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Summary 
 
 
 
 

International Human Law 
 
 

War is considered a tragedy that man, since the creation, has 

and still is suffering from its calaminities, war has always been 

inclusive, on limits restricting it, not bounded by rules that control 

behavior of the belligerents war threatens life with out 

discriminating between the strong and the weak, with out 

differentiating between an aggressor or an innocent, war causes 

destruction and ruin to the human being. In the old ages victims 

of war were exposed to the most severe treatment and received 

not enough protection, therefore celestial laws, and before all the 

Islamic law and the modern laws attempted to set up a limit to 

calamities of the war. Islam set up the human rules that govern 

behavior of belligerents during the fighting, as Islam is the 

religion of virtue and mercy. 

A collection of legal rules was set up to control the behavior 

of fighter and which aim at protection of man and respecting his 

rights during the armed conflict this collection has been defended 
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as (international Human law) which fully rejects killing and 

tourturing persons arbitrarily, and does not allow violence and 

mistreatment. 

These efforts started since 17th century on international law 

appeared to regulates these cases until the second half of 19th 

century when the first legal docoment was set down, in 1856 

following by Geneva convention 1864 that aimed at improving 

conditions of the sick and wounded in the war and by this 

convention the law of the war moved for the first time, from legal 

customs and compilations to the heart of an international treaty 

that was followed by the hange treaties in 1907 and later by 

Geneva convention in 1925  and this  was followed by the four 

agreement of Geneva in 1949 which were reached following the 

terrible events of the 2nd World War. 

Two protocols were attached to Geneva’s four Agreements, 

these protocols, that were the outcome of efforts exerted in this 

field, were signed in 1977. 

The importance of this study arises at a time the world 

witnessed the events of the armed Israil and other aggression on 
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Arab land aimed at destroying the Palestinian people and its live 

as well as to exterminate its entity, also the Amercan aggression 

on Iraq which aimed to destroying the Iraqi people and his 

civilization through these aggressions these authorities violated 

the principles of human law and their rules, represented by 

treating war prisoners and hitting the civil targets in the Arab land 

and the other sides of the world. 

 

The writer has found that Israil and Amercan and the others 

openly announces non-adherence to the law by claiming that they 

are not anti-Islamic and they are respect Islamic Regime and they 

are against terrorism only. 

Therefore the necessity of the research to know the principles 

of international human law thus the writer put the research into 

three chapter in the first chapter the writer talk about the 

developing of the international human law and their sources and 

the important common principle and the position of Islamic 

regime from rules and principles of war, and in second chapter the 

writer talk about the civil protections and its concept and people 
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protection in the war and in the third chapter and the last the 

writer has studied the role of state and the international 

organization to apply the international human law and the role of 

juricial of international criminal courts, specially the international 

criminal courts which are permanent and that is temporary, at last 

the writer hopes that he has done the best and he knew he has 

done little and hopes to do much better in the future. 
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 اإلهداء
 أهـدي جهـدي هـذا

ذ          ...  إىل ود ال ّي     والدّي المرحومين وشقيقي المرحوم الشيخ محم ين غرسوا ف
الخلق               منذ الطفولة، حب العلم والمعرفة، ومد يد العون إلى الناس والتمسك ب

 .الكريم، وأن ال أخشى في قول الحق لومة الئم
ر              ...  إىل انوا خي ذين آ أسرتي، عقيلتي وأطفالي وآريماتي وأشقائي وشقيقاتي ال

 .معين لي في إنجاز هذه المهمة العلمية
اتذتي وزمال...  إىل ا  أس ديرًا لرع ي تق ة يئ ي تهم العلمي الل اآلراء  ل ن خ م

 .والمالحظات القيمة التي أبدوها في غضون قراءتهم األطروحة
ذه        ...  إىل اهم ه ًال أن تس رام أم راء الك كريين والق ادة العس ة والق ي الطلب زمالئ

 .ليةماألطروحة في إثراء حياتهم الع
 .ل الدائم والدم الثائرالذين يزعمون أن اإلسالم هو شريعة القتا...  إىل

 .آل العاملين في العالم من أجل خير اإلنسانية...  إىل
 

البا
 حث

 
 

 شكر وتقدير
 

دنيين في      (ا أضع اللمسات األخيرة ألطروحتي الموسومة        ـيسرني وأن  ة الم حماي
ة   لحة الدولي ـزاعات المس دولي  الن انون ال ي الق المية ف ريعة اإلس اني والش أن ) اإلنس

دآتور         بخالص شك  أتقدم ي       (ري وتقديري إلى أستاذي ال ريم عل ور آ د الغف آزره  ) عب لت
ر مالحظات ووجهات                    ك عب ذه األطروحة، وذل ة ه غير المحدود معي في غضون آتاب

 .نظر أآاديمية ساهمت وبفاعلية في إنجاز هذه المهمة العلمية
دير           قور الم اهر الص دآتور ش تاذ ال دير لألس كر والتق وافر الش ًا ب دم أيض وأتق

راق                الم ة في الع ى الجامع فوض للجامعة واألستاذ الدآتور فالح الصافي المشرف عل
ادية ـوالسيد بختيار عبيد شريف المشرف على الجامعة في إقليم آردستان والسيدة ف              

ة سانت                   املين في جامع ة األساتذة والع حسين أمين المشرفة على مكتب دهوك، وآاف
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نشاء  إ فيعد، وذلك لجهودهم التي بذلوها     آليمنتس العالمية في برنامج الدراسة عن بُ      
 .فرع الجامعة في العراق، مما أتاح للعديد من الطلبة تكملة دراساتهم العليا

ة الدراسات                وال يفوتني أن أشكر آذلك زمالئي األفاضل من أساتذة الكليات وطلب
الي ود   . العليا وهم آل من د     ون ود      . قيس الحي داني     . ياسر باسم ذن د حسين الحم  محم

أحمد مصطفى  . جامعة الموصل، وأ  / قيصر سالم يونس  . إبراهيم سعيد آلور، وأ   . د. وأ
ة              . د. و أ  ،السنجاري انون األهلي ة الق ة أساتذة آلي دليمي، وآاف ز ال رزاق عزي / عبد ال

ة دهوك، ود    / سلوان السنجاري   .  ود  مسلم السنجاري   يهاد. وددهوك،   د  . جامع محم
. ديوالي حاجي جاسم شلي ود      . سم الياس مراد، ود   جا. جامعة السليمانية ود  / سليمان

دي والحاج صابر          . نضال الحاج حمو والمحامي بشير يونس ود           زة العبي محسن حم
ة    اتهم األآاديمي وني بمالحظ ذين أغن ّال، ال طفى خ وم مص يخ المرح طفى والش مص

ة ادرهم القيم ي  .وبمص اعدني وزودن ن س ل م ى آ ه إل كر، أتوج رض الش ي مع وف
ل من الشيخ جواد محمود البرزنجي والشيخ                  بالمصادر التي   أغنت األطروحة وهم آ

كي وأ  ن الدوس كي،     . محس ل الدوس ي جمي د عل يخ محم واري والش وري الس عيد ن س
ة منتسبيها،      / البدرخانيين ةسكان سعيد خالد المزوري مدير مكتب     إوالسيد   دهوك وآاف

دآتورة   ،رع دهوك ف/ األحمرب  يرز محمد مسؤول اللجنة الدولية للصل     ـوالسيد فالم   وال
ة          /سما الشاوي من اللجنة الدولية للصليب األحمر        ة منتسبي اللجن رع األردن، وآاف  ف

 .فرع دمشق والقاهرة/ الدولية للصليب األحمر
ابع                      ذي ت د العظيم آشمولة ال د عب ي العقي ى زميل وآما أتقدم  شكري وتقديري إل

 .ديدة تجاه األطروحة السآراءهبروحية الصديق قراءة ما آنت أآتبه مبديًا 
ذلها في                       رواري للجهود التي ب د الب ى السيد محم ل إل ختامًا أتقدم بالشكر الجزي

دادها     ي إع ة ف ة ومعنوي اعدة علمي دى مس ن أب ل م ى آ ة، وإل ة األطروح  واهللا .طباع
 الموفق
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 الُمقدِّمة
 

دول،               آانت الحرب عبر العصور وسيلة من وسائل حل أو فض المنازعات بين ال
ل              م س ا    ووآانت الحرب شاملة ال تحدها حدود وال تقيدها قواعد تحك  ءك المتحاربين أثن

ى خصمه  ام عل اول القضاء الت ان الخصم يح ال، إذ آ ستباحة وا) الطرف اآلخر(القت
اح في      (حيث  أطفاله ونسائه وأمواله وقتل األسرى وتعذيبهم واسترقاقهم         آل شيء مب

 ).الحرب
ى                 دعوات إل د ظهرت ال ونظرًا لما تسببه الحرب من آوارث تصيب اإلنسانية، فق

ا و                 ال، للتخفيف من وحشية آلياته اء القت دتها اضرورة تحديد سلوك المقاتلين أثن . عت
ه         ب الحر وآان اإلسالم الحنيف عدّ    ام نشر عقيدت  في الوقت   ، وسيلة إلزالة العوائق أم

 للدفاع عن اإلسالم، وآان اإلسالم قد وضع قواعد إنسانية   ملجئةنفسه عّدها ضرورة   
ال من                       ات القت ه وآلي رغم من بساطة معدات ى ال لتحكم سلوك المقاتلين أثناء القتال عل

وم           ف، فاإلسالم يق ة الفضائل والرحمة        الحقب األولى لظهور اإلسالم الحني ى حزم  عل
ة        . حتى في حاالت اشتداد القتال     واألطروحة قد ذآرت اآليات القرآنية واألحاديث النبوي

ذا       ي ه لمين ف كريين المس ادة العس رفات الق لمين وتص اء المس ريفة وآراء الفقه الش
اء المجال لنؤآد قيم اإلسالم اإلنسانية في الحرب والسالم وآل المبادئ السامية التي ج   

 تحقق   نتقدم المجتمعات وتطورها ازدادت الحروب، من أجل أ       ب و ؛بها اإلسالم الحنيف  
وارث   ن آ ببه الحروب م ا تس رًا لم ا وضمان مصالحها ونظ دافها ومطامعه دول أه ال
ى استخدام                      د اللجوء إل ى العمل من أجل تحدي وآثار مدمرة، اتجهت األسرة الدولية إل

ع الحروب قدر المستطاع، من خالل عقد المعاهدات         القوة أو التهديد باستخدامها، ومن    
م منظمة             تفاقياتواال  وتأسيس المنظمات اإلقليمية والدولية ومنها عصبة األمم ومن ث

ًا،   ة دولي ا أصبحت الحرب محرم رة ومن خالل ميثاقه يما األخي دة، والس م المتح األم
 . بالعدوانومن ثم توصيف األعمال العسكرية التي تتخذها بعض الدول ضد بعضها

ة،       ويالت مروع روب ب راء الح ن ج رية م يبت البش د أص روف فق و مع ا ه وآم
امن                        رن الث ة الحرب، السيما في الق م حال دام القواعد اإلنسانية التي تحك آنتيجة النع

رن        ذا الق ن ه د األول م رين، والعق رن العش ر والق ع عش ر والتاس ادي (عش الح
ة وسيلة   ، وفي آل تلك الحروب آان المعتدي   )والعشرين  يحاول الوصول إلى هدفه بأي

 .دون النظر إلى االعتبارات اإلنسانية التي يجب االلتزام بها أثناء القتال
اذ ضحايا الحروب                 دولي اإلنساني إلنق انون ال وأصبحت الحاجة ملحة لتفعيل الق
ل نسبة                     اتلين وتقلي ر المق ة غي أمين حماي ة وت ائج المؤلم والنزاعات المسلحة من النت

 . القتالضحايا



  ظ 

ر         ع عش رن التاس ي الق الظهور ف دأت ب د ب انية ق ر واإلنس داءات الخي ت ن وآان
ذيب  ى ته دعوا إل ت ت ا آان بقتها، وجميعه ي س اعي الت ات والمس ض االرهاص وبع
ا              المشاعر وتبادل المصالح، وبدأت البشرية تعمل على إرساء قواعد تحاول من خالله

ال أم          التخفيف من حدة شرور القتال، وحماية الضحا       يا سواء أآانوا مشترآين في القت
ال، ووضعت قواعد تحكم سلوك المتحاربين في القتال والتي تمثلت في مجموعة من               
ار                   ه للبشرية من دم ا تخلف االتفاقيات الدولية لغرض التخفيف من ويالت الحروب وم

رب  ات الح ي أوق ه ف ان وحمايت وق اإلنس رام حق دم احت دات . وع وع المعاه ومجم
ت  واالتفاق ات عرف اني  (ي دولي اإلنس انون ال ار      )بالق ديم اإلط ن تق ا م د لن ان الب ، وآ

 .المفاهيمي للقانون الدولي اإلنساني ومصادره وآيفية نشأته وتطوره
ه    ب في ا آت ة م ه وقل ة الموضوع وحيويت ي حداث ة ف ذه األطروح ة ه ن أهمي تكم

ات المختصة   ل الكلي ن قب ه م ل ب ام الكام دم االهتم انون والسي(وع ةالق ات ) اس والكلي
ة األطروحة ال تكمن في          إفلذا   األرآان وأآاديميات الشرطة،     اتالعسكرية وآلي  ن أهمي

وعه ا بحثه  اموض ط، وإنم ود      ا فق راق، والجه تالل الع د اح رف، أي بع ذا الظ ي ه  ف
 .واالهتمامات الدولية لنشر قواعد القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان

 

 :ني إلى اختيار هذا الموضوعومن أهم األسباب التي دفعت
ى        - م أتلق ث ل ًا، حي ين عام ن ثالث ر م ذ أآث كرية من ة العس تهن المهن وني أم  آ

ر   آليةمحاضرة باسم القانون الدولي اإلنساني، في أي     من الكليات العسكرية، ولم أعث
وان،               ذا العن اب يحمل ه انون      إفي المكتبات العسكرية على أي آت ذا الق اب ه  عن   ن غي

دني    البر اديمي العسكري والم امج األآ ه  , ن امج  وعدم آون ام البرن ى ج , اهتم ل ه  أدى إل
ل االخرين       الكثير من قواعده،   ة به          من قبلي ومن قب ى حب المعرف ي إل دفعني جهل ا ذ ف

احترام                 ًا ب ًا حتم القانون الذي أشاطر االعتقاد السائد بأن مستقبلنا سوف يكون مرهون
 .قواعد هذا القانون اإلنساني

 نظرًا لما عاناه شعبنا العراقي      هطالع طالبنا والقادة والضباط العسكريين علي      إل -
 وآثارها المدمرة من قبل أعدائه الطامعين، حيث ارتكب   وويالتهامن مصائب الحروب  

ضد اإلنسانية وجرائم الحرب،     وجرائم  بحقنا أبشع أنواع الجرائم من اإلبادة الجماعية        
 .دولي اإلنسانيوآلها محظورة بموجب القانون ال

ددة - وات متع ل ق ن قب اني م دولي اإلنس انون ال ل للق ح والكام رق الفاض  الخ
دة األم  ات المتح ادة الوالي يات بقي ادة   يالجنس اب بقي ة واإلره ن جه ا م ة وبريطاني رآي

 .القاعدة من جهة أخرى بحق الشعب العراقي
ن اإلرالن - ه دي وا عن اإلسالم بأن اء الغرب آتب اك قسم من فقه اب، لكي  هن ه

 . هو دين السالم واإلنسانيةالحنيفأبرهن لهم بأن الدين اإلسالمي 
د             إ ه تع دولي اإلنساني حديث نسبيًا، ولكن قواعده ومبادئ انون ال ن مصطلح الق

ة  وع حماي ى موض ة عل زت األطروح ذا رآ ام، وله دولي الع انون ال روع الق م ف أه



  ع 

انون              ة في الق دولي اإلنساني وفي الشريعة     المدنيين في النزاعات المسلحة الدولي ال
 .اإلسالمية

د            ن القواع المية م ريعة اإلس ف الش يح موق ذا توض ي ه ي بحث ت ف د توخي لق
دين اإلسالمي الحنيف             وفي فصل     ،اإلنسانية للحرب والمبادئ والقواعد الدولية في ال

ي الن ة ف دنيين المحمي ات الم ت فئ تقل تناول ًا زاـمس ًا وأخالقي لحة قانوني عات المس
ط الضوء على الجهود الدولية في      يية األعيان، وتوخيت أيضًا في هذا البحث تسل       وحما

ة قواعد            دولي اإلنساني، ودور القضاء اإلسالمي في تطبيق ورقاب انون ال تطبيق الق
 .القانون الدولي اإلنساني

تأتي أهمية البحث هذا في الوقت الراهن، بسبب آثرة الحروب والمنازعات على            
ة                   الرغم من انتهاء   دولي في مالحق ائي ال ة القضاء الجن ادة فاعلي اردة وزي  الحرب الب

ة في               جالم ة الدولي رمين الدوليين في أماآن عديدة من العالم، وظهور المحكمة الجنائي
ك                        ردع الواضح لتل رغم من عنصر ال ى ال رن الماضي، وعل أواخر التسعينات في الق

اني   دولي اإلنس انون ال ات الق اآم إال أن انتهاآ رة، فاقتضت ضرورة  المح ت آثي  الزال
ول   الث فص ة وث ى مقدم وت عل ة انط اع هيكلي وعية اتب ة والموض ث المنهجي البح

ى           الطرفض األطروحة   غوخاتمة، ولم ت    عن أي مصدر في داخل العراق وخارجه، عل
 .الرغم من الصعوبات التي واجهتني في هذا الصدد

ل وآامل، فالكمال هللا وحده، وفي الختام البد من القول أني ال أزعم أن بحثي شام         
دولي اإلنساني                 انون ال ولكني توخيت في أطروحتي الوصول إلى الحقائق في إطار الق

 .والشريعة اإلسالمية
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 ماهيــة القانــون الدولــي اإلنساني
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 الفصل األول
ـي اإلنسانيماهيــة القانــون الدولـ  

 
ان   دولي اإلنس انون ال أ الق م ينش يم    يل ن الق ة م راز لمجموع و إف راغ، فه ن ف  م

دول والشعوب                  ين ال والمبادئ األخالقية التي تدعو في إطارها العام إلى نبذ الحروب ب
ن إوالرجوع إلى الحل السلمي للمشكالت التي تنشأ بين الدول، وإذا ما وقعت الحرب ف     

 .ب مراعاتهاجع إنساني يثمة اعتبارات ذات طاب
دء                    ام، وفي الب دولي الع انون ال روع الق ُيعد القانون الدولي اإلنساني فرعًا من ف

انون             ى ق ـزاع شاع استخدام قانون الحرب، ثم تطور هذا المصطلح إل  المسلحة،  ات الن
 .)∗(إلى أن استقر األمر على استخدام المصطلح الراهن القانون اإلنساني الدولي

 رأي ينادي باطالق    بين وجهات النظر حول المسمى الصحيح للقانون        فقد تباينت 
ا تبنى                 ه، بينم مسمى القانون اإلنساني الدولي اعتبار أن إنسانية اإلنسان يسبق دوليت
رأي آخر مسمى القانون الدولي اإلنساني على سند أن الدولية هنا مرجعها إلى طبيعة              

 .)1( به اللجنة الدولية للصليب األحمرالقانون ذاته، والرأي األخير هو الذي أخذت
اول      تم تن وف ي اني س دولي اإلنس انون ال ة الق ى ماهي وف عل رض الوق ولغ

 -:مباحث آاآلتي   ةالموضوع في أربع
 .مفهوم القانون الدولي اإلنساني ومراحل تطوره: المبحث األول
 .قواعدهمصادر القانون الدولي اإلنساني، والطبيعة القانونية ل: المبحث الثاني
 .مبادئ القانون الدولي اإلنساني: المبحث الثالث

ع  ث الراب انية      : المبح د اإلنس ادئ والقواع ن المب المية م ريعة اإلس ف الش موق
 .للحرب
 

 المبحث األول
 مفهوم القانون الدولي اإلنساني ومراحل تطوره

 

                                                 
ة للصليب             )∗( ة الدولي ر رئيس اللجن اآس هيت ه م  يعزى استخدام تعبير القانون اإلنساني الدولي إلى الفقي

ر  ك ينظ ي تفصيل ذل بق، ف ر األس ل  . د. أ. األحم اني، دلي دولي اإلنس انون ال رور، الق د فتحي س أحم
اهرة،             1للتطبيق على الصعيد الوطني، ط     ي، الق ر، دار المستقبل العرب ، اللجنة الدولية للصليب األحم

 .17، ص 2003
دولي اإلنس              . د. أ: ينظر) 1( انون ال دخل لدراسة الق ابع روز اليوسف      محمود شريف بسيوني، م اني، مط

 .3، ص 2003الجديدة، القاهرة، 



  ق 

ُيعد مصطلح القانون الدولي اإلنساني من أحدث المصطلحات التي استخدمت في    
ر                     ة للصليب األحم ة الدولي ل اللجن رة من قب فقه القانون الدولي، وتم استخدامه أول م
ى       ه األول د دورت ذي عق وميين ال راء الحك ؤتمر الخب ى م دمتها إل ي ق ائق الت ي الوث ف

 .)2(م1971بجنيف عام 
ى  ودًا عل ع قي ي تض ادئ الت د والمب ة القواع طلح مجموع ذا المص د به ويقص

 : المسلح وذلك من أجلنـزاع الاستخدام القوة في وقت
الزم             : أوًال الحد من اآلثار التي يحدثها العنف على المحاربين بما يتجاوز القدر ال

 .الذي تقتضيه الضرورات الحربية
 .يةبتجنيب األشخاص الذين ال يشترآون بشكل مباشر في األعمال الحر: ثانيًا

اء      ى آراء الفقه الع عل رض اإلط د   حولغ انون ال ف الق اني ول تعري ولي اإلنس
 : مطلبينعلىومراحل تطوره سوف ُيقسم المبحث 

 .مفهوم القانون الدولي اإلنساني: األول
 .مراحل تطور القانون الدولي اإلنساني: والثاني

 

                                                 
 .49ي سرور، مصدر سابق، ص تحأحمد ف. د. ينظر أ) 1(



  ك 

 المطلب األول
 مفهوم القانون الدولي اإلنساني

ل،        رى، مث ماء أخ اني أس دولي اإلنس انون ال ى الق ق عل رب (يطل انون الح ، )ق
اء       (، و )ن اإلنساني القانو(و ة أثن ة المطبق ـزاع  القواعد القانوني انون (، و ) المسلح   الن  ق

دولي اإلنساني    (سم  ا، إال أن    ) المسلحة اتالنـزاع ر شيوعًا        )القانون ال  في ، أصبح أآث
ين      ا ب ف م د بجني ذي أنعق ي ال ؤتمر الدبلوماس ذ الم ة، ومن ات الحديث -1974(المؤلف

عار  ) 1977 ت ش وير الق  (م تح د وتط ي  تأآي اني ف دولي اإلنس ـزاعانون ال  ات الن
 .)3()المسلحة

دولي             (وعّرف   انون ال بأن القانون الدولي اإلنساني هو ذلك القسم الضخم من الق
ة   ي حال رد اإلنساني ف ة الف ى حماي ز عل ذي يستوحي الشعور اإلنساني ويرآ ام ال الع

 .)4()الحرب
ه        دولي التي         (ويعرفه رأي آخر بأن انون ال   تستهدف حاالت    مجموعة قواعد الق

ذا         النـزاع ـزاع   المسلح حماية األشخاص الذين يعانون ويالت ه ، وفي إطار أوسع        الن
 .)5 ()حماية األعيان التي ليس لها عالقة مباشرة بالعمليات العدائية

مجموعة قواعد ( تعريف القانون الدولي اإلنساني إلى أنه،       فيويذهب رأي ثالث    
 المسلح حماية األشخاص أو اإلنسان         النـزاع االتالقانون الدولي التي تستهدف في ح     

ذا  راء ه ن ج ـزاعالمصاب م ة     الن ا عالق ي له ان الت ة األعي ع حماي ار واس ي إط ، وف
 .)6 ()مباشرة بالعمليات العدائية

 :ولنا على التعاريف السابقة مالحظات عدة
ي مُ  : أوًال ابع األخالق ف األول الط ي التعري اء ف دول  غج انون ال ى الق ًا عل ي لب

ذي يتسم                     انون ال م الق وم األخالق ال عل رة عل اإلنساني، وبما يدخل في دائ
 .باإللزام، بما يخرجه من دائرة القواعد القانونية التي هي قواعد أمرة

ة الحرب،                : ثانيًا إذا آان محل الحماية من التعريف األول الفرد اإلنساني في حال
 .ت تنفيذهافلم يتناول وسائل هذه الحماية أو مصدرها، وآليا

نفس العيوب السابق، إضافة              : ثالثًا وآذلك جاء التعريف الثاني والثالث مشوبًا ب
 والمنطقي هو أن القانون  النـزاعإلى أنه رآز على أن محل الحماية ضحايا

                                                 
ر د) 1( اني    . ينظ دولي اإلنس انون ال ة للق ة العام ا، النظري و الوف د أب يأحم ريعة  ف دولي والش انون ال  الق

 .3، ص 2006، دار النهضة العربية، القاهرة، 1اإلسالمية، ط
ف،        شجان بكتيه، القانون الدولي اإلنساني، تطوره ومبادئه، النا       . د.  أ ينظر) 2( ان، جني ري دون ر معهد هن

 .7، ص 1984
ة               . ينظر، ستانيسالف أ  ) 3( ة رياض القيسي، المجل نهليك، عرض موجز للقانون الدولي اإلنساني، ترجم

 .9، ص 1984أغسطس، / الدولية للصليب األحمر، القاهرة، آب
وق اإلنسان، دراسات       دضمن مجل ) المدخل إلى القانون الدولي اإلنساني    (يدان مريبوط،   ز. ينظر د ) 4(  حق

ود شريف بسيوني ود      . حول الوثائق العالمية واإلقليمية، إعداد آل من د        دقاق،      . محم د سعيد ال محم
 .2، ص 1998، دار العلم للماليين، بيروت، 2عبد العظيم الوزير، المجلد الثاني، ط. ود



  ل 

ا تكون                     ة الضحايا التي ربم يمنع وجود ضحايا وليس هو الوسيلة لحماي
د أن    ل ليؤآ رى تعم انية أخ رق إنس ن ط اع ادئه ة ال   مب انية وأخالقي  إنس

 .قواعد قانونية
القانون الدولي اإلنساني ال يقتصر على القواعد       (وجاء تعريف أخر لهذا القانون      

ع، و        ات الهاي وجنيف األرب ل يتجاوز      االوارد في اتفاقي م، ب ين به ولين الملحق لبرتوآ
ن مب   ر، أو م ي آخ اق دول ن أي اتف تمدة م انية المس د اإلنس ة القواع ى آاف ك إل ادئ ذل

 .)7()القانون الدولي، آما استقر بها العرف ومبادئ اإلنسانية والضمير العام
فرع من فروع القانون الدولي العام، تهدف قواعده        (ويذهب تعريف أخر إلى أنه      

ا                   زاع مسلح بم ة ن  جرّ ناالعرفية والمكتوبة إلى حماية األشخاص المتضررين في حال
ة مباشرة            من آالم، آما تهدف إل      النـزاع من ذلك  ا عالق ى حماية األموال التي ليست له

 .)8()بالعمليات العسكرية
ويعّرف أيضًا بأنه القانون المطبق في المنازعات المسلحة، وهو يعني القواعد               
ة، التي تعني بحل المشاآل اإلنسانية بصورة مباشرة، في                      ة والعرفي الدولية االتفاقي

ارات إنسانية، حق            المنازعات الدولية وغير الدولية، وتحد قوا       انون العتب ذا الق عد ه
ة األشخاص                 النـزاع األطراف في  ار طرق ووسائل الحرب، وتستهدف حماي  من اختي

طلح       ار مص تم اختص النزاع وي أثر ب ي تت ات الت اني   (والممتلك دولي اإلنس انون ال الق
دولي اإلنساني     (، بمصطلح    )المطبق في المنازعات المسلحة       انون ال أو مصطلح  ) الق

ا( ل )نون اإلنسانيالق ى يستخدم أيضًا مصطلحات أخرى مث ذا المعن انون (، وفي ه ق
 .)9()قانون حقوق اإلنسان المطبق في المنازعات المسلحة(، أو )المنازعات المسلحة

ه   ّرف بأن ا يع رق     (آم ائل والط ة للوس ام المنظم ادئ واألحك ن المب ة م مجموع
دنيين     كان الم ة للس ن الحماي ًال ع الحرب، فض ة ب ن  الخاص ابين م ى والمص  والمرض

 .)10()المقاتلين وأسرى الحرب
ذآر يمكن أن نستنتج مجموعة من الخصائص                    اريف السالفة ال ومن خالل التع

 : أال وهييالتي يتسم بها القانون الدولي اإلنسان
ام، إال                  : أوًال دولي الع انون ال روع الق رع من ف أن القانون الدولي اإلنساني هو ف

ز حيث ي رع متمّي ه ف ا آانت أن راد، بينم دول لصالح األف ى ال ه إل تجه بخطاب

                                                 
ة بالشريعة اإلسالمية، ط                 .  د ينظر) 1( دولي اإلنساني، دراسة مقارن انون ال ، دار  1عبد الغني محمود، الق

 .9، ص 1991النهضة العربية، القاهرة، 
ا . ينظر د ) 2( ًال عن أ     م ر الز مع دولي اإلنساني، ط              . د. الي، نق انون ال تلم، محاضرات في الق ، 5شريف ع

 .10، ص 2005القاهرة، 
(3() See: Hans peter Gasser:- International humanitarian law, in vingt 

neuvieme session d'en seignement des droits de phomme, stras bourg. 
1998. P.5.   

(1) See: Dr. Ramesh Thakur (Globalnorms and international humanitarian 
Law) interview of red cross, icrc, Geneva, Vol 83, No 841, 2000, P, 19.  



  م 

ة                 نظم العالق ه ي ى أن النظرية التقليدية للقانون الدولي العام الذي آان ينظر إل
 .بين الدول ويحدد عالقات وواجبات الدول تجاه بعضها اآلخر

ًا ه   : ثاني ط، ولكن ة فق ات الدولي ى المنازع ق عل اني ال يطب دولي اإلنس انون ال الق
 ).الداخلية(ضًا على المنازعات المسلحة غير الدولية يطبق أي

انون             : ثالثًا ى ق انون   ) الهاي (أن القانون الدولي اإلنساني ال يشتمل فقط عل أو ق
د ) جنيف( ة القواع ًا آاف م، ولكن يشمل أيض ين معه ولين الملحق والبروتوآ

ادئ اإلنسانية وال               ة من المب ة األخرى النابع ضمير  االتفاقية والعرفية الدولي
 .العام

 .)11(أن قواعد القانون الدولي قواعد أمرة تتسم بالعموم والتجريد: رابعًا
ذلك المعاهدات                زم، وآ وتأتي هذه الصفة من أن مصدرها هو العرف الدولي المل
م ال                 ا ومن ث نظم موضوعات تتصل باإلنسانية في مجموعه ا ت رًا ألنه الشارعة، ونظ

ذا من           يدخل في إطار العالقات التبادلية بي      ن الدول التي تتسم بنسبة التطبيق، ويتأآد ه
ا (خالل ما قررته اتفاقية      ام         ) فين انون المعاهدات لع ، إذ عرفت القاعدة      1969بشأن ق

 -:، بأنها)35(اآلمرة في المادة 
ه،                   ( ار ال يجوز انتهاآ ا آمعي ة دوله ة بكاف قاعدة تقبلها وتسلم بها األسرة الدولي

ا نفس الصفة         وال يمكن تعديله إال بقاعدة  ام تكون له دولي الع انون ال دة في الق ).  جدي
ين              ) (60(عادت فقررت في المادة      راد المحمي ام من األف أن األحكام  التي تحظر االنتق

 ).الواردة بمثل هذه المعاهدات، تكون لها هذه الطبيعة اآلمرة
 

 :أن القانون الدولي اإلنساني يهدف إلى: خامسًا
 .سائل القتالو من اختيار أساليب وزاع النـ تقييد حق أطراف-أ
ة حال          -ب ة والبيئ ة والديني ات الثقافي ان والممتلك  حماية األشخاص واألعي

 .المنازعات المسلحة
اً  ه : سادس ان ذات ة اإلنس و حماي اني، ه دولي اإلنس انون ال ن الق دف م أن اله

وع  ي تحول دون وق ة الت ة الوقائي د القانوني ة القواع و بمثاب ه، فه  وممتلكات
حية        رد ض بح الف دما يص ط، أو عن ه فق د وقوع ت بع ل، وليس ـزاعالفع   الن

 .العسكري المسلح
 :ونستطيع أن نعّبر عنه بالقول، أنه

ذي يبحث عن                   ( ل ال يس العاق ا، ول العاقل الذي يجد حًال للمشكلة قبل الوقوع فيه
 ).الحل بعد الوقوع فيها

 -:نساني على النحو اآلتيعلى ضوء ما تقدم بامكاننا تعريف القانون الدولي اإل
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انية      ( اد إنس رة، ذات أبع ة اآلم ة الوقائي ة الدولي د القانوني ن القواع ة م مجموع
ر           النـزاع تسعى للحد من تأثيرات     المسلح الدولي والداخلي، فهي تحمي األشخاص غي

ة،          ان المدني ة، واألعي ال العدائي ي األعم ارآة ف ن المش وقفين ع ارآين أو المت المش
د وسائل وأساليب               واألماآن الد  ر تقيي ة عب ة الطبيعي ينية، والممتلكات الثقافية، والبيئي

 ).الحرب
 



  ه 

 المطلب الثاني
 مراحل تطور القانون الدولي اإلنساني

د اآتسبت الحرب               د وجود قواعد إنسانية، وق ة تؤآ ال يمكن إنكار حقيقة تاريخي
ى        والدول، واختلفت النظرة إل    اتمبراطوريهور اال ظأهمية خاصة مع     يها من عصر إل

راهن           ة       , عصر، تختلف طبقًا عن القواعد المعمول بها في عصرنا ال ل أهمي ا ال تق لكنه
ا      مضمونهافي   م فأنن  عن أحدث ما توصلت إليه األعراف والقوانين المعاصرة، ومن ث

ه                          ا نستعرض آل عصر من العصور نبحث في ة، وإنم ى دراسة تاريخي لن نعرض إل
وم    بإيجاز تلك الجذور التاريخ    ه الي دولي اإلنساني   (ية لما يطلق علي انون ال ومن  ). الق

قسم المطلب إلى فرعين، نبحث في األول القوانين الوضعية وفي           نهذا المنطلق سوف    
 .الثاني الشرائع واألديان السماوية

 

 رع األولـالف
 ةـن الوضعيـالقواني

 :ىـم إلـوتقس
  )م. ق395 –م .  ق4000(في العصور القديمة من  :أوًال

اريخ،   تالقانون الدولي اإلنساني ليس حديث العهد، بل      اق الت متد جذوره إلى أعم
اة                        دم الحي ا، والحرب قديمة ق دم الحرب ذاته ة ق ع قديم فقوانين الحرب، هي في الواق

 .على األرض
ين الشعوب              ) م.  ق 2000(وفي حوالي    ات ب م تتشكل وتطورت العالق دأت األم ب

 .)12( اآلن بالقانون الدولي اإلنسانيفظهرت الجذور األولى لما يسمى
ورابي    ر حم رق ظه ي الش ل  . ق) 1750 – 1792(فف وك باب ادس مل م س

ى انون     . )13(األول م ق ه، قس ن حكم ين م نة الثالث ي الس هورة ف ريعته المش در ش وأص
ه في المقدمة   ضعمادة ثم جاءت الخاتمة، والذي و     ) 282(حمورابي إلى مقدمة ثم إلى      

بالد، ولكي               ي أقرر هذه القوا   ـنإ( دل في ال نين لكي ال يستعبد القوي الضعيف ألوطد الع
 ).ينير البالد خير البشر

انو       ام     . )14(أما في الهند، نجد قانون م د أوجب     ) م.  ق 1000(حوالي الع ى  (ق عل
زل، وال   ًا، أو أع دوًا نائم رب، وال ع يرًا ه لم، وال أس دوًا استس ل ع المحارب أن ال يقت

 ).، وال عدوًا مشتبكًا مع خصم آخرشخصًا مسالمًا غير محارب
ادات     افية للع د إض ة تع اًال معين اك إدراك أن أعم ان هن ة، آ ان القديم ي اليون وف

اً      اني تلقائي ام اإلنس مير الع ها الض ي يرفض ة الت ادئ التقليدي ر  . )15(والمب د ذآ وق
                                                 

ارف، اإلسكندرية،              . د: ينظر) 1( دولي اإلنساني، منشأة المع انون ال ، ص 2005محمد فهاد الشاللدة، الق
11. 

 .14، ص 1979شعيب أحمد الحمداني، قانون حمورابي، دار الحكمة، بغداد، . د. أ:  ينظر)2(
(1) See: Revue international, delacroix- Rouge, No, 403, Huikket, 1952, P. 56.  
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ة                 . )∗(هيرودوتس اك سلوآيات معين يالد آانت هن ل الم بأنه حتى في القرن الخامس قب
 :ورةمحظ

الًال  ( دال أخ ال ج د ب بارطيين يع ين واإلس د األثيني ى ي وثي الفرس عل ل مبع أن قت
بقوانين اإلنسان، وبقانون الجنس البشري بوجه عام، وليس فقط آقانون يسري على            

ك        . )∗∗ ()زرادشت(وقد اعترف   . ون سواهم داألجانب   ه وذل بهذا القانون العام وأذعن ل
ه ال             عندما أجاب على االقتراحات الم      ة بأن ة مماثل دابير انتقامي ى ت اللجوء إل ه ب قدمة ل

تلهم لرسله                     ع الشعوب بق انون جمي الفوا ق ذين خ يجب أن يكون مثل سكان أسبرطة ال
 ).وبأنه لن يفعل الشيء نفسه الذي المهم عليه

 

 )م1453–م.  ق395(العصور الوسطى  :ثانيًا
ة           ك االقطاعي ا     ظهرت في العصور الوسطى الدويالت والممال  والسيما في أوروب

 :امتازت بنوعين من الحروبو اإلسالم في القرن السابع الميالدي، ظهوربعد 
 الحروب الداخلية في الدول، والتي آان هدفها هو القضاء على أمراء االقطاع         -أ

 .من أجل توطيد السيادة وتحقيق الوحدة
 . الحروب بين الدول من أجل االستقالل-ب

ى   رغم من أن قسوة اعل بعض  ال املهم مع بعضهم ال ة في تع ألطراف المتحارب
ذات شهدت    ذه العصور بال اص، إال أن ه كل خ دنيين بش كان الم ع الس ام وم كل ع بش

وض    ائل خ اليب ووس ض أس ل بع ة لجع ات معين ًا نزاع ـزاعالحق لحة ات الن  المس
 .والحروب أآثر إنسانية

ك،               رًا في ذل د      لقد لعبت الديانات المسيحية واإلسالم دورًا آبي د في تقيي وبالتحدي
ذلك                دنيين، وآ تصرف األطراف المتحاربة في تعاملهم مع ضحايا الحرب والسكان الم

 .)16(في تحديد واختيار اساليب خوض العمليات القتالية
رب،       إعالن الح دولي، ف انون ال ي الق ا ف در م ية بق اليم الفروس همت تع د أس وق

انوني للمفاوضين وحظر بعض األسلحة هي آ        راث الفروسية    والوضع الق ا من ت . له
ن  للك ن   مث ل م بة لك ع، فبالنس ل الجمي ن قب ق م م تطب ًا ل ود المفروضة ذاتي ذه القي  ه

دول المتحضرة                 ى ال دامى، آانت قواعد الحرب تسري فقط عل االغريق والرومان الق
ا المسيحية والفروسية            اريخ التقت فيه ذات السيادة، وجرت الحروب في فترة من الت

دما دخل     ح م حيث ذب 1099يبيون القدس عام    عندما أحتل الصل   ع السكان، وعن وا جمي
                                                 

د في نحو سنة             :  هيرودوتس )∗( ي، ول اريخ االغريق ر في الت ا   )م.  ق484(أول مؤرخ آبي ، في هاليكارن
 ).م. ق426(سوس بكاريا، وتوفي في أثينا نحو سنة 

ة د            ب. ظر، أ ين ارهم، ترجم م وآث ابع        . ترى، مدخل إلى تاريخ االغريق وأدبه ز، مط ل يوسف عزي يوني
 .112، ص 1977مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

في منطقة أذربيجان ، وتوفي في النصف ) م. ق(ولد في النصف الثاني من القرن السابع :  زرادشت) ∗∗(
أحمد أمين سليم، إيران .  ينظر د.، ويعد صاحب الديانة الزرادشتية)م. ق (األول من القرن السادس

منذ أقدم العصور حتى أواسط األلف الثالث قبل الميالد، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 
 .74، ص1988بيروت، 

ة الع               . ينظر د ) 1( انون، أآاديمي ة والق د الدول دولي اإلنساني، معه ف،      ديب عكاوي، القانون ال وم في آيي ل
 .21، ص 1995



 ي 

وبي القدس عام           اين مذهل في التصرف،           1187السلطان صالح الدين األي وحظ تب م ل
ا معاملة أي من األعداء، إذ أن السلطان آلف دوريات          ؤوفالمسلمون لم يقتلوا ولم يسي    

اء                م أطلق سراح األسرى األغني ة، واألسرى      خاصة بحماية المسيحيين، ث ل فدي مقاب
 . )17(الفقراء دون أي مقابل

 

 ):م9817 – م 1453(ة ـالعصور الحديث: ثالثًا
ث يشكل أحد المنعطفات الكبرى في التاريخ       دوقع في نهاية القرن الرابع عشر ح      

ة محل سلطة االقطاع،                   العسكري، أال وهو ظهور السالح الناري، وحلت سلطة الدول
ة وال  روب الخاص ت الح ق    وألغي ذين أطل رى ال ام باألس وحظ االهتم ذلك ل ة، وآ عبودي

 .سراحهم لقاء فدية أمرًا معممًا، وآذلك االهتمام بالجرحى
ة                 ة وانحدار السلطة البابوي ة الحديث وفي القرن السادس عشر أدى تشكيل الدول

مى        بح يس عوب، أص انون الش د لق وم جدي ى مفه ين األم  (إل انون ب بحت ) مق إذَا أص
 .)18(ية موضوعَا للقانون بدًال من األفرادالكيانات السياس

ر في تطوير        1789 والفرنسية   1776ة   األميرآي وآان لنجاح الثورتين    تأثير آبي
ادة الفرنسيين مصورًا                 األساس األخالقي للقانون الدولي اإلنساني، حيث آتب أحد الق

ي ات الت ده األخالقي ا جن ع به د : ( يتمت اك قائ ل هن ف ه ل ال يرغب أن يص ه  أو مقات ق ل
زورون    اني ي ت فرس د رأي ه، لق د أن ينتصر علي ه بع ل، وأن يحترم و يقات خصمه وه
ل              أعدائهم الجرحى ويدفئونهم بمعاطفهم وقد بارآت القدر الذي منحني فرصة قيادة مث

 .)19 ()هؤالء الرجال
 :م)1918–1789: (العصر الحاضر: رابعًا

رن التاسع عشر تشه      ة   مع بداية العصر الحديث في أواسط الق ات الدولي د العالق
د           ة التي آانت ق ة الدولي جهودًا مكثفة بين الدول من أجل تقنين وتنظيم القواعد العرفي
دنيين وضحايا الحروب  ة السكان الم ة وحماي ات الحربي ال سير العملي نشأت في مج

ى    آ المسلحة، ثم ما لبثت هذه القواعد أن تحولت          اتوالنـزاع مجرد عادات وأعراف إل
رن التاسع عشر، من خالل                      قواعد قانون  اني من الق ك في النصف الث ية مكتوبة، وذل

ل اتفاقيات أو تصريحات دولية أو في شكل         كتدوين هذه القواعد، وتلك األعراف في ش      
 . إلى جيوشها في الميداناتتعليمات موجهة من الحكوم

دولي  انون ال وير الق ى لتط واة األول ت الن ي أرس ة الت ات الدولي م االتفاقي وأه
ام  ا اريس لع ريح ب اني، تص ام  1856إلنس ف لع ة جني ال1864، واتفاقي ان ن، وإع  س

ام   برغ لع ام   1874بترس الم األول لع اي للس ات اله ف  1899، واتفاقي ة جني ، واتفاقي
ة             1907، واتفاقية الهاي لعام     1906 ات الدولي ، وسوف نبحث بالتفصيل هذه االتفاقي

 .في المبحث الثاني الالحق
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 ): وما بعدها– 1918( المعاصر من التاريخ: خامسًا
ام               ى لع شهد القانون الدولي اإلنساني المعاصر، الذي ولد مع اتفاقية جنيف األول

اب الحروب،        1864 ان يجيء في أعق ا آ رًا م ذي آثي ددة من ا لتطور ال ، مراحل متع
اجم عن التطور في األسلحة في و انية والن د للمساعدات اإلنس اج المتزاي لسد االحتي

 :)20(، ومن أهم االتفاقيات التي وقعت في هذا العصرات النـزاععأنوا
ع      1929، واتفاقيتي جنيف    1925بروتوآول جنيف لعام     ، واتفاقيات جنيف األرب

ام  ام   1949لع اي لع ة اله ام  1954، واتفاقي ة ع وال1972، واتفاقي  ن، والبروتوآ
ام         1977ضافيان لعام   اإل ع لع ام     ، وات 1949 إلى اتفاقيات جنيف األرب ة ع ، -1980فاقي

ام       1993واتفاقية عام    ة عام        1996، والبرتوآول اإلضافي لع ، 1980 الملحق باتفاقي
ات جنيف         1998، واتفاقية روما لعام     1997واتفاقية عام    ، والبرتوآول الثالث التفاقي

ام  ي  1949لع ف ف ي جني د ف انون األول8، عق ام / آ مبر ع أن 2005 ديس ارة ( بش ش
 . وسنبحث بالتفصيل هذه االتفاقيات في المبحث الثاني الالحق،)الكريستالة الحمراء

 

 يـرع الثانـالف
 ان السماويةـالشرائع واألدي

ددة    وام متع ي أق ة وف ة متعاقب ي أزمن ماوية ف ان الس رائع واألدي رت الش د ظه لق
ا            دين اليهودي        يوأماآن مختلفة ولها مواقف مختلفة من الحرب، فبينم ز موقف ال تمي

دم وضع      , وإباحة العنف والقسوة فيها    بإباحة الحرب،  ى ممارستها       آذلك بع ود عل  القي
 .غير أن النظرة المسيحية واإلسالمية آانت نظرة إنسانية

 :وسنعرض فيما يلي موقف األديان السماوية من الحرب على النحو اآلتي
 

 :الديـانـة اليهوديـة: أوًال
زت  ة، وتمي ة اليهودي م تكن الحرب محظورة في الديان ام ل ود باالنتق حرب اليه

م ربّ               روا أن ربه وانين اعتب ارهم من ق ام، وال توجد قاعدة        وفقًا لما وضعه أحب  االنتق
 . في الديانة اليهودية تحظر الحرب وقد يكون ذلك أمرًا مرتبطًا بظروفهمةواحد

ي االصحاح العشر اء ف يًال ( :)21(نيج ى عدوك ورأيت خ إذا خرجت للحرب عل
 إلهك الذي أصعدك من أرض      نهم، ألن معك الربّ   م فنك، فال تخ  مًا أآثر   مومراآب، قو 

ر لح       . مص ى الص ك إل إن أجابت لح، ف تدعها للص ا اس ة لتحاربه ن مدين رب م ين تق ح
مك الن لم تس   إشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، و        لوفتحت لك، فكل ا   

ا   ك فا، فحاصرها وإذا دفعها الرب إلهك إلى يد معك حرباً  تبل عمل  ع ذآوره ضرب جمي
 .بحد السيف

                                                 
ر) 1( ئلتك     . ينظ ى اس ات عل اني، اجاب دولي اإلنس انون ال يوم، الق ة   ، مآرثرنوس ة الدولي ات اللجن مطبوع

 .11–10، ص2001 أحمد عبد العليم، جنيف، للصليب األحمر، ترجمة
ديم   ) 1( د الق ر العه وراة(ينظ اء،  ش، دار الن)الت داء الرج تور ن ات    ش ن اللغ ة م ا، مترجم تغارت، ألماني

 ).17–10(، اآلية 20التثنية، اصحاح ، سفر 1991األصلية، ترجمة فاندايك والبستاني، منقحة 



  ب ب 

وأما النساء واألطفال والبهائم وآل ما في المدينة، آل غنيمتها فتغتنمها بنفسك،            
رب إلهك           ذا تف  . وتأآل غنيمة أعدائك  التي أعطاك ال ك         ع هك دة من ع المدن البعي ل بجمي

رب   .  هنامجدًا التي ليست من مدن هؤالء األم       ك ال وأما مدن هؤالء الشعوب التي يعطي
ا    مة م ا نس تبق منه ال تس يبًا ف ك نص ا . إله ا تحريم ل تحرمه وريين ثيالح: ب ين واألم

رب إلهك          وآم     . والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين، آما أمرك ال لكي ال يعلم
 .لوا حسب جميع أرجاسهم  التي عملوا أللهتهم فتخطئوا إلى الرب إلهلكممأن تع

ال تتلف شجرها بوضع            اوإذا حاصرت مدينة أيامًا آثيرة مح      ربًا إياها لتأخذها، ف
دامك             هل ألنه  .  تأآل فال تقطعه   منهإنك  . س عليه أف ذهب ق ل إنسان حتى ي  شجرة الحق

اه تتلف وتقطع        ؟،  في الحصار  وأما الشجر الذي تعرف أنه ليست شجرًا يؤآل منه، فإي
 ).وتبني حصنًا على المدينة التي تعمل معك حربًا حتى تسقط

اره اهللا     وفي سبيل نشر  ذي أخت ار ال  اليهودية يعد اليهود أنفسهم شعب اهللا المخت
ا ي       خادمًا، ورسمه إلعالن حقائقه في أسر اإلنسانية ونشر           الرغم م ة ب م  حل اليهودي قه

 .)22(من امتهان واستخفاف في سبيل الرسالة
ي كار ليف دآتور أوس ال ال ديه،  (:وق الم ومفس ادة الع نا إال س ود لس ن اليه نح

 .)23 () وجالديهي الفتنآرحوم
ان               ال أرنست رين : والخالصة أن اليهود دعاة الهدم والتخريب في هذا العالم، وق

ه أن  ( دل، فاألفضل ل يم الع الم أن يق م يستطع الع الم، أو إن ل دل في الع م يسد الع إذا ل
 .)24 ()يهدم
 :الديـانـة المسيحيـة: ثانيًا

دعو       الم، وت رة الس ى فك ل عل ي األص وم ف ن يق يحية دي ر   المس ل الخي ى عم  إل
رق  ن الع ر ع رف النظ ع بص ين الجمي اواة ب اء والمس رية جمع ين البش ة ب والمحب

 .والجنس أو لون البشرة أو االنتماء الديني أو القومي

يس     . )∗(فيرى المسيحيون   ه ل نهم      أن اد ب    في دي ى المفهوم في الشرع        ا ل جه معن
للجهاد في المسيحية إذ    ونحن نرى معهم أنه ليس هناك تنظيم ديني         .  للجهاد اإلسالمي

دنيا  دين وال ادئ ال ه من مب ا يتناول ه السالم فيم م يكن السيد المسيح علي الزواج (ل آ
داخلي، وال في               ) والطالق انون ال ع، ال في نطاق الق ة للجمي مشرعًا يضع قواعد ملزم

                                                 
دز، دار مجلتي            )الحاخام األآبر لإلمبراطورية البريطانية   (هرتس،  . ينظر د ) 1( د يل دآتور ألفري ة ال ، ترجم

 .27، ص )ب ت(للطبع والنشر، بيروت، 
ة أ           ) 2( ود    . ينظر محمد خليفة التونسي، الخطر اليهودي، بروتوآوالت حكماء صهيون، ترجم اس محم عب

 .3، ص 1921رة، ، مكتبة دار العروبة، القاه3العقاد، ط
 .170هرتس، المصدر نفسه، ص .  ينظر د)3(
 ويدعى المسيحيون أيضًا  ،عترف بهاجمع مسيحي أي من اعتمد وآمن بتعاليم المسيح و      :  المسيحيون )∗(

ار                ) الناصرة(نسبة إلى بلدة    ) النصارى( ى ملي الم ينيف عل التي عاش فيها المسيح، وعددهم في الع
ة واآلداب      ينظر في   . ونصف مليون نسمة   تفصيل ذلك، األب لويس معلوف اليسوعي، المنجد في اللغ

 .498، ص 1965وليكية، بيروت ث، المطبعة الكا18والعلوم، ط
 



  ت ت 

دولي اد الروحي  . )25(النطاق ال ى الجه ا إل ى السالم ودع ا إل ن السيد المسيح دع ولك
َا ى  ف. أيض ه إل ن دعوت ل    ام ن أنجي امس م ي االصحاح الخ اء ف ا ج ة م الم والمحب لس
 .)26(متي

اء اهللا   ( م أبن الم ألنه وبى لصانعي الس ون األرض، ط م يرث اء ألنه وبى للودع ط
ل يكون مستوجب        (:تم أنه قيل للقدماء   عقد سم ). يدعون ا   ال تقتل، ومن قت م، وأم الحك

 ). يكون مستوجب الحكمأن فأقول لكم أن آل من يغضب على أخيه باطًال
ل أن يظهر اإلسالم                    رة الحروب الصليبية من قب وأباح رؤساء الكنيسة أيضًا فك

رون  ة ق اء       . بثالث رر علم يحية، وق ي المس رب ف رة الح ورت فك د تبل رًا فق وأخي
ا        ل أن الحرب ال تشرع عندهم إال        )∗∗(الهوتال وا عليه ا أطلق لدفاع عن الجماعة وهي م
ني وغيره من    ي وهي النظرية التي صاغها القديس توماس األآو       .)27 ()الحرب العادلة (

ي   ي ظهرت ف ي الت انون الطبيع ات الق دورهم نظري أثروا ب اب العصور الوسطى، ف آت
رة            ا فك الي في أوروب القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، وظهرت بالت

 . )28(محرمة بين الحرب العادلة وهي مباحة، والحرب غير العادلة وهي التفرقة
دى رؤساء الكن     كوه د اهت ادئ هي أشبه شيء بالقواعد        يس ذا فق ى مب ذاك إل ة آن

ة        نفس أو            : اإلسالمية للحرب المشروعة والحرب العادل دفاع عن ال وهي أن تكون لل
 .)29(لنصرة المظلوم أو لمنع الفتنة في الدين

 

                                                 
ي بطرس،.  أ-)1( امحلم يةأحك وال الشخص ريين  األح لمين للمص ر المس ة ,غي مطبع

.128 ص .1956القاهرة ، ، النهضة  
 
لية، دار الكتاب المقدس في الشرق   ي، ترجم من اللغات األص    تم، أنجيل   )االنجيل(العهد الجديد،   . ينظر) 2(

 ).9-5(،  االصحاح  1991، األوسط
ًا في ضوء                         معل :  الالهوت ) ∗∗( ذهبًا محكم ون م ا ويصوغها في قالب علمي لتك د المسيحية يرتبه  العقائ

وم أوالً       ه يق ي أن فة ف ن الفلس ف ع ات، يختل به واالعتراض ا الش دفع عنه ل، وي وحي والعق ى ال  عل
د  ل وح ى العق ّول عل ين أن الفلسفة  تع ي ح ان ف ات اإليم ع . همعطي ة المرج د الخالصة الالهوتي وتع

ال وآخرون، الموسوعة       : ينظر . األساسي في علم الالهوت عن الكاثوليك  د شفيق غرب األستاذ محم
 .1546، ص 1965ر، القاهرة، شالعربية الميسرة، دار الشعب ومؤسسة فرانكلين للطباعة والن

 .49، ص 1960القاهرة، )  دب(أحمد سويلم العمري، العالقات السياسية الدولية، . ينظر د) 3 (
ر) 4( الم، ط   . د. ينظ رعة اإلس ي ش لم ف رب والس دوري، الح د خ روت،   1مجي ر، بي دة للنش دار المتح ، ال

 .58، ص 1973
اهرة،   عبد الرحمن عزام، الرسالة الخالدة، مطبعة لجنة التأليف للترج . ينظر أ ) 5( ، 1946مة والنشر، الق

 .85ص 



  ث ث 

 :الديـانـة اإلسـالميـة: ثالثًا
رر اإلسالم حقوق اإلنسان أث          اء لقد ق ـزاع  ن ة           ات الن ر من أربع ذ أآث  المسلحة من

ة ضحايا                      رام وحماي ه في احت ذى ب ثًال يحت  عشر قرنًا، حيث جاء التشريع اإلسالمي م
ـزاع ان واأل اتالن ة األعي ي حماي ة، وف ة والدولي لحة الداخلي م، م المس ة له وال الالزم

م و درها، ومن ث در بق ة ضرورة، والضرورة تق ار الحرب حال ى اعتب ضع عالوة عل
 .قيودًا بشأن طرق وأساليب القتال للحد من آثاره

 .وسوف نتطرق بالتفصيل لهذا الموضوع في المبحث الرابع من آل فصل
 



  ج ج 

 المبحث الثاني
 مصادر القانون الدولي اإلنساني والطبيعة القانونية لقواعده

 

واع شتى من                      إ ا، عن أن ر في جملته ن عادات الحرب لدى الشعوب القديمة تعب
ين      القواع  ز ب ك القواعد التي تتمي م الحروب في الوقت الحاضر، ومن تل ي تحك د الت

فئات األعداء، القواعد التي تحدد ظروف ومراسم بدء الحرب وإنهائها والسلطة التي              
ا،   ذين يشارآون فيه ي تحدد األشخاص ال ا، والقواعد الت ك إعالن الحرب ووقفه تمل

ل    واألوقات واألماآن التي يجوز شنها فيها، أو     ال، ب  التي تفرض قيودًا على طرق القت
 .القواعد التي تحرم الحرب آلية

م                 ـزاع  في البداية آانت هناك قواعد مستمدة من األعراف التي آانت تحك  ات الن
دول تص                  ا، آانت ال دق االمسلحة، ثم ظهرت بالتدرج معاهدات ثنائية مفصلة إلى حد م

ك أيضًا لوائح تصدرها الدول لقواتها مثل       عليها أحيانًا بعد انتهاء القتال، آما آانت هنا       
 .)30 ()مدونة ليبر(

ـزاع  وبالرغم من آل هذه     رة من               ات الن ا بمجموعة آبي م تنظيمه د ت  المسلحة فق
ة     من القواعد للتخفيف من آثارها، وأن اختلفت هذه القواعد       ى أخرى من ناحي فترة إل

ك      ا    التفاصيل أو الطبيعة من حيث آونها بدأت عرفية، ثم بعد ذل دوينها وتقنينه  جرى ت
ة من                    ل مرحل ا في آ في شكل اتفاقيات دولية عامة مع ادخال التطوير والتفصيل عليه

 .المراحل
ا  ين، نتن ى مطلب ذا المبحث إل ن تقسيم ه دم يمك ا تق ى م اًء عل ب وبن ي المطل ل ف

انون               ة لقواعد الق األول مصادر القانون الدولي اإلنساني، وفي الثاني الطبيعة القانوني
 .لدولي اإلنسانيا
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  ح ح 

 المطلب األول
 مصادر القانون الدولي اإلنساني

اليم           ات النـزاع ن قواعد قانون  إ  المسلحة لها مصدر واحد في األساس، وهو التع
ا يسمى                    دهم والتي شكلت م ى جن ادة الجيوش إل ا ق أساليب التعامل   (التي آان يعطيه

 .التي درجت عليها جيوش األمم المتمدنة) الحربي
ى  ذا أومعن ن    نه اس م در األس ت المص رب آان أن الح ة بش راف المتوارث  األع

رن التاسع عشر، حيث                  حمصادر قانون ال   ى منتصف الق ذلك حت رب، وقد بقي األمر آ
ر          يبدأ عندئذ بعملية تدوين ضخمة تم فيها تحو        انون العرفي غي ر من الق ل القسم األآب

ذا ظهر المصدر ال              وب، وبه اقي مكت انون        المكتوب إلى قانون اتف اني من مصادر الق ث
ة              اك جمل الدولي اإلنساني وهو االتفاقيات، وإلى جانب هذين المصدرين األساسيين هن

 ).المكملة(من المصادر الثانوية 
ي  ات البحث العلم ي األول ولمتطلب رعين، نبحث ف ى ف ب إل م المطل : سوف نقس

 ).المكملة(المصادر الثانوية : المصادر األصلية وفي الثاني
 

 ع األولرـالف
 ةـليـادر األصـالمص

 القـواعد العرفيـة: أوًال
دولي اإلنساني وتعرف            فتعد القواعد العر   ا  (ية أآبر وأقدم مصادر القانون ال بأنه

دول                ل ال مجموعة القواعد القانونية غير المكتوبة الناشئة عن تواتر االستعمال من قب
 .)31( )بعضها تجاه بعض نظرًا القتناعها بضرورة االلتزام بها

ى القواعد                 فأغلب القواعد الدولية ذات الصفة العالمية تثبت بواسطة العرف حت
دات،               ات والمعاه المدونة منها استقرت أوًال عن طريق العرف قبل إدراجها في االتفاقي

اني       دولي اإلنس انون ال ي الق ة ف هيرة والمعروف دة الش ه القاع ا أآدت و م دة (وه بقاع
ام           ، وقد وضع هذه القاع    )زـمارتين دة السير فردريك دي مارتينز الروسي األصل في ع
ة       1899 في اتفاقية الهاي الثانية الخاصة بالحرب البرية لعام          1899 رة الثالث  في الفق

ة                    الحرب البري ة الخاص ب ة الهاي الرابع من مقدمتها، ثم أعيد التأآيد عليها في اتفاقي
ى        1907عام   دمتها التي نصت عل أي الحاالت التي ال   (أن  في الفقرة السابعة من مق

ة               تشملها أحكام االتفاقية التي تم عقدها، يظل السكان المدنيون والمقاتلون تحت حماي
ين  ال ب ا الح ي استقر عليه ا جاءت في األعراف الت م آم انون األم ادئ ق وسلطان مب
الشعوب المتمدنة وقوانين اإلنسانية ومقتضيات الضمير ا لعام، والحاالت التي لم تكن            

راف           اال د األط ان أح ا إذا آ ة م ي حال رف ه م الع ا حك ق عليه ملها وينطب ة تش تفاقي
ا إذا آانت                 ة م ة هي حال ة الثاني ة، والحال المتحاربة ليس طرفًا ساميًا في هذه االتفاقي
م                  ان حك ا آ ا فهن هناك مسائل جديدة غير محكومة بقواعد االتفاقية وتخرج عن إطاره
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  خ خ 

ة أم ال          هو المنطبق عليها وسواء آان       فرعال ًا في االتفاقي  )الطرفان المتحاربان أطراف
دول               . )32( هذا من جانب االطراف في االتفاقية، إال أن هذا الشرط ينطبق في مواجهة ال

 .غير االطراف في االتفاقية
دول                    (إذن العرف    زم لل دولي اإلنساني وهو مل انون ال هو مصدر أساس في الق

ه أ      دول موجودة وقت نشوءه أم ال،            ال وسواء آانت ه       مسواء شارآت في تكوين ذه ال
أما الطريقة التي فيها وجد العرف فأنه يكون بالنظر ما تسلكه الدول في تصرفاتها في               

اء ـزاعأثن م توضع موضع    ات الن ي ل ات الت اريع االتفاقي ى مش النظر إل لحة، وب  المس
ى الق     ا عل ن خالله وف م ن الوق ذة يمك ة الناف ات الدولي ى االتفاقي ل حت ذ ب د التنفي واع

دوينًا ألعراف                      أتي من بعض أو معظم قواعدها ت العرفية ذلك ألن هذه االتفاقيات قد ت
 .)33()دولية

دول                    ة حتى لل ا ملزم ة منه ك العرفي وهنا تكون قواعد هذه االتفاقيات وخاصة تل
ا                  ا أو بعض منه غير األطراف في االتفاقية، والسبب هي أن قواعد هذه االتفاقيات آله

ذه             هي عبارة عن تقني    ر األطراف به ن ألعراف دولية سائدة، وبالتالي التزام الدول غي
 .)34(القواعد إنما هو التزامها بقواعد عرفية آرستها هذه االتفاقيات

ى   ذا النحو فعل ى ه والن االضافيان عل ا البروتوآ م يتطرق إليه ائل ل اك مس وهن
وال  من البروتوآ ال، ال يتض بيل المث ة نس أن حماي م بش افيان أي حك راد  االض  األف

ا في الممارسة، أعط                 ا، إنم  يالعاملين في مهام حفظ السالم واألعيان المستخدمة فيه
دنيين      ة للم ة الممنوح اوية للحماي ات مس د الهجم ة ض ان حماي راد واألعي ؤالء األف ه

 في ممارسات الدول قاعدة تحظر        تواألعيان المدنية على التوالي، ونتيجة لذلك، نشأ      
 .)35( السالمظ مهام حفالهجمات ضد العاملين في

دة،     ـوقد ساهم في تكوين العرف الدولي الخاص بالن        زاعات المسلحة عوامل عدي
دامى        اربون الق ى المح ذي تحل كري ال رف العس رة الش ا فك ي    منه ان ف ا والفرس به

ًا شريفًا تحكمه قواعد خاصة                  العصور الوسطى، حيث آانت الحروب في نظرهم آفاح
ى وعدم التعرض لغير المقاتلين من سكان دولة العدو         تتعلق بمعاملة الجرحى والمرض   

                                                 
(1) See :shigeki Miyazaki, (The martens clouse and int. humanitarian Law), 

Jean Pectit and christophe swinarski, studies and essays on int. 
humanitarian law. Martinus Nijhoff, Geneva, 1984, P. 433 – 436. 

ة ج   63وقد أعيد تكرار النص على هذه القاعدة في المواد            و 3ج/ 142 و م2ج/ 62  و م1 من اتفاقي
ع             4ج/ 158م   ى  1949 حيث نصت الفقرة الرابعة من هذه المواد في االتفاقيات األرب ون   : ( عل وال يك

لالنسحاب أثره إال بالنسبة للدولة المنسحبة، وال يكون له أي أثر على االلتزامات التي يجب أن تبقى                  
راف الن  م        ـأط ين األم خة ب راف الراس ن األع ئة م دولي الناش انون ال ادئ الق ًا لمب ة طبق زاع ملتزم

ذه القاعد في م     ث). المتمدنة ومن القوانين اإلنسانية، وما يمليه الضمير العام      ى ه د عل  1م أعيد التأآي
 .1977 لعام 2ل/ 4 و ف 1ل / 2ف

ر د) 2( ة،         . ينظ ر والترجم أليف والنش ة الت ة لجن اد، مطبع رب والحي انون الح ة، ق امي جنين ود س محم
 .45، ص 1944القاهرة، 
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رتس ) 1( اري هنك ون م ر ج د ب ينظ ويز دوزوال ي،  ك، ول اني العرف دولي اإلنس انون ال د األول،  الق المجل
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  د د 

ذي                  دى الفرسان ال اه ل ذا االتج اء ه ام        عد   وآان الفضل في إنم ًا في نظ عنصرًا أساس
ة         ن المعامل ة وحس ادي بالمحب ي تن يحي الت دين المس ادئ ال ى مب ود إل ية يع الفروس

ام   للجميع سواء آانوا أعداء أم أصدقاء وأبرز صور الفروسية آانت تظهر       في االهتم
دًا شائعاً       بالجرحى وتأمين العالج من قبل أطباء القصور       ين    أنفسهم وأصبح ذلك تقلي  ب

اهم وأجراء مراسيم                     ة لغرض دفن موت دوا الهدن ا عق ًا م ذين غالب الفرسان األعداء ال
 .)36(الدفن المسيحية ومعالجة المرضى

اء    آما آان لتعاليم وقواعد الدين اإلسالمي أثر آبير في حكم سلو           ك المسلمين أثن
ا       ان يتلقاه ي آ ر الت المية، واألوام ريعة اإلس د الش يهم قواع رت ف ث أث روب، حي الح

د   ول محم ن الرس لمون م ادة     ρالمس ده، وق ن بع دين م اء الراش ايا الخلف ذلك وص وآ
انية    ر اإلنس د غي ادات والتقالي ة الع ر وإزال ي تغيي ا دور ف ان له وش اإلسالمية آ الجي

دو               والوحشية التي آانت تت    ى الع ل عل بع في الحروب قبل اإلسالم، آما أثرت في المقاب
ة        الداخل في الحرب مع الجيوش التابعة للدولة اإلسالمية لما لمسه من قواعد ومعامل

 .)37(مميزة مع أتباعه الواقعين تحت أيدي الجيوش اإلسالمية
دو                     ام ال ا قي ا عوامل أخرى منه ة وتثبيته وين األعراف الدولي ل آما أسهم في تك

بتشكيل جيوش نظامية، وهذا ما حصل بعد الحرب التي استمرت ثالثين سنة المسماة             
ة تحل             )∗(بالحروب الدينية   حيث احتاجت أنظمة الحكم القائمة إلى جيوش دائمية نظامي

ب واالغتصاب      لب والنه ى الس ة عل ًا والقائم دة اعتباط ة المجن وش القديم ل الجي مح
ام، وتشكيل هذه ا         ى تثبيت              وعدم الخضوع للنظ ذي ساعد عل ة هو ال لجيوش النظامي

دهم      دالقواعد الخاصة بالحروب، وذلك بسبب خضوع الجنو        النظاميين لرؤسائهم وتقي
ا                  ال، مم اء القت ا في أثن باألوامر والتعليمات العسكرية الصادرة إليهم والواجب اتباعه

 .)38(للحروبتثبيت القواعد المنظمة نتيجة أدى إلى تنمية روح الخضوع للقانون وبال
ذي ساهم من جانب آخر في ت           ة عن طريق     ك وهو بدوره ال وين القواعد العرفي

األوامر والتعليمات العسكرية والقوانين التي آانت موجهة لضبط الجيوش، نذآر منها           
ة           ة الداخلي امن عشر، الوثيق على سبيل المثال وهي أمثلة من القرن السابع عشر والث

ام له        اآم الع دا   التي أصدرها الح يال       –ولن دوق دي ف  هرموزا والتي سميت بصك         – ال
ي  ة ف ية 1677أغسطس /  آب23الحماي بة سقوط أحدى المستشفيات الفرنس  بمناس
ة هو                )  أوربون –مرشين  (المنشأة في    ان مضمون صك الحماي ديين وآ د الهولن في ي

                                                 
وبي، ط                ) 2( ثم األي ري وهي رم دي ، المؤسسة   2ينظر أيريك موريز، مدخل إلى التاريخ العسكري، ترجمة أآ

ر،   ا ات والنش ة للدراس أة    ان غليرمج، و171، ص1979لعربي ي نش وش ف اء الجي هام أطب ان، أس
ة                       ة الدولي ر، الناشر اللجن ة للصليب األحم ة الدولي القانون الدولي اإلنساني، بحث منشور في المجل

 .234، ص1989آب،  –للصليب األحمر، جنيف، السنة الثانية، العدد الثامن، تموز 
ن  عياض . ينظر د ) 3( دولي اإلنساني، م     ب انون ال ة      عاشور، اإلسالم والق ة الدولي ة منشورة في المجل قال

 . وما بعدها5، ص1980للصليب األحمر، جنيف، عدد نيسان، 
ا مسرحها الرئيسي واستمر        ح، )1648–1618: ( حرب الثالثين عاماً  )∗( ة، آانت ألماني ة عام رب أوربي

 .698ينظر محمد شفيق غربال وآخرون، مصدر سابق، ص. 1648م صلح وستفاليا القتال حتى أبر
ة،    رياض الق . ، تعريب د1ينظر آل من آرثر نوسيوم، الوجيز في القانون الدولي، ط        ) 1( يسي، بيت الحكم

داد،  ا. ود. 196، ص2002بغ ي ص ا  عل دولي الع انون ال ف، الق و هي ارف، 11طم،دق أب أة المع منش
 .790، ص1975اإلسكندرية، 



  ذ ذ 

اء وم      ك وشملت هذه              روضع موظفي ومديري وأطب ة المل ضى المستشفى تحت حماي
ل               الحماية   ذا الصك أن آ رر في ه ات المستشفى، وق الجنود المرضى  والخدم وممتلك

ه خالف                          اب ألن ة العق ع تحت طائل رهم سوف يق ى من سبق ذآ من يقوم باالعتداء عل
 .)39( بالحمايةةاألوامر الصادر

 

 المصادر المكتوبـة: ثانيًا
ان   دولي اإلنس انون ال ن مصادر الق اني م ة المصدر الث د المصادر المكتوب  ،يتع

ديمًا ف ت تعن   إوق ي آان اني الت دولي اإلنس انون ال د الق الجرحى والمرضى ىن قواع  ب
ا                 د تناولته ال والشيوخ، آانت ق واألسرى وغيرهم من الفئات األخرى آالنساء واألطف
ار                           م من آث ة له ل الحماي نظم لقواعد تكف دوين م اك ت م يكن هن اتفاقيات ثنائية، حيث ل

اني من    ة عامة ومتعددة األطراف، إالالحروب يأخذ شكل اتفاقيات دولي   في النصف الث
ام    دًا ع ر وتحدي ع عش رن التاس ة دول  1864الق يالد أول اتفاقي اريخ م د ت ذي يع ة ي ال

ددة األطراف، وأتفق         ح رجلحماية ضحايا الحروب وبشكل خاص ال        ى والمرضى، متع
اني المق  دولي اإلنس انون ال اريخ والدة الق ل ت ا تمث ًا بأنه ي اتفننالحق ة،  ف ات دولي اقي

ال،           بيل المث ى س ا عل ذآر منه ة، ن ات الثنائي اك االتفاقي ت هن اريخ آان ك الت ل ذل وقب
دة ات المتح ين الوالي ودة ب ة المعق ة الثنائي ام  األميرآياالتفاقي ي ع يا ف  1785ة وروس

ر النساء                        اط فقط ألم وتين يجب أن ال تحت أن الق التي اشترطت أنه في حالة الحرب، ف
ب  ل يج ال ب ي   واألطف اء وزراع األراض ال للعلم اح المج نالو إفس حاب ص اع وأص

نس       اء الج رورية لبق ائفهم ض د وظ ذين تع رين ال خاص اآلخ ع األش انع، وجمي المص
، والسماح للتجار    مأعمالهفي  فساح المجال لهم باالستمرار     إالبشري ومنفعته، ويجب    

الهم والسماح للس                   ونهم وتصفيه أعم دة تسعة أشهر لجمع دي ة   بالبقاء لم فن التجاري
 .)40(بالمرور لتأمين حصول األفراد على احتياجاتهم

ة   نها لم تكن    فإولكن مع وجود هذه االتفاقيات الثنائية        ال      آافي ع األعم وحدها لمن
روب و      رة الح الل فت انية خ ة لإلنس ال المناهض ية واألفع ة  تثبتاالوحش ذه الحقيق  ه

رب ال ا ح ة ومثاله ارة األوربي ي الق ي دارت ف روب الت ين الح ت ب ي وقع كين الت س
 واستمرت   1810الفرنسيين واألسبان عند قيام القوات الفرنسية باحتالل اسبانيا عام           

ا، فمن            1814حتى عام    ، حيث أرتكب الطرفان الفرنسي واألسباني أفعال شنيعة خالله
ود الفرنسيين، وفي حاالت              ع للجن جانب األسبان آانوا يقومون بتقطيع األطراف األرب

انوا رى آ ق    ر يحأخ ى تعلي دمون عل انوا يق ا آ ر، آم بعض اآلخ اد ال ون نصف أجس ق
دماء في حال إذا       ةغراق أي  إالجثث، ومن جانب الفرنسيين آانت األوامر هي         ة بال  قري

ال والن       ين الرج ر، وب غير أو آبي ين ص ز ب دون تميي دة ب ة واح ا طلق ق منه اء سأنطل
 .واألطفال حيث الكل آانوا سيواجهون المصير نفسه

د                ومن ا  ر فق ا الجزائ اء احتالله لفضائح أيضًا ما ارتكبته القوات الفرنسية في أثن
هدتها    ي ش روب الت د الح ن أش ا م امي  وصفت بأنه ين ع ة ب ارة األفريقي –1842 الق

                                                 
 .237صحمر، العدد الثامن، مصدر سابق، ينظر المجلة الدولية للصليب األ) 2(

(1) See: Marco Sassoli, A Bouvier, and others, (How Doeslaw Protect in war) 
int committee of red cross, Grneva, 1999, P.  97 and P. 105. 
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  ر ر 

ى وضع    1849 ود إل ع الجه ي دف بب ف ت الس ي آان ة الت داث المعرآ ذه األح ت ه ، وتل
ي دا    ولفرينو الت ة س ي معرآ راف وه ددة األط ة متع ية  اتفاقي وات الفرنس ين الق رت ب

، فقد نتج عن شن   1859رى عام خواإليطالية من جهة والقوات النمساوية من جهة أ     
وع  ى وق ا إل ين الطرفين في شمال إيطالي ة ب ذه المعرآ ين ألف من ) 40000(ه أربع

ا   خالقتلى والجرحى، ترك     م دف               الجرحى الله ل أن بعضهم ت م ب تم عالجه هم ن دون أن ي
اء، م م أحي ان ا دفموه ري دون ير هن ك وبفضل الس داث   )∗(ع ذل ذه األح هد ه ذي ش ال

وطالب بتكوين جمعيات وطنية لرعاية المرضى والجرحى بغض النظر عن جنسيتهم           
ة     16 وبحضور وفود    1864أو عنصرهم أو دينهم إلى قيام الدول في عام           ة أوربي  دول

ى   ف األول ة جني ر (بوضع اتفاقي ليب األحم ة الص د تض )اتفاقي ت ق ًا ، وآان منت أحكام
دان أي ضحايا الحرب                   وا في المي ذين وقع لمعالجة ورعاية العسكريين من الجرحى ال

 .)41(البرية، مع وضع حكم بتحييد سيارات االسعاف والمستشفيات العسكرية
ة و        دولي،           إإال أن وضع هذه االتفاقي اريخ المجتمع ال ة في ت ن آانت خطوة مهم

دول    انون ال ية للق ة األساس ل الدعام ة     وتمث أمين الحماي ة لت ن آافي م تك اني ل ي اإلنس
د             نصوصها عشرة     ىلضحايا الحرب، والسبب ألنها آانت مختصرة للغاية حيث ال تتع

ى          ى الجرح رًا عل يقًا وقاص ان ض ي آ ا الشخص ا أن نظامه ة آم وص قانوني نص
ود مت     دول وبجه ع ال ا دف و م دهم وه كريين وح ة   ظالعس ة الدولي ل اللجن ن قب افرة م

ر  ليب األحم ة عدي   للص ات دولي ع اتفاقي ى وض ي    د إل ت ف ة آون ل مختلف ي مراح ة وف
 .مجموعها فرع القانون الدولي العام المسمى بالقانون الدولي اإلنساني

، 1929، 1907، 1906، 1899تميزت هذه االتفاقيات الموضوعة في التواريخ      
ن          1977، 1949 وعين م ت ن ي تثبي ت ف ا عمل ا أنه ائص، منه ن الخص د م ، بالعدي
ا  القو م قيه ال حيث ت اليب القت دء الحرب وطرق وأس ة ب د الخاصة بكيفي د، القواع اع

د     تحداث قواع ال واس ال القت روب وأعم م الح ت تحك ي آان ة الت د العرفي ين القواع تقن
جديدة فيها، والفئة الثانية من القواعد آانت تتولى تخصيص الحماية لضحايا الحروب          

رى، والح   ات أخ مل فئ ا لتش يع نظامه ع توس يع   م ي توس درج ف زت بالت ا تمي ة هن ماي
ات، في أن بعضًا                     زت هذه االتفاقي ا تمي نطاقها لفئات جديدة من اتفاقية إلى أخرى، آم

ات التي               نمنها آانت تتضمن شروطًا خاصة بالسريا         د في ظل االتفاقي ا بع  ألغيت فيم
ون لوضع قان) 1907 – 1899(عقبتها، ومن المميزات أيضًا أنها في المرحلة األولى   

عام يحكم الحروب آانت تتوجه إلى دمج القواعد الخاصة بتنظيم الحروب ووسائلها              
                                                 

ام             )∗( ايو     هنري دونان، مواطن سويسري، ولد في جنيف في الث ا /ن من م ام   1828ر  أي  1859، وفي ع
ه أن ي    در ل ود          ق ين جن ا ب دلعت  نيرانه ا، التي ان ة سولفرينو في إيطالي ة أحداث معرآ رى في النهاي

د             ة الجرحى         هال هنابليون الثالث الفرنسي وجيوش ماآسيمليان النمساوي، وق  بصورة خاصة رؤي
د، ف    ن منج تنجدون وال م م يس ة، وه ون دون عناي ذين يموت ه األ ال د هزت ك، وق اب ذل داث حي أعق
ذآار           ه أن   ) سولفرينو (وتملكته رغبة في تجنب تكرارها إلى تأليف آتاب أسماه ت نشأ في   توطلب في

ة                         ة القانوني ؤمن الحماي اقي مقدس ي دأ اتف ى مب دول عل آل بلد جمعية غوث تطوعية، وإن تصادق ال
ه      1901وفي عام   . للمستشفيات العسكرية وأفراد الخدمات الطبية     م وافت ل للسالم، ث  تسلم جائزة نوب

سبتمبر، تشرين  /المجلة الدولية للصليب األحمر، العدد الثامن عشر، أيلول  :  ينظر .1912المنية عام   
 .3، ص2001أآتوبر، / األول

وجيز   ثر نوسيوم،  رآ. ود. 147وريز، مصدر سابق، ص     مك  ي من اير  ينظر في ذآر هذه األحداث آالً     ) 1(  ال
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د،   اقي واح انون اتف ي ق ة لضحاياها ف أمين الحماي اره إوت ر مس ه تغي ذا التوج ال أن ه
ي  ات منفصلة   أخاصة ف ى وضع اتفاقي ة، إل ى والثاني المتين األول ربين الع اب الح عق

م              ا اتوالنـزاعلحماية ضحايا الحروب     ى أن ت ًا إل ذا االنفصال قائم لمسلحة، واستمر ه
اني ال         1977عام   ا قواعد الحرب         ل  وضع بروتوآوال جنيف األول والث ادا ودمج ذين ع

دة    ة واح ي نصوص اتفاقي حايا ف ة الض د حماي ائلها وقواع ذه  . ووس اس ه ى أس وعل
 .ا إليهاالمميزات لالتفاقيات العامة التي آونت القانون الدولي اإلنساني سيكون تطرقن

د             1899في عام     دعا قيصر روسية إلى مؤتمر دولي لتدوين أعراف الحرب، وق
م     ت أس ًال تح ؤتمر فع ذا الم د ه دولي األول (عق الم ال ؤتمر الس اي  ) م ة اله ي مدين ف

دا( ين ) هولن ار18ب ايو /  أي وز27وم و /  تم ن  1899يولي ون ع ره ممثل  26، وحض
 االتفاقية الثانية منها نظمت أحكام الحرب دولة، ونتج عن هذا المؤتمر ثالث اتفاقيات،   

ة، وبينت                 البرية عن طريق تقنين القواعد واألعراف الدولية المتبعة في الحرب البري
دء ال ة ب ذي  حآيفي تخدام الرصاص ال ة فحرمت اس ال المتبع ائل القت رب وطرق ووس

خانقة، ، ومنع استخدام الغازات ال)الرصاص دمدم( أو يتناثر في جسم اإلنسان    حسطتي
ن  م والف ادة والعل اآن، وهي المستشفيات ودور العب ا منعت من قصف بعض األم آم

 على ضحايا  1864واألعمال الخيرية، ثم نصت على تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام       
، واهتمت بوضع األسرى، وفرضت مجموعة           نالحرب البرية من الجرحى العسكريي     

تال   ة االح لطة دول اتق س ى ع ات عل ن الواجب رام  م ائالت، واحت رف الع ا ش ل منه
 .معتقداتهم الدينية، وممتلكاتهم

ة مع توسيع          آّيفت الثالثة وفي االتفاقية  ى الحرب البحري  هذه األحكام لتطبق عل
ي تك ة الت ى من العسكريين في الحرب فنطاق الحماي ة جنيف لتشمل الغرق ا اتفاقي له

نظم   وبذلك تميزت هذه االتفاقيات بالجمع بين ن      .)42(البحرية وعين من القواعد، قواعد ت
 .الحرب ووسائلها وقواعد تهتم بضحاياها

ام     1906وفي عام   ى لع ة جنيف األول  التي  1864 جرى ادخال تعديل على اتفاقي
ة لتشمل                ديل بتوسيع نطاق االتفاقي ذا التع آانت خاصة بضحايا الحرب البرية، تمثل ه

ام        الجرحى والمرضى من العسكريين في الحرب البرية فحل        ة جنيف لع  1906ت اتفاقي
 . مادة قانونية23محل اتفاقية جنيف األولى وتكونت من 

ؤتمر السالم األول ال ل م رًا ألن عم ام ذنظ اي ع ي اله د ف ن 1899ي انعق م يك  ل
ام  ي ع رى ف امًال، فج دة 1907آ ات المتح ن الوالي ادرة م اي وبمب ة اله ي مدين   ف

ين          حنة نفسها، و   ة عقد مؤتمر السالم الثاني في المدي      األميرآي د عن أربع ا يزي ضره م
ة ومشروعًا إلنشاء                 دولة من مختلف قارات العالم، وآانت حصيلته ثالث عشر اتفاقي
ة، حيث                   الحرب البري ة آانت خاصة ب ة الثالث محكمة دولية وتصريحًا واحدًا، واالتفاقي

ة الراب       ةتضمنت اتفاقية الهاي الثالث    ة خاصة     القواعد الخاصة ببدء الحرب، واالتفاقي ع
ا الئحة الهاي التي حددت القواعد                     ة، الحق به باحترام قوانين وأعراف الحرب البري
ة               ة جنيف المعدل الخاصة بالمحاربين وطرق وأساليب الحرب، فضًال عن تطبيق اتفاقي
                                                 

ر د) 1( روت،      . ينظ ر، بي ة للنش ة الجامعي ام، المؤسس دولي الع انون ال لح والق زاع المس اد، الن ال حم آم
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ام    ف لع ة جني ي اتفاقي دان،    1906وه ي المي كريين ف ى والمرضى العس ى الجرح  عل
ة األسرى، وب          ا، وفي       ووسعت من قواعد حماي ات سلطة االحتالل وحقوقه ينت واجب

ان           ي ثم لت ف ة وفص رب البري ي الح دين ف ات المحاي ت واجب ة بين ة الخامس االتفاقي
 .)43(اتفاقيات أخرى موضوع الحرب البحرية، وحل المنازعات بالوسائل السلمية

ى       ة        ) 1918 – 1914(وبقيام الحرب العالمية األول ة حي ا من أمثل تج عنه ا ن وم
را ى الج عها    عل ي وض دول ف اه ال ر اتج انية، تغي ر اإلنس ال غي نيعة واألعم ئم الش

انون   ين ق دمج ب ين ال ا، ب اول التخفيف من آثاره نظم الحروب وتح ي ت ات الت لالتفاقي
ام            اقيتي جنيف لع ا، بوضع اتف ا    1929جنيف والهاي، إلى الفصل بينهم م فيه  حيث ت

ات  ي اتفاقي ودة ف ت موج ي آان يع الت يم المواض ادة تنظ اي إع  1907 و 1899 اله
الخاصة باألسرى والجرحى والمرضى، فسميت أحداهما باتفاقية جنيف لتحسين حال             
ف      ة جني ة اتفاقي دان والثاني ي المي لحة ف وات المس راد الق ن أف ى والمرضى م الجرح
انون       ف وق انون جني ين ق التمييز ب ه ب دأ الفق ا ب ن هن رى، وم ة األس ة بمعامل المتعلق

ى            الهاي، الذي لم يكتسب     ة األول د أحداث الحرب العالمي زت  . )44( وضوحه إال بع وتمي
 لتحسين حال الجرحى والمرضى من العسكريين في الميدان بأنها عدت            1929اتفاقية  

ام  ة جنيف لع ة التفاقي دة معدل ا ألغت شرط 1906صيغة جدي ا أوًال أنه د فيه ، والجدي
ة( اري) المشارآة الجماعي ى س ة تبق ذه االتفاقي ي أن ه ا يعن ان م ى أن آ ول حت ة المفع

ى جانب      بعض المتحاربين ليسوا أطرافًا فيها، وثانيًا أقرت استخدام شارتين أخريين إل
ة     ي اتفاقي ا ف ر المنصوص عليه ليب األحم ارة الص ارتان ه1906ش ان الش ا م وهات

مس واأل  ر والش الل األحم ارة اله حي  سش الطيران الص ت ب ا اهتم رين آم د األحم
 .فيه، واهتمت أيضًا بموضوع قتلى الحربواإلسعاف الذي يساهم 

إلى وضع   الدول  لتدفع  ) 1945 – 1939(وجاءت أحداث الحرب العالمية الثانية      
 المسلحة في اتفاقيات خاصة      ات النـزاع اتفاقيات جديدة تنظم بشكل أآبر مسألة ضحايا      

ى بالضحايا فقط وهي اتفاقيات جنيف األربع، وتميزت بأنها نصت على أنها تنطبق عل             
ا حتى                     دة به دول المتعاق زام ال ى الت الحرب المعلنة وغير المعلنة، ومن جديد أآدت عل
ا وسعت           ا، آم ًا فيه زاع مسلح ليست طرف وأن آانت أحدى الدول األطراف معها في ن

ى ضحايا د قاصرة عل م تع ة للضحايا بحيث ل ة المقدم ا في الحماي ـزاعأحكامه  ات الن
ا شكل           ازـيا الن  ل ضحا  مالمسلحة الدولية بل باتت تش       ة، وهو م عات المسلحة الداخلي

ات                م العالق ذي يحك دي ال دولي التقلي انون ال ة في الق تجاوزًا للحدود التي آانت معروف
 .)45(بين الدول

ام اشتباك ليست              3/فجاء في م   ة قي  المشترآة التفاقيات جنيف األربع أنه في حال
ل طرف         له صفة دولية وفي أراضي أحد األطراف السامين المتعاق           ى آ ين عل دين، يتع

 :ة اآلتي أن يطبق، آحد أدنى االحكام النـزاعفي
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راد                  -أ يهم أف ة، بمن ف ال العدائي  األشخاص الذين ال يشترآون مباشرة في األعم
ال،        ن القت اجزون ع خاص الع الح، واألش وا الس ذين ألق لحة ال وات المس الق

 . تمييزنيعاملون في جميع األحوال معاملة إنسانية دو
 -:ا الغرض، تحظر األفعال اآلتية في جميع األوقات واألماآنولهذ

كاله  -1 ع أش ل لجمي ة، وبخاصة القت اة والسالمة البدني ى الحي داء عل  االعت
 .والتشويه، والمعاملة القاسية والتعذيب

 . أخذ الرهائن-2
ة     -3 ة المهين ص المعامل ى األخ ية وعل ة الشخص ى الكرام داء عل  االعت

 .والحاطة بالكرامة
ام محكمة               -4  إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاآمة سابقة أم

مشكلة تشكيًال قانونيًا، وتكفل جميع الضمانات الالزمة في نظر الشعوب 
 .المتمدنة

 . يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم-ب
زة آاللج        ر متحي ة للصليب األحمر أن تعرض          ن ويجوز لهيئة إنسانية غي ة الدولي

 . النـزاعأطراف   ى خدماتها عل
ذ                  النـزاع وعلى أطراف  ى تنفي ات خاصة عل  أن تعمل فوق ذلك عن طريق اتفاقي

 .)46(آل األحكام األخرى من هذه االتفاقيات
ام           ا مع     1949ومن جانب آخر تضمنت اتفاقيات جنيف لع ين عالقته  نصوصًا تب

د   1907 و 1899 واتفاقيات الهاي    1929 و 1906 و 1864فاقيات جنيف ألعوام    ات ، فق
حايا  ة بض ى الخاص ف األول ة جني ي اتفاقي ـزاعورد ف ن ات الن ة م لحة الدولي  المس

ا           الجرحى ين أطرافه ات القائمة ب  والمرضى من العسكريين، لتؤآد على أنها في العالق
ام           ى لع ة جنيف      1864المتعاقدة تحل محل اتفاقية جنيف األول ة   1906 واتفاقي  واتفاقي

ام  ف لع ة بتح1929جني ال ال المتعلق ين ح ي جرحس كريين ف ى العس ى والمرض
 .)47(الميدان

ام         ة لع ة الثاني ة من الجرحى             1949أما االتفاقي  الخاصة بضحايا الحرب البحري
ات        تحل  ( :والمرضى والغرقى فقد نصت على ذات الحكم بأنها        ة في العالق ذه االتفاقي ه

 تشرين   18ة في    بين األطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية الهاي العاشرة المؤرخ          
وبر / األول ام     1907أآت ف لع ة جني ادئ اتفاقي ق مب أن تطبي رب  1906 بش ى الح  عل

 .)48()البحرية
                                                 

ام     3/م) 1( ع لع ف األرب ات جني ترآة التفاقي اني،     149 المش دولي اإلنس انون ال ات الق وعة اتفاقي ، موس
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ا           1949وفي اتفاقية جنيف الثالثة عام        الخاصة بأسرى الحرب، ورد النص فيه
 واتفاقية الهاي لعام    1899على أن أحكام هذه االتفاقية تكمل أحكام اتفاقية الهاي لعام           

ة     وذلك   1907 بالنسبة إلى الدول المتعاقدة التي ارتبطت بقواعد وعادات الحرب البري
 .)49(1907 واتفاقية 1899بموجب اتفاقية 

ف  ات جني ن اتفاقي ة م ة الرابع ي االتفاقي رًا ف ة 1949وورد أخي  أو المخصص
ام     اي لع ات اله ام اتفاقي ل أحك ا تكم دنيين، بأنه كان الم ة الس ات 1899لحماي  واتفاقي

ة التي أشارت لموض             1907 الهاي لعام  الحرب البري ع و وخاصة االتفاقيات المتعلقة ب
ة              يم الدول ة في إقل ة المحتل ى سلطات الدول اء النص عل ك في أثن المدنيين عرضًا وذل

 .)50(المحتل
ة           ة الدولي دول واللجن ود ال تمرت جه د اس تمر، فق م يس ال ل ذا االنفص إال أن ه

انون ا            ر في تطوير قواعد الق رز          للصليب األحم اقي وب دولي اإلنساني بمصدره االتف ل
ي في المؤتمر الدبلوماسي ا           د في جنيف في األعوام             ذلك بشكل فعل ذي عق –1974ل

تج عن 1977 ام ه، ن ولي جنيف لع ؤتمر وضع بروتوآ ق 1977ذا الم ، أحدهما يتعل
ة وبوضع هذين           ـبالنزاعات المسلحة الدولية واآلخر بالن      ر الدولي زاعات المسلحة غي

ات     البروتوآ د اتفاقي اي وقواع ات اله د اتفاقي ين قواع د ب ن جدي اء م اد االلتق ولين ع
دة    ة واح وص اتفاقي ي نص ف ف اص  )51(جني ول األول الخ ع البروتوآ ة بوض  وخاص

ات التحر      ا حرآ ي تقوده ة الت لحة الدولي ات المس ل   يبالمنازع د المحت ة ض ر الوطني
ا ب  ع محاربيه ة العنصرية وتمت ي، واألنظم تعمار األجنب رب، واالس وصف أسرى الح

ادة  ا هو عسكري، مع زي دني وم ا هو م ين م التمييز ب وإضافة النصوص الخاصة ب
ع والبروتوآول األول                 ات جنيف األرب دمها اتفاقي الفئات المستفيدة من الحماية التي تق
افية خاصة    ية، ونصوص إض ديمي الجنس ين، وع ن الصحفيين، والالجئ ل م وهي آ

 .)52(باألطفال والنساء
ى جا ي وإل ات الت ذه االتفاقي ب ه ان وم عليه د يق اني، يوج دولي اإلنس انون ال  الق

اقي               ا      لالعديد من االتفاقيات الدولية التي تعد جزءًا من المصدر االتف انون، منه ذا الق ه
ات الثقافي ة الممتلك ة الهاي لحماي ةةاتفاقي ـزاع في حال ام ات الن ، 1954 المسلحة لع
ام       واتفاقية حظر وتطوير وإنتاج وتخزين      األسلحة البكترولوجية والسامة وتدميرها ع

بب        1972 أنها أن تس ن ش ي م ة الت لحة التقليدي ض األس د بع ر وتقيي ة حظ ، واتفاقي
ام      وائية لع ار عش يمة أو آث ابات جس ام  ، 1980إص ة  ع ر  1993واتفاقي أن حظ  بش

ول عام          دميرها، وبروتوآ ة وت  بشأن  1995تطوير وإنتاج وتخزين األسلحة الكيمياوي
، والبروتوآول الخاص بشأن    1980لحة الليزر التي تصيب بالعمى الملحق باتفاقية        أس

ة المع       ام  والشرك الخداعي اني الملحق    دحظر وتقييد واستخدام األلغ ول الث ل للبروتوآ
ام  . 1996، تم وضعه في عام    1980باتفاقية   اوا لع ة بحظر   1997واتفاقية أوت  المتعلق
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ل   اج أو نق زين أو إنت تخدام وتخ ا   اس ام روم دميرها، ونظ راد وت ادة لألف ام المض األلغ
ام  ة لع ة الدولي ة الجنائي ي للمحكم رب1998األساس ي الح ة مجرم .  لمحاآم

د في جنيف في           1949والبروتوآول الثالث اإلضافي التفاقيات جنيف لعام         8 الذي عق
ة        2005ديسمبر   / آانون األول    راء  ةالكريستال ( الستخدام الشارة الثالث ة  إل)  الحم زال

 .)53(المدلول السياسي والديني عن شارتي الصليب األحمر والهالل األحمر الدوليين
 

 يـرع الثانـالف
 )ةـالمكمل(ة ـادر الثانويـالمص

 :تعد هذه المصادر مكملة للمصادر األصلية التي أوردناها سابقًا ومنها
 أنظمة وتعليمات الجيوش في الحرب: أوًال

ا هي باألس ة إن أعراف الحرب م ي األنظم اس إال القاسم المشترك الموجود ف
وع الوصايا               والتعليمات التي تعطيها الحكومات لجيوشها في الحرب، ولعل من هذا الن
ل خوض                   ودهم قب ى مسامع جن التي آان يفوه بها الخلفاء وقادة الفتوح المسلمون عل

ا و ة، وأهمه ر الصديق فية الخليصالمعرآ و بك اτة أب ول فيه ي يق وا وال ال : ( الت تغل
 رقوا نخًال وال تحرقــواتعصوا وال تجبنوا وال تهدموا بيعة وال تخ

أثيرًا في قواعد الحرب                    .)54 (. زرعًا ا في العصر الحاضر ت رة وأهمه وهناك أمثلة آثي
ر  ة ليب ي مدون ام . )∗(ه ة 1864ع رب األهلي ان الح  )55()1865–1861(ة  األميرآي أب

ًا حي     ًا داخلي ر قانون ات ليب د تعليم لحة    ويع وات المس ى الق اب إل ه بالخط ه موج  ث أن
ل  األميرآي ا المقات زم به ي يلت ات الت ات والواجب دد االلتزام ية ويح ت  األميرآ ي وق  ف
ة        من  وعلى الرغم   .الحرب د ة و  اآلتي  ذلك فأنه قد أثر في معظم القوانين الوطني  أآمل   يع

ّد مرتكزاً   ا ع ت، آم ك الوق ى ذل انون الحرب حت ي ق ر ف وب ظه ل مكت ى ًاأساسعم  عل
ة                  ة المعني ات الدولي ل المعاهدات واالتفاقي ى آ المستوى العالمي، حيث ألقى بظالله عل

 .)56(بإدارة الحرب

                                                 
ة،                 )  2( ة الدولي دة الحرآ ة ووح ة للحماي اي، شارة ثالث دد      ) تم . ب(ينظر السكندر ه ة اإلنساني، الع مجل

 .4، ص2006/  األحمر، القاهرة، ربيع، اللجنة الدولية للصليب35
 .10عياض بن عاشور، مصدر سابق، ص . د. ينظر) 1(
ر، أم )∗( يس ليب ا         ي فرانس ة آولومبي ي جامع دولي ف انون ال درس الق ل، م اني األص ية، إلم ي الجنس رآ

ةياألم رئيس األم  . رآي ن ال ف م ى تكلي اء عل نة  يبن ولن س ام لنك ي أبراه د  1862رآ داده بع ام بأع  ق
باط األ   ن الض ة م ع مجموع ه م ه وتنقيح ر د. رآيينيممراجعت انون  إ. ينظ ادئ الق دي، مب ان هن حس

 .288، ص 1984، دار الجليل للطباعة والنشر، دمشق، 1الدولي العام في السلم والحرب، ط
(2() See: M. Cherif Bassioni, The Holocaust in international criminal Law 

(Western international Law). Journal, 9. 1979, P. 25. 
(3) See: Adam Robert and Richard Guelf, Documents on the Laws (London, 

Oxford 1982, P. 7). 
ة أخرى                )1856-1853:(حرب القرم (**) را وفرنسا من ناحي ا وانكلت ة وترآي .   قامت بين روسيا من ناحي

           



  ط ط 

 التصريحات الدوليـة: ثانيًا
ا أو                 ة م ى لسان رئيس حكومة دول أتي عل هي نوع من األقوال الرسمية التي ت

د    وزير خارجيتها بقصد اإلعالن عن رأيها الرسمي حيال موضوع من المو             اضيع، وق
ي، بخصوص    ؤتمر دول د م ده، يع ل بل ل يمث ن المسؤولين، آ ة م يصدر عن مجموع

وع األول         .قضية من ا لقضايا مما يفيد اإلجماع عليها        ة من الن ومن التصريحات الدولي
ل من فرنسا وبريطانيا  آالتي يصح أن تعد مصدرًا من مصادر قانون الحرب ما أعلنته            

تتقيد جي  د س ة عن القواع ر عن جمل ي حرب الق ا ف ها به ام (**)موش ا 1854 ع ، وم
ة                 1877ته روسيا عام    نأعل ادئ مشروع اتفاقي ا بمب ا ضد ترآي  أنها ستلتزم في حربه

 .1874بروآسل لعام 
اني             وع الث ة من الن ذي صدر عن      ) تصريح موسكو   (ومن التصريحات الدولي ال

ا    وفيتي بت اد الس ا واالتح دة وبريطاني ات المتح ة الوالي رين 30ريخ وزراء خارجي  تش
 وأعضاء  ط، وينص على وجوب معاقبة مجرمي الحرب من ضبا        1943أآتوبر  / األول

 .الحزب النازي، وذلك في نفس األمكنة التي ارتكبوا فيها جرائمهم
 

  المحاآم العسكرية الدولية والداخليةأحكام: ًالثـثا
ادات ه  ذه االجته ود به تنتاجه  يإن المقص ن اس ي يمك ة الت د العام ن  القواع ا م

 .قرارات المحاآم العسكرية الدولية والداخلية فيما يتعلق بقانون الحرب
انون الح          وأهم المحاآم العسكرية الدولية التي س      اء ق ا في أغن رب اهمت قراراته

م      ة باس ة المعروف كرية الدولي ة العس ويره المحكم ور (وتط ة ن ي . )∗()رغمبمحكم الت
ه محكمة        1945 أغسطس/  آب 8أنشأت بموجب اتفاق لندن بتاريخ       ، وأهم ما جاءت ب

د أن الحرب التي شنتها             مبنور ذي يؤآ ا ال رغ من قواعد تتعلق بقواعد الحرب، قراره
ا  ط    1939ألماني ول الخ ى ط اآس عل ة تع ًا عدواني ت حرب ا آان د جيرانه تصريح ( ض
ان ام ) بري د   1928لع ذا تع رب ل وء للح ع اللج ذي يمن الم ( ال د الس ة ض د ) جريم ويع

 .من الدرجة األولى) مجرمي حرب(القائمون بها 
انون       وير ق اء وتط ي أغن ًا ف اهم أيض ا تس ة فأنه كرية الوطني اآم العس ا المح أم
ة                  ة العسكرية األميرآي ك المحكم ى ذل ال عل الحرب آمصدر مكمل من مصادره، والمث
الخاصة التي أصدرت عدة قرارات مهمة جدًا في مضمار قانون الحرب، وعلى رأسها      

دأ            القضية المعروف  ة باسم قضية الرهائن التي قررت عدم مشروعية االحتماء وراء مب
ا                     انون يجب احترامه ذا الق دولي، وأن قواعد ه انون ال ة الق ة لمخالف الضرورة الحربي

 .)57(حتى لو أدى ذلك إلى خسارة معرآة أو حتى إلى خسارة الحرب بكاملها

                                                                                                                                               
ر رون .أ.ينظ ال وآخ فيق غرب د ش ر,محم ة الميس وعة العربي ابق ,الموس در س .                     702ص,مص

                    
 . من هذه االطروحة223جاء تعريف هذا المحكمة في ص )∗(

(1) See:- United states v./ wil hebn list et al, in: Majorie white man: (Digest of 
international Law) volume 10, washing ton, 1968, P. 543. 
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 مقررات الهيئات الدولية وتوصياتها :رابعًا
ا، مصادر مساعدة        تعد قرارات م   ا وهيئاته نظمة األمم المتحدة بمختلف أجهزته

ذا فهي تع  ام، ل دولي بشكل ع انون ال انون دللق اعدة لق ت نفسه مصادر مس ي الوق  ف
 .الحرب والقانون الدولي اإلنساني فيما يتعلق بهما أيضًا

فمقررات الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة، وقرارات مجلس األمن، ومقررات 
ل  وت ة مث ان المختص يات اللج رائم    : وص ة بج ة الخاص دولي، واللجن انون ال ة الق لجن

فكل هذه   . الحرب، ولجنة تعريف العدوان، ولجنة حقوق اإلنسان، ولجنة مرآز المرأة 
انون الح         مصادر مساعدة للق   تعد الي لق دولي، وبالت ه       انون ال ة ب ا عالق ان له . رب إذا آ

م         رار رق م المتحدة              الص  2253المثال على ذلك الق ة األم ة العامة لهيئ ادر عن الجمعي
ة من قواعد االحتالل الحربي                 1967يوليو  /  تموز 14بتاريخ   رر قاعدة مهم ذي يق  ال

ن أن ضم إسرائيل للقدس الغ ويطلب                    وهو عدم جواز ضم األراضي بالقوة، حيث يعل
وراً              (من إسرائيل أن     ع ف  عن  تلغي جميع اإلجراءات التي سبق أن اتخذتها، وأن تمتن

 .)58 ()القيام بأي عمل من شأنه أن يعدل وضع القدس القانوني
ي صدرت عن مختلف أجه  ررات وتوصيات الت ن مق ات م اك المئ م زوهن ة األم

 .المتحدة بهذا الخصوص
 

 :آراء الفـقـهـاء: خامسا
ذا فكتب         إن القانون الدولي اإلنساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام، ول

انون اء الق انون    فقه وير الق ي تط آخر ف كل أو ب د بش اتهم تفي م ونظري دولي وآرائه  ال
 .الدولي اإلنساني واغناءه أيضًا

ل         ة مث ر النهض ي عص دولي ف انون ال اء الق ل فقه ا  (إن أوائ واريز، فيتوري س
د، )روسيوسغو ك   يع ى ذل انون الحرب حت ي ق وا ف ا آتب م م ه أه ت نفس ي الوق ون ف

 .)59(الوقت أيضًا
دولي المتخصصين في            أما في العصور ا      لحديثة فنجد عددًا من فقهاء القانون ال

دوين قواعد الحرب، وأهمهم                 روا في تكوين وت بلونتشلي  : قانون الحرب، وهؤالء أث
ن أم  ر م ا، فرانسيس ليب ي ألماني ي   يف وتي ف ا، وانزيل ي بريطاني وتر باخت ف ا، ول رآ

ا رهم.. إيطالي أثير ال    ،وغي ا ت ان له ًا آ ؤالء جميع ات ه ي   وآتاب ر ف د  إينك اء قواع غن
 .الحرب وتطويرها نحو األفضل

 

                                                 
 .84ي، مصدر سابق، ص أحسان هند. ينظر، د) 1(
ام الشيباني، دار النهضة                     . ينظر د ) 2( د األم ة عن ات الدولي دولي والعالق انون ال أحمد أبو الوفا، أصول الق

 .2، ص 1988العربية، القاهرة، 
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 المطلب الثاني
 الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدولي اإلنساني

ا آانت الحرب                     ذلك ولم انون الحرب، ل يعد القانون الدولي اإلنساني جزءًا من ق
أن قواعد الحرب                      ة، ف دة للمعرآ ا مجن ل طاقاته  تهدد وجود الدول ذاتها، حين تكون آ

دم اال           ا بع ر من غيره أن الح             تكون مهددة أآث ك ف ى جانب ذل ا، وإل زام به ل   لت رب تعرق
 .توقيع العقوبات على أولئك الذين ينتهكون تلك القواعد

ه،    يالقانون الدولي اإلنسان   قانون يتعلق بالدولة، والدول هي التي تبرمه وتطبق
ه                 إولذلك ف  يس إال حصيلة مصالح أطراف في دولي ل انون ال دول  (ن الق ر أن   ) أي ال غي

رأي              األشخاص الذين يملكون السلطة في داخل الدولة، يستطيعون غالبًا تحت ضغط ال
 .العام، أن يمارسوا نفوذًا ايجابيًا في صياغة القانون وتطبيقه

ا                 ا طبيعته ان لكل منه إال أن الطبيعة القانونية لالتفاقيات األساسية قد اختلفت فك
 .)60(الحربالمستقلة التي نظمت إجراءات 

ة المثبت : أوًال د العرفي ة للقواع ة القانوني ام  الطبيع اي لع ات اله ي اتفاقي  1899ة ف
 :جازها على النحو اآلتيي ويمكن إ1907و

ذي نشأت في رح                   دي ال دولي التقلي انون ال اهيم الق ة بمف ذه االتفاقي ه،  تأثرت ه اب
دولي          حيث آانت النظرية اإلرادية      انون ال ى قواعد الق ات       التي تنظر إل ا عالق ى أنه  عل

دول       ين ال ة ب ين               نتيجة وبال. تعاقدية تبادلي ة وب ة قواعد دولي ة بمثاب  آانت هذه االتفاقي
 .الدول فقط

ذي            يويظهر الطابع التعاقدي التبادل    ي وال  لهذه االتفاقية في شرط االشتراك الكل
ام اال                  إن أحك ة ف ة  يقضي بأنه ما لم تكن آل األطراف المتحاربة أطرافًا في االتفاقي تفاقي

ة،       ال تطبق على العال    ة         قات بين آل األطراف المتحارب ين األطراف المتحارب أي حتى ب
ون   ى ال يك ك حت ة، وذل ت باالتفاقي ي ألتزم زان  لالت ى مي ر عل ة أي أث زام باالتفاقي اللت

 .القوى بين األطراف المتحاربة
ة أو  االلتجاء إلى اإلجراءات  ا في جواز آما يظهر الطابع التبادلي، أيضًا   النتقامي

ة                 ل أحد األطراف المتحارب القصاص أثناء القتال آجزاء النتهاك أحكام االتفاقية من قب
ة أو                       ام االتفاقي دورها أحك اذ هذه اإلجراءات التي تنتهك ب ز للطرف اآلخر اتخ ما يجي

 .غيرها من أحكام القانون الدولي اإلنساني
 1949 لعام الطبيعة القانونية التفاقيات جنيف األربع: ثانيًا

ام      ع لع ف األرب ات جني ل اتفاقي دولي     1949تمث انون ال ي الق ذريًا ف وًال ج ، تح
ت من أهوالها البشرية مرتين في النصف ناإلنساني، فعلى أثر الحرب العالمية التي عا     

ة الحر م المتحدة، وبداي ة لألم ة العالمي رن العشرين، وإنشاء المنظم ة آاألول من الق

                                                 
دولي            1949جورج أبا صعب، اتفاقيات جنيف      . د. ينظر، أ ) 1( انون ال د، دراسات في الق ، بين األمس والغ

 .352، ص 1999ستقبل العربي، القاهرة، اإلنساني، دار الم
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ة حقوق ا ة لحماي ي الدولي ة، ساهمت ف اهيم حديث ات بمف ذه االتفاقي إلنسان، جاءت ه
زه عن    ط ت ه خصائص تمي دولي اإلنساني، أسبغت علي انون ال م في الق وير جانب مه

 :غيره من فروع القانون الدولي العام، وذلك من عدة جوانب رئيسة أهمها
 :الطابع التبادلي وعدم جواز االنتقام، أو المعاملة بالمثل -أ

دين   (اعدة  إذا آانت ق   اق    اهي أس   ) العقد شريعة المتعاق ل اتف وهي التي    . )61(س آ
دة                     زم بالمعاه ال يمكن أن يلت دولي ف انون ال استند إليها أنصار المذهب اإلرادي في الق
رون              الدولية إال أطرافها، وذلك آقاعدة عامة، أما أنصار المذهب الموضوعي، فأنهم ي

