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 مقدمة:
كتكاد تككف -شيدت البشرية منذ القدـ العديد مف النزاعات المسمحة المختمفة، باعتبارىا الكسيمة المفضمة 

ليفرض شركطو  لحؿ الخبلفات بيف الدكؿ، حيث استخدـ كؿ طرؼ جميع الكسائؿ الممكنة كالمتاحة -الكحيدة
عمى الطرؼ اآلخر، فازدادت بذلؾ الخسائر المادية كالبشرية، كالتي لـ تقتصر أضرارىا عمى المقاتميف في 
ساحات الحركب بؿ امتدت أيضان لتشمؿ أكلئؾ المدنييف الذيف لـ يشارككا في النزاعات المسمحة كليسكا طرفان 

ي الحرب كظيكر أسمحة جديدة، كاستخداـ الطيراف، فييا، خاصةن مع تطكر األسمحة كاألدكات المستخدمة ف
في الحرب العالمية الثانية، حيث فاؽ عدد الضحايا مف المدنييف عدد  كالصكاريخ العابرة لمقارات، كالقنابؿ الذرية

نظرائيـ مف المقاتميف، فأصبحكا الضحية األكلى ليذه النزاعات، في ظؿ عدـ عقبلنية متخذم قرار الحرب 
كركا في حجـ الضحايا الذم سيسببكنو بنزاعاتيـ المسمحة، عمى الرغـ مف كجكد كسائؿ أقؿ كمفة الذيف لـ يف

 كربما أكثر فاعمية رغـ طكؿ مدتيا، كالدبمكماسية، لحؿ خبلفاتيـ.

العبلقات الدكلية سكاءن كانت شائعة مف كجيًة نظرو كاقعية، نزاعات المسمحة ىي ظاىرة في كبما أف الحركب كال
اءن مف كجيًة نظرو ليبرالية، كيصعب تجنبيا في أحيافو كثيرة، كنظران لما تسببو مف خسائر ككيبلت كآالـ أك استثن

قكانيف تحد مف خسائرىا كتخفؼ مف قسكتيا كآثارىا كخصكصان فيما يتعمؽ ر، لذلؾ كاف ال بد مف كضع لمبش
ساني، إضافةن لمتشريعات الكطنية لدل عددو بحماية المدنييف، كقد كاف أبرزىا قكانيف الحرب كالقانكف الدكلي اإلن

مف الدكؿ مع كضع آليات تبدك مبلئمة لكضع قكاعد ىذه القكانيف كالتشريعات مكضع التنفيذ ال أف تبقى مجرد 
 قكاعد نظرية ال قيمة تطبيقية ليا.

النزاعات المسمحة  كسيتـ التركيز في ىذا البحث عمى أكضاع المدنييف تحديدان كالقكاعد الكفيمة بحمايتيـ أثناء
كمدل تطبيقيا عمى أرض الكاقع كمدل نجاحيا أك فشميا في تحقيؽ أىدافيا، أال كىي حماية المدنييف، مف 
خبلؿ مقاربة عدة نماذج حديثة كمعاصرة تبرز مف خبلليا فعالية القكانيف كآليات تطبيقيا أك عدـ فعاليتيا، 

كنمكذج متكامؿ كبشكؿ مكسع نظران لمتعقيدات التي يتضمنيا "اإلسرائيمي"  -كسيتـ دراسة حالة الصراع العربي
 كالفشؿ في إيجاد حمكؿو ناجعة لو. ـ2014كبيرة، إضافةن الستمراره حتى ىذا الصراع، كما سببو مف خسائر 

 أىمية البحث:

دنييف أىمية البحث تنبع مف نكاحو عدة، فمف الناحية العممية تكمف أىميتو في أنو يدرس مكضكعان يتعمؽ بالم
مع ازدياد معاناتيـ في السنكات األخيرة  كحمايتيـ كمدل نجاعة آلية الحماية في النزاعات المسمحة، خاصةن 
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يدرس حالة شائكة ىي الصراع بسبب كثرة النزاعات مف جية، كتطكر األسمحة مف جية أخرل، كىك أيضان 
، كمف يكمان بعد يكـ، كدكف محاسبة الذم يستمر ضحاياه مف المدنييف األبرياء باالزدياد "اإلسرائيمي" -العربي

الناحية العممية يحظى ىذا المكضكع باألىمية الرتباطو بالكاقع المعاصر مع كثرة النزاعات المسمحة التي يشكؿ 
الحالة التي ستتـ دراستيا  إف، سكاء الدكلية منيا أك المحمية، إضافةن لذلؾ فالمدنيكف أبرز كأغمب ضحاياىا

"اإلسرائيمي" كالذم يمثؿ نمكذجان بالغ الكضكح عما يتعرض لو  -مكجكدة كمستمرة أال كىي الصراع العربي
 المدنيكف العرب كنتيجة الستمراره عقكدان عديدة دكف حؿ. 

 أىداف البحث: 

زاعات المسمحة، مف خبلؿ تعريؼ ييدؼ البحث بشكؿ أساسي إلى محاكلة كضع حدٍّ لمعاناة المدنييف في الن
المدنييف عمى حقكقيـ بمكجب القانكف الدكلي اإلنساني، كما العقكبات التي يفرضيا ىذا القانكف عمى المخالفيف 

أثناء المنازعات المسمحة كفي ظؿ االحتبلؿ،  دراسة أحكاؿ المدنييف كمعاناتيـلو، كما ييدؼ البحث أيضان إلى 
ة مع ما يعانكف، مف خبلؿ تكفير سبؿ حمايتيـ، عمميمف ناحية كالدكؿ  يةنظر ناحية تعامؿ القكانيف مف ككيؼ ت

أك السعي الستمرار معاناتيـ ككسيمة ضغط عمى األطراؼ  لتحقيؽ مكاسب في النزاعات المسمحة، كما ييدؼ 
عمؽ بحماية البحث إلى معرفة الدكر الذم قامت بو المنظمات الدكلية لتطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني المت

 "اإلسرائيمي".-المدنييف العرب في الصراع العربي

 إشكالية البحث:

لتحقيؽ النصر عمى الطرؼ طرؼ سعي كؿ  في التناقض بيف أمريف، األكؿ: تكمف اإلشكالية في ىذا البحث 
ينتصر اآلخر بأم كسيمةو كانت ليفرض شركطو في حؿ المشاكؿ القائمة بيف األطراؼ المتنازعة، كألنو إف لـ 

سيككف مجبران عمى قبكؿ حمكؿ ال تتناسب مع قناعاتو ككجيات نظره، كاألمر الثاني، ىك كجكد قكانيف دكلية 
ال فإف الطرؼ المعتدل عميو سيكك  ضحية الختراؽ ىذه القكانيف  تتعمؽ بالحرب مف المفترض االلتزاـ بيا، كا 

اإلسرائيمي نمكذج  -كفي الصراع العربيمف الطرؼ المعتدم الغاصب، كخصكصان فيما يتعمؽ بالمدنييف، 
الدراسة، إسرائيؿ ىي الطرؼ المعتدم كالغاصب لؤلراضي العربية كىي فقط التي ال تقبؿ إال بالحمكؿ العسكرية، 
بينما قبؿ بعض العرب )مصر، كاألردف( بالحمكؿ السياسية ككذلؾ الفمسطينيكف ىـ في مباحثات سبلـ منذ 

ـ، ككذلؾ المباحثات 1991قبمت بالمفاكضات السممية منذ مؤتمر مدريد عاـ  ـ، أما سكرية فقد1993أكسمك 
 ـ.2009ـ كبداية  2008غير المباشرة بكساطة تركية كالتي تكقفت مع العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة نياية عاـ 
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 تساؤالت البحث:

 ستحاكؿ الباحثة مف خبلؿ البحث اإلجابة عمى التساؤالت التالية:

طمح السكاف المدنييف؟، كيؼ يتعامؿ معيـ القانكف الدكلي اإلنساني في النزاعات المسمحة؟ ما المقصكد بمص
كمف ىي الجيات المعنية بتنفيذ قكاعد ىذا القانكف؟ كىؿ كانت ىذه الجيات محايدة أـ متحيزة أثناء تنفيذ قكاعد 

 ىذا القانكف؟ كىؿ نجحت ىذه الجيات في حماية المدنييف أـ فشمت في ذلؾ؟.

ؼ تتعامؿ "إسرائيؿ" مع العرب المدنييف في النزاعات المسمحة كفي األراضي العربية التي تحتميا؟، كما ىي كي
كجية نظر القانكف الدكلي اإلنساني في ىذا التعامؿ؟، كما ىي اإلجراءات التي اتخذتيا المنظمات الدكلية 

 المعنية إزاء تمؾ التصرفات؟ 

 فرضيات البحث:

 الفرضيات التالية كمعرفة مدل صحتيا أك عدـ صحتيا: تحاكؿ الباحثة دراسة

لـ يطبؽ القانكف الدكلي اإلنساني في الحركب كالنزاعات المسمحة، كبقيت األفضمية الستثمار كؿ الكسائؿ _ 
المشركعة كغير المشركعة لتحقيؽ النصر، كفشؿ القانكف الدكلي بنصكصو كتطبيقو في الكصكؿ إلى حركب 

 مييـ.تراعي المدنييف كتح

زادت قدرة الجيات المعنية  مف قبؿ الدكؿ كاألطراؼ المتنازعة كمما تـ االلتزاـ بتطبيؽ القكانيف الدكلية_ 
 كافة األطراؼ المتحاربةفرض احتراـ ىذه القكانيف عمى بالتطبيؽ مف 

 منيجية البحث:

سيخصص لنمكذج الصراع باعتباره منيجان رئيسان  دراسة الحالة:منيج سيتـ االعتماد في ىذا البحث عمى 
، كتطبيؽ الجانب النظرم عمييا لمعرفة نقاط حيث سيتـ دراسة ىذه الحالة بالتفصيؿ، "اإلسرائيمي" -العربي

القصكر كنقاط النجاح كأسباب كؿٍّ منيما، كتأثيره عمى حالة المدنييف في ىذا الصراع، كما سيتـ االستعانة 

تبع المراحؿ التي مر بيا القانكف الدكلي اإلنساني حتى كصؿ : الذم سيستخدـ لتكثيؽ كتالمنيج التاريخيب
 ـ كقت مناقشة ىذه الرسالة.2014إلى ما ىك عميو عاـ 
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 الجانب النظرم كمف أبرز ىذه الدراسات:أف تمؾ الدراسات كاف يغمب عمييا 

القانون الدولي اإلنساني ودوره في حماية ضحايا النزاعات المسمحة، لمباحثة رنا حجازي، من منشورات _ 1
صفحة، كأىـ ما تناكلو ىذا الكتاب القانكف  256، كالتي تقع في م2009دار المنيل المبناني، بيروت، عام 

اعده المتعمقة بحماية ضحايا الحركب، كىذا يمكف االستفادة منو في البحث، كلكف الدكلي اإلنساني كمبادئو كقك 
، كىك  ىذا الكتاب عمى أىميتو لـ يتطرؽ لآلليات التنفيذية ليذه القكاعد كىؿ حققت أىدافيا أـ ال بشكؿو كاؼو

 ماستحاكؿ الباحثة التكسع في الحديث عنو في ىذا البحث. 

حماية المدنيين في النزاعات المسمحة الدولية في القانون الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية، لمباحث _ 2
صفحات، كأىـ ما تناكلو  310كالتي تقع في م، 2008خميل العبيدي، جامعة كميمنتس العالمية، بغداد، عام 

الشريعة اإلسبلمية مع المدنييف أثناء ىذا البحث دراسة مقارنة بيف تعامؿ كؿ مف القانكف الدكلي اإلنساني ك 
النزاعات المسمحة، كىنا يمكف االستفادة مف ىذا البحث فيما يتعمؽ بقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني المتعمقة 
ف لـ يخؿي األمر مف أمثمة  بحماية المدنييف، لكف ىذا البحث افتقد لنمكذج يطبؽ دراستو عميو بشكؿو كامؿ كا 

بعد االحتبلؿ األمريكي ليا، كىذا ما سأحاكؿ تداركو مف خبلؿ تطبيؽ القانكف الدكلي  حكؿ الحالة العراقية
 "اإلسرائيمي" كمدل فعاليتو عمى ىذه الحالة.-اإلنساني عمى حالة الصراع العربي

الحماية الجنائية لممدنيين في زمن النزاعات المسمحة دراسة تحميمية تأصيمية الجزء الثاني، لمدكتور _ 3
 377تقع في ، م2008ل عبد الرحمن، من منشورات الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، عام اسماعي

صفحة، أىـ ما تناكلو ىذا الكتاب صكر الجرائـ ضد المدنييف في النزاعات المسمحة، كلكف ىذا الكتاب لـ 
اع رقت لمصر يتعرض بعمؽ لنمكذج معيف عف ىذه الجرائـ، بؿ تضمنت أمثمة مقتضبة كمحدكدة حيث تط

 التكسع فيو في ىذا البحث.الباحثة حاكؿ تالعربي "اإلسرائيمي" باختصار، كىك ما س

القاموس العممي لمقانون اإلنساني، تأليف الكاتب فرانسواز بوشيو سولينيو، ترجمة: محمد مسعود، _ 4
روت، الطبعة األولى، مراجعة: الدكتور عامر الزمالي و مديحة مسعود، من منشورات دار العمم لمماليين، بي

صفحة، كأىـ ما تضمنو ىذا الكتاب تحديد لجميع المصطمحات المعنية  716في  قعي م،2006نيسان 
بالقانكف اإلنساني كاالتفاقيات الدكلية المتعمقة بو، كىذا ما يمكف االستفادة منو في الجانب النظرم لمبحث، غير 



 

13 

تبلفيو في ىذا الباحثة حاكؿ لي اإلنساني، كىك ما ستالقانكف الدك أف ىذا الكتاب لـ يتطرؽ لنماذج تبيف فعالية 
 البحث.

كستحاكؿ الباحثة تقديـ إضافة عممية مف خبلؿ التركيز عمى مدل فعالية القانكف الدكلي اإلنساني في حماية 
ي مف النصكص "اإلسرائيمي"، كبذلؾ تككف الباحثة قد نقمت القانكف الدكلي اإلنسان -المدنييف في الصراع العربي

 إلى أرض الكاقع.

 تقسيم البحث:

 يتألؼ البحث مف مقدمة كثبلثة فصكؿ مشفكعة بخاتمة.

 .المسمحة النزاعات أثناء المدنييف السكاف بحماية المتعمقة اإلنساني الدكلي القانكف قكاعد: األكؿ الفصؿ

 .كتطكرىا المدنييف بحماية المتعمقة الدكلية القانكنية القكاعد نشكءاألكؿ، يتحدث عف 

 .اإلنساني الدكلي القانكف بمكجب األخرل المحمية كالفئات المدنييف لمسكاف القانكني المفيكـالمبحث الثاني، 

 .المسمحة النزاعات أثناء المدنييف لمسكاف الدكلية القانكنية الحماية ،الثالث المبحث

 .االحتبلؿ ظركؼ في المدنييف لمسكاف القانكني الكضع الثاني الفصؿ

 .اإلنساني الدكلي القانكف في االحتبلؿالمبحث األكؿ، 

 .االحتبلؿ ظؿ في المدنييف السكاف حقكؽالمبحث الثاني، 

 .المسمحة النزاعات في اإلنساني الدكلي القانكف تطبيؽ في الفاعمة القكل دكرالمبحث الثالث، 

 الصراع في المدنييف السكاف بحماية الخاصة اإلنساني الدكلي القانكف قكاعد فعالية مدل :الثالث لفصؿا
 ."اإلسرائيمي"-العربي

 ."اإلسرائيمي" -العربي الصراع مف اإلنساني الدكلي القانكف مكقؼ ،األكؿالمبحث 

. المحتمة كاألراضي المسمحة النزاعات في المدنييف السكاف تجاه" اإلسرائيمية" الممارسات تقييـالمبحث الثاني، 
 ".اإلسرائيمي"- العربي الصراع في اإلسرائيمية الممارسات مكاجية في المتخذة القانكنية التدابير، الثالث المبحث
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 الفصل األول

النزاعات  أثناء المتعمقة بحماية السكان المدنيينقواعد القانون الدولي اإلنساني 
 .المسمحة

كطرؽ حميا، كنتيجة تطكر التفكير عند الشعكب بالخبلفات التي تنشأ بينيا  القانكف الدكلي اإلنساني نتيجة نشأ
لخسائر مادية أـ معنكية كانت ىذه ا سكاءه  بيا الحركب لكؿ األطراؼ المنتصرة كالميزكمة، تتسببالخسائر التي 
بدأت تظير قكاعد لضبط الخبلفات بيف الشعكب كمف ثـ الدكؿ اعتمادان عمى الطرؽ السممية قدر  أـ بشرية. فقد

غالب األحياف، كحتى عند المجكء  الخيار األكؿالمستطاع، كمف ثـ المجكء لمحرب كخيار أخير بعد أف كاف 
األعراؼ ىذه  ،فيما بعد اقيةلمحرب فقد تـ تنظيـ ذلؾ مف خبلؿ كضع قكاعد عامة عرفية بدايةن ثـ مكتكبة أك اتف

 بقانكف الحرب. كالقكاعد أصبحت تعرؼ

كمع ازدياد أعداد الضحايا مف المدنييف في الحرب العالمية الثانية بحيث فاقت في أعدادىا المقاتميف، سعت 
ربع اقيات جنيؼ األاتفاقيات تحمي المدنييف فكانت اتفالمجنة الدكلية لمصميب األحمر مع عدد مف الدكؿ لكضع 

ف ـ لتشكؿ ىذه االتفاقيات كالبركتككبل1977في عاـ بيا  افف الممحقبلـ، كمف ثـ البركتكك1949في عاـ 
يف، كجيات النظر حكؿ ما ىك المسمى الصحيح ليذا القانكف بيف رأيحيث انقسمت (*)القانكف الدكلي اإلنساني،

كالثاني ينادم بإطبلؽ مسمى القانكف اإلنساني الدكلي عمى اعتبار أف إنسانية اإلنساف تسبؽ دكليتو،  األكؿ:
الدكلية إلى طبيعة القانكف ذاتو، كىذا الرأم ىك مرجع كممة مسمى القانكف الدكلي اإلنساني عمى أساس أف 

 (1)الذم أخذت بو المجنة الدكلية لمصميب األحمر.

اعد القانكف الدكلي اإلنساني المتعمقة بحماية السكاف المدنييف أثناء النزاعات المسمحة كلمتعمؽ في دراسة قك 
 بحماية المتعمقة الدكلية القانكنية القكاعد تطكر ، األكؿ يتناكؿسكؼ يتـ تناكؿ ىذا المكضكع في ثبلثة مباحث

 الدكلي القانكف بمكجب األخرل المحمية كالفئات المدنييف لمسكاف القانكني المفيكـفيشرح  الثاني ، أماالمدنييف
 .المسمحة النزاعات أثناء المدنييف لمسكاف الدكلية القانكنية الحمايةث الثال المبحث، في حيف يتناكؿ اإلنساني

 

 
                                                           

 يعكد استخداـ ىذا المصطمح إلى الفقيو ماكس ىيتر رئيس المجنة الدكلية لمصميب األحمر.(*)
(

1
 .3(، ص2003محمكد شريؼ بسيكني، مدخؿ لدراسة القانكف الدكلي اإلنساني، )القاىرة: مطابع ركز يكسؼ الجديدة،  (
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 .وتطورىا أثن القواعد القانونية الدولية المتعمقة بحماية السكان المدنيينالمبحث األول: نشوء 

ـ مع تكقيع اتفاقيات جنيؼ 1949في عاـ اسمو كمصطمح إال بالرغـ مف أف القانكف الدكلي اإلنساني لـ يأخذ 
التاريخ، حيث ظيرت ىذه قبؿ ذلؾ ىدفت لحماية المدنييف ، كلكف ىذا ال يعني أنو لـ يكف ىناؾ قكاعد األربع

اة عمى األرض، فالحرب ظاىرة مثؿ غيرىا الحرب التي ىي قديمة قدـ الحي القكاعد في مساعي الميتميف لتنظيـ
مف الظكاىر عندما يتـ إدراكيا باعتبارىا ظاىرة عامة، يبدأ الميتمكف بتنظيميا كؿ حسب كجية نظره، كحسب 
مستكل التنظيـ الذم كصمت إليو، كىذا يعني حكمان أف القكاعد اإلنسانية اختمفت مف عصًر آلخر، كلكف كؿ 

الفترة التي تطمبت ظيكرىا ال تقؿ أىميتيا ميما كانت بسيطة عف القكاعد الدكلية ىذه القكاعد كحتى لك انتيت 
 التي ظيرت في المراحؿ البلحقة األكثر تطكران.

 السكاف حماية يتناكؿكمف ىنا ستتناكؿ الباحثة تطكر ىذه القكاعد عبر التاريخ مف خبلؿ مطمبيف، األكؿ 
، الكضعية القكانيف في المدنييف السكاف حماية، كيتحدث الثاني عف السماكية كاألدياف الشرائع في المدنييف

 . اإلنساني الدكلي القانكف تعريؼ الذم يتضمف الثالث المطمبك 

 : السماوية واألديان الشرائع في المدنيين السكان حمايةالمطمب األول: 

 فاتالديان لعبت فيوففي الكقت الذم ساىمت الشرائع كاألدياف السماكية في صياغة قكاعد قانكنية عف الحرب، 
الديانة الدكر الذم قامت بو ختمؼ المؤرخكف حكؿ ا، في حماية المدنييف ان إيجابي ان كالمسيحية دكر اإلسبلمية 

، كستعرض الباحثة لمكقؼ األدياف السماكية ان إيجابي اعتبرهكالبعض اآلخر  ،ان دكرىا سمبي اعتبرالييكدية فالبعض 
 التالي: مف الحرب عمى النحك

 :في حماية المدنيين الديانة الييوديةدور أواًل: 

غياب دليؿ يثبت أف التكراة المتداكلة حاليان كالتي يمارس "اإلسرائيميكف" عمى أساسيا القتؿ العشكائي ضد إف 
نة تناكؿ ىذه الديامف المفكريف لـ يمنع أياـ النبي مكسى عميو السبلـ، التي كانت معركفة أعدائيـ ىي ذاتيا 

 .في كتاباتيـ عف الحركب

الحركب اإلرادية التي تشف  حرمت  -أم التكراة-بعض المفكريف أف العيد القديـ ففي الكقت الذم اعتبر فيو 
 العيد القديـ مصنفيف بذلؾ ، التي يككف ىدفيا التصدم ليجـك العدكالحركب اإللزامية أجازت لمتكسع اإلقميمي، ك 

ؾ، كيدلؿ حـر قتؿ النساء كاألطفاؿ، كلكف الييكد لـ يطبقكا ذل حيثأكؿ كثيقة تتضمف تقييدان لمحرب، باعتباره 
محمد أبك زىرة إلى أف قتاؿ مكسى، كمف بعده داككد، كسميماف عمييـ السبلـ، كاف قتاالن تسكده  عمى ذلؾ
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حركب حيث اتسمت لـ تحـر الحرب، ىذه الديانة ف أالبعض اآلخر مف المفكريف رأل (1)،الفضيمة تحكمو العدالة
كبالتالي أباحت ىذه اعتبركا ربيـ رب انتقاـ، الذيف الييكد باالنتقاـ طبقان لمقكاعد التي كضعيا أحبارىـ لمحرب ك 

قتؿ النساء كاألطفاؿ كتخريب الممتمكات كالثركات في البمد المحتمة، كال تكجد قاعدة كاحدة تحـر الحرب  الديانة
 (2)دية.في الديانة الييك 

كاف ليا إسياـ إيجابي في كضع قكاعد لتحديد الحرب، حيث دعت الحقيقية، كترل الباحثة أف الديانة الييكدية 
ف قرنت الصمح بعبكدية  ف لـ يتضح إف كانت حرمت الحرب بكؿ أنكاعيا أـ ال، كا  لمصمح قبؿ الحرب، كا 

 ان إيجابي ئان إف استجابكا لمصمح، كىذا يعتبر شيالشعب اآلخر لمشعب الييكدم بعد الصمح، لكنيا لـ تطالب بقتميـ 
إلى حدًّ ما، كيظير ذلؾ فيما كرد في اإلصحاح العشريف: )إذا خرجت لمحرب عمى عدكؾ كرأيت خيبلن 
كمراكب، قكـ أكثر منؾ، فبل تخؼ منيـ، ألف معؾ الرب إليؾ الذم أصعدؾ مف أرض مصر، حيف تقرب مف 

أجابتؾ إلى الصمح كفتحت لؾ، فكؿ الشعب المكجكد فييا يككف لؾ  مدينة لتحاربيا استدعيا لمصمح، فإف
ذا دفعيا الرب إليؾ إلى يدؾ فاضرب  ف لـ تسالمؾ بؿ عممت معؾ حربان، فحاصرىا كا  لمتسخير كيستعبد لؾ، كا 
ؿ جميع ذككرىا بحد السيؼ كأما النساء كاألطفاؿ كالبيائـ ككؿ ما في المدينة، كؿ غنيمتيا فتغنميا بنفسؾ، كتأك

 (3)غنيمة أعدائؾ التي أعطاؾ الرب إليؾ...(.

 :في حماية المدنيين الديانة المسيحيةدور ثانيًا: 

المساكاة عمؿ الخير كالمحبة بيف البشر جميعان، ك دعك إلى يك يقـك في األصؿ عمى فكرة السبلـ المسيحية ديف 
يحذر منو...، كيظير ذلؾ في أنو ، كينيى عف القتؿ ك بيف الناس بصرؼ النظر عف الجنس أك العرؽ أك المكف
إذ لـ يكف السيد المسيح عميو السبلـ فيما يتناكلو مف  .لـ يكف ىناؾ تنظيـ ديني لمجكء لمحرب في المسيحية

مبادئ الديف كالدنيا )كالزكاج كالطبلؽ( مشرعان يضع قكاعد ممزمة لمجميع، ال في نطاؽ القانكف الداخمي، كال في 
مجياد الركحي، فمف دعكتو إلى السبلـ لمسبلـ ك لكلكف السيد المسيح عميو السبلـ دعا  (4)المجاؿ الدكلي،

                                                           

ـ(، 2006ساني، )القاىرة: المكتب المصرم الحديث، الطبعة األكلى، محمد عبد الجكاد الشريؼ، قانكف الحرب القانكف الدكلي اإلنمأخكذة مف:  (1)
 .97ص
جامعة ساف  (خميؿ أحمد خميؿ العبيدم، حماية المدنييف في النزاعات المسمحة الدكلية في القانكف الدكلي اإلنساني كفي الشريعة اإلسبلمية، )بغداد:2)

 . 16(، ص2008كممنتس العالمية، 
 (.17-10(، سفر التثنية )1991اة(، ترجمة فاندايؾ كالبستاني )شتكتغارت )ألمانيا(: دار نداء الرجاء، (العيد القديـ )التكر 3)
 .128(، ص1956(حممي بطرس، أحكاـ األحكاؿ الشخصية لممصرييف غير المسمميف، )القاىرة: دار النيضة، 4)
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عي كالمحبة ما جاء في اإلصحاح الخامس مف إنجيؿ متى: ) طكبى لمكدعاء ألنيـ يرثكف األرض، طكبى لصان
 (1)(.السبلـ

العدك، فقد حرمت الديانة كما دعا المسيح إلى حب الغريب، كرفع الحب إلى مستكل الشمكؿ حتى يمتد ليشمؿ 
المسيحية اعتداء المحاربيف عمى أشخاص معينيف كىـ، رجاؿ الديف كالنساء كاألطفاؿ، كما حرمت القتاؿ في 
أياـ محددة مثؿ أياـ الصـك كأعياد الميبلد، ككاف الجزاء الديني لمخركج عف ىذه العادات ىك الحرماف مف 

 (2)الغفراف.

ـ 313بعد أف اعتنقيا اإلمبراطكر قسطنطيف كجعميا الديف الرسمي لركما عاـ كعندما أصبحت المسيحية قكية 
بدأ رجاؿ الديف يبحثكف عف التبرير الديني لمحرب، ككانت تمؾ بداية نظرية "الحرب العادلة" التي صاغيا 

 (3)القديس تكما األككيني.آنذاؾ كطكرىا  في القركف الكسطى أكغسطيف

أف الحرب العادلة عمؿ مف أعماؿ القضاء العادؿ المنتقـ إلنزاؿ العقاب، كمف ثـ ليس ىناؾ  أكغسطيفكيرل 
 لمحرب لممسيحييف كىي: ان ظمـ يقع مف جانب مف يقكـ بالحرب العادلة، ككضع أكغسطيف شركط

 الظالمة.ب ك كجكب التمييز بيف الحركب العادلة، التي يككف الغرض منيا االنتقاـ مف الظمـ، كبيف الحر _ 

 الضركرة كحدىا ىي التي تسكغ عدالة الحرب._ 

 ب العادلة: الحركب الدفاعية، كالحركب التي أمر ا بيا، كالحركب بغرض حماية الحمفاء.ك كمف أمثمة الحر _ 

 كمف أمثمة الحركب غير العادلة: حركب المغانـ، حركب إشباع شيكة السيطرة، كالحركب بغرض االرتقاء_ 
 (4)رية، كالحركب بدافع الرغبة في المجد العسكرم.الركح العسكب

كتقـك نظرية الحرب العادلة عمى أف الحرب التي تقـك بيا الكنيسة ىي حرب مشركعة ألنيا تقكـ كفقان لئلرادة 
ه اإلليية، كأعماؿ العنؼ في سبيميا ليس ليا صفة الخطيئة، فالخصـ ىك عدك ا كيجب محاربتو، كقد أدت ىذ

 لى شف حركبو عديدة عمى أساس أنيا حركب عادلة كمحقة.مذابح ببل حساب، كا   النظرية إلى

                                                           

 (.9-5، االصحاح )1991لكتاب المقدس في الشرؽ، العيد الجديد )اإلنجيؿ(، أنجيؿ متى، ترجـ عف المغات األصمية، دار ا(1)
(، 2009(رنا أحمد حجازم، القانكف الدكلي اإلنساني كدكره في حماية ضحايا النزاعات المسمحة، )بيركت: دار المنيؿ المبناني، الطبعة األكلى، 2)

 .17ص
 .9(، ص1993لحقكؽ اإلنساف، (عامر الزمالي، مدخؿ إلى القانكف الدكلي اإلنساني، )منشكرات المعيد العربي 3)
 .99مرجع سابؽ، ص (محمد عبد الجكاد الشريؼ،4)
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كىكذا نجد أف المسيحية لـ تكف تدعي لمحرب، بؿ لمسبلـ، كأنو حتى الحرب العادلة لـ تكف مما كرد في اإلنجيؿ، 
نما اجتياد مف   ية مف جيةو أخرل.المسيحية مف جية، كركح السيطرة العسكر  الفقياء لممكاءمة بيف ركح الديانةكا 

 :في حماية المدنيين الديانة اإلسالميةدور ثالثًا: 

تككف  ذلؾجاءت الديانة اإلسبلمية بعد الديانة المسيحية، كقد تضمنت مبادئ كقكاعد تتعمؽ بالحرب، كىي ب
 .كافةن  مقكاعد الكضعية البلحقةسباقة ل

لذا يخاطب النبي صمى ا عميو كسمـ قائبلن:  (1)كيعتبر القرآف أصؿ العبلقات البشرية السمـ كليس الحرب،
ف جنحكا لمسمـ فاجنح ليا﴿  (2).﴾كا 

 كبالنسبة لمحرب المشركعة في اإلسبلـ فيمكف القكؿ أف الباعث عمييا ينحصر في ثبلثة أمكر:

بلحظ أف الباعث عمى الكريـ كالسنة النبكية في الحرب يي رد االعتداء: فمف خبلؿ متابعة نصكص القرآف _ 1
نما لرد االعتداء، قاؿ ا  (3)القتاؿ ليس فرض اإلسبلـ عمى غير المسمميف، كال فرض نظاـ اجتماعي معيف، كا 

 (4).﴿فمف اعتدل عميكـ فاعتدكا عميو بمثؿ ما اعتدل عميكـ كاتقكا ا كاعممكا أف ا مع المتقيف﴾تعالى: 

كمالكـ ال تقاتمكف ﴿قاؿ ا تعالى:  (5)نفسو:اإلغاثة الكاجبة لشعب مسمـ أك حميؼ عاجز عف الدفاع عف _ 2
في سبيؿ ا كالمستضعفيف مف الرجاؿ كالنساء كالذيف يقكلكف ربنا أخرجنا مف ىذه القرية الظالـ أىميا كاجعؿ 

 6)).﴾لدنؾ نصيران  مف لنا مف لدنؾ كليان كاجعؿ لنا

 (7)الفتنة كتحقيؽ المصالح الدينية الشرعية،إخماد الفتف: فقد قامت بالفعؿ حركب إسبلمية مف أجؿ إخماد _ 3
كقاتمكىـ حتى ال تككف فتنة كيككف الديف  فإف انتيكا فبل ﴿كفي ذلؾ يقكؿ ا تعالى: مثؿ حركب الردة، 

 (8).﴾عدكاف إال عمى الظالميف

                                                           

 .9(عامر الزمالي، مدخؿ إلى القانكف الدكلي اإلنساني، مرجع سابؽ، ص1)
 (.61(سكرة األنفاؿ، اآلية )2)
 .19مرجع سابؽ، ص (رنا أحمد حجازم،3)
 (.194(سكرة البقرة،  اآلية )4)
 .19سابؽ، صالمرجع ال ،(رنا أحمد حجازم5)
 (.72(سكرة األنفاؿ، اآلية )6)
 .20-19سابؽ،  صالمرجع ال (رنا أحمد حجازم،7)
 (.39سكرة األنفاؿ، اآلية )8))



 

19 

صمى ا عميو كانطبلقان مف أحكاـ القرآف الكريـ كمف كاقع المعارؾ التي خاضيا المسممكف تحت قيادة الرسكؿ 
كسمـ أك بأمرو منو، اتضحت معالـ قكاعد القتاؿ كآدابو، كالشكاىد عديدة في كتب الحديث كالسيرة، فعندما فتح 
المسممكف مكة نيى الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ عف قتؿ الجرحى كاألسرل كمطاردة الفاريف كأمف مف أغمؽ 

 (1)عندما قاؿ: )اذىبكا فأنتـ الطمقاء(.كقاتمكه  ضدهكقفكا سبؽ كأف الذيف  بابو، بؿ شمؿ عفكه أىؿ مكة

كقد أعمف الرسكؿ محمد صمى ا عميو كسمـ أف القتؿ في الحركب يجب أال يتجاكز الميداف كأف الحرب ليست 
نما ىي بيف القكات المتصارعة، كدعا اإلسبلـ إلى معاممة الخصـك معاممة إنسانية ميما كاف  بيف الشعكب كا 

حرص عمى منح الحماية كاالحتراـ كالمعاممة اإلنسانية لضحايا النزاعات المسمحة، كحماية  دينيـ، ككذلؾ
األعياف كالممتمكات المدنية. كما كضع اإلسبلـ قيكدان بشأف طرؽ ككسائؿ القتاؿ بحيث ال تتعدل الضركرة 

فذه إلى مؤتة أكصاه فقد أمر الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ زيد بف حارثة عمى الجيش الذم أن (2)العسكرية،
قائبلن: )ال تقتمكا كليدان كال امرأة كال كبيران كال فانيان كال منعزالن بصكمعة كال تعقركا نخبلن كال تقطعكا شجرة كال تيدمكا 

 (3)بناءن(.

ككاف الرسكؿ حريصان عمى احتراـ اإلنسانية حتى في أثناء الحرب حيث نيى عف التمثيؿ بالقتمى، مثؿ تشكيو 
كقطع الرؤكس، فقاؿ: )إياكـ كالمثمة(، كما نيى عف القتؿ بالجكع أك العطش، كنيى كذلؾ عف قتؿ األجساـ 

الجرحى، كأمر بدفف القتمى حتى ال تناليـ الذئاب أك السباع أك الطيكر، كدعا اإلسبلـ إلى المحافظة عمى 
 عميو كسمـ: )استكصكا الكرامة اإلنسانية في الحركب، فأكصى بالرفؽ باألسرل، قاؿ رسكؿ ا صمى ا

 (4)باألسرل خيران(. 

أف الديانة اإلسبلمية قد قيدت الحرب بشركط، كلـ تتركيا أمران مطمقان، كاعتبرت الحرب استثناء عمى  يمكف القكؿ
قاعدة أساسية ىي السبلـ، كما منعت المحاربيف مف قتؿ أعدائيـ أك ىدـ منازليـ أك تخريب ممتمكاتيـ لبلنتقاـ 

أنيا لـ تجبر سكاف المناطؽ التي فتحيا المسممكف عمى اعتناؽ ىذه الديانة بؿ سمحت ليـ باختيار  منيـ، حتى
 .مع دفع الجزية أك االحتفاظ بديانتيـ التي ىـ عمييا سبلميةإما الديانة اإل

 

 

                                                           

 .10مرجع سابؽ، ص ،(عامر الزمالي1)

 .20مرجع سابؽ، ص (رنا أحمد حجازم،2)
 .10مرجع سابؽ، ص (عامر الزمالي،3)
 .20مرجع سابؽ، ص (رنا أحمد حجازم،4)
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 :الوضعية القوانين في المدنيين السكان حمايةالمطمب الثاني: 

اإلنساف ضركرة االلتزاـ بقكاعد معينة مف شأنيا تخفيؼ قسكة الحرب كشدتيا، لقد مرت فترة طكيمة قبؿ أف يدرؾ 
خبلؿ آراء بعض  مف سابقان، أك ما تطرقت لو الباحثة بلؿ الديانات السماكية كىذاكقد كاف ىذا اإلدراؾ مف خ

في ىذا المطمب مف  الباحثة تناكلوكىذا ما ست ،المفكريف كالمنظمات الدكلية كالدكؿ كالمكاثيؽ كاالتفاقيات الدكلية
 خبلؿ تقسيـ تطكر القكاعد القانكنية الدكلية إلى مراحؿ متعددة:

 م(: 476 -ق.م 4000ور القديمة: من )العص :أوالً 

جذكره برزت قبؿ ذلؾ  ـ إال أف1949فاقيات جنيؼ األربع عاـ ظير مع ات قد القانكف الدكلي اإلنسانيإذا كاف 
 (1) .تتطكر فيما بينيا العبلقاتأخذت بدأت األمـ تتشكؿ ك  ؽ.ـ( 2000)منذ عاـ بكثير، ف

يحدد سمككو أثناء الحرب كيحـر االعتداء عمى الغير لممقاتؿ "ميثاؽ شرؼ" ففي إفريقيا القديمة كاف ىناؾ 
ككانت ىذه الحضارة تحتـر الغريب  (2)كنقض العيد كالغدر، ككاف لمجندم في الحضارة الفرعكنية مكقع مميز،

حيث كاف ىناؾ ما يسمى عند المصرييف "األعماؿ السبعة لمرحمة الحقيقية" كىي: إطعاـ الجياع، إركاء 
العطاش، كساء الغرباء، تحرير األسرل، العناية بالمرضى، دفف المكتى، كما تنص كصية مف األلفية الثانية 

 (3)لمعدك". قبؿ الميبلد عمى "ضركرة تقديـ الغذاء

ؽ.ـ،  كىك عبارة عف مجمكعة مف القكاعد اإلنسانية  1000كفي اليند القديمة كاف قانكف )مانك( حكالي عاـ 
اليامة في ىذا السبيؿ حيث: حرمت عمى المقاتؿ قتؿ عدكه إذا استسمـ، أك كقع أسيران، ككذلؾ يحـر قتؿ مف 

 (4)آخر. مع خصـو لمسالميف، كال عدكان مشتبكان كاف نائمان، أك مف فقد سبلحو، أك غير المقاتميف مف ا

، فيي ال تقكـ إال بيف الكيانات )الدكؿ( المتساكية، ان قانكني ان كنظرت الحضارة الصينية إلى الحرب باعتبارىا نظام
 (5)كال يجكز قياميا بيف الدكلة، كالكحدات المعتمدة عمييا، كال بيف األسرة الصينية بأقاليميا كقبائميا المختمفة.

و ىذه الحضارة في مجاؿ يلإمستكل الرقي الذم كصمت لمحرب لحضارة اليكنانية في المقابؿ لـ تعكس نظرة ا
الفكر كالنظـ كالمؤسسات المدنية كحقكؽ اإلنساف، فقد اعتبر اليكنانيكف األجانب "برابرة" ال تطبؽ عمييـ األحكاـ 

األعداء الذيف يقعكف في قبضتيـ يككف ف كبالتاليبؿ يطبؽ عمييـ قانكف الشعكب،  السارية بيف اليكنانييف،
                                                           

 .11(، ص2005(محمد فياد الشبللدة، القانكف الدكلي اإلنساني، )اإلسكندرية: منشأة المعارؼ، 1)
 .24-19(، ص1979(عبد الكريـ فرحاف، أسرل الحرب عبر التاريخ، )بيركت: دار الطميعة 2)
 .16-15مرجع سابؽ، ص ،(رنا أحمد حجازم3)
(4)Revue international, de la croix- Rouge, No, 403, Huikket, 1952, P. 56 
 .96مرجع سابؽ، ص (محمد عبد الجكاد الشريؼ،5)
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مصيرىـ االسترقاؽ أك القتؿ، كقد غيرت المدرسة الركاقية تمؾ النظرية شيئان ما فمـ تعد المعادلة القائمة باعتبار 
ؽ.ـ  326األجانب برابرة قائمة، كيتضح ذلؾ مف عفك االسكندر الكبير الذم عفا عف أسيره ممؾ "بكرس" عاـ 

مؿ ببلد اليند التي فتحيا، كعامؿ أسرة ممؾ الفرس داريكس معاممة نبيمة، لكف ذلؾ السمكؾ يبقى سمككان كممكو كا
 (1)نادران.

قط الحرب المشركعة التي تبدأ كفقان لمقانكف الكضعي، كبمكافقة النقباء التي كانت ف حضارة الركمانيةلكأجازت ا
أم لـ تترؾ حرية المجكء لمحرب  عدـ عدالتيا،أك الحرب تيتـ بالشكميات القانكنية كاإلعبلف، كال تتعمؽ بعدالة 

 مطمقة بؿ قيدتيا بشركط.

عة إذا ما سبقيا طمب رسمي لمترضية، أك إذا ما كقد رأل الفيمسكؼ الركماني )شيشركف( أف الحرب تككف مشرك 
تأثر بيا رجاؿ  كاضح في كضع نظرية أخبلقية لمحرب التيأثره ال إنذار رسمي ككاف لمفقو الركماني سبقيا

 (2)القانكف الكنسي، الذيف استمدكا مصادر قانكنيـ مف القانكف الركماني.

باستثناء الحضارة اليكنانية التي تطكرت الحقان  مةالعصكر القدي ذلؾأف الحضارات في  كىكذا ترل الباحثة
في صياغة العديد مف القكاعد  ان كبير  ان لؤلخبلؽ دكر  جعمتلتمحؽ بمثيبلتيا مف الحضارات بالنسبة لقكاعد الحرب، 

القانكنية الدكلية، كقد كصمت ىذه القكانيف إلى مرحمة متقدمة بالنسبة لذلؾ العصر مف خبلؿ تقييد المجكء 
 قان دكف قيكد.مشركط، كعدـ ترؾ المجكء إلييا مطحرب بمل

 م(:1453 -م476 )  ثانيًا: العصور الوسطى

با كال سيما بعد ظيكر اإلسبلـ في القرف ك الكسطى الدكيبلت كالممالؾ اإلقطاعية في أكر ظيرت في العصكر 
 السابع الميبلدم، كقد امتازت بنكعيف مف الحركب:

كالتي كاف ىدفيا ىك القضاء عمى أمراء اإلقطاع مف أجؿ تكطيد السيادة _ الحركب الداخمية في الدكؿ، 1
 كتحقيؽ الكحدة.

 الحركب بيف الدكؿ مف أجؿ االستقبلؿ._ 2

البعض بشكؿو عاـ، كمع السكاف المدنييف بشكؿو خاص،  المتحاربة في تعامميا مع بعضيا كرغـ قسكة األطراؼ
أكثر إنسانية، كقد  ياككسائمالحرب ت معينة لجعؿ أساليب إال أف ىذه العصكر بالذات شيدت الحقان نزاعا

                                                           

 .8(عامر الزمالي، مرجع سابؽ، ص1)
 .96مرجع سابؽ، ص (محمد عبد الجكاد الشريؼ،2)
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في ذلؾ، كخاصةن في تقييد تصرؼ األطراؼ المتحاربة في  بدكرو كبيرو ف المسيحية كاإلسبلمية ساىمت الديانتا
 (1)تعامميـ مع ضحايا الحركب كالسكاف المدنييف، ككذلؾ في تحديد كاختيار أساليب خكض العمميات القتالية.

با طيمة عصكر اإلقطاع، كتقكـ ىذه النظرية عمى ك نظرية الحرب العادلة تحكـ العبلقات الدكلية في أكر بقيت 
كعرفت ىذه المرحمة أكركبا الكثير مف األىكاؿ كالفظائع،  ،فكرة أف كؿ حرب يقكدىا عاىؿ شرعي تعتبر شرعية

نما اختصاص كأف المعيار الحاسـ لتحديد ما إذا كانت حربان معينة مسمكحان بيا أـ  ال ليس السبب العادؿ، كا 
األمير بشف الحرب، كاحتراـ بعض اإلجراءات الشكمية، فيذه النظرية لـ تضع أية قيكد حقيقة عمى سمكؾ 

 (2)أف كضع مثؿ ىذه القيكد أمر مستحيؿ. كاعتبرتالمتقاتميف، 

ية كاإلسبلمية، كتعاليـ العصكر كانت السيادة لمدكؿ، كلؤلدياف السماكية المسيح تمؾأف في  يمكف القكؿ
ربية السيئة بيف الدكؿ األكركبية في حيف لـ تطبؽ عند الفركسية التي ساىمت في الحد مف الممارسات الح

  المسمميف.مع  حركب تمؾ الدكؿ

 (:1789 -1453ثالثًا: العصور الحديثة )

شكؿ الحركب، فألغيت الحركب ، تغير في أكركبا مع نياية القرف الرابع عشر، كنتيجةن لتطكر السبلح النارم
كحمت الدكلة محؿ سمطة اإلقطاع، كفي الكقت نفسو ظير بعض االىتماـ  ،لتحقيؽ المجد الشخصي الخاصة

 (3)، كما قدمت بعض الخدمات الطبية الخاصة بالجرحى.ان باألسرل الذم أصبح إطبلؽ سراحيـ مقابؿ فدية ميم

، قانكف بيف األمـالظيكر كفي القرف السادس عشر أدل تشكيؿ الدكلة الحديثة، كانحدار السمطة البابكية إلى 
 (4)أصبحت الكيانات السياسية مكضكعان لمقانكف بدالن مف األفراد.حيث 

كضع غركسيكس في كتابو الذم نشره عاـ حيث تكضيح مفيـك الحرب ،  في ان كبير  ان كقد لعب الفقياء دكر 
ـ، تحت عنكاف )في قانكف الحرب كالسبلـ(، مجمكعة مف القيكد التي ترد عمى سمكؾ المتحاربيف، فقد 1625

حراز النصر دكف اإلضرار إلاعتبر أف لكؿ األطراؼ المحاربة الحؽ في ممارسة جميع التصرفات الضركرية 
 باألشخاص األبرياء، كالنساء، كاألطفاؿ، كرجاؿ الكنيسة، كالمزارعيف. 

                                                           

 .21، ص1995، أكاديمية العمكـ كييؼ، ديب عكاكم، القانكف الدكلي اإلنساني، معيد الدكلة كالقانكف،1))
 .105مرجع سابؽ، ص الشريؼ،(محمد عبد الجكاد 2)
 .21مرجع سابؽ، ص أحمد حجازم، (رنا3)
 .24(، ص1984(جاف بكتيو، القانكف الدكلي اإلنساني تطكره كمبادؤه، )جنيؼ: معيد ىنرم دكناف، 4)
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تبر فرانسيسكك فيتكريا أف الحرب يمكف تبريرىا عندما تنتيؾ إحدل الدكؿ قكاعد القانكف، فتككف عممية شف كاع 
الحرب عقابان لتمؾ الدكلة، أما الدكلة التي تخسر الحرب فتككف ىي المذنبة دائمان، كذلؾ كفقان لمنظرية التي كانت 

يظمـ اآلخر، أما بالنسبة لفرانسيسكك سكاريز ففي نظره سائدة آنذاؾ بأف قضاء ا دائمان يككف في أف يخسر مف 
أف الحرب تككف عادلة، عندما يقصد بيا إعادة الحؽ المغتصب، كأنو يجب أال ننزؿ بأعدائنا إال ما ىك 

 (1)ضركرم إلحراز النصر.

ـ بشكؿو كبير في تطكير األساس 1789كالفرنسية عاـ  ،ـ1776األمريكية عاـ  ،كما ساىـ نجاح الثكرتيف
األخبلقي لمقانكف الدكلي اإلنساني، حيث كتب أحد القادة الفرنسييف مصكران األخبلقيات التي يتمتع بيا جنده: 
)ىؿ ىناؾ قائد أك مقاتؿ ال يرغب أف يصفؽ لو خصمو كىك يقاتؿ، كأف يحترمو بعد أف ينتصر عميو، لقد رأيت 

كقد باركت القدر الذم منحني فرصة قيادة مثؿ ىؤالء  ،كيدفنكنيـ بمعاطفيـ ،كركف أعدائيـ الجرحىفرساني يز 
 (2)الرجاؿ(.

: )إف الحرب ليست عمى اإلطبلؽ في مؤلفو العقد االجتماعي جاف جاؾ ركسك الثامف عشر ذكر كفي القرف
أعداء إال عمى نحك عارض، ليس بحكـ عبلقة بيف إنساف كآخر، كلكنيا عبلقة بيف دكؿ ال يصبح فييا األفراد 

ككنيـ بشران أك مكاطنيف بؿ بحكـ ككنيـ جنكدان... كلما كانت الغاية مف الحرب ىي تدمير الدكلة المعادية، فمف 
المشركع قتؿ المدافعيف عنيا ما دامكا يحممكف السبلح، لكنيـ ال يعكدكف أعداء أك عمبلء لمعدك بمجرد إلقاء 

 (3)يصبحكف مجرد بشر مرة أخرل، كال يحؽ االعتداء عمى حياتيـ(.السبلح كاالستسبلـ، ك 

ف في تطكير القانكف الدكلي ك الفترة تميزت بدكر كبير لعبتو الثكرات كالمفكر  أف ىذهالباحثة جد كىكذا ت
 اإلنساني.

 م(:1918 -1789) حديثرابعًا: التاريخ ال

كفي أكاسط القرف التاسع عشر بدأت مرحمة تقنيف كتنظيـ القكاعد العرفية الدكلية التي كانت قد نشأت في مجاؿ 
سير العمميات الحربية، كحماية السكاف المدنييف كضحايا الحركب كالنزاعات المسمحة، ككاف التقنيف يتـ مف 

                                                           

، عاـ 40لمقانكف الدكلي، العدد المجمة المصرية القاىرة، (عبد الرحيـ صدقي، دراسة لممبادئ األصكلية لمقانكف الدكلي الجنائي في الفكر المعاصر،1)
 .8، ص1984

 .465، ص40(المجمة الدكلية لمصميب األحمر، السنة السابعة، العدد 2)
(3)Jean Jacques Rousseau, Du Contrat Social, Précédé Du Discours Sur Les Sciences Et Les Arts Présentation 

Par Roger Gérard  Schwartzenberg (Paris: éditions Seghers, 1971), P.P.111, 112. 
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ت دكلية أك تعميمات مكجية مف الحككمات إلى خبلؿ تدكيف ىذه القكاعد كتمؾ األعراؼ في اتفاقيات أك تصريحا
 جيكشيا في الميداف.

ككحشية، أثناء ككانت الكاليات المتحدة األمريكية أكؿ دكلة اىتمت بمكاجية تجاكزات الحرب مف أعماًؿ قسكةو 
ـ عمى مايمي: )الجنايات 1873مف القانكف الصادر لمجيش في العاـ  47فقد نصت المادة  حرب االستقبلؿ،

 سبلح،رب مثؿ الحرؽ، القتؿ، الجرح أك الضرب، السرقة مع حمؿ الحي ترتكب مف جندم أمريكي أثناء الالت
التزكير أك الخطؼ أك تشكيو إنساف، تستحؽ الحد األقصى لمعقاب عمى الفاعؿ ما لـ تكف العقكبة المقررة ىي 

 (1)اإلعداـ(.

في نشأة القانكف الدكلي اإلنساني بمفيكمو الحالي، فقد تأثر  جكىرمه  سكيسرم ىنرم دكناف دكره لمكذلؾ كاف 
ألؼ قتيؿ كجريح( 40بالدمار الذم تركتو معركة سكلفرينك كالتي تعد كاحدة مف أكثر المعارؾ دمكية في التاريخ )

ـ، كقد أشار فييا إلى ضركرة إنشاء جمعية كطنية لرعاية 1962فكتب "ذكريات سكلفرينك" التي نشرت عاـ 
ضى بغض النظر عف جنسيتيـ أك دينيـ، كقد شكؿ مع أربعة مف أصدقائو المجنة الدكلية لمعاكنة الجرحى المر 

 (2))كالتي أصبح اسميا بالصميب األحمر(.

