ح ـ ــامّ ـ ـ ـ ــت ال ـح ــاج لخمش – باجى ـ ـ ــت
١ليت الحٝو ٛوالّلوم العياظيت
ٜعـ ـ ـم الح ـ ٝـ ــوٛ

لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
في الٝاهون الذولي إلاوعاوي
أوشوحت مٝذمت لىيل ؼهادة د٠خوساٍ ِلوم في الّلوم الٝاهوهيت
جخفق الٝاهون الذولي إلاوعاوي
إؼشاٗ ألاظخارة الذ٠خوسة:
ِواؼشي ـ ـت سٜي ـ ـ ـ ـت

إِذاد الىال ـ ـ ـب:
الّٝون ظـ ـ ـ ـ ـ ـاِذ

لجىت املىاٜؽت:
أ.د سحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ؼـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ـ ــت أظخارة الخّليم الّالي
أ.د ِ ـ ـ ـ ــواؼـ ـ ــشيـ ـ ـ ـ ــت سٜيـ ـ ـ ـ ــت أظخارة الخّليم الّالي
أ.د لحشػ ِبذ الشحمان أظخـ ـار الخّليـم الّـالي
ل ـ ـ ـشة أ
د .خ ـ ـ ــير الذ ـي ـ ـ ــً ؼمـامـ ــت أظ ـخ ـ ـارة مح ـ ـ ــا ـ
أظخ ـ ـار مح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـش أ
د .ب ـ ـ ــً داود إبـ ـ ــشاَ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــم ـ
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ــش أ
د .مٙخـ ـ ـ ـ ـاح ِبذ الجليل أظخـ ــار م ـ

حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامّت الحاج لخمش باجىـت
حـ ـ ـ ـ ـ ــامّت الحاج لخمش باجى ـ ـت
ح ـ ـ ـ ــامّت باجي مخ ـخ ـ ــاس ِى ــابـ ـ ــت
ـ
ح ـ ـ ـ ـ ــامّت الحاج لخم ـ ـ ــش باجىت
ح ـ ـ ـ ــامّت صيان ِاؼوس الجلٙـت
ـ
ح ـ ـ ـامّت محمذ خيمش بع٢شة
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سئيع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
مؽ ـش٘ا ومٝشسا
ـ
مىاٜؽ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
مىاٜؽـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ؽ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
مىا ٜـ
ؽ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
مىا ٜـ

بسُ اهلل اٌزمحٓ اٌزحٍُ
ٌَ ب ٌَنْيَبوُُُ اٌٍَّوُ عَِٓ اٌَّذٌَِٓ ٌَُْ ٌُمَبتٌٍُِوُُْ فًِ اٌذٌِِّٓ ًٌََُْ
ٌُخْزِجٌُوُُْ ِِْٓ دٌَِبرِوُُْ أَْْ تَبَزًُّىُُْ ًَتُمْسِطٌُا إٌٍَِْيُِْ إَِّْ اٌٍَّوَ ٌُحِبُّ
اٌُّْمْسِطِنيَ ( )8إََِّّٔب ٌَنْيَبوُُُ اٌٍَّوُ عَِٓ اٌَّذٌَِٓ لَبتٌٍَُوُُْ فًِ
اٌذٌِِّٓ ًَأَخْزَجٌُوُُْ ِِْٓ دٌَِبرِوُُْ ًَظَبىَزًُا عٍََى إِخْزَاجِىُُْ

أَْْ تٌٌٌَََّْىُُْ ًََِْٓ ٌَتٌٌَََّيُُْ فَأًٌَُئِهَ ىُُُ اٌظَّبٌٌَُِّْ ( )9
صذق اهلل اٌعًٍ اٌعظٍُ
سٌرة املّتحنت اٌَت 09ً 08

إَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاء
إىل ًاٌذي اٌعشٌشٌٓ
إىل عبئٍيت اٌصغرية ًوً إخٌتً ًأخٌاتً
إىل أسبتذتً اِجالء عزفبٔب ًٌٌّني ًتمذٌزا ٌُخزٌٓ
إىل وً ِٓ عٍّين حزفب
إىل أصذلبئً ًسِالئً ًوً ِٓ رافك دربً
إىل رًح شيذاء اجلشائز ً ...إىل اجلشائز اٌغبٌٍت
أىذي ىذا اٌعًّ
اٌطبٌب

ؼ٢ش وِش٘ان
احلّذ هلل ،محذا وثريا طٍبب ِببروب فٍو عٍى ِب ًفمين إٌٍو ِٓ إجنبس ىذا اٌعًّ
بفضٍو ًعٌٔو ًرمحتو
وّب أتمذَ جبشًٌ اٌشىز ًخبٌص اٌتمذٌز ٌٍذوتٌرة رلٍت عٌاشزٌت اٌيت ًافمت عٍى اْشزاف
عٍى ىذا اٌبحث ًأًٌتو ببٌغ عنبٌتيب ًمجًٍ صربىب ًحسٓ تٌجٍييب
وّب أتمذَ بعظٍُ اٌشىز ًخبٌص اٌتمذٌز ٌىً اِسبتذة اٌىزاَ اٌذي تفضٌٍ مبنبلشت اٌبحث
ًإىل طبلُ جبِعت ببتنت اٌعًٍّ ًاْداري
إىل طبلُ جبِعت اجلٍفت اٌعًٍّ ًاْداري
جشًٌ اٌشىز ًخبٌص اٌعزفبْ ٌىً عٍّين حزفب
ًوّب لبي اٌزسٌي صٍى اهلل عٍٍو ًسٍُ "ِٓ لبي ِخٍو جشان اهلل خريا فمذ وفبه"
ٌىُ مجٍعب
جشاوُ اهلل عنب خري اجلشاء
اٌطبٌب

ائمت املخخفشاثٜ

A.F.D.I.

: Annuaire Français de Droit International.

C.I.C.R.

: Comité International de la Croix-Rouge.

I.C.R.C.

: International Committee of the Red Cross.

I.R.R.C.

: International Review of the Red Cross.

R.B.D.I.

: Revue de Belge de Droit International.

V.J.I.L.

: Virginia Journal of International Law

N.A.T.O.

: North Atlantic Treaty Organization

R.G.D.I.P.

: Revue Générale de Droit International Public.

S.M.P.

: Société Militaire Privé.

S.S.P.

: Société de Sécurité Privé.

C.F.C.P.I.

: Coalition Française pour la Cour Pénale Internationale.

U.N.E.S.C.O.

: United Nations Education Scientific and Cultural Organization.

FOR.PRO.NU. : Force de Protection des Nations Unies.
H.P.C.R

: Humanitarian Policy and Conflict Research.
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مٝذ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
أوال :مولوُ الذساظت:
بن الخغوب ٧اهذ وال جؼا ٫الىؾُلت ألا٦ثر بؾخسضاما مً ٢بل الضو ٫لخل الجزاٖاث ال٣اثمت
بُثها ،و٢ض ظغ َظا الخُاع ٖلى ؤلاوؿاهُت مىظ ألاػ ٫الىٍالث والضماع ،وؤزغط ٞجها ؤلاوؿان ؤؾىؤ ما في
الىٟـ البكغٍت مً وخكُت وٖى ٠وعٚبت في الؿُُغة وبزًإ آلازغ ،وجشبذ الخجغبت الخاعٍسُت
ال٣ضًمت واإلاٗانغة ؤن مً ًض ٘ٞزمً َظٍ الهغاٖاث اإلاؿلخت َم اإلاضهُىن والًٟٗاء واليؿاء
وألاَٟا ٫وٚحرَم مً الٗاظؼًٍ ًٖ ال٣خا ،٫وم٘ ٞكل ظهىص و ٠٢الخغب ٖبر الخاعٍش ختى في ؤ٦ثر
ٞتراث اإلاجخم٘ الضولي جىُٓماْ ،هغث الٗضًض مً ألانىاث والىضاءاث ال٨ٟغٍت والضًيُت وألازالُ٢ت
الضاُٖت بلى الخض مً آزاعَا والخس ٠ُٟمً وَإتها ٖلى ألابغٍاء.
و٢ض جىاجغث مجمىٖت مً الؿلى٧اث واإلاماعؾاث ؤلاوؿاهُت التي وظضث مهضعَا في الٗاصاث
وألاٖغا ٝواإلاباصت ألازالُ٢ت الغخُمت الؿاثضة في ؤوؾاٍ اإلاجمىٖاث البكغٍت الؿُاؾُت وؤلاظخماُٖت
مىظ ال٣ضم٦ ،ما ٢ضمذ بٌٗ الضًاهاث واإلاٗخ٣ضاث ً
بٗضا بًماهُا وبلؼامُا لهظٍ الؿلى٧اث وصٖمةها،
وؾاَم اإلا٨ٟغون وال٣ٟهاء في الخإنُل والخإؾِـ لهظٍ ألا٩ٞاع ووكغَا٧ ،ل َظٍ الجهىص ٖبر الخاعٍش
مهضث لٓهىع هٓام مً ال٣ىاٖض ٌؿعى بلى ؤوؿىت الخغب وتهظًبها ،وؤنُلر ٖلى حؿمُخه في الٗهغ
الخضًض بال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
بن ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٦ىٓام بوؿاوي ال ًُدغم وال ًُجغم الخغب وال ًبدض في مضي
مكغُٖةها ،ول٨ىه ٌٗمل ٖلى جغقُضَا والخض مً آزاعَا الىزُمت ٖلى ألابغٍاء ،ولظلً ،٪دك٩ل ال٣اهىن
الضولي ؤلاوؿاوي مً مجمىٖت ٢ىاٖض ٢اهىهُت صولُت ٖغُٞت وبجٟاُ٢ت حؿغي ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت
الضولُت وٚحر الضولُت ،وتهض ٝبلى خٓغ وجُُ٣ض وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا ٫ألٚغاى بوؿاهُت ،م٘ جىٞحر
الخماًت واإلاؿاٖضة لطخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت مً اإلاضهُحن وؾىاَم مً ٚحر اإلا٣اجلحن ؤو الٗاظؼًٍ ًٖ
ال٣خاٞ ،٫هظا ال٣اهىن ًدىاػٖه مبضآن مخ٣ابالن ،ؤولهما مبضؤ الًغوعة الخغبُت والظي ٌؿعى بلى جد٤ُ٣
ؤَضا ٝالخغب بةيٗا ٝالٗضو وؤلاهخهاع ٖلُه ،وزاهجهما مبضؤ ؤلاوؿاهُت الظي يهض ٝبلى و٧ ٠٢ل ما
ًخجاوػ الًغوعة الخغبُت مً ؤٗٞا ٫مدٓىعة بٟ٨الت خماًت مً ال ٌكاع ٥في ال٣خا ٫ؤو ناع ٖاظؼا ٖىه.
وٍخًمً ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي هٓامحن مً ال٣ىاٖض ،هٓام ًخٗل ٤بدماًت ضخاًا الجزاٖاث
اإلاؿلخت وٍسخو بمٗاملت ضخاًا الخغب م٘ جىٞحر الخضماث الُبُت وؤلاوؿاهُت والغوخُت لهم وٟ٦الت
ؤخترامهم ويمان ٦غامةهم ،وَؿمى بىٓام ظىُ ،٠ألن ؤٚلب ٢ىاٖضٍ ؤ٢غث في مضًىت ظىُ.٠
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ؤما الىٓام الشاوي ُٞخٗل ٤بًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت وَى زام بدٓغ وجُُ٣ض وؾاثل
وؤؾالُب ال٣خاٖ ٫لى هدى بوؿاوي ويبِ ؾلى٧اث اإلا٣اجلحن وجدضًض خ٣ى ١وواظباث ؤَغا ٝالجزإ بما
ًٟ٨ل جدُُض اإلاضهُحن وٚحر اإلا٣اجلحن وألاُٖان اإلاضهُت ًٖ ؤي ؤٖماٖ ٫ضاثُت.
وَاإلاا ٧ان اإلاجخم٘ الضولي يهخم بىٓام ظىُ ٠ؤو ٢ىاٖض خماًت ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت ،وٍخجه
بٗض ُ٢ام الجزإ اإلاؿلر مباقغة بلى ب٢غاع هٓم الخماًت للجغحى واإلاغض ى والٛغقى وألاؾغي والالظئحن
والىاػخحن وحؿُحر اإلاؿاٖضاث ؤلاوؿاهُت ،وجإمحن مغوع بعؾالُاث ؤلاٚازت ،ومغا٢بت هٓم وْغو ٝؤلاٖخ٣ا٫
للمضهُحن وألاؾغ للم٣اجلحن ،والبدض ًٖ اإلا٣ٟىصًً وص ًٞاإلاىحى ،و٧ل َظٍ الجهىص مدمىصة ومُلىبت
بك٩ل ٖاظل وم٨ش ،٠ول ً٨الخ٣ُ٣ت هي ؤن مً ًخد٨م في الٟاجىعة ؤلاوؿاهُت وٍدضص ٖضص ال٣خلى
والجغحى واإلاغض ى وختى ألاؾغي والالظئحن والىاػخحن َى ألاٖما ٫الٗضاثُت ،وهىُٖت ألاؾلخت وألاؾالُب
الخغبُت وَغٍ٣ت بؾخسضامها وجىظجهها ومضي بحؿإ عٗ٢ت ؤلاقدبا ،٥وَظا َى مجا ٫بٖما ٫يىابِ ؾحر
ألاٖما ٫الٗضاثُت ،وألن لها َظا الُاب٘ الى٢اجي ،ال بض مً جغ٦حز الجهىص لخُٟٗل َظٍ الًىابِ ألظل
الخد٨م في آزاع ألاٖما ٫الٗضاثُت ٖلى هدى بوؿاوي.
ولخدَ ٤ُ٣ظٍ ألاَضا ٝجًم يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضثُت مجمىٖت َامت مً اإلاباصت هظ٦غ
مثها يغوعة ب٢امت جمُحز بحن اإلا٣اجلحن وٚحر اإلا٣اجلحن وجىظُه ألاٖما ٫الٗضاثُت ججاٍ اإلا٣اجلحن صون
ؾىاَم ،و مبضؤ الخىاؾب الظي ًٟغى ٖلى الُغ ٝاإلاهاظم اإلاىاػهت بحن اإلاحزة الٗؿ٨غٍت اإلاخىٗ٢ت
وألايغاع ؤلاوؿاهُت اإلادخملت مً الهجىم ،و٦ظل ٪مباصت جخٗل ٤بدٓغ الهجماث الٗكىاثُت ؤو جل ٪التي
جدضر آيغاعا مٟغَت ومبضؤ خٓغ آلاالم التي ال مبرع لها٦ ،ما جًم َظا الًىابِ مجمىٖت َامت مً
الاجٟاُ٢اث الضولُت الكاعٖت وال٣ىاٖض الٗغُٞت الغاسخت التي ًجب جُٟٗلها مً ؤظل جد ٤ُ٣الٛغى
مثها بجٗل الخغب ؤ٦ثر بوؿاهُت والخض مً آزاعَا.
وم٘ بحؿإ عٗ٢ت الجزاٖاث اإلاؿلخت وجؼاًض مبرعاث ُ٢امها ،وٞكل اإلاجخم٘ الضولي في و٠٢
اللجىء بلى الخغب ٧ىؾُلت لخل الجزاٖاث بحن الضو ٫ؤو اإلاجمىٖاث الؿُاؾُت صازل الضولت الىاخضة،
ٞةن يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت جىاظه جدضًاث ظمت تهضص بخ٣ىًٍها والٗىصة باإلاجخم٘ الضولي بلى
مٟهىم الخغب الكاملت ؤًً حؿخسضم ٧ل الىؾاثل وألاؾالُب صون ُ٢ض وٍ٩ىن ٧ل ش ي مؿدباح٦ ،ما ؤن
الخُىع الخ٨ىىلىجي في الٗهغ الخضًض ؤصي بضوعٍ بلى جُىع ٦بحر في مجا ٫ألاؾلخت طاث ألازغ الٗكىاجي
٧األلٛام وال٣ىابل الٗى٣ىصًت ،ؤو التي ال ًم ً٨الخد٨م في آزاعَا ٧األؾلخت الىىوٍت والُ٨مُاثُت
والبُىلىظُت والتي جمـ ٖضصا ٦بحرا مً ألاشخام ٖلى مؿاخاث واؾٗت وإلاضة ٚحر مدضوصة مً الؼمً
وَى ما ًً٘ يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ؤمام بمخدان نٗب.
وباإلا٣ابل ٖغٞذ ؤؾالُب ال٣خا ٫جُىعا ٦بـحرا هي ألازغي ،وم٘ جؼاًض الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر
اإلاخ٩اٞئتُ ،وظضث جدضًاث ٦بحرة مشل خغب اإلاضن والٗهاباث واؾخسضام ألاؾالُب ؤلاعَابُت وٚحر طل٪
مً ألاؾالُب التي حك٩ل تهضًضا مباقغا ٖلى خُاة اإلاضهُحن وجاصي بلى ٚمىى الخمُحز بحن اإلاضهُحن
واإلا٣اجلحن مما ٌٗغى خُاة الؿ٩ان اإلاضهُحن وألاُٖان اإلاضهُت ألزُاع الٗملُاث الخغبُت ،وؾىٗمل مً
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زالَ ٫ظٍ البدض ٖلى الخٗغٍ ٠بهظا الىٓام ال٣اهىوي وبُان ؤَم ٖىانغٍ وم٩ىهاجه ،ومً زمت جىيُذ
آلُاث جىُٟظٍ والخدضًاث التي جىاظهه في الجزاٖاث اإلاٗانغة.
زاهيا :أظباب إخخياس املولوُ:
بن بَخمامىا بمىيىٕ الضعاؾت ظاء للٗضًض مً ؤلاٖخباعاث الظاجُت واإلاىيىُٖت التي بٗشذ ُٞىا
الغٚبت في البدض ُٞه ومداولت حؿلُِ الًىء ٖلى بٌٗ ظىاهبه ،وهظ٦غ مثها:
ألاؾباب الظاجُت ،وؤَمها ما ًلي:
 عٚبدىا في مىانلت البدض في مجا ٫الخسهو وَى ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي و٢ىاٖض ؾحر
ألاٖما ٫الٗضاثُت التي حك٩ل قُغ َظا ال٣اهىن ،واؾخٛال ٫اإلاغاظ٘ اإلاخىٞغة لظل.٪
 ؤلاق٩االث الىٓغٍت والىاُٗ٢ت التي ويٗىا ؤمامها بدشىا في اإلااظؿخحر خى" ٫مبذأ الخمييز بين
املٝاجلين ؤير املٝاجلين وجحذياث النزاِاث املعلحت املّاـشة" ،والتي صٗٞخىا بلى الغٚبت في
َغ ١باب َظا اإلاىيىٕ الهام.
٢ لت الضعاؾاث اإلاخسههت واإلاؿخ٣لت لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت مما ًجٗلىا وؿعى إلزغاء
َظا اإلاىيىٕ بٟخذ باب البدض والى٣اف خى ٫الخدضًاث اإلاٗانغة له.
ؤما ألاؾباب اإلاىيىُٖت ٞهي ٧الخالي:
 مداولت البدض ًٖ مضي ٗٞالُت هٓام الَاي لؿحر ألاٖما ٫الٗضاثُت في ظىاهبه ال٣اهىهُت
والىٓغٍت ،ومٗغٞت مىاًَ ال٣هىع والىجاح في َظا الىٓام.
 حٗض َظٍ اإلاغخلت التي وِٗكها ؾاهدت للُ٣ام بهظا البدض إلاا حٗغٞه مً جدضًاث ل٩ل ٢ىاٖض
ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاويٞ ،الـجزاٖاث اإلاؿلخت الجاعٍت اإلاٗانغة عجلذ بٓهىع مشل َظٍ
الضعاؾاث ،زانت الجزإ اإلاؿلر في ؾىعٍا والٗغا ١وٞلؿُحن وٚحرَا مً الضو ،٫والتي ٖغٞذ
بؾخسضام وؾاثل وؤؾالُب في ال٣خا ٫بما ؤنها خضًشت ولم ًخم الؿُُغة ٖلى آزاعَا ،ؤو ؤنها
ج٣لُضًت و٧ان اؾخٗمالها ٚحر بوؿاوي وٍدىافى م٘ يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت في ال٣اهىن الضولي
ؤلاوؿاوي.
زالثا :أَذاٗ البحث:
يهضَ ٝظا البدض بلى :
 -1جدضًض الجظوع الخاعٍسُت لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت وجُىعَا ٖبر الٗهىع بلى ٚاًت
اؾخ٣غاعَا في ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي والاجٟاقي.
 -2الخٗغٍ ٠بًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ،وؤَم ال٣ىاٖض التي جد٨م هٓام بؾخسضام وؾاثل
وؤؾالُب ال٣خا ٫م٘ مداولت ع ٘ٞال٨شحر مً ؤلاق٩االث ال٣اهىهُت بسهىنها.
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 -3جدضًض الىخاثج وألاَضا ٝاإلاغظىة مً ٖملُت الخد٨م في ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت وجىظُه وبصاعة
الهجىماث الٗؿ٨غٍت بك٩ل و٢اجي.
 -4الى٢ىٖ ٝلى آلالُاث الضولُت والىَىُت التي عنضث لًمان جىُٟظ ٢ىاٖض ؾحر الٗملُاث
الٗضاثُت وٟ٦الت اخترامها مً ؤظل حٗؼٍؼ ؤهٓمت الخماًت.
 -5جُُ٣م ؤصاء يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت مً زال ٫ببغاػ ؤَم الخدضًاث التي جىاظهها زانت في
الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة والٗىاث ٤التي ج ٠٣خاثال ؤمام جُبُ ٤م٣خًُاث َظٍ ال٣ىاٖض ،م٘
مىاًَ الىجاح وال٣هىع.
سابّا :إؼ٣اليت املولوُ:
وؿعى مً زالَ ٫ظا البدض بلى ؤلاظابت ًٖ بق٩الُت عثِؿُت جخمشل في :
 ما َو ولْ لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في ٌل النزاِاث املعلحت املّاـشة ؟.وجخٟغٕ ًٖ َظٍ ؤلاق٩الُت ٖضة حؿائالث خى:٫
 ما َى مًمىن ٢ىاٖض ؾحر الٗملُاث الٗضاثُت؟ وما َى الىٓام ال٣اهىوي الظي حؿدىض بلُه َظٍ
ال٣ىاٖض؟.
 ما هي الىخاثج اإلاغظىة مً جُبُ٢ ٤ىاٖض يبِ ؾحر الٗملُاث الٗضاثُت ؟
 ما هي آلالُاث التي جٟ٨ل ٢ىاٖض ؾحر الٗملُاث الٗضاثُت وما مضي ٗٞالُةها؟.
 ما هي ؤَم الخدضًاث وؤلاق٩االث التي جىاظه هٓام ؾحر الٗملُاث الٗضاثُت هٓغٍا وجُبُُ٣ا
زانت في الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة ،وما هي الخلى ٫اإلاُغوخت لٗالظها؟.
خامعا :الذساظاث العابٝت:
َىا ٥الٗضًض مً الضعاؾاث التي جىاولذ ؤخ٩ام و٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي بك٩ل ٖام،
ومٗٓم َظٍ اإلاغاظ٘ ًغ٦ؼ ٖلى الك ٤اإلاخٗل ٤بدماًت ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت ؤ٦ثر مً طل ٪اإلاخٗل٤
ب٣ىاٖض ؾحر الٗملُاث الٗضاثُت.
وٖلى خض ٖلمىا ،وفي خضوص بدشىا اإلاخىاي٘ٞ ،ةن الضعاؾاث التي جىاولذ ٢ىاٖض ؾحر
ألاٖما ٫الٗضاثُت مدضوصة وؿبُا ومٗٓمها ٧ان في الجاهب الىٓغي الٗام ؤو ؤلاَاع الٗام لل٣اهىن الضولي
ؤلاوؿاوي ،والضعاؾاث الخُ٣مُت لهظٍ ال٣ىاٖض ال هجضَا ٖاصة بك٩ل مؿخ٣ل بل بما ج٩ىن ٦م٨مل
ل٣ىاٖض الخماًت في هٓام ظىُ ٠ؤو في ظاهب هؼٕ الؿالح والخض مً الدؿلر ،وَظٍ الىٓغة َبٗا في
خضوص بدشىا ألاولي واإلاخىاي٘ ،بط لم وٗثر ٖلى ال٨شحر مً َظٍ الضعاؾاث اإلاخسههت في َظا الجاهب
بك٩ل مؿخ٣ل ٖلى ألا٢ل في ما ؤؾخُٗىا ؤلاَالٕ ٖلُه.
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ومً بحن ؤبغػ اإلاغاظ٘ التي وٗخبرَا مخسههت جىاولذ مىيىٕ يىابِ ؾحر الٗملُاث الٗضاثُت
هظ٦غ ؤخمض ألاهىع الظي صعؽ "ٜواِذ وظلو ٟالٝخا "٥في مال ٠ظماعي بٗىىان "دساظاث في الٝاهون
الذولي إلاوعاوي" جىاوُٞ ٫ه الباخض بٌٗ ال٣ىاٖض الٗامت ًٖ وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا ،٫وبما ؤن
الضعاؾت ٧اهذ في ق٩ل م٣ا٢ ٫ض ال جدؿ٘ للخٟهُل ال٩افي ،و٧ان التر٦حز ٞجها ٖلى اإلاٟاَُم ؤ٦ثر مً
الخُبُ٣اث الٗملُتُٞ ،ما ؾىٗمل ٖلى الخانُل الىٓغي بياٞت بلى ٖملُت بهٟاط ال٣ىاٖض وجُُ٣مها.
وؤًًا ،مً بحن ؤَم الضعاؾاث في َظا اإلاُضان ٦خاب ؤظىبي وَى في خ٣ُ٣خه وكغ ألَغوخت
ص٦خىعاٍ مً ظامٗت ٞغوؿُت لـ  Mohamed Arrassenبٗىىان Conduite des hostilités - droit des
 conflits armés et désarmementوهي حٗخبر مً ؤبغػ الضعاؾاث وؤٖم٣ها في َظا اإلاجا ٫التي جىاولذ
ظىاهب مً ؾحر الٗملُاث الٗضاثُت زانت ظاهب الخماًت الظي جىٞغٍ لؤلشخام اإلادمُحن ،بال ؤن
الباخض صعؽ ال٨ٟغة مً ظاهب ٢اهىوي الجزاٖاث اإلاؿلخت وال٣اهىن الضولي لجزٕ الؿالح٩ٞ ،ان التر٦حز
ٞجها ٖلى وؾاثل ال٣خا ٫وألاؾلخت ؤ٦ثر مً ألاؾالُب ال٣خالُت ُٞما ؾىداو ٫البدض في الك٩لحن مٗا.
٦ما جُغ ١مٗهض ال٣اهىن ؤلاوؿاوي في ؾان عٍمى لضعاؾت اإلاىيىٕ في هضوة يمذ مجمىٖت مً
الخبراء جىاو٧ ٫ل مثهم ظاهبا مً الخدضًاث التي جىاظه يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ،بال ؤن الىزُ٣ت
اإلايكىعة للىضوة ٧اهذ م٣خًبت وا٢خهغث ٖلى زالنت مكاع٧اث الباخشحن في َظا اإلااجمغ ،وٍمً٨
َغخها ٦مىايُ٘ مخٟغ٢ت في ق٩ل جدضًاث مٗانغة لل٣اهىن ،ال تهض ٝبلى جإنُل اإلاىيىٕ والضعاؾت
الىٓغٍت ألخ٩امه ،وَظا الك٩ل ألازحر َى ما ؾيؿعى بلُه في بدشىا َظا.
ؤما ما ؾىاَا مً البدىر والضعاؾاث التي بَلٗىا ٖلجها ٩ٞاهذ جدىاو ٫مىيىٕ ٢ىاٖض ؾحر
الٗملُاث الٗضاثُت في بَاع حٗؼٍؼ ؤهٓمت الخماًت لٟئاث مُٗىت ؤو في بَاع الخماًت الٗامت لطخاًا
الجزاٖاث اإلاؿلخت مً ؤزُاع الٗملُاث الٗؿ٨غٍت ،وبًٗها آلازغ ٧ان ًدىاو ٫مؿاثل زانت وظؼثُت
جضزل يمً بَاع بدشىا ومً ؤمشلت طل٦ ٪خاب الباخض :الؿُض مهُٟى ؤخمض أبو الخير ًٖ الكغ٧اث
الٗؿ٨غٍت وألامىُت الضولُت الخانت ،وم٣ا ٫الُ٣ٟه نالح الضًً ِامش ًٖ الخٟغ٢ت بحن اإلا٣اجلحن وٚحر
اإلا٣اجلحن يمً مال ٠ظماعي مً بٖضاص مُٟض قهاب ،وٚحرَا ال٨شحر مً الضعاؾاث التي جدىاو ٫ظؼثُت
مُٗىت ،و٢ض ٖملىا ٖلى ؤلاٖخماص ٖلى َظٍ ٧ل الضعاؾاث في مجالها ٦مغاظ٘ في َظا البدض.
٦ما ؾىداو ٫الُ٣ام بٗملُت جدضًض وجُُ٣م لل٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بؿحر ألاٖما ٫الٗضاثُت يمً
ال٣اهىن الضولي الٗغفي والخٗاَضي م٘ ٖملُت جُُ٣م ٖامت ألصاء مشل َظٍ ال٣ىاٖض وآلالُاث التي عنضث
لخُبُ٣ها في ْل الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة م٘ ما جدمله مً جدضًاث.
ظادظا :ـّوباث البحث:
بن ؤٚلب الهٗىباث التي جىاظه َظا البدض هي في نٗىبت الخهىٖ ٫لى اإلاهاصع ،خُض ؤن
ؤي صعاؾت إلاشل َظا اإلاىيىٕ جخُلب الىنى ٫بلى وزاث ٤مغظُٗت مشل اإلااجمغاث الضبلىماؾُت ومى٠٢
الضو ٫ؤزىاء مىا٢كاث َظٍ اإلااجمغاث ،ومكاعَ٘ ؤلاجٟاُ٢اث الضولُت ومدايغ لجان الهُاٚت ولجان
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الخٟاوى ،والخٗلُ٣اث الغؾمُت ٖلى الاجٟاُ٢اث الضولُت ،وَظٍ الىزاثٖ ٤لى صعظت ٦بحرة مً ألاَمُت
خُض حؿهل ٞهم الخلُٟاث التي جدُِ بيكىء ال٣ىاٖض والٗىاث ٤التي واظهةها.
ظابّا :مىهج البحث:
بن مىيىٕ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت مىيىٕ واؾ٘ وٍدخاط بلى بدض مٗم ٤ومىهجُت ؾلُمت في
الخٗامل م٘ اإلاٗلىماث اإلاخاخت ،وهٓغا لدكٗب اإلاىيىٕ و٦ثرة الٗىانغ اإلاضعوؾت مً زالله ٧ان البض مً
ؤلاٖخماص ٖلى م٣اعبت مىهجُت مخٗضصة بحن ؤلاؾخٗاهت بمىهج مدضص ؤو الٗمل مً زال ٫ؤصواث مىهج آزغ،
وطل ٪و ٤ٞالخىُٓم الخالي:
 ًٓهغ مىهج جدلُل اإلاًمىن مً زال ٫صعاؾت ٞدىي وزاث ٤صولُت مغظُٗت ،و٦ظل ٪في بَاعصعاؾت ههىم ؤلاجٟاُ٢اث الضولُت وجدضًض ال٣ىاٖض الٗغُٞت اإلاخٗل٣ت بًىابِ ؾحر ألاٖما٫
الٗضاثُت ومداولت بؾخ٣غائها وجدلُل مًمىنها.
 ٦ما جمذ ؤلاؾخٗاهت ٦ظل ٪باإلاىهج الىنٟي واإلاىهج ؤلاؾخضاللي للُ٣ام بٗملُت الىنى ٫بلى هخاثذمىُُ٣ت مً ألا٩ٞاع والىهىم وآلاعاء ال٣ٟهُت و٦ظل ٪الخاالث الىاُٗ٢ت التي ٧اهذ في ق٩ل
ؤمشلت يمً بٌٗ الٗىانغ اإلاضعوؾت.
 ًٓهغ اإلاىهج الخاعٍخي ٖىض ُ٢امىا بضعاؾت الخُىع الخاعٍخي ل٣ىاٖض ؾحر الٗملُاث الٗؿ٨غٍت ٖبرمغاخلها الخاعٍسُت في الٗهىع ال٣ضًمت والىؾُى والخضًشت.
 و٢ض جم بؾخسضام ؤصواث اإلاىهج اإلا٣اعن ؤخُاها في بٌٗ اإلا٣اعهاث واإلا٣اعباث واإلاٟايالث فيال٣ىاٖض اإلاُب٣ت بحن الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت وٚحر الضولُت ،ؤو بحن صعاؾت ٗٞالُت ؤهٓمت
٢اهىهُت زانت بحن ٢اهىوي ظىُ ٠والَاي.
زامىا :خىت البحث:
بن َبُٗت اإلاىيىٕ مدل الضعاؾت واؾٗت ظضا وبما ؤهه لِـ مً اإلاىايُ٘ اإلاُغو٢ت بك٩ل ٦بحر
في الؿابٞ ٤ةن مىهجُت صعاؾخه ٚحر مًبىَت جماماٞ ،مٗالجت يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت لِـ ؾهال
ألهىا هخٗامل م٘ الك ٤ألاَم في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي هٓغا لُابٗه الى٢اجي ،وهٓغ لهٗىبت لئلإلاام
ب٩ل ظىاهبه ،ؾىداو ٫مٗالجت الى٣اٍ طاث الهلت بمىيىٖىا ٢ض ؤلام٩ان.
لظل ،٪وو ٤ٞاإلاىهجُت اإلاٗغوٞت بإن ٧ل مىيىٕ ال بض له مً صعاؾت هٓغٍت وظىاهب جُبُُ٣ت
وجُُ٣مُت٣ٞ ،ض جىاولىا صعاؾت َظا اإلاىيىٕ في بابينً ،خٗل ٤الباب ألاو ٥بضعاؾت ؤلاَاع الىٓغي
لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وجم ج٣ؿُمه بلى ٘فلينً ،خٗل ٤الٙفل
ألاو ٥بالبدض في ؤلاَاع اإلاٟاَُمي لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت مً زال ٫الخُىع الخاعٍخي الؾخ٣غاع
َظٍ ال٣ىاٖض في الٗهىع ال٣ضًمت والىؾُى والخضًشت زم صعاؾت اإلاٟهىم ال٣اهىوي الظي اؾخ٣غث ٖلُه
َظٍ الًىابِ واإلاباصت الٗامت لها وألاخ٩ام الخانت بها.
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ُٞما جىاولىا في الٙفل الثاوي الىٓام ال٣اهىوي لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت مً زال٢ ٫ىاٖض
خٓغ وجُُ٣ض وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا ٫وجدضًض خ٣ى ١وواظباث ؤَغا ٝالجزإ و٣ٞا لل٣ىاٖض الٗغُٞت
والاجٟاُ٢ت ،زم جدضًض ألاَضا ٝالصخهُت واإلااصًت اإلاكغوٖت وٚحر اإلاكغوٖت لىؾاثل وؤؾالُب ال٣خا.٫
ؤما الباب الثاوي ٣ٞض حٗل ٤بالجىاهب الخُبُُ٣ت والخُُ٣مُت ،خُض جم ج٣ؿُمه َى آلازغ بلى
ٞهلحن ،جُغ٢ىا في الٙفل ألاو ٥لخدضًض آلُاث جىُٟظ يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ،وجىاولها زالله
آلالُاث الضولُت والىَىُت لظل ،٪و٦ظل ٪هٓام اإلاؿاولُت الضولُت ًٖ اهةها٧اث يىابِ ؾحر ألاٖما٫
الٗضاثُت ،ؤما الٙفل الثاوي ٞسههىاٍ لخُُ٣م ؤصاء يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت زال ٫الخدضًاث
التي جُغخها الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة ،وٖالجىاَا في مىاي٘ مخٗضصة مً بُثها الخدضًاث التي جُغخها
وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا ٫في الجزاٖاث اإلاٗانغة ،زم جُُ٣م مضي ٗٞالُت ؤلاَاع ال٣اهىوي وآلُاث جىُٟظ
لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت وجُغ٢ىا ؤزحرا بلى ٢غاءة في وا ٘٢ومؿخ٣بل َظٍ الًىابِ.
ومً زال ٫ما ؾبٞ ،٤ةن مىيىٕ يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي
ؾدخم صعاؾت و ٤ٞالخ٣ؿُم الخالي:
 الباب ألاو :٥ؤلاَاع الىٓغي لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي. الباب ألاو :٥ؤلاَاع الخُبُ٣ي والخُُ٣مي لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت في ال٣اهىن الضوليؤلاوؿاوي.
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الباب ألاو:٥
إلاواس الىٍشي لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في
الٝاهون الذولي إلاوعاوي
ؤٞــغػث الخجغبــت الخاعٍسُــت لخُــىع ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ٢ىاٖــض ٢اهىهُــت ممُ ـؼة تهــخم ؤؾاؾ ــا
بدىٓــُم ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت وبُ ــان خ ٣ــى ١وواظب ــاث اإلاخد ــاعبحن وي ــبِ وؾ ــاثل وؤؾ ــالُب ال٣خ ــا ٫بم ــا
ًخٟــ ٤مــ٘ ؤَــضاَ ٝــظا ال٣ــاهىن ،ممــا ؤوحــى بــإن ألامــغ ًخجــه بلــى نــىعة م٨خملــت إلاــا ًم٨ــً ؤن ٌكــ٩ل هٓامــا
٢اهىهُــا ؤو ٞغٖــا ٢اهىهُــا ظضًــضا ٢ــض ً٩ــىن ف ـي مغخل ــت مُٗىــت مؿــخ٣ال ٖــً  ٚـحرٍ مــً ال٣ــىاهحن فــي مه ــاصعٍ
ومىيىٖه وؤَضاٞه.
بن البد ــض ف ــي الىٓ ــام ال ٣ــاهىوي لؿـ ـحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ً٣ىصه ــا بل ــى ي ــغوعة الخإن ــُل الخ ــاعٍخي
وال ٣ٟـهي وال٣ــاهىوي لهــظا الىٓــام اإلام ـحز يــمً مجمــىٕ ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ،وفــي ؾــبُل طلــ٪
ٌٗض جدضًض الخُىع الخاعٍخي ومٟهىم يىابِ ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت زـم الُبُٗـت ال٣اهىهُـت ل٣ىاٖـضٍ ؤمـغا
ؤؾاؾــُا ،وَــى مــا هدىاولــه فــي ٞهــل ؤو٦ ،٫مــا ًجــب جدضًــض َــظٍ الًــىابِ ومداولــت ظمٗهــا وبُــان هٓامهــا
ال٣ــاهىوي اؾــدىاصا بلــى الاجٟاُ٢ــاث الضولُــت وال٣ــاهىن الــضولي الٗغفــي ووٞــ ٤مــا ظــغي ٖلُــه الٗمــل الً٣ــاجي
الضولي وَى ما ؾيخُغ ١بلُه في ٞهل زان ،و ٤ٞالخ٣ؿُم الخالي:
الٙفل ألاو :٥إلاواس املٙاَيمي لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت.
الٙفل الثاوي :الىٍام الٝاهووي لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في الٝاهون الذولي إلاوعاوي.
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الٙفل ألاو:٥
إلاواس املٙاَيمي لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت

ج٨دس ـ ي ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ؤَمُ ــت بال ٛــت ف ــي ؾ ــبُل الىن ــى ٫بل ــى اؾ ــخ٨ماٞ ٫ه ــى٫
الخماًــت ؤلاوؿــاهُت ػمــً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ،وحٗ ـبر َــظٍ ال٣ىاٖــض ٖــً الجاهــب الى٢ــاجي فــي جىظُــه ألاٖمــا٫
الخغبُ ــت وجً ــ٘ التزام ــاث بال ٛــت ألاَمُ ــت لخ٣ل ــُو ال ٟــاجىعة ؤلاوؿ ــاهُت للخ ــغب ،وَ ــظا م ــً ز ــال ٫الؿ ــعي
لخىٓــُم ؾــلى ٥اإلادــاعبحن بخدضًــض خ٣ــى٢هم وواظبــاتهم وخٓــغ وجُُ٣ــض ؤهــىإ مُٗىــت مــً ألاؾــلخت وجىٓــُم
ؤق٩ا ٫مُٗىت مً ؤؾالُب ال٣خا.٫
بن َ ــظا ال ــضوع ال ــظي جلٗب ــه ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖمـ ــا ٫الٗضاثُ ــت ًجٗ ــل م ــً الً ــغوعي البد ــض فـ ــي
جُىعَ ـا الخ ــاعٍخي ،بط ؤن َ ــظٍ ألاخ ٩ــام ف ــي مج ــا ٫جىٓ ــُم ؾ ــلى٧اث اإلاد ــاعبحن وجىٓ ــُم ألاؾ ــالُب ال٣خالُ ــت
وخٓ ــغ وج ُُ٣ــض ؤه ــىإ م ــً ألاؾ ــلخت مؿ ــإلت ٢ضًم ــت  ٢ــضم اللج ــىء ٖل ــى الخ ــغب طاته ــا ف ــي الٗه ــىع اإلاخٗا٢ب ــت
والخً ـ ــاعاث الك ـ ــغُ٢ت والٛغبُ ـ ــت ،وف ـ ــي َ ـ ــظا ؤلاَ ـ ــاع ؾ ـ ــيخُغ ١للخُ ـ ــىع الخ ـ ــاعٍخي لً ـ ــىابِ ؾ ـ ــحر ألاٖم ـ ـا٫
الٗضاثُت في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي في مبدض ؤو ،٫وَظٍ الخجغبت الخاعٍسُت ال بـض وؤنهـا ؤٞـغػث اؾـخ٣غاعا
ل٣ىاٖــض ٢اهىهُــت جد٨ــم ؾــحر وبصاعة ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت فــي ال٣ــاهىن الــضولي اإلاٗانــغ ؾــىداو ٫الخإنــُل لهــا
٢اهىهُــا ويــبِ مٟهىمهــا وهُــا ١جُبُ٣هــا فــي مبدــض زــان ،لىهــل بلــى جدضً ـض م٩اهــت َــظٍ ال٣ىاٖــض يــمً
الىٓام ال٣اهىوي لل٣اهىن الضولي الٗام وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي في مبدض ؤزحر ،و ٤ٞالك٩ل الخالي:
املبحث ألاو :٥الخىوس الخاسيخي لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت.
املبحث الثاوي :مٙهوم لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في الٝاهون الذولي إلاوعاوي.
املبحث الثالث :املبادئ الّامت وألاح٣ام الخاـت لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت.
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املبحث ألاو:٥
الخىوس الخاسيخي لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
بن خغ٦ت الخ٣ىحن التي ٖغٞها ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿـاوي فـي ال٣ـغن ألاز ـحر جـىحي بـإن ٢ىاٖـضٍ خضًشـت
اليكــإة ،ل٨ــً الخ٣ُ٣ــت هــي ؤن َــظٍ ال٣ىاٖــض ولُــضة ججغبــت جاعٍسُــت يــاعبت فــي ال٣ــضم ،وظــضث ظــظوعَا فــي
الخً ـ ــاعاث والٗه ـ ــىع ال٣ضًم ـ ــت والىؾ ـ ــُى ،ول ـ ــضي مسخل ـ ــ ٠الك ـ ــٗىب والجماٖ ـ ــاث البك ـ ــغٍت ب ـ ــازخالٝ
ؤنــىلهم وٖهــىعَم وؤمــا ً٦جىاظــضَم ،وَــى مــا ًىُبــٖ ٤لــى الًــىابِ اإلاخٗل٣ــت بؿــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت
يــمً الىٓــام ال٣ــاهىوي لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ،وال ًم٨ــً فــي َــظا اإلاجــا ٫الخــضًض ٖــً هٓغٍــت مدخملــت
لخىٓــُم ؾــلى ٥اإلادــاعبحن وجُُ٣ــض ؤؾــالُب ووؾــاثل ال٣خــا ٫ألٚـغاى بوؿــاهُت زانــت لــضي َــظٍ الجماٖــاث
والكٗىب ،بل هي مالمذ ومماعؾاث مخٟاوجت وٚـحر مىخٓمت في مٗٓمها ،ل ً٨جغا٦مها فـي ؤلاَـاع ألازالقـي ؤو
الٗغفي ؤو الضًني ظٗل مثها مهضعا لخُىٍغ ٢ىاٖض جىُٓم ؾلى ٥اإلاداعبحن ألٚغاى بوؿاهُت.
َب ٣ــا إلا٣خً ــُاث البد ــض ف ــي ؾ ــجر٦ؼ ٖل ــى ظ ــظوع ال ٨ٟــغ والؿ ــلى ٥ؤلاوؿ ــاوي ب ٛــٌ الىٓ ــغ ٖـ ــً
الجىاهــب الىخكــُت وال٣اؾ ــُت ال٣اثمــت آه ــظا ،٥وطل ــ ٪بُــان َ ــظٍ الج ــظوع ؤلاوؿــاهُت ف ــي ؾ ــلى ٥اإلاد ـاعبحن
يــمً وؾــاثلهم وؤؾــالُبهم الخغبُــت ابخــضاء مــً الخًــاعاث والٗهــىع ال٣ضًمــت فــي مُلــب ؤو ،٫اهخ٣ــاال بلــى
الخإنُل الضًني وال٨ٟغي لهظٍ ال٣ىاٖض الظي ٚلب ٖلجهـا فـي الٗهـىع الىؾـُى فـي مُلـب زـان ،ونـىال بلـى
اؾخ٣غاع َظٍ ال٣ىاٖض في الٗهغ الخضًض لخهل بلى ق٩لها ومىيىٖها الخالي في مُلب ؤزحر.
املىلب ألاو:٥
بوادس لوابي ظير إلاِما ٥الّذائيت في الّفوس الٝذيمت
بن الؿــمت الٛالبــت ٖلــى الٗال٢ــاث البكــغٍت فــي اإلاجخمٗــاث البضاثُــت ٧اهــذ الىخكــُت والٗىــ ٚ ٠ـحر
اإلادـ ــضوص ،خُـ ــض ٧اهـ ــذ الجزاٖـ ــاث ج٣ـ ــىم ٖلـ ــى الٟخـ ــ ٪والاهخ٣ـ ــام والخىؾـ ــ٘ بٛـ ــٌ الىٓـ ــغ ٖـ ــً الىؾـ ــُلت ؤو
ألاؾ ــلىب وخ ـ ـتى الىدُج ــتٞ ،اهخه ــاع ؤخ ــض َغف ــي الـ ـجزإ حؿ ــخدبٗه م ــظابذ وخك ــُت واإلاه ــؼوم ًمىٗ ــه  ٢ــاهىن
الكغ ٝمً ؤلاؾدؿالم ممـا ًُُـل ؤمـض الخـغب وآزاعَـا( ، )1ل٨ـً َـظا لـم ًمىـ٘ مـً وظـىص مماعؾـاث عخُمـت
وبوؿاهُت تهظب الؿلى ٥ؤلاوؿاوي ػمـً الخـغب ٢ـض ً٩ـىن مهـضعَا الٗـاصاث والخ٣الُـض وبٗـٌ الاٖخ٣ـاصاث
الغوخُ ــت ؤو الضًيُ ــت ،وي ــمً َ ــظا اإلاُل ــب واٖخم ــاصا ٖل ــى مُٗ ــاع ج ٣ــاعب الخً ــاعاث ؤلا٢لُم ــي والخ ــاعٍخي،
ؾــيخٗغى ألبــغػ َــظٍ اإلاماعؾــاث فــي ؤَــم الخًــاعاث ال٣ضًمــت بضاًــت مــً ال٣باثــل البضاثُــت وخًــاعاث بــالص
الغا ٞــضًً والخً ــاعة الٟغٖىهُ ــت ف ــي  ٞــغٕ ؤو ،٫ز ــم الخً ــاعجحن الهىضً ــت واله ــِىُت ال٣ضًم ــت ف ــي  ٞــغٕ ز ــان،
لىيخ٣ل بٗض طل ٪بلى الخًاعة الُىهاهُت والغوماهُت في ٞغٕ ؤزحر هىهي به صعاؾت الٗهىع ال٣ضًمت.

 -)1عبٕ ثىز ،ٗ١اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ٢رطٞهٓٝ ٙجبكئٓ ،ٚؾبػواد أُو٤ذ ك ٢شٜو رٔٞى  1972 ٞ٤ُٞ٣ثغبٓؼخ ٍزواٍجٞهط ك ٢اؽبه
كٝهح رؼِ٤ٔ٤خ ٗظٜٔب أُؼٜل اُلُ ٢ُٝؾوٞم اإلَٗبٕ ،كد ،كؽ ،1984 ،ص ص .13 ،12
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الٙشُ ألاو:٥
حزوس جىٍيم ألاِما ٥الّذائيت لذى الٝبائل البذائيت وحماساث بالد الشا٘ذيً والحماسة الٙشِوهيت
بــالىٓغ بلــى الٗامــل الؼم ـني ،ؾــيخُغ ١فــي البضاًــت إلاالمــذ جىٓــُم ؾــلى ٥اإلادــاعبحن وجُُ٣ــض ؤؾــالُب
ووؾــاثل ال٣خــا ٫لــضي ال٣باثــل البضاثُــت فــي بٞغٍُ٣ــا ،لىيخ٣ــل بلــى خًــاعاث بــالص الغاٞــضًً  ،وؤزُ ـغا هخُــغ١
لضعاؾتاإلاالمذ ؤلاوؿاهُت في الخًاعة الٟغٖىهُت.
أوال :مماسظاث جىٍيم ألاِما ٥الّذائيت لذى الٝبائل البذائيت:
بن ال٣باثــل البضاثُــت مــً ؤ ٦ـثر الجماٖــاث البكــغٍت ٖ ـبر الخــاعٍش ظىىخــا بلــى الٗىــ ٠والجزاٖــاث ُٞمــا
بُثهــا ،وٍغظ ــ٘ طلــ ٪للٗضً ــض مــً ألاؾ ــباب ٦ه ـغاٖها ٖل ــى الىظــىص والؿــُُغة ومهــاصع اإلاُ ــاٍ واإلاغاعــي وٚـ ـحر
طلـ ٪مــً اإلا ـبرعاث ،وفــي ؾــبُل بزًـإ الخهــم وجدُ٣ـَ ٤ــظٍ ألاَــضا٣ٞ ٝـض ٧اهــذ هؼاٖاتهـا جدؿــم ٖمىمــا
بالهمجُ ــت والىخك ــُت و٧اه ــذ ؤ ٢ــغب لك ــغَٗت ال ٛــاب ؤً ــً ًٟخ ــ ٪ال ٣ــىي ٞجه ــا بالً ــُٗ ،٠وف ــي زً ــم َ ــظٍ
ال٣ؿ ــىة والىخك ــُت وباإلا٣اب ــل ْه ــغث بٗ ــٌ اإلاماعؾ ــاث طاث ألابٗ ــاص ؤلاوؿ ــاهُت واإلاخٗل ٣ــت بؿ ــحر ألاٖم ــا٫
الخغبُــت ججلــى ؤع٢اَــا ُٞمــا ٧ــان ٌؿــمى بمُشــا ١الكــغ ٝلــضي ال٣باثــل ؤلاٞغٍُ٣ــت وٖىــض ٢باثــل "الب ـابوا" فــي
ُٚيُــا الجضًــضة (ٗٞ ،)1لــى ؾــبُل اإلاشــا٧ ٫اهــذ بٗــٌ َــظٍ ال٣باثــل حٗلــم زهــىمها ببــضء الٗملُــاث الخغبُــت
وال ً ٣ــ ٠ألام ــغ ٖى ــض طلــ ٪ب ــل بنه ــا ال حكــغٕ ف ــي الاق ــدبا ٥بال بٗ ــض اؾ ــخٗضاص الخه ــم لهــا٦ ،م ــا ؤنه ــا جدٓ ــغ
اللجىء بلى الٛضع وه ٌ٣الٗهض.
وف ــي مج ــا ٫ألاؾـ ــلخت ظ ــغي الخٗامـ ــل آه ــظا ٥بـ ـإن ال ًـ ــخم اؾ ــخسضام الؿـ ــهام اإلاجىد ــت وألاؾـ ــلخت
اإلاؿــمىمت ال ـتي جدــضر آالم مٟغَــت٦ ،مــا ً٣ي ـ ي مُشــا ١الكــغ ٝبإهــه فــي خــا ٫ؾــ٣ىٍ ؤخــض اإلادــاعبحن مــً
الخهــمحن ٢خــُال ؤو ظغٍدــا ٞــةن ال ـجزإ ًخى٢ــ ٠وٍــخم الكــغوٕ فــي َضهــت نــاعمت إلاــضة زمؿــت ٖكــغ ًىمــا(،)2
٦مـا ًٟــغى مُشــا ١الكــغٖ ٝــضم مهاظمــت اإلاـغؤة والُٟـل والكــُش ال٨ب ـحر ،وٍ٣ٟــض اإلا٣اجــل نــٟت الكــغ ٝفــي
خال ــت ٢خل ــه لُ ٟــل ؤو بم ـغؤة( َ ،)3ــظٍ الؿ ــلىُ٦اث الـ ـتي جيخهجه ــا بٗ ــٌ ال٣باث ــل البضاثُ ــت ع ٚــم مد ــضوصًةها
وٖضم اهخٓامها ق٩لذ ما ًم٨ـً ؤن ًىنـ ٠بدىٓـُم بـضاجي لؿـلى ٥اإلادـاعبحن وجُُ٣ـض الؾـخسضام ال٣ـىة فـي
وؾاثلها وؤؾالُبها مما ًمشل زلُٟت جاعٍسُت ولى مخىايٗت ل٣ىاٖض ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت في َظٍ الٟترة.
زاهيا :لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في حماساث بالد الشا٘ذيً:
ل٣ض حٗا٢بـذ ٖلـى بـالص مـا بـحن الثهـغًٍ الٗضًـض مـً الخًـاعاث الٗغٍ٣ـت ؤبغػَـا الؿـىمغٍت والبابلُـت
وآلاقىعٍت وال٩لضاهُت ،و٢ض ؤزظث َظٍ اإلاجخمٗاث ههِبا مـً الجزاٖـاث بُثهـا وبـحن ؤ٢غانهـا مـً الجماٖـاث
اإلاجاوعة ،و٢ض جٟاوث جىُٓم َظٍ الخغوب بحن الكضة واللحن بازخالَ ٝظٍ الخًاعاث.
 -)1هه٤خ ػٛاشش٠خ<< ،ؽٔب٣خ أُلٗٝ ٖ٤٤األػ٤بٕ أُلٗ٤خ ك ٢اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>> ،هٍبُخ كًزٞها ،ٙعبٓؼخ ػ ٖ٤شٌٔ-
ًِ٤خ اُؾوٞم ،اُوبٛوح ،2001،ص .110
 -)2ػبٓو اٌضِبٌٓ ،ٟلفَ اُ ٠اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ٘ٓ ،٢شٞهاد أُؼٜل اُؼوثُ ٢ؾوٞم اإلَٗبٕ ،ؽ  ،2ر ،1997 ،ٌٗٞص .08
3)-"It was forbidden, for example, in the event of conflict, to attack a woman, a child or an old man. A
Fulani warrior would be dishonoured if he were to kill a woman or child.", Yolande DIALLO,
<<Humanitarian law and traditional African law>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Sixteenth year, No. 179,
Geneva, February, 1976, p. 59.
11

الباب األول :اإلطار النظري لضوابط سري األعنال العدائية يف القانون الدولي اإلنشاني

ومــً بــحن َــظٍ الكــٗىبُٖ ،ــغ ٝآلاقــىعٍىن بــإنهم ٢ــىم مدــاعبىن طوو بــإؽ ،وٍجزٖــىن بلــى الكــضة
وال٣ؿــىة فــي خــغوبهم ،و٢ــض اؾــخسضمىا مسخلــ ٠الىؾ ـاثل الخغبُــت و٧ــاهىا مــً ؤواثــل مــً اؾــخسضم الش ـحران
والٗغباث الٗؿـ٨غٍت فـي مىاظهـت ؤٖـضائهم ،ؤمـا الؿـىمغٍىن ٣ٞـض ٧ـان خـالهم ؤًٞـل فـي الخـغب٣ٞ ،ـض ٧ـاهىا
ًد ــآٞىن ٖل ــى ممخل ٩ــاتهم وَ ــغ ١جج ــاعتهم ،بال ؤنه ــم  ٧ــاهىا ؤ ٢ــل بُكــا م ــً ٚـ ـحرَم ،ألنه ــم  ٧ــاهىا ٌٗخـ ـبرون
ألاؾغ ؤًٞل مً ال٣خل إلاا ُٞه فـي مـىاعص بكـغٍت لخجـاعتهم وؤٖمـالهم ،ممـا ًٟؿـغ بـإنهم ٧ـاهىا ًمل٩ـىن هٓامـا
()2
زانا باألؾحر (٦ ،)1ما ؤوظض الؿىمغٍىن هٓام بٖالن الخغب وخهاهت اإلاٟاويحن ومٗاَضاث الهلر.
و ٢ــض بل ٛــذ ؤلاوؿ ــاهُت طعوته ــا ُ٢اؾ ــا بالٗه ــض ال ٣ــضًم ف ــي الخً ــاعة البابلُ ــت  ١ 1750م وجدضً ــضا
لــضي ؤقــهغ ملى٦هــا "حمــوسا ي" نــاخب ألالــىاح الكــهحرة ال ـتي جدمــل الخ٣ىــحن  ٚـحر اإلاؿــبى ١والــظي وعص فــي
م٣ضمخــه .." :وأمشوــي أن أٜــيم الّــذ ٥فــي ألاسك وأن أٜخلــْ حــزوس الؽــش وألاؼـشاس ح ـ ال يمــىهذ الٝــوي
المــّي ،" ..ٚوم ــً ب ــحن ال٣ىاٖ ــض اإلاخ٣ضم ــت ف ــي مج ــا ٫ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ف ــي ج٣ى ــحن خم ــىعابي خٓ ــغٍ
إلاكــاع٦ت اإلاــضهُحن و ٚـحر اإلا٣ــاجلحن فــي ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ٣ٞــض وعص فــي البىــض الشالــض والشالزــىن مــً ج٣ىِىــه مــا
ههـه " :لــو أن لــابي ج ىيــذ أو معــاِذا فــي الجــيؾ ظـا ٛسحــاال مّٙــين مــً الخذمــت إلالضاميــت أو ٜبــل
وظا ٛبذيال معـخجحشا فـي خذمـت لفـالل امللـ٤ل يٝخـل المـابي أو املعـاِذ"٦ ،مـا ؤوكـإ خمـىعابي هٓامـا
مىؾٗا إلاٗاملت ألاؾـحر مٗاملـت بوؿـاهُت مـً خـ ٤الٗمـل وألاظـغ والخملـ ٪والٟضًـت و ٚـحر طلـَ ،٪ـظٍ الخ٣ـى١
()3
التي ًًاهي بًٗها ما وعص في اجٟاُ٢اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الخضًشت.
زالثا :لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في الحماسة الٙشِوهيت:
حٗخ ـبر مهــغ الٟغٖىهُــت مــً ؤ ٦ـثر الخًــاعاث ج٣ــضما وجىُٓمــا فــي ٖهــغَا ،و٢ــض زايــذ هــي ألازــغي
ظ ــىالث َىٍل ــت م ــً الخ ــغوب والجزاٖ ــاث م ــ٘ ظحرانه ــا الخُصُ ــحن والى ــىبُحن وخ ـ ـتى آلاق ــىعٍحن ٖل ــى بمخ ــضاص
يٟا ٝالىُل وخىَ ٫غ ١الخجاعة واإلاىاَ ٤اإلاخازمت لها ،وببان َظٍ الخـغوب وٖلـى ٚـغاع الؿـىمغٍحن ٣ٞـض
٧اهذ ٖمالت اإلاهغٍحن حٗخمـض ٖلـى ألاؾـغي الؾـخسضامهم فـي ال٣هـىع والخ٣ـى ٫وحكـُِض البىـاءاث الُٗٓمـت
ال ؾُما ألاَغاماث واإلاٗابض واإلاضن الٟغٖىهُـتَ ،ـظا مـا ًجٗـل الٟغاٖىـت ًًٟـلىن ألاؾـغ ٖلـى ال٣خـل ٩ٞـاهىا
()4
ؤ٦ثر خغنا ٖلى ؤؾغ الٗضو ؾاإلاا وٖضم ٢خله ؤو ظغخه.
وم ــً الجىاه ــب ؤلاوؿ ــاهُت ٦ـ ـظل ٪ل ــضي اإلاه ــغٍحن ال ٣ــضماء م ــا ٌؿ ــمى باألٖم ــا ٫الؿ ــبٗت للغخم ــت
اإلاخمشل ـ ــت ف ـ ــي "إوّ ـ ــام الج ـ ــولعل وإسواء الّىل ـ ــو ل و٠ع ـ ــوة الّ ـ ـشاةل وإي ـ ــواء الٕشب ـ ــاءل وجحشي ـ ــش ألاظ ـ ــشىل
والّىايــت باملشىــو ل ود٘ــً املــوح " ،وبٗــض خــغوب مخ٨ــغعة زايــها اإلاهــغٍىن مــ٘ الخُصُــحن ؤبغػَــا مٗغ٦خــا
"م ــذو" و" ٜــادػ" ؤب ــغم ٞغٖ ـىن مه ــغ م ــ٘ مل ــ ٪الخُصُ ــحن مٗاَ ــضة ن ــلر ؾ ــىت ٢ 1269ب ــل اإلا ــُالص  ٧ــان

ٗ -)1ياه اٌؼٕجى ،ٟاُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ،٢كاه ٝائَ ،ؽ  ،1ػٔبٕ -األهكٕ ،2010 ،ص .12
 -)2عبٕ ثىزٓ ،ٗ١وعغ ٍبثن ،ص .13
٤ُٝ -)3بّ آػِ.بوٕٝ ً١آفو ،ٕٝشو٣ؼخ ؽٔٞهاثٝ ٢أطَ اُزشو٣غ ك ٢اُشوم اُول ،ْ٣روعٔخ أٍبٓخ ٍواً ،كاه ػالء اُل ،ٖ٣ؽ،2
كٓشن ،1993 ،ص .17
ٗ -)4ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .13
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مىيــىٖها و٢ــ ٠الٗملُــاث الخغبُــت وجبــاص ٫ألاؾــغي والخدــال ٠الٗؿــ٨غي ،و٢ــض ٧ــان الخُصُــىن ٖلــى  ٚـغاع
()1
اإلاهغٍحن ٌٗلىىن بضء الخغب وبنهائها وٍىهجىن ؾلى٧ا خغبُا ًىن ٠باإلادؿامذ.
الٙشُ الثاوي:
لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في الحماسجين الفيىيت والهىذيت الٝذيمت
ف ــي بَ ــاع الضعاؾ ــت الخاعٍسُ ــت ل٣ىاٖ ــض وؾ ــلىُ٦اث الخ ــغب ف ــي الٗ ــالم ال ٣ــضًم ال ب ــض م ــً البد ــض ف ــي
خً ــاعاث الك ــغ ١ال ٣ــضًم الـ ـتي ؾ ــاصث ػمانه ــا وزاي ــذ الٗضً ــض م ــً الخ ــغوب والجزاٖ ــاث ،وٖلُ ــه ؾ ــيخىلى
صعاؾت الخًاعة الهِىُت ال٣ضًمت ،وهيخ٣ل بٗضَا بلى الخًاعة الهىضًت ال٣ضًمت.
أوال :لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في الحماسة الفيىيت الٝذيمت:
بن الخًـ ــاعة اله ـ ــِىُت ال٣ضًم ـ ــت ٖغٞـ ــذ الخ ـ ــغب ٛ٦حرَ ـ ــا م ـ ــً الخًـ ــاعاث ،و٧اه ـ ــذ له ـ ــا ؤهٓمةه ـ ــا
وؤؾ ــالُبها الخان ــت ال ـ ـتي جد٨مه ــا ،وبم ــا ؤن الخ ــغب ه ــي الخ ــغب بم ــا جدمل ــه م ــً مٗ ــاوي ال٣خ ــل والخ ــضمحر
والٗى ــ ٠بال ؤن اإلاب ــاصت ؤلاوؿ ــاهُت ًم ٨ــً له ــا ؤن جيب ــ٘ م ــً ؤ ٩ٞــاع ؤو اٖخ ٣ــاصاث جغس ــخها الش٣ا ٞــت وال ــضًً
والٗــغ ٝالؿــاثض آهــظا٦ ،٥مــا ًم٨ــً لهــا ؤن جيبــ٘ مــً ؤوامــغ ؤو لــىاثذ ؤو صٖــىاث ًُل٣هــا بٗــٌ الٟالؾــٟت ؤو
اإلا٨ٟــغًٍ ؤو ال٣ــاصة ؤو اإلالــى ٥مــً طوي الؿــُىة والخٓــىة واإلالــ ٪واإلاــازغًٍ فــي قــٗب مــا ،وَــظا َــى خــا٫
الخًاعة الهِىُت٣ٞ ،ض ؾُغ اإلا٨ٟـغ "سـو مـا " ال٣ـغن الغابـ٘ ٢بـل اإلاـُالص واظـب ٖـضم اؾدئهـا ٫الخهـم
وجــضمحرٍ جمامــا ويــغوعة ج٣ــضًم الٗىاًــت للجغحــى فــي الخــغوب(٦ ،)2مــا ويــ٘ "ـــً جــضي ٘ــا" ؾــىت ٢ 500بــل
اإلاــُالص مبــاصت بوؿــاهُت جد٨ــم ؾــلى ٥اإلادــاعب الهــُني وج٣ي ـ ي بــاخترام ألاؾــحر ومىــ٘ ببــاصة الخهــم جمامــا
وَى ما ٌؿخلؼم يبِ ألاٖما ٫الخغبُت زضمت لهظا الهض. )3( ٝ
و ٢ــض بل ــ ٜال ٨ٟــغ اله ــُني ال ٣ــضًم طعوة ؤلاوؿ ــاهُت بم ــيء اإلا ٨ٟــغ "٠وهٙيؽ ــيوط" ال ــظي  ٧ــان ًيب ــظ
الخغب وٍضٖى للؿالم والخًامً بحن بنـي البكـغ ،ومـً مٗـالم ٨ٞـغ َـظا الُٟلؿـى ٝاإلابـضؤ ال٣اثـل بإهـه " ال
يم٢ــً اِخبــاس ١ــل سِايــا الذولــت املحاسبــت أِــذاء " وَــظا اإلابــضؤ قــ٩ل فــي مــا بٗــض ؤؾاؾــا إلابــضؤ الخمُ ـحز بــحن
اإلاــضهُحن واإلا٣ــاجلحن وبالخبُٗــت بــحن ألاَــضا ٝالٗؿــ٨غٍت وألاَــضا ٝاإلاضهُــت ،وَــى اإلابــضؤ ألاَــم يــمً مبــاصت
()4
ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت والظي جم ج٣ىِىه في الٗهغ الخضًض الخ٣ا.
زاهيا :لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في الحماسة الهىذيت الٝذيمت:
في م٩ان لِـ ببُٗض ًٖ الهحن ،وكإث الخًـاعة الهىضًـت ال٣ضًمـت وحٗا٢بـذ ٖلـى ؤعيـها الٗضًـض
مــً الجماٖــاث والــضو ،٫و٢ــض ٢ــضمذ الخًــاعة الهىضًــت هــي ألازــغي ظملــت مــً اإلاماعؾــاث ؤلاوؿــاهُت ػمــً
الخغب في جىُٓم ؾلىُ٦اث ووؾـاثل ال٣خـا ٫ؾـا٢ها ال٨ش ـحر مـً اإلا٨ٟـغًٍ وعظـا ٫الـضًً واإلالـى ،٥ومـً ؤبـغػ
َـاالء ؤلامبراَـىع "أظــو١ا" الـظي اؾــةهل  ٞـترة خ٨مــه إلمبراَىعٍـت "املوسيــا" ٢ 265بـل اإلاــُالص بدـغب يــاعٍت
ٗ -)1ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .13
2(- Robert KOLB, Jus in Bello: Le droit international des conflits armé, Bruylant, Bruxelles, 2003, p.
15.
ٗ -)3ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .17
 -)4هه٤خ ػٛاشش٠خٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .111
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يــض اإلامال ــ ٪اإلاجــاوعة ،وب ــالغٚم م ــً الىهــغ ال ــظي خ ٣٣ــه٣ٞ ،ــض جإؾ ــ٦ ٠ش ـحرا ٖل ــى م ــا خــضر ي ــمثها مــً
مأس ي بوؿاهُت ،و٧ان طل ٪ؾببا في بنضاعٍ مجمىٖت لىاثذ جاؾــ للمبـاصت واإلاشـل ؤلاوؿـاهُت فـي الخـغوب
في الهىض ال٣ضًمت ،وهي ما ؾـمُذ ب٣ـاهىن الغخمـت الـظي ٌؿـدى٨غ ٢خـل ؤلاوؿـان وخ ـتى الخُـىان ٦مـا ًدٓـغ
()1
بخضار مٗاهاة قضًضة.
٦مــا ٖغٞــذ فــي الهىــض ال٣ضًمــت ٢ىاٖــض مشــل جلــ ٪التــي ه ـاصي بهــا "حــون حــا ٟسوظــو" ُٞمــا بٗــض،
ومثهــا يــغوعة جدُ٣ــ ٤الىهــغ فــي الخــغب بإ٢ــل ؤيـغاع مدخملــت فــي نــٟى ٝالٗــضو٦ ،مــا ًجــب ٢هــغ ألاٖمــا٫
الخغبُــت ٖلــى اإلا٣ــاجلحن وجمُ ـحزَم ٖــً  ٚـحر اإلا٣ــاجلحن فــي الخــغب مــ٘ خهــاهت بٗــٌ ألاَــضا ٝألازــغي ٦ــضوع
الٗب ــاصة ،و ٢ــض وعص ف ــي هه ــىم "امله ــات شاث" جىٓ ــُم اؾ ــخسضام بٗ ــٌ وؾ ــاثل ال٣خ ــا٧ ٫األؾ ــلخت الؿ ــامت
واإلاؿيىت والخاع٢ـت التـي حؿـبب زؿـاثغ ٖكـىاثُت فـي ألاعواح ،وباهةهـاَ ٥ـظٍ ألاخ٩ـام ٌٗخ ـبر اإلاسـال ٠مـظهبا،
وبك٩ل مـتزامً ج٣غٍبا٧ ،ان ٢ـاهىن "مـاهوا" اإلاٗخمـض  200ؾـىت ٢بـل اإلاـُالص (واإلا٩ـىن مـً ٞ 12هـال و2694
بىــضا) فــي ظاهبــه اإلاخٗلــ ٤بدىٓــُم الخــغب ًدٓــغ اؾــخسضام الؿــهام الؿــامت ؤو ألاؾــلخت اإلاؿــيىت والخاع٢ــت،
٦مــا ٧ــان ًدٓــغ الهجــىم ٖلــى ألاشــخام  ٚـحر ال٣ــاصعًٍ ٖلــى خماًــت ؤهٟؿــهم ومــً بــحن مــا ًــظ٦غ :الصــخو
الى ــاثم ،وم ــً ؤل ٣ــى ؾ ــالخه ،وم ــً  ٣ٞــض صعٖ ــه ،و٦ؿ ــغ ؾ ــالخه ،وم ــً ًغا ٢ــب م ــً بُٗ ــض صون ؤن ٌك ــاع ٥ف ــي
ال٣خ ــا ،٫وم ــً ًد ــاعب وظبه ــت ؤز ــغي ،واإلاه ــاب ؤو الج ــغٍذ ...و٧له ــم م ــً الٟئ ــت اإلاٗغو ٞــت خالُ ــا ف ــي ال ٣ــاهىن
()2
الضولي ؤلاوؿاوي بٛحر اإلا٣اجلحن.
الٙشُ الثالث:
لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في الحماسجين إلأشيٝيت والشوماهيت الٝذيمت
اهخ٣اال بلى الٛغب ال٣ضًم ،وؤبغػ الخًاعاث الـتي مغث ٖلى ؤوعوبـا جمشلـذ فـي ؤلاٚغٍُ٣ـت والغوماهُـت
وال ـتي ٧اهــذ لهــا ججغبــت جاعٍسُــت مــ٘ الخــغب وحؿــُحرَا وجىُٓمهــا باٖخباعَــا خًــاعاث جىؾــٗذ بكــ٩ل ٦ب ـحر
واخخ ٨ــذ بالٗضً ــض م ــً ال ــضو ٫وألام ــم ،وف ــي َ ــظا ال ٟــغٕ ؾ ــىٖ ٠٣ل ــى ٢ىاٖ ــض ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ل ــضي
ؤلاٚغٍ ،٤زم ٖىض الغومان.
أوال :لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في الحماسة إلأشيٝيت الٝذيمت:
اٖخمــضث الُىهــان ال٣ضًمــت هٓــام اإلاــضن والــضوٍالث ،و٧ــان الُىهــاهُىن ال٣ــضماء ٌٗخ ـبرون ؤهٟؿــهم
ؤ٦ثر عُ٢ا وجدًغا مً الكٗىب وألامم ألازغي٩ٞ ،اهذ الٗال٢اث الخاعظُـت للمـضن الُىهاهُـت ج٣ـىم ؤؾاؾـا
1)- Gerald DRAPER, << The contribution of the emperor of Asoka Maurya to the development of the
humanitarian ideal in warfare >>, in I.R.R.C, I.C.R.C, No 305, Geneva, March-April, 1995, pp.195205.
2)-Non-combattant in Mano code are : "Let him not strike one who (in flight) has climbed on an
eminence, nor a eunuch, nor one who joins the palms of his hands (in supplication), nor one who
(flees) with flying hair, nor one who sits down, nor one who says 'I am thin'; Nor one who sleeps, nor
one who has lost his coat of mail, nor one who is naked, nor one who is disarmed, nor one who looks
on without taking part in the fight, nor one who is fighting with another (foe); Nor one whose weapons
are broken, nor one afflicted with (sorrow), nor one who has been grievously wounded, nor one who is
in fear, nor one who has turned to flight ", L.R PENNA, << Written and customary provisions relating
to conduct of hostilities and treatment of victims of armed conflicts in ancient India >>, in I.R.R.C,
I.C.R.C, Twenty-ninth year, No. 271, Geneva, July-August, 1989, pp. 340-341.
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ٖل ــى الخٟغ ٢ــت ف ــي ٖال٢ةه ــا ُٞم ــا بُثه ــا م ــً ظهـ ـت وٖال٢اته ــا بالك ــٗىب ألاز ــغي م ــً ظه ــت ؤز ــغيٖ ،ل ــى َ ــظا
ألاؾــاؽ ٧اهــذ خــغوب اإلاــضن الُىهاهُــت فــي مىاظهــت ألامــم ألازــغي جخهــ ٠بال٣ؿــىة والٗىــ ٚ ٠ـحر اإلادــضوص
وٚـ ـحر الـ ـمبرع طل ــ ٪ألنه ــم ٌٗخـ ـبرون ٚـ ـحرَم م ــً الك ــٗىب وألا ٢ــىام بغاب ــغة ٚـ ـحر مخم ــضهحن وٍج ــب ؤن ًب ٣ــىا
()1
زايٗحن ومؿخٗبضًً وبالخالي ٞهم ٚـحر ماَلحن للخمخ٘ بًٟاثل ال٣اهىن الؿاثض بحن اإلاضن الُىهاهُحن.
باإلا٣ابل٧ ،اهذ الخغوب بحن اإلاضن والخىايغ الُىهاهُت ؤ٢ل يغاوة مً ؾـاب٣ةها ،طلـ ٪ألنهـم ٧ـاهىا
ال ٌُٗىنها ون ٠الخغب ؤنال ،واٖخبروَا ٦ما ًغي "أ٘الوون" مجغص بيُغاباث وجـىجغاث ٖاعيـت ال بـض
مــً هبــظَا والُ٣ــام بمؿــاعي الخد٨ــُم والىؾــاَت لىٟ٢هــا ،وفــي خــاُ٢ ٫امهــا ال بــض مــً مماعؾــةها باٖخــضا٫
وبوؿـاهُت اخترامـا لــغوابِ وخـضة الجــيـ واللٛـت والاٖخ٣ــاص والخجـاوع الجٛغافــي ،وٖلـى َــظا ألاؾـاؽ ْهــغث
ال٨شحر مً اإلاماعؾاث ؤلاوؿاهُت في ؾلىُ٦اث الخغب في اإلاضن الُىهاهُت والهالخت للخٗمُم ٖلـى الٗال٢ـاث
الضولُــت ٖامــت٣ٞ ،ــض ٖغٞــىا الخٟغ٢ــت بــحن الخــغب الٗاصلــت والخــغب  ٚـحر الٗاصلــت مــ٘ ؤخ٩ــام بٖــالن الخــغب،
٦مــا َب٣ــىا ٢ىاٖــض جخٗلــ ٤بخدُُــض ؤمــا ً٦الٗبــاصة وال٨هىــت وعظــا ٫الــضًً وخٓــغ اؾــةهضاٞهم ،وفــي مجــا٫
()2
وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا ٫ظغي مى٘ اؾخسضام ألاؾلخت اإلاؿممت وحؿمُم مهاصع اإلاُاٍ والٛضع.
ولم ً ٠٣ألامغ ٖىض َظا الخض ٣ٞض ؤَل٣ذ في مـا بٗـض صٖـىاث لخٗمـُم َـظٍ اإلابـاصت وٞـخذ مجالهـا
وبُٖائهــا َابٗهــا ؤلاوؿــاوي والٗــام ،ومــً بــحن َــظٍ اإلابــاصعاث مــا ط٦ــغٍ "أل٢عــىذس ديضيــوط" بإهــه "بم ــشد
اهت ــاء ظــملب املىاصِــتل جفــب مخابّــت الحــشب للحــشب ِمــل م ــاهين" وهــي ٨ٞــغة عثِؿــُت فــي بىــاء ٢ىاٖــض
٢ىاهحن الخغب الالخ٣ت ،وَـى مـا ؤؾــ لٓهـىع مـا ٌؿـمى باإلاضعؾـت الغواُ٢ـت فـي الُىهـان ال٣ضًمـت ٖـام 310
مــُالصي وال ـتي جــغي يــغوعة مــض َــظٍ ألا٩ٞــاع الىابٗــت مــً ؤلاوؿــان بلــى ؤ٢غباثــه ومىاَىُــه زــم بلــى ؤلاوؿــاهُت
()3
ظمٗاء ختى ألاٖضاء مثهم ختى ًخم ببُا ٫م٣ىلت "إن ألاحىب مخوحؾ".
زاهيا :لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في الحماسة الشوماهيت:
حٗض الخًاعة الغوماهُـت مـً بـحن ؤ ٦ـثر الخًـاعاث جىؾـٗا وامخـضاص ٖ ـبر الخـاعٍش  ١ 754م 476 -م،
ولـم ًسخلـ ٠خالهـا ٦ش ـحرا فـي الخــغب مـ٘ خـا ٫ؤلاٚغٍـ٩ٞ ،٤ـان ال٣ــاهىن الغومـاوي و٢ىاٖـض الٗـض ٫جُبـٖ ٤لــى
الغومــان ُٞمــا بُــثهمُٞ ،مــا َب٣ــذ ٢ىاٖــض الخماًــت لؤلشــخام واإلامخل٩ــاث ؾــىاء فــي الؿــلم ؤو الخــغب ٖلــى
ألاظاهب مً الكٗىب الـتي جغبُها بغوما مٗاَضاث نـضا٢ت ؤو جدـال ٠ؤو يـُاٞت فـي بَـاع مـا ٧ـان ٌؿـمى بــ:
اإلاٗاَــضة لغومـا ؤو الٗــضو ٣ٞــض
"ٜـاهون الؽــّوب" الـظي ًُب٣ــه ٢ـاى زــام ،ؤمـا ٚحرَــا مـً الكــٗىب  ٚـحر ِ
٧اه ــذ ز ــاعط ال ٣ــاهىن خُ ــض ال ًخمخ ــ٘ ؤٞغاصَ ــا وممخل٩اته ــا ب ــإي ق ــ٩ل م ــً ؤق ــ٩ا ٫الخماً ــت ال ؾ ــُما ػم ــً
الخــغوب ،و٧ــان مهــحرَم ال٣خــل ؤو الاؾــخٗباص مــ٘ ؾــلب ونهــب اإلامخل٩ــاث وجــضمحرَا مهمــا ٧اهــذ َبُٗةهــا ؤو
()4
حجمها ،ما ٌٗـني ؤن ٧ل الىؾاثل وألاؾالُب الخغبُت مباخت يمً َظٍ الخغوب صون ُ٢ىص.
ٗ -)1ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .19
 -)2أُوعغ ٗلَ.ٚ
 -)3عبٕ ثىزٓ ،ٗ١وعغ ٍبثن ،ص ص .16 ،15
 -)4أُوعغ ٗلَ ،ٚص  .16أٗظو ًنُيٍ :ؼ٤ل ٍبُْ خ ،ٍٟ٠ٛأُلفَ ُلهاٍخ اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ،٢كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ ،اُوبٛوح،
كؽ ،2002 ،ص  ،13أٗظو ًنُي:
Robert KOLB, op.cit., pp. 19, 20.
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ٖى ــضما ون ــلذ ؤلامبراَىعٍ ــت الغوماهُ ــت بل ــى ؤ٢مـ ـ ى خ ــضوصَا الخاعٍسُ ــت ْه ــغ م ــا ٌؿ ــمى بالؿ ــالم
الغوم ـ ــاوي ،وؤن ـ ــبذ للمضعؾ ـ ــت الغوا ُ٢ـ ــت طاث ألان ـ ــى ٫ؤلاٚغٍ ُ٣ـ ــت ؤهه ـ ــاع م ـ ــً ٞالؾ ـ ــٟت الغوم ـ ــان ؤمش ـ ــا٫
"ؼيؽــشون" و"ظــييي٣ا"٣ٞ ،ــض ؤ ٦ــض َــاالء ٖل ــى مبــضؤ اإلاؿ ــاواة بــحن البكــغ وهبــظوا الاؾ ــتر٢ا ١والاؾــخٗباص،
واٖخ ـ ـبروا بـ ــإن الخـ ــغب ال جل ـ ـغي ال٣ـ ــاهىن٦ ،مـ ــا ٖملـ ــىا ٖلـ ــى جُه ـ ـحر ال٨ٟـ ــغ الغومـ ــاوي مـ ــً عواؾـ ــب الٗىـ ــ٠
وال٣ؿــىة والدك ــضص مــً ٢بُ ــل م٣ــىالث الـ ـتي ؤقــاع بلجه ــا ألاؾــخاط "حــان ب٢خي ـ "" :إلاوعــان لاوعــان رئــب"
و"الويـ ــل للمهـ ــضومين" وويـ ــٗىا م٩انهـ ــا ؤ٩ٞـ ــاع ؤ٦ثـ ــر بوؿـ ــاهُت مشـ ــل " :إلاوعـ ــان لاوعـ ــان ـ ــو ء مٝـ ــذط"
و"ألاِـذاء م ـ حشحــوا أــبحوا إخــوة" و"أهـا إوعـان ولــيغ أي ـو ء فــي إلاوعـان ٔشيـب ِ ـن "٦ ،مـا ٢ــام
َــاالء الٟالؾــٟت بدب ـني مٟهــىم الخــغب الٗاصلــت واٖخ ـبروا الخــغب  ٚـحر الٗاصلــت ؤو ال ـتي ال ج٣ــىم ٖلــى ؾــبب
()1
ٖاص ٫ظغٍمت ًجب وٟ٢ها.
وم٘ ٧ل َـظا الخُـىع ال٨ٟـغي ٧ـان جُبُـَ ٤ـظٍ ألا٩ٞـاع بُُئـا و ٚـحر مـىٓم فـي البضاًـت خ ـتى بٗـض ؤن
نــاعث عومــا مؿــُدُت ،بال ؤهــه بٗــض طلــ ٪ومــ٘ ْهــىع ٢ــىي مىاٞؿــت للىٟــىط الغومــاوي ،نــاعث خــغوب عومــا
ؤ٢ل قضة و٢ؿىة وٖاصث بلى صٖىاث اإلاظَب الغواقي بدىُٓم الخغب في وؾـاثلها وؤؾـالُبها وؤَـضاٞها ،و٢ـض
٧ان إلاٟهىم الخغب الٗاصلـت آهـظا ٥جـإزحر فـي طلـ٦ ،٪مـا ٖـغ ٝالغومـان ظاهبـا مـً مبـضؤ الخمُ ـحز بـحن اإلا٣ـاجلحن
و ٚـحر اإلا ٣ــاجلحن( ،)2مم ــا صٖ ــم خه ــاهت بٗ ــٌ الٟئ ــاث مشــل عظ ــا ٫ال ــضًً وال٨هى ــت وبٗ ــٌ ألاَ ــضا ٝزان ــت
اإلاٗابض وألاما ً٦الضًيُت.
و٠خالـ ــت مل ــا ظ ــبٞل وي ــمً َ ــظاٍ الضعاؾ ــت لًـ ـىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ف ــي الخً ــاعاث
ال٣ضًم ــت الخٓى ــا الخ ٟــاوث ف ــي ألاز ــظ به ــظٍ ال٣ىاٖ ــض ف ــي َبُٗةه ــا وحجمه ــا ومه ــاصعَا ،وع ٚــم ؤن ال٣ؿ ــىة
والىخكُت ٧اهذ ٖىىاها باعػا للخغوب آهظا ،٥بال ؤن ؤلاوؿاهُت وظضث لها بٌٗ اإلاـضازل يـمً ألاٖـغاٝ
والخ٣الُــض والاٖخ٣ــاصاث واإلاــضاعؽ ال٨ٟغٍــت ال٣ضًمــتُٞ ،مــا ًم٨ــً ؤن وؿــمُه مالمــذ ؤو بعَانــاث ل٣ىاٖــض
جىُٓم ؤؾالُب ووؾاثل الخغب ،و٧اهذ خًاعث مشل ما ظاءث به ال٣باثل ؤلاٞغٍُ٣ت ال٣ضًمـت مـً مبـاصت
الكــغ ٝوخًــاعاث بــالص الغاٞــضًً ،وؤًًــا ؤٗٞــا ٫الغخمــت فــي الخًــاعة الٟغٖىهُــت ال٣ضًمــت٦ ،مــا ٢ــضمذ
الخًاعجحن الهِىُت والهىضًت مً ؤ٩ٞاع بوؿاهُت وج٣الُض عخُمت ،ونىال بلـى الٟلؿـٟت الُىهاهُـت الغوماهُـت
في الخٗامل م٘ الخهم في الخغوب.
بن َــظٍ الخًــاعاث والكــٗىب وألامــم ٢ــض ال جغبُهــا عوابــِ ػمىُــت ؤو ظٛغاُٞــت ؤو ٖغُ٢ــت وَــى مــا
ظٗــل َغٍ٣ــت حٗاملهــا مــ٘ َــظٍ اإلابــاصت والؿــلىُ٦اث جسخلــ ٠فــي قــ٩لها ومًــمىنها ،ل٨ــً إلاــا ٧ــان مهــضعَا
واخــض ولهــا ٖىــىان واخــض َــى ؤلاوؿــاهُت فــي ؤبؿــِ مٗاهجهــا ظٗــل مثهــا طلــ ٪لٛــت ٧ــل الٗهــىع و٧ــل ألاػمىــت
والكــٗىب وألامــم ،وَــى مــا مهــض الُغٍــ ٤ؤمــام الــضًاهاث الؿــماوٍت َــظٍ الؿــلى٧اث واإلاماعؾــاث ؤ ٦ـثر ٦مــا
ؾىالخٔ في الٗىانغ الالخ٣ت.

 -)1عبٕ ثىزٓ ،ٗ١وعغ ٍبثن ،ص ص  .17 ،16اٗظو ًنُي ٗ :ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .19
ٍ -)2ؼ٤ل ٍبُْ خٓ ،ٍٟ٠ٛوعغ ٍبثن ،ص .18
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املىلب الثاوي:
الخجـيل الذين لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في الّفوس الوظى
ل٣ــض جم ـحزث مغخلــت الٗهــىع الىؾــُى بٛلبــت الهــبٛت الضًيُــت ٖلــى ٧اٞــت ؤوظــه الخُــاة٣ٞ ،ــض ٧ــان
لالٖخ٣ــاصاث الضًيُــت ؤزــغ بــاعػ فــي جىٓــُم الٗال٢ــاث الضولُــت وجُــىٍغ ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي آهــظا ،٥ويــمً
َ ــظا اإلاُل ــب ؾ ــىداو ٫بُ ــان وي ــ٘ ي ــىابِ ؾ ـحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ػم ــً الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ف ــي ال ــضًاهاث
الؿــماوٍت زانــت إلاــا لهــا مــً جــإزحر فــي جدضًــض وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا ٫وجىٓــُم ؾــلىُ٦اث اإلادــاعبحن ،وفــي
َــظا اإلاجــا ٫ووٞــ ٤الترجِــب الؼم ـني ؾــيخُغ ١فــي البضاًــت لىيــ٘ ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت لــضي الجهــىص فــي ٞــغٕ ؤو،٫
زم في الضًاهـت اإلاؿـُدُت فـي ٞـغٕ زـان ،لىيخ٣ـل بلـى صعاؾـت هٓغٍـت الكـغَٗت ؤلاؾـالمُت فـي مجـا ٫ؾـحر ألاٖمـا٫
الٗضاثُت في ٞغٕ زالض.
الٙشُ ألاو:٥
لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت لذى الي ود
ًى٣ــل اإلااعزــىن وال٨خــب الؿــماوٍت بــإن الجهــىص ٧ــاهىا ٖ ـبر الخــاعٍش ًماعؾــىن الىخكــُت فــي خــغوبهم
ب ٩ــل ؤن ــىاٞها ،خُ ــض ؤن ال ــغوح الٗضواهُ ــت ج ــضزل ي ــمً ج ــغُ٦بةهم الىٟؿ ــُت والاظخماُٖ ــت ،اهُال ٢ــا م ــً
خالــت الاؾــخٗالء وال ٨ـبر ال ـتي ٌِٗكــىنها ٖلــى بــاقي الكــٗىب ٦كــٗب م اإلاسخــاع ٦مــا ٌٗخ٣ــضون ،مــ٘ مغاٖــاة
الاز ــخال ٝب ــحن الضًاه ــت الجهىصً ــت والخ ــىعاة الـ ـتي هؼل ــذ ٖل ــى هـ ـبي م مىس ـ ى ) (آه ــظا ،٥وب ــحن مماعؾ ــاث
الجه ــىص الً ــالحن وجد ــغٍٟهم للخ ــىعاة ابخ ٛــاء جبرً ــغ ْالله ــم وْلمه ــم ،وٍ ــظ٦غ اإلا ــاعر الٟغوسـ ـ ي "حوظ ــخاٗ
لوبون" في ٦خابه "الي ود في جاسيخ الحماساث ألاولع" ما ههه:
"ويّــشٗ حميــْ ٜـشاء الخــوساة وحؽــيت الي ــود ال ـ ال أزــش ٘ي ــا للشحمــتل
ومــا ِا ــع الٝــاسئ إال أن يخف ــ ٙظــٙش املل ــوٟل ليٝى ـْ ب ــزل٤ل  ...و١ــان ال ــزب
املــىٍم بالجملــت ّٝــب ١ــل ٘ــخ مهمــا ٜــلل و١ــان ألاَــالي ألاـــليون يوٜٙــونل
٘ــيح٢م ِلــي م بالٝخــل دّ٘ــت واحــذةل ٘يبــادون باظــم ــودل مــً ٔ ـير هٍــش إلــع
()1
الجيغل وال العًل و١ان الخحشي ٞوالعلب يالصمان ظ ٤ٙالذماء"
٦ما ٌؿخض ٫اإلااعر بإمشلت ٖضًضة مثها ما وعص في ؾـٟغ ٌكـىٕ " :أَل٢ـوا حميـْ مـا فـي املذيىـتل مـً
سحــل وامـشأةل ووٙــل وؼــيخل ح ـ البٝــش والٕــىم والحم ـيرل بحــذ العــي ...ٚوأحشٜــوا املذيىــت وحميــْ مــا
٘ي ــا بالىــاسل إال الــزَب والٙمــت وحهيــت الىحــاطل ٘ـ خ م حّلوَــا فــي خضاهــت بيــذ الــشب" ( ، )2وٍخطــر مــً
َ ــظٍ الىه ــىم وخك ــُت ؾ ــلىُ٦اث الجه ــىص ؤزى ــاء ز ــىى الخ ــغوب ٩ٞ ،ــان  ٧ــل  ٚــؼو ًيخه ــغون  ُٞــه ًيخـ ـهي
بةب ـ ــاصة الخه ـ ــم ب ٛـ ــٌ الىٓ ـ ــغ ٖ ـ ــً الج ـ ــيـ ؤو الؿ ـ ــً ؤو ؤي اٖخب ـ ــاع بوؿ ـ ــاوي آز ـ ــغ٦ ،م ـ ــا ًـ ـ ـبرعون طل ـ ــ٪
بىهىنهم اإلادغٞت.

 -)1عٍٞزبف ٌٛث ،ْٛاُٜٞ٤ك ك ٢ربه٣ـ اُؾؼبهاد األ ،٠ُٝروعٔخ ػبكٍ ىػ٤زوٌٓ ،زجخ اُ٘بكنح ،اُغ٤يح ،ؽ  ،2009 ،1ص .70
 -)2أُوعغ ٗلَ.ٚ
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و ٢ــض وعص ف ــي الخ ــىعاة اإلادغ ٞــت  ٦ــظبا ٖل ــى لؿ ــان الى ـ ـبي مىسـ ـ ى )٢ (ىل ــه  .." :ال ــشب إله ــ َ ٤ــو
الّابش أمام ٤هاسا ح١لت َو يمليذَم ويزلهم أمام٘ ٤خىشدَم وت ل٢هـم ظـشيّا ٠مـا ١لمـ ٤الـشب "..و٦ـظا:
"..الــشب إلهــ ٤يىــشد َــنالء الؽــّوب مــً أمامــ ٤ويــذْ٘ ملــو٠هم إلــع يــذ٘ ٟخمحــو اظــمهم مــً جحــذ
الع ــماء  ، )1( "..وه ــي هه ــىم جاؾ ـــ للمماعؾ ــاث ٚـ ـحر بوؿ ــاهُت باؾ ــم ؤلال ــه ف ــي بَ ــاع الخ ــغب اإلا٣ضؾ ــت،
ومهــضا٢ا لــظل ً ٪ـظ٦غ الُ٣ٟــه الكــهحر "أوبن ــايم" ؤن الجهــىص ال ً٣خهــغ ٢ــخلهم ٖلــى اإلادــاعبحن بــل ًمخــض بل ــى
ألاَٟا ٫والكُىر واليؿاء ب٣ؿىة وصون جمُحز(. )2
٧ــل َــظٍ وٚحرَــا ال٨ش ـحر مــً صٖــىاث إلبــاصة الخهــم والٟخــ ٪بــه ال ـتي اؾــدىض بلجهــا الجهــىص وال ًؼالــىن
في جبرًـغ الـغوح الٗضواهُـت والىخكـُت وال٣خـل صون جمُ ـحز ،ألن الجهـىص ًمجـضون الخـغب الكـاملت وٍماعؾـىنها
متــى ؾــىدذ لهــم الٟغنــت ألنهــا باليؿــبت لهــم خــغب م٣ضؾــت ،وال مجــا ٫للخــضًض ُٞــه ٖــً ؤلاوؿــاهُت وال
جىٓــُم ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ألنهــا مبــاصت و٢ىاٖــض ال ججــض لهــا م٩اهــا ٖىــض الجهــىص ،وَــى مــا جا٦ــضٍ ٦ــظل٪
الخم ــالث اله ــهُىهُت اإلاماعؾ ــت ف ــي الٗه ــغ الخ ــضًض ٖل ــى الك ــٗب الٟلؿ ــُُني م ــً ٢خ ــل وحك ــغٍض وبعَ ــاب
وؾلب ونهب صون جمُحز.
الٙشُ الثاوي:
لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في الذياهت املعيحيت
ل٣ـ ــض ظـ ــاءث الضًاهـ ــت اإلاؿـ ــُدُت فـ ــي بـ ــضاًةها ٖلـ ــى  ٚـ ـغاع بـ ــاقي الـ ــضًاهاث الؿـ ــماوٍت بمبـ ــاصت اإلادبـ ــت
والدؿ ــامذ والؿ ــالم وهب ــظ الٗى ــ ٠والخ ــغوب ٧ىنه ــا ج ــضٖى بل ــى ألاز ــىة ب ــحن بـ ـني البك ــغ ظمُٗ ــا ،و ٢ــض وعص ف ــي
ؤلاصـ ــخاح الخـ ــامـ مـ ــً بهجُـ ــل م ـ ـتى مـ ــا ههـ ــه" :وـ ــو للودِـ ــاء خ ـ ــم يشزـ ــون ألاسك..وـ ــو لفـ ــاو ي
الع ــالم ،"..ووعص ؤًً ــا.." :ظ ــمّخم أهـ ـ ٜي ــل ِ ــين بّ ــين وظ ــً بع ــًل أم ــا أه ــا ٘ ــجٜو ٥ل ٢ــم ال ج ٝــاوموا
الؽــشل بــل مــً لىمــِ ٤اــع خــذ ٟألايمــً ٘حــو ٥لـ أخــش أيمــال ومــً أساد أن يخاـــم ٤ويجخــز زوبــ٤
٘اجش ٟل الشداء أيمال ومً سخش ٟميال واحذا ٘ارَب مّ ازىينل ومـً ظـجل٘ ٤جِىـ ومـً أساد أن
يٝترك مى٘ ٤ال جشدٍ٩ٞ ، )3( "..ان اإلاؿُدُىن ألاواثل ًىاصون باإلادبت اإلاُل٣ت اإلاجغصة مـً ؤًـت بىاٖـض ؤو
ؤي م٣ابل واإلاٗاملت ؤلاوؿاهُت ل٩ل الىاؽ (. )4
بن اؾ ــخمغاع َ ــظٍ الخٗ ــالُم ال ـ ـتي جيب ــظ الخ ــغب وج ــضٖى للؿ ــالم ل ــم ً ٨ــً مخىا ٣ٞــا م ــ٘ الُمىخ ــاث
الخىؾُٗت وؤلاؾخٗماعٍت للؿلُت الخا٦مـت لغومـا ،وبـضؤ الهـغإ بـحن ال٨ىِؿـت اإلاىاًَـت للخـغب والؿـلُت
الخا٦مــت بلــى ٚاًــت جــىلي ؤلامبراَــىع "ٜعــىىىين" خ٨ــم عومــا واٖخىا٢ــه للمؿــُدُت ؤًــً ظمــ٘ بــحن الؿــلُت
الؿُاؾــُت والضًيُــت ،وؤنــضع مغؾــىم "ميالهــو" الكــهحر لجٗــل ال٨ىِؿــت ؾــلُت ػمىُــت ،وحٗخ ـبر َــظٍ اإلادُــت
اهةهاء اإلاباصت ؤلاوؿاهُت لضي ال٨ىِؿت التي صزلذ ويٗا ظضًض ًـضٖى بلـى جبرًـغ الخـغب التـي جسىيـها عومـا
واٖخباعَا قغُٖت.
 -)1هشبك ػجل هللا اٌشبِ ،ٟاُشقظ٤خ اإلٍوائ٤ِ٤خ اُٜٞ٤ك٣خ ٝاُوٝػ اُؼلٝاٗ٤خ ،أُغٌِ اُٞؽُِ٘ ٢ضوبكخ ٝاُل٘ٝ ٕٞا٥كاة ،اٌُ٣ٞذ ،ك
ؽ ،1986،ص .148-147
 -)2هه٤خ ػٛاشش٠خٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .113
ٍ -)3ؼ٤ل ٍبُْ خٓ ،ٍٟ٠ٛوعغ ٍبثن ،ص .22
 -)4عبٕ ثىزٓ ،ٗ١وعغ ٍبثن ،ص .18
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وْهـغث بزـغ طلـ٨ٞ ٪ـغة "الحـشب الّادلـت" التـي طاٖـذ ُٞمـا بٗـضٖ ،لـى ًـض الٗضًـض مـً ال٣ٟهـاء مــً
بُثهم "جوماط إلا٠وين " ومً ٢بله ال٣ضٌـ "أؤعىيىوط" الظي ٦خب في َظا اإلاجا:٫
"ِ..ى ــذما ج ٝــوم ح ــشب ِادل ــت ج ٢ــون املّش ٠ــت ب ــين الخىي ــت والّذال ــتل و ١ــل هف ــشل حـ ـ ول ــو
أحــشصٍ الخىــاة َــو إرال ٥للمٕلــوبين الــزيً ّــاهون بٝمــاء مــً ج الجـضاء أو الٝفــاؿ ِاــع أّ٘ــالهم
العي ت. )1("..
بن هٓغٍ ــت الخ ــغب الٗاصل ــت ج٣ي ـ ي بً ــغوعة الخٟغ ٢ــت ب ــحن الخ ــغب الٗاصل ــت ال ـ ـتي ً٣ىصَ ــا الخ ــا٦م
بهــض ٝصٞــ٘ الٗــضوان ؤو ههــغة الخلٟــاء ،وبــحن الخــغب  ٚـحر الٗاصلــت ال ـتي ًسىيــها الخــا٦م بهــض ٝالخىؾــ٘
والٓلم ،ل ً٨الخ٣ُ٣ت الـتي جإ٦ضث ُٞما بٗض ٧اهذ  ٚـحر طلـ ،٪فـي َـظا اإلاجـاً ٫ـظ٦غ ألاؾـخاط "حـان ب٢خيـ "
فــي جُُ٣مــه للىٓغٍــت ب٣ىلــه.." :جلــ ٤ــي الىٍشيــت الؽــهيرة أو املؽــنومتل هٍشيــت الحــشب الّادلــتل لــم ي٢ــً
ألامــش يخّلــ ٞبــج٠تر مــً حعــويٖ الحــشب وخض ــا فــي أِــين املــنمىين بــالخو٘ي ٞبىشيٝــت مؽــبوَت بــين املثــل
ألاِا ــع ألاخالقـ ــي واملٝخمـ ــياث العياظ ــيت٦ ،".مـ ــا ًهـ ــٟها "د .ـ ــالح الـ ــذيً ِـ ــامش" بإنه ــا الىٓغٍـ ــت ال ـ ـتي
"..و٘ــشث ساحــت سخيفــت للمــمائش ،)2( "..ل٣ــض اؾــخسضمذ الىٓغٍــت لخبرًــغ الخــغوب وبيــٟاء الكــغُٖت ٖلــى
ما ًضزل في هُا٢ها مً ظغاثم صمىٍت ٧ال٣خل والدكـغٍض والؿـلب والثهـب واخـخال ٫وجىؾـ٘ ،..و٢ـض جغاظٗـذ
يمً هُا٢ها ٧ل اإلاباصت ؤلاوؿاهُت آهظا.٥
بن زُــىعة هٓغٍــت الخــغب الٗاصل ــت لــم ج٣خهــغ ٖلــى ػم ــً مٗــحن ٣ٞــض جــم بٗته ــا فــي ؤ ٦ـثر مــً ػم ــان
وؤ٦ثــر مــً م٩ــانٖ ،لــى ٚـغاع الخــغوب الهــلُبُت فــي الكــغ ١ألاوؾــِ ،ؤًــً اعج٨ــب الجىــىص الهــلُبُىن ؤبكــ٘
الجـغاثم فـي خـ ٤اإلاؿـلمحن بٗـض ؤن بـغؤتهم ال٨ىِؿـت مـً زُاًـاَم ؾـلٟا مٗخ ـبرًً ؤن خـغبهم ٖاصلـت(٦ ،)3مـا
اؾ ــخسضم ان ــُالح الخ ــغب الٗاصل ــت ف ــي الخ ــغبحن الٗ ــاإلاُخحن وخ ـ ـتى ف ــي الخ ــغب ألاز ـ ـحرة ٖل ــى ؤلاعَ ــاب ال ـ ـتي
ًماعؾها ما ٌؿمى بالٗالم الخغ الضًم٣غاَي يض ؤلاعَاب والغظُٗت ؤو ٦ما ًضعي.
بالغٚم مً آلازاع الؿلبُت لىٓغٍت الخـغب الٗاصلـت٣ٞ ،ـض ُوظـضث بٗـٌ اإلابـاصعاث واإلاماعؾـاث ال ـتي
حٗؼػ الغوح ؤلاوؿاهُت في ؤوعوباٞ ،باإلياٞت بلى ٢ىاٖض الٟغوؾـُت ال ـتي جٟـغى مبـاصت ٧الكـغ ٝوالًٟـُلت
وؤلاٖخضا ٫والغؤٞت وخٓغ بٌٗ ؤهىإ ألاؾلخت(.)4
 -)1عبٕ ثىزٓ ،ٗ١وعغ ٍبثن ،ص .19
 -)2طالػ اُل ٖ٣ػبِش  ،أُوبٓٝخ اُشؼج٤خ أَُِؾخ ك ٢اُوبٗ ٕٞاُ ٢ُٞاُؼبّ "ٓغ اشبهح فبطخ اُ ٠أٌٍ اُشوػ٤خ اُل٤ُٝخ ُِٔوبٓٝخ
اُلَِط٤٘٤خ" ،كاه اُلٌو اُؼوث ،٢اُوبٛوح ،ك ؽ ،1976 ،ص .81
٣ -)3نًو ك ٢مُي األٍزبم عبٕ ثٌزٓ : ٚ٤ب " ٢ِ٣ػٕذِب اززً اٌظٍ١ج ْٛ١اٌمذط ػبَ  1099رثسٛا خّ١غ اٌغىبْٚ ،وزت س ّْٛ٠داخً١
وب٘ٓ ث ،ٞٛاٌز ٞوبْ شب٘ذ ػ١بْ :وبْ فِ ٟؼجذ عٍّ١بْ اٌمذ ُ٠ئٌ ٝز١ث ٌدأ ِ 10.000غٍُ دِبء أس٠مذ ثىثشح خؼٍذ خثث اٌّٛرٝ
رغجر ِزٕمٍخ ٕ٘ب ٕ٘ٚبن ف ٟفٕبء اٌّؼجذٚ ،وبٔذ األ٠ذ ٞاٌّمطٛػخ ٚاألرسع اٌّجزٛسح رُش ٜػبئّخ فٙ١بٕ٘ٚ ..بن شب٘ذ آخش س ٜٚأْ
اإلٔغبْ وبْ ٠غٛص ف ٟاٌذِبء زز ٝسوجزٚ ،ٗ١ػٕذا دخً اٌغٍطبْ طالذ اٌذ ٓ٠ف ٟعٕخ ٌٛ 1187زع رجبِ ٓ٠زً٘ ف ٟاٌزظشف،
فبٌّغٍّ٠ ٌُ ْٛغ١ئٛا ِؼبٍِخ أ ِٓ ٞاألػذاء ،ئر أْ اٌغٍطبْ وٍف دٚس٠بد خبطخ ٌسّب٠خ اٌّغس ٓ١١ثُ أؽٍك عشاذ األغٕ١بء ِمبثً
فذ٠خ ٚاألعش ٜاٌفمشاء د ْٚأِ ٞمبثً ،" ..أٗظو ك ٢مُي :عبٕ ثىزٓ ،ٗ١وعغ ٍبثن ،ص  ،22أٗظو ًنُي :ػبٓو اٌضِبٌٓ ،ٟوعغ
ٍبثن ،ص .09
4)- (Hallam in his History of the Middle Ages of 1818, is typical of the immediately post-Napoleonic
historians. He takes a generous view of the institution of chivalry and its effects. He is however not
uncritical. He is prepared to make the bold statement that " ... the best school of moral discipline
which the Middle Ages afforded was the institution of chivalry.."), G.I.A.D DRAPER, << The
interaction of christianity and chivalry in the historical development of the law of war >>, in I.R.R.C.,
I.C.R.C., Fifth year, No.46, Geneva, January 1965, p. 7.
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وكــإث بٗــٌ ألاهٓمــت ال ـتي ؾــاَمذ فــي بعؾــاء ٢ىاٖــض بوؿــاهُت ؤبغػَــا مــا ٌؿــمى ب ــ":ظــلم الــشب"
ال ـتي ؤ٢غَــا مجم ــ٘ "الج ـشان" ؾ ــىت  1095وال ــظي ؤ ٢ــغ ٢ىاٖ ــض الخماً ــت ػم ــً الخ ــغوب ل ــبٌٗ الٟئ ــاث م ــثهم
الغَبـ ـ ــان والكـ ـ ــُىر واليؿـ ـ ــاء وألاَٟـ ـ ــا ٫وبٗـ ـ ــٌ اإلامخل٩ـ ـ ــاث ٧اإلاٗابـ ـ ــض وال٨ىـ ـ ــاجـ واإلاـ ـ ــضاعؽ واإلادانـ ـ ــُل
الؼعاُٖــت ،ؤمــا "َذهــت الــشب" التــي ؤ٢غَــا مجمــ٘ "١ليرمــون" ؾــىت ٣ٞ 1096ــض مىٗــذ الخــغب فــي ال ٟـترة بــحن
مؿـ ــاء الجمٗـ ــت ونـ ــباح الازىـ ــحن مـ ــً ٧ـ ــل ؤؾـ ــبىٕ و٦ـ ــظا زـ ــال ٞ ٫ـ ـترة الهـ ــُام التـ ــي حؿـ ــبُٖ ٤ـ ــضي اإلاـ ــُالص
والٟص ـر( ،)1بال ؤن َــظٍ ال٣ىاٖــض ؤلاوؿــاهُت لــم ج٨ــً ٧اُٞــت آهــظا ٥لخىٓــُم الخــغب فــي وؾــاثلها وؤؾــالُبها
وؤَضاٞها ألن الُاب٘ الٗام للٗالم ألاوعوبي اإلاؿُحي ٧ان صمىٍا.
الٙشُ الثالث:
لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في إلاظالم
ل٣ض ظـاء ؤلاؾـالم فـي مغخلـت مٓلمـت مـً جـاعٍش البكـغٍت خُـض ٧ـان الٗـالم ٌٗـِل فـي ظاَلُـت وْلـم
ال ٣ــىي للً ــُٗ ،٠والٗه ــبُت ألاول ــى الـ ـتي جيك ــب ٞجه ــا الخ ــغب ألج ٟــه ألاؾ ــباب ،وَؿ ــدباح ٞجه ــا  ٧ــل ش ـ يء،
وقــغٕ ؤلاؾــالم فــي جىــىٍغ الٗــالم وبىــاء الــىٟـ البكــغٍت ٖلــى الؿــلم والدؿــامذ ،و٧اهــذ الخــغب مــً ؤبٛــٌ
ألامــىع لــضي اإلاؿــلمحن ،وؾــىداو ٫جٟهــُل ألامــغ فــي َــظا الٟــغٕ فــي ٖىهــغًٍ ؤولهمــا خــى ٫جىٓــُم الخــغب فــي
الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٖمىما ،والشاوي ًسو خ٨م اؾخسضام بٌٗ وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا ٫في ؤلاؾالم.
أوال :جىٍيم الحشب في الؽشيّت إلاظالميت:
بن ؤنــل الٗال٢ــت بــحن اإلاؿــلمحن و ٚـحرَم َــى الؿــلم ولِؿــذ الخــغب بال ٖغيــا ،ل٣ىلــه حٗــالىَ  :يــا
َّ َ َّ َ ُ
َأ ُّ َ ا َّالز َ
يً َح َم ُىوا ْاد ُخ ُلـوا فـي ّ ْ َ َّ َل َ َ َ َّ ُ ُ ُ َ
اث الؽ ْـيى ِان ِإهـ ُ لْ ٢ـم َِ ُـذو ُم ِبـين  ، )2( و٢ـا٫
العـل ِم ١ا٘ـت وال جد ِبّـوا خىـو ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َ
َل ()3
َ
ْ
ْ
ؤًً ــا ٘.. :ـ ِ ِن اِتزل ــو٠م ٘ل ــم ي ٝــا ِجلو٠م وأل ٝــوا ِإل ــي٢م الع ــلم ٘م ــا حّ ــل الل ـ ل ٢ــم ِل ــي ِ م ظ ـ ِـمليال، 
ُ
وال٣خ ــا ٫ؤم ــغ ًب ًٛــه اإلاؿ ــلمىن و ُٞــه مك ــ٣ت وج٩لُ ــ ٠ل٣ىل ــه حٗ ــالى ِ ٠ُ  :خ ـ َـب َِ َل ـ ْـي ُُ ٢م ْال َِ ٝخ ـ ُ
ـاَ ٥و َُ ـ َـو  ٠ـ ْـشٍ
َُ
لْ ٢م ،)4( ..وقغٕ ؤلاؾالم الخغب فـي بَـاع مـا ٌؿـمى بالجهـاص لـض ٘ٞالاٖخـضاء والٓلـم ٖلـى ألاهٟــ وألامـىا٫
و ٦ــظل ٪لخ ــإمحن ال ــضٖىة ؤلاؾ ــالمُت( ،)5والجه ــاص ل ٛــت م ــً الج يه ـ ُـض ُ
والج يه ـ ُـض ؤي ب ــظ ٫الُا ٢ــت واإلاك ــ٣ت وَ ــى
اإلابالٛـت وبؾــخٟغا ٙمــا فـي الىؾــ٘ والُا٢ــت فـي ال٣خــا )6(٫وال حٗ ـني الٗـضاوة ؤو الٗــضوان ،ولــم ٌكـغٕ ال٣خــا ٫فــي
ؤلاؾالم لئل٦غاٍ ٖلى الضًً وال الخىؾـ٘ وؤلاٞؿـاص فـي ألاعى ،لـظل٧ ٪ـان لؼامـا يـبِ الٗملُـاث الخغبُـت فـي
َ ــظٍ الخ ــضوص ،و ٧ــان ؤلاؾ ــالم ؾ ــبا٢ا لل٨شـ ـحر م ــً ألاخ ٩ــام ؤلاوؿ ــاهُت اإلاخٗل ٣ــت بدؿ ــُحر الٗملُ ــاث الٗضاثُ ــت
وجىُٓم ؾلى٧اث اإلا٣اجلحن ،وؾىٗغى في َظا اإلاجا ٫بٗـٌ الىهـىم اإلاخٗل٣ـت بدىٓـُم الخـغب فـي ال٣ـغآن
ال٨غٍم والؿىت الىبىٍت التي ؤَخضي بهضيها اإلاؿلمىن ُٞما بٗض.
 -)1هه٤خ ػٛاشش٠خٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .114
 -)2عٛسح اٌجمشح ،ا٣٥خ .208
 -)3عٛسح إٌغبء ،ا٣٥خ .90
 -)4عٛسح اٌجمشح ،ا٣٥خ .216
ٓ -)5ؾٔل أث ٛص٘شح ،اُؼالهبد اُل٤ُٝخ ك ٢اإلٍالّ ،كاه اُلٌو اُؼوث ،٢اُوبٛوح ،ك ؽ ،1995 ،ص .98
 -)6أث ٞاُلؼَ عٔبٍ اُلٓ ٖ٣ؾٔل ثٖ ٌٓوّ اإلكو٣و ٢أُظو ١اثٓ إٌّظٛسَُ ،بٕ اُؼوة ،طٓ ،1ئٍَخ األػُِِٔٔ ٢طجٞػبد ،ؽ ،1
ث٤وٝد ، 2005 ،ص .683 ، 682
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 -1جىٍيم الحشب في الٝشحن ال٢شيم:
ل ٣ـ ــض وعصث الٗضً ـ ــض م ـ ــً آلاً ـ ــاث ال٣غآهُ ـ ــت الـ ـ ـتي جد ـ ــض ٖل ـ ــى ججى ـ ــب الٗ ـ ــضوان وٖ ـ ــضم بؾ ـ ــةهضاٝ
ألاش ــخام ال ــظًً ال ٌك ــتر٧ىن ف ــي الٗ ــضوان ٖل ــى اإلاؿ ــلمحن ب ــل وألام ــغ باإلخؿ ــان بل ــجهم ،وم ــً طل ــ٢ ٪ىل ــه
ََ ُ
َّ َّ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ َّ
اللـ َ َال ُيحـ ُّـب ْاملُ ّْ َخـذ َ
َ
يً )1( وهــي ؤو ٫مــا
يل اللـ ِ الـ ِـزيً يٝـا ِجلوه٢م وال حّخــذوا ِإن
ِ
ِ
حٗـالى  :وٜــا ِجلوا ِفـي ظـ ِـمل ِ
هـؼ ٫فـي ال٣خـا ٫فــي اإلاضًىـت اإلاىـىعة وه٣ــل ؤلامـام ابـً ٦ش ـحر فـي جٟؿـحر آلاًــت مـا ط٦ـغٍ الخؿــً البهـغي مـً ه ـهي
ًٖ ٢خل اليؿاء والهبُان والكُىر الظًً ال عؤي لهم وال ٢خا ،)2( ٫ومـً آلاًـاث ال ـتي جهـغح باإلخؿـان بلـى
ُ
ُ
َ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ
َ ْ
يً لـ ْـم ُيٝــا ِجلوْ ٠م ِفــي الـ ِّـذ ِيً َولـ ْـم ُيخ ِش ُحــوْ ٠م ِمـ ْـً ِد َيــا ِسْ ٠م
 ٚـحر اإلا٣ــاجلحن ٢ىلــه حٗــالى :ال ين ــا٠م اللـ ِـ ِـً الـ ِـز
َ ْ َ َ ُّ ُ ُ ْ ُ َ
َّ َ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُْ
ُْْ
َ
َّ َ
وَ ْم َوجِ ٝع ــىوا ِإل ـ ْـي ِ ْم ِإ َّن اللـ ـ ُي ِح ـ ُّـب املِ ٝع ـ ِـىين ِ )8إهم ــا ين ــا٠م اللـ ـ ِ ـ ِـً ال ـ ِـزيً  ٜــاجلو٠م ِف ــي
أن ج ـ ـ ب ر
ّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َّ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َّ ُ َ
اح٢م أن جولــوَم ومــً يخـولهم ٘جول ِ ــَ ٤ــم الٍـ ِـاملون
الـ ِـذ ِيً وأخشحــو٠م ِمــً ِديـ ِـاس٠م وٌــاَشوا ِاــع ِإخــش ِ
 )3()9و٢ــا ٫ؤلامــام ابــً ٦ش ـحر فــي جٟؿــحر آلاًــت ؤن م ال ًىهــى اإلاــامىحن ٖــً ؤلاخؿــان بلــى الٟ٨ــغة الــظًً ال
ً٣اجلىن ٧اليؿاء والًٗا ٝمثهم(.)4
وٖلُــه٩ٞ ،ــل َــظٍ آلاًــاث وٚحرَــا ال٨ش ـحر جــإمغ بٗــضم الاٖخــضاء ٖلــى ال ٛـحر وج٣ي ـ ي بــإن الخ ـغب ال
ج٩ىن بال للًغوعة ،والًغوعة ج٣ضع ب٣ـضَا ٦مـا ظـاء فـي ال٣اٖـضة ال٣ٟهُـت٦ ،مـا ؤن َـظٍ آلاًـاث جـإمغ ب٣خـا٫
مــً ًدم ــل الؿ ــالح ؤو مــً ج ــم بٖ ــضاصٍ لــظل ،٪بِىم ــا جدــض ٖلــى ٖ ــضم ٢خــا ٚ ٫ـحر اإلا ٣ــاجلحن( )5م ــً اإلاؿــاإلاحن
واإلاضهُحن مً اليؿاء والهبُان والكُىر والًٟٗاء بل وجإمغ باإلخؿان بلجهم في ؤي نٟت ٧اهىا ٖلجها.
 -2جىٍيم الحشب في العىت الىبويت:
حٗــض ؾــحرة الغؾــى )( ٫وؾــيخه الىبىٍــت مهــضع مــً مهــاصع الدكــغَ٘ فــي ؤلاؾــالم ،و٧ــل مــا ًهــضع
ٖىــه مــً ؤوامــغ وهــىاهي وؤٗٞــا ٫يهخــضي بهــا اإلاؿــلمىن فــي خُــاتهم وؾــلىُ٦اتهم ،وفــي مجــا ٫جىٓــُم الخــغوب
٣ٞــض ٖغٞــذ الٟخىخــاث والٛــؼواث ال ـتي ٢اصَــا الغؾــى )( ٫ال٨ش ـحر مــً نــىع الغخمــت وؤلاخؿــان بلــى  ٚـحر
اإلاك ــتر٦حن ف ــي ال٣خ ــا ٫وي ــغوعة خم ــاًةهم وج ٣ــضًم الٗ ــىن له ــم ٣ٞ ،ــض ؤم ــغ الغؾ ــى )( ٫ب ــظل ٪ف ــي  ٚـ ـحر م ــا
خــضًض ،ومىــه مــا ظــاء فــي صــخُذ مؿــلم مــً خــضًض ؾــلُمان بــً بغٍــضة ٖــً ؤبُــه ٢ــا١{ :٫ــان سظــو ٥ج
َّ َ َل
ج ومـً مّـ مــً
ـيؾ أو ظ أ
ـشيت ل أوــاٍ فــي خاــ ِخ بخٝـوى ِ
ــاع ج ِليـ وظـلم إرا أمـش أم ـيرا ِاـع ح أ
َ ُ ُّ
ج ٜ .ــا ِجلوا مــً ٙ٠ــش بــاوِ  .أــضوا وال حٕلــوا وال
ـمليل ِ
املعــلمين خ ـ َليرا  .زــم ٜــا ٥أــضوا باظـ ِـم ِ
ج فــي ظـ ِ
ُ ّ
حٕـ ـ ِـذسوا وال ج َم ِثلـ ــوا وال جٝخلـ ــوا وليـ ـ َلـذا،)6(}...بن َـ ــظٍ ألاخاصًـ ــض الك ـ ـغٍٟت ج٣ـ ــضم ؤؾـ ــمى صعظـ ــاث الغخمـ ــت
وؤلاخؿان وؤلاوؿاهُت ،خُض ؾب٣ذ ال٣ـىاهحن الىيـُٗت فـي ال٨ش ـحر مـً اإلابـاصت وال٣ىاٖـض اإلاخٗل٣ـت بدىٓـُم
الخغوب وجغقُضَا وؤوؿىةها.
 -)1عٛسح اٌجمشح ،ا٣٥خ .190
 -)2أث ٞاُللاء اثٓ وث١ش اٌذِشم ،ٟرلَ٤و اُووإٓ اٌُو ،ْ٣ط  ،1كاه اُلٌو ،ث٤وٝد ،ؽ  ،2002 ،1ص .211
 -)3عٛسح اٌّّزسٕخ ،ا٣٥خ .09ٝ 08
 -)4أث ٞاُللاء اثٓ وث١ش اٌذِشمٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ط  ،4ص .1879
5)- Paul TAVERNIER, <<Combattants et non-combattants l'experience de la guerre entre l'Irak et
Iran>>, R.B.D.I, Vol. XXIII, 1990-1, pp. 74,75.
 َِْٓ -)6ثٖ اُؾغبط أث ٞاُؾَٖ اُوش٤و ١اَُ٘٤بثٞه( ١أُزٞكٛ261 :٠ـ) ،طس١ر ِغٍُ :أَُ٘ل اُظؾ٤ؼ أُقزظو ث٘وَ اُؼلٍ ػٖ
اُؼلٍ اُ ٠هٍ ٍٞهللا طِ ٠هللا ػِ ،ٍِْٝ ٚ٤رؾو٤ن ٓؾٔل كئاك ػجل اُجبه ،٢كاه اؽ٤بء اُزواس اُؼوث ،٢ث٤وٝدٛ 1374 – ّ 1955 ،ـ ،ط
ً ،3زبة اُغٜبك ٝاَُ٤و :ثبة رؤٓ٤و األٓواء ػِ ٠اُجؼٞسٝٝ ،ط٤ز ٚا٣ب ْٛثآكاة اُـيٝ ٝؿ٤وٛب ،ههْ اُؾل٣ش  ،1731ص .1356
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بن جىٓـُم الًــغوعة الٗؿـ٨غٍت ويــبُها وججىـب جىؾــُٗها ألٚـغاى بوؿــاهُت َـى ؤ٢مـ ى مـا جدــاو٫
ال٣ــىاهحن الىيــُٗت جد٣ُ٣ــه ،بال ؤن َــظٍ ألاخاصًــض جا٦ــض ؤن الهــض ٝمــً ال٣خــا ٫فــي ؤلاؾــالم َــى بيــٗاٝ
الٗــضو ولــِـ بباصجــه٦ ،مــا خــضصث ٞئــاث مدمُــت ومدهــىت يــض جىظُــه ألاٖمــا ٫الخغبُــت ( ،)1وَؿــخىظب
طلــ ٪بالًــغوعة خهــاهت  ٚـحر اإلا٣ــاجلحن فــي جىظُــه ألاٖمــا ٫الٗضاثُــتٞ ،الٗلــت فــي ٖــضم ٢خــل اإلا ـغؤة َــى ٖــضم
اقترا٦ها في ال٣خـا ٫ولـِـ عجؼَـا ٖىـه( ،)2وهـي هٟــ الٗلـت فـي ٖـضم ٢خـل الٗؿـُ ٠وَـى ألاظ ـحر فـي الؼعاٖـت
الظي ٌؿـخُُ٘ ال٣خـا ٫ل٨ىـه ٖـضم اقـترا٦ه ُٞـه ًدـ ٤صمـه ،وفـي عواًـت ؤزـغي ٢ـا ٫الغؾـىَ ٔ...{ :)( ٫ضوهـا
َّ
َّ َّ
َّ
َ ْ َّ
ـاط ٘ــج٘شحوا َلـ ُ
اللـ ُ ْ
الى ُ
ِليـ ِ وظـل َم ٘مشسهــا ِاـع امـش أأة مٝخول أـت ٜـ ِـذ احخمـْ ِلي ــا
م َـْ سظــو ِ ٥اللـ ِ ـــاع
ـا ٥لشحــل اهىلــ ٞإلــع خالــذ بــً الوليــذ ٘ٝــل َلـ ُ َّ
ـا ٥مــا ١اهــذ َـ ِـزٍ جٝاجـ ُـل ٘ــيمً يٝاجــل زـ َّـم ٜـ َ
٘ٝـ َ
إن سظــو َ٥
ِ
ِ
أ
ِ ِ
َ
َل
َّ َّ
َّ
َل
الل ـ ُ ْ
ِلي ـ ِ وظ ـ َّـل َم ي ـ ُ
ـجمش َ ٟي ٝــو ُ ٥ال ج ٝــخل ًَّ ر ّ ِسَّي ــت وال ِع ــيٙا }( َ ،)3ــظٍ اإلاب ــاصت وٚحرَ ــا ؤعؾ ــةها
الل ـ ِ ـ ــاع
الؿىت الىبىٍت ٢غوها ٢بل ال٣اهىن الىيعي.
وبجباٖـا لؿـحرة الغؾـى )( ٫وجمؿـ٩ا بؿـيخه ؾــاع الخلٟـاء الغاقـضون و٢ـاصة ظُـىف اإلاؿـلمحن ٖلــى
َضًــه ،وٖلــى عؤؾــهم الخلُٟــت ألاو ٫ؤبــى ب٨ــغ الهــضً )) ٤فــي ونــِخه الكــهحرة لجُــىف الكــام ال ـتي ً٣ــى٫
ٞجها  :أ ا الىاط إوي أوـي٢م بّؽش ٘احٍٙوَا ِن  :ال جخوهوال وال حٕلـوال وال حٕـذسوال وال جمثلـوال
وال جٝخلــوا وٙــال ـــٕيرال وال ؼــيخا ٠ب ـيرال وال امـشأةل وال حّٝــشوا هخــال وال جحشٜــوٍل وال جٝىّــوا ــجشة
مثم ــشةل وال ج ــزبحوا ؼ ــاة وال ب ٝــشة وال بّـ ـيرا إال ملج١ل ــتل وظ ــوٗ جم ــشون ب ــجٜوام  ٜــذ ٘شٔ ــوا أهٙع ــهم ف ــي
الفــوامْ ٘ــذِوَم ومــا ٘شٔــوا أهٙعــهم ل ـ ل وظــوٗ جمــشون ِاــع ٜــوم يــججوه٢م ب هيــت ٘ي ــا ألــوان مــً
الىّام ٘ را أ١لـخم من ـا ٘ـار٠شوا اظـم ج ِليـ )) ( ،)4بن َـظٍ الىنـاًا الٗكـغ التـي ؤمـغ الخلُٟـت ؤبـى ب٨ـغ
الهضً )) ٤ال ػالذ قاَضا ٖلى عخمت وعؤٞت اإلاؿلمحن بإٖضائهم في الخغوب والتـي قـملذ ختـى الصـجغ
والخُىاهـاث ،و٢ــض اجبـ٘ َــظٍ الىنـاًا ٢ــاصة ظُـىف اإلاؿــلمحن ُٞمـا بٗــض مـً ال٣اثــض "ــالح الــذيً ألايــو ي"
ف ــي ٢خ ــا ٫اله ــلُبُحن ،م ــغوعا ب ـ ـ "ألام ـ ـير ِب ــذ ال ٝــادس الجضائ ــشي" ف ــي ٢خالـ ـه للٟغوؿ ــُحن ،ألن َ ــظٍ الىن ــاًا
حؿخمض وظىصَا وبلؼامها مً ال٣غآن ال٨غٍم والؿىت الىبىٍت اإلاُهغة.
زاهيا :ح٢م اظخخذام بّن وظائل وأظاليب الٝخا ٥في إلاظالم:
٢ــضمىا ،ؤن ؤلاؾــالم ؾــعى بلــى الخــض مــً اللجــىء بلــى الخــغب ومــً زــم تهــظًبها وجغقــُضَا فــي وؾــاثلها
وؤؾ ـ ــالُبها ولُاإلا ـ ــا  ٧ـ ــان اإلاؿ ـ ــلمىن مً ـ ــغب اإلاش ـ ــل ف ـ ــي مٗ ـ ــاملةهم لؤلٖ ـ ــضاء وج ـ ــغٗٞهم ٖ ـ ــً الُٛب ـ ــت والخ ٣ـ ــض
وال٨غاَُت والخٗهب وطل ٪ألنهـم ؤصـخاب عؾـالت ؾـماوٍت وصٖـاة َضاًـت وهـىع وخ٨مـت ،وفـي خلبـت اإلاٗـاع٥
الخغبُــت الٛاًــت ال ج ـبرع الىؾــُلت فــي ؤلاؾــالمٞ ،ــةطا ٧ــان َىــا ٥خــغم ٖلــى الىهــغ ٞــال ٌٗ ـني طلــ ٪مهــاصمت
ٓ -)1ؾٔل أث ٛص٘شحٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .104-103
 -)2ػجل اُـِ٘ ٢سّٛد ،اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ٢كهاٍخ ٓوبهٗخ ثبُشو٣ؼخ اإلٍالٓ٤خ ،كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ ،اُوبٛوح ،ؽ  ،1991 ،1ص
.140
ٓ -)3ؾٔل ٗبطو اُل ٖ٣األٌجبٔ ،ٟطؾ٤ؼ ٍٖ٘ اثٖ ٓبعُ( ٚإلٓبّ اُؾبكع أث ٢ػجل هللا ٓؾٔل ثٖ ٣ي٣ل اُوي ٢٘٣ٝأُزٞكٍ٘ ٠خ ٛ 675ـ)،
ٌٓزجخ أُؼبهف ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ ،اُو٣بع ،ؽ ،1أُغِل األٛ 1417 -ّ 1997 ،ٍٝـً ،زبة اُغٜبك كٍ ٢ج َ٤هللا ،ثبة اُـبهح ٝاُج٤بد
ٝهزَ اَُ٘بء ٝاُظج٤بٕ ،ههْ اُؾل٣ش  ،2311ص .403
ٓ -)4ؾٔل ؽِؼذ اٌغٕٗ<< ،ّٟ١ظوح ػبٓخ ػِ ٠اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ٢اإلٍالٓ ،>>٢ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٝ ٢اإلٍالّٓ( ،ئُق
عٔبػ ٖٓ ٢اػلاك ػبٓو اُيٓبُ ،)٢اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ،ع٘٤ق ،2007 ،ص .44
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اإلابـ ــاصت ؤلاوؿ ـ ــاهُت وؤلاؾ ـ ــالمُت وؾىىضـ ــر ف ـ ــي َ ـ ــظا الٗـ ــغى ؤَ ـ ــم الىؾ ـ ــاثل وألاؾـ ــالُب الخغبُ ـ ــت وم ـ ــضي
مكغوُٖةها في الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
 -1ألاح٣ام املىٍمت لوظائل الٝخا ٥في الؽشيّت إلاظالميت:
٧اه ــذ ألاؾ ــلخت ف ــي ٖه ــض الغؾ ــى )( ٫بؿ ــُُت ف ــي هىُٖةه ــا وآزاعَ ــا ،مم ــا ًجٗ ــل جىُٓمه ــا ً٨م ــً
بضعظت ؤ٦ـبر في ُُٟ٦ت اؾخسضامها ،ولهـظا لـِـ مـً اإلاؿـخٛغب ؤن ال هجـض فـي ٣ٞـه طلـ ٪الؼمـان مـا ٌكـحر بلـى
خ٨ـم بؾــخسضام ألاؾـلخت الخضًشــت ،ل٨ــً خ٨ـم اؾــخسضام بٗــٌ ألاؾـلخت ًم٨ىىــا مــً ألازـظ بالُ٣ــاؽ ،مــ٘
ؤلاؾةهضاء بال٨خاب والؿىت الىبىٍت وعوح الكغَٗت و٢ىاٖضَا ال٩لُت الهالخت ل٩ل ػمان وم٩ان وخا.)1( ٫
وف ــي َ ــظا الك ــإن ازخل ــ ٠ال٣ٟه ــاء ف ــي م ــضي بم٩اهُ ــت اؾ ــخسضام الىؾ ــاثل اإلااصً ــت وألاؾ ــلخت ي ــض
الٗــضو مــً اإلا٣ــاجلحن الــظًً جم ـحزوا واهٟــغصوا ٖــً اإلاــضهُحن فــي الخــغوب ،وَىــا هم ـحز عؤًــحن (ٗٞ ،)2ىــض الخىُٟــت
والكــاُٗٞت وؤخمــض ًجــىػ اؾــخسضام ٧ــل الىؾــاثل ال ـتي جــاصي بلــى َؼٍمــت الٗــضو و٦ؿــغ قــى٦خه مهمــا بلٛــذ
ق ــضة َ ــظٍ الىؾ ــُلت ،وطلــٌٗ ٪ـ ـني بُٖــاء اإلا٣اج ــل الخغٍ ــت ف ــي اؾ ــخسضام ؤي وؾــُلت ٧اه ــذ لخدُ٣ــ ٤الىه ــغ
زالٞــا مــا َــى ؾــاثض فــي الٗــغ ٝالــضولي خالُــا ،ل٨ــً َىــا ًــغي ال٣ٟهــاء ب٨غاَــت بؾــخٗما ٫الىؾــُلت ألاقــض مــ٘
َْ
بم٩ـ ــان جدُ٣ـ ــ ٤اإلا٣هـ ــىص بالىؾـ ــُلت ألازـ ــ ٠ألهـ ــه ٌٗخ ـ ـبر مـ ــً ؤلاٞؿـ ــاص فـ ــي ألاعى َ ..وَال َح ّْ َثـ ـ ْ
ألا ْ
ك
ـي
ـ
ـ
ف
ا
ـو
س
ِ
ِ
ُم ْٙعــذ َ
يً ،)3( وَــى مــا ًهــُلر ٖلــى حؿــمُخه آلان بدًــغ اؾــخسضام الىؾــاثل التــي حؿــبب آالم مٟغَــت ال
ِ ِ
مبرع لها صون جد ٤ُ٣ؤي ٦ؿب ٖؿ٨غي.
ؤمــا ٖىــض اإلاالُ٨ــت وفــي عواًــت ؤزــغي ٖــً ؤخمــضٞ ،لــِـ للم٣اجــل خغٍــت فــي الازخُــاع فــي وؾــاثل ال٣هــغ
وال٣خــا ٫بال للًــغوعة الخغبُــتٞ ،مــشال ال ًجــىػ جدغٍــ ٤خهــىن الٗــضو بال بطا زُــٖ ٠لــى اإلاؿــلمحن و٦ــظل٪
ال ًجـ ــىػ اؾـ ــخسضام الىـ ــاع بال ٢هانـ ــا ؤو مٗاملـ ــت باإلاشـ ــل ؤو بطا م ًىظـ ــض ٚحرَـ ــا ،وال ًجـ ــىػ ٖىـ ــض اإلاالُ٨ـ ــت
حؿمُم الٗضو ؾىاء بىي٘ الؿم في اإلاُاٍ ؤو الٛاػاث ؤو الؿهام.
وٖمىمـ ــا ٞـ ــةن اؾـ ــخسضام الؿـ ــالح ألابـ ــٌُ واإلاخمشـ ــل فـ ــي الخىـ ــاظغ والؿـ ــُى ٝوالخ ـ ـغاب والؿـ ــهام
وهدىَـا ظــاثؼ قــغٖا ،خُــض ٧اهــذ الىؾـُلت ألا ٦ـثر اؾــخٗماال فــي ٧ــل الخـغوب آهــظا ،٥ومــً ؤصلــت ظــىاػ ٢خــا٫
الؿُ ٠مشال ٢ى ٫الغؾى..{)( ٫إن ابواب الجىـت جحـذ ٌـال ٥العـيوٗ ،)4( }..و٢ـض خـاعب الغؾـى)( ٫
ُ َّ َ
ـذو أـ َ
َ
ـهم الّ َّ
بعـهم ٘بل َـٖ َظ ُ
ـاب
بالؿُ ٠والخغاب ،وًٖ الؿـهام ٢ـا ٫عؾـى ٫م (..{)مـً سمـ الّـذو أ
َ
ُ َ
ّ٘ذَ ٥س ٜأبت )5( }..وَظٍ ألاخاصًـض لِؿـذ ٣ٞـِ للضاللـت ٖلـى ظـىاػ اؾـخسضام مشـل َـظٍ الىؾـاثل
أو أخىج
بل للدصجُ٘ والخٌ ٖلى بؾخٗمالها.

 -)1ػجل اُـِ٘ ٢سّٛدٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .169-168
ٛٝ -)2جخ اٌضز ،ٍٟ١اُؼالهبد اُل٤ُٝخ ك ٢اإلٍالّ (ٓوبهٗخ ثبُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؾل٣ش)ٓ ،ئٍَخ اُوٍبُخ ،ث٤وٝد ،اُطجؼخ اُواثؼخ،1996 ،
ص .46
 -)3عٛسح اٌجمشح ،ا٣٥خ .60
 -)4طس١ر ِغٍُٓ ،ظله ٍبثن ،ط ً ،3زبة اُغٜبك ٝاَُ٤و :ثبة اإلٓبهح ،ههْ اُؾل٣ش  ،1902ص .1511
ٓ -)5ؾٔل ٗبطو اُل ٖ٣األٌجبٔ ،ٟطؾ٤ؼ ٍٖ٘ اثٖ ٓبعٓ ،ٚظله ٍبثنً ،زبة اُغٜبك كٍ ٢ج َ٤هللا ،ثبة اُوٓ ٢كٍ ٢ج َ٤هللا ،ههْ
اُؾل٣ش  ،2286ص ص .397 ،396
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و ٦ــظل ٪الك ــإن باليؿ ــبت لل ٣ــظاث ٠الشُ٣ل ــت  ٧ــاإلاىجىُ ٤والٗ ـغاصة(ٞ ،)1ل ــم ًم ــاو٘ الغؾ ــى )( ٫م ــً
ؤقــاع ٖلُــه باؾــخسضامها وههــب اإلاىجىُــٖ ٤لــى ؤَــل الُــاث ٠و٦ــظا فــي ٚــؼوة زُ ـبر ،ونــىعة اإلاىجىُــ ٤فــي
ٖه ــغها ٢اط ٞــاث ال٣ىاب ــل واله ــىاعٍش وٚحرَ ــا م ــً وؾ ــاثل ال٣ه ــ ٠الجىٍ ــت واإلاض ُٗٞــت ألاعي ــُت وه ــي ٚـ ـحر
مدٓىعة في ال٣اهىن الضولي الخضًض بكغٍ اخ ـترام ٢ـىاهحن وؤٖـغا ٝالخـغب ٞـال حؿـخسضم مـشال الؾـةهضاٝ
اإلاضهُحن ؤو ألاُٖان اإلاضهُت.
ؤمــا باليؿــبت للىــاع  ٞـحري الجمهــىع ؤنهــا  ٚـحر ظــاثؼة بال بطا حٗــظع الىهــغ بــضونها ،وصلُــل مىٗهــا الخــضًض
َ
ُ
ج ـــاع ج ِلي ـ وظــلم فــي َب ّْـ أـث ل وٜــا ٥لىــا :إن ِلٝيــخم
الكــغٍٗٞ ٠ــً ؤبــي َغٍــغة ٢ــا {٫بّثىــا سظــوِ ٥
َل
َل
٘حشٜوَم ــا بالى ــاس ل  ٜــا :٥ز ــم ْ
أجيى ــاٍ ّ
و٘اله ــا  -ل ـ ْ
ـشحلين م ــً  ٜــشيؾ ظ ـ َّـماَما ّ -
هود ُِـ ـ ح ــين أسده ــا
ـا
ـ
٘اله
ِ
ِ
أ
ِ
ُ
ُ
َل
َل
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ّ
حشٜـوا ٘الهــا و٘الهــا بالىـ ِـاسل وإن الىـاس ال ّــزب ت ــا إال ج ل ٘ـ ن
الخـشوج ل ٘ٝــا:٥إوي ٠ىــذ أمــشج٢م أن ج ِ
ُ
ُ
أخــزجموَما ٘اٜخلوَمــا ،)2( }.وال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ال ًبــُذ بؾــخٗما ٫ألاؾــلخت الىاعٍــت ٖمىمــا٦ ،مــا
ًدٓــغ بٗــٌ ؤهــىإ الغنــام الخاع٢ــت ٦غنــام صمــضم الــظي ًخٟــغَذ صازــل الجؿــم ،والغنــام اإلاخٟجــغ
صازل الجؿم و٢ظاث ٠الىابالم(.)3
وبسه ــىم ألاؾ ــلخت الُ٨مُاثُ ــت والب٨خ ـ ـحرًىلىظُت وؤؾ ــلخت ال ــضماع الك ــامل وه ــي ؤق ــض ألاؾ ــلخت
صمــاعا وٞخ٩ــا باإلوؿــان ٖلــى الىُ ــا٢حن الؼمــاوي واإلا٩ــاوي ،وال قــ ٪ؤنهــا ال جخ ٟــ ٤مــ٘ مبــاصت الغخمــت الٗام ــت
وؤلاخؿــان وخماًــت الٟئــاث الٗــاظؼة و ٚـحر اإلاكــتر٦ت فــي ال٣خــا ٫التــي هــي الُــاب٘ الٗــام للدكــغَ٘ ؤلاؾــالمي،
ل ً٨ؤلاؾالم ال ًدغم بمخال ٥مشل َظا الؿالح إلعَاب الٗضو ل٣ىله حٗالى:
َ ُ َّ َّ
ْ َْ ُْ ُ َ
اللـ َو َِ ُـذ َّو ُْ ٠م َو َح َخـش َ
اظ َخ َى ّْ ُخ ْم م ًْ َُّ ٜـوة َوم ْـً سَ
َ و َأِ ُّذوا َل ُه ْم َما ْ
ن
يً
و
ـذ
ِ
ـ
ب
ـو
ب
َ
ش
ج
ـل
ي
خ
ال
ـاه
ب
ِ
ِِ
أ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ ُ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ِ َ
ْ َ
ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َّ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ
َ
ْ
يل الل ـ ـ ِ يـ ــوٗ ِإلـ ــي٢م وأهـ ــخم ال
ِمـ ــً د ِوخ ِ ـ ــم ال حّلمـ ــوخ م الل ـ ـ ّلمهـ ــم ومـ ــا جى ِٝٙـ ــوا ِمـ ــً ـ ــو أء ِفـ ــي ظـ ـ ِـمل ِ
ُ َْ َ
جٍل ُمون. )4(
 -2ألاح٣ام املىٍمت ظاليب الٝخا ٥في الؽشيّت إلاظالميت:
٦ما اجطر لىا ٞةن ؤلاؾالم ًً٘ يىابِ ٖلى ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُـت ٖلـى ٚـغاع اجٟاُ٢ـاث ال٣ـاهىن
ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ف ــي الىؾ ــاثل وألاؾ ــالُب ،بال ؤه ــه ًج ـ ـحز بٗ ــٌ ألاؾ ــالُب ال ـ ـتي جد ٣ــ ٤مب ــضؤ الخمُ ـ ـحز ب ــحن
اإلا٣ــاجلحن و ٚـحر اإلا٣ــاجلحن ومبــضؤ الخىاؾــب وؤلاوؿــاهُت ،ومــً بــحن َــظٍ الىؾــاثل وألاؾــالُب ؤؾــلىب الخــضإ
الخغب ــي ال ــظي ال ًىُ ــىي ٖل ــى  ٚــضع وال زُاه ــت ٗٞ ،ــً ؤب َغٍ ــغة عضـ ـ ي م ٖى ــه  ٢ــا ٢ :٫ــا ٫الغؾ ــى:)( ٫
{الحشب ُخ َ
ذِت}( ،)5وعوي في الصـخُدحن ٖـً ٗ٦ـب بـً مالـٖ ٪ـً الى ـبي ( )ؤهـه ٧ـان بطا ؤعاص ٚـؼوة وعي
بٛحرَــا ،وٍخٟــ ٤الدكــغَٗان ؤلاؾــالمي والىيــعي بظمــاال ٖلــى ظــىاػ اؾــخٗما ٫الخُــل والخــضإ الخغبــي الــظي
ال ًىُىي ٖلى ٚضع ،و٢ض ههذ اإلااصة  24مً الثدت الخغب البرًت اإلالخ٣ت باجٟاُ٢ت الَاي :1907
 -)1أُ٘غ٘٤ن آُخ ؽوث٤خ ًبٗٞا ٣وٓ ٕٞثٜب اُؾغبهح افزوػٜب اُوٓٝبٕ ٝ ،اُؼواكح آُخ أطـو ٖٓ أُ٘غ٘٤ن ُوٓ ٢اُؾغبهح.
 -)2أث ٞػجل هللا ٓؾٔل ثٖ أٍبػ َ٤اُجقبه( ١أُزٞكٛ 652 :٠ـ) ،طس١ر اٌجخبس :ٞاػز٘ ٠ث ٚأث ٞط٤ٜت اٌُوٓ ،٢ث٤ذ األكٌبه اُل٤ُٝخ
ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ ،اُو٣بعٛ 1419 – ّ 1998 ،ـً ،زبة اُغٜبك ٝاَُ٤و :ثبة اُقوٝط ك ٢هٓؼبٕ ،ههْ اُؾل٣ش  ،2954ص .567
ٛٝ -)3جخ اٌضزٓ ،ٍٟ١وعغ ٍبثن ،ص .49
 -)4عٛسح األٔفبي ،ا٣٥خ .60
 -)5طس١ر ِغٍُٓ ،ظله ٍبثن ،ط ً ،3زبة اُغٜبك ٝاَُ٤و :ثبة عٞاى اُقلاع ك ٢اُؾوة ،ههْ اُؾل٣ش  ،1740ص .1362
24

الباب األول :اإلطار النظري لضوابط سري األعنال العدائية يف القانون الدولي اإلنشاني

ي ــوص للذولــت املحاسبــت أن جلجــج إلــع الخــذاُل بؽــشه إال جفــل ٘ي ــا إلــع حــذ الٕــذس أو الخياهــتل
()1
أو إلاخال ٥بما جلـتزم ب مً واحباث).
ومـً الخـضإ الخغبـي الجـاثؼ بقــاٖت ؤزبـاع  ٚـحر صـخُدت٣ٞ ،ــض عوي فـي صـخُذ مؿـلم ؤن الغؾــى٫
َّ
َّ
اب َّالزي ُي ُ
الىاط ل ويٝو ُ ٥خـ َليرا ُويىمي خـ َليرا ٜ .ا ٥اب ُـً ؼـهاب  :ولـم أظ ْ
ال٢ز ُ
ـمْ
فلل بين
(...{ )ليغ
أ
ِ
ُ
َّ
ّ
َّ
َُّ ٥
ُ
يشخ ُ
ُ
الى ُ
ق في و أء َّ
ـذيث َّ
الشح ِـل
ـاط ل وح
ممـا يٝـو
ـاط ِ ٠ـزب إال فـي ز أ
ِ
ـالر  :الحـشب ل وإلاــالح بـين الى ِ
ُ
َ
امشأج وحذيث املـشأة َ
صوحهـا ،)2( }...وخـحن ؤعاص الغؾـىٚ )( ٫ـؼو زُ ـبر ؤوَـم ُٟٚـان (ؤخـال ٝزُ ـبر) ؤهـه
ِ
ًغٍض ٢خالهمٞ ،كل خغ٦ةهم ولؼمىا الب٣اء في صًاعَم وؤعايجهم للضٞإ ٖثها ،خ ـتى ال يهبـىا لىجـضة ؤخالٞهـم
يهىص زُبر ،وَ٨ظا ًجىػ اؾخسضام ال٨ظب في الخغب للخًلُل والخسىٍ ٠ال للٛضع وال الخُاهت.
٦مـا ًجــىػ اؾــخسضام الُ٨ــض والضٖاًـت اإلاٛغيــت ،و٧ــل مــا ًــاصي بلـى بيــٗا ٝالــغوح اإلاٗىىٍــت للٗــضو
مــً ؤ٢ــىا ٫وؤٗٞــا ٫ولــى ٧ــان َابٗهــا ال٨ــظب والخًــلُل ،وفــي ٚــؼوة ماجــت ال ـتي ٢اصَــا زالــض ابــً الىلُــض بٗــض
اؾدك ــهاص زالز ــت  ٢ــاصة مؿ ــلمحن خُ ــض  ٧ــان ال ــغوم مئ ــت ؤل ــ ٠واإلاؿ ــلمىن زالز ــت آال ٚ ،ٝـ ـحر زال ــض جغجِ ــب
الجِل ٞجٗل اإلا٣ضمت مازغة ،واإلاُمىت مِؿغةٞ ،اهسضٕ الغوم ويىىا ؤن اإلاضص ظاء و٧اهـذ ؤٖٓـم زُـت
اوس ــخاب ف ــي الخ ــاعٍش ،وَ ــظٍ م ُ٨ــضة خغبُ ــت اٖخبرَ ــا الغؾ ــى )( ٫هه ـغا خغبُ ــا ،و ٢ــام اإلاؿ ــلمىن بدُ ــل
ٖضًضة مثها خُلت وُٗم بـً مؿـٗىص الشٟ٣ـي فـي ٚـؼوة ؤخـض بىُٗ٢خـه بـحن الجهـىص وألاخـؼاب وه٣ـٌ الخدـال٠
()3
يض الىبي ( )وَؼٍمةهم بٗضَا.
باإلا٣ابــلً ،دٓــغ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ٢خــل الخهــم ؤو بنــابخه ؤو ؤؾــغٍ بــاللجىء بلــى الٛــضع فــي
اإلااصة  37مً البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو 1977 ٫و٢بلها في اإلااصة ٣ٞ 23غة  2مـً الثدـت الَـاي للخـغب البرًـت
 ،1907وظــاء فــي حٗغٍــ ٠اإلاــاصة  37مــً البروجى٧ــى ٫ألاو 1977 ٫للٛــضع بإهــه " :جلــ ٤ألاّ٘ــا ٥ال ـ حعــدثير
زٝــت الخفــم مــْ حّمــذ خياهــت َــزٍ الثٝــت وجــذْ٘ الخفــم إلــع يِخٝــاد بــجن ل ـ الحــ ٞفــي أو أن ِلي ـ
التزاما بمى الحمايت وبٝا لٝواِذ الٝاهون الذولي ال جىب ٞفي املىاصِاث املعلحت"(. )4
ُ ّ
َ ُ ُّ
وَظا َى عؤي ؤلاؾالم ٢بل ؤ٦ـثر مً ٢ 14غن ،وطلـ ٪ب٣ىلـه (..{)وال حٕلـوا وال حٕ ِـذسوا وال ج َم ِثلـوا
وال جٝخلــوا وليـ َلـذا ،)5( }..و٦ــظا ونــُت ؤبــي ب٨ــغ عضـ ي م ٖىــه اإلاــظ٧ىعة ،ومــا عوي فــي صــخُذ مؿــلم ؤن ٖبــض
م ب ــً ٖم ــغ ً ٣ــى ٫ؤن عؾ ــى ٫م ( ٢ )ــا {:٫ل ٣ــل ٔ ــادس ل ــواء ي ــوم الٝيام ــت ّ ــشٗ ب ـ }( ،)6وال ٛــضع م ــً
ن ــٟاث اإلاى ــا٣ٞحن ٦م ــا ف ــي الخ ــضًض ،وم ــً ال ٛــضع الخٓ ــاَغ بالخ ــإمحن ،واعج ــضاء ػي الٗ ــضو ؤو ق ــاعاجه مد ــغم
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔ ٖٓ( ،ٟاػلاك شو٣ق ػزِْٓ ،ؾٔل ٓبٛو ػجل اُٞاؽل) ،اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو-
ثؼضخ اُوبٛوح ،ؽ  ،9اُوبٛوح ،2009 ،ص .12
 -)2طس١ر ِغٍُٓ ،ظله ٍبثن ،ط ً ،4زبة اُجو ٝاُظِخ ٝا٥كاة :ثبة رؾو ْ٣اٌُنة ٝث٤بٕ أُجبػ ٓ٘ ،ٚههْ اُؾل٣ش  ،2605ص
.2011
 -)3ػٓ ٞلزبػ غّكٗ ،ظو٣خ اُؾوة ك ٢اإلٍالّ ٝاصوٛب ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّ ،كاه اٌُزت اُٞؽ٘٤خ ،ث٘ـبى٤ُ ،١ج٤ب ،1997 ،ص
.187-186
 -)4كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذ ،ػٞاثؾ رؾٌْ فٞع اُؾوة"ٓلفَ ُِوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ،"٢روعٔخ أؽٔل ػجل اُؾِ،ْ٤
ٓ٘شٞهاد اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ،ع٘٤ق ،ك ؽ ،2006 ،ص .109
 -)5طس١ر ِغٍُٓ ،ظله ٍبثن ،ط ً ،3زبة اُغٜبك ٝاَُ٤و :ثبة رؤٓ٤و األٓواء ػِ ٠اُجؼٞسٝٝ ،ط٤ز ٚا٣ب ْٛثآكاة اُـيٝ ٝؿ٤وٛب،
ههْ اُؾل٣ش  ،1731ص .1356
 -)6أُظله ٗلَ ،ٚههْ اُؾل٣ش  ،1735ص .1359
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َ َّ َ َ
َ َ
٦ــظلُ٢ ٪اؾــا ٞهــى جــإمحن يــمني بالكــاعة ؤو باإلقــاعة ،و٢ــا ٫حٗــالى فــي الخــاثىحنَ .. :وأ َّن الل ـ ال َ ْ ـ ِـذي ْ ٠يــذ
ْ َ
َّ َّ َ َ ُ ُّ ُ َّ َ َّ َ ُ
َ ()1
وس. )2(
الخا ِئ ِىين و٢ا ٫ؤًًا ِ .. :إن الل ال ي ِحب ١ل خو أان  ٙ٠أ
و٠خالـ ــت مل ــا ظ ــب ٞ ،ٞــةن ال ــضًاهاث الؿ ــماوٍت جخ ٟــاوث ف ــي ألاز ــظ باإلاب ــاصت ؤلاوؿ ــاهُت  ٟٞــي خ ـحن
زل ــذ مماعؾ ــاث الجه ــىص ٖـ ـبر الخ ــاعٍش م ــً ؤي مٗامل ــت بوؿ ــاهُت ؤو عخم ــت ف ــي خ ــغوبهم باالؾ ــدىاص بل ــى الخ ـىعاة
اإلادغٞــت٧ ،اهــذ اإلاؿــُدُت ؤًٞــل خــاال فــي بضاًــت ٖهــضَا بلــى ٚاًــت اهد ـغا ٝمؿــاعَا وب ٢ـغاع هٓغٍــت الخــغب
الٗاصلــت ،زــم ٖــغ ٝالخــاعٍش ب٢ـغاع ؤلاؾــالم لىٓغٍــت مخ٩املــت ف ـي اإلابــاصت ؤلاوؿــاهُت فــي الخــغبٞ ،دــضص خــاالث
اللجىء بلى الخغب وبٗض طل ٪يبِ وؾاثل الخغب طاتها ٞإظـاػ وؾـاثل وؤؾـالُب وخـغم ؤزـغي ،و٢ـض ال ـتزم
اإلاؿ ــلمىن ف ــي خ ــغوبهم ؤؾ ــمى اإلاب ــاصت ؤلاوؿ ــاهُت وألاز ــال ١الغ ُٗٞــت ،و ٧ــاهىا مً ــغب اإلاش ــل ف ــي مٗ ــامالتهم،
و٧ــاهىا ٖىىاهــا الخ ـترام ال٨غامــت ؤلاوؿــاهُت ػمــً الؿــلم والخــغب ٦مــا ؤمــغث الكــغَٗت ؤلاؾــالمُت الؿــمدت،
وبٗـ ــض ٖـ ــغى مًـ ــمىن الـ ــضًاهاث الؿـ ــماوٍت ؾـ ــىالخٔ اؾـ ــخ٣غاع ٢ىاٖـ ــض ال٣ـ ــاهىن الـ ــضولي ؤلاوؿـ ــاوي ٣ٞهـ ــا
وحكغَٗا في ما ًلي.
املىلب الثالث:
اظخٝشاس لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في الٝاهون الذولي إلاوعاوي املّاـش
بن الخل ُٟــت الخاعٍسُ ــت لً ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت و ٞــ ٤الخُ ــىع الؿ ــاب ،٤ؤهخج ــذ ٢ىاٖ ــض
جىُٓمُــت لؿــلىُ٦اث اإلادــاعبحن اؾــخ٣غث ف ـي ٢ىاٖ ــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي اإلاٗانــغ ،واجســظث ؤق ــ٩ا٫
مب ــاصت و٢ىاٖ ــض ٖغ ُٞــت وحٗاَضً ــت ،وؾىىض ــر ظىاه ــب اؾ ــخ٣غاع َ ــظٍ ال٣ىاٖ ــض ؤوال م ــً ز ــال ٫الخإن ــُل
ال٣ٟهي لهظٍ ال٣ىاٖض في ٞغٕ ؤو ،٫زم صزىلهـا يـمً خغ٦ـت الخ٣ىـحن الضولُـت فـي ال٣ـغهحن  19والٗكـغًٍ فـي
ٞغٕ زالض ،ونىال بلى نىعتها الخضًشت في ٞغٕ ؤزحر.
الٙشُ ألاو:٥
الخجـيل الٝٙه لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
بن مخابٗـت آعاء ال٣ٟهــاء فــي ؤي مغخلــت جاعٍسُــت حٗ ـبر ٖــً الٟهــم الٗــام لؤل٩ٞــاع ؤلاوؿــاهُت الؿــاثض فــي
جلــ ٪اإلاغخلــت٦ ،مــا ؤن اإلاــضاعؽ ال٣ٟهُــت ج٣ــضم صالالث مهمــت فــي ٞهــم م ـبرعاث الؿــلى ٥ؤلاوؿــاوي مـً خُــض
ألاؾ ـــ ال ـ ـتي ً ٣ــىم ٖلجه ــا ،ل ــظل ٪ؾ ــىداو ٫صعاؾ ــت الخإن ــُل ال ٣ٟـ ـهي لؿ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ف ــي ال ٣ٟــه
ؤلاؾالمي ،زم في ال٣ٟه الٛغبي.
أوال :لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في ال ٝٙإلاظالمي:
٢ضمىا ؤن الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٢ضمذ هٓغٍت مخ٩املت في مجا ٫جىٓـُم الخـغب وجغقـُضَا ،و٢ـضمذ
مؿــاَماث ٦ب ـحرة فــي مجــا ٫ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت والخإنــُل إلابــاصت جىٓــُم وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــاٖ ٫لــى
هدـى بوؿــاوي ،وٖلــى َــضي َــظٍ ألاخ٩ــام بؾــخمض ال٣ٟهــاء اإلاؿــلمىن ؤخ٩ــام جٟهــُلُت زانــت ل٩ــل مــا ٖــغى
ٖلجهم مً هىاػ ٫حؿخجض في ٖهىعَم جسو حؿُحر الخغوب وجىُٓمها.
 -)1عٛسح ٛ٠عف ،ا٣٥خ . 52
 -)2عٛسح اٌسح ،ا٣٥خ . 38
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ؤو ٫ال٣ٟهــاء فــي ؤلاؾــالم ٧ــان صــخابت عؾــى ٫م (ُ ،)
ٞه ـم الــظًً ٖانــغو الدكــغَ٘ وٞهمــىٍ مــً
مه ــضعٍ ،ز ــم ج٩ىه ــذ مجمىٖ ــاث ٣ٞهُ ــت ُٖٓم ــت ل ــضي الخ ــابٗحن م ــً جالمُ ــظ الص ــخابت وم ــً ًل ــجهم ج ــىاجغا
وؾــماٖا و٦خابــت ،و٢ــض جــىالى َــظا ال٣ٟــه بلــى ؤن ونــلىا بلــى ال٣ٟــه اإلاــظَبي واإلاضعسـ ي ،وؤبــغػ ال٣ٟهــاء بؾــهاما
ف ــي ٞه ــم هه ــىم ال٨خ ــاب والؿ ــىت زان ــت ف ــي مج ــا ٫جىٓ ــُم الخ ــغب َ ــم ألاثم ــت ألاعبٗ ــت ،وال ــظًً ؤؾؿ ــىا
للم ــظاَب ألاعبٗ ــت ال ـ ـتي ًد ــخ٨م بلجه ــا اإلاؿ ــلمىن ف ــي مسخل ــ ٠ال ــبالص ؤلاؾ ــالمُت وه ــي اإلاال ُ٨ــت والك ــاُٗٞت
والخىُٟـت والخىبلُـت ،و٧ـل مـً َـظٍ اإلاـظاَب ً٣ـضم ٞهمـا زانـا ل٣ىاٖـض الؿـلى ٥ؤزىـاء ال٣خـاً ٫خ٣ٟـىن فــي
ؤنــىله مــً الى ـهي الهــغٍذ ؤو ؤلاباخ ــت الىاضــخت ،وٍسخلٟــىن ؤخُاهــا ف ــي جٟانــُل مخٗل٣ــت بــبٌٗ وؾ ــاثل
وؤؾــالُب ال٣خــا ٫وؾــلى٧اث اإلادــاعبحن وطلــ ٪خؿــب ازــخالٞ ٝهــم الىهــىم وبُــان الىاسـ واإلايؿــىر مثهــا
()1
وألاولى بالخُبُ ٤وازخالْ ٝغو ٝالٟخىي بحن الؼمان واإلا٩ان والخا.٫
و ٢ــضم بم ــام ؤَ ــل الك ــام "ِب ــذ الشحم ــان ألاوصال ــي" (ٞ )774-707هم ــا مخج ــضصا ل٣ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن
الــضولي ؤلاوؿــاوي ؤلاؾــالمي ،واؾــدىاص بلــى ال٣ـغآن ال٨ــغٍم والؿــىت الىبىٍــت ً٣ــى ٫ؤلامــام ألاوػاعــي بٗــضم ظــىاػ
٢خل ٚـحر اإلا٣اجلحن بمـً ألاَٟـا ٫واليؿـاء والٗمـا ٫والٟالخـحن واليؿـا ٥و٦بـاع الؿـً والٗـاظؼًٍ ٖـً ال٣خـا٫
لؿ ــبب م ــا ،وٍ ــغي بٗ ــضم ظ ــىاػ ٢خ ــل الجاؾ ــىؽ اإلاؿ ــلم وٍج ــب ؤن ٌؿ ــدخاب٦ ،م ــا ً ــغي بٗ ــضم ظ ــىاػ ج ــضمحر
ممخل٩ــاث الٗــضو ألنهــا مــً ؤلاٞؿــاص فــي ألاعى بال فــي خــضوص الًــغوعة الخغبُــت ،خُــض جم ـحز ٣ٞهــه باالٖخــضا٫
()2
والدؿامذ وْهغث ُٞه ججلُاث الغوح ؤلاوؿاهُت للكغَٗت ؤلاؾالمُت الؿمدت.
ومــً بــحن ؤ ٦ـثر ال٣ٟهــاء اَخمامــا بمؿــالت ال٣ــاهىن الــضولي والٗال٢ــاث الضولُــت فــي ؤلاؾــالم وجىٓــُم
الخــغب فــي ؤلاؾــالم جدضًــضا هجــض ؤلامــام "محمــذ بــً حعــً الؽــيباوي" فــي ال٨خــاب الكــهحر "العــير الفــٕير"
الــظي جًــمً ؤخ٩امــا َامــت وؤ٩ٞــاع مٗخضلــت وبوؿــاهُت ٖــً جىٓــُم الخــغب فــي ؤلاؾــالم وال ـتي جــإزغ بهــا خ ـتى
ال٣ٟهـ ــاء الٛغبُـ ــىن اإلااؾؿـ ــىن ل٨ٟـ ــغ ال٣ـ ــاهىن الـ ــضولي ؤلاوؿـ ــاوي وٖلـ ــى عؤؾـ ــهم "ٔشوظـ ــيوط" الـ ــظي جـ ــإزغ
ب٨خابــاث ؤلامــام "محمــذ بــً حعــً الؽــيباوي" ال ـتي اَلــ٘ ٖلجهــا لــضي هُٟــه بلــى "ألاظــخاهت" ،)3(.وال٣ٟــه لــم
ً ً٨م٣خهغا ٖلى ألاثمت والٗلماء بل ٧ان ال٨شـحر مً ال٣اصة الٗؿ٨غٍحن في جاعٍش ؤلاؾالم ٣ٞهـاء ًدخ٨مـىن
بلــى قــغٕ م مباقــغة فــي بصاعتهــم ألٖمــالهم الخغبُــت ،ومــً ؤبــغػَم نــالح الــضًً ألاًــىبي الــظي ًــغوي ٖىــه
الُٟلؿى ٝالٟغوس ي "حوظخاٗ لوبون" م٣اعهت بؿُُت بسهىمه ٣ٞا:٫
"١ــان أو ٥مــا بــذأ بـ سي٣ــاسد أه ـ ٜخــل أمــام مّعــ٢ش املعــلمين زــالر حالٗ أظــير
مع ــلم ظ ــلموا أهٙع ــهم إلي ـ بّ ــذ أن أِى ــاَم ِه ــذا بح ٝــً دم ــا م ز ــم أول ــ ٞلىٙع ـ
الّىان باٜتراٗ َزا الٝخل والعلبل وليغ مً العهل أن يخمثل املشء دسحت ججزير َزٍ
ال٢بـائش فـي ــالح الـذيً الىمليــل الـزي سحـم هفـاسى الٝــذطل ٘لـم يمعـهم بـجرىل والــزي
أمـ ــذ ٘يليـ ــب وٜلـ ــب ألاظـ ــذ باملشوبـ ــاث وألاصواد فـ ــي أزىـ ــاء مشلـ ــهمال ٘ٝـ ــذ أبفـ ــش الهـ ــوة
()4

السحيٝت بين ج٢ٙـير الشحل املخمذيً وِواو ٙوج٢ٙير الشحل املخوحؾ وهضواج ".

ٓ -)1ؾٔل أث ٛص٘شحٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .10 – 5
2)- Ameur ZEMMALI, >> Imam Al-Awzai and his humanitarian ideas <<, in I.R.R.C., I.C.R.C.,
Thirtieth year, No. 279, Geneva, November-December 1990, pp. 119 – 123.
 -)3هه٤خ ػٛاشش٠خٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ٛ ،118بٓش .2
ٗ -)4وال ػِٖ :سّذ أث ٛص٘شحٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .110
27

الباب األول :اإلطار النظري لضوابط سري األعنال العدائية يف القانون الدولي اإلنشاني

ولٗ ــل حٗلُ ــ ٤الُٟلؿ ــى ٝالٛغب ــي ٌٛىِى ــا ٖ ــً  ٧ــل زى ــاء ٖ ــً َ ــظا الخه ــغ ٝؤلاوؿ ــاوي  ٢ــض ًىؾ ــم
باالهدُاػ ،بال ؤن ٧ل ما ٗٞله ال٣اثض "ــالح الـذيً ألايـو ي" َـى جُبُـ ٤ؤخ٩ـام الكـغَٗت ؤلاؾـالمُت وال ـتزم
بهــا ألنهــا مهــضع ٧ــل عخمــت فــي الخــغب ،وٖلــى هٟـــ الــىهج ؾــاع الٗضًــض مــً ال٣ــاصة الٗؿــ٨غٍحن ومــً بُــثهم
"ألام ـ ـير ِب ــذ ال ٝــادس الجضائ ــشي" ماؾ ـــ الضول ــت الجؼاثغٍ ــت الخضًش ــت و٢اث ــض ل ــىاء الجه ــاص ي ــض الاخ ــخال٫
الٟغوسـ ـ ي ال ــظي  ٧ــان مش ــاال للغخم ــت واإلاٗامل ــت ؤلاوؿ ــاهُت بالخه ــم وممخل٩اج ــه مهم ــا  ٧ــان صًى ــه ؤو اهخماث ــه
الٗغقي ؤو الؿُاس ي( ،)1وفي ال٣ٟه اإلاٗانغ ؾاَم الٗضًـض مـً ال٣ٟهـاء اإلاــخإزغًٍ فـي بًهـا ٫عؾـالت ؤلاؾـالم
ف ــي الخ ــغب ؤب ــغػَم ؤلام ــام "محم ــذ أب ــو صَ ــشة" ن ــاخب ٦خ ــاب "الّال ٜــاث الذولي ــت ف ــي إلاظ ــالم" ،وؤلام ــام
"وَب ــت الضحيـ ـاي" ن ــاخب ٦خ ــاب "حز ــاس الح ــشب ف ــي إلاظ ــالم" ومال ٟــاث ٦شـ ـحرة ؤز ــغي م ــً بُثه ــا م ٣ــاالث ف ــي
()2
اإلاجلت الضولُت للهلُب ألاخمغ للخٗغٍ ٠بالُ٣م ؤلاؾالمُت.
وججــضع ؤلاقــاعة ؤن ال٣ٟهــاء خــضًشا ال يهخمــىن ٣ٞــِ بال٨خابــت ،بــل ٢ــض ً٩ىهــىن ممشلــحن لــضولهم فــي
اإلاــاجمغاث الضولُــت للخٟــاوى باؾــمها ونــُاٚت اإلاــىاص ومىا٢كــةها ،و٢ــض ٧ــان صوع الــضو ٫ؤلاؾــالمُت مــازغا فــي
خــاالث لِؿــذ بــال٨شحرة هــظ٦غ مثهــا مــشال هجــاح ٧ــل مــً جغُ٦ــا ومهــغ وبٗــٌ الــضو ٫ؤلاؾــالمُت فــي ب٢ـغاع قــاعة
الهال ٫ألاخمغ ٦كاعة صولُت مٗـتر ٝبها يـمً الٗضًـض مـً اجٟاُ٢ـاث ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ابخـضاءا مـً
()3
ماجمغ  1864بلى ٚاًت بغوجى٧ى.2005 ٫
زاهيا :لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في ال ٝٙالٕش ي:
 ٧ــان لل ٣ٟــه الٛغبـ ــي ؤز ــغ ٦ب ـ ـحر ف ــي الخإؾـ ــِـ ل٣ىاٖ ــض جىٓ ــُم الخـ ــغب ٖمىم ــا وفـ ــي جُ ــىٍغ اإلابـ ــاصت
ؤلاوؿاهُت ،بن ال٣ٟه ٌك٩ل حٗبـحرا ٖلـى اإلاىُل٣ـاث ال٨ٟغٍـت ال ـتي ج ـبرع ؾـلى ٥اإلادـاعب فـي ال ـجزإ مـً ظهـت،
وم ــً ظه ــت ؤز ــغي ًدم ــل ج ــإزحرا ٖل ــى َ ــظٍ الؿ ــلى٧اث ف ــي اإلاؿ ــخ٣بل ،مم ــا ًجٗل ــه مهم ــا ف ــي جىٓ ــُم الؿ ــلى٥
البكغي في الخغب ٖمىما.
ل٣ــض ْهــغث ؤبــغػ اإلاــضاعؽ ال٣ٟهُــت فــي ؤوعوبــا زهىنــا بٗــض ال٣ــغن الخــامـ ٖكــغ ،ومــً بــحن ؤَــم
ال٣ٟه ــاء ف ــي َ ــظا اإلاج ــا ٧ ٫ــان ال ُ٣ٟــه ال ٩ــازىلُ٩ي ؤلاؾ ــباوي "٘شاوعيع ــ٢و دو ٘يخوسي ــا" (1543 -1480م)
ال ــظي ظم ــ٘ وَ ــىع ؤ ٩ٞــاع ال ٣ــضٌـ "أؤعــىيىوط" و"جومــاط إلا٠ــوين " ل ــظل ٪ل ــم ًــخسلو مــً اإلاٟه ــىم
ال٨يس ـ ي للخ ــغب الٗاصل ــت والك ــاملت ٩ٞ ،ــان ً ــغي ؤن ٖال ٢ــت الٗ ــضاء ف ــي الخ ــغب ٖال ٢ــت ٖ ــضاء شخم ـ ي ب ــحن
قــٗبحن وصولخ ــحن ،وطَ ــب ف ــي جبرً ــغٍ للخ ــغب بإنه ــا  ٢ــض ج ٩ــىن ٖاصل ــت لُغف ــي اله ـغإ ،وَ ــى م ــا اٖخـ ـبرٍ ػمُل ــه
"٘شاوعيعــ٢و ظــواسيض"  ٚـحر مىُ٣ــي ،ل٨ىــه عٚــم طلــ ٪ؤصان آلاالم ال ـتي ال م ـبرع لهــا و٢خــل ألابغٍــاء اؾــدىاصا
()4
بلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الُبُعي.

