػػػػاني البركانيػػػػػػػػػػة أك الكطنيػػػػػػػػػػة . ث
 الشارة المميزة لمصميب األحمر.

الضػػػػػػركرة  ة مػػػػػػا لػػػػػػـ تقتضػػػػػػيمحظػػػػػػكر  ،عمػػػػػػاؿ الحجػػػػػػز أك ىػػػػػػدـ ممتمكػػػػػػات األعػػػػػػداءأ . ج
 ،ذلؾ.العسكرية 

أك تعميػػػػػػؽ اسػػػػػػتبلـ حقػػػػػػكقيـ الصػػػػػػادرة  ،أك تأجيػػػػػػؿ ،منػػػػػػع المػػػػػػكاطنيف مػػػػػػف التقاضػػػػػػي . ح
 عف ىذا الطريؽ.

 خاصة إذا كانكا في الخدمة قبؿ بداية الحرب. ،تجنيد المكاطنيف ضد ببلدىـ . خ
 ك القرل المكشكفة بالقنابؿ. ،ضرب المدف  . د
 الحرب. إساءة معاممة أسرل . ذ

  م(:0112) اتفاقية جنيف لعام .2
 ك المرضي  العسكرييف في الميداف. ،الخاصة بتحسيف حاؿ الجرحى

 :م(0141)اتفاقية جنيف لعام  .5
بأعمػػػػاؿ االنتقػػػػاـ  كفقػػػػان ليػػػػذه االتفاقيػػػػة يحظػػػػر القيػػػػاـ ،الحػػػػرب لتتعمػػػػؽ بتقنػػػػيف أكضػػػػاع أسػػػػر 

 الحرب. المكجية ضد أسرل

 :م(0121) اتفاقيات جنيف لعام .2

جػػػػؿ تحػػػػريـ المجػػػػكء إلػػػػى اسػػػػتخداـ القػػػػكة أك التيديػػػػد أمػػػػف إضػػػػافة لجيػػػػكد الجماعػػػػة الدكليػػػػة  
ك خػػػػػرؽ لؤلحكػػػػػاـ  ،ك نظػػػػػران لمػػػػػا أفرزتػػػػػو الحػػػػػرب العالميػػػػػة الثانيػػػػػة مػػػػػف تجػػػػػارب قاسػػػػػية ،بيػػػػػا

ك ذلػػػػػػؾ  ،ك رغبػػػػػػة مػػػػػػف الػػػػػػدكؿ فػػػػػػي إلغػػػػػػاء الحػػػػػػركب فيمػػػػػػا بينيػػػػػػا ،الدكليػػػػػػة المتفػػػػػػؽ عمييػػػػػػا
الحػػػػػػركب، فقػػػػػػد ك لحمايػػػػػػة الشػػػػػػعكب مػػػػػػف كيػػػػػػبلت ىػػػػػػذه  ،لمػػػػػػدمار الشػػػػػػامؿ المترتػػػػػػب عمييػػػػػػا

                                                           

نقبلن عف، عمي يكسؼ الشكرم، القضاء الجنائي الدكلي في عالـ متغير، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،  0
 .َُٓ، صِ،طَُُِعماف،
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قػػػػػرار  ،ـ(ُْٗٗ)انعقػػػػػد مػػػػػؤتمر دبمكماسػػػػػي فػػػػػي جنيػػػػػؼ سػػػػػنة  كالػػػػػذم جػػػػػرت فيػػػػػو صػػػػػياغة كا 
 ـ(،ُْٗٗ)أغسػػػػػطس سػػػػػنة  ُِالتػػػػػي تػػػػػـ تكقيعيػػػػػا جميعػػػػػان فػػػػػي  ة،اتفاقيػػػػػات جنيػػػػػؼ األربعػػػػػ

 ك تشمؿ التالي:
ك المرضػػػػػػػي مػػػػػػػف أفػػػػػػػراد  ،بشػػػػػػػأف تحسػػػػػػػيف حػػػػػػػاؿ الجرحػػػػػػػى :اتفاقيػػػػػػػة جنيػػػػػػػؼ األكلػػػػػػػى -

 .القكات المسمحة في الميداف
ك الغرقػػػػػى مػػػػػف  ى،ك المرضػػػػػ ،بشػػػػػأف تحسػػػػػيف حػػػػػاؿ الجرحػػػػػى :اتفاقيػػػػػة جنيػػػػػؼ الثانيػػػػػة -

 أفراد القكات المسمحة في البحار.
 الحرب. لبشأف معاممة أسر  :اتفاقية جنيؼ الثالثة -
 بشأف حماية األفراد المدنييف كقت الحرب. :اتفاقية جنيؼ الرابعة -

 .م(0111)ن التفاقية جنيف االبروتوكوالن اإلضافي .1

ك ذكر البركتكككؿ األكؿ  ،ف إلي اتفاقيات جنيؼأضيؼ بركتكككالـ( ُٕٕٗ) في عاـ
أما البركتكككؿ  ،بالتفصيؿ القكاعد المتعمقة بحماية الضحايا في المنازعات المسمحة الدكلية

دمج  فك استيدؼ البركتكككال ،الثاني فتعمؽ بحماية ضحايا المنازعات المسمحة الداخمية
التي تستيدؼ حماية  ،مع القكاعد ة بأساليب كسائؿ القتاؿ )قانكف الىام(القكاعد الخاص

  .0التي عانت مف النزاعات المسمحة )قانكف جنيؼ( ،بعض المجمكعات

كالتي  ،كالمكاثيؽ الدكلية قد كصمت إلى تنظيـ الحركب ،كبذلؾ يمكف القكؿ أف العرؼ الدكلي
التي تتمثؿ في القتاؿ  ،عات غير الدكليةكما تشمؿ الصرا ،تشمؿ القتاؿ المسمح بيف الدكؿ

كجماعات منظمة مسمحة داخؿ  ،الذم ينشب بيف القكات المسمػػحة الرسمية لمدكلة ،المسمح
عمى ىؤالء  مان از كبالتالي يككف ل ،كذلؾ بتحديد حقكقيـ ككاجباتيـ أثناء نشكب الحرب ،الدكلة

ال  ،ياكعدـ خرق المتحاربيف احتراـ القيكد التي استقرت دكليان  عد ذلؾ جريمة حرب يعاقب يكا 
  .4عمييا القانكف

يككف لممحكمة اختصاص  أنو ىلمادة الثامنة عمأما في النظاـ األساسي لممحكمة فقد نصت ا
أك في  ،أك سياسة عامة ،ار خطةفيما يتعمؽ بجرائـ الحرب، كال سيما عندما ترتكب في إط

 سعة النطاؽ ليذه الجرائـ.اعممية ارتكاب ك إطار 

                                                           

 .ُّٔعبدالرحمف أبك النصر، اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف، المرجع السابؽ،ص0
 .َِٗلندة بشكل، المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة كاختصاصاتيا، المرجع السابؽ، ص2
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 :لغرض ىذا النظاـ األساسي، تعني جرائـ الحربك 
الذين تحمييم أحكام اتفاقية  ،أي فعل من األفعال التالية ضد األشخاص أو الممتمكات . أ

 جنيف ذات الصمة:
، كمف أركانو أف يقتؿ مرتكب الجريمة شخصان كاحدان أك أكثر كأف تكةف القتؿ العمد -ُ

 .ُ...إلخ ـُْٗٗتشمميـ الحماية في اتفاقيات جنيؼ لعاـ 
أف يكقع مرتكب الجريمة ألمان بدنيان أك معنكيان شديدان أـ معاناة شديدة  ،التعذيب -ِ

أك أكثر، كأف يككف مرتكب الجريمة عمى عمـ بالظركؼ الكاقعية التي تثبت  لشخص
 .ِذلؾ الكضع المحمي، كأف يصدر ىذا السمكؾ في نزاع مسمح دكلي

االستيبلء عمييا دكف أف تككف ىناؾ ك  ،إلحاؽ تدمير كاسع النطاؽ بالممتمكات -ّ
 ك بطريقة عابثة. ،ك بالمخالفة لمقانكف ،ضركرة عسكرية تبرر ذلؾ

الخدمة في  ىخر مشمكؿ بالحماية عمآأك أم شخص  ،إرغاـ أم أسير حرب -ْ
، كىك أف يرغـ مرتكب الجريمة شخصان أك أكثر، بفعؿ أك معادية قكاتصفكؼ 

ية ضد بمد أك قكات ذلؾ الشخص أك عمى تيديد، عمى االشتراؾ في عمميات عسكر 
 .ّالخدمةػ بشكؿ آخر في صفكؼ القكات المسمحة لقكة معادية

خر مشمكؿ بالحماية مف حقو في أف آأك أم شخص  ،تعمد حرماف أم أسير حرب -ٓ
 ك نظامية. ،يحاكـ محاكمة عادية

ؿ كىك أف يقكـ مرتكب الجريمة بإبعاد أك نق ،أك النقؿ غير المشركعيف ،اإلبعاد -ٔ
شخص أك أكثر إلى دكلة أك مكاف آخر كأف يككنكا ىؤالء ممف تشمميـ الحماية في 

أف يحتجز مرتكب الجريمة شخصان  كالحبس غير المشركع اتفاقيات جنيؼ الرابعة،
أك أكثر في مكقع معيف أك يكاصؿ احتجازىـ كأف يككنكا ىؤالء ممف تشمميـ الحماية 

 .ْفي اتفاقيات جنيؼ الرابعة
 .أخذ رىائف -ٕ

المنازعات الدولية  ىاألعراف السارية عمو  ،االنتياكات الخطيرة األخرى لمقوانين . ب
 المسمحة، في النطاق الثابت لمقانون الدولي.

                                                           
1
الدكلية  د الميدم كشريؼ عتمـ كدكلمي حمد، الجرائـ التي تختص بيا المحكمة الجنائية الدكلية، المجنةممح 

 .ّّٓلمصميب األحمر، دكف س، ص

2
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ك أم انتياؾ  ،حيث يكجد قكانيف كأعراؼ تحكـ سمكؾ األطراؼ في المنازعات المسمحة
 .الدكلية تص بيا المحكمة الجنائيةليذه القكانيف كاألعراؼ يعد جريمة حرب تخ

 :ب(\ِ\ٖحسب نص المادة)   ،الجرائـ أىـ ىذهكنعرض فيما يمي 
تعمد تكجيو ىجمات ضد السكاف المدنييف بصفتيـ ىذه أك ضد أفراد مدنيف ال  -1

كأف يتعمد مرتكب الجريمة جعؿ ىدؼ اليجكـ عمى  يشارككف مباشرة في األعماؿ الحربية
 .ُيشارككف مباشرة في األعماؿ الحربية أك أفراد مدنييف الالسكاف المدنييف بصفتيـ ىذه 

، تعمد تكجيو ىجمات ضد مكاقع مدنية، أم المكاقع التي ال تشكؿ أىدافان عسكرية -2
 .ِكأف يتعمد مرتكب الجريمة استيداؼ ىذه األعياف المدنية باليجـك

أك  ،أك كحدات ،أك مكاد ،تآأك منش ،تعمد شف ىجمات ضد مكظفيف مستخدميف -3
أك حفظ السبلـ عمبلن بميثاؽ  ،ميمة مف مياـ المساعدة اإلنسانيةمركبات مستخدمة في 

أك لممكاقع المدنية بمكجب  ،ما دامكا يستحقكف الحماية التي تكفر لممدنييف ،األمـ المتحدة
 .ّقانكف المنازعات المسمحة

أك  ،تعمد شف ىجكـ مع العمـ بأف ىذا اليجكـ سيسفر عف خسائر تبعية باألركاح -4
حداث ضرر كاسع النطاؽ أك إ ،أك عف إلحاؽ أضرار مادية ،يفيالمدنعف إصابات بيف 

، كأف يككف مرتكب مجمؿ المكاسب العسكرية المتكقعة المممكسة المباشرة ىبالقياس إل
 .ْالجريمة عمى عمـ بأف اليجكـ مف شأنو أف يسفر خسائر في األركاح

عزالء التي ال تككف أك المباني ال ،أك المساكف ،أك القرل ،أك قصؼ المدف ،مياجمة -5
 أىدافان عسكرية بأية كسيمة كانت.