: ككانت مقتصرة عمى أكركبا كأىـ االتفاقيات الدكلية التي أرست النكاة األكلى لتطكير القانكف الدكلي اإلنساني
عبلف 1899ـ، اتفاقية الىام لمسبلـ األكؿ عاـ 1864اتفاقية جنيؼ عاـ  ـ،1856تصريح باريس عاـ  ، كا 
 (3)ـ.1907ـ، اتفاقية الىام عاـ 1906ساف بطرسبكرغ عاـ 

عمى  تكقد دل ،فعميان تدكيف القانكف الدكلي اإلنساني عمى المستكل الدكلي االفترة بدأ فيي تمؾأف  يمكف القكؿ
 بمكضكع الحرب، إضافةن لتشكيؿ المجنة الدكلية لمصميب األحمر.ذلؾ االتفاقيات الدكلية المتعمقة 

 (:م2014 -1918) معاصرخامسًا: الوقت ال

إنشاء عصبة األمـ في محاكلة عمى الدكؿ  اتفقتبعد الحرب العالمية األكلى كما أحدثتو مف أضرار بشرية 
 اـ، كاتفاقيت1925بركتكككؿ جنيؼ عاـ لتقييد الحرب، كتـ التكقيع عمى العديد مف االتفاقيات الدكلية كىي 

 (4)ـ.1929جنيؼ عاـ 

                                                           

 .8عبد الرحيـ صدقي، دراسة لممبادئ األصكلية لمقانكف الدكلي الجنائي في الفكر المعاصر، مرجع سابؽ، صأشير إليو مف قبؿ  (1)
 .105، ص1997(كماؿ حماد، النزاع المسمح كالقانكف الدكلي العاـ، بيركت، 2)
 .18سابؽ، ص(خميؿ أحمد خميؿ العبيدم، مرجع 3)
 .18مرجع سابؽ، ص (عامر الزمالي،4)
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كبعد الحرب العالمية الثانية تـ تشكيؿ منظمة األمـ المتحدة لحؿ النزاعات كالخبلفات بيف الدكؿ بالطرؽ 
السممية، كساىمت الخسائر الكبيرة مف البشر كخاصةن المدنييف كالرغبة في الحد منيا في استكماؿ عقد كتكقيع 

ـ، اتفاقية 1954ـ، اتفاقية الىام عاـ 1949د مف االتفاقيات الدكلية كأبرزىا، اتفاقيات جنيؼ األربع عاـ العدي
ـ، 1993ـ، كاتفاقية 1980ـ، اتفاقية عاـ 1977ـ، كالبركتكككالف اإلضافياف التفاقيات جنيؼ عاـ 1972عاـ 

ـ، كاتفاقية ركما عاـ 1997اقية عاـ ـ، كاتف1980ـ الممحؽ باتفاقية عاـ 1996كالبركتكككؿ اإلضافي لعاـ 
ـ المتعمقة بالنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، كالبركتكككؿ الثالث التفاقيات جنيؼ لعاـ 1998
 ـ بشأف شارة الكريستالة الحمراء.2005كانكف األكؿ عاـ 5ـ، عقد في جنيؼ في 1949

ضحايا ىي التي دفعت التخاذ المزيد مف اإلجراءات أعداد ال، كارتفاع أف تطكر األسمحة كىكذا تجد الباحثة
 كاالتفاقيات الدكلية لمحد مف الخسائر كخاصة بيف السكاف المدنييف.

 المطمب الثالث: تعريف القانون الدولي اإلنساني:

التطكر الكبير الذم طرأ عمى القكاعد القانكنية الدكلية المتعمقة بالقانكف الدكلي اإلنساني كاف البد مف أف  بعد
يحظى ىذا المفيكـ باىتماـ المفكريف بغية تعريفو، كتحديده، كبدأ ىذا االىتماـ مف االسـ كاسـ حيث ظيرت 

(، ك)القكاعد القانكنية المطبقة أثناء النزاعات )قانكف الحرب(، ك)القانكف اإلنسانيأسماء عديدة تطمؽ عميو، 
المسمحة(، ك)قانكف النزاعات المسمحة(، إال أف اسـ )القانكف الدكلي اإلنساني(، أصبح أكثر شيكعان في المؤلفات 

ـ(تحت شعار )تأكيد كتطكير 1977 -1974الحديثة، كمنذ المؤتمر الدبمكماسي الذم انعقد في جنيؼ ما بيف )
 (1)كلي اإلنساني في النزاعات المسمحة(.القانكف الد

مف الدرجة الثانية، فقد تنكعت  لمقانكف الدكلي اإلنساني مصطمحه قانكنيه بالدرجة األكلى كسياسيه  باعتبارك 
 التعاريؼ التي تتناكلو، كالتي عكست آراء المفكريف الذيف تحدثكا عنو: 

الدكلي يديف بكجكده لئلحساس باإلنسانية كيركز عمى كقد عرفو جاف بيكتيو بأنو: )فرع ميـ مف فركع القانكف 
حماية الفرد، كيستيدؼ التخفيؼ مف معاناة كؿ ضحايا النزاعات المسمحة ممف ىـ تحت رحمة أعدائيـ سكاءن 

ظ أف ىذا التعريؼ ركز عمى الجانب اإلنساني بلحى يي كىنا  (2)،كانكا جرحى أـ مرضى أـ أسرل حرب أـ مدنييف(أ
 القانكني. أكثر مف الجانب

                                                           

عربية، الطبعة أحمد أبك الكفا، النظرية العامة لمقانكف الدكلي اإلنساني في القانكف الدكلي اإلنساني كالشريعة اإلسبلمية، )القاىرة: دار النيضة ال(1)
 .3(، ص2006األكلى، 

 .8جاف بكتيو، مرجع سابؽ، ص2))
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كعرؼ محمد مصطفى يكنس القانكف الدكلي اإلنساني بأنو: )قكانيف كلكائح جنيؼ التي تيتـ بحماية العسكرييف 
مف غير المقاتميف أك خارج العمميات العسكرية "الجرحى كالمرضى كأسرل الحرب كما إلى ذلؾ"، ككذلؾ التي 

بقائيـ خارج إطار العمميات ال  (1)عسكرية(.تيتـ بحماية المدنييف كا 

أف البعض صنؼ اتفاقيات الىام في شكؿ قانكف الحرب، بينما تفاقيات جنيؼ  بلحظ ىنا أف ىذا التعريؼيي 
 تتعمؽ بالقانكف الدكلي اإلنساني.

كعرفو محمد السيد عرفة بأنو: )مجمكعة القكاعد القانكنية الدكلية التي تحمي األشخاص الذيف ال يشارككف في 
 (2)(.ككسائميا الحربعمى طرؽ  الصراعات كتضع قيكدان 

القانكف الدكلي اإلنساني، عمى أنو )فرع مف فركع القانكف الدكلي العاـ تيدؼ قكاعده  (*)كقد عرؼ عامر الزمالي
عف ذلؾ النزاع مف آالـ، كما  ضرريف في حالة نزاع مسمح بما نجـالعرفية كالمكتكبة إلى حماية األشخاص المت

 (3)تيدؼ إلى حماية األمكاؿ التي ليست ليا عبلقة مباشرة بالعمميات العسكرية(.

ىك مجمكعة القكاعد التي تنظـ حماية القانكف الدكلي اإلنساني بأنو: )كيعرؼ محمد المجذكب كطارؽ المجذكب 
، كتيدؼ ىذه القكاعد إلى التخفيؼ مف معاناة األشخاص كسير العمميات العدائية في حالة كقكع نزاعات مسمحة

األشخاص المتأثريف بالحرب، بغض النظر عف األسباب التي أدت إلى اندالع النزاع المسمح، فميس ىناؾ 
حركب عادلة كحركب غير عادلة مف منظكر القانكف الدكلي اإلنساني، ألف المدنييف ىـ فئة كاحدة مف 

قكاعده، كيحؽ ليـ أال يتعرضكا لمقتؿ كالتعذيب، كذلؾ دكف أدنى اىتماـ  األشخاص المشمكليف بالحماية بمكجب
 (4)بانتمائيـ إلى أطراؼ النزاع(.

كعرؼ خميؿ أحمد خميؿ العبيدم القانكف الدكلي اإلنساني بأنو: ) مجمكعة مف القكاعد القانكنية الدكلية الكقائية 
ع المسمح الدكلي كالداخمي، فيي تحمي األشخاص غير اآلمرة، ذات أبعاد إنسانية تسعى لمحد مف تأثيرات النزا

المشاركيف أك المتكقفيف عف المشاركة في األعماؿ العدائية، كاألعياف المدنية، كاألماكف الدينية، كالممتمكات 
 (5).(الثقافية، كالبيئة الطبيعية عبر تقييد كسائؿ كأساليب الحرب

                                                           

 .62ـ(، ص1996مبلمح التطكر في القانكف الدكلي اإلنساني، )القاىرة: دار النيضة العربية، الطبعة الثانية، محمد مصطفى يكنس، 1))
لدكلي لحماية (محمد السيد عرفة، حماية الصحفييف أثناء النزاعات المسمحة في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الدكلي اإلنساني، بحث مقدـ إلى المؤتمر ا2)

 .6ـ، ص2008لنزاعات المسمحة، جامعة حمب، كمية الحقكؽ، الصحفييف أثناء ا
 عامر الزمالي: عضك الدائرة القانكنية في المجنة الدكلية لمصميب األحمر،جنيؼ. )*(
 .7(عامر الزمالي، مدخؿ إلى القانكف الدكلي اإلنساني، مرجع سابؽ، ص3)
 .34سابؽ، ص (محمد المجذكب، طارؽ المجذكب، القانكف الدكلي اإلنساني، مرجع4)
 .11بؽ، ص(خميؿ أحمد خميؿ العبيدم، حماية المدنييف أثناء النزاعات المسمحة الدكلية في القانكف الدكلي اإلنساني كالشريعة اإلسبلمية، مرجع سا5)
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جمكعة القكاعد الدكلية المستمدة مف االتفاقيات أك العرؼ : )مبأنو المجنة الدكلية لمصميب األحمر وكعرفت
ي األعياف كاألشخاص كالرامية إلى حؿ المشاكؿ اإلنسانية الناشئة بصكرة مباشرة عف المنازعات كالتي تحم

 (1)أك قد يتضرركف بسبب المنازعات المسمحة(. الذيف تضرركا

 أف أىـ خصائص القانكف الدكلي اإلنساني: الباحثة جدؼ السابقة تيكمف خبلؿ التعار 

فرع مف فركع القانكف الدكلي العاـ، كىك فرع متميز ألنو يتجو بخطابو إلى الدكؿ لصالح األفراد، بينما _ 1
ميمتو األساسية تنظيـ العبلقة بيف الدكؿ، كيحدد عبلقات أف ترل النظرية التقميدية لمقانكف الدكلي العاـ 

 بعضيا البعض.ككاجبات الدكؿ تجاه 

 .ان أك داخمي ان يبدأ عمؿ ىذا القانكف عند كقكع النزاع المسمح سكاء كاف دكلي_ 2

، كجميع نفسيا مصادر القانكف الدكلي العاـكلي كاالتفاقيات الدكلية كىي مصدر ىذا القانكف العرؼ الد_ 3
 القكاعد النابعة مف المبادئ اإلنسانية كالضمير العاـ.

مف اتفاقية قانكف  53المادة فقد عرفت  ،تتسـ بالعمكمية كالتجريدك قكاعد ىذا القانكف ىي قكاعد آمرة _ 4
يا المجمكعة الدكلية بجميع دكليا بأنيا: )تمؾ التي تقبميا كتسمـ ب ـ تعرؼ القاعدة اآلمرة1969المعاىدات لمعاـ 
ديدة مف قكاعد القانكف الدكلي العاـ ذات اإلخبلؿ بيا، كال يمكف تغييرىا إال بقاعدة ج زكقاعدة ال يجك 

 (2)الصفة(.

 ييدؼ القانكف الدكلي اإلنساني إلى:_ 5

حماية المقاتميف الذيف أصبحكا عاجزيف عف مكاصمة القتاؿ )الجرحى كالمرضى كاألسرل(، كاألشخاص الذيف _ 
 ممتمكات ثقافية كخاصة.ال يشارككف في العمميات الحربية كالمدنييف، ككذلؾ األعياف المدنية مف 

تنظيـ إدارة الحرب، فيذا القانكف يعتبر اليجمات عمى المدنييف أك األىداؼ المدنية انتياكان لمقانكف الدكلي، _ 
 كتعمد ذلؾ يشكؿ جريمة دكلية.

 .القتاؿ ككسائموتقييد حؽ أطراؼ النزاع مف حيث اختيار أساليب _ 

                                                           

 .8، ص2004، نيساف 39رقـ  ، المجمد156العدد القاىرة، عاصـ خميؿ، "ىؿ إسرائيؿ ممزمة بتطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني"، السياسة الدكلية، (1)
 .35-34(محمد المجذكب، طارؽ المجذكب، القانكف الدكلي اإلنساني، مرجع سابؽ، ص2)
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مجمكعة األعراؼ كالقكاعد المكتكبة التي تعنى بأنو:  لي اإلنسانيالقانكف الدك كمف خبلؿ ما تقدـ يمكف تعريؼ 
تكقؼ عف  مقاتبلن كاف ىذا اإلنساف أبحماية اإلنساف مف أىكاؿ الحرب قبؿ كأثناء كبعد النزاعات المسمحة، سكاء 

 الممتمكات المدنية الثقافية كالدينية كالخاصة. تعنى بحمايةمف المدنييف، كما  كأالقتاؿ 

يث عف تعريؼ القانكف الدكلي اإلنساني ال بد مف التحدث عف عبلقتو بكؿ مف القانكف الدكلي لحقكؽ كعند الحد
يناؾ عبلقة تربط بيف القانكف الدكلي اإلنساني الذم يعنى بحماية حقكؽ فاإلنساف كالقانكف الجنائي الدكلي، 

(، كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف اإلنساف خبلؿ النزاعات المسمحة )أم الحركب بيف الدكؿ كالحركب األىمية
الحرب، فيدؼ القانكنيف ىك حماية اإلنساف في ذاتو، بغض يعنى بحماية حقكؽ اإلنساف في زمف السمـ ك الذم 

ف في عدة أمكر أبرزىا أف ابينما يختمؼ القانكن (1)النظر عف أصمو كلكنو كجنسيتو كىكيتو كمعتقده كمكطنو،
في كقت النزاع المسمح، كيسرم تطبيقو في كقت النزاع المسمح، بينما القانكف القانكف الدكلي اإلنساني يطبؽ 

 (2).كالحرب الدكلي لحقكؽ اإلنساف فطبؽ في كؿ الظركؼ، كيسرم تطبيقو في زمف السمـ

كما أف ىناؾ عبلقة تجمع بيف القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الجنائي الدكلي الذم ىك فرع مف النظاـ 
دكلي ييدؼ إلى منع الجريمة كمعاقبة المجرميف كالحفاظ عمى سبلمة المجتمع الكطني كالدكلي فكبل القانكني ال

القانكنيف ىدفو كاحد ىك حماية حقكؽ اإلنساف كمنع الجريمة عنو كتحقيؽ األمف كالسبلـ لو عمى المستكل 
اإلنساني، كقد كاف إلنشاء المحكمة  العالمي، فالقانكف الدكلي الجنائي يجـر األفعاؿ التي يحرميا القانكف الدكلي

مف شأنو  ان في تدعيـ القانكف الدكلي اإلنسانيدكر الجنائية الدكلية الدائمة كمحكمة عميا عمى المستكل الدكلي 
 (3).معاقبة المجرميفبالنسبة ل الفركؽ بيف القانكنيفإلغاء 

كره منذ العصكر القديمة اإلنساني، كمراحؿ تطلقانكف الدكلي كمف خبلؿ ما تقدـ يمكف القكؿ أف تـ تعريؼ ا
 ، بما في ذلؾ األدياف السماكية كدكرىا في إرساء بعض القكاعد القانكنية اليامة.ـ2014كحتى عاـ 

فئات المحمية األخرى بموجب القانون المبحث الثاني: المفيوم القانوني لمسكان المدنيين وال
 .الدولي اإلنساني

 ةن أـ دكلي ةنكانتاف المدنييف كمعاناتيـ داخميان كخارجيان جراء النزاعات المسمحة، محميكانت كمازالت قضية السك
تحظى باالىتماـ في القانكف الدكلي اإلنساني بمصادره األصمية كالفرعية، حيث مازاؿ السكاف المدنيكف ضحية 

                                                           

 .43، 42، 41مرجع سابؽ، ص (محمد المجذكب،1)
 www.startimes.comـ، 26/5/2012(سامر أحمد مكسى، العبلقة بيف القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، 2)
 .48-47-43مرجع سابؽ، ص (محمد المجذكب،3)
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ر د عدد الضحايا منيـ بتطك نزاعات مسمحة ليسكا طرفان فييا إال أنيـ كجدكا ىناؾ في لحظة النزاع، كقد تزاي
ليا صفة تدميرية كبيرة كمفتكحة مف حيث عشكائيتيا،  محٌرمة دكليان  أسمحة األسمحة كتنكعيا خاصةن بعد ظيكر

كالقنابؿ الذرية كالصكاريخ العابرة لمقارات كالقنابؿ العنقكدية...، ىذه األسمحة تتجاكز بضررىا األىداؼ المحددة 
أف ىذه األسمحة تستخدـ ضد أىداؼ عسكرية، كال يتـ  مجاكرة ليذه األىداؼ مع افتراض الباحثة لتشمؿ مناطؽ

 استخداميا بشكؿ عشكائي كىك األمر الغالب.

كالتفريؽ بيف أكؿ،  طمبو في مالبد مف إيجاد تعريؼ شامؿ مانع لمسكاف المدنييف ليذا السبب كلغيره كاف 
، ككذلؾ التطرؽ مطمبو ثالمقاتميف كغير المقاتميف في  في  مفئات المشمكلة بحماية القانكف الدكلي اإلنسانيلافو

 .مطمبو ثالث

 : المفيوم القانوني لمسكان المدنيين: المطمب األول

يف تمييدان لحمايتيـ، حيث اىتـ القانكف الدكلي اإلنساني بتحديد مفيـك السكاف المدنييف كاألشخاص المحمي
نما جنيؼ اتفاقية خصصت  الرابعة لحماية األشخاص المدنييف، كلكنيا لـ تضع تعريفان لمسكاف المدنييف، كا 

اكتفت بتحديد األشخاص المحمييف بمكجب ىذه االتفاقية، فقد جاء في المادة الرابعة مف ىذه االتفاقية أف: 
كاف، في حالة قياـ  ))األشخاص الذيف تحمييـ االتفاقية ىـ أكلئؾ الذيف يجدكف أنفسيـ في لحظة ما كبأم شكؿ

كىكذا (1)،نزاع أك احتبلؿ، تحت سمطة طرؼ في النزاع ليسكا مف رعاياه أك دكلة احتبلؿ ليسكا مف رعاياىا((
 أف المعيار المميز ىك الجنسية.الباحثة جد ت

 كىناؾ أشخاص تنطبؽ عمييـ أحكاـ ىذه االتفاقية مف غير ىذه المادة كىـ:

طرؼ في النزاع"، كباعتبارىـ مف غير رعايا أطراؼ النزاع فإف أشخاص بدكف جنسية "تحت سمطة _ 1
فقد كرد في المادة سبعيف مف اتفاقية جنيؼ الرابعة:  (2)االتفاقية تطبؽ عمييـ رغـ أنيا ال تذكر ذلؾ صراحةن،

 ال يجكز لدكلة االحتبلؿ أف تقبض عمى األشخاص المحمييف أك تحاكميـ أك تدينيـ بسبب أفعاؿ اقترفكىا أك))
ال ك ، آراء أعربكا عنيا قبؿ االحتبلؿ أك أثناء انقطاع مؤقت لبلحتبلؿ، باستثناء مخالفات قكانيف كعادات الحرب

قبؿ بدء النزاع إلى األراضي المحتمة، أك محاكمتيـ أك  كاؤ يجكز القبض عمى رعايا دكلة االحتبلؿ الذيف لج
إدانتيـ أك إبعادىـ عف األراضي المحتمة، إال بسبب مخالفات اقترفكىا بعد بدء األعماؿ العدائية، أك بسبب 

                                                           

)القاىرة: (شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد الكاحد، مكسكعة اتفاقيات القانكف الدكلي اإلنساني النصكص الرسمية لبلتفاقيات كالدكؿ المصدقة كالمكقعة، 1)
 .191(، ص2002المجنة الدكلية لمصميب األحمر، الطبعة التاسعة، 

ئات المحمية بمكجب القانكف الدكلي اإلنساني، في: مفيد شياب، دراسات في القانكف الدكلي اإلنساني، )بيركت: دار المستقبؿ (عامر الزمالي، الف2)
 .122ـ(، ص2000العربي، الطبعة األكلى، عاـ 
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مخالفات لمقانكف العاـ اقترفكىا قبؿ بدء األعماؿ العدائية كتبرر تسميـ المتيميف إلى حككمتيـ في كقت السمـ 
 (1)((.ان لقانكف الدكلة المحتمة أراضيياطبق

كا إلى بمد قبؿ احتبللو مف طرفيا، كىي حالة ؤ ف إلى دكلة االحتبلؿ كىـ أكلئؾ الذيف لجك األشخاص المنتم _2
تختمؼ عف حالة البلجئيف مف رعايا العدك لدل الدكلة الحاجزة، كعمى ىذه األخيرة أال تعامميـ كأجانب أعداء 

فقد كرد في المادة  (2)نكنية لدكلة معادية، فصفتيـ كبلجئيف أىـ مف االعتبارات األخرل،لمجرد تبعيتيـ القا
عند تطبيؽ تدابير المراقبة المنصكص عنيا في ىذه االتفاقية، ال ))الرابعة كاألربعيف مف اتفاقية جنيؼ الرابعة: 

حككمة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتيـ تعامؿ الدكلة الحاجزة البلجئيف، الذيف ال يتمتعكف في الكاقع بحماية أية 
 (3)((.القانكنية لدكلة معادية

الدكلة  رعايا ىي:ىذه الفئات ك المادة الرابعة مف االتفاقية  مف المدنييف حسب محددة ي مف الحماية فئاتكاستثن
ال  يـالمحاربة فرعايا الدكلة المحايدة المكجكدكف في دكلة محاربة، كرعايا الدكلة غير المرتبطة باالتفاقية، ك 

يعتبركف أشخاصان محمييف ما دامت الدكلة التي ينتمكف إلييا ممثمة تمثيبلن دبمكماسيان عاديان في الدكلة التي 
يقعكف تحت سمطتيا، فقد كرد في ىذه المادة: ))ال تحمي االتفاقية رعايا الدكلة غير المرتبطة بيا، أما رعايا 

دكلة محاربة كرعايا الدكلة المحاربة، فإنيـ ال يعتبركف أشخاصان محمييف الدكلة المحايدة المكجكدكف في أراضي 
فإذا  (4)ما دامت الدكؿ التي ينتمكف إلييا ممثمكف تمثيبلن دبمكماسيان عاديان قي الدكلة التي يقعكف تحت سمطتيا((،

في الكاقع دكالن متحاربة  الباحثة جدمف سرياف مفعكؿ االتفاقية، كقد ت لـ يكف التمثيؿ الدبمكماسي عاديان، فبلبد
قانكف الدكلي تحتفظ بعبلقات دبمكماسية مع العدك لكنيا غير طبيعية أك شكمية فقط، مما يكجب تطبيؽ قكاعد ال

األشخاص الذيف تحمييـ اتفاقية جنيؼ لتحسيف حاؿ الجرحى كالمرضى في اإلنساني ذات الصمة، ككذلؾ 
قية جنيؼ لتحسيف حاؿ الجرحى كالمرضى كالغرقى مف القكات المسمحة في القكات المسمحة في الميداف، أك اتفا

البحار، أك اتفاقية جنيؼ بشأف معاممة أسرل الحرب، فقد جاء في المادة الرابعة مف اتفاقية جنيؼ الرابعة: ))ال 
حاؿ يعتبر مف األشخاص المحمييف بمفيـك ىذه االتفاقية األشخاص الذيف تحمييـ اتفاقية جنيؼ لتحسيف 

الجرحى كالمرضى في القكات المسمحة في الميداف، أك اتفاقية جنيؼ لتحسيف حاؿ الجرحى كالمرضى كالغرقى 
 (5)في القكات المسمحة في البحار، أك اتفاقية جنيؼ بشأف معاممة أسرل الحرب((.

                                                           

 .212مرجع سابؽ، ص ر عبد الكاحد،(شريؼ عتمـ، محمد ماى1)
 .122مرجع سابؽ، ص(عامر الزمالي، 2)
 .204صسابؽ، المرجع الاحد، محمد ماىر عبد الك شريؼ عتمـ، 3))
 .191المرجع السابؽ نفسو، ص4))

 .191، صالمرجع السابؽ(شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد الكاحد، 5)
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 (1):ىماؽ فييما االتفاقية كتنص المادة الخامسة مف اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى استثناءيف ال تطبٌ 

اقتناع أحد أطراؼ النزاع بكجكد شبيات قاطعة تدؿ عمى أف الشخص المدني يقكـ بنشاط يضر أمف _ 1
إذا اقتنع أحد أطراؼ النزاع بكجكد شبيات قاطعة بشأف قياـ شخص تحميو  ))الدكلة، فقد كرد في ىذه المادة: 

ثبت أنو يقكـ بيذا النشاط، فإف مثؿ ىذا االتفاقية في أراضي ىذا الطرؼ بنشاط يضر بأمف الدكلة، أك إذا 
الشخص يحـر مف االنتفاع بالحقكؽ كالمزايا التي تمنحيا ىذه االتفاقية، كالتي قد تضر بأمف الدكلة لك منحت 

 (2)((.لو

أك التخريب أك كجكد شبيات قاطعة تدؿ عمى  ()أرضو محتمة بتيمة الجاسكسيةب إذا اعتقؿ الشخص المدني_ 2
إذا اعتقؿ شخص تحميو االتفاقية في أرض محتمة )) ، فقد كرد في ىذه المادة:()ضر أمف الدكلةقيامو بنشاط ي

بتيمة الجاسكسية أك التخريب أك لكجكد شبيات قاطعة بشأف قيامو بنشاط يضر بأمف دكلة االحتبلؿ، أمكف 
األمف الحربي حتمان مف حقكؽ االتصاؿ المنصكص عنيا في  حرماف ىذا الشخص في الحاالت التي يقتضييا

كفي كؿ مف ىاتيف الحالتيف، يعامؿ األشخاص المشار إلييـ في الفقرتيف السابقتيف، مع ذلؾ، ، ىذه االتفاقية
بإنسانية، كفي حالة مبلحقتيـ قضائيان، ال يحرمكف مف حقيـ في محاكمة عادلة قانكنية عمى النحك الذم نصت 

كيجب أيضان أف يستعيدكا االنتفاع بجميع الحقكؽ كالمزايا التي يتمتع بيا الشخص المحمي  ،ه االتفاقيةعميو ىذ
بمفيكـ ىذه االتفاقية في أقرب كقت ممكف مع مراعاة أمف الدكلة الطرؼ في النزاع أك دكلة االحتبلؿ، حسب 

 (3).((الحالة

اؾ حقكؽ السكاف المدنييف كتعرضيـ ألبشع صكر كقد ساىـ غياب نص قانكني كاضح يعرؼ المدنييف، في انتي
المعاناة كالجرائـ كاإلبادة الجماعية، مما دفع المجنة الدكلية لمصميب األحمر لمتقدـ بمشركع القكاعد المتعمقة 
بالحد مف األخطار التي يتكبدىا السكاف المدنيكف في كقت الحرب تعريفان لمسكاف المدنييف عمى النحك التالي: 

-1السكاف المدنييف في القكاعد الراىنة جميع األشخاص الذيف ال يمتكف بصمة إلى الفئات التالية: ))يقصد ب

                                                           

 .91مرجع سابؽ، ص مجذكب،(محمد المجذكب، طارؽ ال1)
 .191شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد الكاحد، مرجع سابؽ، ص(2)
( ) يعمؿ في الخفاء ليحصؿ عمى معمكمات عف العمميات العسكرية لدكلة محاربة بيدؼ إيصاليا لمعدك، لتعزيز جبية الجاسكس: ىك الشخص الذم

 الدكلة التي يعممكف لحسابيا، كىك غير محمي بمكجب القانكف الدكلي اإلنساني.
( ) .المرتزؽ: ىك كؿ شخص يخدـ في القكات المسمحة لبمد أجنبي مقابؿ الماؿ، كىك شخص غير محمي بمكجب القانكف الدكلي اإلنساني 
 .191، صالمرجع السابؽشريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد الكاحد، ( 3)
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األشخاص الذيف ال ينتمكف لمقكات المشار -2، أفراد القكات المسمحة أك التنظيمات المساعدة أك المكممة ليا
 (1)إلييا في الفقرة السابقة كلكنيـ يشترككف في القتاؿ((.

مف ىذا التعريؼ أنو تعريؼ سمبي، أم أنو عرؼ المدني عمى أساس نفي أف يككف مف الباحثة بلحظ كت
المقاتميف، كىذا تعريؼ كاسع لممدنييف، كيمنح أشخاصان آخريف الحماية، كلكف استخداـ ىذا التعريؼ لمصطمح 

ض الحاالت عف األفراد ع"يشترككف في أعماؿ القتاؿ" قد يثير الغمكض في كيفية تمييز السكاف المدنييف في ب
جدكف كقتيان في حالة عسكرية، كما أنو يؤدم إلى استبعاد المدنييف المرتبطيف بالمجيكد الحربي كالعماؿ الذيف يك 

في المصانع كالعمماء مف عداد المدنييف، كما سيؤدم إلى محاكالت إدخاؿ بعض األفراد العسكرييف في عداد 
 المدنييف.

ـ المتحدة في تقريره الثاني حكؿ احتراـ حقكؽ اإلنساف في النزاعات المسمحة تعريفان كما قدـ األميف العاـ لؤلم
لمسكاف المدنييف عمى النحك التالي: ))ىـ األشخاص الذيف ال يحممكف السبلح لصالح أحد طرفي الصراع، 

يب كالتجسس ككذلؾ األشخاص الذيف ال يعمدكف إلى مساندة أحد األطراؼ عف طريؽ القياـ بأعماؿ مثؿ التخر 
كأعماؿ التجنيد كالدعاية، كما أضاؼ أف أم تعريؼ لمسكاف المدنييف يتعيف أال ينطكم عمى تحديد يتعمؽ 

 (2)بالجنسية أك الكضع الجغرافي((.

كنتيجة اقتراح بعض الخبراء لمعيار الكظيفة أك العمؿ الذم يتمثؿ في الدكر الذم يقكـ بو األشخاص، كمدل  
ـ تعريؼ 1949لعاـ  لمشتركة في اتفاقيات جنيؼ األربعمشاركتيـ في العمميات العسكرية جاءت المادة الثالثة ا

ماؿ العدائية، بمف فييـ أفراد القكات المسمحة المدنييف بأنيـ: ))األشخاص الذيف ال يشترككف مباشرةن في األع
الذيف ألقكا عنيـ أسمحتيـ، كاألشخاص العاجزكف عف القتاؿ بسبب المرض أك الجرح أك االحتجاز أك ألم 
سببو آخر يعاممكف في جميع األحكاؿ معاممة إنسانية، دكف أم تمييز ضار يقكـ عمى العنصر أك المكف، أك 

 (3)نس أك المكلد أك الثركة أك أم معيار مماثؿ آخر((.الديف أك المعتقد، أك الج

كقد قدمت بعض الكفكد تعديبلت كاقتراحات حكؿ ىذا التعريؼ، كتمخضت ىذه االقتراحات عف إقرار تعريؼ 
ـ، كقد 1977لمسكاف المدنييف تضمنتو المادة الخمسكف مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ التفاقيات جنيؼ لعاـ 

: ))المدني: ىك أم شخص ال ينتمي إلى فئة مف فئات األشخاص المشار إلييا في البنكد األكؿ جاء فييا مايمي

                                                           

 .161مرجع سابؽ، ص شبللدة،(محمد فياد ال1)
 .162، صالمرجع السابؽمحمد فياد الشبللدة،  (2)
 .191-190مرجع سابؽ، ص كاحد،(شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد ال3)
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كالثاني كالثالث كالسادس مف الفقرة )أ( مف المادة الرابعة مف االتفاقية الثالثة كالمادة الثالثة كاألربعيف مف ىذا 
 (1)المحؽ "البركتكككؿ"((.

ـ في فقرتيا )أ( 1949آب  12لثالثة )اتفاقية جنيؼ الثالثة( المكقعة في فقد نصت المادة الرابعة مف االتفاقية ا
البنكد األكؿ كالثاني كالثالث كالسادس مايمي: )) أسرل الحرب بالمعنى المقصكد في ىذه االتفاقية ىـ 

د أفراد القكات المسمحة ألح -1األشخاص الذيف ينتمكف إلى إحدل الفئات التالية، كيقعكف في قبضة العدك: 
أفراد  -2أطراؼ النزاع، كالميميشيات أك الكحدات المتطكعة التي تشكؿ جزءان مف ىذه القكات المسمحة، 

الميميشيات األخرل كالكحدات المتطكعة األخرل بمف فييـ أعضاء حركات المقاكمة المنظمة، الذيف ينتمكف إلى 
فر الشركط اا اإلقميـ محتبلن، عمى أف تتك ، حتى لك كاف ىذوأك خارجإقميميـ أحد أطراؼ النزاع كيعممكف داخؿ 

التالية في ىذه الميميشيات أك الكحدات المتطكعة، بما فييا حركات المقاكمة المنظمة المذككرة: )أ( أف يقكدىا 
شخص مسؤكؿ عف مرؤكسيو، )ب( أف تككف ليا شارة مميزة محددة يمكف تمييزىا مف بعد، )ج( أف تحمؿ 

أفراد القكات المسمحة النظامية الذيف  -3في عممياتيا بقكانيف الحرب كعاداتيا،  السبلح جيران، )د( أف تمتـز
سكاف األراضي غير المحتمة الذيف يحممكف  -6يعمنكف كالءىـ لحككمة أك سمطة ال تعترؼ بيا الدكلة الحاجزة، 

لكقت لتشكيؿ كحدات السبلح مف تمقاء أنفسيـ عند اقتراب العدك لمقاكمة القكات الغازية دكف أف يتكفر ليـ ا
 (2)مسمحة نظامية، شريطة أف يحممكا السبلح جيران كأف يراعكا قكانيف الحرب كعاداتيا((.

( تتككف 1: )) )عمى مايمي ـ1977الثالثة كاألربعكف مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ المادة  ثـ نصتك 
تحت قيادة مسؤكلة عف سمكؾ مرؤكسييا قبؿ القكات المسمحة لطرؼ النزاع مف كافة القكات المسمحة التي تككف 

ذلؾ الطرؼ حتى كلك كاف ذلؾ ممثبلن بحككمة أك بسمطة ال يعترؼ الخصـ بيا، كيجب أف تخضع مثؿ ىذه 
( يعد أفراد 2القكات لنظاـ داخمي يكفؿ فيما يكفؿ اتباع قكاعد القانكف الدكلي التي تطبؽ في النزاع المسمح، )

ع )عدا أفراد الخدمات الطبية كالكعاظ الذيف تشمميـ المادة الثالثة كالثبلثكف مف القكات المسمحة لطرؼ النزا
( إذا ضمت القكات 3االتفاقية الثالثة( مقاتميف بمعنى أف ليـ حؽ المساىمة المباشرة في األعماؿ العدائية، )

أطراؼ النزاع المسمحة لطرؼ في نزاع ىيئة شبو عسكرية مكمفة بفرض احتراـ القانكف كجب عميو إخطار 
 (3)األخرل بذلؾ((.

                                                           

، )جنيؼ: المجنة الدكلية 1949آب/ أغسطس 12(المجنة الدكلية لمصميب األحمر، المحقاف "البركتكككالف" اإلضافياف إلى اتفاقيات جنيؼ المعقكدة في 1)
 .41ـ(، ص1997لمصميب األحمر، الطبعة الرابعة، 

 120مرجع سابؽ، ص احد،د ماىر عبد الك (شريؼ عتمـ، محم2)
 .36مرجع سابؽ، صدكلية لمصميب األحمر، (المجنة ال3)
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أف تعريؼ المدنييف كصؿ إلى أحدث خطكة كىي البركتكككؿ اإلضافي األكؿ التفاقيات  الباحثة جدكىكذا ت
ـ، كىك تعريؼ كاسع كسمبي ألنو حدد الفئات التي ال يشمميا مفيكـ المدنييف ككؿ ما عدا 1977جنيؼ لعاـ 

 مف األشخاص المحمييف.ذلؾ فيك مدني، كىك بذلؾ شمؿ فئات أكثر 

 : التمييز بين المقاتمين وغير المقاتمين:ثانيمطمب الال

العدالة بالنسبة  لي اإلنساني، كىك الذم ميد لتحقيؽالقانكف الدك  ميف أساسالتمييز بيف المقاتميف كغير المقات يعد
كقد كانت الشريعة اإلسبلمية سباقة عمى القكانيف الكضعية في اعتماد ىذا المبدأ، حيث لمف يقاتؿ أك ال يقاتؿ، 

فالرسكؿ صمى ا عميو كسمـ كاف  (1)حرمت قتؿ األطفاؿ كالنساء كالشيكخ الذيف ال يساىمكف في تسيير القتاؿ،
أك معتصمان في صكمعتو، كال  شيخان أك  أك امرأةن  ))أال يغدركا، كال يقتمكا كليدان يكصي قادة الجيكش اإلسبلمية 
 (2)يقطعكا شجرة كال ييدمكا بيتان((.

مبدأ التمييز بيف المقاتميف كغير المقاتميف في نياية القرف الثامف عشر كبداية القرف  طبؽفي العصر الحديث، ك 
اد فييا العتبار الحرب عبلقة بيف دكلة كدكلة بحيث ال يككف األفر  جاف جاؾ ركسك حيث دعاالتاسع عشر، 

، حيث األساس الفقيي كالقانكني لمتمييز بيف المقاتميف كغير المقاتميف أعداء إال بصكرة عرضية، كىك ما اعتبر
: ))الحرب ليست عبلقة إنساف بإنساف بؿ عبلقة دكلة بدكلة أففي كتابو "العقد االجتماعي"جاف جاؾ ركسك  أكد

بؿ كمدافعيف  تى مكاطنيف، بؿ كجنكد، ال كأفرادكبشر كال حال يككف فييا األفراد أعداء إال بصكرة عرضية، ال 
 (3) .((دكلتيـ عف

 المتحدة الكاليات لجيشالتي حدد فييا  "ليبر" مدكنةـ أصدر الرئيس األمريكي لنككلف 1864كفي عاـ 
 حيث قسـ األعداء في الحركب النظامية إلى مقاتميف كغير مقاتميف، كذلؾ  كأعرافيا، الحرب قكانيف األمريكية

 إلى ينقسمكف النظامية الحرب في األعداء جميع: ))التي اعتبرت أف المئة بعد كالخمسيف الخامسة المادة في
 (4)،((المعادية لمحككمة التابعيف المسمحيف غير المكاطنيف أك مقاتميف كغير مقاتميف إلى أم كبيريف، قسميف

كلكف حصرتو بالقكات  كأعرافيا، البرية الحرب قكانيف بشأف ـ1899 لعاـ الثانية الىام اتفاقيةالمبدأ نفسو تبنتو 

                                                           

 .61محمد عبد الجكاد الشريؼ، مرجع سابؽ، ص1))
 .9-8محمد المجذكب، طارؽ المجذكب، مرجع سابؽ، ص2))
(3)Jean Jacques Rousseau, Ibid., P.P.111, 112.. 

المقاتميف كغير المقاتميف كصمتيا بالنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، في: جامعة دمشؽ كمية الحقكؽ، المجنة عامر الزمالي، التفرقة بيف  (4)
 .21( ، ص2004الدكلية لمصميب األحمر، المحكمة الجنائية الدكلية كتكسيع نطاؽ القانكف الدكلي اإلنساني، )دمشؽ: مطبعة الداككدم، تمكز 
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 األطراؼ قكات تتككف أف يمكف: ))مف البلئحة الممحقة بياعمى مايمي الثالثة المادة المسمحة فقط، حيث نصت
 (1)((.مقاتميف كغير مقاتميف مف المتحاربة

كىي غاية القانكف الدكلي حماية غير المقاتميف، كظيفة فكرة كمبدأ التمييز بيف المقاتميف كغير المقاتميف ىي إف 
مف  كؿو المبدأ، عدـ المساىمة بأم شىذا كقد اشترط الفكر التقميدم الستفادة المدنييف مف  اإلنساني القصكل،

فيمان ضيقان،   -بالنسبة لممقاكمة الشعبيةالمسمحة–األشكاؿ في تسيير الحرب، ككاف فيـ النظرية التقميدية 
قد ألزمت النظرية طف في مكاجية الغزك، أك االحتبلؿ، فكمتشددان، بالنسبة لدكر المدنييف في الدفاع عف الك 

وقد فرقت بين ـ مف كضع أفراد الجيكش النظامية، تكاد تقترب بي -بالنسبة لممقاكمة بشركط ثقيمة–التقميدية 
 :حالتين من حاالت المقاومة الشعبية المسمحة

الجيكش  وتجتاحدفاعان عف كطنيـ قبؿ أف حيث ييب أفراد الشعب المدني  أواًل: اليبة الشعبية لمواجية الغزو:
ؿ مجمكعات )فرؽ( مقاكمة منظمة، لبلنخراط في شك المعادية، كىنا يشترط، أال يككف أماـ ىؤالء األفراد كقته 

 كأف يحممكا أسمحتيـ بشكؿو ظاىر، كأف يحترمكا قكانيف كأعراؼ الحرب.

كيشترط تكافر أربعة شركط في أفرادىا كىي: أف كتككف أثناء االحتبلؿ،  ثانيًا: المقاومة الشعبية المنظمة: 
يعممكا تحت قيادة شخص مسؤكؿ عف أعماؿ التابعية، كأف يحممكا أسمحتيـ بشكؿو ظاىر، كأف تككف ليـ عبلقة 

  (2) .الحرب كأعرافيامميزة يمكف رؤيتيا )تمييزىا( عف بعد، كأف يحترمكا قكانيف 

اتفاقية لحرب، حيث نصت الفقرة الثانية مف المادة الرابعة مف كيدخؿ المقاكمكف كفؽ ىذه الشركط ضمف أسرل ا
: ))أسرل الحرب بالمعنى المقصكد باالتفاقية ىـ األشخاص عمى مايمي جنيؼ الخاصة بمعاممة أسرل الحرب

أفراد الميميشيات األخرل كالكحدات المتطكعة األخرل، بمف  -2...، تمكف إلى إحدل الفئات التالية:الذيف ين
عضاء حركات المقاكمة المنظمة، الذيف ال ينتمكف إلى أحد أطراؼ النزاع كيعممكف داخؿ أك خارج فييـ أ

إقميميـ، حتى لك كاف محتبلن، عمى أف تتكفر الشركط التالية في ىذه الميميشيات أك الكحدات المتطكعة، بما 
أف تككف لو شارة مميزة فييا حركات المقاكمة المنظمة المذككرة: أف يقكدىا شخص مسؤكؿ عف مرؤكسيو، 

 (3)محددة يمكف تمييزىا مف بعد، أف تحمؿ األسمحة جيران، أف تمتـز في عممياتيا بقكانيف الحرب كعاداتيا((.

كتختص الشركط األربعة بأفراد الميميشيات األخرل كالكحدات المتطكعة األخرل، بمف فييـ أعضاء حركات 
ىي ليست مطمكبة في فئة "أفراد القكات المسمحة ألحد أطراؼ النزاع، كالميميشيات أك ك المقاكمة المنظمة، 

                                                           

 .21، صالمرجع السابؽعامر الزمالي،  (1)
 .120مرجع سابؽ، صمحمد عبد الجكاد الشريؼ، 2))
 .120مرجع سابؽ، ص كاحد،(شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد ال3)
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الكحدات المتطكعة التي تشكؿ جزءان مف القكات المسمحة"، كسبب إعفاء ىذه الفئة األخيرة مف الشركط األربعة 
 ىك أنيا تستكفييا بطبيعة الحاؿ كال لزكـ بالتالي لذكرىا صراحةن.

الدكؿ التي عرفت االحتبلؿ األجنبي  نجحتـ 1977-1974 بيف عاميبمكماسي الذم عقد المؤتمر الدفي ك  
المذيف  إقناع المؤتمريف باالستغناء عف الشرطيف الثاني كالثالث فيأك النضاؿ مف أجؿ التحرير الكطني 

كي  ـ،1949عاـ  الحرب أسرل بمعاممة الخاصة، كتبنتو اتفاقية جنيؼ ـ1907تفرضيما الئحة الىام لعاـ 
حيث نص البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ  ،تستطيع المقاكمة الكقكؼ في كجو التفكؽ التكنكلكجي لمعدك

( تتككف القكات المسمحة لطرؼ النزاع مف كافة القكات 1: )) )عمى مايميف يالثالثة كاألربعـ في مادتو 1977
ذلؾ الطرؼ حتى كلك كاف ذلؾ ممثبلن قبؿ مف المسمحة التي تككف تحت قيادة مسؤكلة عف سمكؾ مرؤكسييا 

بحككمة أك بسمطة ال يعترؼ الخصـ بيا، كيجب أف تخضع مثؿ ىذه القكات لنظاـ داخمي يكفؿ فيما يكفؿ 
( يعد أفراد القكات المسمحة لطرؼ النزاع )عدا 2اتباع قكاعد القانكف الدكلي التي تطبؽ في النزاع المسمح، )

ذيف تشمميـ المادة الثالثة كالثبلثكف مف االتفاقية الثالثة( مقاتميف بمعنى أف ليـ أفراد الخدمات الطبية كالكعاظ ال
( إذا ضمت القكات المسمحة لطرؼ في نزاع ىيئة شبو 3حؽ المساىمة المباشرة في األعماؿ العدائية، )

 (1)عسكرية مكمفة بفرض احتراـ القانكف كجب عميو إخطار أطراؼ النزاع األخرل بذلؾ((.

فر شرطيف فقط في أم قكة مسمحة أك مجمكعة أك كحدة نظامية كىما اىذه المادة أصبح ينبغي تك كبمكجب 
شرطا القيادة المسؤكلة كاحتراـ قكانيف الحرب كأعرافيا، كلـ يعد يشترط في ىذه الفئات شرطا الشارة المميزة 

 كحمؿ األسمحة عمنان.

ـ 19/1/1952، حيث طالبت بمذكرة رسمية بتاريخ كمف الحككمات التي تمسكت بيذه المادة الحككمة المصرية
كجيتيا لمحككمة البريطانية، بمعاممة رجاؿ كتائب التحرير المصرية التي تشتبؾ مع القكات البريطانية في 
منطقة قناة السكيس، معاممة أسرل الحرب، كمف الحككمات التي رفضت منح صفة المحارب لممقاكميف، 

عتبار رجاؿ المقاكمة السرية في فرنسا، كالببلد المحتمة خبلؿ الحرب العالمية الحككمة األلمانية حيث رفضت ا
 (2)الثانية مف المحاربيف لعدـ تكفر ىذه الشركط فييـ.

ظاىرة اجتماعية بشرية ممتيبة تصيب الشعكب بأىكاليا، لـ يعد مف في العصر الراىف إلى الحرب كمع تحكؿ 
ف دكف سكاىـ مف غير المقاتميف كذلؾ بسبب انييار مبدأ التفرقة بيف الممكف حصر آثارىا بالدكؿ أك بالمقاتمي

 المقاتميف كغير المقاتميف، أك غمكض ىذا المبدأ عمى األقؿ، كذلؾ لتضافر مجمكعة مف العكامؿ أبرزىا:
                                                           

 .36مرجع سابؽ، صجنة الدكلية لمصميب األحمر، (الم1)
 .121-120مرجع سابؽ، ص(محمد عبد الجكاد الشريؼ، 2)
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جميع المكاطنيف الذككر القادريف عمى حمؿ السبلح،  التي أصبحت تشمؿ اتساع نطاؽ الجيكش الحديثة،_ 1
 (1)كذلؾ بعد أف أخذت الدكؿ بنظاـ التجنيد اإلجبارم.

حدٍّ  ؼ المباني كالمنشآت العامة كالخاصة عمىتطكر أساليب الحرب كفنكنيا، كتسميـ الفقو بمشركعية قص_ 2
خصـ، كالتطكر اليائؿ في أسمحة الدمار سكاء، بالقنابؿ كتدميرىا لمكصكؿ الستسبلـ المدينة كقير إرادة ال

الشامؿ القادرة في لحظات عمى القضاء عمى أركاح المبلييف مف البشر قد ال يتطمب تحقيؽ النصر في النزاع 
 (2)المسمح القضاء عمى كؿ ىذه األركاح.

قتصادم عمى كاف الضغط اال( 3)استخداـ أسمكب الحرب االقتصادية التي تصيب المقاتميف كغير المقاتميف،_ 3
العدك لقير إرادتو مشركعان دائمان، ككاف يمعب مف قبؿ دكران ثانكيان، كلكنو اكتسب أىمية كبرل في الحركب 

كمع الحرب العالمية الثانية اكتسبت الحرب طابع الشمكؿ أك الكمية كجرل العمؿ عمى التكسع في  ،الحديثة
أف الطعاـ مف الميربات المطمقة، كدافع الفقو عف مثؿ  مفيكـ الميربات الحربية، كاعتبرت الحككمة البريطانية

 (4)ىذا المسمؾ.

كرغـ غمكض ىذا المبدأ، كنتيجةن لكثرة الحركب كالنزاعات الدكلية كغير ذات الطابع الدكلي، كتزايد أعداد 
فقد برز القانكف الدكلي اإلنساني المعاصر لمحفاظ عمى ما تبقى مف ىذا المبدأ،  ،الضحايا مف غير المقاتميف

المكقعة عاـ  الممحقيف باتفاقيات جنيؼ األربع ـ1977كذلؾ مف خبلؿ تكقيع البركتكككليف اإلضافييف عاـ 
 (5)ـ.1949

أجيزتو المحكمة الجنائية كقد عجمت الجرائـ المرتكبة أثناء الحركب مف ظيكر القضاء الجنائي الدكلي، كأحدث 
ـ، كحددت الجرائـ التي تدخؿ في نطاؽ 1998الدكلية التي أقر نظاميا األساسي بمكجب اتفاقية ركما لعاـ 

حيث جرمت كجريمة العدكاف، اختصاصيا كىي جرائـ الحرب، كجرائـ اإلبادة الجماعية كالجرائـ ضد اإلنسانية، 
الدكلي اإلنساني بتحريميا، كأغمب ىذه األفعاؿ الجرمية كانت تمارس ىذه المحكمة األفعاؿ التي اكتفى القانكف 

                                                           

كغير المقاتميف، في: مفيد شياب، دراسات في القانكف الدكلي اإلنساني، )القاىرة: دار المستقبؿ العربي، (صبلح الديف عامر، التفرقة بيف المقاتميف 1)
 .99ـ(، ص2000الطبعة األكلى، 

 .63مرجع سابؽ، ص لمجذكب،(محمد المجذكب، طارؽ ا2)
 .63سابؽ، صالمرجع المجذكب، ( محمد المجذكب، طارؽ ال3)
 .101مرجع سابؽ، ص(صبلح الديف عامر، 4)
 .102، صسابؽالمرجع الصبلح الديف عامر، (5)
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ضد غير المقاتميف، كالممتمكات المدنية، بينما تتصؿ بعض األفعاؿ الجرمية بالمقاتميف أساسان مثؿ: تحريـ 
 (1)استخداـ األسمحة، كأساليب القتاؿ.

كغير المقاتميف الفضؿ األكبر في إعطاء ضحايا أف ليذا المبدأ، أم التفرقة بيف المقاتميف الباحثة جد كىكذا ت
ف كانت لـ تنفذ ىذه الحقكؽ كما يجب، لكنو  النزاعات المسمحة مف غير المشتركيف في القتاؿ حقكقيـ، كا 

 يحسب لمقانكف الدكلي اإلنساني حماية ىذه الفئة.

 المطمب الثالث: الفئات المحمية األخرى بموجب القانون الدولي اإلنساني:

ضافةن لمقكاعد الخاصة بيـ، ىناؾ قكاع د المدنيكف بشكؿو عاـ كميـ محميكف بمكجب القانكف الدكلي اإلنساني، كا 
أبرز ىذه الفئات كذلؾ لصمتيا بمكضكع الدراسة أكالن، كألنيا  الباحثة تناكؿتعٌدىـ جزءان مف فئات معينة، كست

 .مف المدنييف ثانيان  ان تشمؿ قسم

 والغرقى:أواًل: الجرحى والمرضى 

تطكر التطرؽ ليذه الفئة في القانكف الدكلي اإلنساني كاالتفاقيات الدكلية الخاصة بو مف مرحمة اإلضافة إلى 
 مرحمة التعمؽ في ىذه الفئة كتخصيص أقساـ معينة مف االتفاقيات الدكلية لمحديث عف ىذه الفئة.

ي جيكش الميداف )أك القكات البرية(، ـ بشأف تحسيف حاؿ العسكرييف الجرحى ف1864فاتفاقية جنيؼ لعاـ 
ـ، 1929ـ، كاحتفظت بو معاىدة عاـ 1906"المرضى" إلى عنكانيا أثناء مراجعة ىذه االتفاقية عاـ  أضافت

 (2)ـ المعمكؿ بيا حاليان.1949كمعاىدة عاـ 

البركتكككؿ اإلضافي ثـ تـ التطرؽ لتعريؼ الجرحى كالمرضى كذلؾ في الفقرة )ألؼ( مف المادة الثامنة مف 
ـ حيث كرد فييا: ))"الجرحى" ك"المرضى": ىـ األشخاص العسكريكف أك المدنيكف الذيف 1977األكؿ لعاـ 

 ،يحتاجكف إلى مساعدة أك رعاية طبية، بسبب الصدمة أك المرض أك أم اضطراب أك عجز بدنيان كاف أـ عقميان 
راف أيضان حاالت الكضع كاألطفاؿ حديثي الكالدة الذيف يحجمكف عف أم عمؿ عدائي، كيشمؿ ىذاف التعبيك 

، الذيف مثؿ: ذكم العاىات كالحكامؿ كاألشخاص اآلخريف الذيف قد يحتاجكف إلى مساعدة أك رعاية طبية،
 (3)يحجمكف عف أم عمؿ عدائي((.