ٓ -)1ؾٔل ثٓ أزّذ<< ،األٓ٤و ػجل اُوبكه اُغيائو ١أ ٖٓ ٍٝك ٕٝأُجبكة اإلَٗبٗ٤خ ىٖٓ اُؾوة>>ٓ ،غِخ اإلَٗبٗ ،٢اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ
ُِظِ٤ت األؽٔو ،ع٘٤ق ،شزبء  ،2008-2007ص ص .47 - 46
2)- Wahbeh Al-ZUHILI, >> Islam and international law <<, in I.R.R.C., I.C.R.C., No. 858, Vol. 87,
Geneva, June 2005, pp. 269 - 283.
 -)3كواَٗٞا ث ،ْٛ١ٔٛشبهاد اُؾٔب٣خ :اُظِ٤ت األؽٔو ٝاُٜالٍ األؽٔو ٝاٌُوَ٣زبُخ (اُجِٞهح) اُؾٔواء ،اُِغ٘خ اُلُِ ٢ُٝظِ٤ت
األؽٔو ،أٌُزت اإلهِ ٢ٔ٤اإلػالٓ ،٢اُوبٛوح ،ؽ  ،2008 ،1ص ص .15 -13
 -)4خبْ ثىزٓ ،ٗ١وعغ ٍبثن ،ص .25
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وٖلـى هٟــ الخـِ ؾـاع الُ٣ٟـه الهىلىـضي البروحؿـخاهتي "َؤـو دي ٔشظـيوط" (1645 -1583م)
الظي يمً هٓغٍاجه في مجا ٫ال٣اهىن الضولي وٖلى عؤؾها هٓغٍـت الخـغب الٗاصلـت فـي ٦خـاب ؤؾـماٍ "ٜـاهون
الحــشب والعــالم" ؾــىت 1625م ،الــظي خغمــذ ال٨ىِؿــت الغوماهُــت مدخــىاٍ خ ـتى ٖــام 1899م ،وًٍــُ٠
َــظا الُ٣ٟــه ؤن خالــت الٗــضاء فــي الخــغب ال ج٣خهــغ ٖلــى اإلا٣ــاجلحن ُٞمــا بُــثهم بــل جمخــض بلــى ٧ــل عٖاًــا الــضو٫
اإلاداعبــت ب٩ــل ٞئــاتهم مــً الخــا٦م بلــى ٧ــل مىاَىُــه وحكــمل خ ـتى اإلاــضهُحن مــً ألاَٟــا ٫واليؿــاء والكــُىر
ممً لم ًدملىا الؿـالح ؤو ال ً٣ـضعون ٖلـى خملـه ،وبؾـدىاصا بلـى َـظٍ ال٨ٟـغة ٞـةن الٗملُـاث الٗضاثُـت جـخم
بصاعتهــا صون جمُـ ـحز ب ــحن اإلا ٣ــاجلحن و ٚـحر اإلا ٣ــاجلحن ،وٍىُل ــٔ" ٤شوظــيوط" مــً ٨ٞــغة ؤؾاؾــُت جخمشــل ف ــي ؤن
الكــغٍ الىخُــض اإلاُلــىب فــي الخــغب َــى ؤن ج٩ــىن ٖاصلــت ومكــغوٖت ،وفــي خــا ٫جد٣ــَ ٤ــظا الكــغٍ ٞــةن
الخــغب ج٩ــىن قــاملت بــحن قــٗىب الــضولخحن اإلاخدــاعبخحن ،وألهــه ٧ــان ٌٗخ ـبر ٧ــل عٖاًــا الضولــت اإلاداعبــت ظىــىصا
وؤَ ــضاٞا ف ــي ه ٟـــ الى ٢ــذ  ٣ٞــض اهخ ٣ــض اإلاب ــضؤ الغوم ــاوي ال٣اث ــل ب ــإن ؤٖم ــا ٫ال٣خ ــا٣ً ٫خه ــغ ٖل ــى اإلا ٣ــاجلحن
الىٓــامُحن(َ ،)1ــظا ولــم حؿــاٖض ؤ٩ٞــاع "دو ٘يخوسيــا" و"ٔشوظــيوط" ومــً بٗــضٍ "٘اجــا "٥فــي ججىِــب الٗــالم
٧اعزت خغب الشالزحن ٖاما والتي طَب ضخُةها ٞئاث واؾٗت مً ألابغٍاء وٚحر اإلا٣اجلحن آهظا.)2(٥
ل٨ــً ٖلــى الــغٚم مــً طلــ٣ٞ ٪ــض هــاصي الٗضًــض مــً َــاالء ال٣ٟهــاء بًــغوعة يــبِ ؾــلى ٥اإلا٣ــاجلحن
مــً ٢بُــل ٖــضم بم٩ــان ٢خــل اإلاهــؼوم بال اؾــخصىاءا( ،)3وَٗخ ـبر "ٔشوظــيوط" ؤن ؤٖمــا ٫الٗىــ ٚ ٠ـحر اإلا ـبرعة
لِؿذ خخمُت وٍجب ججىب اؾةهضا ٝاإلاـضهُحن وختـى اإلا٣ـاجلحن ٧لمـا ؾـمدذ اإلاخُلبـاث الٗؿـ٨غٍت بـظل٪
فــي تهــظًب مىــه لىٓغجــه الكــمىلُت ٖــً الخــغب ،و٦خــب ً٣ــى..( ٫ي ــب أن ال ٕــشب العــالم ِــً بالىــا أبــذا
أزىاء الحشبٞ ،)4( )..الخغب الٗاصلت في هٓغٍ ًجب مماعؾةها باٖخضا.٫
ومى ــظ مُل ــ٘ ال ٣ــغن  18وبضاً ــت ٖه ــغ الثهً ــت ف ــي ؤوعوب ــا ،ب ــضؤث نهً ــت ؤز ــغي ف ــي ال ٨ٟــغ ؤلاوؿ ــاوي
ألاوعوبي ،خُض بضؤث ألانىاث الغاًٞـت لىٓغٍـت الخـغب الٗاصلـت والخـغب الكـاملت٣ٞ ،ـض اؾـدى٨غ الٗضًـض
م ــً اإلا ٨ٟــغًٍ  ٨ٞــغة الخ ــغب الك ــاملت ،وم ــثهم ال ُ٣ٟــه "موهخيع ــ٢يو" ال ــظي ؤوض ــر بإه ــه ًج ــب ٖل ــى ألام ــم
جبــاص ٫ؤ٦ـ ـبر  ٢ــضع م ــً الخـ ـحر ؤزى ــاء الؿ ــلم وؤ ٢ــل  ٢ــضع م ــً الك ــغ ػم ــً الخ ــغب ،واٖخـ ـبر ب ــإن ال٣خ ــل ال ــظي ًل ــي
اإلاٗاع ٥مدل اؾدى٩اع مً ظمُ٘ ألامم(.)5
وم ــً ب ــحن ال ــضٖىاث ألاَ ــم ف ــي َ ــظٍ اإلاغخل ــت الخاعٍسُ ــت م ــا ظ ــاء ب ــه اإلا ٨ٟــغ الٟغوس ـ ي "ح ــون ح ــاٟ
سوظ ــو"(1778 -1712م) ال ــظي  ٢ــضم ألاؾ ــاؽ الٟلؿ ــٟي ألخ ــض ؤَ ــم اإلاب ــاصت الـ ـتي ج ٣ــىم ٖلجه ــا ٢ىاٖ ــض ؾ ــحر
ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت وَــى مبــضؤ الخمُ ـحز بــحن اإلا٣ــاجلحن و ٚـحر اإلا٣ــاجلحن ،و٢ــض ظــاءث ٨ٞــغة "سوظــو" يــمً ٦خابــه
"الّٝذ يحخمالي أو مبادئ الٝـاهون العياسـو " فـي مٗـغى حٗلُ٣ـه ٖلـى ٨ٞـغ "ٔشوظـيوط" ٣ٞـض ظـاء فـي
مُل٘ َظا ال٨خاب ما ههه:
 -)1طالػ اُل ٖ٣ػبِشٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .93
ٍ -)2ؼ٤ل ٍبُْ خٓ ،ٍٟ٠ٛوعغ ٍبثن ،ص .41
ٓ -)3ؾٔل ػي٣ي شىش <<، ٞربه٣ـ اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٝ ٢ؽج٤ؼز ،>>ٚك ٢كهاٍبد ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ( ،٢ئُق عٔبػ٢
ٖٓ اػلاك ٓل٤ل شٜبة )  ،كاه أَُزوجَ اُؼوث ،٢اُوبٛوح ،ؽ  ،2001 ،1ص .17 ،16
 -)4خبْ ثىزٓ ،ٗ١وعغ ٍبثن ،ص .26 -25
ٍ -)5ؼ٤ل ٍبُْ خٓ ،ٍٟ٠ٛوعغ ٍبثن ،ص .42
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"..أن الحشب ليعذ ِالٜت بين إوعان وإوعانل وإهما ِالٜت بـين دولـت ودولـتل وألا٘ـشاد ليعـوا
أِ ــذاء إال بف ــٙت ِشل ــيتل ال  ٠ــج٘شاد أو م ــواوىين ول ٢ــً  ٠ى ــودل وِ ــذا َم ل ــيغ ِا ــع أظ ــاط أخ ــم
ييخمون إلع الىشٗ املحاسب بل ٠مـذاّ٘ين ِىـ ل و١ـل دولـت ال حّـادي إال دولـت أخـشى ولـيغ أ خاــال
ووبيّــت َــزٍ الخال٘ــاث ال يم٢ــً أن حؽــ٣ل ِالٜــت حٝيٝــت  ..إن خ ايــت الحــشب ج٢ــون بخحىــيم الذولــت
املّاديتل مْ الح ٞفي ٜخل املذاّ٘ين ِن ا ما دامذ ألاظلحت في أيذ مل ٔـير أه بم شد إلٝـاء ألاظـلحت
واظدعــالمهمل من ــين بــزل٠ ٤ــوخ م أِــذاء أو أدواث للّــذاءل ٘ـ خ م ّــودون مــً حذيــذ ليفــبحوا بؽـشا
()1
ال يح ٞي إوعان يِخذاء ِاع حيات م"..
بن َظٍ الىٓغة الٟلؿـُٟت لــ"سوظـو" فـي جٟؿـحر الٗال٢ـت بـحن الـضو ٫اإلاخداعبـت ؤُٖـذ بٗـضا بوؿـاهُا
ظضًضا ًٟـترى ؤن ًد٨م ؾحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت ،خُـض ؤهـه وبدؿـب الـىو ٞـةن خالـت الٗـضاء ال جمخـض بلـى
٧ل ألاشخام في الضولت اإلاداعبت بل ج٩ىن بحن اإلا٣اجلحن ٞدؿب وبك٩ل ٖغض ي وما٢ذ.
وٖلــى الــغٚم مــً الُ٣مــت ؤلاوؿــاهُت للمبــضؤ بال ؤن ال٨ٟــغة اٖخ ـبرث فــي بــضاًةها ٨ٞــغة مشالُــت بُٗــضة
ٖــً الخُبُ ــ ٤زان ــت ف ــي ؤق ــض ٞـ ـتراث الٗى ــ ٠ب ــحن البك ــغ وه ــي خال ــت الخ ــغب زهىن ــا وؤن ال ٨ٟــغ ال ـغاثج
آه ــظا٧ ٥اه ــذ آعاء ال ُ٣ٟــه "جوم ــاط َ ــوبض" ال٣اثل ــت ب ــإن الخ ــغب ؤم ــغ َبُ ـ ـعي باليؿ ــبت لئلوؿ ــان حؿ ــىٚها
اإلاهــلخت الٗلُــا للضولــت وألاٞـغاص َــم ؤقــُاء باليؿــبت للضولــت( ،)2ل٨ــً الــضٖىاث اإلاخ٨ــغعة لالخخ٩ــام بلــى َــظٍ
ألا ٩ٞــاع ؤلاوؿـ ــاهُت ُٞم ــا بٗـ ــض عجل ــذ بـ ــالخدغ ٥فـ ــي هُا٢ه ــا ،ولـ ــم جج ــض ٨ٞـ ــغة "سوظ ــو" الـ ــظًىٕ والكـ ــُىٕ
اإلاُلىب بال في مُل٘ ال٣غن  19م٘ بضاًت الخضاو ٫ال٣ٟهي لخٟانُلها.
وؤبــغػ مــً صعــى ل٨ٟــغة "سوظــو" الُ٣ٟــه "بوسجــاليغ" فــي اٞخخــاح مد٨مــت الٛىــاثم الٟغوؿــُت ؾــىت
 1801و٢ا ٫ؤن الخغب ٖال٢ت صولـت بضولـت ولِؿـذ ٖال٢ـت ٞـغص بٟـغص وألاٞـغاص ٞجهـا لِؿـىا ؤٖـضاء بال بهـٟت
ٖغي ــُت ٦جى ــىص ال ٦م ــىاَىحن ،وؤ ٦ــض الُ٣ٟــه "جــاليران" م ــً ظهخ ــه ف ــي عؾ ــالخه ل ــ"هــابليون" ؾ ــىت  1906م ـا
٢الــه "موهخيعــ٢يو" ؤن ٢ــاهىن الكــٗىب ً٣ــغ ؤن ألامــم ًجــب ؤن جخٗامــل بــإ٦بر ٢ــضع مــً الخ ـحر ؤزىــاء الؿــلم
وؤ ٢ــل  ٢ــضع م ــً الك ــغ ؤزى ــاء الخ ــغب وؤن الخ ــغب خال ــت ٖ ــضاء ٖغي ــُت وما٢خ ــت ،وج ــىالى بٗ ــض طل ــ ٪اهً ــمام
الٗضًــض م ــً ال٣ٟهــاء لل ــضٞإ ٖــً َ ــظٍ ألا٩ٞــاع ،ألام ــغ الــظي صٖ ــم ال٣بــى ٫ال ــضولي وٖــؼػ الُ٣م ــت ال٣اهىهُ ــت
إلابضؤ الخمُـحز بحن ٣٦اٖضة مً ٢ىاٖض يبِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي(.)3

1)- "La guerre n'est donc point une relation d'homme a homme, mais une relation d'état a état, dans
laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes ni même
comme citoyens, mais comme soldats, non point comme ses défenseurs… Enfin chaque état ne peut
avoir pour ennemis que d'autres états et non pas des hommes, attendu qu'entre choses de diverses
natures on ne peut fixer aucun vrai rapport….La fin de la guerre étant la destruction de l'état ennemi,
on ont les armes a la main, mais si-tôt qu'ils les posent et se rendent, cessant d'être ennemis ou
instruments de l'ennemi, ils redeviennent simplement hommes et l'on n'a plus de du droit sur leur vie ",
Jean-Jacques ROUSSEAU, Du contrat social au principes de droit politique, l'imprimerie d'amable le
roy, Lyon, 1972, pp. 16-18.
 -)2خبْ ثىزٓ ،ٗ١وعغ ٍبثن ،ص .28
 -)3طالػ اُل ٖ٣ػبِشٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .109
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الٙشُ الثاوي:
ججظيغ اللجىت الذوليت للفليب ألاحمش ودوسَا في م ا ٥لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
بن جإؾــِـ اللجىــت الضولُــت للهــلُب ألاخمــغ ٧اهــذ مدُــت َامــت وٞاع٢ــت فــي جــاعٍش ال٣ــاهىن الــضولي
ؤلاوؿــاوي ٖمىمــا بمــا ُٞــه ٢ىاٖــض ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،وطلــ ٪هٓـغا للمؿــاَمت ال٨ب ـحرة لهــظٍ اإلاىٓمــت فــي
جُ ــىٍغ وج ُٟٗــل ال٣ىاٖ ــض ؤلاوؿ ــاهُت ٖل ــى اإلاؿ ــخىٍحن اإلاُ ــضاوي وال ٣ــاهىوي ،وف ــي صعاؾ ــت َ ــظٍ ال ٟـ ـترة اإلاهم ــت
هداو ٫ؤوال بُان جاعٍش وكإة اللجىت الضولُت ،زم صوعَا في جُىٍغ يىابِ ؾحر وبصاعة ألاٖما ٫الٗضاثُت.
أوال :وؽجة اللجىت الذوليت للفليب ألاحمش:
حٗىص وكإة اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ بلى مىخه ٠ال٣غن  19م ،وٍغظ٘ الًٟـل فـي طلـ ٪بلـى
اإلاــىاًَ الؿىَؿــغي "َ ـنري دوهــان"ٞ ،بخــاعٍش  24ظــىان 1859م لــضي مــغوع َــظا ألاز ـحر بــال٣غب مــً مضًىــت
"ظـولٙاسيىو" بم٣اَٗـت "لومباسديـا" بكــما ٫بًُالُـا( ،)1جـؼامً طلــ ٪مـ٘ ُ٢ـام مٗغ٦ـت يــاعٍت فـي بَـاع خــغب
الىخــضة ؤلاًُالُــت بــحن ال٣ــىاث ؤلاًُالُــت والٟغوؿــُت يــض ال٣ــىاث الىمؿــاوٍت وال ـتي زلٟــذ خهــُلت زُ٣لــت
ومإؾاوٍتٞ ،سالٖ ٫كغ ؾاٖاث مً ال٣خا ٫جـم بخهـاء خـىالي  6000آال٢ ٝخُـل و 42000ظـغٍذ ًغ٢ـضون
()2
صون ٖىاًت.
ؤمــام َــظا الىيــ٘ السـ يءَ ،ــب "َ ـنري دوهــان" ع٣ٞــت الؿــ٩ان اإلادلُــحن لغٖاًــت الجغحــى والاَخمــام
بهـم وجًـمُض ظـغاخهم إلاـضة زالزـت ؤًـام مخىانـلت ،زـم ؤؾـخإه ٠عخلـت الٗـىصة بلـى ؾىَؿـغا ل٨ىـه ٧ـان ًدمــل
مٗ ــه مك ــاَض اإلاٗاه ــاة ال ـ ـتي جسلٟه ــا الخ ــغوب ٖل ــى ض ــخاًاَا م ــً ظغح ــى ومغضـ ـ ى وم ــضهُحن ،وَى ــا ٥ب ــضؤ
"دوهــان" فــي جــضوًٍ َــظٍ الخجغبــت اإلاغٍــغة ال ـتي ؤزغظهــا فــي قــ٩ل مالــ ٠بٗىــىان "جــز١اس ظــولٙاسيىو" ؾــىت
 1862وحؿاء ٫في آزغ اإلاال :٠أال جوحذ َىا ٟأم٣اهيت لدؽ٢يل لجـان إٔازـت وبيـت صمـً العـلم لخٝـذيم
الشِايــت للجش ــع صمــً الحــشب ؟؟ مــً ظهــت ،ملــارا ال يــخم إٜـشاس مبــذأ دولــي اجٙــاقي ومٝــذط ؽــ٣ل أظاظــا
لّمل لجان إٔازت الجش ع في الذو ٥ألاوسوبيت ؟؟ مً ظهت ؤزغي.
ل ٣ــض الق ــى مال ــ" ٠دوه ــان" ن ــضي ٦ب ـ ـحرا ف ــي طل ــ ٪الى ٢ــذ ،وبٗ ــض م ــضة ل ــم جخج ــاوػ الؿ ــىت ب ــضؤث
الاؾخجابت أل٩ٞاعٍ بضاًت مـً الدؿـائ ٫ألاو٣ٞ ،٫ـض قـ٩لذ لجىـت الخمؿـت وَـم بلـى ظاهـب "دوهـان"ٔ( :يـوم
َـ ـنري دو٘ ــوسل ٔوظ ــخاٗ موهيي ـ ل ل ــوي حبي ــال جي ــودوس موه ــواس) م ــا ؾ ــمي باللجى ــت الضولُ ــت لئلٚاز ــت الـ ـتي
ؤن ــبدذ ُٞم ــا بٗ ــض اللجى ــت الضولُــت لله ــلُب ألاخم ــغ ،و ٢ــض ٖ ٣ــضث اللجى ــت الضولُ ــت ؤول ــى ماجمغاته ــا ق ــهغ
ؤ٦خىبغ  1863بدًىع  14صولت وجم ٞجها الاجٟاٖ ١لى حكُ٨ل لجان للخضماث الُبُت جابٗت للجُىف.
وبسهــىم الؿــاا ٫الشــاوي ٣ٞــض صٖــذ اللجىــت الضولُــت إلا ـاجمغ صولــي إل ٢ـغاع ٢ىاٖــض صولُــت لخماًــت
الجغحـى واإلاغضـ ى وؤٞـغاص الخـضماث الُبُــت ،و٧ـان لهـا طلــ 22-09 ٪ؤوث مـً ؾــىت  1864ؤًـً اظخمٗــذ 16
صولت ؤ٢غث مكغوٕ اللجىت الضولُت الجٟاُ٢ت ظىُ ٠اإلاخٗل٣ت بدماًت ظغحى الجُىف في اإلاُضان.
1) - Stanislaw E. Nahlik,>> A Brief Outline of International Humanitarian Law<<, in I.R.R.C.,
I.C.R.C., Twenty fourth year, No. 241, Geneva, July-August 1984, p. 190.
 -)2شش٠ف ػزٍُ ،كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢اٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ،٢اُجؼضخ اإلهِ٤ٔ٤خ ُِغ٘خ اُل٤ُٝخ
ُِظِ٤ت األؽٔو،اُوبٛوح ،2010 ،ص .15
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ؾ ــغٖان م ــا ج ــىالى اهً ــمام ال ــضو ٫بل ــى الاجٟا ُ٢ــت اإلا ــظ٧ىعة مم ــا ظٗله ــا حٗ ـ ـبر ٖ ــً ٢ىاٖ ــض ٖاإلاُ ــت
آهــظا ،٥و٧اهــذ اللبىــت ألاولــى فــي مجــا ٫جــضوًٍ ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ،و٢ــض ونــٟها "ٔوظــخاٗ
موهيي " بإنها ُُٗ٢ت م٘ اإلااض ي خُض ً٢ذ ٖلى اإلاماعؾاث ال٣ضًمـت وؤخـضزذ حُٛــحرا ٖمُ٣ـا فـي ال٣ـاهىن
وؤي ـ ـاٞذ ٖلُـ ــه مسـ ــخت ؤزالُ٢ـ ــت و٢اهىهـ ــا خُ٣ُ٣ـ ــا للخـ ــغب (٦ ،)1مـ ــا جـ ــم ٖلـ ــى بزغَـ ــا بوكـ ــاء الٗضًـ ــض مـ ــً
()2
الجمُٗاث الىَىُت للهال ٫والهلُب ألاخمغ.
زاهيا :معاَمت اللجىت الذوليت للفليب ألاحمش في جىويش ٜواِذ ظير ألاِما ٥الّذائيت:
بن ْغو ٝوكإة اللجىـت الضولُـت وٞـ ٤إلاـا ؾـب ،٤ظٗلهـا جإزـظ ٖلـى ٖاج٣هـا ؤلاَخمـام بمجـا ٫خماًـت
ض ــخاًا الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ٖ ــً َغٍ ــ ٤جد ٟـ ـحز ال ــضوٖ ٫ل ــى ب٢ـ ـغاع ٢ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ومثه ــا
ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ،وم ــً ز ــم مغا٢ب ــت ٖملُ ــت جى ُٟــظ َ ــظٍ ال٣ىاٖ ــض وعن ــض آلالُ ــاث الضولُ ــت
والىَىُ ــت ف ــي ؾ ــبُل طل ــ ،٪وبالخ ــالي جً ــُل٘ اللجى ــت الضولُ ــت ب ــضوعَا ٖل ــى مؿ ــخىٍحن اإلاؿ ــخىي ال ٣ــاهىوي
واإلاؿ ــخىي اإلاُـ ـضاويٗٞ ،لـ ـى اإلاؿ ــخىي ألاو ،٫حٗم ــل اللجى ــت الضولُ ــت ز ــال ٫جىاظ ــضَا ف ــي مُ ــاصًً الجزاٖ ــاث
اإلاؿ ــلخت ٖل ــى ظم ــ٘ اإلاٗلىم ــاث والخ ٣ــاعٍغ بسه ــىم الىي ــ٘ اإلاُ ــضاوي لط ــخاًا الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت وٖ ــغى
َـ ــظٍ اإلاٗلىمـ ــاث والخ٣ـ ــاعٍغ ٖلـ ــى ز ـ ـبراء اللجىـ ــت للى٢ـ ــىٖ ٝلـ ــى الىٓـ ــام ال٣ـ ــاهىوي اإلاىاؾـ ــب إلاىاظهـ ــت َـ ــظٍ
الهٗىباث اإلاُضاهُت ،لخضٖى الضو ٫بلى يغوعة جُٟٗل ال٣اهىن ؤو حٗضًله ؤو ب٢غاع ٢ىاٖض مىاؾبت.
ٟٞي مجا ٫جُىٍغ يىابِ ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت ٧ـان للجىـت الضولُـت صوع مهـم وؤؾاسـ ي فـي ب٢ـغاع
الٗضًــض مــً الاجٟاُ٢ــاث الخانــت ال ـتي ؤنــُلر ٖلــى حؿــمُةها اجٟاُ٢ــاث الَــاي ،زانــت بغوجى٧ــى ٫ظىُــ٠
 1925واجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠ألاعب ــ٘  1949ال ـ ـتي ؤ ٢ــغث الخماً ــت ل ــبٌٗ الٟئ ــاث واإلامخل ٩ــاث واؾ ــخمغث َ ــظٍ
الجه ـ ــىص ف ـ ــي اإلا ـ ــاجمغ الضبلىماس ـ ـ ي  1974ال ـ ــظي ؤ ٢ـ ــغ بغوجى ٧ـ ــىلي  1977للجزاٖ ـ ــاث اإلاؿ ـ ــلخت الضولُ ـ ــت وٚـ ـ ـحر
الضولُــت٦ ،مــا ؾــاَمذ اللجىــت الضولُــت بكــ٩ل مباقــغ ؤو  ٚـحر مباقــغ فــي ج٣ــضًم الخ ـبراث والاؾدكــاعاث فــي
()3
اإلااجمغاث الضولُت الـتي عٖةها ألامم اإلاخدضة في مجا ٫خٓغ بٌٗ ؤهىٕ ألاؾلخت ؤو وجُُ٣ضَا.
وٖلى اإلاؿخىي اإلاُضاويٖ ،ملذ اللجىت الضولُت في الٗضًض مً الجزاٖاث اإلاؿـلخت زانـت الخـغبُحن
الٗــاإلاُخحن وهؼاٖــاث ؤزــغي ،فــي مجــا ٫مغا٢بــت جُبُــ ٤الاجٟاُ٢ــاث ؤلاوؿــاهُت فــي مُــضان الجزاٖــاث اإلاؿــلخت
وج ـ ــظ٦حر ألاَـ ـ ـغا ٝاإلاخداعب ـ ــت بد ٣ـ ــى٢هم والتزام ـ ــاتهم بمىظ ـ ــب ٢ىاٖ ـ ــض ؾ ـ ــحر ألاٖم ـ ــا ٫الٗضاثُ ـ ــت ،وج ٣ـ ــضًم
الاؾدكـ ــاعاث ال٣اهىهُـ ــت للجهـ ــاث الٟاٖلـ ــت ػمـ ــً الجزاٖـ ــاث اإلاؿـ ــلخت مـ ــً ؤظـ ــل جغقـ ــُض اؾـ ــخسضام وؾـ ــاثل
وؤؾالُب ال٣خا ٫بك٩ل بوؿاوي و٢اهىوي ،وؾىٟهـل ؤ ٦ـثر فـي صوع اللجىـت الضولُـت يـمً البـاب الشـاوي ُٞمـا
حٗل ٤بضوع َظٍ ألازـحرة ٦ألُت صولُت مً ؤظل جُىٍغ وجُٟٗل ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
1)- "Its existence fills a gap between past and future as regards the effectiveness of the of the law of
nations for the attenuation of the calamities of war, it will heneceforth only need a stoke of the pen to
banish old practices which centuries were barely able to discard. Thus to glory of having profoundly
alerted the philosophy of law by joining it with ethics, our period has added the achievement of having
created genuine rules of war", Leopold BOISSIER, <<Centenary of the first Genva convention>>, in
I.R.R.C, C.I.C.R., Genève, Fourth year, No. 41, August 1964, p. 394.
 -)2شش٠ف ػزٍُ ،كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢اٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص .17
 -)3أُوعغ ٗلَ ،ٚص ص .97- 91
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الٙشُ الثالث:
لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت لمً حش٠ت جٝىين الٝاهون الذولي إلاوعاوي
عٚــم ؤلانــُالح ٖلــى حؿــمُت يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ب٣ــىاهحن "الَــاي" بال ؤن بضاًــت وكــإة
مشــل َــظٍ ال٣ىاٖــض فــي ٖملُــت الخ٣ىــحن ٧اهــذ فــي مــضًىتي "واؼــىىً" و"ظــان بترظــبرٓ" لخٗخمــض ُٞمــا بٗــض
يـمً اجٟاُ٢ـاث الَــاي  1899و 1907لخٗـىص بلــى ظىُـ 1925 ٠زــم  1949زـم  1977ومــا بٗـضَا ،ؾــىداو٫
مخابٗت َظا الخجـاطب مـً زـالٖ ٫ـغى ؤَـم مدُـاث َـظا الخُـىع مـً زـال ٫بضاًـت خغ٦ـت ج٣ىـحن يـىابِ
ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ،لىيخ٣ل بلى ٖملُت الخ٣ىحن الٟٗلي يمً اجٟاُ٢اث الَاي وختى ظىُ ،٠لىهـل بلـى
٢ىاٖـض ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت فــي الاجٟاُ٢ــاث اإلاخٗل٣ــت بدٓــغ وجُُ٣ــض ألاؾــلختٖ ،لــى ؤن ً٩ــىن َــظا الخىــاو٫
صون جٟهُل ألن البدض َىا ًخٗل ٤بمدُاث الخُىع  ِ٣ٞوؾُإحي جدلُل ال٣ىاٖض في متن اإلاىيىٕ.
أوال :إلاِالهاث واملؽاسيْ والوزائ ٞالذوليت املخّلٝت بموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
وجخًــمً َــظٍ اإلاجمىٖــت ٖــضصا مــً الىزــاث ٚ ٤ــحر ؤلالؼامُــت بمــا ل٩ىنه ـا مكــغوٖا لــم ًــغي الىــىع ؤو
جهــغٍذ صول ــي ٚـ ـحر ملــؼم ،ل ٨ــً الُ٣م ــت ال٣ٟهُ ــت والٗملُــت له ــظٍ ال٣ىاٖ ــض جخج ــاوػ الخى ٗ٢ــاث ،ل٩ىنه ــا ٧اه ــذ
مهاصع ماصًت و٣ٞهُت ل٨شحر مً الاجٟاُ٢اث الغثِؿُت الالخ٣ت لها ،ومً بحن ؤبغػ َظٍ الىزاث ٤هظ٦غ:
 -1الخّليماث الفادسة لٝادة حيوػ الوالياث املخحذة في امليذان الؽهيرة ب ــ"الئحت ليبر" ِام :1863
وهي الخٗلُماث التي ؤٖضَا "٘شاوعيغ ليبـر" وؤنـضعتها الخ٩ىمـت ألامغٍُ٨ـت ؾـىت  1863بمىاؾـبت
الخـ ــغب ألاَلُـ ــت ألامغٍُ٨ـ ــتٖ ،لـ ــى الـ ــغٚم مـ ــً ؤنهـ ــا وزُ٣ـ ــت صازلُـ ــت للجـ ــِل ألامغٍ٩ـ ــي بال ؤنهـ ــا ٢ـ ــضمذ ؤولـ ــى
اإلادــاوالث الجــاصة لجمــ٘ ٢ىاٖــض جىٓــُم الخــغب ،وزانــت يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت وجىٓــُم وؾــاثل
()1
وؤؾالُب ال٣خا ٫و٧ان لها جإزحر في مداوالث الخ٣ىحن الضولُت الالخ٣ت.
وجخً ــمً الالثد ــت  157م ــاصة م٣ؿ ــمت ٖل ــى ٖك ــغ ٞه ــى ٫جخٗل ــ ٤بالٗضً ــض م ــً مىاي ــُ٘ جىٓ ــُم
الخــغب زان ــت ( ٢ــىاهحن الخ ــغب ،الًــغوعة الخغبُ ــت ،خماً ــت ألاش ــخام ،ممخل٩ــاث الٗ ــضو ،ؾ ــحر الخ ــغب،
ؤؾغي الخغب ،ؤزظ الغَـاثً ،خماًـت الكـاعاث  ،)...ومـً بـحن مـا وعص فـي مجـا ٫ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت ٣ٞـض
ههذ اإلااصة  19مً الالثدت بًـغوعة ببـال ٙالُـغ ٝاإلاٗـاصي ٢بـل الُ٣ـام بال٣هـ ٠للمىا٢ـ٘ اإلاٗاصًـت ٢هـض
بزــالء ٚـ ـحر اإلا ٣ــاجلحن زانــت ألاَ ٟــا ٫واليؿ ــاء ٖــضا ف ــي خ ــاالث الًــغوعة٦ ،م ــا وعص ف ــي اإلاــاصة  22مــا ههــه:
"..ومْ رل٤ل وهٍشا لخىوس الحماسة خال ٥الٝشون ألاخيـرةل جىـوس مّهـا و ؽـ٣ل مىـشد وبفـٙت خاــت
ف ــي الح ــشب البري ــتل ل ــشوسة الخمي ـ ـيز ب ــين ال٢ي ــان الخ ــاؿ مل ــواون دول ــت الّ ــذول ودول ــت الّ ــذو هٙع ــها
وأ٘شادَـا املعـلحينل إن املبـذأ املّـشوٗ والــزي يضيـذ اهدؽـاسٍ َـو أن الٙــشد ألاِـض ٥معـخٝل فـي خفـ
وممخل٣اجـ و٠شامخـ "ل واإلاـاصة بـظل ٪حكــحر بكــ٩ل مباقـغ إلابــضؤ الخمُ ـحز بـحن اإلا٣ــاجلحن و ٚـحر اإلا٣ـاجلحن ،وَــى مــا
()2
ؤ٦ضجه اإلااصة  23التي ؤقاعث بلى خهاهت ٚحر اإلا٣اجلحن وألاؾغي مً ٧ل ؤلاهةها٧اث التي ٢ض جلخ٣هم.
 -)1كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .24
2)- Instructions for the government of armies of the united states in the field, prepared by FRANCIS
LIEBER, originally issued as general orders No.100 adjutant generals office, 1863, government
printing office, Washington, 1898, pp. 8, 10.
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 -2إِالن ظان بترظبرٓ 1868م:
بٗض جُىع ألاؾلخت في الىه ٠الشاوي مً ال٣غن  19صٖا ؤل٨ؿىضع الشاوي ُ٢هغ عوؾـُا آهـظا ٥بلـى
()1
ماجمغ صولي ٖ٣ض في عوؾُا بحن  29هىٞمبر و 11صٌؿمبر 1868م.
ؤ٢ــغ ؤلاٖ ــالن مب ــضءا َامــا م ــً اإلاب ــاصت ؤلاوؿ ــاهُت لؿ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت وَ ــى م ــا ظــاء ف ــي صًباظ ــت
ؤلاٖــالن بــإن الهــض ٝاإلاكــغوٕ للخــغب َــى بيــٗا ٝالٗــضو ولــِـ بباصجــه مــ٘ يــغوعة الامخىــإ ٖـً اؾــخسضام
ألاؾــلخت التــي حؿــبب آالم ال م ـبرع ال وحٗخ ـبر  ٚـحر مُٟــضة ،وهــو ؤلاٖــالن ٖلــى خٓــغ ال٣ــظاث ٠اإلاخٟجــغة التــي
()2
ً٣ل وػنها ًٖ ٚ 400غام ،وَٗض ؤولى الىزاث ٤الضولُت في مجا ٫خٓغ هىٕ مٗحن مً ألاؾلخت.
 -3مؽشوُ إِالن بشو٠عل 1874م:
ٖ٣ض ماجمغ بغو٦ؿل بىاءا ٖلى صٖىة ُ٢هغ عوؾُا ،وج٣ـضمذ عوؾـُا بمكـغوٕ وزُ٣ـت صولُـت خـى٫
٢ــىاهحن وؤٖ ـغا ٝالخــغب ٧اهــذ هــي مدــىع ه٣ــاف الــضو ٫اإلاكــاع٦ت ال ـتي اهةهــذ بلــى جىُ٢ــ٘ بغوجى٧ــى ٫زخــامي
ًخًــمً مكــغوٕ بٖــالن صولــي ل٣ــىاهحن وؤٖ ـغا ٝالخــغب والــظي و٢ــ٘ ٖلــى  52مــاصة ،و٢ــض جًــمً اإلاكــغوٕ
ؤخ٩ــام َامــت مخٗل٣ــت بؿــحر ألاٖمــا ٫الخغبُــت ً٦ــغوعة جىظُــه الٗملُــاث الٗؿــ٨غٍت يــض الٗــضو ولــِـ يــض
الؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن ،ؤو ؤولئ ــ ٪ال ــظًً ؤل ٣ــىا ؾ ــالخهم ،وي ــغوعة اخ ـ ـترام خُ ــاة وق ــغ ٝوممخل ٩ــاث الؿ ــ٩ان
()3
اإلاضهُحن ال ؾُما في خاالث الاخخال ،٫وخٓغ ٢ه ٠اإلاضن اإلاٟخىخت وألاُٖان اإلاضهُت الـتي جدىيها.
وٖل ــى ال ــغٚم م ــً ظضً ــت اإلاىا٢ك ــاث الـ ـتي ٖغٞه ــا اإلا ــاجمغ والىخ ــاثج الهام ــت الـ ـتي جىن ــل بلجه ــا بال ؤن
ال ــضو ٚ ٫ــاصعث اإلا ــاجمغ صون الخه ــضًٖ ٤ل ــى َ ــظٍ ؤلاٖ ــالن ع ٚــم الجه ــىص الغوؾ ــُت إل٢ى ــاٖهم ب ــظل ،٪هٓ ـغا
للمى ٠٢البرًُاوي وألاإلااوي الغا ٌٞإلُٖاء ؤي نٟت بلؼامُت إلاشـل َـظٍ ال٣ىاٖـض باٖخباعَـا ٧اهـذ جسـىى
خغوبــا متزامىــت مــ٘ اإلاــاجمغ ،وبــالغٚم مــً ٧ــل طلــ ٞ ،٪ـةن مكــغوٕ بٖــالن بغو٦ؿــل ٧اهــذ لــه ُ٢مــت ٣ٞهُــت
٦بحــرة ظــضا وجــإزحر واؾــ٘ ٖل ــى ٧ــل اإلاد ــاوالث الالخ٣ــت لــه لخ٣ىــحن ؤٖ ـغا ٝو٢ــىاهحن الخــغب وٖلــى اإلا ــاجمغاث
الضبلىماؾــُت الؿ ــاُٖت ل ــظل ،٪ال ؾ ــُما ف ــي مــا ًس ــو ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ،زانــت م ــاجمغاث
()4
الؿالم في الَاي ٖامي 1899م و1907م.
 -4دليل أ٠عٙوسد للحشب البحشيت :1913
ن ــضع ال ــضلُل ٖ ــً مجمىٖ ــت م ــً ز ـ ـبراء مٗه ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي بخ ــاعٍش  09ؤوث  1913واز ــخو
بدىٓــُم الخــغب البدغٍــت وجُبُــ ٤ؤخ٩ــام الاجٟاُ٢ــاث البرً ــت واإلاُضاهُــت ٖلــى الخــغب البدغٍــت ،خُــض  ٢ــضم
الٗضً ــض م ــً ألاخ ٩ــام الؿ ــاب٣ت اإلاٗخم ــضة ف ــي بٖ ــالن ؾ ــان بُغؾ ــبر ٙواجٟا ُ٢ــاث الَ ــاي  1907ومثه ــا خٓ ــغ

 -)1كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .24
ٗٝ -)2ض اإلػالٕ ػِٓ ٠ب ٠ "٢ِ٣دت أْ ٠ى ْٛاٌغشع اٌششػ ٟاٌٛز١ذ اٌز ٞرغزٙذفٗ اٌذٚي أثٕبء اٌسشة ٘ ٛئػؼبف لٛاد اٌؼذٚ
اٌؼغىش٠خ٠ٚ ،ىفٌٙ ٟزا اٌغشع ػضي أوجش ػذد ِّىٓ ِٓ اٌشخبي ػٓ اٌمزبي.
ٚلذ ٠زُ ردبٚص ٘زا اٌغشع ئرا اعزؼٍّذ أعٍسخ ِٓ شأٔٙب أْ رفبلُ د ْٚأ ٞداع آالَ اٌشخبي اٌّؼض ٓ١ٌٚػٓ اٌمزبي أ ٚرإد ٞززّب
ئٌ ٝلزٍ٠ٚ ،ُٙى ْٛاعزؼّبي ِثً ٘زٖ األعٍسخ ثبٌزبٌِ ٟخبٌفب ٌٍمبٔ ْٛاٌذ ،"ٌٟٚأٗظو ك ٢مُي :أث ٞاُق٤و أؽٔل ػط١خ ،ؽٔب٣خ أُلٖٗ٤٤
ٝاألػ٤بٕ أُلٗ٤خ اثبٕ اُ٘ياػبد أَُِؾخ (كهاٍخ ٓوبهٗخ ٓغ اُشو٣ؼخ اإلٍالٓ٤خ) ،كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ ،اُوبٛوح ،ؽ  ،1998 ،1ص .23
ٓ -)3ؾٔل كٜبك اٌشالٌذح ،اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ٘ٓ ،٢شؤح أُؼبهف ثبإلٌٍ٘له٣خ ،اإلٌٍ٘له٣خ ،ك ؽ ،2005 ،ص .31
 -)4طالػ اُل ٖ٣ػبِشٓ ،ولٓخ ُلهاٍخ اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّ ،كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ ،اُوبٛوح ،ؽ  ،1995 ،2ص .951-949
34

الباب األول :اإلطار النظري لضوابط سري األعنال العدائية يف القانون الدولي اإلنشاني

اؾ ــخسضام الؿ ــم وألاؾــلخت الؿ ــامت ف ــي اإلا ــاصة  16ف ــي ٣ٞغته ــا ألاول ــى وال ٣ــظاث ٠الـ ـتي ً ٣ــل وػنه ــا ٖ ــًٙ400
والُل٣اث اإلاخمضصة في ظؿم ؤلاوؿان في ال٣ٟغة الشاهُت مثها(.)1
 -5مؽشوُ اجٙاٜيت الَاي بؽجن الٝواِذ املخّلٝت بالحشب الجويت ظىت 1923م:
بن الخد ــضي ال٨بـ ـحر ال ــظي زل٣خ ــه الٗملُ ــاث الخغبُ ــت الجىٍ ــت ف ــي الخ ــغب الٗاإلاُ ــت ألاول ــى اؾ ــخضعى
اظخمإ لجىت ال٣اهىهُحن في الَـاي( )2بخىنـُت مـً مـاجمغ واقـىًُ للخـض مـً الدؿـلر فـي ؾـىت  ،1922و٢ـض
ؤنــضعث َــظٍ اللجىــت مكــغوٕ اجٟاُ٢ــت بكــإن ال٣ىاٖــض اإلاخٗل٣ــت بــالخغب الجىٍــت ؾــىت  1923الــظي هٓــم
٢ىاٖــض الخــغب الجىٍ ــت ف ــي وؾ ــاثلها وؤؾــالُبها مــً ز ــال ٫ال٣ىاٖ ــض ؤلاوؿ ــاهُت الٗغ ُٞــت الؿــاثضة آه ــظا،)3(٥
ل ً٨مكغوٕ الاجٟاُ٢ت لم ًغ الىىع َى آلازغ(.)4
زاهيا :م موِت اجٙاٜياث "هٍام الَاي" املخّلٝت بعير ألاِما ٥الّذائيت:
بن ؤلان ــُالح ٖل ــى ون ــ ٠ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُــت ف ــي ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ب ــ:هٍ ــام
الَ ــاي ٌٗ ــىص بل ــى ؾلؿ ــلت الاجٟا ُ٢ــاث اإلاىٗ ٣ــضة ف ــي مضًى ــت الَ ــاي وال ـ ـتي ٧اه ــذ مىي ــىٖها جىٓ ــُم  ٢ــىاهحن
وؤٖ ـغا ٝالخــغب وَ ــى م ــا ؤوظ ــض جىاؾ ـ ٤وجىاٞــ ٤ب ــحن مجمىٖ ــت َ ــظٍ ال٣ىاٖ ــض ،مم ــا ظٗ ــل ألامــغ ً ــىحي ب ــإن
َىــا ٥مالمــذ  ٞـغٕ  ٢ــاهىوي ظضً ــض َ ،ــظا ألام ــغ ال ــظي  ٢ــض ً ٩ــىن مبال ٛــا  ُٞــه ألن بٗ ــٌ ال٣ىاٖ ــض وظ ــضث ف ــي
مىاَ ٤ؤزغي ووزاث ٤صولُت ؤزغي ،وُٞما ًلي هداو ٫ببغاػ ؤَم الىزاث ٤التي وكإث في الَاي:
 -1اجٙاٜيت الَاي الثاهيت لّام 1899م املخّلٝت بٝواهين وأِشاٗ الحشب البريت والالئحت امللحٝت ت ا:
ل٣ـض اهبش٣ـذ َـظٍ الاجٟاُ٢ـت ٖـً مـاجمغ الؿــالم الـضولي اإلاىٗ٣ـض فـي  18مـاًى لٗـام 1899م و٧ـان َــى
آلازغ بىاءا ٖلى صٖىة الُ٣هغ الغوس ي "هيٝوال الثاوي" ،و٢ـض خًـغ اإلاـاجمغ  26صولـت وَـى مـا ً٣ـاعب ههـ٠
الــضو ٫اإلاخمخٗــت بالؿــُاصة آهــظا ،٥وهــا٢ل اإلاــاجمغ ً٢ــاًا الخــض مــً الدؿــلر والدؿــىٍت الؿــلمُت للجزاٖــاث
الضولُ ــت وج ــضوًٍ  ٢ــىاهحن وؤٖ ـغا ٝالخ ــغب بى ــاءا ٖل ــى الىز ــاث ٤الضولُ ــت الؿ ــاب ٤ط٦غَ ــا ،وؤ ٞــغػ َ ــظا اإلا ــاجمغ
وزُ٣ت نهاثُت بخاعٍش  29ظىٍلُت 1899م جًمىذ زالر اجٟاُ٢اث جخمشل في:
الاجٟاُ٢ـ ـ ــت ألاولـ ـ ــى اإلاخٗل٣ـ ـ ــت بالدؿـ ـ ــىٍت الؿـ ـ ــلمُت للمىاػٖـ ـ ــاث الضولُـ ـ ــت (اإلاؿـ ـ ــاعي الخمُـ ـ ــضة،
أ-
الىؾاَت ،الخد ،٤ُ٣الخدُ٨م ،اإلاد٨مت الضاثمت للخدُ٨م.)...
ة -الاجٟاُ٢ت الشاهُت اإلاخٗل٣ت بخضوًٍ ٢ىاهحن وؤٖغا ٝالخغب البرًت ،والالثدت اإلاغ٣ٞت بها.
الاجٟاُ٢ت الشالشت بكإن الخغب البدغٍت وجُبُ ٤مباصت اجٟاُ٢ت ظىُ1864 ٠م ٖلجها.
ط-
وزالزت جهغٍداث هي:
ٓ -)1ؾٔل ٓغل اُل ٖ٣ثشوبد << ،ؽظو ٝاٍزقلاّ األٍِؾخ اُزوِ٤ل٣خ ك ٢اؽبه اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ،>>٢كٓ ٢لفَ ُِوبٗ ٕٞاُل٢ُٝ
اإلَٗبٗٓ( ،٢ئُق عٔبػ ٖٓ ٢اػلاك ٓؾٔٞك شو٣ق ثَ -٢ٗٞ٤اُ٘لٝح اُؼِٔ٤خ ؽ ٍٞاُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٝ ٢اُوهبثخ ػِ ٠اُزَِؼ ك٢
اُظواػبد أَُِؾخ)٤ٍ ،واًٞىا-ا٣طبُ٤ب ،1998 ،ص .415
٤ٍ -)2ل ٘بشُ << ،أُؼٔ ٕٞاُزبه٣قُٔ ٢جبكة اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٝ ٢اُزؾٌْ ك ٢اَُالػ ك ٖٓ ًَ ٢هبٗ ٢ٗٞع٘٤ق ٝالٛب ،>>١ك٢
ٓلفَ ُِوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ( ،٢ئُق عٔبػ ٖٓ ٢اػلاك ٓؾٔٞك شو٣ق ثَ-٢ٗٞ٤اُ٘لٝح اُؼِٔ٤خ ؽ ٍٞاُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٝ ٢اُوهبثخ
ػِ ٠اُزَِؼ ك ٢اُظواػبد أَُِؾخ)٤ٍ ،واًٞىا -ا٣طبُ٤ب ،1998 ،ص .253
3(- Lan HENDERSON, The contemporary law of Targeting - military objectives, proportionality, and
precautions in attack under additional protocol I, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden- BOSTON,
USA, 2009, p. 26.
4) - Robert KOLB, op.cit., p 211.
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أ-

الخهغٍذ ألاو ٫اإلاخٗل ٤بدٓغ اؾخسضام الٛاػاث الخاه٣ت والؿامت.

ة-

جهغٍذ اإلاخٗل ٤خٓغ اؾخسضام الُل٣اث اإلامخضة ؤو ما ٌؿمى عنام صم صم.

ط-

جهغٍذ بكإن خٓغ بل٣اء ال٣ىابل مً اإلاىاَُض والىؾاثِ اإلامازلت لها.

وحٗخـ ـبر اجٟا ُ٢ــت الَ ــاي 1899م اللبى ــت ألاول ــى ف ــي بضاً ــت جم ــاًؼ ٢ىاٖ ــض ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ٖ ــً
٢ىاٖــض خماًــت ضــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ،ؤو الاهُال٢ــت الٟٗلُــت ُٞمــا انــُلر ٖلــى حؿــمُخه ُٞمــا بٗــض بـ ــ:
"هٍ ــام الَ ــاي" اإلاخٗل ــ ٤بؿ ــحر ألاٖم ــا ٫الخغبُ ــت ،و ٢ــض و ٗ٢ــذ الاجٟا ُ٢ــت ٖل ــى زم ـــ م ــىاص مؿ ــخمضة م ــً
مك ــغوٕ بٖ ــالن بغو٦ؿ ــل 1874م ،وخ ــضصث َ ــظٍ الىه ــىم ألاش ــخام ال ــظًً ً ــضزلىن ي ــمً ون ــ٠
اإلاداعبحن وخ٣ى٢هم وواظباتهم ومٗاملةهم لضي و٢ىٖهم في ألاؾغ٦ ،مـا ٞغيـذ ُ٢ـىصا ٖلـى خـ ٤اإلاخدـاعبحن
ف ــي ازخُ ــاع وؾ ــاثل بلخ ــا ١الً ــغع بالٗ ــضو ،وؤ ٦ــضث ٖل ــى ؤن جه ــضع ال ــضو ٫اإلاخٗا ٢ــضة حٗلُم ــاث لجُىق ــها
()1
مُاب٣ت لخل ٪الىاعصة في الثدةها اإلالخ٣ت.
وم ــً ب ــحن ؤ ٦ـ ـثر الاهخ ٣ــاصاث اإلاىظه ــت له ــظٍ الاجٟا ُ٢ــت َ ــى جُبُ ــ ٤اجٟا ُ٢ــت الَ ــاي الشاهُ ــت 1899م
اإلاخٗل٣ت بالخغب البرًت بحن ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة  ِ٣ٞمما ؤ٣ٞضَا ُ٢مةها الٗاإلاُت وبالخـالي بٗـضَا ؤلاوؿـاوي،
٦ما ؤن اهًمام ؤي صو ٫مغَىن بةظمإ ٧ل ألاَغا ٝوٖضم اٖتراى ؤي صولت.
 -2اجٙاٜيت الَاي الشابّت لّام 1907م املخّلٝت بٝواهين وأِشاٗ الحشب البريت والالئحت امللحٝت ت ا:
ف ــي ه ٟـــ الؿ ــُا ١ظ ــاء م ــاجمغ الَ ــاي الش ــاوي للؿ ــالم  1907م ــً ؤظ ــل اؾ ــخ٨ما ٫ؤَ ــضا ٝاإلا ــاجمغ
الؿ ــاب ٤وبي ــاٞت وحٗ ــضًل ألاخ ٩ــام ال ــىاعصة ب ــه ،و ٢ــض ؤه ــخج َ ــظا اإلا ــاجمغ  13اجٟا ُ٢ــت ف ــي مسخل ــ ٠مج ــاالث
ال ٣ــاهىن الـ ــضولي بٛـ ــغى خماًـ ــت الؿـ ــالم الٗـ ــالمي ،وَـ ــى مـ ــا قـ ــمل حٗـ ــضًل اجٟاُ٢ـ ــت الَـ ــاي الشاهُـ ــت 1899
والثدةها اإلالخ٣ـت يـمً اجٟاُ٢ـت الَـاي الغابٗـت  1907والثدةهـا اإلالخ٣ـت ،ومـً بـحن ألاخ٩ـام التـي جـم حٗـضًلها
اإلااصة  25اإلاخٗل٣ت ب٣ه ٠اإلاضن وال٣غي واإلاؿـا ً٦واإلابـاوي ،وهٓـغا الزـخال ٝالىؾـاثل ال ـتي جباقـغ ٢هـ٠
اإلاــضن اإلاجــغصة وبضاً ـت ْهــىع ال٣هــ ٠الجــىي وال٣هــ ٠باإلاىاَُــض زهىنــا ٣ٞــض جــم بيــاٞت ٖبــاعة "أيــا
١اهــذ الوظــيلت " لدكــمل َــظٍ ألاخ٩ــام٦ ،مــا ههــذ ٖلــى ؤن ازخُــاع وؾــاثل ؤلاي ـغاع بالٗــضو ؤمــغ مُ٣ــض فــي
اإلااصة  22مثها٦ ،ما جدٓغ الاجٟاُ٢ت اؾخسضام ألاؾلخت الؿامت وألاؾلخت التي جدضر آالم ال مبـرع لهـا مـ٘
()2
الىهي ًٖ ألامغ بٗضم بب٣اء شخو ٖلى ُ٢ض الخُاة في اإلااصة  ،23وجدٓغ هٟـ اإلااصة ؤٖما ٫الٛضع.
٦مــا جــم جُبُــ ٤ؤخ٩ــام الخــغب البرًــت ٖلــى الخــغب البدغٍــت يــمً اجٟاُ٢ــت الَــاي الخاؾــٗت 1907
و٧ـ ــان طلـ ــ ٪مـ ــً الىخـ ــاثج الهامـ ــت لهـ ــظا اإلاـ ــاجمغ زانـ ــت مـ ــا حٗلـ ــ ٤بال٣هـ ــ ٠الٗكـ ــىاجي للمـ ــضن اإلاٟخىخـ ــت
واإلاجغصة ،و٦ظل ٪ما وعص يمً اجٟاُ٢ت الَاي الشامىـت  1907اإلاخٗل٣ـت باؾـخسضام ؤلٛـام الخمـاؽ البدغٍـت
ُ
ألاوجىماجُُ٨ـ ــت وال ـ ـتي جٟـ ــغى ُ٢ـ ــىصا ٖ ـ ـلى اؾـ ــخسضام َـ ــظٍ ألالٛـ ــام والُغبُـ ــضاث لهـ ــالر الؿـ ــ ًٟاإلاضهُـ ــت
()3
والخجاعٍت.
 -)1كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .29
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .12
 -)3كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .29
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 -3اجٙاٜيت الَاي  1954املخّلٝت بحمايت املمخل٣اث الثٝا٘يت صمً الحشب:
ل٣ـ ــض ؤ٢ـ ــغث اجٟاُ٢ـ ــت الَـ ــاي خماًـ ــت ٖامـ ــت للممخل٩ـ ــاث الش٣اُٞـ ــت مـ ــً ؤزُـ ــاع ألاٖمـ ــا ٫الٗضاثُـ ــت،
وجدًــغ َــظٍ الاجٟاُ٢ــت الهجــىم ٖلــى ألاُٖــان الش٣اُٞــت ،وجًــ٘ مجمىٖــت مــً ؤلاظـغاءاث والخــضابحر الى٢اثُــت
ف ــي ؾ ــبُل ي ــمان اخـ ـترام َ ــظٍ ألاُٖ ــان٦ ،م ــا جً ــ٘ ق ــاعة ممـ ـحزة ٢ه ــض الخٗ ــغٖ ٝل ــى َ ــظٍ ألاُٖ ــان ومى ــ٘
مهاظمةها ،م٘ خٓغ اؾـخسضامها ألٚـغاى ٖؿـ٨غٍت ممـا ٢ـض ًـاصي بلـى اؾـةهضاٞها ؤو جـضمحرَا (اإلاـاصة الغابٗـت
مثهـا) ،و٢ــض ؤقــاع البروجى٧ــى ٫ؤلايـافي الشــاوي لهــظٍ الاجٟاُ٢ــت لؿـىت 1999م جدــذ ٖىــىان الاخخُاَــاث ؤزىــاء
الهج ــىم وظ ــىب اجس ــاط َ ــظٍ الاخخُاَ ــاث ؤزى ــاء جسـ ـحر وؾ ــاثل وؤؾ ــالُب الهج ــىم ب ٛــغى ججى ــب ؤي ؤي ـغاع
()1
باإلامخل٩اث الش٣اُٞت ،وؤياٞذ يغوعة الاخخ٩ام بلى مبضؤ الخىاؾب في خالت الًغوعة الٗؿ٨غٍت.
زالثا :لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت لمً اجٙاٜياث حىي ٚاملخّاٜبت:
حٗخ ـبر اجٟا ُ٢ــاث ظىُــ ٠طاث َ ــاب٘ مسخلــٖ ٠ل ــى مــا ظ ــغي ٖلُــه الخ ــا ٫فــي اجٟا ُ٢ــاث الَــاي وَ ــى
٧ىنهـا تهـخم بدماًـت ومؿـاٖضة ضـخاًا الجزاٖـاث اإلاؿــلخت ؤ ٦ـثر مىـه ٖـً ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت ،بال ؤن َــظٍ
الاجٟاُ٢اث ٢ضمذ ٢ىاٖض ٚـحر مباقغة لخىُٓم وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا٦ ٫إق٩ا ٫لخماًت ضخاًا الخغب.
 -1اجٙاٜياث حىي ٚلعىواث  1864و 1906و:1929
ؤًٞذ ظهىص اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ بلى اوٗ٣اص مـاجمغ صولـي صعـى لـه ؤلاجدـاص الؿىَؿـغي
ٖــام  ،1864وهــا٢ل اإلاــاجمغون اإلاٗاملــت ال ـتي ًخل٣اَــا الجغحــى ػمــً الخــغب ،وجــم ٖلــى بزــغ طلــ ٪ب ٢ـغاع ؤو٫
اجٟاُ٢ت في ؾلؿلت اجٟاُ٢اث ظىُ ٠بخاعٍش  22ؤٚؿـُـ آب 1864م واإلاخٗل٣ـت بخدؿـحن خـا ٫الجغحـى فـي
اإلاُـضان ،والتـي ؤ٢ـغث ألو ٫مـغة خهـاهت الجغحـى واإلاغضـ ى ويـغوعة الٗىاًـت بهـم وخمـاًةهم٦ ،مـا ؤ٦ـضث ٖلــى
الاٖ ـترا ٝبدُــاص وؾــاثل الى٣ــل الُبــي وال٣ــاثمحن بالخــضماث الُبُــت واإلاؿدكــُٟاث الٗؿــ٨غٍت مــ٘ خماًــت
()2
اإلاضهُحن اإلاخُىٖحن في ؤٖما ٫ؤلاٚازت ٦ما ؤ٢غ قاعة للخماًت جمشلذ في م٣لىب الٗلم الؿىَؿغي.
لم جسخل ٠اجٟاُ٢ت ظىُ٦ 1906 ٠شحرا في مًمىنها ًٖ ؾـاب٣ةها وجًـمىذ حٗـضًالث َُٟٟـت ٧ـان
ؤبغػَــا جىؾــُ٘ الخماًــت بلــى اإلاغض ـ ى مــً الٗؿــ٨غٍحن بٗــضما ٧اهــذ ج٣خهــغ ٖلــى الجغحــى٦ ،مــا ههــذ ٖل ــى
ظؼع اهةها٧اث الكاعة ؤزىاء الجزإ اإلاؿـلر ،ومـً بـحن ؾـلبُاتها ههـها ٖلـى قـغٍ الخباصلُـت وَـى ٌٗنـي يـغوعة
ؤن ج ٩ــىن ؤَـ ـغا ٝال ـ ـجزإ ؤَغا ٞــا  ٦ــظل ٪ف ــي الاجٟا ُ٢ــت م ــً ؤظ ــل بٖم ــا ٫ؤخ٩امه ــا ،وبٗ ــض الخ ــغب الٗاإلاُ ــت
الشاهُــت صٖــا الاجدــاص الؿىَؿــغي بلــى مغاظٗــت ال٣ىاٖــض ؤلاوؿــاهُت فــي الخــغب وؤؾــٟغ اإلاــاجمغ الــضولي اإلاىٗ٣ــض
ؾــىت ٖ 1929ــً اجٟــاُ٢خحن ،ألاولــى جخٗلــ ٤بخدؿــحن خــا ٫الجغحــى واإلاغض ـ ى مــً الٗؿــ٨غٍحن ال ـتي خآٞــذ
ٖلـى ال٣ىاٖـض الؿــاب٣ت وؤَـم مــا ظـاءث بــه بلٛـاء قـغٍ اإلاكــاع٦ت الخباصلُـت ؤو الجماُٖــت لخُبُـ ٤ؤخ٩امهــا،
٦ما اَخمذ بٌٗ مىاصَا بالُحران الهحي ،وؤ٢غث الاجٟاُ٢ت الهـال ٫ألاخمـغ والكـمـ وألاؾـض ألاخمـغًٍ،
()3
ؤما الاجٟاُ٢ت الشاهُت ٞخٗل٣ذ بإؾغي الخغب و٧ان ؤَم ما ٢ضمخه مداولت لخٗغٍ ٠اإلا٣اجل.
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .432
 -)2طالػ اُل ٖ٣ػبِشٓ ،ولٓخ ُلهاٍخ اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّٓ ،وعغ ٍبثن ،ص  .984أٗظو ًنُي ٍ :ؼ٤ل ٍبُْ خٓ ،ٍٟ٠ٛوعغ ٍبثن،
ص .47
 -)3ػبٓو اٌضِبٌٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .17
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 -2اجٙاٜياث حىي ٚألاس ْ 1949م :
بٗض اإلاأس ي ؤلاوؿاهُت ٚحـر اإلاؿـبى٢ت التـي زلٟةهـا الخـغب الٗاإلاُـت الشاهُـت اؾـخجاب اإلاجخمـ٘ الـضولي
لــضٖىة الخ٩ىمــت الؿىَؿــغٍت فــي ظىُــٖ ٠ــام 1949بٛــغى جىٓــُم الخــغب والؿــعي الؾــخسالم الــضعوؽ
وبًجاص الخلى ٫لجٗل الخغب ؤ٦ثر جىُٓما في وؾاثلها وؤَضاٞها ،وجمسٌ اإلااجمغ ًٖ ببـغام ؤعبـ٘ اجٟاُ٢ـاث
ألاولـى جخٗلــ ٤بدماًـت الجغحــى واإلاغضـ ى فــي الجزاٖــاث اإلاؿـلخت فــي اإلاُـضان والشاهُــت بدماًـت الجغحــى واإلاغضـ ى
والٛغقى في البداع والشالشت مخٗل٣ت بإؾغي الخغب ،والغابٗت جخٗل ٤بدماًت اإلاضهُحن ػمً الخغب.
بن مؿــاَمت َــظٍ الاجٟاُ٢ــاث فــي مجــا٢ ٫ىاٖــض ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت حٗــض مؿــاَمت  ٚـحر مباقــغة
فــي ال٨ش ـحر مــً ؤخ٩امهــا ،زانــت فــي مــا ًخٗلــ ٤بًــبِ وجدضًــض ال٨ش ـحر مــً الخٗغٍٟــاث واإلاٟــاَُم ٦خٗغٍــ٠
الج ـزإ اإلاؿــلر فــي اإلاــاصة الشاهُــت اإلاكــتر٦ت ،وقــمى ٫ؤخ٩امهــا للجزاٖــاث الضازلُــت فــي اإلاــاصة الشالشــت اإلاكــتر٦ت
وحٗغٍـ ــ ٠اإلا٣اجـ ــل يـ ــمً اإلاـ ــاصة الغابٗـ ــت مـ ــً الاجٟاُ٢ـ ــت الشالشـ ــت وحٗغٍـ ــ ٠اإلاـ ــضهُحن فـ ــي اإلاـ ــاصة الغابٗـ ــت مـ ــً
الاجٟاُ٢ــت الغابٗــت٦ ،مــا جًــ٘ الاجٟاُ٢ــاث التزامــا ٖلــى الــضو ٫اإلاخداعبــت بــاخترام الٟئــاث اإلادمُــت بمىظــب
الاجٟاُ٢ــاث ٧ــالجغحى واإلاغض ـ ى واإلاى٩ىب ــىن فــي البدــاع وألاؾــغي واإلا ــضهُحن ،وٟ٦الــت اخ ـترام ألاُٖــان اإلاضهُــت
٧اإلاؿدكــُٟاث واإلاــضن اإلاٟخىخــت ومٗؿــ٨غاث ألاؾــغي ووؾــاثل الى٣ــل الُبُــت ؾــىاء ٖــً َغٍــ ٤الٗغبــاث ؤو
ؾــ ًٟؤو الُــاثغاث اإلاضهُــت والُبُــت وؤلاٚازُــت ،ال قــ ٪ؤن َــظٍ الخٗغٍٟــاث والال ـتزاماث حؿــاَم فــي ٖملُــت
جىظُــه ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت بُغٍ ٣ــت بوؿ ــاهُت ،وه ــي حك ــحر بُغٍ ٣ــت ؤو ب ــإزغي بل ــى بصاعة الٗملُ ــاث الٗؿ ــ٨غٍت
()1
للىٞاء بالتزاماتها بمىظب الاجٟاُ٢اث ،بال ؤن ألامغ حٗؼػ ؤ٦ـثر في البروجى٧ىالث اإلالخ٣ت بها ٦ما ؾجري.
 -3البروجو٠والث إلالا٘يت الجٙاٜياث حىي ٚألاس ْ:
ٌٗخ ـبر ال٣ٟــه الــضولي بــإن البروجى٧ــىلحن ؤلايــاُٞحن  1977اإلالخ٣ــحن باجٟاُ٢ــاث ظىُــ ٠ألاعبــ٘ قــ٨ال
هُ٣ــت ٞاع٢ــت فــي جــاعٍش ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي٧ ،ىنهــا قــ٩لذ هُ٣ــت الالخ٣ــاء للغاٞــضًً ألاؾاؾــُحن إلاؿــاع
الَـ ــاي وظىُـ ــ٦ ،٠مـ ــا ٢ـ ــضمذ البروجى٧ـ ــىالن ٟ٢ـ ــؼة ٦بـ ـ ـحرة فـ ــي مجـ ــا ٫جىٓـ ــُم ؾـ ــحر ألاٖمـ ــا ٫الٗضاثُـ ــت فـ ــي
اإلاٗاَــضاث الضولُــت ،بيــاٞت بلــى ألاخ٩ــام اإلاخٗل٣ــت بدماًــت ضــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ،جُــغ ١البروجى٧ــى٫
ؤلايــافي ألاو ٫اإلاخٗلــ ٤بدماًــت ضــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُــت فــي البــاب الشــاوي جدــذ ٖىــىان أظــاليب
ووظــائل الٝخــا ٥والولــْ الٝــاهووي للمٝاجــل و ظــير الحــشبل وهــو فــي اإلاــاصة ٖ 35لــى مبــضؤ جُُ٣ــض خــ٤
ألاَـ ـغا ٝف ــي ازخُ ــاع وؾ ــاثل وؤؾ ــالُب ال٣خ ــا ٫وخٓ ــغ الهجم ــاث الت ــي حؿ ــبب آالم ال م ـ ـبرع له ــا ؤو اإلاً ــغة
بالبِئــت ،وهــو فــي اإلاــاصة  36جُُ٣ــض اؾــخسضام ألاؾــلخت الجضًــضة وفــي اإلاــاصة ٖ 37لــى خٓــغ الٛــضع ،وجدــذ
ٖىىان الحمايت الّامت مً حزاس الٝخا ٥وعص الىو ٖلى مبضؤ الخمُـحز بحن اإلا٣اجلحن و ٚـحر اإلا٣ـاجلحن فـي اإلاـاصة
٦ ،48مــا جــم الــىو فــي اإلاــىاص  50ومــا بٗــضَا ٖلــى حٗغٍــ ٠اإلاــضهُحن وخٓــغ الهجــىم ٖلــى اإلاــضهُحن ،بمــا ُٞــه
خٓغ الهجماث الٗكىاثُت وخٓغ الهجىم ٖلى ألاُٖان اإلاضهُت ،و٢ض وي٘ البروجى٧ـى ٫مجمىٖـت َامـت مـً
الخـضابحر الاخخُاَُـت وؤلاظـغاءاث الى٢اثُـت ال ـتي ًجـب ٖلــى الُـغ ٝاإلاهـاظم والُـغ ٝمدـل الهجـىم اجساطَــا
()2
مً ؤظل ج٣لُل الخؿاثغ الٗغيُت ؤو اإلاباقغة في خُاة اإلاضهُحن.
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .290 – 289
ٓ -)2ؾٔل كٜبك اٌشالٌذحٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .180- 174
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ؤمــا البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي الشــاوي واإلاخٗلــ ٤بالجزاٖــاث اإلاؿــلخت  ٚـحر الضولُــت ٣ٞــض جًــمً ٖــضصا ؤ٢ــل
م ــً ال٣ىاٖ ــض ل٨ى ــه ؤوعص مجمىٖ ــت م ــً ألاخ ٩ــام الؿ ــاب٣ت ؾــُإحي الخٟه ــُل ٞجه ــا ؤزىــاء مىا٢ك ـخه الخ ٣ــا(،)1
وبسهــىم البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي الشالــض ٣ٞ 2005ــض اٖ ـتر ٝبكــاعة ظضًــضة بيــاٞت بلــى قــاعاث اجٟاُ٢ــاث
ظىُ ٠ألاعب٘ هي ال٨غَؿخالت ؤو البلىعة الخمغاء التي ًم ً٨ألَغا ٝالـجزإ وي٘ قـاعاتها صازلهـا ،وطلـ ٪فـي
ؾبُل الؿعي ٖلى ٖاإلاُت خماًت الكاعة.
سابّا :لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت مً خال ٥اجٙاٜياث جٝييذ وحٍش أهواُ مّيىت مً ألاظلحت:
بن خٓغ وجُُ٣ض ؤهىإ مُٗىت مً ألاؾلخت ٌك٩ل ظاهبا َاما مً يـىابِ ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت،
ول ــظل ٞ ٪ــةن ٖ ــضصا م ــً َ ــظٍ الاجٟا ُ٢ــاث الضولُ ــت ق ــ٩لذ ؤؾاؾ ــا لخىٓ ــُم وؾ ــاثل ال٣خ ــا ٫ػم ــً الجزاٖ ــاث
اإلاؿلخت ،وؾيخُغ ١لهظٍ الاجٟاُ٢اث صون جٟهُل ألهه ؾُإحي في متن اإلاىيىٕ ،وؤبغػَا جخمشل في:
أوال :بشوجو٠ـ ـ ــو ٥حىيـ ـ ــ 1925 ٚبؽـ ـ ــجن حٍـ ـ ــش اظـ ـ ــخّما ٥الٕـ ـ ــاصاث الخاهٝـ ـ ــت والعـ ـ ــامت أو مـ ـ ــا ؼـ ـ ــات ها
والوظائل الجشزوميت في الحشب:
ٖل ــى زل ُٟــت الٟٓــاج٘ الـ ـتي ق ــهضتها الخــغب الٗاإلاُ ــت ألاول ــى مــً اؾ ــخسضام مش ــل َ ــظٍ ال ٛــاػاث الخاه ٣ــت
والؿامت نضع البروجى٧ى ٫بخاعٍش  17ظىان  ،1925وظاء فـي م٣ضمـت البروجى٧ـى ٫بصاهـت ألاَـغا ٝاإلاخٗا٢ـضة
ُٞــه الؾــخٗما ٫الٛــاػاث الخاه٣ــت ؤو الؿــامت و٧ــل مــا قــابهها مــً مــىاص ؾــامت ؤو مٗــضاث فــي الخــغب ،و٢ــض
هــو البروجى٧ــى ٫فــي مًــمىهه بــإن ؤخ٩امــه جمخــض ٦ــظل ٪لدكــمل وؾــاثل الخــغب الجغزىمُــت وَــى ؤمــغ بــالٜ
()2
ألاَمُت.
زاهي ــا :اجٙاٜي ــت حٍ ــش اظ ــخحذار وإهخ ــاج وجخ ــضيً ألاظ ــلحت الب٢تريولوحي ــت البيولوحي ــت) والخ٢ع ــيييت
وجذمير َزٍ ألاظلحت :1972
ج ــم ببـ ـغام َ ــظٍ الاجٟا ُ٢ــت بخ ــاعٍش  10ؤبغٍ ــل  ،1972وٖ ـ ـبر ٞجه ــا اإلا ــاجمغون ٖ ــً عٚب ــةهم وؤمله ــم ف ــي
الخىنــل بلــى خٓــغ إلاجمــل ألاؾــلخت الُ٨مُاثُــت والبُىلىظُــت(٦ ،)3مــا هىَــذ فــي صًباظةهــا بإَمُــت بغوجى٧ــى٫
ظىُ ــ 1925 ٠لخٓ ــغ ال ٛــاػاث الخاه ٣ــت والؿ ــامت ؤو م ــا ق ــابهها والىؾ ــاثل الجغزىمُ ــت وؤق ــاعث ؤنه ــا ظ ــاءث
بؾــخ٨ماال ألخ٩امــه فــي اإلاــاصة الشامىــت ،وصزلــذ الاجٟاُ٢ــت خ ـحز الىٟــاط ؾــىت  ،)4(1975وجًــمىذ اإلاــاصة ألاولــى
حٗغٍٟــا لهــظٍ ألاؾــلخت وويــٗذ خٓ ـغا الؾــخدضار وبهخــاط وجســؼًٍ الٗىامــل الجغزىمُــت ؤو البُىلىظُــت ؤو
الخ٨ؿــُيُت ألازــغي٦ ،مــا خــضصث اإلاــاصة الشاهُــت مهلــت حؿــٗت ؤقــهغ لؤلَـغا ٝاإلاخٗا٢ــضة مــً ؤظــل جــضمحر َــظٍ
اإلا ــىاص ال ـ ـتي بدىػته ــا ،وال ق ــ ٪ؤن له ــظٍ الىه ــىم ؤَمُ ــت حكـ ـ٩ل ج ــضابحر و٢اثُ ــت لٗـ ــضم اؾ ــخسضام َ ــظٍ
ألاؾلخت ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت(.)5

ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .296-283
 -)2ػبٓو اٌضِبٌٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .82
ِٛ -)3عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .463
ٓ -)4ؾٔل كٜبك اٌشالٌذحٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .52
 -)5أُوعغ ٗلَ ،ٚص .467
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زالث ـا :اجٙاٜي ــت حٍ ــش أو جٝيي ــذ اظ ــخّما ٥أظ ــلحت جٝليذي ــت مّيى ــت يم ٢ــً اِخباسَ ــا مٙشو ــت الم ــشس أو
ِؽوائيت ألازش  1980والبروجو٠والث إلالا٘يت لها:
حٗــض اجٟاُ٢ــت ألامــم اإلاخدــضة لؤلؾــلخت الخ٣لُضًــت ؤَــم الاجٟاُ٢ــاث الضولُــت فــي مجــا ٫خٓــغ وجُُ٣ــض
ؤهىإ مُٗىت مً ألاؾلخت والتي ججم٘ ال٣اهىن الضولي لجزٕ الؿـالح وال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ،و٢ـض ؤبغمـذ
الاجٟاُ٢ــت بجىُــ ٠فــي الٗاقــغ مــً ؤ٦خــىبغ  1980بٗــض ٖــضة مــاجمغاث جمهُضًــت بالخٗــاون بــحن ألامــم اإلاخدــضة
واللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ٧ان ؤبغػَا في "لوظيرن" و"لؤـاهوا" ،وؤقـاعث الاجٟاُ٢ـت فـي صًباظةهـا بلـى
الٗضًــض مــً مبــاصت ال٣ــاهىن الــضولي وال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ٧ــان ؤَمهــا الامخىــإ ٖــً اؾــخسضام ال٣ــىة
والةهضًض بها في الٗال٢اث الضولُت ،ومبضـ جُُ٣ض ؤَـغا ٝال ـجزإ فـي ازخُـاع وؾـاثل وؤؾـالُب ؤلايـغاع بالٗـضو،
ومبضؤ صي ماعججز ومبضؤ الخمُحز بحن اإلا٣اجلحن وٚحر اإلا٣اجلحن ومبضؤ خٓغ آلاالم التـي ال م ـبرع لهـا ،)1(..وجىُبـ٤
الاجٟا ُ٢ــت ٖل ــى الـ ـجزاٖاث اإلاؿــلخت الضولُ ــت وٚـ ـحر الضولُــت خؿ ــب اإلا ــاصة ألاول ــى م ــً الاجٟاُ٢ــت( ،)2واؾ ــدىاصا
لهــظٍ اإلابــاصت جمــذ مىا٢كــت ؤؾــلخت ٖضًــضة مــً ٢بُــل الغنــام الهــٛحر وألاؾــلخت الاهٟجاعٍــت اإلادكــُٓت
والى٢ــىص الجــىي اإلاخٟجــغ بيــاٞت بلــى ؤؾــلخت خضًشــت ٦إؾــلخت الل ـحزع وألاقــٗت ال٣هــحرة وألامــىاط الهــىجُت
وألاؾـ ـ ــلخت الجُىٞحزًاثُـ ـ ــت والبُ ُـ ـ ــت وؤلال٨تروهُـ ـ ــت،)3(..وؤلخـ ـ ــ ٤باالجٟاُ٢ـ ـ ــت زمؿـ ـ ــت بغوجى٧ـ ـ ــىالث هٓمـ ـ ــذ
اؾخسضام بٌٗ ؤهىإ ألاؾلخت جخمشل في:
 -1البروجو٠و ٥ألاو ٥بؽجن الؽٍايا ال ال يم ً٢ال٢ؽِ ٚن ا .1980
 -2البروجو٠ـ ــو ٥الثـ ــاوي املخّلـ ــ ٞبحٍـ ــش أو جٝيي ـ ــذ اظـ ــخّما ٥ألالٕـ ــام وألاؼ ـ ـشا ٟالخذاِيـ ــت والىب ـ ــائي
ألاخشى  1980املّذ ٥ظىت 1996.
 -3البروجو٠و ٥الثالث بؽجن حٍش أو جٝييذ ألاظلحت املحشٜت 1980.
 -4البروجو٠و ٥الشابْ بؽجن أظلحت الليزس املّميت 1995.
 -5البروجو٠و ٥الخامغ بؽجن املخلٙاث الحشبيت ٔير املخ ٙشة بّذ الحشب .2003
سابّا :اجٙاٜيت حٍش اظخحذار وإهخاج وجخضيً واظخّما ٥ألاظلحت ال٢يمائيت وجذمير َا :1993
جًمىذ اإلاـاصة ألاولـى مـً الاجٟاُ٢ـت خٓـغ ٧ـل وكـاَاث اؾـخدضار َـظٍ ألاؾـلخت ؤو بهخاظهـا ؤو جسؼٍثهـا
وخُاػتهــا ؤو ه٣لهــا ؤو اؾــخٗمالها ٦مــا جدــض ٖلــى جــضمحر َــظٍ ألاؾــلخت وجــضمحر اإلاغاٞــ ٤التــي جيخجهــا ،وج٣ــضم
اإلاــاصة الشاهُــت ؤقــمل حٗغٍــ ٠مخــاح لؤلؾــلخت الُ٨مُاثُــت بمهــُلخاث ج٣ىُــت مٗ٣ــضة بٗــٌ الصـ يء( ،)4وهــي
فــي ٖمىمهــا اإلاــىاص الُ٨مُاثُــت وؾــالثٟها اإلاهــممت التــي جدؿــبب فــي ألاطي ؤو الؤجــؼ اإلاا٢ــذ ؤو ألاطي الــضاثم
لئلوؿان ؤو للخُىان(.)5
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .488
 -)2أُبكح األ ٖٓ ٠ُٝاالرلبه٤خ ٓؼلُخ ك ٢كَٔ٣جو ِٛ ،2001عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .489
٣ُٞ -)3ي دٚصٚاٌذ-ثه ،آٗب ٔٛر<< ،ٓ١األٍِؾخ اُغل٣لح ٝاُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ،>>٢ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ-٢اُٞاهغ ٝاُطٔٞػ،
ٓئُق عٔبػٗ-٢لٝح ػِٔ٤خ ثوػب٣خ ك.ؽَبٕ ه٣شخ ٝى٣و اُزؼِ ْ٤اُؼبُ٤ًِ ،)٢خ اُؾوٞم ثغبٓؼخ كٓشن ٝاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو،
كٓشن ،2001 ،ص .158 ،157
 -)4أُوعغ ٗلَ ،ٚص .579-577
 -)5كواَٗٞاى ثٞش ٚ٤٤ع ،ٕٕٗ١ٌٛاُوبٓ ًٞاُؼُِِٔ ٢وبٗ ٕٞاإلَٗبٗ ،٢روعٔخ أؽٔل َٓؼٞك ،كاه اُؼِْ ُِٔال ،ٖ٤٣ث٤وٝدُ ،ج٘بٕ ،ؽ ،1
.107 ،2005
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خامعا :اجٙاٜيت حٍش اظخّما ٥وجخضيً وإهخاج وهٝل ألالٕام املمادة لأل٘شاد وجذمير َا :1997
بخـ ــاعٍش  18ؾـ ــبخمبر  1997اٖخمـ ــض اإلا ـ ــاجمغ الضبلىماس ـ ـ ي الهـ ــُاٚت الثهاثُ ـ ــت لالجٟاُ٢ـ ــت فـ ــي أظ ـ ــلوا
وَغخ ــذ الاجٟا ُ٢ـ ـت للخى ُ٢ــ٘ بخـ ــاعٍش  3و 4صٌؿ ــمبر مـ ــً هٟـ ـــ الؿ ــىت ،وج٩ىهـ ــذ م ــً صًباظـ ــت و 22مـ ــاصة،
وجًــمىذ اإلاــاصة ألاولــى مــً الاجٟاُ٢ــت جدــذ ٖىــىان "التزامــاث ِامــت" خٓــغ اؾــخٗما ٫واؾــخدضار ؤو بهخــاط
ؤو خُاػة ؤو جسؼًٍ ؤو ه٣ل ألالٛـام اإلاًـاصة لؤلٞـغاص ويـغوعة جـضمحرَاُٞ ،مـا جـىو اإلاـاصة الشاهُـت ٖلـى ظملـت
حٗـ ــاعٍ ٠ممازلـ ــت لخلـ ــ ٪اإلاىهـ ــىم ٖلجهـ ــا فـ ــي البروجى٧ـ ــى ٫الشـ ــاوي اإلالخـ ــ ٤باجٟاُ٢ـ ــت  ،1980و٢ـ ــض جًـ ــمىذ
الاجٟاُ٢ـ ــت ؤخ٩امـ ــا زانـ ــت بى٣ـ ــل وجـ ــضمحر مسـ ــؼون ألالٛـ ــام اإلاًـ ــاصة لؤل ٞـ ـغاص لـ ــضي الـ ــضو ٫ؤو فـ ــي اإلاىـ ــاَ٤
()1
والخ٣ى ٫اإلالٛىمت في اإلاىاص  6 ،5 ،4مثها.
ظادظا :اجٙاٜيت حٍش إهخاج واظخخذام وجىويش وجخضيً وهٝل الزخائش الّىٝوديت :2008
ظــغي اإلاــاجمغ الضبلىماس ـ ي فــي "دبلــً" فــي  30مــاي  2008بدًــىع  111صولــت وجــم اٖخمــاص اجٟاُ٢ــت
ظضً ــضة بسه ــىم خٓ ــغ بهخ ــاط واؾ ــخسضام وجُ ــىٍغ وجس ــؼًٍ وه ٣ــل ال ــظزاثغ الٗى٣ىصً ــت و ٢ــض  ٞــخذ ب ــاب
الخى ُ٢ــ٘ ٖل ــى الاجٟا ُ٢ــت ب ــ"أوظ ــلو" بخ ــاعٍش  03صٌؿ ــمبر  ،2008وحٗ ــض َ ــظٍ الاجٟا ُ٢ــت ألاول ــى م ــً هىٖه ــا ف ــي
مجـا ٫خٓــغ ألاؾــلخت الٗى٣ىصًـت طاث الاؾــخسضام اإلاىدكــغ فــي ال ـجزاٖاث اإلاؿــلخت وطاث اإلاســاَغ الٗكــىاثُت
الهاثلــت ،والــظزاثغ الٗى٣ىصًــت هــي ٢ىابــل مهــممت لخى ـثر بٗــض بل٣ائهــا طزــاثغ مخٟغٖــت نــٛحرة بإٖــضاص َاثلــت
واؾٗت الاهدكاع(.)2
و٠خالــت ملــا ظــب٢ ،ٞــضمىا ؤَــم ظىاهــب الخُــىع الخــاعٍخي ل٣ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي طاث
الٗال٢ــت بؿ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــتٞ ،بٗ ــض مالمــذ ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ف ــي الخً ــاعاث ال٣ضًم ــت،
ومــً زمــت ؤلاؾــهاماث ال٨ب ـحرة فــي الــضًاهاث الؿــماوٍت ،اؾــخ٣غث ٢ىاٖــض ؾــحر وبصاعة الٗملُــاث الٗضاثُـت مــً
ز ــال ٫الخإن ــُل ال٣ٟه ــي وال ٨ٟــغي م ــً ٢ب ــل ال٣ٟه ــاء ال ٛــغبُحن واإلاؿ ــلمحن لؤل ٩ٞــاع ؤلاوؿ ــاهُت ،ز ــم ْه ــغ لى ــا
ال ــضوع الب ــاعػ للجى ــت الضولُ ــت لله ــلُب ألاخم ــغ ف ــي جُ ــىٍغ َ ــظٍ الً ــىابِ والٗم ــل ٖل ــى جُٟٗله ــا ،بل ــى ٚاً ــت
اؾخ٣غاعَا في ٢لب ال٣ىاٖض الٗغُٞت والاجٟاُ٢اث الضولُت.
وبٗــض اؾــخ٣غاع َ ـظٍ ال٣ىاٖــض ؾــى ٝهخُــغ ١بلــى مٟهــىم يــىابِ ؾــحر وبصاعة ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت فــي
ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ومضلىلها ال٣اهىوي في اإلابدض الخالي.

ٓ -)1ؾٔل ٓغل اُل ٖ٣ثشوبدٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .437
٣ُٞ -)2ي دٚصٚاٌذ ث١ه ،آٗب ٔ٠ٛزٓٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .180
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املبحث الثاوي:
مٙهوم لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في الٝاهون الذولي إلاوعاوي
٢ـ ــضمىا ،ؤن الخجغبـ ــت الخاعٍسُـ ــت الًـ ــاعبت فـ ــي ال٣ـ ــضم لل٣ىاٖـ ــض اإلاخٗل٣ـ ــت بـ ــةصاعة ألاٖمـ ــا ٫الخغبُـ ــت
جمسً ــذ ٖ ــً اؾ ــخ٣غاع وؿ ــُج مخىا ٞــ ٤م ــً ال٣ىاٖ ــض طاث َبُٗ ــت وَ ــض ٝاإلاك ــتر ،٥ق ــ٩لذ م ــا ًه ــٟه
الـ ــبٌٗ هٓامـ ــا ٢اهىهُـ ــا ًد٨ـ ــم ؾـ ــلى ٥اإلادـ ــاعبحن ػمـ ــً الجزاٖـ ــاث اإلاؿـ ــلخت ،وؾـ ــاَمذ فـ ــي َـ ــظا اإلاٟهـ ــىم
مماعؾ ــاث وؤ ٩ٞــاع وٖ٣اث ــض م ــً مسخل ــ ٠الٗه ــىع والخً ــاعاث وألام ــاٖ ً٦ـ ـبر الخ ــاعٍش ف ــي اؾ ــخ٣غاع مٟه ــىم
خضًض ٢اهىوي و٣ٞهي وً٢اجي ل٣ىاٖض ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ونىال بلى هٓغٍت مخ٩املت جسو َـظا الىـىٕ
مــً ال٣ىاٖــض ،واؾــخ٨ماال لجىاهــب َــظٍ الضعاؾــت وؾــُٗا إلًجــاص اإلاٟهــىم الصــخُذ لًــىابِ ؾــحر ألاٖمــا٫
الٗضاثُ ــت ؾ ــيبدض ف ــي م ــضلى َ ٫ــظٍ ال٣ىاٖ ــض وهُ ــا ١جُبُ٣ه ــا ف ــي مُل ــب ؤو ،٫ز ــم َبُٗةه ــا ال٣اهىهُ ـت ف ــي
مُلب زان.
املىلب ألاو:٥
مذلو ٥لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت وهىا ٛجىبيٝها
بن مــضلى ٫يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ًخًــمً ٖىانــغ مخٗــضصة جــخد٨م فــي اإلاٗ ـنى الخ٣ُ٣ــي
له ــظا الىٓ ــام ال ٣ــاهىوي ،وف ــي ؾ ــبُل جدضً ــض َ ــظٍ الٗىان ــغ ون ــىال بل ــى اإلا٣ه ــىص به ــظٍ ال٣ىاٖ ــض ومج ــا٫
جُبُ٣ه ــا الب ــض م ــً جإن ــُل مٟهىمه ــا وَ ــى م ــا هبدش ــه ف ــي  ٞــغٕ ؤو ،٫لىخُ ــغ ١بٗ ــض طل ــ ٪بل ــى اإلا٣ه ــىص بؿ ــحر
ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ف ــي  ٞــغٕ ز ــان ،لىه ــل بل ــى هُ ــا ١ؤو مج ــا ٫جُبُ ــ َ ٤ــظٍ ال٣ىاٖ ــض باالٖخم ــاص ٖل ــى هُ ــا١
جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي في ٞغٕ ؤزحر.
الٙشُ ألاو:٥
ججـيل مٙهوم لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
ً٣خي ي البدض في اإلاضلى ٫ال٣ـاهىوي وال٣ٟهـي لًـىابِ ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت يـغوعة اؾـخسالم
َــظا اإلاٟهــىم مــً مجمــىٕ ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي وطلــ ٪بالخإنــُل ال٣ــاهىوي لىٓــام ؾــحر ألاٖمــا٫
الٗضاثُ ــت وَ ــى م ــا ً ــخم ٖل ــى ز ــالر مغاخ ــل ،ؤوله ــا ًخٗل ــ ٤بدى ــاو ٫وي ــٗها ف ــي الىٓغٍ ــت الخ٣لُضً ــت ،وم ــً ز ــم
هخُــغ ١لالهخ٣ــا ٫مــً هٓغٍــت الخــغب بلــى هٓغٍــت ال ـجزإ اإلاؿــلر وجــإزحرٍ فــي َــظٍ الًــىابِ ،لىهــل ؤز ـحرا بلــى
جىخُض مؿاعاث ٢اهىن الَاي وظىُ ٠في البروجى٧ىلحن ؤلاياُٞحن .1977
أوال :الٙفل الجامذ بين ٜاهووي الَاي وحىي ٚفي ٌل الىٍشيت الخٝليذيت املخّلٝت بٝاهون الحشب:
بن ؤو ٫اإلاهــُلخاث التــي جــم اؾــخسضامها فــي ْــل ال٣ــاهىن الــضولي الخ٣لُــضي للخٗب ـحر ٖــً ال٣ىاٖــض
اإلاُب٣ــت ػمــً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت هــي "ٜــواهين وأِ ـشاٗ الحــشب" ( )1وْهــغث بكــ٩ل ؤؾاس ـ ي يــمً اجٟاُ٢ــت
الَاي الشاهُت  1899والثدةها اإلالخ٣ت وجم ج٨غَؿها يمً اجٟاُ٢ت الَاي  1907والثدةها اإلالخ٣ت.
 -)1كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .26 ،25
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وجخٗلــ٧ ٤لخــا الاجٟــاُ٢خحن اإلاــظ٧ىعجان ؤٖــالٍ بمــا جــم ونــٟه الخ٣ــا ب٣ــاهىن ؤو هٓــام الَــاي الخــام
ب٣ىاهحن وؤٖغا ٝالخغب ،وٖلى الغٚم مً ؤن اجٟاُ٢ـت ظىُـ 1864 ٠اإلاخٗل٣ـت بدماًـت الجغحـى الٗؿـ٨غٍحن
فــي اإلاُــضان ٧اهــذ ؤؾــب ٤فــي الٓهــىع ،بال ؤنهــا لــم جخًــمً حٗب ـحرا مىخــضا ٖــً َــظا الٟــغٕ مــً ال٣ــاهىن ،ل٨ــً
ال٣ىاٖ ــض اإلاخٗل ٣ــت بؿ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ٧اه ــذ ؤؾ ــب ٤ف ــي الٓه ــىع هٓغٍ ــا لؿ ــببحن ،ؤولهم ــا ؤن ال٣ىاٖ ــض
اإلاىٓمـت لىؾــاثل وؤؾـالُب ال٣خــا ٫بــغػث ؤوال مـً زــال ٫الثدــت لُ ـبر اإلاكــاع بلجهــا ؾـاب٣ا  1863وبٖــالن ؾــان
بترؾــبر 1868 ٙومكــغوٕ بغو٦ؿــل  1874وٚحرَــا مــً ال٣ىاٖــض اإلاخٗل٣ــت بمسخلــ ٠ظىاهــب ؾــحر الٗملُــاث
الخغبُـت ( ، )1والؿــبب الشــاوي ؤن مــا ؾــمي بال٣ــاهىن ؤلاوؿـاوي بمٟهىمــه الًــُ ٤لــم ج٨خمــل مسخلــ ٠ظىاهبــه
بال بٗض ب٢غاع اجٟاُ٢اث ظىُ 1949 ٠بٗض اإلاأس ي التي ٖغٞةها الخغبحن الٗاإلاُخحن.
واؾــدىاصا بلــى مــا ؾــبٞ ،٤ــةن ؤبــغػ مم ـحزاث َــظٍ اإلاغخلــت ٧اهــذ الٟهــل الجامــض بــحن ٞغعــي ٢ــاهىن
الخغب آهظا ٥وَما هٓام الَاي وهٓام ظىُ ٠ؤو ٢اهىن الَاي و٢اهىن ظىُ٩ٞ ،٠ـان هٓـام الَـاي ًخٗلـ٤
بؿــحر ألاٖمــا ٫الخغبُــت وجىٓــُم وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا ،٫وظــاءث الدؿــمُت وؿــبت بلــى ٖ٣ــض ؤبــغػ اجٟاُ٢اجــه
ف ــي مضًى ــت الَ ــاي زان ــت اج ٟــاُ٢تي ٖ ــامي  1899و ،1907وهٓ ــام ظىُ ــ ٠اإلاخٗل ــ ٤بدماً ــت ض ــخاًا الخ ــغب
الجغحى واإلاغض ى مً الٗؿ٨غٍحن في اإلاُضان آهظا ٥وؿبت بلى اجٟاُ٢تي ظىُ 1864 ٠و ،1906و٧ـان الٟـغ١
بــحن الىٓــامحن ال٣ــاهىهُحن ْــاَغا ٖلــى الٗضًــض مــً اإلاؿــخىٍاث ،مثهــا مــا ٧ــان ٖلــى مؿــخىي اإلاهــاصع ال٣ــاهىوي
()2
٦ما ط٦غها ،ومثها ما ٧ان ٖلى مؿخىي اإلاًمىن.
بيــاٞت بلــى طلــ ،٪وفــي َــظٍ اإلاغخلــت واظــه مــا ؾــمي هٓــام الَــاي مكــ٩لت خُ٣ُ٣ــت جخٗلــ ٤بكــغٍ
الخباصلُـ ــت الـ ــظي ههـ ــذ ٖلُـ ــه اجٟـ ــاُ٢تي الَـ ــاي  1899و 1907والـ ــظي ً٣خي ـ ـ ي مـ ــً ؤظـ ــل جُبُـ ــ ٤ؤخ٩ـ ــام
الاجٟاُ٢ــت ؤن ً٩ــىن الُغٞــان اإلاخداعبــان ؤًٖــاء فــي َــظٍ الاجٟاُ٢ــت٣ٞ ،ــض هــو اإلاــاصة الشاهُــت مــً اجٟاُ٢ــت
الَاي ٖ 1907لى ما ًلي:
"إن ألاح٣ام ال جخممن ا الٝواِذ املؽـاس إلي ـا فـي املـادة ألاولـعل والـواسدة فـي َـزٍ يجٙاٜيـتل ال
جىب ٞإال بين ألاوشاٗ املخّاٜذة وماِذا إرا ١ان حميْ املخحاسبين أوشا٘ا في يجٙاٜيت"
 ٢ــض ً ٩ــىن ال ٛــغى م ـً َ ــظا ال ــىو َ ــى حص ــجُ٘ ال ــضوٚ ٫ـ ـحر ألاًٖ ــاء ٖل ــى الاهً ــمام له ــا ،ؤو َ ــى
خغمــان الــضو ٚ ٫ـحر ألاَ ـغا ٝمــً الاؾــخٟاصة مــً اإلاؼاًــا ال ـتي جدُدهــا َــظٍ الاجٟاُ٢ــت ،ل٨ــً وإلاــا ٧اهــذ َ ــظٍ
اإلاب ــاصت واإلاـ ـحزاث طاث َــاب٘ بوؿ ــاوي ٞمــً ٚـ ـحر اإلا٣ب ــى ٫خغم ــان ؤي بوؿ ــان مثه ــا مهم ــا  ٧ــان الؿ ــبب ،وخـ ـتى
ؤلاعاصة الؿُاؾُت لضولت ما فـي الاهًـمام لالجٟاُ٢ـت مـً ٖضمـه ال ًجـب ؤن جمــ خُـاة ألاشـخام اإلاـضهُحن
وٚـحر اإلا٣اجلحن ،وٖلُه ٧ان َظا الكغٍ مً ؤَـم الٗىامـل ال٣اهىهُـت التـي خـضر مـً ٗٞالُـت وٖاإلاُـت ؤخ٩ـام
الاجٟا ُ٢ــت ع ٚــم ٖ ــضالةها( ،)3م ــً ظه ــت ؤز ــغي ،وز ــال ٫جل ــ ٪ال ٟـ ـترة الؼمىُ ــت ؤي نهاً ــت ال ٣ــغن الخاؾ ــ٘ ٖك ــغ
وبضاًت ال٣غن الٗكغًٍ ،لم جَ ً٨ىال ٪ؤخ٩ام اجٟاُ٢ت ؤو ٖغُٞت عاسخت جخٗل ٤بدٓغ الخغب.

ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .6
 -)2عبٕ ثىز <<،ٗ١اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ،٢رطٞهٓٝ ٙجبكئ ،>>ٚك ٢كهاٍبد ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص.38 ،37
ِٛ -)3عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .4
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وبالخــاليٞ ،ــةن ألاخ٩ــام اإلاخٗل٣ــت بدىُٓمهــا ٧اهــذ جــغجبِ بمكــغوُٖت َــظٍ الخــغب فــي ْــل ال٣ــاهىن
الضولي الخ٣لُضيٞ ،الخغب آهظا٧ ٥اهذ ؤخض َغ ١حؿىٍت اإلاىاػٖـاث الضولُـت وحٗـض ؾـلُت الضولـت ج٣ضًغٍـت
فــي زىيــها مــً ٖضمــه اؾــدىاصا بلــى مبــضؤ الؿــُاصة ،ممــا ًجٗــل مهــُلر "ٜــاهون الحــشب" ألا ٦ـثر مالثمــت فــي
جل ٪اإلاغخلـت فـي ْـل ال٣ـاهىن الـضولي الخ٣لُـضي ٧ىهـه ًىاٞـ ٤قـ٩لُاث ؤلاٖـالن واإلاكـغوُٖت ،لـظل٧ ٪ـان َـظا
حٗب ـحرا ٖــً الىٓــغة الكــ٩لُت لل٣ىاٖــض اإلاُب٣ــت ػمــً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت آهــظا٩ٞ ،٥اهــذ خالــت الخــغب حٗخ ـبر
٢اثمــت بطا جمــذ وٞــ ٤هٓــام بٖالنهــا صون قــغٍ ُ٢ــام ٖملُــاث ٖضاثُــت ٗٞلُــت مــً ظهــت ،ومــً ظهــت ؤزــغي،
بطا ٢امــذ ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت الٟٗلُــت صون الُ٣ــام بــةٖالن الخــغب ُٖــض طلــ ٪ويــٗا  ٚـحر مكــغوٕ  ٚـحر زايــ٘
ألخ٩ام ٢اهىن الخغب ،و٧ان َظا الخىظه مضٖىما مً ظؼء ٦بـحر مـً ٣ٞـه طلـ ٪الى٢ـذ ٖلـى عؤؾـهم الُ٣ٟـه
"ٔشوظــيوط" الــظي ٧ــان ًــغي بـ ــإن الخــغب خالــت قــ٩لُت ،وَــى مــا اؾــخمغث ٖلُــه الىٓغٍــت الخ٣لُضًــت بلــى
خحن ( ،)1وبالخالي لم جَ ً٨ىالـ ٪ؤَمُـت للبـضء الٟٗلـي للٗملُـاث الٗضاثُـت فـي جىنـُ ٠الخـغب ،ألامـغ الـظي
ججاػوٍ ال٣اهىن الضولي الخ٣ا ٦ما ؾىالخٔ في الٟغٕ الخالي.
زاهيا :يهخٝا ٥مً هٍشيت الحشب إلع هٍشيت النزاُ املعلل وأزشٍ ِاع لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
عٚــم طًــىٕ الىٓغٍــت الخ٣لُضًــت فــي بضاًــت ال٣ــغن الٗكــغًٍ ،بال ؤن َىــا ٥بٗــٌ ألانــىاث هــاصث مــً
ؤظ ــل ج ُُ٣ــض خ ــ ٤الضول ــت ف ــي ق ــً الخ ــغب ،وإلا ــا ال خٓغَ ــا جمام ــا ،وحٗال ــذ َ ــظٍ اإلاىاق ــضاث الضولُ ــت بٗ ــض
الخغب الٗاإلاُت ألاولى الـتي زلٟذ خهُلت بوؿاهُت مهىلـت ،و٢ـض ْهـغث ؤولـى مبـاصعاث الخسلـي ٖـً الىٓغٍـت
الخ٣لُضًــت ٖلــى اإلاؿــخىي الــضولي الغؾــمي فــي مــاجمغ الؿــالم  1919الــظي ؤؾــٟغ ٖــً مٗاَــضة ٞغؾــاي وؤ٦ــض
ُٞه ألاَغا ٝؤن مبضؤ اإلاكغوُٖت اإلاُل٣ت للخغب مبضؤ ال ًم ً٨الدؿلُم به.
وجُــىع الخُــاب الــضولي فــي هٟـــ الاججــاٍ يــمً مُشــاٖ ١هــبت ألامــم  ،1919والــظي ويــ٘ ُ٢ــىصا
ٖلــى خــ ٤الضولـت فــي قــً الخــغب وبن ٧ــان لــم ٌؿــدبٗض اللجــىء بلجهــا بكــ٩ل مباقــغ ونــاعم٣ٞ ،ــض هــو مــشال
في اإلااصة ٖ 11لى ؤن ؤمـغ قـً الخـغب ؤو الةهضًـض بهـا يهـم ؤًٖـاء الٗهـبت ٩٦ـل ،وؤيـا ٝفـي اإلاـاصة  12و13
يــغوعة اللجــىء بلــى ؤلاظـغاءاث الؿــلمُت لدؿــىٍت اإلاىاػٖــاث الضولُــت ٧ــالخدُ٨م والخدُ٣ــ ٤والً٣ــاء فــي مــضة
زالزــت ؤقــهغ ٢بــل الالخجــاء للخــغب ،وعٚــم ٖ ــضم خٓــغٍ للخــغب جمام ـا بال ؤن مُشــا ١الٗهــبت ٢ــضم زُ ــىة
٦ب ـحرة فــي َــظا الاججــاٍ وٖ ـبر ٖــً اؾــدى٩اع اإلاجخمــ٘ الــضولي لهــا ٧ىؾــُلت لدؿــىٍت اإلاىاػٖــاث بــحن الــضو ،٫وٖلــى
هٟـ الىهج ؾاع مُشـا" ١بشايـان –٠يلـوج" الـظي ٖ٣ـض فـي بـاعَـ بدًـىع ممشلـي  14صولـت فـي  27اٚؿـُـ
 1928وؤنــبذ هاٞــظا فــي الٗــام اإلاــىالي ،وونــل ٖــضص ؤًٖــاثه  45صولــت ،و٢ــض وعص فــي ماصجــه ألاولــى يــغوعة
هبــظ الخــغب ٧ىؾــُلت لدؿــىٍت اإلاىاػٖــاث الضولُــت جمامــا وجــم الدكــضًض فــي اإلاــاصة الشاهُــت مىــه ٖلــى اللجــىء بلــى
()2
الىؾاثل الؿلمُت صون ٚحرَا.
وجىان ــلذ الجه ــىص الضولُ ــت ف ــي مد ــاوالث خٓ ــغ اللج ــىء بل ــى الخ ــغب بل ــى ؤن ج ــم ب ٢ـغاع مُش ــا ١ألام ــم
اإلاخد ـ ــضة جد ـ ــذ ن ـ ــضمت الخه ـ ــُلت الهاثل ـ ــت للخ ـ ــغب الٗاإلاُ ـ ــت الشاهُ ـ ــت ،خُ ـ ــض وعص خٓ ـ ــغ واض ـ ــر ومُل ـ ــ٤
الؾخسضام ٧ل ؤق٩ا ٫ال٣ىة في الٗال٢اث الضولُت ،و٢ض هو اإلاُشا ١في اإلا٣ضمت ما ههه:
 -)1طالػ اُل ٖ٣ػبِشٓ ،ولٓخ ُلهاٍخ اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .985 - 984
ٗ -)2ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .51
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"هح ــً ؼ ــّوب ألام ــم املخح ــذةل و ٜــذ حليى ــا ِا ــع أهٙع ــىا أن هى ٝــز ألاحي ــا ٥املٝبل ــت م ــً وي ــالث
الحــشب"..وظــاء فــي اإلاــاصة الشاهُــت ال٣ٟــغة الغابٗــت "يمخىــْ أِمــاء الهي ــت حميّــا فــي ِالٜــات م الذولي ـت أن
ـذدوا بـالٝوة أو أن عـخخذموَا لـذ ظـالمت ألاساىـو أو يظـخٝال ٥العياسـو يـت دولـت أو ِاـع وحـ
حخش ال يخ ٞٙومٝاـذ ألامم املخحذة "
وبالخالي ظـاء الـىو الهـغٍذ ٖلـى خٓـغ ؤي اؾـخسضام لل٣ـىة لخـل اإلاىاػٖـاث الضولُـت٦ ،مـا ويـٗذ
بظغاءاث بمىظب الٟهل الؿاصؽ والؿاب٘ مً اإلاُشـا ١لخـل َـظٍ الجزاٖـاث ومٗا٢بـت اإلاسـالٟحن بمـا ًخٟـ٤
()1
وخ ٟٔالؿلم وألامً الضولُحن.
بٗض بوكاء ألامم اإلاخدضة ظاء مُشا٢هـا بٟلؿـٟت ظضًـضة جدٓـغ اللجـىء بلـى الخـغب ،ولـم تهـخم ألامـم
اإلاخدــضة آهــظا ٥بمىايــُ٘ ٢ــاهىن الجزاٖــاث اإلاؿــلخت بال٣ــضع الــظي بَخمــذ ُٞــه بمىايــُ٘ خ٣ــى ١ؤلاوؿــان،
وَـ ــظا ه ــاظم ٖـ ــً مى ٢ــ ٠الهُئ ــت ال٣اض ـ ـ ي بدٓ ــغ الخ ــغب ،باٖخبـ ــاع ؤن مه ــام ألام ــم اإلاخدـ ــضة مى ــ٘ وكـ ــىب
الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ول ــِـ جىُٓمه ــا ،واٖخ ـ ـبرث جىٓ ــُم الخ ــغب اٖترا ٞــا بٟك ــلها ف ــي خ ٟــٔ الؿ ــلم وألام ــً
ال ــضولُحن( ،)2واؾ ــخمغ ألام ــغ بل ــى ٚاً ــت م ــاجمغ َهـ ـغان  1968ال ــظي ق ــ٩ل بضاً ــت اَخمامه ــا باإلاىي ــىٕ جد ــذ
ٖىــىان "حمايــت حٝــو ٛإلاوعــان أزىــاء النزاِــاث املعــلحت" ؤًــً جٟهمــذ اإلاىٓمــت ُ٢ــام الجزاٖــاث اإلاؿــلخت
٦دالت واُٗ٢ت ويغوعة جىُٓمها.
بن الاهخ٣ــا ٫مــً هٓغٍــت الخــغب بلــى هٓغٍــت ال ـجزإ اإلاؿــلر لــِـ اهخ٣ــاال ٣ٞهُــا ؤو ٞلؿــُٟا ٞدؿــب،
ب ــل ق ــ٩ل بضاً ــت اَخم ــام صول ــي ؤ٦ـ ـبر بمىي ــىٖاث ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي زان ــت اَخم ــام مىٓم ــت ألام ــم
اإلاخدضة باإلاىيىٕ ،وهي التي ٧اهـذ حٗـاعى ٨ٞـغة جىٓـُم الخـغب بكـضة ،وجـغظم طلـ ٪عٞـٌ لجىـت ال٣ـاهىن
الـضولي الخابٗـت لؤلمــم اإلاخدـضة بٗــضم بصعاط مىيـىٖاث ٢ــاهىن الجزاٖـاث اإلاؿــلخت فـي ظــضو ٫ؤٖمالهـا لــىٟـ
اإلاـ ـبرعاث اإلا ــظ٧ىعة ،ول ــم ته ــخم م ــً مىاي ــُ٘ ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي آه ــظا ٥بال م ــا حٗل ــ ٤مثه ــا بمدا٦م ــت
مجغم ــي الخ ــغبحن الٗ ــاإلاُخحن ف ــي َى ُ٦ــى وه ــىعمبر ٙوالٗم ــل ٖل ــى الخ ــض م ــً الدؿ ــلر زان ــت ؤؾ ــلخت ال ــضماع
()3
الكامل واإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بها.
وبػصاص اَخم ــام اإلاىٓم ــت ف ــي جب ـ ـني وعٖاً ــت ال٨ش ـ ـحر م ــً الاجٟا ُ٢ــاث اإلاخٗل ٣ــت بمىي ــىٖاث ال ٣ــاهىن
ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي زان ــت م ــا حٗل ــ ٤بجاه ــب ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت مش ــل اجٟا ُ٢ــت خٓ ــغ اؾ ــخدضار وبهخ ــاط
وجســؼًٍ ألاؾــلخت الب٨ترًىلىظُــت (البُىلىظُــت) والخ٨ؿــُيُت وجــضمحر َــظٍ ألاؾــلخت  1972واجٟاُ٢ــت خٓــغ ؤو
ج ُُ٣ـ ــض اؾ ـ ــخٗما ٫ؤؾ ـ ــلخت ج٣لُضً ـ ــت مُٗى ـ ــت ًم ٨ـ ــً اٖخباعَ ـ ــا مٟغَ ـ ــت الً ـ ــغع ؤو ٖك ـ ــىاثُت ألاز ـ ــغ 1980
وبغوجى٧ىالتها الخمــ ؤلايـاُٞت ،اجٟاُ٢ـت خٓـغ اؾـخدضار وبهخـاط وجسـؼًٍ واؾـخٗما ٫ألاؾـلخت الُ٨ماثُـت
وجضمحر جل ٪ألاؾلخت  1993واجٟاُ٢ت خٓغ اؾخٗما ٫وجسؼًٍ وبهخاط وه٣ل ألالٛـام اإلاًـاصة لؤلٞـغاص وجـضمحر
جل ــ ٪ألال ٛــام (اجٟا ُ٢ــت ؤوج ــاوا  )1997واجٟا ُ٢ــت خٓ ــغ بهخ ــاط واؾ ــخسضام وجُ ــىٍغ وجس ــؼًٍ وه ٣ــل ال ــظزاثغ
الٗى٣ىصًت  2008وٚحرَا مً الىهىم الضولُت في مجا ٫جىُٓم وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا.٫
 -)1طالػ اُل ٖ٣ػبِشٓ ،ولٓخ ُلهاٍخ اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .976
 -)2كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .36-34
 -)3أُوعغ ٗلَ ،ٚص .36-34
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زالثا :جوحيذ املعاساث الٝاهوهيت بين سوا٘ذ الَاي وحىي ٚبموحب البروجو٠و ٥إلالا٘يين 1977
ل٣ــض قــ٩ل بغوجى٧ــىال ظىُــ 1977 ٠ؤلايــاُٞحن الجٟاُ٢ــاث ظىُــ ٠ألاعبــ٘ مدُــت جاعٍسُــت و٢اهىهُــت
َامــت فــي جــاعٍش ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ،طلــ ٪ألنهــا ظمٗــذ بــحن يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت وجىٓــُم
ؾــلى٧اث اإلا٣ــاجلحن والــخد٨م فــي ؤؾــالُب ووؾــاثل ال٣خــا ٫وبــحن ال٣ىاٖــض اإلاخٗل٣ــت بدماًــت ٞئــاث مُٗىــت مــً
ٚـ ـحر اإلا ٣ــاجلحن ،ؤو ظمٗ ــذ ب ــحن م ــا  ٧ــان ٌؿ ــمى ب٣ىاٖ ــض  ٢ــاهىن الَ ــاي و٢ىاٖ ــض  ٢ــاهىن ظىُ ــ ٠الل ــظان ٧اه ــا
()1
مىٟهلحن جماما في اإلاهاصع واإلاًمىن والك٩ل ٢بل البروجى٧ىلحن.
و٢ــض ْهــغث هىاًــا َــظا الخىخُــض فــي بٗــٌ اإلاــاجمغاث وال٣ـغاعاث الضولُــت ٧ــان ؤبغػَــا اإلاــاجمغ الــضولي
الٗك ــغون لله ــال ٫واله ــلُب ألاخم ــغًٍ اإلاىٗ ٣ــض ف ــي ُِٞى ــا ؾ ــىت  ،1965وبم ــا ؤن ؤٚل ــب صو ٫الٗ ــالم ٧اه ــذ
ؤَغا ٝفي الخغ٦ت٧ ،اهذ ممشلت في اإلااجمغ و٧ان طل ٪حٗبحر ًٖ بـىاصع طلـ ٪الخدـى ،٫و٢ـض جـغظم طلـُٞ ٪مـا
بٗض في ٢غاع الجمُٗت الٗمىمُت ع٢م  2444الظي ؤقـاع فـي ه٣ـاٍ مىـه فـي مـا ٌؿـمى بدـغب ؤلا٦ـغاٍ ويـغوعة
خماًـت اإلاـضهُحن ػمـً الخـغب والخمُ ـحز بـحن اإلا٣ـاجلحن و ٚـحر اإلا٣ـاجلحن ،مـ٘ واظـب الخـغم ٖلـى خماًـت ضــخاًا
()2
الخغوب ،و٢ض ٧ان َظا ال٣غاع مبٗض خغ٦ت مدؿاعٖت لخىخُض م٩ىهاث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
و٢ـض اؾــدىض َـظا الخىخُــض بلـى عٚبــت اللجىــت الضولُـت للهــلُب ألاخمـغ وَُئــت ألامـم اإلاخدــضة والــضو٫
ألاَ ـغاٖ ٝل ــى الٗم ــل ٖل ــى جُ ــىٍغ ٢ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي اإلاىُب ــ ٤ػم ــً الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت بك ــ٩ل مىخ ــض
ومكــتر٧ ،٥ــىن الهــض ٝألاؾاسـ ي ؾــىاء مــً ظاهــب جىٓــُم ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ؤو ظاهــب خماًــت ضــخاًا
الجزاٖاث اإلاؿلخت َى مبضؤ ؤلاوؿاهُت٦ ،ما ؤن آلُاث الخىُٟظ ٖاصة ما ج٩ىن مكتر٦ت ػمً الخغب.
وبالٟٗــل ،جغظمــذ ٧ــل َــظٍ الجهــىص يــمً اإلاــاجمغ الــضولي لخُــىٍغ جإُ٦ــض ال٣ــاهىن الــضولي اإلاىُبــ٤
ػمــً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت بــضٖىة مــً الخ٩ىمــت الؿىَؿــغٍت ،وٖ٣ــض اإلاــاجمغ فــي ؤعبــ٘ صوعاث ؾــىىٍت إلاىا٢كــت
مؿىصاث ومكاعَ٘ ؤٖضتها اللجىت الضولُت في ق٩ل بغوجى٧ىلحن بياُٞحن إلاغاظٗت وحٗؼٍؼ اجٟاُ٢ـاث ظىُـ٠
ألاعب ـ ـ ــ٘  ،1949و ٢ـ ـ ــض حٗل ـ ـ ــ ٤البروجى ٧ـ ـ ــى ٫ؤلاي ـ ـ ــافي ألاو ٫بدماً ـ ـ ــت ض ـ ـ ــخاًا الجزاٖ ـ ـ ــاث اإلاؿ ـ ـ ــلخت الضولُ ـ ـ ــت
والبروجى٧ــى ٫الشــاوي بطــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت  ٚـحر الضولُــت ،وؤؾــاؽ الخ٣ؿــُم ٧ــان بىــاءا ٖلــى هــىٕ ال ـجزإ
ول ــِـ ٖل ــى ؤؾ ــاؽ َبُٗ ــت ال٣ىاٖ ــض ،ألن مً ــمىن البروجى ٧ــىلحن  ٧ــان مؼٍج ــا م ــً ٢ىاٖ ــض الَ ــاي وظىُ ــ٠
صون جمُـحز مىيىعي بُثهما ،وجم اٖخماصَما في  8ظىان  1977وصزال خحز الىٟاط في  7صٌؿمبر .1977
ومــً الىاخُــت اإلاىيــىُٖت٢ ،ــضم البروجى٧ــىالن ؤلايــاُٞان ،مجمىٖــت َامــت مــً اإلاــىاص التــي حكــغح
وجــى٣ذ اجٟاُ٢ــاث ظىُــ ٠ألاعبــ٘  1949واجٟاُ٢ــاث الَــاي  1907فــي مجــاالث مخٗــضصة٣ٞ ،ــض جًــمىا جدضًــض
ال٨شحــر مــً اإلاٟــاَُم ؤبغػَــا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُــت و ٚـحر الضولُــت ،ومٟهــىم والجغحــى واإلاغضـ ى والٛغقــى
وألاؾغي وؤٞغاص الخضماث الُبُت٦ ،ما جًمً ؤوظه الخماًت لهظٍ الٟئـاث بيـاٞت بلـى اإلاـضهُحن بمـً ٞـجهم
1)- "In the course of this work, it quickly became apparent that it was only increasing regulation of the
conduct of hostilities that this general protection could be improved. The distinction between rules
designed to protect victims and those intended to regulate the conduct of hostilities thus became an
artificial one, and the 1977 Protocols contained rules belonging to both categories.", Yves SANDOZ,
<<Unlawful Damage in Armed Conflicts and Redress under International Humanitarian Law>>, in
I.R.R.C, C.I.C.R., Genève, Twenty-second year, No. 228, May-June 1982, p. 144..
 -)2كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .39 ،38
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ألاَٟـ ــا ٫واليؿـ ــاء والصـ ــخُٟحن والالظئـ ــحن وٖـ ــضًمي الجيؿـ ــُت و ٚـ ـحرَم٦ ،مـ ــا جًـ ــمىذ جىُٓمـ ــا ألؾـ ــالُب
ال٣خـا٧ ٫الٛـضع والخُـل الخغبُـت وألامـغ بٗـضم ؤلاب٣ـاء ٖلــى ؤخـض ٖلـى ُ٢ـض الخُـاة وججىَـ٘ اإلاـضهُحن ،ووؾــاثل
ال٣خا ٫بىهها ٖلى جُُ٣ض وخٓغ ألاؾلخت والهجماث الٗكىاثُت.
واؾــدىاصا إلاــا ؾــبً ،٤خطــر ظلُــا الــضمج بــحن الىٓــامحن مــً زــال ٫البرجى٧ــىلحن فــي الىٓــام اإلاىخ ـض
لل٣ـ ــاهىن الـ ــضولي ؤلاوؿـ ــاوي ،وؤنـ ــبدذ الخٟغ٢ـ ــت بـ ــحن هٓـ ــام الَـ ــاي وهٓـ ــام ظىُـ ــ ٠طاث ؤَمُـ ــت جاعٍسُـ ــت
وحٗلُمُت ٞدؿب (.)1
الٙشُ الثاوي:
املٝفود بموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
حٗخ ـ ـ ـبر اللجى ـ ــت الضولُ ـ ــت لله ـ ــلُب ألاخم ـ ــغ مه ـ ــُلخاث "ال ٝـ ــاهون ال ـ ــذولي إلاوع ـ ــاوي" و" ٜـ ــاهون
النزاِــاث املع ــلحت" و" ٜــاهون الح ــشب" مه ــُلخاث مـ ـتراصٞت ف ــي اإلاٗـ ـنى ،وجً ــُ ٠اللجى ــت ب ــإن اإلاىٓم ــاث
الضولُ ــت والجامٗ ــاث وخ ـ ـتى ال ــضو ٫جمُ ــل بل ــى اؾ ــخسضام حٗب ـ ـحر "ال ٝــاهون ال ــذولي إلاوع ــاوي" ،بِىم ــا ًدب ــ٘
اؾــخسضام اإلاهــُلخحن آلازــغًٍ فــي ال٣ــىاث اإلاؿــلخت( ،)2ل٨ــً مــً ًخٗمــ ٤فــي البدــض فــي َــظٍ اإلاهــُلخاث
ًج ــض ٞغ ٢ــا ٦بـ ـحرا ب ــحن َ ــظٍ اإلا ٟــاَُم ،وَ ــظا ال ٟــغ ٌٗ ١ــض م ــازغا ف ــي ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت بك ــ٩ل
مباقغ ؤو ٚـحر مباقغ ،وبن ٧ـان اٖخمـاص مهـُلر ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ٢ـض جـم جضاولـه ٗٞـال لـضي ال٨ش ـحر
مــً الجهــاث الغؾــمُت وألا٧اصًمُــت ل٨ــً لــظل ٪م ـبرعاث ؾــىداو ٫بُانهــا لــضي مداولــت يــبِ حٗغٍــ ٠ؾــحر
ألاٖما ٫الٗضاثُت واإلاهُلخاث اإلاخٗل٣ت به.
أوال :مٝاسبت مفىلل ظير ألاِما ٥الّذائيت مً خال ٥الخٕير في إـالح الٝاهون الذولي إلاوعاوي:
فــي البضاًــت ججــب ؤلاقــاعة بلــى ؤن مــا ؾــيخُغ ١بلُــه مــً جدضًــض للمهــُلخاث ؤمــغ مهــم وؤؾاسـ ي فــي
جىيــُذ الهــىعة ُٞمــا ًســو ؾ ـحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــتَ ،ــظا مــً ظهــت ،ومــً ظهــت ؤزــغي ٞــةن جدضًــض َــظٍ
اإلاٟــاَُم ؤمــغ ٚاًــت فــي الهــٗىبت هٓ ـغا لخــضازلها خ ـتى فــي الــضواثغ واإلاؿــخىٍاث الغؾــمُت والضولُــت ،ولــظل٪
ؾ ــىداو ٫الاؾ ــخضالٖ ٫لجه ــا م ــً ز ــال ٫ال٣ٟه ــاء اإلاسخه ــحن والاجٟا ُ٢ــاث الضولُ ــت وٚحرَ ــا م ــً الىز ــاث ٤الـ ـتي
حكحر بُغٍ٣ت ؤو بإزغي ٖلى بججاٍ ٣ٞهي ؤو انُالحي مٗحن ،وطل ٪و ٤ٞالخٟهُل الخالي:
 -1مٙهوم ٜاهون الحشب وٜاهون النزاِاث املعلحت وأزشٍ في جحذيذ لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
و ٤ٞللخٟهُل ال٣اهىوي والخـاعٍخي اإلاـظ٧ىع فـي الٟـغٕ الؿـابٞ ٤ـةن الىٓغٍـت الخ٣لُضًـت ٧اهـذ حٗخمـض
مهــُلر "ٜــاهون الحــشب" ألن مٟهــىم الخــغب الكــ٨لي وٞــَ ٤ــغ ١بٖالنهــا وؤَغاٞهــا مــً الــضوَ ٫ــى الؿــاثض
آهــظا٦ ،٥مــا ؤهــه ال ًىظ ــض حٗغٍــٖ ٠ــام وم٣بــى ٫للخ ــغب مــ٘ بهدكــاع بؾــخسضام اإلاه ــُلر فــي  ٚــحر مىي ــٗه
٧الخغب ٖلى ال٣ٟغ والخغب ٖلى اإلاسضعاث والخغب الباعصة وختى الخغب ٖلى ؤلاعَاب(.)3
 -)1كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن  ،ص  . 38أٗظو ًنُي :طالػ اُل ٖ٣ػبِشٓ ،ولٓخ ُلهاٍخ اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّ،
ٓوعغ ٍبثن ،ص ص  .1011-1010أٗظو ًنُي  :اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ( ٢اعبثبد ػٖ أٍئِزي)ٓ ،طجٞػخ طبكهح ػٖ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ
ُِظِ٤ت األؽٔو ،ثؼضخ اُوبٛوح ،ؽ  ،2007 ،6ص  .4أٗظو ًنُيٗ :ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .91
 -)2اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ( ٢اعبثبد ػٖ أٍئِزي)ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .4
3(- Gary D.SALIS, The law of armed conflict - international humanitarian law in war, Cambridge
press university, Cambridge, UK, 2010, pp. 20, 21.
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و٢ــض جــم الخسلــي ٖــً َــظا اإلاٟهــىم ُٞمــا بٗــض ألن مهــُلر الخــغب ال ًٟــي بــالٛغى ٧ىهــه ٖمــل  ٚـحر
مك ــغوٕ م ــً ظه ــت ،وأله ــه ًخجاَ ــل خ ــاالث وا ُٗ٢ــت  ٧ــالخمغص والخ ــغوب ألاَلُ ــت  ٧ــىن الخ ــغب و ٣ٞــا لل ٣ــاهىن
الضولي الخ٣لُضي ال ج٣ىم بال بحن الضو ٫و ٤ٞبظغاءاث بٖالنها مً ظهت ؤزغي.
بن َظا الخُىع الخاعٍخي وال٣اهىوي في مؿاع جىُٓم الخغب بٗض ب٢غاع مُشـا ١ألامـم اإلاخدـضة وبدٓـغ
الخــغب ؤنــبدىا ؤمــام ٢ــاهىن اللجــىء بلــى الخــغب  Jus in belloوالــظي ًسخلــ ٠جمامــا ٖــً مٟهــىم ٢ــاهىن
الخــغب  Jus ad bellumوَــى مــا ٞــغى بقــ٩الُت الٗالُ٢ــت بــحن اإلاٟهــىمحن ،وبٗبــاعة ؤزــغي َــل ٌؿـ ُ
ـمذ قــً
خ ــغب ٖضواهُ ــت ؤو  ٚـ ـحر مك ــغوٖت بمىظ ــب مُش ــا ١ألام ــم اإلاخد ــضة ألَ ـغا ٝالـ ـجزإ بخٗ ــضًل ق ــغوٍ جُبُ ــ٤
()1
٢ىاهحن وؤٖغا ٝالخغب ؤو الخدلل مثها نهاثُا ؟.
وؤلاظابت هي ال ب٩ـل جإُ٦ـض ،ألهـه وبٗـض الخىظـه هدـى خٓـغ "الحـشب" بمٟهىمهـا ال ٟـني الـض ٤ُ٢الـظي
مشلــه مُشــا ١ألامــم اإلاخدــضة جــم اٖخبــاع طلــ ٪اهخ٣ــاال مــً هٓغٍــت الخــغب بلــى هٓغٍــت ال ـجزإ اإلاؿــلر ،وبالخــالي
اهخ٣ا ٫ال٣اهىن الـضولي مـً اإلاٟهـىم الكـ٨لي والصخمـ ي للخـغب الـظي يهـخم بـةعاصة اإلادـاعبحن فـي بٖالنهـا ولـى
لــم ججــغ فــي الىا٢ــ٘ ،بلــى اإلاٟهــىم اإلاىيــىعي اإلاــاصي الــظي ًجٗــل مــً الخــغب خالــت واُٗ٢ــت وٗٞلُــت ال جسًــ٘
ألي ق٩ل مً بق٩ا ٫ؤلاٖـالن وخ ـتى وظـىص ؤَـغا ٝصولُـت ٦جـؼء مثهـا ،وال ًبدـض َـظا ال٣ـاهىن ٖـً ؤؾـباب
ال ـ ـجزإ اإلاؿ ــلر وال ًد ــضص اإلاؿ ــاولُاث وال ًه ــ ٠ال ـ ـجزإ بالٗ ــضواوي ؤو ب ــاإلابرع ،ول ــظل ٪خ ــل مد ــل  ٢ــاهىن
الخــغب حٗب ـحر "ٜــاهون ال ـنزاُ املعــلل"( )2الــظي ٌٗــض ٢اهىهــا للخماًــت ولــِـ ٢اهىهــا للمكــغوُٖت بامخُــاػ(،)3
و٢ــض جــضازل مٟهــىم ٢ــاهىن ال ـجزإ اإلاؿــلر مــ٘ ٢ىاٖــض ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت هٓـغا لالٖخ٣ــاص الؿــاثض آهــظا٥
()4
بخُاب ٤اإلاٟهىمحن وَى ما ؾىىضخه ُٞما ًلي.
 -3جٙشٜت ٜاهون النزاِاث املعلحت ًِ ٜاهون الَاي والٝاهون الذولي إلاوعاوي ِموما :
ؾــب٣ذ ؤلاقــاعة بلــى ؤن مٟهــىم ٢ــاهىن الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ظــاء بــضًال إلاٟهــىم ٢ــاهىن الخــغب ،وعٚــم
الازـخال ٝبـحن الجاهـب الكـ٨لي واإلاىيـىعي لهمـا ،بال ؤن اإلاًـمىن لـم ًسخلـ٦ ٠شـ ـحرا ،وبالخـالي ً٩ـىن ٢ــاهىن
الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ٢ــض وعر مــً ٢ــاهىن الخــغب ٚلبــت ال٣ىاٖــض اإلا٣ــغعة فــي اجٟاُ٢ــاث الَــاي  1899و1907
ُٞمــا ٧ــان ٌؿــمى ب٣ــىاهحن وؤٖـغا ٝالخــغب( ،)5وال٣ىاٖـض اإلاخٗل٣ــت بدىٓــُم وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا ٫زانــت
مثها جل ٪اإلاخٗل٣ت بدٓغ وجُُ٣ض بٌٗ ألاؾلخت.
1)- François BUGNION, <<Guerre Just, guerre d'agression, et droit international humanitaire>>, in
I.R.R.C, C.I.C.R., Genève, Vol.84, No. 847, Septembre 2002, p. 528.
ٝ -)2ظٜو ٛنا اُزؼج٤و ك ٢اُقطبة اُؤٍُ ٢ألْٓ أُزؾلح ثبالشزواى ٓغ اُل ٍٝفبطخ أُئرٔو اُل ٢ُٝك ٢ؽٜوإ ثؼ٘ٞإ "زّب٠خ
زمٛق اإلٔغبْ صِٓ إٌضاػبد اٌّغٍسخ" ٝاُن ١اٍزغبثذ ُ ٚاُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٝأطلهد رٞط٤زٜب اُش٤ٜوح ُ 2444ؼبّ ُ 1969زطج٤ن
اُوٞاػل اإلَٗبٗ٤خ أص٘بء إٌضاػبد اٌّغٍسخٝ ،هل ٝرٞاُذ هواهاد اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ كٛ ٢نا اُشؤٕٗٝ ،نًو ٜٓ٘ب هواهاٛب ( 2597كٝهح)24-
ك 16 ٢كَٔ٣جوٝ ،1969هواهٜ٣ب (2674كٝهح( 2675ٝ )25-كٝهح )25 -أُئهف ٖ٤ك 9 ٢كَٔ٣جو  1970ثشؤٕ اؽزواّ ؽوٞم اإلَٗبٕ
ٝثشؤٕ أُجبكة األٍبٍ٤خ ُؾٔب٣خ اٌَُبٕ أُلٗ ٖ٤٤أص٘بء أُ٘بىػبد أَُِؾخٝ ،هواه اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ههْ ( 3318كٝهح )29-أُئهؿ ك٢
 14كَٔ٣جو 1974أُزؼٖٔ اػالٗب ثشؤٕ ؽٔب٣خ اَُ٘بء ٝاألؽلبٍ ك ٢ؽبالد اُطٞاهة ٝأُ٘بىػبد أَُِؾخ.
3)- François BUGNION, op.cit., pp. 538, 539.
4)- Michel-cyr DJEINA WEMBOU, Daouda FALL, Droit international humanitaire(thioré générale
et réalités africaines), Edition L‘Harmattan, Paris, 2000, p. 75.
٣ -)5نًو اُلو ٚ٤عبٕ ثٌز ٚ٤كٛ ٢نا أُغبٍ " :ئْ لبٔ ْٛاٌسشة ثّؼٕبٖ اٌؼ١ك ،أ ٚلبٔ ْٛال٘ب ،ٞوّب عجك ٚػشفٕبٖ٠ ،سذد زمٛق
اٌّزسبسثٚٚ ٓ١اخجبر ُٙف ٟئداسح اٌؼٍّ١بد ٠ٚسذ ِٓ اخز١بس ٚعبئً ئ٠زاء اٌؼذ ٚئْ ٔطبلٗ أٚعغ ِٓ ٔطبق لبٔ ْٛخٕ١ف  ،"...عبٕ
ثىزٓ ،ٗ١وعغ ٍبثن ،ص .53
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وٍظَب بٌٗ ال٣ٟهاء بلى ؤن ٢اهىن الجزاٖاث اإلاؿلخت ًخُـاب ٤فـي مٟهىمـه الًـُ ٤ؤو الـض ٤ُ٢مـ٘
يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ؤو مــا ٧ــان ٌؿــمى ب٣ــاهىن الَــاي(ٖ ، )1لــى اٖخبــاع ؤن حٗب ـحر ٢ــاهىن الجزاٖــاث
اإلاؿــلخت ج ــم جُٟٗلــه مباقــغة بٗ ــض ب ٢ـغاع مُشــا ١ألام ــم اإلاخد ــضة  1945ؤً ــً ٧اه ــذ اله ــىعة ل ــم ج٨خم ــل بٗ ــض
بسهـىم ال٣ىاٖـض اإلاخٗل٣ــت بدماًـت ضـخاًا الجزاٖــاث اإلاؿـلخت ؤو مــا ؾـمي ب٣ـاهىن ظىُــَ ،٠ـظٍ الهــىعة
التي اجطخذ ؤ٦ـثر بة٢غاع اجٟاُ٢اث ظىُ.1949 ٠
وباإلا٣ابلٞ ،ةن اجٟاُ٢اث ظىُ٧ ٠اهذ جسخو مباقغة بدماًـت ضـخاًا الجزاٖـاث اإلاؿـلخت وبالخـالي
تهــخم ؤ٦ثــر بالجاهــب ؤلاوؿــاوي ،زانــت بٗــض ب٢ـغاع اجٟاُ٢ــاث ظىُــ ٠ألاعبــ٘  ،1949وهــي الاجٟاُ٢ــاث اإلاخٗل٣ــت
بدماًــت الجغحــى واإلاغضـ ى والٛغقــى والاجٟاُ٢ــت اإلاخٗل٣ــت بدماًــت ؤؾــغي الخــغب والاجٟاُ٢ــت اإلاخٗل٣ــت بدماًــت
اإلاضهُحن ،ؤَلٖ ٤لى َظٍ اإلاىٓىمت ؤلاوؿاهُت ٚـحر اإلاؿبى٢ت حٗبـحر الاجٟاُ٢اث ؤلاوؿاهُت.
اعجــبِ ٢ــاهىن الجزاٖــاث اإلاؿــلخت بىنــ٢ ٠ــاهىن الَــاي واعجــبِ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ب٣ــاهىن
ظىُ ــ ،٠بال ؤن الخ ٣ــاء اإلاؿ ــاعاث والغوا ٞــض ٦م ــا ؾ ــب٣ذ ؤلاق ــاعة ف ــي بغوجى ٧ــىلي ظىُ ــ 1977 ٠ب ــحن  ٢ــاهىن
الَــاي و٢ــاهىن ظىُــ ٠واهــضماط الٟــغٖحن فــي ٢ــاهىن واخــض ًىُبــ ٤ػمــً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ،ظٗــل ٦ــال مــً
مهـ ــُلحي ٢ـ ــاهىن الجزاٖـ ــاث اإلاؿـ ــلخت وال٣ـ ــاهىن الـ ــضولي ؤلاوؿـ ــاوي م ـ ـتراصٞحن ولهمـ ــا هٟـ ـــ اإلاـ ــضلى ،٫وَـ ــى
مجمىٖــت ال٣ىاٖــض الخٗاَضًــت والٗغُٞــت ال ـتي جُبــ ٤ػمــً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت لخماًــت ألاشــخام الــظًً ال
ٌكاع٧ىن في ألاٖما ٫الٗضاثُت ؤو الظًً ٟ٦ىا ًٖ طل ،٪وجىٓـُم ؾـلى٧اث اإلادـاعبحن بالخـض مـً آزـاع وؾـاثل
()2
وؤؾالُب ال٣خا ٫اإلاٟغَت ؤو الٗكىاثُت ألٚغاى بوؿاهُت.
و٦مـا ط٦غهـا ،ل٣ــض ؤنـبذ مهـُلر ال٣ــاهىن الـضولي ؤلاوؿــاوي ؤ٦ــثر خضازـت( )3وألا ٦ـثر اؾـخسضاما مىــظ
اإلااجمغ الضبلىماس ي اإلاىٗ٣ـض بجىُـ ٠بـحن  1974و ،1977وؤهدكـغ اؾـخسضامه فـي ٢ـغاعاث اإلاىٓمـاث الضولُـت
واإلاــاجمغاث الضولُــت وؤلا٢لُمُــت والً٣ــاء الــضولي واإلاالٟــاث اإلاخسههــت( ،)4وؾــخُٟضها ٖملُــت اؾــخسالم
وجدضًض اإلاٟاَُم في ٖملُت م٣اعبت مٟهىم ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت يمً َظا الىٓام ال٣اهىوي اإلادكٗب.
زاهيا :حّشي ٚلوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
بٗض طًىٕ اؾخسضام مهُلر ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي لـضي الجهـاث الضولُـت الغؾـمُت وألاوؾـاٍ
ألا٧اصًمُت وال٣ٟهُت ،وبٗض ب٢غاع جىخُض م٩ىهاث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿـاوي مـً هٓـام ٢ـاهىن الَـاي و٢ـاهىن
ظىُ ،٠ؤنبدذ يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُـت ٞغٖـا مـً ٞـغوٕ ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ،ولـضي البدـض
ف ــي بُ ــان مٟهىمه ــا ،ال ب ــض م ــً حٗغٍ ــ ٠ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي وؤق ــهغ اإلاد ــاوالث ف ــي َ ــظا اإلاج ــا ٫حٗغٍ ــ٠
اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ بإهه:
ٗ -)1ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .92 -87
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص .91
3(- Gary D.SALIS, op.cit., 21.
 -)4ػبٓو اٌضِبٌٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص  .7أٗظو ًنُي :كزٓ ٟٞؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ أ ٝاُزٜل٣ل
ثٜبِٓ ،ؾن ثٔنًوح األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ُ٘يع اَُالػٓ ،ولّ ك ٢اُلٝهح اُؾبك٣خ ٝاُقَُِٔ ٖ٤غٔؼ٤خ اُؼبٓخ ،ثزبه٣ـ ،1996/10/15
ههْ اُٞص٤وخ ( ،)A/51/218ص ٘ٛٝ .35 ،34بى ٖٓ ٣و ٟإٔ أ ٍٝاٍزقلاّ ُٔظطِؼ اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ٣ ٢ؼٞك ُِلوٝ ٚ٤اُوئٌ٤
األٍجن ُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو "ِبوظ ٘ٛثش" ،أٗظو ك ٢مُي :أٍبػ َ٤ػجذ اٌشزّبْ <<،األٌٍ األ٤ُٝخ ُِوبٗ ٕٞاإلَٗبٗ٢
اُل ،>>٢ُٝك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ - ٢كُ َ٤اُزطج٤ن ػِ ٠اُظؼ٤ل اُٞؽ٘ٓ(، ،٢ئُق عٔبػ ٢اػلاك أؽٔل كزؾٍ ٢وٝه) ،ثؼضخ اُِغ٘خ
اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢اُوبٛوح ،اُوبٛوح ،ؽ ،2010 ،4ص .209
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"م موِــت الٝواِــذ الذوليــت الخّاَذيــت أو الّش٘يــت الـ ـ يٝفــذ ت ــا ِاــع وح ـ الخحذيــذ حــل
املؽــ٢الث إلاوعــاهيت الىاؼ ـ ت مباؼــشة مــً النزاِــاث املعــلحتل دوليــت ١ــان أم ٔ ـير دوليــتل وجٝيــذ جلــ٤
الٝواِ ــذل ظ ــباب إوع ــاهيتل ح ــ ٞأوـ ـشاٗ ال ـ ـنزاُ ف ــي اظ ــخخذام م ــا يحل ــو له ــا م ــً أظ ــاليب ووظ ــائل
الحشبل وجحمي ألا خاؿ واملمخل٣اث ال يلح ٞت ا المشس أو ج٢ون مّشلت ل بعملب النزاُ"(.)1
ًا ٦ــض َ ــظا الخٗغٍ ــٖ ٠ملُ ــت الجم ــ٘ ب ــحن ال ٟــغٖحن ؤو الىٓ ــامحن ال ٣ــاهىهُحن الَ ــاي وظىُ ــ ،٠وف ــي
مداولت جمُحز ٢ىاٖض ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت مثها هجض بإنها حٗني في مٟهىم َظا الخٗغٍ:٠
"بجخ ـا م موِـت الٝواِــذ الخّاَذيـت والّش٘يـت املىىبٝــت صمـً النزاِـاث املعــلحت الذوليـت ؤ ـير
الذولي ــتل الـ ـ جٝي ــذ ظ ــباب إوع ــاهيتل ح ــ ٞأو ـشاٗ الـ ـنزاُ ف ــي اظ ــخخذام م ــا يحل ــو له ــا م ــً أظ ــاليب
()2
ووظائل الحشب"
وٍ٣ــضم َ ــظا الخٗغٍ ــٖ ٠ىانــغ َام ــت وؤؾاؾ ــُت ؤبغػَــا بُ ــان َبُٗ ــت َــظٍ ال٣ىاٖ ــض ال٣اهىهُ ــت م ــً
خُــض ٧ىنهــا حٗاَضًــت وٖغُٞــت ،زــم مجــا ٫جُبُ٣هــا يــمً الىُــا ١اإلاــاصي للجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُــت و ٚـحر
الضولُ ــت وم ــً ز ــم مىي ــىٖها بخ ُُ٣ــض اؾ ــخسضام وؾ ــاثل وؤؾ ــالُب الخ ــغب ،وبُــان َ ــضٞها بخٗبـ ـحر "أٔ ـشاك
إوعــاهيت" ،وعبمــا مــا ًازــظ ٖلــى َــظا الخٗغٍــ ٠فــي آزــغٍ َــى اؾــخسضام حٗب ـحر الخــغب بــض ٫ال ـجزإ اإلاؿــلر مــا
ًضلل ٖلى ٖضم مىا٦بت للخُىع الضولي الخانل.
ؤم ــا ُٞم ــا ًس ــو اإلاد ــاوالث ال٣ٟهُ ــتٌ ،ك ــحر ال ُ٣ٟــه "ح ــان ب٢خيـ ـ " بل ــى ؤن ٢ىاٖ ــض ؾ ــحر ألاٖم ــا٫
الٗضاثُت ؤو ما ٧ان ٌٗغ ٝب٣اهىن الَاي بإنها:
"ي ــب أن ه ــوحض أن  ٜــاهون الَ ــاي :وَ ــو ؽ ــ٣ل امل موِ ــت الثاهي ــت م ــً  ٜــواهين الح ــشب الـ ـ
جخق ٜواِذ ظير ألاِما ٥الّذائيـت وخاــت اخخيـاس وظـائل إلالـشاس بالّـذول و ـي جٝـوم ِاـع مبـذأ أن
املخحـاسبين ال ي ــب أن يوّٜــوا ِاــع الىـشٗ أخــش أي لــشس ٔ ـير مخىاظـب مــْ امل ـيزة املهــذدةل إن ٜواِــذ
ظـ ــير ألاِمـ ــا ٥الّذائيـ ــت جخّلـ ــ ٞبـ ـ ِالن الحـ ــشبل والحفـ ــاسل حيـ ــل الحـ ــشبل حمـ ــل ِلـ ــم الهذهـ ــت..إل ل
ومٍّــم َــزٍ الٝواِ ــذ موحــودة لــمً الالئح ــت املخّلٝــت بٝــواهين وأِ ـشاٗ الحــشب امللحٝــت باجٙاٜي ــت
()3
الَاي  1907ل ال ت ذٗ إلع جشؼيذ الٝخا."٥
وٍظ٦غ اإلاخسهو الض٦خىع "محمذ حساظً" في ونٟه لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت:

 -)1اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ( ٢اعبثبد ػٖ أٍئِزي)ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .4
 -)2أُوعغ ٗلَ.ٚ
3)- "We must now outline briefly the Hague law,: which form the second group of the laws of war and
lay down rules for the conduct of hostilities and in particular the choice of means of injuring the
enemy. They are based on the principle that the belligerents may not inflict on the opposing Party any
harm disproportionate to the issue at stake.
The rules regarding the conduct of hostilities relate to the declaration of war, sieges, ruses of
war, bearers of a flag of truce, spies, quarter, capitulation and annistice. Most of them are contained
in the Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land annexed to the Fourth Hague
Convention of 1907. Their purpose is to ensure fairness in the fighting.", Jean S. PECTIT, << Laws
of war – evolution of the laws of war >>, in I.R.R.C., I.C.R.C., First year, No 6, Geneva, September
1961, p. 302.
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"بجخ ـ ــا م موِـ ــت الٝيـ ــود واملحٍـ ــوساث فـ ــي م ـ ــاٜ ٥ـ ــاهون النزاِـ ــاث املعـ ــلحت وهـ ــضُ العـ ــالحل
()1
ظباب إوعاهيتل وال ي ب مشاِات ا بحضم أزىاء حعيير ألاِما ٥الّذائيت"
وَكــحر ألاؾــخاط ِــامش الضمــالي بــإن ٢ــاهىن الَــاي بخٗلــ ٤باؾــخسضام وؾــاثل ال٣خــا ٫وَغ٢ــه وؾــلى٥
اإلاخدــاعبحن( ،)2وط٦ــغ الــض٦خىع ـــالح الــذيً ِــامش بــإن ٢ىاٖــض الَــاي هــي ال٣ىاٖــض اإلاخٗل٣ــت بؿــحر وجىٓــُم
ٖملُ ــاث ال٣خ ــا ٫وؾ ــحر الخ ــغب الـ ـتي جً ــمىةها ؤؾاؾ ــا اجٟا ُ٢ــاث الَ ــاي لٗ ــامي  1899و 1907الـ ـتي ظ ــاءث
لخ٣ىــحن ؤٖـغا ٝو٢ــىاهحن الخــغب( ،)3وٍــىعص الــض٦خىع هـضاس الّىب٣ــي بإهــه ً٣هــض بــه مجمىٖــت ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن
ال ــضولي الـ ـتي جب ــحن ف ــي آن واخ ــض خ ٣ــى ١اإلاد ــاعبحن والتزام ــاتهم ف ــي حؿ ــُحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت وج ــىٓم وجد ــضص
وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا ٫اإلاؿخسضمت في الجزاٖاث اإلاؿلخت(.)4
ولــم ًسخلــً٢ ٠ــاء مد٨مــت الٗــض ٫الضولُــت ٦ش ـحرا ٖــً َــظا الؿــُا ١ال٣ٟهــي خُــض وعص فــي ٞخــىي
مد٨مــت الٗــض ٫الضولُــت خــى ٫مكــغوُٖت اؾــخسضام ألاؾــلخت الىىوٍــت ؤو الةهضًــض بهــا بــإن "ٜــاهون الَــاي"
خــضص -وٖلــى ألازــو ألاهٓمــت اإلاخٗل٣ــت ب٣ــىاهحن الخــغب البرًــت وؤٖغاٞهــا -خ٣ــى ١اإلاخدــاعبحن وواظبــاتهم فــي
()5
ُ٢امهم باألٖما ٫الٗضاثُت وُ٢ض اؾخسضام ؤؾالُب ووؾاثل بلخا ١ألاطي بالٗضو في الجزإ اإلاؿلر.
وٍٓهغ مً زال ٫الخٗغٍٟاث واإلااقـغاث التـي ٢ـضمةها مسخلـَ ٠ـظٍ اإلاهـاصع مجمىٖـت مـً الٗىانـغ
ألاؾاؾُت التي ًم ً٨لىا ؤن هجملها في الخٗغٍ ٠الخالي:
"إن لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت ي م موِت الٝواِذ الّش٘يت والخّاَذيـت املىىبٝـت صمـً
النزاِــاث املعــلحت الذوليــت ؤ ـير الذوليــتل وال ـ جــىٍم ظــلو ٟأوـشاٗ النـزاُ املعــلل وجحــذد حٝــوٜهم
والتزامات م بما ٘ي ا جٝييذ حٝها في اخخياس واظخخذام وظائل وأظاليب الٝخأ ٥شاك إوعاهيت"
خاولىــا مــً زــالَ ٫ــظا الخٗغٍــ ٠الىنــى ٫بلــى ٧ــل الٗىانــغ اإلاخٗل٣ــت بؿــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ؤو مــا
ٌؿــمى ب٣ىاٖ ــض الَــاي ،مــً ز ــال ٫بُ ــان َبُٗــت ال٣ىاٖــض "ِش٘يــت أو اجٙاٜيــت" ،وبُ ــان هُا٢هــا مــً ز ــال٫
"النزاِاث املعلحت الذوليت ؤير الذوليت" ومىيىٖها مً خُـض "جىٍـيم ظـلو ٟأوـشاٗ النـزاُ وجحذيـذ
حٝوٜهم والتزامات م وجٝييذ وظائل وأظاليب الٝخا " ٥وؤزحرا َضٞها اإلاخٗل" ٤با ٔشاك إلاوعاهيت".
واؾــخُغاصا فــي جٟهــُل اإلاٟهــىمً ،ــغي ألاؾــخاط "إيشيــ ٤دا٘يــذ" ؤن ٢ىاٖــض ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت
ًم ٨ــً جلخُه ــها ف ــي مٗاصل ــت بؿ ــُُت ه ــي.." :ال ت ــاحم أي ــا  ١ــانل وال أي ــو ءل وال بجي ــت ٠يٙي ــت "..وَ ــظٍ
اإلاٗاصلت جً٘ زالزت يىابِ ٖامت لؿحر ألاٖما ٫الٗضاثُت.

1)– "...l'ensembles des restrictions et interdictions édictées dans le domaine du droit des conflits armés
et dans celui désarmement que, pour des raisons humanitaires, les partie à un conflit armé,
international ou non international, doivent strictement observer, pendant le déroulement des
opérations militaires", Mohamed ARRASSEN, Conduite des hostilités - droit des conflits armés et
désarmement, Bruylant, Bruxelles, 1986, p. 140.
 -)2ػبٓو اٌضِبٌٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .12-11
 -)3طالػ اُل ٖ٣ػبِشٓ ،ولٓخ ُلهاٍخ اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .1010
ٗ -)4ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .87
 -)5كزٓ ٟٞؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ أ ٝاُزٜل٣ل ثٜبٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .34
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ٞالٗب ــاعة ألاول ــى جً ــ٘ ي ــىابِ جس ــو ألاش ــخام ب ــحن م ٣ــاجلحن وٚـ ـحر م ٣ــاجلحن ب ٩ــل م ــا ًم ٨ــً ؤن
ً٣ضمــه الىُــا ١الصخم ـ ي مــً ؤَــضا ٝمكــغوٖت و ٚـحر مكــغوٖت ،والٗبــاعة الشاهُــت جًــ٘ يــىابِ جســو
ألاُٖ ــان ،و ٦ــظل ٪بخمُ ـ ـحز ألاَ ــضا ٝاإلاك ــغوٖت ٖ ــً جل ــ ٚ ٪ـ ـحر اإلاك ــغوٖت ،والٗب ــاعة الشالش ــت جً ــ٘ ي ــىابِ
جس ـ ــو بصاعة الهج ـ ــىم وم ـ ــا ًد ـ ــُِ ب ـ ــه م ـ ــً اخخُاَ ـ ــاث ي ـ ــغوعٍت وازخُ ـ ــاع الىؾ ـ ــاثل وألاؾ ـ ــالُب وازخُ ـ ــاع
()1
ألاَضا.ٝ
وًــغجبِ مٟهــىم ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت بالٗضًــض مــً اإلاهــُالخاث ال ـتي ًجــب جىيــُدها مــً ؤظــل
ا٦خما ٫الهىعة بسهىم حٗغٍ ٠واهُباَ ١ظٍ الًىابِ ،هىضخها مً زال ٫الٗىانغ الخالُت:
 -1مٙهوم ألاِما ٥الّذائيت:
بخــىالي الخىــاو ٫ال٣ــاهىوي ال ٣ٟـهي لًــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــتً ،ــخم جــضاو ٫بٗــٌ اإلاهــُلخاث
اإلاخ٣اعبــت واإلاسخلٟــت فــي الخٗبحــر ٖثهــا٣ٞ ،ــض ًــغص مــشال حٗبحــر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ؤو ألاٖمــا ٫الخغبُــت ؤو ألاٖمــا٫
الٗؿ ــ٨غٍت ،و ٢ــض ً ــخم اؾ ــخسضام حٗب ـ ـحر الٗملُ ــاث ب ــض ٫ألاٖم ــا ،٫ؾ ــىداو ٫جىي ــُذ ح ٛـ ـحر اإلاٟه ــىم بخ ُٛـ ـحر
اإلاهُلر.
للضالل ــت ٖل ــى حٗبـ ـحر ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُــت ٌؿ ــخسضم ف ــي الخٗبـ ـحر الٟغوس ـ ي La conduite des
 hostilitésوَؿخسضم في الخٗب ـحر ؤلاهجلـحزي  The conduct of hostilitiesوَى حٗبحـر ؤ٢ـغب لُ٣ـاصة ؤو جىظُـه
ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ،بال ؤن الترظم ــاث الغؾ ــمُت لالجٟا ُ٢ــاث الضولُ ــت اإلايك ــىعة ف ــي مى ٢ــ٘ اللجى ــت الضولُ ــت
لله ــلُب ألاخم ــغ وال٨ش ـ ـحر م ــً الىز ــاث ٤الضولُ ــت حؿ ــخسضم حٗب ـ ـحر ؾ ــحر ؤو حؿ ــُحر ؤو بصاعة ؤو  ُ٢ــاصة ألاٖم ــا٫
الٗضاثُ ــت ؤو الٗملُ ــاث الٗضاثُ ــت ،وحك ــتر ٥مٗه ــا ف ــي طل ــ ٪مٗٓ ــم اإلاغاظ ــ٘ ال٣ٟهُ ــت اله ــاصعة بالٗغبُ ــت ؤو
اإلاترظمـت مـً مهــاصع ؤزـغي ،وهجــض مـشال حٗبحــر ألاٖمـا ٫الٗضاثُــت مؿـخسضم ؤ٦ثــر مـً الٗملُــاث الٗضاثُـت فــي
()2
مىاص الاجٟاُ٢اث الضولُت اإلاترظمت بلى الٗغبُت.
بسهــىم مــا ًخٗلــ ٤بىنــ ٠ألاٖمــا ٫ؤو الٗملُــاث الٗضاثُــت ٞــالخٗبحر م ـتراص ٝبلــى خــض بُٗــض ،بال
ؤن الخض ٤ُ٢اللٛىي ًجٗلىا وٗخـبر ون ٠ألاٖما ٫ؤقمل ألهه ًخًمً الٗملُاثٞ ،الٗملُاث الٗضاثُـت جـخم
بخيؿُ ٤ؤٖماٖ ٫ضاثُت في جىُٓم مكتر ٥لُإزظ ق٩ل ُ٢اصة ٖملُت ٖضاثُت مىٓمت.
1) – "...Le droit de la Haye peut se résumer en une formule simple; ne pas attaquer n importe qui, n
;importe quoi, n importe comment, ce qui suppose trois limitations donc dans la conduite des hostilités
limitations ratione personae, limitations ratione materiae, limitation ratione conditionis …", Éric
DAVID, Principes de droit des conflits armés, Cinquième édition, Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 273.
 -)2ثقظٞص اٍزقلاّ رؼج٤و "اٌؼٍّ١بد اٌؼذائ١خ أ ٚاٌسشث١خ" أٗظو ك ٢مُي :اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٚ ٟرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ
اٌّؼبطشحٝ ،ص٤وخ أػلرٜب اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔوٓ ،ولٓخ ُِٔئرٔو اُل ٢ُٝاُضالصُِ ٕٞظِ٤ت األؽٔو ٝاُٜالٍ األؽٔو ،ع٘٤ق،
أًزٞثو  ،2007ص  .48أٗظو ًنُي :أُبكح  ٖٓ 37ارلبه٤خ ع٘٤ق األً ،1949 ٠ُٝنُي أُبكح  ٖٓ 40ٝ 33ٝ 17 ٝ 13ارلبه٤خ ع٘٤ق
اُضبٗ٤خ ًٝ ، 1949نُي أُٞاك  ٖٓ 75ٝ 23ارلبه٤خ ع٘٤ق اُضبُضخ ٝ ،1949أُٞاك  ٖٓ 111 ٝ 59 ٝ 53ٝ 46ٝ 40ٝ 28 ٝ 20ٝ 6ارلبه٤خ
ع٘٤ق اُواثؼخ ٝ ،1949أُبكح  ٖٓ 73اُجوٝر ًٍٞٞاإلػبك ٢األ ،1977 ٍٝأٗظو ك ٢مُي ِٛ :عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذٌٟٚ
اإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثنٝ .رْ اٍزقلاّ رؼج٤و "األػّبي اٌؼذائ١خ" ًنُي ثشٌَ ًج٤و ،ك ٢أُٞاك أُبكح 36 ٝ 31 ٝ 28ٝ 23 ٝ 17ٝ 3
 ٖٓ 62ٝ 48 40ٝارلبه٤خ ع٘٤ق األً ،1949 ٠ُٝنُي أُبكح  ٖٓ 61 ٝ 49ٝ 42ٝ 39ٝ 3ارلبه٤خ ع٘٤ق اُضبٗ٤خ ًٝ ، 1949نُي أُٞاك 3
 ٖٓ 128ٝ 118ٝ 117ٝ 112ٝ 111ٝ 109ٝ 67ٝ 58ٝ 41ٝ 33ٝ 21ٝارلبه٤خ ع٘٤ق اُضبُضخ ٝ ،1949أُٞاك 45ٝ 15ٝ 14 ٝ 3
 ٖٓ ٝ 145ٝ 134ٝ 133ٝ 132ٝ 130ٝ 70ٝ 49ٝ 46ٝارلبه٤خ ع٘٤ق اُواثؼخ ٝ ،1949أُبكح 45ٝ 44ٝ 43 ٝ 40 ٝ 34 ٝ 33ٝ 31
 ٖٓ 77ٝ 67ٝ 60ٝ 56 ٝ 53ٝ 51ٝ 47ٝاُجوٝر ًٍٞٞاإلػبك ٢األ ،1977 ٍٝأٗظو ك ٢مُي ِٛ :عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذٌٟٚ
اإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن.
52

الباب األول :اإلطار النظري لضوابط سري األعنال العدائية يف القانون الدولي اإلنشاني

وًٍــا ٝاإلاٟهــىم الؿــاب ٤بلــى ألاٖمــا ٫اإلاؿــخ٣لت ال ـتي جسخلــ ٠مهــاصع الُ٣ــام بهــا وُُٟ٦ةهــا ،ولــظل٪
ٞاألٖمــا ٫الٗضاثُــت جًــم الٗملُــاث الٗضاثُــت اإلاىٓمــت وألاٖمــا ٫الٗضاثُــت اإلاؿــخ٣لت واإلاىٟــغصة ،وبــالخىاػي
مــ٘ طلــ ٪ال بــض مــً الخٟغ٢ــت بــحن ونــ ٠الٗملُــاث بالٗضاثُــت ؤو الخغبُــت ؤو الٗؿــ٨غٍت ٣ٞــض هــا٢ل ز ـبراء
اللجى ــت الضولُـ ـت لله ــلُب ألاخم ــغ ،خُ ــض  ٧ــاهىا به ــضص صعاؾ ــت مٟه ــىم اإلاك ــاع٦ت اإلاباق ــغة ف ــي الٗملُ ــاث
الٗضاثُ ـ ــت و ٧ـ ــان َى ـ ــا ٥ق ـ ــبه بظم ـ ــإ ب ـ ــحن الخـ ـ ـبراء ٖل ـ ــى الاز ـ ــخال ٝب ـ ــحن مه ـ ــُلر "ألاِم ـ ــا ٥الّذائي ـ ــت"
ومه ـ ــُلخاث "الهجم ـ ــاث" و"الـ ـ ـنزاُ املع ـ ــلل" و"ألاِم ـ ــا ٥الّعـ ــ٢شيت" ول ٩ـ ــل م ـ ــضلىلها ي ـ ــمً اجٟا ُ٢ـ ــاث
ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي(.)1
و٢ــض ٖغٞــذ اللجىــت ألامغٍُ٨ــت لخ٣ــى ١ؤلاوؿــان ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت بإنهــا " ألاِمــا ٥ال ـ بىبيّت ــا
أو بالٕايــت من ــا يٝفــذ ت ــا الدعــملب بــجرى حٝيٝــي ٘ ـشاد الخفــم و مّــذات م الّعــ٢شيت" ( ،)2و٢ــض ط٦ــغ
ؤخ ــض الخـ ـبراء ؤن ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت " ــي ألاِم ــا ٥الـ ـ حع ــملب بف ــوسة مباؼ ــشة حز ــاسا ل ــاسة بالّ ـذو"(،)3
وبهظا اإلاٟهىم الىاؾ٘ ًضزل يمثها ظمُـ٘ ؤقـ٩ا ٫الهجمـاث اإلاباقـغة وؤٖمـا ٫الٗىـ ،٠وطَـب الـبٌٗ بلـى
يم ألاٖما ٫الٗضاثُت ٚـحر اإلاؿلخت ؤو ٚحر الٗؿ٨غٍت التـي ًيـخج ٖثهـا يـغع للخهـم ٧ـاألصواع التـي ًم٨ـً ؤن
ًلٗبهــا الصــخو فــي خــاالث الخجؿـــ ؤو اؾــخسضام ألاظهــؼة الخ٣ىُــت ٦ــإظهؼة الاجهــاالث ألا٢مــاع الهــىاُٖت
للمؿ ـ ــاٖضة ف ـ ــي جىظُ ـ ــه الهج ـ ــىم ؤو ال ـ ــضٖم اللىظؿ ـ ــتي ؤو الاؾ ـ ــخسباعاحي ،وبالخ ـ ــالي ٌٗ ،ـ ــض مٟه ـ ــىم ألاٖم ـ ــا٫
الٗضاثُــت ؤقــمل مــً مٟهــىم ألاٖمــا ٫الٗؿــ٨غٍت ،بط ًًــم ٧ــل ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت اإلاؿــلخت و ٚـحر اإلاؿــلخت
طاث الُاب٘ ال٣ؿغي الٗؿ٨غي ؤو ال٣ؿغي ٚـحر الٗؿ٨غي التـي ً٣ـىم بهـا اإلا٣اجـل فـي صٖـم اإلاجهـىص الخغبـي،
ؤمـ ــا الٗملُـ ــاث الٗؿـ ــ٨غٍت ٞدكـ ــمل ٣ٞـ ــِ ؤٖمـ ــا ٫الٗىـ ــ ٠الهجىمُـ ــت والضٞاُٖـ ــت اإلاىخجـ ــت لًـ ــغع مد٣ـ ــ٤
()4
ومباقغ وٗٞلي للٗضو بىاؾُت وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا.٫
ؤمـ ــا بسهـ ــىم الٟـ ــغ ١بـ ــحن ألاٖمـ ــا ٫الٗضاثُـ ــت وألاٖمـ ــا ٫الخغبُـ ــت ٞـ ــاألمغ لـ ــِـ بخلـ ــ ٪الخـ ــضة فـ ــي
الازخال ٝبل ال ًخٗضي الخسلي ًٖ حٗبحر الخغب في الىه ٠الشاوي مً ال٣غن الٗكغًٍ.
 -2العير أو إلاداسة أو الٝيادة أو الخوحي في ألاِما ٥الّذائيت:
بسهـىم الكـ ٤اإلاخٗلـ ٤بالؿــحر ؤو ؤلاصاعةٞ ،ـةن ألامـغ ًسخلـ ٠ج٣ىُــا ٣ٞـِ ٗٞملُـت العـير ًٟتــرى
ؤنهــا ٖملُــت آلُــت جــخم مباقــغة بٟــغى الاخ ـترام اإلاباقــغ ل٣ىاٖــض الؿــلى ٥فــي الخــغب فــي الىؾــاثل وألاؾــالُب
بمٗني الؿحر الٗـاصي والُبُعـي للٗملُـاث ؤو ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت وَـى ًهـلر بكـ٩ل ؤ ٦ـبر ُٞمـا ًسـو الخٗب ـحر
ًٖ اإلاؿاع الُبُعي لل٣ىاٖض صون جضزل للٗامل البكغي فـي طلـ ،٪وَـظا ؾـبب ازخُاعهـا لهـظا اإلاهـُلر فـي
َــظٍ الضعاؾــت ألهــه حٗب ـحر خ٣ُ٣ــي ٖمــا ًجــب ؤن ً٩ــىن ٖلُــه الخــا ٫و٣ٞــا لل٣ىاٖــض ال٣اهىهُــت ،فــي خــحن ؤن
1) - Éric DAVID, op.cit., p.18.
ٕ٘ -)2ىشرظ عٓ-ٕٞبه ،١دٚصٚاٌذ-ثه ُ٣ٞي ،اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ٢اُؼوك( ٢أُغِل األ : ٍٝاُوٞاػل) ،اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت
األؽٔو -ثؼضخ اُوبٛوح ،اُوبٛوح ،2007 ،ص .20
3)- Second Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities, Co-organized by the
International Committee of the Red Cross and the TMC Asser Institute, Geneva, 23 – 25 October
2004, p. 03.
4) - Third Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities, Co-organized by the
International Committee of the Red Cross and the TMC Asser Institute, Geneva, 23–25 October 2005,
p.08.
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مٟهــىم الدعــيير أو إلاداسة أو الٝيــادة أو الخوحي ـ ًٓهــغ صوعا ؤ ٦ـبر لــئلعاصة البكــغٍت فــي ٖملُــت الــخد٨م فــي
ألاٖم ــا ٫الخغبُ ــت ف ــي ازخُ ــاع وؾ ــاثل وؤؾ ــالُب ال٣خ ــا ٫و ُُٟ٦ــت اؾ ــخسضامها و ٣ٞــا لل٣ىاٖ ــض ال٣اهىهُ ــت الـ ـتي
جىٓمهــاٞ ،ــاإلصاعة ؤو الُ٣ــاصة مغجبُــت ؤؾاؾــا بــةعاصة الخىظُــه فــي ٧ــل مــا ًــغجبِ بــاإلعاصة البكــغٍت ؾــىاء فــي
ٖملُت الازخُاع للىؾُلت ؤو ألاؾلىب وٖملُت الخىظُه وازخُاع ألاَضا.ٝ
 -3مٙهوم الهجماث:
ه ــو البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي ألاو ٫ف ــي اإلا ــاصة  49مى ــه ٖل ــى حٗغٍ ــ ٠الهجم ــاث بإنه ــا "أِم ــا ٥الّى ــٚ
الهجوميـت والذ٘اِيــت لـذ الخفــم" ،و٢ـض ؤزــظ َــظا الخٗغٍـ ٠خٓــه مـً الى٣ــاف فـي اإلاــاجمغ الضبلىماسـ ي
إل٢ـغاع البروجى٧ــى ٫فــي اللجىــت الشالشــت ولجىــت الهــُاٚت ألن مٟهــىم الهجمــاث اإلاٗخمــض ٌٗخ ـبر مٟهىمــا واؾــٗا
ألن الهجمــاث ٢ــض ال حكــمل فــي مٗىاَــا الــض ٤ُ٢الٗمــل الــضٞاعي ،وبالخــالي اؾــخ٣غ الى٣ــاف ٖلــى ؤن اإلا٣هــىص
بالهجماث "ألاِما ٥الٝخاليت ظواء د٘اِيت أو هجوميت"ومً بحن اإلاؿاثل ألازغي التـي ؤزـاعث الجـض٧ ٫ـان
حٗبحر "لذ الخفم" باٖخباع ؤن اإلاضهُحن ٢ـض ً٩ىهـىن مدـال لهجـىم مدٓـىع بطا جـم اٖخبـاعَم زهـما ،وَـى
()1
ؤمغ هٟاٍ اإلااجمغون نغاخت.
الٙشُ الثالث:
هىا ٛجىبي ٞالٝواِذ املخّلٝت بعير ألاِما ٥الّذائيت
ًىضعط جُبُ ٤يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُـت يـمً اإلاجـا ٫الٗـام لخُبُـ٢ ٤ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي
ؤلاوؿــاويَ ،ــظا ألاز ـحر الــظي ًــغجبِ اعجباَــا قــضًضا بالىُــا ١اإلاــاصي الــظي خضصجــه اجٟاُ٢ــاث ظىُــ1949 ٠
وبغوجى٧ىالَ ــا ؤلاي ــاُٞحن  ،1977وبالخ ــالي ال جُب ــ ٤ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت خـ ــتى ًه ــل مؿ ــخىي
الٗىـ ــ ٠بل ـ ــى الخـ ــاالث الـ ـ ـتي حٗـ ــض ق ـ ــ٨ال مـ ــً ؤق ـ ــ٩ا ٫ال ـ ـجزاٖاث اإلاؿ ـ ــلخت الضولُـ ــت ؤو ٚـ ـ ـحر الضولُـ ــت ،و ٞـ ــ٤
الخٟهُل الخالي الظي هدىاوُٞ ٫ه الجزإ اإلاؿلر الضولي ؤوال ،والجزإ اإلاؿلر ٚحر الضولي في زاهُا.
أوال :النزاِاث املعلحت ٔير الذوليت ٠ىىا ٛمادي الهىبا ٛلوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
بن الىُ ــا ١اإلاـ ــاصي للجزاٖـ ــاث اإلاؿ ــلخت الضولُـ ــت مـ ــغ بمـ ــغخلخحن َ ــامخحن جخٗلـ ــ ٤ؤوالَمـ ــا بالىٓغٍـ ــت
الخ٣لُضً ــت الـ ـتي حٗخم ــض اإلاٟه ــىم الك ــ٨لي للخ ــغب والىٓغٍ ــت الخضًش ــت الـ ـتي اهخ٣ل ــذ بل ــى الجاه ــب اإلاىي ــىعي
للجزإ اإلاؿلر الضولي والتي جغظمةها اجٟاُ٢اث ظىُ ٠ألاعب٘ والبروجى٧ى ٫ألاو٦ ٫ما ؾىالخٔ ُٞما ًلي:
 -1النزاُ املعلل الذولي في ٌل الٝاهون الذولي الخٝليذي:
في بضاًـت ج٣ىـحن ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ظـغث ؤلاقـاعة بلـى مهـُلر الخـغب صون حٗغٍـ ٠ال ؾـُما
اجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ 1864 ٠و 1906و 1929واجٟا ُ٢ــاث الَ ــاي  1899و 1907م ــً مىُل ــ ٤ؤن مٗن ــى الخ ــغب
واضــر ال ًدخــاط بلــى حٗغٍــٞ ٠هــى ًىهــغ ٝفــي اإلاٟهــىم الٗــاصي والكــاج٘ آهــظا ٥بلــى وؾــُلت مــً وؾــاثل خــل
الجزاٖ ــاث الضولُـ ــت ومٗالجـ ــت خالـ ــت الخىـ ــا ٌ٢والخهـ ــاصم الخـ ــاص فـ ــي اإلاهـ ــالر ؤو ال٣ـ ــُم ٖـ ــً َغٍـ ــ ٤ال٣ـ ــىة
1)- Yves SANDOZ, Christophe SWINARSKI, Bruno ZIMMERMANN, et al., Commentary on the
additional protocols of 8 June 1977 to the Geneva conventions of 12 August 1949, International
Committee of the Red Cross, Martinus Nijhoff publishers, Geneva, 1987, pp. 602, 603.
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اإلاؿ ــلخت ب ــحن الجُ ــىف ،وٍس ــغط ٖ ــً َ ــظا اإلاٗ ـ ـنى ؤلاظـ ـغاءاث ال٣ؿ ــغٍت والخ ــضابحر اإلاً ــاصة ال ـ ـتي ال جدؿ ــم
باله ـغإ اإلاؿــلر وال حكــاعٞ ٥جهــا الجُــىف ،و٢ــض ٖــؼػ َــظٍ الىٓــغة الكــ٩لُت للخــغب قــغٍ بٖــالن الخــغب
٢ب ــل الب ــضء ف ــي ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت الٟٗلُ ــت وَ ــظا الك ــغٍ وعص ي ــمً اجٟا ُ٢ــت الَ ــاي الشالش ــت لٗ ــام 1907
اإلاخٗل٣ت بضء ألاٖما ٫الٗضاثُت والتي ظاء ٞجها :
"اهف ـشاٗ إسادة ألاو ـشاٗ إلــع يمخىــاُ ِــً اللجــوء إلــع الّمليــاث الحشبيــت ٜبــل ـــذوس إخىــاس
معبٞل وـشي مً حاهب ـا ال لـملغ ٘يـ ل يحمـل مثـل َـزا ألازـشل وي٢ـون رلـ ٤إلاخىـاس فـي ــوسة إِـالن
ح ــشب مع ــملبل وإم ــا ف ــي ـ ــوسة إه ــزاس خ ــا ي باِخب ــاس الح ــشب ٜائم ــت ب ــين الى ــش٘ين إرا ل ــم ج ــب الذول ــت
()1
املوح إلي ا إلاهزاس ولباث الذولت ال جوحه "
بلــى ظاهــب اإلاٟهــىم الكــ٨لي الجامــض ،ا٢خهــغث الخــغوب فــي ال٣ــاهىن الــضولي الخ٣لُــضي ٖلــى الــضو٫
وخــضَا ال ـتي حؿــخىفي م٣ىمــاث الصخهــُت ال٣اهىهُــت الضولُــت ؤمــا ٚحرَــا مــً الجزاٖــاث الضازلُــت وخــغوب
الخدغٍ ــغ ال ــىَني ٓٞل ــذ جسً ــ٘ للؿ ــلُان ال ــضازلي لل ــضو ،)2(٫ؤمــا م ــا ًســو ؤق ــ٩اال مُٗىــت مــً اإلا٣اوم ــت
الكـٗبُت اإلاؿــلخت ٣ٞـض ؤزــظث ههـِبا مــً الخىٓـُم الــضولي يـمً اجٟاُ٢ــت الَـاي الغابٗــت والثدةهـا اإلالخ٣ــت
لٗــام  1907ممــا اٖخ ـبرٍ الــبٌٗ اهخهــاعا لىٓغٍــت اإلا٣اومــت الكــٗبُت اإلاؿــلخت فــي َــظٍ اإلاغخلــت اإلاب٨ــغة مــً
الخىٓــُم الــضولي للخــغبٞ ،لــم ج٣هــغ الاجٟاُ٢ــت فــي جُبُــ٢ ٤ــاهىن الخــغب ٖلــى ظُــىف الىٓامُــت ٞدؿــب،
ب ــل ؤصعظ ــذ اإلااصج ــان ألاول ــى والشاهُ ــت م ــً الثد ــت الَ ــاي للخ ــغب البرً ــت  َ 1907ــاثٟخحن م ــً عٖاً ــا ال ــضو٫
اإلاداعبت ،وألامغ ًسو مً ظهت ،اإلاُلِكُا والىخضاث اإلاخُىٖت التي جخًـمً ٢ـىاث اإلا٣اومـت الكـٗبُت مـ٘
قغوٍ مكضصة خهغتها اإلااصة في ؤعب٘ قغوٍ هي :
 -1ؤن ً٩ىن ٖلى عؤؾها شخو مؿئى ًٖ ٫مغئوؾُه.
 -2ؤن ج٩ىن لها قاعة ممحزة زابخت ًم ً٨الخٗغٖ ٝلجها ًٖ بٗض.
 -3ؤن جدمل الؿالح ٖلىا.
 -4ؤن جلتزم في ٖملُاتها ب٣ىاهحن وؤٖغا ٝالخغب.
وم ــً ظه ــت ؤز ــغي ،ؾ ــ٩ان ألاعاض ـ ي ٚـ ـحر اإلادخل ــت ال ــظًً ًدمل ــىن الؿ ــالح م ــً جل ٣ــاء ؤهٟؿ ــهم ٖى ــض
ا٢ت ـراب الٗــضو ،إلا٣اومــت ال٣ــىاث الٛاػٍــت ،صون ؤن ًخــىٞغ لهــم الى٢ــذ لدكــُ٨ل وخــضاث مؿــلخت هٓامُــت ؤو
ما انُلر ٖلجها "بالهبت الؽّبيت"( ،)3م٘ جىٞغ قغَحن ٦ظلَ ٪ما:
 -1خمل الؿالح ٖلىا.
 -2جُبُ٢ ٤ىاهحن وؤٖغا ٝالخغب.
بال ؤن َ ــظٍ الىٓ ــغة الخ٣لُضً ــت اٖخـ ـبرث ٢اؾ ــُت ومك ــضصة بط ًه ــٗب ف ــي خال ــت الاخ ــخال ٫ؤو ال ٛــؼو
اؾـدُٟاء َــظٍ الكــغوٍ بكــ٩ل ٧امـل ،وفــي َــظا اإلاجــا٩ً ٫ـىن ٢ــاهىن الخــغب آهــظا٢ ٥ـض خــغم ٖلــى حٛلُــب
ٓ -)1ؾٔل ؽبىّ ػزٍُ ،هبٗ ٕٞاُ٘ياػبد أَُِؾخ اُل٤ُٝخ أُلفَ -اُ٘طبم اُيٓبٗ ،٢كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ،ؽ ،2اُوبٛوح ،2002،ص .40
 - 2هه٤خ ػٛاشش٠خٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .45
ِٛ - 3عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .07
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مب ــضؤ الخمُـ ـحز ب ــحن اإلا ٣ــاجلحن و ٚـ ـحر اإلا ٣ــاجلحن ٖل ــى ٚغٍ ــؼة ال ــضٞإ ٖ ــً ال ــىًَ وال ــغوح الىَىُ ــت ،وم ــ٘ طل ــ٪
ٞـاالٖترا ٝبالىيــ٘ ال٣ــاهىوي للم٣ــاجلحن ألٞـغاص اإلا٣اومــت الكــٗبُت اإلاؿــلخت ً٩ــىن ال٣ــاهىن الــضولي الخ٣لُــضي
٢ض ؤيٟى الهٟت الضولُت ٖلى الجزاٖاث التي ج٩ىن َظٍ الجهاث ؤَغاٞا ٞجها بلـى ظاهـب الجزاٖـاث اإلاؿـلخت
()1
التي ج٣ىم بحن الضو ٫الىٓامُت.
 -2النزاُ املعلل الذولي في ٌل املادة الثاهيت املؽتر٠ت بين اجٙاٜياث حىي ٚألاس ْ :1949
بٗــض الخجغبــت اإلاغٍــغة التــي زلٟةهــا الخــغب الٗاإلاُــت الشاهُــت٢ ،امــذ اللجىــت الضولُــت للهــلُب ألاخمــغ
بجهــىص مٗخ ـبرة فــي ؾــبُل ججــاوػ مٟهــىم الخــغب اإلاٗلىــت لخًــُ ٠خالــت الخــغب  ٚـحر اإلاٗلىــت ،و٢ــضمذ َــظا
اإلا٣ترح يمً اإلااجمغ الضولي للهلُب والهال ٫ألاخمغًٍ لٗام  1938الظي انـضع جىنـُت بـظل ،٪جـالٍ ظهـض
ممازل يمً اإلااجمغ الضولي لٗام  1946بًغوعة بصعاط الىو الخالي في بضاًت ؤي اجٟاُ٢ت ظضًضة:
"َ ــزٍ يجٙاٜي ــت ٜابل ــت للخىبي ــ ٞب ــين ألاو ـشاٗ الع ــاميت املخّا ٜــذة بذاي ــت م ــً لحٍ ــت اهى ــالٛ
ألاِمــا ٥الّذائيــت ح ـ ف ـي حالــت ِــذم إِــالن الحــشبل ومهمــا  ١ـان الؽــ٣ل الــزي يجخــزٍ َــزا الخــذخل
()2
املعلل"
وبٗ ــض مىا٢كــاث مؿخ ًُٟــت وبس ــال ٝالثد ــت الَ ــاي  ٢ ،1907ــضمذ اجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠ألاعب ــ٘ بٗ ــض
ب٢غاعَــا مــاصة زانــت فــي جدضًــض هُا٢هــا اإلاــاصي ومجــا ٫جُبُــ ٤مًــمىنها جخمشــل فــي اإلاــاصة الشاهُــت اإلاكــتر٦ت
بحن اجٟاُ٢اث ظىُ ٠ألاعب٘  1949التي حٗغ ٝالجزإ اإلاؿلر الضولي وظاء ٞجها:
"..جىىبَ ٞزٍ يجٙاٜيت في حالـت الحـشب املّلىـت أو أي اؼـدبا ٟمعـلل حخـش ييؽـب بـين وـش٘ين
أو أ٠تر مً ألاوشاٗ العاميت املخّاٜذةل ح ولو لم ّترٗ أحذَا بحالت الحشب.
جىىب ــ ٞيجٙاٜي ــت أيم ــا فـ ــي حمي ــْ ح ــاالث يح ــخال ٥الجض ـ ــي أو ال٢ا ــي ألاٜل ــيم أح ــذ ألاوـ ـشاٗ
العاميت املخّاٜذةل ح ولو لم يواح َزا يحخال ٥مٝاومت معلحت"..
واإلاالخٓــت ألاولــى فــي َــظٍ اإلاــاصة ٦-مــا ؾــب٣ذ ؤلاقــاعة -جسلجهــا ٖــً قــغٍ بٖــالن الخــغب ؤو ؤلاهــظاع
اإلاؿــب ٤بىهــها ٖلــى "حالــت الحــشب املّلىــت أو أي اؼــدبا ٟمعــلل حخش...ولــو لــم ّتــرٗ أحــذَما بحالــت
الحــشب" ف ــي ؤو ٫جغاظ ــ٘ ٖ ــً الىٓغٍــت الخ٣لُضً ــت وبضاً ــت الخىظ ــه بل ــى الىٓــغة اإلاىي ــىُٖت الـ ـتي حٗخم ــض ٖل ــى
الىيــ٘ اإلاُــضاوي ووا٢عــي للهـغإ اإلاؿــلر صون قــغوٍ قــ٩لُت ،وَــى مــا بــغع الاهخ٣ــا ٫مــً الىٓغٍــت الكــ٩لُت
للخــغب بلــى الىٓغٍــت اإلاىيــىُٖت لل ـجزإ اإلاؿــلر٦ ،مــا ؤقــاعث اإلاــاصة بكــ٩ل نــغٍذ بلــى خالــت الاخــخال ٫ال٨لــي
والجؼجي والظي ًىاظه م٣اومت مؿلخت وطل ٪الظي ال ًىاظه ؤي م٣اومـت ،و٢ـض اوٗ٨ــ َـظا الىنـٖ ٠لـى
مــىاص الاجٟاُ٢ــاث ألاعبــ٘ ال ؾــُما اجٟاُ٢ــت ظىُــ ٠الشالشــت ال ـتي لــم جًــ ٠ال٨ش ـحر فــي مــا ًســو اإلا٣ــاجلحن مــا
ٖـ ــضا الخهـ ــغٍذ باؾـ ــم خغ٧ـ ــاث اإلا٣اومـ ــت اإلاؿـ ــلخت وبيـ ــاٞت َاثٟـ ــت وخُـ ــضة هـ ــي ؤ ٞـ ـغاص ال٣ـ ــىاث اإلاؿـ ــلخت
الىٓامُت الـظًً ٌٗلىـىن والئهـم لخ٩ىمـت ؤو ؾـلُت ال حٗ ـتر ٝبهـا الضولـت الخـاظؼة ،وطلـٖ ٪لـى زلُٟـت ُ٢ـام
ٓ -)1ؾٔل ؽبىّ ػزٍُٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .27
2)- "The present Convention is applicable between the High Contracting Parties from the moment
hostilities have actually broken out, even if no declaration of war has been made and whatever the
form that such armed intervention may take", Yves SANDOZ et al., op.cit., pp. 19 – 20.
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خ٩ىم ــت ٞغوؿ ــا الخــغة جد ــذ  ُ٢ــاصة الجـ ـجرا ٫ق ــاع ٫صٌ ٛــى ٫بدك ــُ٨ل  ٢ــىاث م٣اوم ــت ببــان الخ ــغب الٗاإلاُ ــت
()1
الشاهُت بزغ بؾدؿالم الخ٩ىمت في باعَـ وجى ُ٘٢اجٟاُ٢ت الهضهت م٘ ؤإلااهُا.
 -3النزاُ املعلل الذولي في ٌل املادة ألاولع مً البروجو٠و ٥إلالافي ألاو:1977 ٥
بن ؤلايـ ــاٞت ألابـ ــغػ فـ ــي مٟهـ ــىم ال ـ ـجزإ اإلاؿـ ــلر الـ ــضولي جًـ ــمثها البروجى٧ـ ــى ٫ؤلايـ ــافي ألاو1977 ٫
الجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠ألاعب ــ٘  ٞــةلى ظاه ــب حٗؼٍ ــؼٍ لىٓغٍ ــت اإلا٣اوم ــت الك ــٗبُت اإلاؿ ــلخت ه ــو ٖل ــى خ ٨ــم َ ــام
لخضوٍل خغوب الخدغٍغ الىَىُت٣ٞ ،ض هو البروجى٧ىٖ ٫لى:
"النزاِــاث املعــلحت الـ ـ جىالــل ت ــا الؽــّوب لــذ الدعــلي يظــخّماسي وإلاح ــخال ٥ألاحىـ ـب
ولذ ألاهٍمت الّىفشيت ورل ٤في مماسظت ا لح ٞالؽّوب في جٝشيش املفير"..
و٧ان بظل ٪ؤلاٖـترا ٝالضولي للكٗىب اإلاؿـخٗمغة بالصخهـُت ال٣اهىهُـت الضولُـت واٖخبـاع الجزاٖـاث
التــي جسىيــها هؼاٖــاث مؿــلخت صولُــت ،واوســخب طلــٖ ٪لــى الىيــ٘ ال٣ــاهىوي للم٣ــاجلحن فــي خــغوب الخدغٍــغ
الىَني ٦ما ؤوعصجه اإلااصة  43مً البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو.1977 ٫
زاهيا :النزاِاث املعلحت ٔير الذوليت ٠ىىا ٛمادي الهىبا ٛلوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
بن مــضلى ٫الجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضازلُــت ًىهــغ ٝبلــى َاثٟــت قــضًضة الاهدكــاع والخىــىٕ مــً ؤقــ٩ا٫
الهغإ صازل الضولت ،وَى ٌكمل الايُغاباث والخىجغاث الضازلُت مـً ٖهـُان و٢ال٢ـل وؤٖمـا ٫الٗىـ٠
والك ــٛب والخم ــغص وٚحرَ ــا م ــً ؤق ــ٩ا ٫الجـ ـزإ ال ــضازلي خت ــى جه ــل ف ــي ؤ٢ه ــاَا بل ــى ؤق ــض ؤه ــىإ الخم ــؼ١
الـ ــضازلي اإلاخمشـ ــل فـ ــي الخـ ــغب ألاَلُـ ــت بمٟهىمهـ ــا الىاؾـ ــ٘( ،)2والبدـ ــض َىـ ــا ال ٌؿـ ــةهض٧ ٝـ ــل ؤهـ ــىإ ال ـ ـجزإ
الــضازلي ،ب ــل ً٣خهــغ ٖل ــى مٟه ــىم ال ـجزإ اإلاؿــلر ٚـ ـحر ال ــضولي وَ ــى مجــا ٫اهُب ــا٢ ١ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي
ؤلاوؿــاوي ؤؾاؾــا ويــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت بالخبُٗــت( ،)3وٍــغجبِ مٟهــىم ال ـجزإ اإلاؿــلر  ٚـحر الــضولي
بالىي ـ ــ٘ ال ٣ـ ــاهىوي للمد ـ ــاعبحن( ،)4ل ـ ــظل ٪ؾ ـ ــيخاب٘ وي ـ ــ٘ الجزاٖ ـ ــاث اإلاؿ ـ ــلخت ٚـ ـ ـحر الضولُ ـ ــت و ٣ٞـ ــا للىٓغٍ ـ ــت
الخ٣لُضًت والخضًشت بك٩ل مسخهغ بلى ٚاًت اؾخ٣غاع مٟهىم الجزإ اإلاؿلر ٚحر الضولي.
 -1النزاِاث املعلحت ٔير الذوليت و٘ ٞالىٍشيت الخٝليذيت:
ل٣ــض ٧اهــذ الخــغب ألاَلُــت الكــ٩ل ألا ٦ــثر جىُٓمــا م ـً ؤقــ٩ا ٫الجزاٖــاث اإلاؿــلخت  ٚـحر الضولُــت فــي
الىٓغٍ ــت الخ٣لُضً ــت لل ٣ــاهىن ال ــضولي ،وبٗ ــض الخ ــغب ألاَلُ ــت ؤلاؾ ــباهُت  1936اؾ ــخ٣غ الٗم ــل ال ــضولي ٖل ــى
يــغوعة اؾــدُٟاء قــغَحن فــي الخــغب ألاَلُــت مــً ؤظــل جُبُــ٢ ٤ــىاهحن الخــغب ٖلجهــا ،وألامــغ ًخٗلــ ٤بكــغٍ
مىي ــىعي ًخٗل ــ ٤بدىٓ ــُم الخم ــغص وآلاز ــغ ق ــ٨لي ً٣خي ـ ي ؤلاٖـ ـترا ٝبه ــظا الخم ــغص م ــً الجه ــت الخ٩ىمُ ــت ؤو
الضولُت( ،)5وطل٦ ٪ما ًلي:
ٓ -)1ؾٔل ؽبىّ ػزٍُٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .29
ٓ -)2ؾٔل ؽبىّ ػزٍُ <<، ،هبٗ ٕٞاُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>> ،ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ - ٢كُ َ٤اُزطج٤ن ػِ ٠اُظؼ٤ل
اُٞؽ٘ٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص .209
 -)3ػبٓو اٌضِبٌٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .41-32
 -)4ؽل٣ضب َ٣زقلّ ٓظطِؼ "ِسبسثُ "ٓ١إلشبهح اُ ٠أُزٔوك ٖ٣اُن٤َ٣ ٖ٣طو ٕٝػِ ٠عيء ٖٓ اإلهِ ْ٤كٗ ٢ياع َِٓؼ ؿ٤و ك ،٢ُٝأٗظو
ك ٢مُي :كواَٗٞا ثٞش ٚ٤٤عٓ ،ٗ١١ٕ١ٌٛوعغ ٍبثن ،ص .509
ٓ -)5ؾٔل ؽبىّ ػزٍُ << ،هبٗ ٕٞاُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .210
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أ -لشوسة اظديٙاء الخمشد لجاهب مً الخىٍيم:
ٖـ ـبرث مجمىٖــت م ــً الىز ــاث ٤الضولُ ــت مش ــل بٖ ــالن بغو٦ؿ ــل  1874و٢ىاٖ ــض هُىقــاجل  ٖ 1900ــً
ي ــغوعة بؾ ــدُٟاء ال ُ٨ــان الخم ــغصي ل ٣ــضع م ــً الغ٢اب ــت اإلاؿ ــخ٣غة وؤلاؾ ــخ شاعٍت ٖل ــى ظ ــؼء م ــً ؤلا٢ل ــُم مم ــا
ًم٨ىــه مــً مباقــغة م٣خًــُاث الؿــُاصة ٖلــى َــظا الجــؼء مــً ؤلا٢لــُم واخ ـترام ٢ــىاهحن وؤٖـغا ٝالخــغب(،)1
وٖلُـه ،ال بـض مـً مماعؾـت ع٢ابـت َاصثــت ومؿـخ٣غ ٖلـى ظـؼء مـً ؤلا٢لـُم وَٗــض َـظا حٗبحـرا مهمـا ٖـً الخمــؼ١
ؤلا٢لُم ــي للضول ــت وَ ــظا ال ً ٩ــىن بال بىظ ــىص  ٢ــىة مُضاهُ ــت خ ُ٣ُ٣ــت جد ٣ــ َ ٤ــظا الخ٣ؿ ــُم ،الٗىه ــغ آلاز ــغ
ًخٗلـ ٤بمماعؾــت ظــؼء مــً الؿــُاصة ٖلــى َــظا ؤلا٢لــُم وَــظا ٦ــظل ٪ماقــغ آزــغ َــام ٖــً الخمــؼ ١والاه٣ؿــام
فـي ؾـُاصة الضولـت٦ ،مـا جلتـزم َـظٍ الجهـت الخمغصًـت بـاخترام ٢ـىاهحن وؤٖـغا ٝالخـغب ،وحٗخ ـبر َـظٍ الكــغوٍ
مكضصة قِئا ما.
ب -ؼشه يِتراٗ بولْ املحاسبين:
بن م٣خًــُاث الخىٓــُم اإلاُلىبــت فــي الخغ٦ــت الخمغصًــت فــي ظاهبهــا اإلاىيــىعي حٗخ ـبر  ٚـحر ٧اُٞــت و٣ٞــا
للىٓغٍـت الخ٣لُضًـت بــل ال بـض مـً اؾــخ٨مالها بالٗىهـغ الكـ٨لي وَــى الاٖتـرا ٝلهـم بىنــ ٠اإلادـاعبحن ،وَٗــض
الٗىهـغ الكــ٨لي جُُ٣مــا للمخُلبـاث اإلاىيــىُٖتٞ ،الخ٩ىمــت ال٣اثمـت ؤو الــضو ٫ألاُٚــاع ج٣ـىم بٗملُــت جُ٣ــُم
إلاــضي جــىاٞغ الغ٢ابــت ؤلا٢لُمُــت والؿــُاصة ٖلجهــا واخ ـترام ٢ــىاهحن وؤٖـغا ٝالخــغب مــً ؤظــل جُٟٗــل اٖتراٞهــا
بىيـ ــ٘ اإلادـ ــاعبحن ،وَٗـ ــغ ٝهٓـ ــام الاٖ ـ ـترا ٝباإلادـ ــاعبحن بإهـ ــه "جفـ ــشٗ ظـ ــيادي اخخيـ ــاسي ــ ــادس بفـ ــوسة
ـ ــشيحت أو ل ــمىيت( )2ميل ــوش للةخف ــيت الٝاهوهي ــت الذولي ــت للمخم ــشديً(ِ )3ا ــع هح ــو وع ــب ع ــشي ف ــي
ُ َ
مواحهت املّت ِرٗ -الح٢ومت الٝائمت أو الذو ٥ألأياس -ومنٜذ عشي إلع ٔايت خ ايت الفشاُ".
ومــً َــظا الخٗغٍــ ٠هجــض بــإن زهــاثو هٓــام ؤلاٖ ـترا ٝباإلادــاعبحن جخمشــل فــي ٧ىهــه ٖمــل ؾــُاصي
وازخُ ــاعي ال جخ ــضزل  ُٞــه بال بعاصة الضول ــت و ٣ٞــا إلاه ــالخها ؤو ل ــضوا ٘ٞبوؿ ــاهُت ؤخُاه ــا ،بىاؾ ــُت ؾ ــلُاتها
الؿ ــُاصًت اإلاد ــضصة ف ــي صؾ ــخىعَا ،والخان ــُت ألاز ــغي اإلاهم ــت ه ــي وؿ ــبُت َ ــظا ؤلاٖـ ـترا ٝبؿــغٍاهه  ٣ٞــِ ف ــي
مىاظهــت مــً نــضع مىــه ،وؤزــغٍ ًسخلــ ٠بدُــض ً٩ــىن بخُبُــ٢ ٤ــىاهحن وؤٖـغا ٝالخــغب بــحن َغفــي ال ـجزإ بطا
نــضع مــً الخ٩ىمــت ال٣اثمــت ،وٍ٩ــىن بخُبُــ٢ ٤ــىاهحن الخــغب والخُــاص بطا نــضع مــً الــضو ٫ألازــغي( ،)4ؤمــا
بسهــىم ٧ىهــه ما٢خــا ٞهــى ًيخهــي باهةهــاء ؾــبب وظــىصٍ وَــى اله ـغإ اإلاؿــلر ،بال ؤن ال٣ٟهــاء اٖخ ـبروا ؤن
الكــغوٍ ٧اهــذ مكــضصة ونــٗبت ؤلاؾــدُٟاء ممــا ٌُٗــل جُٟٗــل ؤَــضا ٝالىٓغٍــت زانــت مــا حٗلــ ٤بخُبُــ٤
٢ىاهحن وؤٖغا ٝالخغب ٖلجها ،وَى ما جمذ مغاظٗخه في الىٓغٍت الخضًشت ٦ما ؾجري.
 -2النزاِاث املعلحت ٔـير الذوليت و٘ٝا للىٍشيت الحذيثت:
ٖغٞــذ الىٓغٍــت الخضًشــت للجزاٖــاث اإلاؿــلخت  ٚـحر الضولُ ـت جىُٓمــا ٖلــى مــغخلخحن ،ؤوالَمــا فــي ْــل
اإلااصة الشالشت اإلاكتر٦ت ،وزاهجهما في البروجى٧ى ٫ؤلايافي الشاوي  ،1977و٣ٞا إلاا ًلي:
ٓؾٔل ؽبىّ ػزٍُ << ،هبٗ ٕٞاُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص  ،210ص .211
 -)2هه٤خ ػٛاشش٠خٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .19
ٓ -)3ؾٔل ؽبىّ ػزٍُ << ،هبٗ ٕٞاُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .211
 -)4أُوعغ ٗلَ ،ٚص .212
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أ -النزاِاث املعلحت ٔير الذوليت في مٙهوم املادة الثالثت املؽتر٠ت:
ؤوعصث اإلاــاصة الشالشــت اإلاكــتر٦ت بــحن اجٟاُ٢ــاث ظىُــ ٠ألاعبــ٘  1949مــا ههــه " فــي حالــت ٜيــام ه ـضاُ
معلل ليغ لـ وـابْ دولـي فـي أساىـو أحـذ ألاوـشاٗ العـاميت املخّاٜـذة ،"..ل٨ـً اإلا٣هـىص بهـظا الىنـ٠
٧ان مدل زالٞ ،ٝهل ًىهغ ٝاإلاٟهىم بلى ٧ل هؼإ ال ًُبٖ ٤لُـه ونـ ٠الجـزإ الـضولي؟ وبالخـاليٌ ،كـمل
 ٧ــل ؤهـ ــىإ الجزاٖـ ــاث الضازلُـ ــت بم ــا ٞجهـ ــا الايـ ــُغاباث والخـ ــىجغاث الضازلُ ــت وؤٖمـ ــا ٫الٗهـ ــُان والٗىـ ــ٠
الــضازلي وَــظا مــا ؾــُُٟض فــي مجــا ٫جُبُــ ٤ال٣ىاٖــض ؤلاوؿــاهُت بلــى ظاهــب ٢ىاٖــض خ٣ــى ١ؤلاوؿــان ،ؤم ؤن
اإلا٣هــىص ًخج ــه بلــى الخــغب ألاَلُ ــت( )1بمٟهىمهــا الٟـ ـني الــض٤ُ٢؟ ،وف ــي الخ٣ُ٣ــت ٧ــان اإلاٗـ ـنى ألاز ـحر َ ــى م ــا
اههــغٞذ بلُ ــه هُ ــت اإلا ــاجمغًٍ ف ــي اإلا ــاجمغ الضبلىماس ـ ي إل ٢ـغاع اجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠ول ــم ً ٨ــً جج ــاوػ مه ــُلر
()2
الخغب ألاَلُت ٞجها بال ججاوػا ٖغيُا.
وبظل ٪ج٩ىن اإلااصة الشالشت اإلاكتر٦ت بحن اجٟاُ٢اث ظىُ ٠ألاعبـ٘ ٢ 1949ـض بٗشـذ ٖهـضا ظضًـضا فـي
الخىٓــُم الــضولي للجزاٖــاث اإلاؿــلخت  ٚـحر الضولُــت٣ٞ ،ــض زٟٟــذ مــً الكــغوٍ التــي ٧اهــذ حٗخ ـبر مكــضصة فــي
الىٓغٍت الخ٣لُضًت لخُبُ ٤الخض ألاصوى مً ال٣ىاٖض ؤلاوؿـاهُتُٞ ،مـا ع٦ـؼث فـي مًـمىنها بكـ٩ل ؤ٦بـر ٖلـى
حجــم اهدكــاع الخمــغص وجىُٓمــه للى٢ــىٖ ٝلــى ٗٞالُخــه( ،)3وفــي َــظا اإلاجــا ٫اقــترَذ اإلاــاصة الشالشــت اإلاكــتر٦ت
الهُب ــا ١ؤخ٩امه ــا ق ــغَحن ؤولهم ــا ًخٗل ــ ٤بٗمىمُ ــت الخم ــغص وم ــضي اهدكـ ـاعٍ الجٛغاف ــي ،وزاهجهم ــا اؾ ــدُٟاء
اإلاخمغصًً ألنى ٫الخىُٓم بسًىٖهم لُ٣اصة مؿاولت وبخـترام اإلاباصت ؤلاوؿاهُت اإلادضصة في اإلااصة(.)4
ب -النزاِاث املعلحت ٔير الذوليت في مٙهوم البروجو٠و ٥إلالافي الثاوي :1977
ل٣ض خضص البروجى٧ى ٫ؤلايافي الشاوي  1977هُا٢ه اإلااصي في اإلااصة ألاولى التي ظاء ٞجها:
" عــشي َــزا اللحــ" ٞالبروجو٠ــو "٥الــزي يىــوس وي٢مــل املــادة الثالثــت املؽــتر٠ت بــين اجٙاٜيــاث
حىيــ ٚاملبرمــت فــي  12أٔعــىغ حب  1949دون أن ّــذ ٥مــً الؽــشوه الشاَىــت لخىبيٝهــا ِاــع حميــْ
املىاصِـاث املعـلحت ال ـ ال حؽــملها املـادة ألاولـع مـً اللح"ٞالبروجو٠ــو "٥إلالـافي إلـع اجٙاٜيـاث حىيــٚ
املبرم ـ ــت ف ـ ــي  12أٔع ـ ــىغ حب  1949املخّل ـ ــ ٞبحماي ـ ــت ا ـ ــحايا املىاصِ ـ ــاث الذولي ـ ــت املع ـ ــلحت اللحـ ـ ـٞ
"البروجو ٠ــو "٥ألاو ٥وال ـ ـ ج ــذوس ِا ــع إٜل ــيم أح ــذ ألاوـ ـشاٗ الع ــاميت املخّا ٜــذة ب ــين ٜواجـ ـ املع ــلحت
وٜــواث معــلحت ميؽــٝت أو حماِــاث هٍاميــت معــلحت أخــشى وجمــاسط جحــذ ٜيــادة معــنولت ِاــع حــضء
م ــً إٜليمـ ـ م ــً الع ــيىشة م ــا يم٢ن ــا م ــً الٝي ــام بّملي ــاث ِع ــ٢شيت مخواـ ــلت وميع ــٝتل وحع ــخىيْ
()5
جىٙيز َزا البروجو٠و"٥