ة،           عكس ذلك وهو امكانية انصراف آثار المعاهدة        إلى غير األطراف، في حاالت معين
 . التي يأتي في مقدمتها تلك المعاهدات المعروفة بالمعاهدات الشارعة

ام  ات جنيف لع ة، 1949واتفاقي دات الدولي ة من المعاه ذه الطائف درج في ه ، تن
ا، فتنطبق     فهي من االتفاقيات أو المعاهدات الشارعة، التي تتجاوز اإلطار التعاقدي له

 .األطراف المتفقة عليهاعلى غير 
ام             ع لع ات جنيف األرب ين اتفاقي ة المشترآة ب ادة الثاني ك الم  1949وقد أآدت ذل

ى     م تكن احدى دول       : (التي تنص عل ـزاع  وإذا ل أن دول         الن ة، ف ًا في هذه االتفاقي   طرف
ة                 ) األطراف (النـزاع ا المتبادل ا في عالقاته ة فيه ك ملتزم ا تبقى مع ذل ا    . فيه ا أنه آم
زم  ة    تلت ام االتفاقي رة أحك ذه األخي ت ه ذآورة إذا قبل ة الم ة إزاء الدول باالتفاقي
 .)∗()وطبقتها

ام     ع لع ف األرب ات حني ريم اتفاقي ي تح َا، ف ادلي، أيض ابع التب ر رفض الط ويظه
ى 1949 ة بمقتض وال المحمي خاص واألم د األش ة ض راءات انتقامي ة إج اذ أي ، اتخ

ات من         ) 33–13–47–46(تفاقيات في المواد المشترآة،     اال أي حتى آرد فعل النتهاآ
 .الجانب اآلخر

ادة   نص الم ام    ) 46(فت ف لع ة جني ن اتفاقي ه 1949م ى أن دابير  : ( عل ر ت تحظ
ة، أو     ذه االتفاقي يهم ه ذين تحم وظفين ال ى أو المرضى أو الم ن الجرح االقتصاص م

 .)62()المباني أو المهمات التي تحميها
ًا،  ادلي أيض ابع التب تند رفض الط رط  ويس ات لش ذه االتفاقي دم خضوع ه ي ع  ف

ل ة بالمث ن    . المعامل رف م ذ ط دم تنفي ة، أن ع دة عام ه، آقاع لم ب ن المس ان م وإذا آ
ه، أو                         ل الطرف اآلخر من التزامات ى تحل ة إل ؤدي في النهاي د ي األطراف لمعاهدة ما ق
ات جنيف، حيث تظل سارية في                         ى اتفاقي ك ال ينطبق عل أن ذل يبرر إلغاء المعاهدة، ف

                                                 
(1) See: castanos: Les rapports de la volonte dansles traites, lois and les 

traites contracts, Melanges seferiades, I, Athene 1961, P. 351. 
ة المصرية    عز الدين فوده، الدور التشريعي للمعاهدات في القانون الدولي، الم         . د. وآذلك ينظر، أ   جل

 .7، ص 1971، القاهرة، 27للقانون الدولي، المجلد رقم 
ام                )∗( اقيتي ع رة في اتف الجرحى والمرضى والغرقى في           1929 ورد مثل هذا النص ألول م  الخاصتين ب

 .1949تد هنا إلى اتفاقيات جنيف األربع لعام مالحرب البحرية وبأسرى الحرب، ولكنه ا
 .1ج/46م ) 1(



  ف ف 

ل ة بالمث ع الظروف وال تخضع لشرط المعامل أن . جمي ل ب يس من المنطقي أن يقب فل
تلهم، ألن خصمه ارتكب                       ثًال أو ق ة األسرى م ى إساءة معامل أ إل الطرف المحارب يلج

 .)63(مثل هذه الجرائم
ك       )اإلنسانية(ويستند ذلك إلى مبدأ       الذي يقوم عليه القانون الدولي اإلنساني، ذل

ت ا  ه إذا آان أن      ألن ا، ف الح أطرافه ى مص ة عل ى المحافظ دف إل ة ته ات الدولي التفاقي
، ألنه يهدف إلى المحافظة على مصالح       1949الوضع مختلف في اتفاقيات جنيف لعام       

الم ضمانات هي                البشرية، من خالل مجموعة من القواعد الموضوعية، التي تعلن للع
 .من حق آل إنسان

انون المعاه   ا لق ة فين دت اتفاقي د أآ ام وق ادلي  ، 1969دات لع ابع التب رفض الط
 المعاملة بالمثل في اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني بصفة عامة فنصت في                 طوشر

 :)64(على ما يلي) 60(المادة 
ا يعطي  ( د أطرافه ب أح ن جان ددة األطراف م دة متع يم لمعاه اك جس إن أي انته

ًا أو جزئ ة آلي ذ االتفاقي ق تنفي يمًا أي لألطراف األخرى حق تعلي ًا جس د انتهاآ ًا، ويع ي
ى أن  ). راض متعددةغ أساسًا بالنسبة أل   يعد ألي حكم    خرٍق وتنص ذات المادة أيضًا عل

رد التي تتضمنها المعاهدات                      ة الف ة بحماي ام المتعلق ى األحك هذه القاعدة ال تنطبق عل
ال االنتقام               وع من األعم ة ضد    ذات الطابع اإلنساني، السيما االحكام التي تحظر أي ن ي

 ).الذين تحميهم االتفاقياتاألفراد 
 : أخرى غير الدولأشخاصمخاطبة  -ب

ام         ات جنيف لع ة التي آانت             1949تتميز اتفاقي اهيم التقليدي ا تجاوزت المف  بأنه
دول                 عليها  تستند   ر ال ات أخرى غي ا مباشرة لكيان ك لمخاطبته ة، وذل االتفاقيات الدولي

ر الحكوم   ات غي راد، والمنظم ال، األف ة مث ليب األ(ي رالص ر و–حم الل األحم ، )اله
راد        ذلك أف يرها، وآ ر مص ي تقري ا ف ى حقه ى الحصول عل عى إل ي تس عوب الت والش
يلهم                  نحهم الحقوق وتحم ات بم ة، فقامت هذه االتفاقي المقاومة المسلحة بشروط معين

ذ                    ب د أآدت ه ا، وق ابعين له دول الت دًا عن ال ى   اااللتزامات، بصورة مباشرة وبعي  المعن
 : على النحو اآلتي1949المشترآة بين اتفاقيات جنيف األربع لعام ) 7(ادة الم

ال يجوز للجرحى والمرضى، وآذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية، التنازل في    (
ة                   ذه االتفاقي م بمقتضى ه أي حال من األحوال جزئيًا أو آلية عن الحقوق الممنوحة له

 .)65 ()يها في المادة السابقة، أن وجدتأو بمقتضى االتفاقيات الخاصة المشار إل

                                                 
ام، دراسة                 . د. أ. ينظر )2( دولي الع انون ال سعيد سالم جويلي، الجوانب القانونية للتدابير المضادة في الق

دول،      ين ال ا ب ات فيم ي العالق ًا ف رع دولي ر المش ل غي ى الفع ة عل ة المترتب ائج االجرائي ة للنت تحليلي
دد السادس،          ام  منشورة بالمجلة القانونية االقتصادية، لكلية الحقوق جامعة الزقازيق، الع ، 1994لع

 .وينظر.  وما بعدها138ص 
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  ق ق 

 .1949الطبيعة اآلمرة التفاقيات جنيف لعام  -جـ
 :تصنف النظم القانونية الداخلية القواعد القانونية في نوعين هما

رة          ةالقاعد ا، والقواعد اآلم ا يخالفه ى م  المكملة التي يجوز لألطراف االتفاق عل
ـ         و. التي ال يجوز االتفاق على ما يخالفها       رة ب يطلق القانون الداخلي على القواعد اآلم

 .)66 ()قواعد النظام العام(
ى      داخلي إل انون ال ي الق ام ف ام الع د النظ رة أو قواع د اآلم رة القواع تند فك وتس
انوني          ضرورة حماية المفاهيم والقيم األساسية السائدة في المجتمع وحماية النظام الق

اك    ون هن ه ال يتصور أن يك ك أن ه، ذل ه   ذات ه أشخاص زم في انوني دون أن يلت ام ق نظ
 .بالمحافظة عليه أو أن يكون لهم حرية التعاقد بصورة مطلقة بدون أية قيود

رة          ام   (ويمكن القول بصفة خاصة إن فك ام الع ل         ) النظ ة في آ اهيم الثابت من المف
ه ال يت  ل إن ة، ب ة الداخلي نظم القانوني اص ال ور منه انوني متط ام ق و نظ . ور أن يخل

ا دولي        والق ه ال نف الفق ث يص ًا، حي يم أيض ذا التقس ل ه رف مث ام يع دولي الع نون ال
 -:القواعد الدولية إلى قسمين رئيسين هما

دأ         : القواعد الرضائية  د    (وهي القواعد التي تفسر قوتها االلزامية بمب زم عب الملت
ذلك أنها تترك لشخص القانون الدولي حرية تحديد نطاق ممارسته لسيادته               ) التزامه

ات     ديلها باتفاقي ن تع د يمك ذه القواع ة وه ة دولي رى، أو منظم يادة أخ ه بس ي عالقت ف
 .مخالفة

 .هي التي ال يجوز االتفاق على ما يخالفها: والقواعد اآلمرة
ة                   درج في طائف دولي اإلنساني، تن انون ال ويؤآد الفقه الدولي على أن قواعد الق

ا يخ             ى م اق عل ا القواعد اآلمرة التي ال يجوز االتف ه صراحة         . الفه ا نصت علي ذا م وه
ادة  ام ) 60(الم دات لع انون المعاه ا لق ة فين ة . 1969من اتفاقي رت إمكاني د أن ذآ فبع

ة إخالل أحد                 التحلل من االلتزامات التي تتضمنها المعاهدات متعددة األطراف، في حال
ك النصوص المتعلق                ة األطراف بمخالفة هذه االلتزامات، نصت على أن يستثنى من ذل

 .لحماية الشخصية اإلنسانية في القانون الدولي اإلنساني
رة تختلف عن القواعد                ا اآلم فالقواعد الواردة في اتفاقيات جنيف لسبب طبيعته

دولي اإلنساني ال يخضع            . األخرى في القانون الدولي    انون ال ويعني ذلك أن تطبيق الق
انطألي شر ة ؛ آ ق االتفاقي ق تطبي ة أن تعل ال يجوز للدول ام الطرف اآلخر  ف ى قي عل

كر       ية أو عس ة سياس روف معين وافر ظ ال أو ت بعض األعم وص   يب ن نص دة ع ة بعي
 .االتفاقيات

                                                 
ر أ) 2( ي، الوس. د. ينظ د طلعت الغنيم انون السالم، منمحم ي ق كندرية، يط ف ارف اإلس أة المع ، 1980ش
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  ك ك 

 :الطابع المطلق لقواعد الحماية -د
ام   ات جنيف لع ي اتفاقي واردة ف ة ال ق لقواعد الحماي ابع المطل ر الط  1949يظه

حيث تنص المادة   ). 8،  7،  7،  7(وآذلك  ) 7،  6،  6،  6(وذلك بقراءة المواد المشترآة     
أتي         ) 6( ا ي ى م ات الخاصة المنصوص          : (من اتفاقية جنيف األول ى االتفاقي عالوة عل

واد   ي الم راحة ف ا ص راف 52، 37، 36، 31، 28، 23، 15، 10عنه وز لألط ، يج
 من المسائل ترى تسويتها     هلأالسامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقيات خاصة بشأن أية مس        

ر أي اتفاق خاص تأثيرًا ضارًا على وضع الجرحى والمرضى،             بكيفية خاصة، وال يؤث   
ة، أو    ذه االتفاقي ه ه ا حددت ة آم ة والديني دمات الطبي راد الخ دأو وضع أف وق يع  الحق

 .)67(الممنوحة لهم بمقتضاها
اع ال تويس( ذه      ح رجمر انتف ة به ة والديني دمات الطبي راد الخ ى وأف ى والمرض

ة سارية         ام صريحة تقضي              االتفاقيات ما دامت االتفاقي اك أحك يهم، إال إذا آانت هن عل
ي   ك ف الف ذل اتبخ ذا     االتفاقي ان ه ا أو إذا آ ة له ات الحق ي اتفاقي ذآر أو ف الفة ال  س

 )68(). قد أتخذ تدابير أآثر مالئمة لهم النـزاعالطرف أو ذلك من أطراف
ا األطراف ف    اتفاقياتوبمقتضى المادة السابقة الذآر تبطل أية        ي  أخرى يلجأ إليه

، تنتقص من قواعد الحماية المنصوص عليها في اتفاقيات         1949اتفاقيات جنيف لعام    
رام                    ة الحال إب ه يجوز لهؤالء األطراف بطبيع ة فأن ات جنيف، وبمفهوم المخالف  اتفاقي

اء         ستسمح بزيادة الحماية، وت    د انته ـزاع  ري هذه القاعدة حتى بع ادة  ( المسلح     الن الم
ترآة  ى     ) 148، 131، 52، 51المش رض عل ر أن يف رف المنتص تطيع الط ال يس ف

ات وحقوق األشخاص                 نالطرف المنهزم أ    ه لالتفاقي ه من مسؤوليته عن انتهاآ  يعفي
 .المحمية في معاهدة سالم مثًال

ادة  ا الم ه ) 7(أم ى أن نص عل ى فت ف األول ة جني ن اتفاقي وز للجرحى : (م ال يج
ا ة، التن ة والديني راد الخدمات الطبي ة من األحوال والمرضى،وآذلك أف ي أي حال زل ف

ى      ة، أو بمقتض ذه االتفاقي ى ه م بمقتض ة له وق الممنوح ن الحق ًا ع ًا أو آلي جزئي
 .)69()ة إن وجدتقاالتفاقيات الخاصة المشار إليها في المادة الساب
تطيع أ    رد ال يس نص أن الف ذا ال ي ه ي    نويعن ة الت ن الحماي اق ع ازل باالتف  يتن

 الضعيف ضد ضعفه،      فآخر فأن االتفاقيات تحمي الطر    وبمعنى  . توفرها له االتفاقيات  
د  تطيع أن يتعاق و ال يس ع فه ر   م رف االخ ى  الط ة وال عل اء الحماي ل أو إلغ ى تقلي عل

 .إعفاء الطرف اآلخر من آثار انتهاآاته اللتزاماته
ى                 ادة األول ذي تفرضه الم آما يتضح الطابع المطلق للحماية آذلك من االلتزام ال

ام             المشترآة على ا   رام أحك ذلك بضمان احت ل آ ا، ب لدول األطراف ليس فقط باحترامه

                                                 
 .1ج/ 6ينظر، م) 1(
ر أ) 1( دولي       . د. ينظ انون ال ي الق ة ف ات الدولي ة لالتفاقي ة الخاص ة القانوني ويلي، الطبيع الم ج عيد س س

ديا   اق وتح اني، آف دولي اإلنس انون ال اب الق ن آت ًال ع اني، نق ي 1، ط3ت، جاإلنس ورات الحلب ، منش
 .260، ص 2005الحقوقية، 

 .1ج/ 7ينظر، م) 2(



  ل ل 

ى حسن             . االتفاقيات في جميع األحوال    ة العمل عل أي بتحميل آل منها مسؤولية مراقب
ذا        ان ه ا إذا آ ر عم رين، وبغض النظ راف اآلخ ل األط اطة آ ات بوس ق االتفاقي تطبي

رى ف     ارة أخ رة أم ال، وبعب ها مباش ق يمس ؤولية    ن االتفاإالتطبي ررت مس د ق ات ق قي
جماعية على دائرة الدول األطراف تجعل من آل منها ضامنًا، متضامنًا وآفيًال باحترام           

 .أحكامها



  م م 

 :ةـ في مواجهة الكاف1949 سريان اتفاقيات جنيف لعام -هـ
، 1949نظرًا ألهمية المصالح والقيم التي تستهدف حمايتها اتفاقيات جنيف لعام         

رة أو قواعد           احتلت قواعدها مرتبة    أعلى من غيرها، ليس باعتبارها من القواعد اآلم
، أي أنها تسري     الكافةالنظام العام فحسب بل باعتبارها من قبيل القواعد السارية قبل           

 لكل عضو   ضعهوبالتالي تتوافر مصلحة و   . في مواجهة جميع أعضاء المجتمع الدولي     
ى  ذها، حت ة بتنفي ي المطالب ع ف ذا المجتم اء ه ن أعض ات م ه االنتهاآ م تمس وأن ل

ة أو الشعبية، وهي دعوى               مباشرة، أي أن آًال منهم يستطيع أن يباشر الدعوى العام
ل               ات في آ الحسبة المعروفة في الشريعة اإلسالمية لضمان التطبيق الصحيح لالتفاقي

 .الظروف
ام               ، 1949وقد عبر عن ذلك نص المادة األولى المشترآة بين اتفاقيات جنيف لع

ى                       الذي   د جاء النص عل ة وق واة نظام المسؤولية الجماعي ة ن د بمثاب ًا يع تضمن حكم
 :النحو اآلتي

ا في              ( ل احترامه تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه االتفاقية وتكف
 .)70()جميع األحوال

دولي اإلنساني يستمد                  انون ال ى أن الق ا سبق نستطيع أن نخلص إل في ضوء م
د               أحكامه من مجموعة   ددة األطراف، وق ة متع ات الدولي  آبيرة، ومتنوعة، من االتفاقي

د في       فبدأ اللجوء إلى هذه االتفاقيات في النص      رن التاسع عشر، وتزاي  الثاني من الق
ة،                    خ ات بصفة عام ذه االتفاقي ام ه دور أحك رن العشرين، وت الل النصف الثاني من الق

ا   ين هم وعين رئيس ول موض اليب ال : ح يم أدوات وأس حايا  تنظ ة ض ال، وحماي  قت
ـزاع ى      اتالن تمل عل اني، تش دولي اإلنس انون ال ات الق ا أن اتفاقي لحة، والحظن  المس

ة               قواعد آمرة من النظام العام الدولي، وال تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، آما أنها ملزم
 .للجميع دون استثناء ألنها تستهدف حماية المجتمع اإلنساني بأسره

 

                                                 
 .1949 المشترآة في اتفاقيات جنيف األربع لعام 1ينظر، م) 1(



  ن ن 

 المبحث الثالث
 دئ القانون الدولي اإلنسانيمبا

 

دولي اإلنسان               بق انون ال ادئ األساسية للق ا أن    يل أن ندخل في تفاصيل المب  علين
ل         اس،              ( :نستذآر مقدمة دستور اليونسكو القائ ول الن دأ في عق ا آانت الحروب تب لم

 ). حصون السالمىففي عقول الناس يجب أن تبن
ا ت    ل به انية، ب اآل اإلنس ل المش الحرب تح يس ب دأل وم،   . ب روب الي ي ح ه ف وأن

إذ  ،حروب الضغط على األزرار، حروب الذرة والهيدروجين، ليس هناك رابح وخاسر  
 .)71(البشرية آلها خاسرة

ان   إ دولي اإلنس انون ال ادئ الق ات      ين مب ي االتفاقي ان ف ل اإلنس ن قب جلت م  س
جل ول      م تس رة ل انية آثي ادئ إنس اك مب ذا هن افة له ة، إض ارات دقيق ة بعب ا الدولي كنه

ك             عموجودة ونابعة من منابع روحية ومعنوية آت       ى ذل اء عل ي، وبن بير عن عرف دول
ه        د تدوين انون بع م الق ا تحك يمكن القول أن المبادئ وجدت قبل أن يوجد القانون، وأنه
ين مفهومين متعارضين،  وازن ب دولي حصيلة ت انون ال ادئ األساسية للق أي أن المب

اد  ذه المب انية والضرورة وه ام   اإلنس اي لع ات اله ي اتفاقي آخر ف كل أو ب ة بش ئ حثيث
ام        1907 – 1899 ة ضحايا الحرب لع  1949، واتفاقيات جنيف األربع الخاصة بحماي

 . وغيرها1977والبروتوآولين اإلضافيين لعام 
 :وسنبحث المبادئ في مطلبين

 .المبادئ في اتفاقيات الهاي وجنيف: المطلب األول
دولي اإلنساني و       المبادئ الم : المطلب الثاني  انون   شترآة بين القانون ال  حقوق ق

 .اإلنسان
 

                                                 
دولي اإلنساني، ط           . د. ينظر أ ) 1( انون ال اهرة،      ، دار ال  1مفيد شهاب، دراسات في الق ي، الق مستقبل العرب

 .32، ص2000



  ه ه 

 المطلب األول
 المبادئ في اتفاقيات الهاي وجنيف

 :تشكل المبادئ مجموعة القواعد واجبة األتباع ووصوًال إلى غاية معينة
دولي        انون ال د الق ين بقواع خاص المحمي وق األش رام حق ة احت ي آفال ل ف تتمث

اني ارة مختصر. اإلنس ى  : ةبعب اني للوصول إل دولي اإلنس انون ال يلة الق ادئ وس المب
 . والمقررة قانونًاتوخاةأي آفالة الحماية الم. غايته النهائية

وال جرم أن المبادئ في إطار أي قانون، وبصفة خاصة في إطار القانون الدولي              
ات المشم                      م الفئ ه يحك د أن دًا، ونستطيع أن نؤآ رة ج ة آبي ولة اإلنساني، تعد ذات أهمي

ذا        فيبحماية القانون الدولي اإلنساني العديد من المبادئ          اتفاقيات الهاي وجنيف وله
 -:نقسم هذا المطلب إلى فرعين

 

 رع األولـالف
 ايـ اتفاقيات الهفيادئ ـالمب

د              : اتفاقية الهاي  ي للسالم، عق ؤتمر دول دها م هي مجموعة من االتفاقيات اعتم
ي     اي ف ة اله ي مدين دا(ف ي ت) هولن دولي     الت رف ال ة والع ات الدولي منتها االتفاقي ض

ي     وة ف تخدام الق ود اس ة بقي ـزاعوالمتعلق ض    ات الن تخدام بع ريم اس لحة، وتح  المس
األسلحة في القتال، بالرغم من أن العديد من هذه االتفاقيات قد صدر من عواصم دول                 

ل   رى مث اريس (أخ ريح ب ي     )تص طلح بق بورغ، إال أن المص ان بطرس ريح س ، وتص
 .)72(طًا بالهاي نظرًا لصدور األغلب األعم من هذا النوع من االتفاقيات فيهامرتب

 :اء من مبادئ في اتفاقيات الهايجأهم ما 
 

 مبدأ تقييد حرية مهاجمة األشخاص: أوًال
ات   ن العملي ة ع ار الناجم د األخط ة ض ة عام دنيون بحماي كان الم ع الس يتمت

ا            المسلحة يميّ   ات النـزاع قانون. )73(العسكرية اتلين، فبينم ر المق اتلين وغي ين المق ز ب
وع  اتلون موض ل المق ـزاعيمث رين أال      الن ق اآلخ ن ح أن م ل، ف ة التمثي لح غاي  المس

 غيرهم في األعمال العدائية مثلما ليس لهم بالمقابل حق االشتراك       ون او اليزجهم  يزج
 .وتنشأ هذه الحصانة للسكان المدنيين من العرف ومن المبادئ العامة. فيها

 :ويتفرع عن هذا المبدأ العام عدة مبادئ تطبيقية هي

                                                 
ل من                    ينظر اللواء سيد هاشم،       ) 1( تحكم في آ دولي اإلنساني وال انون ال ادئ الق اريخي لمب المضمون الت

ر،           قانوني جنيف والهاي، مدخل في القانون األساسي والرقابة الدولية على استخدام األسلحة، تحري
 .238، ص 1999عام ) ب م(محمود شريف بسيوني، . د. أ

 .1977 لعام 1ل/ 1، ف51ينظر م ) 2(



  و و 

راف-أ ل أط ـزاع تعم دنيين   الن ين الم ز ب ى التميي ات عل ع األوق ي جمي  ف
 .)74(والمقاتلين
و                      -ب ًال للهجوم حتى ول ذه، مح دنيون بصفتهم ه  ال يجوز أن يكون السكان الم

 .آان ذلك من قبيل األعمال االنتقامية
دنيين             ن التطور الجديد الك   مويك ة ضد الم ال االنتقامي بير في الحظر الكامل لألعم

 .حتى في مجال القصف الجوي
ـ كان   -ج ين الس ذعر ب ث ال ى ب ًا إل ة أساس د الرامي ف والتهدي ال العن ر أعم  تحظ
 .)75(المدنيين
راف -د ذ أط ـزاع يتخ ع االحتيا  الن كان  ط جمي ن الس ع األذى ع ة لمن ات الالزم
 .)76(المدنيين
وات ا-و راد الق ه ألف دو ومقاومت ة الع اك . لمسلحة وحدهم حق مهاجم ولكن هن

ة                دًا، وهي حال ة االستثنائية ج ) االستنفار الشعبي   (استثناء يتمثل في الحال
زو،           ة لحمل السالح ومقارعة قوى الغ ا سكان أرض محتل التي ينهض فيه

ًا           ًا واحترام م للسالح علن ان حمله ًا إذا آ وانين  لفيعدون عندئذ طرفًا محارب ق
 .)77(ب وقواعدهاالحر

 

 مبدأ تقييد حرية مهاجمة األماآن: ثانيًا
م تعريف األهداف                   يجب قصر الهجمات على األهداف العسكرية وحدها، حيث ت

ا        ة في العمل              (العسكرية في البروتوآول األول بأنه ان التي تسهم مساهمة فعال األعي
ا أو ب    ا أو بموقعه ك بطبيعته ان ذل واء آ كري، س ت غالعس ا أو باس ي ايته خدامها، والت

ا في الظروف السائدة                   ا أو تعطيله ام أو الجزئي أو االستيالء عليه دميرها الت يحقق ت
 .)78 ()حينذاك ميزة عسكرية أآيدة

 
 -: مبادئ تطبيقية وهيةنستخلص من هذا المبدأ ست

 : يحظر العدوان على األماآن المجردة من وسائل الدفاع-أ
ًا       قصف المدن والقرى وا     وتحظر مهاجمة أ  ( ة أي ر المحمي اني غي لمساآن والمب

 .)79 ()آانت الوسيلة المستعملة

                                                 
 .1ل/ 48ينظر م ) 1(
 .1ل/ 2، ف51ينظر م ) 2(
 .1ل / 58 و م 57ينظر م ) 3(
 .70شريف عتلم، مصدر سابق، ص . د. ينظر أ) 4(
 .1ل/ 2، ف52ينظر م ) 5(
 .1907من الئحة الهاي لعام 25ينظر م ) 1(



  ي ي 

انون ال ائم ق ويًال أحدى دع ًا ط دة زمن ذه القاع دما ال حظلت ه ة، فعن رب التقليدي
تبدي األماآن أية مقاومة للعدو ويسهل للعدو احتاللها بال قتال، فان من واجبه آخدمة              

ا  ار والتخريب ا األخط كان أن تجب عنه ة للس تقر  هام د اس ا، وق دوى منه ي ال ج ت الت
ا                   نالعرف على أ   ابع عسكري باعتباره ة من أي ط ات الخالي  يتم اإلعالن  عن التجمع

ة( دنًا مفتوح ول متب)م اد البروتوآ ة   ع، وع نظم حماي ام ت ن األحك ة م ا بمجموع ًا إياه
 .)80(األماآن الخالية من وسائل الدفاع والمناطق المنزوعة السالح

ة،          ال يوجه أي عم    -ب ال الخيري وم واألعم اني المخصصة للعل ى المب ل عدائي إل
كل      ي تش ادة الت اآن العب ة، أو أم ال الفني ة، أو األعم اطق األثري ى المن أو إل

 .)81(التراث الثقافي والروحي للشعوب
ى قوى خطرة                   -جـ  تحظر مهاجمة األشغال الهندسية والمنشآت التي تحوي عل

ة         وهي السدود والجسور    . بالنسبة للسكان  د الطاق ة لتولي  والمحطات النووي
د      ة عن ا ال يجوز تعريض األهداف العسكرية األخرى الواقع ة، آم الكهربائي
ان من                 هذه االشغال الهندسية أو المنشآت أو على مقربة منها للهجوم إذا آ
شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطالق قوى خطرة من األشغال الهندسية                  

 .)82( فادحة بين السكان المدنيينأو المنشآت، ترتب فيها خسائر
أمن من الهجوم                -د ذا  .  يحظر استخدام السكان لجعل األهداف العسكرية في م ه

ى        ة إل فة خاص ه بص ل توج ب، ب دو وحس ى الع ه إل ط موج يس فق ذير ل تح
 .)83(الحكومة التي ينتمي إليها السكان المدنيون أيضًا

ـ و -ه ًال للهج دني مح ابع الم ان ذات الط ون األعي ة  ال تك ات االنتقامي م أو الهجم
 .)84(ويحظر تخريب أو انتزاع األعيان الضرورية لبقاء السكان

ا                   -و ا الهجوم آم  يحظر تعريض مدينة أو محلة للسلب والنهب حتى وأن باغته
 .)85(تحظر تدابير االقتصاص من األشخاص المحميين وممتلكاتهم

 

 وسـائل الهجـومتقييـد دأ ـمب: ثالثًا
سلحة واألساليب الحربية التي من شأنها احداث اصابات وآالم         يحظر استعمال األ  

 .ال مبرر لها
ذين               إ ن هذه القاعدة ذات طبيعة أخرى، أنها ال تقتصر على استبعاد األشخاص ال

 اآلالمال يشترآون في األعمال العدائية من المخاطر، بل تتعلق بتجنيب المقاتلين أيضًا            
 .خراج الخصم من القتالالزائدة التي تتجاوز ما هو ضروري إل

                                                 
 .1ل/ 59ينظر م ) 2(
 .1954 من اتفاقية الهاي لعام 4ينظر م) 3(
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  أ أ أ 

اي    ة اله ى الئح دأ إل ع المب ًا   . )86(ويرج من حكم ول األول يتض ا أن البروتوآ آم
اثًال ًا          . )87(مم ا أيض ب، وإنم ية وحس لحة القاس ر األس دأ حظ ذا المب ن ه أ م وال ينش

ادئ         دة مب دأ ع ذا المب ن ه رع م املة وتتف رب الش اليب الح وائية وأس لحة العش األس
 :تطبيقية وهي

ر -أ وائية  تحظ ات العش ي ال    : الهجم لحة الت اليب واألس وع باألس ق الموض يتعل
دنيين،          كريين والم ين العس اس ب التمييز األس ا ب ص دقته بب نق مح، بس تس

لحة م     ض األس تهدفت بع اي أن اس ات اله بق التفاقي ة  ثوس ام البحري ل األلغ
ة واستخدام السم أو األسلحة              العائمة، والغازات الخانقة، والعوامل الجرثومي

 .)88(السامة
اتهم أضرارًا مفرطة              -ب  تحظر األسلحة واألساليب  التي توقع بالمدنيين وممتلك

 .)89(قياسًا على الميزة العسكرية المنتظرة الملموسة والمباشرة
ـ ة   -ج ة الطبيعي ى البيئ رص عل ي الح ة    :  ينبغ ة البيئ ال حماي اء القت ى أثن تراع

وتتضمن هذه   .  والطويلة األمد  الطبيعية من األضرار البالغة الواسعة االنتشار     
ا أن تسبب         ع فيه ا أو يتوق الحماية حظر أساليب ووسائل القتال التي يقصد به
م تضر بصحة السكان أو تعرض                    ة، ومن ث مثل هذه األضرار بالبيئة الطبيعي

 .)90(بقائهم للخطر
أن :   يحظر استخدام سالح التجويع ضد المدنيين آوسيلة من وسائل الحرب             -د

د                حظر استخد  دنيين آوسيلة من وسائل الحرب، يع ام سالح التجويع ضد الم
 .)91(آسبًا لإلنسانية دون شك

ة     فع تحظر األ  -هـ در أو الخيان ى الغ ة عل انون الحرب    : ال الحربية القائم يتطلب ق
ذ  ية(من ر الفروس ي    ) عص ل ف فة النب ل ص و يؤه اتلين وه دى المق الصدق ل

ي ت  ارس الت ل والف هالمقات ان عل منع ن االتي ة   م ير أو مهاجم ريح أو أس ى ج
ة             ات القتالي الممتلكات الخاصة لألشخاص المدنيين غير المشارآين في العملي

رة   ية فك دأ الفروس ى مب ق عل د أطل كري(وق تلزم ) الشرف العس ا يس و م وه
در، و                ة والغ ال الخيان ام بأعم د المقطوع، وعدم القي د احترام العه  التظاهر   يع

...  االستسالم، أو بعجز من جرح أو مرض        بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو     
 .)92(الخ من أعمال الغدر

 

 انيـرع الثـالف
                                                 

 .1907 من الئحة الهاي 2ف، 27ينظر م ) 2(
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  ب ب ب 

 ات جنيفـادئ في اتفاقيـالمب
د ه ي الجتع ل العظمي ف ادئ آالهيك ة خطوط ذه المب وم بمهم سم الحي حيث تق

ه وضروري      صتوجيهية في الحاالت غير المنصوص عليها آما أنها ملخ           يسهل تمثل
ل     ـه المبادئ الحد األدنى من الن     لالنتشار ، وتمثل هذ    ى آ زعة اإلنسانية التي تنطبق عل

ي ال   دول الت ي ال ى ف القبول حت ي تحظى ب اآن والظروف، والت ع األم ي جمي ان وف زم
 :وأهمها. تكون أطرافًا في االتفاقيات، ذلك أنها تعبر عن العرف السائد لدى الشعوب

 

 ةـانيـدأ اإلنسـمب: أوًال
ى تخفيف              يدعو هذا المبدأ أن ت     ال لصالح اإلنسان، وإل ع األفع ال  األكون جمي عم

يةالق ي   اس دي ف اليب ال يج ذه األس تعمال ه ان اس ال، خاصة إذا آ ي القت ية ف  والوحش
ر  ن الح دف م ق اله ى   بتحقي ل الجرح دو، فقت وآة  الع ر ش راز النصر وآس و اح  وه

دنيين    ى أو االعتداء على الشيوخ والنساء واألطفال ورجال الدين، أو ع          رواألس ى الم ل
ا أمور تخرج عن إطار أهداف  ام آله ة بوجه ع ال القتالي ر المشارآين في األعم غي

 .)93(الحرب وبالتالي تعد اعماًال غير إنسانية

وتمثلت في شكل من        . )∗(زعة اإلنسانية تظهر مع بداية عصر النهضة       ـبدأت الن 
قدار البشرية والحل   رفض اعتبار اآلالم قدرًا من أ     يالة ذي منظور عقالني،     دأشكال الع 

ر  الم غي ه الع اني من ذي يع ل إنسان مسؤول عن الشر ال أن آ ذي يقضي ب المبسط ال
ا هي          دول إنم مقبول، فالبشر متساوون في الحقوق، وهذه الحقوق وجدت لتضمنها ال
اس،                    ر عدد من الن حقوق ال تمس، والمهم هو تأمين أآبر قدر ممكن من السعادة ألآب

ا  ر أن المف ة األم ل     وحقيق ة داخ ر آامن ب الش ر وتجن ى الخي ة إل انية الداعي هيم اإلنس
ديل أو                اإلنسان ذاته منذ بداية الخليقة، وهي مفاهيم واحدة غير قابلة في جوهرها للتع

 .)94(التغيير
إن مبدأ اإلنسانية من المبادئ األساسية للقانون الدولي اإلنساني التي تطبق في             

ائن الحي      حيث يهدف إل      المسلحة،    ات النـزاع الةح رام الك ه       ى احت ة حيات ك بحماي  وذل
 .)95(ضد أشكال العنف غير المبررة

دأ    ذا المب ًا له رام     (وفق ق االحت وال ح ع األح ي جمي ين ف خاص المحمي لألش
ي       املتهم ف ب مع دهم، ويج اداتهم وتقالي ة وع دهم الديني رفهم وعقائ هم وش ألشخاص

 .)96()االعتداءجميع األوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم من جميع أنواع 

                                                 
د        حامد سلطان، الحرب في نط  .  ينظر، د  )1( دولي، المجل انون ال ة المصرية للق دولي، المجل انون ال اق الق

 .190ص,1969,الخامس والعشرون
د من :  عصر النهضة)∗( ة، تمت ا الغربي اريخ أوروب ن ت ة م ًا)1600 – 1300(حقب ة . م تقريب ا مرحل أنه

ة   ة األوربي ج للعقلي ر د. نض د،  . ينظ ادي أحم يس ه ة      ق يكن، مطبع يس ب د فرانس م عن ة العل  نظري
 .17، ص 1980المعارف، بغداد، 

 .260جان بكتيه، القانون الدولي اإلنساني تطوره ومبادئه، مصدر سابق، ص . د.  ينظر، أ)2(
(3) See: IRRC. Vol, 87, No, 827, 2005, P. (5- 148). 



  ت ت ت 

راد المش               ا األف رآين في المجهود     تيمكن تخفيض الطاقة البشرية التي نقصد به
ثالث تتساوى في                  : الحربي، بثالث طرق   الموت أو الجرح أو األسر، وهذه الطرق ال

 تتطلب األسر    يهقدرتها على أفراغ قوة العدو، ولكن التفكير اإلنساني يختلف، فاإلنسان         
ى أقصى حد                بدًال من الجرح، والجر    اربين إل ر المح مكن  مح بدًال من القتل وحماية غي

للجريح أن تكون الجروح أخف ما يمكن أن تسمح به الظروف حتى يمكن للجريح أن        
 .يشفى بأقل ما يمكن من اآلالم، وأن يكون األسر محتمًال بالقدر المستطاع

 

                                                                                                                                               
 .4ج/ 27ينظر، م) 4(



  ث ث ث 

 ةـكريـرورة العسـدأ الضـمب: ثانيًا
ار فكرة قوامها أن استعمال أساليب العنف والقسوة         دأ الضرورة في إط   ـدور مب ـي

ه ـق الهدف من الحرب، وهو هزيمت     يوالخداع في الحرب تقف عند حد قهر العدو وتحق        
ا         . )97(وآته وتحقيق النصر  ـوآسر ش  وإخضاع الطرف اآلخر وإلحاق الهزيمة به فإذا م

ي       تمرار ف ادي واالس ع التم و، أمتن ذا النح ى ه رب عل ن الح دف م ق اله ه تحق  توجي
 .)98(األعمال العدائية ضد الطرف اآلخر

انوني     ر ق دأ آتبري ذا المب تخدام ه رفض اس اني ي دولي اإلنس انون ال ث أن الق حي
ذلك        دولي آ انون ال انون، والق ذا الق ة له روعة مخالف ر مش ال غي ام بأعم ة القي بحج
ة العسكرية                      ى الضرورة العسكرية من موقف تحقيق المنفع ًا اللجوء إل يرفض مطلق

 .لمطلقة، فهو يحدد حرية األطراف المتنازعة في اختيار  خوض الحرب وأساليبهاا
ا في مجال                    ا أهميته أن له ونحن نرى أن فكرة الضرورة بالرغم من غموضها ف
القانون الدولي اإلنساني، وغاية ما في األمر أنه يجب أن تقدر هذه الضرورة بقدرها،              

وال أن    ن األح ال م أي ح وز ب الي ال يج رب  وبالت وانين الح رق ق تار لخ ذ آس تتخ
ة بالسكان أو            دنًا مأهول ة سواء آانت م وأعرافها، فال يجوز مهاجمة األهداف المدني

ك    ي ذل ة ف رورة ملح اك ض ة، فليست هن ًا مدني أن   . أعيان دأ ف ذا المب ن ه ًا  م وانطالق
اك           ت هن رورة، فليس رة الض عفها فك ال تس دثت ف انهم إذا ح دنيين وأعي ة الم مهاجم

 .لحة إليها وبالتالي تصبح عمًال غير مبرر وغير مشروعضرورة م
ال   ي مج ة وذات شأن ف د مهم ي إرساء قواع رة الضرورة ف ذا ساهمت فك وهك
دات        دولي أو المعاه رف ال ال الع ي مج ك ف ان ذل واء آ اني، س دولي اإلنس انون ال الق

 .الدولية
 

 ربـا الحـة ضحايـدأ حمايـمب: ثالثًا
وات المسلحة          ضى  ريقصد بضحايا الحرب، الم    راد الق والجرحى واألسرى من أف

ال      ين ح ى الخاصة بتحس ف األول ة جني طة اتفاقي انوني بواس دد وضعهم الق ذين ح ال
ام   ة لع وات البري راد الق ن أف ة . )99(1949الجرحى والمرضى م ة تحسين حال واتفاقي

املة الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات البحرية، واالتفاقية الثالثة بشأن مع           
 .1949أسرى الحرب لعام 

ال         ة تحظر األعم ة الموجهة ضد األشخاص       اآلتي  وبموجب هذه الوثائق القانوني
 :المذآورين أعاله

ية   -أ ة القاس تلهم والمعامل رمتهم الشخصية وق اتهم وح ى حي داء عل دم االعت  ع
 .معهم وضربهم واستخدام العنف ضدهم

                                                 
 .18، ص مصدر سابق ,ق القانون الدوليحامد سلطان، الحرب في نطا. ينظر د) 1(

(2) See:- Oppen heim, vol. H. Disputes, war and neutrality, London, 1963, P. 
232. 

 .3ج/ 3 و م2ج/ 12 و م1ج/ 12ينظر، م) 3(



  ج ج ج 

 . االعتداء على شرفهم وتحقيرهم-ب
 .هائن أخذ الر-جـ
 . معاقبتهم دون إجراء محاآمة قانونية عادلة-د
 . إجراء التجارب البيولوجية عليهم-هـ
  عدم تقديم المساعدات الطبية، وعدم االعتداء عليهم-و
 التمييز في المعاملة بسبب الجنس واللغة والعرق والدين واالنتماء السياسي            -ز

 .)100(والمعتقد الديني
 

 يـادـحـبـدأ الـم: رابعًا
ـزاع  يقضي أن المساعدة اإلنسانية ال تشكل قط تدخًال في          ذ عام     .  الن م 1864فمن

ة الجرحى                         د مجرد حماي ى حد بعي رة سامية تتجاوز إل ى فك أقرت اتفاقية جنيف األول
المرة                       ًا مشروعًا وال يشكل ب دو، يظل دائم ى الع ومؤداها أن الغوث الذي يقدم حتى إل

راد           . عمًال معاديًا أو إخالًال بالحياد     ويبرز هذا األمر في الواقع من األحكام التي تضع أف
نرى في  ا س ال آم وق مستوى القت ة ف دمات الطبي ًا  مالخ ا أيض ك، يمكنن ع ذل د، وم ا بع

دفاع ال      أجهزة ال ة ب ة المتعلق حة باألنظم يغ واض هاد بص دول  ماالستش ة ل دني التابع
ول  دة إذ تق ذا الن( :محاي ار ه وال اعتب ن األح ال م أي ح وز ب يال يج دخًال ف اط ت  ش

 .)101()النـزاع
دى أحد أطراف دنيين ل ال الغوث لصالح السكان الم ا بالنسبة ألعم ـزاعأم .  الن

 المسلح وال  النـزاعتدخًال في (ال تعد عروض الغوث اإلنسانية وغير المتحيزة        أفيجب،  
 مفيد جدًا للصليب األحمر والهالل         دومن المؤآد أن مبدأ الحيا    . )102()أعماًال غير ودية  

 .األحمر وهو ييسر تدخالته بهدف تبادل المساعدة
 :وفيما يلي بعض المبادئ التطبيقية

ل الحصانة                      -أ وا عن أي عمل عدائي مقاب ة أن يمتنع راد الخدمات الطبي  على أف
 .الممنوحة لهم

دى                 ذلك ل دى الجيوش وآ ة ل فالحصانة المعطاة للمنشآت وألفراد الخدمات الطبي
ع       الصليب األحمر والهالل األح    ا تقتضي أن يمتن دني إنم دفاع الم املين في ال ر والع م

ال                  ر مباشر في األعم دخل مباشر أو غي أفراد هذه الخدمات بمنتهى الصدق عن أي ت
 .العدائية، وذلك هو المقابل عن المبدأ العام السابق ذآره

 -: تمنح الحماية ألفراد الخدمات الطبية على أساس آونهم مطببين-ب

                                                 
 .100ب عكاوي، مصدر سابق، ص دي. ينظر د) 1(
 .1ل/ 1، ف64 و م1ج/ 3 ف27م. ينظر) 2(
 .1ل/ 70م . ينظر) 3(



  ح ح ح 

دم أل دير يق م تق ون   أعظ م يعتن ة ألنه دان المعرآ ي مي ى ف دمات حت راد الخ ف
ى                      ة عل ذين يمارسون نشاطًا ذات صفة طبي ام األشخاص ال بالضحايا، وال يجوز إرغ

 .)103(إتيان تصرفات أو القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية
ـ ذين    -ج ى والمرضى ال ن الجرح ات ع ى االدالء بمعلوم ان عل رغم أي إنس  ال ي

 .)104(ذا بدا إن من شأنها الحاق الضرر بهمني بهم إتيع
 : ال يضايق أي شخص أو يدان بسبب ما قدمه من عناية للجرحى المرضى-د

ة                      اء الحرب العالمي ة التي طرحت أثن ًا عن القضايا األليم يعطي هذا المبدأ جواب
ـزاع  ، وبعدها مباشرة في العديد من البلدان التي أصابها          )1945 – 1939(الثانية     الن

ة                 بإ دموا العناي م ق ًال ألنه ضرار مادية وأدبية، فهناك رجال قتلوا وسجنوا وأزعجوا فع
ة                  رانصأل وا في الخدمات الصحية أو في جمعي م عمل ى ألنه ين جرحى أو حت  أو مظلي

ع روح    ية م دابير القاس ذه الت ل ه ارض مث تالل، وتتع د االح ة لبل ر التابع الل األحم اله
 .)105(اتفاقيات جنيف ومبدأ الحياد

 

                                                 
 .1، ل2، ف16ينظر، م ) 1(
 .1ل/ 3، ف16ينظر، م ) 2(
 .1ج/ 3، ف18ينظر، م ) 3(



  خ خ خ 

 المطلب الثاني
 حقوق اإلنسان قانون ولي اإلنساني والد المبادئ المشترآة بين القانون 

المة       ي الس ان ف ل إنس ق آ ي بح ا يعن انونين فكالهم ين الق ر ب ارب آبي اك تق هن
دولي     بغير أنه   . البدنية والمعنوية والكرامة مهما آانت الظروف      حكم طبيعة القانون ال

اة في   اإلنساني القاضية بالحد من ا      ـزاع  لمعان انون يضم           ات الن ذا الق أن ه  المسلحة، ف
ام                   ل األحك واردة في معاهدات حقوق اإلنسان، مث ك ال أحكامًا أآثر تحديدًا بكثير من تل
ين                 اك تكامل ب ا، فهن المتصلة بوسائل وأساليب القتال، وبالرغم من التمايز فيما بينهم

رعين       ى ف ب إل م المطل وف نقس ذا س انونين وله ث : الق ادئ   نبح م المب ي األول أه ف
 .االمشترآة بين القانونين والثاني نقاط االختالف فيما بينه

 

 الفرع األول
 حقوق اإلنسان قانون أهم المبادئ المشترآة بين القانون الدولي اإلنساني و

 ةـانة الحرمـمبدأ صي: أوًال
عن  وسالمته الجسدية والمعنوية وآل ما ال يمكن فصله   حياته  للفرد حق احترام    

 .شخصيته
 :وتتضح هذه المقولة التي ال جدال فيها في المبادئ التطبيقية المنبثقة اآلتية

 تصان حرمة من يسقط في القتال، ويجب المحافظة على حياة من يستسلم من        -أ
 .األعداء

اتلين،              الطبع إال بالمق دأ ال يتعلق ب ات          إذ  إن هذا المب ة في اتفاقي ه حجر الزاوي أن
ل         يثح،  1949جنيف لعام    ى أن يقت ادر هو نفسه عل دي الق ل إال الجن .  ال يجوز أن يقت

د أ ام  آوق ول األول لع دو    1977د البروتوآ المة للع أمين الس وم ت ور مفه ذي ( وط ال
الم  صأف ي االستس ه ف ن نيت ال  ) ح بوضوح ع ن القت اجزًا ع بح ع ذي أص . )106 ()أو ال

د   (ة  اآلتيوآذلك تحددت الرحمة الواجبة بالصيغة  د     يحظر األمر بع ى قي اء أحد عل م إبق
 .)107 ()الحياة أو تهديد الخصم بذلك أو إدارة األعمال العدائية على هذا األساس

د   -ب ذيب الب ان للتع رض أي إنس ة أو   ن ال يع ات البدني ي أو العقوب ي أو العقل
 .المعاملة السيئة

توى        وطني ومس توى ال ى المس انون عل ب الق ذيب بموج ريم التع بق تح د س لق
دولي     ام           القانون ال ى لع ات جنيف األول ادة    1949اإلنساني واتفاقي ، وإعالن   )50( الم

ات أو         ). (5( المادة   1948حقوق اإلنسان لعام     ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال العقوب
 ).المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة

                                                 
 .1ل / 41ينظر، م ) 1(
 .1ل / 40ينظر، م ) 2(



  د د د 

 . لكل إنسان الحق في االعتراف بشخصيته القانونية-جـ
رام شخصي       ال تكفي حماية سالم    ام  تهة اإلنسان البدنية والعقلية، بل ينبغي احت  أم

القانون أيضًا وضمان ممارسته لحقوقه المدنية، والسيما مما يتعلق منها باللجوء إلى   
اص     وده لالنتق رض وج ك يتع دون ذل ود، فب رام عق اء وإب راف  . القض د ورد االعت وق

ادة   (بالشخصية دون تحفظ في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان            اك تحفظ    ). 6الم وهن
ة ضمن الحدود          : (واحد في اتفاقيات جنيف ينص     ان انتقاص الحقوق المدني إن باألمك

 .)108 ()التي تتطلبها حالة األسر
 . لكل إنسان الحق في احترام شرفه وحقوقه العائلية ومعتقداته وعاداته-د

ه              وحظ أن  . اإلنسان حساس بطبيعته، وبشكل خاص في مجال شرفه وآبريائ  ول
ا            عأفرادًا يض  اتهم ذاته ة فوق حي ارات المعنوي د البروتوآول األول     . ون هذه االعتب وأآ

ه   ى أن رفهم     (عل هم وش ي شخص خاص ف رام األش ة احت راف آاف ى األط ب عل يج
 .)109 ()قداتهم وشعائرهم الدينيةتومع

رض تعال ي) (12( في المادة 1948 العالمي لحقوق اإلنسان لعام ند اإلعالآآما أ
دخل ه الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو لحمالت أحد لت ي حيات  تعسفي ف

ك           دخل أو تل على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا الت
 ).الحمالت
 . لكل من يتألم الحق في إيوائه وحصوله على العناية التي تتطلبها حالته-هـ

ى            اتفاقية جنيف األولى تنفيذاً    1864عقدت في    دأ إل ذا المب  لهذا األمر وقد تأآد ه
ه أصبح ساريُا                  علقد أ . يومنا هذا  دأ أصًال للعسكريين في وقت الحرب ولكن د هذا المب

اً   لم أيض ن الس ي زم دنيين وف ى الم ى عل اب أول ن ب ي اإلعال. م ا ورد ف المي نآم  الع
ان  وق اإلنس ى   (لحق ة عل اف للمحافظ ن المعيشة آ ي مستوى م ل شخص الحق ف لك

 .)110 () والرفاهية له وألسرته ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الطبيةالصحة
 . لكل إنسان الحق في معرفة مصير أفراد أسرته وفي تلقي طرود الغوث-و

ى مصير     ق عل ن القل ر م ان أآث ة لإلنس روح المعنوي ن يضعف ال اك م يس هن ل
ه ل وال   . أعزائ روف، ب ل الظ دما تفص ن بع  برحوعن ة ع راد العائل ب   أف هم يتوج ض

ام       ول األول لع نهم، وأعترف البروتوآ ا بي نهم من التراسل فيم ل   (1977تمكي بحق آ
يسمح لألشخاص   (وبمقتضى البرتوآول الثاني    . )111 ()أسرة في معرفة مصير أفرادها    
 .)112 ()المعتقلين بالتراسل مع عائالتهم

 -:سفيع ال يجوز حرمان أحد من ملكيته الخاصة بشكل ت-ز
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  ذ ذ ذ 

انون  دف الق ان   يه دم حرم ات الخاصة وع ة الممتلك ى حماي اني إل دولي اإلنس ال
ام                    ة لع ات جنيف الرابع ا ورد في اتفاقي ا تعسفًا آم يحظر   ()113(1949المواطنين منه

أفراد أو        ق ب ة تتعل ة أو منقول ة ثابت ات خاص دمر أي ممتلك تالل أن ت ة االح ى دول عل
ماعية، أو التعاونية، إال إذا     جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات االجت        

 ).آانت العمليات الحربية تقضي حتمًا هذا التدمير
ام        ا الع  نآما اعترف اإلعال    د      ()114(1948لمي لحقوق اإلنسان لع ال يحوز تجري

 ).أحد من ملكه تعسفًا
 

 :زـدم التمييـدأ عـمب: ثانيًا
لجنس  ون أي تمييز يقوم على أساس العنصر أو ا      ديقضي بأن يعامل األشخاص     

ة أو                  أو الجنسية أو اللغة أو الطبقة االجتماعية أو الثروة أو اآلراء السياسية أو الديني
 .أي معيار مشابه

ولين                  ام البروتوآ ر من أحك ذا األساس في الكثي . )115(وأدخلت صيغ تقوم على ه
ال  ي اإلع ا ورد ف ان نآم وق اإلنس المي لحق ة   . ()116( الع ع بكاف ق التمت ان ح ل إنس لك

ذا اإلعالن          الحقوق والحر  واردة في ه ين العنصر أو       ديات ال التمييز ب ز، آ ون أي تميي
 ).اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر

 

 :مبـدأ األمـن: ًاـثالث
ادئ       ). لكل إنسان حق في األمن لشخصه       (وبموجبه   دأ في المب ذا المب ويتضح ه

 :ة اآلتيالتطبيقية
 .ة اإلنسان عن فعل لم يرتكبهلاء ال يجوز مس-أ
 . تحظر األعمال االنتقامية والعقوبات الجماعية وأخذ الرهائن والنفي-ب
 . لكل إنسان حق في االنتفاع بالضمانات القضائية المعتادة-جـ
 .)117(ولها له االتفاقيات اإلنسانيةخ ال يحق إلنسان التنازل عن الحقوق التي ت-د

ى أي إنسان         (لحقوق اإلنسان   وآما جاء في اإلعالن العالمي       ال يجوز القبض عل
 .)118 ()فيه تعسفًانأو حجزه أو 

 

                                                 
 .4ج/ 54م ) 3(
 .2، ف17، م 1948المي لحقوق اإلنسان،  العناإلعال) 4(
 .2ل/ 2، و م1ل/75 و م 10و م. ينظر الديباجة في البروتوآولين) 5(
 .2، م1948 العالمي لحقوق اإلنسان ناإلعال) 6(
 .71 – 67جان بكتيه، مصدر سابق، ص . د.  ينظر أ)1(
 .9، م1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ) 2(



  ر ر ر 

 عة االلتـزامات الدوليةـدأ طبيـمب: رابعًا
ى     ع عل ات تق ذه االلتزام أن ه دي، ف دولي التقلي انوني ال ام الق ة النظ ًا لطبيع طبق

ين      راد الطبيعي اتق األف ى ع يس عل دول، ول اتق ال ي    . ع رة ف دول مباش زم ال ي تل فه
ي  دول الت الل ال ن خ راد إال م ا األف زم به ر، وال يلت البعض اآلخ ها ب ا بعض عالقاته

ا  بون إليه د      . ينتس الل بقواع ؤولية اإلخ ك إن مس ى ذل ب عل دولي  (ويترت انون ال الق
ان وق اإلنس واء    ) لحق ين س راد الطبيعي ى األف يس عل دول ول ى ال ًا عل ع أساس ا تق إنم

أن      ر ف ب آخ ن جان ين، وم ردين أو مجتمع رض     منف ي بف ك ال تكتف د وتل ذه القواع ه
رر  ا تق راد والجماعات الخاضعين لسلطانها، ولكنه دول لصالح األف ى ال ات عل التزام
داخلي  عيدين ال ى الص ا، عل ون به ات يتمتع راد والجماع رة لألف ًا مباش ًا حقوق أيض
رر                       ب، تق ة مزدوجة، فهي في جان ة، فهي إذًا ذات طبيع والدولي، إزاء سلطات الدول

دولالتزام ين ال ة ب ًا موضوعيًا   . ات  متبادل ًا قانوني ر، تنشئ نظام ب اآلخ ن الجان وم
 .)119(لصالح األفراد والجماعات ضد تعديات الدولة
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  ز ز ز 

 الفرع الثاني
 نقاط االختالف بين القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان

ادين،     ر متض ام غي دولي الع انون ال روع الق ن ف رعين م ذين الف ل الشك أن ه ب
أن غرضه ذلك ف امالن، ل ة وحقوق اإلنسان، ممتك ى آرام ائي هو المحافظة عل ا النه

ة،                  افهما يتفقان في بعض       ر محاآمة واجب ذيب واإلعدام من غي ل حظر التع ألمور مث
ة  ات الواجب د المحاآم اة قواع ن (وضرورة مراع ه م ة، وتمكين تهم بالتهم أعالم الم آ

 ).الخ.. إعداد دفاع
ار ه دفانمباختص ذلك       ا يه رد وآ ان الف وق اإلنس ى حق ة عل ى المحافظ  إل

 :إال أنهما يختلفان من نواح عديدة. )120(آرامته
 

 :أةـيث النشـن حـم: أوًال
ان، ودعاة اإلنسانية                   آراء الفالسفة واألدي دأ نشأته ب القانون الدولي اإلنساني ب

ن   د ب ام محم ال األم ذ  الأمث ان ال ري دون واطن السويسري هن يباني والم ي حسن الش
ام     اهده ع ا ش ه م ة       1859راع ي معرآ ى ف ى والجرح ن القتل حايا م ن آالف الض  م

ة        )سولفرينو( د             ، فدعا إلى إنشاء لجن ـزاعات المسلحة، إذ تمكن بع ة ضحايا الن إلغاث
دعوة من         ،1863اللجنة الدولية للصليب األحمر عام         ذلك من إنشاء     ام وب دها بع  وبع

ة     مجلس االتحاد السويسري، عقد مؤتمر دبلوم      ة     1864اسي، أقر اتفاقي  وهي االتفاقي
ي         ى ف ى والمرض ن الجرح اتلين م ير المق ين مص المي لتحس ابع الع ى ذات الط األول

دولي    . الميدان انون ال ثم تتابعت بعد ذلك االتفاقيات الدولية التي عدت حجر الزاوية للق
نة     ع لس ف األرب ات جني دت باتفاقي ى أن توح اني إل ولين 1949اإلنس  والبروتوآ

 .1977إلضافيين لها عام ا
بعض ا ال وق اإلنسان فيرجحه انون حق ا نشأة تطور ق ى التصريحات . )121(أم إل

امن عشر،           يالمختلفة التي أصدرها عدد من دول أم       رن الث ة الق رآا الشمالية قرب نهاي
ام         ا ع ي فرجيني ادر ف وق الص اق الحق ا ميث ن أهمه ال1776وم ي ن، واإلع  الفرنس

ام  ادر ع ذلك م1789الص اني ، وآ اق البريط منه الميث در 1928ا تض ى أن ص ، إل
ام    ان ع وق اإلنس المي لحق الن الع يتين  1948اإلع دوليتين الخاص اقيتين ال  واالتف

 .1966بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق االجتماعية واالقتصادية عام 
 اـمن حيث محل الحماية وأهدافه: ثانيًا

ة بحماية  الفرد واألعيان المدنية من يسأسا يهتم القانون الدولي اإلنساني بصفة  
تم بصفة  وق اإلنسان فيه انون حق ا ق ة العسكرية، أم ات العدائي راء العملي ة يأساس ج

                                                 
(1) See: J. kellen bereger: international humanitarian law and other leagal 

regimes: interplay in situation of violence, IRRC, vol, 85, 2003, P. 645. 
ربية لمقال نشر   ديتريش شندلر، اللجنة الدولية للصليب األحمر وحقوق اإلنسان، الترجمة الع         . أ. ينظر) 2(
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ى الحقوق األساسي        ءبالفرد بصفة عامة من جرا       داء عل ه في مواجهة         ة االعت  التي ل
 .السلطة

ثناء سير   آذلك يهدف القانون الدولي اإلنساني إلى منع السلوك التحكمي للدول أ          
اه    اءات تج ة إس ع أي ى من ان إل وق اإلنس انون حق ا يهدف ق كرية، بينم ات العس العملي

 .األفراد العاديين
 

 من حيث زمن سريان القانونين: ثالثًا
ن   ي زم اني ف دولي اإلنس انون ال ام الق ق أحك ـزاعتطب ق   الن ا تطب لح، بينم  المس

زاعات المسلحة   ـالن (ب   زمن الحر    في أحكام قانون حقوق اإلنسان في زمن السلم، و          
 .ن آان نشاطه يزداد في زمن السلمإو) الداخلية

 

 من حيث حق اإلنسان في الحياة: رابعًا
ل الظروف،                    إ انون حقوق اإلنسان في آ ن حق اإلنسان في الحياة، مصان في ق

تثناء  دام (باس ة اإلع ات      ) عقوب ن جماع ادة م دعوة ج أن ال ة ف ذه الحال ي ه ى ف وحت
ا  وق اإلنس زة حق انون     وأجه ي الق ا ف ا، أم المي إللغائه توى الع ى المس ة عل ن العامل

اني، ف  دولي اإلنس ة وال     إال ي حال ا ف و يجريه ر، فه ل نظ ان مح اة اإلنس ة حي ن حماي
ا  ييتعرض له ريض، ف ريح، والم دني، وأسير الحرب، والج اة الم ة أخرى، فحي  حال

ر مباش                ة بطريق مباشرًا وغي ات العدائي وال ) مصانة (ر وآل من ال يشارك في العملي
م          ييجوز في إطار القانون الدولي اإلنسان       إهدارها، غير أن القانون الدولي اإلنساني ل

ه          ق قتل ة، فح احة المعرآ ي س ل ف ة المقات ي حال رى، وه ة أخ ي حال ا ف رض له يتع
 .ن لم يصرح بذلكإمشروع ومعترف به و

 

 ةـام الحمايـيث نظـمن ح: خامسًا
د انون ال ذ الق ات تنفي ف آلي دولي  تختل انون ال ذ الق ات تنفي اني عن آلي ولي اإلنس

دولي               انون ال ام الق ى تطبيق أحك لحقوق اإلنسان، فبينما تترآز آليات تنفيذ والسهر عل
دوبها حق     ي لمن ة الت ة الحامي ر والدول ة للصليب األحم ة الدولي ى اللجن اني عل اإلنس

دنيون المش              ة،   التوجه إلى آل األماآن التي يوجد بها أسرى الحرب الم مولون بالحماي
اك أحكامه                آما تقدم الدول نفسها بتطبيق أحكام القانون الدولي اإلنساني في حالة انته

ًا لتشريع ات المناسبة طبق ق العقوب وطنيهاوتطبي أن التطور .  ال ول ب ن الق ن يمك ولك
رار، هو                 المعاصر للقانون الدولي اإلنساني قد أفرز نظامًا قضائيًا دوليًا في سبيله لإلق

 .)∗( بروما1998ساسي سنة محكمة الجنائية الدولية الدائمة التي أقر نظامها االال
م                      ل في األم ة تتمث ة عالمي ه يخضع لرقاب أما بالنسبة لقانون حقوق اإلنسان فأن
ى دول      دول، إل يًا يصنف ال ًا سياس اك توجه ل إن هن ة، ب ا المختص دة وأجهزته المتح
                                                 

اني،                         )∗( ث، المبحث الث ًا الفصل الثال ة ينظر الحق ة الدائم ة الدولي ة الجنائي  لإلطالع على تفاصيل المحكم
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ان، ودول أخرى ال   وق اإلنس ام حق د  تراعي أحك ا ق ان بم وق اإلنس ام حق تراعي أحك
دواعي            رف بال ا يع بيل م ي س ة ف ذه الدول ؤون ه ي ش دولي ف دخل ال ى الت ؤدي إل ي
ات  اك المنظم ل أن هن دة، ب م المتح ى األم ط عل ر فق ر ال يقتص انية، وأن األم اإلنس
وق         ة لحق ة األوربي ان، واالتفاقي وق اإلنس ي لحق س األورب يما المجل ة والس اإلقليمي

ان لع  ة1950ام اإلنس ام    األميرآي، واالتفاقي ان لع وق اإلنس اق 1969ة لحق ، والميث
ام   ان والشعوب لع وق اإلنس ي لحق ان  1981األفريق وق اإلنس ي لحق اق العرب ، والميث

 .)122(1994لعام 
 

 رونـةـيث المـن حـم: سادسًا
انإ دولي اإلنس انون ال د الق رة قواع ن  ين فك ث يمك ة والوضوح بحي م بالدق  تتس

 . على آافة المستوياتةا نظرة واحدالنظر إليه
يم الشعوب       فهي  أما فكرة حقوق اإلنسان      اختالف ق في ذاتها فكرة مرنة تختلف ب

ة                 . وما تعارفوا عليه   زم التفرق ه يل انونين فأن ين الق داخل ب لهذا نرى أنه بالرغم من الت
 .بينهما وتمييز آل منهما

 

                                                 
ات الخاص ) 1( ن االتفاقي د م ى المزي الع عل ة  لإلط ا والخاص ة منه ة، العام ان العالمي وق اإلنس ة بحق

ع             االت المتخصصة، راجع موق ع الوآ دة أو باالشتراك م م المتح ة األم والموضوعة من جانب منظم
ع     ى الموق  .www.I.U.ymn.edu/humants Arabic. هذه االتفاقيات على شبكة االنترنيت عل
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 المبحث الرابع
 ئ والقواعد اإلنسانية للحربموقف الشريعة اإلسالمية من المباد

 

إن الهدف من دراسة موقف الشريعة اإلسالمية من القانون الدولي اإلنساني هو  
ة             دولي اإلنساني مع الشريعة اإلسالمية، حيث يسهم في تقوي لبيان تالقي القانون ال
ه ال                   التعاون بين الشعوب وفي تدعيم األمن والسالم في العالم، ويثبت بشكل خاص أن

ال  ادئ يللتميمج دان المب ي مي ي، ف ي وأعجم ين عرب ي، أو ب رقي وغرب ين ش ز ب
رة  ى الفطرة والخب ة عل ا والمبني ل اإلنسانية العلي ة، والمث ائع الحقيقي ة، والوق العالمي
درج في               بآن، فهذه المبادئ والحقائق والمثل تنتظم في الحضارة البشرية الشاملة وتن

الى    . األجيالالتراث المشترك لجميع البلدان واألمم و      اُس      (: قال سبحانه وتع ا النَّ ا َأيَُّه َي
اُآْم                 ِه َأْتَق ِإنَّا َخَلْقَناُآم مِّن َذَآٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُآْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْآَرَمُكْم ِعنَد اللَّ

 .)123()ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌر
ه من   إ ة ن انون    االهمي ادئ الق دولي اإلنساني األساسية في الشريعة       شرح مب ال

ا             ا بينهم اإلسالمية شرحًا موجزًا، ليس لمقارنتها بالمبادئ الحديثة وإلظهار الشبه فيم
بين أن مثل هذه المبادئ الشاملة باستنادها إلى الوحدة اإلنسانية، هي              نفحسب، إنما ل  

 .من صميم التعاليم اإلسالمية
انون  هفعلي ام الق ة أحك ي لدراس اني ف  ينبغ دولي اإلنس المية  ي ال ريعة اإلس  الش

ين   ي وضعها الشرع وب د الت ين القواع ي، أي ب ع العمل ين الشرعية والواق ق ب التفري
ًا      يأتيرفة من المسلمين عندما     نحتصرف بعض الفرق والنحل الم      هذا التصرف مخالف

 .لتلك القواعد
وا      ذين آتب رقين ال ن المستش دداًَ م ل ع ق حم ذا التفري ال ه ن  وإن إهم رًا ع  آثي

داث  د أح ة بع الم وخاص ول11اإلس ام /  أيل بتمبر ع دولي 2001س انون ال أن الق  ب
ي   و ف المية، ه ريعة اإلس ي الش اني ف ذا  مضمونهاإلنس ين أن ه ي ح رب، ف انون ح  ق

 .الزعم مغلوط تمامًا، إذ أن هذا القانون هو على العكس قانون سلم في األصل
بادئ والقواعد اإلنسانية للحرب سوف       ولبيان موقف الشريعة اإلسالمية من الم     

 : مطالبة ثالثعلىنقسم المبحث 
 .مبادئ وقواعد قانونية إنسانية في أحكام الشريعة اإلسالمية: المطلب األول
 .مصادر القانون الدولي اإلنساني في الشريعة اإلسالمية: المطلب الثاني
 . اإلسالميةمبادئ القانون الدولي اإلنساني في الشريعة: المطلب الثالث

 المطلب األول
 مبادئ وقواعد قانونية إنسانية في أحكام الشريعة اإلسالمية

يح نإ ك        توض ة تل ان ماهي روريًا لبي رًا ض د أم ام، يع اهرة أو نظ ة ظ وم أي مفه
 . ومعناها ومداهاالظاهرة أو ذلك النظام

                                                 
 ).13(سورة الحجرات، اآلية ) 1(
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ة  في اإل              ة واألخالقي ة الديني سالم،  إن الروح اإلنسانية التي انطوت عليها الناحي
ا، وتجل      ع فروعه ي جمي ة ف ة القانوني ى الناحي ًا إل رت أيض ة،  تس ا آاف ي أحكامه  ف

اًء  واحي بن ذه الن وع ه ي مجم ًاوشيدت ف همتين ع أجزائ ي جمي كًا ف ن .  متماس ال يمك ف
 .بل ينبغي تقويمه آًال مترابطًا ال يتجزأ. تقديره من ناحية واحدة فحسب

م     أمر مه ه ب د التنوي ن المفي د . وم و عن ه وه ي   موازن آخر يقتض ريع ب  أي تش
م إذا     ناإل ن ث ريع، وم ل تش ه آ بط ب ذي ارت ان ال ار الزم ين االعتب ذ بع أن يؤخ صاف ب

ى                   اه إل ادئ التشريع اإلسالمي، وجب االنتب قورنت مبادئ القانون الدولي الحديث بمب
أن هذه أقدم من تلك بقرون طويلة، وأنها وضعت لعصر لم يكن القانون الدولي بمعناه            

د      ال ور بع د تبل دير                 . حديث ق دًا، تفوق التق رة ج ا، آبي ى زمانه ا إذن، بالقياس إل فقيمته
 .والتقويم

ة         ومالحظة أخرى     ى درجة من االهمي ة عل ا    هام  وهي أن بعض       أال  يجب ذآره
وجه بعلماء الغرب الذين آتبوا في الثقافة اإلسالمية بوجه عام وفي الشرع اإلسالمي             

ل  ع األص وا المراج د أهمل اص، ق ة   خ ة قليل ع ثانوي ى مراج دوا عل رة، واعتم ية المعتب
ة م    . األهمي ى أنه يم اآلراء الخاصة، بمعن و تقي اهين، وه ي اتج ًا ف اقوا أحيان د انس وق

ى                    يم عل ا بوجه التعم ة وطبقوه اتخذوا بعض الحلول الخاصة الواردة في مسائل معين
ائج مغلوطة              . أنها قواعد عامة   ى نت أ المنطقي إل ذا الخط ا  . أو سطحية  فتوصلوا به وم
ذه التعةزاد في الطين بل دوا ه اقلوا وقل ؤلفين تن رهم من الم ا م أن غي ى أنه ات عل يم

ة  ة ثابت ائق علمي ر    . حق ن التفكي و م ذا النح ذا، أرى ه ذه الصفة، وهك روها به م نش ث
انون                 مستند إلى آثير من المغالطات، التي وقع فيها بعض المحدثين ممن آتبوا في الق

دولي اإلنساني  اهر يفي الشريعة اإلسالمية، فالصورة الحقيقال ة ألي مظهر من مظ
حيحة و   ا الص ولها ومراجعه ى أص تند إل ي أن تس ة ينبغ اة االجتماعي ت إالحي ال آان

 .)124(مردودةومغلوطة و ةمشوه
ائل     ي مس أن الشرع اإلسالمي ف ول ب ا الق رنا إليه ي أش ات الت ذه المغالط ن ه م

ة هو  ات الدولي يالسير والعالق انون حربه غالبف ًا .  ق ول، أحيان ذا الق ون له د يك وق
 .شيء من السند في تصرف بعض الوالة في التاريخ اإلسالمي

د العكس             وهو  . غير أن النصوص الشرعية األصلية، المعول عليها وحدها، تؤي
دأن اإلسالم  دةيع م يأساس  السالم قاع ذه النصوص ل ه التشريعي، وأن ه ي نظام ة ف

ا الحرب مشروعة               تتناول أحكام الحرب إال    د فيه ال  .  في األحوال االستثنائية التي تع ف
ذه          ل ه ل مث ه، أن يبط رض وقوع الف، يف رف مخ ل أو تص م، ألي عم ن ث ن، م يمك

 .النصوص المقدسة الصريحة، وتوضيحًا لذلك نشير إلى مفهوم آلمة اإلسالم
م لم والسال  لم والسَ  السِ (اشتقت منه آلمة    حيث  ) سلم(جذر  مشتقة من   ) اإلسالم(

المة نن        ) والس ون والس واميس الك الم لن ى االستس س معن ًا نف ا جميع ي مفهومه فف
اإللهية  المقدرة، ونفس معنى المسالمة في معاملة الناس، مع ما يستتبعه هذا المعنى              

رآن           . نة والطمأنينة ورضى النفس   يمن مدلول السك   ة اإلسالم في الق وقد صورت هداي
ى طريق           الكريم بأنها تخرج المؤمنين من ظل      ديهم إل مات الجاهلية إلى نور الحق، وته

                                                 
ر د) 1( الم، دار    . ينظ ي اإلس ة ف ات الدولي انون والعالق اني، الق بحي محمص روت،  ص ين، بي م للمالي  العل
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ة ة الكريم ي اآلي ا ورد ف َالِم  (: السالم، آم ُبَل السَّ َواَنُه ُس َع ِرْض ِن اتََّب ُه َم ِه الّل ِدي ِب َيْه
 .)125()َوُيْخِرُجُهم مِِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِنِه َوَيْهِديِهْم ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم

من أسماء اهللا الحسنى، وقد ورد ذآره في القرآن الكريم نفسه في اآلية             والسالم  
َلاُم(: الكريمة دُّوُس السَّ ُك اْلُق َو اْلَمِل ا ُه َه ِإلَّ ا ِإَل ِذي َل ُه الَّ َو اللَّ ذلك أوضحه . )126 ()ُه وآ

ه   ريف بقول ديث الش ي األرض      : (الح ع ف الى وض ماء اهللا تع ن أس م م الم اس إن الس
وي               . )127()نكمفأفشوا السالم بي    دعاء النب ذا االسم في ال رر ه م آ م أنت السالم      (ث الله

 .)128()ومنك السالم تبارآت يا ذا الجالل واإلآرام
السالم من آفة (إن آلمة السالم تعني أيضًا السالمة، إذ أن اهللا عز وجل هو وهذا 

ع الوجوه      إوعيب ونقص وذم، ف    ق من جمي ال المطل ه الكم ارة  . )129()ن ل سالم  ال(وعب
الم–يكمعل يكم الس ام   ) وعل ي األي ى ف لمين حت ين المس ائعة ب ة الش ة اليومي هي التحي

اة وال فالح إال                       م لتضمنها السالمة التي ال حي ات األم الحاضرة، وهي من أحسن تحي
وزه                      د من الشر، وف اة العب بها، في األصل المقدم من آل شيء، فتضمنت السالمة نج

 .)130(بالخير، مع اشتقاقها من اسم اهللا

ة            ة الكريم ٍة     (: ثم أن رد التحية واجب ديني وأخالقي، عمًال باآلي ُتم ِبَتِحيَّ َوِإَذا ُحيِّْي
يًبا                 ْيٍء َحِس لِّ َش ى ُآ اَن َعَل ذا الواجب    . )131()َفَحيُّوْا ِبَأْحَسَن ِمْنَها َأْو ُردُّوَها ِإنَّ الّلَه َآ وه

ر المسلمين       د         . مفروض حتى نحو غي أن النبي محم ك، ف ه       نفس   ρوفوق ذل ه، في آتب
السالم على من  (الذي وجهها إلى ملوك األجانب ليدعوهم إلى اإلسالم، خاطبهم بقوله   

 ).أتبع الهدى

ة             جوآذلك أيضًا سميت ال     ر من آي دار السالم في أآث ة ب ى َداِر       (: ن ْدُعو ِإَل ُه َي َوالّل
ة  جفي سبب تسمية ال      وقد اختلف   . )132()السََّالِم َوَيْهِدي َمن َيَشاء ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ       ن

ة داره         . بدار السالم   ل السالم هو اهللا والجن ة دار            فقي ل السالم هو السالمة والجن  وقي
رآن بقول   ي الق ا ورد ف المة، آم ا    (: هالس ُتُهْم ِفيَه مَّ َوَتِحيَّ ْبَحاَنَك اللَُّه ا ُس َواُهْم ِفيَه َدْع

 .)133()َسَالٌم

                                                 
 ).16(سورة المائدة، اآلية ) 1(
 ).23(سورة الحشر، اآلية ) 2(
د اهللا      وجمع الزوائد   مرواه الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي،          ) 3( د  محم  منبع الفوائد تحقيق عب

 ).12755(م رقم الحديث 1995/ هـ1414لبنان، –، دار الفكر، بيروت6الدرويش، ج
ن األ) 4 ( ليمان ب ي داود س نشرواه أب تاني، س ي داود، طنعث السجس ر 1 أب ارف للنش ة المع ، مكتب

 ).1512(، رقم الحديث يهـ، تحقيق األلبان1408والتوزيع، الرياض، 
ة، ج  ,بد اهللا شمس الدين محمد بن أبو بكر الدمشقي        أبو ع (ينظر، أبن قيم الجوزية،   ) 5( ، 1 أحكام أهل الذم

 ,197 – 196، ص 1983صبحي الصالح، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، . تحقيق د
 .197–196ص ,مصدر سابقبن قيم الجوزية،اينظر، ) 6(
 ).86(سورة النساء، اآلية ) 1(
 ).25(سورة يونس، اآلية ) 2(
 ).10(اآلية سورة يونس، ) 3(



  ظ ظ ظ 

ريم،       ئة  ا م منن السالم ومشتقاتها قد وردت في أآثر        إو رآن الك ات الق ة من آي آي
 .)134(على حين أن آلمة الحرب ومشتقاتها لم تذآر إال في ست آيات فقط

وهنا يجب أن نذآر أن السلم والسالم والسالمة والمسالمة من صميم اإلسالم،        
) رهآُ (بحسب نصوصه الصريحة في األدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وأن الحرب            

 ت لحاالتآتب. )135()ُآِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُآْرٌه لَُّكمْ    (:  بقوله آما ورد في القرآن الكريم    
 .استثنائية، فيما عدا ذلك، فكل زعم باطل ومغلوط

ى السالم          ى معن م   . فاإلسالم إذًا ينطوي عل ن تعاليمه األساسية تشجع السالم       إث
اليم  ضوتح ذه التع ن ه ه، وم د  :  علي امح ال انية، والتس اواة اإلنس وة المس يني واألخ

ـزاع  الشاملة، والسعي للمسالمة أثناء    ة             ات الن أمر بالمحب ا ت اليم وأمثاله ل هذه التع ، آ
دوان،            يوالدعوة السلم  ة والمجادلة بالحسنى، والتعاون على البر، وتجنيب البغي والع

 .ومن ثم تؤيد المسالمة والسلم وتمنع المشاحنات والحروب
دولي اإلسالمي أو مصطلح     ولم يهتم فقهاء المسلمين بوضع تعريف    انون ال  للق

، ألنه لم يذآر في القرآن الكريم أو في آتب السنة أو في آتب              يالقانون الدولي اإلنسان  
اريخ  ازي والتفسير والحديث والت ه والسير والمغ ام آالفق راث اإلسالمي بشكل ع الت

 .الخ.... اإلسالمي

، إذ يقول في أول آتاب هو خير من عرف ذلك القانون. )∗(ولعل األمام السرخسي
يرة  يرة           (الس ه س ين في ه يب اب ألن ذا الكت مي ه ه س يرة وب ع س ير جم م أن الس اعل

ة مع المشرآين م ي المعامل نهم من نالمسلمين ف ع أهل الحرب م  أهل الحرب، وم
الهم دون المشرآين                   ذين ح المستأمنين وأهل الذمة ومع المرتدين، ومع أهل البغي ال

 .)136(التأويل مبطلينن آانوا جاهلين وفي إو
العموم، أي شمول قواعدها                     ز ب ك ألن الشريعة اإلسالمية تتمي وال غرابة في ذل
ات        نظم العالق ا ي ى م تمل عل ة تش ام الدنيوي اق األحك ي نط دنيا، وف دين وال ام ال ألحك
ة،            الداخلية، أي ما يعرف بالقانون الوطني، آما تشتمل على ما ينظم العالقات الخارجي

ات األ ريعة     أي عالق ا ش ى أنه الوة عل عوب، ع م والش ن األم ا م المية بغيره ة اإلس م
ة      ة والموعظ د بالحكم دعوة التوحي ا ب ه إليه اء وتتوج رية جمع ب البش ة تخاط عالمي
                                                 

ة ) 4( رة، اآلي ين ). 279(سورة البق دة، اآليت ة ) 64، 33(المائ ال، اآلي ة ). 57(األنف ة، اآلي ). 107(التوب
 .رى ذآرت الجهاد والقتال ومشتقاتهاخوالشك في أنه توجد آيات أ). 4(محمد، اآلية 

 ). 216(سورة البقرة، اآلية ) 5(
ة    ) سرخس(سهل، أبو بكر شمس األئمة، ولد في        مام السرخسي، هو محمد بن أحمد بن         اإل )∗( وهي مدين

هـ، وألقي به في السجن  483قديمة بين مشهد ومرو، في بداية القرن الخامس الهجري وتوفي سنة  
نة   د س ة اوزآن ي مدين ـ المصادف 446ف أن زواج الخا1046ه ى ب ه أفت ل أن قم، ألن ه، قب ان بعتيقت

ا  د م ي سجن اوزآن رام، فقضى ف دتها ح نةتمضي ع ن خمس عشر س رب م م .  يق ة العل ان طلب وآ
ه              يهم الفق ي عل ام سجنه، ويمل ون أم ن     . ينظر . يترددون إليه، فيقف د ب حسن الشيباني، شرح      المحم

دين المنجد، ج           دآتور صالح ال ب (، 1آتاب السير الكبير، امالء محمد بن أحمد السرخسي، تحقيق ال
 .16، ص1971، القاهرة، )د

ام السرخس ) 1( ر األم وط، جينظ ة 1ي، المبس ة للطباع روت،  ، دار المعرف ع، بي ر والتوزي ، 1957والنش
 .2ص



  ع ع ع 

ك                    رهم في السلم والحرب، وتضع في ذل الحسنة، وتنظم العالقات بين المسلمين وغي
 .قواعد ملزمة ال يجوز الخروج عليها

انون الوضعي             وتتميز قواعد الشريعة    اإلسالمية، في هذا الشأن، عن قواعد الق
ه جزاءان في آن واحد                     ا يترتب علي جزاء  : بشكل عام في أن الجزاء على اإلخالل به

ة    واطني الدول ن م دة اإلسالمية م ن أخل بالقاع ى م لم عل اآم المس ه الح وي يوقع دني
ًا     اإلسالمية، وجزاء أخروي يلقاه اإلنسان يوم القيامة، وهذا الجزا         دفع المسلم دائم ء ي

سواء آانت متعلقة بمعاملة المسلم بالمسلم أو       . إلى االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية    
ر المسلم، ألن الجزاء األخروي من شأنه أن يجعل                    ة المسلم بغي آانت متعلقة بمعامل

ا أ              نالمسلم مراقبًا هللا في تصرفاته، أل      م إذا م ى، فمرتكب اآلث فلت   اهللا يعلم السر وأخف
ن ةم ؤولية الدنيوي ة والمس ة  إ ف، العقوب ؤولية والعقوب ن المس ت م ن أن يفل ه ال يمك ن

 .)137(األخروية
ا        إذلك ف وفوق   ى     ي لهإن قواعد الشريعة اإلسالمية ومبادئها باعتباره ز عل ة، ترآ

خالق والقيم اإلنسانية، وااللتزام باألخالق الكريمة أمر تفرضه الشريعة اإلسالمية،           األ
ا، وإال          يجقواعد االخالقية، قواعد ملزمة ال      باعتبار ال  ا أو الخروج عليه وز االخالل به

ذي            تعرض منتهكوها لعقاب اهللا تعالى، وهو ما يختلف عن القانون الدولي الوضعي ال
د   ا قواع امالت باعتباره د االخالق والمج ى قواع ر إل ر ينظ ى غي ب عل ة ال يترت ملزم

ة   ؤولية الدولي ا المس ن  . مخالفته ك ع ي      ناهي وة ف ًا أخ اس جميع د الن الم يع أن اإلس
ى         آدم (اإلنسانية، بمعنى أن الناس جميعًا يشترآون ويتساوون في شرف االنتساب إل

اُآْم           (قال تعالى   . عليهما السالم ) وحواء ى َوَجَعْلَن َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُآم مِّن َذَآٍر َوُأنَث
 .)138()ا ِإنَّ َأْآَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُآْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌرُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفو

المية   ريعة اإلس تها الش ي أرس انية، الت وة اإلنس ي األخ اوز أوتقتض ال يتج
ان  ا المسلح، الضرورة العسكرية وأن يعاملو  النـزاع المسلمون، أثناء   خصومهم، أيًا آ

وفروا       ة إنسانية، وي در                دينهم، معامل ي من ق ة، ألن اإلنسانية تعل ة الالزم م الحماي  له
ا           ه، أو االنتق اك    صاإلنسان وتمنع آل ما يؤدي إلى امتهانه أو إذالل ه أو انته  من حريت

 .)139(حرماته وعقيدته
ال             نهم من ق اتهم فم دولي     : أما الفقهاء المحدثون فقد تعددت تعريف انون ال أن الق

و المي ه ر : (اإلس ي يف د الت ة القواع ى  مجموع ة عل ة مانع تخدامها بطريق ض اس
رادًا أو دوًال،          ر المسلمين أف المسلمين وذلك لتنظيم عالقاتهم الحربية والسلمية مع غي

 .)140()داخل بالد اإلسالم أو خارجها

                                                 
ر) 2( دولي         . د. ينظ انون ال ي الق لحة ف ات المس حايا النزاع ة ض ود، حماي د محم د الحمي ي عب د الغن عب

 .6، ص 2006، اللجنة الدولية للصليب األحمر، 3اإلنساني والشريعة اإلسالمية، ط
 .)13(سورة الحجرات، اآلية ) 1(
اهرة،                  . ينظر د ) 2( فتحي رضوان، من فلسفة التشريع اإلسالمي، دار الكتب العربي للطباعة والنشر، الق

 .154، ص 1969
(3) See: Armanazi: Les principes islamiques et les rapports internation aux 

entemps de paixet de querre, these paris 1929, P. 40. 



  غ غ غ 

ة        تخدام لفظ ه باس ك أن امع، ذل ر ج ه غي ر ألن ل نظ ف مح ذا التعري رى أن ه ون
لى المسلمين، بينما من الثابت      ، يعني أن تلك القواعد مفروضة فقط ع       )بطريقة مانعة (

ًا                 زمهم جميع رهم وتل ى غي أن هناك قواعد عامة ومشترآة تسري على المسلمين وعل
 .لكونها قواعد عامة تتواجد في أي نظام قانوني، بما في ذلك النظام اإلسالمي

هو ذلك الفرع من القانون : ( بأنه ومنهم من يعرف أن القانون الدولي اإلسالمي
ة اإلسالمية             واألعراف وا  ا الدول اللتزامات التعاقدية الواقعية أو القانونية التي تراعيه

 .)141 ()في معامالتها مع الدول األخرى
ا                     ى م دولي اإلسالمي عل انون ال ه يقصر الق ونرى أن هذا التعريف محل نظر ألن
هو تعاقدي أو رضائي، بينما من الثابت، أن هناك قواعد غير تعاقدية يمكن أن تسري                

 .المسلمين، آاألعمال الصادرة عن جانب واحدعلى 
ه         : (أن القانون الدولي اإلسالمي هو    : ويعرفه آخر  ا جرى علي جماع القواعد وم

 .)142 ()العمل اإلسالمي التي يأمر بها اإلسالم أو يقبلها في العالقات الدولية
ارة   نونرى أ  ه العمل     ( هذا التعريف محل نظر أيضًا الستخدام عب ا جرى علي وم

ا         إ، على أساس أن ذلك يكون أيضًا في قواعده، و          )سالمياإل ة، فم ر مكتوب ن آانت غي
 .يجري عليه العمل يتمثل غالبًا في قواعد تراعيها الدول اإلسالمية

ام    ومجموعة الق : (ويرى فريف آخر أن القانون الدولي اإلسالمي هو        اعد واألحك
ي المية     ف ة اإلس ا الدول زم به ي تلت المية الت ريعة اإلس دول     الش ع ال ا م ي عالقاته  ف

 .)143 ()األخرى
 هذا التعريف محل نظر أيضًا وذلك أنه ليس جامعًا مانعًا، ويبد ذلك من          نونرى أ 

ك أ     ) تلتزم(لفظة   دولي اإلسالمي تتضمن        نبها الدولة اإلسالمية، ذل انون ال  قواعد الق
 .أيضًا قواعد غير ملزمة، في صورة قواعد المجامالت، أو قواعد األخالق

ريعة    وبن ي الش اني ف دولي اإلنس انون ال ف الق ا تعري ن لن دم، يمك ا تق ى م اًء عل
رآن والسنة   (مجموعة األحكام المستمدة من       : (اإلسالمية بأنه  اد  ) الق  التي   ،أو االجته

ت    ه وق ى حقوق اظ عل ان والحف ة اإلنس ى حماي دف إل ـزاعته ي تع  الن لح، والت  د المس
ـزاع  ألسباب إنسانية حق أطراف    روق            في استخد     الن ام طرق وأساليب الحرب التي ت

د يتضررون بسبب                ذين تضرروا أو ق ـزاع لها، أو يحمي األعيان واألشخاص ال  ات الن
 ).المسلحة

ذا                   دولي اإلنساني الوضعي في ه انون ال وال خالف بين الشريعة اإلسالمية والق
در  ث المص ن حي أن إال م ذيالش هال تمد من ى أن  ا تس الوة عل ام ع د واألحك لقواع

                                                 
(4) See: Hamid llah: The muslim conduct of state, being a treatise of Muslim 

public international Law, Ashraf Lahore, 1945, P. 3.  
ر الغربي                . د. أ: ينظر) 1( ل من الفك م، دراسة في آ انون األم ة في ق ام العام محمد طلعت الغنيمي، األحك

 .37، ص 1970ية واالشتراآي واإلسالمي، منشأة المعارف، اإلسكندر
ه مجموعة بحوث              .  د :ينظر) 2( ام، في آتاب دولي الع انون ال دان، الشريعة اإلسالمية والق ريم زي د الك عب

 .16، ص 1982فقهية، مكتبة القدس، بغداد، مؤسسة الرسالة، بيروت، 



  ف ف ف 

ا في الشريعة اإلسالمية المس ط، في حين أنه وي فق انون الوضعي دني ؤولية في الق
دنيوية وأخروية، وأن القواعد الخاصة بحماية ضحايا الحرب في الشريعة اإلسالمية              

 .قواعد ملزمة، وتراها في القانون الدولي اإلنساني غير ملزمة
 المطلب الثاني

 اإلسالميةمصادر القانون الدولي اإلنساني في الشريعة 
ادر     ن مص ف ع المية تختل ريعة اإلس ي الش اني ف دولي اإلنس انون ال مصادر الق
القانون الدولي اإلنساني، إذ أن مصادر القانون الدولي اإلنساني، شأنها شأن مصادر           

ة من المعاهدات الدولية، والعرف     يأساسالقانون الدولي العام بشكل عام، تستمد بصفة      
ل ضحايا الحرب، شأنها               الدولي، في حين تستمد قواع      د الشريعة اإلسالمية التي تكف

ة،                 ريم والسنة النبوي رآن الك شأن غيرها من قواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية من الق
ا يعدهما المصدرين األساسيين للشريعة اإلسالمية،      محيث تستمد األحكام من نصوصه    
اب            م في الكت ريم   (فإذا لم يوجد الحك رآن الك ه يبحث ع    ) الق ه        فأن ا صحت روايت ه فيم ن

م ال           ρوثبت وروده عن النبي محمد       م يوجد مصدر للحك  فإذا وجد فيه أخذ منه، وإذا ل
القرآن والسنة،         من في الكتاب وال في السنة، آان مصدره البحث والنظر            م ب  أهل العل

م     ون باس م المعروف ة، وه ده العام ريع وقواع روح التش دين(وب روف ) المجته والمع
 .)144(سم االجتهادبحقهم ونظرهم با

د                د النبي محم ذ عه  ρوقد تقررت مصدرية الثالثة للشريعة على هذا الترتيب من
ى   وإلى يوم الدين، ويدل      ل           عل ن جب اذ ب ك حديث مع د          τذل ه النبي محم ا بعث ى   ρ لم  إل

د     ي محم أل النب ث س نهم، حي دين وليقضي بي ام ال رآن وأحك ا الق يعلم أهله يمن ل  ρال
فبسنة  : ن لم يكن، قال   إف: رض لك قضاًء قال بكتاب اهللا، قال      آيف تقضي إذا ع   (: معاذًا

فضرب رسول اهللا ، )أي ال أقصر( وال ألو ن لم يكن، قال أجتهد رأيي إرسول اهللا، قال ف   
ρ  ال اذ، وق در مع ى ص ول   :  عل ق رس ذي وف د هللا ال ول الحم ي اهللا  اهللارس ا يرض  لم

 .)145()ورسوله
ل، ظهرت ف          ذاهب شرعية         آان للتشريع اإلسالمي تاريخ طوي وم وم ه عل ي خالل

عديدة متنوعة في أساليبها واتجاهاتها، وال بأس بكلمة سريعة عنها، آمقدمة لمفهوم            
 .مصادر القانون الدولي اإلنساني في الشريعة اإلسالمية

د        ر محم ا عص ة، أوله ل متتابع ي مراح ريع ف ذا التش ّر ه د م ة  ρق ر بداي  عص
ه عل       د أرآان ة      اإلسالم، ودور تأسيسه وتوطي ريم والسنة النبوي رآن الك ى نصوص الق

ي   ان النب ريفة، فك ة     ρالش د األم ام، وقائ الوحي واإلله ريع ب الة والتش احب الرس  ص
 .الديني واالجتماعي والسياسي

                                                 
 468، ص   1985، دار الشروق، القاهرة،     13ينظر الشيخ محمود شلتوت، اإلسالم عقيدة وشريعة، ط       ) 1(

– 469. 
ذي ) 2( ذي (رواه الترم ن سورة الترم ن عيسى ب د ب ام محم ذي، ط)األم ارف 1، سنن الترم ة المع ، مكتب

د ناصر             1998 -هـ  1417للنشر والتوزيع، الرياض،     ه محم ق علي م، حكم على أحاديثه وأفكاره وعل
 ).1227(الدين األلباني، رقم الحديث 



  ق ق ق 

ة            ρبعد وفاة النبي     وولكن   ى المنقول ة األول اء أن يفسروا األدل ى الفقه ان عل ، آ
ى ضوء ا  نة، ويمحصوها عل رآن والس ن الق تمدة م ة والمس تمدة الملح ات المس لحاج

نص            ود ال دم وج د ع د، فعن عه الجدي المي وتوس ع اإلس ور المجتم ا تط ي أوجبه الت
اع في       ر باإلجم ذاآرة والتقري المقدس، آانوا يرجعون إلى العقل والرأي، فليجأ إلى الم
اس أو االستحسان أو االستصالح أو  تعانة بالقي ى االس ائل واألحوال، وإل بعض المس

 . البعض اآلخراالستدالل في
ير النصوص  اسةن درإ د وتفس ا بع ا فيم نتطرق إليه ي س ريع، الت  مصادر التش

ا يسمى بـ           واستنباط األحكام الشرعية منها    دانًا لم اد (، آلها آانت مي نتيجة  . )∗()االجته
د عدمها، من أسباب                       ي عن هذا االستنباط المنطقي من النصوص أو االستقراء العقل

دارس وتعدد        ثم م  اختالف الفقهاء، ومن   ا      ن دواعي نشوء الم ة، ومنه ذاهب الفقهي الم
الكي، والمذهب الشافعي، والمذهب             : (المذاهب السنية  ي، والمذهب الم المذهب الحنف

 ). اإلسماعيليةوالزيدية،ومامية اإل: (المذاهب الشيعية التي هيو). الحنبلي
ى م   المية إل ريعة اإلس ي الش اني ف دولي اإلنس انون ال ادر الق ع مص ادر وترج ص

ة      (أصلية   ريم والسنة النبوي ة     ) القرآن الك اد (ومصادر فرعي ا   ) االجته اس،  (ومنه القي
رعين لوسوف نقسم المط). واالستدالل، واالستحسان، والمصالح المرسلة ى ف ب إل

 .اني المصادر الفرعيةثنبحث في األول المصادر األصلية وفي ال

 رع األولـالف
 ةـليـادر األصـالمص

 الكريـمالقـرآن  :أوًال

 وهو يعد المصدر األول ρزل على رسوله محمد ـالقرآن الكريم هو آتاب اهللا المن   
اديين أو         راد الع ين األف ات ب عيد العالق ى ص واء عل الم، س ي اإلس ريعة ف ام الش ألحك

 .)146(بخصوص العالقات بين الدول
 
 

د من القواعد ال             ثوقد ورد في القرآن الكريم الك      ات المتضمنة لعدي تي  ير من اآلي
ه       ا قول تصلح أن تنطبق في إطار القانون الدولي اإلنساني في الشريعة اإلسالمية، منه

وْا                   ( :تعالى َه َواْعَلُم وْا الّل ْيُكْم َواتَُّق َدى َعَل ا اْعَت ِل َم َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه ِبِمْث
ينَ  َع اْلُمتَِّق َه َم ذه اآل . )147()َأنَّ الّل د أرست ه ع ضرورة   فق ل م ة بالمث دأ المعامل ة مب ي

                                                 
ر من األمور    االجتهاد، معناه لغة، بذل الجهد والوسع      )∗( اه اصطالحاً  . في أم استفراغ الوسع في    : ومعن

محمد طلعت الغنيمي، قانون السالم في اإلسالم، دراسة          . د. ينظر. طلب العلم باألحكام من أدلتها الشرعية     
 .173، ص )ب ت(مقارنة، مطبعة منشأة المعارف باإلسكندرية، 

اقالني،) 1( ام الب ر األم ن محم ( ينظ ب ب د الطي وبكر محم اقالني اب ابن الب روف ب از ,)د القاضي المع  إعج
 .302 – 301، ص )ب ت(، دار المعارف، القاهرة، 5القرآن الكريم، ط

 ).194(سورة البقرة، اآلية ) 1(



  ك ك ك 

دِّيُن            (. مراعاة التقوى حتى عند وقوع االعتداء      وَن ال ٌة َوَيُك وَن ِفْتَن ى َال َتُك َوَقاِتُلوُهْم َحتَّ
 . أي ال تكون فتنة منهم للمسلمين عن دينهم باإلآراه بالضرب والقتل،)148()ُآلُُّه ِلّله

ًة َآَم( ِرِآيَن َآآفَّ اِتُلوْا اْلُمْش ًةَوَق اِتُلوَنُكْم َآآفَّ ه . )149()ا ُيَق أمور ب ا الم اد أن قتالن فأف
 .جزاء لقتالهم ومسبب عنه

إن علة القتال في اإلسالم هي الحرابة وليس الكفر وسوف يتبين لنا أنه ال يجوز         
م األخرى            ادل النشاط التجاري مع األم ى تب قتال غير المقاتلة، وأن اإلسالم يشجع عل

ين الم  لة ب د ص ا يعق رهممم لمين وغي ات   . س ي العالق ى أن األصل ف دل عل ذا ي ل  ه آ
 .الخارجية هي السلم وليس الحرب

ة                    ة الدالل رآن قاطع ات الق ذا الموضع نجد آي ومن جهة االستدالل بالمنقول في ه
م األخرى هو السلم  ات اإلسالمية مع األم ى أن األصل في العالق ى يكون )150(عل  حت

ى        ذ إل نفس وحق             ض خو  اعتداء، فيضطر المسلمون حينئ ًا عن ال ار الحرب دفاع  غم
 .بادرة فيه ضربًا من الدفاعمالبقاء، أو اتقاء  لهجوم تكون ال

الى ال تع ا (: وق اْجَنْح َلَه ْلِم َف وْا ِللسَّ بحانه. )151()َوِإن َجَنُح ال س َع َحتَّ(: وق ى َتَض
ا      َوَال َتُقوُلوْا ِلَمْن َألْ   (: وآما قال تعالى  . )152()اْلَحْرُب َأْوَزاَرَها  َقى ِإَلْيُكُم السََّالَم َلْسَت ُمْؤِمًن

ا            (. )153()َتْبَتُغوَن َعَرَض اْلَحَياِة الدُّْنَيا    َلَم َفَم ْيُكُم السَّ ْوْا ِإَل َفِإِن اْعَتَزُلوُآْم َفَلْم ُيَقاِتُلوُآْم َوَأْلَق
ِبيالً    ْيِهْم َس ْم َعَل ُه َلُك َل الّل ل     . )154()َجَع ل الس دأ الح اس مب عت أس ات وض ذه اآلي مي ه

ى          ا دع س لم و العك ر ه ان األم و آ المية، ول ريعة اإلس ي الش ة ف ات الدولي للمنازع
و                   يالمسلم اهم ول روا حسن نواي رهم، وأظه ه غي ن إلى التزام جانب السالم إن جنح إلي

روبه             ل ض لم بك ول الس لمين قب ى المس ذ فعل الم، وحينئ ان باإلس نهم إيم ن م م يك ل
 .)155(وأشكاله

ِد ( وْا ِباْلَعْه ُؤوالً َوَأْوُف اَن َمْس َد َآ دأ   )156()ِإنَّ اْلَعْه ا مب ة وغيره ذه اآلي  وضعت ه
 .الوفاء بالعهد

اقٌ    (  )157()َوِإِن اْسَتنَصُروُآْم ِفي الدِّيِن َفَعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَلى َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهم مِّيَث
رهم              ين المسلمين وغي ديم       وقد أرست هذه اآلية مبدأ مهمًا في التعامل ب دأ تق ، وهو مب

 .العهد على واجب استنصار المسلمين
                                                 

 ).39(سورة األنفال، اآلية ) 2(
 ).36(سورة التوبة، اآلية ) 3(
ر) 4( ة     . د. أ. ينظ المي، دار النهض ه اإلس دخل للفق دآور، الم الم م د س ة،محم اهرة،  العربي ، 1969 الق

 .45ص
 ).61(سورة األنفال، اآلية ) 5(
 ).4(سورة محمد، اآلية ) 6(
 ).94(سورة النساء، اآلية ) 7(
 ).90(سورة النساء، اآلية ) 8(
ر) 1( رآن، ج       . ينظ ام الق امع ألحك ي، الج اري القرطب د األنص ن أحم د ب ب  1، ط8محم ة دار الكت ، مطبع

 .40ص م، 1950/  هـ1369المصرية، 
 ).34(سورة اإلسراء، اآلية ) 2(



  ل ل ل 

َداِن                ( اء َواْلِوْل اِل َوالنَِّس َن الرَِّج َوَما َلُكْم َال ُتَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل الّلِه َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِم
َعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َوِليا َواْجَعل      الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّاِلِم َأْهُلَها َواجْ         

 أآدت هذه اآلية مبدأ االستنصار في الشريعة اإلسالمية           قدو. )158()لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصيًرا   
 .وهو يعادل نظرية التدخل من أجل اإلنسانية المعروفة في فقه القانون الدولي

دأ   . )159()ِمَن اْلَغيَِّال ِإْآَراَه ِفي الدِّيِن َقد تََّبيََّن الرُّْشُد     ( ى مب وقد نصت هذه اآلية عل
 .عدم أآراه غير المسلم على اعتناق اإلسالم

َرى( ِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخ ؤولية  . )160()َوَال َت دأ المس ة مب ذه اآلي منت ه د تض وق
 .الشخصية حتى في إطار العالقات الدولية

ِديَن( ي اَألْرِض ُمْفِس ْوْا ِف ة نهى اهللا عن الفساد في وفي . )161()َوَال َتْعَث ذه اآلي ه
 .األرض من تخريب وتدمير لألعيان المدنية

 

                                                                                                                                               
 ).72(سورة األنفال، اآلية ) 3(
 ).75(سورة النساء، اآلية ) 4(
 ).256(سورة البقرة، اآلية ) 5(
 ).164(سورة األنعام، اآلية ) 6(
 ).60(سورة البقرة، اآلية ) 7(



  م م م 

 :السـنة النبويـة: ثانيًا
ى               السنة لغة، هي السبيل والقاعدة والطريقة والسيرة وقد اشتقت من سنن بمعن

ين فهي  ينيب ه  تبي ر ب ا أق ا م راد به ا ي ي الشريعة فإنم ريم، وإذا أطلقت ف رآن الك  للق
 .)162(دب إليه قوًال وفعًال مما يرد في آتاب اهللانهى عنه و ونρالرسول 

د تكون قولي       ρي  بالسنة ما أثر عن الن     ل في األحاديث التي تلفظ           ة، وهي ق  تتمث
ال ه من أفع ا صدر عن ة وهي م ا، أو فعلي ا التشريع، أو تقريري. )163(به  ةويقصد به

 .بته أو علم به عن إنكار فعل أو قول صدر في حضوره أو غيρي بوهي أن يسكت الن
المعنى          ا ب رآن، وإنم والسنة القولية نزل بها الوحي ال باللفظ والمعنى آما في الق

 ρالفعلية فتكون بفعل الرسول  السنة  بلفظ من عنده، وأما    ρفقط ويعبر عنها الرسول     
اد  رًا الجته ون تقري ة تك نة التقريري لمون، والس ا المس اد ويتبعه ر واجته د تفكي بع

حابة، أو لو ق     عضالص ك ال ينط ل ذل ي آ ه ف ى أن اس، ويراع ادات الن ه ع رت علي  ج
 . عن الهوى إن هو إال وحي يوحىρالرسول 

دة               ه، أو مقي ان مجمل ه ببي رآن، أو مفسرة ل ا في الق دة لم د تكون مؤآ والسنة ق
ل                     رآن، مث ا الق م مسألة سكت عنه لمطلقه، أو مخصصة لعامه، أو مكملة أي أتت بحك

ا أم      أطعم الجدة السدس  (حديث   ا           . )164() إذا لم تكن دونه ان األخر، فم ا آ ا م ه   ج أي اء ب
 .هذا النوع عن سكوت القرآن ال يخرج عن قواعد القرآن األساسية وأصوله الكلية

دولي اإلنساني في            )165(وتعد السنة المصدر الثاني    انون ال  للتشريع في مجال الق
م يوجد شيء في    إذا ل ريم، ف رآن الك د الق م الشريعة اإلسالمية بع رآن نفسه، أو ل الق

ى اإلنسان أن     م وجه   يستدل صراحة على الحل المطلوب، فعل ا  إطر السنة، ف ش  هيم نه

                                                 
ن منظور االنصاري              (ينظر أبن منظور    ) 1( دين ب ال ال رب، ج    ،  )محمد بن مكرم بن علي جم ، 13لسان الع

 .220، ص 1989دار صادر، بيروت، 
 : أربعة شروطρيشترط في حمل الكالم في أفعال الرسول ) 2(

 . أن ال يكون واجبًا آاألآل والشرب، فهذه ال يلزمنا أن نتأسي به فيها-1
 . آزاوجه زيادة على أربعρ أال يكون الفعل خاصٌا به -2
ه             أال يكون بيانًا لما تثبت مشروعي      -3 ه آقول ا   : (ته، فأن آان ذلك فحكمه تابع لما هو بيان ل صلوا آم

 ).أقيموا الصالة(فهو بيان لقوله تعالى ) . رأيتموني أصلي
ه          أال يكون قد علم حكمه قبل ذلك، فأنه إن علم أنه واجب أو سنة ف                 -4 ه، فأمت ي أصل المشروعية ل

ه ر. مثل اني،:ينظ ريف التلمس اد ( الش د الق اح عب د الفت ر عب انيعم اح ,)ر مصطفى التلمس  مفت
 .122–121، ص)ب ت(يات األزهرية، القاهرة، الوصول في علم األصول، مكتبة الكل

 ).2895(رواه أبي داود، رقم الحديث ) 3(
ى أن       جير) 1( ك عل ه                      (ع ذل ا السنة مقطوع بصدورها عن ة وتفصيًال، بينم ا جمل ه لن رآن مقطوع تبليغ الق

اب     الإا إن أمكن و    متعارض الكتاب والسنة وفق بينه    جملة ال تفصيًال، وعلى هذا إذا        دم الكت  : ينظر . ق
 .209محمد سالم مدآور، مصدر سابق، ص . د. أ



  ن ن ن 

زَِّل             (: يقول تعالى . )166(ارحة للقرآن ومبينة له   ش ا ُن اِس َم يَِّن ِللنَّ ذِّْآَر ِلُتَب َك ال َوَأنَزْلَنا ِإَلْي
 .)167()ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن

ة         ρوقد أثر النبي      ات الدولي دولي اإلنساني والعالق انون ال وين قواعد الق  في تك
ل            ة الرس دنيين أو معامل ة الم ق بمعامل ا يتعل واء فيم رًا، س أثيرًا آبي ن، ت م وآف آعل
بة     ة، أو بالنس دات الدولي انون المعاه بة لق رب، أو بالنس ار الح ي إط فراء، أو ف والس

 .)168(للعالقات االقتصادية
ا في إطار      يتطبيمكن   ي وردت في السنة النبوية والتي       ومن أمثلة القواعد الت    قه

 : ما يلييالقانون الدولي اإلنسان

ا          ( يس من ا السالح فل ال الرسول       . )169 ()من حمل علين د ق ا الناس ال     : (ρوق أيه
ة  لوا اهللا العافي دو وس اء الع وا لق ىفالرسول . )170()تتمن ي الحرب  ينه ة ف  عن الرغب
 . أن يديم نعمة السلموتمنيها، حتى مع العدو ويسأل اهللا

ال الرسول             د ق د فق د شروطهم إال       : (ρأما بخصوص الوفاء بالعه المسلمون عن
 .)171()شرطًا أحل حرامًا أو حرم حالال

ال ا ق ولوآم رب ( :ρ الرس ل لض ل ال تقت وال أن الرس اأ تواهللا ل إذ . )172()عناقكم
 .)173(اإلسالمينًا لحرمة وحصانة الرسل والسفراء في متيمثل هذا الحديث أساسًا 

استوصوا باألسارى (وقال في حديث آخر بخصوص آيفية معاملة أسرى الحرب 
 .)174 ()خيرًا

 يـرع الثانـالف
 ةـرعيـادر الفـالمص

                                                 
ه   (يقول أبن تيمية،أن السنة     ) 2( ل هواس،    . ينظر د ). تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن د خلي محم

ة، الرئاسة العام               ن تيمي اء         شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم أب ة واإلفت ة إلدارة  البحوث العلمي
 .107، ص 1983والدعوة واإلرشاد، الرياض، 

 ).44(سورة النحل، اآلية ) 3(
ة      ) 4( يم الجوزي ن ق الحرب والمصالح والسياسات من هدي               (:يقول اب ة ب ام المتعلق  من   ى أول  هوأخذ األحك

ن     ينظر الشيخ محمد عبد الوهاب، مختصر زاد المعاد لإل        ). اآلراء ام اب ك        م ة المل ة، جامع يم الجوزي ق
 .216، ص1978سعود اإلسالمية، الرياض، محمد بن 

روت،      1 رواه األمام محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، ط             )5( ي، بي راث العرب اء الت ، دار إحي
 ).6408(هـ، رقم الحديث 1422لبنان، 

 ).3025(رواه البخاري رقم الحديث ) 6(
 ).1352(ح، وصححه االلباني برقم رواه الترمذي، حديث صحي) 7(
ديث رواه) 1( م الح ي داود، رق د)2761( أب ام أحم ل، واألم ن حنب ناده صحيح، ج, ب ديث 3 وإس م الح ، رق

)487.( 
ا  ) 2( الم زآري يخ اإلس اب، لش يح اللب ر تنق رح تحري الب بش ة الط ى تحف رقاوي عل ية الش ر حاش ينظ

 .407 ص ،1941األنصاري، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، 
ي) 3( ي (,رواه الطبران وب اللخم ن أي د ب ن احم ليمان ب م س و القاس ديث ,)أب م الح ي الصغير رق ) 409( ف

رقم     ال الهيثمي في        )22393(والكبير ب د، ج        م، وق ع الفوائ د ومنب ، ص  مصدر سابق   ,6 جمع الزوائ
 .، وإسناده حسن115



  ه ه ه 

، هناك مصادر آثيرة أخرى، على خالف        النبوية إلى جانب القرآن الكريم والسنة    
دولي اإلنساني في الش                انون ال ريعة اإلسالمية،   بين الفقهاء، يمكن أن تستمد منها الق

ي، والمصالح المرسلة في                 وهي اإلجماع ، والقياس، واالستحسان في المذهب الحنف
رف        ري، والع ي والجعف افعي والحنبل ذهب الش ي الم تدالل ف الكي، واالس ذهب الم الم

 .وقول الصحابة، لذا سنتطرق إلى المصدر األول هو اإلجماع
د        هو اتفاق المجتهدين من األمة اإلسال     : اإلجماع مية في عصر من العصور، بع

 :ي، وعلى ذلك البد لتحقيق اإلجماع من أمورعانقضاء فترة الرسالة، على حكم شر
 .أن يجمع المجتهدون في األمة اإلسالمية على رأي: األول
 .أن يتفق جميع المجتهدين فال يشذ عنهم أحد: الثاني
ث وا : الثال ا أجمع ون م ابًال لالجعأن يك ًا شرعيًا ق ه حكم اد ملي ق ثته ا يتعل ل م

 .بالحل والحرمة والصحة والبطالن
ا      ρأن يكون اإلجماع بعد وفاة الرسول   : الرابع ى م ه أن وافقهم عل ، إذ في حيات

 .)175(أجمعوا عليه آان سنة تقريرية، وأن خالفهم سقط ما أجمعوا عليه
 
 

َشاِقِق َوَمن يُ (: ومن المعلوم أن الفقهاء استدلوا على حجية اإلجماع بقوله تعالى         
ِلِه                        َولَّى َوُنْص ا َت ِه َم ْؤِمِنيَن ُنَولِّ ِبيِل اْلُم َر َس ْع َغْي الرَُّسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُه اْلُهَدى َوَيتَِّب

يًرا اءْت َمِص نََّم َوَس ذ. )176()َجَه ول الرسول لكوآ ى ضاللة: (ρ ق ي عل ع أمت  )ال تجتم
ال تجتمع أمتي     . ()178()د اهللا حسن   ما رآه المسلمون حسنًا فهو عن         : (ρوقوله  . )177(

أ  ى خط ذا ف . )179()عل انون     إنوهك ادر الق ن مص درًا م كل مص ن أن يش اع يمك  اإلجم
ذب   وع شرح المه ي المجم اء ف ذا ج ي الشريعة اإلسالمية، وهك اني ف دولي اإلنس : ال

 .)180(وهو إجماع ال شك فيه) جرت السنة أال تقتل الرسل(
دع ى أن ال اع عل رى اإلجم ذلك ن ًاة عموووآ ه، م لم ب ذا مس ال فه ي القت  شرط ف

ة    نذلك بو ل أي الم قب ى اإلس دعوة إل ديم ال و تق اع ه رأي الواجب االتب ى أن ال ي إل نته
معرآة، حتى يعذر المسلمون في صنيعهم، ويقطع الشك باليقين في اصرار العدو على       

ل  . ه من بعده  ئ وسيرة خلفا  ρوهذا ما آان في مختلف غزوات الرسول        . موقفه  فلم يقات
ر                     ى حد تعبي ًا عل الرغم من استفاضة شأن اإلسالم شرقًا وغرب المسلمون عدوهم، ب
                                                 

 .180محمد سالم مدآور، مصدر سابق، ص , د. ينظر) 4(
 ).115(لنساء، اآلية سورة ا) 1(
د  ن وأخرجه ابن عبد اهللا محمد ب ،)466(، رقم الحديث 4رواه الترمذي عن أبن عمر في سننه، ج       ) 2(  يزي

اض،      ، مكتبة المعار  1، في سننه، ط   )ابن ماجة (القزويني الشهير    -هـ 1417ف للنشر والتوزيع، الري
 ).1303(، رقم الحديث م1998

 ).379(، رقم الحديث 1جرواه األمام أحمد في المسند، ) 3(
 ).466(، رقم الحديث 4رواه الترمذي في سننه، ج) 4(
وري ينظر) 5( ام ألن ن شرف( اإلم ى ب ا يحي و زآري ذب الن)أب وع شرح المه د ـ المجم ق محم وري، تحقي

 .84–78، ص)ب ت(مطبعة اإلمـام، القاهرة، ، 18حسين العقبي، ج



  و و و 

اب               ى لسان رسول اهللا أو بكت ا عل غ دعوتهم إم د تبلي الفقهاء، في يوم من األيام إال بع
 .يوجه إلى قادة جيوش األعداء

ر الصديق             و بك ان       τومن أمثلة ذلك ما قاله أب ى عم ا  : ( لعكرمة حين وجهه إل ي
ة س ة اهللا، وال تن عكرم ى برآ ؤم ـر عل تأمن، وال ت ى مس لم،  ننزل عل ق مس ى ح  عل

 .)181(..)وأهدر الكفر بعضه ببعض، وقدم القدر بين يديك
 

 

 
 

                                                 
و ال      ( ابن األثير،   اإلمام ينظر) 6( دين أب ريم الجزري               عز ال د الك ن عب د ب ن محم ي ب ة في     ,)حسن عل  النهاي

 .22م، ص 1903/ هـ1322، )ب م(، المطبعة الخيرية، 4غريب الحديث واألثر، ج



  ي ي ي 

 المطلب الثالث
 مبادئ القانون الدولي اإلنساني في الشريعة اإلسالمية

دولي    انون ال د الق رام قواع ى ضرورة احت د عل اؤه التأآي ل اإلسالم وفقه م يغف ل
 المسلحة، وتقسم قواعد القانون الدولي      ات النـزاع واجبة التطبيق أثناء  . )182(سانياإلن

لمين   اربين، مس ل المتح ب آ ن جان ق م ى التطبي ا عل ا، أي قابليته اإلنساني بعموميته
ن نَّْفسٍ          (: وغير مسلمين، مصداقًا لقوله تعالى     م مِّ  َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُك

اءُلوَن                   ِذي َتَس َه الَّ وْا الّل اء َواتَُّق َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًال َآِثيًرا َوِنَس
 .)183()ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َآاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا

ر فرعون من                   ة اإلنسانية واعتب ة للكرام ال المهين ريم األفع رآن الك  واستنكر الق
الى  ه تع دين بقول ِعُف   (: المفس َيًعا َيْسَتْض ا ِش َل َأْهَلَه َأْرِض َوَجَع ي اْل ا ِف ْوَن َعَل ِإنَّ ِفْرَع

 .)184()َطاِئَفًة مِّْنُهْم ُيَذبُِّح َأْبَناءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساءُهْم ِإنَُّه َآاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن
اء و          إآذلك ف  يح للمسلم االحتم ا ضرورة       ن القرآن الكريم ال يب راء الضرورة، هن

ْو        (: يقول تعالى عيث فسادًا وإنما ألجم ذلك بقيود،       الحرب لي  ِهْم َوَل ى َأنُفِس ْؤِثُروَن َعَل َوُي
 .)186()َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َوَال َعاٍد َفال ِإْثَم َعَلْيِه(. )185()َآاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة

يح الت   ال ال تب رب والقت ك أن ضرورات الح ى ذل ي   معن ى ف د حت ل قي ن آ رر م ح
دو ة الع و . معامل ى ل دوان حت ك بسياج موضوعي هو عدم الع رآن ذل اط الق ا أح وإنم

الى            ه تع التطبيق لقول ِبيِل      (: آانت هناك خصاصة تحيك بصدر المقاتل، ب ي َس اِتُلوْا ِف َوَق
 .)187()ْعَتِديَنالّلِه الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َوَال َتْعَتُدوْا ِإنَّ الّلَه َال ُيِحبِّ اْلُم

                                                 
ى    ) 1( ا يجب عل رى بخصوص م ارات أخ تخدموا عب د اس لمين فق اء المس ا فقه ة، أم مية حديث ذه التس ه

ذ    د خصص السرخسي ل رب فق اء الح د اثن ن قواع ه م ع  (لك الجيش مراعات ة الجيش م اب معامل ب
 .30، مصدر سابق، ص 10السرخسي، المبسوط، ج. ينظر) الكفار

 ).1(سورة النساء، اآلية ) 2(
 ).4(سورة القصص، اآلية ) 3(
 ).9(سورة الحشر، اآلية ) 4(
 ).173(سورة البقرة، اآلية ) 5(
 ).190(سورة البقرة، اآلية ) 6(



  أ أ أ أ 

ردة   ( في قصيدته المشهورة     ρيقول الشاعر أحمد شوقي مخاطبًا النبي         )نهج الب
)188(. 