مة يأك لـ تعد لديو كس ،سبلحو ىيككف قد ألق ،قتؿ أك جرح مقاتؿ استسمـ مختاران  -6
 لمدفاع.
أك  ،ك زيو العسكرم ،أك شارتو العسكرية ،أك عمـ العدك ،إساءة استعماؿ عمـ اليدنة -7

رية، ك كذلؾ الشعارات المميزة التفاقيات أك أزيائيا العسك ،أك شارتيا ،عمـ األمـ المتحدة
 .ٓمما يسفر عف مكت األفراد أك إلحاؽ إصابات بالغة ليـ ،جنيؼ

                                                           
1
 .ّٗٓص، المرجع السابؽد الميدم كشريؼ عتمـ كدكلمي حمد، ممح 
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ا أك غير مباشر بنقؿ أجزاء مف سكاني ،قياـ دكلة االحتبلؿ عمي نحك مباشر -8
ء ك جز أ ،أك نقؿ كؿ سكاف األراضي المحتمة ،األراضي التي تحتميا، أك إبعاد ىف إليالمدني

 .ُؿ ىذه األرض أك خارجيامنيـ داخ
أك  ،أك التعميمية ،تعمد تكجيو ىجمات ضد المباني المخصصة لؤلغراض الدينية -9
أك الخيرية، ك اآلثار التاريخية، ك المستشفيات ك أماكف تجمع المرضي ك الجرحى،  ،الفنية
 .ِأال تككف أىدافان عسكرية ةشريط

أك ألم  ،كيو البدنيإخضاع األشخاص المكجكديف تحت سمطة طرؼ معادم لمتش -11
أك  ،أك معالجة األسناف ،نكع مف التجارب الطبية ك العممية التي ال تبررىا المعالجة الطبية

ك تتسبب في كفاة ذلؾ  ،ك التي ال تجرم لصالحو ،المعالجة في المستشفي لمشخص المعني
 أك في تعريض صحتيـ لخطر شديد. ،أك أكلئؾ األشخاص ،الشخص
 أك إصابتيـ غدران. ،أك جيش معادم ،دكلة معادية ىقتؿ أفراد منتميف إل -11
 قيد الحياة. ىأحد عم إعبلف أنو لـ يبؽى  -12
أك االستيبلء  ،كف ىذا التدميريما لـ  ،أك االستيبلء عمييا ،تدمير ممتمكات العدك -13

 مما تحتمو ضركرات الحرب.
 أك لف تككف ،أك معمقة ،ك دعاكم رعايا الطرؼ المعادم ممغاة ،إعبلف أف حقكؽ -14

 مقبكلة في أم محكمة.
االشتراؾ في عمميات حربية مكجية ضد بمدىـ،  ىإجبار رعايا الطرؼ المعادم عم -15

 حتى ك إف كانكا قبؿ نشكب الحرب في خدمة الدكلة المحاربة.
 أك مكاف حتى ك إف تـ االستيبلء عمييا عنكة. ،نيب أم بمدة -16
كع الذم يسبب المكت ، كتككف المادة مف الناستخداـ السمكـ أك األسمحة المسممة -17

 .ّأك يمحؽ الضرر جسيمان بالصحة في األحكاؿ العادية مف جراء خصائصيا المسممة
ك جميع ما في حكميا  ،أك غيرىا مف الغازات ،أك السامة ،استخداـ الغازات الخانقة -18

، كأف يصد السمكؾ في سياؽ نزاع دكلي مسمح كيككف أك األجيزة ،أك المكاد ،مف السكائؿ
 .ْومقترنان ب
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 :أك تتسطح بسيكلة في الجسـ البشرم، مثؿ ،استخداـ الرصاصات التي تتمدد -19
أك الرصاصات  ،جسـ الرصاصةتغطي كامؿ التي ال  ،الرصاصات ذات األغمفة الصمبة

 .ُالمحززة الغبلؼ
أك أساليب حربية تسبب بطبيعتيا أضراران  ،أك مكاد ،أك قذائؼ ،استخداـ أسمحة -21

 ،كف عشكائية بطبيعتيا بالمخالفة لمقانكف الدكلي لممنازعات المسمحةأك تك ،زائدة ال لزكـ ليا
ك األساليب الحربية مكضع حظر  ،ك المكاد ،ك القذائؼ ،بشرط أف تككف ىذه األسمحة

عف طريؽ تعديؿ يتفؽ ك األحكاـ ذات  ،ك أف تدرج في مرفؽ ليذا النظاـ األساسي ،شامؿ
 (.ُِّ_ُُِالصمة الكاردة في المادتيف )

 ك اإلحاطة بالكرامة. ،ك بخاصة المعاممة الميينة ،كرامة الشخص ىعتداء عماال -21
 ىأك الحمؿ القسرم عم ،البغاء ىأك اإلكراه عم ،أك االستبعاد الجنسي ،االغتصاب -22

أك أم شكؿ أخر مف  ،(، أك التعقيـ القسرمٕ/ك(مف المادة)ِالنحك المعركؼ في الفقرة)
 .ِاكا خطيران التفاقيات جنيؼأشكاؿ العنؼ الجنسي يشكؿ أيضان انتي

أك أشخاص آخريف متمتعيف بالحماية إلضفاء  ،استغبلؿ كجكد شخص مدني -23
 أك قكات عسكرية معينة. ،أك مناطؽ ،نقاط ىالحصانة مف العمميات العسكرية عم

ك  ،ك كسائؿ النقؿ ،ك الكحدات الطبية ،ك المكاد ،تعمد تكجيو ىجمات ضد المباني -24
 شعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيؼ طبقان لمقانكف الدكلي.األفراد مف مستعممي ال

بحرمانيـ مف المكاد التي ال  ،تعمد تجكيع المدنييف كأسمكب مف أساليب الحرب -25
 النحك المنصكص عميو ىتعمد عرقمة اإلمدادات الغكثية عمعنيا لبقائيـ، بما في ذلؾ  ىغن

 في اتفاقيات جنيؼ.
أك طكعيان في القكات  ،ة عشر مف العمر إلزاميان تجنيد األطفاؿ دكف الخامس -26

 .ّأك استخداميـ لممشاركة فعميان في األعماؿ الحربية ،المسمحة الكطنية
المرتكبـــــة ضـــــد أشـــــخاص غيـــــر مشـــــتركين اشـــــتراكا  ،مـــــن األفعـــــال التاليـــــةأي  . ج

 ،بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ أفػػػػراد القػػػػكات المسػػػػمحة الػػػػذيف ألقػػػػكا سػػػػبلحيـفعميــــًا فــــي األعمــــال الحربيــــة، 
أك ألم  ،أك االحتجػػػػػػػاز ،أك اإلصػػػػػػابة ،بحكا عػػػػػػاجزيف عػػػػػػػف القتػػػػػػاؿ بسػػػػػػبب المػػػػػػػرضك أصػػػػػػ
 .ج(-ِ-ٖخر .)أشارت إلييا المادة آسبب 
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، جميعيػػػػػا أنكاعػػػػػوك األشػػػػػخاص، ك بخاصػػػػػة القتػػػػػؿ ب اسػػػػػتعماؿ العنػػػػػؼ ضػػػػػد الحيػػػػػاة -1
كرامػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػخص، ك  ىاالعتػػػػػػػػػداء عمػػػػػػػػػك  ك التشػػػػػػػػػكيو، ك المعاممػػػػػػػػػة القاسػػػػػػػػػية، ك التعػػػػػػػػػذيب

 .ُكأخذ الرىائف ك اإلحاطة بالكرامة ،يينةبخاصة المعاممة الم
صػػػػػػػػادر عػػػػػػػػف محكمػػػػػػػػة  ،ك تنفيػػػػػػػػذ إعػػػػػػػػدامات دكف حكػػػػػػػػـ سػػػػػػػػابؽ ،إصػػػػػػػػدار أحكػػػػػػػػاـ -2

المعتػػػػػػرؼ عمكمػػػػػػان بأنػػػػػػو ال جميعيػػػػػػا مشػػػػػػكمة تشػػػػػػكيبلن نظاميػػػػػػان تكفػػػػػػؿ الضػػػػػػمانات القضػػػػػػائية 
 عنيا. ىغن

ـــــوانين ه.  ـــــرة األخـــــرى لمق ـــــات الخطي ـــــ ،االنتياك المنازعـــــات  ىو األعـــــراف الســـــارية عم
 مسمحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت لمقانون الدولي:ال

 خطيػػػػػػػػران  ق بعػػػػػػػػض األفعػػػػػػػػاؿ التػػػػػػػػي تعػػػػػػػػد حػػػػػػػػاؿ ارتكابيػػػػػػػػا انتياكػػػػػػػػان \ِ\ٖحػػػػػػػػددت المػػػػػػػػادة 
كمػػػػػف ثػػػػػـ تعتبػػػػػر  ،كاألعػػػػػراؼ المطبقػػػػػة عمػػػػػى النزاعػػػػػات المسػػػػػمحة غيػػػػػر الدكليػػػػػة ،لمقػػػػػكانيف

 كىذه األفعاؿ تشمؿ اآلتي : ،جرائـ حرب
أك ضػػػػػػػد أفػػػػػػػراد  ،ت ضػػػػػػػد السػػػػػػػكاف المػػػػػػػدنييف بصػػػػػػػفتيـ ىػػػػػػػذهتعمػػػػػػػد تكجيػػػػػػػو ىجمػػػػػػػا -1

 ال يشارككف مباشرة في األعماؿ الحربية. ،مدنيف
ك كسػػػػػػائؿ  ،ك الكحػػػػػػدات الطبيػػػػػػة ،ك المػػػػػػكاد ،تعمػػػػػػد تكجيػػػػػػو ىجمػػػػػػات ضػػػػػػد المبػػػػػػاني -2

ك األفػػػػػراد مػػػػػف مسػػػػػتعممي الشػػػػػعارات المميػػػػػزة المبينػػػػػة فػػػػػي اتفاقيػػػػػات جنيػػػػػؼ  ،النقػػػػػؿ
 .ِطبقان لمقانكف الدكلي

أك  ،أك مػػػػػػػػكاد ،تآأك منشػػػػػػػػ ،ىجمػػػػػػػػات ضػػػػػػػػد المػػػػػػػػكظفيف المسػػػػػػػػتخدميفتعمػػػػػػػػد شػػػػػػػػف  -3
أك  ،أك مركبػػػػػػات مسػػػػػػتخدمة فػػػػػػي ميمػػػػػػة مػػػػػػف ميػػػػػػاـ المسػػػػػػاعدة اإلنسػػػػػػانية ،كحػػػػػػدات

التػػػػػي  ،مػػػػػا دامػػػػػكا يسػػػػػتحقكف الحمايػػػػػة ،حفػػػػػظ السػػػػػبلـ عمػػػػػبلن بميثػػػػػاؽ األمػػػػػـ المتحػػػػػدة
أك لممكاقػػػػػػػػػػع المدنيػػػػػػػػػػة بمكجػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػانكف الػػػػػػػػػػدكلي لممنازعػػػػػػػػػػات  ،تػػػػػػػػػػكفر لممػػػػػػػػػػدنييف

 .ّحةالمسم
أك  ،تعمػػػػػػػػػػد تكجيػػػػػػػػػػو ىجمػػػػػػػػػػات ضػػػػػػػػػػد المبػػػػػػػػػػاني المخصصػػػػػػػػػػة لؤلغػػػػػػػػػػراض الدينيػػػػػػػػػػة -4

ك اآلثػػػػػػػػػػػػػػار التاريخيػػػػػػػػػػػػػػة، ك  ،أك الخيريػػػػػػػػػػػػػػة ،أك العمميػػػػػػػػػػػػػػة ،أك الفنيػػػػػػػػػػػػػػة ،التعميميػػػػػػػػػػػػػػة
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المستشػػػػػػفيات، ك أمػػػػػػاكف تجمػػػػػػع المرضػػػػػػي ك الجرحػػػػػػى، شػػػػػػريطة أال تكػػػػػػكف أىػػػػػػدافان 
 عسكرية.

كأف يتعمػػػػػػػد  ،أك مكػػػػػػػاف حتػػػػػػػى ك لػػػػػػػـ تػػػػػػػـ االسػػػػػػػتيبلء عمييػػػػػػػا عنػػػػػػػكة ،نيػػػػػػػب أم بمػػػػػػػدة -5
مرتكػػػػػػػػػب الجريمػػػػػػػػػة حرمػػػػػػػػػاف المالػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػذه الممتمكػػػػػػػػػات كاالسػػػػػػػػػتيبلء عمييػػػػػػػػػا 

 .ُلبلستعماؿ الخاص أك الشخصي
مػػػػػا لػػػػػـ يكػػػػػف  ،ألسػػػػػباب تتصػػػػػؿ بػػػػػالنزاع ،إصػػػػػدار أكامػػػػػر بتشػػػػػريد السػػػػػكاف المػػػػػدنييف -6

 أك ألسباب عسكرية ممحة. ،مف أمف المدنييف ذلؾ بداعو 
، كأف ينػػػػػػكم مرتكػػػػػػب الجريمػػػػػػة دران أك إصػػػػػػابتو غػػػػػػ ،قتػػػػػػؿ أحػػػػػػد المقػػػػػػاتميف مػػػػػػف العػػػػػػدك -7

 .ِخيانة ذلؾ الشخص أك األشخاص كيقـك بقتميـ
 أحد عمي قيد الحياة. إعبلف أنو لـ يبؽى  -8

عػػػػػاـ  حػػػػػكؿ جػػػػػرائـ الحػػػػػرب بشػػػػػكؿو  ككػػػػػاف مػػػػػف أىػػػػػـ المكاضػػػػػيع التػػػػػي أثػػػػػارت خبلفػػػػػان  
مػػػػػف إدراج نػػػػػص يقضػػػػػي بتجػػػػػريـ  ،كدكؿ عػػػػػدـ االنحيػػػػػاز  ،مػػػػػا طالبػػػػػت بػػػػػو الكفػػػػػكد العربيػػػػػة

كعػػػػدـ االقتصػػػػار عمػػػػى تجػػػػريـ األسػػػػمحة الكيماكيػػػػة  ،دمار الشػػػػامؿ بشػػػػتى أنكاعيػػػػاأسػػػػمحة الػػػػ
 ،خػػػػػػاص األمػػػػػػر الػػػػػػذم تحفظػػػػػػت عميػػػػػػو الكاليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة بشػػػػػػكؿو  ،كالبيكلكجيػػػػػػة

كثػػػػػـ فػػػػػي النيايػػػػػة التكصػػػػػؿ لتسػػػػػكية  ،إضػػػػػافة لعػػػػػدد مػػػػػف الػػػػػدكؿ التػػػػػي تممػػػػػؾ أسػػػػػمحة نككيػػػػػة 
ف تكػػػػػكف قػػػػػد جرمتيػػػػػا اتفاقيػػػػػة دكليػػػػػة عمػػػػػى أ ،كافػػػػػةقضػػػػػت بتجػػػػػريـ أسػػػػػمحة الػػػػػدمار الشػػػػػامؿ 