1(-Anthony CULLEN, The concept of Non-international armed conflict in international humanitarian
law, Cambridge press university, Cambridge, UK, 2010, pp. 186, 187.
ٓ -)2ؾٔل ؽبىّ ػزٍُ << ،هبٗ ٕٞاُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص  .217أٗظو ًنُي :هه٤خ ػٛاشش٠خٓ ،وعغ
ٍبثن ،ص .31
3)- Jean DE PREUX et al, Commentaire de Convention (III) de Genève du 12 août 1949 relative au
traitement des prisonniers de guerre, Comité International de la Croix-Rouge, Genève, 1952, p. 42.
 -)4هه٤خ ػٛاشش٠خٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .31
ِٛ -)5عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ٍ.353
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ؤ٦ضث ال٣ٟغة ألاولى مً هـو اإلاـاصة بإنهـا ظـاءث لخ٨مـل وجُـىع اإلاـاصة الشالشـت اإلاكـتر٦ت وبالخـالي هـي
ال جلٛجه ــا ب ــإي ق ــ٩ل ،وبهم ــا ج ٣ــضم هُا ٢ــا ظضً ــضا الهُب ــا٢ ١ىاٖ ــض الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ٚـ ـحر الضولُ ــت ،و ٢ــضم
البروجى٧ى ٫بظل ٪حٗضًال ظىَغٍا في الكـغوٍ الخانـت باهُبـا ١ؤخ٩امـهٞ ،اقـترَذ فـي ؾـبُل طلـ ٪مشلهـا
مش ــل اإلا ــاصة الشالش ــت اإلاك ــتر٦ت ٖمىمُ ــت حج ــم الخم ــغص واهدك ــاعٍ الجٛغاف ــي ،وي ــغوعة اؾ ــدُٟاء م٣خً ــُاث
الخىُٓم بىظىص الُ٣اصة اإلاؿاولت ،م٘ اخترام ٢ىاهحن وؤٖغا ٝالخغب.
وؤي ــا ٝالبروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي الش ــاوي ق ــغَا  ٢ــضًما ظضً ــضا َ ــى ق ــغٍ الغ٢اب ــت ؤلا٢لُمُ ــت ،وظ ــاء
بٗب ــاعة "وجم ــاسط جح ــذ ٜي ــادة مع ــنولت ِا ــع ح ــضء م ــً إٜليم ـ م ــً الع ــيىشة م ــا يم٢ن ــا م ــً الٝي ــام
بّمليــاث ِعــ٢شيت مخواـــلت وميعــٝت " وَــظا ٌٗنــي ؤن ًمــاعؽ اإلادــاعبىن ٖلــى ظــؼء مــً ؤلا٢لــُم ؾــُُغة
ٗٞلُ ـ ــت وَاصث ـ ــت جم ٨ـ ــثهم م ـ ــً  ُ٢ـ ــاصة ٖملُ ـ ــاث ٖؿ ـ ــ٨غٍت ميؿ ـ ــ٣ت ومخىان ـ ــلت ي ـ ــض الخ٩ىم ـ ــت ال٣اثم ـ ــت ؤو
الجماٖـ ــاث ألازـ ــغي اإلاىاوثـ ــت ،وجـ ــم بخُـ ــاء َـ ــظا الكـ ــغٍ مـ ــً مسلٟـ ــاث الىٓغٍـ ــت الخ٣لُضًـ ــت فـ ــي ْـ ــل هٓـ ــام
الاٖترا ٝباإلاداعبحن التي ٧اهذ اإلااصة الشالشت اإلاكتر٦ت ٢ض ججاوػتها ،ل ً٨البروجى٧ـى ٫ؤلايـافي الشـاوي ًٞـل
الٗ ــىصة له ــظٍ الك ــغوٍ اإلاك ــضصة ( ،)1وج ــم حٗؼٍ ــؼ َ ــظٍ الىٓ ــغة الً ــُ٣ت ف ــي البروجى ٧ــى ٫الش ــاوي باؾ ــدبٗاص
الخىجغاث والايُغاباث الضازلُت وَى ما ججاوػجه اإلااصة الشالشت اإلاكتر٦ت وظٗل هُا٢ها اإلااصي ؤوؾ٘.
٠خالـت ملا ظب ،ٞجـم الخُـغ ١فـي َـظا اإلاُلـب بلـى الىُـا ١اإلاـاصي الهُبـا ١يـىابِ ؾـحر ألاٖمـا٫
الٗضاثُت مً زال ٫الىُا ١اإلااصي لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي خؿـب الىٓغٍـت الخ٣لُضًـت والخضًشـت ،واؾـخ٣غ
ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ٖلــى ج٣ؿــُم الجزاٖــاث اإلاؿــلخت بلــى هؼاٖــاث مؿــلخت صولُــت خؿــب اإلاــاصة الشاهُــت
اإلاك ــتر٦ت ب ــحن اجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠ألاعب ــ٘  1949واإلا ــاصة ألاول ــى م ــً البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي ألاو 1977٫لدك ــمل
الخ ــغب اإلاٗلى ــت و ٚـ ـحر اإلاٗلى ــت ال ـ ـتي جسىي ــها ال ــضو ٫والجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ال ـ ـتي جسىي ــها خغ ٧ــاث اإلا٣اوم ــت
اإلاىٓم ـ ــت وخغ ٧ـ ــاث الخد ـ ــغع ال ـ ــىَني ،والجزاٖ ـ ــاث اإلاؿ ـ ــلخت  ٚـ ـ ـحر ال ـ ــضولي خؿ ـ ــب اإلا ـ ــاصة الشالش ـ ــت اإلاك ـ ــتر٦ت
والبروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي الش ــاوي  1977ال ـ ـتي حك ــمل الجزاٖ ــاث ال ـ ـتي جسىي ــها الخ٩ىم ــت اإلاغ٦ؼٍ ــت م ــ٘ خغ ٧ــاث
الخمــغص ؤو خغ٧ــاث الخمــغص ُٞمــا بُثهــا مــ٘ يــغوعة جــىاٞغ مجمىٖــت قــغوٍ قــ٩لُت فــي الخمــغص ال٣ــاثم صازــل
الضولت ،وؾيخُغ ١في ما ًلي لضعاؾت الُبُٗت ال٣اهىهُت لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت.
٦م ــا الخٓى ــا اإلاؿ ــاع ال ــظي ههجخ ــه ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ؤو  ٢ــاهىن الَ ــاي مى ـظ الٟه ــل
الجامض ًٖ ٢اهىن ظىُ ٠فـي ْـل ال٣ـاهىن الـضولي الخ٣لُضًـت وهٓغٍـت الخـغب ،بلـى الخ٣ـاعب الـظي ظـغي بـحن
ٞغع ــي ال٣ـ ــاهىن (الَـ ــاي وظىُـ ــ )٠بٗـ ــض الاهخ٣ـ ــا ٫مـ ــً هٓغٍـ ــت الخـ ــغب الكـ ــ٩لُت بلـ ــى هٓغٍـ ــت ال ـ ـجزإ اإلاؿـ ــلر
اإلاىيىُٖت ،ختى جىخُض مؿاعاث ظىُ ٠والَاي في ْل بغوجى٧ىلي .1977
و٢ـض خاولىــا البدــض فــي مــضلى ٫مهــُلر ؾـحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت مــً زــال ٫الاؾــخسضاماث اإلاخٗــضصة
إلاه ــُلخاث الخٗب ـ ـحر ٖ ــً ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي بخٟغ ٢ــت َ ــظا اإلاه ــُلر ٖ ــً  ٢ــاهىن الخ ــغب و ٢ــاهىن
الجزاٖاث اإلاؿلخت ،وبُان ؤن ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت ٞـغٕ اؾـخ٣ل زـم اعجـبِ زـم جىخـض مـ٘ م٩ىهـاث ال٣ـاهىن
الضولي ؤلاوؿاوي ،وفي ما ًلي ؾىداو ٫بُان َبُٗت يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت.
ٓ -)1ؾٔل ؽبىّ ػزٍُ << ،هبٗ ٕٞاُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .225
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املىلب الثاوي:
الىبيّت الٝاهوهيت لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
ٌٗض جدضًض الُبُٗت ال٣اهىهُت لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُـت مدُـت ؤؾاؾـُت وَامـت فـي مجـا٫
صعاؾـت ماَُـت َـظٍ ال٣ىاٖـض ،بال ؤن َــظٍ الُبُٗـت ال جسخلـ ٠بكـ٩ل ٦ب ـحر ٖــً بـاقي ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الــضولي
ؤلاوؿــاوي ،ل٨ــً البدــض ؾــُتر٦ؼ ٖلــى الخهــاثو الٗامــت لهــظٍ ال٣ىاٖــض ال ـتي جمحزَــا ٖــً ٚحرَــا ،وبالخــالي
ؾـيبضؤ بضعاؾـت م٩اهــت يـىابِ ؾـحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُـت فـي ال٣ــاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي فــي ٞـغٕ ؤو ،٫زـم هبدــض
ٖ ــً زهىن ــُت مه ــاصع َ ــظٍ ال٣ىاٖ ــض ي ــمً اإلاه ــاصع الٗام ــت لل ٣ــاهىن ال ــضولي ف ــي  ٞــغٕ ز ــان ،لىه ــل بل ــى
البدض في الُ٣مت ال٣اهىهُت لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت و٢ىتها اإلالؼمت في ٞغٕ زالض.
الٙشُ ألاو:٥
م٣اهت لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في الٝاهون الذولي إلاوعاوي
ًخٗلـ ــ ٤مىيـ ــىٕ م٩اهـ ــت يـ ــىابِ ؾـ ــحر ألاٖمـ ــا ٫الٗضاثُـ ــت فـ ــي ال٣ـ ــاهىن الـ ــضولي ؤلاوؿـ ــاوي بمؿـ ــاثل
٢اهىهُــت مدــضصة ،جــغجبِ بالىنــ ٠الخ٣ُ٣ــي لهــظٍ ال٣ىاٖــض وَــل جغج٣ــي بلــى ؤن ج٩ــىن ٢ــاهىن مؿــخ٣ل ،ومــا
ه ــي ؤؾ ـــ الُ ــاب٘ الخ ٩ــاملي بُثه ــا وب ــحن ٢ىاٖ ــض خماًـ ـت ض ــخاًا الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ؤو بم ــا ؾ ــمي ب٣ىاٖ ــض
ظىُ ،٠وَى ما هجُب ٖلُه في ما ًلي:
أوال:مذى اهىبا ٛوـ ٚالٝاهون أو الىٍام ِاع لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
ل٣ــض زــاع ظــض٦ ٫بح ـر خــى ٫جُُ٨ــ٢ ٠ىاٖ ـض اجٟاُ٢ــاث الَــاي ول٣ــض ؤَل٣ــذ ٖلجهــا ٖــضة ؤونــاٚ ٝحــر
مىخــضة خ ـتى فــي الــضواثغ الضولُــت الغؾــمُت ،فــي بٗــٌ ألاخُــان ًُلــٖ ٤لجهــا الىنــ ٠ألاقــهغ وَــى "ٜواِــذ
الَاي" وفي بٌٗ ألاخُان "ٜاهون الَاي" وؤخُاها "هٍـام الَـاي" وؤخُاهـا "الٝـاهون الـذولي املخّلـ ٞبعـير
ألاِم ــا ٥الّذائي ــت" ،وَٗ ــض َ ــظا ال ـ ـتراوح ف ــي الىن ــ ٠هخ ــاط ٚم ــىى  ٢ــاهىوي ً٨خى ــ َ ٠ــظٍ ال٣ىاٖ ــض مى ــظ
ْهىعَا ،ؾىداو ٫عٗٞه في الخُُ٣م الخالي:
 -1اهىبا ٛوـ ٚالٝاهون أو الٙشُ الٝاهووي ِاع م موِت ٜواِذ ظير ألاِما ٥الّذائيت:
بن يـىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت حٗخ ـبر الخل٣ــت ألاولــى فــي مؿــاع جُـىع جىٓــُم الخــغب ٖ ـبر الخــاعٍش
ؾىاء في ؤلاٖالهاث والخهغٍداث واإلاكاعَ٘ الضولُت( ،)1ؤو في الاجٟاُ٢اث الضولُت زانت مـا حٗلـ ٤باجٟـاُ٢تي
الَاي  1899و ،1907و٢ض ؾاص زال ٫جل ٪الٟـترة ما ٌؿمى ب٣ـاهىن الخـغب ألن الخـغب ٧اهـذ ال جـؼا ٫خ٣ـا
ًم ٨ــً اللج ــىء بلُ ــه لدؿ ــىٍت اإلاىاػٖ ــاث الضولُ ــت ول ــم ج ٨ــً مدٓ ــىعة بٗ ــض ،وْه ــغ آه ــظا ٥ون ــ ٢ ٠ــىاهحن
وؤٖـغا ٝالخــغب البرًــت مــ٘ اهُبا٢هــا ٖلــى الخــغب البدغٍــت ٦ــظل .٪وحكــ٩لذ َــظٍ اإلاجمىٖــت ال٣اهىهُــت مــً
ال٣ىاٖـض اإلاكـتر٦ت فـي ظاهبهـا اإلاىيـىعي بدىٓـُم ؾــلى٧اث اإلادـاعبحن وخٓـغ وجُُ٣ـض وؾـاثل وؤؾـالُب ال٣خــا٫
م ــً مىُل ــ ٖ ٤ــضم خغٍ ــت اإلاخد ــاعبحن ف ــي ازخُ ــاع وؾ ــاثل وؤؾ ــالُب ؤلاي ـغاع بالٗ ــضو ،وؤٖخـ ـبر ال٨شـ ـحرون َ ــظا
الخىاؾ ٤اإلاىيىعي ًم ً٨ؤن ٌك٩ل ٢اهىها مؿخ٣ال.
 -)1ػبٓو اٌضِبٌٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .82
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بن ٖملُــت ج٩ــىًٍ ٞــغٕ ٢ــاهىوي ظضًــض مهمــا ٧ــان مىيــىٖه جدخــاط بلــى ٖملُــت جٟاٖــل مٗ٣ــضة بــحن
ٖىامل ٖغُٞت واجٟاُ٢ت ومباصت زانت بياٞت بلـى اٖخمـاص ً٢ـاجي وجدلُـل ٣ٞهـي واؾـ٘٦ ،مـا ٌٗخمـض طلـ٪
ٖلــى زهــاثو ًىٟــغص بهــا َــظا الٟــغٕ الجضًــض ،ومهــاصع زانــت لهــظا ال٣ــاهىن ،ومًــمىن مخم ـحز ٖــً بــاقي
٢ىاٖـض مجمىٖـت ال٣ىاٖـض ألانـُلت ،ولئلظابـت ٖمـا بطا ٧اهـذ ٢ـىاهحن وؤٖـغا ٝالخـغب ٦مـا ؾـمُذ آهـظا ٥ؤو
مجمىٖت يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت حك٩ل ٢اهىها مؿخ٣ال ٞال بض مً جُُ٣م َظٍ الٗىانغ.
بن اإلاجخم٘ الضولي ،في خا ٫ما بطا ن ٧ان ًخجه في َغٍـ ٤بوكـاء مىٓىمـت ٢اهىهُـت ظضًـضة ؾـُ٣ىم
بٗ٣ض اجٟاُ٢اث مغظُٗت لها ،مضٞىٖا مً الخاظت بلى هٓـام ٢ـاهىوي ظضًـض إلاٗالجـت ؤويـإ واُٗ٢ـت جٟـغى
َــظا الخ ُٛـحر اإلاؿــخدضر ،ومهمــا ٧اهــذ الــضواٞ ،٘ٞــةن مجمىٖــت ال٣ىاٖــض الخٗاَضًــت بــضؤث فــي جدُ٣ــَ ٤ــظا
الاججــاٍ ال ــضولي هد ــى بوكــاء  ٞــغٕ  ٢ــاهىوي ظضً ــض حٗبـ ـحرا ٖ ــً ج ـغا٦م ججغب ــت جاعٍسُ ــت َىٍل ــت و٢ىاٖ ــض ٖغ ُٞــت
عاســخت ،وجد ــذ ٖى ــىان  ٢ــىاهحن وؤٖ ـغا ٝالخ ــغب ٖ ٣ــضث اجٟاُ٢خ ــا الَ ــاي  1899و 1907وق ــ٩لذ ز ــىعة ف ــي
مجا ٫جضوًٍ ٢ىاهحن وؤٖغا ٝالخغب لم ٌؿب ٤لها مشُل.
و ٢ــضمذ مجمىٖ ــت اجٟا ُ٢ــاث الَ ــاي هىٖ ــا مد ــضصا م ــً ال٣ىاٖ ــض ًخٗل ــ ٤ؤؾ ــاؽ بدىٓ ــُم ؾ ــلى٥
اإلاد ــاعبحن وخٓ ــغ وج ُُ٣ــض وؾ ــاثل وؤؾ ــالُب ال٣خ ــا ٧ ٫ــىن اؾ ــخسضمها ل ــِـ خ ٣ــا ال ج ُ٣ــضٍ  ُ٢ــىص ،وبالخ ــالي
ًد٨م ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت٣ٞ ،ض ؾاٖض َظا اإلاًمىن ال٣اهىوي اإلاىخض في بنباَ ٙاب٘ زام ٖلجها.
ول ــم ً ٣ــ ٠ألام ــغ ٖى ــض اإلاغخل ــت الخضوٍيُ ــت٣ٞ ،ـ ــض ج ــال طل ــ ٪اٖ ـ ـترا ٝصول ــي به ــظٍ ال٣ىاٖ ــض وُ٢مةهـ ــا
ال٣اهىهُ ــت ،بل ــى ؤن ج ــم بَ ــال ١ون ــ ٜ" ٠ــاهون الَ ــاي" ف ــي الٗضً ــض م ــً اإلاىاؾ ــباث ال٣ٟهُ ــت والضبلىماؾ ــُت
وال ً٣ـ ـاثُت ،وٖل ـ ــى ؾ ـ ــبُل اإلاش ـ ــا ،٫ؤَل ـ ــ َ ٤ـ ــظا الىن ـ ــ ٠ي ـ ــمً ٞخ ـ ــىي مد٨م ـ ــت الٗ ـ ــض ٫الضولُ ـ ــت بك ـ ــإن
مكــغوُٖت اؾــخسضام ألاؾــلخت الىىوٍــت ؤو الةهضًــض بهــا (٦ ،)1مــا وعص فــي الٗضًــض مــً ال٨خابــاث اإلاخسههــت
مـ ـ ــً ؤبـ ـ ــغػ ٣ٞهـ ـ ــاء ال٣ـ ـ ــاهىن الـ ـ ــضولي ؤلاوؿـ ـ ــاوي وٖلـ ـ ــى عؤؾـ ـ ــهم الٗمُـ ـ ــض ظـ ـ ــان ب٨خُـ ـ ــه( ،)2و٦ـ ـ ــظل ٪الُ٣ٟـ ـ ــه
"ظخاهيعالٗ حن-خ لي "٤في ٖغيه اإلاىظؼ لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي في اإلاجلت الضولُت للهلُب ألاخمغ(.)3
بن ون ــ ٢ ٠ــاهىن الَ ــاي  ٧ــان مٗم ــىال ب ــه ٢ب ــل ب ٢ـغاع البروجى ٧ــىلحن ؤلاي ــاُٞحن  1977الجٟا ُ٢ــاث
ظىُ ــ ٠ألاعب ــ٘  ،1949أله ــه بٗ ــض ب ٢ـغاع البروجى ٧ــىلحن جىخ ــض  ٢ــاهىن الَ ــاي م ــ٘  ٢ــاهىن ظىُ ــ ٠جد ــذ مٓل ــت
ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
و٢ــض جدــى٢ ٫ــاهىن الَــاي بلــى ٞــغٕ ٢ــاهىوي يــمً َــظا الخىٓــُم الجضًــض ،وَٗــض َــظا ال٨ــالم م٣بــىال
ظــضا مــً الىاخُــت الىٓغٍــت ،ألن الخىخُــض بــحن الٟــغٖحن ظــاء بٗــض جىخُــض اإلاهــضع ال٣ــاهىوي لهمــا ممــشال فــي
البروجى٧ىلحن ،وجىخُض اإلاًمىن لُهبذ مخ٩امال بحن ال٣اهىهحن ،باٖخبـاع ؤن اإلاىُلـ ٤الغثِسـ ي لخىٓـُم ؾـحر
ألاٖما ٫الٗضاثُت و٢ىاٖض خماًت ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت َى صا ٘ٞؤلاوؿاهُت(.)4
 -)1كزٓ ٟٞؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ أ ٝاُزٜل٣ل ثٜبِٓ ،ؾن ثٔنًوح األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ُ٘يع
اَُالػٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .35 ،34
 -)2عبٕ ثىز <<،ٗ١اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ٢رطٞهٓٝ ٙجبكإ ،>>ٙك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ - ٢كُ َ٤اُزطج٤ن ػِ ٠اُظؼ٤ل اُٞؽ٘،٢
ٓوعغ ٍبثن ،ص .37
3) - Stanislaw E. Nahlik, op.cit., p. 15.
4)- Yves SANDOZ, <<Unlawful Damage in Armed Conflicts and Redress under International
Humanitarian Law>>, op.cit., p. 144..
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ل ــظلٞ ٪ـ ــال٣ى ٫الىاضـ ــر َـ ــى ؤن مهـ ــُلر " ٜــاهون الَـ ــاي" ؤو "الٝـ ــاهون املخّلـ ــ ٞبعـ ــير ألاِمـ ــا٥
الّذائي ــت"  ٧ــان مه ــُلخا مٗم ــىال ب ــه وص ــخُدا ٢ب ــل جىخُ ــض م٩ىه ــاث ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ؤي ف ــي
ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي الخ٣لُــضي ،ل ٨ــً بٗــض جىخُــض م٩ىهــاث ال٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿــاوي ٧ــان ال بــض م ــً
الخسلي ًٖ َظا الىن ٠بلى ؤونا ٝؤزغي و ٤ٞما ًلي.
 -2اهىبا ٛوـ ٚالىٍام ِاع م موِت ٜواِذ ظير ألاِما ٥الّذائيت:
و ٣ٞــا لؤلوي ــإ الجضً ــضة ً ،ــغي ال ــبٌٗ ؤه ــه م ــً ألا ًٞــل آلان بَ ــال ١ون ــ ٠هٓ ــام الَ ــاي ب ــض٫
٢اهىن ألهه ٢ض ًدىاؾب ؤ٦ـثر م٘ َبُٗـت ٢ىاٖـض الَـاي خالُـا ،واإلا٣هـىص َىـا لـِـ بالىٓـام ال٣ـاهىوي ٧لُـت،
بل الُـاب٘ الخـام ل٣ىاٖـض ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت ،بدُـض ؤن َـظٍ ال٣ىاٖـض وبن ٧اهـذ ظـؼءا مـً ال٣ـاهىن
الضولي ؤلاوؿاوي وجضزل في ج٩ىٍىـه ،بال ؤن َـظا ال ًىٟـي زهاثهـها اإلام ـحزةٞ ،خٗب ـحر "هٍـام الَـاي" ال ٌٗ ـني
وظ ــىص ٞــغٕ  ٢ــاهىوي ظضً ــض مــً ظه ــت ،ول٨ىــه ًمـ ـحز ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُــت ٖ ــً ٚحرَ ــا مــً ٢ىاٖ ــض
ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ،ومــً ظهــت ؤزــغيٞ ،هــظا اإلاٗنــى وظــض م٩اهــا لــه بٗــض الخىخُــض بــحن ٢ــاهىن ظىُــ٠
والَــاي يــمً بَــاع ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ،وال ًمىــ٘ طلــ ٪ؤن ًدخــىي َــظا ال٣ــاهىن ٖلــى ؤهٓمــت
مً ال٣ىاٖض جضزل في ج٩ىٍىه ٦ما ال ًمـ طل ٪بىخضجه.
ٞدؿُـ ـحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت وجىٓ ـُم ؾ ــلى٧اث اإلاخد ــاعبحن وخٓ ــغ وج ُُ٣ــض وؾ ــاثل وؤؾ ــالُب ال٣خ ــا٫
وظىاه ــب الخ ــغب البرً ــت والبدغٍ ــت والجىٍ ــت بم ــا ف ــي طل ــ ٧ ٪ــل م ــا ًخٗل ــ ٤باألؾـ ـلخت وألاَ ــضا ٝم ــ٘ َغٍ ٣ــت
ازخُاعَ ـ ــا ه ـ ـي مىي ـ ــىٖاث حٗالجه ـ ــا ٢ىاٖ ـ ــض الَ ـ ــاي ٖل ـ ــى وظ ـ ــه الخدضً ـ ــض ،وخـ ـ ـتى ٖى ـ ــض الغظ ـ ــىٕ ل٣ىاٖ ـ ــض
البروجى ٧ــىلحن ؤلاي ــاُٞحن  1977هج ــض ٞه ـال ول ــى ظؼثُ ــا ب ــحن الىٓ ــامحن ال ٣ــاهىهُحن الَ ــاي وظىُ ــٞ ،٠م ــشال
وعصث ؤٚلــب ٢ىاٖــض هٓــام الَــاي يــمً ٖىــاوًٍ مشــل :البــاب الشالــض فــي ال٣ؿــم ألاو :٫ؤؾــالُب ووؾــاثل
ال٣خـ ــا ،٫واإلابـ ــاصت ألاؾاؾـ ــُت لـ ــه فـ ــي اإلاـ ــاصة  ، 35ألاؾـ ــلخت الجضًـ ــضة اإلاـ ــاصة  ،36خٓـ ــغ الٛـ ــضع اإلاـ ــاصة ،37
الكــاعاث اإلاــىاص  38و ،39ؤلاب٣ــاء ٖلــى الخُــاة اإلاــاصة ٖ ،40ــضم مهاظمــت الٗــضو الٗــاظؼ ٖــً ال٣خــا ،41 ٫زــم
ال٣ؿــم ألاو ٫مــً البــاب الغابــ٘ جدــذ ٖىــىان الخماًــت الٗامــت مــً آزــاع ال٣خــا ٫وعص فــي زالزــت ٞهــى ٫جخٗلــ٤
ب٣اٖ ــضة الخمُ ـ ـحز ز ــم ألاشـ ــخام اإلاـ ــضهُىن والؿ ــ٩ان اإلاـ ــضهُىن ز ــم ألاُٖـ ــان اإلاضهُـ ــت ز ــم الخـ ــضابحر الى٢اثُـ ــت
واإلاى ــاَ ٤وطاث الخماً ــت الخان ــت ،وبالخ ــالي ل ــم ً ــإحي َ ــظا الخ ــىالي والخيؿ ــُ ٤ب ــحن اإلا ــىاص اإلاخٗا٢ب ــت بك ــ٩ل
ظؼافــي بــل ظــاء للخٗب ـحر ٖــً َبُٗــت مخىا٣ٞــت لهــظٍ ال٣ىاٖــض وجمحزَــا ٖــً ٚحرَــا مــً ال٣ىاٖــض فــي مًــمىنها
اإلاكـتر ٥واإلابـاصت اإلاىخــضة التـي حؿــدىض بلجهـا َــظٍ ال٣ىاٖـض ممـا ًا٦ــض مـغة ؤزــغي َـاب٘ الىٓــام اإلاخىاؾـ ٤فــي
()1
٢ىاٖض الَاي.
زاهيا :الىابْ الخ٣اماي لٝواِذ ظير ألاِما ٥الّذائيت مْ ٜواِذ الحمايت إلاوعاهيت
بٗض حٛـحر َبُٗت ٢ىاٖض الَـاي مـً ال٣ـاهىن بلـى الىٓـام الخـام٧ ،ـان ال بـض مـً البدـض فـي َبُٗـت
الٗال ٢ــت ب ــحن ٢ىاٖ ــض ؾ ــحر وبصاعة ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت و٢ىاٖ ــض خماً ــت ض ــخاًا الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ،وف ــي َ ــظا
اإلاجا ٫ال بض مً البدض في مبرعاث الاعجباٍ بحن الىٓامحن ،زم في مٓاَغ الخ٩امل بُثهما ،ماًلي:
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ٓٝ 283ب ثؼلٛب.
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 -1مبرساث الخ٣امل بين هٍام الَاي وهٍام حىي:ٚ
بن ٢ىاٖـ ــض ؾـ ــحر ألاٖمـ ــا ٫الٗضاثُـ ــت اإلاؿـ ــمى بىٓـ ــام الَـ ــاي و٢ىاٖـ ــض الخماًـ ــت ؤلاوؿـ ــاهُت ؤو هٓـ ــام
ظىُ ــ ٠وظه ــان لٗمل ــت واخ ــضة ٞ ،ــةطا  ٧ــان هٓ ــام الَــاي يه ــخم بدىٓ ــُم الٗملُ ــاث الخغبُ ــت طاته ــا  ٞــةن هٓــام
ظىُ ٠يهخم بأزاعَـا٦ ،مـا ؤن هٓـام الَـاي ًـغجبِ ؤؾاؾـا ب٨ٟـغة يـبِ الًـغوعة الخغبُـت ويـغوعة جدُ٣ـ٤
الهــض ٝمــً الٗملُــاث الٗضاثُــت ،ؤمــا ٢ــاهىن ظىُــ ٞ ٠ـحرجبِ ب٨ٟــغة جدُ٣ــ ٤مبــضؤ ؤلاوؿــاهُت وججىِــب  ٚـحر
اإلا٣اجلحن آزاع َظٍ الٗملُاث الخغبُت (.)1
ًًا ٝبلى َظا اإلابرع اإلاىُ٣ي اإلاخٗل ٤بىخضة مجا ٫الخُبُ ،٤م ـبرع آزـغ ًخٗلـ ٤بداظـت ٧ـل هٓـام
لآلزــغ مــً ؤظــل اؾــخ٨ماٞ ٫هــى ٫الخماًــت ؤلاوؿــاهُت ػمــً الجزاٖــاث اإلاؿــلختٞ ،ــال ًم٨ــً جُٟٗــل ؤهٓمــت
الخماًــت والاخ ـترام واإلاؿــاٖضة لط ـخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت صون جُُ٣ــض لىؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا ٫وجىٓــُم
لؿ ــلىُ٦اث اإلاد ــاعبحن ؤزى ــاء الاق ــدبا ،٥وَ ــى ف ــي الخ ٣ُ٣ــت ٖملُ ــت ال ــخد٨م ف ــي صواع ــي الً ــغوعة الٗؿ ــ٨غٍت
ألٚغاى بوؿاهُت.
ُٞبُٗت هٓام الَاي وَبُٗت هٓام ظىُ٦ ٠ـظل ٪جٟـغى مشـل َـظا الخىخُـض لؿـبب مهـمَ ،ـى ؤن
هٓــام الَــاي ًدؿــم بالُــاب٘ الى٢ــاجي ،خُــض ًًــ٘ التزامــاث ٖلــى الُــغ ٝاإلاهــاظم ٢بــل و٢ــىٕ ال ـجزإ اإلاؿــلر
و٢ب ــل بضاً ــت ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت الٟٗلُ ــت ف ــي ازخُ ــاعٍ لىؾ ــاثل وؤؾ ــالُب ال٣خ ــا ٫وف ــي َغٍ ٣ــت جىظجهه ــا ،وف ــي
ألاَضا ٝاإلاكغوٖت وألاَضاٚ ٝـحر اإلاكغوٖت واجسـاط ٧ـل ؤلاظـغاءاث الى٢اثُـت والاخخُاَُـت فـي ؾـبُل طلـ،٪
٦مـا ًًــ٘ التزامــاث ٖلــى الُــغ ٝالــظي ً٣ــ٘ ٖلُـه الهجــىم بخدُ٣ــ ٤جمــاًؼ بــحن ألاَــضا ٝالٗؿــ٨غٍت واإلاضهُــت
َب ٣ــا إلاب ــضؤ الخمُ ــحز ب ــحن ألاَ ــضا ٝالٗؿ ــ٨غٍت واإلا ــضهُحن وألاُٖ ــان اإلاضهُ ــت ،وججىِ ــب ألاش ــخام والؿ ــ٩ان
اإلاــضهُحن آزــاع ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،وبــظل٩ً ٪ــىن َــظا الىٓــام مؿــاٖضا لخسُٟــ ٠الٟــاجىعة ؤلاوؿــاهُت لل ـجزإ
اإلاؿـ ــلر ،ممـ ــا ؾِؿـ ــهل ؤ ٦ـ ـثر جُبُـ ــ٢ ٤ىاٖـ ــض الخماًـ ــت واإلاؿـ ــاٖضة ؤلاوؿـ ــاهُت ٖلـ ــى ألاشـ ــخام اإلادمُـ ــحن
()2
وألاٞغاص اإلا٩لٟحن بخُٟٗل الخماًت.
وبُٗضا ًٖ اإلابرعاث اإلاىيىُٖت٣ٞ ،ض ٧اهذ َىا ٥عٚبت مً اإلاجخم٘ الضولي ممشلت فـي َُئـت ألامـم
اإلاخدضة واللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ مً ؤظل جىخُض م٩ىهاث ال٣اهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ألن طلـ٧ ٪ـان
ؾِؿـ ــاٖض فـ ــي جُٟٗـ ــل الخماًـ ــت ػمـ ــً الجزاٖـ ــاث اإلاؿـ ــلخت٦ ،مـ ــا ؤن َـ ــظٍ الغٚبـ ــت ٧اهـ ــذ ظلُـ ــت فـ ــي اإلاـ ــاجمغ
الضبلىماس ـ ي إلهمــاء وجُــىٍغ ال٣ىاٖ ــض ؤلاوؿــاهُت اإلاُب٣ــت ػمــً الجزاٖ ــاث اإلاؿــلخت لٗــام  1974الــظي ٖغ ٞــا
جيؿُ٣ا ٦بحرا بحن اللجىت الضولُت وألامم اإلاخدضة للىنى ٫بلى الهُٛت الثهاثُت للبروجى٧ىلحن.
وفـي ؤًٞـل حٗب ـحر ٖـً مـضي جد٣ـ ٤الخىخُــض بـحن الىٓـامحنٖ ،ل٣ـذ مد٨مـت الٗـض ٫الضولُـت يــمً
ال ـغؤي ؤلاؾدكــاعي خــى ٫مكــغوُٖت اؾــخسضام ألاؾــلخت الىىوٍــت والةهضًــض ٖــً ال ــترابِ الكــضًض بــحن ٞغعــي
ال٣اهىن وُُٟ٦ت وكإة الىخضة بُثهما:

 -)1عبٕ ثىز <<،ٗ١اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ٢رطٞهٓٝ ٙجبكإٓ ،>>ٙوعغ ٍبثن ،ص .37
 -)2ا٣ق عبٔذٚص<< ،ارلبه٤بد ع٘٤ق ثؼل ٗظق هوٕ ٖٓ اُيٓبٕ>>ٓ ،قزبهاد ٖٓ أُغِخ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو  ،1999اُِغ٘خ
اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ،ع٘٤ق ،1999 ،ص .45
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"..وَزان الٙشِان مً الٝاهون العـاسي فـي ال ـنزاُ املعـلل ٜـذ أــبحا م ـترابىين بفـوسة وزيٝـت
ح ــذا بحي ــث اِخ ـ ـبرا بجخ م ــا  ٜــذ ؼ ــ٢ال ج ــذسي يا هٍام ــا واح ــذا مّ ٝــذال ّ ــشٗ الي ــوم بجح ٣ــام ال ٝــاهون
إلاوعــاوي الــذوليل وأح٣ــام البروجو٠ــوالث إلالــا٘يت  1977جج٠ــذ وحــذة رلــ ٤الٝــاهون وحّٝيــذٍ وحؽــهذ
()1
بزل".٤
وال قــ ٪ؤن َــظا الىنــً ٠ىُبــ ٤جمامــا ٖلــى خ٣ُ٣ــت الٗال٢ــت بــحن الىٓــامحن ٦جــؼء مــً ٢ىاٖــض
ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاويٞ ،ــالترابِ الكــضًض والخُٗ٣ــض ؾــماث بــاعػة فــي ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي،
وجىخُض َظٍ اإلا٩ىهاث جدذ مٓلت ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي عجبذ هخاثج ومٓاَغ هخٗغٖ ٝلجها ُٞما ًلي.
 -2مٍاَش الخ٣امل بين هٍامي الَاي وحىي:ٚ
اؾدىاصا للمبـرعاث اإلاـظ٧ىعة ،و٦جـؼء مـً هٓـام ٢ـاهىوي واخـض َـى ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ،بـضؤث
ٖملُ ــت الخ٣غٍ ــب ب ــحن الىٓ ــامحن ٖل ــى ٖ ــضة مؿ ــخىٍاث ٖل ــى عؤؾ ــها اإلاؿ ــخىي الخٗاَ ــضي ،وجـ ـم طل ــ ٪ي ــمً
بغوجى ٧ـ ــىلي  1977اإلالخ ٣ـ ــحن باجٟا ُ٢ـ ــاث ظىُ ـ ــ ٠ألاعب ـ ــ٘  ،1949وبالخ ـ ــالي  ٞـ ــةن هخ ـ ــاثج الخ٩ام ـ ــل جمشل ـ ــذ ف ـ ــي
الخىخُض ال٣اهىوي وبصعاط الىٓامحن في وزُ٣ت ٢اهىهُت ،و٢ض عجب َظا الخ٩امل ٖضة هخاثج جخمشل ُٞما ًلي:
-1

وحذة املفذس:

ل٣ــض اٖخم ــضث ٢ىاٖــض الَــاي ٖلــى مه ــاصع مؿــخ٣لت زان ــت الخٗاَضًــت مثه ــا وٖلــى عؤؾ ــها اجٟاُ٢خ ــا
الَ ــاي  1899و 1907و ٢ــض ٧اه ــذ حٗ ــغ ٝباؾ ــم  ٢ــىاهحن وؤٖـ ـغا ٝالخ ــغب٦ ،م ــا اٖخم ــضث ٢ىاٖ ــض الخماً ــت
ؤلاوؿـ ــاهُت ؤو ٢ىاٖـ ــض ظىُـ ــٖ ٠لـ ــى مجمىٖـ ــت اجٟاُ٢ـ ــاث ظىُـ ــ ٠لؿـ ــىىاث ،1949 ،1929 ،1906 ،1864
وبالخالي ٧ان َىا ٥اؾخ٣ال ٫جام في اإلاهاصع الخٗاَضًت ولم ًَ ً٨ىـا ٥مجـا ٫للـغبِ بـحن الىٓـامحن ،ولـضي
ٖ٣ــض البروجى٧ــىلحن ؤلايــاُٞحن الخانــحن بالجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُــت و ٚـحر الضولُــت وج٣غٍــغ وخــضة م٩ىهــاث
ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ؤن ــبذ َ ــظان البروجى ٧ــىالن مه ــضعا مك ــتر٧ا ،وألام ــغ ال ً٣ي ـ ي  ٣ٞــِ بالخىخُ ــض
يــمً َــظًً البروجى٧ــىلحن بــل باٖخبــاع ٧ــل ال٣ىاٖــض الاجٟاُ٢ــت الؿــاب٣ت مكــتر٦ت بــحن الىٓــامحن ،و٦ــظل٪
اٖخباع ال٣ىاٖض الٗغُٞت ل٩ل هٓام ٖلى خضا ٧لها مهاصع لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٖمىما.
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وحذة حلياث الخىٙيز:

بن الخىخُـض ٖلــى اإلاؿـخىي ال٣ــاهىوي بــحن م٩ىهـاث ال٣ــاهىن الـضولي ؤلاوؿــاوي ،جبٗخــه م ـحزة ؤزــغي هــي
الجم ــ٘ ب ــحن آلُ ــاث الخى ُٟــظ الخان ــت ب ٩ــل م ــً الىٓ ــامحن ،لخ ٩ــىن آلُ ــاث الخى ُٟــظ مك ــتر٦ت بُثهم ــا ؾ ــىاء
الى٢اثُـت والغ٢ابُـت ؤو الغصُٖـت مثهـا ٖلـى اإلاؿـخىٍحن الـىَني والـضولي ،وَـظٍ اإلا ـحزة جؼٍـض مـً ٗٞالُـت ال٣ىاٖــض
ال٣اهىهُ ــت وحٗ ــؼػ اخترامه ــاٞ ،اللجى ــت الضولُ ــت لله ــلُب ألاخم ــغ ومىٓم ــت ألام ــم اإلاخد ــضة بمسخل ــ ٠ؤظهؼته ــا
ولجـ ــان ج٣م ـ ـ ي الخ٣ـ ــاث ٤ومد٨مـ ــت الٗـ ــض ٫الضولُـ ــت واإلاد٨مـ ــت الجىاثُـ ــت الضولُـ ــت والدكـ ــغَٗاث الىَىُـ ــت
ُ
والً٣ــاء الــىَني٧ ،ــل َــظٍ آلالُــاث ؾــدخٗامل مــ٘ ٖىــىان واخــض َــى ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي٦ ،مــا ج ـغظم
َــظا الخىخُــض ٦ــظل ٪يــمً اإلاــاصة الشامىــت مــً الىٓــام ألاؾاسـ ي للمد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت ؤو هٓــام عومــا
التي ٢ضمذ مؼٍجا مً ٢ىاٖض هٓام الَاي و٢ىاٖض هٓام ظىُ.٠
 -)1كزٓ ٟٞؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ أ ٝاُزٜل٣ل ثٜبٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .35 ،34
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وحذة الهذٗ:
ل٣ض ظاء في حٗغٍ ٠اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ما ههه:

"...وجٝيــذ جلــ ٤الٝواِــذل ظــباب إوعــاهيتل حــ ٞأوـشاٗ ال ـنزاُ فــي اظــخخذام مــا يحلــو لهــا مــً
أظــاليب ووظــائل الحــشبل وجحمــي ألا ــخاؿ واملمخل٣ــاث ال ـ يلحــ ٞت ــا المــشس أو ج٢ــون مّشلــت ل ـ
()1
بعملب النزاُ"
ٞلــم ً٣خهــغ ألامــغ ٖل ــى جىخُ ــض اإلاهــاصع وآلُ ــاث الخى ُٟــظ ،بــل ؤن ــبدذ ألاَ ــضا ٝمكــتر٦ت فــي ب ــحن
الىٓــامحن ٞاإلابــاصت ؤلاوؿــاهُت لــم حٗــض ج٣خهــغ ٖلــى ٢ىاٖــض الخماًــت ؤلاوؿــاهُت وٖلــى ٢ــاهىن ظىُــ ٠بــل جــم
الخه ــغٍذ ب ــه ي ــمً ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت بٗ ــض ؤن  ٧ــان الخه ــغٍذ ب ــضوعَا بً ــبِ الً ــغوعاث
الخغبُت بخد ٤ُ٣ألاَـضا ٝالٗؿـ٨غٍت بإ٢ـل ؤيـغاع ،ومبـضؤ ؤلاوؿـاهُت مـً اإلابـاصت الٗامـت واإلاكـتر٦ت لٟغعـي
ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي بدُــض ٌٗــض الهــض ٝوالٛاًــت مــً ال٣ــاهىهُحن َــى الخٟــاّ ٖلــى ؤلاوؿــاهُت فــي ؤقــض
ٞت ـراث الخ ــىجغ ف ــي الٗال ٢ــاث ب ــحن البك ــغ ،وٍب ٣ــى َ ــظا اإلاب ــضؤ مالػم ــا لئلوؿ ــان ف ــي  ٧ــل مغاخ ــل الـ ـجزإ اإلاؿ ــلر
ؾىاء بضاًخه ؤو حؿُحر الٗملُاث الٗضاثُت وآزاعٍ لخماًت ضخاًا َظا الجزإ.
الٙشُ الثاوي:
مفادس لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
بن ٢ىاٖ ــض ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت حك ــ٩ل ظ ــؼءا م ــً ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي َ ــظا ألازـ ـحر ال ــظي
ٌك ــ٩ل ٞغٖ ــا م ــً  ٞــغوٕ ال ٣ــاهىن ال ــضولي الٗ ــام ،وهٓ ـغا لُبُٗ ــت الٗال ٢ــت ب ــحن الٗ ــام والخ ــام م ــً خُ ــض
الخبُٗــت الخُُ٣ــضٞ ،ــةن البدــض ال بــض وؤن ً٩ــىن ؤوال يــمً مهــاصع ال٣ــاهىن الــضولي الٗــام مــً بــاب الخبُٗــت
بـ ــحن ألانـ ــل والٟـ ــغٕ ؤوال ،زـ ــم ؾـ ــىداو ٫بُـ ــان ظىاهـ ــب الخهىنـ ــُت فـ ــي مهـ ــاصع ٢ىاٖـ ــض ال٣ـ ــاهىن الـ ــضولي
ؤلاوؿاوي وزانت ٢ىاٖض ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت في م٣ام زان.
أوال٢٘ :شة مفادس الٝاهون الذولي وإؼ٣اليت جشجيب ا:
بضاًــت ،بن مهــاصع ال٣ــاهىن الــضولي هــي بازخهــاع الى٢ــاج٘ ؤو الُــغ ١ال ـتي ٌٗ ـتر ٝبهــا َــظا ال٣ــاهىن
ب٣ىة بوكاء وحٗضًل وبلٛاء ٢ىاٖضٍ مهما ٧ـان قـ٩ل َـظٍ ال٣ىاٖـض ( ،)2واإلا٣هـىص َىـا َـى اإلاهـاصع الكـ٩لُت
اإلاخمشل ــت ف ــي اإلاٗاَ ــضاث والٗ ــغ ٝومب ــاصت ال ٣ــاهىن وٚحرَ ــا ،ولِؿ ــذ اإلاه ــاصع اإلااصً ــت اإلاخٗل ٣ــت باإلاؿ ــبباث
الىاُٗ٢ـت إلوكــاء َــظٍ ال٣ىاٖــض اإلاؿــخدضزت ،وال ـتي جـغجبِ بكــ٩ل ؤ ٦ـبر بٗلــم الاظخمــإ ال٣ــاهىوي ؤو بٟلؿــٟت
ال٣ــاهىن( ،)3لــظل ٪ؾــُتر٦ؼ بدشىــا فــي اإلاهــاصع الكــ٩لُت بُٗــضا ٖــً اإلاهــاصع اإلااصًــت( ،)4وحٗخ ـبر اإلاــاصة  38مــً
الىٓــام ألاؾاسـ ي إلاد٨مــت الٗــض ٫الضولُــت مغظُٗــت َامــت فــي مشــل َــظٍ الضعاؾــت ،واإلاــإزىطة مــً هــو اإلاــاصة
 38مــً الىٓــام ألاؾاس ـ ي للمد٨مــت الضاثمــت للٗــض ٫الضولُــت الخابٗــت لٗهــبت ألامــم ،و٦ــظل ٪هــو اإلاــاصة 7
 -)1اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ( ٢اعبثبد ػٖ أٍئِزي)ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .4
 -)2ثٖ ػبٓو رٔٛغٗ ،ٟؼٔ٤خ ػّّ١شٓ ،ؾبػواد ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّ ،كٞ٣إ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ ،اُغيائو ،كؽ ،2010 ،ص
.26 ،25
ٗ -)3ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .104
4) - Charles ROUSSEAU, Droit international public, Dalloz, cinquième édition, Paris, 1970, p. 18.
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مـً اجٟاُ٢ــت الَــاي الشاهُــت ٖكــغ  1907اإلاخٗل٣ــت بةوكـاء مد٨مـت الٛىــاثم الضولُــت ،و٣ٞــا لـظل ،٪ظــغث ؤو٫
اإلاد ــاوالث الضولُ ــت لخدضً ــض اإلاه ــاصع الك ــ٩لُت لل ٣ــاهىن ال ــضولي ٖ ــً َغٍ ــ ٤ج ــضوٍثها ي ــمً م ــاجمغ الَ ــاي
للؿــالم لؿــىت  1907وجدضًــضا يــمً اإلاــاصة الؿــابٗت مــً الاجٟاُ٢ــت الشاهُــت ٖكــغ اإلاخٗل٣ــت بةوكــاء مد٨مــت
الٛىاثم الضولُت والتي وعص ٞجها:
"إرا ١اهــذ الٝمــيت الٝاهوهيــت املثــاسة مىفوـــا ِلي ــا فــي اجٙاٜيــت ها٘ــزة بــين الــذو ٥املخحاسبــت
الحــاحضة ودولــت أخــشى ج٢ــون ــي بــزات ا أو أحــذ سِاياَــا وش٘ــا فــي ال ـنزاُل ٘ـ ن املح٢مــت جخٝيــذ بجح٣ــام
يجٙاٜيت.
وإرا ل ــم جوح ــذ مث ــل َ ــزٍ ألاح ٣ــام ٘ ـ ن املح٢م ــت جىب ــٜ ٞواِ ــذ ال ٝــاهون ال ــذوليل وِى ــذ ِ ــذم
()1
وحود ٜواِذ ِامت مّترٗ ت ال ٘ ن املح٢مت جٝضو و٘ٝا للمبادئ الّامت للّذ ٥وإلاهفاٗ "
ايـُلٗذ َــظٍ اإلاــاصة بٗملُــت حُٗــحن ال٣ىاٖــض التــي حؿـدىض بلجهــا اإلاد٨مــت ٖىــض ٞهــلها فــي الجزاٖــاث
اإلاٗغوي ــت ؤمامه ــا ،وٖ ــضصث اإلا ــاصة زالز ــت مه ــاصع ،ؤوله ــا  ٧ــان الاجٟا ُ٢ــاث الضولُ ــت الىا ٞــظة ب ــحن ألاَ ـغا،ٝ
وزاهجهــا ال٣ىاٖــض الٗغُٞــت ،وزالتهــا مبــاصت الٗــض ٫وؤلاههــا ،ٝوؤو ٫مالخٓــت فــي اإلاــاصة هــي الترجِــب الخــضعٍ ي
لهظٍ اإلاهاصع ؤوال بإو ٫بدُض لم جضٕ مجاال للك ٪في َظا الترجِبٞ ،ال٣اض ي ٌُٗي ألاولىٍـت للمٗاَـضاث
ٞةن لم ًجض ًُب ٤الٗغٞ ٝةن لم ًجض ًُب ٤مباصت الٗض ٫وؤلاهها.ٝ
واإلاالخٓــت ألازــغي ،هــي ؤن هــو َــظٍ اإلاــاصة لِؿــذ لــه ؤي ُ٢مــت ٢اهىهُــت ملؼمــت آهــظا ٥بدُــض لــم
جـىحر َــظٍ الاجٟاُ٢ــت فـي الخــغوط للىظــىص ،ولـم جــضزل الاجٟاُ٢ــت خ ـحز الىٟـاط بؿــبب الخالٞـاث التــي ْهــغث
بــحن الــضو ٫فــي جدضًــض مًــمىن ؤٖ ـغا ٝالخــغب البدغٍــت ،بال ؤن َــظٍ الخالٞــاث ال جمـــ بالُ٣مــت ال٣ٟهُــت
للماصة الؿابٗت مً الاجٟاُ٢ت والتي ٧اهذ مهضعا َاما للمد٨مت الضاثمت للٗـض ٫الضولُـت ومد٨مـت الٗـض٫
الضولُ ــت ُٞم ــا بٗ ــض م ــ٘ ج ٟــاوث ف ــي ألاز ــظ بمً ــمىنها والخٗ ــضًل ٖلُ ــه ،وَ ــى م ــا ظٗله ــا طاث ُ٢م ــت ٣ٞهُ ــت
وجاعٍسُت باعػة.
مؿــدىحرا بــىو اإلاــاصة الؿــابٗت مــً اجٟاُ٢ــت الَــاي الشاهُــت ٖكــغ ْ ،1907هــغ ؤو ٫هــو صولــي هاٞــظ
ً٣ـضم جدضًــضا وجغجِبــا للمهـاصع الكــ٩لُت لل٣ــاهىن الـضولي يــمً اإلاــاصة  38مـً الىٓــام ألاؾاسـ ي للمد٨مــت
الضاثمــت للٗــض ٫الضولُــت الخابٗــت لٗهــبت ألامــم ،وال ـتي ْهــغث للىظــىص فــي  16صٌؿــمبر  1920وازخٟــذ بٗــض
اهدــالٖ ٫هــبت ألامــم ،وخلــذ مدلهــا مد٨مــت الٗــض ٫الضولُــت وؤزــظث هــو اإلاــاصة بــىٟـ جغجِبــه فــي الىٓــام
ألاؾاس ي وبىٟـ مًمىهه الؿاب ،٤وجىو َظٍ اإلااصة ٖلى ما ًلي:
" -1وٌيٙــت املح٢مــت أن جٙفــل فــي املىاصِــاث ال ـ جش٘ــْ إلي ــا و٘ٝــا ح٣ــام الٝــاهون الــذولي و ــي جىبــٞ
في َزا الؽجن :
أ -يجٙا ٜــاث الذولي ــت الّام ــت والخاـ ــت ال ـ ـ جم ــْ ٜواِ ــذ مّتر٘ ــا ت ــا ــ ـشاحت م ــً ٜب ــل ال ــذو٥
املخىاصِت.
ب -الّاداث الذوليت املشِيت املّخبرة بمثابت ٜاهون دِ ٥لي جواجش يظخّما.٥
ٗ -)1ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .105
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ج -مبادئ الٝاهون الّامت ال أٜشت ا ألامم املخمذهت.
د -أح ٣ــام املح ــا٠م وم ــزاَب ٠ب ــاس امل ــنلٙين ف ــي ال ٝــاهون ال ــذولي الّ ــام ويّخ ـ ـبر َ ــزا أو را ٟمف ــذسا
احخياويا لٝواِذ الٝاهون ورل ٤مْ مشاِاة أح٣ام املادة 59.
 -2ال يترجــب ِاــع الــىق املخٝــذم ر٠ــشٍ أي إخــال ٥بمــا للمح٢مــت مــً الٙفــل فــي الٝمــيت و٘ٝــا ملبــادئ
()1
الّذ ٥وإلاهفاٗ م وا٘ ٞأوشاٗ الذِوى ِاع رل"٤
مــا ًلٟــذ الاهدبــاٍ فــي َــظا الــىوَ ،ــى ججــاوػٍ للــىو اإلاباقــغ ٖلــى جغجِــب مهــاصع ال٣ــاهىن الــضولي،
وم ــً ال ٣ـغاءة ألاولُ ــت ل ــىو اإلا ــاصة هج ــض ؤن َى ــا ٥بق ــاعة وخُ ــضة ٚـ ـحر مباق ــغة جخٗل ــ ٤ب ــإن َى ــا ٥مه ــاصع
عؾــمُت ؤو ؤنــلُت جخمشــل فــي اإلاٗاَــضاث والٗــغ ٝواإلاب ـاصت الٗامــت ال٣ــاهىن ومهــاصع اخخُاَُــت ؤو جٟؿــحرًت
جخمشــل فــي ؤخ٩ــام الً٣ــاء ومــظاَب ٦بــاع ال٣ٟهــاء ،وبالخــالي ،ج٩ــىن اإلاهــاصع ألانــلُت طاث ُ٢مــت واخــضة صون
جغجِـب بُثهـا ولــم ٌٗ ـبر جغجُبهــا الـىاعص فــي اإلاـاصة بال ٖـً جغجِــب نـُاٚت ولــِـ جغجِـب ؤَمُــتٞ ،ال٣اضـ ي ًد٨ــم
في صٖىاٍ بالبدض في اإلاهاصع ألانلُت صون جغجِب وبىٟـ الُ٣مت ال٣اهىهُت ٞـةن لـم ًجـض ًلجـإ بلـى اإلاهـاصع
الاخخُاَُت٦ ،ما له ؤن ًد٨م بمىظب مباصت الٗض ٫وؤلاهها ٝبكغٍ مىا٣ٞت ؤَغا ٝالجزإ ٖلى طل.٪
بي ــاٞت بل ــى طل ــ ٞ ،٪ــةن الترجِ ــب الدؿلؿ ــلي ًم ٨ــً ألاز ــظ ب ــه صاز ــل  ٧ــل مه ــضع ٖل ــى خ ــضا ٟٞ ،ــي
اإلاٗاَضاث مشال حٗض اإلاٗاَضة الٗامت والكاعٖت ؤ٦ـثر حجُت مً اإلاٗاَضة الشىاثُت ،واإلاُشـاٌٗ ١ـض ؤؾـمى مـً
اإلاٗاَضة ،و٦ـظل ٪باليؿـبت للٗـغ ٝالـضولي الٗـام ؤؾـمى مـً الٗـغ ٝؤلا٢لُمـي و ٚـحر طلـ ٪مـً صواعـي الترجِـب
ال ــضازلي ف ــي  ٧ــل مه ــضع٦ ،م ــا ًم ٨ــً الترجِ ــب خؿ ــب ؤولىٍ ــت ال٣ىاٖ ــض ال٣اهىهُ ــت و ٣ٞــا للمب ــاصت الٗام ــت
لل ٣ــاهىن ،بدُ ــض ال٣اٖ ــضة الخان ــت ج ُ٣ــض ال٣اٖ ــضة الٗام ــت ،وال٣اٖ ــضة الالخ ٣ــت جل ـ ـغي ال٣اٖ ــضة الؿ ــاب٣ت
()2
وَ٨ظا.
و٦ىدُجــت إلاــا ؾــب ،٤وبٗــض مىا٢كــت مسخلــَ ٠ــظٍ الىهــىم هجــض بــإن جغجِــب اإلاهــاصع ً٩ــىن وٞــ٤
الك٩ل الخالي:
 -1املفادس ألاـليت (ً٩ىن جغجُبها ؤُ٣ٞا وٍإزظ ال٣اض ي مما ٌكاء مثهـا صون جغجِـب) :اإلاٗاَـضاث الضولُـت
وال٣ىاٖض الضولُت والٗغُٞت ومباصت ال٣اهىن الضولي اإلاٗتر ٝبها.
 -2املف ــادس يحخياوي ــت (وٍ ــإحي جغجُبه ــا بٗ ــض اإلاه ــاصع ألان ــلُت وحٗخ ـ ـبر مه ــاصع جٟؿ ــحرًت ال جيك ــإ ٢ىاٖ ــض
ظضًضة بل جٟؿحر اإلاىظىص مثها) :ؤخ٩ام اإلادا٦م ومظاَب ٦باع اإلاالٟحن.
 -3املف ــذس الث ــاهوي (ًدخ ــاط َ ــظا اإلاه ــضع بل ــى مىا ٣ٞــت ؤَ ـغا ٝالج ـزإ م ــً ؤظ ــل الخخ ٩ــام بلجه ــا)  :مب ــاصت
الٗض ٫وؤلاهها.ٝ
ومً بحن ؤخضر الىهىم الضولُـت فـي مجـا ٫جىـاو ٫اإلاهـاصع الكـ٩لُت لل٣ـاهىن الـضولي ٧ـان الىٓـام
ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ؤو ما ٌؿمى ب ـ "هٍام سوما"٣ٞ ،ض ؤوعص في ماصجه  21الىو الخالي:
 -)1رْ االػزٔبك ػِ ٠اُ٘ض اُؼوث ٢اُٞاهك ك ٢أُٞهغ اإلٌُزو ٢ٗٝاُؤٍُٔ ٢ؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثبُؼ٘ٞإ اُزبُ(٢آفو ى٣بهح  20اًزٞثو
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/icjstatute.php :)2014
 -)2ثٖ ػبٓو رٔٛغٗ ،ٟؼٔ٤خ ػّّ١شٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .26 ،25
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" -1جىب ٞاملح٢مت:
أ -ف ــي امل ٝــام ألاو٥ل َ ــزا الىٍ ــام ألاظاس ــو وأس ١ــان الجـ ـشائم والٝواِ ــذ إلاحشائي ــتل وٜواِ ــذ إلازب ــاث
الخاـت باملح٢مت.
ب -ف ــي امل ٝــام الث ــاوي حيىم ــا ي ٢ــون مىاظ ــبال املّاَ ــذاث الواحب ــت الخىبي ــ ٞومب ــادئ ال ٝــاهون ال ــذولي
وٜواِذٍل بما في رل ٤املبادئ املٝشسة في الٝاهون الذولي للمىاصِاث املعلحت.
ج -وإال ٘املبــادئ الّامــت للٝــاهون ال ـ حعخخلفــها املح٢مــت مــً الٝــواهين الووىيــت للــىٍم الٝاهوهيــت
ف ــي الّ ــالمل بم ــا ف ــي رل ــ ٤حع ــبما ي ٢ــون مىاظ ــبا ال ٝــواهين الووىي ــت لل ــذو ٥ال ـ ـ م ــً ِادت ــا أن
جماسط واليت ا ِاع الجشيمتل ؼشيىت أن ال جخّاسك َزٍ املبادئ مْ َزا الىٍـام ألاظاسـو وال مـْ
الٝاهون الذولي وال مْ املّايير املّترٗ ت ا دوليا.
 -2ي وص للمح٢مت أن جىب ٞمبادئ وٜواِذ الٝاهون ٠ما ي مٙعشة في ٜشاسات ا العابٝت.
 -3ي ب أن ي٢ون جىبيـ ٞوجٙعـير الٝـاهون ِمـال ت ـزٍ املـادة مدعـٝين مـْ حٝـو ٛإلاوعـان املّتـرٗ
ت ـا دوليــا وأن ي٢وهــا خــاليين مــً أي جمي ـيز لــاس عــدىذ إلــع أظــباب مثــل هــوُ الجــيغ ِاــع الىحــو
املّ ــشٗ ف ــي ال ٝٙــشة  3م ــً امل ــادة 7ل أو الع ــً أو الّ ــش ٛأو الل ــون أو اللٕ ــت أو ال ــذيً أو املّخ ٝــذ أو
الشأي العياسو أو ٔير العياسو أو ألاـل الٝـومي أو إلازنـ أو يحخمـالي أو التـروة أو املولـذ أو أي
()1
ولْ حخش".
ل٣ض ٢ضمذ َـظٍ اإلاـاصة جغجِبـا َغمُـا للمهـاصع التـي ٌٗخمـض ٖلجهـا ٢اضـ ي اإلاد٨مـت الجىاثُـت الضولُـت
 ٟٞــي اإلا ٣ــام ألاوًُ ٫ب ــ َ ٤ــظا الىٓ ــام ألاؾاس ـ ي ٦مه ــضع حٗاَ ــضي مباق ــغ ،جلُ ــه اإلاٗاَ ــضاث الضولُ ــت طاث
الهلت بالجزإ ومباصت ال٣اهىن الضولي بما فـي طلـ ٪اإلابـاصت اإلا٣ـغعة فـي ٢ـاهىن الجزاٖـاث اإلاؿـلخت ومثهـا مبـضؤ
الخمُ ـحز والخىاؾــب والًــغوعة الٗؿــ٨غٍت وؤلاوؿــاهُت ...ال ـ  ،وبال اإلابــاصت اإلاــإزىطة مــً الــىٓم الىَىُــت زــم
ال٣ىاٖــض اإلاٟؿــغة فــي ألاخ٩ــام الؿــاب٣ت والتــي جمشــل اٖتراٞــا بــإن ال٣اض ـ ي فــي اإلاد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت ال
ًيكــإ ٢ىاٖــض ظضًــضة بــل ًٟؿــغ ٣ٞــِ َــظٍ ال٣ىاٖــض ٖلــى ؤن ً٩ــىن َــظا الخٟؿــحر مُاب٣ــا ل٣ىاٖــض خ٣ــى١
ؤلاوؿان وصون جمُحز ٖلى ؤي ؤؾاؽ.
بن َــظٍ اإلاهــاصع اإلاىهــىم ٖلجهــا فــي اإلاــاصة  21مــً هٓــام عومــا ٢ــضمذ ٨ٞــغة ٖــً مهــاصع ال٣ــاهىن
الـضولي ل٨ـً بسهىنــُت الً٣ـاء الجىــاجي الـضولي ،ل٨ـً َــظا الـىو ال ًخىاٞــ ٤مـ٘ هـو اإلاــاصة الٗاقـغة مــً
هٟـ الىٓام ألاؾاس ي التي وعص ٞجها ما ًلي:
"لــيغ فــي َــزا البــاب مــا يٙعــش ِاــع أهـ يٝيــذ أو بمــغ بــجي ؼــ٣ل مــً ألاؼــ٣اٜ ٥واِــذ الٝــاهون
الذولي الٝائمت أو املخىوسة املخّلٝت بجٔشاك أخشى ٔير َزا الىٍام ألاظاسو ".
ٞالترجِب الـىاعص فـي ال٣ـاهىن الـضولي واإلاٗبـر ٖىـه فـي اإلاـاصة  38مـً الىٓـام ألاؾاسـ ي إلاد٨مـت الٗـض٫
الضولُ ــت ال ًخىا ٞــ ٤م ــ٘ َ ــظا الترجِ ــب الخ ــضعٍ ي ل ــىو اإلا ــاصة  21م ــً هٓ ــام عوم ــا ،وَٗ ـ ـتر ٝعث ــِـ لجى ــت
ٗ -)1ظو اُل ٖ٣ثٛعّبزخ ،أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ -شوػ ارلبه٤خ هٓٝب ٓبكح ٓبكح ،ط  ،1كاه ٓٞٛخ ُِطجبػخ ٝاُ٘شو ٝاُزٞى٣غ،
اُغيائو ،2008 ،ص  .90أٗظو ًنُيٍ :ؼ٤ل ٍبُْ خٓ ،ٍٟ٠ٛوعغ ٍبثن ،ص ص .153 – 151
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اله ــُاٚت إلا ــاجمغ ألام ــم اإلاخد ــضة الضبلىماسـ ـ ي للمٟىي ــحن اإلاٗ ـ ـني بةوك ــاء مد٨م ــت ظىاثُ ــت صولُ ــت ألاؾ ــخاط
ؼشي ٚبعيووي بٗضم الغبِ والخيؿُ ٤بحن اإلااصة  10واإلااصة  21مـً الىٓـام ألاؾاسـ ي للمد٨مـت الجىاثُـت
الضولُت ،وطل ٪لم ًـخم –خؿـبه -بؿـبب بخالـت البـاب الشـاوي ٧ـامال مباقـغة بلـى لجـان اإلاٟاويـت صون اإلاـغوع
()1
بلجىت الهُاٚت.
زاهيا :املفادس ألاـليت لٝواِذ ظير ألاِما ٥الّذائيت لمً ٜواِذ الٝاهون الذولي:
و ٞــ ٤الخه ــيُ ٠اإلا ــظ٧ىع ؤٖ ــالٍ ،وف ــي بَ ــاع الخإن ــُل إلاه ــاصع ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ف ــي
٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ،ؾـىداو ٫الخُـغ ١بازخهـاع ألقـ٩اَ ٫ـظٍ اإلاهـاصع فـي ال٣ـاهىن الـضولي وزهىنـُةها
فــي ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي و٢ىاٖــض ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت بكــ٩ل زــام ،بضاًــت باإلاهــاصع ألانــلُت ،مــ٘
الخإُ٦ض ٖلى ؤن الترجِب ٚحر طو اٖخباع يمً اإلاهاصع ألانلُت ،و ٤ٞما ًلي:
 -1املّاَذاث الذوليت ٠مفذس لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
حٗخـبر اإلاٗاَضاث الضولُت ؤَـم مهـضع مـً مهـاصع ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي ٖمىمـا ،وحٗخ ـبر ؤَـم آلُـت
فــي مجــا ٫بوكــاء وبلٛــاء وحٗــضًل َــظٍ ال٣ىاٖــض ،وؤخؿـً وؾــاثل الاعجبــاٍ ال٣ــاهىوي بــحن الــضو ٫فــي مجــاالث
الخٗاون والخ٣اعب إلاا جدُده مً ممحزاث ٞغٍضة ،ولُاإلاا ٧اهـذ ؤؾاؾـا لخدالٟـاث صولُـت ؤو وبوكـاء مىٓمـاث
صولُ ــت ،وب ًٟــلها ج ــم ج٣ى ــحن الٗضً ــض م ــً  ٞــغوٕ ال ٣ــاهىن ال ــضولي اإلاٗان ــغة ،وم ــً ظه ــت ؤز ــغي ،ؾ ــاَمذ
اإلاٗاَــضاث ف ــي زل ــ ٤ؤو جغؾ ــُش ٢ىاٖ ــض صولُ ــت ٖغُٞــت مٗ ـتر ٝبهــا م ــً َــغ ٝاإلاجخم ــ٘ ال ــضولي ،ل ــظلٌٗ ٪خـ ـبر
 ٢ــاهىن اإلاٗاَ ــضاث ٞغٖ ــا مهم ــا م ــً  ٞــغوٕ ال ٣ــاهىن ال ــضولي ًس ــخو باألق ــ٩ا ٫وال ُُٟ٨ــاث ال٣اهىهُ ــت إلب ـغام
()2
وجىُٟظ اإلاٗاَضاث واإلاىاػٖاث اإلاخٗل٣ت بها.
بٛــٌ الىٓــغ ٖــً الازخالٞــاث ال٣ٟهُــت ،جـم حٗغٍــ ٠اإلاٗاَــضاث فــي اإلاــاصة الشاهُــت مــً اجٟاُ٢ــت ُِٞىــا
ل٣اهىن اإلاٗاَضاث بإنها:
" اجٙا ٛدولي مّٝود بين الذو ٥بفوسة خىيت وخالْ للٝاهون الذوليل ظواء أزملـذ فـي وزيٝـت
()3
واحذة أو ازيخين أو أ٠تر مً الوزائ ٞاملترابىت وأيا ١اهذ حعميخ الخاـت"
و ٢ـ ــض ؤَل ٣ـ ــذ ٖلجه ـ ــا ٖ ـ ــضة حؿ ـ ــمُاث مش ـ ــل اإلاُش ـ ــا ١والٗه ـ ــض وؤلاٖ ـ ــالن والىٓ ـ ــام ألاؾاس ـ ـ ي خؿ ـ ــب
اؾخسضامها وهي جاصي هٟـ اإلاٗنـى خؿـب اجٟاُ٢ـت ُِٞىـا ل٣ـاهىن اإلاٗاَـضاث اإلابرمـت فـي  23مـاًى ،)4( 1969
وؤ٦ثرَ ــا اهدك ــاعا َ ــى حٗبـ ـحر يجٙاٜي ــت ٧اجٟا ُ٢ــاث الَ ــاي واجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠واجٟا ُ٢ــت ُِٞى ــا وٚحرَ ــا ،ل ٣ــض
اػصاصث ؤَمُ ــت اإلاٗاَ ــضاث الضولُ ــت  ٦ــإصاة ٢اهىهُ ــت ف ــي ال ٣ــاهىن ال ــضولي اإلاٗان ــغ ٞم ــشال ٌٗخـ ـبر ألام ــحن الٗ ــام
لؤلمم اإلاخدضة وصٌٗا أل٦ثر مً  500مٗاَضة(.)5

ٗ -)1ظو اُل ٖ٣ثٛعّبزخٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .90
ٓ -)2ؾٔل ثٛعٍطبْٓ ،جبكة اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّ ،ط ،1كٞ٣إ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ ،ثٖ ػٌ٘ -ٕٞاُغيائو ،ؽ  ،2007 ،03ص .56
 -)3ارفبل١خ فٕ١١ب ٌمبٔ ْٛاٌّؼب٘ذاد ٌؼبَ  ،1969اػلاك ُٓٞٞك ك٣لإ ،كاه ثِو ،ٌ٤اُغيائو ،2011 ،ص .08
 -)4أُوعغ ٗلَ.ٚ
 -)5كُ َ٤أُؼبٛلاد ،أػل ٙهَْ أُؼبٛلاد اُزبثغ ٌُٔزت اُشئ ٕٝاُوبٗ٤ٗٞخ٘ٓ ،شٞهاد األْٓ أُزؾلح( ،ههْ اُٞص٤وخ ،)A.02.V.2
 ،2001ص .01
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وم ــً ب ــحن ج٣ؿ ــُماث اإلاٗاَ ــضاث ه ــظ٦غ اإلاٗاَ ــضة الك ــاعٖت واإلاٗاَ ــضة الخٗا٢ضً ــت ،بدُ ــض ً ــغي ؤن
اإلاٗاَــضة الكــاعٖت هــي التــي جًــ٘ التزامــاث ٢اهىهُــت ال جيخهــي بدىُٟــظَا ٦مــا ؤن اهدكــاعَا ؤوؾــ٘ مــً ٚحرَــا،
وَىا ٥اإلاٗاَضة الخٗا٢ضًت التـي جيخهـي بدىُٟـظ الالتزامـاث الـىاعصة فـي ههىنـها ،والىـىٕ ألاوَ ٫ـى مـً ٌٗخ ـبر
نالخا إلوكاء ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗامـت ،ومشالهـا اجٟاُ٢ـاث ظىُـ ٠ألاعبـ٘ لٗـام  1949واجٟاُ٢ـت ُِٞىـا
()1
ل٣اهىن اإلاٗاَضاث  1969واجٟاُ٢ت ٢اهىن البداع لٗام  1982وٚحرَا ال٨شحر مً اإلاٗاَضاث الكاعٖت.
وَٗخ ـبر ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي مــً ؤ ٦ـثر ال٣ــىاهحن الــضولي جــضوٍىا ،وجيبــ٘ ٢ىاٖــضٍ مــً ال٨شحــر مــً
الاجٟاُ٢ــاث اإلاًــبىَت فــي ههىنــها ،ألنهــا جد٨ــم ؤ ٦ـثر  ٞـتراث الٗال٢ــاث البكــغٍت جــىجغا ،لــظل ٪ال بــض مــً
الىو الهغٍذ ٖلى ال٨شحر مً الالتزاماث والخ٣ى ،١و٦ما ط٦غها في الخُىع الخاعٍخي بـضؤث ٖملُـت الخـضوًٍ
بــبٌٗ ؤلاٖالهــاث واإلاكــاعَ٘ فــي الىهــ ٠الشــاوي مــً ال٣ــغن  ،19وجىالــذ ٖملُــت الخ٣ىــحن باجٟاُ٢ــاث ظىُــ٠
 ،1949 ،1949 ،1929 ،1906 ،1864واجٟاُ٢ـ ــاث الَـ ــاي  ،1954 ،1907 ،1899زـ ــم بغوجى٧ـ ــىالث 1977
و٧ ،2005ــل َــظٍ الاجٟاُ٢ــاث ٢ــغعث حجــم مٗخ ـبر مــً ال٣ىاٖــض الاجٟاُ٢ــت ال ـتي جد٨ــم ظىاهــب مــً خماًــت
ض ــخاًا الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ،وظىاه ــب م ــً جىٓ ــُم وؾ ــاثل وؤؾ ــالُب ال٣خ ــا ًً ٫ــا ٝبلجه ــا ف ــي َ ــظا اإلاج ــا٫
الاجٟاُ٢اث اإلاخٗل٣ت بدىُٓم بٗـٌ ألاهـىإ مـً ألاؾـلخت ال ـتي ٖغٞىاَـا فـي الخُـىع الخـاعٍخي وال ـتي ؾـيىا٢ل
مًمىنها في الٟهل الشاوي.
وؤٚل ــب اجٟا ُ٢ــاث ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي زان ــت اجٟا ُ٢ــاث ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت مٗاَ ــضاث
قـ ــاعٖت وٖاإلاُـ ــت فـ ــي اهدكـ ــاعَاٞ ،مـ ــشال بلـ ــى ٚاًـ ــت جـ ــاعٍش  22ؤ٦خـ ــىبغ  ،2014بلـ ــٖ ٜـ ــضص الـ ــضو ٫ألاَ ـ ـغا ٝفـ ــي
بغوجى٧ــى ٫ظىُــ ٠لٗــام  1925الخــام بالٛــاػاث الخاه٣ــت والؿــامت  137صولــت ،واجٟاُ٢ــت الَــاي الخانــت
بدماًــت اإلامخل ٩ــاث الش٣ا ُٞــت  1954خه ــلذ  126صول ــت وبغوجى٧ىله ــا ألاو 103 ٫صول ــت والشــاوي لٗ ــام 1999
بلـ ٜخـىالي  66صولــت ،واهًـم الجٟاُ٢ـت  1976اإلاخٗل٣ــت بدٓـغ اؾــخسضام ج٣ىُـاث الخُٛحـر فــي البِئـت ألٚـغاى
ٖؿــ٨غٍت ؤو ألًــت ؤ ٚـغاى ٖضاثُــت ؤزــغي  163صولــت ،ؤمــا البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي ألاو ٫لٗــام  1977ونــل بلــى
 173صولـ ــت والبروجى٧ـ ــى ٫الشـ ــاوي  167صولـ ــت ،ؤمـ ــا اجٟاُ٢ـ ــت خٓـ ــغ وجُُ٣ـ ــض ألاؾـ ــلخت الخ٣لُضًـ ــت ٞبلـ ــٖ ٜـ ــضص
ألاَـ ـغاٞ ٝجه ــا  118صول ــت ،ؤم ــا بغوجى٧ىالته ــا الخم ـــ ٞبل ــ ٖ ٜــضص ؤَغاٞه ــا  113و( 94وحٗضًل ــه  )99و109
و 103و ٖ 85لى الخىالي ،واجٟاُ٢ت ألاؾلخت الُ٨مُاثُت لٗام  1993بلٛذ  190صولت٦ ،مـا اهًـم الجٟاُ٢ـت
ؤوجاوا لخٓغ ألالٛام ألاعيُت  1997خـىالي  ،161و٢ـض ونـلذ اجٟاُ٢ـت خٓـغ ألاؾـلخت الٗى٣ىصًـت  2008فـي

ٝ" -)1رٔو أُؼبٛلاد ُل ٟاهواهٛب ثبُؼل٣ل ٖٓ أُواؽَ ،رجلأ ثؼِٔ٤خ أُلبٝػبد ث ٖ٤أُٔضِ ٖ٤اُوبُِٗ ٖ٤٤ٗٞل ٍٝػِٞٓ ٠ػٞع أُؼبٛلح،
صْ رٔو ػـجو ٓوؽِخ اُزؾو٣و ثبفز٤به ُـخ ٝاؽلح أ ٝػلح ُـبد ٓغ افز٤به اُِـخ ماد اُؾغ٤خ ك ٢ؽبٍ اُز٘بىع ،صْ ٓؼٔ ٕٞأُؼبٛلح ثزؾل٣ل
ؽوٞم ٝٝاعجبد األؽواف ثٞػٞػُ ،ز٘ز ٢ٜثبألؽٌبّ اُقزبٓ٤خ اُـز ٢رؾٌْ اُزٞه٤غ ٝاُزظل٣ن ٝاالٗؼٔبّ ٝاُؾغ٤خ ٝثلء اُ٘لبم ٝثؼغ
األؽٌبّ االٗزوبُ٤خُ ،زظَ أُؼبٛلح آُ ٠وؽِخ اُزٞه٤غ ٝاُن ١ال ٣ورت ػبكح ٍ ٟٞاالهرؼبء األُِٔ ٢ُٝؼبٛلح ٝػوٝهح اُؼٞكح اُ٠
اَُِطبد أُقزظخ ك ٢اُلُٝخ إلًٔبٍ اعواءاد هج ٍٞأُؼبٛلح ٝاُن٣ ١ؼجو ػ٘ ٚثبعواءاد اُزظل٣ن اُن٣ ١ؼجو ػٖ االهرؼبء اٌُبَٓ
ُِ ٔؼبٛلح ٝاٗؼٔبٜٓب اُٜ٤بًٔ ،ب ٣غٞى ُِلُٝخ اثلاء رؾلظبرٜب ؽ ٍٞثؼغ ث٘ٞك أُؼبٛلح اُز ٢روؿت ك ٢اٍزجؼبك أصوٛب ػِٜ٤ب"ُٔ ،ي٣ل ٖٓ
أُؼِٓٞبد أٗظو ك ٢مُي :ثٖ ػبٓو رٔٛغٗ ،ٟؼٔ٤خ ػّّ١شٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .136
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ْــغ٢ ٝهــحر بلــى  57صولــت ،وؤز ـحرا ولــِـ آزـغا بلــٖ ٜــضص ألاَـغا ٝفــي الىٓــام ألاؾاس ـ ي للمد٨مــت الجىاثُــت
()1
الضولُت  1998خىالي  122صولت.
 -2الّشٗ الذولي ٠مفذس لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
ل٣ض ؤ٢غث اإلااصة  38مـً الىٓـام ألاؾاسـ ي إلاد٨مـت الٗـض ٫الضولُـت اإلا٩اهـت الهامـت للٗـغ ٝفـي بوكـاء
٢ىاٖض ال٣اهىن الـضولي ،وظـاء فـي ونـٟه بإهـه "الّـاداث الذوليـت املشِيـت املّخ ـبرة بمثابـت ٜـاهون دِ ٥ليـ
جــواجش يظــخّما "٥ول ــضي الغظ ــىٕ بل ــى ال ــىو الٟغوس ـ ي " "Coutumeوال ــىو ؤلاهجلـ ـحزي " "Customهج ــض
بــإن الخٗب ـحر اإلا٣هــىص َــى "الّــشٗ الــذوليل الــزي عــخذِ ٥لي ـ ٠مماسظــت ِامــت مٝبولــت ٝ٠ــاهون"(، )2
()3
بمٗنى ؤن الىٓام ألاؾاس ي ٌٗغ ٝالٗغ ٝالضولي بإهه اإلاماعؾت الضولُت الٗامت اإلا٣بىلت ٣٦اهىن.
وخؿـ ــب الخٗغٍـ ــً ٠خ٩ـ ــىن الٗـ ــغ ٝالـ ــضولي مـ ــً ٖىهـ ــغًٍٖ ،ىهـ ــغ مـ ــاصي ًخٗلـ ــ ٤بخـ ــىاجغ الؿـ ــلى٥
الضولي ،وٍجب ؤن ج٩ىن مماعؾت َـظا الؿـلى ٥مىخٓمـت ٗٞلُـا وبضعظـت ج٨ـغاع مخبـاص ٫بـحن الـضو ٫جـضٖ ٫لـى
حكــ٩ل ٢اٖــضة ٖغُٞــت( ،)4وٍجــب ؤن ً٩ــىن الؿــلى ٥مىخٓمــا ومخ٨ــغعا وجباصلُــا فــي مماعؾــخه وٖامــا فــي مــضاٍ،
وَــظا ال ٌٗ ـني ؤن جماعؾــه ٧ــل الــضو ٫صون اؾــخصىاء ،بــل ًجــب ؤن ً٩ــىن ٖلــى ٢ــضع مــً الاهدكــاع ًــضٖ ٫ل ـى
٢بى ٫صولي ٖام لل٣اٖضة الضولُت ،وَىا ٢ض ًسخل ٠الىي٘ بسهىم اإلاماعؾت في بطا ٦ىا ؤمـام ٖـغٖ ٝـام
ؤو ٖــغ ٝزــام ،ؤو الٗــغ ٝالكــامل والٗــغ ٝالــظي ًســو اإلابــاصت الٗامــت لل٣ــاهىن الــضولي ؤلا٢لُمــي الــظي
٢ض ًُب ٤في مىُ٣ت ظٛغاُٞت مُٗىت ٧االٖغا ٝالخانت باإلاًاث ٤مشال.
ؤما الٗىهغ الشاوي ٞهى الٗىهغ اإلاٗىىي ،وٍخمشـل فـي الاٖخ٣ـاص ال٣ـاهىوي فـي الكـٗىع الغاسـ بـةلؼام
َ ــظا الؿ ــلى ٣٦ ٥ــاهىن ،وباٖخب ــاع ؤن الاٖخ ٣ــاص ال ٣ــاهىوي َ ــى ٖملُ ــت مٗىىٍ ــت خ ـ ـتى ال ه ٣ــى ٫هٟؿ ــُه ل ــضي
ال ــضو ،٫بال ؤن َى ــا ٥الٗضً ــض م ــً اإلااق ـغاث الت ــي ٌؿ ــخض ٫به ــا ٖل ــى َ ــظا الاٖخ ٣ــاص  ٧ــالخ٨غاع والخباصلُ ــت ف ــي
الخهـغٞاث اإلاىٟـغصة واإلاكـتر٦ت وفـي الخهـغٍداث وبٗـٌ الدكـغَٗاث والىزـاث ٤الضازلُـت ،وججـض ؤلاقــاعة ؤن
الاهةها٦ ٥مماعؾت مىاً٢ت للؿلى ٥الضولي ال ًدى ٫صون ُ٢ام الٗـغ ٝالـضولي ألن الاهةهـاٖ ٥ـاصة مـا ً٩ـىن
ٖمال ٞغصًا ومؿـدى٨غا ال ًدمـل ٖىهـغ ؤلالـؼام فـي ٧ـل الخـاالث ،و٢ـض ًـاصي الاهةهـا ٥فـي ؤ٢مـ ى الخـاالث بلـى
بيٗا ٝال٣اٖضة الٗغُٞت بطا لم ًخم الخىضًض الٗلني به صون بلٛائها(.)5
بن الُــاب٘ الٗغفــي ل٣ىاٖ ـض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ؤمــغ ظلــي ومٗ ـتر ٝبــهٟٞ ،ــي ونــٟها ل٣ىاٖــض
اجٟاُ٢اث الَاي ط٦غث مد٨مت الٗض ٫الضولُت في الغاي ؤلاؾدكاعي لؤلؾلخت الىىوٍت  1996ما ههه:

1)- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of 22 October
2014, in the I.C.R.C.Website(last visit 20\10\2014):
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl.nsf/F93
DA4303E734422C1257D79002A5A52/$File/IHL_and_other_related_Treaties.pdf, pp. 06, 11.
ٛٝ -)2نا اُزؼج٤و  ٞٛاألهوة ُِ٘ض اُلوَٗٝ ٢اإلٗغِ٤ي ١ػٖٔ أُٞهغ اُؤٍُِٔ ٢ؾٌٔخ ٝ http://www.icj-cij.org/كن ٓب :٢ِ٣
""la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit
)"international custom, as evidence of a general practice accepted as law"(last visit 20\10\2014
3(- Gary D.SALIS, op.cit., pp. 186, 187.
 -)4ثٖ ػبٓو رٔٛغٗ ،ٟؼٔ٤خ ػّّ١شٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .136
 -)5كواَٗٞاى ثٞش ٚ٤٤عٓ ،ٗ١١ٕ١ٌٛوعغ ٍبثن ،ص .433
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" ١ــان يهم ــمام الجٙاٜي ــاث الَ ــاي وحىي ــ ٚواظ ــّال وِ ــالوة ِا ــع رل ــ٤ل ٘ـ ـ ن َ ــزٍ الٝواِ ــذ
ألاظاظـ ــيت ييب ـ ـ ي أن جخٝيـ ــذ ت ـ ــا حميـ ــْ الـ ــذو ٥ظـ ــواء ــ ــذٜذ أو لـ ــم جفـ ــذِ ٛاـ ــع يجٙاٜيـ ــاث ال ـ ـ
جخممن ال خ ا حؽ٣ل مبادئ ال ي وص اهت ا٠ها مً مبادئ الٝاهون الذولي.
وظــب ٞملح٢مــت هــوهبرٓ الّعــ٢شيت الذوليــت أن ٜــشسث فــي  1945أن الٝواِــذ إلاوعــاهيت الــواسدة
ف ــي الالئح ــت املش٘ ٝــت باجٙاٜي ــت الَ ــاي لّ ــام  ٜ 1907ــذ اِتر٘ ــذ ت ــا حمي ــْ ألام ــم املخحم ــشة واِخ ـ ـبرث
)1
مٙعشة لٝواهين الحشب وأِشا٘ها )"
وٖلى مؿخىي آزغ ،وبُلب مً اإلااجمغ الضولي للهال ٫والهـلُب ألاخمـغًٍ٢ ،امـذ اللجىـت الضولُـت
للهلُب ألاخمغ بةٖضاص صعاؾت َامت خى ٫ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي في ؾبُل جـضوًٍ َـظٍ ال٣ىاٖـض
وججاوػ مىاًَ الازخال ٝوالٛمىىَ ًٖ ،غٍ ٤البدض ٖـً َـظٍ ال٣ىاٖـض فـي اإلاهـاصع الضولُـت اإلاخمشلـت فـي
مىا٢ـ ــ ٠الـ ــضو ٫ومماعؾـ ــاتها فـ ــي حٗاملهـ ــا مـ ــ٘ ألامـ ــم اإلاخدـ ــضة وٚحرَـ ــا مـ ــً اإلاىٓمـ ــاث الٗاإلاُـ ــت وؤلا٢لُمُـ ــت
والً٣اء الـضولي ،والبدـض فـي اإلاهـاصع الىَىُـت ومثهـا فـي الدكـغَٗاث الىَىُـت وألاخ٩ـام الً٣ـاثُت الىَىُـت
و٦خِباث الٗؿ٨غٍت ،م٘ مكاوعة الخبراء الخ٩ىمُحن وٚحر الخ٩ىمُحن.
و ٢ــض جً ــمىذ زُ ــت الٗم ــل ال ـ ـتي وي ــٗةها اللجى ــت الضولُ ــت مىاي ــُ٘ مهم ــت ف ــي مسخل ــ ٠مج ــاالث
ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ،ومــً بُثهــا (مبــضؤ الخمُ ـحز ،وؤؾــالُب خــغب مدــضصة ،ألاؾــلخت )..وهــي مــً نــمُم
٢ىاٖـض ؾـحر وبصاعة ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت ،والٛـغى مـً َـظٍ الضعاؾـت ٧ـان الخٛلـب ٖلـى بٗـٌ مكـا٧ل جُبُـ٤
ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿـاوي الخٗاَـضيٞ ،ـغٚم ؤن ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي مـً ؤ٦ثـر ال٣ـىاهحن الضولُـت جـضوٍىا
بال ؤن َظٍ الترؾاهت مً ال٣ىاٖض حٗاوي ٖاث٣حن ظضًحن في الخُبُ ،٤وَما خؿب اللجىت الضولُت:
ؤ -ؤن َ ــظٍ اإلاٗاَ ــضاث الضولُ ــت ال جىُب ــ ٤بال ٖل ــى ال ــضو ٫ال ـ ـتي ن ــض٢ذ ٖلجه ــا ٞدؿ ــب ٞ ،ــغٚم ون ــى٫
بٗــٌ اإلاٗاَــضاث ؤلاوؿــاهُت للٗاإلاُــت مشــل الَــاي  1907وظىُــ ،1949 ٠بال ؤن البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي
ألاو ٫ال ًؼا ٫في َغٍ٣ه بلى طل ٪وال جؼا ٫بٌٗ الضو ٫لم جىٖ ٘٢لُه٦ ،ما ٌٗـاوي البروجى٧ـى ٫ؤلايـافي
الش ــاوي م ــً َ ــظٍ ؤلاق ــ٩الُت بك ــ٩ل ؤ ٦ـ ـبر ،زهىنـ ـا وؤن ال٨شح ــر م ــً ال ــضو ٚ ٫ـ ـحر اإلاه ــض٢ت ٖل ــى َ ــظا
()2
البروجى٧ى ٫حِٗل هؼاٖاث مؿلخت صازلُت و٢ض ج٨خٟي بخُبُ ٤اإلااصة الشالشت اإلاكتر٦ت.
ب َ -ــى ؤن ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي الخٗاَ ــضي ال ًخً ــمً جٟان ــُل ٧ا ُٞــت جخٗل ــ ٤بالجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت
اإلاٗانــغة زانــت الجزاٖ ــاث اإلاؿــلخت  ٚـحر الضولُ ــت وبٗ ـٌ وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خ ــا ٫اإلاؿ ــخدضزت الـ ـتي
جدخ ــاط بل ــى مغاظٗ ــت بٗ ــٌ ال٣ىاٖ ــض الخٗاَضً ــت الجضً ــضة ؤو ج ُٟٗــل ال٣ىاٖ ــض الضولُ ــت الٗغ ُٞــت الت ــي
ًم ً٨ؤن جد٨م الٓاَغة الجضًضة.

 -)1كزٓ ٟٞؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ أ ٝاُزٜل٣ل ثٜبٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .36
 -)2ػلك اُل ٍٝاألؽواف اُجوٝر ًٍٞٞاإلػبك ٢األ 1977 ٍٝثِؾ  173كُٝخٝ ،ػلك اُل ٍٝاألؽواف ك ٢اُجوٝر ًٍٞٞاإلػبك ٢اُضبٗ٢
 1977ثِؾ  167كُٝخٛٝ ،ن ٙاُؾظِ٤خ اُ ٠ؿب٣خ  22أًزٞثو  ،2014أٗظو ك ٢مُي:
State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of 22 October
2014, Op.cit. pp. 06, 11.
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وج ٣ــضم ال٣ىاٖ ــض الٗغ ُٞــت م ــحزاث ٖضً ــضة ،ؤَمه ــا جج ــاوػٍ إلق ــ٩الُت ألاز ــغ اليؿ ــبي للمٗاَ ــضة( )1ألن
الٗ ــغ ٝال ــضولي حج ـت ٖل ــى  ٧ــل ال ــضو ٫باٖخب ــاعٍ مماعؾ ــت ٖام ــت م٣بىل ــت  ٣٦ــاهىن ،و ٦ــظل ٪ق ــمى ٫الٗ ــغٝ
للٗضًض مً ألامىع الخٟهُلُت التي حٟٛل ٖاصة في اإلاٗاَضاث٦ ،ما ًًُ ٠الٗغ ٝمحـزاث اإلاغوهـت وال٣ابلُـت
الخُىع بٗ٨ـ الٗضًض مً اإلاٗاَضاث الجامضة٦ ،ما ؤن ال٣اٖضة الٗغُٞـت جدـخ ٟٔبُ٣مةهـا آلامـغة ختـى اطا
جــم ج٣ىُثهــا٦ ،مــا ؤن ؤي ٖملُــت ج٣ىــحن مسالٟــت لل٣اٖــضة الٗغُٞــت آلامــغة حٗخ ـبر باَلــت وَــى مــا ههــذ ٖلُــه
()2
اإلااصة  53مً اجٟاُ٢ت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث لٗام .1969
وجىنـلذ اللجىــت الضولُـت بلــى هخـاثج َامــت فـي مجــا ٫جإُ٦ـض وجىيــُذ ال٣ـاهىن الــضولي الٗغفـي جمشلــذ
ف ــي ٢ 161اٖ ــضة ٖغ ُٞــت ج ـم اؾخسالن ــها م ــً اإلاماعؾ ــاث الضولُ ــت الغاس ــخت  ٣٦ــاهىن م ــً اإلاه ــاصع الضولُ ــت
واإلاهاصع الىَىُـت ألٚلـب صو ٫الٗـالم واهةهـذ الضعاؾـت ؾـىت  2005بلـى مجلـضًً ؤنـضعتهما اللجىـت الضولُـت
()3
٧ان ألاو ٫جدذ ٖىىان ال٣ىاٖض والشاوي جدذ ٖىىان اإلاماعؾاث.
 -3املبادئ الّامت للٝاهون ٠مفذس لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
بن ألاؾ ــاؽ ال ٣ــاهىوي للمب ــاصت الٗام ــت لل ٣ــاهىن وعص ف ــي ال ٣ٟــغة /1ط م ــً اإلا ــاصة  38م ــً الىٓ ــام
ألاؾاس ـ ي إلاد٨مــت الٗــض ٫الضولُــت التــي جــىو ٖلــى "مبــادئ الٝــاهون الّامــت ال ـ أٜشت ــا ألامــم املخمذهــت"،
واإلاباصت الٗامت لل٣اهىن هي الخهىعاث ال٣اهىهُت الٗامـت واإلاجـغصة ولـِـ اإلاماعؾـاث الخٟهـُلُت والجؼثُـت
ؤو ؤلاظغاثُــت فــي ال٣ــاهىن ،وهــي طاث ؤَمُــت بالٛــت ٧ىنهــا حؿــاٖض فــي جٟؿــحر وٞهــم ؤؾـــ ال٣ــىاهحن الؿــاعٍت،
وٖلى َضاَا ًخم ب٢غاع ال٣ىاهحن الالخ٣ت وحُُٛت الى٣و فـي مجـا ٫ال٣ىاٖـض الٗغُٞـت والخٗاَضًـت بالُ٣ـاؽ
()4
والاظةهاص ٖلى ؤؾاؾها.
بن الٗب ــاعة اإلا ــظ٧ىعة ف ــي اإلا ــاصة  38ؤز ــاعث ظ ــضال ٦بـ ـحرا ب ــحن ال ــضو ٦ ٫ــظل ٪ب ــحن اإلا ــضاعؽ ال٣ٟهُ ــت،
ٞبضاًـ ــت ،اخخجـ ــذ الـ ــضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ـ ــت وألاؾـ ــُىٍت ٖلـ ــى بصعاط ٖبـ ــاعة "املخمذهـ ــت" ،ألنهـ ــا جـ ــغي ٞجهـ ــا اهخ٣انـ ــا
لؿ ــُاصتها هٓـ ـغا لٓغوٞه ــا الاؾ ــخٗماعٍت آه ــظا٦ ،٥م ــا ً ــضلل طل ــٖ ٪ل ــى الُ ــاب٘ ألاوعوب ــي اإلاؿـ ـُحي لل ٣ــاهىن
الــضولي اإلاىهــىم ٖلُــه فــي اإلاــاصة ،وألامــغ آلازــغَ ،ــى الؿــاا ٫خــى ٫اإلا٣هــىص باإلابــاصت الٗامــت لل٣ــاهىن َــل
هي مباصت ال٣اهىن الضازلي ٦مبضؤ الخٗىٌٍ ومبضؤ خؿً الىُـت ومبـضؤ اإلاؿـاولُت ٦مـا حكـحر بلُـه ألاٖمـا٫
الخدًـ ــحرًت للمـ ــاصة  ،)5( 38ؤم اإلا٣هـ ــىص َـ ــى اإلابـ ــاصت الٗـ ــام لل٣ـ ــاهىن الـ ــضولي والـ ــظي ًغ خـ ــه ال٨ش ـ ـحر مـ ــً
اججاَــاث ال ٣ٟــه ال ــضوليٞ ،اإلاــاصة  38وعص ف ــي مُلٗه ــا ؤن اإلاد٨مــت":جٙفــل فــي املىاصِــاث الـ ـ جش٘ ــْ إلي ــا
و٘ٝا ح٣ام الٝاهون الذولي"٦ ،ما ؤهه ال ًىخض جمازل في الىٓام ال٣اهىوي الضازلي.
 -)1ثٖ ػبٓو رٔٛغٗ ،ٟؼٔ٤خ ػّّ١ش ،أُوعغ اَُبثن ،ص ص .90-89
"-)2اٌّؼب٘ذاد اٌّزؼبسػخ ِغ لبػذح آِشح ( ِٓ ) Jus Cogensلٛاػذ اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼبِخ رؼزجش اٌّؼب٘ذح ثبؽٍخ ثطالٔب ِطٍمب ئرا
وبٔذ ٚل ذ ئثشاِٙب رزؼبسع ِغ لبػذح آِشح ِٓ لٛاػذ اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼبَٚ ،ألغشاع ٘زٖ االرفبل١خ رؼزجش لبػذح آِشح ِٓ لٛاػذ
اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼبَ وً لبػذح رمجٍٙب اٌدّبػخ اٌذ١ٌٚخ فِ ٟدّٛػٙب ٠ٚؼزشف ثٙب ثبػزجبس٘ب لبػذح ال ٠دٛص اإلخالي ثٙب ٚال ّ٠ىٓ
رؼذٍٙ٠ب ثمبػذح الزمخ ِٓ لٛاػذ اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼبَ ٌٙب راد اٌظفخ" ،ارفبل١خ فٕ١١ب ٌمبٔ ْٛاٌّؼب٘ذاد ٌؼبَ ٓ ،1969وعغ ٍبثن ،ص
.42
 -)3عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ  ،كهاٍخ ؽ ٍٞاُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ٢اُؼوكِٓ( ٢قض) ،روعٔخ ٓؾَٖ اُغَٔ ،اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت
األؽٔو ،ثؼضخ اُوبٛوح ،ك ؽ ،2005 ،ص .4 ،3
 -)4ثٖ ػبٓو رٔٛغٗ ،ٟؼٔ٤خ ػّّ١شٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .131 ،130
ُ -)5ول رْ اهواه أُشوٝع ٖٓ ؽوف اُلو" ٖ٤ٜ٤سٚد" " ٝفٍّٛ١س" ،أٗظو ك ٢مُيٓ :ؾٔل ثٛعٍطبْٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .71
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زــم مــا َــى مُٗــاع جدضًــض ألامــم اإلاخمضهــت ال ـتي هإزــظ مباصئهــا الضازلُــت إلاــا لهــظا الخٗب ــحر مــً جمُ ــحز
وج٣ؿــُم خؿــب اإلاؿــخىي الخًــاعي للــضو ٫ؤو حٗغيــها لئلخــخال ٫ألاظى ـبي مــً ٖضمــه وَــى الامــغ الــظي لــم
ج٣بلــه الــضو ٫اإلاؿــخ٣لت خــضًشاٞ ،االججــاٍ الٛالــب ؤن اإلا٣هــىص َىــا َــى مبــاصت ال٣ــاهىن الــضولي التــي حٗخ ـبر
()1
مباصت الٗض ٫ؤلاهها ٝؤخض م٩ىهاجه .
وبخُبُــَ ٤ــظٍ اإلاٟــاَُم ٖلــى مبــاصت ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ومــً زاللهــا يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا٫
الٗضاثُــتٞ ،مــً بــحن الخهــيُٟاث ألاقــهغ ٣ٞهُــا َــى طلــ ٪الــظي ٢ــا ٫بــه الُ٣ٟــه "حــون ب٢خيـ " خُــض ٢ؿــم
مبــاصت ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي بلــى مبــاصت ؤؾاؾــُت ومبــاصت ٖامــت مكــتر٦ت بــحن ال٣ــاهىن الـضولي ؤلاوؿــاوي
وال٣ـ ــاهىن الـ ــضولي لخ٣ـ ــى ١ؤلاوؿـ ــان٦ ،مـ ــا ٞـ ــغ ١بـ ــحن اإلابـ ــاصت الخانـ ــت ب٣ـ ــاهىن ظىُـ ــ( ٠مبـ ــاصت الخماًـ ــت
والاخـ ـترام واإلاٗامل ــت ؤلاوؿ ــاهُت )..واإلاب ــاصت الخان ــت ب ٣ــاهىن الَ ــاي(٦( )2مب ــضؤ الخىاؾ ــب ٖ ،ــضم الخغٍ ــت ف ــي
ازخُاع ؤؾالُب ووؾاثل ؤلايغاع بالٗضو.)3()..
وٍىُبٖ ٤لى يىابِ ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت مبـاصت هٓـام الَـاي وهـي مجمىٖـت اإلابـاصت اإلاؿـخمضة
مً ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي التي جسخو بدىُٓم ؾلى٧اث اإلاداعبحن وجُُ٣ض خ ٤ؤَغا ٝال ـجزإ فـي اللجـىء
لىؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا ٫وؤلاي ـغاع بالٗــضو ،و٢ــض ؤٖ ـتر ٝاإلاجخمــ٘ الــضولي بهــظٍ اإلابــاصت فــي هُــا ١ال٣ــاهىن
الــضولي ؤلاوؿــاوي بترظمةهــا فــي الٗضًــض مــً ال٣ىاٖــض الٗغُٞــت والخٗاَضًــت الالخ٣ــت ،وٍجــب ؤن وكــحر َىــا ؤن
مشــل َــظٍ اإلابــاصت ال ج٨دؿــب الٟٗالُــت بال فــي الى٢ــذ الــظي جهــبذ ُٞــه ظــؼءا مــً ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الٗغُٞــت
ؤو الخٗاَضً ـ ــت(ٞ ،)4م ـ ــشال ُٞم ـ ــا ًس ـ ــو مب ـ ــضؤ الخمُـ ـ ـحز ب ـ ــحن اإلا ٣ـ ــاجلحن وٚـ ـ ـحر اإلا ٣ـ ــاجلحن  ٣ٞـ ــض ج ـ ــم ج٣ىِى ـ ــه ف ـ ــي
البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي ألاو 1977 ٫يــمً اإلاــاصة  48مىــه ،و٦ــظل ٪مبــضؤ خٓــغ آلاالم التــي ال م ـبرع لهــا يــمً
اإلااصة  35هٟـ البروجى٧ى٦ ،٫ما اٖترٞذ مد٨مت الٗض ٫الضولُت لهما بهٟت اإلابـضؤ الٗـام لل٣ـاهىن الـضولي
ؤلاوؿ ــاوي ي ــمً ال ـغؤي ؤلاؾدك ــاعي اإلاخٗل ــ ٤بم ـضي مك ــغوُٖت اؾ ــخسضام ألاؾ ــلخت الىىوٍ ــت والةهضً ــض به ــا،
وظاء في الغؤي ما ههه:
"املبــذحن ألاظاظــيان اللــزان جخمــمن ما الىفــوؿ امل٢وهــت للٝــاهون إلاوعــاوي َمــا ١الخــالي :أو٥
َزيً املبذأيً عت ذٗ حمايت املذهيين وألاَذاٗ املذهيـت ويٝـيم جمي ـيزا بـين املٝـاجلين ؤ ـير املٝـاجلين..
وو٘ٝا للمبذأ الثاوي يحٍش الدعملب في حالم ال دالي لها للمٝاجلين" .)5
زالثا :املفادس يحخياويت والثاهويت لٝواِذ ظير ألاِما ٥الّذائيت لمً ٜواِذ الٝاهون الذولي:
بٗــض الخــضًض ٖــً اإلاهــاصع ألانــلُت هــإحي بلــى اإلاهــاصع الاؾــخضاللُت ؤو الاخخُاَُــت ممشلــت فــي ال٣ٟــه
والً٣اء واإلاهاصع الشاهىٍت ممشلت في مبـاصت الٗـض ٫وؤلاههـا ،ٝمـ٘ ؤلاقـاعة بلـى اإلاهـاصع اإلاؿـخدضزت ممشلـت
في ؤلاعاصة اإلاىٟغصة للضو ٫و٢غاعاث اإلاىٓماث الضولُت.
 -)1ثٖ ػبٓو رٔٛغٗ ،ٟؼٔ٤خ ػّّ١شٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .139 ،138
 -)2ػبٓو اٌضِبٌٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .27
 -)3ع.ً ٕٞثىز <<، ٗ١اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ،٢رطٞهٓٝ ٙجبكئ ،>>ٚك ٢كهاٍبد ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص
.51 ،46
ٓ -)4ؾٔل ثٛعٍطبْٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .161-159
 -)5كزٓ ٟٞؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ أ ٝاُزٜل٣ل ثٜبٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .35
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 -1الٝماء الذولي ٠مفذس لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
حٗ ــض ؤخ ٩ــام اإلاد ــا٦م الضولُ ــت اإلاه ــضع الاؾ ــخضاللي ألاو ٫ل٣ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ،وٍش ـ ـحر ال ً٣ــاء
الضولي مؿإلخحن ،ؤوالَمـاٖ :ـً ٧ـىن الً٣ـاء مهـضع اؾـخضاللي ؤو جٟؿـحري وَـى مـا ٌٗنـي ؤن ال٣اضـ ي الـضولي
ال ًيكإ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي بل ًجةهض  ِ٣ٞفـي جٟؿـحرَا والاؾـخضالٖ ٫لـى وظىصَـا وجٟانـُلها وجُُ٨ـ٠
الى٢ــاج٘ مٗه ــا ؾ ــىاء ٧اه ــذ حٗاَضً ــت ؤو ٖغ ُٞــت ،وزاهجهمــا مــا َ ــى الخ ٨ــم ال ً٣ـاجي ال ــضولي الــظي ًهــلر ألن
٧ىن مهضع اؾخضاللُاٞ ،لِـ ٧ل خ٨م ًهلر للخٗمُم والاخخجاط به هٓغا لخهىنـُت ٧ـل ً٢ـُت وهـؼإ
ٖلــى خــضا ،وال قــ ٪ؤهــه فــي َــظا اإلاجــا ٫ال بــض مــً الىٓــغ فــي الجهــت مهــضعة ال ٣ـغاع الــضولي ،وَــل حكــُ٨لةها
بالٟ٨ـاءة اإلاُلىبـت ،ومـا َـى حجــم ؤلاظمـإ الـظي خهـله َـظا الخ٨ــم الً٣ـاجي ،بيـاٞت بلـى مـضي مىا٣ٞخــه
ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي.
وف ــي م ــا ًس ــو صوع ال ً٣ــاء ٦مه ــضع اؾ ــخضاللي ل٣ىاٖ ــض ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت وال ٣ــاهىن ال ــضولي
ؤلاوؿاوي ٖمىما جلٗب مد٨مت الٗض ٫الضولُت صوعا ؾبا٢ا فـي َـظا اإلاجـاٞ ،٫اظةهـاصاث اإلاد٨مـت فـي ً٢ـاًا
الجـ ــغ ٝال٣ـ ــاعي ً٢ـ ــُت ألاوكـ ــُت الٗؿـ ــ٨غٍت وقـ ــبه الٗؿـ ــ٨غٍت فـ ــي هُ٩ـ ــاعاٚىا  1986وً٢ـ ــُت مكـ ــغوُٖت
ألاؾ ــلخت الىىوٍ ــت والةهضً ــض به ــا  1996و ً٢ــُت ٖ ــضم مك ــغوُٖت الج ــضاع الٗ ــاػ ٫ف ــي ألاعاض ـ ي الٟلؿ ــُُيُت
اإلادخلــت ٢ ،2004ــضمذ ٞجهــا اإلاد٨مــت قــغوخاث وجٟؿــحراث وحٗلُ٣ــاث طاث مهمــت فــي مُــضان حٗمُــٞ ٤ه ـم
٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي(٦ ،)1خإُ٦ض اإلاد٨مت ٖلى ق٩ل ومًمىن يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت:
لٝــذ وؽــج ِــذد ٠ب ـير مــً الٝواِــذ الّش٘يــت مــً خــال ٥مماسظــت الــذو ٥و ــي حــضء ال يخ ـضأ مــً
الٝــاهون الــذولي ري الفــلت باملعــجلت املىشوحــتل و١اهــذ ٜــواهين الحــشب وأِشا٘هــا ٠مــا ١اهــذ مّشو٘ــت
جٝلي ـ ــذيا مول ـ ــوُ حه ـ ــود ج ـ ــذويً ال ـ ــىلْ ت ـ ــا ف ـ ــي الَ ـ ــاي بم ـ ــا ٘ي ـ ــا اجٙاٜيخ ـ ــا الَ ـ ــاي  1899و)1907
واظدىذث حضئيا إلـع إِـالن ظـان بترظـبرٓ لّـام  1868و٠ـزل ٤هخـائم مـنجمش بشو٠عـل لّـام 1874ل وٜـذ
حذد "ٜاهون الَاي" َـزال وِاـع ألاخـقل "يهٍمـت املخّلٝـت بٝـواهين الحـشب البريـت وأِشا٘هـا" حٝـوٛ
املخح ــاسبين وواحب ــات م ف ـي ٜي ــامهم بالّملي ــاث وٜي ــذ اخخي ــاس أظ ــاليب ووظ ــائل إلح ــا ٛألارى بالّ ــذو ف ــي
)2
النزاُ املعلل الذولي"..
٦مــا ؤن ال٣اضـ ي ًم٨ــً ؤن ًيكــإ ٢ىاٖــض ظضًــضة مؿــخدضزت ،وَؿــخضٖ ٫لــى طلــ ٪ب٣ىاٖــض ال٣ــاهىن
الضو ٫الجىاجي التي ٧ان الً٣اء الضولي ؾبا٢ا في بوكاءَا٩ٞ ،ان إلاد٨مت هـىعهبر 1945 ٙمـشال صوع ٦بــحر فـي
بب ـغاػ ال٣ىاٖــض الؿــبٗت لل٣ــاهىن الــضولي الجىــاجي فــي مُــضان اإلادا٦مــت الجىاثُــت الضولُــت٦ ،مــا ٧ــان إلاد٨مــت
ًىٚؿــالُٞا الؿــاب٣ت ومد٨مــت عواهــضا مــشال صوع بــاعػ فــي الج ـغاثم الجيؿــُت يــض اإلا ـغؤة فــي ال٣ــاهىن الــضولي
()3
الجىاجي.
 -)1اَُ٤ل ٓظطل ٠أؽٔل أث ٛاٌخ١ش ،كز ٟٞاُغلاه اُؼبىٍ ٝاُوبٗ ٕٞاُل ،٢ُٝا٣زواى ُِطجبػخ ٝاُ٘شوٝاُزٞى٣غ ،اُوبٛوح ،ؽ ،2006 ،1ص
ٓٝ 111ب ثؼلٛب.
 -)2كزٓ ٟٞؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ أ ٝاُزٜل٣ل ثٜبٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .34
3)-Jeanne WARD, Mendy MARSH, Sexual violence against women and girls in war and its
aftermath: realities, responses, and required resources, A Brief paper prepared for Symposium on
sexual violence in conflict and beyond 21-23 June 2006, Brussels, Belgium, p. 28.
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ل ً٨هٓغٍا ٞالً٣اء لـِـ لـه فـي َـظا اإلاجـا ٫بال صوع ٧اقـً ٠ـؼٍذ اللشـام ٖـً ٢ىاٖـض صولُـت ٢اثمـا
ؤن ــال وم٣بىل ــت ف ــي اإلاجخم ــ٘ ال ــضولي وَُٗجه ــا اله ــُاٚت اإلاىاؾ ــبت للخُبُ ــ ً٢ ٤ــاثُا ،بال ؤه ــه ف ــي ال٨شـ ـحر م ــً
الخاالث جهضي للٗضًض مً اإلاٟاَُم ال٣اهىهُت وؤعس ى مباصت ٖامت مشل مباصت هىعهبر.ٙ
 -2مزاَب ٠باس املنلٙين في الٝاهون الّام في مخخل ٚألامم ٠مفذس لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
َــى اإلاهــضع الاؾــخضاللي الشــاوي ،وَــى ظملــت اإلابــاصت التــي ًم٨ــً اؾخسالنــها مــً صعاؾــاث و٦خابــاث
ال٣ٟهـاء والخ ـبراء فــي ال٣ــاهىن اإلاكــهىص لهــم بالٟ٨ــاءة فــي مسخلــ ٠ألامــم ،وج ـبرػ ؤَمُــت ال٣ٟــه فــي َــظا اإلاجــا٫
في جدؿحن الٟهم ل٣ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضوليٞ ،ـال ؤخـض ٌؿـخُُ٘ ؤن ًى٨ـغ صوع ٣ٞهـاء مشـل ٚغوؾـُىؽ وٞاجـا٫
وعوؾى وَىبؼ وٚحرَم ٦شحر في مجا ٫يبِ ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت ب٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي وجىُٓمهـا فـي مالٟـاث
وقــغوخاث و٦خابــاث مغظُٗــت فــي َــظا اإلاجــا٦ ،٫مــا ٌٗخ ـبر الخ ـبراء وال٣ٟهــاء ٖــاصة ؤًٖــاء فــي لجــان الخ ـبراء
ولج ــان الهـ ــُاٚت ؤو ٦ممشلـ ــحن لـ ــضولهم فـ ــي اإلاٗاَـ ــضاث الضولُ ــت ،مـ ــا ٌؿـ ــمذ لهـ ــم بخُبُـ ــ ٤ؤ٩ٞـ ــاعَم ،و٢ـ ــض
()1
ًسخاعون ً٣٦اة لضي اإلادا٦م الضولُت.
و٢ــض ٧ــان لل٣ٟــه صوع بــاعػ فــي مجــا ٫الخإنــُل ل٣ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي وجإُ٦ــضَا٩ٞ ،ــان
للُ٣ٟــه ٚغوؾــُىؽ صوع مهــم فــي ب٢ـغاع ٢ىاٖــض للخماًــت ػمــً الخــغب ٖــضا مــا حٗلــ ٤بىٓغٍــت الخــغب الٗاصلــت
التــي بــال ٜفــي ال ـتروٍج لهــا٦ ،مــا ٧ــان لجــىن ظــا ٥عوؾــى صوع ؤؾاسـ ي فــي اإلاىــاصاة بمبــضؤ الخمُ ـحز بــحن اإلا٣ــاجلحن
وٚحــر اإلا٣ــاجلحن والــظي ٌٗــض مبــضءا ؤؾاؾــُا مــً مبــاصت ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت فــي ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي،
وفــي الٗهــغ الخــضًض ٧ــان لل٣ٟــه بــإ َىٍــل فــي مجــا ٫الىًــا ٫فــي ؾــبُل جغقــُض الخــغب وخماًــت اإلابــاصت
ؤلاوؿــاهُت وهــظ٦غ مــً َــاالء مــا٦ـ َــىبغ وظــان ب٨خُــه وٖــامغ الؼمــالي وظــىعط ؤبــي نــٗب و ٚـحرَم ٦ش ـحر فــي
()2
َظا اإلاُضان مً مؿلمحن وٚغب.
 -3مبادئ الّذ ٥وإلاهفاٗ ٠مفذس لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
حٗخ ـبر مبــاصت الٗــض ٫وؤلاههــا ٝمهــضعا زاهىٍــا ل٣ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ،وفــي الخ٣ُ٣ــت ٞــةن َــظا
اإلاه ــضع ال ٌٗ ــض مه ــضعا مؿ ــخ٣ال وطل ــ ٪ألن لج ــىء اإلاد٨م ــت بلُ ــه م ُ٣ــض بمىا ٣ٞــت ألاَ ـغا ٝاإلاخىاػٖ ــت ٖل ــى
طلــ ،٪وحٗغٍــَ ٠ــظا اإلاهــضع ؤمــغ نــٗب ظــضا ألهــه ٌٗخمــض ٖلــى ٖىامــل شخهــُت ٖىــض ال٣اض ـ ي ومــا ًمل٨ــه
مــً عنــُض فــي مجــا٢ ٫ــُم الًٟــُلت والٗــض ٫واإلاؿــاواة بةنــضاع خ٨ــم ًغاعــى ُٞــه بُٖــاء ٧ــل طي خــ ٤خ٣ــه،
وَىـ ــا ٥مـ ــً ًسلـ ــِ بـ ــحن اإلابـ ــاصت الٗامـ ــت لل٣ـ ــاهىن ومبـ ــاصت الٗـ ــض ٫وؤلاههـ ــا ،ٝوَٗخ ـ ـبر الـ ــبٌٗ الٗـ ــض٫
وؤلاههــا ٝمبــضؤًً مــً مبــاصت الٗامــت لل٣ــاهىن ،وٍم٨ــً اٖخبــاع مبــاصت الٗــض ٫وؤلاههــا ٝمبــاصت ج٨مُلُــت
لخلُُــ ٠ال٣ىاٖــض ال٣اهىهُــت ؤو لخ٨ملةهــا وؤخُاهــا لخجاوػَــا فــي خالــت الىنــى ٫بلــى عضـ ى ؤَـغا ٝال ـجزإ صون
اإلاؿاؽ ب٣ىاٖض ال٣اهىن الـضولي وال٣ـُم التـي ًدمجهـا ،وهـي مؿـاٖضة لل٣اضـ ي جمىدـه مجـاال خُىٍـا للخغ٦ـت
()3
والبدض ًٖ ؤخ٩ام مىهٟت وٖاصلت خؿب ٞهمه إلاًمىنها.

ٓ -)1ؾٔل ثٛعٍطبْٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .78 - 76
 -)2أٗظو أُطِت اُضبٗ ٖٓ ٢أُجؾش األٛ ٖٓ ٍٝنا اُجؾش.
 -)3ثٖ ػبٓو رٔٛغٗ ،ٟؼٔ٤خ ػّّ١شٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .159-157
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بن َبُٗ ــت ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي الخان ــت ججٗ ــل م ــً مب ــاصت الٗ ــض ٫وؤلاهه ــا ٝبمٟهىمه ــا
اإلا ــاصي ٚـ ـحر طاث ؤَمُ ــت ألن َ ــظا ال ٣ــاهىن  ٢ــاثم ٖل ــى ؤلاوؿ ــاهُت ،ل ــظلً ٪م ٨ــً ؤن جه ــى ٠ي ــمً اإلاب ــاصت
الٗام ــت لل ٣ــاهىن ول ــِـ بك ــ٩ل مؿ ــخ٣ل مشلم ــا ه ــي ٖلُ ــه ،ووٗخ ٣ــض بإنه ــا مج ــغص صٖ ــىة لل٣اضـ ـ ي م ــً ؤظ ــل
الاظةهــاص فــي بعؾــاء مشــل َــظٍ اإلابــاصت وجُٟٗلهــا ،ألن َبُٗــت الخ٣ــى ١والجزاٖــاث الً٣ــاثُت ال ـتي ًيكــاها َــظا
ال٣ــاهىن طاث َبُٗــت بوؿــاهُت ولِؿــذ ماصًــت فــي ؤٚلــب ألاخــىا ٫مـا ًجٗــل الاخخ٩ــام ً٩ــىن بلــى َــظٍ اإلابــاصت
وهي جخُاب ٤في َظا الكإن م٘ مباصت الٗض ٫وؤلاهها.ٝ
سابّا :املفادس املعخحذزت في الٝاهون الذولي وجىبيٝات ا ٠مفادس لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
ٌٗخ ـبر ظاهــب مــً ال٣ٟــه اإلاٗانــغ بــإن َىــا ٥ؤقــ٩ا ٫ظضًــضة مــً اإلاهــاصع ال ـتي ٞغيــذ هٟؿــها فــي
بوكــاء ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي وبلٛائهــا وحٗــضًلها مــ٘ جٟــاوث فــي ألازــظ بهــظٍ اإلاهــاصع الجضًــضة ،وٍخٗلــ ٤ألامــغ
ؤؾاؾ ــا بالخهــغٞاث ال٣اهىهُ ــت اإلاى ٟــغصة م ــً ال ــضو ٫و ٢ـغاعاث اإلاىٓم ــاث الضولُ ــت ،زان ــت جل ــ ٪طاث الخ ــإزحر
ال٨ب ـحر فــي جىٓــُم مهــالر اإلاجخمــ٘ الــضولي ،وٍجــغي الخــضًض َــل حٗخ ـبر ٗٞــال مهــاصعا لل٣ــاهىن ؤم ؤنهــا مجــغص
()1
مهضع لاللتزام بك٩ل ظؼجي ٢ض ال ٌٗمم ٣٦اٖضة ٖامت جُبٖ ٤لى ٧ل الضو.٫
وٍىُبـ ــ ٤الىنـ ــ ٠الؿـ ــاب٦ ٤ـ ــظلٖ ٪لـ ــى ال٣ـ ــاهىن الـ ــضولي ؤلاوؿـ ــاوي بدُـ ــض ال حٗـ ــض ٞجهـ ــا  ٢ـ ـغاعاث
اإلاىٓمـاث الضولُـت وال ؤلاعاصة اإلاىٟـغصة للــضو ٫مهـضعا لل٣ـاهىن بــل مجـغص مهـضع لالل ـتزام ،مـا ٖـضا بطا ٧اهــذ
َ ــظٍ ال ٣ـغاعاث اإلاى ٟــغصة جا ٦ـض ٖل ــى ٢ىاٖ ــض صولُ ــت ٢اثم ــت ،ؤو ؤن ج٨غاعَ ــا ٖـ ـبر م ــضة ػمىُ ــت َىٍل ــت بمىا ٣ٞــت
اإلاجخمــ٘ الــضولي ٖلجهــا مــً زــال ٫الخٗب ـحر ٖــً َغٍــ ٤آلُــاث َــظٍ اإلاىٓمــاث ؤو ؾــلى ٥الــضو٢ ٫ــض ٌؿــخ٣غ مــً
زاللهــا ٖــغ ٝصولــي ظضًــض ًخــىاجغ الؿــحر ٖلُــه ،مشــل  ٢ـغاعاث الجمُٗــت الٗامــت اإلاخٗل٣ــت بدــ ٤ج٣غٍــغ اإلاهــحر
٧اهذ ؤوكإث مبضؤ َام َى مبضؤ خـ ٤الكـٗىب فـي ج٣غٍـغ مهـحرَا(٦ ،)2مـا جمشـل الخهـغٞاث اإلاىٟـغصة للـضو٫
مهضعا اللتزام الضو ٫صون ؤن ٌك٩ل مهضع زانا لل٣اهىنٖ ،ـضا بطا جىانـل الال ـتزام بهـظا الخهـغ ٝبصـ ي
مً الٗمىمُت مـ٘ الكـٗىع بُبُٗخـه ال٣اهىهُـت لخيكـإ بـىٟـ الُغٍ٣ـت ٢اٖـضة ٖغُٞـت ظضًـضة بىـاء ٖلـى َـظا
()3
الخهغ ٝؤلاهٟغاصي ٦ما ؤقغها.
الٙشُ الثالث:
الٝيمت الٝاهوهيت لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
بن اإلا٣هــىص بالُ٣مــت ال٣اهىهُــت ل٣ىاٖــض ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت َــى البدــض ٗٞالُــت َــظٍ ال٣ىاٖــض
م ــً ز ــالٖ ٫ىه ــغ ؤلال ـؼام ٞجه ــا بمسخل ــ ٠ألاق ــ٩ا ٫الـ ـتي جخس ــظَا ،وٍ ٩ــىن طل ــ ٪م ــً ز ــال ٫البد ــض ؤوال ف ــي
ؤؾـاؽ ؤلالـؼام فـي ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الـضولي ٖمىمــا ممـا ؾــِىٗ٨ـ ٖلــى ٢ىاٖـض ؾــحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُــت ٦جــؼء
مً ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،زم ججب صعاؾت اإلاـحزاث ال٣اهىهُت التـي ً٣ـضمها ٧ـل قـ٩ل مـً ؤقـ٩ا٢ ٫ىاٖـض
ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وطل ٪و ٤ٞما ًلي.
ٓ -)1ؾٔل ثٛعٍطبْٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .96 – 80
َٓ -)2ؼل ػجل اُوؽٔبٕ ص٠ذاْ ،رلفَ األْٓ أُزؾلح ك ٢اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و ماد اُطبثغ اُل ،٢ُٝكاه اٌُزت اُوبٗ٤ٗٞخ ،أُؾِخ
اٌُجوٓ -ٟظو ،2008،ص ٓٝ 300ب ثؼلٛب.
 -)3ثٖ ػبٓو رٔٛغٗ ،ٟؼٔ٤خ ػّّ١شٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .162 ،161
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أوال :أظاط إلالضام في ٜواِذ ظير ألاِما ٥الّذائيت:
بن اإلاؿ ــاواة ب ــحن ال ــضو ٫فـ ــي الؿ ــُاصة ًجٗ ــل م ــً  ٚـ ـحر اإلام ٨ــً ؤن جسً ــ٘ بخ ــضاَا إلعاصة الضولـ ــت
ألاز ــغي ؤو ؤي ؾـ ــلُت ؤز ــغيٞ ،الؿـ ــُاصة ه ــي ؾـ ــلُت الضول ــت ألاٖلـ ــى ٖل ــى ب٢لُمهـ ــا و٢غاعَ ــا ،لـ ــظلًُ ٪ـ ــغح
الؿــااٖ ٫ــً اوٗ٩ــاؽ طلــٖ ٪لــى ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ومــضي بلؼامهــا وٖــً ألاؾــاؽ الــظي ٌٗخمــض ٖلُــه
ال ٣ــاهىن ال ــضولي ف ــي جىٓ ــُم ؾ ــلى٧اث ال ــضو ٫ؾ ــىاء ػم ــً الؿ ــلم ؤو ػم ــً الخ ــغب ،وف ــي َ ــظا اإلاج ــاْ ٫ه ــغث
اججاَ ـ ــان ٣ٞهُ ـ ــان م ـ ــظَب بعاصي وم ـ ــظَب مىي ـ ــىعي ي ـ ــمً الىٓغٍ ـ ــت الٗام ـ ــت لل ٣ـ ــاهىن ال ـ ــضولي ،هدى ـ ــاو٫
مًمىنهما في ما ًلي:
 -1املزَب إلاسادي:
ً٣ــىص َــظا الاججــاٍ ظاهــب ٦بحــر مــً ال٣ٟــه ألاإلاــاوي ٖلــى عؤؾــهم الُ٣ٟــه "َي ــل" ،وٍــغي ؤن ال٣ــاهىن
ال ــضولي الٗ ــام َ ــى ولُ ــض الاجٟا ٢ــاث الـ ـتي حٗ ٣ــضَا ال ــضو ٫بةعاصته ــا ،والخٗبـ ـحر ٖ ــً َ ــظٍ ؤلاعاصة ً ٩ــىن بك ــ٩ل
نــغٍذ ٧اإلاٗاَــضاث ؤو بكــ٩ل يــمني ٧ــالٗغ ،ٝل٨ــً ال٣ٟهــاء ازخلٟــىا فــي مــضي ألازــظ بــاإلعاصة وقــ٩ل َــظٍ
ؤلاعاصة ،وف ـ ــي طل ـ ــْ ٪ه ـ ــغث ٖ ـ ــضة هٓغٍ ـ ــاث ،م ـ ــً بُثه ـ ــا "هٍشي ـ ــت إلاسادة املى ٙـ ــشدة" ال ـ ــتي ًتزٖمه ـ ــا ال ُ٣ٟـ ــه
"حليييـ "٤الـظي ٖ ـبر ٖثهـا فــي ٦خابـه الكـهحر "الٝيـذ الـزاحي لــاسادة" ومٟاصَـا يـغوعة ُ٢ـام الضولـت بــااللتزام
طاجُ ــا بال٣اٖ ــضة الضولُ ــت ،بال ؤن َ ــظا الُ ــغح ٚح ــر ٖمل ــي جمام ــاٞ ،م ــً ً ُ٣ــض هٟؿ ــه ٌؿ ــخُُ٘ الخد ــغع م ــً
التزامه٦ ،ما ْهغث "هٍشيت إلاداسة املؽتر٠ت" ظاء الُ٣ٟه "جشبيل" ب٨ٟـغة ؤزـغي ج٣ـى ٫بـإن ؤؾـاؽ ؤلالـؼام
في ال٣اٖضة الضولُت َى مجمىٕ ؤلاعاصاث لتي حكـ٩ل فـي مجمىٖهـا ال٣اٖـضة الضولُـت وجٟـغى بلؼامهـا ،بال ؤن
حج ــم َ ــظا ؤلاظم ــإ ًُ ــغح بق ــ٩اال ظ ــضًا ،وؤزح ــر ي ــمً َ ــظا اإلا ــظَبْ ،ه ــغث "هٍشي ــت الّ ٝــذ ؼ ــشيّت
املخّا ٜــذيً" بؼٖام ــت ال ُ٣ٟــه "أهضيل ــوحي" وماصاَ ــا ؤن َـ ـظا اإلاب ــضؤ َ ــى ؤؾ ــاؽ بلـ ـؼام ال٣اٖ ــضة الضولُ ــت وال
ًجــىػ هً٣ــها وال حٗــضًلها بال بمىا٣ٞــت ٧ــل ؤَغاٞهــا و٣ٞـا للىٓــام ال٣ــاهىوي الــىَني ،بال ؤن َــظا الُــغح وبن
()1
ؤهُبٖ ٤لى اإلاٗاَضاث ٢ض ال ٌؿخُ٣م ألامغ م٘ الٗغ ٝواإلاباصت الٗامت لل٣اهىن.
 -2املزَب املولولي:
وٍــغي َــظا اإلاــظَب بــإن ؤؾــاؽ ؤلال ـؼام فــي ال٣ىاٖــض الضولُــت ال ٌٗــىص ٖلــى بعاصة الــضو ،٫وبهمــا بلــى
ٖىام ــل وْ ــغو ٝزاعظُ ــت مؿ ــخ٣لت ٖ ــً ؤلاعاصة ،جسً ــ٘ له ــا ال ــضو ٫وججٗله ــا جل ـ ـتزم به ــظٍ ال٣ىاٖ ــض ،ل ٨ــً
ال٣ٟهـاء ازخلٟــىا فــي َبُٗـت َــظٍ الٗىامــل الخاعظُــت ،ومـً بــحن ؤَــم َــظٍ الىٓغٍـاث هــظ٦غ "هٍشيــت الٝــوة"
للُ٣ٟـه "ظـبيىوصا" والتـي جـغي ؤن ال٣ـىة هـي ؤؾــاؽ الخٗامـل فـي الٗال٢ـاث الضولُـت ،وبالخـالي يـغوعة جُبُــ٤
الجـؼاء مــً الُــغ ٝال٣ــىي ٖلــى الُــغ ٝالًــُٗ ٠وهــي هٓغٍــت جىٓــغ بىا٢ــ٘ خــا ٫الٗال٢ــاث الضولُــت بصـ يء
مــً اإلابالٛــت ،واججــاٍ آزــغ ًــغي ب٨ٟــغة "املفــلحت" ٧ــىن اإلاهــلخت هــي اإلادــغ ٥ألاؾاسـ ي ألي ٖمــل ج٣ــىم بــه
الضول ــت ٖل ــى اإلاؿ ــخىي الخ ــاعجي ،وؤجج ــه ال ُ٣ٟــه ٧لؿ ــً بل ــى "هٍشي ــت الخ ــذسج الهشم ــي للٝواِ ــذ الٝاهوهي ــت"
ٓ -)1ظطل ٠أؽٔل فإاد ،اُ٘ظو٣خ اُؼبٓخ ُِزظوكبد اُل٤ُٝخ اُظبكهح ػٖ اإلهاكح أُ٘لوكح ،كاه اٌُزت اُوبٗ٤ٗٞخ ،أُؾِخ اٌُجوٓ -ٟظو،
كؽ ،2004 ،ص ص  .157 ،156أٗظو ًنُيٓ :ظطل ٠أؽٔل فإاد ،اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّ  -اُوبػلح اُل٤ُٝخ ،كاه اٌُزت اُوبٗ٤ٗٞخ ،أُؾِخ
اٌُجوٓ -ٟظو ،كؽٓ ،2004 ،وعغ ٍبثن ،ص ص  .153 – 152أٗظو ًنُي :ػجل اٌُو ْ٣ػٍٛاْ ،اُ٤ٍٞؾ ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّ،
أُغِل األٌٓ ،ٍٝزجخ كاه اُضوبكخ ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ ،ؽ  ،1ػٔبٕ -األهكٕ ،1998 ،ص ص .50 - 47
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ومٟاصَــا ؤن ال٣ىاٖــض الضولُــت ظــؼء مــً هٓــام جــضعجي جغجُبــي وجإزــظ قــ٨ال َغمُــا ،وٍجــب ٖلــى ٧ــل ٢اٖــضة
صهُ ــا اخ ـ ـترام ال٣اٖ ــضة ألاٖل ــى مثه ــا ،وعؤؽ َ ــظا اله ــغم ال ٣ــاهىوي َ ــى ال ٣ــاهىن ال ــضولي الٗ ــام ،بال ؤن َ ــظٍ
الىٓغٍــت ج٣ــىٖ ٫لــى مجــغص ٞغيــُت لــم جدــضص ؤؾــاؽ ٌٗلــى ال٣ــاهىن الــضولي ،وهــي لــم جٟؿــغ ال٣اٖــضة ألاٖلــى
()1
التي ٌؿخمض مً ال٣اهىن الضولي وظىصٍ.
ومــً بــحن ألا٩ٞــاع اإلاىيــىُٖت ٦ــظلْ ٪هــغث "هٍشيــت الخــواصن العياســو " ال ـتي جــغي ؤن ؤلال ـؼام فــي
ال٣اٖ ــضة الضولُ ــت ًيك ــإ لـ ـُد ٟٔالخ ــىاػن الؿُاسـ ـ ي ب ــحن ال ــضو ٫زان ــت ألاوعوبُ ــت مثه ــا ،وطل ــ ٪م ــً وح ــي
اجٟاُ٢ت واؾخٟالُا  1648الـتي ؤؾؿـذ للمجخمـ٘ الـضولي الخـضًض الـظي ٞكـل الخ٣ـا فـي ؤلاؾـخمغاع ،بيـاٞت
ٖلــى طلــْ ٪هــغث هٓغٍــت ؤإلااهُــت ؤزــغي ج٣ــىم ٖلــى ٨ٞــغة مبــذأ الجيعــياث وج٣ي ـ ي بًــغوعة ؤن ٌكــ٩ل ٧ــل
ظيـ صولخه الخانت به و٢اهىن زـام بـه ،لخدُ٣ـ ٤ؤلاؾـخ٣غاع بـحن َـظٍ ال٣ىمُـاث ،بال ؤنهـا اٖخ ـبرث ٨ٞـغة
ٖىه ــغٍت ،و ٢ــاص ال ُ٣ٟــه "ٔشوظ ــيوط" إل ٢ـغاع "هٍشي ــت ال ٝــاهون الىبيـ ـ ي" ومٟاصَ ــا ؤن ال ٣ــاهىن ال ــضولي
ؾلُل ال٣اهىن الُبُعي ،وال٣ىاٖض الضولُت ولُضة البِئت واإلادُِ وهـي جخ ٛـحر بخ ٛـحر الؼمـان واإلا٩ـان ،وَٗخ ـبر
ال٨ش ـ ـحرون ؤن َ ــظٍ الىٓغٍ ــت جسل ــِ ب ــحن ال ٣ــاهىن الُبُع ــي وب ــحن ال ٣ــُم اإلاجخمُٗ ــت الضًيُ ــت وألازال ُ٢ــت،
وؤز ـحرا ْهــغث هٍشيــت الخمــمً يحخمــالي بؼٖامــت ٧ــل مــً ال٣ٟجه ـحن "ليــون دي ــي" و"حــوسج ظــا "٥وهــي
هٓغٍــت قــهحرة فــي ال٨ش ـحر مــً مجــاالث ٞلؿــٟت ال٣ــاهىن ،وجــغي بــإن ٨ٞــغة ؤلال ـؼام ال٣ــاهىن الــضولي ج٣ــىم ٖلــى
ؤؾـ ــاؽ مب ـ ــضؤ الخً ـ ــامً الاظخم ـ ــاعي ،وزً ـ ــىٕ الضول ـ ــت لل ٣ـ ــاهىن ؾ ـ ــىاء ال ـ ــضولي ؤو ال ـ ــضازلي مـ ــغصٍ خٟـ ــٔ
ؤلاؾ ــخ٣غاع والخً ــامً صاز ــل اإلاجخم ــ٘ ،والخً ــامً ٦م ــا َ ــى مٗ ــغو ٝج ٣ــضًم جى ــاػالث م ــً  ٧ــل ألاَ ـغا ٝف ــي
ؾــبُل ٖــِل الجماٖــتَ ،ــظٍ ال٨ٟــغة ج ٣ـترب مــً اإلاىُــ ٤الــىا٢عي وال٢ــذ عواظــا ٦ب ـحرا فــي مغاخــل مُٗىــت بال
ؤن ٨ٞــغة الخًــامً ججٗــل مــً الال ـتزام ٖمــال َىُٖــا ،فــي خــحن ؤهــه ًدخــاط فــي ؤخُــان ٦ش ـحرة بلــى ب٦ـغاٍ ومىــ٘
()2
وخٓغ وَى ما ًجٗل الىٓغٍت ج٣ٟض ظؼءا مً بغٍ٣ها.
واؾ ــدىاصا بل ــى ألا ٩ٞــاع ال٣ٟهُ ــت الؿ ــاب٣ت وحٗ ــضص اإلا ــظاَب والىٓغٍ ــاث ف ــي جٟؿ ــحر مه ــضع ؤلال ـؼام ف ــي
ال٣اٖـ ــضة الضولُـ ــت ؾـ ــىداو ٫البدـ ــض فـ ــي زهىنـ ــُت مهـ ــضع ؤلال ـ ـؼام فـ ــي يـ ــىابِ ؾـ ــحر ألاٖمـ ــا ٫الٗضاثُـ ــت
وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٖمىما ،وطل ٪في ما ًلي.
 -3خفوـيت مفذس إلالضام في لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
بن ألاؾ ــاؽ الىٓ ــغي والٟلؿ ــٟي لئلل ـؼام ف ــي ٢ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ٖمىم ــا ؤم ــغ ٚـ ـحر مدؿ ــىم وال
ًم٨ــً الدؿــلُم بإؾــاؽ واخــض مــً ألاؾـــ اإلاــظ٧ىعة ،ألن ال٨ش ـحر مثهــا ال ًىُلــ ٤مــً َبُٗــت ال٣ىاٖــض طاتهــا
بــل مــً هٓـغاث بًضًىلىظُــت ومــضاعؽ ٨ٞغٍــت مخباًىــت ٧ــان مــً اإلاخى٢ــ٘ ؤن ج٣ــضم هخــاثج مسخلٟــت ،ل٨ــً ألامــغ
ًج ــب الخٗام ــل مٗ ــه بمغوه ــت ؤ ٦ـ ـثر  ٩ٞــل ألاؾ ـــ مٗ٣ىل ــت وم٣بىل ــت ٦مه ــضع لالل ـ ـتزام بطا اؾ ــخصىِىا مب ــضؤ
ال٣ىمُاث ،وٍم ً٨ؤن هإزظ بها ظمُٗا ونىال بلى بلؼام ال٣اٖضة طاتها.

ٓ -)1ظطل ٠أؽٔل فإاد ،اُ٘ظو٣خ اُؼبٓخ ُِزظوكبد اُل٤ُٝخ اُظبكهح ػٖ اإلهاكح أُ٘لوكحٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .158
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص ص  .159أٗظو ًنُيٓ :ظطل ٠أؽٔل فإاد ،اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّ  -اُوبػلح اُل٤ُٝخٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص 154
– .160أٗظو ًنُي :ػجل اٌُو ْ٣ػٍٛآْ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .63 - 50
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وٍــغي بٗــٌ ال٣ٟــه ؤن ؤنــل وظــىص ال٣اٖــضة ؤمــغ زــاعط ٖــً ال٣ــاهىن طاجــه و٦ــظل ٪قــإن الال ـتزام
بهــظٍ ال٣اٖــضة ،وَــى ًــغجبِ ٦مــا ط٦غهــا بــةعاصة الــضو ٫التــي ؤوكــإث ال٣اٖــضة ومجمىٖــت الٓــغو ٝوالخ٣ــاث٤
اإلااصً ــت واإلاٗىىٍ ــت اإلادُُ ــت بدى ُٟــظ َ ــظٍ ال٣اٖ ــضة ،ز ــم بن م٣خً ــُاث الخٗ ــاٌل والخً ــامً والخٗ ــاون ب ــحن
ال ــضو ٫ي ــمً اإلاجخم ــ٘ ال ــضولي ج ٟــغى الخً ــىٕ ل٣ىاٖ ــض مُٗى ــت جد ٣ــ ٤ق ــ٨ال م ــً الٗضال ــت واإلاؿ ــاواة ف ــي
()1
الؿُاصة بحن الضو.٫
ألامــغ آلازــغً ،خٗلــ ٤ؤؾاؾــا بسهىنــُت ال ٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاويٞ ،ــالُ٣م التــي ًدمجهــا ال٣ــاهىن
الــضولي ؤلاوؿــاوي مدــل جىاٞــ ٤لــضي ٧ــل م٩ىهــاث اإلاجخمــ٘ الــضولي وهــي ؤؾــمى اإلاهــالر ال ـتي ًدمجهــا ال٣ــاهىن
ال ــضولي ٖمىم ــاٞ ،ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ًدم ــي ؤلاوؿ ــاهُت م ــً ؤي ؤ ٗٞــا ٢ ٫ــض جم ـــ به ــا٦ ،م ــا ً ــغجبِ
ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي بما ُٞه ٢ىاٖض ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت بإ٦ثر الجغاثم الضولُت بكاٖت وٍخٗلـ ٤ألامـغ
بالضعظت ألاولى بجغاثم الخغب والجغاثم يض ؤلاوؿاهُت وظـغاثم ؤلابـاصة فـي الجزاٖـاث اإلاؿـلخت الضولُـت و ٚـحر
الضولُت ،ووؿخُُ٘ ال٣ـى ٫بـإن ٗٞالُـت ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي جخٗلـ ٤بإٚلـب ألاؾــ التـي ٢ـضمةها
الاججاَــاث ال٣ٟهُــت مــً اإلاــظَب ؤلاعاصي واإلاــظَب اإلاىيــىعي ،ل٨ــً َــظٍ الٟٗالُــت جب٣ــى صون ُ٢مــت مهمــا
٧ان ؤؾاؾها بطا لم جىظض آلُاث لخىُٟظ َظٍ ال٣ىاٖض وٖلى عؤؾـها الجـؼاء الـضولي واإلاؿـاولُت الضولُـت ٖـً
اهةها٧اث َظٍ ال٣ىاٖض.
زاهيا :املضايا الٝاهوهيت لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في ؼ٣لي ا الخّاَذي والّشفي
ج ٣ـ ــضم مسخل ـ ــ ٠ؤق ـ ــ٩ا٢ ٫ىاٖ ـ ــض ؾ ـ ــحر ألاٖم ـ ــا ٫الٗضاثُ ـ ــت مـ ـ ـحزاث َام ـ ــت حٗ ـ ــؼػ الُ٣م ـ ــت ال٣اهىهُ ـ ــت
ل٣ىاٖ ــضَا ؾ ــىاء ف ــي ق ــ٩لها الخٗاَ ــضي والٗغف ــي ،ؾ ــىداو ٫ؤوال بُ ــان اله ــٟت آلام ــغة له ــظٍ ال٣ىاٖ ــض ؾ ــىاء
٧اهــذ ٖغُٞــت ؤو حٗاَضًــت ،زــم هبــحن بٗــٌ ظىاهــب اإلا ـحزاث والُٗــىب الخانــت ب٩ــل قــ٩ل مــً ؤقــ٩اَ ٫ــظٍ
ال٣ىاٖض الضولُت:
 -1الٝيمت الٝاهوهيت لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت ٝ٠واِذ حمشة في الٝاهون الذولي:
بن ؤٚلــب ال٣ىاٖــض ال٣اهىهُــت الخانــت بؿــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت وال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ٖمىمــا
حٗخبر ٢ىاٖض ٢اهىهُـت آمـغة ،وفـي حٗغٍٟهـا لل٣ىاٖـض ال٣اهىهُـت الضولُـت آلامـغة ههـذ اجٟاُ٢ـت "٘ييىـا" ل٣ـاهىن
اإلاٗاَضاث لؿىت  1969في اإلااصة ٖ 53لى ما ًلي:
"املّاَــذاث املخّاسلــت مــْ ٜاِــذة حمــشة  )Jus Cogensمــً ٜواِــذ الٝــاهون الــذولي الّامــت
حّخ ـ ـبر املّاَ ــذة باول ــت بىاله ــا مىل ٝــا إرا ١اه ــذ و ٜــذ إبشامه ــا جخّ ــاسك م ــْ ٜاِ ــذة حم ــشة م ــً ٜواِ ــذ
الٝــاهون الــذولي الّــامل و ٔـشاك َــزٍ يجٙاٜيــت حّخ ـبر ٜاِــذة حمــشة مــً ٜواِــذ الٝــاهون الــذولي الّــام
١ــل ٜاِــذة جٝبلهــا الجماِــت الذوليــت فــي م موِهــا ويّ ـترٗ ت ــا باِخباسَــا ٜاِــذة ال ي ــوص إلاخــال ٥ت ــا
()2
وال يم ً٢حّذيلها بٝاِذة الحٝت مً ٜواِذ الٝاهون الذولي الّام لها راث الفٙت".

 -)1ػجل اٌُو ْ٣ػٍٛآْ ،وعغ ٍبثن ،ر٤ٜٔش .1
 -)2ارفبل١خ فٕ١١ب ٌمبٔ ْٛاٌّؼب٘ذاد ٌؼبَ ٓ ،1969وعغ ٍبثن ،ص .42
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وبالخالي ٞال٣اٖضة الضولُت آلامغة هي ال٣اٖضة الضولُت التي حك٩ل الىٓـام الٗـام الـضوليٞ ،ـال ًجـىػ
لل ــضو ٫الاج ٟــاٖ ١ل ــى مسالٟةه ــا وٍ ٩ــىن ب ــاَال ؤي اج ٟــاٖ ١ل ــى طل ــ ،٪وال ًم ٨ــً الخدل ــل م ــً الالتزام ــاث الـ ـتي
جٟغيها ،وَى ما ًىُبٖ ٤لى مبضؤ الخمُـحز ومبضؤ الخىاؾب ومبضؤ خٓغ الهجماث الٗكـىاثُت وخٓـغ ؤٖمـا٫
الٛــضع ،بيــاٞت ٖلــى مًــمىن اجٟاُ٢ــت الَــاي وخ ـتى اجٟاُ٢ــاث ظىُــ 1949 ٠وٚحرَــا مــً ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن
()1
الضولي ؤلاوؿاوي التي جغجب مسالٟةها اإلاؿاولُت الجىاثُت الضولُت.
 -2الٝيمت الٝاهوهيت لٝواِذ ظير ألاِما ٥الّذائيت في ؼ٣لها الخّاَذي:
بن يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ْهـغث فـي قـ٩ل حٗاَـضي مىـظ اجٟاُ٢ـاث الَـاي  1899و،1907
وبالخــالي حؿــخُٟض َــظٍ ال٣ىاٖــض مــً اإلا ـحزاث التــي جدُدهــا الهــبٛت الخٗاَضًــت لل٣ىاٖــض الضولُــت زانــت فــي
اإلاٗاَضاث الضولُت الكاعٖت ،ومً بحن ؤبغػ َظٍ اإلاؼاًا هظ٦غ:
أ -بن الهـ ــبٛت الخٗاَضًـ ــت حٗب ـ ـحر نـ ــغٍذ مـ ــً الضولـ ــت ٖـ ــً َغٍـ ــ ٤ؤظهؼتهـ ــا اإلاسىلـ ــت ٢اهىهـ ــا إلبـ ـغام َـ ــظٍ
الاجٟاُ٢اثٗٞ ،ملُت الخضوًٍ بمسخل ٠مغاخلها مً الخٟاوى والخدغٍغ والخى ُ٘٢زـم اإلاهـاص٢ت ججٗـل
الضولت في خالت جد٨م ٧امل في ٢غاعَـا زـالَ ٫ـظٍ اإلاغاخـل ،ممـا ال ًـضٕ مجـاال للكـ ٪فـي عٚبـت الضولـت
للضزى ٫في َظا الالتزام الضولي.
ب -بن مًــمىن ال٣اٖــضة الضولُــت الخٗاَضًــت ً٣ــضم م ـحزة ؤزــغي وهــي بػالــت ٧ــل قــ ٪بسهــىم مًــمىن
ال٣ىاٖض وال ًـضٕ مجـاال لالزـخال ٝخـى ٫مًـمىنها وجٟهـُل ؤخ٩امهـاًً ،ـا ٝبلـى طلـ ٪ؾـهىلت بزباتهـا
مما ًجٗل ال٣اض ي الضولي ًغ ٘ٞؤي لبـ بؿهىلت هٓغا للُاب٘ ال٨خابي لالجٟاُ٢اث الضولُت(.)2
جً -دُذ الك٩ل الخٗاَضي لل٣اٖضة الضولُت حٗؼٍؼ ٗٞالُةها مً زال ٫الاؾـخٟاصة مـً آلالُـاث والًـماهاث
الضولُت والىَىُت اإلاٟ٨ىلت بمىظب َظا اله ٪الضولي في مىاصٍ مً ؤظل يمان جىُٟظَا.
د٦ -مــا جمخــاػ ال٣ىاٖــض الضولُــت الخٗاَضًــت بالؿــغٖت فــي الخ٩ــىًٍ م٣اعهــت بــالٗغ ٝممــا ًجٗلهــا حؿــخجُب
ؤ٦ثر ألي مؿخجضاث ٞغيها خاظاث اإلاجخم٘ الضولي.
ؤما بسهىم الُٗىب التي حكـىب قـ٩ل يـىابِ ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت ٣٦اٖـضة صولُـت حٗاَضًـت
ٞىداو ٫بُان ؤَمها ُٞما ًلي:
أ -بن مبــضؤ ألازــغ اليؿ ــبي للمٗاَــضاث الضولُ ــت(ًٟ )3ــغى ٣٦اٖــضة ٖام ــت التزامــاث ٖل ــى الــضو ٫اإلاه ــض٢ت
ٖ ِ٣ٞلى بىىص اإلاٗاَضة مما ًدض مً اهدكاع وٖاإلاُت َظٍ ال٣ىاٖض.
بً -ـاصي جــضوًٍ ال٣ىاٖــض الضولُــت فــي ال٨ش ـحر مــً ألاخُــان بلــى ظمــىص ؤخ٩امهــا ،وال جخم ـحز باإلاغوهــت التــي ٢ــض
جدُدها ال٣ىاٖض الضولُت الٗغُٞت.
ج -ف ــي خال ــت ٚم ــىى ال ــىو الخٗاَ ــضي  ٞــةن الخ ــال ٩ً ٝــىن ٦بـ ـحرا ،وال ًم٨ــً الاخخ٩ــام بل ــى الــىو ٧ىه ــه
الخٗبحر الىخُض ًٖ ؤلاعاصة الضولُت في َظٍ الخالت ،مما ٌؿبب ٖىاثٖ ٤ملُت ٦شـحرة.
 -)1كزٓ ٟٞؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ أ ٝاُزٜل٣ل ثٜبٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .35 ،34
 -)2ثٖ ػبٓو رٔٛغٗ ،ٟؼٔ٤خ ػّّ١شٓ ،وعغ ٍبثن.90-89 ،
 -)3أُوعغ ٗلَ.ٚ
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 -3الٝيمت الٝاهوهيت لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت ٝ٠واِذ ِش٘يت دوليت:
ج٣ضم يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ٢ىاٖض ٖغُٞت صولُت جىاجغث مماعؾةها مً َغ ٝالـضو ٫ػمـً
الجزاٖـ ــاث اإلاؿـ ــلخت الضولُـ ــت و ٚـ ـحر الضولُـ ــت وخ ـ ـتى فـ ــي جهـ ــغٍداتها وبٖالهاتهـ ــا اإلاخباصلـ ــت ،وَـ ــى مـ ــا ٦كـ ــٟخه
الضعاؾت التي ؤظغتها اللجىت الضولي خى ٫ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي ،وج٣ضم الهبٛت الٗغُٞـت ال٨ش ـحر
مً اإلاؼاًا باإلا٣اعهت م٘ ال٣اهىن الخٗاَضي هظ٦غ مثها:
أ -بن اهُبــا ١الٗــغ ٝالــضولي ًسخلــٖ ٠ــً اإلاٗاَــضاثٞ ،هــظٍ ألاز ـحرة جُبــٖ ٤لــى الــضو ٫اإلاهــاص٢ت ٖلجهــا
 ،ِ٣ٞفي خحن ؤن الٗغ ٝالٗام ًىُبٖ ٤لى ظمُ٘ الضو ٫صون اؾخصىاء وَظٍ اإلاـحزة حؿـاٖض فـي ٖملُـت
ػٍـاصة الاهدكـاع الٗـالمي لل٣ىاٖــض الٗغُٞـت الخانـت بؿــحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت وٍجىبهــا بحجـام الـضوٖ ٫ــً
الاهًمام ألخ٩ام الاجٟاُ٢اث.
ب -بن اإلا ـحزة ألازــغي ال ـتي ً٣ــضمها الٗــغ ٝالــضولي َــى حُُٛــت الــى٣و الــظي ٌٗ ـتري الىهــىم الخٗاَضًــت،
ٗٞلــى الــغٚم مــً ؤن ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي مــً ؤ ٦ـثر ٞــغوٕ ال٣ــاهىن الــضولي ج٣ىِىــا( )1بال ؤن ال٨ش ـحر
مــً الش ٛـغاث والى٣ــاثو حٗ ـتري َ ــظٍ اإلاٗاَــضاث ممــا ًدــُذ حُُٛةه ــا بــالٗغ ،ٝمشــل ظىاهــب الجزاٖــاث
اإلاؿلخت ٚـحر الضولُت وجىُٓم الخغب الجىٍت وجىُٓم ألاؾلخت الجضًضة وٚحرَا.
ؤما بسهىم ُٖىب ٢ىاٖض ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ظغاء ق٩لها الٗغفي ٞهي مخٗضصة وهظ٦غ مثها:
ؤً -دؿم الٗغ ٝببِء وؿبي في ج٩ىٍىه وجُـىعٍ واهً٣ـاءٍ ممـا ًجٗلـه ٢ـض ال ٌؿـخجُب ؾـغَٗا للخ ٛـحراث
الؿغَٗت في ألاويإ الضولُت اإلاؿخدضزت.
ب -بن ٖـضم جـضوًٍ ال٣اٖـضة الٗغُٞـت ًجٗــل مثهـا ٚامًـت فـي بٗـٌ جٟانــُلها و ٚـحر ص٣ُ٢ـت بلـى خـض ٧ــا،ٝ
وَظا ًًُ ٠مهمت ؤزغي في جإ٦ض مً وظىص ال٣اٖضة ومًمىنها الض.٤ُ٢
ووعـخخلق ممــا ظــبٞل بــإن الُ٣مــت ال٣اهىهُــت ل٣ىاٖــض ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت حؿــخمض بلؼامهــا مــً
بعاصة الــضو ٫اإلا٩ىهــت لهــظٍ ال٣ىاٖــض ومجمىٖــت مــً الٗىامــل اإلاىيــىُٖت ال ـتي جــض ٘ٞالــضو ٫بلــى الال ـتزام بهــا،
٦ما ؤن َظٍ ال٣ىاٖض مشلهـا مشـل ؤٚلـب ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي حٗخ ـبر ٢ىاٖـض صولُـت آمـغة ال ًجـىػ
مسالٟةهــا وال ه ً٣ــها بال ب٣اٖ ــضة الخ ٣ــت مــً هٟـــ الُ٣م ــت ،وه ــي ج ٣ــضم فــي ق ــ٩لها الخٗاَ ــضي مـ ـحزاث ظمــت
٧الىيىح والخٗبـحر الهغٍذ ًٖ ؤلاعاصة وؾهىلت الخىُٟـظ وباإلا٣ابـل ٞهـي جخم ـحز بـاألزغ اليؿـبي مـا ًجٗلهـا جلـؼم
م ــً جغجً ــجها  ٣ٞــِ م ــً ال ــضو ،٫بِىم ــا ً ٣ــضم الٗ ــغ ٝال ــضولي مـ ـحزاث ٖ ــضة مش ــل اإلاغوه ــت والٗاإلاُ ــت وح ُُٛــت
الــى٣و فــي اإلاٗاَــضاث ،بال ؤهــه َغٍ٣ــت بُُئــت لدكــُ٨ل ال٣ىاٖــض الضولُــت ججٗلــه ال ٌؿــخجُب للخُــىعاث
اإلادؿاعٖت٦ ،ما ؤهه ٚامٌ هىٖا ما.
٦ما الخٓىا اهُبا ١ون" ٠الٝاهون الذولي املخّل ٞبعير ألاِما ٥الّذائيـت" ٖلـى ٢ىاٖـض الَـاي
وبالخــالي ْهــىع َــظٍ ال٣ىاٖــض فــي ْــل ال٣ــاهىن الــضولي الخ٣لُــضي ٣٦ــاهىن مؿــخ٣ل بظاجــه ،بلــى ٚاًــت جىخُــض
م٩ىهــاث ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ؤًــً ٣ٞــضث َــظٍ ال٣ىاٖــض نــٟت ال٣ــاهىن واخخٟٓــذ بُابٗهــا الخــام
لدك ــ٩ل هٓام ــا زان ــا ًى ــضعط ي ــمً ٢ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي وَٗ ــض مخ ٩ــامال م ــ٘ هٓ ــام ظىُ ــ ٠ؤو
1) -Vincent MOUSSA, >> The Contribution of the International Court of Justice to International
Humanitarian Law<<, in I.R.R.C., I.C.R.C., Vol. 85, No. 850, Geneva, June 2003, p. 238.
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٢ىاٖــض خماًــت ضــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت لىخــضة اإلاهــضع والهــض ٝوآلُــاث الخىُٟــظ٦ ،مــا ؾــب ٤وؤن ؤقــغها،
وفي ما لي ؾيخٗغٖ ٝلى مهاصع ٢ىاٖض ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت.
بن مهاصع ال٣اٖضة الضولُت خؿب مد٨مت الٗض ٫الضولُت جخمشل في اإلاٗاَضاث والٗغٝ
واإلاباصت الٗامت لل٣اهىن ٦مهاصع ؤنلُتًً ،ا ٝبلجها مهاصع اخخُاَُت هي ٧ل مً ؤخ٩ام الً٣اء
الضولي ومظاَب ٦باع ال٣ٟهاء ،زم مهاصع اؾخضاللُت ٌكترٍ ٞجها عيا اإلاخ٣ايحن جخمشل في مباصت الٗض٫
وؤلاهها ،ٝوٍسخل ٠ال٣ٟهاء في مًمىن ٧ل مثها و٦ظل ٪جغجُبها بحن مً ًخ ٤ٟومً ٌٗترى ،بال ؤن
الاجٟاً ١جغي ٖلى ؤن ٧ل َظٍ اإلاهاصع مٗمى ٫بها في بوكاء وٞهم ال٣اٖضة الضولُت ،وجىهغَ ٝظٍ
اإلاهاصع بك٩لها الخالي ٖلى مهاصع ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وبالًبِ ،يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت
التي حؿخمض وظىصَا مً َظٍ اإلاهاصع.
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املبحث الثالث:
املبادئ الّامت وألاح٣ام الخاـت لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
ً٣ــضم ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي مىٓىمــت ٢اهىهُــت ٚىُــت فــي مُــضان ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت  ،ومىــظ
بضاًــت ج٣ىــحن َــظٍ ألاخ٩ــام يــمً اجٟاُ٢ــاث الَــاي ألاولــى لــم ج٨ــً ج٣ؿــم ٢ىاٖــضَا بــحن وؾــاثل وؤؾــالُب
ال٣خا ٫بل ٧اهذ ؤخ٩ام ٖامت جد٨مهما مٗـا ،وؾـيخُغ ١يـمً َـظا اإلابدـض للمبـاصت اإلاكـتر٦ت بـحن وؾـاثل
وؤؾـ ـ ــالُب ال٣خـ ـ ــا ٫يـ ـ ــمً ٢ىاٖـ ـ ــض ال٣ـ ـ ــاهىن الـ ـ ــضولي ؤلاوؿـ ـ ــاوي فـ ـ ــي مُلـ ـ ــب ؤو ،٫ز ـ ـ ـم والخـ ـ ــضابحر الى٢اثُـ ـ ــت
والاخخُاَُ ــت ٢ب ــل وؤزى ــاء الهج ــىم بىؾ ــاثل وؤؾ ــالُب ال٣خ ــا ٫ف ــي مُل ــب ز ــان ،لىبد ــض ف ــي مُل ــب ؤزـ ـحر ف ــي
بٌٗ زهىنُاث الخغوب الجىٍت والبرًت والبدغٍت.
املىلب ألاو:٥
املبادئ الّامت ال جح٢م وظائل وأظاليب الٝخا ٥في الٝاهون الذولي إلاوعاوي
بن اإلاب ــاصت الـ ـتي جد ٨ــم ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت مب ــاصت ٦شح ــرة ومخٗ ــضصة وبم ــا ؤن بًٗ ــها
ًإزــظ الكــ٩ل الٗغفــي وبًٗــها الكــ٩ل الخٗاَــضي ؤو الازىــحن مٗــا ٞــةن يــبُها ٌٗخبــر مهمــت لِؿــذ بالؿــهلت
لظل ،٪ؾىداو ٫الخُغ ١ألَمها م٘ ما جخًمىه مً ؤخ٩ام في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ُٞما ًلي:
الٙشُ ألاو:٥
مبذأ ِذم حشيت أوشاٗ النزاُ في اخخياس وظائل وأظاليب إلالشاس بالّذو
ل٣ــض بــضؤث ؤلاقــاعة بلــى َــظا اإلابــضؤ مــً َــغ ٝالُ٣ٟــه ٚغوؾــُىؽ فــي ٦خابــه للؿــلم والخــغب ؾــىت
 1625بًغوعة ٞغى ُ٢ىص ٖلى ال٣ىة الخضمحرًت لؤلؾلخت ،و٢ض ٧ان مً ؤو ٫اإلابـاصت التـي جـم ؤلاٖـالن ٖثهـا
فــي الىزــاث ٤الضولُــت اإلاخهــلت بمىيــىٕ بًــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت وجدضًــضا فــي بٖــالن ؾــان بُغؾــبرٙ
 ،1868زــم جــم اٖخمــاصٍ يــمً اجٟاُ٢ــت الَــاي يــمً ماصتهــا  22بالهــُٛت الخالُــت" لــيغ للمخحــاسبين حــٞ
مىلـ ٞفـي اخخيـاس فــي اخخيـاس وظـائل إلالـشاس بالّــذو"( ،)1وج٨ـغع الخإُ٦ـض ٖلُـه مــغة ؤزـغي فـي ٢ـغاع الجمُٗــت
الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ع٢م  2444بخاعٍش  19صٌؿمبر  1968اإلاخٗل ٤باخترام خ٣ـى ١ؤلاوؿـان ػمـً الجزاٖـاث
اإلاؿــلخت( ،)2و ٢ــض ج ــم ج٣ىِىــه ي ــمً اإلا ــاصة  35م ــً البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي ألاو 1977 ٫جد ــذ ٖى ــىان ٢ىاٖــض
ؤؾاؾ ــُت به ــُٛت "إن ح ــ ٞأو ـشاٗ أي ه ـضاُ ف ــي اخخي ــاس وظ ــائل وأظ ــاليب الٝخ ــا ٥ل ــيغ ح ٝــا ال جٝي ــذٍ
ٜيــود"( ،)3و ٢ــض وعص بٗــضة ن ــُ ٜمثه ــا مبــضؤ ؤن خ ــ ٤ؤَ ـغا ٝالج ـزإ ف ــي ؤلاي ـغاع بالٗ ــضو لــِـ خ ٣ــا ال ج ُ٣ــضٍ
ُ٢ىص و٢ض ًغص بهُٛت ؤن الهض ٝمً الخغب َى بيٗا ٝالٗضو ولِـ بباصجه.

ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .12
2) - Respect for human rights in armed conflicts, Resolution adopted by the general assembly
during its twenty-third session, No 2444 (XXIII), 19 December 1986, p. 50, in:
http://www.un.org/documents/ga/res/23/ares23.htm (last visit 20\10\2014).
ِٛ -)3عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .283
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وَٗض َظا اإلابضؤ َى ألاؾاؽ الـظي حؿـخمض مىـه اإلابـاصت ألازـغي ؤؾاؾـها ووظىصَـا ( ،)1و٢ـض ؤ٦ـضث
مد٨م ـت الٗ ــض ٫الضولُ ــت ف ــي  ً٢ــائها َ ــظا اإلاٗن ــى بىه ــها  ١" :ــل َ ــزا يٍه ــش أن ظ ــير الّملي ــاث الّع ــ٢شيت
جىٍم م موِت مً الٝواِذ الٝاهوهيـتل رلـ ٤ن حـ ٞاملخحـاسبين فـي إخخيـاس أظـاليب ووظـائل الٝخـا٥
()2
ليغ حٝا ٔير محذود"
ومــضلىَ ٫ــظا اإلابــضؤ ًىُلــ ٤مــً خ٣ُ٣ــت ٖملُــت فــي ؤن َىــا ٥خ٣ــا مٗترٞــا بــه للُــغ ٝاإلادــاعب فــي
ازخُــاع وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا ٫التــي جم٨ىــه مــً جدُ٣ــ ٤الىهــغ الٗؿــ٨غي وبيــٗا٢ ٝــىة الخهــم وبلخــا١
الًــغع بــه ،ل٨ىــه فــي هٟـــ الى٢ــذ ً٣ي ـ ي بــإن َــظا الخــ ٤لــِـ مُل٣ــا ولــِـ خ٣ــا ال جُ٣ــضٍ ُ٢ــىص ،وَــظا
ٌٗنــي ؤن َىــاُ٢ ٥ــىصا جد٨ــم ازخُــاع وؾــاثل وؤؾــالُب ؤلاي ـغاع بالٗــضو ،وَــظٍ الُ٣ــىص هــي اخ ـترام ٢ىاٖــض
ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ال ؾــُما جلــ ٪اإلاخٗل٣ــت بؿــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،وهــي ال ـتي حكــ٩ل مبــاصت ؤزــغي
مؿــخ٣لت ل٨ثهــا حؿــخمض ؤنــلها مــً َــظا اإلابــضؤ الٗــام ٦مبــضؤ الخمُ ـحز ومبــضؤ الخىاؾــب ومبــضؤ الًــغوعة ومبــضؤ
ؤلاوؿ ـ ــاهُت ومب ـ ــضؤ خٓ ـ ــغ ؤلان ـ ــاباث اإلاٟغَ ـ ــت وجل ـ ــ ٪الـ ـ ـتي جد ـ ــضر آالم ال مـ ـ ـبرع لهـ ــا وٚحرَ ـ ــا م ـ ــً ال٣ىاٖ ـ ــض
الخٗاَضً ــت الـ ـتي جً ــبِ َ ــظٍ الىؾ ــاثل وألاؾ ــالُب ،ول ــظلٌٗ ٪خـ ـبر َ ــظا اإلاب ــضؤ َ ــى ؤن ــل اإلاب ــاصت ألاز ــغي،
()3
وٖلُه ٌٗخبر َى اإلابضؤ الٗام الظي ًد٨م ٢ىاٖض ٢اهىن الَاي.
الٙشُ الثاوي:
مبذأ الخمييز
بضاً ــت ،بن مب ــضؤ الخمُـ ـحز مب ــضؤ ؤؾاس ـ ي م ــً مب ــاصت ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت وَ ــى ؤب ــغػ ال ُ٣ــىص ٖل ــى
خغٍــت ازخُــاع وجىظُــه وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا ،٫وَٗــض َــظا اإلابــضؤ مــً ؤ٢ــضم اإلابــاصت ؤلاوؿــاهُت ْهــىعا وَــى
ًإزـظ الكـ٩ل الٗغفـي مىـظ هــاصي بـه الُ٣ٟـه ظـىن ظـا ٥عوؾــى ،والكـ٩ل الخٗاَـضي فـي البروجى٧ـى ٫ؤلايــافي
ألاو ٫في اإلااصة  48مىه التي وعص ٞجها:
"حّمـ ــل أو ـ ـشاٗ ال ـ ـنزاُ ِاـ ــع الخمي ـ ـيز بـ ــين العـ ــ٣ان املـ ــذهيين واملٝـ ــاجلين وبـ ــين ألاِيـ ــان املذهيـ ــت
وألاَــذاٗ الّعــ٢شيتل ومــً زــم جوحـ ِمليات ــا لــذ ألاَــذاٗ الّعــ٢شيت دون ٔ ـيرَال ورلــ ٤مــً أحــل
ججمين احترام وحمايت الع٣ان املذهيين وألاِيان املذهيت".
وخؿــب اإلاــاصة اإلا ـظ٧ىعة ،وال٣ىاٖــض الٗغُٞــت ال ـتي ؤٖــضتها اللجىــت الضولُــت للهــلُب ألاخمــغٞ ،ــةن
اإلابضؤ ًخًمً ق٣حن الك ٤ألاوً ٫خٗل ٤بالخمُحز بحن اإلا٣اجلحن وٚـحر اإلا٣ـاجلحن والكـ ٤الشـاوي ًخٗلـ ٤بـالخمُحز
بحن ألاُٖان ؤو اإلامخل٩اث اإلاضهُت وألاَضا ٝالٗؿ٨غٍت ،هداو ٫الخُغ ١بلى ؤَم ؤخ٩ام ٧ل مثهما:
1)- "The fundamental principle is the following: "The right of the Parties to the conflict to choose
methods or means of warfare is not unlimited" (Protocol I, Article 35, Paragraph 1). Several rules
give reality to this principle, in particular the one stating that, "It is prohibited to employ weapons,
projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury" (Article
35, Paragraph 2) and "methods or means of warfare which are intended, or may be expected, to
cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment"(Article 35,
Paragraph3)." Yves SANDOZ, <<Unlawful Damage in Armed Conflicts and Redress under
International Humanitarian Law>>, op.cit., p. 144.
 -)2كزٓ ٟٞؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ أ ٝاُزٜل٣ل ثٜبٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .35
 -)3ػبٓو اٌضِبٌٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .78
86

الباب األول :اإلطار النظري لضوابط سري األعنال العدائية يف القانون الدولي اإلنشاني

أوال :مبذأ الخمييز بين املٝاجلين ؤير املٝاجلين:
()1

وعص َظا اإلابضؤ بخٗبـحر مبضؤ الخمُـحز بـحن املـذهيين و ٚـحر املٝـاجلين ،والخٗب ـحر ألاقـهغ وألا ٦ـثر طًىٖـا
والــظي ًخىاٞــ ٤مــ٘ الاٖخبــاعاث ؤلاوؿــاهُت َــى حٗب ـحر الخمُ ـحز بــحن املٝــاجلين و ٚـحر املٝــاجلين ألن مهــُلر  ٚـحر
اإلا٣اجلحن ٌكمل بلى ظاهب اإلاضهُحن ألاؾغي والجغحى واإلاغض ى والٛغقى وَى مـا ًم٨ـً بؾـ٣اَه ٖلـى اإلاٟهـىم
الىاؾ ــ٘ للم ــضهُحن ال ــظي ً ــضلل ٖل ــى ٚـ ـحر اإلاك ــاع٦حن ف ــي ال٣خ ــا ٫باألن ــل ؤو لؿ ــبب م ــً ألاؾ ــباب ٧األؾ ــغ وؤو
الجـ ــغح ؤو اإلاـ ــغى ؤو  ٚـ ـحر طلـ ــ ،٪لـ ــظل ٪ال ًجـ ــب جٟؿـ ــحر ؤزـ ــظ اإلاـ ــاصة بمٟهـ ــىم اإلا ـ ـضهُحن ٖلـ ــى ؤهـ ــه جهـ ــغٍذ
باؾةهضا ٝالٟئاث ألازغي مً ٚحر اإلا٣اجلحن ٧األؾغي والجغحى واإلاغض ى والٛغقى٣ٞ ،ـض ًبـرع ألازـظ بـاإلاٟهىم
الًــُ ٤ل ٛـحر اإلا٣ــاجلحن فــي اإلاــاصة ٧ــىن الٟئــاث اإلاــظ٧ىعة مــً ؤؾــغي وظغحــى ومغضـ ى وٚغقــى ٖــاصة مــا ً٩ىهــىن
ف ــي ٢بً ــت الٗ ــضو وبالخ ــالي ٌؿ ــخُٟضون م ــً ظاه ــب الخماًـ ـت اإلا ٣ــغعة ف ــي اجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠ألاول ــى والشاهُ ــت
والشالشــت  ،1949ؤمــا اإلاــضهُىن ٗٞــاصة مــا ج٩ــىن مىــاَ ٤جىاظــضَم مؿــغخا للٗملُــاث الٗؿــ٨غٍت لــظا جىظــب
جمُ ـحزَم ٖــً اإلا٣ــاجلحن ؤزىــاء جىظُــه ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ٞهــم ألا٦ثــر ٖغيــت لؤلزُــاع مــً آزــاع َــظٍ الٗملُــاث
الٗؿ٨غٍت.
و٢ـض وكـإ مبــضؤ الخمُ ـحز بــحن اإلا٣ـاجلحن و ٚـحر اإلا٣ـاجلحن ٣٦اٖـضة ٖغُٞــت ،وبٗـض الخــغب الٗاإلاُـت الشاهُــت
الـ ـتي خه ــضث ؤعواح اإلاالً ــحن م ــً اإلا ــضهُحن ،ب ــضؤث الجه ــىص الضولُ ــت لً ــبِ اإلاٟه ــىم ال ــض ٤ُ٢له ــظا اإلاب ــضؤ
وحٗؼٍــؼ ويــٗه الٗغفــي بــأزغ حٗاَــضي و٧ــان طلــ ٪بالٟٗــل يــمً البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي الشــاوي  1977فــي اإلاــاصة
()2
 48اإلاظ٧ىعة.
وبظم ــاال ًم٨ىى ــا ال ٣ــى ٫ؤن مب ــضؤ الخمُـ ـحز ب ــحن اإلا ٣ــاجلحن وٚـ ـحر اإلا ٣ــاجلحن ؤخ ــض ؤَ ــم مب ــاصت ال ٣ــاهىن
الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي اإلاىُب٣ت في الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت و ٚـحر الضولُـت( ،)3بدُـض ٌكـ٩ل مبـضؤ و٢اثُـا
ًد٨م ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت وج٣ي ي ُٞه ال٣اٖضة بةلؼام ؤَغ ٝالـجزإ اإلاؿـلر بالخمُـ ـحز بـحن اإلا٣ـاجلحن و ٚـحر
اإلا٣ــاجلحن ومــً زــم ًــخم جىظُــه الهجمــاث بلــى اإلا٣ــاجلحن ٞدؿــب صون  ٚـحرَم( ،)4وٖلُــه ،وبخدلُــل مًــمىن
َ ــظا اإلاب ــضب هج ــضٍ ًىُ ــىي ٖل ــى ز ــالر ٖىان ــغ ؤوله ــا اإلا ٣ــاجلىن وَ ــم م ــً ًد ــ ٤له ــم اإلاك ــاع٦ت اإلاباق ــغة ف ــي
ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،والٗىهــغ الشــاوي َــم  ٚـحر اإلا٣ــاجلحن الــظًً ًذجمــىن ؤو ٌؤجــؼون ٖــً الُ٣ــام بــإي ٖمــل
ٖــضاجي ألي ؾــبب ٧ــان ،ؤمــا الٗىهــغ الشالــض ٞهــى خهــاهت  ٚـحر اإلا٣ــاجلحن مــً ؤي تجمــاث ؤو ٖملُــاث خغبُــت
يضَم م٘ ٟ٦الت ٢ضع مً الخماًت لهم خضصجه الاجٟاُ٢اث الضولُت.
 -)1طالػ اُل ٖ٣ػبِشٓ ،ولٓخ ُلهاٍخ اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّٓ ،وعغ ٍبثن ،ص  ،979أٗظو ًنُي :ؽَبّ ػِ ٢ػجل اُقبُن اٌش١خخ،
عوائْ اُؾوة ك ٢كَِطٝ ٖ٤اُجٍ٘ٞخ ٝاُٜوٍيٓ ،وًي اُلهاٍبد اَُ٤بٍ٤خ ٝاإلٍزوار٤غ٤خ -األٛواّ ،اُوبٛوح ،2006 ،ص  ،49أٗظو
ًنُيٓ :ؾٔل كٜبك اٌشالٌذحٓ ،وعغ ٍبثن ،ص  ،153أٗظو ًنُي:
- Charles ROUSSEAU, op.cit., p. 371.
أٗظو ك ٢مُي :كزٓ ٟٞؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ أ ٝاُزٜل٣ل ثٜبٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .35 ،34
ٝ -2ثلأد ٛن ٙاُغٜٞك ثٔشوٝع اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ أُولّ ُِٔئرٔو اُلثِٓٞبٍ ٢إلهواه اُجوٝر ٖ٤ًُٞٞاُن ١عبء ك ": ٚ٤ف ٟئداسح اٌؼٍّ١بد
اٌؼغىش٠خٕ٠ ،جغ ٟاٌزّ١١ض ف ٟخّ١غ األٚلبد ث ٓ١األشخبص اٌّشبسو ٓ١ف ٟاٌؼٍّ١بد اٌؼغىش٠خ ِٓ خٙخ ِٓٚ ،خٙخ أخش ،ٜاألشخبص
اٌزٕ٠ ٓ٠زّ ْٛئٌ ٝاٌغىبْ اٌّذٔ ،ٓ١١ثشىً ٠دؼً ٘إالء فِ ٟأِٓ لذس اإلِىبْ" ٝاُن ١هبٓذ ثزؼل ِٚ٣ثؼل كٓ ٢شوٝػٜب اُٜ٘بئِٓ" ٢
أخً ػّبْ اززشاَ اٌغىبْ اٌّذٔ ،ٓ١١ػٍ ٝأؽشاف إٌضاع أْ رمزظش ػٍّ١برٙب ػٍ ٝرذِ١ش أ ٚئػؼبف اٌّٛاسد اٌؼغىش٠خ ٌٍؼذٚ ،ٚػٍٙ١ب
اٌزّ١١ض ث ٓ١اٌغىبْ اٌّذٔٚ ٓ١١اٌّمبرٍٚ ٓ١األػ١بْ اٌّذٔ١خ ٚاأل٘ذاف اٌؼغىش٠خ" ،أٗظو ك ٢مُي:
Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., Art.48, pp. 598, 599.
 -)3عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،01وعغ ٍبثن ،ص .03
ٓ -)4ؾٔل كٜبك اٌشالٌذحٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .153
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و٣ٞـا ألخ٩ــام مبــضؤ الخمُ ـحزً ،لــؼم اإلا٣ــاجلىن بخمُ ـحز ؤهٟؿــهم ٖــً اإلاــضهُحن ٖــً َغٍــٖ ٤ــضم الخىاظــض
بُ ــثهم ؤزى ــاء الاق ــدبا ٥الٗؿ ــ٨غي وجمُـ ـحز ؤهٟؿ ــهم باعج ــضاء ال ــؼي الٗؿ ــ٨غي الىٓ ــامي( ، )1ؤم ــا اإلا٣اج ــل  ٚـ ـحر
الىٓــامي ُٞل ـتزم بةعجــضاء ٖالمــت مم ـحزة ًم٨ــً جمُحزَــا مــً مؿــاٞت لِؿــذ ببُٗــضة جبــحن الهــٟت الٗؿــ٨غٍت
للص ــخو ( ،)2وال ــؼي الٗؿ ــ٨غي ؤو الٗالم ــت اإلامـ ـحزة ه ــي بمشاب ــت بٖ ــالن للٗ ــضو ٖل ــى ا٦دؿ ــاب ن ــٟت اإلا٣اج ــل
والخــ ٤ف ــي مماعؾ ــت ألاٖم ــا ٫الخغبُــت ي ــض الٗ ــضو و ٞــ ٤مــا حؿ ــمذ ب ــه  ٢ــىاهحن وؤٖــغ ٝالخ ــغب٦ ،م ــا حُٗ ــي
الخــ ٤ف ــي مٗاملــت ؤؾ ــحر الخــغب فــي خ ــا ٫و ٢ــىٕ الصــخو ف ــي ٢بًــت الخه ــم ،وباإلا٣اب ــل ججٗــل مىــه َ ــضٞا
مكغوٖا للٗضو( ،)3ولٗل الضوع ألابغػ للٗالمت اإلامـحزة ؤو الؼي الٗؿ٨غي جمُ ـحز نـاخبه ٖـً ٚحـر اإلا٣ـاجلحن ال
()4
ؾُما اإلاضهُحن الظًً ال ٌكتر٧ىن في ألاٖما ٫الٗضاثُت ألٚغاى خماًةهم وجإمحن ؾالمةهم.
٦م ــا ًلـ ـتزم اإلا٣اج ــل ٚـ ـحر الىٓ ــامي بمىظ ــب َ ــظا اإلاب ــضؤ بدم ــل الؿ ــالح ٖلى ــا لخ ٟــاصي ؤلازخب ــاء ب ــحن
اإلا ــضهُحن وجد ُ٣ــ ٤الخمُـ ـحز الخ ٣ُ٣ــي وَ ــظا جد ــذ َاثل ــت خغم ــان الص ــخو مم ــا ًدُد ــه وي ــ٘ اإلا٣اج ــل ل ــضي
الدجــؼ ( ،)5وبٗ ــض ب ٢ـغاع البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي ألاو ٣ٞ ٫ــض خ ــاو ٫الخس ُٟــ ٠م ــً َ ــظٍ الك ــغوٍ  ٣ٞــض هه ــذ
اإلااصة  44اإلاىيىٕ ،في الجملت الشاهُت مً اإلااصة  44ال٣ٟغة الشالشت ٖلى ما ًلي:
"أمــا وَىــا ٟمــً مواٜــ ٚاملىاصِــاث املعــلحت مــا ال يملــ٘ ٤ي ــا املٝاجــل املعــلل أن يم ـيز هٙع ـ
ِاــع الىحــو املشٔــوبل ٘ هـ يبٝـ ِىذئــز محخٍٙــا بوـــ٠ ٙمٝاجــل ؼــشيىت أن يحمــل ظــالح ِلىــا فــي
مثل َزٍ الٍشوٗ:
أ) أزىاء أي اؼدباِ ٟع٢شي.
ب) و ــوا ٥رل ــ ٤الو ٜــذ ال ــزي يب ٝــي خالل ـ مشئي ــا للخف ــم ِا ــع م ــذى البف ــش أزى ــاء اوؽ ــٕال
بخوصيْ الٝواث في مواّٜها اظخّذادا للٝخاٜ ٥بيل ؼً هجوم ِلي أن ؽاس٘ ٟي ".
ٌٗخ ـبر الــبٌٗ َــظا الخسُٟــ ٠فــي قــغوٍ الخمُ ـحز اؾــخصىاءا ٖلــى ٢اٖــضة الخمُ ـحز ( ،)6ل٨ــً الخ٣ُ٣ــت
هي ؤن اإلااصة جداو ٫مؿاًغة هىٕ مٗحن مً الجزاٖـاث اإلاؿـلخت اإلاخمشلـت فـي الخـغوب  ٚـحر اإلاخ٩اٞئـت ؤو خـغوب
الٗهــاباث ال ـتي ال ًملــٞ ٪جهــا اإلا٣ــاجلىن بم٩اهُــاث اإلاىاظهــت اإلاباقــغة ،وٍخــاح لهــم ٞجهــا ٖــضم جمُ ـحز ؤهٟؿــهم
ف ــي  ٧ــل ألاو ٢ــاث ،ل ٨ــً َ ــظا الامخُ ــاػ لغظ ــا ٫خ ــغب الٗه ــاباث ً ٟــغى التزام ــا ٖل ــجهم بخمُـ ـحز ؤهٟؿ ــهم ؤزى ــاء
الاق ــدبا ٥وؤزى ــاء الخدً ــحر ل ــه ؤو الاوس ــخاب مى ــه ،ول ــم ًسخل ــ ٠الىي ــ٘ ٦شـ ـحرا ف ــي الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ٚـ ـحر
الضولُت٣ٞ ،ض ههذ اإلااصة  13في ٣ٞغتها الشالشت مً البروجى٧ى ٫ؤلايافي الشاوي ٖ 1977لى ما ًلي:

1(-Toni PFANNER, <<Military uniforms and the law of war>>, in I.R.R.C., .I.C.R.C., Vol. 86, No.
853, Geneva, March 2004, pp. 1, 2.
2(- "le signe distinctif doit pouvoir être reconnu par celui qui ne se trouve pas à une distance trop
grande pour pouvoir reconnaître un uniforme ", Jean DE PREUX et al, Commentaire de Convention
(III) de Genève, op.cit., Art.04, p. 68.
 -)3هعت ػجل أُ٘ؼْ ِز ،ٌٟٛاُؾٔب٣خ اُل٤ُٝخ ُِٔوبرِ ٖ٤أص٘بء اُ٘ياػبد اُل٤ُٝخ أَُِؾخ (كهاٍخ ٓوبهٗخ كٔ٤ب ث ٖ٤أؽٌبّ اُشو٣ؼخ ٝاُوبٕٗٞ
اُل ٢ُٝاُؼبّ) ،كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ ،اُوبٛوح ،ك ؽ ،2006 ،ص .200
 -)4أُوعغ ٗلَ.ٚ
 -)5أُوعغ ٗلَ ،ٚص .204
 -)6كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .104 ،103
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"يخمخــْ ألا ــخاؿ املــذهيون بالحمايــت ال ـ يو٘شَــا َــزا البــاب مــا لــم يٝومــوا بــذوس مباؼــش فــي
الّملياث الّذائيت وِاع مذى الوٜذ الزي يٝومون خالل َزا الذوس"
ف ــي ه ٟـــ الؿ ــُا ٢ ،١ــضمذ َ ــظٍ اإلا ــاصة مٟه ــىم ْغ ُٞــت اإلاك ــاع٦ت اإلاباق ــغة ف ــي ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت،
وعٚــم ؤلاقــ٩االث اإلاخٗل٣ــت بخدضًــض لخٓــت الٟهــل بــحن ونــ ٠اإلاــضوي واإلادــاعب ويــبِ مٟهــىم اإلاكــاع٦ت
اإلاباقـغة فـي ألاٖمـا ٫الٗضاثُــت ،بال ؤن َـظٍ اإلاـاصة جــغبِ بـحن واظـب الخمُ ـحز والتزامــاث اإلاكـاع٦ت اإلاباقـغة فــي
()1
ألاٖما ٫الٗضاثُت.
٦ما ًٟغى مبضؤ الخمُـحز بحن اإلا٣اجلحن وٚحر اإلا٣اجلحن خٓـغ ؤٖمـا ٫الٛـضع التـي جمؿـه ؤؾاؾـا يـمً
اإلا ــاصة  37مـ ــً البروجى٧ـ ــى ٫ؤلايـ ــافي ألاو ،1977 ٫والـ ــظي ؾ ــىدىاوله بص ـ ـ يء مـ ــً الخٟهـ ــُل ٦إؾـ ــلىب مـ ــً
ؤؾالُب ال٣خا ٫اإلادٓىعة بمىظب يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت.
ؤما بسهـىم  ٚـحر اإلا٣ـاجلحن ُٞلتزمـىن ٦ـظل ٪بخمُ ـحز ؤهٟؿـهم ٖـً اإلا٣ـاجلحن وطلـٖ ٪ـً َغٍـٖ ٤ـضم
اإلاك ــاع٦ت ف ــي ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت أله ــه ؾ ــبب َــام ً ــاصي بل ــى  ٣ٞــضان الخماًــت باليؿ ــبت له ــم وٍجٗله ــم َ ــضٞا
مك ــغوٖا للخه ــم ،وباليؿ ــبت للم ــضهُحن ،جً ــمىخه اإلا ــاصة  53م ــً ال ٣ٟــغة الشالش ــت م ــً البروجى ٧ــى ٫ألاو٫
 1977بىهها:
"يخمخــْ ألا ــخاؿ املــذهيون بالحمايــت ال ـ يو٘شَــا َــزا الٝعــم مــا لــم يٝومــوا بــذوس مباؼــش فــي
ألاِما ٥الّذائيت وِاع مذى الوٜذ الزي يٝومون خالل ت زا الذوس"..
وباليؿــبت للجغحــى واإلاغض ـ ى فــي اإلاــاصة الشامىــت مــً هٟـــ البروجى٧ــى ٫بىهــها ٖلــى ٖبــاعة ""..الــزيً
يحجمون ًِ أي ِمل ِذا ي" ،وباليؿبت لؤلؾحر ما وعص في هـو اإلاـاصة  41مـً البروجى٧ـى ٫طاجـه بٗبـاعة :
" ..أن يحجم في أي مـً َـزٍ الحـاالث ِـً أي ِمـل ِـذا ي وأال يحـاو ٥الٙـشاس"( ،)2وٖلُـه حٗـض اإلاكـاع٦ت
اإلاباقغة في ألاٖما ٫الٗضاثُت ؾببا ل٣ٟضان الخماًت بمىظب مبضؤ الخمُحز بحن اإلا٣اجلحن وٚحر اإلا٣اجلحن.
وفــي ألاز ـحر ج٣ــضم قــاعاث الخماًــت صوعا مهمــا فــي ٖملُــاث جمُ ـحز اإلا٣ــاجلحن ٖــً  ٚـحر اإلا٣ــاجلحن وخٓ ـغ
جىظُـه الهجمــاث بلــى ٧ــل مــً ًدمــل قــاعاث مٗتـر ٝبهــا ومدمُــت بمىظــب ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي
زانت ما حٗل ٤بكاعاث الهـال ٫ألاخمـغ والهـلُب ألاخمـغ وقـاعاث الهُئـاث ؤلاٚازُـت وقـاعاث ألامـم اإلاخدـضة
()3
ومىْٟجها٦ ،ما حؿخسضم َظٍ الكاعاث ػمً الخغب للخماًت وػمً الؿلم للخٗغٍ.٠
وم ــً ب ــحن ؤَ ــم الىخ ــاثج اإلاترجب ــت ٖ ــً مب ــضؤ الخمُـ ـحز ب ــحن اإلا ٣ــاجلحن و ٚـ ـحر اإلا ٣ــاجلحن َ ــى خه ــاهت  ٚـ ـحر
اإلا٣اجلحن يض َظٍ الهجماثٞ ،اإلاضهُىن ًخمخٗىن بدماًت ٖامـت يـض ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت وَـى مـا هـو ٖلُـه
البرجى٧ـ ــى ٫ؤلايـ ــافي ألاو 1977 ٫فـ ــي اإلاـ ــاصة  51مىـ ــه ب٣ىلهـ ــا بـ ــإن "يخمخـ ــْ العـ ــ٣ان املـ ــذهيون وألا ـ ــخاؿ
املـذهيون بحمايـت ِامـت لــذ ألاخىـاس الىاحمـت ِــً الّمليـاث الّعـ٢شيت ،"..وجا٦ــض ال٣ٟـغة الشاهُـت طلــ٪
بــالىو ٖلــى ؤهــه "ال ي ــوص أن ي٢ــون العــ٣ان املــذهيون بوـــٙهم َــزا و٠ــزا ألا ــخاؿ املــذهيون محــال
للهجوم ."..
-)1هه٤خ ػٛاشش٠خٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .127
 -)2كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .139
 -)3ػبٓو اٌضِبٌٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .71
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و٦ظل ٪ههذ اإلااصة  41مً هٟـ البروجى٧ى ٫في ٣ٞغتها ألاولى بإهه :
"ال ي وص أن ي٢ون الةخق الّاحض ًِ الٝخا ٥أو الـزي ّتـرٗ بجهـ ٠ـزل ٤ملـا يحـيي بـ مـً
()1
ٌشوٗل محال للهجوم".
وج٣ي ي اإلااصة ؤٖالٍ بدهاهت ألاشخام الٗاظؼًٍ ًٖ ال٣خا ،٫واإلا٣هىص بالصخو الٗـاظؼ ٖـً
ال٣خــا ٫بإهــه الص ــخو ال ــظي و ٢ــ٘ ف ــي ٢بً ــت الخه ــم ؤو ؤٞص ــر بىي ــىح ٖــً هِخ ــه ف ــي الاؾدؿ ــالم ؤو  ٣ٞــض
الــىعي ؤو ؤنــبذ ٖــاظؼا ٖلــى هدــى آزــغ بؿــبب ظــغوح ؤو مــغى ومــً زــم  ٚـحر ٢ــاصع ٖلــى الــضٞإ ٖــً هٟؿ ـه،
وبــظل ،٪حٗخ ـبر خهــاهت  ٚـحر اإلا٣ــاجلحن ؾــىاء ٧ــاهىا مــضهُحن ؤو ٖــاظؼًٍ ٖــً ال٣خــا٢ ٫اٖــضة ٖغُٞــت وحٗاَضًــت
آم ــغة وؤؾاؾ ــُت وعبم ــا مد ــىع ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ،ومسالٟةه ــا جغج ــب ظغٍم ــت خ ــغب جىج ــغ ٖثه ــا
اإلاؿاولُت الجىاثُت الضولُت ٖلى مغج٨بجها.
زاهيا :مبذأ الخمييز بين ألاِيان املذهيت وألاَذاٗ الّع٢شيت:
بل ــى ظاه ــب مب ــضؤ الخمُـ ـحز ب ــحن اإلا ٣ــاجلحن وٚـ ـحر اإلا ٣ــاجلحن مب ــضؤ آز ــغ ال ً ٣ــل ؤَمُ ــت ٖى ــه ،وَ ــى مب ــضؤ
الخمُـ ـحز ب ــحن ألاُٖ ــان اإلاضهُ ــت وألاَ ــضا ٝالٗؿ ــ٨غٍت وجد٨م ــه ه ٟـــ ال٣ىاٖ ــض ج٣غٍب ــاٞ ،اإلاب ــضؤ الش ــاوي ٌٗ ــؼػ
الخماًــت اإلا٣ــغعة بمىظــب اإلابــضؤ ألاو ٫وَــى مــا ٌؿــمى بدالــت الخ٩امــل بــحن اإلابــضؤًً فــي بَــاع مبــضؤ الخمُ ـحز،
و٢ض حٗؼػ َظا الخ٩امل يمً البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو 1977 ٫الظي ظاء في ماصجه  48ما ًلي:
"حّمـ ــل أو ـ ـشاٗ ال ـ ـنزاُ ِاـ ــع الخمي ـ ـيز بـ ــين العـ ــ٣ان املـ ــذهيين واملٝـ ــاجلين وبـ ــين ألاِيـ ــان املذهيـ ــت
وألاَــذاٗ الّعــ٢شيتل ومــً زــم جوحـ ِمليات ــا لــذ ألاَــذاٗ الّعــ٢شيت دون ٔيرَــال ورلــ ٤مــً أحــل
()2
ججمين إحترام وحمايت الع٣ان املذهيين وألاِيان املذهيت".
وظــضًغ بالــظ٦غ َىــا ؤن ٖبــاعة "ألاَــذاٗ الّعــ٢شيت" فــي اإلاٟهــىم الىاؾــ٘ حٗنــي ألاَــضا ٝالٗؿــ٨غٍت
اإلااصًــت (ألاُٖــان) ،وألاَــضا ٝالٗؿــ٨غٍت الصخهــُت (اإلا٣ــاجلحن)( ،)3وبالخــالي جىظــه ؤَـغا ٝال ـجزإ الٗملُــاث
الٗؿ ــ٨غٍت جج ــاٍ ألاَ ــضا ٝالٗؿ ــ٨غٍت ؾ ــىاء اإلااصً ــت ؤو الصخه ــُت وججى ــب ألاُٖ ــان اإلاضهُ ــت ؤزُ ــاع َ ــظٍ
الٗملُـ ــاث ،ل٨ـ ــً مٟهىمهـ ــا الًـ ــًُ ٤ىهـ ــغ ٝبلـ ــى ألاُٖـ ــان واإلامخل٩ـ ــاث طاث الاؾـ ــخسضام الٗؿـ ــ٨غي ؾـ ــىاء
الشابخت ٧الٗ٣اعاث ؤو اإلاخى٣لت ٧اإلاغ٦باث ال٣خالُت ووؾاثِ الى٣ل الٗؿ٨غٍت.
بن ظـل مـا ً٣ـا ٫بكـإن مبـضؤ الخمُ ـحز بـحن اإلا٣ـاجلحن و ٚـحر اإلا٣ـاجلحن ًىُبـ ٤بكـ٩ل ؤو بـأزغ ٖلـى مبـضؤ
الخمُ ـ ـحز ب ــحن ألاُٖ ــان اإلاضهُــت وألاَ ــضا ٝالٗؿ ــ٨غٍتٞ ،بسه ــىم حٗغٍ ــ ٠ألاَ ــضا ٝالٗؿ ــ٨غٍت وٖل ــى  ٚـغاع
حٗغٍ ــ ٠الؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن ف ــي اإلا ــاصة  50م ــً البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي ألاو ٣ٞ ،1977 ٫ــض اٖخم ــضث اإلا ــاصة 52
هٟـــ الُغٍ٣ــت بــالخٗغٍ ٠الؿــلبي خُــض ط٦ــغث ؤن ألاُٖــان اإلاضهُــت هــي ٧اٞــت ألاُٖــان التــي لِؿــذ ؤَــضاٞا
ٖؿ٨غٍتَ ،ظٍ ألازحرة التي ٖغٞةها بإنها:
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .285 – 284
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص .289
3(- "…La portée de la notion d'objectif militaire est forcément plus large, couvrant à la fois des
objectifs militaires matériels et des objectifs militaires personnels..", Mohamed ARRASSEN, op.cit.,
p. 118.
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" ألاِي ــان املذهي ــت ــي ١ا٘ ــت ألاِي ــان ال ـ ـ ليع ــذ أَ ــذا٘ا ِع ــ٢شيت و٘ ٝــا مل ــا حذدجـ ـ ال ٝٙــشة
الثاهيت.
وجىحفــش ألاَــذاٗ الّعــ٢شيت ٘يمــا يخّلــ ٞبا ِيــان ِاــع جلــ ٤ال ـ حعــهم معــاَمت ّ٘الــت فــي
الّمـ ــل الّعـ ــ٢شي ظـ ــواء ١ـ ــان رلـ ــ ٤بىبيّت ـ ــا أو بموّٜهـ ــا أم بٕايت ـ ــا أم باظـ ــخخذامهال وال ـ ـ يحٝـ ــٞ
جــذميرَا الخــام أو الجض ــي أو يظــديالء ِلي ــا أو حّىيلهــا فــي الٍــشوٗ العــائذة حيىــزا ٟم ـيزة ِعــ٢شيت
()1
أ٠يذة"
وؾىٟهــل ؤ ٦ـثر فــي مغاخــل الىنــى ٫بلــى َــظا الخدضًــض يــمً اإلاُالــب الالخ٣ــت ،ل٨ــً بسهــىم
هخ ــاثج َ ــظا الخمُـ ـحز ٣ٞ ،ــض ؤ٢ــغث اإلا ــاصة  52اإلا ــظ٧ىعة خماً ــت ٖام ــت لؤلُٖ ــان اإلاضهُ ــت خُ ــض ظ ــاء ٞجه ــا جد ــذ
ٖىىان الخماًت الٗامت لؤلُٖان اإلاضهُت ؤن:
"ال ج٢ون ألاِيان املذهيت محال للهجوم أو لهجماث الشدُ"

()2

٦مــا ؤ٢ــغث خماًــت زانــت ألهــىإ مُٗىــت مــً ألاُٖــان ٧األُٖــان الش٣اُٞــت وألاُٖــان التــي ال ٚنــى ٖثهــا
لب٣ــاء الؿــ٩ان اإلاــضهُحن والبِئــت الُبُُٗــت وألاقــٛا ٫الهىضؾــُت واإلايكــأث التــي جدــىي ٢ــىي زُــغة وطلــ٪
يــمً اإلاــىاص  53و 54و 55وٖ 56لــى الخــىالي ،وباإلاشــل ًىُبــ ٤مبــضؤ الخمُحــز بــحن ألاُٖــان اإلاضهُــت وألاَــضاٝ
الٗؿ ــ٨غٍت ف ــي الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت  ٚــحر الضولُ ــت ول ٨ــً م ــ٘ بز ــخال ٝف ــي بٗــٌ الجىاه ــب الخٗاَضًــت( )3والت ــي
ؾُإحي جٟهُل حٗغٍٟها وخماًةها الخ٣ا.
الٙشُ الثالث:
مبذأ حٍش إلاـاباث املٙشوت وأالم ال ال مبرس لها
مبــضؤ خٓــغ آلاالم التــي ال م ـبرع لهــا َــى مبــضؤ ؤؾاس ـ ي مــً مبــاصت ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت وَٗــض َــى
آلاز ــغ م ــً ؤو ٫اإلاب ــاصت الـ ـتي ج ــم اٖخماصَ ــا ف ــي الىز ــاث ٤الضولُ ــت ،وطل ــ ٪ابخ ــضاءا م ــً بٖ ــالن ؾ ــان بترؾ ــبرٙ
 ،1868و ٢ــض وعص ف ــي صًباظخ ــه ي ــمً الخُصُ ــت الغابٗ ــت "..و ٜــذ ي ــخم ج ــاوص َ ــزا الٕ ــشك إرا اظ ــخّملذ
أظـ ــلحت مـ ــً ؼـ ــجخ ا أن جخٙـ ــاٜم دون أي داُ حالم الشحـ ــا ٥املّـ ــضولين ِـ ــً الٝخـ ــا ٥أو جـ ــندي حخمـ ــا إلـ ــع
ٜخلهمل وي٢ون اظخّما ٥مثل َزٍ ألاظـلحت بالخـالي مخالٙـا للٝـواهين إلاوعـاهيت"٦ ،مـا جمـذ ؤلاقـاعة بلـى
اإلابــضؤ ي ــمً مكــغوٕ بغو٦ؿ ــل  1874فــي اإلا ــاصة  )ٌ( 13خٓــغ "اظــخّما ٥ألاظ ــلحت والٝــزائ ٚالـ ـ م ــً
ؼجخ ا أن حعـملب حالم ال مبـرس لهـال و٠ـزل ٤الٝـزائ ٚال ـ يحٍشَـا إِـالن ظـان بترظـبرٓ لعـىت ،"1868
و٢ــض ؾــاٖضث َــظٍ الىهــىم فــي جغؾــُش َــظا اإلابــضؤ لُــخم اٖخمــاصٍ بجٟاُ٢ــا ألو ٫مــغة يــمً اإلاــاصة  23مــً
اجٟاُ٢ت الَاي  1899وؾىت  1907التي وعص ٞجها:
"وباألالا٘ت إلع أي حٍش مىفوؿ ِلي في اجٙاٜياث خاـتل يحٍش ِاع ألاخق:
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .292
 -)2أُوعغ ٗلَ.ٚ
-)3هه٤خ ػٛاشش٠خ<< ،اُؾٔب٣خ اُل٤ُٝخ ُألػ٤بٕ أُلٗ٤خ ىٖٓ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>> ،ك ٢اٍٜبٓبد عيائو٣خ ؽ ٍٞاُوبٕٗٞ
اُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ(٢ئُق عٔبػ ٖٓ ٢اػلاك ٗقجخ ٖٓ اُقجواء اُغيائو ،)ٖ٤٣اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ،ع٘٤ق ،2008 ،ص ص
.137 ،136
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َ ..ـ) اظخّما ٥أظلحت أو ٜزائ ٚأو مواد مً ؼجخ ا أن جدعملب في حالم ال مبرس لها" ..
و٢ــض جىاولــذ مد٨مــت الٗــض ٫الضولُــت فــي الٟخــىي بكــإن ألاؾــلخت الىىوٍــت ٖلــى َــظا اإلابــضؤ ٦مبــضؤ
ؤؾاس ي بلى ظاهب مبضؤ الخمُحز ،وظاء في مٗغى حٗلُ ٤اإلاد٨مت ما ههه:
"واملبذحن ألاظاظيان  ......وو٘ٝا للمبذأ الثاويل يحٍش الدعملب في حالم ال دالـي لهـا للمٝـاجلينل
()1
وبالخالي يحٍش اظخخذام أظلحت حعملب لهم مً َزا ألارى أو جضيذ حذة حالمهم دوهما ٘ائذة"..
ولضي ب٢غاع البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو ٫جم الخإُ٦ض ٖلى اإلابضؤ يمً اإلااصة  35مىه ،والتي ظاء ٞجها:
"يحٍش اظخخذام ألاظلحت والٝزائ ٚواملواد ووظائل الٝخا ٥ال ـ مـً ؼـجخ ا إحـذار إــاباث
()2
أو حالم ال مبرس لها".
بن الٗباعة الىاعصة في الىو ؤلاهجلـحزي للمـاصة  35مـً البروجى٧ـى ٫ألاو ٫فـي الخٗبحـر ٖـً اإلابـضؤ هـي
" " superfluous injury or unnecessary sufferingوالترظمـت الصـخُدت لهـا هـي "إلاــاباث املٙشوـت أو
أالم ال ـ ال لــشوسة لهــا" بــض" ٫إـــاباث أو حالم مٙشوــت" الــىاعصة فــي الترظمــت الٗغبُــت( ،)3والخ٣ُ٣ــت ؤن
َــظا الخٟهــُل ٧ــان يهــض ٝبلــى جصــخُذ مٟهــىم اإلابــضؤ مــً ا٢خهــاعٍ ٖلــى آلاالم لِكــمل ؤلانــاباث اإلاٟغَــت
والغٚبــت َىــا ٧اهــذ الخخــىاء خـاالث ال٣خــل  ٚـحر اإلا ـبرع ؤو  ٚـحر الًــغوعي( )4ؾــىاء للمــضهُحن ؤو اإلا٣ــاجلحن٦ ،مــا
حكترٞ ٥جها وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا٦ ٫ما وعص في هو اإلااصة  35مً البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو.1977 ٫
و٧اهــذ اللجى ــت الضولُ ــت لله ــلُب ألاخم ــغ  ٢ــض ؤٖ ــضث مك ــغوٖا ًخٗل ــ ٤باألؾ ــلخت اإلاؿ ــببت إلن ــاباث
مٟغَت ؤو آالم ال مبرع لهـا مـً الجاهـب الُبـي ،وطلـ ٪لخدضًـض مٟهـىم الؿـالح الـظي ٌؿـبب َـظٍ ؤلانـاباث
ؤو آلاالم ،و٢ــض ؤظــغي الضعاؾــت زبـراء ٞىُــىن ؤٚلــبهم مــً ألاَبــاء اإلاخسههــحن وجغ٦ــؼث ٖلــى ٢اٖــضة بُاهــاث
()5
اللجىت الضولُت التي جًمىذ خىالي  26.636خالت بنابت زال ٫الخمؿحن ؾىت الؿاب٣ت لٗام .1996
وج ــم البد ــض ف ــي ؤؾ ــباب الج ــغوح ؤلان ــاباث (وؿ ــبت ؤلان ــابت ب ــالجغوح ال٨بح ــرة ،بظم ــالي الى ُٞــاث،
وؿ ــبت الج ــغوح الـ ـتي جه ــِب الجؿ ــم وألاَ ـغا ،ٝم ــضة الغ ٢ــىص ف ــي اإلاؿدك ــٟى ٖ ،ــضص الٗملُ ــاث الجغاخُ ــت
اإلاُلىبت ،الخاظت بلى ه٣ل الضم وال٨مُت الالػمتٖ ،ـضص ألاَـغا ٝالؿـٟلُت اإلابخـىعة للىـاظحن) ،وبٗـض جدلُـل
َ ــظٍ اإلاٗلىم ــاث زله ــذ الضعاؾ ــت بل ــى ؤن مٗ ــض ٫الى ُٞــاث ؤو ؤلان ــاباث ال٨بـ ـحر  ٢ــض ًغظ ــ٘ بل ــى اؾ ــخسضام
ؤؾــلخت مكــغوٖت فــي بٗــٌ ألاخُــان وَٗــىص طلــ ٪بلــى ٖىامــل ٦ش ـحرة مثهــا جهــمُم الؿــالح وُُٟ٦ــت بؾــخٗماله
وٖىامــل ٖكــىاثُت ؤزــغي ٦م٩ــان جىاظــض الصــخو والجــؼء اإلاهــاب مــً الجؿــم ،ل٨ــً بٗــٌ ألاؾــلخت ٢ــض
جدضر َظٍ آلازـاع وفـي ٧ـل ألاو٢ـاث هدُجـت لُبُٗـت الؿـالح طاجـه والخ٨ىىلىظُـا اإلاؿـخسضمت ُٞـه ،وَٗخ ـبر فـي
مٟهىم الضعاؾت "إــاباث مٙشوـت أو حالم ال مبـرس لهـا"  :ؤمـغاى مدـضصة ،خـاالث ظؿـماهُت  ٚـحر َبُُٗـت،
 -)1كزٓ ٟٞؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ أ ٝاُزٜل٣ل ثٜبٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .35
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .283
 -)3أُوعغ ٗلَ..ٚ
٘ٛ -)4و١ِ ١شٚف١زضٓ<< ،جلأ ا٥الّ اُز ٢ال ٓجوه ُٜب (اٗطالهب ٖٓ اػالٕ ٍبٕ ثزوٍجوؽ َُ٘خ ٝ 1868ؽز ٠اُجوٝر ًٍٞٞاإلػبك٢
األَُ٘ ٍٝخ  ،>> )1977ك ٢كهاٍبد ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص ص .332 ،331
5)- The SIrUS project towards a determination of which weapons causes "superfluous injury or
unnecessary suffering", Edited by Robin M. COUPLAND FRCS Health operations division,
international committee of the red cross. Geneva, 1997, p. 16.
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خ ــاالث هٟؿ ــُت ٚـ ـحر َبُُٗ ــت ،عجــؼ صاث ــم ؤو حك ــىٍه ،ؤو الى ُٞـاث ف ــي اإلاُ ــضان الـ ـتي جخج ــاوػ  %25ؤو خ ــاالث
الىُٞــاث فــي اإلاؿدكــٟى التــي جخجــاوػ  ،%5الجــغوح مــً الهــى ٠الشالــض (وٞــ ٤م٣ــاًِـ اللجىــت الضولُــت)،
ؤلان ــاباث الت ــي ال ًىظ ــض له ــا ٖ ــالط مٗ ــغو ٝومد ــضص (٦ ،)1م ــا صٖ ــذ اللجى ــت الضولُ ــت اؾ ــدىاصا بل ــى الضعاؾ ــت
بً ــغوعة وي ــ٘ هخ ــاثج َ ــظٍ الضعاؾ ــت مد ــل اٖخب ـاع ف ــي جىٓ ــُم وؾ ــاثل وؤؾ ــالُب ال٣خ ــا ٫ل ــضي ظمُ ــ٘ ال ــضو٫
()2
ومغاظٗت ألاؾلخت الـتي حؿخسضمها َظٍ الضو ٫في هؼاٖاتها.
الٙشُ الشابْ:
مبذأ إلاوعاهيت وؼشه ماسجنز
ٌٗخبر مبضؤ ؤلاوؿاهُت ظىَغ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٖمىما زانـت هٓـام ظىُـ ٠اإلاخٗلـ ٤بدماًـت
ضــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ،وَــى اإلابــضؤ الــظي جىُلــ ٤مىــه مٟــاَُم الخماًــت والاخ ـترام واإلاٗاملــت ؤلاوؿــاهُت
والخٟــاّ ٖلــى الؿــالمت الجؿــضًت واإلاٗىىٍــت لئلوؿــان وخٟــٔ ٦غامخــه ،وَؿــخمض اإلابــضؤ ؤؾــمه مــً ؤلاوؿــان
ووايــ٘ ال٣ىاٖ ــض َ ــى ؤلاوؿ ــان ومد ــل الخماً ــت َ ــى ؤلاوؿــان واله ــض َ ٝــى ؤوؿ ــىت الخ ــغب ،ل ــظل ٪ال ب ــض ؤن
حؿدىض َظٍ ال٣ىاٖض بلى ؤؾـ مىخضة وٖاإلاُت وٚـحر جمحزًـت و ٚـحر ٢ابلـت للخجؼثـت وال لالهةهـا ٥بـإي خـا ٫مـً
ألاخىا ،٫وٍ٣ضم مبضؤ ؤلاوؿاهُت بهظا اإلاٟهىم ؤبٗاص واؾـٗت الهُبـا٧ ١ـل ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي،
وألامــغ ألاَــم َــى ؤن مبــضؤ ؤلاوؿــاهُت ٧ــان ؤَــم زُــىٍ الــغبِ فــي ٖملُــت الخىخُــض بــحن ٢ىاٖــض ؾــحر ألاٖمــا٫
الٗضاثُــت و٢ىاٖــض خماًــت ضــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ألن اإلابــضؤ ٧ــان مٗغوٞــا ؤ٦ثــر فــي هُــا٢ ١ــاهىن ظىُــ،٠
ل٢ ً٨اهىن الَاي ٧ان ًجض مبرعاجه َـى آلازـغ فـي جىٓـُم ألاؾـلخت وألاؾـالُب ال٣خالُـت فـي َـظا اإلابـضؤ ٩ٞـان
خل٣ت عبِ َامت بحن الىٓامحن مما صٖم الىخضة اإلا٣غعة في بغوجى٧ىلي .1977
وٍغجبِ مبضؤ ؤلاوؿاهُت ب٣اٖضة ؤزغي قضًضة ألاَمُـت حؿـمى بكـغٍ مـاعججز ،وَٗخبـرٍ الـبٌٗ مـً
ؤَ ــم ال٣ىاٖ ــض الخ٨مُلُ ــت ف ــي ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ٖمىم ــا ،وٍ٣ي ـ ي الك ــغٍ ب ــإن اإلا ــضهُحن واإلا ٣ــاجلحن
اإلاىظــىصًً فــي الخــاالث  ٚـحر اإلاىهــىم ٖلجهــا فــي اإلاٗاَــضاث الضولُــت ًٗ٣ــىن جدــذ خماًــت ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن
الــضولي الٗغُٞــت واإلابــاصت ؤلاوؿــاهُت ومــا ًملُــه الًــمحر الٗــام ،وَؿــخمض الكــغٍ وظــىصٍ  ٛ٦ـحرٍ مــً اإلابــاصت
م ــً اإلاب ــضؤ الٗ ــام ال ــظي ًجٗ ــل خ ــ ٤ؤَ ـغا ٝالـ ـجزإ ف ــي اللج ــىء بل ــى وؾ ــاثل وؤؾ ــالُب ال٣خ ــا ٫ل ــِـ خ ٣ــا ال
جُ٣ــضٍ ُ٢ــىص( ،)3و٧ــان ؤوْ ٫هــىع للكــغٍ يــمً يــمً بٖــالن جــالٍ ألاؾــخاط "٘ــون مــاسجنز "Von Martens
اإلاىضوب الغوس ي وؤزظ بؾمه في ماجمغ الَاي للؿالم  ،1899و٢ضم ماعججز بٖالهه بسهـىم ٖـضم ؤلاجٟـا١
ٖلى مؿالت وي٘ اإلاضهُحن الظًً خملى الؿالح يض ٢ىة ؤلاخخالٟٞ ٫ي ما طَب الضو ٫ال ٨ـبري بلـى يـغوعة
ججــغٍمهم وبٖــضامهم انــغث بــاقي الــضوٖ ٫لــى بٖخبــاعَم م٣ــاجلحن قــغُٖحن ،بال ؤهــه جــم حٗمــُم نــُاٚت اإلابــضؤ
()4
لخُُٛت ؤي ه٣و ٌٗتري ؤلاجٟاُ٢اث ؤلاوؿاهُت.
1)- The SIrUS project towards a determination of which weapons causes "superfluous injury or
unnecessary suffering", op.cit., p. 23.
٣ُٞ -)2ي داٚصٚاٌذ-ثه ،آٗب ٔٛر<< ،ٓ١األٍِؾخ اُغل٣لح ٝاُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ،>>٢ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ -٢اُٞاهغ ٝاُطٔٞػ،
ٓوعغ ٍبثن ،ص .174 ،173
3)- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., Art.48, p. 396.
4)- Rupert TICEHURST,<<The Martens clause and the laws of armed conflict>>, in I.R.R.C.,
I.C.R.C., Thirty-seventh year, No. 317, Geneva, March-April 1997, pp. 125- 126.
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و ٢ــض وعص ق ــغٍ م ــاعججز بضاً ــت ي ــمً صًباظ ــت اجٟا ُ٢ــاحي الَ ــاي  1899و  1907و ٧ــان َى ــا ٥اجج ــاٍ
إلب٣ائها في صًباظـت البروجى٧ـى ٫ؤلايـافي ألاو ،)1(1977 ٫ل٨ـً ؤَمُـت الكـغٍ ٞغيـذ هٟؿـها لُـضزل يـمً
اإلااصة ألاولى مً البروجى٧ى ٫في ٣ٞغتها الشاهُت بالىو الخالي:
"يٍــل امل ــذهيون وامل ٝــاجلون فــي الح ــاالث الـ ـ ال ي ــىق ِلي ــا َ ــزا امللح ــ" ٞالبروجو ٠ــو "٥أو أي
اجٙـ ــا ٛدولـ ــي حخـ ــش جحـ ــذ حمايـ ــت وظـ ــلىان مبـ ــادئ الٝـ ــاهون الـ ــذولي ٠مـ ــا اظـ ــخٝش ب ـ ـ الّـ ــشٗ ومبـ ــادئ
()2
إلاوعاهيت وما يملي الممير الّام"
وَؿــدىض َــظا الكــغٍ ٖلــى ٢ىاٖــض ٖامــت فــي ال٣ــاهىن الــضولي جٟــغى الاخخ٩ــام بلــى الٗــغ ٝالــضولي فــي
خاٖ ٫ضم وظىص اجٟا ١م٨خىب ،خُـض جـم ؤلاقـاعة بلجهـا يـمً آزـغ ٣ٞـغة فـي صًباظـت اجٟاُ٢ـت ُِٞىـا ل٣ـاهىن
اإلاٗاَضاث التي ظاء ٞجها:
"وجج٠يــذا من ــا بــجن ٜواِــذ الٝــاهون الــذولي الّش٘يــت ظدعــخمش فــي ح٢ــم املعــائل ال ـ لــم جــىٍم
()3
بجح٣ام َزٍ يجٙاٜيت"
٦مــا ؤن َــظا الال ـتزام ًد٨ــم خ ـتى الــضو ٚ ٫ـحر اإلاىٗ٢ــت ٖلــى َــظٍ الاجٟاُ٢ــاث ؤؾاؾــا ؤو خ ـتى جلــ٪
اإلايسخبت مثها وَظا ما ؤوعصجه اإلاىاص  63و 62و 142و 158اإلاكتر٦ت بحن اجٟاُ٢اث ظىُ ٠ألاعب٘ بىهها:
"..وال ي٢ون لالوسحاب أزشٍ إال باليعبت للذولت امليسحبتل وال ي٢ون ل أي أزش ِاـع يلتزامـاث
ال ـ ي ــب أن جبٝـ أوـشاٗ ال ـنزاُ ملتزمــت بجدا ــا وبٝــا ملبــادئ الٝــاهون الــذولي الىاؼـ ت ِــً ألاِـشاٗ
()4
الشاسخت بين ألامم املخمذهتل ومً الٝواهين إلاوعاهيت وما يملي الممير الّام"
و٢ض ؤوعصث اإلااصة  45مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠ألاولى خ٨ما مكابها ٣ٞض جًمىذ ما ههه:
"ِاع ١ل وشٗ مً أوشاٗ الـنزاُ أن ّمل مً خالٜ ٥ادجـ الٍّـام ِاـع لـمان جىٙيـز املـواد
املخٝذمـ ــت بذٜـ ــتل وأن ّـ ــالج الحـ ــاالث ال ـ ـ لـ ــم يـ ــىق ِن ـ ــا ِاـ ــع َـ ــذي َـ ــزٍ املبـ ــادئ الّام ـ ــت له ـ ــزٍ
()5
يجٙاٜيت"
و٢ــض ؤ٦ــضث مد٨مــت الٗــض ٫الضولُــت ٖلــى ؤَمُــت قــغٍ مــاعججز ٦إؾــاؽ ًد٨ــم الخــاالث واإلاىا٢ــ٠
التي لم ًغص ٞجها هـو اجٟـاقيٞ ،بٗـض الخإُ٦ـض ٖلـى ؤن اجٟاُ٢ـاث الَـاي واجٟاُ٢ـاث ظىُـ٢ ٠ـض صزلـذ يـمً
مٟهــىم ال٣ــاهىن الــضولي الٗغفــي وال ًجــىػ الــخذعج بٗــضم الخىُ٢ــ٘ والخهــضًٖ ٤لجهــا٣ٞ ،ــض ؤ٦ــض ٖلــى قــغٍ
ماعججز الظي ٌكحر بلـى مبـاصت َامـت مـً مبـاصت ال٣ـاهىن الـضولي الٗغفـي جسًـ٘ لهـا ٧ـل الـضو ٫صون اؾـخصىاء،
و٢ض زاع خى٧ ٫ىن اإلاباصت اإلاظ٧ىعة مشل مبضؤ ؤلاوؿاهُت وما ًملُـه الًـمحر الٗـام َـل حٗـض مبـاصت ٢اهىهُـت
ٖغُٞت ؤم ؤنها مباصت ؤزالُ٢ت حؿخ٨مل ٢ىاٖض ال٣اهىن الـضولي الٗغفـي و٢ـض ٧اهـذ بظابـت اإلاد٨مـت واضـخت
في ؤن ٧ان م٩ىهاث قغٍ ماعججز هي مباصت حٗخمض ٖلجها اإلاد٨مت حٗبحر ًٖ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗغفي:
1)- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., Art.1, p. 38.
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .265
3)- José Daniel, << The Vienna convention of 1969 on the law of treaties and humanitarian law >>, in
I.R.R.C., I.C.R.C., Twelfth year, No.136, Geneva, July 1972, p. 372.
ِٛ -)4عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .158 ،174 ،113 ،89
 -)5أُوعغ ٗلَ ،ٚص .85
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"وحؽ ـ ــير املح٢م ـ ــت بوحـ ـ ـ خ ـ ــاؿ إل ـ ــع أن حمي ـ ــْ ال ـ ــذو ٥ملضم ـ ــت بخل ـ ــ ٤الٝواِ ـ ــذ ال ـ ــواسدة ف ـ ــي
البروجو٠ــو ٥إلالــافي ألاو ٥ال ـ ١اهــذل لــذى اِخمادَــال م ـشد حّبيــر ِــً الٝــاهون الّشفــي املوحــود مــً
()1
ٜبلل مثل ؼشه ماسجنز الزي أِيذ جج٠يذٍ في املادة ألاولع مً البروجو٠و ٥إلالافي ألاو"٥
و ٢ــض اؾ ــدىضث اإلاد٨م ـت بل ــى ق ــغٍ م ــاعججز ٦ةَ ــاع  ٢ــاهىوي ألي ؾ ــالح ظضً ــض ل ــم ً ٨ــً ؾ ــاب٣ا مد ــل
٢ىاٖ ــض اجٟا ُ٢ــت ج ــىٓم بهخاظ ــه واؾ ــخسضامه والةهضً ــض به ــا و ٧ــان ؤَ ــم اإلاب ــاصت الـ ـتي ج ٣ــى ٫بدٓ ــغ ألاؾ ــلخت
الىىوٍت وٚحرَا مً ألاؾلخت التي لم جىو ٖلجها اإلاٗاَضاث الضولُت.
الٙشُ الخامغ:
مبذأ المشوسة الّع٢شيت
مبــضؤ الً ــغوعة الٗؿ ــ٨غٍت م ــً اإلاب ــاصت ألاؾاؾ ــُت لىٓ ــام ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ،وَ ــى مب ــضؤ ب ــالٜ
الخؿاؾــُت ٧ىهــه ًــغجبِ بخدُ٣ــ ٤الٛــغى مــً الٗملُــت الٗؿــ٨غٍت بإ٢ــل ؤيـغاع مم٨ىــت ،وَاإلاــا ٧ــان اإلا ـبرع
ال ــضاثم لل ٣ــىاث اإلاؿ ــلخت لخبرً ــغ ٖملُاته ــا ال ـ ـتي جدؿ ــبب بإيـ ـغاع ٖغي ــُت ،و ٢ــض ْه ــغ اإلاب ــضؤ ف ــي ال٨ش ـ ـحر م ــً
الىزاث ٤الضولُت ؤبغػَا بٖالن ؾان بترؾبر ٙلؿىت  ،1868وظاء ُٞه:
"جمثــل المــشوسة الّعــ٢شيتل ٠مــا جٙهمهــا ألامــم املخحمــشة الحذيثــتل فــي لــشوسة اجخــار الخــذابير
()2
الالصمت لخحٝئ ٞاياث الحشبل ؼشه أن ج٢ون ٜاهوهيت و٘ٝا للٝواهين وألاِشاٗ الحذيثت للحشب"
٦ما وعص اإلابضؤ يمً مكغوٕ بغو٦ؿل  1874في ال٣ٟغة الشالشت مىه والتي وعص ٞجها:
"جحٝي ٝــا للٕاي ــت م ــً الح ــشبل حّ ــذ  ١ــل الوظ ــائل والخ ــذابير الـ ـ جخما ــو م ــْ  ٜــواهين وأِ ـشاٗ
()3
الحشب وجبرسَا لشوساث الحشب مباحت"
و٢ــض اٖخ ـبر ال٨ش ـحرون مبــضؤ الًــغوعة اؾــخصىاء ٖلــى ال٣اٖــضة الٗامــت ،وؤَلــٖ ٤لُــه بٗــٌ ال٣ٟهــاء
"٠شيٕع ــشيضن"  Kriegsraisonوَ ــى الاؾ ــم ألاإلا ــاوي للً ــغوعة الخغبُ ــت ،خُ ــض ٖ ــاص اإلاب ــضؤ للىاظه ــت ف ــي ال ٣ــغن
الخاؾ٘ ٖكغ وجم جُبُ٣ه بك٩ل مدكضص وٚحر مُ٣ض و ٤ٞاإلاٟهىم ال٣اهىوي له مً ٢بل ال٣ـىاث ألاإلااهُـت فـي
الخــغب الٗاإلاُــت ألاولــى زــم الشاهُــت ،وههــه  ،Kriegsraison geht vor Kriegsmanierومٟــاصٍ ؤهــه للًــغوعاث الخــغب
ؤؾ ـ ــبُ٣ت ف ـ ــي الخُبُ ـ ــٖ ٤ل ـ ــى  ٢ـ ــاهىن الخ ـ ــغب ،ؤو الً ـ ــغوعاث جب ـ ــُذ اإلادٓ ـ ــىعاث ،ومٗـ ـ ـنى طل ـ ــ ٪ؤن ال٣اث ـ ــض
الٗؿــ٨غي ًم٨ــً ؤن ً٣ــغع الخــاالث التــي ًُب ـٞ ٤جهــا ال٣ــاهىن ؤو ًخجاَلــه َب٣ــا لخُ٣ــُم الىيــ٘ الٗؿــ٨غي
اإلاُــضاوي فــي و٢ــذ مــا ،وٍمــىذ اإلابــضؤ امخُــاػا لل٣اثــض الــظي ٌٗــض ال٣اض ـ ي الىخُــض فــي اإلاُــضان بخجــاوػ ٢ــىاهحن
وؤٖغا ٝالخغب بطا ٧ان طل ٪يغوعٍا لىجاح الٗملُت الٗؿ٨غٍت وبالخالي حٗلُ ٤ال٣اهىن ولِـ اهةها٦ه(.)4
 -)1كزٓ ٟٞؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ أ ٝاُزٜل٣ل ثٜبٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .37
2)- "Military necessity, as understood by modern civilized nations, consists in the necessity of
those measures which are indispensable for securing the ends of the war, and which are lawful
according to the modern law and usages of war.", Instructions for the government of armies of the
united states in the field, prepared by FRANCIS LIEBER, op.cit., p. 7.
٘ٛ -)3و١ِ ١شٚف١زضٓ ،جلأ ا٥الّ اُز ٢ال ٓجوه ُٜبٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .332 ،331
4) - Scott HORTON, <<Kriegsraison or Military Necessity? The Bush Administration‘s Wilhelmina
Attitude Towards the Conduct of War >>, Fordham International Law Journal, Volume 30, Issue 3,
2006, p. 585
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و٢ــض القــى َــظا الكــ٩ل فــي جُبُــ ٤اإلابــضؤ اؾــدى٩اعا صولُــا مخهــاٖضا ،وجــم الخىضًــض بــه واإلاٗا٢بــت ٖلــى
مٗخمضًه مً ٢بل اإلاد٨مت الٗؿ٨غٍت إلاجغمي الخغب ألاإلاان ؤو مد٨مت هىعهبر٧ ،ٙىهه في نـُٛخه ألاإلااهُـت
ًخٗــاعى مــ٘ ال٣ىاٖ ــض ألاؾاؾــُت اإلاىه ــىم ٖلجهــا ف ــي اإلاــاصة  35م ــً البروجى٧ــى ٫ؤلاي ــافي ألاو،)1( 1977 ٫
ألن َــظا الاججــاٍ ٧ــان ًــغي بــإن َىــا ٥خــاالث تهــضص وظــىص الضولــت ؤو ؤخــض م٩ىهاتهــا ؤو ب٣ائهــا حٗخبــر خــاالث
يغوعة ٢هىي ال ًم ً٨مٗها الخ٨ٟحر في ٢ىاٖض ٢اهىهُت.
و٢ــض جىاولــذ لجىــت ال٣ــاهىن الــضولي َــظا اإلاىيــىٕ فــي اإلاــاصة  33مــً مكــاعَ٘ اإلاــىاص اإلاخٗل٣ــت بسالٞــت
الضو ٫في اإلاؿاثل ٚـحر الخٗاَضًت لؿىت  ،1980واٖخـبرث بإن خالـت الًـغوعة ال جغٞـ٘ ٖـضم اإلاكـغوُٖت ٖلـى
الؿلى٧اث اإلاسالٟت لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت آلامغة لل٣اهىن الـضولي وال ـتي ال ًم٨ـً حٗـضًلها ؤو هً٣ـها بال ب٣اٖـضة
آمغة الخ٣ت بىٟـ ال٣ىة ال٣اهىهُت وظاء هو اإلااصة ٦ما ًلي:
"املادة  :33حالت المشوسة
 -1ال ي ــوص الخــزسُ بحالــت المــشوسة مــً ٜبــل الذولــت ٠مـ ـبرس لىٙــي ِــذم املؽــشوِيت ِــً ّ٘ــل جل ــ٤
الذولت الزي ال يخ ٞٙمْ مْ التزام دولي للذولتل إال إرا:
أ١ -ان الّٙل الوظيلت الوحيذة لحمايت مفالل أظاظيت للذولت لذ خىش وؼي٤
ب١ -ان الّٙل ال يمّ ٚمً لشوسة التزام الذولت ج اٍ الٝاِذة املوحودة.
ِ -2اع أي حا٥ل ال ي وص الخزسُ بحالت المشوسة مً ٜبل الذولت ٠مبرس لىٙي ِذم املؽشوِيت:
أ -يلـتزام الذولي الزي جىت  ٢الذولت ييبْ مً ٜاِذة حمشة مً ٜواِذ الٝاهون الذولي الّام.
ب -يل ـتزام الــذولي الــزي جىت ٢ـ الذولــت يــى م ِــً مّاَــذة جمىــْ ــشاحت أو لــمىا يحخ ــاج بحالــت
المشوسة ٘يما يخّل ٞت زا يلتزام.
ج-

إرا ١اهذ الذولت ظاَمذ في الوٜوُ في حالت المشوسة".

()2

1) - Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., p. 391.
2) – "Article 33. State of necessity:
1). A state of necessity may not be invoked by a State as a ground for precluding the wrongfulness of
an act of that State not in conformity with an international obligation of the State unless:
a) the act was the only means of safeguarding an essential interest of the State against a grave and
imminent peril; and
b) the act did not seriously impair an essential interest of the State towards which the obligation
existed.
2). In any case, a state of necessity may not be invoked by a State as a ground for precluding
wrongfulness:
a) if the international obligation with which the act of the State is not in conformity arises out of a
peremptory norm of general international law; or
b) if the international obligation with which the act of the State is not in conformity is laid down by a
treaty which, explicitly or implicitly, excludes the possibility of invoking the state of necessity with
respect to that obligation; or
c) if the State in question has contributed to the occurrence of the state of necessity" ,Yearbook of the
International Law Commission, Report of the Commission to the General Assembly on the work of
its thirty-second session, A/CN.4/SER.A/1980/Add.l (Part 2), United Nations, New York, 1981, Vol.
II, part two, p. 34.
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وبظل٩ً ٪ىن جُبُ ٤مبـضؤ الًـغوعة الٗؿـ٨غٍت يـمً هُـا٢ ١ـىاهحن وؤٖـغا ٝالخـغب ،وو٣ٞـا لهـظا
الخٟهــُلٖ ،ــغ ٝال٩اجــب ألامغٍ٩ــي "و.داووــي" الًــغوعة الٗؿــ٨غٍت بإنهــا" :حاحــت ملحــت ٔ ـير ٜابلــت للخــجخير
للٝائ ــذ الّع ــ٢شي الجخ ــار ج ــذابير ال ٔنـ ـ ِن ــا ألاخم ــاُ الّ ــذو باظ ــخخذام الّى ــ ٚاملؽ ــشوُ ال ــزي ال
يخ ـ ــال ٜ ٚـ ــواهين وأِ ـ ـشاٗ الح ـ ــشب " ،وٍ ـ ــغي ٧اج ـ ــب آز ـ ــغ "مٔ.شييع ـ ــبان"بإنه ـ ــا َ " :ـ ــو اظ ـ ــخخذام ال ٝـ ــوة
المشوسيت ألاخماُ الّـذو بجٜـل خعـائش مم٢ىـت فـي الوٜـذ وحيـاة ألا ـخاؿ واملـا ،)1("٥و٢ـض وظـض مبـضؤ
الًــغوعة الٗؿــ٨غٍت مىَــإ ٢ــضم لــه فــي اإلاــاجمغ الضبلىماسـ ي إل٢ـغاع البرجى٧ــىلحن والــضلُل َــى ٖبــاعاث جًــمثها
البروجى ٧ــى ٫مــً ٜبي ــل ٜــذس املع ــخىاُ وحعــب يظ ــخىاِت (اإلا ــىاص  77 ،76 ،58 ،57 ،56 ،41 ،10م ــً
البروجى٧ــى ٫ألاو )1977 ٫وم ـ ١ــان رلــ ٤مم٢ىــا فــي (اإلاــىاص  59 ،57مــً هٟـــ البروجى٧ــى )٫و٦ــظل ٪أن
يبز ٥ما في واٜخ ( اإلااصة  57مىه) وَظا صلُل ٖلى ي ِٛمً ظهاث مُٗىت إلصعاط اإلابضؤ.
الٙشُ العادط:
مبذأ الخىاظب
بن مبـ ــضؤ الخىاؾـ ــب َـ ــى آلازـ ــغ مبـ ــضؤ َـ ــام وؤؾاس ـ ـ ي فـ ــي مجـ ــا ٫ؾـ ــحر ألاٖمـ ــا ٫الٗضاثُـ ــت( ،)2و٨ٞـ ــغة
الخىاؾــب لهــا اؾــخسضاماث مخٗــضصة ٞهــي جخٗلــ ٤ب٣ــاهىن اللجــىء بلــى الخــغب ( )jus ad bellumبسهــىم
جدُ٣ـ ٤الخىاؾـب فـي ٖملُـت الـضٞإ الكـغعي َب٣ـا إلاُشـا ١ألامـم اإلاخدـضة( ،)3والاؾـخسضام الشـاوي َـى جدُ٣ـ٤
الخىاؾــب بــحن اإلاخُلبــاث ؤلاوؿــاهُت وم٣خًــُاث الًــغوعة الٗؿــ٨غٍت وج٣ــضًم ألاولىٍــت لؤلٚـغاى ؤلاوؿــاهُت
وهــي اإلاٗاصلــت التــي ٌؿــعى ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ٖمىمــا لخد٣ُ٣هــا لترقــُض الخــغب ،والاؾــخسضام ألاز ــحر
َى جغخغي الخىاؾب ؤزىاء الهجىم لخجىـب ؤو الخ٣لُـل مـً الخؿـاثغ الٗغيـُت باإلا٣اعهـت مـ٘ اإلاــحزة الٗؿـ٨غٍت
اإلادخملت( ،)4ووعص َظا اإلابضؤ في اإلااصة  57في مىيٗحن ال٣ٟغة أ  )3وال٣ٟغة ب٣ٞ ،غتها الشالشت:
"أن يمخىْ ًِ اجخار ٜشاس بؽً أي هجـوم ٜـذ يخوٜـْ مىـ ل بفـٙت ِشلـيتل أن يحـذر خعـائش
فــي أسواح املــذهيين أو إلحــا ٛإلاـــابت ت ــمل أو إلال ـشاس با ِيــان املذهيــتل أو أن يحــذر خلىــا مــً َــزٍ
الخع ــائش وألال ـشاسل مم ــا ي ٙــشه ف ــي ج ــاوص م ــا ييخٍ ــش أن ع ــٙش ِى ـ رل ــ ٤الهج ــوم م ــً مـ ـيزة ِع ــ٢شيت
ملموظت ومباؼشة"
وج ــم جه ــيُ ٠ؤلاز ــال ٫بمب ــضؤ الخمُ ـ ـحز ٦هج ــىم ٖك ــىاجي ف ــي مىي ــٗحن وب ــىٟـ اله ــُاٚت  ٦ــظل،٪
وطلــ ٪فــي اإلاــاصة  51ال٣ٟــغة  5ب) مــً البروجى٧ــى ٫ألاو٦ ،1977 ٫مــا وعص اإلابــضؤ يــمً البروجى٧ــى ٫الشــاوي
اإلاخٗلــ ٤بدٓــغ ؤو اؾــخٗما ٫ألالٛــام ؤو ألاقـغا ٥الخضاُٖــت والىبــاثِ ألازــغي( )5الــظي ًىُبــ ٤ػمــً الجزاٖــاث
اإلاؿلخت الضولُت وٚـحر الضولُت ،اإلااصة الشالشت ٣ٞغة  8ج) بىهها ٖلى ؤهه ٌٗخـبر تجىم ٖكىاجي الهجىم:
1)- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., Art.48, p. 396.
2(- Michael N.SCHMITT,<< Military Necessity and Humanity in International Humanitarian Law:
Preserving the Delicate Balance >>, V.J.I.L., Vol. 50, Issue 4, University of Virginia, Virginia ,USA,
2010, p.816.
3)- Mohamed BOUSOLTANE, Du droit à la guerre au droit de la guerre: le recours à la force
armée en droit international, Edition Dar Houma, Alger, 2010, pp. 25 – 28.
4(- Lan HENDERSON, op.cit., pp. 180, 181.
ِٛ -)5عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .515
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"ج -أو يم ٢ــً أن يخو ٜــْ مىـ ـ الدع ــملب ِشل ــا ف ــي إصَ ــا ٛأسواح م ــذهيين أو إـ ــابت م أو إلح ــاٛ
الم ــشس بجِي ــان مذهي ــتل أو ف ــي م ــضيم م ــً رل ــ٤ل مم ــا ي ٢ــون مٙشو ــا بالٝي ــاط إل ــع الٙائ ــذة الّع ــ٢شيت
امللموظت واملباؼشة املىخٍشة"....
و٢ض ؤٖخـبر اإلابـضؤ ٢اٖـضة ٖغُٞـت َامـت وعصث يـمً الضعاؾـت التـي ؤٖـضتها اللجىـت الضولُـت للهـلُب
ألاخم ــغ ٖ ــً ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي الٗغف ــي٣٦ ،اٖ ــضة مىُب٣ـ ـت ػم ــً الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت الضولُ ــت و ٚـ ـحر
الضولُ ــت ،و ٢ــض ن ــى ٠الىٓ ــام ألاؾاس ـ ي للمد٨م ــت الجىاثُ ــت الضولُ ــت ف ــي اإلا ــاصة  2 8ب  4اهةها ٧ــاث ٢اٖ ــضة
الخمُحز بإنها ظغٍمت خغب حٗا٢ب ٖلجها اإلاد٨مت(.)1
و٢ض ْهغ مبضؤ الخىاؾب بك٩لحن فـي َـظٍ اإلاىٓىمـت ال٣اهىهُـت ،مـغة ٦مبـضؤ مؿـاٖض ؤٖخ ـبرٍ الـبٌٗ
زــاهىي ؤو ٞغعــي فــي بَــاع خماًــت اإلاــضهُحن يــمً اإلاــاصة  51مــً البروجى٧ــى ٫ألاو ٫اإلاــظ٧ىعة ،وْهــغ زاهُــا ،فــي
بَاع الخضبحر الاختراػٍت والاخخُاَُـت فـي اإلاـاصة  57مـً هٟــ البروجى٧ـى ،٫ولـم ًٓهـغ فـي قـ٩ل مـاصة ؤؾاؾـُت
مشل ما خضر م٘ مبـضؤ الخمُحـز بـحن اإلا٣ـاجلحن وٚحـر اإلا٣ـاجلحن فـي اإلاـاصة  48مـً البروجى٧ـى ٫ألاو ٫عٚـم ؤَمُـت
٢اٖــضة الخىاؾــب ،ل٨ــً مــا ٢ــض ً ـبرع طلــَ ٪ــى خؿاؾــُت مبــضؤ الخىاؾــب ٧ىهــه ٢ــض ٌُٗــي م ـبرع ظؼجــي بمــا
ٌؿ ــمى ب ٨ٟــغة ألاي ـغاع الجاهبُ ــت ؤو الجىاعٍ ــت ًً ،ــا ٝبل ــى طل ــ ٪الُ ــاب٘ الخ ٣ــضًغي له ــظا اإلاب ــضؤ ٞه ــى ٖملُ ــت
مىاػهــت آهُــت ؤزىــاء ُ٢ــاصة تجــىم مٗــحن بــحن ألاي ـغاع الٗغيــُت ال ـتي ًغجبهــا الهجــىم ٖلــى اإلاــضهُحن ؤو ألاُٖــان
اإلاضهُت وبحن اإلا ـحزة الٗؿـ٨غٍت اإلاباقـغة واإلالمىؾـت اإلاىخٓـغة مـً َـظا الهجـىم ،وَـظٍ الٗملُـت الخ٣ضًغٍـت هـي
ٖملُت هٟؿُت نٗبت ومٗ٣ضة حؿـدىض ٣ٞـِ ٖلـى خؿـً الىُـت والخــ الؿـلُم لل٣اثـض الٗؿـ٨غي فـي جُ٣ـُم
اإلاه ــالر ؤلاوؿـ ـاهُت والٗؿ ــ٨غٍت ،وٍج ــب ؤن ًغاع ــى ج ــإزحر الٓ ــغو ٝالجٛغا ُٞــت والٓ ــغو ٝالجىٍ ــت وازخُ ــاع
()2
ألاَضا ٝوالؿالح وَغٍ٣ت جىظجهه ٖلى اإلاضهُحن وألاُٖان اإلاضهُت.
٦مــا ًشـ ـحر اإلاب ــضؤ ٖ ــضة بق ــ٩االث ؤز ــغي بسه ــىم مٟه ــىم "املـ ـيزة الّع ــ٢شيت"  ٦ــإمغ مخ ٟــاوث وٚـ ـحر
مًــبىٍ ،مــا َ ــى الخ ــض اإلاُلــىب ف ــي "إلاـــاباث الّشلــيت املٙشوــت" ،وُ٦ــً ٠م ٨ــً للم٣اج ــل ألا ٢ــل عجب ــت
اإلاىاػهــت بــحن ألامــغًٍ الًــغوعٍحن وجــغظُذ ٟ٦ــت الاٖخبــاعاث ؤلاوؿــاهُت( ،)3و٦مــا ؾــب٣ذ ؤلاقــاعة ٞــةن الٗملُــت
نٗبت ومٗ٣ضة زانت ٖلـى الجىـىص ؤو اإلادـاعبحن البؿـُاء ،ممـا ًجٗـل ؤًٞـلُت جُبُـَ ٤ـظٍ ال٣اٖـضة ٖلـى
ٖـ ــاج ٤ال٣ـ ــاصة الٗؿ ـ ـ٨غٍحن ويـ ــمً الٗملُـ ــاث اإلاىؾـ ــٗت ال ـ ـتي ًخى٢ـ ــ٘ ؤن جى٢ـ ــ٘ ؤي ـ ـغاع ٦ب ـ ـحرة باألشـ ــخام
اإلا ــضهُحن ،بال ؤن َ ــظٍ اله ــٗىباث الخ٣ضًغٍ ــت ال ًج ــب ؤن جخج ــاوػ الالـ ـتزام الىا ٢ــ٘ ف ــي ٖل ــى اإلا٣اج ــل بال ُ٣ــام
بــالهجىم ؤو الامخىــإ ٖىــه و٣ٞــا لًــغوعاث الخمُ ـحز وم٣خًــُاث الخىاؾــب ،و٢ــض ههــذ ال٣ٟــغة /2ب اإلاــاصة
ٖ 57لــى بلٛــاء ؤو حٗلُــ٧ ٤ــل تجــىم ًدبــحن ُٞــه ؤهــه ال ًىظــه بلــى َــضٖ ٝؿــ٨غي ؤو ؤهــه ال ًٟــي بم٣خًــُاث
الخىاؾـ ــب ،ومـ ــً الىاضـ ــر ؤهـ ــه فـ ــي الجزاٖـ ــاث اإلاٗانـ ــغة ٌٗـ ــِل مبـ ــضؤ الخىاؾـ ــب بـ ــحن الًـ ــغوعة الٗؿـ ــ٨غٍت
()4
واإلا٣خًُاث ؤلاوؿاهُت خالت مً الخىاػن الهل بل والخٟى ١لئلٖخباعاث الٗؿ٨غٍت في ؤخُان ٦شحرة.
 -)1عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،14وعغ ٍبثن ،ص .42 ،41
2)- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., pp. 683, 684.
 -)3كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .128
4)- Michael N.SCHMITT, ,<< Military Necessity and Humanity in International Humanitarian Law:
Preserving the Delicate Balance >> op.cit., p.837.
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و٠خالـــت إلاــا ؾ ــب ،٤جُغ٢ىــا بل ــى اإلابــاصت الـ ـتي جد٨ــم يــىابِ ؾ ــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت بضاًــت مــً
اإلاب ــضؤ الٗ ــام وَ ــى ٖ ــضم خغٍ ــت ؤَ ـغا ٝالـ ـجزإ ف ــي بزخُ ــاع وؾ ــاثل وؤؾ ــالُب ؤلاي ـغاع بالٗ ــضو ،وٍد ٨ــم َ ــظا
ؤلازخُ ــاع ب ُ٣ــت اإلاب ــاصت م ــً مب ــضؤ الخمُـ ـحز والخىاؾ ــب وؤلاوؿ ــاهُت وخٓ ــغ ؤلان ــاباث اإلاٟغَ ــت وآلاالم الـ ـتي ال
مبرع لها ومبضؤ الًغوعة الخغبُت.
املىلب الثاوي:
خفوـياث الحشب البحشيت والجويت في م ا ٥ظير ألاِما ٥الّذائيت
بن ال٣ىاٖـ ــض واإلابـ ــاصت الٗامـ ــت لل٣ـ ــاهىن الـ ــضولي ؤلاوؿـ ــاوي حُٛـ ــي ٧ـ ــل ؤقـ ــ٩ا ٫الجزاٖـ ــاث اإلاؿـ ــلخت
الضولُــت و ٚـحر الضولُــت ؤًىمــا ٧ــان مؿــغح َــظٍ الاقــدبا٧اث والجزاٖــاث ؾــىاء فــي البــر ؤو البدــغ ؤو الجــى ،طلــ٪
ؤن مٗٓـم َـظٍ ال٣ىاٖـض زانـت مثهــا يـىابِ ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت ال جدــضص مُـضان اهُبا٢هـا ألنهـا ٢ابلــت
للخُبُــ ٤فــي ٧ــل اإلاجــاالث ال ـتي ًجــغي ٞجهــا ال ـجزإ اإلاؿــلر ،ل٨ــً َــظا ال ًمىــ٘ مــً وظــىص ٢ىاٖــض ٖغُٞــت ؤو
حٗاَضًت زانت ب٩ل ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الجزاٖاث ًخىا ٤ٞم٘ الخغب البرًت ؤو البدغٍت ؤو الجىٍت.
وفـي الخ٣ُ٣ــت حٗــض الخــغب البرًــت ؤ٢ـضم ؤهــىإ الاقــدبا ٥الخغبــي ٖبــر الٗهـىع ،لــظل٣ٞ ٪ــض ٧ــان لهــا
هه ــِب ألاؾ ــض م ــً الخىٓ ــُم ال ــضولي جاعٍسُ ــا ،و ٢ــض ْه ــغ حٗبـ ـحر الخ ــغوب البرً ــت ف ــي الٗضً ــض م ــً الىه ــىم
الضولُـت بكـ٩ل مباقـغ٣ٞ ،ــض ْهـغ مـشال يــمً "اجٙاٜيـت الَـاي الخاــت بــاحترام ٜـواهين وأِـشاٗ الحــشب
البريــت والئحت ــا امللحٝــت الَــاي  18أ٠خــوبش  "1907و"اجٙاٜيــت بؽــجن حٝــو ٛوواحبــاث الــذو ٥املحايــذة
وألا ــخاؿ املحايــذيً فــي حالــت الحــشب البريــت  18أ٠خــوبش  ،"1907وفــي الخ٣ُ٣ــت حٗخ ـبر ؤٚلــب ال٣ىاٖــض
الاجٟاُ٢ت والٗغُٞت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي هابٗـت مـً ؤؾاؾـُاث الخـغب البرًـت و٢ـض ظـغث ٖـضة مدـاوالث
إلاالثمـت الخـغب البدغٍـت والجىٍـت مـ٘ َـظٍ ال٣ىاٖـض الٗامـت ،وُٞمـا ًلـي ؾـىداو ٫بُـان ؤقـ٩اَ ٫ـظٍ اإلاالثمـت
مً زال ٫زهىنُاث الخغب البدغٍت في ٞغٕ ؤو ،٫زم الخغب الجىٍت في ٞغٕ زان.
الٙشُ ألاو:٥
خفوـياث الحشب البحشيت في م ا ٥ظير ألاِما ٥الّذائيت
٢ب ــل الخ ــغب الٗاإلاُ ــت ألاول ــى ٧اه ــذ الخ ــغوب البدغٍ ــت جسً ــ٘ لل٣ىاٖ ــض الٗام ــت الجٟا ُ٢ــاث الَ ــاي
للؿ ــالم  1907وال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي الٗغف ــي ومثه ــا اجٟاُ٢خ ــا الَ ــاي بك ــإن ألال ٛــام البدغٍ ــت وخ ٣ــى١
وواظب ــاث ال ــضو ٫اإلاداً ــضة ،بال ؤن الخجغب ــت الخاعٍسُ ــت زان ــت ف ــي الخ ــغبحن الٗ ــاإلاُخحن ؤزبد ــذ ب ــإن الخ ــغب
البدغٍت جخم ـحز باؾـخسضام واؾـ٘ لىؾـاثل وؤؾـالُب  ٚـحر مإلىٞـت فـي بَـاع الخـغب البرًـت ،وإلاـا بـضؤ الاؾـخسضام
الىاؾ ــ٘ للؿ ــ ًٟوال ــؼواع ١الخغبُ ــت والٛىان ــاث و٢ه ــ ٠اإلا ــضن م ــً ٖ ــغى البد ــاع والخه ــاع البد ــغي ب ــضؤ
الخ ٨ٟـحر الجــضي فــي اؾــخدضار ٢ىاٖــض ٢اهىهُــت ظضًــضة جىُبــٖ ٤لــى َــظٍ ألاويــإ الخانــت ،وبــضؤث َــظٍ
الىىاًــا جخإ٦ــض بٗــض ب٢ـغاع اجٟاُ٢ــاث ظىُــ ٠ألاعبــ٘  ،1949وبالخدضًــض اجٟاُ٢ــت ظىُــ ٠الشاهُــت لخدؿــحن خــا٫
()1
الجغحى واإلاغض ى والٛغقى مً ؤٞغاص ال٣ىاث اإلاؿلخت في البداع  12ؤٚؿُـ .1949
 -)1كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .67 ،66
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بال ؤن َظٍ الىهىم لم ج٨ـً ٧اُٞـت لخىٓـُم ٧ـل ظىاهـب الخـغب البدغٍـت زانـت الجـؼء اإلاخٗلـ٤
بؿ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ،م ــا ص ٞــ٘ الهُئ ــاث الضولُ ــت ٖل ــى عؤؾ ــها اللجى ــت الضولُ ــت لله ــلُب ألاخم ــغ ومٗه ــض
ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ف ــي ؾ ــان عٍم ــى إلن ــضاع صلُ ــل ؾ ــان عٍم ــى لل ٣ــاهىن ال ــضولي اإلاىُب ــٖ ٤ل ــى الخ ــغب
البدغٍت وؾيؿخٗغى الىٓامحن بةًجاػ ُٞما ًلي.
أوال :يجٙاٜياث الذوليت الخاـت بدىٍيم الحشب البحشيت:
ل٣ــض جُغ٢ــذ الٗضًــض مــً الاجٟاُ٢ــاث لجىاهــب مــً جىٓــُم الخــغب البدغٍــت ،ومــً بُثهــا الجىاهــب
اإلاخٗل٣ت بؿحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ؾىداوُٞ ٫ما ًلي بُان ؤَمها بةًجاػ.
 -1اجٙاٜيت الَاي الثامىت بؽجن صسُ ألٕام الخماط البحشيت ألاوجوماجي٢يت :1907
جًمىذ الاجٟاُ٢ـت خٓـغا ٖلـى ػعٕ ؤلٛـام الخمـاؽ البدـغي ألاوجىماجُُ٨ـت اإلاخدغ٦ـت فـي اإلاـاصة ألاولـى
مثهــا ،مــا ٖــضا جلــ ٪اإلاهــممت بالكــ٩ل الــظي ًجٗلهــا ٖضًمــت الٟاثــضة و ٚـحر ٢ابلــت للخٟج ـحر بٗــض ؾــاٖت مــً
الى٢ــذ الــظي ً٣ٟـض مٗــه مؿــخسضمها ال٣ــضعة ٖلــى الــخد٨م ٞجهــا ؾـىاء لٗــضم الخاظــت ؤو الخــغوط مــً مجــا٫
الــخد٨م ٞجهــا ،وجدٓــغ اإلاــاصة الشاهُــت مــً الاجٟاُ٢ــت ػعٕ َــظٍ ألالٛــام وبل٣ائهــا ؤمــا ؾــىاخل ومــىاو الــضو٫
الٗضو بهض ٝبٖا٢ت وحُُٗل اإلاالخـت البدغٍـتُٞ ،مـا جًـمىذ اإلاـاصة الخامؿـت التزامـا ٖلـى الـضو ٫بٗـض نهاًـت
ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ٖل ــى الٗم ــل ٖل ــى بػال ــت َ ــظٍ ألال ٛــام وبزُ ــاع الضول ــت اإلاٗاصً ــت بإم ــا ً٦جىاظ ــضَا ،و ٢ــض
()1
ؤلؼمذ اإلااصة الؿاصؾت الضو ٫اإلاخٗا٢ضة بًغوعة ٖملها ٖلى جُىٍغ ؤلٛام ًم ً٨الخد٨م في آزاعَا.
 -2اجٙاٜيت الَاي الخامعت حو ٥حٝو ٛوواحباث الذو ٥املحايذة في الحشب البحشيت :1907
٦مــا ًخطــر م ــً ٖىىانهــا ،ظ ــاءث َــظٍ الاجٟا ُ٢ــت لخدضًــض خ ٣ــى ١وواظبــاث ال ــضو ٫اإلاداًــضة ػم ــً
الج ـزإ اإلاؿــلر ،وجخٗلــَ ٤ــظٍ الالتزامــاث بدٓــغ ؤي ٖمــل ٖــضاجي ؤو ٖملُــت جٟخــِل لؿــ ًٟم٣اجلــت فــي ب٢لــُم
مداًــض ٦مــا وعص فــي اإلاــاصجحن ألاولــى والشاهُــت٦ ،مــا جدٓــغ اإلاــاصة الخامؿــت ٖلــى الضولــت اإلاداعبــت ظٗــل مــىاو
ومغافئ الضولت اإلاداًضة ٢اٖضة لٗملُاتها الٗؿ٨غٍت  ،ل٨ـً اإلاـاصة الؿاصؾـت ال ججـغم مـغوع ؤؾـلخت ؤو طزحـرة
إلاهلخت صولت مداعبـت فـي ب٢لـُم صولـت مداًـضة و٦ـظل ٪اإلاـاصة ٦ ،10مـا جمىـ٘ اإلاـاصة  12عؾـى الؿـ ًٟاإلا٣اجلـت
ف ــي مغاف ــئ وم ــىاوي صول ــت مداً ــضة بم ــا ًخج ــاوػ  24ؾ ــاٖت٦ ،م ــا ال جج ـ ـحز اإلا ــىاص الالخ ٣ــت  26وم ــا بٗ ــضَا ؤي
()2
جهلُداث ؤو جؼٍض بمان ؤو الى٢ىص في مىاو صولت مداًضة ،و٧ل طل ٪خٟاْا ٖلى خالت الخُاص.
 -3اجٙاٜيت حىي ٚالثاهيت لخحعين حا ٥حش ع ومشىو ؤشقع الٝواث املعلحت في البحاس :1949
ظــاءث اجٟاُ٢ــت ظىُــ ٠الشاهُــت٦ ،مــا وعص فــي صًباظةهــا ،إلاغاظٗــت اجٟاُ٢ــت الَــاي الٗاقــغة اإلااعزــت
فــي  18ؤ٦خــىبغ 1907بكــإن جُبُــ ٤مبــاصت اجٟاُ٢ــت ظىُــ ٠لٗــام ٖ 1906لــى الخــغب البدغٍــت ،بال ؤن َــظٍ
الاجٟاُ٢ــت جيخمــي إلاجمىٖــت ٢ىاٖــض خماًــت ضــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ولــِـ ل٣ىاٖــض ؾــحر وبصاعة الٗلمُــاث
الٗضاثُــت ،ل٨ــً َىــا ٥بٗــٌ ؤلاقــاعاث اإلاهمــت فــي َــظا الاججــاٍ ،وبُٗــض ٖــً اإلاــىاص الــشالر ألاولــى اإلاكــتر٦ت،
٤ٍ -)1ل ٘بشُ <<،أُؼٔ ٕٞاُزبه٣قُٔ ٢جبكة اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٝ ٢اُزؾٌْ ك ٢اَُالػ ك ٖٓ ًَ ٢هبٗ ٢ٗٞع٘٤ق ٝالٛب ،>>١ك٢
ٓلفَ ُِوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص .253
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .29 – 24
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و٢ض خضصث اإلااصة الغابٗت بإن اهُبا ١الاجٟاُ٢ت ال ً٩ىن بال ٖلى ال٣ىاث اإلابدـغة ولـِـ ال٣ـىاث البرًـت وال
جلــ ٪اإلاترظل ــت م ــً الؿ ــ ًٟؤو ال ــؼواع ١بدُ ــض جىُب ــٖ ٤لجه ــا اجٟا ُ٢ــت ظىُ ــ ٠ألاول ــى  ،1949ف ــي خ ــحن هه ــذ
اإلااصة الشاهُت ٖكغ ٖلى يغوعة اخـترام وخماًت الجغحى واإلاغض ى والٛغقى ممً ً٩ىهىن فـي البدـغ مـً ؤٞـغاص
ال٣ىاث اإلاؿلخت٦ ،ما جدٓغ اإلاـاصة الشاهُـت والٗكـغون مـً الاجٟاُ٢ـت الهجـىم ؤو ؤؾـغ الؿـ ًٟاإلاؿدكـُٟاث
الٗؿــ٨غٍت و٦ــظل ٪الؿــ ًٟالخابٗــت للهــلُب ألاخمــغ ؤو الهــال ٫ألاخمــغ ؤو اإلاىٓمــاث ؤلاوؿــاهُت خؿــب اإلاــىاص
 25و 26و ،27و٦ظل ٪ال ًجـىػ بل٣ـاء ال٣ىابـل مـً البدـغ ٖلـى اإلايكـأث الؿـاخلُت الخانـت بغٖاًـت الجغحـى
واإلاغض ـ ى فــي اإلاُــضان خؿــب اإلاــاصة الشالشــت والٗكــغون ،وجًــُ ٠اإلاــاصة الشامىــت والٗكــغون يــغوعة اخ ـترام
()1
ؤظىدت اإلاغض ى والجغحى في الؿ ًٟالخغبُت التي ًضوع ٖلى ْهغَا اقدبا.٥
وؤ٦ــضث اإلاــاصة ٖ 36لــى يــغوعة اخ ـترام ؤ ٞـغاص الخــضماث الضًيُــت والُبُــت وزــضماث اإلاؿدكــٟى فــي
الؿ ــ ًٟاإلاؿدك ــُٟاث وؤٞـ ـغاص ؤَ٣مه ــا ،والاخ ـ ـترام َى ــا ًسخل ــ ٖ ٠ــً الخماً ــت ف ــي  ٧ــىن الاخ ـ ـترام ٦مٟه ــىم
ًخًمً ٖـضم الهجـىم وٖـضم ؤلايـغاع بـإي وؾـُلت ٧اهـذ ؤمـا الخماًـت ٞهـي مٟهـىم اًجـابي ًخٗلـ ٤باإلاؿـاٖضة
وج٣ضًم الغٖاًـت والخـضماث الًـغوعٍت خؿـب الخالـت ،لـظلً ٪ـغجبِ مٟهـىم الاخ ـترام ب٣ىاٖـض ؾـحر ألاٖمـا٫
الٗضاثُــت٦ ،مــا جُغ٢ــذ اإلاــاصة  41ألٞـغاص الخــضماث الُبُــت والضًيُــت ويــغوعة اعجــضائهم لٗالمــت اإلام ـحزة ٖلــى
الظعإ ألاٌؿغ ال جخـإزغ باإلاـاء ٖلجهـا الكـاعة اإلام ـحزة بـالهال ٫ؤو الهـلُب ؤو الكـمـ وألاؾـض ألاخمـغ ،وجًـُ٠
اإلا ــاصة الشالش ــت وألاعبٗ ــىن جدم ــل الؿ ــ ًٟاإلاؿدك ــُٟاث وؾ ــ ًٟالجه ــاث ؤلاوؿ ــاهُت الل ــىن ألاب ــٌُ وٖلُ ــه
بق ــاعة اله ــال ٫ؤو اله ــلُب ألاخم ــغ ،وطل ــ٢ ٪ه ــض جمُ ـ ـحز الؿ ــ ًٟالخان ــت بغٖاً ــت الجغح ــى واإلاغضـ ـ ى ٖ ــً
ؾ ــىاَم ،وجمُُـ ـؼ ؤٞـ ـغاص الخ ــضماث الُبُ ــت والغوخُ ــت وؤ ٞـغاص اإلاهم ــاث ؤلاٚازُ ــت ٖ ــً اإلا ٣ــاجلحن ،واؾ ــخ٨ماال
لظل ٪جدٓغ اإلاـاصة  47جـضابحر الا٢خهـام مـً الجغحـى ؤو اإلاغضـ ى ؤو الٛغقـى ؤو اإلاـىْٟحن اإلادمُـحن بمىظـب
()2
الاجٟاُ٢ت ؤو الؿ ًٟؤو اإلاهماث التي جدمجها.
زاهيا :دليل ظان سيمو بؽان الٝاهون الذولي املىىبِ ٞاع النزاِاث املعلحت في البحاس :1994
عٚب ــت مى ــه ف ــي جُ ــىٍغ ال٣ىاٖ ــض اإلاخٗل ٣ــت ب ــالخغب البدغٍ ــت  ٢ــام مٗه ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي
باالقترا ٥م٘ ؤَغاٖ ٝضة ٖلى عؤؾها اللجىـت الـضولي للهـلُب ألاخمـغ بجهـىص مٗخبـرة فـي َـظا اإلاجـا ،٫و٢ـض
ٖ ٣ــض مٗه ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤول ــى اظخماٖاج ــه ؾ ــىت  1988وبٗ ــض ٖ ــضة صوعاث ج ــم ب٢ـ ـغاع صلُ ــل ؾ ــان عٍم ــى
لل٣ـاهىن الـضولي اإلاىُبـٖ ٤لـى الجزاٖـاث اإلاؿـلخت فـي البدـاع ؾـىت  ،1994والـظي ٧ـان فـي قـ٩ل جُـىٍغ لـضلُل
ؤ٦ؿــٟىعص للخــغب البدغٍــت لٗ ــام  1913هٓ ـغا للخُــىعاث الخاعٍسُــت وال٣اهىهُ ــت والخ٨ىىلىظُــت الُاعثــت ف ــي
اإلاىيىٕ ،و٢ض جًمً ٢ىاٖض مخ٣ضمـت فـي مجـا ٫الخـغب البدغٍـت ال ؾـُما فـي مجـا ٫ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت
()3
في الخغب البدغٍت ؾىداو ٫الخٗغى ألَم مداوعَا في ما ًلي.
ل٣ـ ــض زهـ ــو صلُـ ــل ؾـ ــان عٍمـ ــى فـ ــي بضاًاجـ ــه الجـ ــؼء ألاو ٫والشـ ــاوي مىـ ــه للمٟـ ــاَُم واإلاهـ ــُلخاث
و ٦ــظل ٪هُ ــا ١جُبُ ٣ــه وألا ٢ــالُم البدغٍ ــت اإلا٣ه ــىصة ف ــي مٟهىم ــه ،بِىم ــا خ ــضص الج ــؼء الشال ــض ال٣ىاٖ ــض
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .103 - 95
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص ص .109 – 105
 -)3أُوعغ ٗلَ ،ٚص .615
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ألاؾاؾــُت لــه زانــت ٢اٖــضة الخمُ ـحز بــحن ألاشــخام وألاُٖــان اإلادمُــت وألاَــضا ٝالٗؿــ٨غٍتٟٞ ،ــي الٟــغٕ
ألاو ٫مىه ؤ٦ض ٖلى الٗضًض مً مباصت ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ٗ٦ـضم خغٍـت ؤَـغا ٝالجـزإ فـي ازخُـاع وؾـاثل
وؤؾــالُب ؤلايـغاع بالٗــضو ،بيــاٞت بلــى مبــضؤ الخمُ ـحز ب٩ــل مكــخمالجه مــً جمُ ـحز بــحن اإلا٣ــاجلحن و ٚـحر اإلا٣ــاجلحن
وجمُـ ـحز ب ــحن ألاُٖ ــان اإلاضهُ ــت وألاَ ــضا ٝالٗؿ ــ٨غٍت م ــ٘ خه ــغ الهج ــىم ٖل ــى ألاَ ــضا ٝالٗؿــ٨غٍت ،و ٢ــض ج ــم
خٓــغ الىؾــاثل وألاؾــالُب ال٣خــا ٫ال ـتي حؿــبب آالم ال م ـبرع لهــا ؤو طاث ألازــغ الٗكــىاجي ؤو اإلاًــغة بالبِئــت
الُبُُٗ ـ ــت٦ ،م ـ ــا جُ ـ ــغ ١ال ٟـ ــغٕ الش ـ ــاوي للخ ـ ــضابحر الاخخُاَُ ـ ــت للخإ ٦ـ ــض م ـ ــً ؤن ألاَ ـ ــضا ٝاإلاهاظم ـ ــت ؤَ ـ ــضاٝ
ٖؿــ٨غٍت مــ٘ اخ ـترام ٢اٖــضة الخىاؾــب فــي طلــ ،٪وخــضص الٟــغٕ الشالــض ؤهــىإ الؿــ ًٟال ـتي ًدٓــغ مهاظمةهــا
وجمشل ــذ ف ــي الؿ ــ ًٟاإلاؿدك ــُٟاث ػواع ١ؤلاه ٣ــاط وٚحرَ ــا م ــً وؾ ــاثل الى ٣ــل الُب ــي والؿ ــ ًٟطاث اإلاه ــام
الٗلمُــت ؤو الخحرًــت ؤو الضًيُــت ؤو اإلاسههــت للهــُض ؤو جلــ ٪اإلاؿدؿــلمت وهٟـــ الصـ يء ًىُبــ ٤ج٣غٍبــا ٖلــى
()1
الُاثغاث طاث الاؾخسضاماث اإلامازلت إلاا ؾب.٤
وظ ــاء الج ــؼء الغاب ــ٘ جد ــذ ٖى ــىان ؤؾ ــالُب ووؾ ــاثل الخ ــغب ف ــي البد ــغ وجً ــمً ال ٟــغٕ ألاو ٫مى ــه
لىؾاثل ال٣خا ٫ووعص ُٞه يغوعة اؾخسضام الهىاعٍش واإلا٣ظوٞاث بما ٞجها جل ٪طاث ال٣ـضعة ٞـى ١ألاُ٣ٞـت
(بُٗـضة اإلاــضي) وٞـ ٤مبــضب الخمُ ـحز وال٣ىاٖـض اإلا٨ملــت لــه٦ ،مـا ًدٓــغ اؾــخسضام الُغبُـضاث التــي ال حٛــغ ١ؤو
جلــ ٪التــي ال ج٣ٟــض مٟٗىلهــا بٗــض اؾــخ٨ما ٫مؿــاعَا ،وفــي هٟـــ الؿــُاً ،١دٓــغ اؾــخسضام ألالٛــام البدغٍــت
والت ــي ال جىظ ـه بل ــى َ ــضٖ ٝؿ ــ٨غي مد ــضص ؤو جل ــ ٪ال ـ ـتي ال ج ٣ٟــض مٟٗىله ــا بٗ ــض ؾ ــاٖت م ــً  ٣ٞــضان  ٢ــضعة
الخد٨م ٞجها٦ ،ما ًجب ٖضم ػعٕ ألالٛام في اإلامغاث اإلاضهُت والخجاعٍت واإلاداًضة وال بـض مـً ويـ٘ زـغاثِ
لها والؿعي إلػالةها في خالت اهةهاء ألاٖما ٫الٗضاثُت الٟٗلُت ،ؤما الٟغٕ الشاوي ٣ٞـض جُـغ ١ألؾـالُب ال٣خـا٫
وجــم جسهُهــه ج٣غٍبــا ألؾــلىب الخهــاع ألاقــهغ اؾــخسضاما فــي الخــغوب البدغٍــتٞ ،اؾــدىاصا لهــظٍ ال٣ىاٖــض
ًجب ؤلاٖالن ًٖ الخهاع وجبلُٛه للضو ٫اإلاداعبت واإلاداًـضة ٖىـض بضاًخـه وؤلاٖـالم بمضجـه وم٩اهـه وهُا٢ـه،
وٍجـب ؤن ًٟــغى بىؾــاثل مكــغوٖت وفـي خــضوص الًــغوعة الٗؿــ٨غٍت٦ ،مـا ً٣ـُم الــضلُل ُ٢ــىصا َامــت ٖلــى
ٞــغى الخهــاع جخٗلــ ٤بدٓــغ ججىَــ٘ الؿــ٩ان اإلاــضهُحن ؤو خغمــانهم مــً ؤلامــضاصاث الٛظاثُــت ؤو الصــخُت ؤو
ؤي بمــضاصاث ؤزــغي يــغوعٍت لخُــاة الؿــ٩ان اإلاــضهُحن ،وٍــىو الٟــغٕ الشالــض ٖلــى خٓــغ الٛــضع ٖلــى الؿــًٟ
الخغبُــت ٦ــإن جخٓــاَغ بىيــ٘ الؿــ ًٟاإلادمُــت اإلاــظ٧ىعة ؾ ـاب٣ا ؤو جغٞــ٘ ؤٖــالم مدمُــت٦ ،مــا ٌؿــمذ الــضلُل
()2
بالخضٕ الخغبُت اإلاكغوٖت والـتي ال حؿخٛل خؿً هُت الخهم ألٚغاى الاؾخٟاصة مً الخماًت.
٦مــا ؤن الخــغب البدغٍــت بيــاٞت بلــى ألاخ٩ــام الخانــت الؿــاب٣ت جسًــ٘ لل٣ىاٖــض الٗامــت للجزاٖــاث
اإلاؿــلخت ٖمىمــا واإلاىهــىم ٖلجهــا فــي البروجى٧ــىلحن ؤلايــاُٞحن  1977والخانــت بدماًــت اإلاــضهُحن وألاُٖــان
اإلاضهُــت فــي اإلاــىاص  51و  ،52والخــضابحر الاخخُاَُــت فــي اإلاــىاص  57و 58وٚحرَــا مــً ألاخ٩ــام الٗامــت ٣ٞــض وعص
هــو نــغٍذ مــشال بن الخــضابحر ؤلاخخُاَُــت جىُبــٖ ٤لــى الٗملُــاث الٗؿــ٨غٍت فــي البدــغ والجــى٣ٞ ،ــض ههــذ
ال٣ٟغة الغابٗت مً اإلااصة  57مً البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو ٫الىو الخالي:

ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .629 – 623
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص ص .633 – 630
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"يخخ ــز  ١ــل و ــشٗ ف ــي الـ ـنزاُ ١ا٘ ــت يحخياو ــاث املّٝول ــت ِى ــذ إداسة الّملي ــاث الّع ــ٢شيت ف ــي
البحش أو في الجـو و٘ٝـا ملـا لـ مـً حٝـو ٛومـا ِليـ مـً واحبـاث بمٝخضـو ٜواِـذ الٝـاهون الـذولي ال ـ
جىب ٞفي املىاصِاث املعـلحتل لخ ىـب إحـذار الخعـائش فـي أسواح املـذهيين وإلحـا ٛالخعـائش باملمخل٣ـاث
املذهيت".ل وُٞما ًلي ؾيخٗغٖ ٝلى زهىنُاث الخغب الجىٍت وألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بها مجا ٫يـىابِ ؾـحر
ألاٖما ٫الٗضاثُت للجزاٖاث اإلاؿلخت في الجى.
الٙشُ الثاوي:
خفوـياث الحشب الجويت في م ا ٥ظير يِما ٥الّذائيت
٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلُه٣ٞ ،ض جغاظ٘ اللجىء بلى الخـغب البرًـت وؤنـبذ الخؿـم الٗؿـ٨غي فـي ٦شحـر
مً الخاالث في الخـغوب الخضًشـت للخـغب الجىٍـت ٖـً َغٍـ ٤الُـاثغاث والهـىاعٍش اإلاىظهـت ،وختـى الخـغب
البرًـ ــت ؤنـ ــبدذ حٗخمـ ــض ٖلـ ــى الُٛـ ــاء الجـ ــىي لـ ــضٖم اإلاجهـ ــىص الٗؿـ ــ٨غي و جدُ٣ـ ــ ٤الخ٣ـ ــضم ٖلـ ــى الجبهـ ــت
ال٣خالُــت ،وباإلا٣ابــل ٞــةن ال٣هــ ٠الجــىي ًى٢ــ٘ ال٨شحــر مــً الخؿــاثغ فــي نــٟى ٝاإلاــضهُحن وألاُٖــان اإلاضهُــت
هٓ ـغا لالؾ ــخسضام الىاؾ ــ٘ ل ــه ،مم ــا ً ٟــغى ي ــغوعة جىُٓمه ــا ،بال ؤن َ ــظٍ ألاَمُ ــت الـ ـتي ج٨دؿ ــجها الخ ــغب
الجىٍت ال ًىاػيها ؤؾاؽ ٢ـاهىوي واضـر ًـىٓم َـظا الكـ٩ل مـً الخـغوب ،و٢ـض ظـغث الٗضًـض مـً اإلادـاوالث
مً ؤظل بزًاٖها ل٣ضع مً الخىُٓم الضولي ل ً٨ؤٚلب َظٍ اإلادـاوالث لـم جـغ الىـىع ؤو ؤنهـا لـم ج٨ـً ٧اُٞـت
لؿبب ؤو آلزغ ،ومً بُثها هظ٦غ:
أوال:إلاِالن الخاؿ بحٍش الٝف ٚبالٝزائ ٚواملخ ٙشاث بواظىت املىاويذ والىش ٛاملمازلت :1907
بن ؤبغػ اإلاداوالث الخاعٍسُت في مجا ٫جىُٓم الخغوب الجىٍت ٧ان ؤلاٖـالن زـام بدٓـغ ال٣هـ٠
بال٣ــظاث ٠واإلاخٟج ـغاث بىاؾــُت اإلاىاَُــض والُــغ ١اإلامازلــت لٗــام  1899الهــاصع ٖــً مــاجمغ الَــاي للؿــالم
بل ــى ظاه ــب اج ٟــاُ٢تي الَ ــاي ألاول ــى والشاهُ ــت ،و ٢ــض خ ــضصث م ــضة ؤلاٖ ــالن بسم ـــ ؾ ــىىاث ج ــم ججضً ــضَا ف ــي
()1
ماجمغ الَاي للؿالم .1907
زاهيا :مؽشوُ ٜواِذ الَاي للحشب الجويت لّام :1923
مــ٘ احؿــإ اللجــىء للخــغب الجىٍ ــت فــي الخــغب الٗاإلاُــت ألاولــى( )2ظ ــغث مداول ــت ؤزــغي ؤ٦ـ ـثر ظضًــت
جم ــذ ال ــضٖىة بلجه ــا م ــً م ــاجمغ واق ــىًُ للخ ــض م ــً الدؿ ــلر لٗ ــامي  ،1922/1921و ٢ــض اظخمٗ ــذ لجى ــت
الخ ٣ــىُ٢حن ف ــي الَ ــاي لٗ ــضة ظلؿ ــاث م ــً صٌؿ ــمبر  1922بل ــى ٚاً ــت ٞبراً ــغ  1923ؤً ــً ج ــم ب٢ـ ـغاع اإلاك ــغوٕ
()3
الثهاجي ل٣ىاٖض الَاي اإلاخٗل٣ت الخغب الجىٍت.
و٢ــض ي ــم اإلاك ــغوٕ  62م ــاصة م٣ؿ ــمت ٖل ــى زمــاوي ٞه ــىً ،٫خٗل ــ ٤الٟه ــل ألاو ٫مثه ــا ٖل ــى مج ــا٫
الخُبُ ــ ٤وَٗ ــغ ٝالُ ــاثغاث بإنه ــا اإلاغ٦ب ــاث الهىاثُ ــت ألاز ٣ــل وألاز ــ ٠م ــً اله ــىاء وٍ٣ؿ ــمها ٖل ــى َ ــاثغاث
 -)1ػبٓو اٌضِبٌٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .82
2)- Heinz MARKUS HANKE, >> The 1923 Hague Rules of Air Warfare - A contribution to the
development of international law protecting civilians from air attack<<, in I.R.R.C., I.C.R.C.,Thirtysecond year, No. 292, Geneva, January-February 1992, p. 13.
3)- Ibid., pp. 14-16.
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ٖؿــ٨غٍت وؤزــغي  ٚـحر ٖؿــ٨غٍت ،و٢ــض وعص يــمً الٟهــل الشــاوي ألاخ٩ــام الٗامــت للخــغب الجىٍــت اإلاخٗل٣ــت
بدغٍ ــت اإلاالخ ــت ز ــاعط الىُ ــا ١الج ــىي لل ــضو ٫وج ُُ٣ــضٍ ف ــي َ ــظا الىُ ــا ،١وًٍ ــم الٟه ــل الشال ــض التزام ــاث
اإلاخد ــاعبحن بةزً ــإ الُ ــاثغاث ل ُ٣ــاصة ٖؿ ــ٨غٍت وؤن ً ٩ــىن له ــا َ ــا٢م ٖؿ ــ٨غي ًغج ــضي ٖالم ــت ممـ ـحزة م ــ٘
اهُبــا ١اجٟاُ٢ــاث ظىُ ــ 1906 ٠والَــاي ٖ 1907لــى الخــغب الجىٍــت ،وظــاء الٟه ــل الغابــ٘ جدــذ ٖى ــىان
ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت  Hostilitiesوظ ــاء  ُٞــه ب ــإن اؾ ــخسضام ال ٣ــظاث ٠الخاع ٢ــت ؤو اإلاخٟج ــغة ؤو الخاع ٢ــت  ٚـ ـحر
مدٓىع٦،م ــا ًدٓ ــغ اللج ــىء بل ــى ال ٛــضع ؤو اؾ ــخسضام الُ ــاثغاث ليك ــغ صٖاً ــت ٧اطب ــت٦ ،م ــا جً ــمً ه ٟـــ
الٟهـل ٢ؿــما زانــا بإٖمــا ٫ال٣هــ Bombardment ٠وظــاء ُٞــه خٓــغ الهجــىم ٖلــى  ٚـحر اإلا٣ــاجلحن وٖلــى
ألاُٖــان اإلاضهُــت بمسخلــ ٠ؤقــ٩الها مــ٘ يــغوعة اجســاط ٧ــل ؤلاظ ـغاءاث الى٢اثُــت فــي ؾــبُل طلــ ،٪مــ٘ الخإُ٦ــض
ٖلــى ؤن الهــض ٝالكــغعي الىخُــض َــى الهــض ٝالٗؿــ٨غي٦ ،مــا وعص خ٨ــم زــام بًــغوعة الخٗــىٌٍ ٖــً ؤي
()1
اهةها ٥لهظٍ ألاخ٩ام٦ ،ما جم الخُغٖ ١لى بٌٗ ؤخ٩ام خٓغ الخجؿـ.
و٢ـ ــض هـ ــو الٟهـ ــل الخـ ــامـ ٖلـ ــى ؾـ ــلُت ال٣ـ ــىاث الٗؿـ ــ٨غٍت ٖلـ ــى َـ ــاثغاث الٗـ ــضو والُـ ــاثغاث
اإلاداًضة وألاشخام اإلاىظىصًً ٖلى مخثها والتي ٢ض ال جسخلٖ ٠ـً ال٣ىاٖـض الخانـت باآللُـاث الٗؿـ٨غٍت
للٗــضو والــضو ٫اإلاداً ــضة و٦ــظل ٪ألاخ ٩ــام الخانــت بإؾ ــغي الخــغب واإلاٗخ٣ل ــحن ومٗاملــت اإلا ــضهُحن ،فــي خ ــحن
ؤوعص الٟهل الؿـاصؽ ؤخ٩امـا زانـت بدـ ٤جٟخـِل الُـاثغاث ومغا٢بةهـا مـ٘ خغٍـت يـبِ ٧ـل مـا ًم٨ـً ؤن
ٌك٩ل ٖمال ٖضاثُا بياٞت بلى بم٩اهُت اؾةهضا ٝالُاثغاث التـي ال جمخشـل لهـظٍ ألاوامـغ٦ ،مـا هـو الٟهـل
الؿاب٘ ٖلى واظباث ؤَغا ٝالجـزإ ججـاٍ الـضو ٫اإلاداًـضة والتزامـاث َـظٍ ألازحـرةُٞ ،مـا ظـاء الٟهـل ألازحـر
حٗغٍــ ٠مهــُلر ال٣ــىاث الٗؿــ٨غٍت بــإن اإلا٣هــىص مثهــا ال٣ــىاث الجىٍــت والبرًــت والبدغٍــت٦ ،مــا ؤوعص ههــا
()2
َاما ًخٗل ٤بخُبُ ٤ال٣ىاٖض الٗامت للخغوب البرًت والبدغٍت ٖلى ٧ل ما لم ًغص في َظا اإلاكغوٕ.
ل ،ً٨عٚم ألاخ٩ام اإلاخ٣ضمت ظضا لم ًـخم اٖخمـاص َـظٍ ال٣ىاٖـض وبُ٣ـذ خبـرا ٖلـى وع ،١ل٨ـً َـظٍ
الىزُ٣ت عٚم ٖضم ْهىعَـا فـي الكـ٩ل الخٗاَـضي بال ؤنهـا وزُ٣ـت مغظُٗـت طاث ُ٢مـت ٣ٞهُـت و٢اهىهُـت ٦ب ـحرة
ألنهــا ج٣ــضم الٗضًــض مــً ال٣ىاٖــض الٗغُٞــت التــي جــضزل يــمً هُــا ١ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي الٗغفــي٦ ،مــا
ؤنه ــا ج ٣ــضم مه ــضعا ماصً ــا للىه ــىم الالخ ٣ــت وحُٗ ــي ٞهم ــا ؤ٦ث ــر وي ــىخا ل ــبٌٗ َ ــظٍ ال٣ىاٖ ــض م ــ٘ بُ ــان
()3
ُُٟ٦اث جُبُ٣ها.
زالثا :أح٣ام الحشب الجويت مً خال ٥دليل َاس٘اسد للحشب الجويت والفاسوخيت لّام :2009
بٗــض ٞكــل مكــغوٕ الَــاي  ،1923وهٓــغا لخىانــل ال ٟـغا ٙال٣ــاهىوي ُٞمــا ًســو الخــغب الجىٍــت،
٢ضم مغ٦ؼ الؿُاؾُاث ؤلاوؿـاهُت وؤبدـار الجزاٖـاث الخـاب٘ لجامٗـت َاعٞـاعص ) (HPCRمبـاصعة َامـت إلاداولـت
ظم ــ٘ وج ــضوًٍ ال٣ىاٖ ــض اإلاخٗل ٣ــت ب ــالخغب الجىٍ ــت واله ــاعوزُت ،و ٢ــض اؾ ــخمغ الٗم ــل إلا ــضة ؾ ــذ ؾ ــىىاث
1(- Hague Rules of Air Warfare drafted by a Commission of Jurists at The Hague, The Hague,
December 1922—February 1923, in Rules of international humanitarian law and other rules relating
the conduct of hostilities, collection of treaties and other instruments, I.C.R.C., Geneva, 1999, Revised
and updated edition, 2005, pp. 104 - 116.
2(- idem.
3)- Heinz MARKUS HANKE, op.cit., p. 39.
114

الباب األول :اإلطار النظري لضوابط سري األعنال العدائية يف القانون الدولي اإلنشاني

بُ٣اصة ٞغٍ ٤مً الخبراء ال٣اهىهُحن لضعاؾت وجمدُو الىهىم الضولُت الٗغُٞت والاجٟاُ٢ت التـي جىُبـ٤
ٖل ــى َ ــظا الك ــ٩ل مـ ــً الخ ــغوب ،و ٢ــض جىظـ ــذ ظه ــىص الخ ـ ـبراء بالخه ــىٍذ باإلظمـ ــإ ٖل ــى بن ــضاع "دليـ ــل
الٝـ ــاهون الـ ــذولي املىىبـ ــِ ٞاـ ــع الحـ ــشب الفـ ــاسوخيت والجويـ ــت" بخـ ــاعٍش  15مـ ــاًى  2009فـ ــي مضًىـ ــت بـ ــغن
()1
الؿىَؿغٍت.
وٍمشل َظا الضلُل صعاؾت مىؾٗت بدُـض ٌكـمل ؤٚلـب ال٣ىاٖـض ال٣ابلـت للخُبُـٖ ٤لـى َـظا الىـىٕ
مــً الخــغوب ،خُــض جًــمً ٢ 175اٖــضة م٣ؿــمت ٖلــى ٢ 19ؿــما لخُُٛــت مسخلــ ٠ظىاهــب َــظا اإلاىيــىٕ،
وؾ ــىداو ٫جى ــاو ٫ؤَ ــم ظىاه ــب َ ــظا الخىٓ ــُم زان ــت جل ــ ٪طاث اله ــلت بً ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت،
ب٣غاءة مسخهغة في مسخل ٠ؤ٢ؿام َظا الضلُل.
ٌؿــةهل الــضلُل ٢ؿــمه ألاو ٫بمجمىٖــت مــً الخٗغٍٟــاث إلاٟــاَُم جخٗلــ ٤بمًــمىن الضعاؾــت للٗضًــض
م ــً اإلاه ــُلخاث مش ــل :الج ــى والٗملُ ــاث الجىٍ ــت واله ــاعوزُت ووؾ ــاثل ال٣خ ــا ٫الجىٍ ــت وألاَ ٣ــم اإلاضهُ ــت
وٚحرَــا ،وظــاءث ألاخ٩ــام الٗامــت فــي ال٣ؿــم الشــاوي والتــي جخٗلــ ٤بكــغٍ صي مــاعججز وؤن خــ ٤ازخُــاع وؾــاثل
وؤؾـالُب ال٣خـا ٫لــِـ خ٣ـا مُل٣ـا واهُبــا ١ال٣ىاٖـض ٖلـى الجزاٖــاث التـي ج٩ـىن ٢ــىاث ألامـم اإلاخدـضة َغٞــا
ٞجهــا والجزاٖــاث اإلاؿــلخت  ٚـحر الضولُــت ،ؤمــا ال٣ؿــم الشالــض ٞــازخو باألؾــلخت ال ـتي ًجــب ؤن جد ـترم مبــضؤ
الخمُ ـحز والخىاؾــب و ٚـحر َــا مــً اإلابــاصت وٍدٓــغ اؾــخسضام ألاؾــلخت الُ٨مُاثُــت ؤو البُىلىظُــت ؤو الؿــامت
وٚحرَا مً ألاؾلخت اإلادٓىعة بىهىم ؤزغي ؾاعٍت اإلاٟٗى.٫
و٢ــض وعص فــي ال٣ؿــم الغابــ٘ ٢ىاٖــض جخٗلــ ٤بــالهجىم وعص ٞجهــا ؤن ألاَــضا ٝاإلاكــغوٖت هــي اإلا٣ــاجلىن
وألاَــضا ٝالٗؿــ٨غٍت واإلاــضهُىن اإلاكــاع٧ىن فــي ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت فــي خــحن ًدٓــغ الهجــىم الٗكــىاجي ٖلــى
الؿـ٩ان اإلاــضهُىن وألاُٖــان اإلاضهُــت٦ ،مــا جــم الخإُ٦ـض ٖلــى ؤن الُــاثغاث الٗؿــ٨غٍت بمــا ٞجهــا الُــاثغاث صون
َُاع هي الىخُض التـي ًدـ ٤لهـا اإلاكـاع٦ت فـي ال٣خـا ٫مـ٘ يـغوعة حؿـهُل مهمـت الُـاثغاث الُبُـت وبعؾـالُاث
ؤلاٚاز ــت ،ف ــي خ ــحن ج ــم حٗغٍ ــ ٠ألاَ ــضا ٝالٗؿ ــ٨غٍت و ٞــ ٤ال٣ىاٖ ــض الٗام ــت ي ــمً ال٣ؿ ــم الخ ــامـ ،وظ ــاء
الٟهل الؿاصؽ بإخ٩ام جخٗل ٤باإلاكاع٦ت اإلاباقغة في ألاٖما ٫الٗضاثُت ب٣ٟض الخماًت فـي خالـت اإلاؿـاَمت
()2
في صٖم اإلاجهىص الخغب ألخض ؤَغا ٝالجزإ.
و٢ــض جُ ــغ ١ال٣ؿــم الؿ ــاب٘ لالخخُاَــاث ؤزى ــاء الهجــىم الج ــىي ؤو الهــاعو ي و ٣ٞــا ل٣ىاٖــض خٓــغ
الهج ــىم ي ــض اإلا ــضهُحن وخٓ ــغ الهجم ــاث الٗك ــىاثُت وي ــغوعة الخىاؾ ــب ف ــي الهج ــىم وي ــغوعة اؾ ــخسضام
ال ـغاصاعاث والـ ـترصصاث ؤلاطاُٖ ــت وألاق ــٗت جد ــذ الخم ـغاء والخى ُ٢ــ٘ الال٨تروو ــي واإلاٗلىم ــاث الاؾ ــخسباعٍت ؤو
اإلاكــاَضاث الاؾــخُالُٖت ٢بــل الهجــىم فــي ؾــبُل جدُ٣ــَ ٤ــظٍ ألاَــضا ،ٝوًٍــُ ٠ال٣ؿــم الشــامً الخــضابحر
الاخخُاَُت التي ً٣ىم بها الُـغ ٝالـظي ًخدمـل الهجـىم بخدُ٣ـ ٤الخمـاًؼ بـحن ألاَـضا ٝالٗؿـ٨غٍت واإلاضهُـت
ؾ ــىاء شخه ــُت ؤو ماصً ــت ،ؤم ــا ال٣ؿ ــم الخاؾ ــ٘ م ــً ال ــضلُل ُٞس ــخو بدماً ــت الُ ــاثغاث اإلاضهُ ــت بم ــا ٞجه ــا
الُ ــاثغاث اإلاضهُ ــت الخابٗ ــت للٗ ــضو ؤو لضول ــت مداً ــضة وٖ ــضم مهاظمةه ــا ،وؤي ــا ٝال٣ؿ ــم الٗاق ــغ ؤوي ــاٖا
1(-Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, Drafted by Program on
Humanitarian Policy and Conflict Research (HPCR) at Harvard University, Bern, 15 May 2009, p.iii.
2(- Ibid., pp. 1-15.
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زان ــت للُ ــاثغاث اإلاضهُ ــت جخٗل ــ ٤بالتزامه ــا بٗ ــضم ؤلا٢ـ ـتراب م ــً مى ــاَ ٤الٗملُ ــاث الٗؿ ــ٨غٍت واؾ ــخجابةها
للى ــضاءاث الٗؿ ــ٨غٍت وزً ــىٖها لئلظـ ـغاءاث ال٣اهىهُ ــت بم ــا ٞجه ــا الخٟخ ــِل م ــ٘ مىده ــا خ ــ ٤اإلا ــغوع آلام ــً
()1
باالجٟا ١م٘ ؤَغا ٝالجزإ في خا ٫التزامها بال٣ىاٖض ألامىُت.
وازــخو ال٣ؿــم الخــاصي ٖكــغ والشــاوي ٖكــغ وخ ـتى الشــاوي ٖكــغ بدماًــت ؤ ٞـغاص الخــضماث الُبُــت
والضًيُ ــت ووؾ ــاثِ الى ٣ــل الُب ــي وزان ــت َ ــاثغاث الى ٣ــل الُب ــي وألاخ ٩ــام اإلاخٗل ٣ــت به ــا ،وجُ ــغ ١الٟه ــل
الغابــ٘ ٖكــغ لخماًــت البِئــت الُبُُٗــت وخٓــغ ٧ــل الهجمــاث ٖلجهــاُٞ ،مــا هــو الٟهــل الخــامـ ٖكــغ ٖلــى
خماًــت زانــت لــبٌٗ ألاشــخام وألاُٖــان جمشلــذ فــي ؤٞـغاص الــضٞإ اإلاــضوي و٢ــىاث خٟــٔ الؿــالم الخابٗــت
لؤلمم اإلاخدضة وألاُٖان الش٣اُٞت وخٓغ ؤي تجىم ٖلجها.
ؤما الٟهل الؿاصؽ ٖكغ ٞخم جسهُهه للمؿاٖضاث ؤلاوؿاهُت وخماًت بعؾـالُاث ؤلاٚازـت يـض
ؤي تجــىم مدخمــل مــ٘ حؿــهُل مهامهــا ؤلاوؿــاهُت ،و٢ــض ؤوعص الــضلُل ؤخ٩امــا زانــت باإلاىــاَ ٤اإلادٓــىعة ؤو
مىاَ ٤الخٓغ الجىي والكغوٍ اإلاخٗل٣ت بهـا يـمً الٟهـل الؿـاب٘ ٖكـغ ابخـضاءا باهُبـا٢ ١ـىاهحن الخـغب
صازـ ــل وزـ ــاعط مىُ٣ـ ــت الخٓـ ــغ الجـ ــىي والا٦خٟـ ــاء ب ـ ـةٖالن اإلاىُ٣ـ ــت بمـ ــا جٟغيـ ــه الًـ ــغوعة الخغبُـ ــت صون
ججاوػَــا ألهــه بظـغاء ًمـــ بدغٍــت اإلاالخــت الجىٍــت وب٩ــل بظـغاءاث بٖــالن خــضوص ومــضة الخٓــغ والُ٣ــىص ال ـتي
()2
٢ض جسخل ٠مً مؿخىي ٖلى آزغ.
الٟهـ ــل الشـ ــامً ٖكـ ــغ ظـ ــاء بىهـ ــىم مهمـ ــت فـ ــي مجـ ــا ٫ؾـ ــحر ألاٖمـ ــا ٫الٗضاثُـ ــت وٍخٗلـ ــ ٤ؤؾاؾـ ــا
بإؾــالُب ال٣خــا ٫وَــى ًدٓــغ ؤؾاؾــا اللجــىء للٛــضع باؾــخسضام قــاعاث الٗــضو ؤو قــاعاث مدمُــت ؤو الخٓــاَغ
باالؾدؿــالم للُــاثغاث الخغبُــت ؤو ؤَ٣ــم اإلاالخــت الجىٍــت وَؿــمذ بــاللجىء بلــى الخــضٕ الخغبُــت اإلاكــغوٖت،
٦م ــا وعص ف ــي الٟه ــل الخاؾ ــ٘ ٖك ــغ ؤخ ٩ــام جخٗل ــ ٤بإٖم ــا ٫الخجؿ ـــ ٦إٖم ــا ٚ ٫ـ ـحر مدٓ ــىعة ف ــي  ٢ــاهىن
الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ٖل ــى ؤن ؤٞغاصَ ــا ال ٌؿ ــخُٟضون م ــً وي ــ٘ اإلا ٣ــاجلحن ؤو وي ــ٘ ؤؾـ ـغي الخ ــغب ف ــي خ ــا٫
و٢ىٖهم في ٢بًت الٗضو.
و٢ض زهو صلُل َاعٞاعص ال٣ؿم الٗكـغون للخـ ٤فـي الاؾدؿـالم خُـض جـم الاٖتـرا ٝبهـظا الخـ٤
ق ــغٍ الخٗبح ــر ٖى ــه بك ــ٩ل واض ــر م ــ٘ الامخى ــإ ٖ ــً ؤي ٖم ــل ٖ ــضاجي بٗ ــض َ ــظا ؤلاٖ ــالن والامخش ــا ٫ألوام ــغ
الؿــلُت اإلاُضاهُ ــت ،و ٦ــظل ٪الخ٨ــم باليؿ ــبت للم٣اج ــل ال ــظي ًجــز ٫باإلآل ــت  ٞــال ً٩ــىن مد ــال للهج ــىم وخـ ـتى
لــضي َبىَــه ٞخ ـتر ٥لــه ٞغنــت لالؾدؿــالم بال بطا ٖــاوص الاهس ـغاٍ فــي ؤٖمــاٖ ٫ضاثُــت ؤو وانــل اإلا٣اومــت،
وًٍ ــُ ٠الٟه ــل الخ ــاصي والٗك ــغون ٢ىاٖ ــض زان ــت ب ــاٖتراى الُ ــاثغاث اإلاضهُ ــت ؤو اإلاداً ــضة وجٟخِك ــها
والبًــاج٘ التــي جدىيهــا فــي خــا ٫الاقــدباٍ فــي ؤمغَــا مــ٘ خٟــٔ ٧ــل الخ٣ــى ١الخانــت بُا٢مهــا اإلاــضوي بٗــض
()3
الخد ٤٣مً َىٍخه.

1(- Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, op.cit., pp. 16-26.
2(- Ibid., pp. 26 – 39.
3(- Ibid., pp. 39 – 48.
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وبسهــىم الخهــاع الجــىي ٣ٞــض جىاولــه الــضلُل فــي الٟهــل الشــاوي والٗكــغون وٖغٞــه بإهــه ٚلــ٤
اإلاُاعاث التي ج ٘٣جدذ ؾلُت الضولت اإلاداعبت في وظه الخغ٦ت اإلاالخُت لضولت ٖضو ،قـغٍ بٖالهـه ،وبُـان
هُا٢ه اإلا٩اوي والؼمني٦ ،ما ًجب ؤن ال ًسال ٠ال٣اهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي بـإن ًخُ٣ـض بم٣خًـُاث الًـغوعة
الٗؿــ٨غٍت وؤن ال ًمخ ــض بل ــى اإلاى ــاَ ٤اإلاداً ــضة ،ؤم ــا الٟه ــل الشال ــض والٗك ــغون ٞخى ــاو ٫الٗملُ ــاث الجىٍ ــت
اإلاك ــتر٦ت ف ــي بَ ــاع جدل ــ ٠صاث ــم ؤو ما ٢ــذ ال ــظي ال ٌٗ ٟــي م ــً الالتزام ــاث بمىظ ــب ٢ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي
ؤلاوؿـ ــاويُٞ ،مـ ــا جـ ــم جسهـ ــُو الٟهـ ــل الغابـ ــ٘ والٗكـ ــغون وألاز ـ ـحر ل٣ىاٖـ ــض الخُـ ــاص فـ ــي الخـ ــغب الجىٍـ ــت
والهــاعوزُت والتزامــاث ألاَ ـغا ٝاإلاخداعبــت بٗــضم اؾــخسضام ؤظــىاء وؤعاض ـ ي الضولــت اإلاداًــضة ألي ٖملُــاث
()1
ٖضاثُت ؤو جمهُضا لها والتزاماث َظٍ ألازحرة بٗضم الخضزل في صٖم ؤي مً ألاَغا ٝاإلاخىاػٖت.
و٢ـ ــض قـ ــ٩ل َـ ــظا الـ ــضلُل مىٓىمـ ــت مٗخب ـ ـغة فـ ــي ظمـ ــ٘ ال٣ىاٖـ ــض اإلاىُب٣ـ ــت ٖلـ ــى الخـ ــغوب الجىٍـ ــت
والهــاعوزُت ،وعٚــم ؤن َــظا الــضلُل نــاصع ٖــً َُئــت بدشُــت لِؿــذ لــه ُ٢مــت ملؼمــت بكــ٩له الخــالي بال ؤن
ؤٚلب ال٣ىاٖض الىاعصة ُٞه حٗبر ًٖ ٢ىاٖض ٖغُٞت و٢ىاٖض حٗاَضًت مؿـخ٣غة فـي ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي
اإلاٗانــغ ،وبالخــالي بن ال٣ــى ٫بــإن الخــغب الجىٍــت والهــاعوزُت زــاعط الخىٓــُم الــضولي اإلاباقــغ ال ًبــرع ألي
٢ــىة ٖؿــ٨غٍت الخدلــل مــً ؤي التزامــاث ٢اهىهُــت فــي َــظا الكــ٩ل مــً الجزاٖــاثٞ ،ــةن الخــغب الجىٍــت جب٣ــى
زاي ــٗت لل٣ىاٖ ــض الٗام ــت لل ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ال ــظي ًد ٨ــم  ٧ــل ؤق ــ٩ا ٫الخ ــغوب الجىٍ ــت والبرً ــت
والبدغٍ ــت بضاً ــت م ــً اجٟا ُ٢ــت الَ ــاي  1907ف ــي اإلا ــاصة  22و  23مى ــه الـ ـتي جدٓ ــغ ال٣ه ــ ٠الٗك ــىاجي ٖل ــى
اإلا ــضن وألاُٖ ــان اإلاضهُ ــت ؤً ــا ٧اه ــذ الىؾ ــُلت الـ ـتي حؿ ــببذ  ُٞــه بم ــا ف ــي طل ــ ٪الجىٍ ــت بل ــى ٚاً ــت البروجى ٧ــى٫
ؤلاي ـ ــافي ألاو 1977 ٫ال ؾ ـ ــمُا ال٣ىاٖ ـ ــض الخان ـ ــت بدٓ ـ ــغ الهجم ـ ــاث الٗك ـ ــىاثُت ف ـ ــي ماصج ـ ــه  51والخ ـ ــضابحر
الى٢اثُت والاخخُاَُـت فـي اإلاـىاص  57و  58مىـه ،بيـاٞت بلـى مبـاصت ال٣ـاهىوي الـضولي ؤلاوؿـاوي الٗغفـي زانـت
مثهــا مبــضؤ الخمُ ـحز ومبــضؤ الخىاؾــب ومبــضؤ ؤلاوؿــاهُت ومبــضؤ صي مــاعججز وٚحرَــا مــً اإلابــاصت ال ـتي جد٨ــم َــظٍ
الخــاالث الخاعظــت ٖــً الخىٓــُم الخٗاَــضي مشلمــا ؤقــغها بلُــه ؾــاب٣ا ،بال ؤن َــظٍ ال٣ىاٖــض الٗامــت ال ًجــب
ؤن جشن ــي ال ٟــاٖلحن ال ــضولُحن ف ــي مج ــا ٫ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ف ــي ؾ ــبُل ب ٞـغا َ ٙــظٍ ال٣ىاٖ ــض ف ــي ق ــ٩ل
حٗاَضي ً٩ىن ؤ٦ثرا بلؼاما وويىخا.
و٠خالـــت ،ممــا ؾــب ٤اجطــر لىــا بقــترا ٥جىٓــُم وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا ٫ؾــىاء البرًــت والجىٍــت
والبدغٍــت ف ــي اإلاب ــاصت الٗ ــام لل ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ،بال ؤن َى ــا ٥زهىن ــُاث وؤخ ٩ــام زان ــت جخٗل ــ٤
ب ٩ــل ه ــىٕ م ــً ؤه ــىإ اإلاُ ــاصًً ال٣خالُ ــت جٟغي ــها ْ ــغو ٝمُٗى ــت جس ــو َبُٗ ــت اإلاُ ــضان طاج ــه ،وال ق ــ ٪ؤن
َىا ٥بٌٗ اإلاداوالث الضولُت مً ؤظل جىُٓم َـظٍ الخـاالث الخانـت مـً ؤقـ٩ا ٫الجـزإ مشـل صلُـل ؾـان
عٍم ــت الخ ــام ب ــالخغب البدغٍ ــت وصً ــل َاع ٞــاعص الخ ــام ب ــالخغب الجىٍ ــت وخ ــغب اله ــىاعٍش وظٗله ــا ؤ٦ث ــر
بوؿاهُت واؾخجابت لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت.

1(- Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, op.cit., pp. 48 – 56.
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الٙفل الثاوي:
الىٍام الٝاهووي لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
بٗ ــض الخٗغٍ ــ ٠بً ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت م ــً ز ــال ٫جُىعَ ــا الخ ــاعٍخي وم ــضلىلها ال٣ٟه ــي
وال٣ــاهىوي ومــً زــم هُــا ١جُبُ٣هــا ،اؾخسلهــىا ؤن مدــىع َــظٍ ال٣ىاٖــض َــى الــخد٨م فــي وؾــاثل وؤؾــالُب
ال٣خ ــا ٫م ــً ز ــال ٫هٓ ــام  ٢ــاهىوي حٗاَ ــضي وٖغف ــي ٖل ــى صعظ ــت ٦بح ــرة م ــً الخىٓ ــُم ،وٍ ــىلي اإلاجخم ــ٘ ال ــضولي
ؤَمُ ــت بال ٛــت له ــظٍ ال٣ىاٖ ــض ألن له ــا َ ــاب٘ و ٢ــاجي وبالخ ــالي ج ٩ــىن ُٟ٦ل ــت بالخ٣لُ ــل م ــً ال ٟــاجىعة ؤلاوؿ ــاهُت
للجـزإ َــظا مــً ظهــت ،ومــً ظهــت ؤزــغي ،ألهــه الــخد٨م فــي وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا ٫ؤمــغ بــال ٜالخؿاؾــُت فــي
ٖملُت ب٢ىإ ٢اصة الجُىف بًبِ ٖملُاتها الٗضاثُت ججاٍ الخهم.
َــظٍ ألاَمُــت التــي ًخم ـحز بهــا الىٓــام ال٣ــاهىوي لىؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــاً ٫جٗــل مىــه مدــىع مهــم فــي
َ ــظٍ الضعاؾ ــت ،ل ــظل ٪ؾ ــُ٩ىن اإلابد ــض ألاو ٫ف ــي ألاخ ٩ــام الٗام ــت اإلاك ــتر٦ت الـ ـتي جىٓ ــُم وؾ ــاثل وؤؾ ــالُب
ال٣خــاٞ ٫ــغٚم الازــخال ٝبُثهمــا بال ؤنهمــا ًسًــٗان فــي ال٨ش ـحر مــً ألاخُــان لــىٟـ ألاخ٩ــام اإلاخٗل٣ــت ؤؾاؾــا
باإلابــاصت الٗامــت اإلاىٓمــت لهــا والاخخُاَــاث الىاظبــت ؤزىــاء الهجــىم ،زــم ال بــض مــً الخٗــغى فــي مبدــض زــان
لؤلَ ــضا ٝاإلاك ــغوٖت وٚـ ـحر اإلاك ــغوٖت بً ــبِ م ٟــاَُم اإلا ٣ــاجلحن وألاَ ــضا ٝالٗؿ ــ٨غٍت ف ــي م٣اب ــل اإلا ــضهُحن
وألاُٖــان اإلاضهُ ــت والخماً ــت اإلا ٣ــغعة له ــا ي ــمً ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ،لىه ــل ف ــي اإلابد ــض ألازح ــر
لؤلخ ٩ـام الخان ــت بإؾ ــالُب ال٣خ ــا ٫وجىُٓمه ــا ف ــي ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ،وألاخ ٩ــام الخان ــت بىؾ ــاثل
ال٣خا ٫وجىٓـُم ألاؾـلخت الخ٣لُضًـت والخضًشـت التـي حؿـاٖض فـي جىٓـُم ؾـلى٧اث اإلادـاعبحن وجدضًـض خ٣ـى٢هم
وواظباتهم اإلاخٗل٣ت بها ،وؾى٣ؿم صعاؾت َظا الٟهل بلى مباخض ٧الخالي:
املبحث ألاو :٥حٍش وجٝييذ وظائل وأظاليب مّيىت في الٝخا ٥في الٝاهون الذولي إلاوعاوي.
املبحث الثاوي :ألاَذاٗ املؽشوِت و٘ ٞلوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت.
املبحث الثالث :ألاَذاٗ ٔير املؽشوِت و٘ ٞلوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت.
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املبحث ألاو:٥
حٍش وجٝييذ وظائل وأظاليب مّيىت في الٝخا ٥في الٝاهون الذولي إلاوعاوي
ٌٗض الخد٨م في وؾاثل ال٣خا ٫ظاهب َام وؤؾاس ي مً ظىاهـب ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت فـي ال٣ـاهىن
الــضولي ؤلاوؿــاوي ،طلــ ٪ؤن الخىــىٕ والــىٞغة والخُــىع فــي الىؾــاثل وألاؾــالُب ٌٗــض ٖــامال خاؾــما فــي جدضًــض
آلاز ــاع ؤلاوؿـ ــاهُت ألي هـ ـؼإ مؿـ ــلر ،لـ ــظلً ٪جـ ــب ؤن جخماش ـ ـ ى وؾـ ــاثل وؤؾـ ــالُب ال٣خـ ــا ٫مـ ــ٘ اإلابـ ــضؤ الٗـ ــام
وألاؾاسـ ي بًــغوعة ويــ٘ ُ٢ــىص ٖلــى وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا ٫فــي خــضوص جدُ٣ــ ٤الهــض ٝمــً الخــغب الــظي
َى بيٗا ٝالٗضو صون اإلاؿاؽ باألشخام واإلامخل٩اث اإلادمُت ،وهٓغ لؤلَمُت ال٨بحرة التي ًىُـىي ٖلجهـا
َظا اإلاىيىٕ ،عنـض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ظملـت َامـت مـً ال٣ىاٖـض الٗغُٞـت والاجٟاُ٢ـت ٢هـض جىٓـُم
وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــاٖ ٫لــى هدــى بوؿــاوي ،ؾــىداو ٫بُــان ؤبــغػ ظىاهــب َــظا الخىٓــُم ببُــان ُ٢ــىص وؾــاثل
وؤؾــالُب ال٣خــاَ ٫ب٣ــا للخــضابحر الى٢اثُــت وال٣خالُــت فــي مُلــب ؤو ،٫زــم هــضعؽ الخىٓــُم ال٣ــاهىوي لىؾــاثل
٢خا ٫مُٗىت في مُلب زان ،زم ؤؾالُب ٢خا ٫مُٗىت في مُلب ؤزحر.

املىلب ألاو:٥
جٝييذ وظائل وأظاليب الٝخا ٥في إواس الخذابير الوٜائيت ويحخياويت
بٗـ ــض الخُ ـ ــغ ١إلاب ـ ــاصت ؾ ـ ــحر ألاٖم ـ ــا ٫الٗضاثُ ـ ــت هيخ٣ـ ــل بل ـ ــى ٢ىاٖ ـ ــض ال ج ٣ـ ــل ؤَمُ ـ ــت ج ـ ــىٓم جىظُ ـ ــه
واؾــخسضام وؾــاثل وؤؾ ــالُب ال٣خــا ٫وه ــي الخ ــضبحر الى٢اثُــت والاخخُاَُــت الـ ـتي جد٨ــم الٗملُــت الهجىمُ ــت،
و ٢ــض وعص ؤو ٫الىه ــىم اإلاخٗل ٣ــت باجس ــاط ج ــضابحر و٢اثُ ــت ي ــمً اجٟا ُ٢ــت الَ ــاي الخاؾ ــٗت لٗ ــام  1907ف ــي
ال٣ٟــغة الشاهُــت مــً اإلاــاصة الشالشــت مثهــا التــي جــىو ٖلــى ؤهــه وبن ٧اهــذ َىــا ٥يــغوعة لٗمــل ٞــىعي ألؾــباب
ٖؿــ٨غٍت يــض ؤَــضا ٝبدغٍــت ٖؿــ٨غٍت ج٣ــ٘ يــمً بلــضة ؤو مغٞــإ ،ولــم ج٨ــً َىــا ٥بم٩اهُــت إلُٖــاء مهلــت
للٗــضوٗٞ ،لــى ٢اثــض ال٣ــىاث البدغٍــت "اجخــار ١ا٘ــت الخــذابير الالصمــت مــً أحــل الخٝليــل ٜــذس املعــخىاُ مــً
المشس الزي ٜذ يلح ٞبالبلذة"(.)1
و٢ض اؾخ٣غث ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ـت بالخـضابحر الى٢اثُـت يـمً البروجى٧ـى ٫ؤلايـافي ألاو ٫هٓـغا ألَمُةهـا
البالٛت في الخض مً الخؿاثغ ؤلاوؿاهُت للٗملُاث الٗؿ٨غٍت ،بال ؤن َـظٍ ال٣ىاٖـض ٚابـذ ٖـً البروجى٧ـى٫
ؤلاي ــافي الش ــاوي  1977الخ ــام بالجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ٚـ ـحر الضولُ ــت بٗ ــض ؤن جً ــمثها مك ــغوٕ البروجى ٧ــى،)2(٫
ويــمً البروجى ٧ــى ٫ألاو ٫وعصث َ ــظٍ الخــضابحر ف ــي الٟه ــل الغابــ٘ م ــً الب ــاب الغابــ٘ جد ــذ ٖى ــىان الخ ــضابحر
الى٢اثُـت ،و٢ؿــمذ بـحن مــاصجحن اإلاــاصة ألاولـى هــي اإلاــاصة  57والتـي جخٗلــ ٤باالخخُاَــاث ؤزىـاء الهجــىم ،واإلاــاصة
 58اإلاخٗل٣ت باالخخُاَاث يض آزاع الهجىم ،وَى ما ؾُ٩ىن ؤؾاؽ ج٣ؿُم صعاؾدىا:

 -)1عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثهٓ ،وعغ ٍبثن ،اُوبػلح  ،15ص .46
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص .47 ،46
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الٙشُ ألاو:٥
يحخياواث ال يخخزَا الٝائم بالهجوم أزىاء إداسج للّملياث الّذائيت يحخياواث إلاي ابيت):
ههذ اإلااصة  57في مؿةهلها ٖلى التزام ٖام ٖلى الُـغ ٝالـظي ًـضًغ الٗملُـاث الٗؿـ٨غٍت بًـغوعة
ج ٟــاصي ألاش ــخام والؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن وألاُٖ ــان اإلاضهُ ــت ،وف ــي ؾ ــبُل جد ُ٣ــ َ ٤ــظا الالـ ـتزام وي ــٗذ اإلا ــاصة
مجمىٖت جضابحر طاث َاب٘ و٢اجي في مسخل ٠مغاخل الهجىم ،هىظؼَا خؿب وعوصَا في اإلااصة :57
أوال :التزاماث مً يخىي للهجوم أو يخخز ٜشاسا بؽجه :
ظــاء ف ــي اإلا ــاصة /2/57ؤ مجمىٖ ــت الالتزام ــاث ف ــي مغخل ــت الخسُ ــُِ للهج ــىم ؤو اجس ــاط  ٢ـغاع بكــإهه،
وٍ٩ــىن اإلاؿــاوٖ ٫ــً طلــ ٪بالٗــاصة ال٣اثــض الٗؿــ٨غي الٗــام فــي خــا ٫الٗملُــاث ال ٨ـبري ؤو ال٣اثــض اإلاُــضاوي
بسهـىم الٗملُــاث اإلادــضوصة( ،)1وٖلــى اإلاؿــاوٖ ٫ــً الهجـىم ؤن ًغاعــي مؿــاثل مهمــت فــي مسخلــ ٠مغاخــل
الهجىم ،في جسحرٍ لؤلَضا ،ٝولضي ازخُاعٍ لىؾاثل وؤؾالُب َظا الهجىم ،و ٤ٞالخٟهُل الخالي:
أ -يحخياواث الواحبت أزىاء اخخياس ألاَذاٗ:
وعص يمً ال٣ٟغة (/2/57ؤ/ؤوال) الىو الخالي:
"أوال :أن يبز ٥ما في واٜخ ِمليا للخح ٞٝمً أن ألاَذاٗ املٝشس مهاحمت ـا ليعـذ أ خاــا
مذهيين أو أِياها مذهيت وأخ ا ٔير مؽمولت بحمايت خاـتل ول٢ن ا أَذاٗ ِع٢شيت في مىىـو ٛالٝٙـشة
الثاهيت مً املادة 52ل ومً أه ٔير محٍوس مهاحمت ا بمٝخضو أح٣ام َزا اللح" ٞالبروجو٠و"٥
َب ٣ــا ل ــظل ،٪وؤزىــاء ازخُ ــاع ألاَ ــضاٖ ،ٝل ــى الُ ــغ ٝال ــظي ً ــضًغ الهج ــىم ؤن ًخإ ٦ــض ب ــإن ألاَ ــضاٝ
اإلاسخاعة ٦مدل للهجىم ؤَضاٖ ٝؿـ٨غٍت مـً اإلام٨ـً مهاظمةهـا بم٣خيـ ى البروجى٧ـى ٫ألاو ،1977 ٫وٖلُـه
باإلا٣ابــل ،ؤن ًبــظ ٫مــا فــي َا٢خــه ٖملُــا –خؿــب حٗب ـحر اإلاــاصة -للخد٣ــ ٤مــً ؤن ألاَــضا ٝاإلا٣ــغع مهاظمةهــا
لِؿـ ــذ ؤشخانـ ــا مـ ــضهُحن ؤو ؤُٖاهـ ــا مضهُـ ــت فـ ــي مٟهـ ــىم َـ ــظا البروجى٧ـ ــى ،)2(٫وؤنهـ ــا ال حؿ ـ ـةهض ٝؤشخانـ ــا
مكــمىلحن بدماًــت زانــت ،ؤو ؤُٖاهــا مكــمىلت بدماًــت زانــت وال ـتي ٢ــض ٌكــ٩ل الهجــىم ٖلجهــا زُ ـغا ٖلــى
()3
اإلاضهُحن في الٓغو ٝالؿاثضة آهظا.٥
وال ق ــ ٪ؤن الخٗبـ ـحر ال ــىاعص ف ــي اإلا ــاصة ً ٟــخذ مج ــاال ٦بـ ـحرا للخدل ــُالث والاظةه ــاصاثٞ ،م ــً ظه ــت "ؤن
ًبــظ ٫مــا فــي واٜخ ـ " وهــي الٗبــاعة الضالــت ٖلــى بم٩اهُــت الٗــىصة ل٨ٟــغة مــا حؿــمج بــه الًــغوعة الٗؿــ٨غٍت،
ومً ظهت ؤزغي ٠ُ٦ ،ج٩ىن ٖملُت الخد ٤٣مً الهض ،ٝوبالٗاصة ًخم اؾخلؼام الخدُ٣ـ ٤فـي خالـت الكـ٪
فــي َبُٗــت الهــض ٝالىاججــت ٖــً ٖــضم ويــىح ألاَــضا ٝؤو بٗــض مؿــاٞةها ٖــً اإلاهــاظم ؤو ازــخالٍ ألاَــضاٝ
اإلاضهُت والٗؿ٨غٍت ؤو  ٚـحر طل ٪مً ألاؾباب٦ ،ما ًٟغى َظا الخد ٤ُ٣الخ٨مُلي ٖلـى اإلاهـاظم ال ؾـُما فـي
()4
ال٣ه ٠اإلاضٞعي ؤو الجىي ظم٘ مٗلىماث ًٖ الهض ٝؾىاء باالؾخُالٕ الجىي ؤو الاؾخسباعاث.
 -)1كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .127
2(- Lan HENDERSON, op.cit., pp. 161, 162.
3(- Jean-Francois QUEGUINER,<<Precautions under the law governing the conduct of hostilities>>,
in I.R.R.C., I.C.R.C., Vol. 88, No. 864, Geneva, December 2006, pp. 797-799.
4)- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., p. 681.
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ب -يحخياواث الواحبت ِىذ اخخياس وظائل وأظاليب الٝخا:٥
وعص يمً ال٣ٟغة (/2/57ؤ/زاهُا) الىو الخالي:
"زاهيــا :أن يخخــز حميــْ يحخياوــاث املعــخىاِت أزىــاء جخيــر وظــائل وأظــاليب الهجــوم مــً أحــل
ج ىب إحذار خعائش في أسواح املذهيينل أو إلحا ٛإلاـابت ت م أو ألال ـ ـشاس با ِي ـ ــان املذهي ـ ــتل ورل ـ ــ٤
بفٙت ِشليتل وِاع أي حا ٥حفش رل ٤في ألي ٞهىا"ٛ
و ٞــ ٤ال ٣ٟــغة اإلا ــظ٧ىعة ،ج ــإحي اإلاغخل ــت الشاهُ ــت بازخُ ــاع وؾ ــاثل وؤؾ ــالُب ال٣خ ــاٖ ٫ل ــى هد ــى ًجٗ ــل
الؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن وألاُٖــان اإلاضهُ ــت ف ــي م ــإمً مــً آز ــاع الهجم ــاث ،وف ــي م ــا ًس ــو ألاؾ ــلخت جدضً ــضاً ،لـ ـتزم
اإلاهــاظم بازخُــاع الؿــالح الــظي ًد٣ــ ٤الهــض ٝمــً الٗملُــت الٗؿــ٨غٍت صون بٞـغاٍ ٞــةطا ٧ــان الــظزحرة طاث
٦ 500ج ــم م ــً اإلاخٟج ـغاث ج ٟ٨ــي لخ ــضمحر اله ــض ٝالٗؿ ــ٨غي ُٞدٓ ــغ اؾ ــخسضام ال ــظزحرة طاث  10ؤَى ــان
مشال ،وبطا وظض ٖلى ؾبُل اإلاشـا ٫مـض ٘ٞعقـاف ٖلـى ظاهـب ظؿـغ ؤو مضعؾـت ٗٞلـي الُـغ ٝاإلاهـاظم ازخُـاع
الظزحرة التي حُٗل ؤو جضمغ اإلاض ٘ٞالغقاف صون ؤن جلخ ٤ؤيغاع بالجؿغ ؤو اإلاضعؾت (.)1
و٢ض ؤوعصث ال٣ٟغة اإلاٗىُت الٗباعة الخالُت بـإن ٖلـى الُـغ ٝاإلاهـاظم أن يخخـز حميـْ يحخياوـاث
املعــخىاِت ومــً بــحن الىهــىم ال ـتي ٢ــضمذ حٗغٍٟــا لالخخُاَــاث اإلام٨ىــت ؤو اإلاؿــخُاٖت هجــض هــو اإلاــاصة
الشالش ـت مــً البروجى٧ــى ٫اإلاخٗلــ ٤بدٓــغ ؤو جُُ٣ــض اؾــخٗما ٫ألالٛــام وألاق ـغا ٥الخضاُٖــت والىبــاثِ ألازــغي
 1996اإلالخ ٤باجٟاُ٢ت خٓغ ؤؾلخت ج٣لُضًت مُٗىت  1980والتي ظاء ٞجها:
"جخخز حميْ يحخياواث املعخىاِت لحمايت املذهيين مً حزاس الّملياث ألاظلحت ال ـ جىىبـٞ
ِلي ــا َ ــزٍ امل ــادةل ويحخياو ــاث املع ــخىاِت ــي يحخياو ــاث الّملي ــت أو املم ٢ــً اجخارَ ــا ِملي ــا م ــْ
()2
مشاِاة حميْ الٍشوٗ العائذة في رل ٤الوٜذل بما في رل ٤يِخباساث إلاوعاهيت والّع٢شيت"
وب ــظل ً ٪ــغجبِ ألاز ــظ باالخخُاَ ــاث ب ــالٓغو ٝالؿ ــاثضة و ٢ــذ الهج ــىم ٦م ــا ًإز ــظ ف ــي الخؿ ــبان
الاٖخب ــاعاث ؤلاوؿ ــاهُت والٗؿ ــ٨غٍت٦ ،م ــا اهةه ــذ ال ٣ٟــغة بٗب ــاعة ؤز ــغي "وِا ــع أي ألاح ــوا ٥حف ــش رل ــ ٤ف ــي
ألـي ٞهىـا "ٛوالتـي ٧ـان مــً اإلام٨ـً الاؾـخٛىاء ٖثهـا لخ٣ىٍـت الخماًــت ؤو الاؾخٗايـت ٖثهـا بٗبـاعة ٢ـض ج٩ــىن
ؤًٞل ٧ال٣ى" ٫بالحذ مً الخعائش الّشليت إلع الحذ ألادو " ألن الخضًض ًٖ الخـض مـً الخؿـاثغ ٢ـضع
()3
ؤلام٩ان َى ؤًٞل اإلاخاح بطا ما حٗظع و٣ٞا للٓغو ٝالؿاثضة جٟاصي الخؿاثغ جماما.
ج -يحخياواث الواحبت أزىاء إداسة وجىٙيز الهجوم :وظاءث ال٣ٟغة (/2/57ؤ/زالشا) بالخ٨م الخالي:
"زالث ــا :أن يمخى ــْ ِ ــً اجخ ــار ٜـ ـشاس بؽ ــً أي هج ــوم يخو ٜــْ مىـ ـ ل بف ــٙت ِشل ــيتل أن يح ــذر
خعــائش فــي أسواح املـذهيين أو إلحــا ٛإلاـــابت ت ــم أو إلالـشاس با ِيــان املذهيــتل أو أن يحــذر خلىــا مــً
َزٍ الخعائش وألالشاسل مما يٙشه في ج اوص ما ييخٍش أن عـٙش ِىـ رلـ ٤الهجـوم مـً م ـيزة ِعـ٢شيت
ملموظت ومباؼشة" .
 -)1كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .128 ،127
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .516
3(- Jean-Francois QUEGUINER, op.cit., pp. 800-803.
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٢ــضمذ َ ــظٍ ال٣ٟــغة بق ــاعة زانــت بل ــى مب ــضب الخىاؾــب ال ــظي ؾــب ٤جىاول ــه يــمً اإلاب ــاصت الٗامــت
لًــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،ول٨ــً ؤلاقــاعة َىــا ظــاءث للخإُ٦ــض ٖلــى الُبُٗــت الى٢اثُــت لهــظا اإلابــضؤ،
خُض ًغجبِ بٗملُت ج٣ضًغٍـت ٦مـا ؾـب٣ذ ؤلاقـاعة فـي اإلاىاػهـت بـحن اإلا ـحزة الٗؿـ٨غٍت والاٖخبـاعاث ؤلاوؿـاهُت،
و٢ــض ج٨ــغعث ؤلاقــاعة بلــى اإلابــضؤ فــي ال٣ٟــغة الالخ٣ــت لل٣ٟــغة الخالُــت (/2/57ب) بٛــغى حٗلُــ ٤ؤو بلٛــاء ؤي
تجىم ٢ض ًستر٢ ١اٖضة الخىاؾب ،وٖاصث ال٣ٟـغة الشالشـت مـً اإلاـاصة  57للـىو ٖلـى اإلابـضؤ ول٨ـً فـي خالـت
الازخُ ــاع ب ــحن ٖ ــضة ؤَ ــضاٖ ٝؿ ــ٨غٍت جد ٣ــ ٤ه ٟـــ اإلا ـ ـحزة الٗؿ ــ٨غٍت ُٞج ــب ازخُ ــاع اله ــض ٝال ــظي ًى ٢ــ٘
زؿاثغ ؤ٢ل في نٟى ٝاإلاضهُحن وألاُٖان اإلاضهُت.
زاهيا :واحب إلاهزاس املعب ٞللع٣ان املذهيين:
ههذ اإلااصة (/2/57ط) ٖلى ما ًلي:
"يوح إهزاس معب ٞبوظائل م ذيت في حالت الهجماث ال ٜذ جمغ العـ٣ان املـذهيينل مـا لـم
جحل الٍشوٗ دون رل"٤
وج٣ؿــم َــظٍ ال٣ٟــغة بلــى ٢ؿــمحنً ،خٗلــ ٤ألاو ٫بــالتزام ٖــام بًــغوعة جىظُــه بهــظاع بىؾــاثل مجضًــت
للؿــ٩ان اإلاــضهُحن بطا ٧ــان مــً اإلادخمــل ؤن جمـــ الهجمــاث اإلاخىٗ٢ــت بهــاالء الؿــ٩ان ؤو ممخل٩ــاتهم للؿــماح
لهــم جٟــاصي الهجــىم وبزــالء ألاَــضا ٝاإلادخملــت ،وَــظا الالت ـزام ال ٌٗــض ظضًــضا بــل ٌٗــض مبــضءا ٖغُٞــا وجــم
الــىو ٖلُــه فــي الٗضًــض مــً الىزــاث ٤الضولُــت مثهــا الثدــت لُبــر( )1وبٖــالن بغو٦ؿــل وصلُــل ؤ٦ؿــٟىعص للخــغب
البدغٍت(٦ ،)2ما ؤوعصجه اإلااصة  26مً الثدت الخغب البرًت اإلالخ٣ت باجٟاُ٢ت الَاي الغابٗت  1907بإهه:
"يخّ ــين ِا ــع ٜائ ــذ الوح ــذاث املهاحم ــت ٜب ــل الؽ ــشوُ ف ــي الٝف ــ ٚأن يب ــزٜ ٥ف ــاسى حه ــذٍ
()3
لخحزيش العلىاثل باظخثىاء حاالث الهجوم ِىوة"
ٟٞي خاالث ال٣ه ٠الجىي ؤو اإلاضٞعي للمضن اإلاٟخىخت ال بض مً جىظُه بهـظاع ؾـاب ٤ألي تجـىم
مدخمــل ٖلــى َــظٍ اإلاىــاَ ٤الؿــ٨ىُت مــً ؤظــل بجاخــت الٟغنــت للؿــ٩ان اإلاــضهُحن إلزــالء مىــاَ ٤ال٣هــ٠
خٟاْا ٖلى خُاتهم٦ ،ما ال بض ؤن ً٩ىن َظا ؤلاهظاع بىؾـاثل "م ذيـت" ٦مـا ط٦ـغث ال٣ٟـغة ل٨ثهـا لـم جدـضص
َـ ــظٍ الىؾ ـ ـاثل ،بال ؤن اإلاماعؾـ ــاث الٗغ ُٞـ ــت فـ ــي َ ـ ــظا اإلاجـ ــا ٫ؾ ـ ــمدذ بةًجـ ــاص ن ـ ــَُ ٜـ ــظا ؤلاه ـ ــظاع ٦غم ـ ــي
اإلايك ــىعاث ؤو الخدلُ ــ ٤اإلا ــىس ٌٟؤو ب ــض الخد ــظًغ ٖل ــى مىظ ــاث الغاصً ــى وٚحرَ ــا م ــً الىؾ ــاثل الؿ ــمُٗت
والبهغٍت التي حؿمذ بخد ٤ُ٣مشل َظا الالتزام بخدـظًغ اإلاـضهُحن إلزـالء مىـاَ ٤ال٣هـ ٠اإلادخمـل إلاىـاَ٤
جىاظــضَم ،مــ٘ يــغوعة بُٖــائهم الى٢ــذ ال٩ــافي لــظل ،٪و٢ــض ٧ــان َــظا الال ـتزام ؾــببا فــي به٣ــاط خُــاة ال٨ش ـحر
()4
مً اإلاضهُحن في الخغب الٗاإلاُت الشاهُت.
1)- Art. 19 ; "Commanders, whenever admissible, inform the enemy of their intention to bombard a
place, so that the noncombatants, and especially the women and children, may be removed before the
bombardment commences, but it is no infraction of the common law of war to omit thus to inform the
enemy, surprise my be a necessity ", Instructions for the government of armies of the united states in
the field, prepared by FRANCIS LIEBER, op.cit., pp. 8, 9.
-)2عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،20وعغ ٍبثن ،ص .56
ِٛ -)3عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .13
4)- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., pp. 686, 687.
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وفي بٗـٌ ألاخُـان٩ً ،ـىن ٖىهـغ اإلاٟاظـإة فـي الهجـىم ٖىهـغا ؤؾاؾـُا وظىَغٍـا فـي هجاخـه ،ؤو ؤن
جىظُــه ؤلاهــظاع ٢ــض ًمـــ بمــا ٌؿــمذ بــه ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي فــي مُــضان اؾــخسضام ؤؾــالُب الخــضإ
الخغب ــي ،و ٧ــان َ ــظا ؾ ــببا ف ــي ز ــخم ال ٣ٟــغة بٗب ــاعة "م ــا ل ــم جح ــل الٍ ــشوٗ دون رل ــ "٤الـ ـتي  ٢ــض ًيخ ٣ــضَا
البٌٗ ألنها ٢ض ج٩ىن مدال لؿىء الاؾخسضام وبالخالي جٟغ ٙاإلااصة مً مدخىاَا.
زالثا :اهىبا ٛيلتزام بالخذابير الوٜائيت ِاع الّملياث الّع٢شيت البحشيت والجويت:
جًمً ال٣ٟغة الغابٗت مً اإلااصة  57مً البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو ٫الىو الخالي:
"يخخ ــز  ١ــل و ــشٗ ف ــي الـ ـنزاُ ١ا٘ ــت يحخياو ــاث املّٝول ــت ِى ــذ إداسة الّملي ــاث الّع ــ٢شيت ف ــي
البحش أو فـي الجـو و٘ٝـا ملـا لـ مـً حٝـو ٛومـا ِليـ مـً واحبـاث بمٝخضـو ٜواِـذ الٝـاهون الـذولي ال ـ
جىب ٞفي املىاصِاث املعـلحتل لخ ىـب إحـذار الخعـائش فـي أسواح املـذهيين وإلحـا ٛالخعـائش باملمخل٣ـاث
املذهيت".
وحٗخ ـبر َــظٍ الخــاالث مــً الخــاالث ال٣لُلــت ظــضا ال ـتي جمــذ ٞجهــا ؤلاقــاعة بلــى الٗملُــاث الٗؿــ٨غٍت
البدغٍت والجىٍت في َظا البروجى٧ى ،)1( ٫وحٗض ال٣ىاٖض الاجٟاُ٢ت شخُدت في َظا اإلاجا ٫زانت مـا حٗلـ٤
باألٖمــا ٫الٗضاثُــت الجىٍــت ال ـتي ال ج ـؼا ٫مٗٓــم ظىاهبهــا زــاعط الخىٓــُم الــضولي ،و٢ــض ؤقــاعث ال٣ٟــغة بــإن
ألاَـغا ٝاإلاخداعبـت ٖلجهــا اجسـاط ٧ــل ؤلاظـغاءاث الاخخُاَُـت التــي حكـ٩ل ال٣ٟـغاث الؿـاب٣ت بَـاعا ٖامــا لهـا فــي
بَــاع خ٣ى٢ــه وواظباجــه بمىظــب ٜواِــذ الٝــاهون الــذولي ال ـ جىبــ ٞفــي النزاِــاث املعــلحت وَــظا الخٗب ـحر
ظ ــغي حٗغٍ ٟــه ي ــمً اإلا ــاصة  ٣ٞ 2ــغة ب م ــً البروجى ٧ــى ٫ألاو ٫الـ ـتي ٖغٞةه ــا بإنه ــا "الٝواِ ــذ الـ ـ جٙف ــلها
يجٙاٜاث الذوليت ال ي٢ون أوـشاٗ ال ـنزاُ أوشا٘ـا ٘ي ـا وجىىبـِ ٞاـع ال ـنزاُ املعـلل واملبـادئ وٜواِـذ
()2
الٝاهون الذولي املّترٗ ت ا اِترا٘ا ِاما ال جىىبِ ٞاع النزاُ املعلل".
سابّا :الخذابير الوٜائيت بين املٝخمياث إلاوعاهيت والمشوساث الّع٢شيت:
بن اله ـ ــُاٚت الـ ـ ـتي وعصث به ـ ــا الاخخُاَ ـ ــاث ف ـ ــي اإلا ـ ــاصة  57ف ـ ــي مسخل ـ ــ٣ٞ ٠غاته ـ ــا ٧اه ـ ــذ م٣خً ـ ــبت
وجًــمىذ  ٣ٞـغاث ًــغي ٞجه ـا الــبٌٗ بيــٗاٞا لــضوع اإلاــاصة فــي ججىِــب اإلاــضهُحن وألاُٖــان اإلاضهُــت مــً ٢بُــل
و"أن يبــز ٥مــا فــي واٜخـ " و"أن يخخــز حميــْ يحخياويــاث املعــخىاِت" و"ِاــع أي ألاحــوا ٥حفــش رلــ٤
فــي ألــي ٞهىــا"ٛو"إلاـــاباث الّشلــيت املٙشوــت" و"إحــذار أٜــل ٜــذ مــً ألاخىــاس ِاــع أسواح املــذهيين
وألاِي ــان املذهي ــت" و"م ــا ل ــم جح ــل الٍ ــشوٗ دون رل ــ "٤وٚحرَ ــا م ــً الخٗ ــابحر ال ـ ـتي ج ــىحي ب ــإن اؾ ــةهضاٝ
اإلاــضهُحن ؤو ألاُٖ ــان اإلاضهُ ــت  ٢ــض ً ٩ــىن م ـبرعا ف ــي  ٧ــل َ ــظٍ ألاخ ــىا ٫بــحن الخ ــغوط ٖ ــً ال ٣ــضعة وؤلاؾ ــخُاٖت
والخؿاثغ الٗغيُت  ِ٣ٞفي ؤلاَاع الٗام للمـحزة الٗؿ٨غٍت ؤو الًغوعة الٗؿ٨غٍت.
ولخجــاوػ َ ــظا الخٟؿ ــحر ٚـ ـحر ؤلاوؿ ــاوي ؤوعصث اإلا ــاصة ف ــي ٣ٞغته ــا ألازـ ـحرة خ٨م ــا زان ــا ًد ــضص مجــا٫
جُبُ ٤الخضابحر الى٢اثُت وُُٟ٦ت ٞهم ؤخ٩امها ،ب٣ىلها:

 -)1كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .129
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .266
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"ال ي ــوص جٙعــير أي مــً أح٣ــام َــزٍ املــادة بجهـ ي ـيز ؼــً أي هجــوم لــذ العــ٣ان املــذهيين أو
()1
ألا خاؿ املذهيين أو ألاِيان املذهيت "
وَ ــى جإ ُ٦ــض ٖل ــى ال٣اٖ ــضة الٗ ــام ف ــي  ٢ــاهىن ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت الـ ـتي جخج ــه صوم ــا بل ــى خٓ ــغ ؤي
تجىم ٖلى ٚحر اإلا٣اجلحن في ٧ل ألاخىا.٫
الٙشُ الثاوي:
يحخياواث ال يخخزَا الىشٗ املعت ذٗ بالهجوم يحخياواث العلبيت)
فـ ــي م٣ابـ ــل الالتزامـ ــاث ال ـ ـتي ًخدملهـ ــا الُـ ــغ ٝالـ ــظي ًـ ــضًغ الهجـ ــىم ،ال ج٨خمـ ــل الخـ ــضابحر الى٢اثُـ ــت
والاخخُاَُــت لخــإمحن خماًــت اإلاــضهُحن وألاُٖــان اإلاضهُــت بالكــ٩ل ال٩امــل ،و٢ــض وعصث مجمىٖــت ؤزــغي مــً
الخــضابحر الاخخُاَُــت يــمً ه ــو اإلاــاصة  58مــً البروجى٧ــى ٫ؤلاي ــافي ألاو ،1977 ٫و٢ــض ظــاءث اإلاــاصة ا ٢ــل
جٟهُال وؤ٦ـثر ا٢خًابا مً ؾـاب٣ةها فـي بُـان َـظٍ الالتزامـاث التـي ج٣ـ٘ ٖلـى ٖـاج ٤ؤَـغا ٝالجـزإ الـظًً ً٣ـ٘
اإلاــضهُىن جدــذ ؾــلُةهم والــظًً ًخٗغيــىن ؤو ًدخمــل ؤن ًخٗغيــىا لهجــىم ،و٢ــض وٗ٢ــذ َــظٍ اإلاــاصة ٖلــى
ز ــالر ٣ٞـ ـغاث جخً ــمً بظـ ـغاءاث وج ــضابحر ًخس ــظ مٗٓمه ــا ػم ــً الؿ ــلم ل ــظل ٪ه ــي ج ــضزل ي ــمً ؾُاؾ ــُت
مىؾـٗت الزخُــاع مىا٢ــ٘ اإلايكــأث الٗؿــ٨غٍت بــالىٓغ بلــى مىا٢ــ٘ جىاظــض اإلاــضهُحن وألاُٖــان اإلاضهُــت بيــاٞت بلــى
بوكـاء ؤمــا٢ ً٦ــض جإزـظ صوع اإلاىــاَ ٤اإلادمُــت ػمــً الخـغب مــ٘ حؿــهُل ؾــبل خغ٦ـت اإلاــضهُحن وؤهٓمــت ه٣لهــم
والخٟ٨ل بهم في ٧ل ألاخىا.٫
و ٢ــض اهُل ٣ــذ اإلا ــاصة اإلا ــظ٧ىعة ؤٖ ــالٍ م ــً  ٨ٞــغة الً ــغوعة الٗؿ ــ٨غٍت ب٣ىله ــا ج ٣ــىم ؤَ ـغا ٝالـ ـجزإ
"ٜــذس املعــخىاُ" باٖخبــاع ؤن َــظا الال ـتزام ًسًــ٘ إلا٣خًــُاث الــضٞإ الــىَني ٞــاإلاُلىب باليؿــبت للجُــىف
ل ــِـ الخىاظ ــض ٦ه ــض ٝؾ ــهل وواض ــر ومخم ــاًؼ لؤلَـ ـغا ٝاإلاهاظم ــت ،وَٗ ــىص ا٢تراخه ــا بل ــى مك ــغوٕ اللجى ــت
الضولُت لل٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بدماًت اإلاضهُحن مً ؤزُاع الخغب  ،)2( 1956وَظا ما ٧ان مشـاع ه٣ـاف ٦ب ـحر بـحن
الىٞـ ــىص اإلاكـ ــاع٦ت اإلاـ ــاجمغ الضبلىماس ـ ـ ي إل ٢ـ ـغاع البروجى٧ـ ــىلحن  1974-1971ال ـ ـتي اؾخدؿـ ــيذ ٖبـ ــاعة "ٜـ ــذس
املعخىاُ" لهظا الؿبب ،وابغػ حٗبحر ًٖ طل ٪ما ظاء في مى ٠٢مىضوب ظمهىعٍت ٧ىعٍا بما ًلي:
"وفــي مــا يخّلــ ٞبخٙعــير َــزا الح٢ــمل باألاؼــاسة بوحـ خــاؿ إلــع الٝٙــشة الٙشِيــت ب)ل إن ٘هــم
و٘ــذي أن َــزا الح٢ــم ال ؽــ٣ل ٜيــذا ِاــع امليؽ ـ ث الّعــ٢شيت للذولــت ِاــع أسالــي ال وهحــً وّخ ـبر أن
الدع ــهيالث الّع ــ٢شيت ل ــشوسيت لل ــذ٘اُ ال ــوون ِ ــً البل ــذ ي ــب أن جخ ٝــشس ِا ــع أظ ــاط يحخياح ــاث
()3
الّٙليت ويِخباساث ألاخشى الخاـت ببلذ مّين"..
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .295
2)- "De même, les parties au conflit doivent éviter, autant que possible, que des formations
armées du matériel de guerre, des installations et établissements militaire mobiles ne se trouvent
en permanence dans des villes ou autres lieux fortement peuplés", J.Mirimanoff-CHILIKINE,
<<Protection de la population et des personnes civiles contre les dangers résultant des opérations
militaires>>, R.B.D.I, université de bruxelle, vol.VIII, 1972-1, p.114.
3)- Claude PILLOUD et al., Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux
conventions de Genève du 12 août 1949, Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 1987,
(Commentaire de Protocole I), Art 58, p. 711.
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وؤ٦ــضث ال٨ش ـحر مــً الىٞــىص اإلاكــاع٦ت فــي ٖلــى ؤَمُــت َــظٍ الٗبــاعة ٧ــىن جمى٢ــ٘ ميكــأتها الٗؿــ٨غٍت
ًسًـ٘ ؤوال و٢بـل ٧ـل شـ يء إلا٣خًــُاث الـضٞإ الـىَني ،وفـي مداولـت لخدُ٣ــٖ ٤ىانـغ الخمُ ـحز بـحن اإلا٣ــاجلحن
و ٚـحر اإلا٣ــاجلحن وألاُٖــان اإلاضهُــت وألاَــضا ٝالٗؿــ٨غٍت والٟهــل بــحن مىــاَ ٤جىاظــضَم ،جٟــغى اإلاــاصة 58
ٖلى ؤَغا ٝالجزإ ألاخ٩ام الخالُت:
أوال :يلتزم أوشاٗ النزاُ الزيً ي ْٝاملذهيون جحذ ظلىت م بالٝيام بما ياي:
وجخًمً َظٍ الالتزاماث ال٣ٟغجان (ؤ) و(ط) مً اإلااصة  58مً البروجى٧ى ٫ألاو٦ ٫ما ًلي(:)1
أ -العـ ي حاَــذة إلــع هٝــل مــا جحــذ ظــيىشت ا مــً العــ٣ان املــذهيين وألا٘ـشاد املـذهيين وألاِيــان املذهيــت
بّيذا ًِ املىاو ٞامل اوسة لألَذاٗ الّع٢شيت:
بن الؿ ــلُاث الـ ـتي ً ٣ــ٘ الؿ ــ٩ان اإلا ــضهُىن وألاُٖ ــان اإلاضهُ ــت جد ــذ ؾ ــلُةها جلـ ـتزم خؿ ــب ال ٣ٟــغة
ألاولى مً اإلااصة  58بى٣لهم بُٗضا ًٖ اإلاىاَ ٤اإلاجاوعة لؤلَضا ٝالٗؿـ٨غٍت ألنهـا مىـاَ ٤مٗغيـت للهجـىم
بك ــ٩ل مباق ــغ ؤو ٖغض ـ ي وف ــي  ٧ــل و ٢ــذ ،وٍ ــإحي َ ــظا ؤلابٗ ــاص اإلاا ٢ــذ لخد ُ٣ــ ٤جم ــاًؼ واض ــر ب ــحن اإلا ــضهُحن
وألاُٖ ــان اإلاضهُ ــت وألاَ ــضا ٝالٗؿ ــ٨غٍت ،وبالخ ــالي خه ــغ الهجم ــاث ف ــي ألاَ ــضا ٝالٗؿ ــ٨غٍت ،وَ ــى ال ـ ـتزام
ًٟغي ــه  ٦ــظل ٪مب ــضؤ الخمُـ ـحز اإلاىه ــىم ٖلُ ــه اإلا ــاصة  48م ــً البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي ألاو)2(1977 ٫ل وٖلُ ـه
ٞاإلااصة ججـحز بل وجُلـب ه٣ـل الؿـ٩ان اإلاـضهُحن مـً مىـاَ ٤جىاظـضَم خغنـا ٖلـى ؾـالمةهم ،وؤقـاعث هٟــ
ال٣ٟــغة ؤن َــظا الى٣ــل ال ًجــب ؤن ًمـــ بإخ٩ــام اإلاــاصة  49مــً اجٟاُ٢ــت ظىُــ ٠الغابٗــت اإلاخٗل٣ــت بدماًــت
اإلا ــضهُحن ػم ــً الخ ــغب وال ـ ـتي جدٓ ــغ الى ٣ــل الج ـ ـبري الجم ــاعي ؤو ال ٟــغصي لؤلش ــخام اإلادمُ ــحن ف ــي خال ــت
الاخ ــخال ،٫وجد ــُذ ه ٟـــ اإلا ــاصة لضول ــت الاخ ــخال ٫ؤن ج ٣ــىم ب ــةزالء ظؼج ــي ؤو ٦ل ــي إلاىُ ٣ــت مدخل ــت مُٗى ــت ،بطا
()3
ا٢خي ى طل ٪ؤمً الؿ٩ان اإلاضهُحن ؤو ألؾباب ٖؿ٨غٍت ٢هغٍت.
وظغي الٗمل الضولي في الٗاصة بةزالء ٞئاث مُٗىت مً ؾاخت الخغب ٧األَٟـا ٫واليؿـاء واإلاغضـ ى
واإلاؿــىحن وفــي خــاالث ؤزــغي ؤزــالء ٧ــل الؿــ٩ان اإلاــضهُحن فــي خــل اقــخضاص الخُــغ ،وَكــترٍ فــي َــظا الى٣ــل
خؿـ ــب اإلاـ ــاصة  49مـ ــً اجٟاُ٢ـ ــت ظىُـ ــ ٠الغابٗـ ــت جـ ــىٞحر ٧ـ ــل الٓـ ــغو ٝاإلاالثمـ ــت للخٟ٨ـ ــل بهـ ــم مـ ــً الىاخُـ ــت
ؤلاوؿـ ــاهُت والصـ ــخُت٦ ،مـ ــا ٌكـ ــترٍ ٦ـ ــظل ٪بٖـ ــاصة الؿـ ــ٩ان إلاىـ ــاَ٣هم بٗـ ــض اهةهـ ــاء ألاٖمـ ــا ٫الٗضاثُـ ــت فـ ــي
مىــاَ٣هم ،وفــي خالــت اإلامخل٩ــاث اإلاى٣ىلــت جإزــظ َــظٍ اإلامخل٩ــاث خ٨ــم الؿــ٩ان اإلاــضهُحن ٧األٚظًــت ؤو آلازــاع
اإلادمىلــت ؤو ٚحرَــا مــً اإلامخل٩ــاث ُٞجــب ه٣لهــا بلــى اإلاىــاَ ٤اإلادمُــت وآلامىــت بُٗــضا ٖــً مىــاَ ٤الاقــدبا٥
بٛغى خماًةها ومً زم بٖاصتها.

1(- Mohamed ARRASSEN, op.cit., pp. 133, 134.
 -)2عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،24وعغ ٍبثن ،ص .67 ،66
ِٛ -)3عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .208
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ب -اجخــار يحخياوــاث ألاخــشى الالصمــت لحمايــت مــا جحــذ ظــيىشت ا مــً ظــ٣ان مــذهيين وأ٘ ـشاد وأِيــان
مذهيت مً ألاخىاس الىاحمت ًِ الّملياث الّع٢شيت:
حٗخ ـبر َــظٍ ال٣ٟــغة مــً اإلاــاصة ٣ٞ 58ــغة ج٨مُلُــت( )1تهــض ٝبلــى بًجــاص اخخُاَُــاث بيــاُٞت لخماًــت
الؿــ٩ان اإلاــضهُحن وألاُٖــان اإلاضهُــت ،وؤ٦ثــر َــظٍ الخ ــضابحر الاختراػٍــت قــُىٖا جخمش ـل فــي اؾــخٗضاصاث الضولــت
إلاىاظهت ؤي مؿاؽ مدخمل باإلاضهُحن مشل بوكاء اإلاالجـئ واإلاىـاَ ٤آلامىـت واإلادمُـت وحؿـهُل ٖمـل الهُئـاث
ؤلاٚازُــت وؤظهــؼة الــضٞإ اإلاــضوي ،وججه ـحز ٧ــل اإلاــىاعص اإلااصًــت والبكــغٍت الخخمــا ٫حٗــغى اإلاــضهُحن ألي مســاَغ
مباقغة مً الهجىم ؤو ٚحر مباقغ ًٖ َغٍ٧ ٤ىاعر ٧ـالخغاث ٤ؤو حؿـمماث ؤو بقـٗاٖاث ٢ـض حؿـببها حؿـغب
ميكــأث َىضؾــُت جدــىي ٢ــىي زُــغة والخلــىر مهمــا ٧اهــذ مؿــبباجه ،وعٚــم ٖــضم جىيــُدها وخهــغَا فــي
اإلاــاصة مــ٘ بيــاٞت ٖبــاعاث ؤلام٩اهُــت بال ؤنهــا حٗــض َــظٍ ؤلاظـغاءاث يــغوعٍت وٞاع٢ــت فــي ال٨ش ـحر مــً ألاخُــان فــي
()2
جس ٠ُٟالٟاجىعة ؤلاوؿاهُت ألي تجىم.
زاهيا :يلتزم وشٗ النزاُ الزي ي ْٝاملذهيون جحذ ظلىخ باالمخىاُ ًِ ما ياي:
وٍ ٣ــ٘ ٖل ــى الُ ــغ ٝال ــظي ً ٣ــ٘ اإلا ــضهُىن وألاُٖ ــان اإلاضهُ ــت جد ــذ ؾ ــلُخه ب ــالتزامحن ؤولهم ــا ججى ــب
ب٢ام ــت ؤَ ــضاٖ ٝؿ ــ٨غٍت باإلاى ــاَ ٤اإلا٨خٓ ــت بالؿ ــ٩ان ؤو ب ــال٣غب مثه ــا ،وخٓ ــغ اؾ ــخسضام اإلا ــضهُحن  ٦ــضعوٕ
بكغٍت ،و ٤ٞما ًلي:
 -1ج ىب إٜامت أَذاٗ ِع٢شيت داخل املىاو ٞامل٢خٍت بالع٣ان أو بالٝشب من ا:
وَـ ــى الال ـ ـتزام الـ ــظي ههـ ــذ ٖلُـ ــه ال٣ٟـ ــغة (ب) مـ ــً اإلاـ ــاصة  58ومًـ ــمىهه ججىـ ــب ب٢امـ ــت ؤَـ ــضاٝ
ٖؿ٨غٍت صازل اإلاىاَ ٤اإلا٨خٓت بالؿ٩ان ؤو بال٣غب مثها ،وجـم حٗغٍـ ٠الهـض ٝالٗؿـ٨غي يـمً اإلاـاصة 52
مً البروجى٧ى ٫ألاو ٫طاجه بإنها:
"وجىحفـش ألاَـذاٗ الّعـ٢شيت ٘يمـا يخّلـ ٞبا ِيـانل ِاـع جلـ ٤ال ـ حعـهم معـاَمت ّ٘الـت فـي
الّمــل الّعــ٢شي ظــواء بىبيّت ــا أو بموّٜهــا أم بٕايت ــا أم باظــخخذامهال وال ـ يحٝــ ٞجــذميرَا الخــام
()3
أو الجض ي إلاظديالء ِلي ا أو حّىيلها في الٍشوٗ العائذة حيىزا ٟمـيزة ِع٢شيت".
واإلاــاصة  58جٟــغى ججىــب ب٢امــت َــظٍ ألاَــضا ٝبــال٣غب مــً اإلاــضهُحن ،وهم ـحز فــي َــظٍ الخالــت بــحن
هـىٖحن مــً ألاَــضا ٝالشابخــت واإلاخدغ٦ــتٞ ،بسهــىم ألاَــضا ٝالشابخــت ال ؾــُما الش٨ىــاث ومســاػن ألاؾــلخت
واإلاٗ ــضاث الٗؿ ــ٨غٍتُٞ ،ج ــب ٖل ــى الؿ ــلُاث ؤن جيك ــإ َ ــظٍ ألاَ ــضا ٝػم ــً الؿ ــلم بُٗ ــضا ٖ ــً اإلا ــضهُحن
وألاُٖ ــان اإلاضهُ ــت وؤن ال ج ٣ــام صاز ــل اإلا ــضن والخىاي ــغ اإلا٨خٓ ــت بالؿ ــ٩ان ؤو الـ ـتي ًغجاصَ ــا اإلا ــضهُىن ،ؤم ــا
بسه ــىم ألاَ ــضا ٝالٗؿ ــ٨غٍت اإلاخى٣ل ــت ؤو اإلاخدغ ٦ــت ُٞج ــب الخ ــغم ٖل ــى جدغٍ ــ ٪ؤي مغ٦ب ــاث ؤو  ُ٢ــ٘
ٖؿ ــ٨غٍت بُٗ ــضا ٖ ــً اإلا ــضن الؿ ــ٨ىُت اإلا٨خٓ ــت ،وف ــي  ٧ــل ألاخ ــىا ٞ ٫ــةن جمىٍ ــه َ ــظٍ ألاَ ــضا ٝال ٌٗ ــض خ ــال
()4
مجضًا ألهه في خا ٫ا٦دكاٞه ؾِك٩ل زُغا ٖلى ما خىله مً ألاَضا ٝاإلادمُت.
1(- Mohamed ARRASSEN, op.cit., p. 134.
2(- Jean-Francois QUEGUINER, op.cit., pp. 819, 820.
ِٛ -)3عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .292
4)- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), Op.cit.,pp. 702, 701.
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ج -حٍش اظخخذام املذهيين ٠ذسوُ بؽشيت:
ًدٓغ ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي اؾـخسضام اإلاـضهُحن ٦ـضعوٕ بكـغٍت ،وَـظا ٌٗنـي اؾـخٛال ٫الخماًـت
الٗامــت ؤو الخانــت الت ـي ًخمخــ٘ بهــا شــخو مــضوي بٛــغى خماًــت ؤشــخام ؤو ميكــأث ٖؿــ٨غٍت جابٗــت لــه،
وَ ــظا اإلابـ ــضؤ الهـ ــام واعص فـ ــي اإلاـ ــىاص 19و 23م ــً اجٟاُ٢ـ ــت ظىُـ ــ ٠الشالشـ ــت  ،1949واإلاـ ــىاص  28و 04/49مـ ــً
اجٟا ُ٢ــت ظىُ ــ ٠الغابٗ ــت  ،1949واإلا ــىاص  07/51م ــً البروجى ٧ــى ٫ألاو ٫و 02/5البروجى ٧ــى ٫الش ــاويٞ ،م ــشال
جىو اإلااصة  28مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت ٖلى ؤهه:
"ال ي ــوص اظــخٕال ٥أي ــخق محمــي بحيــث ي ّــل وحــودٍ بّــن الــىٝي أو املىــاو ٞبمىــجى
()1
ًِ الّملياث الحشبيت"
٦ما ههذ اإلااصة  07/51مً البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاوٖ 1977 ٫لى ما ًلي:
"ال ي ـ ــوص الخوظـ ــل بوحـ ــود العـ ــ٣ان املـ ــذهيين أو ألا ـ ــخاؿ املـ ــذهيين أو جحش١ـ ــات م فـ ــي حمايـ ــت
مىــاو ٞمّيىــت لــذ الّمليــاث الّعــ٢شيت وال ظــيما محاولــت دسء الهجــوم ِــً ألاَــذاٗ الّعــ٢شيت أو
حٕىيــت أو جحبيــز أو إِاٜــت الّمليــاث الّع٢شيت ــل وال ي ــوص أن يوح ـ أو ـشاٗ الن ـزاُ جحش١ــاث العــ٣ان
امل ـ ــذهيين أو ألا ـ ــخاؿ امل ـ ــذهيين بٝف ـ ــذ محاول ـ ــت دسء الهج ـ ــوم ِ ـ ــً ألاَ ـ ــذاٗ الّع ـ ــ٢شيت أو حٕىي ـ ــت
()2
الّملياث الّع٢شيت"
وبالخالي جدٓغ اإلااصة ؤي اؾـخسضام لخىاظـض اإلاـضهُحن ؤو جدـغٍ٨هم وه٣لهـم مـً ؤظـل صعء تجـىم ٖـً
ؤَضاٖ ٝؿ٨غٍت ؤو بٖا٢ت ٖملُاث ٖؿ٨غٍت ؤو حُُٛةها ،وَظٍ اؾـخسضاماث مخٗـضصة ٚحـر مكـغوٖت ججٗـل
اإلاضهُحن في زُغ مباقغ للخٗغى للهجـىم ؾـىاء ب٣هـض ؤو صون ٢هـض مـً الُـغ ٝاإلاهـاظم ،لـظلٌٗ ٪ـض ؤي
مـً َـظٍ ألاٖمــا ٫مدٓـىعا بمىظــب ال٣ـاهىن الــضولي الٗغفـي والخٗاَــضي ،وبـظلً ٪دٓــغ اؾـخسضام اإلاــضهُحن
وألاشـ ـ ــخام اإلادمُـ ـ ــحن ٖمىمـ ـ ــا ٦ـ ـ ــضعوٕ بكـ ـ ــغٍت ؤو اؾـ ـ ــخسضام مىـ ـ ــاَ ٤جىاظـ ـ ــضَم ٦مىُلـ ـ ــ ٤للٗملُـ ـ ــاث
الٗؿ٨غٍت ؤو مالطا مثها للم٣اجلحن.
و٠خالـــت إلا ــا ؾ ـب ًٟ ،٤ــغى البروجى ٧ــى ٫مجمىٖ ــت م ــً ؤلاخخُاَ ــاث ؤزى ــاء الهج ــىمُٞ ،ج ــب ٖل ــى
الُ ــغ ٝاإلاه ــاظم جىظُ ــه تجىم ــه بل ــى اإلا ٣ــاجلحن والاَ ــضا ٝالٗؿ ــ٨غٍت صون ؾ ــىاَم ،وؤن ًسخ ــاع الىؾ ــاثل
وألاؾــالُب التــي جدــَ ٤ــظا الخمُ ـحز وؤن ًخد ــغي الخىاؾــب ب ــحن اإلا ـحزة الٗؿــ٨غٍت والخؿ ــاثغ الٗغيــُت٦ ،م ــا
ًخىظب ٖلُه بهظاع الؿـ٩ان اإلاـضهُحن لـضعء ؤي تهضًـض مدخمـل وجىُبـَ ٤ـظٍ ال٣ىاٖـض ٖلـى الهجمـاث فـي البـر
والبد ــغ والج ــى٦ ،م ــا ؤهـ ـه ٖل ــى الُ ــغ ٝال ــظي ًخدم ــل الهج ــىم ؤن ًبٗ ــض الؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن ٖ ــً ألاَ ــضاٝ
الٗؿ٨غٍت صون هُت الترخُل ال٣ؿغي ،وخماًت ٧ل مً َى جدذ ؾُُغتها مً اإلاـضهُحن٦ ،مـا ًخىظـب ٖلُـه
ٖضم ب٢امت ؤي ؤَضاٖ ٝؿ٨غٍت بحن الؿ٩ان اإلاضهُحن.

ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .202
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص ص .291 ،290
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املىلب الثاوي:
حٍش وجٝييذ وظائل ٜخا ٥مّيىت في الٝاهون الذولي إلاوعاوي
بن يىابِ ؾحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت حؿـعى بلـى جىٓـُم اللجـىء بلـى وؾـاثل ال٣خـا ٫بٛـغى اإلاىاػهـت مـا
ب ــحن جد ُ٣ــ ٤اله ــض ٝم ــً الخ ــغب واإلاب ــاصت ؤلاوؿ ــاهُت ،ووؾ ــاثل ال٣خ ــا ٫ف ــي مٟهىمه ــا الً ــُ ٤جىده ــغ ف ــي
ألاؾ ــلخت الخ٣لُضً ــت والخضًش ــت ال ـ ـتي ٌٗخم ــض ٖلجه ــا الخه ــم ف ــي بي ــٗا ٢ ٝــىة الٗ ــضو واؾ ــةهضاٞه ،ؤم ــا فـ ــي
مٟهىمهــا الىاؾــ٘ جخمشــل فــي ؤلام٩اهُــاث اإلااصًــت طاث الخهــاثو الٟخا٦ــت و ٚـحر الٟخا٦ــت التــي ًمخل٨هــا َــغٝ
الجـزإ وال ج٣خهــغ ٖلــى ألاؾــلخت بــل حكــمل وؾــاثل الى٣ــل وال٣اطٞــاث ومىهــاث ؤلاَــال ١و٧ــل مــا ٢ــض ًســغط
ًٖ ألاشخام وألاُٖان مما ٢ض ٌؿهم في صٖم اإلاجهىص الخغبي.
بن مٗالجــت الىيــ٘ ال٣ــاهىوي لالؾــلخت مهمــت خؿاؾــت ومٗ٣ــضة ،هٓـغا للىيــُٗت الهــٗبت لؤلل ـتزام
الــضولي ب٣ىاٖــضَا ،و٢ــض ط٦ــغ الُ٣ٟــه "َيــرػ لوجشباخــذ" بإهــه" :إن الٝــاهون الــذوليل فــي بّــن حواهب ـ ل
()1
هٝى ــت ل ــّ ٚال ٝــاهونل و ٜــاهون الح ــشب َ ــول سبم ــا بؽ ــ٣ل أوا ــلل هٝى ــت ل ــّ ٚال ٝــاهون ال ــذولي"
وٍــظَب بٗــٌ ال٨خــاب جإُ٦ــضا لــظل ٪بــإن ال٣ىاٖــض اإلاخٗل٣ــت باألؾــلخت (ؾــالح الجــى ؤو ألاؾــلخت الىىوٍــت)
ه ُ٣ــت ي ــٗ ٢ ٠ــاهىن الخ ــغب( ،)2وب ٛــٌ الىٓ ــغ ٖ ــً الاهخ ٣ــاصاث ،وجماق ــُا م ــ٘ اإلاٟه ــىم الً ــُ ٤لىؾ ــاثل
ال٣خ ــا ٫اإلاىه ــىم ٖلُ ــه ف ــي البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي ألاو ،٫ؾ ــىداو ٫بُ ــان خٓ ــغ وج ُُ٣ــض بٗ ــٌ ألاه ــىإ م ــً
ألاؾــلخت الخ٣لُضًــت فــي ٞــغٕ ؤو ،٫وألاؾــلخت الخضًشــت فــي ٞــغٕ زــان ،بمىظــب ال٣ىاٖــض الٗغُٞــت والخٗاَضًــت
لؿحر ألاٖما ٫الٗضاثُت(.)3
الٙشُ ألاو:٥
حٍش وجٝييذ ألاظلحت الخٝليذيت لمً لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
ٖلــى الــغٚم مــً الاَخمــام الــضولي ال٨ب ـحر باألؾــلخت الخضًشــت وزهاثهــها الخضمحرًــت ،بال ؤن الىا٢ــ٘
الٗملــي ؤزبــذ ؤن ؤٚلــب ضــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت اإلاٗانــغة ًٗ٣ــىن ضــخُت ؤؾــلخت ج٣لُضًــت مُٗىــت طاث
اؾــخسضام واؾــ٘ وآزــاع شخهــُت وظٛغاُٞــت وػمىُــت واؾـٗت ،لــظل ٪جىــاو ٫ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي بٗــٌ
َــظٍ ألاؾــلخت بــالخىُٓم فــي الٗضًــض مــً ال٣ىاٖــض الٗغُٞــت والاجٟاُ٢ــتل ومــً بــحن ؤ ٦ـثر َــظٍ ألاؾــلخت ٞخ٩ــا
ؾــيخُغ ١بالضعاؾــت خٓــغ وجُُ٣ــض ؤؾــلخت ج٣لُضًــت مُٗىــت ًم٨ــً اٖخباعَــا مٟغَــت ؤو ٖكــىاثُت ألازــغ ٦مــا
ظاء في اجٟاُ٢ت  1980وبغوجى٧ىالتها ؤلاياُٞت ،زم خٓغ وجُُ٣ض اؾخسضام ألالٛام ألاعيُت.
أوال :حٍش وجٝييذ أظلحت جٝليذيت مّيىت يم ً٢اِخباسَا مٙشوت أو ِؽوائيت ألازش:
لُاإلا ــا  ٧ــان الخىظ ــه ال ــضولي بٗ ــض الخ ــغب الٗاإلاُ ــت الشاهُ ــت ًخج ــه بل ــى ه ــؼٕ ؤؾ ــلخت ال ــضماع الك ــامل
والؿ ــعي بل ــى خٓ ــغ ألاؾ ــلخت البُىلىظُ ــت والُ٨مُاثُ ــت والىىوٍ ــت هٓ ـغا ل٣ىته ــا الخضمحرً ــت ،بال ؤن اإلاماعؾ ــاث
1)- "International law is, in some ways, the vanishing point of law, the law of war is, perhaps even
more conspicuously, at the vanishing point of international law", W.J FENRICK,<< The
Conventional Weapons Convention: A modest but useful treaty>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Tenth year,
No. 111, Geneva, June 1970, p.498.
2)- Idem.
 -)3ػبٓو اٌضِبٌٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .81
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الضولُت فـي ال٨شحـر مـً الجزاٖـاث اإلاؿـلخت ؤزبدـذ بـإن ألاؾـلخت الخ٣لُضًـت هـي ألا ٦ـثر اؾـخسضاما وألا ٦ـثر ٞخ٩ـا
بالؿــ٩ان اإلاــضهُحن هٓـغا لٗــضم قــمىلها بــالخٓغ والخُُ٣ــض الهــغٍذ ،و٢ــض ؤٞــغػ الخٗــاون بــحن اللجىــت الضولُــت
للهــلُب ألاخم ـغ وَُئــت ألام ــم اإلاخد ــضة بلــى ب ٢ـغاع اجٟا ُ٢ــت وجُُ٣ــض ؤؾ ــلخت ج٣لُضً ــت مُٗىــت ًم ٨ــً اٖخباعَ ــا
مٟغَت ؤو ٖكىاثُت ألازغ لؿىت  1980والبروجى٧ىالث ؤلاياُٞت لها.
-1

الجهود الذوليت ألاٜشاس اجٙاٜيت :1980

قهضث الٟـترة الخالُت للخغب الٗاإلاُت الشاهُت ظهىصا ٦بحرة للجىت الضولُت للهـلُب ألاخمـغ للبدـض
ٖــً ٢ىاٖــض ٢اهىهُــت جدــض مؿــخ٣بال مــً الخ٩لٟــت ؤلاوؿــاهُت الباًَــت التــي ٖغٞةهــا َــظٍ الخــغب ،و٢ــض ؤ٢ــغث
اللجىــت الضولُــت مكــغوٕ ال٣ىاٖــض الخانــت بالخــض مــً اإلاســاَغ التــي ًخٗــغى لهــا اإلاــضهُىن فــي ػمــً الخــغب
لؿـىت  1956والـظي جًـمً ٞهـال ٖــً ألاؾـلخت التـي ال ًم٨ـً الـخد٨م فــي آزاعَـا ويـغوعة خٓغَـا ال ؾــُما
ألاؾــلخت الخاع٢ــت والُ٨مُاثُــت والبُىلىظُــت والتــي ٢ــض حٗــغى خُــاة الؿــ٩ان اإلاــضهُحن للخُــغ ،و٢ــض جؼاًــض
ال٣ل ــ ٤ال ــضولي ظـ ـغاء اؾ ــخمغاع اؾ ــخسضام َ ــظٍ ألاؾ ــلخت ف ــي هؼاٖ ــاث ٖضً ــضة  ٧ــالجزإ اله ــُني الهى ــضي ف ــي
مىخه ــ ٠الؿ ــخِىُاث ،و ٢ــض ب ــضؤ الخ ـغا ٥ال ــضولي ف ــي ؾ ــبُل مٗالج ــت الىي ــ٘ ل ــضي الجمُٗ ــت الٗام ــت لؤلم ــم
اإلاخدضة بمجمىٖت صعاؾاث و٢غاعاث طاث نلت باإلاىيىٕ.
وب ــضؤث اللجى ــت الضولُ ــت لله ــلُب ألاخم ــغ مك ــاوعاتها م ــ٘ الخب ـراء الخ ٩ــىمُحن ف ــي نهاً ــت الؿ ــخِىُاث
ومُلــ٘ الؿــبُٗيُاث مــً ال٣ــغن اإلااضـ ي ،و٢ــض قــملذ َــظٍ اإلاكــاوعاث الٗضًــض مــً ألاؾــلخت ٧الخاع٢ــت مثهــا
واإلادك ــُٓت وألال ٛــام ألاعي ــُت ،وجـ ـؼامً َ ــظا الٗم ــل ال ــضولي م ــ٘ اإلا ــاجمغ الضبلىماس ـ ي إل٢ـ ـغاع البروجى ٧ــىلحن
 ،1974-1971و٢ــض اهخهــى اإلاــاجمغ الضبلىماس ـ ي ألاو 1974 ٫فــي "لوظــيرن" بدكــُ٨ل لجىــت زانــت بمٗالجــت
مىيــىٕ ألاؾــلخت الخ٣لُضًــت ،والشــاوي فــي "لؤــاهو"  1976الــظي ج٣ــغع ُٞــه جدًــحر نــُاٚت ؤولُــت الجٟاُ٢ــت
صولُ ــت زان ــت باألؾ ــلخت الخ٣لُضً ــت ٖك ــىاثُت ألاز ــغ ؤو الـ ـتي ال ًم ٨ــً ال ــخد٨م ٞجه ــا وجم ــذ بغمج ــت صوعج ــحن
ل ـ ــظل 1979 ٪و ،1980و ٢ـ ــض جم ـ ــذ مىا٢ك ـ ــت ؤؾ ـ ــلخت ٖضً ـ ــضة م ـ ــً ٢بُ ـ ــل الغن ـ ــام اله ـ ــٛحر وألاؾ ـ ــلخت
الاهٟجاعٍــت واإلادك ــُٓت وألال ٛــام ألاعي ــُت والى ٢ــىص الج ــىي وؤؾــلخت ؤز ــغي( ،)1و ٢ــض ظ ـغي الاج ٟــاٖ ١ل ــى ؤن
ج٩ــىن َــظٍ الاجٟاُ٢ــت بَاعٍــت ًدبٗهــا ٖــضص مــً البروجى٧ــىالث إلاىاظهــت مكــ٩لت حٗــضص وجُــىع ألاؾــلخت خ ـتى
()2
الخ٣لُضًت مثها ،وبالٟٗل جم ب٢غاع اجٟاُ٢ت  1980وزالر بغوجى٧ىالث بياُٞت لها.
و٢ــض جمــذ مغاظٗــت الاجٟاُ٢ــت ٖلــى مــغجحن ؤولهــا ٧ــان فــي اإلاــاجمغ الضبلىماس ـ ي  1996-1995بخٗــضًل
البروجى٧ـ ــى ٫الشـ ــاوي اإلاخٗلـ ــ ٤بدٓـ ــغ ؤو جُُ٣ـ ــض اؾـ ــخٗما ٫ألالٛـ ــام وألاق ـ ـغا ٥الخضاُٖـ ــت والىبـ ــاثِ ألازـ ــغي
وبياٞت بغجى٧ى ٫عاب٘ بكإن ؤؾلخت اللـحزع اإلاٗمُـت ،زـم مـاجمغ اإلاغاظٗـت الشـاوي  2003الـظي ؤ٢ـغ بغوجى٧ـى٫
زامـ بكإن اإلاسلٟاث الخغبُت ٚحر اإلاخٟجغة بٗض الخغب.

٣ُٞ -)1ي داٚصٚاٌذ-ثه ،آٗب ٔٛر<< ،ٓ١األٍِؾخ اُغل٣لح ٝاُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ،>>٢ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ-٢اُٞاهغ ٝاُطٔٞػ،
ٓوعغ ٍبثن ،ص .158 ،157
2(- Jozef GOLDBLAT, << The 1980 Convention on Certain Conventional Weapons: A useful
framework despite earlier disappointments >>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Vol 83, No. 844, Geneva,
December 2001, pp. 992-996.
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ألاظلحت محل الحٍش والخٝييذ بموحب يجٙاٜيت والبروجو٠والث إلالا٘يت لها:

ل٣ــض جــم ب ٢ـغاع اجٟاُ٢ــت خٓــغ ؤو جُُ٣ــض اؾــخٗما ٫ؤؾــلخت مُٗىــت ًم٨ــً اٖخباعَــا مٟغَــت الًــغع ؤو
ٖكــىاثُت ألازــغ بجىُــ ٠بخــاعٍش  10ؤ٦خــىبغ حكــغًٍ ألاو 1980 ٫وصزلــذ خ ـحز الىٟــاط ؾــىت  1983وطلــ ٪بٗــض
ؾــخت ؤقــهغ مــً بً ـضإ وزُ٣ــت الاهًــمام الٗكــغًٍ وجًــم الاجٟاُ٢ــت  118صولــت بلــى ٚاًــت جــاعٍش  22ؤ٦خــىبغ
 ،)1(2014و٢ــض وٗ٢ــذ َــظٍ الاجٟاُ٢ــت ؤلاَاعٍــت ٖلــى صًباظــت وبخــضي ٖكــغ مــاصة ،جمــذ ؤلاقــاعة فــي صًباظةهــا
بل ــى اإلاب ــاصت ألاؾاؾ ــُت ال ـ ـتي حؿ ــخمض مثه ــا الاجٟا ُ٢ــت وظىصَ ــا ،مثه ــا مب ــاصت ال ٣ــاهىن ال ــضولي ال ؾ ــُما جل ــ٪
اإلاؿــخمضة مــً مُشــا ١ألامــم اإلاخد ــضة والخانــت باالمخىــإ ٖــً اؾ ــخسضام ال ٣ــىة والةهضًــض بهــا ف ــي الٗال٢ــاث
الضولُ ــت ،بي ــاٞت بل ــى مب ــاصت ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ٦مب ــضؤ خماً ــت اإلا ــضهُحن م ــً ؤزُ ــاع الخ ــغب ومب ــضؤ
جُُ٣ض خغٍت ؤَغا ٝالجزإ في ازخُاع وؾاثل وؤؾالُب ؤلايغاع بالٗـضو ،مـ٘ خٓـغ وؾـاثل ال٣خـا ٫طاث آلازـاع
()2
الٗكىاثُت ؤو اإلاٟغَت ؤو جل ٪التي حؿبب يغعا واؾٗا بالبِئت.
خؿ ــب اإلا ــاصة ألاول ــى م ــً الاجٟا ُ٢ــت  ٞــةن هُ ــا ١جُبُ٣ه ــا ٌك ــمل الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت الضولُ ــت وج ــم
جمضًض َظا الىُا ١بلى الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت ( )3وطلـ ٪يـمً اإلاـاجمغ الاؾخٗغاضـ ي الشـاوي اإلاىٗ٣ـض
ف ــي ال ٟـ ـترة ب ــحن  11و ٧ 21ــاهىن ألاو ٫صٌؿ ــمبر  ،)4( 2001وؤلخ ــ ٤باالجٟا ُ٢ــت زمؿ ــت بغوجى ٧ــىالث ألؾ ــلخت
مُٗىت جخمشل في:
 البروجى٧ى ٫ألاو ٫بكإن الكٓاًا التي ال ًم٦ ً٨كٟها ٖثها .1980 البروجى ٧ــى ٫الش ــاوي اإلاخٗل ــ ٤بدٓ ــغ ؤو ج ُُ٣ــض اؾ ــخٗما ٫ألال ٛــام وألاقـ ـغا ٥الخضاُٖ ــت والىب ــاثِ ألاز ــغي 1980اإلاٗض ٫ؾىت .1996
 البروجى٧ى ٫الشالض بكإن خٓغ ؤو جُُ٣ض ألاؾلخت اإلادغ٢ت .1980 البروجى٧ى ٫الغاب٘ بكإن ؤؾلخت اللـحزع اإلاٗمُت .1995 البروجى٧ى ٫الخامـ بكإن اإلاسلٟاث الخغبُت ٚحر اإلاخٟجغة بٗض الخغب .2003وفي ما ًلي هداوٖ ٫غى بٌٗ جٟانُل َظٍ البروجى٧ىالث وألاؾلخت التي جىٓمها:
أ -البروجو٠و ٥ألاو ٥بؽجن الؽٍايا ال ال يم٠ ً٢ؽٙها ِن ا :1980
وَ ــظا البروجى ٧ــى ٫ج ــم ب ٢ـغاعٍ ب ــىٟـ ج ــاعٍش الاجٟا ُ٢ــت طاته ــا وَؿ ــخمض هُا ٢ــه اإلا ــاصي م ــً الاجٟا ُ٢ــت
طاتهــا ٞهــى ًىُبــ ٤يــمً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُــت و ٚـحر الضولُــت ،و٢ــض ظــاء َـظا البروجى٧ــى ٫م٣خًــبا فــي
٣ٞغة واخضة َظا ههها:
1(- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of 22 October
2014, Op.cit. pp. 06, 11.
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .488
3)- Denise PLATTNER,<<The 1980 convention on conventional weapons and the applicability of
rules governing means of combat in a non-international armed conflict>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Tenth
year, No. 111, Geneva, June 1970, pp. 562- 564.
 -)4ارلبه٤خ ؽظو أ ٝرو٤٤ل اٍزؼٔبٍ أٍِؾخ روِ٤ل٣خ ٓؼ٘٤خ  ٌٖٔ٣اػزجبهٛب ٓلوؽخ اُؼوه أ ٝػشٞائ٤خ األصو ٝ 1980ثوٝرًٞٞالرٜب
اُقَٔخ ،اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ،ع٘٤ق ،ؽ  ،2009 ،1ع٘٤ق ،ص ٛ ،17بٓش .1
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"يحٍش اظـخخذام أي ظـالح ي٢ـون أزـشٍ الشئيإـو إحـذار حـشاح بؽـٍايا ال يم٢ـً ال٢ؽـِ ٚن ـا
في حعم إلاوعان با ؼّت العيييت"
وَؿ ــخجُب َ ــظا البروجى ٧ــى ٫لل٣ىاٖ ــض واإلاب ــاصت ؤلاوؿ ــاهُت الخان ــت باؾ ــخسضام ألاؾ ــلخت ٦مب ــضؤ
خٓـ ــغ ألاؾـ ــلخت الٗكـ ــىاثُت ومبـ ــضؤ خٓ ـ ـغ آلاالم ال ـ ـتي ال م ـ ـبرع لهـ ــا ،وجبلـ ــٖ ٜـ ــضص الـ ــضو ٫ألاَ ـ ـغا ٝفـ ــي َـ ــظا
البروجى ٧ــى ٫بل ــى ٚاً ــت  22ؤ٦خ ــىبغ  2014خ ــىالي  113صول ــت ،مم ــا ًاق ــغ بالُ ــاب٘ الٗ ــالمي ال ــظي ًخم ـ ـحز ب ــه
البروجى ٧ــى ٫بل ــى ظاه ــب الاجٟا ُ٢ــت ( ،)1بي ــاٞت بل ــى الك ــ٩ل الخٗاَ ــضي ًدٓ ــغ َ ــظا الؿ ــالح بمىظ ــب ٢ىاٖ ــض
()2
ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي.
ب -البروجو٠ـ ــو ٥الثـ ــاوي املخّلـ ــ ٞبحٍـ ــش أو جٝييـ ــذ اظـ ــخّما ٥ألالٕـ ــام وألاؼ ـ ـشا ٟالخذاِيـ ــت والىبـ ــائي
ألاخشى  1980املّذ ٥ظىت :1996
ل٣ــض جــم ب ٢ـغاع البروجى٧ــى ٫بــىٟـ جــاعٍش الاجٟاُ٢ــت  ،1980وجــم حٗضًلــه بخــاعٍش  1996وٖــضص الــضو٫
ألاَـغاُٞ ٝــه بلــى ٚاًــت  22ؤ٦خــىبغ  ،)3(2014وجًــمً البروجى٧ــى ٫فــي اإلاــاصة ألاولــى الىُــا ١اإلاــاصي الهُبــا١
٢ىاٖــضٍ اإلاخمشــل فــي الجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُــت و ٚـحر الضولُــت(ُٞ ،)4مــا ازخهــذ اإلاــاصة الشاهُــت بالخٗغٍٟــاث
و٢ض ظاء ٞجها اإلاٟاَُم الخالُت:
" ّ ـ ـن مفـ ــىلل لٕـ ــم :رخ ـ ـيرة مولـ ــوِت جحـ ــذ أو ِاـ ــع أو ٜـ ــشب ألاسك أو مىىٝـ ــت ظـ ــىحيتل
ومفممت بحيث ي ٙشَا وحود أو ٜشب أو مغ خق أو مش٠بت"
و ٢ــض ً ٩ــىن الل ٛــم مبشىز ــا ٖ ــً بٗ ــض ؤي ج ــم بَال ٢ــه بم ــض ٘ٞؤو ٢ظً ٟــت ؤو ن ــاعور٦ ،م ــا  ٢ــض ً ٩ــىن
مًــاصا لؤل ٞـغاص ؤو للمغ٦بــاث ،و٢ــض جــؼعٕ ألالٛــام ؤو ًــخم بتهــا ٖــً بٗــض يــمً مىُ٣ــت واخــض زُــغة حؿــمى
خ٣ل ؤلٛام.
" ّنـ مفــىلل ؼــش ٟخــذالي أي همليىــت أو مــادة مفــممت أو مبييــت أو م٢يٙــت ت ــذٗ الٝخــل أو
إلاـــابتل جىىلــِ ٞاــع ٔ ـير جوٜــْ حــين يحــش ٟــخق مــا ؼــي ا ِــذيم المــشس فــي ٌــاَشٍ أو يــذهو مىـ أو
يجحي ّ٘ال مجموها في ٌاَشٍ"
" ّنـ مفــىلل هبــائي أخــشى :رخــائش وهبــائي مولــوِت يــذويال يمــا فــي رلــ ٤الىبــائي املخ ٙــشة
املبخ٢ــشةل ومفــممت ت ــذٗ الٝخــل أو إلاـــابت أو إلاجــالٗ وج ٙــش يــذويا أو بــالخح٢م ِــً بّــذ أو جى ٙــش
جلٝائيا بّذ ٘ترة مً الوٜذ"
وجً ــ٘ اإلا ــاصة الشالش ــت اإلاؿ ــاولُت ٖ ــً ظمُ ــ٘ ألال ٛــام وألاق ـغا ٥الخضاُٖ ــت والىب ــاثِ ألاز ــغي ٖل ــى
َـ ــغ ٝال ـ ـجزإ الـ ــظي ٌؿـ ــخسضمها ،والـ ــظي ًخٗهـ ــض ب٨سـ ــخها ؤو بػالةه ـ ـا ؤو جـ ــضمحرَا ؤو نـ ــُاهةها٦ ،مـ ــا ًدٓـ ــغ
1(- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of 22 October
2014, Op.cit. pp. 06, 11.
-)2عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،79وعغ ٍبثن ،ص ٓٝ 245ب ثؼلٛب.
3(- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of 22 October
2014, Op.cit. pp. 06, 11.
ًٝ -)4نُي ٣ؾظو ٛن ٙاٍزقلاّ األٍِؾخ ثٔٞعت هٞاػل اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ٢اُؼوك ٢اٗظو ك ٢مُي :عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي
دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،81 ،80وعغ ٍبثن ،ص ٓٝ 248ب ثؼلٛب.
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اؾ ــخسضامها إلخ ــضار آالم ال مـ ـبرع له ــا٦ ،م ــا ًدٓ ــغ اؾ ــخسضامها ي ــض الؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن ؤو ألاُٖ ــان اإلاضهُ ــت
ؾىاء في الهجـىم ؤو الـضٞإ ؤو ٦ـغص اهخ٣ـامي ،وٍدٓـغ اؾـخسضامها ٦ؿـالح ٖكـىاجي ،وطلـ ٪بـإن ال جىظـه بلـى
َضٖ ٝؿ٨غي مدـضص ،ؤو حؿـخسضم وؾـُلت للبـض ال ًم٨ـً جىظجههـا بلـى َـضٖ ٝؿـ٨غي مدـضص ؤو ًخى٢ـ٘ ان
جدضر يغعا للؿ٩ان وألاُٖان اإلاضهُت مٟغَا ؤو ال ًدىاؾب م٘ اإلاـحزة الٗؿـ٨غٍت اإلالمىؾـت واإلاباقـغة٦ ،مـا
ًجــب اختـرام مبــضؤ الخمُ ـحز ؤزىــاء اؾــخسضم َــظٍ ألاؾــلخت٦ ،مــا ًجــب اجســاط اخخُاَــاث مُٗىــت للــخد٨م مــ٘
مغاٖ ــاة ؤز ــغ ألال ٛــام ٢ه ــحر وَىٍ ــل اإلا ــضي وج ُ٣ــُم الً ــغوعة الٗؿ ــ٨غٍت م ــ٘ ازخُ ــاع الب ــضاثل ألا ٢ــل ي ــغعا،
ووي٘ الخدظًغاث اإلاىاؾبت للؿ٩ان اإلاضهُحن وبهظاعَم مؿب٣ا مالم جدل الٓغو ٝصون طل.٪
وخؿ ــب اإلا ــاصة الغابٗ ــت م ــً البروجى ٧ــىً ٫دٓ ــغ اؾ ــخسضام ألال ٛــام اإلاً ــاصة لؤل ٞـغاص الـ ـتي ال ًم٨ــً
ال٨كٖ ٠ثها٦ ،ما جدٓغ اإلاـاصة الخامؿـت اؾـخسضام ألالٛـام اإلاًـاصة لؤلٞـغاص ٚحـر اإلابشىزـت ٖـً بٗـض بطا لـم
جدمــل زهــاثو الخــضمحر ؤو الخسمُــض الــظاحي ،بال بطا ٧ــان مدــُِ وظىصَــا مدمــي بٗالمــاث واضــخت جهــض
اإلا ــضهُحن ٖثه ــا ؤو ج٨س ــر َ ــظٍ اإلاىُ ٣ــت ٢ب ــل م ٛــاصعة اإلاىُ ٣ــت ٖل ــى  ٧ــل م ــً ػعٖه ــا ؤو  ٧ــل م ــً ٌؿ ــخىلي ٖل ــى
اإلاىُ٣ت ،بِىما جدٓغ اإلااصة الؿاصؾت اؾخٗما ٫ألالٛام اإلابشىزت ًٖ بٗض بال في الخاالث التـي ج٩ـىن مـؼوصة
بسهاثو الخضمحر ؤو ببُا ٫اإلاٟٗى ٫الظاحي م٘ بُٖاء بهظاع ؾابٗٞ ٤ا٢ ٫بل ؤي بـض ؤو بؾـ٣اٍ لهـا٦ ،مـا
ويــ٘ البروجى٧ــى ٫عمـؼا صولُــا لخ٣ــى ٫ألالٛــام واإلاىــاَ ٤اإلالٛىمــت ٖلــى قــ٩ل مغبــ٘ ؤو مشلــض ؤخمــغ ؤو بغج٣ــالي
مـ ــ٘ خاٞـ ــت نـ ــٟغاء ٖا٦ؿـ ــت ُويـ ــ٘ بضازلـ ــه عمـ ــؼ الجمجمـ ــت والٗٓـ ــام اإلاخ٣اَٗـ ــت مـ ــ٘ ويـ ــ٘ ٖبـ ــاعة "ألٕـ ــام
()1
خىش".
وزهه ـ ــذ اإلاـ ـ ــاصة الؿ ـ ــابٗت باألق ـ ـ ـغا ٥الخضاُٖـ ـ ــت والىب ـ ــاثِ ألازـ ـ ــغي وال ـ ـ ـتي ًدٓـ ـ ــغ اؾـ ـ ــخسضما
اؾــخسضاما ٚــاصعا ً ٣ـترن بإخــض اإلادٓــىعاث آلاجُــت :الكــاعاث ؤو الٗالمــاث ؤو ؤلاقــاعاث الخامُــت اإلاٗ ـتر ٝبهــا
صولُا ،باإلاغض ى ؤو الجغحى ؤو اإلاىحى ،ؤما ً٦الض ًٞؤو خغ ١الجشـض ؤو اإلا٣ـابغ ،اإلاغاٞـ ٤الُبُـت ،ؤو اإلاٗـضاث
الُبُ ــت ،ؤو الل ــىاػم الُبُ ــت ،ؤو الى ٣ــل الُب ــي ،لٗ ــب ألاَ ٟــا ٫ؤو ألاق ــُاء ؤو اإلاىخج ــاث اإلادمىل ــت اإلاه ــممت
زهُها إلَٗام ألاَٟا ٫ؤو لالٖخىاء بصخةهم ؤو هٓاٞةهم ؤو ملبؿـهم ؤو حٗلـُمهم ،اإلاـإ٧ىالث واإلاكـغوباث،
آلاز ــاع الخاعٍسُ ــت ؤو ألاٖم ــا ٫الٟىُ ــت ؤو ؤم ــا ً٦الٗب ــاصة ال ـ ـتي حك ــ٩ل ال ـ ـترار الش ٣ــافي ؤو الغوح ــي للك ــٗىب،
الخُىاهــاث ؤو ظُٟهــا ،ؤو فــي ؤًــت ؤقــُاء مدمىلــت ٖضًمــت الًــغع فــي ْاَغَــا ،وٍدٓــغ اؾــخسضام َــظٍ اإلاــىاص
ف ــي مضًى ـت ؤو بل ــضة ؤو ٢غٍ ــت ؤو ؤي ؤم ــا ً٦جً ــم جغ ٦ـؼا للم ــضهُحن م ــا ل ــم ًج ــغي ٢خ ــا ُٞ ٫ــه ؤو  ٢ــغب ؤَ ــضاٝ
()2
ٖؿ٨غٍت مجاوعة ؤو جخسظ ؤلاظغاءاث اإلاىاؾبت لخدظًغ اإلاضهُحن بالُغ ١اإلاىاؾبت والٟٗالت.
وجدٓــغ اإلاــاصة الخاؾــٗت ه٣ــل َــظٍ الىؾــاثل وألاؾــلخت مــا لــم حؿــخجب ل٣ىاٖــض البروجى٧ــى٦ ،٫مــا
ًج ــب حسـ ـجُل  ٧ــل اإلاٗلىم ــاث ٖ ــً َ ــظٍ ألاؾ ــلخت والاخخ ٟــاّ به ــا واؾ ــخٗمالها لٟاث ــضة خماً ــت اإلا ــضهُحن،
وج ٟــغى اإلا ــاصة الٗاق ــغة ي ــغوعة بػال ــت خ ٣ــى ٫ألال ٛــام وألاق ـغا ٥الخضاُٖ ــت والىب ــاثِ ألاز ــغي م ــ٘ ي ــغوعة
الخٗاون م٘ الضو ٫ألاًٖاء فـي البروجى٧ـى ٫وألامـم اإلاخدـضة فـي مجـا ٫جبـاص ٫اإلاٗلىمـاث وج٨ىىلىظُـاث بػالـت
َظٍ الىؾاثل ال٣خالُت٦ ،ما جخٗهض ؤَغا ٝاإلاخٗا٢ضة ٖلـى خماًـت البٗشـاث الضولُـت الٗاملـت فـي مجـا ٫بػالـت
 -)1كواَٗٞاى ثٞش ٚ٤٤عٓ ،ٗ١١ٕ١ٌٛوعغ ٍبثن ،ص .162
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .518 ،517
122

الباب األول :اإلطار النظري لضوابط سري األعنال العدائية يف القانون الدولي اإلنشاني

َــظٍ ألاؾــلخت ؤو البٗشــاث ؤلاوؿــاهُت ٖمىمــا ال ؾــُما ٢ :ــىاث وبٗشــاث ألامــم اإلاخدــضة وٚحرَــا مــً البٗشــاث
اإلاٗىُ ــت ،البٗش ــاث ؤلاوؿ ــاهُت وبٗش ــاث ج٣مـ ـ ي الخ ٣ــاث ٤الخابٗ ــت لؤلم ــم اإلاخد ــضة ،بٗش ــاث اللجى ــت الضولُ ــت
للهلُب ألاخمغ ،البٗشاث ؤلاوؿاهُت ألازغي.
ج -البروجو٠و ٥الثالث بؽجن حٍش أو جٝييذ ألاظلحت املحشٜت لّام :1980
بياٞت بلـى ال٣ىاٖـض الٗغُٞـت طاث الهـلت( ،)1جـم ببـغام َـظا البروجى٧ـى ٫مـ٘ هـو الاجٟاُ٢ـت ،وٖـضص
الـ ــضو ٫ألاَ ـ ـغاُٞ ٝـ ــه بلـ ــى ٚاًـ ــت جـ ــاعٍش  22ؤ٦خـ ــىبغ  2014خـ ــىالي  109صو ،)2(٫وخؿـ ــب اإلاـ ــاصة ألاولـ ــى مـ ــً
البروجى ٧ــى" ٫يـ ـشاد بخّب ـ ـير ظ ــالح مح ــش :ٛأي ظ ــالح أو أي ــت رخي ــرةل مف ــمم أو مف ــممت ف ــي امل ٝــام ألاو٥
ألاؼــّا ٥الىــاس فــي ألاؼــياء أو لدعــبيب حــشو ٛلأل ــخاؿ بّٙــل اللهــب أو الح ـشاسة أو مــضيم مــً اللهــب
والحشاسة املخولذيً ًِ جٙاِل ٠يماوي ملادة جىلِ ٞاع الهذٗ"
وبالخ ــالي ًسـ ــغط ٖ ــً َـ ــظا اإلاٟه ــىم خؿـ ــب اإلاـ ــاصة ،ال ــظزاثغ ال ـ ـتي ً ٩ــىن لهـ ــا ؤز ــاع ٖغيـ ــُت مدغ٢ـ ــت
٧الظزاثغ اإلاًـِئت ؤو وكـاعاث الـضزان ؤو ؤلاقـاعة ،و٦ـظل ٪الـظزاثغ  ٚـحر اإلاهـممت لدؿـبِب الخـغو ١بال ؤنهـا
جد ــضر طل ــ ٪ل ــضي اؾ ــخٗمالها ي ــض ؤَ ــضاٖ ٝؿ ــ٨غٍت ٧اإلاغ٦بـ ـاث اإلاضعٖ ــت والُ ــاثغاث واإلاغا ٞــ ٤واإلايك ــأث
ألازغي.
وجـىو اإلاــاصة الشاهُـت ٖلــى خماًـت اإلاــضهُحن وألاُٖــان اإلاضهُـت مــً آزـاع َــظٍ ألاؾـلخت ،وجىنــال لــظل٪
ًدٓــغ فــي ظمُــ٘ الٓــغو ٝظٗــل ألاشــخام اإلاــضهُحن ؤو الؿــ٩ان اإلاــضهُحن بهــٟةهم َــظٍ ؤو ألاُٖــان اإلاضهُــت
َــضٞا للهجــىم باألؾــلخت اإلادغ٢ــت٦ ،مــا ًدٓــغ اؾــةهضاَ ٝــضٖ ٝؿــ٨غي ً٣ــ٘ يــمً ججمــ٘ مــضهُحن َــضاٝ
للهجــىم بهــظٍ ألاؾــلخت مــً الجــى ،ؤمــا الهجمــاث  ٚـحر الجىٍــت ٞــال ٌؿــمذ بهــا بال بطا ٧ــان الهــض ٝالٗؿــ٨غي
واضر الاهٟها ًٖ ٫ججم٘ اإلاضهُحن م٘ اجساطا ٧ل الخـضابحر ل٣هـغ الهجـىم ٖلـى الهـض ٝالٗؿـ٨غي وججىـب
ؤًت زؿاثغ ٖغيُت في نٟى ٝاإلاضهُحن ؤو ألاُٖان اإلاضهُت.
د -البروجو٠و ٥الشابْ بؽجن أظلحت الليزس املّميت :1995
بــضؤ ال٣لــ ٤الــضولي بكــإن ؤؾــلخت الل ـحزع اإلاٗمُــت يــمً اإلاــاجمغ الــضولي الخــامـ والٗكــغًٍ للهــال٫
والهلُب ألاخمغًٍ ،خُض ا٢ترخذ الخ٩ىمخان الؿىٍضًت والؿىَؿغٍت مكغٕ ٢غاع ًىو ٖلى ؤهه:
"جى ــوس جٝىي ــت الل ـ ـيزس لالظ ــخّما ٥الّع ــ٢شي يىى ــوي ِا ــع خى ــش إم٣اهي ــت اظ ــخخذام مّ ــذاث
الل ـ ـيزس املخـ ــو٘شة لـ ــذى الٝـ ــواث املعـ ــلحت لـ ــذ ألا٘ ـ ـشاد فـ ــي ميـ ــاديً الٝخـ ــا٥ل ٠دعـ ــبيب الّم ـ ـ الـ ــذائم
لل٣ائىاث الملؽشيت وأن مً ؼجن رل ٤يظخّما ٥أن ي٢ون محٍوسا بموحب الٝاهون الذولي الٝائم"
وهٓم ـ ــذ اللجى ـ ــت الضولُ ـ ــت ؤعب ـ ــ٘ م ـ ــاجمغاث للخ ـ ـ ـبراء ب ـ ــحن ؾ ـ ــىىاث  1989و ،1991وجىن ـ ــلذ بل ـ ــى
مجمىٖــت مــً الىخــاثج جخمشــل فــي وظــىص ؤؾــلخت ل ـحزع زُٟٟــت مخٗــضص الاؾــخسضاماث حؿــبب ٣ٞــضان البهــغ
ٚـحر ال٣ابل للٗالط والظي ٌٗض ؤؾىؤ ؤهىإ الؤجؼ الجؿضي٦ ،ما ؤن له آزاع هٟؿُت وظؿماهُت بالٛت.
ًٝ -)1نُي ٣ؾظو اٍزقلاّ ٛن ٙاألٍِؾخ ثٔٞعت هٞاػل اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ٢اُؼوك ،٢اٗظو ك ٢مُي :عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي
دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،84 ،84وعغ ٍبثن ،ص ٓٝ 256ب ثؼلٛب.
2(- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of 22 October
2014, Op.cit. pp. 06, 11.
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وي ــمً اإلا ــاجمغ الاؾخٗغاضـ ـ ي ٧ 1995اه ــذ ؤٚل ــب ال ــضوٖ ٫ل ــى اؾ ــخٗضاص لخبن ــي مك ــغوٕ اللجى ــت
الضولُ ــت -ال ــظي جسل ــذ  ُٞــه ٖ ــً خٓ ــغ  ٧ــل ألاؾ ــلخت اإلاٗمُ ــت و٢ه ــغتها ف ــي الل ـ ـحزع -م ــا ٖ ــضا ال ــبٌٗ مثه ــا
٦برًُاهُــا والىالًــاث اإلاخدــضة وَــغح اإلاغجــابىن ٖــضة ؤؾــئلت مــً ٢بُــل "أال يٙمــل اٜــخالُ الّيىــين أ٘مــل
مً الٝخا٥؟" و"أال يخّاسك حٍش إلاـابت بالّم مْ يظخّماالث املؽشوِت للـيزس ؟" وٖ٣ـضث اللجىـت
الضولُت في ؾبُل جىيُذ عئٍةها الٗضًض مً اإلااجمغاث و٢امذ بؼٍـاعاث مخٗـضصة للـضو ٫بمؿـاٖضة مىٓمـاث
بوؿــاهُت ؤز ــغي ،وع ٚــم مٗاعيــت ق ــضًضة م ــً الــضو ٫اإلاىخج ــت له ــظٍ ألاؾــلخت ،اؾ ــخُاٖذ اللجى ــت الضولُ ــت
جمغٍغ َظا اإلاكغوٕ ٖلى بؿاَخه ٖلى يىء مبضؤ جدـغٍم ألاؾـلخت مٟغَـت ألازـغ ؤو ال ـتي حؿـبب آالم ال م ـبرع
له ــا مش ــل الٗم ــى ال ــظي ٌك ــ٩ل عج ـؼا صاثم ــا ال ًدىاؾ ــب م ــ٘ اإلاـ ـحزة الٗؿ ــ٨غٍت اإلاغظ ــىة مى ــه(٦ ،)1م ــا ؤصعظ ــذ
اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ خٓغ َظا الؿالح ٣٦اٖضة مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي الٗغفـي فـي
()2
صعاؾةها الكهحرة.
وبالٟٗــل ،جــم يــمً اإلاــاجمغ الاؾخٗغاضـ ي الجٟاُ٢ــت ألاؾــلخت الخ٣لُضًــت لؿــىت  1995الخىاٞــٖ ٤لــى
بغوجى٧ــى ٫ظضًــض ؾــمي بــالبروجى٧ى ٫الغابــ٘ وٖــضص الــضو ٫ألاَ ـغاُٞ ٝــه بلــى ٚاًــت  22ؤ٦خــىبغ  2014خــىالي
 103صو )3(٫والظي زهو إلاٗالجت مك٩لت ؤؾلخت اللـحزع اإلاٗمُت وخٓغَا جماما ،وألاؾلخت اإلاٗىُـت بهـظا
البروجى٧ــى ٫هــي ألاؾــلخت اللحزعٍــت اإلاهــممت زهُهــا لخ٩ــىن وُْٟةهــا ال٣خالُــت الىخُــض ؤو بخــضي وْاثٟهــا
ال٣خالُت حؿبِب الٗمى الضاثم للغئٍت ؤو الٗحن اإلاجغصة ؾىاء ٧اهذ مٗؼػة ؤو  ٚـحر مٗـؼػة بـإظهؼة مصـدخت
للىٓغ٦ ،ما جلتزم ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة بٗـض ه٣ـل َـظٍ ألاؾـلخت ألي ظهـت ٧اهـذ ،وباليؿـبت لؤلؾـلخت اللحزعٍـت
ٚحر اإلاهممت لهظا الٛغى ٞال بض ًٖ الجهـت اإلاؿـخسضمت اجسـاطا ٧ـل الاخخُاَـاث اإلام٨ىـت لخجىـب ؤخـضا ها
للٗم ــى ٦م ــا ظ ــاء ف ــي اإلا ــاصة الشاهُ ــت م ــً البروجى ٧ــى ،٫وال ٌك ــمل َ ــظا الخٓ ــغ الٗم ــى الخان ــل  ٦ــإزغ ٖغض ـ ي
مهــاخب لالؾــخسضام الٗؿــ٨غي اإلاكــغوٕ ،وٍ٣هــض بــالٗمى فــي مٟهــىم البروجى٧ــى ٫خؿــب اإلاــاصة الغابٗــت
٣ٞــضان البهــغ الــضاثم  ٚـحر ال٣ابــل للغظــىٕ وال الخصــخُذ والؤجــؼ الكــضًض فــي خــضة البهــغ بلــى مــا ً٣ــل ٖــً
 200/20ؾىلً (وخضة ُ٢اؽ َبُت).
َـ -البروجو٠و ٥الخامغ بؽجن املخلٙاث الحشبيت ٔير املخ ٙشة بّذ الحشب :2003
بٗ ــض اهةه ــاء الـ ـجزإ اإلاؿ ــلر وو ٢ــ ٠ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت الٟٗلُ ــتً ،ىظ ــض تهضً ــض آز ــغ لخُ ــاة الؿ ــ٩ان
اإلاــضهُحن ،و٢ــض ًسلــ ٠خهــُلت ؤ ٦ـثر مــً جلــ ٪التــي ؾــُ٣ذ ؤزىــاء ال ـجزإٟٞ ،ــي مُــاصًً الخــغوب ج٣بــ٘ ٖلــى
ألاعى اإلاالًــحن مــً ألاظؿــام والــظزاثغ والُ٣ــ٘ الخغبُــت وال ـتي لــم جىٟجــغ ٧ــان م٣ــغعا لهــا ؤو بُ٣ــذ مترو٦ــت
صون ع٢ابت و٢ض جىٟجغ فـي ؤًـت لخٓـت لـضي مالمؿـةها ؤو الا٢تـراب مثهـا و٢ـض ٌؿـخٛغ ١طلـ ٪ؾـىىاث ؤو ٖ٣ـىصا
٢ب ــل بػالةه ــا ،مم ــا ٌك ــ٩ل زُ ـغا ٦بـ ـحرا ٖل ــى خُ ــاة الؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن ب ــحن ٢خ ــل وظ ــغوح وحك ــىٍه بم ــً  ٞــجهم
اليؿ ـ ــاء وألاَ ٟـ ــا٦ ،٫م ـ ــا ٌٗخـ ـ ـبر ٖ٣ب ـ ــت ٦بـ ـ ـحرة ؤم ـ ــام ٖ ـ ــىصة الالظئ ـ ــحن ؤو الى ـ ــاػخحن بل ـ ــى مى ـ ــاَ٣هم وَٗغ ٢ـ ــل
٣ُٞ -)1ي داٚصٚاٌذ-ثه ،آٗب ٔٛر<< ،ٓ١األٍِؾخ اُغل٣لح ٝاُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ،>>٢ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ-٢اُٞاهغ ٝاُطٔٞػ،
ٓوعغ ٍبثن ،ص ص .173-158
-)2عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،86وعغ ٍبثن ،ص ٓٝ 260ب ثؼلٛب.
3(- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of 22 October
2014, Op.cit. pp. 06, 11.
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اإلاؿ ــاٖضاث ؤلاوؿ ــاهُت وؤٖم ــا ٫ؤلاٚاز ــت ،وَُٗ ــل َ ــغ ١اإلاىان ــالث وٍمى ــ٘ اليك ــاٍ الا٢خه ــاصي والؼعاع ــي
وبٖــاصة ؤلاٖمــاع ،ممــا ظٗــل اإلاجخمــ٘ الــضولي ً٣ــ ٠ؤمــام جدــض ٦ب ـحر إلاٗالجــت َــظٍ اإلاكــ٩لت ،وبٗــض ا٢تراخــاث
اللجى ــت الضولُ ــت ومىا٢ك ــاث مؿخ ًُٟــت ي ــمً اإلا ــاجمغ الاؾخٗغاض ـ ي الجٟا ُ٢ــت ألاؾ ــلخت الخ٣لُضً ــت ف ــي 28
هـىٞمبر  2003جــم ب٢ـغاع البروجى٧ــى ٫الخــامـ لالجٟاُ٢ـت خــى ٫اإلاسلٟـاث الخغبُــت  ٚـحر اإلاخٟجـغة بٗــض الخــغب
والــظي صزــل خحــر الىٟــاط فــي  12هــىٞمبر  ،2006وٖــضص الــضو ٫ألاَـغاُٞ ٝــه بلــى ٚاًــت  13ؤوث  2013خــىالي
()1
 99صولت.
وٍ٣ــضم البروجى٧ــى ٫الخــامـ فــي اإلاــاصة الشاهُــت حٗغٍٟــا إلاسلٟــاث الخــغب ال٣ابلــت لالهٟجــاع ،وٍٟــغ١
بحن الظزاثغ ٚحر اإلاىٟجغة والظزاثغ اإلاخٟجغة اإلاترو٦ت ( )2بدُض:
"يٝف ــذ بال ــزخائش ٔـ ـير املى ٙــشة رخ ــائش مخ ٙــشة ج ٢ــون ح ــاَضة لاله ٙــاس أو م ــضودة بف ــمام أو
مع ــلحت أو مّ ــذة ِا ــع هح ــو حخ ــش لالظ ــخخذامل واظ ــخخذمذ ّ٘ ــال ف ــي هـ ـضاُ مع ــلل وسبم ــا ج ٢ــون َ ــزٍ
الزخائش ٜذ أولٝذ أو ألٝيذ أو ُسمي ت ا أو أظٝىذ و١ان ييب ي أن جى ٙش ول٢ن ا لم جى ٙش.
ُيٝفــذ بالــزخائش املخ ٙــشة املترو٠ــت الــزخائش املخ ٙــشة ال ـ لــم حعــخخذم فــي أزىــاء هـضاُ معــللل
وجش٠ه ــا أو ألٝاَ ــا و ــشٗ ف ــي هـ ـضاُ مع ــلل ول ــم حّ ــذ خال ــّت لع ــيىشة الى ــشٗ ال ــزي جش٠ه ــا أو ألٝاَ ــال
وال ــزخائش املخ ٙــشة املترو ٠ــت  ٜــذ ج ٢ــون أو ال ج ٢ــون ح ــاَضة لاله ٙــاس أو م ــضودة بف ــمام أو مع ــلحت أو
مّذة بؽ٣ل حخش لالظخخذام".
وجـ ــىعص ال٣ٟـ ــغة الغابٗـ ــت بإهـ ــه ً٣هـ ــض بـ ــاإلاخٟجغاث مـ ــً مسلٟـ ــاث الخـ ــغب :الـ ــظزاثغ  ٚـ ـحر اإلاىٟجـ ــغة
وال ــظزاثغ اإلاخٟج ــغة اإلاترو ٦ــت ،وب ــظل ٪ه ــي ججم ــ٘ ب ــحن الى ــىٖحن ألن زُغَم ــا واخ ــض ،وجً ــمً البروجى ٧ــى٫
مجمىٖت مً الخُىاث الىاظب مغاٖاتها للخض مً مسـاَغ َـظٍ اإلاسلٟـاث٣ٞ ،ـض ههـذ اإلاـاصة الشالشـت مىـه
ٖلــى ؤن َــغ ٝالج ـزإ الــظي ج٣ــ٘ َــظٍ اإلاسلٟــاث فــي ؤلا٢لــُم الــظي ٌؿــُُغ ٖلُــه اإلاؿــاولُت ٖــً بػالةه ـا وفــي
الخ ــاالث الـ ـتي ً ٣ٟــض ٞجه ــا الؿ ــُُغة ٖل ــى َ ــظا ؤلا٢ل ــُم ٞخ ٣ــ٘ ٖلُ ــه مؿ ــاولُت بخ ٣ــضًم اإلاؿ ــاٖضاث اإلااصً ــت
والخ٣ىُ ــت إلػال ــت َ ــظٍ اإلاسل ٟــاث بك ــ٩ل مباق ــغ ؤو باالؾ ــخٗاهت بُ ــغ ٝزال ــض مداً ــض ،وبٗ ــض جى ٢ــ ٠ألاٖم ــا٫
الٗضاثُ ــت ًلت ــزم الُ ــغ ٝاإلاد ــاعب بخ ٣ــضًغ ؤم ــا ً٦جىاظ ــض َ ــظٍ اإلاسل ٟــاث ووي ــ٘ ٖالم ـاث واض ــخت لخدضً ــض
مىاَ ٤جىاظضَا زم ًًُل٘ بإوكُت بػالةها ؤو جضمحرَا.
٦مــا جٟــغى اإلاــاصة الغابٗــت مــً البروجى٧ــىٖ ٫لــى ألاَ ـغا ٝال ـتي حؿــخسضم َــظٍ اإلاسلٟــاث بدســجُل
وخٟــٔ اإلاٗلىمــاث اإلاخٗل٣ــت الــظزاثغ ٚحــر اإلاىٟجــغة ؤو الــظزاثغ اإلاخٟجــغة اإلاترو٦ــت زــم بجاخــت َــظٍ اإلاٗلىمــاث
 ٢ــضع ؤلام ٩ــان لدؿ ــهُل مهم ــت وي ــ٘ ٖالم ــاث لخدضً ــضَا وبػالةه ــا ؤو ج ــضمحرَا بٗ ــض اهةه ــاء ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت
الٟٗلُت للُـغ ٝالـظي ج٣ـ٘ جدـذ ؾـُُغجه بٗـض اهةهـاء ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت الٟٗلُـت٦ ،مـا ٌٗمـل َـظا اإلاؿـُُغ
ٖل ــى ؤلا٢ل ــُم اإلاىب ــىء به ــظٍ اإلاسل ٟــاث ٖل ــى اجس ــاط  ٧ــل الاخخُاَ ــاث اإلام٨ى ــت لخماً ــت ألاش ــخام اإلا ــضهُحن
1(- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of 22 October
2014, Op.cit. pp. 06, 11.
2)- Louis MARESCA. << A new protocol on explosive remnants of war: The history and negotiation
of Protocol V to the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons >>, in I.R.R.C., I.C.R.C.,
Vol 86, No. 856, Geneva, December 2004, pp. 824, 825
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والؿــ٩ان اإلاــضهُحن مــً بزُاعَــا وحكــمل َــظٍ الاخخُاَــاث بظ ـغاءاث مخٗــضصة ط٦ــغث مثهــا اإلاــاصة الخامؿــت
مــً البروجى٧ــى ٫الخدــظًغاث وجىُٖــت الؿــ٩ان اإلاــضهُحن بإزُاعَــا وويــ٘ الٗالمــاث والدؿــُِج ،مــ٘ يــغوعة
()1
ج٣ضًم الخماًت ألٞغاص البٗشاث واإلاىٓماث ؤلاوؿاهُت مً َظٍ ألازُاع.
وجــىو اإلاــاصجحن الشامىــت والخاؾــٗت مــً البروجى٧ــىٖ ٫لــى الخٗــاون الــضولي وجبــاص ٫الخ ـبراث وج٣ــضًم
اإلاؿ ــاٖضة ف ــي مج ــا ٫حس ــجُل وظم ــ٘ اإلاٗلىم ــاث و ٦ــظل ٪اإلاؿ ــاٖضة اإلااصً ــت والخ٣ىُ ــت لخ ــضمحر وبػال ــت َ ــظٍ
اإلاسل ٟــاث بمؿ ــاٖضة ألام ــم اإلاخد ــضة واإلاىٓم ــاث الضولُ ــت اإلاخسهه ــت وال ــضو ٫ال ٣ــاصعة ٖل ــى طل ــ ،٪مم ــا  ٢ــض
ً٣لل زُغ َظٍ اإلاسلٟاث ٖلى خُاة ألاشخام اإلاضهُحن والؿ٩ان اإلاضهُحن.
زاهيا :حٍش وجٝييذ ألالٕام ألاسليت:
ل٣ــض جيبــه اإلاجخمــ٘ الــضولي إلاكــ٩لت ألالٛــام ألاعيــُت ،و٢ــض ؤزــظث ػمــام اإلابــاصعة الخ٩ىمــت ال٨ىضًــت
واللجىـت الضولُـت للهـلُب الاخمـغ وبٗـض ٖـض مىا٢كـاث( ،)2اظخمٗـذ الـضو ٫فـي ؤوجـاوا ؤوازـغ ٖـام  1997ؤًـً
ج ــم اٖخم ــاص اجٟا ُ٢ــت خٓ ــغ اؾ ــخٗما ٫وجس ــؼًٍ وبهخ ــاط وه ٣ــل ألال ٛــام اإلاً ــاصة لؤل ٞـغاص وج ــضمحر جل ــ ٪ألال ٛــام
بخاعٍش  03صٌؿمبر  1997وصزلذ خـحز الىٟاط بخاعٍش  01ماعؽ  ،)3(1999وبـالٗىصة بلـى مًـمىن الاجٟاُ٢ـت،
هجضَا جًمىذ صًباظت و 22ماصة ،وؤقاعث الضًباظت بلى مبـاصت ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ،و٢ـض جًـمىذ
اإلااصة ألاولى التزاماث ٖامت بٗضم اؾخسضام َظٍ ألالٛام ؤو اؾخدضا ها ؤو بهخـاط ؤو خُـاػة ؤو جسـؼًٍ ؤو ه٣ـل
َــظٍ ألالٛــام بهــىعة مباقــغة ؤو  ٚـحر مباقــغة ؤو الخــض ؤو الدصــجُ٘ ٖلــى طلــ٦ ٪مــا جخٗهــض الــضو ٫بخــضمحر مــا
لــضيها مــً مسؼوهــاث ؾــاب٣ت باؾــخصىاء الاخخٟــاّ ببًٗــها الؾــخدضار ج٣ىُــاث ال٨كــٖ ٠ثهــا خؿــب اإلاــاصة
الشالشت ،و٢ضمذ اإلااصة الشاهُت حٗغٍٟا لؤللٛام ألاعيُت( )4وَى ؤن اإلا٣هىص بـ "لٕم" َى:
"رخ ـيرة ج٢ــون مفــممت لخولــْ جحــذ ظــى ألاسك أو جحــذ سّٜــت ظــىحيت أخــشى أو ٘ــو ٛأو
ٜشب أي من ا وجى ٙش بّٙل وحود خق أو مش٠بت ِىذَا أو ٜشيبا من ا أو مغ أحذَما لها"
ُٞما ط٦غث ؤن اإلا٣هىص بٗباعة "ألالٕام املمادة لأل٘شاد" و"ألالٕام املمادة للمش٠باث" َى:
"يشاد بخّبـير "اللٕم املماد لأل٘شاد" لٕم مفـمم لاله ٙـاس بّٙـل وحـود ـخق ِىـذٍ أو ٜشيبـا
مى ـ أو مع ـ ل ـ ل وي ــندي إل ــع ؼ ــل  ٜــذساث أو ح ــشح أو ٜخ ــل ــخق أو أ٠ـ ـترل أم ــا ألالٕ ــام الـ ـ ج ٢ــون
مفممت لخى ٙش بّٙل وحود مش٠باثل ولـيغ خفـال ِىـذَا أو ٜشيبـا من ـا أو معـها لهـال وال ـ ج٢ـون
م هــضة بــجحهضة مىــْ املىاولــت ظهــاػ مىــ٘ الٗبــض بــه ؤو بػالخــه) (٘ )5ــال حّخ ـبر ألٕامــا ممــادة لأل٘ـشاد ل٢وخ ــا
م هضة ِاع َزا الىحو".

٣ُٞ -)1ي داٚصٚاٌذ-ثه ،آٗب ٔٛر<< ،ٓ١األٍِؾخ اُغل٣لح ٝاُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ،>>٢ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ-٢اُٞاهغ ٝاُطٔٞػ،
ٓوعغ ٍبثن ،ص ص .182 ،181
2(- Stuart MASLEN, Peter HERBY, << An international ban anti-personnel mines: history and
negotiation of the "Ottawa treaty" >>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Thirty eight year, No. 325, Geneva,
December 1998, pp. 693 – 695.
 -)3كواَٗٞاى ثٞش ٚ٤٤عٓ ،ٗ١١ٕ١ٌٛوعغ ٍبثن ،ص .164
ِٛ -)4عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .647 ،646
 -)5أُوعغ ٗلَ.ٚ
126

الباب األول :اإلطار النظري لضوابط سري األعنال العدائية يف القانون الدولي اإلنشاني

وجٟغى اإلااصجـان الغابٗـت والخامؿـت ٖلـى الـضو ٫جـضمحر مسـؼون ألالٛـام لـضيها ،وجلـ ٪اإلاخىاظـضة فـي
اإلاى ــاَ ٤اإلالٛىم ــت الخاي ــٗت لؿ ــُُغتها ف ــي ؤظ ــل ؤ٢ه ــاٍ ٖك ــغ ؾ ــىىاث م ــً ج ــاعٍش ب ــضء ه ٟــاط الاجٟا ُ٢ــت ف ــي
مىاظهةهــا مــ٘ ظــىاػ جمضًــض َــظا ألاظــل بُلــب مؿــبب بلــى ظمُٗــت الــضو ٫ألاَـغا ٝفــي الاجٟاُ٢ــت٦ ،مــا جٟ٨ــل
ز ــال َ ٫ــظٍ اإلا ــضة وعن ــضَا وخماًةه ــا وحؿ ــُِجها وخماً ــت اإلا ــضهُحن م ــً زُغَ ــا والخ ٟ٨ــل بط ــخاًاَا٦ ،م ــا
جدُذ اإلااصة الؿاصؾت ألي صولت َلب اإلاؿاٖضة اإلااصًت والخ٣ىُت في مجا ٫بػالت وجـضمحر َـظٍ ألالٛـام مـً ؤي
صولــت ؤو مىٓمــت مخسههــت ،وفــي ؾــبُل جدؿــحن الامخشــا ٫ج٣ــىم الــضو ٫بمجمىٖــت مــً الخــضابحر اإلاىهــىم
ٖلجهــا فــي اإلاــاصجحن  7و 8مــً الاجٟاُ٢ــت مــً ٢بُــل جؼوٍــض ألامــحن الٗــام لؤلمــم اإلاخدــضة بخــضابحر الخىُٟــظ الــىَني
واإلاسؼوه ــاث الىَىُ ــت و ٢ــىاثم اإلاى ــاَ ٤اإلاؼعوٖ ــت باألل ٛــام ف ــي ؤلا٢ل ــُم اإلاؿ ــُُغ ٖلُ ــه بال٨مُ ــاث والخ٣ىُ ــاث
اإلاؿ ــخسضمت الـ ـتي حؿ ــهل بػالةه ــا وج ــضًغَا وب ـغامج بٖ ــاصة جإَُ ــل وحٗمـ ـحر مى ــاَ ٤ػعٖه ــا ،م ــ٘ ج ٣ــضًم ال ــضٖم
الخ٣نــي واإلاــاصي والاؾدكــاعي للــضوٖ ٫ــً َغٍــ ٤ألامــحن الٗــام لؤلمــم اإلاخدــضة وحٗؼٍــؼ الخٗــاون بــحن الــضو ٫فــي
َــظا اإلاجــا ،٫وججــضع ؤلاقــاعة فــي َــظا الهــضص ؤن الجؼاثــغ مــً بــحن الــضو ٫التــي حٗمــل ٖلــى الىٞــاء بالتزاماتهــا
لخىُٟظ الاجٟاُ٢ت ،خُض نضع مغؾـىم عثاسـ ي  211-03اإلاـاعر فـي  08ؤٞغٍـل ً 2003خًـمً بوكـاء وجىٓـُم
()1
وؾحر اللجىت الىػاعٍت اإلاكتر٦ت اإلا٩لٟت بخُبُ ٤ههىم ؤلاجٟاُ٢ت واإلاٗض ٫ؾىت .2014
زالثا :الزخائش الّىٝوديت:
بن الـظزاثغ الٗى٣ىصًــت لــم ججــض َغٍ٣هـا ٖلــى اجٟاُ٢ــت ألاؾــلخت الخ٣لُضًـت لٗـام  1980عٚــم ا٢ــتراح
مجمىٖ ــت م ــً ال ــضو ٫طل ــ ٪ف ــي ه ــو واخ ــض م ــ٘ ألال ٛــام ألاعي ــُت( ،)2وؤن ــبدذ ُٞم ــا بٗ ــض مه ــىٟت ي ــمً
مسلٟـ ــاث الخـ ــغب ال٣ابلـ ــت لالهٟجـ ــاع وجسًـ ــ٘ للبروجى٧ـ ــى ٫الخـ ــامـ  2003الجٟاُ٢ـ ــت ألاؾـ ــلخت الخ٣لُضًـ ــت
 ،1980بال ؤن ؤَمُةهــا ج٨مــً فــي الاؾــخسضام الىاؾــ٘ لهــا فــي الجزاٖــاث اإلاؿــلخت اإلاٗانــغة ؤًــً ؤزــظث مغ٦ــؼ
ال٣اجــل الهــامذ الشــاوي بٗــض ألالٛــام ألاعيــُت( ،)3وصٞــ٘ ؾــىء ؾــمٗت َــظٍ الــظزاثغ اللجىــت الضولُــت وألامــم
اإلاخدضة واإلاىٓماث ٚـحر الخ٩ىمُت بلى يغوعة بًجاص ن ٪صولي ًىاظه زُغ َظٍ الظزاثغ.

 -)1أُوٍ ّٞاُوئبٍ ٢ههْ ٓ 301-14ئهؿ كٓ 03 ٢ؾوّ ػبّ  1436أُٞاكن  27أًزٞثو ٣ 2014ؼلٍ أُوٍ ّٞاُوئبٍ211-03 ٢
أُئهؿ ك 06 ٢هث٤غ األ 1424 ٍٝأُٞاكن ٓ 08بٝ 2003 ٞ٣أُزؼٖٔ اؽلاس ُغ٘خ ٝىاه٣خ ٓشزوًخ ٝرشٌِٜ٤ب ٤ٍٝوٛب ٝرؾل٣ل ٜٓبٜٓب
ُٔزبثؼخ ر٘ل٤ن ارلبه٤خ ؽظو اٍزؼٔبٍ ٝرقيٝ ٖ٣اٗزبط ٗٝوَ األُـبّ أُؼبكح ُألكواك ٝرلٓ٤وٛبٝ ،رلٓ٤ورِي األٍِؾخ ،ك ٢اُغو٣لح اُؤٍ٤خ
ُِغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ اُلٔ٣وواؽ٤خ اُشؼج٤خ ،اُؼلك ههْ  ،65ص .5
2(- "In a working paper submitted in 1975 to the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and
Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Sweden and 12 other
countries offered formulas to prohibit the use of cluster weapons dispensing fragmentation bomblets
and anti-personnel mines, respectively:
Anti-personnel fragmentation weapons. Anti-personnel cluster warheads or other devices with
many bomblets which act through the ejection of a great number of small-calibred fragments or
pellets are prohibited for use", Eric PROKOSCH, <<Arguments for restricting cluster weapons:
Humanitarian protection versus "military necessity">>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Tirty-fourth year, No.
299, Geneva, March- April 1994, pp. 186, 187.
٣ُٞ -)3ي دٚصاٌٌٛذ ث١ه ،آٗب ٔ٠ٛزٓٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .180
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وجــىط َ ــظا اإلاجه ــىص باٖخمــاص الاجٟا ُ٢ــت بخ ــاعٍش  30م ــاًى  2008بسهــىم خٓــغ بهخــاط واؾ ــخسضام
وجُ ــىٍغ وجس ــؼًٍ وه ٣ــل ال ــظزاثغ الٗى٣ىصً ــت وب ــضؤ الخى ُ٢ــ٘ ٖلجه ــا ف ــي ؤوؾ ــلى – الج ــروٍج بخ ــاعٍش  03صٌؿ ــمبر
()1
 2008وبلٖ ٜضص الضو ٫ألاَغاُٞ ٝه بلى ٚاًت  22ؤ٦خىبغ  2014خىالي  86صولت.
وحٗغ ٝالظزاثغ الٗى٣ىصًت خؿب اإلااصة الشاهُت مً َظٍ الاجٟاُ٢ت بإنها:
"الــزخائش الّىٝوديــت حّ ـن رخ ـيرة جٝليذيــت ـــممذ لى ـتر أو إوــال ٛرخــائش ٘شِيــت مخ ٙــشة يٝــل
()2
وصن ١ل من ا ًِ ٠ 20يلؤشاما"
وهــي مهــممت لئلهٟجــاع ٢بــل ؤلاعجُــام بالهــض ٝؤو ٖىــض الاعجُــام بــه ؤو بٗــض الاعجُــام بــه ،وٖــضصث
اإلااصة ؤعبٗت ؤنىا ٝللظزاثغ الٗى٣ىصًت هي
 الظزاثغ الٟغُٖت اإلاخٟجغة. الظزاثغ الٗى٣ىصًت الٟاقلت :وحٗـني جل ٪الظزاثغ التي ؤَل٣ذ ؤو ٢ظٞذ ؤو ؤلُ٣ـذ بٛـغى ؤن جىثـر ؤوجُل ٤الظزاثغ الٟغُٖت اإلاخٟجغة ل ً٨طل ٪لم ًدضر ٖلى الىدى اإلاُلىب.
 ال ــظزاثغ الـ ـتي هحخ ــذ ف ــي ٖملُ ــت هـ ـثر وجدغٍ ــغ ال ــظزاثغ الٟغُٖ ــت ل ٨ــً ألازـ ـحرة ل ــم جىٟج ــغ ٖل ــى الىد ـىاإلاُلىب.
 ال ــظزاثغ الٗى٣ىصً ــت وال ــظزاثغ الٟغُٖ ــت اإلاترو ٦ــت صون اؾ ــخسضامها والـ ـتي ل ــم حٗ ــض جد ــذ ؾ ــلُت ؤيَغ ٝفي الجزإ.
جىظض الٗضًض مً الٗىامل ججٗل الظزاثغ الٗى٣ىصًت مً ألاؾلخت الٗكىاثُت والٛاصعة وجغٞـ٘ مـً
 ٞــاجىعة ض ــخاًاَا ،ؤبغػَ ــا َ ــى ؤن ال٣ىبل ــت الت ــي جدمله ــا جخ ٟــغٕ بل ــى ٖ ــضص َاث ــل  ٢ــض جه ــل بل ــى  600ؤو 700
طزحـرة والـظي ًىدكـغ ٖلـى مؿـاخاث واؾــٗت بكـ٩ل ٖكـىاجي ،بيـاٞت بلـى طلــَ ٪ـى مٗـض ٫الٟكـل ال٨ب ـحر فــي
الاهٟج ــاع له ــظٍ ال ــظزاثغ هدُج ــت لٗ ــضم لٗىام ــل َبُُٗ ــت ٧الغٍ ــاح ؤو ألامُ ــاع الـ ـتي جدُ ــضَا ٖ ــً اله ــض ،ٝؤو
ان ــُضامها بإؾ ــُذ ٚـ ـحر ن ــلبت ال حؿ ــمذ بةٖم ــا ٫آلُ ــت الخٟج ـ ـحر اإلاُل ــىب ٧األؾ ــُذ الغملُ ــت والُُيُ ــت ؤو
ألاشــجاع والىباجــاث ممــا ًجٗلهــا حكــ٩ل زُـغا ٖلــى ألاعى ،ممــا ًجٗلهــا ج٣بــ٘ إلاــضة ػمىُــت َىٍلــت فــي ؤما٦ثهــا
ممــا ًُُــل ؤمــض تهضًــضَا للؿــ٩ان اإلاــضهُحن الــظًً ال ٌٗلمــىن بىظىصَــا ؤو ًجهلــىن زُغَــا٦ ،مــا ؤن بػالــت
َظٍ الظزاثغ ٖملُت نٗبت ظضا ال ٌؿـهل ٦كـٟها وال ًُٟـض مٗهـا ال٨سـر اإلاٗـغو٦ ٝألُـت إلػالـت ألالٛـام بـل
ًج ــب ج ــضمحرَا ف ــي ؤم ــا ً٦جىاظ ــضَا ،وٖىام ــل ؤز ــغي ٦شح ــرة ججٗ ــل ال ــظزاثغ الٗى٣ىصً ــت ٧ابىؾ ــا ال ً ٟــاع١
()3
اإلاضهُحن في الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة.

1(- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of 22 October
2014, op.cit. pp. 06, 11.
ٝ -)2ؽَت أُبكح اُضبٗ٤خ ٣قوط ػٖ ٛنا اُزؼو٣ق ٖٓ ًَ :اُنفبئو أ ٝاُنفبئو اُلوػ٤خ اُز ٢طٔٔذ ُ٘شو اُشؼالد اُؼٞئ٤خ ،أٝ
اُلفبٕ ،أ ٝاألُؼبة اُ٘به٣خٝ ،رِي اُز ٢رٜلف اُ ٠اؽلاس أصبه ًٜوثبئ٤خ اٌُزو٤ٗٝخ ،اػبكخ اُ ٠مُي رَزض٘ ٢أُبكح ًَ مف٤وح رزؼٖٔ أهَ
ٖٓ  10مفبئو كوػ٤خ ًَٝ ،مف٤وح كوػ٤خ ٓزلغوح ريٕ أًضو ٖٓ ِٞ٤ً 04ؿواّ ٝ،اُنفبئو أُيٝكح ثآُ٤خ اُزلٓ٤و اُنار ٢أ ٝاُزؼطَ٤
اُنار ،٢أٗظو أُبكح اُضبٗ٤خ ٖٓ ارلبه٤خ اُنفبئو اُؼ٘وٞك٣خ .2008
٣ُٞ -)3ي دٚصٚاٌذ ث١ه ،آٗب ٔ٠ٛزٓٓ ،وعغ ٍبثن  ،ص ص .181، 180
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وباؾ ـ ــخ٣غاء هه ـ ــىم اجٟا ُ٢ـ ــت ال ـ ــظزاثغ الٗى٣ىصً ـ ــت ،هج ـ ــضَا مؿ ـ ــخىخاة م ـ ــً اجٟا ُ٢ـ ــت ألاؾ ـ ــلخت
الُ٨مُاثُ ـ ــت  1993واجٟا ُ٢ـ ــت خٓ ـ ــغ ألال ٛـ ــام ألاعي ـ ــُت  ،1997وظ ـ ــاءث الاجٟا ُ٢ـ ــت ف ـ ــي صًباظ ـ ــت و 22م ـ ــاصة،
جًــمىذ الضًباظــت اإلابــاصت الٗامــت اإلاىٓمــت الؾــخسضام ألاؾــلخت بمــا ٞجهــا مبــاصت ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي
وٖلــى عؤؾــها مبــضؤ ٖــضم الخغٍــت فــي ازخُــاع وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا ٫ومبــضؤ الخمُ ـحز بــحن اإلاــضهُحن واإلا٣ــاجلحن،
وجً ــمىذ اإلا ــاصة ألاول ــى التزام ــاث ٖام ــت ٖل ــى ؤَغاٞه ــا ب ــإن ال ً٣ىم ــىا ب ــإي خ ــا ٫م ــً ألاخ ــىا ٫باؾ ــخٗما٫
الظزاثغ الٗى٣ىصًت ،م٘ ٖضم جُىٍغ ؤو بهخـاط ؤو الخهـى ٫بُغٍ٣ـت مـا ؤو جسـؼًٍ ؤو اخخجـاػ ؤو ه٣ـل الـظزاثغ
الٗى٣ىصًت بُغٍ٣ـت مباقـغة ؤو ٚحـر مباقـغة ،وال بمؿـاٖضة ؤو حصـجُ٘ ؤو خـض ؤي شـخو ٖلـى الاقـترا ٥فـي
()1
ؤي وكاٍ ًم ً٨ؤن ً٩ىن مدٓىعا بمىظب ههىم َظٍ الاجٟاُ٢ت.
وجًــُ ٠اإلاــاصة الشالشــت حٗهــضا ٖلــى الــضو ٫بةػالــت وجــضمحر ٧ــل مسؼونهــا مــً الــظزاثغ الٗى٣ىصًــت فــي
مضة ال جخجاوػ ؾذ ؾىىاث مً جاعٍش صزى ٫الاجٟاُ٢ت خحز الىٟـاط فـي مىاظهةهـا وَـظٍ اإلاـضة ٢ابلـت للخمضًـض
بُلــب مؿــبب ،وجلتــزم ألاَـغا ٝاإلاخٗا٢ــضة بةػالــت وجــضمحر مسلٟــاث الــظزاثغ الٗى٣ىصًــت فــي اإلاىــاَ ٤ال ـتي ج٣ــ٘
جدذ ؾُُغتها في مضة ال جخجاوػ زمـ ؾىىاث مً جاعٍش صزى ٫الاجٟاُ٢ت خـحز الىٟاط ،مـ٘ اهُبـا ١ؤٚلـب
ألاخ٩ــام الخانــت بمسلٟــاث الخــغب ال٣ابلــت لالهٟجــاع وألالٛــام ألاعيــُتٗٞ ،لــى الــضو ٫الى٢ــىٖ ٝلــى حجــم
ألزُ ــاع اإلادخمل ــت واجس ــاط الخ ــضابحر الخان ــت بدماً ــت اإلا ــضهُحن ٖ ــً َغٍ ــ ٤ؤلاظ ـغاءاث الاخخُاَُ ــت بالخد ــظًغ
والدؿــُِج وؤلاٖــالم باألزُــاع اإلادخملــت ،وال بــض مــً الخٗــاون بــحن ٧ــل ألاَ ـغا ٝمــ٘ الُــغ ٝالــظي ج٣ــ٘ َــظٍ
الــظزاثغ جدــذ ؾــلُخه باإلاؿــاٖضة اإلااصًــت والخ٣ىُــت واإلاالُــت فــي ؾــبُل و٢اًــت الؿــ٩ان اإلاــضهُحن مــً ؤزُاعَــا
وبػالةهــا وج ــضمحرَا نهاثُ ــا ،م ــ٘ اَخمــام الاجٟا ُ٢ــت بً ــغوعة ج ٣ــضًم اإلاؿ ــاٖضة ٦ــظل ٪ف ــي مج ــا ٖ ٫ــالط وعٖاً ــت
()2
ضخاًا َظٍ الظزاثغ وبٖاصة جإَُلهم ظؿضًا وهٟؿُا.
الٙشُ الثاوي:
حٍش وجٝييذ ألاظلحت الحذيثت و٘ ٞلوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
بن اإلا٣هـ ــىص باألؾـ ــلخت الخضًشـ ــت ،نـ ــى ٠مؿـ ــخدضر مـ ــً ألاؾـ ــلخت طاث الخهـ ــاثو الخضمحرًـ ــت
الهاثلـت انـُلر ٖلـى حؿـمُةها ؤؾـلخت الـضماع الكـامل( weapons of mass destruction )3وجخمشـل ؤؾاؾـا فـي
ألاؾــلخت البُىلىظُــت وألاؾــلخت الُ٨مُاثُــت وألاؾــلخت الىىوٍــت ،وٖلــى  ٚـغاع ألاؾــلخت الخ٣لُضًــت٣ٞ ،ــض جــم
اؾخسضام َظٍ ألاؾلخت فـي ال٨ش ـحر مـً الخـاالث زانـت فـي الخـغب الٗاإلاُـت ألاولـى والشاهُـت وبٗـٌ الجزاٖـاث
اإلاٗانــغة ،وهٓـغا للخُــىعة ال٨بحــرة التــي ًىُــىي ٖلجهــا اؾــخسضام َــظٍ ألاؾــلخت والخجغٍــت التراًسُــت اإلاغٍــغة
مٗه ــا ؾ ــعى اإلاجخم ــ٘ ال ــضولي بل ــى مىاظه ــت زُغَ ــا اإلاد ــض ١باإلوؿ ــاهُت ،م ــً ز ــال ٫الٗم ــل جىُٓمه ــا ي ــمً
اجٟاُ٢اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي بحن الخٓـغ والخُُ٣ـض ألٚـغاى بوؿـاهُت ،وهدىـاو ٫ظىاهـب َـظا الخىٓـُم
يمً مجمىٖت ٖىانغ بدىاو٧ ٫ل مً َظٍ ألاؾلختُٞ ،ما ًلي:
٣ُٞ -)1ي دٚصٚاٌذ ث١ه ،آٗب ٔ٠ٛزٓٓ ،وعغ ٍبثن  ،ص ص .181، 180
-)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص .182
ٗ -)3ؼٔبٕ ػطب هللا اٌ١ٙز ،ٟاألٍِؾخ أُؾوٓخ ك٤ُٝب – اُوٞاػل ٝا٤ُ٥بد ،كاه هٍالٕ ُطجبػخ ٝاُ٘شو ٝاُزٞى٣غ ،كٓشنٍٞ -ه٣ب ،
 ،2007ص ص .8 -5
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أوال :حٍش وجٝييذ ألاظلحت البيولوحيت:
ألاؾــلخت البُىلىظُــت ؤو الب٨ترًىلىظُــت ؤو الجغزىمُــت ٖبــاعة ٖــً طزــاثغ جدــىي ٧اثىــاث خُــت ومــىاص
مىبىءة مؿخسلهت مثها(٧ )1الب٨ترًا والٟحروؾاث واإلاـىاص الجغزىمُـت( )2والتـي حؿـبب ٖىـض اؾـخٗمالها اإلاـىث
ؤو ألامغاى لئلوؿان ؤو الخُىان ؤو اإلاؼعوٖاث( ،)3وجخم ـحز َـظٍ ألاؾـلخت ب٣ـضعة َاثلـت ٖلـى الاهدكـاع وال٣خـل،
خُ ــض ؤْه ــغث صعاؾ ــاث ب ــإن ن ــاعوزا ًدم ــل زالز ــحن ُ٦لىٚغام ــا م ــً الجم ــغة الخبِش ــت ًُل ٣ــى ٖل ــى مىُ ٣ــت
ؾــ٨ىُت مإَىلــت بمؿــاخت ٖكــغة ُ٦لــىمتراث ًم٨ــً ؤن ً٣خــل مــا بــحن زمــاهحن ؤلــ ٠ومئــت ؤلــ ٠شــخو بمــا
()4
جًاهي ؤو ًٟى ١ؤخُاها ٢ضعة الٟخ ٪لباقي ؤؾلخت الضماع الكامل الُ٨مُاثُت والىىوٍت مثها.
و٢ــض اؾــخسضمذ َــظٍ ألاؾــلخت بإقــ٩ا ٫مسخلٟــت فــي الخــغبحن الٗــاإلاُخحن٦ ،مــا ؤن ؤوؾــ٘ اؾــخسضم
لهظٍ ألاؾلخت ما ؤ٢ضمذ ٖلُه ال٣ىاث الُاباهُت ٖلى الهحن ؤًً ؤل٣ـذ ؤَىـان مـً ال٣ىابـل الجغزىمُـت مـً
الجم ــغة الخبِش ــت والٗىان ــغ اإلاؿ ــببت ل ــضاء ال ٩ــىلحرا والُ ــاٖىن والـ ـتي حؿ ـببذ ف ــي م٣خ ــل مئ ــاث آلاال ٝم ــً
الهــِىُحن فــي ٧اعزــت بوؿــاهُت  ٚـحر مؿــبى٢ت بهــظا الؿــالح ،و٢ــض ؾــاص الٗــالم َلــ٘ ٦ب ـحر ظـغاء بهدكــاع  ٞـحروؽ
الجمـغة الخبِشــت و ٞـحروؽ الؿــاعؽ  2003وؤهٟلــىهؼا الُُــىع وٚحرَــا مــً ألاوبئــت اإلاٗضًــت و ٚـحر اإلاٗضًــت التــي
جبض الظٖغ وجىدكغ في الهىاء ؤو ٖـبر وؾاثل الى٣ل واإلاىانالث مما ًجٗل مً الهٗب الخد٨م في آزـاع َـظا
الؿالح ،مما ًجٗله ؾالخا ٖكىاثُا بامخُاػ خؿب اإلااصة  51مً البروجى٧ـى ٫ؤلايـافي ألاو٦ ،)5(1977 ٫مـا
ؤهه ٚحر م٩ل ٠وال ًدخاط ؾىي إلاؼاعٕ همىطظُت لخإمحن ج٩ازغ ٖىانغٍ اإلا٩ىهت له(.)6
َــظٍ آلازــاع الٗكــىاثُت والٟخا٦ــت إلاشــل َــظٍ ألاؾــلخت واؾــخسضاماتها فــي الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ظٗلــذ
اإلاجخم ــ٘ ال ــضولي ًب ــظ ٫ظه ــىصا ٦ب ـ ـحرة الخخ ــىاء اإلاك ــ٩لت ،و٧اه ــذ اإلادُ ــت ألاول ــى ف ــي َ ــظا اإلاج ــا ٫بغوجى ٧ــى٫
ظىُــ ٠الخــام بدٓــغ الٛــاػاث الؿــامت ؤو الخاه٣ــت ؤو ؤي ٚــاػاث ؤزــغي ؤو الىؾــاثل الجغزىمُــت فــي الخــغب
 1925والظي لم ً ً٨في بضاًخه قامال للىؾاثل الجغزىمُت بال ؤهه جم جمضًضٍ لهظا الٛغى وظاء ُٞه:
"أن ألاو ـشاٗ الع ــاميت وامل ــا أخ ــا ليع ــذ أوشا٘ ــا ف ــي املّاَ ــذاث الـ ـ جحٍ ــش َ ــزا يظ ــخّما٥ل
جٝبل َزا الحٍـش وجوا٘ـِ ٞاـع جمذيـذٍ ليؽـمل وظـائل الحـشب الجشزوميـت وجوا٘ـ ٞأيمـا ِاـع أن جل ـتزم
()7
إصاء بّمها البّن بجح٣ام َزا إلاِالن"

 -)1كواَٗٞاى ثٞش ٚ٤٤عٓ ،ٗ١١ٕ١ٌٛوعغ ٍبثن ،ص .106
 -)2ػجبً ٛبشْ اٌغؼذَٓ ،ٞئ٤ُٝخ اُلوك اُغ٘بئ٤خ ػٖ اُغؤ٣خ اُل٤ُٝخ ،كاه أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ ،االٌٍ٘له٣خ ،كؽ ،2002 ،ص
.126
٣ٝ -)3و ٍٞاُجؼغ ثؤٕ ثوٗبٓظ األٍِغخ اُجُٞٞ٤ع٤خ اُؼواهً ٢بٕ ٣زؼٖٔ ػ٘بطو هبرِخ ٓضَ :اُغٔوح اُقج٤ضخ  ٍُْٝاُجٞرٝ ّٞ٘٤ُٞاُو،ٖ٤َ٣
ٝػ٘بطو رظ٤ت ثبُشَِ ٓضَ :األكالرٝ ٖ٤ًَٞأٌُٞ٤رٝ ٖ٤ًَٞاُوٝربك٤وٝ ،ًٝػ٘بطو رظ٤ت أُؾبطٓ َ٤ضٍَ٘ :بط هشوح اُؤؼ ،اٗظو
ك ٢مُي :هٝثود خِ.ٟبثٛ١ص ،رٞٔ٤ص ٢ي٘.ـِ.بوِٛبسن <<،رؤص٤و أُجبكة اإلَٗبٗ٤خ ك ٢اُزلبٝع إلثواّ ٓؼبٛلاد اُؾل ٖٓ األٍِؾخ>>،
أُغِخ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔوٓ-قزبهاد ٖٓ أػلاك ػبّ  ،1999اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ،ع٘٤ق ،1999 ،ص ٛ ،183بٓش .33
ٗ -)4ؼٔبٕ ػطب هللا اٌ١ٙزٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .10 ،9
5(- Dominique LOYE, Robin COUPLAND, << Who will assist the victims of use of nuclear,
radiological, biological or chemical weapons – and how?>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Vol 89, No. 866,
Geneva, June 2007, pp. 336 – 338.
-)6هٝثود خِ.ٟبثٛ١ص ،رٞٔ٤ص ٢ي٘.ـِ.بوِٛبسنٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .182
ِٛ -)7عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .45
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بال ؤن ُٚــاب الخٟهــُل الخ ٣ـني واإلاٟــاَُمي فــي َــظا البروجى٧ــى ٫وحج ـم الخدٟٓــاث ال٨ب ـحرة ٖلُــه
ظٗــل مثهــا ؤيــٗ ٠مــً ؤن ًدــض مــً زُــغ َــظٍ ألاؾــلخت ألامــغ الــظي خــخم الاهخ٣ــا ٫بلــى نــ ٪ؤ ٦ـثر ٗٞالُــت،
وبٗض اإلاٟاوياث في اإلااجمغ الضولي الظي صٖذ بلُه الجمُٗت الٗامت لؤلمـم اإلاخدـضة الـظي ظـغي بـحن 1969
و 1971جم بخاعٍش  10ؤبغٍل  1972ب٢غاع اجٟاُ٢ـت خٓـغ اؾـخدضار وبهخـاط وجسـؼًٍ ألاؾـلخت الب٨ترًىلىظُـت
(البُىلىظُت) والخ٨ؿُيُت وجضمحر جل ٪ألاؾلخت  ،1972والتي ؤقاعث فـي صًباظةهـا بلـى ٢ـغاع الجمُٗـت الٗامـت
لؤلمــم اإلاخدــضة ع٢ــم  25/ 2662الهــاصع فــي  07صٌؿــمبر  1970الــظي ؤصان اؾــخسضام الٗىامــل البُىلىظُــت
والُ٨مُاثُـت ويــغوعة بػالــت ٧ــل ؤؾـلخت الــضماع الكــامل ،و٦ــظل ٪ج٣غٍــغ مـاجمغ لجىــت مٟاويــاث هــؼٕ الؿــالح
فــي  6ؤ٦خــىبغ  ،)1(1971وحٗــض َــظٍ الاجٟاُ٢ــت مــً الاجٟاُ٢ــاث الٗاإلاُــت خُــض ونــل ٖــضص ؤَغاٞهــا  170صولــت
ٖلــى ٚاًــت جــاعٍش  22ؤ٦خــىبغ  ،)2( 2014وبلٛــت الاع٢ــام ،هجــض ؤن ٖــضص الخدٟٓــاث ٖلــى بغوجى٧ــى 1925 ٫بلــٜ
 37جدٟٓــا ،وبٗــض ســخب  17جدٟٓــا ،وصزــى 18 ٫صولــت مــً الٗكــغًٍ اإلاخبُ٣ــت ٦ــإَغا ٝيــمً اجٟاُ٢ــت
خٓغ ألاؾـلخت البُىلىظُـت لٗـام  ،1972جب٣ـى صولخـان ٣ٞـِ ال َـم ؤَـغا ٝفـي البروجى٧ـى ٫وال فـي الاجٟاُ٢ـت
()3
َما بؾغاثُل وؤوٛىال.
وٖــً ؤخ٩ــام الاجٟاُ٢ــت٣ٞ ،ــض ظــاء فــي اإلاــاصة ألاولــى ال ـتزام ؤَغاٞه ــا بــإن ال حٗمــض فــي ؤي ْــغ ٝمــً
الٓ ـ ــغو ٝبل ـ ــى اؾ ـ ــخدضار ؤو بهخ ـ ــاط ؤو جس ـ ــؼًٍ الٗىام ـ ــل الجغزىمُ ـ ــت ؤو الٗىام ـ ــل البُىلىظُ ـ ــت ألاز ـ ــغي ؤو
الخ٨ؿــِىاث ؤً ــا  ٧ــان ميك ــاَا ؤو ؤؾ ــلىب بهخاظهــا م ــً ألاه ــىإ وبال٨مُ ــاث الت ــي ال ج ٩ــىن مىظه ــت لؤل ٚـغاى
الؿــلمُت ،ؤو ألاؾــلخت ؤو اإلاٗــضاث ؤو وؾــاثل الى٣ــل اإلاىظهــت الؾــخٗمالها فــي ألاٚـغاى الٗضاثُــت ؤو الجزاٖــاث
اإلاؿــلخت ،مــ٘ يــغوعة جــضمحرَا فــي ْــغ ٝال ًخجــاوػ حؿــٗت ؤقــهغ مــً جــاعٍش بــضء هٟــاط الاجٟاُ٢ــت الــظي ٧ــان
ؾىت  1975م٘ مغاٖاة ٧ل الخضابحر الى٢اثُت لخماًت الؿ٩ان والبِئت ،ؤما اإلاـاصة الشالشـت ٞىهـذ ٖلـى التـزام
الــضو ٫ألاَ ـغا ٝبٗــضم ه٣ــل َــظٍ الٗىانــغ البُىلىظُــت وؤال حؿــاٖض فــي طلــ ،)4(٪وحٗمــل ألاَ ـغا ٝاإلاخٗا٢ــضة
ٖلى الخٗاون واإلاؿاٖضة في ؾبُل جىُٟظ ؤخ٩ام الاجٟاُ٢ت.
ل٣ــض قــ٩لذ َــظٍ الاجٟاُ٢ــت جُــىعا َامــا بــالىٓغ بلــى مــا  ٧ـان ٖلُــه الخــا ٫فــي بغوجى٧ــى ،1925 ٫بال
ؤنها لم ج٣ضم مٟهىما واضخا لخٗغٍ ٠ألاؾلخت البُىلىظُت ولم جًـ٘ مٗـاًحر لخدضًـض الٗىامـل الضازلـت فـي
ج٩ىٍثهــا(٦ ،)5مــا ؤن ؤلاجٟاُ٢ــت ال جــىو ٖلــى آلُــت الخٟخــِل الــضولي وهــؼٕ َــظٍ ألاؾــلخت ولــم جخًــمً ؤخ٩ــام
جخٗلـ ٤بىؾــاثل ه٣لهــا٦ ،مــا ؤنهـا حٗخمــض ٖلــى الش٣ــت فـي جىُٟــظ ؤخ٩امهــا ؤ٦ــثر مـً التر٦ــحز ٖلــى ؤلاقـغا ٝالــضولي
وجسلى مً ؤي ٖ٣ىباث جٟغى ؤخـترام ٢ىاٖضَا(.)6

 -)1هٝثود خِ.ٟبثٛ١ص ،رٞٔ٤ص ٢ي٘.ـِ.بوِٛبسنٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .463
2(- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of 22 October
2014, Op.cit. pp. 06, 11.
-)3عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،73وعغ ٍبثن ،ص .227
4(- Jozef GOLDBLAT,<<The biological weapons convention overview>>, in I.R.R.C., I.C.R.C.,
Thirty seventh year, No. 318, Geneva, May-June 1997, pp. 353- 356.
5(- Ibid., pp. 353, 354.
6(- Valentin A.ROMANOV,<<The humanitarian dimension of the convention on "silent weapons">>,
in I.R.R.C., I.C.R.C., ibid., p. 288.
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وال بض في َـظا ؤلاَـاع مـً حٗـضًل ؤخ٩ـام َـظٍ الاجٟاُ٢ـت ٖلـى َـظا الىدـى بةيـاٞت بغوجى٧ـىً ٫ىا٦ـب
مـا ؤنـبذ ٖلُـه الخـا ٫فـي اجٟاُ٢ـت ألاؾـلخت الُ٨مُاثُـت ؤو ألالٛـام ألاعيـُت ؤو ال٣ىابـل الٗى٣ىصًـت مـ٘ بًجـاص
آلُت جىُٟظ ومغا٢بت لخىُٟظ ؤخ٩امها.
زاهيا :حٍش وجٝييذ ألاظلحت ال٢يميائيت:
فــي ؾــبُل بُــان مٟهــىم ألاؾــلخت الُ٨مُاثُــت جبي ـذ اجٟاُ٢ــت بــاعَـ  1993حٗغٍٟــا مٗ٣ــضا قــِئا مــا
لؤلؾلخت الُ٨مُاثُت خُض ظاء في اإلااصة الشاهُت اإلاسههت للخٗغٍٟاث ما مًـمىهه ؤن ألاؾـلخت الُ٨ماثُـت
هــي ألاؾــلخت التــي جدــىي اإلاــىاص الُ٨مُاثُــت الؿــامت وؾــالثٟها مىٟــغصة ؤو مجخمٗــت ،والتــي جدــضر مــً زــال٫
مٟٗىله ــا الُ٨مُ ــاجي ف ــي الٗملُ ــاث الخُىٍ ــت و ٞــاة ؤو عج ــؼ ما ٢ــذ ؤو ؤيـ ـغاع صاثم ــت لئلوؿ ــان ؤو الخُ ــىان،
وَكــمل طلــ ٪ظمُــ٘ اإلاــىاص الُ٨مُاثُــت التــي هــي مـً َــظا ال٣بُــل ،بٛــٌ الىٓــغ ٖــً ميكــإَا وبٛــٌ الىٓــغ
ٖما بطا ٧اهذ جيخج في مغا ٤ٞؤو طزاثغ ؤو ؤي م٩ان.
ل٣ــض اؾ ــخسضمذ اإلا ــىاص الُ٨مُاثُــت مى ــظ ال ٣ــضًم ٧ىؾــُلت ف ــي الخــغب ٧اؾ ــخسضام الؿ ــهام الؿــامت
واإلاــىاص الًــاعة وؤبســغة الــؼعهُش وٚحرَــا ،بال ؤنهــا ٧اهــذ مــىاص مؿخسلهــت بُــغ ١بضاثُــت ومدــضوصة ال٨مُــت،
و٢ــض َٟــذ ٖلــى الؿــُذ فــي نهاًــت ال٣ــغن الخاؾــ٘ ٖكــغ وبضاًــت ال٣ــغن الٗكــغًٍ الخــغب الُ٨مُاثُــت بؿــبب
الاؾخسضام الىاؾ٘ لهظٍ الىؾاثل في الخغوب الخضًشت وألاٖما ٫الاهخ٣امُـت ظـغاء َـظا الاؾـخسضام زانـت
ف ــي الخ ــغب الٗ ــاإلاُخحن ٟٞ ،ــي الخ ــغب الٗاإلاُ ــت ألاول ــى اؾ ــخسضمذ م ــىاص مخٗ ــضصة مثه ــا  ٚــاػاث ال٩ل ــىع و ٚــاػ
الخــغص ٫بخــاعٍش  22ؤبغٍــل  1915فــي مىُ٣ــت ب"ً ـبر " ببلجُ٩ــا ؤًٞــذ بلــى زؿــاثغ بكــغٍت ٦ب ـحرة(،)1وفــي مجمــل
َ ــظٍ الخ ــغب ؤصي اؾ ــخسضام خ ــىالي  َ 125.000ــً م ــً ال ٛــاػاث الؿ ــامت واإلا ــىاص الُ٨مُاثُ ــت الً ــاعة بل ــى
بنـابت ٢غابـت ملُـىن وزالزماثــت ؤلـ ٠شـخو مــً بُـثهم خـىالي مئــت ؤلـ٢ ٠خُـل ،وهــي خهـُلت مهىلـت ٧ــان ال
()2
بض مً الخدغ ٥صولُا إلاىاظهمةها.
بن ألاؾ ــلخت الُ٨مُاثُ ــت ؾ ــالح ٖك ــىاجي بامخُ ــاػ طل ــ ٪أله ــه ال ًم ٨ــً ال ــخد٨م ف ــي آز ــاعٍ وال ًم ٨ــً
جىظجهــه بلــى َــضٖ ٝؿــ٨غي مدــضص خؿــبما وعص اإلاــاصة  51مــً البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي ألاو 1977 ٫الجٟاُ٢ــاث
ظىُ ٠ألاعب٘ ،وطل ٪ألن َظٍ الىؾاثِ الُ٨مُاثُت ؤٚلبها ً٩ـىن فـي قـ٩ل ٚـاػاث جىدكـغ ٖبـر الهـىاء والغٍـاح
ٌؿ ــخدُل ال ــخد٨م ف ــي مؿ ــاعَا وال ف ــي هُا٢ه ــا بط جم ـــ ؤلاوؿ ــان والخُ ــىان وال ُٛــاء الىب ــاحي مم ــا ٌُٗ ــل
اليكــاٍ الؼعاعــي والا٢خهــاصي فــي اإلاىُ٣ــت اإلاخًــغع وٍمـــ ُوٍٟــا٢م الًــغع الاً٩ىلــىجي والبُيــي ٞجهــا ،ومىــظ
الخ ـ ــغب الٗاإلاُ ـ ــت ألاول ـ ــى جه ـ ــاٖض الاؾ ـ ــدى٩اع ال ـ ــضولي الؾ ـ ــخسضام مش ـ ــل َ ـ ــظٍ ألاؾ ـ ــلخت الت ـ ــي َ ـ ــؼث الً ـ ــمحر
الٗــالمي( ،)3و ٢ــض ؤٞي ـ ى جد ــغ ٥اإلاجخم ــ٘ ال ــضولي آه ــظا ٥بل ــى ب ٢ـغاع بٗ ــٌ ال٣ىاٖ ــض الضولُ ــت الاجٟا ُ٢ــت الـ ـتي
حٗ ــالج مك ــ٩لت ألاؾ ــلخت الُ٨مُاثُ ــت ٧اه ــذ ب ــضاًةها م ــ٘ بغوجى ٧ــى ٫ظىُ ــ 1925 ٠ون ــىال بل ــى اجٟا ُ٢ــت خٓ ــغ
ألاؾلخت الُ٨مُاثُت  1993وهدىاو ٫اله٨حن الضولُحن ُٞما ًلي:

ٗ -)1ؼٔبٕ ػطب هللا اٌ١ٙزٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .19
 -)2هٝثود خِ.ٟبثٛ١ص ،رٞٔ٤ص ٢ي٘.ـِ.بوِٛبسنٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .179
 -)3عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،74وعغ ٍبثن ،ص .231
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أ -بشوجو٠و ٥حىي ٚاملخّل ٞبحٍش الٕاصاث الخاهٝـت أو العـامت أو أي ٔـاصاث أخـشى والوظـائل
الجشزوميت في الحشب :1925
٢ــغع اإلاــاجمغ الــضولي للؿــالم ألاو ٫اإلاٗ٣ــىص فــي الَــاي ٖــام  1899خٓــغ اؾــخسضام ألاؾــلخت الخاه٣ــت
ؤو الً ــاعة بالص ــخت ُٞم ــا ؾ ــمي بٖ ــالن الَ ــاي الش ــاوي ،وج ــم ف ــي م ــاجمغ الَ ــاي الش ــاوي للؿ ــالم  1907بن ــضاع
بٖالن زاوي لخٓغ اؾخسضام الؿمىم وألاؾلخت الؿامت ،ول ً٨الجضا ٫خى ٫مضي ٗٞالُةهما ؤنهخـه الخـغب
الٗاإلاُـت ألاولـى ال ـتي زلٟـذ الخهـُلت ألا ٦ـبر ٖ ـبر الخـاعٍش باألؾـلخت الُ٨مُاثُـت هدُجـت الؾـخسضام الٛــاػ ألو٫
م ــغة ف ــي  22ؤبغٍ ــل  1915مىُ ٣ــت "إيـ ـبر" ف ــي ي ــىاحي بلجُ ٩ــا( ،)1وف ــي ؾ ــبُل جج ــاوػ َ ــظٍ الش ٛــغة ال٣اهىهُ ــت
اوٗ٣ــض اإلاــاجمغ الــضولي بكــإن الخــض مــً الخجــاعة الضولُــت لؤلؾــلخت والــظزاثغ وؤصواث الخــغب فــي ظىُــٖ ٠ــام
 1925جدذ عٖاًت مجلـ ٖهبت ألامم ؤًـً جـم اٖخمـاص بغوجى٧ـى ٫ظىُـ ٠اإلاخٗلـ ٤بدٓـغ الٛـاػاث الخاه٣ـت
ؤو الؿــامت ؤو الٛــاػاث ألازــغي (ؤو مــا قــابهها) ( )2والىؾــاثل الجغزىمُــت فــي الخــغب الــظي ا٢ــغ خٓ ـغا قــامال
ٖلى اؾخسضام َظٍ ألاؾلخت.
بن الُ٣مت ال٣اهىهُت لبروجى٧ى ٫ظىُ ٠ؤمغ مجل زالٟٞ ٝهي و٢اهىوي ،بلـى ٚاًـت جإُ٦ـض الجمُٗـت
الٗامــت لؤلمــم اإلاخدــضة ٖلــى الُبُٗــت الٗغُٞــت لهــظا البروجى٧ــى ٫مــا ٖــؼػ الاهًــمام الــضولي لــه فــي مــا بٗــض،
خُــض ؤنــضعث الجمُٗــت الٗامــت ال ٣ـغاع  )24( 2603بخــاعٍش  16صٌؿــمبر  1966للخىضًــض الــضولي باؾــخسضام
َــظٍ ألاؾــلخت ،والخــظ٦حر بخماش ـ ي البروجى٧ــى ٫ل٣ىاٖــض ال٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿــاوي الخانــت بــالخمُحز وخٓــغ
آلاالم التــي ال م ـبرع لهــا( ،)3ولــم ٌؿــلم البروجى٧ــى ٫مــً الى٣ــاثو والاهخ٣ــاصاث ٞهــى لــم ٌكــمل ؾــىي خٓــغ
الاؾ ــخسضام صون ؤلاهخ ــاط والخس ــؼًٍ والى ٣ــل والاؾ ــخدضار وٚحرَ ــا م ــً ألاوك ــُت اإلاؿ ــاٖضة٦ ،م ــا س ــجل
البروجى٧ــى ٫جد ٟٓــاث بل ٛــذ  37جد ٟٓــا س ــخب مثه ــا ُٞ 17مــا بٗ ــض وظله ـا جخٗل ــ ٤بٟــغى مب ــضب الخباصلُــت
واإلاٗاملـت باإلاشــل فـي اؾــخسضام َــظٍ ألاؾـلخت خُــض الــضو ٫حٗخ ـبر هٟؿــها  ٚـحر ملؼمـت بخُبُــ ٤البروجى٧ــى ٫بطا
لم ًلتزم الخهم به( ،)4و٢ض ظغي بٗض طل ٪الخىظه بلى الٗمل ٖلى اجٟاُ٢ت صولُت طاث ُ٢مت ٢اهىهُت ؤ ٦ـبر
جمشلذ في اجٟاُ٢ت خٓغ ألاؾلخت الُ٨مُاثُت ٦ 1993ما ؾىبُىه.
ب -اجٙاٜيت حٍش اظخحذار وـىْ وجخضيً ألاظلحت ال٢يميائيت وجذميرَا :1993
بــضؤث اإلاٟاويــاث الضولُــت إل ٢ـغاع اجٟاُ٢ــت خٓــغ ألاؾــلخت الُ٨مُاثُــت مــً ٖــام  1969فــي ظىُــ،٠
وجىظــذ باٖخمــاص اجٟاُ٢ــت "بــاسيغ" خٓــغ واؾــخدضار ونــى٘ وجســؼًٍ ألاؾــلخت الُ٨ماثُــت وجــضمحرَا بخــاعٍش

1)-Jean MIRIMANOFF,<<The red cross and biological and chemical weapons>>, in I.R.R.C.,
I.C.R.C., Tenth year, No. 111, Geneva, June 1970, p.301.
ٝ -)2هل صبه فالف ػِ ٠أَُز ٟٞاُلوٝ ٢ٜؽز ٠اُؤٍ ٢ؽٓ ٍٞلُٝ ٍٞروعٔخ ػ٘ٞإ اُجوٝر ،ًٍٞٞكبُ٘ض اإلٗغِ٤ي٣ ١نًو "أٚ
اٌغبصاد أخشٓ " or other gases" "ٜب ٣غؼَ اُؾظو شبٓال ٓٝطِوب ٌَُ اُـبىاد أَُزؼِٔخ ك ٢اُؾوة ،أٓب اُ٘ض اُلوَٗ ٢عبء كٚ٤
ػجبهح "أ ٚاٌّشبثٙخ" "ٓ "ou similairesب ٣غؼَ اُؾظو ال ٣شَٔ اال أُٞاك اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ اُز ٖٓ ٢ٛ ٢ؽج٤ؼخ ٓشبثٜخ اُـبىاد اُقبٗوخ
أ ٝاَُبٓخٛٝ ،نا األف٤و ٓ ٞٛب اؽزغذ ث ٚاُٞال٣بد أُزؾلح أٓبّ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُزجو٣و اٍزقلآٜب ُِـبىاد أُ٤ٜغخ ُألػظبة ك ٢ؽوثٜب
ك ٢ك٤ز٘بّ ،أٗظو ك ٢مُي :ػجبً ٛبشْ اٌغؼذٓ ،ٞوعغ ٍبثن ،ص .131-128
 -)3أُوعغ ٗلَ.ٚ
 -)4عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،74وعغ ٍبثن ،ص .231
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 13ظــاهٟي  1993وصزلــذ خ ـحز الىٟــاط فــي  29ؤبغٍــل  1997وبلــٖ ٜــضص الــضو ٫ألاَ ـغاٞ ٝجهــا بلــى ٚاًــت جــاعٍش
()1
 19ؤوث  2013خىالى  189صولت ،جًا ٝبلجها ؾىعٍا التي اهًمذ قهغ ؾبخمبر .2013
بن مـ ــضة اإلاٟاويـ ــاث إل ٢ـ ـغاع الاجٟاُ٢ـ ــت صامـ ــذ  23ؾـ ــىت اهةهـ ــذ بىدُجـ ــت ظـ ــض اًجابُـ ــت ،بطا حٗخ ـ ـبر
الاجٟا ُ٢ــت م ــً ؤ ٦ـ ـثر الاجٟا ُ٢ــاث الضولُ ــت جُ ــىعا وٗٞالُ ــت ف ــي مج ــا ٫ه ــؼٕ ألاؾ ــلخت خ ـ ـتى ًىمى ــا َ ــظا ،و ٢ــض
جًــمىذ جٟهــُالث َامــت ٢ــض ونــلذ خــض الكــغح الخ٣نــي والدكــٗب الــض ،)2(٤ُ٢وجًــمً اإلاــاصة ألاولــى مــً
الاجٟاُ٢ـت التزامــاث ٖامــت ٖلـى ٚـغاع بــاقي اجٟاُ٢ـاث هــؼٕ ألاؾــلخت بدٓـغ اؾــخدضار ؤو اؾـخسضام ؤو بهخــاط ؤو
خُاػته ــا ؤو جسؼٍثه ــا ؤو ه٣له ــا بُغٍ ٣ــت مباق ــغة ؤو  ٚـ ـحر مباق ــغة وٖ ــضم ال ُ٣ــام بإً ــت اؾ ــخٗضاصاث ٖؿـ ــ٨غٍت
الؾــخٗمالها ؤو الخــض ؤو اإلاؿــاٖضة ٖلــى َــظٍ ألاوكــُت ،مــ٘ الخٗهــض بخــضمحر َــظٍ ألاؾــلخت فــي ًٚــىن ٖكــغ
ؾ ــىىاث م ــً ج ــاعٍش ب ــضء ؾ ــغٍان الاجٟا ُ٢ــت وج ــضمحر مغا ٞــ ٤بهخاظه ــا ؤو جسؼٍثه ــا و ٣ٞــا م ــا ظ ــاءث ب ــه اإلا ــاصة
الخامؿت ،وجٟغى اإلااصة الشالشت ٖلى الضو ٫ألاَغا ٝج٣ضًم ٧ل ؤلاٖالهاث والخبلُٛـاث بكـإن اإلاسـؼون مـً
َـظٍ ألاؾــلخت بالخٟهـُل الخ٣نــي وال٨مـي بمــا فـي طلــ ٪مغاٞـ ٤ؤلاهخــاط والخسـؼًٍ ،وحكــحر اإلاـاصة الؿاصؾــت بلــى
ألاوكـ ــُت الُ٨ماثُـ ــت  ٚـ ـحر اإلادٓـ ــىعة ٧ـ ــاألٚغاى الؼعاُٖـ ــت والهـ ــىاُٖت والبدشُـ ــت والُبُـ ــت والهـ ــُضالهُت
وألا ٚـغاى الى٢اثُ ــت وألا ٚـغاى الٗؿ ــ٨غٍت ٚـ ـحر طاث اله ــلت بالدؿ ــلر وبه ٟــاط ال ٣ــاهىن ال ــىَني ٦م٩اٞد ــت
الكــٛب ،و٧ــل َــظا باالؾــخضال ٫بجــضو ٫الٗىانــغ الُ٨مُاثُــت اإلاغٞــ ٤باالجٟاُ٢ــت٦ ،مــا جــىو اإلاــاصة الشامىــت
ٖلــى آلُــت َامــت ظــضا جخمشــل فــي مىٓمــت خٓــغ ألاؾــلخت الُ٨مُاثُــت والتــي حكــغٖ ٝلــى جدُ٣ــ ٤الٛــغى مــً
الاجٟاُ٢ــت ،ولــً هٟهــل ٦شحـرا فــي وكــاٍ اإلاىٓمــت ألن ؤٚلبــه ًخٗلــ ٤ب ـجزٕ الؿــالح الُ٨مُــاجي وٞــ ٤ؤهٓمــت مــً
اإلاغا٢بــت والخٟخــِل ٖلــى الــضو ٫للخد٣ــ ٤مــً وٞائهــا بالتزاماتهــا ( ،)3ممــا ٢ــض ًدُــض فــي بٗــٌ جٟانــُله ٖــً
()4
مىيىٕ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت.
وججضع ؤلاقاعة في َظا الهضص ؤن الجؼاثـغ مـً بـحن الـضو ٫اإلاىٗ٢ـت ٖلـى َـظٍ الاجٟاُ٢ـت ،وهـي حٗمـل
ٖلــى الىٞــاء بالتزاماتهــا فــي مجــا ٫مخابٗــت جىُٟــظ الاجٟاُ٢ــت ،خُــض نــضع مغؾــىم عثاسـ ي  125 -97اإلاــاعر فــي
 26اٞغٍـ ــل ً 1997خًـ ــمً بةوكـ ــاء وجىٓـ ــُم وؾـ ــحر اللجىـ ــت الىػاعٍـ ــت اإلاكـ ــتر٦ت اإلا٩لٟـ ــت بخُبُـ ــ ٤ههـ ــىم
()5
ؤلاجٟاُ٢ت واإلاٗض ٫ؾىت .2014
زالثا :حٍش وجٝييذ ألاظلحت الىوويت:
بن ألاؾلخت الىىوٍت جُـغح ٖـضصا مـً اإلاؿـاثل ال٣اهىهُـت طاث الٗال٢ـت بالٗضًـض مـً ٞـغوٕ ال٣ـاهىن
ال ــضولي ،ومثه ــا ال ٣ــاهىن ال ــضولي لخ ٣ــى ١ؤلاوؿ ــان وال ٣ــاهىن ال ــضولي البُي ــي وال ٣ــاهىن ال ــضولي ل ـ ـجزٕ الؿ ــالح
وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وفي َظٍ الضعاؾت ؾى٣خهغ ٖلى آزاع اؾخسضام ألاؾـلخت الىىوٍـت ؤو الةهضًـض بهـا
1(- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of 22 October
2014, Op.cit. pp. 06, 11.
 -)2كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .204
 -)3هٝثود خِ.ٟبثٛ١ص ،رٞٔ٤ص ٢ي٘.ـِ.بوِٛبسنٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .181
ِٛ -)4عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .577
 -)5أُوٍ ّٞاُوئبٍ ٢ههْ ٓ 300-14ئهؿ كٓ 03 ٢ؾوّ ػبّ  1436أُٞاكن  27أًزٞثو ٣ 2014ؼلٍ أُوٍ ّٞاُوئبٍ125 -97 ٢
أُئهؿ ك 19 ٢م ١اُؾغخ  1417أُٞاكن  26اكوٝ 1997 َ٣أُزؼٖٔ اٗشبء ٝر٘ظ٤ٍٝ ْ٤و اُِغ٘خ اُٞىاه٣خ أُشزوًخ أٌُِلخ ثزطج٤ن
ارلبه٤خ ؽظو األٍِؾخ اٌُ٤ٔ٤بئ٤خٝ ،اٗزبعٜبٝ ،فيٜٗبٝ ،اٍزؼٔبُٜبٝ ،رلٓ٤ورِي األٍِؾخ ،ك ٢اُغو٣لح اُؤٍ٤خ ُِغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ
اُلٔ٣وواؽ٤خ اُشؼج٤خ ،اُؼلك ههْ  ،65ص .4
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ف ــي مـ ـحزان ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي زان ــت ٢ىاٖ ــضٍ اإلاخٗل ٣ــت بؿ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ،وطل ــ ٪م ــً ز ــال٫
جُُ٣م ٞخىي مد٨مت الٗض ٫الضولُت بكإن مكغوُٖت اؾخسضام ألاؾلخت الىىوٍت ؤو الةهضًض بها .1996
حٗخ ـبر ألاؾــلخت الىىوٍــت ؤزُــغ ؤهــىإ ؤؾــلخت الــضماع الكــامل ٖلــى ؤلاوؿــان والبِئــت بــضون مىــاػٕ،
وطل ٪هٓغا لل٣ضعة الخضمحرًـت الهاثلـت التـي جخم ـحز بهـا والتـي جمخـض ألمـض َىٍـل ظـضا ،ومؿـاخاث واؾـٗت ظـضا،
وجخإزغ بها ٧ـل ال٩اثىـاث الخُـت والبِئـت الُبُُٗـت ألظُـاٖ ٫ـضة( ،)1وخؿـب اإلاسخهـحن ٞـةن ألاؾـلخت الىىوٍـت
لها آزاع وزُمت ،خُض ظاء في ٞخىي مد٨مت الٗض ٫الضولُت بكإن ٖضم مكغوُٖةها ما ههه:
"أن ألاظــلحت الىوويــت ــي أحهــضة مخ ٙــشة جــى م واٜت ــا ِــً الخحــام الــزسة أو اوؽــىاسَال وجلــ٤
الّملي ــت ب ــزاث وبيّت ــال ف ــي يظ ــلحت الىووي ــت ِا ــع هح ــو م ــا ــي موح ــود أنل ال جىل ــ ٝ٘ ٞــي ٠مي ــاث
()2
َائلت مً الحشاسة والىاٜت ٘حعبل وإهما أيما إؼّاِا ٜويا وويل ألامذ"
وو ٣ٞــا ل ــظل ،٪وخؿ ــب اإلاسخه ــحن  ٞــةن ألاؾ ــلخت الىىوٍ ــت جد ــضر مجمىٖ ــت م ــً آلاز ــاع الخغاعٍ ــت
واإلاُ٩اهُُ٨ت وؤلاقٗاُٖت َىٍلت ألامض وواؾٗت ؤلاهدكاع( ،)3و ٤ٞالخٟهُل الخالُت (:)4
أ -ججزيراث مي٣اهي٢يت :جيخج مىظاث الخهاصم بدُض جيؿ ًَ 50 ٠في اإلاـتر اإلاغب٘ مً م٩ان ؤلاهٟجاع .
ب -ججزيراث حشاسيت :جيخج ًٖ بوكُاع اإلاىاص اإلاكٗت وجمخض آزاعَا الخاع٢ت واإلاظًبت للماصة ٧ 1200لم.
ج -ججزيراث إؼّاِيت :جازغ ٖلى ال٩اثىاث الخُت وحؿخمغ إلاالًحن الؿىحن بؿبب هىاجج الاوكُاع.
و ٢ــض  ٧ــان الٗ ــالم ق ــاَضا ٖل ــى ال ٣ــىة الخضمحرً ــت والىخك ــُت ال ـ ـتي جخم ـ ـحز به ــا ألاؾ ــلخت الىىوٍ ــت ف ــي
الهجمــاث الىىوٍــت ألامغٍُ٨ــت ٖلــى الُابــان فــي نهاًــت الخــغب الٗاإلاُــت الشاهُــت٣ٞ ،ــض زلٟــذ ال٣ىبلــت ألامغٍُ٨ــت
ٖلــى مضًىــت "َيروؼــيما" مــا ً٣ــاعب مئــت وؤعبٗــىن ؤلــ ٠ضــخُت ؤو مــا ً٣ــاعب ههــ ٠ؾــ٩ان اإلاضًىــت ،ؤمــا فــي
مضًىــت "ه٣ــاصا١ي" ٣ٞــض ؤؾــٟغث ال٣ىبلــت الشاهُــت بلــى م٣خــل خــىالي ؤعبــ٘ وؾــبٗحن ؤلــ ٠شــخو ؤو زلــض ؾــ٩ان
اإلاضًىت(ًً ،)5اٖ ٝلـى طلـٖ ٪ـضص ؤ٦بـر مـً الجغحـى واإلاكـغصًً وخ ـتى ألاوالص اإلاكـىَحن الـظًً ًىلـضون آلان
مــا ًجٗلهــا ٧اعزــت بوؿــاهُت مؿــخمغة و ٚـحر مؿــبى٢ت٦ ،مــا بلــ ٜبظمــالي ال٣خلــى فــي الخمـــ الؿــىىاث الالخ٣ــت
()6
للهجىم خىالي زالزماثت ؤل ٠شخو مً آزاع ألاؾلخت.

 -)1كزٓ ٟٞؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ أ ٝاُزٜل٣ل ثٜبٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .23
ٝ -)2رؼ٤ق أُؾٌٔخ " :فبٌمٛح اٌزذِ١ش٠خ ٌألعٍسخ إٌ٠ٚٛخ ال ّ٠ىٓ اززٛائٙب ف ٟز١ض أ ٚصِٓ ،ئر رىّٓ فٙ١ب رذِ١ش اٌسؼبسح ثىبٍِٙب
ٚإٌظبَ اإل٠ىٌٛٛخٌٍ ٟىشح األسػ١خ ثشِزٗ.
 ِٓٚشأْ اإلشؼبع اٌز٠ ٞطٍمٗ أ ٞرفد١ش ٔ ٞٚٛأْ ٠إثش ف ٟاٌظسخ ٚاٌضساػخ ٚاٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٚػٍ ٝاٌغىبْ ػٍِ ٝذِ ٜغبزخ
ٚاعؼخ خذاٚ ،ػالٚح ػٍ ٝرٌه فاْ ِٓ شأْ اعزخذاَ األعٍسخ إٌ٠ٚٛخ أْ ٠شىً خطشا خغّ١ب ػٍ ٝاألخ١بي اٌّمجٍخ" ،أٗظو ك ٢مُي
كزٓ ٟٞؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ أ ٝاُزٜل٣ل ثٜبٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .23 ،22
3)-Marcel JUNOD,<< The Hiroshima disaster>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Twenty-second year, No. 231,
Geneva, November-December 1982, p. 335.
 -)4ػٔبه ِٕظٛس<< ،ٞاُطبهخ اُ٘٣ٝٞخ ث ٖ٤أُقبؽو ٝاٍزؼٔبالرٜب أَُِ٤خ>>ٓ ،ؾبػوح ك ٢اُ ّٞ٤اُلهاٍ ٢األ ٍٝؽ ٍٞاُزغبهة
اُ٘٣ٝٞخ اُلوَٗ٤خ ك ٢اُظؾواء اُغيائو٣خ ،أُوًي اُٞؽُِ٘ ٢لهاٍبد ٝاُجؾش ك ٢اُؾوًخ اُٞؽ٘٤خ ٝصٞهح أٞٗ ٍٝكٔجو  ، 54اُغيائو،
 15ك٤لو ،1996 ١ص .56 ،55
 -)5أؽٔل أث ٞاٌٛفب ،اُ٘ظو٣خ ُِؼبٓخ ُِوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ( ٢ك ٢اُوبٗ ٕٞاُلٝ ٢ُٝك ٢اُشو٣ؼخ اإلٍالٓ٤خ) ،كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ،
اُوبٛوح ،ؽ  ،2006 ،1ص .128
 -)6األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخٓ ،طجٞػخ طبكهح ػٖ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ،ع٘٤ق ،آ٣به ٓ/ب ،2013 ٞ٣ص .2
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٦ما ال جؼا ٫مىُ٣خا "سٜان" و"الهوٜاس" ٖلى بكاٖت ججاعب الخٟج ـحراث الىىوٍـت الٟغوؿـُت ٖلـى فـي
الصـ ــخغاء الجؼاثغٍـ ــت ؾـ ــىت  ،1960و٢ـ ــض ظـ ــاءث ٢ـ ــىاث ؤلاخـ ــخال ٫الٟغوس ـ ـ ي فـ ــي مىُ٣ـ ــت "سٜـ ــان" بمسخلـ ــ٠
ال٩اثىاث الخُت واإلااقُت والضواب وب٩ل جإُ٦ض جمذ الخجغبت ٦ظلٖ ٪لـى  150سـجحن ظؼاثـغي بيـاٞت ٖلـى
ؾــ٩ان اإلاىُ٣ــت ال ــظًً لــم ً ــخم بظالئهــم٢ ،هــض صعاؾ ــت مٟٗــى َ ٫ــظٍ ال٣ىابــل ٖلــى ؤلاوؿ ــان ٦ــظل ،٪و ٢ــض
خمل ــذ ال٣ىبل ــت بؾ ــم الحرب ــىٕ ألاػع ١وبل ٛــذ ٢ىته ــا زالز ــت اي ــٗا ٝال٣ىبل ــت الـ ــتي ال ُ٣ــذ ٖل ــى َحروق ــُما
الُاباهُت ،وجمذ ٖضة جٟجـحراث في الصخغاء الجؼاثغٍت و٢ض ؤباصث آهظا٧ ٥ل ؤوظه الخُاة في جلـ ٪اإلاىـاَ٤
وال ًـ ـؼا ٫الؿ ــ٩ان ٌٗ ــاهىن بل ــى خ ــض آلان م ــً ألايـ ـغاع ؤلاق ــٗاُٖت م ــً حك ــىٍ اإلاىالُ ــض وبن ــاباث الؿ ــغَان
()1
وألاوعام الخبِشت م٘ ؤيغاع واؾٗت ؤلاهدكاع وَىٍلت ألامض بالبِئت الُبُُٗت.
وٖلــى الــغٚم مــً َــظٍ ال٣ــضعة الخضمحرًــت لهــظٍ ألاؾــلخت ال ًىظــض اجٟــا ١صولــي ٖلــى خٓــغ اؾــخسضام
َ ــظٍ ألاؾــلخت ؤو الةهضً ــض به ــا بك ــ٩ل ٖ ــام ومُلــ ،٤وٍ٣خهــغ الخىٓ ــُم ال ــضولي الاجٟــاقي له ــظٍ ألاؾــلخت ٖل ــى
ٖضص مً الاجٟاُ٢اث الجؼثُت ،ومً ؤَمها هجـض اجٟـاُ٢خحن ،ألاولـى هـي اجٟاُ٢ـت خٓـغ ألاؾـلخت الىىوٍـت لٗـام
 ،1968بال ؤن َ ــظٍ الاجٟا ُ٢ــت ال جدٓ ــغ جمام ــا َ ــظٍ ألاؾ ــلخت ب ــل جمـ ـحز ب ــحن ال ــضو ٫ال٨ب ــري الت ــي ن ــىٗذ ؤو
ٞجغث ؤؾلخت هىوٍت ٢بل الاجٟاُ٢ت والتي لها خـ ٤الاخخٟـاّ بهـا صون جُىعيهـا ،وبـاقي الـضو ٫التـي لـِـ لهـا
خ ٤في امخالَ ٥ـظا الؿـالح( ،)2ؤمـا الاجٟاُ٢ـت الشاهُـت ٞهـي اجٟاُ٢ـت الخٓـغ الكـامل للخجـاعب الىىوٍـت والتـي
جبىاَا اإلااجمغ الضولي لـجزٕ الؿالح لؤلمم اإلاخدضة والتي لم جضزل خـحز الىٟـاط بٗـض لٗـضم ا٦خمـا ٫ههـاب 44
صولـت ،وَـظٍ اإلاٗاَـضة م٨ملـت الجٟاُ٢ــت مىؾـ٩ى لخٓـغ ججـاعب ألاؾـلخت الىىوٍــت فـي الجـى والًٟـاء الخــاعجي
()3
وجدذ ؾُذ اإلااء  1963والتي جُالب بدٓغ ظؼجي لؤلؾلخت الىىوٍت.
أ -ألاظ ــلحت الىووي ــت ول ــوابي ظ ــير ألاِم ــا ٥الّذائي ــت ِا ــع ل ــوء ال ـشأي يظدؽ ــاسي ملح٢م ــت الّ ــذ٥
الذوليت بؽجن مؽشوِيت الت ذيذ با ظلحت الىوويت أو اظخخذامها :1996
جىــاو ٫ال ـغؤي الاؾدكــاعي إلاد٨م ــت الٗــض ٫الضولُــت بكــإن مك ــغوُٖت الةهضًــض باألؾــلخت الىىوٍ ــت ؤو
اؾــخسضامها ه٣اَــا ٢اهىهُــت َام ــت مخٗل٣ــت باألؾــلخت الىىوٍ ــت ومــً ؤَــم َ ــظٍ الى٣ــاٍ اؾــخسضام ألاؾ ــلخت
الىىوٍت في ْـل ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ؾـىداو ٫الخُـغ ١بلـى ؤَـم اإلاؿـاثل طاث الهـلت بًـىابِ
ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت فــي َــظٍ ال ـغؤي وُ٦ــ ٠جىاولةهــا اإلاد٨مــت ،جج ـضع ؤلاقــاعة بلــى ؤن ٨ٞــغة ٖــغى اإلاؿ ـإلت
ٖلى مد٨مت الٗض ٫الضولُت حٗىص إلاىٓمت الصخت الٗاإلاُت بغؾالت جًمىذ الؿاا ٫الخالي:
"فــي لــوء أزــاس الاــحيت والبيييــتل َــل يمثــل اظــخخذام دولــت مــا لألظــلحت الىوويــت فــي الحــشب
أو ف ــي أي هـ ـضاُ مع ــلل حخ ــش خش ٜــا اللتزامات ــا بموح ــب ال ٝــاهون ال ــذوليل بم ــا ف ــي رل ــ ٤دظ ــخوس مىٍم ــت
()4
الاحت الّامليت"
 -)1ػٔبه ِٕظٛسٓ ،ٞوعغ ٍبثن.23 ،
 -)2هٝثود خِ.ٟبثٛ١ص ،رٞٔ٤ص ٢ي٘.ـِ.بوِٛبسنٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .184
 -)3أُوعغ ٗلَ.ٚ
 -)4عبء ؽِت اُلز ٟٞك ٢اُوٍبُخ أُئهفخ ك 27 ٢أٝد  1993أُولٓخ ٖٓ ٓل٣و ٓ٘ظٔخ اُظؾخ اُؼبُٔ٤خ ٝاُن ١رؼٖٔ هواه عٔؼ٤خ
اُظؾخ اُؼبُٔ٤خ ههْ  40-46أُئهؿ كٓ 14 ٢بٝ ،1993 ١هل أطله أُؾٌٔخ اُلز ٟٞثؤؿِج٤خ  11طٞرب ٓوبثَ  3أطٞاد  ،أٗظو ك٢
مُيٞٓ :عي األؽٌبّ ٝاُلزبٝ ٟٝاألٝآو اُظبكهح ػٖ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ٘ٓ ،1996-1992شٞهاد األْٓ أُزؾلح ،ههْ اُٞص٤وخ
(ٞ٣ٞ٤ٗ ،)ST/LEG/SER.F/1/Add.1هى ،1998 ،ص .108
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بال ؤن اإلاد٨مت ولضي هٓغَا في مؿاثل الازخهام بمىظب اإلااصة  56مـً هٓـام اإلاد٨مـت عؤث ؤن
اإلاىٓمــت ال جس ــخو بال بمٗالجــت آز ــاع ألاؾ ــلخت صون مؿــبباث َ ــظٍ آلازــاع وَ ــى ؤم ــغ ال ًــضزل ي ــمً وكــاٍ
اإلاىٓمــت ،بال ؤن ألامــغ لــم ًخى٢ــٖ ٠ــً َــظا الخــض ٣ٞــض جبيــذ الجمُٗــت الٗامــت لؤلمــم اإلاخدــضة اإلاؿــإلت فــي
صوعتها  49وؤنضعث ال٣غاع ع٢م  75/49بخاعٍش  15صٌؿمبر  1994اؾدىضث للماصة لل٣ٟـغة ألاولـى اإلاـاصة 96
مً مُشا ١ألامم اإلاخدضة والظي ظاء ُٞه َلب ٞخىي مً مد٨مت الٗض ٫الضولُت بكإن اإلاؿإلت الخالُت:
"َــل الت ذيــذ با ظــلحت الىوويــت أو اظــخخذامها فــي أي ٌــشٗ مــً الٍــشوٗ ي٢ــون معــموحا بـ
بموحب الٝاهون الذولي؟".
اإلاالخٓت ألاولى هي الازخال ٝبحن نُاٚت ؾاا ٫مىٓمت الصخت الٗاإلاُـت وؾـاا ٫الجمُٗـت الٗامـت
لؤلمــم اإلاخدــضة َــظا ألازحــر الــظي ظــاء مسخهـغا ،فــي خــحن ٧ــان ؾــاا ٫مىٓمــت الصــخت الٗاإلاُــت ؤ ٦ـثر جٟهــُال
زانـت باإلقـاعة بلـى آلازـاع الصـخُت والبُ ُـت لؤلؾـلخت الىىوٍـت ،وبٗـض الىٓـغ فـي مؿـاثل الازخهـام اوٗ٣ــض
الازخهام للمد٨مت ونضعث الٟخىي بخاعٍش  08ظىٍلُت .1996
و ٢ــض ٖالج ــذ الٟخ ــىي الٗضً ــض م ــً اإلاؿ ــاثل ال٣اهىهُ ــت طاث اله ــلت باؾ ــخسضام ألاؾ ــلخت الىىوٍ ــت
والةهضً ــض به ــا وؤَمه ــا صعاؾ ــت آز ــاع ألاؾ ــلخت الىىوٍ ــت ٖل ــى ؤلاوؿ ــان والبِئ ــت ،و ٦ــظل ٪اؾ ــخسضام ألاؾ ــلخت
الىىوٍــت فــي بَــاع خٓــغ اؾــخسضام ال٣ــىة فــي الٗال٢ــاث الضولُــت بمىظــب مُشــا ١ألامــم اإلاخدــضة زانــت اإلاــاصة
الغابٗ ــت ال ٣ٟــغة الشاهُ ــت ،و ٦ــظل ٪ها٢ك ــذ اإلاد٨مـ ـت اؾ ــخسضام ألاؾ ــلخت الىىوٍ ــت ؤو الةهضً ــض ب ــه ف ــي بَ ــاع
مىا٢ك ــت خ ــ ٤ال ــضو ٫ف ــي ال ــضٞإ الك ــغعي ٧اؾ ــخصىاء ٖ ــً خٓ ــغ اؾ ــخسضام ال ٣ــىة ف ــي الٗال ٢ــاث الضولُ ــت،
وجىاول ــذ مب ــاصت مغجبُ ــت به ــظا الخ ــ٧ ٤الً ــغوعة والخىاؾ ــب و ٧ــان له ــظٍ اإلاىا٢ك ــاث ؤز ــغ ٦بح ــر ٖل ــى الخ ٨ــم
الثهاجي للمد٨مت ٦ما ؾىالخٔ٦ ،ما جُغ٢ذ اإلاد٨مت ل٣ىاٖض ال٣ـاهىن الـضولي طاث الهـلت بدماًـت البِئـت
وٖال٢ةها باآلزاع البُ ُت لؤلؾلخت الىىوٍت (٦ ،)1ما جىاولذ اإلاد٨مت ال٣اهىن الؿاعي ػمً الـجزإ اإلاؿلر:
"ظــخيخٝل إلــع الٝــاهون العــاسي فــي حــاالث ال ـنزاُ املعــللل وظــخولي اَخمامــا أوال ملعــجلت مــا إرا
١اهـ ــذ َىـ ــاٜ ٟواِ ـ ـذ محـ ــذدة فـ ــي الٝـ ــاهون الـ ــذولي جـ ــىٍم مؽـ ــشوِيت أو ِـ ــذم مؽـ ــشوِيت اللجـ ــوء إلـ ــع
ألاظلحت الىوويت بالزاثل وظدىٍش بّذ رلـ ٤فـي املعـجلت املّشولـت ِلي ـا فـي لـوء الٝـاهون العـاسي فـي
ال ـ ـنزاُ املعـ ــلل أي مبـ ــادئ وٜواِـ ــذ الٝـ ــاهون إلاوعـ ــاوي املىىبٝـ ــت فـ ــي أوٜـ ــاث الن ـ ـزاُ املعـ ــللل وٜـ ــاهون
()2
الحياد"
واؾخٗغي ــذ اإلاد٨م ــت مجمىٖ ــت م ــً اله ــ٩ى ٥الضولُ ــت ف ــي ؾ ــبُل البد ــض ٖ ــً ؤي خٓ ــغ ن ــغٍذ
لؤلؾ ــلخت الىىوٍ ــت وم ــً بُثه ــا بٖ ــالن الَ ــاي الش ــاوي  1899بك ــإن ال ٛــاػاث الخاه ٣ــت واإلا ــاصة  33م ــً الثد ــت
الَ ــاي  1907بك ــإن خٓ ــغ الؿ ــم وألاؾ ــلخت الؿ ــامت وبغوجى ٧ــى ٫ظىُ ــ 1925 ٠بك ــإن خٓ ــغ الاؾ ــخٗما٫
الخغب ــي لل ٛــاػاث الخاه ٣ــت ؤو الؿ ــامت ؤو م ــا ٌك ــابهها ،و ٦ــظل ٪اجٟا ُ٢ــت خٓ ــغ ألاؾ ــلخت البُىلىظُ ــت 1972
والُ٨مُاثُــت  ،1993ولــم جــغي اإلاد٨مــت فــي ج٣ــضًغَا فــي َــظٍ الاجٟاُ٢ــاث ؤي هــو ًدٓــغ ؤو ٌكــحر بلــى خٓــغ
اؾخسضام ألاؾلخت الىىوٍت ؤو الةهضًض بها وط٦غث ما ههه:
-)1كزٓ ٟٞؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ أ ٝاُزٜل٣ل ثٜبٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .25 – 17
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص .25
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"وال ج ــذ املح٢م ــت أي حٍ ــش مح ــذد للج ــوء إل ــع ألاظ ــلحت الىووي ــت ف ــي املّاَ ــذاث ال ـ ـ جحٍ ــش
()1
ـشاحت اظخخذام أظلحت مّيىت مً أظلحت الذماس الؽامل"
٦م ــا بدش ــذ اإلاد٨م ــت ي ــمً الاجٟا ُ٢ــاث الضولُ ــت مجمىٖ ــت مٗاَ ــضاث خٓ ــغ اؾ ــخسضام ألاؾ ــلخت
الىىوٍــت فــي مىــاَ ٤مُٗىــت ال ـتي ؤقــاعث بلــى ازىــحن مثهــا هــي مٗاَــضة "جالجيلول٢ــو" اإلااعزــت فــي  1967بكــإن
خٓغ اؾخسضام ألاؾلخت الىىوٍـت فـي ؤمغٍ٩ـا الالجُيُـت والتـي وٗ٢ـذ ٖلـى بغوجى٧ىلهـا ؤلايـافي الـضو ٫الىىوٍـت
الخمـــ ال ٨ـبري مــ٘ بٖــالن ٖــضم التزامهــا فــي خــا ٫الــضٞإ ٖــً الــىٟـ ،وهٟـــ الص ـ يء ظــغي مــ٘ اجٟاُ٢ــت
"ساسوجووٕـ ــا" اإلااعزـ ــت فـ ــي  06ؤوث ٦ ،1975مـ ــا حٗهـ ــضث الـ ــضو ٫الىىوٍـ ــت فـ ــي بَـ ــاع مٗاَـ ــضة خٓـ ــغ اهدكـ ــاع
ألاؾلخت الىىوٍت بٗضم اؾخسضام َظٍ ألاؾلخت يـض الـضو ٚ ٫ـحر الىىوٍـت بال اطا ٧ـان وظـىص الضولـت مهـضصا،
واٖخبرث اإلاد٨مت:
"إال أخ ا ال حّخ ـبر َـزٍ الّىاــش بمثابـت حٍـش ؼـامل اجٙـاقي الظـخخذام َـزٍ ألاظـلحت او الت ذيـذ
()2
باظخخذامها في حذ راج "
ول ــم حؿ ــلم ٢ـ ـغاعاث الجمُٗ ــت الٗام ــت اإلاخٗل ٣ــت بمؿ ــإلت خٓ ــغ ألاؾ ــلخت الىىوٍ ــت ه ــي ألاز ــغي م ــً
الاؾخيخاظاث الًُ٣ت للمد٨مت(٣ٞ ،)3ض عؤث اإلاد٨مت بإنها:
"٘ـ ن جلــ ٤الٝـشاساث وان ١اهــذ دلــيال وااــحا ِاــع ٜلــِ ٞميــ ٞإصاء مؽــ٣لت ألاظــلحت الىوويــت ال
ج ـضا ٥جٝفــش ِــً إزبــاث وحــود اِخٝــاد ب لضاميــت املماسظــت بؽــجن ِــذم مؽــشوِيت اظــخخذام مثــل َــزٍ
()4
ألاظلحت"
اإلاؿإلت الشاهُـت التـي جبدتهـا اإلاد٨مـت هـي مـا بطا ٧ـان ًجـب اٖخبـاع اللجـىء بلـى ألاؾـلخت الىىوٍـت  ٚـحر
مكغوٕ في يىء مباصت و٢ىاٖض ال٣اهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي الـضولي الؿـاعي فـي ؤو٢ـاث ال ـجزإ اإلاؿـلر و٢ـاهىن
الخُــاص ،وفــي َــظا ؤلاَــاع ط٦ــغث اإلاد٨مــت بىخــضة ٧ــل مــً هٓــامي الَــاي وظىُــ ٠فــي بَــاع ال٣ــاهىن الــضولي
ؤلاوؿاوي٦ ،ما هىَذ اإلاد٨مت بلى ؤن َظا ال٣اهىن ً٣ىم ٖلى مبضؤًً ؤؾاؾحن و ٤ٞما ًلي:
"واملبذحن ألاظاظين اللزان جخممن ما الىفوؿ امل٢وهت لبييت الٝـاهون إلاوعـاوي َمـا ١الخـالي:
أو َزيً املبذأيً عت ذٗ حمايت الع٣ان املذهيين وألاَذاٗ املذهيت ويٝيم جمي ـيزا بـين املٝـاجلين ؤ ـير
()5
املٝاجلينل ....وو٘ٝا للمبذأ الثاوي يحٍش الدعملب في حالم ال دالي لها للمٝاجلين"
٦مـ ــا ؤ٦ـ ــضث اإلاد٨مـ ــت ٖلـ ــى ؤَمُـ ــت قـ ــغٍ صي مـ ــاعججز فـ ــي الخـ ــاالث ال ـ ـتي ال ًـ ــخم الـ ــىو ٖلجهـ ــا فـ ــي
الىهــىم الضولُــت والتــي ًٓــل ٞجهــا اإلاــضهُىن واإلا٣ــاجلىن جدــذ خماًــت مبــاصت ال٣ــاهىن الــضولي ٦مــا اؾــخ٣غ
 -)1كزٓ ٟٞؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ أ ٝاُزٜل٣ل ثٜبٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .25
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص .32
 -)3أ ٍٝهواه ُِغٔؼ٤خ اُؼبّ أكاٗذ ك ٚ٤اٍزقلاّ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ ًبٕ اُوواه ( 1635ك )16 -أُئهؿ كٞٗ 24 ٢كٔجو ٗٝ 1961نًو
ًنُي اُوواه  75/38ك 15 ٢كَٔ٣جو  1983مًود اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ إٔ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ أ ٝاُؾوة اُنه٣خ رشٌَ "أزٙبوب ٌسك اإلٔغبْ
ف ٟاٌس١بح اٌٛاسد ف ٟاٌؼٙذ اٌذٌٍ ٌٟٚسمٛق اٌّذٔ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚال ٠مزظش رٌه ػٍ ٝاألخ١بي اٌسبٌ١خ فمؾ ثً وزٌه ػٍ ٝاألخ١بي
اٌالزمخ"ًٝ ،نُي اُوواه  )1992( 53/84مًود ك ٚ٤اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ثؤٕ "اعزخذاَ األعٍسخ إٌ٠ٚٛخ ٠ؼذ أزٙبوب ٌّ١ثبق األُِ اٌّزسذح
ٚخشّ٠خ ػذ اإلٔغبٔ١خ٠ٚ ،دت زظش٘ب ،ئٌ ٝز ٓ١اٌٛطٛي ئٌٔ ٝضع اٌغالذ إٌ ،"ٞٚٛأٗظو ك ٢مُي :أُوعغ ٗلَ ،ٚص  ،34اٗظو
ًنُي  :أؽٔل أث ٞاٌٛفب ،اُ٘ظو٣خ اُؼبٓخ ُِوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص .128
 -)4كزٓ ٟٞؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ أ ٝاُزٜل٣ل ثٜبٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .34 ،33
 -)5أُوعغ ٗلَ ،ٚص ص .34 ،33
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ٖلُــه الٗــغ ٝواإلابــاصت ؤلاوؿــاهُت ومــا ًملُــه الًــمحر الٗــام ،و٢ــض جــم اؾــدىاصا بلــى َــظا الكــغٍ الٗضًــض مــً
ألاؾ ــلخت الخضًش ــت والخ٣لُضً ــت ألن ؤ٦ـ ـثر ٢ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ه ــي ٖغ ُٞــت ؤو ؤنه ــا اهخ٣ل ــذ م ــً
الكــ٩ل اإلا٨خــىب واؾــخ٣غث فــي ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الٗغفــي ،و٢ــض صخًــذ اإلاد٨مــت حجــت ؤن مكــ٩لت ألاؾــلخت
الىىوٍــت ظــاءث بٗــض ْهــىع ؤٚلــب ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي وؾــاهضث ال ـغؤي ال٣اثــل بــإن ألاؾــلخت الىىوٍــت
جسً٘ ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،ومً بحن ما ُ٢ل في َظا اإلاجا ٫مً الُغ ٝالىُىػلىضي:
"إن الٝــاهون إلاوعــاوي الــذوليل بفــٙت ِامــت ّامــل الت ذيــذ باظــخخذام ألاظــلحت الىوويــت ٠مــا
ّامل ألاظلحت ألاخشى.
ل ٝــذ وؽ ــج ال ٝــاهون ال ــذولي إلاوع ــاوي ملواحه ــت الٍ ــشوٗ املّاـ ــشةل وال يٝخف ــش جىبيٝـ ـ ِا ــع
أظـ ــلحت الـ ــضمً العـ ــالٚل واملبـ ــادئ ألاظاظـ ــيت لهـ ــزا الٝـ ــاهون باٜيـ ــت :للخخٙيـ ــ ٚمـ ــً ٜعـ ــوة الحـ ــشب
()1
وجىويٝها ظباب إوعاهيت"
بال ؤن الاٖتـرا ٝمـً اإلاد٨مـت بسًـىٕ ألاؾـلخت الىىوٍــت ل٣ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ال ٌٗنــي
باليؿبت لها صلُال ٧اُٞا ٖلى خٓغَاٟٞ ،ي ؤٚغب الخُصُاث في الخ٨م ظاء ما ًلي:
" ٠م ــا ظ ــب ٞللمح٢م ــت وأن ر ٠ــشثل ٘ ـ ن مب ــادئ وٜواِ ــذ ال ٝــاهون املىىب ــ ٞف ــي أو ٜــاث الـ ـنزاُ
املع ــللل وف ــي ـ ــميم يِخب ــاس ألاِا ــع وَ ــو اِخب ــاس إلاوع ــاهيت ج ّ ــل م ــً ظ ــير أِم ــا ٥الٝخ ــا ٥املع ــلل
خالــّا لّــذد مــً الؽــشوه الفــاسمتل وَ٢ــزا ٘ ـ ن أظــاليب ووظــائل الحــشب ال ـ حعــدبّذ أي جمي ـيز
بين ألاَذاٗ املذهيت والّع٢شيت أو ال مً ؼجخ ا أن حعملب حالمـا ال دالـي لهـال محٍـوسة .وبـالىٍش إلـع
الخفائق الٙشيذة لألظلحت الىوويتل الـ أؼاسث إلي ا املح٢مت أِالٍل يبـذو فـي الحٝيٝـت أهـ ال ي٣ـاد
يم٢ــً الخو٘يــ ٞبــين اظــخخذام مثــل َــزٍ ألاظــلحت واح ـترام َــزٍ الؽــشوهل ومــْ رلــ٤ل ٘ ـ ن املح٢مــت
جــشى أن لــيغ لــذ ا ِىاـــش ١ا٘يــت لخم٢ين ــا مــً الخلــوؿ بدــي ًٝإلــع أن اظــخخذام ألاظــلحت الىوويــت
()2
ظي٢ون بالمشوسة مخالٙا ملبادئ وٜواِذ الٝاهون املىىبٝت في النزاُ املعلل في أي ٌشٗ".
وٍم٨ــً مالخٓــت الخىــا ٚ ٌ٢ـحر اإلاىُ٣ــي الــظي وٗ٢ــذ ُٞــه اإلاد٨مــت فــي ٧ــىن ألاؾــلخت الىىوٍــت ال
حؿــخجُب إلابــاصت ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي بمــا ٞجهــا مبــضؤ الخمُ ـحز والخىاؾــب وخٓــغ آلاالم ال ـتي ال م ـبرع لهــا
وقغٍ صي ماعججز وٚحرَا ،مً ظهت ،وبٖخباع اإلاد٨مت ؤهـه لـِـ لـضيها ٖىانـغ ٧اُٞـت لخمُ٨ثهـا مـً الخلـىم
بلــى ؤن ألاؾــلخت الىىوٍــت مسال ٟـت ل٣ىاٖــض ال٣ــاهىن اإلاىُبــ ٤ػمــً ال ـجزإ اإلاؿــلر فــي أي ٌــشٗ ،وال قــ ٪ؤن
الٗب ــاعة ألازـ ـحرة حٗـ ـني ؤن َى ــا ْ ٥ــغو ٩ً ٝــىن ٞجه ــا اؾ ــخسضام َ ــظٍ ألاؾ ــلخت مؿ ــمىخا وبالخدضً ــض خال ــت
اإلاٗاملــت باإلاشــل ؤو جــضابحر الــغصٕ ؤو ال٣هــام ،ل٨ــً اإلاد٨مــت ال حكــحر بلــى ؤن مبــضؤ اإلاٗاملــت باإلاشــل ال مجــا٫
لخُبُ٣ه في ال٣ىاهحن ؤلاوؿاهُت ٦ما زبذ يـمً اجٟاُ٢ـت ُِٞىـا ل٣ـاهىن اإلاٗاَـضاث فـي ال٣ٟـغة الخامؿـت مـً
()3
اإلااصة  60مً الاجٟاُ٢ت.
 -)1كزٓ ٟٞؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ أ ٝاُزٜل٣ل ثٜبٓ ،وعغ ٍبثن  ،ص .38
 -)2أُوعغ ٗلَ ، ٚص .41
 -5" -)3ال رغش ٞاٌفمشاد ِٓ  1ئٌ( 3 ٝاٌخبطخ ثأٙبء اٌؼًّ ثبٌّؼب٘ذاد اٌذ١ٌٚخ)ػٍ ٝاألزىبَ اٌخبطخ ثسّب٠خ األشخبص اٌٛاسدح
فِ ٟؼب٘ذاد راد ؽبثغ ئٔغبٔٚ ٟخبطخ األزىبَ اٌّزؼٍمخ ثّٕغ أ ِٓ ٞأٔٛاع االٔزمبَ ػذ األشخبص اٌز٠ ٞزّزؼ ْٛثسّب٠خ ِثً ٘زٖ
اٌّؼب٘ذاد" ،ارفبل١خ فٕ١١ب ٌمبٔ ْٛاٌّؼب٘ذاد ٌؼبَ ٓ ،1969وعغ ٍبثن ،ص .48
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َـظٍ الخبرًـغاث اإلاخ٨ـغعة للمد٨مــت بذجـت ٖـضم الا٢خىــإ جـاعة ،وبذجـت ٖــضم جـىٞغ ٖىانـغ ٧اُٞــت ؤو
ٖ ــضم بم٩اهُ ــت الخ ٨ــم ف ــي ْ ــل الى ٢ــاج٘ اإلاخ ــىٞغة ؤصث بل ــى ن ــضوع خ ٨ــم م ٟــغ ٙم ــً مدخ ــىاٍ ،وظٗل ــذ مى ــه
مخىاً٢ــا بــحن مدخــىاٍ ومىُى٢ــهٞ ،بــالىٓغ بلــى الخدلــُالث التــي ٢ــضمةها اإلاد٨مــت ٖــً ألايـغاع ال٨بــحرة لهــظٍ
ألاؾلخت ٧ان مً اإلاخى ٘٢ؤو ًخم خؿم الامغ بدٓغٍ ل ً٨زُبت ألامل ٧اهذ ٦بحرة.
واإلابـ ــضؤ الشـ ــاوي جمشـ ــل فـ ــي مبـ ــضب الخىاؾـ ــب بـ ــحن ألاي ـ ـغاع ال ـ ـتي ٌؿـ ــببها الهجـ ــىم والٟاثـ ــضة واإلا ـ ـحزة
الٗؿــ٨غٍت اإلاخىٗ٢ــت مــً الهج ــىم ،وٍدٓــغ بــظل ٪آلاالم الـ ـتي ال م ـبرع لهــا الـ ـتي ٌؿــببها الهجــىم للم٣ــاجلحن،
بياٞت بلى مىا٢كةها إلاؿاؽ ألاؾلخت الىىوٍت بمبضب الخُـاص ومٟهىمـه فـي ال٣ـاهىوي الـضولي ؤلاوؿـاوي ،وعٚـم
اإلاىا٢ك ــاث الـ ـتي ؤْه ــغث زُ ــىعة الؿ ــالح الى ــىوي ومؿاؾ ــه بالٗضً ــض م ــً اإلاب ــاصت وال٣ىاٖ ــض ف ــي ال ٣ــاهىن
الــضولي ،ظــاء مىُــى ١الٟخــىي بــإن الةهضًــض باؾــخٗما ٫ألاؾــلخت الىىوٍــت ؤو اؾــخٗمالها الــظي ًخٗــاعى مــ٘
اإلا ــاصة  02/04واإلا ــاصة  51م ــً مُش ــا ١ألام ــم اإلاخد ــضة وم ــ٘ مب ــاصت ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي والالتزام ــاث
الضولُت بسهىم ألاؾلخت الىىوٍت ٌٗض  ٚـحر مكغوٖا ،بال ؤن اإلاد٨مـت ؤوعصث اؾـخصىاءا ؤٞـغ ٙالٟخـىي مـً
مدخىاَــا خُــض جــم ب ٢ـغاع َــظٍ اإلاــاصة بؿــبٗت ؤنــىاث م٣ابــل ؾــبٗت مــ٘ جــغظُذ نــىث الــغثِـ الــظي ٧ــان
آهظا ٥الجؼاثغي "محمذ ب اوي" وظاء في الخُصُت:
"بىــاءا ِاــع املٝخمــياث الــواسدة أِــالٍ ٘ـ ن الت ذيــذ با ظــلحت الىوويــت أو اظــخخذامها مخــالٚ
بف ــوسة ِام ــت لٝواِ ــذ ال ٝــاهون ال ــذولي املىىب ٝــت ف ــي أو ٜــاث الـ ـنزاُ املع ــللل وخاـ ــت مب ــادئ ال ٝــاهون
الذولي وٜواِذٍ.
إال أن املح٢م ــتل ب ــالىٍش إل ــع حال ــت ال ٝــاهون ال ــذولي الشاَى ــت والّىاـ ــش الواّٜي ــت ال ـ ـ جح ــذ
جفش٘هال ليغ في وظّها أن جخلق إلع هدي ت حاظمت بؽجن ما إرا ١ان الت ذيذ با ظـلحت الىوويـت أو
اظخخذامها مؽشوِا أو ٔير مؽشوُ في ٌـشٗ أٜصـو مـً ٌـشوٗ الـذ٘اُ ِـً الـىٙغل ي٢ـون ٘يـ بٝـاء
()1
الذولت راج مّشلا للخىش"

 -)1عبء ٓ٘طٞم كز ٟٞأُؾٌٔخ ًبُزبُ:٢
أ" -ئْ اٌّسىّخ  ..رمشس االعزدبثخ ٌٍفز "ٜٛأهود ثؤؿِج٤خ  13طٞرب ٓوبثَ طٞد ٝاؽل.
ة١ٌ"-ظ ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼشف ٟأ ٚاٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاالرفبل ٟأ ٞزظش شبًِ ٚػبَ ٌٍزٙذ٠ذ ثبألعٍسخ إٌ٠ٚٛخ ثبٌزاد أٚ
العزخذاِٙب" أهود ثبإلعٔبع.
ج "-ئْ اٌزٙذ٠ذ ثبعزؼّبي اٌمٛح أ ٚاعزؼّبٌٙب ثٛاعطخ األعٍسخ إٌ٠ٚٛخ اٌز٠ ٞزؼبسع ِغ أزىبَ اٌفمشح  ِٓ 4اٌّبدح ١ِ ِٓ 2ثبق األُِ
اٌّزسذح ٚال ٠ف ٟثدّ١غ ِمزؼ١بد اٌّبدح  ،51غ١ش ِششٚع" أهود ثؤؿِج٤خ ٓ 11وبثَ .3
د٠ "-دت أْ ٠ى ْٛاٌزٙذ٠ذ ثبألعٍسخ إٌ٠ٚٛخ أ ٚاعزخذاِٙب ِزّبش١ب ِغ ِمزؼ١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌٛاخت اٌزطج١ك ف ٟأٚلبد إٌضاع
اٌّغٍرٚ ،ال عّ١ب ِمزؼ١بد ِجبدب اٌمبٔ ٟٔٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٚ ٟلٛاػذٖٚ ،وزٌه الٌزضاِبد اٌّسذدح ثّٛخت ِؼب٘ذاد أ ٚغ١ش٘ب ِٓ
اٌزؼٙذاد اٌز ٟرزؼٍك طشازخ ثبألعٍسخ إٌ٠ٚٛخ" أهود ثبإلعٔبع.
٘ـ" -ثٕبءا ػٍ ٝاٌّمزؼ١بد اٌٛاسدح أػالٖ فاْ اٌزٙذ٠ذ ثبألعٍسخ إٌ٠ٚٛخ أ ٚاعزخذاِٙب ِخبٌف ثظٛسح ػبِخ ٌمٛاػذ اٌمبٔ ْٛاٌذٌٟٚ
إٌّطجمخ ف ٟأٚلبد إٌضاع اٌّغٍرٚ ،خبطخ ِجبدب اٌمبٔ ْٛاٌذٚ ٌٟٚلٛاػذٖ.
ئال أْ اٌّسىّخ ،ثبٌٕظش ئٌ ٝزبٌخ اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌشإ٘خ ٚاٌؼٕبطش اٌٛالؼ١خ اٌز ٟرسذ رظشفٙب١ٌ ،ظ فٚ ٟعؼٙب أْ رخٍض ئٌٝ
ٔز١دخ زبعّخ ثشأْ ِب ئرا وبْ اٌزٙذ٠ذ ثبألعٍسخ إٌ٠ٚٛخ أ ٚاعزخذاِٙب ِششٚػب أ ٚغ١ش ِششٚع ف ٟظشف ألظ ِٓ ٝظشٚف اٌذفبع
ػٓ إٌفظ٠ ،ى ْٛف ٗ١ثمبء اٌذٌٚخ رارٗ ِؼشػب ٌٍخطش" أهود ثَجؼخ أطٞاد ٓوبثَ ٍجؼخ أطٞاد ٝاُزوع٤ؼ ًبٕ ثظٞد اُوئٌ٤
(ًبٕ هئٓ ٌ٤ؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ اُن ١هعؼ اٌُلخ ُظبُؼ اُلووح ٓب هجَ األف٤وح  ٞٛاُوبػ ٢اُغيائوِ" ١سّذ ثدب.)"ٞٚ
ٕ٘"-ٚبن اٌزضاَ لبئُ ثبٌؼًّ ،ثسغٓ ٔ١خ ػٍِ ٝزب ثؼخ ٚئوّبي اٌّفبٚػبد اٌّإد٠خ ػٍٔ ٝضع اٌغالذ إٌ ٞٚٛثىبفخ خٛأجٗ رسذ سلبثخ
د١ٌٚخ طبسِخ ٚفؼبٌخ" أهود ثبإلعٔبع ،أٗظو ك ٢مُيٞٓ :عي األؽٌبّ ٝاُلزبٝ ٟٝاألٝآو اُظبكهح ػٖ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ -1992
ٓ ،1996وعغ ٍبثن ،ص .122
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وٍغي ال٨شـحر مً الخ٣ىُ٢حن في َظٍ الٟخىي اهخ٩اؾـت خُ٣ُ٣ـت للخُبُـ ٤الً٣ـاجي الؿـلُم ل٣ىاٖـض
ال٣اهىن الضولي الؿاعي اإلاٟٗى ،٫بط ُ٦ـ ٠ال ًم٨ـً ؤن ج٩ـىن ألاؾـلخت الىىوٍـت مدٓـىعة وهـي ال حؿـخجُب
ألصوــى اإلاب ــاصت ؤلاوؿ ــاهُت بــاٖترا ٝاإلاد٨م ــت ،ف ــي خ ــحن ج٩ــىن ؤؾ ــلخت ال ــضماع الكــامل ألا ٢ــل ق ــإها باإلا٣اعه ــت
باألؾــلخت الىىوٍــت ٧األؾــلخت البُىلىظُــت والُ٨مُاثُــت مدٓــىعة جمامــا٣ٞ ،ــض قــ٩ل الخ٨ــم ٢هــىعا ٢اهىهُــا
٦بـ ـحرا ؤو ؤن الخ ٨ــم  ٧ــان جد ــذ ي ــ ِٛؾُاس ـ ي ( ،)1ألن ألام ــغ ف ــي خ٣ُ٣خ ــه ال ًخٗل ــ ٤بمك ــ٩لت ٖ ــابغة وبهم ــا
()2
ًخٗل ٤بمىاظهت الٗالم لخُاع بؾخمغاعٍ ؤو ٞىاثه.
ووعخخلق مما ؾـب ،٤الخٓـغ والخُُ٣ـض الـظي جٟغيـت يـىابِ ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت ٖلـى ؤهـىإ
مُٗىـ ــت مـ ــً ألاؾـ ــلخت ال ـ ـتي حٗخ ـ ـبر ٖكـ ــىاثُت ألازـ ــغ ؤو مٟغَـ ــت الًـ ــغع ،ومثهـ ــا جُغ٢ىـ ــا بلـ ــى بٗـ ــٌ ألاؾـ ــلخت
الخ٣لُضً ــت زان ــت ألاؾ ــلخت الـ ـتي جىاولةه ــا اجٟا ُ٢ــت خٓ ــغ وج ُُ٣ــض ؤؾ ــلخت ج٣لُضً ــت مُٗى ــت ًم ٨ــً اٖخباعَ ــا
مٟغَــت ؤو ٖكــىاثُت ألازــغ لٗــام  1980وبغوجى٧ىالتهــا ؤلايــاُٞت ومثهــا الكــٓاًا ال ـتي ال ًم٨ــً ال٨كــٖ ٠ثهــا
وألال ٛـ ــام الاق ـ ـغا ٥الخضاُٖ ـ ــت وؤؾ ـ ــلخت اللـ ـ ـحزع اإلاٗمُ ـ ــت وألاؾ ـ ــلخت الخاع ٢ـ ــت ومسل ٟـ ــاث الخ ـ ــغب ال٣ابل ـ ــت
لئلهٟجــاع  ،و٦ــظل ٪جىاولىــا ألالٛــام ألاعيــُت ومــا جسلٟــه مــً ضــخاًا ؾــىىٍا ،وألاؾــلخت الٗى٣ىصًــت ،ومــً زــم
جُغ٢ى ــا ٖل ــى ألاز ــغ اإلا ــضمغ وُٚـ ــغ الخمُُـ ــؼي ألؾ ــلخت ال ــضماع الك ــامل الخضًش ــت ومثه ــا ألاؾ ــلخت الُ٨مُاثُ ــت
والبُىلىظُت والىىوٍت وجىُٓمها ال٣اهىوي.