ه      علمتهم آل شيء يجهلون ب
 

ذمم           ه من ال ا في حتى القتال وم
 

ه ُساٍدهدعوتهم لج دهمؤَد في
 

رُب  ون  أّسوالح ام الك  نظ
م واألم

 

ي    دوالت ف ر لل م ن واله ل ول
ن  زم

 

ر من دعم    ما طال من عمد أوقَ     
 

 

ا       أآد فقهاء المسلمين وأحكام الشريعة اإلسالمية في مختلف مصادرها وموارده
دها ونشير                  ا وبع ة وخالله دء المعرآ على تثبيت مبادئ القانون الدولي اإلنساني قبل ب

 :اهإلى أهم
 

 مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين: أوًال
ن اآلي   د م ريم العدي رآن الك ي الق ن   ورد ف د م ون ض ال يك ين أن القت ي تب ات الت

الى         ه تع ك قول اِتُلوْا  (: يحارب، ذلك أن المبيح للقتل هو الحراب أو المحاربة، من ذل َوَق
ِدينَ   بِّ اْلُمْعَت َه َال ُيِح ُدوْا ِإنَّ الّل اِتُلوَنُكْم َوَال َتْعَت ِذيَن ُيَق ِه الَّ ِبيِل الّل ي َس ى ال . )ِف ا معن وهن

 .من لم يقاتلتعتدوا أي ال تقتلوا 
وألن القتل إنما وجب في مقابلة الحراب، ال في مقابلة          : (ويقول أبن قيم الجوزية   

ل                      اتلون ب ذي ال يق ان ال ان وال الرهب الكفر ولذلك ال يقتل النساء وال الصبيان وال العمي
 .)189 ()نقاتل من يحاربنا

 

انو      ) قادة ومقاتلين (الزام الجيش   : ثانيًا رام قواعد الق دولي اإلنساني     بضرورة احت ن ال
 :في ميدان القتال

ي هو                 وب، وهو بيت القصيد، إذ التطبيق العمل ك هو الشيء المطل الشك أن ذل
 .خير برهان، آما أن واقع الحال أغنى من أي مقال

ادة وهو        ن عب ال سعد ب ا ق ة، حينم تح مك وم ف ة حدثت ي ذآر قصة واقعي ا ن وهن
ة  اليوم يوم الملحمة، اليوم تست     : (يحمل الراية  ن الخطاب،        ) حل الحرم فسمعها عمر ب

ا رسول اهللاافق ريش  : (ل ي ي ق ه ف ون ل أمن أن يك ا ن ادة م ن عب ال سعد ب ا ق أسمع م
أدرآه فخذ الراية فكن     ): (آرم اهللا وجهه  ( لعلي بن أبي طالب      ρفقال الرسول   ). صولة

ا      دخل به ال الرسول     ) أنت الذي ت ا   : (ρفق ة و   نب أن ة  نب ي الرحم رن  . )190 ()ي الملحم فق

                                                 
روت،         فوزي عطوي، أحمد شوقي أمير      . ينظر) 1( اب، بي الشعراء دراسة ونصوص، الشرآة اللبنانية للكت

 .225، ص 1969لبنان، 
 .17ينظر أبن قيم الجوزية، مصدر سابق، ص ) 2(
يري ال) 1( اج القش ن الح لم ب ام مس لم، جنيسرواه األم حيح مس راث 1، ط1ابوري، ص اء الت ، دار أحي

 ).2355(هـ، رقم الحديث 1420العربي، بيروت، لبنان، 



  ب ب ب ب 

ل               الملحمة وهي الحرب، بالرحمة وقدم الرحمة على الملحمة حتى يقر في قلوب المقات
 .المسلم بأنه يد العدالة وليس سيف النذالة

 

 عدم االعتداء على من أصبح ال يشارك في القتال: ثالثًا

ر الرسول                      ق، حيث أم ه   ρهذا أمر ثابت في اإلسالم، وهو واجب التطبي  لمنادي
اد        ة أن ين تح مك دبر، وال      ( :ي في الناس    يوم ف بعن م ى جريح، وال يت أال ال يجهزن عل

 .)191 ()ومن أغلق بابه فهو آمن) يقتلن أسير

ال ال يجوز       بأن قد أآد مبدأρويتضح من ذلك أن الرسول       من أصبح خارج القت
التعرض له، وهو مبدأ مستقر في القانون الدولي اإلنساني الحالي، ومن يصبح خارج             

ا القول النبوي هم فئات ثالثة، الجرحى، األسرى، من ألقى السالح أو         القتال وفقًا لهذ  
 ).ومن أغلق بابه فهو آمن: (ρانسحب من ميدان القتال، واستقر في بيته لقوله 

دρإن الرسول  ة من ي ى معامل ى عل د حت انية إذا ب أآ ة إنس ر من األعداء معامل
جب عدم مالحقته واإلمساك به     أتضح أنه بهذا المسلك ينوي عدم العودة إلى القتال، في         

 .أو إزهاق روحه خالل فراره
 

 مبدأ النهي عن التمثيل باألعداء: رابعًا

ال         ρنهى الرسول    ل          : (ρ التمثيل باألعداء، حيث ق ى آ إن اهللا آتب اإلحسان عل
ة   نوا الذبح تم فأحس ة وإذا ذبح نوا القتل تم فأحس إذا قتل دآم حولي. شيء ف فرته شد أح

ه رح ذبيحت ال الرسول و. )192()وي ا ق ى  ρآم ره عل ا أم ن عوف حينم رحمن ب د ال  لعب
أغزوا جميعًا في سبيل اهللا، تقاتلون من آفر باهللا، ال تغلوا وال        ): (لالجنددومة  (غزوة  

 .)193()تغدروا، وال تمثلوا، وال تقتلوا وليدًا، فهذا عهد اهللا وسير نبيه فيكم
د     ρوبعد معرآة أحد خرج الرسول     ن عب زة ب ه حم تمس عم ب، فوجده    يل  المطل

ال          طببطن الوادي قد بقر ب     اه فق ئن أظهرن   : (نه عن آبده، ومثل به، فجدع أنفه وأدن  يل
ا رأى     نهم، فلم ًال م ين رج ثلن بثالث واطن الم ن الم وطن م ي م ريش ف ى ق اهللا عل

الواρزن رسول اهللا حالمسلمون  ل، ق ا فع ه م ل بعم ى من فع ئن : ( وغيظه عل وهللا ل
زل            دن ال فرنا اهللا بهم يومًا م    ظأ هر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب، وحينئذ أن

الى  بحانه وتع ة، بقول لاهللا س ن المثل ي ع الىهلنه ا  (:  تع ِل َم اِقُبوْا ِبِمْث اَقْبُتْم َفَع َوِإْن َع
اِبرينَ    ْبُرَك ِإالَّ ِبال   ، ُعوِقْبُتم ِبِه َوَلِئن َصَبْرُتْم َلُهَو َخْيٌر لِّلصَّ ا َص ِبْر َوَم هِ َواْص َزْن  ،ّل  َوَال َتْح

ْيِهْم ُرونَ  ،َعَل ا َيْمُك ْيٍق مِّمَّ ي َض ُك ِف ول اهللا . )194() َوَال َت ا رس ن  ρفعف ى ع بر ونه  وص
 .المثلة

 

                                                 
م                       ر) 2( د، مصدر سابق، رق ع الفوائ د ومنب ي، مجمع الزوائ واه الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثم

 ).10455(الحديث 
 ).1409(رواه الترمذي، رقم الحديث ) 3(
 ).2613( رواه أبي داود في سننه، رقم الحديث )4(
 ).127 – 126(سورة النحل، اآليتين ) 1(



  ت ت ت ت 

 حماية األعيان المدنية وعدم تدمير األشياء غير الحربية إال لمصلحة: خامسًا
تالف  الشك أن اتخاذ موقف من هذه المسألة يتوقف على معرفة ما إذا آان في ا               

دو، أو التوصل           (تلك األشياء يحقق مصلحة للمسلمين أم ال،          ى الع آتسهيل النصر عل
 ).الخ.... المثلبإلى استنفاذ األسرى، أو أجبار العدو على االستسالم، أو المعاملة 

ل                : (يقول األمام البخاري   ان واألشجار وقت دواب وحرق البني ر ال م يشرع عق ول
ا   يعلم الكف بيان، ل وان والص اد      النس و أفس يس ه اتلتهم ل ن مق لمين م ل المس ر أن فع

 .)195()أبدانهم وأموالهم، إنما قصدهم إصالح الكفرة ودفع شرهم عن حريم اإلسالم
 

 مبدأ تقييد حرية استخدام السالح في القتال: سادسًا
دو،                     ل سالح لقهر الع اح استخدام آ إذا آان فقهاء المسلمين قد ذهبوا إلى أنه يب

ة                 فأنهم بينوا في نف    ا  تحدها حدود معين ة، وإنم ة ليست مطلق ك الحري س الوقت أن تل
ة، أو في األسلحة المستخدمة، أو بالنسبة                     ات الحربي ة العملي تجد سببها إما في طبيع

 .لمن يوجه إليهم السالح
ويمكن تلخيص أهم القيود الواجبة التي على جيش الدولة اإلسالمية االلتزام بها            

 :أثناء القتال فيما يلي
دة                  -أ ر المفي اة غي دأ عدم الحاق أوجه المعان ى مب اء المسلمين عل ا  .  أآد فقه آم

ن الخطاب  ر ب ي وصية عم اء ف راء الجيوش τج ى أم د ( :إل وال تسرفوا عن
ور ه )الظه ب بقول ي طال ن أب ي ب ده عل ا أآ و م دوك : (، وه ى ع درت عل إذا ق

 .)196()فأجعل العفو عنه شكرًا للمقدرة عليه
دو، أو استخدام                   ذهب فقهاء المسلمي   -ب ى الع اء السم عل ه ال يجوز إلق ن إلى أن

ك ينطبق أيضًا        . النبل المسموم إال آرد على استخدام العدو لها        والشك أن ذل
ة    لحة الذري ة، واألس ة والبكتريولوجي لحة الكيماوي م، آاألس بيه الس ى ش عل

 .وغيرها من األسلحة التي تسبب آالمًا ال فائدة فيها
اره          قررت الشريعة اإل  -جـ ال آث سالمية ضرورة تجنب من ال يشترآون في القت

رب          ذ الح الم يحب ن أن اإلس ابقًا م اه س ا ذآرن ا م د قولن ا يؤي دمرة، وم الم
ه    . التي ال يكون فيها القتل ألي غرض وبأي وسيلة        ) الرحيمة( وآما وصى ب

 : خالد بن الوليد حين بعثه لقتال المرتدينτأبو بكر الصديق 

                                                 
ة في             أحمد أبو الوفا، آتاب   . ينظر د ) 2( ات الدولي دولي والعالق  اإلسالم،   شريعة  اإلعالم بقواعد القانون ال

 .139 – 138 ص ,2001,القاهرة ،دار النهضة العربية,1ج
اريخ، مؤسسة                ينظر  ) 3( أبو محمد بن أبي زيد القيرواني، آتاب الجامع في السنن واآلداب والمغازي والت

 .367 ص،1983الرسالة، بيروت، المكتبة العتيقة، بتونس، 



  ث ث ث ث 

و    ( ك بتق د علي ا خال إذا        ي ة، ف د أهل اليمام ك، والخوف عن ى اهللا والرفق بمن مع
ه،                        ك ب ذي يقاتلون اتلهم بالسالح ال وم فق م إذا القيت الق دخلت بالدهم فالحذر الحذر، ث

 .)197(السهم للسهم، والرمح للرمح، والسيف للسيف
 

 مبدأ جواز الخدع في الحرب: سابعًا

ال العرب ف      آ و. )198()الحرب خدعة  (ρقال الرسول    الهم  ذلك ق ة   : (ي أمث رب حيل
ة   اورات الخادعة،           ). أنفع من قبيل دو، آالمن ا يخدع الع ل م ام بك ك يجوز القي ى ذل وعل

ع درجات االستعداد       والتمويه،  ووالتحرك االستراتيجي،    ويجوز  . الهجوم الكاذب، ورف
ومن ذلك الكذب، إذ يجوز للمقاتل      . للقائد المسلم اتخاذ اية خدعة لهزيمة العدو ودحره       

جأ إلى الكذب إذا آان ذلك ضروريًا، لصيانة أسرار الجيش، أو لتضليل استطالع               أن يل 
ك                 ه، والشك أن مشروعية تل اذ نفسه أو جماعت دو، أو إلنق العدو، أو لنصب آمين للع

 :الخدع ترجع إلى أمرين
 .ن سلوك المتحاربين جرى على اتباعها منذ غابر األزمانإ -أ
د    إ -ب د أو غ ًا لعه كل نقض ا ال تش ث ال      نه ن حي ه م ي تأتي ا ه م، وإنم رًا بخص
 .يحتسب

 

                                                 
ق، د) 1( ك، تحقي وال الممال ة أح ي معرف الك ف وم المس اب أق ة آت دين التونسي، مقدم ر ال معن . ينظر خي

 .114، ص 1978زيادة، دار الطليعة، بيروت، 
اب الحرب خدعة،              ,)محمد بن إسماعيل البخاري   (رواه البخاري، ) 2( ازي، ب  في صحيحة في السير والمغ

 ).2294(، رقم الحديث 2ي داود، ج، وصحيح سنن أب)3028(رقم الحديث 
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 ربـدر في الحـ الغحـظرمبدأ: ثامنًا
 في الشريعة اإلسالمية، وهو مبدأ الوفاء بالعهد، يأساس يتعارض الغدر مع مبدأ  

ان اإلسالم      . لذلك فمن الطبيعي أن تحرم الشريعة اإلسالمية الغدر وتحظره         وهكذا إذا آ
لكل غادر : (ρب إال أنه ال يجيز الغدر، لذلك قال الرسول يبيح الحيل والخدع في الحرو

 . متفق عليه)199()هذه غدرة فالن: لواء يوم القيامة، يقال

سيروا باسم اهللا وفي سبيل اهللا         : ( إلى المقاتلين  ρآذلك جاء في وصية الرسول      
 ).وقاتلوا وال تغدروا

ال (لمقاتل فارسي اربًا مسلمًا قال  أن محع سم τ عمر بن الخطاب     نومن الثابت أ  
ون          (فكتب عمر إلى قائد الجيش      . ثم قتله ) تخف نكم يطلب ًال م ج (أنه بلغني أن رج ) العل

ى إذا استقر في ال       ) أي الرجل الفارسي أو الرومي    ( ه ال تخف           ححت ول ل ع فيق ل وأقتن ي
ه   ه قتل إذا أدرآ ي أ    . ف ده ال يبلغن ي بي ذي نفس ي وال ربت    نوأن ك إال ض ل ذل دًا فع  أح

 .)200(عنقه
 

 نىـير بالحسـة األسـمبدأ معامل: عًاـستا
الى       ه تع ا قول ع، منه ن موض ر م ي أآث ر ف ة األس ريم لفظ رآن الك ي الق : ورد ف

 .)201()َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسيًرا(

ى ِإَذا َأْثخَ            ( اِب َحتَّ ْرَب الرَِّق ُروا َفَض ا        َفِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َآَف اَق َفِإمَّ دُّوا اْلَوَث وُهْم َفُش نُتُم
 .)202()َمنا َبْعُد َوِإمَّا ِفَداء َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوَزاَرَها

ا وردت آل ول  مآم ول الرس ي ق ارى ف راً (: ρة األس ارى خي وا باألس  )واستوص
)203(. 

 من مفاخر اإلسالم الكبرى أنه بالرغم من وقوع األسير في األسر، فأنه ال يجوز              
ي ضذل األسر و (أن يجتمع عليه     ه شنك الع دولي       ).  في انون ال ل الق تم اإلسالم قب ذا أه ل

ك                   م يقصروا ذل وفير الحاجات الضرورية لألسرى، ول ًا، لت المعاصر بأربعة عشر قرن
اظ                معلى مجرد الطعا   ة للحف ل الحاجات الضرورية لألسير، والالزم  وإنما مدوه إلى آ

وي      على تكامله الجسدي وسالمته الصح        ه المعن ك تكامل رة      . ية، وذل ة آثي اك أمثل وهن
 :نذآر منها

                                                 
رقم            )6966(رواه البخاري في الجيل برقم      ) 1( اد والسير ب د في مسنده       حوأ) 9(، ومسلم في الجه / 1(م

417.( 
 .178أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني، مصدر سابق، ص . د. أ. ينظر) 2(
 )8(سورة اإلنسان، اآلية ) 3(
 ).4(مد، اآلية سورة مح) 4(
ه ) 5( ل أن قول رًا): ( ρ(قي ارى خي ولي   ) استوصوا باألس ر الق ل صور الخي مل آ ة تش و وصية جامع ه

ر  ) 409(رقم  ب رواه الطبراني في الصغير      .والعملي، المادي والمعنوي   ال  ). 22393(رقم ب والكبي وق
 . صحيحه وإسناد115، ص 6الهيثمي في مجمع الزوائد، ج



  ح ح ح ح 

ول       رقهم الرس در فف اري ب ل أس ا أقب ين ρحينم ال أ ب حابه، وق وا : ص استوص
در،                : باألساري خيرًا، قال أبو عزيز     وا بي من ب وآنت في رهط من األنصار حين اقبل

الخبز      ر، لوصي   . فكانوا إذا قدموا غدائهم وعشائهم خصوني ب وا التم ة رسول اهللا  وأآل
ρ      ا   : قال.  إياهم بنا، ما تقع في يد رجل منهم آسرة خبز إال نفحني بها فاستحيي فأرده

 .)204(يمسهاعلى أحدهم فيردها علي ما 
ادي  (وأن الشريعة اإلسالمية لم تقتصر على        فقط بالنسبة للحاجات      ) الجانب الم

وي  (الضرورية لألسرى بل وفرت لهم أيضًا        ال   ) الجانب المعن ذا ف راجح في     وهك رأي ال
األب والجدة                          ك آ ده والجد في ذل د وول دها أو الول ين األم وول ة ب الفقه هو عدم التفرق

 .آاألم، وآذلك ال يجوز التفرقة بين أخوين وال اختين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

، 1955، طبعة الحلبي، القاهرة،     2 السيرة النبوية، ج   ,)عبد الملك بن هشام النحوي    (، ابن هشام  :ينظر) 1(
 .288ص
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 الفصل الثاني

 فئات المدنيين المحمية في النزاعات المسلحة الدولية
 

ـزاعات المسلحة                      اء الن ة أثن دنيين المحمي ات الم ا يجري الحديث عن فئ آثيرًا م
ـزاعات وأ              الذي  الدولية،   ى هذه الن ذي طبق عل دولي اإلنساني ال انون ال ر ق حددها الق

ين،       ي اعطاء وضع قانون   والحقيقة أن . مبدأ احترامها وحمايتها    خاص ألشخاص معين
أفرادًا أو جماعات، ينطلق أساسًا من مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، الذي             

ه  وم علي اني(يق دولي اإلنس انون ال ًا   ). الق دأ مالزم ذا المب ان ه دم العصور آ ذ أق ومن
ات من األشخاص        ρللحروب، والمتأمل في وصية الرسول       ات   ، يالحظ أن فئ  والممتلك

ة رسول اهللا وال            . (يجب أن تبقى خارج دائرة المعارك      ى مل أغزوا باسم اهللا وباهللا وعل
ائمكم          موا غن وا، وض رأة وال تغل غيرًا، وال إم ًال، وال ص ًا، وال طف يخًا فاني وا، ش تقتل

 حصر النهي عن القتل في عما فضًال .)205()وأصلحوا وأحسنوا إن اهللا يحب المحسنين    
ر                  فئات الشيوخ  ال غي ع قت ذي يمن ام ال  واألطفال والنساء إنما أتى إضافة إلى المبدأ الع

المقاتلين بصورة شاملة، فأن المقاتلين الذين يتوقفون عن القتال لمرض أو إصابة أو             
وات      ل أن الق ًا، ب اتلين أيض ر المق داد غي ي ع دو يصبحون ف ي قبضة الع وعهم ف لوق

 .)206(المسلحة تتكون من مقاتلين وغير مقاتلين
لحة    ـزاعات المس ي الن ة ف دنيين المحمي ات الم ى فئ ليط الضوء عل ولغرض تس

 :ل إلى المباحث اآلتيةفصالدولية نقسم ال
 .ماهية النـزاع المسلح الدولي: المبحث األول
 .حماية المدنيين في ظل النـزاعات المسلحة الدولية: المبحث الثاني
 .نـزاعات المسلحة الدوليةحماية األعيان المدنية في ال: المبحث الثالث
 .نطاق تطبيق القانون الدولي اإلنساني في الشريعة اإلسالمية: المبحث الرابع

 

 المبحث األول
 ماهية النـزاع المسلح الدولي

 

                                                 
ر) 1( ي داود، ،      . ينظ نن أب تاني، س عث السجس ن األش ليمان ب ي داود س ابق أب در س ديث  مص م الح ، رق

)2614.( 
ة         (تنص  ) 2( ة باتفاقي ام   ) الهاي (المادة الثالثة من الالئحة الملحق ة لع وانين الحرب    بش 1907الرابع أن ق

ر                  (البرية وأعرافها على أن      اتلين وغي ون من مق ة يمكن أن تتك القوات المسلحة لألطراف المتحارب
اي،        3ينظر م ). مقاتلين ة، اله /  تشرين األول 18 من الالئحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البري
 ).أ. د. ق. أ. م(، 1907أآتوبر 



  ذ ذ ذ ذ 

ون          اوزات ال يك اب تج بة الرتك ا، مناس م طبيعته لحة بحك ـزاعات المس د الن تع
ال الحر           ل أ    ضحيتها فقط أفراد القوات المشارآون في األعم ة، ب دنيين   نبي  السكان الم

ًا   ن الحروب بوصفهم ضحية ورهان د ثم ى نحو متزاي دفعون عل ذين ي م ال أصبحوا ه
 .زاعات المسلحةـمباشرين للن

ة      ة الجنائي ي للمحكم ام األساس ى النظ د تبن ةلق ات    الدولي ه للنزاع ي معالجت  ف
ات جنيف األربع           ام  المسلحة ذات الصبغة الدولية المالمح الرئيسة التفاقي ، 1949ة لع

 .1977وبروتوآوليها اإلضافيين لعام 
ين،  ين دولت دما يحدث صدام مسلح ب ًا عن دولي يوجد أساس ـزاع المسلح ال فالن

م ف ابع  إومن ث ه الط ذي يضفي علي و ال ـزاع، ه ار الن ي إط ة ف ر من دول ن وجود أآث
ة، أو أ               . الدولي ل في الحرب المعلن ـزاع المسلح يتمث ك، فالن زاع  وتأسيسًا على ذل ي ن

ا                    ة الحرب، آم مسلح أخر بين دولتين أو أآثر، وحتى إذا لم يعترف أحد األطراف بحال
ا الشعوب ضد السيطرة االستعمارية،                   افح فيه يشمل ذلك النـزاعات المسلحة التي تك
ي    ا ف ي سياق ممارسة الشعوب لحقه ة العنصرية ف ي وضد األنظم تالل األجنب واالح

 .تقرير المصير
ى               ـلى ماهي ولتسليط الضوء ع   دولي  سوف نقسم المبحث إل ة النـزاع المسلح ال

 :مطلبين نبحث في
 .مفهوم النـزاع المسلح الدولي وتمييزه: المطلب األول
 .القواعد المتبعة في حماية السكان المدنيين: المطلب الثاني
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 المطلب األول
 مفهوم النـزاع المسلح الدولي وتمييزه

ن   ة م ـزاع لغ زَع، َي: الن اه َن  َزـنن ًا، معن يَءُع، نزع ه، قَ زَع الش ن مكان ، هَعَل م
ـزاع       إ. )207 () إذا عطّلُه وأفّسدهُ   زَع الشيءَ َن: والعامة تقول ( ن مصدر الفعل نزع هو الن

 ).الخصومة(والمنازعة، ومعناه 
دولي اصطالحًا ـزاع المسلح ال ا الن ل : (أم ن قب لحة م وة المس و استخدام الق فه

 والبد أن يكون أحدهما جيش نظامي، وتقع خارج حدود            طرفين متحاربين على األقل،   
ة،         باب ميداني ف ألس إعالن، وتتوق ادة ب دأ ع رفين تب د الط ال (أح ف القت أو ) وق

 .)208 ()وتنتهي إما باالستسالم أو باتفاق صلح) الهدنة(استراتيجية 
فالنـزاع المسلح الدولي هو الذي يشتبك فيه دولتان أو أآثر باألسلحة، حتى في               

ا الشعوب                حالة  عدم اعتراف احداهما بحالة الحرب أو آلتيهما، أو تلك التي تكافح فيه
ري،          ز العنص رائم التميي د ج ي أو ض تالل األجنب تعمارية أو االح يطرة االس د الس ض
ا                 ك المنصوص عليه وتخضع هذه النـزاعات لعدد آبير من القواعد الدولية بما فيها تل

 .1977 والبروتوآول األول الملحق لعام ،1949في اتفاقيات جنيف األربع لعام 
وعين ى ن ة عل لحة الدولي ـزاعات المس ون الن اق : تك عة النط دودة، وواس مح

رب( وة       )الح تخدامًا للق ل اس دودة تمث ة المح لحة الدولي ـزاعات المس ت الن ، وإذا آان
ع       ق م ك تتف ي ذل ي ف ا، فه دف م ق ه دد لتحقي ان مح دودة أو مك رة مح لحة لفت المس

 .الحرب
ا ا ا، أي        أم اع نطاقه ًا بأتس ز أساس عة فتتمي ة الواس لحة الدولي ـزاعات المس لن

ة          دول المتحارب دولتين أو ال ين ال ًا أن  . بامتداد مسرح العمليات على نطاق واسع ب علم
 .آلمة الحرب تستخدم حتى في النـزاعات المحدودة

 .تتميز بخصائص عديدة. )209(ن النـزاعات المسلحة الدوليةأمعنى ذلك 
دولي، وهي تتضمن                فهي تت  انون ال م بين الدول، أو بعبارة أدق بين أشخاص الق

 .استخدامًا للقوة المسلحة، سواء آانت برية أو بحرية أو جوية
بياً   ر نس اق آبي ى نط ا عل اع مسرح عملياته ز بأتس ذلك تتمي دف . وآ رًا يه وأخي

ى الرضوخ لمطالب ا                     ا عل ة م ا، آإرغام دول ة  النـزاع المسلح إلى تحقيق هدف م لدول
المعتدية، أو احتالل جزء من أراضيها، أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل، أو تسعى               

 .إلى تدمير شوآة دولة معينة أو قدرتها على المقاومة

                                                 
 .801ص, ، مصدر سابقنجد في اللغة واألدب والعلوم لويس معلوف اليسوعي، الم: ينظر)1(
ر) 2( ة     . د. ينظ اني، اللجن دولي اإلنس انون ال اق الق يع نط ة وتوس ة الدولي ة الجنائي ازجي، المحكم ل ي أم

 .102، ص 2004الدولية للصليب األحمر، مطبعة الداودي، دمشق، 
د. ينظر) 3( ة، ال اظ الكتابي داني، األلف ن عيسى الهم رحمن ب د ال ا، عب اب، ليبي ة للكت ، ص 1980ار العربي

116 – 118. 
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د ان   رب فق الن الح ا بخصوص إع ديث   أم ر الح ي العص دول ف ت ال –1453(ته
ذلك من حقوق     رب قبل البدء بالعدوان، لما يترتب على        إلى وجوب إعالن الح   ) 1789

والتزامات فيما بينها من جهة، وبينها وبين الدول المحايدة، والدول األجنبية من جهة             
 .رى، وآان آل ذلك إلى عهد قريب قواعد عرفية تدعوا إليها قواعد األخالقخأ

دأ الحرب،              1907وقد تناول مؤتمر الهاي سنة       ه مسألة آيف تب ا تناول  ضمن م
 :اقية بشأنها وهي االتفاقية الثالثة وقد تقرر فيها ما يأتيوأنتهى في ذلك إلى إبرام اتف

ذا               : أوًال يجب أال تبدأ األعمال الحربية إال بعد إخطار سابق ال لبس فيه، ويكون ه
ائي               ذار نه ا في صورة إن ا في صورة إعالن حرب مسبب، وإم األخطار إم

ة الم             ا    يذآر فيه اعتبار الحرب قائمة بين الطرفين إذا لم تجب الدول وجهة له
 .)210(االنذار طلبات الدولة التي توجهه

دة، وال يترتب         : ثانيًا دول المحاي ى ال أخير إل ام الحرب دون ت يجب اإلبالغ عن قي
و                   ا ول الغ له على قيام الحرب بالنسبة لهذه الدول أي أثر إال بعد وصول اإلب

ا إذا   . تلغرافيًا  ثبت  إنما ليس للدول المحايدة أن تحتج بعد وصول اإلعالن له
 .)211(علمها فعًال بقيام الحرب

ى   نص عل ة ال ذه االتفاقي د مناقشة ه د اقترحت عن ة ق ة الهولندي ت الحكوم وآان
ة،               وجوب فوات مدة أربع وعشرين ساعة على األقل بين اإلعالن وبدأ األعمال الحربي
اجئ                           ع من أن تف ا يمن ًا م اك قانون يس هن ك فل ى ذل ه وعل م يؤخذ ب راح ل لكن هذا االقت

ة واحدة                دولة   و بدقيق ة عقب اإلعالن مباشرة ول ال الحربي ا    . غريمتها باألعم ذا م وه
ا في الحرب العالم ه الماني ه يفعلت ا فعلت ا، وم ي هاجمته دول الت ع ال ة مع جمي ة الثاني

اء        ي مين ي ف طول األميرآ دمير األس د ت ان عن رل (الياب اربور–بي ع  )  ه ض قط وبع
 .)212(األسطول البريطاني في المحيط الهادي

ا                     ين غيره ا وب ة بينه ة حرب قائم آما أن بعض الدول لم تكن تعترف بوجود حال
ام ق        ا    حتى تبعد تطبيق أحك ـزاع   ) 1932–1931(ففي عام     . انون الحرب عليه  في الن

انبين                   الياباني  –الصيني ان واسع النطاق إال أن الج ا آ ال بينهم على الرغم من أن القت
ات اله        أنكرا قيام حالة حرب بينهما، ولم تعد آل          ان أن اتفاقي ام   امن الصين والياب ي لع

ة        1925 واتفاقيات جنيف لعام     1907 ى حال ذلك    ) الالحرب ( قابلة للتطبيق عل ذه، ول ه
أظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في نصوص االتفاقيات التي آانت قائمة لتنظيم حاالت             

ك عام           تمالحروب، و  ى ذل ذي  ر  ش  خالل المؤتمر الخامس ع       1938 طرح الحاجة إل ال
 .عقدته اللجنة الدولية للصليب األحمر

 توضع حيث  رب، حوتم بالفعل بعد الجهود التي بذلت إلعادة النظر في قوانين ال 
ا قواعد الهاي وقواعد  ي تسري عليه دة توسع من نطاق الحروب الت نصوص جدي

 .1925جنيف لعام 
                                                 

 .1907 من اتفاقية الهاي الثالثة لعام 1م ) 1(
 .، المصدر نفسه2م) 2(
 .797، ص  مصدر سابقو هيف، القانون الدولي العامبعلي صادق أ. ينظر د) 1(
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ذا الش                   1949ففي عام    ا به ع وضع نص فيه ات جنيف األرب أن  بعد وضع اتفاقي
ة، أو                ()213(يقول ة الحرب المعلن ة في حال ي اشتباك مسلح آخر       أتنطبق هذه االتفاقي

م يعترف أحدها             و ل دة، حتى ل ينشب بين طرفين أو أآثر من األطراف السامية المتعاق
يم أحد               . بحالة الحرب  ي إلقل ع حاالت االحتالل الجزئي أو الكل تنطبق االتفاقية في جمي

ذا االحتالل مقاومة مسلحة              األطراف السامية المتعاقدة   م يواجه ه م   . ، حتى لو ل وإذا ل
ة، ف               ذه االتفاقي ًا في ه ـزاع طرف ـزاع األطراف تبقى مع          إتكن أحدى دول الن ن دول الن

ذآورة                  ة الم ة إزاء الدول زم باالتفاقي ذلك ملتزمة بها في عالقاتها المتبادلة آما أنها تلت
 ).هاإذا قبلت هذه األخيرة أحكام االتفاقية وطبقت

ذرائع واالدعاءات التي                  دول للتمسك بال إن نص هذه المادة قطع الطريق على ال
ى أي     خقد تضعها هذه الدول ألجل الت      ة حاجة إل لص من أداء التزامها، فلم يعد هناك أي

ل                  ات، ب إعالن رسمي للحرب أو االعتراف بحالة الحرب حتى يبدأ سريان هذه االتفاقي
ذي سمي                  حصول األعمال العدائية أيا    إن انون الحرب ال ذاتها لسريان ق ة ب  آانت آافي

ا                        ى الحروب بمعناه د قاصرًا عل م يع ه ل ى أن رًا إل بعدها بالقانون الدولي اإلنساني، نظ
ـزاعات     واع الن ل أن مل آ ات يش ل ب اي، ب ات  اله ي اتفاقي ان واردًا ف ذي آ دي ال التقلي

ة           ـزاعات المسلحة الدولي ى الن ة، وسيسري عل سواء آانت األطراف    المسلحة الدولي
دول األطراف                   ًا في مواجهة ال المتحاربة طرفًا في االتفاقيات أم ال، فااللتزام يبقى قائم
ا  ي آانت ترتبه ار الت ع اآلث ات جنيف األرب ذلك تالفت اتفاقي ان، وب َا آ اه عدوها أي تج

زام                  1907اتفاقيات الهاي لعام     دم االلت اب بعض الشروط الشكلية سببًا لع د غي  فلم يع
انون                        ا ق ا التي يفرضها عليه ذ التزاماته دم تنفي دول لع ل ال وذريعة التمسك بها من قب

 .)214(تنظيم وإدارة العمليات العدائية
ـزاعات          1949ولم يتوقف األمر عند اتفاقيات       واع الن ل أن  التي غطت بأحكامها آ

دولي اإلنسان                   انون ال ى قواعد الق دة إل ي المسلحة الدولية، فقد تم إضافة نصوص جدي
ام    افي األول لع ول اإلض ي البروتوآ ل     1977ف ري بكام انون يس ذا الق ن ه ل م ، تجع

ا               قواعده على نوع جديد من النـزاعات المسلحة وهي النـزاعات المسلحة التي تقوده
ة، وضد االحتالل األجنبي                  حرآات التحرير الوطنية ضد االستعمار والسيطرة األجنبي

 .)215(وضد األنظمة العنصرية
ا         ثم بّين ا   ات التي يكمله لبروتوآول في نص آخر آيف يجري تنفيذ أحكام االتفاقي

ة، فبالن     اً      من جانب األطراف المعني دول التي تواجه نزاع ى ال ذا   سبة إل  مسلحًا من ه
ا               النوع تلتزم باحترام أحكام هذا البروتوآول واالتفاقيات األخرى ذات العالقة في قتاله

 .)216(مع حرآات التحرير الوطنية

                                                 
 .1949 المشترآة في اتفاقيات جنيف األربع لعام 2م) 2(

(1) See: Rune provest, int. human right low and humanitarian law, 
Cambridge university, prss, 1999, P. 245.  

 .1ل/ 4 ف1م) 2(
 .، المصدر نفسه1 ف96م ) 3(
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ا ب ي    أم ص ف د ن ة فق ر الوطني ات التحري ى حرآ بة إل ن ) 2 ف 96م (النس م
د                البروتوآول األول على أنه يجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف سام متعاق

د         ) 4/ ف 1م(في نزاع مسلح من الطابع المشار إليه في          من البرتوآول نفسه أن تتعه
ذا الملحق  ات وه اره في ، ويكون ل)البروتوآول(لتطبيق االتفاقي ذا اإلعالن آث ل ه مث

ى    بة إل ذ بالنس ز التنفي ذا الملحق حي ات وه دخل االتفاقي ث ت لطة حي ذه الس ة ه مواجه
لطة        ارس الس وري، وتم أثر ف ك ب ـزاع وذل ي الن ًا ف فها طرف ذآورة بوص لطة الم الس
ى طرف                      نح أو تفرض عل ا التي تم ا وتتحمل االلتزامات عينه المذآورة الحقوق ذاته

ي ا  د ف ام متعاق ات     س ذه االتفاقي زم ه ا تل افي األول، آم ول اإلض ات والبروتوآ التفاقي
 .والملحق البروتوآول أطراف النـزاع جميعًا على حد سواء

ابع                  ر ذات الط ـزاعات المسلحة غي ة عن الن أما تمييز النـزاعات المسلحة الدولي
يم أحد األطراف ا                   )الداخلية(الدولي   ى إقل دور عل ـزاعات التي ت ك الن لسامية  ، فهي تل

لحة أخرى    ة مس ات نظامي لحة منشقة أو جماع وات مس ين ق لحة وب ه المس ين قوات ب
ام                      ا من القي ا يمكنه وتمارس تحت قيادة مسؤولة عن جزء من إقليمه من السيطرة م

 .)217 ()البروتوآول(بعمليات عسكرية متواصلة منسقة وتستطيع تنفيذ هذا الملحق 
ا    هذه النـزاعات تتم عادة داخل حدود إقلي       ة م ك   . م دولي ال ذل رد أو     : (مث وع تم وق

ب           ة يج أمور معين ة ب ة، أو المطالب لطة المرآزي ن الس ال ع لح لالنفص يان مس عص
ا لحة       ). تحقيقه وات مس ين ق ة وب ك الدول ة لتل لحة النظامي وات المس ين الق دور ب وت

ًا حاالت االضطراب        ًا داخلي د نزاع الي ال يع ة أخرى، وبالت منشقة، أو جماعات نظامي
 .)218()الشغب وأعمال العنف العرضية النادرة(وتر الداخلية مثل والت

ر  داخلي  أغي لح ال ـزاع المس ن أ. )219(ن الن ي    نيمك ريانه أو ف اء س ول أثن  يتح
 :نهايته إلى نزاع مسلح دولي في أحوال عديدة منها

بالنظر إلى آثاره، وذلك إذا انتصر الثوار أو المتمردون، إذ في  هذه الحالة              : أوًال
دة              قد تظ  ة جدي وار االنفصال، أو حكوم ان غرض الث دة، إذا آ هر دولة جدي

 .إذا آان هدفهم قلب الحكومة القائمة فعًال
الي              : ثانيًا وار، وبالت اربين أو ث المتمردين آمح في حالة اعتراف الدول األخرى ب

 .يصبح النـزاع المسلح الداخلي تجاههم له آثار دولية
دخل        قد تتدخل دولة ثالثة في ا     : ثالثًا لنـزاع المسلح إلى جانب المتمردين وهذا الت

المشترآة التفاقيات جنيف األربع بالنسبة إلى هذه        ) 2م(سيعمل على إثارة    
ين        ) 3م(القوات بينما يسفر سريان      ـزاع ب المشترآة لهذه االتفاقية على الن

ردين ة والمتم ي،  . )220(الحكوم ى دول داخلي إل ـزاع المسلح ال أو تطور الن

                                                 
 .2ل/ 1 ف1م) 1(
 .سهف، المصدر ن2 ف1م)  2(
 .602، ص 2002أحمد أبو الوفا، القانون الدولي اإلنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، . ينظر د) 3 (

(4) See: G.I.A. O. Draper, the relation ship between the human right regime 
and the law of armed conflict, icrc, Genera, 1971, P. 203. 
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ى حيث يصبح ا الهم تنسب إل ة وأعم ون جنسيات مختلف اربون يحمل لمتح
 .أآثر من دولة، وهو ما حصل في يوغسالفيا السابقة

ًا ـزاع  : رابع دويل الن ون ت دًاأو يك األمم ا    عائ ة آ ة دولي وات منظم دخل ق ى ت  إل
ا   انية بإرسال قواته دخل ألسباب إنس ررت الت ة ق ة إقليمي دة أو منظم لمتح

ـزاع الم   ل الن ة لح تم       الدولي وية ي ول أو تس ع الحل ع وض دولي م لح ال س
ا             ـزاع المسلح فيه التفاوض بشأنها، آما حصل في آمبوديا الذي انتهى الن

 .)221(بوضع اتفاقية باريس
ـزاعات  دولي اإلنساني الخاصة بالن انون ال ام الق ك سريان أحك ى ذل ويترتب عل

ام          ررة ال   ) 3/م(المسلحة الداخلية من جهة وخاصة أحك ات جنيف   المشترآة المق تفاقي
 .وهي ذات طابع عرفي والقواعد الخاصة بالنـزاعات المسلحة الدولية

                                                 
(1) See : philippe Breton, (Actualite dudroitint, humanitair applicable dans 

les conflict arms) hubert Thierry, levolution dudroit, melangs offerts, 
Apedone, Paris, 1998, P. 59. 
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 المطلب الثاني
 القواعد المتبعة في حماية السكان المدنيين

ف،   ان العن ان آ ان اإلنس ذ آ ق,من الم،  وراف ل الس ن أج دؤوب م  سعي البشر ال
ات    ت المجتمع اريخ قام ع الت ذ مطل دة من يرة الممت ك المس الل تل كيل وخ رية بتش البش

مصادفة   لم تكن من ال      مجموعات بذاتها بين أبنائها تتولى مهام القتال والحرب، ولكن        
ة أمن  نأ ه آفال داف مقاتلي ى إعالن أن رأس أه اريخ عل ر الت ع عب ل مجتم  يحرص آ

 .وحماية أبنائه من المدنيين
دتين    ى قاع اني عل دولي اإلنس انون ال ي الق دنيين ف ة الم د حماي ز قواع تترآ

 :تين همايساسأ
م الحق                  : قاعدة إنسانية : أوًال ذين ال يكون له ـزاع ال زام أطراف الن تتمثل في الت

ار   اق آث ارج نط دنيين خ وا السكان الم أن يجعل دو، ب ي إصابة الع ق ف المطل
 .العمليات العسكرية

ًا كرية: ثاني دة عس ـزاع: قاع راف الن زام أط ي الت ل ف ز تتمث اتهم بترآي   عملي
 .)222(ر وإضعاف المصادر العسكرية للخصم نحو تدميوقصرها

دولي يحرم                وآرست قواعد القانون اإلنساني مبدأ مهمًا معترفًا به من التنظيم ال
ذين     م ال ط ه اتلين فق ا أن المق دنيين طالم كان الم كرية ضد الس ات العس ه العملي توجي
دفاً        وا ه ب أن ال يكون دنيون، يج ا الم ات، أم ح للعملي دف الواض م اله اومون، وه  يق

 .ب أال يشترآوا في القتالجللهجوم آما ي
ة      دنيين ودعام كان الم ة للس ة العام ن الحماي منيًا ع رًا ض دأ تعبي ذا المب د ه ويع

 .)223(ة من دعائم قانون الحربيأساس
 واألشياء آما يمنع    األماآنيحمي القانون الدولي اإلنساني األشخاص وعددًا من        

ى عدد من وسائل وأساليب الحرب،               انون اإلنساني ضمانات        اللجوء إل ا يضع الق آم
 :ة لحماية المدنيين على النحو اآلتييقانونية أساس

د     : أوًال ة قواع ي مجموع اني ه دولي اإلنس انون ال ي الق ية ف مانات األساس الض
ل شخص تحت سلطة طرف من أطراف   ة لك ى من المعامل دًا أدن ل ح تكف

ا ف                ذه القواعد المنصوص عليه رام  ه ين احت ول   النـزاع، ويتع ي البروتوآ
ع   ب جمي ن جان ان، م ان وزم ل مك ي آ ف، ف ات جني اإلضافي األول التفاقي
ًا بشأن حقوق        ا إعالن ى حد م ل إل ات، وهي تمث األطراف في هذه االتفاقي
د تشوب                       رات التي ق اإلنسان يطبق في زمن الحرب، وتمكن من سد الثغ

آبر لبعض القانون، إنها تكمل وال تتعارض مع األحكام التي تضمن حماية أ   
 .الفئات من األشخاص

                                                 
دنيين في             . ينظر د ) 1( ة الم زاع المسلح، دراسة في حماي ى الن زآريا حسين عزمي، من نظرية الحرب إل

 .347، ص 1978النزاعات المسلحة، أطروحة دآتوراه، حقوق القاهرة، 
 .348المصدر نفسه، ص ) 2(
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ًا ة أو الضرورة   : ثاني ن الدول ك أم و أقتضى ذل ى ل اوزات، حت ة تج ال يسمح بأي
ن االخالل بالضمانات األساسية يعد مخالفات جسيمة إالعسكرية، وبالتالي ف 

 .ما يتعين معه معاقبة مثل هذه المخالفاتمللقانون الدولي اإلنساني، 
ًا ع األوق   : ثالث ي جمي ع ف حة     تمن اة وص اس بحي ة المس ع األمكن ي جمي ات، وف

 .)224(وسالمة األشخاص، ويجب معاملة األشخاص معاملة إنسانية
يعامل األشخاص  :  على أن  1977وينص البروتوآول اإلضافي األول لعام      : رابعًا

ع                الذين هم تحت سلطة طرف من أطراف النـزاع، معاملة إنسانية في جمي
رقهم، أو     ن ع ر ع ض النظ روف بغ هم أو   الظ نهم، أو جنس ونهم، أو دي  ل

 )225 (.لغتهم، أو رأيهم السياسي
ة للسكان                      ة الكامل ام تحقيق الحماي ًا أم دأ الضرورة العسكرية عائق ان مب ولقد آ
ي  ة والت ي تفرض الحماي ه في القواعد الت ًا علي دأ منصوص ذا المب د ه دنيين، ونج الم

 .تمسكت به الدول المتحاربة في سلوآها القتالي
بعض األخطار التي                    وآان من  دنيون معرضين ل ك، أن ظل السكان الم  نتيجة ذل

 .)226(تنشأ من العمليات العسكرية، والتي تكون إما أخطارًا مباشرة أو غير مباشرة
ة ف                    ات الحربي ار العملي ة العامة من آث دنيون بالحماي ن إوحتى يتمتع السكان الم

 :هناك التزامات تقع على عاتقهم على النحو اآلتي
 .عدم االشتراك في العمليات العسكرية: أوًال
 .عدم القيام بدور فعال في المجهود الحربي: ثانيًا
رة األهداف العسكرية أو        : ثالثًا االبتعاد قدر االمكان، وعدم التواجد في نطاق دائ

 .)227(بالقرب منها حتى ال يتسبب ذلك في إلحاق أخطار غير مباشرة بهم
دار ال  إبناًء على ما تقدم ف     در        ن مق ى ق دنيين يتوقف عل ة العامة للسكان الم حماي

 .امتناع السكان المدنيين عن االشتراك في األعمال السابقة
دنيين من بعض عواقب الحرب، يمكن تلخيص                      ة العامة للسكان الم أما الحماي
القيود      ـزاع ب راف الن التزام أط لح، ب ـزاع المس اء الن دنيين أثن كان الم وق الس حق

 -:1949اء بالباب الثاني من االتفاقية الرابعة لعام جى نحو ما والضوابط اآلتية، عل
اطق طب: أوًال اء من ار الح  إنش رض آلث ة ال تتع ة مأمون دول  ي ن ال ب م رب وتطل

اء         ي إنش ا ف دم معاونته ر أن تق ليب األحم ة للص ة الدولي ة أو اللجن الحامي
 .)228(المناطق وتلك المستشفيات

                                                 
 .1949ة التفاقيات جنيف األربع لعام  المشترآ3م. ينظر) 1(
ر) 2( م   . ينظ انيين رق ي للبرلم ل عمل ه، دلي ة احترام اني وآفال دولي اإلنس انون ال رام الق ة )1(احت ، اللجن

 .15، ص 1999الدولية للصليب األحمر، االتحاد البرلماني الدولي، ترجمة محمد دوخة، 
 .339زآريا عزمي، مصدر سابق، ص . د. ينظر) 3(
 .354لمصدر نفسه، ص ا)4(

 .1949، لعام 4ج/ 14م) 1(



 ظ ظ ظ ظ 

ًا ا: ثاني ي األق دة ف اطق محاي ة إنشاء من ال بقصد حماي ا القت ي يجري فيه ليم الت
الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين واألشخاص المدنيين الذين    
ال يشترآون في أعمال القتال، وال يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء             

 .)229(اقامتهم في هذه المناطق
ًا زة،      : ثالث ى، والعج ى والمرض ة للجرح ة خاص وفير حماي رورة ت ض

 .)230(لحواملوا
اً  ل الجرحى، والمرضى، والعجزة،    : رابع ة بتسهيل نق زام األطراف المتحارب الت

ة،            والمسنين، واألطفال، والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوق
ة والمهمات                راد الخدمات الطبي دين، وأف وآذلك تسهيل مهمة مرور رجال ال

 .)231(الطبية إلى هذه المناطق
ًا رام و: خامس فيات احت ة المستش ةحماي ى الالمدني ي ترع ى والمرضى حرج الت

ل يجب             . والعجزة والنساء النفاس   ذه المستشفيات ب وعدم جواز مهاجمة ه
 .)232(حمايتها بأن ال تكون عرضة للهجوم

ر األغراض اإلنسانية      ألبشرط عدم استخدام هذه المستشفيات       غراض أخرى غي
ا  ام به دة للقي ة ا . المع ف الحماي وز وق ة إال إذا  وال يج فيات المدني ة للمستش لواجب

د                       دو وال يع ال تضر بالع ام بأعم ا اإلنسانية، في القي ى واجباته ًا عل استخدمت، خروج
ذه         ي ه الج ف ت الع ى تح ى أو مرض كريين جرح ود عس دو وج ارًا بالع ًال ض عم

ل ود أس فيات، أو وج م  حالمستش كريين ول ؤالء العس ن ه ذت م رة أخ ة صغيرة أو ذخي
 .)233(إلدارة المختصةتسلم بعد إلى ا
ة             : سادسًا ة الموظفين المخصصين آلي رام وحماي التزام األطراف المتحاربة احت

يهم      ن ف ة، بم فيات المدني غيل وإدارة المستش ة لتش ورة منتظم بص
دنيين والعجزة              األشخاص المكلفين بالبحث عن الجرحى والمرضى والم

الجتهم، بشرط، أن يم            م ومع زوا بشارة    والنساء النفاس وجمعهم ونقله ي
 .)234(خاصة تميزهم، وبطاقة تحقيق شخصية

ابعًا ى     : س ل الجرح ات نق ة عملي احترام وحماي ة ب راف المتحارب زام األط الت
ر    ي الب ري ف ي تج اس الت اء النف زة والنس دنيين والعج ى الم والمرض
طة      ر بواس ي البح فى، أو ف ارات المستش ات وقط ل المرآب طة قواف بواس

 .)235(سفن مخصصة لهذا النقل
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ل الجرحى                آ ى نق ذلك ال يجوز الهجوم على الطائرات التي يقتصر استخدامها عل
ين والمهمات               ل الموظفين الطبي والمرضى والمدنيين والعجزة والنساء النفاس، أو نق

 .)236(الطبية
ًا حنات         : ثامن ع ش رور جمي ماح بم ي الس ب ف ة واج راف المتحارب زام األط الت

ت   ة ومس ات الطبي ة والمهم ة واألدوي ى  األغذي لة إل ادات المرس لزمات العي
ان خصماً              و آ الترخيص    . السكان المدنيين لطرف أخر حتى ول زام ب وااللت

ات  ة الضرورية، والمالبس والمقوي رور أي رساالت من األغذي ة م بحري
 .)237(المخصصة لألطفال، والنساء الحوامل

ائالتهم بسبب الحرب                   : تاسعًا ذين فصلوا عن ع ال ال ة خاصة لألطف توفير حماي
نقلهم                  ة أو ب افتهم التقليدي سواء بأن يعهد برعايتهم ألشخاص من نفس ثق

 .)238(لدولة محايدة
رًا تات    : عاش ع ش ير جم ارج وتيس دنيين والخ كان الم ين الس هيل االتصال ب تس

نهم، وإذا أمكن                     د االتصال بي ا الحرب، من أجل تجدي العائالت التي مزقته
 .)239(جمع شملهم

ام      واستنادًا لما تقدم، نالحظ أن     ى        1949 االتفاقية الرابعة لع ا عل ز حمايته  م ترآ
السكان المدنيين في األراضي المحتلة، وال توفر وسائل الحماية الكافية للمدنيين أثناء           
لحة   ـزاعات المس حايا الن ى ض ا عل ر حمايته ا تقتص ا أنه لحة، آم ـزاعات المس الن

ت المسلحة، وتخرج بعض الدولية، وعلى ذلك ال تمد حمايتها إلى آافة ضحايا النـزاعا
واطني   دة، أو م ة المحاي واطني الدول ل م ين، مث دد األشخاص المحمي الطوائف من ع
ة            الدول المعادية ألحدى الدول المحاربة، طالما آان لدولتهم تمثيل دبلوماسي مع الدول

 .)240(الموجودين على إقليمها
د        إومن ناحية أخرى ف    ة الم نيين وهم  في      ن االتفاقية الرابعة اقتصرت على حماي

د                دة الم ذائف بعي ، ىقبضة العدو، من هجمات هذا العدو عليهم، وخاصة من ويالت الق
ن    در م ر ق تمر، أآب د ومس ت، وبشكل متزاي ي أوقع ة والصواريخ الت ارات الجوي والغ

 .)241(األذى وأآبر عدد من الضحايا من بين المدنيين منذ الحرب العالمية األولى
د    ي أح ة ه ة الرابع ي      فاالتفاقي ان تبن ة، وآ ر األربع ليب األحم ات الص ث اتفاقي

دنيين  ة السكان الم ة لحماي ة الرابع اهمة أصتماالتفاقي ل مس انون يث وير الق ي تط لة ف
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دولي اإلنساني ع مصير  و. ال ل بتوسع م ًا يتعام ًا دولي د نص اريخ نج ي الت رة ف ألول م
 .)242(المدنيين في حالة الحرب

ة السك           م القواعد العامة لحماي ا البروتوآول األول          أما أه دنيين التي آفله ان الم
 :م فهي1977لعام 

 

 ضرورة التفرقة بين السكان المدنيين والمقاتلين: أوًال
على األطراف المتحاربة ضرورة التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين           

داف العسكرية ة واأله ان المدني ة السكان . األعي رام وحماي أمين احت ن أجل ت ك م وذل
 .)243(المدنيين واألعيان المدنية

ًا فضالً        ة دوم اة القواعد اآلتي  عن  وإلضفاء فعالية على هذه الحماية يجب مراع
 :قابلة للتطبيق وهي تتلخص فيما يأتيالقواعد الدولية األخرى ال

ف أو        ال العن ر أعم وم، وتحظ ًال للهج دنيون مح كان الم ون الس وز أن يك ال يج
 .لى بث الذعر بين السكان المدنيينالتهديد به الرامية أساسًا إ

ال             يتمتع السكان المدنيون بالحماية العامة طالما آانوا بعيدين عن مباشرة األعم
 .العدائية

 :تحظر الهجمات العشوائية وتعد هجمات عشوائية
 .تلك التي ال توجه إلى هدف عسكري محدد

ن أ  ال ال يمك يلة للقت ة أو وس تخدم طريق ي تس ك الت ه إنأو تل دف  توج ى ه ل
 .عسكري محدد

ال ال يمكن حصر                كأو تل  ة أو وسيلة للقت ى النحو      آ التي تستخدم طريق ا عل ثاره
ومن ثم فأن من شأنها أن تصيب، في آل حالة          ) البروتوآول(الذي يتطلبه هذا الملحق     

 آهذه، األهداف العسكرية واألشخاص المدنيين واألعيان المدنية دون تمييز؟
 .د السكان المدنيين أو األشخاص المدنيينآما تحظر هجمات الردع ض

ال   ة حي اتهم القانوني ن التزام ـزاع م راف الن ذه المحظورات أط ى خرق ه ال يعف
 .)244(السكان المدنيين واألشخاص المدنيين

 

ادي إصابة            : ثانيًا اء الهجوم لتف ة االحتياطات أثن اذ آاف ة اتخ التزام األطراف المتحارب
 عيان المدنيةالسكان واألشخاص المدنيين واأل

 :آذلك على األطراف المتحاربة اتخاذ آافة االحتياطات ضد آثار الهجوم بما يأتي
                                                 

دني         . د. ينظر) 3( ة الم ة لحماي ة جنيف الرابع و النصر، اتفاقي رحمن أب ام  ينعبد ال ا في   1949 لع  وتطبيقه
 .133، ص 2000 ،)ب د(، 1األراضي الفلسطينية المحتلة، ط

 .1ل/ 58م ) 4 (
 .1ل/ 49م ) 1(



  ف ف ف ف 

ع- راد          ي الس دنيين واألف كان الم ن الس يطرتها م ت س ا تح ل م ى نق دة إل  جاه
 .المدنيين واألعيان المدنية بعيدًا عن المناطق المجاورة لألهداف العسكرية

 .لمناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل ا-
دنيين              -  اتخاذ االحتياطات األخرى الالزمة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان م

 .)245(وأفراد وأعيان مدنية من األخطار الناجمة عن العمليات ا لعسكرية
ًا ذين ي : ثالث خاص ال ع األش ق    قيتمت لح بح ـزاع المس راف الن د أط ة أح ي قبض ون ف ع

ى               االحترام و  وم عل ز مجحف يق الحق في معاملتهم معاملة إنسانية، بدون أي تميي
دة، أو اآلراء     دين، أو العقي ة أو ال نس، أو اللغ ون، أو الج ر، أو الل اس العنص أس

 .السياسية أو االنتماء القومي أو االجتماعي
ويجب على آافة األطراف احترام جميع هؤالء األشخاص في شخصهم وشرفهم 

                                                                                      ومعتقداتهم
 .)246(شعائرهم الدينيةو                      

ال                : رابعًا ال يجوز بأي حالة من األحوال، في أي وقت، وفي أي مكان، أن تمارس أعم
دنيين أو العسكريين أو صحتهم أو سالمت               ة أو    العنف ضد األشخاص الم هم البدني

 .)247(العقلية
 

غ                     : خامسًا ه شخصيًا، ويجب أن يبل م يقترف ال يجوز معاقبة شخص محمي عن ذنب ل
ه أو يح   بض علي خص يق لح     تأي ش ـزاع المس ق بالن ال تتعل ل ألعم ز أو يعتق ج

ا             ة يفهمه ك بلغ دابير وذل ويجب إطالق سراح      . باألسباب المبررة التخاذ هذه الت
رب وق     ة حال بمجرد زوال الظروف    هؤالء األشخاص في أق ى أي ت ممكن وعل

يهم أو    بض عل ن ق دا م الهم ع ازهم أو اعتق يهم أو احتج بض عل ررت الق ي ب الت
 .)248(احتجزوا الرتكاب جرائم

ه في                       ال أي شخص تثبت إدانت ة حي ة عقوب وال يجوز اصدار أي حكم او تنفيذ أي
م صادر من محكم             ى حك اء عل دة تتشكل   جريمة مرتبطة بالنـزاع المسلح إال بن ة محاي

ة              تهيئ ها تشكيًال قانونيًا وتلتزم بالمبادئ التي تقوم عليها اإلجراءات القضائية المرعي
 .)249(والمعترف بها عمومًا

 

ـزاع المسلح في            ييجب حجز النساء اللواتي ق    : سادسًا دت حريتهن ألسباب تتعلق بالن
يهن إ                ل األشراف المباشر عل اآن الرجال ويوآ ى نساء،    أماآن منفصلة عن أم ل
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ال األسر، في              ة احتجاز أو اعتق ا          ج ومع ذلك ففي حال وفر له ان أن ي در االمك ب ق
 .)250(آوحدات عائلية مأوى واحدًا

ون ألسباب تتعلق        : سابعًا يهم أو يحتجزون أو يعتقل يتمتع األشخاص الذين يقبض عل
ل ـزاع المس ابقة، لح بالن مانات الس ة والض راحهم، أو ح بالحماي الق س ين إط

ادتهم ـزاع     إع اء الن د انته ى بع ة حت فة نهائي وطينهم بص انهم أو ت ى أوط  إل
 .)251(المسلح

ام          ول األول لع م يخصص البروتوآ ل    1977من خالل ما تقدم، ل م سوى عدد قلي
ى   . من االحكام لحماية المدنيين من سوء استعمال السلطة ضدهم   إنما تجدر اإلشارة إل

ك        ) اسيةالضمانات األس (المعنونة  ) 75(المادة السابقة    د تجاوزت في ذل أنها تقيد، وق
ة               1949المادة الثالثة المشترآة لعام      دد الحد األدنى من المعامل ة مصغرة تع م، اتفاقي

ات                  يهم االتفاقي ذين ال تحم الحرب وال اه األشخاص المتضررين ب الواجب مراعاتها تج
م                      دول التي ل دة وال دول المحاي ا ال ال رعاي ى سبيل المث نهم عل رتب  صراحة، نذآر م  ط ت

 .باالتفاقيات، والجواسيس، والمرتزقة
دنيين            ة للم ة المكفول ويستهدف البروتوآوالن استكمال االتفاقيات بتطوير الحماي
دة من                      ًا جدي انون اإلنساني ليشمل أنواع ايير تطبيق الق في وقت الحرب وتوسيع مع

ـزاعات المسلح            . النـزاعات ة   يكفل البروتوآول األول، الواجب التطبيق في الن ة الدولي
ة         ال الحربي ار األعم دنيين من آث ة الم السيما  (بما فيها حروب التحرير الوطنية، حماي

، على حين تقتصر االتفاقيات على حمايتهم من التعسف في استعمال           )عمليات القصف 
 .السلطة
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 المبحث الثاني
 حماية المدنيين في ظل النـزاعات المسلحة الدولية

 

دنيو  ا يتعرض الم رًا م ون   آثي ًا يكون وم، وأحيان ات الي ي نزاع ة ف ن رهيب ن لمح
ل   إن المذابح وأخذ الرهائن والعنف والتحرش الجنسيين واإل       . أهدافًا مباشرة  بعاد والنق

ل              القسري للسكان والنهب والحرمان المتعمد من الماء والغذاء والرعاية الصحية تمث
 .يينبعضًا من الممارسات التي تنشر الرعب والمعاناة بين المدن

ة الناس من      حِم، ومَ ًةمايَ ، وحِ مى، حميًا، وحميةً  َحهو من   : مفهوم الحماية لغة   ي
ه،             . الناس منعه عنهم   اًء عن اة، وحم ًة من الشيء، حامى محام ًة، ومحمَي ى، َحمّي َحْم
 .منع ودافع عنُه

طالحاً   ة اص وم الحماي ا مفه ة    : أم ين نتيج ين دولت أ ب ة، تنش ة قانوني و عالق فه
ة األخرى،          بالرغم م لتين نفسها أو بوصفها     لوضع أحدى الدو   ا، تحت وصاية الدول نه

ى   ة األول ي الحال ة ف رف الحماي ة(وتع ة اتفاقي م )حماي ة باس ي الثاني ة (، وف حماي
 .)252()استعمارية

د يتعرضون               هي  والحماية   اة التي ق ل واألخطار والمعان صيانة اآلخرين من العل
 .)253(يملها، والدفاع عنهم وتزويدهم بالعون والتدع

اتلون                ون مق دنيون ومواطن ون م وهناك في آل دولة من الدول المتحاربة مواطن
لحة   وات المس راد الق م أف راد   َمووه م أف اتلين وه ر مق ون غي م، ومواطن ي حكمه ن ف

ين     ز ب الخدمات الطبية ورجال الدين وأفراد الدفاع المدني، وهنا تكمن الضرورة للتميي
 :لين نبحث فيهذه العناصر، نقسم المبحث إلى مط

ا عن               : المطلب األول  ة األخرى وغيره ات المحمي دنيين والفئ مفهوم السكان الم
 .المقاتلين 

 .ل االحتالل الحربيظحماية المدنيين في : المطلب الثاني
 

                                                 
 .480، ص 1968عطية اهللا، القاموس السياسي، دار النهضة العربية، القاهرة، أحمد .  ينظر د)1(
 .50مفيد شهاب، دراسات في القانون الدولي اإلنساني، مصدر سابق، ص . د. ينظر) 2(



  ل ل ل ل 

 المطلب األول
 حمية األخرى وغيرها عن المقاتلينمفهوم السكان المدنيين والفئات الم
د وضع دولي ق انون ال ان الق ذي إذا آ اتلين في الوقت ال انية للمق ة اإلنس  الحماي

نه من باب أولى توفير الحماية إيقاتلون فيه الطرف اآلخر ويحاولون قهره وتدميره، ف
ر      رف األخ اربون الط ذين ال يح دنيين ال خاص الم انية لألش ذا ف . اإلنس ع إل ن المجتم

ا أن                د لن دنيين، والب  نحدد من هو       الدولي قد عمل  على وضع القواعد لمنع ضرب الم
 .المدني ومن هو المقاتل وغير المقاتل

 

 نـمفهوم السكان المدنيي: أوًال
ام              . 1949حدد مفهوم السكان المدنيين في ضوء قواعد اتفاقية جنيف الرابعة لع

 :)254(منها األشخاص المدنيين بقولها) 4م(عرفت 
ا    األشخاص الذين تحميهم االتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في            ( لحظة م

ـزاع ليسوا     ام نزاع أو احتالل، تحت سلطة طرف في            وبأي شكل آان، في حالة قي       الن
ا           ر            ،من رعاياه أو دولة احتالل ليسوا من رعاياه ة غي ا الدول ة رعاي  ال تحمي االتفاقي

ا  ة به ود    ،المرتبط دة الموج ة المحاي ا الدول ا رعاي ة    ون أم ة محارب ي دول ي أراض  ف
هم ال يعدون أشخاصًا محميين مادامت الدولة التي ينتمون          نإفالمحاربة  ورعايا الدولة   

ة التي يقعون تحت سلطتها                     ًا في الدول يًال دبلوماسيًا عادي ة تمث ى أن   ). إليها ممثل عل
ادة                        ه الم ة نطاق أوسع في التطبيق تبين ة جنيف الرابع ألحكام الباب الثاني من اتفاقي

)13()255(. 
ز يستند         التي قررت حماية عامة     (بالنص على انها     لمجموعة السكان دون تميي

اة         ف المعان ي تخفي ة ف ية، رغب دين أو اآلراء السياس ية أو ال ر أو الجنس ى العنص إل
 ).الناجمة عن النـزاع المسلح

يهم             ذين تحم ة األشخاص ال ين بمفهوم هذه االتفاقي ال يعد من األشخاص المحمي
 في الميدان المؤرخة    اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة       

ي  طس /  آب12ف ى     ،1949أغس ى والمرض ة الجرح ين حال ف لتحس ة جني  أو اتفاقي
ة أسرى الحرب              ،)االتفاقية الثانية (الغرقى في البحار    و ة جنيف بشأن معامل  أو اتفاقي
 ).االتفاقية الثالثة(

نص  ق  ) 5م(وت تثنائين ال تنطب ى اس اله عل ذآورة أع ة الم ن االتفاقي ا فيم هم
 :)256(اقية وهمااالتف

                                                 
ر) 1( دولي      . د. ينظ انون ال ي الق اني ف دولي اإلنس انون ال ة الق مولة بحماي ات المش ا، الفئ و الوف د أب أحم

 .55، ص 2003 الدولية للصليب األحمر، القاهرة، اإلنساني، اللجنة
 .4ج/ 4م) 2(
 .4ج / 5م) 1(



  م م م م 

ه      ا إذا -أ ام شخص تحمي أن قي ة بش بهات قاطع ود ش ـزاع بوج راف الن ع أط قتن
ذا الطرف بنشاط يضّر  ي أراضي ه ة ف ه باالتفاقي ة، أو إذا ثبت أن أمن الدول

ا              يقوم بهذا النشاط، فأن مثل هذا الشخص يحرم من االنتفاع بالحقوق والمزاي
 . بأمن الدولة لو منحت لهتضرقد التي تمنحها هذه االتفاقية، والتي 

ل شخص ا إذا -ب ة عتق ه االتفاقي ية أو  تحمي ة الجاسوس ة بتهم ي أرض محتل ف
بهات   ود ش ب أو لوج ة التخري ة  قاطع أمن دول ر ب اط يض ه بنش أن قيام  بش

أمكن حرمان هذا الشخص في الحاالت التي يقتضيهااألمن الحربي               االحتالل  
 .تفاقية في االعنهامن حقوق االتصال المنصوص حتمًا 

دم      ارآة، أو ع رة المش ت فك د تبن دها ق ة نج وص االتفاقي ى نص الرجوع إل ب
المشارآة في العمليات العدائية، ولكن ماذا تعني في الواقع عبارة يشارك بدور مباشر             
ًا،           دم تعريف دولي اإلنساني ال تق انون ال في األعمال العدائية؟ بالرغم من أن مواثيق الق

ام أن    كل ع ول بش ن المقب ها       فم ا أو غرض ث طبيعته ن حي ي م ال الت اب األعم  ارتك
ات                     د مشارآة مباشرة في العملي ه تع دو وأدوات راد الع تستهدف إحداث ضرر فعلي ألف

ى إ    ه عل يء نفس رى الش ين ال ت ي ح ة، ف أوى أ مالعدائي ذاء والم اتلين بالغ  وداد المق
 .)257(التعاطف معهم

رة  ذه الفك رددت ه د ت ة(فق ارآة الفعلي رة المش ي) فك يات ف ن التوص ر م  آثي
يات         ذه التوص ن ه دنيين، وم كان الم دد للس ف مح اد تعري ذلت إليج ي ب ود الت والجه

ا    ي دورته دة ف م المتح ة لألم ة العام ي أصدرتها الجمعي م ) 25(التوصية الت تحت رق
ة) 2675( ـوالمعنون ـزاعات      ( ب ي الن دنيين ف كان الم ة الس ية لحماي ادئ األساس المب

دفًا             (ى أنه    والتي تنص عل   ،)المسلحة دنيون بصفتهم هذه ه يجب أال يكون السكان الم
 فالمالحظ على هذه التوصية أنها تبنت التفسير الواسع في        .)258 ()للعمليات العسكرية 

على . تعريف المدنيين عندما احتكمت إلى معيار المشارآة الفعلية في األعمال العدائية          
ي     دنيين المحمي خاص الم دد أن األش ذا الص د به ة    أن نؤآ ف الرابع ة جني ي اتفاقي ن ف

خاص        فتهم آأش ًا ص دون مؤقت ة يفق ات الحربي ي العملي رة ف ارآون مباش ذين يش وال
 .محميين خالل الفترة التي يشارآون فيها مباشرة في العمليات الحربية

أما اللجنة الدولية للصليب األحمر في ظل جهودها لوضع تعريف محدد وواضح             
ا     ى معي دت عل د اعتم دنيين فق لحة      للم وات المس ي الق وية ف ارآة العض دم المش ر ع

 المتعلقة بالحد   القواعدآأساس لتعريف المدنيين، وذلك في المادة الرابعة من مشروع          
ام                      دنيون في زمن الحرب لع ا السكان الم ، حيث   1956من األخطار التي يتعرض له

 ينتمون يتألف السكان المدنيون من آل األشخاص الذين ال: (نصت هذه المادة على أن
 :لفئة أو أخرى من الفئات اآلتية

 . أفراد القوات المسلحة أو التنظيمات المساعدة أو المكملة لها-1

                                                 
ر) 2( ة،    . ينظ اليم المحتل ي األق دنيين ف ة للم ة الدولي ى، الحماي د موس امر أحم تير، 3جس الة ماجس ، رس

 .8، ص2005جامعة بسكرة، الجمهورية الجزائرية، 
ادئ          ) 3( م المتحدة، المب ة لألم دنيين في النزاعات          ينظر قرار الجمعية العام ة السكان الم  األساسية لحماي

 .1975 ديسمبر، / آانون األول9في) 2675(، الرقم )25(المسلحة، بدورتها 



  ن ن ن ن 

ي         -2 ارآون ف نهم يش ا، ولك ار إليه وات المش ون للق ذين ال ينتم خاص ال  األش
 ).القتال

ك      ددتهم بأولئ ا ح دنيين حينم لبي للم ف الس ت التعري د تبن ة ق ون اللجن ه تك علي
ن لحة أ  األشخاص م وات المس ى الق ون إل ذين ال ينتم ا،  و ال اعدة له ات المس  التنظيم

ول أن              وبذلك احتكمت إلى معيار المشارآة العضوية لتحديد فئة المدنيين، وخالصة الق
اتلين أيضًا، إذ                         ل للمق دنيين ب انع للم قانون جنيف لم يوفق في وضع تعريف جامع م

ي ال     ة ف ارآة الفعلي ى المش ام إل ى باالحتك ين    التق ز ب اس للتميي ة آأس ات العدائي عملي
واقص حاول واضعو                 االمقاتلين والمدنيين، وهذا ما أبرز إلى سطح األحداث بعض الن

 .البروتوآول األول سدها
ام                ول اإلضافي األول لع  1977لتحديد السكان المدنيين في ضوء قواعد البرتوآ

 :)259(منه على أن) 50(نصت المادة 
ا               هو أي شخص ال     ( المدني   -1 ات األشخاص المشار إليه ة من فئ ى فئ ينتمي إل

ة     ) أ(في البنود األول والثاني والثالث والسادس من الفقرة          ادة الرابع من الم
ذا الملحق وإذا        ) 43(من االتفاقية الثالثة والمادة      ار من ه ا       أث  الشك حول م

 ).إذا آان شخص ما مدنيًا أم غير مدني فأن ذلك الشخص يعد مدنيًا
 .ي السكان المدنيين آافة األشخاص المدنيين يندرج ف-2
نهم ال يسري -3 راد بي ة وجود أف دنيون من صفتهم المدني  ال يجرد السكان الم

 .عليهم تعريف المدنيين
ادة       دنيين              ) 50(باستقراء نص الم ة للم ة العام ا آرست الحماي أعاله يتضح أنه

دن            يين التعريف السلبي،     زمن النـزاع المسلح الدولي وانتهجت في تعريف السكان الم
ك                  دنيين وذل حيث حددت آل األشخاص الذين ال يدخلون في هذا التعريف وما عداهم م

 .طريقة جيدة بحق ألن فئة ا لمدنيين هم األآثر دائمًا
ادة      رة   ) 50(تكمن أهمية الم دنيين حيث             )3(الفق ذي جاء بضمانة مهمة للم ، ال

دني               ى          نصت على أنه في حالة الشك حول آون الشخص م ه يفرض عل اتًال فأن ًا أو مق
ة، وذ           اتهم العدائي دفًا لعملي ة التي تقضي          أطراف النـزاع أال يكون ه ك للقاعدة الفقهي ل

ـ ك (ب اورك الش ع إذا س دة ) امتن رف  (أو قاع الح الط ر لص ك يفس عيفالش م ) الض وه
ا  ) 50(المدنيون في هذه الحالة وما يحسب للمادة     ، حين  )3(ما نصت عليه في فقرته

ررت اليب        ق ار األس ين االعتب ذها بع ع أخ دنيين، م الح الم رى لص ات أخ  احتياط
نهم          ان م و آ ى ول دنيين حت ة الم ررت حماي ا ق اتلين حينم ل المق ن قب تخدمة م المس
وطني،                  ات التحرر ال مقاتلين، ويجد هذا النص صداه بصورة واضحة في حروب حرآ

دنيين ألن     أي يكون أغلب المقاتلين غير مميزين أنفسهم بشكل واضح عن            السكان الم
ة، وألن عمل                   ساحة القتال في ظل مقاومة االحتالل هي الشوارع والساحات العمومي

 .آل المقاومين يكون ذا صبغة سرية

                                                 
 .1ل/ 50 م )1(



  ه ه ه ه 

رة،         ارآة المباش ار المش دنيين معي ف الم ي تعري ول ف ذا البروتوآ د ه اعتم
ل ينسحب  فاألشخاص الذين ال يشارآون بصورة مباشرة في النـزاع أو مقاومة االحتال          

ى أن األساس     ًا بصورة واضحة عل ول أيض د البروتوآ دني، ويؤآ يهم وصف الم عل
ؤالء     ارآة له و المش دنيين ه ة لألشخاص الم ة الدولي ة القانوني ف الحماي د لوق الوحي

 .األشخاص في العمليات الحربية
 

 :خاصةالفئات التي يقرر لها القانون الدولي اإلنساني حماية : ثانيًا
ب الح  ى جان ي       إل ا ف ار إليه ة المش ات الرئيس ررة للفئ ة المق رر  )أوًال(ماي ، يق

ات األخرى التي               القانون الدولي اإلنساني الحماية الخاصة أو المحدودة لكثير من الفئ
 :سنتطرق إليها فيا يأتي

 :األطفـال -أ
ا         ميح ة التطبيق م ل أهم القواعد واجب ال وتتمث ي القانون الدولي اإلنساني األطف

 :)260(يأتي
 . معاملة األطفال حديثي الوالدة بنفس المعاملة المقررة للجرحى-1
 . األطفال دون سن الخامسة عشرة-2
 . استقبالهم في المناطق اآلمنة والمستشفيات-
 . عدم جواز تجنيدهم في القوات المسلحة-
 ).في حالة األراضي المحاصرة( إجالء األطفال مؤقتًا من أجل حمايتهم -3
 .)261(ماح لألطفال باالشتراك في العمليات القتالية عدم جواز الس-4
 .زاع المسلحـ ضرورة جمع شمل األسر المشتتة نتيجة للن-5
غ                 -6 م يبل ى من ل ة اإلعدام عل اب    ) 18(سن    عدم جواز تطبيق عقوب وقت ارتك
 .الجريمة
 . ضرورة تعليم األطفال-7
ة عشر عام              -8 ًا في      عدم جواز تجنيد األطفال الذي يقل سنهم عن ثماني ًا إجباري

 .)262(القوات أو الجماعات المسلحة
                                                 

ر أ) 1( تلم، ود. د. ينظ ريف ع د اهللا، . ش اهر عب د م واد ) أ. د. ق. إ. م(محم ابق، الم ، 17، 14(مصدر س
واد 4 ج/)136، 132، 94، 89، 82، 81، 76، 68، 51، 50، 38، 27، 25، 23 ، 70، 8(، الم
 .2ل)/ 6، 4(، والمواد 1ل) / 78، 74

 .2ل/  ج3 ف4مالمادة ، 1ل/ 3 ف77ينظر المواد م ) 1(
ل والخاص . ينظر) 2( وق الطف ة حق اري التفاقي ول االختي دة، البروتوآ م المتح ة لألم ة العام رار الجمعي ق

 .2000 مايو/ايار25، في63/ 45، وبرقم )54(دورتها زاعات المسلحة، بـباشتراك األطفال في الن
(Droits de I home: Recueil d’instruments internation x vol. l. NU, Grnrve, 

2002 P. 235 – 241). 



  و و و و 

 :النسـاء -ب
وات     ت ن الق زءًا م كلّن ج ّن يش دنيين، وإذا آ ررة للم ة المق اء بالحماي ع النس تمت

 .المسلحة للطرف المعادي فأنهّن يتمتعّن بمعاملة مساوية للرجال
ه حماي     اء أوج اني للنس دولي اإلنس انون ال د الق رر قواع ك، تق ن ذل ًال ع ة وفض

 .)263(أخرى
ا في                 -1 ى الشرف، بم  حمايتهن ضد آل صور اإلهانة الشخصية أو االعتداء عل

 .ذلك االغتصاب أو صور خدش الحياء
 تعطى األولوية القصوى لنظر قضايا بالنساء الحوامل وأمهات صغار األطفال       -2

ـزاع      ق بالن باب تتعل تقالت ألس زات أو المع يهن أو المحتج وض عل المقب
 .المسلح

ال، أو أمهات صغار                    ال -3 ى اوالت األحم م اإلعدام عل  يجوز إصدار أو تنفيذ حك
 . أطفالهنناألطفال اللواتي يعتمد عليه

ي   -4 لح ف ـزاع المس ق بالن باب تتعل ريتهن ألس دت ح واتي قي اء الل ز النس  تحتج
ل اإل     ال ويوآ اآن الرج ن أم لة ع اآن منفص ى   أم يهم إل ر عل راف المباش ش

 .النساء
 :الرهـائن -جـ

 .)264(ظر أخذ الرهائن، إذ يعد أخذ الرهائن واإلجهاز عليهم من جرائم الحربيح
 :الحماية المقررة لعمال اإلغاثة -د

دنيين من                  وفر للسكان الم أوجبت اتفاقية جنيف الرابعة على دولة االحتالل أن ت
ة  ذلك ال يجوز لدول ة، آ دادات طبي ة وإم ه من مؤن غذائي ا يحتاجون ة م األراضي آاف

 أن تستولي لصالح حاجاتها العسكرية على أي من هذه المؤن داخل األرض                 االحتالل
 .)265(المحتلة قبل أن تحقق من آفاية حاجة السكان المدنيين

ي        ي األراض ين ف خاص المحمي مح لألش ة أن تس ة المحتل ى الدول ب عل ا يج آم
األمن  لقي طرود اإلغاثة الفردية المرسلة إليهم مع مراعاة اعتبار إجراءات           بتالمحتلة  
 .)266(القهرية

                                                 
. 2ج/ 12، م 1ج/ 3مصدر سابق، م  ) أ. د. ق. إ. م(محمد ماهر عبد اهللا، . شريف عتلم، ود  . د. ينظر أ ) 3(

واد  واد 3ج)/ 108، 97، 88، 49، 29، 25 ،16، 14، 3(والم ، 23، 21، 17، 16، 13، 3(، والم
، 75،  70،  8( و    4ج)/ 134،  127،  124،  119،  98،  97،  91،  89،  85،  76،  50،  38،     27
 .2ل)/ 6، 4( و 1ل)/ 76

ام         3م(ينظر المواد،   ) 1( ات جنيف لع / 75، و م 4ج)/ 147، 34(، و م )1949 ف ب المشترآة من اتفاقي
 .1979 من االتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 12مو . 1ل

مازن شقورة، القاتل وواهب الحياة، الفصلية، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، العدد العاشر،            . ينظر) 2(
 .15، ص 2002أذار 
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  ي ي ي ي 

ام            ة لع ة جنيف الرابع ام      1949آما أوجبت اتفاقي ول األول لع  1977م والبروتوآ
دون                  رور السريع وب على أطراف النـزاع وآل طرف سام متعاقد أن يسمح ويسهل الم
دنيين حتى             إعاقة اإلرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها، المرسلة للسكان الم

 .)267(صمولو آانوا تابعين للخ
 :)المظليون(األشخاص الذين يقفزون بالباراشوت  -هـ

ن     ة يمك ذه الحال ي ه ة، ف ات الحربي اء العملي كرية أثن ائرة عس يم ط تم تحط د ي ق
 :للمتواجدين داخل الطائرة القفز بالمظلة، وتحكم القاعدتان اآلتيتان هؤالء األشخاص

 . أنه ال يحوز مهاجمتهم أثناء نزولهم-1
لى أرض تابعة لطرف معاد يجب إعطاءهم فرصة لالستسالم         عند وصولهم إ   -2

 .)268(قبل مهاجمتهم، إال إذا آان واضحًا أنهم يقومون بأعمال عدائية
 :المفقودون والموتى -و

ـزاعات المسلحة ضرورة البحث عن                    دولي الخاصة بالن انون ال تقرر قواعد الق
م      الذين يزع ) الخ... من الجرحى والمرضى والغرقى   (المفقودين   ادي أنه م الطرف المع

ا يمكن       . آذلك، وذلك باتخاذ آل اإلجراءات المالئمة لتحقيق ذلك        ك بأسرع م ويكون ذل
 .)269(وفقًا لألحوال القائمة، وبأقصى تقرير فور انتهاء العمليات الحربية

ادة                ـزاع إع ى أطراف الن ذلك يجب عل ة، آ ابر معروف ن الموتى في مق ويجب دف
 .)270(الدولة التي ينتمون إليها، أو بطلب من أقاربهمرفات الموتى بناء على طلب 

 :األجانب المقيمون في إقليم أحد األطراف المتنازعة -ز
أي شخص محمي  : ( على أن 1949من االتفاقية الرابعة لعام     ) 35(تنص المادة   

يرغب في مغادرة البلد في بداية النـزاع أو خالله يحق له ذلك، إال إذا آان رحيله يضر 
 ).لح الوطنية للدولةبالمصا

ه       ) 5(وتنص المادة    ى أن ة أعاله عل ـزاع     : (من االتفاقي ع أحد أطراف الن إذا أقتن
رف      ذا الط ي أراضي ه ة ف ه االتفاقي ام شخص تحمي أن قي ة بش بهات قاطع ود ش بوج
ذا الشخص                 ل ه أن مث ذا النشاط، ف وم به ه يق ة، أو إذا ثبت أن أمن الدول بنشاط يضر ب

أمن         يحرم من االنتفاع بالحق    د تضر ب ة، والتي ق وق والمزايا التي تمنحها هذه االتفاقي
 .الدولة لو منحت له

ية أو       ة الجاسوس ة بتهم ي أرض محتل ة ف ه االتفاقي خص تحمي ل ش إذا اعتق
ة االحتالل أمكن          أمن دول التخريب أو لوجود شبهات قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر ب

ن الحربي حقًا من حقوق االتصال        حرمان هذا الشخص في الحاالت التي يقتضيها األم       
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التين، يعامل األشخاص                        اتين الح ل من ه ة، وفي آ ا في هذه االتفاقي المنصوص عنه
 ).المشار إليهم في الفقرتين السابقتين، مع ذلك، بإنسانية



  ب ب ب ب ب 

 : موظفوا الخدمات اإلنسانية -ح
خاص جميع األعمال اإلنسانية التي يستفيد منها األش      ) الخدمات اإلنسانية (تشمل  

ادي،               المحميون طبقًا لقواعد القانون الدولي اإلنساني، ومنها ما هو معنوي وما هو م
ا               وإن القائمين بها أو المشرفين عليها يمثلون منظمات وهيئات مختلفة، وسنذآر منه
دفاع                    راد ال ة وأف ة التطوعي ات االغاث راد جمعي ة وأف ة والروحي موظفي الخدمات الطبي

 :المتحدة وموظفي األمم )271(المدني
 : موظفو الخدمات الطبية والروحية-1

 :ينقسم موظفو الخدمات الطبية أو أفرادها إلى ثالثة أقسام وهي
م أو - ى أو نقله ى والغرق ى والمرض ن الجرح ث ع ًا للبح رغين تمام  المتف

 .معالجتهم
 . المتفرغين تمامًا إلدارة الوحدات والمنشآت الطبية-
ًا لل  - دربين خصيص كريين الم اعدي      العس ين أو مس ة آممرض د الحاج ل عن عم

ى امليح ن الجرح ث ع ام بالبح اقالت، والقي م   الن ى أو نقله ى والغرق  والمرض
 .ومعالجتهم

نهم   يشترط الخدمات الروحية فأنهم ملحقون بالقوات المسلحة وال         اأما موظفو   م
اً               ًا لمساعدة الجرحى والمرضى روحي م  . أن يكونوا متفرغين تمامًا أو جزئي  ألن عمله

ة مع الجيش،                      د من رابطة قانوني ة، والب ا آاف آتابعين للقوات المسلحة يشمل أفراده
روحي      أن تكون   آما يجب    وات المسلحة حتى       يالعالقة رسمية بين المتطوعين ال ن والق

 .تتوفر لهم حماية االتفاقيات
 : أفراد جمعيات االغاثة التطوعية وهم-2
ر، عل         ا موظفو - ك بشروط          جمعيات الصليب والهالل األحم ال، وذل ى سبيل المث

اء                ا بالعمل أثن اعتراف الحكومة الوطنية بالجمعية التي يتبعونها، واألذن الحكومي له
ك الحكومة زمن السلم                     ة للجيش، وإعالم تل الحرب آمساعدة لمصالح الصحة التابع
ك   وع أولئ روب، وخض اء الح م أثن ا الخص ذلك وإعالمه دة ب راف المتعاق ة األط بقي

وظفين ال ت   الم ل تح رب، والعم ن الح كرية زم د العس وانين والقواع وعين للق متط
 .مسؤولية الدولة

ذين يقومون بالخدمات اإلنسانية                    - د ال د محاي ة لبل ة التابع ات االغاث  أفراد جمعي
ذلك                    ابعين ل زمالئهم الت ـزاع، ويتمتعون بالضمانات الممنوحة ل لفائدة أحد أطراف الن

الغ الطرف اآلخر بمشارآتهم          الطرف، على أن تتوفر لهم الشروط ا       لمطلوبة ومنها إب
 .في أعمال االغاثة التطوعية

 :الدفاع المدني/  الحماية المدنيةا موظفو-3
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ادة  م   / 61بمقتضى الم دني ه دفاع الم وظفي ال أن م ول األول ف ن البروتوآ ج م
ى               ة إل االشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النـزاع لتأدية المهمات اإلنسانية الرامي

ى     حم اعدهم عل وارث وتس ة أو الك ات العدائي ار العملي ن أخط دنيين م كان الم ة الس اي
 .تجاوز آثارها المباشرة وتوفر لهم الظروف الالزمة للبقاء

ة                     ال عدائي ام بأعم اع عن القي ذي يشترط االمتن دنيين ال ة الم والمبدأ العام لحماي
الهم ال          المدنيعلى موظفي الدفاع     د أعم م، وال تع دو،       ووسائل عمله ة ضارة بالع مدني

ين        نهم وب اون بي كرية، وال التع لطة عس راف أو إدارة س ت أش ت تح ى إذا تم حت
اع بعض                  ا أو انتف العسكريين في أعمال الحماية المدنية أو الحاق عسكريين بأجهزته

 عرضيًا، خاصة إذا اصبحوا عاجزين عن           المدنيالضحايا العسكريين بخدمات الدفاع     
وظفي ا  وز لم ال، ويج ع    القت ى ال يق ة حت ية خفيف لحة شخص ل أس ة حم ة المدني لحماي

م                     طالخل ان عمله نمط العسكري أو آ ى ال ان تنظيمهم عل اتلين، وإذا آ  بينهم وبين المق
 .)272(ن ذلك ال يفقدهم حقهم في الحماية القانونيةإإجباريًا، ف

 : األمم المتحدة واألفراد المرتبطون بهاا موظفو-4
ى             مع تزايد دور األمم المتحدة     دول إل ادرت بعض ال  في مختلف نزاعات العالم، ب

تبني فكرة معاهدة تعني بحماية موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها، وأقرت            
 .)273( اتفاقية بشأن سالمتهم49الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها 

ا مجلس                     أذن به م المتحدة ي ة لألم ة عملي األمن  وال تنطبق هذه المعاهدة على أي
م المتحدة ويشارك                 اق األم آإجراء من إجراءات االنقاذ بموجب الفصل السابع من ميث
انون     ا ق ق عليه ة وينطب لحة منظم وات مس د ق اتلين ض راد آمق ن األف ا أي م فيه

 .النـزاعات المسلحة الدولية
 

  )Combatants(المقاتلـون : ًاـثالث
فة أساس   اتلون بص وم المق ات الييق ة العملي ـزاعات  ة بممارس اء الن ة أثن قتالي

ين األطراف المتنازعة         دو        . المسلحة التي تقوم ب ذه الصفة مهاجمة الع م به ويحق له
ه ال وعرض      . ومقاومت دان القت ي مي دو ف رعي للع دف ش ًا ه م أيض ذا فه ل ةوله  للقت

ر رح واألس ـزاع  . والج ي الن ق ف دولي المطب انون ال ام الق ق أحك رتبط تطبي وي
لح اتلي، )274(المس ى المق ـزاع  ن عل ة الن ة وطبيع ات العدائي ي العملي ارآة ف وع المش بن

ا                   ات التي ينتمون إليه اتلين بحسب الفئ ة للمق المسلح، ولذلك تختلف المراآز القانوني
ة      ات اآلتي ى الفئ يمها إل ن تقس ي يمك ر    : والت اتلون غي اميون، والمق اتلون النظ المق

 .ن غير القانونيين، وغير المقاتلينوالنظاميين، والمقاتل

                                                 
 .85، مصدر سابق، ص يالي، مدخل إلى القانون الدولي اإلنسانمعامر الز.  ينظر د)1(
م المتحدة وا              ) 2( ة موظفي األم دورتها        قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة، حماي ا، ب رتبطين به راد الم ألف

 .1994ديسمبر /  آانون األول9، في 59/ 49، وبرقم )49(
(1) See: Gonventions of 12 Aqust 1949. ICRC. Martinus Nijh off publisher, 

Geneva, 1987, P. 60 – 61. 
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 ).Regular combatants: (المقاتلون النظاميون -أ
راف       لحة ألط وات المس راد الق ن أف كريين م اميين، العس اتلين النظ د بالمق يقص

وات المسلحة               يالنـزاع المشارآ  د الق دولي، وتع ن في النـزاع المسلح الدولي أو غير ال
اميين في         زاع مسلح        آ التنظيم األساس للمقاتلين النظ ذين يحق    . )275(ل طرف في ن ال

لهم ممارسة أعمال القتال ضد العدو ومقاومته بكل الوسائل المشروعة ومن ثم يكون              
ا     دو طالم لحة للع وات المس ن الق اتلين م رح المق ل أو ج اتلين قت ؤالء المق ن حق ه م

ة       كيالتها المختلف لحة بتش وات المس مل الق ة، وتش ي المقاوم تمروا ف ة (اس البري
ة في             على جميع ف  ) والبحرية والجوية  وات المسلحة النظامي اتلين، وتضم الق ئات المق

اط   )ةم الدائ(المنازعات المسلحة الدولية، القوات ا لمسلحة النظامية       ، ووحدات االحتي
 .النظامية

 :أفراد القوات المسلحة النظامية -ب
ة   كرية البري راد التشكيالت العس ن أف ة م لحة النظامي وات المس راد الق ون أف تتك

ات األخرى التي               والبحرية والجوي  ة، والفئ ة، الذين يحترفون الخدمة العسكرية الدائم
ا  زءًا منه كل ج ة   . تش ات العدائي ي العملي رة ف ارآة المباش م المش ق له ويخضع , ويح

يهم                  ة، ويضاف إل داخلي لكل دول انون ال التنظيم الداخلي للقوات المسلحة النظامية للق
من ) 3(لذين ورد ذآرهم في الفقرة      ة في بعض األحيان ا    طفئة أفراد هيئات قوات الشر    

وهي هيئة شبه عسكرية مكلفة     . 1977من ملحق البروتوآول األول لعام      ) 43(المادة  
 .)276(بفرض احترام القانون

ة والتي تتكون من                 وتضم القوات المسلحة النظامية من القوات المسلحة الدائم
ات ال( راد هيئ ـزاع وأف وات المسلحة ألحد أطراف الن راد الق ومن وحدات ). شرطةأف

 .االحتياط النظامية وفرق المتطوعين النظاميين
 Incorporation of police forces: قوات هيئات الشرطة  -2

ة المكلفة بفرض احترام القانون على الحماية      طتشمل واجبات قوات هيئات الشر    
ة  ولهذه القوات طبيعة شبه عسكرية ولها . والمحافظة على األمن الداخلي للدولة     عالق

انوني في ثالث        وتنظيمية بالقوات المسلحة وبذلك يمكن تص        ا الق واع من     ةر مرآزه  أن
 :)277(الدول هي

ة                 - ا المسلحة بصفة عام السلم  وقت    دول تكون قوات الشرطة جزءًا من قواته
رب  اوالح ل بلجيك ام . مث ول األول لع ى البروتوآ ادقتها عل اء مص ت أثن ا أعلن وأنه

ى           ء في بالدها هي جز      م على أن قوات الشرطة    1977 وات المسلحة إضافة إل  من الق

                                                 
ر د) 2( ات ف   . ينظ اتلين، دراس ر المق اتلين وغي ين المق ة ب امر، التفرق دين ع دولي صالح ال انون ال ي الق

 .97 – 94، ص 2000، دار المستقبل العربي القاهرة، 1اإلنساني، ط
أتي    1ل/ 3، ف   43تنص م   ) 3( ا ي ة شبه عسكرية                 (: ، م زاع هيئ وات المسلحة لطرف في ن إذا ضمت الق

 ).مكلفة بفرض احترام القانون وجب عليه اخطار أطراف النزاع األخرى بذلك
انون   محمد حمد العس  . د. ينظر) 1( دولي اإلنساني، منشأة               يبلي، المرآز الق انون ال  ألسرى الحرب في الق

 .23، ص 2005المعارف باإلسكندرية، 
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ادة  ي الم ذآور ف ـزاع الم وات المسلحة لطرف الن وم الق ًا لمفه ا وفق من ) 43(مهمته
اتلين        ز المق ع بمرآ رة       . البروتوآول األول وتتمت ذا مع مضمون الفق من  ) 3(ويتفق ه

ـزاع            ) 43(المادة   ى حق أطراف الن  في دمج هذه       من البروتوآول األول التي تؤآد عل
 .  أطراف النـزاع األخرى بمثل هذا االجراءرخطاإالهيئات في قواتها المسلحة شريطة 

وات الشر      - ل                 طة دول تدمج ق ـزاع المسلح مث ة الن ا المسلحة في حال  في قواته
ل   / نيسان  9العراق قبل االحتالل يوم      وات شر      2003ابري ات     ط فكانت ق ة الحدود وهيئ

و   توآذلك ألمانيا االتحادية التي تم     . قوات المسلحة شرطة الكمارك مندمجة مع ال     ك ق  ةل
ات                  طمن الشر  ا المشارآة في العملي ة تعمل في وقت السلم لحراسة الحدود ويمكن له

 .)278(العدائية في وقت النـزاع المسلح
تم اعدادهم من             وطني للصناعة ي وات الحرس ال وآذلك في دولة السويد لديها ق

ملهم ضد أي عدوان على الصناعة، وبهذه الصفة هم           وقت السلم للدفاع عن مواقع ع     
 .)279(حيث يمنح لهم بطاقات هوية. مقاتلون في هذه الحالة فقط

لحة  - وات المس وات الشرطة عن الق دول تفصل ق م ال د .  معظ ة تع ذه الحال وبه
ام    ب احك دنيين بموج ين آم انون محمي رام الق رض احت ة بف رطة المكلف وات الش ق

 .األول) البروتوآول(سم الرابع من الملحق االتفاقية الرابعة والق
 :أفراد وحدات االحتياط النظامية وفرق المتطوعين النظاميين -3

Legal status of Regular Militia Units and Volunteer Grops 

اط ميلشيات         اميين       )∗ ()Militia(يعد أفراد وحدات االحتي رق المتطوعين النظ  وف
ذين أشا       رة          من فئات المقاتلين ال رة األخي ايتهم، الفق ى حم ادة     ) أ/1(رت إل ) 4(من الم

ة الثالث  ي تشكل جزءُا   : ( وهم ةمن االتفاقي اط أو المتطوعين الت رق االحتي ذه منف  ه
 :وآما يأتيبإيجاز نتطرق إلى هاتين المجموعتين سو) القوات المسلحة

  Regular Militia Grops  : وحدات االحتياط النظامية-
د   ذه الوح ون ه وات       تتك ي الق ة ف رة معين دموا لفت ذين خ كريين ال ن العس ات م

ر      وعين المس ن المتط واء م ة س لحة الدائم ن    حالمس ة أو م اء الخدم بب انته ين بس
وع                 ذا الن دهم وه دة تجني المستدعين ألداء الخدمة الوطنية لفترة مؤقتة تنتهي بعدها م

تم استدعاؤ       اط آرصيد استراتيجي ي رق االحتي ذي يشكل ف اني هو ال رات  الث ها في فت
ان يستدعي           آان   همحددة للتدريب آما أن    معموًال به في الجيش العراقي السابق حيث آ

لتدريب لمدة شهرين سنويًا، وآذلك     ل) االلزامية(الجندي المتسرح من الخدمة الوطنية      
ذه الوحدات تشكل جزءًا        .  حاالت النـزاع المسلح   فيفي حاالت الطوارئ العامة أو       وه

                                                 
(2) See: commentary on the Additiond protocol, footnote no. 37. P. 518.  
(3) Micheal Bothe National Jmplemention od IHL. Proceeding of on 

international colloquim held at Bad Homburg June 17 – 19. 1988 
Mortisus Nijh off publishers Dordrecht – Boston – London.  

يا  )∗( ة الميليش ة    Militia آلم ة الالتيني ن الكلم تقة م كرية    miles مش ة العس ارة الخدم دي وعب  الجن
Military servicesوهذا المصطلح للداللة على نظام فرق االحتياط . 
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اط           من القوات المس   لحة النظامية، وينظم القانون الوطني لكل دولة أوضاع فرق االحتي
ـزاعات    ات الن ي أوق ة ف ات القتالي ي العملي ارآة ف ق المش ا ح كيالتها ويمنحه وتش

ي الجيش  . المسلحة اط ف دات االحتي رق ووح ق الخاص من ف ا جرى تشكيل الفيل آم
وتشكيل وحدات   ). 1988–1980(اإليراني في   – المسلح العراقي  العراقي اثناء النـزاع  

ز   ي منحت المرآ ي الت ام اإليران ي وهي جزء من الجيش الع وري اإليران الحرس الث
 .)280(القانوني ألسرى الحرب من قبل السلطات العراقية

                                                 
(1) See: P. Tauerinier: Combatants and non combatants in the culfwar of 

1980 – 1988 the Iran – Iraq war in international legal perspective edt. By 
leg F. Dekker. London 1992. P. 134. 
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 Regular Volunteer Grops:  فرق المتطوعين النظاميين-
ـ       اء الن كلون أثن ذين يتش وعين ال كريين المتط ن العس رق م ذه الف ون ه زاع تتك

ة،                 وات المسلحة النظامي ى الق المسلح في شكل فرق متطوعين من األفراد ينضمون إل
ـزاع                     داء من طرف في الن ى ن اء عل اء أنفسهم أو بن د يكون هؤالء      . سواء من تلق وق

–1939(ة المتطوعون من مواطني طرف النـزاع، آما حدث في الحرب العالمية الثاني   
ة من    تطوعت منظمات آاملة إلى ا فقد  ) 1945 وة محلي لحرس الوطني في بريطانيا آق

 .)281(المتطوعين

داً ) 15(وع مواطنون عرب من      طوقد يكون المتطوعون من األجانب آما ت       . )∗(بل
نهم في قب         ضد للقتالفي الجيش الشعبي العراقي      بعض م ضة السلطات     إيران ووقع ال

ين        )1984–1983(اإليرانية عامي    ا ب تمكن   م ل  )1988–1985(م، وخالل الفترة م م ت
انوني        المرآز الق ة ب لطات اإليراني م الس رف له م تعت ارتهم ول ن زي ة م ة الدولي اللجن

رج عنهم في أواخر                 . ألسرى الحرب  د أف ومع ذلك فقد آانت تعاملهم آأسرى حرب وق
 .)282(م1989عام 

ا  وات     آم ى الق وعين إل مام المتط ألة انض ة مس ل دول وطني لك انون ال دد الق يح
ا أو من جنسية               المسلحة النظامية في ح    انوا من مواطنيه الة النـزاع المسلح سواء أآ

موا ضدولة ثالثة ويخضع تنظيم فرق المتطوعين لنفس النظام القانوني للقوات التي أن           
ا                . إليها ة ويسمح له وات المسلحة النظامي وبذلك تشكل فرق المتطوعين جزءًا من الق

ة       ات القتالي ة     ولكن ظهرت مشكلة ا    . بالمشارآة في العملي لمتطوعين من جنسية دول
ة  ي الحرب العراقي ا ظهرت ف ة آم ة ثالث ا اإليراني رب وهو م بالنسبة للمتطوعين الع

ك ينبغي منح المتطوعين            . يتطلب المعالجة عند مراجعة االتفاقية الثالثة      تم ذل ى ي وحت
ى الذين يقعون في األسر المرآز القانوني ألسير الحرب استنادًا             خضوعهم لتنظيم     عل

ًا                قانون وات وفق راد هذه الق ي واحد للقوات المسلحة ويستوفون الشروط األساسية ألف
 .من اتفاقية جنيف الثالثة) 4(من المادة ) أ/ آ(لنص الفقرة 

                                                 
(1) Every Men's Encyclopaedia, London: J. M. Dent and Sons L. T. D. 1966. 

Vol. 12. P. 47.  
ي من         )∗( ائتين  ) 200( يتكون المتطوعون الذين وجدتهم بعثة األمم المتحدة في معسكر داوودية اإليران م

ا     ارات واثيوبي وتي واالم ر وجيب ودان والجزائ ان والصومال والس ى مصر ولبن ون إل وع، ينتم متط
 .واالردن ولبيبا والمغرب وموريتانيا ونيجيريا وسوريا وتونس

(2) see .Paul Tarenier: op cit, P.P. 136 – 137.  