                                                           

 .33(عامر الزمالي، التفرقة بيف المقاتميف كغير المقاتميف كصمتيا بالنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، مرجع سابؽ، ص1)
في القانكف الدكلي اإلنساني، )القاىرة: المجنة  (عامر الزمالي، الفئات المحمية بمكجب أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني، في: شريؼ عتمـ، محاضرات2)

 .81ـ(، ص2006الدكلية لمصميب األحمر، الطبعة السادسة، 
 .15مرجع سابؽ،ص الدكلية لمصميب األحمر،(المجنة 3)
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ىي مف كاجبات معاممة إنسانية كتقديـ العناية الطبية ليـ كمعاممتيـ فحماية الجرحى كالمرضى في ميداف القتاؿ 
أطراؼ النزاع، ككذلؾ مف كاجبات الدكؿ المحايدة، كيعتبر الجرحى كالمرضى الذيف يقعكف في قبضة العدك 
أسرل حرب، كمف الضركرم البحث عف المصابيف كحمايتيـ كخصكصان بعد انتياء القتاؿ. أما بالنسبة لمجرحى 

بالنسبة لمجرحى كالمرضى في ميداف القتاؿ  نفسيا األحكاـ السابقةلغرقى في البحار فتطبؽ عمييـ كالمرضى كا
مع إضافات تتفؽ كمجاؿ تطبيقيا في البحار، كمف ىذه اإلضافات حؽ كؿ سفينة تابعة لطرؼ محارب طمب 
تسميميا الجرحى كالمرضى كالغرقى المكجكديف عمى متف سفف تجارية أك حربية تابعة ألفراد أك جمعيات، 

فقد كرد في ( 1)يدة ألخذ المنككبيف، كتتمتع ىذه السفف في ىذه الحالة بالحماية،كيجكز االستعانة بالسفف المحا
المادة العاشرة مف البركتكككؿ األكؿ: ))أنو يجب احتراـ كحماية الجرحى كالمرضى كالمنككبيف في البحار أيان 

 (2)كاف الطرؼ الذم ينتمكف إليو((.

 ثانيًا: أسرى الحرب:

مادتيا األكلى: ))جميع األشخاص في القكات  أسرل الحرب فيـ 1929عرفت اتفاقية جنيؼ الثانية لعاـ 
المسمحة لؤلطراؼ المتنازعة الذيف يقعكف في قبضة الخصـ أثناء العمميات الحربية البحرية أك الجكية((، كما 

ا كذلؾ في المادة الثانية مف اتفاقية مف "الئحة الىام" عمى حالي 13أبقت االتفاقية ذاتيا عمى صيغة المادة 
جنيؼ الثانية: ))غير المقاتميف الذيف يتبعكف القكات المسمحة((، كاقتداءن بتكسيع مفيكـ المقاتؿ الذم قبمت بو 

ات كالحرب العالمية الثانية، سعى يالدكؿ، كبالخصكص إثر االنتياكات الخطيرة المرتكبة خبلؿ حركب الثبلثين
فقد حددت ىذه االتفاقية في الفقرة  (3)ـ إلى تكسيع مفيكـ أسرل الحرب،1949ؼ الثالثة لعاـ كاضعك اتفاقية جني

)ألؼ( مف مادتيا الرابعة الفئات الست التالية كأسرل حرب: )) أسرل الحرب بالمعنى المقصكد في ىذه 
أفراد القكات  -1: االتفاقية ىـ األشخاص الذيف ينتمكف إلى إحدل الفئات التالية، كيقعكف في قبضة العدك

، المسمحة ألحد أطراؼ النزاع، كالميميشيات أك الكحدات المتطكعة التي تشكؿ جزءان مف ىذه القكات المسمحة
أفراد الميميشيات األخرل كالكحدات المتطكعة األخرل، بمف فييـ أعضاء حركات المقاكمة المنظمة، الذيف  -2

ك خارج إقميميـ، حتى لك كاف ىذا اإلقميـ محتبلن، عمى أف تتكفر ينتمكف إلى أحد أطراؼ النزاع كيعممكف داخؿ أ
الشركط التالية في ىذه الميميشيات أك الكحدات المتطكعة، بما فييا حركات المقاكمة المنظمة المذككرة: )أ( أف 
يقكدىا شخص مسؤكؿ عف مرؤكسيو، )ب( أف تككف ليا شارة مميزة محددة يمكف تمييزىا مف بعد، )ج( أف 

نكف مأفراد القكات المسمحة النظامية الذيف يع-3، عممياتيا بقكانيف الحرب ؿ األسمحة جيران، )د( أف تمتـز فيتحم
                                                           

 .89مرجع سابؽ، صمجذكب، (محمد المجذكب، طارؽ ال1)
 .18مرجع سابؽ،ص مصميب األحمر،(المجنة الدكلية ل2)
 .85، الفئات المحمية بمكجب أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني، مرجع سابؽ، ص(عامر الزمالي3)
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األشخاص الذيف يرافقكف القكات المسمحة دكف أف -4 ،كالءىـ لحككمة أك سمطة ال تعترؼ بيا الدكلة الحاجزة
ضمف أطقـ الطائرات الحربية، كالمراسميف يككنكا في الكاقع جزءان منيا، كاألشخاص المدنييف المكجكديف 

الحربييف، كمتعيدم التمكيف، كأفراد كحدات العماؿ أك الخدمات المختصة بالترفيو عف العسكرييف، شريطة أف 
أفراد األطقـ المبلحية، بمف فييـ القادة كالمبلحكف  -5، يككف لدييـ تصريح مف القكات المسمحة التي يرافقكنيا

 ينتفعكف بمعاممة أفضؿ ف التجارية كأطقـ الطائرات المدنية التابعة ألطراؼ النزاع، الذيف الكمساعدكىـ في السف
سكاف األراضي غير المحتمة الذيف يحممكف السبلح مف تمقاء -6 ،خرل مف القانكف الدكلياألحكاـ األ بمقتضى

لتشكيؿ كحدات مسمحة نظامية، أنفسيـ عند اقتراب العدك لمقاكمة القكات الغازية دكف أف يتكفر ليـ الكقت 
 (1)شريطة أف يحممكا السبلح جيران كأف يراعكا قكانيف الحرب كعاداتيا((.

كتضيؼ االتفاقية فئتيف أخرييف لمفئات الست السابقة ليما الحؽ في معاممتيـ معاممة أسرل حرب، حيث كرد 
ـ مايمي: )) يعامؿ األشخاص المذككركف 1949في الفقرة )باء( مف المادة الرابعة مف اتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ 

األشخاص الذيف يتبعكف أك كانكا تابعيف لمقكات  -1 فيمايمي بالمثؿ كأسرل حرب بمقتضى ىذه االتفاقية:
المسمحة لمبمد المحتؿ إذا رأت دكلة االحتبلؿ ضركرة اعتقاليـ بسبب ىذا االنتماء، حتى لك كانت قد تركتيـ 

اء سير األعماؿ الحربية خارج األراضي التي تحتميا، كعمى األخص في حالة قياـ في بادئ األمر أثن ان أحرار 
ىؤالء األشخاص بمحاكلة فاشمة لبلنضماـ إلى القكات المسمحة التي يتبعكنيا كالمشتركة في القتاؿ، أك في حالة 

فئات المبينة في ىذه األشخاص الذيف ينتمكف إلى إحدل ال -2، عدـ امتثاليـ إلنذار يكجو إلييـ بقصد االعتقاؿ
 (2)المادة، الذيف تستقبميـ دكلة محايدة في إقميميا كتمتـز باعتقاليـ بمقتضى القانكف الدكلي...((.

كيتمتع األسير بالعديد مف المزايا، مف ناحية المعسكرات كالمبلبس كاألغذية، كالعناية الصحية كالطبية كممارسة 
مكاف تكميفو القياـ ببعض األعماؿ مقابؿ أجر، الشعائر الدينية كتكفير االتصاؿ بينو كب يف العالـ الخارجي كا 

كينتيي األسر ألسباب عديدة، منيا الكفاة أك إعادة األسرل إلى أكطانيـ أثناء العمميات العدائية أك اإلفراج 
ف ىذه عنيـ بعد انتيائيا. كتتـ حماية األسرل بكاسطة دكلة حامية يختارىا كؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع، كتكك 

ذا لـ يتكفر ذلؾ فعمى الدكلة الحاجزة  الدكلة عادةن دكلة محايدة تتكفؿ بالكاجبات المفركضة بمقتضى االتفاقية، كا 
أف تطمب أك تقبؿ خدمات المنظمات اإلنسانية كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر لمقياـ بكاجبات الدكلة 

 (3)الحامية.

                                                           

 .120مرجع سابؽ، صاحد، شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد الك 1))
 .120سابؽ، صالمرجع ، الاحد(شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد الك 2)

 .90مرجع سابؽ، صمجذكب، (محمد المجذكب، طارؽ ال3)
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 ثالثًا: أفراد الخدمات الطبية:

أفراد الخدمات الطبية بأنيـ:  ـ1977ضافي األكؿ لعاـ رة )جيـ( مف المادة الثامنة مف البركتكككؿ اإلقعرفت الف
))ىـ األشخاص الذيف يخصصيـ أحد أطراؼ النزاع إما لؤلغراض الطبية دكف غيرىا المذككرة في الفقرة )ىاء( 

ما لتشغيؿ أك إدارة كسائط النقؿ الطب ما إلدارة الكحدات الطبية، كا  ي، كيمكف أف يككف مثؿ ىذا التخصيص كا 
أفراد الخدمات الطبية، عسكرييف كانكا أـ مدنييف، التابعيف ألحد أطراؼ -1 دائمان أك كقتيان، كيشمؿ التعبير:

-2، النزاع بمف فييـ األفراد المذككريف في االتفاقيتيف األكلى كالثانية كأكلئؾ المخصصيف ألجيزة الدفاع المدني
لجمعيات الصميب األحمر الكطنية كاليبلؿ األحمر كاألسد كالشمس األحمريف  طبية المنتمكفأفراد الخدمات ال

كغيرىا مف جمعيات اإلسعاؼ الكطنية الطكعية التي يعترؼ بيا كيرخص ليا أحد أطراؼ النزاع كفقان لؤلصكؿ 
 (1)الطبي...((.أفراد الخدمات الطبية التابعيف لمكحدات الطبية أك كسائط النقؿ -3 ،المرعية

كتعرؼ الفقرة )ىاء( مف ىذا البركتكككؿ الكحدات الطبية بأنيا: )) المنشآت كغيرىا مف الكحدات عسكرية  
كانت أـ مدنية التي تـ تنظيميا لؤلغراض الطبية، أم البحث عف الجرحى كالمرضى كالمنككبيف في البحار 

جبلئيـ كنقميـ كتشخيص حالتيـ أك عبلجيـ، بما في ذلؾ اإلسعافات األكلية كالكقاية مف األمراض. كيشمؿ  كا 
التعبير عمى سبيؿ المثاؿ المستشفيات كغيرىا مف الكحدات المماثمة كمراكز نقؿ الدـ كمراكز كمعاىد الطب 
الكقائي كالمستكدعات الطبية كالمخازف الطبية كالصيدلية ليذه الكحدات، كيمكف أف تككف الكحدات الطبية ثابتة 

 (2)دائمة أك كقتية((.أك متحركة، 

كبالرغـ مف أف أفراد الخدمات الطبية يمكف أف يككنكا مف العسكرييف أك المدنييف، إال أف القانكف الدكلي 
اإلنساني ال يغطي أفراد الخدمات الطبية المدنييف بصفتيـ ىذه إال إذا خصصيـ طرؼ النزاع التابعيف لو، 

عممو خبلؿ النزاع المسمح بدكف تكميؼ رسمي مف دكلتو ال يعتبر  ف الطبيب المدني الذم يكاصؿإكبناءن عميو، ف
ضمف أفراد الخدمات الطبية الذيف نتحدث عنيـ، كالحكمة مف ذلؾ أف أفراد الخدمات الطبية يتمتعكف بامتيازات 
خاصة، كأنو يتعيف عمى الدكلة المحاربة أف تمارس نكعان مف المراقبة عمى األشخاص الذيف تمنح ليـ ىذه 

متيازات، كلكف ىذه الطبيعة تخضع لقكاعد الحماية العامة الكاردة في اتفاقية جنيؼ الرابعة كالخاصة بحماية اال
المدنييف أثناء النزاعات المسمحة، كيجب أف يكفؿ االحتراـ كالحماية ألفراد الخدمات الطبية كالدينية بشكؿو عاـ، 

عمييـ أف يرتدكا عمى الساعد األيسر شارة تحمؿ شعار كيجب أال يياجمكا أك يمنعكا مف أداء كظائفيـ، لذلؾ 
الصميب األحمر أك أيان مف الشعاريف اآلخريف المصرح بيما، كيجب أف يحممكا بطاقة ىكية، كسبب منح 

                                                           

 .16-15األحمر، مرجع سابؽ، ص(المجنة الدكلية لمصميب 1)
 .16، صسابؽالمرجع ال (المجنة الدكلية لمصميب األحمر، 2)
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األطباء كفئات التمريض ىذه االمتيازات أنيـ يرعكف ضحايا النزاعات المسمحة ، كفي مقابؿ الحصانة الممنكحة 
د الخدمات الطبية أف يمتزمكا بالحياد العسكرم، كأف يمتنعكا بأمانة عف القياـ بأم تدخؿ ليـ يجب عمى أفرا

مباشر كغير مباشر في العمميات العسكرية، كيمكف ليـ أف يحممكا السبلح الستعمالو في حفظ النظاـ كالدفاع 
 (1)عف أنفسيـ كعف جرحاىـ ضد أعماؿ الغدر.

ية، فعمى الطبيب أف ألفراد الخدمات الطبية تتفكؽ عمى الصفة المين أف الصفة الرسميةالباحثة بلحظ كىنا ت
كىذا قد يعيؽ إسعاؼ  بتكميؼ رسمي مف دكلتو كي تشممو الحماية حسب القانكف الدكلي اإلنساني، يحظى

الجرحى في مناطؽ قد ال يستطيع أطباءىا الكصكؿ إلى مراكز الدكلة لمحصكؿ عمى التكميؼ، خاصةن عند 
 ما. اعات المسمحة بشكؿو مفاجئ إلى حدٍّ اندالع النز 

 ن:ورابعًا: الصحفي

مف  اني، فقد نصت المادة الثالثة عشريتمتع الصحفيكف أثناء النزاعات المسمحة بحماية القانكف الدكلي اإلنس
ـ عمى مايمي: ))يعامؿ 1907ـ، ك1899المكائح الخاصة بقكانيف كأعراؼ الحرب الممحقة باتفاقيتي الىام لعاـ 

شخاص الذيف يرافقكف الجيش دكف أف يككنكا منو، كالمراسميف الصحفييف كمتعيدم التمكيف الذيف يقعكف في األ
كأسرل حرب، شريطة أف يككف لدييـ تصريح مف السمطة العسكرية  -حجزىـعف كيعمف لو –قبضة العدك 

ـ عمى أف: 1929لعاـ  ف مف اتفاقية جنيؼك لمجيش الذم يرافقكنو((، ككذلؾ نصت المادة الحادية كالثمان
، كالمراسميف أك المخبريف الصحفييف، أك المتعيديف، أك المقاكليف، ات المسمحة))األشخاص الذيف يرافقكف القك 

الذيف يقعكف في أيدم العدك، كيرل العدك أف مف المناسب اعتقاليـ، يككف مف حقيـ أف يعاممكا كأسرل حرب، 
العسكرية المسمحة التي يرافقكنيا((، كتـ التأكيد عمى الحماية بشرط أف يككف بحكزتيـ تصريح مف السمطات 

، في الفقرة باء مف المادة الرابعة ـ بشأف أسرل الحرب1949مصحفييف في اتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ لالقانكنية 
 (2)الصحفي الذم يقع في قبضة العدك كيعتقؿ ىك أسير حرب كلو الكضع القانكني ألسير الحرب.التي عٌدت 

كيمكف تمخيص تدابير حماية الصحفييف عمى النحك التالي كفقان لممادة التاسعة كالسبعيف مف البركتكككؿ األكؿ 
يعد الصحفيكف الذيف يباشركف ميمات مينية خطرة في مناطؽ المنازعات  -1ـ: ))1977اإلضافي لعاـ 

فاقيات كىذا المحؽ "البركتكككؿ" يجب حمايتيـ بيذه الصفة بمقتضى أحكاـ االت -2المسمحة أشخاصان مدنييف، 
شريطة أال يقكمكا بأم عمؿ يسيء إلى كضعيـ كأشخاص مدنييف كذلؾ ككف اإلخبلؿ بحؽ المراسميف الحربييف 

                                                           

 .208-207مرجع سابؽ، صبللدة، محمد فياد الش(1)

 .121مرجع سابؽ، ص، (شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد الكاحد2)
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المعتمديف لدل القكات المسمحة في االستفادة مف الكضع المنصكص عميو في المادة الرابعة فقرة ألؼ مف 
 (1)عمى بطاقة ىكية...((. يجكز ليـ الحصكؿ -3االتفاقية الثالثة، 

كلـ  القانكف الدكلي اإلنساني كضع شركطان عمى الفئات األخرل حتى تشمميا حمايتو،أف الباحثة جد كىكذا ت
يستثًف مف ىذه الشركط إال بعض الفئات التي لعب الجانب اإلنساني مف ىذا القانكف دكران في إلغاء الشركط 

 أسرل الحرب.الجرحى كالمرضى كالغرقى، ك عنيا، كىي: 

 المبحث الثالث: الحماية القانونية الدولية لمسكان المدنيين أثناء النزاعات المسمحة.

القانكف الدكلي اإلنساني حماية األشخاص غير المشاركيف مف األعماؿ الحربية، كالذيف  اليدؼ األساسي مف
األشخاص يأتي السكاف المدنيكف، كقد يعانكف مف تداعيات ىذه الحرب كالنزاعات المسمحة، كفي مقدمة ىؤالء 

زادت أىمية القكاعد القانكنية المتعمقة بيؤالء األشخاص بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة الخسائر الكبيرة التي 
تعرض ليا المدنيكف نتيجة ىذه الحرب، كقد تكجت ىذه القكاعد القانكنية بتكقيع اتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ 

  ـ.1949ف باتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ يـ الممحق1977كليف اإلضافييف لعاـ ـ، كالبركتكك1949

 المطمب األول: مفيوم النزاع المسمح.

النزاع لغةن مف نزع، ينزع، نزعان، معناه نزع الشيء مف مكانو، قمعو، )كالعامة تقكؿ: نزع الشيء إذا عطمو 
 (2))الخصكمة(. كأفسده(، كمصدر الفعؿ نزع ىك النزاع كالمنتزعة، كمعناه

كيعرؼ النزاع المسمح: بأنو يعبر عف تعارض في الحقكؽ القانكنية كىك ليس أزمة في حد ذاتو، كلكنو قد يؤدم 
 (3)إلى أزمة.

تطبؽ أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني عمى حاالت الصراع كالنزاع المسمح بيف الدكؿ، كىذا المنطؽ ىك الذم 
ـ، رغـ أف 1977ف لعاـ كككليف اإلضافييـ، كالبركت1949األربعة لسنة ساد عند إبراـ اتفاقيات جنيؼ 

                                                           

 .64-63مرجع سابؽ، ص يب األحمر، (المجنة الدكلية لمصم1)

، )بيركت: الطبعة لكيس معمكؼ اليسكعي2))  .801ـ(، ص1965، الكاثكليكية، الطبعة الثامنة عشر، المنجد في المغة كاألدب كالعمـك
ـ(، 2005أيتراؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى،  (جماؿ حكاش، التفاكض في األزمات كالمكاقؼ الطارئة مع تطبيقات عممية، )القاىرة:3)

 .16ص
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تطكير كزيادة الضمانات المقررة في حاالت النزاع المسمح غير الثاني استيدؼ في حدكد ضيقة  البركتكككؿ
 (1)الدكلي.

سمحة، الصراعات أدخؿ القانكف الدكلي اإلنساني تعابير جديدة بدالن مف الحرب، كمف ىذه التعابير النزاعات الم
 المسمحة، فقد كرد في قامكس القانكف الدكلي لمصراعات المسمحة الذم أشرفت عمى إصداره المجنة الدكلية

عاـ يغطي حاالت الصراع الذم يقكـ بيف دكلتيف أك ، أف تعبير الصراع المسمح: ))ىك تعبير لمصميب األحمر
قة )مثالو بيف دكلة كمجمكعة منشة ليست دكلة )مثاؿ حركب التحرير(، أك بيف دكلة كمنظمأكثر، أك 

 (2)بيف فصائؿ عرقية مختمفة داخؿ الدكلة الكاحدة((.الصراعات غير الدكلية(، أك 

 وتقسم النزاعات المسمحة إلى قسمين:

المسمحة مف قبؿ  كيعرؼ النزاع المسمح الدكلي اصطبلحان بأنو: استخداـ القكة النزاعات المسمحة الدولية:
، كتقع خارج حدكد أحد الطرفيف تبدأ عادةن ان نظامي ان طرفيف متحاربيف عمى األقؿ، كالبد أف يككف أحدىما جيش

بإعبلف، كتتكقؼ ألسبابو ميدانية، )كقؼ القتاؿ(، أك استراتيجية )اليدنة(، كتنتيي إما باالستسبلـ أك باتفاؽ 
 (3)صمح(.

ىك الذم يقكـ بيف دكلتيف أك  :مح الدكلي )االسـ اآلخر لمنزاع المسمح الدكلي(كالصكرة التقميدية لمصراع المس
 أكثر دكف استمزاـ أف يسبؽ قياـ الصراع إعبلف بالحرب.

 كىناؾ أنكاع أخرل تعتبر نزاعات مسمحة دكلية منيا:

ألحكاـ الفصؿ السابع حاالت التدخؿ التي قد تقررىا األمـ المتحدة في إطار اإلجراءات المتخذة بالتطبيؽ _ 1
كأىمية إدراج ىذه الحالة ضمف حاالت الصراعات كالنزاعات المسمحة الدكلية يرجع إلى ضركرة  ،مف الميثاؽ

 (4)إخضاع قكات األمـ المتحدة ألحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني.

كككؿ األكؿ لعاـ نضاؿ الشعكب ضد االحتبلؿ، حيث كرد في الفقرة الرابعة مف المادة األكلى مف البركت_ 2
ـ أف ىذا البركتكككؿ يطبؽ عمى: ))المنازعات المسمحة التي 1949ـ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لعاـ 1977

                                                           

ات المسمحة الدكلية كغير الدكلية مف منظكر القانكف الدكلي اإلنساني، في: جامعة دمشؽ، كمية الحقكؽ، المجنة الدكلية (أميف الميدم، الصراع1)
 .81ـ(، ص2004لمصميب األحمر، )دمشؽ: مطبعة الداككدم، تمكز 

 .89، صمرجع سابؽ أميف الميدم،(2)

(
3
لدكلية كغير الدكلية، في: جامعة دمشؽ، المجنة الدكلية لمصميب األحمر، المحكمة الجنائية أمؿ يازجي، المحكمة الجنائية الدكلية كالنزاعات المسمحة ا(

 .102ـ(، ص2004الدكلية كتكسيع نطاؽ القانكف الدكلي اإلنساني، )دمشؽ: مطبعة الداككدم، تمكز 
 .91مرجع سابؽ، صميف الميدم، أ(4)
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تناضؿ بيا الشعكب ضد التسمط االستعمارم كاالحتبلؿ األجنبي كضد األنظمة العنصرية، كذلؾ في ممارستيا 
حدة كاإلعبلف المتعمؽ بمبادئ القانكف الدكلي لحؽ الشعكب في تقرير المصير، كما كرسو ميثاؽ األمـ المت
 (1)الخاصة بالعبلقات الكدية بيف الدكؿ طبقان لميثاؽ األمـ المتحدة((.

ذا مف كتككف النزاعات المسمحة الدكلية عمى نكعيف  حيث الزماف كالمكاف، محدكدة، ككاسعة النطاؽ )الحرب(، كا 
مكاف محدد لتحقيؽ لمقكة المسمحة لفترة محدكدة، كفي  استخدامان كانت النزاعات المسمحة الدكلية المحدكدة تمثؿ 

ىدؼو ما، فيي في ذلؾ تتفؽ مع الحرب، أما النزاعات المسمحة الدكلية الكاسعة فتتميز أساسان باتساع نطاقيا، 
دـ أم بامتداد مسرح العمميات عمى نطاؽ كاسع بيف الدكلتيف أك الدكؿ المتحاربة، عممان أف كممة الحرب تستخ

 (2)حتى في النزاعات المحدكدة.

 النزاعات المسمحة الدكلية مف حيث النطاؽ الجغرافي إلى ثبلثة أقساـ ىي: تقسـ

النزاعات المسمحة البرية: ىي نزاعات تدكر العمميات العدائية فييا عمى اليابسة بيف قكل متحاربة مف _ 1
 جيكش نظامية كغيرىا مف المحاربيف.

البحرية: ىي نزاعات مسمحة تدكر بيف قكات مسمحة بحرية تابعة لجيكش نظامية أك غير النزاعات المسمحة _2
نظامية، تمارس العمميات العدائية فييا عمى سطح الماء كتحتو كفي فضائو الخارجي، بكاسطة سفف كطائرات 

 حربية.

كالبحار، كال يحؽ إال  النزاعات المسمحة الجكية: ىي نزاعات تجرم فييا العمميات العدائية فكؽ اليابسة_ 3
 (3)لمطائرات العسكرية أف تمارس القتاؿ فييا.

ـ 1977حيث عرفتيا المادة األكلى مف البركتكككؿ اإلضافي الثاني لعاـ  النزاعات المسمحة غير الدولية:
))ىي تمؾ النزاعات التي تدكر عمى إقميـ أحد األطراؼ  ـ بأنيا:1949لعاـ  الممحؽ باتفاقيات جنيؼ األربع

تحت قيادة  عمؿالسامية بيف قكاتو المسمحة كبيف قكات مسمحة منشقة أك جماعات نظامية مسمحة أخرل، كت
متواصلة منسقة وتستطٌع تنفٌذ هذا الملحق  يةما يمكنيا مف القياـ بعمميات عسكر  ،إقميمومسؤكلة عف جزء مف 

 (4)((.)البروتوكول( 

                                                           

 .11ص مرجع سابؽ، مصميب األحمر،لالمجنة الدكلية  (1)
 .84مرجع سابؽ، ص، خميؿ أحمد خميؿ العبيدم(2)

 .105مرجع سابؽ، صأمؿ يازجي،  (3)
 .95مرجع سابؽ، صلمصميب األحمر، المجنة الدكلية  (4)
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أنو: استخداـ القكة المسمحة الذم يتجاكز حدة االضطرابات كأعماؿ الشغب بكيعرؼ النزاع المسمح غير الدكلي 
 دكد المعركفة لدكلةو ما.حة منظمة، كتقع جغرافيان داخؿ الحكالفكضى بيف جماعات مسم

حاالت االضطرابات كالتكتر ، ك مقاكمة االحتبلؿحالة كبالتالي يخرج عف مفيـك النزاع المسمح غير الدكلي 
الداخمي مثؿ الشغب كأعماؿ العنؼ العرضية الندرة كغيرىا مف األعماؿ ذات الطبيعة المماثمة التي ال تعد 

 (1)منازعات مسمحة.

مسمح دكلي في أحكاؿ  في نيايتو إلى نزاع غير الدكلي يمكف أف يتحكؿ النزاع المسمح الداخميفي المقابؿ، 
إذا كاف غرض الثكار قد تظير دكلة جديدة،ف ردكف،مانتصر الثكار أك المت كفي حاؿآثاره، بالنظر إلى ف ،عديدة

في حالة اعتراؼ الدكؿ األخرل ، ككذلؾ االنفصاؿ، أك حككمة جديدة إذا كاف ىدفيـ قمب الحككمة القائمة فعبلن 
قد تتدخؿ ، كما آثار دكليةبالمتمرديف كمحاربيف أك ثكار، كبالتالي يصبح النزاع المسمح الداخمي تجاىيـ لو 

تدخؿ قكات منظمة دكلية  نتيجةى يككف تدكيؿ النزاع  كأخيران (2)،لنزاع المسمح إلى جانب المتمرديفدكلة ثالثة في ا
كاألمـ المتحدة، أك منظمة إقميمية قررت التدخؿ ألسبابو إنسانية بإرساؿ قكاتيا الدكلية لحؿ النزاع المسمح 

 سكية يتـ التفاكض بشأنيا.الدكلي مع كضع الحمكؿ أك ت

كيترتب عمى ذلؾ سرياف أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني الخاصة بالنزاعات المسمحة الداخمية مف جية كخاصةن 
 كالقكاعد الخاصة بالنزاعات المسمحة الدكلية.تفاقيات جنيؼ أحكاـ المادة الثالثة المشتركة المقررة ال

ك كؿ نزاع ينشب عمى إقميـ دكلة ما بيف جيشيا النظامية كمجمكعات كبالتالي فالنزاع المسمح غير الدكلي ى
 مسمحة منشقة عف ىذا الجيش، أك منظمة مستقمة.

كبشكؿو عاـ، يطبؽ القانكف الدكلي اإلنساني في حالة الحرب المعمنة أك أم نكعو آخر مف القتاؿ المسمح الذم 
 طبؽ في جميع حاالت االحتبلؿ سكاءه الحرب، كما ييقع بيف طرفيف أك أكثر حتى كلك لـ يعترؼ أحدىـ بحالة 

 كاف احتبلالن كميان أك جزئيان. 

 المنطبقة عمى كؿٍّ منيا: قكاعدعات المسمحة تتفاكت الاكيميز القانكف الدكلي اإلنساني أربعة أنكاع مف النز 

تكككؿ اإلضافي األكؿ ـ، كالبرك 1949النزاع المسمح الدكلي الذم تنطبؽ عميو اتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ _ 1
 ـ، كقكاعد الىام كغير ذلؾ مف المبادئ القانكنية.1977لعاـ 

                                                           

 .109مرجع سابؽ، ص(أمؿ يازجي، 1)
 .602ـ( ، ص2002أحمد أبك الكفا، القانكف الدكلي اإلنساني، )القاىرة: دار النيضة العربية،  (2)
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النزاعات المسمحة الدكلية التي ىي بمثابة حركب لمتحرير الكطني، كيحددىا البركتكككؿ اإلضافي األكؿ _ 2
 ـ.1977لعاـ 

ة بيف اتفاقيات جنيؼ األربع النزاعات المسمحة غير الدكلية التي تخضع لتنظيـ المادة الثالثة المشترك_ 3
 كلبعض المعايير العرفية.

ـ كيعرفيا تعريفان 1977النزاعات المسمحة غير الدكلية التي ينظميا البركتكككؿ اإلضافي الثاني لعاـ _ 4
 (1)ضيقان.

ف بيف أف النزاع المسمح بشكؿو عاـ ىك عبارة عف استخداـ القكة العسكرية بيف طرفيف، فإذا كاالباحثة جد كىكذا ت
كاف ىذا النزاع  ،دكلتيف أك بيف دكلة محتمة كثكار ضدىا، أك بيف ثكار ك نظاـ عنصرم داخؿ حدكد دكلة ما

المسمح دكليان، أما إذا كاف داخؿ دكلة كاحدة بيف جيش نظامي كمنشقيف عنو، أك بيف مجمكعات منظمة كاف 
 ىذا النزاع غير دكلي.

 المدنيين.المطمب الثاني: الحماية العامة لمسكان 
يتمتع السكاف المدنيكف بالحماية العامة مف آثار العمميات الحربية، لقاء التزامات تقع عمى عاتقيـ ىي، عدـ 

بتعاد قدر اإلمكاف، االشتراؾ مباشرةن في العمميات العسكرية، كعدـ القياـ بدكر فعاؿ في المجيكد الحربي، كاال
أك بالقرب منيا حتى ال يتسبب ذلؾ في إلحاؽ أخطار غير  في نطاؽ دائرة األىداؼ العسكرية كعدـ البقاء
 (2)مباشرة بيـ.

مناطؽ األطراؼ المتعاقدة إنشاء  ،ىيـ 1949لعاـ الكاردة في اتفاقية جنيؼ الرابعة كأبرز قكاعد الحماية 
فقد كرد  (3)كالحكامؿ، نيف كاألطفاؿ دكف سف الخامسة عشرصحية كمكاقع آمنة لحماية الجرحى كالمرضى كالمس

))يجكز لؤلطراؼ السامية المتعاقدة في كقت ـ:1949لعاـ  مف اتفاقية جنيؼ الرابعة في المادة الرابعة عشر
السمـ كألطراؼ النزاع بعد نشكب األعماؿ العدائية أف تنشئ في أراضييا، أك في األراضي المحتمة إنشاء 

رحى كالمرضى كالعجزة كالمسنيف مناطؽ كمكاقع استشفاء كأماف منظمة بكيفية تسمح بحماية الج

                                                           

 .6مرجع سابؽ، ص(رنا أحمد حجازم، 1)
 .169مرجع سابؽ، صبللدة، محمد فياد الش (2)
ني آفاؽ أحمد أبك الكفا، القانكف الدكلي اإلنساني كحماية المدنييف أثناء النزاعات المسمحة، في: مجمكعة مف المؤلفيف، القانكف الدكلي اإلنسا3))

 .198(، ص2005ة األكلى، كتحديات، )بيركت: منشكرات الحمبي الحقكقية، الطبع
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اتفاقات فيما بينيا لبلعتراؼ المتبادؿ كاألطفاؿ...كيجكز لؤلطراؼ المعنية أف تعقد عند نشكب نزاع كخبللو 
 (1).((المكاقع التي تككف قد أنشأتيا...بالمناطؽ ك 

لحماية الجرحى كالمرضى مف المقاتميف كغير المقاتميف، ككذلؾ المدنييف الذيف  كذلؾ يمكف إنشاء مناطؽ محيدة
: ـ1949عاـ  مف اتفاقية جنيؼ الرابعة فقد كرد في المادة الخامسة عشر (2)ال يشترككف في العمميات العدائية،

ىيئة إنسانية ))كيجكز ألم طرؼ أف يقترح عمى الطرؼ المعادم، إما مباشرةو أك عف طريؽ دكلة محايدة أك 
يدة في المناطؽ التي يجرم فييا القتاؿ بقصد حماية األشخاص المذككريف أدناه مف أخطار اإنشاء مناطؽ مح

ال ف الذيف ك كالمرضى كالمقاتميف كغير المقاتميف، ب_ األشخاص المدنيالقتاؿ دكف أم تمييز: أ_ الجرحى 
 ( 3).((طابع عسكرم أثناء إقامتيـ في ىذه المناطؽال يقكمكف بأم عمؿ لو يشترككف في األعماؿ العدائية ك 

-يجب عمى األطراؼ المتنازعة تقديـ تسييبلت ضى كالعجزة كالحكامؿ بحماية خاصة، ك كيتمتع الجرحى كالمر 
فقد كرد في المادة السادسة  (4)عف القتمى كالجرحى كمعاكنة الغرقى، لمبحث -كبما تجيزه المقتضيات العسكرية

))كيككف الجرحى كالمرضى ككذلؾ العجزة كالحكامؿ مكضع احتراـ كحماية جنيؼ الرابعة: مف اتفاقية  عشر
خاصيف. كبقدر ما تسمح بو المقتضيات العسكرية، يسيؿ كؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع اإلجراءات التي تتخذ 

ت الطبية لمبحث عف القتمى أك الجرحى، كلمعاكنة الغرقى كغيرىـ مف رجاؿ جميع األدياف، كأفراد الخداما
 (5)كالميمات الطبية إلى ىذه المناطؽ((.

كما ال يجكز في أم حاؿ اليجكـ عمى المستشفيات المدنية، إال إذا استخدمت في القياـ بأعماؿ تضر بالعدك، 
كال يعتبر ضاران بالعدك مجرد كجكد عسكرييف يتـ معالجتيـ في ىذه المستشفيات، أك كجكد أسمحة صغيرة أك 

مف  الثامنة عشر كىذا ما كرد في المادة (6)ىؤالء العسكرييف كلـ تسمـ بعد لجية اإلدارة،ذخائر أخذت مف 
))كال يجكز بأم حاؿ اليجـك عمى المستشفيات المدنية المنظمة لتقديـ اتفاقية جنيؼ الرابعة إذ تقكؿ ىذه المادة:

ايتيا في جميع راميا كحمالجرحى كالمرضى كالعجزة كالنساء النفاس، كعمى أطراؼ النزاع احت
تكضح األعماؿ التي تجيز كقؼ الحماية  مف اتفاقية جنيؼ الرابعة كالمادة التاسعة عشر(7)،((...األكقات

)) ال يجكز كقؼ الحماية الكاجبة لممستشفيات المدنية إال إذا استخدمت، خركجان عمى كاجباتيا بشركط إذ تقكؿ: 
                                                           

 .195مرجع سابؽ، ص(شريؼ عتمـ، 1)
 .198سابؽ، صالمرجع ال ( أحمد أبك الكفا،2)

 .196-195مرجع سابؽ، صاحد، (شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد الك 3)
 .171مرجع سابؽ، صبللدة، ( محمد فياد الش4)
 .196مرجع سابؽ، صاحد، (شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد الك 5)
 .198مرجع سابؽ، ص أبك الكفا،( أحمد 6)
 .196مرجع سابؽ، صاحد، (شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد الك 7)
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ال يجكز كقؼ الحماية عنيا إال بعد تكجيو إنذارو ليا يحدد في  اإلنسانية في القياـ بأعماؿ تضر العدك، غير أنو
يعتبر عمبلن ضاران بالعدك كجكد عسكرييف  جميع األحكاؿ المناسبة ميمة زمنية معقكلة دكف أف يمتفت إليو. ال

جرحى أك مرضى تحت العبلج في ىذه المستشفيات، أك كجكد أسمحة صغيرة كذخيرة أخذت ىؤالء العسكرييف 
 (1)مـ إلى اإلدارة المختصة((.كلـ تس

بلحظ مف مكاد ىذه االتفاقية في غمبة كممة يجكز عمى التدابير المتعمقة بحماية المدنييف كىذا يضعؼ القكة ت
 .القانكنية لنصكص ىذه المعاىدة

 12ىذا بالنسبة التفاقية جنيؼ الرابعة المتعمقة بشأف حماية األشخاص المدنييف في كقت الحرب المؤرخة في 
ـ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ 1977ـ، أما بالنسبة لمبركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ 1949آب عاـ 
كىي أكسع في الباب الرابع، نزاعات المسمحة ـ فيتضمف القكاعد التالية المتعمقة بحماية المدنييف أثناء ال1949

 مما كرد في اتفاقية جنيؼ الرابعة كىذه القكاعد ىي:

 كما كردت في (2)ىي التمييز بيف السكاف المدنييف كالمقاتميف، محماية العامة مف آثار القتاؿالقاعدة األساسية ل
ؼ النزاع عمى التمييز بيف السكاف المدنييف : ))تعمؿ أطراأف ىذا البركتكككؿ ىيالمادة الثامنة كاألربعيف مف 

اؼ العسكرية دكف كالمقاتميف كبيف األعياف المدنية كاألىداؼ العسكرية، كمف ثـ تكجو عممياتيا ضد األىد
 (3)جؿ تأميف احتراـ كحماية السكاف المدنييف كاألعياف المدنية((.غيرىا، كذلؾ مف أ

عف األعماؿ العدائية مف أخطار، ذا البركتكككؿ بحماية عامة ضد ما ينجـ كيتمتع السكاف المدنيكف بمكجب ى
ف يكالخمسحادية المادة ال حسب (4)فبل يجكز أف يككف السكاف المدنيكف بأم حاؿو مف األحكاؿ محبلن  لميجكـ،

( يتمتع السكاف المدنيكف كاألشخاص المدنيكف بحماية عامة ضد األخطار 1)) :كالتي نصت عمى مايمي
لناجمة عف العمميات العسكرية كيجب، إلضفاء فعالية عمى ىذه الحماية مراعاة القكاعد التالية دكمان باإلضافة ا

( ال يجكز أف يككف السكاف المدنيكف بكصفيـ ىذا ككذا 2إلى القكاعد الدكلية األخرل القابمة لمتطبيؽ، 
ث الذعر بيف بو الرامية أساسان إلى ب األشخاص المدنيكف محبلن لميجكـ، كتحظر أعماؿ العنؼ أك التيديد

 (5)السكاف المدنييف((.

                                                           

 .197-196، صسابؽالمرجع المـ، محمد ماىر عبد الكاحد، (شريؼ عت1)
 .175مرجع سابؽ، صبللدة، ( محمد فياد الش2)
 .40مرجع سابؽ، صصميب األحمر، ( المجنة الدكلية لم3)
 175مرجع سابؽ، ص، ( محمد فياد الشبللدة4)

 .41مرجع سابؽ، صصميب األحمر، المجنة الدكلية لم((5
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ر اليجمات العشكائية، كىي تمؾ التي ال تكجو إلى ىدؼو عسكرم، أك مف شأنيا أف تصيب أىدافان عسكرية حظى تي 
فقد كرد في  (1)،كما تحظر اليجمات التي تعتبر بمثابة ىجمات عشكائية كمدنية كأشخاصان مدنييف عمى السكاء،

تحظر  ـ: ))1977مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ ف الفقرة الرابعة كالخامسة مف المادة الحادية كالخمسي
اليجمات العشكائية، كتعتبر ىجمات عشكائية: أ( تمؾ التي ال تكجو إلى ىدؼ عسكرم محدد، ب( أك تمؾ التي 

دد، ج( أك تمؾ التي تستخدـ طريقة أك تستخدـ طريقة أك كسيمة لمقتاؿ ال يمكف أف تكجو إلى ىدؼ عسكرم مح
بو ىذا المحؽ "البركتكككؿ"، كمف ثـ فإف مف شأنيا أف كسيمة لمقتاؿ ال يمكف حصر آثارىا عمى النحك الذم يتطمٌ 

( 5تصيب، في كؿ حالة كيذه، األىداؼ العسكرية أك األشخاص المدنييف أك األعياف المدنية دكف تمييز، 
ليجمات، مف بيف ىجمات أخرل، بمثابة ىجمات عشكائية: أ( اليجكـ قصفان بالقنابؿ، تعتبر األنكاع التالية مف ا

أيان كانت الطرؽ كالكسائؿ، الذم يعالج عددان مف األىداؼ العسكرية الكاضحة التباعد كالتميز بعضيا عف 
األعياف المدنية،  كالكاقعة في مدينة أك بمدة أك قرية أك منطقة أخرل تضـ تركزان مف المدنييف أكالبعض اآلخر 

عمى أنيا ىدؼ عسكرم كاحد، ب( كاليجكـ الذم يمكف أف يتكقع منو أف يسبب خسارة في أركاح المدنييف أك 
إصابة بيـ أك إضراران باألعياف المدنية، أك أف يحدث خمطان مف ىذه الخسائر كاألضرار. يفرط في تجاكز ما 

 (2)((.مكسة كمباشرةينتظر أف يسفر عنو ذلؾ اليجـك مف ميزة عسكرية مم

تحظر ىجمات الردع ضد السكاف المدنييف، كال يجكز استخداـ المدنييف لمتغطية عمى النقاط كذلؾ 
المادة الحادية كالخمسكف مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ الفقرة السادسة مف فقد كرد في (3)العسكرية،
 (4)((.( تحظر ىجمات الردع ضد السكاف المدنييف أك األشخاص المدنييف6 ـ: ))1977

( ال يجكز التكسؿ بكجكد 7 ))(5)منع اليجكـ عمى أىداؼ عسكرية،بشرية ل كال يجكز استخداـ المدنييف كدركعو 
السكاف المدنييف أك األشخاص المدنييف أك تحركاتيـ في حماية نقاط أك مناطؽ معينة ضد العمميات العسكرية 
كالسيما في محاكلة درء اليجكـ عف األىداؼ العسكرية أك تغطية أك تحبيذ أك إعاقة العمميات العسكرية، كال 

لسكاف المدنييف أك األشخاص المدنييف بقصد محاكلة درء اليجمات عف يجكز أف يكجو أطراؼ النزاع تحركات ا
ال يعفي خرؽ ىذه المحظكرات أطراؼ النزاع مف  (8األىداؼ العسكرية أك تغطية العمميات العسكرية، 

                                                           

 .198، ص51مرجع سابؽ، المادة  ( أحمد أبك الكفا،1)
 .42(المجنة الدكلية لمصميب األحمر، مرجع سابؽ، ص2)

 .198مرجع سابؽ، ص شبللدة،محمد فياد ال (3)
 .198مرجع سابؽ، ص (المجنة الدكلية لمصميب األحمر،4)
 .198مرجع سابؽ، صالكفا، ( أحمد أبك 5)
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 التزاماتيـ القانكنية حياؿ السكاف المدنييف كاألشخاص المدنيف بما في ذلؾ االلتزاـ باتخاذ اإلجراءات الكقائية
 (1)((.57المنصكص عمييا في المادة

ف إذ يكىذا ما كرد في المادة السابعة كالخمس ،عند اليجكـأخذىا بعيف االعتبار  كىناؾ تدابير كقائية عمى الدكلة
تبذؿ رعاية متكاصمة في إدارة العمميات العسكرية، مف أجؿ تفادم السكاف المدنييف كاألشخاص  -1))تضمنت: 

، أتتخذ االحتي -2،كاألعياف المدنية يجب عمى مف يخطط ليجكـ أك يتخذ  -اطات التالية فيما يتعمؽ باليجـك
قراران بشأنو:أكالن: أف يبذؿ ما في طاقتو عمميان لمتحقؽ مف أف األىداؼ المقرر مياجمتيا ليست أشخاصان مدنييف 

الفقرة الثانية مف المادة  غير مشمكلة بحماية خاصة، كلكنيا أىداؼ عسكرية في منطكؽ أك أعيانان مدنية كأنيا
ثانيان: أف يتخذ جميع  قتضى أحكاـ ىذا المحؽ البركتكككؿ،مف أنو غير محظكر مياجمتيا بم (*)،52

االحتياطات المستطاعة عند تخير كسائؿ كأساليب اليجـك مف أجؿ تجنب إحداث خسائر في أركاح المدنييف، 
حصر ذلؾ في  حاؿأم ة، كذلؾ بصفة عرضية، كعمى أك إلحاؽ اإلصابة بيـ أك اإلضرار باألعياف المدني

ثالثان: أف يمتنع عف اتخاذ قرار بشف أم ىجكـ قد يتكقع منو، بصفةو عرضية، أف يحدث خسائر أضيؽ نطاؽ، 
في أركاح المدنييف أك إلحاؽ اإلصابة بيـ، أك اإلضرار باألعياف المدنية، أك أف يحدث خمطان مف ىذه الخسائر 

-ـ مف ميزة عسكرية مممكسة كمباشرة، بيفرط في تجاكز ما ينتظر أف يسفر عنو ذلؾ اليجك كاألضرار، مما 
يمغى أك يعمؽ أم ىجكـ إذا تبيف أف اليدؼ ليس ىدفان عسكريان أك أنو مشمكؿ بحماية خاصة أك أف اليجكـ قد 

عياف المدنية، أك أف يتكقع منو أف يحدث خسائر في أركاح المدنييف أك إلحاؽ اإلصابة بيـ، أك اإلضرار باأل
يحدث خمطان مف ىذه الخسائر كاألضرار، كذلؾ بصفة عرضية، تفرط في تجاكز ما ينتظر أف يسفر عنو ذلؾ 

يكجو إنذار مسبؽ كبكسائؿ مجدية في حالة اليجمات التي قد  -ـ مف ميزة عسكرية مممكسة كمباشرة، جاليجك 
ينبغي أف يككف اليدؼ الكاجب اختياره حيف يككف  -3ف، ما لـ تحؿ الظركؼ دكف ذلؾ، تمس السكاف المدنيي

الخيار ممكنان بيف عدة أىداؼ عسكرية لمحصكؿ عمى ميزة عسكرية مماثمة، ىك ذلؾ اليدؼ الذم يتكقع أف 
يتخذ كؿ -4أركاح المدنييف كاألعياف المدنية، يسفر اليجكـ عميو عف إحداث أقؿ قدر ممكف مف األخطار عمى 

حتياطات المعقكلة عند إدارة العمميات العسكرية في البحر أك في الجك، كفقان لما لو مف طرؼ في النزاع كافة اال
حقكؽ كما عميو مف كاجبات بمقتضى قكاعد القانكف الدكلي التي تطبؽ في المنازعات المسمحة، لتجنب إحداث 

                                                           

 .42-41صمرجع سابؽ،  مر،المجنة الدكلية لمصميب األح(1)

ـ: ))تقصر اليجمات عمى األىداؼ العسكرية فحسب، كتنحصر األىداؼ 1977مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ  52( كرد في الفقرة الثانية مف المادة )*
ي تسيـ مساىمة فعالة في العمؿ العسكرم سكاءن كاف ذلؾ بطبيعتيا أـ بمكقعيا أـ بغايتيا أـ باستخداميا، العسكرية فيما يتعمؽ باألعياف عمى تمؾ الت

 كالتي يحقؽ تدميرىا التاـ أك الجزئي أك االستيبلء عمييا أك تعطيميا في الظركؼ السائدة حينذاؾ ميزة عسكرية أكيدة((.
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لحاؽ الخسائر بالممتمكات أم مف أحكاـ ىذه المادة  ال يجكز تفسير -5المدنية،  الخسائر في أركاح المدنييف كا 
 (1)بأنو يجيز شف أم ىجـك ضد السكاف المدنييف أك األشخاص المدنييف أك األعياف المدنية((.

لعاـ البركتكككؿ األكؿ مف  فيكما تتخذ احتياطات ضد آثار اليجكـ كىي متضمنة في المادة الثامنة كالخمس
-أ :))تقكـ أطراؼ النزاع، قدر المستطاع، بمايمي:التي نصت عمى مايمياالحتياطات أثناء اليجـك ـ 1977

السعي جاىدةن إلى نقؿ ما تحت سيطرتيا مف السكاف المدنييف كاألفراد المدنييف كاألعياف المدنية بعيدان عف 
تجنب -ب(*)،مف االتفاقية الرابعة 49المناطؽ المجاكرة لؤلىداؼ العسكرية، كذلؾ مع عدـ اإلخبلؿ بالمادة 

اتخاذ االحتياطات األخرل البلزمة  -يا، جسكرية داخؿ المناطؽ المكتظة بالسكاف أك بالقرب منإقامة أىداؼ ع
لحماية ما تحت سيطرتيا مف سكاف مدنييف كأفراد كأعياف مدنية مف األخطار الناجمة عف العمميات 

 (2)العسكرية((.

كما ال يجكز تكجيو اليجكـ ضد األشياء التي ال غنى عنيا  كذلؾ ال يجكز تجكيع المدنييف كسبلح في الحرب،
ف منو مايمي: يالرابعة كالخمس فقد كرد في المادة (3)لحياة المدنييف، كمياه الشرب، كمياه الرم، المناطؽ الزراعية

يحظر مياجمة أك تدمير أك نقؿ أك تعطيؿ  -2، بيحظر تجكيع المدنييف كأسمكب مف أساليب الحر  -1))
التي تنتجيا كالمكاد الغذائية المناطؽ الزراعية مدنييف كمثاليا ف كالمكاد التي ال غنى عنيا لبقاء السكاف الاألعيا

كالمحاصيؿ كالماشية كمرافؽ مياه الشرب كشبكاتيا كأشغاؿ الرم، إذان تحديد القصد مف ذلؾ في منعيا عف 
ميـ عمى كاءن بقصد تجكيع المدنييف أـ لحمالسكاف المدنييف أك الخصـ لقيمتيا الحيكية ميما كاف الباعث س

 (4)((.النزكح أـ ألم باعث آخر

ف مف المادة التاسعة كالخمسي فقد كرد في الفقرة األكلى (5)كال يجكز مياجمة المناطؽ المجردة مف كسائؿ الدفاع،
أطراؼ ـ: ))يحظر عمى 1949ـ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لعاـ 1977مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ 

 (6)النزاع أف يياجمكا بأية كسيمة كانت المكاقع المجردة مف كسائؿ الدفاع((.

                                                           

 .46مرجع سابؽ، صحمر، ( المجنة الدكلية لمصميب األ1)

مف اتفاقية جنيؼ الرابعة: )) يحظر النقؿ اإلجبارم أك الفردم لؤلشخاص المحمييف أك نفييـ مف األراضي المحتمة إلى أراضي  49( كرد في المادة )*
 دكلة االحتبلؿ أك إلى أراضي أم دكلة أخرل محتمة أك غير محتمة، أيان كانت دكاعيو...((.

 .47ع سابؽ، صمرجصميب األحمر، ( المجنة الدكلية لم2)
 . 199مرجع سابؽ، ص ،( أحمد أبك الكفا3)
 .44-43مرجع سابؽ،  صميب األحمر، (المجنة الدكلية لمص4)
 .92مرجع سابؽ، ص مجذكب،( محمد المجذكب، طارؽ ال5)
 . 47مرجع سابؽ، ص المجنة الدكلية لمصميب األحمر،( 6)
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متعمقة بحماية المدنييف أثناء النزاعات  ةأف ىذا البركتكككؿ قد غطى جكانب عديدالباحثة بلحظ كىكذا ت
سكرية في حاؿ يجكـ عمى أىداؼ عالمسمحة، مع تحديد أف األكلكية دكمان لممدنييف مف حيث كضع قيكد عمى ال

 د مدنييف فيو، كما تضمف عدـ جكاز أخذ المدنييف كدركع بشرية...ك جك 

 المطمب الثالث: الحماية الخاصة لبعض فئات السكان المدنيين.

تمثؿ الحماية الخاصة ميزة إضافية لفئات معينة مف المدنييف تقرر حسب حالتيـ أك بحسب نكعية العمؿ الذم 
 الفئات المحمية حماية خاصة:يقكمكف بو، كأبرز ىذه 

 النساء:أواًل: 
حماية خاصة في إطار القانكف الدكلي اإلنساني، كمع ذلؾ فإف ما تعانيو النساء مف آالـ كدكرىف بتتمتع النساء 

مف أعباء  زالت غير معركفة كما يجب، إف المرأة تحمؿ عبئان كبيران  ـ أثناء النزاعات المسمحة أمكر الاليا
لذلؾ كجب حمايتيف كىذا ما نص عميو القانكف الدكلي  كثيران ما تتعرض لبلمتياف كاالغتصاب...الحرب، فيي 

ذا كف يشكمف جزءان مف القكات المسمحة لمطرؼ المعادم (1)اإلنساني. تتمتع النساء بالحماية المقررة لممدنييف، كا 
يجب حماية النساء ضد كؿ  أيضان  نيكبمكجب القانكف الدكلي اإلنسا(2)،فإنيف يتمتعف بمعاممة مساكية لمرجاؿ

كاالغتصاب، فقد كرد في المادة السابعة كالعشريف مف اتفاقية جنيؼ الرابعة:  (3)أشكاؿ اإلىانة الشخصية،
عمى  ))يجب حماية النساء بصفةو خاصة ضد أم اعتداء عمى شرفيف كال سيما ضد االغتصاب، كاإلكراه

حيث نصت المادة ( 5)،ية لؤلميات الحكامؿ كالمرضعاتتأميف حماكما يجب (4)الدعارة كأم ىتؾو لحرمتيف((،
الرابعة عشرة مف اتفاقية جنيؼ الرابعة أنو: )) يجكز لؤلطراؼ السامية المتعاقدة في كقت السمـ، كألطراؼ النزاع 
بعد نشكب األعماؿ العدائية أف تنشئ في أراضييا، أك األراضي المحتمة إذا دعت الحاجة، مناطؽ كمكاقع 

 لمسنيف كاألطفاؿ دكف الخامسة عشراستشفاء كأماف منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى كالمرضى كالعجزة كا
 (6)مف العمر، كالحكامؿ كأميات األطفاؿ دكف السابعة((.