املىلب الثالث:
حٍش وجٝييذ أظاليب ٜخا ٥مّيىت في الٝاهون الذولي إلاوعاوي
بن يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُـت جـىٓم ظـؼءا مهمـا آزـغ بلـى ظاهـب وؾـاثل ال٣خـا ،٫وهـي ؤؾـالُب
ال٣خ ــا ٫ف ــي ؾ ــبُل جىٓ ــُم اإلاك ــغوٕ مىٗ ــا وخٓ ــغ ٚـ ـحر اإلاك ــغوٕ م ــً َ ــظٍ ألاؾ ــالُب ،وؤؾ ــالُب ال٣خ ــا ٫ه ــي
ؤق ــ٩ا ٫واؾ ــتراجُجُاث مُٗى ــت جخس ــظَا ؤَـ ـغا ٝال ـ ـجزإ إلي ــٗا ٝال ٣ــىة الٗؿ ــ٨غٍت للخه ــم ،وف ــي مج ــا٫
صعاؾــت َــظٍ ألاؾــالُب ؾــىداو ٫ازخُــاع همــاطط مُٗىــت مثهــا مــا جــم جىُٓمهــا يــمً ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي
ؤلاوؿــاوي ال ؾــُما يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت فــي ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ،وهدىــاو ٫فــي َــظا اإلاجــا٫
الخضٕ الخغبُت والٛضع في ٞغٕ ؤو ، ٫زم ؤؾلىب ججىَ٘ الؿ٩ان اإلاضهُحن وألامغ بٗـض ؤلاب٣ـاء ٖلـى ؤخـض ٖلـى
ُ٢ض الخُاة في ٞغٕ زان ،زم ؤؾلىب الا٢خهام وألاٖما ٫الاهخ٣امُت في ٞغٕ ؤزحر.
الٙشُ ألاو:٥
أظلو ي الٕذس والخذاُ الحش ي لمً لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
بن الٛــضع والخــضٕ الخغبُــت ؤؾــالُب ٢خالُــت اؾــخسضمذ فــي ال٨ش ـحر مــً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ،وعٚــم
الدكــابه ال٨ب ــحر فــي صوعَمــا فــي جٓلُــل الخهــم وزضاٖــه ،بال ؤن هٓــغة يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت مــً
خُض اإلاكغوُٖت ،ولهظا ؤلاعجباٍ بُثهما هضعؾهما مٗا وهٟغ ١بُثهما ُٞما ًلي:
ٓ -)1ؾٔل ؽبىّ ػزٍُٓ<< ،شوٝػ٤خ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ ك ٢ػٞء اُوأ ١االٍزشبهُٔ ١ؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ك ،>>1996 ٞ٤ُٞ٣ 08 ٢ك٢
كهاٍبد ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص .372
2)-Marcel JUNOD, op.cit., p. 344.
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أوال :حٍش أظلوب الٕذس:
بن ؤو ٫الىه ــىم الضولُ ــت الـ ـتي جدٓ ــغ اللج ــىء بل ــى ال ٛــضع ف ــي الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ٧اه ــذ اإلا ــاصة 23
٣ٞغة ب مً الثدت الَاي اإلالخ٣ت باجٟاُ٢ت الَاي الغابٗت  1907والتي ظاء ٞجها:
"..ل يمىـ ــْ بالخفـ ــوؿ... :بٜ -خـ ــل أو حـ ــشح أحـ ــذ أ٘ـ ـشاد الذولـ ــت املّاديـ ــت أو الجـ ــيؾ املّـ ــادي
()1
باللجوء إلع الٕذس"
وجم الىو ٖلى خٓغ ؤٖما ٫الٛـضع بخٟهـُل ؤ٦ثـر يـمً اإلاـاصة  37مـً البروجى٧ـى ٫ؤلايـافي ألاو،٫
ويمً اإلاىا٢كـاث اإلاًٟـُت إل٢ـغاع اإلاـاصة جمـذ الاؾخٗايـت ٖـً ٖبـاعة "خياهـت" بٗبـاعة "ٔـذس" التـي اٖخبرَـا
اإلااجمغون ؤ٦ثر احؿاٖا٦ ،ما ؤياٞذ اإلااصة الثهاثُت حٗغٍٟا إلاـا ًم٨ـً اٖخبـاعٍ ٚـضعا ووؾـٗذ هُا٢ـه لِكـمل
بلى ظاهب الجغح وال٣خل ؤل٣اء ال٣بٌ باللجىء بلى الٛضعٞ ،جاء هو اإلااصة  37ال٣ٟغة ألاولى ٧الخالي:
"يحٍ ــش ٜخ ــل الخف ــم أو إـ ــابخ أو أظ ــشٍ ب ــاللجوء إل ــع الٕ ــذسل وحّخـ ـبر م ــً ٜبي ــل الٕ ــذس جل ــ٤
ألاّ٘ا ٥حعدثير زٝـت الخفـم مـْ حّمـذ خياهـت َـزٍ الثٝـت وجـذْ٘ الخفـم إلـع يِخٝـاد بـجن لـ الحـ ٞأو
أن ِلي التزاما بمى الحمايت وبٝا لٝواِذ الٝاهون الذولي ال جىبـ ٞفـي املىاصِـاث املعـلحتل وحّخبـر
ألاّ٘ا ٥الخاليت أمثلت ًِ الٕذس:
الخٍاَش بييت الخٙاوك جحذ ِلم الهذهت أو يظدعالم.الخٍاَش بعجض مً حشوح أو مشك.الخٍاَش بولْ املذوي ٔير املٝاجل.الخٍــاَش بولــْ يٙ٢ــل الحمايــت ورلــ ٤باظــخخذام ؼــاساث أو ِالمــاث أو أصيــاء محايــذة خاـــت()2
با مم املخحذة أو ب حذى الذو ٥املحايذة أو بٕيرَا مً الذو ٥ال ليعذ وش٘ا في النزاُ".
ل ٣ــض ج ــم الخه ــغٍذ ف ــي الجمل ــت ألاول ــى م ــً اإلا ــاصة بدٓ ــغ ظ ــغح ؤو ٢خ ــل ؤو ؤؾ ــغ ش ــخو ب ــاللجىء بل ــى
الٛضع ،وجشاع بق٩الُت َىـا خـى ٫مـا بطا جـم الٗمـل الٛـاصع صون جدُ٣ـ ٤بخـضي َـظٍ الىخـاثج بجـغح ؤو ٢خـل ؤو
ؤؾــغ الٗــضو ،وَــل حٗخ ـبر الىدُجــت يــغوعة لخُبُــ ٤الخٓــغ؟ ،ؤم ًم٨ــً اإلاٗا٢بــت ٖلــى الٗمــل الٛــاصع طاجــه؟،
والخ٣ُ٣ت ؤن ؤلاظابت ٖلى َظا الؿااَ ٫ى ؤن الٛضع طاجه ًٟتـرى وظـىص هدُجـت وَـى الخٓـاَغ بىيـ٘ مٗـحن
٢ــض ؾــبب الىخــاثج اإلاــظ٧ىعة مباقــغة ؤو ٢ــض ؾــبب جــإزحر تجــىم ؤو حٗلُ٣ــه ؤو اوســخاب ؤو  ٚـحر طلــ ٪ممــا ٢ــض
ٌؿهل بُغٍ٣ت ؤو ؤزغي في جد ٤ُ٣الىخاثج اإلاُلىبت ،ولٗـل الخـاالث اإلاـظ٧ىعة للٛـضع جٟؿـغ طلـٞ ،٪الخٓـاَغ
مــشال بىيــ٘ اإلاــضوي ٚحــر اإلا٣اجــل مٗا٢ــب ٖلُــه ٗ٦مــل ٚــاصع لظاجــه٦ ،مــا ؤن ال٣ــبٌ ٖلــى الٛــضاع ٢بــل جدُ٣ــ٤
()3
هدُجخه ًاصي بلى مٗا٢بت بالكغوٕ ٞجها صون خاظت لُد ٤٣مأعبه.
والٛـضع خؿــب حٗغٍـ ٠اإلاــاصة ً 37ىُـىي ٖلــى ه٣ـٌ الٗهــض وزُاهـت الش٣ــت وَـى مى٨ــغ ؤزالقـي وصًنــي
واظخمــاعي فــي ؤلاوؿــان ،وٖــغ ٝمُشــا ١الكــغ٦ ٝمــا ؾــب٣ذ ؤلاقــاعة ختــى لــضي ال٣باثــل ؤلاٞغٍُ٣ــت ال٣ضًمــت
وفي الٗهىع ال٣ضًمـت ومـً زـال ٫الـضًاهاث الؿـماوٍت ومبـاصت الٟغوؾـُت فـي ال٣ـغون الىؾـُى ٞهـى ٢ىاٖـض
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .12
2( -Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., p. 432.
3( -Ibid., Art. 37, op.cit., p. 433.
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ٖغُٞــت وصًيُــت وؤزالُ٢ــت مخإنــلت ال ًم٨ــً ججاوػَــا ،وخؿــب الخٗغٍــ٣ً ٠ــىم الٛــضع ٦إؾــلىب مدٓــىع فــي
الخــغب ٖلــى زالزــت ٖىانــغ اؾــدشاعة ز٣ــت الخهــم ؤوال ،زــم حٗمــض زُاهــت َــظا الخهــم زاهُــا ،وظــىص خماًــت
بمىظب ال٣اهىن اإلاىُبٖ ٤لى الجزٕ اإلاؿلر إلادـل الٛـضع زالشـا ،و٢ـض ٢ـضمذ الجملـت الشالشـت مـً اإلاـاصة ؤمشلـت
ًٖ ؤٖما ٫الٛضع(:)1
الخٍاَش بييت الخٙاوك جحذ ِلم الهذهت أو يظدعالم:وَ ــظا ٌك ــمل الاؾ ــخسضام ال ٛــاصع لٗل ــم الهضه ــت ؤو الاؾدؿ ــالم وَ ــى ٌٗخـ ـبر مسال ٟــت ظؿ ــُمت خؿ ــب
اإلاــاصة  85مــً البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي ألاو 1977 ٫فــي ٣ٞغته ــا الشالشــت (واو) والتــي ظــاء ٞجهــا خٓــغ ؤلاؾ ــخٗما٫
الٛــاصع مسالٟــت للمــاصة  37للٗالمــت اإلام ـحزة للهــلُب ألاخمــغ ؤو الهــال ٫ألاخمــغ ؤو ألاؾــض والكــمـ ألاخمــغًٍ
ؤو ؤًت ٖالماث ؤزغي للخماًت ً٣غَا َظا البروجى٧ى ،٫وهي خماًت بياُٞت مً ؤٖما ٫الٛضع.
 الخٍاَش بعجض مً حشوح أو مشك:وججضع ؤلاقاعة َىا بلى ؤن الخٓاَغ بالجغح ؤو اإلاغى َى بؾدشاعة لش٣ـت الخهـم بٛـغى زُاهخـه مـً
ؤظــل الاؾــخٟاصة ٚــضعا مــً ؤخ٩ــام اجٟــاُ٢تي ظىُــ ٠ألاولــى والشاهُــت  1949واإلاــاصة  41مــً البروجى٧ــى ٫ألاو٫
 1977التي جدمي الٗاظؼًٍ ًٖ ال٣خا ٫واإلااصة  85مً هٟـ البروجى٧ى.٫
 الخٍاَش بولْ املذوي ٔير املٝاجل:٢ض ًخٓاَغ الٛاصع ٦ظل ٪بىي٘ اإلاضوي بٛـغى الاؾـخٟاصة مـً مبـضؤ الخمُحـز بـحن اإلاـضهُحن واإلا٣ـاجلحن
ؤزىـاء ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت ،مــا ًجٗـل الخهـم ًمُـل بلـى جُبُــ ٤اجٟاُ٢ـت ظىُـ ٠الغابٗـت لخماًـت اإلاــضهُحن
والبروجى ٧ـ ـ ــى ٫ؤلاي ـ ـ ــافي ألاو ٫ال ؾ ـ ـ ــُما اإلا ـ ـ ــىاص  48وم ـ ـ ــا بٗ ـ ـ ــضَا ؤو اإلا ـ ـ ــاصة  13م ـ ـ ــً البروجى ٧ـ ـ ــى ٫ؤلاي ـ ـ ــافي
الشـ ــاوي ،1977بال ؤن َىـ ــا ٥اؾـ ــخصىاءا ًسـ ــو عظـ ــا ٫الٗهـ ــاباث الـ ــظًً ًدـ ــ ٤لهـ ــم بٗـ ــض الاقـ ــدبا ٥بٗـ ــضم
الاخخ ٟــاّ به ــٟت اإلا ٣ــاجلحن خؿ ــب ه ــو اإلا ــاصة  44ال ٣ٟــغة الشالش ــت م ــً البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي ألاو ٫ب ٛــغى
الخٟاّ ٖلى م٣خًُاث الخمُحز.
 الخٍــاَش بولــْ يٙ٢ــل الحمايــت ورلــ ٤باظــخخذام ؼــاساث أو ِالمــاث أو أصيــاء محايــذة خاـــت بــا مماملخحذة أو ب حذى الذو ٥املحايذة أو بٕيرَا مً الذو ٥ال ليعذ وش٘ا في النزاُ:
وم ــً الىاضـ ــر َى ــا ؤن اإلا٣هـ ــىص خٓ ــغ اؾـ ــخسضام الك ــاعاث والٗالمـ ــاث وألاػٍ ــاء الخانـ ــت ب ـ ـاألمم
اإلاخدضة وظاءث ٖباعة مداًضة ؤي انها ال جُب ٤بال في خالت وظىص ألامـم اإلاخدـضة فـي خالـت خُـاص ٞـةطا ٧اهـذ
فــي خالــت خــغب ٞــإن َــظٍ الكــاعاث والٗالمــاث َــض ٝمكــغوٕ للخهــم ،ؤمــا الــضو ٫اإلاداًــضة ٞاإلا٣هــىص بهــا
الخُــاص فــي ال٣ــاهىن الــضولي الخ٣لُــضي وبال ٞمــا َــى اإلا٣هــىص بٗبــاعة ؤو بٛحرَــا مــً الــضو ٫التــي لِؿــذ ؤَغاٞــا
فــي الج ـزإ بال صو ٫ألاُٚــاع التــي ال حكــاع ٥فــي اله ـغإ ،وبلــى ظاهــب ؤٖمــا ٫الٛــضع حكــحر اإلاــاصة  37بلــى َاثٟــت
ؤزغي مً ألاٖما ٫ال جسل بإًـت ٢اٖـضة مـً ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي اإلاُب٣ـت فـي الجزاٖـاث اإلاؿـلخت
وهي ؤٖما ٫الخضإ الخغبي اإلاباخت ٦ما ؾجري.
 -)1كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .110 ،109
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زاهيا :أظلوب الخذاُ الحش ي:
٢ض ًلجإ ؤَغا ٝالجزإ بلى بٌٗ الخُل في ؾبُل بيـٗا٢ ٝـىة الخهـم ،والٟـغَ ١ىـا بـحن الخـضإ
الخغب ــي وال ٛــضع َ ،ــى ؤن الخ ــضإ الخغب ــي ًج ــغي باؾ ــخسضام خُ ــل جىُ ــىي ٖل ــى مسال ٟــت  ٢ــىاهحن وؤٖ ـغاٝ
الخغب ،فـي خـحن ؤن الٛـضع ً٣ـىم ؤؾاؾـا ٖلـى مسالٟـت َـظٍ ال٣ـىاهحن وألاٖـغا ،ٝو٢ـض جـم ب٢ـغاع خـ ٤ؤَـغاٝ
الج ـ ـزإ فـ ــي اؾـ ــخسضام ؤؾـ ــالُب الخـ ــضإ الخغبـ ــي يـ ــمً الثدـ ــت لُبـ ــر فـ ــي اإلاـ ــىاص  15و 16مـ ــشال( ،)1ومكـ ــغوٕ
بغو٦ؿل في اإلااصة  ،)2(14و٦ظل ٪يمً اإلاـاصة  24مـً الثدـت الَـاي للخـغب البرًـت اإلالخ٣ـت باجٟاُ٢ـت الَـاي
الغابٗـت  1907والتــي ظــاء ٞجهــا "ي ــوص اللجــوء إلــع خـذُ الحــشب والوظــائل الالصمــت لجمــْ املّلومــاث ِــً
الّــذو وامليــذان" وجــم الجمــ٘ َىــا بــحن الخــضٕ الخغبُــت وظمــ٘ اإلاٗلىمــاث عٚــم اهٟهــا ٫اإلاؿــالخحن بال ؤهــه
َىــا ٥بم٩اهُــت زضمــت ؤخــضَما لآلزــغٞ ،الخــضإ الخغبــي ٢ــض يهــض ٝبلــى ظمــ٘ اإلاٗلىمــاث جدًــحرا لخضٖــت
خغبُت ؤزغي ،و٢ض ههذ اإلااصة  37في ٣ٞغتها الشاهُت ٖلى الخضإ الخغبي خُض ظاء ٞجها ما ًلي :
"خذُ الحشب ليعذ محٍوسةل وحّخبر مً خذُ الحشب ألاّ٘ا ٥ال ال حّذ مً أّ٘ـا ٥الٕـذس
خ ــا ال حعــدثير زٝــت الخفــم فــي الحمايــت ال ـ يٝشَــا الٝــاهون الــذوليل وال ـ ت ــذٗ إلــع جمــليل الخفــم
أو اظــخذساح إلــع املخــاوشة ول٢ن ــا ال جخــل بجيــت ٜاِــذة مــً ٜواِــذ رلــ ٤الٝــاهون ال ـ جىبــ ٞفــي ال ـنزاُ
املع ـ ــللل وحّخـ ـ ـبر ألاّ٘ ـ ــا ٥الخالي ـ ــت أمثل ـ ــت ِا ـ ــع خ ـ ــذُ الح ـ ــشب :اظ ـ ــخخذام أظ ـ ــاليب الخموي ـ ـ وإلا ـ ــام
()3
وِملياث الخمليل وجشويم املّلوماث الخاو ت"
خؿــب اإلاــاصة ٌٗخ ـبر مــً الخــضإ الخغبــي ألاٗٞــا ٫التــي تهــض ٝبلـى جٓلُــل الخهــم ٖــً َغٍــ ٤خملــه
ٖل ــى بٖخ ٣ــاص ز ــاَ بىؾ ــاثل به ــغٍت ؤو مٗلىماجُ ــت ؤو جدغًٍ ــه ٖل ــى ال ُ٣ــام بإٖم ــا ٫مةه ــىعة  ٢ــض حٗغي ــه
للخُـغ ،وججــضع ؤلاقـاعة فــي َــظا اإلا٣ـام بلــى ؤن ؤؾــلىب الخـضإ الخغبــي ٢ـض ًخدــى ٫بلــى ؤؾـلىب  ٚـحر مكــغوٕ
بطا اؾــخسضم ُٞــه وؾــاثل  ٚـحر مكــغوٖت ال ؾــمُا لــضي اؾــخسضام ألالٛــام ؤو ألاق ـغا ٥الخضاُٖــت والىبــاثِ
ألاز ــغي ٦م ــا ظ ــاء ف ــي البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي الش ــاوي الجٟا ُ٢ــت ألاؾ ــلخت الخ٣لُضً ــت  ،1980و ٢ــض  ٢ــضمذ اإلا ــاصة
ؤٖـ ــالٍ ؤمشلـ ــت ٖـ ــً زـ ــضٕ الخـ ــغب اإلاكـ ــغوٖت وظـ ــاء ٞجهـ ــا اؾـ ــخسضام ؤؾـ ــالُب الخمىٍـ ــه وؤلايهـ ــام وٖملُـ ــاث
الخً ــلُل وج ــغوٍج اإلاٗلىم ــاث الخاَئ ــت٦ ،م ــا ٌك ــحر ال ــضلُل الٗؿ ــ٨غي للممل ٨ــت اإلاخد ــضة بل ــى ؤمشل ــت ٖضً ــضة
ؤز ــغي مثه ــا اإلاٟاظ ــأث وال٨م ــاثً وؤلاوس ــخاباث وال ٛــاعاث الىَمُ ــت والخٓ ــاَغ باله ــضوء وبُٖ ــاء ه ٣ــاٍ  ٢ــىة
واؾٗت ل٣ىة نٛحرة ،وبىـاء ظؿـىع ومبـان لِؿـذ لالؾـخسضام وبـض عؾـاثل بقـاعاث ػاثٟـت ؾـهلت الالخ٣ـاٍ،
()4
وبعؾا ٫بغُ٢اث ووكغاث ٧اطبت الُ٣ام باجهاالث وَمُت وٚحرَا ال٨شحر مً الخضٕ الخغبُت.
1( - Art.15 ".....and of such deception as does not involve the breaking of good faith either
positively pledged, regarding agreements entered into during the war, or supposed by the
modern law of war to exist. Men who take up arms against one another in public war do not
"cease on this account to be moral beings, responsible to one another and to God.
Art.16 ".... It admits of deception, but disclaims acts of perfidy; and, in general, military necessity
"does not include any act of hostility which makes the return to peace unnecessarily difficult.
Instructions for the government of armies of the united states in the field, prepared by FRANCIS
LIEBER, op.cit., p. 7.
 -)2عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،57وعغ ٍبثن ،ص .181
3( -Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., p. 432.
 -)4عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،57وعغ ٍبثن ،ص .182
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الٙشُ الثاوي:
أظلو ي ج ويْ الع٣ان املذهيين وألامش بّذم إبٝاء أحذ ِاع ٜيذ الحياة
ٌٗخـبر ججىَ٘ الؿ٩ان اإلاضهُحن وألامغ بٗضم بب٣اء ؤخض ٖلى ُ٢ض الخُـاة مـً ؤ ٦ـثر ألاؾـالُب زُـىعة
ٖلى خُاة الؿ٩ان اإلاضهُحن و٢ـض جـم جىُٓمهمـا يـمً البروجى٧ـى ٫ؤلايـاُٞحن  ،1977وهخُـغ ١ل٩ـل ؤؾـلىب
مثهما ٖلى خضا و ٤ٞما ًلي:
أوال :أظلوب ج ويْ الع٣ان املذهيين:
ٖمىماً ،دٓغ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ؤؾلىب ججىَ٘ الؿـ٩ان اإلاـضهُحنٟٞ ،ـي خـحن ٢ـغعث الثدـت
لُب ــر فـ ــي اإلاـ ــاصة  17مثهـ ــا بإه ــه" :إن الحـ ــشب ال جـ ــخم ٘ٝـ ــي ِـ ــً وشي ــ ٞألاظـ ــلحتل ٘مـ ــً املؽـ ــشوُ ج ويـ ــْ
املحاسب املّـاديل املعـلل أو ٔ ـير املعـللل بحيـث يـندي إلـع إخمـاُ أظـشُ للّـذو"( ،)1بال ؤن َـظا الـىو
ل ــم ًل ــ ٤عواظ ــا ُٞم ــا بٗ ــض ٣ٞ ،ــض وعص ف ــي ج٣غٍ ــغ لجى ــت اإلاؿ ــاولُاث بٗ ــض الخ ــغب الٗاإلاُ ــت ألاول ــى ب ــإن ججىَ ــ٘
الؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن ٌك ــ٩ل اهةها ٧ــا ل ٣ــىاهحن وؤٖـ ـغا ٝالخ ــغب٦ ،م ــا جإ ٦ــض َ ــظا الخ ٨ــم ف ــي الىٓ ــام ألاؾاسـ ـ ي
للمد٨مــت الجىاثُ ــت الضولُ ــت ف ــي اإلا ــاصة الشامىــت مثهــا ال ـتي اٖخ ـ ـبرث ججىَ ــ٘ الؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن ظغٍمــت خــغب،
واٖخـ ـبر زـ ـبراء اللجى ــت الضولُ ــت لله ــلُب ألاخم ــغ خٓ ــغ ججىَ ــ٘ الؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن ٦إؾ ــلىب للخ ــغب ٢اٖ ــضة
ٖغ ُٞــت م ــً ٢ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي( ،)2وظ ــاء الخ ٨ــم ألاب ــغػ ي ــمً اإلا ــاصة  54م ــً البروجى ٧ــى٫
ألاو 1977٫التي اقخملذ ٖلى زمـ ٣ٞغاث ،خُض ظاء في ال٣ٟغجحن ألاولى والشاهُت مثها ما ًلي:
 -1يحٍش ج ويْ املذهيين ٠جظلوب مً أظاليب الحشب.
 -2يحٍش مهاحمت أو جذمير أو هٝل أو حّىيل ألاِيان واملواد ال ال ٔنـ ِن ـا لبٝـاء العـ٣ان املـذهيين
ومثالهـ ــا املـ ــواد الٕزائيـ ــت واملىـ ــاو ٞالضساِيـ ــت ال ـ ـ جيخ هـ ــا واملحاــ ــيل واملاؼـ ــيت ومشا٘ـ ــ ٞميـ ــاٍ
الؽــشب وؼــب٣ات ا وأؼــٕا ٥الــشيل إرا جحــذد الٝفــذ مــً رلــ ٤فــي مىّهــا ِــً العــ٣ان املــذهيين أو
الخفــم لٝيمت ــا الحيويــت مهمــا ١ــان الباِــث ظــواء ١ــان بٝفــذ ج ويــْ املــذهيين أم لحملهــم ِاــع
النزوح أو ي باِث حخش"..
ووعص هــو ممازــل ؤ٢ــل جٟهــُال يــمً البروجى٧ــى ٫الشــاوي  1977الخــام بالجزاٖــاث اإلاؿــلخت  ٚـحر
الضولُت في اإلااصة  14مىه ،في خحن جًمىذ اإلااصة  48مكغوٕ البروجى٧ى ٫ألاو٣ٞ ٫غة وخُضة ظاء ٞجها(:)3

1( - Instructions for the government of armies of the united states in the field, prepared by FRANCIS
LIEBER, op.cit., p. 7.
-)2عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،53وعغ ٍبثن ،ص .166
3( - "Article 48. Objects indispensable to the survival of the civilian population
It is forbidden to attack or destroy objects indispensable to the survival of the civilian
population, namely, foodstuffs and food-producing areas, crops, livestock, drinking water
supplies and irrigation works, whether it is to starve out civilians, to cause them to move away
or for any other reason. These objects shall not be made the object of reprisals.", Draft of
Additional protocols to the Geneva conventions of August 12, 1949 commentary, Geneva, 1973, p.
62., Instructions for the government of armies of the united states in the field, prepared by FRANCIS
LIEBER, op.cit., p. 7.
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"يحٍـ ــش مهاحمـ ــت أو جـ ــذمير ألاِيـ ــان الـ ـ ـ ال ٔـ ـ ـن ِن ـ ــا لبٝـ ــاء العـ ــ٣ان املـ ــذهيينل و ـ ــي امل ـ ــواد
الٕزائي ـ ــت واملى ـ ــاو ٞاملىخ ـ ــت لألٔزي ـ ــت واملحاـ ـ ــيل والـ ـ ـتروة الحيواهي ـ ــتل وإم ـ ــذاداث املي ـ ــاٍ الف ـ ــالحت
للؽشب وأؼٕا ٥الشيل ظواء ١ان لخ ويْ الع٣ان املذهيين أو حملهم ِاع النـزوح بّيـذا أو ط ظـملب
حخشل ال ي وص حّل َزٍ ألاِيان محال للهجماث يهخٝاميت"
وٍخطر ظلُـا الٟـغ ١بـحن اإلاكـغوٕ واإلاـاصة الثهاثُـت ،خُـض ظـاءث اإلاـاصة  54ؤ٦ثـر جٟهـُال وويـىخا،
وجــم ججىــب خهــغ اإلاــىاص التــي ال ٚنــى ٖثهــا الــظي و٢ــ٘ ُٞــه اإلاكــغوٕ ٦مــا ؤيــاٞذ الخُُٗــل والى٣ــل لؤلُٖــان
بلــى ظاهــب اإلاهاظمــت والخــضمحر لخُُٛــت ٧ــل الاخخمــاالث ال ـتي جمىــ٘ ونــىَ ٫ــظٍ اإلاــىاص للؿــ٩ان اإلاــضهُحن(،)1
وو٣ٞــا إلاــا جىنــلذ بلُــه اإلاــاصة ٞــةن مهــُلر الخجىَــ٘ ٌٗنــي خغمــان الؿــ٩ان اإلاــضهُحن مــً مهــاصع الُٗــام
ؤؾاؾــا ٦مــا ٌكــمل ؤلامــضاصاث الًــغوعٍت لب٣ــاء الؿــ٩ان اإلاــضهُحن وهــي جدٓــغ ٦إنــل ٖــام اؾــخسضام َــظا
ألاؾلىب في ال٣خا ٫الظي ٌؿـةهض ٝؤؾاؾـا بيـٗا ٝؤو الً٣ـاء ٖلـى الؿـ٩ان اإلاـضهُحن مـا ًمــ ٧ـل اإلابـاصت
ؤلاوؿ ــاهُت وظ ــىَغ اجٟا ُ٢ــاث ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي( ،)2و ٢ــضمذ اإلا ــاصة مٓ ــاَغ ؤؾاؾ ــُت  ٢ــض ج ــاصي بل ــى
ججىَــ٘ الؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن جخمش ــل ف ــي مهاظم ــت ؤو ج ــضمحر ؤو ه٣ــل ؤو حُُٗ ــل ألاُٖــان واإلا ــىاص الت ــي ال ٚن ــى ٖثه ــا
لب ٣ــاء الؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن َ ،ــظٍ ألاُٖ ــان ال ـ ـتي ؤوعصته ــا ال ٣ٟــغة الشاهُ ــت ٖل ــى ؾ ــبُل اإلاش ــا ٫ال الخه ــغ وطل ــ٪
ألٚـغاى جىؾــُ٘ اإلا٣خًــُاث ؤلاوؿــاهُت لدكــمل ٧ــل ممــا ًم٨ــً ؤن ً٩ــىن يــغوعٍا لخُــاة الؿــ٩ان اإلاــضهُحن،
وط ٦ــغث ٖل ــى عؤؾ ــها اإلا ــىاص الٛظاثُ ــت واإلاى ــاَ ٤الؼعاُٖ ــت الـ ـتي جيخجه ــا واإلادان ــُل واإلااق ــُت ومغا ٞــ ٤مُ ــاٍ
الكغب وقب٩اتها وؤقٛا ٫الغي التي حٗخبر بمضاصاث ؤؾاؾُت ال حؿخمغ خُاة ؤلاوؿان بال بىظىصَا.
و٢ـض جُغ٢ـذ اإلاـاصة  54إلاـا ًم٨ـً ؤن ٌكـ٩ل باٖشـا إلاهاظمـت ؤو جـضمحر ؤو حُُٗـل ؤو ه٣ـل ألاُٖـان التـي
ال ٚنى ٖثها لب٣اء الؿ٩ان اإلاضهُحن وع٦ؼث ٖلى َـض ٝججىَـ٘ الؿـ٩ان اإلاـضهُحن ؤو خملهـم ٖلـى الجـزوح ،بال
ؤن اؾـةهضاَ ٝــظٍ ألاُٖــان ٢ــض ً٩ــىن ؾـبُال لخدُ٣ــ ٤ؤَــضا ٝؤزــغي ٢ــض ً٩ـىن بًٗــها ٖؿــ٨غٍا ،ممــا ظٗــل
اإلا ــاصة جس ــخم طل ــ ٪بٗب ــاعة ؤو ألي باٖ ــض آز ــغ م ــا ًجٗ ــل الب ــاب مٟخىخ ــا ؤم ــام ؤي باٖ ــض ؤو ؾ ــبب ؤو َ ــضٝ
مكغوٖا ؤو ٚحر مكغوٕ ،بال ؤن ؤؾلىب جد٣ُ٣ه ٚحر مكغوٕ في ٧ل ألاخىا٫
و٢ض جال َظٍ الاهخهاعاث التي خ٣٣ةها اإلااصة اؾـخصىاءاث وٗخ٣ـض ؤنهـا جًـٗ ٠مـً الُ٣مـت ال٣اهىهُـت
للخٓ ــغ اإلاُب ــٖ ٤ل ــى الخجىَ ــ٘ ٦إؾ ــلىب ف ــي الخ ــغبٞ ،اؾ ــةهضا ٝألاُٖ ــان ال ـ ـتي ال ٚن ــى ٖثه ــا لب ٣ــا الؿ ــ٩ان
اإلاضهُحن ال ً٩ىن ٖمال مدٓىعا في خاالث مدضصة جخمشل في:
 -1بطا ٧اه ــذ َ ــظٍ ألاُٖ ــان حك ــ٩ل ػاصا لل ٣ــىاث اإلاؿ ــلخت وحك ــ٩ل مه ــضعا ؤؾاؾ ــُا لئلم ــضاصاث الٛظاثُ ــت
ل٣ىاث الٗضو.
 -2في خالت الًغوعة الٗؿ٨غٍت اإلالخت التي ٢ضعتها اإلااصة بمغاٖاة اإلاخُلباث الخُىٍت ألي َغ ٝفـي الجـزإ
مً ؤظل الضٞإ ًٖ ب٢لُمه
1( -Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I)., op.cit., p. 655.
2)- Philippe BRETTON, <<Problèmes des méthodes et moyens de guerre ou de combat dans les
protocoles additionnels au convention de Genève du 12 Août 1949>>, R.G.D.I.P., tome 82, Paris,
1978-1, p. 45.
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 -3الىَني الخاي٘ لؿُُغجه يض الٛؼو.
َــظٍ الاؾــخصىاءاث ٢ــض جيــخ٣و بكـ٩ل ؤو بــأزغ مــً نـغامت الخماًــت الىاظبــت لهــظٍ ألاُٖــان زانــت
وان اؾــةهضا َ ٝــظٍ ألاُٖــان واإلا ــىاص ال ً ــاصي بلــى ؤلاي ـغاع باإلا ٣ــاجلحن وججــىَٗهم ٞدؿــب ب ــل ًمخــض ؤزــغٍ ف ــي
ؤخ ــىاٖ ٫ضً ــضة بل ــى ؤلام ــضاصاث الً ــغوعٍت للؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن مم ــا ً ــاصي بل ــى جج ــىَٗهم ؤو ه ــؼوخهم ،بال ؤن
البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي الش ــاوي جج ــاوػ َ ــظٍ اإلاؿ ــإلت مم ــا ًجٗ ــل خماًخ ــه مُل ٣ــت وب ــال اؾ ــخصىاءاث ،مم ــا ٌٗ ــض
امخُــاػا للجزاٖــاث اإلاؿــلخت ٚـ ـحر الضولُــت( ،)1ومــً ب ــحن ؤبــغػ ألاقــ٩ا ٫ال ـتي ًخســظَا ؤؾــلىب ججىَــ٘ الؿ ــ٩ان
اإلا ــضهُحن ف ــي الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت اإلاٗان ــغة َ ــى الخه ــاع ؾ ــىاء  ٧ــان ظ ــىي ؤو ب ــغي ؤو بد ــغي وال ــظي ًخ ــإزغ ب ــه
الؿــ٩ان اإلاــضهُىن ؤ٦ثــر مــً اإلا٣ــاجلحن وؾــيخُغ ١لآلزــاع الٗكــىاثُت للخهــاع يــمً البــاب الشــاوي فــي الٟهــل
اإلاخٗل ٤بخدضًاث ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت.
زاهيا :ألامش بّذم إبٝاء أحذ ِاع ٜيذ الحياة:
بن خٓـغ ألامــغ بٗـضم بب٣ــاء ؤخــض ٖلـى ُ٢ــض الخُـاة ٦إؾـلىب فــي ال٣خـا٢ ٫اٖــضة ٖغُٞـت عاســخت ،و٢ـض
جًــمىةها الثدــت لُـ ـبر ف ــي اإلاــاصة  )2(60وبٖــالن بغو٦ؿ ــل فــي اإلاــاصة  13وصلُــل ؤ٦ؿ ــٟىعص للخــغب البدغٍــت ف ــي
اإلااصة  ،9و٦ظل ٪يمً الثدت الَـاي للخـغب البرًـت  1907وال ـتي ظـاء ٞجهـا يـمً اإلاـاصة ٣ٞ 23ـغة (ص) خٓـغ
ؤلاٖ ــالن ٖ ــً ٖ ــضم ؤلاب ٣ــاء ٖل ــى الخُ ــاة ،و ٢ــض جً ــمً الىٓ ــام ألاؾاس ـ ي للمد٨م ــت الجىاثُ ــت الضولُ ــت َ ــظا
ألاؾــلىب ٦جغٍمــت خــغب مٗا٢ــب ٖلجهــا يــمً اإلاــاصة الشامىــت ٣ٞــغة ( 2ب) وٍمخــض َــظا الخٓــغ بلــى الجزاٖــاث
اإلاؿلخت ٚحر الضولُـت ؤًـً وعص هـو نـغٍذ بـظل ٪فـي البروجى٧ـى ٫ؤلايـافي الشـاوي  1977فـي اإلاـاصة الغابٗـت فـي
٣ٞغتها ألاولى ،و٢ض ؤ٦ض زبراء اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ َظٍ ال٣اٖـضة يـمً ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي
ؤلاوؿاوي الٗغفي بالهُٛت الخالُت:
"يحٍ ــش ألام ــش بّ ــذم إب ٝــاء أح ــذ ِا ــع ٜي ــذ الحي ــاة أو ت ذي ــذ الخف ــم ب ــزل٤ل أو إداسة ألاِم ــا٥
()3
الّذائيت ِاع َزا ألاظاط"
بن خٓــغ ألامــغ بٗــض بب٣ــاء ؤخــض ٖلــى ُ٢ــض الخُــاة ًجــض ؤؾاؾــه فــي اإلابــاصت ؤلاوؿـاهُت اإلاسخلٟــت ،مــً
مبـضؤ ؤلاوؿــاهُت ومبــضؤ الخمُ ـحز بـحن اإلا٣ــاجلحن و ٚـحر اإلا٣ــاجلحن ومبــضؤ الخىاؾـب والًــغوعة الخغبُــت وٚحرَــا مــً
مبــاصت ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ،و٢ــض ًــخم ؤلاٖــالن بإهــه لــً ًب٣ــى اخــض ٖلــى ُ٢ــض الخُــاة مــً ؤظــل بعَــاب
الٗ ــضو واؾ ــخٟؼاػٍ ؤو ص ٗٞــه بل ــى الاؾدؿ ــالم ،وخٓ ــغ مج ــغص ؤلاٖ ــالن ؤو ألام ــغ ٌك ــحر بل ــى خٓ ــغ الىُ ــت ؤؾاؾ ــا
والةهضًـض بهـظا الٗمـل ٚحـر ؤلاوؿــاوي ،وحؿـعى ال٣اٖـضة بلـى خٓـغ ؤلابــاصة الخامـت للٗـضو ؾـىاء ٧ـاهىا مــضهُحن ؤو
م٣ـ ــاجلحن ؤو الةهضًـ ــض بـ ــظل ،٪ألهـ ــه ٢ـ ــض ً٩ـ ــىن َىالـ ــ ٪مـ ــً اإلا٣ـ ــاجلحن مـ ــً ً٩ىهـ ــىن ظغحـ ــى ومغض ـ ـ ى وؤؾـ ــغي
ٌؿخُٟضون مً هٓم خماًت مكضصة بمىظـب ٢ىاٖـض ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت و٦ـظل٢ ٪ىاٖـض خماًـت ضـخاًا
الجزاٖاث اإلاؿلخت.
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .359
2( - Instructions for the government of armies of the united states in the field, prepared by FRANCIS
LIEBER, op.cit., p. 7.
 -)3عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،46وعغ ٍبثن ،ص .143
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وبن ٧ــان ؤلاٖــالن ؤو ألامــغ بٗــض بب٣ــاء ؤخــض ٖلــى ُ٢ــض الخُــاة والةهضًــض بــه مدٓــىعا ٞمــً بــاب ؤولــى
خٓــغ بصاعة ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت وٞــَ ٤ــظا ألامــغ ،واإلا٣هــىص َىــا َــى خٓــغ جىُٟــظ َــظا ألامــغ إلاــا ًىُــىي ٖلُــه
مً اهةها٧اث زُحرة ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الاجٟاُ٢ت والٗغُٞت الؿاعٍت اإلاٟٗى.٫
الٙشُ الثالث:
أظلوب يٜخفاؿ الحش ي في ٌل لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
ج ــضابحر الا٢خه ــام وعصث ي ــمً اجٟا ُ٢ــاث ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي بخٗب ـ ـحراث ٖ ــضة م ــً بُثه ــا
ألاٖما ٫الاهخ٣امُت وؤٖما ٫الغصٕ ،وٍ٣هض بهـا ؤٖمـاٚ ٫حـر مكـغوٖت ً٣ـىم بهـا َـغ ٝالجـزإ عصا ٖلـى ؤٖمـا٫
واهةها٧اث ٢ام بها الٗضو لخمله ٖلى اخترام ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ؤو ٖلـى ؾـبُل اإلاٗاملـت باإلاشـل وؤخُاهـا
الاهخ٣ــام( ،)1و٢ــض اؾــخ٣غ ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي الٗغُٞــت والاجٟاُ٢ــت ٖلــى ؤن مبــضؤ اإلاٗاملــت باإلاشــل ال مجــا٫
لخُبُ٣ــه فــي الجٟاُ٢ــاث ؤلاوؿــاهُت خ ـتى ال ًجــض َــغ ٝال ـجزإ هٟؿــه فــي خــل مــً اإلابــاصت ؤلاوؿــاهُت بذجــت
اهةهــا ٥الخهــم لهــا ،وطلــٖ ٪لــى ؤؾــاؽ ؤن اإلاجخمــ٘ الــضولي ً٣ــىم ٖلــى ٢ــُم ومهــالر مخباصلــت ولــِـ ٖلــى
جباصلُــت فــي ال٣خــل والجــغح( ،)2وفــي َــظا ؤلاَــاع ج٣ــضم اجٟاُ٢ــت "٘ييىــا" ل٣ــاهىن اإلاٗاَــضاث اٖتراٞــا ٖامــا بهــظٍ
ال٣اٖضة في ال٣ٟغة الخامؿت مً اإلااصة  ،)3( 60التي ظاء ٞجها:
"-5ال حعــشي ال ٝٙـشاث مــً  1إلــع  3الخاـــت ب خ ــاء الّمــل باملّاَــذاث الذوليــت)ِاع ألاح٣ــام
الخاـــت بحمايــت ألا ــخاؿ الــواسدة فــي مّاَــذاث راث وــابْ إوعــاوي وخاـــت ألاح٣ــام املخّلٝـت بمىــْ
()4
أي مً أهواُ يهخٝام لذ ألا خاؿ الزي يخمخّون بحمايت مثل َزٍ املّاَذاث"
وجىُبـ ــَ ٤ـ ــظٍ ال٣اٖـ ــضة ٖلـ ــى اجٟاُ٢ـ ــاث ال٣ـ ــاهىن الـ ــضولي ؤلاوؿـ ــاوي ؾـ ــىاء فـ ــي الجزاٖـ ــاث اإلاؿـ ــلخت
الضولُت وٚحر الضولُـت ،خُـض ً٣ـ٘ ٖلـى ؤَـغا ٝال ـجزإ بخ ـترام وٟ٦الـت بخ ـترام ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ٦مـا
ظــاء فــي اإلاــاصة الشاهُــت اإلاكــتر٦ت بــحن اجٟاُ٢ــاث ظىُــ ٠ألاعبــ٘  1949وٍجــب الال ـتزام باإلاــاصة الشالشــت اإلاكــتر٦ت
مثهــا "فــي حميــْ ألاحــوا ،"٥وَــى مــا ؤ٦ــضٍ الخ ـبراء فــي صعاؾــت ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي الٗغفــي فــي ال٣اٖــضة
 146التي جىو ٖلى ؤهه:
()5

"ال ّخمذ يلتزام باحترام وٙ٠الت احترام الٝاهون الذولي إلاوعاوي ِاع املّاملت باملثل".

وجج ــضع ؤلاق ــاعة َى ــا بل ــى ؤن َ ــظا الاؾ ــدبٗاص إلاب ــضؤ اإلاٗامل ــت باإلاش ــل ف ــي الاجٟا ُ٢ــاث ؤلاوؿ ــاهُت وخٓ ــغ
الٗم ــل ب ــه ً٣ه ــض ب ــه خٓ ــغ الا٢خه ــام الخغب ــي ف ــي خال ــت و ٢ــىٕ بهةها ٧ــاث ي ــض ألاَ ــضا ٚ ٝـ ـحر اإلاك ــغوٖت
٧اؾــةهضا ٝألاشــخام وألاُٖ ـان اإلادمُــت ٦مــا ههــذ ٖلُــه الجملــت ألاز ـحرة مــً اإلاــاصة  60اإلاــظ٧ىعة ؤٖــالٍ،
ل٨ــً زــاع ظــض ٫واؾــ٘ خــى ٫مــضي مكــغوُٖت ؤٖمــا ٫الا٢خهــام الخغبــي فــي ْــل بٗــٌ الكــغوٍ اإلاكــضصة

 -)1كواَٗٞاى ثٞش ٚ٤٤عٓ ،ٗ١ٕ١ٌٛوعغ ٍبثن ،ص .144
2) Jean DE PREUX,>> The Geneva Conventions and Reciprocity<<, in I.R.R.C., I.C.R.C., Twenty
fifth year, No. 244, Geneva, Janaury-February 1984, p. 26.
3) Ibid., p. 28.
4)- José Daniel, op.cit., pp. 378, 379.
 -)5عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،46وعغ ٍبثن ،ص .143
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خــضصَا ز ـبراء اللجىــت الضولُــت فــي صعاؾــت ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي الٗغفــي يــمً ال٣اٖــضة الٗغُٞــت جدــذ
ع٢م  145في ه٣اٍ زمـ هي:
-1

ًجـ ــىػ الُ٣ـ ــام باال٢خهـ ــام الخغبـ ــي ٣ٞـ ــِ ٦ـ ــغص ٗٞـ ــل ٖلـ ــى اهةهـ ــا ٥زُ ـ ـحر ؾـ ــاب ٤لل٣ـ ــاهىن الـ ــضولي
ؤلاوؿاوي ،ومً ؤظل خمل الخهم ٖلى و ٠٢اهةها٦ه والامخشا ٫لل٣اهىن.

-2

ًج ــىػ ال ُ٣ــام بخ ــضابحر الا٢خه ــام الخغب ــي  ٣ٞــِ ٦خ ــضبحر الٟغن ــت ألازـ ـحرة اإلاخب ُ٣ــت بدُ ــض ال ًب ٣ــى
مخاخا ؤي جضبحر قغعي آزغ إل٢ىإ الخهم لى ٠٢الاهةها٧اث واخترام ال٣اهىن.

-3

ًخٗحن ؤن ً٩ىن ٖمل الا٢خهام مخىاؾبا م٘ الاهةها ٥اإلاغاص بً٣اٞه.

-4

ًجب اجساط ٢غاع اللجىء بلى الا٢خهام ٖلى ؤٖلى مؿخىي خ٩ىمي ؤو ٖؿ٨غي.

-5

ًخٗحن بً٣ا ٝؤٖما ٫الا٢خهام خاإلاا ًى ٠٢الخهم الاهةها ٥وٍلتزم بال٣اهىن.

بال ؤن َــظٍ ألاخــىا ٫اإلاــظ٧ىعة بُٗــضة ٧ــل البٗــض ٖــً اإلاىُــ ٤وال٣ــاهىنُ٨ٞ ،ــ ٠ؾِؿــمذ ال٣ــاهىن
الــضولي ؤلاوؿــاوي باهةهــا ٥ؤخ٩امــه فــي ؾــبُل خمــل الــضوٖ ٫لــى اخترامــه ،زــم ًٟتــرى ؤن ؤٖمــا ٫الا٢خهــام
الخغب ــي ل ــً ج ــخم بال باهةه ــاً ٥م ـــ باألش ــخام ؤو ألاُٖ ــان اإلادمُ ــت الت ــي ًدٓ ــغ ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي
اللجــىء بلــى تجمــاث الــغصٕ يــضَا ٦مــا ؾــىالخٔ ،وبالخــالي ٞــةن َىــا ٥اججــاٍ ٢ــىي وواؾــ٘ بلــى خٓــغ ؤٖمــا٫
الا٢خهام جماما بىاؾُت ألاٖماٚ ٫حر اإلاكغوٖت و٢هغَا ٖلى ألاَضا ٝاإلاكغوٖت ،وفي َـظا ؤلاَـاع ٌٗـؼػ
مك ــغوٕ اإلا ــىاص اإلاخٗل ٣ــت بمؿ ــاولُت ال ــضو ٖ ٫ــً ألا ٗٞــاٚ ٫ـ ـحر اإلاك ــغوٖت صولُ ــا لٗ ــام  َ 2001ــظا الاجج ــاٍ
بــالىو ٖل ــى الا٢خه ــام الخغبــي ي ــمً ون ــ ٠الخــضابحر اإلاً ــاصة ٧ىؾ ــُلت إلهٟــاط الالتزام ــاث الضولُــت ف ــي
اإلااصة  ،49ويٗذ اإلااصة ُ٢ 50ىصا ال حكملها َظٍ ال٣اٖضة جخمشل في (:)1
ؤ -الالتزام بٗضم الةهضًض ؤو اؾخٗما ٫ال٣ىة في الٗال٢اث الضولُت و ٤ٞمُشا ١ألامم اإلاخدضة.
ب -الالتزاماث اإلاخٗل٣ت بدماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان ألاؾاؾُت.
ط -الالتزاماث طاث الُاب٘ ؤلاوؿاوي التي جمى٘ ألاٖما ٫الاهخ٣امُت.
ص -الالتزاماث ألازغي ال٣اثمت بمىظب ٢ىاٖض ُُٗ٢ت مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗام.
وجماقــُا مــ٘ َــظٍ الُ٣ــىص وؿــخٗغى ؤبــغػ اجٟاُ٢ــاث ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي التــي جدٓــغ ؤٖمــا٫
الا٢خهــام الخغبــي يــض ألاشــخام وألاُٖــان اإلادمُــت جدــذ ونــ ٠الا٢خهــام ؤخُاهــا ؤو الــغصٕ ؤخُاهــا
ؤزغي ،وفي َظا ؤلاَاع جىو اجٟاُ٢ت ظىُ ٠ألاولى  1949في اإلااصة  46التي ظاء ٞجها:
"جحٍــش جــذابير يٜخفــاؿ مــً الجش ــع أو املشىــو أو املــوٌٙين الــزيً جحمــي م َــزٍ يجٙاٜيــتل
()2
أو املباوي أو املهماث ال جحمي ا"
وههذ اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الشاهُت  1949في اإلااصة ٖ 47لى ؤهه:
 -)1اُزؼِ٤ن ػِِ" ٠ششٚع اٌّٛاد اٌّزؼٍمخ ثّغإ١ٌٚخ اٌذٚي ػٓ األفؼبي غ١ش اٌّششٚػخ د١ٌٚب" ،روو٣و ُغ٘خ اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝك ٢اُلٝهح
اُضبُضخ ٝاُقَٔ 23( ٕٞأكو 01/ َ٣عٞإ  02ٝع٤ِ٣ٞخ  10/أٝد  ،)2001اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ك ٢اُلٝهح اَُبكٍخ ٝاُقَٔ ،ٕٞاُٞصبئن
اُؤٍ٤خ ،أُِؾن ههْ اُٞص٤وخ ( ،)A/56/10ص .40
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .85
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"جحٍــش جــذابير يٜخفــاؿ مــً الجش ــع أو املشىــو أو الٕشقــع أو املــوٌٙين الــزيً جحمــي م َــزٍ
()1
يجٙاٜيتل أو الع ًٙأو املهماث ال جحمي ا"
ؤما اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الشالشت  1949الخانت بإؾغي الخغب ٞخىو في اإلااصة ٣ٞ 13غة الشالشت بإهه:
()2

"وجحٍش جذابير يٜخفاؿ مً أظشى الحشب"

وٖلــى هٟـــ اإلاىــىا ٫وســجذ اجٟاُ٢ــت ظىُــ ٠الغابٗــت  1949يــمً اإلاــاصة ههــذ  33ال٣ٟــغة الشالشــت
بىهها ٖلى ؤهه:
"جحٍش جذابير يٜخفاؿ مً ألا خاؿ املحميين وممخل٣ات م"

()3

ؤم ــا البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي ألاو ٣ٞ 1977 ٫ــض ه ــو ٖل ــى خٓ ــغ تجم ــاث ال ــغصٕ بسه ــىم الجغح ــى
واإلاغض ى واإلاى٩ىبحن في البداع في الباب اإلاخٗل ٤بهظٍ الٟئاث في اإلااصة  20التي ظاء ٞجها:
()4

" يحٍش الشدُ لذ ألا خاؿ وألاِيان ال يحمي ا َزا الباب"

وهو ٖلـى خ٨ـم ممازـل ًخٗلـ ٤باألشـخام والؿـ٩ان اإلاـضهُحن فـي اإلاـاصة  51ال٣ٟـغة الؿاصؾـت التـي
جىو ٖلى الخماًت الٗامت للمضهُحن مً ؤزُاع الخغب وظاء ٞجها:
" جحٍش هجماث الشدُ لذ الع٣ان املذهيين أو ألا خاؿ املذهيين"

()5

٦مـ ــا ال هجـ ــض ههىنـ ــا ممازلـ ــت فـ ــي البروجى٧ـ ــى ٫ؤلايـ ــافي الشـ ــاوي الخـ ــام بالجزاٖـ ــاث اإلاؿـ ــلخت  ٚـ ـحر
الضولُ ــت مم ــا ٌٗ ــض ه٣هــا ال ب ــض م ــً جضاع ٦ــه ف ــي َ ــظا البروجى ٧ــى ٫ول ــى ؤن ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي الٗغف ــي
ًم ٨ــً بن ٌ ُٛــي َ ــظا ال ــى٣و وؿ ــبُا ،وبسه ــىم ألاُٖ ــان اإلاضهُ ــت  ٣ٞــض وعصث هه ــىم ممازل ــت جدٓ ــغ
ؤٖما ٫الا٢خهام مً ألاُٖان اإلاضهُت هظ٦غ مثها هو اإلااصة  52ال٣ٟغة ألاولى:
"ال ج٢ون ألاِيان املذهيت محال للهجوم أو لهجماث الشدُ"
وباإلاش ــل ظ ــاء ال ــىو ف ــي اإلا ــاصة  53الخان ــت باألُٖــان الش٣ا ُٞــت الـ ـتي حٗ ــؼػ هه ــا مم ــازال ف ــي اجٟا ُ٢ــت
الَــاي  1954الخان ــت بدماً ــت ألاُٖ ــان الش٣ا ُٞــت ػم ــً الخــغب ف ــي اإلا ــاصة الغابٗ ــت ال ٣ٟــغة الغابٗ ــت ،و ٦ــظل٪
جدٓ ــغ تجم ــاث ال ــغصٕ ي ــض ألاُٖ ــان ال ـ ـتي ال ٚن ــى ٖثه ــا لب ٣ــا الؿـ ـ٩ان اإلا ــضهُحن خؿ ــب اإلا ــاصة  54ال ٣ٟــغة
الغابٗــت ،وباإلاشــل فــي البِئــت الُبُُٗــت اإلاــاصة  55ال٣ٟــغة الشاهُــت ،وؤًًــا ألاقــٛا ٫الهىضؾــُت واإلايكــأث ال ـتي
()6
جدىي ٢ىي زُغة في اإلااصة  56ال٣ٟغة الغابٗت.
وبهظا الاؾخٗغاى للىٓام ال٣ـاهىوي لخـضابحر الا٢خهـام يـمً اجٟاُ٢ـاث ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي
هجــض بــإن ؤي ؤٖمــا ٫ا٢خهــام م ــً اإلامخل٩ــاث ؤو ألاشــخام اإلادمُــحن ٌٗ ــض مدٓــىعا ممــا ًــضٖم الاجج ــاٍ
ال٣اثــل بًــغوعة خٓــغ ؤٖمــا ٫الا٢خهــام نهاثُــا صون قــغوٍ ألنهــا ال حٗــضو ٧ىنهــا ؤٖمــا ٫اهخ٣امُــت ال جــض٘ٞ
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .109
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص .122
 -)3أُوعغ ٗلَ ،ٚص .203
 -)4أُوعغ ٗلَ ،ٚص .274
 -)5أُوعغ ٗلَ ،ٚص .290
 -)6أُوعغ ٗلَ ،ٚص ص .294 -292
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بل ــى بل ـؼام الخه ــم بل ــى اخـ ـترام ال ٣ــاهىن والالـ ـتزام ب ــه ب ــل جغ ٞــ٘ م ــً وجـ ـحرة الخ ــضابحر اإلاً ــاصة وبالخ ــالي ج ٟــا٢م
الىي٘ ؤلاوؿاوي ؤ٦ثر ؾىاء بك٩ل مباقغ ؤو ٖغض ي.
و٠خالـت إلاا ؾب ،٤ؤقغها بلى الخٓغ اإلاٟغوى ٖلى ؤؾالُب الٛضع ألهه ًمـ مباصت الخمُحز
وخؿً هُت الخهم والخٓاَغ بىي٘ الخماًت٦ ،ما ًجحز ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ؤٖما ٫الخضإ الخغب
ألازغي التي ال جىُىي ٖلى اهةها٧اث٦ ،ما الخٓىا زُىعة ؤؾلىب الخجىَ٘ وٞغى الخهاع ٖلى الؿ٩ان
اإلاضهُحن و٦ظل ٪ألامغ بٗضم ؤلاب٣اء ٖلى ؤخض ٖلى ُ٢ض الخُاة ٦إمغ ًىُىي ٖلى اهةها٧اث ظمت لهظا
ال٣اهىن ،وؤزحرا جُغ٢ىا بلى خٓغ ألاٖما ٫ؤلاهخ٣امُت وجضابحر ؤلا٢خهام ألنها جضزل الجزإ في صوامت
ٖى ٠ال نهاًت لها.
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املبحث الثاوي:
ألاَذاٗ املؽشوِت للهجوم و٘ ٞلوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
بن مٟهىم ألاَضا ٝالٗؿ٨غٍت ًىهـغ ٝفـي خ٣ُ٣خـه بلـى ألاَـضا ٝالصخهـُت وألاَـضا ٝاإلااصًـت ؤو
اإلامخل٩ــاث ،والبدــض فــي مٟهــىم ألاَــضا ٝالٗؿــ٨غٍت الصخهــُت واإلااصًــت طو ؤَمُــت ٢هــىي ف ـي هٓــام ؾــحر
ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت وطلــ ٪ألنهــا حؿــاَم مباقــغة فــي صٖــم اإلاجهــىص الخــغبٞ ،اإلا٣ــاجلىن لهــم الخــ ٤فــي مباقــغة
ألاٖمــا ٫الٗضاثُ ــت صون مؿ ــاولُت فــي خ ــضوص اخـ ـترام ٢ــىاهحن وؤٖ ـغا ٝالخــغب٦ ،مــا ؤن ألاُٖ ــان الٗؿــ٨غٍت
بـ ــضوعَا حؿـ ــهم صٖـ ــم فـ ــي اإلاجهـ ــىص الخغبـ ــي ،وبالخـ ــالي ٞاألَـ ــضا ٝالٗؿـ ــ٨غٍت بىىٖجهـ ــا حٗـ ــض َـ ــضٞا مكـ ــغوٖا
للخهـم ،لهــظٍ ألاؾــباب ٧ــان البــض مــً الًــبِ والخدضًـض الــض ٤ُ٢إلاٟهــىم اإلا٣ــاجلحن واإلاــضهُحن اإلاكــاع٦حن فــي
ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت والخماًـت اإلا٣ـغعة لهـم فـي مُلـب ؤو ،٫زـم جدضًـض مٟهـىم ألاُٖـان الٗؿـ٨غٍت ؤو ألاَـضاٝ
الٗؿ٨غٍت اإلااصًت والخماًت اإلا٣غعة لها في مُلب زان.
املىلب ألاو:٥
جحذيذ ٘ اث املٝاجلين واملذهيين املؽاس٠ين في الٝخا٠ ٥جَذاٗ مؽشوِت للهجوم
بن ألاَ ـ ــضا ٝالٗؿ ـ ــ٨غٍت الصخه ـ ــُت جخمش ـ ــل ف ـ ــي ألاش ـ ــخام ال ـ ــظًً ٌك ـ ــ٩لىن ؤَ ـ ــضاٞا مك ـ ــغوٖت
للهج ــىم ،وٍخمش ــل َ ــاالء ألاش ــخام ف ــي اإلا٣ــاجلحن ي ــمً الىُــا ١الشاب ــذ للجزاٖ ــاث اإلاؿــلخت الضولُــت وٚـ ـحر
الضولُ ــت ،وهدى ــاو َ ٫ــظٍ الٟئ ــت وؤوي ــإ اؾ ــخد٣ا ١الخماً ــت له ــم ي ــمً ال ٟــغٕ ألاو ،٫ز ــم هدى ــاو ٫الىي ــ٘
الخام للمضهُحن اإلاكاع٦حن مباقغة في ؤلاٖما ٫الٗضاثُت ٦إَضا ٝمكغوٖت للهجىم وطل ٪في ٞغٕ زان.
الٙشُ ألاو:٥
جحذيذ ٘ اث املٝاجلين في النزاِاث املعلحت وأولاُ اظخحٝا ٛالحمايت لهم
ي ــمً َ ــظا ال ٟــغٕ ؾ ــىٗمل ٖل ــى بًج ــاص مً ــمىن ون ــ ٠اإلا٣اج ــل ؤو اإلاد ــاعب ؾ ــىاء ف ــي الجزاٖ ــاث
اإلاؿــلخت الضولُــت ؤو الجزاٖــاث اإلاؿــلخت  ٚـحر الضولُــت ،واإلا٣اجــل َــى الصــخو اإلاســى ٫بمىظــب يــىابِ ؾــحر
ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت بدمــل الؿــالح واؾــخسضام ال٣ــىة يــض الٗــضو ٖلــى ؤن ً٩ــىن َــضٞا ٖؿــ٨غٍا َــى آلازــغ(،)1
وبــظل ٪ؾــيخُغ ١بلــى جُــىع الخىٓــُم الــضولي للىيــ٘ ال٣ــاهىوي للم٣اجــل فــي الجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُــت ،زــم
هداو ٫جىاو ٫الىي٘ الخام إلا٣اجلي الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت.
أوال :الولْ الٝاهووي للمٝاجل في النزاِاث املعلحت الذوليت:
ًـغجبِ مٟهــىم اإلا٣اجــل اعجباَـا وزُ٣ــا بىنــ ٠ؤؾـحر الخــغب ،وطلــ ٪ألن اإلا٣اجـل الكــغعي َــى الىخُــض
اإلاسى ٫باإلؾخٟاصة مً خماًت ألاؾغي ،وَظا ما ًبرع البدض ًٖ ون ٠اإلا٣اجل يـمً الىهـىم اإلاىٓمـت
لىيــ٘ ؤؾــغي الخ ــغب ،وُٞمــا ًل ــي ؾــىدضص ؤَــم اإلادُ ــاث ال٣اهىهُــت ف ــي مجــا ٫جدضًــض ٞئ ــاث اإلا٣ــاجلحن ف ــي
الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت:
 -)1كواَٗٞاى ثٞش ٚ٤٤عٓ ،ٗ١١ٕ١ٌٛوعغ ٍبثن ،ص .579
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 -1الولْ الٝاهووي للمٝاجل حعب الئحت الَاي لّام  1907واجٙاٜيت حىي ٚلّام :1929
خؿب ما َى مبحن ،ؾيخُغ ١ؤوال لىي٘ اإلا٣اجلحن يمً الثدت الَاي اإلالخ٣ت باجٟاُ٢ت الَاي
الغابٗت  1907زم في اجٟاُ٢ت ظىُ ،1929 ٠وطل٦ ٪ما ًلي:
أ -املٝاجلون حعب الالئحت امللحٝت باجٙاٜيت الَاي الشابّت لّام :1907
خ ــاو ٫اإلاك ــاع٧ىن ف ــي م ــاجمغ الَ ــاي للؿ ــالم الخى ُٞــ ٤ب ــحن اجج ــاَحن ٧اه ــا ًدىاػٖ ــان خ ــى ٫مٟه ــىم
اإلا٣اجـل ،الاججـاٍ ألاو ٫وجمشلـه الــضو ٫ال٨بـري وٍـغي يــغوعة ٢هـغ ونـ ٠اإلا٣اجـل فــي ؤٞـغاص ال٣ـىاث اإلاؿــلخت
الىٓامُتُٞ ،مـا طَـب الاججـاٍ الشـاوي الـظي جمشلـه بـاقي الـضو ٫ؤو الـضو ٫الهـٛحرة ؤو اإلاؿـخٗمغة ؤو اإلاؿـخ٣لت
خضًشا ٩ٞاهذ حؿعى بلى جىؾُ٘ َـظا الىنـ ٠لِكـمل ؤٞـغاص خغ٧ـاث اإلا٣اومـت( ،)1و٢ـض خ٣ـ ٤الاججـاٍ الشـاوي
بهخهاعا بٗضما ٞكلذ في جد٣ُ٣ه في مكغوٕ بغو٦ؿل وخ ـتى اجٟاُ٢ـت الَـاي  ،)2(1899خُـض ظـاءث اإلاـاصة
ألاولى مً الثدت الَاي للخغب البرًت  1907ؤن ٢ـىاهحن الخـغب وخ٣ى٢هـا وواظباتهـا ال جىُبـٖ ٤لـى الجـِل
 ،ِ٣ٞبل جىُب ٤ؤًًا ٖلـى ؤٞـغاص اإلاُلِكـُاث والىخـضاث اإلاخُىٖـت التـي جخـىٞغ ٞجهـا الكـغوٍ الخالُـت( :ؤن
ً٣ىصَا شخو مؿاو ًٖ ٫مغئوؾُه  -ؤن ج٩ـىن لهـا قـاعة مم ـحزة زابخـت مدـضصة ًم٨ـً الخٗـغٖ ٝلجهـا ٖـً
بٗض  -ؤن جدمل ألاؾلخت ٖلىا -ؤن جلتزم ب٣ىاهحن الخغب وٖاصاتها).
وٍغي البٌٗ ؤن َظا الىنـً ٠ىهـغ٦ ٝـظلٖ ٪لـى خغ٧ـاث اإلا٣اومـت اإلاىٓمـت ل٨ـً صون الخهـغٍذ
ب ــظل ٪مم ــا ًب ٣ــي ألام ــغ مش ــاع ظ ــض ،)3(٫وف ــي البل ــضان ال ـ ـتي ج ٣ــىم اإلاُلِك ــُاث ؤو الىخ ــضاث اإلاخُىٖ ــت م ٣ــام
الجِل ؤو حك٩ل ظؼءا مىه جضعط في ٞئت الجِل.
٦مــا هه ـذ اإلاــاصة الشاهُــت ٖلــى بيــٟاء ويــ٘ للم٣اجــل أل ٞـغاص اإلا٣اومــت الكــٗبُت  ٚـحر اإلاىٓمــت وَــم
ؾ٩ان ألاعاض ي ٚحر اإلادخلت الظًً ًدملىن الؿالح مً جل٣اء ؤهٟؿهم ٖىض ا٢تراب الٗـضو ،إلا٣اومـت ال٣ـىاث
الٛاػٍـت صون ؤن ًخـىٞغ لهـم الى٢ـذ لدكـُ٨ل وخـضاث مؿــلخت هٓامُـت ،وَب٣ـا ألخ٩ـام اإلاـاصة الؿـاب٣ت ٌٗخ ـبر
َاالء ألاٞغاص مداعبحن بخـىاٞغ قـغَحن ؤؾاؾـُحن وَمـا ؤن ًدملـىا الؿـالح ٖلىـا وؤن ًغاٖـىا ٢ـىاهحن الخـغب
()4
وؤٖغاٞها.
ب -املٝاجلون حعب اجٙاٜيت حىي ٚالثاهيت ظشى الحشب لّام :1929
ف ــي ٖ ــام  1929ج ــم اٖخم ــاص ؤو ٫اجٟا ُ٢ــت مسهه ــت لخماً ــت ألاؾ ــغي واإلاؿ ــخمضة بك ــ٩ل ٧ام ــل م ــً
الثدـت الخـغب البرًـت اإلالخ٣ــت باجٟاُ٢ـت الَـاي لٗــام  ،1907ووٗ٢ـذ الاجٟاُ٢ـت ٖلـى  49مــاصة ولـم ج٣ـضم ؤًــت
بي ــاٞاث مٗخـ ـبرة بسه ــىم وي ــ٘ اإلا ٣ــاجلحن ٣ٞ ،ــض جً ــمىذ اإلا ــاصة الشاهُ ــت مثه ــا بق ــاعة بل ــى ؤن وي ــ٘ ؤؾ ــحر
الخ ــغب ٌُٗـ ــنى ب ــه ظمُ ــ٘ ألاش ــخام م ــً ال ٣ــىاث اإلاؿ ــلخت لؤلَـ ـغا ٝاإلاخىاػٖ ــت ال ــظًً ً ٗ٣ــىن ف ــي ٢بً ــت
()5
الخهم ؤزىاء الٗملُاث الخغبُت البدغٍت ؤو الجىٍت.
 -)1طالػ اُل ٖ٣ػبِش ،أُوبٓٝخ اُشؼج٤خ أَُِؾخ ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .44 ،43
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص ص .185 -177
3(- Jean DE PREUX et al., Commentaire de Convention (III) de Genève du 12 août 1949 relative au
traitement des prisonniers de guerre, op.cit., Art.04, pp. 55, 56.
ِٛ -)4عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .7
ٓ -)5ؾٔل كٜبك اٌشالٌذحٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .100
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 -2أـىاٗ ٘ اث املٝاجلين حعب اجٙاٜيت حىي ٚالثالثت  1949والبروجو٠و ٥إلالافي ألاو:1977 ٥
باالٖخمـ ــاص ٖلـ ــى الىهـ ــىم ال٣اهىهُـ ــت الؿـ ــاب٣ت ٢ـ ــضمذ اجٟاُ٢ـ ــت ظىُـ ــ ٠الشالشـ ــت  1949الخانـ ــت
بإؾغي الخغب جدضًضا ص٣ُ٢ا إلاجمىٖـت َامـت مـً الٟئـاث التـي ٌكـملها ونـ ٠اإلا٣اجـل ابخـضاءا مـً ال٣ـىاث
الىٓامُت و٧ل اإلاُلِكـُا والخـضاث اإلاخُىٖـت اإلالخ٣ـت بهـا وخغ٧ـاث اإلا٣اومـت اإلاىٓمـت وٚحـر اإلاىٓمـت ٧ـل طلـ٪
بكــغوٍ مُٗىــت( ،)1وؤيــا ٝالبرجى٧ــى ٫ؤلايــافي ألاو 1977 ٫بلــى َــظٍ الٟئــاث جُــىعا آزــغ لىٓغٍــت اإلا٣اومــت
جمشــل فــي الاٖتـرا ٝبــإٞغاص خغ٧ــاث الخدــغع الىَىُــت بــىٟـ ويــ٘ اإلا٣ــاجلحن الىٓــامُحن الــضولُحن بٗــض جــضوٍل
هؼاٖ ــاث الخغ ٧ــاث الخدغعٍ ــت بجه ــىص مٗخـ ـبرة ٢ام ــذ به ــا الجمُٗ ــت الٗام ــت لؤلم ــم اإلاخد ــضة واللجى ــت الضولُ ــت
للهــلُب ألاخمــغ( ،)2وؾــيخُغ ١لهــظٍ الٟئــاث ٖلــى يــىء اإلاــاصة الغابٗــت مــً اجٟاُ٢ــت ظىُــ ٠الشالشــت 1949
واإلا ـ ــاصجحن  43و  44م ـ ــً البروجى ٧ـ ــى ٫ؤلاي ـ ــافي ألاو 1977 ٫الخ ـ ــام بدماً ـ ــت ض ـ ــخاًا الجزاٖ ـ ــاث اإلاؿ ـ ــلخت
الضولُت٦ ،ما ًلي:
 -1.2أ٘ـ ـشاد ال ٝــواث املع ــلحت ح ــذ أوـ ـشاٗ ال ـ ـنزاُل واملليؽ ــياث أو الوح ــذاث املخىوِ ــت ال ـ ـ حؽ ــ٣ل
َل
حضءا مً َزٍ الٝواث املعلحت:
ل٣ـض وعص يـمً الثدـت الَـاي لخـغب البرًـت  1907فـي جىنـَُ ٠ـظٍ الٟئـاث حٗبحـر "الجـيؾ" ،ل٨ــً
بٗــض جىؾــُ٘ مٟهــىم اإلا٣اجــل الــظي ْهــغ فــي اجٟاُ٢ــت ظىُــ ٠الشاهُــت  1929بكــمىلها ألٞـغاص ال٣ــىاث البدغٍــت
والبرًت و٦ظل ٪اؾخٟاصة بٗـٌ اإلاـضهُحن اإلالخ٣ـحن بـال٣ىاث اإلاؿـلخت ؤو اإلاـغا٣ٞحن لهـا جـم اؾـخدضار ونـ٠
"أ٘ ـشاد الٝــواث املعــلحت حــذ أو ـشاٗ ال ـنزاُ" يــمً هــو ال٣ٟــغة ألاولــى مــً اإلاــاصة الغابٗــت مــً اجٟاُ٢ــت
ظىُ ــ ٠الشالش ــت( ،)3وَٗخـ ـبر ال ــبٌٗ ؤن َ ــظا الىن ــٌ ٠ك ــمل اإلاُلِك ــُاث والىخ ــضاث اإلاخُىٖ ــت الـ ـتي حٗ ــض
ظــؼءا مــً ال٣ــىاث اإلاؿــلخت بال ؤن َــظٍ ؤلايــاٞاث ظــاءث إلاغاٖــاة خالــت بٗــٌ الــضو ٫التــي ال حٗخمــض هٓــام
الج ـِل اإلاىخــض بــل هٓــام إلاُلِكــُاث والىخــضاث اإلاخُىٖــت ٦ؿىَؿ ـغا( ،)4وٖلُــه ٞــةن َــظٍ ال٣ٟــغة حكــمل
الٟئاث الخالُت:
 -1.1.2أ٘شاد الٝواث املعلحت الىٍاميت:
بن ؤٞغاص ال٣ىاث اإلاؿلخت الىٓامُت ٌٗبرون ًٖ اإلاٟهىم الخ٣لُضي للٗؿ٨غٍحن الخـابٗحن للـضو ٫ؤو
ؤٞـ ـغاص الج ــِل ،وَ ــم الٗؿ ــ٨غٍىن ال ــظًً ًد ـ ـترٞىن الىْ ــاث ٠الٗؿ ــ٨غٍت ال٣خالُ ــت و ٚـ ـحر ال٣خالُ ــت ي ــمً
 -)1عبء ك ٢أُبكح اُواثؼخ ٖٓ ارلبه٤خ ع٘٤ق اُضبُضخ  1949ثقظٞص أُوبرِٓ ،ٖ٤ب  " :٢ِ٣أٌف :أعش ٜاٌسشة ثبٌّؼٕ ٝاٌّمظٛد فٟ
٘زٖ االرفبل١خ ُ٘ األشخبص اٌزٕ٠ ٓ٠زّ ْٛئٌ ٝئزذ ٜاٌفئبد اٌزبٌ١خ ٠ٚمؼ ْٛف ٟلجؼخ اٌؼذ:ٚ
 -1أفشاد اٌمٛاد اٌّغٍسخ ألزذ أؽشاف إٌضاعٚ ،اٌٍّ١ش١بد أ ٚاٌٛزذاد اٌّزطٛػخ اٌز ٟرشىً خضءاً ِٓ ٘زٖ اٌمٛاد اٌّغٍسخ.
 -2أفشاد اٌٍّ١ش١بد األخشٚ ٜاٌٛزذاد اٌّزطٛػخ األخش ،ٜثّٓ ف ُٙ١أػؼبء زشوبد اٌّمبِٚخ إٌّظّخ ،اٌزٕ٠ ٓ٠زّ ْٛئٌ ٝأزذ
أؽشاف إٌضاع ٠ٚؼٍّ ْٛداخً أ ٚخبسج ئلٍ ،ُّٙ١زز ٌٛ ٝوبْ ٘زا اإللٍِ ُ١سزالً ،ػٍ ٝأْ رزٛفش اٌششٚؽ اٌزبٌ١خ ف٘ ٟزٖ اٌٍّ١ش١بد أٚ
اٌٛزذاد اٌّزطٛػخ ثّب فٙ١ب زشوبد اٌّمبِٚخ إٌّظّخ اٌّزوٛسح ( :أ -أْ ٠مٛد٘ب شخض ِغئٛي ػٓ ِشؤٚع ،ٗ١ة -أْ رىٌٙ ْٛب
شبسح ّ٠ىٓ رّ١١ض٘ب ػٓ ثؼذ ج -أْ رسًّ األعٍسخ ػٍٕب د -أْ رٍزضَ ثمٛأ ٓ١اٌسشة ٚػبدارٙب).
 -3أفشاد اٌمٛاد اٌّغٍسخ إٌظبِ١خ اٌز٠ ٓ٠ؼٍٕٚ ْٛالءُ٘ ٌغٍطخ ال رؼزشف ثٙب اٌذٌٚخ اٌسبخضح....
 -6عىبْ األساػ ٟغ١ش اٌّسزٍخ اٌز٠ ٓ٠سٍّ ْٛاٌغالذ ِٓ رٍمبء أٔفغ ُٙػٕذ الزشاة اٌؼذٌّ ٚمبِٚخ اٌمٛاد اٌغبص٠خ د ْٚأْ ٠زٛفش
ٌ ُٙاٌٛلذ ٌزشىٚ ً١زذاد ِغٍسخ ٔظبِ١خ شش٠طخ أْ ٠سٍّٛا اٌغالذ خٙشاً ٚأْ ٠شاػٛا لٛأ ٓ١اٌسشة ٚػبدارٙب"...أٗظو ك ٢مُي:
ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .119 ،118
-)2هعت ػجل أُ٘ؼْ ِزٓ ،ٌٟٛوعغ ٍبثن ،ص .43
ٗ -)3ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .248
 -)4طالػ اُل ٖ٣ػبِش ،أُوبٓٝخ اُشؼج٤خ أَُِؾخ ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .158 ،157
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جىُٓم ــاث عؾ ــمُت وماؾؿ ــُت ؾ ــىاء ف ــي ال ٣ــىاث البرً ــت ؤو الجىٍ ــت ؤو البدغٍ ــت وال ـ ـتي ًى ــاٍ به ــا ٖل ــى وظ ــه
الضوام الايـُالٕ بمهـام الـضٞإ الـىَني ،ل٨ـً ال٣ٟـغة الشاهُـت مـً اإلاـاصة  43مـً البروجى٧ـى ٫ؤلايـافي ألاو٫
 1977التي ظاءث جدذ ٖىىان "الٝواث املعلحت" ؤوعصث خ٨مـا مهمـا مٟـاصٍ ؤهـه لـِـ ٧ـل ؤٞـغاص ال٣ـىاث
اإلاؿلخت م٣ـاجلىن خُـض ط٦ـغث بإهـه ّ " :ـذ أ٘ـشاد الٝـواث املعـلحت لىـشٗ النـزاُ ِـذا أ٘ـشاد الخـذماث
الىبي ـ ــت والوِ ـ ــاً ال ـ ــزي حؽ ـ ــملهم امل ـ ــادة  33م ـ ــً يجٙاٜي ـ ــت الثالث ـ ــت) م ٝـ ــاجلين بمّـ ـ ـن أن له ـ ــم ح ـ ــٞ
املعــاَمت املباؼــشة فــي ألاِمــا ٥الّذائيــت" وبالخــالي ؤ ٞـغاص الخــضماث الُبُــت والىٖــاّ لِؿــى م٣ــاجلحن وال
ًدــ ٤لهــم اإلاؿــاَمت فــي ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،واإلا٣هــىص َىــا لــِـ خغمــانهم مــً ويــ٘ ؤؾــغي الخــغب ،لــظل٪
ً٩ىن "١ل مٝاجل أظير حشب وليغ ١ل أظير حشب مٝاجل".
٦مــا ؤيــاٞذ اإلاــاصة  43لٟئــاث اإلا٣ــاجلحن ؤي َُئــت قــبه ٖؿــ٨غٍت م٩لٟــت بٟــغى اخ ـترام ال٣ــاهىن
واإلا٣هــىص بهــا ٢ــىاث الكــغَت وألامــً الــىَني التــي جلخــَ ٤ــظٍ الهُئــت ب٣ىاتهــا اإلاؿــلخت ،وؤٚلــب الــضو ٫فــي
الٗــالم حٗخمــض زــالر ؤهٓمــتٞ ،ــبٌٗ الــضو ٫مشــل بلجُ٩ــا ج٩ــىن قــغَةها ؤنــال ظــؼءا مــً ال٣ــىاث اإلاؿــلخت
ختــى فــي خالــت الؿــلم ،وبٗــٌ الــضو٦ ٫إإلااهُــا جــضمج قــغَةها مــ٘ ال٣ــىاث اإلاؿــلخت ؤزىــاء الجزاٖــاث اإلاؿــلخت،
ٟٞي الخالخحن جلخ ٤الكغَت بـال٣ىاث اإلاؿـلخت ل٨ـً بكـغٍ بزُـاع الُـغ ٝالشـاوي ،ؤمـا ؤٚلـب صو ٫الٗـالم
()1
ٞخٟهل جماما بحن ال٣ىاث اإلاؿلخت وقغَت خ ٟٔالىٓام ٞال ًشاع بق٩ا ٫بكإنها.
مــً ظهــت ؤزــغي٣ً ،هــض بخٗبحــر " حــذ أوـشاٗ ال ـنزاُ" ؤو ٦مــا وعص فــي اإلاــاصة الشاهُــت مــً الاجٟاُ٢ــت
"ال ٝـ ــوى املخىاصِ ـ ــت" ب ـ ــض ٫حٗبـ ـ ـحر "ال ـ ــذو ٥ألاو ـ ـشاٗ أو الذول ـ ــت املخىاصِ ـ ــت"( )2مالثم ـ ــت الجزاٖ ـ ــاث اإلاؿ ـ ــلخت
اإلاٗانــغة وجىؾــُ٘ ونــ ٠ألاَ ـغا ٝفــي الجزاٖــاث خ ـتى ال ً٣خهــغ ٖلــى الــضو٣ٞ ٫ــِ بمٟهــىم اإلاــاصة الشاهُــت
اإلاكــتر٦ت بــل ًمخــض بلــى خغ٧ــاث اإلا٣اومــت اإلاىٓمــت و ٚـحر اإلاىٓمــت بمــا ٞجهــا خغ٧ــاث الخدــغع الــىَني وال٣ــىاث
الخابٗــت للمىٓمــاث الضولُــت الٗاإلاُــت وؤلا٢لُمُــت وال ـتي جلتــزم بالكــغوٍ اإلاُلىبــت بمىظــب ال٣ــاهىن الــضولي
ؤلاوؿاوي وجلتزم به ، .لظلٖ ٪برث اإلااصة ٖلى ؤن اإلا٣هىص لِـ  ِ٣ٞألاَغا ٝالؿـامُت اإلاخٗا٢ـضة بمٟهـىم
الضولت الؿُاس ي وال٣اهىوي بل حكـمل ٦ـظل ٪ؤي ٢ـىي مخىاػٖـت حٗلـً اعجًـاءَا جُبُـ ٤الاجٟاُ٢ـاث بـةٖالن
زــام ٧ــال٣ىاث الخابٗــت للمىٓمــاث ٧ــاألمم اإلاخدــضة ؤو اإلاىٓمــاث ؤلا٢لُمُــت ؤو ٦دغ٧ــاث الخدغٍــغ التــي حٗلــً
.
التزامها باجٟاُ٢اث ظىُ ٠ولى لم جَ ً٨غٞا ٞجها
َل
 -2.1.2املليؽياث والوحذاث املخىوِت ال حؽ٣ل حضءا مً الٝواث املعلحت:
وي ــمً َ ــظٍ ال ٣ٟــغة الٟغُٖــت ألاول ــى همـ ـحز ب ــحن اإلالِك ــُاث ؤو الىخ ــضاث الاخخُاَُــت الىٓامُــت م ــً
ظهــت ،والىخــضاث اإلاخُىٖ ــت الىٓامُــت مــً ظه ــت ؤزــغيٞ ،باليؿــبت للملِك ــُاث ٞــةن الاؾــخسضام ؤلاٖالمــي
والؿُاس ـ ي لىنــٟها وبَال٢ــه ٖلــى الجماٖــاث والٗهــاباث الخؼبُــت والُاثُٟــت نــغ ٝالىٓــغ ٖــً مٟهىمــه
ٓ -)1ؾٔل ؽٔل اٌؼغجٍ ،ٟأُوًي اُوبٗ ٢ٗٞألٍو ٟاُؾوة ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ٘ٓ ،٢شؤح أُؼبهف ثبإلٌٍ٘له٣خ ،اإلٌٍ٘له٣خ ،ؽ
 ،2005 ،1ص  ،150ص .24 ،23
 -)2عبء ك ٢اُ٘ض اإلٗغِ٤يُِ ١لووح ػجبهح "ٝ"Powers in conflictك ٢اُ٘ض اُلوَُٗ ، ،"Puissances en conflit" ٢نُي
كبُزوعٔخ اُظؾ٤ؾخ " ٢ٛاٌم ٜٛاٌّزٕبصػخ"ٝ ،ك ٢اُ٘ض اُؼوثٝ ٢هك فطب ك ٢روعٔخ أُبكح ؽ٤ش عبءد ثزؼج٤و "دٌٚخ إٌضاع" ك٢
ٍٓٞٞػخ االرلبه٤بد اُظبكهح ػٖ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو (ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص
.)192 ،117 ،95 ،66
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الخ٣ُ٣ــي فــي ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ،ومهــُلر اإلالِكــُاث فــي خ٣ُ٣خــه ً٣هــض بـه الىخــضاث الاخخُاَُــت
للجــِل وَــم اإلاىاَىــىن الــظًً ؤنهــى زــضمةهم الٗؿــ٨غٍت وهٓ ـغا لخ ـبرتهم الٗؿــ٨غٍت وجمغؾــهم الؿــاب ٤فــي
ن ــٟى ٝال ٣ــىاث اإلاؿ ــلخت  ٞــةنهم ًب ٣ــىن ي ــمً حٗ ــضاص ؤلاخخُ ــاَي الٗؿ ــ٨غي وباإلم ٩ــان اؾ ــخضٖائهم ف ــي
()1
ْغو ٝمُٗىت وإلاضة مدضصة.
ؤما بسهىم الىخضاث اإلاخُىٖت الىٓامُت ٞهي الىٓـام الشـاوي للخجىُـض باليؿـبت للـضوٞ ٫مٗٓـم
الضو ٫حٗخمض هٓام الخجىُض ؤلاظباعي في بَاع الخضمت الىَىُت ٦ىٓـام ؤو ،٫فـي خـحن حٗخمـض هٓـام الخُـىٕ
ؤو الخٗا٢ض َى ٫اإلاضة في ال٣ىاث اإلاؿلخت وبالخـالي ًدترٞـىن الٗمـل الٗؿـ٨غي ؤ٦ثـر وٍ٣ىمـىن بمهـام هىُٖـت
()2
هٓغا لخضعٍبهم الخام وبالخالي ٌٗخبرون م٣اجلحن هٓامُحن جابٗحن لل٣ىاث اإلاؿلخت.
 -2.2أ٘شاد املليؽياث والوحذاث املخىوِت ألاخشىل بمً ٘ي م أِماء حش١اث املٝاومت املىٍمت:
وجخًــمً َــظٍ الٟئــاث ٦مــا َــى مىضــر مــً ال٣ٟــغة اإلالِكــُاث والىخــضاث اإلاخُىٖــت ألازــغي مــً
ظهت ،وخغ٧اث اإلا٣اومت اإلاىٓمت مً ظهت ؤزغي٦ ،ما ًلي:
 -1.2.2أ٘شاد امليليؽياث والوحذاث املخىوِت ألاخشى:
وَــم ألا ٞـغاص اإلا٣ــاجلىن  ٚـحر الىٓــامُحن الــظًً ٌٗملــىن بلــى ظاهــب ال٣ــىاث اإلاؿــلخت الىٓامُــت
لضٖم اإلاجهىص الخغبي لل٣ىاث الىٓامُت ،وَظٍ الٟئـت جًـم ؤٞـغاص اإلالِكـُاث ؤو الىخـضاث الاخخُاَُـت  ٚـحر
الىٓامُت وؤٞغاص الىخضاث اإلاخُىٖت ٚحر الىٓامُت.
وُٞمـ ــا ًسـ ــو ؤ ٞـ ـغاص اإلالِكـ ــُاث ؤو الىخـ ــضاث الاخخُاَُـ ــت ألازـ ــغي ؤو  ٚـ ـحر الىٓامُـ ــت ؤو اإلاؿـ ــخ٣لت
واؾخسضم حٗبـحر "ألاخشى" لخمُـحز الىخضاث الاخخُاَُت ٚحر الىٓامُت ًٖ الىخـضاث الاخخُاَُـت الىٓامُـت،
ومم٨ــً الازــخال ٝبُثهمــا فــي ؤن الىخــضاث الاخخُاَُــت الىٓامُــت جســو ظىــىص الاخخُــاٍ فــي مــضة مدــضصة،
ُٞمــا حٗبــر خؿــب ال٣ٟهــاء( )3الىخــضاث الاخخُاَُــت  ٚـحر الىٓامُــت ٖــً الجىــىص الـظًً ً٢ــىا مــضة الخجىُــض
الٟٗلُــت والاخخُاَُــت مٗــا الــظًً ٌؿــخضٖىن ؤو ًخُىٖــىن لل٣خــا ،٫ؤو ال٣ــىاث الكــبه الٗؿــ٨غٍت واإلاضهُــت
٧الكــغَت وخــغؽ الخــضوص والخــغؽ اإلاــضوي و٧ــل اإلاجمىٖــاث اإلاؿــلخت صازــل ب٢لــُم الضولــت ألٚـغاى ؤمىُــت
الظًً ًدك٩لىن في وخضاث للضٞإ ًٖ الىًَ.
ًًــا ٝبلــى الٟئــت الؿــاب٣ت ؤ ٞـغاص الىخــضاث اإلاخُىٖــت اإلاؿــخ٣لىن ؤو  ٚـحر الىٓــامُحن وَــم ألا ٞـغاص
اإلاخُىٖ ــىن ال ــظًً ال ٌك ــ٩لىن ظ ــؼءا م ــً ال ٣ــىاث اإلاؿ ــلخت لُغفـ ـي ال ـ ـجزإ وَؿ ــخجُبىن لى ــضاء الخ٩ىم ــت
للمؿاَمت بلى ظاهب ال٣ىاث الىٓامُت للضولت وصٖم اإلاجهـىص الخغبـي بخـىاٞغ الكـغوٍ ألاعبٗـت اإلاـظ٧ىعة فـي
()4
اإلااصة.
ٓ -)1ؾٔل ؽٔل اٌؼغجٍٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .25
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص .28
ٝ -)3عبء ك ٢رؼو٣ق أؽل اٌُزبة ُٜن ٙاُلئخ ثؤٗ.."" :ْٜاألفشاد اٌؼغىش ْٛ٠اٌز ٓ٠أزٙذ ِذح خذِز ُٙاٌفؼٍ١خ ٚاالزز١بؽ١خ ئػبفخ ئٌٝ
اٌزشى١الد إٌظبِ١خ األخش ٜاٌز ٟال رشىً خضءا ِٓ اٌمٛاد اٌّغٍسخ إٌظبِ١خ وبٌسشط اٌٛؽٕٚ ٟزشط اٌسذٚد ٚاٌسشط اٌّذٟٔ
ٚاٌششؽخ اٌز ٟرزشىً ِٓ ٚزذاد ِٓ اٌّمبرٍ ٓ١غ١ش إٌظبٌٍِ ٓ١١ذفبع ػٓ اٌٛؽٓ "..أٗظو ك ٢مُيٓ :ؾٔل ؽٔل اٌؼغجٍٓ ،ٟوعغ ٍبثن،
ص .119
 -)4طالػ اُل ٖ٣ػبِش ،أُوبٓٝخ اُشؼج٤خ أَُِؾخ ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .126 ،125
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 -2.2.2أ٘شاد حش١اث املٝاومت املىٍمت:
ل٣ـ ــض زايـ ــذ اإلا٣اومـ ــت الكـ ــٗبُت اإلاؿـ ــلخت مسايـ ــا ٖؿـ ــحرا فـ ــي ؾـ ــبُل جدُ٣ـ ــ ٤الاٖ ـ ـترا ٝالـ ــضولي
ألٞغاصَا بالىي٘ ال٣اهىوي للم٣اجلحن وما ًترجب ٖلُه مـً آزـاع ٢اهىهُـت ،و٧اهـذ الهـٗىباث التـي جىاظـه َـظا
اإلاىحـ ـ ــى الـ ـ ــظي ج٣ـ ـ ــىصٍ الـ ـ ــضو ٫الهـ ـ ــٛغي واإلاؿـ ـ ــخٗمغة والًـ ـ ــُٟٗت جخمشـ ـ ــل فـ ـ ــي مٗاعيـ ـ ــت الـ ـ ــضو ٫ال ٨ـ ـ ـبري
وؤلاؾــخٗماعٍت الن ؤٚلبهــا ٧ــان ًىاظــه خغ٧ــاث مــً َــظا ال٣بُــل جــغ ٌٞالاٖتـرا ٝبهــاٞ ،ــاإلاىاص ألاولــى والشاهُــت
مً الثدت الَاي للخـغب البرًـت لـم حكـغ بهـغاخت بلـى خغ٧ـاث اإلا٣اومـت اإلاىٓمـت بـل ًـغي الـبٌٗ ؤنهـا ًم٨ـً
ؤن جىــضعط يــمً ونــ ٠اإلاُلِكـُاث والىخــضاث اإلاخُىٖــت اإلاىهــىم ٖلجهــا فــي اإلاــاصة ألاولــى(ُٞ ،)1مــا ط٦ــغث
اإلا ــاصة الشاهُ ــت مثه ــا خغ ٧ــاث اإلا٣اوم ــت الك ــٗبُت ٚـ ـحر اإلاىٓم ــت ؤو خال ــت "الهب ــت الؽ ــّبيت" ،وبٗ ــض مىا٢ك ــاث
مؿخًُٟـ ــت فـ ــي اإلاـ ــاجمغاث الضبلىماؾـ ــُت لؿـ ــىت  1949جـ ــم الـ ــىو الهـ ــغٍذ ٖلـ ــى ؤ ٞـ ـغاص خغ٧ـ ــاث اإلا٣اومـ ــت
اإلاىٓم ــت ٦ج ــؼء م ــً اإلاُلك ــُاث والىخ ــضاث اإلاخُىٖ ــت ألاز ــغي٦ ،م ــا اٖتر ٞــذ باإلا٣اوم ــت ف ــي خال ــت الاخ ــخال٫
()2
خُض ٧اهذ حٗتر ٝبدالت الٛؼو  ِ٣ٞؤو الهبت الكٗبُت.
 -3.2.2الؽشوه املىلوبت في أ٘شاد املليؽياث والوحذاث املخىوِت ألاخشى وحش١اث املٝاومت املىٍمت:
و٢ـ ــض اقـ ــترَذ اإلاـ ــاصة الغابٗـ ــت فـ ــي ٣ٞغتهـ ــا الشاهُـ ــت قـ ــغوَا حٗخ ـ ـبر جىُٓمُـ ــت ًجـ ــب ؤن جخـ ــىٞغ فـ ــي
اإلالِكُاث والىخضاث اإلاخُىٖت ألازغي وخغ٧اث اإلا٣اومت اإلاىٓمت ،جخمشل في ؤعبٗت قغوٍ قهحرة هي:
 -Iالّمل جحذ ٜيادة خق معنو ًِ ٥مش وظي :
الصــخو اإلاؿــاوَ ٫ــى ال٣اثــض الٗؿــ٨غي ؤو اإلاــضوي الــظي ج٩ــىن لــه ؾــلُت الىالًــت والغثاؾــت ٖلــى
ؤٞـ ـغاص اإلالِك ــُاث والىخ ــضاث اإلاخُىٖ ــت ألاز ــغي وؤٞـ ـغاص خغ ٧ــاث اإلا٣اوم ــت اإلاىٓم ــت ال ــظًً ًسً ــٗىن ل ــه،
وًٍمً َظا الكغٍ خض ؤصوى مً الخىُٓم في اإلاجمىٖت اإلا٣اجلت ممـا ًدـُذ الـخد٨م فـي ؾـلى٦ها وجهـغٞاتها
ؤزىــاء الخــغب٦ ،مــا ًمــىذ َــظا الكــغٍ ؤلام٩اهُــت لخــض اإلاجمىٖــت الخ ـترام ٢ــىاهحن وؤٖ ـغا ٝالخــغب ٦مــا ؤن
وظــىص ُ٢ــاصة مُضاهُــت مخد٨مــت فــي الٗملُــاث ال ـتي ًسىيــها م٣اجلىَــا ًجٗــل مــً اإلام٨ــً الخٟــاوى مٗهــم
ؾىاء مً الُـغ ٝالخهـم ؤو مـً اإلاىٓمـاث ؤلاوؿـاهُت وال٨شحـر مـً الٟىاثـض ألازـغي التـي جٟـغى وظـىص َـظا
الكــغٍ ألاؾاسـ ي ،ووٗخ٣ــض ؤن َــظا الكــغٍ ٢ــض ًهــُضم بىظــىص ؤ٦ــثر مــً مجمىٖــت مؿــلخت ولهــا ؤ٦ــثر مــً
ُ٢ــاصة مُضاهُــت وظىــاح ؾُاس ـ ي ،مشلمــا َــى خــا ٫اإلا٣اومــت الٟلؿــُُيُت ،مشــل خمــاؽ وظىاخهــا الٗؿــ٨غي
٦خاث ــب ٖ ــؼ ال ــضًً ال٣ؿ ــام ،خغ ٦ــت  ٞــخذ وظىاخه ــا الٗؿ ــ٨غي ٦خاث ــب ق ــهضاء ألا٢مـ ـ ى  ،وخغ ٦ــت الجه ــاص
ؤلاؾــالمي وظىاخهــا الٗؿــ٨غي ؾ ـغاًا ال٣ــضؽ وٚحرَــا مــً الٟهــاثل الٟؿــُُيُت وَــى بقــ٩ا٢ ٫ــاهىوي ًجــب
()3
مٗه جٟؿحر اإلااصة بمٟهىم واؾ٘ ال ًمى٘ حٗضص خغ٧اث اإلا٣اومت يض ؤلاخخال.٫
 -IIحمل ؼاسة مميزة محذدة يم ً٢جمييزَا مً بّذ:
بن َظا الالـتزام مهضعٍ ألانلي َى مبضؤ الخمُـحز بحن اإلا٣اجلحن وٚحـر اإلا٣ـاجلحن ،وَـى ال ـتزام اإلا٣ـاجلحن
بخمُـحز ؤهٟؿهم ًٖ ٚـحر اإلا٣اجلحن ،والكاعة اإلامـحزة هي ٖالمت ًًـٗها ؤٞـغاص اإلالِكـُاث والىخـضاث اإلاخُىٖـت
1(- Jean DE PREUX et al, Commentaire de Convention (III) de Genève, op.cit., Art.04, pp. 55, 56.
2(- Ibid., Art.04, p. 66.
 -)3هعت ػجل أُ٘ؼْ ِزٓ ،ٌٟٛوعغ ٍبثن ،ص .19
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 ٚـحر الىٓامُــت بمــً ٞــجهم ؤٞـغاص خغ٧ــاث اإلا٣اومــت اإلاىٓمــت وهــي بمشابــت ؤلاٖــالن بــإن نــاخبها م٣اجــل ًدــ ٤لــه
اإلاك ــاع٦ت ف ــي الٗملُ ــاث الٗضاثُ ـت ٦م ــا ؤن م ــً ًس ــال ٠طل ــً ٪د ــغم م ــً وي ــ٘ اإلا٣اج ــل وبالخ ــالي ًد ــغم م ــً
مٗاملت ؤؾـغي الخـغب ،وٍم٨ـً ؤن ج٩ـىن فـي قـ٩ل ُٚـاء للـغؤؽ ؤو عبُـت طعإ ؤو ٢مـُو ؤو مُٗـ ٠مم ـحز،
وٍج ــب ؤن ج ٩ــىن الٗالم ــت اإلام ـ ـحزة زابخ ــت بدُــض ال ًم ٨ــً ال ــخسلو مثهــا بؿ ــهىلت ل ــضي مضاَمــت الٗ ــضو ٦م ــا
خـ ــضر فـ ــي بٗـ ــٌ الخـ ــاالث فـ ــي الخـ ــغب الٗاإلاُـ ــت الشاهُـ ــت(٦ ،)1مـ ــا ًجـ ــب ؤن ج٩ـ ــىن مىخـ ــضة بـ ــحن ٧ـ ــل ؤ ٞـ ـغاص
اإلاجمىٖت اإلا٣اجلت ٦ما ًجب ؤن ًم ً٨جمُـحزَا مً مؿاٞت بُٗضة قِئا ما(.)2
ووؿخُُ٘ ؤن هالخٔ نٗىبت جُبَُ ٤ظا الكغٍ زانت وؤهه ًدىافى م٘ مبضؤ خغب الٗهـاباث فـي
ال٣خ ــا ٫زهىن ــا وؤن اإلا ــاصة  43م ــً البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي ألاو 1977 ٫ج ٟــغى الخمُ ـ ـحز  ٣ٞــِ ف ــي لخٓ ــت
ؤلاق ــدبا ٥ؤو الخدً ــحر ل ــه وؤي جمُح ــز ٖ ــضا طل ــً ٪م ٨ــً ؤن ً ٩ــىن بمشاب ــت زُ ــإ بؾ ــتراجُ ي باليؿ ــبت لغظ ــا٫
اإلا٣اومت ٢ض ً٩لٟهم ال٨شحر.
 -IIIحمل العالح ِلىا:
بن الخمـل الٗلنــي للؿـالح ٢ــض ٌٗخ ـبرٍ الـبٌٗ الال ـتزام ألا٢ـل ؤَمُــت بــحن الكـغوٍ ألاعبٗــت طلــ ٪ؤن
اإلالِكُاث والىخـضاث اإلاخُىٖـت وخغ٧ـاث اإلا٣اومـت اإلاىٓمـت ٖـاصة مـا ٌؿـخسضمىن ؤؾـلخت زُٟٟـت ال ٌكـ٩ل
بْهاعَــا ٞاع٢ــا ٦ب ـحرا ف ــي الخمُ ـحز بــحن اإلا٣ــاجلحن وٚـ ـحر اإلا٣ــاجلحن٦ ،مــا ؤن بٗــٌ ؤؾــالُبهم حٗخمــض ٖلــى خــغب
الٗهاباث التي ٌكـ٩ل ؤلازٟـاء ألاؾـلخت ظـؼءا مثهـا(٦ ،)3مـا ههـذ ٖلُـه اإلاـاصة  44مـً البروجى٧ـى ٫ؤلايـافي
ألاو ،1977 ٫بال ؤن الخجغبــت الخاعٍسُــت ؤزبدــذ الٗ٨ـــ خُــض وبن ٧ــان ال ٌٗــض َــظا الكــغٍ ٞاع٢ــا فــي جمُ ـحز
اإلا٣اجــل هٟؿــه بال ؤهــه ٌكــ٩ل زُــىعة ٦بحــرة ٖلــى  ٚـحر اإلا٣ــاجلحن واإلاــضهُحن جدضًــضا الــظًً ؾــُ٩ىهىن مدــل
ق ٪صاثم في نٟةهم مً َغ ٝالٗضو.
وبــظلًٟ ٪ــغى َــظا الال ـتزام ٖلــى اإلا٣اجــل  ٚـحر الىٓــامي بْهــاع ؾــالخه ؾــىاء ٧ــان ؾــالخا ابًُــا ؤو
هاعٍــا ؤو ٖبــىة مخٟجــغة ؤو  ٚـحر طلــ ٪ؤزىــاء ؤلاقــدبا ٥ألن ٖــضم الُ٣ــام بــظل ٪ؾــُدغم الٟاٖــل مــً ويــ٘ ؤؾــحر
الخــغب لــضي و٢ىٖــه فــي ٢بًــت الٗــضو ،و٢ــض ٖغٞــذ ال٨ش ـحر مــً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ججــاوػاث مــً َــظا الىــىٕ
م ــً بُثه ــا م ــا خ ــضر ف ــي خ ــغب الخدغٍ ــغ الُٟدىامُ ــت وال ـ ـتي  ٧ــان الش ــىاع الُٟدى ــامُىن ًخس ٟــىن ٦م ــضهُحن ز ــم
ًهجم ـ ــىن ٞج ـ ــإة بالؿ ـ ــالح ؤو ب٣ىاب ـ ــل ًضوٍ ـ ــت م ـ ــا ظٗ ـ ــل الجى ـ ــىص ألام ـ ــغٍُ٨حن ً ٣ٟـ ــضون ز ٣ـ ــةهم ف ـ ــي اإلا ـ ــضهُحن
()4
وَؿةهضٞىنهم إلاجغص الاقدباٍ مما ؤزغ في جُبُ ٤مبضؤ الخمُـحز.
ومــ٘ طلــ ،٪هالخــٔ الهــٗىبت البالٛــت لهــظا الكــغٍ ُ٨ٞــً ٠م٨ــً بْهــاع ؤؾــلخت بؿــُُت وزُٟٟــت
بلى َظا الخض ،خُض ؤن ؤؾلخت مً ٢بُل اإلاؿضؾاث والغقاف وألاؾـلخت البًُـاء ٌٗخــبر زُغَـا مدـضوص
ظضا باإلا٣اعهـت بمـا ًم٨ـً ؤن ٌؿـببه مـً يـغع لغظـا ٫اإلا٣اومـت خـا ٫بْهـاعٍ٦ ،مـا ؤهـه ال ًم٨ـً جهـىع بْهـاع
َظا الؿالح ٖلى الضوام ألهه حجمه ٖاصة نٛحر.
ٓ -)1ؾٔل ؽٔل اٌؼغجٍٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .187 ،186
 -)2هعت ػجل أُ٘ؼْ ِزٓ ،ٌٟٛوعغ ٍبثن ،ص .20
 -)3أُوعغ ٗلَ ،ٚص .192 ،191
ٓ -)4ؾٔل ؽٔل اٌؼغجٍٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص  ،.191أٗظو ًنُيٓ :ؾٔل ػجل اُٞاؽل ٍٞ٣ق اٌفبس ،أٍو ٟاُؾوة كهاٍخ كو٤ٜخ ٝرطج٤و٤خ
كٗ ٢طبم اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّ ٝاُشو٣ؼخ اإلٍالٓ٤خ ،ػبُْ اٌُزت ،اُوبٛوح ،ك ؽ ،1975 ،ص .100
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 -IVاحترام ٜواهين الحشب وِادات ا:
بن الال ـتزام ب٣ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ال ؾــُما يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت َــى الهــضٝ
الجـ ــىَغي مـ ــً جىٓ ـ ــُم ويـ ــ٘ اإلالِكـ ــُاث والىخ ـ ــضاث اإلاخُىٖـ ــت  ٚـ ـحر الىٓامُ ـ ــت وؤ ٞـ ـغاص خغ٧ـ ــاث اإلا٣اومـ ــت
اإلاىٓمــت ،وَــى م٣هــض ٧ــل الكــغوٍ الؿــاب٣ت ،وطلــ ٪فــي ؾــبُل ؤلاٖ ـترا ٝبهــظٍ الٟئــاث اإلا٣اجلــت مــً ؤظــل
يبِ ؾلىُ٦اتها وصٗٞها لخماًت ألاشخام اإلاضهُحن وألاُٖان اإلاضهُت وٖضم حٗغًٍهم للخُغ ،ومـً بـاب
ال٣اٖضة التي ج٣يـ ي بـإن مـا ال ًـخم الىاظـب بال بـه ٞهـى واظـبٞ ،ـةن َـظا الالتـزام ًٟتـرى ؤوال مٗغٞـت َـظٍ
الٟئ ــاث اإلا٣اجل ــت ب ٩ــل ٢ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي زانــت ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ؾ ــىاء ف ــي
ج٩ــىًٍ اإلا٣ــاجلحن ؤو يــمىُا فــي ألاوامــغ الٗؿــ٨غٍت ال ـتي ج٣ــضم لهــم ،ؤمــا ألامــغ الشــاوي ٞهــى صٗٞهــم بلــى الال ـتزام
بهظٍ ال٣ىاٖض ٖملُا.
 -3.2أ٘ـشاد الٝــواث املعــلحت الىٍاميــت الــزيً ّلىــون والءَــم لح٢ومــت أو ظــلىت ال حّتــرٗ ت ــا الذولــت
الحاحضة:
بن اإلا٣هــىص بهــظا الخٗبحــر َــى ٖــضم اٖتـرا ٝالضولــت الخــاظؼة بالؿــلُت التــي حٗلــً ال٣ــىاث الىاٗ٢ــت
بــحن ًــضيها اهدؿــابها لهــاٞ ،هــي ٢ــىاث لــم حٗــض حٗمــل جدــذ الؿــلُت اإلاباقــغة ألخــض ؤَ ـغا ٝال ـجزإ بــل ٌٗلــً
اهخماثــه بلــى َــغ ٝال ٌٗتــر ٝبــه الُــغ ٝالخــاظؼ لــه ،و٢ــض جــم بيــٟاء نــٟت اإلا٣ــاجلحن ٖلــى َــظٍ الٟئــت بىــاء
ٖلـ ــى زلُٟـ ــت جاعٍسُـ ــت حٗـ ــىص للخـ ــغب الٗاإلاُـ ــت الشاهُـ ــت ،خُـ ــض عًٞـ ــذ ال٣ـ ــىاث ألاإلااهُـ ــت اإلادخلـ ــت لٟغوؿـ ــا
ؤلاٖتـرا ٝبىيــ٘ ؤؾــغي الخــغب إلاــا ٧ــان ٌؿــمى "بــالٝواث الحــشة الٙشوعــيت" الخابٗــت لخ٩ىمــت اإلاىٟــى بُ٣ــاصة
الججرا" ٫د ٕو "٥ؾىت ٦ ،1940ما عًٞـذ ؤلاٖ ـترا ٝبـىٟـ الىنـ ٠لـبٌٗ الىخـضاث ؤلاًُالُـت اإلا٣اجلـت
ي ــض ال ٣ــىاث ألاإلااهُــت اإلادخل ــت ف ــي ظى ــىب بًُالُ ــا ؾ ــىت  ،)1(1943وبٗ ــض ظه ــىص ٦بـ ـحرة م ــً اللجى ــت الضولُ ــت
لله ــلُب ألاخم ــغ اٖتر ٞــذ ال ٣ــىاث ألاإلااهُ ــت بىي ــ٘ َ ــاالء ألاٞـ ـغاص ٦إؾ ــغي خ ــغب زى ٞــا مثه ــا  ٦ــظلٖ ٪ل ــى
ؤؾـغاَا لــضي َــظٍ ال٣ــىاث ؾــىاء الٟغوؿ ـُت ؤو ؤلاًُالُــت( ،)2ل٨ــً الاٖ ـترا ٝفــي الخالــت الٟغوؿــُت ٧ــان ٖلــى
ؤؾــاؽ ؤن َــظٍ ال٣ــىاث جابٗــت لل٣ــىاث البرًُاهُــت بٛــغى جُبُــ ٤ويــ٘ ؤؾــغي الخــغب ٖلــجهم مــ٘ الخــغم
ٖلى ٖضم الاٖترا ٝبد٩ىمت اإلاىٟى الٟغوؿُت(.)3
 -4.2ظ٣ان ألاساىو ٔير املحخلت الزيً يحملون العالح مً جلٝاء أهٙعهم ِىـذ إ ٜـتراب الّـذو ملٝاومـت
الٝواث الٕاصيت دون أن يخو٘ش لهم الوٜذ لدؽ٢يل وحذاث معلحت هٍاميت:
ٖلى ٚغاع اجٟاُ٢اث الَاي  1899و 1907واجٟاُ٢ت ظىُ ٠الشاهُـت ٦ ،1929غؾـذ اجٟاُ٢ـت ظىُـ٠
الشالشــت الخٟغ ٢ــت ب ــحن ق ــ٨لي اإلا٣اوم ــت اإلاىٓمــت ي ــمً ال٣ٟــغة الؿــاب٣ت واإلا٣اومــت ٚـ ـحر اإلاىٓمــت ؤو م ــا ؾ ــمي
بالهبت الكٗبُت( ،)4وَظا الك٩ل ألازحر مـً ؤقـ٩ا ٫اإلا٣اومـت ٧ـان مىيـىٕ َـظٍ ال٣ٟـغة ،ومـً قـغوٍ الهبـت
الك ــٗبُت ؤن ج ٩ــىن ف ــي خال ــت ال ٛــؼو ول ــِـ الاخ ــخال ٫وال ٛــؼو َ ــى الخال ــت اإلاا٢خ ــت الـ ـتي ج ٣ــىم ٞجه ــا ال ٣ــىاث
ٗ -)1ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .149
 -)2طالػ اُل ٖ٣ػبِش ،أُوبٓٝخ اُشؼج٤خ أَُِؾخ ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .242
ٓ -)3ؾٔل ؽٔل اٌؼغجٍٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .36
 -)4طالػ اُل ٖ٣ػبِش ،أُوبٓٝخ اُشؼج٤خ أَُِؾخ ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .324
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اإلاؿ ــلخت لضول ــت م ــا باظخُ ــاح ب٢ل ــُم صول ــت ؤز ــغي صون بعاصته ــا( )1وٍيخه ــي ال ٛــؼو بم ــا باالوس ــخاب ؤو بدال ــت
ؤلاخخال ٫ما ٌؿخضعي جُبُ ٤هٓام ظضًض.
وٖلُه ٞالهبت الكٗبُت هي الخالت الضٞاُٖت التي ًيـخٞ ٌٟجهـا ألاَـالي اإلاـضهُىن مـً جل٣ـاء ؤهٟؿـهم
بدم ــل الؿ ــالح ل ــغص ٖ ــضوان خ ــا ٫م ــً  ٢ــىاث مؿ ــلخت ؤظىبُ ــت ٖل ــى ؤ ٢ــالُم وَىُ ــت ،وَٗخ ـ ـبر َ ــظا الخد ــغ٥
مؿــخؤجال ال ٌُٗــي ٞغنــت للؿــ٩ان اإلاــضهُحن لخىٓــُم ؤهٟؿــهم وحكــُ٨ل وخــضاث هٓامُــت ألن ٖامــل الى٢ــذ
ٌٗخ ـ ـبر خاؾـ ــما فـ ــي عص الٗـ ــضوان ،ولهـ ــظٍ ألاؾـ ــباب اإلاىيـ ــىُٖت جـ ــم الخسُٟـ ــ ٠مـ ــً الكـ ــغوٍ ال ـ ـتي جخُلبهـ ــا
الىخضاث ٚحر الىٓامُت وؤ٢خهغ ألامغ ٖلـى قـغَحن ازىـحن َمـا خمـل الؿـالح ٖلىـا واخ ـترام ٢ـىاهحن وؤٖـغاٝ
الخــغب ،ألن بــاقي الكــغوٍ قــ٩لُت ومغجبُــت ؤؾاؾــا بــالخىُٓمٞ ،الٗالمــت اإلامـ ـحزة والُ٣ــاصة اإلاؿــاولت ؤَــم
مخُلباث الخىُٓم ٚحر اإلاُلىب في َظٍ الخالت.
زاهيا :مٝاجلو النزاِاث املعلحت ٔير الذوليت:
ًـغجبِ مٟهــىم الجزاٖــاث اإلاؿــلخت  ٚـحر الضولُـت ( )2بٗامــل خاؾــم زــام بىيــ٘ اإلادــاعبحن والٗىامــل
ال٣اهىهُت واإلاُضاهُت اإلادُُت به ومـضي جدُ٣ـ ٤الخمـغص ل٣ـضع مـً الخىٓـُم( ،)3وَـى مـا ؾىىضـخه مـً زـال٫
مغاخل جُىع وي٘ اإلاداعبحن في الجزاٖـاث اإلاؿـلخت  ٚـحر الضولُـت وٞـ ٤الىٓغٍـت الخ٣لُضًـت ،زـم فـي ْـل اإلاـاصة
الشالشت اإلاكتر٦ت بحن اجٟاُ٢اث ظىُـ ٠ألاعبـ٘  ،1949ونـىال بلـى البروجى٧ـى ٫ؤلايـافي الشـاوي  1977الخـام
بالـجزاٖاث اإلاؿلخت ٚـحر الضولُت ،و٣ٞا إلاا ًلي:
 -1هٍام يِتراٗ باملحاسبين و٘ ٞالىٍشيت الخٝليذيت:
بن الخ ــغب ألاَلُ ــت الاؾ ــباهُت  ٢ 1936ــضمذ هٓام ــا زان ــا لالٖـ ـترا ٝباإلاد ــاعبحن ؾ ــاَم ف ــي بل ــىعة
ويٗهم ال٣اهىوي في الىٓغٍـت الخ٣لُضًـت ،وٍخُلـب هٓـام الاٖ ـترا ٝباإلادـاعبحن زالزـت قـغوٍ جـم الخٗب ـحر ٖثهـا
فـي وزــاث ٤صولُـت مخٗــضصة مثهـا مكــغوٕ بغو٦ؿـل  1874و٢ىاٖــض هُىقـاجل  1900و٦ــظل ٪ال٣ٟـه الــضولي ٖلــى
ٚغاع ٧ل مً ال٣ٟهاء "دي ماسجنز" و"بليؽخاي"( )4و"لوجشباخذ" جخمشل في ما ًلي(:)5

ٓ -)1ؼغْ اُوبٗٓ ،ٕٞغٔغ اُِـخ اُؼوث٤خ ،اُوبٛوح ،ك ؽ ،1999 ،ص .590
ُ -)2زؼو٣ق اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ أٗظو ك ٢مُي ٗطبم اُزطج٤ن ك ٢أُجؾش اُضبٗ ٖٓ ٢اُلظَ اَُبثن.
 -)3ؽل٣ضب َ٣زقلّ ٓظطِؼ "ِسبسثُ "ٓ١إلشبهح اُ ٠اُضٞاه أ ٝأُزٔوك( ٖ٣ؽَت ٓظ٤و اُظواع) اُن٤َ٣ ٖ٣طو ٕٝػِ ٠عيء ٖٓ
اإلهِ ْ٤كٗ ٢ياع َِٓؼ ؿ٤و ك ،٢ُٝأٗظو ك ٢مُي :كواَٗٞا ثٞش ٚ٤٤عٓ ،ٗ١١ٕ١ٌٛوعغ ٍبثن ،ص .509
4)- Charles ZORGBIBE, << Sources of the recognition of belligerent status>>, in I.R.R.C., I.C.R.C.,
Seventeenth year, No. 192, Geneva, March 1977, pp. 113,114.
5(- l'article 08 de la règlement sur les >>Droits et devoirs des puissance étrangères << préparé par
l'institut de droit international:
" les tiers puissances ne peuvent reconnaître au parti révolté la qualité de belligérant:
1)- s'il n'a pas conquis une existence territoriale distincte par la possession d'une partie
déterminée du territoire national.
2)- s'il n'a pas réuni les éléments d'un gouvernement régulier exerçant en fait sur cette partie du
territoire les droits apparents de la souveraineté.
3)- si la lute n'est pas conduite en son nom par des troupes organisées, soumises a la discipline
militaire et sa conformant aux lois et coutumes de la guerre..", Rosemary ABI-SAAB, Droit
humanitaire et conflits internes (originales et évolution de la réglementation international ),Edition
A.PEDONE, Paris,1986, p. 27.
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ؤ-

ؼشه مباؼشة الشٜابت إلاٜليميت:

ال ب ــض للمد ــاعبحن م ــً مماعؾ ــت ع٢اب ــت اؾ ــخ شاعٍت َاصث ــت ومؿ ــخ٣غة ٖل ــى ظ ــؼء م ــً ؤلا٢ل ــُم ٦خٗبح ــر
خ٣ُ٣ـي ٖـً الاه٣ؿـام والخمـؼ ١صازـل الضولـت ،وٍ٩ـىن طلـ ٪مـً زـالٞ ٫غيـهم لؿـُُغة مُضاهُـت ٖلـى َــظا
ال٣ؿ ــم الجٛغافـ ــي مـ ــً ؤلا٢لـ ــُم بكـ ــ٩ل مخىانـ ــل ومؿ ــخمغ وصون جُ٣ـ ــ٘ ؤو ٦ـ ــغ وٞـ ــغ ممـ ــا ؾِؿـ ــمذ بُ٣ـ ــاصة
ٖملُاث ٖؿ٨غٍت مىٓمت اهُال٢ا مً َظا الجؼء مً ؤلا٢لُم وٍدُذ بظل ٪جُبُ ٤باقي الكغوٍ الخالُت.
ب-

ؼشه يلىالُ بمٝخمياث العيادة:

ًجــب ؤن ًــىاػي الخ٣ؿــُم فــي الغ٢اب ــت ؤلا٢لُمُــت ج٣ؿــُم آزــغ فــي ؾ ــُاصة الضولــت بــحن َغفــي الـ ـجزإ
الــىَىُحن ،واإلا٣هــىص َىــا ؤن ً٩ــىن إلادــاعبي الهُئــت الخمغصًــت الؿــلُت الٗلُــا فــي ؤلا٢لــُم الجٛغافــي الىا٢ــ٘
جدذ ؾُُغتها ،وج٩ىن بمشابت ؾلُت ؾُاؾُت وؾُاصًت آمـغة وهاَُـت ٖلـى ٧ـل ؾـ٩اهه ٦بـضًل ٖـً الؿـلُت
الؿُاؾُت الخ٩ىمُت.
ج-

ؼشه احترام ٜواهين وأِشاٗ الحشب:

بن اخ ـ ـترام ٢ـ ــىاهحن وؤٖ ـ ـغا ٝالخـ ــغب والخًـ ــىٕ ل٣ىاٖـ ــض ال٣ـ ــاهىن الـ ــضولي ؤلاوؿـ ــاوي طاث الهـ ــلت
بــالجزإ اإلاؿــلر  ٚـحر الــضولي قــغٍ يــغوعي وٚاًــت فــي ألاَمُــت الهُبــا ١ونــ ٠اإلادــاعبحن ،وبالخــالي الاٖ ـتراٝ
الــضولي بدالــت ال ـجزإ اإلاؿــلر  ٚـحر الــضولي ،ألن ٖــضم الاخخ٩ــام بلــى َــظٍ ال٣ىاٖــض ؾــُجٗل َــظا الخمــغص مدــل
بصاهـت صولُـت ،وال ٌُٗــي ؤي نـٟت ٢اهىهُـت ؤو ويــ٘ ٢ـاهىوي مم ـحز للهُئــت الخمغصًـت ،وٍ٩ـىن الخ٨ــم ٖلـى طلــ٪
مً زال ٫ؾلى٧اث اإلاداعبحن وَغٍ٣ت مٗاملةهم لطخاًا الجزإ اإلاؿلر.
ٖى ــض ج ــىاٞغ الك ــغوٍ ال ــشالر اإلا ــظ٧ىعة ٌؿ ــخىفي اإلاد ــاعبىن م٣ىم ــاث الاٖـ ـترا ٝبىي ــٗهم ال ٣ــاهىوي
و٣ٞا للىٓغٍت الخ٣لُضًت ،وججم٘ الخٗغٍٟاث ال٣ٟهُت ٖلى مجمىٖـت ٖىانـغ ال بـض مـً جىاٞغَـا فـي الاٖتـراٝ
خـتى ًدضر آلازاع ال٣اهىهُت اإلاُلىبت مىه ،وؤبغػ ٖىانغ الاٖترا ٝهي:
-

-

جفــشٗ ظــيادي :وبالخــالي ًسًــ٘ لؿــُاصة الضولــت التــي حٗ ـبر ٖثهــا ٖــً َغٍــ ٤الهُئــت اإلاسىلــت صؾــخىعٍا
بنضاع َظا الاٖترا ٝم٘ ازخال ٝألاهٓمت الؿُاؾُت وال٣اهىهُت في ُُٟ٦اجه وبظغاءاجه.
جفــشٗ اخخيــاسي :ال ًىظــض مــا ًج ـبر الضولــت ٖلــى الاٖت ـرا ٝباإلادــاعبحن ؤو الهُئــت الخمغصًــت وَــى بــظل٪
ًسً٘ للمهالر الٗلُا للضولت.
أزــشٍ وعــب  :ال ٌؿــغي ؤزــغ ؤلاٖ ـترا ٝباإلادــاعبحن بلــى فــي مىاظهــت الُــغ ٝاإلاٗتــرٞ ٝــةن ٧ــان مــً الخ٩ىمــت
اإلاغ٦ؼٍ ــت ٞؿ ــحرجب ٖل ــى طل ــ ٪اهُب ــ ٢ ٤ــىاهحن وؤٖـ ـغا ٝالخ ــغب ٖل ــى الج ــاهبحن ،وبطا  ٧ــان م ــً ال ــضو٫
()1
ألاُٚاع جُب ٤بمىظبه ٢ىاٖض الخُاص ٖلى اإلاٗ ِتر ٝواإلاٗتر ٝله.
أزشٍ منٜـذ :بن الاٖ ـترا ٝباإلادـاعبحن ًب٣ـى ؾـاعي اإلاٟٗـى ٫مـا ْـل الهـغإ ٢اثمـا وٍيخهـي باهةهـاء الجـزإ
اإلاؿلر ،طل ٪ؤهه ال ٞاثضة ٖملُت ؤو ٢اهىهُت في اؾخمغاعٍ.
مً زالَ ٫ظٍ الٗىانغ ًم٨ىىا حٗغٍ ٠هٓام الاٖترا ٝباإلاداعبحن بإهه:

ٓ -)1ؾٔل ؽبىّ ػزٍُ<< ،هبٗ ٕٞاُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .212
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"جف ــشٗ ظ ــيادي اخخي ــاسي ـ ــادس بف ــوسة ـ ــشيحت أو ل ــمىيت( )1ميل ــوش للةخف ــيت الٝاهوهي ــت
ُ َ
الذوليت للمخمشديً(ِ )2اع هحو وعـب عـشي فـي مواحهـت املّ ـترٗ -الح٢ومـت الٝائمـت أو الـذو ٥ألأيـاس-
ومنٜذ عشي إلع ٔايت خ ايت الفشاُ".
ومــً ز ـالَ ٫ــظا الخٗغٍــٞ ٠ــةن ويــ٘ اإلادــاعبحن وٞــ ٤هٓــام الاٖ ـتراً ٝخٗلــ ٤بكــغوٍ مىيــىُٖت
زان ــت بدىٓ ــُم الهُئ ــت الخمغصً ــت مخٗل ٣ــت ق ــغٍ الغ٢اب ــت ؤلا٢لُمُ ــت والاي ــُالٕ بم٣خً ــُاث الؿ ــُاصة م ــ٘
اخ ـترام ٢ــىاهحن وؤٖ ـغا ٝالخــغب ،ل٨ــً َــظٍ الكــغوٍ حٗخ ـبر مكــضصة هىٖــا مــا بــالىٓغ بلــى نــٗىبت اؾــدُٟاء
م٣خًــُاث الخىٓـُم بهــظا الكــ٩ل الهــاعم ،وَــى مــا جــم التراظــ٘ ٖىــه بٗــض ب٢ـغاع اإلاــاصة الشالشــت اإلاكــتر٦ت بــحن
اجٟاُ٢اث ظىُ ٠ألاعب٘ ٦ما ؾىبُىه.
 -2ولْ املحاسبين في ٌل املادة الثالثت املؽتر٠ت بين اجٙاٜياث حىي ٚألاس ْ :1949
ل٣ض ق٩ل مؿـاع اٖخمـاص اإلاـاصة الشالشـت اإلاكـتر٦ت ؤولـى اإلادـاوالث الضولُـت فـي مجـا ٫جىٓـُم الجزاٖـاث
اإلاؿـلخت الضازلُـت٣ٞ ،ــض ٧ـان جدـضًا ٦ب ـحرا للمـاجمغ الضبلىماسـ ي إل٢ـغاع اجٟاُ٢ـاث ظىُــ ٠ألاعبـ٘  1949ألهــه
ز ـ ــاعط هٓ ـ ــام الاٖ ـ ـ ـترا ٝباإلاد ـ ــاعبحن وبك ـ ــغوَه اإلاك ـ ــضصة  ٞـ ــةن الجزاٖ ـ ــاث الضازلُ ـ ــت ْل ـ ــذ م ـ ــً ن ـ ــمُم
الازخه ــام ال ــىَني لل ــضو ،٫وله ــظٍ ألاؾ ــباب ازخل ٟــذ آلاعاء ب ــحن مى ــضوبي ال ــضو ،٫و ٢ــض  ٧ــان الُ ــغح ف ــي
مك ــغوٕ اللجىـ ــت الضولُ ــت للهـ ــلُب ألاخمـ ــغ يه ــض ٝبلـ ــى جُبُـ ــ ٤ه ٟـــ ال٣ىاٖـ ــض ٖلـ ــى  ٧ــل ؤهـ ــىإ الجزاٖـ ــاث
اإلاؿلخت ومسر ؤي جمُـحز بحن الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُـت وٚحـر الضولُـت بسهـىم ال٣ىاٖـض اإلاىُب٣ـت٣ٞ ،ـض
ظاء في ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة الشاهُت اإلاكتر٦ت مً مكغوٕ الاجٟاُ٢اث الظي ؤٖضجه اللجىت الضولُت:
"فــي ١ــل حــاالث ال ـنزاُ املعــلل الــزي لــيغ لـ وــابْ دولــيل الــزي يحــذر فــي إٜلــيم واحــذ أو أ ٠ـتر
م ـ ــً ألاو ـ ـشاٗ الع ـ ــاميت املخّا ٜـ ــذةل ٘ ـ ـ ن  ١ـ ــل م ـ ــً الخف ـ ــوم يلـ ـ ـتزم بدىٙي ـ ــز أح ٣ـ ــام َ ـ ــزٍ يجٙاٜي ـ ــتل
ويجٙاٜيت ج٢ون ٜابلت للخىبي ٞفي ٌل َزٍ الٍـشوٗ مهمـا ١ـان الولـْ الٝـاهووي وـشاٗ النـزاُ دون
()3
املعاط ت ا"
بال ؤن َظا الُغح مً اللجىت الضولُت القى مٗاعيت قضًضة مً َـغ ٝالٗضًـض مـً الىٞـىص زانـت
الى ٞــض الٟغوس ـ ي ال ــظي عؤي ف ــي طل ــ ٪ج ٣ــضًما لخ ٣ــى ١ألا ٞـغاص ٖل ــى خ ٣ــى ١ال ــضو ،٫و ٢ــضم ا٢تراخ ــا ًخً ــمً
جدضًض قغوٍ ًجب جىٞغَا في اإلاداعبحن مخٗل٣ت بـالخىُٓم مؿـخلهمت مـً هٓـام الاٖتـرا ٝباإلادـاعبحن ٩ٞـان
الا٢تراح الٟغوس ي مضٖىما بالىٞض ؤلاًُالي وألاؾباوي بخٗضًل ال٣ٟغة ٦ما ًلي:

 -)1هه٤خ ػٛاشش٠خ<<،ؽٔب٣خ أُلٗٝ ٖ٤٤األػ٤بٕ أُلٗ٤خ ك ٢اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .19
ٓ -)2ؾٔل ؽبىّ ػزٍُ<< ،هبٗ ٕٞاُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .211
3(- Article 2 fourth paragraph draft of ICRC "… In all cases of armed conflict not of an
international character which may occur in the territory of one or more of the High Contracting
Parties, each of the adversaries shall be bound to implement the provisions of the present
Convention. The Convention shall be applicable in these circumstances, whatever the legal
status of the Parties to the conflict and without prejudice thereto". (The words " especially cases
of civil war, colonial conflicts or wars of religion" have been deleted.), Revised and new draft
conventions for the protection of war victims, International committee of the red cross, texts approved
and amended by the XVIIth international red cross conference, Geneva, 1948, p. 10.
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"فــي ١ــل حــاالث ال ـنزاُ املعــلل الــزي لــيغ لـ وــابْ دولــيل الــزي يحــذر فــي إٜلــيم واحــذ أو أ ٠ـتر
مــً ألاو ـشاٗ العــاميت املخّاٜــذة ٘ ـ ن ١ــل أو ـشاٗ ال ـنزاُ ملتزمــون بدىٙيــز أح٣ــام َــزٍ يجٙاٜيــتل إرا
١ان الىشٗ أخش يمخلٜ ٤وة ِع٢شيت مىٍمتل وظلىت معنولت ِـً أّ٘الهـا فـي إوـاس إٜليمـي محـذدل
()1
وجمل ٤إلام٣اهيت ملشاٜبت وإهٙار يجٙاٜيت"
و ٢ــض جىال ــذ اإلاىا٢ك ــاث والا٢تراخ ــاث والـ ـتي ٧اه ــذ ف ــي مجمله ــا حٗ ــاعى م٣ـ ـترح اللجى ــت الضولُ ــت ؤو
حكـضص فــي قــغوٍ التــي ًجــب ؤن ًخــىاٞغ ٖلجهــا اإلادـاعبىن مــً ؤظــل اهُبــا ١ؤخ٩ــام الاجٟاُ٢ــت( ،)2وبٗــض ٞكــل
الخهــىٍذ ٖلــى َــظٍ الا٢تراخــاث ظــغي حكــُ٨ل لجىــت زانــت فــي اإلاــاجمغ الضبلىماسـ ي مكــ٩لت مــً الىالًــاث
اإلاخدــضة وٞغوؿــا واؾــترالُا اهةهــذ بلــى قــ٩ل ظضًــض للمــاصة الشاهُــت لــم ًد٣ــ ٤الخىاٞــ ٤بــحن الىٞــىص ألهــه ع٦ــؼ
ٖلــى الكــغوٍ اإلاك ــضصة الهُبــا ١ال٣ىاٖ ــض الضولُــت ،زــم ج ــم ج٩ــىًٍ ٞغ ٢ــت ٖمــل زاهُــت ج٩ىه ــذ مــً مى ــضوبي
ٞغوؿــا وبًُالُــا ومىهــا٧ى واإلامل٨ــت اإلاخدــضة والاجدــاص الؿــىُٞتي والتــي جىا٣ٞــذ ٖلــى ٨ٞــغة الخــض ألاصوــى مــً
ال٣ىاٖ ــض ؤلاوؿ ــاهُت اإلاىُب ٣ــت ػم ـً الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ٚـ ـحر طاث الُ ــاب٘ ال ــضولي وه ــي ال ٨ٟــغة الـ ـتي ؤ٢ىٗ ــذ
ال٨شحر مً الضو ٫ومغث ٖبر الخهىٍذ بإٚلبُت م٣بىلت وجم ه٣لها بلى اإلااصة الشالشت بـض ٫الشاهُـت ( ،)3و٢ـض جـم
ب٢ـغاع اإلاــاصة ؤو مــا ؾــمُذ باالجٟاُ٢ــت اإلاهــٛغة والتــي قــ٩لذ ه٣لــت هىُٖــت فــي اهُبــا٢ ١ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي
ٖلى الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت.
وبٗــض ٧ــل طلــ ٪ألازــظ والــغص بسهــىم الكــغوٍ اإلاخٗل٣ــت بىيــ٘ اإلادــاعبحن فــي ال ـجزإ اإلاؿــلر  ٚـحر
الضولي ،ظاءث اإلااصة الشالشت اإلاكتر٦ت زالُت مً ؤي بقاعة بلى َظٍ الكغوٍ ،وا٦خٟذ بالخٗبحر الخالي:
" في حالت ٜيام هضاُ معلل ليغ ل وابْ دولي في أساىو أحذ ألاوشاٗ العاميت املخّاٜذة".
وفي الخ٣ُ٣ت ٌٗخبر َظا الخىظه مـً ظهـت ،جسلُـا ٖـً الكـغوٍ اإلاكـضصة التـي ٧اهـذ واعصة فـي هٓـام
الاٖتـرا ٝباإلادـاعبحن( ،)4ومـً ظهـت ؤزـغي ٣ٞـض ظـاء فــي ج٣غٍـغ اللجىـت اإلاكـتر٦ت التـي ٢ـضمذ للجمُٗـت الٗامــت
بٛـغى الخهــىٍذ جــظ٦غ نـغاخت بــإن مٗنـى َــظا الخٗبحــر لــه هٟـــ مٗنـى "الحــشب ألاَليــت" وبالخــالي ٞــةن هُــت
اإلاــاجمغًٍ لــم جخجــه بلــى  ٚـحر الخــغب ألاَلُــت بمٗىاَــا الٟنــي الــض ٤ُ٢ألنهــا جمازــل فــي حجمهــا ال ـجزإ اإلاؿــلر
الــضولي ،وطلــً ٪جٗــل ويــ٘ الصخهــُت ال٣اهىهُــت الــضولي للمدــاعبحن حٗخمــض بكــ٩ل ؤ٦بــر ٖلــى مــضي ٗٞالُــت
1(- Article 2 fourth paragraph draft "…In all cases of armed conflict not of an international
character which may occur on the territory of one or more High Contracting Parties, each of the
Parties to the conflict shall be bound to implement the provisions of the present Convention, if
the adverse Party possesses an organized military force, an authority responsible for its acts
acting within a defined territory and having the means of observing and enforcing the
Convention", Anthony CULLEN, op.cit., p. 30.
 ٖٓٝ -)2ث ٖ٤أُوزوؽبد عبء اهزواػ اُٞكل األٓو ٢ٌ٣اُن ١رطِت اُشوٝؽ اُزبُ٤خ ك ٢أُؾبهث:ٖ٤
أ٣ -غت إٔ ٣شٌَ أُؾبهث٘ٓ ٕٞظٔخ ُٜب فظبئض ُِلُٝخ.
ة٣ -غت إٔ رٔبهً ٍِطخ ٓلٗ٤خ ٍِطزٜب ػِٓ ٠غٔٞػخ أشقبص كافَ اهِٓ ْ٤ؾلك.
ط٣ -غت إٔ رٔبهً اُوٞاد أَُِؾخ ٗشبؽزٜب رؾذ ٍِطخ ٓلٗ٤خ اُز ٢رٌَٓ ٕٞزؼلح ُٔواهجخ اؽزواّ هٞاٗ ٖ٤اُؾوة.
ك – ٣غت ػِ ٠اَُِطخ أُلٗ٤خ إ رٞاكن ػِ ٠االُزياّ ثبؽٌبّ االرلبه٤خ.
أٗظو ك ٢مُي :
Anthony CULLEN, op.cit., p. 32.
3(- Ibid., p. 38.
4(- Jean DE PREUX et al., Commentaire de Convention (III) de Genève, op.cit., Art.03 (commun aux
quatre Conventions de Genève 1949), p. 42.
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الخمغص في خض طاجه وحجم اهدكاعٍ وجىُٓمه ،خُض لـم ً٨ـً ججـاوػ مهـُلر الخـغب ألاَلُـت بال ٖغيـا (،)1
وبه ــظا اإلاٗن ــى ج٨خ ٟــي اإلا ــاصة الشالش ــت اإلاك ــتر٦ت ب ــحن اجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠ألاعب ــ٘  1949بٗىه ــغًٍ َم ــا ٖمىمُ ــت
الخمــغص فــي حجمــه ومــضاٍ الجٛغافــي ،واؾــدُٟاء اإلاخمــغصًً إلا٣خًــُاث الخىٓــُم مــً خُــض زًــىٖهم لُ٣ــاصة
مؿاولت واختـرام ٢ـىاهحن وؤٖـغا ٝالخـغب صون قـغوٍ ؤزـغي ،ممـا ٌٗنـي بهـٟت ٧لُـت اؾـدبٗاص ٧ـل ؤقـ٩ا٫
()2
الٗهُان والايُغاباث الضازلُت التي ال حؿخىفي َظٍ الكغوٍ.
 -3املٝاجلون في ٌل البروجو٠و ٥إلالافي الثاوي :1977
ْلــذ اإلاــاصة الشالشــت اإلاكــتر٦ت حكــ٩ل ؤلاَــاع ال٣ــاهىوي للجزاٖــاث اإلاؿــلخت  ٚـحر الضولُــت ،وٖلــى الــغٚم
مــً احؿــإ هُا٢هــا اإلاــاصي م٣اعهــت بمــا ٧ــان ٖلُــه ألامــغ فــي هٓــام الاٖ ـترا ٝباإلادــاعبحن بال ؤن ٢هــىع ؤهٓمــت
الخماً ــت ٞجه ــا ظٗ ــل م ــً الً ــغوعي مغاظٗ ــت ؤخ٩امه ــا ،و ٢ــض ٖ ــغ ٝاإلا ــاجمغ الضبلىماسـ ـ ي لخُ ــىٍغ وجإ ُ٦ــض
ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي  1977-1974اججاَاث مسخلٟت بكإن جُىٍغ ال٣اهىن الضولي اإلاىُبـ ٤ػمـً الجـزإ
اإلاؿلر ٚحر الضولي ومً زالله وي٘ اإلاداعبحن والكـغوٍ اإلاُلىبـت ٞـجهم٣ٞ ،ـض ْهـغ اججـاٍ ًـضٖى بلـى جُبُـ٤
هٟـــ ال٣ىاٖــض صون جمُ ـحز بــحن الجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُــت و ٚـحر الضولُــت ،ؤمــا الاججــاٍ الشــاوي  ٞـحري يــغوعة
جىُٓم الجزاٖاث الضازلُت التـي ًهـل مؿـخىي الٗىـٞ ٠جهـا بلـى مـا ًمازـل الجـزإ اإلاؿـلر الـضولي ،ؤمـا الاججـاٍ
الىؾــُي ٣ٞــض مشلخــه اللجىــت الضولُــت للهــلُب ألاخمــغ التــي ٢ــضمذ مكــغوٖا للمــاصة ألاولــى مــً البروجى٧ــى٫
ؤلايافي الشاوي وٍ٣خي ي مىٟ٢ها ٖلى ما ًلي:
 جحذي ــذ الّخب ــت ال ــذهيا والّلي ــا لل ـ ـنزاُ املع ــلل ٔ ـ ـير ال ــذوليٞ :خد ــضص الٗخب ــت الٗلُ ــا باإلا ــاصة الشاهُ ــتاإلاك ــتر٦ت ب ــحن اجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠ألاعب ــ٘ ؤو الجـ ـزإ اإلاؿ ــلر ال ــضولي والٗخب ــت ال ــضهُا باؾ ــدبٗاص ألاق ــ٩ا٫
البؿُُت مً الٗى ٠الضازلي.
 لــشوسة جحذيــذ ِىاـــش مولــوِيت يٝــوم ِلي ــا حّشيــ ٚالنـزاُ املعــلل ٔ ـير الــذولي :وَــظٍ الٗىانــغجخٗل ٤ؤؾاؾا بىي٘ اإلاداعبحن وُُٟ٦ت جىُٓمهم وق٩ل وحجم الخمغص الظي ً٣ىصوهه.
 لــمان يهخفــاس الخــاسيخي الــزي جمثلـ املــادة الثالثــت املؽــتر٠ت :وٖــضم اإلاؿــاؽ بم٨دؿــباجه وهُا٢ــهاإلااصي الىاؾ٘ م٘ ما جىٞغٍ مً خض ؤصوى مً اإلاباصت ؤلاوؿاهُت.
و ٢ــض خ ٣٣ــذ اللجى ــت الضولُ ــت ؤٚل ــب َ ــظٍ ألاَ ــضا ٝف ــي اإلا ــاصة ألاول ــى للبروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي الش ــاوي
 1977الـظي لـم ًلغـي اإلاـاصة الشالشـت اإلاكـتر٦ت بـل ظـاء م٨مـال ل٣ىاٖـضَا وَـظا مـا ههـذ ٖلُـه ال٣ٟـغة ألاولـى
مً اإلااصة ألاولى بإن " عشي َزا البروجو٠و ٥الـزي يىـوس وي٢مـل املـادة الثالثـت املؽـتر٠ت بـين اجٙاٜيـاث
حىيـ ــ 1949 ٚدون أن ّ ـ ــذ ٥الؽ ـ ــشوه الشاَى ـ ــت لخىبيٝه ـ ــا ِا ـ ــع حمي ـ ــْ املىاصِ ـ ــاث املع ـ ــلحت الـ ـ ـ ال
حؽ ــملها امل ــادة ألاول ــع م ــً َ ــزا اللح ــ ٞالبروجو ٠ــو "...٥وٖلُ ــه  ٞــةن ؤخ ٩ــام اإلا ــاصة الشالش ــت اإلاك ــتر٦ت ب ــحن
اجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠ألاعب ــ٘ جب ٣ــى ؾ ــاعٍت اإلا ٟٗــى ٫ألٚـ ـغاى اهُب ــا ١اإلاب ــاصت ؤلاوؿ ــاهُت ال ــضهُا ال ــىاعصة ٞجه ــا،
ٓ -)1ؾٔل ؽبىّ ػزٍُ<<،هبٗ ٕٞاُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص  .217اٗظو ًنُي :هه٤خ ػٛاشش٠خ<< ،ؽٔب٣خ
أُلٗٝ ٖ٤٤األػ٤بٕ أُلٗ٤خ ك ٢اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص  .31اٗظو ًنُي:
Anthony CULLEN, op.cit., p.42.
ٓ -)2ؾٔل ؽبىّ ػزٍُ<<،هبٗ ٕٞاُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .217
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وَك ــمل طل ــ ٪وي ــ٘ اإلاد ــاعبحن ف ــي ْ ــل َ ــظٍ اإلا ــاصة ،و ٢ــضمذ اإلا ــاصة ألاول ــى م ــً البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي الش ــاوي
هُا ٢ــا ماصً ــا ظضً ــضا الهُب ــا٢ ١ىاٖ ــض الخماً ــت ف ــي الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت  ٚـ ـحر الضولُ ــت بىه ــها ٖل ــى ؤن َ ــظٍ
الجزاٖاث في مٟهىم البروجى٧ى ٫هي الجزاٖاث:
"..الـ جذوس ِاع إٜليم أحـذ ألاوـشاٗ العـاميت املخّاٜـذة بـين ٜواجـ املعـلحت وٜـواث معـلحت
ميؽــٝت أو حماِــاث هٍاميــت معــلحت أخــشى وجمــاسط جحــذ ٜيــادة معــنولت ِاــع حــضء مــً إٜليمـ مــً
الع ـ ــيىشة م ـ ــا يم٢ن ـ ــا م ـ ــً الٝي ـ ــام بّملي ـ ــاث ِع ـ ــ٢شيت مخواـ ـ ــلت وميع ـ ــٝتل وحع ـ ــخىيْ جىٙي ـ ــز َ ـ ــزا
()1
البروجو٠و"٥
و ٢ــض ؤل ٣ــى البروجى ٧ــى ٫الش ــاوي الً ــىء ٖل ــى ظؼثُ ــت مهم ــت جخٗل ــ ٤بً ــغوعة الىٓ ــغ الىي ــ٘ ال ٣ــاهىوي
لل٣ـ ــىاث اإلاؿ ـ ــلخت للخ٩ىمُ ـ ــت بل ـ ــى ظاه ـ ــب وال٣ـ ــىاث اإلاؿ ـ ــلخت اإلايك ـ ــ٣ت ؤو الجماٖـ ــاث الىٓامُ ـ ــت اإلاؿ ـ ــلخت
ألازغي ،وؾيخُغ ١لهظٍ الخٟهُل ُٞما ًلي.
أ -الٝواث املعلحت حذ ألاوشاٗ العاميت املخّاٜذة أو الٝواث املعلحت الح٢وميت):
بن ال٣ـ ــىاث اإلاؿـ ــلخت ًىُبـ ــٖ ٤لجهـ ــا هٟـ ـــ اإلاٟهـ ــىم الـ ــظي جمـ ــذ ؤلاقـ ــاعة بلُـ ــه باليؿـ ــبت لل٣ـ ــىاث
اإلاؿــلخت فــي الجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُــت ،ل٨ــً لــِـ بــىٟـ الخٟانــُلٞ ،اإلا٣هــىص بــال٣ىاث اإلاؿــلخت ٦مــا
ؤقاع بلُه الخٗلُٖ ٤لى البروجى٧ـى ٫ؤلايـافي الشـاوي َ 1977ـى مٟهـىم ؤ ٦ـثر احؿـاٖا ممـا ٧ـان ٖلُـه الخـا ٫فـي
الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت.
خُ ـ ــض وعص ؤن اإلا٣ه ـ ــىص ب ـ ــال٣ىاث اإلاؿ ـ ــلخت ٌك ـ ــمل  ٧ـ ــل الهُئ ـ ــاث الىٓامُ ـ ــت الٗؿ ـ ــ٨غٍت وق ـ ــبه
الٗؿ ــ٨غٍت وألامىُ ــت والـ ـتي حك ــاع ٥بٟٗالُ ــت ف ــي ٢م ــ٘ الخم ــغص ومىاظه ــت الخغ ٦ــت الخمغصً ــت بم ــا ٞجه ــا الخ ــغؽ
الــىَني ٢ــىاث الكــغَت و٢ــىاث الــضع ٥والجمــاع ٥ؤو ؤي َُئــاث ممازلــت ،لــظل ٪جــم فــي اإلاــاجمغ الضبلىماس ـ ي
ا٢تـ ـراح حؿ ــمُت "ال ٝــواث املع ــلحت الىٍامي ــت" لدك ــمل الٟئ ــاث اإلا ــظ٧ىعة ،ولٗ ــل ٢غٍى ــت الاهخم ــاء لل ٣ــىاث
اإلاؿــلخت الخ٩ىمُــت ؤو الهُئــاث اإلاؿــاٖضة لهــا لِؿــذ بهــٗبت ؤلازبــاث هٓ ـغا للُــاب٘ الخىُٓمــي الٗــالي لهــظٍ
الجه ــاث م ــً ز ــال ٫الخىٓ ــُم الهغم ــي وال ــؼي الٗؿ ــ٨غي ؤو الىٓ ــامي اإلاىخ ــض والخجه ـ ـحزاث ووؾ ــاثِ الى ٣ــل
اإلاىخــضة وٚحــر طلــ ٪مــً مٓــاَغ مىاظهــت الخمــغص ،ال جدخــاط بلــى بزباجــاث وُُْٟــت بســال ٝمــا ٖلُــه الخــا ٫فــي
()2
الخغ٦ت الخمغصًت.
ب -الٝواث املعلحت امليؽٝت أو الجماِاث الىٍاميت املعلحت ألاخشى املحاسبين أو املخمشديً):
وَىــا ج٩ــىن الهُئــت الخمغصًــت ؤو الشىعٍــت ؤو ظماٖــاث اإلادــاعبحن ٖلــى قــ٩لحن وٞــ ٤اإلاــاصة ألاولــى مــً
البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي الش ــاوي ،الك ــ٩ل ألاو َ ٫ــى "ال ٝــواث املع ــلحت امليؽ ــٝت" وَ ــظٍ ال ٣ــىاث ميك ــ٣ت ٖ ــً
ال٣ـ ــىاث اإلاؿـ ــلخت الخابٗـ ــت للضولـ ــت ؤو ال٣ـ ــىاث الخ٩ىمُـ ــت ول٨ثهـ ــا جدـ ــاٖ ٔٞلـ ــى هٟـ ـــ البيُـ ــت الخىُٓمُـ ــت
والبكــغٍت لهــا وَى ــا ج٩ــىن اإلاهمــت ؤؾ ــهل هىٖــا م ــا فــي جدضًــض ٢غٍى ــت الاهخمــاء لهــظٍ ال ٣ــىاث اإلايكــ٣ت ب ــىٟـ
الُغٍ٣ت وبىاؾُت الؼي الٗؿ٨غي ؤو الخجه ـحزاث الٗؿ٨غٍت والكاعاث الـتي ٢ض ال جسخل٦ ٠شـحرا.
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .353
2(- Jean DE PREUX et al., Commentaire de Protocol II, op.cit., Art.1, p.1353.
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ؤم ــا بسه ــىم "الجماِ ــاث الىٍامي ــت املع ــلحت ألاخ ــشى" ٞاإلاهم ــت ؤن ــٗب م ــً ؾ ــاب٣ةها ألن ألام ــغ
ًخٗل ٤بجماٖاث ألنها لم جدك٩ل بهـىعة هٓامُـت ولـم جيكـٖ ٤ثهـا ولـِـ لهـا بالٗـاصة ؾـابٖ ٤هـض بـالخىُٓم
وبالخــالي هــي جسًــ٘ للكــغوٍ الخىُٓمُــت الٗامــت اإلاىهــىم ٖلجهــا فــي اإلاــاصة ألاولــى مــً البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي
الشــاوي وبســال ٝاإلاــاصة الشالشــت اإلاكــتر٦ت ،ويــٗذ اإلاــاصة ألاولــى مجمىٖــت مــً الٗىام ـل اإلاىيــىُٖت اإلاخٗل٣ــت
ؤؾاؾا بالهُئت الخمغصًت ووي٘ اإلاداعبحن ٞجها ،وؤَم َظٍ الٗىامل:
 وبيّ ــت الهي ــت الخمشدي ــت ٣ً :ــىم الج ـزإ اإلاؿ ــلر ٚـ ـحر ال ــضولي بمٟه ــىم البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي الش ــاوي ب ــحنال ٣ــىاث الخ٩ىمُ ــت م ــً ظه ــت ،وب ــحن  ٢ــىاث مؿ ــلخت ميك ــ٣ت ٖ ــً الج ــِل الىٓ ــامي ؤو  ٢ــىاث جمغصً ــت
مؿلخت ؤزغي ٖمل في ق٩ل ظماعي مىٓم ولـِـ فـي قـ٩ل ٞـغصي مٗـؼو ٫وصون جيؿـُ ،٤ولـم جخُـغ١
اإلااصة بلى الخالت التي جخىاظه ٞجهـا ٞهـاثل وظماٖـاث جخ٣اجـل ُٞمـا بُثهـا ؾـىاء فـي خالـت ُٚـاب خ٩ىمـت
()1
٢اثمت ؤو يٟٗها عٚم ؤنها ْهغث في مكغوٕ اللجىت الضولُت للبروجى٧ى.٫
 ٜيــادة معــنولت :بن وظــىص الُ٣ــاصة اإلاؿــاولت فــي الهُئــت الخمغصًــت ٌٗنــي وظــىص ٢ــضع َــام مــً الخىٓــُموال ٌكــترٍ فــي َ ــظٍ الُ٣ــاصة جىٓ ــُم َغمــي ًمازــل ال ٣ــىاث اإلاؿــلخت ،ب ــل ًٟ٨ــي فــي طلــ ٪وظــىص  ُ٢ــاصة
مىخ ــضة جيؿ ــ ٤تجم ــاث ٖؿ ــ٨غٍت مىٓم ــت ومخىان ــلت ،وحؿ ــخُُ٘  ٞــغى الاهً ــباٍ واخـ ـترام  ٢ــىاهحن
وؤٖغا ٝالخغب.
 الشٜابــت إلاٜليميــت :وَــظا ٌٗنــي ؾــُُغة اإلادــاعبحن ٖلــى ظــؼء مــً ؤلا٢لــُم بهــٟت َاصثــت ومؿــخ٣غة (،)2ولم ًدضص َظا الجـؼء مـً ؤلا٢لـُم و٢ـض ا٢ترخـذ بٗـٌ الىٞـىص حٗبحـراث مشـل "حـضء ال عـت ان بـ " ؤو
"حــضء ٠بيــر مــً ألاساىــو " ل٨ــً َــظٍ اإلا٣ترخــاث لــم جٓهــغ فــي البروجى٧ــى ٫الــظي ا٦خٟــى باإلقــاعة بلــى ؤن
َظا ال٣ضع مً الؿُُغة ًجب ؤن ٌؿمذ بُ٣اصة ٖملُاث ٖؿ٨غٍت مخىانلت وميؿ٣ت،
 جىٙيـز البروجو٠ــو :٥وَــى حٗبحــر بــضًل الخ ـترام ٢ـىاهحن وؤٖـغا ٝالخــغب ،وبالخــالي جىُٟــظ الالتزامــاث التــيًٟغيــها البروجى٧ــى ٫واإلاخمشلــت فــي جــىاٞغ مؿــاخاث اخخجــاػ الث٣ــت للمٗخ٣لــحن وؤمــا ً٦لغٖاًــت الجغحــى
واإلاغض ـ ـ ى م٣بىلـ ــت وآمىـ ــت ،وَـ ــظا الكـ ــغٍ ًبـ ــرع ٧ـ ــل الكـ ــغوٍ ألازـ ــغي مـ ــً ُ٢ـ ــاصة مؿـ ــاولت والغ٢ابـ ــت
ؤلا٢لُمُت ألهه ًخىٖ ٠٢لى جىاٞغَا.
وفــي الخ٣ُ٣ــت ،حٗخ ـبر َــظٍ الكــغوٍ مكــضصة قــِئا مــا بطا مــا ٢ىعهــذ باإلاغوهــت التــي ْهــغث فــي اإلاــاصة
الشالشــت اإلاكــغ٦ت ،مــا صٖــا الــبٌٗ بلــى الاٖخ٣ــاص بــإن َــظٍ الكــغوٍ جمشــل ٖــىصة نــغٍدت بلــى مــا ٧ــان ٖلُــه
الىيــ٘ فــي الىٓغٍــت الخ٣لُضًــت باليؿــبت للكــغوٍ اإلاُلىبــت فــي اإلادــاعبحن فــي ْــل هٓــام الاٖ ـترا ٝباإلادــاعبحن،
ولٗــل بب٣ــاء الٗمــل باإلاــاصة الشالشــت اإلاكــتر٦ت ًب٣ــى م٨ؿــبا ال بــض مــً الخٟــاّ ٖلُــه ٦مــا ؤن البروجى٧ــى ٫ال
ٌٗب ــر بال ٖ ــً الىُ ــا ١اإلا ــاصي الهُب ــا٢ ١ىاٖ ــضٍ ول ــِـ حٗغٍ ٟــا ق ــامال للج ـزإ اإلاؿ ــلر ٚـ ـحر ال ــضولي ،و ٢ــض ج ــم
اؾــدبٗاص الايــُغاباث والخــىجغاث الضازلُــت بكــ٩ل نــغٍذ وهــي جمشــل الٗخبــت الــضهُا للجزاٖــاث اإلاؿــلخت  ٚـحر
الضولُت.
1(- Jean DE PREUX et al., Commentaire de Protocol II, op.cit., Art.1, p.1352.
ٓ -)2ؾٔل ؽبىّ ػزٍُ ،هبٗ ٕٞاُ٘ياػبد أَُِؾخ اُل٤ُٝخ (أُلفَ-اُ٘طبم اُيٓبٗٓ ،)٢وعغ ٍبثن ،ص .225
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وبظل٩ً ٪ىن البروجى٧ى٢ ٫ض اقترٍ ألٚـغاى اهُبـا ١ؤخ٩امـه ٖلـى اإلاخمـغصًً الكـغوٍ اإلاـظ٧ىعة
ف ــي اإلا ــاصة الشالش ــت اإلاك ــتر٦ت م ــً ٖمىمُ ــت حج ــم الخم ــغص واؾ ــدُٟاءٍ أل ٚـغاى الخىٓ ــُم (بال ُ٣ــاصة اإلاؿ ــاولت
واخترامــه للخــض ألاصوــى للمبــاصت ؤلاوؿــاهُت) وًٍــُ ٠البروجى٧ــى ٫الشــاوي ٖلــى َــظٍ الكــغوٍ قــغٍ الغ٢ابــت
ؤلا٢لُمُ ــت ،ؤي ؤن ًمـ ــاعؽ اإلاخدـ ــاعبىن ٖلـ ــى ظـ ــؼء مـ ــً ؤلا٢لـ ــُم ؾـ ــُُغة َاصثـ ــت حؿـ ــمذ بـ ــاهُالٖ ١ملُـ ــاث
ٖؿ٨غٍت مخىانلت وميؿ٣ت يـض الخ٩ىمـت ال٣اثمـت ،وجـىحي َـظٍ الىٓـغة الًـُ٣ت بلـى الٗـىصة بلـى الكـغوٍ
اإلاك ــضصة ف ــي ْ ــل هٓ ــام الاٖت ـرا ٝباإلاد ــاعبحن ،وَ ــى م ــا ٖؼػج ــه ال ٣ٟــغة الشاهُ ــت ن ـغاخت باؾ ــدبٗاص الخ ــىجغاث
والايُغاباث الضازلُت ألامغ الظي ججاوػجه اإلااصة الشالشت اإلاكتر٦ت مما ظٗل هُا٢ها اإلااصي ؤوؾ٘.
زالثا :الولْ الٝاهووي للجواظيغ واملشجضٜت:
بن ؤٖم ــا ٫الخجؿ ـــ وؤلاعج ـؼاْ ١اَغج ــان َاإلا ــا ن ــاخبخا الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ،مم ــا ًجٗ ــل الىي ــ٘
ال ٣ــاهىوي للٟئخ ــحن ًشح ــر مك ــ٨الث ٖملُ ــت ف ــي  ُُٟ٦ــت الخٗام ــل مٗهم ــا ُٞم ــا ًس ــو اؾ ــةهضاٞهم م ــً ٖضم ــه،
٧ىنهما ال ٌٗخـبران م٣اجلحن قغُٖحن ،لظل ٪ؾىداو ٫بُان الىي٘ ال٣اهىوي لهما ٖلى الىدى الخالي:
 -1الجواظيغ:
بن اللجىء للخجؿـ ْاَغة واؾـٗت الاهدكـاع زانـت ػمـً الجزاٖـاث اإلاؿـلخت إلاـا ًدُدـه مـً م ـحزاث
مٗلىماجُت ًٖ الخهم ،و٢ض ٖغٞخه اإلااصة  29مً الثدت الَاي للخغب البرًت  1907بإهه:
"ال ّــذ الةــخق حاظوظــا إال إرا ٜــام ب مــْ مّلومــاث أو حــاو ٥رلــ ٤فــي مىىٝــت الّلميــاث
()1
الخابّت لىشٗ في النزاُل ًِ وشي ٞأِما ٥الضي ٚأو حّمذ الخخٙيل بييت جبليٕها للّذو"
وخؿــب َــظٍ اإلاــاصة ال ٌٗــض ظاؾىؾــا ؤ ٞـغاص ال٣ــىاث اإلاؿــلخت الىٓامُــت الــظًً ًستر٢ــىن خهــىن
الٗ ـ ــضو لجم ـ ــ٘ اإلاٗلىم ـ ــاث صون جس ٟـ ــي ؤو ؤولئ ـ ــ ٪ال ـ ــظًً ًدمل ـ ــىن مغاؾ ـ ــالث ٖؿ ـ ــ٨غٍت٦ ،م ـ ــا ال ٌٗا ٢ـ ــب
الجاؾ ــىؽ صون مدا٦م ــت خؿ ــب اإلا ــاصة الشالز ــىن م ــً الالثد ــت ،وٍخمخ ــ٘ بىي ــ٘ ؤؾ ــحر الخ ــغب بطا الخد ــ٤
ب٣ىاجه اإلاؿلخت وال ًخدمل ؤي مؿاولُت ًٖ ؤٖماله الخجؿـ الؿاب٣ت.
وبــىٟـ الُغٍ٣ــت ظــاءث اإلاــاصة  46مــً البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي ألاو٣ٞ ،٫ــض اٖخ ـبرث فــي ٣ٞغتهــا ألاولــى
بــإن الجاؾ ــىؽ ال ًدــ ٤ل ــه الخمخ ــ٘ بىن ــ ٠ؤؾ ــحر الخــغب وبالخــالي ٞه ــى ال ًخمخ ــ٘ بىي ــ٘ اإلا٣اج ــل ال ٣ــاهىوي،
واؾ ــخصىذ اإلا ــاصة ؤي ً ٣ــىم بإٖم ــا ٫الجاؾ ــىؽ بؼٍ ــه الٗؿ ــ٨غي ،ؤو الص ــخو اإلاخ ــىًَ ف ــي ب٢ل ــُم الخه ــم
الــظي ًجمــ٘ مٗلىمــاث للُــغ ٝالــظي ًدبٗــه صون ؤٖمــا ٫ػٍــ ٠وجسٟــي ،لــظلٌٗ ٪خ ـبر الجاؾــىؽ م٣ــاجال  ٚـحر
 ٢ــاهىوي ل ٨ــً ً ٩ــىن َ ــضٞا مك ــغوٖا بمىظ ــب ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُــت وال ٌؿ ــخُٟض م ــً وي ــ٘ ؤؾ ــحر
خغب لضي ال٣بٌ ٖلُـه وٍ٨خٟـي بالًـماهاث اإلاىهـىم ٖلجهـا فـي اإلاـاصة  75مـً البروجى٧ـى ٫ؤلايـافي ألاو٫
٦ 1977ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلُه باليؿبت للمغجؼ.١

ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .7
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 -2إؼ٣اليت الولْ الٝاهووي للمشجضٜت:
بن اؾخسضام اإلاغجؼ٢ـت ْـاَغة لِؿـذ بالجضًـضةٞ ،هـي ٢ضًمـت ٢ـضم الخـغوب طاتهـا ،بال ؤن بقـ٩الُت
وي٘ اإلاغجؼ٢ت جم َغخه بك٩ل خضًض ؤو ٫مـغة ؤمـام َُئـت ألامـم اإلاخدـضة ؾـىت  1961زـم ؾـىت  1964بٗـض
اؾــخسضام مغجؼ٢ــت لئلَاخــت بالخ٩ىمــت ال٩ىوٛىلُــت ،وَىــا حٗالــذ مُالبــاث صولُــت إلاىــ٘ اؾــخسضام اإلاغجؼ٢ــت
إلؾ ــ٣اٍ الخ٩ىم ــاث ألاظىبُ ــت ،و ٢ــض اجس ــظث ألام ــم اإلاخد ــضة مى ٟ٢ــا خاػم ــا ف ــي ؾ ــبُل طل ــ ٣ٞ ٪ــض ؤن ــضعث
الجمُٗت الٗامت ؾلؿـلت مـً ٧ـان ؤولهـا ال٣ـغاع  2465بخـاعٍش  20صٌؿـمبر  1968حٗخ ـبر ٞجهـا بـإن اإلاغجؼ٢ـت َـم
مجغمـىن واؾــخسضامهم ٌٗـض ٖمــال بظغامُــا ( ،)1وفـي ؾــىت  1977اٖخمـض مجلـــ ألامــً ٢ـغاع ًــضًً اؾــخسضام
اإلاغجؼ٢ــت بهــض ٝؤلاَاخــت بد٩ىمــاث الــضو ٫ألاًٖــاء فــي ألامــم اإلاخدــضة ،فــي وهٟـــ الؿــىت اٖخمــضث مىٓمــت
الىخــضة ؤلاٞغٍُ٣ــت اجٟاُ٢ــت "ليبرو٘يــل" بهــض ٝالً٣ــاء ٖلــى الاعج ـؼا ١فــي بٞغٍُ٣ــا بخــاعٍش ً 30ىلُــى ،1977
وهــي هٟـــ الؿــىت ال ـتي جــم ٞجهــا اٖخمــاص البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي ألاو ٫الجٟاُ٢ــاث ظىُــ ٠ألاعبــ٘ الــظي هــو فــي
ماصج ــه ٖ 47ل ــى ٖ ــضم جمخ ــ٘ اإلاغج ــؼ ١بىن ــ ٠اإلا٣اج ــل الىٓ ــامي وبالخ ــالي ٖ ــضم اؾ ــخٟاصجه م ــً وي ــ٘ ؤؾ ــحر
الخــغب ،و٢ــض جلــى َــظا الخدــغُٞ ٥مــا بٗــض اجٟاُ٢ــت ألامــم اإلاخدــضة ٖــام  1989ل ــ"مىاَمــت ج ىيــذ املشجضٜــت
()2
واظخخذامهم وجمويلهم وجذسيب م".
وب ــالٗىصة بل ــى البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي ألاو ٫ف ــي اإلا ــاصة  47مى ــه  ٞــةن اإلاغج ــؼ َ ١ــى ؤي ش ــخو ًج ــغي
ججىُــضٍ زهُه ــا مدلُ ــا ؤو ف ــي الخ ــاعط لِك ــاع ٗٞ ٥ــال ومباقــغة ف ــي ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت لـ ـجزإ مؿ ــلر ،وَ ــظا
بٛغى جد ٤ُ٣م٨ؿب ماصي ًخجاوػ ما ًخل٣اٍ م٣اجـل ٢ـاهىوي فـي هٟــ الغجبـتٖ ،لـى ؤال ً٩ـىن مـً عٖاًـا ؤي
َ ــغ ٝف ــي الـ ـجزإ ؤو مخىَى ــا بة٢لُم ــه وال ًٖ ــىا ف ــي ٢ىاج ــه اإلاؿ ــلخت وال مى ٞــضا ف ــي مهم ــت عؾ ــمُت م ــً صول ــت
لِؿــذ َغٞــا فــي الج ـزإ لخمشُــل ٢ىاتهــا اإلاؿــلخت( ،)3وخؿــب ال٣ٟــغة ألاولــى مــً اإلاــاصة ٞــةن اإلاغجــؼ ١ال ًخمخــ٘
بىن ــ ٠اإلا٣اج ــل ؤو ؤؾ ــحر الخ ــغب ،وطل ــ ٪هدُج ــت َبُُٗ ــت لخج ــغٍم  ٗٞــل الاعج ـؼا ١بدُ ــض ً ٩ــىن م ٣ــاجال ٚـ ـحر
قـغعي ،وال ًيخمـي بلــى ؤي مـً الٟئـاث التــي جدـضصَا اإلاـاصة الغابٗــت مـً اجٟاُ٢ـت ظىُــ ٠الشالشـت وال اإلاــاصة 43
مً البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو ،٫بياٞت بلى طلٌٗ ٪خبر اإلاغجؼَ ١ضٞا مكـغوٖا إلاكـاع٦خه اإلاباقـغة فـي ألاٖمـا٫
الٗضاثُــت صون مؿ ــاءلت بمىظ ــب ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ،صون ؤن ج ٩ــىن ل ــه خ ٣ــى ١ؤؾ ــحر الخ ــغب
ٖى ــض ال ٣ــبٌ ٖلُ ــه ،بال ؤه ــه والٖخب ــاعاث بوؿ ــاهُتٌ ،ؿ ــخُٟض م ــً الً ــماهاث ألاؾاؾ ــُت ج ٟ٨ــل لؤلش ــخام
الظًً ال ًل٣ىن ؤًت مٗاملت جًُٟلُت بمىظب الاجٟاُ٢اث الضولُـت بمىظـب اإلاـاصة  75مـً البروجى٧ـى ٫التـي
جدٓغ ٢خلهم وحٗظًبهم ؤو ؤي مٗاملت ال بوؿاهُت وجٟ٨ل مدا٦مت ٖاصلت لهم.
سابّا :أظاط مؽشوِيت اظت ذاٗ املٝاجلين و ّن حواهب الحمايت املٝشسة لهم:
ي ــمً َـ ــظا الٗىهـ ــغ ،ؾـ ــىداو ٫الى٢ـ ــىٖ ٝلـ ــى ألاؾ ــاؽ ال٣ـ ــاهىوي الـ ــظي ًجٗـ ــل اإلا٣ـ ــاجلحن َـ ــضٞا
مكغوٖا للهجىم ،زم بٌٗ ظىاهب خماًت اإلا٣اجلحن بٗض عجؼَم ًٖ ال٣خا.٫
ًٝ -)1نُي اُوواهاد  2548ثزبه٣ـ  11كَٔ٣جو ٝ ،1969اُوواه ههْ  2708ثزبه٣ـ  14كَٔ٣جو ٝ ،1970اُوواه  3103ثزبه٣ـ 12
كَٔ٣جو  2324 ،1973ثزبه٣ـ  08كَٔ٣جو .1978
2(- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I)., op.cit., Art.47, pp. 572 – 574.
 -)3كواَٗٞاى ثٞش ٚ٤٤عٓ ،ٗ١١ٕ١ٌٛوعغ ٍبثن ،ص .555-554
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 -1أظاط مؽشوِيت اظت ذاٗ املٝاجلين:
بن ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي مً زال ٫الخُـىع الخـاعٍخي ل٣ىاٖـضٍ َاإلاـا ظٗـل مـً اإلا٣ـاجلحن
َـ ــضٞا مك ـ ــغوٖا لخىظُ ـ ــه الٗملُ ـ ــاث الٗؿـ ــ٨غٍت ،و ٢ـ ــض ؤصعظ ـ ــذ ال٣اٖ ـ ــضة يـ ــمً صعاؾ ـ ــت ال ٣ـ ــاهىن ال ـ ــضولي
ؤلاوؿاوي الٗغفي مغجبُت ب٣اٖضة الخمُـحز بحن اإلا٣اجلحن وٚحر اإلا٣اجلحن ،وباليؿبت لل٣اهىن الـضولي الخٗاَـضي
٣ٞــض جــم بصعاط َــظٍ ال٣اٖــضة يــمً البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي ألاو ٫اإلاخٗلــ ٤بدماًــت ضــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت
الضولُت في اإلااصجحن  48و٣ٞ 52غة  ،2و٢ض ههذ اإلااصة ٖ 48لى ما ًلي:
"حّمـ ــل أو ـ ـشاٗ ال ـ ـنزاُ ِاـ ــع الخمي ـ ـيز ب ـ ـين العـ ــ٣ان املـ ــذهيين واملٝـ ــاجلين وبـ ــين ألاِيـ ــان املذهيـ ــت
وألاَذاٗ الّع٢شيتل ومً زم جوح ِمليات ا لذ ألاَذاٗ الّع٢شيت دون ٔيرَا"..
ؤما اإلااصة  52في ال٣ٟغة الشاهُت ٣ٞض ههذ ٖلى ؤهه:
"جٝفش الهجماث ِاع ألاَذاٗ الّع٢شيت ٘حعب"
ل٣ــض جــم ب ٢ـغاع َــاجحن اإلاــاصجحن صون ؤي جدٟــٔ ًــظ٦غ ألهــه خؿــب الىٞــىص اإلاكــاع٦ت ؤي جدٟــٔ ٖلــى
َظٍ ال٣اٖضة الغثِؿُت ؾدخٗاعى م٘ الٛـغى والهـض ٝمـً البروجى٧ـى ٫وج٣ـىى ؤؾاؾـه٦ ،مـا ًخطـر مـً
الىهــىم الؿ ــاب٣ت ؤن اإلا٣ــاجلحن ً ــضزلىن يــمً مٟه ــىم ألاَــضا ٝالٗؿ ــ٨غٍت ال ـتي جىظ ــه بلجهــا الٗملُــاث
الٗؿ٨غٍت والهجماث وج٣خهغ ٖلجها صون الؿـ٩ان اإلاـضهُحن وألاُٖـان اإلاضهُـت ،وطلـ ٪ألن الهجمـاث اإلاىظهـت
طص اإلا٣ــاجلحن ؾــىاء ٧اهــذ بال٣خــل ؤو الجــغح جًــٗ ٠مــً ال٣ــضعة الٗؿــ٨غٍت للخهــم وج٣ــضم مـ ـحزة ٖؿــ٨غٍت
للُــغ ٝاإلاهــاظم ممــا ٌؿــهل مهمخــه الٗؿــ٨غٍت ،وهــي هدُجــت َبُُٗــت ٦ــظل٧ ٪ــىن اإلا٣اجــل َــى الىخُــض الــظي
ٌُٗــى لــه خــ ٤مكــغوٕ فــي اإلاكــاع٦ت فــي ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت يــض الخهــم ممــا ًجٗــل اإلا٣اجــل ًخدمــل جبٗــت
()1
َظٍ اإلاكاع٦ت وألازُاع الىاظمت ٖثها.
وٍيــخج ٖــً َــظٍ ال٣ىاٖــض اإلاــظ٧ىعة وٚحرَــا( ،)2ؤن اإلابــضؤ ال٣اثــل بــإن الهــض ٝالىخُــض اإلاكــغوٕ فــي
الخــغب َــى بيــٗا ٝالٗــضو ٌُٗــي الخــ ٤للُــغ ٝاإلاهــاظم خــ ٤بيــٗا ٝال٣ــىة الٗؿــ٨غٍت للخهـم ،وبالخــالي
خــ ٤اؾــخسضام ٧ــل وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا ٫اإلاكــغوٖت وفــي خــضوص الًــغوعة الٗؿــ٨غٍت فــي ؾــبُل بنــابت
الخهــم ب٣خلــه ؤو ظغخــه ؤو قــل خغ٦خــه والخًــُِٖ ٤لُــه صون ؤن ًترجــب ٖلــى طلــ ٪ؤي مؿــىئلُت ظىاثُــت
ٖ ــً َ ــظٍ ألاٖم ــا ٫بال ف ــي خ ــا ٫اهُ ــىث ٖل ــى اهةها ٧ــاث ل٣ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي( ،)3وَك ــمل َ ــظا
الخ٨م ٧ل مً ًىُبٖ ٤لجهم ون ٠اإلا٣اجل الىٓامي ؤو ٚحـر الىٓـامي وٞـ ٤الخٟهـُل اإلابـحن ؤٖـالٍ ،و٦ـظل٪
حؿخىي في طل ٪الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت وٚحر الضولُت ،بكغٍ اختـرام يـىابِ ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت ال
ؾُما مبضؤ الخمُـحز والخىاؾب وؤلاوؿاهُت والًغوعة الخغبُت وٚحرَا.
 -)1عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،07وعغ ٍبثن ،ص .23
 -)2أٗظو ًنُي أُبكح  3كووح ( 8أ) ٖٓ اُجوٝر ًٍٞٞاُضبُٗ ٢الرلبه٤خ ثشؤٕ األٍِؾخ اُزوِ٤ل٣خ اُز ٢عبء كٜ٤ب:
"٠سظش االعزؼّبي اٌؼشٛائٌ ٟألعٍسخ  ..ال ٠مغ ػٍ٘ ٝذف ػغىش ٞأ ٚال ٠ىِٛ ْٛخٙب ئٌ"ٗ١
ٝأُبكح ( )2( 8ة) ( )2اُ٘ظبّ األٍبٍُِٔ ٢ؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ:
"رؼّذ رٛخ٘ ٗ١دّبد ػذ ِٛالغ ِذٔ١خ ،أ ٞاٌّٛالغ اٌز ٟال رشىً أ٘ذافب ػغىش٠خ"
أٗظو ك ٢مُيِٛ :عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .670 ،515
ٓ -)3ؾٔل ػجل اُٞاؽل ٍٞ٣ق اٌفبسٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .74
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 -2بّن حواهب الحمايت للمٝاجلين الخاسحين أو الّاحضيً ًِ الٝخا:)hors de combat ٥
َىـاٞ ٥ئـاث ٧اهـذ فـي نــٟى ٝاإلا٣ـاجلحن بال ؤنهـا ؤنـبدذ ٖـاظؼة ٖــً ال٣خـا ٫لؿـبب مـً ألاؾــباب،
و٢ـ ــض ؤ٢ـ ــغ ال٣ـ ــاهىن الـ ــضولي ؤلاوؿـ ــاوي خماًـ ــت زانـ ــت لهـ ــظٍ الٟئـ ــاث جـ ــخالءم مـ ــ٘ ويـ ــٗهم الخـ ــام بدُـ ــض
ًخمخٗــىن بدهــاهت يــض الهجمــاث( ،)1و٢ــض ؤٞــغص البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي ألاو 1977 ٫لهــظٍ الخماًــت اإلاــاصة 41
مىه والتي ههذ بٗباعة نغٍدت وواضخت في ٣ٞغتها ألاولى بإهه :
"ال ي وص أن ي٢ون الةخق الّاحض ًِ الٝخا ٥أو الـزي ّتـرٗ بجهـ ٠ـزل ٤ملـا يحـيي بـ مـً
ٌشوٗل محال للهجوم".
وف ـ ــي ال ٣ٟـ ــغة الشاهُ ـ ــت م ـ ــً اإلا ـ ــاصة  41م ـ ــً البروجى ٧ـ ــى ٫ؤلاي ـ ــافي ألاو 1977 ٫ظ ـ ــاء جدضً ـ ــض ٞئ ـ ــاث
الٗاظؼًٍ ًٖ ال٣خا ٫و ٤ٞالخٟهُل الخالي:
" ّذ الةخق ِاحضا ًِ الٝخا ٥إرا:
أ -و ْٜفي ٜبمت الخفمل
ب -أو أ٘ال بولوح ًِ هيخ في يظدعالمل
ج -أو ٘ٝذ الولي أو أـب ِاحضا ِاع هحو حخش بعـملب حـشوح أو مـشك ومـً زـم ٔ ـير ٜـادس ِاـع
الذ٘اُ ًِ هٙع ل
ؼشيىت أن يحجم في أي مً َزٍ الحاالث ًِ أي ِمل ِذا ي وأال يحاو ٥الٙشاس".

()2

وٍخطر مً هو اإلااصة بإن ؤؾباب الؤجؼ ًٖ ال٣خا ٫مدضصة ٖلي ؾبُل الخهـغ فـي و٢ـىٕ اإلا٣اجـل
فـي ٢بًــت الخهــم ،ؤو ؤلاٞهــاح ٖــً هِخــه فــي الاؾدؿــالم لــُد ً٣صمــه ،ؤو ٣ٞــضان الــىعي ؤو بؿــبب الجــغوح
ؤو اإلاــغى بلــى الخــض الــظي ً٣ٟــض مٗــه الصــخو ال٣ــضعة ٖلــى الــضٞإ ٖــً هٟؿــه ،وجًــُ ٠ال٣ٟــغة ألازحــرة
قــغَا مهمــا الؾــخد٣اَ ١ــظٍ الخماًــت والخهــاهت يــض الهجــىم وهــي ؤلاحجــام ٖــً ؤي ٖمــل ٖــضاجي ،وَــى
قـغٍ َبُعـي لخالــت الؤجـؼ ؤو هُــت الاؾدؿـالم ؤو ٖــضم ال٣ـضعة ٖلـى مىانــلت ال٣خـا ٫بؿــبب ظـغح ؤو مــغى،
ألن طلـ ــ ٪مىانـ ــلت ألاٖمـ ــا ٫الٗضاثُـ ــت ؤو مداولـ ــت ال ٟـ ـغاع جدىـ ــافى مـ ــ٘ خالـ ــت الؤجـ ــؼ وججٗـ ــل اإلا٣اجـ ــل ً٣ٟـ ــض
الخهاهت.
و ٢ــض ج ــم حٗؼٍ ــؼ َ ــظٍ الخماً ــت َ ــظٍ الخماً ــت الٗام ــت للٗ ــاظؼًٍ ٖ ــً ال٣خ ــا ٫ي ــمً اإلا ــاصة  85م ــً
البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو 1977 ٫يمً ال٣ٟغة (ٌ) مىه التي نىٟذ اؾـةهضا ٝالٗـاظؼًٍ ٖـً ال٣خـا ٫بإهـه
اهةها ٥ظؿُم لهظا البروجى٧ى ٫خُض ظاء ٞجها بإهه ٌٗض اهةها٧ا ظؿُما:
"َ...ـ) اجخار خق ما َذ٘ا للهجومل ًِ مّش٘ت بجه ِاحض ًِ الٝخا".٥
وؾ ــيخُغ ١لخدضً ــض ٞئ ــاث الجغح ــى واإلاغض ـ ى م ــً ؤ ٞـغاص ال ٣ــىاث اإلاؿ ــلخت ف ــي اإلاُ ــضان ز ــم الجغح ــى
واإلاغض ى والٛغقى في البداع زم هخُغ ١للخماًت الخانت ؤؾغي الخغب.
1(- Lan HENDERSON, op.cit., pp. 83, 86.
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .285 – 284
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 -1الجش ع واملشىو مً أ٘شاد الٝواث املعلحت في امليذان:
ههــذ اجٟاُ٢ــت ظىُــٖ 1864 ٠لــى الىيــ٘ ال٣ــاهىوي للجغحــى الٗؿــ٨غٍحن فــي اإلاُــضان ،وجــم جىؾــُ٘
هُا٢ها اإلااصي بةياٞت اإلاغض ى في اجٟاُ٢ت ظىُـ 1906 ٠لـم ًـإحي حٗغٍـ ٠صُ٢ـ ٤للجغحـى واإلاغضـ ى بلـى ٚاًـت
ب٢غاع البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو 1977 ٫في اإلااصة الشامىت في ٣ٞغتها " ؤ " والتي ٖغٞخه بإهه(:)1
"الجش ــع واملشىــو َــم ألا ــخاؿ الّعــ٢شيون أو املــذهيون الــزيً يحخــاحون إلــع معــاِذة أو
سِايــت وبيــت بعــملب الفــذمت أو املــشك أو أي الــىشاب أو جــض بــذهيا ١ــان أم ِٝليــا الــزيً يحجمــون
ِ ـ ــً أي ِم ـ ــل ِ ـ ــذا يل ويؽ ـ ــمل َ ـ ــزا الخّبيـ ـ ـران أيم ـ ــا ح ـ ــاالث الول ـ ــْ وألاو ٙـ ــا ٥ح ـ ــذي ال ـ ــوالدة
وألا ــخاؿ أخ ــشيً ال ــزيً  ٜــذ يحخ ــاحون إل ــع مع ــاِذة أو سِاي ــت وبي ــت ِاحل ــتل مث ــل روي الّاَ ــاث
وأوالث ألاحما٥ل الزيً يحجمون ًِ أي ِمل ِذا ي".
و٢ــض وؾــ٘ البروجى٧ــىٞ ٫ئــاث الجغحــى واإلاغض ـ ى التــي ٧اهــذ ج٣خهــغ ٖلــى الٗؿــ٨غٍحن بلــى اإلاــضهُحن،
و٦ــظل ٪يــم ٞئــاث اإلاــغى الٗ٣لــي بلــى ظاهــب اإلاــغى الجؿــضي( ،)2بيــاٞت ٞئــاث ؤزــغي جإزــظ هٟـــ خ٨ــم
الجغحــى واإلاغضـ ى وَــم ألاَٟــا ٫خــضًوي الــىالصة واليؿــاء طواث ألاخمــا ٫والغيــ٘ و٧ــل مــً ًدخــاط بلــى عٖاًــت
َبُــت زان ــت ،وجً ــُ ٠اإلا ــاصة ف ــي ٣ٞغته ــا الشاهُ ــت ي ــغوعة الـ ـتزام َ ــظٍ الٟئ ــاث باالمخى ــإ ٖــً اإلاك ــاع٦ت ف ــي
ألاٖما ٫الٗضاثُت ٦ما ؤ٦ضجه اإلااصة بك٩ل مخ٨غع.
 -2الجش ع واملشىو والٕشقع مً أ٘شاد الٝواث املعلحت في البحاس:
وٖلى هٟـ اإلاىىا ٫لم ج٣ضم اجٟاُ٢اث الَاي  1899ظضًضا في مـا ًسـو مٟهـىم الجغحـى واإلاغضـ ى
واإلاى٩ىبحن في البداع ،و٢ض ْهغ حٗبحر الٛغقى ؤو ٫مغة يمً اجٟاُ٢ت الَـاي الٗاقـغة  1907ل٨ثهـا لـم ج٣ـضم
حٗغٍٟا مًبىَا لها ،وخـتى اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الشاهُت الخانت بدماًت الجغحى واإلاغضـ ى واإلاى٩ـىبحن فـي البدـاع
٣ٞض ٢ضمذ حٗغٍٟا ٚحر مًبىٍ خُض ههذ في اإلاـاصة  12مثهـا بـإن اإلا٣هـىص بخٗبحـر الٛغقـى " :الٕشقـع بـجي
ظــملب مــً ألاظــباب بمــا فــي رلــ ٤الهبــوه يلــىشاسي للىــائشاث أو العــٝوه من ــا إلــع البحــش"( ،)3وب٣ــي
ألامــغ ٖلــى خالــه بلــى ٚاًــت ب ٢ـغاع البروج٩ــى ٫ؤلايــافي ألاو ٫خُــض ظــاء فــي اإلاــاصة الشاهُــت ال٣ٟــغة (ب) حٗغٍٟــا
للمى٩ىبحن في البداع بإنهم:
"ألا ــخاؿ الّع ــ٢شيون أو امل ــذهيون ال ــزيً يخّشل ــون للخى ــش ف ــي البح ــاس أو أي ــت مي ــاٍ أخ ــشى
هدي ت ملا يفيب م أو يفيب العٙيىت ال جٝلهم والزيً يحجمون ًِ الٝيام بجي ِمل ِذا ي".
وؾ٘ البروجى٧ى ٫حٗبـحر اإلاى٩ىبحن في البداع لِكمل اإلاضهُحن ،لُ٩ىن اإلاى٩ىب في البدـاع ؤي شـخو
حٗغى لخُغ في البداع بمٟهىمها الٟني الض ٤ُ٢وخـتى اإلاُـاٍ الضازلُـت ؤو ألانهـاع ؤو ؤي مُـاٍ ؤزـغي ٦مـا وعص
في اإلااصة ،ومهما ٧اهخالىؾُلت في اإلاُاٍ ٧الؿ ًٟؤو الؼواع ١وخـتى بطا ما هؼ ٫بمٓلخه ٖلى اإلاُاٍ(.)4
 -)1ػبٓو اٌضِبٌ <<،ٟاُلئبد أُؾٔ٤خ ثٔٞعت اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ >>٢ك ٢كهاٍبد ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٕٓ ،وعغ ٍبثن ،ص
.113
 -)2كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .139 ،138
 -)3أُوعغ ٗلَ ،ٚص .66
ٓ -)4ؾٔل كٜبك اٌشالٌذح ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .86
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وججــضع ؤلاقــاعة ؤن ونــ ٠الجــغٍذ ؤو اإلاــغٌٍ ؤو اإلاى٩ــىب فــي البدــاع َــى ونــ ٠ما٢ــذ ًخدــى ٫بٗــض
ون ــى ٫اإلاه ــاب بل ــى ال ـ ـبر بل ــى وي ــ٘ ظضً ــض ٦إؾ ــحر اطا  ٧ــان م ٣ــاجال ؤو مٗخ ٣ــل ؤو م ــضوي ؤو ظ ــغٍذ ؤو م ــغٌٍ
()1
ًدخاط عٖاًت زانت.
 -3حمايت أظشى الحشب مً أخىاس الّملياث الّع٢شيت:
ل٣ض ظغي حٗغٍ ٠ؤؾغي الخغب يمً ٞئاث اإلا٣اجلحن ؤٖالٍ ،وٍضزل ألاؾحر يمً ونـ ٠الٗـاظؼ
ًٖ ال٣خا ٫لى٢ىٖه في ٢بًت الخهم ؤو ؤولئ ٪الظًً ًٟصخىن بىيىح ٖـً هُـةهم فـي الاؾدؿـالم ل٣ـىاث
الٗضو ًٖ َغٍ ٤الغاًت البًُاء ؤو بل٣اء الؿالح ؤو الاؾدؿالم اإلاباقـغ للخهـم ٦مـا وعص باإلاـاصة  41ؤٖـالٍ،
وبيــاٞت للخماًــت اإلاىهــىم ٖلجهــا فــي َــظٍ اإلاــاصة ،ههــذ اإلاــاصة  23مــً اجٟاُ٢ــت ظىُــ ٠الشالشــت الخانــت
بإؾــغي الخــغب  1949بإهــه ال ًجــىػ فــي ؤي و٢ــذ ٧ــان بعؾــا ٫ؤي ؤؾــحر خــغب بلــى مىُ٣ــت ٢ــض ًخٗــغى ٞجهــا
لىح ـران مىُ٣ــت ال٣خــا ،٫ؤو بب٣ــائٍ ٞجهــا ،ؤو اؾــخٛال ٫وظــىصٍ لجٗــل بٗــٌ اإلاىا٢ــ٘ ؤو اإلاىــاَ ٤فــي مــإمً مــً
الٗملُاث الخغبُت ؤو بمٗنى ٖضم اؾخسضامه ٦ضعٕ بكغٍت.
٦مــا ههــذ ال٣ٟــغة الشاهُــت مــً هٟـــ اإلاــاصة ٖلــى ؤهــه ًجــب ؤن جــىٞغ لؤلؾــغي ب٣ــضع ممازــل إلاــا ًــىٞغ
للؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن اإلادلُ ــحن ،مالج ــئ للى٢اً ــت م ــً ال ٛــاعاث الجىٍ ــت وؤزُ ــاع الخ ــغب ألاز ــغي وجم ُ٨ــثهم م ــً
اللجــىء بلجهــا بإؾــغٕ مــا ًم٨ــً ٖىــض بٖــالن ؤلاهــظاع بــالخُغ٦ ،مــا جدبــاص ٫ألاَ ـغا ٝمٗلىمــاث ٖــً مــىاٗ٢هم
ٖ ــً َغٍ ــ ٤ال ــضو ٫الخامُ ــت ،م ــ٘ وي ــ٘ الخ ــغو ٝألاول ــى م ــً ٖب ــاعة ؤؾ ــغي الخ ــغب ٖل ــى مٗؿ ــ٨غاتهم ًم ٨ــً
مكاَضتها بىيىح مً الجى بالٟغوؿُت  PGؤو باإلهجلحزًت  PWازخهاعا لٗباعحي Prisonniers de Guerre
ؤو  ، Prisoners of Warمـ٘ جُبُــ٧ ٤ـل ؤلاظـغاءاث الى٢اثُــت التـي جُبـٖ ٤لــى اإلاـضهُحن وألاَـالي بابٗــاصَم
ًٖ ألاما ً٦اإلاهضصة والخُغة.
الٙشُ الثاوي:
املذهيون املؽاس٠ون مباؼشة في ألاِما ٥الّذائيت
بن مٟه ــىم اإلاك ــاع٦ت اإلاباق ــغة ف ــي ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت مٟه ــىم ق ــضًض الخٗ ُ٣ــض والخؿاؾ ــُت ،أله ــه
ًخًــمً مٟــاَُم مخٗــضصة و ٚـحر مًــبىَتٞ ،هــى ؤوال ج ٟـترى جدضًــض حٗغٍــ ٠صُ٢ــ ٤للمــضهُحن ،زــم جدضًــض
مٗن ــى اإلاك ــاع٦ت اإلاباقــغة وم ــا ه ــي اإلاك ــاع٦ت ٚـ ـحر اإلاباق ــغة ،ز ــم مــا ه ــي ألا ٗٞــا ٫الـ ـتي حك ــ٩ل ؤٖم ــاال ٖضاثُ ــت
وجــضزل فــي مٟهــىم اإلاكــاع٦ت اإلاباقــغة ،ومــاطا لــى ٧اهــذ َــظٍ ألاٗٞــا ٫مٗؼولــت واهٟغاصًــت ومخُٗ٣ــت مــا هــي
لخٓــت البضاً ــت والثهاًــت له ــظٍ اإلاك ــاع٦ت ،ومت ــى ً ٣ٟــض مٗه ــا الص ــخو اإلا ــضوي الخهــاهت مــً الهج ــىم َ ،ــظٍ
ؤلاق ــ٩االث وٚحرَ ــا ٧اه ــذ مد ــىع ه٣اق ــاث مؿخ ًُٟــت ب ــحن ز ـ ـبراء  ٢ــاهىهُحن ب ــضٖىة م ــً اللجى ــت الضولُ ــت
للهــلُب ألاخمــغ(ٖ )2لــى مــضي زمـــ ؾــىىاث بــحن ٖــامي  2003و 2008اهةهــذ بةنــضاع الــضلُل الخٟؿــحري
للمكــاع٦ت اإلاباقــغة للمــضهُحن فــي ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،الــظي ٌٗــض ُ٢مــت ٖلمُ ـت ٦بحــرة فــي ؾــبُل جىيــُذ َــظا
اإلاٟهىم الٛامٌ وألاؾاس ي في جىُٓم ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت يض َظٍ الٟئاث.
 -)1كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .139
 -)2اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٚ ٟرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشحٝ ،ص٤وخ أػلرٜب اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔوٓ ،ولٓخ ُِٔئرٔو
اُل ٢ُٝاُضالصُِ ٕٞظِ٤ت األؽٔو ٝاُٜالٍ األؽٔو ،ع٘٤ق ،أًزٞثو  ،2007ص .19-17
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أوال  :مٙهوم املؽاس٠ت املباؼشة في ألاِما ٥الّذائيت:
ل ــم ً ــغص ف ــي الىه ــىم الخٗاَضً ــت جٟه ــُل ف ــي م ــا ًس ــو مٟه ــىم اإلاك ــاع٦ت اإلاباق ــغة ف ــي ألاٖم ــا٫
الٗضاثُ ــت ،و ٢ــض ظ ــاءث ؤلاق ــاعة ألاول ــى له ــظا اإلاٟه ــىم ي ــمً اإلا ــاصة الشالش ــت اإلاك ــتر٦ت ب ــحن اجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ٠
ألاعب٘  1949بالىو:
()1

"..ألا خاؿ الزيً ال ؽتر٠ون مباؼشة في ألاِما ٥الّذائيت"..