  د د د د د 

 :Irregular combatantsالمقاتلون غير النظاميين  -ب
أنهم                ة ب وات المسلحة النظامي يعرف المقاتلون الذين ال ينضمون ضمن أفراد الق

اميين مع             مقاتلون ر النظ اتلين غي  غير نظاميين وبدأ االهتمام باألوضاع القانونية للمق
ى جانب          . بداية تقنين أوضاع المقاتلين بصفة عامة      ة إل والسبب هو دورهم آقوة قتالي

دو أو                  ا لمواجهة الع القوات المسلحة النظامية في آثير من الدول، إما لمساعدة قواته
وات    في   الدفاعيةللقيام بالعمليات    ذه الق حالة هزيمة هذه القوات، أو عند عدم وجود ه

ع                    . أصًال راف للجمي ك في إطار االعت دو وذل ة الع وتقوم مثل هذه المجموعات بمقاوم
وتنقسم هذه المجموعات إلى أفراد وحدات االحتياط غير        , بالحق في الدفاع عن الوطن    

اتلين ا   ناف المق ة وأص ر النظامي ة غي رق المتطوع ة والف ع النظامي ابهة م لمتش
ر   راد غي ن األف ب م ون األجان منهم المتطوع ن ض اميين وم ر النظ وعين غي المتط
النظاميين من دول ثالثة، الذي ال يشكلون فرقًا خاصة بهم ولكن ينضمون إلى وحدات               

نهم المتطوع              أفراد وم ر   وطرف في النـزاع ويقاتلون إلى جانب قواته المسلحة آ ن غي
م        من  متطوع تقريبًا   مائتي  ) 200(العراقيين والبالغ عددهم     ة األم م بعث الذين التقت به

خمسة  ) 15(داوودية في طهران وهم من مواطني           ال في معسكر    1985المتحدة عام   
وأآدت . األفراد في الجيش الشعبي العراقي    من  وآان المتطوعين معظمهم    . دولةعشر  

ة المتطوعين    1949هذه البعثة على أنه وفقًا ألحكام االتفاقية الثالثة لعام        يتعين معامل
اتلين و  ة المق ي معامل عبي العراق ي الجيش الش تحقولف أنهم يس ز أسرى ذلك ف ن مرآ

 .)283( وال يمكن اعتبارهم مرتزقةالمرآز ارب وينبغي تسجيلهم بهذالح
وات         منمن األفراد من دولة ثالثة،    ون  وهكذا يعد المتطوع   ى ق ذين ينضمون إل  ال

دو آأسرى             مسلحة لطرف في النـزاع آأفراد،       وعهم في قبضة الع د وق ًا   ح عن رب وفق
من الملحق ) 43(وآذلك المادة   . ةمن اتفاقية جنيف الثالث   ) 4(من المادة   ) 2/آ  (للفقرة  

ل هؤالء            1977البروتوآول األول لعام     ار مث م التي تشير اعمالها التحضيرية إلى اعتب
تم استبعادهم     ح رى  المتطوعين األفراد الذين ال يقاتلون من أجل المال بمثابة أس           رب ي

ة   ف المرتزق ن تعري ر      . )284(م وعين غي ع المتط ابهة م اتلين المتش ناف المق ا أص أم
 .النظاميين، فهم الوطنيون الملتحقون بالعدو والمستشارون العسكريون

                                                 
ران اإلسالمية        ) 1( ة إي ينظر التقرير المقدم من بعثة األمين العام لتقصي حالة أسرى الجرب في جمهوري

 .267، 263 تين، الفقرS/16961وجمهورية العراق، مذآرة األمين العام رقم 
(2)see. official Record of 1977, vol xv, para. 106. P 406. 
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 :Un lawful combatantsالمقاتلون غير القانونيين  -جـ
رتبط  ات ت ة فئ اتلين ثالث ن المق ة م ارهم تضم المجموعة الثالث ا باعتب ا بينه  فيم

الي، فالجاسوس   ل القت ًا من العم ارس نوع نهم تم ة م ل فئ انونيين وآ ر ق اتلين غي مق
دو         ى الع ا إل رية ونقله ات الس ع المعلوم ًا لجم دائياًَ متخفي لوآًا ع ارس س ل يم . مقات

ر آبي  ر أج ًا نظي ًال قتالي ارس عم زق يم ة أو  روالمرت ن الجندي ارون م اتلون الف  والمق
 الوطنيون المرتدون عن والئهم لبالدهم قد يمارسون عمًال قتاليًا معاديًا ضد            المقاتلون

د يمارسون سلوآًا             مالقوات المسلحة لبالدهم باالنضما    دو وق  إلى القوات المسلحة للع
انوني لكل           . عدائيًا سلبيًا وهو الهروب من ميدان القتال       ز الق لذلك ينبغي دراسة المرآ

 .د وقوعهم في قبضة العدوفئة من هذه الفئات، خاصة عن
 :Spy الجاسوس -1

ةليبر  ت مدون ات  )Lieber code (تناول وطني للوالي يش ال ى الج ادرة إل الص
م    ر رق ب األم دة بموج ام ) 100(المتح ادة   1863لع وس، فالم ى الجاس ًا لمعن ، تعريف

ة              (تحدد الجاسوس بأنه    ) 83( نهم في مالبس مزيف الكشاف والجندي إذا ما آان أي م
داخل أو                   ز فيأو   الده ويوظف لجمع المعلومات ويوجد ب ل ب ذي يحت دو ال ي جيش الع

الموت               )بالقرب من خطوط القتال وعند القبض عليه سوف يعامل آجاسوس ويعاقب ب
)285(. 

ادة     ه             ) 29(وتعرف الم ة الجاسوس بأن ذي    (من الئحة الحرب البري الشخص ال
ة                يجمع   ة خاصة ألحد        أو يسعى لجمع المعلومات سرًا أو تحت حجج مزيف من منطق

 ). الخصمالطرفالمتحاربين بغية ايصالها إلى 
تر ل(ط اواش ر  ) سرية العم كريين غي ة العس ن محاآم ر الممك ن غي ل م ا يجع هن

يش      ات الج ة عملي ى منطق للون إل كرية ويتس ائهم العس دون أزي ذين يرت رين ال المتنك
ل هؤالء ال يمكن عدهم جو         . المعادي بهدف جمع المعلومات عنه     ل يجب      فمث اسيس ب

ارز االستطالع العسكرية رة . عدهم آجزء من مف ه صراحة الفق ا نصت علي ذا م وه
ا      . 1977من البرتوآول اإلضافي األول لعام      ) 46(الثانية من المادة     ى م التي تنص عل

ذي يجمع معلومات أو          (يأتي   ـزاع ال بحث  يأن عضو القوات المسلحة ألحد أطراف الن
ذا الطرف         ادي يجب عدم                عن جمعها لصالح ه ا الطرف المع ة يسيطر عليه في منطق

اعتباره قد قام بنشاطات تجسسية إذا آان يرتدي الزي العسكري لقواته المسلحة وهو       
 .)286 ()يقوم بذلك

ز                     زي الممي ر ال ًا عسكريًا غي دنيًا، أو لباس ًا م دي لباس ان العسكري يرت أما إذا آ
ذا الجيش         ر أوراقًا تفيد بأنه من    لقواته المسلحة، آأن يزوّ     جيش حليف ويرتدي زي ه

د    ن جدي ق م أن شرط السرية يتحق ذه، ف ة ه ات بصفته المنتحل ع المعلوم ذ بجم ويأخ
ه                 دي زي ذي ال يرت وعندها تجوز محاآمته بتهمة التجسس على أساس أن العسكري ال
ة أن تخالف                   ذا يحق للسلطة المعادي وشاراته المميزة يخالف بذلك قوانين الحرب، ول
                                                 

 .210 العسبلي، مصدر سابق، ص حمدمحمد . ينظر د) 1(
 .371أحسان هندي، مصدر سابق، ص .  ينظر د)2(
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وانين الح التحفظ ق اء ب دًال من االآتف ذا ب ه ه ى عمل ه عل ل، وتحاآم رب تجاهه بالمقاب
ه آأسير حرب ورد اندرسون . علي ونتروب Andersonوي ًا ل ه winthrap رأي ز في  يمي

 :)287(بين نوعين من التجسس
 جاسوس شريف يعمل لصالح بالده وهو شخص عظيم شجاع وطني يستحق        -أ
 .االحترام
ر شريف يعمل ل        -ب الده وهو شخص يرتكب            وجاسوس غي دو ضد ب صالح الع

 . ويستحق الشنق بالنظر لخطورة عملهمىخيانة عظ
سس سوفيتية، وهي تلك التي قام      ج أآبر عملية ت   الثانيةوشهدت الحرب العالمية    

ورج   ارد س ا ريتش ي    Richard Sorgeبه وفيتية ف بكة التجسس الس رأس ش ذي ت  ال
ة       ى معلومات    وحصل سورج عل  . م1941اليابان عام    و    من السفارة األلماني في طوآي

ى موسكو في أواخر                     ا إل اد السوفيتي ونقله ى االتح حول الهجوم األلماني الوشيك عل
ى        . م1941 ًا إل ا أيض ة نقله ة الياباني ن وزارة الخارجي ات م ى معلوم ل عل ا حص آم

ة                    ات المتحدة والمملك ل من الوالي ى آ موسكو حول خطط الهجوم الياباني الوشيك عل
ه    . وأيرلندا ومنطقة الباسفيك  المتحدة   ة وحاآمت وبعد ذلك اعتقلته االستخبارات الياباني

 .)288(وأعدم بتهمة التجسس
رائيل     ر وإس ين مص ية ب راع الجاسوس ا ص تمرفأم رب  . مس د ح رين 6وبع  تش

رة    ) جاك بيتون (م بين البلدين غادر رفعت الجمال أو        1973أآتوبر  / األول رة األخي للم
ى   د أن قض ًا ف 17بع اء     عام ار الزعم ادق آب رية وص ابرات المص ة المخ ي خدم

ول    ان وتق يه دي دفاع موش ر ال ائير، ووزي دا م وزراء جول يس ال ل رئ رائيليين مث اإلس
، وهو ما آان    فالرواية المصرية أن رفعت الجمال زود مصر بتفاصيل فنية لخط بارلي          

وبر  / ل تشرين األو  6عبوره حاسمًا في توفير عنصر المفاجأة للمصريين في حرب           أآت
1973)289(. 

اريخ  ان17وبت ل /  نيس ة  2007ابري ًا بهيئ لطات المصرية مهندس ت الس م اتهم
ين من األجانب                     ة بالتجسس لحساب إسرائيل باالشتراك مع اثن الطاقة الذرية الوطني
د سيد                     ام المصري أن محم ال المدعي الع ان وق هما أيرلندي وياباني قالت أنهما هارب

ة أنشاص              صابر علي استولى على مع     ة في مدين ة الذري شمال  (لومات من هيئة الطاق
 . مقابل ألوف الدوالراتاألجنبيين لتقديمها لشريكيه )شرقي القاهرة

د سيد صابر                  ى محم وقال مسؤولون مصريون أن أجهزة األمن ألقت القبض عل
وم  باط18ي ر /  ش ن   2007فبراي اهرة م ار الق وله لمط دى وص ى  إ ل ه إل دى رحالت ح

ت           ءحيث التقى شرآا   ) هونج آونج ( ام المصري أن الم ال المدعي الع م أخذ من     هه، وق

                                                 
( ) 1  Major D. A. Anderson: spying and Death Penalty in Military Law 

Review. Vol. 127. 1996. PP. 16 . 17. 
(2) Richard Sorge case: Tokyo 1941. Deacon: A History of the Russian secret 

service. 1987, PP. 228 – 241. 
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لي محمول    آب  و أميرآي وجهاز حاس    ر دوال فسبعة عشر أل  ) 17(المتهم الثاني مبلغ    
 .)290(مقابل تعاونه لصالح المخابرات اإلسرائيلية

 :Mercenaries المرتزقة -2
ة والمصرية   (عرفت ظاهرة المرتزقة في الحضارات         ر     و )اإلغريقي شهدت الكثي

اتلين     ن المق ة م ذه الفئ تخدام ه طى اس رون الوس ي الق روب ف ن الح دول , م ل أن ال ب
ات تصفي              تهم ضد حرآ .  االستعمار  ةاألوربية قد استعانت منذ نشأتها بالمرتزقة ووظف

ام  تخدم نظ ميث (واس ن    )Smithس تقالل م ه االس د إعالن يا عن ي روديس  العنصري ف
ام  د ع ب واح ة و 1965جان ي المرتزق وطني ف رر ال ات التح د حرآ ابوي(ض  )زمب

 .)291(وغيرها
ات       دوتنوعت صور استخدام المرتزقة من قبل ال        ول االستعمارية لتشجيع الحرآ

 .)292(االنفصالية أو لتهديد أمن دول حديثة النشأة
رد في              ات التم دول لصالح حرآ ومازال استخدام المرتزقة قائمًا في الكثير من ال

مشارآة في منازعات مسلحة في          ) 94( اشتراك المرتزقة    أفريقيا، حيث بلغت حاالت   
 .)293()1998 – 1950(أفريقيا بين أعوام 

وات مسلحة                 اك ق واستخدمت المرتزقة على مدى عشرين قرنًا عندما لم يكن هن
ة م    . نظامي وات ل ذه الق كيل ه د تش ى بع فوحت ث   تختل ة حي تخدام المرتزق اهر اس  ظ

ثالثة عشر منهم، وهم     ) 13(برتغال وقبض على     بعد استقاللها من ال    )نغوالأ(شهدتها  
من الواليات المتحدة، وجرت محاآمتهم     ثالثة  ) 3(يا و مرتزقة من بريطان  عشرة  ) 10(

 .)294(وأعدم بعضهم وسجن البعض األخر
ام  ذ ع ا من ي أفريقي لحة ف ات المس ي المنازع ة ف ارك المرتزق ي 1961وش  ف

ة الكونغو ونيجيريا وروديسيا وغيرها من البلدان        ذه       . األفريقي الم به ام الع وأزداد اهتم
ام   ذ ع اهرة من تالل    1976الظ ات االح ذ مخطط ي تنفي ة ف ه المرتزق ذي لعب دور ال  وال

ين    وادث السجون والمعتقل ا يتصل بح يما م ًا والس د خافي م يع راق ل ي الع األميرآي ف
ون في سجن           ون العراقي ا المعتقل  العراقيين حيث أثارت قضية التعذيب التي تعرض له

ود االحتالل           2004بريل  أ/ العراق في نيسان  في   غريب   يأب  على أيدي عناصر من جن
تو ى المس عة عل ل واس ًا وردود فع دًال عميق اني، ج ي والبريط ي ياألميرآ ين اإلقليم

                                                 
ع    ) 1( ى الموق تمر، عل رائيل مس ر وإس ين مص ية ب راع الجاسوس الم، ص د الس د عب ر محم ينظ

www.BBCArabic.com . 2007إبريل / نيسان28 بتاريخ. 
(2) E. K. K wakwa: The international Law of Armed conflicts personal and 

Material Field of Application: Kluwis Publishers, Dordrecht, Boston, 
London 1992, P. 113. 

ر د) 3( اهر. ينظ عل، ظ د اهللا األش ة، المجلةعب دد ة  المرتزق دولي، الع انون ال رية للق ام 39 المص ، ع
 .69 – 67م، ص 1983

(4) Abdel–fatau Musah and J. kayod fayemi:- Mercenaries An African 
secnity Dilemma fore wars by lord Avbury, Pluto press, London – 
striling, Virginia 2000 Appendix. I. P.P 265- 274.  
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ذآره معظم وسائل اإلعالم التي تناولت                 م ي والدولي حول هذه الممارسات، ولكن ما ل
ذيب أشخاص ال            هذه القضية السيما اإلعالم األميرآي          ات التع ين بعملي هو أن المتهم

ل هم عنا           ا      ينتمي معظمهم إلى الجيش النظامي األميرآي ب ى م ة ينتمون إل صر مرتزق
ـ رف ب ة(يع ن الخاص رآات األم ات )ش زاع االعتراف ا انت من مهماته ن ض ي م ، الت

 .)295(والمعلومات من المعتقلين بوسائل تعذيب مختلفة لصالح قوات االحتالل
يهم البروتوآول األول                 ونظرًا ل  د تطرق إل ة، فق ه المرتزق ذي يلعب لدور الخطير ال

 :ما يلي) 47(م في المادة 1949م الملحق باتفاقيات جنيف 1977لعام 
 . ال يحق للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو األسير-1
 : المرتزق أو أي شخص-2
 . مسلح يجري تجنيده خصيصًا، محليًا أو في الخارج، ليقاتل في نزاع-أ
 . يشارك مثًال ومباشرة في األعمال العدائية-ب
نم                -جـ ة في تحقيق مغ ة، الرغب ال العدائي ى االشتراك في األعم  يحفزه أساسًا إل

د       ه وع ة عن ـزاع أو نياب ي الن رف ف ل ط ن قب ًال م ه فع ذل ل شخصي، ويب
ب  اتلون ذوو الرت ه المق د ب ا يوع إفراط م اوز ب ادي يتج ويض م بتع

 .ة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو يما يدفع لهموالوظائف المماثل
وطنًا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف      ت وليس من رعايا طرف في النـزاع وال م        -د
 .النـزاع
 . ليس عضوًا في القوات المسلحة ألحد أطراف النـزاع-هـ
ـزاع بوصفه          في مهمة  وليس موفدًا    -و ًا في الن  رسمية من قبل دولة ليست طرف

 .في قواتها المسلحةعضوًا 
ا                ى مزاي والمرتزقة يشترآون في نزاعات مسلحة دولية، رغبة في الحصول عل
ام                   شخصية، آذلك قد يتم االستعانة بهم في وقت السلم لغزو بلد معين من أجل قلب نظ
ع ممارسة                       دنيين، أو لمن اة االقتصادية أو إلرهاب السكان الم ه أو لشل الحي الحكم في

 . الخ.... ير المصيرشعب ما لحقه في تقر
ونظرًا ألهمية موضوع المرتزقة، فقد أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة لجنة           

ذا الموضوع    ول ه ة ح ة دولي داد اتفاقي ة، إلع ي   . خاص ة بتبن ل اللجن ى عم د انته وق
ة العام م ةالجمعي ا رق ي قراره ام 34/ 44 ف ة،  1989 لع دتها اللجن ي أع ة الت  االتفاقي
 .)∗(لدولية ضد استقدام أو استخدام أو تمويل وتدريب المرتزقةوهي االتفاقية ا

                                                 
ر) 2( رقي،. ينظ ل الش ات القذرة،آام ال المهم ة رج ع  المرتزق ه المجتم دد,مجل ي)1636(الع ع ف  موق

 .2005يناير /  آانون الثاني22 بتاريخ www.almujtamaa-mag.comاالنترنيت 
جريمة ضد السالم وأمن اإلنسانية، إذا      )  Mercenariat( عدت لجنة القانون الدولي نظام المرتزقة        )∗(

 .آان عائقًا أمام تحقيق حرآات التحرير الوطنية ألهدافهاشكل اعتداء على سيادة الدولة أو 



 ش ش ش ش ش 

رة                  زق وتنص الفق د وضع المرت ويعد عنصر المشارآة في القتال مهما في تحدي
يشارك فعًال ومباشرة  (على أن المرتزق هو أي فرد  ) 47(من المادة   ) ب/ 2(الفرعية  

ة         ). في األعمال العدائية   دربين والمستشارين    ووضع هذا النص احترازًا من معامل الم
دان  دة بل ي ع ين العسكريين األجانب والموجودون ف ة(والفني ان ) آمرتزق و آ ى ل حت

ادي ة . وجودهم بهدف الكسب الم رة الفرعي ك في الفق ى ذل ا أشير إل من ) ب/ 2(آم
 .)296()47(المادة 

ار  نخاصة أ ي إط ميًا ف دين رس وا موف ود خاصة وليس دماتهم بعق دمون خ م يق ه
 .)297(رسمية بين دولتهم واحد إطراف النـزاعالعالقات ال

دول               وأدى اقتناء األسلحة الحديثة الذي أنتشر في جميع أنحاء العالم إلى سعي ال
المتواصل للحصول على الخبراء في تلك األسلحة لتدريب األفراد العسكريين عليها أو            

ا حيحة له يانة الص راء الص ي العم. أج رة ف راء مباش ؤالء الخب ترك ه ات وال يش لي
ذلك   ة، وب ي       فالعدائي ترآون ف دنيون ال يش نهم م ة ولك اتلين وال مرتزق وا مق م ليس ه

 .)298(المعرآة
 : الوطنيون الملتحقون بقوات العدو-3

ام       ) 23(لقد منعت المادة     ى   ( والتي تنص    م1907من الئحة الحرب البرية لع عل
يات الموجهة ضد     الدولة المتحاربة أآراه رعايا الطرف اآلخر على االشتراك في العمل         

 ).ن التحقوا في خدمتها قبل بدء الحربإدولتهم، و
تهم،                  وات العسكرية ضد دول ى الق ارهم االنضمام إل ويجوز لهؤالء بمحض اختي
ة،                      دون خون ا يع تهم، وإنم ل دول ل من قب نحهم صفة المقات غير أن هذا االنضمام ال يم

ا أن تفرض ال              اب ضدهم   وإذا ما وقعوا في قبضة سلطات دولتهم جاز له ا  . )299(عق وأم
د من أسرى                           ال يع ه ف ى رغبت اء عل دو بن ه ويسلم نفسه للع المقاتل الذي يفر من قوات

ة           رة الفرعي ادة     ) أ/ 1(الحرب ضمن معنى الفق ة        ) 4(من الم ة جنيف الثالث من اتفاقي
ام  ن . 1949لع دو   (ألن م ة الع ي قبض ع ف الحقوق    ) وق ع ب رًا ال يتمت ة ال قس طواعي

 .)300(تفاقية الثالثةالممنوحة بموجب اال
دو                      ة مضادة للع دول دعاي ة تستخدم قسم من ال ـزاعات المسلحة الدولي وفي الن
قطتها        ي أس ورات الت ك المنش ى ذل ال عل الم ومث ة لالستس ه المقاتل وة قوات ا دع منه

ى ال  الف عل ائرات دول التح ام   جط ت ع ي الكوي راقيين ف ود الع ى  1991ن دعوهم إل  ت
 .)301( على االستسالمالفرار من مواقعهم وتشجيعهم

                                                 
 .1ل/  ب2 ف47م ) 1(
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ك الوعود                 وتحتوي هذه المناشير عادة على وعود بطعام جيد ومعاملة حسنة تل
التي لم يحافظ على الوفاء بها في هذه الحاالت ويعد هؤالء المقاتلون في حكم األسرى 

 .ألنهم سلموا أنفسهم آمقاتلين
 :الشرآات العسكرية واألمنية الخاصة -د

اًَ  دين تقريب ن عق ر م ذ أآث ة   من كرية وأمني رآات عس ف ش ى تكلي دول إل د ال  تعم
ة أو   ا األمني ا أجهزته ت تنجزه ي آان ة الت ائف األمني ن الوظ دد م ام بع ة للقي خاص

م  . العسكرية لحة وصيانة نظ وات المس دعم اللوجستي للق ائف ال ذه الوظ وتتضمن ه
رطة        وات الش لحة وق وات المس دريب الق يات وت اني والشخص ة المب لحة وحماي األس

 .مع المعلومات االستخباراتية وتحليلها  وغيرها من األعمالوج
ى             ة إضافة إل ة وإقليمي ة ومنظمات دولي اك شرآات تجاري وفضًال عن الدول فهن
ا وخاصة في                  ة لحمايته المنظمات غير الحكومية، تعتمد على شرآات عسكرية وأمني

 .)302(ظل حاالت النـزاع المسلح
ام جدي         د الشخصي مع         وينبغي االنتباه إلى ظهور نظ دًال من التعاق ة فب د للمرتزق

ق      ة والملح ة األفريقي ي االتفاقي اء ف ا ج ى م ل عل تم التحاي اتلين ي ن المق ة م ذه الفئ ه
وقرارات األمم المتحدة وقرارات منظمة الوحدة       . )303(1977األول لعام   ) البروتوآول(

د        ا تق ي دول أورب ب ف ا مكات ة له رآات أمني ع ش اون م تم التع ة في دمات األفريقي م خ
استشارية عسكرية من خالل شبكة من العسكريين السابقين المحترفين الذين يقومون 
ه               بأعمال التدريب على األسلحة المتقدمة وحراسة رؤساء الدول واالشتراك في توجي
رآة    ير والش التين سترس ة ف يراليون برئاس ة س ين حكوم د ب ة، آالتعاق ة القتالي العملي

ة  ا  ) The security Firm Executive octomes(األمني وب أفريقي ي جن جلة ف المس
ذين              ) 32(والمشكلة من أفراد الكتيبة      ا ال وات المسلحة لجنوب أفريقي السابقة من الق

 .)304(1996نوفمبر / ترآوا سيراليون عند توقيع اتفاقية السالم في تشرين الثاني
انكس   (وآان أول ظهور لمثل تلك الشرآات حين شرع            ا   ) جون ب ني ضابط بريط

ة لخدمات األمن       (طرد من فرقة المظليين، تأسيس شرآة تحت أسم            )المنظمة العالمي
، وأعجبت 1975بحجة تأمين حراس وعناصر أمن تحت الطلب، وآان ذلك عام        . )305(

د من الشرآات                تلك الفكرة تجار المرتزقة مما جعلهم يشرعون تعميمها وإنشاء المزي
انوا من العسكريين            دنيين لتن     لتوفير رجال سواء آ ا      السابقين أو الم ام معظمه ذ مه في

ذي صدر مؤخرًا عن منظمة                   وبناًء  . عسكرية ر ال در التقري د ق ه فق ى    (علي الحرب عل

                                                 
رب    ) 1( ة الح ل خصخص ي ظ اني، ف ة اإلنس ر مجل ر(ينظ رام   الش ة واحت ة الخاص كرية واألمني آات العس

 .39 – 38، ص 2006لسنة ) 38(، اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، العدد )القانون
 .1ل/ 47م ) 2(

(3) See: Appendix vx, The Report by the YN special Rapporteur, on the use 
of Mercenaries, 1998, and African secrity Dilemma, op, cit, para, 24 – 
25, P, 299. 
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ة الشرآات   (تحت عنوان   ) الحاجة راق         )مرتزق ة في الع ة العامل ، عدد الشرآات األمني
ة تستعي       ) 181( نحو   2003ابريل  /  نيسان   9منذ احتالله في     ن شرآة عسكرية وأمني

ل            واحد وعشرون   ) 21(بنحو   ا يمث والي ثالث   ح ألف مرتزق من بريطانيا فقط وهو م
أضعاف الجنود البريطانيين في العراق علمًا أن عدد جنود البريطانيين الموجودين في            

ويقدر عدد أفراد الشرآات     . جنديخمسة آالف وثمانمئة    ) 5800(العراق يبلغ عددهم    
زق أي أصبح          ) 48000(حو  األجنبية التي تعمل في العراق بن      ين ألف مرت ثمان وأربع

 .ألخرى غير األميرآية في العراقوق مجموع آافة القوات األجنبية ايف
لمرتزقة على شرآات الحماية األمنية، بل أن الجيش األميرآي          اال يقتصر وجود    

ة،               ) 35000(يضم أآثر من     ون الجنسية األميرآي دي ال يحمل ون ألف جن خمس وثالث
 .)306(م فقط بطاقة اإلقامة الدائمة في الواليات المتحدة األميرآيةيحمل بعضه

في الواليات المتحدة األميرآية جرى تطوير شرآات الخدمات العسكرية واألمنية         
بوضع ) Services Root Brown(، تم تكليف شرآة 1992الخاصة، ففي منتصف عام 

ذه الشرآة أي دمات العسكرية وحصلت ه ذ خصخصة الخ ى خمسة خطة لتنفي ًا عل ض
ين دوالر أ رآة   خمالي ذه الش د ه ة الخصخصة، وتع ديث خط رآات إرى لتح دى الش ح

 .)307(الفرعية التابعة للشرآة األم الكبرى هاليبورتون
ه    د قيمت ازت بعق رآة ف ذه الش د  ) 2.5(إن ه اء وإدارة قواع ون دوالر لبن بلي

ة اللو         ادة المدني امج الزي جستية للجيش،   عسكرية بعضها مواقع سرية آجزء من برن
) 2.1(وقد تم تنفيذ خطة تشيني بالفعل حيث جرى تقليص حجم الجيش األميرآي من        

ى    1989مليون جندي في عام      دي في عام         ) 1.4( إل ون جن د       2004ملي ان الب ا آ ، مم
دمات         رآات الخ ى ش اد عل ة باالعتم ة الناتج كرية واألمني وة العس د الفج ن س ه م مع

 .المهمة هذه تولتالعسكرية الخاصة التي 
ي      ة ف ة العامل كرية الخاص رآات العس ن الش واع م ة أن اك ثالث ة هن ي الحقيق وف
ي     تي واألمن ز الوضع اللوجس ون وتجه ي تم وة الت ة الق ون بمنزل اد أن تك راق تك الع
لحالة الحرب في العراق، وتتمثل هذه الشرآات، بشرآات الدعم اللوجستي، وشرآات             

ره االستعمار، وشرآات الحم  ا دم ار م ا أن تكون أعم ذه الشرآات إم ة، وه ة األمني اي
 .متعاقدة مباشرة مع البنتاغون، وإما مع القيادة العسكرية لقوات االحتالل في العراق

ود أو    إ رف دون قي ة وتص ة حرآ ى حري اج إل عة تحت دمات الواس ذه الخ ن ه
م       ) بول بريمر (ضوابط، وقد وفر الحاآم المدني األميرآي        راره رق وم   ) 17(في ق  27ي

 قبل يوم واحد من نقل السلطة للحكومة االنتقالية العراقية،  2004يونيو عام   / يرانحز
 تلك الحرية الواسعة بحيث نص قراره       الشرآاتالمتعلقة بإنشاء صيغ التعامل مع هذه       

                                                 
ر)1( ي الع     .  ينظ ة ف ة األمني رآات الحماي د، ش د الحام رة، ص  رائ ر الح دة مص ي موق ،6راق، جري ع  ف
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ة القانون العراقي، إنما هي مسؤولة       اءلعلى عدم خضوعها للسلطة العراقية أو لمس      (
 .)308 ()ميرآية في بعض الحاالت وليس آلهافقط أمام الجهات العسكرية األ

ى السلطة              ومن هذا نفهم آيف ولماذا عجزت الحكومات العراقية التي تعاقبت عل
ورة تحت    اطق محظ دها من ذه الشرآات يع ى ه يطرة عل نوات عن الس ع س وال أرب ط

 .حماية االحتالل
ي الع   ة ف ة الخاصة العامل كرية واألمني رآات العس ليح الش بة لتس ا بالنس راق أم

ة        فحة رباعي ات المص ن المرآب ًال ع كرية فض زات العس دث التجهي لح بأح ا تتس فأنه
الدفع، وطائرات مروحية، وأجهزة آومبيوتر متطورة جدًا، وتسخير األقمار الصناعية          

 .في خدمة تحرآاتهم وإرشاداهم نحو أهدافهم
ات، هي األجور المعروضة م المغري ين وأه ا ب راوح م ي تت يهم والت –500( عل

دي األميرآي النظامي                  ) 1500 دل راتب الجن ا ال يتعدى مع ) 3000(دوالر يوميًا، فيم
 .)309(دوالر شهريًاثالثة آالف 

أما وضع الشرآات العسكرية واألمنية الخاصة بموجب القانون الدولي اإلنساني          
دول ف               هذه الشرآات   اوظفهو ما لم يكن مو     وات المسلحة ألحدى ال نهم إ جزءًا من الق

د ي  ون، ونيم ارآة مباشرة ف م المش تهدافهم، وال يحق له وز اس ك ال يج ى ذل اًء عل بن
 .العمليات العدائية

ات           اأما إذا قام موظفو     هذه الشرآات بأعمال تعد بمثابة اشتراك مباشر في العملي
جن    ي س دث ف ا ح ل م ة، مث ب(العدائي و  غري ذيب   ) أب ول تع ات ح فت تحقيق د آش وق

م من           ات االستجواب في سجن            السجناء، إن مقاولين خاصين ه انوا يقومون بعملي آ
و غريب  ( ة عمالء سا    )أب ك المهم د توصل    ب، مستخدمين لتل قين في االستخبارات وق

داءات        إالمحققون األميرآيون،    ذيب واالعت ات التع رت حول عملي ثر الفضيحة التي أثي
د         ) أبو غريب  (التي تعرض لها السجناء في سجن        اولين خاصين ق ى أن مق العراقي إل

 .)310(ارآوا في أآثر من ثلث الحاالت التي تم إثباتهاش
ر في          الك ووت  31آذلك حادثة سحل وإحراق جثث المرتزقة األربعة من شرآة ب

ارس / آذار وات   2004م دثت ق رآبتهم، تح دمير م د ت ة بع ة العراقي ة الفلوج ي مدين  ف
ادة               امج إع ار إاالحتالل عن أن هؤالء من المقاولين الذين يعملون في برن راق،   عم  الع

ل                 م المسؤولون عن جريمة قت ة خاصة، وأنه ) 26(تبين فيما بعد أنهم آانوا في مهم
 .)311(مواطنًا من عائلة واحدة

                                                 
و /  تموز 6في ) 13347(زهير الدجيلي، الحرب بالمقاوالت، جريدة القبس الكويتية، العدد  . ينظر) 1(  يولي
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  ظ ظ ظ ظ ظ 

وم                   داد ي وجريمة أخرى بشعة قامت بها شرآة بالك ووتر في ساحة النسور ببغ
ا                   2007سبتمبر   /  أيلول 18 ار مم دنيين بوضح النه ى الم ار عل تح الن اموا بف ، حيث ق

دون أي         ) 15(مدنيًا وإصابة   ) 17( استشهاد   أدى إلى  ال والشيوخ ب من النساء واألطف
ذآر بب ي رآة    . س ذه الش د ه د عق ة تجدي ة العراقي ادث رفضت الحكوم ذا الح د ه . وبع

ي               2008ابريل  /  نيسان 6وبتاريخ   ة عل ال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقي  ق
ت ال   ة أبلغ دة األميرآي ات المتح دباغ أن الوالي ة بت ال ة العراقي رآة  جحكوم د ش د عق دي

 .)312(بالرغم من رفض الحكومة العراقية. سنة أخرى) بالك ووتر(الحماية األمنية 
وظف   أن م ا ف االت وغيره ذه الح ي ه ة  يف ة الخاص كرية واألمني رآات العس  الش

 . العمليات العدائيةفييفقدون الحماية، لمشارآتهم الفعلية 
وا في األسر، فال يح            ع بوضع أسرى الحرب، وتجوز             وأما إذا وقع م التمت ق له

وا أي                         د ارتكب وا ق م يكون و ل ة حتى ل ات العدائي محاآمتهم لمجرد المشارآة في العملي
 .انتهاك للقانون الدولي اإلنساني

ا لضمان                ة الخاصة اتخاذه والخطوات التي تستطيع الشرآات العسكرية واألمني
دولي اإلنساني، إذا      للقانون  احترام موظفيها    و   ال ان موظف م       اآ ؤدون عمله  الشرآات ي

دولي اإلنساني ومواجهة                    انون ال رام الق يهم احت ين عل في حاالت النـزاع المسلح، يتع
انوا مستخدمين        المسؤولية الجنائية عن أي انتهاك قد يرتكبونه       ويسري ذلك سواء أآ
 .من قبل دول أو منظمات دولية أو شرآات خاصة

د    تأجر خ ي تس دول الت بة لل ا بالنس ا   أم ن التزاماته ل م تطيع التحل ال تس ماتها ف
بموجب القانون الدولي اإلنساني عبر التعاقد مع هذه الشرآات، وتظل الدول مسؤولة             

 .عن ضمان الوفاء بالمعايير ذات الصلة
اني،   دولي اإلنس انون ال ات للق ذه الشرآات انتهاآ وظفي ه اب م ة ارتك ي حال وف

ة التي استأجرت خدمات           ك الشرآات مسؤولة في حال أمكن             يمكن أن تكون الدول  تل
 . إسناد االنتهاآات بها فضًال عن مسؤولية الشرآة وموظفيها

ل    ى أراضيها أو تعم رآات أنشئت عل ذه الش ون ه ي تك دول الت ؤولية ال ا مس أم
ة                    دولي اإلنساني وآفال انون ال رام الق دول مسؤولية احت فيها، تقع على عاتق جميع ال

 .احترامه
ا           د التي تستطيع بها ال    وتتمثل أحدى الطرق   ولة التي تكون الشرآات أنشئت فيه

 من ا لسيطرة واألشراف في إنشاء نظام لمنح           قدرًاأو تعمل على أراضيها أن تمارس       
التراخيص ينظم القواعد الضابطة للسلوك، ويمكن أن يشمل إطار عمل وطني تنظيمي            

 :العناصر األساسية اآلتية

                                                 
دد                    علي الدباغ، تجد  . د. ينظر) 2( آخي، الع دة ا لت ة، جري ة العراقي ر بالتنسيق مع الحكوم يد عقد بالك ووت
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 .ون الدولي اإلنساني تدريب موظفيها في مجال القان-أ
دولي  -ب انون ال رم الق تباك تحت د اش دة وقواع ل موح راءات  عم اد إج  اعتم
 .اإلنساني
 . اعتماد تدابير تأديبية مالئمة-جـ
طة        -د ة األنش ًا لطبيع ود وفق ن العق د م ل عق ريح لك ى تص ول عل رض الحص  ف

 .المقترحة والوضع القائم في البلد الذي سوف تعمل فيه الشرآة
ا             دديد عقوبات للعمل      تح  -هـ ًا له ة أو انتهاآ ى التصاريح الالزم ون الحصول عل

 ).سحب رخصة التشغيل، وخسارة السندات، والعقوبات الجنائية(مثًال 
ال، وتتصرف                دفها جمع الم ة ه ذه الشرآات، شرآات تجاري وختامًا نقول تعد ه

ن     ر م ًا أن أآث ى علم دد القتل تم بع تقلة، وال ته ا مس مائة شخص خمس) 500(وآأنه
يش    ائر الج اء لخس دخلوا اإلحص رآات دون أن ي ذه الش ن ه راق م ي الع وا ف اختف
ة، وال    س المدني دون المالب م يرت ة، وه ة ميداني عون ألي رقاب ي، وال يخض األميرآ

 ).ونسميهم بجيوش المرتزقة(يخضعون للقوانين العسكرية وبدون مسألة، 
 

 :combatants–Nonغير المقاتلين : رابعًا
اء والصيادلة               وهم ا  ل األطب ألفراد االختصاصيون الملحقون بمصالح الجيش مث

وقيين   اورين الحق دينيين والمش واعظين ال بين وال الين والمحاس ين والنق والممرض
 . والمترجمين

ارآون إال  م ال يش ة وه اتهم المهني ام بواجب ي القي ى ه تهم األول ؤالء مهم وه
اتلون إال          ات العسكرية وال يق ادرًا    عرضًا في العملي دفاع المباشر عن          ( ن في حاالت ال

 ).النفس أو عن الجرحى والمرضى الذين هم في عهدتهم
ي     تراك ف دئيًا االش م مب ال يحق له دنيين، ف المواطنين الم اتلين، آ ر المق وإن غي
م في                           ده عدم المساس به دو جه ل أن يحاول الع ك مقاب دو، وذل داء ضد الع أعمال الع

 .)∗(ينعملياته العسكرية ضد المقاتل
امهم                   يوقد يصبح غ   اتلين حين يكفون عن ممارسة مه ة المق اتلين من فئ ر المق

اتلين          ر المق د غي ادي، ويع ل ع ل أي مقات ه مث اتلوا ب الح ليق ون الس ة ويحمل المهني
 .المذآورين أعاله من ضمن مالك الجيش أي أنهم عسكريون

ه، آ              ا هو األمر      أما األشخاص الذين يتبعون الجيش بدون أن يشكلوا جزءًا من م
دين           ين الصحفيين والباعة والمتعه املتهم      . بالنسبة للمراسلين والمعلق م الحق بمع له

                                                 
ذه النقطة                       )∗( ة، للتوسع في بحث ه  ليس من السهل التمييز بين المقاتلين والمدنيين في الحروب الحديث

 آية المختلطة، والمنشور في يراألم–يةالتي نظرتها اللجنة األلمان) Damson(ينظر قضية 
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ة من                  زودين بوثيق آأسرى حرب إذا سقطوا بين أيدي العدو، ولكن بشرط أن يكونوا م
 .)313(قبل قيادة الجيش الذي يرافقونه

يش وبين  عدة فوارق بين غير المقاتلين الذين يعدون من ضمن مالك الجدجيوو
 .األشخاص الذين يتبعون الجيش بدون أن يشكلوا جزءًا منه

 -:الفوارق التي تفصل بين الفئتين
ة        ) 3م( إن أفراد فئة غير المقاتلين بالمعنى الوارد في          -أ من الئحة الحرب البري

ا               هم من العسكريين، بينما األشخاص الذين يتبعون الجيش التي تتحدث عنه
 .م من المدنيينمن الالئحة أغلبه) 13م(
دون                  -ب دو ب دي الع  يحق لغير المقاتلين أن يعاملوا آأسرى حرب إذا سقطوا بأي

حاجة ألن يكونوا مزودين بأي بطاقات، وأما األشخاص الذين يتبعون الجيش            
د                 نفيجب أن يكو   ة تثبت شخصيتهم، صادرة من قائ ات هوي وا مزودين ببطاق

 . طلب معاملتهم آأسرى حربالوحدة العسكرية التي يتبعونها لكي يحق لهم
وا السالح ويشترآوا في                      -جـ اتلين في بعض الظروف أن يحمل ر المق  يحق لغي

ا                   ة الجرحى والمرضى، وأم نفس، أو لحماي دفاع عن ال القتال بشكل فعلي آال
ي تتحدث عنهم  ون الجيش الت ذين يتبع ال ) 13م(األشخاص ال من الالئحة ف

م   ق له دو، وأال ي  حيح د الع الح ض ل الس ل  م ن قبي دون م ة  (ع اتلين غيل المق
France–Tireurs(ويفقدون بالتالي حق عدهم آأسرى حرب ،)314(. 

 

                                                 
 .1907 من الئحة الحرب البرية لعام 13م ) 1(
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 المطلب الثـانـي
 حمايـة المدنييـن في ظل االحتـالل الحربـي

زو     إًال إذا أصبحت الدولة التي ينتمي د اإلقليم محت يع ر الغ ى أث ليها ال تستطيع عل
ه ال     ة، ممارسة     دوالذي تقوم ب ة المعتدي ة             ل ة الواقعي ه من الناحي ة فوق  سلطاتها العادي

ة    ة الغازي ام الدول ع قي ة، وم ام هناك،بوالفعلي ظ النظ ه حف ا نصت علي ن 41م  (آم  م
 .)315()م1880قواعد الحرب البرية التي تبناها مجمع القانون الدولي عام 

قليم يعد محتًال حينما يوضع تحت سلطة         أن األ   القانونية الدولية  وتقضي القواعد 
ة        ا ة الفعلي ادة العسكرية من الناحي ادي أو القي د     . لجيش المع م ق وحيث أن سلطة الحك

ة الستعادة                   دابير الممكن ل الت اذ آ انتقلت إلى المحتل من حيث الواقع، فعلى المحتل اتخ
ل،                  د المحت انون الساري في البل وضمان السالمة والنظام العام مع ضرورة احترام الق

 .نعه من الوصول إلى ذلك منعًا آليًا ومطلقًاآل ذلك ما لم توجد ظروف تم
ات                       ا في اتفاقي ين أغلبه م تقن د من القواعد التي ت ويحكم االحتالل الحربي العدي

ة جنيف       1949جنيف الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام         ، وتعرف باسم اتفاقي
 )316 ( .الرابعة

وانين    1907 لعامواتفاقية الهاي بشأن قوانين الحرب البرية المعقودة         ، وآذلك ق
ام            الحرب ا  دولي لع انون ال ول اإلضافي     1880لبرية التي تبناها مجمع الق ، والبروتوآ

 :، ويمكن إيجاز أهم تلك القواعد فيما يأتي1977األول الملحق التفاقيات جنيف لعام 
 يجب احترام األفراد الموجودين في ظل االحتالل وممتلكاتهم لذلك تنص المادة            -أ

 :فاقية حنيف الرابعة على أنه من ات49
ن   ( يهم م ين أو نف ردي لألشخاص المحمي اعي أو الف ري الجم ل الجب ر النق يحظ

ة أخرى     األراضي المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل     ى أراضي أي دول ة أو   أو إل محتل
ن    زءًا م ل ج ل أو تنق تالل أن ترح ة االح وز لدول ه ال يج ت دواعي ًا آان ة، أي ر محتل غي

 ).دنيين إلى األراضي التي تحتلهاسكانها الم
ة      -ب ى الخدم ين عل خاص المحمي ام األش وز إرغ ي  ال يج لحة  ف وات المس  الق

 .)317(لسلطة االحتالل
يهم           -جـ ال يجوز األمر باعتقال األشخاص المحميين أو فرض اإلقامة الجبرية عل

خاص        د األش ي يوج ة الت ن الدول ة أم ورة مطلق ك بص ى ذل إال إذا اقتض
 .)318(ت سلطتهاالمحميون تح

                                                 
 .285ابق، ص أحسان هندي، مصدر س. د. ينظر أ) 1(

(316) (The question of the observance of the fourth Grnevo convention of 
1949 in Gaza and west Bank in cluding Jerusalem occupied by Israel in 
1967), UN, New York, 1979, P, 54. 
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دهم أجانب أعداء       -د  بخصوص الالجئين ال يجوز لدولة االحتالل الحاجزة أن تع
 .)319(ولة معاديةدلمجرد تبعيتهم القانونية ل

ـ ر     -ه ذلك يحظ دنيين، ل د الم ع ض الح التجوي تخدام س ى اس وء إل وز اللج  ال يج
ل صوامع     اتهم، مث ا لحي ى عنه ي ال غن ياء الت ى األش وم عل دمير أو الهج ت

 )320(.لغالل، المناطق الزراعية، محطات تنقية المياه، منشآت الريا
 ال يجوز محاآمة األشخاص عن أفعال اقترفوها قبل االحتالل باستثناء قوانين            -و

 .)321(وعادات الحرب
 فيما يتعلق بالناحية التشريعية، تبقى التشريعات الجزائية الخاصة باألراضي          -ز

ة ا ا دول م تلغه ا ل ذة م ة ناف دد المحتل ا يه ا م ان فيه ا إذا آ تالل أو تعطله الح
 .)322(أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق هذه االتفاقية

ي        -ح ة والت وع المخالف ل وق ي آانت سارية قب وانين الت اآم إال الق  ال تطبق المح
ذي يقضي            دأ ال ى األخص المب ة، وعل ة العام ادئ القانوني ة للمب آانت مطابق

ع     بة م ة متناس ون العقوب أن تك ذنبب ار أن   ال ي االعتب ع ف ب أن نض ، ويج
 .)323(المتهم ليس من رعايا دولة االحتالل

ي األراضي   -ط اآم ف تهم المح وا أو أدان ذين اتهم ون ال لم األشخاص المحمي  يس
لطات  حالم ى س تالل إل اء االح د انته م، عن ة به ات المتعلق ع الملف ة، م تل

 .)324(األراضي المحررة
دن   -ي ار الم تالل أجب لطة االح وز لس وة    ال يج والء للق ديم ال ى تق يين عل
 .)325(المعادية
ة الخاص          -ك اة األشخاص والملكي ا، وحي رام شرف األسرة وحقوقه ، ة يجب احت

ة        ادرة الملكي وز مص ة، وال تج عائر الديني دات والش ذلك المعتق وآ
 .)326(الخاصة

البر     دنيين ب ررة للم ان     وأما الحقوق المق د آ ا فلق توآول اإلضافي األول وفعالياته
ة    مؤدي اعت  ززت نظم الحماي ف، أن تع ات جني ول اإلضافي األول التفاقي اد البروتوآ م

اب الراب     أفراد الب ك ب دولي، وذل لح ال ـزاع المس ن الن دنيين زم ة للم ة الدولي ع للحماي
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ة                العامة للسكان المدنيين   اب لمعامل ذا الب  من آثار القتال وخصص القسم الثالث من ه
 .)327(األشخاص الخاضعين لسلطات طرف النـزاع

الج               دنيين، فع ويجب اإلشارة بأن هذا البروتوآول قد طور من الحماية العامة للم
ى               ادة األول حروب التحرير الوطنية، وعدها حرباًَ دوليًا بمقتضى الفقرة الرابعة من الم

واد من                 24(منه، وعالج موضوع حماية السكان المدنيين ضد القصف الجوي في الم
رة         ي  ذمنه هذا الموضوع ال   ) 31 – ه سد ثغ ه، ألن يعد العمل التشريعي األآثر إبداعًا في

يال تطاق  دوا استحدف ة، وأآ ة الرابع ة ا االتفاقي وق وأوجه الحماي ر من الحق ث الكثي
 .للمدنيين الخاضعين لسلطة طرف النـزاع

الح         ه لص اء ب ي ج ة الت ة الخاص راءات للحماي ك اإلج ط تل ا فق ل هن وف نحل س
 .األطفال والنساء والصحفيين

 

ال: أوًال ة الخاصة باألطف ة الخ: الحماي دأ الحماي ن مب ور م د ط ر فق ال، عب اصة لألطف
 :ة على األمور اآلتيةيمنه اللتين رآزتا بصفة أساس) 78 و77(المادتين 

ة  -أ ة ضد أي ل الحماي رام خاص وأن تكف ال بموضع احت ون األطف  وجوب أن يك
ا   ة وال   ءصورة من صور خدش الحي م العناي وفير    ، وأن يهيئ له ك بت عون وذل

 .التعليم وجمع شمل األطفال بأسرهم ورعايتهم الصحية
 حظر مشارآة األطفال مشارآة مباشرة في العمليات العدائية من قبل أطراف       -ب

غ                 م يبل ل ل سنة  ) 15(النـزاع، وذلك بعدم التجنيد في القوات المسلحة لكل طف
ة لهؤال           ة أو الجبري وعهم     من العمر، وعند المشارآة االختياري ال ووق ء األطف

رة          ة هذه الفق د مقارن في األسر يجب أن تمتد حماية هذه المادة لهم، ولكن عن
ادة      3(بنص الفقرة    اني، نجد هذه         ) 4 ح من الم ول اإلضافي الث من البروتوآ
د     ا  م األخيرة ق ة بصورة       دت حمايته ال العدائي ال المشارآين باألفع ى األطف عل

 . عليه البروتوآول الثانييحمدوهذا ما مباشرة وغير مباشرة، 
ة عشر                      -جـ وا سن الثامن م يبلغ ذين ل ال ال ى األطف  ال يحوز تنفيذ حكم اإلعدام عل

 .من عمرهم وقت ارتكاب جريمة متعلقة بالنـزاع المسلح
باإلجراءات الواجبة ألجالء األطفال وقتيًا إذا اقتضته أسباب          ) 78(جاءت المادة   

ًا وأال          وعلي. قهرية تتعلق بأمنهم وسالمتهم    ه فاألجالء يتعين أن يكون استثنائياًَ ومؤقت
 :آما أنه معلق توافر شرطين هما. )328(يكون إلى بلد أجنبي

 .  أن تكون هناك أسباب ملحة تقضي بمثل هذا اإلجراء آالعالج الطبي-1
وم             موافقة الوالدين في حالة وجودهما     -2 ة من يق ا موافق ة اختفاءهم ، وفي حال

ة يستمر           مقامهم بصفته عن األ    طفال، ويبقى القول بأنه في األراضي المحتل
ن      ارهم ع ل أعم ذي تق ال ال ة     ) 15(األطف ذه الحماي ن ه تفادة م نة االس س
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ًا        ة طبق ة الطبي ذاء والعناي ة بالغ يلية المتعلق دابير التفص ى الت افة  إل باإلض
 .من اتفاقية جنيف الرابعة) 50(للمادة 

 

  اءـالحماية الخاصة المقررة للنس: ثانيًا
ادة         ي الم اء ف ة للنس ة الخاص نح الحماي ى م ز عل تمر الترآي ن ) 76(اس م

ا                البروتوآول اإلضافي األول التي تضمنت أحكامًا مهمة ذات داللة عامة فاستوجبت م
 -:يأتي

 يجب أن تكون النساء بموضع احترام خاص وأن يتمتعن بالحماية، وذلك بعدم   -أ
ة ال    ام المعامل تالل بنظ ة االح اس دول ى  ضتفمس راه عل دم اإلآ يلية أوًال، وع

دش      ور خ ن ص ورة م ة ص ي وأي اب الجنس ع االغتص دعارة ومن ة ال ممارس
ر                الحياء، وفي نقطة منع االغتصاب الجنسي ثم التأآيد عليها في تعليمات ليب

ي  ادة ال ف ي تعا) 49(م ا الت اب ق منه ان االغتص اب، وآ ي االغتص ب مرتكب
و، فضًال          الجنسي من أوجه االتهام لألشخاص الذي      ام محكمة طوآي وا أم ن مثل

ا              عن ذلك أن المحاآم الوطنية التي أنشئت لمحاآمة مرتكبي الجرائم في ألماني
 .أدرجت االغتصاب آجريمة من جرائم الحرب

غار -ب ات ص ال وأمه ايا أوالت األحم ر قض وى لنظ ة القص ي األولوي  تعط
يهن أ    . اللواتي يعتمد عليهم أطفالهن   . واألطفال و المحتجزات أو    المقبوض عل

 .المعتقالت ألسباب تتعلق بالنـزاع المسلح
ـ رار نص  -ج ى ق ارة إل رًا يجب اإلش ادة ( أخي رة 76الم ول ) 3 الفق ن البرتوآ م

ل أو       رأة الحام ى الم دام عل م اإلع ة حك ذ عقوب واز تنفي دم ج ذي يقضي بع ال
ه العه                 ا نص علي ى م رًا عل دمًا آبي د تق م يع ذا الحك ال، ه د أمهات صغار األطف

ال               ى األمهات األحم الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي حصر الخطر عل
 . منه6/5بمقتضى المادة 

 

 :نـررة للصحفييـالحماية المق: ثالثًا
ات       ن الفئ ونهم م حفيين آ ة للص ة خاص افي األول حماي ول اإلض نح البروتوآ م

اطق ا   ًا بالمن ودهم دائم ى أساس وج ـزاع عل اطر الن ًا لمخ ر تعرض ي األآث رة الت لخطي
من البروتوآول اإلضافي األول      ) 79( المادة   تتشتعل فيها النـزاعات المسلحة، ورآز    

 :على اإلجراءات الواجبة لحماية الصحفيين والتي نصت على األمور اآلتية
ـزاعات     -أ اطق الن  إدراج الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطيرة في من

ادة     المسلحة في إطار فئة األشخاص المد      ول    ) 50(نيين وفقًا للم من البروتوآ
ل                ى آ األول، وعليه أضفى عليهم صفة المدنيين، وهذا الحكم ينطبق أيضًا عل

 .الصحفيين الوطنيين في األقاليم المحتلة
ات   -ب ام االتفاقي ن أحك حفيين م تفادة الص ترطت الس ة اش رة الثاني ن الفق  لك

دنيين، أي   ال يقوموا بأي عمل يسيء إلى وصفهم    أوالبروتوآول    آأشخاص م
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ة،             أبمفهوم المخالفة    ات العدائي ال يشارآوا مباشرة أو غير مباشرة في العملي
زام بحجة                  ذا االلت ـزاع من ه وهذا الغموض يفتح الباب أمام تهرب أطراف الن
ال   د صور األعم ن تحدي د م ه الب ذا الشرط، وعلي وا ه د خرق أن الصحفيين ق

ي     ًا ف ة وخصوص راف المهني يئة لألع اليم المالس ه   حاألق ث يواج ة حي تل
 .الصحفيون آلة البطش االحتاللية

دى              ك مع تدار  -جـ دين ل  نفس الفقرة السابقة لوضع المراسلين الحربيين المعتم
وات          ين للق ة المنتم ر المحارب ات غي ن الفئ ارهم  م لحة باعتب وات المس الق

ادة  ق الم ـزاع وف د أطراف الن ة ) 4(المسلحة ألح ة الثالث ن االتفاقي ذين م وال
 .)329(يأخذون وصف أسرى الحرب

ا، أو        -د ة شخصية للصحفيين من رعاياه ة أن تصدر بطاق ل حكوم ى آ د عل  الب
الذين يقيمون فيها أو التي يقع فيها جهاز األنباء، تشهد على صفته آصحافي       

 .مع التزام هؤالء الصحفيين بارتداء إشارة مميزة لهم
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 المبحث الثالث
 في النـزاعات المسلحة الدوليةحماية األعيان المدنية 

 

ة     شهد العالم على مر العصور نزاعات مسلحة آثيرة وعنيفة ومدمرة في آل بقع
من بقاع األرض، وغالبًا ما تنجم عن هذه النـزاعات آوارث إنسانية مروعة وخسائر               

 ,جسيمة في األرواح واألموال والمعدات
مين الذين ال يشترآون   للمساوهذه الخسائر غالبًا ما تكون في صفوف المدنيين ا        

ك  ي ذل ال، ويرجع السبب ف ين الهدف العسكري والهدف إفي القت ز ب دم التميي ى ع ل
ـزاع                       . )330(المدني ل أطراف الن ام من قب اك أي اهتم م يكن هن رن العشرين ل فحتى الق

ه الشريعة                  ا جاءت ب لحماية المدنيين من آوارث النـزاعات المسلحة، وذلك بخالف م
ى              اإلسالمية، ف  اتلين وخصت عل ر المق قد ميزت الشريعة اإلسالمية بين المقاتلين وغي

ى                 ذلك عل حماية أرواح المدنيين وأعراضهم وأموالهم من ويالت الحروب، وخصت آ
 .حماية البيئة وأماآن العبادة

رن      ي الق والت ف ات والبرتوآ رار بعض االتفاقي ن إق دولي م ع ال ن المجتم وتمك
 .)331(رت أجياًال بأآملهاالعشرين بعد جهد ومساع استم

 :وألجل بيان حماية األعيان المدنية سوف نقسم المبحث إلى مطلبين
 . مفهوم األعيان المدنية وتمييزها بيان:المطلب األول
اني ب الث اآن المؤشرة : المطل ة األم ر (حماي ر –الصليب األحم الل األحم  – اله

 ).الكريستالة الحمراء
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 المطلب األول
 لمدنية وتمييزها مفهوم األعيان ا

ين الحربين                    ة وخاصة ب ان المدني ة لألعي ة عام أمين حماي اتجهت األنظار نحو ت
ة           ك ألهمي دنيين، وذل كان الم ة الس دعيم حماي دف ت ة، به ى والثاني الميتين األول الع

 . األعيان المدنية للسكان المدنيين، أو ما يلحق بهم من أخطار وأذى نتيجة تدميرها
ام     جاءت اتفاقية جنيف      ة لع بعض ال   1949الرابع ام التي تحر       قم ب  مواعد واألحك

تدمير األهداف غير العسكرية ذات الطبيعة الخاصة، إال أنها لم تستطع مواجهة صور     
 .وأشكال النـزاعات المسلحة الحديثة

ام    ين لع ولين الملحق ي البروتوآ واد ف دة م ا ورد ع اوردو ، 1977آم ي  أيض  ف
 .اعد لحماية األعيان المدنيةالقانون الدولي العرفي عدة قو

ا       سوف  ولغرض تسليط الضوء على حماية األعيان المدنية         ى م نقسم المطلب إل
 :يأتي

 .أوًال التمييز بين األهداف العسكرية واألعيان المدنية
 .األعيان الثقافية وأماآن العبادة: ثانيًا
 .لمدنيينحماية األعيان والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان ا: ثالثًا
 .حماية البيئة الطبيعية: رابعًا
 .حماية األشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة: خامسًا
ا أو من           : سادسًا زوعة السالح أو    ـحماية المناطق التي ال توجد قوات للدفاع عنه

 .المحايدة
 

 :التمييز بين األهداف العسكرية واألعيان المدنية: أوًال
 :كرية األهداف العس-أ

ه                  ه أو بغايت ه أو بموقع الهدف العسكري، هو الهدف الذي يكون عسكريًا بطبيعت
ه في                   ه أو تعطيل أو باستخدامه، والذي يحقق تدميره التام أو الجزئي أو االستيالء علي

 .)332(الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أآيدة
 .دنيونالهدف العسكري يظل هدفًا عسكريًا حتى وإن تواجد فيه أشخاص م

ر   ه المباش ي محيط دف أو ف ذا اله ل ه ودون داخ دنيون الموج خاص الم األش
 .رضون للخطر الذي يتعرض له هو نفسهتعي
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ر             ا تك ان      سإذا ثار الشك حول ما إذا آانت عين م ل مك ة مث  عادة ألغراض مدني
ة                  ـالعبادة أو من   ديم مساهمة فعال زل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تق

 .)333(العسكري، فأنها يفترض أنها ال تستخدم آذلكللعمل 
 :وتحكم األهداف العسكرية قاعدتان

ات         -1 دفًا للعملي  من الثابت أن األهداف العسكرية فقط هي التي يمكن أن تكون ه
د مهاجمة هذه األهداف                 الحربية والهجوم من قبل الطرف اآلخر، وحتى عن

ة بواسطة آ            ة االحتياطات الالزم ذ         يجب اتخاذ آاف د إعداد وتنفي ل طرف عن
 .الهجوم عليها، إذا آان من شأن ذلك األضرار باألعيان المدنية

 أن المعدات العسكرية الثابتة للعدو يمكن للطرف اآلخر أخذها آغنيمة حرب                -2
)as war booty .( من تقنين ليبر45م ) 334(. 

 :األعيان المدنية -ب
ابع    اآن ذات الط ع األم دنيتتمت ة الالم داء    بالحماي أن أي اعت الي ف ة وبالت كامل

ة                   ان المدني انون واألعي ذا الق ررة في ه عليها يعد انتهاآًا حقيقًا لنصوص الحماية المق
 :التي ال يجوز مهاجمتها أو توجيه الهجوم إليها وهي

 . المستشفيات والمؤسسات الصحية والطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف-1
 .لجامعات والمعاهد والمدارس المؤسسات التعليمية والتربوية آا-2
 . المؤسسات الخدمية آمحطات الكهرباء والمياه والهاتف-3
 . المؤسسات الثقافية والمتاحف والمناطق األثرية-4
 . أماآن العبادة والمؤسسات الدينية-5
 . األحياء السكنية والمناطق اآلهلة بالسكان-6
 . السدود-7
 . المالجئ-8

 :اية فيما يأتيوتتمثل أهم مالمح تلك الحم
دنيين  واء الجرحى والمرضى والم أة إلي ة منش ى منطق ه الهجوم إل يحظر توجي

 .)335 ()35القاعدة (ووقايتهم من آثار األعمال العدائية، 
ة من      ى منطق وم إل ه الهج ر توجي ـزاع    ـويحظ راف الن ت أط الح اتفق زوعة الس

 .)336(عليها
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 .)337(الدفاعئل وساآما يحظر توجيه الهجوم إلى األماآن المجردة من 
د                        ا عن ا أي مساس به ه يجب تجنبه ى أن ة، بمعن ة عام ان بحماي تتمتع تلك األعي

 .شن العمليات الحربية
اء الهجوم وضد                     اة االحتياطات أثن ل في مراع ة تتمث يجب اتخاذ إجراءات وقائي

 .من البرتوآول األول) 58 – 57م . (آثاره
دو إال ة الع دمير أو مصادرة ملكي ك الضرورات ال يجوز نهب أو ت  إذا حتمت ذل

 .)338(الحربية
د              ( دو، وبع ال يجوز مهاجمة المستشفيات إال إذا استخدمت في أغراض تضر بالع

 .)339 ()توجيه إنذار لها يتضمن مدة زمنية
ا       ى عنه ي ال غن واد الت ان أو الم ة األعي دنيين أو مهاجم ع الم ر تجوي ا يحظ آم

 .)340(ئية، ومياه الريلبقائهم، مثال ذلك، مياه الشرب، والمواد الغذا
ي،        تالل الحرب ة االح ي حال ى ف ة حت ان المدني ات واألعي رام الممتلك ب احت ويج

وال        ) 53م (وهكذا تنص    ات واألم دمير الممتلك ى حظر ت ة عل من اتفاقية جنيف الرابع
ات الشخصية                   ( ارات والممتلك االحتالل للعق ل السلطة القائمة ب يحظر أي تدمير من قب

خاص ال  ة لألش ة    المملوآ ة أو ألي ة للدول ة أو المملوآ ة أو جماعي ة فردي اديين ملكي ع
دمير  ذا الت ان له ة، إال إذا آ ة أو تعاوني ات اجتماعي ا، أو لمنظم ة غيره لطة عام س

 ).ضرورة مطلقة بسبب العمليات العسكرية
ام ) 46م (وتحظر  ة الهاي لع ة 1907من اتفاقي رًا صريحًا مصادرة الملكي  حظ

ة             ينبغ: (الخاصة، بقولها  اة األشخاص والملكي ا، وحي ي احترام شرف األسرة وحقوقه
 ).الخاصة، وآذلك المعتقدات والشعائر الدينية، ال تجوز مصادر الملكية الخاصة

 .)341(يشكل انتهاك الحماية المقررة لألعيان المدنية جرائم حرب
ة، أن من جرائم              ) 8م(آذلك ذآرت    ة الدولي ة الجنائي من النظام األساسي للمحكم

ذي    ال حرب التدمير على نطاق واسع للممتلكات، الذي ال تبرره الضرورة العسكرية وال
ان                        دًا ضد األعي ه الهجوم عم ذلك توجي دًا، وآ ر مشروعة وعم ة غي ذه بطريق يتم تنفي

 .المدنية
 :األهداف المختلطة -جـ

داف  ا أه ة ظهرت لن ان المدني داف العسكرية واألعي د عرضنا لمفهومي األه بع
ة      يي قد ال تكون لها إال أهمية عسكر        مختلطة والت  د تكون ضرورة البرهن ابرة، وق ة ع
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دمير في                    ًا شرطًا إضافيًا لشرعية الت دمير عملي على الفائدة العسكرية الناجمة عن الت
داف          ف األه ي تعري روري ف ن الض يكون م ة، س ورة خاص ائدة، وبص روف الس الظ

 .)342(المختلطة دراسة األشكال المحتملة لطابعها
ا تكون                   أن هذه  ًا م ا غالب ا، إنه  األهداف ليست دائمًا أهدافًا عسكرية في جوهره

 بالتاليأهدافًا مدنية تحولت إلى أهداف عسكرية عن طريق احتاللها أو باستخدامها، و           
 ).آالمنازل، والمدارس(يمكن أن تعاد إلى أهداف مدنية بسهولة 

ات العسكري          ة العملي ع هذه األهداف بصورة رئيسة في منطق ة   تق ة منطق ة، وأي
ه هدف عسكري صرف وفي هذه                يوموقع يجر  ا أن  الدفاع عنه بخلق فرضية مؤداه

 .در ما يسمح به الظروفقالحالة ليس هناك التزام باستثناء البنايات إال ب
إن أصعب المسائل هي مسألة تحديد األهداف العسكرية الثانوية بقدر تعلق األمر 

 ال يتعامل مع أهداف تستخدم بصورة مباشرة          ستراتيجي، وفي هذه الحالة   بالقصف اال 
د عالجت                 للقتال، بل مع أهداف ذات عالقة من الناحية االقتصادية مع سير الحرب، وق

ذا الموضوع وضيقت مشروعية استخدام ) 57م ( ول اإلضافي األول ه من البروتوآ
ة ا                ات االحترازي ة، ومن الواجب ة  هذا الحق في معالجة األهداف العسكرية الثانوي لكفيل

ا ين      دبعدم أحداث خسائر عرضية من المدنيين وع       ظر أن يسفر     تم التفريط في تجاوز م
 .عنه الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة

 :البروتوآول األول في) 57(من المادة ) آ(إذ نصت الفقرة 
ز وسائل وأساليب                 : (ثانيًا د تحي ع االحتياطات المستطاعة عن على أن يتخذ جمي

ب أحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق اإلصابة         الهجوم من أجل تجن   
وال        ى أي األح ية، وعل فة عرض ك بص ة، وذل ان المدني رار باألعي أو األض

 ).حصر ذلك في أضيق نطاق
ه، بصفة عرضية،                 : (ثالثًا ع من د يتوق أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم ق

ابة به  اق اإلص دنيين أو إلح ي أرواح الم ائر ف دث خس م، أو األضرار أن يح
رط               ا يف باألعيان المدنية، أو أن يحدث خلطًا من هذه الخسائر واألضرار، مم
زة عسكرية ملموسة                   في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من مي

 ).ومباشرة
 :البرتوآول األول على أنه) 57(من المادة ) ب(آما نصت الفقرة 

ه مشمول          يلغى أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف ل          ( دفًا عسكريًا أو أن يس ه
دنيين أو                         ه أن يحدث خسائر في أرواح الم ع من د يتوق بحماية خاصة أو أن الهجوم ق
ذه  ن ه ًا م دث خلط ة، أو أن يح ان المدني رار باألعي م، أو األض ابة  به اق اإلص إلح
ك                        ه ذل ا ينتظر أن يسفر عن رط تجاوز م ك بصفة عرضية تف الخسائر واألضرار، وذل

 .ميزة عسكرية ملموسة ومباشرةالهجوم من 
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ة جيوش          وهذا المفهوم هو واقعي ألن األعداء حتى هذه األيام تدمرهم في النهاي
نظامية، ومن الخطأ تبسيط األمور والظن بأن التدمير العشوائي يقرب بالضرورة من              
ذه األهداف                      راد به دمير العشوائي تحول دون االنف ة في الت ة المطلق النصر، أن الحري

د هذه األهداف هي  عسكرية                     . هي حاسمة فعالً   التي   د في تحدي ذا ال يمكن أن نع وبه
 .جوهرها، إال تلك األنشطة المتصلة اتصاًال وثيقًا بالعمليات العسكرية

كرية، بصورة     ات العس يش إلدارة العملي ات أي ج ى احتياج وم إل ا الي وإذا نظرن
ة ود، : جوهري ؤن، الوق زات والم ذخائر، التجهي لحة وال ا، األس ل بأنواعه ائل النق  وس

ن أن   ذا السلع أو صيانتها، يمك اج ه إن المنشآت المستخدمة مباشرة إلنت م ف ن ث وم
ى جبهات               ل هذه المنتجات إل تؤلف أهدافًا عسكرية، وفضًال عن هذا من الضروري نق

م تكسب منشآت        ًا               القتال، ومن ث ًا عسكريًا جزئي ل وخطوط االتصاالت أيضًا طابع النق
ل،  ى األق ل من عل ذه المنشآت المستخدمة في آ ابع ه د ط وتكمن الصعوبة في تحدي

ول سيكون   ). األهداف المختلطة (اإلنتاجين العسكري والمدني، أي      وإن أي تفسير معق
وات                  أن الق ل ب دأ القائ مستندًا إلى األهمية النسبية لهذين النوعين من اإلنتاج وفق المب

ًا     أيدة، والمسلحة هي األهداف البشرية المشروعة الوح    دنيين جموع ا السكان الم  أوم
 .فرادى هم ليسوا ذلك

ولكن نرى بدون العمال ال تستطيع المؤسسات العسكرية مواصلة عملها، ولذلك           
ذي       ) أشباه المقاتلين (سمي هؤالء العمال     دنيين ال ومن المسلم به بصورة عامة أن الم

ق اطر تتعل داف عسكرية يتعرضون لمخ وا داخل أه داف، يصادف أن يكون ذه األه  به
ال       وأن وجودهم ال يمنح الهدف أية حصانة، وإذا آان معنى هذه الفكرة أن هؤالء العم
دنيين للخطر، ألن من المستحيل  داف مشروعة، تعرضت حصانة السكان الم م أه ه

 .عند ذلك التمييز بين المدنيين والمقاتلين
رومين    اتلين المح ن المق ة م ق طبق د يخل وم الجدي ذا المفه ازات إن ه ن االمتي م

 .الممنوحة للمقاتلين، والذين ال تعد أنشطتهم مشروعة، ويجب أن يحارب بكل قوة
دول            زم ال رآن مخططي          (لذا أرى من المهم جدًا أن تلت ادة وضباط ال وخاصة الق
انونيين       أمين          ) العمليات العسكرية والمشاورين الق ة الخاصة بهدف ت بأسلوب الحماي

ك بتطوير نظام واسع       الحماية لجزء آبير من السكا     ة، وذل ن المدنيين واألعيان المدني
رة  . )343(1949النطاق لمناطق األمان التي تطلعت إليها اتفاقية جنيف األولى لعام            وفك

ا           ار إليه ي أش الح الت ة الس اطق منزوع دفاع والمن ائل ال ن وس ردة م ع المج المواق
 .)344(1977البروتوآول األول لعام 

ا إقام بقًا إال أن مشكالت تثيره ا يفترض أن توجد مس اطق، فوجوده ذه المن ة ه
د                       د من أن تحيي ام للتأآ ذل اهتم اتفاقيات معقودة قبل بدء الحرب، وسيلزم األمر أن يب
د     تراتيجية ألح كرية اس د عس ة فوائ ه أي ي علي ه أو تبن تج عن ة ال تن اطق معين من

اء ذ   ى أن تصبح ذات اآتف ادرة عل تكون ق اطق س ذه المن اربين، وأن ه ن المتح ي م ات
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ة           رًا أن نظام الرقاب ا ال يمكن أن تستخدم للمواصالت، وأخي الناجية االقتصادية، وأنه
 .الدولية سيقام ليضمن عدم استخدام هذه المناطق لفوائد عسكرية

ي      ا ف رهم مم ة وغي ان المدني دنيين واألعي ة الم ر ضمان لحماي ي خي ا ه إال أنه
تراتيجي دمير العشوائي والقصف الس م من الت ز حكمه دمار دون تميي ذي يسبب ال  ال

ة مع االستفادة                فضًال عن مبدأ التمييز النسبي بين األهداف العسكرية واألعيان المدني
ات     ة واتفاقي راف الدولي ا األع ت إليه ي تطرق دنيين الت كان الم مانات للس ل الض ن آ م

 .جنيف والبروتوآوالن اإلضافيان
 

 :ادةـان الثقافية وأماآن العبـاألعي: ثانيًا
ـزاع   رات الن ي فت ة ف ات الثقافي ة للممتلك ة الدولي التوسع المسلح تعكس الحماي

ه                الحال  الذي لحق بنطاق القانون الدولي اإلنساني حيث لم يعد منحصرًا، آما آان علي
ف        راد وتخفي ن األف روب م حايا الح ة ض ى حماي رين، عل رن العش ى منتصف الق حت

ة الد   ل الحماي ه ليكف د نطاق ل امت اتهم، ب رات  معان ي فت ة ف ات الثقافي ة للممتلك ولي
ة  دولي اإلنساني ليشمل حماي انون ال ذا التوسع في نطاق الق اء ه د ج ـزاعات، وق الن
دمرة         ار الم داد اآلث ن امت رية م هدته البش ا ش ة لم ة طبيعي ة آنتيج ات الثقافي الممتلك

سيما  للنزاعات المسلحة ليس فقط لإلنسان بل أيضًا إلى ممتلكاته العامة والخاصة وال            
 .)345(ذات الطابع الثقافي والديني

افي،         إ راث الشعوب الثق رى لت ن الممتلكات الثقافية وأماآن العبادة ذات أهمية آب
ة أو          ال الفني ة أو األعم اآن األثري آاألماآن المقدسة الدينية والمباني المعمارية أو األم

 .الكتب
ا، ومإ وز بقائه ن رم ز م ة ورم ات األم ى ممتلك و أغل راث ه ن ن الت ر م ؤش

وار   ى الح ادرة عل يما إذا آانت ق تمرارية والتواصل، الس ى االس درتها عل مؤشرات ق
أثيرًا،                    أثرًا وت ول اآلخر، ت ى العطاء وقب درة عل والتفاعل، من خالل رحابة الفكر، والق
لتصبح في سياق هذا الفهم صاحبة حضارة حوارية، بعيدة عن االنغالق، وبمنأى عن              

اظم         . )346(التعصب أو العنصرية   فغض الطرف وتصور بغداد بدون مرقدي اإلمامين الك
دون      افي، والموصل ب روف الرص ي ومع ارع المتنب دون ش ان، وب ة النعم و حنيف وأب
جد    خرة والمس ة الص دس دون قب ات والق دون االهرام اهرة ب دباء، والق ارة الح من

ا دون  ) نوتردام(األقصى، وباريس دون آنيسة      ارتينون (وأثين ذا نوع   )ب يس ه ا  ، أل ًا م
ا؟ د من ل واح ة آ زاع هوي ة انت د ق. بمثاب ات يلق ذه الممتلك ى ه داء عل ل بحق أن االعت

داع اإلنساني                  ا تضر باإلب ال   من الثقافية إنما هو جريمة في حق اإلنسانية، ألنه  األجي
 .ةيالماضية، وباألجيال الحالية والمستقبل
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ذا     نظرًا ألن هذه األعيان الثقافية وأماآن العبادة تشكل تراثاً          مشترآًا لإلنسانية، ل
ا، حتى في                 اب ى حمايته دولي المعاصر إل انون ال ت من الطبيعي أن يهدف العرف والق

وعلى ذلك يجب حماية الممتلكات الثقافية في جميع األوقات         . أثناء النـزاعات المسلحة  
وتحكم األعراف والقواعد القانونية اآلتية حماية األعيان . )347(في زمن السلم والحرب   

 :لثقافية وأماآن العبادة أثناء النـزاع المسلح أو تحت االحتالل الحربيا
 : يحترم آل طرف في النـزاع الممتلكات الثقافية-أ

اني                  (-1 ات العسكرية لتجنب األضرار بالمب يجب إيالء اهتمام خاص في العملي
ة و                 ة أو خيري ة أو تربوي ة أو علمي ة أو فني ار  بالمخصصة ألغراض ديني اآلث

 ).خية ما لم تكن أهدافًا عسكريةالتاري
افي ألي شعب   (-2 راث الثق ة للت ة العظيم ات ذات األهمي ون الممتلك يجب أال تك

، القاعدة   )محًال للهجوم إال في الحاالت التي تستلزمها الضرورة العسكرية            
)38.( 
افي ألي شعب                 (-ب راث الثق ة العظيمة للت ات ذات األهمي يحظر استخدام الممتلك

راض  رجألغ رر،  حي ز أو ا لض ها للتميي ي  إ أن تعرض االت الت ي الح ال ف
 ).39(القاعدة ) تستلزمها الضرورة العسكرية

 -: يحمي آل طرف في النـزاع الممتلكات الثقافية-جـ
ة أو                 (-1 ة أو خيري ى المؤسسات المخصصة ألغراض ديني يحظر االستيالء عل

ة  تربوية أو فنية أو علمية، أو على اآلثار التاريخية وا  ألعمال الفنية والعلمي
 ).أو تدميرها

يحظر أي شكل من أشكال السرقة أو النهب وأي أعمال تخريب متعمد يطال               (-2
 ).40(القاعدة ). الممتلكات ذات األهمية العظيمة للتراث الثقافي ألي شعب

تمنع دولة االحتالل التصدير غير المشروع للممتلكات الثقافية من األراضي             (-د
ة        المحتلة، و  ). تعيد هذه الممتلكات إلى السلطة المختصة في األراضي المحتل

 .)348 ()41(القاعدة 
ة      احترام وحماي ًا ب ًا خاص ولي اهتمام ي ت ة الت ة الدولي د العرفي ي القواع ذه ه ه

 .الممتلكات الثقافية واألعيان الدينية

                                                 
 : الثقافية وقت النزاع المسلح الممتلكاتراجع ملفًا آامًال عن حماية) 1(

A. (Protection des biens culturels en cas de conflits armes, IRRC, vol, 86. 
2004. P. 309 – 414). 

B. (Protection of cultural property in the event of armed conflict, Repot on 
the meeting of experts ICRC, Geneva, 2002, P. 223). 

C. (UNESCO declaration concerning the international destruction of 
cultural heritage) 17 October. 2003. 

 .123-114، ص )41 – 38(صدر سابق، القواعد ينظر جون ماري هنكرتس، م) 1(
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رام     ة واحت م حماي ة تحك ق الدولي ة والمواثي د القانوني ن القواع د م اك العدي وهن
ي       تالل الحرب ت االح لح أو تح ـزاع المس اء الن ادة أثن اآن العب ة وأم ات الثقافي الممتلك

 :ومنها
 -: نظام الحماية العامة-أ

ـزاع المسلح               -1 ات الن  يتمثل المبدأ األساسي الذي يحكم األعيان الثقافية في أوق
ان     ك ا ألعي رام تل ى احت ة عل راف بالمحافظ زام األط ي الت ة 2م(ف  اتفاقي

1954.( 
د      يح-2 ة ض ال االنتقامي ة األعم ر ممارس ة  ظ ان الثقافي ة 4/4م . (األعي  اتفاقي

 ).1977ج من البروتوآول اإلضافي األول لعام / 53 و م 1954
ا            -3 ة   1/ 16م  ( يجب تمييز األعيان الثقافية بعالمة أو شعار خاص يميزه  اتفاقي
1954.( 

ة ال       ) 8( المادة   -4 ة   من النظام األساسي للمحكمة الجنائي ار   رو(دولي ا أي ايو  / م م
1998.( 

ة المسلحة أو المنازعات          (أن من بين جرائم الحرب       سواء في المنازعات الدولي
دولي  ابع ال ر ذات الط ادة أو     ) غي ة للعب اني المخصص د المب دًا ض وم عم ه الهج توجي

اآن                 ة، والمستشفيات، وأم ار التاريخي ة، واآلث التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيري
 .مع المرضى والجرحى، شريطة أال تكون أهدافًا عسكريةتج

 -: نظام الحماية الخاصة-ب
ام     نصت اتفاقية  -1 ام          1954  الهاي لع ى نظام يسمى نظ ة الخاصة   ( عل ) الحماي

ت           ة وق ة المنقول ة الثقافي أوي الملكي ي ت ئ الت ه المالج تفيد من ذي يس وال
ار وغ   ى اآلث وي عل ي تحت ز الت لح، والمراآ ـزاع المس ان الن ن األعي ا م يره

 -:)349(الثقافية غير المنقولة بشرط
إذا وضعت   .  أن يتم وضعها في مسافة بعيدة آافية من أي هدف عسكري عام            - ف

ة الخاصة إذا تعهدت               بالقرب من هدف عسكري، فيمكن استفادتها من الحماي
 .الدولة، بعدم استخدام الهدف في حالة قيام نزاع مسلح

تخدام - تم اس راها أال ي كرية  ألغ راض    )8م(ض عس ي األغ تخدمت ف إذا اس ، ف
 ).11م(العسكرية ال يلتزم الطرف األخر بالحماية المقررة 

ة الخاصة  ( أن يتم إدخالها في  - ) السجل الدولي للملكية الثقافية الخاضعة للحماي
 .والذي يحتفظ به المدير العام لليونسكو

ة  -2 احترام الملكي دول ب زم ال ة  تلت ر أو منالثقافي ب وحظ رقة أو نه ع أي س
 ).4م(تتعرض له 
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ع تصدير      1954 نص البروتوآول األول الملحق باتفاقية الهاي        -3  والخاص بمن
ذا                        ى عدة قواعد في ه اًَ عل ًا أو جزئي ل آلي يم محت الممتلكات الثقافية من إقل

 -:الخصوص، هي
يم أي طرف في                    - ى إقل ة التي خرجت إل ات الثقافي  ضرورة التحفظ على الممتلك
 .وتوآولالبر

ة                 - ال العدائي اء األعم ور انته ة األصل، ف  ضرورة إرجاع تلك الممتلكات إلى دول
 .وعدم إمكانية احتجازها للوفاء بتعويضات للحرب

يم         - ي اإلقل ة ف ة المختص لطة الوطني ع الس تالل م لطة االح اون س رورة تع  ض
 .المحتل من أجل آفالة حماية األعيان الثقافية

 :زة نظام الحماية المعز-جـ
ام           ة الهاي لع ه عام          1954نص البرتوآول الثاني التفاقي م تبني ذي ت  1999، وال

 على 
 0:ما يأتي

ن أن       -1 د م وم بخصوص التأآ د الهج ة عن ات الالزم اذ االحتياط رورة اتخ  ض
ن يكون           الهدف الذي سيتم مهاجمته ليس ثقافيًا، وأن األسلحة المستخدمة ل

اء أي هجوم          لها أثرًا جانبيًا على الممتلكات الثق      افية مع ضرورة وقف أو إلغ
 ).7م(ضد الممتلكات الثقافية أو يكون له أثر جانبي عليها 

تالل -2 لطة االح ى س ي عل تالل الحرب ة  االح ي حال دحظ ف ر يرر أي تص  غي
 .مشروع للممتلكات الثقافية

 ).الضرورة العسكرية القهرية( حدد البروتوآول معنى -3
ه ا ة توجي ي إمكاني ا تعن وافر بأنه ة إذا ت ان الثقافي ى األعي ة إل ال العدائي ألعم

 -:شرطان
دف  : األول ى ه ه إل م تحويل د ت ه، ق ى وظيفت افي بمقتض ل الثق ون العم أن يك
 .عسكري

اني ي   : الث ك الت اوي تل كرية تس زة عس ق مي ر لتحقي ل أخ ًال، أي ح د عم أال يوج
 .تترتب على توجيه العمل العدائي ضد األعيان الثقافية

 :)350( ثالثةطحماية المعززة يطبق بشرو نظام ال-4
 . أن تكون تراثًا ثقافيًا ذو أهمية قصوى لإلنسانية-
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وطني تعترف                - ى الصعيد ال  أن تكون محمية بتدابير قانونية وإدارية مناسبة عل
ن     توى م ا أقصى مس ل له تثنائية وتكف ة االس ة والتاريخي ا الثقافي ا بقيمته له

 .الحماية
ذلك             أن ال تستخدم ألغراض ع     - د ب ًا يفي . سكرية مع إصدار الطرف المعني إعالن

ر الثق     افي تحت  إذا توافرت هذه الشروط يمكن للطرف المعني طلب وضع األث
 ).11م(نظام الحماية المعززة 

رد      -5 ة للف ؤولية الجنائي وال المس ى أح ول عل ص البروتوآ وال  )351( ن ي أح  ف
 -:منها

 .م الحماية المعززة الهجوم على الممتلكات الثقافية الخاضعة لنظا-
ل    - ي العم ززة ف ة المع ام الحماي عة لنظ ة الخاض ات الثقافي تخدام الممتلك  اس
 .الحربي
 . التدمير على نطاق واسع للممتلكات الثقافية-
 . سرقة أو نهب أو االستيالء على الممتلكات الثقافية-
ي    - ة الشخص المعن ة بمحاآم ل دول ون االختصاص لك االت  . )352( ويك ي الح ف
 :يةاآلت

 . عندما ترتكب جريمة آهذه على أراضي تلك الدولة-
 . عندما يكون المجرم المزعوم مواطنًا لتلك الدولة-
 . عندما يكون المجرم المزعوم موجودًا على أراضيها-
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  د د د د د د 

 :حماية األعيان والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين: ثالثًا
ابقًا وحالي   ة س راف المتنازع ت األط ادي   آان ع االقتص اليب التجوي تخدم أس ًا تس

ا آانت               للمدنيين آوسيلة للضغط على إرادة الطرف األخر وإجباره على االستسالم، آم
ري،     خطتستخدم أساليب الحروب االقتصادية على نطاق واسع من          ر بحري وجوي وب

ام   ذ ع راق م ى الع ة الحصار االقتصادي عل دة األميرآي ات المتح ا فرضت الوالي مثلم
دمير االقتصادي والنفسي للشعب العراقي           2003د عام   حم ول 1990 .  مما أدى إلى الت

وآذلك آما تستخدم إسرائيل الحصار والحرب االقتصادية ضد الشعب الفلسطيني حاليًا           
 .وأن هذه األساليب تترك آثارًا ضارة بالمدنيين والمقاتلين على حد سواء

ى الع    ة إل ود الدولي ت الجه باب اتجه ذه األس ة   وله د عرفي رار قواع ى إق ل عل م
اتهم            وقانونية لحماية األشياء والمنشآت الالزمة لبقاء السكان المدنيين والستمرار حي
دنيين         كان الم ة الس ب حماي تكمال جوان ى اس ة إل ذه الحماي دف ه ة، وته الطبيعي
ا       ون فيه رى يعيش اآن أخ ى أم زوحهم إل ع ن ائهم أو من اتهم وبق ى حي ة عل والمحافظ

 .)353(آالجئين
ة       و د عرفي دة قواع ي ع اني العرف دولي اإلنس انون ال ول الق ة ح ي دراس اء ف ج

 -:)354(لحماية األعيان والمواد التي ال غنى عنها لبناء السكان المدنيين منها
 ).53القاعدة . (حظر تجويع السكان المدنيين آأسلوب من أساليب الحربي -أ
اء الس     ت -ب ا لبق ى عنه واد ال غن ان والم ة األعي ر مهاجم دنيين أو حظ كان الم

 ).54القاعدة . (تدميرها أو نقلها أو تعطيلها
اجين                   -جـ دنيين المحت ة اإلنسانية للم واد اإلغاث ـزاع بمرور م  يسمح أطراف الن

ز أو          سإليها، وتسهل مرورها ب    دون تحي رعة وبدون عرقلة، وتقدم اإلغاثة ب
 ).55القاعدة . (أي تمييز مجحف، مع احتفاظ األطراف بحق مراقبتها

ة   -د انية حري ة اإلنس ي اإلغاث ل ف ولين العم راد المخ ـزاع لألف راف الن ؤمن أط  ي
االت    ي ح ًا ف رآتهم مؤقت د ح ن تقيي ائفهم، ويمك ام بوظ ة للقي ة الالزم الحرآ

 ).56القاعدة . (الضرورة العسكرية القهرية فحسب
ى        ة            اآما اتجهت الجهود الدولية إل زم األطراف المتحارب ة تل رار نصوص دولي ق

 .)355( حماية األعيان والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيينإلى
 . يحظر تجويع السكان المدنيين آوسيلة من وسائل الحرب-أ
ا               تح -ب ظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد التي ال غنى عنه

ة     اطق الزراعي ة والمن واد الغذائي ا الم دنيين ومثاله كان الم اء الس ي لبق الت
غال         بكاتها وأش رب وش اه الش ق مي ية ومراف يل، والماش ا والمحاص تنتجه
                                                 

أبو الخير أحمد عطية، حماية السكان المدنيين واألعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة، دار            . ينظر د ) 1(
 .151، ص 1998النهضة العربية، القاهرة، 
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ك في             ا الري، إذا تحدد القصد من ذل دنيين أو الخصم          منعه  عن السكان الم
ان     واء آ ث س ان الباع ا آ ة مهم ا الحيوي دنيين أ بلقيمته ع الم د تجوي  وقص

 .خرآ ألي باعث وزوح أـلحملهم على الن
ى األشياء المشار                ال تطبق الحظر المنصوص      -جـ رة السابقة عل ه في الفق  علي

 :إليها فيما إذا استخدمها الطرف المتخاصم على الوجه اآلتي
 . إلعاشة أفراد قواته المسلحة فقط-1
 . أو في الدعم المباشر لعمل عسكري-2
 . ال تكون هذه األعيان والمواد محًال لهجمات الردع-د
دفاع عن           يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية أل     -هـ ي طرف في النـزاع من أجل ال

ر     ن الحظ فحًا ع ـزاع ص رف الن أن يضرب ط زو، ب وطني ضد الغ ه ال إقليم
يم الخاضع لسيطرته إذا   ك اإلقل ل ذل اق مث ي نط ة ف رة الثاني ي الفق وارد ف ال

 .أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة
ام      جوآما   ان ا         1977اء البروتوآول الثاني لع ة األعي ادة لحماي لتي ال    متضمنًا م

 :)356(غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على النحو اآلتي
 . يحظر تجويع المدنيين آأسلوب من أساليب القتال-أ
ا                -ب  يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد التي ال غنى عنه

اطق   ة والمن واد الغذائي ا الم اة ومثاله د الحي ى قي دنيين عل اء السكان الم لبق
ة التي  تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكات            الزراعي

 .وأشغال الري
ان والمنشآت         ة لألعي ة قوي وهكذا جاءت قواعد بروتوآولي جنيف بقواعد حماي
واألشياء الالزمة لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، وقد أحسن النصان صنعًا إذ                

بيل ال  ى س آت عل ياء والمنش ك األش را تل ى ال  ذآ بيل الحصر، حت ى س يس عل ال ول مث
ة أخرى              ان، ومن ناحي ذه األعي يضيقان من نطاق الحماية الخاصة بتلك المنشآت، وه

 .)∗(االعتداء المتوقع ضد هذه األعيان فقد حظر النص آافة صور
 

 :حمـايـة البيئـة الطبيعيـة: رابعًا
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ه الجيش األم             )∗( ا ارتكب دأ م داد في               ي من صور االعتداء لهذا المب ه بغ راق ودخول ه للع د احتالل  9رآي بع

يان ل / نس كان        2003ابري ن الس اه ع اء والمي ع الكهرب ة، وقط ازن العراقي رب المخ ام بض د ق ، فق
 .وسيةالمدنيين وضرب مقرات البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين وخاصة البعثة الر
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دمرة  ا الم ا أن للحرب آثاره ا، آم ت ال. للحرب مخاوفه ورة وإذا آان رب محظ ح
الطرق السلمية،              ة ب اآلن بالتطبيق لمبدأي حظر استخدام القوة وحل المنازعات الدولي

 .)357(ال أنها مازالت تعيث فسادًا في األرضإ
ة بمختلف                   ى البيئ رًا عل أثيرًا آبي والشك أن الحرب تؤثر من، بين أمور أخرى، ت

واد المستخدمة،     البرية والبحرية والجوية، بالنظر إلى خطورة وطبي      : عناصرها عة الم
 .)358(من هنا بات من الضروري االهتمام بحماية البيئة أثناء النـزاع المسلح. وآثارها
واد المش                إ وث هي الناتجة عن الم ة من أضرار تل ا يصيب الطبيع ة عن أخطر م

ة ة والذري لحة النووي تعمال األس ى وضعها . )359(وعن اس ة إل ادة الطبيع ث أن إع بحي
ك ع       شرا السابق يحتاج إلى ع    ا يصيب البشر من أضرار          ت وعشرات السنين، ناهي م

 .صحية وعاهات دائمة ووفيات
ة هيروشيما في   1945أغسطس /  آب6وفي   ى مدين ة عل ة ذري  ألقيت أول قنبل

ة               ل والتي دمرت المدين دميرًا  اليابان والتي خلفت أآثر من مئة ألف قتي ًا وترآت   ت آلي
رك      . بيئة في المنطقة  بصماتها لعشرات السنين على الطبيعة وال      إن أي تفجير نووي يت

أن      راء ف تنادًا للخب ر، واس ى البش األخص عل و وب ى األرض والج ماته عل اره وبص آث
اطن   د ميغ وة واح ة بق ة نووي ر قنبل وان   )∗(تفجي ل حي ري لك ود الفق ر العم بب بكس يس

ر         ) 2 ألف م  130(متواجد ضمن مساحة     ان االنفجار، وأن تفجي ة ن  قمن مك ة  ينبل تروني
ل إنسان متواجد ضمن مسافة               قب م 270(وة واحد آيلو طن تسبب بموت آ ى  )2آ ، وإل

 .)360(من مكان االنفجار) 2 آم490(هالك الطيور ضمن مساحة 
ر   إ ن حماية البيئة من خطر اإلشعاع والذي يهدد آل البشر، ممكن فقط أن يتم عب
 .ر تام الستعمال األسلحة النووية والنيوترونيةحظ

 

                                                 
ة في شريعة اإلسالم، ج                    . د) 1( ات الدولي دولي والعالق انون ال ، 7أحمد أبو الوفا، آتاب األعالم بقواعد الق

 .220، ص 2001، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ط
دولي اإلنساني العرفي                  ) 2( انون ال د من قواعد الق ات  ) 45 – 43القواعد   (نصت على ذلك العدي واالتفاقي

ة جنيف               1907لك، اتفاقية  الهاي      الدولية ومن ذ   ة، واتفاقي وانين وأعراف الحرب البري  الخاصة بق
ام          ام      . 1949الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لع ول األول لع ة   1977والبروتوآ  واتفاقي

ة أخرى            راض   في البيئة ألغ   رييغر استخدام تقنيات الت   حظ ة أغراض عدائي ). 1976(عسكرية أو ألي
ى أن  ذال) 24(، خصوصًا المبدأ رقم     )1992(شأن البيئة والتنمية    بيو  وإعالم ر  الحرب  : (ي ينص عل

زاع                     ة وقت الن ة البيئ تدمر في ذاتها التنمية، ولذلك على الدول احترام القانون الدولي الخاص بحماي
رار                       ًا، ونص الق ك الزم ان ذل ا آ ر، آلم اون في تطويره أآث   الصادر عن  2/7المسلح وعليها أن تتع

ة      ) 1976–اسطنبول(خارجية الدول اإلسالمية   مؤتمر وزراء    ة البيئ د حماي ى ضرورية تأآي ضد  (عل
 :ينظر أيضًا). الخسائر الناتجة عن الحرب

A. protection of ehvironment in time of armed conflict, international review 
of the red cross, No 291, 1992, P. 517 – 566. 

B. Baker: Legal protection for the environment in times of armed conflict, 
Virginia Jil, 1993, P. 351 – 384. 
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 :شغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرةحماية األ: خامسًا
ى       ب عل ن أن يترت ي يمك ك الت ي تل رة ه وى خط ى ق وي عل ي تحت آت الت المنش

الي   رة وبالت وى الخط ك الق ا انطالق تل وم عليه كان   االهج يمة للس ائر جس داث خس ح
 :المدنيين، آمثال على تلك القوى الخطرة يمكن أن نذآر

مثل هذه المنشآت    ) هرباء التي تعمل بالطاقة الذرية    السدود، ومحطات توليد الك   (
 .)361(ال يجوز مهاجمتها، بشروط معينة حتى ولو آانت تشكل أهدافًا عسكرية

تظم ومباشر وبطر           ًا      يويمكن مهاجمتها إذا استخدمت على نحو من ة دعم ة مهم ق
دعم أو                     ذا ال دة لوقف ه للعمليات العسكرية، وبشرط أن يشكل الهجوم الوسيلة الوحي

 .)∗*(االستخدام
ـزوعة السالح أو                  : سادسًا ا أو من دفاع عنه وات لل حماية المناطق التي ال توجد فيها ق
 :المحايدة

ا              اطق المعرضة ألن يحتله ا، المن دفاع عنه وات لل تشكل المناطق التي ال توجد ق
إعال                نالعدو أو التي توجد في منطقة تتقارب فيها القوات المسلحة للطرفين، ويمكن ب

را ك      انف ل تل اء مث رفين إنش ين الط اق ب ق االتف ن طري ر أو ع رف اآلخ ه للط دي يوج
 :المناطق بشروط

 . أن يتم أجالء جميع المقاتلين والعتاد العسكري المتحرك-أ
 . عدم استخدام المنشآت العسكرية الثابتة في األعمال العدائية-ب
 .لك المناطق عدم ارتكاب أي عمل عدائي من قبل السلطات أو المدنيين في ت-جـ
كرية -د ات العس اعدة للعملي ز أو مس اذ أي تعزي دم اتخ ادة ( ع ن 59الم  م

 ).البروتوآول األول
ادة   ( اإلشارة أن    رتجد ول األول     60الم اطق      )  من البروتوآ تنص بخصوص المن

د   ي ال توج اطق الت ررة للمن ك المق ن تل رًا م رب آثي ى شروط تقت منزوعة السالح عل
 .قوات للدفاع عنها

ذلك  يح آ ادة (تب ام 15الم ة لع ة الرابع ن االتفاقي اق، ) 1949 م ق االتف عن طري
دة،  اطق محاي اء من ال  ) Neutralized Zones(أنش ا القت دور فيه ي ي اطق الت ي المن ف

ي        ارآون ف ذين ال يش دنيين ال ذلك الم ى وآ ى والمرض ب الجرح ل تجني ن أج ك م وذل
 .)362(األعمال العدائية ويالت الحرب

 

                                                 
 .1977 من البروتوآول األول عام 56م ) 3(
 خطرة يمكن لتعريف الطرف األخر بها، أن توضع      قوى تجدر اإلشارة أن المنشآت التي تحتوي على         )**(

ذه                         ى خط واحد إال أن عدم وجود ه ة توضع عل ر برتقالي ة دوائ عليها عالمة خاصة، تتمثل في ثالث
 .لتزامات المقررة في هذا الخصوصال يعني إعفاء الطرف األخر من اال. ةمالعال

 .111أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني، مصدر سابق، ص . د. ينظر) 1(
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 المطلب الثاني
 ). الكريستالة الحمراء– الهالل األحمر –الصليب األحمر (ماية األماآن المؤشرة ح

رب أو          حايا الح ين ض د مالي نين وج ر الس ى م لحة وعل ـزاعات المس اء الن أثن
الكوارث الطبيعية، الجرحى أو المرضى أو الغرقى أو األسرى أو الالجئون أو السكان              

ر أو ال ي شارتي الصليب األحم ون، ف يلة للرالمنكوب ر وس الل األحم ة من عنف قاه ب
ابع من                    ة واألمل الن المعارك أو تعسف العدو، ومصدرًا لإلغاثة في خضم الشدة العام

 .)363(روح األخوة المستعادة
دمات            ة الخ ارتان لحماي ا ش ذين هم زين الل ذين الرم اد ه ذ اعتم ك ومن ع ذل م

ات    الصحية العسكرية والمدنية في وقت النـزاعات المسلحة وعالمتا        ن مميزتان لجمعي
ة          به دائم ات ش ررة ومناقش عوبات متك رت ص ر ظه الل األحم ر واله ليب األحم الص

ة          روح التسامح والرغب ة الكاهل        في تسترشد عمومًا ب ا أيضًا مثقل ول، لكنه  إيجاد حل
 .بخيبة أمل مشروعة وما يطغى عليها أحيانًا من ردود فعل انفعالية وعدم الفهم

ة ة الدولي د أجرت اللجن نوات  وق ذ بضع س ر من الل األحم ر واله  للصليب األحم
دة حول موضوع شار حين ساعد تطور الصورة السياسية في ها، تيمشاورات جدي
 .على وضع حل شامل لمشكلة الشارة

تستخدم الشارة ألغراض الوقاية أو الحماية وقت النـزاعات المسلحة وذلك لكي            
ة        يعرف المقاتلون أن األشخاص أو الوحدات الطبية         ا المختلف ل بأنواعه أو وسائل النق

ام      ف لع ات جني ًا التفاقي ة وفق ام   1949محمي افيين لع ولين اإلض ، 1977 والبروتوآ
ى هؤالء                     ه ضرباتهم إل د توجي اع المحاربين عن والشك أن األثر الحتمي لذلك هو امتن

ك خصوصًا    (وآذلك تستخدم الشارة ألغراض الداللة    . األشخاص أو األشياء   ويكون ذل
ة الصليب األحمر أو                 )وقت السلم  في ، لكي تبين أن شخصًا أو شيئًا ما ينتمي إلى حرآ

ر، أو      وأجمعية وطنية من جمعيات الصليب األحمر       (الهالل األحمر، مثًال     الهالل األحم
ة للصليب      االتحاد العالمي لجمعيات الصليب األحمر أو الهالل األحمر، أو اللجنة الدولي

 .)364()األحمر
 :ى تفاصيل المطلب سوف نبحث الموضوع وفقًا للنقاط اآلتيةوللوقوف عل

 

 :رـليب األحمـارة الصـش: أوًال
سواء في وقت السلم أو في   . )365(لشارة أو الشعار منذ قديم الزمانتم استخدام ا  

ا،                    روق له ذي ي ار الشعار ال زمن الحرب، وآان األمر متروآًا لحرية آل دولة في اختي
                                                 

ة                      ينسوا  اينظر فر ) 1( ة الدولي ة نشرت في المجل ة نص مقال ونيو، نحو حل شامل لمشكلة الشارة، ترجم
 .6، ص 2000يونيو /  الصادر في حزيران838للصليب األحمر العدد 

 .113أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني، مصدر سابق، ص .  ينظر د )2 (
ى                    .  د )1( دم إل مجموعة  : أحمد أبو الوفا، القانون المصري الخاص باستخدام الشعار أو الشارة بحث مق

ة      المحاضرات الخاصة بإدارة األزمات، والتي نظمتها جمعية الهالل األحمر ا          ة الدولي لمصرية واللجن
 .13، ص1998يونيو /  حزيران4 –مايو /  أيار31المصرية، القاهرة، 
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ون            وآذلك اللون الذي تفضله      دول الل وهكذا لم يكن اللون موحدًا، فقد اختارت بعض ال
اريخ الحديث    )أسبانيا (، أو األصفر )فرنسا(، أو األحمر   )النمسا(األبيض   ز ويرجع الت

ام  ى ع ر إل اء ) 1859(الستخدام شارة الصليب األحم ان، أثن ري دون ا الحظ هن حينم
ل،       معرآة سولفرينو أن الوحدات الطبية التابعة للجيوش المت         ى العم در عل ة ال تق حارب

راف         دى األط ة ل الي معروف ا بالت ا ويجعله عار يميزه ارة أو ش ة ش ل أي ا ال تحم ألنه
 ).تذآار سولفرينو(فكتب آتابًا أسماه . المتحاربة

أنه عرى جميع هذه الفظاعات والمجازر التي اصبحت        (ومما قيل في هذا الكتاب      
ة اإل       ه عدد من المشاهير          ). نسانية آالصدمة الكهربائية بالنسبة لمذهب محب فكتب إلي

ة وتخدم      (يشجعونه ويؤيدونه ومن هؤالء فيكتور هوجو الذي قال له           إنك تسلح الحري
ة ي أصفق لجهودك النبيل ان ). اإلنسانية وأن ه الفيلسوف الفرنسي رين أن (وآتب إلي

آثرك                     ا م ذآر فيه ا مناسبات تت رن وسوف تكون ألورب  )دعوتك أعظم عمل في هذا الق
)366(. 

 :)367(اقتراحين) تذآار سولفرينو(وتقدم دونان في آتابه المشهور 
ديم                          -أ د نفسها في زمن السلم لتق ة تع ة غوث تطوعي د جمعي  أن تنشأ في آل بل

 .الخدمات الصحية للجيش في وقت الحرب
ة       -ب ة القانوني ؤمن الحماي دس ي اقي ومق دأ اتف ى مب دول عل ادق ال  أن تص

 .لخدمات الطبيةللمستشفيات العسكرية وأفراد ا
ة في شقها األول، مؤسسة الصليب األحمر ومن                    دوهكذا تول   ت من هذه األمني

 .الشق الثاني اتفاقية جنيف
اب          راء آت ين ق ذآار سولفرينو   (وآان من ب ع         ) ت ات ذات النف أحد رؤساء الجمعي

و  ام وه ه(الع تاف موانيي ان  )جوس ات دون ة اقتراح ى دراس ه إل ا جمعيت د دع ، وق
ة الوصو ا ل ومحاول ذا الغرض ل  به ة له كلت الجمعي ة، وش ة عملي ى نتيج ن جإل ة م ن

 ). دونان، وموانييه، والجنرال ديغور، وطبيبان هما أبيا ومونوار(خمسة أشخاص هم 
ا في     ر  /  شباط 17وبدأت هذه اللجنة اجتماعاته  وجعلت من نفسها    1863فبراي

 للخدمات الصحية     مؤسسة دائمة، وآان هدفها األول هو اعتماد عالمة مميزة موحدة          
بالجيش ومتطوعي جمعيات اغاثة الجنود الجرحى التي آان دونان قد نادى بإنشائها،             
ات                  وتعد هذه اللجنة هي الجهاز المؤسس للصليب األحمر والمحرك األساسي التفاقي

 .جنيف
ام   ة ع ه اللجن ذي تأسست في ام ال ى دول 1863وفي نفس الع ، وجهت دعوة إل

ة في تشرين األول       ةف، وبالفعل اجتمع ممثلو ست عشر      العالم لالجتماع في جني    /  دول
وبر  دة      . 1863أآت زة واح ارة ممي ود ش رورة وج ألة ض رة مس ه ألول م ت في وطرح

                                                                                                                                               
F. Bugnion: vers une solution globale de la question de l’embleme, RICR, 

2000, P. 421 – 478 (second edition November 2003). 
 .18ولي اإلنساني، مصدر سابق، ص مفيد شهاب، دراسات في القانون الد. د. أ. ينظر) 2(
 .18شريف عتلم، محاضرات في القانون الدولي اإلنساني، مصدر سابق، ص . د. أ. ينظر) 3(
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تستخدمها جميع الجيوش لتمييز الجرحى وأفراد ومعدات الخدمات الطبية فقد آان من            
راد الخدمات ال                نالواضح أ  ات اإلسعاف وأف ة عرب ة إذا   ه سيكون من الصعب حماي طبي

ا وحدها               د        . استمرت آل دولة في استخدام شعار أو شارة خاصة به ان الب ا آ ومن هن
ا من بُ      يمن شارة موحدة يعترف بها الجميع و       د سهل التعرف عليه أي شارة واحدة     . ع

 .)368(يستخدمها األصدقاء واألعداء على السواء
ل ال                 اع من قب دين  ونوقشت عدة اقتراحات حول الشارة الموحدة في االجتم موف

 -:منها
روع   راح مش دة الالاقت ذا      تمعاه ل ه ن أج ه م د أعدت ة ق ة الدولي ت اللجن ي آان

 :المؤتمر الذي أفضى إلى نشأة الصليب األحمر
زة   ( ارة ممي ميًا أو ش ًا رس دان زي ائر البل ي س ون ف ل الممرضون المتطوع يحم

 .)369()موحدة، شخصيتهم مكرمة ويخضعون لحماية قادة الجيش
ت وظي  ذا آان اط     وهك ة االرتب ة وثيق ذ البداي ارة من ا الش ي تؤديه ة الت ة الحماي ف

المي   دآتور         . بطابعها الع ر ال اء المناقشات ذآ ا (وأثن ة          ) آبي ان عضوًا في اللجن ذي آ ال
 :باالقتراح القاضي باعتماد شارة مميزة موحدة وأوصى بأن تكون ساعدًا أبيض

ى     على أهمية عالمة مميزة دولية ويط  ) آبيا(يصر الدآتور   ( الب إضافة النص إل
 ):الفقرة األولى

ال ينبغي االمتناع عن ). يقترح المؤتمر ساعدًا أبيض يوضع على الذراع األيسر(
بحيث يبعث في النفوس   . التأثير الذي يمكن أن يحدثه رمز، آما هو شأن راية الجندي 

ة                      ا اإلنسانية المتمدن رة السخاء وعمل تشترك فيه د تتصل بفك  روح التضامن التي ق
ولكنه دعا إلى   ). آبيا(وقرر المؤتمر اعتماد االقتراح الذي تقدم به الدآتور         . )370(قاطبة

ك في المحضر           ذآر أسباب ذل ويشير  . وضع صليب أحمر على ساعد أبيض ولكن لم ي
 :المحضر فقط إلى ما يلي

المعدل بحيث أصبح الساعد     ) آبيا(بعد مناقشات قليلة تم اعتماد اقتراح الدآتور        (
 .)371 ()يحمل صليبًا أحمراألبيض 

م  م التوصلوت رار رق ى الق دة ) 8( إل دأ وح ذي يضع مب ؤتمر ال الصادر عن الم
 :الشارة المميزة التي يستعملها الممرضون المتطوعون

                                                 
ار  10والن هوجنين، شارة الحماية واحدة أم أآثر، مجلة اإلنساني العدد           ر :ينظر) 1( ران   / ، أي ايو، حزي / م

 .4، ص 2000يونيو، لعام 
(2) See: compte rendude la conference international reunic a Geneve les 26, 

27, 28 et 29 October 1863 pour etudier les moyens de pour voir a 
1.insuffisance du service sanitaire dansles armees en campagne. Geneva 
lmprimerie Fick, 1863 (ci- apres compte rendu…. 1863), P. 16.   