ـ قكاعد لحماية النساء أبرزىا، أنو عند إلقاء القبض عمى 1977كقد كرد في البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ 
كأميات صغار األطفاؿ، كتجنب حكـ اإلعداـ  كية لمنظر في قضايا الحكامؿكمحاكمتيـ إعطاء األكلالنساء 

                                                           

 .182مرجع سابؽ، ص شبللدة،( محمد فياد ال1)
 .205مرجع سابؽ، ص، الكفا ( أحمد أبك2)
 .94-93مرجع سابؽ، ص مجذكب،محمد المجذكب، طارؽ ال( 3)
 .200مرجع سابؽ، صعتمـ، محمد ماىر عبد الكاحد،  (شريؼ4)
 .205مرجع سابؽ، صأحمد أبك الكفا، (5)
 .  195مرجع سابؽ، صحد، (شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد الكا6)
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عمى أكالت األحماؿ أك أميات صغار األطفاؿ، فقد كرد في المادة السادسة كالسبعيف مف البركتكككؿ األكؿ 
ار األطفاؿ، المكاتي قضايا أكالت األحماؿ كأميات صغ في منظرل كلـ: ))تعطى األكلكية القص1977لعاـ 

يعتمد عمييف أطفاليف، المقبكض عمييف أك المحتجزات أك المعتقبلت ألسباب تتعمؽ بالنزاع المسمح، كتحاكؿ 
أطراؼ النزاع أف تتجنب قدر المستطاع، إصدار حكـ اإلعداـ عمى أكالت األحماؿ أك أميات صغار األطفاؿ 

بالنزاع المسمح، كال يجكز أف ينفذ حكـ اإلعداـ عمى مثؿ  المكاتي يعتمد عمييف أطفاليف، بسبب جريمة تتعمؽ
 (1)ىؤالء النسكة((.

 ثانيًا: األطفال:

إف اتفاقية جنيؼ الرابعة بشأف حماية األشخاص المدنييف كقت الحرب، كالتي تطبؽ أثناء النزاعات المسمحة 
حتراـ حياتيـ كسبلمتيـ البدنية الدكلية، تكفؿ لؤلطفاؿ باعتبارىـ أشخاصان محمييف، معاممة إنسانية تشمؿ ا

ككرامتيـ، كما تحظر التعذيب كاإلكراه كالمعاقبة البدنية كالعقكبات الجماعية كأعماؿ االنتقاـ، كبالرغـ مف أف 
ىذه االتفاقية يحتكم العديد مف األحكاـ لصالح األطفاؿ، إال أنيا ال تحتكم عمى أية مادة تعتبر أساسان ليذه 

حيث كرد في المادة الرابعة  (2)مف ذلؾ تصنؼ األطفاؿ الذيف يحتاجكف إلى رعاية خاصة، كبالرغـ،الحماية
: ))عمى أطراؼ النزاع أف تتخذ التدابير الضركرية مايمي ـ1949كالعشريف مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 

بلتيـ بسبب الحرب، لضماف عدـ إىماؿ األطفاؿ دكف الخامسة عشرة مف العمر الذيف تيتمكا أك افترقكا عف عائ
 (3)كتيسير إعالتيـ كممارسة دينيـ كتعميميـ في جميع األحكاؿ((.

،  كأبرز قكاعد أما بالنسبة لمبركتكككؿ اإلضافي األكؿ فقد تـ تحديد قكاعد حماية خاصة لؤلطفاؿ ضمف مكاده
د كرد في الفقرة الحماية المقررة لو، ىي أف يككنكا مكضع احتراـ، كحمايتيـ مف كؿ صكر خدش الحياء، فق

: ))يجب أف يككف األطفاؿ مكضع احتراـ خاص، كأف تكفؿ ليـ مايمي األكلى مف المادة السابعة كالسبعيف
الحماية ضد أم صكرة مف صكر خدش الحياء، كيجب أف تؤمف ليـ أطراؼ النزاع العناية كالعكف المذيف 

يجب عدـ تجنيد األطفاؿ دكف سف الخامسة  كما (4)،يحتاجكف إلييما سكاءن بسبب سنيـ، أـ ألم سببو آخر((
ذا جندتيـ فيجب أف تسعى إلعطاء األكلكية لمف ىـ أكبر سنان، فقد كرد في  (5)عشرة في القكات المسمحة، كا 

ـ: ))يجب عمى أطراؼ النزاع اتخاذ 1977الفقرة الثانية مف المادة السادسة كالسبعيف مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ 

                                                           

 .61جع سابؽ، صمر  جنة الدكلية لمصميب األحمر،( الم1)
 .190( محمد فياد الشبللدة، القانكف الدكلي اإلنساني، مرجع سابؽ، ص2)
  .198مرجع سابؽ، ص احد،(شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد الك 3)

 .61مرجع سابؽ، صلمصميب األحمر،  ( المجنة الدكلية4)
 .205مرجع سابؽ، ص ( أحمد أبك الكفا،5)
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في األعماؿ  لذيف لـ يبمغكا بعد سف الخامسة عشرالمستطاعة، التي تكفؿ عدـ اشتراؾ األطفاؿ اكافة التدابير 
العدائية بصكرة مباشرة، كعمى ىذه األطراؼ، بكجوو خاص، أف تمتنع عف تجنيد ىؤالء الصغار في قكاتيا 

كلـ يبمغكا بعد الثامنة  ؤالء ممف بمغكا سف الخامسة العشرالمسمحة، كيجب عمى أطراؼ النزاع في حالة تجنيد ى
كذلؾ ال يجكز تطبيؽ عقكبة اإلعداـ عمى األطفاؿ  (1)،عشرة أف تسعى إلعطاء األكلكية لمف ىـ أكبر سنان((

ـ: ))ال يجكز تنفيذ 1977فقد جاء في الفقرة الخامسة مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ  (2)تحت سف الثامنة عشرة،
مح، عمى األشخاص الذيف ال يككنكف قد بمغكا بعد الثامنة عشرة مف حكـ اإلعداـ لجريمة تتعمؽ بالنزاع المس

بشيءو مف  ا لكحدىاعني الباحثة تحدثنظران الرتباط األطفاؿ باألسر فستك (3)،عمرىـ كقت ارتكاب الجريمة((
 .التفصيؿ

 ثالثًا: األسرة:

فقد مركزه كقاصر عمى أسرتو كعمى كؿ المجتمع كالدكلة،  لكؿ طفؿ الحؽ في إجراءات الحماية التي يستكجبيا
الفقرة الثالثة مف المادة السادسة عشرة: ))األسرة ىي الكحدة لعالمي لحقكؽ اإلنساف، في اإلعبلف ا اعتبر

 (4)الطبيعية األساسية لممجتمع كليا حؽ التمتع بحماية المجتمع كالدكلة((.

باعتبارىا "نكاة أم مجتمع عمراني إنساني"، كلذلؾ قرر بخصكصيا قكاعد  ييتـ القانكف الدكلي اإلنساني باألسرة
فقد كرد  (5)،ضركرة المحافظة عمى تجميع األسرة في حاالت اإلجبلء، أك االحتجاز أك االعتقاؿقانكنية أبرزىا، 

العائمة الكاحد، الكالداف ـ: ))يجمع أفراد 1949مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  في المادة الثانية كالثمانيف
أك  في الحاالت التي تقتضي فييا احتياجات العمؿ، إالكاألطفاؿ، معان في معتقؿو كاحد طيمةى مدة االعتقاؿ 

...، كلممعتقميف أف يطمبكا أف يعتقؿ معيـ أطفاليـ المتركككف دكف رعاية عائمية، كتجميع أفراد أسباب صحية 
مكف في المبنى نفسو، كيخصص ليـ مكاف إقامة منفصؿ عف بقية المعتقميف، ف كمما أيالعائمة الكاحدة المعتقم

 (6)كيجب تكفير التسييبلت البلزمة ليـ لممعيشة في حياة عائمية((.

                                                           

 .62-61مرجع سابؽ، ص لمصميب األحمر، (المجنة الدكلية1)
 .94مرجع سابؽ، صمجذكب، ( محمد المجذكب، طارؽ ال2)
 .62مرجع سابؽ، صألحمر، ( المجنة الدكلية لمصميب ا3)
 .191مرجع سابؽ، ص شبللدة،( محمد فياد ال4)
 .206مرجع سابؽ، ص ،( أحمد أبك الكفا5)
 .216مرجع سابؽ، ص كاحد،(شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد ال6)
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حيث يقضي  (1)ككذلؾ جمع شمؿ األسر، فحؽ الكحدة العائمية مكفكؿ بنصكص اتفاقيات جنيؼ كالبركتكككليف،
ـ في المادة الرابعة كالسبعيف: ))أف تيسر األطراؼ السامية المتعاقدة كأطراؼ النزاع قدر 1977البركتكككؿ لعاـ 

 (2)ت نتيجة المنازعات المسمحة((.تاإلمكاف جمع األسر التي شت

 ون وعديمو الجنسية:ئرابعًا: الالج

القانكف الدكلي اإلنساني أيضان، إذ ال يجكز لمدكلة  كف كاألشخاص الميجركف أك المشتتكف بحمايةئيتمتع البلج
الحاجزة أف تعامؿ البلجئيف، الذيف ال يتمتعكف في الكاقع بحماية أية حككمة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتيـ 

عند  ـ: ))1949فقد كرد في المادة الرابعة كاألربعيف مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  (3)القانكنية لدكلة معادية،
طبيؽ تدابير المراقبة المنصكص عنيا في االتفاقية، ال تعامؿ الدكلة الحاجزة البلجئيف، الذيف ال يتمتعكف في ت

 (4)الكاقع بحماية أية حككمة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتيـ القانكنية لدكلة معادية((.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .193مرجع سابؽ، صبللدة، ( محمد فياد الش1)
 .58مرجع سابؽ، ص ( المجنة الدكلية لمصميب األحمر،2)
 .205مرجع سابؽ، ص ،(أحمد أبك الكفا3)
 .204مرجع سابؽ، صالكاحد، (شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد 4)
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 الفصل الثاني

 .الوضع القانوني لمسكان المدنيين في ظروف االحتالل 

النزاعات المسمحة أحد مظاىر العبلقات الدكلية، كىي بطريقة أك بأخرل مكجكدة في العبلقات بيف الدكؿ  تعد
كأحيانان تحكميا، كألف ىذه الحركب التي يتخذىا صناع القرار تككف عمى أراضي األطراؼ المتنازعة، فإنو مف 

تج عف النصر احتبلؿ دكلة لجزء أك كؿ الطبيعي أف ينتج عف ىذه الحركب منتصره كميزكـ، كبالتالي قد ين
كما ، عف حماية المدنييف في حالة االحتبلؿ التحدثأراضي الدكلة الميزكمة في ىذا النزاع، كىذا يستدعي 

ليذا المكضكع  الباحثة تطرؽتيحدثو االحتبلؿ مف التزامات متعمقة بحماية المدنييف مف قبؿ الدكلة المحتمة، كس
السكاف  حقكؽ يتضمف الثانيك  ،في القانكف الدكلي اإلنساني االحتبلؿ األكؿ يتحدثثبلثة مباحث: مف خبلؿ 

 النزاعات في اإلنساني الدكلي القانكف تطبيؽ في الفاعمة القكل دكر يدرس الثالثالمدنييف في ظؿ االحتبلؿ، ك 
 .المسمحة

 .في القانون الدولي اإلنساني االحتاللالمبحث األول: 

، ليذا كنظران لما ان جديد ان مكضكع قديـ قدـ الحركب كالنزاعات المسمحة كليس مكضكعمكضكع االحتبلؿ ىك 
يكتنؼ ىذا المكضكع مف تجاكزات سكاء في مكضكع االحتبلؿ نفسو مف حيث مشركعيتو أك عدـ مشركعيتو، أك 

يتضمف  األكؿمطمبيف، الباحثة االحتبلؿ في ناكؿ تتمف حيث تيديد المدنييف في حياتيـ كممتمكاتيـ...، س
 تعريؼ بمفيـك االحتبلؿ في القانكف الدكلي، كالثاني سيتناكؿ مشركعية االحتبلؿ.

 :وعناصرهالمطمب األول: مفيوم االحتالل 

عند البحث في  ةن ممزم تجد الباحثة نفسياا، كلذلؾ مف أسباب الحركب كنتيجة مف أىـ نتائجي ان يعد االحتبلؿ سبب
، بالخكض في تفاصيؿ االحتبلؿ، كما يكتنؼ خبلؿ ىذه النزاعاتالمدنييف  مكضكع النزاعات المسمحة كحماية

أم احتبلؿ دكلة لدكلة أخرل، غير أنو يكجد  ،الرغـ مف كضكحو الظاىرمعمى  ،ىذا المصطمح مف غمكض
التفصيؿ  ناصره، كىذا ما سيتـ تناكلو بشيءو مفاختبلؼ في تحديد المفيكـ بيف المفكريف، رغـ االتفاؽ عمى ع

مفيكـ االحتبلؿ، الثاني يتحدث عف عناصر ىذا يتحدث عف ، ك األكؿ ،ىذا المطمب، عمى قسميف في
  .االحتبلؿ
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 أواًل: مفيوم االحتالل:

يعد مفيـك االحتبلؿ مف المفاىيـ المبلزمة لمفيكـ الحرب كالنزاعات المسمحة، حيث يصبح عمى األغمب نتيجة 
، في يحتؿ المنتصر ىذا الجزء أك ىذه األراضيك  مف أراضي دكلتو أك كميا ان جزءلمنزاع، حيث يخسر الخاسر 

لمنزاع المسمح كذلؾ عندما يقـك الطرؼ المحتمة أراضيو بالحرب لتحرير أراضيو المحتمة  ان حيف قد يككف سبب
ة عمى ، كبذلؾ يككف االحتبلؿ عبارة عف حالة كاقعية قيرية تفرضيا الدكلة المنتصر كاستعادة سيطرتو عمييا

 الميزكمة.

معنى خاصان عمى كجو التحديد، كىي الغزك جمكعة مف المفاىيـ التي أعطى لكٌؿ منيا كقد أكرد الفقو الدكلي م
 كالفتح كاالحتبلؿ، حيث أكد عمى ضركرة التفريؽ بينيا.

قاؿ: "فاتيؿ" حيث  فكاف مف أكائؿ الفقياء الذيف تنبيكا إلى أىمية ىذه التفرقة بيف تمؾ المفاىيـ، الفقيو السكيسرم
أف االحتبلؿ إلقميـ يتبع المحارب اآلخر خبلؿ الحرب يخمؽ مركزان قانكنيان يختمؼ تماـ  ))كقد بات مف المسمـ بو

في إقميـ العدك، كىي مف العمميات الحربية كقد تمتد إلى أف االختبلؼ عف: الغزك: كىك دخكؿ القكات المحاربة 
 (1).((عمى ىذا اإلقميـ مف دكلة إلى دكلة أخرل فتح: كىك نقؿ السيادة تمامان يتـ إحكاـ السيطرة عمى اإلقميـ، ال

))نقؿ السيادة تمامان مف إقميـ  -أم الفتح–ىك أف االحتبلؿ يختمؼ عف الفتح، الذم  "صبلح الديف عامر"كيرل 
ما نتيجةن لمعاىدة انفصاؿ((، أما  إلى سيادة دكلة أخرل، إما نتيجةى  تابع لدكلة إخضاع اإلقميـ ثـ ضمو، كا 

ا مؤقتان، غير أف تمؾ فيتضمف كقؼ ممارسة حقكؽ الحككمة الشرعية في السيادة عمى أراضيي االحتبلؿ ))
بيف االحتبلؿ  " الفقيو "ىايد كيفرؽ2))،دكلة االحتبلؿ بأم طريقةو كانت((مكجكدة كال تنتقؿ إلى  السيادة تبقى
حككمة كسمطة إدارة عمى األرض التي يحتميا، أماالغازم فيك  ئإف المحتؿ يستطيع أف ينش )) كالغزك، بقكلو

 .(مجرد عابر لؤلرض(

العمميات الحربية التي تكجدىا قكات غازية في جزء مف أراضي  )تمؾ المرحمة مف "ىايد" االحتبلؿ بأنو: كيعرؼ
 سمطة عسكرية خاصة بيا في ىذه ئغير الناجحة لمعدك كتنشالتغمب عمى المقاكمة  العدك، عندما تستطيع

 (3).((األراضي

                                                           

، 1/10/2012( رمضاف عمي نجي العاتي، الحماية الدكلية لممدنييف في األراضي المحتمة، المركز الدكلي لتجميع الدراسات كالبحكث العممية، 1)
ac.ly/vb/showthread.php?t=910. 

 .115ص(، 1967( صبلح الديف عامر، المقاكمة الشعبية في القانكف الدكلي العاـ، )القاىرة: دار الفكر العربي، 2)
  Charles Cheney Hyde, International Law, (Boston: Chiefly as Interpreted and Applied by the States, vol. 2, (3)

 1922), p.361. 
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مرحمة مف مراحؿ الحرب، تمي  )ىك:) ، بأف االحتبلؿعشماكم" نفس الكجية قائبلن "محي الديف عمي أخذ كقد 
أف دخكؿ إقميـ العدك ككضعيا تحت السيطرة الفعمية بعد  الغزك مباشرة تتمكف فيو قكات الدكلة المحاربة مف

عمى األرضي التي جرل  فيو، كيتكقؼ النزاع المسمح كيعكد اليدكء تمامان  ترجح كفتيا بشكؿ ال منازعة
 (1).((القتاؿعمييا

مف االستيبلء عمى إقميـ العدك بقصد االستحكاذ عميو بصفةو  ،أف االحتبلؿ ىك: ))ما يفكؽ الغزك "أكبنيايـ"رأل ك 
مؤقتة، كيفرؽ بيف الغزك كاالحتبلؿ، بأف الدكلة المحتمة تقيـ نكعان مف اإلدارة األمر الذم ال تقكـ بو الدكلة 

 (2)الغازية((.

قكات الغزك  مف أطكار الحرب، يكجد عندما تتمكف )ىك طكر) :عمى أف االحتبلؿ "كامؿ مصطفى شحاتة" أكدك 
قامة  مف اقتحاـ إقميـ دكلة معادية، كىزيمة قكاتيا إذا تصدت لمغزك ثـ الييمنة عمى اإلقميـ أك عمى جزء منو كا 

 )3).((لممحتؿ تحؿ محؿ سمطة الحككمة الشرعية سمطة عسكرية

كىك في نظرية القانكف الدكلي المعاصر تعريؼ متعارؼ عميو لبلحتبلؿ  فيؤكد ظيكر "ديب عكاكم"أما 
قامةاضي دكلة أخرل أك جزء منيا ك معينة ألر  مف قبؿ القكات المسمحة لدكلة ةمؤقت حالة):)التالي سمطة اإلدارة  ا 

 (4).((المحتمة العسكرية عمى األراضي

االحتبلؿ بأنو: ))كجكد قكات مسمحة ما بإقميـ دكلة أخرل، كاستقرارىا،  "أحمد حسيف عبد البارم"كقد عرؼ 
سمطة  تممؾ  كفرض السيطرة عمييا بقكة السبلح عند تكقؼ القتاؿ، بيدنة أك صمح، أك بمقتضى قرار مف

 (5)إصداره كيككف كقفان عمى األقاليـ التي فرضت السيطرة عمييا كال يتعداىا((.

كاعتبار بيف االحتبلؿ كالمصطمحات المشابية لو كالغزك كالفتح،  مف حيث التمييزىذه التعاريؼ عمى أىميتيا 
في  الديف عمي عشماكم  محياعتبر فقد  ،لـ تكف كاممة إال أف ىذه التعاريؼ. ..االحتبلؿ حالة قسرية فعمية، 

كىذا يخالؼ الكاقع الذم أثبت أف الدكلة  ،القتاؿأف اليدكء يعكد إلى األراضي التي جرل فييا  تعريفو لبلحتبلؿ
 ىذه التعاريؼ لـ تتطرؽ المحتمة أراضييا تسعى بكؿ الطرؽ إلعادة ىذه األراضي المحتمة إلى سيطرتيا، كما

 .لمشركعية أك عدـ مشركعية ىذا االحتبلؿ
                                                           

 مرجع سابؽ. جي العاتي،( رمضاف عمي ن(1
تأصيمية، )القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب، الجزء  الحماية الجنائية لممدنييف في زمف النزاعات المسمحة دراسة تحميمية مف،حعبد الر (إسماعيؿ (2

 .646ص (،2008الثاني، 
 .89، ص(1977، )القاىرة: كمية الحقكؽ( مصطفى كامؿ شحاتة، االحتبلؿ الحربي كقكاعد القانكف الدكلي المعاصر، (3
 مرجع سابؽ. ( رمضاف عمي نجي العاتي،(4
 .647مرجع سابؽ، ص إسماعيؿ عبد الرجمف، (5)
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 كىك ما استدركو النقطة، كبالتالي تعاممت مع االحتبلؿ باعتباره حالة مجردة دكف األخذ بعيف االعتبار ىذه
إسماعيؿ عبد الرحمف مف خبلؿ تعريفو االحتبلؿ عمى النحك التالي: ))حالة كاقعية قيرية غير مشركعة تعقب 
نزاعان مسمحان تفرضو إحدل الدكؿ عمى إقميـ الدكلة األخرل طرؼ النزاع العسكرم أك عمى جزء مف إقميميا 

العسكرية المباشرة ألمِّ سببو مف األسباب، كبحيث تككف سمطة  بكساطة قكاتيا المسمحة بعد تكقؼ العمميات
إدارة ىذا اإلقميـ لقكات دكلة االحتبلؿ بما يفرض عمييا التزامات قانكنية معينة تجاه السكاف المدنييف المقيميف 

 (1)عمى ىذا اإلقميـ كأعيانيـ المدنية((.

فقد كرد في المادة الحادية  االتفاقيات الدكلية،في عدد مف أدرج االحتبلؿ  ،القانكف الدكلي اإلنساني كفي
عد محتبلن إذا يـ، أف))اإلقميـ 1880ف مف قكاعد الحرب البرية التي تبناىا مجمع القانكف الدكلي عاـ يكاألربع

أصبحت الدكلة التي ينتمي إلييا ال تستطيع عمى أثر الغزك الذم تقكـ بو الدكلة المعتدية ممارسة سمطاتيا 
 (2)فكقو مف الناحية الكاقعية كالفعمية، كمع قياـ الدكلة الغازية بحفظ النظاـ ىناؾ((.العادية 

عرفت المادة الثانية كاألربعكف مف البلئحة الممحقة باتفاقيات الىام الخاصة بقكانيف الحرب كأعراؼ الحرب بينما
مطة الجيش المعادم، كال يمتد ـ االحتبلؿ بأنو: ))اإلقميـ الذم يصبح كاقعيان خاضعان لس1907البرية لسنة 

 (3).االحتبلؿ إال إلى األقاليـ التي تقـك فييا ىذه السمطة عمى دعـ نفكذىا((

كيتـ ىنا األخذ بمبدأ السمطة الفعمية كما ىي الحاؿ بالنسبة لمقانكف الدكلي لمنزاعات المسمحة بكجوو عاـ، 
تعريؼ االحتبلؿ ال يرتكز عمى تصكر األطراؼ ف كاضحه بشكؿو كاؼ، إذ إف عيفمنطكؽ المادة الثانية كاألرب

المعنية الذاتي لمكضع بؿ إلى حقيقة مممكسة مكضكعيان متمثمةن في خضكع أرض فعميان لسيطرة سمطة جيش 
 .(4)العدك.

ـ تـ تكضيح ىذا التعريؼ كتكسيعو بعد ذلؾ، فمبدأ السمطة 1949عند اعتماد اتفاقية جنيؼ الرابعة عاـ كذلؾ 
تنطبؽ ىذه  ))ىك التالي: الفعمية كما تحدده عمى كجو الخصكص الفقرة األكلى مف المادة الثانية لبلتفاقية 

رفيف أك أكثر مف األطراؼ السامية ينشب بيف طاالتفاقية في حالة الحرب المعمنة أك أم اشتباؾ مسمح آخر 
تنطبؽ  )) أنوالفقرة الثانية مف المادة نفسيا ي فككرد ، المتعاقدة، حتى لك لـ يعترؼ أحدىا بحالة الحرب((

                                                           

 .648-647ص مرجع سابؽ، (إسماعيؿ عبد الرجمف،1)
2) )The question of the observance of fourth Geneva convention of 1949 in Gaza and West Bank in cluding 

Jerusalem occupied by Israel in 1967, (New York, 1979), p.54.  
 .646-645صمرجع سابؽ، ( إسماعيؿ عبد الرحمف، 3)

 .2صـ، 2004جنيؼ، سميفاف فيتيو، إمكانية تطبيؽ القانكف الدكلي المتعمؽ باالحتبلؿ العسكرم عمى نشاطات المنظمات الدكلية،  (4)
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االتفاقية أيضان عمى جميع حاالت االحتبلؿ الجزئي أك الكمي إلقميـ أحد األطراؼ السامية المتعاقدة حتى لك لـ 
 (1).و أية مقاكمة مسمحة((يكف ىذا االحتبلؿ يكاج

كىناؾ أنكاعه أخرل مف االحتبلؿ لؤلراضي تبدأ مف االتفاؽ عمى االحتبلؿ أك الدعكة إليو، كتنتيي إلى االحتبلؿ 
ـ(، كبالتالي يتعيف بشكؿو عاـ 1966أك الدعكة بعد نياية االنتداب الدكلي )كما كاف الحاؿ في ناميبيا بعد عاـ 

االحتبلؿ )في حالة الحرب أك اليدنة أك بعد االستسبلـ،...(، كحاالت االحتبلؿ السممي التمييز بيف حاالت 
عات المسمحة الدكلية في حيف أف افالنكع األكؿ يسمح بتطبيؽ االتفاقيات المتعمقة بالنز ، )بعد عقد االتفاؽ(

 (2)تطبيقيا رسميان. كذلؾ دكفاألنكاع األخرل مف االحتبلؿ يمكف أف تستكحى بالقياس مف ىذه االتفاقيات 

في المحصمة، يمكف تعريؼ االحتبلؿ أنو: سيطرة أك استيبلء مؤقت تقكـ بو القكات المسمحة لمدكلة الغازية عمى 
إقميـ أك جزء مف إقميـ دكلة معادية، كتقيـ عميو سمطة عسكرية تابعة ليا تتكلى إدارة األراضي المحتمة بدالن مف 

 الحككمة الشرعية لذلؾ اإلقميـ.

 :عناصر االحتاللثانيًا:

 ىي:ك  مفيـك االحتبلؿ في الفقو الدكلي كاالتفاقيات الدكلية البد مف معرفة عناصر ىذا االحتبلؿ تعريؼبعد 

فاالحتبلؿ مرحمة تمي الغزك  بين قوات دولتين أو أكثر: أو نزاع مسمحالعنصر األول: ىو قيام حالة الحرب 
القائمة بيف الدكؿ المتحاربة برغـ ىزيمة الجانب الذم احتمت أراضيو،  مباشرةن، كال ينتيي بمكجبيا حالة الحرب

د األجنبية عف حالة القكاعاالحتبلؿ ختمؼ كبذلؾ ي (3)،جزئي سكاءن كاف احتبلؿ أراضي اإلقميـ بشكؿ كمي أـ
حيث ، ة عمى إقميـ دكلة مف الدكؿ في كقت السمـ، كالتي كجدت بمكجب تعاقد مع السمطات المحميةالمكجكد

 (4)يقكـ كجكدىا في حدكد كاجباتيا العسكرية دكف التدخؿ في إدارة اإلقميـ.

العنصر الثاني: قيام حالة احتالل فعمية مؤقتة تحتل فييا قوات مسمحة أجنبية أراضي دولة أخرى وتضعيا 
نما ىك  تحت سيطرتيا: عف كجكد  اتجةحالة فعمية أكجدتيا القكة القاىرة، كالنفاالحتبلؿ ليس حالة قانكنية كا 
سكات فاعميتيا، كما في األراضي المحتمة بعد ىزيمتيا لمقكات المعادية،  األجنبية القكات المسمحة كشؿ قدرتيا كا 

أف االحتبلؿ كضع مؤقت غير دائـ، ككنو مرحمة مف مراحؿ الحرب تقكـ فييا قكات االحتبلؿ بتثبيت أقداميا 
عمى أراضي اإلقميـ المحتؿ بصفة مؤقتة، كذلؾ في انتظار نشكب القتاؿ مف جديد مع قكات اإلقميـ المحتؿ، 

                                                           

 .190مرجع سابؽ، ص محمد ماىر عبد الكاحد،شريؼ عتمـ،  (1)
2) )Adam Robert, What is a military occupation?, Picket Yearbook of International Law. VOL. 55, 1984, P. 253. 
 .5-4، ص2008( ، الكضع القانكني لدكلة االحتبلؿ الحربي كمسؤكليتيا في األراضي المحتمة، 5سمسمة القانكف الدكلي اإلنساني رقـ ) (3)
 مرجع سابؽ.تي، رمضاف عمي نجي العا (4)
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عادة تنظيـ صفكفيا لطرد جيش االحتبلؿ أك إنياء حالة الحرب كاالنسحاب كالتي تحاكؿ خبلؿ فترة االحتبلؿ إ
 (1).مف األراضي المحتمة

كنتيجةن ليذا الكاقع الفعمي كليس القانكني، فإف الدكلة التي احتمت أراضييا تبقى كما ىي صاحبة الشخصية 
لييا أراضييا بعد انتياء االحتبلؿ، القانكنية الدكلية المستقمة التي ال يمسيا كضع االحتبلؿ المؤقت، كتعكد إ

سبانيا أراضييا بعد انتياء استعادت كىذا ىك المبدأ الذم استقر منذ الحركب النابميكنية حيث  ىكلندا كألمانيا كا 
 (2)ىذه الحركب.

عمى رة السيطبعد أف تتمكف القكات الغازية مف إال  فاالحتبلؿ ال يبدأ العنصر الثالث: أن يكون االحتالل مؤثرًا:
يقاؼ المقاكمة المسمحة فييا، كتمكنت مف حفظ األمف كالنظاـ في األراضي المحتمة  األراضي التي غزتيا، كا 

 (3)التي أخضعيا لمسمطة العسكرية، التي يقـك االحتبلؿ بتأسيسيا فكر تكقؼ القتاؿ.

ة ىذه القكات عمى قد انتشرت في كؿ األراضي المحتمة، بؿ يكفي سيطر  غازيةقكات الال كال يشترط أف تككف
ف أقامت ىذه القكات في جزء مف األراضي التي احتمتيا كتركت باقي األجزاء، بشرط  معظـ ىذه األراضي، كا 

السيطرة عمييا. أما األراضي التي ال تستطيع السيطرة عمييا فيي تخرج عف نطاؽ حالة االحتبلؿ الفعمي، 
الىام ألعراؼ الحرب البرية عمى أف: ))ال يمتد االحتبلؿ كتؤكد  عمى ذلؾ المادة الثانية كاألربعكف مف الئحة 

 (4)إال إلى األقاليـ التي تقـك فييا ىذه السمطة، كتككف قادرة عمى تدعيـ نفكذىا((.

كبتكافر العناصر الثبلثة السابقة، فإف فعمية كجكد االحتبلؿ كآثاره المباشرة في إخضاع اإلقميـ المحتؿ لمسيطرة 
ف بو مف تطبيؽ القكاعد القانكنية الخاصة إىي العنصر المميز في تعريؼ االحتبلؿ، كعميو فالمادية كالعسكرية 

د ىذه العناصر، فبل تسرم أحكاـ االحتبلؿ الحربي إال في األراضي ك جحيث الزماف كالمكاف، يككف فكر ك 
فة فإف أم حالة تخرج عف كىا، كبمفيكـ المخالز المحتمة التي تدٌعمت فييا السمطة الفعمية لقكات االحتبلؿ بعد غ

 (5)نطاؽ الحالة المذككرة أعبله ال يسرم عمييا قانكف االحتبلؿ الحربي.

                                                           

 .5، صمرجع سابؽ( ، 5لدكلي اإلنساني رقـ )سمسمة القانكف ا (1)
 مرجع سابؽ.تي، (رمضاف عمي نجي العا2)
 .5صمرجع سابؽ، (، ا5إلنساني رقـ )(سمسمة القانكف الدكلي ا3)
 .649مرجع سابؽ، ص(إسماعيؿ عبد الرحمف، 4)

مبادئو في العبلقة بيف الدكؿ صبلح عبد البديع شبمي، حؽ االسترداد في القانكف الدكلي دراسة مقارنة في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الدكلي كتطبيؽ (5)
سرائيؿ، )الطبعة األكلي، عاـ   .45ـ(، ص1983العربية كا 
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 يكىكذا نجد مما سبؽ، أف االحتبلؿ كمفيكـ ىناؾ إجماع أك شبو إجماع عمى عناصره، لكف االختبلؼ يبقى ف
كبر  مف ىذه العناصر، لجزءالعناصر أك جميع ، كفي مدل شمكؿ التعريؼ لأسمكب التعبير عف ىذه العناصر

 ىذا الجزء أـ صغر.

 :وآثارهمشروعية االحتالل المطمب الثاني: 

األسس التي قامت عمييا ىذه أف عرضنا مفيكـ االحتبلؿ كعناصره، ال بد مف التعرؼ عمى مشركعيتو، ك  بعد
األراضي المحتمة، مف  المشركعية، كالتغير الذم طرأ عمييا، ككذلؾ األمر باآلثار التي يتركيا االحتبلؿ عمى

 .كد ىذه اآلثار كديمكمتياجحيث ك 

 أواًل: مشروعية االحتالل:

مشركعية الحرب كجكدان أك عدمان، فمتى تقرر مشركعية الحرب فإف ما ينتج عنيا مشركعية االحتبلؿ  تبع فكرةت
ثار ىذه الحرب أم ، أما إذا تقرر عدـ مشركعية الحرب امتدت عدـ المشركعية ىذه إلى آان يصبح كمو مشركع

 مشركعية الحرب بمرحمتيف ىما:  ككذلؾ مرت مشركعية االحتبلؿفقد كتبعان لذلؾ (1)،االحتبلؿ

ففي الماضي البعيد كاف االحتبلؿ االستعمارم ىك األسمكب  : المرحمة األولى: االحتالل يتمتع بالمشروعية
السائد لمسيطرة عمى مقدرات الشعكب كالدكؿ الصغيرة، مف جانب اإلمبراطكريات كالدكؿ الكبيرة، كبالتالي كاف 
االحتبلؿ أسمكبان مشركعان الكتساب ممكية األقاليـ كالدكؿ األقؿ قكة كابتبلعيا، أك عمى األقؿ لمييمنة عمى 

إضافةن لجعميا يرىا كجعميا نيبان لمدكؿ االستعمارية لتستكلي عمى مكادىا الخاـ ككنكزىا كثركاتيا الزراعية، مص
 (2).لمنتجاتيا الصناعية سكقان 

فمتى نجحت قكات أحد  (3)،تخمؽ كضعان جديدان يتميز بحؽ المنتصر كىك حؽ ال حدكد لو نت الحركبكذلؾ كا
األطراؼ في احتبلؿ كؿ إقميـ الدكلة الميزكمة أك جزء منو فقد تحقؽ ليا اليدؼ األساسي كالميـ مف الحرب 
كليا أف تفعؿ باإلقميـ ما تشاء، مثؿ استغبلؿ ثركات ىذا اإلقميـ ألىدافيا العسكرية أك رىنيا لممساكمة بيا 

يا أف تتصرؼ حياؿ سكاف ىذا اإلقميـ كيفما شاءت كبالطريقة ككسيمة إخضاع عند مفاكضات السبلـ، كما ل

                                                           

 .648سابؽ، صالمرجع الصبلح عبد البديع شبمي، (1)

محمد رفعت عبد الكىاب، الكضع الدستكرم كالقانكني في ظؿ االحتبلؿ الحربي، في: مجمكعة مف المؤلفيف، القانكف الدكلي اإلنساني آفاؽ  (2)
 .325( ، ص2005يات، )بيركت: منشكرات الحمبي ، الجزء األكؿ، كتحد
 .255( ، ص1972ج.أ. تكنكيف، القانكف الدكلي العاـ قضايا نظرية، ترجمة أحمد رضا، مراجعة عز الديف فكدة، )القاىرة: الييئة العامة لمكتاب،  (3)
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إلمبراطكرية العثمانية ا ة، كأبرز مثاؿ عمى ذلؾ سيطر ى إقميمياأخذىـ إلتأف تقتميـ أك  ليا التي تريدىا، فيجكز
 بي لمكطف العربي بعد تقسيمو.ك كاالحتبلؿ األكر  (1)(،عمى الكطف العربي تقريبان )ما عدا المغرب كاليمفو 

قكاعد القانكف الدكلي العاـ نتيجة تطكر األفكار  تتطكر  :المرحمة الثانية: االحتالل ال يتمتع بالمشروعية
دراكو لما جمبتو عميو الحركب مف كجيكد الفقياء الكبار كمقاكمة الشعكب المحتمة ، كتقدـ المجتمع الدكلي كا 

تبلؿ مف حالة مشركعة إلى حالة غير كىك تحكؿ تكصيؼ حالة االحدفعت إلى إحداث تغيير جذرم، فدمار، 
 قانكنية منيا، كمبادئ كقد استند الفقياء في عدـ المشركعية ىذا إلى أسس ، مشركعة

 .غير مشركعيككف االحتبلؿ فإف الحرب غير مشركعة فبالتالي أف اعتبار دأ ارتباط االحتبلؿ بالحرب كبمب_ 1

ذا ما سممت الباحثة الخطأ ال يرتبية التي تقكؿ القانكنالقاعدة _ 2 أف الحرب في ذاتيا خطأ، فإف ما  حقان، كا 
 .يترتب عمى ىذا الخطأ مف آثار كمنيا االحتبلؿ خطأ أيضان 

طؿ ما بني عمى با فنظرية البطبلف كىي قاعدة قانكنية معركفة في كؿ التشريعات الكطنية كالدكلية تقرر أ_ 3
 .أيضان  باعتباره أبرز آثار ىذه الحرب فيك عمؿه باطؿك فاالحتبلؿ  فيك باطؿ، كبما أف الحرب عمؿ باطؿ،

قاعدة في العرؼ الدكلي تقضي بأف النصر ال يخمؽ حقكقان، كبأنو ال ثمار لمعدكاف، كىذا اعتمادان عمى _ 4
حقان قانكنان  بمقتضى القكؿ بأف أم عدكاف تشنو دكلة، كأم انتصار تحققو عمى دكلة أخرل ال يعطي المعتدم

 .في االحتبلؿ

االحتبلؿ الحربي حالة كاقعية مادية كليس حالة قانكنية، كآخر ىذه األسس القانكنية اعتبار الفقياء أف  _ 6
كىذا يعني عدـ إضفاء المشركعية عمى ىذه الحالة، أما إذا اتجو القانكف لتنظيـ ىذه الحالة، فإنو لجكء 

 (2)اضطرارم كالتعامؿ معيا ىنا مف ناحية الكاقع فقط.

أمر غير مشركع في  فأصبح المجكء لمقكةقاعدة عدـ مشركعية االحتبلؿ في القانكف الدكلي،  كقد تجسدت
كأصبحت الدكؿ بشكؿو عاـ تنبذ الحرب ككسيمة مف كسائؿ حؿ (3)القانكف الدكلي إال في حالة الدفاع عف النفس،

مبدأ جديد يقضي بتحريـ الحرب في العبلقات الدكلية بمقتضى عدـ مشركعيتيا، كقد دخؿ  رالنزاعات، كتقر 
ـ بدالن مف القاعدة القديمة التي كانت تقر حؽ الدكلة في الحرب، كقد تأكد ىذا المبدأ 1928ميثاؽ باريس عاـ 

                                                           

 .44، ص2001(زىير شكر، الكسيط في القانكف الدستكرم المبناني، بيركت، 1)

 .651-650مرجع سابؽ، ص إسماعيؿ عبد الرحمف، (2)
 .326مرجع سابؽ، ص رفعت عبد الكىاب،محمد  (3)



 

65 

 إلى جانب العرؼ الدكلي بصفتو المبدأ الذم يعترؼ بو القانكف كميا المعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية بعد ذلؾ في
 (1)الدكلي.

ذا كاف عيد عصبة األمـ لـ يتطرؽ لتحريـ الحرب كعدـ مشركعيتيا، فإف ميثاؽ  عدـ  تضمفاألمـ المتحدة كا 
عمى أف يمتـز أعضاء األمـ المتحدة لذلؾ الميثاؽ الفقرة الرابعة مف المادة الثانية  قد نصتفمشركعية االحتبلؿ 

سبلمة األراضي أك  ؾ القكة أك التيديد باستخداـ القكة ضدبأف يمتنعكا في عبلقاتيـ الدكلية عف استخداـ 
كما يؤكد ضماف سبلمة األراضي، كمف ثـ فإف االحتبلؿ الحربي يدخؿ في االستقبلؿ السياسي ألم دكلة، 

الفقرة الرابعة مف المادة الثانية مف الميثاؽ ذات مدل كاسع ف -ان لميثاؽ األمـ المتحدةطبق–إطار عدـ المشركعية 
يقيا يشمؿ مياديف كثيرة ليا صمة بالعنؼ كالنتائج التي تترتب عميو، فالنص ال يحظر مجرد استعماؿ القكة كتطب

 (2)في العبلقات بيف الدكؿ فقط إنما يشمؿ أيضان التيديد بيا.

بلؿ أدل إلى تغير النظرة إلى الحرب كاالحتأف تطكر قكاعد القانكف الدكلي كالمكاثيؽ الدكلية الباحثة جد كىكذا ت
 الحربي مف المشركعية إلى عدـ المشركعية.

 ثانيًا: آثار االحتالل:

عمى الرغـ مف كصفو أنو حالة مؤقتة فإنيا حالة كاقعية فيترتب عمى االحتبلؿ آثار عمى قدر كبير مف األىمية 
 :اآلثار ، كمف ىذهبما يعني كجكدىا رغـ عدـ مشركعيتيا

ككؿ  لككنو كضعان مؤقتان فيك ال يصمح لنقؿ السيادة لدكلة االحتبلؿ،فاالحتبلؿ االحتالل ال ينقل السيادة: _ 1
فتبقى (3)،ما ينتج عف االحتبلؿ ىك مجرد تعطيؿ سيادة الدكلة الكاقعة تحت االحتبلؿ مؤقتان عف ممارسة حقكقيا

ا المبدأ ىذه السيادة قائمة رغـ االحتبلؿ لمشعب األصمي لمدكلة أك دكلة األصؿ أك شعب اإلقميـ المحتؿ، كىذ
عية استخداـ القكة إال في ك شر مىك نتيجة طبيعية لممبدأ السائد في القانكف الدكلي المعاصر، كىك مبدأ عدـ 

 (4).، كحالة األمف الجماعيحالة الدفاع الشرعي عف النفس

باعتبارىـ مكاطنيف في ىذه الدكلة  الدكلة الكاقعة تحت االحتبلؿ عمى كالئيـ لدكلتيـ األصميةكىكذا يبقى سكاف 
، كليس لدكلة االحتبلؿ أم سمطاف قانكني عمييـ، بؿ سمطانيا يبقى مجرد سمطاف فعمي يستند كيحممكف جنسيتيا

إلى القكة المسمحة كحدىا لتثبت كجكدىا، فيظؿ بالتالي سكاف الدكلة أك اإلقميـ المحتؿ عمى حالة العداء لدكلة 
                                                           

 .267-266مرجع سابؽ، ص ج.أ. تكنكيف، (1) 
 . 652-651مرجع سابؽ، ص يؿ عبد الرحمف،اسماع (2)
 .654-653، صؽالمرجع السابإسماعيؿ عبد الرحمف،  (3)
 .328سابؽ، ص مرجع محمد رفعت عبد الكىاب، (4)
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لحؽ في الثكرة المستمرة كالمقاكمة المسمحة التي تعتبر بالنسبة ليـ مف قبيؿ ممارسة االحتبلؿ، مما يعطييـ ا
 (1)حؽ الدفاع الشرعي عف النفس.

أك التصرؼ فيو  المحتؿ لدكلة االحتبلؿ أف تقكـ بضـ جزء مف اإلقميـال يحؽ  االحتالل ال يجيز الضم:_ 2
تأكد ىذا المبدأ ك (2)،عمى أم نحك ما دامت الحرب مستمرة، كىذه القاعدة تتصؿ مباشرةن بالقاعدة السابقة عمييا

ـ، كأكدتو أيضان منظمة األمـ المتحدة في اإلعبلف الخاص بمبادئ القانكف 1945في ميثاؽ األمـ المتحدة عاـ 
الذم قرر أف كؿ احتساب ))إلقميـ ما يحصؿ نتيجة التيديد أك  ـ1970الدكلي الخاص بالعبلقات الكدية لعاـ 

 (3)استعماؿ القكة لف يككف لو الصفة الشرعية((.

كقد ترتب عمى عدـ جكاز نقؿ السيادة كضـ اإلقميـ الكاقع تحت يد االحتبلؿ عدة التزامات تشكؿ في مجمكعيا 
كاألعراؼ الدكلية، كالقكانيف صادره في المعاىدات يجد مما يسمى في الفقو بقانكف االحتبلؿ، ىذا القانكف الذم 

كتقع ىذه االلتزامات عمى عاتؽ دكلة االحتبلؿ، كتدكر كميا  (4)العسكرية، كأحكاـ المحاكـ، ككتابات رجاؿ الفقو،
في فمؾ حماية كياف الدكلة الكاقعة تحت نير االحتبلؿ، كمراعاة صالح السكاف المدنييف الذيف يقيمكف عمى ىذا 

في اإلقميـ المحتؿ، أك التصرؼ في  ديمكغرافياإلقميـ، فمف ناحية يجب عمى دكلة االحتبلؿ أال تقكـ بتغيير 
 اإلقميـ، كما ال يجكز ليا إجراء تعديبلت في القكانيف المكجكدة أك في المبادئ الدستكرية كالمكائح الداخمية

أك فرض  لئلقميـ، أك إجراء تغيير في معيشة السكاف أك نقميـ إلى أقاليـ أخرل بإبعادىـ عف أقاليميـ األصمية،
أكبر في المبحث التالي عند الحديث عف حقكؽ بتكسع الباحثة تطرؽ ليا كىي أمكر ست (5)الجنسية عمييـ،

 السكاف المدنييف في األراضي المحتمة.

قكاعد القانكف الدكلي المتعمقة إلى أن تطبيق قواعد قانون االحتالل أو ما يسمى  ال بد مف التنكيو في النيايةك 
السمطة التي كانت تحت سيطرة عدك  -أثناء نزاع مسمح  -أينما أصبحت أرض تطبؽ باألراضي المحتمة 

 تسيطر عمى ىذه األرض قبؿ النزاع.

عمى كؿ حالة مف حاالت االحتبلؿ حتى عندما ال تكاجو بمقاكمة مسمحة كال يككف  كتنطبؽ ىذه القكاعد أيضان 
 ، تحمي جميع المدنييف ماعدا رعايا سمطة االحتبلؿ مف غير البلجئيف ، إف ىذه القكاعدىناؾ بالتالي نزاع مسمح

                                                           

 .105، ص(1971، ، )القاىرة: دار النيضة العربيةإحساف ىندم، قكانيف االحتبلؿ الحربي حقكؽ السكاف المدنييف في المناطؽ المحتمة (1)
  .654مرجع سابؽ، ص إسماعيؿ عبد الرحمف، (2)

 .326مرجع سابؽ، صفعت عبد الكىاب، محمد ر  (3)
(4)Adam Roberts, Prolonged Military Occupation; The Israeli- Occupation Territories, Since 1967,(A.J.I.L., January 

1990, VOL84), P.45.  
 .654-655مرجع سابؽ، ص(إسماعيؿ عبد الرحمف، 5)
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أك غير شرعي  سكاء كاف شرعيان  - (سمطة االحتبلؿ)ـ األرض المحتمة مف جانب كاحد عممية ض كال تؤدم
أك أم اتفاقات تعقدىا سمطة االحتبلؿ مع السمطات المحمية لؤلرض المحتمة  -بمكجب حؽ المجكء إلى الحرب 

كينتيي االحتبلؿ  (1)،نيـ بمكجب القانكف الدكلي اإلنساإلى حرماف األشخاص المحمييف مف الحماية المخكلة لي
 عادةن بتحرير األراضي المحتمة كعكدتيا إلى دكلتيا األصمية.

 حقوق السكان المدنيين في ظل االحتالل.المبحث الثاني: 

تعكس قكاعد القانكف الدكلي بشكؿو عاـ حاالتو قانكنية يعترؼ بشرعيتيا، كأخرل كاقعية تعامؿ معيا عمى اعتبار 
 النظر عف شرعيتيا، كىذا ما حصؿ بالنسبة لبلحتبلؿ، فبالرغـ مف أنو غير مشركع إالأنيا أمر كاقع، بغض 

أف القانكف الدكلي قاـ بتنظيـ ىذه الحالة مراعاةن منو لسكاف المناطؽ المحتمة مف جية، كضبطان لسمكؾ سمطة 
، كىكذا أقر القانكف الدكلي مف دكلة ان االحتبلؿ الفعمية لئلقميـ المحتؿ، سكاءن كاف اإلقميـ المحتؿ دكلة أك جزء

اإلنساني كقانكف االحتبلؿ مجمكعة مف الحقكؽ اعتبرت أساسية ال يجكز المساس بيا، كقد تحكلت ىذه الحقكؽ 
 في ىذا المبحث. الباحثة ركز عميوالحتبلؿ االلتزاـ بيا، كىذا ما ستإلى التزامات يتعيف عمى دكلة ا

 :دنيين في ظل االحتاللالمطمب األول: الحقوق الشخصية لمسكان الم

 كأىـ الحقكؽ الشخصية لمسكاف المدنييف في ظؿ االحتبلؿ كىي: زفي ىذا المطمب ألبر الباحثة تعرض ست

 ألعماؿ القتؿ بأم شكؿو  ـ1949اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ يتمثؿ ىذا الحؽ في حظر ك  الحق في الحياة:_  1
أكانت  بأم نكعو مف أنكاع األسمحة سكاءه  أكانت بشكؿو إيجابي أك تسخير كسائؿ المكت، أك مف األشكاؿ سكاءه 

محرمة أك محظكرة االستخداـ كاألسمحة الكيماكية أك البيكلكجية، أك األسمحة الذرية أك الييدركجينية، أك بكسائؿ 
 (2).داـ أنيا تسبب المكت، فإنيا محظكرة االستخداـ جميعان ضد المدنييف ما عادية مسمكح استخداميا

)االمتناع  ، كذلؾ حظرت أعماؿ القتؿ السمبي)القياـ بعمؿ( ككما حظرت ىذه االتفاقية أعماؿ القتؿ اإليجابي
، المتمثمة بترؾ الجرحى أك المرضى أك العجزة دكف تقديـ كسائؿ العكف كالمساعدة ليـ، حتى عف القياـ بعمؿ(

الكفيمة لحماية ىؤالء األشخاص، كمساعدتيـ في البقاء عمى قيد  يمقكا حتفيـ فإنو يجب تقديـ الكسائؿ
في مادتيا كعدت ىذه االتفاقية القتؿ ضمف االنتياكات الجسيمة ألحكاـ ىذا القانكف حيث نصت (3)،الحياة

السابعة كاألربعيف بعد المئة عمى أف: ))المخالفات الجسيمة التي تشير إلييا المادة السابقة ىي التي تتضمف 
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كقد (1)،د األفعاؿ التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محمييف أك ممتمكات محمية باالتفاقية: القتؿ العمد،...((حأ
ـ عمى ىذا الحظر حيث كرد في 1949باتفاقيات جنيؼ لعاـ  حؽمـ الم1977بركتكككؿ األكؿ لعاـ الأكد الحقان 

األفعاؿ التالية حاالن كمستقببلن في أم زمافو  الفقرة الثانية مف المادة الخامسة كالسبعيف منو مايمي: ))تحظر
ممارسة العنؼ إزاء األشخاص أك صحتيـ أك سبلمتيـ البدنية  -1كمكاف سكاءن ارتكبيا مدنيكف أـ عسكريكف: 
 (2)أك العقمية كبكجوو خاص: أكالن: القتؿ،...((.

دأ حؽ المدنييف في تمقي المساعدات كحفاظان عمى سبلمة حياة السكاف المدنييف قرر القانكف الدكلي اإلنساني مب
تككف  مت ىذه المكادالضركرية لمحياة كالمكاد الغذائية كاألدكية الطبية، ألف حياة اإلنساف قائمة بيما، فإذا انعد

ـ في مادتيا الخامسة كالخمسيف الحؽ في 1949كقد أقرت اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ (3)الحياة في خطر،
الرعاية الطبية كتكفير المكاد الغذائية، حيث جاء فييا: )) مف كاجب دكلة االحتبلؿ أف تعمؿ، بأقصى ما تسمح 

ألغذية كالميمات الطبية بو كسائميا، عمى تزكيد السكاف بالمؤف الغذائية كاإلمدادات الطبية، كأف تستكرد مف ا
كال يجكز لدكلة االحتبلؿ أف تستكلي عمى أغذية أك ،كغيرىا إذا كانت مكارد األراضي المحتمة غير كافية

إمدادات أك ميمات طبية ما ىك مكجكد في األراضي المحتمة إال لحاجة قكات االحتبلؿ كأفراد اإلدارة، كعمييا 
مراعاة أحكاـ االتفاقيات الدكلية  األخرل تتخذ دكلة االحتبلؿ  أف تراعي احتياجات السكاف المدنييف. كمع

 (4)اإلجراءات التي تكفؿ سداد قيمة عادلة عف كؿ ما تستكلي عميو((.