ل٣ض وعص في الىو الٟغوس ي حٗبحـر ًخىاٞـ ٤مـ٘ الـىو الٗغبـي بسهـىم ٖبـاعة ٌكـتر٧ىن "مباؼـشة"
وَــى ،"Directement" :ؤمــا الــىو ؤلاهجلـ ـحزي ٣ٞــض واٞــ ٤الخٗبحــر الؿــاب ٤فــي بٗــٌ اإلاىايــ٘( ،)2ل٨ىــه وعص
ي ــمً اإلا ــاصة الشالش ــت اإلاك ــتر٦ت به ــُٛت " "no active partوَ ــظا ٌٗن ــي "دوس هاؼ ــي" ،بال ؤن ال ــضلُل
الخٟؿ ــحري ال ــظي ؤٖضج ــه اللجى ــت الضولُ ــت لله ــلُب ألاخم ــغ ٖ ــً "مٙه ــوم املؽ ــاس٠ت املباؼ ــشة ف ــي ألاِم ــا٥
الّذائي ــت" ٢ل ــل م ــً ق ــإن َ ــظا الز ــخال ٝوطل ــ ٪للخُ ــاب ٤ب ــحن الىه ــحن الٗغب ــي والٟغوس ـ ي و ٦ــظل ٪جإ ُ٦ــض
الـىو ؤلاهجل ـحزي ٖلــى َــظا الخُــاب ٤فــي البروجى٧ــىلحن ؤلايـاُٞحن ألاو ٫والشــاوي اللــظان لــم ًسغظــا ٖــً َــظٍ
ال٣اٖضة(.)3
بسه ــىم مٟه ــىم اإلا ــضهُحن ؾ ــيخُغ ١ل ــظل ٪ف ــي اإلاُل ــب الخ ــالي ،ل ٨ــً ألا ُ٦ــض ب ــإن اإلا ٣ــاجلحن  ٚـ ـحر
مٗىُ ــحن باإلاك ــاع٦ت اإلاباق ــغة للٗملُ ــاث الٗضاثُ ــت ألن طل ــ ٪ؤم ــغ م ٟـ ـترى ؤن ــال ف ــي ًٖ ــىٍةهم ف ــي ال ٣ــىاث
اإلاؿـلخت الخابٗـت للـضو ٫ؤو اإلادـاعبحن فـي الجزاٖـاث اإلاؿــلخت ٚحـر الضولُـت ،وبالخـالي ٞـةن اإلاكـاع٦ت اإلاباقـغة فــي
ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ال حؿــدىض بلــى ويــ٘ الصــخو ؤو وُْٟخــه ؤو اهخماثــه بــل ٌٗــىص بلــى مؿــاَمخه فــي ألاٖمــا٫
الٗضاثُـت وحجـم َـظٍ اإلاؿـاَمت ،وبالخـالي ٞـةن مٟهـىم اإلاكـاع٦ت اإلاباقـغة فـي ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت ًىهـغ ٝبلــى
ؤٖما ٫مدضصة ً٣ىم بها ألاٞغاص اإلاضهُىن ٦مؿاَمت في ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت وصٖـم اإلاجهـىص الخغبـي ألخـض
ؤَغا ٝالجزإ يض آلازغ.
زاهياِ :ىاـش املؽاس٠ت املباؼشة في ألاِما ٥الّذائيت:
مــً ؤظ ــل ونــٖ ٠م ــل مد ــضص ً٣ــىم بــه شــخو م ــضوي بإهــه ٌكــ٩ل مك ــاع٦ت مباقــغة ف ــي ألاٖمــا٫
الٗضاثُت ًجب ؤن جخىاٞغ ُٞه مجمىٖت ٖىانغ ؤوعصَا صلُل اللجىت الضولُت ،جخمشل في:
-1

ي ب أن يفل الّمل الّذا ي إلع حذ حفو ٥المشس:

وَ ٤ٞظا الكغٍ ًجب ؤن ًدؿبب الٟٗل اإلاباقغ في يغع ماصي ًهـِب َـضٞا ٖؿـ٨غٍا ؤو ًـى٣و
مــً ال٣ــضعة الٗؿــ٨غٍت ألخــض ؤَ ـغا ٝال ـجزإ ؤو ًهــِب ؤشخانــا ؤو ممخل٩ــاث مدمُــت ،وٍٟ٨ــي فــي طلــ ٪ؤن
ً٩ىن الًغع اخخمالُا ٖلى ؤن ً٩ىن و٢ىٖه ٖلى هدى مٗ٣ى.٫

ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .192 ،117 ،95 ،66
2(- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I)., op.cit., Art. 43(2), 51(3), 67(1), and
Protocol II Art. 13(3), pp. 505, 613, 791, 1447.
 -)3دٌ ً١رفغ١شٌّ ٞف َٛٙاٌّشبسوخ اٌّجبششح ف ٟاٌؼٍّ١بد اٌؼذائ١خ ثّٛخت اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔ ،ٟاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو،
أُوًي اإلهُِ ٢ٔ٤إلػالّ ،اُوبٛوح ،ؽٓ ،1بهً آماه ،2010 ،ص .43
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بن الً ــغع ال ــظي ًلخ ــ ٤ال ٣ــضعة الٗؿ ــ٨غٍت ألخ ــض ؤَ ـغا ٝالـ ـجزإ ال ً٣خه ــغ ٖل ــى بن ــابت ٖؿ ــ٨غٍت
مباقغة جاصي بلى ٢خـل ؤو ظـغح م٣اجـل ؤو جـضمحر ؤو حُُٗـل مغ٦بـت ؤو ميكـإة ٖؿـ٨غٍت ،بـل ٌكـ٩ل ٦ـظل ٪ؤي
وك ــاٍ ٖ ــضاجي ً ــازغ ف ــي ال ٣ــضعة الٗؿ ــ٨غٍت ؾ ــلبا بةً٣اٞه ــا ؤو بي ــٗاٞها ،وٍ ــضزل ي ــمً َ ــظا اإلاٟه ــىم ؤي
ؤوكــُت جسغٍبُــت جــاصي بلــى بٖا٢ــت ج٣ــضم ال٣ــىاث ؤو حُٗــل الــضٖم اللىظِؿــتي ؤو الاجهــاالث ؤو بػالــت ؤلٛــام
ؤو ال ٣ــبٌ والؿ ــُُغة ٖل ــى ؤش ــخام ؤو مٗ ــضاث ٖؿ ــ٨غٍت٦ ،م ــا حك ــمل ؤٖم ــا ٫الدك ــىَل وال٣غن ــىت ؤو
الهج ــىم ٖل ــى ألاهٓم ــت اإلاٗلىماجُ ــت ؤو الك ــب٩اث الال٨تروهُ ــت وؤٖم ــا ٫الخه ــيذ وه ٣ــل مٗلىم ــاث للٗ ــضو،
ًًا ٝبلى ألايغاع الٗؿ٨غٍت اإلاباقـغة ؤي تجمـاث حؿـبب يـغعا لؤلشـخام وألاُٖـان اإلادمُـت ،وٖـاصة مـا
جمـــ َــظٍ ألاٖمــا ٫ألاشــخام والؿــ٩ان اإلاــضهُحن وألاُٖــان اإلاضهُــت ،وطلــ ٪ألن ؤٖمــا ٫مشــل ٢هــ ٠ال٣ــغي
واإلا ــضن و٢خـ ــل اإلا ــضهُحن ال ًم٨ـ ــً ؤن ً٩ـ ــىن بال بىاؾ ــُت ٖمـ ــل ٖ ــضاجي ٌكـ ــ٩ل مكـ ــاع٦ت مباق ــغة فـ ــي ٖمـ ــل
ٖؿ٨غي ولـى ٧ـان َـظا الٗمـل  ٚـحر مكـغوٕ ،وبالخـالي ٞـةن ؤي تجمـاث حؿـةهض ٝالٟئـاث ؤو ألاُٖـان اإلادمُـت
ال جسغط ًٖ مٟهىم اإلاكاع٦ت اإلاباقغة في ألاٖما ٫الٗضاثُت.
فــي خــحن ٌؿــدبٗض مــً َــظا اإلاٟهــىم ؤي ؤي ـغاع ٢ــض ال جــازغ بال٣ــضعاث الٗؿــ٨غٍت للٗــضو وال الٟئــاث
وألاُٖان اإلادمُت ،وهي ؤٖما ٫جهى ٠في الٓغو ٝالٗاصًت بإنهـا ؤٖمـا ٫بظغامُـت جـضزل يـمً ازخهـام
ال ٣ــاهىن الجى ــاجي ال ــىَني٧ ،األٖم ــا ٫الـ ـتي جم ـــ ب ــاألمً ال ــضازلي ؤو الص ــخت الٗمىمُ ــت ؤو خغ ٦ــت الخج ــاعة
 ُ٣٦ــ٘ الُ ــغ ١ؤو ب٢ام ــت خ ــىاظؼ ؤو الاؾ ــدُالء ٖل ــى الؿ ــُاعاث واإلامخل ٩ــاث الخان ــت وٚحرَ ــا م ــً ألا ٗٞــا٫
ؤلاظغامُت اإلاٗؼولت.
-2

الّالٜت العبمليت املباؼشة بين الّمل الّذا ي والمشس:

مٗنــى َــظا الكــغٍ ،ؤن جىظــض ٖال٢ــت ؾــببُت مباقــغة بــحن الٟٗـل الــظي ٢ــام بــه الصــخو والًــغع
اإلادخمــل ؤن ًيــخج ٖــً َــظا الٗمــل اإلاىٟــغص ،ؤو ؤن َــظا الٗمــل ٌكــ٩ل ظــؼءا ال ًخج ـؼؤ مــً ٖملُــت ٖؿــ٨غٍت
ميؿ ــ٣ت ٧اه ــذ ؾ ــببا ف ــي بخ ــضار الً ــغع ،وَى ــا ال ب ــض م ــً الخٟغ ٢ــت ب ــحن الدؿ ــبب اإلاباق ــغ وٚـ ـحر اإلاباق ــغ ف ــي
الًــغع بٛــغى جدضًــض َــل اإلاكــاع٦ت مباقــغة ؤو  ٚـحر مباقــغةٞ ،هــل الؿــبب اإلاباقــغ َــى للٗمــل ؤم الىدُجــت
والٗ٨ـــ صــخُذ ،وَــظا ؤلاقــ٩اً ٫إزــظها بلــى يــغوعة الخٟغ٢ــت بــحن مــا ؾــماٍ الــضلُل اإلاجهــىص الخغبــي الٗــام
()1
وبحن ألاوكُت اإلاؿاهضة لهظا اإلاجهىص.
وفـ ــي َـ ــظا الؿـ ــُاٞ ،١ـ ــةن اإلاجهـ ــىص الخغبـ ــي ٌكـ ــمل ٧ـ ــل ألاوكـ ــُت ال ـ ـتي حؿـ ــهم مىيـ ــىُٖا فـ ــي الهؼٍمـ ــت
الٗؿ٨غٍت للخهم ٦ةهخاط ألاؾلخت وه٣لها ؤو جهيُ٘ ؤو جهلُذ اإلاغ٦باث الٗؿـ٨غٍت ؤو اإلايكـأث الٗؿـ٨غٍت
 ٧ــاإلاغافئ واإلاُ ــاعاث والجؿ ــىع وٚحرَ ــا ،ؤم ــا مؿ ــاهضة اإلاجه ــىص الخغب ــي ٞخ ٩ــىن بىاؾ ــُت ؤوك ــُت ؾُاؾ ــُت
وا٢خهاصًت ؤو بٖالمُت مشل الضٖاًت اإلاٛغيت وٖملُـاث الخمـىًٍ وبهخـاط الؿـل٘ الٛظاثُـت ؤو الهـىاُٖت  ٚـحر
الٗؿــ٨غٍتَ ،ــظٍ اليكــاَاث ؾــىاء الضازلــت يــمً حكــُ٨ل اإلاجهــىص الخغبــي ؤو اإلاؿــاهضة ال قــ ٪وؤنهــا ٢ــض
ج ٩ــىن مؿ ــاَما ف ــي اإلاجه ــىص الٗؿ ــ٨غي لئليـ ـغاع بالخه ــم ،ل ٨ــً َ ــظا  ٚـ ـحر  ٧ــا ٝف ــي  ٧ــل ألاخ ــىا ٫لىن ــٟها
()2
باإلاكاع٦ت اإلاباقغة.
 -)1كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .117
 -)2دٌ ً١رفغ١شٌّ ٞف َٛٙاٌّشبسوخ اٌّجبششح ف ٟاٌؼٍّ١بد اٌؼذائ١خٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .54
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لهــظا ال بــض مــً الاهخ٣ــا ٫بلــى ؤلاظابــت ٖــً ؾــاا ٫ؾُىضــر الهــىعة بكــ٩ل ؤًٞــلٞ ،مــً ألاوكــُت
الخغبُ ــت وألاوك ــُت اإلاؿ ــاٖضة هيخ ٣ــل بل ــى ي ــغوعة الخمُـ ـحز ب ــحن الدؿ ــبب اإلاباق ــغ وٚـ ـحر اإلاباق ــغ ف ــي الً ــغع،
وألٚـغاى بوؿـاهُت جخٗلـ ٤بٗـضم جىؾــٗت مٟهـىم اإلاكـاع٦ت اإلاباقـغة للمــضهُحن وطلـ ٪لخماًـت اإلاـضهُحن الــظًً
()1
٢ض ٌؿاَمىن م٨غَحن في الٗمل الخغبي ؤو الخهغٞاث الاهٟغاصًت ٚـحر ألاؾاؾُت في بخضار الًغع.
ٞــةن الٗال٢ــت الؿــببُت ًجــب ؤن ًــخم خهــغَا فــي ؤن ً٩ــىن الٗمــل الــظي ٢ــام بــه اإلاــضوي اإلاؿــبب
الىخُــض للً ـغع ختــى ً٩ــىن ؾــببا مباقـغا ،وبهــظا حؿــدبٗض ٧ــل ألاٖمــا ٫التــي ٢ــض حكــ٩ل صٖمــا لبىــاء ٢ــضعاث
ٖؿــ٨غٍت ج٩ــىن هــي اإلاؿــبب فــي بخــضار الًــغع ألنهــا مؿــبباث ٚــحر مباقــغةٞ ،الُ٣ــام بُ٣ــ٘ َغٍــ ٤ؤو جؼوٍــض
الخهم بمان وزضماث ،ال قـ ٪بإهـه ٌؿـهم فـي صٖـم اإلاجهـىص الخغبـي ،ل٨ـً ًب٣ـى ؤزـغا  ٚـحر مباقـغ إلخـضار
ي ــغع بالخه ــم ،وف ــي ٖملُ ــت الخٟغ ٢ــت َ ــظٍ ًً ــغب ال ــضلُل الخٟؿ ــحري للجى ــت الضولُ ــت مش ــاال ٖل ــى ج ــضعٍب
ال٣ــىاث اإلاؿــلختٞ ،ــةن ٧ــان َــظا الجهــض ًــضزل يــمً الخــضعٍباث الٗاصًــت لل٣ــىاث اإلاؿــلخت ٞهــى مكــاع٦ت
 ٚـحر مباقــغة فــي اإلاجهــىص الخغب ـي للجــِل ،بِىمــا اطا ٧ــان َــظا الخــضعٍب ٖلــى ٖملُــت ٖؿــ٨غٍت زانــتٞ ،ةهــه
ٌٗـض مكـاع٦ت مباقــغة فـي ٖمــل ٖـضاجي ًدخمــل ٖلـى هدــى َبُعـي بالؿــحر الٗـاصي لؤلخــضار ؤن ً٨بـض الخهــم
()2
يغعا ملمىؾا ومباقغا.
مىاػ ،ال بض مً الىٓـغ فـي مؿـإلت ؤزـغي ؤ ٦ـثر حُٗ٣ـضا ،وهـي خالـت الٗمـل الجمـاعي الـظي
وفي ؾُاِ ١
ًد ــضر ي ــغعا للخه ــم ٞ ،ــإي ألاٖم ــا ٫حٗخـ ـبر مك ــاع٦ت مباق ــغة م ــً ٚـ ـحر اإلاباق ــغة ؟  َ ،ــظٍ اإلاؿ ــإلت  ٦ــظل٪
جُ ــغ ١له ــا ال ــضلُل الخٟؿ ــحري وي ــغب مش ــا ٫الُ ــاثغة ب ــضون َُ ــاعٞ ،الٗملُ ــاث الٗؿ ــ٨غٍت الت ــي ج ٣ــىم به ــا
الُ ــاثغة حؿ ــاَم ٞجه ــا ؤ٦ـ ـثر مــً ظه ــت ،م ــً ؤزهــاثلي الخاؾ ــىب لل ــخد٨م الُ ــاثغة ،وؤَ ٣ــم الُ ــاثغاث الـ ـتي
ججم ـ٘ البُاه ــاث وٞىُ ــى بي ــاءة ألاَ ــضا ٝوٖ ــاملى الغاصً ــى لى ٣ــل اإلاٗلىم ــاث وال ُ٣ــاصة اإلاؿ ــاولت ٖ ــً ألاوام ــغ
والخيؿــُ ،٤وؤمــام َــظٍ اإلاؿــإلت عؤي الخبـراء ال٣ــاهىهُىن بــإن الٗال٢ــت الؿــببُت اإلاباقــغة جخد٣ــ٦ ٤ــظل ٪بطا
٧ــان الٗمــل ظــؼءا مــً ٖملُــت ج٨خُُ٨ــت ملمىؾــت وميؿــ٣ت حؿــبب مباقــغة الًــغع اإلاُلــىب ،صون اقــتراٍ
ال٣ــغب الؼمنــي ؤو الجٛغافــي بــحن الٟــاٖلحن فــي الٗملُــت ،ؤو ال٣ــغب مــً الهــض ٝاإلايكــىص ،ألن ؤٖمــاال ٦خٟج ـحر
ألالٛــام ؤو ألاق ـغا ٥وال٣ــظاث ٠اإلاىظهــت ٖــً بٗــض حٗخ ــبر مكــاع٦ت مباقــغة عٚــم ٖــضم ال٣ــغب الجٛغافــي مــً
الهـ ــضَ ،ٝـ ــظا مـ ــً ظهـ ــت ،ومـ ــً ظهـ ــت آزـ ــغي٢ ،ـ ــض ً٩ـ ــىن َىـ ــا ٥ج ـ ـؼامً بـ ــحن ٖملُـ ــت الخمـ ــىًٍ الٛـ ــظاجي ؤو
اللىظؿ ــتي وخال ــت الاق ــدبا ،٥بال ؤن الخم ــىًٍ ٌك ــ٩ل ٖال ٢ــت ؾ ــببُت ٚـ ـحر مباق ــغة م ــ٘ ؤي ي ــغع ًم ٨ــً ؤن
ًدهــل للٗــضو ،وبالخــالي ٞــالتزامً الــى٢تي ال ٌكــترٍ ٦ــظل ٪إلزبــاث الٗال٢ــت اإلاباقــغة للٗمــل الــظي ٌؿــاهض
()3
اإلاجهىص الخغبي في َظٍ ألاخىا.٫
1(-Third Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities, Co-organized by the
International Committee of the Red Cross and the TMC Asser Institute, Geneva, 23–25 October 2005,
p.08.
 -)2دٌ ً١رفغ١شٌّ ٞف َٛٙاٌّشبسوخ اٌّجبششح ف ٟاٌؼٍّ١بد اٌؼذائ١خٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .54
٣ -)3ؼوة اُلُ َ٤اُزلَ٤وٓ ١ضبال ػٖ ٍ٤بهخ ٓلُٗ ٢شبؽ٘خ مف٤وح ،كبما ًبٗذ ٝعٜز ٚاُٞٓ ٠هغ االشزجبى ُِزي٣ٝل اُلٞهُِ ١وٞاد ػِ٠
اُغجٜخ ٣ؼل مُي ٓشبهًخ ٓجبشوح ك ٢اُؼِٔ٤بد اُؼلائ٤خ  ٣ئك ١ػٍِ ٠وٞؽ اُؾظبٗخ ػٖ اَُبئن أُلٗ ،٢أٓب اما ًبٗذ ٍ٤بهخ اُشبؽ٘خ اُ٠
ٓوكؤ ػٌَوُ ١شؾٜ٘ب ػِٓ ٠وًت كٜنا ٣ؼل ٓشبهًخ ؿ٤و ٓجبشوح ك ٢اُؼِٔ٤بد اُؼلائ٤خ رجو ٠ؽظبٗخ اَُبئن هبئٔخ ٓؼ٘٣ٝ ،ٚطجن ٗلٌ
أُ٘طن ػِ ٠اٍزقلاّ اُلهٝع اُجشو٣خ كبما ًبٕ ٛنا اُؼَٔ ؽٞاػ٤خ ُؾغت ٛلف ػٌَو ١كبٕ أُلٗ ٖ٤٤اُن٣ ٖ٣وزوك٣ ٚٗٞشبهًٓ ٕٞجبشوح
ك ٢اُؼَٔ اُؼلائ ٢الٕ اُؼوه صبثذ ،أٓب اما ًبٗٞا ٓوؿٔ ٖ٤ك٘٤ؼٌٌ اُؾٌْ ،.أُوعغ ٗلَ ،ٚص .57 – 52
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ي ب أن يشجبي الّمل بامل هود الحش ي:

الٗىهغ ألازحر الظي ج٨خمل به قغوٍ اإلاكاع٦ت اإلاباقـغة فـي ألاٖمـا ٫الٗضاثُـتَ ،ـى اعجبـاٍ الٗمـل
باإلاجهىص الخغبي الٗام ،وَىا ال ًٟ٨ي في الٗمل ؤن ًدؿـبب فـي يـغع ولـى ٧ـان ٖؿـ٨غٍا ،بـل ًجـب ؤن ً٩ـىن
َــظا الٗمــل صٖمــا للمجهــىص الخغب ـي ألخــض ؤَ ـغا ٝالج ـزإ ومىظهــا يــض زهــمه ،وال ً٣هــض َىــا مــا ٌؿــمى
بالىىاًا الٗضاثُت ؤو ؤًت ٖىامل هٟؿُت( )1ألن َظٍ الٗىامل ال ج٩ىن ٞاع٢ت بال في خاالث اؾـخصىاثُت ٞاإلاـضوي
اإلا٨ـغٍ ٖلــى اإلاكـاع٦ت فــي ألاٖمـا ٫الٗضاثُــت( )2ؤو الُٟـل مــا صون  15ال ًب٣ـى مخمخٗــا بالخهـاهت هٓـغا لُٛــاب
الٗامل الظَني ،وال ً٩ىن طلٞ ٪اع٢ا بال في مدا٦مخه ًٖ ألاٖما ٫التي ٢ام بها ،وبالخالي ٞةن صٖـم اإلاجهـىص
الخغبــي لُــغ ٝيــض زه ــمه ًخدــضص بٗىام ــل مىيــىُٖت جخٗلــ ٤بُبُٗــت الٗم ــل طاجــه وجه ــمُمه وَغٍ٣ــت
جىُٟظٍ في الٓغو ٝالٗاصًت بدُض ٌك٩ل ظؼءا مً صٖم اإلاجهىص الخغبي ألخـض ألاَـغا ٝوبيـغاعا بسهـمه
وبيٗا٢ ٝضعجه الٗؿ٨غٍت(.)3
وبالخــالي َىــا ٥خــاالث مخٗــضصة ال حكــ٩ل مكــاع٦ت مباقــغة فــي ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ولــى ؾــببذ يــغعا
ألخــض ؤَـغا ٝال ـجزإ مشــل :ألاٖمــا ٫اإلاؿــلخت للــضٞإ الصخمـ ي ٖــً الــىٟـ ،وؤٖمــاٞ ٫ــغى الؿــُُغة ٖلــى
ؤعاى ؤو ؤشــخام فــي بَــاع مىــ٘ اٖمــا ٫بظغامُــت ؤو مىــ٘ الؿــلب والثهــب ؤو الً٣ــاء ٖلــى الكــٛب ،و٦ــظل٪
الايُغاباث اإلاضهُت التي جخم بحن ؾ٩ان مضهُحن في ق٩ل ؤٖما ٫بظغامُت مخباصلت.
زالثا :املعائل املخّلٝت بٝٙذان حفاهت الةخق املذوي هدي ت للمؽاس٠ت في ألاِما ٥الّذائيت:
وَظٍ اإلاؿاثل جىدهغ في ه٣اٍ ٢اهىهُت َامت جخمشل في:
-1

بذايت املؽاس٠ت املباؼشة في ألاِما ٥الّذائيت واهت ا َا:

بن اإلاكــاع٦ت اإلاباقــغة فــي ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،لِؿــذ مؿــإلت مخىانــلت بــل ٢ــض ج٩ــىن فــي ال٨ش ـحر مــً
الخاالث مخُٗ٣ت ولظل ٪جُغح الٗضًض مً ؤلاق٩االث اإلاخٗل٣ت بـالٟترة الؼمىُـت التـي جـضومها َـظٍ اإلاكـاع٦ت
٣ٞض وعص في الٗضًض مً اإلاىاص ؤلاقاعة بلى ٨ٞغة ػمً اإلاكاع٦ت ٞمشال في اإلااصة ٣ٞ 51غة  3هجض ما ًلي:
"يخمخــْ ألا ــخاؿ املــذهيون بالحمايــت ال ـ يو٘شَــا َــزا الٝعــم مــا لــم يٝومــوا بــذوس مباؼــش فــي
ألاِما ٥الّذائيت وِاع مذى الوٜذ الزي يٝومون ٘ي ت زا الذوس"
و٢ــض جىنــلذ اإلاىا٢كــاث ال ـتي ؤظغاَــا الخ ـبراء ال٣ــاهىهُىن إل٢ـغاع الــضلُل الخٟؿــحري ،بــإن اإلاكــاع٦ت
اإلاباقــغة فــي ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت جبــضؤ مــً اهُــال ١ألاٗٞــا ٫اإلاىٟــغصة ؤو الجماُٖ ـت لخد ُ٣ـ ٤الًــغع اإلاغٚــىب
حؿــبِبه للخهــمٖ ،لــى ؤن ٧ــل ألاٖمــا ٫الخدًــحرًت والخمهُضًــت الًــغوعٍت للُ٣ــام بالٗمــل الٗــضاجي جــضزل
ي ــمً مٟه ــىم اإلاك ــاع٦ت اإلاباق ــغة  ٦ــظل ٪وجدؿ ــبب ف ــي  ٣ٞــضان الخماً ــت ،ونهاً ــت َ ــظٍ ألا ٗٞــا ٫ه ــي نهاً ــت
اإلاكــاع٦ت اإلاباقــغة فــي ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،بمــا ٞجهــا ٖملُــاث الاهدكــاع والاوســخاب وحكــمل جــضعٍب الٟــاٖلحن
وه٣لهم وجؼوٍضَم باإلاٗضاث وظم٘ اإلاٗلىماث الاؾخسباعٍت و٧ل ما ٌؿهل اإلاهمت اإلاؿببت للًغع.
1(- Second Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities, op.cit., p. 24.
 -)2هه٤خ ػٛاشش٠خ<<،ؽٔب٣خ أُلٗٝ ٖ٤٤األػ٤بٕ أُلٗ٤خ ك ٢اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .122 ،121
3(-Third Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities, op.cit.,.pp.26, 27.
176

الباب األول :اإلطار النظري لضوابط سري األعنال العدائية يف القانون الدولي اإلنشاني

-2

الىىا ٛالضمن لٝٙذان الحمايت:

٦م ــا ؾ ــب٣ذ ؤلاق ــاعة ل ــىو اإلا ــاصة  ٣ٞ 51ــغة  ٞ 3ــةن اإلا ــضهُحن ً ٣ٟــضون الخماً ــت ؤزى ــاء مك ــاع٦ةهم
اإلاباقـغة فــي ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت وٖلــى مـضي الى٢ــذ الــظي ً٣ىمــىن ُٞــه بهـظا الــضوع ،وَىــا هٟــغ ١بــحن اإلاــضهُحن
ال ــظًً ٌك ــاع٧ىن ف ــي ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت بك ــ٩ل اه ٟـغاصي وؤخُاه ــا مخ ُ٣ــ٘  ٞــةن ػم ــً اإلاك ــاع٦ت اإلاباق ــغة ف ــي
الٗمــل الٗــضاجي َــى ٣ٞــِ ػمــً ٣ٞــضان الخهــاهت مــً الاؾــةهضا ،ٝمــ٘ الاخخٟــاّ بدــ ٤مدــا٦مةهم ٖــً ؤي
ؤٖمــا ٫مسالٟــت ،بِىمــا بطا ٧ــان اإلاــضوي مىسغَــا فــي ظماٖــت مؿــلخت مىٓمــت ج٣ــىم بخيؿــُ ٤وُ٢ــاصة ٖملُــاث
ٖؿـ٨غٍت مؿـخمغة ومىٓمــت ٞـةن الخهــاهت حؿـٖ ِ٣ــً ًٖـى َــظٍ الجماٖـت ٖلــى مـضي ًٖــىٍخه ٞجهـا التــي
()1
ٌؿخمغ مٗها في ؤصاء اإلاهام ال٣خالُت.
-3

هىاٝ٘ ٛذان الحفاهت للمذوي املؽاس ٟمباؼشة في ألاِما ٥الّذائيت:

بن اإلاكــاع٦ت اإلاباقــغة فــي ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ؾــبب عثِسـ ي فــي ٣ٞــضان الخماًــت باليؿـبت لؤلشــخام
اإلاــضهُحن ،بال ؤن ٣ٞــضان الخهــاهت ال ٌٗنــي ٣ٞــضان ؤي خــ ٤فــي الخماًــت ؤو الاخ ـترام ؤو اإلاٗاملــت ؤلاوؿــاهُت،
وب ــظل ٪جُب ــ ٤ف ــي الهج ــىم  ٧ــل ال٣ىاٖ ــض الٗام ــت لل ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي الخان ــت بمبـ ـضؤ الخمُ ـ ـحز ب ــحن
اإلا٣اجلحن وٚحر اإلا٣اجلحن ومبضؤ الخىاؾب ومبضؤ ؤلاوؿاهُت والتزام الخـضوص التـي جٟغيـها الًـغوعة الٗؿـ٨غٍت
وٖ ــضم جج ــاوػ ه ــىٕ وصعظ ــت ال ٣ــىة م ــا ٌٗخـ ـبر ي ــغوعٍا لخد ُ٣ــ ٤اإلا ـ ـحزة الٗؿ ــ٨غٍت ف ــي ْ ــل الٓ ــغو ٝالؿ ــاثضة
آه ــظا٦ ،٥م ــا جسً ــ٘ َ ــظٍ الهجم ــاث بل ــى الخ ــضابحر الى٢اثُ ــت الٗام ــت زان ــت م ــا حٗل ــ ٤مثه ــا الخد ٣ــ ٤م ــً ؤن
الصــخو اإلاؿــةهضٌٗ ٝخ ـبر م ـضهُا ،وبطا ٧ــان مــضهُا هخإ٦ــض بإهــه ٌكــاع ٥مباقــغة فــي ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،وفــي
خالت الك ٪جُب ٤ال٣ىاٖض الٗامت باٖخباع الصخو مدمُا ختى ً٣ىم صلُل ٖلى زال ٝطل.٪
مــً ظهــت ؤزــغيٞ ،ــةن ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ال ًدٓــغ اإلاكــاع٦ت اإلاباقــغة فــي ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت،
ل٨ى ــه ًغج ــب ٖلجه ــا آز ــاعا ٢اهىهُ ــا ًخدمله ــا الٟاٖ ــل ف ــي ق ــ٣حن ،ؤولهم ــا اٖخب ــاع اإلاك ــاع ٥مباق ــغة ف ــي ألاٖم ــا٫
الٗضاثُــت َــضٞا مكــغوٖا للهجــىم مشلــه مشــل اإلا٣ــاجلحن صون ؤي امخُــاػاث ؤو مٗاملــت جًٟــُلُت ٧ىهــه مــضهُا،
ؤمــا الكــ ٤الشــاوي ٞهــى خــحن ًخى٢ــ ٠اإلاــضوي ٖــً اإلاكــاع٦ت اإلاباقــغة فــي ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ؤو ًى٢ــًٖ ٠ــىٍخه
فــي ظماٖــت مؿــلخت مىٓمــت ج٣ــىص ٖملُــاث ٢خالُــت ٞــةن طلــ ٪ال ٌُُٗــه خهــاهت مــً اإلاخابٗــت الً٣ــاثُت ٖــً
ؤي اهةها٧اث ً٩ىن ٢ض ٢ام بها ،وال ج٣ٟض ؤي ظهت ً٢اثُت مسخهت والًةها بالىٓغ في َظٍ الجغاثم.
و٠خالـ ــت إلا ــا ؾ ــب ،٤جُغ٢ى ــا ي ــمً َ ــظا اإلاُل ــب بل ــى ألاَ ــضا ٝاإلاك ــغوٖت َب ٣ــا لً ــىابِ ؾ ــحر
ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،و٧ــان طلــ ٪مــً زــال ٫ويــٗحن ؤولهمــا الىيــ٘ ال٣ــاهىوي للم٣اجــل الــظي ًُــاب ٤الىيــ٘
ال ٣ـ ــاهىوي لؤلؾ ـ ــحر و ٣ٞـ ــا للم ـ ــاصة الغابٗ ـ ــت م ـ ــً اجٟا ُ٢ـ ــت ظىُ ـ ــ ٠الشالش ـ ــت  1949الخان ـ ــت بإؾ ـ ــغي الخ ـ ــغب،
باإلي ــاٞت بل ــى ؤوي ــإ زانـ ـت للمغجؼ ٢ــت والجىاؾ ــِـ وُٚـ ــغَم مم ــً ٌٗخبـ ــغون  ٦ــظل ٪ؤَ ــضاٞا مك ــغوٖت
إلاك ــاع٦ةهم ف ــي الهج ــىم ٦ ،ــم ؤن َى ــا ٥بٗ ــٌ اإلا ٣ــاجلحن ال ــظًً ً٨دؿ ــبىن خه ــاهت م ــً الهج ــىم ف ــي خال ــت
عجؼَم ًٖ ال٣خا ٫باألؾغ ؤو الجغح ؤو اإلاغى.
"-)1اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٚ ٟرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح" ،روو٣و أػلر ٚاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢شٜو أًزٞثو
ٓ ، 2011وعغ ٍبثن ،ص .50
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ؤمـ ــا الىيـ ــ٘ الشـ ــاوي ٞهـ ــم اإلاـ ــضهُىن اإلاكـ ــاع٧ىن فـ ــي ألاٖمـ ــا ٫الٗضاثُـ ــت الـ ــظًً ً ٣ٟـ ـضون خهـ ــاهةهم
٦مضهُحن وخماًةهم يض ألاٖما ٫الٗضاثُـت وٍهـبدىن َـم آلازـغًٍ ؤَـضاٞا مكـغوٖت للهجـىم ،و٢ـض خاولىـا
جدضًـ ــض مٟهـ ــىم اإلاكـ ــاع٦ت اإلاباقـ ــغة للمـ ــضهُحن فـ ــي ألاٖمـ ــا ٫الٗضاثُـ ــت ٖلـ ــى يـ ــىء صعاؾـ ــت اللجىـ ــت الضولُـ ــت
للهلُب ألاخمغ لهظٍ ألاويإ الخانت م٘ الخبراء.

املىلب الثاوي:
جحذيذ ألاَذاٗ الّع٢شيت وأظاط مؽشوِيت اظت ذا٘ها
بن ألاَــضا ٝالٗؿــ٨غٍت حٗخ ـبر َــضٞا مكــغوٖا فــي مٟهــىم يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،بســالٝ
ألاُٖان اإلاضهُت التي ًخىظب ٖلى ؤَغا ٝالجزإ ججىب مهاظمةهـا ،ولخدُ٣ـ ٤طلـ٢ ٪ـام مبـضؤ مهـم مـىاػ إلابـضؤ
()1
الخمُـحز بحن اإلا٣اجلحن وٚحر اإلا٣اجلحنَ ،ى مبضؤ الخمُـحز بحن ألاَضا ٝالٗؿ٨غٍت وألاُٖان اإلاضهُت.
والخ٣ُ٣ت بن جدضًـض مٟهـىم الهـض ٝالٗؿـ٨غي ؤمـغ لـِـ بالؿـهلٗٞ ،بـاعة ألاَـضا ٝالٗؿـ٨غٍت فـي
مٟهىمها الىاؾ٘ ٦مـا ًـغي بٗـٌ اإلاخسههـحن حكـمل ألاَـضا ٝالٗؿـ٨غٍت اإلااصًـت ( Matérielsألاُٖـان)،
وألاَــضا ٝالٗؿــ٨غٍت الصخهــُت ( Personnelsاإلا٣ــاجلحن) ،ل٨ــً بمٟهىمهــا الًــُ ٤ج٣خهــغ ٖلــى ألاُٖــان
واإلامخل٩ــاث صون ٚحرَــا٣ٞ ،ــض جــم ج ٨ـغاع حٗب ـحر ألاَــضا ٝالٗؿــ٨غٍت فــي اإلاــاصة  48مــغجحن ،فــي ألاولــى "...وبــين
ألاِيــان املذهيــت وألاَــذاٗ الّعــ٢شيت "..وَىــا ً٣هــض بهــا ألاَــضا ٝالٗؿــ٨غٍت اإلااصً ـت بمٟهىمه ـا الًــُ٤
ألهــه ً٣ابــل حٗبحــر ألاُٖــان اإلاضهُــت ،وفــي اإلاــغة الشاهُــت "...ومــً زــم جوحـ ِمليات ــا لــذ ألاَــذاٗ الّعــ٢شيت
()2
دون ٔيرَا "..وَىا ً٣هض بها ألاَضا ٝالٗؿ٨غٍت بمٟهىمها اإلااصي والصخم ي ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة.
وبــالٗىصة بلــى اإلاٟهــىم اللٛــىي ٣ٞــض ظــاءث فــي الــىو ؤلاهجل ـحزي بمهــُلر " "Objectsوف ـي الــىو
الٟغوس ـ ي بمه ــُلر "ٞ ،"Biensاإلاه ــُلر ؤلاهجل ـ ـحزي ٌٗن ــي "الل ــو ء املول ــوُ أم ــام الّ ــينل أو املّ ــشوك
أم ــام البفش ..ــو ء م ــادي" ؤم ــا اإلاه ــُلر الٟغوسـ ـ ي ُٗٞن ــي "الل ــو ء امللم ــوط الٝاب ــل للخمل ــ ،"٤وٍخ ٟــ٤
()3
اإلاٗىُان في ؤن َىا ٥ش يء ماصي وملمىؽ وَى ما ًدىاؾب م٘ اإلاٟهىم الًُ ٤إلاهُلر َض.ٝ

"-)1رؼًّ أؽشاف إٌضاع ػٍ ٝاٌزّ١١ض ث ٓ١اٌغىبْ اٌّذٔٚ ٓ١١اٌّمبرٍٚ ٓ١ث ٓ١األػ١بْ اٌّذٔ١خ ٚاأل٘ذاف اٌؼغىش٠خ ِٓٚ ،ثُ رٛخٗ
ػٍّ١برٙب ػذ األ٘ذاف اٌؼغىش٠خ د ْٚغ١ش٘بٚ ،رٌه ِٓ أخً رأِ ٓ١اززشاَ ٚزّب٠خ اٌغىبْ اٌّذٔٚ ٓ١١األػ١بْ اٌّذٔ١خ"ِٛ ،عٛػخ
ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبِٔٛ ،"ٟعٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .289
2(- Mohamed ARRASSEN, op.cit., p. 118.
3(- "It is clear that in both English and French the word means something that is visible and
tangible.
As regards the word "objective", in English this is an abbreviation of the expression
"objective point", defined by the Oxford Dictionary as follows: "the point towards which the
advance of troops is directed; hence, [...] the point aimed at".
In French the word "objectif" is defined as follows in the Dictionnaire Robert: "point
contre lequel est dirigé une opération stratégique ou tactique; par extension: résultat qu'on se
propose d'atteindre par une opération militaire". There is however no doubt that in this article
both the English and French texts intended tangible and visible things by the word "objective",
and not the general objective (in the sense of aim or purpose) of a military operation; therefore
the extended meaning given by the Dictionnaire Robert is not included in this article.", Claude
PILLOUD et al., op.cit., (Commentaire de Protocole I), Art.52, p. 651.
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وبسهىم مٗاًحر الخمُ ـحز بـحن ألاَـضا ٝاإلاضهُـت والٗؿـ٨غٍت ؤٞـغػث الخجغبـت الخاعٍسُـت وال٣اهىهُـت
مٗــاًحر ٖــضة ،جمشــل ؤولهــا فــي مُٗــاع الخٗــضاص  ،وفــي مغخلــت الخ٣ــت ْهــغث مٗــاًحر ؤزــغي ٦مُٗــاع "املعــاَمت
الّٙالت في ألاِما ٥الّذائيت" ،ومُٗاع "املـيزة الّع٢شيت" ،ؾيخُغ ١بلى بُان بٌٗ جٟانُلها في ما ًلي:
الٙشُ ألاو:٥
مّياس الخّذاد أو الحفش في جحذيذ ألاَذاٗ الّع٢شيت
ْه ــغ ف ــي البضاً ــت ي ــمً اإلا ــاصة  25م ــً الثد ــت الخ ــغب البرً ــت اإلالخ ٣ــت م ــً اجٟا ُ٢ــت الَ ــاي الغابٗ ــت
 1907حٗضاص لؤلُٖان اإلاضهُت بما ًم ً٨ؤن ًىن ٠بمُٗاع الخٗضاص ،خُض ظاء ٞجها:
"جحٍــش مهاحمــت أو ٜفــ ٚاملــذن والٝــشى واملعــا ً٠واملبــاوي ٚـ ـحر املحميــت أيــا ١اهــذ الوظ ــيلت
املعــخّملت" ،وبــىٟـ الُُٟ٨ــت ظــاءث اجٟاُ٢ــت ظىُــ ٠الخاؾــٗت  1907بكــإن ال٣هــ ٠مــً ٢بــل ال٣ــىاث
البدغٍت و٢ذ الخغب بالىو الخالي:
"امل ــادة ألاول ــع :يحٍ ــش ِا ــع ال ٝــواث البحشي ــت ٜف ــ ٚامل ــواو وامل ــذنل املع ــاً٠ل املب ــاوي الـ ـ ال
جحوي أي د٘اِاثل
املــادة الثاهيــت :ألاؼــٕا ٥الّعــ٢شيتل وامليؽـ ث الّعــ٢شيت والبحشيــتل ومعــخودِاث ألاظــلحت أو
الّخــادل الــوسػ واملفــاوْ ال ـ يم٢ــً اظــخخذامها لخلبيــت حاحيــاث ألاظــىو ٥املّــادي أو حــيؾ مّــادل
()1
والع ًٙالحشبيت في امليىاءل ال ؽملها الحٍش املز٠وس"
وٖــضصث َــظٍ اإلا ــىاص مجمىٖــت مــً ألاُٖــان ٖلــى ؾ ــبُل الخهــغ حٗخبرَــا مضهُ ــت وجدٓــغ مهاظمةه ــا
جخمشــل فــي اإلاــضن واإلاــىاو واإلابــاوي واإلاؿــا ً٦وال٣ــغي وٚحرَــا ،ومجمىٖــت ؤزــغي حٗخبرَــا ٖؿــ٨غٍت ٧األقــٛا٫
الٗؿ٨غٍت ومؿخىصٖاث ألاؾلخت والٗخاص وٚحرَا ،ل٨ـً ٖملُـت الخٗـضاص َـظٍ ال ج٣ـضم خـال قـامال إلقـ٩الُت
الخمُ ـ ـحز ب ــحن ألاُٖ ــان اإلاضهُ ــت والٗؿ ــ٨غٍت ٦م ــا ؤن َ ــظا اإلاُٗ ــاع ؾ ــُاصي بل ــى ظم ــىص اإلا ــىاص وال ًخماشـ ـ ى م ــ٘
الخُىع الظي ٖغٞخه وحٗغٞه ألاُٖان اإلاضهُت مً و٢ذ آلزغ وهٟـ الص يء ًىُبٖ ٤لـى ألاَـضا ٝالٗؿـ٨غٍت
ٗٞملُت الخهغ ٢ض ال حؿخىٖب الخُىع الٗؿ٨غي في اإلايكـأث ووؾـاثِ الى٣ـل والـضٖم الٗؿـ٨غٍت ،لـظل٪
ْهغث مٗاًحر ؤزغي لخجاوػ َظا الجمىص حٗخمض ؤؾاؾا ٖلى حٗغٍ ٠بمٟهىم اإلاسالٟت.
الٙشُ الثاوي:
مّياس املعاَمت الّٙالت في ألاِما ٥الّذائيت
ْهـ ــغ َـ ــظا اإلاُٗـ ــاع يـ ــمً مكـ ــغوٕ البروجى٧ـ ــى ٫ؤلايـ ــافي ألاو ٫اإلاٗـ ــض مـ ــً َـ ــغ ٝاللجىـ ــت الضولُـ ــت
للهــلُب ألاخمــغ فــي اإلاـاصة  47مىــه ،والتــي ٧اهــذ مسههــت لخماًــت ألاُٖــان اإلاضهُــت جدــذ مؿــمى "الٙائــذة
الّع٢شيت املّـترٗ ت ا" بد٨ـم َبُٗةهـا ؤو ٚغيـها ؤو اؾـخسضامها(٦ ،)2مـا ْهـغ اإلاُٗـاع يـمً جىنـُت مٗهـض
ال٣اهىن الضولي في ؤصهبرٍ ٖام  1969في ماصتها الشاهُت بإهه:

1(- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I)., op.cit., Art. 52, p. 630.
2(- Article 47: "General protection of civilian objects
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"حّخبر ٠جَذاٗ ِع٢شيت جل ٤ال بىبيّت ا الّٙليت أو ٔايت ا أو اظخخذامهال حعـهم معـاَمت
ّ٘ال ــت ف ــي الّم ــل الّع ــ٢شيل أو ّت ــرٗ ِموم ــا بجَميت ــا الّع ــ٢شيت وال ـ ـ ي ٝــذم ج ــذميرَا الجض ــي أو
()1
ال٢اي في الٍشوٗ العائذة ميزة ِع٢شيت محذدة وملموظت".
َـظا اإلاُٗـاع ً٣ــضم جدضًـضا لؤلَـضا ٝالٗؿــ٨غٍت وفـي هٟـــ الى٢ـذ جدضًـضا ؾــلبُا لؤلُٖـان اإلاضهُــت،
وف ــي ٖملُ ــت الخمُ ـ ـحز َ ــظٍ ٌٗخم ــض اإلاُٗ ــاع ٖل ــى مجمىٖ ــت ٖىان ــغ ج ــغجبِ بك ــ٩ل مباق ــغ بمؿ ــاَمت اله ــضٝ
الٗؿ ــ٨غي فـ ــي اإلاجهـ ــىص الخغب ــي وَـ ــظٍ الٗىانـ ــغ جخمش ــل فـ ــي َبُٗـ ــت اله ــض ٝطاجـ ــه ،مىٗ٢ـ ــه  ،ؤو ٚاًخـ ــه ،ؤو
اؾخسضامه ،وطل٦ ٪ما ًلي:
أوال :جحذيذ الهذٗ حعب وبيّخ :
الٗىهــغ ألاوً ٫خٗلــ ٤باإلاؿــاَمت فــي الٟٗالــت فــي الٗمــل الٗؿــ٨غي مــً زــالَ ٫بُٗخــه ،وَــظا ٌٗنــي
ؤن اله ــضٌٗ ٝخـ ـبر ٖؿ ــ٨غٍا بظاج ــه وف ــي ج٩ىٍى ــه واؾ ــخٗماله اإلاباق ــغ صون الخاظ ــت بل ــى ؤً ــت ٖىام ــل زاعظُ ــت،
ومش ــا ٫طل ــ ٪الش٨ى ــاث الٗؿ ــ٨غٍت ومؿ ــخىصٖاث ال ــظزحرة والخده ــِىاث الٗؿ ــ٨غٍت واإلاُ ــاعاث الٗؿ ــ٨غٍت
وٚحرَا.
وفــي الخ٣ُ٣ــت ؤن البدــض فــي َــظا اإلاُٗــاع ًجٗلىــا ههــٟه باإلاُٗــاع الىاضــر مــً الىَلــت ألاولــى بال ؤن
َــظا الىنــ ٠ل ــِـ ص٣ُ٢ــا جمامــا ،ألهــه ًخه ــ ٠بص ـ يء م ــً الجمــىص ٦مــا ؤهــه ال ٌؿ ــخجُب لخــاالث زانــت
جخٗل ــ ٤ب ــالخٛحر اإلا ٟــاجئ والُ ــاعت ف ــي اؾ ــخسضام اله ــض ٦ ٝــإن ً ــخم اؾ ــخسضام ز٨ى ــت ٖؿ ــ٨غٍت بك ــ٩ل ما ٢ــذ
٦ملجـإ للمـضهُحن ؤو مؿدكــٟى ما٢ـذ وَـى مــا ًجٗـل اؾـةهضاٞه بــالىٓغ بلـى َبُٗخـه ألانــلُت  ٚـحر مبـرع هٓـغا
()2
للخٛحر في اؾخسضامه.
زاهيا :جحذيذ الهذٗ حعب مو: ّٜ
بٗــٌ ألاُٖــان ؤو ألاَــضا ٝال حٗخ ـبر ٖؿــ٨غٍت بد٨ــم َبُٗةهــا ٞهــي فــي ؤنــلها ؤُٖــان مضهُــت ًدٓــغ
مهاظمةها ،ل ً٨جىاظضَا في مى ٘٢ظٛغافي مٗحن ًجٗل لها ؤَمُت ٖؿـ٨غٍت واؾـخسضاماث حؿـاَم فـي صٖـم
اإلاجهــىص الخغبــي ألخــض ؤَ ـغا ٝال ـجزإ ،وٍم٨ىىــا جهــىع ٞغيــحن فــي َــظٍ الخالــت ،الٟــغى ألاو ٫وظــىص ٖــحن
مضهُت ٦جؿغ مشال بال٣غب مً ز٨ىت ؤو ميكإة ٖؿ٨غٍت حؿخسضم إلاغوع ال٣ـىاث البرًـت وآلالُـاث الٗؿـ٨غٍت
 ٞــةن الجؿ ــغ ًخد ــى ٫له ــضٖ ٝؿ ــ٨غي بد ٨ــم مى ٗ٢ــه ،وال ٟــغى الش ــاوي اؾ ــدُالء  ٢ــىاث مؿ ــلخت ٖل ــى ٖ ــحن
مضهُـ ــت بٛـ ــغى الب٣ـ ــاء ٞجهـ ــا بكـ ــ٩ل ما٢ـ ــذ ؤو صاثـ ــم لالزخبـ ــاء ؤو الهُـ ــالٖ ١ملُـ ــاث ٖؿـ ــ٨غٍت مثهـ ــا  ُٞـ ــخم
()3
اؾةهضاٞها إلاى٘ َظا الاؾدُالء الظي ًضٖم الٗمل الٗؿ٨غي.
1. Attacks shall be strictly limited to military objectives, namely, to those objectives which
are, by their nature, purpose or use, recognized to be of military interest and whose total
or partial destruction, in the circumstances ruling at the time, offers a distinct and
"substantial military advantage..
Draft of Additional protocols to the Geneva conventions of August 12, 1949 commentary,
international committee of the red cross, Geneva, 1973, p. 60.
 -)1هه٤خ ػٛاشش٠خ<<،ؽٔب٣خ أُلٗٝ ٖ٤٤األػ٤بٕ أُلٗ٤خ ك ٢اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .155
2(- Mohamed ARRASSEN, op.cit., p 122.
3(- Claude PILLOUD et al., (Commentaire de Protocole I), Art.52, op.cit, p. 636.
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زالثا :جحذيذ الهذٗ حعب وٌيٙخ :
خؿب مٟهىم اإلااصة  52مً البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاوٞ ،1977 ٫ـةن مُٗـاع وُْٟـت الهـضً ٝخًـمً
ق٣حن ،الك ٤ألاو ٫آوي ًخٗل ٤باؾـخسضام الهـض ٝوالشـاوي مؿـخ٣بلي ًخٗلـ ٤بـالٛغى مـً الهـض ،ٝباليؿـبت
الؾــخسضام الهــضً ،ٝــخم الىٓــغ فــي َــظا اإلاُٗــاع بلــى الاؾــخٗما ٫اإلاباقــغ للهــض ٝومــضي مؿــاَمخه الٟٗلُــت فــي
صٖ ــم اإلاجه ــىص الخغب ــي ب ٛــٌ الىٓ ــغ ٖ ــً َبُٗ ــت اله ــض ٝطاج ــه ،وٍ ٩ــىن اله ــضٖ ٝؿ ــ٨غٍا ومد ــال مك ــغوٖا
للهجىم ماصام ٌؿخسضم في حؿُحر الٗملُاث الٗؿ٨غٍت وَىا ٫الى٢ذ الظي ٌؿخسضم ُٞه لظل.)1(٪
وَٗخـ ـبر َ ــظا اإلاُٗ ــاع  ٗٞــاال ف ــي خال ــت الخٛـ ـحر اإلا ٟــاجئ ف ــي َبُٗ ــت اله ــض٦ ٝخدىٍ ــل مضعؾ ــت بل ــى ز٨ى ــت
ٖؿــ٨غٍت ؤو الٗ٨ـــ فــي خالــت جدىٍــل ز٨ىــت بلــى مؿدكــٟى للٗىاًــت بــالجغحى واإلاغضـ ى ،ؤو فــي خالــت ألاَــضاٝ
اإلاسخلُ ــت ال ـ ـتي جدخم ــل اؾ ــخسضامحن ٖؿ ــ٨غي وم ــضوي ف ــي ه ٟـــ الى ٢ــذ ٧الجؿ ــىع ال ـ ـتي حؿ ــخسضم لى ٣ــل
ال ٣ــىاث وآلالُ ــاث الٗؿ ــ٨غٍت ول ــه اؾ ــخسضاماث مضهُ ــت  ٦ــظل ٪باٖخب ــاع خُىٍ ــا باليؿ ــبت للؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن
ال٣ـغٍبحن مىــه ،ؤو ألاُٖــان اإلاضهُــت التــي ًــخم الخٗــضًل ٖلجهــا لخهــلر لالؾــخسضاماث الٗؿــ٨غٍتٞ ،ــالٗبرة َىــا
()2
صاثما ما ج٩ىن بىُْٟت الهض ٝواؾخسضامه لخٓت الهجىم.
باليؿبت للٛغى مً الهضٞ ،ٝةن َظا اإلاُٗاع ٌٗـض ٚامًـا قـِئا مـاٞ ،ىُْٟـت الهـض ٝاؾـدىاصا بلـى
مــا ؾــُ٩ىن ٖلُــه الهــض ٝمؿــخ٣بال ؤمــغ ال ًم٨ــً جىٗ٢ــه بــالىٓغ بلــى الٓــغو ٚ ٝـحر اإلاؿــخ٣غة لل ـجزإ اإلاؿــلر،
ٞـُم ً٨ألي ٖـحن مضهُـت ؤن حؿــخسضم مؿـخ٣بال ألٚـغاى ٖؿــ٨غٍت فـي خـا ٫اؾـدُالء اإلا٣ــاجلحن ٖلجهـا مـا ًبــرع
الهجىم ٖلجها ،وبالخالي ٞةن َظٍ الاخخمالُت حٗخبر في خ٨م الكـ ٪فـي َبُٗـت الٗـحن وفـي َـظٍ الخالـت ط٦ـغث
ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة  52مً البروجى٧ى ٫ألاو ٫ؤهه في خالـت الكـ ٪فـي َبُٗـت الٗـحن ٞهـي حٗخ ـبر مضهُـت،
ًًا ٝبلى طل ٪ؤن َىا ٥مً ألاَضا ٝبطا ٖملذ ٖلجها حٗضًالث َُٟٟت ؾدخٛحر َبُٗةها.
الٙشُ الثالث:
مّياس امليزة الّع٢شيت ألا٠يذة
بن اإلا ـحزة الٗؿــ٨غٍت حٗنــي ألاًٞــلُت التــي ًدُدهــا الخــضمحر ال٨لــي ؤو الجؼجــي للهــض ٝالٗؿــ٨غيٖ ،لــى
ؤن ج٩ىن َظٍ اإلاـحزة ؤو ألاًٞـلُت ؤُ٦ـضة وؤال ج٩ـىن مخدملـت ؤو ٚحـر مدـضصة ألن طلـ٢ ٪ـض ًجٗلىـا ؤمـام خالـت
الك ــ ٪الت ــي جٟؿ ــغ ل ٩ــىن الٗ ــحن مضهُ ــت وٍج ــب ؤن ج ٩ــىن ؤ ُ٦ــضة ومباق ــغة والت ــي ف ــي الثهاً ــت ه ــي بي ــٗاٝ
الٗ ــضو( ،)3و ٢ــض ْه ــغ َ ــظا اإلاُٗ ــاع ي ــمً مك ــغوٕ الَ ــاي اإلاخٗل ــ ٤ب ــالخغب الجىٍ ــت  1923ف ــي اإلا ــاصة  24ف ــي
٣ٞغتها ألاولى التي ظاء ٞجها:
" -1ال ي٢ــون الٝفــ ٚالجــوي مؽــشوِا إال ِىــذما يوح ـ لــذ َــذٗ ِعــ٢شيل وَــزا ّن ـ ل
الهذٗ الزي ّىي جذميرٍ ال٢اي أو الجض ي ميزة ِع٢شيت وااحت.)4("...

-)1عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،10وعغ ٍبثن ،ص .32 ،31
 -)2هه٤خ ػٛاشش٠خ<< ،ؽٔب٣خ أُلٗٝ ٖ٤٤األػ٤بٕ أُلٗ٤خ ك ٢اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .153 ،152
3(- Lan HENDERSON, op.cit., p. 61.
4)- Mohamed ARRASSEN, op.cit., p.119.
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٦مــا جــم الخإ ُ٦ــض ٖلــى ال٨ٟــغة ي ــمً مكــغوٕ اللجى ــت الضولُــت للهــلُب ألاخم ــغ لل٣ىاٖــض اإلاخٗل ٣ــت
بالخض مً ألازُاع التي ًخٗغى لها الؿ٩ان اإلاضهُىن ػمً الخغب  1956في اإلااصة الؿابٗت مىه ما ههه:
"مً أحل الحذ مـً ألاخىـاس ال ـ يخّـشك لهـا العـ٣ان املـذهيون فـي صمـً الحـشب ي ـب جوحيـ
الهجماث ٘ٝي لذ ألاَذاٗ الّع٢شيت.
وحّخ ـبر ٘ٝــي أَــذا٘ا ِعــ٢شيت جلــ ٤ألاَــذاٗ ال ـ جيخمــي لواحــذة مــً ٘ ــاث ألاَــذاٗ ال ـ
حؽ٣ل أَميت ِع٢شيتل بما لها مً خفائق أظاظيتل وامللح ٞت زٍ الٝواِذ يحذد َزٍ ال ٙاث.
ول٢ــًل ح ـ لــو ١ــاهوا ييخمــون إلــع أحــذ َــزٍ ال ٙــاثل ال يم٢ــً أن ّخ ـبر َــذ٘ا ِعــ٢شيا إرا
١ان جذميرٍ ال٢اي أو الجض ي ال يٝذم في الٍشوٗ العائذة حهزاٟل أيت ميزة ِع٢شيت".
وج٨ــغع اإلاُٗــاع يــمً جىنــُت مٗهــض ال٣ــاهىن الــضولي فــي أده ـبرٍ ٖــام  1969فــي ماصتهــا الشاهُــت اإلاكــاع
بلجها ؾاب٣ا ،بلى ؤن جم اٖخماصٍ في مكغوٕ اللجىت الضولُـت لؿـىت يـمً مكـغوٕ البروجى٧ـى ٫ألاو-1970 ٫
 1971التي وعص في اإلااصة  47مىه:
َ
"ي ــب أن جٝخفــش الهجمــاث ِاــع ألاَــذاٗ الّعــ٢شيتل و ــي ألاَــذاٗ ال ـ ُ ّ ـترٗ لهــا بح٢ــم
وبيّت ــا أو ٔشل ــها أو اظ ــخخذامها بٙائ ــذة ِع ــ٢شيتل وال ـ ـ ي ــو٘ش ج ــذميرَا ال٢ا ــي أو الجض ــي ف ــي ٌ ــل
()1
الٍشوٗ العائذة حهزا ٟميزة ِع٢شيت وااحت وأ٠يذة"
بخدلُل مًمىن الىهـىم الؿـاب٣ت هجـض ؤن اإلا ـحزة الٗؿـ٨غٍت ٖامـل مهـم ظـضا فـي جدضًـض َبُٗـت
الهــضٞ ،ٝالهــض٩ً ٝــىن ٖؿــ٨غٍا وٍجــىػ اؾــةهضاٞه بطا ٧ــان جــضمحرٍ ًد٣ــ ٤م ـحزة ٖؿــ٨غٍت ؤُ٦ــضة وواضــخت
في ْل الٓغو ٝالؿاثضة و٢ذ الهجىم ،و٢ض ج٨ـغع مُٗـاع اإلا ـحزة الٗؿـ٨غٍت بٗـضما جمـذ ؤلاقـاعة بلُـه يـمً
٢اٖــضة الخىاؾــب الـ ـتي جخُلــب "م ـيزة ِعــ٢شيت ملموظــت ومباؼــشة" وَ ــى اإلاٗنــى الــظي ًب ــضو ٚامًــا وٚـ ـحر
واضر وٍسً٘ ٦ظل ٪لٗملُت ج٣ضًغٍت ٢ض ال ج٩ىن ص٣ُ٢ت ،وهي ؤَم مؿاوت َظا اإلاُٗاعَ ،ـظا ألامـغ ظٗـل
اإلاــاجمغًٍ إل٢ـغاع البروجى٧ــى ٫ألاوً ٫جمٗــىن بــحن مُٗــاعي اإلاؿــاَمت الٟٗالــت فــي اإلاجهــىص الٗؿــ٨غي و اإلا ـحزة
الٗؿ ـ ــ٨غٍت ف ـ ــي اإلا ـ ــاصة  52م ـ ــً البروجى ٧ـ ــى ٫ألاو ٫م ـ ــ٘ جىؾ ـ ــُ٘ اإلاج ـ ــا ٫بةي ـ ــاٞت ٖب ـ ــاعاث مش ـ ــل "موّٜه ـ ــا"
و"يظديالء ِلي ا أو حّىيلها"( ،)2خُض ظاء ٞجها:
"وجىحفــش ألاَــذاٗ الّعــ٢شيت ٘يمــا يخّلــ ٞبا ِيــان ِاــع جلــ ٤ال ـ حعــهم معــاَمت ّ٘الــت فــي
الّمـ ــل الّعـ ــ٢شي ظـ ــواء ١ـ ــان رلـ ــ ٤بىبيّت ـ ــا أو بموّٜهـ ــا أم بٕايت ـ ــا أم باظـ ــخخذامهال وال ـ ـ يحٝـ ــٞ
جــذميرَا الخــام أو الجض ــي أو يظــديالء ِلي ــا أو حّىيلهــا فــي الٍــشوٗ العــائذة حيىــزا ٟم ـيزة ِعــ٢شيت
أ٠يذة".
1(- "Article 47. -General protection of civilian objects:
1.
Attacks shall be strictly limited to military objectives, namely, to those objectives which
are, by their nature, purpose or use, recognized to be of military interest and whose total or
partial destruction, in the circumstances ruling at the time, offers a distinct and substantial
military advantage…", Draft of Additional protocols to the Geneva conventions of August 12, 1949
commentary, op.cit., p. 60.
 -)2هه٤خ ػٛاشش٠خٓ ،وعغ ٍبثن<<،ؽٔب٣خ أُلٗٝ ٖ٤٤األػ٤بٕ أُلٗ٤خ ك ٢اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>> ،ص.154
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لج ــإث اإلا ــاصة  52بل ــى الجم ــ٘ ب ــحن مُٗ ــاع اإلاؿ ــاَمت الٟٗال ــت ف ــي الٗم ــل الٗؿ ــ٨غي ؾ ــىاء بُبُٗ ــت
الهض ٝؤو مىٗ٢ه ؤو وُْٟخه مً ظهت ،ومُٗاع اإلاـحزة الٗؿ٨غٍت التـي ًيخجهـا جـضمحرٍ ؤو حُٗلُـه ؤو الاؾـدُالء
ٖلُــه ،مــً ظهــت ؤزــغي ،وطلــ ٪مــً ؤظــل ججــاوػ الاهخ٣ــاصاث اإلاىظهــت ل٩ــل مُٗــاع ٖلــى خــضا والاؾــخٟاصة مــً
اإلاـحزاث التي ًدُدها ٦ال اإلاُٗاعًٍ في جدضًض مٟهىم ألاَضا ٝالٗؿ٨غٍت ومً زاللها ألاَضا ٝاإلاضهُت.
الٙشُ الشابْ:
أظاط مؽشوِيت اظت ذاٗ ألاَذاٗ الّع٢شيت:
ل٣ــض ؾــب٣ذ ؤلاقــاعة ٖلــى ؤن مكــغوُٖت اؾــةهضا ٝألاَــضا ٝالٗؿــ٨غٍت حؿــدىض بلــى ال٣ــاهىن الــضولي
الٗغف ــي بسه ــىم مب ــضؤ الخمُـ ــحز ب ــحن ألاُٖ ــان اإلاضهُ ــت والاَ ــضا ٝالٗؿ ــ٨غٍت ،وال ــظي وعص ي ــمً صعاؾ ــت
اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ًٖ ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي الٗغفـي يـمً ال٣اٖـضة الؿـابٗت( ،)1و يـمً
هٟـ الضعاؾت ،جٟؿغ بٌٗ الضو ٫ؤنها ؾخإزظ بٗحن ؤلاٖخباع اإلاـحزة الٗؿـ٨غٍت ٖـً تجىمهـا ٖلـى ألاَـضاٝ
الٗؿــ٨غٍت فــي ٧ــل ظىاهــب الهجــىم ولــِـ فــي ؤظـؼاء مىــه ،وحٗخبــر ؤن اإلاحــزة الٗؿــ٨غٍت اإلاخىٗ٢ــت مــً الهجــىم
حك ــمل ػٍ ــاصة ألام ــً لل ٣ــىاث اإلاهاظم ــت ولل ٣ــىاث اله ــضً٣ت (٦ ،)2م ــا حؿ ــدىض مك ــغوُٖت َ ــظا ؤلاؾ ــةهضاٝ
لل ٣ــاهىن الخٗاَـ ــضي زانـ ــت مب ــضؤ الخمُ ـ ـحز ومـ ــا ًيـ ــخج ٖى ــه مـ ــً خهـ ــاهت ألاُٖ ــان اإلاضهُـ ــت وخـ ــىاػ مهاظمـ ــت
ألاَضا ٝالٗؿ٨غٍت خؿب اإلااصة  48مً البروجى٧ى ٫ألاو٫
ولــىٟـ ال ٛــغى هه ــذ اإلا ــاصة  52ف ــي ال ٣ٟــغة الشاهُ ــت ٖل ــى ؤه ــه" :جٝف ــش الهجم ــاث ِا ــع ألاَ ــذاٗ
الّع٢شيت ٘حعب" واإلااصة ٣ٞ 3غة ( 8ؤ) مـً البروجى٧ـى ٫الشـاوي اإلالخـ ٤باجٟاُ٢ـت خٓـغ وجُُ٣ـض اؾـخٗما٫
ؤؾـ ــلخت ج٣لُضًـ ــت مُٗىـ ــت ًم٨ـ ــً اٖخباعَـ ــا مٟغَـ ــت الًـ ــغع ؤو ٖكـ ــىاثُت ألازـ ــغ ،الـ ــظي ظـ ــاء ُٞـ ــه" :يحٍ ـ ـش
يظــخّما ٥الّؽــوا ي لألظ ــلحت...ال يٝــْ ِاــع َــذٗ ِعــ٢شي أو ال ي٢ــون موحهــا إلي ـ " ،واإلا ــاصة )2( 8
(ب) ( )2الىٓــام ألاؾاس ـ ي للمد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت الــظي ٖــضص مجمىٖــت مــً ألاٗٞــا ٫اٖخبرَــا ظغٍمــت
خغب" :حّمذ جوحي هجماث لذ موا ْٜمذهيتل أي املوا ْٜال ال حؽ٣ل أَذا٘ا ِع٢شيت"
ومم ــا ؾ ــب ٤هج ــض ؤن الهجم ــاث بل ــى ألاَ ــضا ٝالٗؿ ــ٨غٍت ؤم ـغ مك ــغوٕ ب ــل ومٟـ ـترى ف ــي إلي ــٗاٝ
الٗضو ،وٍدُذ طل ٪اؾخٗما٧ ٫ل وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا ٫اإلاكغوٖت لخضمحر َظٍ ألاَضا ٝصون مؿاءلت.
و٠خالـت إلاا ؾبٖ ،٤الجىا في َظا اإلاُلب الىي٘ ال٣اهىوي لؤلَضا ٝالٗؿ٨غٍت مً زالَ ٫غ١
بق٩الُت حٗغٍٟها ،و ٤ٞمٗاًحر وعصث في ههىم صولُت مً بُثها مُٗاع الخٗضاص والخهغ  ،ومُٗاع
اإلاؿاَمت الٟٗالت في ألاٖما ٫الٗضاثُت مً زالَ ٫بُٗت الهض ٝمىٗ٢ه ووُْٟخه زم مُٗاع اإلاحزة
الٗؿ٨غٍت ألاُ٦ضة التي ًد٣٣ها بؾةهضاَ ٝظٍ ألاُٖان ،ونىال بلى الاؾاؽ ال٣اهىهُت إلاكغوُٖت الهجىم
ٖلى ألاَضا ٝالٗؿ٨غٍت َب٣ا للماصة  52وما بٗضَا مً البروجى٧ى ٫ألاو ٫الخام بالجزاٖاث اإلاؿلخت
الضولُت ،واإلااصة  13وما بٗضَا مً البروجى٧ى ٫الشاوي الخام بالجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت.

ّ٠ " -)1ـ١ض أؽشاف إٌضاع ف ٟخّ١غ األٚلبد ث ٓ١األػ١بْ اٌّذٔ١خ ٚاأل٘ذاف اٌؼغىش٠خٚ ،ال رٛخٗ اٌٙدّبد ئال ٌأل٘ذاف اٌؼغىش٠خ
فسغتٚ ،ال ٠دٛص أْ رٛخٗ ئٌ ٝاألػ١بْ اٌّذٔ١خ" عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،07وعغ ٍبثن ،ص .23
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص .28
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املبحث الثالث:
ألاَذاٗ ٔير املؽشوِت و٘ ٞلوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
بن ألاَضاٚ ٝحر اإلاكغوٖت بمىظب يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت جى٣ؿم هي ألازغي بلى ؤَـضاٝ
شخهــُت وؤزــغي ماصًــت ،وٍىهــغ ٝمٗنــى ألاَــضا ٝالصخهــُت بلــى ٞئــاث اإلاــضهُحن ،وألاَــضا ٝالصخهــُت
ألاُٖ ــان اإلاضهُ ــت ،وَٗخ ـ ـبر جدضً ــض َ ــظٍ ألاَ ــضاٖ ٝملُ ــت َام ــت ظ ــضا ال ج ٣ــل ؤَمُ ــت ٖ ــً جدضً ــض اإلا ٣ــاجلحن
وألاَـضا ٝالٗؿــ٨غٍت ،وطلــ ٪بٛــغى ججىِـب اإلاــضهُحن وألاُٖــان اإلاضهُــت ؤزُـاع ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،وجُٟٗــل
مبــاصت ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت مــً الخمُ ـحز والخىاؾــب وؤلاوؿــاهُت وٚحرَــا ،ولهــظا الٛــغى ؾــى٣ىم بخدضًــض
مٟهـىم اإلاــضهُحن والخماًـت اإلا٣ــغعة لهـم بمىظــب يــىابِ ؾـحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُـت فــي مُلـب ؤو ،٫زــم جدضًــض
مٟهىم ألاُٖان اإلاضهُت والخماًت اإلا٣غعة لهم ٦ظل ٪في مُلب زان.

املىلب ألاو:٥
جحذيذ ٘ ت املذهيين والحمايت املٝشسة لهم و٘ ٞلوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
بن جدضً ــض وي ــبِ حٗغٍ ــ ٠لؤلش ــخام والؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن مؿ ــإلت بال ٛــت ألاَمُ ــت ف ــي مج ــا ٫ؾ ــحر
ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،ألن َــظا الخٗغٍــً ٠ــازغ فــي ْــغو ٝاؾــخد٣ا ١الخماًــت للصــخو اإلاــضوي وٍ٩ــىن ٖــامال
ٞانال في اجساط ٢غاع الهجىم وجىظُه الهجماث ،وفي ما ًلي ؾىداو ٫بُان ؤَم اإلاٗـاًحر فـي حٗغٍـ ٠الؿـ٩ان
اإلا ــضهُحن وم ــا اؾ ــخ٣غ ٖلُ ــه ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي الخ ــضًض والخماً ــت اإلا ٣ــغع له ــم ي ــمً وي ــابِ ؾ ــحر
ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ف ــي  ٞــغٕ ؤو ،٫وب ــىٟـ اإلاىهجُ ــت هخُ ــغ ١بل ــى بُ ــان مٗ ــاًحر ألاُٖ ــان اإلاضهُ ــت وخماًةه ــا م ــً
ؤزُاع ألاٖما ٫الٗضاثُت في ٞغٕ زان.
الٙشُ ألاو:٥
مّايير حّشي ٚألا خاؿ والع٣ان املذهيين
ل٣ــض واظهــذ ٖملُــت حٗغٍــ ٠اإلاــضهُحن نــٗىباث ظمــت فــي مسخلــ ٠الىهــىم الضولُــت ومــً زــال٫
مىا٢كــاث مؿخًُٟــت واججاَــاث مسخلٟــت٧ ،ــان بًٗــها ً ـض ٘ٞفــي اججــاٍ حٗغٍــ ٠قــامل للؿــ٩ان اإلاــضهُحن
وآلازغ في اججاٍ حٗغٍ ٠ل٩ل ٞئـت مـً ٞئـاث اإلاـضهُحن ٖلـى خـضا٦ ،مـا ا٢تـرح الـبٌٗ حٗغٍٟـا اًجابُـا مباقـغا
لؤلشـخام اإلاــضهُحن والؿــ٩ان اإلاــضهُحن واججــاٍ آزــغ هــضي بــالخٗغٍ ٠الؿــلبي بىــاءا ٖلــى مــا جــم الخىنــل بلُــه
مً حٗغٍ ٠للم٣اجلحن()1ل وهخُغُٞ ١ما ًلي بلى ؤَم اإلاٗاًحر في حٗغٍ ٠اإلاضهُحن:
أوال :مّياس الجيعيت في حّشي ٚاملذهيين:
ظ ــاء َ ــظا اإلاُٗ ــاع ي ــمً اجٟا ُ٢ــت ظىُ ــ ٠الغابٗ ــت  1949اإلاخٗل ٣ــت بدماً ــت اإلا ــضهُحن ػم ــً الخ ــغب
يمً اإلااصة الغابٗت مىه التي ظاء ٞجها:

1(- Mohamed ARRASSEN, op.cit., p. 139.
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"ألا ــخاؿ الــزيً جحمــي م يجٙاٜيــت َــم أول ــ ٤الــزيً ي ــذون أهٙعــهم فــي لحٍــت م ــا وبــجي
ؼــ٣ل ١ــانل فــي حالــت ٜيــام ه ـضاُ أو حالــت احــخال٥ل جحــذ ظــلىت وــشٗ فــي ال ـنزاُ ليعــوا مــً سِايــاٍ أو
دولت احخال ٥ليعوا مً سِاياَا"
و٢ــض قــ٩لذ َــظٍ اإلاــاصة الىُــا ١الصخم ـ ي للخماًــت ال ـتي جىٞغَــا الاجٟاُ٢ــت ،و٢ــض ٖالجــذ اإلاــاصة
خالخحن ،الخالـت ألاولـى َـم ألاشـخام الـظًً ًٗ٣ـىن فـي ٢بًـت الٗـضو الـظًً ٌٗخ ـبرون لِؿـى مـً عٖاًـاٍ فـي
خالــت الجـزإ اإلاؿــلر وحؿــُحر الٗملُــاث الخغبُــت ،والخالــت الشاهُــت هــي خالــت ألاشــخام الــظًً ًٗ٣ــىن جدــذ
ؾــلُت اخــخال ٫لِؿــى مــً عٖاًاَــا ،اطا اإلاــاصة ٖالجــذ خالــت الاخــخال ٫وخالــت ال ـجزإ اإلاؿــلر ٧ــل ٖلــى خــضا،
و ٢ــض ؤ ٦ــضث اإلا ـاصة م ــً ز ــال ٫حٗبـ ـحر "ي ــذون أهٙع ــهم ف ــي لحٍ ــت م ــا وب ــجي ؼ ــ٣ل  ١ــان" ؤنه ــا حك ــمل  ٧ــل
الٟت ـراث الؼمىُــت مــً بضاًــت الج ـزإ ؤو خالــت الاخــخال ٫خ ـتى نهاًخــه ،و٧ــل خــاالث ألاويــإ ال ـتي ًخىاظــض ٞجهــا
()1
ألاشخام اإلادمُىن.
ول ــضي جدلُ ــل ه ــو اإلا ــاصة الغابٗ ــت هج ــض اإلاُٗ ــاع ال ٟــاع ١ب ــحن  ٧ــىن الص ــخو مدم ـي ؤو ٚـ ـحر مدم ــي
بمىظب الاجٟاُ٢ت َى ؤن ال ً٩ىن مـً عٖاًـا الضولـت اإلاداعبـت ؤو صولـت الاخـخال ،٫وبالخـالي ال بـض مـً الىٓـغ فـي
ظيؿ ــُت الص ــخو اإلاد ـ ـمي ال ـ ـتي ًج ــب ؤن جسخل ــٖ ٠ل ــى ظيؿ ــُت الُ ــغ ٝال ــظي ً ٗ٣ــىن جد ــذ ؾ ــلُخه،
والخدلُل ألاولـى ًىضـر لىـا ؤن اإلا٣هـىص بالجيؿـُت هـي الغابُـت الؿُاؾـُت وال٣اهىهُـت بـحن الصـخو وبلـضٍ
لــظلٞ ٪هــي حٗخمــض ٖلــى ٖىامــل ٢اهىهُــت وبظغاثُــت قــ٩لُت بٛــٌ الىٓــغ ٖــً ؤي م٣ىمــاث مىيــىُٖت جدــضص
َىٍت الصخو ؤو اهخماثه.
وف ــي بَ ــاع صوع ال ً٣ــاء الجى ــاجي ال ــضولي ف ــي جُ ــىٍغ وحٗؼٍ ــؼ ٞه ــم ٢ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي،
٢ــضمذ اإلاد٨مــت الجىاثُــت الضولُـت لُىٚؿـالُٞا الؿــاب٣ت مٟهىمــا ؤ ٦ـثر مالثمــت للٓــغو ٝالضولُــت اإلاؿــخجضة
ف ــي حٗغٍ ــ ٠ألاش ــخام والؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن ٟٞ ،ــي ْ ــل ظم ــىص اإلاٟه ــىم الك ــ٨لي إلاُٗ ــاع الجيؿ ــُت ف ــي جدضً ــض
الؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن عؤث اإلاد٨م ــت ف ــي  ً٢ــُت "ج ــاديدؾ" ؤن ال٣ه ــض الخ ٣ُ٣ــي م ــً وعاء اإلا ــاصة الغابٗ ــت م ــً
اجٟاُ٢ــت ظىُــ ٠الغابٗــت  1949لِؿــذ الجيؿــُت ٦ــغوابِ قــ٩لُت وبظغاثُــت بــل الجيؿــُت ٦مٟهــىم ٌؿــدىض
بلى الاهخماء ال٣اثم ٖلى عوابِ مىيىُٖت ٧اللٛت ؤو الضًً ؤو الٗغ ١ؤو ٚـحر طل ٪مً الٗىامـل ،والتـي جـاصي
بالصـخو بلـى الـىالء بلـى وخـضة ؾُاؾـُت ؤو اظخماُٖـت مُٗىـت وججٗلـه جدـذ خماًةهـا الٟٗالـت ،وٍغظـ٘ طلـ٪
بلـى حٗمـٞ ٤هــم الجزاٖـاث اإلاؿــلخت اإلاٗانـغة والتــي قـ٩ل الجـزإ اإلاؿـلر فــي ًىٚؿـالُٞا الؿــاب٣ت مشـاال ٖلجهــا،
خُــض ٧ىهــه هؼاٖــا طو زلُٟــاث ٖغُ٢ــت وصًيُــت( ،)2وال قــ ٪ؤن َــظا اإلاٟهــىم اإلاــغن لالهخمــاء ًىؾــ٘ ألا ٚـغاى
ؤلاوؿــاهُت ،وٍهــبذ مٗنــى ٖبــاعة "ليعــو مــً سِايــاٍ" ال ً٣هــض بــه اهخمــاء الصــخو بلــى ظيؿــُت ؤزــغي بــل
()3
ًٟ٨ي ُٞه الازخال ٝفي ألانى ٫الٗغُ٢ت ؤو ؤلازيُت ؤو اللٛىٍت ؤو ؤي ٖامل مىيىعي آزغ.
1( -Oscar UHLER et al., Commentaire de Convention (IV) de Genève du 12 août 1949 relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, Comité international de la croixrouge, Genève, 1952, Art.04, p. 53.
2( -Natalie WAGNER,<< The development of the grave breaches regime and of individual criminal
responsibility by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia>>, in I.R.R.C.,
I.C.R.C., Vol. 85, No. 850, Geneva, June 2003, pp.360, 361.
 -)3كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .94
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ول ــم ًخى ٢ــ ٠ألام ــغ ٖل ــى َ ــظا الخدضً ــض ٣ٞ ،ــض اؾ ــدبٗضث اإلا ــاصة الغابٗ ــت م ــً ألاش ــخام اإلادمُ ــحن
بمىظــب ؤخ٩امهــا ٧ــل الٟئــاث اإلادمُــت بمىظــب اجٟاُ٢ــاث ظىُــ ٠ألازــغي ووٗنــي بــظل ٪الجغحــى واإلاغض ـ ى
والٛغق ــى وألاؾ ــغي و ٦ــظل ٪عٖاً ــا الضول ــت ال ـ ـتي ال ج ٩ــىن مغجبُ ــت باجٟا ُ٢ــت ظىُ ــ ٠الغابٗ ــت ،و ٦ــظل ٪عٖاً ــا
الضولت اإلاداًضة اإلاىظىصون في ؤعاض ي صولت مداعبت وعٖاًا الضولت اإلاداعبت بىظىص جمشُـل صبلىماسـ ي ٖـاصي
للضول ــت ال ـ ـتي ًيخم ــىن بلجه ــا ف ــي الضول ــت ال ـ ـتي َ ــم جد ــذ ؾ ــلُةها ؤو بخٗبـ ـحر آز ــغ اؾ ــدبٗاص  ٧ــل مؿ ــخُٟض م ــً
الخماًت الضبلىماؾُت٦ ،ما حؿ ِ٣خماًت الاجٟاُ٢ت في خالت زبىث جىعٍ الصـخو فـي وكـاٍ مًـغ بـإمً
الضولــت الخــاظؼة و٦ــظل ٪بطا اٖخ٣ــل الصــخو بةهمــت الجاؾىؾــُت ؤو الخسغٍــب ًدــغم مــً خ٣ــى ١الاجهــا٫
فـي الاجٟاُ٢ــت ،بال ؤن ؤخ٩ــام الاجٟاُ٢ــت جمخـض لدكــمل ألاشــخام ٖــضًمي الجيؿـُت متــى وٗ٢ــىا جدــذ ؾــلُت
َــغ ٝفــي الج ـزإ ؤو ؾــلُت اخــخال ٫ألنهــم لِؿــىا مــً عٖاًاَــا ،و٦ــظا خالــت ألاشــخام الــظًً لجــإوا بلــى بلــض
٢بل اخخالله مً َغٞها بال ؤنها خماًت جسخل ًٖ ٠خماًت الالظئحن(.)1
ال ق ٪وؤن ٢هىع الخدضًـض والخٗغٍـ ٠الـظي ٢ضمخـه اإلاـاصة الغابٗـت لؤلشـخام اإلاـضهُحن والؿـ٩ان
اإلا ــضهُحن ْ ــاَغ للُٗ ــان ف ــي الٗضً ــض مــً الى ٣ــاٍ ،ؤوله ــا مــإزىط م ــً ه ــو اإلا ــاصة طاته ــا والـ ـتي ط ٦ــغث زمؿ ــت
اؾــخصىاءاث جســغط ٖــً مٟهىمهــا ،و٢ــض ٖ ـبرث َــظٍ الاؾــخصىاءاث فــي خ٣ُ٣ةهــا ٖــً ٢هــىع مُٗــاع الجيؿــُت فــي
ٖملُــت جدضًــض ألاشــخام اإلاــضهُحن٦ ،مــا ؤن اإلاــاصة الغابٗــت ال جــىو بال ٖلــى خالــت اإلاــضهُحن الــىاٗ٢حن جدــذ
٢بًت ؤخض الخهىم ؾىاء ؤزىاء الجزإ ؤو خالت الاخخال ٫وال حكمل بإي خـا ٫مـً ألاخـىا ٫اإلاـضهُحن الـظًً
ًىاظهىن ؤزُاع الٗملُـاث الٗؿـ٨غٍت ؤو ً٩ىهـىن فـي مغمـى الخهـم ؤزىـاء ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت(ً ،)2ـضٗٞىا
َظا ال٣هىع في اإلااصة بلى ال٣ى ٫بإن َظٍ ألازحـرة لـم ً٨ـً الهـض ٝمثهـا ؤؾاؾـا ج٣ـضًم حٗغٍـ ٠ظـام٘ ومـاو٘
لؤلشــخام والؿــ٩ان اإلاــضهُحن ألنهــا ٢ــضمذ مجــغص ٖملُــت جدضًــض لؤلشــخام اإلادمُــحن بمىظــب ؤخ٩امهــا
()3
ٞدؿب ،وَى ألامغ الظي اوٗ٨ـ ؾلبا ٖلى بم٩اهُت اٖخماص َظا الخٗغٍ.٠
و ٢ــض خاول ــذ الاجٟا ُ٢ــت الغابٗ ــت جج ــاوػ َ ــظا ال٣ه ــىع م ــً ز ــال ٫ه ــو اإلا ــاصة الشالش ــت ٖك ــغ مثه ــا
بالىو ٖلى ؤهه:
"حؽــمل أح٣ــام البــاب الثــاوي م مــوُ ظــ٣ان البلــذان املؽــتر٠ت فــي الن ـزاُل دون جمي ـيز مجحــٚ
يشحْ بؽـ٣ل خـاؿ إلـع الّىفـشل أو الجيعـيت أو الـذيً أو أساء العياظـيت واملٝفـود ت ـا َىـا جخٙيـٚ
املّاهاة الىاحمت ًِ الحشب "
ل٣ــض وي ــٗخىا اإلا ــاصة ؤمــام مٟهــىم ظضً ــض مىؾ ــ٘ لؤلش ــخام اإلادمُــحن بمىظــب الاجٟا ُ٢ــت الغابٗــت
ٌكمل ٧ل ؾ٩ان البلضان اإلاكاع٦ت فـي الجـزإ صون ؤي جمُ ـحز ،بـل واٖخ ـبرث الاٖخمـاص ٖلـى الجيؿـُت مـً بـحن
ٖىامــل الخمُ ـحز اإلاحخ ــ ٠بلــى ظاهــب الٗىه ــغ والــضًً وآلاعاء الؿُاؾ ــُت وؤيــاٞذ بــإن َ ــظا الخىؾــُ٘ ظ ــاء
لخسُٟــ ٠اإلاٗاهــاة الىاظمــت ٖلــى الخــغب ،بال ؤن َــظا البــاب الشــاوي ال ًدــىي ؾــىي  13مــاصة وٍــخم الغظــىٕ
بسهىم باقي الاجٟاُ٢ت بلى هو اإلااصة الغابٗت و ٤ٞما جم قغخه ؤٖالٍ.
ٍ -)1ؼ٤ل ٍبُْ خٓ ،ٍٟ٠ٛوعغ ٍبثن ،ص .310
 -)2عٞهط أث ٟطؼت<< ،ارلبه٤بد ع٘٤ق  1949ث ٖ٤األٌٓ ٝاُـل>> ،ك ٢كهاٍبد ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص
.416
 -)3ؽَبّ ػِ ٢ػجل اُقبُن اٌش١خخٓ ،وعغ ٍبثن.46 ،
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زاهيا :مّياس الخحذيذ العلب لأل خاؿ املذهيين والع٣ان املذهيين:
مُٗ ــاع الخدضً ــض الؿ ــلبي ؤو مُٗ ــاع ٖ ــضم الًٗ ـىٍت ف ــي ال ٣ــىاث اإلاؿ ــلخت( َ ،)1ــى ؤخ ــض اإلاٗ ــاًحر ال ـ ـتي
ْهــغث لخٗغٍــ ٠اإلاــضهُحن و٧ــان طلــ ٪مــً زــال ٫ؤٖمــا ٫اللجىــت الضولُــت للهــلُب ألاخمــغ ،وْهــغ فــي البضاًــت
يــمً مكــغوٕ ال٣ىاٖــض اإلاخٗل٣ــت باألزُــاع التــي ًخٗــغى لهــا اإلاــضهُىن فــي ػمــً الخــغب الــظي ؤٖضجــه اللجىــت
الضولُت ؾىت  1956وظاء في اإلااصة الغابٗت مىه ماًلي:
"بموحب الٝواِذ الحاليتل يخجل ٚالع٣ان املذهيون مً ١ـل ألا ـخاؿ الـزيً ال ييخمـون ي
مً ال ٙاث الخاليت :
أ -أ٘شاد الٝواث املعلحت أو الخىٍيماث املعاِذة أو امل٢ملت لها.
ب -ألا خاؿ الزيً ال ييخمون إلع الٝواث املؽاس إلي ال ل٢ن م ؽاس٠ون في الٝخا.)2("٥
و ٢ــض  ٢ــغعث اللجى ــت الضولُ ــت ف ــي مك ــغوٖها ب ــإن اإلا ــضوي َ ــى الص ــخو ال ــظي ال ًيخم ــي بل ــى ال ٣ــىاث
اإلاؿــلخت ؤو الخىُٓمــاث اإلاؿــاٖضة ؤو اإلا٨ملــت باٖخبــاع بن ٖملُــت جدضًــض الٟئــاث اإلا٣اجلــت ؤؾــهل مــً ٖملُــت
جدضً ــض اإلا ــضهُحن  ُٗٞــغ ٝاإلا ــضهُىن بٛـ ـحر اإلا ٣ــاجلحن٦ ،م ــا ؤق ــاعث ف ــي ال ٣ٟــغة "ب" بل ــى  ٨ٞــغة  ٣ٞــضان اله ــٟت
اإلاضهُت ؤو الخماًت باألخغي باإلاكاع٦ت في الٗملُاث ال٣خالُت.
وب٣ــي َــظا اإلاُٗ ــاع مًٟــال ل ــضي اللجىــت الضولُ ــت وجــم ا٢تراخ ــه فــي اإلا ــاجمغاث الضبلىماؾــُت إلٖــضاص
مك ـ ــغوعي البروجى ٧ـ ــىلحن  ،1977ف ـ ــي اإلا ـ ــاصة  13م ـ ــً مك ـ ــغوٕ البروجى ٧ـ ــى ٫ألاو ٫واإلا ـ ــاصة  25م ـ ــً مك ـ ــغوٕ
البروجى٧ى ٫الشاوي ،وعؤث اللجىت الضولُت ؤن اإلاُٗاع ٌؿخجُب لخهىنُاث ٧ل الجزاٖاث ،وظاء ٞجها:
"أي خق ال ييخمي للٝواث املعلحت ّذ مذهيا"( ،)3وجم حٗضًلها ٖلى الك٩ل الخالي:
" -1املذوي َو ١ل خق ال ييخمي للٝواث املعلحت أو مل موِاث معلحت هٍاميت.
 -2الع٣ان املذهيون ؽخملون ِاع ١ل ألا خاؿ املذهيين.
 -3إن وح ــود أ ــخاؿ ال يىىب ــِ ٞل ــي م حّشي ــ ٚامل ــذهيين ل ــمً الع ــ٣ان امل ــذهيين ال يح ــشم الع ــ٣ان
املذهيين مً ـٙت م املذهيت.
()4

 -4في حالت الؽ٘ ٤يما إرا ١ان الةخق مذهيال يخّين اِخباسٍ مذهيا".

 -)1كواَٗٞاى ثٞش ٚ٤٤عٓ ،ٗ١١ٕ١ٌٛوعغ ٍبثن ،ص .548
ٝ -)2هك ك ٢اُ٘ض اُلوَُِٗٔ ٢بكح :
"Au sens des présentes règles, la population civile comprend toutes personne n'appartenant pas à l'un
des catégories suivantes:
;a) membres des forces armées ou des organisations auxiliaires au complémentaires de celles-ci
b) personnes qui, sans appartenir aux formations précitées, prennent néanmoins part au combat",
Rosemary ABI-SAAB, op.cit., p.175, notes 148.
-)3عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،05وعغ ٍبثن ،ص .17
4)-"Article 25. "Definition
1Any person who is not a member of armed forces is considered to be a civilian.
2The civilian population comprises all persons who are civilians.
3The presence, within the civilian population, of individuals who do not fall within the
definition of civilians does not deprive the population of its civilian character.". Draft of
Additional protocols to the Geneva conventions of August 12, 1949 commentary, op.cit., p. 156.
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هٓـغا لىجــاح مُٗــاع ٖــضم الًٗــىٍت فــي ال٣ــىاث اإلاؿــلخت ؤو الخٗغٍــ ٠الؿــلبي يــمً الىُــا ١اإلاــاصي
للجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت الضولُ ــت ؤعاصث اللجى ــت الضولُ ــت م ــً ز ــال ٫اإلا ــاصة  25اإلا ــظ٧ىعة الاؾ ــخٟاصة م ــً ه ٟـــ
اإلا ـ ـحزاث ال ـ ـتي ًدُدهـ ــا َـ ــظا الخٗغٍـ ــ ،٠بال ؤن ألامـ ــغ لـ ــم ً٣ـ ــضم هٟـ ـــ الىخـ ــاثج هٓ ـ ـغا ل٩ـ ــىن ٞئـ ــاث اإلا٣ـ ــاجلحن
مًــبىَت بك ــ٩ل ظُــض ف ــي الجزاٖ ــاث اإلاؿــلخت الضولُ ــت ،ول ــِـ ألامــغ  ٦ــظل ٪ي ــمً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ٚـ ـحر
الضولُت والتي وبن ٢ضمذ قغوَا مكضصة جخٗل ٤بالهُئـاث الخمغصًـت بال ؤن ؤقـ٩ا ٫الخمـغص ال جـؼا ٫مخٗـضصة
و ٚـحر واضــخت جمامــا ٦مــا ؤن الاهخمــاء للهُئــت الخمغصًــت لِؿــذ ٢غٍىــت ؾــهلت ؤلازبــاث هٓ ـغا للُــاب٘ الخــام
للجزاٖــاث ٚحــر الضولُــت ال ؾــُما الخــغوب ألاَلُــت ،ألامــغ الــظي ظٗــل َــظا اإلاُٗــاع لــم ًــغ الىــىع فــي البروجى٧ــى٫
الثهــاجي لدجــم الٗ٣بــاث اإلاــظ٧ىعة التــي واظهــذ اإلاــاجمغًٍ فــي ؾــبُل طلــ ،٪و٢ــض ْهــغ َــظا اإلاُٗــاع فــي الكــ٩ل
الخٗاَضي في الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت ؤو ٫مغة يمً البروجى٧ى ٫ألاو 1977 ٫مً زال ٫اإلااصة : 50
"امل ــذوي َ ــو أي ــخق ال ييخم ــي إل ــع ٘ ــت م ــً ٘ ــاث ألا ــخاؿ املؽ ــاس إلي ــا ف ــي البى ــود ألاو٥
والثاوي والثالث والعادط مً الٝٙشة أ) مـً املـادة الشابّـت مـً يجٙاٜيـت الثالثـت واملـادة  43مـً َـزا
()1
البروجو٠و"...٥
بدؿ ــب اإلاـ ــاصة ؤٖـ ــالٍ ،وبـ ــالغظىٕ بلـ ــى هـ ــو اإلا ــاصجحن الغابٗـ ــت مـ ــً اجٟا ُ٢ـ ـت ظىُـ ــ ٠الشالشـ ــت 1949
اإلاخٗل٣ــت بإؾــغي الخــغب واإلاــاصة  43مــً البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي الشــاوي  1977هجــض ؤن اإلاــضهُحن َــم الــظًً ال
ًيخمىن بلى ؤخض الٟئاث الخالُت:
 ؤٞغاص ال٣ىاث اإلاؿلخت ألخض ؤَغا ٝالجزإ ،واإلاُلِكُا ؤو الىخضاث اإلاخُىٖت الىٓامُت. ؤ ٞـغاص اإلاُلِك ــُاث ألاز ــغي والىخ ــضاث اإلاخُىٖ ــت ٚـ ـحر الىٓامُ ــت ،بم ــً  ٞــجهم ؤًٖ ــاء خغ ٧ــاث اإلا٣اوم ــتاإلاىٓمت ،بكغوٍ ألعب٘ (ُ٢اصة مؿاولت  -قاعة ممـحزة -خمل الؿالح ظهغا -اخترام ٢ىاهحن الخغب).
 ؤٞغاص ال٣ىاث اإلاؿلخت الظًً ٌٗلىىن والئهم لخ٩ىمت ؤو ؾلُت ال حٗتر ٝبها الضولت الخاظؼة. ؤٞغاص الهبت الكٗبُت بكغٍ ؤن ًدملىا الؿالح ظهغا وٍغاٖىا ٢ىاهحن وؤٖغا ٝالخغب.وبظل٩ً ٪ىن مُٗاع الخدضًض الؿلبي ؤو ٖضم الًٗىٍت في ال٣ىاث اإلاؿلخت بـضًال ؤًٞـل إلقـ٩الُت
حٗغٍ ٠ألاشخام اإلاضهُحن الظًً ٌك٩لىن مجمـىٕ الؿـ٩ان اإلاـضهُحن زانـت فـي مُـضان الجزاٖـاث اإلاؿـلخت
الضولُت ،بال ؤن ألامغ لم ًال ١هٟـ الىجاح يمً الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُـت التـي ٌُٛـب ٞجهـا الخىٓـُم
الض ٤ُ٢لٟئاث اإلا٣اجلحن مما ًهٗب اإلاهمت في الخمُـحز بحن اإلا٣اجلحن واإلاضهُحن.
زالثا :حّشي ٚاملذهيين وبٝا ملّياس الوٌيٙت أو ِذم املؽاس٠ت في ألاِما ٥الّذائيت:
ٖلى ٚغاع مُٗاع ٖضم الًٗىٍت في ال٣ىاث اإلاؿلخت الظي ٌٗـض مُٗـاعا قـ٩لُاْ ،هـغ مُٗـاع آزـغ ًدبـ٘
هٟـــ الــىهج ل٨ــً طو َبُٗــت مىيــىُٖت وٍخٗلــ ٤بٗــضم اإلاكــاع٦ت اإلاباقــغة فــي ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت وبــإي نــٟت
٧ــان ٖلجهــا َــظا الصــخوٞ ،د ـتى ولــى لــم ً٨ــً الصــخو م٣ــاجال وؾــاَم فــي ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ٞةهــه ً٣ٟــض
نٟخه اإلاضهُت ؤو باألخغي خماًخه ٦صخو مضوي ،لظلٌٗ ٪ض َظا اإلاُٗاع ؤ٦ثر واُٗ٢ت واؾـخجابت للٓـغوٝ
اإلاُضاهُت.
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .290
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و٢ــض ْهــغ َــظا اإلاُٗــاع فــي البضاًــت يــمً الىُــا ١اإلاــاصي للجزاٖــاث اإلاؿــلخت  ٚـحر الضولُــت وجدضًــضا
يمً اإلااصة الشالشت اإلاكتر٦ت بحن اجٟاُ٢اث ظىُ ٠ألاعب٘  1949في ٣ٞغتها ألاولى ،خُض ظاء ٞجها:
"ألا خاؿ الزيً ال ؽتر٠ون مباؼشة في ألاِما ٥الّذائيت"..
وْه ــغث بق ــاعة ؤز ــغي وٗخبرَ ــا َام ــت ي ــمً اإلا ــاصة الخامؿ ــت ٖك ــغ ف ــي اجٟا ُ٢ــت ظىُ ــ ٠الغابٗ ــت
اإلاخٗل٣ت بى٣ل ألاشخام اإلادمُحن بلى مىاَ ٤مداًضة ومً بحن اإلادمُحن وعص الخٗبحر الخالي:
"ب -ألا ــخاؿ املــذهيون الــزيً ال ؽــتر٠ون فــي ألاِمــا ٥الّذائيــت وال يٝومــون بــجي ِمــل ل ـ
وابْ ِع٢شي أزىاء إٜامت م ت زٍ املىاو".ٞ
وف ــي طل ــ ٪بق ــاعة َام ــت بل ــى ؤن اإلا ــضهُحن ال ٌك ــتر٧ىن ف ــي ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت وٍ ــضزل طل ــ ٪ي ــمً
حٗــغٍٟهم وٍ٩ــىن قــغَا فــي جمــخٗهم بالخماًــت ال ـتي ج٣ــضمها َــظٍ الهــٟت ،وفــي هٟـــ الؿــُا ١ههــذ اإلاــاصة
الغابٗــت مــً البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي الشــاوي  1977فــي ٣ٞغتهــا ألاولــى " :ي٢ــون لجميــْ ألا ــخاؿ الــزيً ال
ؽتر٠ون بفوسة مباؼشة أو الزيً يٙ٢ون ًِ يؼترا ٟفي ألاِمـا ٥الّذائيـت ،"...و٦ـظل ٪اإلاـاصة  13فـي
٣ٞغتهــا الشالشــت ؤهــه" :يخمخــْ املــذهيون بالحمايــت ال ـ يو٘شَــا َــزا البــابل مــا لــم يٝومــوا بـذوس مباؼــش فــي
()1
ألاِما ٥الّذائيتل وِاع مذى الوٜذ الزي يٝومون ٘ي ت زا الذوس".
٧ـ ــل َـ ــظٍ الىهـ ــىم جـ ــضلل ٖلـ ــى ههـ ــج ظضًـ ــض فـ ــي جدضًـ ــض الؿـ ــ٩ان اإلاـ ــضهُحن ،ل٨ـ ــً مٗٓـ ــم َـ ــظٍ
الىه ــىم ظ ــاءث ب ٛــغى خماً ــت اإلا ــضهُحن م ــً ؤزُ ــاع الٗملُ ــاث الخغبُ ــت ،وبالخ ــالي ًم٨ىى ــا ال ٣ــى ٫ب ــإن
حٗغٍــ ٠الؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن أل ٚـغاى اهُبــا٢ ١ىاٖ ــض الخماً ــت واإلاؿــاٖضة بمىظــب اجٟا ُ٢ــت ظىُــ ٠الغابٗــت
ًسخلــٖ ٠ــً مٟهــىم اإلاــضهُحن ألٚـغاى جُبُــ ٤ال٣ىاٖــض اإلاخٗل٣ــت بؿــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت وججىُــبهم ؤزُــاع
الٗملُاث الٗؿ٨غٍت.
ٞباليؿـبت للمــضهُحن يــمً ٢ىاٖــض الخماًــت ٞــال بــض مـً الخإ٦ــض مــً نــٟةهم اإلاضهُــت ختــى ًــخم جــىٞحر
الخماً ــت واإلاؿ ــاٖضة الالػم ــت له ــم وال ـ ـتي جسخل ــ ٖ ٠ــً جل ــ ٪اإلا٣ضم ــت للجغح ــى واإلاغضـ ـ ى والٛغق ــى وألاؾ ــغي
واإلاضوي َىا ً٩ىن جدذ ؾلُت ال٣ىي اإلاخىاػٖـت ممـا ًدـُذ الخإ٦ـض مـً نـٟت اإلاـضوي وختـى مـً ظيؿـِخه ٦مـا
وعص ف ــي مُٗ ــاع الجيؿ ــُت خؿ ــب اإلا ــاصة الغابٗ ــت م ــً اجٟا ُ٢ــت ظىُ ــ ٠الغابٗ ــت  ،1949ل ٨ــً الىي ــ٘ ًسخل ــ٠
بسه ــىم خماً ــت اإلا ــضهُحن م ــً ؤزُ ــاع الخ ــغب ٞاإلا ــضوي َى ــا ال ً ٣ــ٘ جد ــذ ؾ ــلُت َ ــغ ٝالـ ـجزإ ب ــل ً ٩ــىن
مخىاظ ــضا ف ــي مغم ــى تجماج ــه ؤو ف ــي م ٩ــان الاق ــدبا ٥وٍه ــٗب الخإ ٦ــض م ــً ن ــٟت الص ــخو  ٩ُٞــىن اإلا ــضوي
مدـ ــضصا و٣ٞـ ــا الهخماثـ ــه أل ٞـ ـغاص ال ٣ـ ــىاث اإلاؿـ ــلخت وَىـ ــا ً٩ـ ــىن َى ـ ــا ٥صوع بـ ــاعػ لكـ ــاعاث الخماًـ ــت وال ـ ــؼي
الٗؿ ــ٨غي واإلاك ــاع٦ت ف ــي ال٣خ ــا ٫لخد ــضص ن ــٟت اإلا ــضوي م ــً ٖ ــضمها ،وألن َ ــظٍ الٓ ــغو ٢ ٝــض ال جخ ــىاٞغ ٖل ــى
وظـه الــضوام ٞـةن الًٗــىٍت فــي ال٣ـىاث اإلاؿــلخت ال جٟ٨ــي وخـضَا ؤو ال ًم٨ــً بزباتهــا صاثمـا ؤزىــاء الاقــدبا،٥
٣ٞــض جــم اللجــىء بلــى اإلاُٗــاع ألا٦ثــر ٖملُــت وواُٗ٢ــت وَــى اإلاكــاع٦ت مــً ٖــضمها فــي ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت لخدضًــض
نـ ــٟت الصـ ــخو ألهـ ــه وفـ ــي َـ ــظٍ الخالـ ــت خ ـ ـتى ولـ ــى ٧ـ ــان الصـ ــخو فـ ــي ؤنـ ــله مـ ــضهُا وقـ ــاع ٥فـ ــي ألاٖمـ ــا٫
الٗؿ٨غٍت ٞؿُ٣ٟض الخهاهت التي ًخمخ٘ بها الؿ٩ان اإلاضهُىن.
 -)1هه٤خ ػٛاشش٠خ<< ،ؽٔب٣خ أُلٗٝ ٖ٤٤األػ٤بٕ أُلٗ٤خ ك ٢اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .127 ،120
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وب ــالىٓغ بل ــى َ ــظا الخدلُ ــل  ٞــةن اإلا٣اج ــل ف ــي مٟه ــىم ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ًسخل ــ ٖ ٠ــً
اإلا٣اجــل فــي مٟهــىم ٢ىاٖــض خماًــت ضــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلختٞ ،اإلا٣اجــل فــي اإلاٟهــىم ألاوَ ٫ــى مــً ٌكــاع ٥فــي
ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ؾ ــىاء  ٧ــان ًٖ ــىا ف ــي ال ٣ــىاث اإلاؿــلخت ؤو م ــضهُا مك ــاع٧ا ف ــي ألاٖم ــا ٫الٗضاثُــت ،ؤم ــا ف ــي
اإلاٟهــىم الشــاوي ٞهــى اإلا٣اجــل وٞــ ٤الٟئــاث الض٣ُ٢ــت اإلادــضصة فــي اإلاــاصة الغابٗــت مــً اجٟاُ٢ــت ظىُــ ٠الشالشــت
 1949اإلاخٗل٣ت بإؾغي الخغب.
واؾدىاصا بلى ما ؾبٞ ٤ةن مٟهىم اإلاضهُحن في يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ًجم٘ بـحن اإلاُٗـاعًٍ،
٩ُٞــىن املــذوي َــو الةــخق الــزي ال ّــذ حــضءا مــً الٝــواث املعــلحت حــذ أو ـشاٗ الن ـزاُ وال ؽــاسٟ
بؽــ٣ل ّ٘اــي فــي ألاِمــا ٥الّذائيــت لــذ أحــذ أو ـشاٗ الن ـزاُ وِاــع مــذى الوٜــذ الــزي يمخىــْ ٘ي ـ ِــً
َــزٍ املؽــاس٠تل ٞاإلا ــضهُىن ال ًم ٨ــً اؾ ــةهضاٞهم ل ــِـ ٖل ــى ؤؾ ــاؽ وي ــٗهم ب ــل ٖل ــى ؤؾ ــاؽ ؾ ــلى٦هم ف ــي
الجـزإ وَــى اإلا٣هــىص مــً ٖبــاعة "ال ي٢ــون املــذهيون اهىالٜــا مــً ولــّهم َــزا محــال للهجــوم" ،ؤمــا ؤٞـغاص
ال٣ىاث اإلاؿلخت ٩ُٞىن اؾةهضاٞهم ٖلى ؤؾاؽ مغ٦ؼَم ال٣اهىوي ٦م٣اجلحن.
وججــضع ؤلاقــاعة بلــى ٞئــاث زانــت مــً اإلاــضهُحن جخمخــ٘ بدماًــت زانــت يــمً ٢ىاٖــض خماًــت ضــخاًا
الجزاٖــاث اإلاؿــلخت بال ؤنهــا جإزــظ الخ٨ــم الٗــام للمــضهُحن بطا ٦ىــا بهــضص ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــتِٞ ،كــملىن
بمــا ٌؿــمى بالخماًــت الٗامــت للمــضهُحن مــً ؤزُــاع الخــغب ،واإلا٣هــىص َىــا اليؿــاء وألاَٟــا ٫وؤٞـغاص الــضٞإ
اإلاــضوي وؤٞـغاص الخــضماث ؤلاوؿــاهُت بمسخلــَ ٠ــىاثٟهم والصــخُٟحن والالظئــىن وٖــضًمى الجيؿــُت وٚحــرَم
ممً َى في خ٨م اإلاضوي.
سابّاٜ :شيىت إلٙاء الفٙت املذهيت في حالت الؽ ٤في ـٙت الةخق:
مــً بــحن ؤَــم اإلاكــا٧ل اإلاُضاهُــت التــي جىاظــه اإلا٣اجــل خالــت الكــ ٪فــي نــٟت الصــخو ؤزىــاء ُ٢ــاصة
الهجىم ٧ىنها خاؾمت في اجساط ٢غاع الهجىم ،وٍٖ ٘٣لى ٢اثض الهجىم ٦ما جـىو ٖلُـه الخـضابحر الاخخُاَُـت
والى٢اثُــت الخإ٦ــض مــً ؤن ألاَــضا ٝالتــي يهاظمهــا ؤَــضاٖ ٝؿــ٨غٍت ٦مــا ظــاء فــي اإلاــاصة  57مــً البروجى٧ــى٫
ألاو ،1977 ٫وبالخ ــالي حٗخـ ـبر ٖملُ ــت الخإ ٦ــض م ــً ن ــٟت الص ــخو ٖملُ ــت ج٣ضًغٍ ــت ً ٣ــىم به ــا ٢اث ــض الهج ــىم
اؾدىاصا بلـى مُُٗـاث مُضاهُـت جسخلـ ٠مـً خالـت بلـى ؤزـغي ،وحٗخمـض ٖملُـت الخ٣ـضًغ لهـٟت الصـخو ٖلـى
ٖىامـل مىيـىُٖت مشــل مى٢ـ٘ الصــخو وػٍـه وؾــلى٦ه ؤزىـاء الاقـدبا ،٥ألن الاٞتـراى لـِـ ٣ٞــِ فـي ٧ــىن
الص ــخو م٣اجـ ــل ب ــل ًدخمـ ــل ؤن ً ٩ــىن م ــضهُا مكـ ــاع٧ا ف ــي ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ممـ ــا ًه ــٗب مٗ ــه جُبُـ ــ٤
م٣خًــُاث مبــضؤ الخمُ ـحز ،ألامــغ ًلخــبـ ٖلــى ال٣اثــض الٗؿــ٨غي فــي بٗــٌ الخــاالث لخ٣ــىم "حالــت الؽــ ٤فــي
ـٙت الةخق"( ،)1وفي طل ٪ههذ اإلااصة  50ال٣ٟغة ألاولى مً البروجى٧ى ٫ؤلايـافي ألاو 1977 ٫الخـام
بالجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت ٖلى ؤهه:
"إرا ز ــاس الؽ ــ ٤ح ــو ٥م ــا إرا  ١ــان ــخق م ــا م ــذهيا أم ٔـ ـير م ــذوي ٘ـ ـ ن رل ــ ٤الة ــخق ّ ــذ
()2

مذهيا"

 -)1كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .106
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .90
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وَظا الخ٨م ظاء جُبُ٣ا ل٣اٖضة ؤن الكًٟ ٪ؿغ إلاهلخت الُـغ ٝالًـُٗ ٠ؤو ٢اٖـضة امخىـ٘ بطا
ؾاوع ٥الك ،)1(٪و٢ض جشىع خالت الك٦ ٪ظل ٪في بٗـٌ اإلاىا٢ـ ٠التـي ًهـٗب مٗهـا الخمُ ـحز بـحن اإلاـضهُحن
واإلا ٣ــاجلحن  ٦ــإن ًس ــخلِ اإلا ــضهُىن بٗىان ــغ م ــً اإلا ٣ــاجلحن  ٧ــاهىا به ــضص الازخب ــاء بُ ــثهم ؤو ف ــي خال ــت ػٍ ــاعتهم
ألَــالجهم وفــي َــظٍ ألاخــىا ٫ههــذ اإلاــاصة  50مــً البروجى٧ــى ٫ألاو ٫ال ـتي "ال ي ــشد العــ٣ان املــذهيون مــً
()2
ـٙت م املذهيت وحود أ٘شاد بين م ال عشي ِلي م حّشي ٚاملذهيين".
الٙشُ الثاوي:
الحمايت املباؼشة للمذهيين مً أخىاس ألاِما ٥الّذائيت
بن الخماًــت الٗامــت لؤلشــخام اإلاــضهُحن والؿــ٩ان اإلاــضهُحن مــً ؤزُــاع الٗملُــاث الٗؿــ٨غٍت ه ــي
واخضة مً ؤَم ؤَضا ٝال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وهٓغا لهـظٍ ألاَمُـت زهـو البروجى٧ـى ٫ؤلايـافي ألاو٫
٢ؿ ــما  ٧ــامال َ ــى ال٣ؿ ــم ألاو ٫الخ ــام بالخماً ــت الٗام ــت م ــً آز ــاع الخ ــغب ي ــمً الب ــاب الش ــاوي اإلاٗى ــىن
بالؿــ٩ان اإلاــضهُىن ،وجًــمً َــظا ال٣ؿــم ؾــخت ٞهــى ٫مسخلٟــت ؤَمهــا الٟهــالن ألاو ٫والشــاوي اإلاخٗل٣ــان
بالخماًـ ــت الٗامـ ــتٞ ،ـ ــاألو ٫مسهـ ــو لل٣اٖـ ــضة ألاؾاؾـ ــُت ومجـ ــا ٫الخُبُـ ــ ،٤وزاهجهـ ــا زـ ــام باألشـ ــخام
اإلاــضهُحن والؿــ٩ان اإلاــضهُحن ،ولٗــل ؤَــم اإلاــىاص الخانــت بدماًــت اإلاــضهُحن مــً الهجمــاث هــي اإلاــاصة  51مــً
البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي ألاو 1977 ٫و ٢ــض ون ــٟها الخب ـراء اإلاٗل ٣ــىن ٖل ــى ه ــو البروجى ٧ــىلحن بإنه ــا ؤَ ــم م ــىاص
البروجى٧ــى ٫ألاو ٫هٓـغا ل٩ىنهــا ج٣ــغ نـغاخت بدهــاهت اإلاــضهُحن ألابغٍــاء ويــغوعة ججىُــبهم ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت
وؤي ؤزُاع هاظمت ًٖ الهجماث( ،)3و٢ض ههذ َظٍ اإلااصة ٖلى ما ًلي:
" -1يخمخــْ العــ٣ان املــذهيون وألا ــخاؿ املــذهيون بحمايــت ِامــت لــذ ألاخىــاس الىاحمــت ِــً
الّمليــاث الّعــ٢شيتل وي ــب ألالــٙاء ّ٘اليــت أ ٠ـتر ِاــع َــزٍ الحمايــت مشاِــاة الٝواِــذ الخاليــت دومــا
باألالا٘ت إلع الٝواِذ الذوليت ألاخشى الٝابلت للخىبي.ٞ
 -2ال ي ـ ــوص أن ي ٢ـ ــون الع ـ ــ٣ان امل ـ ــذهيون بوـ ـ ــٙهم َ ـ ــزا و ٠ـ ــزا ألا ـ ــخاؿ امل ـ ــذهيون مح ـ ــال
للهجومل وجحٍش أِما ٥الّى ٚأو الت ذيذ ب الشاميت أظاظا ِاع بث الزِش بين الع٣ان املذهيين"..
وهــي هٟـــ ال ٣ٟـغاث الــىاعصة يــمً اإلاــاصة  13مــً البروجى٧ــى ٫الشــاوي الخــام بالجزاٖــاث اإلاؿــلخت
 ٚـ ـحر الضولُ ــت ،وج ٣ــضم ال٣ٟغج ــان اإلا ــظ٧ىعجان ال٣اٖ ــضة الٗام ــت ال ـ ـتي ًج ــب ؤن جد ٨ــم ٖم ــىم حؿ ــُحر وبصاعة
ألاٖما ٫الٗضاثُـت وجىظُـه الهجمـاث الٗؿـ٨غٍتٞ ،ـال٣ٟغة ألاولـى جـىو ٖلـى ؤن اإلاـضهُحن ؾـىاء ٧ـاهىا ٞـغاصي
ؤو ف ــي ٖم ــىم الؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن -وال يه ــم الٗ ــضص َى ــاً -خمخٗ ــىن به ــظٍ الخماً ــت الٗام ــت م ــً ؤزُ ــاع الخ ــغب،
وال ٣ٟــغة الشاهُ ــت ج ــىو ٖل ــى ؤن ٗٞالُ ــت َ ــظٍ الخماً ــت ٌٗخم ــض ٖل ــى ٢ىاٖ ــض جٟه ــُلُت جخً ــمثها ال٣ٟـ ـغاث
الالخ٣ت.
 -)1هه٤خ ػٛاشش٠خ<< ،ؽٔب٣خ أُلٗٝ ٖ٤٤األػ٤بٕ أُلٗ٤خ ك ٢اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .126
 -)2ػجود اٌُض٤و ٖٓ اُل ٍٝػٖ رؾلظبرٜب ػِٛ ٠ن ٙاُوبػلح ٝػِ ٠هأٍٜب كوَٗب ٝأٌُِٔخ أُزؾلح ػ٘ل اُزظل٣ن ػِ ٠اُجوٝرًٍٞٞ
اإلػبك ٢األٝ ٍٝهلٓذ رلَ٤واد ؽُٜٞب روؼ ٢إٔ رطج٤ن ٛن ٙاُوبػلح ال ٣طـ ٠ػِٝ ٠اعت اُوبكح ك ٢ؽٔب٣خ ٍالٓخ اُغ٘ٞك اُنْٛ ٖ٣
رؾذ ه٤بكر ْٜأ ٝاُؾلبظ ػِٝ ٠ػؼ ْٜاُؼٌَو ،١اٗظو ك ٢مُي :عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،06وعغ ٍبثن،
ص .22
3( -Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I)., op.cit., p. 615.
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،ـ ـثر٦ٗله ــا ؤٟ جخً ــمثها الٗضً ــض م ــً اإلا ــىاص ألاز ــغي الـ ـتي حٗ ــؼػ َ ــظٍ الخماً ــت وج،وم ــً ظه ــت ؤز ــغي
ان اإلاــضهُحن ؤزُــاع الخــغب٩ش ـحر مــً ظىاهبهــا ٖلــى ججىِــب الؿــ٨ فــي الٝدماًــت ألاُٖــان اإلاضهُــت ال ـتي تهــض٦
ان اإلاــضهُحن (اإلاــاصة٩ــاء الؿــ٣نــى ٖثهــا لبٚ ُاث ؤو خماًــت ألاُٖــان التــي الٟدماًــت اإلاــضن واإلاالجــئ واإلاؿدكــ٦
 الهىضؾ ــُت واإلايك ــأث الـ ـتي٫اٛ) ؤو ألاق ــ1  ــغة٣ٞ 55 ) ؤو خماً ــت البِئ ــت الُبُُٗ ــت (اإلا ــاصة2 و1  ــغجحن٣ٞ 54
 ؤلاي ــافي٫ ــى٧) م ــً البرجى16 و15(  واإلا ــىاص٫ ؤلاي ــافي ألاو٫ ــى٧) م ــً البرجى1  ــغة٣ٞ 56(  ــىي زُ ــغة٢ جد ــىي
ان٩ ــام خماً ــت َ ــظٍ ألاُٖ ــان َ ــى خماً ــت الؿ ــ٩ـ ـغاع ؤخ٢م ــت م ــً ب٨ ج ــىو نـ ـغاخت ب ــإن الخ1977 الش ــاوي
.اإلاضهُحن مً ؤزُاع ؤي تجماث مدخملت ٖلجها
 ـغاع٢شـ ـحرة ي ــمً اإلا ــاجمغاث الضبلىماؾ ــُت إل٦  َ ـغؤث ٖلجه ــا حٗ ــضًالث51 غ ب ــإن اإلا ــاصة٦ظ ــضًغ بال ــظ
ًـض جًــم٢ و،٫ــى٧ـىن ؤي مؿــاؽ بهـا ٌٗــض مؿـاؽ بجـىَغ البروجى٧ امهـا٩ـىلحن هٓـغا لخؿاؾــُت ؤخ٧البروجى
 بال ؤن الخٗ ــضًالث الـ ـتي وعصث، الٗ ــام١ ــض ال جس ــغط ٖ ــً الؿ ــُا٢  ــتٟت مسخلٚ ن ــُا46 مك ــغوٖها ف ــي اإلا ــاصة
.)1( خؿيذ مً ويٗها الٗام
ٕـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي بدٓـغ ؤهـىا٣ـةن الٞ ، مباقـغ للهجـىمٝغاع خٓغ ظٗـل اإلاـضهُحن َـضٚ وٖلى
ل٩ثهــا حؿــبب زُ ـغا ٖلــى خُــاتهم بكــ٨ــىن مىظهــت مباقــغة للمــضهُحن ل٩ً ــض ال٢ ؤزــغي مــً الهجمــاث التــي
 ــض ان ــُلر ٖل ــى حؿ ــمُت َ ــظٍ الهجم ــاث بالهجم ــاث الٗك ــىاثُت وال ـ ـتي ظ ــاء جدضًـ ـض٢ و،ٖغضـ ـ ي ؤو ظ ــاهبي
: بإنها1977 ٫ ؤلايافي ألاو٫ى٧ مً البروجى4 غة٣ٟ ال51 نىعَا يمً اإلااصة
.شي محذد٢ ال ال جوح إلع َذٗ ِع٤ جل-)"أ
.شي محذد٢ً أن جوح لهذٗ ِع٢) ال يم2(٥خاٝ ال حعخخذم أظلوب أو وظيلت لل٤ أو جل-)ب
1( -"Article 46. -Protection of the civilian population
1.The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be made the object of
attack. In particular, methods intended to spread terror among the civilian population are prohibited.
2.Civilians shall enjoy the protection afforded by this Article unless and for such time they take a
direct part in hostilities.
3.The employment of means of combat, and any methods which strike or affect indiscriminately the
civilian population and combatants or civilian objects and military objectives, are prohibited. In
particular it is forbidden:
(a) to attack without distinction, as one single objective, by bombardment or any other methOd, a zone
containing several military objectives, which are situated in populated areas, and are at some distance
from each other;
(b)to launch attacks which may be expected to entail incidental losses among the civilian population
and cause the destruction of civilian objects to an extent disproportionate to the direct and substantial
military advantage anticipated.
4.Attacks against the civilian population or civilians by way of reprisals are prohibited.
5.The presence or movements of the civilian population or individual civilians shall not be used for
military purposes, in particular in attempts to shield military objectives from attacks or to shield, favor
or impede military operations. If a Party to the conflict, in violation of the foregoing provision, uses
civilians with the aim of shielding military objectives from attack, the other Party to the conflict shall
take the precautionary measures provided for in Article 50.", Draft of Additional protocols to the
Geneva conventions of August 12, 1949 commentary, op.cit., pp. 56. 57.
 اُ٘ض٢ كِٚوبث٣ ١اُنٝ "ٍخ١عٚٚ ٚمخ أ٠ت االؽٔو ٓظطِؼ "ؽش٤ِخ ُِظ٤ُٝ اطلاهاد اُِغ٘خ اُل٢ أُزوعْ ك٢هك اُ٘ض اُؼوثٝ  ُول-)2
: مُي٢ أٗظو ك،"ٍخ١عٚ ٚة أٍٛ "أع٢ٛ ؾخ ُِؼجبهح٤خ اُظؾ٤ إٔ اُزوعٔخ االططالؽ٠ِ" ػmethod or means" و٤ رؼج١ي٤ِاإلٗغ
.290  ص، ٓوعغ ٍبثن،ٟٔ اإلٔغبٌْٟٚ اٌذٛٔبد اٌمب١ػخ ارفبلٛعِٛ
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ج) -أو جلــ ٤ال ـ حعــخخذم أظــلوب أو وظــيلت للٝخــا ٥ال يم٢ــً حفــش حزاسَــا ِاــع الىحــو الــزي يخىلب ـ
َـ ــزا البروجو٠ـ ــو٥ل ومـ ــً زـ ــم ٘ـ ـ ن مـ ــً ؼـ ــجخ ا أن جفـ ــيبل فـ ــي ١ـ ــل حالـ ــت ٠هـ ــزٍل ألاَـ ــذاٗ الّعـ ــ٢شيت
وألا خاؿ املذهيين أو ألاِيان املذهيت دون جمييز".
وٍخطر مً َظا الىو ؤن الهجىم الٗكـىاجي َـى طلـ ٪الهجـىم الـظي ال ًىظـه بلـى َـضٖ ٝؿـ٨غي
مد ــضص ؾ ــىاء ب ــالىٓغ بل ــى َغٍ ٣ــت الخىظُ ــه والاؾ ــخسضام ٦م ــا جبِى ــه ال ٣ٟــغة (ؤ) ،ؤو ب ــالىٓغ بل ــى الىؾ ــُلت ؤو
ألاؾلىب طاجه الظي ال ًم ً٨جىظجهه لهضٖ ٝؿ٨غي مدضص ٦دؿـمُم اإلاُـاٍ خؿـب ال٣ٟـغة (ب) ،ؤو بـالىٓغ
بلى ٖضم ؤم٩اهُت الخد٨م في آزاع وؾـُلت ؤو ؤؾـلىب ال٣خـا ٫و٢ـض ٌٗنـى بـه ؤؾاؾـا ألاؾـلخت الب٨ترًىلىظُـت ؤو
الُ٨مُاثُت ؤو الىىوٍت خؿب ال٣ٟغة (ط)٦ ،ما اججه ٢هض اإلااجمغًٍ بلى خٓغ الىؾـاثل وألاؾـالُب التـي ال
جد ٣ـ ـ ــ َ ٤ـ ـ ــظٍ الك ـ ـ ــغوٍ ؤؾاؾ ـ ـ ــا ٦م ـ ـ ــا ظ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي ؤٖم ـ ـ ــا ٫اللجى ـ ـ ــت الشالش ـ ـ ــت للم ـ ـ ــاجمغ الضبلىماس ـ ـ ـ ي إل ٢ـ ـ ـغاع
البروجى٧ىلحن( ،)1وؤياٞذ ال٣ٟغة الخامؿت مً هٟـ اإلااصة مشالحن قاجٗحن ًٖ الهجماث الٗكىاثُت:
"أ) -الهجوم ٜفٙا بالٝىابـلل أيـا ١اهـذ الىـش ٛوالوظـائلل الـزي ّـالج ِـذدا مـً ألاَـذاٗ الّعـ٢شيت
الوااــحت الخباِــذ والخمي ـيز بّمــها ِــً الــبّن أخــش والواّٜــت فــي مذيىــت أو بلــذة أو ٜشيــت أو مىىٝــت
أخشى جمم جش٠ضا مً املذهيين أو ألاِيان املذهيت ِاع أخ ا َذٗ ِع٢شي واحذ.
ب) -الهجــوم الــزي يم٢ــً أو يخوٜــْ مىـ أن عــملب خعــاسة فــي أسواح املــذهيين أو إـــابت ت ــم أو ألـشاسا
با ِيــان املذهيــت أو أن يحــذر خلىــا مــً َــزٍ الخعــائش وألالـشاس يٙــشه فــي ج ــاوص مــا ييخٍــش أن عــٙش
ِى رل ٤الهجوم مً ميزة ِع٢شيت ملموظت ومباؼشة".
وٍخٗل ٤اإلاشا ٫ألاوٖ ٫ملُت ال٣ه ٠الٗكىاجي مهما ٧اهذ َغٍ٣خه ظىٍـت ؤو بغٍـت ؤو بدغٍـت ،ومهمـا
٧اهذ وؾُلخه مضُٗٞت ؤو ناعوزُت ؤو مدمىلـت ،والـظي ًىةهـ ٪مبـضؤ الخمُ ـحز بـحن اإلاـضهُحن وألاُٖـان اإلاضهُـت
وبــحن ألاَــضا ٝالٗؿــ٨غٍت مــ٘ ُ٢ــام خالــت الخباٖــض والخمــاًؼ بــحن ألاَــضا ،ٝوجًــُ ٠ال٣ٟــغة (ب) يــغوعة
اخترام ٢اٖضة الخىاؾب وهي بخضي ألاخىا ٫التي ًخ٩امل ٞجها الخىاؾب والخمُـحز بىٟـ ال٣ٟغة ال٣اهىهُت.
ُ
ويهض ٝخٓغ الهجماث الٗكـىاثُت بلـى الىنـى ٫بلـى مـا ٌؿـمى بـالهجىم اإلاد٨ـم ""Priciseوالـض٤ُ٢
" ،"Accuracyوالهجىم الضَ ٤ُ٢ى ٌٗـني جىظُه الؿالح مباقـغة بلـى الىُ٣ـت اإلاؿـةهضٞت وَـى ؤخـض ٖىانـغ
ُ
ؤلاخ٩ام في الهجىم ،ؤما الهجىم اإلاد٨م ٞهى تجىم ًخُلب مجمىٖـت مـً اإلاغاخـل الخدًـحرًت والخىُٓمُـت
م ــً ؤظ ــل جد ُ٣ــ ٤ألاَ ــضا ٝاإلاغظ ــىة وحك ــمل الٗملُ ــت ججهـ ـحز ال ٣ــىاث لخدضً ــض اإلاى ٢ــ٘ ،اإلاغا٢ب ــت ،الخمُـ ـحز،
وجدب ــ٘ ألاَ ــضا ،ٝجدضً ــض وجىٓ ــُم واؾ ــخسضام ألاهٓم ــت ألاوؿ ــب ،وجىلُ ــض آلاز ــاع اإلاغظ ــىة ،وج ُ٣ــُم الىخ ــاثج،
وؤلاهس ـغاٍ مج ــضصا بؿ ــغٖت خاؾ ــمت ف ــي وجـ ـحرة الٗملُ ــاث ٖل ــى الىد ــى اإلاُل ــىب ،ف ــي  ٧ــل ظىاه ــب الٗملُ ــاث
()2
الٗؿ٨غٍت ،وباجبإ َظٍ الخُىاث ًخم ججىب مٗنى الهجىم الٗكىاجي.
1( -Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I)., op.cit., p. 615.
2)- ―The ability of joint forces to locate, surveil, discern, and track objectives or targets; select,
organize, and use the correct systems: generate desired effects; assess results; and reengage with
decisive speed and overwhelming operational tempo as required, throughout the full range of military
operations.‖, Michael N.SCHMITT,<< Precision attack and international humanitarian law>>, in
I.R.R.C., I.C.R.C., Vol. 87, No. 859, Geneva, September 2005, p. 446.
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وججـضع ؤلاقـاعة َىـا بن اهةهـا ٥الخٓـغ اإلاخٗلـ ٤بـالهجىم ٖلـى الؿـ٩ان اإلاـضهُحن ؤو ألاُٖـان اإلاضهُــت ؤو
خٓــغ الهجمــاث الٗكــىاثُت ٌكــ٩ل ظغٍمــت خــغب فــي مٟهــىم الىٓــام ألاؾاس ـ ي للمد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت
يمً اإلااصة الشامىت مً َظا الىٓام ،والتي ؾُإحي جٟهُلها يمً الٟهل ألاو ٫مً الباب الشاوي.
ووعخخلق مً َظا اإلاُلب ،حٗضص مداوالث حٗغٍ ٠اإلاضهُحن مً مُٗاع الجيؿُت الىاعص فـي اإلاـاصة
الغابٗــت مــً بجٟاُ٢ــت ظىُــ ٠الغابٗــت  1949والــظي ال ًهــُلر ٦خٗغٍــ ٠لًــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت
لٗــضم بم٩اهُــت مٗغٞــت ظيؿــُت الطــخُت ؤزىــاء الهجــىم ،زــم الخٗغٍــ ٠الؿــلبي الــظي ٢ضمــه مكــغوٕ اللجىــت
الضولُت لٗام  1956بإن اإلاضوي َى ٧ل مً ال ًيخمي لل٣ىاث اإلاؿـلخت ،وَـظا الخٗغٍـ٢ ٠انـغ ألهـه ال ًًـم
اإلاـضهُحن اإلاكــاع٦حن فــي ألاٖمــا ٫الٗضاثُـت ٦إَــضا ٝمكــغوٖت ،ونــىال ٖلــى الخٗغٍـ ٠ألازحــر وَــى مُٗــاع ٖــضم
اإلاك ـ ــاع٦ت اإلاباق ـ ــغة ف ـ ــي ألاٖم ـ ــا ٫الٗضاثُ ـ ــت وَ ـ ــى اإلاُٗ ـ ــاع ألاَ ـ ــم ل ـ ــِـ ف ـ ــي حٗغٍ ـ ــ ٠اإلا ـ ــضوي ل٨ى ـ ــه ٌؿ ـ ــخجُب
إلا٣خًــُاث يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،وفــي خالــت الكــ ٪فــي نــٟت الصــخو ٌٗبــر مــضهُا خ ـتى ًشبــذ
الٗ٨ـ ٦ىىٕ مً الًماهت للمضهُحن ،وازـحرا جُغ٢ىا لل٣ىاٖض الٗامت لخماًت اإلاضهُحن.

املىلب الثاوي:
جحذيذ ألاِيان املذهيت والحمايت املٝشسة لها مً أخىاس ألاِما ٥الّذائيت
اؾخ٨ماال للخماًت التي ًخمخ٘ بها الؿ٩ان اإلاضهُىن ،ال بض مً بيٟاء خماًت لؤلُٖـان اإلاضهُـت طاث
الهلت اإلاباقغة بدُـاة الؿـ٩ان اإلاـضهُحن ،وؾـُٗا لـظل ،٪ؾـيخُغ ١إلاٟهـىم ألاُٖـان اإلاضهُـت وخماًةهـا الٗامـت
في ٞغٕ ؤو ،٫زم الخماًت الخانت اإلا٣غعة لبٌٗ ألاُٖان الهامت باليؿبت للؿ٩ان اإلاضهُحن في ٞغٕ زان.
الٙشُ ألاو:٥
جحذيذ مٙهوم ألاِيان املذهيت والحمايت الّامت لها مً أخىاس ألاِما ٥الّذائيت
وَى ــا هخُ ــغ ١لٗىه ــغًٍ ألاوً ٫خٗل ــ ٤بخٗغٍ ــ ٠ألاُٖ ــان اإلاضهُ ــت ،والش ــاوي ز ــام بالخماً ــت الٗام ــت
لؤلُٖان اإلاضهُت مً ؤزُاع ألاٖما ٫الٗضاثُت:
أوال :حّشي ٚألاِيان املذهيت:
ؾــب٣ذ ؤلاقــاعة ب ٫مٟهــىم ألاَــضا ٝالٗؿــ٨غٍت ،وَــظا مــا ٌؿــهل مهمــت حٗغٍــ ٠ألاُٖــان اإلاضهُــت،
َب٣ا هو اإلااصة  52مً البروجى٧ى ٫ألاو 1977 ٫الـتي ظاء في حٗغٍٟها لؤلُٖان اإلاضهُت بإنها:
" -1ال ج٢ــون ألاِي ــان املذهي ــت مح ــال للهج ــوم أو لهجم ــاث ال ــشدُل وألاِي ــان املذهي ــت ــي
١ا٘ت ألاِيان ال ليعذ أَذا٘ا ِع٢شيت و٘ٝا ملا حذدج الٝٙشة الثاهيت.
جٝفش الهجماث ِاع ألاَـذاٗ الّعـ٢شيت ٘حعـبل وجىحفـش ألاَـذاٗ الّعـ٢شيت ٘يمـا يخّلـٞ
با ِي ــان ِا ــع جل ــ ٤الـ ـ حع ــاَم مع ــاَمت ّ٘ال ــت ف ــي الّم ــل الّع ــ٢شي ظ ــواء  ١ــان رل ــ ٤بىبيّت ــا أم
بموّٜهـ ــا أم بٕايت ـ ــا أم باظـ ــخخذامهال والـ ـ ـ يحٝـ ــ ٞجـ ــذميرَا الخـ ــام أو الجض ـ ــي أو يظـ ــديالء ِلي ـ ــا أو
()1
حّىيلها في الٍشوٗ العائذة حيىزا ٟميزة ِع٢شيت أ٠يذة".
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .292
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ًخطــر مــً هــو اإلاــاصة اللجــىء بلــى الخٗغٍــ ٠الؿــلبي فــي حٗغٍــ ٠ألاُٖــان اإلاضهُــتٞ ،األُٖــان اإلاضهُــت
هــي ٧ــل ألاُٖــان التــي لِؿــذ ؤَــضاٞا ٖؿــ٨غٍت ،وجــم باإلا٣ابــل حٗغٍــ ٠ألاَــضا ٝالٗؿــ٨غٍت و٣ٞــا للجمــ٘ بــحن
مُٗـاعي اإلاؿــاَمت الٟٗالـت فــي اإلاجهــىص الخغبــي واإلا ـحزة الٗؿــ٨غٍت ألاُ٦ــضة و٣ٞــا للخٟهــُل الؿــاب ،٤وبالخــالي
وَب٣ا لىو اإلااصة  52اإلاكاع بلجها ٞةن ألاُٖان اإلاضهُت هي:
"جلـ ــ ٤ال ـ ـ ال حعـ ــاَم معـ ــاَمت ّ٘الـ ــت فـ ــي الّمـ ــل الّعـ ــ٢شي ظـ ــواء ١ـ ــان رلـ ــ ٤بىبيّت ـ ــا أم
بموّٜه ــا أم بٕايت ــا أم باظ ــخخذامهال وال ـ ـ ال يح ٝــ ٞج ــذميرَا الخ ــام أو الجض ــي أو يظ ــديالء ِلي ــا أو
حّىيلها في الٍشوٗ العائذة حيىزا ٟميزة ِع٢شيت أ٠يذة".
زاهيا :الحمايت الّامت لألِيان املذهيت مً أخىاس ألاِما ٥الّذائيت:
ٖل ــى ٚـ ـغاع الؿ ــ٩ان اإلاـ ــضهُحن وألاش ــخام اإلاـ ــضهُحن ،جخمخـ ــ٘ ألاُٖ ــان اإلاضهُـ ــت بدماً ــت ٖامـ ــت مـ ــً
ؤزُاع ألاٖما ٫الٗضاثُت وَى الخ٨م الظي جًمىخه اإلااصة  52في ٣ٞغتها ألاو:٫
" -1ال ج٢ون ألاِيان املذهيت محال للهجوم أو لهجماث الشدُ"...
وَ ــظا الخ ٨ــم َ ــى هدُج ــت َبُُٗ ــت إل ٢ـغاع مب ــضؤ الخمُ ـ ـحز ب ــحن ألاش ــخام اإلا ــضهُحن وألاُٖ ــان اإلاضهُ ــت
وبــحن ألاَــضا ٝالٗؿــ٨غٍت الــىاعص فــي اإلاــاصة  48مــً هٟـــ البروجى٧ــىٗٞ ،٫لــى الُــغ ٝاإلاهــاظم ب٢امــت الخمُ ـحز
ب ــحن ألاَ ــضا ٝاإلاضهُ ــت والٗؿ ــ٨غٍت ز ــم جىظُ ــه الهج ــىم بل ــى ألاَ ــضا ٝالٗؿ ــ٨غٍت صون ٚحرَ ــا ،وٍ٣ه ــض َى ــا
بــالهجىم ٧ــل ؤٖمــا ٫الٗىــ ٠اإلاؿــلر الضٞاُٖــت والهجىمُــت ،وُٞمــا ًســو الجزاٖــاث اإلاؿــلخت  ٚـحر الضولُــت
٣ٞـ ــض جًـ ــمً مكـ ــغوٕ البروجى ٧ـ ـى ٫ؤلايـ ــافي الشـ ــاوي  1977مبـ ــضؤ الخمُ ـ ـحز بـ ــحن ألاُٖـ ــان اإلاضهُـ ــت وألاَـ ــضاٝ
الٗؿــ٨غٍت يــمً اإلاــاصة  24مىــه( ،)1ل٨ــً لــم ًــخم ب٢ـغاع َــظٍ اإلاــاصة هٓـغا لٗــضم الخىاٞــٖ ٤لجهــا وبذجــت ب٢ـغاع
هــو مبؿــِ ( ،)2ؤصي طلــ ٪بلــى ٖــضم هــو البروجى٧ــى ٫الشــاوي جمامــا ٖلــى الخماًــت الٗامــت لؤلُٖــان اإلاضهُــت
()3
مً ؤزُاع ألاٖما ٫الٗضاثُت في الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت.
بلــى ظاهــب خماًــت ألاُٖــان اإلاضهُــت مــً الهجمــاثٞ ،ــةن هــو اإلاــاصة  52ؤيــا ٝظملــت ٧اهــذ مدــل
زــال ٝلــضي الخهــىٍذ ٖلــى اإلاــاصة وهــي جلــ ٪اإلاخٗل٣ــت بدٓــغ تجمــاث الــغص ؤو الهجمــاث الاهخ٣امُــت اإلاىظهــت
يـض ألاُٖـان اإلاضهُــت ،وط٦ـغ مىـضوب اؾــترالُا بهـظا الخهـىم بــإن "وحـود الهجمـاث يهخٝاميــت ٜـذ يــندي
إلع سدُ الّذو مً اهت ا ٟالٝواِذ الٝاهوهيت" بال ؤن وظهت الىٓغ َظٍ لم ج٣ى٘ اللجىـت الشالشـت فـي اإلاـاجمغ
الضبلىماس ي والىٞىص اإلاكاع٦ت وجمذ اإلاىا٣ٞت ٖلى الىو ٦ما وعص(.)4
1(- " Article 24. -Basic rules:
1.
In order to ensure respect for the civilian population the parties to the conflict shall
confine their operations to the destruction or weakening of the military resources of the
adversary and shall make a distinction between the civilian population and combatants, and
between civilian objects and military objectives.
2.
Constant care shall be taken, when conducting military operations, to spare the civilian
population, civilians and civilian objects. This rule shall, in particular, apply to the planning,
deciding or launching of an attack. ", Draft of Additional protocols to the Geneva conventions of
August 12, 1949 commentary, op.cit., p.155.
 -)2عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،07وعغ ٍبثن ،ص .24
-)3هه٤خ ػٛاشش٠خ<< ،اُؾٔب٣خ اُل٤ُٝخ ُألػ٤بٕ أُلٗ٤خ ىٖٓ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .140
4( -Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I)., op.cit., p. 634.
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بي ــاٞت بل ــى َ ــظٍ الخماً ــت ،حك ــتر ٥ألاُٖ ــان اإلاضهُ ــت م ــ٘ الؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن ف ــي ال٨شـ ـحر م ــً ظىاه ــب
الخماًــت اإلا٣ــغعة بمىظ ــب اإلاــاصة  51مــً البروجى ٧ــى ٫ؤلايــافي ألاو ،1977 ٫زانــت جلــ ٪ألاخ٩ــام اإلاخٗل٣ــت
بدٓ ــغ الهجم ــاث الٗك ــىاثُت زان ــت ال ٣ٟــغجحن الغابٗ ــت والخامؿ ــت مثه ــا ،خُ ــض جم ــذ ؤلاق ــاعة ٞجه ــا بك ــ٩ل
مباقغ بإن ألاُٖان اإلاضهُت جضزل يمً هُاَ ١ظٍ الخماًـت وؤي بنـاباث مباقـغة ؤو ٖغيـُت حٗخبـر اهةها٧ـا
لً ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ،مهم ــا ٧اه ــذ ألاؾ ــلىب ؤو الىؾ ــُلت ال٣خالُ ــت٦ ،م ــا جش ــاع ف ــي ق ــإن خماً ــت
ألاُٖــان طاث إلاظــخخذام املــضودج املــذوي والّعــ٢شي مشــل اإلاُــاعاث والجؿــىع ومهــاصع ال٨هغبــاء ،بال ؤن
ال٣ىاٖض الٗامت ٦ظل ٪ججُب ًٖ َظا الؿاا ٫وٍخٗل ٤ألامـغ بمبـضؤ الخىاؾـب واإلاىاػهـت بـحن ألايـغاع اإلاضهُـت
والًــغوعة الٗؿــ٨غٍت والٗملُــت ج٣ضًغٍــت ٦مــا ط٦غهــا وال بــض ؤن جخجــاوػ اإلاـ ـحزة الٗؿــ٨غٍت ألاُ٦ــضة ب٨ش ـحر مــا
()1
ًخى ٘٢مً ؤً٣اٖه مً زؿاثغ للمضهُحن وألاُٖان اإلاضهُت.
الٙشُ الثاوي:
الحمايت الخاـت لألِيان املذهيت مً أخىاس ألاِما ٥الّذائيت
بن ٧ــل ألاُٖــان اإلاضهُــت جخمخــ٘ بدماًــت ٖامــت يــض ؤزُــاع ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،بال ؤن َىــا ٥ؤُٖــان
طاث ؤَمُــت بالٛــت وخُىٍــت جدخــاط بلــى ٖىاًــت زانــت ،ؾــىاء العجباَهــا بدُــاة الؿــ٩ان اإلاــضهُحن وؾــالمةهم ؤو
ب ـترا هم الخــاعٍخي والش٣ــافي ،لهــظٍ الخهىنــُت ؤ٢ــغ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ؤخ٩ــام خماًــت زانــت ألُٖــان
بظاتها ال ؾُما مً ؤزُاع حؿُحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ،وهظ٦غ مثها:
أوال :الحمايت الخاـت املٝشسة لألِيان الثٝا٘يت وأما ً٠الّبادة:
ل٣ــض ؤولــى ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي مــً بــضاًاث ج٣ىِىــه ٖىاًــت زانــت باألُٖــان الش٣اُٞــت وؤمــاً٦
الٗب ــاصة٣ٞ ،ـ ــض ههـ ــذ الثدـ ــت الَـ ــاي للخـ ــغب البرًـ ــت فـ ــي اإلاـ ــاصة ٖ 27لـ ــى خٓـ ــغ مهاظمـ ــت ؤو ٢هـ ــ ٠اإلابـ ــاوي
اإلاسهه ــت للٗب ــاصة والٟى ــىن والٗل ــىم وألاٖم ــا ٫الخحرً ــت وآلاز ــاع الخاعٍسُ ــتُٞ ،م ــا ج ــم جسه ــُو اجٟا ُ٢ــت
الَــاي ؾ ــىت  1954لخماً ــت ألاُٖ ــان الش٣ا ُٞــت ػمــً الـ ـجزإ اإلاؿ ـلر والـ ـتي ظــاء فــي ال٣ٟــغة ألاولــى مــً ماصته ــا
الغابٗت ٖلى ما ًلي:
"جخّهــذ ألاو ـشاٗ العــاميت املخّاٜــذة بــاحترام املمخل٣ــاث الثٝا٘يــت ظــواء فــي أسالــي ا أو أساىــو
ألاوـ ـشاٗ العـ ــاميت املخّاٜـ ــذة ألاخـ ــشىل ورلـ ــ ٤بامخىاِهـ ــا ِـ ــً اظـ ــخّماَ ٥ـ ــزٍ املمخل٣ـ ــاث أو الوظـ ــائل
املخففــت لحمايت ــا أو ألامــا ً٠امل ــاوسة لهــا مباؼــشة ٔـشاك ٜــذ حّشلــها للخــذمير أو الخلــ ٚفــي حالــت
()2
هضاُ معللل وبامخىاِها ًِ أي ِمل ِذا ي إصا ا"
وبـظل ٪جدٓـغ اإلاـاصة اؾـخسضام َـظٍ ألاُٖـان فــي صٖـم اإلاجهـىص الخغبـي٦ ،مـا جدٓـغ ؤي تجمـاث ٢ــض
جىظه بلى َظٍ ألاُٖان ،و٢ـض ؤلخـ ٤بهـظٍ الاجٟاُ٢ـاث بغوجى٧ـىلحن ألاو٧ ٫ـان بخـاعٍش الاجٟاُ٢ـت طاتهـا ،والشـاوي
ؤ٦ثر جٟهُال اٖخمض بخاعٍش  26ماعؽ  1999و٢ض هـو فـي ماصجـه الؿاصؾـت ٟ٦الـت اخ ـترام ألاُٖـان الش٣اُٞـت
1)- Knut DORMANN, <<The definition of the military objectives >>, The conduct of the hostilities,
revisiting the law of armed conflict, edited by Gian Luca beruto, International institute of humanitarian
law, Sanremo, 6-8 September 2007, pp. 81, 82.
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .432 - 390
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٦م ــا ال ًج ــىػ الخ ــظعٕ بالً ــغوعة الخغبُ ــت الؾ ــةهضاٞها بال بطا خىل ــذ بل ــى َ ــضٖ ٝؿ ــ٨غي ول ــم ًىظ ــض ب ــضًل
ٖملــي لخدُ٣ــ ٤هٟـــ اإلا ـحزة الٗؿــ٨غٍت وَ ـىا ٫الى٢ــذ الــظي ج٩ــىن ُٞــه ٦ــظل٦ ،٪مــا ههــذ الؿــابٗت مــً
اجٟاُ٢ـت الَـاي ٖ1954لـى ؤلاخخُاَـاث الىاظـب اجساطَـا ؤزىـاء الهجـىم بـالخد ٤٣مـً َبُٗـت ألاَـضا٢ ٝبــل
مهاظمةه ــا وحٗلُ ــ ٤ؤي تج ــىم ال ًدت ــرم ٢اٖ ــضة الخىاؾ ــب وؤي ــاٞذ اإلا ــاصة الشامى ــت التزام ــاث الُ ــغ ٝال ــظي
ًخدمــل الهجــىم بةبٗــاص ألاَــضا ٝالٗؿــ٨غٍت ٖــً اإلامخل٩ــاث الش٣اُٞــت ،وبيــاٞت بلــى ألاخ٩ــام الؿــاب٣ت وصون
اإلاؿــاؽ بهــا ،ههــذ اإلاــاصة  53مــً البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي ألاوٖ ٫لــى خٓــغ اعج٩ــاب ؤي مــً ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت
اإلاىظهــت يــض آلازــاع الخاعٍسُــت ؤو ألاٖمــا ٫الٟىُــت ؤو ؤمــا ً٦الٗبــاصة التــي حكــ٩ل ال ـترار الش٣ــافي ؤو الغوحــي
للكٗىب ،ؤو اؾخسضام مشل َـظٍ ألاُٖـان فـي صٖـم اإلاجهـىص الخغبـي٦ ،مـا ال ًجـىػ اجسـاط مشـل َـظٍ ألاُٖـان
()1
مدال لهجماث الغصٕ ،وباإلاشل ظاءث اإلااصة  16مً البروجى٧ى ٫الايافي الشاوي.1977
زاهيا :أح٣ام الحمايت الخاـت املٝشسة لألِيان ال ال ٔن ِن ا لبٝاء الع٣ان املذهيين:
مً بحن ؤَم ألاُٖان اإلادمُت اعجباَا بدُاة الؿ٩ان اإلاضهُحن ،جإحي ألاُٖـان التـي ال ٚنـى ٖثهـا لب٣ـاء
الؿ٩ان اإلاضهُحن ،و٢ض ْهغ هو َظٍ الخماًت في اإلااصة  54مً البروجى٧ى ٫ألاو ،1977 ٫و٢ض ظاء ٞجها:
" -1يحٍش ج ويْ الع٣ان املذهيين ٠جظلوب مً أظاليب الٝخا٥
 -2يحٍــش مهاحمــت أو جــذمير أو هٝــل أو حّىيــل ألاِيــان واملــواد ال ـ ال ٔن ـ ِن ــا لبٝــاء العــ٣ان
املــذهيين ومثالهــا املــواد الٕزائيــت واملىــاو ٞالضساِيــت ال ـ جيخ هــا واملحاـــيل واملاؼــيت ومشا٘ــ ٞميــاٍ
الؽـ ــشب وؼـ ــب٣ات ا وأؼـ ــٕا ٥الـ ــشيل إرا جحـ ــذد الٝفـ ــذ مـ ــً رلـ ــ ٤فـ ــي مىّهـ ــا ِـ ــً العـ ــ٣ان املـ ــذهيين أو
الخفـم لٝيمت ــا الحيويــت مهمـا ١ــان الباِــث ظــواء ١ـان بٝفــذ ج ويــْ املـذهيين أم حملهــم ِاــع النــزوح
أو ي باِث حخش" .
َظٍ اإلااصة ،ؤ٢غث خٓغ ججىَـ٘ اإلاـضهُحن ٦إؾـلىب مـً ؤؾـالُب الخـغب ،ومىـه ًدٓـغ جىنـال لـظل٪
مهاظمــت ؤو جــضمحر ؤو ه ٣ــل ؤو حُُٗــل ألاُٖــان واإلا ــىاص التــي ال ٚن ــى ٖثهــا لب٣ــاء الؿــ٩ان اإلاــضهُحن ؤو اجساطَ ــا
٦هـ ــض ٝلهجم ـ ــاث الـ ــغصٕ ،و ٢ـ ــض جـ ــم حٗ ـ ــضاص َ ـ ــظٍ ألاقـ ــ٩ا ٫م ـ ــً الخـ ــضمحر والخُُٗ ـ ــل والى٣ـ ــل لخُُٛـ ــت  ٧ـ ــل
الاخخماالث اإلام٨ىت ،وؤُٖذ اإلااصة ؤمشلت ًٖ اإلاىاص التي ال ٚنى ٖثها لب٣اء الؿ٩ان اإلاـضهُحن ال ً٣هـض مثهـا
الخهــغ بــل الخإ ُ٦ــض ٖلــى ؤَمُ ــت َــظٍ اإلاــىاص م ــً ظهــت والُ٣ــاؽ ٖلــى ٖلــت ألاَمُ ــت ٞجهــا م ــً ظهــت ؤز ــغي،
ٞـ ــظ٦غث اإلاـ ــىاص الٛظاثُـ ــت واإلاىـ ــاَ ٤الؼعاُٖـ ــت ال ـ ـتي جيخجهـ ــا واإلادانـ ــُل واإلااقـ ــُت ومغاٞـ ــ ٤مُـ ــاٍ الكـ ــغب
وق ــب٩اتها وؤق ــٛا ٫ال ــغي ،وًٍ ــاٖ ٝل ــى طل ــُ٢ ٪اؾ ــا  ٧ــل م ــا ًم ٨ــً ؤن ٌؿ ــخُٟض مى ــه ؤلاوؿ ــان م ــً البِئ ــت
الُبُُٗ ــت وٍ ٩ــىن ي ــغوعٍا لخُ ــاة الؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن ،وبٛــغى حٗؼٍ ــؼ الخماً ــت جغ ٦ــذ اإلا ــاصة الب ــاب مٟخىخ ــا
ؤم ــام الباٖ ــض وعاء اؾ ــةهضا َ ٝــظٍ ألاُٖ ــان ب٣ىله ــا مهم ــا  ٧ــان الباٖ ــض ٦خجىَ ــ٘ اإلا ــضهُحن ؤو خمله ــم ٖل ــى
ال ـ ـجزوح ؤو ؤي باٖ ــض آز ــغ ،ألن ججىَ ــ٘ الؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن ال ًم ٨ــً ؤن ً ـ ـبرعٍ ؤي باٖ ــض ،له ــظا  ٞــةن ٖ ــضم
()2
ؤَمُت جدضًض الباٖض َى ؤمغ بًجابي ًىؾ٘ م٣خًُاث الخماًت.
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن  ،ص ص .391 – 390
 -)2كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .124 ،123
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واؾخصىذ اإلااصة ؤٖالٍ بٌٗ الاؾـخسضاماث الٗؿـ٨غٍت لهـظٍ اإلاـىاص مـً الخٓـغ زانـت اؾـخسضامها
 ٦ـؼاص أل ٞـغاص ال٣ــىاث اإلاؿــلخت وخــضَم ؤو صٖمــا للمجهــىص الخغبــي ،قــغٍُت ؤن ال ًــازغ َــظا الاؾــخسضام فــي
اؾ ــخٟاصة الؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن م ــً َ ــظٍ اإلاه ــاصع وألاُٖ ــان مم ــا  ٢ــض ًدؿـ ـبب ف ــي مج ــاٖةهم ؤو ه ــؼوخهم ،ؤم ــا
بسهىم الجزاٖـاث اإلاؿـلخت ٚحـر الضولُـت٣ٞ ،ـض ههـذ اإلاـاصة  14مـً البروجى٧ـى ٫الشـاوي ٖلـى خ٨ـم ممازـل
ل٨ى ــه ا٦خٟـ ــى بدٓـ ــغ الهجـ ــىم ٖلـ ــى َـ ــظٍ ألاُٖـ ــان صون ؤلاقـ ــاعة لؤلَـ ــضا ٝالٗؿـ ــ٨غٍت ال٣غٍبـ ــت مثهـ ــا ،وصون
()1
اؾخصىاءاث ،مما اٖخبر امغا اًجابُا ًخٟاصي ؤي اؾخصىاءاث ٢ض جًٗ ٠ظىاهب مُٗىت مً الخماًت.
زالثا :أح٣ام حمايت الخاـت للبي ت الىبيّيت مً أخىاس ألاِما ٥الّذائيت:
ًدم ــي ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي البِئ ــت الُبُُٗ ــت ال ـ ـتي حك ــ٩ل اإلاج ــا ٫الخُ ــىي لخُ ــاة الؿ ــ٩ان
اإلاضهُحن مً ؤزُاع ألاٖما ٫الٗضاثُت ،و٢ض ٧اهذ ؤولـى الاجٟاُ٢ـاث اإلاسههـت لهـظا اإلاىيـىٕ اجٟاُ٢ـت خٓـغ
اؾ ــخسضام ج٣ىُ ــاث حُٛـ ـحر البِئ ــت أل ٚـغاى ٖؿ ــ٨غٍت ؤو ألي ؤ ٚـغاى ٖضاثُ ــت ؤز ــغي اإلابرم ــت ف ــي  10صٌؿ ــمبر
 ،1972و٢ــض صٖــذ ألام ـم اإلاخدــضة لالجٟاُ٢ــت ٖلــى زلُٟــت ؤؾــالُب الىالًــاث اإلاخدــضة ألامغٍُ٨ــت اإلاؿــخسضمت
يــض ُٞدىــام ،والتــي اٖخمــضث ج٣ىُــاث ماؾــت بالبِئــت ٦ةؾــخمُاع الُٛــىم ؤو ظلــب الًــباب ؤوعف اإلابُــضاث
لخٗغٍ ــت الترب ــت وٚحرَ ــا م ــً الىؾ ــاثل وألاؾ ــالُب والـ ـتي حٗ ــاوي مثه ــا ُٞدى ــام بل ــى آلان ( ،)2والت ــي ٖغٞةه ــا اإلا ــاصة
الشاهُت بإنها:
"أيــت جٝىيــاث ألاحــذار حٕيـ ـير ِــً وشيــ ٞالخــجزير املخّمــذ فــي الّمليــاث الىبيّيــت ف ــي ديىامي٢يــت
ال ٢ــشة ألاسلـ ــيت أو جش٠يب ــا أو حؽـ ــ٢يلهال بم ــا فـ ــي رلـ ــ ٤م موِ ــاث أحيا ـ ــا املحلي ــت البيوجـ ــا) ؤال٘هـ ــا
الاخشي ؤال٘ها املا ي ؤال٘ها الجويل أو في ديىامي٢يت الٙماء الخاسجي أو جش٠يب أو حؽ٢يل "
ل٣ــض حٗهــضث الــضو ٫ألاَ ـغا ٝفــي الاجٟاُ٢ــت بٗــضم اؾــخسضام ج٣ىُــاث الخُٛحــر فــي البِئــت طاث آلازــاع
الىاؾٗت الاهدكاع ؤو الُىٍلت الب٣اء ؤو الكضًضة ألٚغاى ٖؿـ٨غٍت ؤو ألًـت ؤٚـغاى ٖضاثُـت ؤزـغي ٧ىؾـُلت
إللخـا ١الـضماع ؤو الخؿـاثغ ؤو ألايـغاع بإًــت صولـت َـغ ٝؤزـغي صون الخٛحـراث الٗغيـُت ؤو  ٚـحر اإلاباقـغة التــي
جدض ها بٌٗ وؾاثل وؤؾالُب ال٣خـا ٫ألازـغي ٦إؾـلخت الـضماع الكـامل( )3و ؤال حؿـاٖض ؤو حصـج٘ ؤًـت صولـت
ؤو مجمىٖت مً الضو ٫ؤو ؤًت مىٓمت صولُـت ٖلـى الايـُالٕ بإوكـُت مىاُٞـت لهـظا الالتـزام ،وَىـا ًخطـر ؤن
َــظا الخٓــغ ال ٌكــمل بال الاؾــخسضام وال ًــضزل يــمىه الةهضًــض باالؾــخسضام وال بهخــاط اإلاــىاص اإلاؿــاَمت فــي
طلــ ٪وال البدــىر اإلاخٗل٣ــت بــه ممــا ٢ــض ً٩ــىن سٛــغة الب ـض مــً جالٞجهــا( ،)4وفــي هٟـــ الؿــُا ١ظــاءث ال٣ٟــغة
الشالشت مً اإلااصة  36خماًت البِئت الُبُُٗت ٦هض ٝمدخمل و ٤ٞالىو الخالي:
"يحٍــش اظــخخذام وظــائل أو أظــاليب الٝخــا٥ل يٝفــذ ت ــا أو ٜــذ يخوٜــْ من ــا أن جلحــ ٞبالبي ــت
الىبيّيت ألشاسا بالٕت واظّت يهدؽاس ووويلت ألامذ "

 -)1ػٞاشو٣خ سل١خ<< ،ؽٔب٣خ أُلٗٝ ٖ٤٤األػ٤بٕ أُلٗ٤خ ك ٢اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .285 - 275
 -)2هشبك اٌغ١ذ ،ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ك ٢أُ٘بىػبد أَُِؾخ اُل٤ُٝخٓ ،غِخ اُوبٗٝ ٕٞاالهزظبك ،اُؼلك  ،62كد ،ص ص .72-71
 -)3هشبك اٌغ١ذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .72
 -)4أؽٔل ػجل اُ ٌ٤ٗٞشزب << ،اُؾٔب٣خ اُل٤ُٝخ ُِج٤ئخ ك ٢أٝهبد اُ٘ياػبد أَُِؾخ>> ،أُغِخ أُظو٣خ ُِوبٗ ٕٞاُل ،٢ُٝاُؼلك ،52
اُوبٛوح ،1996 ،ص .87
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وجىنــال ل ـظل ،٪جدٓــغ وؾــاثل وؤؾ ــالُب ال٣خــا ٫م ــ٘ جــىٞغ ال٣ه ــض ؤو مجــغص جى٢ــ٘ بخــضار ؤي ـغاع
بالبِئ ــتٖ ،ل ــى ؤن ًبل ــ ٜحج ــم الً ــغع اإلاخى ٢ــ٘ خ ــضا ون ــٟخه اإلا ــاصة "بالب ــالٖ" بمٗ ـ ـنى ظؿ ــُمت ،وواؾ ــٗت
الاهدكاع ً٣هض بها اإلاجا ٫الجٛغافي ،وَىٍلت ألامض ً٣هض بها الىُا ١الؼمني ،ل ً٨ؤي مً َـظٍ اإلاٗـاًحر لـم
ًدضص ؾٟ٣ا لها لخٓغ َظٍ الىؾاثل وألاؾالُبُٞ ،ما ًسو الجزاٖـاث اإلاؿـلخت ٚحـر الضولُـت ٣ٞـض جًـمً
مك ــغوٕ البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي الش ــاوي هه ــا مم ــازال لخماً ــت البِئ ــت الق ــى مٗاعي ــت ق ــضًض زان ــت م ــً الى ٞــض
البرًُــاوي بذجــت ؤولىٍــت ً٢ــاًا خ٣ــى ١ؤلاوؿــان وٖــضم ال ـتزام اإلاخمــغصًً بهــظٍ ال٣ىاٖــض( ،)1وبــىو ممازــل
ولخٗؼٍــؼ َــظٍ الخماًــت للبِئــت الُبُُٗــت ظــاءث اإلاــاصة  55فــي ال٣ٟــغة الشالشــت ا٢ــغث خٓــغ اؾــةهضا ٝالبِئــت
الُبُُٗت ٧ىؾُلت لل٣خاَ ،)2(٫ب٣ا للىو الخالي:
"جشال ــع أزى ــاء الٝخ ــا ٥حماي ــت البي ــت الىبيّي ــت م ــً ألال ـشاس البالٕ ــت واظ ــّت يهدؽ ــاس ووويل ــت
ألامذ وجخممً َزٍ الحمايـت حٍـش أظـاليب أو وظـائل الٝخـا ٥ال ـ يٝفـذ ت ـا أو يخوٜـْ من ـا أن حعـملب
مثل َزٍ ألالشاس بالبي ت الىبيّيت ومً زم جمش باحت أو بٝاء الع٣ان"
ولٗــل الٟــغ ١اإلاســجل بــحن ال٣ٟــغة الشالشــت مــً اإلاــاصة  36واإلاــاصة  55مــً البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي ألاو٫
َ 1977ى ؤن َظٍ ألازـحرة بحن خماًت البِئت الُبُُٗت والًغع البُيـي ٖلـى صـخت وب٣ـاء الؿـ٩ان اإلاـضهُحن،
وَى جإزحر َبُعي ٢ـض ً٩ـىن مباقـغا ؤو ٚحـر مباقـغ ،و٢ـض اٖخبـر الىٓـام ألاؾاسـ ي للمد٨مـت الجىاثُـت الضولُـت
اإلاؿاؽ بالبِئت الُبُُٗت ظغٍمت خغب يمً اإلااصة الشامىت في ال٣ٟغة (2ب) مثها.
سابّا :أح٣ام الحمايت الخاـت لألؼٕا ٥الهىذظيت وامليؽ ث ال جحوي ٜوى خىشة:
جد ــىي بٗ ــٌ اإلا ــىاص الُبُُٗ ــت والان ــُىاُٖت َا ٢ــاث َاثل ــت ً ٣ــىم ؤلاوؿ ــان بدؿ ــُحرَا بىاؾ ــُت
ميكــأث وؤُٖــان بٛــغى الاؾــخٟاصة مثهــا بكــ٩ل آمــً ،ل٨ــً ؤي زــغوط لهــظٍ الُا٢ــاث ٖــً الؿــُُغة ًجٗــل
مً ٚحر اإلام ً٨الخد٨م في آزاعَـا ،و٢ـض حؿـبب ؤيـغاعا ٧اعزُـت ٖلـى ؤلاوؿـان والبِئـت ،وهٓـغا لهـظٍ الخُـىعة
التــي جىُــىي ٖلجهــا َــظٍ ألاُٖــان ٣ٞــض ؤٞــغص لهــا البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي ألاو ٫مــاصة زانــت لخٗؼٍــؼ خماًةهــا ،هــي
اإلااصة  56مىه ،والتي ههذ:
"ال ج٢ــون ألاؼ ــٕا ٥الهىذظ ــيت وامليؽ ـ ث الـ ـ جح ــوي  ٜــوى خى ــشة أال و ــي الع ــذود والجع ــوس
واملحىاث الىوويت لخوليذ الىاٜت ال٢هشبائيت محال للهجومل ح ولو ١اهـذ أَـذا٘ا ِعـ٢شيتل إرا ١ـان
م ــً ؼ ــجن مث ــل َ ــزا الهج ــوم أن يدع ــملب ف ــي اهى ــال ٜ ٛــوى خى ــشة جشج ــب خع ــائش ٘ادح ــت ب ــين الع ــ٣ان
املــذهيينل ٠مــا ال ي ــوص حّــشين ألاَــذاٗ الّعــ٢شيت ألاخــشى الواّٜــت ِىــذ َــزٍ ألاؼــٕا ٥الهىذظــيت أو
امليؽـ ث أو ِاـع مٝشبـت من ــال للهجـوم إرا ١ـان مـً ؼــجن مثـل َـزا الهجـوم أن يدعــملب فـي اهىـالٜ ٛــوى
()3
خىشة مً ألاؼٕا ٥الهىذظيت أو امليؽ ث جشجب خعائش ٘ادحت بين الع٣ان املذهيين"

 -)1هه٤خ ػٛاشش٠خ<< ،ؽٔب٣خ أُلٗٝ ٖ٤٤األػ٤بٕ أُلٗ٤خ ك ٢اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .298
2)- Philippe ANTOINE, >> International humanitarian law and the protection of the environment in
time of armed conflict<<, in I.R.R.C., I.C.R.C.,Thirty-second year, No. 291, Geneva, NovemberDecember 1992, p. 521.
ِٛ -)3عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .293
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بن ألاق ــٛا ٫الهىضؾ ــُت واإلايك ــأث ال ـ ـتي جد ــىي  ٢ــىي زُ ــغة ال ج ٩ــىن مد ــال للهج ــىم وال لهجم ــاث
الغصٕ ،مغاٖاة لدجم ال٩اعزت التي ًم ً٨ؤن ًدؿبب ٞجها َظا الاؾـةهضاٖ ٝلـى خُـاة الؿـ٩ان اإلاـضهُحن ختـى
ول ــى اهُب ــٖ ٤لجه ــا حٗغٍ ــ ٠ألاَ ــضا ٝالٗؿ ــ٨غٍت بمُٗ ــاعي اإلاؿ ــاَمت الٟٗال ــت ف ــي اإلاجه ــىص الخغب ــي واإلا ـ ـحزة
الٗؿــ٨غٍت ألاُ٦ــضة ٖىــض اؾــةهضاٞها ،بال ؤهــه ٌكــترٍ ؤن ًــاصي َــظا الهجــىم اإلاباقــغ ٖلجهــا ؤو ٖلــى ؤَــضاٝ
ٖؿ٨غٍت ج٢ ٘٣غبهـا بلـى زؿـاثغ ٞاصخـت بـحن الؿـ٩ان اإلاـضهُحن ،و٢ـض وعصث َـظٍ ألاُٖـان ٖلـى ؾـبُل الخهـغ
ال اإلاش ــا ،٫وا٢خه ــغث ٖل ــى الؿ ــضوص والجؿ ــىع واإلادُ ــاث الىىوٍ ــت لخىلُ ــض الُا ٢ــت ال٨هغباثُ ــتُٞ ،م ــا ج ــم
ع ًٞــذ الٗضً ــض م ــً الا٢تراخ ــاث ي ــمً اإلا ــاجمغ الضبلىماس ـ ي إلصعاط ميك ــأث ؤز ــغي ي ــمً ال٣اثم ــت مش ــل
زانــت مغاٞــ ٤بهخــاط وجســؼًٍ اإلاىخجــاث البترولُــت( ،)1و٢ــض عًٞــذ َــظٍ الا٢تراخــاث بذجــت ٖــضم جــضازلها
()2
م٘ خماًت البِئت الُبُُٗت ألن اإلاؿاؽ بهظٍ ألاُٖان ٌٗض مؿاؾا مباقغا بالبِئت الُبُُٗت.
والٗلـت فــي خٓـغ اؾــةهضاَ ٝــظا الىـىٕ مــً ألاُٖــان ال ٌٗـىص لُبُٗةهــا ٞهــي بـظاتها ؤُٖــان مضهُــت ،وال
الؾــخسضاماتها ؾــىاء ٧اهــذ لالؾــخسضاماث اإلاضهُــت ؤو الٗؿــ٨غٍت ،بــل حٗــىص ؤؾاؾــا بلــى الًــغع اإلادخمــل ؤن
حؿببه للؿ٩ان اإلاضهُحن ؤو ٦ما ونٟخه اإلااصة بسؿاثغ ٞاصخـت بـحن الؿـ٩ان اإلاـضهُحن ،و٢ـض جًـمىذ ال٣ٟـغة
الشاهُت مً اإلااصة  56اإلاظ٧ىعة قغوٍ ٣ٞضان َظٍ الخماًـت باليؿـبت للجؿـىع والؿـضوص ومدُـاث الُا٢ـت
ال٨هغباثُــت وألاَــضا ٝالٗؿــ٨غٍت ال٣غٍبــت مــً ؤي مــً َــظٍ ألاَــضا ،ٝوجخمشــل فــي قــغَحن مخالػمــحن ؤولهمــا
اؾــخسضام َــظٍ ألاُٖــان فــي  ٚـحر اؾــخسضاماتها الٗاصًــت صٖمــا للٗملُــاث الٗؿــ٨غٍت ٖلــى هدــى مىــخٓم وَــام
ومباق ــغ ،والك ــغٍ الش ــاوي َ ــى ؤن ً ٩ــىن َ ــظا الهج ــىم الؿ ــبُل الىخُ ــض إلنه ــاء َ ــظا ال ــضٖم ،وبسه ــىم
الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ٚحــر الضولُــت ظــاء هــو ممازــل فــي اإلاــاصة  15وا٢خهــغث ٖلــى ٣ٞــغة وخُــضة جدٓــغ الهجــىم
ٖلى َظٍ ألاُٖان صون ألاَضا ٝالٗؿ٨غٍت ال٣غٍبت مثها ،وصون اؾخصىاءاث وَى ؤمغ بًجابي.
خامعا :ؼاساث الحمايت لبّن ألاِيان املذهيت:
حؿ ــخسضم الك ــاعة ف ــي ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي للخماً ــت والضالل ــت ،خُ ــض حؿ ــخسضم الك ــاعة ؤزى ــاء
وك ــىب الـ ـجزإ اإلاؿــلر للخماً ــت وج ٩ــىن ٦ب ــحرة ومغثُ ــت َب ٣ــا ل٣ىاٖ ــض اجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠وبغوجى٧ىالته ــا ٖل ــى
ؤ ٞـغاص الخ ــضماث الُبُ ــت والىخ ــضاث الُبُ ــت ووؾ ــاثل الى ٣ــل الُـ ـبي ،ؤم ــا الك ــاعة الـ ـتي حؿ ــخسضم الضالل ــت
ٞدؿخسضم ٖـل ؤشـخام وؤُٖـان الجهـاث الخابٗـت إلااؾؿـاث الهـال ٫والهـلُب ألاخمـغًٍ وؤٞـغاص الخـضماث
()3
الُبُت الخابٗت لل٣ىاث اإلاؿلخت.
والكــاعاث اإلاٗخمــضة بمىظــب الاجٟاُ٢ــاث ٞهــي الهــال ٫ألاخمــغ والهــلُب ألاخمــغ ٖلـى زلُٟــت بًُــاء
٦مــا َــى مٗــغو ،ٝوجــم بيــاٞت ال٨غَؿــخالت الخمــغاء بمىظــب بغوجى٧ــى ،2005 ٫بال ؤن الاجٟاُ٢ــاث الضولُــت
ؤيـ ــاٞذ الٗضًـ ــض مـ ــً الكـ ــاعاث الخانـ ــت بدماًـ ــت ؤهـ ــىإ مُٗىـ ــت مـ ــً ألاُٖـ ــان اإلاضهُـ ــت مـ ــً بُثهـ ــا مىـ ــاَ٤
ؤلاؾدكٟاء ومىا ٘٢ألامان في اإلااصة  14مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت والتي جسو الجغحـى واإلاغضـ ى والؤجـؼة
 -)1أؽٔل ػجل اُ ٌ٤ٗٞشزبٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .87
2( -Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I)., op.cit., p. 634.
3)- National legislation on the use and protection of the emblem of the red cross or red crescent,
prepared by I.C.R.C, in I.R.R.C, I.C.R.C, No 305, Geneva, March-April, 1995, p. 487.
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والاَ ٟـ ــا ٫صون  ،15الخىام ـ ــل ،ؤمه ـ ــاث ؤَ ٟـ ــا ٫صون الؿ ـ ــابٗت وخ ـ ــضصث الك ـ ــاعة الخان ـ ــت به ـ ــم ف ـ ــي اإلا ـ ــاصة
الؿاصؾت مً اإلالخ ٤ألاو ٫الجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت بإقغَت خمغاء ماثلت ٖلى ؤعيُت بًُاء.
ؤما الكاعة الخانت بدماًـت ألاقـٛا ٫الهىضؾـُت واإلايكـأث اإلادخىٍـت ٖلـى ٢ـىي زُـغة ٞهـي ظىاػٍـت
بــىو اإلاــاصة  56م ــً البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي ألاو 1977 ٫وه ــي ٖبــاعة ٖ ــً زــالر صواثــغ بغج٣الُ ــت ػاَُــت جىي ــ٘
ٖل ــى اإلاد ــىع طاج ــه٦ ،م ــا خ ــضصث اإلا ــاصة  66م ــً ه ٟـــ البروجى ٧ــى ٫ق ــاعة الخماً ــت لل ــضٞإ اإلا ــضوي وألاُٖ ــان
()1
اإلالخ٣ت به وهي جخمشل في مشلض ؤػع ١مدؿاوي ألايالٕ ٖلى ؤعيُت بغج٣الُت.
وٍخم جمُـحز مٗؿ٨غاث ؤؾغي الخغب خؿب اجٟاُ٢ت ظىُـ ٠الشالشـت فـي اإلاـاصة  23بىاؾـُت خـغوٝ
 PWؤو َ PGمــا ازخهــاع ٖبــاعة ؤؾــغي الخــغب باإلهجلــحزًت والٟغوؿــُتٖ ،لــى ؤن ًــخم ج٨بــحر الخــغو ٝبدُــض
ًم ً٨مكاَضتها في الثهاع ومً الجى لخىٞحر خماًت ؤ٦بر مً ال٣هـ ٠الجـىي ؤو اإلاـضٞعي (٦ ،)2مـا ًخمـغ جمُحـز
مٗؿ٨غاث ؤلاٖخ٣ا ٫باإلاشل ل ً٨بدغو IC ٝازخهاع ٖبـاعة  Internment Campؤو مٗؿـ٨غ بٖخ٣ـا ٫وطلـ٪
خؿ ــب اإلا ــاصة  83م ــً اجٟا ُ٢ــت ظىُ ــ ٠الغابٗ ــت(٦ ،)3م ــا ًىظ ــض هٓ ــام ز ــام لك ــاعاث ألام ــم اإلاخد ــضة ؾ ــىاء
باال‘الم الؼع٢اء الخانت ؤو بدغوٖ ٝباعة ٖ UNلى َظٍ ألاٖالم.
ؤم ــا بسه ــىم اإلامخل ٩ــاث الش٣ا ُٞــت  ٣ٞــض ؤ ٢ــغث اإلا ــاصة  16م ــً اجٟا ُ٢ــت الَ ــاي الخان ــت بدماً ــت
اإلامخل ٩ــاث الش٣ا ُٞــت ػم ــً الخ ــغب لٗ ــام ٖ 1954ل ــى ق ــاعة الخماً ــت الٗام ــت ؤو الٗاصً ــت وه ــي جخم ــل ف ــي صعٕ
مضبب مـً ؤؾـٟل م٨ـً مـً ُ٢اٖـاث مىٟهـلت طاث لـىن ؤػع ١وؤبـٌُُٞ ،مـا ًـخم ج٨ـغاع الـضعٕ زـالر مـغاث
()4
في خالت الٗماًت الخانت بمىظب اإلااصة  17مً هٟـ ؤلاجٟاُ٢ت.
و٠خالــت إلاــا ؾــب٣ً ،٤ـضم َــظا اإلاُلــب ألاز ـحر مٟهـىم ألاُٖــان اإلاضهُــت ٖلـى يــىء اإلاٟهــىم الؿــاب٤
لؤلَــضا ٝالٗؿــ٨غٍت ،وٍــخم حٗغٍــَ ٠ــظٍ ألاُٖــان و٣ٞــا للخٗغٍــ ٠الؿــلبي ٞاألُٖــان اإلاضهُــت هــي ٧ــل ألاُٖــان
التي ال حك٩ل ؤَضاٞا ٖؿـ٨غٍت ،وجخمـ٘ َـظٍ ألاُٖـان بدهـاهت ٖامـت يـض الهجـىم ٖلـى يـىء اإلاـاصة  52مـً
لبروجى٧ى ٫في ما جٟهل مىاص الخ٣ت خماًت زانت ألهىإ مُٗىت مً ألاُٖان طاث ألاَمُت الخانـت ،ومـً
بُثهــا ألاُٖــان ال ـتي ال ٚنــى ٖثهــا لب٣ــاء الؿــ٩ان اإلاــضهُحن وألاُٖــان الش٣اُٞــت وصوع الٗبــاصة و٦ــظل ٪اإلايكــأث
التي جدىي ٢ىي زُغة وألاقٛا ٫الهىضؾُت والبِئت الُبُُٗت وقاعاث خماًةها الخانت.
وؤزـ ـحرا وم ــً ز ــال ٫صعاؾ ــت َ ــظا الٟه ــل ،هالخ ــٔ ؤن ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُــت حٗم ــل ٖل ــى
جُُ٣ـض وؾــاثل واؾـالُب ال٣خــا ٫زانـت مــً ألاؾـلخت ،وٞــ ٤الٗضًـض مــً ألابٗـاص ومــً بُثهـا البٗــض الجٛغافــي
بالخــض مــً مؿــاخاث بهدكــاع َــظٍ ألاؾــلخت  ،والبٗــض اإلاــاصي َــى خٓــغ وجُُ٣ــض ؤهــىإ مُٗىــت مــً ألاؾــلخت
٧البُىلىظُت والُ٨مُاثُت وألالٛام ألاعيـُت ،والبٗـض الٗملـي وَـى ُُٟ٦ـت وَغٍ٣ـت اؾـخسضام َـظٍ ألاؾـلخت،
()5
والبٗض الهضفي وٍخٗل ٤بةزخُاع ألاَضا ٝوالخٟغٍ ٤بحن ألاَضا ٝاإلاكغوٖت وٚحر اإلاكغوٖت.
 -)1ػٔو عؼذ هللا ،اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ - ٢أُٔزٌِبد أُؾٔ٤خ ،كٞ٣إ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ ،ثٖ ػٌ٘ – ٕٞاُغيائو ،كؽ،2011 ،
ص ص .30 ،29
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .127
 -)3أُوعغ ٗلَ ،ٚص .219
 -)4أُوعغ ٗلَ ،ٚص .396
 -)5أؽٔل األٔٛس<< ،هٞاػل ٍِٞٝى اُوزبٍ>> ،ك ٢كهاٍبد ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص .321
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الباب الثاوي:
إلاواس الخىبيٝي والخٝييمي لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في
النزاِاث املعلحت املّاـشة
بن هٓـ ــام الَـ ــاي ؤو يـ ــىابِ ؾـ ــحر ألاٖمـ ــا ٫الٗضاثُـ ــت حؿـ ــدىض بلـ ــى مىٓىمـ ــت ٢اهىهُـ ــت واؾـ ــٗت مـ ــً
ال٣ىاٖض الٗغُٞت والاجٟاُ٢ت التي جد٨م اؾـخسضام وؾـاثل وؤؾـالُب ال٣خـا ٫وجـىٓم ؾـلى ٥اإلادـاعبحن ؤزىـاء
الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ،وبم ــا ؤهى ــا هخد ــضر ٖ ــً ؤق ــض ٞخـ ـغاث الٗال ٢ــاث ؤلاوؿ ــاهُت بي ــُغابا وٖى ٟــا  ٧ــان م ــً
الًــغوعي التر ٦ـحز ٖلــى بهٟــاط َــظٍ ال٣ىاٖــض وجُٟٗلهــا ،طلــ ٪أله ـه ال ًٟ٨ــي وظىصَــا ٞدؿــب ،بــل ٧ــان ال بــض
مً عنض مجمىٖت مً آلالُاث التي حؿهم في وي٘ َظٍ ال٣ىاٖض خ ـحز الىٟـاط وجـاصي الٛـغى مـً وظىصَـا
ٖلى ؤعى الىا.٘٢
٦ما جىاظه يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت مجمىٖت مٗخبـرة مـً الخدـضًاث التـي جُغخهـا الجزاٖـاث
اإلاؿــلخت اإلاٗانــغة فــي مجــا ٫الىؾــاثل وألاؾــالُب ال٣خالُــت الخضًشــت ،هدُجــت الخُــىع الهاثــل الــظي ٖغٞخــه
ؤلام٩اهُ ــاث الخغبُ ــت لل ــضو ،٫وجب ٣ــى َ ــظٍ ؤلام٩اهُ ــاث ف ــي جُ ــىع مؿ ــخمغ يه ــضص َ ــظٍ الً ــىابِ وال٣ىاٖ ــض
و ٦ــظل ٪آلالُ ــاث ال ـ ـتي ج ٟ٨ــل جى ُٟــظَا ،وف ــي ؾ ــبُل ج ُ٣ــُم ؤصاء وٗٞالُ ــت ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت
وجُبُ٣اتهــا فــي الٗهــغ الخــضًض ه٣ؿــم َــظا البــاب بلــى ٞهــلحنً ،خٗلــ ٤الٟهــل ألاو ٫بضعاؾــت آلُــاث جىُٟــظ
َ ــظٍ الً ــىابِ ،وف ــي الٟه ــل الش ــاوي هخُ ــغ ١بل ــى ج ُ٣ــُم ؤصاء َ ــظٍ ال٣ىاٖـ ـض وآلالُ ــاث ف ــي ْ ــل الجزاٖ ــاث
اإلاؿلخت اإلاٗانغة ،و ٤ٞالخٟهُل الخالي:
الٙفل ألاو :٥حلياث جىٙيز لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت.
الٙفل الثاوي :جٝييم أداء لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في النزاِاث املعلحت املّاـشة.
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الٙفل ألاو:٥
حلياث جىٙيز لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت

بن يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت طاث ؤَمُــت بالٛــت فــي جدضًــض الٟــاجىعة الثهاثُــت للى ـؼإ اإلاؿــلر،
هٓـغا إلاــا جىُــىي ٖلُــه مــً ؤخ٩ــام حٗمــل ٖلــى جغقــُض اؾــخسضام ال٣ــىة فــي خــضوص ألاٚـغاى التــي يهــض ٝبلجهــا
الهـغإ صون ججــاوػ َــظٍ ألاٚـغاى بلــى ؤٖمــا ٫البوؿــاهُت ،وصون ؤن جمخــض آزــاع َــظا الى ـؼإ بلــى ممخل٩ــاث ؤو
ؤش ــخام ال ٖال ٢ــت له ــم بالهـ ـغإ وال ًدمل ــىن ؤي ن ــٟت حؿ ــخضعي بؾ ــةهضاٞهم ؤو بقـ ـغا٦هم ف ــي ال٣خـ ــا،٫
ولظل٧ ٪ان ال بض مً وي٘ آلُـاث ويـماهاث للؿـهغ ٖلـى بهٟـاط َـظٍ ال٣ىاٖـض وبزغاظهـا بلـى وا٢ـ٘ الى ـؼإ فـي
ؤًٞل الهىع ؤلاوؿاهُت.
وخؿ ــب الضعاؾ ــاث ألا٧اصًمُ ــت ف ــي مج ــا ٫ج ُٟٗــل ٢ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ٖمىم ــا وخـ ـتى
٢ىاٖ ــض خ ٣ــى ١ؤلاوؿ ــانً ،خ ٟــ ٤الب ــاخشىن ٖل ــى ج٣ؿ ــُم َ ــظٍ آلالُ ــاث بل ــى آلُ ــاث صولُ ــت وآلُ ــاث وَىُ ــت،
ول ــظل ٪ؾ ــيخُغ ١ف ــي َ ــظا الٟه ــل بل ــى صعاؾ ــت آلالُ ــاث الضولُ ــت ف ــي مج ــا ٫جى ُٟــظ ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا٫
الٗضاثُ ــت ف ــي مبد ــض ؤو ،٫ز ــم آلالُ ــاث الىَىُ ــت لخى ُٟــظ َ ــظٍ ال٣ىاٖ ــض ف ــي مبد ــض ز ــاوي ،ووٗخ ٣ــض بإه ــه م ــً
الًغوعي ببغاػ مىيىٕ َام ظضا ٢ض ًتراوح بحن الجاهب الضولي والضازلي وَى ًخٗل ٤باإلاؿـاولُت الجىاثُـت
الضولُ ــت ٖ ــً اهةه ــا ٥ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت وَ ــى م ــا ؾ ــيخُغ ١بلُ ــه ف ــي مبد ــض ؤزـ ـحر ي ــمً َ ــظا
الٟهل ،وطل ٪و ٤ٞالخ٣ؿُم الخالي:
املبحث ألاو :٥ألياث الذوليت لخىٙيز لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت.
املبحث الثاوي :ألياث الووىيت لخىٙيز لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت.
املبحث الثالث :املعنوليت الجىائيت الذوليت ًِ اهت ا ٟلوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت.
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املبحث ألاو:٥
ألياث الذوليت لخىٙيز لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
()1

ويــ٘ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي الاجٟــاقي والٗغفــي مجمىٖــت مىؾــٗت مــً آلالُــاث الضولُــت لخىُٟــظ
٢ىاٖ ــضٍ وجُٟٗله ــا ،وجخٗ ــضص َ ــظٍ آلالُ ــاث ب ــحن اإلاىٓم ــاث الضولُ ــت الٗام ــت والخان ــت والدكــغَٗاث الضولُ ــت
ولجــان ج٣م ـ ي الخ٣ــاث ٤والً٣ــاء وال٨شحــر مــً الًــماهاث طاث ألاَمُــت ال٣هــىي فــي َــظا اإلاجــا ،٫وجلٗــب
َظٍ آلالُاث الضولُت صوعا باعػا في جىُٓم ويبِ الؿلى ٥الخغبي للم٣اجلحن ٢بل وؤزىاء الجزإ.
ويمً َظا اإلابدض ؾىداو ٫جٟهُل الضوع الظي جلٗبه الجهاث الضولُـت فـي مجـاٟ٦ ٫الـت اختـرام
يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،وٍسخلــ ٠ؾــحر َــظٍ آلالُــاث خؿــب الىٓــام ال٣ــاهىوي الــظي حؿــدىض بلُــه،
وٖلُ ــه ،ؾى٣ؿ ــم الضعاؾ ــت ف ــي َ ــظا اإلاجـ ـا ٫بل ــى آلالُ ــاث الضولُ ــت الى٢اثُـ ـت والغ٢ابُـ ـت هٓـ ـغا لالعجب ــاٍ ب ــحن
الغ٢ابت وألاٖما ٫الى٢اثُت في َظٍ آلالُاث في مُلب ؤو ،٫زم آلالُاث الغصُٖت في مُلب زان٦ ،ما ًلي.