كعمػػػػػى ىػػػػػذا سػػػػػيككف بإمكػػػػػاف الػػػػػدكؿ الممتمكػػػػػة لمسػػػػػبلح النػػػػػككم التػػػػػذرع  ،متعػػػػػددة األطػػػػػراؼ
بعػػػػدـ كجػػػػكد ىػػػػذه االتفاقيػػػػة، بينمػػػػا سػػػػيككف بإمكػػػػاف الدكلػػػػة األخػػػػرل انتظػػػػار إبػػػػراـ مثػػػػؿ ىػػػػذه 

 .4االتفاقية
ادة فقػػػػػػػد تضػػػػػػػمنت المػػػػػػػ ،كأىميػػػػػػػة العقػػػػػػػاب عمييػػػػػػػا ،كرغػػػػػػػـ خطػػػػػػػكرة جػػػػػػػرائـ الحػػػػػػػرب 

سػػػػػمحت بمكجبػػػػػو لمدكلػػػػػة أف تعمػػػػػف عنػػػػػدما  ،( مػػػػػف النظػػػػػاـ األساسػػػػػي لممحكمػػػػػة نصػػػػػان ُِْ)
عػػػػػدـ قبكليػػػػػا اختصػػػػػػاص المحكمػػػػػة عمػػػػػى جػػػػػرائـ الحػػػػػػرب  ،تصػػػػػبح طرفػػػػػا فػػػػػي ىػػػػػػذا النظػػػػػاـ
تبػػػػػدأ مػػػػػف  ،أك المرتكبػػػػػة عمػػػػػى إقميميػػػػػا لمػػػػػدة سػػػػػبع سػػػػػنكات  ،المرتكبػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ مكاطنييػػػػػا

مػػػػا ة سػػػػحب ىػػػػذا اإلعػػػػبلف كقتكيمكػػػػف لمدكلػػػ ،ا تػػػاريخ دخػػػػكؿ النظػػػػاـ حيػػػػز النفػػػاذ بالنسػػػػبة ليػػػػ
 تشاء.
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 :حالة تطبيقية
 لـ تبؽو  ـ(َُِْ)إف قكات االحتبلؿ )اإلسرائيمي( في عدكانيا األخير عمى قطاع غزة سنة 

 لؾ العدكاف الجرائـذلمدنييف العزؿ، فإنيا ارتكبت في كال تذر في ارتكابيا لجرائـ الحرب بحؽ ا
نيا كأكالن ما زالت تفرض إمدنييف، حيث ئـ حرب بحؽ ىؤالء الالتي تـ تصنيفيا كجرا جميعيا

كىذا يعتبر جريمة حرب يعاقب  ،مف شأنو تجكيع المدنييف ،حصاران خانقان عمى قطاع غزة
لقاء اليكرانيكـ  ،كغازات سامة ،عمييا القانكف، كذلؾ استخدـ أثناء العدكاف أسمحة فتاكة عمى كا 

 ،بؿ كقامت بيدـ مناطؽ بأكمميا ،منازؿ كاألبراج السكنيةرؤكس المدنييف، كما كقامت بيدـ ال
، بذلؾ تككف ياببعض ااألمر الذم جعؿ أىؿ المنطقة لـ يتعرفكا عمى بيكتيـ ألنو تـ تسكيتيم

 كليس لممرة األكلى قد خالفت القكانيف كاالتفاقيات كالمعاىدات ،قكات االحتبلؿ )اإلسرائيمي(
التي ىي مف  جميعيا، الجرائـبيف، ككذلؾ قامت التي تنص عمى حماية المدني جميعيا

  .ُاختصاص المحكمة الجنائية الدكلية

 .: االختصاص الشخصي والزمني لممحكمة الجنائية الدوليةرابعاً 
 
 :االختصاص الشخصي لممحكمة الجنائية الدولية  .0

لقػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػػػي االختصػػػػػػػػػاص الشخصػػػػػػػػػي لممحكمػػػػػػػػػػة الجنائيػػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي 
( مػػػػػػػػػػف النظػػػػػػػػػػاـ األساسػػػػػػػػػػي، كيفيػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػذه المػػػػػػػػػػكاد معنػػػػػػػػػػي ِٖ/ِٕ/ِٔ/ِٓالمػػػػػػػػػػكاد)

ك الػػػػػػػػذم يقصػػػػػػػػد بػػػػػػػػو اختصػػػػػػػػاص المحكمػػػػػػػػة الجنائيػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػة  ،االختصػػػػػػػػاص الشخصػػػػػػػػي
أنػػػػػو ال تسػػػػػأؿ أماميػػػػػا األشػػػػػخاص المعنكيػػػػػة  ىكمػػػػػة األشػػػػػخاص الطبيعيػػػػػيف فقػػػػػط، بمعنػػػػػبمحا

  .ِأك ىيئات تتمتع بالشخصية االعتبارية ،أك االعتبارية مف دكؿ

                                                           

، مف بمدة ان عام (َٓ)يكليك، قتؿ جنكد االحتبلؿ الصييكني المكاطف محمد أحمد النجار  ِّبتاريخ 0
كيديو إلى األعمى، ككاف ييـ  ،ككجيو إلى األرض أماميـ ان كاف أعزالن كمنبطح ،بارد بينما خزاعة، بدـو 

أف النجار ترؾ ينزؼ حتى بالكقكؼ لمتحدث مع الجندم الصييكني، كما تؤكد التحقيقات كشيكد العياف 
أك حتى السماح ألحد بتقديـ  ،المكت لمدة نصؼ ساعة، كلـ يحاكؿ جنكد االحتبلؿ تقديـ اإلسعاؼ لو

المساعدة، حيث أجبر أحد الذيف حاكلكا تقديـ المساعدة عمى التراجع بعد إطبلؽ النار باتجاىو كتحذيره، 
  .ّٕالمركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص

 .ُْٓلندة بشكل، المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة كاختصاصاتيا، المرجع السابؽ، ص2
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فقرة الثالثة مف المادة الخامسة كالعشريف مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية ك بمكجب ال
كيككف عرضة لمعقاب عف أية جريمة تدخؿ في  ،سأؿ الفرد جنائيان أماـ المحكمةالدكلية، يي 

 اختصاص المحكمة في حاؿ ارتكابو أحد األفعاؿ التالية:

خر بغض آعف طريؽ شخص  أك ،خرآأك باالشتراؾ مع  ،ارتكاب جريمة سكاء بصفتو .أ 
 أك غير مسئكؿ جنائيان. النظر عف ككف األخير مسئكالن 

 أك شرع بيا. ،ارتكاب جريمة كقعت بالفعؿ ىأك الحث عم ،أك األغراء ،األمر . ب
خر لغرض تيسير ارتكاب ىذه آأك المساعدة بأم شكؿ  ،أك التحريض ،تقديـ العكف . ت

 ير كسائؿ ارتكابيا.أك الشركع في ارتكابيا بما في ذلؾ تكف ،الجريمة
أك الشركع  ،جريمة بارتكابفي قياـ جماعة مف األشخاص  لالمساىمة بأم طريقة أخر  . ث

:  ،فييا عمي أف تككف ىذه المساىمة متعمدة  ك أف تقـك
 أك الغػػػػػػرض اإلجرامػػػػػي عنػػػػػػد الجماعػػػػػػة،  ،إمػػػػػا بيػػػػػػدؼ تعزيػػػػػز النشػػػػػػاط اإلجرامػػػػػي

يمػػػػػة تػػػػػدخؿ فػػػػػي ارتكػػػػػاب جر  ىأك الغػػػػػرض منطكيػػػػػان عمػػػػػ ،إذا كػػػػػاف ىػػػػػذا النشػػػػػاط
 اختصاص المحكمة.

  ىذه الجماعة. لمع العمـ بنية ارتكاب الجريمة لدأك 
 ارتكابيا. ىأك التحريض المباشر العمني عم ،ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية . ج
الشػػػػػركع فػػػػػي ارتكػػػػػاب الجريمػػػػػة عػػػػػف طريػػػػػؽ اتخػػػػػاذ إجػػػػػراء يبػػػػػدأ بػػػػػو تنفيػػػػػذ الجريمػػػػػة  . ح

  تتصؿ بنكايا الشخص.بخطكة مممكسة، كلكف لـ تقع الجريمة لظركؼ ال

أمػػػػػػػاـ المحكمػػػػػػػة  ىيقاضػػػػػػػمػػػػػػػف  ى أف مػػػػػػػف النظػػػػػػػاـ األساسػػػػػػػي عمػػػػػػػ (ِٔ) المػػػػػػػادة كنصػػػػػػػت
سػػػػػنة كفػػػػػؽ ارتكابػػػػػو الجريمػػػػػة المنسػػػػػكبة  (ُٖأف يبمػػػػػغ مػػػػػف العمػػػػػر )يجػػػػػب الجنائيػػػػػة الدكليػػػػػة 

 إليو.

 ،ك المبلحػػػػػػػظ أف النظػػػػػػػاـ األساسػػػػػػػي لممحكمػػػػػػػة الجنائيػػػػػػػة الدكليػػػػػػػة قػػػػػػػد تبنػػػػػػػي المبػػػػػػػدأ 
ك التػػػػػػي تضػػػػػػع لؤلحػػػػػػداث قضػػػػػػاء  ،يػػػػػػة الػػػػػػنظـ العقابيػػػػػػة فػػػػػػي العػػػػػػالـالػػػػػػذم أخػػػػػػذت بػػػػػػو غالب

 .ُخالصان مستقبلن عف القضاء الذم يحاكـ أمامو مف يبمغ سف الرشد

                                                           
 .ُٖٕعمي يكسؼ الشكرم، القضاء الجنائي الدكلي في عالـ متغير، المرجع السابؽ، ص 0
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مػػػػػػػػػف النظػػػػػػػػػاـ األساسػػػػػػػػػي لممحكمػػػػػػػػػة الجنائيػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػدـ االعتػػػػػػػػػداد  (ِٕك قضػػػػػػػػػت المػػػػػػػػػادة  ) 
 :، كذلؾ عمى النحك التاليبالصفة الرسمية

 دكف  متسػػػػػاكيةو  بصػػػػػكرةو  يـجمػػػػػيع يطبػػػػػؽ ىػػػػػذا النظػػػػػاـ األساسػػػػػي عمػػػػػى األشػػػػػخاص
 ،خػػػػاص فػػػػإف الصػػػػفة الرسػػػػمية لمشػػػػخص كبكجػػػػوو  ،أم تمييػػػػز بسػػػػبب الصػػػػفة الرسػػػػمية

أك ممػػػػثبلن  ،أك عضػػػػكان فػػػػي حككمػػػػة أك برلمػػػػاف ،أك حككمػػػػة ،سػػػػكاء كػػػػاف رئيسػػػػان لدكلػػػػة
مػػػػػػػف األحػػػػػػػكاؿ مػػػػػػػف المسػػػػػػػئكلية  حػػػػػػػاؿو  ال تعفيػػػػػػػو بػػػػػػػأمِّ  ،أك مكظفػػػػػػػان حككميػػػػػػػان  ،منتخبػػػػػػػان 

سػػػػببان  ،كمػػػػا أنيػػػػا ال تشػػػػكؿ فػػػػي حػػػػد ذاتيػػػػا ،النظػػػػاـ األساسػػػػيالجنائيػػػػة بمكجػػػػب ىػػػػذا 
 لتخفيؼ العقكبة.

 التػػػػػػي قػػػػػػػد تػػػػػػرتبط بالصػػػػػػػفة  ،أك القكاعػػػػػػػد اإلجرائيػػػػػػة الخاصػػػػػػػة ،ال تحػػػػػػكؿ الحصػػػػػػانات
دكف  ،أك الػػػػػػػدكلي ،الرسػػػػػػػمية لمشػػػػػػػخص سػػػػػػػكاء كانػػػػػػػت فػػػػػػػي إطػػػػػػػار القػػػػػػػانكف الػػػػػػػكطني

 .ُالمحكمة اختصاصيا عمى ىذا الشخص ممارسة

 ،يتعمػػػػػػػؽ بمسػػػػػػػئكلية الػػػػػػػرئيس عػػػػػػػف أعمػػػػػػػاؿ مرؤكسػػػػػػػيو ان خػػػػػػػر آحكمػػػػػػػان  (ِٖك تضػػػػػػػيؼ المػػػػػػػادة)
 :ك اآلتيكأضحت ذلؾ عمى النح

أك الشػػػػػػػػخص القػػػػػػػػائـ فعػػػػػػػػبلن بأعمػػػػػػػػاؿ القائػػػػػػػػد العسػػػػػػػػكرم  ،يكػػػػػػػػكف القائػػػػػػػػد العسػػػػػػػػكرم .أ 
 ،مسػػػػػػئكالن مسػػػػػػئكلية جنائيػػػػػػة عػػػػػػف الجػػػػػػرائـ التػػػػػػي تػػػػػػدخؿ فػػػػػػي اختصػػػػػػاص المحكمػػػػػػة

لعػػػػػدـ  ،،نتيجػػػػػةن  ،يتػػػػػيفتخضػػػػػع إلمرتػػػػػو كسػػػػػيطرتو الفعم كالمرتكبػػػػػة مػػػػػف جانػػػػػب قػػػػػكات
ممارسػػػػػػػػة القائػػػػػػػػد العسػػػػػػػػكرم أك الشػػػػػػػػخص سػػػػػػػػيطرتو عمػػػػػػػػى ىػػػػػػػػذه القػػػػػػػػكات ممارسػػػػػػػػة 

 سميمة.
أك يفتػػػػػرض أف يكػػػػػكف  ،إذا كػػػػػاف ذلػػػػػؾ القائػػػػػد العسػػػػػكرم أك الشػػػػػخص قػػػػػد عمػػػػػـ -1

أك  ،بػػػػأف القػػػػكات ترتكػػػػب ،بسػػػػبب الظػػػػركؼ السػػػػائدة فػػػػي ذلػػػػؾ الحػػػػيف ،قػػػػد عمػػػػـ
 تككف عمى كشؾ ارتكاب ىذه الجرائـ.