حسب المادة األكلى مف اتفاقية يعرؼ التعذيب  الحق في عدم التعرض لمتعذيب أو المعاممة القاسية:_ 2
ينتج عنو ألـ أك عذاب شديد، جسديان كاف أـ عقميان، يمحؽ  بأنو: ))أم عمؿـ 1984مناىضة التعذيب لعاـ 

الحصكؿ مف ىذا الشخص، أك مف شخص ثالث، عمى معمكمات أك  -أ عمدان بشخصو ما ألغراض، مثؿ،
تخكيفو أك إرغامو ىك أك شخص ثالث، أك عندما يمحؽ بو مثؿ ىذا األلـ ألم سببو مف األسباب -اعتراؼ، ب

 ،معاقبتو عمى عمؿو ارتكبو أك يشتبو في أنو ارتكبو، ىك أك شخص ثالث -ف نكعو، جيقكـ عمى التمييز أيان كا
إف ذلؾ األلـ أك تمؾ المعاناة تككف ناتجة عف أك بسبب أك بمكافقة صريحة أك ضمنية مف مكظؼ رسمي أك 
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آخر أك العذاب بصفتو الرسمية، كال يتضمف ىذا المصطمح األلـ أك العذاب الناشئ فقط عف  أم شخص و
 (1)عقكبات قانكنية أك المبلـز ليذه العقكبات أك الذم يككف نتيجةن عرضيةن ليا((.

سبب  ؿو مطمؽ ضد األشخاص المحمييف، كألمأعماؿ التعذيب بشك ـ1949اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ كتحظر 
دة حالكامف األسباب، كىك ممارسة نكع مف الضغط الجسدم أك المعنكم عمى الشخص كىذا ما أكدتو المادة 

ـ التي تنص عمى مايمي: )تحظر ممارسة أم إكراه بدني أك 1949نيؼ الرابعة لعاـ جكالثبلثكف مف اتفاقية 
كعدت (2)،(...نيـ أك مف غيرىـمكؿ عمى معمكمات حصمعنكم إزاء األشخاص المحمييف خصكصان بيدؼ ال

ىذه االتفاقية التعذيب ضمف االنتياكات الجسيمة ألحكاـ ىذا القانكف حيث نصت المادة السابعة كاألربعكف بعد 
المئة مف ىذه االتفاقية عمى مايمي: ))المخالفات الجسيمة التي تشير إلييا المادة السابقة ىي التي تتضمف أحد 

متمكات محمية باالتفاقية:...التعذيب أك المعاممة األفعاؿ التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محمييف أك م
الحياة، كتعمد إحداث آالـ شديدة أك األضرار الخطيرة بالسبلمة  ـالبلإنسانية بما في ذلؾ التجارب الخاصة بعم

ـ الممحؽ باتفاقيات 1977ىذه الجريمة البركتكككؿ األكؿ لعاـ  ثـ أكد عمى محظكرية (3)،البدنية أك الصحة...((
ـ حيث كرد في الفقرة الثانية مف المادة الخامسة كالسبعيف منو مايمي: ))تحظر األفعاؿ 1949جنيؼ لعاـ 

ممارسة العنؼ إزاء  -1التالية حاالن كمستقببلن في أم زمافو كمكاف سكاءن ارتكبيا مدنيكف أـ عسكريكف: 
، ثانيان: التعذيب بشتى صكره بدنيان كاف أك صحتيـ أك سبلمتيـ البدنية أك العقمية كبكجوو خاص:... األشخاص

 (4)((.أـ عقميان،...

يتمثؿ ىذا الحؽ في أنو يجب ك  :والحق في احترام حرية العمل الحق في احترام األشخاص واحترام شرفيم_ 3
اممة إنسانية كذلؾ بحؽ االحتراـ ألشخاصيـ، كشرفيـ، عمى األشخاص المحمييف في كؿ األكقات أف يعاممكا مع
: حرية الشخص في أف بأنو احتراـ العقائد رؼكيع، كحقكقيـ العائمية، كعقائدىـ الدينية، كعاداتيـ كتقاليدىـ

ف دكف تحفظات إال الحفاظ عمى النظاـ ميعتنؽ أك ال يعتنؽ دينان، كأف يمارس أك ال يمارس شعائر ىذا الديف، 
قامة كقد كردت نصكص في القانكف الدكلي اإلنساني تؤكد عمى  (5)،العاـ حرية المدنييف في اختيار الديف، كا 

الشعائر الدينية، فأما بالنسبة لحرية اختيار الديف فقد أكدت المادة السابعة كالعشركف مف اتفاقية جنيؼ الرابعة 
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ع األحكاؿ حؽ االحتراـ ألشخاصيـ ـ عمى ذلؾ فقد جاء فييا: )) لؤلشخاص المحمييف في جمي1949لعاـ 
 (1)كحقكقيـ العائمية((. ـكشرفي

في حيف أف احتراـ الشرؼ، يعني أف يككف األشخاص المحميكف بمنأل عف التحقير كاإلىانة كاالذراء كاإلساءة 
لمسمعة، كأال يتعرضكا لعقكبات مخزية أك غير قانكنية أك السخط أك اضطياد األعداء، كذلؾ يجب حماية 

اء بصفةو خاصة ضد أم اعتداء عمى شرفيف، كال سيما ضد االغتصاب، كاإلكراه عمى الدعارة، كأم ىتؾو النس
نيؼ الرابعة في مادتيا السابعة كالعشريف التي جاء فييا مايمي: ))يجب جكأكدت عمى ذلؾ اتفاقية (2)،لمحرمات

االغتصاب كاإلكراه عمى الدعارة كأم حماية النساء بصفةو خاصة ضد أم اعتداء عمى شرفيف، كال سيما ضد 
مفي 1949 ــ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لعا1977كما أكد عمى ذلؾ البرتكككؿ األكؿ لعاـ  (3)،ىتؾو لحرمتيف((

األطراؼ المتنازعة مف اإلكراه عمى الدعارة كأية صكرة مف الفقرة باء مف المادة الخامسة كالسبعيف حيف حذر 
بعد ذلؾ في الفقرة الثانية مف المادة السادسة كالسبعيف عمى أنو: ))يجب أف كنص  (4)صكر خدش الحياء((،

ككف النساء مكضع احتراـ خاص. كأف يتمتعف بالحماية، كال سيما ضد االغتصاب كاإلكراه عمى الدعارة، كضد ت
 (5)أم صكرة أخرل مف صكر خدش الحياء((.

مادة الحادية كالخمسيف أنو: )) ال يجكز لدكلة االحتبلؿ أما بالنسبة لمحؽ في احتراـ حرية العمؿ فقد كرد في ال
أف ترغـ األشخاص المحمييف عمى الخدمة في قكاتيا المسمحة أك المعاكنة، كما يحظر أم ضغط أك دعاية 

مف  ؿ إال إذا كانكا فكؽ الثامنة عشربغرض تطكعيـ. كال يجكز ليا أف ترغـ األشخاص المحمييف عمى العم
العمر، كفي ىذه الحالة تقتصر الخدمة عمى األعماؿ البلزمة لتكفير احتياجات جيش االحتبلؿ أك في خدمة 
المصمحة العامة، أك لتكفير الغذاء أك المأكل أك الممبس أك النقؿ أك الصحة لسكاف البمد المحتؿ، كال يجكز 

اميـ باالشتراؾ في عمميات حربية...كال يجكز إرغاـ األشخاص المحمييف عمى القياـ بأم عمؿ يترتب عميو التز 
 (6)ؿ في تنظيـ ذم صبغة عسكرية أك شبو عسكرية((.مبأم حاؿو أف يؤدم حشد القكة العاممة إلى تعبئة العا

ؽ بأف عمى األطراؼ المتحاربة ضماف حماية حؽ حيعتبر ىذا الك  الحق في احترام الحقوق العائمية:_ 4
د، كذلؾ باحتراـ ركابط الزكاج، كصمة الرحـ كالدـ، حتى في حالة حتحت سقؼو كاالعائبلت في أف تككف مكحدة 

رب، كقد كضعت حاالعتقاؿ، كما تمتـز سمطات االحتبلؿ بتسييؿ لـ شمؿ األسرة التي تعرضت لمشتات بسبب ال
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ؿ ف الخامسة كالعشركف كالسادسة كالعشركف مف اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى جانب سمطات االحتبلاالمادت
فقد كرد  (1)،أفراد األسرة الكاحدة، كتمكينيـ مف التراسؿدة في ىذا المجاؿ منيا تسييؿ التكاصؿ بيف التزامات ع

في المادة الخامسة كالعشركف مف اتفاقية جنيؼ الرابعة أنو: )) يسمح ألم شخص مقيـ في أراضي أحد أطراؼ 
عائمتو أينما كانكا األخبار ذات الطابع العائمي  النزاع أك في أراضو يحتميا طرؼه في النزاع بإببلغ أفراد

كجاء في المادة (2)،((...رر لوبالمحض، كيتمقى أخبارىـ، كتنقؿ ىذه المراسبلت بسرعة كدكف إبطاء ال م
نيؼ الرابعة أنو: )) عمى كؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع أف يسيؿ أعماؿ البحث جالسادسة كالعشريف مف اتفاقية 

ذا أمكف جرب مف أحالعائبلت المشتتة بسبب ال التي يقكـ بيا أفراد شمميـ، كعميو  لـؿ تحديد االتصاؿ بينيـ كا 
أف يسيؿ بصكرةو خاصة عمؿ الييئات المكرسة ليذه الميمة، شريطةى أف يككف قد اعتمدىا كأف تراعي التدابير 

 (3)األمنية التي اتخذىا((.

 1949ـ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لعاـ 1977األكؿ لعاـ مت المادة الرابعة كالسبعكف مف البركتكككؿ ز كذلؾ أل
مع األسر المشتتة فقد جاء فييا: )) تيسر األطراؼ السامية المتعاقدة جاع بالعمؿ عمى ز الدكؿ أطراؼ الن

ة، كتشجع بصفةو خاصة عمؿ حعات المسمز لممنا ةن يجشمؿ األسر التي شتتت نت لـكاف مع قدر اإلزاكأطراؼ الن
طبقان ألحكاـ االتفاقيات كىذا المحؽ "البركتكككؿ" كاتباعان لمكائح  نية التي تكرس ليذه الميمةالمنظمات اإلنسا

عف خمس عشرة سنة  ـألطفاؿ في األراضي المحتمة الذيف تقؿ أعمارىكيستمر ا(4)،األمف الخاصة بكؿو منيا((
ارىـ عف سبع سنكات في االستفادة مف تطبيؽ أية تدابير مكأميات األطفاؿ الذيف تقؿ أع كاألميات الحكامؿ

تفضيمية تتعمؽ بالغذاء كالعناية الطبية كالحماية مف آثار الحركب ما يككف طبقان قبؿ االحتبلؿ، كذلؾ كفقان لممادة 
التي تنص عمى أنو: ))... عمى دكلة االحتبلؿ أال تعطؿ  ـ1949نيؼ الرابعة لعاـ جالخمسيف مف اتفاقية 

يؽ أم تدابير تفضيمية فيما يتعمؽ بالتغذية كالرعاية الطبية كالكقاية مف آثار الحرب تككف قد اتخذت قبؿ تطب
 (5)كالحكامؿ كأميات األطفاؿ دكف السابعة((. لفائدة األطفاؿ دكف الخامسة عشر االحتبلؿ

استيطاف األرض  ـحؽ في البقاء كالحؽ في التنقؿ كتحريالكىك  ،كىناؾ أيضان حؽ يضاؼ إلى ىذه الحقكؽ
ـ ثبلثة حقكؽ جكىرية 1949ت المادة التاسعة كاألربعكف مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ جعال، حيث المحتمة

، جماعاتبترحيؿ أىمو عنو فرادل أك  اغتصابو سكاءه  ـكعد ألصحابوالمحتؿ  اإلقميـتتعمؽ بالحفاظ عمى أرض 
أىمو األصمييف، فضبلن عف حؽ السكاف المدنييف في بسكاف آخريف مف غير كبعدـ جكاز استيطاف اإلقميـ 

                                                           

 .234-233مرجع سابؽ، صد الشبللدة، (محمد فيا1)
 .199مرجع سابؽ، ص كاحد،(شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد ال2)
 .199سابؽ، صالمرجع الر عبد الكاحد، شريؼ عتمـ، محمد ماى(3)
 .58مرجع سابؽ، صلمصميب األحمر، (المجنة الدكلية 4)

 .207مرجع سابؽ، ص ماىر عبد الكاحد، شريؼ عتمـ، محمد (5)
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األراضي المحتمة في التنقؿ بيف مناطؽ اإلقميـ المحتؿ دكف عكائؽ أك قيكد تفرضيا سمطات االحتبلؿ إال 
ف في فقرتيا السادسة: ))ال يالمادة التاسعة كاألربعنيؼ الرابعة في جاتفاقية كىذا ما تناكلتو (1)،لضركراتو أمنية

 (2)لدكلة االحتبلؿ أف ترحؿ أك تنقؿ جزءان مف سكانيا المدنييف إلى األراضي التي تحتميا((.يجكز 

أف يككف ثمة خطره ييددىـ في مكاقعيـ فيتـ نقميـ مؤقتان،  :يمكف فييما نقؿ السكاف، األكلىلكف ىناؾ حالتاف 
إلضفاء الشرعية عمى ىذه الحالة كاؿ الخطر، الثانية لمضركرات الحربية، كثمة قيكد شديدة ز رد جكيعاكدكف بم
حدكد بمدىـ إال ألسباب قيرية، كما يجب تكفير البديؿ المبلئـ ليـ ، كأف تتكافر في  جالنقؿ خار  زإذ ال يجك 

ب عدـ التفرقة بيف أفراد العائمة الكاحدة، جالبديؿ شركط مرضية مف الناحية الصحية كاألمنية كالغذائية، كي
فإف النقؿ كاإلبعاد، أك  ؾكذل(3)،طار الدكلة الحامية بأية إخبلءات أك انتقاالت حتى يمكف مراقبتياخب إجكي

الترحيؿ غير قانكني كيعتبر مف المخالفات الخطيرة كفقان لنص المادة السابعة كاألربعيف بعد المئة مف اتفاقية 
لتي تشير إلييا المادة السابقة ىي التي ، حيث جاء فييا: ))المخالفات الجسيمة اـ1949نيؼ الرابعة لعاـ ج

حمية محددة باالتفاقية، ...النفي مييف أك ممتمكات متتضمف أحد األفعاؿ التالية إذا اقترفت  ضد أشخاص مح
 (4)أك النقؿ غير المشركع...((.

 . المطمب الثاني: الحقوق القضائية لمسكان المدنيين في ظل االحتالل

، كبالتالي تمتـز بيا دكلة القضائية الممنكحة لمسكاف المدنييف في ظؿ االحتبلؿأىـ الحقكؽ كالضمانات 
 كىي: االحتبلؿ تجاه رعايا األراضي المحتمة

يعاقب عمييا باعتبارىا شخصية، ىذا المبدأ أف الجرائـ يعني ك احترام مبدأ شخصية الجرائم والعقوبات: _ 1
يا، كليس أحدان غيره، كبالتالي ال يداف إال الشخص صادرة عف الشخص الذم ارتكبيا كىك مف يعاقب عمي

 .المخالؼ كال يعاقب إال ىك، كال تنتقؿ العقكبة إلى غيره

ـ 1949اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ فقد نصت كلي اإلنساني ىذا المبدأ في أكثر مف اتفاقية، القانكف الد كقد أكد
))ال يجكز معاقبة أم شخص محمي عف مخالفة لـ يقترفيا ىك  يا عمى أنو:نلمادة الثالثة كالثبلثيف ما في

ىذا  عمى أكدككذلؾ  (5)،شخصيان، ككذلؾ تحظر العقكبات الجماعية كبالمثؿ جميع تدابير التيديد كاإلرىاب((

                                                           

 . 21( سيد ىاشـ، حماية السكاف المدنييف في األراضي المحتمة، )جنيؼ: المجنة الدكلية لمصميب األحمر(، ص1)
 .206مرجع سابؽ، صحمد ماىر عبد الكاحد، (شريؼ عتمـ، م2)

 .236مرجع سابؽ، صبللدة، محمد فياد الش (3)
 .241مرجع سابؽ، ص لكاحد،ا (شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد4)

(
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ف في يالمادة الخامسة كالسبعـ في 1949ـ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لعاـ 1977البركتكككؿ األكؿ لعاـ المعنى 
 (1)ريمة إال عمى أساس المسؤكلية الجنائية الفردية((.جباء مف أنو: )) ال يداف أم شخص بالرابعة البند الفقرة 

إف قكانيف العقكبات التي تفرضيا دكلة اإلحتبلؿ عمى اإلقميـ المحتؿ تطبؽ _ األثر الفوري لقانون العقوبات: 2
 (2).بأثر فكرم بعد نشرىا كال يككف ليا أثران رجعيان 

ـ عمى ىذا المبدأ في المادة الخامسة كالستيف إذ جاء فييا أنو: ))ال 1949كقد نصت اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 
ببلغيا لمسكاف بمغتي ، كال ـتصبح القكانيف الجزائية التي تفرضيا دكلة االحتبلؿ سارية المفعكؿ إال بعد نشرىا كا 

ـ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لعاـ 1977البركتكككؿ األكؿ لعاـ ككذلؾ نص (3)،يككف ليذه األحكاـ أثره رجعي((
في المادة الخامسة كالسبعيف الفقرة الرابعة البند جيـ عمى أنو: )) ال يجكز أف يتيـ أم شخص أك يداف  ـ1949

م ريمة عمى أساس إتيانو فعبلن أك تقصيران لـ يكف يشكؿ جريمة طبقان لمقانكف الكطني أك القانكف الدكلي الذجب
 (4)كاف يخضع لو كقت اقترافو لمفعؿ((.

تنص قكانيف العقكبات في مختمؼ الدكؿ الحديثة عمى قاعدة أساسية تسمى بقرينة البراءة،  قرينة البراءة:_ 3
في البند داؿ مف الفقرة الرابعة  كىي تعني أف كؿ متيـ برمء حتى تثبت إدانتو قانكنيان، كقد تـ تأكيد ىذه القاعدة

ـ إذ جاء 1949ـ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لعاـ 1977خامسة كالسبعيف مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ مف المادة ال
كجاءت الفقرة األكلى مف النظاـ األساسي لممحكمة (5)،فيو: )) يعتبر المتيـ بريئان حتى تثبت إدانتو قانكنان((

ب جأماـ المحكمة كفقان لمقانكف الكاالجنائية الدكلية كأكدت عمى أف: ))اإلنساف برمء إلى أف تثبت إدانتو 
 (6)التطبيؽ((.

تنص قكانيف العقكبات عمى عدـ جكاز محاكمة كمعاقبة  حظر محاكمة شخص عمى جريمة واحدة مرتين:_ 4
قرر القانكف الدكلي اإلنساني عدـ جكاز معاقبة المتيميف عمى جريمة كاحدة ، كبدكره الشخص عمى فعمو مرتيف

 ـ في المادة السابعة عشر1949عاـ بمحاكمتيـ مرة أخرل، فجاءت اتفاقية جنيؼ الرابعة لصدر بحقيا الحكـ 
كأكد بعدىا  (7)،بعد المئة لتقكؿ: )) ال يعاقب شخص معتقؿ إال مرة كاحدة عف العمؿ الكاحد أك التيمة الكاحدة((

                                                           
(

1
 . 35(اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر، مرجع سابق، ص

 .239مرجع سابؽ، صبللدة، (محمد فياد الش2)
 .211مرجع سابؽ، صاحد، (شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد الك 3)
 .59مرجع سابؽ، ص لمصميب األحمر،(المجنة الدكلية 4)

 .60، صالمرجع السابؽالمجنة الدكلية لمصميب األحمر،  (5)
ـ، 1998تمكز/ يكليو 17المجنة الدكلية لمصميب األحمر، نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية المعتمد في ركما في (6)
12/12/2012،www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/html/6E7EC5 

 .231مرجع سابؽ، ص كاحد،، محمد ماىر عبد الشريؼ عتمـ (7)
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د حاء مف الفقرة في البن ـ1949ـ اإلضافي إلى اتفاقيات جنيؼ لعاـ 1977بعدىا البركتكككؿ األكؿ لعاـ 
حيث نصت عمى أف: ))ال يجكز إقامة دعكل ضد أم شخص أك تكقيع كالسبعيف  الخامسةالرابعة مف المادة 

العقكبة عميو لجريمة سبؽ أف صدر بشأنيا حكـ نيائي طبقان لمقانكف ذاتو كاإلجراءات القضائية ذاتيا المعمكؿ 
 (1)بيا لدل الطرؼ الذم يبرئ أك يديف ىذا الشخص((.

إف مبدأ الشرعية الجزائية يقكؿ: )ال جريمة كال عقكبة  عدم إدانة شخص عمى فعل ال يشكل جريمة جنائية:_5
حظر القانكف الدكلي اإلنساني اتياـ شخص، أك إدانتو بجريمة عمى فعؿ ال يشكؿ إال بنص قانكني(، كبدكره 

ـ اإلضافي إلى 1977فقد نص البركتكككؿ األكؿ لعاـ  (2)جريمة جنائية بمقتضى القانكف الكطني أك الدكلي،
في البند جيـ مف الفقرة الرابعة مف المادة الخامسة كالسبعيف، عمى أنو: )) ال  ـ1949اتفاقيات جنيؼ لعاـ 

يجكز أف يتيـ أم شخص أك يداف بجريمة عمى أساس إتيانو فعبلن أك تقصيران لـ يكف يشكؿ جريمة طبقان لمقانكف 
كما ال يجكز تكقيع أم عقكبة أشد مف  ،القانكف الدكلي الذم كاف يخضع لو كقت اقترافو لفعؿ الكطني أك

 (3)العقكبة السارية كقت ارتكاب الجريمة((.

حيث يشكؿ حؽ المدنييف الكاقعيف تحت سمطة أحد أطراؼ النزاع، أك االحتبلؿ  المحاكمة العادلة لممتيم:_ 6
ؽ في اتفاقيات جنيؼ حكقد كرد ىذا ال(4)عادلة أحد الحقكؽ األساسية ليـ، عند مخالفاتيـ القانكنية في محاكمة

، كتضمنت ىذه النصكص سمسمة مف ـ1977ـ كالبركتكككليف اإلضافييف األكؿ كالثاني لعاـ 1949 ـاألربع لعا
المحاكمة محايدة رم أماميا جأف تككف المحكمة التي ت :أىمياالضمانات الكافية لتحقيؽ المحاكمة العادلة ليـ، ك 

ـ 1977 لرابعة مف البركتكككؿ األكؿ لعاـرة اقكمشكمة تشكيبلن قانكنيان، فقد كرد في المادة الخامسة كالسبعيف الف
ـ أنو: )) ال يجكز إصدار أم حكـ أك تنفيذ أم عقكبة حياؿ أم شخص 1949الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لعاـ 

إال بناءن عمى حكـو صادر عف محكمة محايدة تشكؿ ىيئتيا  ريمة مرتبطة بالنزاع المسمحجتثبت إدانتو في 
 (5).تشكيبلن قانكنيان كتمتـز بالمبادئ التي تقكـ عمييا اإلجراءات القضائية المرعية كالمعترؼ بيا عمكمان((

عندما يتيـ شخصه مدني بارتكاب مخالفات قانكنية، كيبمغ  الحقوق األساسية لممتيم ووسائل الدفاع:_ 7
التياـ، يجب إعطاؤه الحقكؽ األساسية القانكنية لمدفاع عف نفسو، ىذا ما أكد عميو القانكف الدكلي ببلئحة ا

اختاره ىك  اـو اإلنساني كمقرراتو، كىذه الحقكؽ ىي: حؽ الشخص المتيـ في الدفاع عف نفسو أك بمساعدة مح
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كالتسييبلت البلزمة لو، ليتمكف مف بنفسو، أك مساعدة قانكنية مجانية عند الضركرة، كتكفير الكقت الكافي، 
 (1)تحضير الدفاع كحقو في االتصاؿ بمستشاره بحرية.

: ))أم الحقكؽ التالية لممتيـعمى  ـ1949ف مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ ك فقد نصت المادة الثانية كالسبع
حؽ االستعانة بمحاـو مؤىؿ متيـ لو الحؽ في تقديـ األدلة البلزمة لدفاعو، كعمى األخص استدعاء الشيكد، كلو 

ذا لـ يقدـ المتيـ عمى اختيار  يختاره يستطيع زيارتو بحرية، كتكفر لو التسييبلت البلزمة إلعداد دفاعو، كا 
، تعيف لو الدكلة الحامية محاميان. كفي حالة مكاجية ال كد دكلة حامية، يتعيف جتيـ بتيـ خطيرة كعدـ ك ممحاـو

محاميان شريطة مكافقة المتيـ، يحؽ ألم متيـ، إال إذا تخمى بمحض إرادتو عمى دكلة االحتبلؿ أف تنتدب لو 
حاكمة، كلو في أم كقت أف يعترض مأثناء التحقيؽ أك جمسات ال ذا الحؽ، أف يستعيف بمترجـ، سكاءه عف ى

 (2)أك يطمب تغييره((. جـعمى المتر 

ت عنكاف حتـ 1998مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية لعاـ  فك المادة السابعة كالست نصتكذلؾ 
ؽ في أف يحاكـ محاكمة عمنية، مع حعند البت في أم تيمة، يككف لممتيـ ال -1)): حقكؽ المتيـ عمى مايمي

 ؽ فيحرم عمى نحكو نزيو، كيككف لو الجمراعاة أحكاـ ىذا النظاـ األساسي، في أف تككف المحاكمة منصفة كت
أف يبمغ فكران كتفصيبلن بطبيعة التيمة المكجية إليو كسببيا أ(  الضمانات الدنيا التالية عمى قدـ المساكاة التامة:

أف يتاح لو ما يكفي مف الكقت كالتسييبلت لتحضير دفاعو، ، ب( كمضمكنيا، كذلؾ بمغةو يفيميا تمامان كيتكمميا
، دكف أم تأخير ال مكجب لو ـأف يحاكاختياره كذلؾ في جكٍّ مف السرية،ج(  كلمتشاكر بحرية مع محاـو مف

أف يككف حاضران في أثناء المحاكمة، كأف يدافع عف نفسو بنفسو أك باالستعانة بمساعدة قانكنية مف  ...د(
اعدة القانكنية القانكنية، بحقو ىذا كفي أف تكفر لو المحكمة المس ةاختياره، كأف يبمغ إذا لـ يكف لديو المساعد

كمما اقتضت ذلؾ مصمحة العدالة، كدكف أف يدفع أية أتعاب لقاء ىذه المساعدة القانكنية إذا لـ تكف لديو 
يؤمف لو حضكر ق( أف يستجكب شيكد اإلثبات بنفسو أك بكاسطة آخريف كأف ، اإلمكانيات الكافية لتحمميا

يككف لممتيـ أيضان الحؽ في إبداء أكجو الدفاع كتقديـ الشركط المتعمقة بشيكد اإلثبات، ك  كاستجكاب شيكد بنفس
أف يستعيف مجانان بمترجـ شفكم كؼء كبما يمـز مف ك( ، أدلة أخرل مقبكلة بمكجب ىذا النظاـ األساسي

الترجمات التحريرية الستيفاء مقتضيات اإلنصاؼ إذا كاف ثمة إجراءات أماـ المحكمة أك مستندات معركضة 
ز( أال يجبر عمى الشيادة ضد نفسو أك عمى ، المتيـ فيمان تامان كيتكمميا المغة التي يفيمياعمييا بمغةو غير 

ح( ، االعتراؼ بالذنب كأف يمـز الصمت، دكف أف يدخؿ ىذا الصمت في االعتبار لدل تقرير الذنب أك البراءة

                                                           

 .197مرجع سابؽ، ص د الجبار عبد ا بيدار،آدـ عب (1)
 .213مرجع سابؽ، صـ، محمد ماىر عبد الكاحد، شريؼ عتم (2)



 

76 

رض عمى المتيـ عبء ط( أال يف،أف يدلي ببياف شفكم أك مكتكب، دكف أف يحمؼ اليميف، دفاعان عف نفسو
 (1)((...ك.حاإلثباتات أك كاجب الدحض عمى أم ن

 المطمب الثالث: حقوق المدنيين المعتقمين في ظل االحتالل.

دكلة االحتبلؿ بالعديد مف الحقكؽ، ىذه الحقكؽ التي تكلد التزامات عمى يتمتع المدنيكف المعتقمكف في سجكف 
 الحقكؽ:دكلة االحتبلؿ االلتزاـ بيا، كمف ىذه 

إذ يجب عمى القائميف باالعتقاؿ أف يضعكا المعتقميف في أماكف بعيدة عف  الحق في مكان االعتقال:_ 1
ف مف ك كىذا ما أكدت عميو المادة الثالثة كالثمان(2)عف األماكف األخرل، تمييزهكيده بكضع عبلماتو لز الحرب، كت

: ))ال يجكز لمدكلة الحاجزة أف تقيـ المعتقبلت في ـ، حيث نصت عمى مايمي1949اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 
مناطؽ معرضة بشكؿو خاص ألخطار الحرب، تقدـ الدكلة الحاجزة جميع المعمكمات المفيدة عف المكقع 
الجغرافي لممعتقبلت إلى الدكؿ المعادية عف طريؽ الدكؿ الحامية، تمييز معسكرات االعتقاؿ كمما سمحت 

مع المذيف يكضعاف بكيفية تعميما كاضحيف، بجبلء في النيار مف الجك،  ICالحرفيف االعتبارات الحربية بذلؾ ب
ر خبلؼ معسكر خعمى أنو يجكز لمدكلة المعنية أف تتفؽ عمى أم كسيمة أخرل لمتمييز، كال يميز أم مكاف آ

 (3)االعتقاؿ بيذه الكيفية((.

المادة الخامسة كالثمانكف مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  أكضحتيا شركط عدة كيشترط في أماكف االعتقاؿ
ـ بنصيا عمى مايمي: ))مف كاجب الدكلة الحاجزة أف تتخذ جميع التدابير البلزمة كالممكنة لضماف إيكاء 1949

األشخاص المحمييف منذ بدء اعتقاليـ في مبافو أك أماكف تتكفر فييا كؿ الشركط الصحية كضمانات السبلمة 
لحماية الفعالة مف قسكة المناخ كآثار الحرب. كال يجكز بأم حاؿو كضع أماكف االعتقاؿ الدائـ في كتكفؿ ا

مناطؽ غير صحية أك أف يككف مناخيا ضاران بالمعتقميف. كفي جميع الحاالت التي يعتقؿ فييا أشخاص 
ـ بأسرع ما تسمح بو ناطؽ غير صحية أك يككف مناخيا ضاران بالصحة، يتعيف نقميممحميكف بصكرة مؤقتة في 
ككافية كيجب أف تككف المباني محمية تمامان مف الرطكبة، ، خشى فيو ىذه المخاطرتالظركؼ الى معتقؿو ال 

طفاء األنكار، كيجب أف تككف أماكف النكـ كافية االتساع كالتيكية،  التدفئة كاإلضاءة، كبخاصةو  بيف الغسؽ كا 
يـ كحالتيـ سنكاألغطية الكافية، مع مراعاة المناخ كأعمار المعتقميف ك كد المعتقمكف بالفراش المناسب ز كأف ي

صحية مطابقة لمشركط الصحية كفي حالة  ماليـ الخاص نياران كليبلن مرافؽه كتكفر لممعتقميف الستع ،الصحية
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كافية الستعماليـ اليكمي كنظافتيـ كغسؿ مبلبسيـ نظافة دائمة، كيزكدكف بكميات مف الماء كالصابكف 
الحمامات، كيتاح ليـ الكقت البلـز  ما تكفر ليـلخاصة، كتكفر ليـ المرافؽ كالتسييبلت البلزمة ليذا الغرض، كا

 (1)اؿ النظافة((.ملبلغتساؿ كأع

إذ  الحق في تجميع المعتقمين في مكان واحد وفصميم عن األشخاص المسموبة حريتيم لغير أسباب:_ 2
إذا كانكا مف جنسية كاحدة، كذلؾ تبعان  ،األكلى: في الحاالت التاليةيحؽ لممعتقميف التجمع في مكافو كاحد 

نسية جلعاداتيـ كلغاتيـ، كلكف ال يفرؽ بينيـ الختبلؼ عادتيـ كلغتيـ مادامكا مف رعايا دكلة كاحدة، كيتمتعكف ب
كالثمانيف مف اتفاقية جنيؼ فقد كرد في المادة الثانية (2)كاحدة، كذلؾ لكحدة االنتماء كتقارب األفكار كالمعتقدات،

: ))تجمع الدكلة الحاجزة بقدر اإلمكاف المعتقميف تبعان لجنسيتيـ كلغتيـ كعاداتيـ، كال أنو 1949الرابعة لعاـ 
حيث يجب الثانية: إذا كانكا مف أسرة كاحدة، (3)،يفصؿ المعتقمكف مف رعايا البمد الكاحد لمجرد اختبلؼ لغاتيـ((

فقد كرد في المادة الثانية كالثمانيف مف اتفاقية (4)كضعيـ في معتقؿو كاحد،العتقاؿ عمى السمطات القائمة با
ـ، مايمي: ))يجمع أفراد العائمة الكاحدة كخاصةن الكالداف كاألطفاؿ، معان في معتقؿو 1949جنيؼ الرابعة لعاـ 

أسرل الحرب كالمسجكنيف كذلؾ يجب عمى دكلة االحتبلؿ فصؿ المعتقميف عف (5)...((،كاحد طكاؿ مدة االعتقاؿ
ـ مايمي: ))يجب فصؿ 1949فقد كرد في المادة الرابعة كالثمانيف مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  (6)اآلخريف،

 (7)المعتقميف مف جية اإلقامة كاإلدارة عف أسرل الحرب كعف األشخاص المسمكبة حريتيـ ألم سببو آخر((.

ألـز القانكف الدكلي اإلنساني المسؤكليف عف االعتقاؿ بتكفير  لمحياة:الحق في توفير المتطمبات الضرورية _ 3
حيث يجب عمى دكلة االحتبلؿ تكفير كجبات الغذاء األساسية  (8)المتطمبات الضركرية لمحياة ككجبات الطعاـ،

عتقميف كلمحكامؿ كالمرضعات ممع مراعاة زيادة الكميات لمعماؿ مف ال (9)،ياه الشربمالكافية لممعتقميف، ككذلؾ 
ـ 1949 فقد نصت المادة التاسعة كالثمانكف مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ ،كاألطفاؿ دكف سف الخامسة عشر

تكفؿ  الغذائية اليكمية لممعتقميف كافية مف حيث كميتيا كنكعيتيا كتنكعيا بحيث عمى مايمي: ))تككف الكجبة
 ،ات النقص الغذائي، كيراعى كذلؾ النظاـ الغذائي المعتاد لممعتقميفالتكازف الصحي الطبيعي كتمنع اضطراب
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ف أف يعدكا ألنفسيـ أم أطعمة إضافية تككف في حكزتيـ، كيزكدكف متعطى لممعتقميف الكسائؿ التي تمكنيـ 
بكميات كافية مف ماء الشرب، كيرخص ليـ باستعماؿ التبغ، تصرؼ لمعماؿ مف المعتقميف أغذية إضافية 

أغذية  مرضعات كاألطفاؿ دكف الخامسة عشرتصرؼ لمحكامؿ كال ،مع طبيعة العمؿ الذم يؤدكنو تتناسب
 (1)إضافية تتناسب مع احتياجات أجساميـ((.

ذية التي حصكؿ عمى المبلبس كاألحة تكفير التسييبلت لممعتقميف لمز إضافةن لتكفير الغذاء عمى الدكلة الحاج
كجاء تأكيد ذلؾ في المادة التسعيف مف اتفاقية (2)مبلبس الكقاية المناسبة،يحتاجكنيا، كتكفير زم لمعمؿ يشمؿ 

يع التسييبلت جمـ، حيث نصت عمى مايمي: ))تكفر لممعتقميف عند القبض عمييـ 1949جنيؼ الرابعة لعاـ 
ذا كاحكغيارات المبلبس، كلم لمتزكد بالمبلبس كاألحذية ف صكؿ فيما بعد عمى ىذه األشياء عند الحاجة، كا 

ة أف ز المعتقمكف ال يممككف مبلبس كافية مبلئمة لممناخ كال يستطيعكف الحصكؿ عمييا، كجب عمى الدكلة الحاج
الكاممة لممعتقميف حفاظان عمى كذلؾ يجب عمى الدكلة الحاجزة تكفير الرعاية الصحية (3)،((...تزكدىـ بيا مجانان 

ـ عمى أنو: ))تكفر في 1949فقد نصت المادة الحادية كالتسعكف مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  (4)سبلمتيـ،
كؿ معتقؿ عيادة مناسبة، يشرؼ عمييا طبيب مؤىؿ كيحصؿ فييا المعتقمكف عمى ما يحتاجكنو مف رعاية طبية 

ة، يعيد بحاالت سب، كتخصص عنابر لعزؿ المصابيف بأمراض معدية أك عقمياككذلؾ عمى نظاـ غذائي من
الكالدة كالمعتقميف المصابيف بأمراضو خطيرة أك الذيف تستدعي حالتيـ عبلجان خاصان، أك عممية جراحية أك 
عبلجان في المستشفى، إلى أم منشأة يتكفر فييا العبلج المناسب كتقدـ ليـ فييا رعاية ال تقؿ عف الرعاية التي 

 (5)تقدـ لعامة السكاف((.

جميع يجب عمى المسؤكليف عف االعتقاؿ تييئة  ة النشاطات الدينية والفكرية والرياضية:الحق في ممارس_ 4
المستمزمات البلزمة لقياـ المعتقميف بممارسة شعائرىـ الدينية مف االتصاؿ برجاؿ دينيـ ككسائؿ ذلؾ االتصاؿ 

ـ 1949فقد كرد في المادة الثالثة كالتسعيف مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  (6)كحرية المراسبلت لرجاؿ دينيـ،
أنو: ))تترؾ الحرية التامة لممعتقميف في ممارسة عقائدىـ الدينية بما في ذلؾ االشتراؾ في الشعائر، شريطة 

ميف باالعتقاؿ كيجب أيضان عمى القائ(7)،مراعاة تدابير النظاـ السارية التي كضعتيا السمطات الحاجزة...((
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كىذا ما تـ التأكيد عميو في  (1)،المستمزمات ليـ لمقياـ باألنشطة الرياضية كالتعميمية كالترفييية جميعتكفير 
ـ، حيث جاء فييا: ))عمى الدكلة الحاجزة أف 1949المادة الرابعة كالتسعيف مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 

ية كالرياضية لممعتقميف، مع ترؾ الحرية ليـ في االشتراؾ أك عدـ تشجع األنشطة الذىنية كالتعميمية كالترفيي
االشتراؾ فييا، كتتخذ جميع التدابير الممكنة التي تكفؿ ممارستيا كتكفر ليـ عمى األخص األماكف المناسبة 

 (2)لذلؾ...((.

يؤذف لممعتقميف االحتفاظ بممتمكاتيـ الشخصية كاالستفادة  الحق في الممتمكات الشخصية والموارد المالية:_ 5
ـ أنو: 1949فقد كرد في المادة السابعة كالتسعيف مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  (3)،منيا، كالطمأنة عمييا

كما يجب عمى المسؤكليف عمى اعتقاليـ  (4)))يرخص لممعتقميف باالحتفاظ باألشياء كالمتعمقات الخاصة...((،
، كتسييؿ إيصاؿ ءسمميـ بانتظاـ مخصصات لسد حاجاتيـ الضركرية عمى شكؿ حسابو دائف أك أذكف شراأف ي

ـ، إذ جاء 1949كىذا ما أكدتو المادة الثامنة كالتسعكف مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  (5)المعكنات المقدمة ليـ،
ية كأشياء مف قبيؿ التبغ، كأدكات جاء فييا: ))يتسمـ جميع المعتقميف بانتظاـ مخصصات لمتمكف مف شراء أغذ

الزينة، كما إلى ذلؾ، كيمكف أف تأخذ ىذه المخصصات شكؿ حسابو دائف أك أذكف شراء، كعبلكةن عمى ذلؾ، 
يجكز لممعتقميف أف يتمقكا إعانات مف الدكلة التي يككنكف مف رعاياىا، أك مف الدكؿ الحامية، أك مف أم ىيئة 

 (6)طبقان لتشريع الدكلة الحاجزة((.ؾ إيراد ممتمكاتيـ ، ككذلـتساعدىـ، أك مف عائبلتي

حفظ تكال يجكز في أم حاؿو مف األحكاؿ تشغيؿ المعتقميف قسران إال في حاالتو استثنائية، كعند قياميـ بالعمؿ 
كىذا ما نصت عميو المادة الخامسة كالتسعكف مف اتفاقية  (7)ليـ مستحقاتيـ المالية الكاردة مف عمميـ ىذا،

إذ جاء فييا: ))ال يجكز لمدكلة الحاجزة تشغيؿ المعتقميف كعماؿ إال بناءن عمى ـ 1949لعاـ جنيؼ الرابعة 
 (8)((.كتحدد الركاتب بطريقة منصفة باالتفاؽ بيف الدكلة الحاجزة كالمعتقميف... رغبتيـ...

يجب عمى المسؤكليف القائميف عمى أماكف االعتقاؿ أف حيث  ع العالم الخارجي:الحق في التواصل م_ 6
يقكمكا بجميع ما يمكف فعمو مف أجؿ تسييؿ تكاصؿ المعتقميف مع العالـ الخارجي، مف أمثمة ذلؾ: إببلغ خبر 
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اإلرساؿ كاالستقباؿ اعتقاليـ مع المعمكمات الكافية لحالتيـ الصحية، بكاسطة الرسائؿ المرسمة كالبطاقات مف 
ـ أنو: ))يسمح لكؿ 1949فقد كرد في المادة السادسة بعد المئة مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  (1)مف عائمتيـ،

شخص معتقؿ، بمجرد اعتقالو أك خبلؿ أسبكع كاحد عمى األكثر مف كصكلو إلى أحد المعتقبلت، ككذلؾ في 
ية إلى الككالة جية كمف جبأف يرسؿ إلى عائمتو مباشرةن مف  حالة مرضو أك نقمو إلى معتقؿو آخر أك مستشفى،

عف اعتقالو كعنكانو كحالتو الصحية، إلخطارىا ، ، بطاقة اعتقاؿ....140المركزية المنصكص عنيا في المادة 
 (2)كترسؿ ىذه الرسائؿ بأسرع ما يمكف كال يجكز تعطيميا((.

رسائؿ الجماعية المحتكية عمى المكاد الضركرية لمحياة ككذلؾ مف حؽ المعتقميف تمقي الطركد الفردية أك ال
عفاء ىذه الطركد مف الرسكـ الجمركية، كعد إتبلفيا أثناء القياـ بالمراقبة كالتفتيش ليا، بؿ ال تجرم ذلؾ  ـكا 

كىذا ما أكدتو المادة الثامنة بعد المئة مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  (3)ككذلؾ استقباؿ الزكار، بغياب صاحبيا،
ـ، إذ نصت عمى أنو: ))يسمح لممعتقميف أف يتمقكا بالبريد أك بأم كسيمة أخرل، الطركد الفردية أك 1949

أنو:  ـ عمى1949كنصت المادة العاشرة بعد المئة مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  ،الرساالت الجماعية...((
ادة مال كما نصت(4)،))تعفى جميع طركد اإلغاثة المرسمة إلى المعتقميف مف رسكـ االستيراد كالجمارؾ كغيرىا((

: ))يسمح لكؿ شخص معتقؿ باستقباؿ عمى أنوـ 1949نيؼ الرابعة لعاـ جالسادسة عشرة بعد المئة مف اتفاقية 
يارة ز اتر، كيسمح لممعتقميف بك ا يمكف مف التائريو، كعمى األخص أقاربو، عمى فترات منتظمة، كبقدر مز 

رضو بمرض مة كفاة أحد األقارب أك لخاصةن في حاعائمية، بقدر االستطاعة، ك عائبلتيـ في الحاالت ال
 (5)خطير((.

 المسمحة. النزاعات نون الدولي اإلنساني فيتطبيق القا دور القوى الفاعمة في الثالث: المبحث

ال تتحكؿ إلى يعد القانكف الدكلي اإلنساني بقكاعده كميا مثاليان، لكف ىذه القكاعد تحتاج إلى طرؽ لتطبيقيا  كا 
خر في النزاعات المسمحة، لذلؾ حدد القانكف الدكلي اإلنساني أدكار الجيات مجرد كبلـ لمتنظير، ال يقدـ كال يؤ 

الدكلة الحامية ك كىي: دكر الدكؿ األطراؼ  أبرز ىذه الجياتأدكار  الباحثة تناكؿستالمعنية بتنفيذ قكاعده، ك 
، كالمحكمة نيكمطمب ثا كالمجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ ، دكر المجنة الدكلية لمصميب األحمرأكؿكمطمب 

 . ثالثالجنائية الدكلية أخيران كمطمبو 

                                                           

 .192سابؽ، صمرجع د الجبار عبد ا بيدار، آدـ عب (1)
 .227مرجع سابؽ، ص كاحد،شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد ال (2)
 .192مرجع سابؽ، ص دار،(آدـ عبد الجبار عبد ا بي3)

 .227،228مرجع سابؽ، صاحد، شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد الك  (4)
 .230مرجع سابؽ، صاحد، شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد الك (5)
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 ولي اإلنساني:في تطبيق القانون الدوالدولة الحامية المطمب األول: دور الدول األطراف 

سيتضمف ىذا المطمب دكر الدكؿ األطراؼ، باعتبارىا طرفان في اتفاقيات القانكف الدكلي اإلنساني، كطرفان في 
 النزاع، كدكر الدكلة الحامية باعتبارىا مكمفة بتطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني.

 أواًل: دور الدول األطراف في تطبيق القانون الدولي اإلنساني: 

كاف لمدكؿ األطراؼ في كثائؽ القانكف الدكلي اإلنساني مصمحة في احتراـ قكاعده كتطبيؽ أحكامو، فإنو  لما
يتعيف عمى ىذه األطراؼ في المقاـ األكؿ كضع ىذه القكاعد مكضع التنفيذ، كالتعيد رسميان باحتراميا، كالعمؿ 

ة األكلى المشتركة في اتفاقيات جنيؼ كىذا ما نصت عميو الماد (1)عمى ضماف االحتراـ في جميع األحكاؿ،
ـ، حيث جاء فييا: ))تتعيد األطراؼ السامية بأف تحتـر ىذه االتفاقية كتكفؿ احتراميا في جميع 1949لعاـ 

ـ في 1949ـ اإلضافي التفاقيات جنيؼ لعاـ 1977كقد أكد عمى ذلؾ البركتكككؿ األكؿ لعاـ  (2)األحكاؿ((،
ى، حيث جاء فييا: ))تتعيد األطراؼ السامية بأف تحتـر كأف تفرض احتراـ ىذا الفقرة األكلى مف المادة األكل

 (3)المحؽ "البركتكككؿ" في جميع األحكاؿ((.

عطاء األكامر كالتعميمات  كبعد ذلؾ يتعيف عمى الدكؿ األطراؼ اتخاذ التدابير البلزمة لتنفيذ ىذا االلتزاـ، كا 
ـ اإلضافي إلى 1977المادة الثمانكف مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ  فقد نصت (4)المناسبة كاإلشراؼ عمى تنفيذىا،

اع دكف إبطاء، ز تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة كأطراؼ الن -1ـ عمى مايمي: ))1949اتفاقيات جنيؼ لعاـ 
 تصدر األطراؼ -2التزاماتيا بمقتضى االتفاقيات كىذا المحؽ "البركتكككؿ"،اإلجراءات البلزمة لتنفيذ  جميع

يف احتراـ االتفاقيات كىذا المحؽ"البركتكككؿ" مالسامية المتعاقدة كأطراؼ النزاع األكامر كالتعميمات الكفيمة بتأ
كأبرز ىذه التدابير: أف يمـ كؿ األشخاص، المدنيكف، كالعسكريكف، بقكاعد القانكف (5)،كتشرؼ عمى تنفيذىا((

انكف الدكلي اإلنساني، سكاءن مف حيث البنى الييكمية، أك الدكلي اإلنساني، كأف يتكافر كؿ ما يمـز لتطبيؽ الق
كاـ اإلدارية، أك أطقـ المكظفيف، كأف يتسنى اتقاء مخالفات كانتياكات القانكف الدكلي اإلنساني كردعيا أك حاأل

 (6)قمعيا عند االقتضاء.

                                                           

 . 473مرجع سابؽ، ص، محمد عبد الجكاد الشريؼ (1)
 .190مرجع سابؽ، ص كاحد،شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد ال (2)
 .11مرجع سابؽ، ص لمصميب األحمر، المجنة الدكلية (3)
 .473مرجع سابؽ، ص محمد عبد الجكاد الشريؼ، (4)
 .64مرجع سابؽ، ص ميب األحمر،المجنة الدكلية لمص (5)
 .293ـ( ، ص2003ي، )دار المستقبؿ العربي، الطبعة األكلى، عاـ ( أميف اليندم، القانكف الدكلي اإلنسان(6



 

82 

بيذه االتفاقيات كيتكخى ىذا  ـ اتفاقيات القانكف الدكلي اإلنساني الدكؿ باتخاذ إجراءات قصد التعريؼز كذلؾ تم
اؿ القانكف الدكلي اإلنساني، حيث ينظـ القانكف جاإللزاـ تحقيؽ ىدفيف: األكؿ: تدريب القكات المسمحة في م

ؿ، يتعيف أف يككف المعنيكف مو األكجالدكلي اإلنساني إدارة األعماؿ القتالية، كحتى يتـ احتراـ القانكف عمى الك 
األساسيكف كاعيف بقكاعد ىذا القانكف كمبادئو حتى يتمكنكا مف أخذ ذلؾ بعيف االعتبار في ممارستيـ لمياميـ، 
مما يؤكد ضركرة تدريب القانكف الدكلي اإلنساني لجميع أفراد القكات المسمحة، أما اليدؼ الثاني فيكمف في 

إلنساني، فمف أجؿ احتراـ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، ينبغي أف تككف السكاف بالقانكف الدكلي اتكعية 
قبؿ  مفتطبيقيا بشكؿو مباشر، كلكف أيضان  ـالقكاعد معركفة ليس فقط مف جانب أكلئؾ الذيف سيككف عميي

ي مجمكع السكاف، كيكتسي نشر ىذه القكاعد بيف المسؤكليف كالمكظفيف الحككمييف كاألكساط األكاديمية كف
المدارس االبتدائية كالثانكية كبيف األكساط الطبية ككسائؿ اإلعبلـ، أىمية كبرل في خمؽ ثقافة القانكف الدكلي 

كتستطيع الدكؿ األطراؼ االستعانة بمستشاريف قانكنييف في كقت السمـ، كالحرب (1)،اإلنساني كضماف احترامو
كرد ذلؾ في المادة الثانية كالثمانيف مف البركتكككؿ  كقد (2)إلعطاء المشكرة لمقادة العسكرييف في ىذا الشأف،

ـ، إذ جاء فييا أنو: ))تعمؿ األطراؼ السامية المتعاقدة 1949ـ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لعاـ 1977األكؿ لعاـ 
 دكمان، كتعمؿ أطراؼ النزاع أثناء النزاع المسمح عمى تأميف تكفر المستشاريف القانكنييف، عند االقتضاء، لتقديـ
المشكرة لمقادة العسكرييف عمى المستكل المناسب، بشأف تطبيؽ االتفاقيات كىذا المحؽ "البركتكككؿ" كبشأف 

 (3)التعميمات المناسبة التي تعطى لمقكات المسمحة فيما يتعمؽ بيذا المكضكع((.

مف  48جنيؼ األكلى، مف اتفاقية  47كتكجد مادة متطابقة بصفةو أساسية في كؿ مف االتفاقيات األربع )المكاد 
مف اتفاقية جنيؼ الرابعة(، حيث تنص عمى أنو:  144مف اتفاقية جنيؼ الثالثة،  127اتفاقية جنيؼ الثانية، 

))تتعيد األطراؼ السامية بأف تنشر نص ىذه االتفاقية عمى أكسع نطاؽ ممكف في بمدانيا، في كقت السمـ كما 
دراستيا ضمف برامج التعميـ العسكرم، كالمدني إذا أمكف، في كقت الحرب، كتتعيد بصفةو خاصة بأف تدرج 

بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنيا معركفة لمجمكع السكاف، كيتعيف عمى السمطات المدنية كالعسكرية 
كالشرطة أك السمطات األخرل التي تضطمع في كقت الحرب بمسؤكليات إزاء األشخاص المحمييف، أف تككف 

 (4)أف تمقف بصفةو خاصة أحكاميا((.حائزة لنص االتفاقية، ك 

                                                           

 .312مرجع سابؽ، ص شبللدة،محمد فياد ال (1)
 .473مرجع سابؽ، صجكاد الشريؼ، محمد عبد ال (2)
 .65(المجنة الدكلية لمصميب األحمر، مرجع سابؽ، ص3)

 .241( شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد الكاحد، مرجع سابؽ، ص(4
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ـ الفكرة نفسيا في المادة 1949ـ اإلضافي إلى اتفاقيات جنيؼ لعاـ 1977كيتناكؿ البركتكككؿ األكؿ لعاـ 
تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بالقياـ في زمف السمـ ككذا  -1: ))مايميالثالثة كالثمانيف التي تنص عمى 

نصكص االتفاقيات كنص ىذا المحؽ "البركتكككؿ" عمى أكسع نطاؽ ممكف في أثناء النزاع المسمح بنشر 
، كتشجيع السكاف المدنييف عمى دراستيا، ببلدىا، كبإدراج دراستيا بصفةو خاصة ضمف برامج التعميـ العسكرم

يجب عمى أم سمطات عسكرية أك  -2حتى تصبح ىذه المكاثيؽ معركفة لمقكات المسمحة كلمسكاف المدنييف،
نية تضطمع أثناء النزاع المسمح بمسؤكليات تتعمؽ بتطبيؽ االتفاقيات كىذا المحؽ "البركتكككؿ" أف تككف عمى مد

 (1)إلماـو تاـ بنصكص ىذه المكاثيؽ((.