(1) Compte rendu……… 1863, P. 118.  
(2)Compte rendu……… 1863, P. 119. 
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زة        ( ة ممي ر آعالم ليب أحم ه ص يض علي اعدًا أب دان س ائر البل ي س ون ف يحمل
 .)372 ()موحدة

دآتور         ر بر(وأثناء هذا المؤتمر نفسه أقترح ال ة       ) يي اد راي دوب سويسرا اعتم من
وتنفيذًا لهذا االقتراح أعرب     . مماثلة لحماية الخدمات الصحية التابعة للقوات المسلحة      

ل عالمة مميزة مماثلة من أجل الخدمات الصحية في           قَب تُ نالمؤتمرون عن أملهم في أ    
 -:يآافة الجيوش، ولما لم يتمكن من اتخاذ قرار في ذلك الشأن أعرب عن رغبته ف

ل                     ( ى األق ات الصحية في سائر الجيوش أو عل ة للهيئ زة مماثل قبول عالمة ممي
 ).ألفراد الجيش الواحد التابعين لهذه الخدمة

 ).اعتماد راية مماثلة أيضًا في جميع البلدان لسيارات اإلسعاف والمستشفيات(
ام   ؤتمر ع ة م ة لرغب دولي   1863وتلبي انون ال ن صكوك الق ي وضع صك م  ف

د في جنيف في آباستدعت ا يًا عق ؤتمرًا دبلوماس ة السويسرية م أغسطس / لحكوم
داوالت في               1864عام   ة آأساس للم  وآان مشروع االتفاقية الذي أعدته اللجنة الدولي

 ).1 (المؤتمر الدبلوماسي، ينص أيضًا على اعتماد عالمة مميزة موحدة
ى           ادة   (وتم اعتماد هذا االقتراح وهكذا تصل إل ة جنيف في       من اتفا  ) 7الم  22قي

 :1864أغسطس / آب
تعتمد راية مميزة موحدة للمستشفيات وسيارات اإلسعاف وإجالء  المرضى،               (

 .ر األحوالئوينبغي أن تكون مصحوبة بالعلم الوطني في سا
ليمه   دين، إال أن تس بحوا محاي ذين أص وظفين ال اعد للم اد س يتم اعتم ا س آم

 .سيكون من اختصاص السلطة العسكرية
 .)373 ()لى الراية والساعد صليب أحمر على أرضية بيضاءيوضع ع

ر بوضوح عن          وات المسلحة      حولما آانت الشارة تعب اد الخدمات الصحية للق ي
وان             وس األل ي معك ة ه اد عالم م اعتم د ت ذلك، فق ا ب مونة له ة المض ن الحماي وع

 .الفيدرالية
ًا   وآانت سويسرا في الواقع تتمتع بوضع الحياد الراسخ في ممارسة دا           مت قرون

دة رين األول  . عدي ؤتمر تش ا أن م وبر / آم د    1863أآت ارة ق اد ش درك أن اعتم م ي  ل
اد             رح اعتم ذي اقت ان من المفروض أن يتجاوز          هيعترف لها ببعد ديني ألن الرمز ال  آ

 .بالذات الحدود الوطنية والخالفات العقائدية

                                                 
(3) Compte rendu.. 1863, P. 148: Manuel du Mourement international de la 

croix – Rouge et du croissant – Rouge, treizieme edition, Geneve, comite 
international de la croix- Rouge et Fedreation in ternational des societes, 
de la croix – Rouge et du croissant – Rouge, 1994, P. 632. 

(2) Compte rendu.. 1864, Annexe B, article 7, Manuel du Mouvement 
international de la croix – Rouge et du croissant – Rouge, hors texteen 
face de la page 69, Droit des conflits armes, P. 343. 
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رن التاسع          الم في الق ز الع ر نفسها مرآ م يكن    إال أن أوروبا آانت تعتب  عشر ول
دما يستعمل خارج                      د يكون موضع جدال عن ار الصليب األحمر ق أحد يتصور أن اختي

 .إال أن الصعوبات سرعان ما ظهرت. حدود القارة األوروبية
 
 

(1) Compte rendu.. 1863, P. 148: Manuel du Mouvement international de la 
croix – Rouge et du croissant – Rouge, P. 633. Droit des conflits armes, 
P. 339. 
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 :شـارة الهـالل األحمـر: ثانيًا
دأ    ) 1878–1876(ين روسيا وترآيا بين عامين      أثناء حرب الشرق ب    تعرض مب

ة التي آانت             ة العثماني رة، حيث أعلنت اإلمبراطوري وحدة الشارة للمساس به ألول م
د انضمت  ظ(ق ام  ) دون تحف ف ع ة جني ى اتفاقي ي  1864إل وز5ف و /  تم  1865يولي

ي    ة ف ذآرتها المؤرخ الل م ن خ ك م ب، وذل ة الجان اني16بصورة أحادي رين الث /  تش
ة            حتربأنها ست  (1876نوفمبر   ذي يحمي سيارات اإلسعاف التابع م الصليب األحمر ال

للعدو ولكنها ستعتمد رمز الهالل األحمر على أرضية بيضاء لحماية سيارات اإلسعاف        
 .)374()التابعة لها

الي أن اب الع د الب ا (ه ـوأآ ة، ظلت ترآي ة عن االتفاقي بممارسة الحقوق المترتب
ة   ي االتفاقي ا ف زة المنصوص عليه ة الممي ها للعالم ة نفس لولة بالطبيع ى اآلن مش حت

 .)375 ()التي آانت تخدش مشاعر الجنود المسلمين
ول رمز الهالل األحمر بص                 نلقد أفضى هذا اإلعال     ى قب ة األمر عل ورة  في نهاي

 .)376(مؤقتة للفترة التي استغرقتها الحرب فقط
ي  الم ف ؤتمري الس اء م ام 1907 و 1899أثن ي ع ف ف ؤتمر جني ، 1906 وم

يام     ارس وس ة وف ة العثماني ود اإلمبراطوري ت وف ارتين  )∗(طالب االعتراف بش  ب
دان        ذه البل فيات له فن والمستش عاف والس يارات اإلس ى س ة عل يتين للدالل خصوص

ة واألسد والشمس بالنسبة             الثالثة، تكون ش   ة العثماني ارة الهالل األحمر لإلمبراطوري
 .لفارس والشعلة الحمراء بالنسبة لسيام

داء تحفظات إزاء  ك بإب ي ترغب في ذل دول الت ؤتمرات سمحت لل ذه الم د ه وبع
داء           ة إلب ذه الفرص ارس ه ة وف ة العثماني ت اإلمبراطوري د اغتنم ة وق ارة الحماي ش

األحمر واألسد والشمس األحمرين في حين تراجعت سيام عن             تحفظات بشأن الهالل    
 .ذلك

راف بشعاري الهالل األحمر واألسد والشمس              1929وفي مؤتمر عام      تم االعت
 .الحمراوين آشعارين إلى جانب الصليب األحمر لتميز الخدمات الطبية للجيش

 :ة أيضًا الشعارات الثالث1949وأخيرًا تبنت اتفاقية جنيف األولى لعام 
ز                راوين آعالمات تميي ر، واألسد والشمس الحم الصليب األحمر، والهالل األحم

اريخ        1979وبعد قيام الثورة اإليرانية عام       . للخدمات الطبية للجيش   ذآرة بت  4 وفي م
 أعلنت جمهورية إيران اإلسالمية أنها تتراجع عن استخدام هذه  1980سبتمبر  / أيلول

                                                 
 .12فرانسوا يونيو، نحو حل شامل لمشكلة الشارة، مصدر سابق، ص .  ينظر)1(

(2) Depeche de la Sublime port au conseil, 16 November 1876, reproduite 
dans le Bulletin international des ocietes de secures aux Militaires blesses, 
No 29, Janvier 1877, P. 36. 
(3)  Depeche duconseil Federal a la Sublime Porte, 2 Juin 1877 Bulletin 

international des societes de secours aux Militaires blesses, No 31, Juiller 
1877, PP. 90 – 91. 

 .االسم القديم لجمهورية تايالند:  سيام)∗(
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زة للخدمات الصحية            الشارة وأنها ستستعمل في المستقب     ة ممي ل الهالل األحمر آعالم
مس            د والش ارة األس ى ش وع إل ة الرج اظ بإمكاني ع االحتف لحة، م وات المس ي الق ف

 .)377(األحمرين إذا اعترف بشارات جديدة
 

 :)1( آما في الشكل رقم )الكريستالة الحمراء(شارة البروتوآول الثالث : ثالثًا
ة     1931منذ عام    ة الدولي ان        علمت اللجن ة في فلسطين آ ة لإلغاث  بإنشاء جمعي

 .علمًا أن داود لم تكن له أية نجمة. )∗ ()نجمة داود الحمراء(تستعمل 
ؤتمر جنيف عام         راف بشارة          1949وفي م نجمة داود   ( اقترحت إسرائيل االعت

راء راح  ) الحم ذا االقت ة ه ت اللجن د طرح زة، فق ة ممي تعملة آعالم ت مس ي آان الت
ك      ة     للتصويت، وأسفر ذل راح بأغلبي ل   ) 21(عن رفض االقت عشرة  ) 10(صوتًا مقاب

اع اأصو ة عن التصويت، وتغيب ) 18(ت وامتن ي ) 19(دول اع، وف دًا عن االجتم وف
ك   اب ذل تأعق ة       أحال ة العام ى الجلس وع إل ر الموض ليب األحم ة للص ة الدولي  اللجن

ة            ل    ) 22(للمناقشة، وأثناء الجلسة العامة رفض االقتراح مرة ثانية بأغلبي صوتًا مقاب
 .وفود عن التصويت) 7(وامتناع ) 21(

دوب اإلسرائيلي                  ات، سحب المن ى االتفاقي التوقيع عل ال الرسمي ب وأثناء االحتف
ا لحصانة الشعارات والشارات              (لدى توقيعه أنه     مع التحفظ بأن إسرائيل مع احترامه

عار وشارة مميزة   آش) درع داود األحمر  (ستخدم  تالمميزة التي تقرها االتفاقية، سوف      
 .)378 ()للخدمات الطبية لقواتها المسلحة

ة    ارة المزدوج بة للش ا بالنس ر  (أم الل األحم ر واله ليب األحم ة ) الص فجمهوري
ون    كانها يتوزع ة ألن س ارة المزدوج دت الش ي اعتم دة الت ي الوحي تان ه آازاخس

ان آازاخستان         د برلم  31في  بصورة متساوية تقريبًا بين مسلمين ومسيحيين، فاعتم
 مرسومًا ينص على انضمام هذا البلد إلى اتفاقيات جنيف مع ابداء 1993مارس / ارذآ

                                                 
(1) Droit des conflits armes, PP. 689 – 690: (Adoption du croissant rouge par 

la Republigue islamique del Iran Revue international de la croix – 
Rouge, No. 726, November – Décembre 1982, PP. 324 – 325. 

ك  ) براغ آلت(، في مدينة 1648إلى الوجود للمرة األولى عام      ) نجمة داود ( ظهرت   )∗( الوقت  آانت في ذل
دما تعرضت             ة النمساوية، وعن راغ (جزء من اإلمبراطوري ولى            ) ب ل جيش السويد، ت لهجوم من قب

ا              رح إمبراطور النمس ة وأقت د الثالث  (مجموعات عرقية متعددة الدفاع عن المدني ون  ) فيردينال أن يك
ي تحصنت في            وذلك  لكل مجموعة راية تحملها      ة الت وات الغازي ول الق ين فل ة  للتمييز بينها وب  المدين

ة              وبدأت بشن حرب عصابات وعلى أثر ذلك قام أحد القساوسة اليسوعيين بأخذ أول حرف من آلم
ة، ومن          ) بالالتينية والذي هو على شكل مثلث     ) داود( وآتبه مرة بصورة صحيحة ومرة أخرى مقلوب

ذي            ضثم أدخل الحرفين ببع    ى الشكل ال وم باسم       نهما البعض وبهذا حصل عل ه الي ة دا  (عرف ). ودنجم
م النجمة على الراية وعرضها على اإلمبراطور فوافق على أن تكون شعارًا     سوأخيرًا قام القسيس بر   

رة               دو أن الفك ة، ويب دافعين عن المدين اك فاتخذت          ألمجموعة اليهود الم ة هن ة اليهودي عجبت الجالي
دا مشوار الخداع       نم ق   ها رمزًا دينيًا لها وهكذا ب ا يتعل ة داود وأصلها  (فيم ب،    ). بنجم ًال عن الكات نق

ة،  ل االلكتروني ف فض ة يوس ا، مجموع ور، ألماني د منص ع أحم على الموق
www.almoharer.net2004يونيو /  حزيران15 بتاريخ. 

 .6، مصدر سابق، ص 10روالن هوجنين، مجلة اإلنساني، العدد . ينظر) 1(



  غ غ غ غ غ غ 

الهالل  (من   تستعمل جمهورية آازاخستان الشارة المزدوجة المشكلة        : (التحفظ اآلتي 
ة             ) الصليب األحمر –األحمر زة للخدمات الطبي ة ممي على أرضية بيضاء آشارة وعالم

اء . )379 ()بالقوات المسلحة  ة حتى               ووف ة الدولي ة رفضت اللجن ا لممارستها الثابت  منه
 . اليوم االعتراف بهذه الجمعية
ين مسلمين ومسيحيين       ) إيرتيريا(وتجدر االشارة إلى أن      وزع سكانها ب التي يت

اوي تطال  اوالت      ببالتس ن المح الرغم م ة، وب ارة مزدوج تعمال ش رى باس ي األخ  ه
وم           الملحة التي قامت بها اللجنة الدولية، فأن        14 هذا البلد أنضم إلى اتفاقيات جنيف ي

 .2000أغسطس عام / آب
ر          1983ومنذ عام     اعتمد االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحم

مية            د التس ا اعتم ر، آم الل األحم ر واله ليب األحم ن الص ة م ة مؤلف ارة مزدوج ش
 .دوجةزشارة المالمطابقة لها ويحمل موظفو ومرآبات ومكاتب االتحاد هذه ال

ين                  ا ب ات فيم ومن األمور التي لفتت انتباه آل من تناول مسألة الشارة أن الخالف
االت التوصل                   ًا من احتم ل دائم بعض الدول وفيما بين بعض مكونات الحرآة آانت تقل

ذي أورده               ه ال ذي ال عيب في د ال ذه القضية، والحل الوحي و  (إلى حل له ) فرنسوا يوني
، يكمن  )نحو حل شامل لمشكلة الشارة (باللجنة الدولية، في آتابه المستشار القانوني  

ًا،                       ة عالمي دلول سياسي أو ديني تكون معقول ة من أي م في اعتماد شارة جديدة خالي
 .)380(وتقوم مقام آل الشارات الموجودة

ي  انو8ف مبر / ن األول آ ؤتمر2005ديس د م ه  عق ض عن ف، وتمخ ي جني  ف
) 237(، وتمت الموافقة عليه بـ     1949عام  فاقيات جنيف   البروتوآول الثالث الجديد الت   

 .)381(طرفًا عن التصويت) 18(فيما امتنع ) 54(صوتًا مقابل 
ى شكل                  دة التي جاءت عل اد الشارة الجدي ع أحم   (وتم بمقتضاه اعتم ائم   رمرب  ق

ومفرغ من داخلة بحيث يكون بوسع من يستخدمه أن            ) ة على أرضية بيضاء   دعلى ح 
 . هًا ثانويًا يرتضيه، أو يستخدمه على حاليضع في داخلة رمز

ث   ول الثال واد البروتوآ دة  ) 4، 3، 2(ونصت م ارة الجدي تخدام الش ى أن اس عل
وات    ة للق دمات الطبي دات الخ ام وح اح أم ك مت ة، وذل ات الحرآ ة مكون ام آاف اح أم مت

 .المسلحة ولقوات األمم المتحدة التي تقوم بمهام إنسانية
ر لنفسها            ومن هنا يفتح الباب ع     دة لكل تحف لى مصراعيه أمام هذه الشارة الجدي

 .تاريخًا ثقافيًا وعاطفيًا أمام مستخدميها
ة     ران  22/ 21وفي ليل و   /  حزي راء رسميًا         2006يوني  أصحبت الكريستالة الحم

ة        ت اللجن ا اعترف ر، آم الل األحم ر واله ليب األحم ة للص ة الدولي ارة للحرآ ث ش ثال
ر رس   ليب األحم ة للص رائيلية  ارميًا بشالدولي عاف اإلس ر(ة اإلس ، )درع داود األحم

 .وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني
 

                                                 
 .20ينظر فرانسوا يونيو، نحو حل شامل لمشكلة الشارة، مصدر سابق، ص ) 2(
 .6، ص مصدر سابقالكسندر هاي، شارة ثالثة للحماية ووحدة الحرآة الدولية، . ينظر) 3(
 . www.icrc.org  28/10/2005 ينظر حول مسألة الشارة، أسئلة وإجابات، موقع االنترنت بتاريخ )1(



  ف ف ف ف ف ف 

 :المسؤولية القانونية حول إساءة استخدام الشارة: رابعًا
انون       ه الق رخص ب ا ال ي تخدام له ارة أي اس تخدام الش اءة اس ل إس ن قبي د م يع

 :)382(مالدولي اإلنساني، وهناك ثالثة أنواع من إساءة االستخدا
ويعني استخدام عالمة يمكن الخلط بينها وبين الشارة نتيجة للتشابه             :  التقليد -أ

 .في الشكل أو اللون
م              ويعني:  االغتصاب -ب  اغتصاب الشارة من قبل هيئات أو اشخاص ال يحق له

تخدامها  ة،     (اس ات األهلي يادلة، المنظم اء، الص ة، األطب ات التجاري المؤسس
آذلك يعد من قبيل االغتصاب للشارة استخدامها من         ) خال.... األفراد العاديون 

د     الف القواع و يخ ى نح ادة عل تخدامها ع م باس رخص له ل األشخاص الم قب
 .المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والبروتوآوالت الثالثة

دات                   : الغدر -جـ اتلين أو مع ة مق ويعني استخدام الشارة في وقت الحرب لحماي
ة       عسكرية، ويشكل االستخدام   ـزاع         ح  الغادر للشارة جريم رب في آل من الن

ة في وقت               الدولي والداخلي، وتؤدي إساءة استخدام الشارة ألغراض الحماي
الحرب إلى تعريض الحماية الذي وضعه القانون الدولي اإلنساني للخطر، أما           
إساءة استخدام الشارة ألغراض الداللة فيؤدي إلى النيل من مكانتها في نظر              

ور،  دت   الجمه د تعه رب، وق ت الح ي وق ة ف ا الحمائي الي قيمته وتضعف بالت
ن     افية بس ة اإلض والت الثالث ف والبروتوآ ات جني ي اتفاقي راف ف دول األط ال

 .تشريعات جزائية تمنع وتقمع إساءة استخدام الشارة في وقت الحرب
 

 :النتائج المترتبة على سوء استخدام الشارة: خامسًا
تخدا    اءة اس ورة إس رًا لخط دولي      نظ انون ال د الق ت قواع د حرص ارة، فق م الش

يم  ى تنظ ي آاإلنساني عل ك االستخدام ف ع إساءة ذل ى من نص عل ة استخدامها وال يفي
 .1949من اتفاقية جنيف األولى لعام ) 54، 53، 44(المواد 

 -: على ما يأتي1977من البروتوآول األول لعام ) 38(آذلك تنص المادة 
زة للصليب األحمر أو الهالل األحمر أو       يحظر إساءة استخدام الش      -1 ارة الممي

رى       ارات أخ ات أو اش ارات أو عالم ة ش رين، أو أي مس األحم د والش األس
ـزاع المسلح                   ا يحظر في الن ول، آم ذا البروتوآ ات أو ه تنص عليها االتفاقي
ات أو     ارات أو عالم ن ش ًا م ه دولي رف ب و معت ا ه تخدام م اءة اس د إس تعم

رى و   ة أخ ارات حامي ة       اش ارات الحامي ة والش م الهدن ك تحك ي ذل دخل ف ي
 .لألعيان الثقافية

ك               -2 زه تل  يحظر استخدام الشارة المميزة لألمم المتحدة إال على النحو الذي يجي
 .المنظمة

 :م إلى ما يأتي2005من البرتوآول اإلضافي الثالث لعام ) 6(آما تنص المادة 
                                                 

ه،     وآفا يآورنيليو سوماروغا وانديرس جونسون، احترام القانون الدولي اإلنسان       . د. ينظر) 2( ة احترام ل
 .51، ص 1999الناشر اللجنة الدولية للصليب األحمر، سويسرا، 



  ق ق ق ق ق ق 

 1977 اإلضافيين المؤرخين في     إن أحكام اتفاقيات جنيف وأحكام البروتوآولين     (
ى                  ه تطبيق أيضًا عل زة وقمع حيثما طبقًا، المتصلة بمنع سوء استعمال الشارات الممي
دة   ذ األطراف السامية المتعاق ى وجه الخصوص، تتخ ث وعل ول الثال شارة البروتوآ
ا                زة وتسمياتها المشار إليه اإلجراءات الالزمة لمنع أي سوء استعمال للشارات الممي

ي ا ادتين ف ك    ) 2، 1(لم ي ذل ا ف ات، بم ع األوق ي جمي ث ف ول الثال واد البروتوآ ن م م
 .)383 ()االستعمال الغادر أو استعمال أي عالمة أو تسمية تكون تقليدًا لها

ك ف  ع ذل تعمال        إوم نظم اس يلية ت د تفص ع قواع ؤولية وض دول مس ود لل ه يع ن
التي تمكن من التعرف     الشارة، ولذلك يتعين على الدولة اعتماد عدد من اإلجراءات          

ات                   ة مختصة بتنظيم استعمالها ووضع قائمة بالهيئ على الشارة وتحديد سلطة وطني
 .المرخص لها باستعمالها

ر          تعمال غي ى االس ب عل ع ويعاق ي يمن ريع وطن ن تش ًا س ة، أيض ى الدول وعل
 .المرخص به للشارة وخاصة استعمالها من أجل الغدر الذي يعد جريمة حرب

تعهدات الدول األطراف في اتفاقيات جنيف بسن تشريعات جزائية      ذلكمثال على   
 .لمنع إساءة استخدام الشارة

ادة   . )384(1999لسنة  ) 43(أصدرت جمهورية اليمن قانون رقم     ) 10(تنص الم
 :من الفصل الثالث على ما يأتي

 .يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد عن سنة أو بغرامة ال تزيد على مائة ألف ريال(
ر               آل   -أ من يستخدم عمدًا ودون وجه حق شارة الهالل األحمر أو الصليب األحم

ا أو        دًا له ل تقلي أو تسميتها أو شارة مميزة أو أي عالمة أخرى أو تسمية تمث
 .تثير االلتباس مهما آان الغرض من هذا االستعمال

رة                  -ب ا في الفق من  ) أ( آل من يضع أحدى الشارتين أو التسميتين المشار إليه
ذه  ات أو ه اوين المحالت أو الملصقات أو اإلعالن ى عن ا عل ادة أو آليتهم الم

نشرات الدعاية أو أوراق التجارة أو السلع أو المغلفات أو بيع أو يروج سلعًا              
 ).مميزة بهذا الشكل

ة  ة الوطني انون الجمعي دل لق انون مع ة الهاشمية ق ة األردني ا أصدرت المملك آم
 :)385( وينص على ما يأتي2004للهالل األحمر األردني لسنة 

انون وتسري هذه                 -1/ ب ذا الق ام ه ًا ألحك  تتمتع الشارة وتسميتها بالحماية وفق
 .الحماية في حالتي السلم والحرب

                                                 
ر) 1( ارة،    . ينظ تخدام الش وء اس ى س ة عل ائج المترتب ر، النت ليب األحم ة للص ة الدولي ي اللجن عف . الموق

www.icrc.org . 2008/ ابريل/ نيسان/ 15بتاريخ 
ة             عبد اهللا العلني، القانون الدولي اإلنسا     . د. ينظر) 2( ة اإلنساني، عدد خاص، اللجن ني في بالد سبأ، مجل

 .18، ص )ب ت(الدولية للصليب األحمر، 
اني    9في  ،  14539ينظر، جريدة الدستور، قانون حماية الهالل األحمر األردني، العدد رقم           ) 3( انون الث /  آ

 .1، ص2008يناير، 



  ك ك ك ك ك ك 

انون شارة الهالل األحمر أو الصليب     ) بالشارة( يقصد  -2 ذا الق ام ه ًا إلحك وفق
ارة أ  ر وأي ش ة    خاألحم ة دولي ب أي اتفاقي ا بموج تم اعتماده ون رى ي تك
 .المملكة طرفًا فيها

ـ ب   -ج ر، يعاق انون آخ ي أي ق ا ف نص عليه د ورد ال ة أش اة أي عقوب ع مراع  م
بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على ثالث سنوات أو بغرامة ال               

ى ألف   د عل ار وال تزي ة دين ل عن مائ ن دينتق ل م وبتين آ ي العق ار أو بكلت
 :يرتكب أيًا من األفعال اآلتية

ل                  -1 ة أو تسمية تمث  استخدم عمدًا أو بدون حق الشارة أو تسميتها أو أي عالم
 .تقليدًا أو تثير اللبس مهما آان الغرض من ذلك االستخدام

ات أو      -2 قات أو اإلعالن الت أو الملص اوين المح ى عن ارة عل دًا الش ع عم  وض
لع أو     ة أو الس ه التجاري ة بمعامالت ة أو األوراق الخاص رات الدعاي نش

 .لمغلفات أو باع أو روج سلعًا ثم تمييزها بتلك الشارةا



  ل ل ل ل ل ل 

 

 
)1(الشكل رقم 



  م م م م م م 

 المبحث الرابع
 نطاق تطبيق القانون الدولي اإلنساني في الشريعة اإلسالمية

 

ي      اء، وه رية جمع ب البش ة تخاط ريعة عالمي المية ش ريعة اإلس دةالش  عقي
ذه الشر     اة ب           يوشريعة، وه ع نشاطات الحي ة تتضمن جمي اء       عة آامل ة ابن ه معامل ا في م

ة مصادر أساس   اك ثالث وم أن هن ن المعل لم والحرب، وم ي الس ة يالشعوب األخرى ف
ذه المصادر              : للشريعة اإلسالمية وهي     اد، وه ة واالجته ريم والسنة النبوي رآن الك الق

ا يسمى       ) شريعة الحرب في اإلسالم    (الثالثة هي مصادر      وين م التي ساهمت في تك
 ).لي اإلنسانيبالقانون الدو(اليوم 

زاء     ب ج ا يرت الل بأحكامه أن، أن اإلخ ذا الش ي ه المية ف ريعة اإلس ز الش وتتمي
اء الحرب                 ة حقوق اإلنسان أثن ذا أدعى لحماي دنيوي، وه أخرويًا فضًال عن الجزاء ال
ة      منة لحماي ريعة المتض د الش ًا أن قواع اتلين، علم ر مق اتلين أو غي انوا مق واء أآ س

ى    ز عل روب ترتك حايا الح لوك  ض ياج للس الق س انية، واألخ يم اإلنس الق والق األخ
وخ       . اإلنساني في معاملة ضحايا الحروب     زم اإلسالم اتباعه يت ريم في       ىفيل  الخلق الك

ال بسبب المرض                    معاملة أعدائهم إذا ما وقعوا في األسر وأصبحوا عاجزين عن القت
ل من    ، حيث يحرم االجهاز على الجريح أو تعذيبه، آما ينهي اإلرحأو الج  سالم عن قت

رهم           ة           مال يقاتل من النساء واألطفال والشيوخ وغي ال العدائي من ال يشترك في األعم
 .ضد المسلمين

ذ فجر اإلسالم،                     ة من ة والرعاي ـزاعات المسلحة الحماي هذا ولقد لقي ضحايا الن
ول   ى الرس د أول روب بغض   ρفق ة لضحايا الح ة والرعاي دين الحماي اؤه الراش  وخلف

واردة       .. ينهم أو جنسهم أو عرقهم     النظر عن د   ك القواعد ال وإذا حدث انحراف عن تل
ذي سلكه صحاب               ρ الرسول  ةفي القرآن والسنة في هذا الشأن، أو عن ذلك السلوك ال

ى من                    ا يؤخذ عل إزاء ضحايا الحروب، فأن هذا االنحراف ال يؤخذ على اإلسالم، وإنم
ـزاعات المسلحة       م بشكل      ينتهكون حقوق وحريات ضحايا الن ا اإلسالم له التي يقرره

ذا الشأن، ولغرض تسليط  دولي اإلنساني الوضعي في ه انون ال رره الق ا يق وق م يف
تم                الضوء على نطاق تطبيق القانون الدولي اإلنساني في الشريعة اإلسالمية سوف ي

 :بحثه في المطالب اآلتية
 .مفهوم النـزاع المسلح في الشريعة اإلسالمية: المطلب األول

انيا ب الث ريعة   : لمطل ي الش ة ف لحة الدولي ـزاعات المس ي الن دنيين ف ة الم حماي
 .اإلسالمية

ث  ب الثال ي       : المطل ة ف لحة الدولي ـزاعات المس ي الن ة ف ان المدني ة األعي حماي
 .الشريعة اإلسالمية

 المطلب األول
 مفهوم النـزاع المسلح في الشريعة اإلسالمية
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واحترام اإلنسان سواء في وقت السلم أو في        آان اإلسالم سباقًا في مجال حماية       
ام،       ة ع ف وأربعمائ ن أل د ع ا يزي ذ م رب، من ت الح نوق ريعة  إذ م داف الش م أه  أه

وفير أ  أنه وت ع ش ان ورف ر اإلنس ه  ساإلسالمية تحري ة والشرف ل زة والكرام باب الع
ه وتف  ن تكريم ذي أعل ه ال الى ل بحانه وتع ريم اهللا س دادًا لتك ع ضامت ى جمي يله عل

رِّ             (: خلوقات ويظهر ذلك جليًا في قوله تعالى      الم ي اْلَب اُهْم ِف ي آَدَم َوَحَمْلَن ا َبِن ْد َآرَّْمَن َوَلَق
 .)386()َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َآِثيٍر مِّمَّْن َخَلْقَنا َتْفِضيًال

ي القانون الدولي اإلنساني في     آما يسمى اليوم ف   ) النـزاع المسلح (ورد مصطلح   
 .القتال، والحرب، والجهاد: القرآن الكريم بثالثة ألفاظ مترادفة هي

 :في مواضع آثيرة من القرآن الكريم من ذلك قوله تعالى) القتال(ورد لفظ 

َو َخيْ      ( ْيًئا َوُه وْا َش ْم َوَعَسى   ُآِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُآْرٌه لَُّكْم َوَعَسى َأن َتْكَرُه ٌر لَُّك
وَن ُتْم َال َتْعَلُم ُم َوَأن ُه َيْعَل ْم َوالّل رٌّ لَُّك َو َش ْيًئا َوُه وْا َش الىآو. )387()َأن ُتِحبُّ ه تع : ذلك قول

 .)388()َوَقاِتُلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َسِميٌع َعِليٌم(
 :ه تعالىفي مواضع عدة أيضًا منها قول) الحرب(ووردت آملة 

َواِلُكْم َال                   ( ْم ُرُؤوُس َأْم ُتْم َفَلُك وِلِه َوِإن ُتْب ِه َوَرُس َفِإن لَّْم َتْفَعُلوْا َفْأَذُنوْا ِبَحْرٍب مَِّن الّل
 .)389()َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُموَن

الى   ه تع ذلك قول ْم       (: وآ ْن َخْلَفُه م مَّ رِّْد ِبِه ْرِب َفَش ي اْلَح نَُّهْم ِف ا َتْثَقَف ْم َفِإمَّ َلَعلَُّه
 .)390()َيذَّآَُّروَن

 :ية منها قوله تعالىآآذلك في أآثر من ) الجهاد(وقد وردت آلمة 

 .)391()َفَلا ُتِطِع اْلَكاِفِريَن َوَجاِهْدُهم ِبِه ِجَهاًدا َآِبيًرا(
زاع المسلح       وآما هو واضح نجد أن هذه األلفاظ         ا     تشترك في معنى الن  حيث أنه

الد المشرآين            تشترك لغويًا في ذات المعنى       رد حروب، ودار الحرب ب فكلمة حرب مف
 .الذين ال صلح بيننا وبينهم

ة   ) المقاتلة(القتل معروف وبابه نصر، و    : فيها  وآلمة القتل ورد     القتال، والمقاتل
 .بكسر التاء القوم الذين يصلحون للقتال

الغ، جاهد في سبيل اهللا                  ،ورد في الجهاد   ه وب   يقال جهد الرجل في آذا أي جد في
اد               . مجاهدة م، ولفظ الجه ة األم والجهاد آلمة إسالمية تستعمل بمعنى الحرب عن بقي

 .قد يراد منه جهاد النفس ولكن المعنى الشائع للكلمة عند الفقهاء هو معنى الحرب
                                                 

 ).70(سورة اإلسراء، اآلية ) 1(
 ).216(سورة البقرة، اآلية ) 2(
 ).244(سورة البقرة، اآلية ) 3(
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  ه ه ه ه ه ه 

يهم     إ دى عل ن اعت ون م ون األول ل المؤمن ر وقات ر وأنتش د أن ظه الم بع ن اإلس
راء        وك واألم ة ومساواة             واستخلصوا الشعوب من المل ادى من حري ا ن  المستبدين بم

رد                       رم الف ه يحت دين نظرة عداوة ألن ذا ال ى ه وآفالة اجتماعية، أخذ هؤالء ينظرون إل
ة                ادئ ال تتفق مع الملكي ك مب رر المساواة، وتل ات ويق ويمرر الشعوب ويحمي الحري

ا   ك األزم ي تل ائدة ف ت س ي آان ة الت د،   نالمطلق وس واح ن ق ًا ع وك جميع زع المل  فن
د أن       . )392(وأخذوا يقاتلون المسلمين اينما آانوا وحيثما وجدوا       ان الب وبكل الوسائل فك

ا             ( :قاتلهم المسلون بما قرره القرآن الكريم     ي ِل َم ِه ِبِمْث ُدوْا َعَلْي ْيُكْم َفاْعَت َدى َعَل َفَمِن اْعَت
 في اإلسالم    وأن ذلك ال يخالف األصل المقرر الثابت وهو أن القتال          )393()اْعَتَدى َعَلْيُكمْ 

 .محرم حتى يقوم سببه وهو االعتداء
المتتبع لنصوص القرآن الكريم وأحكام السنة النبوية في الحرب يرى أن الباعث        
ل                على القتال ليس هو فرض اإلسالم دينًا على المخالفين، وال فرض نظام اجتماعي، ب

ك و وحروبه هو دفع االعتداء ρآان الباعث على قتال النبي محمد        الى  في ذل ه تع  : قول
 .)394()َوَقاِتُلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َوَال َتْعَتُدوْا ِإنَّ الّلَه َال ُيِحبِّ اْلُمْعَتِديَن(

ة دارت    وهي  نموذجًا لرد االعتداء    أ. )395(ولو أخذنا معرآة بدر الكبرى     أول معرآ
ة        ρ محمد   بين المسلمين وقريش في السنة الثانية لهجرة الرسول        ى المدين ة إل  من مك

الد األرض     ي أحب ب ة وه وا مك ة، وترآ ى المدين لمون إل اجر المس ث ه ورة، حي المن
م   . أفئدتهم ومهوى   υإليهم، وفيها الكعبة متعبد العرب منذ عهد إبراهيم          وخلفوا ورائه

دع آريه                  إال  ةآل شيء بعد أن اعلنت قريش الحرب عليهم طوال ثالثة عشر عامًا لم ت
وآان طبيعيًا أن يتوقع المسلمون أن جيوش     . متها به قها بهم وال خسيسة إال الص     أنزلت

يهم الحرب    ينالشرك من قريش البد الحقة بهم في مهاجرهم بالمد  ة، بعد أن اعلنت عل
ه    ذوا ل ر ويتخ لمون لألم اط المس ك أن يحت ان مقتضى ذل ارهم، وآ ن دي رجتهم م وأخ

 ،ن استتب لهم األمر فيها، وعاهدوا اليهود      فبعد أ . هم قريش بحرب  ئأهبته حتى ال تفاج   
ة، ليستمعوا       ρأخذ الرسول    ا     أ يبعث بالسرايا في ظاهر المدين ريش من قوافله ار ق خب

ًا، حتى                   ًا واياب التي الزالت تولي رحالت التجارة صيفًا وشتاءًا من مكة إلى الشام ذهاب
 .إذا ما علموا بمقدم قريش للحرب استعدوا لها

ريش ة ρ للرسول وأستمر عداء ق ى المدين وا بوصوله إل ا علم  وأصحابه، ولم
ن   تمكن م ن ي ة لم وائز القيم وا الج المًا، أعلن ل  إحس وه ب م يترآ ًا، ل ًا أو ميت ضاره حي

د عامين                    در بع ى أن وقعت غزة ب حاربوه وجرت بينهم بعض المناوشات العسكرية إل
د قريش ألف رجل     ة، وآان عد  ينمن هجرته في منتصف الطريق تقريبًا بين مكة والمد        

                                                 
ى للشؤون . د. ينظر) 1( ام، المجلس األعل دولي الع انون ال ي منصور، الشريعة اإلسالمية والق ي عل عل
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 رجًال فقط، وانتهت بهزيمة قريش، ومقتل سبعين رجًال) 314(تقريبًا وعدد المسلمين 
 .)396(واستشهد من المسلمين أربعة عشر مسلمًا. منهم وأسر سبعين آخرين

د            علمًا أن السرية التي أرسلت لم تظفر بالقافلة، وآان يمكن أن ينتهي األمر عن
اد  ًا ن ن قريش ك ولك النفتذل ة    ب ي المدين ة بقضها وقضيضها تبغ ن مك ير وخرجت م

ل خرج   ا، فه اجروا إليه ي ه م الت ر داره ي عق يهم ف لمين والقضاء عل ة المس لمحارب
در                 المسلمون إلى مكة ليهاجموا قريشًا؟ آال فلم يكن موقف المسلمين إذن في غزوة ب

ةً     إال موقف المدافع عن نفسه وآانت ال       ة، ومع     ال هج  حرب من جانبهم حربًا دفاعي ومي
ة نزلت من  ذلك في أول أي م ب د أن أذن اهللا له ال إال بع م يخرج المسلمون للقت ك فل ذل

 .)397()ُأِذَن ِللَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن ِبَأنَُّهْم ُظِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر(: آيات القتال
ذ                دروا    وهناك أية أخرى في سورة النساء سجلت استغاثة المسلمين ال م يق ين ل
خراجهم من  إعلى الهجرة من مكة حيث بلغ بهم األذى والعدوان أن آانوا يسألون اهللا          

وجاءت هذه االستغاثة في قوله تعالى تسجيًال العتداء قريش         . هذه القرية الظالم أهلها   
الى                    ه تع ه قول داء بمثل ا  (: وتأييدًا لما نزلت به آية األذن بالقتال من أباحة رد االعت َوَم

ِذيَن       َل َداِن الَّ اء َواْلِوْل اِل َوالنَِّس َن الرَِّج َعِفيَن ِم ِه َواْلُمْسَتْض ِبيِل الّل ي َس اِتُلوَن ِف ْم َال ُتَق ُك
ا                       ل لََّن ا َواْجَع ُدنَك َوِلي ن لَّ ا ِم ل لََّن َيُقوُلوَن َربََّنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّاِلِم َأْهُلَها َواْجَع

 .)398()نَك َنِصيًراِمن لَُّد
ة  إ(ال وهي  أومسألة أخرى آانت الحروب اإلسالمية تقاتل من أجلها       اد الفتن ) خم

وَن    (: وتحقيق المصالح الدينية الشرعية وفي ذلك يقول اهللا تعالى         ى َال َتُك َوَقاِتُلوُهْم َحتَّ
 .)399()َعَلى الظَّاِلِميَنِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن ِلّلِه َفِإِن انَتَهوْا َفَال ُعْدَواَن ِإالَّ 

ى اره عل د إلجب ة أح أذن اهللا للمسلمين بمحارب م ي ا ل ى هن أذن وإل م ي ان ول  اإليم
دعوى      بحرب أحد من ا    ة ال داء واألذى ومحارب لجزيرة العربية سوى قريش لبدئها بالع

 .)400(بكل الوسائل ومنها الحصار فالحرب
وة الح          إو ا بالحكمة وق جة وباألسوة الحسنة،      ن الدعوة اإلسالمية سلكت طريقه

ولم تقم على الحديد والنار، فاآليات القرآنية صريحة في ذلك وقد مر ذآرها، وأحاديث             
ريم وهو         غن فيما سلف ال   ا وأعماله تقطع آلها بذلك وآ     ρالرسول   رآن الك ناء ولكن الق

ؤمنين         آتاب اهللا ودستور هذا الدين أبى إال النص على السلم وهو أصل العالقة بين الم
َواِت                  (: يرهم، فقال تعالى  وغ وْا ُخُط ًة َوَال َتتَِّبُع ْلِم َآآفَّ ي السِّ وْا ِف وْا اْدُخُل َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُن

ينٌ         ُدوٌّ مُِّب ْم َع ُه َلُك ى المسلمين              . )401()الشَّْيَطاِن ِإنَّ دخول في السلم واجب عل األمر بال ف
نه يكون قد عصى   إالسلم العالمي ف  جميعًا وبغيره ال يتحقق إيمانهم باهللا ومن أخل بهذا          

 .اهللا وأتبع خطوات الشيطان
                                                 

ر أ ) 1( دولي  . د. ينظ انون ال ي الق ة ف د، مقدم ريم الزي د الك د عب اني زي الم، االنس ي اإلس  )ب د( ف
 .60، ص 2004الكويت
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اً   ريم أيض رآن الك ول الق ى     (: ويق ْل َعَل ا َوَتَوآَّ اْجَنْح َلَه ْلِم َف وْا ِللسَّ َوِإن َجَنُح
اه ففي                . )402()الّلِه ه وحاربن داء بمثل ا االعت والمعنى أنه لو بدأنا غيرنا باالعتداء فرددن

 .م نجنح معه يجنح العدو إلى السلأي وقت
وَن          (: وفي القرآن الكريم أيضاً    َوَال َتُقوُلوْا ِلَمْن َأْلَقى ِإَلْيُكُم السََّالَم َلْسَت ُمْؤِمًنا َتْبَتُغ

وْا                   { َعَرَض اْلَحَياِة الدُّْنَيا   وْا َوَال َتُقوُل ِه َفَتَبيَُّن ِبيِل الّل ي َس َرْبُتْم ِف وْا ِإَذا َض َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُن
ْن اِنُم         ِلَم ِه َمَغ َد الّل دُّْنَيا َفِعن اِة ال َرَض اْلَحَي وَن َع ا َتْبَتُغ َت ُمْؤِمًن َالَم َلْس ْيُكُم السَّ ى ِإَل  َأْلَق
فمن سالمنا ولو آان غير مؤمن بديننا سالمناه، فال نحاربه ابتغاء المغانم       . )403()َآِثيَرٌة

 .وعرض الحياة الدنيا

في واالن    روب التش ريم ح رآن الك رم الق ال  وح ة فق اءات  األدبي ام لإلس َوَال (: تق
رِّ     ى اْلب اَوُنوْا َعَل ُدوْا َوَتَع َراِم َأن َتْعَت ِجِد اْلَح ِن اْلَمْس دُّوُآْم َع ْوٍم َأن َص َنآُن َق ِرَمنَُّكْم َش َيْج

هَ           وْا الّل ْدَواِن َواتَُّق ر اإلسال     . )404()َوالتَّْقَوى َوَال َتَعاَوُنوْا َعَلى اِإلْثِم َواْلُع ا أنك م حروب   آم
آِخَرُة      (: التخريب والتدمير وحروب الفتح والتوسع واالستعالء فقال تعالى        دَّاُر اْل َك ال ِتْل

آما استنكر . )405()َنْجَعُلَها ِللَِّذيَن َلا ُيِريُدوَن ُعُلوا ِفي اْلَأْرِض َوَلا َفَساًدا َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَن
م في مجال الضخامة         ين األم افس ب رآن    حروب التن َوَال (: والفخامة حيث ورد في الق

وَن               َنُكْم َأن َتُك ًال َبْي اَنُكْم َدَخ ُذوَن َأْيَم ا َتتَِّخ وٍَّة َأنَكاًث ِد ُق ن َبْع ا ِم َتُكوُنوْا َآالَِّتي َنَقَضْت َغْزَلَه
 .أي أعلى مكانة وأآثر جمعُا وأوسع جاهًا. )406()ُأمٌَّة ِهَي َأْرَبى ِمْن ُأمٍَّة

 الدولي اإلنساني آثيرًا باألخذ بالضوابط الموجودة في الشريعة          لقد تأخر القانون  
اإلسالمية، حيث أنه بدأ من القرن الماضي األخذ بهذه الضوابط بعد أن ذاقت البشرية                 
ى            رة عل الد آثي ل وب مرارة حروب قتل فيها الماليين من الناس وتهدمت بيوت ومدن ب

ر      م يت ارة، ول ة والحض دعوى المدني حابها ب الم ك رؤوس اص ة إال  الع ي نقيص الغرب
د  ا بع ام  إوأرتكبه ة ع دات جنيف األربع ي معاه رار ضوابط للحرب خاصة ف  1949ق

ام ضعف وف           1977والبروتوآولين اإلضافيين لهما عام      ى ورق، أم رًا عل ل ش  ظلت حب
ات         ذه االتفاقي ة وأن ه ا خاص زم به م تلت دول ول ا ال م تطبقه ي ل ات والت ذه االتفاقي ه

ا إال  رضائية أي تخضع  زم به ال يلت ا ف ى إرادة األطراف فيه ا إل زام به ن حيث االلت م
اب السلطة التي                  ا، لغي الموقعون عليها، حتى هؤالء ال يوجد ما يجبرهم على احترامه

واردة             أتسهر على تطبيق قواعد و     ا أن الضوابط ال دولي اإلنساني، آم انون ال حكام الق
م تصل ال في          في هذه االتفاقيات وغيرها من قواعد وأحكام ال        قانون الدولي اإلنساني ل

ر من                  ذ أآث ه الشريعة اإلسالمية من ذي وصلت إلي ى المستوى ال ا إل درجتها وال رقيه
ا                        زم به ان، فضًال عن أن قواعد اإلسالم يلت ًا من الزم ل   أربعة عشر قرن المسلمين  آ

ن الو                   د ب د جيوشه خال د  خلفاء وقادة وجنود، فقد  عزل الخليفة عمر بن الخطاب قائ لي
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ه رهق      إ(على الرغم من آثرة االنتصارات العظيمة التي حققها وقال           ) ن سيف خالد في
 .)407(أي أن سبب عزله آثرة القتل، بالرغم من آثرة االنتصارات

ى بعض         ضعآما أخذ القانون الدولي الو  زمن حتى يصل إل ة من ال ة طويل ي حقب
رون، ف           دولي ال         المبادئ السامية التي وصل إليها اإلسالم منذ عدة ق انون ال ان الق د آ ق

ـزاعات المسلحة،                      ة الن ى آاف رن العشرين عل ا في الق يطبق الضوابط التي وصل إليه
دولي                         انون ال ى يطبق الق ة الحرب التي آانت تشترط شروطه حت فقد أنتقل من نظري

ي وجوب إعال   ذه الشروط ف ل ه روب، وتتمث ذه الح ى ه دول نعل ل ال ن قب  الحرب م
م أن تكون ه        دولي، وأن يشنها                 رسميًا، ث انون ال ا الق ين دول يعترف به ذه الحروب ب

أمير البالد، والحرب التي تفقد شرط من هذه الشروط تخرج من نطاق القانون الدولي              
ا           ـزاع      . وال تخضع إلحكامه وقواعده، مما جعلها أآثر شراسة من غيره ة الن ى نظري إل

رط فيه ما سبق من شروط،         المسلح والتي أخذت في االعتبار قيام نزاع مسلح ال يشت         
د            ر العدي بل يكفي قيام هذا النـزاع المسلح بين دولتين أو حتى داخل الدولة الواحدة عب
دمار والخراب                      ى والجرحى فضًال عن ال ين القتل من القرون التي آلفت البشرية مالي

فقد آانت القواعد البسيطة المطبقة في الحروب ال تحترم لذا أعطى            . )408(الذي أصابها 
م                للقانون الدولي   ا ى الخصم ول ة الوسائل التي تنهى عل دول الحق في استعمال آاف ل

ًا في                     ل شيء مباح يضع إال القليل القادر من الضوابط التي لم تحترم من الدول فكان آ
م ي  رب، ول م       حالح اق األم ي ميث رب إال ف راحة الح ر ص دولي المعاص انون ال رم الق

د       (ت على أن    التي نص ) 4/ 2(المتحدة في نص المادة      يمتنع أعضاء الهيئة عن التهدي
ة          ة دول باستخدام القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألي

 ).على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم المتحدة
دولي المعاصر إال               والحرب الدفاعية التي اقرها اإلسالم، لم يصل إليها القانون ال

 :والتي نصت على أنه) 51(م المتحدة في المادة من خالل ميثاق األم
رادي أو    ( دول، ف ي لل نقص الحق الطبيع ا يضعف أو ي اق م ذا الميث ي ه يس ف ل

اء      د أعض ى أح لحة عل وة مس دت ق هم إذا أعت ن أنفس دفاع ع ي ال ات، ف م (جماع األم
دولي           ) المتحدة ، وذلك إلى أن يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن ال

ى المجلس                      غ إل نفس تبل دفاع عن ال والتدابير التي اتخذها األعضاء استعماًال لحق ال
ا للمجلس بمق ال، فيم أي ح دابير ب ك الت ؤثر تل ورًا، وال ت ضى سلطته ومسؤولياته تف

رى ضرورة     ا ي ت م ي أي وق ذ ف ن الحق أن يتخ اق م ذا الميث ام ه ن أحك تمدة م المس
 ).ن الدولي أو إعادته إلى نصابهالتخاذه من األعمال لحفظ السلم واألم

ة    رب الجماعي ا الح اعي  (أم رعي الجم دفاع الش ا    ) ال م يعرفه ي ل دي والت د المعت ض
واده                       إالقانون الدولي    ا م ا في ثناي م المتحدة والتي نص عليه اق األم ال من خالل ميث

والفصل السابع من الميثاق، فقد عرفت الشريعة اإلسالمية الدفاع         ) 51(خاصة المادة   
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ارات             ا ان آلفت البشرية ملي ًا من الزم لشرعي الجماعي منذ أآثر من أربعة عشر قرن
   في اآلية فقد أثار القرانالقتلى والجرحى فضًال عن الخراب والدمار

ى                (: الكريمة َداُهَما َعَل ْت ِإْح ِإن َبَغ ا َف َوِإن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَم
هِ            ِر اللَّ ى َأْم ال صادر في هذه          . )409()اْلُأْخَرى َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَل أمر القت ف

اتلوا (اآلية بصيغة الجمع في لفظ       ة وهو شرط       ) فق داء موجه للمؤمنين آاف أي أن الن
 . آفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل وليس فرض عين

لعلمي والتقدم التشريعي للشريعة اإلسالمية من          مما سبق يتبين مدى االعجاز ا     
ياغة،   ث الص انون وحي ة الق أن بلغ ول ب تطيع الق المية  نس ريعة اإلس ز الش ن  تتمي  ع

ل من الشكل           فالقواعد  ) المضمون (والموضوع   ) اإلجراءات (التشريع الوضعي في آ
ءات، القانونية الواردة في القانون الدولي المعاصر قاصر من حيث المضمون واإلجرا          

اء   ة أو سنة الخلف نة النبوي ريم أو الس رآن الك ي الق واردة ف د التشريعية ال ا القواع أم
ول الراشدين المهديين من بعده وآذلك       دهور               أق ى مر ال ى األمر من المسلمين عل  أول

ور،  ر العص رة وآ ر قاص ي    فهي غي رب ف اءات الغ دحض إدع ا ي ن  أ مم الم دي ن اإلس
 .اإلرهاب
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 المطلب الثاني
 لمدنيين في النـزاعات المسلحة الدولية في الشريعة اإلسالميةحماية ا

اً     ظهر اإلسالم في الجزيرة    د     العربية قبل أربعة عشر قرن ان الرسول محم  ρ، وآ
الى       ه تع ي قول اء ف ا ج ًا، آم انًا رحيم ًا وإنس دًا عظيم ْلَناَك  ( :قائ ا َأْرَس ًة  َوَم ا َرْحَم ِإلَّ

اَلِميَن ي )410()لِّْلَع د س م قواع ث نظ ير   حي ى س رد عل ي ت واهي الت ود والن ال والقي ر القت
ر من   االقتال تطبيقًا لمبادئ القرآن الكريم التي أوجبت على المسلمين بأن ال يقاتلو    غي

 .)411(قاتلهم

ة                 ρوتأتي وصية الرسول     ى التفرق دة عل ال االعداء مؤآ ثهم لقت ده وهو يبع  لجن
انطلقوا باسم اهللا   : ( قال ρهللا  أن رسول ا  τبين المقاتلين والمدنيين، فعن أنس بن مالك        

رأة وال    ًال صغيرًا، وال أم ًا، وال طف يخًا فاني وا ش ة رسول اهللا وال تقتل ى مل اهللا وعل وب
 .)412()ن اهللا يجب المحسنينإتغلوا، وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا 

ول          ايا الرس ريم ووص رآن الك ي الق اء ف ا ج دون م اء الراش ابع الخلف د ت  ρوق
 .جًا أخالقيًا في اثناء القتال مع العدوواعتبروها منها

دولي اإلنسان           انون ال ان الق ا آ ى األخالق             يومن هن ُا عل ًا قائم  في اإلسالم قانون
والفضيلة وعلى اإلنسانية، وآما لم يبح اإلسالم الحرب إال لسبب الدفاع عن النفس أو              

تن، ف اد الف ة األسرإإلخم ال ومعامل ام الخاصة بالقت ة اإلحك ه وضع آاف ى والجرحى ن
اتلين       ر المق دنيين (ومعاملة غي اليم اإلسالم              )الم ذا االستيعاب العميق لتع ، وفي ظل ه

دنيين والتي من شأنها أن               ة السكان الم رة خاصة بمعامل اإلنسانية عرفت قواعد آثي
ا   نويمك. توفر الحماية لهم وتخفف من ويالت الحرب وآالمها        تلخيص تلك القواعد بم

 :يأتي
 

 :وزـوز قتله ومن ال يجـمن يج: أوًال
ى                      ل هذه القاعدة توجب عل فال يقتل أحد ال يشترك في القتال فعًال، وإذا آانت مث

ل ف           ل من ال يقات ك أن              إالمسلم تجنب قت ة، ذل ا اإلنسانية العميق ذه القاعدة دالالته ن له
دفاع عن              ة استثنائية هو ال ابقًا ال تجوز إال في حال الحرب في اإلسالم آما ذآرناها س
دها وال تقصد الحضارات                   ى الجماعات اإلنسانية فتبي النفس والعقيدة، فهي ال تتجه إل
ًا                التي جهد اإلنسان نفسه عصورًا طويلة في أقامتها فتهدم  وجودها، ألنها ليست حرب
انتقاميًا ضد اإلنسانية وإنما هي حرب مع قوى الشر والضاللة التي تدافع عن الباطل،              
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ا    ه إال         لهذا جعل اإلسالم األس ل في ال وأن ال يقت ه أن يكون في ساحة القت س في حروب
 .)413(من قاتل فيه

دنيين وهم                     ل الم النهي عن قت لذلك جاء تصريح هذه القاعدة واضحًا وحاسمًا ب
ون يستثنون     ئف ليس في طاقتها االشتراك في الح    طوا م اشخاص محمي رب، ولهذا فه

ل        من األعمال الحربية فال يحل قتلهم وال مهاجمتهم و         أي وجه آخر،ب م ب ال التعرض له
 :هؤالء همويجب رعايتهم وتقديم العون لهم ومعاملتهم معاملة إنسانية على الدوام، 

 :اءـالنس -أ

الى          ءقتل النسا  ت ينبغي أن    ال ه تع ِبيِل ال      (:  من أهل الحرب لقول ي َس اِتُلوْا ِف ِه  َوَق ّل
ل  ρتلين، وحين استعظم رسول اهللا سن من المقالألن النساء . )414()الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكمْ   قت

ل     : (أشار إلى هذا بقوله   والنساء   ل   دًاأدرك خال  . )415 ()هاه، ما آانت هذه تقات ه  وق ، ال ل
 .)∗(تقتلن ذرية وال عسيفا

ه، جل وعال،                 إوألن الكفر، و   ين رب د وب ن آانت من أعظم الجنايات فهو بين العب
دنيا فهو مشروع              وجزاء مثل هذه الجناية يؤخر إلى دار الجزاء، فأ         ا عجل في ال ا م م

 . تعود إلى العباد، وذلك لدفع فتنة القتال، وينعدم ذلك في حق من ال يقاتل آلننفعه

أ          إ نهى أن يقتل المرأة ف      ρن الرسول محمدًا    إ اتلين فال ب رأة المق  سن أعانت الم
ال           . )416(بقتلها رة، ق ّر رسول   : وهكذا نقل عن الحسن وعن عبد الرحمن بن أبي عم م
ال رجل           ρ  اهللا ا، فق ال من قتله ا، وق أنكر قتله ة ف رأة مقتول ا رسول اهللا    :  على ام ا ي أن

 .)417( فدفنتρأردفتها خلفي فأرادت قتلي فقتلتها، فأمر بها الرسول 

ال       أن رسول اهللا        : وعن سعيد بين المسيب ق ا أطم ه زينب         ρلم ر أهدت إلي  بخيب
ال    وأخذ    ρفأآل منها رسول اهللا      .صليةمبنت الحارث شاه     ذراع وق ذراع     : ال إن هذه ال

ال           رلتخب ا زينب وق م دع ا صنعت؟ فقالت نلت من               :  أنها مسمومة ث ى م ك عل ا حمل م
ًا استرحنا    إن آانت نبيًا فستخبره الشاة بما صنعت، و    إ لتقومي ما نلت، فق    ان ملك ن آ

ا رسول اهللا    ρمنه، فمات بشر بن البراء مما أآل مع رسول اهللا            ا عنه ، صدق  ρ وعف
 .)418( الرؤوف الرحيم والرحمة للعالمينمن سماك

                                                 
يل   ) 1( ن التفاص د م ام  لمزي ع اإلم ري     راج ر الطب ن جري د ب ر محم و جعف ام   –أب ة وأحك اد والجزي الجه

رحمن عزام، الرسالة        . وينظر د  . 58، ص 1933دن،  يوسف شخت، لن    . المحاربين، تحقيق د   د ال عب
د  . وينظر د  .  وما يليها  38، ص   1946الخالدة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة         محم

ان، األردن،   م محمد غزوى، جريمة إبادة الجنس ا    يسل ق، عم . 69، ص 1980لبشري، مطبعة التوفي
ر اهرة،   . وينظ لفية، الق ة الس ي اإلسالم، المطبع ال ف ة والقت دعوة المحمدي لتوت، ال د ش الشيخ محم
 . وما يليها24، ص 1933

 ).190( سورة البقرة، اآلية )2(
 .)3015(رواه البخاري، رقم الحديث ) 3(
 ).العامل(األجير :  العسيف)∗(
 .1417حسن الشيباني، مصدر سابق، ص البن محمد  ينظر اإلمام )4(
 .1417المصدر نفسه، ص ) 5(
 .1412مصدر سابق ، ص ,ينظر اإلمام محمد بن الحسن الشيباني )1(



  ج ج ج ج ج ج ج 

ال ) آرم اهللا وجهه  (وفي وصية سيدنا علي      ة ب       : (ق إذا آانت الهزيم ال  إف ذن اهللا ف
أذى،                      ى جريح وال تهيجوا النساء ب زوا عل ورًا، وال تجه تقتلوا مدبرًا، وال تصيبوا مع

ول،    إفن شتمن أعراضكم، وسببن أمراءآم،    وإ إن نهن ضعيفات القوى واألنفس والعق
ن آان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية إآنا لنؤمر بالكف عنهن، وإنهن لمشرآات، و
 .)419 ()بالقهر والهراوة، فيعبر بها وعقبة من بعده

 :بيانـالص -ب

يم          ه الحك دُّْنَيا         (: يقول اهللا سبحانه وتعالى في آتاب اِة ال ُة اْلَحَي وَن ِزيَن اُل َواْلَبُن  )اْلَم
د الرسول                تمشيًا مع المعن  . )420( د أآ اة فق ة الحي ى القرآني الكريم الذي عد األطفال زين
ρ األذى   أن في وصاياهم إلى المجاهدين في سبيل اهللا   و والخلفاء الراشد ال يتعرضوا ب

ًال،                ρلألطفال، وآان الرسول     وا صبيًا أو طف ده قتل م أن جن  يغضب أشد الغضب إذا عل
ما بال أقوام جاوز بهم القتل حتى        (:وقد بلغه قتل بعض األطفال فوقف يصيح في جنده        

 .)421()لوا الذريةتقتقتلوا الذرية، أال ال تقتلوا الذرية، أال ال تقتلوا الذرية، أال ال 
ا يحدث من                    ذلك أن االعتداء ال يتصور وقوعه من الصبيان وليس لهم دور فيم

ائهم         حآوارث ال  ة أب ًا  وحرب اإلسالم ليست       . )422(رب، لذا ينبغي أن ال يتصلوا تبع حرب
 .)423(مسوغًا لها) األبرياء(لإلبادة واإلفناء، حتى يكون قتل هؤالء 

ار الصبيان من                  ًا في اعتب السكان  (ومثل هذه الوقائع تكون تحديدًا قاطعًا ونهائي
ين ه الرسول ) اآلمن ذي أبلغ النهي ال ي ρف ًا ف د ا إلسالم، أصبح قانون  ألصحابه ولجن

 ومكمل   فسر م ρ الحرب، ألن حديث الرسول      الشرع اإلسالمي له فاعليته الحاسمة في     
 .)424(لحكم سكت عنه القرآن الكريم الذي هو المصدر األول للتشريع

ة تشريعاته فهو                 ة اإلسالم ولطبيع وبذات المستوى يتأآد اإلطار اإلنساني لطبيع
ًال،                    وًال وعم ة ق ينظر إلى الصبيان الذين هم دون سن التكليف نظرة حضارية وأخالقي

تلهم،    ρرسول وآما أآد ال   ذائهم أو ق  على ضرورة حماية أرواح األطفال، ونهى عن إي
ة         إف وى الرحم ل س ل أي تأوي ريحًا ال يقب حًا وص رًا واض رًا مباش ان أم ديده آ ن تش

 .)425 ()وال تقتلوا وليدًا(...ف ذلك آله في الحديث الشريف والعدل، يتوق

                                                 
أبو محمد بن أبي زيد القيرواني، آتاب الجامع في السنن واآلداب والمغازي والتاريخ، مؤسسة              . ينظر) 2(

 .293، ص 1983ة العتيقة بتونس، الرسالة بيروت، المكتب
 ).46(سورة الكهف، اآلية ) 3(
ي اإلسالم، ط ) 4( ة الحرب ف رة، نظري و زه د أب ام محم ي،1اإلم ر العرب اهرة ، ، دار الفك ، ص 2004 ,الق

38. 
 ).164(، سورة األنعام، اآلية )وال تزروا وازرة وزر أخرى: (إشارة إلى اآلية الكريمة) 5(
طفى ش . د) 6( د مص المي، ط   محم ه اإلس ي الفق ة ف ات الدولي يني، العالق عادة، 1حاته الحس ة الس  ، مطبع
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اب  ) (1( ديد العق وا اهللا أن اهللا ش انتهوا، واتق ه ف اآم عن ا نه ذوه، وم اآم عن الرسول فخ ا أت ، سورة )وم
 ).7(الحشر، اآلية 

 ).2613(رواه أبي داود في سننه رقم الحديث ) 2(



  ح ح ح ح ح ح ح 

ه ال يجوز      ال من األحوال،   بح ويذهب فقهاء المسلمين مثل مالك واألوزاعي بأن
م أو تحصنوا بحصن أو سفينة                  و تترس أهل الحرب به ى ل قتل النساء والصبيان حت

يهم                ك رم د ذل ال يجوز عن الهم خشية أن      . )426(وجعلوا معهم النساء والصبيان ف أو قت
 .يصيبوا النساء أو األطفال باألذى

ا، وليس الصب          ρوآما امتدت رحمة الرسول      يان  لتشمل حتى الطيور في أوآاره
 مع صحابته في    ρ(فقط، وال يقبل أن يظلم طير من قبل أحد جنوده، فقد آان الرسول         

ر                    سفر فراى الصحابة، طيرًا في عشه، ومعه فراخه، فأخذ أحدهم فراخه، فجاء الطي
ال الرسول في اρرش فق دها إليه دها، ردوا ول ذه بول ك . )427( من فجع ه ة تل أي رحم

ر الرسول        ه  ح عن ر ρالتي شملت هذا الطير ليعب ه بقول ا في نظر    ) من فجع  : (مت إنه
ذا هو                ρهذا القائد العظيم      فجيعة أن يؤخذ ولد هذا الطير من عشه فتفجع األم بذلك، ه

ى    ر إل رخ الطي دوا ف أمر أصحابه أن يعي ده في ذ ول ر أخ ألم لطي رحيم يت د الجيش ال قائ
الى                  ا بصيحات الثك أي صفة تصفها، إذا قارنته  من النساء     مكانه، أي رحمة تلك أو ب

ارهم ال يعلمون عنهم شيئًا،                      ون أو يؤسرون، أو تحتفى أخب وهن يرين أوالدهن يقتل
عر         م ويش ألم أللمه هم ويت عر بأحاسيس م، ويش ف به ًا يلط ًا رحيم دوا قلب دون أن يج

 .بفجيعتهم
 

 : يوخـالش -جـ
ة              تتواصل قواعد الرحمة في اإلسالم وتتجمع واحدة أثر أخرى لتشكل في النهاي

 .لة األخالقية اإلنسانية للشريعة اإلسالميةالدال
ايتهم                  دنيين ومسألة رع ففي مجال اعتبار آبار السن أو الشيوخ من السكان الم

ال تقتلوا  : (ρمن أولى واجبات المسلم أثناء النـزاعات المسلحة، امتثاًال لقول الرسول           
ر لجيش المسلمين ووصيته             . )428 ()شيخًا آبيراً  و بك دات أب  بوجوب حفظ     وآانت تأآي

ه       ρ ما نهى الرسول      τة عمر بن الخطاب     فحياة الشيوخ، آما تابع الخلي     ا أوصى ب  وم
ر الصديق     و بك راء الجيش       τأب ه ألم ك في توجيهات ه، وذل اً ( من قبل وا هرم  )وال تقتل

)429(. 
ن، قسم يدير الحرب، ويشير بالرأي، وقسم ال يقدر      يوهنا يقسم الشيوخ إلى قسم    

ك، وليس من شأن   ى ذل ذا القسم األخ عل ذا، وه ا جاء في   يه ه ذا م ه وه اح قتل ر ال يب
 .الوصايا أعاله، لعدم توفر األسباب الموجبة للقتال بالنسبة له

                                                 
ار، ج    ,)أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبه الدينوري        (وري،ينقتيبة الد أبن  ) 3( ، المؤسسة   1 عيون األخب

 .245، ص 1976,القاهرةالمصرية للطباعة،
 ).2675(سنن أبي داود، آتاب الجهاد، رقم الحديث ) 4(
 ).2613(رواه أبي داود، رقم الحديث ) 1(
 .245وري، مصدر سابق، ص ن الديقتيبةأبن ) 2(



  خ خ خ خ خ خ خ 

ده في الحروب             إأما القسم األول ف    دبيره ومكاي . نه يباح قتله، ألنه مقاتل برأيه وت
د  في معرآة حنين وآان قد بلغ الع) ةمدريد بن الص(قتل ب ρوقد أمر الرسول     شرين بع

ان                           زوة، فك ًال في هذه الغ يهم فع د أشار عل ه رأي، وق ه وعي ول المائة، ولكن آان في
 .)430(مقاتًال بهذا الرأي

لم يكتفي اإلسالم باحترام الشيوخ وعدم مقاتلتهم وإعفاءهم من الجزية فحسب،            
ن الخطاب     لبل يستحقون المعونة من بيت المال أيضًا، فقد روي عن ا         ر ب ة عم  τخليف

ر السن ضرير      همر بشيخ يهودي من أ  أنه   اس، وهو آبي ل الذمة يسأل على أبواب الن
ر     ا أم ه، آم ه وعن أمثال ة عن ع الجزي ر برف ه، وأم ه من بيت ر إلي البصر، فأحسن عم

ائًال لخازن بي               ة، ق ال الدول ه من م ال    تباإلحسان ل م            ( الم ا شيبته ث ا إن أآلن و اهللا م ف
 .)431()ء والمساآين هذا من المساآيننخذله عند الهرم، إنما الصدقات للفقرا

ل هذه القاعدة اإلنسانية في معاملة الشيوخ والتسامح معهم إنما اشتقت من             ثوم
انون      اتهم             يمبادئ اإلسالم، فأخذت اعتبارها الق اة المسلمين، ومن صلب واجب  في حي

 .)432(يق دائرة آالمهاضياإلنسانية بهدف تخفيف ويالت الحرب إلى أقصى الحدود وت
 :نـال الديـجر -د

ت         ا أوجب ان آم ة األدي درها األول حري ر مص المية عب ريعة اإلس دت الش أآ
ره                  اريخ من أآ النصوص القرآنية ضرورة معاملة أصحابها بالحسنى، وال تجد في الت
ة اآلخرين                 أو أجبر على اعتناق اإلسالم من اليهود والنصارى أو الصابئة أو أهل الذم

 .)433(من الملل األخرى المختلفة

ان ويوصي        ρفقد روي عن الرسول      ة األدي دأ حري د بمب  أنه آان يشدد على التقي
أخرجوا باسم اهللا تعالى تقاتلون في سبيل     (بعدم تعريض حياة رجال الدين إلى الخطر،        

حاب          دان وأص وا الول وا، وال تقتل وا، وال تمثل دروا، وال تغل اهللا وال تغ ر ب ن آف اهللا م
 .)434 ()الصوامع

ر الصديق ف     وجاء في وصية الخ     و بك ة أب ه       ي نليف ك أن دين، ذل ل رجال ال هي قت
أرسل جيش أسامة إلى الشام التي آانت بها األرض المقدسة، والتي بها هياآل لليهود          

ه من أن          عكفوصوامع للرهبان، والمعابد التي      د من أن يمنع ان الب اد، فك ا العب  عليه
ادة، فليس لهؤال                ذين انصرفوا للعب ك ال ى أولئ ال    يمتد سيفه إل د قسم    . ء شأن بالقت وق

 : الرجال الذين يتسربلون بسربال الدين إلى قسمينτالخليفة أبو بكر الصديق 
م               : القسم األول  اتلون وليس له ون وال يق أولئك الذين التزموا دور العبادة ال يقتل

اق                    ون باتف ك ال يقتل ه، وأولئ دة في دبير وال مكي ال وال ت رأي في القت
 .جمهور الفقهاء

                                                 
 .38اإلمام محمد أبو زهرة، مصدر سابق، ص ) 3(
 .107، مصدر سابق، ص محمصانيصبحي  . د) 4(
 .149–141مصدر سابق، ص، الحرب والسلم في شرعة اإلسالم، خدوريمجيد . ينظر) 1(
 .49اإلمام محمد أبو زهرة، مصدر سابق، ص ) 2(
 ).2613(رقم الحديث , مصدر سابق,في سننه  ,رواه أبي داود) 3(



  د د د د د د د 

ممن تسربلوا بسربال الدين، قد وصفهم الخليفة بأنهم حلقوا : الثانيوالقسم 
، وهؤالء العصائبأوساط رؤوسهم، وترآوا من شعورهم ما يشبه 

) فأضربوا مقاعد الشيطان(لون، وروى أنه قال فيهم تقرر أنهم يق
 لقد أجمع آتاب السير والفقهاء ؟ة هؤالء بالقتلفولماذا خص الخلي

غلون فعًال بالقتال، وهم الذين آانوا يحرضون أن هؤالء آانوا يشت
على المؤمنين، ويظهر من وصفهم أنهم آانوا من الرومان 

المتحكمين في رقاب أهل الشام باسم الدين، والذين آانوا يحاولون 
فرض المذهب الروماني على أهل المشرق، وأذاقوهم في ذلك 

 .عن القتال دفاعا عن الرومان هم ال يكفونالوبال، و
دين في                   ل مت ون بحق آ ال يؤمن دان القت وأنه يتبين من هذا أن المسلمين في مي
رام   ه، وأن احت ون ب انوا ال يؤمن اده، وأن آ ون اعتق م ليحم ه، وأنه ام بعبادت القي

ن الخطاب           ل            τحرية التدين ليبلغ بالخليفة عمر ب ده عن هيك راب بي ل الت  أن يزي
ر     طمس الرومان معالمه، حتى أصبح ال ي     دلليهود ق  ك أن عم رى إال أعاله، وذل

د الصلح سنة    )∗()يلياءإ(عندما ذهب إلى  τبن الخطاب   م نظر  569 / هـ 16 ليعق
د ظهر اعاله وطمس            ىوراءه جيشه إل   الوا          أ بناء بارز ق ذا، ق ا ه ره، فسأل م آث

راب بفضل                    التراب، فأخذ من الت ان ب د طمسه الروم اه    ثهيكل لليهود ق ه وألق وب
ل، وظهر لي                 فصنع الجيش صنيع   بعيدًا دا الهيك يًال حتى ب وا إال قل م يلبث د  ته، ول عب
 .)435(اليهود

ول         ات الرس ي توجيه انية ف ة اإلنس ذه الرحاب ل ه وح، ومث ذا الوض ل ه  ρومث
اة                     رام حي انون اإلسالمي في احت وخليفته إنما يوطد في النتيجة التطبيق اإلنساني للق

ـزاع، في       ي الن ًا ف ن طرف م يك ن ل ل أو م ن ال يقات ي نم رم   بغ اتهم، وتحت ؤمن حي أن ت
 .الرأفة بهمومعتقداتهم، ومعاملتهم بالتسامح والرحمة 

 :)العمال ()*∗(العسفاء -هـ

ذا حديث الرسول                نهى  ρويمتد إطار السكان المدنيين فيشمل شرائح أخرى، فه
ل العسفاء يفا: (عن قت ة وال عس وا ذري ذين ال )436()ال تقتل ال ال م العم  الن العسفاء ه

اتلون، والحرب                يحاربون ولي  ك ألن هؤالء ال يق ل، وذل د وال عم س لهم في الحروب ي
ل، وألن الحرب ليس رة من يقات ي دائ ا الحرب إًا للشعوب، ب حرتمحصورة ف ي نم ف

                                                 
، أي العظمى،  )Aalia capitina(ها الالتيني، أيليا آابيتولينا مسا، عن )يلياءإ(سميت مدينة القدس  )∗(

ر   )Aelia Hadeinus(نسبة إلى اإلمبراطور الروماني أيليا هدريانوس  ى أث ، الذي بناها مجددًا عل
 ).م135–132(ا بين سنة خماد ثورة اليهود فيهإ القديمة بعد ينةمحو المد

 .36إلمام محمد أبو زهرة، مصدر سابق، ص ا) 1(
ل العسيف             :  العسفاء )**( وك  : جمع عسيف، وهو األجير المستهان به، والعسفاء هم األجراء، وقي الممل

ه، وق تهان ب ريالمس ادم أو أجي ل خ ول . ل آ ن الرس يفًا: (ρوروى ع يفًا وال أس وا عس ). ال تقتل
 245، ص ،مصدر سابق   9ج  ،  ،لسان العرب    منظورن  اب. ينظر. انيفالعبد وقيل الشيخ ال   : واألسيف

– 246. 
 ).2324(رواه أبي داود، رقم الحديث ) 2(



  ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ 

ال                    اإلسالم هي  ام، وألن العم ك واالنتق م، ال الفت  دفع لقوى الشر والفساد وإزاحة الظل
ا       م بن دوي ه ل الي زرع، أو العم ى ال وا عل ذين عكف رب   ال ه، والح ران ودعائم ة العم

اإلسالمية ليست إلزالة العمران، إنما هي لدفع الفساد في األرض ومن هنا أيضًا تكون 
وك        لطان المل ت س عفين تح انوا مستض ذين آ فاء ال ة العس ي معامل الم ف ادئ اإلس مب

ود                   فالغاشمين،   وا وق اة ولصناعها، فال يصح أن يكون م، انتصارًا للحي هم فريسة الظل
ن الخطاب              الحرب ر ب ة عم ول الخليف ذلك يق ا، ول  τ يكتوون بنارها، وليسوا من جناته

 .)437 ()اتقوا اهللا في الفالحين والذين ال ينصبون لكم الحرب(
 :العـاجـزون -و

ة السكانية القصوى التي تحظى                      م تكن هي الكثاف على أن الشرائح آنفة الذآر ل
ل أضيفت إ اء الحرب، ب ة الشرع اإلسالمي أثن ا بعناي ذآر لن ا ي ا حاالت خاصة آم ليه

 .)438(الكاساني
ي    قالم ائح ف وه، الس ى، المعت وع اليمن ل، مقط د والرج وع الي ى، مقط د، األعم ع

 . على الدوامهالجبال، وغيرهم مما ال يرجى نفعه وال ضر
دنيين حسب و      ا يتوجب   افالتشريع اإلسالمي ال يحرم فعل القتل عن هؤالء الم نم

ه  رأي في ده وذوي ال ى جن ل هؤالء، وبأقصى مدى من عل ة لك ة الالزم وفير الحماي ت
 .العون والمساعدة

دولي                     انون ال ة الق ًا لحرآ اًال رحب يح مج ا يت واإلسالم بهذا التوسع التشريعي إنم
تقط           . )439(اإلنساني في الحرب   ل ال الذي لم يكتف باستثناء الحاالت المدنية المباشرة، ب

د ال  ي ق االت الت ى الح انية حت ات  خط تببصيرته اإلنس اء العملي ان أثن ال إنس ى ب ر عل
 .الحربية

 :آل من يلقي السالح ويمتنع عن القتال -ز
آل األنفس   حماية  إذا ما عدنا إلى أصل القاعدة األخالقية التي أوجبت أساسًا في            

ي           ا، والت حية له دون ض ذين يع ا أو ال أخرى، فيه ة أو ب ة، بطريق رية المندمج البش
 ).يقاتل غير المقاتلأال : (وصفت تحت تشريع صارم

ه تشريع             ا يحتوي علي ر وأرحم من آل م أن مثل هذه القاعدة أسمى وأآمل واب
 .)3(لبشر، ال يدانيها ما وصلت إليه قواعد القانون الدولي الحديث

                                                 
ه             (:ينظر، أبن قدامه  ) 1( ن قدام د ب ن محم د ب ن احم د اهللا ب ي، ج )أبو محمد عب ة السلفية،   1 المغن ، المطبع

 ، 1932القاهرة، 
 .544ص 

دا ,)عالء الدين بن مسعود الكاساني     ( ينظر الكاساني،  )2( ه  ،7 ج, في ترتيب الشرائع   ، الصنائع ئع ب مطبع
د اهللا      (اني،آلشواظر  وين. 101 ، ص    1908,الجماليه القاهرة    ن عب د ب ن محم ي ب ل  ) محمد بن عل ني

 .69 ص1983بيروت ,، دار الكتب العلميه 10األوطار، ج
ر) 3( ه،  . د. ينظ اني وطبيعت دولي اإلنس انون ال اريخ الق ز شكري، ت د عزي ى) بحث(محم دم إل ؤتمر مق  م

ان   ي عم د ف اني، المنعق دولي اإلنس انون ال ان)  13 – 5(الشرق األوسط األول عن الق ل / نيس ابري
 .27، ص 1981
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ر     : (وذلك أن الشرع اإلسالمي لم يستثن من حكمه في تطبيق قاعدة           ل غي أال يقات
د               ، العسكريين من األعداء، فكل      )المقاتل ال فق ع عن القت نهم وأمتن من ألقى السالح م
ه              .  اإلسالم في حكم المدنيين    معده ه وعدم مقاتلت وق، ويجب احترام له ما لهم من حق

فالقتال . )1()َوَقاِتُلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكمْ     (: استنادًا إلى ما أآدته اآلية الكريمة     
ار األمر اآلخر وهو         إذي يحمل السالح، ف      إذن مشروط بموقف الطرف اآلخر ال      ن اخت

ال         ب وج   لكن بشرط اإلسالم أو دفع الجزية      الكف عن القتال،   رك القت ى المسلمين ت  عل
ة المسلمين         ه               فورًا، وفي حالة غلب د عصم دم إن ألقى السالح فق دو ف ى جيش الع عل

ده،  ه ومعتق ه وأهل دو ومال ى ال انية عل ة إنس ه معامل ه ومعاملت ام، أي ويتوجب رعايت
ِدينَ        (:  تصديقًا لقوله تعالى   المدنيمعاملة   بِّ اْلُمْعَت فيجب  . )2()َوَال َتْعَتُدوْا ِإنَّ الّلَه َال ُيِح

ار       ه اعتب دوده، وزاد علي ي ح نفس ف ن ال دفاع ع دأ ال و مب د وه ذا الح ي ه دم تخط ع
ه ρالفضيلة والتقوى والرحمة منهجًا وأساسًا في دفاعه حيث ورد عن الرسول           :  قول

رحمكم                 ( وا من في األرض، ي رحمن، أرحم من ال يرحم ال يرحم، الراحمون يرحمهم ال
440()من في السماء

(. 
ن                      ال يعل د المسلمين، فالقت د الحرب عن ام في تقالي وهذا المبدأ أعتمد آأساس ه
لدفع العدوان وتقتصر وسائله على قدر الحاجة ومع المحاربين فقط دون غيرهم، وأن 

دأ أصيل من                 إلقائهم السالح وعدم م    رًا عن مب د تعبي ة تع ساهمتهم في األعمال الحربي
اة                        ى حي ودة عل رار السالم والع دماء وإق ى حقن ال ادف إل مبادئ الشرع اإلسالمي اله

الى   فيالهدوء واالستقرار، وهذا المعنى  يتأآد        اِتُلوُآْم        (:  قوله تع ْم ُيَق وُآْم َفَل ِإِن اْعَتَزُل َف
 .)441()َلَم َفَما َجَعَل الّلُه َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبيًالَوَأْلَقْوْا ِإَلْيُكُم السَّ

انوني        اإللهي وبهذا النص    د المباشر للحرب          إ يصل التنظيم الق ة التقيي ى مرحل ل
ة                      دنيين من ناحي ين السكان الم ذي ألقى السالح وب من ناحية ويساوي بين المقاتل ال

ما       خأ ى ض دف إل ي ته انية الت اني اإلنس مى المع ن أس و م ان  رى، وه اة اإلنس ن حي
 .وسعادته بعيدًا عن العداء والحقد وروح التدمير

 

 :المعاملـة اإلنسـانية: ًاـثاني
 

ز    ه العزي ي آتاب الى ف بحانه وتع ال س ي آَدمَ (: ق ا َبِن ْد َآرَّْمَن ن  . )442()َوَلَق ه م وأن
ا األنفس، وأريقت       في الغرابة أن تكون اإلنسانية مكرمة    د استبيحت فيه الحروب، وق

ادئ، ولكن ال                      الدماء ر اله اس، وتعطل التفكي ر نفوس الن ار الحرب تثي ، والواقع إن ن
ال الرسول  ه قت ة فأن ع التمسك  ρغراب ل م ة بالمث داء والمعامل دفع االعت ان ل ذي آ  ال

                                                 
 )190(اآلية ,سورة البقرة ) 1(
 )190(اآلية ,سورة البقرة ) 2(
 ).5218(رواه أبي داود رقم الحديث ) 3(
 ).90(سورة النساء، اآلية ) 4(
 ).70(سورة اإلسراء، اآلية ) 1(
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ة                 ضالمطلق بالف  رام الكرام ى احت ه عل يلة، ال يحيد عنها قيد أنملة، ولذا آان حريصًا في
در والتمث ن الغ ى ع انية، ونه ه اإلنس ل لقول دروا وال : (ρي و وال تغ ال تغل

وا ول     .)443()تمثل حاب الرس ن أص دون م ان المجاه د آ ًا لρوق ون  ه أتباع ه ال يمثل دي
القتلى،  ون، ب داء يمثل ان األع و آ ال الرسول ول ى إ: (ρق ل ن اهللا آتب اإلحسان عل آ

 .)444 ()شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة

د ا ر الصديق روي عن عب و بك ى أب دم عل ه ق امر أن ن ع رأ τهللا ب ق سب  البطري
ول ف     ة الرس ا خليف ال ي ك، فق أنكر ذل ا،  إف ك بن ون ذل النهم يفعل ارس  : ق تنان بف فاس

 .)445(ربوالروم؟ ال يحمل إلي رأس فإنما يكفي الكتاب والخ
ًا             ن ملجم علي رحمن ب د ال رم اهللا وجه  (لما ضرب عب ى من   ) آ ال  ـوحمل إل زله فق

ي هذه فأضربه ضربة       تن هلكت من ضرب   إن بقيت رأيت فيه رأيي، و     إ: τسن  علي للح 
 .)446() عن المثلة ولو بالكلب العقورىينه (ρني سمعت رسول اهللا إوال تمثل به، ف

زة             ُحوفي معرآة أُ   ة سيدنا حم عم   τد مثلت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان بجث
ده فمض         ρالرسول   ه وأخرجت آب ا تش    غ فبقرت بطن د         تها ولفظته م تكتف هن ه، ل فيًا من

ه ف          ا الرسول      عف بذلك بل اتخذت من أذنيه قرطًا تزينت ب وألجل تجنب     .برص  و ρا عنه
ي،  ل الوحش دني والتمثي ويه الب ولالتش ال الرس د ق ب  (ρفق دآم فليتجن ل أح إذا قات

ذيب أو التشويه                  ).6(الوجه واع التع ل أن د حرم اإلسالم آ ك فق ا    ,وبناء على ذل فثابت م
ذ       نن والسنه النبوية وأعمال الخلفاء الراشدي     تضمنها القرا   من تقنين شامل للحرب من

 . أربعة عشر قرنا 
ة في الحرب هي                    وتجيئ ًا، فالرحم رًا وتطبيق  المعاملة اإلنسانية في اإلسالم نظ

ل وقت         وة    . القانون األسمى، وهي تخالط بشاشة قلوب المؤمنين في آ و فوق الق وتعل
باإلثخان في  (الظفر في المعارك للمسلمين المعبر عنه       لذلك آان   . والسالح في آل حال   

 .)447 ()األعداء

يهم              τوهذا عمر بن الخطاب      ذين أعمل ف ى من األعداء ال  يهوله آثرة عدد القتل
د           ه     ةخالد بن الوليد سيفه فيعزله ويولي بدًال منه أبا عبي د عزل ول عن ن الجراح ويق :  ب

                                                 
 ).2613(رواه أبي داود في سننه، رقم الحديث ) 2(
 ).57(بائح برقم ذومسلم في الصيد وال). 1409(رواه الترمذي، رقم الحديث ) 3(
 .168أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني، مصدر سابق، ص . د. ينظر) 4(
راث        ,)حمد بن ايوب اللخمي      ابو القاسم سليمان بن ا    (الطبراني،االمام  .ينظر) 5( اء الت ر، أحي  المعجم الكبي

 اإلسالمي 
 .100، ص 1984، )168(، مطبعة الزهراء الحديثة، الموصل، رقم الحديث 2، ط1ج     

يخ ) 6( ر الش د   ينظ ن احم د ب دين محم در ال ي ,ب رح العين ارئ ,ش دة الق اري  , عم حيح البخ رح ص ش
 ,المطبعه المنيرية ,13ج,القاهرة,

 0)106(حديث صحيح اخرجه مسلم في اللباس والزينه برقم ,115ص,1929     
 .127 ص مصدر سابق،محمد مصطفى شحاتة الحسيني، العالقات الدولية في اإلسالم،. ينظر د) 1(
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اً       إ( د لرهق ة عدد       ). ن في سيف خال ذ قل ا يحب ن العاص             بينم ر ب ى في حروب عم  القتل
 .)448() رفيقةبنها حرإبن العاص اتعجنبي حرب : (ولجوئه إلى الرفق واللين فيقول

الجوع والعطش،        نهى  آما   ل ب و             ألعن القت ريم اإلنسانية، ول يس من تك ك ل ن ذل
 .فعل العدو ذلك ال يجاريه ألن الفاضل ال يعد فاضًال إذا جارى األرذلين فيما يفعلون

اة الموتى     جثث  في الشريعة اإلسالمية احترام      ةمبادئ األصلية الثابت  ومن ال   ورف
وق اهللا               ا آانت صفته مخل سواء آانوا من المسلمين أم من األعداء، ألن اإلنسان مهم
ل               المكرم وخليفته في األرض، فمن يكرمه ربه وخالقه ال يجوز أن تهان آرامته من قب

ا هي في         ه مكرمة آم د موت ه بع د، فجثت ه العب ان الموقف الواضح     و. )449( حيات ك آ ذل
ن ρللرسول  ث م دما أ جث ن المشرآين عن رى م در الكب ة ب ى معرآ لمين م قتل ر المس
 .)450(بدفنهم
اتلين                    يو ر المق انبين وخضوع غي وع أسرى من الج ترتب على الحرب عادة وق

دنيين( المي     ) الم ه اإلس يح الفق المي، وال يب يش اإلس لطات الج ك  إلس ل أولئ ال ترحي
ك واضحة، استخدامهم           األس ة ذل ه، عل رى الذين شارآوا في القتال أو آانوا ذا رأي في

اداة بأسرى  دا هؤالء المفي المف ا ع دو، أم ى الع ة عل سلمين، أو فرض شروط معين
في بالدهم وال يجوز ترحيلهم، فإذا آان البد من إجالء لمدنيين فيجب أن              فيجب ترآهم   

ال            سبب يسوغه ومع تعويضهم، م     مهناك  يكون   ا حدث بخصوص األرض يق ك م ن ذل
ى           وا عل ى أن ال يحق ة عل روم متروآ ين المسلمين وال لها عرب السوس والتي آانت ب

ن الخطاب                ى عمر ب ر إل : هؤالء عودة أولئك وال على أولئك عودة هؤالء، فكتب عمي
ر   إلفكتب ). أن أهل عرب السوس يخبرون العدو بعوراتنا وال يخبرنا بعوراتهم  ( ه عم ي

أعطهم     إمار حمارين ومكان آل شيء شيئين، ف      حض عليهم مكان آل     أن أعر  وا ف ن قبل
ا، ف ا وخربه م منه اعوأجله ا وخربه م منه م أجاله أجلهم سنة ث أبوا  ف يهم ف . رض عل

دنيين               والشك أن   . وهكذا فالمبدأ العام في الشريعة اإلسالمية هو عدم جواز إجالء الم
 .)451( تصل على مثل ما قرره عمرما تجري عليه العالقات الدولية المعاهدة لن

اه             ومن الشواهد الدافعة على المعاملة اإلنسانية الرحيمة التي فرضها الشرع تج
ر       قة لغي م والمش رج واألل ادة الح بب زي ا يس ل م ن آ اع ع ب االمتن داء واج األع

ينها بالحبوب، آتب  وفقد روي أنه في إبان حصار مكة مرة، عندما منع تم       . المحاربين
 : يقولون فيهاρلى الرسول إة أهلها رسال

                                                 
 .168أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص . ينظر د) 2(
ة، من خصائص الشر       عينظر الشيخ إبراهيم الن   ) 3( دم      يم راث         عة اإلسالمية، بحث مق اء الت ة أحي ى مجل  إل

 .200، ص1981، )11–10(عربي اإلسالمي، بغداد، العدد ال
ن موسى                (هقي،يينظر الب ) 4( د اهللا ب ن عب ي ب ر البيهقي     ,احمد بن الحسن بن عل و بك رى،     ,)أب  السنن الكب

 .148، ص1934 دار المعارف العثمانية، ، مطبعة1ط
 ).172–171(مد أبو الوفا، مصدر سابق، ص أح. د. ينظر) 1(



  ش ش ش ش ش ش ش 

ا  ). م وأنك قطعت أرحامنا فقتلت اآلباء وجوعت األبناء       حرإنك تأمر بصلة ال   ( ولم
ة         ρم الرسول   سّلت راء،      . )452( هذه الشكوى، أمر فورًا برفع الحظر والظالم ال م ذا ب وه

 .من السابقات التي جمعت بين األحكام النظرية والتطبيق العملي في الوقت نفسه
رحيم، آانت               بهذه ا  ر ال ريم الب نهج السمح الك ذا ال لروح وبهذه الفضائل وعلى ه

ل موطن    مشرعة الحرب في اإلسالم ووسائله وآان النصر حليفه   على مناوئيهم في آ
 .)453()َلَقْد َنَصَرُآُم الّلُه ِفي َمَواِطَن َآِثيَرٍة(

روم             عوفي هذا ت   ك ال ل مل ه هرق ا عجب من ل م رو       . )454(لي ة ال دمت منهزم ه ق م أن
ال  اعلى هرقل وهو بإنطاآية فدعا رج     ائهم وق ا هؤالء     : ًال من عظم م أخبروني م ويحك

الوا   . الذين تقاتلونهم  ال  : أليسوا بشرًا مثلكم؟ ق ى، ق الوا    : بل ر أم هم؟ ق أنتم أآث نحن  : ف
ال   وطن ق ل م ي آ عافًا ف نهم أض ر م وهم؟  : أآث ا لقيتم ون آلم الكم تنهزم ا ب م، فم ويلك

ن           أ: فقال شيخ منه  . فسكتوا ك من أي ا المل ون ينا أخبرك أيه ال . ؤت يهم     : ق ا عل إذا حملن
ا صدقوا       ال ن            . صبروا، وإذا حملوا علين ا ف ون علين يهم فنكذب ويحمل . برص ونحمل عل

ال الشيخ              : قال ا تزعمون؟ ق م آم ا آنت أراك      : ويلكم، فما بالكم آما تسمعونه وه ال إم
ذا   ن ه ن أي ت م د علم ه . وق ال ل ال  : ق و؟ ق ن ه ن أي ار  ألن ال: م ومون بالنه وم يص ق

ون بالع ل ويوف ون باللي ن هويقوم ون ع المعروف وينه أمرون ب ر، وال د، وي المنك
دًا ويتنا    ا نشرب الخمر و             يظلمون أح نهم، ومن أجل أن ل الحرام،    نصفون بي زني ونأآ

وننقض العهد ونغضب ونظلم ونأمر بما يسخط اهللا وننهى عما يرضى اهللا ونفسد في              
ال ذه الصدقتني واهللا: األرض، ق ة  ألخرجن من ه ي فقرب ا ل يم نتكم ب صحف ر م  خي

روم       وأنتم هكذا قالوا نشهدك اهللا أيها الملك تدع سورية وهي جنة الدنيا وحولك من ال
 . عدد حصى التراب ونجوم السماء ولم يؤت عليه

وب   يل دي ت ارون ميش دث الب د تح المي وأن   . )∗(ولق دأ إس رب مب الن الح أن إع
اربين وت  ة بالمح ال       الرحم اء واألطف ن النس رب م الت الح اربين وي ر المح ب غي جني

ي        رت ف المية أث د إس ذه قواع ل ه دو، آ الك الع ب أم دم تخري زراع وع يوخ وال والش
 . القانون الدولي

 

                                                 
ن الدولي،  ، المجلة المصرية للقانو   )القانون الدولي العام واإلسالم   (محمد عبد اهللا دراز، مقال      . ينظر د ) 2(

 .908، ص1949القسم العربي، 
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 المطلب الثالث
 في النـزاعات المسلحة الدولية في الشريعة اإلسالميةالمدنية حماية األعيان 

رب ح  ريعة اإلسالمية ح ي الش رب ف ر،  الح يلة وتعمي رب فض ة، وح ة ووقاي ماي
ر واإل      يلة للقه رب وس ن الح ذ م م تتخ راء ل ريعة الغ د،   فالش ا، عن ا أباحته ادة وإنم ب

ه محاوالت                    ع مع م تنف الضرورة عالجًا لمرض لم يجد معه توجيه ونصح وإرشاد، ول
ل،   دفع الحق بالباط وة الحق، لي ة الباطل بق ر من مواجه ان ال مف ودة والسالم فك الم

 . آلمة اهللا هي العلياوتظل
ي             ات الت ره من الكائن ة لإلنسان وغي ا دامت الحرب في اإلسالم حرب حماي وم

ة في هذه الحرب يح              سخ أن البيئ ه ف ا ويحول دون      رت ل ا يلوثه رم أن تتعرض لكل م
الى     ال تع ارة األرض، ق ر اهللا بعم ع أم َا م ك تعارض ي ذل اة، ألن ف ا للحي َو (: إعالته ُه

َن األَ   َأُآم مِّ ا  َأنَش َتْعَمَرُآْم ِفيَه ل       . )455()ْرِض َواْس ًا لك اد وتمكين ر للفس ه نش ا أن في آم
العوامل التي تمثل الحظر الداهم على المصالح الضرورية التي هي األساس واألصل                
ام وسوف                   ذا النظ ل ه ا يخت لغيرها من المصالح، فعليها يتوقف نظام الحياة ومن دونه

ة  ى حماي ذا المطلب عل ة نسلط الضوء في ه ة وحماي ة البيئ ة، وحماي ان المدني األعي
 . العبادةوأماآناألعيان الثقافية 

 

 :حماية األعيان المدنية في الشريعة اإلسالمية: أوًال
ي       إ انع واألراض ة والمص فيات المدني اني والمستش اآن والمب دمير المس ن ت

دنيين  الزراعية والماشية والمواد الغذائية وغيرها مما هو ضروري لحياة السكان ا            لم
دون ضرورة         ال يجوز شرعًا إذا لم تقتضه ضرورة عسكرية، ألن تدمير هذه األعيان ب
ارهم                     زوح عن دي ى الن م عل دنيين لحمله ع السكان الم سواء آان ذلك هي بسبب تجوي
د نهى اهللا عن الفساد حيث                 ًا من العبث والفساد في األرض، وق د نوع وأقاليمهم  يع

الى    ِدينَ      َوَال تَ (: يقول سبحانه وتع ي اَألْرِض ُمْفِس ْوْا ِف ا        )456()ْعَث  واإلفساد صفة ال يحبه
َوِإَذا َتَولَّى َسَعى ِفي اَألْرِض ِلُيْفِسَد      (: اهللا تعالى، وقد وصف بها المنافق في قوله تعالى        

افق  فقد أخبر جل شأنه أن الم   . )457()ِفِيَها َوُيْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َوالّلُه َال ُيِحبُّ الَفَسادَ        ن
ار   زروع والثم اء ال و محل نم ي األرض وإهالك الحرث وه اد ف م إال الفس ه ه يس ل ل

 صفتهبها، واهللا ال يحب من هذه          الإوالنسل، وهو نتاج الحيوانات التي ال قوام للناس         
 .)458(وال من يصدر منه ذلك

ًا               إ τوقد جاءت وصية أبي بكر الصديق        ا بعث جيوش ن أبي سفيان لم د ب لى يزي
يا خليفة رسول اهللا أنا الراآب وأنت       : ام، فخرج معه يمشي وهو يوصيه، فقال      إلى الش 
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ر                   و بك ال أب زل، فق ا أن أن ا أن ترآب وإم ذي ارآب وال أنت           : τالماشي، فأم ا بال ا أن م
ال       م ق بيل اهللا، ث ي س ذه ف اي ه ب خط ي احتس زل، أن ذي تن ر  : بال يك بعش ي موص إن

 :فاحفظهن
م         -1 وا أنه ًا زعم ذرهم               إنك ستلقى أقوام د فرغوا أنفسهم هللا في الصوامع، ف ق

 .وما فرغوا أنفسهم له
 . وستلقى أقوامًا قد حلقوا أوساط رؤوسهم من الشعر، فالقوها بالسيف-2
 . وال تقتلن وليدًا-3
 . وال إمرأة-4
 ).هرمًا(رًا ي وال شيخًا آب-5
اًال أو ي           ع وال تقط  -6 نعكم قت ع، إال شجرًا يم ره إال النف دا ثم نكم   ن شجرًا ب حجز بي

 .وبين المشرآين
 .ًال وال تحرقن نح-7
 .رقنهحرًا، وال تغرقن نخًال وال تم وال تخربن عا-8
 . وال تذبحن بعيرًا أو بقرة وال شاة، وال ما سوى ذلك من المواشي إال ألآل-9

 .)459( وال تهدموا بيعة-10
ى تشريعا     ت في  هذه الوصية تعد دستورًا آلداب الجهاد في اإلسالم واشتملت عل

 .الحرب ال يدانيها ما وصلت إليها قواعد القانون الدولي اإلنساني الحديث
وما آان للصديق أن ينهى في وصيته عما نهى عنه إال من هدي أخذه عن النبي                

ρ                  ،ك نهم من استنكر ذل ، وخصوصًا أن الصحابة أجمعين أقروه على ذلك ولم يوجد م
 .الصحابة ما يدل عليهولو أنكر ذلك أحد على الصديق لعلم من سيرة 

دور في                 وقد فرع فقهاء اإلسالم على وصية أبي بكر وغيرها من الوصايا التي ت
ه                 صكها فروعًا وف  لف ان األوزاعي فقي ه اإلمام ا ذهب إلي ك م لوها تفصيًال جليًال، من ذل

اء   ل النس وال قت ن األح ال م وز بح ه ال يح ن أن رة م ام دار الهج ك إم ام، ومال الش
ن األ و و  والصبيان م ى ل رب، أي حت ل الح م أه رس به و تت داء ول امهم ضعع وهم أم

 .دريئة للقتل وترسًا  يحميهم منه
ل       ه ال يح ى أن ر إل ي بك ية أب ي وص ا ورد ف تدًال بم ي مس ام األوزاع ب اإلم وذه
الد األعداء،                  للمسلمين أن يفعلوا شيئًا مما يرجع إلى التخريب في دار الحرب أي في ب

الى           ألن ذلك فساد واهللا ال يح      ول اهللا تع ن      (: ب الفساد، وأستدل أيضًا بق اِس َم َن النَّ َوِم
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امِ               َولَّى  ،  ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُيْشِهُد الّلَه َعَلى َما ِفي َقْلِبِه َوُهَو َأَلدُّ اْلِخَص َوِإَذا َت
 .)460 ()ْسَل َوالّلُه َال ُيِحبُّ الَفَساَدَسَعى ِفي اَألْرِض ِلُيْفِسَد ِفِيَها َوُيْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّ

داء         تغلها أع ي يس بهات الت ي الش دها وه وف عن ب الوق ة يج ألة مهم ا مس هن
 :)461(اإلسالم والرد عليها

 :ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يصح هدم البناء وقطع األشجار واحتجوا بما يأتي

ِه      َما َقَطْعُتم مِّن لِّيَنٍة َأْو َتَرآْ     (:  قوله تعالى  -1 ِإْذِن اللَّ وِلَها َفِب ى ُأُص ًة َعَل ُتُموَها َقاِئَم
ِقيَن ِزَي اْلَفاِس بيل   . )462()َوِلُيْخ ى س ذا يسوغ عل ة، فه ة بالنخل وفسرت اللين
 .الجواز قطع النخل

م         ρ أن المؤمنين خربوا بأمر النبي       -2  بيوت بني النضير، وذآر القرآن فيهم أنه
 .يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين

ي -3 روى بتحر  ρ أن النب ا ي ر فيم ر        أم ان أمي وف، وآ ن ع ك ب ر مال ق قص ي
 .لجيوش بالطائف، وأمر برمي حصن ثقيف بالمنجنيقا

د إرادة              ρ أن النبي    -4  أمر بقطع آروم ثقيف، وقد ذآر في السيرة أنهم عجوا عن
 .قطعها، وقالوا آيف نعيش بعد قطعها

اء            ا بعض الفقه ب،        هذه بعض األدلة التي عول عليه دمير وجواز التخري  في الت
 . موضع إجماع على جواز التدميرتولكن هذه األدلة ال تسلم من األخذ والرد وليس

نص          رة، وال ا الثم راد به ا الم ة، وإنم ة النخل راد باللين يس الم دليل األول ل فال
ةً (: القرآني يفيد ذلك إذ يقول   ِإْذِن    َما َقَطْعُتم مِّن لِّيَنٍة َأْو َتَرْآُتُموَها َقاِئَم وِلَها َفِب ى ُأُص  َعَل

ِه ل       . )463()اللَّ رة، ال أص ي الثم ت ه ولها إال إذا آان ى أص ا عل رض قيامه ن ف وال يمك
 .النخلة، وقطع الثمرة ال يعد تخريبًا

وا            أو ا وأنزل ما تخريب بيوت بني النضير فألنهم اتخذوها حصونًا واعتصموا به
يس في        األذى بالمسلمين، فكان البد لزوال أذاهم من تخر        يبها، أو محاولة تخريبها، فل

 .تخريب بيوت بني النضير ما يؤدي إلى إباحة التخريب
د                    ا، وق زالهم منه د من إن ان الب أما بالنسبة لثقيف فأنهم اعتصموا بحصونهم فك
ى حصونهم ليصل                  د أن يصل الجيش إل آانوا قومًا غالظًا أشداء فيهم قسوة، فكان الب

 .ت التخريب، وإنما هو ألضعاف قوة العدوإليهم، فليس تخريب الحصون لذا
انوا يتخذون   ائف آ ألن أهل الط ائف، ف روم الط ع وهو قطع آ دليل الراب ا ال وأم

ي  ر، والنب ا الخم ن    ρمنه ليم وحق ى التس يحملهم عل ك ل ع، وذل م يقط القطع ول ر ب  أم
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د أ ρالدماء بدل االستمرار على القتل والقتال ولذلك سلموا لمجرد أن رأوا النبي             مر   ق
 .بالقطع، وظنوا أن المسلمين ينفذون أمر نبيهم

د        م، وتؤآ فتلك األدلة التي يأخذ بها بعض الفقهاء في جواز التخريب ال تسلم له
د       ان ال مناص من       مأن الحرب اإلسالمية ال تعرف ه م إال إذا آ ًا للشجر، ألله ًا وال قطع

ى الضرورة وليس                 ران مقصور عل  األصل في     ذلك فيكون قطع الشجر وتخريب العم
 .الحرب التخريب والهدم

 :حماية البيئة النباتية واألمن البيئي: ثانيًا
ا إ ة له اء النباتي ة   دن األحي ات الطبيع ى تناسب مكون ة عل ي المحافظ ر ف ور آبي

الى               ال اهللا سبحانه وتع د ق َو  ( :والمحافظة على اتزانها واستمرار الحياة عليها، وق َوُه
وَن                    ُه َوالزَّْيُت ا ُأُآُل زَّْرَع ُمْخَتِلًف َل َوال اٍت َوالنَّْخ َر َمْعُروَش اٍت َوَغْي الَِّذي َأنَشَأ َجنَّاٍت مَّْعُروَش

 .)2()َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاِبًها َوَغْيَر ُمَتَشاِبٍه

الى                ال تع ل فق د الشجر والنخي الى، لفوائ َجَرًة  ( :وقد تعرض اهللا سبحانه وتع َوَش
ون هي شجرة    . )464()ْخُرُج ِمن ُطوِر َسْيَناء َتنُبُت ِبالدُّْهِن َوِصْبٍغ لِّْلآِآِلينَ     َت وشجرة الزيت

دار فصول السنة من                     ى م زود الجو باألوآسجين عل ون توقف،   ددائمة الخضرة، وت
ان                           ان سواء آ ل مك ر األشجار تواضعًا حيث تنمو في آ ون من أآث وتعد شجرة الزيت

ة خاصة فهي أحدى              شرقيًا حارًا أو غرب    ى رعاي يًا باردًا، وال تحتاج أشجار الزيتون إل
دما  اده عن ى عب ا عل م به ي أنع ل الت ز وج الق ع ات الخ موات فطمعطي ر الس

 .)465(واألرض

ول     ريفة للرس ة الش ث النبوي ا األحادي اظ    ρأم زرع والحف ات وال ة بالنب  الخاص
ا      ذآر منه ددة ن ا فهي متع ال رسول اهللا   τعن أنس   : عليهم ال، ق ا من مسلم    : (ρ  ق م

زرؤه                       ه صدقة، وال ي ه ل ا سرق من ه صدقة، وم . )∗(يغرس غرسًا إال آان ما أآل منه ل
 .)466 ()آان له صدقة الإأحد 

ه           إوفي المقابل نهى اإلسالم عن الفساد و           ه أو حرق زرع والحرب بقطع تالف ال
ي اَألرْ     (: لغير منفعة فقال اهللا سبحانه وتعالى      َك       َوِإَذا َتَولَّى َسَعى ِف ا َوُيْهِل َد ِفِيَه ِض ِلُيْفِس

ادَ     بُّ الَفَس ُه َال ُيِح َل َوالّل ْرَث َوالنَّْس ي     . )467()اْلَح ت ف ة نزل رون أن اآلي ذآر المفس وي
م خرج من      ρاألخنس بن شريق، حيث قدم على رسول اهللا       د اإلسالم ث ، فزعم أنه يري
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ول   د الرس زرع وع    ρعن أحرق ال ر، ف لمين وحم ن المس وم م زرع لق ر ب ر ، فم ق
 .)468(الحمر

 صوب  سدرةمن قطع   : ( قال ρآما ورد في السنة النبوية الشريفة أن رسول اهللا          
 .)469()اهللا رأسه في النار

 لجيوش الفتح المتوجهة  τويذآر التاريخ في هذا الصدد وصية أبو بكر الصديق        
ذبح              : إلى الشام قائًال لهم    رة، وال ت وا ال تعقروا نخًال وال تحرقوه، وال تقطع شجرة مثم

 ).7 ()شاة وال بقرة وال بعيرًا إال لمأآلة
ات      ن نب ة م اة البري ى الحي اظ عل الم للحف وة اإلس ك الوصية دع ن تل ويتضح م

اظ                      دمًا للمحاربين في أسلوب الحف ل تشريعًا متق ا تمث ذا فأنه ى  وحيوان وطير وبه عل
ى عظم     دل عل ذي ي ر ال ل، األم رق والقت ع والح دمير والقط الف والت ن اإلت ة م ة البيئ

 .)470(اإلسالم وسموه ورقيه على التشريعات األخرى في حماية البيئة والطبيعة
ا،   ي حقه ي ترتكب ف رائم الت ة ضد الج ة البيئ ه حماي ي فيقصد ب ا األمن البيئ أم

ا، أو    ل، أو إتالفه رث والنس الك الح ى ه ؤدي إل ي ت آت  إوالت رر بالمنش داث ض ح
ن هذه الجرائم، أو االفساد المتعمد في    والمعدات بفعل تأثير الملوثات البيئية الناجمة ع      

 .النـزاعات المسلحة لمكونات البيئة الطبيعية
وافره، حيث                    اة إال بت ويعد األمن من أهم مطالب الحياة، بل ال تحقق مطالب الحي
الح        ق مص تهدف تحقي اعي، يس ردي أو جم ري، ف د بش ل جه رورة لك ن ض د األم يع

ة أن    ائف العربي ن لط عوب، وم ن(الش ان(و ) األم و    ) اإليم د ه وي واح ذر لغ ن ج م
 .، وال يخفى في ذلك من دالالت)أمن(

ة     ي اللغ األمن ف د ب ه        : ويقص ؤمن علي ا ي مًا لم ل اس و يجع وف، وه زوال الخ
اِتُكْم                   (: قال تعالى . اإلنسان وْا َأَماَن وَل َوَتُخوُن َه َوالرَُّس وْا الّل وْا َال َتُخوُن ِذيَن آَمُن ا الَّ ا َأيَُّه َي
ُتْم َت وَنَوَأن الى . )471()ْعَلُم ه تع اِتُكمْ (: وقول وْا َأَماَن ا أ)َوَتُخوُن ه ؤ أي م تم علي ا .. تمن مم

ى                 ان عل يؤمن عليه اإلنسان بيئته التي يعيش فيها، بحيث يحصل لديه شعور باالطمئن
ًا       . )472(سالمتها من التلوث أو االفساد أو اإلهدار       ويشعر اإلنسان باألمن إذا آان مطمئن

ه        على صحته، وعلى عم    ى مال ك   . )473(له، وعلى مستقبله وعلى أوالده، وعل د ذل ويؤي

                                                 
ر الطبري،. ينظر) 5( ن جري د ب ر محم ي جعف اربينألب ام المح ة وإحك اد والجزي ابق، الجه ص ، مصدر س

 . وما بعدها222
 ).5239(رواه أبي داود في سننه، رقم الحديث ) 6(
 .360ص, مصدر سابق , الموطأ , ينظر االمام مالك ) 7(
، 1999مد عبد العظيم، اإلسالم والبيئة، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،    حعبد العظيم أ  . د. ينظر) 1(

 .73ص 
 ).27(سورة األنفال، اآلية ) 2(
 .17، ص 1987، 13أحمد عبد العزيز الحليبي، أمن البيئة في اإلسالم، مجلة األمن، العدد . ينظر د) 3(
 .286، ص 1989م، األمن في القرآن، مجلة األزهر، عدد صفر،  ينظر، خيري محمد إبراهي)4(
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ده قوت                : (ρما جاء في حديث الرسول       ه، عن افى في بدن من أصبح آمنًا في سربه مع
 .)474()يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها

وال              والمجتمع اآلمن هو الذي يشعر فيه الناس بحرمة األنفس واألعراض واألم
و ال   نهم، وه ا بي ان        فيم اؤه آالبني ون أبن ة، فيك ة األم ه خيري ق في ذي تحق ع ال مجتم

اره، ويرفق القوي بالضعيف           ج المرصوص يشد بعضه بعضًا، فيراعى ال        ة ج ار حرم
 . وال يحدث فيه بغي أو افساد

ًا آخر، حيث آانت                   د أخذ األمن البيئي أنموذج ة، فق ومن أيام العرب في الجاهلي
ة الكأل              الموارد البيئية آنذاك تكاد تقتصر        رًا ألهمي اه، ونظ ى الكأل والمراعي والمي عل

ًا، فحمى                     زل أرضًا استقوى آلي نهم إذا ن والمرعى في حياة الجاهلين، آان الشريف م
الرغم من    . )475(لخاصته مدى سماع عواء الكلب، ال يشارآه وال يرعى فيه معه أحد             ب