أك الشػػػػػخص التػػػػػدابير البلزمػػػػػة كالمعقكلػػػػػة  ،ذلػػػػػؾ القائػػػػػد العسػػػػػكرمإذا لػػػػػـ يتخػػػػػذ  -2
أك لعػػػػرض  ،لمنػػػػع أك قمػػػػع ارتكػػػػاب ىػػػػذه الجػػػػرائـ ؛فػػػػي حػػػػدكد سػػػػمطتوجميعيػػػػا 

 .ِالمسألة عمى السمطات المختصة لمتحقيؽ كالمقاضاة

                                                           
1
 الدكلية. مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية (ِٕالمادة  ) 

2
 الدكلية. لممحكمة الجنائيةمف النظاـ األساسي  (ِٖالمادة  ) 
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 ،(ُ)كس غيػػػػػػر الػػػػػػكارد كصػػػػػػفيا فػػػػػػي الفقػػػػػػرة فيمػػػػػػا يتصػػػػػػؿ بعبلقػػػػػػة الػػػػػػرئيس كالمػػػػػػرؤ  .ب 
 ،التػػػػػػػي تػػػػػػدخؿ فػػػػػػػي اختصػػػػػػػاص المحكمػػػػػػػة ،لجػػػػػػػرائـيسػػػػػػأؿ الػػػػػػػرئيس جنائيػػػػػػػان عػػػػػػف اك 

 نتيجػػػػػةن  ،كالمرتكبػػػػػة مػػػػػف جانػػػػػب مرؤكسػػػػػيف يخضػػػػػعكف لسػػػػػمطتو كسػػػػػيطرتو الفعميتػػػػػيف
 لعدـ ممارسة سيطرتو عمى ىؤالء المرؤكسيف ممارسة سميمة.

أك تجاىػػػػؿ عػػػػف كعػػػػي أم معمكمػػػػات تبػػػػيف بكضػػػػكح  ،إذا كػػػػاف الػػػػرئيس قػػػػد عمػػػػـ -1
 ىذه الجرائـ. كفأك عمى كشؾ أف يرتكب ،يو يرتكبكفأف مرؤكس

كالسػػػػػػػػػػيطرة  ،إذا تعمقػػػػػػػػػت الجػػػػػػػػػػرائـ بأنشػػػػػػػػػػطة تنػػػػػػػػػػدرج فػػػػػػػػػي إطػػػػػػػػػػار المسػػػػػػػػػػئكلية  -2
 الفعميتيف لمرئيس.

فػػػػػػػػي حػػػػػػػػدكد جميعيػػػػػػػػا إذا لػػػػػػػػـ يتخػػػػػػػػذ الػػػػػػػػرئيس التػػػػػػػػدابير البلزمػػػػػػػػة كالمعقكلػػػػػػػػة   -3
أك لعػػػػػػػرض المسػػػػػػػألة عمػػػػػػػى  ،لمنػػػػػػػع أك قمػػػػػػػع ارتكػػػػػػػاب ىػػػػػػػذه الجػػػػػػػرائـ ؛سػػػػػػػمطتو

 السمطات المختصة لمتحقيؽ كالمقاضاة.

 :لممحكمة الجنائية الدولية ختصاص الزمنياال . 4

تمػػػػػارس المحكمػػػػػة الجنائيػػػػػة الدكلػػػػػة اختصاصػػػػػيا الزمنػػػػػي بخصػػػػػكص الجػػػػػرائـ التػػػػػي  
ك ال  ،تػػػػػـ ارتكابيػػػػػا بعػػػػػد دخػػػػػكؿ النظػػػػػاـ األساسػػػػػي حيػػػػػز التنفيػػػػػذ، أم اختصاصػػػػػيا مسػػػػػتقبمي

فيمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بالػػػػػػدكؿ التػػػػػػي  ك ،الجػػػػػػرائـ التػػػػػػي ترتكػػػػػػب قبػػػػػػؿ سػػػػػػرياف المعاىػػػػػػدة ىيسػػػػػػرم عمػػػػػػ
الجػػػػرائـ التػػػػي ترتكػػػػب بعػػػػد انضػػػػماـ  ىالمعاىػػػػدة، فػػػػإف االختصػػػػاص ينطبػػػػؽ عمػػػػ ىنضػػػػـ إلػػػػت

 .ُمف النظاـ األساسي لممحكمة (ُُ)الدكلة حسب المادة 

 ىيػػػػة الدكليػػػػة عنػػػػدما يػػػػتـ التصػػػػديؽ عمػػػػك يسػػػػرم النظػػػػاـ األساسػػػػي لممحكمػػػػة الجنائ 
مػػػػػػػف النظػػػػػػػاـ  (ُ/ِٔك ذلػػػػػػػؾ حسػػػػػػػب نػػػػػػػص المػػػػػػػادة) ،االنضػػػػػػػماـ مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ سػػػػػػػتكف دكلػػػػػػػة

حيػػػػػػػث اكتمػػػػػػػؿ فػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ التػػػػػػػاريخ ـ ََِِ/ٕ/ُك ىػػػػػػػذا مػػػػػػػا تػػػػػػػـ فعػػػػػػػبلن بتػػػػػػػاريخ ،ألساسػػػػػػػيا
 ذه.ينفتالتصكيت عمي النظاـ األساسي مف قبؿ العدد البلـز ل

أيا فيًا يرؼهك تانذول انري ذُضى تؼذ سزياٌ انًؼاهذج فإٌ انراريخ انفؼهي نهسزياٌ  

يٍ إيذاع ذهك انذول وثيمح  ( يىيا  66)هى انيىو األول يٍ انشهز انذي يهي  ،تانُسثح نرهك انذول

انرصىيد
2
. 

                                                           
 .ٕٔ، صََِٗعماف، ، الدكلية، دار اليازكرمطبلؿ العيسي كعمي الحسيناكم، المحكمة الجنائية 0

2
 ( مف النظاـ األساسي لممحكمة.ِ\ِٔالمادة )  
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أٌ ذخرار ذأجيم ذطثيك اخرصاص  ،و يجىس نهذونح ػُذيا ذصثخ طزفا  في انًؼاهذج  

انًذكًح انجُائيح انذونيح فيًا يرؼهك تجزائى انذزب نًذج سثغ سُىاخ يٍ تذء سزياٌ انُظاو 

و يًكٍ سذة اإلػالٌ في أي ولد ،األساسي
1
.   

 

 ثاني: القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة الجنائية الدوليةالفرع ال
 أواًل: القانون الواجب التطبيق

 تطبؽ المحكمة: -ُ
كالقكاعػػػػػػػػػػد  ،كأركػػػػػػػػػػاف الجػػػػػػػػػػرائـ ،فػػػػػػػػػػي المقػػػػػػػػػػاـ األكؿ ىػػػػػػػػػػذا النظػػػػػػػػػػاـ األساسػػػػػػػػػػي - أ

 كقكاعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة. ،اإلجرائية
 ،ات الكاجبػػػػة التطبيػػػػؽفػػػػي المقػػػػاـ الثػػػػاني حيثمػػػػا يكػػػػكف ذلػػػػؾ مناسػػػػبان، المعاىػػػػد  - ب

كمبػػػػادئ القػػػػانكف الػػػػدكلي كقكاعػػػػده، بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ المبػػػػادئ المقػػػػررة فػػػػي القػػػػانكف 
 الدكلي لممنازعات المسمحة.

ال فالمبػػػػػادئ العامػػػػػة لمقػػػػػانكف التػػػػػي تستخمصػػػػػيا المحكمػػػػػة مػػػػػف القػػػػػكانيف الكطنيػػػػػػة  كا 
ي مػػػف القػػػكانيف الكطنيػػػة التػػػ مػػػع ناسػػػبان ت، حسػػػبما يكػػػكف منظـ القانكنيػػػة فػػػي العػػػالـلمػػػ

عادتيػػػػػػا أف تمػػػػػػارس كاليتيػػػػػػا عمػػػػػػى الجريمػػػػػػة، شػػػػػػريطة أال تتعػػػػػػارض ىػػػػػػذه المبػػػػػػادئ 
كالمعػػػػػايير  ،كال مػػػػػع القكاعػػػػػد ،كال مػػػػػع القػػػػػانكف الػػػػػدكلي ،مػػػػػع ىػػػػػذا النظػػػػػاـ األساسػػػػػي

 المعترؼ بيا دكليان.
كمػػػػػا ىػػػػػي مفسػػػػػرة فػػػػػي قراراتيػػػػػا  ،كقكاعػػػػػد القػػػػػانكف ،ؽ مبػػػػػادئبػػػػػيجػػػػػكز لممحكمػػػػػة أف تط -ِ

 السابقة.
مػػػػػع حقػػػػػكؽ  ان متسػػػػػق ،كتفسػػػػػير القػػػػػانكف عمػػػػػبلن بيػػػػػذه المػػػػػادة ،يػػػػػؽيجػػػػػب أف يكػػػػػكف تطب -ّ

يسػػػػػتند إلػػػػػى  ،مػػػػػف أم تمييػػػػػز ضػػػػػار ان عتػػػػػرؼ بيػػػػػا دكليػػػػػان، كأف يكػػػػػكف خاليػػػػػاإلنسػػػػػاف الم
أك  (ٕ)مػػػػف المػػػػادة  (ّ)أسػػػػباب مثػػػػؿ نػػػػكع الجػػػػنس، عمػػػػى النحػػػػك المعػػػػركؼ فػػػػي الفقػػػػرة 

لػػػػػػرأم السياسػػػػػػي أك المعتقػػػػػػد، أك ا ،أك الػػػػػػديف ،أك المغػػػػػػة ،أك المػػػػػػكف ،السػػػػػػف، أك العػػػػػػرؽ
أك  ،أك الثػػػػػػركة ،أك االجتمػػػػػػاعي ،ثنػػػػػػيأك األ ،أك األصػػػػػػؿ القػػػػػػكمي ،أك غيػػػػػػر السياسػػػػػػي

  .ِالمكلد، أك أم كضع آخر
 

                                                           

1
 ( مف النظاـ األساسي لممحكمة.ّ/ؼُِ)المادة   
  .ِّّ، صالمرجع السابؽ، مد الميدم كشريؼ عتمـ كدكلمي حمدمح2
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 ثانيًا: النظام األساسي لممحكمة
انعقػػػػػػد مػػػػػػػؤتمر ركمػػػػػػػا فػػػػػػػي مقػػػػػػػر منظمػػػػػػػة األمػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة لؤلغذيػػػػػػػة كالزراعػػػػػػػة فػػػػػػػي  

 (ُٔك ) ،دكلػػػػػػػػة (َُٔ)، كقػػػػػػػد شػػػػػػػػارؾ فػػػػػػػي المػػػػػػػؤتمر كفػػػػػػػكد ـ(ُٖٗٗ)ركمػػػػػػػا، فػػػػػػػي عػػػػػػػاـ 
، مكتػػػػب تمر تنظػػػػيـمنظمػػػػة غيػػػػر حككميػػػػة، كانبثػػػػؽ عػػػػف ىػػػػذا المػػػػؤ  (ِّٖ)منظمػػػػة دكليػػػػة ك

كمثػػػػػؿ األمػػػػػيف  ،المػػػػؤتمر الػػػػػذم ضػػػػـ الػػػػػرئيس كنكابػػػػو، كالمجنػػػػػة الجامعيػػػػة، كلجنػػػػػة الصػػػػياغة
 .(ىاتز ككريؿ)المؤتمر ككيمو السيد العاـ لؤلمـ المتحدة في 

جنػػػػػة التحضػػػػػػيرية المتمثمػػػػػػة فػػػػػػي مشػػػػػػركع كعػػػػػرض عمػػػػػػى المػػػػػػؤتمر نتػػػػػػائج أعمػػػػػػاؿ الم 
النظػػػػػػاـ األساسػػػػػػي لممحكمػػػػػػة، كعيػػػػػػد المػػػػػػؤتمر إلػػػػػػى المجنػػػػػػة الجامعػػػػػػة النظػػػػػػر فػػػػػػي مشػػػػػػركع 
النظػػػػػاـ األساسػػػػػي، كمػػػػػا كمػػػػػؼ لجنػػػػػة الصػػػػػياغة القيػػػػػاـ مػػػػػف دكف إعػػػػػادة فػػػػػتح بػػػػػاب المناقشػػػػػة 

كصػػػػػياغة جميػػػػػع النصػػػػػكص المحالػػػػػة إلييػػػػػا دكف  ،المكضػػػػػكعية بشػػػػػأف أيػػػػػة مسػػػػػألة بتنسػػػػػيؽ
كأىميػػػػػػػة مكاضػػػػػػػيع  ،كنتيجػػػػػػػة لتعقػػػػػػػد المشػػػػػػػركع المطػػػػػػػركح عمػػػػػػػى الكفػػػػػػػكد ،ُرىػػػػػػػاتعػػػػػػػديؿ جكى

أف تأجػػػػػػػؿ اعتمػػػػػػػاد النظػػػػػػػاـ األساسػػػػػػػي  كػػػػػػػفككػػػػػػػذلؾ طبيعػػػػػػػة المناقشػػػػػػػات التػػػػػػػي يم ،المػػػػػػػؤتمر
 ،لتػػػػػػاريخ آخػػػػػػر، السػػػػػػيما الجػػػػػػزء الثػػػػػػاني مػػػػػػف النظػػػػػػاـ األساسػػػػػػي المتعمػػػػػػؽ بتعريػػػػػػؼ الجػػػػػػرائـ

إرسػػػػػػػاء األمػػػػػػػر طمػػػػػػػب تكمجمػػػػػػػس األمػػػػػػػف،  ،عػػػػػػػاـكدكر المػػػػػػػدعي ال ،كاختصػػػػػػػاص المحكمػػػػػػػة
صػػػػػػػباح يػػػػػػػـك  (فيميػػػػػػػب كيػػػػػػػريش)الجامعػػػػػػػة السػػػػػػػيد حمػػػػػػػكؿ تكفيقيػػػػػػػة، فتػػػػػػػدخؿ رئػػػػػػػيس المجنػػػػػػػة 

 ،، حيػػػػث تقػػػػدـ بػػػػنص مقتػػػػرح، بشػػػػػأف الجػػػػزء الثػػػػاني مػػػػف النظػػػػاـ األساسػػػػػيـُٖٗٗ/َٕ/ُٖ
أك بػػػػالرفض، كىػػػػذا قصػػػػد االنتيػػػػاء مػػػػف  ،باالعتمػػػػاد عمػػػػى صػػػػفقة تقرىػػػػا الكفػػػػكد إمػػػػا بػػػػالقبكؿ

  .ِأعماؿ المؤتمر
لػػػػػؾ، اجتمعػػػػػت المجنػػػػػة الجامعػػػػػة، كتبنػػػػػت المقتػػػػػرح فػػػػػي مسػػػػػاء ذلػػػػػؾ اليػػػػػكـ، عقػػػػػب ذ  

لمتصػػػػػػكيت عمػػػػػػى  ،كأدرجػػػػػػت نصػػػػػػكص الجػػػػػػزء الثػػػػػػاني مػػػػػػع بػػػػػػاقي أحكػػػػػػاـ النظػػػػػػاـ األساسػػػػػػي
 كامؿ المشركع في الجمسة األخيرة. 