كأخيران ينبغي عمى الدكؿ األطراؼ تجريـ االنتياكات الجسيمة لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني في تشريعاتيا 
كيتمثؿ ىذا  :أسمكب النص الجزائي الخاصىذه الدكؿ عدة أساليب لتنفيذ ىذا البند منيا:  الكطنية، كقد اعتمدت

األسمكب بإصدار كسف قانكف جزائي خاص لمعاقبة مرتكبي "المخالفات الجسيمة" لقكاعد القانكف الدكلي 
أسمكب اإلدراج: حيث يعني ىذا إدخاؿ "المخالفات الجسيمة" كغيرىا مف جرائـ  (3)،بمجيكا مثؿ(2)اإلنساني،

كقد فعمت ذلؾ إسبانيا، حيث أخذت بإدخاؿ قائمة المخالفات  (4)رب في نصكص التشريع الجزائي الكطني،حال
ـ، أك إدخاؿ تمؾ 1995حزيراف عاـ  23بتاريخ  10/95 ـالجسيمة في صمب قانكف العقكبات العاـ رق

المشرع السكيسرم قائمة االنتياكات الجسيمة  جخالفات في قانكف العقكبات العسكرم كسكيسرا، حيث أدر الم
أسمكب اإلحالة: كيككف ذلؾ بسف نص (5)،قانكف العقكبات العسكرم التفاقيات جنيؼ في الفصؿ السادس مف

أسمكب المماثمة: كذلؾ (7)،بريطانيا مثؿ(6)تشريعي مختصر يحيؿ فيو القانكف الداخمي عمى القانكف الدكلي،
بإصدار نص تشريع كطني يزاكج كؿ جريمة دكلية، مف الجرائـ التي يمكف أف تقع عمى االتفاقيات الدكلية 
اإلنسانية، بجريمة مماثمة ليا منصكص عمييا في التشريع الكطني الجزائي الداخمي، مف حيث شركط تحقؽ 

مكانية تخفي ، كمقدار العقكبة المقررة، كا  ضيا أك تشديدىا، كمف الدكؿ التي اتبعت ىذا األسمكب فرنسا عبر الجـر
أسمكب االكتفاء بالتشريع الكطني القائـ: أم لـ يتـ النص  ،ـ1944آب عاـ  28في  )اإلرادة بقانكف( الصادر

                                                           

 .65المجنة الدكلية لمصميب األحمر، مرجع سابؽ، ص (1)
 .388مرجع سابؽ، ص آدـ عبد الجبار عبد ا بيدار، (2)
ية إحساف اليندم، أساليب تفعيؿ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني في صمب التشريعات الداخمية، في: جامعة دمشؽ، كمية الحقكؽ، المجنة الدكل (3)

 .68ـ(، ص 2001لمصميب األحمر، القانكف الدكلي اإلنساني، الكاقع كالطمكح، )دمشؽ: المجنة الدكلية لمصميب األحمر، مطبعة الداككدم، 
 .388آدـ عبد الجبار عبد ا بيدار، مرجع سابؽ، ص (4)
 71.-69مرجع سابؽ، ص (إحساف اليندم،5)

 .389مرجع سابؽ، ص الجبار عبد ا بيدار، آدـ عبد (6)
  .71مرجع سابؽ، صاليندم، إحساف  (7)
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عمى االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني في التشريعات الكطني لبعض الدكؿ األطراؼ في ىذه 
 (1)مثؿ ألمانيا، سكرية، الكاليات المتحدة األمريكية. قيات،االتفا

 ثانيًا: دور الدولة الحامية في تطبيق القانون الدولي اإلنساني:

برعاية مصالح كىي طرؼ في النزاع، رل )تعرؼ باسـ دكلة المنشأ( خالدكلة الحامية ىي دكلة تكمفيا دكؿ أ
فقد كرد في المادة الثامنة  (2)،كىي الطرؼ اآلخر في النزاع (دكلة المقر ـمكاطنييا حياؿ دكلة ثالثة )تعرؼ باس

ـ أنو: 1949المشتركة في اتفاقيات جنيؼ األكلى كالثانية كالثالثة كالمادة التاسعة مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 
راؼ النزاع، كطمبان ))تطبؽ ىذه االتفاقية بمعاكنة كتحت إشراؼ الدكلة الحامية التي تكمؼ برعاية مصالح أط

ليذه الغاية، يجكز لمدكؿ الحامية أف تعيف، بخبلؼ مكظفييا الدبمكماسييف أك القنصمييف، مندكبيف مف رعاياىا 
تعييف ىؤالء المندكبيف لمكافقة الدكؿ التي سيؤدكف كاجباتيـ لدييا، كعمى  كيخضع، أك رعايا دكؿ أخرل محايدة

أطراؼ النزاع تسييؿ ميمة ممثمي أك مندكبي الدكؿ الحامية إلى أقصى حدو ممكف، كيجب أال يتجاكز ممثمك 
ةو خاصة الدكؿ الحامية أك مندكبكىا في أم حاؿ مف األحكاؿ حدكد ميمتيـ بمقتضى ىذه االتفاقية، كعمييـ بصف

 (3)مراعاة مقتضيات أمف الدكلة التي يقكمكف فييا بكاجباتيـ((.

ـ: 1949ـ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لعاـ 1977في المادة الخامسة مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ كذلؾ كرد 
يعيف كؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع دكف إبطاء دكلة حامية...كذلؾ بغية تطبيؽ االتفاقيات كىذا المحؽ -2))...

البركتكككؿ"، كيسمح أيضان دكف إبطاء كمف أجؿ األغراض ذاتيا بنشاط الدكلة الحامية التي عينيا الخصـ "
 (4)كالتي يككف قد قبميا الطرؼ نفسو بصفتو ىذه((.

لكف تعييف دكلة حامية يتطمب مكافقة كؿ الدكؿ المعنية، كىي األطراؼ المتحاربة، كالدكؿ المحايدة المختارة 
المادة الخامسة مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ الفقرة الثالثة مف كلحؿ ىذه المشكمة، فقد نصت (5)مة،يمليذه ال
ـ عمى أنو: ))إذا لـ يتـ تعييف، أك قبكؿ دكلة حامية، فإنو يمكف 1949جنيؼ لعاـ ـ الممحؽ باتفاقيات 1977

ؿ تعييف دكلة جمف أ لمجنة الدكلية لمصميب األحمر، أك أية منظمة إنسانية أف تعرض مساعييا الحميدة
إلى كؿ طرؼ في النزاع أف يقدـ إلييا  بصفةو خاصة كيمكف لمجنة الدكلية لمصميب األحمر أف تطمب ...حامية،

                                                           

 .75-74سابؽ، صالمرجع إحساف اليندم، ال (1)
اني، في: مفيد شياب، دراسات في القانكف الدكلي اإلنساني، )القاىرة: دار المستقبؿ العربي، الطبعة (إيؼ ساندك، نحك إنفاذ القانكف الدكلي اإلنس2)

 .520ـ(، ص2000األكلى، عاـ 
 .192مرجع سابؽ، صاحد، شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد الك  (3)
 .13مرجع سابؽ، صلمصميب األحمر، المجنة الدكلية  (4)
 .474سابؽ، صمرجع بد الجكاد الشريؼ، محمد ع (5)
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قائمة تضـ خمس دكؿ عمى األقؿ يقدر ىذه الطرؼ أنو يمكف قبكليا لمعمؿ باسمو كدكلة حامية لدل 
كعيف التالييف لتسمـ الطمب، كتقكـ المجنة بمقارنة ..كيجب تقديـ ىذه القكائـ إلى المجنة خبلؿ األسب.الخصـ

 (1)((.القائمتيف كتعمؿ لمحصكؿ عمى مكافقة أية دكلة كرد اسميا في كبل القائمتيف

ساء نكقد طبؽ ىذا التدبير ألكؿ مرة في العصر الحديث، عندما كمفت بريطانيا العظمى برعاية شؤكف ال
ف مسرل األلماف ـ، أما السجناء كاأل1871-1870تيجة حربكاألسرل الفرنسييف التي تحتجزىـ ألمانيا ن

األلمانية األخرل التي تحتجزىـ فرنسا، فقد كمفت ثبلث دكؿ برعاية شؤكنو، ف كالمقاطعات بركسييف كساكسكنيي
، ككذلؾ تـ المجكء لمدكلة الحامية في الحرب اليكنانية التركية كىي الكاليات المتحدة األمريكية كركسيا كسكيسرا

لى فرنسا كبريطانيا كركسيا حماية األسرل 1897عاـ  ـ، حيث أككؿ إلى ألمانيا حماية األسرل األتراؾ، كا 
أنو كاف لمدكؿ األطراؼ كالدكلة الحامية دكر في تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني الباحثة جد كىكذا ت(2)،اليكنانييف
 كنشره.

 في تطبيق القانون الدولي اإلنساني:  بعض المنظمات الدوليةدور المطمب الثاني: 

ليا دكر في تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني كمف أبرز ىذه  زاؿكال يكجد العديد مف المنظمات الدكلية التي كاف
 تناكؿكست ، كالمجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ،المنظمات المجنة الدكلية لمصميب األحمر، كمنظمة األمـ المتحدة

 بشيءو مف التفصيؿ: منيا كبلن  الباحثة

 أواًل: دور المجنة الدولية لمصميب األحمر:

كقد عرفت المجنة الدكلية لمصميب األحمر نفسيا، بأنيا: )منظمة غير متحيزة كمحايدة كمستقمة، كىي غير 
حككمية مف حيث طبيعتيا كتشكيميا، كقد أسندت إلييا الدكؿ ميمة حماية كمساعدة ضحايا النزاع المسمح مف 

 (3)ـ(.1977ـ، كبركتكككلييا اإلضافييف لعاـ 1949اتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ خبلؿ 

ـ، كىي مؤسسة مستقمة كمحايدة، كىي الييئة المؤسسة 1863تأسست المجنة الدكلية لمصميب األحمر عاـ 
الحماية لمصميب األحمر، كالقكة الدافعة التفاقيات جنيؼ، كتقـك المجنة في أكقات النزاعات المسمحة، بتكفير 

، أك سكانان مدنييف كالعكف لمضحايا العسكرييف كالمدنييف، سكاءن كانكا أسرل حرب، أك محتجيف أك جرحى حرب

                                                           

 .13مرجع سابؽ، ص لمصميب األحمر، المجنة الدكلية (1)
 .474مرجع سابؽ، صشريؼ، (محمد عبد الجكاد ال2)

 .394مرجع سابؽ، ص د الجبار عبد ا بيدار،آدـ عب (3)



 

86 

كمقر المنظمة الرئيسي في (1)،، كما تقكـ بزيارة المعتقميف السياسييفكمحتمة أك في أراضي العد في أراضو 
 (2)كظؼ.م 1200في بمداف العالـ، كأكثر مف  ان مركز  80جنيؼ، كليا 

ف خبلؿ متحسيف كضع ضحايا الحرب  ىي: كيتمثؿ دكر المجنة الدكلية لمصميب األحمر في ثبلثة جكانب
القانكف، كذلؾ أنيا ىي التي قامت بإعداد اتفاقيات جنيؼ التي قننت القكاعد التي تمتـز بيا أطراؼ النزاع في 
معاممة األعداء الذيف يقعكف في قبضتيا، كتسعى المجنة الدكلية لمصميب األحمر إلى تطكير القانكف الدكلي 

إلييا تضطمع بالكاجبات المسندة  معرفة بو، كماف أجؿ تيسير فيمو كنشر الماإلنساني كتطبيقو، كتعمؿ 
ى تكسيع نطاقيا كمما اقتضى بمقتضى اتفاقيات جنيؼ كبركتكككلييا اإلضافييف، ساعيةن إلى ضماف تطبيقيا كال

كقت الحرب أك الحركب األىمية أك  األمر، لعب دكر الكسيط بيف أطراؼ النزاع أك الخصكـ اآلخريف
تسعى ، كأخيران كفالة الحماية كالمساعدة لمضحايا المدنييف كالعسكرييفبيدؼ اخمية االضطرابات أك التكترات الد

المجنة الدكلية إلى كفالة االلتزاـ بالمبادئ األساسية في إطار الحركة، كما تبت في االعتراؼ بالجمعيات 
اليبلؿ األحمر الكطنية، التي تحصؿ بيذا االعتراؼ عمى عضكية االتحاد الدكلي لجمعيات الصميب األحمر ك 

كتصبح رسميان جزءان مف الحركة الدكلية لمصميب األحمر كاليبلؿ األحمر، كتتخذ المجنة قرارىا عمى أساس 
كتعد المجنة (3)،معية الكطنية لمشركط التي حددىا المؤتمر الدكلي لمصميب األحمر كاليبلؿ األحمرجاستيفاء ال

مف الجمعيات الكطنية، أيضان  لمصميب األحمر التي تتألؼ مر جزءان مف الحركة الدكليةحالدكلية لمصميب األ
 (4).اليبلؿ األحمرك الصميب األحمر  اف اليبلؿ األحمر المعترؼ بيا، كرابطة جمعياتجكل

 األمم المتحدة في تطبيق القانون الدولي اإلنساني: منظمةثانيًا: دور 

مف خبلؿ تبنييا لعدد مف االتفاقيات كاإلعبلنات ساىمت منظمة األمـ المتحدة في دعـ القانكف الدكلي اإلنساني 
اتفاقية الدكلية كالقرارات الصادرة عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كمجمس األمف كمف أبرز ىذه االتفاقيات: 

حظر (5)ـ،1948منع جريمة اإلبادة الجماعية كالمعاقبة عمييا التي أقرتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ 
خرقان لمبادئ  اـ تحريمان قطعيان باعتبارى1961معية العامة بقرار ليا عاـ جاألسمحة النككية، حرمتيا ال استعماؿ

ـ أقرتيا الجمعية العامة، كذلؾ 1963معاىدة حظر تجارب األسمحة النككية عاـ (6)،ميثاقيا كلممبادئ اإلنسانية
بارىا مفرطة الضرر أك عشكائية األثر اتفاقية حظر أك تقييد استخداـ أسمحة تقميدية معينة يمكف اعت

                                                           

 .333مرجع سابؽ، ص شبللدة،محمد فياد ال (1)
 .395مرجع سابؽ، صعبد الجبار عبد ا بيدار،  (آدـ2)

 .34، صمرجع سابؽلشبللدة، محمد فياد ا (3)
 .211مرجع سابؽ، ص عبيدم،( خميؿ أحمد خميؿ ال(4
 .151ـ( ، ص1999أحمد عطية أبك الخير، المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة، )القاىرة: دار النيضة العربية،  (5)
 . 59مرجع سابؽ، صجاف بكتيو،  (6)
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ـ، ككذلؾ اتفاقية عدـ 1980تشريف األكؿ عاـ 10كالبركتكككالت المرفقة بيا اعتمدىا مؤتمر األمـ المتحدة في 
 (1).ـ1970تشريف الثاني عاـ  11تقادـ جرائـ الحرب كالجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية بدأ نفاذىا في 

المتحدة لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني نظريان، أما عمميان كفيما يتعمؽ بطرؽ  ىذا بالنسبة لدعـ منظمة األمـ
معالجة انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني، فإف األمـ المتحدة لـ تتمكف حتى اليكـ مف كضع آليات فاعمة 

يا القكانيف المحمية عمى كنشطة إللزاـ الدكؿ بتنفيذ تعيداتيا بمكجب المكاثيؽ الدكلية أسكةن بالعقكبات التي تفرض
لؤلمـ المتحدة فرضيا ىي  زالمكاطنيف الذيف ينتيككف القانكف، فمف المعركؼ أف اإلجراءات العقابية التي يجك 

االت العدكاف حفقط تمؾ الكاردة في الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، كالخاصة باستعماؿ القكة في 
كذلؾ بمكجب قرار صادر عف مجمس األمف ال تعترض عميو أم مف ، المسمح كخرؽ األمف كالسبلـ الدكلييف
فحتى في حاالت انتياكات حقكؽ اإلنساف كمبادئ القانكف الدكلي  (2)،الدكؿ دائمة العضكية في المجمس

اإلنساني التي يمكف أف ترقى إلى تيديد السبلـ كاألمف الدكلييف قد يعجز مجمس األمف بسبب استعماؿ حؽ 
ف تعمؽ األمر بتنفيذ قرارات مجمس اتخا عفالنقض،  ذ التدابير البلزمة لحماية السبلـ كاألمف الدكلييف حتى كا 

األمف نفسو، كما حصؿ في إخفاؽ مجمس األمف في اتخاذ القرارات البلزمة في مكاجية االحتبلؿ اإلسرائيمي في 
 )490)األراضي المحتمة ك( 338(، أك )242األراضي الفمسطينية عمى الرغـ مف قرارات مجمس األمف رقـ )

 (3).االنسحاب مف الجكالف السكرمحكؿ 

، إذ يتكقؼ ان ـ المتحدة لممشاكؿ الدكلية ذات طابع سياسي كليس مكضكعيمحمكؿ األأف الباحثة جد كىكذا ت
ة عف حؿ العديد مف جز اتخاذ أم قرار عمى مكافقة الدكؿ دائمة العضكية في مجمس األمف، ما يجعميا عا

 الدكلية كأبرزىا فمسطيف.المشاكؿ 

 تقصي الحقائق:الدولية لمجنة الثالثًا: 

تعد المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ األداة الجديدة التي أمكف إيجادىا لتطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني، كذلؾ 
تي ـ الذم أقر البركتكككليف اإلضافييف التفاقيات جنيؼ األربع ال1977-1974إباف المؤتمر الدبمكماسي 

ـ 1977كتـ إقرارىا في الفقرة األكلى مف المادة التسعيف مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ  (4)ـ،1949أبرمت عاـ 
ـ حيث نصت ىذه المادة عمى مايمي: ))تشكؿ لجنة دكلية لتقصي 1949اإلضافي التفاقيات جنيؼ األربع لعاـ 

                                                           

 اقية )األسمحة الصامتة( ، ترجمة سيير صبرم كجماعتو، المجمة الدكلية لمصميب األحمر، السنة العاشرة،فانتيف ركماتكؼ، البعد السياسي التف (1)
 .293ـ، ص1997، حزيراف عاـ 55العدد  جنيؼ،

 .486ـ( ، ص1993عبد السبلـ صالح عرفة، المنظمات الدكلية كاإلقميمية، )بنغازم: الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع، عاـ  (2)
 .209مرجع سابؽ، ص(خميؿ أحمد خميؿ العبيدم، 3)

 .330مرجع سابؽ، صبللدة، محمد فياد الش (4)
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الحميد كالمشيكد ليـ ؽ ة عالية مف الخمجالحقائؽ،... تتألؼ مف خمسة عشر عضكان عمى در 
عشر عضكان عمى  ةكتتألؼ المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ كما كرد في المادة السابقة، مف خمس(1)بالحيدة((،

ة عالية مف الخمؽ الحميدة كالمشيكد ليـ بالحيادية، كينتخبكف لمدة خمسة أعكاـ، كتتككف غرفة التحقيؽ مف جدر 
 (2)سبعة أعضاء حسب اإلجراءات القانكنية.

كيمكف لمدكؿ أف تمجأ إلى خدمات المجنة الدكلية اإلنسانية لتقصي الحقائؽ، كالمجنة مؤىمة عمى الخصكص 
في أية كاقعة يفترض أنيا تشكؿ انتياكان جسيمان لمقانكف الدكلي  التحقيؽكىي:لمقياـ بالكظائؼ المنكطة بيا 

ليذه االتفاقيات أك اإلنساني، كفؽ تعريؼ اتفاقيات جنيؼ أك البركتكككؿ اإلضافي أك أم خرؽ خطير آخر 
جنة تيسير العكدة إلى التقيد بأحكاـ االتفاقيات كالبركتكككؿ مف خبلؿ مساعييا الحميدة كيككف لمالبركتكككليف، ك 

ىذا االختصاص إذا أعمنت الدكؿ األطراؼ قبكليا لو مف خبلؿ إيداع إعبلنات في ىذا الشأف، كيمكف لمجنة 
الدكلة أك الدكؿ المعنية، د أطراؼ النزاع، شريطة قبكؿ حكفي حاالتو أخرل فتح تحقيؽ بناءن عمى طمب مف أ

تككف المجنة مفتكحة أماـ الدكؿ فقط، كينحصر ك (3)،كتسمـ المجنة تقاريرىا إلى الدكؿ كتككف ىذه التقارير سرية
عمميا في التقصي بيف الدكؿ التي تقبؿ اختصاصيا عمى أف تراعي التكزيع الجغرافي عند تشكيميا، كيعتمد 

 (4)النظاـ المالي ليا عمى اشتراكات الدكؿ المعترفة باختصاصيا كالطالبة بالتحقيؽ كالمساىمات الطكعية.

 الدولية في تطبيق القانون الدولي اإلنساني:اكم المحالمطمب الثالث: دور 

يتعمؽ بنشر ىذا القانكف كااللتزاـ بو،  ،األكؿ :فاعند الحديث عف تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني ىناؾ جانب
، األمـ المتحدة منظمةك  كىذا مسؤكلية الدكؿ األطراؼ، كالدكلة الحامية، كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر،

 الباحثة تناكلودكلي اإلنساني كىذا ما ستىك محاسبة الدكؿ كاألشخاص عمى خرقيا لمقانكف ال ،اآلخر كالجانب
المحكمة الجنائية الدكلية التي ىي أحدث ىيئة المحاكـ العسكرية المؤقتة ك مف خبلؿ تناكؿ  في ىذا المطمب

 .قضائية لمتحقيؽ في االنتياكات

 

 

 
                                                           

 .69مرجع سابؽ، ص ميب األحمر،( المجنة الدكلية لمص1)
 .392مرجع سابؽ، صالجبار عبد ا بيدار،  آدـ عبد (2)
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 أواًل: المحاكم العسكرية المؤقتة:

لمعاقبة مجرمي الحرب مف دكؿ  مؤقتةالمحاكـ العسكرية الالدكؿ المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ت أنشأ
، كضمت قضاة ، خصصتا ليذا الغرضكالثانية في طككيك ،المحكر، ككاف ىناؾ محكمتاف األكلى في نكرمبرغ

 :التفصيؿبشيء مف  حكمة مف ىاتيف المحكمتيفكؿ م الباحثة تناكؿتكس مف دكؿ عدة،

أنشئت المحكمة العسكرية الدكلية في نكرمبرغ بمكجب اتفاؽ لندف  المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ:_ 1
رائميـ إلى مناطؽ جغرافية غير جـ لمحاكمة مرتكبي جرائـ الحرب الذيف امتدت 1945آب عاـ  8في 

كشكمت المحكمة مف أربعة قضاة مف الكاليات المتحدة األمريكية، كبريطانيا، كفرنسا، كاالتحاد  (1)،محددة
، كاتفقكا عمى أف نفسيا ىذه البمداف مف السكفييتي المكقعة عمى اتفاقية لندف، باإلضافة إلى نائب لكؿ قاضو 

لتككف ة لدل القضاء العادم، ك كي ال تتقيد باإلجراءات القضائية المعتمدتككف المحكمة ذات صبغة عسكرية 
 (2)بمبدأ اإلقميمية. ةسريعة الفصؿ كغير مقيد

ة التي حددت مكحىذا بالنسبة لتشكيميا، أما بالنسبة الختصاصيا، فقد جاء حسب المادة السادسة مف ميثاؽ الم
 صبلحية المحكمة كسمطتيا في النظر كالفصؿ في الدعاكم، كنصت ىذه المادة عمى مايمي:

 :األعمال التالية أو أي منيا، جرائم تقع ضمن صالحية المحكمة وتقع مسؤوليتيا عمى الفردتعتبر 

خصكصان التخطيط كاإلعداد كالبدء بحرب عدكانية أك حرب خبلفان لشركط المعاىدات  جرائم ضد السمم:_ 1
الدكلية، عقد اتفاقيات أك ضمانات، أك االشتراؾ في مخطط عاـ أك مؤامرة لتحقيؽ أم مف األعماؿ المذككرة 

 .أيضان 

قتؿ كسكء المعاممة أك لخصكصان مخالفة قكانيف الحرب كتقاليدىا، كىذه تشمؿ في ما تشمؿ ا جرائم الحرب:_ 2
الترحيؿ إلى معسكرات األعماؿ الشاقة، كقتؿ أك إساءة معاممة أسرل الحرب أك األشخاص في البحار، كقتؿ 
الرىائف كسمب الممتمكات الخاصة أك العامة، كتدمير المدف  كالقرل أك التدمير الذم ال تبرره الضركرة 

 .العسكرية

كاإلفناء، كاالستبعاد كالترحيؿ كاإلبعاد كالنفي كأية أعماؿ غير إنسانية  السيما القتؿ جرائم ضد اإلنسانية:_ 3
ترتكب ضد السكاف المدنييف قبؿ الحرب أك إبانيا، أك أعماؿ القمع ألسباب سياسية أك عنصرية أك دينية أك 

د الذم حيات المحكمة، سكاءن كانت مخالفة لقانكف البمبلفيما كاف لو عبلقة بتنفيذ أية جريمة تقع ضمف ص
                                                           

 .359مرجع سابؽ، ص شبللدة،(محمد فياد ال1)
 .397مرجع سابؽ، ص بيدار، (آدـ عبد الجبار عبد ا2)
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ارتكبت فيو الجريمة أـ ال، كيعتبر الذيف يتزعمكف، أك ينظمكف، أك يحرضكف، أك الذيف يشترككف في إعداد، أك 
ميع األعماؿ التي ج، مسؤكليف عف مؤامرة الرتكاب أية جريمة مف الجرائـ المذككرة سابقان  كتنفيذ مخطط عاـ، أ

 (1).رةيرتكبيا أم شخص تنفيذان لمثؿ ىذا المخطط أك المؤام

ـ، كانتيت 1945تشريف الثاني عاـ  20مف كبار زعماء النازية في  ان شخص 22كبدأت المحكمة بمحاكمة 
عاـ في تشريف  20-10ف عمى األربعة الباقيف بيف جمنيـ كالس 12ؽ حمنو بالبراءة، كاإلعداـ ب 3بالحكـ عمى 
 (2)ـ.1946األكؿ عاـ 

كاف إلنشاء المحكمة الدكلية العسكرية الخاصة بطككيك صمة  حيث المحكمة العسكرية الدولية في طوكيو:_2
بمحاكمات نكرمبرغ، حيث أنو بعد ىزيمة ألمانيا كاستسبلميا في الحرب العالمية الثانية، أصدر الجنراؿ 

 19األمريكي "دكغبلس ماؾ آرثر" بصفتو قائدان أعمى لقكات الحمفاء في الشرؽ األقصى، بيانان خاصان بتاريخ 
دكلية لمشرؽ األقصى، تتخذ مقران ليا في طككيك أك ـ يقضي بتشكيؿ محكمة عسكرية 1946ثاني عاـ كانكف ال

دكلة، منيا عشر  ةكشكمت ىذه المحكمة مف أحد عشر قاضيان مف إحدل عشر (3)،في أم مكاف تحدده فيما بعد
الفة مف األسماء المقدمة إليو القائد األعمى لمسمطات المتحلة حيادية ىي اليند، اختارىـ اربت الياباف كدك حدكؿ 

 (4)مف الدكؿ المذككرة.

حكمة نكرمبرغ، ال مف حيث االختصاص كال مف مكىرم عف نظاـ جكال يختمؼ نظاـ محكمة طككيك بأم شيء 
حيث التيـ المكجية لممتيميف كال مف حيث اإلجراءات، ككفقان لممادة الخامسة مف الئحة طككيك فقد نصت عمى 

رائـ ضد السبلـ، جالداخمة في اختصاص المحكمة، كالتي تكجب المسؤكلية الشخصية كىي الأنكاع الجرائـ 
 (5)كجرائـ الحرب، كجرائـ ضد اإلنسانية.

ـ، 1948تشريف الثاني عاـ  12ـ، كاستمرت حتى 1946نيساف عاـ  26عقدت المحكمة أكلى جمساتيا في 
مؿ حبة لتمؾ التي صدرت عف حكمة نكرمبرغ، كلـ تمقار إلييا بعقكبات  كاقدم 28مف أصؿ  ان متيم 26كأدانت 

 (6)ىذه المحكمة قيمة سابقتيا بسبب التكتر السياسي بيف الحمفاء كالسيطرة األمريكية عمى إدارة محاكماتيا.

 سكابؽ قضائية ميمة في القضاء الجنائي الدكلي. -أم محكمتا نكرمبرغ كطككيك–ككانتا 
                                                           

 .360مرجع سابؽ، صبللدة، محمد فياد الش(1)
 .398-397مرجع سابؽ، ص د الجبار عبد ا بيدار،آدـ عب(2)
 .364مرجع سابؽ، صمحمد فياد الشبللدة،  (3)
 .398مرجع سابؽ، صالجبار عبد ا بيدار،  آدـ عبد (4)
 .365محمد فياد الشبللدة، القانكف الدكلي اإلنساني، مرجع سابؽ، ص (5)
 .398-397مرجع سابؽ، صدار، آدـ عبد الجبار عبد ا بي (6)
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 ثانيًا: المحكمة الجنائية الدولية:

تمتع بالشخصية القانكنية الدكلية بمكجب معاىدة اتفؽ أطرافيا يالمحكمة الجنائية الدكلية: ىي كياف دكلي دائـ 
ي أشد الجرائـ خطكرة، كىي جريمة اإلبادة الجماعية، الجرائـ ضد بعمى ضركرة التحقيؽ كمحاكمة مرتك

 (1)رب، كجريمة العدكاف.حاإلنسانية، جرائـ ال

بأنيا: ))ىيئة دائمة ، ىذه المحكمة في المادة الرابعة منو األساسي لممحكمة الجنائية الدكليةكقد عرؼ النظاـ 
ع االىتماـ الدكلي، كذلؾ عمى ك مكض لممارسة اختصاصيا عمى األشخاص إزاء أشد الجرائـ خطكرةليا السمطة 

أما (2)،ضائية الجنائية الكطنية((النحك المشار إليو في ىذا النظاـ األساسي، كتككف المحكمة مكممة لمكاليات الق
عمى ، زىا القانكني كسمطاتيا، فقد نصت المادة الرابعة مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكليةبالنسبة لمرك

تككف لممحكمة شخصية قانكنية دكلية، كما تككف ليا األىمية القانكنية البلزمة لممارسة كظائفيا -1أف: ))
محكمة أف تمارس كظائفيا كسمطاتيا عمى النحك المنصكص عميو في ىذا النظاـ لم -2كتحقيؽ مقاصدىا، 

اتفاؽ خاص مع أية دكلة أخرل، أف تمارسيا في إقميـ تمؾ  بمكجبك األساسي في إلقميـ أم دكلة طرؼ كليا 
 (3).الدكلة((

تمكز  1التنفيذ بتاريخ ـ، كدخؿ حيز 1998تمكز عاـ  17قر النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية في أي ك 
، كتتشكؿ ىذه المحكمة مف ثمانية عشر قاضيان، كتتكلى الدكؿ األعضاء في جمعية الدكؿ ـ2002عاـ 

األطراؼ اختيار القضاة بأغمبية ثمثي الدكؿ الحاضرة كالمصكتة كذلؾ كفؽ نظاـ االقتراع السرم، كبذلؾ يحؽ 
إعادة  زحدان لعضكية المحكمة لمدة تسع سنكات كال يجك لكؿ دكلة طرؼ في النظاـ األساسي أف تقدـ مرشحان كا

 (4)انتخابيـ لفترة كالية أخرل.

 أنواع من االختصاصات: ةلممحكمة الجنائية الدولية ثالث

كتتمثؿ في ارتكاب  جريمة إبادة الجنس )اإلبادة الجماعية(،كيشمؿ مايمي:  االختصاص الموضوعي:_ 1
أفعاؿ لتدمير مجمكعة كطنية أك عرقية أك دينية معينة عف طريؽ القتؿ، أك إحداث أذل جسماني أك عقمي 

جرائم و ، جسيـ ألعضاء المجمكعة، أك اتخاذ إجراءات تمنع تناسميا، أك نقؿ أطفاؿ مجمكعة إلى مجمكعة أخرل
ـ كاسع النطاؽ أك منيجي ضد أم مجمكعة مف السكاف كىي الجرائـ التي ترتكب في إطار ىجك  ،ضد اإلنسانية

                                                           

 .372مرجع سابؽ، صبللدة، محمد فياد الش (1)
 مرجع سابؽ.، 1998تمكز/يكليك  17األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية المنعقدة في ركما في نظاـ ركما حمر، المجنة الدكلية لمصميب األ (2)
 .المرجع السابؽالمجنة الدكلية لمصميب األحمر،  (3)

 .  23-22أحمد عطية أبك الخير، مرجع سابؽ، ص (4)
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بعاد السكاف أك النقؿ القسرم ل ، أك التعذيب، يـالمدنييف كعف عمـ باليجـك كالقتؿ العمد، كاإلبادة، كاالسترقاؽ، كا 
تتمثؿ في االنتياكات الجسيمة التفاقيات  جرائم الحرب،و ، أك االغتصاب، كاالختفاء القسرم، كالفصؿ العنصرم

ـ )مثؿ: القتؿ العمد، التعذيب، إلحاؽ تدمير كاسع النطاؽ بالممتمكات كاالستيبلء 1949جنيؼ األربع لعاـ 
بس غير المشركعيف(، ككذلؾ االنتياكات الخطيرة األخرل لمقكانيف كاألعراؼ حعمييا، اإلبعاد أك النقؿ كال

لمسمحة الدكلية، مثؿ: )تعمد تكجيو ىجمات إلى السكاف المدنييف، تعمد تكجيو ىجمات السارية عمى المنازعات ا
تمارس  ،جريمة العدوان، ضد مكاقع مدنية، قتؿ أك جر مقاتؿ استسمـ مختاران، إساءة استعماؿ عمـ اليدنة(

 (1)بتعريؼ ىذه الجريمة. ان المحكمة االختصاص عمى جريمة العدكاف متى اعتمدت حكم

حيث يككف اختصاص المحكمة فقط تجاه األشخاص الطبيعييف الذيف يرتكبكف جرائـ  :االختصاص الزماني_ 2
كبذلؾ تككف قد أخذت ىذه المحكمة بالقاعدة القانكنية الدكلية التي  (2)بعد دخكؿ النظاـ األساسي حيز التنفيذ،

 (3)تقضي بعدـ جكاز تطبيؽ القكانيف الجنائية بأثرو رجعي.

يتعمؽ باألفراد الذيف ارتكبكا تمؾ االنتياكات، كىناؾ مبدأ أساسي يقرر المسؤكلية  ص الشخصي:االختصا_ 3
الجنائية الفردية مقتضاه أف الفرد يسأؿ بغض النظر عما إذا كاف ارتكب الفعؿ بمفرده أك مع جماعة تنفيذان 

 (4)ألكامر رؤسائو.

اختصاصيا، نصت عمييا المادة الثانية عشرة مف كىناؾ شركط مسبقة لكي تمارس المحكمة الجنائية الدكلية 
 النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية كىذه الشركط ىي: 

إذا صارت الدكلة طرفان في النظاـ األساسي، تقبؿ بذلؾ اختصاص المحكمة فيما يتعمؽ بالجرائـ المشار _ 1
 .إلييا في المادة الخامسة مف ذلؾ النظاـ

إذا كانت الدكلة التي كقع عمى إقميميا الجريمة طرفان في النظاـ ا تمارس اختصاصيكيجكز لممحكمة أف _ 2
ذا كانت دكلة تسجيؿ سفينة أك طائرة طرفان ، ك األساسي أك قبمت باختصاص المحكمة لمنظر في ىذه الجريمة ا 

لطائرة المسجمة باختصاص المحكمة، إذا كانت الجريمة قد كقعت عمى متف السفينة أك افي ىذا النظاـ أك قبمت 
ا النظاـ أك قبمت إذا كانت الدكلة التي يككف المتيـ بارتكاب الجريمة أحد رعاياىا طرفان بيذ ، ككذلؾفييا

                                                           

 .377-376مرجع سابؽ، صبللدة، (محمد فياد الش1)
كمسؤكلية الدكؿ في المحاكـ الجنائية الدكلية، في: جامعة دمشؽ، كمية الحقكؽ، المجنة الدكلية لمصميب األحمر، ( تغريد حكمت، مسؤكلية األفراد (2

ـ( ، 2004المحكمة الجنائية الدكلية كتكسيع نطاؽ القانكف الدكلي اإلنساني، )دمشؽ: المجنة الدكلية لمصميب األمر، مطبعة الداككدم، تمكز عاـ 
 .147ص
 .378مرجع سابؽ، صلشبللدة، محمد فياد ا (3)
 .146مرجع سابؽ، صمت، تغريد حك (4)
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يجكز ألم دكلة أف تقبؿ اختصاص المحكمة بنظر الجريمة محؿ البحث، كذلؾ باختصاص المحكمة، كما 
حكمة دكف أم مالتزاـ الدكلة بالتعاكف مع ال بمكجب إعبلف يكدع لدل مسجؿ المحكمة كيترتب عمى ىذا القبكؿ

 (1)اؿ التحقيؽ أك المحاكمة.جتأخير أك استثناء في م

لك  أف اآلليات لتطبيؽ كمراقبة تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني مكجكدة، كتكاد أف تككف كافيةالباحثة جد كىكذا ت
، كلكف تبقى شاممة كمتنكعة شمكليا كتنكعياد القانكف الدكلي اإلنساني ، ككذلؾ قكاعطبقتيا الجيات المعنية

كعاجزة في عميا فعالة في مكاف جالمعضمة في إمكانية عمؿ ىذه اآلليات بمكضكعية دكف صبغة سياسية ت
 مكافو آخر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .383-382مرجع سابؽ، صبللدة، (محمد فياد الش1)
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 الفصل الثالث

 "اإلسرائيمي". -العربي علدولي اإلنساني في الصرافعالية قواعد القانون امدى 

مف حيث القكاعد القانكنية كالتدابير المكضكعة لممحافظة عمى سكاءن إف أم قانكف ميما كاف كاضحان كمكتمبلن، 
أك مف حيث التدابير كاألسس المكضكعة لممحافظة عمى حسف تطبيقو، أك حسف تطبيقو كردعان لممخالفيف لو، 

في تحقيؽ األىداؼ التي كضع الحكـ عمى نجاحو قكبات الرادعة لممخالفيف لو، ال يمكف مف حيث التدابير كالع
تبيف مف خبلليا كؿ أكجو ىذا القانكف، بعيكبو كمزاياه، ككيؼ طبؽ أك لـ مف أجميا دكف دراسة حالة كاقعية ي

يطبؽ ىذا القانكف، كأسباب ذلؾ، أم بعبارة أخرل البد مف معرفة مدل فعالية ىذا القانكف عمى أرض الكاقع.   
"اإلسرائيمي" نمكذجان الختبار فعالية القانكف الدكلي في حماية السكاف  -الصراع العربيحثة ارت الباكقد اخت

المدنييف أثناء النزاعات المسمحة في ثبلثة مباحث، األكؿ، تبيف فيو مكقؼ القانكف الدكلي اإلنساني مف الصراع 
لسكاف المدنييف في النزاعات المسمحة "اإلسرائيمي"، كالثاني، تقييـ الممارسات "اإلسرائيمية" تجاه ا -العربي

كاألرراضي المحتمة، كالثالث، التدابير القانكنية المتخذة في مكاجية الممارسات "اإلسرائيمية" في الصراع 
 "اإلسرائيمي". -العربي

 ."اإلسرائيمي"-العربي الصراع من اإلنساني الدولي القانون موقفالمبحث األول: 

"اإلسرائيمي" ىك صراع قديـ جديد، أثقؿ كيثقؿ كاىؿ كؿ الدكؿ كالمنظمات الدكلية عمى –إف الصراع العربي 
لى جانب مف تقؼ ىذه الدكلة أك المنظمة أك تمؾ، كمف يسعى لحمو أك  ،اختبلؼ مكاقفيا مف ىذا الصراع كا 

بالسيادة عمى العالـ  تأزيمو، كذلؾ لكقكع ىذا الصراع في منطقة جيكسياسية كاستراتيجية ىامة لكؿ الدكؿ المعنية
 كقكة منفردة أك مجتمعة مع غيرىا، كىذه المنطقة ىي الكطف العربي.

"اإلسرائيمي" في ىذا المبحث مف خبلؿ مطمبيف، األكؿ يتحدث عف –الصراع العربي الباحثة تناكؿ كسكؼ ت
سرائيمي كالقكانيف تصنيؼ الصراع العربي اإل "اإلسرائيمي" كتطكره، كالثاني يتحدث عف–نشكء الصراع العربي 

 التي تنطبؽ عميو.

 "اإلسرائيمي" وتطوره.-المطمب األول: نشوء الصراع العربي

ف كاف  ـ2014اإلسرائيمي" منذ نشكئو كحتى عاـ "-مر الصراع العربي بعدة مراحؿ، كىك ال زاؿ مستمران كا 
بدرجات متفاكتة، كىذه المراحؿ سنتناكليا باختصار، ألنيا بمثابة مقدمة كلمحة عف ىذا الصراع، كىذه المراحؿ 

 ىي:
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 بداية االنتداب البريطاني عمى فمسطين:انعقاد المؤتمرات الدولية لمصياينة وحتى المرحمة األولى بدأت مع 
ـ ككاف مف أىـ نتائجو إقامة المنظمة الصييكنية 1897مؤتمر باؿ في سكيسرا عاـ  لفترةفي ىذه ا رظي

العالمية لتنفيذ البرنامج الصييكني الذم ينص عمى إقامة كطف قكمي لمييكد في فمسطيف، كبعد ذلؾ كاصؿ 
الذم منح ـ، 1917تشريف الثاني عاـ  2كعد بمفكر في الصياينة سعييـ لدل الدكؿ الغربية فحصمكا عمى 

في فمسطيف، مف قبؿ بريطانيا، كليس مف العرب أصحاب األرض كبالتالي أعطى مف ال  ان قكمي ان الييكد كطن
يممؾ مف ال يستحؽ، حيث جاء في ىذا الكعد مايمي: ))عزيزم المكرد ركتشيمد: يسرني جدان أف أنقؿ لكـ بالنيابة 

الييكدية الصييكنية الذم عرض عمى الكزارة  عف حككمة صاحب الجبللة تصريح العطؼ اآلتي عمى األماني
طف قكمي في فمسطيف لمشعب الييكدم، كستبذؿ فأقرتو. إف حككمة جبللتو تنظر بعيف االرتياح إلى إنشاء ك 

أحسف مساعييا لتسييؿ بمكغ ىذه الغاية، كليكف معمكمان بجبلء أنو لف يعمؿ شيء مف شأنو أف يجحؼ بالحقكؽ 
متع بيا الطكائؼ غير الييكدية المكجكدة في فمسطيف، أك الحقكؽ التي يتمتع بيا الييكد المدنية كالدينية التي تت

في أم بمد آخر كالمركز السياسي الذم ىـ فيو. كسأككف ممتنان إذا عرضتـ ىذا التصريح عمى االتحاد 
 (1).الصييكني ليطمع عميو((

يطاليا، كال كاليات المتحدة األمريكية، كبعد انتصار الحمفاء كبعد صدكر كعد بمفكر أيدتو الدكؿ الكبرل فرنسا كا 
الذم عقد في باريس  سعى الييكد إدخاؿ ىذا الكعد في صمب مقررات مؤتمر الصمحفي الحرب العالمية األكلى 

قيات السرية ـ الذم كضع كعد بمفكر إضافة لبلتفا1920كبعد ذلؾ جاء مؤتمر ساف ريمك عاـ (2)،ـ1919عاـ 
 لمحصكؿ عمى الدكلة. تيت المرحمة األكلى مف خطة الصياينةكبذلؾ ان األخرل مكضع التنفيذ،

 :م( 1948-1920) المرحمة الثانية كانت أثناء االنتداب البريطاني عمى فمسطين

بريطانيا مف خبلؿ ىذا  تكسعـ، 1920أكلى الصدامات بيف العرب كالييكد في ربيع في ىذه المرحمة بدأت 
االحتبلؿ لتييئة الظركؼ لتطبيؽ كعد بمفكر مف خبلؿ الكثير مف اإلجراءات أبرزىا: مؿء اإلدارات بالييكد، 

إدارة معاىدىـ كمدارسيـ في  الحرية لمييكد في كاعتبار المغة العبرية لغة رسمية إلى جانب المغة العربية، كترؾ
رة جة بيد اإلنكميز، إرغاـ العرب عمى بيع أراضييـ لمييكد، كفتح باب اليحيف كانت المعارؼ كالمدارس العربي

كقد قاـ العرب بعدد مف الثكرات احتجاجان عمى ما تقـك بو السمطات البريطانية مف (3)،لمييكد إلى فمسطيف...
  وأبرز ىذه الثورات:ممارسات تصب في خدمة الييكد، 

                                                           
 .83ـ( ، ص1986( رياض الصمد، العبلقات الدكلية في القرف العشريف، )بيركت: المؤسسة الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزء األكؿ، (1
 .83، صالمرجع السابؽرياض الصمد،  (2)
 .157-154ـ(، ص1968ـ، )دمشؽ: الجزء األكؿ ،1948-1897( أحمد طربيف، قضية فمسطيف (3
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أسبابيا الرئيسة انتشار البطالة بيف السكاف العرب، كازدياد  ككانت :م1921انتفاضة يافا في أيار عام _ 1
 (1).اليجرة الييكدية األمر الذم دفع العرب لمتعبير عف استيائيـ كسخطيـ عمى اإلدارة االنتدابية كالصياينة

 .ككانت الشرارة األكلى ليا مشكمة دينية حكؿ حائط البراؽ :م1929انتفاضة البراق في آب _ 2

ككاف أىـ أسبابيا ازدياد ىجرة الفبلحيف نتيجة لبيع األراضي كاكتشاؼ شحف  :م1935القسام عام ثورة _ 3
  .كميات كبيرة ميربة مف األسمحة إلى الصياينة

ككانت أسبابيا استمرار اليجرة الييكدية إلى فمسطيف  :م1939-1936الثورة الفمسطينية الكبرى عام _ 4
ـ، 1945ضع عمى ما ىك عميو حتى انتياء الحرب العالمية الثانية عاـ كاستمر الك كاستمرار بيع األراضي، 

، كقد بحث في الجمسة تشكيؿ لجنة ؤلمـ المتحدةالجمعية العامة لحيث عرضت بريطانيا قضية فمسطيف عمى 
عشر عضكان، تدرس القضية كتقابؿ مف تقابؿ مف األطراؼ كترفع تقريرىا إلى  أحدمف   خاصة بفمسطيف مككنة

 العرب بمقاطعتيا، التقت المجنة بالصياينة، كتقدمت بمشركعيف إلىالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، كبعد قياـ 
التحاد عرؼ بمشركع األكثرية: كيدعك إلى التقسيـ السياسي كا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، األكؿ،

االقتصادم، كيقضي بأف تقسـ فمسطيف إلى دكلتيف مستقمتيف عربية كييكدية أم جعؿ فمسطيف ستة أجزاء: 
% مف مجمكع مساحة الببلد إلقامة الدكلة العربية عمييا، كخصصت ثبلثة 43خصصت ثبلثة منيا كتمثؿ 

قدس كما يحيط بيا كتمثؿ % مف مجمكع المساحة إلقامة الدكلة الييكدية عمييا، أما ال56أخرل كتمثؿ 
 (2)ة لتككف قطاعان تحت الكصاية الدكلية.ح% مف المسا0.65

كالذم عرؼ بمشركع األقمية، فقد اقترح تطكير االنتداب خبلؿ ثبلث سنكات انتقالية مف  أما المشركع الثاني
، مستقمتيف استقبلالن ذاتيان إدارة األمـ المتحدة إلى دكلة اتحادية مستقمة عاصمتيا القدس كتشمؿ عمى حككمتيف 
تشريف الثاني  29كفي (3)،كقد خصصت الدكلة العربية بمكجبو بنصيب أكبر مف نصيبيا في مشركع األكثرية

صكتان  33ـ أقرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة مشركع األكثرية لتقسيـ فمسطيف كذلؾ بمكافقة 1947مف عاـ 
كقد قبؿ الييكد بيذا القرار بينما رفضو العرب، كبعد التصكيت، مقابؿ ثبلثة عشر صكتان كامتناع عشرة عف 

                                                           
 .174ـ( ، ص1981( عبد الكىاب الكيالي، تاريخ فمسطيف الحديث، )بيركت: عاـ (1
 .454ـ(، ص1981(مجمكعة مف المؤلفيف، المجتمع العربي كالقضية الفمسطينية، )بيركت: 2)
 .454، صسابؽالمرجع المجمكعة مف المؤلفيف،  (3)
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عمى تسميتو "دكلة  جـ قياـ ما در 1948أيار عاـ  15اب القكات البريطانية مف فمسطيف أعمف الييكد في حانس
 (1)إسرائيؿ".

 يمكف تقسيميا إلى قسميف: ك  :م2014م وحتى عام 1948ب: ابتداء من عام المرحمة الثالثة: مرحمة الحرو 

، التي بدأىا العرب كخسركىا كاف مف أبرز ـ1948كىي حرب  لمصمحة "إسرائيل":األول كانت نتائجو 
احتبلؿ عكا كيافا كالقرل العربية )قزاز، سممة، القسطؿ، بيار عدس، كغيرىا( التي كانت ضمف  -1نتائجيا:

طرد السكاف  -3ؿ حي القطمكف  العربي في القدس، بلاحت-2،األراضي المخصصة لمدكلة العربية في فمسطيف
العرب مف المدف العربية التي كقعت ضمف أراضي "الدكلة اإلسرائيمية" في طبرية كحيفا كصفد كبيساف كمف 

(ألؼ فمسطيني أصبحكا الجئيف في بمداف عربية مجاكرة 400قرل عديدة، كقد تـ في تمؾ الفترة طرد نحك )
التي احتمت "إسرائيؿ" بنتيجتيا الضفة الغربية كقطاع غزة ـ، 1967 كحرب عاـ(2)،)سكرية كاألردف كلبناف(

قامت "إسرائيؿ" بغزك لبناف فاستكلت عمى جنكب لبناف كمو  ،ـ1978عاـكفي (3)،كالجكالف كشبو جزيرة سيناء
عمت الناس يتجيكف مذعكريف إلى الشماؿ، كقد صكرت العممية بأنيا رد عمى خطؼ جحتى نير الميطاني، ك 

عندما قتؿ أكثر مف ثبلثيف ـ 1987عاـ آذار  11الفمسطينييف لحافمة "إسرائيمية" عمى الساحؿ جنكب حيفا في 
 (4)مدنيان "إسرائيميان" في أثناء إطبلؽ النار العشكائي عند اقتحاـ الباص.

كالذم شاركت  ـ العدكاف الثبلثي عمى مصر1956كىي حرب  :لمصمحة العرب ئجو كانتنتا والقسم اآلخر
كصؿ الجيش "اإلسرائيمي" إلى  بدأت "إسرائيؿ" ىذه الحرب، كعندما كقد ،فيو فرنسا كبريطانيا إضافةن ؿ"إسرائيؿ"

مشارؼ الضفة الشرقية لقناة السكيس حتى أذاع بف غكريكف خطابان أسماه خطاب النصر أعمف فيو أىداؼ 
"إسرائيؿ" مف الحرب كىي: تدمير القكات المصرية التي كانت تيددىا، تحرير ىذا الجزء مف الكطف الذم احتمو 

أنيا  غزة كسيناء إالل عمى الرغـ مف احتبلؿ "إسرائيؿ"ك (5)قناة السكيس،الغزاة، تأميف المبلحة في مضائؽ تيراف ك 
ـ 1957اضطرت لبلنسحاب تحت تيديد األمـ المتحدة بفرض عقكبات دكلية عمييا، ففي أكؿ آذار عاـ 

إلصدار تصريحيا الخاص بإكماؿ االنسحاب مف العقبة كقطاع اختارت "إسرائيؿ" الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 

                                                           

-www.palestine، 18/3/2014(مشاريع التسكية السممية لمقضية الفمسطينية،المركز الفمسطيني لئلعبلـ، 1)
info.com/arabic/books/altasweyah/altasweyah1.htm 

 .920-919مرجع سابؽ، صطربيف،  أحمد (2)
ـ(، 2010مي العربي في مرحمة ما بعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ،)بيركت: مركز دراسات الكحدة العربية، عاـ ( إيماف أحمد رجب، النظاـ اإلقمي(3
 .87ص

 .504( ،ص2007( باتريؾ سيؿ، األسد الصراع عمى الشرؽ األكسط، )بيركت: شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر، الطبعة العاشرة، عاـ (4
 .100-99ـ( ، ص1975( ، )القاىرة: 1967-1956اإلسرائيمي ) -بيصبلح العقاد، تطكر النزاع العر  (5)



 

98 

يات المتحدة مائير كزيرة الخارجية كذلؾ بعد إعطاء ضمانات شفكية مف قبؿ الكالدا لغك عمى لساف  غزة
 .ؿ"إسرائيؿ" بضماف حرية المبلحة في خميج العقبة فقط األمريكية كبريطانيا

ـ، كالتي اعتبرت أكبر مشركع عسكرم نفذه العرب 1973تشريف األكؿ مف عاـ  6كحرب تشريف التحريرية في 
كقد بدأت الحرب في الساعة الثانية ظيران عمى الجبيتيف السكرية كالمصرية، كتمكنت (1)لعصر الحديث،في ا

سكرية كمصر مف العبكر إلى أراضييما المحتمة في محاكلة الستعادتيا بعد تجاكز خط بارليؼ عمى الجبية 
كقد نجحت سكرية في النياية باستعادة جزء مف أراضييا المحتمة، بينما  (2)في الجكالف، لمصرية، كخط آلكفا

 .قيع التفاقيات سبلـ مع "إسرائيؿ"استعادت مصر أراضييا المحتمة بعد تك 

حزيراف  6تياح لبناف كذلؾ في "إسرائيؿ" إطبلؽ النار عمى سفيرىا في لندف الج تذرعت، حيث ـ1982حرب ك  
ـ كقعت االتفاقية 1983أيار عاـ  17كفي (3)ظرؼ أربعيف ساعة،كحاصرت بيركت في  ،ـ1982عاـ

: عبلقات دبمكماسية، حرية حركة لبناف ياتالمبنانية، كالتي كانت تطمب "إسرائيؿ" فييا مف جار –"اإلسرائيمية" 
أيار  17بإلغاء اتفاؽ سكرية كلبناف  تحيث نجح(4)،لمبضائع كاألشخاص، ككجكدان "إسرائيميان" مستمران في الجنكب

ـ، مف خبلؿ عممية عناقيد 1996كبعد عدكاف "إسرائيؿ" عاـ (5)،ـ1984كذلؾ في آذار مف عاـ  مع "إسرائيؿ"
لمقاكمة االحتبلؿ )أمؿ( المبنانية  أفكاج المقاكمة إنشاء تـالمقاكمة  انبإلى ج حككمة المبنانيةالغضب، ككقكؼ ال

 (6)ـ كقامت بتنفيذ عدة عمميات ضد االحتبلؿ حتى تحرير الجنكب،1997تشريف األكؿ مف عاـ  في"اإلسرائيمي"
د عف األراضي المبنانية حـ جبل الجيش "اإلسرائيمي" مف طرؼو كا2000أيار مف العاـ  25في ف (6)الجنكب،

-المحتمة، باستثناء مزارع شبعا كتبلؿ كفر شكبا، مما شكؿ حدثان غير مسبكؽ في سجؿ الصراع العربي
كذلؾ بفعؿ (7)،مف أرض عربية ببل مفاكضات كال معاىدات"اإلسرائيمي"، فمممرة األكلى تنسحب "إسرائيؿ" 

 (8)المقاكمة المبنانية في جنكب لبناف.