ى ام                  افس عل دوران بسبب التن تالك المراعي   ذلك آانت الحروب ال تنفك رحاها عن ال
ة                        ذاك، وآانت البيئ ائم األمن البيئي آن ان يزعزع دع ذي آ وآبار المياه، وهو األمر ال
ة ضحية من ضحايا هجرات  ا آانت البيئ ذه الحروب، آم ًا ضحية من ضحايا ه دائم

أرب            د م دمير س د ت رة األزد بع ي هج راه ف ا ن و م ى نح ل، عل ض القبائ ول . بع ويق
ان من مأرب             ولما خرج مر بقباء   : (الهمداني ن اليم ك ب ار هو مال في جماعة    بن عم

اء إال أنز              وه، وال  ف األزد، وظهر إلى مخالف خوالن وحقل صنعاء، فأقبلوا ال يمرون بم
 .)476(بكأل إال أسحقوه

ة،       ل العربي ين القبائ وم ب ت تق ي آان روب الت دًا للح الم وضع ح اء اإلس ا ج ولم
ه ال حمى       : ρوأشار، الرسول   وسببها في أغلب األحيان المراعي وآبار المياه،         ى أن إل

ال حمى إال هللا    : (ρفي تفسير قول الرسول     ) رض(إال هللا ورسوله، قال اإلمام الشافعي       
ة                ρ نهى الرسول    )3():ورسوله انوا في الجاهلي ا آ  إن يحمي على الناس المرعى، آم

ابهم التي ت             ): إال هللا ورسوله  : (يفعلون وقوله  ل المسلمين ورآ ا يحمي لخي رصد  إال م
ع   τللجهاد، ويحمل عليها في سبيل اهللا، وإبل الزآاة، آما حمى عمر بن الخطاب                 النقي

 .)4(لنعم الصدقة والخيل المعدة في سبيل اهللا

 :والبيئة المقصود بحماية التشريع اإلسالمي هي

                                                 
 ).2346(رواه الترمذي، رقم الحديث ) 5(
دد              . ينظر د ) 1( ت، الع مارس  -، آذار 350عواد جاسم الجدي، األمن البيئي، مجلة الوعي اإلسالمي، الكوي

 .50، ص1995
رب، نش          . ينظر) 2( ل،       الحسين بن أحمد يعقوب الهمداني، صفة جزيرة الع دن بري ولر، لي ، ص 1884رة م

206. 
 ).3083(رواه أبي داود في سننه مصدر سابق رقم الحديث)3(
 .7ص,مصدر سابق ,األمن البيئي ,عواد جاسم الجدي .ينظر د)4(
ر)5( ادلي.د.ينظ الح الع د ص ة,محم ة البيئ الم وحماي ة ,اإلس وث الفقهي ة البح مجل

 ,آتوبرأ/1 تالسادسة,ألسنه,الرياض,)32(العدد,المعاصرة
 13ص,1994,ديسمبر/1ك,نوفمبر /2    ت

 .17ص, المصدر نفسه) 6(
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ة         :  البيئة الطبيعية  -أ اء والترب ل الهواء والم ذي يحيط باإلنسان مث أي الوسط ال
ي  اء الت ن        واألحي ًال ع ور، فض ات وطي ن حيوان ط م ذا الوس ي ه يش ف  تع

 .)5(النباتات المختلفة

ة         :  البيئة المشيدة  -ب أي الوسط الذي أبتدعه اإلنسان آاآلثار واإلنشاءات المدني
ة والصناعية، والتنقيب              والسدود وطرق المواصالت المشروعات الزراعي

 )6(في البر والبحر عن الثروات الطبيعية وغيرها

اد، وال خال ى العب ا عل ي أحكامه ى أن الشريعة اإلسالمية تبن اء عل ين العلم ف ب
 .)477(وهذه المصالح من وضع الشارع الحكيم

ن    ة م ة البيئ وانين الخاصة بحماي بقت الق ريعة اإلسالمية س د أن الش ذا نج وهك
ة                        ى عناصر البيئ اظ عل ام تتعلق بتحقيق األمن البيئي والحف خالل ما تضمنه من أحك

 .ومكوناتها
 

 حماية األعيان الثقافية وأماآن العبادة في الشريعة اإلسالمية: ثالثًا
ي        تخدامها ف ان أو اس ذه األعي د ه دائي ض ل ع اب أي عم رعًا ارتك وز ش ال يج
ًا من الفساد                 المجهود الحربي، أو اتخاذها محًال لهجمات الردع، ألن تخريبها يعد نوع

ر الصدي             د جاء            τق  المنهي عنه شرعًا، آما أن وصية أبي بك ن أبي سفيان ق د ب  ليزي
 .)478(ل هذه األعيان وغيرهام عام يش)عامر(فلفظ ) وال تخربن عامرًا: (فيها

ومثل هذه القاعدة التي أقرها اإلسالم منذ البدايات األولى لدعوته اإلنسانية، إنما   
 تقرر مبدأ إنسانيًا في نطاق القانون الدولي، فليست أموال العدو مباحة بسبب الحرب،   

فال يجوز التخريب والتدمير بغير ضرورة قاهرة، آما يحرم اإلسالم وفق هذه القاعدة               
 .أعمال السلب والنهب حيثما آانت وتحت أي ذريعة

وفي ضوء ما تقدم فال يحل للمسلمين أن يفعلوا شيئًا مما يؤدي إلى التخريب في   
 .)479(بالد االعداء، ألن ذلك فساد واهللا ال يحب المفسدين

الحرية الدينية هي من الحقوق األساسية التي أقرت الشريعة اإلسالمية              آما أن   
 .)480(حرمتها وحمايتها، آما أقرتها جميع الدساتير الراقية والمواثيق الدولية

د      (: ن القاعدة في هذا الخصوص، وردت في اآلية الكريمة        إو َال ِإْآَراَه ِفي الدِّيِن َق
يِّ       َن اْلَغ ُد ِم امل             . )481()تََّبيََّن الرُّْش ى المسلمين في مع ذه القاعدة الموجهة إل هم مع   تفه

                                                 
ام، ج           دأبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عب       .  ينظر )1( ، 1 السالم السلمي، قواعد األحكام في مصالح األن

 .8، ص 1882الطبعة الحسينية، القاهرة، 
ام    ,) الوليدمحمد بن احمد بن رشد القرطبي ابو(القاضي أبو الوليد،  .  ينظر )2( أ لإلم  المنتقى، شرح الموط

 .167، ص 1882 القاهرة، ,)ب د(،1ط، 3مالك، ج
 .43، مصدر سابق، ص 1حسن الشيباني، شرح السير الكبير للسرخسي، جالاإلمام محمد بن . ينظر) 3 (
 . من اإلعالن الدولي لحقوق اإلنسان18 ينظر، م )4(
 ).256(سورة البقرة، اآلية ) 5(
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ا     غير المسلمين، تدل حتمًا على أنه يباح للمسلمين أن يقاتلوا دفاعًا عن دينهم هم، آم
الى             ا  (: يباح لهم ذلك لتأمين حرية الدين والعبادة لغيرهم، ويقول اهللا سبحانه وتع َوَلْوَل

ُم          َدْفُع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهم ِببَ     ْعٍض لَُّهدَِّمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَآُر ِفيَها اْس
 .)482()اللَِّه َآِثيًرا َوَلَينُصَرنَّ اللَُّه َمن َينُصُرُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز

لمين   ل مساجد المس رة قب ة األخي ي اآلي لمين وردت ف ر المس ادة لغي اآن العب فأم
ا وعن سائر                     وهي آهذه تتم   دفاع عنه اح الحرب لل ة، إذ تب ة التام ة والحماي ع بالمنع ت

ها وتخريبها، ذلك ألنها جميعًا حرب في سبيل اهللا، ودفاع عن          دمأماآن العبادة، لمنع ه   
 .حرية العقيدة، وعن اماآن يعبد فيها اهللا عز وجل، ويشار فيها بذآر اسمه الخالد أبدًا

مثالية عن النظرة اإلسالمية الواسعة للتسامح         وأن هذه، بال ريب، من األمثلة ال      
ة إال                   ام الحقيق ذه األحك ة ه در قيم دة، وال تق الديني، ومن المؤيدات الفعالة لحرية العقي
اآن                    اك لحرمات األم دمير وانته وم، من تخريب وت إذا قورنت بما تجربه الصهاينة الي

األقصى بالذات، في نفس      المقدسة والمعابد واآلثار الشريفة المبارآة، ومنها المسجد        
تلة، وهم يتحدون بذلك    حين الم ط، وغيرها من مدن فلس    υبيت المقدس ومدينة الخليل     

دولي        انون ال ادئ الق ع مب دة وجمي م المتح ة األم رارات منظم انية وق يم اإلنس ل الق آ
 .والحقوق اإلنسانية

دنيي       كان الم ة الس دد حماي اني بص دولي اإلنس انون ال ى الق الم عل ز اإلس ن يتمي
 :وحماية األعيان المدنية أثناء النـزاع المسلح بالمميزات اآلتية

د                      إ ه التي تع ه من خالل تعاليم ا أمرهم ب نه قانون إلهي يلزم المسلمين بإتباع م
ذا آانت الفضيلة والرحم  اء البشرية له ة أبن ة لكاف ة أخالقي ر ةتربي ة غي دم مقاتل  وع

 .األخالقية أثناء النـزاعات المسلحةات الدين وقواعده يالمقاتلين تعبيرًا عن أساس
ة مع السكان                   إ دولي اإلنساني في المعامل انون ال ه اإلسالم عن الق ن ما يمتاز ب

ه            ذا الخصوص ألن ر به ديل أو تغي ه تطور أو تب المدنيين أثناء النـزاع أنه لم يطرأ علي
ر حسب الظروف الزماني                       دل والتغيي انون خاضعة للتب ة أمر إلهي في حين قواعد الق

 .والمكانية وحسب ما تقتضيه الحاجة
ل من ال يحمل السالح، ويشارك مشارآة                     اطع التعرض لك اإلسالم حرم بشكل ق

 .فعلية في العمليات الحربية
يمتاز اإلسالم بحماية خاصة للنساء واألطفال والشيوخ ورجال الدين وإعطاءهم          

د  ال الع رم قت ه ح د أن ى ح م إل دم المساس به ة بع نًا الضمانات الكفيل ان متحص و إذا آ
 .بالنساء واألطفال خشية إيقاع األذى بهم

د              ل أو خالل أو بع يمتاز اإلسالم بمعاملة آل من ألقى السالح، من العسكريين قب
ة أسرى الحرب،              المعرآة، بضمان معاملته معاملة السكان المدنيين، وال يعامل معامل

 .ي من معاملتهم آأسرى حربخالفًا لما هو منصوص عليه في القانون الدولي اإلنسان

                                                 
 ).40(لحج، اآلية  سورة ا)1(
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ان (ن ما امتاز به اإلسالم هو ذلك النظام الفريد الذي يعرف           إ دما  ) بإجازة األم عن
رب،    تمرار الح ًا الس دماء ومنع ًا لل ات حقن رادًا وجماع اتلين أف ازة للمق نح حق األج م
اء     ان أثن ب األم ى السالح أو طل ن ألق الم يعصم دم م أن اإلس ق، ف ذا الح وبموجب ه

نحهم الحقوق                القتال ة المسلمين أنفسهم ويم ، وآذلك يعصم ماله وأهله ويعامل معامل
 .المدنية الكاملة، على أال يخل بالنظام العام وال يأتي عمًال يهدد السالمة العامة

القتال في اإلسالم هو قتال دفاعي وال يلجأ إليه إال في حالة الدفاع الشرعي عن                 
دفاعي ب ال ال نفس، والقت دة وال اره العقي ي آث ال الهجومي ف ه هو أرأف من القت طبيعت

 .السيئة على السكان المدنيين
دمير                      ا يكن السبب، وحرم ت وال الخاصة أو العامة مهم منع اإلسالم إتالف األم

انون          ووصى ب األعيان المدنية واآلثار واألماآن المقدسة       ا جوز الق ة، بينم ة البيئ حماي
 .ثير مباشر في القتالالدولي تدمير األموال التي تكون لها تأ
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 الفصل الثالث
 الجهود الدولية في تطبيق القانون الدولي اإلنساني

 
ى ورق    القانون الدولي اإلنساني مثله في ذلك مثل أي قانون آخر ي       رًا عل بقى حب

ان   ذه إب ة لضمان تنفي ة الالزم ة والعملي دابير القانوني راف الت دول األط ذ ال م تتخ  إن ل
ـزاع دولي الن انون ال ق الق ى تطبي رص عل ى الح دعو إل ا ي اك م لحة، وهن ات المس

ي      ه ف ين تطبيق انون يتع ذا الق وانين، فه ن الق ره م ن غي ر م اني أآث ـزاعاإلنس ات  الن
ا    صالداخلية، حيث تكون حياة البشر عرضة للخطر ب       المسلحة الدولية و   ورة آبيرة، آم

أ الطبيب  روف إذا أخط و مع يسببته و  ف اة شخص ه أ )المريض( وف ا إذا أخط ، أم
 .القائد العسكري ربما يسبب قتل المئات بل اآلالف من البشر

دء من جانب        ادئ ذي ب ذ ب دولي اإلنساني موضع التنفي انون ال ينبغي وضع الق
ألطراف في االتفاقيات التي يتكون منها هذا القانون، وقد أخذت الدول األطراف            الدول ا 

ذه   رم ه أن تحت ا ب ى عاتقه ولين اإلضافيين  عل ع والبروتوآ ات جنيف األرب ي اتفاقي ف
ر      ي أآب انون ه ذا الق ات ه وال، وأن انتهاآ ع األح ي جمي ا ف ل احترامه ة وتكف االتفاقي

ؤدي هذه االنتهاآات إلى معاناة إنسانية وخسائر  فداحة من انتهاك أي قانون آخر، إذ ت  
ا            ذي يحظره انون ال م بالق ة العل ي حال ا ف ن تفاديه ان يمك رية وآ ي األرواح البش ف

ى            ضعوو ذا المعن ول في ه يهم من           إ(ه موضع التنفيذ، ونق ن ذنوب الجيش أخوف عل
 ).عدوهم
انون هو جزء ال يتجزأ من أي                      إو ذا الق ى منتهكي ه ام  ن وضع العقوبات عل نظ

 .قانوني سليم السيما بسبب قيمتها الرادعة
 :ولبيان تفاصيل الموضوع سوف نقسم الفصل إلى أربع مباحث وآما يأتي

ث األول دولي     : المبح انون ال ق الق ي تطبي ة ف ات الدولي دول والمنظم دور ال
 .اإلنساني

اني  ث الث دولي      : المبح انون ال ق الق ي تطبي دولي ف ائي ال اء الجن دور القض
 .ياإلنسان

 .الرقابة على تطبيق القانون الدولي اإلنساني: المبحث الثالث
دولي     : المبحث الرابع  انون ال دور الشريعة اإلسالمية في أنشاء أسس قواعد الق

                     اإلنساني
 .                 وتطبيقه



 ن ن ن ن ن ن ن 

 المبحث األول
 نسانيدور الدول والمنظمات الدولية في تطبيق القانون الدولي اإل

 
ة                    دول ملزم ة التي تكون ال القانون الدولي اإلنساني هو مجمل القواعد القانوني

 .ات المسلحة الدولية النـزاعباحترامها والتي تستهدف توفير ا لحماية لضحايا
رم      ()483(تنص المادة األولى المشترآة    تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تحت

 )في جميع األحوال) وتوآولالبر (قوأن تفرض احترام هذا الملح
د     . ()484()80(آما تنص المادة     ـزاع   وأطراف  ةتتخذ األطراف السامية المتعاق   الن

دون إبطاء آافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التزاماتها بمقتضى االتفاقيات وهذا الملحق            
 )).البروتوآول(

ة    رة الثاني نص الفق ا ت را     . ()485(آم دة وأط امية المتعاق راف الس در األط  فتص
ول            النـزاع  األوامر والتعليمات الكفيلة بتأمين احترام االتفاقيات وهذا الملحق البروتوآ

 ).هاذوتشرف على تنفي
ام   )486(آما أن اللجنة الدولية للصليب األحمر أنشأت خدماتها االستشارية        ذ ع  من

دول التي شرعت                  1996 ا لل ز دعمه ى تعزي  المعنية بالقانون الدولي اإلنساني سعيًا إل
اون الوثيق              في   بدء تنفيذ هذا القانون على الصعيد الوطني، وتعمل هذه الخدمات بالتع

ة ومنظمات             مع الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر ومؤسسات أآاديمي
 .أخرى

الدول والمنظمات الدولية في تطبيق القانون الدولي اإلنساني        ر  رض بيان دو  غول
 :في مطلبين نبحث   علىنقسم المبحث

 .دور الدول في تطبيق القانون الدولي اإلنساني: المطلب األول
 .دور المنظمات الدولية في تطبيق القانون الدولي اإلنساني: المطلب الثاني
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  ه ه ه ه ه ه ه 

 المطلب األول
 دور الدول في تطبيق القانون الدولي اإلنساني

ًال،    ن ارتباط الدولة بمعاهدة دولية ما أو بقواعد قانونية معينة يحتم تطب           إ ا فع يقه
ى         ة عل ف األربع ات جني ي اتفاقي ترآة ف ى المش ادة األول ت الم ذلك نص د  ( أنل تتعه

ع األحوال          ةاألطراف السامية بأن تحترم هذه االتفاقي        ا في جمي ل احترامه ل  ). ، وتكف ب
ن اال   حاب م ة االنس ي حال اتف ى    . ()487(تفاقي ر عل ه أي أث يس ل حاب ل ى أن االنس عل

ي  ات الت اتااللتزام ا مب دولي الناشئة عن األعراقرره انون ال ين فدئ الق  الراسخة ب
 ).األمم المتمدنة، ومن القوانين اإلنسانية وما يمليه الضمير العام

يعني أن الدول ملتزمة بعمل آل شيء ممكن من أجل ضمان احترام     ): فاالحترام(
ا      اق واليته ي نط ون ف ن يقع ع م ب جمي ن جان ًا م ا وأيض ب أجهزته ن جان د م القواع

 .ائيةالقض
ر مشتبكة في         ): آفالة االحترام (أما   دول سواء آانت مشتبكة أو غي فتعني أن ال

ع،                 نزاع يجب أن تتخذ جميع الخطوات الممكنة لكفالة احترام القواعد من جانب الجمي
 .)488( النـزاعوخاصة من جانب أطراف

ى                  ه ومعنى   ة اإلنسانية تلقي بواجب رسمي وصريح عل ات الدولي ذا أن االتفاقي
ات رين   ع ل اآلخ أن يجع ات، وب ذه االتفاقي رم ه أن يحت ا ب ن أطرافه رف م ل ط ق آ

ذه بالكامل استناداً                       ه إال عن طريق تنفي ل من زام ال يمكن التحل ذا االلت  يحترمونها، وه
ام       ) 26(نطوق المادة   م على ا لع دات،       1969من اتفاقيات فين انون المعاه ، الخاصة بق

 .)489 ()دينالعقد شريعة المتعاق(والتي تنص على أن 
ام       اء قي ة في أثن ى الدول ـزاع وإلى جانب هذا االلتزام العام الذي يفرض عل ات  الن

المسلحة هناك التزامات أخرى يفرضها القانون الدولي اإلنساني باتفاقياته على عاتق           
دابير ير   راءات وت اذ إج كل اتخ ذ ش دول، تأخ ذ   اال مان التنفي ة لض رورية والزم ا ض ه

انون       ام الق ا في زمن السلم             الفعال ألحك تم اتخاذه دولي اإلنساني، وهي إجراءات ي ال
 .)490(والحرب
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(2) See: Boissonde chazournes and L. condore lli, Article Grneva con 
rentions revisited: protecting collective interests, international Reiew of 
the Ted cross, No. 837, 2000, P. 69. 

ة،        . ينظر د ) 3( إحسان هندي، أساليب تفعيل قواعد القانون الدولي اإلنساني في صلب التشريعات الداخلي
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  و و و و و و و 

 :نشر ثقافة القانون الدولي اإلنساني وتشجيعه:أوًال
يعد نشر هذا القانون في زمن السلم عمًال تعليميًا، يرجى منه أن يضبط السلوك                 

ا      ة م دولي اإلنساني خالل           . )491(بمجرد اندالع أزم انون ال ذ الق ـزاع  ال فضمان تنفي ات ن
تم في زمن السلم                    المسلحة يتطلب أن يكون هناك علم سابق بأحكامه فالبد من عمل ي

ر             النـزاع وحتى في زمن   ات المسلحة يكفل نشر الوعي واإلدراك لهذه القواعد وهو أم
يه إال من خالل جهد آل دولة في نشر قواعد االتفاقيات التي تكون               لال يمكن الوصول إ   

 .ناس بها وتدريب قواتها عليهاهذا القانون وتعريف ال
واد               ع للم ات األرب ل من االتفاقي م (فقد نصت مادة متطابقة وبصفة أساسية في آ

د األطراف ) 1ل/ 83، م 4ج/ 144، م 3ج/ 127، م 2ج/ 48، م 1ج/47 ى أن تتعه عل
ا     السامية بأن تنشر نص هذه االتفاقيات على أوسع نطاق في بالدها في وقت السلم آم

ت ي وق يم   ـزاع النف اهج التعل ي من تها وبصفة خاصة ف أدراج دراس لحة، وب ات المس
وات المسلحة والسكان                دى الق ة ل العسكري والمدني حتى تصبح هذه المواثيق معروف

ا نصت     . )492(المدنيين وألفراد خدماتها الطبية والدينية     ى ضرورة    ) 4ج/ 99م  (آم عل
ا المعتق   ة يفهمه ل بلغ ل المعتق ة داخ ص االتفاقي الن ن وظفين  إع ين الم ون، وتلق ل

 .)493(المختصين بمراقبة المعتقل أحكام االتفاقية والتعليمات الخاصة بتطبيقها
ات    ذه االتفاقي ى ه ادقت عل ي ص دول الت ام ال ون بقي ابق يك د الس ذ البن وتنفي
ات والبروتوآوالت       انون التصديق ونصوص االتفاقي ة، بنشر ق والبروتوآوالت الثالث

ه من جد         الملحقة في الجريدة الرس     ا ل ك لم ة خاصة وذل ذا اإلجراء أهمي ى ومية، وله
دولي اإلنساني تصبح جزءًا                     انون ال ة للق ة خاصة فالنصوص االتفاقي قانونية  وعملي
بالد يتحقق                من التشريع الوطني بعد التصديق عليها وبنشرها في الجريدة الرسمية لل

 .)494(علم الجميع بها
اني ضرورية لفهم العالم بصورة أفضل،      والواقع أن دراسة القانون الدولي اإلنس     

ا                 إذ أن أي إنسان البد وأن يكون معنيًا بالمنازعات المسلحة والويالت التي تسفر عنه
فمن منا ال يهتز ضميره حين يسمع         . ومسبباتها واألشخاص المسؤولين عن ارتكابها    

ابر ا       أ خاصة إذا آان ب     النـزاع عن اللجوء من مناطق    ة  عداد هائلة، أو عن المق لجماعي
ال      ن أعم ع، أو ع اق واس ى نط الي عل رد األه ذي يش ي ال ر العرق ن التطهي أو ع

                                                 
(1) See: Marion Haroff 0 Tavel, Promoting norms to limit violence in crisi 

srisis situations: challenged strategies and alli ances. 
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  ي ي ي ي ي ي ي 

ن          ا م رب وغيره اليب الح ن أس لوب م دنيين آأس ع الم ري، وتجوي اب القس االغتص
 .)495(األهوال المصاحبة للحروب

 

 :مسؤولية القادة واألشخاص المؤهلين والمستشارين لدى القوات المسلحة: ثانيًا
ات  ن االلتزام اني لضمان  م دولي اإلنس انون ال ي يفرضها الق دول الت األخرى لل

تنفيذ أحكام هذا القانون تهيئة قادة وأشخاص مؤهلين ومستشارين قانونيين في وقت             
 .)496(السلم

 -:على بعض الواجبات التي تقع على عاتق القادة وهي) 1ل/ 87م (آما نصت 
ا         -أ ات االتفاقي ع انتهاآ ول       تكليف القادة العسكريين بمن ة والبروتوآ ن م ت األربع

 .قبل أفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت أمرتهم
 . إذا لزم األمر عليهم قمع هذه االنتهاآات وإبالغها إلى السلطات المختصة-ب
ـ ت        -ج ون تح ذين يعمل لحة ال وات المس راد الق ن أن أف ادة م د الق رورة تأآ  ض

 . االتفاقيات والبروتوآولإمرتهم على علم بالتزاماتهم المنصوص عليها في
ك مناسبًا،                 -د ان ذل ا آ  على القادة إذا وقع انتهاك لالتفاقيات أو البروتوآول، آلم

 .اتخاذ اإلجراءات التأديبية والجنائية ضد مرتكبي تلك االنتهاآات
ق        ة بتطبي وادر عالم اد آ نهم إيج رض م ؤهلين الغ خاص الم بة لألش ا بالنس أم

 .ني، واألمر الذي من شأنه آفالة حسن تطبيقهاقواعد القانون الدولي اإلنسا
ت  د نص ى أن) 1ل/ 6م (وق املين   : (عل داد ع دة إلع راف المتعاق عى األط تس

دول  اط ال ق بنش ا يتعل ة فيم ول وخاص ات والبروتوآ هيل االتفاقي ة تس ؤهلين بغي م
ة ون استخدام ). الحامي ة، ويك ل دول ة لك ة الوطني داد في صميم الوالي ذا اإلع دخل ه ي
 .ء األشخاص، خارج إقليم الدولة، محل اتفاقيات خاصة بين األطراف المعنيةهؤال

ق    ة تطبي ي آفال ًا ف ون دورًا مهم م يلعب انونيين فه ارين الق بة للمستش ا بالنس أم
ادة العسكريين، ويفسرون                 القانون الدولي اإلنساني، فهم يقومون بإسداء النصح للق

 . تطبيقهاالنصوص القانونية ويعملون على تحديد آيفية
 :على دور هؤالء المستشارين) 1ل/ 82م (وقد نصت 

 . تقديم المشورة للقادة العسكريين بشأن تطبيق االتفاقيات والبروتوآول-أ
لحة -ب وات المس ي للق ي تعط بة الت ات المناس أن التعليم ورة بش ديم المش  تق

 .بخصوص هذا الموضوع
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 .496مفيد شهاب، مصدر سابق، ص . الدولي اإلنساني، إعداد نخبة من المختصين، تقديم د
 .131 الوفا، مصدر سابق، ص أحمد أبو.  ينظر د)2(



 أ أ أ أ أ أ أ أ 

 :ة إلى قواتها المسلحةسن تشريعات وإصدار قوانين ولوائح عسكري: ًاـثالث
ة مناسبة في           ات جزائي ة تحدد عقوب ومن مسؤولية الدولة سن تشريعات جنائي
ات    ه اتفاقي ا نصت علي اني، وهي م دولي اإلنس انون ال يمة للق ات الجس ة االنتهاآ حال

ام   ف لع و ) 3ج/ 130، 129م (و ) 2ج/ 51، 50م (و ) 1ج/ 50، 49م (، 1949جني
ات  ) 28م (و ) 1ل/ 91 ،85م (و ) 4ج/ 147، 146م ( ة الممتلك ة حماي ن اتفاقي م

 : على ما يأتي1954الثقافية في المنازعات المسلحة لعام 
ة      اقتتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ في نط         ( ة آاف  تشريعاتها الجنائي

ذين                 ة أو ال ذه االتفاقي ام ه اإلجراءات التي تكفل محاآمة األشخاص الذين يخالفون أحك
 ). بما يخالفها، وتوقيع جزاءات جنائية أو تأديبية عليهم مهما آانت جنسياتهميأمرون

تخدام  اءة اس ع إس ع وقم ريعات لمن ن تش دول س رى لل ات األخ ن االلتزام وم
ات جنيف                     ه اتفاقي رت عن ا عب ات، وهو م ع األوق الشارات والعالمات المميزة في جمي

ام  ي 1949لع ه فوع) 2ج/ 45، 43م (و ) 1ج/ 54، 53م ( ف ن  إلي رف م ل ط ن آ
ه المسلحة فهو المسؤول                   ى قوات ا عل أطراف اتفاقيات جنيف مطالب بفرض احترامه

 .دوليًا عن أعمالها وتصرفاتها
ا المسلحة               ى قواته ومن مسؤولية الدول أيضًا إصدار قوانين ولوائح عسكرية إل

ام    ه     1949تكفل تطبيق اتفاقيات جنيف لع ا نصت علي / 49م (و ) 1ج/ 48م (، وهو م
 .)497()1ل/ 84م (وآذلك ) 4ج/ 145(و ) 3ج/ 128م (و ) 2ج

 
 :األساليب التي تتخذها الدول من أجل تفعيل قواعد القانون الدولي اإلنساني

دول ليس  ة والقضائية لل ة السياسية والقانوني ت األنظم ا آان ذا ال تلم دة، ل  واح
انون و                  ذا الق ام ه ذ أحك دول لتنفي ل تختلف من     تكون األساليب التي تتخذها ال احدة، ب

ذت     ي نف راف الت دول األط م ال تخدمتها معظ اليب اس دة أس اك ع رى فهن ة ألخ دول
 :التزاماتها منها

 

 :أسلوب النص الجزائي الخاص: أوًال
ا التي وردت في          النص المزمع تشريعه أل     األسلوب يتبنى هذا  بموجب   اظ ذاته لف

ي من جهة وسعيًا وراء توحيد      االتفاقيات والبروتوآول، تسهيًال لمهمة القاضي الجزائ     
 . االتفاقية من جهة ثانيةهالنصوص التشريعية لدى مختلف الدول األطراف في هذ

 القانون الصادر بتاريخ    ضمن)498 ()بلجيكا(ومن الدول التي أخذت بهذا األسلوب       
ات  (، ورد في هذا القانون األفعال التي تعد من قبيل           1993يونيو  /  حزيران 16 المخالف

ال التي                 )الجسيمة ا األفع ا أضاف إليه ا األول، آم  التفاقيات جنيف األربع وبروتوآوله
ام   اني لع ول الث ا بموجب البروتوآ ر ارتكابه ى  1977يحظ د نص عل ن ق م يك ذي ل  ال
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 ب ب ب ب ب ب ب ب 

ال                   ين أعم ًا ب م يفرق أساس ه ل ه، ألن ـزاع  وجوب تجريم المخالفات التي تقع ألحكام   الن
 .المسلح الدولي أو الداخلي

 

 :دراجب اإلأسلو: ثانيًا
ال  ي إدخ ات الجسيمة(يعن وطني، ) المخالف ي ال ضمن نصوص التشريع الجزائ
وص  من نص ام(ض ات الع انون العقوب وص ) ق من نص ات (أو ض انون العقوب ق

 ).العسكري
ذا األسلوب          ات العسكري اليمني       (ومن الدول التي أخذت به انون العقوب  )499 ()ق

ه فصال خاصًا بجرائم           1998يوليو  /  تموز 25الصادر في   ) 21(المرقم   حيث أدرج في
ة أي فعل ي      ذا الفصل بمعاقب ـزاع ترف في وقت   قالحرب، وتقضي أحكام ه  المسلح   الن

ة       ان المحمي ين واألعي خاص المحمي رر باألش ق الض ي، ويلح ر دول ان أم غي ًا آ دولي
 .بموجب االتفاقيات الدولية التي تدخل اليمن طرفًا فيها

 

                                                 
 .380المصدر نفسه، ص ) 2(



 ت ت ت ت ت ت ت ت 

 :ةـالـحأسلوب اإل: ثالثًا
ا       يع ل فيه واد، يحي دة م ادة أو ع ن م ون م ر يتك ريعي مختص ن نص تش ي س ن

ع خالل          ات الجسيمة التي تق  القانون الداخلي على النص الدولي مسألة تحديد االنتهاآ
ـزاع انون     الن ار الق ل ضمن إط ل فع ة لك د العقوب ى تحدي اء عل ع االبق لحة، م ات المس
 .الداخلي

ا الصادر في       ) لكة المتحدة المم(ومن الدول التي أخذت بهذا األسلوب        في قانونه
وز31 و /  تم ي  1957يولي دل ف انون األول31 المع مبر /  آ مل 1978ديس  ليش

 .)500(1977االنتهاآات المنصوص عليها في البروتوآول األول لعام 
 

 :ةـأسلوب المماثل: رابعًا
ة، ومن الجرائم التي                     ل جريمة دولي زاوج آ يعني اصدار نص تشريعي وطني ي

تقع على االتفاقيات الدولية اإلنسانية بجريمة مماثلة لها منصوص عليها في           يمكن أن   
ررة،                     ة المق دار العقوب داخلي، من حيث شروط تحقق الجرم، ومق التشريع الوطني ال

 .ها أو تشديدهافيخفوإمكانية ت
ا الصادر في        . )501 ()فرنسا(ومن الدول التي أخذت بهذا األسلوب         28في قانونه

طس / آب ة .1944أغس وات       ا( فجريم ي الق ة ف ى الخدم ي عل خص المحم راه الش آ
ر المشروع    (، وهي جريمة دولية، تحت مماثلتها بجرم      )المسلحة المعادية  د غي التجني

 .من قانون العقوبات الفرنسي) 92م (الوارد في نص ) لقوة مسلحة
 

 :أسلوب االآتفاء بالتشريع الوطني القائم: خامسًا
ال           إن آثيرًا من الدول التي و      قعت على هذه االتفاقيات وصدقتها لم تفعل شيئًا حي

التي يمكن   ) المخالفات الجسيمة (النص على سن تشريعات جزائية وطنية تعاقب على         
 . تقع على أحكام االتفاقيات األربع أو على أحكام البروتوآول األول الملحق بهانأ

دول    ذه ال ن ه ورية  (وم ة الس ة العربي الرغ . )502()الجمهوري ن ب ل  ولك ن آ م م
ة بسن تشريعات               ا االتفاقي دول األطراف التي نفذت التزاماته الدعوات ال يزال عدد ال
ي سكتت عن  دول الت ك ال ل من تل ات الجسيمة أق ى المخالف ة تعاقب عل ة وطني جزائي

ات من      مالتنفيذ، ولم تق   ام االتفاقي  بسن أي تشريع جزائي خاص أو إضافي لحماية أحك
اك   ة     – عوامل سياسية   االنتهاك، متذرعة أن هن ا لألم  عسكرية، أو أن المصالح العلي

 .تمنعها من سن مثل هذه التشريعات
ى الصعيد                    دولي اإلنساني عل انون ال ل قواعد الق ويجب على الدول من أجل تفعي

 :ات المسلحة اتخاذ اإلجراءات اآلتية النـزاعالوطني وفي إطار
                                                 

وحة  م اسحق زيا، دراسة في القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، اطرغينظر ن ) 1(
 .216، ص 2004دآتوراه، جامعة الموصل، 

 .382شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية، مصدر سابق، ص .  ينظر د)2(
 .65أحسان هندي، مصدر سابق، ص . ينظر د) 3 (
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 . إجراء التحقيق فورًا في أي انتهاآات وقعت-أ
ا    -ب روا به ات أو أم ك االنتهاآ وا تل ذين ارتكب ى األشخاص ال بض عل اء الق  إلق

 .وتقديمهم إلى المحاآم
ا أن تحاآمهم أو تسلمهم           إ عند القبض على أولئك األشخاص، ف       -جـ ة إم ن للدول

ة ض            دعوى الجنائي ة المجني    (دهم إلى أية دولة معنية في إقامة ال ل دول مث
ة الجاني نفسه         لدولة التي وقعت الجريم   عليه، أو ا    )ة فوق إقليمها، أو دول

)503(. 
ا                   -د ة في إطار نظمه ا الدولي  اتخاذ آل ما هو الزم من إجراءات لتفعيل التزاماته

ة أو       ريعية أو تنفيذي راءات تش ك اإلج ت تل واء آان ة، س ة الداخلي القانوني
ا   (قضائية أو مؤسسية     دولي           نإنشاء لج انون ال ة خاصة بمسائل الق  وطني

 .)504 ()اإلنساني
ـ دولي اإلنساني-ه انون ال رام قواعد الق ل احت رم وتكف ذي . )505( أن تحت ر ال األم

ـزاع  غير االطراف في    (يعني أنه حتى بالنسبة للدول الثالثة        ا أن   )  الن عليه
ـزاع  تسعى لدى أطراف    انون، ويمكن أن               الن ك الق رام قواعد ذل ة احت  لكفال

ق    ة، أو عن طري لطة الحامي ق الس ن طري ًا ع ك أيض تم ذل م ي دول واألم ال
د حدوث                 زم عن ا يل اذ م ة، التخ ة األخرى المعني المتحدة والمنظمات الدولي

ذا    وآذلك عدم تشجيع أي طرف أو مساعدته      . )506(انتهاآات جسيمة   على ه
 .االنتهاك

ة   -و ياء المحمي ى األش ة عل يمة الواقع ات الجس ى االنتهاآ ة عل  ضرورة المعاقب
ة التطبيق      إذ يجب أن تتضمن   . )507(واألشخاص المحميين   التشريعات واجب

ة أو                   ة مدني اآن واألشياء المحمي ات التي تمس األم ى االنتهاآ المعاقبة عل
 -:ثقافية، توقيع العقاب الالزم مع مراعاة القواعد اآلتية خصوصًا

ر عن  -1 اب بغض النظ ع العق ة االختصاص، أي توقي دأ عالمي ذ بمب ان  األخ مك
ية الج    ة أو جنس اب الجريم م (و ) 2ج/ 50م (و ) 1ج/ 49م (اني ارتك

 ).1ل/ 85م (و ) 4ج/ 146م (و ) 3ج/ 129
 ).1ل/ 4 ف– 86م ( تقرير مسؤولية الرؤساء -2

                                                 
(503) See: National measures to repress violations of international 

humanitarian Law (civil law systems), ICRC, Geneva, 2000, P. 328. 
(504) See: committees or other national bodies for international humanitarian 

Law, Meeting of experts, I.C.R.C. Geneva, 1997, P. 130. 
 ). المشترآة التفاقيات جنيف1م(ينظر، ) 3(
 .1ل/ 89ينظر، م ) 4(

(507) See: Repression of breaches of international humanitarian, IRRC. No 
300, P. 223 – 254.  
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اعس عن             التي تم  المعاقبة على االنتهاآات     -3 ة عن التق ك الناجم  ارتكابها أو تل
 ).1ل/ 1 ف– 86م (اتخاذ ما يلزم لمنعها 

د  ذه ال ي ه ول يجب أن ال ينسى المسؤولون ف ة أصبحت ً نق ول أن سمعة الدول
د أصبح بالفعل                   الم ق شيئًا أساسيًا للتعامل في إطار المجتمع الدولي المعاصر، وأن الع

ى أ          ) قرية صغيرة (بمثابة  ) عصر العولمة (بعد دخولنا    نهم عل ل واحد م ع آ ار  خويطل ب
دول           ذه ال ع ه اآلخر، والكل فيها مسؤول عن أعمال الكل، ومن األفضل أن تسارع جمي

ا                     لتنف م مع نظامه ذي يالئ ة، وسن التشريع الجزائي المناسب ال ا التعاقدي يذ التزاماته
ة،    ن جه ذآورة م ات الم ًا لالتفاقي د دعم ر يع ذا األم ل ه التشريعي والقضائي، ألن مث
دول إزاء جرائم                    دًا لموقف ال ة، وتوحي وتفعيًال للقانون الدولي اإلنساني من جهة ثاني

 .لثةالحرب ومجرمي الحرب من جهة ثا
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 المطلب الثاني
  في تطبيق القانون الدولي اإلنسانية المنظمات الدوليردو

ات المسلحة مسبوقًا دائمًا بمرحلة أولية لجمع        النـزاع يكون الوصول إلى ضحايا   
ًا، والسيما ألن      المعلومات وبمفاوضات معقدة أحيانًا، وقد أصبح ذلك اليوم تحديًا حقيق

ذه القضية          المنظمات اإلنسانية لم تعد ه     اال    . ي الوحيدة التي تتعامل مع ه ولنضرب مث
واحدًا على ذلك، فقد تطور دور الجهات القائمة على حفظ وبناء السالم، حتى أدى إلى        

رامج عمل سياسية، فضًال عن أن               المدنيتطور التعاون     والعسكري وبالتالي ادخال ب
د ف      كل متزاي ًا بش امًال مهم بحت ع ادي اص ل االقتص رامج العم االتب ـزاعي ح ات  الن

ا صوت أقوى في التعامل مع                      ؤثرة في أن يكون له دان الم المسلحة، آما ترغب البل
 .ات المسلحة النـزاعقضية المدنيين في

دولي اإلنساني               انون ال وألجل الوقوف على دور المنظمات الدولية في تطبيق الق
ي  دة وف م المتح ة األم رعين، األول دور هيئ ي ف انيسوف نبحث المطلب ف رع الث  الف

 . دور الحرآة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمرنذآر
 

 رع األولـالف
 دور هيئة األمم المتحدة في تطبيق القانون الدولي اإلنساني

ا ظلت واحدة من الوسائل                       ة للحرب، إال أنه بالرغم من تحريم المواثيق الدولي
 .)508(التي يلجأ إليها بعض الدول لحل نزاعاتها مع غيرها

التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو         (ولم يعد مشروعًا    
 ). األمم المتحدةومقاصداالستقالل السياسي ألية دولة أخرى أو على وجه ال يتفق 

ة         ) 3، ف 2م  (وقد نص ميثاق األمم المتحدة       ة العالمي على أن من أهداف المنظم
ى الوسائل السلمية لت          الطرق السلمية          لجوء أعضائها إل سوية المنازعات المسلحة ب

 .وهذا يعني عدم جواز استخدام القوة قبل اللجوء إلى الوسائل السلمية
ه             ر في ديباجت ا ذآ م    : (وقد مهد لذلك ميثاق األمم المتحدة حينم نحن شعوب األم

المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ األجيال المقبلة من ويالت الحرب التي في خالل                
وأن نؤآد من جديد    . يل واحد جلبت على اإلنسانية أحزانًا مرتين يعجز عنها الوصف         ج

إيماننا بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء واألمم    
 ).آبيرها وصغيرها من حقوق متساوية

بح        و ش ي مح دولي ف ع ال دة والمجتم م المتح ة األم ل هيئ ن قب ة م ذه الرغب وه
ظ  ال ى حف ى السهر عل ة إل ذه المنظم ادت ه ة ق روابط الدولي ز أواصر ال حروب وتعزي

ة لنشر               ـ جاهدة لن  والسعيالسالم   اد الوسائل الفعال زع السالح وتحريم الحروب وإيج
 . السلميةقالسالم وتسوية المنازعات بالطر

                                                 
 .44محمد فهاد الشاللدة، مصدر سابق، ص . د. ينظر) 1(
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رة، تحول عظيم أدى                وقد طرأ على القانون الدولي اإلنساني، في السنوات األخي
ًا                 إ اك اتجاه ى في أن هن لى تغيير في مضامينه ومفاهيمه األساسية، وهذا التحول يتجل

انون          ادئ الق عالميًا تتزعمه هيئة األمم المتحدة يهدف إلى تطوير وتطبيق قواعد ومب
د أسفرت الجهود المخلصة عن              النـزاع الدولي اإلنساني المطبق في    ات المسلحة، وق

 .ءة إلى مبادئ القانون الدولي اإلنساني تمثل إضافة بناةوضع قواعد جديد
 :دعم هيئة األمم المتحدة للقانون الدولي اإلنساني من خالل االتفاقيات الدولية: أوًال

ات           ن االتفاقي دد م اني بع دولي اإلنس انون ال دة الق م المتح ت األم د دعم لق
وا    ن س س األم ة ومجل ة العام ن الجمعي ادرة ع رارات الص ة والق ات الدولي ء واإلعالن

 .ة قائمة أو تحسبًا لمستقبل وقوع نزاعات مسلحةحبمناسبة نزاعات مسل
 :ومن اتفاقيات األمم المتحدة المهمة في هذا الشأن ما يأتي

ة العام          -أ ا الجمعي ا التي أقرته ة عليه ة والمعاقب ادة الجماعي ة اإلب  ة اتفاقية منع جريم
 .1948عام 

عمًال إجراميًا في زمن السلم آما في        أآدت هذه االتفاقية أن اإلبادة الجماعية تعد        
 :)509(آما يأتي) 2م(ووصفت الجريمة ذاتها في ) 1م(زمن الحرب 

 . قتل أفراد الجماعة-1
 .ية أو عقلية خطيرة ألفراد الجماعةد تسبب أضرار جس-2
ا    -3  التعرض عمدًا لظروف حياتيه من شأنها أن تدمر وتحطم حياة الجماعة آله

 .أو جزءًا منها
 .أنظمة تستهدف منع التناسل داخل الجماعة فرض -4
 . نقل أطفال إلى جماعة أخرى باإلآراه-5

 : حظر استعمال األسلحة النووية-ب
في نهاية الحرب العالمية الثانية وجدت شعوب العالم نفسها في مواجهة سالح           
ذا السالح                        وقش موضوع خطر ه د ن ة، ولق ة النووي د أن اآتشفت الطاق أشد رعبًا، بع

 حاميًا، فلم يحظر هذا االستخدام بصراحة في اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني،             نقاشًا
 .وذلك ألن هذه االتفاقيات سابقة عليه

ة         ة، إال أن الجمعي دة عام ى معاه د بمقتض اعه لقواع ى اآلن اخض تم حت م ي ول
ا  رار له ي ق ه ف د حرمت دة ق م المتح ة لألم ًا1961العام اره خرق ًا باعتب ًا قطعي  ، تحريم

 .)510(لمبادئ ميثاقها وللمبادئ اإلنسانية

                                                 
اهرة، . د.  ينظر)1( ة، الق ة، دار النهضة العربي ة الدائم ة الدولي ة الجنائي ة، المحكم د عطي ر أحم و الخي أب

 .151، ص 1999
 .59ر سابق، ص  جان بكتيه، القانون الدولي اإلنساني، مصد)1(
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ـ ة في الجو، وفي الفضاء الخارجي، وتحت سطح -ج  حظر تجارب األسلحة النووي
 :الماء

ة في الجو               1963تم في عام      التوقيع على معاهدة حظر تجارب األسلحة النووي
وبالرغم من أن المعاهدة لم تعقد تحت        . )511(وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء     

ويعلن األطراف أنهم ينشدون تحقيق       .عاية األمم المتحدة، فقد أقرتها الجمعية العامة      ر
وقف جميع التفجيرات التجريبية لألسلحة النووية إلى األبد وأنهم عازمون على وضع   

 .نهاية لتلويث البيئة بالمواد المشعة
مفرطة الضرر     اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها            -د

 :أو عشوائية األثر والبروتوآوالت المرفقه بها
ة يمكن                  ة معين د استعمال أسلحة تقليدي أعتمد مؤتمر األمم المتحدة الحظر وتقيي

 10اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، المعقود في جنيف الصكوك التالية في      
 .)512(1980أآتوبر / تشرين األول

ا مفرطة          اتفاقية حظر أو تقييد    -1 ة يمكن اعتباره ة معين  استعمال أسلحة تقليدي
 .الضرر أو عشوائية األثر

 .)513( بروتوآول بشأن الشظايا التي ال يمكن الكشف عنها باألشعة السينية-2
ائط    -3 راك والنب ام واإلش تعمال األلغ د اس ر أو تقيي أن حظ ول بش  بروتوآ
 ).5(األخرى

 
 .)514(مال األسلحة المحرقة بروتوآول بشأن حظر أو تقييد استع-4    
 : األسلحة الكيماوية والبكتريولوجية-هـ

ة ة العام د أوصت الجمعي دوللق ول  ال ى بروتوآ د إل م تنضم بع ي ل  الخاص 1925 الت
تعمال   ر االس ازات                                                              ابحظ ي للغ لحرب

 .م إليهض وللوسائل البكتريولوجية بأن تنالخانقة، أو السامة، أو ما شابهها،
ة        حظلقد دخلت اتفاقية      1975ر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجي

ة  اذ االتفاقي دء نف ذ ب ذ ومن ز التنفي ي 1975حي ؤتمرات استعراضية ف ة م دت أربع  عق

                                                 
وق اإلنسان،                 .  ينظر د  )2( ث، حق اب الثال عبد الكريم علوان خضير، الوسيط في القانون الدولي العام، الكت

 .244، ص 1997عمان، 
 .488، مصدر سابق، ص )م أ ق ر أ(محمد ماهر عبد الواحد، . شريف عتلم ود. د. أ. ينظر) 3(
 .500 المصدر نفسه، ص )4(
 .513ص, المصدر نفسه ) 5(
 530ص,مصدر سابق ,محمد طاهر عبد الواحد .شريف عتلم و د. د.ينظر أ) 1(
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ام         ) 1996،  1991،  1986،  1980( اقش   1994وآذلك عقد مؤتمر خاص في ع ، وتن
 .)515(لعامة لألمم المتحدة أيضًا بصورة منتظمة المسائل المتصلة باالتفاقيةالجمعية ا

ة  اج وتخزين واستخدام األسلحة الكيماوي ة حظر استحداث وإنت ا أن اتفاقي وآم
ي    ة ف دميرها المؤرخ ار  1993 2 ك13وت ماة باختص لحة  ( والمس ة األس اتفاقي

 .)516(1997 نيسان 29في التنفيذ   حيزدخلت ) الكيمياوية
ل دول       و وعي والحرص من قب تعكس اتفاقيتا األسلحة الكيمياوية والبيولوجية ال

تخدام        ر اس ي تحظ اني، الت دولي اإلنس انون ال د الق ادئ وقواع ز مب ى تعزي الم عل الع
اج أو تخزين هذه                 أسلحة معينة، باتخاذ تدابير إضافية لضمان تحريم استحداث أو إنت

 .األسلحة
 :حرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية اتفاقية عدم تقادم جرائم ال-و

ا في          دأ نفاذه ة وب ة هذه االتفاقي ة العام وتنص . 1970 2 ت11اعتمدت الجمعي
 :من االتفاقية على ما يأتي) 29(المادة 
رائم ال-1 ورمبرغ     ح ج ة ن ي لمحكم ام االساس ي النظ ا ف وارد تعريفه رب ال

ي  ة الصادرة ف كرية الدولي يما 1945 آب 8العس رةالج(، والس ) رائم الخطي
ي       ودة ف ف المعق ة جني ي اتفاقي ددة ف حايا  1949 آب 12والمع ة ض  لحماي

 .الحرب
 الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية، سواء في زمن الحرب أو في زمن السلم                      -2

ة     كرية الدولي ورمبرغ العس ة ن ام األساسي لمحكم ي النظ ا ف وارد تعريفه ال
 االحتالل أو األفعال المنافية     ، واالعتداء المسلح أو   1945 آب   8الصادرة في   

اس  ادة األجن ة إب ة عن سياسة الفصل العنصري وجريم لإلنسانية والناجم
اقي     ي اتف ا ف وارد تعريفه نس     . )517(1948ال ادة الج ة إب ع جريم أن من بش

انون   الًال بالق ذآورة ال تشكل إخ ال الم ت األفع و آان ى ل ا حت البشري وقمعه
 .)518(الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه

 : المناضلون في سبيل الحرية-ز
ذين    ي الوضع القانون  1973حددت الجمعية العامة لألمم المتحدة في         للمقاتلين ال

ر المصير،                     ال حق تقري يناضلون ضد األنظمة االستعمارية والعنصرية من أجل أعم
 -:والمبادئ المتفق عليها هي

اق  -1 ل االتف ق آ و نضال مشروع يتف ن النضال ه وع م ذا الن ادئ  أن ه ع مب م
 .القانون الدولي

                                                 
ة      ) 2( د السياسي التفاقي اتوف، البع انتين روم ة أ )األسلحة الصامتة (ف ه،  س . ، ترجم هير صبري وجماعت

 .293، ص 1997، حزيران 55إصدار المجلة الدولية للصليب األحمر، السنة العاشرة، العدد 
ه، إصدار     . اتفاقية األسلحة الكيمياوية تدخل حيز التنفيذ، ترجمة أي، ل بيتر هر )3( سهير صبري وجماعت

 .22 ص 1997 نيسان –، آذار 45المجلة الدولية للصليب األحمر، السنة العاشرة، عدد 
 .1948اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ) 2م( ينظر )1(
 .249 خضير، مصدر سابق، ص عبد الكريم علوان. ينظر د) 2(
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 إن انتهاك الوضع القانوني للمقاتلين تترتب عليه مسؤولية تامة وفقًا لقواعد   -2
 .القانون الدولي اإلنساني

 : حماية النساء واألطفال-ح
ي   ة ف ة العام ال  1974أصدرت الجمعي اء واألطف ة النس ق بحماي  اإلعالن المتعل

ال            أثناء حاالت الطوارئ والمنازعات المسلح      ع األعم ى أن جمي ة، وينص اإلعالن عل
ة والتي تؤلف                 اليم المحتل ات العسكرية أو في االق التي يرتكبها المقاتلون أثناء العملي
ا في                     ال بم ر اإلنسانية للنساء واألطف ة القاسية وغي أشكاًال من أشكال القمع والمعامل

اب     ة، والعق ال بالجمل اص، واالعتق الق الرص ذيب وإط بس والتع ك الح اعي، ذل  الجم
 .وتدمير المساآن والطرد قسرًا، تعد أعماًال إجرامية

 : الوضع الخاص للصحفيين وحمايتهم-ط
حيث تناولت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الخامسة والعشرين وضع  

اريخ           ا بت ى           1973 2 ت 2الصحفيين، ودعت في قراره م المتحدة إل ام لألم  األمين الع
ؤتمر ا     د عولجت هذه النقطة في                  عرضه على الم ف، فق لدبلوماسي المرتقب في جني

 .)519(1977من البروتوآول األول الذي اعتمد المؤتمر عام ) 79(ة دالما
 :ةـزقـ المرت-ي

رض          ة أو لغ ر الوطني ات التحري د حرآ ة ض تخدام المرتزق ة اس ت ممارس أدين
ة، ومجلس    اإلطاحة بالحكومات بوصفها عمًال اجراميًا، وذلك من جانب الجمعية ا          لعام

األمن، والمجلس االقتصادي واالجتماعي ولجنة حقوق اإلنسان، وأمضت التوصيات             
ى صياغة   ة إل ة العام رارات الصادرة عن الجمعي داب (والق ة ضد انت ة الدولي االتفاقي

اريخ          ة بت دريب المرتزق ال        1989 1 ك 4واستخدام وتمويل وت  ومن الواضح أن األعم
ّين في           ) 47( وأحكام المادة    التحضيرية للبروتوآول األول   ر ب ا أث ان لهم بالخصوص آ

ان                    ة بي رى أهمي ا ن ة، ومن هن االتفاقية األفريقية واتفاقية األمم المتحدة حول المرتزق
 .)520(محتوى البروتوآول في هذا المجال

 

ًا م    : ثاني ة األم ل هيئ ن قب اني م دولي اإلنس انون ال ادئ الق ات مب ة انتهاآ رق معالج ط
 :اهووسائل المتحدة

ة من العهود والمواثيق        تفيما يخص آليات األمم المتحدة لتنفيذ االلتزامات ال         ابع
تمكن حتى اآلن من وضع          نالدولية، فال بد بداية، أن       م ت م المتحدة ل وضح إلى أن األم

وة      ة أس ق الدولي داتها بموجب المواثي ذ تعه دول بتنفي زام ال طة إلل ة ونش ات فاعل آلي
 .انين المحلية على المواطنين الذي ينتهكون القانون التي تفرضها القوبالعقوبات

فمن المعروف أن اإلجراءات العقابية التي يجوز لألمم المتحدة أن تفرضها هي               
فقط تلك الواردة في الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، والخاصة باستعمال القوة             

                                                 
 .59 ص مصدر سابقالي، مدخل إلى القانون الدولي اإلنساني، معامر الز. ينظر د) 3(
 .53عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي اإلنساني، مصدر سابق، ص. د: ينظر )1(



  ز ز ز ز ز ز ز ز 

ك             دوليين وذل رار صادر      في حاالت العدوان المسلح وخرق األمن والسالم ال بموجب ق
 .)521(المجلسفي من مجلس األمن ال تعترض عليه أي من الدول دائمة العضوية 

وحتى في حاالت انتهاآات حقوق اإلنسان ومبادئ القانون الدولي اإلنساني التي           
بب          ن بس س األم ز مجل د يعج دوليين ق ن ال الم واألم د للس ى تهدي ى إل ن أن ترق يمك

دوليين حتى           استعمال حق النقض، من اتخاذ الت      دابير الالزمة لحماية السالم واألمن ال
 المجلس في    إخفاقوأن تعلق األمر بتنفيذ قرارات مجلس األمن نفسه، آما يتضح من            

ي        ي األراض رائيلي ف تالل اإلس ات االح ة ممارس ي مواجه ة ف رارات الالزم اذ الق اتخ
م          ة    األرا) 338(أو  ) 242(الفلسطينية على الرغم من قرارات المجلس رق ضي المحتل

 ). السوريةناالنسحاب من الجوال (479و 
ادئ  اآلفالمش ًا لمب وعية وفق ايير موض دة بمع م المتح ا األم ة ال تحله  الدولي

دول دائمة                    رره ال ا تق وقواعد القانون الدولي، وإنما يتوقف حل هذه المشاآل حسب م
ة، موقف             العضوية   ات المتحدة األميرآي ق   في مجلس األمن وبشكل خاص الوالي  ينطل

ي     ة ف رعية الدولي د الش ق قواع ى تطبي رار عل ن االص ـزاعم رائيلي   الن ي اإلس  العرب
ة      رارات المنظم م ق ذلك تتس راق، ل ي الع ًا ف ق حالي ت وتطب ي طبق ا الت ة ذاته بالطريق
وق   اول أوضاع حق ي تن ايير ف ة المع ة وازدواجي ان باالنتقائي ي بعض األحي ة ف الدولي

 .لشعوب في هذا البلد أو ذاكاإلنسان، أو حق تقرير المصير ل
ه      د بأحكام ذه والتقي ن دون تنفي اني م دولي اإلنس انون ال د الق ادئ وقواع إن مب
ز    ي تعزي اهمة ف الم المس ة دول الع ى آاف ين عل ا يتع ة مم ات مثالي رد نظري يصبح مج

 .وإنماء تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني
اني  دولي اإلنس انون ال د الق ك قواع دما تنته اتق فعن ى ع ؤولية عل ع المس تق
 .المجتمع الدولي ممثلة في هيئة األمم المتحدة وأجهزتها

لقد أدت تجربة الحرب العالمية الثانية لتقييد اللجوء إلى الحرب بالنصوص التي             
د ا دة، وق م المتح اق األم ـتضمنها ميث ود  متش ى البن اق عل ن الميث ة م ادة الثاني لت الم

 .)522(الرئيسة اآلتية
د الثا ثالبن ائل      : ل ة بالوس ا الدولي وية نزاعاته اء تس دول األعض ع ال ى جمي عل

 .ة بطريقة ال تعرض السالم الدولي واألمن، والعدالة للخطريالسلم
د            : البند الرابع  على جميع الدول األعضاء االمتناع في عالقاتها الدولية عن تهدي

ان اإلقليمي، أو االستقالل السياسي ألي                 وة ضد الكي ة أو استخدام الق
 .دولة أو بأية طريقة أخرى تتعارض مع غايات األمم المتحدة

                                                 
دار الجماهيري              .  ينظر د  )2( ة، ال ة واإلقليمي ة، المنظمات الدولي د السالم صالح عرف ع   عب ة للنشر والتوزي

 .486، ص 1993واإلعالن، بنغازي، 
روت،              1جرهارد فان غالن، القانون بين األمم،     يينظر، ج ) 1( دة،، بي اق الجدي ردار اآلف اس العم ة عب  ترجم

 ،)ب ت(
 .14 ص 
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دولي اإلنساني األجهزة                   انون ال ة قواعد الق ة لحماي ة الموجب تشمل اآللية الدولي
س           ة، والمجل ة العام منها الجمعي ن ض دة وم م المتح ة األم ة لهيئ ة والفرعي الرئيس

 .الدوليةاالقتصادي واالجتماعي، ومجلس األمن الدولي، ومحكمة العدل 
ا                ذ وتطبيق أحكامه م فمن الضمانات التي يقررها القانون الدولي اإلنساني لتنفي
ى                        د نص عل اك قواعده، وق ة انته ة في حال ات جنائي نص عليه من تعويضات وعقوب

 .األعمال التي تعد بمثابة انتهاآات جسيمة لقواعده، والتي تشكل جرائم حرب
 التعرض النتهاآات حقوق اإلنسان   منت بالرغم من أن هيئة األمم المتحدة تمكن    

وق       اع حق ي أوض ق ف ة للتحقي اليب متنوع تخدمة أس لحة مس ات المس ت المنازع وق
ادئ                    دول لمب ة مناسبة بسبب خرق ال اد آلي اإلنسان إال أنها لم تنجح حتى اآلن في إيج

 .القانون الدولي اإلنسانيوقواعد 
ره ف                 ه أث م المتحدة ل ة األم ول إن دور هيئ ة وممارسات       وآذلك نق ي آشف طبيع

 .الدول وإحراجها سياسيًا وأخالقيًا أمام الرأي العالمي
دولي                اعي ال وقد حققت هيئة األمم المتحدة نجاحات آثيرة في تحقيق األمن الجم

 .وآفالة الحقوق والحريات األساسية لإلنسان وإزالة أسباب التوتر بين الشعوب
م المتحدة لك          ة،      إال أنه من خالل مواجهة األم ر من األزمات والمشاآل الدولي ثي

ة العضوية                    دول الدائم ا مصالح ال ا مواجهة تحرآه أنها لم تكن مواجهة حيادية، وإنم
يج                        ة الخل م المتحدة بخصوص أزم ك تعامل األم ى ذل ال عل ر مث في مجلس األمن وخي

 .على خالف التعامل مع حل المشكلة الفلسطينية
 

 يـانـرع الثـالف
  للصليب األحمر والهالل األحمردور الحرآة الدولية

ة       )∗( األحمر والهالل األحمر      بة الدولية للصلي   آتعتبر الحر   منظمة إنسانية مهم
دًا في                   دولي، وتحدي انون ال على الصعيد الدولي، وهي تنشط منذ إنشائها في مجال الق

 .)523(مجال القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان
ر            وأن المبادئ التي تستند عل      ادئ األساسية للصليب األحم ة هي المب ا الحرآ يه

ل                   ين آ دأ المساواة ب ز ومب والهالل األحمر المتمثلة في مبدأ اإلنسانية ومبدأ عدم التمي
ة      ات الوطني ن الجمعي ة م ألف الحرآ ة، وتت ة تميزي رد معامل ل ف ث ال يعام ر بحي البش

                                                 
 . تعرف أيضًا باسم الصليب األحمر الدولي)∗(
 .254عمر سعد اهللا، مصدر سابق، ص . د. ينظر أ) 1(
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ان اولج رف به ر المعت ة للصلي)524( الهالل األحم ة الدولي ر، ورابطة ، واللجن ب األحم
 .جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

 

 :الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر: أوًال
ا، وهي تضطلع            -أ  تشكل الجمعيات الوطنية قاعدة الحرآة وتشكل قوة حيوية له

ل    ن أج ة، م ريعاتها الوطني ية وتش ا األساس ًا ألنظمته انية وفق ا اإلنس بمهامه
ادئ األساسية    تحقيق رسا   ًا للمب ة، ووفق ة    . لة الحرآ ات الوطني دعم الجمعي وت

ل                   ًا الحتياجات السكان في آ ا اإلنسانية، تبع السلطات العامة في تنفيذ مهامه
 .بلد
ارًا ال                   -ب وفر إط ة مستقلة ت دانها منظمات وطني  الجمعيات الوطنية هي داخل بل

ة في   غنى عنه ألنشطة متطوعيها وموظفيها، وهي تسهم مع السل    طات العام
اة البشر            ة، ومن خالل   يالوقاية من األمراض وتعزيز الصحة وتخفيف المعان

حة  ف والص ل التثقي االت مث ي مج ع ف ة المجتم ة لمنفع ا الخاص   وبرامجه
ة  ة االجتماعي ات       . الرعاي ة، عملي لطات العام ع الس يق م نظم بالتنس ي ت وه

ضحايا المنازعات اإلغاثة وغيرها من الخدمات في حاالت الطوارئ لمساعدة         
االت  ائر ح ة وس وارث الطبيعي ف، وضحايا الك ات جني ًا التفاقي المسلحة، وفق

 .الطوارئ المحتاجة إلى مساعدتها
ذ           ره، وتتخ ي نش ا ف اعد حكوماته اني وتس دولي اإلنس انون ال ر الق ي تنش وه
اعد     ا وتس ا العلي ة ومثله ادئ الحرآ ر مب ي تنش مار وه ذا المض ي ه ادرات ف المب

ات ا اً  الحكوم رها أيض ي تنش رام      . لت مان احت ا لض ع حكوماته ذلك م اون آ ي تتع وه
ر          الل األحم ر واله ليب األحم ارات الص ة ش أمين حماي اني وت دولي اإلنس انون ال الق

 .والكريستالة الحمراء
ا بمساعدة              -جـ  على الصعيد الدولي، تقوم الجمعيات الوطنية، في حدود موارده

ًا التف     لحة وفق ات المس حايا المنازع وارث    ض حايا الك ف، وض ات جني اقي
 .الطبيعية

ين    -د املين الالزم تقطاب الع ة باس ات الوطني وم الجمعي ام تق ذا المه ذ ه  لتنفي
ة   ات الوطني جع الجمعي نهم، وتش دريبهم وتعيي ؤولياتها وت طالع بمس لالض

 .وبخاصة الشباب على المشارآة في أنشطتها
ة واجب دعم الرابطة بموجب            -هـ دم        على الجمعيات الوطني  دستورها، وهي تق

 .دعمها الطوعي، آلما أمكن ذلك، للجنة الدولية في عملها اإلنساني
 :)525(شروط االعتراف بالجمعيات الوطنية

                                                 
ة للصليب                   ) 4م(ينظر  ) 2 ( ة الدولي ق بالحرآ ة تتعل ائق مرجعي ة، مجموعة وث من النظام األساسي للحرآ

ر والهالل                 األحمر والهالل األحمر، الناشر، اللجنة الدولية للصليب األحمر ورابطة جمعيات الصليب األحم
 .15، ص 1990األحمر، جنيف، 
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على أية جمعية أن تفي بالشروط التالية لكي يعترف بها آجمعية وطنية بمفهوم              
 .من النظام األساسي للحرآة) 5(من المادة )  ب2(الفقرة 
 .ة في أراضي دولة مستقلة تسري فيها اتفاقيات جنيف أن تكون منشأ-أ
 أن تكون الجمعية الوطنية الوحيدة للصليب األحمر أو الهالل األحمر في هذه             -ب

د دال ه وح زي ل از مرآ ديرها جه ة وأن ي دى العناصر  هول ا ل  صالحية تمثيله
 .األخرى للحرآة

ى أساس               -جـ ات    أن تعترف بها حكومة بلدها الشرعية حسب األصول عل  اتفاقي
ة للسلطات في              ة، معاون ة طوعي ة إغاث دها جمعي وطني يع جنيف والتشريع ال

 .المجال اإلنساني
ادئ األساسية                     -د ًا للمب ا ممارسة نشاطها وفق يح له  أن تتمتع بوضع مستقل يت
 .للحرآة
ـ ات      -ه ًا التفاقي ر وفق الل األحم ر واله ليب األحم ارة الص م وش تخدم اس  أن تس
 .جنيف
 .ا تنظيم يسمح لها بأداء المهام المحددة في نظامها األساسي أن يكون له-و
 . أن تغطي بأنشطتها أراضي الدولة بأآملها-ز
نس أو    -ح رق أو الج بب الع ز بس ا دون تميي ا وموظفيه تقطب متطوعيه  أن تس

 .الطبقة أو الدين أو الرأي السياسي
ذي يوج-ط ام األساسي، وتشارك في التضامن ال ذا النظ زم به د عناصر  أن تلت

 .الحرآة وتتعاون مع هذه العناصر
انون                   -ي ادئ الق ا بمب ة وتسترشد في عمله ادئ األساسية للحرآ  أن تحترم المب

 .الدولي اإلنساني
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 :)526(رـة للصليب األحمـاللجنة الدولي: ثانيًا
ي   ي تأسست ف ة، الت ة الدولي ام جاللحن ف ع ف  1863ني ات جني ا اتفاقي  وأقرته

صليب األحمر، هي مؤسسة إنسانية مستقلة ذات وضع خاص            والمؤتمرات الدولية لل  
 . وهي تعين أعضائها باختيارهم من بين المواطنين السويسريين. بها

 : اللجنة الدولية طبقًا لنظامها األساسيردو
ز،   -أ دم التحي انية، وع ي هي اإلنس ة، الت ية للحرآ ادئ األساس  صون نشر المب

 .حدة العالميةوالحياد، واالستقالل، والطوعية، والو
ر بجهود   ة للصليب األحم ة الدولي ة الماضية قامت اللجن وخالل السنوات القليل
ى أساس مؤسسي من                     دولي اإلنساني عل انون ال ة بالق مضاعفة من أجل نشر المعرف

ال في          المنظمات  خالل التعاون المنظم مع      الدولية واإلقليمية وآان ذلك على سبيل المث
ورك،               حلقات دراسية مثل تلك الت     م المتحدة بنيوي ر األم ي نظمت للدبلوماسيين في مق

م المتحدة        1983في واشنطن عام    ) OAS(ة  ميرآيومنظمة الدول األ   ، وفي مكتب األم
 .)527(1994، وفي منظمة الوحدة األفريقية في أديس ابابا عام 1991بجنيف عام 

اني     دولي اإلنس انون ال ر الق د نش ي   إويع ائي الت رك الوق ائل التح دى وس  ح
ا          . تستخدمها اللجنة الدولية للصليب األحمر     وتتمثل أحدى خصائصها الخاصة في أنه

ل    ا قب ـزاع ال تقتصر على السالم غير المستقر أو أوضاع م ك      الن ل تل ا تغطي آ ، ولكنه
ل    )  النـزاع، وما بعد   النـزاع السالم، األزمة، (األوضاع   د ويمث ة األم وتتبنى رؤية طويل

أثير   ي الت ائي ف دفها النه لوك  ه ف والس ى المواق ذين   ( عل لوك ال ف وس ة مواق خاص
دولي اإلنساني           ). يشترآون بنشاط في القتال    انون ال ادئ الق لضمان احترام قواعد ومب

ًا،     ًال تعليمي لم عم ن الس ي زم انون ف ذا الق ر ه د نش لح، ويع تعال العنف المس د اش عن
 .)528(يرجى منه أن يضبط السلوك بمجرد اندالع أزمة ما

 القانون الدولي اإلنساني في الدوائر الدبلوماسية إلى ظهور مفهوم       لقد أدى نشر  
ا               ) الدبلوماسية اإلنسانية ( ر بأنه ة للصليب األحم ة الدولي ر اللجن التي توصف في دوائ
دولي   ( انون ال ة بالق ر المعرف دف نش ة به ات الخارجي ة العالق ل سياس يم مجم تنظ

 .)529()اإلنساني
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(527) See: Jean 0 Luc chopars, Disse minatuion of international humanitarian 
Law to diplomats and international officials, international Review of the 
Red cross, Vol, 77, No. 306, 1995, P. P. 355 – 357.  

(528) See: Marion Haroff – Tavel, promoting normsto limit violence in crisi 
situations: challenges strategies and alli ances. 

  .19، ص 1998، 322، العدد 80 الدولية للصليب األحمر، المجلد المجلةنقًال عن 
ين          تشرشل أومبو، مونوتو و آارلوفون فلو، نشر ال       . ينظر) 1( اون ب قانون الدولي اإلنساني من خالل التع

ل            انون والسياسات والعم اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد األفريقي، حوارات إنسانية في الق
ارات من                 . اإلنساني، ترجمة أ   ر، مخت ة للصليب األحم ة الدولي سهير صبري وجماعته، إصدار اللجن

 .390، ص 2004مي، ، المكتب اإلقليمي اإلعال2003أعداد عام 
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ة ال ر اللجن ي مق ة ف دة خاص اك وح يق وهن ن تنس ؤولة ع ف مس ة بجني دولي
 .الدبلوماسية اإلنسانية للمؤسسة وتحقيق أهدافها

ة       ا اللجن ال تتبعه ع لالتص تراتيجية أوس ية اس اعي الدبلوماس ك المس دعم تل وت
ى ضحايا ى تسهيل الوصول إل ـزاعوتهدف إل ا  الن دعم لعمله د ال ات المسلحة، وتولي

دولي اإلن   انون ال رام الق ز احت اني وتعزي اء   اإلنس رار وزعم ناع الق ة ص اني، وتعبئ س
الرأي التخاذ موقف في القضايا اإلنسانية الكبرى وتحسين المعرفة بالرسالة الخاصة             
انية      ات اإلنس ة بالمنظم طتها مقارن ا وأنش ر ودوره ليب األحم ة للص ة الدولي للجن

 .األخرى
ان    ة بالق ارية المعني دماتها االستش ر خ ليب األحم ة للص ة الدولي أت اللجن ون أنش

الدولي اإلنساني سعيًا إلى تعزيز دعمها للدول التي شرعت في تنفيذ هذا القانون على              
ة للصليب       الالصعيد الوطني، وتعمل هذه الخدمات بالتعاون        وثيق مع الجمعيات الوطني

ة                  ات أآاديمي األحمر والهالل األحمر، وغالبًا ما تشترك في انشطتها مؤسسات أو هيئ
 .)530(وغير ذلك من المنظمات

وأن الهدف من الخدمات االستشارية هو تشجيع عملية بدء التنفيذ على الصعيد             
إدارة       زود ب ى الت اص عل ه خ دول بوج اعدة ال تواه، ومس اء بمس ع االرتق وطني، م ال

ة بتيسير تطب انية وآفيل ق اإلنس ات المواثي ة لمتطلب ة مطابق ذا يقانوني ي وهك ا الفعل قه
ه ال ا تبذل ارية م دمات االستش دعم الخ ون ت دم الع ا تق ة من مساع، آم سلطات الوطني

 .الفني سعيًا إلى تحقيق هذه األهداف
وفي آل األحوال، تعمل الخدمات االستشارية بالتعاون الوثيق مع الحكومات، مع  

 .مراعاة احتياجاتها النوعية من جهة ونظمها السياسية والقانونية من جهة أخرى
أت  د أنش ارية(وق دمات االستش ي بداي) الخ ام ف ي 1996ة ع ائها وه ذ إنش  ومن

 -:تعطي األولوية للموضوعات اآلتية
ل              -1 ز المشارآة العامة في آ دولي اإلنساني، تعزي انون ال  عمومية مواثيق الق

 .مواثيق القانون الدولي اإلنساني
دولي         -2 انون ال ات الق ات وانتهاآ ن مخالف ا م رب وغيره رائم الح ع ج  قم

ة           ، وتعزيز اعتماد الدول ج    ياإلنسان ًا معاقب ل فعلي ة تكف ميعًا لتشريعات وطني
 .مثل هذا النوع من األفعال

ا            -3 راء وغيرهم  حماية شارة الصليب األحمر والهالل األحمر والكريستالة الحم
 .ات المميزة المحميةممن الشارات والعال

 . لجان وأجهزة وطنية للقانون الدولي اإلنساني-4
ل األنشطة داف تتمث ذه األه ًا له ا وتحقيق نهض الخدمات االستشارية فيم ي ت  الت

 :يأتي
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انون             أصول تنظيم حلقات دراسية لطرح      - ذ الق دء تنفي  عملية وطنية في مجال ب
وطني     توى ال ى المس اني عل دولي اإلنس ذ     . ال ارية من دمات االستش ت الخ ث نظم حي

ل هذه                        ا شجعت مث رًا م ة، وآثي ة ووطني ة دراسية إقليمي إنشائها أآثر من سبعين حلق
 .اءات أو يسرت إنشاء أجهزة وطنية للقانون الدولي اإلنسانياللق

راء- ات الخب ا   :  اجتماع ة ومنه دارس مواضيع مهم ات لت ة اجتماع ت ثالث نظم
ام        اني ع دولي اإلنس انون ال ذ الق دء تنفي ة لب ات الوطني ائي  1996اآللي ع الجن  والقم

نظم القانون     ي ال اني ف دولي اإلنس انون ال ا الق ات أو مخالف ة  النتهاآ ة الروماني  –ي
ام            . 1997الجرمانية عام    انون الع م      . 1998وقمع جرائم الحرب في الق ام ت وفي الخت

ة، بحيث تكون                    ى السلطات الوطني إصدار إرشادات بشأن المواضيع أعاله موجهة إل
 .الدليل الهاوي لها على طريق العملية التشريعية

ارية   - دمات االستش دم الخ ى الس  و تق ة إل اعدة الفني ي المس ة الت لطات الوطني
رعت ى     ش ق إل ة المواثي ا ترجم وطني، ومنه عيد ال ى الص ذ عل دء التنفي ة ب ي عملي  ف

دولي      انون ال وطني والق انون ال ين الق ق ب ة والتواف ة الموائم ة ودراس ات الوطني اللغ
ة           دعم المتواصل ألنشطة اللجان أو األجهزة الوطني اإلنساني وسد الثغرات بينهما وال

 .إلنسانيللقانون الدولي ا
دول- ين ال ات ب ادل المعلوم ير  :  تب ريعات لتيس ن التش ة م ت مجموع ث تكون حي

م       وائح ونظ وانين، ول ا نصوص ق دول، ومنه ذتها ال ي اتخ دابير الت ى الت رف عل التع
 .وآتيبات عسكرية وغيرها

انون                  :  المطبوعات - ذ الق دء بتنفي ة للب ة السلطات الوطني ى تسهيل مهم سعيًا إل
اني،  دولي اإلنس ن       ال ة م لطات بمجموع د الس ارية بتزوي دمات االستش وم الخ  تق

ادئ            ملصقاتالمطبوعات منها    ات الدراسية، ومب ارير الحلق  فنية بشأن المواثيق، وتق
ى                ذ عل دء التنفي إرشادية، وقانون نموذج، وملفات المعلومات، وتقارير سنوية حول ب

 .طنيةالمستوى الوطني، ثم إرسالها إلى آافة الدول والجمعيات الو
قامت الخدمات االستشارية التابعة للجنة الدولية للصليب األحمر باالشتراك مع      
امي         الل ع ي خ عيد العرب ى الص ة عل لطات الحكومي ة والس ات الوطني ي الجمعي ممثل

دة) 1998، 1997( ر    بع يمن ومص مية وال ة الهاش ة األردني ع المملك دوات م  ن
 .)531(ولبنان

ة         وقد ساهمت هذه الندوات في إرساء ا       ة معين ة وطني ألسس الالزمة لتشكيل لجن
 .بتطبيق القانون الدولي اإلنساني
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دولي اإلنساني     انون ال  وتتكون أعضائها   )∗(ففي مصر أنشأت اللجنة الوطنية للق
ر               الي، والهالل األحم يم الع من وزارات العدل، والدفاع، والداخلية، والخارجية، والتعل

 .)532(رالمصري، واللجنة الدولية للصليب األحم
ين                      ك التنسيق ب ا في ذل دولي اإلنساني بم انون ال ذ الق تمارس اللجنة تعزيز تنفي

 .الجهات المعنية وتقديم االقتراحات لصانعي السياسات والقرارات في هذا المجال
وأقترح خطة عمل سنوية بشأن التدابير الوطنية ونشر القانون الدولي اإلنساني           

 .واحترامه
رام       انون             واإلسهام في إعداد ب ذ الق ين بتنفي دريب وتطوير األشخاص المعني ج ت

 .الدولي اإلنساني على الصعيد الوطني
ات              رات مع الهيئ ة وآما تقوم  بتبادل المعلومات والخب انون       العامل  في مجال الق

 .الدولي اإلنساني
انون      ؤون الق ة لش ة المعني ة الوطني أت اللجن د أنش يمن فق ة ال ي جمهوري ا ف أم

 .)*∗(الدولي اإلنساني
ة،       وزراء، ووزارات الخارجي س ال يس مجل ب رئ ن نائ ائها م ون أعض وتتك
الل  ة، واله دفاع، والداخلي الم، وال يم، واإلع ائية، والتعل ؤون القض حة، والش والص

 .األحمر اليمني
 

 :وتتولى اللجنة الوطنية المهام والصالحيات اآلتية
ديم االل               -1 ى نحو شامل وتق ة     مراجعة التشريعات ذات الصلة عل تزامات الرامي

 .تها مع التطورات في القانون الدولي اإلنسانيءمإلى موا
ل تطب    -2 ي تكف راءات الت دابير واإلج ات والت د اآللي انون  ي تحدي مون الق ق مض

 .الدولي اإلنساني وتنفيذ أحكامه
اني -3 دولي اإلنس انون ال ر الق مان نش ة بض رامج الكفيل ط والب اد الخط  اعتم

ة قطاعات المجتمع فضًال عن           وتعميمه، والتعريف بأحك   امه في أوساط آاف
 .متابعة تطبيق تلك األحكام

م   -4 انون رق ام الق ذ أحك ى تنفي راف عل ام ) 43( األش يم ب الخاص 1999لع تنظ
 . إساءة استخدامهاعاستخدام شارتي الصليب األحمر والهالل األحمر ومن

                                                 
م         )∗( اني    23الصادر في     ) 149(بموجب مرسوم رئيس الوزراء المصري رق انون الث اير   /  آ ة   2000ين ، مجل

دد   اني الع ة الو )9(اإلنس اء اللجن ارس   ، إنش اني، م دولي اإلنس انون ال رية للق ة المص ، 2000آذار -طني
 .25ص

 .131، ص المصدر نفسهي وشريف عتلم، تلودينظر ماريا تريزا ) 2(
م  )**( يمن رق ة ال وم الرئاسي لجمهوري ي ) 408( بموجب المرس انون األول11الصادر ف مبر، /  آ ديس
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دولي              -5 انون ال ة حول الق ات مختلف دوات وفعالي ى      إعداد وتنظيم ن  اإلنساني عل
ة                  ات اإلقليمي ؤتمرات والفعالي وطني، فضًال عن المشارآة في الم الصعيد ال

 .والدولية المالئمة
ة    -6 ة الخاص والت الدولي ات والبروتوآ روع االتفاقي ة مش ي دراس ارآة ف  المش

 .بالقانون الدولي اإلنساني وتقديم االقتراحات والتوصيات بشأنها
 .تبادل الخبرات مع المنظمات اإلقليمية والدولية العمل على تعزيز التعاون و-7
 .  تنسيق الجهود الحكومية والدولية في ميدان القانون الدولي اإلنساني-8

انون    ق الق ة لتطبي ة الوطني اء اللجن مية بإنش ة الهاش ة األردني ا قامت المملك آم
 .)533(1999الدولي اإلنساني في عام 

ة للصليب األحمر سيظل          ن قسم الخدمات االستشارية با       إوختامًا ف   ة الدولي للجن
ى               ائق من أجل الوصول عل دائمًا في خدمة جميع الدول لتقديم الرأي والمشورة والوث
انون         رام الق ة احت احترام وآفال الم ب ع دول الع طالع جمي ي اض ية وه ة األساس الغاي

 .الدولي اإلنساني
 

                                                 
ينظر ماريا تريزا  . صيل البيان بالهياآل الوطنية الخاصة بتطبيق القانون الدولي اإلنساني         لمزيد من تفا   )1(

 .93، ص )2(لي وشريف عتلم، مصدر سابق، الملحق رقم تود



  ف ف ف ف ف ف ف ف 

 :رـالل األحمـرابطة جمعيات الصليب األحمر واله :ًاـثالث
ر، وهي          -1  هي االتحاد الدولي للجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحم

ة               ة العام تعمل آجمعية ينظمها دستورها ولها جميع حقوق والتزامات الهيئ
 .ذات الشخصية القانونية

 هي منظمة إنسانية مستقلة ليس لها أي طابع حكومي أو  سياسي أو عرقي               -2
 .أو مذهبي

ز وتشجيع               يتمثل الهدف العا   -3 ى حف ات عل م للرابطة في العمل، في جميع األوق
ا            وتسهيل وتعزيز جميع األنشطة اإلنسانية بجميع اشكالها، التي تضطلع به
ي         ا ف هامًا منه انية، أس ات اإلنس ف المعان دعم وتخفي ة ل ات الوطني الجمعي

 .صون وتعزيز السلم في العالم
رة  -4 ي الفق دد ف ام المح دف الع ق اله ة تحقي ادئ )3( بغي ياق المب ي س ، وف

ام األساسي             ذا النظ األساسية للحرآة وقرارات المؤتمر الدولي وفي إطار ه
ًا لدستورها بالوظائف         ) 6،  5،  3(ورهنًا بأحكام المواد     تضطلع الرابطة وفق

 :اآلتية
 العمل آجهاز دعم لالتصال والتنسيق والدراسة بين الجمعيات الوطنية وتقديم           -أ

 . هذه الجمعياتأي مساعدة قد تطلبها
ا حسب األصول              -ب  تشجيع ومساعدة إنشاء جمعية وطنية مستقلة ومعترف به

 .في آل بلد، وتنميتها
 . إغاثة جميع ضحايا الكوارث، بكل الوسائل المتاحة-جـ
ال        -د ذ اعم تعداد لتنفي دابير اس ن ت ذه م ا تتخ ة فيم ات الوطني اعدة الجمعي  مس

وارث، وفي تنظيم           ذ هذه          اإلغاثة في حاالت الك اء تنفي ة وأثن ات اإلغاث عملي
 .العمليات

 تنظيم وتنسيق وتوجيه عمليات اإلغاثة الدولية وفقًا للمبادئ والقواعد التي             -هـ
 .يعتمدها المؤتمر الدولي

ى     -و ة إل طة الرامي ي األنش ة ف ات الوطني ارآة الجمعي يق مش جيع وتنس  تش
ة، و             ة االجتماعي ز الرعاي اون    المحافظة على صحة السكان وتعزي ك بالتع ذل

 .مع الجمعيات الوطنية المختصة
راب   -ز ق بإش ا يتعل ة فيم ات الوطني ين الجمعي ار ب ادل األفك  تشجيع وتنسيق تب

ين شباب               ط الصداقة ب األطفال والشباب بالمثل العليا اإلنسانية وتوثيق رواب
 .جميع البلدان

الي                -ح ين األه ًا   مساعدة الجمعيات الوطنية في استقطاب األعضاء من ب عموم
 .وتثقفيهم على مبادئ الحرآة ومثلها العليا



  ق ق ق ق ق ق ق ق 

ًا لال -ط لحة طبق ات المس حايا المنازع ة ض ات إغاث ة تفاقي ع اللجن ة م  المبرم
 .الدولية
 . اللجنة الدولية في تعزيز القانون الدولي اإلنساني وتطويرهة مساعد-ي
ك فيم -ك دولي، وذل ى الصعيد ال مية عل ات األعضاء بصفة رس ل الجمعي ا  تمثي

ة،      ة للرابط ة العام يات الهيئ رارات وتوص رتبط بق ائل ت ة مس ق بأي يتعل
 . على آيان هذه الجمعيات وحماية مصالحهاةوالمحافظ

ا يتمشى                  -5 ا، وبم اق معه  تعمل في آل بلد عن طريق الجمعية الوطنية أو باالتف
 .مع القوانين السارية في البلد
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 المبحث الثاني
 ي تطبيق القانون الدولي اإلنسانيدور القضاء الجنائي الدولي ف

 

ة    ـتع روب دولي ام وح داث جس ل ألح ه الطوي الل تاريخ دولي خ ع ال رض المجتم
ن   ر م ة، قوضت الكثي الم الوداخلي ات،  المع وق والحري تباحت الحق ا اس ارية، آم حض

الرغم                     ة، ب ال متعاقب م وأجي وب أم ذفت الرعب في قل ات، وق وانتهكت الشرف والكرام
ة        من تحريم آل ذلك      د من صحوة        . في الشرائع السماوية، واألعراف الدولي ان الب وآ

تتوقف عندها الدول على تلك العواقب الوخيمة أمًال في الحيلولة دون تكرارها من بعد              
ات جنيف عام                     ا تمثلت في اتفاقي ا بينه م   1864ذلك، فلجأت إلى إبرام اتفاقيات فيم ، ث

ك االتفاقيات نوع من الجزاءات ضد ، وقد تقرر في تل1907 وعام 1899اتفاقيات عام 
 .د إلى إفالت مرتكبيها من العقابحدى الجرائم، ال ينبغي أن يقوإآل من يرتكب 
دما و ة    وعن ة الثاني رب العالمي عت الح الم  ) 1945–1939(ض ا باستس أوزاره

ان   جرائم   اختلف الحلفاء فيما بينهم بشأن مرتكبي     ،اليابانوالمانيا النازية    الحرب، فك
أن                 رأي ال  رار مشترك يقضي ب اء بإصدار ق بعض عدم االلتجاء إلى المحاآمة، واالآتف

ذهبًا   د ذهب م بعض اآلخر ق د أن ال انون، بي ارجين عن الق دون خ مجرمي الحرب يع
ذي خلص               رأي ال ة، وهو ال عكسيًا تمامًا ينادي بوجوب إجراء محاآمة سريعة وعادل

ون ه المجتمع ان منع . إلي ذي آ دن ال ؤتمر لن اه م اء، وتمخضت  وتبن ك األثن ي تل دًا ف ق
ررت     1945أغسطس عام   /  آب 8اجتماعاته عن عقد اتفاقية لندن الشهيرة في          التي ق

ة  ن أن محكم الرغم م رب، ب ي الح ة مجرم ة لمحاآم كرية دولي ة عس اء محكم أنش
ي حقيق             ائي دول ا   ينورمبرغ أو محكمة طوآيو، مثلتا تقدمًا نحو قضاء جن ر أنهم ، غي

اد،        مبع مصدريهما، فكان يغلب عليه    ظلتا مطبوعتين بطا   ا الطابع السياسي وعدم الحي
ن     ر م ه أآث انون المنتصر وعدالت ًا لق األحرى تطبيق كلتا ب ا وش انون آونهم ًا لق تطبيق

ول الشاعر           ا ق ل فيه م          :مجتمع األمم العالمي، ويتمث ك الخصام وأنت الخصم والحك   في

)534(. 
الإو ي يوغس هدتها أراض ي ش ة الت داث الدامي ى ن األح ي أدت إل ابقًا الت فيا س

رائم      ن ج ت م ا ارتكب انية، وم ين اإلنس ا جب دي له ائع ين ن فض رى م ا ج ا وم اختفائه
ة       ة دولي ة جنائي ة محكم ه إلقام دولي، ودفعت مير ال ت الض دان أيقظ ا األب عر منه تقش

ة مرتكبي المجازر في               1993ليوغسالفيا عام    ة لمحاآم ، ثم شهدت النور محكمة ثاني
، وتميزت المحكمتان بأنهما لم يفرضها الغالبون على المغلوبين في 1994رواندا عام 
 .نزاع دولي
ة            مثم أث  رت جهود األمم المتحدة وتمخضت عن قيام نظام روما األساسي للمحكم

 .1998يوليو /  تموز17الجنائية الدولية والتي اعتمدت في روما بتاريخ 
ق  ي تطبي ا ف اآم وجهوده ذه المح يل ه ة تفاص ل دراس دولي وألج انون ال  الق

 :اإلنساني سوف نقسم المبحث إلى ثالث مطالب وهي
                                                 

ان،   4 المجلد الثاني، ج, شرح ديوان المتنبي  ينظر أبو الطيب المتنبي،   ) 1( روت، لبن ، دار الكتب العربي، بي
 .83، ص )ب ت(



  ل ل ل ل ل ل ل ل 

اء            : المطلب األول  ل دول الحلف ة المشكلة من قب ة المؤقت ة الدولي المحاآم الجنائي
 .المنتصرين

 .المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة المشكلة من قبل مجلس األمن: المطلب الثاني
 .ولية الدائمة المشكلة باتفاق دوليالمحكمة الجنائية الد: المطلب الثالث
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 المطلب األول
 المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة المشكلة من قبل دول الحلفاء المنتصرين

ين                     ين تأس إ ة ب وازن في العالق ر يكرس الت دافها أم اآم وتعريف أه س هذه المح
ا    ي المك ان وال ف ي الزم دود ال ف ه ح يس ل انيًا ل ًا إنس ا مفهوم ة، آونه ين العدال ن، وب

 .)535(دًا جغرافيًا وسياسيًاوالسيادة الدولية آونها مفهومًا محد
ة                      ز بحروب عالمي اريخ اإلنسانية تمي ة في ت ة مهم ل مرحل آما أن تأسيسها يمث
ام  ور رأي ووعي ع ا تبل ى أثره ين، عل دة راح ضحيتها عشرات المالي ة عدي وإقليمي

ار     منحرجارة  تارة متفرج لما حدث من ضحايا ومجازر وخراب ودمار وت           من هذه اآلث
ى الخروج من                 . والمذابح التي ارتكبت     ول واإلنسانية إل رأي والعق د آل أصحاب ال وق

اآم         لاح اء المح الل إنش ن خ ر م ذا األم ور ه رد، وتبل ل وال ة الفع ى حال رج إل ة التف
. 1945أغسطس عام     /  آب 8العسكرية الدولية في نورمبرغ بموجب اتفاقية لندن في         

 .1945ديسمبر /  آانون األول20في ومحكمة طوآيو 
 

 المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ: أوًال
ن  رغم م ى ال ى  إعل ة األول د الحرب العالمي دات السالم بع ن معاه د م رام العدي ب

نجح في ترسيخ السالم     1919، آمعاهدة فرساي عام  )1918 – 1914( ، إال أنها لم ت
ب    تطيع عص م تس ة، ول ة ومتين ائز ثابت ى رآ ى   عل ل عل دهور الحاص ف الت م وق ة األم

ن          ادرة م ريحات الص ت التص ذلك بات المي، ل لم الع الل بالس دولي واإلخ توى ال المس
ت         ي وق ة ف ة خاص رائم الدولي ن الج ؤولية ع دًا للمس ًا جدي كل أساس ؤولين تش المس

 .الحرب
ي  رين األول25فف وبر /  تش رئيس األ1941اآت ي صرح ال ت ميرآ أن ( روزفل ب

اب والتر ث   اإلره ل سوى ب ه ال يفع ا، أن ى دول أورب ب السالم إل ن أن يجل ع ال يمك وي
ًا  ذي سيؤدي يوم د ال ا الحق بم ى قصاص رهي يس ). إل ت نفسه صرح رئ ي الوق وف

د من اآلن           (الوزراء البريطاني ونستون تشرشل      ة يع بأن الجزاء على الجرائم المرتكب
 .)536()من المقاصد الرئيسة للحرب

االس    ي أآد تصريح سان ج       1943سمبر  دي/  آانون الثاني  13وفي   دن (مس ب ) لن
دافها ومقاصدها            . )537(والصادر عن تسع دول أوربية     ين أه بأن هذه الدول تضع من ب

                                                 
ع          يجواد آاظم الهنداوي، القضاء الدولي لمعاقبة مرتكب      .  ينظر د  )1( ى الموق رى المنشور عل  الجرائم الكب

www.salamcenter-iraq.com . 2007أبريل /  نيسان10بتاريخ. 
ر د )2( ة    .  ينظ بكة الدولي ى الش ورة عل ة منش ة، دراس زرة دولي ا، مج زرة قان ر، مج ي جعف د عل محم

ع    ى الموق ات عل ي ، .php.moduled/nuke/net.qana.wwwللمعلوم طس /  آب4ف أغس
2007. 

د ال.ينظر د) 1( د محم د الواح ا، فعب اب عليه ة وسلطة العق رائم الدولي ام ،دار ار، الج دولي الع انون ال الق
ة،القاهرة ه العربي ي  095ص،1995 النهض دول ه ذه ال ا (ه لو–بلجيك ا –فاآيا  تشيكوس  – فرنس

دوبي   )  يوغسالفيا – بولندا   – النرويج   – هولندا – لوآسمبورغ -اليونان   ا  ( عن    نوقد حضر من بريطاني
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ى المجرمين والمسؤولين                   ة ومنظمة عل وات عادل ضرورة توقيع العقاب من خالل قن
ي            اهموا ف ذوها أو س ا ونف روا به واء أم انية س د اإلنس رب ض رائم الح ن ج ع

 .)538(ارتكابها
رائم الحرب    ي ج ر ف ة خاصة للنظ كيل لجن م تش د ت ذا التصريح فق وبمقتضى ه

ة من          ذه اللجن ى              ) 17(المرتكبة وتتكون ه ق عل د أطل ا، وق ة بأعضاء عنه ة ممثل دول
 .)539()لجنة األمم المتحدة لجرائم الحرب(هذه اللجنة 

 30ومن أبرز التصريحات التي صدرت خالل هذه الفترة هو تصريح موسكو في            
رين األول ام / تش وبر ع اء  1943اآت ن الرؤس ادر ع ت ( الص ل –روزفل  – تشرش

ة                      ) ستالين دًا في مجال المسؤولية الجنائي ر تحدي ذا التصريح قواعد أآث د أرسى ه فق
ه أي التصريح                 ة المجرمين بشكل حاسم، إذ بموجب  يجب أن تطال      –الدولية ومحاآم

رائم ضد ا  ة أو ج ة دولي ن ارتكب جريم ل م ة آ انيةالمحكم ة . )∗(إلنس وبموجب اتفاقي
ي  دن ف ام /  آب8لن رف   1945أغسطس ع ا يع اء م ى إنش م التوصل إل ة ( ت بالمحكم

 .)540(ط بها مهمة القيام بالمحاآمةي، التي أن)العسكرية الدولية
تنشأ محكمة عسكرية دولية    : (وقد نصت المادة األولى من تلك االتفاقية على أن        

ة عل          ا    بعد التشاور مع مجلس الرقاب يس          ا لمح –ى ألماني ذين ل ة مجرمي الجرب ال آم
ين بصفة شخصية، أو بصفتهم   انوا متهم ين، سواء أآ ي مع د جغراف رائمهم تحدي لج

فتين     ا الص ات أو بكلت ات أو هيئ اء بمنظم ي     ). أعض انس ف ق التج ي تحقي ة ف ورغب
د أصدر مجلس الرقا      ة  المبادئ القانونية التي جاءت بها هذه االتفاقية المرفقة بها فق ب

م   انون رق ا الق ي ) 10(أللماني انون األول20ف مبر /  آ ة  1945ديس ك لمحاآم  وذل
 .المسؤولين على ارتكاب جرائم الجرب الذين لم يقدموا للمحاآمة العسكرية الدولية

                                                                                                                                               
ة   ي الواليات المتحدة األم   – اتحاد جنوب أفريقيا     – نيوزلندا   – الهند   – آندا   – استراليا   –  الصين   –رآي
 ).هم مراقبين مدعوينـت االتحاد السوفيتي بصف–

ر د) 2( ائي، ط ح. ينظ دولي الجن انون ال ة الق ي دراس ة ف عدي، مقدم د الس داد، 1مي ارف، بغ ة المع ، مطبع
 .63، ص 1971

ة   ) 3( ينظر عبد الحسين شعبان، المحكمة الجنائية الدولية، قراءة حقوقية إلشكاالت منهجية وعلمية، مجل
 .6، ص 2002يوليو /  تموز7في ) 281(المستقبل العربي، العدد 

ا                         من الجدير ب   )∗( ؤتمرات منه ه في عدة م د علي م التأآي د ت الذآر بأن موضوع محاآمة مجرمي الحرب ق
لك في مؤتمر  وآذ1945فبراير /  شباط 13 – 2مؤتمر مالطا الذي عقد بعد هزيمة األلمان للفترة من          

 .1945يوليو / تموز17يوتسدام في 
جاء   .100مصدر سابق، ص  اب عليها،   ار، الجرائم الدولية وسلطة العق    ـفعبد الواحد محمد ال   . ينظر د ) 4(

وبر   /  تشرين األول   30 موسكو الصادر في       إعالننظرًا ألن   (: في ديباجة هذه االتفاقية أن      1943اآت
ك الفضائح من الضباط                    د أوضح أن المسؤولين عن تل ة ق ا المحتل حول الفضائح األلمانية في أورب

بالد  والجنود أعضاء الحزب النازي، أو الذين يشارآون عمدًا        في ارتكابها، سوف يتم تسليمهم إلى ال
التي ارتكبوا فيها جرائم لكي يحاآموا وفقًا لقوانين تلك البالد، نظرًا ألن هذا اإلعالن قد تم وضعه مع         

ر       ين بنطاق جغرافي مع   مهمدد جرائ حالتحفظ بشأن آبار الضباط والمسؤولين الذين لم ت        رك أم  حين ت
ا   ذه حكوم اعي تتخ راء جم ابهم إلج ية    عق ة الفرنس ة الجمهوري أن حكوم ذلك ف ة، ل دول الحليف ت ال

دة األم ات المتح ة الوالي ة، وحكوم دا  يالمؤقت ى، وايرلن ا العظم دة بريطاني ة المتح ة، والمملك رآي
دت                م المتحدة عق الشمالية، واتحاد الجمهوريات االشتراآية السوفيتية، وهي تعمل لصالح جميع األم

 ). هذا االتفاقعن طريق مندوبها المفوضين شرعًا



  ه ه ه ه ه ه ه ه 

ة     1945أغسطس عام    /  آب 8وبموجب اتفاقية لندن الموقعة في        أنشأت المحكم
دت           وذلك لمحاآم . )541(العسكرية الدولية لنورمبرغ   ذين امت ة مرتكبي جرائم الحرب ال

ك  ة تش ان آيفي ددة، لبي ر مح ة غي اطق جغرافي ى من رائمهم إل كرية يج ة العس ل المحكم
 : على النحو اآلتينعرضهاالدولية، ومبادئها وبيان اإلجراءات الواجبة االتباع أمامها 

 : تشكيل المحكمة-أ
ة قضاة أحدهما             ة أربع اني روسي     يأميرآ ضمت المحكمة العسكرية الدولي  والث

د يرسل قاضي                ع فرنسي وآل بل ديل للقاضي األ      آوالثالث انكليزي والراب صلي،  خر ب
اء          ميرآيوقد مثل االدعاء العام فيها القاضي األ       ار الحلف د أخت  المعروف جاآسون، وق

ة  ورمبرغ(مدين ذه المد ) ن ك ألن ه ا وذل رًا له رايخ  ينمق ة لل ت العاصمة الروحي ة آان
د م عق ث ت ث حي اني الثال تراآي األلم وطني االش زب ال ا للح نوية فيه ؤتمرات س  م

ول 1945نوفمبر /  تشرين الثاني  20وفيما بين   ). النازي(  1946سبتمبر  /  وأواخر أيل
ة       ذه المحكم ا       ) 217(عقدت ه ة           23جلسة حاآمت فيه اء النازي ار زعم ًا من آب  متهم
 .)∗(المدنيين والعسكريين

                                                 
 .359محمد فهاد الشاللدة، القانون الدولي اإلنساني، مصدر سابق، ص . ينظر د) 1(
ي  (متهمًا ولكن األميرال    ) 24( الرقم االصلي    )∗( وم         ) دوبرت ل ه ي /  تشرين األول   24انتحر بسحاب معطف

 .م يتمكن قادة الحلفاء من تقديمه إلى المحكمةل ف1945أآتوبر 



  و و و و و و و و 

ي األول  نوف رين األولم وبر /  تش ى 1946أآت دام عل م باإلع در الحك  12 ص
ى     )543( وبالسجن مدى الحياة على ثالثة متهمين      )542(متهمًا ة عل دد مختلف  وبالحبس لم
 .)545(ي بالبراءةضآما نطق قضاة المحكمة بثالثة أحكام تق. )544(أربعة

، حيث  )مجلس الرقابة على ألمانيا   (وتم تنفيذ هذه األحكام فورًا بعد تصديقها من         
ذلك                تم تنفيذ حكم اإل    يهم ب م عل ى من صدر الحك ذي        (عدام شنقًا عل ان ال ا عدا بورم م

ه               عليه  حكم   غيابيًا وجورنج الذي انتحر بتناول السم قبل ثالث ساعات من إعدام رفاق
ة  رين األول16/ 15ليل وبر /  تش ا )1946أآت ا، وأم ر رماده تهم ونث ت جث ، وأحرق

 .عروفالم) دشاو(المحكومون بالسجن فقد تم حبسهم في معتقل 
 : أهم مبادئ المحكمة-ب

 ي آل شخص يرتكب أو يشترك في ارتكاب فعل يعد جريمة طبقًا للقانون الدول       -1
ورمبرغ              يكون مسؤوًال عنه ويستحق العقاب، وهذا أعظم ما فعلته محكمة ن

 .)546 ( أنها اعتبرت الحرب أي حرب جريمة من الناحية القانونية1945عام 
دولي     وأهمية هذا المبدأ تكمن في أ      انون ال نه يفرض بمنتهى الوضوح قواعد الق

راد  ى األف ذا    عل ا وبه ون له ي يتبع لطات الت دول أو الس ق ال ن طري يس ع رة ول مباش
راد  ة   أصبح األف ات الدولي دول والمنظم ل ال دولي مث انون ال ن أشخاص الق ًا م شخص
 .وجماعات الثوار

ة              (-2 ذا ال   إرب ف  ح إذا آان القانون الوطني ال يعاقب على عمل يشكل جريم ن ه
دأ     )يعفي من ارتكبه من المسؤولية بحسب أحكام القانون الدولي         ذا المب ، وه

دولي                    انون ال ة الق ى تسميته بأولوي ون عل ارف الحقوقي دأ آخر تع يكرس مب
ادة          ا الم ة        ) 146(على القانون الداخلي، وقد أقرته ة جنيف الرابع من اتفاقي

 .)547(1949لعام 

                                                 
روب  )ماريشال الرايخ الثاني(إلعدام على آل من هيرمان صورغ تم الحكم با ) 1( ر  (، يراآيم فون رينت وزي

، هانز فرانك   )فيلسوف النازية (الفريد روزبزغ   ) قائد فرقة العاصفة  (، أرنست آالتن بروز     )الخارجية
ا   (فيليهم فريك   ) قائد المعسكرات في هولندا   ( ز ساوآل     )حاآم بوهيميا ومورافي ى المشرف عل  (، فرتي

ب ل األجان ارت  )عم ايس انيك و س ا  (، اوت ى ألماني مها إل د ض ا بع ة النمس يس حكوم ير )رئ ، ستراش
ة  ( تورمر للنازي حيفة ش ر ص يس تحري ودل )رئ د ج اني   (، الفري يش األلم ان الج يس أرآ اعد رئ مس

ل   ر الترحي ن أوام ؤول ع ل  )والمس يهلم آيت اني   (، فل يش األلم رب الج ان ح يس ارآ ات )رئ ، يورم
 ). الخاصسكرتير هتلر(

 .التر نانك، رودلف هيسوصدرت أحكام بالسجن المؤبد على أريش رايد، ) 2(
ت  ) 3( جن المؤق ام بالس درت أحك نة20 أو 15 أو 10( ص ويبرات   )  س ون ن تانيتن ف ن آونس ل م ى آ عل

ابق( ة الس ر الخارجي ز )وزي ارل دونيت اني(، آ طول األلم رال االس يرا )أمي درفوت ش د (، بال القائ
 ,البرت سيبر) عروفالعسكري الم

م)4( ة ه رئتهم المحكم ذين ب ة ال اين : الثالث ون ب ا(ن ي ترآي ا ف ريتش )سفير ألماني انز ف م (، ه يس قس رئ
 .3جواد آاظم الهنداوي، مصدر سابق، ص . ينظر د). وزير االقتصاد(، شاخت )الدعاية والراديو

 .311لحرب، مصدر سابق، ص أحسان هندي، مبادئ القانون الدولي العام في السلم وا. ينظر د) 5(
ي ) 1( ة ف ات جنيف المؤرخ ل التفاقي ة 1949أغسطس /  آب12ينظر النص الكام ة الدولي ، الناشر اللجن

 .247، ص 2001، سنة 6للصليب األحمر، جنيف، ط



  ي ي ي ي ي ي ي ي 

ة أو مسؤوًال         إذا تصرف الشخص الذي ار     (-3 تكب الجريمة بوصفه رئيسًا للدول
 ).ن هذا ال يعفيه من المسؤولية طبقًا للقانون الدوليإفيها ف

ات        دول والحكوم اء ال تر رؤوس وز أن يتس ه ال يج دأ أن ذا المب ي ه ويعن
وا من المس            وه من    اءوالمسؤولون الكبار بحصانتهم السياسية لكي يفلت ا ارتكب لة عم

 .ة حكمهمجرائم دولية خالل فتر
إن من يخرق قوانين الحرب ال يمكن أن يطلب            : (وقالت المحكمة في هذا الصدد    

ذه               صالحصانة استنادًا إلى أنه ت     ة وهي تسمح به ة، ألن الدول رف وفقًا للسلطة الدولي
 .)548 ()األفعال آانت متعدية اختصاصها الذي رسمه القانون الدولي

ى ف     إذا تصرف الفاعل بأمر من حكومته أو من          (-4 ذا ال   إرئيسه األعل ه ن ه  يعفي
دولي، ولكن من الممكن أن يساعده                   انون ال ام الق من مسؤوليته حسب أحك

ك ن ذل رف م الحه   آظ ة لص روف المخفف ن   ).  الظ ة م ادة الثامن ب الم بحس
 .شرعة المحكمة

ذا   ي ه ين     (ويعن خاص المحمي د األش ذب أح ل أو يع أن يقت رًا ب ى أم ن يتلق أن م
دو       انون ال ام الق ذ                  بموجب أحك ان ينف ه آ دعوى أن اؤه من مسؤوليته ب لي ال يمكن اعف

ه               م يكن لدي أوامر رؤسائه، ولكن بوسعه االستفادة من الظروف المخففة إذا ثبت أنه ل
 .)549(القدرة على االختيار

انون         (-5 ام الق ًا ألحك ة طبق ة عادل ق بمحاآم ه الح ة ل ة دولي تهم بجريم ل م آ
ع الضمانات ال        ). الدولي ذا أن جمي دفاع    ( والقضائية    ةقانوني ويعني ه حق ال

يجب  ...) ام ومترجم، طلب استدعاء الشهود  ح االستعانة بمقعن النفس، ح 
 .)550( المحكمة والمحاآمةفيأن تؤمن 

ول -6 ذي يق دأ ال وانين ( إن المب ي الق نص، المطبق ف ة إال ب ة وال عقوب ال جريم
ا أ دوق). قه في القانون الدولي   يالداخلية يمكن التجاوز عن تطب     دأ    ث ذا المب ر ه

ة   ي االمكاني ه يعط ث أن ومها حي ة وخص ار المحكم ين أنص ًا ب دًال عنيف ج
ول         للمنتصر في أي حرب مقبلة أن يشكل محكمة ويضع قوانين يطبقها بمفع
دحور       ًال والم ر بط ه المنتص ون في كل يك دحور بش مه الم ى خص ي عل رجع

 .مجرمًا على الدوام
دأ         ذا المب ة           (: ولكن المحكمة قالت في تبرير ه دأ ال جريم إن من المعروف أن مب

وال عقوبة إال بنص لم يستقر في القوانين الداخلية إال بعد أجيال طويلة، وأن المحكمة               
دولي، و                انون ال ان   اآانت دائمًا أسبق ظهورًا من القانون، واألمر ال يختلف في الق ن آ

 )القانون الدولي من الخير للسالم العالمي أن يسارع المجتمع الدولي إلى تقنين جرائم            
)551(. 

                                                 
(548) See: Nazi: conspiracy and Agression, Oppinions, and Judgment. P. 53. 
(549) See: Revue international de La croix – Rouge Ovember, 1950, P. 820. 

 .4ج/ 72م  )4(
(551)See: pieter Drost: (The crime of  state) 1959 Book 1- P. 289. 