كعنػػػػػد عقػػػػػد الجمسػػػػػة األخيػػػػػرة لممػػػػػؤتمر، طمبػػػػػت الكاليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة إجػػػػػراء  
ح تبنػػػػػػػي النظػػػػػػػاـ األساسػػػػػػػي لكفػػػػػػػد لصػػػػػػػا (َُِ)صػػػػػػػكت تصػػػػػػػكيت عمػػػػػػػى ىػػػػػػػذا المشػػػػػػػركع ف

                                                           

   .ُّٓ-ُِٓ،صََُِفتكح الشاذلي، القانكف الدكلي الجنائي، دار المطبكعات الجامعية، مصر، 0

محمد شكرم، القانكف الدكلي اإلنساني كالمحكمة الجنائية الدكلية، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف،  4
  .ُُٔ، صُ، طََِٓ
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 (ُِ)كفػػػػػػػكد ىػػػػػػػذا المشػػػػػػػركع، كامتنػػػػػػػع عػػػػػػػف التصػػػػػػػكيت  (ٕ)لممحكمػػػػػػػة، فػػػػػػػي حػػػػػػػيف رفػػػػػػػض 
 .ان كفد

الػػػػذم  ،بػػػػذلؾ تػػػػـ اعتمػػػػاد نظػػػػاـ ركمػػػػا األساسػػػػي لممحكمػػػػة الجنائيػػػػة الدكليػػػػة الدائمػػػػة 
بػػػػػاب،  (ُّ)مػػػػػادة مكزعػػػػػة عمػػػػػى  (ُِٖ)تمييػػػػػا  ،فقػػػػػرة (ُِ)تضػػػػػمف ديباجػػػػػة مشػػػػػكمة مػػػػػف 

بعػػػػد اعتمػػػػاد النظػػػػاـ األساسػػػػي، أدرجػػػػت فػػػػي الكثيقػػػػة عػػػػدة قػػػػرارات  مػػػػا اتخػػػػذ مػػػػؤتمر ركمػػػػاك
 ثر أىمية كىما عمى النحك التالي:الختامية لممؤتمر، كنذكر القراريف األك

ـــــــ - ــــــرار ى كالمخػػػػػػدرات ىػػػػػػي جػػػػػػرائـ  ،كالػػػػػػذم أشػػػػػػار إلػػػػػػى أف األفعػػػػػػاؿ اإلرىابيػػػػػػة : ق
عػػػػدـ تمكنػػػػو مػػػػف االتفػػػػاؽ تثيػػػػر قمػػػػؽ المجتمػػػػع الػػػػدكلي، كيعػػػػرب عػػػػف أسػػػػفو ل ،خطيػػػػرة

عمػػػػػػػػػى تعريػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػاـ مقبػػػػػػػػػكؿ ليػػػػػػػػػذه الجػػػػػػػػػرائـ، كيكصػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػأف يقػػػػػػػػػـك المػػػػػػػػػؤتمر 
بػػػػػػالنظر فػػػػػػي ىػػػػػػذه  ،مػػػػػػف النظػػػػػػاـ األساسػػػػػػي (ُِّ)االستعراضػػػػػػي عمػػػػػػبلن بالمػػػػػػادة 

دراجيػػػػػػػا ضػػػػػػػمف الجػػػػػػػرائـ الداخميػػػػػػػة فػػػػػػػي اختصػػػػػػػاص  ،بقصػػػػػػػد تعريفيػػػػػػػا ،الجػػػػػػػرائـ كا 
 المحكمة.

تتككف مف  ،إنشاء لجنة تحضيرية: مف الكثيقة الختامية، كالذم تضمف رار وــق -
التي كقعت عمى الكثيقة الختامية لمؤتمر ركما، كالدكؿ األخرل  ،ممثمي الدكؿ

كالية إعداد مقترحات،   نح المؤتمر ىذه المجنة التحضيريةالمدعكة لممؤتمر، حيث م
  .0كدخكليا مرحمة العمؿ ، بشأف الترتيبات العممية إلنشاء المحكمة

 مشاريع نصكص ما يمي:ي ذلؾ إعداد بما ف
 كقكاعد اإلثبات. ،القكاعد اإلجرائية - أ

 أركاف الجرائـ. - ب
 كاألمـ المتحدة. ،اتفاؽ بشأف العبلقة بيف المحكمة - ت
يبػػػػػـر عػػػػػف طريػػػػػؽ التفػػػػػاكض حيػػػػػث  ،المبػػػػػادئ األساسػػػػػية المنظمػػػػػة التفػػػػػاؽ المقػػػػػر - ث

 كالبمد المضيؼ. ،بيف المحكمة
 كالقكاعد المالية. ،النظاـ المالي - ج
 كحصانات المحكمة. ،تيازاتاتفاؽ بشأف ام - ح
 ميزانية السنة األكلى. - خ

                                                           

ة أحكاـ كآليات اإلنفاذ الكطني لمنظاـ األساسي، مدخؿ لدراس-محمكد بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية0
    .ُِٕالمرجع السابؽ،ص
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 النظاـ الداخمي لجمعية الدكؿ األطراؼ. - د
 

أمػػػػػػػػا بالنسػػػػػػػػبة لجريمػػػػػػػػة العػػػػػػػػدكاف، فقػػػػػػػػد قبمػػػػػػػػت المجنػػػػػػػػة التحضػػػػػػػػيرية، أف يتضػػػػػػػػمف  
كالتػػػػػػي كردت  ،كتحديػػػػػػد أركانيػػػػػػا ،تقريرىػػػػػػا كرقػػػػػػة مناقشػػػػػػة، تتعمػػػػػػؽ بمفيػػػػػػـك جريمػػػػػػة العػػػػػػدكاف

منسػػػػؽ فريػػػػؽ العمػػػػؿ المعنػػػػي بجريمػػػػة العػػػػدكاف فػػػػي الػػػػدكرة فعػػػػبلن فػػػػي الكثيقػػػػة، التػػػػي أعػػػػدىا 
كتمػػػػػػػت إحالػػػػػػػة ىػػػػػػػذه الكرقػػػػػػػة إلػػػػػػػى جمعيػػػػػػػة الػػػػػػػدكؿ األطػػػػػػػراؼ، مػػػػػػػع قائمػػػػػػػة بكػػػػػػػؿ  ،العاشػػػػػػػرة

و عػػػػػػػػػف المجنػػػػػػػػػة التحضػػػػػػػػػيرية، كىػػػػػػػػػذا رفقػػػػػػػػػ المقترحػػػػػػػػػات بشػػػػػػػػػأف جريمػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػدكاف الصػػػػػػػػػادرة
  .ُاالستعراض التاريخي لمتطكرات المتعمقة بجريمة العدكاف

  :ومبادئ وقواعد القانون الدولي العام ،ت الدوليةثالثًا: المعاىدا
إذا لـ تجد المحكمة الجنائية الدكلية في المصدر األكؿ ما يطبؽ عمى القضية  

فعمى المحكمة أف تمجأ في المرتبة الثانية إلى تطبيؽ المعاىدات الكاجبة  ،المعركضة عمييا
المبادئ المقررة في القانكف الدكلي بما في ذلؾ  ،كمبادئ القانكف الدكلي كقكاعده ،التطبيؽ

 لممنازعات المسمحة.
كيقصػػػػػػػػد بالمعاىػػػػػػػػدات الكاجبػػػػػػػػة التطبيػػػػػػػػؽ المعاىػػػػػػػػدات الدكليػػػػػػػػة الكاجبػػػػػػػػة التطبيػػػػػػػػؽ  

الػػػػكاردة فػػػػي المػػػػادة  ،التػػػػي تػػػػدخؿ فػػػػي اختصػػػػاص المحكمػػػػة الجنائيػػػػة الدكليػػػػة ،عمػػػػى الجػػػػرائـ
المؤرخػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي جنيػػػػػػػػػؼ الرابعػػػػػػػػػة  ةاتفاقيػػػػػػػػػ :مثػػػػػػػػػؿ ،( مػػػػػػػػػف النظػػػػػػػػػاـ األساسػػػػػػػػػي لممحكمػػػػػػػػػةٓ)
، كاالتفاقيػػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػػة ـ(ُٔٔٗ)، كالعيػػػػػػػػػديف الػػػػػػػػػدكلييف لحقػػػػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػػػػاف لعػػػػػػػػػاـ ـ(ُْٗٗ)

، كاالتفاقيػػػػػة الدكليػػػػػة لقمػػػػػع جريمػػػػػة ـ(ُٓٔٗ)لعػػػػػاـ  كافػػػػػة لمقضػػػػػاء عمػػػػػى التمييػػػػػز العنصػػػػػرم
، كغيرىػػػػػػػا مػػػػػػػف االتفاقيػػػػػػػات الدكليػػػػػػػة ـ(ُّٕٗ) اـفصػػػػػػػؿ العنصػػػػػػػرم كالمعاقبػػػػػػػة عمييػػػػػػػا لعػػػػػػػال

  .ِاخمة ضمف اختصاص المحكمة الجنائية الدكليةذات الصمة بالجرائـ الد

  
 

                                                           

مدخؿ لدراسة أحكاـ كآليات اإلنفاذ الكطني لمنظاـ األساسي،  -محمكد بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية 1
    .ُِٗ-ُِٖالمرجع السابؽ،ص

 .ُّّالسابؽ، ص عمي يكسؼ الشكرم، القضاء الجنائي الدكلي في عالـ متغير، المرجع2
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 ،كبالنسبة لمبادئ القانكف الدكلي كقكاعده فيستكم فييا أف تككف مدكنة أك غير مدكنة 
ف أغمب مبادئ القانكف الدكلي كقكاعده مصدرىا العرؼ إكىنا يظير دكر العرؼ الدكلي إذ 

 .ُالدكلي
ما ىي إال فقانكف الدكلي لممنازعات المسمحة، كأما فيما يتعمؽ بالمبادئ المقررة في ال 

 ىما: ،ك حصيمة التكازف بيف مبدأيفأ ،نتاج
كىي التي تيدؼ إلى حماية المبدأ األول: مبدأ اإلنسانية أو مبادئ قانون جنيف: 

جزيف عف مكاصمة القتاؿ، كاألشخاص الذيف ال يشترككف في األعماؿ االعسكرييف الع
 ،ادئ التي تحكـ قانكف جنيؼ مع بعض مبادئ حقكؽ اإلنسافالعدائية، كتشترؾ بعض المب

كمف ثـ فيي مبادئ عامة، كىناؾ مبادئ خاصة بحماية ضحايا المنازعات المسمحة، 
  :فبخصكص المبادئ العامة فيي

 مبدأ صيانة الحرمات. -
 مبدأ عدـ التمييز . -
 مبدأ صيانة الحقكؽ الشخصية. -

  :نازعات فيكأما بالنسبة لممبادئ الخاصة بضحايا الم
 مبدأ الحياد. -
 مبدأ الممارسة العادية لمحياة. -
 مبدأ الحماية. -

كىي التي تنظـ حقكؽ ككاجبات المبدأ الثاني: مبدأ الضرورة أو مبادئ قانون الىاي: 
بحيث ال تتجاكز  ،المحاربيف في إدارة العمميات العسكرية، كتيدؼ إلى الحد مف آثارىا

ىام عمى مبدأ ليس لمفرقاء المتحاربيف خيار مطمؽ الضركرة العسكرية، كيقكـ قانكف ال
 ىي:ك  ،دأ الياـ ثبلثة مبادئ أساسيةبالنسبة لكسائؿ اإلضرار بالخصـ، كينبثؽ عف ىذا المب

 مبدأ التفرقة بيف المدنييف كالمقاتميف. -
 مبدأ تقييد حرية مياجمة األماكف. -
 .كأساليب القتاؿ ،مبدأ تحديد كسائؿ -
 
 

                                                           