ب ا عبكة ناسفة عند مركر دكرية ز تفجير كحدة  مف حبدأت ىذه الحرب عمى إثر  ـ،2006حرب تمكز ك 
، دارت عمى أثرىا اشتباكات عنيفة تمكف ـ 2006تمكز  12في  عيتا الشعب جعسكرية "إسرائيمية" في خرا

                                                           

 .327مرجع سابؽ، ص باتريؾ سيؿ، (1)
 .345ـ( ،ص1993السبلح كالسياسة، )القاىرة: مركز األىراـ لمترجمة كالنشر، الطبعة األكلى، عاـ  73( محمد حسنيف ىيكؿ، أكتكبر (2
 .613-611مرجع سابؽ، ص ( باتريؾ سيؿ،(3
 .664-663سابؽ، صالمرجع لا سيؿ، باتريؾ(4)
 .677، صالمرجع السابؽباتريؾ سيؿ،  (5)
 ـ. 2007، آذار عاـ173العدد  بيركت، ( إبراىيـ غالي، حزب ا...بيف المقاكمة كمتاىات السياسة المبنانية، الجزء األكؿ، كراسات استراتيجية،(6
ـ(، 2010ـ(،)بيركت: شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر، الطبعة الرابعة، عاـ 2007-1998كريـ بقرادكني، صدمة كصمكد عيد إميؿ لحكد ) (7)
 .99ص
 ـ.2006 تشريف األكؿ،، 166أبك بكر الدسكقي، حزب ا النشأة كالدكر كالمستقبؿ، ممؼ العدد، مجمة السياسة الدكلية، العدد (8)
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"إسرائيؿ" أف  ىذه العممية قررت عمى إثرك  اثنيف منيـ،أسر المقاكمكف خبلليا مف قتؿ سبعة جنكد "إسرائيمييف" ك 
عدكانيا تطبؽ أسمكب العقاب الجماعي، كشف حرب عمى لبناف، كفرضت حظران جكيان كبحريان كبريان، ككاصمت 

عف األمـ  1701يكمان، انتيت بصدكر القرار  33كقد استمرت ىذه الحرب (1)،عمى كؿ المناطؽ المبنانية
"اإلسرائيمي" تركف "إسرائيؿ" إلى –المتحدة القاضي بكقؼ إطبلؽ النار، كلممرة األكلى في تاريخ الصراع العربي 

اـ تصؿ إلى ما تريد بقكاىا العسكرية كتترؾ قيؽ أىدافيا، في حيف كانت عمى الدك حالقرارات الدكلية لت
كذلؾ بعد ىزيمتيا العسكرية في ىذه الحرب كعجزىا عف تحقيؽ أىدافيا بقكتيا  (2)،لمدبمكماسية ميمة التفاكض

، ـ2012كحرب غزة  كالتي كانت تيدؼ إلى احتبلؿ قطاع غزة، ـ،2008غزة إضافة لحرب  ،العسكرية كحدىا
، كالعدكاف عمى غزة عاـ ىزيمة غير متكقعة كضربان لعاصمتيا بالصكاريخ غير مسبكؽممت ؿ"إسرائيؿ" حكالتي 
 ـ حيث كصمت صكاريخ المقاكمة إلى القدس المحتمة. 2014

 والقوانين التي تنطبق عميو. "اإلسرائيمي"-المطمب الثاني: تصنيف الصراع العربي

 التالي:"اإلسرائيمي" عمى الشكؿ –يمكف تصنيؼ الصراع العربي 

بأنو يعبر عف تعارض في الحقكؽ القانكنية كىك ليس فبالنظر إلى تعريؼ النزاع المسمح:  ،حأكالن: ىك نزاع مسم
" اإلسرائيمي" في جكىره ينطكم عمى تعارض -فالصراع العربي(3)،أزمة في حد ذاتو، كلكنو قد يؤدم إلى أزمة

في فمسطيف، فالعرب يعتبركف أنفسيـ ىـ أصحاب األرض، كأف  ينةالصيالكؿ مف العرب ك في الحقكؽ القانكنية 
فييا، ككذلؾ الييكد يعتبركف أنفسيـ ىـ  يـعمى حقاعتدكا الييكد الصياينة بإقامة دكلتيـ عمى ىذه األرض 

أصحاب األرض، كأف العرب أخذكا منيـ أرضيـ، كأف الدكلة التي أقاميا الييكد الصياينة عمى أرض فمسطيف 
 لحؽ مسمكب. ىي استعادة

، فبالنظر إلى تعريؼ الصراع المسمح كما كرد في قامكس القانكف الدكلي لمصراعات ىك صراع مسمح :كثانيان 
بيف عاـ يغطي حاالت الصراع الذم يقكـ المسمحة الذم أشرفت عمى إصداره المجنة الدكلية، ))ىك تعبير 

قة )مثالو بيف دكلة كمجمكعة منشالتحرير(، أك  ة ليست دكلة )مثاؿ حركببيف دكلة كمنظم، أك دكلتيف أك أكثر
 (4)بيف فصائؿ عرقية مختمفة داخؿ الدكلة الكاحدة((.الصراعات غير الدكلية(، أك 

                                                           

 .447-442-441سابؽ، صـ(، مرجع 2007-1998(كريـ بقرادكني، صدمة كصمكد عيد إميؿ لحكد )1)
 .463، صالسابؽ كريـ بقرادكني، المرجع( 2)
 .16(جماؿ حكاش، التفاكض في األزمات كالمكاقؼ الطارئة مع تطبيقات عممية، مرجع سابؽ، ص3)
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"اإلسرائيمي" الذم ىك صراع بيف دكلتيف أك أكثر، فقد كاف في حرب -كىذا التعريؼ ينطبؽ عمى الصراع العربي
الدكؿ ك ، كمف  تدعميا الكاليات المتحدة األمريكية كعدة دكؿ أكربيةـ أكثر مف دكلتيف فقد ضـ "إسرائيؿ" 1948

ـ 1967العربية المستقمة حديثان )سكرية، لبناف، العراؽ، األردف، مصر...( إضافة لمفمسطينييف، ككذلؾ حرب 
ردف كثبلث دكؿ عربية ىي سكرية كاأل مف جية، تدعميا الكاليات المتحدة األمريكيةالتي "إسرائيؿ" كانت بيف 

ـ ضـ الصراع فييا "إسرائيؿ" مف جية تدعميا 1973، كحرب مف جيةو أخرل كمصر إضافة لمفمسطينييف
أخرل تدعميا الدكؿ العربية األخرل  يةجالكاليات المتحدة األمريكية ك سكرية كمصر إضافة لمفمسطينييف مف 

الحركب التي جرت بيف "إسرائيؿ" كدكلة كمنظمة ليست دكلة  ، كذلؾ ينطكم عمى صراع بيفلسكفياتيكاالتحاد ا
ـ، كالحركب التي جرت بيف 2006ـ، 2000ـ، 1996ـ، 1982كالمقاكمة المبنانية في جنكب لبناف في أعكاـ 

 ـ. 2014، ـ2012ـ، 2008 المقاكمة الفمسطينية في غزة عاـ"إسرائيؿ" ك 

بأنو: استخداـ القكة  الذم يقكؿ: ىك نزاع مسمح دكلي، فيك ينطبؽ عميو تعريؼ النزاع المسمح الدكلي كثالثان 
، كتقع خارج حدكد أحد ان نظامي ان المسمحة مف قبؿ طرفيف متحاربيف عمى األقؿ، كالبد أف يككف أحدىما جيش

الطرفيف تبدأ عادةن بإعبلف، كتتكقؼ ألسبابو ميدانية، )كقؼ القتاؿ(، أك استراتيجية )اليدنة(، كتنتيي إما 
"اإلسرائيمي" ىك نزاع مسمح دكلي حيث تستخدـ القكة المسمحة –فالصراع العربي (1)،باالستسبلـ أك باتفاؽ صمح(

مف قبؿ طرفيف متحاربيف عمى األقؿ أحدىما "إسرائيؿ" كليا جيش نظامي، كالثاني إما دكؿ كسكرية كاألردف 
ف د أحد الطرفيدك حكمصر، أك منظمات كالمقاكمة الفمسطينية في غزة، كالمقاكمة المبنانية في لبناف، كتقع خارج 

كىك غالبان في األراضي العربية، كقد يتكقؼ ألسباب ميدانية ككقؼ القتاؿ بقرار مف مجمس األمف، أك 
–ـ، كالصراع العربي 1949استراتيجية كاتفاقية ىدنة كاتفاؽ اليدنة المكقعة بيف "إسرائيؿ" كالدكؿ العربية عاـ 

اكمة المبنانية كالفمسطينية، كلكنو انتيى بإجراء معاىدات صمح "اإلسرائيمي" مازاؿ مستمران بالنسبة لسكرية كالمق
 كسبلـ مع كؿ مف مصر كاألردف.

النزاعات المسمحة الدكلية مف حيث النطاؽ الجغرافي حيث  ـيتقس"اإلسرائيمي" –كما ينطبؽ عمى الصراع العربي 
برية، كالنزاعات ىذه النزاعات  تككفتفرعة عنو، فقد مف النزاعات المسمحة الم مختمفةن  ان شمؿ ىذا الصراع أنكاع

ىي نزاعات تدكر العمميات العدائية فييا عمى اليابسة بيف قكل متحاربة مف جيكش نظامية  ،البرية بالتعريؼ
حركب لبناف أعكاـ  ـ،1948ىذا النكع مف ىذا النزاع في حرب عاـ كقد رأت الباحثة  (2)،كغيرىا مف المحاربيف

 ـ.1996ـ، 1982ـ، 1978
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: ىي نزاعات مسمحة تدكر بيف قكات بالتعريؼ النزاعات المسمحة البحريةتككف النزاعات المسمحة بحرية، ك كقد 
مسمحة بحرية تابعة لجيكش نظامية أك غير نظامية، تمارس العمميات العدائية فييا عمى سطح الماء كتحتو 

 ـ.2006مثمما حصؿ في حرب تمكز  (1)خارجي، بكاسطة سفف كطائرات حربية،كفي فضائو ال

النزاعات المسمحة الجكية: ىي نزاعات تجرم فييا العمميات العدائية فكؽ كقد تككف النزاعات المسمحة جكية، ك 
كقد استخدمتو "إسرائيؿ" عند تدمير (2)،اليابسة كالبحار، كال يحؽ إال لمطائرات العسكرية أف تمارس القتاؿ فييا

في ثمانينات القرف الماضي، ككذلؾ في قصؼ البحكث العممية في سكرية عاـ  المفاعؿ النككم العراقي
 ىذه األنكاع مف النزاعات المسمحة،مف نكع مف  "اإلسرائيمي" شامبلن ألكثر–ي بصراع العر كقد يككف ال، ـ2013

التي كانت برية  ـ حيث استخدمت فيو الطيراف أكالن كمف ثـ الغزك البرم،1967مثؿ حرب عاـ  في حركبو،
عمى لبناف، حيث بدأت "إسرائيؿ" باستخداـ الطيراف الحربي، كالبكارج  2006ككذلؾ حرب تمكز عاـ  كجكية،

ـ 1973أما بالنسبة لحرب تشريف عاـ  ،ان كجكي ان كبحري ان ككاف النزاع بري الحربية، كمف ثـ قامت بالغزك البرم،
حتمة ، كتـ بعد ذلؾ استخداـ الطيراف كغيره مف قبؿ الطرفيف، أم فقد تـ فييا التقدـ البرم لتحرير األراضي الم

 نزاع برم كجكم.

تميا "إسرائيؿ" كتمقى مقاكمة ح"اإلسرائيمي" نزاعان مسمحان بالنسبة لؤلراضي التي ت–كذلؾ يعتبر الصراع العربي 
ـ 1977البركتكككؿ األكؿ لعاـ حيث كرد في الفقرة الرابعة مف المادة األكلى مف مف أصحاب ىذه األراضي، 
ـ أف ىذا البركتكككؿ يطبؽ عمى: ))المنازعات المسمحة التي تناضؿ بيا 1949الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لعاـ 

الشعكب ضد التسمط االستعمارم كاالحتبلؿ األجنبي كضد األنظمة العنصرية، كذلؾ في ممارستيا لحؽ 
ـ المتحدة كاإلعبلف المتعمؽ بمبادئ القانكف الدكلي الخاصة الشعكب في تقرير المصير، كما كرسو ميثاؽ األم

 (3)بالعبلقات الكدية بيف الدكؿ طبقان لميثاؽ األمـ المتحدة((.

، أما بالنسبة لمقكانيف التي الذم تعتبره الباحثة صراعان مسمحان  "اإلسرائيمي"–ىذا بالنسبة لتصنيؼ الصراع العربي 
 تنطبؽ عمى ىذا الصراع فيي:

فيك بالتعريؼ: مجمكعة األعراؼ كالقكاعد المكتكبة التي تعنى بحماية اإلنساف مف  ف الدكلي اإلنساني،القانك 
أىكاؿ الحرب قبؿ كأثناء كبعد النزاعات المسمحة، سكاء كاف ىذا اإلنساف مف المقاتميف أـ مف المدنييف، كما 

                                                           

 .105، صمرجع سابؽأمؿ يازجي، ( 1)
 .105، صالمرجع السابؽأمؿ يازجي،  (2)

 ـ، مرجع سابؽ،1949آب/ أغسطس  12المجنة الدكلية لصميب األحمر، المحقاف "البركتكككالف" اإلضافياف إلى اتفاقيات جنيؼ المعقكدة في  (3)
 .11ص
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ؽ القانكف الدكلي اإلنساني في الصراع يطبيمكف تيحمي الممتمكات المدنية الثقافية كالدينية كالخاصة، كبالتالي 
 "اإلسرائيمي".–العربي 

كبالتالي (1)الذم يعنى بحماية حقكؽ اإلنساف في كقت السمـ ككقت الحرب، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف،
 "اإلسرائيمي".–يمكف تطبيؽ القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف في الصراع العربي 

الذم ىك فرع مف النظاـ القانكني الدكلي ييدؼ إلى منع الجريمة كمعاقبة المجرميف  ،ينائي الدكلجالقانكف ال
كبالتالي يمكف تطبيؽ القانكف الجنائي الدكلي في الصراع (2)،كالحفاظ عمى سبلمة المجتمع الكطني كالدكلي

 "اإلسرائيمي". –العربي 

 التي تحتميا:المطمب الثالث: الوضع القانوني ل"دولة إسرائيل" واألراضي 

بحث مدل مشركعية االحتبلؿ "اإلسرائيمي" لؤلراضي العربية الفمسطينية كقياـ "دكلة لـ يعد القانكف الدكلي ي
، مكتفيان ببحث مدل مشركعية االعتداء عمى األراضي العربية كاحتبلؿ ـ1948نذ عاـ مإسرائيؿ" عمى أنقاضيا 

عدـ  ستدرس الباحثة ىمية بحث جذكر المشكمة،ـ، كنظران أل1967مف حزيراف عاـ  منيا في الخامس بعضو 
قميـ دكلة فمسطيف، كمف ثـ االنتقاؿ لدراسة كضع األراضي العربية التي احتمتيا إلمشركعية االحتبلؿ اإلسرائيمي 

 ـ. 1967"إسرائيؿ" عاـ 

اعد الحرب البرية التي تبناىا مجمع القانكف ف مف قك يكبما أف االحتبلؿ كما كرد في المادة الحادية كاألربع
عد محتبلن إذا أصبحت الدكلة التي ينتمي إلييا ال تستطيع ي))اإلقميـ يقكـ عمى أساس أف ـ، 1880الدكلي عاـ 

عمى أثر الغزك الذم تقكـ بو الدكلة المعتدية ممارسة سمطاتيا العادية فكقو مف الناحية الكاقعية كالفعمية، كمع 
ذلؾ عمى حالة فمسطيف يتبيف أف الطرؼ الغازم لـ يكف  عند تطبيؽك (3)لة الغازية بحفظ النظاـ ىناؾ((،قياـ الدك 

الدكلة بالتعريؼ ىي: مجمكعة مف الناس، منظمة سياسيان، تعيش ف(4)ـ،1948دكلة عمى اإلطبلؽ قبؿ سنة 
كبالتالي فأركاف الدكلة بصكرة دائمة عمى إقميـ جغرافي محدد، كتخضع لسمطة سياسية كسيادية كاحدة، 

كىذه العناصر لـ تكف قائمة قبؿ قياـ "دكلة (5)،األساسية ىي، الشعب كاإلقميـ كالسمطة السياسية السيادية
، ركا إلى اإلقميـ العربي الفمسطينيجمعت مف ييكد العالـ ىاجإسرائيؿ"، فبالنسبة لمشعب فيك مجرد شراذـ ت

                                                           

 .43 -41(محمد المجذكب، طارؽ المجذكب، مرجع سابؽ، ص1)
 .48-47، صالمرجع السابؽمحمد المجذكب، طارؽ المجذكب، ( 2)

3) )The question of the observance of fourth Geneva convention of 1949 in Gaza and West Bank in cluding 
Jerusalem occupied by Israel in 1967, Ibid, p.54.  

 .655مرجع سابؽ، ص ف،إسماعيؿ عبد الرحم (4)
 .123ـ(، ص2007-2006ناصكرم، عمر العبد ا، القانكف الدستكرم، )دمشؽ: منشكرات جامعة دمشؽ كمية العمـك السياسية، أحمد  (5)
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الشعب الفمسطيني(، أما الحككمة فقد كاف إقميـ دكلة الذم يقـك عميو ) ف خالصان لمشعبكبالنسبة لئلقميـ فقد كا
ف كانت  فمسطيف خاضعان لبلنتداب البريطاني، أما بالنسبة لفمسطيف ذاتيا فقد تمثمت فييا عناصر الدكلة حتى كا 

 (1)ناقصة السيادة.

شكؿ دائـ كمستقر أقاليـ كمناطؽ غالبية دكؿ العالـ نشكءان طبيعيان مف خبلؿ شعكبو تقطف بفي كقتو نشأت فيو ف
أف قياـ "دكلة إسرائيؿ" قد جاء بعد افتعاؿ  الباحثة جد، تاكمة بمفيكميا الحديثحمعينة مع تنامي السمطة ال

، فقد نشأت بشكؿ غير طبيعي، سكاءن مف حيث الشعب أك عناصر الدكلة بشكؿ مخالؼو لطبائع األشياء
األكؿ لقياـ الدكلة، كيتككف ىذا الشعب مف مجمكع السكاف الذيف يتكافقكف فكجكد الشعب يمثؿ الركف (2)،اإلقميـ

ركة حركت الدكقد أ(3)،عمى العيش معان في ترابطو كانسجاـ، فبدكف ىذا الشعب ال يمكف القكؿ بكجكد الدكلة
 (4)كاحد.مكاف ير ييكد العالـ إلى ج" كذلؾ بتيمالصييكنية ىذه الحقيقة، فسعت لحشد ما سمتو "الشعب الييكد

كد بقعة جأما بالنسبة لئلقميـ فبما أنو ال يكفي كجكد مجمكعة مترابطة مف الناس لقياـ الدكلة، حيث البد مف ك 
 (5)محددة مف األرض، يستقركف عمييا، كيمارسكف نشاطاتيـ فكقيا بشكؿو دائـ، حتى يمكف أف تتككف الدكلة،

ككقع اختيارىا عمى  (6)تييئتو إلقامة ىذا "الشعب"،سعت الحركة الصييكنية لمحصكؿ عمى اإلقميـ الذم يجب 
ت شعاراتو دينية باعتبارىا أرض الميعاد كما ركجكا كيركجكف، فسعكا لمحصكؿ عمى ىذا اإلقميـ حتفمسطيف 

كنجحكا بذلؾ مف خبلؿ كعد بمفكر، كما كفرتو الحككمة البريطانية بعد انتدابيا عمى فمسطيف مف تسييبلت 
 مسطيف، كبيع األراضي العربية لمييكد، كغيرىا. ليجرة الييكد إلى ف

كبالنسبة لمسمطة السياسية: فإف قياـ الدكلة ال يتـ إال بكجكد سمطة سياسية، تمارس أعماؿ السيادة عمى 
أدركت الحركة الصييكنية إمكانية تكفر ىذا العنصر بعد انتيائيا مف  (7)أشخاص سكانيا، كفي نطاؽ إقميميا،

 كبذلؾ قامت "دكلة إسرائيؿ".  (8)تكفير العنصريف األكليف،

ىذا بالنسبة لمكضع القانكني لقياـ "دكلة إسرائيؿ"، أما بالنسبة لمكضع القانكني لؤلراضي العربية التي احتمتيا 
، كالذم عرفو إسماعيؿ عبد الرحمف عمى النحك أراضو تخضع لبلحتبلؿـ، فيي 1978ـ، 1967"إسرائيؿ" عاـ 

                                                           

 .656إسماعيؿ عبد الرحمف، الحماية الجنائية لممدنييف في زمف النزاعات المسمحة دراسة تحميمية تأصيمية، مرجع سابؽ، ص (1)
 .656سابؽ، صالمرجع إسماعيؿ عبد الرحمف، ال (2)
 .123مرجع سابؽ، صر العبد ا، (أحمد ناصكرم، عم3)
 .656مرجع سابؽ، ص (إسماعيؿ عبد الرحمف،4)
 .127مرجع سابؽ، ص، ر العبد ا(أحمد ناصكرم، عم5)

 .656مرجع سابؽ، ص إسماعيؿ عبد الرحمف، (6)
 .134مرجع سابؽ، صر العبد ا، (أحمد ناصكرم، عم7)
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التالي: ))حالة كاقعية قيرية غير مشركعة تعقب نزاعان مسمحان تفرضو إحدل الدكؿ عمى إقميـ الدكلة األخرل 
رة طرؼ النزاع العسكرم أك عمى جزء مف إقميميا بكساطة قكاتيا المسمحة بعد تكقؼ العمميات العسكرية المباش

ألمِّ سببو مف األسباب، كبحيث تككف سمطة إدارة ىذا اإلقميـ لقكات دكلة االحتبلؿ بما يفرض عمييا التزامات 
 (1)قانكنية معينة تجاه السكاف المدنييف المقيميف عمى ىذا اإلقميـ كأعيانيـ المدنية((.

بلؿ ىك انطباؽ عناصر ـ، خاضعة لبلحت1978ـ، 1967كما يؤكد اعتبار األراضي العربية المحتمة عاـ 
ـ مباشرة، كلـ 1978ـ ك1967ؿ ىذه األراضي بعد حربي فقد تـ احتبلاالحتبلؿ عمى ىذه األراضي المحتمة، 

مف عناصر  العنصر األكؿالحرب القائمة بيف العرب ك"إسرائيؿ" نتيجة ىذا االحتبلؿ، كىذا ما نص عميو   تنتوً 
فاالحتبلؿ مرحمة تمي  مسمح بيف قكات دكلتيف أك أكثر:النزاع القياـ حالة الحرب أك  االحتبلؿ تحت عنكاف
بمكجبيا حالة الحرب القائمة بيف الدكؿ المتحاربة برغـ ىزيمة الجانب الذم احتمت  نتوً تالغزك مباشرةن، كال 

نتماء كجاء باستخداـ القكة القاىرة، كلـ يمًغ ا(2)،أراضيو، سكاءن كاف احتبلؿ أراضي اإلقميـ بشكؿ كمي أـ جزئي
مؤقت فقد انسحبت إسرائيؿ مف بعض األراضي التي احتمتيا عاـ ىك ك  األراضي المحتمة إلى دكليا األصمية،

ـ تحت ضغط المقاكمة 1978ـ، كمف األراضي التي احتمتيا عاـ 1973ـ في أعقاب حرب تشريف عاـ 1967
قياـ حالة احتبلؿ فعمية مف عناصر االحتبلؿ كىك  العنصر الثانيـ، كىذا ما عبر عنو 2000المبنانية عاـ 

فاالحتبلؿ ليس حالة قانكنية  مؤقتة تحتؿ فييا قكات مسمحة أجنبية أراضي دكلة أخرل كتضعيا تحت سيطرتيا،
نما ىك حالة فعمية أكجدتيا القكة القاىرة، كالناتجة عف كجكد القكات المسمحة األجنبية في األراضي المحتمة  كا 

سكات فاعميتيا، كما أف االحتبلؿ كضع مؤقت غير لقكات الدكلة صاحبة السيادةا بعد ىزيمتي ، كشؿ قدرتيا كا 
دائـ، ككنو مرحمة مف مراحؿ الحرب تقكـ فييا قكات االحتبلؿ بتثبيت أقداميا عمى أراضي اإلقميـ المحتؿ بصفة 

لتي تحاكؿ خبلؿ فترة االحتبلؿ مؤقتة، كذلؾ في انتظار نشكب القتاؿ مف جديد مع قكات اإلقميـ المحتؿ، كا
كنتيجةن (3)،إعادة تنظيـ صفكفيا لطرد جيش االحتبلؿ أك إنياء حالة الحرب كاالنسحاب مف األراضي المحتمة

ليذا الكاقع الفعمي كليس القانكني، فإف الدكلة التي احتمت أراضييا تبقى كما ىي صاحبة الشخصية القانكنية 
كضع االحتبلؿ المؤقت، كتعكد إلييا أراضييا بعد انتياء االحتبلؿ، كىذا ىك  الدكلية المستقمة التي ال يمسيا

                                                           

 .648-647، صالمرجع السابؽ إسماعيؿ عبد الرحمف، (1)
 .5-4، ص2008(، الكضع القانكني لدكلة االحتبلؿ الحربي كمسؤكليتيا في األراضي المحتمة، 5سمسمة القانكف الدكلي اإلنساني رقـ ) (2)
 .5، صالمرجع السابؽ(، 5كف الدكلي اإلنساني رقـ )سمسمة القان(3)
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سبانيا أراضييا بعد انتياء ىذه  المبدأ الذم استقر منذ الحركب النابميكنية حيث عادت إلى ىكلندا كألمانيا كا 
 (1).الحركب

النظاـ ك تمكنت مف حفظ األمف  زاؿ في بعض األراضي المحتمة مؤثران، فقد كقد كاف االحتبلؿ "اإلسرائيمي" كما
خضاعيا لسمطتيا العسكرية، كىذا ينطبؽ عمى العنصر الثالث مف  في ىذه األراضي بعد سيطرتيا عمييا كا 

إال إذا كانت قكاتو قد استطاعت السيطرة  فاالحتبلؿ ال يبدأ، أف يككف االحتبلؿ مؤثران عناصر االحتبلؿ كىك 
المقاكمة المسمحة فييا، كتمكنت مف حفظ األمف كالنظاـ في األراضي عمى األراضي التي غزتيا، كأكقؼ 

كبتكافر العناصر  (2)،المحتمة التي أخضعيا لمسمطة العسكرية، التي يقكـ االحتبلؿ بتأسيسيا فكر تكقؼ القتاؿ
دية كالعسكرية الثبلثة السابقة، فإف فعمية كجكد االحتبلؿ كآثاره المباشرة في إخضاع اإلقميـ المحتؿ لمسيطرة الما

ف تطبيؽ القكاعد القانكنية الخاصة بو مف حيث الزماف إىي العنصر المميز في تعريؼ االحتبلؿ ، كعميو ف
فبل تسرم أحكاـ االحتبلؿ إال في األراضي المحتمة التي تدٌعمت فييا  ،ىذه العناصر افركالمكاف، يككف فكر تك 

كبذلؾ ينطبؽ قانكف االحتبلؿ عمى األراضي العربية المحتمة (3)كىا،ز السمطة الفعمية لقكات االحتبلؿ بعد غ
لـ تكتًؼ "إسرائيؿ" باحتبلؿ األراضي العربية بؿ سعت لتغيير طبيعتيا القانكنية، ، ك ـ1978ـ ك1967عامي 

ـ كافؽ الكنيست 13/1/1950كأبرز ىذه األراضي المستيدفة كانت القدس كالجكالف السكرم المحتؿ، ففي 
ـ 1947لعاـ  181في مخالفة لقرار األمـ المتحدة رقـ  (4)،مى اعتبار القدس عاصمة ؿ"إسرائيؿ""اإلسرائيمي" ع

ـ أصدرت قانكنان لضـ القدس كاعتبارىا العاصمة 1980كفي عاـ  (5)،الذم كضع القدس تحت الكصاية الدكلية
بمبادئ القانكف الدكلي الخاص بالعبلقات  متعمؽفي مخالفة صريحة ككاضحة لئلعبلف ال (6)األبدية ؿ"إسرائيؿ"،

ا يحصؿ نتيجة مـ الصادر عف منظمة األمـ المتحدة، كالذم قرر أف كؿ احتساب ))إلقميـ 1970الكدية لعاـ 
أعمنت أما بالنسبة لمجكالف السكرم المحتؿ فقد (7)لقكة لف يككف لو الصفة الشرعية((،التيديد أك استعماؿ ا

الذم اعتبر قانكف الجكالف بمكجب قانكف أسمتو  وـ ضم14/12/1981يمية" في سمطات االحتبلؿ "اإلسرائ
كبذلؾ تككف "إسرائيؿ" قد ( 8)ال يتجزأ مف أرض "إسرائيؿ" كتسرم عميو قكانينيا، ان جزءالمنطقة السكرية المحتمة 

                                                           

/ 1، ( رمضاف عمي نجي العاتي، الحماية الدكلية لممدنييف في األراضي المحتمة، المركز الدكلي لتجميع الدراسات كالبحكث العممية، مرجع سابؽ1)
10/2012،.http://ac.ly/vb/showthread.php?t=910 
 .5، صمرجع سابؽ(، 5كف الدكلي اإلنساني رقـ )( سمسمة القان2)

قة بيف الدكؿ صبلح عبد البديع شبمي، حؽ االسترداد في القانكف الدكلي دراسة مقارنة في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الدكلي كتطبيؽ مبادئو في العبل (3)
سرائيؿ، )الطبعة األكل  .45ـ(، ص1983، عاـ ىالعربية كا 

 .54، ص2006لية، مؤتمر يـك القدس الثامف، عصاـ مسمط، الكاقع يفرض الكاقعية القدس في قرارات الشرعية الدك  (4)
  .454مجمكعة مف المؤلفيف، المجتمع العربي كالقضية الفمسطينية، مرجع سابؽ، ص (5)

 .59عصاـ مسمط، الكاقع يفرض الكاقعية القدس في قرارات الشرعية الدكلية، ص (6)
  .326مرجع سابؽ، صفعت عبد الكىاب، محمد ر  ((7
 .52ـ( ، ص2004الجكالف، )دمشؽ: اتحاد الكتاب العرب، عمي بدكاف، ىضبة  (8)
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ـ الصادر عف 1970بمبادئ القانكف الدكلي الخاص بالعبلقات الكدية لعاـ متعمؽ اإلعبلف المرة أخرل خالفت 
ا يحصؿ نتيجة التيديد أك استعماؿ القكة لف يككف ممنظمة األمـ المتحدة، كالذم قرر أف كؿ احتساب ))إلقميـ 

 (1)لو الصفة الشرعية((.

 ي النزاعات المسمحةتقييم الممارسات "اإلسرائيمية" تجاه السكان المدنيين ف المبحث الثاني:
 المحتمة.العربية واألراضي 

في كؿ النزاعات المسمحة يكجد ممارسات تفرضيا طبيعة النزاعات المسمحة كقد تككف ىذه الممارسات سمبية 
–يعاقب عمييا القانكف كقد تككف إيجابية تحث اآلخريف عمى ممارستيا، كىذا ينطبؽ عمى الصراع العربي 

"اإلسرائيمي" تتفكؽ عمى –"اإلسرائيمي"، كلككف الممارسات السمبية في كؿ النزاعات بما فييا الصراع العربي 
–كلككف "إسرائيؿ" كانت الطرؼ األساسي في كؿ نزاع مسمح ضمف الصراع العربي ة، يجابيالممارسات اإل

 تحدث عفتأف  ت الباحثةرأخرل، لذا "اإلسرائيمي"، كىي الطرؼ المفرط في استخداـ القكة كيحتؿ أراضي دكؿ أ
درس ماىيتيا كمكقؼ القانكف الدكلي تالممارسات السمبية دكف اإليجابية، كالممارسات "اإلسرائيمية" دكف العربية، ل

الممارسات "اإلسرائيمية" تجاه السكاف المدنييف في  يتحدث عف تقييـ األكؿفي مطمبيف، كذلؾ اإلنساني منيا، 
الممارسات "اإلسرائيمية" تجاه السكاف المدنييف في األراضي تقييـ  يتحدث عف الثانيك  ،النزاعات المسمحة

 المحتمة.

 الممارسات "اإلسرائيمية" تجاه السكان المدنيين في النزاعات المسمحة.تقييم  المطمب األول:

كؿ الكسائؿ  "إسرائيؿ"ة التي استخدمت فييا "اإلسرائيمي" الكثير مف النزاعات المسمح–شيد الصراع العربي 
، كغير يمارس بطريقة مشركعةمشركعان ك  المتاحة لتحقيؽ النصر في ىذه النزاعات، فبعض ىذه الكسائؿ كاف

مشركعة، كالبعض اآلخر غير مشركع كيمارس بطريقة غير مشركعة، كألف "إسرائيؿ" الطرؼ األساسي في كؿ 
، مقركنةن بنظرة القانكف الدكلي ي في ىذه النزاعاتممارساتيا ىالباحثة درس تالنزاعات في ىذا الصراع فس
ـ الممحؽ 1977ـ، كالبركتكككؿ األكؿ لعاـ 1949باتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  ةن اإلنساني ليذه الممارسات متمثم
 ـ.1949باتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ 
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 مايمي:  وأبرز الممارسات اإلسرائيمية

كىذه األعماؿ كانت سمة كؿ الحركب التي ، ارتكاب المجازر الجماعيةاستيداف المدنيين والقتل العمد و  -1
م قبؿ إعبلف قياـ "دكلة إسرائيؿ" قامت منظمة أـ، 1948نيساف عاـ  9رب، ففي عخاضتيا "إسرائيؿ" مع ال

أرغكف الصييكنية بارتكاب مجزرة دير ياسيف كذلؾ بيدؼ إجبار أصحاب األرض عمى اليرب منيا كتركيا 
مكاطف فمسطيني كذبحت مف فييا مستخدمة السكاكيف  700القرية التي قدر عدد سكانيا ب ليـ، فدخمت

قاؿ مناحيـ بيغف رئيس الكزراء "اإلسرائيمي في إشارة إلى اليدؼ مف ىذه ك ( 1)كالرصاص كالقنابؿ اليدكية،
عمى حيفا، لقد  المجزرة: ))إف أسطكرة دير ياسيف قد ساعدتنا بشكؿ خاص في الحفاظ عمى طبريا كاالستيبلء

أصاب العرب ىمع لمسناه مف الركايات الكحشية حكؿ مذبحة دير ياسيف ما جعميـ ييربكف مف ىنا بشكؿو 
 8في  ان تمميذ 47كذلؾ أغارت الطائرات "اإلسرائيمية" عمى مدرسة أطفاؿ في دلتا النيؿ كقتمت  (2)جماعي((،
ـ كقتمت 1957قرل كالمخيمات في بيت جاال عاـ باليجكـ عمى ال كما قامت "إسرائيؿ"(3)ـ،1970نيساف عاـ 

في حرب تمكز  كاستمرت "إسرائيؿ" بارتكاب المجازر التي لـ يكف آخرىا ( 4)،ان كسكري ان كأردني ان فمسطيني 220
 ان شييد 50ـ، ذىب ضحيتيا 2006تمكز عاـ  30قانا الثانية في ارتكب الطيراف "اإلسرائيمي" مجزرة حيث 

استيدؼ الطيراف "اإلسرائيمي" ما بعد منتصؼ الميؿ مبنى مف ثبلث طبقات في حي ميـ مف األطفاؿ، حيث ج
كىذه الممارسات ىي مف المخالفات الجسيمة كفؽ المادة  (5)،الخريبة كاف يختبئ في ممجئو مدنيكف مع عائبلتيـ

))المخالفات الجسيمة التي ـ حيث جاء فييا: 1949السابعة كاألربعيف بعد المئة مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 
تشير إلييا المادة السابقة ىي التي تتضمف أحد األفعاؿ التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محمييف أك ممتمكات 

ـ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ 1977ككذلؾ تخالؼ البركتكككؿ األكؿ لعاـ (6)محمية باالتفاقية: القتؿ العمد،...((،
حيث كرد في الفقرة الثانية مف المادة الخامسة كالسبعيف منو مايمي: ـ الذم حظر ىذه األفعاؿ 1949لعاـ 

ممارسة  -1))تحظر األفعاؿ التالية حاالن كمستقببلن في أم زمافو كمكاف سكاءن ارتكبيا مدنيكف أـ عسكريكف: 
كتخالؼ (7)العنؼ إزاء األشخاص أك صحتيـ أك سبلمتيـ البدنية أك العقمية كبكجوو خاص: أكالن: القتؿ،...((،

ـ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لعاـ 1977نص المادة الثامنة كاألربعيف مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ  ىذه الممارسات

                                                           

 .39-38ـ(، ص1978مطابع الكـر الحديثة، عاـ  ( مصطفى طبلس، عممية كماؿ عدكاف، )بيركت:1)
 .167، صـ(1976،ثكرة، )تؿ أبيب: ىادارمناحيـ بيغف، ال (2)
 .85ؽ، صمرجع ساب ( مصطفى طبلس،(3
 .85، صالمرجع السابؽمصطفى طبلس، ( 4)

 .461مرجع سابؽ، ص ( كريـ بقرادكني،(5
 .  241مرجع سابؽ، ص عبد الكاحد، (شريؼ عتمـ، محمد ماىر6)

ـ، مرجع سابؽ، 1949آب /أغسطس  12المجنة الدكلية لمصميب األحمر، المحقاف ))البركتكككالف( اإلضافياف إلى اتفاقيات جنيؼ المعقكدة في  (7)
 .59ص
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ـ، كىي تعتبر القاعدة األساسية لمحماية مف آثار القتاؿ كىي التمييز بيف السكاف المدنييف كالمقاتميف، 1949
تمييز بيف السكاف المدنييف كالمقاتميف كبيف األعياف )) تعمؿ أطراؼ النزاع عمى ال عمى مايمي:كالتي نصت 

المدنية كاألىداؼ العسكرية، كمف ثـ تكجو عممياتيا ضد األىداؼ العسكرية دكف غيرىا، كذلؾ مف أجؿ احتراـ 
في  ياأفرطت قكات كذلؾ خالفت "إسرائيؿ" ىذه المادة عندما(1)،كحماية السكاف المدنييف كاألعياف المدنية((

ـ، فقد أطمقت عبر الجك كالبحر عشرات 2008لمقكة المسمحة المميتة في حربيا عمى غزة عاـ  استخداميا
الصكاريخ عمى المنازؿ السكنية كالمنشآت المدنية كالمساجد الكائنة داخؿ األحياء المكتظة، كمف األمثمة عمى 

ـ كحتى صباح 28/12/2008 طفبلن فمسطينيان ما بيف قتيؿ كريح كىـ داخؿ منازليـ خبلؿ ليمة 22ذلؾ: سقكط 
مف عائمة كاحدة في مخيـ جباليا شماؿ القطاع كىف  طفبلتقتمت خمس شقيقات  ثـ، حي29/12/2008

ليـ، كطفمة تاسعة مف ز نائمات داخؿ منزليف، فيما قتؿ ثبلثة أشقاء أطفاؿ في مخيـ رفح كىك نائمكف داخؿ من
أيضان مخالفة لنص الفقرة األكلى كالثانية مف المادة  تعدكىذه الممارسات (2)،اضان داخؿ منزليية كىي أز مدينة غ

ـ كالتي تنص 1949ـ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ 1977مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ  كالخمسيف حاديةال
بحماية عامة ضد األخطار الناجمة عف ( يتمتع السكاف المدنيكف كاألشخاص المدنيكف 1عمى مايمي: ))
رية كيجب، إلضفاء فعالية عمى ىذه الحماية مراعاة القكاعد التالية دكمان باإلضافة إلى القكاعد العمميات العسك

( ال يجكز أف يككف السكاف المدنيكف بكصفيـ ىذا ككذا األشخاص المدنيكف 2الدكلية األخرل القابمة لمتطبيؽ، 
  (3)ث الذعر بيف السكاف المدنييف((.محبلن لميجكـ، كتحظر أعماؿ العنؼ أك التيديد بو الرامية أساسان إلى ب

في أعقاب أسر جندييف ليا مف قبؿ المقاكمة  كىذا ما فعمتو في لبناف، :أسموب العقاب الجماعياستخدام -2
كبذلؾ تككف (4)،المبنانية، حيث قامت بقصؼ البمدات الحدكدية، كتدمير الجسكر الكاصمة بيف المناطؽ المبنانية

ـ كالتي تنص عمى مايمي: 1949"إسرائيؿ" خالفت نص المادة الثالثة كالثبلثيف مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 
))ال يجكز معاقبة أم شخص محمي عف مخالفة لـ يقترفيا ىك شخصيان، تحظر العقكبات الجماعية كبالمثؿ 

 (5)جميع تدابير التيديد أك اإلرىاب...((.

                                                           

ؽ، ـ، مرجع ساب1949آب/ أغسطس  12( المجنة الدكلية لمصميب األحمر، المحقاف "البركتكككالف" اإلضافياف إلى اتفاقيات جنيؼ المعقكدة في 1)
 .40ص
عربي  (الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف ديكاف المظالـ، العدكاف "اإلسرائيمي" عمى قطاع غزة جرائـ حرب كعقكبات جماعية غير مسبكقة في ظؿ صمت2)

 . 5كدكلي فاضح، ص
 .41مرجع سابؽ، صمجنة الدكلية لمصميب األحمر، (ل3)
 .442مرجع سابؽ، ص (كريـ بقرادكني،4)

 .201مرجع سابؽ، صر عبد الكاحد، محمد ماى( شريؼ عتمـ، (5
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كفي عدكاف "إسرائيؿ" واستيداف المؤسسات الصحية:  التحتية واالعتداء عمى األماكن الدينية تدمير البنى-3
ـ، قصؼ الطيراف "اإلسرائيمي" األحياء السكنية كالمساجد كالمؤسسات الصحية 2008في عاـ  عمى غزة

التحتية مف طرؽ كشبكات  ىكالمدارس كالجامعات كمقار لؤلكنركا كمكاتب صحفية، باإلضافة إلى تدمير البن
لمياه الشرب كشبكة االتصاالت، كالعشرات مف مقار  رئيسية كخطكط تغذيةو  كيرباء كمحكالتيا كآبار مياهو 

ؿ بالسكاف المدنييف، كما عمدت إلى أىك ، كالمباني الحككمية في كؿ القطاع المة األمنيةز يجالشرطة كاأل
كالطكاقـ الطبية كاإلنسانية العاممة  ، كالعياداتيارات اإلسعاؼسكما استيدفت "إسرائيؿ"ك (1)،استيداؼ الصحفييف

ـ، كالتي تنص عمى 1949مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  ذا مخالؼ لنص المادة الثامنة عشركى(2)،في الميداف
أنو: ))ال يجكز بأم حاؿ اليجكـ عمى المستشفيات المدنية المنظمة لتقديـ الرعاية لمجرحى كالمرضى كالعجزة 

 (3).كالنساء النفاس، كعمى أطراؼ النزاع احتراميا كحمايتيا في جميع األكقات((

كىذا ما فعمتو  واالعتداء عمى مقدرات الشعوب الضرورية لحياتيم: يفرض الحصار الجوي والبري والبحر -4
صرت ، حيث حاـ2006تمكز مف عاـ  12في  ندييف ليا مف قبؿ المقاكمة المبنانيةجفي لبناف في أعقاب أسر 
كما قامت "إسرائيؿ" بفرض حصار عمى قطاع غزة مما (4)،ـ2006تمكز مف عاـ  14لبناف بران كبحران كجكان في 

ألؼ عامؿ عف العمؿ جراء إغبلؽ المعابر، فقد  140مميكف دكالر كتعطؿ  750سبب خسائر مباشرة فاقت 
مصنع ككرشة  3900 الصناعية كشركات المقاكالت مف أصؿ% مف المصانع كالكرش 97أغمؽ ما نسبتو 

، ما أضاؼ خمسة كثبلثيف ألؼ عامؿ إلى قائمة ء كنقص الغاز كالكقكدعمؿ، كتكقؼ الباقي مع انقطاع الكيربا
 (5)البطالة.

"اإلسرائيمية" خبلؿ العدكاف عمى غزة الممتمكات العامة كالخاصة لمشعب  استيدفت الغارات الجكيةكما 
كؿ الفمسطيني كمقكمات كجكده األساسية كذلؾ بشكؿ ممنيج، كتـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر قصؼ مقار 

مف المجمس التشريعي الفمسطيني ككزارات التربية كالتعميـ العالي كالعدؿ كالداخمية، كالتي ال تعد ممكان لحركة 
نما ممكان ل أبناء الشعب الفمسطيني، فيي مؤسسات عامة سيمحؽ  جميعحماس أك أم طرؼ سياسي محدد، كا 

كما تصنؼ مراكز الشرطة كأفرادىا  ،سطينيحقكؽ مقدرات الشعب الفم ىا ضرران شديدان كبعيد األمد عمىتدمير 
، كأف استيدافيـ داخؿ مف المكمفيف بإنفاذ القانكف، يصنفكف ضمف المدنييف، كفقان لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني

                                                           

ـ عمى قدرة السمطة الفمسطينية عمى حماية حقكؽ اإلنساف، الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف، 2008(عائشة أحمد، أثر االنتياكات "اإلسرائيمية" في العاـ 1)
 .53-52(، ص67سمسمة تقارير خاصة رقـ )

 .53-52صمرجع سابؽ، عائشة أحمد،  (2)
 .196مرجع سابؽ، ص ،يؼ عتمـ، محمد ماىر عبد الكاحد(شر 3)

 .447مرجع سابؽ، ص، ( كريـ بقرادكني(4
 .57-56مرجع سابؽ، ص شة أحمد،عائ (5)
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مقرات عمميـ في الكقت الذم لـ يشارككا فيو في أية أعماؿ عسكرية قتالية يعد أمران يحظره القانكف الدكلي 
استيدفت قكات االحتبلؿ بالقصؼ البرم كالجكم الميناء كالبنية التحتية كما قامت بجرؼ آالؼ  كما اإلنساني،

ف مف ينص المادة الرابعة كالخمسكبيذا تككف "إسرائيؿ" قد خالفت (1)الدكنمات مف األراضي الزراعية...
 -1ـ كالتي تتضمف مايمي: )) 1949ـ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ 1977البركتكككؿ األكؿ لعاـ 

يحظر مياجمة أك تدمير أك نقؿ أك تعطيؿ األعياف  -2يحظر تجكيع المدنييف كأسمكب مف أساليب الحرب، 
ائية كالمناطؽ الزراعية التي تنتجيا كالمكاد التي ال غنى عنيا لبقاء السكاف المدنييف كمثاليا المكاد الغذ

كالمحاصيؿ كالماشية كمرافؽ مياه الشرب كشبكاتيا كأشغاؿ الرم، إذان تحديد القصد مف ذلؾ في منعيا عف 
السكاف المدنييف أك الخصـ لقيمتيا الحيكية ميما كاف الباعث سكاءن بقصد تجكيع المدنييف أك لحمميـ عمى 

 (2)النزكح أك ألم باعثو آخر((.

كذلؾ خرقت "إسرائيؿ" الفقرة  القنابل المحرمة دوليًا:اليجمات العشوائية وشبو العشوائية باستخدام  ممارسة-5
ـ كالتي نصت عمى 1977الرابعة كالخامسة مف المادة الحادية كالخمسيف مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ 

تحظر اليجمات العشكائية، كتعتبر ىجمات عشكائية: أ( تمؾ التي ال تكجو إلى ىدؼ عسكرم  -4مايمي:)) 
محدد، ب( أك تمؾ التي تستخدـ طريقة أك كسيمة لمقتاؿ ال يمكف أف تكجو إلى ىدؼ عسكرم محدد، ج( أك تمؾ 

لمحؽ "البركتكككؿ"، التي تستخدـ طريقة أك كسيمة لمقتاؿ ال يمكف حصر آثارىا عمى النحك الذم يتطمبو ىذا ا
كمف ثـ فإف مف شأنيا أف تصيب، في كؿ حالة كيذه، األىداؼ العسكرية أك األشخاص المدنييف أك األعياف 

تعتبر األنكاع التالية مف اليجمات، مف بيف ىجمات أخرل، بمثابة ىجمات عشكائية:  -5المدنية دكف تمييز، 
سائؿ، الذم يعالج عددان مف األىداؼ العسكرية الكاضحة التباعد أ( اليجكـ قصفان بالقنابؿ، أيان كانت الطرؽ كالك 

كالتميز بعضيا عف البعض اآلخر كالكاقعة في مدينة أك بمدة أك قرية أك منطقة أخرل تضـ تركزان مف المدنييف 
أك األعياف المدنية، عمى أنيا ىدؼ عسكرم كاحد، ب( كاليجكـ الذم يمكف أف يتكقع منو أف يسبب خسارة في 

ركاح المدنييف أك إصابة بيـ أك إضراران باألعياف المدنية، أك أف يحدث خمطان مف ىذه الخسائر كاألضرار. أ
كىذا ما قامت بو (3)يفرط في تجاكز ما ينتظر أف يسفر عنو ذلؾ اليجكـ مف ميزة عسكرية مممكسة كمباشرة((.

األخيرة مف  ٢٧ى لبناف في الساعات الػمبلييف قنبمة عنقكدية، غالبيتيا أطمقت عم ٤"إسرائيؿ" حيث أطمقت 
، جعمت منو النمكذج األحدث لعشكائية ىذه القنابؿ، التي تصٌنؼ بأنيا األكثر فتكان لحياة ٧٠٠٢عدكاف تمكز 

                                                           

 .54-53مرجع سابؽ، ص (عائشة أحمد،1)

ـ، مرجع سابؽ، 1949أغسطس آب/  12(المجنة الدكلية لمصميب األحمر، المحقاف "البركتكككالف" اإلضافياف إلى اتفاقيات جنيؼ المعقكدة في 2)
 .47ص
 .42، صالمرجع السابؽالمجنة الدكلية لمصميب األحمر،  (3)
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كىذا ( 1)،«اتفاقية الذخائر العنقكدية»إلى  2008، التي أفضت عاـ «عممية أكسمك»المدنييف، كعيٌد أحد محفزات 
 .بمثابة العشكائيةمف اليجمات التي ىي 

 "اإلسرائيمية" تجاه السكان المدنيين في األراضي المحتمة. تقييم الممارسات المطمب الثاني:

ـ عندما نجحت الحركة 1948قامت "دكلة إسرائيؿ" عمى االحتبلؿ، فمـ يكف ليذه الدكلة كجكد إال في عاـ 
منحتو ليا األمـ المتحدة مف فمسطيف، بؿ سعت  الصييكنية في تأسيس الدكلة، كبعد ذلؾ لـ تكتًؼ "إسرائيؿ" بما

لتكسيع نفكذىا شامبلن كامؿ فمسطيف مضافان إليو الجكالف السكرم المحتؿ كشبو جزيرة سيناء المصرية كذلؾ عاـ 
ـ كبقي 1973ـ، كقد تـ استعادة جزء مف ىذه األراضي )جزء مف الجكالف ككؿ سيناء( في أعقاب حرب 1967

لدراسة سياسة أك ممارسات "إسرائيؿ" في األراضي المحتمة،  الباحثة حتبلؿ، كىذا يدفعقسـ كبير منيا تحت اال
أف "إسرائيؿ" ىدفيا ضـ األراضي كليس إعادتيا إلى أصحابيا، تحت شعار "حدكدؾ  نتيجة إدراكياكذلؾ 

 يا"إسرائيؿ" مف الفرات إلى النيؿ"، كىذه الممارسات ىي:

ففي  في المناطق الفمسطينية والعربية المحتمة وتوسيعيا دون ىوادة، بناء المستوطنات "اإلسرائيمية"_ 1
ـ أقرت السمطات "اإلسرائيمية" بناء ألؼ كحدة استيطانية فيي القدس الشرقية، كفي عاـ 2014تشريف األكؿ عاـ 

 جيمك) مستكطنات مناطؽ في سكنية كحدة 2433 ئيابنا عمى المكافقة تمت التيبمغ عدد المستكطنات ـ 2013
 ( 2) (.كتمبيكت شمكمك كرامات

المرحمة ، 1967مر بعد مراحؿ منذ عدكاف عاـ قد بناء المستكطنات "اإلسرائيمية" في فمسطيف المحتمة ككاف 
تأسيس المستكطنات بصكرة انتقائية، ضمف  ىذه المرحمة تـ فيك ـ: 1976-ـ1967األكلى امتدت بيف عامي 

، أما في سياسية استيطاف تعتمد عمى الكيؼ كليس عمى الكـ، كتركزت ىذه المستكطنات في القدس كالغكر
شيدت ىذه المرحمة صعكد حزب الميككد، كتزايد نفكذ  فقد ـ1984-1977المرحمة الثانية امتدت بيف عامي 

كامب ديفيد مع مصر كما تبعيا مف إخبلء  فةن إلى عقد اتفاقياتستيطانية، إضاحركة غكش إيمكنيـ اال
مستكطنات شبو جزيرة سيناء، ما أدل لحدكث طفرة في بناء المستكطنات، كالتكسع في انتشارىا األفقي، ككاف 

التي  خطة شارون،أىميا،  مجموعة من الخطط االستيطانيةاإلطار النظرم ليذا التكسع في تمؾ المرحمة 
مة تكتؿ استيطاني في الضفة الغربية يقطعيا طكليان مف الشماؿ إلى الجنكب كتمتد منو قطاعات تضمنت إقا

ألؼ ييكدم مف خبلؿ  120، كتيدؼ ىذه الخطة إلى تكطيف ياىو دروبمسنتخطة نعرضية كاسعة، ككذلؾ 

                                                           

 www.yasour.org/news.php?go=fullnews&newsid=23879ـ، 12/9/2011دكلة في الجميكرية الضحية،  100( مؤتمر العنقكدية 1)
، 02/01/2014، 2013مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات، تقرير إحصائي حكؿ االنتياكات "اإلسرائيمية" في مدينة القدس خبلؿ عاـ ( 2)

www.alzaytouna.net/permalink/59223.html 
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، كتتركز يمخطة غوش إيمونفي األماكف االستراتيجية في األراضي الفمسطينية، كأيضان مستكطنة  50بناء 
المرحمة ، في حيف شيدت قرب التجمعات السكنية الفمسطينية في المرتفعات كفؽ ىذه الخطة المستكطنات

عكدة كتيرة االستيطاف إلى ما يشبو المرحمة األكلى، كقد يككف ذلؾ  ـ1990-ـ1985الثة امتدت بيف عامي الث
إلى عدـ كجكد أماكف كثيرة صالحة لبلستيطاف، إضافة لمتضارب في الرؤية االستراتيجية بيف جناحي  ان عائد

 ـ2011-ـ1991الحاكـ )حزب العمؿ كحزب الميككد(، كفي المرحمة األخيرة التي امتدت بيف عامي االئتبلؼ 
ـ أم 2011-ـ1999ـ، 1995-ـ1992انخفضت كتيرة االستيطاف بصكرة حادة، كلـ يبفى في األعكاـ 

مستكطنة جديدة، كذلؾ لممرة األكلى منذ االحتبلؿ "اإلسرائيمي" لؤلراضي الفمسطينية، كيعكد ذلؾ إلى مسيرة 
عدـ كجكد استقرار سياسي في "إسرائيؿ" إضافة لدكلية عمى "إسرائيؿ" لتجميد االستيطاف، الضغكط الالسبلـ ك 

زيادة عدد المستكطنيف في المستكطنات، تبلؿ إلى في تمؾ المرحمة، كلمتعكيض عف ذلؾ لجأت سمطات االح
 (1)يضاؼ إلى ذلؾ إنشاء جدار الفصؿ العنصرم.