  أ أ أ أ أ أ أ أ أ 

ة ضد السالم  -7 اب جريم ي ارتك دولي االشتراك ف انون ال ًا للق ة وفق د جريم  تع
 .جريمة حرب أو جريمة ضد اإلنسانيةو

ة          ام محكم رعة وأحك ن ش ها م ن استخالص ي يمك ادئ الت ة المب ي جمل ذه ه ه
ا فضًال                ام    نورمبرغ، مع العلم أن هيئة األمم المتحدة تبنت هذه المبادئ وتبنته عن نظ

م               95محكمة نورمبرغ وأحكامها، بموجب القرار الصادر عن جمعيتها العامة تحت رق
 .)∗(1946ديسمبر /  آانون األول11بتاريخ 

ا وفق       . )∗∗(ثم تقدمت لجنة القانون الدولي  بتقرير عن الجرائم التي يعاقب عليه
ك الجرائم           ويحدد. )552(القانون الدولي  د تبنى      قواعد المسؤولية الشخصية في تل ، وق

ورمبرغ فوافقت         عالتقرير المذآور القواعد الموضوعة في شر          رارات محكمة ن ة وق
 .)553(1950يناير /  آانون الثاني12الجمعية العمومية عليه واعتبرته نافذًا ابتدءًا من 

اريخ       دة بت م المتح ة لألم ة العام ت الجمعي ا تبن اني 26آم رين الث وفمبر /  تش ن
ضد اإلنسانية   الحرب والجرائم    حول عدم سقوط جرائم      قرارًا يتضمن اتفاقية   1968

يمة       ات الجس ورمبرغ واالنتهاآ ة ن ي لمحكم ام األساس ا النظ ا نص عليه ادم آم بالتق
 .)554(المنصوص عليها اتفاقيات جنيف

 

 :المشاآل القانونية واالنتقادات التي واجهت محكمة نورمبرغ
 :تقادات نذآر أهمهاواجهت المحكمة مجموعة من المشاآل القانونية واالن

ق -1 ب التطبي انون الواج كلة الق ى   :  مش ين عل ذي يتع انون ال كلة الق ت مش آان
 .المحكمة تطبيقه من أآبر المشاآل التي واجهت تلك التجربة لسببين

ان وهؤالء          - ار مجرمي الحرب األلم ة آب وم بمحاآم  إن المحكمة أنشأت لكي تق
انونهم   اره ق اني باعتب انون األلم عون للق ه  يخض ر أن ي، غي ذا  ت الشخص تبعاد ه م اس

 .القانون
ال                - اب افع ام بارتك ان هي القي  أن التهم الموجهة إلى آبار مجرمي الحرب األلم

امتدت آثارها اإلجرامية إلى مناطق جغرافية غير محدودة، بالرغم من استبعاد تطبيق             
ق ا  تبعاد تطبي ي، واس انون الشخص اره الق اني باعتب ائي األلم انون الجن انون الق لق

                                                 
ة            1946يناير  / 2 ك 19 في   )∗( و ( صدرت شرعة لمحكمة أخرى غير محكمة نورمبرغ وهي محكم ) طوآي

 .ي الحرب اليابانيينملمحاآمة مجر
انون   )  ∗∗( ة الق دوليلجن م المتحدة ينظر     : ال ة لألم ة العام ة عن الجمعي ة منبثق اد  . د. وهي هيئ د فه محم

 .364الشاللدة، مصدر سابق، ص 

ل                        )2( ة، الترحي ل، سوء المعامل ال القت ال ال الحصر، وهي أعم  ذآرت اللجنة هذه الجرائم على سبيل المث
رب أ   رى الح ل أس اري، قت ب   واالجب ائن نه ل الره املتهم، قت اءة مع ة،   إس ة والخاص الك العام األم

 التخريب المنهجي للمدن والقرى والتدمير الذي ال تبرره المتطلبات العسكرية، ينظر مجلة
Revue international de La croix – Rouge – Nov. 1950, PP. 820 – 821. 

 .30، ص )ب، ت(ينظر اليأس حنا، الوضع القانوني للمقاومة العربية في األرض المحتلة، بيروت،  )3(
 .95الي، مدخل إلى القانون الدولي اإلنساني، مصدر سابق، ص معامر الز. ينظر د) 1 (



  ب ب ب ب ب ب ب ب ب 

ب   انون الواج ال الق مت حي زم الص ورمبرغ الت اق ن أن ميث ي ف ائي اإلقليم الجن
 .)555(التطبيق

 :المحكمة أن تختار أحد أسلوبينعلى ولهذا آان 
ق،    انون الواجب التطبي ار الق ي اختي ة ف ة تحكمي لطتها بطريق ارس س ا أن تم أم

ادة                  ى تطبيق نص الم ام االساسي    من   ) 28(وإما أن تلجأ إلى القياس وتعمل عل النظ
ى تطبيق                 ان إل لمحكمة العدل الدولي الدائمة، وقد اضطرت المحكمة في آثير من األحي

 .)556(األسلوب الثاني خاصة في نطاق تعريف الجرائم الدولية
 .محكمةال عدم تمثيل الدول المحايدة وألمانيا في تشكيل -2
د     وعدم محاآمة المن     ، تمييز المحكمة بمحاآمة المهزومين فقط         -3 تصرين، وق

ة         ميرآيحدث أن محكمة نورمبرغ لم تحاآم األ       ة الذري د استخدام القنبل ين عن
 .)557(في اليابان

ين                -4 دفاع عن المتهم ة ال  عدم مشروعية الجرائم والعقوبات، وقد استندت هيئ
ون       ا المتهم دم عنه رائم المق روعية الج دم مش ت بع دأ ودفع ذا المب ى ه عل

را ك الج اس أن تل ى أس ة عل اق ئم للمحاآم رام ميث ل إب ة قب ن قائم م تك ل
، ولعدم سابقة تحديد    نورمبرغ، وهذا يعني تخلف الرآن الشرعي من جهة،         

 .العقوبة الواجب تطبيقها على من يرتكب تلك األفعال من جهة أخرى
ا المحكمة إال أن                بالرغم من آل هذه االنتقادات والمشاآل القانونية التي واجهته

ًا      هذه المحاآمات الدولية ا    ًا واقعي لجنائية لمنتهكي القانون الدولي اإلنساني يعدان درس
انون وأعراف الحرب                     ًا للق ًا مخالف د  . لكل من يحاول في المستقبل أن يرتكب جرم وق

ًا في الحروب                 وضعت هذه المحكمة سابقة قانونية وإجرائية من شأنها أن تكون رادع
 .التي قد تنشب في المستقبل

 

  العسكرية الدوليـة)طوآيو(محكمة : ثانيًا
انون األول   هر آ ن ش ي األول م مبر / ف ؤتمر  1943ديس اد م بة انعق  وبمناس

را وأم  ثالث وهي الصين وانكلت ة ال دول المتحالف اهرة، لل أن هدف يالق ا صرحت ب رآ
اني ومحاآمة المجرمين، وبتصريح                  داء الياب خر  آالحرب ضد اليابان هو إنهاء  االعت

، الحلفاء الثالثة أآدوا على ضرورة أجراء محاآمة           1945ام في تموز عام     دفي بوتس 
 .)558(عادلة لمعاقبة مجرمي الحرب السيما أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد السجناء

                                                 
 .361محمد فهاد الشاللدة، القانون الدولي اإلنساني، مصدر سابق، ص . ينظر د) 2(
د ال    .  ينظر د  )3( ا، مصدر سابق، ص                 ف عبد الواحد محم اب عليه ة وسلطة العق رائم الدولي  – 108ار، الج

109. 
ر د) 557 انية    . ينظ د اإلنس رائم ض يلية للج ة تأص ة، دراس رائم الدولي الق، الج د الخ نعم عب د الم د عب محم

 . 403، ص 1989، القاهرة، 1والسالم وجرائم الحرب، ط
 .3جواد آاظم الهنداوي، مصدر سابق، ص . ينظر د) 558(



  ت ت ت ت ت ت ت ت ت 

ي  ول2وف بتمبر /  أيل ي الحرب  1945س ان ف لمت الياب دما خسرت واستس  وعن
د   ) دوغالس مارك آرثر   (ميرآيأصدر الجنرال األ  . )∗(العالمية الثانية  ى   بصفته قائ ًا أعل

اريخ           اني    19لقوات الحلفاء في الشرق األقصى بيانًا خاصًا بت انون الث اير   /  آ  1946ين
و أو      . يقضي بتشكيل محكمة عسكرية دولية للشرق األقصى       ا في طوآي رًا له تتخذ مق

 .)559(في أي مكان تحدده فيما بعد

ا منه. )∗(حدى عشر دولة   ا وقد تشكلت هذه المحكمة من أحد عشر قاضيًا يمثلون        
ة      ذه المحكم ميت ه د، وس ي الهن دة ه دة محاي ة واح ان ودول ت الياب ر دول حارب عش

 .ة طوآيو في اليابانينالنعقادها في مد) بمحكمة طوآيو(
ة   ام محكم أي شيء جوهري عن نظ و ال يختلف ب ة طوآي ام محكم حيث أن نظ
رائم ضد     ي ج ا وه ي يجب معاقبته رائم الت ا للج يما بخصوص تعريفه ورمبرغ الس ن

 .م وجرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانيةالسال
ي   ة ف رب الياباني ى وزارة الح ي مبن اتها ف ى جلس ات أول دأت المحاآم  26وب

ة حتى        1946ابريل عام    / نيسان اني    12 واستمرت المحاآم ام    /  تشرين الث وفمبر ع ن
ة ضد 1948 ا باإلدان ي ) 26(، وأصدرت أحكامه ك الت ع تل ارب م ات تتق ًا بعقوب متهم

 آان عدد  1948نوفمبر / وفي أواخر تشرين الثاني. )560(مة نورمبرغصدرت من محك  
رائم    يهم  لج بض عل ى الق ذين ألق ين ال غ حالمتهم د بل ك  ) 7109(رب ق ي ذل ا ف ( بم

يون ون رئيس ن   ) متهم ؤالء أدي ين ه ن ب و، وم ورمبرغ وطوآي ي ن ًا ) 3686(ف متهم
ي   اقين ف ين الب ة المتهم رأت آاف ة) 924(وب ذين . محاآم ين ال ن ب وا صدرت وم  أدين

وصدرت أحكام السجن على    شخصًا  ) 33(شخصًا وانتحر   ) 1019(أحكام اإلعدام على    
ًا) 2667( ت شخص ت  ) 2499( وبقي م يب ة ل ية مغلق جالت   قض دة س ت ع ا، وبقي  فيه

وا      نهم اختف رب لك رائم ح ين بج ق بمتهم ة تتعل ت    . مفتوح ي تخلل نوات الت ي الس وف
ا، حيث      الفترتين عثرت حكوماتهم على آثير من هؤ      الء وخصوصًا في فرنسا وألماني

ام  ل ع ي أوائ ذا ف رب، وهك وانين الح ة ق تهم مخالف وا ب و 1964حوآم وآم نح ، ح
 .)561(تشخص في ألمانيا الغربية، وظلت ألف قضية دون ب) 5500(

                                                 
ي    )∗( ليم ف ة تس ى وثيق ان عل ت الياب ول2 وقع ام  / أيل بتمبر ع ك عل 1945س ين   وذل اء القنبلت ر ألق ى آث

ي   ة ف يما الياباني ى هيروش ذريتين عل وم  1945أغسطس /  آب6ال ي ي ة ف ازاآي الياباني /  آب9 وناآ
ازاآي         75 ألف قتيل و     80 وقد بلغ قتلى هيروشيما      1945أغسطس    ألف جريح آما بلغ عدد قتلى ناآ

ة لمشيئة     اإلمبراطور  . أربعين ألف قتيل، وقد تضمنت وثيقة التسليم اخضاع سلطة         والحكومة الياباني
 .القيادة العليا لقوات الحلفاء

 .112ار، مصدر سابق، ص ـعبد الواحد محمد الف.  ينظر، د)2(
ا، فرنسا، الصين، استراليا،           يالواليات المتحدة األم  : ( هذه الدول هي   )∗( رآية، االتحاد السوفيتي، بريطاني

 .365محمد فهاد الشاللدة، مصدر سابق، ص . ينظر د) آندا، هولندا، نيوزلندا، فليبين، والهند
 .113فار، مصدر سابق، ص ـعبد الواحد محمد ال. ينظر، د) 1(
 .214جيرهارد فان غالن، مصدر سابق، ص . ينظر) 2(
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ة   ام محكم أي شيء جوهري عن نظ و ال يختلف ب ة طوآي ام محكم حيث أن نظ
ن حي   ث االختصاص، وال م ن حي ورمبرغ ال م ن  ن ين وال م ة للمتهم تهم الموجه ث ال

 .)562(حيث اإلجراءات
كريتين        ين العس ين المحكمت كل ب ي الش مون وف ي المض تالف ف اك اخ ن هن ولك

ة          . )563(الدوليتين المذآورتين  فعلى سبيل المثال محكمة نورمبرغ آانت مؤلفة من أربع
ه بينم           ة من          قضاة وآل قاضي له من ينوب عن و مؤلف ال  و قاضِ ) 11(ا محكمة طوآي

واب     ورمبرغ ال        . يوجد قضاة ن ة ن دة      يوجد قاض   في محكم ة محاي ا في      من دول ، بينم
اض    اك ق و هن ة طوآي ي    محكم دة ه ة محاي ن دول د( م ورمبرغ   ). الهن ة ن ي محكم ف

و   ة طوآي ي محكم ا ف ات بينم ة لغ تعملت أربع تعملتاس ة   اس ة االنكليزي ط اللغ  فق
ة د   و.والياباني ب معاه كيلها بموج م تش ورمبرغ ت ة ن كيل    محكم م تش ا ت ة بينم ة دولي

رال األ              ارك     (ميرآي محكمة طوآيو بموجب تصريح خاص صدر من الجن دوغالس م
في محكمة نورمبرغ تم محاآمة أشخاص ومنظمات بينما في محكمة طوآيو تم   ). ثررآ

ر في   ى حد آبي ة ساهمت إل الرغم من وجود منظمات ياباني محاآمة أشخاص فقط ب
 .ابانيةالترويج للسياسة التوسعية الي

ا ب              وا فيم د    نالحظ أيضًا بأن القضاة في محكمة طوآيو قد انقسموا واختلف نهم بع ي
اض    ل ق ة وآ اء المحكم ة       د أانته ول طريق ر ح ن اآلخ ًا ع ف تمام ريح يختل ى بتص ل

ات              أن العقوب المرافعة والعقوبات التي أنزلت بالمتهمين، فمثًال القاضي الفلبيني يرى ب
ر قاسية و      زي       التي  صدرت آانت غي رى القاضي االنكلي ا ي ة، فيم ر اعتيادي  Sir(غي

willam webb ( تهم      قبأن العقوبات التي أنزلت بح ا أن ال  المتهمين آانت قاسية، آم
ر          ى المتهمين تفتق دولي           إالتي وجهت إل انون ال ا في الق ى تعريف له ذلك القاضي    . ل آ

ان محط       ذي آ ارة ا               ًاالهندي ال أن الق رى ب ه حيث ي ة زمالئ اد آاف ة ي   النتق ب أن  ج لهندي
 وال داعي لتدخل الدول األخرى، ويرى أيضًا    ،ن أنفسهم يسيويتستغل وتدار من قبل اآل    

و             . أن آافة المتهمين يجب إطالق سراحهم      ائج محكمة طوآي أن نت بعض ب رى ال لذلك ي
 .لم تكن مقنعة

ى               ختامًا يمكننا القول، عن هذه المحاآمة العسكرية، بأنها شكلت الخطوات األول
اء  كرية     لبن اآم العس ت للمح ي وجه ادات الت ن االنتق الرغم م ة، ب ة دولي ة جزائي عدال

رين   اآم للمنتص ا مح ة آونه ة    . الدولي ًا فالعدال دأ قانوني يس مب ر ل ة المنتص وأن عدال
ق د مطل ا واح ا. حكمه ة له ة وال عالق ائج المعرآ أثر بنت ر وال يت ر  باال يتغي لمنتص

 ).اة معصوبة العينينبالفت(ولذلك فدومًا يعبر عنها والمنهزم 
م الصادر                     ذلك الحك و، وآ ورمبرغ وطوآي اق محكمتي ن د من ميث ختامًا تم التأآي
دولي            انون ال ة الق ة التي صاغتها لجن ادئ القانوني عن آل منهما، على العديد من المب

 -:، هي)564(في سبعة مبادئ
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ؤوًال   -1 ون مس دولي يك انون ال ًا للق ة وفق ًال يشكل جريم  أي شخص يرتكب فع
 .عنها ومعرضَا للعقاب عليها

ة        -2 د جريم ذي يع ل ال داخلي عن الفع  ال يعفى عدم وجود عقوبة، في القانون ال
ًا        ؤولية طبق ن المس ل م ب الفع ذي ارتك دولي، الشخص ال انون ال ًا للق وفق

 .يللقانون الدول
د تصرف                   -3 ه ق دولي آون انون ال ًا للق  ال يعفى الشخص الذي ارتكب جريمة وفق

انون           بوصفه رئيساً  التطبيق للق  للدولة أو مسؤوًال حكوميًا، من المسؤولية ب
 .الدولي

ه أو رئيسه -4 ر من حكومت ى أم اء عل ل بن ذي ارتكب الفع  ال يعفى الشخص ال
ان              األعلى من المسؤولية وفقًا للقانون الدولي، بشرط وجود خيار معنوي آ

 .متاحًا له
دولي ا  -5 انون ال ًا للق ة وفق تهم بجريم ل شخص م ة   لك ة عادل ي محاآم ق ف لح

 .بخصوص الوقائع والقانون
 -:ا وفقًا للقانون الجرائم اآلتيةه يعد من الجرائم المعاقب علي-6
ة            : الجرائم ضد السالم   - ة أو أي التخطيط واإلعداد والمبادأة أو شن حرب عدواني

رب بالمخا دات وااللح ة للمعاه اتف ا  تفاقي د به م التعه ي ت دات الت ة، والتأآي  الدولي
 .الشتراك في خطة أو مؤامرة عامة لتنفيذ أي من األفعال المذآورة أعالها

رب  - رائم الح ي تش   : ج رب، والت راف الح وانين وأع اك ق ت ال إل ومانته ن آان
دنيين                     ة السيئة والسخرة أو ألي غرض آخر السكان الم ال والمعامل تقتصر على القت

ار،       في األراضي المحتلة، وقتل أو سوء معاملة أسرى الحرب،          أو األشخاص في البح
دن        دي للم دمير العم ة، أو الت ة أو الخاص ة العام اب الملكي ائن أو اغتص ل الره أو قت

 .والقرى أو التدمير الذي ال تبرره الضرورات الحربية
ل : الجرائم ضد اإلنسانية - ة أو أي عم ل أو العبودي ل القت ر مث إنساني آخر غي

ة، إذا     قدًا إلى أسس سياسية أو عر     ضد السكان المدنيين، أو االضطهاد استنا      ية أو ديني
ة من الجرائم ضد السالم أو جرائم           ذًا لجريم تم ارتكاب تلك األفعال أو االضطهاد تنفي

 .الحرب، أو ارتباطًا بها
ة ضد السالم أو           -7 اب جريم  يعد جريمة وفقًا للقانون الدولي االشتراك في ارتك

 .رب أو جريمة ضد اإلنسانيةحجريمة 
 :ين تثير تساؤًال فحواهتمالحظات على هاتين المحكملنا  وختامًا

هل أن إنشاء هاتين المحكمتين قد تم       (بتعبير آخر   . ما هو واقع هاتين المحكمتين    
دول المهزومة أم إن إنشاءهما     ض لتستكمل به الدول المنتصرة انتصارها    جاءت  د ال

 لة؟العتبارات قانونية وإنسانية تقوم على الردع وتحقيق العدا
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ر    لطة ش ا س و أن تقيمه ة ه روط المحكم ن ش روف أن م ن المع تمد عفم ية، تس
ددة      رائم مح كل ج ا تش ي تنظره ائع الت ون الوق انوني، وأن تك ن وضع ق رعيتها م ش
انون صادرًا من   ذا الق ون ه ا، وأن يك ذ سابق الرتكابه انون ناف ة في ق وصفًا وعقوب

وفر لقضاتها االستقال ًا، وأن تت ام جهة تشريعية قانون ى إصدار األحك درة عل لية والق
ين       ى ضمانات للمتهم بعيدًا عن أية مؤثرات، وأن تشتمل قواعد المحكمة اإلجرائية عل

 .تحقق العدالة، فهل هذا متوافر في هاتين المحكمتين الجواب ال
م                     ين ل اتين المحكمت ة ه ة الثاني اب الحرب العالمي فالحلفاء عندما شكلوا في أعق

دها              يستندوا إال إلى شرع    ية المنتصر في الحرب، القادر على فرض الشروط التي يري
وز للهيئات التنفيذية تأسيس محاآم، وإذا آان هناك فصل  يجعلى المهزومين، علمًا ال     

حقيقي للسلطات فأن القضاء لوحده حق تشكيل المحاآم، وقد أقاموا هاتين المحكمتين             
ة خصومهم آمجرمين، و              م إدان ر الجرائم        على النحو الذي يضمن له م تبري يضمن له

التي اقترفوها هم في الحرب وعلى رأسها جريمة إبادة مئات آالف المدنيين باستخدام              
اتين   ن له م تك ة، ول ة الذري ى ردع الخصم وهو القنبل اوز حدود الحاجة إل سالح يتج

 :المحكمتين من معايير العدالة شيء مذآور فهي
م يكن قضاتها           محاآم شكلها قادة سياسيون وعسكريون     : أوًال وات احتالل ول  لق

ارك، وهؤالء ال يجوز                    انوا الخصوم انفسهم في ساحة المع محايدين، بل آ
اي ًا لمع ك وفق م ذل ي يله ًا ف ونهم طرف ة آ ا حال ارف عليه ة المتع ر العدال

 .الخصومة
ًا رب ال     : ثاني رى ح ين إال أس ك المحكمت ام تل ون أم ن المتهم م يك وزل ًا يج  وفق

 .متهمللقانون الدولي محاآ
ا  األفعال التي حوآم    تليس: ثالثًا ا      عليه  المتهمون جرائم محددة منصوصًا عليه

ة         دد الئح ذي ح ل إن ال ة، ب ا تقتضي العدال ا آم ابق له ذ س ريع ناف ي تش ف
دأ             حالجرائم هم ال   ًا لمب ل انتهاآ ذا يمث لفاء المنتصرون بعد ارتكاب الفعل، وه

ة          دأ عدم رجعي ات، ولمب وانين أي عدم سريانها        قانونية الجرائم والعقوب  الق
 .بأثر رجعي

عدم وجود مرجع أعلى للطعن في هذه األحكام، ولو وجد لما صدرت هذه              : رابعًا
 .األحكام

ًا ة : خامس م أن محكم و(ث رال األ) طوآي أمر خاص أصدره الجن يأنشئت ب  ميرآ
ك المحاآمة التي              ) ثررمارك آ ( انون تل وأوجد هذا األمر الفردي، الذي هو ق

ا               ذهب ضحي  دة ال وجود له ة جدي تها اليابانيون في تلك الساعة، جرائم بدعي
 ).ثررمارك آ(إال في رأس 

ان                    : سادسًا الجرائم آ ا المتهمون إذا صح وصفها ب إن الجرائم التي حوآم عنه
 .ومازال تعريفها محل خالف بين دول العالم

ة الذرية،  لم يجر تعقب المنتصرين ومحاآمتهم عن جريمة استخدام القنبل        : سابعًا
 .وآأن اليابانيون هم الذين استخدموها ضد بلدهم
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ى                     : ًامنثا م تستند إل ون والشبهات ول ى الظن م إال عل م تق إن أحكام هذه المحاآم ل
ة     رائن، فمحكم ى ق ة وال حت ة أدل و(أي اني   نأدا) طوآي يش الياب د الج ت قائ

مى  يتا(المس ي ) ياماش ه ف عين ألمرت ود الخاض رائم الجن ه ج ا اعتبرت عم
، بل وحتى   أوامر ةالفلبين، وحكمت عليه باإلعدام رغم ثبوت عدم إعطائه أي        

 .عدم إمكان علمه بما يكون قد حصل، بسبب فراره من ساحة القتال
ومن األدلة على صورية تلك المحاآم، وأنها آانت فقط لتبرير سلوك الحلفاء في     

اوز ذين تج م تقوالحرب ال دفاع الشرعي، ل الما حق ال ى خ يا عل رآيف األ روس ين مي
ة الم ان في المنطق ة أي من العسكريين األلم ز والفرنسيين بمحاآم ة من حواالنكلي تل

ر                         ا أآث رغم أنه ا وحدها ب ر له رك األم دما ت رة سيطرتها عن ألمانيا التي تقع ضمن دائ
 .المتضررين في الحرب

ذين                إ ذلك، ومن حق ضحاياها ال ا آ ة، وأحكامه ة باطل ن المحاآم الجنائية الدولي
اآم،   ذه المح ن صانعي ه ة م البوا بالتعويضات العادل م أن يط ا أو ذويه ووا بظلمه اآت
ة                ة الثاني وعلى رأس هذه التعويضات رّد اعتبارهم وإعادة تناول وقائع الحرب العالمي
ك         رين، الن تل بوها والخاس ذين آس ا ال ال طرفيه تقلة ولك اآم مس ام مح د أم ن جدي م

دًا فقط وهو               المحاآم لم تحاآم الذين ارتكبوا ج      ًا واح ل حاآمت طرف رائم من الطرفين ب
ا في                م يكن منصوصًا عليه ا ل المهزوم، واألهم هو أن الجرائم التي حوآموا من أجله

ول            فأي قانون، وبالتالي     ة التي تق ة للقاعدة القانوني ة   : أن هذه المحاآم مخالف ال عقوب
 .جريمةوال جريمة إال بنص، وبشرط أن يكون النص سابقًا الرتكاب ال
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 المطلب الثاني
 )مجلس األمن(المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة المشكلة من قبل 

ين        دلعت ب ي ان لحة الت راعات المس احبت الص ي ص ذابح الت ائح والم أدت الفض
جمهوريات يوغسالفيا السابقة، واالنتهاآات الفاحشة لقواعد القانون الدولي اإلنساني  

ا  .  بإنشاء محكمة جنائية دولية ليوغسالفيا السابقة      إبانها إلى مبادرة مجلس األمن     آم
راع العر وال الص ات    قأدت أه حيتها مئ ي راح ض عة الت ازر البش دا والمج ي روان ي ف

ة مجرمي الحرب المسؤولين                     ة لمحاآم ى إنشاء محكمة جنائي اء إل األلوف من األبري
ا    ان المحكمت دا، وهات ي روان اني ف دولي اإلنس انون ال ات الق ن انتهاآ تقلتان ع ن المس

المتشابهتان تقدمان التجسيد الفعلي للقضاء الجنائي الدولي المعاصر، وألهمية هاتين          
 :المحكمتين سنتناول آل منهما في البنود اآلتية

 

 :المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة: أوًال
عات يوغسالفيا    أثر تفاقم االنتهاآات الصارخة ألبسط القواعد اإلنسانية من نزا          

اء            ت اختف ي أعقب ة الت داث الدامي دمة األح ار ص روري انتظ ن الض ان م ابقة آ الس
ى   ابقة حت الفيا الس ة     ييوغس ة جنائي ة محكم رة إقام دولي فك ع ال ل المجتم ةتقب  دولي

م                   ابع لألم راري مجلس األمن الت خاصة بهذا البلد، وقد أقيمت المحكمة فعًال بموجب ق
م   دة رق ي   ) 827 و 808المتح دا ف ذين اعتم باط22الل ر و /  ش ار27فبراي ايو /  أي م

ة   1993 ى المحكم د إل اي (، وعه ا اله ن    ) مقره ؤولين ع خاص المس ة األش محاآم
الفيا           يم يوغس ي إقل ت ف ي ارتكب اني الت دولي اإلنس انون ال يمة للق ات الجس االنتهاآ

 .)565(1991يناير / السابقة ابتداء من األول من آانون الثاني
م   ي تم تكليف األم  1993عام ) 808(ار مجلس األمن وبعد صدور قر   ام لألم ن الع

ستون  ) 60(المتحدة بمهمة تحضير مشروع هذه المحكمة الدولية، وأعطيت له مهلة           
ذًا                        ى مجلس األمن، وتنفي ذا المشروع إل ديم ه رار، لتق ذا الق يومًا من تاريخ صدور ه

روع ال      من مش رًا تض ام تقري ين الع در األم رار أص ذا الق ة   له ي للمحكم ام األساس نظ
 .)566(وتعليقًا على مواد النظام األساسي

ار 27في  ) 827(ألمن القرار رقم وعلى أثر ذلك أصدر مجلس ا    ايو  /  أي  1993م
ة  م اآسبت المحكم ديل، ومن ث دون تع ام ب ين الع ر مشروع األم ة وأق بإنشاء المحكم

انون ا الق ي يوجوده ار25 ف ايو /  أي ي 1993م ا ف اي( بمقره ي ، و)اله ول15ف /  أيل
ه في                  1993سبتمبر   ام مكتب م انتخاب القضاة وشغل المدعي الع أغسطس  /  آب 15 ت

                                                 
ر د) 1( دولي         . ينظ انون ال دوة الق ى ن دم إل ث مق ة، يح ة الدولي ة الجنائي وان، المحكم ف عل د يوس محم

ر    وريا، الناش ي س دة ف وح، المنعق ع والطم اني الواق ة  اإلنس ر، مطبع ليب األحم ة للص ة الدولي اللجن
 .200، ص 2001الداودي، دمشق، 

 ,القاهرةمحمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، مطابع روز اليوسف الجديدة،           . د. أ.  ينظر )2(
 .55، ص 2002
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ة أسم 1994 ى المحكم ق عل ابقة(، وأطل ة ليوغسالفيا الس ة الدولي ة الجنائي  )المحكم
)567(. 

اني  ة اختصاصها الزم ام األساسي للمحكم ى من النظ ادة األول د أوضحت الم لق
 الدولية سلطة مقاضاة األشخاص المسؤولين عن          للمحكمة: (حيث نصت على ما يلي    

يم يوغسالفيا السابقة                   ة في إقل دولي اإلنساني المرتكب انون ال االنتهاآات الجسيمة للق
 .)568 () وفقًا ألحكام هذا النظام األساسي1991منذ عام 

ا ن   ك           ّصـآم ا في ذل ة بم ة الفردي ى المسؤولية الجنائي ام األساس أيضًا عل  النظ
بالنسبة لبعض االنتهاآات المحددة والتي ارتكبت خالل االختصاص             . )∗(رئيس الدولة 

 -:المؤقت للمحكمة، وتلك الجرائم هي
 .1949 االنتهاآات الجسيمة لمعاهدة جنيف -أ
 . مخالفات قوانين وأعراف الحرب-ب
 . اإلبادة الجماعية-جـ
 . جرائم ضد اإلنسانية-د

ام األساس     ة الدول     وأشار النظ ة الجنائي ة  للمحكم ه        )569(ي دوره من مادتي و ) 6( ب
 :إلى المسؤولية الجنائية الفردية، وقد نصت المادة السادسة على ما يأتي) 7(

ذا            ( ام ه يكون للمحكمة الدولية اختصاص على األشخاص الطبيعيين بموجب أحك
 ).النظام األساسي

ا                 ة ليوغسالفيا السابقة الم ة الدولي ة الجنائي دة آما أفرد النظام األساسي للمحكم
 :السابعة منه للنص على المسؤولية الجنائية الفردية على النحو اآلتي

ى    إ -أ اعد، أو يحرص عل ب، أو يس أمر، أو يرتك ط، أو ي ذي يخط ن الشخص ال
واد            ام      ) 5-2(من   التخطيط أو التنفيذ لجريمة مشار إليها في الم ذا النظ من ه

 .األساسي سيكون مسؤوًال بصفة فردية عن هذه الجريمة

                                                 
 56ص,مصدر سابق,المحكمة الجنائية الدولية , محمود شريف بسيوني .د.أ. ينظر)1(
وق              . د. ينظر) 2( ة لحق ة العربي محمد أمين الميداني، المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، المجل

 44، ص )ب، ت(، )3(اإلنسان، إصدار المعهد العربي لحقوق اإلنسان، العدد 
 . سلوبودان ميلوسيفيش رئيس يوغسالفيات الفيدرالية-1:  المتهمون وهم)∗(

 .ا سابقًا ميالن ميلتبنوس فيتش رئيس صربي-2
 . نيكوال سينونتش نائب رئيس الوزراء في يوغسالفيا االتحادية-3
 . دراجولجوب اوجداينتش رئيس هيئة أرآان جيش يوغسالفيا االتحادية-4
 . رفالجو ستوجلكو وزير الداخلية الصربي سابقا-5
 . ورادوآان آاراديتش رئيس صربيا سابقًا-6
 . مالديتش قائد قواد صربيا-7

ة، دار             .  د ينظر) 3( انوني للمسؤولية الدولي ام الق رد في النظ ة،   وائل أحمد عالم، مرآز الف النهضة العربي
 .109، ص2001القاهرة، 
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ة، أو                  ال -ب ة أو حكوم ًا لدول ان رئيس تهم، سواء آ صفة الرسمية ألي شخص م
ن       ة ول ؤولية الجنائي ن المس ذا الشخص م ي ه ن تعف ة ل ي حكوم ؤوًال ف مس

 .تخفف من العقوبة
ـ ن     -ج واد م ي الم ا ف ار إليه ال المش ن األفع ل م ام  ) 5-2( أي فع ذا النظ ن ه م

ة    ارتكب من قبل مرؤوس لن يعفي رئيسه من ال         قداألساسي   مسؤولية الجنائي
أن المرؤوس بسبيله                        م ب د عل م أو يفترض أن يكون ق د عل إذا آان الرئيس ق
دابير      اذ الت ي اتخ رئيس ف ق ال ا وأخف د ارتكبه ه ق ال أو أن ذه األفع اب ه الرتك

 .الضرورية والمعقولة لمنع هذه األعمال وعقاب فاعليها
ن      -د ه ل ه أو رئيس ن حكومت ر م ًا ألم تهم طبق ن   تصرف الشخص الم ه م يعفي

ة إذا                   ار بتخفيف العقوب ين االعتب المسؤولية الجنائية، لكن يمكن أن يؤخذ بع
 .قررت المحكمة الدولية أن العدالة تقتضي ذلك

 

 :داـة الدولية الخاصة بروانـالمحكمة الجنائي: ثانيًا
ا                   ا جرى فيه ي، وم آان للمجازر التي شهدتها رواندا في أفريقيا أثر خالف عرق

ام  ) الهوتو( جرائم القتل والتنكيل الجماعي التي ارتكبت من قبل قبيلة           من العديد من   ع
ل     1994 ون شخص من قبائ ر من ملي ل . )570()التوتسي ( والتي حصدت أرواح أآث آ

راء                   ذلك دفع حكومة رواندا أن تلجأ إلى مجلس األمن الذي آان قد شكل لجنة من الخب
عام ) 935( بموجب قراره المرقم     1994للتحقيق في الجرائم المرتكبة في رواندا عام        

1994. 
ا ى م تنادًا عل دم فواس رقم إ تق راره الم ن أصدر ق ي ) 955(ن مجلس األم  18ف

ك بموجب        .  بإنشاء محكمة جنائية خاصة    1994نوفمبر  / تشرين الثاني  مستندًا في ذل
ار أن  دة باعتب م المتح اق األم ن ميث ابع م دًا االفصل الس دا تشكل تهدي ي روان ة ف لحال

الحة    للس لم والمص ظ الس تعادة وحف ة اس ا مهم دت إليه د عه دوليين، وق ن ال لم واألم
اس أو     ادة األجن ال إب ن أعم ؤولين ع دون مس ذين يع ة األشخاص ال ة بمحاآم الوطني
ي          ي أراض ت ف ي ارتكب اني، الت دولي اإلنس انون ال رى للق يمة األخ ات الجس االنتهاآ

ال       رواندا، وآذلك المواطنين الروانديين الذين يعدو      ن مسؤولين عن ارتكاب هذه األعم
اني                       انون الث رة من األول من آ دول المجاورة في الفت ي /أو االنتهاآات في أراضي ال

 .)571(1994ديسمبر /  آانون األول31ينار إلى 
ع            ة، ويق م المحكم ام، وقل زة، ومكتب المدعي الع ة أجه تتكون المحكمة من ثالث

 ).زانياـتن(المقر الرسمي لمحكمة رواندا في أروشا 
رر مجلس األ م نص ق ن رق ام األساس) 955(م ى النظ ائل القضائية عل  والوس

ام          راد بالنظ ة لألف ؤولية الجنائي ة بالمس ادة المتعلق اءت الم د ج دا، وق ة روان لمحكم
الفيا      ة ليوغس ة الدولي ة الجنائي ي للمحكم ام األساس ا بالنظ ة لمثيلته ي مطابق األساس

                                                 
 .201محمد يوسف علوان، المحكمة الجنائية الدولية، مصدر سابق، ص . ينظر د) 1(
ة للص              . ينظر) 1( ة الدولي دا، المجل ة لروان ة الدولي ة الجنائي ل، المحكم دد   سيسل أتي ر، الع ) 58(ليب األحم

 .623، ص )ب مت(، 1998يناير / آانون الثاني
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تالءم مع ظروف روان           ا ي دا اختصاص مؤقت من           تدا، فكان  السابقة بم ة روان  لمحكم
اني انون الث ن آ ار / األول م ى 1994ين انون األول31 وحت مبر /  آ وهي . 1994ديس

ي      ق ف ا الح ان له ي آ ابقة الت الفيا الس ة ليوغس ة الدولي ة الجنائي ذلك المحكم به ب تش
وا  ات ق انية إال أن انتهاآ د اإلنس رائم ض ة والج ادة الجماعي رائم اإلب ة ج نين محاآم

ام     ف لع ة جني رب واتفاقي راف الح ن    1949وأع م تك ة ل ات الدولي ة بالمنازع  الخاص
ة ك بسبب أن طبيع ة وذل ـزاعتخضع الختصاص المحكم ة،  الن دا آانت أهلي ي روان  ف

ام          ف لع ة جني ن اتفاقي ترآة م ة المش ادة الثالث ات الم ت انتهاآ ا دخل  1949بينم
 .)572(كمةوالبروتوآول اإلضافي الثاني ضمن اختصاص المح

ايا       ي القض درها ف ي ستص ام الت هم باألحك دا ستس ة روان ي أن محكم دال ف ال ج
ات  ا، ألن العقوب ل حاالت االفالت من القصاص في أفريقي ا في تقلي المعروضة عليه

لمسؤولين السياسيين والعسكريين ولقادة الحرب أنه باإلمكان    لالتي ستصدرها ستبين    
ة          البحث عنهم ومحاآمتهم ومعاقبتهم عل     دولي اإلنساني المقترف انون ال ى انتهاآات الق

ي     دو       يمكن ولكي   . في أي نزاع داخل ؤدي ال ا في           ر للمحكمة أن ت ود له ذي يع م ال  المه
د، وينبغي أن  ذا البل ة ومكافحة االفالت من القصاص في ه ر المصالحة الوطني تقري

ع  ي المجتم دولييقض رية والمادي     ال ائل البش دة والوس األمم المتح ثًال ب از  مم ة إلنج
 .)573(مهمتها على أحسن وجه

ة                    ة بالمحكم ذه المحكمة معرف ومحدد مقارن نالحظ بأن ما ينبغي أن تنظر به ه
ة            ن ناحي ت وم ة الوق ن ناحي ددة م ابقة، مح الفيا الس ي يوغس ة ف كرية الدولي العس
اب الجرائم التي             الموضوع وحتى من ناحية جنسية األشخاص المسؤولون عن ارتك

ون     ) 667( هناك ما يقارب من       1999سبتمبر  / لحصلت لغاية أيلو   ) 81(شخص يمثل
دولة يعملون في هذه المحكمة، وقد حددت ميزانية هذه المحكمة  لنفس العام المذآور              

دار   اني      $ )68.531.900(بمق ا في تشرين الث دأت المحكمة أعماله وفمبر  / ب  1995ن
نهم     ش 48 مذآرة اتهام ضد     25 أصدرت   1999أغسطس  / ولحد تاريخ آب   خص من بي

اريخ تموز      38 و  /  في حالة توقيف وقتي ولت رارات  4 أصدرت المحكمة   1999يولي  ق
تهم بجرائم                        د والسجن المحدد ألشخاص تمت أدان ين السجن المؤب ا ب راوح م حكم تت

 .القتل الجماعي وتهم انتهاك قوانين وعادات الحروب وتهم حرب ضد اإلنسانية
 

 :محكمتين آاآلتيوختامًا لنا مالحظات على هاتين ال
ين إن: أوًال ائيتين  المحكمت ابقة الجن الفيا الس ؤقتين ليوغس دوليتين الم ال

د                 ذا المجلس مطعون في شرعيته، فق ولرواندا، أنشأهما مجلس األمن، وه
ا                     ا محكمت ا وفيه ة وتحت نفس الظروف التي تشكل به تشكل بنفس الطريق

رب العالم  ائج الح ن نت ة م و نتيج و، فه ورمبرغ وطوآي ه ن ة أراد ب ة الثاني ي
د الحرب  ة بع ات الدولي المنتصرون بضمان فرض قواعد السياسة والعالق
                                                 

 .623محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، مصدر سابق، ص . د.  ينظر أ)2(
ي،                     . د. أ. ينظر) 3( ع األفريق ار الواق ة في إط دا، دور المحكم ة لروان ة الدولي ة الجنائي اومبو، المحكم جينت

 .633، مصدر سابق، ص 58لصليب األحمر، العدد المجلة الدولية ل
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على النحو الذي يريدون، وليس غاية حققتها دول العالم جميعها في ظروف 
ى أن مجلس األمن                   ار، عالوة عل ة االختي مالئمة من استقالل اإلرادة وحري

دار ال    ا إص ن حقه يس م ة ل ة، والحكوم ة حكوم ن  بمثاب ان م وانين وإن آ ق
اس، وهو      نصدرها المشرعون الذي  واجبها تنفيذها، فالقوانين ي     يختارهم الن

ل     ض مجلس مطعون فيه وفي المهام التي يمارسها في الوقت الحا          ه يمث ر ألن
م           ذين ل ا ال اآم أبنائه ه أن يح وز ل ى يج كله حت م تش الم ل ة، ودول الع أقلي

 .يشكلوه
اً  م  أن مجلس األمن استند في إ: ثاني اق األم ى الفصل السابع من ميث نشائها إل

 .المتحدة وهو بهذا يثبت تسيسها وعدم نزاهتها
ة                 : ثالثًا اء الحمل اتو أثن ل حلف الن على الرغم من االنتهاآات التي ارتكبت من قب

م تلفت النظر      1998الجوية على يوغسالفيا عام    ة ل ة الدولي ، إال أن المحكم
ا ات لقواعد الق ذه االنتهاآ ل ه ذه لمث ي جاءت ه دولي اإلنساني، والت نون ال

 .المحكمة لمالحقة مرتكبيها في هذه المنطقة من العالم
 المطلب الثالث

 المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المشكلة باتفاق دولي
ة إلنشاء قضاء                ة أول محاول ة الدولي ي   يعتبر إنشاء المحكمة الجنائي ائي  دول جن

 واتفاقية حظر   1948 جريمة إبادة الجنس البشري      دائم، وقد سبق التفاقية حظر وقمع     
 النص على إنشاء محكمة جنائية دولية دون أن         1973 يوقمع جريمة الفصل العنصر   

ل ك بالفع ام . يتحقق ذل ة 1989وفي ع م المتحدة من لجن ة لألم ة العام  طلبت الجمعي
 في دورات   دراسة إنشاء محكمة جنائية دولية، وعكفت هذه اللجنة       . )∗(القانون الدولية 

ين عام         1990انعقادها من الثانية واألربعين      ى وضع     1994 إلى السادس واألربع  عل
ة خاصة لدراسة القضايا         ةمسودة نظام أساسي للمحكمة، وأنشأت الجمعية العام         لجن

 لجنة تحضيرية إلعداد نص        1995الرئيسة الفنية واإلدارية للمشروع آما آلفت عام        
د ابوقو. )574(موح ى نط  من أجل 1998–1996سع، اجتمع خالل األعوام ق وال عل

ة   ة االغذي ر منظم د بمق ي عق ؤتمر دبلوماس ى م دم إل د، ق ص موح ع ن ام وض إتم
ران  15والزراعة في روما خالل الفترة من        ى     /  حزي و إل و   /  تموز  17يوني  1998يولي

وسوف نتطرق إلى نشأة فكرة     . )575(عتمد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية     او
، والهيكل القضائي للمحكمة واختصاصاتها ومبادئها والفرق        الدولية محكمة الجنائية ال

                                                 
اريخ                ) ∗( دة بت م المتح اني     21تم إنشاء لجنة القانون الدولي بموجب قرار الجمعية العامة لألم  تشرين الث

دوين وتطوير    ) اللجنة(لتعمل أي  ) 2( الدورة   1947نوفمبر   ا ت تحت إشراف الجمعية العامة ومهمته
دولي انون ال د الق ر. قواع ام، ط . د. ينظ دولي الع انون ال ة، الق ام العطي ة 4عص ة للطباع ، دار الحكم

 .18، ص 1987والنشر، بغداد، 
 .80 – 75محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، مصدر سابق، ص . ينظر د) 1(
ر) 2( ريعية     . د. أ. ينظ تورية والتش ات الدس ة، الموائم ة الدولي ة الجنائي تلم، المحكم ريف ع روع (ش مش

 .27، ص 2005، القاهرة، 3اللجنة الدولية للصليب األحمر، ط). انون نموذجيق
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ة                ة وإجراءات التحقيق والمحاآم بينها وبين محكمة العدل الدولية، والقواعد القانوني
 .والحكم واالستئناف

 

 ةـة الدوليـ فكرة المحكمة الجنائيـأةنش :أوًال
ة منظ ة دولي ة جنائي م إنشاء محكم ام راود حل م المتحدة ع ة األم ك 1948م  وذل

ة إنشاء محكمة                      دولي دراسة إمكاني انون ال ة الق عندما طلبت الجمعية العامة من لجن
ة في سبيل                 جنائية دولية ودائمة لكن موازين القوى داخل المنظمة الدولية وقفت عقب

زع من هول الجر          . ملاستمرار الجهود لتحقيق هذا اال     ائم لكن اإلنسانية دومًا آانت تف
 المحكمة ولكنه آان يتحقق على نطاق ضيق، حيث بإنشاءم لضدها فتحاول تحقيق الح  

 .تم تشكيل محكمة نورمبرغ، ومحكمة طوآيو بعد الحرب العالمية الثانية
ين للنظر في جرائم                       ة جزاء دوليت م تشكيل محكم رن العشرين ت وفي أواخر الق

ابقة التي شكلت للنظر في جرائم      وخالفًا للمحاآم الس   . الحرب في يوغسالفيا ورواندا   
م                   ؤتمر األم د م ا عق ة روم اطق محددة شهدت العاصمة اإليطالي رات ومن وقعت في فت

رة من            إين ب يالمتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعن    ة في الفت ة دولي نشاء محكمة جنائي
ران15 و /  حزي ى 1998يوني وز17 وحت و /  تم ال   . 1998يولي ي أعم ارك ف د ش وق

ة    ) 136(وة،  يمنظمة دول ) 31(،  ةدول) 160(تمثل  المؤتمر وفود    ر حكومي منظمة غي
ة   ة الجنائي داخلي للمحكم ام ال ؤتمر النظ ذا الم راقبين، وصدر عن ه بصفة أعضاء م

د مرور                    ول بع ذة المفع ة ستصبح ناف دة دولي ًا  ) 60(الدولية ويعد هذا النظام معاه يوم
 .عليها) 60(من تصديق الدولة 

ة ا  صوت لصالح إنشاء المح     ة الدائمة       كم ة الدولي ة، وامتنعت    ) 120(لجنائي دول
  )*(دول) 7(دولة عن التصويت في حين عارضت ) 21(

ا   آلنتون على قانونميرآي، وقع الرئيس األ   2000ديسمبر  /  آانون األول  31في    روم
ات المتحدة شهد                    األساس د أن موقف الوالي ة، بي ة لمصلحة المحكم  في خطوة إيجابي

رآدورًا  ذآبي ام   من ي ع ا ف وش مهامه رئيس ب ادة ال دة بقي لم اإلدارة الجدي ، 2001 تس
ي  ار6وف ايو /  أي دة األ   2002م ات المتح ة الوالي ذت حكوم ر  ميرآي اتخ وة غي ة خط

ي التراجع عن  ا األساسمسبوقة ف انون روم ى ق ا عل ة توقيعه ة عالمي دأت حمل ، وب
اب الصادر       يميرآيإلضعاف المحكمة والعمل على افالت جميع المواطنين األ        ن من العق

 )576(بموجب الوالية القضائية للمحكمة
ا        ه ال يمكنه ة بأن اء المحكم ه إنش رر رفض حكومت د ب رائيل فق دوب إس ا من أم
ات الجرائم                          ه من آبري ى أن ة عل اطق المحتل ى االستيطان في المن أن ينظر إل القبول ب

ة األمر                  ة الجنائي ع اختصاصها ضمن اختصاصات المحكم ذي يعني    الدولية التي يق ال
دولي، خصوصًا       انون ال أنها دولة خارج نطاق الشرعية الدولية وبالضد من قواعد الق
                                                 

 .قطر,ليبيا , العراق ,الهند ,الصين ,اسرائيل ,الواليات المتحدة االمريكية :الدول المعترضة هي ) *(
ع االن      1رآية للمحكمة الجنائية الدولية، ص    يمنظمة العفو الدولية، التهديدات األم    ) 1( . ترنيت  نقًال عن موق

ory.amnesty.ara.www ، 2006أبريل /  نيسان4في. 
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تيطاني تها العنصرية واالس انيةةوأن سياس ة ضد اإلنس ة تشكل جريم د ,  واالجالئي وق
دًا ومتشددًا              وقفت المجموعة العربية في االجتماعات التحضيرية في روما موقفا موح

 .اء موضوع االستيطانإزاء ترحيل السكان وإز
دول الت         ن ال ي م رائيل ه ًا أن إس ر أيض ت للنظ ل الملف اء  ولع ت إنش ي عارض

م                 المحكمة ولكنها أضط   ع ول اب التوقي ا عشية إغالق ب ع عليه رت هي األخرى للتوقي
ة شارون           ة التي تصاعدت لمحاآم دعوات الدولي ا، خصوصًا في ظل ال تصادق عليه

ا صبر         واعتباره مجرم حرب، ليس ألعمال ار      ا فيه ل   اتكبت في الماضي بم  وشاتيال، ب
نظرًا للجرائم المستمرة بحق السكان المدنيين العزل في جنين ونابلس ورام اهللا وغزة             

زعيم الفلسطيني ياسر          بماوالعديد من المناطق الفلسطينية المحتلة،        فيها محاصرة ال
اومين الفلسطينيين في           د، فضًال ع     آنيسة   عرفات وعدد من المق ة     المه دمير البني ن ت

سرى واإلصرار على بناء جدار      األالتحتية وهدم المنازل والقتل العشوائي بما في ذلك         
ف   ات جني ن اتفاقي د م ري وبالض ل العنص ة 1949الفص ة الرابع ة االتفاقي  وبخاص

ام و ول األول لع ا البروتوآ ة ضحايا( حول 1977ملحقاته ـزاعحماي لحة الن ) ات المس
اء               وحتى بعد صدور رأي استش     دم شرعية بن ة يقضي بع دل الدولي اري من محكمة الع

دار، ف  د       إالج رم قواع ا ال تحت ا أنه ي آم انوني دول رث ألي رأي ق م تكت رائيل ل ن إس
 .)577(القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة أو قراراتها

دآتور                     د حكومة ال ة في عه ة مفاجئ وجدير بالذآر أن العراق اتخذ خطوة إيجابي
ث  الوي حي اد ع باط   أي ي ش ة ف ة الدولي ة الجنائي ام األساسي للمحكم ى النظ ع عل /  وق

نسحب العراق على نحو    حين ا ، ولكن الرأي العام فؤجيء بعد أسبوعين        2005فبراير  
 .)578(مفاجئ أيضًا ودون ذآر األسباب أو المبررات

نشاء نظام المحكمة، فأن روسيا  إوبالرغم من مرور أآثر من ثمانية أعوام على         
 في حين أن الصين لم توقع عليها أيضًا، ودعت أسبانيا           ،دق عليها ا لم تص  هي األخرى 

ا لكي تح               دة روم ى ظ باسم رئاسة االتحاد والدول الباقية إلى االنضمام سريعًا إلى معاه
ر                        دعم غي ى ال دة عل المي، مؤآ ا يمكن من دعم ع المحكمة الجنائية الدولية بأسرع م

أداة فعالة في مكافحة االفالت من الجرائم        المشروط من الجميع، ألن المحكمة ستكون       
 .)579( شيراك أيضًاكبه الرئيس الفرنسي جاصرح وهو ما 

وإذا آان موقف إسرائيل مفهومًا فلماذا لم تصدق أي من الدول العربية باستثناء             
زال      ا ت ة إذ م ة الدولي ة الجنائي ام المحكم ى نظ ام  8األردن عل ارج نظ ة خ  دول عربي

ع يس . التوقي ي أل ة      األف م طبيع ى تفه درة عل دم ق اس وع ا التب ة وربم ة غراب ر ثم م
دولي ةالصراع ال دولي من  وبالنتيج ة، منسجمة مع التطور ال اد مواقف متوازن  إيج

الح     ة مص رى حماي ة أخ ن جه ة وم عوب جه دول والش ع   .  ال اطي م تعداد للتع واالس
ة واإل             سالمية  المتغيرات والمستجدات وتوظيفها بشكل مناسب خدمة للمصالح العربي

ذلك                    . العليا ا وب ام محكمة روم ى نظ ى التصديق عل وتي عل وقد أقدمت الحقًا دولة جيب
                                                 

دن،)1( وار المتم عبان، الح د الحسين ش ي 1970ينظر عب انون األول20 ف ، المنشور 2006ديسمبر /  آ
 .2006ديسمبر /آانون االول www.reagar.com., 20. على موقع االنترنيت

 .5، ص نفسةمصدر العبد الحسين شعبان، ينظر ) 2(
 .6ينظر المصدر نفسه، ص ) 3(
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تكون الدولة العربية الثانية في حين تظل هذه المسألة تثير تساؤالت آبيرة حول جدية              
 .)580(الحديث عن العدالة الدولية بالنسبة للعديد من البلدان العربية

ل            وبهذه المناسبة البد من اإلشارة       ة قب ى المعاهدات الدولي ع عل إلى فوائد التوقي
دول السباقة                        ازات لل وفره من امتي ا ي ا بم ة التصديق عليه ع وأهمي اب التوقي إغالق ب

ى  ( من النظام األساسي للمحكمة   125بذلك، لقد حددت المادة      رة األول اب   ) الفق ق ب غل
ي  ع ف انون األول31التوقي دول2000ديسمبر /  آ أن ال ذلك ف ًا ل ى ، وطبق ة عل  الموقع

ا   أتها، مم ة نش ذ بداي اء من دول األعض ة ال ي جمعي ارآتها ف تكون مش دة س المعاه
ئة         ة الناش ل المحكم ير عم ي تيس رار وف اذ الق ي اتخ ارآة ف ة للمش يعطيها الفرص س

ات األول ًا وأن الجلس د  ىخصوص ة قواع هد مناقش اء  ستش دول االعض ة ال  لجمعي
ة       ة في نطاق            اإلجراءات واإلثباتات الخاصة بالمحكم ة الداخل ان الجرائم المختلف وأرآ

 .اختصاص وتعريف لهذه الجرائم
دء                        د ب زة التصديق ستبدأ مباشرة عن أن مي ة ف دول الموقع زة ال إذا آانت هذه مي

ادقة  ة بمص ة المحكم ي 60وظيف ة أو الت ى  س دول ات األول ي الجلس ًا، وف تصدق الحق
رارات م ن الق د م اب القضاة وممثثستتخذ العدي ة ل انتخ د الميزاني اء وتحدي ي االدع ل

ذلك ف      ا من اإلجراءات، ول ذا       إوغيره ة سيحرمها من ه دول العربي ن عدم مصادقة ال
ة لتأخذ            ى االتفاقي ة عل دول الموقع االمتياز، وهو األمر الذي يمكن تجاوزه بتصديق ال

دول األعضاء   ة ال ي جمعي ريعًا ف ا س راف(مكانه دة) االط ي المعاه والشك أن . )581(ف
اذ               غياب إس  رائيل وآذلك الواليات المتحدة حليفتها األساسية، يمكن أن يساعد في اتخ

قرارات لصالح الحق العربي وربما الحقًا توجيه الئحة اتهام لمحاآمة شارون والقيادة        
د                      ه من جرائم ضد الشعب العربي الفلسطيني وبخاصة بع اإلسرائيلية على ما ارتكبت

ك يتطلب           نفاذ أحكام هذه االتفاقية وبما توفر      ه آليات عمل المحكمة، وبالرغم من أن ذل
ة الدبلوماسية               وجود أرادة عربية وإسالمية، فضًال عن االستعداد لخوض هذه المعرآ

 .وحشد وتعبئة الطاقات لها بما يوفر أسباب النجاح
 :ةـائي للمحكمـالهيكل القض: ثانيًا

تئناف وش    عبة اس ة وش ة الرئاس ن هيئ ة م ة الجنائي ون المحكم ة تتك عبة ابتدائي
ي العام وقلم آتاب المحكمة، وسوف يكون عدد القضاة         عوشعبة تمهيدية، ومكتب المد   

دئيًا     ام مب ذه األقس ى ه وزعين عل ي) 18(م اب اقاض تم انتخ دتها  هم، ي دورات م ) 9( ل
دول     ي أصوات ال ة ثلث ى أساس أغلبي اب عل تم االنتخ د، وي ة للتمدي ر قابل نوات غي س

اب    ن انتخ ا يمك اء، آم ة      األعض اء بالالئح دول األعض واطنين ال ين م ن ب اة م  القض
                                                 

ا فهي تسع دول            أ )1( دة روم ى معاه ونس،  : وهي ) بإضافة فلسطين  (ما الدول العربية التي لم توقع عل ت
المملكة العربية السعودية، قطر، ليبيا، لبنان، موريتانيا، الصومال، العراق، بينما وقعت الجزائر في              

ي 28/12/2000 رين ف ي 11/12/2000 والبح ر ف زر القم وتي 22/9/2000 وج دقت ( وجيب وص
د   ا بع ا في ي ) عليه ي  6/10/2000ف ر ف ي 26/11/1998 ومص دقت  (7/10/1998 واألردن ف وص

د   ا بع ا فيم ي  ) عليه ت ف ي  8/9/2000والكوي رب ف ي  8/9/2000 والمغ ان ف  20/12/2000 وعم
ارات في     و29/11/2000 وسورية    8/9/2000والسودان في     ة األم يمن في   29/11/2000دول  وال

 .7، ص مصدر سابق,عبد الحسين شعبان .ينظر. 28/12/2000
ز االهرامات للدراسات السياسية         ) 2( ة، مرآ ينظر ماجد عادل، المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطني

 .103 -101، ص 2001واإلستراتيجية، القاهرة، 
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ات الرسمية      . ن من دولة واحدة   ياألساسية فقط، على أنه ال يمكن اختيار قاضي        ا اللغ أم
ات العمل        : فهي اإلنكليزية والعربية والفرنسية واألسبانية والصينية والروسية، أما لغ

 .فتقتصر على اإلنكليزية والفرنسية
 

 :حكمةاختصاص الم: ثالثًا
 :يمكن إيجاز اختصاص المحكمة في جوانب أربعة

ة       :  االختصاص الموضوعي  -1  )9-5م  (يشمل اختصاص المحكمة الجرائم التالي
رائم   . )582( انية، وج د اإلنس رائم ض ري، والج نس البش ادة الج ة إب جريم

ذه      اه ه ها تج ة اختصاص ارس المحكم ث تم دوان، حي ة الع رب، وجريم الح
ذا      ر تعريف لها والشروط الالزمة      الجريمة حيثما يتم إقرا    ة له لممارسة المحكم

 . )583 ()ج/ 2 ف8(االختصاص وإن اختصاص المحكمة يميز وفقًا للمادة 

ًا      ابع  أيض ر ذات الط لحة غي ي ترتكب خالل المنازعات المس رائم الت ى الج  إل
ات جنيف        ) 3م(نصوص عليها في    مالدولي، مثل تلك ال    المشترآة من اتفاقي

ام  ا . (1949لع ذ الره ى     ئفأخ دية، أو عل المة الجس ى الس داء عل ن واالعت
وانين            ). الحياة، أو على آرامة اإلنسان     ال التي تخالف الق ا من األفع وغيره

سكان  المثل شن هجوم عمدي ضد      (ة على تلك المنازعات     قواألعراف المطب 
ول استالم أي                ة، والسلب أو النهب، أو عدم قب المدنيين، أو األهداف المدني

 .)584 ()خصش
ي-2 ادة  :  االختصاص الزمن ًا للم ة وفق ارس المحكم ط ) 11(تم ها فق اختصاص

اذ                  ز النف ام األساسي حي د دخول النظ بخصوص الجرائم التي يتم ارتكابها بع
دأ عدم ( ة الموضوعيةالمب ه ). رجعي ى دخول ام األساسي عل د نص النظ وق

ة     يوم) 60(حيز النفاذ في اليوم األول للشهر التالي لمرور          ًا على إيداع وثيق
ة أو االنضمام         (التصديق   ول أو الموافق ا القب م        ) أم ام لألم دى السكرتير الع ل
 .2002يوليو / وقد تم ذلك فعًال في األول من شهر تموز. المتحدة

ذين              :  االختصاص الشخصي   -3 اه األشخاص ال ة اختصاصها فقط تج تمارس المحكم
ز     ي حي ام األساس ول النظ د دخ رائم بع ون ج ذ يرتكب ن  )24م( التنفي الي ال يمك ، وبالت

ك          ل ذل ة الشخصية    (محاآمة أي شخص عن جرائم ارتكبها قب دأ عدم الرجعي ومع  ) مب
ان ع         ذلك ال يمكن للمحكمة أن تمارس اخ       ذين آ اه األشخاص ال ل    تصاصها تج مرهم أق

    ). 26م (سنة وقت ارتكاب الجريمة ) 18(من 

                                                 
محكمة الجنائية الدولية الموائمات الدستورية والتشريعية، مصدر سابق،           شريف عتلم، ال  . د. أ. ينظر) 1(

 .187ص 
 .194 ينظر، المصدر نفسه، ص )2(
دولي اإلنساني،                . د. ينظر) 3 ( انون ال ة للق ة العام ا، النظري و الوف دولي اإلنساني        (أحمد أب انون ال في الق

 .146، مصدر سابق، ص )والشريعة اإلسالمية
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ها-4 ة الختصاص ة المحكم ارس المحك: ممارس ة اختصاصتم وال يها فم  األح
 ).15 –13المواد (اآلتية

ام األساسي  ي النظ ة طرف ف ن دول ام م دعي الع ى الم ة إل ى . بإحال ة إل أو بإحال
م المتحد                  اق األم  أو  ة،المدعي العام من مجلس األمن بالتطبيق للفصل السابع من ميث

جرائم التي   إذا فتح المدعي العام تحقيقًا من تلقاء نفسه بخصوص معلومات خاصة بال           
رة           . تدخل في اختصاص المحكمة       ًا للفق ر الطرف وفق ة غي ا يجوز للدول من  ) 3(وآم

دى           ) 12(المادة   ودع ل ة بموجب إعالن ي من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولي
د                سجل المحكمة أن تقبل ممارسة هذه المحكمة الختصاصاتها فيما يتعلق بالجريمة قي

دولة غير الطرف مع المحكمة دون أي تأخير واستثناء وفقًا          البحث، على أن تتعاون ال    
 .)585(ألحكام الباب التاسع من هذا النظام والخاص بالتعاون الدولي والمادة القضائية

ة       يمكن وقف إجراءات التحقيق        : أما بالنسبة لوقف إجراءات التحقيق والمالحق
التطبيق     أو المالحقة، لمدة أثنى عشر شهرًا، بمقتضى قرار صادر عن م           جلس األمن ب

ذا الطلب              نصللفصل السابع من الميثاق ي     ل ه د مث م ( على ذلك، ويمكن للمجلس تجدي
16() ∗(. 

واردة                   ة ال ة الدولي ولمجلس األمن هذه السلطة فقط بخصوص المحكمة الجنائي
في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية للفصل فيها وفقًا للقانون الوطني، ولكن            

دة أثنى عشر            ليس من    ة لم حق مجلس األمن طلب وقف إجراءات التحقيق والمالحق
 :شهرًا أو ألي مدة أخرى وذلك لألسباب اآلتية

ة               ألن سلطة هذه المحكمة ورد النص عليها صراحة في النظام األساسي للمحكم
 .بخصوص المحكمة الجنائية الدولية، وليس للمحاآم الوطنية

س   ررة لمجل لطة المق ذه الس روف   وأن ه ن المع تثنائية وم لطة اس ن س األم
ير يجب أن     ا أن أي تفس ه، آم اس علي ه وال يق ع في تثناء ال يتوس بالضرورة أن االس
اآم             يفسر تفسيرًا ضيقًا، وأن مجلس األمن إذا خرج عما ذآرناه أعاله وطلب من المح

ادة                    د خالف نص الم ة، يكون ق من  ) 2/7(الوطنية وقف إجراءات التحقيق والمالحق
د من                    . اق األمم المتحدة  ميث دخل في الشؤون التي تع ى عدم جواز الت والتي تنص عل

 .صميم السلطات الداخلية للدول
 

 :مبادئ المحكمة الجنائية الدوليـة: رابعًا

                                                 
انون      محمد.  ينظر د  )1( ز الق دولي اإلنساني،              ي حمد العسبلي، المرآ انون ال مصدر   ألسرى الحرب في الق

 .500سابق، ص
م        ي فعًال وتحت ضغط من الواليات المتحدة األم       )∗( /  تموز  12 في    1422رآية تبنى مجلس األمن القرار رق

ة أو تحقيق محا                 2006يوليو   ة إرجاء أي مالحق ة الدولي ة خاصة     الذي طلب من المحكمة الجنائي آم
لى دولة ليست طرفًا في النظام األساسي للمحكمة وتشارك في عمليات ينفذها مجلس             إبأفراد ينتمون   

ى                     ده عل زم تجدي األمن أو بأذن منها، وذلك لمدة أثني عشر شهرًا، وقد حدد المجلس ذلك القرار ويعت
 .ما يبدو، لفترات مماثلة
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 :تقوم المحكمة على خمسة مبادئ وهي
ئة -1 ة والمنش راف الموقع دول األط إرادة ال أ ب ي نش ائي دول ام قض ا نظ  أنه
 .للمحكمة
ي وارد       ن ا ا-2 يس ف ط ول تقبليًا فق ًا مس يكون اختصاص ة س اص المحكم ختص

 .أعماله بأثر رجعي
وطني (سيكون مكمًال لالختصاص القضائي     ) الدولية(ن المحكمة    ا -3 ، أي أن   )ال

ة     ا ممارس ة بامكانه ن المحكم وطني ولك اص ال ة لالختص األولوي
التين ي ح ى:اختصاصاتها ف ام القضائي ال : األول ار النظ د انهي وطني،  عن

ة التحقيق      :والثاني ة ب ه القانوني ام بالتزامات ي القي له ف ه أو فش د رفض  عن
 .ومحاآمة األشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم

 اقتصر اختصاص المحكمة على ثالث جرائم هي جرائم الحرب والجرائم ضد             -4
ري       نس البش ادة الج ة إب انية وجريم ا   ) 5م(اإلنس دة روم ن معاه ا . م أم

ه             بخصوص جريمة ال   عدوان لم تعرف هذه الجريمة بل وضع نص خاص ب
ه              أن هذا التعريف سيأتي الحقًا في مؤتمر لمراجعة هذه الجريمة تنص علي

الي                7االتفاقية بعد    ذ، وبالت ز ا لتنفي ام السياسي حي  سنوات من دخول النظ
 .)586(سيعلق تطبيق هذه الجريمة في تلك األثناء في حين تعريفها

 .عليها هي المسؤولية الفردية المسؤولية المعاقب -5
ن المر     ئة ع انة الناش د بالحص ية ال تعت ة األساس ذآر أن الالئح دير بال ز اوالج آ

 الدولة أو رئيس حكومة أو وزير بالحكومة أو عضو برلمان حيث لن              لرئيس الرسمية
انة القائمة صيكون هناك معافاة من المسؤولية الجنائية وبالتالي لن يسمح بطلبات الح

وات المسلحة أو         على ا  ا أن أعضاء الق ات، آم اء المحاآم لمرآز الرسمي للشخص أثن
ال التي                     ك لألعم ة  المسائلة وذل ا يقعون تحت طائل أعضاء المجموعات المساعدة له

 .)587(يرتكبونها مباشرة أو األعمال التي يرتكبها مرؤوسوهم
 

 :ليةالفرق بين  المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدو: خامسًا
م المتحدة             ة         إلن تكون المحكمة جهازًا من أجهزة األم ة قضائية دولي ا هيئ ال أنه

ات الرسمية                مستقلة وستكون وثيقة الصلة باألمم المتحدة عن طريق عدد من االتفاقي
م                 ة لألم وذلك على العكس من محكمة العدل الدولية التي هي أحد األجهزة الست التابع

ة          حالمتحدة والتي تختص بسلطة      ل المنازعات بين الدول، بينما تقتصر سلطة المحكم
رارات       ا ق ة إم الجنائية الدولية على الجرائم التي يرتكبها األفراد وتكون قراراتها ملزم
وابق          رة الس د فك ة تج ة والمحكم ر ملزم ارية غي ي استش ة فه دل الدولي ة الع محكم
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ال بالنس     ى عكس الح ة، عل ام المحكم ق إم اًال للتطبي ائية مج دل  القض ة الع بة لمحكم
 .)588(الدولية والتي لم ينص نظامها األساسي على ذلك

 

 :ة التي تطبقها المحكمةـواعد القانونيـالق: سادسًا
 -):21م (بالنسبة للقانون الواجب التطبيق، تطبق المحكمة 

ة  -أ ر الجريم ة عناص ي أو الئح ا األساس ر  ( نظامه ن العناص ارة ع و عب وه
ت  ي ي ة والت ل جريم ة بك اء  الخاص ي األعض ة ثلث ا بأغلبي ة عليه م الموافق

 .، وقواعد اإلجراءات واإلثبات الخاصة بالمحكمة)األطراف
ك -ب ي ذل ا ف دولي، بم انون ال د الق ادئ وقواع ق، ومب ة التطبي دات واجب  المعاه

 .ات المسلحة النـزاعالمبادئ المستقرة لقانون
وانين ا      تقتبسها  المبادئ العامة التي   -جـ ة     المحكمة من الق نظم القانوني ة لل لوطني
 .في العالم
ي   -د ا ف ذت به ي أخ ة الت د القانوني ادئ والقواع ق المب ة تطبي ن للمحكم  يمك

 ).سوابق قضائية(قراراتها السابقة 
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 :إجراءات التحقيق والمحاآمة والحكم واالستئناف: سابعًا
 : إجراءات التحقيق-أ

و   ة الم ق والمالحق راءات التحقي امس إج اب الخ وي الب ) 61 – 53(اد يحت
أتي       ا ي ه بم اك أسباب                 : وتتلخص أحكام ًا إذا آانت هن تح تحقيق ام أن يف أن للمدعي الع

ة        ع         . جدية تؤيد احتمال ارتكاب الشخص للجريم وأن الشخص موضوع التحقيق يتمت
ال يعترف بأنه مذنب، وأال يخضع  إبالعديد من الحقوق، منها حق إال يشهد ضد نفسه و   

د، وأ راه أو تهدي ه في ألي أآ ق مع تم التحقي اع، وأن ي ة دف رجم وهيئ ه مت ون مع ن يك
 .الخ... حضور محاميه

ا           بعض األمور منه ة ب ة      : تختص دائرة المحاآمة التمهيدي ر الالزم إصدار األوام
ماح       هود، والس يهم والش ي عل ة للمجن اة الخاص ة الحي ة حماي ق، وآفاي ير التحقي لس

ا            ة م يم دول ى شخص        للمدعي العام بإجراء تحقيق فوق إقل ، إصدار أوامر القبض عل
 .الخ.. ما، وأوامر مثوله إمام المحكمة

 : المحاآمة-ب
ة القواعد                    ة الدولي ام األساسي للمحكمة الجنائي اب السادس من النظ يحتوي الب

واد  ة في الم ة) 76 – 62من (الخاصة بالمحاآم ة بحماي تهم والضمانات القانوني  الم
ا أعاله،         حضور المت وأن تكون المحكمة عادلة وب     هم مع مراعاة المبادئ السابق ذآره

 ). وما بعدها63المواد (ويصدر حكمها عند االختالف، باألغلبية 
 : العقوبات-جـ

ة في      للمحكمة ي الباب السابع من النظام األساس     ترد العقوبات ف   ة الدولي  الجنائي
اب جر          ) 78–77(المواد   دان بارتك ة من    التي يمكن للمحكمة توقيعها على الفرد الم يم

من هذا النظام األساسي ويمكن إصدارها من قبل        ) 5(قائمة الجرائم الواردة في المادة      
 :وهذه العقوبات هي. المحكمة
 . سنة30 السجن لعدد محدود من السنوات لفترة أقصاها -1
 . السجن المؤبد-2
ي        -3 ا ف ايير المنصوص عليه ق المع جن وف ى الس افة عل ة إض رض الغرام  ف

ات واألصول            القواعد اإلجر  دات والممتلك ات ومصادر العائ ائية وقواعد اإلثب
نة    ة الحس راف الثالث وق األط ة دون المساس بحق ك الجريم ن تل ة م المتأتي

 .)589(النية
 :استئناف أحكام المحكمة وطلب مراجعتها -د

 -:في األحوال اآلتية) 83 – 81المادتان (يمكن استئناف أحكام المحكمة 
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دانة أو العقاب، يمكن للمدعي العام وآذلك الشخص المدان          بالنسبة ألحكام اإل   -1
أ                 ائع، الخط أ في الوق استئنافها لألسباب اآلتية، العيب في اإلجراءات، الخط

 .في القانون
دم  -2 ة ع ي حال تئناف ف ديم اس دان تق ذلك الشخص الم ام وآ دعي الع ن للم  يمك

 .تكابهاالتناسب بين العقوبة التي تم توقيعها والجريمة التي تم ار
ة  -3 ن المحكم در م ي تص رى الت رارات األخ تئناف الق ن اس القرارات ( يمك آ

راح  الق س رفض إط ة ل ك الخاص ول، أو تل اص أو القب ة باالختص المتعلق
ة        م          ). الشخص موضوع التحقيق أو المالحق ة الحك ذلك يمكن طلب مراجع آ

دة حاسمة           ة جدي الرغ        ). 84م  (عند تكشف واقع ه ب ول أن ًا يمكن الق م وختام
ي           ة مرتكب ي مالحق ة ف ة الخاص اآم الدولي ا المح ي حققته ائج الت ن النت م
ة   ة الجنائي اء المحكم ن أنش وة م ائج المرج دولي والنت انون ال ات  الق انتهاآ
اج     كالت تحت ض المش د بع دولي، توج انون ال ام الق ق أحك ة لتطبي الدولي

 :للمعالجة وهي
ال محكمتي يوغسالفيا         -1 دا    السابقة  تأخير أعم ى         وروان بسبب عدم النص عل

ى                اء القبض عل تبني مجلس األمن لتنفيذ قراراتهما وخاصة فيما يتعلق بإلق
 .المتهمين

ة                        -2 ى المحكم ة إل ا يخص اإلحال ه مجلس األمن فيم وم ب ذي يق ر ال  الدور الكبي
ر      ى عش دة أثن تهم لم ة للم ق أو المحاآم اء التحقي ة أو إرج ة الدولي الجنائي

ذا ا      رار ه ى ق رار        شهرًا بناء عل ذا الق د ه ة ويمكن تجدي ى المحكم لمجلس إل
 .بدون حدود

ة آضرورة                 -3 ة الدولي ة الجنائي ال المحكم  وجود جوانب إجرائية  قد تعرقل أعم
ادة                  وارد في الم وا الجرائم ال ذين ارتبك موافقة الدولة على مالحقة األفراد ال

ردد  ) 5( ليم أو الت دم التس ا بع ة إم ذه المحكم ام األساسي له ن النظ دم م وع
 .الجدية في محاآمتهم
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 المبحث الثالث
 الرقابة على تطبيق القانون الدولي اإلنساني

 

دولي        ـال ت انون ال ق الق ق بتطبي ا يتعل كالت فيم عب المش ن أص ة م زال المراقب
ة       ـزاع  اإلنساني الذي يطبق في حال زم             الن ا أن األطراف السامية تلت ات المسلحة، وبم

فاقيات التي وافقت عليها ووقعتها، فأن الضرورة تقتضي أن      التزامًا دائمًا باحترام االت   
ة                   انون، السيما في حال رام الق أمين احت ة لت دابير الالزم ـزاع  تتخذ تلك األطراف الت   الن

المسلح، وإزاء النظام العالمي الراهن، البد ألي نظام أو رقابة أو إشراف من االعتماد              
ون ورغبتها في تطبيقه، وبالرغم من      على حسن نوايا األطراف التي صدقت على القان       

ات النشر                     ة عملي اءة وفعالي ل األطراف السامية، ودرجة آف آل هذه االلتزامات من قب
ات               اوالتدريب لتطبيق هذ   وع االنتهاآ ة أو فرصة وق  القانون، فال يمكن استبعاد إمكاني

ات المتضمن               ذه االنتهاآ بوضوح  الفردية، فأن التزام األطراف المتعاقدة بوضع حد له
رر             ضمن االلتزام العام باحترام اتفاقيات جنيف األربعة والبروتوآولين اإلضافيين، يتك

ات ذه االنتهاآ ع ه ات المتصلة بقم ى ضمانات . )590(مع إضافة االلتزام وللتعريف عل
ين نبحث              ى مطلب الرقابة على تطبيق القانون الدولي اإلنساني سوف نقسم المبحث إل

 :في
 لرقابةنظام ا: المطلب األول

اني   ة         : المطلب الث ى مخالف دولي اإلنساني     قواعد   الجزاء المترتب عل انون ال  الق
 .ويتضمن فرعين
 .األفعال التي يتعين قمعها: الفرع األول
 .وما العمل. من المسؤول عن هذه االنتهاآات: الفرع الثاني
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 المطلب األول
 ةـــــابـام الرقــنظ

انوني دول   ام ق ه أن أي نظ لم ب ن المس اج م ى ي يحت ى  إل ة عل ال للرقاب ام فع نظ
ام                      ى نظ ا اإلضافيين عل ة وبروتوآوليه ات جنيف األربع ه اتفاقي ا فعلت ذا م تطبيقه، وه
ة  ام الدول ك من خالل نظ دولي اإلنساني، وذل انون ال ام الق ة تطبيق أحك انوني لرقاب ق

 . األحمرلها واللجنة الدولية لتقصي الحقائق واللجنة الدولية للصليبيالحامية أو بد
 :أو بديلها) The protecting power(نظام الدولة الحامية : أوًال

ًا في                ة أخرى ليست طرف ـزاع  الدولة الحامية هي دولة محايدة أو دول ا    الن  يعينه
راف د أط ـزاعأح ة     الن ى الدول ندة إل ام المس ى أداء المه ق عل م وتواف ا الخص  ويقبله

ة جنيف     ) 8(الحامية وفقًا للمواد     ادة          من اتفاقي ة والم ة والثالث ى والثاني من  ) 9( األول
 . 1977من البروتوآول اإلضافي  األول لعام ) ج/ 2(اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 

ادة   ًا للم ة طبق ة الحامي ل الدول ل مح ة تح ي منظم ديل فه ا الب ن ) 4/ 5(أم م
افي األول،  ول اإلض راف   فالبروتوآ ى أط ة يجب عل ة حامي ين دول دم تعي ة ع ي حال  ف

ة                  لنـزاعا  أن تقبل دون إبطال العرض الذي تقدمه اللجنة الدولية للصليب األحمر أو أي
د إجراء                 ديل بع أن تعمل آب ة ب اد والفاعلي منظمة أخرى تتوفر فيها آافة ضمانات الحي

ذه األطراف        ام             المشاورات الالزمة مع ه ائج هذه المشاورات ويخضع قي اة نت ومراع
ة    ه بموافق ديل بمهام ذا الب ل ه راف مث ـزاعأط د   الن ل جه راف آ ؤالء األط ذل ه ، ويب

ذا الملحق    ات وه ًا لالتفاقي ة طبق ام بمهم ي القي ديل ف ل الب ول(لتسهيل عم ) البروتوآ
رخيص بالوصول،                    ى ت م، عل دوبوها  المعترف به ة، أو من يحصل ممثلو الدول الحامي

ه        ي  . دون استثناء يذآر، على أي مكان يكون أسرى الحرب محتجزين في ا يتع ن أن آم
ى  ًا إل ي يشغلها السجناء وليصلوا أيض ز الت ى المراآ م، عل وا من التحدث معه يتمكن

انفراد وبدون شهود، حسبما تقتضي القاعدة العامة، سواء تحدثوا شخصيًا مباشرة،              
ق    ى تطبي راف عل ديلها باإلش ة أو ب ة الحامي وم الدول ا تق رجمين وآم تعانوا بمت أو اس

 .القانون الدولي اإلنساني
وال  ويج ن األح ال م ي أي ح دوبوها ف ة أو من دول الحامي و ال اوز ممثل ب أال يتج

اة مقتضيات أمن            يهم بصفة خاصة مراع ة، وعل ذه االتفاقي حدود مهمتهم بمقتضى ه
ك                      د نشاطاتهم إال إذا استدعت ذل اتهم، وال يجوز تقيي ا بواجب الدولة التي يقومون فيه

 . )591(ثنائية ومؤقتةالضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة است
دول                    دول وال ين هذه ال اق ب ى اتف ويالحظ أن اختيار الدول الحامية يكون بناء عل

ـزاع  ألطرافيالمتحاربة، غير أن هذا االتفاق  يجب أن ال يؤثر على النظام القانون              الن
ين أطراف               ة وسطاء ب دول الحامي د ال ـزاع أو على سيادة أي إقليم آان، وتع دم   الن  وتق

ل الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخالفات في جميع الحاالت التي             هذه الدو 
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 تتوافر فيها مصلحة األشخاص المحميين، وعلى األخص في حاالت عدم اتفاق أطراف    
 . على تطبيق أو تفسير أحكام اتفاقيات جنيفالنـزاع

ـزاع  ية أن تقدم ألطراف    مولهذا الغرض يجوز لكل دولة حا      ى د      الن اءًا عل عوة   بن
ًا    ا، اقتراح اء ذاته ن تلق راف أو م د األط اع أح ي  باجتم ى األخص ممثل ا، وعل ممثليه

دمات      ن الخ راد م ذلك أف رى، وآ ى والمرضى واألس ن الجرح ؤولة ع لطات المس الس
بة  ة مناس ار بطريق دة تخت ى أرض محاي د االقتضاء، عل ة، عن ة والديني زم . الطبي وتلت

ذا الغرض         بتنفيذ المقترحات التي ت     النـزاع أطراف ًا له ا تحقيق ة    . قدم له دول الحامي ولل
 بدعوة شخص  النـزاعأن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحًا يخضع لموافقة أطراف         

ذا            ة للصليب األحمر لالشتراك في ه ة الدولي ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجن
 .)592(االجتماع

ات إ              نظم عملي ا أن ت دنيين      أضف إلى ذلك أن الدول الحامية له اذ ومساعدة للم نق
 .)593(من األقاليم المحتلة

ة                   دول الحامي ه ال ومن المالحظ أنه ما من شك في قيمة الدور الذي يمكن أن تلعب
ذ    ف اح ه د أن نج اني، بي دولي اإلنس انون ال د الق ق قواع ى تطبي ة عل دور اي الرقاب  ال

ذه                ام به دول القي ول ال ا قب ة،  متوقف دون شك على مجموعة من العوامل أهمه المهم
ا         النـزاع وتعاون أطراف  ه قلم ة أن  معها، ولكن من المالحظ من خالل السوابق الدولي

ًا، أضف                  ه دائم تقبل الدول القيام بهذه المهمة، وأن تعاون المتحاربين أمر مشكوك في
 .إلى ذلك الصعوبات العملية التي تواجهها الدول الحامية أثناء تأدية مهمتها

د     ات جنيف               ومن دراستنا للحروب بع ع اتفاقي ذ توقي ة ومن ة الثاني  الحرب العالمي
ولة حامية إال في ثالث فقط من المنازعات العديدة التي           د، لم تعين    1949األربعة لعام   

ت،  ام  أوقع ويس ع رب الس ي ح امو حو. 1956ال وه مير رب ج ام آش نغالدش ع وب
امين         ، والحرب بين  1961 ود   والسبب . )594(1972–1971 الهند وباآستان في الع  يع

ًا              م يكن في بعض المنازعات من المنضمين جميع لعدة عوامل منها، آون الخصوم ل
أو عدم قطع العالقات الدبلوماسية  . ات ذات طابع داخلي النـزاعإلى االتفاقيات، وأغلب 

دول          ض ال ة، أو أن بع ة الدولي ل للمراقب ه ال مح روا أن ذلك اعتب اربين ول ين المتح ب
ائق            تميل إلى إنكار   ينالمتحارب ى تشويه الحق الحرب، أو إل ا ب ًا من      .  قيامه ك تهرب وذل

 .إدانة األمم المتحدة الستخدام القوة العسكرية
 

 :اللجنة الدولية لتقصي الحقائـق: ًاـثاني
ين أطراف         ة ب ـزاع  أثبتت تجارب العالقات العدائي ائص          الن دولي وجود عدة نق  ال

ات جنيف ل               ا في اتفاقي واد المنصوص عليه ام   في نصوص الم م استحداث     1949ع ، ث
ام       ف األول ع ول جني ن بروتوآ ة م ذه اللجن ان    1977ه ذي آ نقص ال تكمال ال ، الس

ول    ) 90(موجودًا في اتفاقيات جنيف األربع، وأآد المؤتمرون في المادة           من البروتوآ
                                                 

 .1949المشترآة بين اتفاقيات جنيف األربعة لعام ) 11م. ( ينظر)2(
 .4ج)/ 74، 23م ( ينظر )3(
 .75ن بكتيه، القانون الدولي اإلنساني تطوره ومبادئه، مصدر سابق، ص جا. د. ينظر أ) 1(
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ولى    د يت از جدي كيل جه رورة تش ات وض دة االتفاقي ائع  : األول، قاع ي الوق ق ف التحقي
ا أي إدع ة ب اك جسيمالمتعلق ا . )595(ء خاص بانته ذا الملحق حآم ات وه ه االتفاقي ددت

 ).البروتوآول(
ذا الملحق         من  ) البروتوآول (العمل على إعادة احترام أحكام هذه االتفاقيات، وه

 .)596(خالل مساعيها الحميدة
ية،  نوليست اللج ر سياس دة وغي ة، محاي ة دائم ا هي هيئ ة قضائية، وإنم ة هيئ

ة من الخلق ومشهود له              وتتكون من خمسة عشر عض       ى درجة عالي  دا بالحي  موًا عل
)597( 

نوات  دة خمس س ابهم لم تم انتخ ى  . )598( وي ة عل راف المعني ق األط م تتف ا ل وم
ة تحقيق تتكون من سبعة أعضاء من                        ا غرف ات تتواله ع التحقيق شيء آخر فان جمي

ـزاع  غير رعايا أطراف    ة وعضوان خاصان                  الن نهم من أعضاء اللجن ، خمسة من بي
 .)599( واحدًا منهم النـزاعين آل من طرفيع

ـزاع  وفضًال عن األدلة المقدمة من أطراف       ة             الن ة أن تبحث عن أدل ، يجوز للجن
ة              ى الطبيع ًا في الموقف عل ى األطراف،       ع ول. أخرى وأن تجري تحقيق ة عل رض األدل

 .)600(ويكون من حق األطراف التعليق على هذه األدلة واالعتراض عليها
ى األطراف         التحقيق لتحقيق الذي تجريه غرفة   واستنادًا إلى ا   ة عل ، تعرض اللجن

ة       زت غرف بة، وإذا عج ا مناس ي تراه يات الت ع التوص ق م ذا التحقي ائج ه رًا بنت تقري
إبالغ      ة ب وم اللجن ائج، تق ى نت ة للتوصل إل ة الكافي ى األدل ن الحصول عل ق ع التحقي

ذا    باب ه ة بأس راف المعني ز، األط ة أن ت العج وز للجن ي   وال يج ائج الت ًا النت ر علن نش
 .)601( النـزاعتوصلت إليها إال إذا طلب منها ذلك صراحة جميع أطراف

ى الملحق                      دول المنظمة إل ة من ال ة عشرين دول ة موافق ويشترط لتشكيل اللجن
ة       ) البروتوآول( ذ أن أصدرت      . )602(على قبول اختصاص هذه اللجن ا تحقق من وهو م

                                                 
 .1949االنتهاآات الجسيمة حسب اتفاقيات جنيف لعام ) 2(

 . القتل العمد-أ
 . التعذيب أو المعاملة غير اإلنسانية بما في ذلك التجارب البيولوجية-ب
 .للجسم أو الصحة التسبب عمدًا في التعريض آلالم شديدة أو إصابة خطيرة -جـ
 . تدمير ومصادرة الممتلكات على نطاق واسع-د
 . اآراه أسير حرب أو شخص مدني على الخدمة في قوات دولة معادية-هـ
 . تعمد أو حرمان أسير حرب أو شخص مدني من الحق في محاآمة عادلة وعادية-و
 .ي أو حبسه دون مبرر قانون، غير مشروع نفي أو نقل شخص مدني على نحٍو-ز
 .نئ أخذ المدنيين آرها-ح

 .1ل/  ح2 ف90م . ينظر) 3(
 ).1ل / 90م . (ينظر) 4(
 .1 ل)/ب(ف90 المادة )1(
 .1ل/ )، ب3( المادة نفسها فقرة )2(
 ).، أ، ب، جـ4(المادة نفسها فقرة ) 3(
 ).، أ، ب، جـ5( المادة نفسها فقرة )4(
 ).أ، ب(المادة نفسها فقرة ) 5(
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د في      .  العشرين التي تصدر هذا اإلعالن      آندا إعالم القبول لتصبح بذلك الدولة      د عق وق
ي يب ران25رن ف و /  حزي ة  1991يوني را بوصفها جه ن سويس وة م ى دع اء عل ، بن

اع   1977اإلضافيين لعام   ) البروتوآولين( والملحقين   1949إيداع اتفاقيات عام     ، اجتم
ي         ة ف ي للجن اع التأسيس د االجتم د انعق ر، وق ة عش ة الخمس اء اللجن اب أعض النتخ

دول           )بيرن(1992يونيو  / حزيران ، وتم أثر ذلك إقرار النظام الداخلي للجنة، ومعظم ال
 .التي أعلنت قبوًال الختصاص اللجنة حتى اآلن دول أوربية

ى شرط أساسي هو                  أما بخصوص اختصاصها في التحقيق معلق في النهاية عل
التحقيق في     أن تعلن الدول األطراف في البروتوآول بأنها تعترف باختصاص اللجن           ة ب

ك                 دون ذل مثل هذه اإلدعاءات قبل أي طرف آخر في البروتوآول يقبل االلتزام ذاته، وب
ات جنيف                    دول األطراف في اتفاقي لن يكون لها أن يباشر اختصاصاتها في مواجهة ال
ي        راف ف دول األط ى ال ر عل يلة تنحص ا وس ا أنه ول األول، آم ع والبروتوآ األرب

 .)603(البروتوآول دون غيرها
ات الموجودة من                   ز اآللي د لتعزي أن الدول هي التي وافقت على أنشاء جهاز جدي

از                   يقبل والمعن  ذا الجه ال ه أن سير أعم م ف ة بتطبيق القانون الدولي اإلنساني، ومن ث
 .سوف يتوقف على الدول، ومدى التزامها بأحكام القانون الدولي اإلنساني

 

 :اللجنة الدولية للصليب األحمر: ثالثًا
ؤدي    عن ر، ي ين أو أآث ين دولت لح ب زاع مس وع ن كد وق ات    ذل ع العالق ى قط  إل

ين     دول تعي ن ال ب م ية تتطل ة (الدبلوماس ة حامي الحها عن ) دول ة مص رفدلرعاي   ط
ـزاع ة     الن ة الحامي ود الدول ين بجه خاص المحمي اع األش ف انتف ًا تتوق ر، وأحيان  اآلخ

دائل      النـزاع ففهنا يتطلب من أطرا   . بغض النظر عن أسباب ذلك التوقف       اللجوء إلى ب
ى                          ة إل ة الحامي ا الدول ام التي آانت ستقوم به د المه دائل هي أن تعه أخرى، وهذه الب

 .)604(هيئة إنسانية، آاللجنة الدولية للصليب األحمر وهو الحل األآثر انتشارًا
الل           ر واله ليب األحم ة الص ئة حرآ ي منش ر ه ليب األحم ة للص ة الدولي اللجن

ة   ر، وداعم ذي يعمل في األحم د ال از المحاي ازع الجه ر من ف، وهي بغي ات جني اتفاقي
انون           ات المسلحة، ا   النـزاع زمن نها مؤسسة خاصة ومستقلة لها قاعدة وطيدة في الق

د عددهم عن خمسة                       ارين ال يزي الدولي، وتتكون فقط من مواطنين سويسريين مخت
ة   ونتيجة لذلك فأن اللجنة الدولية للصليب األحمر وط   . وعشرين ا ودولي نية في تكوينه
فاألطراف المتنازعة تسمح للجنة الدولية للصليب       . وليس في ذلك تعارض   . في عملها 

اع    ه أطم د صغير ليست ل ا بل ن رعاي ي أراضيها ألن أعضاءها م دخول ف ر بال األحم
ا                     ذا هو م ا، وه سياسية، وحياده تقليدي ال ريب فيه، ولهذا تثق الدول في عدم تحيزه

 .دولية للصليب األحمر من مباشرة إغاثتها خارج النطاق السياسييمكن اللجنة ال
ة ضحايا              وألعمال اللجنة الدولية للصليب األحمر بصفة عامة وجوه ثالثة، حماي
د      ودين، والتزوي ن المفق ة للبحث ع ة المرآزي طة الوآال ار بواس ل األخب رب، ونق الح

                                                 
 .1ل/ )ب ف 90م . ( ينظر)1(
 .4ج)/ 3 ف11م(، 3 و ج2ج/ 3 ف10م( وما يقابلها من 1ج/ ،3 ف10م ( ينظر )2(
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ة       و حماي ى ه ة األول ا بالدرج ذي يهمن ة، وال دادات اإلغاث حايابإم ـزاع ض ات  الن
 . )605(المسلحة

انون المطبق        النـزاع نها تطلب من أطراف   إوفي أداء هذه الرسالة ف     زام بالق  االلت
وق         رام الحق ع احت ية وم ة والتأسيس ه االتفاقي ة واليت ه لممارس ال ل ة المج ع إتاح م

 .المعترف بها لألشخاص المحميين
ي واحدة من الصعوبات التي  وتعد مراقبة التطبيق الفعلي للقانون الدولي اإلنسان     

ا بصفة مستمرة، إذ يحدث أن                     ر مواجهته ة للصليب األحم ة الدولي يتوجب على اللجن
ذه       حايا ه هم ض م أنفس وا ه م يكون دوبيها، أن ل ور من ي حض ات ف رف انتهاآ تقت

ات أطراف           ـزاع  االنتهاآات، أو أن تدعى وقوع هذه االنتهاآ ، أو الضحايا أنفسهم،       الن
ا األساسي         أو أطراف ثالثة،    ة، بموجب نظامه ر مخول ة للصليب األحم ة الدولي واللجن

 .)606 ()بتلقي أية شكوى بشأن االنتهاآات المزعومة(ونظام الحرآة 
دى              ومن حيث المبدأ تكون المساعي التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب األحمر ل

انون ال            دولي اإلنساني   السلطات التي وجهت إلى أجهزتها اتهامًا باقتراف انتهاآات الق
ذا            . مساع تتم في نطاق السرية     فقد أثبتت التجربة الطويلة فعالية اختيار السرية في ه

ى مساع أخرى ولكن                   الشأن، ومع ذلك يمكن للجنة الدولية للصليب األحمر أن تلجأ إل
ًا أن تكون                : بشروط محددة بوضوح، أوالً    ات جسيمة، ثاني د أن تكون هذه االنتهاآ الب

أن يكون من   :  أو المهددين، ثالثًاالمتضررينصالح األشخاص أو السكان العالنية في   
ن للجنة الدولية للصليب األحمر أو أن تكون        وبين شهود االنتهاآات محل الطعن مندوب     

 .)607(هذه االنتهاآات معلومة للكافة
ى              ل عل وآثيرًا ما عملت اللجنة الدولية للصليب األحمر والدولة الحامية معًا أو آ

د لصالح الناس أنفسهم فقد أثبتت بالتجربة أن ذلك لم يكن ازدواجًا في العمل بأي               انفرا
 .حال من األحوال، فقد آان عمل آل جانب مكمًال لعمل الجانب اآلخر

ادرة             إوبصورة عامة ف   دة الق ن اللجنة الدولية للصليب األحمر هي السلطة الوحي
ة األح ى مقارن انبين، وعل كرات الج ي معس ل ف ى العم دان عل ي البل ائدة ف وال الس

ة مختل        . المتنازعة د محارب، فهي            أما الدول الحامية وهي في العادة دول ل بل ة في آ ف
ًا واحدًا من الصورة فقط؟ وإذا آانت الغالبية العظمى من الدول المشترآة في  ترى جانب 

ل               الد مث دعى ب ط، ت ة فق ة، وفي هذه الحال ة الثاني الحرب آما حدث في الحرب العالمي
ارير  )∗(يسرا لرعاية مصالح عدد من المتحاربين في آال المعسكرين        سو  وال ترسل التق

 .التي يعدها مندوبو دول حامية إال إلى الدولة التي تكفلها برعاية مصالحها

                                                 
 .73جان بكتيه، القانون الدولي اإلنساني، تطوره ومبادئه، مصدر سابق، ص . د. أ.  ينظر)3(
 .على الترتيب من النظام األساسي للجنة الدوليه للصليب األحمر)  ف جـ5م(و )  ف جـ4م ) (1(
دولي اإلنساني            (. ينظر) 2( انون ال ات للق وع انتهاآ ة وق ر في حال ة للصليب األحم ة الدولي ) مساعي اللجن

ة للصليب، آذار، مارس                ة الدولي ل   /  نيسان  –الترجمة العربية لمقال نشر في المجل ، ص  1981ابري
81. 

د                       )∗( ين بل ة لخمسة وثالث ة الحامي ة هي الدول ة الثاني امر  . د. ًا آانت سويسرا في أواخر الحرب العالمي ع
 .126الي، تطبيق القانون الدولي اإلنساني، مصدر سابق، ص مالز
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 المطلب الثاني
 الجزاء المترتب على مخالفة قواعد القانون الدولي اإلنساني

ر    هد النصف األخي د ش رين تط   لق رن العش ن الق ًة م بوقين  ورًا وتقني ر مس  غي
ق       ن المواثي د م م العدي ا يض و م راد وه ة األف أن حماي ة بش ة الدولي ايير القانوني للمع

ان   وق اإلنس ال حق ي مج ة ف ة واإلقليمي ام  . العالمي ف لع ات جني  1949واتفاقي
 .1977وبروتوآوليها اإلضافيين لعام 

رد،                   ة الف رغم من هذه الخطوة األساسية في مجال حماي ع     وعلى ال ل الواق  يتمث
 . المسلح النـزاعاليوم في استمرار معاناة األفراد في حاالت

دولي                    انون ال رام الق ة احت وهناك اتفاق عام على أن التحدي اليوم يكمن في آفال
اني ن    . )608(اإلنس دد م ي ع رة ف نوات األخي هدت الس ك ش ى ذل تجابة إل ي االس وف

انون ال           ى الق ال إل ثًال شهدنا إنشاء      . دولي اإلنساني  المبادرات الدالة لتحسين االمتث فم
انون           المحكمتين الخاصتين لمحاآمة األشخاص المتهمين بارتكاب انتهاآات خطيرة للق
ة                   دا، فضًال عن إقامة المحكمة الجنائي الدولي اإلنساني في يوغسالفيا السابقة وروان

اك زي             . الدولية الدائمة  دولي آانت هن ى الصعيد ال ادة ذات إلى جانب هذه التطورات عل
اب        ين بارتك خاص المتهم اة األش ال مقاض ي مج ة ف اآم الوطني اط المح ي نش ة ف دالل

 .انتهاآات خطيرة للقانون الدولي اإلنساني
دولي           انون ال ة قواعد الق ى مخالف وألجل تسليط الضوء على الجزاء المترتب عل

 :اإلنساني نقسم المطلب إلى فرعين نتناول في
 .تعين قمعهااألفعال التي ي: الفرع األول
 .من المسؤول عن هذه االنتهاآات، وما العمل: الفرع الثاني

 

 رع األولـالف
 هاـين قمعـال التي يتعـاألفع

ام      ول األول لع ق البروتوآ ف والملح ات جني ات اتفاقي ع مخالف نجم . 1977قم ت
ات الجسيمة               المخالفات عن فعل أو عن سهو، ويتعين التمييز بين المخالفات والمخالف

ن    وأن  ا م رب ومعاقبته رائم الح ر بج ر مباش ر أو غي كل مباش ق بش ي تتعل واد الت الم
) 1( وهي المواد    1949جملة المواد األربعمائة التي تشكل اتفاقيات جنيف األربع لعام          

دنيين،    ) 147(و ) 146(و ) 29(و  ة الم ة بحماي ة الخاص ف الرابع ات جني ن اتفاقي م

                                                 
اتوال : ينظر )1( يالرد–إيم يارا ج اني، :  ش دولي اإلنس انون ال ات الق إصالح األضرار الناتجة عن انتهاآ

 .102، ص2003بحث منشور في المجلة الدولية للصليب األحمر، مختارات من أعداد 
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واد   ث أن الم ؤول ) 29(و ) 1(حي رران مس ان  تق ة، والمادت ) 147(و ) 146(ية الدول
 .)609(تقرران مسؤولية األفراد

ام     ة لع ف الرابع ة جني ن اتفاقي ى م ادة األول نص الم راف 1949ت ى أن األط  عل
ا     رين يحترمونه ل اآلخ ا، ويجع احترام احكامه دون ب دة يتعه ذا أن  . المتعاق ى ه ومعن

ًا، ل          ا        الدول الموقعة على االتفاقية، وهي جميع الدول تقريب ذ أحكامه ة بتنفي يست ملزم
ة مجرمي          . فقط وإنما يجعل اآلخرين ينفذونها أيضاً      ويقيد هذا النص في قضية مالحق

د                 الحرب وتسليمهم ومعاقبتهم حيث لم يعد من الجائز للدولة في االتفاقية أن تكتفي بع
ط،       اآلن باتخاذ التشريعات التي تعاقب التعدّ      م فق  يات على األشخاص المحميين وأمالآه

رئ نفسها                      ا أن تب اقبتهم وال يمكنه دين ومع ة المعت ا أيضًا مالحق بل أصبح لزامًا عليه
 .)610(مسؤولية هذه األعمال

ا فقررت مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال       ) 29(أما المادة    دأ     موظفيه ذا المب ، وه
ة،                    ذآر من جه ى السابقة ال ادة األول ا بموجب الم زام الملقى عليه يتبع أصًال من االلت

ى                ) 144( المادة   ومن ة أن تعمل عل آذلك التي تفرض على الدولة الطرف في االتفاقي
دخل دراستها  ى األخص أن ت ا، وعل ى أوسع مدى ممكن في بالده ا عل نشر أحكامه

 .)611(ضمن برامج الدراسة العسكرية والمدنية، حتى تصبح معروفة لجميع السكان
 االتفاقية بوضع التشريعات     فتقتضي بإلزام الدول األطراف في    ) 146(أما المادة   

دى       ون أح ذين يقترف خاص ال ق األش ة بح ات فعال رض عقوب ة لف ة الالزم الوطني
ا                  أمرون به ة أو ي ادة التالي ا في الم واردة ذآره ا تضع   . )612(المخالفات الجسيمة ال آم

ًا صريحًا بوجوب البحث عن األشخاص   ًا دولي ًا قانوني دول التزام ذه ال اتق ه ى ع عل
اقترا ين ب ديمهم بغض   المتهم ا وتق روا به ن أم رة أو م ات الخطي ذه المخالف ل ه ف مث

رائمهم  ي ج ر ف ة لتنظ ا الوطني ى محاآمه يتهم إل ر عن جنس ى النظ لمهم إل ، أو أن تس
ام   طرف آخر من األطراف لمحاآمتهم بشرط أن يكون لدى هذا الطرف   ة اته األخير أدل

 .آافية ضد هؤالء األشخاص
ع         وآما تنص الفقرة الرابعة من هذ      ه المادة على أن المتهمين يستفيدون من جمي

الضمانات القضائية واإلجرائية والدفاع عن النفس، ويجب إال تقل هذه الضمانات عن             
ادة   ي الم ي وردت ف ك الت ف الثالث ) 105(تل ة جني ن اتفاقي ا م ا يليه ام ةوم  1949 لع

 .الخاصة بمعاملة أسرى الحرب
الفات جسيمة على آل دولة أن تسن        خية م فتعتبر األعمال التال  ) 147(أما المادة   

 :، وهي)613(تشريعًا للمعاقبة عليها
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(610) See: Uhler et Autres: (commentaire de La. IV: convention de Geneve) 
OP. P. 22. 