 .ُّٗ، صََِٖمحمد عبدالغني، القانكف الدكلي الجنائي، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 0
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 مجمس سمطة ظل في الدولية الجنائية لممحكمة األساسي النظام ةفاعمي الثاني: المطمب
 األمن

  :الفرع األول: سمطة مجمس األمن في اإلحالة
  
بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، أف يحيؿ  لمجمس األمف متصرؼ 

ان لمفقرة يبدك فييا أف جريمة أك أكثر مف ىذه الجرائـ قد ارتكبت طبق ،حالة إلى المدعي العاـ
، كصبلحية مجمس األمف بإحالة قضايا إلى المحكمة ليا ما يبررىا، (ُّ)مف المادة  )ب(

كاألمف الدكلييف بمقتضى  ،انطبلقان مف مسؤكلية المجمس األساسية في المحافظة عمى السمـ
في طمب تدخؿ المحكمة،  ميثاؽ األمـ المتحدة، كمف الطبيعي أف يككف لمجمس األمف الحؽ

جراءات الجنائية عندما يتعمؽ األمر بإحدل الجرائـ المحددة كفقان لممياـ كالسمطات اإل كتحريؾ
التي يخكليا الميثاؽ لممجمس، كتقمؿ سمطة مجمس األمف بإحالة القضايا إلى المحكمة 
الجنائية الدكلية، إف لـ تكف تنفي حاجتو إلى إنشاء محاكـ خاصة جديدة عمى غرار المحكمة 

 كمحكمة ركاندا. ،ية بيكغسبلفيا السابقةالجنائية الدكل
كلكف ما المقصكد باإلحالة مف مجمس األمف؟ كىؿ معنى ذلؾ أف يقكـ مجمس األمف  

أـ المقصكد بو ىك أف يقكـ المجمس بمفت انتباه المحكمة إلى كضع  ،برفع شككل لممحكمة
شترط لممارسة مف النظاـ األساسي، ت (ُّ)مف المادة  )ب(معيف؟ ىنا نبلحظ أف الفقرة 

قع تصرفو بمكجب الفصؿ السابع يف مجمس األمف لمصبلحيات المخكلة لو بمكجب المادة، أ
 ،مف ميثاؽ األمـ المتحدة، كمعركؼ أف الفصؿ المذككر خاص بالحاالت التي تيدد السمـ

كاإلخبلؿ بو ككقكع عدكاف، كىذا يعني أف لمجمس األمف أف يعمـ المحكمة بكجكد جريمة 
عاقبة عمييا ضركرة لتحقيؽ األىداؼ المتكخاة مف الفصؿ السابع مف الميثاؽ، كأف تعتبر الم

أك لـ يحددىـ، عمى  ،يطمب مف المحكمة مقاضاة مرتكبي ىذه الجرائـ سكاءن حددىـ باالسـ
أف الجريمة ال بد أف تككف كاحدة مف الجرائـ المشار إلييا في المادة الخامسة مف النظاـ، 

سند إلى المدعي العاـ، فاإلحالة لممحكمة التي يممكيا مجمس األمف مال كما ال يقكـ بالدكر
 .ُؽ المنكطة بالمدعي العاـ شيء آخرشيء، كميمة التحقي

كممػػػػػا يجػػػػػدر ذكػػػػػره أف النظػػػػػاـ يتضػػػػػمف نصػػػػػان يحػػػػػد بشػػػػػكؿ كبيػػػػػر مػػػػػف صػػػػػبلحيات  
أك  ،ال يجػػػػػػكز البػػػػػػدء التػػػػػي نشػػػػػػير إلػػػػػػى أنػػػػػػوفكفقػػػػػػان لممػػػػػػادة السادسػػػػػػة عشػػػػػػرة منػػػػػػو المحكمػػػػػة، 

أك مقاضػػػػاة بمكجػػػػب ىػػػػذا النظػػػػاـ األساسػػػػي لمػػػػدة اثنػػػػى عشػػػػر شػػػػيران  ،المضػػػػي فػػػػي تحقيػػػػؽ

                                                           

1
 .ِِٓ، ُِٓ، صمجمة األمف كالقانكف، المرجع السابؽمحمد عمكاف، اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية،  
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بيػػػػذا المعنػػػػى يتضػػػػمنو قػػػػرار يصػػػػدر  ،بنػػػػاءن عمػػػػى طمػػػػب مػػػػف مجمػػػػس األمػػػػف إلػػػػى المحكمػػػػة
س عػػػػػػػف المجمػػػػػػػس بمكجػػػػػػػب الفصػػػػػػػؿ السػػػػػػػابع مػػػػػػػف ميثػػػػػػػاؽ األمػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة، كيجػػػػػػػكز لممجمػػػػػػػ

   .ُتجديد ىذا الطمب بالشركط ذاتيا
 :طمة مجمس األمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاةالفرع الثاني: س

 
كفكرة تحقيؽ  ،التكافؽ بيف فكرة إرساء العدالةمنيا قد ترد حاالت يمكف أف يصبح  

كمف أجؿ تحقيؽ التكازف بيف فكرتي تحقيؽ العدالة كالسمـ رغـ .  السمـ الدكلي أمران صعبان 
ة أخرل لمجمس األمف تتمثؿ في إمكانية التعارض بينيما، منح نظاـ ركما األساسي سمط

أك  ،ال يجكز البدء التي تشير إلى أنو (ُٔ)سمطة إرجاء التحقيؽ أك المقاضاة بمكجب المادة 
ثنى عشر شيران بناءن عمى طمب مف اأك مقاضاة بمكجب النظاـ لمدة  ،المضي في تحقيؽ

ب الفصؿ بمكج ،مجمس األمف إلى المحكمة بيذا المعنى يتضمنو قرار يصدر عف المجمس
 .ِتجديد ىذا الطمب بالشركط ذاتيا كيجكز لممجمس  ،السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة

أك المقاضاة تطبيقان حقيقيان لسمطات مجمس األمف الفعمية  ،سمطة إرجاء التحقيؽ اعتبرتو
كالسمـ الدكلييف، إال  ،المخكلة لو بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة لحفظ األمف

 كعة مف الشركط عمى النحك التالي:بؿ مقترنة بمجم ،ا ليست مطمقةأني
أف تتأكد المحكمة مف أف الطمب المقدـ مف مجمس األمف بإرجاء التحقيؽ أك المقاضاة،  -ُ

 جاء ضمف قرار يصدر طبقان لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة.
صكيت الصحيحة، لذا أف يتـ تبني القرار المتضمف طمب التأجيؿ كفقان إلجراءات الت -ِ

يككف مف بينيـ أصكات األعضاء الخمس  ،يمـز أف يحكز عمى مكافقة تسعة أعضاء
 .ّالدائميف العضكية في المجمس

أف يعبر قرار التأجيؿ تعبيران صريحان عف طمب ىذا المجمس أف تؤجؿ المحكمة النظر   -ّ
لتعبير الضمني، في قضية معركضة أماميا، فيذا الشرط قد يككف بديييان، فبل يعتد با

التي كاف قد طمب  ،كأف يقكـ مجمس األمف بإحالة ما إلى المحكمة تشكؿ نفس الحالة
 .ْالمجمس مف المحكمة إرجاء التحقيؽ فييا

                                                           

  .ِِٕ-ِِٔ، صاعد اإلحالة، المرجع السابؽكقك  الدكلية االختصاص المحكمة الجنائيةعادؿ عبداهلل المسدم، 0
ِِٕ.  

في القانكف الدكلي -شكرم عزيز، كأخركف، القانكف الدكلي اإلنساني كالمحكمة الجنائية الدكلية2
 .ُّٔ،صََِٓاإلنساني)آفاؽ كتحديات(، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف، 

 .، مف ميثاؽ األمـ المتحدةّ/ِٕمادة  ّ
 .ٕٔة مجمس األمف في إنشاء المحاكـ الجنائية الدكلية، المرجع السابؽ، صبركاني أعمر، مدل مساىم 2
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واألضرار ونستخمص مما سبق بعض الجرائم التي تشكل انتياك لمقانون الدولي اإلنساني 
حتالل )االسرائيمي(، خالل العدوان والتي اقترفتيا قوات االالتي لحقت في بعض القطاعات 

 وكانت عمى النحو التالي: 4102عمى قطاع غزة سنة 
 
 مالحظات التاريخ العدد الحالة م
الدمارواألضرارفي 0

0قطاعالصحة
  َُِْعدكاف  منشأةصحية022

القتلىوالجرحىفي 4

 ِالقطاعالصحي
  َُِْعدكاف  ُْٖ

  َُِْعدكاف  َْٗٓ ّقطاع الصناعة 4

تدمير األراضي في  2
  ْقطاع الزارعة

  َُِْعدكاف  َُُُْٖٖٔ

أضرار كخسائر قطاع  5
 ٓالزراعة

  َُِْعدكاف  مميكف$ َٓٓ

أضرار في قتؿ  2
 ٔىالمكاشي كالحيكانات

  َُِْعدكاف مليون$211

  َُِْعدكاف  0101110111  ٕقطاع الصيد 8

  َُِْعدكاف  ُٕ  ٖقتمى قطاع اإلعبلـ 1

  َُِْعدكاف  ِْ إعبلمية منشآت 01

  َُِْعدكاف  ٕٓ  ٗالدمار الكمي لممساجد 00

الدمار الجزئي  04
 ُلممساجد

  َُِْعدكاف  َِٗ

                                                                                                                                                               
 
1
 وسارج انصذح تانرؼاوٌ يغ يزكش دًايح نذمىق اإلَساٌذمزيز  
2

 وسارج انصذح تانرؼاوٌ يغ يزكش دًايح نذمىق اإلَساٌ ذمزيز
3

 يزكش دًايح نذمىق اإلَساٌ ذمزيز
4
 ذمزيز وسارج انشراػح انفهسطيُيح 
5
 سارج انشراػح انفهسطيُيحذمزيز و 
6
 ذمزيز وسارج انشراػح انفهسطيُيح 
7
 ذمزيز يزكش دًايح نذمىق اإلَساٌ 
8
 ذمزيز يزكش دًايح نذمىق اإلَساٌ 
9
 ذمزيز وسارج األولاف انفهسطيُيح 
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  َُِْعدكاف  ٕ  ِمدارس ككالة الغكث 04

  َُِْعدكاف  ِ ّمدارس حككمية 02

  َُِْعدكاف  ِْٗ ْقتمى النساء 02

  َُِْعدكاف  ُُِْ ٓإصابات النساء 05

  َُِْعدكاف  ٖٓٓ  ٔاألطفاؿ قتمى 02

  َُِْعدكاف  َّّٔ ٕإصابات األطفاؿ 01

  َُِْعدكاف  أبراج ْ  ٖاألبراج السكنية 08

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
1
 ذمزيز وسارج األولاف انفهسطيُيح 
2
 ، غيز يُشىرذمزيز يزكش دًايح نذمىق اإلَساٌ 
3
 ، غيز يُشىرق اإلَساٌذمزيز يزكش دًايح نذمى 
4
 ، غيز يُشىرذمزيز انًزكش انفهسطيُي نذمىق اإلَساٌ 
5
 ، غيز يُشىرذمزيز انًزكش انفهسطيُي نذمىق اإلَساٌ 
6
 ، غيز يُشىرذمزيز انًزكش انفهسطيُي نذمىق اإلَساٌ 
7
 ، غيز يُشىرذمزيز انًزكش انفهسطيُي نذمىق اإلَساٌ 
8
 ، غيز يُشىرساٌذمزيز انًزكش انفهسطيُي نذمىق اإلَ 
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 الفصل الرابع:

 الخاتمة والنتائج والتوصيات وقائمة المصادر والمراجع
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 ةـــــــــالخاتم

 القانكف الدكلي اإلنساني ف االحتبلؿ الصييكني قد ضرب بعرض الحائط قكاعدإ
كضد مراكز اإليكاء التي كانت تأكم  ،نو ارتكب جرائـ ضد النساء كاألطفاؿإ، حيث جميعيا

ردكا مف ديارىـ إثر االعتداء عمييـ مف قكات االحتبلؿ الذيف شي  ،عشرات اآلالؼ مف المدنييف
إلنساني، السيما أنو أك غير مباشر، كذلؾ انتياؾ مبادئ القانكف الدكلي ا ،مباشر إما بشكؿو 

د المدنييف العزؿ في قطاع غزة، كالمحرمة دكليان، ض ،استخدـ أحدث أنكاع األسمحة الفتاكة
كجميع مبادئ القانكف الدكلي  مبدأ الضركرة العسكرية،ك لؾ يككف قد انتيؾ مبدأ التناسب، ذب

ية بأكمميا، سكنمناطؽ  كأبادكاألبراج السكنية بؿ  ،قصؼ المنازؿحيث  ،جميعيا اإلنساني
في ظؿ استمرار انتياكات االحتبلؿ الصييكني كعدكاف سنة ك بداخميا،  تميفبحجة كجكد مقا

كجرح  ،اآلالؼ مف المدنييف الفمسطينييفخبللو كالذم استشيد  ،عمى قطاع غزة ـ(َُِْ)
رار صإالذيف دمرت منازليـ، كفي ظؿ  مف المدنييف كشرد عشرات اآلالؼ عشرات اآلالؼ،

نكار أبسط حقكؽ الشعب الفمسطيني في العدالة كفي حياة إتبلؿ الصييكني عمى قكات االح
عنتو مف قبؿ بعض كريمة، كاستمرار الحصار عمى قطاع غزة حتى يكمنا ىذا، بؿ كشر 

 كعمؿ ىذه الدراسة. ،كاف ال بد لنا مف االىتماـ في ىذا المكضكع الجيات الدكلية،

 ت عمى النحو التالي:وخرجت الدراسة بعدة نتائج وتوصيات، كان

 لنتائجأكالن: ا

 يمكن لنا أن نستخمص من الدراسة النتائج التالية: 

ـ( عمى األراضي ُْٗٗتنطبؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف لعاـ )  -ُ
 الفمسطينية المحتمة، لتكفر العناصر األساسية، كالمميزة لحالة االحتبلؿ )اإلسرائيمي(.