البند السادس مف  المادة التاسعة كاألربعيف التفاقية جنيؼ الرابعة كببناء "إسرائيؿ" لممستكطنات تككف خالفت 
المدنييف إلى األراضي التي  حيث جاء فييا: )يجكز لدكلة االحتبلؿ أف ترحؿ أك تنقؿ جزءان مف سكانيا

قامة عدد كبير مف نقاط التفتيش، العسكرية المتكررة،  االجتياحاتإضافةن إلى  .تحتميا(( كىذا غير شرعي كا 
ـ 1970حسبما كرد في إعبلف األمـ المتحدة الخاص بمبادئ القانكف الدكلي الخاص بالعبلقات الكدية لعاـ 

يحصؿ نتيجة التيديد أك استعماؿ القكة لف يككف لو الصفة الذم قرر  أف كؿ احتساب ))إلقميـ ما 
كما قامت "إسرائيؿ" بيدـ المنازؿ الذم ال تبرره ضركرة عسكرية، كاستخداـ القكة العسكرية دكف (2)،الشرعية((

 حاديةمبند الثاني مف المادة اللكىذه الممارسات ىي خرؽ (3)،تمييز ضد مدنييف فمسطينييف كضد أىداؼ مدنية
ال يجكز أف يككف ( 2ـ ))1949ـ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لعاـ 1977كالخمسيف مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ

 (4)السكاف المدنيكف بكصفيـ ىذا ككذا األشخاص المدنيكف محبلن لميجكـ...((.

مذبحة كفر قاسـ  التي قامت بيا "إسرائيؿ" جازركأبرز الم :عربية المحتمةفي األراضي ال المجازرارتكاب _ 2
 كمجزرة قانا األكلى في جنكب لبنافنساء،  9أطفاؿ، ك 7، كان فمسطين 47 ـ كراح ضحيتيا29/10/1956في 
كمجزرة جنيف  (5)،أشبلؤىـ كتطايرت احترقكا الذيف المدنييف مف مئة مف أكثر ضحيتيا ذىبكالتي  ـ1996عاـ 

                                                           

، )راـ ا، فمسطيف، 2011حصائي السنكم الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، المستعمرات "اإلسرائيمية" في األراضي الفمسطينية التقرير اإل (1)
 .21-20، ص)2012آب/

 .654مرجع سابؽ، صحمف، ( إسماعيؿ عبد الر (2
 .1، ص2007( ىالة خكرم بشارات، إسرائيؿ كسياسية اإلفبلت مف العقكبة، مجمة عدالة اإللكتركنية، العدد السابع كالثبلثيف، حزيراف 3)
 .41ص مرجع سابؽ،، 1949آب/ أغسطس 12المحقاف "البركتكككالف" اإلضافياف إلى اتفاقيات جنيؼ المعقكدة في ( المجنة الدكلية لمصميب األحمر، 4)

 ghrorg.arabblogs.com/12345/%202.htmlـ، 18/3/2014ـ،الذاكرة اإلنسانية، 1996مجزرة قانا األكلى  (5)
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كىذه الممارسات ىي مف االنتياكات (1)اآلالؼ،ـ، كذىب ضحيتيا 2002التي حدثت في الثالث مف آذار عاـ 
ـ حيث جاء فييا: 1949الجسيمة كفؽ المادة السابعة كاألربعيف بعد المئة مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 

))المخالفات الجسيمة التي تشير إلييا المادة السابقة ىي التي تتضمف أحد األفعاؿ التالية إذا اقترفت ضد 
ـ 1977ككذلؾ البركتكككؿ األكؿ لعاـ (2)مكات محمية باالتفاقية: القتؿ العمد،...((،أشخاص محمييف أك ممت

ـ عمى ىذا الحظر حيث كرد في الفقرة الثانية مف المادة الخامسة كالسبعيف 1949الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لعاـ 
 -1بيا مدنيكف أـ عسكريكف: منو مايمي: ))تحظر األفعاؿ التالية حاالن كمستقببلن في أم زمافو كمكاف سكاءن ارتك

 (3)ممارسة العنؼ إزاء األشخاص أك صحتيـ أك سبلمتيـ البدنية أك العقمية كبكجوو خاص: أكالن: القتؿ،...((.

ألؼ  700بتيجير حيث قامت سمطات االحتبلؿ "اإلسرائيمي" تيجير العرب من األراضي المحتمة: _ 3
كبعد حرب عاـ ـ، 1948ـ  إلى تشريف األكؿ عاـ 1947فمسطيني مف منازليـ كأرضيـ مف كانكف األكؿ عاـ 

ألؼ سكرم عف أراضييـ التي احتمتيا في  100ألؼ فمسطيني ك400ـ قامت "إسرائيؿ" بتيجير أكثر مف 1967
لمخالفات الخطيرة كفقان لنص المادة السابعة مف اكىذا (4)ـ،1967الحرب كذلؾ بيف حزيراف ككانكف األكؿ عاـ 

ـ، حيث جاء فييا: ))المخالفات الجسيمة التي تشير 1949كاألربعيف بعد المئة مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 
إلييا المادة السابقة ىي التي تتضمف أحد األفعاؿ التالية إذا اقترفت  ضد أشخاص محمييف أك ممتمكات حمية 

كيخالؼ المادة التاسعة كاألربعيف مف االتفاقية ذاتيا (5)، ة، ... النفي أك النقؿ غير المشركع...((محددة باالتفاقي
ذاتيا التي تنص عمى مايمي: ))يحظر النقؿ اإلجبارم الجماعي أك الفردم لؤلشخاص المحمييف أك نفييـ مف 

غير محتمة أيان كانت األراضي المحتمة إلى أراضي دكلة االحتبلؿ أك إلى أراضي دكلة أخرل محتمة أك 
 (6).دكاعيو((

ـ بتنفيذ عقكبات 1967حزيراف  عدكاف"إسرائيؿ" منذ  قامت حيثاستخدام أسموب العقاب الجماعي: _ 4
ـ إلى كانكف األكؿ 1967آالؼ منزؿ في الضفة كالقطاع، فنسفتيا كذلؾ مف تمكز  10جماعية بحؽ أكثر مف 

التي تنص عمى ))تحريـ تكقيع عقكبات  ـ1907الىام لعاـ  كىذا يخالؼ المادة الخمسيف مف الئحة ـ،1972
جماعية أك مالية أك غيرىا عمى السكاف كذلؾ نظير أعماؿ فردية غير مسؤكليف عنيا بصفة جماعية أك 

                                                           

 alasr.ws/articles/view/2378 ـ،18،3/2014ليمى أحمد، مجمة العصر،  (1)
 .  241مرجع سابؽ، صاحد، (شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد الك 2)

ـ، مرجع سابؽ، 1949آب /أغسطس  12المجنة الدكلية لمصميب األحمر، المحقاف ))البركتكككالف( اإلضافياف إلى اتفاقيات جنيؼ المعقكدة في  (3)
 .59ص

 .85مرجع سابؽ، ص( مصطفى طبلس، (4
 .241مرجع سابؽ، ص احد،ك (شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد ال5)

 .216، صالمرجع السابؽشريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد الكاحد، ( (6
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كما يخالؼ المادة الثالثة كالخمسيف التي تنص عمى مايمي: ))يحظر عمى دكلة االحتبلؿ أف تدمر  (1)فردية((،
ثابتة أك منقكلة تتعمؽ بأفراد أك جماعات أك بالدكلة أك السمطات العامة أك المنظمات  أم ممتمكات خاصة

 (2).تماعية أك التعاكنية إال إذا كانت العمميات الحربية تقتضي حتمان ىذا التدمير((جاال

خمة ـ قامت بجمب الجرافات الض1974كقبؿ أف تنسحب "إسرائيؿ" مف مدينة القنيطرة بأياـ أكائؿ أيار عاـ 
مف ذلؾ كال حتى  د كالكنائس كالمستشفيات لـ تسمـكالمتفجرات كبدأت بيدـ المدينة بأكمميا حتى المساج

ـ 1949كبذلؾ تككف "إسرائيؿ" خالفت نص المادة الثالثة كالثبلثيف مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ (3)المقابر،
فة لـ يقترفيا ىك شخصيان، تحظر كالتي تنص عمى مايمي: ))ال يجكز معاقبة أم شخص محمي عف مخال

 (4)العقكبات الجماعية كبالمثؿ جميع تدابير التيديد أك اإلرىاب...((.

أتمفت طائرات "إسرائيمية" محاصيؿ قرية عقرب في الضفة كالغربية بمكاد كيماكية  حيث تجويع المدنيين: _5
ف مف ييخالؼ المادة الرابعة كالخمسكىذا ـ، 1972السكاف التخمي عف أراضييـ لمصياينة في عاـ  بسبب رفض

يحظر تجكيع المدنييف  -1ـ مايمي: ))1977ـ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لعاـ 1977البركتكككؿ األكؿ لعاـ 
يحظر مياجمة أك تدمير أك نقؿ أك تعطيؿ األعياف كالمكاد التي ال غنى  -2كأسمكب مف أساليب الحرب، 

كاد الغذائية كالمناطؽ الزراعية التي تنتجيا كالمحاصيؿ كالماشية كمرافؽ عنيا لبقاء السكاف المدنييف كمثاليا الم
مياه الشرب كشبكاتيا كأشغاؿ الرم، إذان تحديد القصد مف ذلؾ في منعيا عف السكاف المدنييف أك الخصـ 

 (5)ر((.بقصد تجكيع المدنييف أـ لحمميـ عمى النزكح أـ ألم باعث آخ يا الحيكية ميما كاف الباعث سكاءه لقيمت

ؽ األسرل حبىذا األسمكب سمطات االحتبلؿ حيث استخدمت  ممارسة التعذيب بحق المعتقمين:_ 6
الفمسطينييف إلكراىيـ عمى اإلدالء باعترافات تمثؿ جرائـ، تمييدان لمحاكمتيـ أماـ المحاكـ العسكرية "اإلسرائيمية" 

زاء إصرارىـ  تقؿ عف ستة أشير تمارس خبلليا حياليـ كؿ عمى اإلنكار يكضعكف في المعتقبلت لمدة ال كا 
ف مف يكالثبلث حاديةكىذا يخالؼ المادة ال(6)صكر التعذيب ابتداءن مف الضرب الذم يمارس بصفة ركتينية يكمية،

ـ التي تنص عمى مايمي: )تحظر ممارسة أم إكراه بدني أك معنكم إزاء 1949مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 
كعدت ىذه االتفاقية  (7)بيدؼ الحصكؿ عمى معمكمات منيـ أك مف غيرىـ...(، األشخاص المحمييف خصكصان 

                                                           

 .708مرجع سابؽ، ص(إسماعيؿ عبد الرحمف، 1)
 .208( شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد الكاحد، مرجع سابؽ، ص(2
 .87-82مرجع سابؽ، ص( مصطفى طبلس، 3)

 .201ص مرجع سابؽ،احد، ( شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد الك (4
 .44-43مرجع سابؽ،  ص مصميب األحمر،( المجنة الدكلية ل5)
 .698مرجع سابؽ، ص ( إسماعيؿ عبد الرحمف،6)

 .  201مرجع سابؽ، صاحد، شريؼ عتمـ، محمد ماىر عبد الك  (7)



 

115 

التعذيب ضمف االنتياكات الجسيمة ألحكاـ ىذا القانكف حيث نصت المادة السابعة كاألربعكف بعد المئة مف ىذه 
حد األفعاؿ التالية االتفاقية عمى مايمي: ))المخالفات الجسيمة التي تشير إلييا المادة السابقة ىي التي تتضمف أ

إذا اقترفت ضد أشخاص محمييف أك ممتمكات محمية باالتفاقية:...التعذيب أك المعاممة البلإنسانية بما في ذلؾ 
التجارب الخاصة بعمـ الحياة، كتعمد إحداث آالـ شديدة أك األضرار الخطيرة بالسبلمة البدنية أك 

ـ 1977المادة الخامسة كالسبعيف مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ كيخالؼ أيضان الفقرة الثانية مف  (1)الصحة...((،
ـ التي تنص عمى مايمي: ))تحظر األفعاؿ التالية حاالن كمستقببلن في أم 1949الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لعاـ 

ممارسة العنؼ إزاء األشخاص أك صحتيـ أك سبلمتيـ  -1زمافو كمكاف سكاءن ارتكبيا مدنيكف أـ عسكريكف: 
 (2)ك العقمية كبكجوو خاص:...، ثانيان: التعذيب بشتى صكره بدنيان كاف أـ عقميان،...((.البدنية أ

المتخذة في مواجية الممارسات اإلسرائيمية في الصراع  القانونية المبحث الثالث: التدابير
 "اإلسرائيمي".-العربي 

ات المسمحة أك في ظؿ النزاع التعرؼ عمى الممارسات "اإلسرائيمية" بحؽ السكاف المدنييف سكاء فييطرح 
ـ كالبركتكككالت 1949ت عدة، أبرزىا: ىؿ "إسرائيؿ" طرؼ في اتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ تساؤالاالحتبلؿ 

كىؿ  ماذا فعمت الدكؿ كالمنظمات الدكلية كالمحاكـ الدكلية إزاء ىذه الممارسات؟ـ؟، ك 1977الممحقة بيا عاـ 
حاكؿ تكىذا ما س، ؟في كضع حدٍّ لمممارسات "اإلسرائيمية" كالمحاكـ الدكلية نجحت ىذه الدكؿ كالمنظمات الدكلية

اإلجابة عميو في المبحث األخير مف ىذا الفصؿ مف خبلؿ ثبلثة مطالب تتناكؿ دكر كؿ جية معنية الباحثة 
 بتتبع ىذه الممارسات كالتعامؿ معيا.   

 .الممارسات "اإلسرائيمية" بحق المدنيين العرب في مواجية : التدابير المتخذة من قبل الدولالمطمب األول

نيؼ جعضك في اتفاقيات  "إسرائيؿ"نطقي عند التحدث عف التدابير المتخذة مف قبؿ الدكؿ ىك ىؿ مالسؤاؿ ال
كنيا غير مكقعة عمى ؟ "إسرائيؿ" مكقعة عمى اتفاقيات جنيؼ لكبركتكككالتيا الممحقة أـ ال كىؿ تنفذ التزاماتيا

عرب في األراضي التي تحتميا تجد الباحثة أف الممحقة، كمف خبلؿ تتبع ممارساتيا تجاه ال بركتكككالتيا
ال تحتـر االتفاقيات التي كقعتيا كالذم يعتبر الكاجب األكؿ لمدكؿ المكقعة، حيث تنص المادة األكلى  "إسرائيؿ"

                                                           

 .  241، صسابؽالمرجع العبد الكاحد،  شريؼ عتمـ، محمد ماىر(1)
 .59سابؽ، صمرجع ميب األحمر، المجنة الدكلية لمص (2)
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أف تحتـر ىذه االتفاقية كتضمف ـ عمى أف ))تتعيد األطراؼ السامية ب1949المشتركة في اتفاقيات جنيؼ لعاـ 
 (1).تطبيقيا في جميع األحكاؿ((

في اتفاقيات جنيؼ، أما بالنسبة لمدكؿ األخرل كفي  ان في الصراع كطرف ان ىذا بالنسبة ؿ"إسرائيؿ" باعتبارىا طرف
فقد  ـ،2013عاـ مقدمتيا الدكؿ العربية كعمى رأسيا فمسطيف التي نالت صفة دكلة مراقب في األمـ المتحدة 

اكتفت باإلدانة كاالستنكار كالشجب دكف اتخاذ إجراءات فاعمة لكقؼ الممارسات "اإلسرائيمية" السمبية بحؽ 
غبلؽ السفارات العربية في تؿ أبيب كالسفارات  الفمسطينييف كسكاف األراضي العربية المحتمة كسحب السفراء، كا 

النفط كما فعمت بعض الدكؿ العربية خبلؿ حرب  ، إضافة الستخداـ"اإلسرائيمية" في بعض العكاصـ العربية
لمكاقؼ الدكؿ مف العدكانيف األخيريف عمى غزة باعتبارىما  ةتطرؽ الباحثكست ،ـ1973تشريف التحريرية عاـ 

 "اإلسرائيمي" عمكمان: –األحدث كىي نمكذج عف مكاقؼ الدكؿ المختمفة مف الصراع العربي 

 م: 2014زة عام أواًل: مواقف الدول من العدوان عمى غ

داف رئيس السمطة الفمسطينية محمكد عباس العدكاف معمنان تكجيو لكؿ المنظمات الدكلية مف أجؿ كقؼ أ
العدكاف "اإلسرائيمي كدعت إليقافو فكران، المكقؼ ذاتو دانت الحككمة السكرية أ ،في المكاقؼ العربيةالعدكاف، ك 

في كقت اعتبرت فيو الجزائر صمت المجتمع الدكلي ىك  كررتو مصر، كما دانت األردف كالسعكدية العدكاف،
، كاجتمع البرلماف الذم شجع إسرائيؿ عمى المضي في سياستيا التكسعية في األراضي الفمسطينية المحتمة

 (2)العربي كندد بالعدكاف الذم أدل إلى آالؼ الضحايا مف الفمسطينييف.

متحدة باف كي مكف المقاكمة الفمسطينية، معربان عف قمقو لكقكع أداف األميف العاـ لؤلمـ ال كفي المكاقؼ الدكلية،
" عمى غزة دفاعان عف النفس، اإلسرائيمياعتبر الرئيس األمريكي باراؾ أكباما العدكاف "ك  ضحايا مف الفمسطينييف،

انيا كلـ يختمؼ مكقؼ التحاد األكركبي كثيران عف المكقؼ األمريكي، حيث اعتبر أف مف حؽ إسرائيؿ حماية سك
مف الصكاريخ، كلكف عند قياميا بذلؾ يجب أف تتصرؼ بشكؿ متناسب كضماف حماية المدنييف في جميع 

 األكقات.

ندكنيسيا يراف أما ركسيا كالصيف كا  فقد أكدت في بياناتيا الرسمية عمى ضركرة الكقؼ العاجؿ لمعدكاف، في  كا 
السمفادكر استدعاء سفرائيا مف إسرائيؿ حيف أعمنت خمس دكؿ ىي البرازيؿ كاإلككادكر كبيرك كتشيمي ك 

  (3)احتجاجان عمى العدكاف، ككصؼ الرئيس البكليفي إيفك مكاليس "إسرائيؿ" بالدكلة اإلرىابية.
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 :م2012مواقف الدول من العدوان عمى غزة عام  ثانيًا:

في قطاع غزة، كحذر مف  "اإلسرائيمي"التصعيد ما أسماه محمكد عباس  داف رئيس السمطة الفمسطينيةأ
عمى مستكل المندكبيف الدائميف الدكؿ العربية  لمجمس جامعة طارئ عقد اجتماعكب ،فكران و مطالبان بكقف تو،خطكر 

فما فعمتو "إسرائيؿ" في غزة مجرد تصعيد ، الخطير كالعدكاف الكحشي عمى قطاع غزة لبحث التصعيد اإلسرائيمي
 احتبلؿ القطاع كليس شف غارات فحسب.  مرفكض عممان أف اليدؼ "اإلسرائيمي"

 قكات االحتبلؿيا تالجرائـ الكحشية النكراء التي ارتكببدكرىا الحككمة السكرية  أدانت في المواقف العربية:
إسرائيؿ لكقؼ عدكانيا  ضد الشعب الفمسطيني في قطاع غزة، كدعت المجتمع الدكلي لمضغط عمى "اإلسرائيمي"

 (1).ـ الفمسطينييف في صمكدىـ كنضاليـدع لمضغط مف أجؿجماىير العربية لا داعيةن ، اآلثـ عمى قطاع غزة

سمسمة الغارات الجكية، التي تقكـ بيا "إسرائيؿ" ضد  سامح شكرمأدانت مصر عمى لساف كزير خارجيتيا  ماك
األمر الذم ييدد مرحمة حرجة تمر بيا المنطقة،  قطاع غزة، التصعيد اإلسرائيمي في غاية الخطكرة، كيأتي في

 كطالب "إسرائيؿ" بكقؼ غاراتيا عمى قطاع غزة فكران، كتفادم كؿ ما مف شأنو بإشعاؿ المكقؼ بصكرة خطيرة،
كىنا (2)،أمف كاستقرار المنطقة تصعيد المكقؼ، محذران مف مغبة التصعيد الذم سيككف لو انعكاسات سمبية عمى

األكبر  تى ال تتكسع الحرب، ككأف الحرب ىي المشكمةير المصرم حريص عمى كقؼ التصعيد حيبدك أف الكز 
 رب. حالعربي مف تحرير األرض إلى تجنب ال سات "اإلسرائيمية"، ليتحكؿ اليدؼكليست الممار 

لطبيعة ا عمى قطاع غزة كاعتبرتيا "دليبلن عمى "إسرائيؿ"إيراف الغارات التي تشنيا أدانت ، في المواقف الدولية
الصمت حياؿ  -السيما منظمات حقكؽ اإلنساف- المجتمع الدكلي التزاـكما أدانت "، "إسرائيؿ"الكحشية ؿ
ضد  ااالستمرار في جرائمي إلى "إسرائيؿ"يدفع  عٌد ىذا الصمتالفمسطينييف، ك  ضد "إسرائيؿ" ممارسات

معتبران أف في قطاع غزة،  التصعيدسيرغي الفركؼ كزير الخارجية الركسي  كذلؾ استنكر(3)،اإلنسانية داخؿ غزة
 (4)،"اإلسرائيمي"-صراع العربييتعمؽ بال ضح،تبني مكقؼ كاالدكلية  المجنة الرباعية السبب في ذلؾ ىك فشؿ

دعت كزارة  مف جيتيا، كىنا يبرز الدكر الركسي الداعـ لمقضايا العادلة كالرافض لمممارسات "اإلسرائيمية"
 كجدد، النفس لتفادم تصعيد خطير في قطاع غزةلى التحمي بضبط إ األطراؼ جميع الخارجية البريطانية

دانت الخارجية أكما  ،في "الدفاع عف نفسيا أبيبحؽ تؿ ببلده  دعـ األميركية دفاعال متحدث باسـ كزارةال

                                                           

ـ، 2013المنار، شباط ، قناة أبرز المكاقؼ الدكلية كالعربية مف العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة(1)
php?eid=348361&cid=27&fromval=1.ttp://www.almanar.com.lb/adetailsh 

 مرجع سابؽ.، أبرز المكاقؼ الدكلية كالعربية مف العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة (2)
 .، مرجع سابؽأبرز المكاقؼ الدكلية كالعربية مف العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة(3)

(
4
 المرجع السابق. ، العدكاف اإلسرائيمي عمى غزةأبرز المكاقؼ الدكلية كالعربية مف (

http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=348361&cid=27&fromval=1
http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=348361&cid=27&fromval=1
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كىذا ليس (1)،نفسيا في الدفاع عف إسرائيؿدعـ كاشنطف حؽ  كأكدت ،الصكاريخ مف قطاع غزة األميركية إطبلؽ
 .دائمان تشكه الحقائؽ كتحكؿ الجبلد إلى ضحيةكاشنطف مستغربان ف

 م:2009-2008مواقف الدول من العدوان عمى غزة ثالثًا: 

دانت منظمة التحرير الفمسطينية العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة، كطالبت "حماس" بالتجاكب معيا في كقؼ أ
ليكاجيكا جميعان العدكاف اإلسرائيمي بمكقؼ  ،الحمبلت اإلعبلمية بينيما، كالعمؿ عمى تكحيد الصؼ الفمسطيني

 .فمسطيني مكحد، يدعك العالـ لمعمؿ عمى كقؼ العدكاف، كتقديـ المساعدات العاجمة لشعب غزة

كانت دمشؽ إحدل المحطات ك إيراف زيارات مكثفة،  مع تبادلتك دانت سكرية العدكاف  وفي المواقف العربية:
كشاركت سكرية في جميع الجيكد الدبمكماسية:  ،يف: األمريكييف كاألكركبييفالميمة لزيارات المسؤكليف كالبرلماني

طالبت سكرية حيث ، 2008 كانكف األكؿ 31ة العرب، بالقاىرة، يكـ اجتماع كزراء الخارجيكمنيا  ،إلقميميةا
العبلقات  التخاذ مكاقؼ متشددة، بما فييا سحب المبادرة العربية لمسبلـ، كقطع ،بسرعة عقد قمة عربية طارئة

سرائيؿ،  الحككمة السكرية أرسمت (2)العربية بإسرائيؿ، كتبني إجراءات لمضغط عمى الكاليات المتحدة األمريكية كا 
اليبلؿ األحمر العربي  دفعة مف األطباء إلى غزة لممشاركة في عمميات العناية الطبية، كما أرسمت منظمة

حممت مصر  حركة "حماس" مسؤكلية في المقابؿ، (3)،أربع قكافؿ مف المكاد الغذائية كالطبية كاإلغاثية السكرم
كتحريؾ المجتمع  كقؼ العدكاف، كتككيف مكقؼ عربي مكحد تجاه العدكاف،مف أجؿ متحرؾ لالحرب، كدعت 

الدكلي لمضغط عمى إسرائيؿ، كرفضت  عقاب إسرائيؿ مف خبلؿ قطع العبلقات الدبمكماسية، أك إلغاء اتفاؽ 
مف العدكاف كرفضت سحب  مصر مكقؼ دعمتأما بالنسبة لمسعكدية فقد "اإلسرائيمي"،  -السبلـ المصرم

السعكدية إلى اجتماع طارئ لكزراء خارجية  ة"، دعتإلسرائيميمبادرة السبلـ العربية كرد فعؿ عمى االنتياكات "ا
، كصدكر بياف يديف العدكاف، كيدعـ ـ2009كانكف الثاني  3/4منظمة المؤتمر اإلسبلمي، في جدة، في 

 .ع غزةالسمطة الفمسطينية، كيدعك لنشر بعثة مراقبة دكلية في قطا

غزة،  دكاف عمىإلى الكقؼ الفكرم لمع "ائيؿإسر " بينما دعت ركسياك أدانت إيراف العدكاف،  وفي المواقف الدولية:
كدعمت الكاليات المتحدة ، مف الغارات التي يشنيا الطيراف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عف قمقيا لندف عربتأ

 (4)األمريكية "إسرائيؿ".

 

                                                           

(
1
 المرجع السابق .، أبرز المكاقؼ الدكلية كالعربية مف العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة(

 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/GazaIsrael/sec08.doc_cvt.htmـ، 2013( مكسكعة المقاتؿ، شباط 2)
 /http://ar.wikipedia.org/wiki، 2013كيكيبيديا، شباط،  ـ(،2009  يناير_-2008غزة )ديسمبر قطاع عمى اليجكـ عمى العالمية لفعؿا (ردكد3)

 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/GazaIsrael/sec08.doc_cvt.htmـ، 2013(مكسكعة المقاتؿ، شباط (4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/GazaIsrael/sec08.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/GazaIsrael/sec08.doc_cvt.htm
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في مواجية الممارسات "اإلسرائيمية" بحق  الثاني: التدابير المتخذة من قبل المنظمات الدوليةالمطمب 
 .المدنيين العرب

 تناكؿالقانكف الدكلي اإلنساني، كىنا ستفي الفصؿ السابؽ دكر المنظمات الدكلية في تطبيؽ  تناكلت الباحثة
"اإلسرائيمي" كفي  –حماية السكاف المدنييف في الصراع العربي مف أجؿ ما قامت بو ىذه المنظمات  الباحثة

 ، كىؿ نجحت في تحقيؽ ىذا اليدؼ أـ ال.األراضي العربية المحتمة

 أواًل: دور المجنة الدولية لمصميب األحمر:

الممحقة  صحيح أنيا لعبت دكران أساسيان في كضع اتفاقيات جنيؼ كبركتكككالتياالمجنة الدكلية لمصميب األحمر 
دكران كبيران في تحسيف كضع الفمسطينييف كالعرب في األراضي العربية التي تحتميا  لكنيا لـ تستطع أف تمعب

ىذا بالنسبة لمدكر  االنتياكات مف تجكيع كتعذيب كقتؿ كتدمير لمممتمكات، ؿ"إسرائيؿ" كالتي تعرضيـ لك
إلسرائيمية" لكنيا لـ تنجح في كضع حدٍّ ليذه اإلغاثي إذ تمكنت مف إسعاؼ الجرحى مف جراء الممارسات "ا

الممارسات "اإلسرائيمية" المخالفة جنة الدكلية مف تكثيؽ جزء مف إضافةن ليذا الدكر تمكنت الم االنتياكات،
ـ أف عددان مف المعتقميف 1968، فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ذكر تقريرىا الصادر عاـ لمقانكف الدكلي

اليـ التعذيب الذم يأخذ أشكاالن مختمفة منيا التعميؽ مف األيدم لفترات طكيمة حتى يفقد الفمسطينييف يمارس حي
المعتقؿ كعيو، كالتعميؽ مف األرجؿ، كالحرؽ بأعقاب السجائر، كالضرب عمى األعضاء التناسمية، كعض 

 (1)ء البارد كالساخف.الكبلب، كاستخداـ الكيرباء عمى الرأس كالفـ كالصدر كاألعضاء التناسمية، كاستخداـ الما

 ثانيًا: دور منظمة األمم المتحدة:

في حماية السكاف المدنييف ضحايا االنتياكات  ان األمـ المتحدة بمستكياتيا كمجالسيا المختمفة دكر  لعبت
اعترفت الجمعية العامة لؤلمـ  ،لمفمسطينييف الذم قامت بو "إسرائيؿ" م"اإلسرائيمية"، فردان عمى التيجير القسر 

مس األمف في قراره جم أيضان  ـ، كأكد ىذا الحؽ1948المتحدة بحؽ عكدة البلجئيف الفمسطينييف إلى ديارىـ عاـ 
ـ، كغيرىا مف المجالس التابعة لؤلمـ المتحدة التي أكدت الحقكؽ األساسية 1967حزيراف  14تاريخ  237رقـ 

ىذه السطكر لـ تعد  ةرائيؿ" حتى ساعة كتابكلكف "إس(2)،لمشعب الفمسطيني كعمى رأسيا العكدة كتقرير المصير
اىؿ كاضح لقرارات البلجئيف الفمسطينييف إلى أراضييـ، كال حتى اعترفت بحقكؽ الشعب الفمسطيني، في تج

لمطالبة "إسرائيؿ" باالنسحاب  425، 338، 242كما قاـ مجمس األمف بإصدار القرارات رقـ األمـ المتحدة، 

                                                           
 . 699مرجع سابؽ، ص ( إسماعيؿ عبد الرحمف،(1
 .718، صسابؽالمرجع الاعيؿ عبد الرحمف، إسم(2)
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كلكف ىذه بعد عدكانيا عمى الدكؿ العربية،  (1)ـ،1982ـ، ك1967تمتيا عامي مف األراضي العربية التي اح
، الستعادة أراضييما المحتمة ـ1973عاـ  حرب تشريف التحريريةالقرارات لـ تنفذ، فقامت سكرية كمصر ب

مصر كامؿ  تتمكنت عمى إثرىا سكرية مف استعادة جزء مف الجكالف المحتؿ دكف مقابؿ، في حيف استعادف
يف تمكنت المقاكمة ح، في كفرض قيكد عمى التكاجد المصرم في سيناء سيناء مقابؿ التطبيع مع "إسرائيؿ"

باستثناء مزارع شبعا  ـ،2000عاـ  الكطنية المبنانية مف إجبار "إسرائيؿ" عمى االنسحاب مف معظـ الجنكب
 طكر.ا التي ال تزاؿ تحتميا حتى ساعة كتابة ىذه السبكتبلؿ كفرشك 

ـ جرائـ االحتبلؿ "اإلسرائيمي" بحؽ 2012كثؽ اجتماع األمـ المتحدة الدكلي المعني بقضية فمسطيف عاـ  ذلؾك
في شير آذار مف خبلؿ كرقة قدميا كزير شؤكف األسرل الفمسطيني آنذاؾ جكاد عماكم الفمسطينييف  سرلاأل

بالقكة، كاستخدمت العنؼ كالكبلب البكليسية  DNAلفحكصات  السمطات "اإلسرائيمية" حيث أخضعتيــ 2012
خبلفان لمقانكف  كمخضعة ىؤالء األسرل لقانكف إجراءاتيا الجنائية ،منتيكة بذلؾ أبسط معايير حقكؽ اإلنساف

أما فيما يتعمؽ بكضع القدس، فقد أصدر مجمس األمف الدكلي التابع لؤلمـ المتحدة قرارات عديدة (2)،الدكلي
ـ، الذم يدعك "إسرائيؿ" لبلمتناع عف إقامة العرض 27/10/1968في  250رار رقـ  بشأنيا، أبرزىا الق

العسكرم في القدس، كلكف "إسرائيؿ" تجاىمتو كنفذت العرض العسكرم في المدينة، ما دفع مجمس األمف الدكلي 
رض أسفو العميؽ إلقامة الع مف خبللو بالتعبير عف اكتفى ،ـ2/5/1968في  251إلصدار القرار رقـ 
 كاعتبارىا عاصمة أبديةن ليا، ـ،1980كبعد إصدار "إسرائيؿ" قانكف ضـ القدس في عاـ ( 3)،العسكرم في القدس

ـ، استنكر فيو القانكف "اإلسرائيمي" بضـ القدس، معمنان 20/8/1980أصدر مجمس األمف الدكلي قراران في 
"اإلسرائيمية" في القدس، داعيان السمطات "اإلسرائيمية" لمقانكف الدكلي، كبالتالي عدـ اعترافو باإلجراءات تو مخالف

فيما يتعمؽ بالجكالف السكرم ك ستمرت في تيكيد المدينة المقدسة، األمر الذم رفضتو "إسرائيؿ" كا (4)لقبكؿ قراره،
ار المحتؿ، فإضافة لمقرارات التي طالبت "إسرائيؿ" باالنسحاب مف الجكالف، فقد أصدر مجمس األمف الدكلي القر 

 عمى اإلدارية كنظميا قكانينيا فرضمف  "إسرائيؿ" اتخذتوالذم اعتبر ما  ،19/12/1981 تاريخ  479رقـ 
 قرارىا إلغاء، مطالبان "إسرائيؿ" بالدكلي الصعيد عمى قانكنيان  األثر كعديـ يكف، لـ ككأنو باطبلن  المحتؿ الجكالف

  .إبطاء كدكف فكران 

                                                           

 . 209مرجع سابؽ، ص م،(خميؿ خالد العبيد1)
، جنيؼ، جكاد عماكم، الكضع القانكني لمسجناء الفمسطينييف في القانكف الدكلي، كرقة مقدمة الجتماع األمـ المتحدة الدكلي المعني بقضية فمسطيف (2)
 .  2( ، ص2012نيساف  3-4
 .56مرجع سابؽ، صصاـ مسمط، ( ع3)
 .60، صؽسابالمرجع ال(عصاـ مسمط، 4)
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عجزت عف كضع حدٍّ لبلنتياكات  بمؤسساتيا المختمفة قد المتحدة أف منظمة األمـالباحثة جد كىكذا ت
المستمرة كالمتزايدة بحؽ المدنييف العرب أثناء النزاعات المسمحة، كفي األراضي العربية التي  "اإلسرائيمية"

ا كضع لقرارات األمـ المتحدة ذات الصمة، م ؾ كاضح لمقانكف الدكلي، كتجاىؿانتياكالتي تعد احتمتيا بالقكة، 
 جراء ىذه االنتياكات. األمـ المتحدة في مكقؼو سيء

 ثالثًا: المجنة الدولية لتقصي الحقائق:

التي شكميا مجمس حقكؽ اإلنساف التابع  غكلدستكف مف أبرز المجاف الدكلية التي شكمت لتقصي الحقائؽ لجنة
تقرير المجتمع ال حيث حٌمؿ ـ،2009-ـ2008، لمتحقيؽ في عدكاف "إسرائيؿ" عمى غزة عاـ لؤلمـ المتحدة

دده سمطتيا كالكسائؿ التي تتمتع بيا المسؤكلية عف حككذلؾ "إسرائيؿ" كالسمطة الفمسطينية بالقدر الذم ت الدكلي
ذالليـ عمى يد  حماية ضحايا االنتياكات كضماف عدـ استمرار معاناتيـ مف كيبلت الحركب أك اضطيادىـ كا 

كأثبتت المجنة أف مستكل االنتياكات لقانكف حقكؽ اإلنساف الدكلي كالقانكف الدكلي اإلنساني يثبت (1)،االحتبلؿ
يؼ ادعاءات "إسرائيؿ" أنيا تستيدؼ فقط األىداؼ العسكرية، فقد استيدؼ الطيراف "اإلسرائيمي" مقر األكنركا ز 

، كما أثبت التقرير استخداـ "إسرائيؿ" يكمستشفى القدس بالفكسفكر األبيض المحـر دكليان كفقان لمقانكف الدكل
 جريمة يعتبرهك  الدكلي اإلنساني القانكفاألمر الذم يحرٌمو  لممدنييف الفمسطينييف دركعان بشرية في العدكاف،

 تيديد تحت األيدم كمصٌفدم األعيف معصكبي فمسطينييف مدنييف "اإلسرائيمية" القكات أجبرت حيث، حرب
 ىجمات بشفكما قامت "إسرائيؿ" ، العسكرية العمميات أثناء لمنازؿ تفتيش عمميات في باالشتراؾ السبلح
 سيارات كصكؿ إتاحة أك الجرحى بإخبلء السماحكرفضت  المدنييف، عمى مبررة كغير متعمدة عشكائية
 العمد القتؿ حيث مف الرابعة جنيؼ التفاقية خطيران  خرقان ، كاعتبرت المجنة ىذه الممارسات إلييـ اإلسعاؼ
، كأكدت المجنة في تقريرىا أف لحياةا لحؽ انتياكان ك  المحمييف لؤلشخاص كبيرة معاناة إحداث في عمدنا كالتسبب

ذالليـ كرامتيـ عمى اعتدتك  كمنيجية، مستمرة بصكرة المدنييف معاممةأساءت  "إسرائيؿ" ىانتيـ، كا  األمر  كا 
كخمصت  (2)،حرب كجريمة جنيؼ التفاقيات خطيران  خرقان  ما يشكؿ عمييـ، جماعية عقكبة تكقيع الذم يعد بمثابة

سيمة التالية: القتؿ العمد، كالتعذيب، كالتسبب جالت المجنة إلى أف القكات "اإلسرائيمية" ارتكبت في غزة الخركقا
بررة بضركرة عسكرية كىذه معمدان في معاناة شديدة كأضرار بالغة باألبداف كالصحة دكف أف تككف ىذه األفعاؿ 

االنتياكات تنشأ عنيا مسؤكلية جنائية فردية، كأكصت المجنة بمحاسبة المسؤكليف عف ىذه االنتياكات كتعكيض 

                                                           

لنزاع مجمس حقكؽ اإلنساف، حالة حقكؽ اإلنساف في فمسطيف كاألراضي العربية المحتمة األخرل، تقرير بعثة األمـ المتحدة لتقصي الحقائؽ بشأف ا (1)
 . 2، االستنتاجات كالتكصيات، ص2009في غزة 

تمة األخرل، تقرير بعثة األمـ المتحدة لتقصي الحقائؽ بشأف النزاع مجمس حقكؽ اإلنساف، حالة حقكؽ اإلنساف في فمسطيف كاألراضي العربية المح( (2
 .12، المكجز التنفيذم، ص2009في غزة 
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 يخمؽ ،غزة قطاع عمى "إسرائيؿ" تفرضو الذم الحصاراعتبرت ىذه المجنة في تقريرىا أف كذلؾ (1) ،المتضرريف
ف طكارئ، حالة  الطبية كالمكاـز الغذائية المكاد تكريد بضماف الرابعة جنيؼ اتفاقية بمكجب ممزمة "إسرائيؿ" كا 
 أف إلى التقرير كخمص، قيد دكف غزة لسكاف اإلنسانية االحتياجات تمبية بغية األخرل كالسمع المستشفيات كلكاـز

 المحافظة كاجب مثؿ احتبلؿ، سمطة بكصفيا الرابعة جنيؼ اتفاقية بيا تقيدىا التي االلتزامات انتيكت إسرائيؿ
 "إسرائيؿ" أف األممية المجنة اعتبرت، كما المستشفيات كخدمات كمنشآت الطبية كالخدمات المنشآت عمى

 تشير كبعدىا كأثناءىا الحرب قبؿ غزة في فرضتيا التي الحياتية األكضاع ألف اإلنساني الدكلي القانكف انتيكت
 (2).القطاع سكاف عمى الجماعية العقكبة تكقيع نية إلى

لمقانكف الدكلي اإلنساني إال أف تكصياتيا بقيت حبران عمى كرؽ كلـ  "ىذه المجنة رغـ تكثيقيا خركقات "إسرائيؿ
 تدخؿ حيز التنفيذ، بسبب رفض الكاليات المتحدة األمريكية تمرير ىكذا إجراء في مجمس األمف.

 "إسرائيل" بحق المدنيين العرب.تدابير المحاكم الدولية لمواجية ممارسات المطمب الثالث: 
لعالـ افي محاسبة المسؤكليف عف االنتياكات التي تستيدؼ المدنييف في  بارزه  لممحاكـ الدكلية عمكمان دكره 

ابة عميو في ىذا جاإلالباحثةحاكؿ ت"اإلسرائيمي"؟ ىذا ما س –في الصراع العربي  كلكف ىؿ لعبت دكرىابأسره، 
 المطمب.

محكمتاف يمكف تناكليما األكلى محكمة العدؿ الدكلية التي ليس مف صبلحياتيا محاسبة مف حيث المبدأ ىناؾ 
منتيكي القانكف الدكلي اإلنساني لكنيا تنظر في جكاز االحتبلؿ كضـ األراضي أـ ال كىذا ما قامت بو فيما 

معية العامة جار الإصدفبناءن عمى  جدار الفصؿ العنصرم الذم أقامتو "إسرائيؿ" في الضفة الغربية،يتعمؽ ب
كؿ العكاقب القانكنية إلنشاء دار حدة قراران يطمب مف محكمة العدؿ الدكلية إبداء رأييا االستشارم حلؤلمـ المت

ف مـ أيدت 2004ـ، أصدرت المحكمة رأييا االستشارم عاـ 2003الفصؿ العنصرم في فمسطيف المحتمة عاـ 
الجدار العازؿ انتياكان لمقانكف الدكلي كطالبت "إسرائيؿ"  خبللو صبلحيتيا بالنظر في ىذه القضية كاعتبرت

مس األمف بإلزاـ "إسرائيؿ" التكقؼ عف جكطالبت الدكؿ األطراؼ في اتفاقيات جنيؼ ككذلؾ مبالتكقؼ عف بنائو 
ؿ قد أنشئ كرفضت "إسرائيؿ" إزالتو كتعكيض ز كلكف الجدار العا(3)،دار كاحتراـ القانكف الدكليجبناء ال

                                                           

 .2،14،15، صمرجع سابؽ اف،مجمس حقكؽ اإلنس (1)
 .5، صالمرجع سابؽ مجمس حقكؽ اإلنساف،( 2)

القاىرة، عربية، (سعيد أنكر أبك عمي، الرأم االستشارم لمحكمة العدؿ الدكلية حكؿ الجدار "اإلسرائيمي" العازؿ، المبادئ كالمغزل كاألبعاد، مجمة شؤكف 3)
 .11ـ،ص2004، 120العدد 
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ينييف عما سببو ىذا الجدار مف تناقص ممتمكاتيـ كتشتيت أسرىـ، كىذا يكجو ضربة قكية ليس فقط الفمسط
 لممحكمة التي أقرت إزالتو لعدـ شرعيتو بؿ لمجمس األمف الذم عجز عف اتخاذ قرار بكقؼ بنائو.  

بمحاسبة المسؤكليف عف خرؽ لممحكمة الجنائية الدكلية المعنية  ىذا بالنسبة لمحكمة العدؿ الدكلية أما بالنسبة
القانكف الدكلي اإلنساني فقد نصت المادة الثالثة عشر عمى الحاالت التي تمارس فييا المحكمة اختصاصاتيا 

كفقان ألحكاـ ىذا النظاـ  5لممحكمة أف تمارس اختصاصيا فيما يتعمؽ بجريمة مشار إلييا في المادة بالتالي: ))
حالة يبدك فييا أف  14( إذا أحالت دكلة طرؼ إلى المدعي العاـ كفقان لممادة  األساسي في األحكاؿ التالية: ) أ

)ب( إذا أحاؿ مجمس األمف, متصرفان بمكجب الفصؿ السابع مف ، جريمة أك أكثر مف ىذه الجرائـ قد ارتكبت
ج( إذا )،ارتكبتحالة إلى المدعي العاـ يبدك فييا أف جريمة أك أكثر مف ىذه الجرائـ قد  ،ميثاؽ األمـ المتحدة

 (1).((15كاف المدعي العاـ قد بدأ بمباشرة تحقيؽ فيما يتعمؽ بجريمة مف ىذه الجرائـ كفقان لممادة 
ييا المحكمة الجنائية الدكلية كرغـ إقرار المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ في غزة ارتكاب الجرائـ التي تعاقب عم

كمة الجنائية حاإلنسانية، إال أنيا لـ تحؿ ىذه االنتياكات إلى المماعية، كضد جريمة الحرب، كاإلبادة الج
كبعد أف حصمت فمسطيف عمى صفة دكلة مراقب في لتبقى "إسرائيؿ" مستمرة في اإلفبلت مف العقاب، الدكلية، 

بإمكانيا رفع شككل عمى "إسرائيؿ"  حاألمـ المتحدة كانضماميا إلى ميثاؽ المحكمة الجنائية الدكلية أصب
 كأف "إسرائيؿ" طرؼ في المعاىدة. خصكص االنتياكات "اإلسرائيمية" بحؽ الفمسطينييف، خاصةن ب

في نياية ىذا المبحث أف اآلليات التي كضعت لتطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني كانت قاصرة الباحثة ج تستنت
ف، رغـ تمكنيا مف إثبات عف كضع حد لبلنتياكات "اإلسرائيمية" المستمرة منذ ما يزيد عف نصؼ قرف مف الزم

كتكثيؽ ىذه االنتياكات لكنيا لـ تتمكف مف معاقبة الفاعميف ما أدل إلى تفاقـ األكضاع اإلنسانية السيئة في 
 األراضي العربية المحتمة.   

 

 

 

 

                                                           

ـ، 12/2013/ 12ـ، 1998تمكز 17المجنة الدكلية لمصميب األحمر، نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية المعتمد في ركما في 1))
www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/html/6E7EC5 
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 :خاتمة
سنكات مف بعد معاناة مبلييف المدنييف مف شعكب العالـ مف كيبلت الحرب العالمية الثانية، كالتي استمرت ست 

ـ، أثمرت جيكد المجنة الدكلية لمصميب األحمر كبعض الدكؿ عف تكقيع 1945ـ كحتى عاـ 1939عاـ 
ـ، كالتي أصبحت تككف بمجمكعيا 1977ـ كبركتكككالتيا الممحقة عاـ 1949اتفاقيات جنيؼ األربع عاـ 

ر المقاتميف مف ممارسات القكات القانكف الدكلي اإلنساني، كذلؾ بيدؼ تكفير الحماية القانكنية لممدنييف كغي
المتحاربة، كعمى ىذا األساس صنفت ممارسات الدكؿ تجاه المدنييف باعتبارىا انتياكات جسيمة أبرزىا القتؿ، 
كالتعذيب، كالتيجير...، كلكف االعتداء عمى المدنييف استمر كربما ازداد بسبب تعنت الدكؿ الممارسة لو 

ى أبرزىا "إسرائيؿ"، التي استمرت في معظ عسكرية، أك دكالن تدعميا دكؿه  فان أك أحبل باعتبارىا دكالن عظمى،
في األراضي العربية المحتمة، أك في النزاعات المسمحة، حيث قامت  ياكاتيا بحؽ المدنييف العرب سكاءه انت

سيف ككفر قانا األكلى كالثانية في جنكب لبناف، كمجازر دير يا ابارتكاب جرائـ كمجازر عديدة أبرزىا مجزرت
، مكقعة آالؼ الضحايا إضافة لممجازر التي ترتكبيا بحؽ المدنييف في قطاع غزة في كؿ عدكافقاسـ كجنيف 

الدكؿ األخرل  لتكتفيالمدنييف، متجاىمة في ذلؾ كؿ القكاعد الدكلية كالتي كاف أبرزىا القانكف الدكلي اإلنساني، 
 إلى جانب "إسرائيؿ". مت أك الكقكؼالتزاـ الصبباإلدانة كاالستنكار أك 

استمرار االنتياكات بحؽ المدنييف أبرز الحاجة لكجكد جياز قضائي دكلي يتكلى معاقبة المجرميف كمع 
ـ كدخمت حيز التنفيذ 1998المسؤكليف عف ىذه االنتياكات، فكانت المحكمة الجنائية الدكلية التي أنشئت عاـ 

ـ، كلكف ىذه المحكمة التي حدد نظاميا الداخمي الجرائـ التي تدخؿ في اختصاصيا كىي جرائـ 2002عاـ 
اإلبادة الجماعية، كالجرائـ ضد اإلنسائية كجرائـ الحرب كجريمة العدكاف، لـ تنجح في مياميا بؿ عمى العكس 

ياستيا، كما فعمت الكاليات تحكلت إلى ممر تستخدمو الدكؿ العظمى لبلنتقاـ مف مسؤكلي الدكؿ التي تخالؼ س
المتحدة األمريكية التي استغمت إصدار المحكمة الجنائية الدكلية مذكرة تكقيؼ بحؽ الرئيس السكداني عمر 

لتحقيؽ أىدافيا كىذا ما نجحت بو كذلؾ بتقسيـ السكداف  الضغكط عميو فمارستـ، 2009عاـ  حسف البشير
فمسطيف عمى صفة دكلة مراقب في األمـ  الفمسطيني حصمتكفيما يتعمؽ بالصعيد ـ، 2011عاـ إلى دكلتيف
برفع دعكل في المحكمة الجنائية الدكلية تطالب فييا  ـ2014ـ لكنيا لـ تبادر حتى عاـ 2012عاـ المتحدة 

بمعاقبة "إسرائيؿ" عمى انتياكاتيا بحؽ المدنييف، رغـ انضماميا إلى النظاـ األساسي لممحكمة الذم سبؽ 
 سرائيؿ" في كقتو سابؽ.كانضمت إليو "إ
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كما فشمت األمـ المتحدة بكضع حد لبلنتياكات التي نالت مف المدنييف، كخاصة في الصراع العربي اإلسرائيمي 
لممارساتيا المخالفة لمقانكف الدكلي اإلنساني  "إسرائيؿ"حيث لـ يستطع مجمس اإلمف إصدار أم قرار يديف 

  .مريكية لحؽ النقض "الفيتك"كذلؾ بسبب استخداـ الكاليات المتحدة األ

كتبقى نصكص القانكف الدكلي اإلنساني كآلياتو عاجزة عف كضع حدٍّ لبلنتياكات التي يتعرض ليا المدنيكف 
حكؿ العالـ بسبب النزاعات المسمحة كاحتبلؿ األراضي، طالما ال تكجد إرادة دكلية حقيقية كبيئة دكلية مساعدة 

لمخالفيف لنصكص ىذا القانكف سكاءن كانكا دكالن عمى حماية ىؤالء المدنييف كتكقيع العقاب الزاجر الرادع بحؽ ا
 أك مسؤكليف. 
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