ف،     1949أغسطس /  آب12ينظر اتفاقيات جنيف المؤرخة في    ) 3( ر جني ة للصليب األحم م، اللجنة الدولي
 .196، ص 2001، 6ط

 .4ج/ 146ينظر م ) 4(
 .4ج / ، المصدر نفسه147 ينظر م )1(



  ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب 

 . القتل العمد-1
 . التعذيب أو المعاملة غير اإلنسانية بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة-2
 . االفعال التي تسبب عمدًا آالمًا شديدة-3
 . األفعال التي تسبب إصابة خطيرة للجسم أو الصحة-4
 .رحيل واألبعاد غير القانوني ألشخاص محميين الت-5
 . إرغام الشخص المحمي على الخدمة في قوات الدولة المعادية-6
 . االعتقال غير القانوني ألشخاص محميين-7
ة   -8 ة القانوني ة بالمحاآم وق الخاص ن الحق ي م خص محم ان ش د حرم  تعم

 . االتفاقيةهفي هذعليها الصحيحة المنصوص 
 . أخذ الرهائن-9

ذلك ضرورة          -10  التدمير الشامل للممتلكات أو االستيالء عليها بدون أن تدعو ل
 .حربية وبكيفية غير مشروعة واستبدادية

ادة  الرغم من أن الم ات ) 147(وب ذه المخالف ذآر ه د اآتفت ب ذآورة أعاله ق الم
ا آمجرمي                      ة مرتكبيه دول األطراف بمعاقب ر جسامة وألزمت ال ا األآث ى أنه العشر عل

ات أخرى تستحق نفس الوصف والجزاء      حرب،  ار مخالف ع من اعتب ذا ال يمن أن ه  ف
 .أيضًا

ا آجرائم حرب بعض            رت فيه ة اعتب دول بسن تشريعات جزائي وقامت بعض ال
ادة              رد في نص الم م ت ى     )147(المخالفات األخرى التي ل د اضافت يوغسالفيا إل ، فق

ع      ًا جمي دة تحوي تقريب واد جدي ثًال م ا الجزائي م ات   قانونه واردة في اتفاقي ام ال  األحك
 .جنيف األربع والمتعلقة بالمخالفات الجسيمة لهذه االتفاقيات

ادة       انون اليوغسالفي     ) 125(وهكذا نصت الم ال      . )614(من الق ار األفع ى اعتب عل
ي من  ث تصبح ف ات بحي يمة لالتفاقي ات جس ًا مخالف ة أيض ات العـاآلتي ر شزلة المخالف

 -:من االتفاقية الرابعة) 147(الوارد ذآرها في المادة 
 . نزع الجنسية قسرًا-1
 . تغيير الديانة جبرًا-2
 . إقسار النساء على الدعارة-3
 . القيام بإجراءات لتخويف السكان وإرهابهم-4
 . العقوبات الجماعية-5

                                                 
(614)See: claude Pilloud: (La Protection Penale des conventions Humanitaires 

internationals) IN R.I.C.R November 1953, P. 8  



  ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت 

 . وضع األشخاص المحميين في مراآز تجمع-6
و في مصالح إدارة       أجبار األشخاص على االنخراط في أعمال االستخبارات أ         -7
 .االحتالل
 . تجويع السكان-8
 . فرض ضرائب غير مشروعة أو مفرطة-9

 . خفض قيمة العملة الوطنية أو إصدار عملة جديدة بصورة غير مشروعة-10
ات  ذه المخالف ل ه ة     )615(فمث ي محاآم بب ف يمة، وتتس ات جس ًا مخالف د أيض  تع

ات ا      مرتكبيها، وم  ادة        لجسيم ا الفارق بينها وبين المخالف واردة في الم من  ) 147(ة ال
ات الع           ا في       ش االتفاقية سوى أن الدولة الطرف ملزمة بتحريم المخالف واردة ذآره ر ال

ى             ) 147(المادة   ات عل من االتفاقية، بينما يقتصر إلزامها في النوع الثاني من المخالف
ع هذه ال           ا يمن اك م ة من   وقفها فقط بالتدابير التي تراها مناسبة، ولكن ال يوجد هن دول

 .أيضًا آما فعلت يوغسالفيا وعدة دول أخرى) تجريمها(
و          د مرتكب ا         اهذا من جهة، ومن جهة أخرى يع وارد ذآره ات الجسيمة ال  المخالف

مجرمي حرب دوليين يمكن ألي دولة محاآمتهم ومعاقبتهم، استنادًا         ) 147(في المادة   
دول التي       ، إذا لم تش   )616(من االتفاقية الرابعة  ) 146( و   1(للمادتين   اء تسليمهم إلى ال

و            ات   اارتكبوا جرائمهم في أراضيها أو ضد أمالآها ورعاياها، بينما يعد مرتكب  المخالف
األخرى التي تشكل خرفًا ألحكام االتفاقية مجرمين عاديين ال يعاقبون على اعمالهم إال             

مال التي  إذا نص القانون الجزائي الوطني للدولة التي تريد محاآمتهم على تجريم األع           
ا هو الحال بالنسبة                    . قاموا بها  ى دول أخرى آم وال تطبق بحقهم إجراءات التسليم إل

ي      ذآورة ف يمة الم ات الجس دى المخالف ون أح ذين يقترف دوليين ال رب ال ي الح لمجرم
 .من االتفاقية حسب مبادئ القانون الجزائي الدولي) 147(المادة 

د              ة ال الرغم من أن أغلبي ه ب د         ومما يؤسف له أن ين والعشرين ق ة االثن ول العربي
ادة                    ذ نص الم وقعت على اتفاقيات جنيف وصدقتها، فأن القليل القليل منها فقط من نف

ا              ) 146( وارد ذآره ات ال من االتفاقية الرابعة وسن نصوصًا تشريعية بتجريم المخالف
ا ) 147(في المادة    ذا النص                  . منه و سارعت باستدراك ه دول صنعًا ل وتحسن هذه ال

دأ      من ة إال بنص        (عًا من أثارة مب ة وال عقوب ا بالمستقبل إذا أرادت        ) ال جريم في وجهه
 .)617(أن تحاآم أحد مجرمي الحرب الذين سقطوا بين أيديها

ع      ات أن تتب ذه المخالف ريم ه ي لتج ن نص جزائ ي ترغب بس دول الت ن لل ويمك
 :واحدًا من أسلوبين

                                                 
 .4 ج/147م . ينظر) 2(
 .4ج)/ 146، م 1م( ينظر )1(
ا         ينظر القرار الذي أصدره المؤتم    ) 2( د في فين دولي المنعق ر ال / تشرين األول (ر العشرون للصليب األحم

ويهيب بالدول ان تسن تشريعات جزائية لمعاقبة المخالفات التي ترتكب          ) 36(المرقم  ) 1965اآتوبر  
 .ضد اتفاقيات جنيف



  ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث 

وارد     -1 ر ال ات العش ذه المخالف رم ه اص يج ص خ ع ن ادة    وض ي الم ا ف  ذآره
ا) 147( ى فاعليه ة عل ات المترتب ة ويحدد العقوب سواًء ألحق . من االتفاقي

ا، أو             هذا النص بقانون العقوبات العام للدولة، آما فعلت يوغسالفيا وهنغاري
انون       نص الق ث ي را، حي ت سويس ا فعل كري آم ا العس انون عقوباته بق

ام  الفون احك ن يخ ة م ى معاقب كري السويسري عل ة العس ات الدولي  االتفاقي
ذه     رر له ام يق ات الع انون العقوب ان ق ة إال إذا آ ل مخالف ددة لك ات مح بعقوب

 .المخالفات عقوبات أعلى
ذا السبيل إذا آانت           ونذآر هنا بأن ليس من حاجة لسن أي نص تشريعي في ه
الدولة تتبع النظام القانوني االنكلوساآسوني الذي يجيز للقاضي الوطني قمع ومعاقبة           

ذه القاعدة    القانون الدولي مباشرة ولو أن    فعل ما استنادًا إلى احكام        ال توجد     نفسها   ه
رد           ة مج ة الوطني دة القانوني د القاع ب أن تع دت فيج وطني، وإذا وج انون ال ي الق ف

 .)618(إجراءات للبث في القضية على أساس القاعدة الدولية
ا في        النص على الحاق آل مخالفة من هذه المخالفات الجسيم          -2 وارد ذآره ة ال

ام وتطبيق           ) 147(المادة   بمخالفة تماثلها أو تشبهها في قانون العقوبات الع
/  آب 8عقوباتها عليها، وذلك آما فعلت فرنسا بموجب األمر الصادر بتاريخ           

دو،            1944أغسطس   راد الع ا أف ة جرائم الحرب التي يرتكبه  الخاص بمعاقب
ًال ثرم من جرائم القانون العام، فم     والذي الحق آل واحدة من هذه الجرائم بج       

ة  كرية    (مخالف ة عس ال ذات طبيع ي أعم ين ف خاص المحمي تخدام األش ) اس
رم   ت بج ة (ألحق ز الحري ة     ) حج رائطها القانوني ا وش ث تكييفه ن حي م

 .)619(، وهكذا الحال بأهم جرائم الحربتهاوعقوب
في مضمار    قد أحدثت تطورًا ملموسًا 1949وهكذا نرى أن اتفاقيات جنيف لعام       

 -:تحديد جرائم الحرب ومعاقبتها، ويبدو ذلك بشكل خاص في النقاط اآلتية
دأ    -أ ة مب ات لتغطي ت االتفاقي نص ( احتاط ة إال ب ث جّر) ال جريم ادة  حي ت الم م

ة ) 147( بة لبقي ا بالنس يمة، وأم ات الجس ن المخالف ة م وح جمل بوض
ا          دخل      المخالفات فاآتفت بطلب اتخاذ اإلجراءات المناسبة لوقفه دون ان تت  ب

 .في تحديد هذه اإلجراءات المناسبة
 . ترآت أمر تحديد عقوبات هذه المخالفات الخطيرة للدول نفسها-ب
ـ ة بعض      -ج ريعاتها الوطني ي تش ر ف ي تعب دول آ ام ال ًا أم اب مفتوح ت الب  ترآ

ة     ) 147(المخالفات األخرى غير الواردة في نص المادة         ة الرابع من االتفاقي
 .ة أيضًا وتعاقب بنفس العقوبةمخالفات جسيم

ؤولي-د اع المس دأ اجتم ف مب ات جني رت اتفاقي رف : ينت أق ن اقت وؤلية م مس
ارق    . عمل تحت سلطتها  أو ي المخالفة ومسؤولية الدولة التي يتبع لها        مع الف

ين المسؤولي     ة              تاألساسي ب ة هي مسؤولية مالي ين وهو أن مسؤولية الدول
                                                 
(618) See: claude Pilloud. Op. cit. P. 847. 
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ا        في األساس تنحصر بدفع مبلغ من ال       ع له مال آتعويض إلى الدولة التي يتب
ة                راد هي مسؤولية جنائي المتضرر من المخالفة، في حين أن مسؤولية األف

 .ومالية معًا
 

 يـرع الثانـالف
 .وآيفية المعالجةؤول عن هذه االنتهاآات ـالمس

 :الطرق الكفيلة لوقف االنتهاآات ومعاقبة مرتكبيها فنتطرق إلى
ادة، حيث نجد من  ادةدور الق ات الق ين واجب ذي يقتضي . )620(ب ك الواجب ال ذل

ات والملحق             ات لالتفاقي ول (منهم منع مرؤوسيهم من ارتكاب مخالف األول، ) البروتوآ
 .وقمعهم وإبالغ السلطات المختصة عنهم في حالة ارتكابهم لهذه المخالفات

ى م     . أما بشأن التعاون المتبادل بين األطراف المتعاقدة       رتكبي  أن يتيح العثور عل
ات   ة، ويقضي االتفاقي ى المحاآم ديمهم إل اونيهم وتق يمة أو مع ات الجس . )621(المخالف

ات          اقتراف المخالف ين ب ى المتهم بض عل ي الق ذي يلق د ال رف المتعاق وم الط أن يق ب
ى                بمحاآمتهم أمام محاآمه الوطنية، وله أيضًا، وطبقًا ألحكام تشريعية، أن يسلمهم إل

ام   طرف متعاقد معني آخر لمحاآم     تهم شريكة أن تتوفر لدى هذا الطرف اآلخر أدلة اته
ويتوجب على جميع األطراف المتعاقدة التعاون في مجال        . آافية ضد هؤالء األشخاص   

رمين  ليم المج ين تس اون    ح ات للتع ر بطلب ق األم واء تعل ذلك، وس روف ب مح الظ تس
و       ل األح ي آ ق ف رمين، يطب ليم المج ة أو تس ؤون الجنائي ي الش ادل ف انون المتب ال ق

د       . )622(الطرف السامي المتعاقد المقدم إليه الطلب      ويقتضي ذلك احترام الطرف المتعاق
 . دولية أخرىاتالمقدم إليه الطلب لاللتزامات الناجمة عن أية معاهد

دولي اإلنسان                   انون ال ات جسيمة للق ة انتهاآ وثمة نوع آخر من التعاون في حال
ادة    ه الم ي ب ق البروت ) 89(تقض ن الملح د     م ى أن تتعه نص عل ي ت ول األول الت وآ
م المتحدة             (األطراف المتعاقدة    بأن تعمل، مجتمعة أو منفردة، بالتعاون مع منظمة األم

م المتحدة        ا              ). وبما يتالءم مع ميثاق األم أ إليه ة التي تلج ا آانت المخارج القانوني وأي
د         انون ال يمة للق ات جس ي مخالف ق مرتكب لم أو تالح ى ال تس دة حت ولي دول عدي

اني ق  . )623(اإلنس ات والملح ان االتفاقي ول(ف راف  ) البروتوآ ى األط د إل األول تعه
 .المتعاقدة بمسؤوليات واضحة ومحددة

ة                 ى المسؤولية المترتب ات عل أما فيما يخص مسؤولية التعويض، تنص االتفاقي
دولي اإلنساني،       انون ال ل أو يحل      (على انتهاك الق د أن يتحل ال يجوز ألي طرف متعاق

                                                 
 .1ل/ 4 ف11ينظر م) 1(
 .1ل / 87 ينظر م )2(
 .1، ل88ينظر م ) 3(
 .4ج/ 146، م 3ج/ 129، م 2ج50، م 1ج/ 49 ينظر م )4(
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ا   طر ر فيم د أخ ى طرف متعاق ه أو عل ع علي ي تق ن المسؤوليات الت ر م دًا أخ ًا متعاق ف
 .)624 ()يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة

ول (من الملحق   ) 91(تقضي المادة    ـزاع  يسأل طرف   (األول  ) البروتوآ ذي    الن  ال
ذا الملحق   ات أو ه ام االتفاقي ك أحك ول(ينته وي) البروتوآ ع تع ض إذا اقتضت عن دف

ذين يشكلون            ا األشخاص ال ال التي يقترفه ة األعم الحال ذلك ويكون مسؤوًال عن آاف
ا المسلحة زءًا من قواته ارة والمقصود. )625()ج ك( بعب ال ذل هو أي ) إذا اقتضت الح
دها          ) البروتوآول(انتهاك لالتفاقيات والملحق     األول يترتب عليه ضرر أو خسارة تتكب

راف ل أط ـزاعبالفع ب الن ون أو األجان ا الوطني دة والرعاي راف المحاي . )626( أو األط
ة،                  ة، شأنهم شأن سائر أجهزة الدول وأعضاء القوات المسلحة بوصفهم تابعين للدول
يحملونها المسؤولية في حالة ارتكابهم ألفعال تشكل انتهاآًا للقانون الدولي اإلنساني،   

 .وذلك دون مساس بالمسؤوليات الفردية
دور ال    ات                 أما ال وع انتهاآ ة وق ة للصليب األحمر في حال ة الدولي ه اللجن تي تلعب

ه             ا يرون ى م دور دقيق، يلفت مندوبو اللجنة الدولية للصليب األحمر أنظار السلطات إل
ن     اع ع ورة أو امتن ال محظ كل أعم ذ ش واء أتخ اني، س دولي اإلنس انون ال ًا للق مخالف

انون  ا الق ال أوجبه ا . افع دوبون اقتراح وم المن رار  ويق ب تك ة تجن ة بغي ت ملموس
ات ة . االنتهاآ ائق بدق دهم لتقصي الحق ذلون جه م يب ى . )∗(وه ك إل دفعهم ذل دون ان ي

دول      ام األول ال ي المق ه ف ل ب ذي تتكف دور ال و ال ات، وه ي المخالف ن مرتكب البحث ع
ـزاع  وأطراف ل   .  الن ع عن م       إب ة تمتن ة الدولي ة مرتكبي     جرد ن اللجن  السؤال عن هوي

ان أن     . عما إذا آانوا قد لقوا العقاب وآيفية ذلك       المخالفات و  ه من الصعوبة بمك آما أن
يتم التدخل بأثر رجعي في حاالت انتهاك القواعد المتعلقة بسير العمليات العدائية على             

ا تدانإوإذا آان بعض االنتهاآات واضحة ويسهل       . وجه الخصوص  ن تقصي  إف . )627(ه
 .)628(ون صعب في حاالت أخرىثبات انتهاك القانإالحقائق المفضي إلى 

ب  إ ن جان كاوي م ا الش ر عليه ا ينهم رًا م ر آثي ة للصليب األحم ة الدولي ن اللجن
راف ـزاعأط ة   الن راف ثالث ة     (ات أو أط ر حكومي ة أو غي ات حكومي ات، منظم حكوم

ى وجه خاص          ر عل ة   ). وجمعيات وطنية للصليب األحمر أو الهالل األحم وم اللجن وتق

                                                 
 .1ل/ 88 ينظر م )1(
 .71 ، ص1977، جنيف 4البروتوآوالن اإلضافيان، الناشر، اللجنة الدولية للصليب األحمر، ط. ينظر) 2(
ايجن،   ) 3( انون اإلنساني    (ينظر جاك فره ات الق ي مخالف ة مرتكب ة لمحاآم ات القانوني ، )تمب ) (المعوق

اني        انون األول    / المجلة الدولية للصليب األحمر، تشرين الث وفمبر، آ  – 634، ص   1987ديسمبر   / ن
647. 

ة للصليب األ        ج إذا لم تكن الحقائق ثابتة على نحو         )∗( ة الدول ى أطراف     لي، يمكن للجن رح عل ر أن تقت حم
ة                          دخل في آاف ائق التي أعربت عن استعداها للت ة لتقصي الحق النزاع إحالة األمر إلى اللجنة الدولي

 .حاالت النزاع المسلح
 .ل المثالـيبعض عمليات الهجوم األعمى الذي ال يميز، واستخدام األسلحة الكيماوية على سب) 627(
آت ) 628( انع ومنش ى مص ثًال عل وم م رة الهج وى خط م ق آت ضرور. 1ل)/56م ( تض ى منش اء يعل ة لبق

 .1ل) 54م (السكان 
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ة     يالعًا بدورها آوس  ينفل هذه الشكاوى، اضط    اك أي ط محايد، في حالة ما إذا لم تكن هن
 .)629(قنوات أخرى لتوصيلها، شريطة أن تقضي بذلك مصلحة الضحايا

ن أن  إ ي يمك ة، والت ة الدولي ا اللجن ي تضطلع به ة المساعي السرية الت ن فعالي
 .)630(تتعاون في مستواها وشكلها وفقًا ألهمية االنتهاك المزعوم

ة            تتوقف بوضوح    ة الدولي ين السلطات واللجن ة ب ة القائم وإذا . على عالقات الثق
دة هي أن المساعي تظل سرية، ف ي إآانت القاع ك، ف ع ذل ة م ة الدولي ن للجن ه يمك ن

حاالت االنتهاآات الجسيمة والمتكررة أن تقدم نداء إلى المجتمع الدولي وأن تعلن عن 
 .)631(تلك االنتهاآات بغية المطالبة بوضع حد لها

دو رة تزاي ى مسرح تخالل األعوام األخي أآثر، خاصة عل ر ف داءات أآث ك الن  تل
ـزاعبعض ة  الن طين،    (ات الهام ان، فلس دا، لبن ابقة، روان الفيا الس ومال، يوغس الص

 .)632 ()العراق، أفغانستان
دولي              انون ال يستند الموقف الداخلي الذي تتبناه اللجنة الدولية إزاء انتهاآات الق

ى مه اني عل ة  اإلنس ك المهم اني، تل دولي اإلنس انون ال ق الق ة بتطبي ة معني ا آجه مته
ات جنيف، وال تم         ة للصليب األحمر وال           تالمنصوص عليها في اتفاقي ة الدولي ك اللجن ل

ات           لتقصي الدول الحامية وال اللجنة الدولية     ة انتهاآ ة لمعاقب  الحقائق السلطات الالزم
 .القانون الدولي اإلنساني

ك       دول بتل انون              تضطلع ال رام الق رام وفرض احت ا احت ين عليه المسؤولية، ويتع
راف    دول وأط اني، أن ال دولي اإلنس ـزاعال د      الن ع ح ام األول بوض ي المق ة ف  مطالب

ا ة مرتكبيه ات ومعاقب امية  . لالنتهاآ ترآة الس ؤولية المش ع المس ون بوس ن يك ول
تقبل، أو الم        ي المس ة ف ة دولي ائية جنائي ة قض ة والي دة، أو اي ة   المتعاق اآم الدولي ح
 .الخاصة المشكلة من جانب مجلس األمن أن تحل محل تلك المسؤولية

                                                 
ة                 . ينظر) 1( دولي اإلنساني، في المجل مساعي اللجنة الدولية للصليب األحمر في حاالت انتهاك القانون ال

 .86–79، مصدر سابق، ص)728(ر، العدد الدولية للصليب األحم
ى األرض يسمح                 ال تستجيب اللجنة الدولية للدعوة للت     ) 2( دوبيها عل ان وجود من حقق من انتهاك إال إذا آ

 .لها باالضطالع بمهامها اإلنسانية دون أن يجري استغالل ذلك الوجود سياسيًا
د أن المساعي    728المجلة الدولية للصليب األحمر، مصدر سابق، العدد        . ينظر) 3( ة  بي  ال تحدث إال  العلني

 .في شروط دقيقة ومتكاملة
 .نتهاآات متكررة ومهمة وقوع ا-1
 . وإسفارها على الشيءالسرية فشل المساعي -2
 . أن يكون النشر العلني في صالح األشخاص أو الجماعات المعرضة لإليذاء أو التهديد-3
اع   -4 ات واتس وع االنتهاآ ون وق ات، أو أن يك ان مباشرين لالنتهاآ دوبين شهود عي ون المن  أن يك

 . موثوقة وقابلة للتحقق منهاًا من خالل مصادربتنطاقها ثا
العراق، على أساس المادة األولى المشترآة لالتفاقيات األربع،        / إذا آان النداء األول أثناء حرب إيران      ) 4(

ل  / مارس، نيسان  / ، آذار 746ينظر المجلة الدولية للصليب األحمر، العدد       (ال يزال بعد استثنائيًا      ابري
طار النزاع في يوغسالفيا وحدها، فأن اللجنة الدولية للصليب        إما في إ  ).  وما بعدها  119، ص   1984

داء،                           ر من خمسين ن د أرسلت أآث ى نحو خاص ق ة عل األحمر، في مواجهة أحداث مأساوية ودموي
 .تعبيرًا عن قلقها الشديد إزاء االنتهاآات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني
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ر، ف        دورها ال تقف موقف األطراف،           إأما عن اللجنة الدولية للصليب األحم ا ب نه
دقيق                وهي لن تضطلع بسلطة قانونية لم يتم اسباغها عليها، أن العمل على التطبيق ال

ى ال    رض عل اني يف دولي اإلنس انون ال ات    للق ي االنتهاآ اول تالف ة أن تح ة الدولي لجن
راف    ع أط ق م اون الوثي الل التع ن خ ـزاعوتصحيحها م اعدة   الن ة ومس دف حماي  به

اء ـزاعالضحايا اثن ين  . ات الن تقل ب د ومس اني محاي ا آوسيط إنس أن دوره م ف ن ث وم
ة          ة إلغاث عى اللجن ي، تس ابع عمل يء دور ذو ط ل ش ل آ و قب ة ه راف المتحارب األط

املتهم بصورة إنسانية          الضحايا دخل في مع .  وتحسين حالهم على نحو ملموس، والت
ا التوصل لتطبيق                    ام، وإنم وبهذا المعنى، فأن شغل اللجنة الشاغل ليس إصدار األحك
ة أو                القانون على نحو أفضل، وال يدخل في إطار مهمتها أن تمارس اختصاصات قمعي

ستطيع أن تلعب في الوقت نفسه دور       ال ت (قضائية من أجل إقرار حقوق الضحايا، أنها        
ري      ا              ). نصير العدالة ونصير العمل الخي ة لكي تلعب دوره ة الدولي ى اللجن ين عل ويتع

بة     ات بالنس ة إزاء االنتهاآ ا العلني ة لمواقفه ار المحتمل ي اآلث ًا ف ر ملي دد أن تفك المح
ة ال                . للضحايا ى ا للحن ة تفرض عل ا العملي ة  آما أن ضرورات الحفاظ على مهمته دولي

قيودًا، خاصة على صعيد التعاون في إجراءات التحقيق أو اإلجراءات القضائية، وهو             
اه من حذر، سواء إزاء إطراف ا تتوخ ا يمكن أن يخل بم ـزاعم  أو إزاء الضحايا  الن

هم، إن  ن أنفس ليب     م ة للص ة الدولي د اللجن ع، أن يفق اون، إذا وق ذا التع ل ه أن مث ش
ر ن ينصتون إليه. األحم ة م ة أن وصولها  ثق د اللجن ك فسوف تج ا حدث ذل ا، وإذا م

 .)633(للضحايا قد بات محظورًا
 

                                                 
ر) 1( د : ينظ تينا بيالن ي، آريس زا دولت ا تري ع  ينماري ام قم ق نظ ر وتطبي ة للصليب األحم ة اللدولي ا، اللجن

اني،  دولي اإلنس انون ال د الق ات قواع دد )تمب (مخالف ر، الع ة للصليب األحم ة الدولي  807، المجل
 .279 – 264، ص 1994يونيو / مايو، حزيران/ أيار
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 المبحث الرابع
 دور الشريعة اإلسالمية في إنشاء أسس قواعد القانون الدولي اإلنساني

 وتطبيقه
 

يالدي يُ    ابع الم رن الس ع الق ي مطل الم ف ور اإلس ي أن ظه ب ف م  ال ري ن أه د م ع
 .ماألحداث التاريخية في العال

ى              وقد آانت رسالة اإلسالم، منذ بدايتها، رسالة شاملة ودعوة عالمية موجهة إل
وام ع الشعوب واألق ًا،  . جمي رقًا وغرب د اإلسالم ش ان امت ن الزم زة م ة وجي ي حقب فف

 .ودخل الناس فيه أفواجًا بصورة سريعة، تعد معجزة ال مثيل لها في التاريخ
ا      إنسانية    اإلسالمية وهكذا جاءت الحضارة      ة في نطاقه ا، دولي د  ،في مبادئه  وق

ة   ا العلمي ع مظاهره ي جمي ة، وف ارة العالمي ي الحض ارزًا ف هامًا ب همت إس أس
دة، التي وضعت            . واالقتصادية واالجتماعية  واشتهرت، بوجه خاص، بشريعتها الخال

 .يشمل نواحي الدين واألخالق  والقانون جميعًا. نهجًا حياتيًا آامًال
ى دوألجل ا وف عل انون لوق د الق ي إنشاء أسس قواع ور الشريعة اإلسالمية ف

 :الدولي اإلنساني سوف ندرس المبحث في ثالث مطالب وآما يأتي
 .أثر الشريعة اإلسالمية في تقنين قواعد القانون الدولي اإلنساني: المطلب األول
دولي            : المطلب الثاني  انون ال دور القضاء في الشريعة اإلسالمية على تطبيق الق

 .نسانياإل
ث  ب الثال انون      : المطل ق الق ي تطبي ا ف المية ودوره ريعة اإلس ي الش ة ف الرقاب

 .الدولي اإلنساني
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 المطلب األول
 أثر الشريعة اإلسالمية في تقنين قواعد القانون الدولي اإلنساني

ى لوجوده،             أآد اإلسالم على     ذ السنوات األول قواعد القانون الدولي اإلنساني من
 . عشر قرنًاةقانون الدولي المعاصر بما يقرب من ثالثأي قبل قواعد ال

 إلى قواد الجيش حينما آان يرسلهم τيكفي أن نذآر هنا وصية عمر بن الخطاب   
د اهللا والنصر،             : (إلى القتال، إذ آان يقول لهم      بسم اهللا وعلى عون اهللا، وأمضوا بتأيي

زوم الحق وال اهللا، والصل ر ب اتلوا في سبيل اهللا من آف دوا إن اهللا ال يحب بر، وق  تعت
درة، وال ت  قالمعتدين ، ثم ال تجبنوا عند الل    د الق د الظهور،   س اء، وال تمثلوا عن رفوا عن

رأة، وال هرِ          تلهم إذا التقى            وال تنكلوا عند الجهاد، وال تقتلوا إم وا ق دًا وتوق ًا، وال ولي م
ا    ة النهض د هجم ان، وعن دتها (تالزحف و   )أي ش ارات، وال تغل ن الغ ي ش ن ، وف ا ع

ذي                ع ال اح في البي دنيا وابشروا باألرب ا الغنائم، ونزهو الجهاد عن عرض ال ه  ب يعتم ب
 .)634 ()وذلك هو الفوز العظيم

دولي                   انون ال ة استقرت حديثًا في الق والشك أن هذه الوصية أرست مبادئ أربع
 :المعاصر وهي

 . مبدأ عدم االعتداء ألن اهللا ال يحب المعتدين-أ
 .ل باألعداء عند القدرة على ذلك مبدأ عدم التمثي-ب
ل والضرب إذا    -جـ  ادي في القت د الظهور، أي عدم التم دأ عدم االسراف عن  مب

يش ولجت الق  ل    ضانتصر الج واز قت دم ج دأ ع ذا المب دخل تحت ه ية، وي
ه   في األسرى، آما حدد الغزالي    ل األسرى، بقول وحتى انهزم عسكر    : ( قت

اء، وال           عفوا عن جنود الجند وال يستعجلوا بقت       ل األحي د يمكن قت لهم ألنه ق
 .)635 ()يمكن إحياء القتلى

ر   ن جعف ة ب ال قدام ا ق اخط اهللا   إ: (وآم ب مس يش أن يتجن ر الج ى أمي ن عل
 .)636 ()ومحارمه، وال يتعدى مناهيه ومآثمه

ل   -د ن ال يقات ب م اتلين، وضرورة تجني ر المق اتلين وغي ين المق ز ب دأ التميي  مب
وقي      ارات،              ويالت الحرب، إذا يجب ت ان وفي شن الغ تلهم إذا التقى الزحف  ق

                                                 
ن الجوزي،) 1( ام أب ر اإلم ن  ينظ د ب ن محم ي ب ن عل رحمن ب د ال وزي عب ن الج رج ب و الف ن أب د اهللا ب  عب

ة    . وآما ينظر . 70، ص   1982 تاريخ عمر بن الخطاب، دار الرائد العربي، بيروت،          ,حمادي ن قتيب أب
 .108 – 107 ص ,مصدر سابق األخبار ،نالدينوري، آتاب عيو

، )ب، ت(وك في نصيحة الملوك، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة،   ل ينظر، اإلمام  الغزالي، التبر المس      )2(
 .91ص 

داد،                 .  ينظر )3( ة واإلعالم، بغ اب، وزارة الثقاف ر، الخراج وصناعة الكت ن جعف  – 44، ص 1981قدامة ب
47. 
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ر   ًا غي ه حرب زوغ شمس ل ب الم وقب ور اإلس ت ظه رب وق ت الح د آان وق
 .)637(رحيمة

وقد أدخل اإلسالم عنصرًا إنسانيًا في إطار الحروب، الغرض منه احترام الكرامة         
الى    ه تع ًا لقول اتلين تطبيق ر المق اتلين وغي انية للمق ْد َآرَّْمَن(: اإلنس ي آَدَم َوَلَق ا َبِن

ا   ْن َخَلْقَن ٍر مِّمَّ ى َآِثي ْلَناُهْم َعَل اِت َوَفضَّ َن الطَّيَِّب اُهم مِّ ِر َوَرَزْقَن رِّ َواْلَبْح ي اْلَب اُهْم ِف َوَحَمْلَن
 .)638()َتْفِضيًال

ي   اني ف دولي اإلنس انون ال د الق ي قواع ارزة ف انية هي السمة الب فالسمة اإلنس
 .)639(اإلسالم

اء   ات فقه ل القواعد اإلنسانية   وفي آتاب وا بتأصيل وتحلي ذين اهتم المسلمين ال
المطبقة خالل الحروب، األمر الذي جعل لقواعد القانون الدولي اإلنساني ذاتية خاصة             

 .)640(حققت له سموًا على القواعد الدولية الحالية
ي ال يمكن                    و بذا يكون للشريعة اإلسالمية فضل سبق زمني وموضوعي وعمل
 .)641(إنكاره

دولي اإلنساني تطبي               ويتم انون ال د قواعد الق ا ثل ذلك في بلورة وتجسيد وتأآي  قه
ة،                      قوًال وفعالً  دولي اإلنساني من ناحي انون ال رام قواعد الق ى احت ذي أدى إل ، األمر ال

 .)642( المسلح من ناحية أخرى النـزاعوحافظ على حقوق اإلنسان في أوقات

                                                 
ر تف)1( ر     ص ينظ عوب غي نتها ش ي ش روب الت الل الح ارس خ ت تم ي آان وة الت واع القس ف أن يًال لمختل

 :إسالمية، قبل اإلسالم، وتجاه المسلمين، في
A. Rechid: L' islametle droit gens, RCADI, 1937, P. 449. 

 ).70(سورة اإلسراء، اآلية  )2(
ام                        )3( ات جنيف لع ريم واتفاقي رآن الك دأ اتخذه الق ة اإلنسانية مب ، وهو   1949 لذلك يقرر رأي أن الكرام

محمد عرقسوسي، الكرامة اإلنسانية في   . ينظر. مبدأ تجسد أساسًا في آرامة الذات وآرامة اآلخرين 
 3 -2، ص 1973 واتفاقيات جنيف، اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف ضوء القرآن الكريم،

دولي           يفي مقالة جيدة قرر أحد الكتاب األم      ) 4( انون ال رآيين سمو أحكام الشريعة اإلسالمية على قواعد الق
ق، أو      اإلنساني سواء فيما يتعلق بالتطبيق، أو تنفيذ العقوبات ضد من يخا           لف القواعد الواجبة التطبي

ر مشروعة        ب ال غي اب  أفع النسبة لرجعية أو عدم رجعية الجريمة أو العقوبة أو المسؤولية عن ارتك
ول إن القواعد                الشريعة اإلسالمية يمكن      في   وقت الحرب، أو الجزاءات، بل ذهب ذلك الرأي إلى الق

 :أن تسد الفجوات الموجودة في القانون الدولي المعاصر بقوله
(This paper wit also suggest ways in which the approach of Islamic Law 
can fill in gaps in the modern Law of war crimes from fulfilling its 
purpose:- 
See: Roger c. clase: Protection of civiloin lives, Acomparaison between 
Islamic Law and modern international Law concerning the con duct of 
hostilities, Revue de droit penal militaire et de droit de la querre, 1977, P. 
245 – 261. 

رام          ) 5( أ واحت نح الملج ينيون أن م ور ماس ول البروفيس لمين، فيق ر المس ن غي اء م ذلك فقه رف ب اعت
 .شخصية اإلنسان لهما في اإلسالم أولوية على واجب الحرب العادلة

See: Massignon: Le respect de la personne, humaine st la proirite d'asile 
surle decoir dejust guerre, Revue international de croix Rouge, 1952, P. 
458. 
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دين اإلسالمي تطب  اليم ال ت أن تع ن الثاب ذلك م ارب  آ لوك المح ى س ا عل ع أثره
 .المسلم وتحتم عليه ضرورة احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني

مو        ى س لمين عل ر المس اء غي راف فقه ى اعت ة عل ة الواقعي ذآر بعض األمثل ن
 . وفضل الشريعة اإلسالمية على ترسيخ قواعد القانون ا لدولي اإلنساني المعاصر

يل  ارون ميش ر الب ث ذآ ة  إن إع ()∗(حي المي وإن الرحم دأ إس رب مب الن الح
يوخ      زراع والش اء وال ن النس رب م الت الح اربين وي ر المح ب غي اربين وتجني بالمح
انون           ي الق رت ف المية أث د إس ذه قواع ل ه دو، آ الك الع ب أم دم تخري ال وع واألطف

 .)643()الدولي
ا عج و   ب وم ل وه ى هرق روم عل ة ال دمت منهزم ه ق روم، أن ك ال ل مل ه هرق من

ة االًَ بأنطاآي دعا رج ال   ف ائهم وق ن عظم ن  :  م ي م م أخبرون ذين  ويحك ؤالء ال  ه
ال  : ؟ أليسوا بشرًا مثلكم؟ قالوا    .تقاتلونهم الوا        : بلى، ق ر أم هم؟ ق انتم أآث ر    : ف نحن أآث

 ويلكم، فما بالكم تنهزمون آلما لقيتموهم؟ فسكتوا،         -:منهم أضعافًا في آل موطن، قال     
ال     أنا أخبرك أيها المل   : فقال شيخ منهم   يهم صبروا،       : ك من أين يؤتون، ق ا عل إذا حملن

ال     بر، ق ال نص ا ف ون علين ذب، ويحمل يهم فنك ل عل دقوا، ونحم ا ص وا علين : وإذا حمل
ال الشيخ                 ا تزعمون؟ ق م آم ا تسمعون وه د        : ويلكم، فما بالكم آم ا آنت اراك إال وق م

ال       : علمت من أين هذا قال له      ن هو؟ ق ار        : من أي وم يصومون بالنه ويقومون  ألن الق
دًا  ر، وال يظلمون أح المعروف وينهون عن المنك أمرون ب د، وي ون بالعه ل ويوف باللي
د،                   نقض العه ل الحرام، ون ويتناصفون بينهم، ومن أجل أنا نشرب الخمر ونزني ونأآ

ال      ي  ونغضب، ونظلم، ونأمر بما يسخط اهللا وننهى عما يرض         : هللا ونفسد في األرض ق
ذه ا ن ه رجن م الوا   صدقتني واهللا ألخ ذا ق تم هك ر وأن ن صحبتكم خي ي م ا ل ة فم لقري

دنيا، وحولاهللا  ننشدك ة ال دع سورية وهي جن ك ت ا المل روم عدد حصى ك أيه من ال
 .)644(التراب ونجوم السماء ولم يؤت عليهم

دولي اإلنساني،          )∗(مام الشيباني  اإل أما رأي  انون ال  في   يظهر في إنشاء أسس الق
ة         . )645(آتابه المشهور السير الكبير    ويدور موضوع الكتاب حول جميع األمور المتعلق

دولي للمسلمين في                  انون ال ة الق ا، فهو في الحقيق دو وأحكامه ا بالع بالحرب وعالقته
رآن           .  الحرب ورأم ى الق ريم و  وقد اعتمد الشيباني في ذلك آله عل ة    الك األحاديث النبوي

                                                                                                                                               
(1) M. Bosard:- Existe – t –il une conception is Islamique specifigue des 

droits I' home, in Islam et droit = de L' home, Lobrairie des Libertes, 
Paris, 1984, P. 135. 

ته، ج     )∗( ة دراس ي مجموع دث ف اي تح دولي باله انون ال تاذ الق وب، أس يل دي ت ارون ميش نة 1 الب ، س
 .291 في اآاديمية القانون الدولي العام عن نفوذ اإلسالم وتطرقه إلى القانون الدولي، ص 1926

 .436، ص 1937، مصر، د، مطبعة الوف1ألمم، طاحمد وفيق، عصبة ا. ينظر د) 2(
 .88أبن قيتبة الدينوري، عيون األخبار، مصدر سابق، ص . ينظر) 1(
ن       )∗( د ب العراق         حسن الش   ال اإلمام محم د في واسط ب ـ  )189–132(يباني، ول ر أصحاب     ه  وهو من أآب

 .اإلمام أبي حنيفة
ق          إ ,لكبيرشرح آتاب السير ا    حسن الشيباني، الحمد بن   م. ينظر) 2( د السرخسي تحقي ن أحم د ب مالء محم

 .14–13، ص1971، مطبعة مصر، القاهرة 1الدآتور صالح الدين المنجد، ج
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ول    ازي الرس ي مغ ت ف ي قيل ريفة، الت ة وق ρالش وادث معين ر ح ى أث ت،  عل ى وع عل
 .هماتاألحكام التي وقعت أثناء حروب المسلمين وفتوح

د اعجب                  دولي اإلسالمي، وق ومن هنا يبدو شأن هذا الكتاب في ناحية القانون ال
ه                        ه، وأرسل أبني اخر أيام ه، وعده من مف ع علي دما أطل به الخليفة هارون الرشيد عن

ة ا  ام الدول ي أي ه ف ام ب ه، وزاد االهتم ى مؤلف تمعانه عل ة يس ى اللغ رجم إل ة فت لعثماني
انيين في             الترآية في أيام السلطان محمود خان، وأتخذ أساسًا ألحكام المجاهدين العثم

 .حروبهم مع الدول األوربية
دولي              انون ال ه في أمور تتعلق بالق ام الشيباني، بتأليف ان اهتم  أسبق من   وقد آ

رن السابع      ) م1645–1583(غروسيوس الهولندي    عشر، وسمي   الذي عاش في الق
دولي        ) أبا القانون الدولي  ( وسبق من    . ألنه بحث في بعض األمور الخاصة بالقانون ال

ا،               اء أورب ا وسواريز من فقه ل فاسكويز، وفيتوري سبق غروسيوس أو عاصروه مث
مية م  دل تس ن الع ه م ذلك فأن ن حل د ب ام،  الم دولي الع انون ال ا الق يباني، أب حسن الش

 ).القانون الدولي اإلنساني(ي في االهمية موفروعه المنا
ة المشتغلون في            رة لشأن الشيباني من هذه الناحي وقد تنبه في السنوات األخي

دو  انون ال ي  الق ت ف وتنجن (لي، فأسس ا  ) غ ميت    بألماني ة س وق الدولي ة للحق جمعي
ه في          ). جمعية الشيباني للقانون الدولي   ( دولي المشتغلين ب انون ال اء الق وضمت علم

انون          . لممختلف أنحاء العا   ه في الق ار آرائ ة التعريف بالشيباني وإظه وتهدف الجمعي
 الدولي اإلنساني، ونشر مؤلفاته المتعلقة بذلك؟

رر، دون أن نخشى من أي  دم يمكن أن نق ا تق ل م ًا لك ةوختام ، أن قواعد مبالغ
انون        ان لم تزد  ,التقل،لقانون الدولي اإلنساني اإلسالمي   ا  عن تلك التي استقر عليها الق
ام      ا اي لع ات اله ي اتفاقي ر ف دولي المعاص ف  1907ل ات جني . 1949، واتفاقي

 .2005، والبروتوآول الثالث لعام 1977والبروتوآولين اإلضافيين لعام 
ريعة     ي الش اني ف دولي اإلنس انون ال د الق ة قواع ددة إللزامي ل المح ا العوام وأم

 اإلسالمية
ام ال دأ الع أن المب دولذف انون ال د الق م قواع ة ي يحك اني اإلسالمي واجب ي اإلنس

ات المسلحة، وهو ذلك الذي يقرر الزاميتها وعدم جواز الخروج           النـزاع التطبيق أثناء 
أن (ولعل ذلك يتضح من قول الماوردي أن ما يلزم أمير الجيش في سياستهم،           . عليها

نهم                    ى ال يكون بي ه من حدود حت ر ب ه وأم الى من حقوق ه اهللا تع يأخذ جيشه بما أوجب
التزام                 إز في دين وال تحيف في حق، ف         وجت ان أحق الناس ب دين آ د عن ال ن من جاه

 .)646()أحكامه والفصل بين حالله وحرامه

 قتلوا أبن   ن الذي ρفقد نهى رسول اهللا     : ويبدو هذا واضحًا جليًا من الواقعة اآلتية      
رأة ا  ت بنا   رَحأبي الحقيق عن قتل النساء والصبيان فكان رجل منهم يقول بَ           ن   ام أبي  ب

                                                 
اوردي،     )1( ام الم اوردي                   ينظر، اإلم دادي الم ن حبيب البصري البغ د ب ن محم ي ب ام   ,ابو الحسن عل  األحك

 .46، ص1978السلطانية، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 
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ق بالص أيالحقي ي رسول اهللا  يففع السراح ف ر نه م أذآ ا ث ك ρ عليه وال ذل أآف ول  ف
وهذا يدل على التعلق بالعموم ألنه أجرى نهي رسول            ( :قول الباجي ي ،السترحنا منها 

ك دون الحاجة                       ρاهللا   ى ذل ى القصد إل م يقصره عل  على عمومه في سائر الحاالت ول
 .)647()إليه

ا  ن العرض الس ا م اني  يتضح لن دولي اإلنس انون ال د الق ه لقواع ارة إلي بق اإلش
لزمة ألي مسلم يشترك في صفوف        المطبقة في الشريعة اإلسالمية، إن تلك القواعد مُ       

دولي               القوات المتحاربة، بذلك يكون اإلسالم قد قرر إلزامية تلك القواعد قبل القانون ال
ة ع     ى ثالث د عل ا يزي ر بم اني المعاص ا ذ  اإلنس ًا، وم ر قرن ق ش ك إال تطبي فتين ل  لص

 .)648(حتى في أثناء الملحمة) اإلنسانية والمرحمة: ( هماأساسيتين في اإلسالم
اع حتى              ة االتب وقد وضعت الشريعة اإلسالمية العديد من القواعد اإلنسانية واجب

 المسلح، والتي يجب على الجيش اإلسالمي االلتزام بها باعتبارها قواعد        النـزاع أثناء
ة ت  لوك ملزم د       س ك القواع ة تل ق إلزامي اب، ولتحقي ا للعق ن يخالفه رض م ررت ع ق

 :الشريعة عدة أمور منها
 

 :التأآيد على أن مخالفة قواعد القانون الدولي اإلنساني من الفساد المنهى عنه: أوًال
اب       دبير        (في هذه الخصوص، وتحت ب ك من سياسة الجيش وت ا ينبغي للمل فيم

 : من واجبات الملك، يقول اإلمام الشيرازي أن)الجند
اة                لزَمأن يَ (  جيشه بما أوجبه اهللا تعالى من حقوق وبما أمره اهللا تعالى من مراع

حدوده، ألنه من جاهد عن الدين آان أحق الناس بالتزامه أحكامه، والفصل بين حالله          
 إال  طأنهوا جيوشكم عن الفساد فأنه ما فسد جيش ق          (،  ρوحرامه، وقد قال رسول اهللا      

 .)649())تعالى في قلوبهم الرعبقذف اهللا 
ودًا       د قي دود اهللا تع يش بح زام الج رورة الت اد، وض ن الفس ي ع ك أن النه والش

ا أن أشد                  )اخالقية وشرعية ( ا، وآم ا وال يخرج عليه ، يجب على آل مقاتل أن يراعيه
افع                ن ن ا ال   (الفساد هو عدم مراعاة قواعد القانون الدولي اإلنساني، ويقول عقبة ب إنن

 .)650 ()ا يمنعنا من ذلكناألسرى، ألن دينننكل ب
 

 :التأآيد على أن مخالفة قواعد القانون الدولي اإلنساني من المحرمات: ثانيًا

                                                 
اجي          مام الباجي، ينظر اإل ) 2( ن سليمان الب د خلف ب ن أنس،               ,ابي الولي ك ب أ مال اب المنتقى شرح موط  آت

 .166، ص1912كتاب اإلسالمي، القاهرة، ، دار ال2ط، 3ج
ع ) 3( ة اإلسالمية، مجم ي الدول انية ف اني اإلنس يم والمع ة اإلسالم للق د الخواص، رعاي ر أحم ر، عم ينظ

 .227، ص1971لقاهرة، لمؤتمر السادس، االبحوث اإلسالمية، ا
 ).1374(، وفي األوسط برقم )3150(رواه الطبراني في المعجم الكبير، رقم الحديث  )1(
ة، نهضة مصر ل                  ب ينظر، على الجم   )2( اتح أفريقي افع أو ف ن ن ة ب ديل، عقب نعم قن د الم لطباعة  الطي، وعب

 .55، ص1996والنشر والتوزيع، 



  ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض 

ام الصنعاني    ول اإلم ان رسول اهللا  : يق ى جيش أو سرية    ρوآ رًا عل  إذا أمر أمي
راً                ه من المسلمين خي در         )أوصاه خاصته بتقوى اهللا وبمن مع زه بتحريم الغ م يجي ، ث
 .)651(باإلجماعت وتحريم المثلة، وتحريم قتل صبيان المشرآين وهذه محرما

رٌ     وال جرم أن آل ما هو محرم يجب          ك إال أث ا ذل ه، وم ا    عدم إتيان ل إنن ه، ب  إللزام
دولي اإلنساني يمكن                       انون ال ى انتهاك لقواعد الق ذي ينطوي عل نرى أن أمر القائد ال

يقول . )652 ()اهللا إنما الطاعة في المعروف    ال طاعة في معصية     (،  ρعدم تنفيذه، لقوله    
ي األمر                 إ: (الشوآاني ة القاضية بطاعة أول ن هذا تقييد لما أطلق من األحاديث المطلق

 .)653 ()على العموم
 

                                                 
ر الحسين اليمني         محمد بن اسما  ينظر اإلمام الصنعاني،  ) 3 ( ، 4ل السالم، ج   ب س  ,عيل فالح بن محمد االمي

 .97–95، ص1988د بن سعود اإلسالمية، جامعة اإلمام محم
 ).1374( واألوسط برقم ،)3150(رواه الطبراني في الكبير رقم ) 4(
 .230-229مصدر سابق، ص ينظر اإلمام الشوآاني، نيل األوطار، )5(
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 :التأآيد على ضرورة مراعاة التقوى حتى وقت النـزاع المسلح: ثالثًا
د شدد   الشك أن التقوى حاجز مانع ألية تجاوزات تهدف إلى التشفي وا        النتقام، ق

اب أي  ع من ارتك ًا يمن ًا، ورادع ًا داخلي ا تشكل ضابطًا ذاتي ى التقوى ألنه اإلسالم عل
د واج اك للقواع دولي  بانته انون ال ه الق دف إلي ا يه ص م و أخ ذا ه اع، وه ة االتب

 .اإلنساني
ه تقوى              : (يقول الهرثمي  فينبغي لصاحب الحرب أن يجعل رأس سالحه في حرب

ا                اهللا وحده، وأن ي    ر، إال بم د الظف ام عن رك االنتق ترك البغي والحقد، وينوي العفو، ويت
 .)654()آان هللا فيه رضى، وأن يستعمل العدل وحسن السيرة

 

 :التأآيد على ضرورة تعلم قواعد القانون الدولي اإلنساني: رابعًا
وع في                        ه، أو الوق زالق في المنهى عن ع من االن م يمن الشك أن العلم نور، والعل

ر، لذلك شددت الشريعة اإلسالمية على ضرورة التعلم، حتى في مجال القانون    المحظو
 .الدولي اإلنساني

يقول اإلمام الكاساني أن من بين ما يندب إليه اإلمام عند بعث الجيش أو السرية               
اد أن  ى الجه وه    (إل ًا بوج دًال عارف رام ع الحالل والح ًا ب رًا عالم يهم أمي ؤمر عل ي

 .)655()بير الحروب وأسبابهاالسياسات بعيدًا بتدا
ك   ن الش هوم ي  في رام ف الل والح ة الح ـزاع أن معرف ة   الن لحة، ومعرف ات المس

دولي اإلنساني           )ما لهم وما عليهم   (الجنود   انون ال ، يشمل بالضرورة معرفة قواعد الق
ن        ر ب ة عم ه الخليف ا إلي ذي دع دين ال ي ال ه ف ن التفق ًا م و أيض ق، وه ة التطبي واجب

 . اإلسالمية، ألنه جزء من الشريعة نفسهاالخطاب والشريعة
ه أن رسول اهللا                   في هذا الخصوص آتب عمر بن عبد العزيز إلى عامل من عمال

ρ      اهللا،          : ( آان إذا بعث سرية يقول لهم ر ب أغزوا باسم اهللا في سبيل اهللا تقاتلون من آف
ك لجيوشك وسرا                   ل ذل دًا، وق وا ولي ياك أن شاء    ال تغلوا وال تغدروا وال تمثلوا وال تقتل

 .)656()اهللا والسالم عليك

 :يعني عدة أمور) وقل ذلك لجيوشك وسراياك أن شاء اهللا(، ρوالشك إن قوله 
ه                 -أ اتلين في راد الجيش والمق دولي اإلنساني ألف  ضرورة تعليم قواعد القانون ال

 ).األثر النظري للوصية(

                                                 
رؤوف عون،             ,أبو سعيد الشعراني  ن،الهرثمي صاحب المأمو  . ينظر) 1( د ال  مختصر الحروب، تحقيق عب

 .15، ص 1964المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، 
، مصدر سابق    ,7ج, في ترتيب الشرائع         عالء الدين بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع       اإلمام.ينظر) 2(

 .97ص 
لي   .  ينظر )3( م الحديث     مصدر سابق   ،  1مان بني األشعث السجستاني، سنن أبي داود، ط            أبي داود س ، رق

)2613.( 



  ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ 

ا    إن الغرض من ذلك هو االلتزام بها في ميدان القتال إال فم           -ب داعي لتعليمه ا ال
 ).لي للوصيةماألثر الع(وتعلمها 

نفس                 -جـ ادة ب ة للق ا، وهي ملزم ة ال يجوز الخروج عليه  إن تلك القواعد ملزم
ول   ا الرس د وصى به ود، فق ا للجن ة الزامه ه  ρدرج ب من رية وطل ر الس  أمي

 .)657()األثر اإللزامي للوصية(إبالغها إلى الجيوش والسرايا، 
 

ًا زام الج: خامس ة إل دولي اإلنساني من الناحي انون ال رام قواعد الق يش بضرورة احت
 :ليةمالع

ان،                     ر بره ي هو خي الشك إن ذلك هو المراد وهو بيت القصيد، إذ التطبيق العمل
 .آما أن واقع الحال أغنى من أي مقال

ادة، وهو يحمل                     ن عب يكفي أن نذآر هنا ما حدث يوم فتح مكة، حينما قال سعد ب
، فسمعها عمر بن الخطاب، فقال يا       ) يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة     اليوم: (الراية

ريش صولة                       (رسول اهللا،    ه في ق أمن أن يكون ل ا ن ادة، م ن عب ، )أسمع ما قال سعد ب
ول اهللا   ال رس ب  ρفق ي طال ن أب ي ب دخل     : ( لعل ذي ت ت ال ن أن ة فك ذ الراي ه فخ أدرآ

 .)658()بها
 

                                                 
 .172ينظر، اإلمام الباجي، آتاب المنتقى شرح موطأ اإلمام مالك بن أنس، مصدر سابق، ص ) 1(
د      علي بن محمد الخزاعي   ينظر العالمة الخزاعي  ) 2( ان في عه ا آ ، آتاب تخريج الدالالت السمعية على م

اهرة،             ρل  الرسو  من الحرف والصنائع والعماالت الشرعية، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، الق
 .360–359، ص1995



  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 

 المطلب الثاني
  اإلنسانييإلسالمية على تطبيق القانون الدولدور القضاء في الشريعة ا

إن األمن واالستقرار مطلب إنساني ضروري ال يقل أهمية عن المطالب األخرى             
ى  ة عل ه اليومي وم بممارسة حيات ه ال يستطيع اإلنسان أن يق ذاء والكساء وبدون آالغ

رة خال     دع فك ن أن يب ًال ع ل، فض ه األمث د أن  قالوج ة، وق ارة راقي يم حض ه ة أو يق تب
اإلنسان إلى ضرورة األمن منذ بداية حياته وظل يعبر عن هذا الشعور أو هذه الحاجة                
ا                   ك الحاجة، وغيره ر عن تل ا عب بشتى الوسائل ومع تعقد حياته االجتماعية وتطوره
أ من خصومات                      ا ينش ام وتحسم م وفير األمن الع القوانين لت من الحاجات، بالدولة وب

ع وتو    ن المجتم دد أم راعات ته رف       وص ن ط ة م ار خارجي ن أخط دده م ا يه ه م اج
 .مجتمعات أخرى

وانين الموضوعة من طر              م يكتمل إال في          فولئن آان تطور هذه الق  اإلنسان ل
زلة ـن شريعة اإلسالم المن   إالقرون األخيرة عبر تجارب طويلة من الخطأ والصواب، ف        

د              ى الرسول محم ذا الج     ρفي رسالة اهللا األخيرة للبشر عل د اهتمت به انب وجاءت    ق
ة            ضعبنظم متكاملة وا   ات الطبيع ا وثب ة في االعتبار تطور المجتمعات واختالف ظروفه

ل     ة آ ة تصلح لمواجه د عام ة وقواع ا تضمنت أصوًال آلي ن هن ان، وم ة لإلنس العام
أثر              نأوضاع الحياة وظروفها زما    ات جرائم محددة ال تت ًا ومكانًا، آما نصت على عقوب
 . بذلك جمعت بين الثبات والمرونة واألصالةباختالف األوضاع والظروف،

اريخ الق ا هو ت م والقضاء، وم ين الحك رق ب ا الف ا هو القضاء، وم ضاء في فم
ة للقضاء في       اإلسالم، وما هي الشروط ا    ادئ العام ا هي المب لمتوفرة في القضاء، وم

 .اإلسالم، هذا ما سوف نتحدث عنه في هذا المطلب
 :المـوم القضاء في اإلسـمفه: أوًال

ة، وهو                       ة دول ان السلطة الحاآمة في أي يعد القضاء العادل وسيلة تحد من طغي
 .)659(حصن أساسي ضد جبروت القوة الغاشمة

ام األمر      ) قضى(مأخوذة من آلمة   : القضاء لغة  ى أحك دل عل وهو أصل صحيح ي
الى ال اهللا تع ه، ق راغ من ه والف ْوَم(: وإتقان ي َي َماَواٍت ِف ْبَع َس اُهنَّ َس أي . )660()ْيِنَفَقَض

الى    : أحكم خلقهن، والقضاء   اضٍ       (: الحكم، قال سبحانه وتع َت َق ا َأن اْقِض َم أي . )661()َف
ذها        اع و اصن ام وينف م االحك ه يحك رد   . )662(حكم، ومنه سمي القاضي قاضيًا ألن ا ي وآم

 .القضاء بمعنى القطع والفصل واإلعالم
ا   : أما القضاء اصطالحاً     دور معن ى فصل الخصومات، و       هفي عات  زقطع المنا   عل

ل  زام، وقي بيل اإلل ى س م شرعي عل يهم (بحك ؤدي ف ق ولي الق والخل ين الخ دخول ب ال
                                                 

ة في شريعة اإلسالم،                   . ينظر د ) 1( ات الدولي دولي والعالق احمد أبو الوفا، آتاب اإلعالم بقواعد القانون ال
 .119، مصدر سابق، ص 6ج

 ).12( سورة فصلت، اآلية )2(
 ).72(ه، اآلية سورة ط) 1(
ر) 2( د . د. ينظ المي، ط مأحم ائي اإلس ام القض ي، النظ ر،  1ليج ة، األزه ة للطباع ق النموذجي ، دار التوفي

 .15، ص 1984



  غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 

ه       . )663()أوامره وأحكامه بواسطة الكتاب والسنة     اء المعاصرين بأن : وعرفه أحد الفقه
 .)664()فصل الخصومات بإظهار حكم الشارع فيها على سبيل اإللزام(
 

 :اءـالفرق بين الحكم والقض: ثانيًا
اة    ال واحي حي ل ن اس ويشمل آ ي الن ة ف ق العدال اآم لتحقي ه الح وم ب ا يق م م حك
 .األمة

ًا،                      ه الشرع إلزام أمر ب ا ي ين الناس بم أما القضاء فهو الفصل في الخصومات ب
انون                   ى الق ومعنى هذا أن القضاء يتم بعد وجود منازعات، أو ضبط أحد الخارجين عل

ي، ليف ى القاض ه إل ة، وتقديم ًا بجريم ريعة متلبس يه الش ا تقتض ر بم ي األم ل ف ص
 .اإلسالمية، وتكون أحكام القاضي واجبة التنفيذ

اء، ف    وى والقض ين الفت رق ب ا الف اء، ألن   إأم ن القض مل م م وأش وى أع ن الفت
ى   يالفتوى ال تحتاج إلى إجراءات معينة، ويكفي أن يرسل السائل إلى العالم، فيج             ب عل

ي فيجيب عن سؤاله، والقاضي ال يسأل وال يستفتي في ا المفت ادات، أم ائل العب  مس
اؤالت، وين  ة التس ل     صآاف ا مث ي أدائه رين ف ة المقص ك معاقب ه ال يمل د، لكن ح ويرش

 .القاضي
 

 :المـاريخ القضاء في اإلسـت: ثالثًا

ول  ان الرس د آ يها األول(، ρلق ة وقاض اآم الدول بحانه )ح ره اهللا س د أم ، وق
ائًال ذلك ق الى ب م (: وتع َذْرُهْم َأن  َوَأِن اْحُك َواءُهْم َواْح ْع َأْه ُه َوَال َتتَِّب َزَل الّل آ َأن َنُهم ِبَم َبْي

الى . )665()َيْفِتُنوَك َعن َبْعِض َما َأنَزَل الّلُه ِإَلْيكَ   اْلَحقِّ      (: وقال تع اَب ِب َك اْلِكَت ا ِإَلْي ا َأنَزْلَن ِإنَّ
 .)666()لِّْلَخآِئِنيَن َخِصيًماِلَتْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِبَما َأَراَك الّلُه َوَال َتُكن 

 يرسل نوابًا عنه إلى األماآن البعيدة يتولون القضاء، فقد أرسل           ρوآان الرسول   
ن أسيد         τمعاذ بن جبل     ل أن يرسل القضا             τ إلى اليمن، وعتاب ب ان قب ة، وآ ى مك  ة إل

د أوصى الرسول   ة، وق والهم النصيحة والموعظ ب ρيت ي طال ن أب ي ب رم اهللا ( عل آ
ال ذا) وجهه  رة فق ي : (ت م ا عل ال تقض؟  ي ك الخصمان، ف ى ، إذا جلس إلي ا حت  بينهم

 .)667 ()نك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاءإتسمع من اآلخر آما سمعت من األول، ف

                                                 
ن سليمان المعروف بشيخ زادة، مجمع األنهر في شرح                       . ينظر)3( المولى عبد الرحمن بن شيخ محمد ب

 .117، ص1908مطبعة دار السعادة، مصر، ، 2ملتقى األبحر، ج
ر) 4( ة       . د: ينظ ات المدني انون المرافع المية وق ريعة اإلس ين الش دعوى ب ة ال ين، نظري يم ياس د نع محم

 .9–7، ص1971 مقدمة لجامعة األزهر،  دآتوراهاطروحةوالتجارية، 
 ).49(سورة المائدة، اآلية ) 1(
 ).105( سورة النساء، اآلية )2(
ن سور    ) 3( ذي، سنن الترمذي،  ينظر اإلمام الحافظ محمد بن عيسى ب م الحديث   . ,مصدر سابق  ة الترم رق

)1331.( 



  ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف 

ر الصديق  و بك ة أب ا وصية الخليف د τأم ى المسلمين فق ة عل د أن عين خليف  بع
ه  ي قول ت ف يكم ولست    : (آان ت عل د ولي ي ق اس، إن ا الن ا أيه نت  ي رآم، إن أحس بخي

أعينوني و  ول  إف ت اهللا ورس ا أطع وني م وني، أطيع أت فقوم ريعة (هن أس ن إف) الش
 .)668 ()ت اهللا ورسوله فال طاعة لي عليكميعص

ى أبي موسى األشعري                    وأشهر ما يذآر في هذا المقام آتاب عمر بن الخطاب إل
ة محكمة، وسنة ن القضاء فريضإف: أما بعد: (حيث قال في آتابه. )669(في أمر القضاء  

ة، ف م ك، ف اتبع ي إلي ه، و   إفهم إذا أدل اد ل ق ال نف م بح ع تكل ه ال ينف اس يسآن ي  الن ف
 فييفك، وال ييأس ضعيف      وقضائك، حتى ال يطمع شريف في حَ       ،وجهكمجلسك، وفي   

ين المسلمين         واليميننة على المدعي،    عدلك، البيّ  ائز ب ر، والصلح ج ال إ ، على من أنك
دًا ينتهي               ّداحرم حالًال ومن    صلحًا أحل حرامًا أو      ه أم ة فأضرب ل ًا أو بين عى حقًا غائب

ه القضية، ف                 إإليه، ف  ك استحللت علي ه، وأن أعجزه ذل ك هو     إن بينه أعطيته بحق ن ذل
ك،     فيه   تك قضاء قضي  نلى للعلماء، وال يمنع   جأبلغ في العذر، وأ    اليوم فراجعت فيه رأي

ه شيء     فهديت فيه لرشدك، أن تراجع الحق، ألن الحق ق           ة الحق    . ديم ال يبطل ومراجع
ادي في الباطل        ى بعض في الشهادة إال               .خير من التم   والمسلمون عدول بعضهم عل
هادة زور،   ه ش ًا علي د أو مجرب ي ح ودًا ف ة، ف ،مجل ي والء أو قراب ًا ف ن اهللا إ أو ظنين

م                  ان، ث ات واإليم يهم الحدود إال بالبين هم  الفتعالى تولى من العباد السرائر، وستر عل
د                الفهم  فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن وال سنة، ثم قايس األمور عن

م اع       ال واألشياء، ث اك       م ذلك، واعرف األمث الحق، إي ى اهللا، وأشبهها ب ا إل ى أحبه د إل
ر، ف                د الخصومة والتنك اس عن أذي بالن ن القضاء في     إوالغضب والقلق والضجر والت

ه في الحق     ور، آ األجر، ويحسن به الذ  يوجب اهللا به  مما  مواطن الحق    من خلصت نيت
ا ليس في نفسه ش           زين بم نه اولو على نفسه آفاه اهللا ما بينه وما بين الناس، ومن ت

ان خالصًا،            تعالى  اهللا، فأن اهللا     ا آ ا   ال يقبل من العباد إال م د اهللا في         فم واب عن ك بث ظن
 ).والسالم عليكم ورحمة اهللا.. عاجل رزقه، وخزائن رحمته

 

 :الشروط الواجب توفرها في القاضي: رابعًا
ا              يشترط الفقهاء في القاضي جملة من الشروط والمواصفات التي ينبغي توافره

 -: هيته على الوجه األآمل وهذه الشروطفي شخصيته لكي يتمكن من أداء مهم
د ألن               :  البلوغ -أ فال يجوز تقليد الصبي القضاء وإذا قلد فال يصح قضاؤه وال ينف

د          ρالرسول   د أ     ر قد أمر باالستعاذة من أمارة الصبيان فق ام أحم  ρه ن وي اإلم
 .)670 ()تعوذا باهللا من رأس السبعين ومن إمارة الصبيان: (قال

                                                 
 .18، ص 1977محمد الخضري، تاريخ التشريع اإلسالمي، المكتبة التجارية، القاهرة، . ينظر) 4(
د،                          .  ينظر )5( د الحمي دين عب د محي ال ق محم المين، تحقي وقعين عن رب الع ة، إعالم الم يم الجوزي أبن ق

اريخ      . د. وينظر أ  . 157–156، من   1955ة، القاهرة،   ، مكتبة الكليات األزهري   2ج ي، ت د الزحيل محم
ر    ة والنش ر للطباع ر المعاص الم، دار الفك ي اإلس اء ف ان،  القض روت، لبن ع، بي ، 1995والتوزي

 .110–109ص
 ).8302(، رقم الحديث 276، 8 رواه اإلمام أحمد في المسند، ج)1(



  ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق 

ادًا في األرض وحضارة           د الصبيان فس والتعوذ ال يكون إال من شر، فيكون تقلي
 .لقضاء ونحوهوالئه ال والية للصبي على نفسه فال تكون له والية على غيره با

ل-ب ر السن أو  :  العق ر بكب ل النظ وه أو مخت ون أو المعت د المجن وز تقلي ال يج ف
 .ه وال ينفذؤمرض قياسًا على الصبي، وإذا قلد أحد هؤالء فال يصح قضا

ة  -جـ ذ،                     :  الحري د فال يصح قضاؤه وال ينف د، وإذا قل د القضاء للعب ال يجوز تقلي
فمن باب أولى أن يكون ناقصًا عن    وذلك ألن العبد ناقص عن والية نفسه    

ذا      ه، ه ا ل ه آله يده فمنافع وق س غول بحق د مش ا أن العب ره، آم ة غي والي
ل،      ل الباط ردع أه ي ي ة لك ة وهيب ة وحرم اء منزل ى أن القض افة إل باإلض

 .والشك أن هذه الصفة ال تتوفر في العبد
ى ال:  اإلسالم-د افر عل ة الك ة وال تجوز والي ك ألن القضاء والي ال وذل لم، ق مس

ثم أن القاضي   . )671()َوَلن َيْجَعَل الّلُه ِلْلَكاِفِريَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيالً      (: تعالى
ان    يطبق أحكام الشريعة اإلسالمية وهي دين، وتطبيق الدين يحتاج إلى إيم
به من قبل أن يطبقه وخوف من اهللا يمنعه عن الحيدة عن التطبيق السليم                

 .إلحكامه
ـ ذآورة-ه رأة  :  ال ه الم دهم تولي ال يحوز عن اء ف ور الفقه وهي شرط عن جمه

وا أمرهم        : (ρالقضاء، وحجتهم الحديث الشريف للرسول       وم ول لن يفلح ق
رأة ة، وال  . )672()ام ة الدول ى أي رئاس ة العظم رأة ال تصلح لإلمام ألن الم

ول       ن الرس ل ع م ينق ذا ل دان، وله ى البل ة عل ن  ρالوالي د م ن أح ، وال ع
 .اشدين من بعده أنهم ولو امرأة قضاء وال والية بلدخلفائه الر

ة-و ادق     :  العدال ان، ص الفرض واألرآ ًا ب ون القاضي قائم ا أن يك ود به المقص
ه اللهجة، طاهر األمانة عفيفا عند المحارم، مستعمال لمروءة مثله في              دين

جوز والية الفاسق للقضاء ألنه متهم في دينه، والقضاء          تودنياه، ولهذا ال    
 .انة من أعظم األماناتأم

د هو              :  االجتهاد -ز وهو األهلية الستنباط االحكام من مصادر التشريع، فالمجته
 .من يعرف من القرآن والسنة وما يتعلق باإلحكام خاصة وعامة

واس -ح المة الح واز       :  س رط ج ذا ش الم، ه ر والك مع والبص ا الس راد به والم
ة األ ال تجوز تولي اء، ف د جمهور الفقه الم وصحة عن ه ال يسمع آ صم ألن

دعي     ن الم دعي ع رف الم ه ال يع ى ألن ة األعم وز تولي الخصمين، وال تج
 .عليه، وال تجوز توليه األخرس ألنه ال يمكنه النطق بالحكم
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 ومن تبعه من الخلفاء واألمراء ρآانت المبادئ العامة للقضاء في عهد الرسول 
 :رة ومن مظاهر ذلكطة في السمو واالرتقاء والفغاي

 . القاضي يحكم وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية-أ

إن اهللا مع القاضي ما لم    : (ρ التحذير من الظلم في القضاء، فقد قال الرسول          -ب
 .)673 ()يجره، فأن جار تخلى عنه ولزمه الشيطان

دل،                 ت اب -جـ ى حكمه بالع ؤثر عل ا ي اد القاضي عن آل م  فيراعي أن يكون في        ع
ق   يق والقل ش، والض وع والعط ن الج دًا ع ية، بعي ه النفس ن حاالت أحس

ال يحكم أحدآم بين : (ρوالغضب حتى ال يؤثر ذلك في عدالته، قال الرسول  
 .)674() وهو غضبانناثني

ي أن      -د تهم، فللقاض دمها الم ا، وإذا ق ي أو قبوله وة للقاض ديم الرش ريم تق  تح
ذ     ان قضاة اإلسالم ال يستضيفون الخصوم أو               يعاقبه بما يراه، ول د آ لك فق

ى                   أثير عل ذلك ت داياهم، حتى ال يكون ل بعضهم، وال يقبلون ضيافتهم وال ه
ال الرسول , قضاء القاضي لعن رسول اهللا الراشي والمرتشي في : (ρق

 .)675 ()الحكم
سئل رسول اهللا :  قالτفعن أنس :  تحذير المتخاصمين من الكذب في االدعاء-هـ

ρ :ال ائر فق ن الكب راك: (ع نفس، اإلش ل ال دين، وقت وق الوال اهللا، عق  ب
 .)676()وشهادة الزور

ية  -و ي عرض القض ري الصدق ف ول  :  تح ال الرس د ق ما : ρفق رجلين اختص ل
ال   ة فق ا بين د منه يس ألح زمن، ول ه ال ال علي راث ط ي مي ه ف م : (أمام إنك

ل بعضكم أن يكون               ثلكم ولع ه     تختصمون إلي، وإنما أنا بشر م  ألحن بحجت
ه  إمن بعض، ف ا أقطع ل ه، فإنم ن حق أخي نكم بشيء م د م ن قضيت ألح

 .)677()قطعة من النار، فال يأخذ منه شيئًا
ى القضاء      -ز م        :  تقديم الصلح عل ذا من عظمة القضاء في اإلسالم، ألن حك وه

اد  غائن واألحق ورث الض اء ت ول . القض ال الرس ين  : (ρوق ائز ب لح ج والص
د شروطهم              المسلمين، ال صلحاً    ًا والمسلمون عن  ) حرم حالًال أو أحل حرام

)678(. 
فيشهد على الحق شاهدان ممن ترضى شهادتها، أو شهادة          :  شهادة الشهود  -ج

ْم        (: رجل وامرأتين، قال اهللا عز وجل      ِإن لَّ َواْسَتْشِهُدوْا َشِهيَدْيِن من رَِّجاِلُكْم َف
اِن ِممَّ       َداُهَما       َيُكوَنا َرُجَلْيِن َفَرُجٌل َواْمَرَأَت لَّ ْإْح َهَداء َأن َتِض َن الشُّ ْوَن ِم ن َتْرَض
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َرى    َداُهَما اُألْخ َذآَِّر ِإْح العرض      . )679()َفُت ر القضايا التي تتعلق ب ذا في غي وه
 .والشرف التي يلزم فيها أربعة شهود

ذآاء للتوصل   -ط تخدمها القاضي ب ي يس رى الت ة األخ ة واألدل ائق المكتوب  الوث
 .للحكم الصحيح

 ب الثالثالمطل
 الرقابة في الشريعة اإلسالمية ودورها في تطبيق القانون الدولي اإلنساني

تهدف الرقابة في الشريعة اإلسالمية إلى محاسبة الوالة واألمراء والقادة وذوي           
ى بعضهم، أو                  داء عل النفوذ وأصحاب السلطة إذا صدر من أحدهم ظلم الرعية، أو اعت

 استغالل للسلطة، أو انحراف في تحقيق المصالح           تجاوز في تطبيق أحكام الشرع، أو     
 .العامة

ام،                ρآان الرسول    ه معظم األحك ع إلي والة والقضاة، وترف  يتابع بنفسه أحوال ال
رع، وي          الف الش ا يخ رد م ب، وي و الغال دين، وه رع وال ق الش ا يواف ر م وب صفيق

 .)680(حكاماأل

ر الصديق  و بك ة أب ن الخليف الم، له قيامτويعل ة  بقضاء المظ م، وإقام ع الظل رف
ال                    ة فق ولي الخالف د ت ه بع ة ل د  : الحق والعدل على جميع الناس، وذلك في أول خطب بع

ه      حن  ا د     : (مد اهللا تعالى وأثنى علي ا بع اس، ف     ,أم ا الن يكم، ولست         اأيه د وليت عل ني ق
ة،                ة، والكذب خيان يخيرآم، فأن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمان

يكم ضعيف            والضعيف فيكم    ه أن شاء اهللا، والقوي ف ه حق ح علي دي حتى أري قوي عن
ى   دي حت ه   آعن ق من ذ الح اء اهللاخ إذا    ...ن ش وله، ف ت اهللا ورس ا أطع وني م ، أطيع

 .)681()عصيت اهللا ورسوله فال طاعة لي عليكم
ي الحروب   ادة ف ي األمصار، والق والة ف ال ال ابع أعم ر الصديق يت و بك ان أب وآ

وح، و   ال والفت د أحوال       والقت ان يتفق ا آ ة، آم ة أحوالهم في الرعي ى معرف يحرص عل
 .عامة المسلمين، ويقيم المعروف، وينهي عن المنكر

 بكر، وآانت أول خطبة     أبيولما بويع عمر بن الخطاب بالخالفة سار على منهج          
ا   ها لما ولى الخالفة تشبه خطبة أبي     خطب ال، فيه ر، وق ا     : ( بك ه واهللا م اس، إن ا الن أيه

دي من القوي                      فيكم أ  ه الحق، وال أضعف عن حد أقوى عندي من الضعيف حتى أخذ ل
 .)682()حتى أخذ الحق منه
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ه، واالقتصاص                  ى محاسبة عمال ل الحرص عل وآان عمر بن الخطاب حريصًا آ
ج،      م الح ي موس نة ف ل س ه آ دعو عمال ان ي ا، وآ ى أهله الم إل والة، ورد المظ ن ال م

ى  د عل ل بل اس من آ ى شكاوي الن ع إساءة ويستمع إل نهم، ليمن رهم، ويقتص م أمي
استعمال السلطة والنفوذ، وإذا حصل شيء من المظالم أثناء العام، ورفع إلى عمر في 

ل الذي ترد عليهم الشكاوى، وأنصف      اة أو وصل إليه من األقطار، استدعى العم       نالمدي
 .)683(المظلومين منهم

ك          ى ذل ذي       ومن أشهر األمثلة التاريخية المأثورة المشهورة عل  قضية القبطي ال
ه، وأقتص للقبطي، وآشف      دبن عمرو بن العاص في مصر، فاستدعاه مع وال        اضربه  

ن العاص و                ة سببها وجود عمرو ب ة         االنقاب أن تلك المظلم ي مصر األب في الوالي ل
دة ه الخال ال آلمت ر، وق وم والتعزي ه الل دتهم : (فوجه إلي د ول اس وق ى استعبدتم الن مت

 وآان العمال يخافون االفتضاح على رؤوس االشهاد في موسم            .)684()امهاتهم أحراراً 
 .)685(الحج، ويجتنبون ظلم الرعية، ويقيمون الحق والعدل بينهم

ة     الم (ولم يكتف عمر بن الخطاب بقيامه وحده بالمراقب ابعي    )بالمظ ل عين الت ، ب
 .)686(يل الحكيم أبا إدريس الخوالني في هذا العمل، وفوضه القضاء في المظالملالج

ائًال يهم ق اس، وخطب ف ك للن ن الخطاب ذل ر ب ن عم اس : (وأعل ا الن ا أيه ي إي ن
را   )جلودآم وأجسامكم(واهللا، ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا ابشارآم         ، وال ليأخذوا أم

نك  نتكم، ويقضوا بي نكم وس وآم دي لهم ليعلم ن أرس م، ولك نكم ملك وا بي الحق، ويحكم  ب
ده، ألقصنه       بالعدل، فمن فعل به شيء سوى ذلك فل     ر بي ذي نفس عم و ال يرفعه إلي، ف

 ).أي أخذ له القصاص منه. ()687()منه
ا             أ: وقال عمر  يما عامل من عمالي ظلم أحدًا، ثم بلغتني مظلمته، فلم أغيرها، فأن

 .)688()الذي ظلمته
الم،               ث ام في قضاء المظ م قطع عمر بن الخطاب في آخر خالفته شوطًا آبيرًا لإلم

ة    ة تنظيمي ن خط ن ع ات       وأعل ه حاج ر عن ية أن تقص ك، خش ي ذل ة ف ة حكيم  إداري
ال      ة       : (المظلومين، وتنقطع به المسافات فق ئن عشت إن شاء اهللا ألسيرن في الرعي ل

حوًال، فأني أعلم أن للناس حوائج تقطع دوني، أما عمالهم فال يرفعونها إلي، وأما هم   
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م أسير إ         مفال يصلون إلي، فأسير إلى الشا      ا         فأقيم بها شهرين، ث أقيم به ى البحرين ف ل
 .)689 ()واهللا لنعم الحول هذا.. شهرين، ثم أسير إلى الكوفة فأقيم بها شهرين

ان        ن عف اف          τوجاء عثمان ب نهج، وح ذا الم ى ه ى األوضاع التي     ظ وسار عل  عل
د وضع     : (رسمها عمر، وآتب إلى أمراء األجناد      ر   ق ان            عم ل آ ا، ب م يغب عن ا ل م م لك

م          على مأل منا، وال يبلغني عن       أحد منكم تغيير أو تبديل، فيغير اهللا ما بكم، ويستبدل بك
 .)690 ()غيرآم

ال         ه، فق ى عمال اة،            : (وأعلن عثمان منهجه إل وا رع ة أن يكون أن اهللا أمر األئم ف
أال وأن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين،  .. ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة   

ذي             وفيما عليهم، فتعطوهم مالهم وتأخذون     ة، فتعطوهم ال وا بالذم م تعتن  بما عليهم، ث
 .)691()لهم، وتأخذون بالذي عليهم

أما بعد، فأن اهللا خلق الخلق بالحق، فال يقبل إال          : (وآتب عثمان أيضًا إلى عماله    
وا أول من                 ا، وال تكون الحق، خذوا الحق، وأعطوا الحق، واألمانة األمانة قوموا عليه

ال تظلموا اليتيم وال    الوفاء  آم إلى ما اآتسبتم، والوفاء      ها، فتكونوا شرآاء من بعد    بيسل
 .)692 ()المعاهد، فان اهللا خصم لمن ظلمهم

م          ل موس ي آ ال ف ه العم ار أن يوافي ى األمص ان إل ب عثم الحج (وآت ن  ) ب وم
تمروا بالمعروف، وتناهوا عن ائأن : (يشكوهم، ليفصل بينهم، وذآرهم بالحسبة، فقال  

ى ال       المنكر، وال يذل المؤمن ن     ًا أن     قوي فسه، فأني مع الضعيف عل ادام مظلوم شاء    م
 .)693()اهللا

الخالفة سار في القضاء واإلدارة،  ) آرم اهللا وجهه  (ولما ولي علي بن أبي طالب       
ال           بوقضاء المظالم والحسبة على سيرة من س        ولى العم اء الراشدين، ف قوه من الخلف

إذا : (ماله بأهل عمله، فقال   والقضاة، ووضع لهم المنهاج لسير العمل، وأوصى أحد ع        
ة يعلمون                  قدمت عليهم فال تبيعن لهم آسوة شتاء وال صيفًا، وال رزقًا يأآلونه، وال داب

 .)694()فإنما أمرنا أن نأخذ العفو.. عليها، وال نضرب أحدًا منهم سوطًا واحد في درهم
ه ال ل دما واله مصر، فق ى األشتر عن اس أفضل : (وآتب إل ين الن م ب ر للحك أخت

عيتك في نفسك، ممن ال تضيق به األمور، وال تحكمه الخصوم، وال يتمادى في الذلة     ر
ع،                إ )∗(، وال يحصر من الفيء     )الخطأ( ى طم ه، وال تشرف نفسه عل ى الحق إذا عرف ل

م    الحجج، وأقله ذهم ب بهات، وأخ ي الش م ف ى أقصاه، وأوقفه م إل أدنى فه ي ب وال يكتف
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ى تكش ة الحق، وأصبرهم عل ًا بمراجع م تبرم د اتضاح الحك ور، وأحرمهم عن ف األم
هممن ال يزده زاءي راء، وال يستميله أع الة. )695 () إط ي الرس اء ف أنصف اهللا، : (وج

ك، ف                 ه هوى من رعيت ك إال   إوأنصف الناس من نفسك،ومن خاصة أهلك، ومن لك في ن
 .)696 ()تفعل تظلم

واه و             وآان اإل  ده  مام علي أقضى الصحابة، وأآثرهم خبرة به، مع ورعه وتق زه
الم  اء المظ ارس قض ة م ي الخالف ا ول رعه، فلم ن اهللا وش ة دي ى إقام ه عل وحرص
م                     د، مسطورة في قضائه وسيرته، ث رة، وقضايا عدي والحسبة بنفسه، وله أمثله آثي

 .عين الوالة والقضاة، وقام بمراقبتهم، وتفقد أحوالهم
اء الراشدين ف    ) آرم اهللا وجهه(ستمر علي   او ة الخلف ده   ه، وي طوال خالف في عه

د           ي عه ة ف بة خاص اء الحس الم وقض اء المظ ارس قض ة، وم اء عام ارس القض يم
ه ر        . )697(خالفت ن غي ى م والة حت ى ال ار عل ن األمص كاوى م ه الش ع إلي ت ترف  وآان

هالمسلمين  ًا وفي ه آتاب ى أحد عمال اقين: (، وآتب إل أن ده د، ف ا بع دك )∗*(أم ، أهل بل
دنوا لشرآهم،          شكوا منك غلطة وقسوة واحتقارًا وجفوة، ونظ       ًال ألن ي رت فلم أرهم أه

ين تشو             ًا من الل ه بطرف من الشدة    بوال أن يقصوا ويجفوا لعهدهم، فالبس لهم جلباب
اد واإلقصاء    هم بين التقريب واإلدناء، واإل    لوداول لهم بين القسوة والرأفة، وأمزج        بع

 .)698()إن شاء اهللا
أما بعد،  : ( الوالة، وآتب له   وأرسل اإلمام علي آعب بن مالك، مفتشًا مراقبًا على        

ورة السواد،                 أرض آ فأستخلف على عملك، وأخرج في طائفة من أصحابك حتى تمر ب
 .)699 ()فتسأل عن عمالي، وتنظر في سيرتهم، فيما بين دجلة والعذيب

وق،    ة الحق دل، وحماي ة الع الم، وإقام ع المظ ه برف ن قيام ي يعل ام عل ان اإلم وآ
يس          من أبدى صفحته للحق ه    : (ويقول لك، إن اهللا أدب هذه األمة بالسوط والسيف، ول

 .)700 ()ألحد عند اإلمام هوادة
زل           ين والع ى التعي إن تخلي الخلفاء والوالة عن ممارسة القضاء، واالقتصار عل
امهم،              والقيام بقضاء المظالم، لم يمنع الخلفاء من مراقبة أعمال القضاة ومراجعة أحك

ة هو المسؤول األول عن      ومتابعة الدعاوى واالقضية التي تص  در عنهم، وألن الخليف

                                                 
الت، القضاء في صدر    فضيجبر محمود ال  . وينظر، د . 105عطية مشرفة، مصدر سابق، ص      . د. ينظر) 1(

 .257، ص 1987زائر، اإلسالم، شرآة الشهاب، الج
اريخ اإلسالمي، السلطة القضائية، ط               )2( م في الشريعة والت ، 3 ينظر المحامي ظافر القاسمي، نظام الحك

 .559، ص 1987دار النفائس، بيروت، 
روت،       2 ينظر، وآيع، محمد بن خلف بن حيان، أخبار القضاة، ج          )3( ، ص  )ب ت (، تصوير عالم الكتب، بي
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  و و و و و و و و و و 

دنيا، وتفويض القضاء                 دين وال القضاء، وجميع ما يخص األمة واألفراد في سياسة ال
 .)701(للقضاة ال ينجي الخليفة من المسؤولية في الدنيا واآلخرة

لذلك آان الخلفاء يراقبون أعمال القضاة، ويتابعون ما يصدر عنهم، فأن وجدوا             
 .  أو انحرافًا، أو تقصيرًا، تصدوا للتقويم والتصحيحفيه خلًال،

ادة         والة وق اة وال ال القض ى أعم اء عل ة الخلف ى مراقب رة عل ة آثي اك أمثل وهن
 :الجيوش اإلسالمية نذآر منها

ولى القضاء بمصر في رمضان              ذي ت ن ميمون ال ذآر الكندي في أخبار يحيى ب
م ينصف           هـ، أن هشام بن عبد الملك بلغه أن يحي         105سنة   ى بن ميمون الحضرمي ل

د بلوغه من العري ه بع ًا احتكم إلي ة ) الوصي (فيتيم ى هشام مع البين ره إل ع أم فرف
ى عام      ه، وآتب إل ك علي ه فعظم ذل ن رفاعة     ل د ب ى مصر ولي ا    : ( عل ى عم اصرف يحي

ًا، و                ًال عفيف دك رج ر القضاء جن دحوراًَ، وتخب ًا،   ريتواله من القضاء مذمومًا م ًا، تقي ع
 .)702 ()ة الئمم من العيوب، ال تأخذه في اهللا لوسليمًا

ة يقضي بشهادة النساء في الطالق، والحسن البصري  ن معاوي اس ب ان إي وآ
ك فأجاب                ز في ذل د العزي ن عب ر ب ة عم ى الخليف : يفتي بمنعها، وآتب والي البصرة إل

ر         فعةأصاب الحسن، وأخطأ إياس وآان إياس يقضي بش        اب عم  الجوار حتى جاءه آت
 .)703(عهبمن

ة            وادهم في الحروب، ومن هؤالء قتيب ال ق ومثال آخر على مراقبة الخلفاء أعم
بن مسلم الباهلي الذي فتح ما وراء النهر، وأنساب في األرض حتى أوشك أن يصل                     
ا من                       ا أن دخل صفد من أعماله ل أهله إلى الصين، وحدث وهو يغزو سمرقند، ويقات

الوا          غير هذا التخيير بين األمور الثالثة، ف       ز، وق د العزي : شكوا إلى الخليفة عمر بن عب
ؤذن                      وا أن ي دل واألنصاف، وطلب د أظهر اهللا الع ا، وق ظلمنا قتيبة وغدر بنا فأخذ بالدن

ز         (لهم ليقدموا على أمير المؤمنين       د العزي ن عب ر ب ة عم  قضيتهم    ويبسطوا  τ) الخليف
 :هم آتب إلى واليه ذلك الكتابفأذن لهم، ولما علم شكوا

ن         ن أهإ( رجهم م ى أخ يهم، حت ة عل ن قتيب امًال م ًا وتح كوا ظلم مرقند ش ل س
م،      أن قضى له يهم القاضي فلينظر في أمرهم، ف أجلس إل ابي ف اك آت إذا أت أرضهم، ف

 . )704()فأخرج العرب إلى معسكرهم قبل أن يظهر عليهم قتيبة

                                                 
اري للطبا      ) 2( ب التج دلس، المكت اة األن اريخ قض اهي، ت ن النب و الحس ر، أب ع،   ينظ ر والتوزي ة والنش ع

روت،  ي السمناني،  . 24، ص )ب ت(بي د الرحب ن أحم د ب ن محم ي ب م عل و القاس ر، أب روضة وينظ
اة  ق النج اة وطري داد،  4ج ,القض ة بغ ر جامع داد، نش اد، بغ ة اإلرش ـ1392، مطبع م، ص 1973/ ه

1487. 
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  ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي 

اجي       (فأجلس الوالي لهم القاضي      ن حاضر الب ع ب فقضى أن يخرج العرب       ) جمي
ال              إلى مع  وة، فق رًا عن عن سكرهم، وينابذوهم على سواء، فيكون صلحًا جديدًا، أو ظف

 .)705(أهل الصفد من سمرقند، بل نرضى بما آان وال نحدث
ا، وأي محارب  ل وغيره ذا المث ة أروع من ه ل للعدال ة وأي مث ل للرقاب أي مث ف

ى عن                   اريخ اإلنساني أن منتصرًا يتخل ة؟ أرأى الت ة هذه المعامل  األرض  يعامل محارب
ى      . من غير قوة تخرجه    ا قاضيه، فيتخل م به بل يخرج استجابة لداعي العدالة التي حك

د،           يهم من جدي ا الصلح،   إعن األرض التي فتحها، وقتل فيها من قتل، ثم يعرض عل م
ما الحرب، ولقد اختار أهل سمرقند ألنفسهم، فأثروا العافية، بل آثروا           إوإما اإلسالم، و  

 . في اإلسالم أفواجًا أفواجًاالحق والعدل، ودخلوا
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 ةــــالخاتم
 

ة في                ـزاعات المسلحة الدولي من خالل دراستنا لموضوع حماية المدنيين في الن
رزت مجموعة من االستنتاجات             يالقانون الدول  ذات  اإلنساني والشريعة اإلسالمية، ب

ة، والتوصيات التي            الصلة بين الشريعة اإلسالمية  والقانون الدولي اإلنساني من جه
أتي إشارة                    ا ي دولي اإلنساني من جهة أخرى، وفيم انون ال تعد ضرورية بالنسبة للق

 .إليها
 

 :اجـاتـتنتـاالس
اء     -1 ان أثن وق اإلنس ي حق ي تحم ام الت دولي الع انون ال د الق ى قواع ق عل  أطل

ابع اإلنساني            النزاعات ا  لمسلحة اصطالح القانون الدولي اإلنساني، وذلك إلضفاء الط
ة         ى اللجن على قواعد النزاعات المسلحة، والفضل في استخدام هذا االصطالح يرجع إل
ا                      ذا االصطالح من االصطالحات المتفق عليه د أصبح ه ر، وق الدولية للصليب األحم

 .ثناء النـزاعات المسلحةاآلن، دون خالف، للداللة على حقوق اإلنسان أ

ذا                    دولي اإلنساني الوضعي في ه انون ال وال خالف بين الشريعة اإلسالمية والق
ى أن        الوة عل ام، ع د واألحك ا القواع تمد منه ي تس ادر الت ث المص ن حي أن إال م الش
ريعة اإلسالمية    ي الش ا ف ين أنه ي ح ط ف ة فق انون الوضعي دنيوي ي الق المسؤولية ف

 .دنيوية وأخروية معًا

رن التاسع       ( ُيعد القانون الدولي اإلنساني مصطلحًا حديث النشأة         -2 ظهر في الق
رن السابع الميالدي     ( في    في وقت ان الشريعة االسالمية ظهرت            ،)عشر ، ومع   )الق
ك ف د اآلن     إذل دو لح اني ال يب دولي اإلنس انون ال ه الق تمل علي ذي يش ام ال ن النظ

 .الشرع اإلسالمي وقت ظهورهبالضرورة المتكاملة التي بدأ بها نظام 

ا في            في  أما من حيث المخاطب بالحكم فهو        ام وشامل، بينم الشرع اإلسالمي ع
اد أن يتسم بالخصوصية، ألن              ى أساس الرضا ويك وم عل القانون الدولي اإلنساني يق

 .قواعده قواعد اتفاقية يخلقها اتفاق المخاطبين بمضمونها

وم     الشريعة اإلسالمية تشمل القانون ا -3 ًا، فتق ام مع لداخلي والقانون الدولي الع
انون،                     ة الق ى قاعدة ثنائي ة عل ات التقليدي ع النظري ا تق على قاعدة وحدة القانون، بينم
ولوحدة قواعد القانون في الشرع اإلسالمي يجعل قوة قواعد القانون الدولي اإلنساني          

ذا ف   ى ه داخلي، وعل انون ال د الق وة قواع ة اإتكتسب نفس ق ي ن مخالف ل ف ألول يماث
الجزاء مخالفة الثاني، مما يقوي الشرط الجزائي ويلزم المسلمين على عدم المخالفة،      
يم                 ا يق ويعزز ذلك أيضًا االعتقاد الجازم بحياة اآلخرة وما تنطوي عليه من حساب، مم
ا                 ى تصرفات أفراده ة عل ة الدول ى رقاب رقابة الضمير على تصرفات األفراد، إضافة إل



  ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت 

رره الشرع اإلسالمي في أحكامه                 وتوقيعها ال  ا يق نهم حسب م ى المخالف م اب عل عق
 .التي تقوم على العدل والمساواة

انون-4 ام ق ه، ي الشرع اإلسالمي نظ ده ونظريات امل وأصيل ومستقل بقواع  ش
نظم                       ه ال ذي أخذت ب ام ال دولي الع انون ال ادئ الق وهو في الواقع المصدر األساس لمب

 .القانونية للدول المتحضرة

ات               لومما يدل على فضل ا     ة في تنظيم العالق ادرة بالعناي شرع اإلسالمي في المب
ذا النطاق ظهرت أوًال                      ة في ه ة الفقهي اإلنسانية بين مختلف الجماعات هو أن الحرآ

ه              ر   (لدى علماء المسلمين آاإلمام محمد بن حسن الشيباني في مؤلف في  ) السير الكبي
ام السلطانية  (في مؤلفه دي  وروالما. القرن التاسع الميالدي   رن العاشر    ) األحك في الق

 .الميالدي لدراسة ما يسمى اآلن بالقانون الدولي

د   ك عن رن السادس عشر وذل ي الق ه ف دولي ظهرت حرآت ه ال ين أن الفق ي ح ف
ام الشيباني                       د ظهور مؤلف األم رن السابع عشر، أي بع فتوريا وجروسيوس في الق

ذه الحضارة             بثمانية قرون مما يدل على تأثير ا       ى به ه األول دولي، في مراحل لقانون ال
رون في                  ك بق د ذل اإلسالمية الرفيعة وخاصة في قوانين الحرب التي تمت صياغتها بع
ى الحروب،                  ن قتل ة األسرى والجرحى وفي قواعد دف نطاق مبادئ الفروسية ومعامل
ض            تعمال بع ر اس ي حظ روب وف ي الح دنيين ف ة الم ة بمعامل د الخاص ي القواع وف

 .ألسلحةا

ريم                 -5 ة إنسانية يتفق مع تك املتهم معامل  احترام اإلسالم لضحايا الحروب ومع
ا أن اإلسالم في جوهره               اهللا سبحانه وتعالى لإلنسان باعتباره خليفته في األرض، آم

 . إلى الرحمة والعدل والرفق بالضعيف واإلحسان إليهةدعو

ذا الشأن، أن اال           -6 ا يرتب جزاًء      تتميز الشريعة اإلسالمية في ه خالل بأحكامه
اء الحروب                  ة حقوق اإلنسان أثن أخرويًا فضًال عن الجزاء الدنيوي، وهذا أدعى لحماي
المية         ريعة اإلس د الش ى أن قواع الوة عل اتلين، ع ر مق اتلين أو غي انوا مق واء أآ س
انية، واألخالق   يم اإلنس ى األخالق والق ز عل ة ضحايا الحروب ترتك المتضمنة لحماي

وخي                  سياج الس  زم اإلسالمي أتباعه بت ة ضحايا الحروب، فيل لوك اإلنساني في معامل
وا في األسر، أو أصبحوا عاجزين عن               ا وقع ة أعدائهم إذا م ريم في معامل الخلق الك
ا نهى                 ه، آم ى الجريح وتعذيب از عل القتال بسبب المرض أو الجرح، حيث يحرم االجه

ا            رهم ممن ال يشترك          اإلسالم عن قتل من ال يقاتل من النساء واألطف ل والشيوخ وغي
 .في األعمال العدائية ضد المسلمين

 الشريعة اإلسالمية تكفل لضحايا الحروب الحماية والمعاملة اإلنسانية سواء           -7
ول      نة الرس ريم وس رآن الك ة، ونصوص الق ة أو داخلي روب دولي ت الح  تضع ρأآان

ى    الكثير من الحقوق والضمانات لضحايا النـزاعات المسلحة         من أسرى وجرحى وقتل
ان       الف األعي ن إت الم ع ى اإلس دنيين نه ى الم ه عل ي حرص دنيين، وف ودين وم ومفق
اء     ق آالكهرب اه، والمراف ار، والمي الزروع والثم ان آ اة اإلنس ة الضرورية لحي المدني

 .الخ، ألن ذلك فساد في األرض واهللا ال يحب الفساد.. والسدود



  ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث 

ة    اإلسالم ال يقر قاعدة المعاملة   -8 بالمثل، ألن قواعده إنسانية وال تسمح بمقابل
ول     ك الرس ى ذل د عل ا أآ رر، آم رر بالض هρالض ي قول ي  : ( ف رار ف رر وال ض ال ض

 .)706()َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى(: ، تفسيرًا ألمر اهللا سبحانه وتعالى)اإلسالم

نذ فجر اإلسالم،     زاعات المسلحة الحماية والرعاية م    ـ ضحايا الن  ي هذا وقد لق   -9
ى الرسول  د أول ة لضحايا الحروب بغض  ρفق ة والرعاي اؤه الراشدون الحماي  وخلف

نهم أو جنسهم أو عرقهم ر عن دي خ... النظ د  . ال ك القواع إذا حدث انحراف عن تل ف
لكه   ذي س ك السلوك ال أن، أو عن ذل ذا الش ي ه ريم والسنة ف رآن الك ي الق واردة ف ال

ى اإلسالم،     إزاء ضحايا ρصحابة الرسول   ذا االنحراف ال يؤخذ عل أن ه  الحروب، ف
وإنما يؤخذ على من ينتهكون حقوق وحريات ضحايا النـزاعات المسلحة التي يقررها            

 .اإلسالم لهم بشكل يفوق ما يقرره القانون الدولي اإلنساني الوضعي في هذا الشأن

دولي اإلن -10 انون ال نص الق دولي، ي لح ال ـزاع المس ات الن ي أوق ى  ف اني عل س
رتبط       ا ت ع منه ة، أرب تحقون الحماي ذين يس خاص ال ن األش ة م رة فئ س عش خم

 .بالمقاتلين، وأحدى عشرة منها تخص المدنيين

ر   إ -11 ة أآث ود الجريم ى وج ود عل ابقة الوج ة س ام محكم رم أم ة مج ن محاآم
ة          ام المحكم ة، ألن قي بب الجريم أت بس ة نش ام محكم ة أم ن محاآم ل م دًال وأفض ع

و، ومن المسبق ع ورمبرغ وطوآي ي ن ي محكمت ان ف ا آ ام، آم أر واالنتق ة الث ن عقلي
ام جرائم أو                  ناحية أخرى إن وجود المحكمة المسبق يعتبر عامل ردع للحؤول دون قي

 .التفكير في ارتكابها

ة       -12 ريعات الجنائي ى التش لطة عل ا س يس له ة ل ة الدولي ة الجنائي  إن المحكم
داوالتها فقط     . وطنيةالوطنية ولكنها تكمل األنظمة ال  ة م ة الدولي وتبدأ المحكمة الجنائي

إذا آانت الدولة المعنية غير راغبة في االضطالع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة              
داوالت،      ). 17م) (على ذلك  وهذا يعني أنه إذا آان جهاز قانون وطني ينفذ مثل هذه الم

ة، أن تتصرف م  ة الدولي ة الجنائي ذ ال تستطيع المحكم داوالت ال تنف ت أن الم م تثب ا ل
 .بحسن نية، ويهدف هذا المنهج إلى تشجيع الدول على تنفيذ محاآمتها آلما أمكن

م      -13 دة رق م المتح ة لألم ة العام رار الجمعي ي ق دوان ف ة الع ف جريم م تعري  ت
رغم من ذ  9 الدورة 1974ديسمبر /  آانون األول 14 في   3314 دخل   ، وعلى ال ك ال ت ل

من اختصاص ا  ة اض ة     لمحكم من اختصاص المحكم دخل ض وف ت ن س ة، ولك لدولي
د تعر ة بع ة الدولي ع الجنائي ل جمي ن قب ا م ة عليه ا الموافق د يفه راف، وبع دول األط  ال

دوان، ف ة الع ف جريم ى تعري ة عل دول إالموافق ى ال ق عل ابًال للتطبي بح ق ه سيص ن
داع مستند                  ام من إي د ع ى التفريق بع ات التصديق،   األطراف التي قامت بالتصديق عل

دول األطراف                 ولم تصبح جريمة العدوان قابلة للتطبيق على الرغم من ذلك بالنسبة لل
التي لم توافق على التعديل، وعلى أية حال فأن جريمة العدوان سوف تسري بصورة                

 .مستقبلية
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ل         -14 ة، مث ة الدائم ة الدولي ة الجنائي ة للمحكم ب اإليجابي ن الجوان الرغم م  ب
 عام مستقل، ووضع صيغ رسمية لبعض االبتكارات المثيرة في          تأسيس منصب مدعي  

ات، ف ي التعويض حايا ف ق الض راف بح رائم، واالعت ف الج ل إتعري ة تعم ن المحكم
ى    ن أعل ون لمجلس األم ث يك ية، حي ة السياس ي ظل الرعاي ة قضائية ف بصفتها هيئ

ة               ة  مستوى من التفويض، وهو الجهاز الوحيد الذي يستطيع تجاوز شرط موافق الدول
ة     ة الجنائي ع المحكم ي من لطة ف ة، وللمجلس الس ى المحكم ا إل ل قضية م دما يحي عن
م                     اق األم رار بموجب الفصل السابع من ميث الدولية من التصرف، ومن خالل تبني ق
نة   دة س ق أو مقاضاة لم ي تحقي دء أو المضي ف ر الب دة، يستطيع المجلس حظ المتح

 ).16م . (ةواحدة، قابلة للتجديد لفترة غير محدود
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 :اتـالتـوصـي
زات اإلسالمية      وا ينبغي لفقهاء القانون الدولي اإلنساني أن يستفيد       -1  من الممي

ة للقواعد           في المعامالت والحقوق اإلنسانية التي أقرها اإلسالم، ومن الصفة اإللزامي
 .التي تحكم سلوآه في جميع المجاالت آما سبق ذآرها

ارات    -2 ين الحض وار ب جيع الح المية      تش ارة اإلس ين الحض ا ب ة م وخاص
 .والحضارة الغربية سعيًا إلى تحقيق التفاهم والتعاون على أسس متكافئة

دولي اإلنساني                  -3 انون ال ادئ الق يم مب ى   ضرورة تجاوز نشر وتثقيف وتعم عل
ة ثقاف   ق حال دف خل لحة به وات المس اق الق ذه   ينط ؤمن به واطنين ت ين الم ة ب ة عام

ى مستوى         المبادئ وصوًال إلى مؤ    ه عل رار، إذ أن سسات السلطة السياسية صاحبة الق
روب،    عال الح رارات اش ًا ق ذ غالب ات تتخ ذه المؤسس لحة، وه وير األس تخدام وتط اس

 .أسلحة الدمار الشامل وصوًال إلى ارتكاب الجرائم ضد اإلنسانية

ة إ                  -4 دولي اإلنساني ال يمكن أن تكون واقعي ال  التأآيد على أن فعالية القانون ال
 .على أن ال يعمل بسياسة الكيل بمكاييل مختلفةومن حال وجود جزاء، 

ة              -5  ضرورة إيجاد اتفاقية دولية تنص على تحديد العقوبات المناسبة لكل جريم
دولي اإلنساني             انون ال ام الق من جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، وانتهاآات أحك

يمة، وأن تل  ات الجس ن المخالف ا م ذه   زم آاتوغيره ي ه ليم مرتكب ى تس دول عل ة ال ف
ريعات        ي التش ا ف النص عليه ذا ب تم ه ات، وي ي االتفاقي ا ف رائم المنصوص عليه الج

 .الداخلية للدول

ات         -6 اء النزاع ه أثن ان وحقوق ة اإلنس ام آرام ين أحك رابط ب ى الت د عل  التأآي
انون حقوق              اإلنسان  المسلحة وفقًا لمنظومة القانون الدولي اإلنساني، وبين احترام ق

 .في جميع األحوال

 ضرورة تسهيل عمل المنظمات الدولية المحايدة وعلى رأسها اللجنة الدولية           -7
م   اني ودع دولي اإلنس انون ال د الق ر قواع ال ونش ل إعم ن أج ر، م ليب األحم للص

 .مجهوداتها الميدانية

ليب      -8 ارات الص ة ش ة لحماي ريعات وطني دول لتش ن ال ة س ى أهمي د عل  التأآي
ل درء حاالت سوء استخدامها        األحمر ا يكف راء، بم  والهالل األحمر والكريستالة الحم

 .وتحديد العقوبات الرادعة لذلك

دولي     -9 انون ال ق الق ة لتطبي ل وطني اء هياآ ي إنش رعت ف ي ش دول الت  حث ال
ا                ل، وتكثيف دعمه ك الهياآ ى أنشاء تل ادرة إل د بالمب اإلنساني وتلك التي لم تشرع بع

ا بتحقيق            لتلك اللجان وت   وفير االمكانيات المادية والبشرية واللوجستية التي تسمح له
 .الغايات التي أنشأت من أجلها
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د       -10 دول لتأآي دوات فصلية أو سنوية في مختلف عواصم ال  ضرورة إقامة ن
ة       ة، حماي ه القوي ة، ذراع ة الجنائي اني والمحكم دولي اإلنس انون ال وعي بالق ر ال نش

 .لمسلحة بقصد أنسنة قواعد هذه النزاعاتللمدنيين زمن النزاعات ا

ك                    -11 دول، وذل ع ال ل جمي دوان من قب  ضرورة االتفاق على تعريف جريمة الع
 .إلدخالها ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

دًا عن                  -12 ة سلطة قضائية مستقلة بعي ة الدولي  ضرورة جعل المحكمة الجنائي
 .تأثيرات مجلس األمن

ى               ضرورة التفكير    -13 م تنضم إل ا، التي ل من جديد ومليًا للدول العربية وغيره
ائية      ة القض ذه المؤسس ين  ه ك لتمك ا وذل مام إليه ة، لالنض ة الدولي ة الجنائي المحكم

 .الدولية من أداء مهامها في تنفيذ القانون الدولي اإلنساني

ي   -14 تالل االمريك ا االح ارب اقررته دروس والتج ن ال تفادة م رورة االس ض
 . وماصاحب من انتهاآات الحقوق المدنيينللعراق

ا          ا م د به ة متواضعة ألمتي أرف ديم خدم وختامًا، أرجوا أن أآون قد وفقت في تق
قدمه األساتذة األفاضل الذين سبقوني في هذا المجال، وليست هذه األطروحة إال بداية             

 . مخلصًا ليطوره الباحثون من بعديهبحث في موضوع جدير باالحترام، أطرح

 .اهللا ولي التوفيقو
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  والمراجع العربيةادرـــــالمص
 

 :الكـتب السـماويـة
ورة،     ةالقرآن الكريم، مطبعة مجمع الملك فهد لطباع   ة المن  المصحف الشريف، المدين

 .م2006/ هـ1425المملكة العربية السعودية، عام 
ات     ـ، ألماني شتوتغارتدار نشر نداء الرجاء،     ) التوراة(لعهد القديم   ا ا، مترجمة من اللغ

 .1991األصلية، ترجمة فاندايك والبستاني، منقحة 
إنجيل متي، ترجم من اللغات األصلية، دار الكتاب المقدس في    ) اإلنجيل( العهد الجديد   

 .1991، األوسطالشرق 
 

 :المصـادر العربيــة
 :كتبال: أوًال

ام   -1 ن األثير،اإلم ريم الجزري  اب د الك ن عب د ب ن محم ي ب و الحسن عل دين أب  ,عز ال
 .هـ1322، )ب م(، المطبعة الخيرية، 4النهاية في غريب الحديث واألثر، ج

دا              اإلمام أبن الجوزي،   -2 أبو الفرج بن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عب
 .1982دار الرائد العربي، بيروت،  تاريخ عمر بن الخطاب، , بن حماديهللا

ن ماجه   ( عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني الشهير         وبأ  اإلمام -3 ن ماجه،    ا، سنن    )اب ب
 .هـ1417، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 1ط

د  -4 ة ال ن قتيب دينوري      وري،ين اب ه ال ن قتيب لم ب ن مس د اهللا ب د عب ون ,أبو محم  عي
 .1976القاهرة، صرية للطباعة، ، المؤسسة الم1األخبار، ج

ن قدامه      , ابن قدامه  -5 د ب ن محم ي، ج ,أبو محمد عبد اهللا بن احمد ب ة  1 المغن ، المطبع
 .1932السلفية، القاهرة، 

 أحكام أهل   ،ي أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشق          بن قيم الجوزية،  ا -6
ة، ج ق د1الذم ر    . ، تحقي ة للنش الح، دار طيب بحي الص اض،  ص ع، الري والتوزي

1983. 
د               -7  ابن قيم الجوزية، إعالم الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمد محي الدين عب

 .1995، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، 2الحميد، ج
ن منظور االنصاري                  ( ابن منظور    -8 دين ب ال ال ي جم ن عل رم ب ن مك ، لسان   )محمد ب

 .م 1989, هـ 1408 ، دار صادر، بيروت، 13ج، 9جالعرب، 
ام،-9 ن هش وي   اب ام النح ن هش ك ب د المل ة، ج, عب يرة النبوي ي، 2 الس ة الحلب ، طبع

 .1955القاهرة، 
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ر الطبري،      وبأ -10 اربين        جعفر محمد بن جري ام المح ة وإحك اد والجزي ، دار  3 ط ,الجه
 .1978ان، بنالمعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ل

ن   -11 د ب ر محم و جعف ر أب ري جري رياريخ ، تالطب تقامة،  3، جالطب ة االس ، مطبع
 .م1939/ هـ1357القاهرة، 

و الحسن الأ -12 دلس، نب اريخ قضاة األن اهي، ت اريب ب التج ر المكت ة والنش  للطباع
 ).ت. ب(والتوزيع، بيروت، 

ة، دا   .  د-13 ة الدائم ة الدولي ة الجنائي ة، المحكم د عطي ر أحم و الخي ة أب ر النهض
  .1999العربية، القاهرة، 

ان النزاعات    أبو الخير أحمد عطية،    . د -14 ة إب حماية السكان المدنين واألعيان المدني
 .1998,القاهرة ,دار النهضة العربية ,المسلحة

ارف     1 داود سليمان بن األشعث، السجستاني، سنن أبي داود، ط          و أب -15 ة المع ، مكتب
 .م1988/ هـ1408للنشر والتوزيع، الرياض، تحقيق االلباني، 

اني، ج     شرح ديوان المتنبي  ي،ب الطيب المتن   أبو -16 د الث ي،    4 المجل اب العرب ، دار الكت
 ).ت. ب(بيروت، لبنان، 

ن الرحبي السمناني،             -17 د ب ن محم ي ب اة        أبو القاسم عل  روضة القضاة وطريق النج
 .م1973هـ، 1392، مطبعة االرشاد، بغداد، نشر جامعة بغداد، 4ج

دي ال -18 ن يوسف الكن د ب ر محم و عم ى،   أب ة المثن اة، مكتب والة والقض مصري، ال
 .1980بغداد، 

د ا-19 ي زي ن أب د ب و محم ازي   أب ي السنن واآلداب والمغ امع ف اب الج ي، آت لقيروان
 .1983والتاريخ، مؤسسة الرسالة، بيروت، المكتبة العتيقة بتونس، 

ي    -20 ام ف د األحك لمي، قواع د السالم الس ن عب ز ب د العزي دين عب ز ال د ع و محم  أب
 .1982، المطبعة الحسينية، القاهرة، 1مصالح األنام، ج

د          ( القاضي أبو الوليد   -21 و الولي ن رشد القرطبي أب شرح  ,المنتقى  ,)محمد بن احمد ب
 .1999,القاهرة )ب د(,1ط,3ج,الموطأ لإلمام مالك 

أحمد أبو الوفا، أصول القانون الدولي والعالقات الدولية عند اإلمام الشيباني،            .  د -22
 .1988ر النهضة العربية، القاهرة، دا

انون          .  د -23 أحمد أبو الوفا، الفئات المشمولة لحماية القانون الدولي اإلنساني في الق
 .2003الدولي اإلنساني، اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاهرة، 

اهرة،       .  د-24 ة، الق ة العربي اني، دار النهض دولي اإلنس انون ال ا، الق و الوف د أب أحم
2002. 

ة في                    .  د -25 ات الدولي دولي والعالق انون ال اب اإلعالم بقواعد الق ا، آت و الوف أحمد أب
 .2001، دار النهضة العربية، القاهرة، 1، ط10، ج7، ج6ج اإلسالم، يعةشر
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دولي                  .  د -26 انون ال دولي اإلنساني في الق انون ال أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للق
 .2006 النهضة العربية، القاهرة، ، دار1والشريعة اإلسالمية، ط

ل        .  د-27 ث قب ف الثال ط األل ى أواس ور حت دم العص ن أق ران م ليم، إي ين س د أم أحم
 .1988الميالد، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 

 .1960القاهرة ) د. ب(أحمد سويلم العمري، العالقات السياسية الدولية، .  د-28
 .1968 القاموس السياسي، دار النهضة العربية، القاهرة، أحمد عطية اهللا،.  د-29
ف،             أحمد  .  د -30 ات جني ريم واتفاقي رآن الك عرقوسي، الكرامة اإلنسانية في ضوء الق

 .1973اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، 
ى الصعيد                 فتحي أحمد  . د.  أ -31 ل للتطبيق عل دولي اإلنساني، دلي انون ال  سرور، الق

وطني، ط  اهرة،     ،1ال ي، الق ر، دار المستقبل العرب ة للصليب األحم ة الدولي  اللجن
2003. 

المي، ط .  د-32 ائي اإلس ام القض ي، النظ د مليج ة 1أحم ق النموذجي ، دار التوفي
 .1984للطباعة، األزهر، 

 .1937، مصر، د، مطبعة الوف1أحمد وفيق، عصبة األمم، ط.  د-33
ا   .   د-34 انون الع ادئ الق دي، مب ان هن رب، ط  أحس لم والح ي الس ي 1م ف ، دار الحلب

 .1984للطباعة والنشر، دمشق، 
ة           ر آ -35 ثر نوسيوم، القانون الدولي اإلنساني، إجابات على اسئلتكم، مطبوعات اللجن

 .2001الدولية للصليب األحمر، ترجمة أحمد عبد العليم، جنيف، 
دولي، ط       ر آ -36 ة د   1ثر نوسيوم، الوجيز في القانون ال ا . ، ترجم ض القيسي، بيت     ري

 .2002الحكمة، بغداد، 
ر،   -37 ن آثي ير أب قي، تفس ر القرشي الدمش ن آثي ماعيل ب ام إس ران ( اإلم ير الق تفس

 )العظيم
 .م1937/ هـ1356، مطبعة مصطفى محمد، القاهرة، سنة 1 ج       

دولي       .  د-38 انون ال اق الق يع نط ة وتوس ة الدولي ة الجنائي ازجي، المحكم ل ي أم
 .2004ي، دمشق، ودجنة الدولية للصليب األحمر، مطبعة الداواإلنساني، الل

روت،      -39 ة، بي ي األرض المحتل ة ف ة العربي انوني للمقاوم ع الق ا، الوض اس حن  إلي
 ).ت.ب(

كري، ط  -40 اريخ العس ى الت دخل إل وريز، م ك م ثم  2 أيري ري، وهي رم دي ة أآ ، ترجم
 .1979األيوبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

ة د . أ -41 ارهم، ترجم م وآث ق وأدبه اريخ اإلغري ى ت دخل إل رى، م ل يوسف . بت يوني
 .1977عزيز، مطابع مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 
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اجي         اإلمام الباجي،  -42 ن سليمان الب أ     ,أبي الوليد  خلف ب ى، شرح موط اب المنتق  آت
 .1912، ، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة2، ط3مالك بن أنس، ج

اقالني،-43 ام الب أبن   اإلم روف ب ي المع د القاض ن محم ب ب د الطي ر محم و بك   أب
 ).ت. ب(، دار المعارف، القاهرة، 5 إعجاز القرآن الكريم، ط,الباقالني

دين -44 در ال د، شرح العينم الشيخ ب ن أحم د ب ارئ، شرح صحيح يحم دة الق ، عم
 .1929، المطبعة المنيرية، القاهرة، 13البخاري، ج

 السنن ,أبو بكر البيهقي, بن موسى احمد بن الحسن بن علي بن عبدا هللا   البيهقي، -45
 .1934، مطبعة دار المعارف العثمانية، 1الكبرى، ط

لوفون فلو، نشر القانون الدولي اإلنساني من خالل        رو وآا ت تشرشل أومبو، مونو   -46
ي، حوارات إنسانية     التعاون بين اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد األف        ريق

ة، أ            انون والسياسات والعمل اإلنساني، ترجم  وآخرون،   ي صبر  رسهي . في الق
، المكتب  2003إصدار اللجنة الدولية للصليب األحمر، مختارات من إعداد عام     
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 .1995في آييف، 
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دائن دي  عز الدين عبد الحميد بن أبي الح     -90 ، 3، ط17ي، شرح نهج البالغة، ج    د الم
 .م1965/ هـ1385دار أحياء الكتب العربية، عيسى الباب الحلبي، القاهرة، 

الم، ط   .   د-91 ي اإلس اء ف رفة، القض ة مش ر،   2عطي ط، مص رق األوس رآة الش ، ش
 .1996القاهرة، 

 ،7 ج ,في ترتيب الشرائع    عالء الدين بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع،      اإلمام   -92
 .1908المطبعة الجمالية، القاهرة، 

اريخ، ج -93 ي الت ل ف زري، الكام ر الج ن األثي ي ب ام عل ي 5 اإلم د الحلب ة أحم ، مطبع
 .م1984/ هـ1403 ,بيروت,دار الفكر ومحمد مصطفى، 

ع أو فاتح أفريقية، نهضة مصر     ف علي الجنبالطي وعبد المنعم قنديل، عقبة بن نا        -94
 .1996للطباعة والنشر والتوزيع، 

اوي، أ  -95 اجي الطنط اوي ون ي الطنط اب، ط  خ عل ن الخط ر ب ار عم ر، 3ب ، دار الفك
 .م1973/ هـ1392دمشق، 

ادق أ.  د-96 ي ص وعل ام، طب دولي الع انون ال ف، الق ارف، 1 هي أة المع ، منش
 .1975اإلسكندرية، 

س          .  د-97 ام، المجل دولي الع انون ال المية والق ريعة اإلس ور، الش ي منص ي عل عل
 .1971للشؤون اإلسالمية، القاهرة، األعلى 

ة    -98 ي الدول انية ف اني اإلنس يم والمع الم للق ة اإلس واص، رعاي د الخ ر أحم  عم
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