ـ(، أف ُٕٕٗنية، كخاصة مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ )مف تحميؿ المكاد القانك  -4
 ـ(، تعتبر نزاعان دكليان.َُِْانتياكات االحتبلؿ )اإلسرائيمي(، عمى قطاع غزة سنة )

أف مقاكمة حركات التحرر، كالمقاكمة الشعبية المسمحة ضد دكلة االحتبلؿ، ىي   -4
ا جاء في مقاكمة مشركعة، كمف حؽ الشعكب التحرر كتقرير المصير، كىذا م

اتفاقية جنيؼ الرابعة كفي القانكف الدكلي اإلنساني، إال أف دكلة االحتبلؿ 
كالبعض مف المجتمع الدكلي يجـر أعماؿ المقاكمة الفمسطينية، كقد  سرائيمي(اال)

    صنفت باألعماؿ اإلرىابية.
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صة (الخاْٗكميان، كخاصة المادة) باتفاقية جنيؼ الرابعة رفضت )إسرائيؿ( االلتزاـ  -2
  .بالمناطؽ المحتمة

ال يرتبط تطبيؽ قكاعد ىذه االتفاقية عمى مكافقة دكلة االحتبلؿ، كال يرىف تطبيؽ   -ٓ
االتفاقية عمى شرعية االحتبلؿ أك عدـ شرعيتو؛ ألف مجمؿ نصكص ىذه االتفاقية 

 تيدؼ لحماية المدنييف.
دنييف، كذلؾ كضعت اتفاقية جنيؼ الرابعة مجمكعة مف الحقكؽ كالحماية العامة لمم  -ٔ

 باعتبارىا أكؿ كثيقة دكلية مف حيث المضمكف، كنطاؽ التطبيؽ.
أكجو النقص في الجانب النظرم كالعممي، فعمى  شاب اتفاقية جنيؼ الرابعة بعض  -ٕ

صعيد الجانب النظرم، فإف نصكص االتفاقية اقتصرت عمى بياف األحكاـ العامة، 
كضع العقكبات البلزمة لمف  الكاجب اتباعيا مف قبؿ األطراؼ المتنازعة، دكف

 يخالؼ أحكاميا.
أما القصكر العممي فيتجسد في انتياكات االحتبلؿ الصييكني الجسيمة بحؽ 
المدنييف الفمسطينييف، كخاصة في قطاع غزة مف خبلؿ سياسات القتؿ، كالحصار، 

 كاالستيداؼ الممنيج.
ستخدامو األسمحة انتيؾ االحتبلؿ الصييكني قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني با  -ٖ

الفتاكة، كالمحرمة دكليان، كالعشكائية، كالقنابؿ العنقكدية، كالغاز المسيؿ لمدمكع، 
كقصؼ المنازؿ عمى رؤكس ساكنييا بصكاريخ كبيرة الحجـ، كالتي ألحقت أضراران 
بالغةن بالمدنييف الفمسطينييف، ككذلؾ انتياؾ لمبدأ التمييز بيف المقاتميف كغير 

 المقاتميف.
ف مخالفات، أك انتياكات قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، تشكؿ جرائمان دكلية، إ  -ٗ

تخضع الختصاص المحكمة الجنائية الدكلية، التي يمكنيا المحاكمة عمييا، كتكقيع 
العقكبات الجنائية عمى مرتكبييا، كال ييعفي مف الخضكع ليا صفات رسمية، أك 

 ـ.حصانات، كال تيقضى الدعكل عنيا بالتقاد
إف لممنظمات الدكلية الحككمية كغير الحككمية، دكران ميمان في تطبيؽ القانكف  -َُ

الدكلي اإلنساني، ال سيما دكر مجمس األمف في تشكيؿ المحاكـ الجنائية الدكلية، 
 ككذلؾ إيقاع العقكبات االقتصادية، عمى مف يخالؼ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني.

د القانكف الدكلي اإلنساني، مف قبؿ االحتبلؿ ىناؾ انتياؾ كاضح كجسيـ لقكاع -ُُ
ـ(، كتتمثؿ ىذه َُِْالصييكني ضد المدنييف في قطاع غزة في العدكاف سنة )
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االنتياكات، في قتؿ المئات مف األطفاؿ كالنساء، كفي جرائـ اإلبادة الجماعية، 
اتميف، كجرائـ الحرب، كجرائـ العدكاف، ككذلؾ عدـ التمييز بيف المقاتميف كغير المق

 كميا تشكؿ جرائـ يعاقب عمييا القانكف الدكلي اإلنساني. 
عمى الرغـ مف كجكد االتفاقيات الدكلية التي جاءت لحماية الفئات الخاصة كمف  -ُِ

أىميـ األطفاؿ، كالنساء، إال أف نصكص ىذه المكاد ال تكفر الحماية الكاممة ليذه 
نما تعتمد عمى مكازيف القكل الفئات، كما أف الدكؿ ال تمتـز باالتفاقيات الدكل ية، كا 
 دكف أم اعتبار لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني.

أف األمـ المتحدة قد عقدت الكثير مف االتفاقيات، التي مف شأنيا حماية المدنييف  -ُّ
، الحرب كجريمة ضد اإلنسانيةفي النزاعات المسمحة، كمف ىذه االتفاقيات جريمة 

تفاقية، كلـ تحاسب عبر أجيزتيا القضائية، مرتكبييا مف الكنيا لـ تتابع تنفيذ ىذه اال
 مجرمي الحرب، الذيف يقترفكف ىذه الجريمة بحؽ المدنييف العزؿ.

إف دكر منظمة األمـ المتحدة، كالمحكمة الجنائية الدكلية، كمجمس األمف، كمحكمة  -ُْ
العدؿ الدكلية، كاف ضعيفان، أك منعدمان في محاسبة، كمعاقبة مجرمي الحرب 
)اإلسرائيمييف(، أك دكلة االحتبلؿ نفسيا، لما اقترفتو مف انتياؾ لقكاعد كمبادئ 

 ـ(.َُِْالقانكف الدكلي اإلنساني، في العدكاف األخير عمى قطاع غزة سنة )

 

 ثانيًا: التوصيات

ضركرة إعادة النظر في بعض مكاد اتفاقية جنيؼ الرابعة، كالبركتكككؿ  -ُ
جو القصكر النظرم، كمنيا ضركرة كضع اإلضافي األكؿ، لمعالجة بعض أك 

قيكد عمى مصطمح الضركرة العسكرية، كبياف حدكد استخداـ دكلة االحتبلؿ ليذا 
 المبدأ. 

، الذيف )االسرائيمييف(العمؿ الجدم كالمشترؾ، عمى تسميـ مجرمي الحرب  -ِ
ارتكبكا جرائـ حرب ضد المدنييف الفمسطينييف، لمعدالة كمحاكمتيـ أماـ المحكمة 

جنائية الدكلية عمى جرائـ الحرب، التي اقترفكىا بحؽ المدنييف في قطاع غزة ال
ـ(، كذلؾ بدعـ الخطكة الفمسطينية المتعمقة َُِْفي الحرب األخيرة سنة )

 باالنضماـ إلى ميثاؽ ركما المنشأ لممحكمة الجنائية الدكلية.
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كالتي تقضي ( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة، ُالكفاء بالتزاماتو بمكجب المادة ) -ّ
بضماف احتراـ االتفاقية بالظركؼ كافة، ككذلؾ الكفاء بالتزاماتيا بمكجب 

ـ(، الخاصة ُْٗٗ( مف اتفاقية حنيؼ الرابعة لعاـ )ُْٕك ُْٔالمادتيف )
 بحماية المدنييف أثناء الحرب.

عمى المجتمع الدكلي تحمؿ مسئكلياتو في رفع الحصار عف غزة، باعتباره  -ْ
 جماعي، كمخالؼ لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني. جريمة دكلية، كعقاب

نكصي بأنو يجب عمى الدكؿ المتنازعة قاطبةن، االلتزاـ كالتقيد بأحكاـ اتفاقية  -ٓ
جنيؼ الرابعة في حماية المدنييف، سكاءن كانت مكقعة عمى ىذه االتفاقية أك لـ 

كأيضان أف تكقع، كمعمنةن بالتقيد إلى أحكاميا في كقت النزاع أك غير معمنة، 
يككف االحتبلؿ مسؤكالن عف حماية المدنييف في اإلقميـ المحتؿ، حتى كلك لـ يكف 
ىذا اإلقميـ مف الدكؿ المكقعة عمى ىذه االتفاقية، سيما كأف الفقرة األكلى مف 
المادة الثانية نصت بقكليا إذا كاف اإلقميـ مف األطراؼ المتعاقدة، يجب عمى 

دكلي، كمجمس األمف إيقاع عقكبات جازرة لمدكؿ المجتمع الدكلي، كالقضاء ال
التي ال تمتـز بأحكاـ االتفاقية، بيذا يككف قد تـ تعزيز حماية المدنييف مف 

 كيبلت النزاعات المسمحة. 
نكصي بإعادة ىيكمة، كتجديد اتفاقية جنيؼ الرابعة، كخاصة المادة الثانية منيا،  -ٔ

حالة الحرب، أك النزاع المسمح، كالتي تنص عمى أف مجاؿ تطبيؽ االتفاقية ىك 
 ككذلؾ في حاالت االحتبلؿ، كأف تتكسع في مجاليا الزماني. 

أف قكات االحتبلؿ )اإلسرائيمية( كانت تنتيؾ حقكؽ األطفاؿ في االنتياكات عمى  -ٕ
قطاع غزة بشكؿ متعمد، كىي تقصد قتؿ األطفاؿ، أك إعاقتيـ إعاقة أبدية، 

 ينجك مف اإلعاقة األبدية مثؿ بتر األقداـ، حيث أنو مف كاف ينجك مف القتؿ، ال
أك األيدم، أك العيكف، أك التشكيو، كذلؾ ألف ىذه القكات كانت تستيدؼ 
األطفاؿ بشكؿو مباشرو كدكف شككؾ بأف يككف بينيـ مقاتميف أك ضركرة عسكرية؛ 
لذلؾ يجب محاسبة مرتكبي ىذه الجرائـ محاسبةن عادلةن، كبأسرع كقتو ممكف، ال 

أنو حتى إعداد ىذه الدراسة، لـ يتـ محاسبتيـ، كال حتى إعادة إعمار ما تـ  سيما
 .تدميره، كال دفع تعكيضات لذكم ىؤالء األطفاؿ األبرياء

ـ، ُٕٕٗضركرة مراجعة نصكص البركتكككليف اإلضافييف األكؿ كالثاني لعاـ  -ٖ
لزامية ال تطبيؽ مع المتعمقة بحماية المدنييف لتصبح أكثر كضكحان في الصياغة كا 
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إيجاد آليات فعالة إلنفاذىا كمساءلة األطراؼ التي تنتيؾ قكاعدىا لمكصكؿ إلى 
 حماية أكثر فعالية لممدنييف كاألعياف المدنية. 

أف مضمكف مبدأ التناسب ما زاؿ غامضا كخاضعا لمتقدير البلمكضكعي مف  -ٗ
المبدأ  قبؿ جيات إنفاذ القانكف الدكلي اإلنساني كعميو يجب تحديد مضمكف ىذا

لزامية مساءلة منتيكيو.  في االتفاقيات الدكلية ككسائؿ تطبيقو كا 
أف مبدأ الضركرة العسكرية غير محدد بمعايير مكضكعية كاضحة، كعميو  -َُ

يجب تضميف االتفاقات الدكلية ذات العبلقة بمعايير كاضحة لتحديد حاالت 
ؿ مف قبؿ الضركرة العسكرية كتعريفيا بما يدع مجاؿ لمتأكيؿ أك االستغبل

األطراؼ التي تنتيؾ مبدأ الضركرة لضماف محاسبتيا عمى انتياكو كىذا يتطمب 
مراجعة كتعديؿ كافة االتفاقات لتشتمؿ عمى تعريؼ كاضح لمبدأ الضركرة 

 كمعايير تحديده مف قبؿ جيات إنفاذ القانكف الدكلي اإلنساني.
عادة ترتيب المادة السابعة مف نظاـ ركم -ُُ ا األساسي، حيث ينبغي مراجعة، كا 

إنيا حصرت الجريمة بأفعاؿ عدة فقط، كىذا األمر يككف فرصة لمقكات 
المتنازعة الرتكاب جرائـ قريبة مف ىذه الجريمة، كمشابية ليا، كال تندرج تحت 
الجرائـ ضد اإلنسانية، حيث إف ىذا األمر ال يعزز مف حماية المدنييف أثناء 

 النزاعات المسمحة.
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 عــــــــــــــالمراج

 القرآن الكريم. -

 المراجع بالمغة العربية:

 أوال: كتب القانون المتخصصة:

، القانكف الدكلي "الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي اإلنساني"أحمد أبك الكفا،  .ُ
لمتطبيؽ عمى الصعيد الكطني، دار المستقبؿ العربي، القاىرة،  اإلنساني، دليبلن 

 .ََِّ(، ُ)ط
القانون الدولي اإلنساني وحماية المدنيين خالل النزاعات بك الكفا، "أحمد أ .ِ

"، منشكر في كتاب القانكف الدكلي اإلنساني آفاؽ كتحديات، الجزء األكؿ، المسمحة
 .ََِٓ(، ُمنشكرات الحمبي الحقكقية، )ط

"، دار "منظمة األمم المتحدة والمنظمات المتخصصة واإلقميميةأحمد أبك الكفاء،  .ّ
 .ُٕٗٗة العربية، النيض

"، المؤتمر "القانون الدولي اإلنساني والمحكمة الجنائية الدوليةأحمد الحميدم،  .ْ
العممي السنكم لكمية الحقكؽ، جامعة بيركت العربية، القانكف الدكلي اإلنساني: آفاؽ 

 .ََِٓكتحديات، منشكرات الحمبي، بيركت، 
"، المجنة الدكلية ساني الدولياألسس األولية لمقانون اإلنإسماعيؿ عبد الرحمف، " .ٓ

 .ََِٔلمصميب األحمر، القاىرة، 
القانون الدولي اإلنساني وحماية النساء واألطفال أثناء النزاعات أمؿ يازجي، " .ٔ

"، إصدارات المؤتمرات العممية لجامعة بيركت العربية، منشكرات الحمبي المسمحة
 .ََِٓالحقكقية، بيركت، 

،توفيقبوعشية .ٕ الجنائيةالقانونالد" )بعضالمالحظاتولياإلنسانيوالعدالة

االختصاصالعالمي(" تعميم فيالقانونالدولياإلنسانيدليلللتطبيق،فياتجاه

اللجنة،تحتإشراف:أحمدفتحيسرور،)كتابجماعي(،علىالصعيدالوطني

 .2112،القاهرة،لصليباألحمرالدوليةل
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"، معيد ىنرل دكناف، وحماية ضحايا الحربالقانون اإلنساني جاف بكتيو، " .ٖ
 .ُٖٔٗجنيؼ، 

"، محاضرات ألقيت في "القانون الدولي اإلنساني تطوره ومبادئوجاف بكتيو،  .ٗ
، بجامعة ستراسبكرج، في إطار دكرة تعميمية نظميا المعيد الدكلي ُِٖٗتمكز/ 

 .ُْٖٗلحقكؽ اإلنساف، 

"، ية، المدخل، النطاق الزمانيقانون النزاعات المسمحة الدولحاـز محمد عتمـ، " .َُ
 .ََِٖدار النيضة العربية، القاىرة، 

"، دار مالمح التطور في القانون الدولي اإلنسانيحمد مصطفي يكنس، " .ُُ
 .ُٖٗٗالنيضة العربية، 

المجمة الدكلية "شرط مارتنز وقانون النزاعات المسمحة"، ركبير يتس ىكرت،  .ُِ
 .ُٕٗٗلمصميب األحمر، 

-الجريمة-"حماية المدنيين في زمن النزاعات المسمحةي، سامح جابر البمتاج .ُّ
 .ََِٕ(، ُ"، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، )طآليات الحماية

"، دار النيضة العربية، المحكمة الجنائية الدوليةسعيد عبد المطيؼ حسف، " .ُْ
 .ََِْالقاىرة، 

، تطبيق القانون الدولي اإلنساني عمى األصعدة الوطنية"شريؼ عتمـ، " .ُٓ
 .ََِٔإصدارات المجنة الدكلية لمصميب األحمر، القاىرة، 

"مدلول القانون الدولي اإلنساني وتطوره التاريخي ونطاق شريؼ عتمـ،  .ُٔ
(، ُ، محاضرات في القانكف الدكلي اإلنساني، دار المستقبؿ العربي، )طتطبيقو"
ََُِ. 

ر قواعد دور المجنة الدولية لمصميب األحمر في إنماء وتطويشريؼ عتمـ، " .ُٕ
صدارات المجنة الدكلية لمصميب األحمر، القاىرة، إ"، القانون الدولي اإلنساني

ََُِ. 
موسوعة اتفاقيات القانون الدولي شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد الكاحد، " .ُٖ

"، إصدارات اإلنساني: النصوص الرسمية لالتفاقيات الدولية المصدقة والموقعة
 .ََِٔ(، ّبالقاىرة، )ط بعثة المجنة الدكلية لمصميب األحمر
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اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالمحاكمة عن جرائم صبلح الديف عامر، " .ُٗ
 .ََِٔ"، القانكف الدكلي اإلنساني، المجنة الدكلية لمصميب األحمر، القاىرة، الحرب

"، دار الفكر مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسمحةصبلح الديف عامر، " .َِ
 .ُٕٕٗ(، ِالعربي، القاىرة، )ط

"، منشكرات المعيد العربي لحقكؽ مدخل إلى القانون اإلنسانيعامر الزمالى، " .ُِ
 .ُّٗٗ(، ُاإلنساف، )ط

اإلسالم والقانون الدولي اإلنساني حول مبادئ سير العمميات عامر الزمالي، " .ِِ
(، ِ"، بحث منشكر في مقاالت في القانكف الدكلي االنساني كاإلسبلـ، )طالحربية
ََِٕ. 

"، محاضرات في القانكف الدكلي تطبيق القانون الدولي اإلنسانيالزمالي، "عامر  .ِّ
 . ََُِ(، ُاإلنساني، المجنة الدكلية لمصميب األحمر، دار المستقبؿ العربي، )ط

(، ُ"، دار النيضة العربية، )طالقانون الدولي اإلنسانيعبد الغني محمكد، " .ِْ
 .ُُٗٗالقاىرة، 

يُشأج انًؼارف تاإلسكُذريح  ،ذوني انؼاو انماَىٌ ان ،ػهي صادق أتى هيف  .25

،1993. 
دراسات في القانون الدولي مجمكعة مف الباحثيف، تقديـ مفيد شياب، " .ِٔ

 . َََِ(، ُ"، دار المستقبؿ العربي، القاىرة ،) طاإلنساني

الحماية األمنية لممدنيين تحت االحتالل في القانون الدولي محمد أحمد داكد، " .ِٕ
 ضة العربية، القاىرة، دكف سنة."، دار النياإلنساني

انماهزج،  يطثؼح انُهضح انؼزتيح، يذًذ دافظ غاَى، يثادئ انماَىٌ انذوني انؼاو، .28

1991. 

"، القانون الدولي اإلنساني وشرعية المقاومة ضد االحتاللمحمد المجذكب، " .ِٗ
منشكرات المؤتمرات العممية لجامعة بيركت العربية، منشكرات الحمبي الحقكقية، 

 .ََِٓكت، بير 
مدخل في القانون اإلنساني الدولي والرقابة الدولية عمى محمد شريؼ بسيكني، " .َّ

 .ُٗٗٗ"، استخدام األسمحة
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"، دار جامعة تعز لمطباعة القانون الدولي اإلنسانيمحمد محمد سعيد الشعيبي، " .ُّ
 .ََِٗكالنشر، 

 ََِٓلقدس،، مكتبة دار الفكر، االقانون الدولي اإلنسانيمحمد فياد الشبللدة،  .ِّ

، منشأة المعارؼ باإلسكندرية، القانون الدولي اإلنسانيمحمد فياد شبللدة،  .ّّ
 .ََِٓمصر، دط، 

، دار مالمح التطور في القانون الدولي اإلنساني"محمد مصطفى يكنس، " .ّْ
 .ُٔٗٗ(، ِالنيضة العربية، القاىرة، )ط

حكمة الجرائم التي تختص بيا الم محمد الميدم كشريؼ عتمـ كدكلمي حمد، .ّٓ
  المجنة الدكلية لمصميب األحمر، دكف س. الجنائية الدولية،

"، نادم القضاة، مصر، المحكمة الجنائية الدوليةمحمكد شريؼ بسيكني، " .ّٔ
ََُِ. 

"، دار النيضة العربية، القاىرة، "القانون الجنائي الدوليمحمكد نجيب حسني،  .ّٕ
ُٖٗٗ . 

، عالـ الكتب، الل الحربي""حماية المدنيين تحت االحتمحي الديف العشماكم،  .ّٖ
 القاىرة، بدكف سنة.

دمىق اإلَساٌ أثُاء انُشاػاخ انًسهذح، دار انجايؼح   :يُرصز سؼيذ دًىدج .39

 .2668 ،(1انجذيذج، اإلسكُذريح، )ط
الدولي اإلنساني وحماية المدنيين واألعيان المدنية في  القانكف"نكاؿ بسج،  .َْ

 . ََُِ(، ُية، بيركت،)ط"، منشكرات الحمبي الحقكقالنزاعات المسمحة

 
 ثانيا: الرسائل واألبحاث العلمية : 

 

"، بحث منشكر في "األسس األولية لمقانون الدولي اإلنسانيإسماعيؿ عبد الرحمف،  .ُ
كتاب القانكف الدكلي اإلنساني، دليؿ التطبيؽ عمى الصعيد الكطني، دار المستقبؿ 

 .ََِّ، ُالعربي، ط



191 
 

نساني وقانون النزاعات المسمحة بين النظرية القانون الدولي اإل أمؿ يازجي، " .ِ
، العدد (َِ)"، مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية، المجمد والواقع
 .ََِْ ،األكؿ

"، قسـ ما ىو القانون الدولي اإلنسانيالمجنة الدكلية لمصميب األحمر، " .ّ
 .ََِٕالخدمات االستشارية، القاىرة، يكليك، 

ايح انًذَييٍ في األراضي انفهسطيُيح انًذرهح )اذفاليح جُيف "دً ،أييُح دًذاٌ .4

 .2616 ،جايؼح انُجاح انىطُيح  ،انزاتؼح("، رسانح ياجسريز
"، المجمة الدكلية لمصميب اتفاقيات جنيف بعد نصف قرن من الزمانإيؼ ساندك، " .ٓ

 .ُٗٗٗاألحمر، مختارات 

الدكلية لمصميب األحمر، "، المجمة نشأة القانون الدولي اإلنسانيجاف بكتيو، " .ٔ
 .ُْٗٗنكفمبر، ديسمبر،  (َْ)السنة السابعة، العدد 

القانون الدولي اإلنساني العرفي: إجابة عمى تعميقات جكف مارم ىنكرتس، " .ٕ
، (ٖٔٔ)، العدد (ٖٗ)"، المجنة الدكلية لمصميب األحمر، المجمد الواليات المتحدة

 .ََِٕجكاف، 

في النزاعات المسمحة الدولية في القانون الدولي خميل العبيدي،  حماية المدنيين  .8
 .4118 ،اإلنساني والشريعة اإلسالمية، رسالة دكتوراه

ركبير بتسيكرست، "شرط مارتنيز كقانكف النزاعات المسمحة"، المجمة الدكلية  .ٗ
لمصميب األحمر، المجنة الدكلية لمصميب األحمر كاليبلؿ األحمر، السنة العاشرة، 

 .ُٕٗٗ ،نيساف
"، رسالة ماجستير غير "حماية المدنيين في اإلقميم المحتل حربياً مر مكسى، سا .َُ

 .ََِٕمنشكرة، كمية الحقكؽ، جامعة بسكرة، الجزائر، 
، المجمة الدكلية "عرض موجز لمقانون الدولي اإلنساني"ستانيبلؼ.أ. نيميؾ،  .ُُ

 .ُْٖٗ،مػر، جنيؼ، سكيسرا، يكنيك /أغسطسلمصميب األح

حماية السكان المدنيين واألعيان المدنية إبان النزاعات "عطية أبك الخير ،  .ُِ
، ُ، دراسة مقارنة بالشريعة اإلسبلمية، دار النيضة العربية، القاىرة ، طالمسمحة"
 دكف سنة.
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حماية المدنيين تحت االحتالل العسكري وفقا لقواعد  القانون فادم قسيـ شديد، " .ُّ
طركحة دكتكراه، جامعة المنار، تكنس، "، أالدولي اإلنساني والقانون الجنائي الدولي

ََِٖ. 
 : االتفاقيات والمعاىدات الدوليةثالثاً 

 .0111اتفاقية الىاي لعام  .0

 .0145بروتوكول الىاي لعام  .4

 .0121اتفاقية جنيف الثالثة لعام  .4

 .0121اتفاقية جنيف لعام الرابعة لعام  .2

 .0111األول التفاقيات جنيف لعام اإلضافي البروتوكول  .5

 .0111الثاني التفاقيات جنيف لعام اإلضافي وكول البروت .2

 .0152اتفاقية الىاي لعام  .1

 .0111اتفاقية حقوق الطفل لعام  .8

دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسمحة لعام  .1
0112. 

 0118النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لعام  .01

 

 

 ية:: المراجع بالمغة اإلنجميز رابعاً 

1. H. Lauterpacht، The Problem of the revision of the Law of 
war، B.Y.B.I.L. 1952.  

2. Hilaire Mecoubrey، International Humanitarian Law The 
Regulation Of Armed Conflicts ، British Red Cross ، London  
1988.   
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3. International Dimensions Of Humanitarian Law - Unesco 
Henry Dunant Institute - Geneva  1985. 

4. International Dimensions Of Humanitarian Law - Unesco 
Henry Dunant Institute Geneva – Paris -  Martins  condition 
Publishers Dordrecht / Boston ، London -Jean - Picte.  

5. Jean Pictet، Development And Principles Of IHL، Henry 
Dunant Institution Geneva 1985.   

6. Patsnogie Joirca، Control Of Application Of Humanitarian 
Convention، Revue De Droit Pénal Et De Droit De La Guerre، 
Bruxelles، No2، 1966. 

 
 : المراجع اإللكترونية:خامسا  

1. http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/emblem-

questions-answers-281005.htm  
2. http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/emblem-

keyfacts-140107.htm 
 

 

 
 

ومن  ،وما كان من خطٍأ أو نسيان فمني ،وفي الختام ما كان من توفيٍق فمن ا
 ى فيو بالنار.ويمق ،الشيطان، وأعوذ با أن أكون جسراً تعبرون بو إلى الجنة

 