املىلب ألاو:٥
ألياث الذوليت الوٜائيت والشٜابيت لخىٙيز لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
فــي ؾــبُل يــمان اخ ـترام وٟ٦الــت اخ ـترام يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،جلٗــب آلالُــاث الضولُــت
الى٢اثُــت والغ٢ابُــت صوعا ٢بلُــا ؤو متزامىــا مــ٘ ال ـجزإ اإلاؿــلر ،مــا ًجٗــل الــضوع الى٢ــاجي والغ٢ــابي طو ؤَمُــت
بالٛــت فــي ججىــب ؤًــت ٧اعزــت بوؿــاهُت ٢ــض جترجــب ٖــً ؾــىء بؾــخسضام وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــاٖ ٫لــى هدــى  ٚـحر
بوؿـاوي ،وفـي ؾـبُل بُــان الـضوع الى٢ـاجي ؾــيخُغ ١بلـى ؤبـغػ الجهــاث الٟاٖلـت فـي َــظا اإلاجـا ٫خؿـب ٗٞالُــت
صوعَا ،بضاًت باللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ في ٞغٕ ؤو ،٫زم ألامم اإلاخدـضة وألاظهـؼة الخابٗـت لهـا فـي ٞـغٕ
زان ،زم هبحن صوع اإلاىٓمـاث الضولُـت  ٚـحر الخ٩ىمُـت فـي ٞـغٕ زالـض ،واللجىـت الضولُـت لخ٣مـ ي الخ٣ـاث ٤التـي
جم ب٢غاعَا يمً اإلااصة  90مً البروجى٧ى ٫ألاو 1977 ٫وطل ٪في ٞغٕ ؤزحر.
الٙشُ ألاو:٥
دوس اللجىت الذوليت للفليب ألاحمش في جىٙيز لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
جىن ٠اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ بإنها خاعؽ ؤو عاعـي ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي( ،)2وال قـ٪
مً ؤن َظا الىنً ٠ىم ٖـً صوع ٦ب ـحر للجىـت الضولُـت فـي عٖاًـت َـظا ال٣ـاهىن مـً بوكـاء ٢ىاٖـضٍ بلـى ٚاًـت
جىُٟــظَا ،وٍىهــغَ ٝــظا الاَخمــام بلــى يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت الــظي حٗخ ـبر ٢ىاٖــضٍ بمشابــت الكــ٤
الشــاوي لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ،وؾــىضعؽ َــظا الــضوع فــي ه٣ــاٍ مُٗىــت هسخهــغَا فــي الخٗغٍــ ٠باإلاىٓمــت،
زم صوع اإلاىٓمت في ب٢غاع ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت مً ظهت ،وجُٟٗل َظٍ ال٣ىاٖض ،وطل٦ ٪ما ًلي:
 -)1ثقظٞص أُلبػِخ ثٓ ٖ٤ظطِؾ" ٢اٌزٕف١ز" "ٝاٌزطج١ك" كٛ ٢نا اُجؾشٝ ،ػِ ٠اُوؿْ ٖٓ إٔ ٓظطِؼ اُزطج٤ن ٣ل ٢ثبُـوع ،اال
أٗ٘ب ٗؼزٔل ٓظطِؼ "رٕف١ز" الٗٓ ٚؼزٔل ك ٢االرلبه٤بد فبطخ أُبكح ٓٝ 80بثؼلٛب ٖٓ اُجوٝر ًٍٞٞاأل 1977 ٍٝك ٢اُجبة أُؼ٘ ٕٞثـ
"رٕف١ز االرفبل١بد ٘ٚزا اٌجشٚرٛوٛي" ٝثبُِـبد اُضالس ،أٗظوِٛ :عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .313
 -)2ا٣ق عبٔذٚص<< ،اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ثظلزٜب ؽبهٍب ُِوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ،>>٢ػِ ٠أُٞهغ اُؤٍُِ ٢غ٘خ اُل٤ُٝخ
ُِظِ٤ت األؽٔو (ربه٣ـ آفو ى٣بهح :)2014/10/20
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/about-the-icrc-311298.htm
214

الباب الثاني :اإلطار التطبيقي والتقييني لضوابط سري األعنال العدائية يف النزاعات املشلحة املعاصرة

أوال  :الخّشي ٚباللجىت الذوليت للفليب ألاحمش:
ؾ ــب٣ذ ؤلاق ــاعة بل ــى وك ــإة اللجى ــت الضولُ ــت ف ــي الٟه ــل ألاو ٫م ــً الب ــاب ألاو ،٫باٖخباعَ ــا مدُ ــت
مهمت في جاعٍش ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،ؤما ًٖ حٗغٍٟها ٞخٗغ ٝاللجىت الضولُت بىٟؿها ٦ما ًلي:
"اللجى ــت الذولي ــت مىٍم ــت محاي ــذة ؤـ ـير مخحـ ـيزة ومع ــخٝلتل و ٜــذ أظ ــىذث إلي ــا مهم ــت حماي ــت
()1
ومعاِذة احايا النزاُ املعلل مً خال ٥اجٙاٜياث حىي ٚألاس ْ  1949وبشوجو٠ولي ا لّام "1977
وحٗخبر اللجىت الضولُت الًٗى اإلااؾـ للخغ٦ت الضولُت للهـلُب والهـال ٫ألاخمـغًٍ التـي جًـم بلـى
ظاهبهــا الجمُٗــاث الىَىُــت للهــال ٫والهــلُب ألاخمــغًٍ للــضو ،٫وحٗمــل اللجىــت الضولُــت ٖلــى جُــىٍغ ٢ىاٖــض
ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿـاوي وحؿـعى بلـى حٗؼٍـؼ الٗمـل الى٢ـاجي بيكـغ ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي واإلابـاصت
ؤلاوؿــاهُت ال ـتي ج٣ــىم ٖلجهــا الخغ٦ــت الضولُــت٦ ،مــا حٗمــل ٖلــى جىظُــه وجيؿــُ ٤ؤٖمــا ٫ؤلاٚازــت الضولُــت ال ـتي
جىٟظَا الخغ٦ت الضولُت للهال ٫والهلُب ألاخمغًٍ.
بن الىي ــ٘ ال ٣ــاهىوي للجى ــت الضولُ ــت  ٚـ ـحر واض ــر ،م ــا ص ٞــ٘ ال ــبٌٗ بل ــى ون ــٟه بالُ ــاب٘ الهج ــحن،
 ٞــالبٌٗ ً ــغي بإنه ــا مىٓم ــت  ٚـ ـحر خ٩ىمُ ــت لِؿ ــذ له ــا الصخه ــُت ال٣اهىهُ ــت الضولُ ــت خُ ــض ل ــم جدك ــ٩ل
بمىظــب اجٟاُ٢ــت صولُــت بــل جد٨مهــا اإلاــاصة الؿــخىن ومــا ًلجهــا مــً ال٣ــاهىن اإلاــضوي الؿىَؿــغي ،فــي خــحن ًــغي
آزــغون بإنهــا جخمخــ٘ بىيــ٘ زــام ًجٗلهــا جخمخــ٘ بالصخهــُت ال٣اهىهُــت الضولُــت ( ،)2وَؿــىَ ١ــظا الاججــاٍ
ٖضة حعج مً بُثها:
 اللجىت الضولُت لها جٟىًٍاث بمىظب الاجٟاُ٢اث والـتي ال جيكإ التزاماث بال ٖلى شخو صولي. اجٟا٢اث اإلا٣غ بحن اللجىت وخىالي زماهحن صولت ًخم الاٖترا ٝلها بمىظبهـا بالصخهـُت الضولُـت ٦مـا َـىالكإن باليؿبت لالجٟا ١م٘ الاجداص الؿىَؿغي الظي ٌٗتر ٝبظل ٪بهغاخت.
 بٖ ـترا ٝالً٣ــاء الــضولي فــي الٗضًـض مــً اإلاىاؾــباث بالىيــ٘ الخــام للجىـت الضولُــت ممــا ٌُٗــي امخُــاػاإلاىْٟجها بٗضم ؤلاصالء بكهاصتها ؤمام َظٍ اإلادا٦م.
 مــىذ اللجىــت الضولُــت مغ ٦ـؼ اإلاغا٢ــب فــي ألامــم اإلاخدــضة مــ٘ بمخُــاػاث زانــت بل٣ــاء عثــِـ مجلـــ ألامــًقهغٍا ومجلـ ألامً ٧امال ؾىىٍا.
بال ؤن الجؼم بـإن اللجىـت الضولُـت جخمخـ٘ بالصخهـُت ال٣اهىهُـت الضولُـت لـم ًلـ ٤بٗـض اٖتراٞـا صولُـا
ٖامــا لٗــضم بؾــخجابت اللجىــت لكــغوٍ بوكــاء اإلاىٓمــاث الضولُــت ،ممــا ًــضٖى بلــى ال٣ــى ٫بالىيــ٘ ال٣ــاهىوي
الخام ؤو الهجحن للمىٓمت.
وج ٣ــىم اللجى ــت الضولُ ــت ٖل ــى مب ــاصت ؾ ــبٗت ؤؾاؾ ــُت حٗم ــل م ــً زالله ــا وجل ـ ـتزم بيك ــغَا ،ظ ــاءث
اإلاباصت يمً اإلااصة الغابٗت مً الىٓام ألاؾاس ي بالىو الخالي:
" -)1رؼشف ػٍ ٝاٌٍدٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظٍ١ت األزّش"ٓ ٖٓ ،طجٞػبد اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ،ؽ  ،5ك٤لو ،2007 ١ص ص -9
.11
 -)2هٗٝب غبثٛس<< ،ؽن اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢ػلّ اإلكالء ثشٜبكح (اَُو٣خ ك ٢اُؼَٔ) >>ٓ ،قزبهاد ٖٓ أُغِخ اُل٤ُٝخ
ُِظِ٤ت األؽٔو  ،2002اُؼلك ، 2002 ، 845ص ص .86 -76
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"دوس اللجىت الذوليت َو بخاـت الٝيام بما يجحي:
(ؤ) – ـ ـ ـ ــون ووؽ ـ ـ ــش املب ـ ـ ــادئ ألاظاظ ـ ـ ــيت للحش ٠ـ ـ ــتل أال و ـ ـ ــي :إلاوع ـ ـ ــاهيتل وِ ـ ـ ــذم الخحـ ـ ـ ـيزل والحي ـ ـ ــادل
ويظخٝال٥ل والىوِيتل والوحذةل والّامليت".
وجدم ــل َ ــظٍ اإلاب ــاصت عمؼٍ ــت مُٗى ــت باليؿ ــبت للجى ــت الضولُ ــت ججٗ ــل م ــً  ٧ــل الٗملُ ــاث ال٣اهىهُ ــت
واإلاُضاهُ ــت جدـ ـترم َ ــظٍ اإلاب ــاصت وجىُل ــ ٤مثه ــاٞ ،اللجى ــت الضولُ ــت حٗم ــل ٖل ــى خماً ــت ؤلاوؿ ــان م ــً مىُل ــ٤
ؤلاوؿاهُت ،وٖضم الخدـحز ٖلى ؤؾاؽ الجيـ ؤو الٗغ ١ؤو الضًً ؤو الـغؤي ؤو ؤي جمُ ـحز يـاع آزـغ٦ ،مـا جلتـزم
الخُاص بحن ؤَغا ٝالجزإ وال حؿهم في اإلاجهىص الخغبي ألي مثهمـا٦ ،مـا حٗخ ـبر مؿـخ٣لت و ٚـحر جابٗـت ألي مـً
الجهــاث الخ٩ىمُــت و ٚـحر الخ٩ىمُــت فــي ٧ــل وكــاَاتها ،وحٗخمــض ٖلــى الٗمــل الُــىعي والخُــىعي فــي ؤلاٚازــت
واإلاؿــاٖضة ،ول٩ــل بلــض ظمُٗــت واخــضة للهــال ٫ؤو الهــلُب ألاخمــغ لدؿــهُل الٗمــل الــضولي مــا ًجٗــل الخغ٦ــت
الضولُــت جدؿــم بالُىخــضة ،بيــاٞت بلــى ؤن َــظٍ الخغ٦ــت ٖاإلاُــت فــي هُا٢هــا وحٗمــل فــي ٧ــل مىــاَ ٤الجزاٖــاث
()1
وال٩ىاعر اإلادخملت.
وبسه ـىم اإلا ــىاعص البك ــغٍت ،خؿ ــب اإلا ــاصة الؿ ــابٗت م ــً الىٓ ــام ألاؾاس ـ ي للجى ــت الضولُ ــت  ٞــةن
ؤًٖائها ًتراوح ٖضصَم بحن  5بلـى ًٖ 15ـىا مـً بـحن اإلاـىاَىحن الؿىَؿـغٍحن ًسًـٗىن إلٖـاصة اهخسـابهم
٧ــل ؤعبــ٘ ؾــىىاث ،وبٗــض اهً٣ــاء زــالر والًــاث للًٗــى ًجــب ؤن ًدهــل ٖلــى ؤٚلبُــت زالزــت ؤعبــإ ألاًٖــاء،
وٍ٣ؿم اإلاىْٟىن في اللجىت الضولُت و ٤ٞالهُ٩لت الخالُت:
 الجمّيــت :ه ــي الهُئ ــت الغثاؾ ــُت الٗلُــا للجى ــت الضولُ ــت ،وحكــغٖ ٝل ــى ٧ا ٞــت ؤوك ــُةها ،وج ٣ــىم به ــُاٚتالؿُاؾاث ،وجدضًض ألاَضا ٝالٗامت ،واإلاىا٣ٞت ٖلى اإلاـحزاهُت والخؿاباث ،وٍغؤؾها عثِـ اللجىت.
 م لغ الجمّيتَ :ى ظهاػ ٞغعي للجمُٗت ،ج٩لٟه ألازحرة ببٌٗ مً ؾلُاتها وَٗض ؤوكُةها. الشئاظــتً :خٟ٨ــل عثــِـ اللجىــت الضولُــت باإلاؿــاولُت ٖــً مجلـــ ؤلاصاعة والجمُٗــت ،وٍيؿــ ٤الٗال٢ــاثالخاعظُت.
 إلاداسة :جمشل الهُئت الخىُٟظًت للجىت ،وهي اإلاؿاولت ًٖ جُبُ ٤ألاَضا ٝالٗامت مً ٢بل الجمُٗت. مشاٜبت الؽنون إلاداسيت :جًُل٘ بىُْٟت اإلاغا٢بت الضازلُت ،وهي مؿخ٣لت ًٖ مجلـ ؤلاصاعة.وبسهىم الجاهب اإلاالي ،جهغح اللجىت الضولُت بإنها حٗخمض ٖلى الخبرٖاث الى٣ضًت والُٗيُـت مـً
الــضو ٫ألاَ ـغا ٝفــي اجٟاُ٢ــاث ظىُــ ،٠والجمُٗــاث الىَىُــت للهــال ٫والهــلُب ألاخمــغًٍ ،واإلاىٓمــاث ٞــى١
()2
الىَىُت ٧االجداص ألاوعوبي ومهاصع ؤزغي ونٟةها بالٗامت والخانت.
"-)1رؼشف ػٍ ٝاٌٍدٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظٍ١ت األزّش"ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .50
 -)2طله اُ٘ظابّ األٍبٍاُِ ٢غ٘اخ اُل٤ُٝاخ ُِظاِ٤ت األؽٔاو اُظابكه كا 24 ٢ؽي٣وإ٤ٗٞ٣/اٝ ،1998 ٚاُان ١ؽاَ ٓؾاَ اُ٘ظابّ األٍبٍا٢
اُظبكه ك 21 ٢عٞإ ًٔ ،1973ب كفَ ؽ٤اي اُ٘لابم كا 20 ٢ع٤ِ٣ٞاخ ًٔ ،1998اب راْ اإلػاالٕ ػاٖ ٛان ٙأُجابكة اَُاجؼخ ُِؾوًاخ اُل٤ُٝاخ
ٝاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ هٍٔ٤ب ك ٢أُئرٔو اُل ٢ُٝاُؼشوُِ ٖ٣ظِ٤ت ٝاُٜالٍ األؽٔو ٖ٣اُن ١ػول ك ٢ك٘٤٤ب ػبّ ٝ ،ّ1965هل ٝهكد ٛن ٙأُجبكة
اَُجؼخ ػٖٔ أُبكح ( 04أ) ٖٓ ٛنا اُ٘ظبّ األٍبٍ ،٢أٗظو ك ٢مُي :شو٣ق ػزٍُ ،كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢اٗٔبء ٝرط٣ٞو
هٞاػل اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص .295
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بٗض الخٗغٖ ٝلى اللجىت الضولُت وَبُٗةها ال٣اهىهُت واإلاباصت التـي حؿـدىض بلجهـا وَُ٩لةهـا ومسخلـ٠
ظىاه ــب وك ــاَها ،هد ــاو ٫ف ــي م ــا ًل ــي اؾ ــخٗغاى صوعَ ــا ف ــي مج ــا ٫جُ ــىٍغ وجى ُٟــظ ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا٫
الٗضاثُ ــت ،وؾ ــيخٗغٖ ٝل ــى مىهجُةه ــا ف ــي الٗم ــل ف ــي َ ــظا ؤلاَ ــاع وٞلؿ ــٟةها ف ــي طل ــ ،٪ز ــم جُبُ ٣ــاث له ــظٍ
اإلاىهجُت في الىا ٘٢مً زال ٫ججاعبها في جُىٍغ يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت.
زاهيا :مىهجيت ِمل اللجىت الذوليت في جىويش وإسظاء ٜواِذ ظير ألاِما ٥الّذائيت:
مىــظ الجهــىص ال ـتي ٢ــام بهــا "َ ـنري دوهــان" فــي بضاً ـت جــضوًٍ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي جدضًــضا مىــظ
ٖ ــام  ٧ 1864ــان للجى ــت الضولُ ــت صوع عاث ــض ف ــي جُ ــىٍغ ٢ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ف ــي مىاُٖ ــض َام ــت
وجاعٍسُت مً ٖمغ َظا ال٣اهىن ،بال ؤن َظٍ الٗملُت لِؿذ ؾهلت بل هي زمغة ظهىص ٦بحـرة مـً الهُئـت مـً
زــال ٫مجمىٖــت مهــام ،وٍسخهــغ الُ٣ٟـه "إيــ ٚظــاهذوص" َــظٍ الىْــاث ٠التــي ج٣ــىم بهــا اللجىــت الضولُــت فــي
اإلاُضان ال٣اهىوي ٖضة ؤصواع مغخلُت ومترابُت ،هىضخها ٖلى الك٩ل الخالي:
 -1سـذ إلاخٙاٜاث والى احاث إلاوعاهيت في امليذان وبحث أظبات ا:
بن جىاظض اللجىت الضولُت في مُضان الـجزإ اإلاؿلر مـحزة ٞاع٢ت في ٗٞالُت صوعَا ووكـاَها ،وَؿـمذ
لهــا َــظا الــضوع اإلاُ ــضاوي بــالى٢ىٖ ٝلــى ج ُ٣ــُم ٗٞالُــت ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿــاوي ومــىاًَ هجاخه ــا
وبزٟا٢ه ــا ف ــي الـ ـجزإ اإلاؿ ــلر ،وٖى ــض و ٢ــىٕ زؿ ــاثغ بوؿ ــاهُت ٞاصخ ــت  ٞــةن ؤنــاب٘ الاته ــام جخجــه مباق ــغة بل ــى
ال ٣ــاهىن ،وَٗخ ـ ـبر ال ــبٌٗ َ ــظٍ الىٓ ــغة ٢ان ــغة وؾ ــُدُت بل ــى خ ــض بُٗ ــض ،وجخيب ــه اللجى ــت الضولُ ــت له ــظٍ
اإلاؿإلت ،ما ًجٗلها ال جىض ٘ٞبلى ٖملُـت مغاظٗـت مةهـىعة وم٩لٟـت لل٣ـاهىن ،بـل ًجـب ؤن جبدـض فـي ألاؾـباب
الخ٣ُ٣ــت وعاء َــظا الاهةهــاَ :٥ــل حٗــىص بلــى زــغوط ٖمــضي ٖــً ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن مــا ٌكــ٩ل ظغٍمــت بمىظــب
َ ــظا ال ٣ــاهىن؟ ،ؤو بل ــى ي ــٗ ٠ف ــي آلُ ــاث جى ُٟــظ َ ــظٍ ال٣ىاٖ ــض؟ ،ؤو بل ــى س ٛـغاث ؤو ه ٣ــو ٌٗـ ـتري ال٣ىاٖ ــض
ال٣اهىهُ ـ ــت حؿ ـ ــخىظب الخدؿ ـ ــحن ؤو الخٗ ـ ــضًل ؤو الخجضً ـ ــض هٓ ـ ـغا للخُ ـ ــىع ف ـ ــي َبُٗ ـ ــت الجزاٖ ـ ــاث ووؾ ـ ــاثلها
وؤؾ ــالُبها؟ ،وه ــي ؤم ــىع جخد ــضص بمىظ ــب ال ــضوع اإلاُ ــضاوي للجى ــت الضولُ ــت م ــً ز ــال ٫الخ ٣ــاعٍغ ال ـ ـتي جغٗٞه ــا
الىخــضاث الٗاملــت ٢بــل وؤزىــاء وبٗــض ال ـجزإ اإلاؿــلر ،وبىــاءا ٖلُــه ج٣ــىم اللجىــت الضولُــت باؾدكــاعة الخ ـبراء
الخ٩ــىمُحن و ٚـحر الخ٩ــىمُحن فــي ؾــبُل بٖــضاص مكــاعَ٘ همىطظُــت ًــخم ج٣ــضًمها بلــى الــضو ٫يــمً اإلاــاجمغاث
()1
الضبلىماؾُتمً ؤظل مىا٢كةها وب٢غاعَا.
 -2جحٙيز الجهاث الٙاِلت للخّامل مْ املؽ٢الث إلاوعاهيت:
بٗــض ظمــ٘ البُاهــاث اإلاُضاهُــت واإلاكــ٨الث الٗملُــت مــً وا٢ــ٘ ال ـجزإ اإلاؿــلر ،حٗمــل اللجىــت الضولُــت
ٖلــى جد ٟـحز الجهــاث الٟاٖلــت واإلاٗىُــت ٖلــى الخ ٨ٟـحر فــي الخٗامــل مــ٘ َــظٍ اإلاكــ٨الث وبًجــاص خلــى ٫مىاؾــبت
له ــا ،وب ــظل ٪ال ج٨خ ٟــي اللجى ــت الضولُ ــت بةًج ــاص اإلاك ــ٩لت ب ــل حٗ ٣ــض م ــاجمغاث صبلىماؾ ــُت مخ ٨ــغعة للخـ ـبراء
الخ٩ــىمُحن و ٚـحر الخ٩ــىمُحن واإلاسخهــحن لبدــض ؤؾــباب اإلاكــ٩لت ومــضي بم٩اهُــت اإلاٗالجــت الدكــغَُٗت لهــا،
()2
وجً٘ ٧ل زبراتها الؿاب٣ت في ؾبُل جد ٤ُ٣طل.٪
 -)1ا٣ق عبٔذٚص<< ،اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ثظلزٜب ؽبهٍب ُِوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،>>٢وعغ ٍبثن( .طلؾخ اٌُزو٤ٗٝخ)
 -)2أُوعغ ٗلَ.ٚ
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 -3الحٙاً امل٣اظب إلاوعاهيت والّمل ِاع حّضيض ِامليت ا:
بن وُْٟــت الخٗؼٍــؼ مغخلــت مهمــت ظــضا للخٟــاّ ٖلــى اإلا٩اؾــب ؤلاوؿــاهُت اإلاد٣٣ــت فــي الاجٟاُ٢ــاث
الضولُ ــت ،وبمىظبه ــا حٗم ــل اللجى ــت ٖل ــى حٗؼٍ ــؼ ال٣ب ــى ٫الٗ ــالمي ل٣ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي لً ــمان
الال ـتزام بهــا مــً ٧ــل ألاَ ـغا ٝاإلادخمل ــحن لل ـجزإ اإلاؿــلر ،وؤو ٫زُ ــىة فــي ؾــبُل طل ــ ٪حصــجُ٘ الــضوٖ ٫ل ــى
الاهًــمام بلــى الاجٟاُ٢ــاث ؤلاوؿــاهُت ،وٍجــب ؤن حؿــةهض َ ٝــظٍ الجهــىص بضعظــت ؤول ــى الجهــاث الٟاٖلــت ف ــي
الضول ــت م ــً ألاًٖــاء الخ ٩ــىمُحن والبرإلا ــاهُحن و ُ٢ــاصاث الجُ ــىف وٚـ ـحرَم م ــً ؤص ــخاب ال ٣ـغاع فــي الضول ــت،
وحٗمــل اللجىــت الضولُــت فــي ؾــبُل طلــ ٪مــً زــال ٫البٗشــاث ؤلا٢لُمُــت واإلامشلُــاث والىٞــىص الخابٗــت لهــا لــضي
()1
الضو ٫و٦ظل ٪الجمُٗاث الىَىُت للهال ٫والهلُب ألاخمغ.
 -4مشاٜبت أداء الٝواِذ إلاوعاهيت في امليذان:
بٗ ــض الٗملُ ــت ال٣اهىهُ ــت الؿ ــاب٣ت ،حٗ ــىص اللجى ــت الضولُ ــت بل ــى اإلاُ ــضان ف ــي مهم ــت مالخٓ ــت الازخب ــاع
الخ٣ُ٣ــي والٗملــي لل٣ىاٖ ــض ال ـتي جــم ب٢غاعَ ــا ،وجــخ٣مو نــٟت اإلاغا ٢ــب لدســجُل الىجاخــاث وؤلازٟا ٢ــاث
ال٣اهىهُـت والٗملُــت فـي مُــاصًً ال ـجزإ اإلاؿــلر وؤزىـاء ؾــحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُــت ولٟـذ اهدبــاٍ ؤَـغا ٝال ـجزإ ألي
اهةها٧اث ٢ض جدضر ٖمضا ؤو صون ٢هض ،وج٣ىم اللجىـت الضولُـت َىـا بٗملُـت اإلاالخٓـت اإلاُضاهُـت ٖـً َغٍـ٤
جل٣ــي الكــ٩اوي مــً ؤَ ـغا ٝال ـجزإ ؤو الطــخاًا ،ؤو بىاؾــُت ٞــغ ١ؤلاٚازــت واإلاؿــاٖضة ال ـتي جدخــ ٪مباقــغة
بالط ــخاًا وجخىاظ ــض م ــً مى ــاَ ٤الاق ــدبا ،٥ؤو م ــً ز ــال ٫الؼٍ ــاعاث ال ـ ـتي ج ٣ــىم به ــا للمٗخ٣ل ــحن وألاؾ ــغي،
وؤخُاهــا ٖــً َغٍــ ٤وؾــاثل ؤلاٖــالم بٗــض الخإ٦ــض مــً صــخت مٗلىمةهــا ،ومــً اإلاخٗــاعٖ ٝلُــه ؾُاؾــت اللجىــت
الضولُــت بٗــضم الخىضًــض الٗل ـني باهةها ٧ــاث ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي مــا ٖ ــضا فــي خــضوص يــُ٣ت ؾــىإحي ٖل ــى
ط٦غَــا الخ٣ــا ،وج٣ــىم اللجىــت الضولُــت باالجهــا ٫بــإَغا ٝال ـجزإ لى٢ــ ٠الاهةها٧ــاث ،وحٗــىص بــظل ٪لىُْٟــت
()2
الغنض لخخ٩امل الٗملُت.
زالثا :ج شبت اللجىت الذوليت في جىويش وال٢ؽ ًِ ٚلوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
بٗــض الخٗــغٖ ٝلــى آلُــت ٖمــل اللجىــت الضولُــت ،ؾــىداو ٫بُــان الجهــىص الٗملُــت للجىــت الضولُــت فــي
جُ ــىٍغ ال٣ىاٖ ــض الاجٟا ُ٢ــت الخـ ـي جد ٨ــم ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت وال٨ك ــ ٖ ٠ــً ال٣ىاٖ ــض الٗغ ُٞــت
باؾخسضام آلالُاث اإلاظ٧ىعة آهٟا ،وطل ٪و ٤ٞما ًلي:
 -1دوس اللجىت الذوليت في جىويش يجٙاٜياث املخّلٝت بعير ألاِما ٥الّذائيت:
ل٣ــض ٧ــان للجىــت الضولُــت للهــلُب ألاخمــغ صوع بــاعػ ال زــالٖ ٝلُــه ُٞمــا ًســو عٖاًــت اجٟاُ٢ــاث
ظىُــ ٠الخانــت بدماًــت ضــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ،وطلــ ٪مىــظ اجٟاُ٢ــت ظىُــ ٠ألاولــى لٗــام  1864مــغوعا
بغٖاً ــت ٧امل ــت الجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ 1929 ٠واجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠ألاعب ــ٘  ،1949وبغوجى٧ىالته ــا ؤلاي ــاُٞت ألاو٫
والشــاوي  1977والشالــض ٞ 2005اللجىــت الضولُــت ٧اهــذ تهــخم بجاهــب "هٍــام حىيــ "ٚاَخمامــا ٦ب ـحرا ،وبــظلذ
ظهىصا ظباعة في ؾبُل جد ٤ُ٣اإلا٩اؾب ؤلاوؿاهُت اإلاىجؼة.
 -)1ا٣ق عبٔذٚص<< ،اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ثظلزٜب ؽبهٍب ُِوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،>>٢وعغ ٍبثن( .طلؾخ اٌُزو٤ٗٝخ)
2(- Abdelwahab BIAD, Droit international humanitaire, Ellipses, 2 eme édition, Paris, 2006, pp. 9597.
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بال ؤن ألامغ لم ً ً٨بىٟـ الهىعة باليؿـبت الجٟاُ٢ـاث الَـاي ٖلـى ألا٢ـل فـي البضاًـت٣ٞ ،ـض ميـ ى
ػم ــً َىٍ ــل خـ ـتى ب ــضؤث اللجى ــت الضولُــت ؤلاَخم ــام بً ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ،وطل ــ ٢ ٪ــض ٌٗ ــىص بل ــى
ْغو ٝوكإة اللجىت الضولُت ٦مىٓمت بٚازت تهخم بمؿاٖضة ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿـلخت ؤ ٦ـثر مـً ؾـلىُ٦اث
اإلاد ــاعبحن ووؾ ــاثل وؤؾ ــالُب ال٣خ ــا ،٫وَٗ ــض صوع اللجى ــت الضولُ ــت ف ــي جُ ــىٍغ ٢ىاٖ ــض الَ ــاي ع ٚــم ؤَمُخ ــه
مخىايــٗا باإلا٣اعهــت مــ٘ جُىٍغَــا ٢ىاٖــض ظىُــ ،٠بط لــم ً٨ــً َىالــ ٪ؤي صوع ًــظ٦غ للجىــت الضولُــت فــي بٖــالن
"ظــان بترظ ــبرٓ"  )1(1868وال مك ــغوٕ بغو٦ؿ ــل ٦ ،1874م ــا ل ــم جدً ــغ اللجى ــت الضولُ ــت ال إلا ــاجمغ الؿ ــالم
ألاو 1899 ٫وال الشاوي  1907وهـي اإلاهـاصع الخاعٍسُـت ألانـلُت لًـىابِ ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت ،و٢ـض خٓـغ
ؾــ٨غجحرَا الٗــام م ــاجمغ  1899للؿــالم ول ٨ــً ٦ممشــل لئلجد ــاص الؿىَؿــغي ول ــِـ للجىــت الضولُ ــت التــي ل ــم
()2
حؿاَم في نُاٚت َظٍ اإلاهاصع.
وبٗض الخهُلت اإلاهىلت في الخغب الٗاإلاُت ألاولى ظغاء اؾخسضام ألاؾـلخت الُ٨مُاثُـت ،بـضؤ اَخمـام
اللجىـ ــت الضولُـ ــت بالً٣ـ ــاًا اإلاخٗل٣ـ ــت بىؾـ ــاثل وؤؾـ ــالُب ال٣خـ ــا ٫بـ ــضٖىتها لٗهـ ــبت ألامـ ــم لخٓـ ــغ ألاؾـ ــلخت
الُ٨مُاثُت ومـً بُثهـا الٛـاػاث الخاه٣ـت والؿـامت ٖـام  ،1920و٧اهـذ وعاء نـضوع ٢ـغاع ٥بـظلٖ ٪ـً اإلاـاجمغ
الــضولي للهــال ٫ألاخمــغ والهــلُب ألاخمــغ الــضولي الٗاقــغ لٗــام  ،)3( 1921و٢ــض جــم اٖخمــاص بغوجى ٧ـى ٫ظىُــ٠
 1925بك ــإن خٓ ــغ بؾ ــخٗما ٫ال ٛــاػاث الخاه ٣ــت والؿ ــامت ؤو م ــا ق ــابهها والىؾ ــاثل الجغزىمُ ــت ف ــي الخ ــغب
بغٖاً ــت ٖه ــبت ألام ــم ،واؾ ــخمغ َ ــظا الجه ــض بةن ــضاع اللجى ــت الضولُ ــت إلاك ــغوٕ اإلا ــىاص اإلاخٗل ٣ــت بالخ ــض م ــً
ألازُــاع ال ـتي ًخٗــغى لهــا اإلاــضهُىن ػمــً الخــغب لٗــام  1956بٗــض مكــاوعاث مُىلــت ،والــظي جًــمً ؤو٫
مداول ــت جضوٍيُ ــت صولُ ــت جخً ــمً جدضً ــض الخ ــضابحر الاخخُاَُ ــت والى٢اثُ ــت ؤزى ــاء الهج ــىم وخٓ ــغ الهجم ــاث
()4
الٗكىاثُت وجىُٓم اؾخسضام ألاؾلخت ألٚغاى بوؿاهُت.
وٖل ــى زل ُٟــت وك ــاَها ف ــي الٗضً ــض م ــً ه ٣ــاٍ الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت آه ــظا ،٥مش ــل الخ ــغب ف ــي ُٞدى ــام
وال٣هــ ٠الهاثــل ٖلجه ـا بلــى ٚاًــت  ،1973والخــغب الٗغبُــت ؤلاؾ ـغاثُلُت لٗــام  ،1973وبــاقي خــغوب الخدغٍــغ
في ؤٞغٍُ٣ا٢ ،امذ اللجىت الضولُت بخد ٟـحز اإلااجمغ الضولي الخاصي والٗكـغًٍ للهـال ٫والهـلُب ألاخمـغًٍ فـي
اؾــُىبى ٫لٗــام  1969بنــضاع ال٣ـغاع ع٢ــم  13والــظي ً٣يـ ي فــي مًــمىهه بًــغوعة مىانــلت ظهــىص اللجىـت
الضولُــت لل ُ٣ــام بمغاظٗ ــت مىؾــٗت ال ٣ــاهىن ال ــضولي ال٣ــاثم الخ ــام بالجزاٖ ــاث اإلاؿــلخت م ــ٘ صٖ ــىة الخب ـراء
()5
الخ٩ىمُحن إلظغاء اإلاكاوعاث اإلاُلىبت.
ُٔ -)1ب ػِْ هئ ٌ٤اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ آٗناى "غٛعزبف ِ "ٗ١١ٔٛث٘٤خ ه٤ظو ه٤ٍٝب ثؼول ٓئرٔو "عبْ ثزشعجشؽ" ،هاٍَ هئ ٌ٤اُِغ٘خ
اُل٤ُٝخ هئ ٌ٤اإلرؾبك اََُ٣ٞو ١ثؼْ أُئرٔو آُ ٠ئرٔو ع٘٤ق الهرجبؽ أُٞػٞػ ٖ٤اال إٔ ؽِج ٚهٞثَ ثبُوكغ ،أٗظو ك ٢مُي:
شو٣ق ػزٍُ ،كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢اٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص .93
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص .94
3)- "the ICRC considers that the only way to shelter civilians from some of the worst dangers arising
from war is purely and simply to prohibit air raids and chemical and bacteriological warfare, for
which it makes a pressing appeal to the Conference", Jean MIRIMANOFF, ,<<The red cross and
biological and chemical weapons>>, op.cit., pp. 307, 308.
 -)4شو٣ق ػزٍُ ،كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢اٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص ص ،95
.96
5(- Oji UMOZURIKE,<<Protection des victimes des conflits armes>>, in les dimensions
internationales du droit humanitaire, Institut Henry Dunant, UNESCO, Pedone, Paris, 1986, p. 299.
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واؾ ــخجابت لل٣ـ ـغاع اإلا ــظ٧ىع ٣ٖ ،ــضث اللجى ــت الضولُ ــت م ــاجمغ الخـ ـبراء الخ ٩ــىمُحن بخ ــاعٍش  24م ــاًى
 1971جد ــذ مؿ ــمى "م ــنجمش الخـ ـبراء الح٢ــوميين لخج٠ي ــذ وجى ــويش ال ٝــاهون الــذولي إلاوع ــاوي املىب ــ ٞف ــي
النزاِاث املعلحت" خًـغٍ خـىالي  40زب ـحر خ٩ـىمي ،جلخـه صوعة زاهُـت إلاـاجمغ الخ ـبراء الخ٩ـىمُحن ٖ٣ـض بـحن
 3مــاًى ً 3 -ىهُــى  1972خٓــغٍ مــا ًٟــى 400 ١مىــضوب وزب ـحر خ٩ــىمي مــً  77صولــت ،وؾــمذ َــظا الخًــىع
اإلاىؾ ــ٘ بل ــى حك ــُ٨ل لجـ ــان إل٢ـ ـغاع مك ــغوعي البروجى ٧ــىلحن ألاو ٫والشـ ــاوي والخٗلُ ــٖ ٤لجهم ــا ًً ،ــا ٝبلجهـ ــا
بظخماٖاث ؤزغي ٦شـحرة مـ٘ ؤٞـغاص وَُئـاث مسخلٟـت (فـي مـاعؽ  1971فـي الَـاي ،وهـىٞمبر  1971للمىٓمـاث
 ٚـحر الخ٩ىمُــت ،ومــاعؽ  1972فــي ُِٞىــا) ول٣ــاءاث مخٗــضصة مــ٘ ممشلــي مىٓمــت ألامــم اإلاخدــضة٦ ،مــا ؾــمذ
اإلاـ ــاجمغ ال ـ ــضولي الش ـ ــاوي والٗك ـ ــغًٍ لله ـ ــال ٫واله ـ ــلُب ألاخم ـ ــغًٍ ف ـ ــي َه ـ ـغان إلاىا٢ك ـ ــت اإلاك ـ ــغوٖحن ووي ـ ــ٘
اللمؿ ــاث ألاز ـ ـحرة ٖلجهم ــا بل ــى ٚاً ــت صٖ ــىة ممشل ــي ال ــضو ٫عؾ ــمُا بل ــى اإلا ــاجمغ الضبلىماسـ ـ ي لخإ ُ٦ــض وجُ ــىٍغ
ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي اإلاُبـ ٤ػمـً الجزاٖـاث اإلاؿـلخت  1977-74الــظي جمسـٌ ٖـً ب٢ـغاع البروجى٧ــىلحن
()1
ؤلاياُٞحن الظًً ؤٖضا بٗض يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت بخاعٍش  12ؤٚؿُـ .1977
وبــضؤ اَخمــام اللجىــت الضولُــت بًــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ًخهــاٖض ،ولــضي بخؿــاؽ اإلاىٓمــت
بسُ ــىعة ألاؾ ــلخت الخ٣لُضً ــت صٖ ــذ بل ــى م ــاجمغ الخ ـ ـبراء الٟىُ ــحن ف ــي "لوظ ــيرن"  1974و"لؤ ــاهو" 1976
إلاىا٢كــت اإلاكــ٩لت ،وج٣ــغع يــمً اإلاىا٢كــاث يــغوعة عٞــ٘ الى٣ــاف بلــى مــاجمغ الخ ـبراء الخ٩ــىمُحن الــظي ؤ٢ــغ
بًــغوعة خٓــغ بٗــٌ ألاؾــلخت الخ٣لُضًــت ٖــام  ،1979وجــم عٞــ٘ الخ٣غٍــغ الٗــام بلــى الجمُٗــت الٗامــت لؤلمــم
اإلاخدــضة ال ـتي جبيــذ ال٨ٟــغة وصٖــذ بلــى اإلاــاجمغ الضبلىماس ـ ي ألاو ٫بــحن  28-10ؾــبخمبر  ،1970والشــاوي بــحن
()3
15ؾبخمبر و 10ؤ٦خىبغ  ،)2(1980ؤًً جم ب٢غاع اجٟاُ٢ت ألاؾلخت الخ٣لُضًت  1980وبغجى٧ىالتها ؤلاياُٞت.
و٢ض ؾاَمذ اللجىت الضولُـت بكـ٩ل ٦بحـر ٦ـظل ٪فـي خٓـغ ؤؾـلخت الل ـحزع اإلاٗمُـت مـً زـالٖ ٫ملهـا
اإلاُــضاوي خُــض هٓمــذ لخبرائهــا الُبُــحن الٗــاملحن فــي اإلاُــضان وال٣ــاهىهُحن ؤعبــ٘ صوعاث بــحن ؾــىىاث 1989
و ،1991والــظًً جىنــلىا بلــى وظــىص ؤؾــلخت ل ـحزع حؿــبب ٣ٞــضان البهــغ  ٚـحر ال٣ابــل للمٗالجــت ،وصٖــذ بلــى
م ـ ــاجمغاث ٖضً ـ ــضة إلًه ـ ــا َ ٫ـ ــظٍ الىخ ـ ــاثج لل ـ ــضو ٫بمؿ ـ ــاٖضة مىٓم ـ ــاث بوؿ ـ ــاهُت ؤز ـ ــغي بل ـ ــى ٚاً ـ ــت ب ٢ـ ـغاع
()4
البروجى٧ى ٫الغاب٘ .1995
وب ــىٟـ مىهجُ ــت الٗم ــلٖ ،مل ــذ اللجى ــت الضولُ ــت ٖل ــى ب٢ـ ـتراح مك ــغوٕ مسل ٟــاث الخ ــغب ال٣ابل ــت
لالهٟجــاع يــمً اإلا ـاجمغ الضبلىماس ـ ي الــضوعي إلاغاظٗــت بجٟاُ٢ــت ألاؾــلخت الخ٣لُضًــت لٗــام  2001وبٗــض ٖــضة
اظخماٖ ــاث للخ ـ ـبراء الخ٩ـ ــىمُحن ج ــم ب ٢ـ ـغاع البروجى٧ـ ــى ٫الخـ ــامـ  2003بك ــإن مسلٟـ ــاث الخـ ــغب ال٣ابلـ ــت
لالهٟجــاع ،وبــىٟـ الخماؾــت ؾــاَمذ اللجىــت الضولُــت فــي الؿــعي لخــل مكــ٩لت ألالٛــام ألاعيــُت ؤًــً صٖــذ
بل ـ ــى م ـ ــاجمغ صول ـ ــي لخ ـ ــل مك ـ ــ٩لت ألال ٛـ ــام ألاعي ـ ــُت صٖ ـ ــذ  ُٞـ ــه الجه ـ ــاث الخ٩ىمُ ـ ــت والٗؿ ـ ــ٨غٍت والُبُ ـ ــت
1(- Draft of Additional protocols to the Geneva conventions of August 12, 1949 commentary, op.cit.,
pp. 1-2.
 -)2شو٣ق ػزٍُ ،كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢اٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص ص ،98
.99
-)3ػٔو عؼذ هللا ،رطٞه رل ٖ٣ٝاُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص .272 - 270
٣ُٞ -)4ي داٚصٚاٌذ-ثه ،آٗب ٔٛر<< ،ٓ١األٍِؾخ اُغل٣لح ٝاُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ،>>٢ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ-٢اُٞاهغ ٝاُطٔٞػ،
ٓوعغ ٍبثن ،ص ص .173-158
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وؤلاوؿ ــاهُت لبُ ــان آز ــاع ألال ٛــام ألاعي ــُت وج ــم ع ٞــ٘ الخىن ــُاث بل ــى اإلا ــاجمغ الاؾخٗغاض ـ ي الجٟا ُ٢ــت ألاؾ ــلخت
الخ٣لُضًــت ٖــام  1994ؤًــً جــم حٗــضًل البروجى٧ــى ٫الشــاوي الجٟاُ٢ــت  1980لؤلؾــلخت الخ٣لُضًــت ،ولــم ًد٣ــ٤
َظا الخٗضًل الجؼجي آما ٫اإلاجخم٘ الضولي ،بال ؤن َظا ٧ـان خـاٞؼا للخ٩ىمـت ال٨ىضًـت مـً ؤظـل الـضٖىة بلـى
م ــاجمغ ؤوج ــاوا 1997ال ــظي ؤ ٢ــغ اجٟا ُ٢ــت خٓ ــغ ألال ٛــام ألاعي ــُت جمام ــا٦ ،م ــا  ٧ــان للجى ــت صوع ب ــاػع ف ــي بظ ـغاء
()1
الضعاؾاث والبدىر والضٖىة للماجمغ الضولي الخام بدٓغ ألاؾلخت الٗى٣ىصًت ٖام .2008
 -2دوس اللجىت الذوليت في ال٢ؽ ًِ ٚالٝواِذ الّش٘يت املخّلٝت بعير ألاِما ٥الّذائيت:
ٖملــذ اللجىــت الضولُــت ٖلــى مكــغوٕ فــي ٚاًــت ألاَمُــت بكــإن ال٣ىاٖــض الٗغُٞــت ،وطلــٖ ٪ــً َغٍــ٤
ٖملُ ـ ــت عن ـ ــض اإلاماعؾ ـ ــاث الٗملُ ـ ــت لل ـ ــضو ٫ف ـ ــي الخٗام ـ ــل م ـ ــ٘ ال٣ىاٖ ـ ــض الضولُ ـ ــت الٗغ ُٞـ ــت وجه ـ ــيُ َ ٠ـ ــظٍ
اإلاماعؾــاث فــي قــ٩ل ٢ىاٖــض ٢اهىهُــت م٨خىبــت ؤ٢ــغب ف ـي مًــمىنها بلــى الؿــلى ٥ال٣ــاثم وؤلاٖخ٣ــاص ال٣ــاهىوي
بةلؼامُخه ،وفي ؾبُل طل٢ ٪امذ اللجىت الضولُت بدكُ٨ل لجـان مـً الخبـراء طوي الٟ٨ـاءة الٗالُـت والـظًً
 ٢ــامىا بالبد ــض ف ــي مه ــاصع صولُ ــت ٖضً ــضة م ــً بُثه ــا  :مدٟىْ ــاث اللجى ــت الضولُ ــت طاته ــا ،مك ــاوعة الخـ ـبراء
ال٣اهىهُحن مً مسخل ٠اإلاضاعؽ واإلاـظاَب ال٨ٟغٍـت وال٣اهىهُـت ،وبؾـخٗغاى الدكـغَٗاث الىَىُـت والـضلُل
الٗؿ ــ٨غي ل ٩ــل صول ــت وألاخ ٩ــام ال ً٣ــاثُت الىَىُ ــت ،والبد ــض ف ــي الاجٟا ُ٢ــاث الضولُ ــت الـ ـتي صزل ــذ هُ ــا١
الٗ ــغ ٝال ــضولي ،وف ــي ؤخ ٩ــام اإلاد ــا٦م الضولُ ــت اإلاا٢خ ــت والضاثم ــت وؤلاهخ٣الُ ــت ،وي ــمً مىا ٢ــ ٠ومغاؾ ــالث
ال ــضو ٫ف ــي اإلا ــاجمغاث الضبلىماؾ ــُت وؤم ــام اإلاد ــا٦م الضولُ ــت وٚحرَ ــا م ــً اإلاه ــاصع الىَىُ ــت والضولُ ــت طاث
)(2
الهلت بال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
وجًــمىذ الضعاؾــت اإلاىجــؼة ٖــام  2005ؾــخت ؤبــىاب م٣ؿــمت ٖلــى ٞ 44هــال جخًــمً ٢ 161اٖــضة
ًىُب ــ ٤ؤٚلبه ــا ف ــي الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت الضولُ ــت وٚـ ـحر الضولُ ــت ،وم ــً ب ــحن َ ــظٍ ال٣ىاٖ ــض هج ــض زالز ــت ؤب ــىاب
جسخو بًىابِ ؾحر وبصاعة ألاٖما ٫الٗضاثُت وهي باألؾاؽ:
 الباب ألاو" :٥مبذأ الخمييز" :وٍخًمً الٟهى ٫الخالُت  :الخمُـحز بحن اإلاضهُحن واإلا٣اجلحن ،الخمُ ـحز بـحنألاُٖــان اإلاضهُــت وألاَــضا ٝالٗؿــ٨غٍت ،الهجمــاث الٗكــىاثُت ،الخىاؾــب فــي الهجــىم ،الاخخُاَــاث فــي
الهجىم ،الاخخُاَاث يض آزاع الهجىم.
 الب ــاب الثال ــث" :أظ ــاليب مح ــذد للح ــشب" :وٍخً ــمً الٟه ــى ٫الخالُ ــت :ع ٞــٌ ؤلاب ٣ــاء ٖل ــى الخُ ــاة،جــضمحر اإلامخل ٩ــاث والاؾ ــدُالء ٖلجه ــا ،الخجىَ ــ٘ والىن ــى ٫بل ــى ال ٛــىر ؤلاوؿ ــاوي ،الخ ــضٕ ،الخىان ــل م ــ٘
الخهم.
 الباب الشابْ" :ألاظلحت" :وٍخًمً الٟهى ٫الخالُت :مباصت ٖامت بكـإن اؾـخسضام ألاؾـلخت ،الؿـم،ألاؾــلخت الىىوٍــت ،ألاؾــلخت البُىلىظُــت ،ألاؾــلخت الُ٨مُاثُــت ،الُل٣ــاث الىاعٍــت اإلاخٗــضصة ،الُل٣ــاث
الىاعٍـ ــت اإلاخٟجـ ــغة ،ألاؾـ ــلخت ال ـ ـتي مـ ــً قـ ــإنها ؤؾاؾـ ــا بخـ ــضار بنـ ــاباث بكـ ــٓاًا ال ًم٨ـ ــً ٦كـ ــٟها،
ألاقغا ٥الخضاُٖت ،ألالٛام ألاعيُت ،ألاؾلخت الخاع٢ت ،ؤؾلخت اللحزع التي حؿبب الٗمى.
 -)1شو٣ق ػزٍُ ،كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢اٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص .104
 -)2عٓ –ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي داصٌٚٚذ-ثهٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ( ،x1i ،x1 ،xxxixروه ْ٤فبص ٖٓ ٓولٓخ اُلهاٍخ)
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زالثا :دوس اللجىت الذوليت في امليذان لٙ٢الت احترام لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
ج٣ــىم اللجىــت الضولُــت بــضوع مُــضاوي ال ً٣ــل ؤَمُــت ٖــً الــضوع ال٣ــاهىوي ،خُــض حٗمــل ٖلــى جيؿــُ٤
وكاَاث ؤلاٚازت والُ٣ام بالىؾاَت ؤلاوؿاهُت بحن ؤَغا ٝالجزإ وخ ـتى ؤَـغا ٝزاعظُـت ٧ىنهـا ظهـت جدٓـى
بش٣ــت ٦ب ـحرة مــً ٧ــل ألاَ ـغا ٝالضولُــت ؾــىاء بىٟؿــها ؤو ٖــً َغٍــ ٤الجمُٗــاث الىَىُــت للهــال ٫والهــلُب
ألاخم ــغًٍ ،وف ــي مج ــا ٫ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت وؿ ــخُُ٘ ؤن هدمـ ـ ي صوعٍ ــً عثِؿ ــُحن للجى ــت الضولُ ــت ف ــي
اإلاُضان:
 -1ولْ أوشاٗ النزاُ أمام التزامات ا بموحب لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
وف ــي َ ــظا اإلا ٣ــام ،ج ٣ــىم اللجى ــت الضولُ ــت بمهم ــت و٢اثُ ــت بال ٛــت ألاَمُ ــت جخمش ــل ف ــي ج ــظ٦حر ؤَـ ـغاٝ
الجزاٖاث بد٣ى٢ها وواظباتها بمىظب ٢ىاٖض ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ،وجسو َظٍ الخ٣ى ١والىاظبـاث ٧ـل
ما َى مؿمىح به مً وؾاثل وؤؾـالُب ال٣خـا ٫وبؾـخسضامه بُغٍ٣ـت بوؿـاهُت واخ ـترام مبـاصت ؾـحر ألاٖمـا٫
الٗضاثُــت مــً مبــضؤ الخمُ ـحز والخىاؾــب وخٓــغ الهجمــاث الٗكــىاثُت وخٓــغ الهجمــاث اإلاٟغَــت ؤو جلــ ٪ال ـتي
حؿــبب آالم ال م ـبرع لهــا ،و٦ــظل ٪جــظ٦حر ؤَ ـغا ٝال ـجزإ بىؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا ٫اإلادٓــىعة مــً ألاؾــلخت
البُىلىظُ ـ ــت والُ٨مُاثُ ـ ــت وألال ٛـ ــام ألاعي ـ ــُت وخٓ ـ ــغ ؤٖم ـ ــا ٫ال ٛـ ــضع وألاٖم ـ ــا ٫الاهخ٣امُ ـ ــت ،و ٦ـ ــظل ٪بُ ـ ــان
ألاَضا ٝاإلاكغوٖت وٚحر اإلاكغوٖت بمىظب يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت.
وحؿ ــعى اللجى ــت الضولُ ــت بل ــى خم ــل ؤَ ـغا ٝالـ ـجزإ ٖل ــى بخـ ـترام َ ــظٍ ال٣ىاٖ ــض باإلجه ــا ٫اإلاباق ــغ
بـ ــإَغا ٝال ـ ـجزإ ٖـ ــً َغٍـ ــ ٤الجهـ ــاث اإلاضهُـ ــت والٗؿـ ــ٨غٍت الٟاٖلـ ــت فـ ــي اإلاُـ ــضان ،وجخـ ــضازل وُْٟـ ــت جـ ــظ٦حر
ألاَـغا ٝبد٣ــى٢هم وواظبــاتهم مــ٘ وكــغ ٢ىاٖــض ال٣ــاهىوي الــضولي ؤلاوؿــاوي الــظي ٌٗــض مدُــت و٢اثُــت مهمــت
ل٨ثهم ــا جخ ٩ــامالن ألظ ــل الخ ــض م ــً آلاز ــاع الالبوؿ ــاهُت للـ ـجزإ اإلاؿ ــلر( ،)1وال ًٟىجى ــا  ٦ــظل ٪ؤن وك ــحر بل ــى صوع
اللجى ــت الضولُ ــت ف ــي ؤٖم ــا ٫الىؾ ــاَت ؤلاوؿ ــاهُت ب ــحن ؤَـ ـغا ٝال ـ ـجزإ ٧الهضه ــت اإلاا٢خ ــت إلز ــالء ألاش ــخام
اإلادمُحن ؤو جباص ٫ألاؾغي واإلاٗخ٣لحن وبوكاء اإلاىاَ ٤آلامىت.
 -2الوظاوت إلاوعاهيت واملعالي الحميذة:
جخمخــ٘ اللجىــت الضولُــت بخٟىًٍــاث زانــت يــمً اجٟاُ٢ــاث ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ( ،)2ومــً بــحن
ؤبغػ َظٍ الخٟىًٍاث خـ ٤اإلابـاصعة الٗـام ،وحؿـخسضم اللجىـت الضولُـت َـظا الخـ ٤ؤخُاهـا فـي الُ٣ـام بإٖمـا٫
الىؾــاَت واإلاؿــاعي الخمُــضة أل ٚـغاى بوؿــاهُت هٓـغا إلاــا جخم ـحز بــه مــً ز٣ــت لــضي الجمُــ٘ ٧ىؾــُِ مداًــض،
وب ــظل ٪ج ٣ــىم اإلاىٓم ــت باالجه ــا ٫ب ــإَغا ٝالـ ـجزإ وه ٣ــل وظه ــاث الىٓ ــغ بُثهم ــا ومداول ــت الخ٣غٍ ــب وب٢ـ ـتراح
خل ــى ٫ؾ ــلمُت لخجى ــب اللج ــىء بل ــى ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت( ،)3و ٢ــض جخىن ــل اللجى ــت الضولُ ــت بل ــى جد ُ٣ــَ ٤ضه ــت
ظؼثُــت ؤو ما٢خــت فــي ؾــبُل حؿــُحر ؤٖمــا ٫ؤلاٚازــت ؤو بزــالء اإلاــضهُحن والجغحــى واإلاغضـ ى و ٚـحرَم مــً الٟئــاث
اإلادمُت بٛغى ججىُبهم زُغ ألاٖما ٫الٗضاثُت.
 -)1ك٣ل٤ل د٠الثشا<< ،اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ٝاُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ،>>٢ك ٢كهاٍبد ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ
ٍبثن ،ص ص.395 -394
ٗ -)2ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .444
 -)3هه٤خ ػٛاشش٠خ<< ،ؽٔب٣خ أُلٗٝ ٖ٤٤األػ٤بٕ أُلٗ٤خ ك ٢اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .378
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٦م ــا حؿ ــعى اللجىـ ــت الضولُ ــت بل ــى الىؾـ ــاَت ف ــي ؾـ ــبُل بوك ــاء اإلاى ــاَ ٤آلامىـ ــت واإلاى ــاَ ٤اإلاداًـ ــضة
اإلاىهــىم ٖلجهــا فــي اإلاــىاص  14و 15مــً بجٟاُ٢ــت ظىُــ ٠الغابٗــت ،مشلمــا خــضر فــي الخــغب ألاَلُــت فــي حكــاص
ٖام  ،1980و٦ظل ٪الىؾاَت التي ٢امذ بها اللجىت الضولُت في ؾبُل بزالء اإلاىـاَ ٤اإلادانـغة فـي الخـغب
ألاَلُــت فــي لبىــان ،و٦ــظل ٪ؤلازــالء الىــا ر الــظي ٢امــذ بــه اللجىــت الضولُــت لشالزــت ٖكــغ ؤلــ ٠شــخو فــي
()1
الخغب في ؾغٍاله٩ا ٖامي  2008و.2009
 -3مىهج اللجىت الذوليت في مواحهت يهت ا١اث بين العشيت والّالهيت:
ًشــاع ظــض٦ ٫ب ـحر خــى ٫مىهجُــت اللجىــت الضولُــت فــي الخٗامــل مــ٘ الاهةها٧ــاث الىاٗ٢ــت ػمــً الجزاٖــاث
اإلاؿلخت ،وبالٗىصة بلى هٓامها ألاؾاس ي واإلاىازُ ٤الضولُت ٞاللجىت الضولُت حؿهغ ٖلـى خؿـً جُبُـ ٤ووكـغ
اإلابــاصت ؤلاوؿــاهُت٦ ،مــا ال ًىظــض ههــىم جمىــ٘ ؤو جمــىذ اللجىــت الضولُــت خــ ٤الخىضًــض الٗلنــي باالهةها٧ــاث
الـ ـتي حك ــهضَا ،وبالخ ــالي وإلا ــا  ٧ــان ألام ــغ مؿ ــ٩ىجا ٖلُ ــه ٞه ــى ٌٗ ــىص للمىهجُ ــت الـ ـتي جغؾ ــمها اللجى ــت الضولُ ــت
لىٟؿها ،وفي َظا اإلاجا ٫جا٦ض اللجىت الضولُت ٖلـى مبـضؤ َـام َـى "مبـذأ العـشيت" فـي الخٗامـل مـ٘ اهةها٧ـاث
ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ٞـ ـهي جس ــىى اإلاٟاوي ــاث م ــ٘ الُ ــغ ٝاإلاؿ ــاو ٖ ٫ــً الاهةها ٧ــاث ف ــي ؾ ــغٍت جام ــت
وطل ٪مً ؤظل الخٟاّ ٖلى م٨ؿب الش٣ت الظي جدٓـى بـه لـضي ظمُـ٘ الـضو ٫بمـً ٞـجهم ؤَـغا ٝؤي هـؼإ
مؿ ـ ــلر٦ ،م ـ ــا جخمخ ـ ــ٘ اللجى ـ ــت الضولُ ـ ــت بد ـ ــٖ ٤غف ـ ــي بدـ ــ ٖ ٤ـ ــضم بصالء مىْٟجه ـ ــا بك ـ ــهاصتهم ؤم ـ ــام اإلاد ـ ــا٦م
الجىاثُـت ،جــم الاٖ ـترا ٝبــه لــضي مدـا٦م ًىٚؿــالُٞا الؿــاب٣ت وعواهـضا ،وجــم جًــمُىه فـي ال٣ىاٖــض ؤلاظغاثُــت
()2
و٢ىاٖض ؤلازباث لضي اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت.
وفـي َـظا الهــضص ًـظ٦غ الـغثِـ الؿــاب ٤للجىـت الضولُـت "ليوبــو ٥بواظـ  "Léopold Boissierفـي
م٣ا ٫له ٖام :1968
"ليغ َىـا ٟمنظعـت إوعـاهيت مثاليـتل واللجىـت الذوليـت للفـليب يحمـش ليعـذ إظـخثىاءا .إن
يهخٝــاداث املوحهــت لهــزٍ الهي ــت املــوٜشة جخّلــ ٞبفــمت ا إصاء بّــن أوؽــىت ال ٘٢يــ ٚيم٢ــً املىالبــت
با ٘مــلل ٠يــ ٚيم٢ــً دِــوة الح٢ومــاث ألاٜــوى ِاــع مشاحّــت حعــابات ال دون الحفــوِ ٥اــع دِــم
الشحـ ــا ٥روي الىوايـ ــا الحعـ ــىت ب ٘ؽـ ــاء املّلومـ ــاث ال٣املـ ــت للجمهـ ــوس ؟؟  ......ولـ ــزل٘ ٤مـ ــً املهـ ــم أن
جحٍ ـ اللجى ــت بث ٝــت ١امل ــت لل ٝــوى املخٝابل ــت  ...وي ــب أن ّ ــشٗ الجاهب ــان أن سح ــا ٥حىي ــ ٚل ــم ي ــججو
()3
للٝماء أو إلاداهتل بل ألاهٝار أول  ٤الزيً يم ً٢اهٝارَم"
 -)1شو٣ق ػزٍُ ،كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢اٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص ص ،162
.163
 -)2ر٘ض أُبكح  ٖٓ 73اُوٞاػل اإلعوائ٤خ ٝهٞاػل اإلصجبد ُِٔؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ" :رؼزجش اٌّسىّخ ف ٟػذاد األِٛس اٌّشٌّٛخ
ثبٌغش٠خ أِ ٞؼٍِٛبد أٚ ٚثبئك أ ٚأدٌخ أخش ٜرسظً ػٍٙ١ب اٌٍدٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظٍ١ت األزّش ف ٟأثٕبء أدائٗ ٌّٙبِٙب أ ٚثسىُ أدائٙب ٌٙب،
ثّٛخت إٌظُ األعبع١خ ٌسشوخ اٌظٍ١ت األزّش ٚاٌٙالي األزّش اٌذ١ٌٚخٚ ،ال ٠دٛص ثبٌزبٌ ٟئفشبؤ٘ب  ٌٛٚثشٙبدح ٠ذٌ ٟثٙب ِٛظف
زبٌ ٟأ ٚعبثك ٌذ ٜاٌٍدٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظٍ١ت األزّش ،ئال:
 ارا ٌُ رؼزشع اٌٍدٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظٍ١ت األزّش وزبث١ب ػٍ٘ ٝزا اإلفشبء ،ثؼذ ئخشاء ِشبٚساد ٚفمب ٌٍمبػذح اٌؼشف١خ  6أ ٚرٕبصٌذ ػٓ٘زا اٌسك.
 ارا وبٔذ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد أ ٚاٌٛثبئك أ ٚغ١ش٘ب ِٓ األدٌخ ٚاسدح ف ٟاٌج١بٔبد اٌؼٍٕ١خ ٚاٌٛثبئك اٌؼبِخ ٌٍدٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظٍ١تاألزّش ،".أٗظو ك ٢مُي :أُوعغ ٗلَ ،ٚص ص .255 -252
3(- Léopold BOISSIER,<<The silence of the International Committee of the Red Cross>>, in
I.R.R.C., I.C.R.C., Geneva, Eighth year, No. 85, April, 1968, pp.179, 179.
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بال ؤن اللجىــت الضولُــت وفــي خــاٞ ٫كــل ٧ــل اإلاؿــاعي الؿــغٍت والخٟاويــُت ال جب٣ــى م٨خىٞــت ألاًــضي
ب ــل  ٢ــض جلج ــإ ف ــي خ ــاالث اؾ ــخصىاثُت بل ــى الخىضًـ ــض الٗل ـ ـني باالهةها ٧ــاث الجؿ ــمُت ل٣ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن الـ ــضولي
ؤلاوؿاوي ،وحكترٍ اللجىت الضولُت مً ؤظل الخهغٍذ الٗلني باالهةها٧اث ؤعبٗت قغوٍ مجخمٗت هي:
أ -بطا حٗل ٤ألامغ باهةها٧اث مخ٨غعة وظؿُمت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
ب -بطا لم جٟلر اإلاٟاوياث الؿغٍت في وي٘ خض لهظٍ الاهةها٧اث.
ج -ؤن ٌكهض الاهةها ٥مىضوبى اللجىت الضولُت ؤو جإ٦ض لها مً مهاصع مىزى٢ت ؤو ٧ان مٗلىما للجمُ٘.
د -ؤن ً٩ىن الخىضًض الٗلني في نالر اإلاجخم٘ ؤو ألاشخام اإلاخًغعًٍ ؤو اإلاهضصًً باالهةها.٥
وجهــضع اللجىــت الضولُــت َــظٍ الخىضًــضاث الٗلىُــت فــي قــ٩ل بُاهــاث صــخُٟت م٨خىبــت ؤو ٖلــى لؿــان
مؿاولجها ،وعٚم ؤن َظا الخىضًض بؾتراجُجُت بؾخصىاثُت للجىت الضولُت بال ؤنها ٦شحرا مـا لجـإث بلجهـا وهـظ٦غ
مً َظٍ الخاالث:
 الولــْ فــي ٘لعــىين املحخلــت :بُــان بخــاعٍش  2004/08/18هــضصث ُٞــه اللجىــت بالجــضاع الٗــاػ ٫وآزــاع  ٚـحرؤلاوؿـ ـ ــاهُت ،ؤًًـ ـ ــا ،بُـ ـ ــان بخـ ـ ــاعٍش  2004/05/18بكـ ـ ــإن ؤزُـ ـ ــاع جـ ـ ــضمحر بؾ ـ ـ ـغاثُل إلامخل٩ـ ـ ــاث ومىـ ـ ــاػ٫
الٟلؿ ــُُيُحن ٖل ــى َ ــى ٫الخ ــضوص الٟلؿ ــُُيُت اإلاه ــغٍت ف ــي ع ٞــذ ،وبُ ــان بخ ــاعٍش  2006/11/08جىضً ــضا
بى٢ـىٕ ٖــضص ٦ب ـحر مــً ال٣خلـى واإلاهــابحن هدُجــت الهجـىم ؤلاؾـغاثُلي ٖلـى قــما ٫الُ٣ـإ وصٖــىة بؾـغاثُل
لاللـ ـتزام بال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ،وبُ ــان بخ ــاعٍش  2010/06/14بك ــان الخىضً ــض بالخه ــاع ؤلاؾ ـغاثُلي
()1
ٖلى الُ٣إ والٗ٣اب الجماعي والخجىَ٘ الظي جماعؾه بؾغاثُل ٖلى اإلاضهُحن للؿىت الغابٗت.
 الولْ في الّشا :ٛبُان بخاعٍشً 2006/06/30 :خًمً بصاهت الهجماث ألامغٍُ٨ـت اإلاخٗمـضة ال ـتي حكـًفــي الٗـغا ١وم٣خــل ؤٖــضاص ٦ب ـحرة مــً اإلاــضهُحن ألابغٍــاء ًىمُــا ،بُــان بخــاعٍش  2007/04/11بكــإن الخىضًــض
بسُــىعة الىيــ٘ فــي الٗ ـغا ١هدُجــت جهــاٖض الٗىــ ٠اإلاىظــه يــض اإلاــضهُحن ،بُــان بخــاعٍش 2009/03/19
بكــإن جىضًــض باإلاٗاهــاة الكــضًضة للٗـغاُ٢حن هدُجــت الهجمــاث الٗكــىاثُت ألامغٍُ٨ــت التــي جدؿــبب فــي ٢خــل
()2
وبنابت الٗكغاث ًىمُا صون جمُحز.
وَى ــا٢ ٥اٖ ــضة زان ــت جً ــٗها اللجى ــت الضولُ ــت وجس ــو الاهةه ــا ٥الى ــاظم ٖ ــً اؾ ــخسضام وؾ ــاثل
وؤؾــالُب ال٣خــاَ ،٫ــى ؤن اللجىــت الضولُــت ٣٦اٖــضة ٖامــت ال ج٣ــىم بالخىضًــض الٗلنــي فــي َــظٍ اإلاؿــاثل ،ومــ٘
طلً ٪م ً٨ؤن ج٣ىم اللجىـت الضولُـت بـظل ٪بطا عؤث ؤن َىـا ٥اؾـخسضام لؿـالح ؤو ألؾـلىب خغبـي مٗـحن ؤو
()3
الةهضًض به ًم ً٨ؤن ٌؿبب ويٗا زُحرا للٛاًت.
 -)1شو٣ق ػزٍُ ،كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢اٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص ص -248
.249
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص ص .251 – 250
3(- "Special rule:
The ICRC does not as a rule express any views on the use of arms or methods of warfare. It may,
however, take steps and, if need be, make a public statement if it considers that the use or the threat to
make use of a weapon or method of warfare gives rise to an exceptionally grave situation."., Action by
the international committee of the red cross in the event of breaches of international humanitarian law,
in I.R.R.C., I.C.R.C., Geneva, Twenty- first year, No. 221, March-April, 1981, p. .
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الٙشُ الثاوي:
دوس ألامم املخحذة وألاحهضة الخابّت لها في جىٙيز لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
ٖلــى زلُٟــت ٞكــل ٖهــبت ألامــم ،ظــاءث مىٓمــت ألامــم اإلاخدــضة مــً ؤظــل "ج ىيــب الّــالم ويــالث
الحـشوب" و٧ــان الهــض ٝالغثِسـ ي للمىٓمــت َــى "حٙــَ العـلم وألامــً الــذوليين" ،زانــت بٗــض اإلاأسـ ي التــي
ٖغٞةهــا الخــغب الٗاإلاُــت الشاهُــت٩ٞ ،ــان الهــض ٝالشــىعي للمىٓمــت آهــظاَ ٥ــى مىــ٘ وكــىب الجزاٖــاث اإلاؿــلخت
بٗ ــض خٓــغ اؾ ــخسضام ال ٣ــىة ف ــي الٗال ٢ــاث الضولُــت بمىظ ــب ال٣ٟــغة الغابٗ ــت مــً اإلا ــاصة الشاهُــت مــً مُشــا١
ألامم اإلاخدضة.
وٖلــى َــظا ألاؾــاؽ٧ ،ــان مــً اإلاؿــخدُل ب٢ىــإ اإلاىٓمــت ب٨ٟــغة ٢ىاٖــض جىٓــُم الجزاٖــاث اإلاؿــلخت
وهــي التــي جدٓــغ اللجــىء بلــى ال٣ــىة باألؾــاؽ ،واوٗ٨ـــ َــظا اإلاىُــ ٤ألاممــي ال٣انــغ ٖلــى مىا٢ــ ٠اإلاىٓمــت
ججــاٍ ً٢ــاًا ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي التــي لــم ج٨ــً ج٣بــل مىا٢كــةها ؤنــال ،وجــم الخٗب ـحر الهــغٍذ ٖــً َــظا
اإلاى٢ــ ٠ألاممــيٖ ،ىــضما ط٦ــغث الهُئــت اإلا٩لٟــت بخــضوًٍ ال٣ــاهىن الــضولي وصعاؾــخه وجُــىٍغٍ فــي ألامــم اإلاخدــضة
وهي لجىت ال٣ـاهىن الـضولي بـإن ؤي اَخمـام بمىايـُ٘ ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ٢ـض ٌٗخ ـبر صلـُال ٖلـى اوٗـضام
الش٣ــت فــي ٢ــضعة ألامــم اإلاخدــضة ٖلــى الخٟــاّ ٖلــى الؿــلم وألامــً الــضولُحن ،وبــظل ٪عًٞــذ بصعاط اإلاىيــىٕ
()1
يمً ظضو ٫ؤٖمالها.
و٢ــض بــغع الُ٣ٟــه "حــوسج ظــا "٥طلــ ٪ب٣ىلــه "واملــا أن ميثــا ٛألامــم املخحــذة ٜــذ ٜــشس أن الحــشب
ِمل ٔير ٜاهووي ٘ليغ َىا ٟما يـذِو ألازـاسة مولـوُ جىٍـيم ٜـاهون الحـشب" ،وعؤي الُ٣ٟـه "بـيال" بـإن
ال٣ــاهىن الــضولي ٣ٞــض ؤَمُــت ج٣ؿــُمه بلــى ٢ــاهىن للخــغب و٢ــاهىن للؿــلم باٖخبــاع الخــغب ؤنــبدذ ظغٍمــت
صولُ ــت ،والاؾ ــخمغاع ف ــي طل ــ ٩ً ٪ــىن ٦ةًج ــاص  ٢ــاهىن العج ٩ــاب ظغٍم ــت ي ــض ؤلاوؿ ــاهُت ،وب ــظل ٪ؤ ٢ــغث لجى ــت
ال٣اهىن الضولي َـظا الاججـاٍ فـي ج٣غٍغَـا الـظي ظـاء ُٞـه "إرا مـا ٜبلـذ اللجىـت فـي ٘ ـش ِملهـا الٝيـام ت ـزا
الواحــبل ٘ٝــذ يــذِو رلــ ٤ال ـشأي الّــام إلــع الؽــ ٤فــي ٙ٠ــاءة الوظــائل املخــو٘شة حاليــا جحــذ يــذ ألامــم
املخحذة للمحاٍ٘ت العالم"( ،)2وبهظا اإلاى٢ـ ٠الؿـلبي جإظـل هٓـغ اإلاىٓمـت باإلاىيـىٕ ،ولـم تهـخم آهـظا ٥بال
بمىايــُ٘ ظؼثُــت هــي الؿــعي لخٓــغ اؾــخسضام ألاؾــلخت الىىوٍــت مــً بــاب ٢ــاهىن هــؼٕ الؿــالح ولــِـ ٢ــاهىن
()4
الجزاٖاث اإلاؿلخت( ،)3وبٌٗ الً٣اًا اإلاخٗل٣ت بمباصت الً٣اء الجىاجي الضولي.
و٢ض قـ٩ل مـاجمغ َهـغان لٗـام  1968مدُـت َامـت لبضاًـت اَخمـام ألامـم اإلاخدـضة وجٟهمهـا لخىٓـُم
الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ولــى جدــذ ُمؿــمى "حٝــو ٛإلاوعــان" ٣ٞــض ٖ٣ــض اإلاــاجمغ جدــذ ٖىــىان "إح ـترام حٝــوٛ
إلاوعــان أزىــاء املىاصِــاث املعــلحت" وهدُج ــت للخىن ــُاث الهامــت الـ ـتي ز ــغط به ــا اإلا ــاجمغ ؤن ــضعث الجمُٗ ــت
الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ٢غاعَا الخاعٍخي الظي ًا٦ض ٖلى مباصت ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ومـً بُثهـا يـىابِ
ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ،خُض ظاء ُٞه:
 -)1كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .34
ٓ -)2ؾٔل ػجل اُٞاؽل ٍٞ٣ق اٌفبس ،اُغوائْ اُل٤ُٝخ ٍِٝطخ اُؼوبة ػِٜ٤ب ،كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ ،اُوبٛوح ،ك ؽ ،1996 ،ص ص -191
.192
 -)3كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .34
 -)4أُوعغ ٗلَ ،ٚص ص .35 ،34
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"إن الجمّيت الّامت....
 -2وجـ ــذِو ألامـ ــين الّـ ــام ِاـ ــع الٝيـ ــامل بالدؽـ ــاوس مـ ــْ اللجىـ ــت الذوليـ ــت للفـ ــليب ألاحمـ ــش ومـ ــْ
املىٍماث إلاوعاهيت ألاخشىل بذساظت ما ياي:
أ -الخى ــواث ال ـ ـ يم ٢ــً اجخارَ ــا لخ ــجمين جىبي ــ ٞيجٙاٜي ــاث والٝواِ ــذ الذولي ــت إلاوع ــاهيت
املوحودة جىبيٝا أ٘مل في املىاصِاث املعلحت.
ب -لــشوسة ولــْ اجٙاٜيــاث حذيــذة راث ـــبٕت إوعــاهيت أو أيــت وزــائٜ ٞاهوهيــت مىاظــبت أخــشى
لخجمين حمايت املذهيين وألاظشى واملٝاجلين حمايـت أ٘مـل فـي حميـْ املىاصِـاث املعـلحتل وحٍـش وجٝييـذ
()1
اظخّما ٥بّن أظاليب الحشب ووظائلها "
ومى ــظ طل ــ ٪الخ ــحن ب ــظلذ ألام ــم اإلاخد ــضة ظه ــىصا مٗخـ ـبرة ف ــي مج ــا ٫جُ ــىٍغ ٢ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي
ؤلاوؿ ــاوي وجُٟٗله ــا ،وجىال ــذ ٢ـ ـغاعاث الجمُٗ ــت الٗام ــت ف ــي ه ٟـــ اإلاىي ــىٕ وه ــظ٦غ مثه ــا ٢غاعاَ ــا  2597ف ــي
ال ــضوعة ( 16 )24صٌؿ ــمبر 1969اإلاخٗل ــ ٤ب ــاخترام خ ٣ــى ١ؤلاوؿ ــان ف ــي اإلاىاػٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ،و٢غاعيه ــا 2674
و 2675فــي الــضوعة ( )25بخــاعٍش  9صٌؿــمبر  1970بكــإن بخ ـترام خ٣ــى ١ؤلاوؿــان وبكــإن اإلابــاصت ألاؾاؾــُت
لخماًت الؿ٩ان اإلاضهُحن ؤزىاء اإلاىاػٖاث اإلاؿلخت ،والٗضًض مً ال٣غاعاث ألازغي طاث الهلت.
وجُبُ٣ــا للبىــض اإلاــظ٧ىع فــي ال٣ٟـغة الشاهُــت (ب) مــً ال٣ـغاع ٢ ،2444امــذ ألامــم اإلاخدــضة مــ٘ اللجىـت
الضولُت للهلُب ألاخمغ بالخٗاون في مجا ٫ب٢ـغاع الٗضًـض مـً الاجٟاُ٢ـاث اإلاخٗل٣ـت بؿـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت
وخٓـ ــغ وجُُ٣ـ ــض وؾـ ــاثل وؤؾـ ــالُب الخـ ــغب ،خُـ ــض ٧ـ ــان لؤلمـ ــم اإلاخدـ ــضة صوع عثِس ـ ـ ي فـ ــي الـ ــضٖىة للمـ ــاجمغ
الضبلىماس ـ ي لخإ ُ٦ــض وجُ ــىٍغ ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ب ــحن  1977-74ال ــظي ؤصي بل ــى ب ٢ـغاع البروجى ٧ــىلحن
ؤلايــاُٞحن  ،1977وبسهــىم ألاؾــلخت الخ٣لُضًــت ،ؤنــضعث الجمُٗــت الٗامــت لؤلمــم اإلاخدــضة ال ٣ـغاع ع٢ــم
 102/32فـ ــي الـ ــضوعة الشاهُـ ــت والشالزـ ــىن لهـ ــا بخـ ــاعٍش  19صٌؿـ ــمبر  1977والـ ــظي ٖ ـ ـبرث ُٞـ ــه ٖـ ــً ا٢خىاٖهـ ــا
بًغوعة خٓغ ؤو جُُ٣ض ؤًت ؤؾلخت ج٣لُضًت ٢ض حٗخبر مٟغَت الًغع ؤو ٖكىاثُت ألازـغ و٢ـغعث ٖ٣ـض مـاجمغ
صبلىماسـ ـ ي ٖ ــام  1979له ــظا ال ٛــغى وبعؾ ــا ٫ال ــضٖىاث ل ٩ــل ال ــضو ٫ألاَـ ـغا ٝاإلا ــضٖىة لخً ــىع اإلا ــاجمغ
الضبلىماسـ ـ ي لخإ ُ٦ــض وجُ ــىٍغ ال ٣ــاهىوي ال ــضولي ؤلاوؿـ ــاوي اإلاُب ــ ٤ػم ــً الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت( ،)2ومى ــظ طلـ ــ٪
الخاعٍش ٖ٣ضث الٗضًض مً اإلااجمغاث الضبلىماؾُت الخدًحرًت جدـذ عٖاًـت ألامـم اإلاخدـضة بلـى ٚاًـت اإلاـاجمغ
الضبلىماسـ ـ ي  1980ال ــظي ؤصي إل٢ـ ـغاع اجٟا ُ٢ــت ألاؾ ــلخت الخ٣لُضً ــت(٦ ،)3م ــا ٢ام ــذ ألام ــم اإلاخد ــضة  ٦ــظل٪
بغٖاً ــت اإلا ــاجمغ الضبلىماسـ ـ ي إل٢ـ ـغاع اجٟا ُ٢ــاث خٓ ــغ ألاؾ ــلخت البُىلىظُ ــت والُ٨مُاثُ ــت ،و ٦ــظل ٪ألال ٛــام
()4
ألاعيُت اإلاًاصة لؤلٞغاص ٖام  1997في ؤوجاوا.

 -)1اززشاَ زمٛق اإلٔغبْ أثٕبء إٌّبصػبد اٌّغٍسخ ،اُوواه ههْ ( 2444اُلٝهح  ،)23اُغَِخ اُؼبٓخ  ،1748ثزبه٣ـ ً 19بٕٗٞ
األ /ٍٝكَٔ٣جو  ، 1968ص .36
2(- United nations disarmament yearbook, United nations, New York, Vol: 5, 1981, p. 296.
3(- Ibid., pp. 296- 326.
-)4هٝثود خِ.ٟبثٛ١ص ،رٞٔ٤ص ٢ي٘.ـِ.بوِٛبسنٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .190 -181
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وبظل٧ ٪ان لؤلمم اإلاخدضة صوع ٦بحر في جُىٍغ ال٣ىاٖـض اإلاخٗل٣ـت بدىٓـُم وؾـاثل وؤؾـالُب ال٣خـا،٫
وطلـٖ ٪ــً َغٍـ٧ ٤ــل ألاظهــؼة الخابٗـت لؤلمــم اإلاخدـضة التــي ؾــاَم ٧ـل مثهــا فـي طلــ ٪خؿــب الـضوع اإلاىــىٍ بــه
بمىظب مُشا ١ألامم اإلاخدضة ،وؾىداو ٫اؾخٗغاى بٌٗ ظىاهب َظا الضوع ُٞما ًلي:
أوال :دوس م لغ ألامً الذولي في جّٙيل لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
بن مجلـ ألامً الضولي ؤَم ظهاػ يمً مىٓىمت ألامم اإلاخدـضة مـً خُـض الٟٗالُـت والهـالخُاث
الىاؾ ــٗت ،خُ ــض ًى ــاٍ ب ــاإلاجلـ ال ــضوع الغثِس ـ ي ال ــظي ٢ام ــذ ألظل ــه اإلاىٓم ــت وَ ــى خ ٟــٔ الؿ ــلم وألام ــً
الــضولُحن٦ ،مــا ًدخ٨ــغ اإلاجلـــ ن ــالخُت بؾ ــخٗما ٫الىؾــاثل ال٣ؿــغٍت الٗؿ ــ٨غٍت و ٚـحر الٗؿــ٨غٍت لخم ــل
الـضوٖ ٫لـى الىٞــاء بالتزاماتهـا خٟاْـا ٖلــى الؿـلم وألامـً الــضولُحن ،وفـي مجـا ٫يــبِ ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت فــي
الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ؾ ــىالخٔ ؤن طل ــٌٗ ٪خ ـ ـبر تهضً ــضا للؿ ــلم وألام ــً ال ــضولُحن ،مم ــا ًد ــُذ إلاجل ـــ ألام ــً
الخدغ ٥الٗؿ٨غي وٚحر الٗؿ٨غي في ؾبُل مىٗه٦ ،ما ًلي:
 -1ج٢يي ٚاهت ا ٟلوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت و٘ ٞاملادة  39مً ميثا ٛألامم املخحذة:
ٖلى ٚغاع باقي مىٓماث ألامم اإلاخدضة لم ًل ٤مىيىٕ ال٣اهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي بَخمامـا ٦ب ـحرا مـً
ظاهب مجلـ ألامً الضولي ،وبٗض حٛحر مى ٠٢اإلاىٓمت مً اإلاىيىٕ ،بضؤ اإلاجلـ ًدىـاو ٫مسخلـ ٠ظىاهـب
ومىايــُ٘ َــظا ال٣ــاهىن ،بلــى ٚاًــت الاٖ ـترا ٝالهــغٍذ بــإن اهةهــا ٥يــىابِ ألاٖمــا ٫الٗؿــ٨غٍت ٌٗخ ـبر تهضًــضا
للؿلم وألامً الضولُحن ،وخؿب مُشا ١ألامم اإلاخدضة ٞةن مجلـ ألامً ً٣ـغع بطا مـا و٢ـ٘ تهضًـض للؿـلم ؤو
بزال ٫به ؤو ٧ان ما وٖ ٘٢مال مً ؤٖما ٫الٗـضوان وٍ٣ـغع اؾـدىاصا بلـى طلـ ٪اجسـاط الخـضابحر الٗؿـ٨غٍت و ٚـحر
الٗؿ٨غٍت خؿب اإلاىاص  41و 42لخ ٟٔالؿلم وألامً الضولي ؤو بٖاصجه بلـى ههـابه ،وبـظل ٪ج٩ـىن قـغوٍ
جُبُ ٤بظغاءاث مجلـ ألامً زالزت:
أ-

ت ذيذ العلم الّاملي:

ً٩ــىن تهضًــض الؿــلم الٗــالمي بــةٖالن ؤي صولــت ؤو مجمىٖــت مــً الــضوٖ ٫ــً هُةهــا الُ٣ــام بٗمــل مــً
ؤٖمــا ٫الخــضزل فــي قــاون صولــت ؤزــغي ،وال ٌكــترٍ ؤن ج٣ــ٘ ؤٖمــا ٫الٗىــٗٞ ٠ــال بــل ًٟ٨ــي الةهضًــض بهــا ؤو
الُ٣ام بإٖما ٫جضلل ٖلجها٣ٞ ،ض ؤٖخبر مجلـ ألامً الضولي في ٢غاعٍ  418الهـاصع بخـاعٍش  04هـىٞمبر 1977
()1
بإن قغاء ظىىب بٞغٍُ٣ا للؿالح ٌك٩ل تهضًضا للؿلم وألامً الضولُحن و٢غع ٖ٣ىباث يضَا.
ب-

إلاخال ٥بالعالم الّاملي:

واإلا٣هىص بهظا ؤلازالَ ٫ى زغ ١الؿالم الٗالمي ٗٞال بى٢ىٕ ٖمل الٗضوان بض ٫الةهضًض بـه ،وَـى
ون ــ ٠ه ــاصع ف ــي  ٢ـغاعاث مجل ـــ ألام ــً وم ــً ب ــحن َ ــظٍ الخ ــاالث ه ــظ٦غ  ٢ـغاع مجل ـــ ألام ــً ع ٢ــم  54بك ــإن
الًُ٣ت الٟلؿُُيُت لٗام  1948الظي اٖخبر زغ ١و ٠٢بَال ١الىاع زغ٢ا للؿالم الٗالمي(.)2
 " -)1ئْ اٌغٍُ ٚاألِٓ اٌذ ٓ١١ٌٚال ٕ٠جثمبْ فمؾ ػٓ غ١جخ اٌسشة ٚإٌّبصػبد اٌّغٍسخ ،فثّخ رٙذ٠ذاد أخشٌٍ ٜغٍُ اٌذ١ٌ ٌٟٚغذ راد
ؽج١ؼخ ػغىش٠خٌٚ ،ىٕٙب ردذ ِظذس٘ب ف ٟغ١بة االعزمشاس ف ٟاٌؼاللبد االلزظبد٠خ ،االخزّبػ١خ ٚاإلٔغبٔ١خ ٚاٌج١ئ١خ" ،أٗظو ك ٢مُي:
كبر٘خ ػجذ اٌؼبي ،اُؼوٞثبد اُل٤ُٝخ االهزظبك٣خ ،كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ ،ؽ  ،1اُوبٛوح ،2000 ،ص  .68أٗظو ًنُي :ؿَبٕ اٌدٕذ،ٞ
أهًُٞٞ٤ع٤ب أُؼوكخ ك ٢ػِٔ٤بد ؽلع اَُالّ اُل٤ُٝخ٤ًِ ،خ اُؾوٞم ،اُغبٓؼخ األهكٗ٤خ ،ك ؽ ،2000 ،ص .08
 -)2كبر٘خ ػجذ اٌؼبيٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .69
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و٦ظل ٪جم بَال ١ون ٠ؤلازال ٫بالؿـالم الٗـالمي فـي ال٣ـغاع  502الهـاصع بخـاعٍش  03ؤبغٍـل 1982
لٛــؼو ألاعظىخــحن لجـؼع الٟى٦الهــض البرًُاهُــت ( ،)1والتــي ٖـاصث للخــاط اإلال٩ــي البرًُــاوي بمىظــب اؾــخٟخاء ٖــام
.2013
ج-

حالت الّذوان:

َاإلاا ٧ـان حٗغٍـ ٠الٗـضوان مشـاع ظـض٦ ٫ب ـحر بـحن الـضو ٫إلاـا ًىُـىي ٖلُـه مـً خؿاؾـُت ،و٢ـض جبيـذ
الجمُٗــت الٗامــت لؤلمــم اإلاخدــضة حٗغٍٟــا للٗــضوان فــي ال ٣ـغاع الكــهحر ع٢ــم  3314الهــاصع بخــاعٍش  14صٌؿــمبر
ٌ 1974كــحر ف ــي ٖمىمــه بــإن الٗــضوان َ ــى اؾــخسضام ال ٣ــىة اإلاؿــلخت مــً ٢ب ــل صولــت م ــا يــض ؾــُاصة صولــت
ؤزــغي ؤو مىاَ٣هــا ؤلا٢لُمُــت ؤو اؾــخ٣اللها الؿُاس ـ ي( ،)2و٢ــض جــم جب ـني َــظا الخٗغٍــ ٠ج٣غٍبــا يــمً الىٓــام
ألاؾاس ـ ي للمد٨م ــت الجىاثُ ــت الضولُ ــت ف ــي اإلا ــاجمغ الاؾخٗغاض ـ ي لىٓ ــام عوم ــا ٖ ــام  2010ف ــي اإلا ــاصة الشامى ــت
ً ()3
م٨غعا.
وب ــالٗىصة بل ــى مُش ــا ١ألام ــم اإلاخد ــضة هج ــضٍ ٚـ ـحر مٗـ ـني بُغٍ ٣ــت مباق ــغة بمؿ ــاثل اهةها ٧ــاث خ ٣ــى١
ؤلاوؿان ػمً الؿلم والخـغب بـل مهمخـه خٟـٔ الؿـلم وألامـً الـضولُحن ،لـظلً ٪خٗمـض اإلاجلــ الـغبِ بـحن
ألامــغًٍ إلصز ـا ٫بهةها٧ــاث خ٣ــى ١ؤلاوؿــان وال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي فــي َــظا الىنــ ،)4(٠و٧ــان ؤو ٢ ٫ـغاع
اٖخبر ُٞه مجلـ ألامً بإن الاهةها٧اث اإلاغج٨بت فـي خـ ٤اإلاـضهُحن حكـ٩ل تهضًـضا للؿـلم وألامـً الـضولُحن َـى
ال٣غاع ع٢م  688لٗام  1991بسهىم الىي٘ في الٗـغا ١والـظي مهـض فـي مـا بٗـض بلـى ٖملُـت جـضزل بوؿـاوي
في الٗغا ،)5(١و٢ض ظاء في ال٣غاع ما ههه ؤن مجلـ ألامً الضولي:
"يــذيً يهت ا١ــاث ِاــع العــ٣ان املــذهيين الّ ـشاٜيين فــي أح ـضاء ٠ث ـيرة مــً الّ ـشاٛل بمــا فــي رلــ٤
جلـ ــ ٤ألاخي ـ ـشة فـ ــي املىـ ــاو ٞاملجَولـ ــت بـ ــا ٠شادل َـ ــزٍ الٍـ ــشوٗ ال ـ ـ ت ـ ــذد ألامـ ــً والعـ ــلم الـ ــذوليين فـ ــي
()6
املىىٝت"
وفـي هٟـــ ال ٟـترة التــي ٌؿــمجها الــبٌٗ ب ٟـترة بٖــاصة بخُــاء هٓغٍــت الخــضزل ؤلاوؿــاوي ؤنــضع مجلـــ
ألامــً الــضولي ؾلؿــلت مــً ال ٣ـغاعاث بسهــىم الخــغب ألاَلُــت فــي الهــىما ٫التــي ٖغٞــذ اهةها٧ــاث ٖضًــضة
لخ٣ى ١ؤلاوؿان وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي اإلاىُب ٤ػمً الجزاٖاث اإلاؿـلخت  ٚـحر الضولُـت ؾـىاء مـً ؤَـغاٝ
صولُــت ٖلــى عؤؾــها الىالًــاث اإلاخدــضة ألامغٍُ٨ــت ؤو ؤَـغا ٝنــىمالُت ،مــً بُثهــا هــظ٦غ ال٣ـغاع  733الهــاصع فــي
ً 23ىــاًغ  1992الــظي ًــغي بــإن الىيــ٘ فــي الهــىما ٫يهــضص الؿــلم وألامــً الــضولُحن وٍ٣يـ ي بى٢ــ ٠بَــال١
-)1ؿَبٕ اٌدٕذٓ ،ٞوعغ ٍبثن ،ص .09
2)- Mohamed BOUSOLTANE, Du op.cit., pp. 25 – 28.
 -)3كواَٗٞاى ثٞش ٚ٤٤عٓ ،ٗ١١ٕ١ٌٛوعغ ٍبثن ،ص .471
 -)4ؽَبّ أؽٔل ٓؾٔل ٕ٘ذا ،ٞٚاُزلفَ اُل ٢ُٝاإلَٗبٗ( ٢كهاٍخ كو٤ٜخ ٝرطج٤و٤خ ك ٢ػٞء هٞاػل اُوبٗ ٕٞاُل٤ًِ ،)٢ُٝخ اُؾوٞم-عبٓؼخ
ث٘٣ٍٞ ٢ق ،اُوبٛوح ،ك ؽ ،ك د ،ص ص .176 -175
 -)5هه٤خ ػٛاشش٠خ<< ،ؽٔب٣خ أُلٗٝ ٖ٤٤األػ٤بٕ أُلٗ٤خ ك ٢اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .401
6(- "Condemns the repression of the Iraqi civilian population in many parts of Iraq, including most
recently in Kurdish-populated areas, the consequences of which threaten international peace and
security in the region" Decision of the security council 688 of 5 April 1991 Adopted at the at the
2982nd meeting by 10 votes to 3 (Cuba, Yemen, Zimbabwe) with 2 abstentions (China, India),
Available on this link (last visit 26-10-2014):
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/596/24/IMG/NR059624.pdf
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الىــاع وخٓــغ بُــ٘ الؿــالح للهــىما ٫وحؿــهُل ونــى ٫اإلاؿــاٖضاث ؤلاوؿــاهُت ،وجدــذ الٟهــل الؿــاب٘ ،نــضع
ال ٣ـغاع ع ٢ــم  767بخ ــاعٍش ً 27ىلُ ــى  1992وؤٖ ــاص ون ــ ٠الىي ــ٘ بالةهضً ــض للؿ ــلم وألام ــً ال ــضولُحن و٢ي ـ ى
بةعؾــا ٫وخــضاث ل ـجزٕ ؾــالح الٟه ــاثل اإلاخ٣اجلــت وجــإمحن مــغوع بعؾــالُاث ؤلاٚاز ــت وب٢امــت ظؿــغ ظــىي له ــظا
ال ٛــغى ون ــىال بل ــى  ٢ـغاع الخ ــضزل ؤلاوؿ ــاوي ع ٢ــم  794ف ــي  3صٌؿ ــمبر  1992ف ــي بَ ــاع تهضً ــض الؿ ــلم وألام ــً
()1
الضولُحن وجدذ الٟهل الؿاب٘ ٦ما ؤقغها.
و٢ـ ــض جغس ـ ـ اٖخبـ ــاع اؾـ ــةهضا ٝاإلاـ ــضهُحن والٗـ ــاظؼًٍ ٖـ ــً ال٣خـ ــا ٫واهةهـ ــا ٥يـ ــىابِ ؾـ ــحر ألاٖمـ ــا٫
الٗضاثُت ٦ةهضًض للؿلم وألامً الضولُحن يمً ؾلؿلت ٢غاعاث إلاجلـ ألامـً جخٗلـ ٤بدماًـت اإلاـضهُحن ػمـً
الجزاٖاث اإلاؿلخت ،ومً بحن ؤَم َظٍ ال٣غاعاث وكحر بلى ال٣ـغاع  1296الهـاصع فـي  19ؤبغٍـل  2000بٗىـىان
"حمايت املذهيين في النزاِاث املعلحت" الظي ظاء في ٣ٞغجه الخامؿت بإن مجلـ ألامً:
"يالحــَ أن حّمــذ اظــت ذاٗ العــ٣ان املــذهيين أو ٔ ـيرَم مــً ألا ــخاؿ املؽــمولين بالحمايــت
واسج٣ـ ــاب اهت ا ١ـ ــاث مىخٍمـ ــت وـ ـ ــاسخت وواظ ـ ــّت الىىـ ــا ٛلل ٝـ ــاهون إلاوع ـ ــاوي الـ ــذولي و ٜـ ــاهون ح ٝـ ــوٛ
إلاوعـان فــي حــاالث الفـشاُ املعــلل ٜـذ ؽــ٣ل ت ذيــذا للعــلم وألامــً الـذوليينل وفــي َــزا الفــذد ين٠ــذ
مً حذيذ اظخّذادٍ للىٍش في جل ٤الحاالث وفي ٘شك جذابير مىاظبت ِىذ يٜخماء"
وبه ــظا الخ ٨ــم اله ــغٍذ ج ــم الخإ ُ٦ــض ٖل ــى ؤن اؾ ــةهضا ٝاإلا ــضهُحن ً ــضزل ي ــمً الخىن ــُٟاث ال ـ ـتي
ًسـ ــخو بهـ ــا مجلـ ـــ ألامـ ــً وٞـ ــ ٤اإلاـ ــاصة  39مـ ــً مُشـ ــا ١ألامـ ــم اإلاخدـ ــضة جدـ ــذ بىـ ــض تهضًـ ــض الؿـ ــلم وألامـ ــً
الــضولُحن ،ألامــغ الــظي ًدــُذ اللجــىء بلــى ؤلاظـغاءاث ال٣ؿــغٍت  ٚـحر الٗؿــ٨غٍت بمىظــب اإلاــاصة  41مــً اإلاُشــا،١
وفي خاٖ ٫ضم هجاح َظٍ ؤلاظغاءاث ًلجإ اإلاجلـ بلى ال٣ىة خؿب اإلااصة  42مً اإلاُشا٦ ،١ما ؾىالخٔ.
 -2إلاحشاءاث ٔير الّع٢شيت لو ٜٚاهت ا١اث لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
خؿــب هــو اإلاــاصة  39مــً مُشــا ١ألامــم اإلاخدــضة ،وفــي خالــت وظــىص تهضًــض للؿــلم ؤو بزــال ٫بــه ؤو
ٖمل مً ؤٖما ٫الٗضوان ًخم جُٟٗل اإلااصة  41مً مُشا ١ألامم اإلاخدضة التي جىو ٖلى ما ًلي:
"مل لـ ــغ ألامـ ــً أن يٝـ ــشس مـ ــا ي ـ ــب اجخـ ــارٍ مـ ــً الخـ ــذابير ال ـ ـ ال جخىلـ ــب اظـ ــخخذام الٝـ ــواث
املعــلحت لخىٙيــز ٜشاساجـ ل ولـ أن يىلــب إلــع أِمــاء "ألامــم املخحــذة " َــزٍ الخــذابيرل وي ــوص أن ي٢ــون
م ــً بين ــا و ٜــ ٚالف ــالث يٜخف ــاديت واملواـ ــالث الحذيذي ــت والبحشي ــت والجوي ــت والبريذي ــت والبرٜي ــت
والالظل٢يت ؤيرَا مً وظائل املواـالث وٜٙا حضئيا أو ١ليا وٜىْ الّالٜاث الذبلوماظيت"
ومً زم ًسخو مجلـ ألامً بٟغى هٓام الٗ٣ىباث الظي ٌؿـدىض بلـى م٣خًـُاث ألامـً الجمـاعي
و٢ـ ــض ج٩ـ ــىن ؾُاؾـ ــُت ؤو صبلىماؾـ ــُت ؤو ا٢خهـ ــاصًت ،والٗ٣ىبـ ــاث وؾـ ــُلت لـ ــض ٘ٞالـ ــضو ٫مـ ــً ؤظـ ــل اخ ـ ـترام
التزاماتهــا بمىظــب ال٣ــاهىن الــضولي ومــً بُثهــا اخ ـترام ال٣ىاٖــض اإلاخٗل٣ــت بؿــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت التــي ٌكــ٩ل
()2
اهةها٦ها تهضًضا للؿلم ألامً الضولُحن.

 -)1ؽَبّ أؽٔل ٓؾٔل ٕ٘ذآ ،ٞٚوعغ ٍبثن ،ص ص .211 – 209
 -)2كواَٗٞاى ثٞش ٚ٤٤عٓ ،ٗ١١ٕ١ٌٛوعغ ٍبثن ،ص .471
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ومــً بــحن ؤبــغػ اؾــخسضاماث مجلـــ ألامــً الــضولي لهــظٍ اإلاــاصة َــى جُبُــ ٤الٗ٣ىبــاث الا٢خهــاصًت،
وجـ ــخم الٗ٣ىبـ ــاث جهـ ــاٖضًا بمىـ ــ٘ الضولـ ــت اإلاٗا٢بـ ــت مـ ــً الخهـ ــىٖ ٫لـ ــى مـ ــىاص مُٗىـ ــت ؤو ُ٢ـ ــ٘ الٗال٢ـ ــاث
الا٢خه ــاصًت جمام ــا ؤو الخه ــاع الا٢خه ــاصي ،و ٢ــض اؾ ــخسضمذ الٗ٣ىب ــاث ي ــض ٖ ــضة صو ٫م ــً بُثه ــا ظى ــىب
بٞغٍُ٣ا ،1977والٗغا ،1991 ١بال ؤن َظٍ اإلاماعؾاث ؤزبدذ وظىص بق٩االث ٖضة ،ؾيخُغ ١لهاَا الخ٣ا.
 -3إلاحشاءاث الّع٢شيت لو ٜٚاهت ا١اث لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
اطا عؤي مجلـ ألامً ٞكل َظٍ الٗ٣ىباث في خمـل الضولـت ٖلـى جىُٟـظ التزاماتهـا الضولُـت ًخـاح لـه
اجساط الخضابحر الٗؿ٨غٍت اؾدىاصا بلى اإلااصة  41مً مُشا ١ألامم اإلاخدضة التي ج٣ي ي بإهه:
"إرا سأى م لغ ألامً أن الخذابير املىفوؿ ِلي ا في املادة  41ال جٙـي بـالٕشك أو زملـذ أخ ـا ال
ج ٚب ل حاص ل أن يخخز بىشيـ ٞالٝـواث الجويـت والبحشيـت والبريـت مـً ألاِمـا ٥مـا يلـضم لحٙـَ العـلم
وألامــً الــذولي أو ألاِادج ـ لىفــاب ل وي ــوص أن جدىــاوَ ٥ــزٍ ألاِمــا ٥املٍــاَشاثل والحفــاس والّمليــاث
()1
ألاخشى"
َب٣ــا للم ــاصة ؤٖ ــالٍ ،و ٣ٞــا للمؿ ــاع الخهــاٖضي ال ــظي حؿ ــحر ٖلُــه بظ ـغاءاث مجلـــ ألام ــًً ،م ٨ــً
إلاجلـ ـــ ألامـ ــً الخـ ــضزل الٗؿـ ــ٨غي يـ ــض صولـ ــت مـ ــا ٢هـ ــض الخٟـ ــاّ ٖلـ ــى الؿـ ــلم وألامـ ــً الـ ــضولُحن ٦إخـ ــض
الاؾخصىاءاث في اإلاُشا ١ألاممي ٖلى خٓغ اؾخسضام ال٣ىة في الٗال٢اث الضولُت خؿب اإلااصة  4 /2مىه.
و٢ض ههذ ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  43مً اإلاُشا ١بىيـ٘ ٢ـىاث جدـذ جهـغ ٝاإلاجلــ وبىـاءا ٖلـى
َل ــب مى ــه ،وبمىظ ــب اجٟا ُ٢ــاث زان ــت جبرمه ــا ال ــضو ٫ألاًٖ ــاء م ــ٘ مجل ـــ ألام ــً ،بال ؤن َ ــظٍ اإلا ــاصة ل ــم
جٟٗل بلى ًىمىا َظا هٓغا للخال ٝخىلها ،مشلما َى الخـا ٫باليؿـبت للمكـ٨الث الٗؿـ٨غٍت زانـت حكـُ٨ل
َُئت ألاع٧ان ألاممُت وجىُٓمها بمىظب اإلااصة  ،)2( 47بال ؤن َظٍ ؤلاقـ٩الُاث لـم ج ُدـل صون جـضزل مجلــ
ألامــً بمىظــب الٟهــل الؿــاب٘ فــي الٗضًــض مــً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ،مــً بُثهــا الخــضزل فــي الخــغب ال٩ىعٍــت
بمىظــب ٢ـغاع نــاصع فــي  27ظــىان  1950بــض ٘ٞمــً الىالًــاث اإلاخدــضة فــي بَــاع الخــغب البــاعصة ،و٦ــظل٢ ٪ـغاع
()3
الخضزل يض الٗغا ١بمىظب ال٣غاع  678الهاصع في  29هىٞمبر  1990بهُمىت ؤمغٍُ٨ت ٦ظل.٪
ومــً بــحن ؤَــم ألامشلــت ٖلــى جــضزل مجلـــ ألامــً الــضولي لخٓــغ الٗملُــاث الٗضاثُــت اإلاىظهــت يــض
اإلا ــضهُحن ه ــظ٦غ ج ــضزل ألام ــم اإلاخد ــضة ف ــي ًىٚؿ ــالُٞا الؿ ــاب٣ت ٞبٗ ــضما ٧اه ــذ مهم ــت ألام ــم اإلاخد ــضة آه ــظا٥
زانــت بدٟــٔ الؿــالم وؤٖمــا ٫ؤلاٚازــت واإلاؿــاٖضاث ؤلاوؿــاهُت جدــذ مؿــمى  FORPRONUوبٗــض اقــخضاص
وخكــُت الاٖخــضاءاث الهــغبُت ٖلــى الٗضًــض مــً اإلاــضن البىؾــيُت التــي لجــإ لهــا اإلاؿــلمىن مشــل "ظشبشهدؽــا"
و"ظ ـشاييٙو" ،ؤن ــضع مجل ـــ ألام ــً ال ــضولي بضاً ــت ال٣ـ ـغاع  824بخ ــاعٍش  06م ــاًى  1993الٖخب ــاع ؾ ــذ م ــضن
بىؾـيُت مىـاَ ٤آمىـت جدٓـغ ٞجهــا ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت ؤزـغي ،وؤجبٗــه ال٣ـغاع  836بخـاعٍش  1993جدـذ الٟهــل
()4
الؿاب٘ وال٣اض ي بخىؾُ٘ مهمت بٗشت ألامم اإلاخدضة للغص ٖلى الاٖخضاءاث التي حؿةهضَ ٝظٍ اإلاىاَ.٤
 -)1ؿَبٕ اٌدٕذٓ ،ٞوعغ ٍبثن ،ص .8
 -)2ػّّ١ش ٗؼٔ٤خ ،كٓووؽخ األْٓ أُزؾلح ،أُئٍَخ اُغبٓؼ٤خ ُِلهاٍبد ٝاُ٘شو ٝاُزٞى٣غ ،ث٤وٝد ،ؽ  ،2007 ،1ص ٓٝ 167ب ثؼلٛب.
-)3ؿَبٕ اٌدٕذٓ ،ٞوعغ ٍبثن ،ص ص .24 -13
 -)4ؽَبّ أؽٔل ٓؾٔل ٕ٘ذآ ،ٞٚوعغ ٍبثن ،ص ص .207-206
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إوؽاء املحا٠م الجىائيت املنٜخت والخاـت لٝمْ اهت ا١اث لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:

ل٣ض ؤؾهم مجلـ ألامً الضولي ٦ـظل ٪فـي بوكـاء َُئـاث ل٣مـ٘ اهةها٧ـاث ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي،
و٧ـان طلــ ٪بهــالخُت مش ـحرة للجــض ،٫وهــي بوكــاء اإلادـا٦م الجىاثُــت الخانــت والتــي ال ججـض مدــال واضــخا لهــا
ي ــمً مُش ــا ١ألام ــم اإلاخد ــضة ،وبمىظ ــب َ ــظٍ اله ــالخُت ؤوكـ ـإ مجل ـــ ألام ــً ال ــضولي مد٨مخ ــحن إلاٗا٢ب ــت
مجغم ــي الخ ــغب ؤوالَم ــا اإلاد٨م ــت الجىاثُ ــت الضولُ ــت لُىٚؿ ــالُٞا الؿ ــاب٣ت بمىظ ــب ال٣ـ ـغاع  827اله ــاصع
بخاعٍش  25ماًى  1993إلادا٦مت مغج٨بي اهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿـاوي اإلاغج٨بـت فـي ال ـجزإ اإلاؿـلر الـضولي
فــي ب٢لــُم ًىٚؿ ــالُٞا الؿــاب٣ت ،وزاهجهمــا اإلاد٨م ــت الجىاثُــت الضولُــت لغواه ــضا بمىظــب ال ٣ـغاع  955اله ــاصع
بخاعٍش  08هىٞمبر  ،1994إلادا٦مت مغج٨بي اهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي اإلاغج٨بت في ال ـجزإ اإلاؿـلر  ٚـحر
الــضولي فــي ب٢لــُم عواهــضا ،و٢ــض ٖا٢بــذ َــظٍ اإلادــا٦م ٖلــى ال٨ش ـحر مــً ً٢ــاًا اهةهــا ٥يــىابِ ؾــحر ألاٖم ـا٫
()1
الٗضاثُت التي ق٩لذ ظغاثم خغب ؤو ظغاثم يض ؤلاوؿاهُت ؤو ظغاثم بباصة.
وبم ــا ؤن اإلا ٣ــام َى ــا ل ــِـ للخ ــضًض ٖ ــً صوع وٗٞالُ ــت َ ــظٍ اإلاد ــا٦م ،ب ــل لل ــضوع ال ــظي ً ٣ــىم ب ــه
مجلـــ ألامــً الــضولي فــي بوكــاء مشــل َــظٍ اإلادــا٦م الخانــت ،وٗخ٣ــض ؤن اإلاُشــا ١ألاممــي لــم ٌُٗــي ؤي بقــاعة
بهــظٍ الهــالخُت إلاجلـــ ألامــً بــل ٧اهــذ هدُجــت اظةهــاص اإلاجلـــ وجــإوٍالث مىــه لىهىنــه ،بال ؤن الٗملُــت
عٚـم ؾـلبُاتها ٧ــان لهـا الٗضًـض مــً ؤلاًجابُـاث ؾـيخُغ ١ؤَمهــا ٖىـض الخـضًض الــضوع الغصعـي َـظٍ اإلادــا٦م،
بال ؤن اإلاجلــ وانـل فـي َـظا اإلاؿـاع وؾـاَم فـي بوكــاء مدـا٦م مضولـت مشـل مد٨مـت لبىـان مـازغا ،وفـي ٧ــل
()2
َظٍ ألاخىاًٚ ٫اٞت ٖلى الاٖخباعاث الؿُاؾُت ٧ان اإلاجلـ مضٞىٖا بهى ٫اإلاكهض ؤلاوؿاوي.
زاهيا :دوس م لغ حٝو ٛإلاوعان الخابْ لألمم املخحذة ملواحهت إلاهت ا١اث إلاوعاهيت:
مجل ـــ خ ٣ــى ١ؤلاوؿ ــان (ؤو لجى ــت خ ٣ــى ١ؤلاوؿ ــان ؾ ــاب٣ا) ظه ــاػ خ ٩ـىمي صاز ــل مىٓىم ــت ألام ــم
اإلاخدــضة ً٣ــىم بمخابٗــت ويــ٘ خ٣ــى ١ؤلاوؿــان فــي مسخلــ ٠مىــاَ ٤الٗــالم ،وٍ٣ــىم بمىا٢كــةها بكــ٩ل ٖل ـني
وَٗمــل ٖلــى ج٣ــضًم جىنــُاث بكــإن الاهةها٧ــاث اإلاخٗل٣ــت بهــا ،وَــى بــظلٌٗ ٪مــل ٖلــى جــضُٖم وحٗؼٍــؼ خ٣ــى١
ؤلاوؿان والخىضًض باهةها٧اتها وٍضٖى ألاَغا ٝالضولُت لاليُالٕ بضوعَا في ؾبُل طلـ ،٪و٢ـض ؤوكـإ اإلاجلــ
بمىظـ ــب ال ٣ـ ـغاع  60/251فـ ــي  15مـ ــاعؽ  2006بـ ــض ٫لجىـ ــت خ٣ـ ــى ١ؤلاوؿـ ــان ،وٍسـ ــخو اإلاجلـ ـــ ؤؾاؾـ ــا
بً٣ــاًا خ٣ــى ١ؤلاوؿــان ،بط لــم ًــغص فــي  ٢ـغاع بوكــاثه ؤي بقــاعة لــضوعٍ فــي مجــا ٫ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي
خُض ظاء في بخضي خُصُاجه:
" -3جٝشس أيما أن يٝوم امل لـغ بمّالجـت حـاالث اهت ـا ٟحٝـو ٛإلاوعـانل بمـا ٘ي ـا يهت ا١ـاث
الجع ــيمت واملىهجي ــتل وج ٝــذيم الخوـ ــياث بؽ ــجخ ال وييب ــي أن ي ٝــوم امل ل ــغ أيم ــا بخّضي ــض الخيع ــيٞ
()3
الّٙا ٥بؽجن حٝو ٛإلاوعان وحّميم مشاِات ا داخل مىٍومت ألامم املخحذة"

ٗ -)1ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .536
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص .537
 -)3اُوواه ههْ  60/251ثشؤٕ ٓغٌِ ؽوٞم اإلَٗبٕ ،هواه طبكه ػٖ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ أُزؾلح ،ك ٢اُلٝهح اَُز ،ٕٞثزبه٣ـ 03
أثو ،2006 َ٣ههْ اُٞص٤وخ ( ،)A/RES/60/251ص .03
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بال ؤن صوع اإلاجل ـــ ف ــي مج ــا ٫ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي  ٞــغى هٟؿ ــه ب ٣ــىة زان ــت ف ــي الجزاٖ ــاث
اإلاؿــلخت اإلاٗانــغة ألن خ٣ــى ١ؤلاوؿــان ألاؾاؾــُت ػمــً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت جب٣ــى ؾــاعٍت اإلاٟٗــى ،٫وبــظل٪
ْهغ ما ٌؿمى بخُبُ ٤ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي بىاؾُت آلُاث خ٣ى ١ؤلاوؿان.
ولىــا فــي َــظا اإلاجــا ٫مشــا ٫واضــر للــضوع الــظي ًلٗبــه مجلـــ خ٣ــى ١ؤلاوؿــان ٦ألُــت مكــتر٦ت بــحن
خ٣ــى ١ؤلاوؿــان وال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي وَــى ج٣غٍــغ اللجىــت ال ـتي ؤوٞــضَا اإلاجلـــ للخدُ٣ــ ٤فــي اهةها٧ــاث
خ٣ــى ١ؤلاوؿ ــان وال ٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿ ــاوي ؤو م ــا ؾــمي بخ٣غٍ ــغ "ٔولذظــخون" وؿــبت بل ــى عثِؿ ــها ال٣اض ـ ي
"سيدؽاسد ٔولذظخون" و٢ض نضع ٢غاع بوكاء اللجىت بخاعٍش ً 12ىاًغ  2009والظي ظاء في ٣ٞغجه  14ؤهه:
"يٝــشس أن يو٘ــذ بّثــت دوليــت معــخٝلت ِاحلــت لخٝصــو الحٝــائّ ٞين ــا سئــيغ امل لــغ فــي حميــْ
اهت ا ١ــاث ال ٝــاهون ال ــذولي لح ٝــو ٛإلاوع ــان وال ٝــاهون إلاوع ــاوي ال ــذولي املشج٢ب ــت م ــً ٜب ــل إظـ ـشائيلل
()1
بوـٙها ظلىت احخال"٥
ونــضع ج٣غٍــغ بٗشــت ألامــم اإلاخدــضة لخ٣مـ ي الخ٣ــاث ٤بكـإن ال ـجزإ فــي ٚــؼة بخــاعٍش  15ؾــبخمبر 2009
وجًــمً مــا ًٟــى 500 ١نــٟدت مــً اإلاٗاًىــاث والخد٣ُ٣ــاث والكــهاصاث والبدــض والخدــغي واهخ ـهى الخ٣غٍــغ
بل ــى بصاه ــت بؾ ـغاثُل ٦ؿ ــلُت اخ ــخال ٫بج ـغاثم خ ــغب واهةها ٧ــاث ن ــاعزت لخ ٣ــى ١ؤلاوؿ ــان وال ٣ــاهىن ال ــضولي
ؤلاوؿاوي( ،)2ومً بحن ؤبغػ اإلاىيىٖاث الخانت بًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت في الخ٣غٍغ هظ٦غ:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

الخهاع.
تجماث ال٣ىاث ؤلاؾغاثُلُت ٖلى اإلاباوي الخ٩ىمُت وؤٞغاص الؿلُاث في الُ٣إ بمً ٞجهم الكغَت.
الهجمـ ــاث الٗكـ ــىاثُت ال ـ ـتي قـ ــىةها ال٣ـ ــىاث ؤلاؾ ـ ـغاثُلُت وال ـ ـتي ؤؾـ ــٟغاث ٖـ ــً ٣ٞـ ــضان ؤعواح وبً٣ـ ــإ
بناباث باإلاضهُحن.
الهجماث اإلاخٗمضة ٖلى الؿ٩ان اإلاضهُحن.
اؾخٗما ٫ؤؾلخت مُٗىت(.الٟؿٟىع ألابٌُ والُىعاهُىم اإلاىًب وٚحر اإلاىًب والضاًم)..
الهجم ــاث ال ـ ـتي ق ــيذ ي ــض ؤؾاؾ ــُاث الخُ ــاة اإلاضهُ ــت ف ــي  ٚــؼة :ج ــضمحر البيُ ــت ألاؾاؾ ــُت اله ــىاُٖت،
وبهخاط الٛظاء وميكأث اإلاُاٍ ووخضاث مٗالجت الهغ ٝالهحي ،واإلاؿا.ً٦
اؾخسضام الٟلؿُُيُحن ٦ضعوٕ بكغٍت.

و٢ــضمذ اللجىــت مجمىٖــت جىنــُاث إلاسخلــ ٠الجهــاث الٟاٖلــت ،مــ٘ بصاهــاث للؿــلىُ٦اث اإلاسالٟــت
()3
لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وخ٣ى ١ؤلاوؿان ويغوعة مدا٦مت مغج٨بجها ؤمام الٗضالت.
 -)1االٔزٙبوبد اٌدغّ١خ ٌسمٛق اإلٔغبْ ف ٟاألساػ ٟاٌفٍغط١ٕ١خ اٌّسزٍخٚ ،ثخبطخ االٔزٙبوبد إٌبشئخ ػٓ اٌٙدّبد اٌؼغىش٠خ
اإلعشائ١ٍ١خ األخ١شح ػٍ ٝلطبع غضحٓ ،غٌِ ؽوٞم اإلَٗبٕ اُزبثغ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ أُزؾلح ،اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ اُزبٍؼخ ثزبه٣ـ -9
ً 12بٗ ٕٞاُضبٗ٘٣ ٢ب٣و  ،2009هواه ثزبه٣ـ ٘٣ 12ب٣و  ،2009ههْ اُٞص٤وخ ( ،)A/HRC/S-9/L.1ص .4
2(- "Human rights in Palestine and other occupied Arab territories - Report of the united
nations fact fading mission in Ghaza conflict", Report of the United Nations Fact Finding Mission
on the Gaza Conflict, Human Rights Council, Twelfth session agenda item 7, (A/HRC/12/48), 15
September 2009.
 -)3زبٌخ زمٛق اإلٔغبْ ف ٟفٍغطٚ ٓ١االساػ ٟاٌؼشث١خ اٌّسزٍخ األخش – ٜرمش٠ش ثؼثخ األُِ اٌّزسذح ٌزمظ ٟاٌسمبئك ثشأْ إٌضاع
ف ٟغضح -االعزٕزبخبد ٚاٌزٛط١بد (اٌّٛخض اٌزٕف١زٓ ،)ٞغٌِ ؽوٞم اإلَٗبٕ اُزبثغ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ أُزؾلح ،اُلٝهح اُضبٗ٤خ ػشو،
ثزبه٣ـ ٍ 23جزٔجو  ،2009ههْ اُٞص٤وخ () ،)A/HRC/12/48(ADVANCE 1ص ٓٝ 5ب ثؼلٛب.
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ومً زالَ ٫ـظا الخ٣غٍـغ الخٓىـا ؤهـه فـي الخالـت اإلاٗغويـت ٧اهـذ مىايـُ٘ ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي
ؤ٦ث ــر م ــً مىاي ــُ٘ خ ٣ــى ١ؤلاوؿ ــان ،ؤو ٦م ــا ً ــغي ال ــبٌٗ ؤن مىاي ــُ٘ ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي جد ــىي
مىي ــىٖاث ي ــمىا خ ٣ــى ١ؤلاوؿ ــان َ ،ــظا ألازـ ـحر ال ــظي ًخٗ ــغى لالهخ ٣ــام آلُ ــا ف ــي الخ ــاالث الاؾ ــخصىاثُت
ٖمىم ــا ال ؾ ــمُا ف ــي ؤوي ــإ الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت الضولُ ــت وٚـ ـحر الضولُ ــت( ،)1وَ ــى م ــا ًـ ـبرػ ال ــضوع اإلاه ــم ال ــظي
ًم ً٨ؤن جلٗبه آلُاث خ٣ى ١ؤلاوؿان فـي جىُٟـظ ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي زانـت مجلــ خ٣ـى ١ؤلاوؿـان
()2
الخاب٘ لؤلمم اإلاخدضة.
زالثا :دوس مح٢مت الّذ ٥الذوليت في جىويش وجج٠يذ لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
بن مد٨مــت الٗ ــض ٫الضولُــت حٗخـ ـبر الهُئ ــت ال ً٣ــاثُت ألاؾاؾ ــُت للٟه ــل ف ــي الجزاٖ ــاث ب ــحن ال ــضو،٫
وج ٣ــضم ؤخ٩ـ ــام اإلاد٨مـ ــت وآعائهـ ــا الاؾدكـ ــاعٍت ؤًٞـ ــل نـ ــُاٚت ل٣ىاٖـ ــض ال٣ـ ــاهىن الـ ــضولي الؿـ ــاعي اإلاٟٗـ ــى٫
بمسخلـٞ ٠غوٖــه ،ولــظلٞ ٪ـةن الٗال٢ــت بــحن اإلاد٨مــت وال٣ـاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي جتر٦ـؼ فــي الجاهــب ال٣ــاهىوي
م ــً ز ــال ُ٢ ٫ــام اإلاد٨م ــت بخىي ــُذ وجٟؿ ــحر مً ــمىن ال٣ىاٖ ــض واإلاب ــاصت ؤلاوؿ ــاهُت والخإ ُ٦ــض ٖلجه ــا ،و ٢ــض
ؾاَمذ اإلاد٨مت بإخ٩ام ٖضًضة ٧اهذ مغظُٗت في ٞهم ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي اإلاٗانغ مً بُثها:
ٜ - 1ميت ألاوؽىت الّع٢شيت وؼب الّع٢شيت في هي٣اسأوا لّام :1986
حٗخـ ـبر  ً٢ــُت هُ ٩ــاعاٚىا  1986م ــً ب ــحن ؤَ ــم ال ً٣ــاًا الـ ـتي جىاول ــذ مىا٢ك ــت ظىاه ــب م ــً ٢ىاٖ ــض
ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ال ؾــُما يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت وهــي الً٣ــُت ال ـتي صاعث بــحن الىالًــاث
اإلاخدــضة ألامغٍُ٨ــت وهُ٩ــاعاٚىا بٗــض اصٖــاء َــظٍ ألاز ـحرة مؿــاَمت الىالًــاث اإلاخدــضة فــي صٖــم الخمــغص اإلاؿــلر
يضَا وػعٕ ألالٛام صازل ؤعايجها ،و٢ض وعص في ؤخضي خُصُاث مىُى٢ها ما ًلي:
" ٜــشسث املح٢م ــت أن الوالي ــاث املخح ــذة مع ــنولت ِ ــً ِ ــذم إلاؼ ــّاس بول ــْ ألالٕ ــام ف ــي م ــواو
هي٣اسأوا.
وٜشسث أيمـا أن الواليـاث املخحـذةل بموحـب املبـادئ الّامـت للٝـاهون إلاوعـاويل باالمخىـاُ ِـً
حةــجيْ ألا ــخاؿ أو الجماِــاث املؽــتر٠ت فــي ال ـنزاُ الــذائش فــي هي٣ــاسأوا ِاــع اسج٣ــاب اهت ــا ٟللمــادة 3
م ــً اجٙاٜي ــاث حىي ــ ٚألاس ــْ املّ ٝــودة ف ــي  12حب/أٔع ــىغ 1949ل وال٢خ ــاب ال ــذلياي ف ــي "الّملي ــاث
الىٙعــيت فــي حــشب الّفــاباث" الــزي جخحمــل الواليــاث املخحــذة وؽــشٍ وجوصيّـ ل يىاــل بجِمــا ٥مّيىــت
()3
ال يم ً٢أن حّخبر إال مىا٘يت لهزٍ املادة"
وب ــظل ٪ؤ ٢ــغث اإلاد٨م ــت بضاً ــت بإنه ــا به ــضص مىا٢ك ــت هـ ـؼإ مؿ ــلر  ٚـ ـحر صول ــي ج ٣ــىصٍ خغ ٦ــت جم ــغص
"ال٢ـ ــوهترا" يـ ــض الخ٩ىمـ ــت اإلاغ٦ؼٍـ ــت فـ ــي هُ٩ـ ــاعاٚىا ،وَـ ــظا الخُُ٨ـ ــ ٠ال٣ـ ــاهىوي ًـ ــازغ فـ ــي جدضًـ ــض ال٣ىاٖـ ــض
 -)1كواَٗٞاى ٘بِجغ<< ،ْٛاُؼالهخ ث ٖ٤اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٝ ٢هبٗ ٕٞؽوٞم اإلَٗبٕ ٖٓ ٓ٘ظٞه اُ٤ٜئبد اُزؼبٛل٣خ ُؾوٞم
اإلَٗبٕ>>ٓ ،قزبهاد ٖٓ أُغِخ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو  ،2008اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ،ع٘٤ق ،اُؼلك ٍ ،871جزٔجو /أٍِٞ٣
 ،2008ص ص .132 -128
 -)2ػٔو عؼذ هللا ،آُ٤بد رطج٤ن اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ،٢اُغيء اُضبٗ ،٢كاه ٓٞٛخ ُِطجبػخ ٝاُزٞى٣غ ٝاُ٘شو ،اُغيائو  ،2011ص
ٓٝ 339ب ثؼلٛب.
ٞٓ-)3عي األؽٌبّ ٝاُلزبٝ ٟٝاألٝآو اُظبكهح ػٖ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ٘ٓ ،1991-1948شٞهاد األْٓ أُزؾلح ،ههْ اُٞص٤وخ
(ٞ٣ٞ٤ٗ ،)ST/LEG/SER.F/1هى ،1992 ،ص .221
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ال٣اهىهُت التي ؾدىُبٖ ٤لى َظا الجزإ اإلاؿـلر ،ولـظل ٪ؤقـاعث اإلاد٨مـت بلـى اهةهـا ٥يـىابِ ؾـحر ألاٖمـا٫
الٗضاثُت مـً زـالٖ ٫ـضم ؤلاقـٗاع بىيـ٘ ؤلٛـام فـي مـىاو هُ٩ـاعاٚىا زـغ ١الجٟاُ٢ـت الَـاي الشامىـت،)1(1907
وفي طل ٪ظاء في بخضي الخُصُاث ما ًلي:
"الحٍــذ املح٢مــت أن ولــْ ألالٕــام فــي ميــاٍ دولــت أخــشى دون أي جحــزيش أو إؼــّاس لــيغ ِمــال
ٔ ـير ٜــاهووي ٘حعــبل وإهمــا َــو أيمــا خــش ٛملبــادئ الٝــاهون إلاوعــاوي الــزي جٝــوم ِليـ اجٙاٜيــت الَــاي
الثامى ــت املّ ٝــودة ِ ــام  1907ويـ ــندي َ ــزا يِخب ــاس باملح٢م ــت إلـ ــع دساظ ــت ال ٝــاهون ال ــذولي إلاوعـ ــاوي
العــاسي ِا ــع َــزا الىـ ـضاُ  ٝ٘ .....ــذ سأث املح٢مــت أن الٝواِ ــذ املبيىــت ف ــي امل ــادة الثالثــت املؽ ــتر٠ت ب ــين
اجٙاٜياث حىي )ٚألاس ْ املىىبٝت ِاـع النزاِـاث املعـلحت راث الىـابْ ٔ ـير الـذولي ٘الواليـاث املخحـذة
ملضمـ ــت ب ـ ـ "اح ـ ـترام" يجٙاٜيـ ــاثل بـ ــل وح ـ ـ بـ ـ ـ "ٙ٠الـ ــت احترامهـ ــا" و ـ ــي ملضمـ ــت بـ ــزل ٤بّـ ــذم حةـ ــجيْ
ألا ــخاؿ أو الجماِــاث املؽــتر٠ت فــي ال ـنزاُ فــي هي٣ــاسأوا ِاــع اهت ــا ٟأح٣ــام املــادة 3ل وَــزا يل ـتزام
معــخمذ مــً املبــادئ الّامــت للٝــاهون إلاوعــاوي الــزي ال جضيــذ يجٙاٜيــاث ِاــع أن ج٢ــون حّب ـيرا محــذدا
()2
ِى "
٦م ــا  ٢ــغعث ؤإلاد٨م ــت ب ــإن حص ــجُ٘ الىالً ــاث اإلاخد ــضة ل ٣ــىاث اإلاٗاعي ــت ٖل ــى اهةه ــا ٥ي ــىابِ ؾ ــحر
ألاٖما ٫الٗضاثُـت وال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ٖمىمـا ٌٗـض َـى آلازـغ ٖمـال مىاُٞـا واهةها٧ـا مثهـا لهـظٍ ال٣ىاٖـض
مً زال ٫وكـغ ٦خِـب ًـضٖى بلـى طلـ ،٪خُـض ؤ٢ـغث اإلاد٨مـت بإٚلبُـت  14نـىجا م٣ابـل نـىث واخـض خُصُـت
بظل ٪ظاء ٞجها :
"جٝـشس أن الواليـاث املخحـذة ألامشي٢يـتل ب هخاحهـا فـي ِـام ٠ 1983خابـا دليليـا بّىـوان "الّمليـاث
الىٙعيت في حشب الّفاباث" وجوصيّها ِاع ٜواث املّاسلـت ال٢ـوهترا) ٜـذ ـجّذ ِاـع اسج٣ـاب َـزٍ
()3
الٝواث أِماال مىا٘يت للمبادئ الّامت للٝاهون إلاوعاوي"..
لـظل ٪هالخــٔ ؤن اإلاد٨مـت ٦غؾــذ ٢ىاٖـض َامــت مــً يـىابِ ؾــحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُــت فـي خ٨مهــا مــا
ًجٗلها الهُاٚت ألامشـل لهـظٍ ال٣ىاٖـض فـي ٖملُـت الخُُ٨ـ ٠والخُبُـ ،٤و٢ـض جىانـل َـظا الجهـض للمد٨مـت
٦ما ؾىالخٓه في الغؤي الالخ.٤
 -2الشأي يظدؽاسي بؽجن مذى مؽشوِيت اظخخذام ألاظلحت الىوويت أو الت ذيذ ت ا لّام :1996
ٌٗخـبر َظٍ الغؤي مً ؤَم ؤلاؾهاماث الـتي ٢ضمةها مد٨مت الٗض ٫الضولُت في جُـىٍغ وجإُ٦ـض ٢ىاٖـض
ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ال ؾ ــمُا جل ــ ٪اإلاخٗل ٣ــت بً ــبِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت وخٓ ــغ وج ُُ٣ــض وؾ ــاثل
ال٣خ ــا ٣ٞ ،٫ــض ؤ ٦ــضث اإلاد٨م ــت ٖمىمــا ٖل ــى حٗ ُ٣ـض ووخ ــضة م٩ىه ــاث ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي م ــً  ٢ــاهىن
الَاي و٢اهىن ظىُ.)4(٠
1)- Rosemary ABI-SAAB,<<The "General Principles" of humanitarian law according to the
International Court of Justice>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Twenty-seventh year, No. 317, Geneva, JulyAugust 1987, pp. 125- 126.
(ٞٓ-)2عي األؽٌبّ ٝاُلزبٝ ٟٝاألٝآو اُظبكهح ػٖ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ٓ ،1991-1948وعغ ٍبثن ،ص .219
( -)3أُوعغ ٗلَ ،ٚص .213
 -)4كزٓ ٟٞؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ أ ٝاُزٜل٣ل ثٜبٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .35 ، 34
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٦ما ؤ٦ضث ٖلى الُاب٘ الٗغفي ل٣ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ال ؾـُما جلـ ٪الاجٟاُ٢ـت مثهـا التـي
صزلـذ يــمً هُــا ١ال٣ــاهىن الـضولي الٗغفــي مشــل اجٟاُ٢ــاث الَـاي  1907وظىُــ ،1949 ٠وفــي َــظا اإلاجــا٫
ط٦غث اإلاد٨مت ما ًلي:
"١ــان يهمــمام إلــع اجٙاٜيــاث الَــاي وحىيــ ٚواظــّال وِــالوة ِاــع رلــ٤ل ٘ ـ ن َــزٍ الٝواِــذ
ألاظاظـ ــيت ييب ـ ـ ي أن جخٝيـ ــذ ب ـ ـ حميـ ــْ الـ ــذو ٥ظـ ــواء ــ ــادٜذ أو لـ ــم جفـ ــذِ ٛا ـ ـع يجٙاٜيـ ــاث ال ـ ـ
جخممن ال خ ا حؽ٣ل مبادئ ال ي وص اهت ا٠ها مً مبادئ الٝاهون الذولي.
وظ ــب ٞملح٢م ــت ه ــوسمبرٓ الّع ــ٢شيت الذولي ــت أن  ٜــشسث ف ــي ِ ــام  1945أن الٝواِ ــذ إلاوع ــاهيت
الواسدة في الالئحت املش٘ٝت باجٙاٜيت الَاي الشابّـت لّـام ٜ 1907ـذ اِتر٘ـذ ت ـا حميـْ ألامـم املخحمـشة
()1
واِخبرث مٙعشة لٝواهين الحشب وأِشا٘ها"
٦مــا ؤ٦ــضث اإلاد٨مــت ٖلــى اإلابــاصت التــي جد٨ــم ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،وط٦ــغث اإلاد٨مــت بــإن َىــا٥
مبضآن ؤؾاؾحن ًد٨مان حؿُحر الٗملُاث الٗضاثُت ،خُض ظاء في بخضي خُصُاتها:
"املبذحن ألاظاظيان اللزان جخممن ما الىفوؿ امل٢وهت لبييت الٝاهون إلاوعـاوي َمـا ١الخـالي:
أوَ ٥ــزيً املبــذأيً عــت ذٗ حمايــت العــ٣ان املــذهيين وألاَــذاٗ املذهيــت ويٝــيم جمي ـيزا بــين املٝــاجلين
ؤ ـير املٝــاجلينل وال ييب ــي للــذو ٥أبــذا أن ج ّــل املــذهيين َــذ٘ا للهجــوم وبالخــالي ال ييب ــي لهــا البخــت أن
حعــخخذم ألاظــلحت ٔ ـير الٝــادسة ِاــع الخمي ـيز بــين ألاَــذاٗ املذهيــت والّعــ٢شيتل وو٘ٝــا للمبــذأ الثــاويل
يحٍــش الدعــملب فــي حالم ال دالــي لهــا للمٝــاجلين :وبالخــالي يحٍــش اظــخخذام أظــلحت حعــملب لهــم مثــل َــزا
ألارى أو جضيــذ حــذة حالمهــم دون ٘ائــذةل وجىبيٝــا لهــزا املبــذأ الثــاوي لــيغ للــذو ٥حشيــت ٔ ـير محــذودة فــي
()2
اخخياس ألاظلحت ال حعخخذمها "
٦مــا ؤق ــاعث اإلاد٨م ــت بل ــى قــغٍ "دي مــاسجنز" وال ــظي ؤزبــذ ٗٞالُخــه خؿــب اإلاد٨مــت فــي مٗالجــت
الخُىعاث في مجا ٫الخ٨ىىلىظُا الٗؿ٨غٍت خُض ظاء في بخضي الخُصُاث:
"وباملثــل حؽــير املح٢مــتل فــي مــا يخّلــ ٞت ــزيً املبــذأيًل ِاــع ؼــشه مــاسجينز الــزي جمــمىخ و٥
مــشة اجٙاٜي ــت الَ ــاي الثاهي ــت املخّل ٝــت ب ٝــواهين الح ــشب وأِشا٘ه ــا لّ ــام  1899وال ــزي أزمل ــذ أه ـ وظ ــيلت
ّ٘الت ملّالجت الخىوس العشيْ للخ٢ىولوحيا الّع٢شيت".
وٍخطر ظلُا مً زال ٫ما ؾب ٤الـضوع الهـام إلاد٨مـت الٗـض ٫الضولُـت فـي نـُاٚت ال٣ىاٖـض الضولُـت
وجُُ٣مهـا ومىا٢كـةها وبٖـاصة جُٟٗلهــا ،مـ٘ جُُ٨ـَ ٠ـظٍ ال٣ىاٖـض مـ٘ الى٢ـاج٘ اإلاٗغويــت ٖلـى اإلاد٨مـت ،و٢ــض
 ٢ــضمذ اإلاد٨م ــت بؾ ــهاماث ٦بـ ـحرة ؾ ــىاء بمىاؾ ــبت َ ــظٍ آلاعاء الاؾدك ــاعٍت وٚحرَ ــا م ــً الٟخ ــاوي ف ــي جُ ــىٍغ
وبعؾــاء ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي زانــت جلــ ٪اإلاخٗل٣ــت بًــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت بالخإُ٦ــض
ٖلجهــا ؤو ختــى جصــخُذ ٞهمهــا٦ ،مــا وٗخ٣ــض ؤن ؤخ٩ــام اإلاد٨مــت وآعائهــا ؤلاؾدكــاعٍت وآعاء الً٣ــاة الخانــت
ج٣ضم ُ٢مت ٖلمُت و٣ٞهُت ٦بحرة للباخشحن واإلاهخمحن بالخٟؿحر الً٣اجي لل٣ىاٖض الضولُت.
 -)1كزٓ ٟٞؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ أ ٝاُزٜل٣ل ثٜبٓ ،وعغ ٍبثن  ،ص ص .37 ، 36
-)2أُوعغ ٗلَ ، ٚص .35
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سابّا :دوس اللجىت الذوليت لخٝصو الحٝائ ٞفي ٜمْ اهت ا١اث لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
ؤ٢ــغ البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي ألاو 1977 ٫آلُــت ظضًــضة للخدُ٣ــ ٤فــي اهةها٧ــاث ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي
هــي اللجىــت الضولُــت لخ٣م ـ ي الخ٣ــاث ٤وطلــ ٪بمىظــب اإلاــاصة  90مىــه ،و٢ــض ٧ــان َــظا اإلا ٣ـترح مىظــىص ٖــام
 1949بال ؤهــه لــم ًــغ الىــىع وؤُٖــض بخُاثــه يــمً اإلاــاجمغ الضبلىماس ـ ي إل ٢ـغاع البروجى٧ــىلحن وجمــذ اإلاىا٣ٞــت
ٖلُه بإٚلبُت  49نىجا م٣ابل  21عًٞا و 15امخىإ( ،)1وفي ما ًلي هىا٢ل آلُت ٖمل اللجىت:
 -1إوؽاء اللجىت الذوليت لخٝصو الحٝائ:ٞ
ههـ ــذ ال٣ٟـ ــغة ألاولـ ــى مـ ــً اإلاـ ــاصة  90مـ ــً البروجى٧ـ ــى ٫ألاوٖ ،1977 ٫لـ ــى ؤن جخـ ــإل ٠اللجىـ ــت مـ ــً
زمؿت ٖكغ ًٖىا ٖلـى صعظـت ٖالُـت مـً الخلـ ٤الخمُـض واإلاكـهىص لهـم بالخُـضة ،وبٗـض مىا٣ٞـت مـاال ً٣ـل
ًٖ ٖكغًٍ صولت ٖلى ازخهام اللجىت ،و٢ض ا٦خمل َظا الىهـاب ٖـام  1991بٗـض خـغب الخلـُج ،وٍبلـٜ
ٖضص الضو ٫التي ٢بلذ ازخهام اللجىـت خالُـا  76صولـت بلـى ٚاًـت جـاعٍش  22ؤ٦خـىبغ ٦ ،)2( 2014مـا ًجـىػ
للــضو ٫ل ــضي جه ــضً٣ها ٖل ــى البروجى ٧ــى ٫بً ــضإ بٖــالن نه ــاجي ب ــاإلٖترا ٝال ــىا٢عي بةزخهــام اللجىــت ؤمــام
ؤماهــت ؤلاً ــضإ الـ ـتي حؿ ــلم وس ـ مى ــه لؤلَ ـغا ٝاإلاخٗا ٢ــضة ،وَ ــظا ٌٗـ ـني ؤن اللجى ــت لِؿ ــذ مً ــُغة لُل ــب
()3
مىا٣ٞت مدضصة ٖىضما جبضؤ ؤي جد.٤ُ٣
وججخم ــ٘ ألاَ ـغا ٝاإلاخٗا ٢ــضة الهخس ــاب ؤًٖ ــاء اللجى ــت ب ــاال٢ترإ الؿ ــغي إلا ــضة زم ـــ ؾ ــىىاث م ــً
٢اثمــت ً٣ــضم ٞجهــا ٧ــل َــغ ٝمغشــخا واخــضا و٢ــض خــضر طلــ ٪فــي ًىــاًغ  1991زــم فــي ؤ٦خــىبغ  1996لُخــىالى
ألامغ ٦ظل ،)4(٪وجخىلى ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة مغا٢بت ماَالث اإلاغشخحن ويمان الخمشُل الجٛغافي الٗاص.٫
 -2هىا ٛاخخفاؿ اللجىت:
جً ــُل٘ اللجى ــت الضولُ ــت لخ٣م ـ ي الخ ٣ــاث ٤بمهمخ ــحن ،ؤوالَم ــا ال ُ٣ــام باإلاؿ ــاعي الخمُ ــضة إلٖ ــاصة
الٗمل ٖلى اخترام ؤخ٩ام اجٟاُ٢اث ظىُ ٠والبروجى٧ـى ٫ألاو ،٫وزاهجهمـا وَـى ألاَـم الخدُ٣ـ ٤فـي ؤي اصٖـاء
باهةه ــا ٥ظؿ ــُم الجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠ؤو بغوجى٧ىله ــا ألاو ٫خؿ ــب مٟه ــىم اإلا ــىاص  52و 53و 132و 149م ــً
اجٟاُ٢ــاث ظىُــ ٠ألاعبــ٘ ٖ 1949لــى الخــىالي والبروجى٧ــى ٫ؤلايــافي ألاو ٫ال ؾــُما اإلاــاصة  85مــً البروجى٧ــى٫
ؤلايافي ألاو 1977 ٫لهظٍ الاجٟاُ٢اث.
وخؿــب ال٣ٟــغة الشالشــت مــً اإلاــاصة  ،90جخــىلى الخدُ٣ــٚ ٤غٞــت جدُ٣ــ ٤م٩ىهــت مــً ؾــبٗت ؤًٖــاء،
زمؿــت مــثهم لِؿــى مــً ؤَـغا ٝال ـجزإ ًسخــاعَم عثــِـ اللجىــت بالدكــاوع مــ٘ ؤَـغا ٝال ـجزإ٦ ،مــا ٌٗــحن ٧ــل
َــغ ٝفــي ال ـجزإ ًٖــىا مــً الازىــحن اإلاخب٣ــحن لِؿــى مــً عٖاًاَمــا ،وٍدــضص عثــِـ اللجىــت مهلــت مىاؾــبت لهــظا
الازخُاع بٗض جل٣ي َلب الخد ٤ُ٣وٍدضص الًٗىًٍ اإلاخبُ٣حن بطا لم ج٣م ؤَغا ٝالـجزإ بظل.٪
1(- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., p 1040.
ٝ -)2هل اػزوكذ اُغيائو ثبفزظبص اُِغ٘خ ثزبه٣ـ  1989/08/16ث٘لٌ ربه٣ـ رظل٣وٜب ػِ ٠اُجوٝر ًٍٞٞاإلػبك ٢األ،1977 ٍٝ
أٗظو ك ٢مُي:
State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of 22 October
2014, Op.cit. pp. 06, 11.
 -)3كواَٗٞاى ثٞش ٚ٤٤عٓ ،ٗ١١ٕ١ٌٛوعغ ٍبثن ،ص .472
 -)4أُوعغ ٗلَ ،ٚص .471
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وجــضٖى ٚغٞــت الخدُ٣ــ ٤ؤَ ـغا ٝال ـجزإ بلــى ج٣ــضًم ؤصلةهــا واإلاؿــاٖضة فــي حؿــهُل الىنــى ٫لهــا٦ ،مــا
ًج ــىػ لهـ ـا الخد ُ٣ــ ٤ف ــي اإلاُ ــضان ،وحٗ ــغى َ ــظٍ ألاصل ــت ٖل ــى ؤَـ ـغا ٝال ـ ـجزإ م ــً ؤظ ــل مىا٢ك ــةها م ــ٘ خ ــ٤
ؤلاٖ ـتراى ٖلجهــا ،وبطا عجــؼث ٖــً الىنــى ٫بلــى ألاصلــت حٗلــً ؤؾــباب طلــ ٪الؤجــؼ ،ومــً زــم حٗــغى هخــاثج
ج٣غٍغَ ــا وجىن ــُاتها ٖل ــى ألاَ ـغا ٝوال ً ــخم ؤلاٖ ــالن ٖثه ــا بال بُل ــب ألاَ ـغا ٝطاته ــا ،ؤو بطا ل ــم ج ٣ــم الجه ــت
اإلاىةه٨ت بىَ ٠٢ظٍ الاهةها٧اث.
 -3جىٍيم وجمويل اللجىت:
خؿـ ــب ال٣ٟـ ــغة الؿاصؾـ ــت مـ ــً اإلاـ ــاصة  90مـ ــً البروجى٧ـ ــى ٫ألاو ،٫ج٣ـ ــىم اللجىـ ــت بىيـ ــ٘ الثدةهـ ــا
الضازلُـت بمــا فـي طلــ ٪ال٣ىاٖـض اإلاخٗل٣ــت بغثاؾـت اللجىــت ومهـام الــغثِـ وجلـ ٪ال ـتي جد٨ـم ٚغٞــت الخدُ٣ــ،٤
٦م ــا حٗخم ــض اللجى ــت ف ــي جمىٍله ــا خؿ ــب ه ٟـــ ال ٣ٟــغة ٖل ــى اق ــترا٧اث ألاَ ـغا ٝالؿ ــامُت اإلاخٗا ٢ــضة وال ـ ـتي
حٗت ــر ٝبازخه ــام اإلاد٨م ــت ب ــةٖالن ز ــام وم ــً اإلاؿ ــاَماث الُىُٖ ــت ،وٍخ ٟ٨ــل الُ ــغ ٝال ــظي ًُل ــب
الخد ُ٣ــ ٤بخ ُُٛــت ه ٣ٟــاث ٚغ ٞــت الخد ُ٣ــ ٤وَؿ ــترص َ ــظا اإلابل ــ ٜم ــً الُ ــغ ٝاإلا ــضعى ٖلُ ــه ف ــي خ ــضوص %50
باإلااثـ ــت مـ ــً مجمـ ــىٕ اإلابلـ ــ ،ٜوبطا جـ ــم ج٣ـ ــضًم اصٖـ ــاءاث مخ٣ابلـ ــت ٞـ ــةن ٧ـ ــل َـ ــغً ٝخٟ٨ـ ــل بخمىٍـ ــل ههـ ــ٠
()1
مهاعٍٖ ٠مل ٚغٞت الخد.٤ُ٣
ال ق ٪ؤن اللجىت الضولُت لخ٣م ي الخ٣اث ٤مً الىاخُت الىٓغٍـت حٗـض آلُـت َامـت و٢ابلـت للخُٟٗـل
فـ ــي خـ ــا ٫اعج٩ـ ــاب اهةها٧ـ ــاث ظؿـ ــُمت لل٣ـ ــاهىن الـ ــضولي ؤلاوؿـ ــاوي ،وحٗمـ ــل ٖلـ ــى البدـ ــض والخدـ ــغي وج٣م ـ ـ ي
الخ٣ــاث ٤وهٟــٌ الٛبــاع ٖلــى الخ٣ــاث ٤اإلاخهــلت بــإي اهةهــا ،٥بال ؤهىــا وٗخ٣ــض ؤن هٓامهــا ال٣ــاهىوي اإلاٗخمــض
ٖل ــى بعاصة ؤَ ـغا ٝالخد ُ٣ــ ٤وجمىٍلهم ــا ًجٗ ــل مثه ــا م٨بل ــت ٖل ــى خ ــضوص ٦بـ ـحرة زان ــت م ــا حٗلــ ٤به ــالخُةها
وجمىٍلها اإلاٗخمضة ٖلى مىا٣ٞت ؤَغا ٝالجزإ ،ألامغ الظي لم ٌؿمذ باؾـخسضامها ٦ألُـت بلـى الُـىم مـً ٢بـل
()2
الضو ٫ألاَغا ٝفي البروجى٧ى ٫وختى جل ٪التي ٢بلذ ازخهانها.
الٙشُ الثالث:
دوس بّن املىٍماث ٔير الح٢وميت في مشاٜبت جىٙيز لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
جيكِ الٗضًض مً اإلاىٓماث ٚـحر الخ٩ىمُت في مُضان ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ،وطلـ ٪مـً زـال٫
مغا٢بــت جُبُــ٢ ٤ىاٖــضٍ فــي مُــضان ال ـجزإ اإلاؿــلر والخىضًــض الٗلنــي بــإي اهةها٧ــاث لهــظا ال٣ــاهىن٦ ،مــا جــضٖىا
ألاَ ـ ـغا ٝالضولُـ ــت الٟاٖلـ ــت بلـ ــى جدمـ ــل مؿـ ــاولُاتها بػاء الاهةها٧ـ ــاث مـ ــً زـ ــال ٫الخهـ ــغٍداث ؤلاٖالمُـ ــت ؤو
البُاهاث الخانت ؤو الخ٣اعٍغ الـتي جغ ٘ٞبلى مجلـ خ٣ى ١ؤلاوؿان وباقي َُئاث ألامـم اإلاخدـضة ؤو جلـ ٪التـي
جهضع للغؤي الٗام الٗالمي ،وجهغح ؤٚلب َظٍ الهُئـاث بإنهـا تهـخم بكـ٩ل ؤ ٦ـبر بً٣ـاًا خ٣ـى ١ؤلاوؿـان ال
ؾــُما الخ٣ــى ١اإلاضهُــت والؿُاؾــت والا٢خهــاصًت وً٢ــاًا البِئــت وســجىاء الـغؤي وً٢ــاًا الُٟــل واإلاـغؤة ،بال
ؤنه ــا ؤز ــظث ٖل ــى ٖاج٣ه ــا م ــازغا الخىضً ــض باإلهةها ٧ــاث ؤلاوؿ ــاهُت ،وف ــي م ــا ًل ــي هخُ ــغ ١بل ــى ؤَ ــم اإلاىٓمـ ـاث
الٗاملت في َظا اإلاجا.٫
ٗ -)1ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .452
2(- Abdelwahab BIAD, op.cit., pp. 104-107.
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 -1مىٍمت أوباء بال حذود :Médecins Sans frontières
بن مىٓمــت اَبــاء بــال خــضوص هــي مىٓمــت ٚــحر خ٩ىمُــت حٗنــى بخ٣ــضًم اإلاؿــاٖضة ؤلاوؿــاهُت لطــخاًا
ال٩ــىاعر الُبُُٗــت والجزاٖــاث اإلاؿــلخت ،وجســخو ؤؾاؾــا بالخــضماث الُبُــت واإلاؿــاٖضة الصــخُت لهــاالء
الط ــخاًا ،وم ــً اإلاٗ ــغو ٝجاعٍسُ ــا ؤن اإلاىٓم ــت وك ــإث ٖ ــام  1971هدُج ــت بوك ــ٣ا٢ها ٖ ــً اللجى ــت الضولُ ــت
للهــلُب ألاخمــغ ،خُــض ٧اهــذ حكــ٩ل الجىــاح الُبــي للمىٓمــت ،بال ؤن الخغ٦ــت التــي ٢اصَــا ؤَبــاء اللجىــت
الضولُــت فــي الخــغب الىُجحرًــت فــي "بيــا٘شا" فــي ال ٟــترة بــحن ( ) 1970 – 1967يــض ؾُاؾــت الهــمذ وؤلــتزام
الؿــغٍت للجىــت الضولُــت ٧اهــذ ؾــبب الخــال ٝوؤلاه٣ؿــام الغثِس ـ ي فــي اإلاىٓمــت ،وفــي طلــ٨ً ٪خــب الُبِــب
الٟغوس ي "بشهاسد ٠وؼىير":
"ل ٝــذ و ّٜــذل ٠ى ــذ ؼ ــاَذ صوسل ِى ــذ ِ ــودحي م ــً بي ــا٘شال إل ــع ٘شوع ــال ؼ ــ٣لذ لجى ــت مل٣ا٘ح ــت
إلاب ــادة الجماِي ــت ف ــي بي ــا٘شال ١اه ــذ ٘٢شح ــي بع ــيىتل ل ــم أ ٠ــً اسٔ ــب ف ــي ج ٢ـشاس خى ــج اللجى ــت الذولي ــت
للفــليب ألاحم ــش ل الـ ـ ل ــم ج ــذن مّع ــ٢شاث إلاب ــادة الىاصي ــت ف ــي إب ــان ح ــشب 1945 -1939ل و ١ــان رل ــ٤
()1
إيزاها بيؽجة مىٍمت أوباء بال حذود ومىٍمت أوباء الّالم"
و٢ــض وكــغ الُبِبــان الٟغوؿــُان "بشهــاسد ٠وؼــىير ( "Dr. Bernard Kouchnerؤخــض ؤَــم ٖغابــي
هٓغٍـت الخـضزل الـضولي ؤلاوؿـاوي) و"مـا٠غ سي٣امييـ  "Dr. Max Recamierقـهاصتها ٖـً ؤَـىا ٫بُـاٞغا
فــي صــخُٟت لىمىهضالٟغوؿــُت ٖــام  ،1968وَلبــذ اللجىــت الضولُــت الخهــغٍذ لهــا بةٖــاصة وكــغَا فــي مجلةهــا
و٧ــان لهــا طلــ ،)2(٪و٢ــض ٧ــان الخــال ٝفــي مــىهج الٗمــل ظلُــا بــحن اإلاىٓمخــحن عٚــم اإلايكــإ اإلاىخــض بُثهــا ،و٧ــان
َىا ٥بنغاع مـً ال٩ـاصع الُبـي الٟغوسـ ي ٖلـى الخـغوط ٖلـى ههـج اللجىـت الضولُـت و٧ـان بـظل ٪ميكـإ مىٓمـت
ؤَباء بال خضوص ،بال ؤهىا الخٓىا مً زال ٫هٓغة ٖلى الىي٘ في بُاٞغا فـي هُجحرًـا آهـظا ٥ؤن ألامـغ ؾُاسـ ي
ؤ ٦ـثر مــً ٧ىهــه  ٢ـاهىوي ؤو جًــامني ،خُــض ًــةهم الجاهــب الٟغوس ـ ي مــً زــال٧ ٫ــاصعٍ الُ ــبي بُ٣ــاصة "بشهــاسد
٠وؼــىير" بــضٖم اؾــخ٣ال ٫بُــاٞغا ٖــً هُج ـحرًا ،والــضلُل ٖلــى طلــ ٪ؤن َىــا ٥جغاظٗــا ٦ب ـحرا بٗــض خــىاصر
بُاٞغا إلاىٓمت ؤَباء بال خضوص ًٖ ؾُاؾُت الخىضًض الٗلـني باالهةها٧ـاث ،ولـم وٗـض وؿـم٘ للمىٓمـت نـىجا،
وطلَ ٪مٗا مثها في بٖاصة بىاء ز٣ةها لضي ألاَغا ٝاإلاخداعبت وبالخالي الؿماح بالىنى ٫بلى الطخاًا.
وحكتر ٥مباصت مىٓمت ؤَباء بال خـضوص مـ٘ اللجىـت الضولُـت فـي الٗضًـض مـً مداوعَـا خُـض جـضعي
بإنهــا ٖلــى نــلت ٦ب ـحرة مــ٘ ؤلاعر ؤلاوؿــاوي ل ــ"َـ ـنري دوهــان" بــل و٢ــض ٖــضلذ هٓامهــا ألاؾاس ـ ي ٖــام 1991
بدــظٖ ٝبــاعاث خــ ٤الخــضزل فــي الكــاون الضازلُــت للــضو ٫ألٚـغاى بوؿــاهُت والٗبــاعاث الخٗل٣ــت بالخىضًــض
الٗل ـ ــني باالهةها٧ـ ــاث وجدضًـ ــض اإلاؿـ ــاولُت واؾـ ــدبضالها بمبـ ــاصت الخُـ ــاص وٖـ ــضم الخد ـ ــحز والاؾـ ــخ٣ال ٫جإؾـ ــُا
باللجىــت الضولُــت ،بال ؤن اإلاىٓمــت جلٗــب صوعا َامــا ٖلــى اإلاؿــخىي اإلاُــضاوي والُبــي زانــت ػمــً الجزاٖ ــاث
()3
اإلاؿلخت بما ٢ض ًًاهي صوع اللجىت الضولُت في طل.٪
 -)1ه ٢ٗٝثشِٚبْ ٘ٓ<< ،ظٔخ أؽجبء ثال ؽلٝك ٝاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔوَٓ :بُخ ٓجلأ>>ٓ ،قزبهاد ٖٓ أُغِخ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت
األؽٔو  ،2012اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ،أُغِل  ،94اُؼلك  ،888ع٘٤ق ،2012 ،ص .01
2)- Max RECAMIER, Bernard KOUCHNER,<<Help to war victims in Nigeria (Two eye witness
accounts)>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Ninth year, No. 94, Geneva, January 1969, pp. 13-18.
 -)3ه ٢ٗٝثشِٚبْٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .6 ،5
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 -2مىٍمت مشاٜبت حٝو ٛإلاوعان :Human Rights Watch
حٗخ ـبر مىٓمــت َُــىمً عاًــدـ ووحــل ؤَــم اإلاىٓمــاث الضولُــت الٗاملــت فــي مُــضان خ٣ــى ١ؤلاوؿــان،
وحٗمـل اإلاىٓمــت ٖلــى مخابٗــت ؤويــإ خ٣ـى ١ؤلاوؿـان فــي الٗــالم ،و٢ــض ٧اهـذ مــً ؤولــى اإلاىٓمــاث الضولُــت فــي
مجــا ٫الاَخمــام باالهةها٧ــاث اإلاغج٨بــت ػمــً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت وبٖــضاص الخ٣ــاعٍغ بكــإنها مــً مىٓــىع مكــتر٥
بــحن خ٣ــى ١ؤلاوؿــان وال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ،وحٗمــل اإلاىٓمــت مــً زــال ٫ج٣اعٍغَــا الضوعٍــت ؤو الخانــت
والخد ٣ُ٣ــاث اإلاُضاهُ ــت الـ ـتي ج ٣ــىم به ــا ف ــي مى ــاَ ٤الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ،وجي ــخهج ؾ ــبُل الخىضً ــض الٗلـ ـني به ــا،
وال ـضٖىة بل ــى وٟ٢ه ــا  ٞــىعا ٦م ــا جىظ ــه ؤلاته ــام بل ــى الُ ــغ ٝاإلاؿ ــاو ،٫وخـ ـتى الص ــخو اإلاؿ ــاو ٫بن ؤم٨ثه ــا
()1
طل ،٪وجضٖى بلى مداؾبت مً ًشبذ جىعَهم ؤمام الجهاث الً٣اثُت اإلاسخهت.
و ٢ــض جابٗ ــذ اإلاىٓم ــت الٗضً ــض م ــً الجزاٖ ــاث ،وم ــً ؤمشل ــت َ ــظٍ الخ ٣ــاعٍغ مجمىٖ ــت الخ ٣ــاعٍغ ال ـ ـتي
ؤنضعتها اإلاىٓمت في الخغب ؤلاؾـغاثُلُت ٖلـى ٚـؼة ومشـا ٫طلـ ٪ج٣غٍـغ "ِـين الخىـجٜ :خاـع ٔـضة مـً املـذهيين
حـ ـشاء ــ ــواسيخ وـ ــائشاث يظـ ــخىالُ إلاظـ ـشائيليت الضهاهـ ــت)" ( )2و٦ـ ــظل ٪ج٣غٍـ ــغ "ٜخاـ ــع ألاِـ ــالم البيمـ ــاء:
اظت ذاٗ بّن املذهيين الٙلعىيييين بالٝخل أزىاء ِمليـت الشــاؿ املفـبوب"( )3وج٣غٍـغ "٘ٝـذث ١ـل
ـو ء :جـذمير إظـشائيل للممخل٣ـاث بؽـ٣ل ٔ ـير ٜــاهووي أزىـاء ِمليـت الشــاؿ املفـبوب"( )4ؤمـا فـي الخــغب
اللبىاهُــت نــضع ج٣غٍــغ "ملــارا مــاجوا :الٝخاــع املــذهيون فــي لبىــان حــشب  2006بــين إظــشائيل وحــضب ج"(،)5
في الٗضوان ؤلاؾغاثُلي ٖلى لبىان ٖام.2006
-3

مىٍمت الّٙو الذوليت

:Amnesty International

بن مىٓم ــت الٗ ٟــى الضولُ ــت مىٓم ــت ٚـ ـحر خ٩ىمُ ــت ته ــخم ب ً٣ــاًا خ ٣ــى ١ؤلاوؿ ــان ال ؾ ــمُا  ً٢ــاًا
الخٗظًب واإلاٗخ٣لحن وسجىاء الغؤي ومىاًَت ؤلاٖضام وخ٣ـى ١اإلاـغؤة والُٟـل ،وٖلـى زـال ٝؾـاب٣ةها ْلـذ
اإلاىٓم ــت ٖاػ ٞــت ٖ ــً جى ــاو ً٢ ٫ــاًا ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ف ــي ج٣اعٍغَ ــا وجه ــٟها باالهةها ٧ــاث الجؿ ــُمت
لخ ٣ــى ١ؤلاوؿ ــان ،وْل ــذ جخجى ــب ون ــ ٠ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي لٟـ ـترة َىٍل ــت ،بال ؤن اإلاىٓم ــت ٚـ ـحرث
ههجه ــا ف ــي ال ٟـ ـترة ألاز ـ ـحرة هٓـ ـغا لئلهدك ــاع ال٨ب ـ ـحر والىاؾ ــ٘ للجزاٖ ــاث اإلاؿـ ــلخت وػٍ ــاصة الاهةها ٧ــاث لخ٣ـ ــى١
()6
ؤلاوؿان وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
وَىـا ٥الٗضًــض مــً اإلاىٓمــاث  ٚـحر الخ٩ىمُــت التــي لهــا ههـج ممازــل لؤلمشلــت اإلاــظ٧ىعة ،بال ؤن مجمــل
ال٣ـى ٫خـىَ ٫ـظا اإلاىيـىٕ ،ؤن ٖمــل َـظٍ اإلاىٓمـاث ً٣خهـغ ٖلـى اإلاغا٢بــت والخىضًـض ٦مـا ؤنهـا ال جل٣ـى ٢بــىال
٦بحرا مً الضو ،٫ألن ههجها بتهامي وجىضًضي.
 -)1كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .236
 " -)2ػ ٓ١اٌخطأ :لزٍ ٝغضح ِٓ اٌّذٔ ٓ١١خشاء طٛاس٠خ ؽبئشاد االعزطالع اإلعشائ١ٍ١خ (اٌضٔبٔخ)" ،روو٣و طبكه ػٖ ٓ٘ظٔخ ٓواهجخ
ؽوٞم اإلَٗبٕ (ٓٞ٤ٛبٕ ها٣زٌ ٝٝرش) ،أؿَطٌ آة  ،2010ههْ اُٞص٤وخ (.)1-56432-493-1
 " -)3لزٍ ٝاألػالَ اٌج١ؼبء :اعزٙذاف ثؼغ اٌّذٔ ٓ١١اٌفٍغط ٓ١١ٕ١ثبٌمزً أثٕبء ػٍّ١خ اٌشطبص اٌّظجٛة" ،روو٣و طبكه ػٖ
ٓ٘ظٔخ ٓواهجخ ؽوٞم اإلَٗبٕ (ٓٞ٤ٛبٕ ها٣زٌ ٝٝرش) ،أؿَطٌ آة  ،2010ههْ اُٞص٤وخ (.)1-56432-529-1
" -)4لزٍ ٝاألػالَ اٌج١ؼبء :اعزٙذاف ثؼغ اٌّذٔ ٓ١١اٌفٍغط ٓ١١ٕ١ثبٌمزً أثٕبء ػٍّ١خ اٌشطبص اٌّظجٛة" ،روو٣و طبكه ػٖ
ٓ٘ظٔخ ٓواهجخ ؽوٞم اإلَٗبٕ (ٓٞ٤ٛبٕ ها٣زٌ ٝٝرش)ٓ ،ب ٞ٣آ٣به  ،2010ههْ اُٞص٤وخ (.)1-56432-631-4
ٌّ" -)5برا ِبرٛا:اٌمزٍ ٝاٌّذٔ ْٛ١فٌ ٟجٕبْ زشة  2006ث ٓ١ئعشائٚ ً١زضة هللا" ،روو٣و طبكه ػٖ ٓ٘ظٔخ ٓواهجخ ؽوٞم اإلَٗبٕ
(ٓٞ٤ٛبٕ ها٣زٌ ٝٝرش)ٍ ،جزٔجو  ،2007ههْ اُٞص٤وخ ( أُغِل  ،18ههْ .)E3
 -)6كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .236
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٦مــا ؤن مٗغ ٞـت َــظٍ اإلاىٓمــاث بال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي مدــضوصة بلــى خــض ٦ب ـحر ولــم جهــل بلــى
مؿخىي ٞهم اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ وبلى ههجها اإلاخمـحز في َظا اإلاُضان ،لظل ٪البـض ؤن حٗمـل َـظٍ
اإلاىٓمــاث ٖلــى حٗؼٍــؼ ٞهــم ووكــغ ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ال ؾــُما يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت
خـتى ً٩ىن لها صوع و٢اجي ٢ض ٌؿاَم في الخض مً حجم ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت.
و٠خالـــت إلا ـا ؾــب ،٤هالخــٔ الــضوع البــاعػ الــظي ج٣ــىم بــه آلالُــاث الضولُــت الى٢اثُــت والغ٢ابُــت فــي
مجــا ٫جىُٟــظ وبهٟــاط َــظٍ آلالُــاث وؤبــغػ َــظٍ آلالُــاث اللجىــت الضولُــت للهــلُب ألاخمــغ التــي جمشــل خــاعؽ
ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٞهي حٗمل ٖلى جُىٍغ يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت عٚم يَٗ ٠ـظا الجهـض فـي
بضاًخـه ،وال ج٨خٟــي بـظل ٪بــل حٗمـل ٖلــى جُٟٗـل َــظٍ ال٣ىاٖـض فــي اإلاُـضان بيكــغ ال٣ىاٖـض ؤلاوؿــاهُت وجــظ٦حر
ؤَغا ٝالجزإ بد٣ى٢ها واظباتها وؾُاؾةها الخانت في مىاظهت الاهةها٧اث بالخىاع الؿغي م٘ ألاَغا.ٝ
و٦ـظل ٪هالخـٔ صوع ألامـم اإلاخدـضة الـظي ٧ـان ٢انـغا فـي البضاًـت لٗـضم ا٢خىـإ اإلاىٓمـت بــال٨ٟغة بال
ؤهىـ ـ ــا الخٓىـ ـ ــا جهـ ـ ــاٖض َـ ـ ــظا الـ ـ ــضوع ٖـ ـ ــً َغٍـ ـ ــ ٤مجلـ ـ ـــ ألامـ ـ ــً بٟـ ـ ــغى الٗ٣ىبـ ـ ــاث وبوكـ ـ ــاء اإلاد ـ ـ ــا٦م
الجىاثُتالخانت ،و٦ظل ٪مجلـ خ٣ى ١ؤلاوؿان الظي ٌٗخبر آلُت مكتر٦ت بـحن خ٣ـى ١ؤلاوؿـان وال٣ـاهىن
الــضولي ؤلاوؿــاوي والــظي ٌؿــخٗغى صوعٍــا الخ ـؼام الــضو ٫وٍيكــإ لجــان الخدُ٣ــ ،٤وحؿــاَم مد٨مــت الٗــض٫
الضولُــت م ــً ظهةهــا فــي جُ ــىٍغ ي ــىابِ ؾــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت مــً زالله ــا الخإ ُ٦ــض ٖلجهــا ف ــي ؤخ٩امهــا ،ز ــم
ونــلىا بلــى صوع لجىــت ج٣م ـ ي الخ٣ــاث ٤ال ـتي اوكــإَا البروجى٧ــى ٫وٞكــلها فــي الٗمــل هٓ ـغا لًــٗ ٠هٓامهــا
ال٣اهىوي ،في خحن حؿهم اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت في الخىضًض بةهةها٧اث َظٍ الًىابِ.

املىلب الثاوي:
ألياث الذوليت الشدِيت لخىٙيز لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
بن جُبُ ــ ٤ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ً ــغجبِ ب ٨ٟــغة َام ــت وؤؾاؾ ــُت جخٗل ــ ٤بىظ ــىص هٓ ــام ز ــام
للٗ٣ــاب ٖلــى ؤي اهةها٧ــاث جلخــ ٤ب٣ىاٖــضٍ ،وًٍــمً َــظا الىٓــام ٢مــ٘ الاهةها٧ــاث الجؿــُمت لًــىابِ ؾــحر
ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت مــً ظهــت ،ومــً ظهــت ؤزــغي ،جدُ٣ــ ٤حجــم مــً الــغصٕ لــضي ألاشــخام الٟــاٖلحن ػمــً
الجزاٖــاث اإلاؿــلخت خ ـتى ًخجىبــىا ؤي مماعؾــاث مجغمــت ٢ــض جــاصي بهــم للمؿــاءلت ،و٢ــض ججلــى َــظا الىٓــام
مــً زــال ٫جُــىع مإؾؿــت الً٣ــاء الجىــاجي الــضولي و٨ٞــغة اإلاؿــاءلت ٖــً الجـغاثم الضولُــت ومــا اؾــخدبٗه مــً
()1
جُىٍغ ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي الجىاجي.
وفــي ؾــبُل طلــ ،٪ؾــيخُغ ١لضعاؾــت الً٣ــاء الجىــاجي الــضولي ٦ماؾؿــاث صولُــت ،وُ٦ــ ٠جُــىعث
٨ٞــغة مإؾؿــت َــظا الً٣ــاء ختــى ً٩ــىن صاثمــا ومؿــخ٣غا و٢ــاصعا ٖلــى ٢مــ٘ ظـغاثم الخــغب ،بٛــٌ الىٓــغ ٖــً
جُُ٣م مًمىن ال٣ىاٖض الجىاثُت الضولُت التي جُب٣ها َظٍ اإلااؾؿاث الً٣اثُت في الخٗامل مـ٘ يـىابِ
ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــتألهىا ؾــىٗالجها الخ٣ــا ،وهبــضؤ َىــا بخُــىع ٨ٞــغة الٗ٣ــاب ٖلــى ظـغاثم الخــغب فــي ٞــغٕ
ؤو ،٫ز ــم مد ــا٦م اإلاىخه ــغًٍ اإلاخمشل ــت ف ــي مد٨مت ــي ه ــىعمبر ٙوَى ُ٦ــى ف ــي  ٞــغٕ ز ــان ،ز ــم اإلاد ــا٦م اإلاا٢خ ــت ف ــي
عواهضا ًىٚؿالُٞا الؿاب٣ت في ٞغٕ زالض ،وفي ٞغٕ ؤزـحر ههل بلى اؾخ٣غاع اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت.
ٗ -)1ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .526 – 525
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الٙشُ ألاو:٥
جىوس ٘٢شة الّٝاب ِاع حشائم الحشب مْ جىوس مجظعت الٝماء الجىا ي الذولي
بن ٨ٞــغة اإلاؿــاءلت والٗ٣ــاب ٖــً ألاٗٞــا ٚ ٫ـحر اإلاكــغوٖت ٢ضًمــت ٢ــضم الجغٍمــت طاتهــا ،وحٗــىص ؤَــم
مالمدها ٦ما ًغي البٌٗ بلى الخاعٍش اإلاهغي ال٣ضًم وجدضًضا بلى ٖام ٢ 1286بل اإلاُالص ،وفـي ػمـً لـِـ
ببُٗ ــض ،ؤ ٢ــضم مل ــ ٪باب ــل "هبوخذهخفــش ٖ "Nebucadnetsarل ــى مدا٦م ــت "ظــيذيضياط  "Sedeciasملــ ً ٪ــىصا
اإلاه ــؼوم وال ــظي ن ــضع  ُٞــه خ ٣ــه خ ٨ــم باإلبٗ ــاص(٦ ،)1م ــا ظ ــغث مدا٦م ــاث ممازل ــت ف ــي ن ــ٣لُت ٢ب ــل ال ٣ــغن
الخــامـ ٖكــغ للمــُالص ،فــي خــحن ٖغٞــذ ؤوعوبــا اإلاؿــُدُت فــي ال٣ــغون الىؾــُى هىٖــا مــً َــظٍ اإلادا٦مــاث
ؤق ــهغَا مدا٦مـ ــت ؤعق ــُضو ١الىمؿـ ــا "ظ ــير بيـ ــاس دو َأىب ــا " ،و٦ـ ــظل ٪ؤم ـ ـحر الىمؿـ ــا م ــً َـ ــغٞ ٝغوؿـ ــا
والاجد ــاص الؿىَؿ ــغي اإلاىخه ــغة ف ــي الخ ــغب والـ ـتي بهةه ــذ بةٖ ــضام ألامـ ـحر الىمؿ ــاوي وطل ــ ٖ ٪ــام 1474م(،)2
وجمــذ َــظٍ اإلادا٦مــاث بمباع٦ــت ال ٣ٟــه الــضولي الؿــاثض آهــظا ،٥وٖل ــى عؤؾــه ٧ــل مــً "٘يخوسيــا "Vitoria
و"ظواسيض  "Suarezو"ٔشوظيوط  "Grotiusو"٘اجا "Vattel ٥والظًً ً٣ىلىن بًغوعة وظـىص ؾـلُت ً٢ـاثُت
()3
للضو ٫اإلاىخهغة إلادا٦مت اإلاهؼومحن.
و٢ــض ٖــاوص ال٨ٟــغ الٗ٣ــابي الــضولي ٖــً الجغٍمــت الضولُــت الٓهــىع ب٣ــىة ابخــضاءا مــً ال٣ــغن الشــامً
ٖكــغ بٗــض هٟــي ؤلامبراَــىع هــابلُىن بىهــابغث لجؼٍــغة "ظــاهذ َيلــين" مٗا٢بــا مــً الــضو ٫اإلاىخهــغة ٖلُــه فــي
الخــغب ٖــام  1815ؤًــً جــىفى بهــا ،وٍــظَب الــبٌٗ بلــى ؤن ؤو ٫مــً هــاصي ب٨ٟــغة بوكــاء ً٢ــاء ظىــاجي صولــي
صاث ــم َ ــى ال ُ٣ٟــه الؿىَؿ ــغي "ٔوظ ــخاٗ موهييـ ـ " وطل ــ ٖ ٪ــام 1872م ٖ ــً َغٍ ــ ٤ج ٣ــضًم ؤو ٫مك ــغوٕ
()4
إلوكاء مد٨مت ظىاثُت صولُت.
وبٗــض الخــغب الٗاإلاُــت الشاهُــت ،والخهــُلت اإلاهىلــت و ٚـحر اإلاؿــبى٢ت ال ـتي زلٟةهــا الخــغب فــي ألاعواح
واإلامخل٩ــاث ،بوٗ ٣ــض م ــاجمغ الؿ ــالم الخمهُ ــضي ف ــي ب ــاعَـ بخ ــاعٍش ً 25ى ــاًغ  1919واهبش ٣ــذ ٖىــه م ــا ؾ ــمُذ
بلجىــت اإلاؿــاولُاث واإلا٩ىهــت مــً ممشلــي الــضو ٫الٗكــغ اإلاىخهــغة فــي الخــغب ،و٧ــان صوع اللجىــت ًىدهــغ فــي
جدضً ــض مؿ ــاولُت ال ــضو ٫اإلاثهؼم ــت و٢اصته ــا ٖ ــً الخ ــغب الٗضواهُ ــت خؿ ــب اإلاىخه ــغًٍ ،وؤن ــضعث اللجى ــت
ج٣غٍغَا بخاعٍش  29ماعؽ  1919وظاء ُٞه:
أ-
ب-
ج-
د-

معنوليت أملاهيا وحلٙا ا ال٣املت ًِ ؼً حشب ِذواهيت لذ امل خمْ الذولي.
اهت ا ٟالٝواث ألاملاهيت وحلٙا ا لٝواهين وأِشاٗ الحشب.
اسج٣اب الٝواث ألاملاهيت لجشائم حشب حعخوحب املعاءلت.
لشوسة إوؽاء مح٢مت حىائيت دوليت ملحا٠مت م شمي الحشب مً دو ٥املحوس.

 -)1ػِ ٢عٔ َ٤زشة ،اُوؼبء اُغ٘بئ ٢اُل – ٢ُٝأُؾبًْ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ ،كاه أُ٘ َٜاُِج٘بٗ ،٢ث٤وٝد ُج٘بٕ ،ؽ  ،2010 ،1ص .34
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص .36
 -)3ػِ ٢ػجل اُوبكه اٌمٛٙخ ،ٟاُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُغ٘بئ – ٢أ ْٛاُغوائْ اُل٤ُٝخ ،أُؾبًْ اُل٤ُٝخ اُغ٘بئ٤خ٘ٓ ،شٞهاد اُؾِج ٢اُؾوٞه٤خ،
ث٤وٝدُ -ج٘بٕ ،ؽ  ،2001 ،1ص .168
4(- "Draft convention for the establishment of an international judicial body suitable for the prevention
and punishment of violations of the Geneva Convention by Gustave Moynier Geneva, 1872, from
Article 1 to 10", Christopher KEITH HALL,<<The first proposal for à permanent international
criminal court>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Thirty eight year, No.322,Geneva, March 1998, pp. 693- 695.
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ووٞــ ٤مــا ؾــب ٤ج٩ــىن لجىــت اإلاؿــاولُاث ٢ــضمذ ؤو ٫ا ٢ـتراح صولــي مــً ظهــت عؾــمُت إلوكــاء ً٢ــاء
ظىــاجي صولــي إلادا٦مــت مجغمــي الخــغب ومىةه٩ــي ٢ــىاهحن وؤٖ ـغا ٝالخــغب ،و٢ــض عٞــ٘ َــظا الخ٣غٍــغ بلــى م ـاجمغ
الؿ ــالم ال ــضولي ال ــظي جمس ــٌ ٖ ــً ببـ ـغام مٗاَ ــضة ٞغؾ ــاي بخ ــاعٍش  28ظ ــىان  ،1919بال ؤن صوٖ ٫ضً ــضة
ٖاعيـذ ٨ٞــغة بوكـاء مد٨مــت ظىاثُـت صولُــت ٖلــى عؤؾـها الىالًــاث اإلاخدـضة ألامغٍُ٨ــت والُابـانٞ ،ــخم حٗــضًل
الا٢تراح وا٢خهغ ألامغ ٖلى اإلااصة  227التي ظاء ٞجها:
"جيؽ ـ ــج مح٢م ـ ــت خاـ ـ ــت ملحا٠م ـ ــت امل ـ ــت م إلامبراو ـ ــوس ٔي ـ ــوم الث ـ ــاوي  )GuillaumeIIم ـ ــْ ٙ٠ال ـ ــت
الم ــماهاث الم ــشوسيت ملضاولخـ ـ الح ــ ٞف ــي ال ــذ٘اُ وجخ ٢ــون َ ــزٍ املح٢م ــت م ــً خمع ــت ٜم ــاة ّيى ــون
بمّش٘ت الذو ٥الخمغ ال٢برى" ،وبسهىم مجغمي الخغب آلازغًٍ ههذ اإلااصة ٖ 229لى ؤهه:
"املشج٢بون لجشائم لـذ سِايـا ِـذة دو٘ ٥ـ خ م يحـا٠مون أمـام املحـا٠م الّعـ٢شيت امل٢وهـت مـً
أِماء ييخمون إلع املحا٠م الّع٢شيت للذو ٥ـاحبت الؽجن"..
ولــم جــغ ؤي مــً الىهــىم الؿــاب٣ت الىــىعٞ ،هىلىــضا عًٞــذ حؿــلُم ؤلامبراَــىع "ٔيــوم الثــاوي" ألن
الج ـغاثم ال ـ ـتي ًخ ــاب٘ بمىظبه ــا ال ًخ ــاح الدؿ ــلُم ٞجه ــا اؾ ــدىاصا بل ــى ال ٣ــاهىن الهىلىـ ـضي٦ ،م ــا ع ًٞــذ ؤإلااهُ ــا
حؿــلُم عٖاًاَــا ألي مــً صو ٫الخلٟــاء وؤوكــإث مد٨مــت ٖؿــ٨غٍت ؤإلااهُــت لهــم ونــٟذ بالهؼلُــت والهــىعٍت
()1
هي "مح٢مت ليبزج" والتي ٦ثرث ٞجها ؤخ٩ام البراءة وألاخ٩ام اإلاسٟٟت خؿب الخلٟاء.
وٖل ـ ــى ال ـ ــغٚم م ـ ــً َ ـ ــظٍ الخجغب ـ ــت الٟاق ـ ــلت ف ـ ــي مدا٦م ـ ــت مجغم ـ ــي الخ ـ ــغب ال ـ ــضولُحن بال ؤن َ ـ ــظٍ
الضعاؾــاث ٢ــضمذ زــضماث َامــت فــي ؾــبُل الخإؾــِـ لً٣ــاء ظىــاجي صولــي ٌُٗ ـنى بمٗا٢بــت مغج٨بــي اهةها٧ــاث
٢ـ ــىاهحن وؤٖ ـ ـغا ٝالخـ ــغب اإلاغج٨بـ ــت ػمـ ــً الجزاٖـ ــاث اإلاؿـ ــلخت ،خُـ ــض ٢ـ ــضمذ لجىـ ــت اإلاؿـ ــاولُاث واجٟاُ٢ـ ــت
ٞغؾــاي فــي مىاصَــا مــً  227بلــى ٚاًــت ٢ 230ىاٖــض َامــت فــي مجــا ٫حٗغٍــ ٠ظ ـغاثم الخــغب وبُــان ؤع٧انهــا
وٖىانــغَا ؾــاَمذ فــي حكــُ٨ل مهــضع مــاصي اٖخمــضث ٖلُــه اإلادــا٦م الجىاثُــت الالخ٣ــت فــي جُــىٍغ ٢ىاٖــض
ال٣اهىن الضولي الجىاجي(٦ )2ما ؾىالخٔ.
الٙشُ الثاوي:
مّالجت محا٠م هوسمبرٓ ووو٠يو ألاهت ا١اث ظير ألاِما ٥الّذائيت
بن الخــغب الٗاإلاُــت الشاهُــت هــي ؤ ٦ـثر الخــغوب وخكــُت ٖلــى ؤلاَــال ،١خُــض ؤؾــٟغث ؾــب٘ ؾــىىاث
مً الخغب (ٖ )1945-1938ـً ؤ ٦ـثر الخؿـاثغ البكـغٍت واإلااصًـت ٖ ـبر الخـاعٍش ،و٢ـض ب٣ـي الٗـالم مـظَىال ؤمـام
ٞضاخ ــت الخؿ ــاثغ وَ ــى ٫اإلاك ــهض ؤلاوؿ ــاوي ،مم ــا ص ٞــ٘ اإلاجخم ــ٘ ال ــضولي بل ــى اؾ ــدى٩اع َ ــظا الىي ــ٘ ال ٩ــاعسي
وحٗالــذ ُٞــه الــضٖىاث بلــى يــغوعة مدا٦مـت مغج٨بــي َــظٍ الجـغاثم الضولُــت وبهـؼا ٫ؤقــض الٗ٣ىبــاث بهــم ،بال
ؤن الىي ــ٘ الـ ــضولي آهـ ــظا ٥وُٖٟـ ــا ٖل ــى الخجـ ــاعب الخاعٍسُـ ــت الؿـ ــاب٣ت ؤؾ ــٟغ ٖـ ــً م٣ايـ ــاة عٖاًـ ــا الـ ــضو٫
اإلاهؼومــت ٖلــى ًــض الــضو ٫اإلاىخهــغة فــي اإلادــا٦م الٗؿــ٨غٍت فــي هــىعمبر ٙوَىُ٦ــى لــظل ،٪ؤَلــٖ ٤لجهــا مدــا٦م
اإلاىخهغًٍ ،وَى ما ؾىلمؿه مً زال ٫الخٟهُل الخالي.
 -)1ػِ ٢ػجل اُوبكه اٌمٛٙخٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .179 ،178
 -)2ػِ ٢عٔ َ٤زشةٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .41- 39
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أوال :املح٢مت الّع٢شيت مل شمي الحشب ألاملان مح٢مت هوسمبرٓ):
ؤزىــاء وبٗــض نهاًــت الخــغب الٗاإلاُــت الشاهُــت ،جىالــذ الخهــغٍداث وؤلاٖالهــاث مــً صو ٫الخلٟــاء م ــً
ؤظ ــل الخإ ُ٦ــض ؤن ؤخ ــض ألاَ ــضا ٝاإلاُلىب ــت ٖ ــاظال َ ــى مدا٦م ــت مجغم ــي الخ ــغب ألاإلا ــان وؤهه ــا ٝض ـخاًا
الخغب ،وظاء ؤوالَا مً الخ٩ىمت البىلىضًت التي ؤنـضعث ٢ـغاعا مىٟـغصا بىظـىب مدا٦مـت مجغمـي الخـغب
بخ ــاعٍش  20ؤ٦خ ــىبغ  ،1940و ٢ــض ج ــالٍ بٖ ــالن ل ــغثِـ ال ــىػعاء البرًُ ــاوي "حؽشؼ ــل" وآز ــغ لل ــغثِـ ألامغٍ ٩ــي
"سوص٘لذ" فـي  25ؤ٦خـىبغ  1941للٛـغى طاجـه ،مـ٘ اٖخبـاع ؤن بظـغاء َـظٍ اإلادا٦مـاث َـى َـض ٝمـً ؤَـضاٝ
الخــغب مىــظ آلان ،جبــ٘ طلــ ٪بٖــالن ممازــل مــً الخاعظُــت الؿــىُٞدُت ًهــُٞ ٠ــه ٞضاخــت ظـغاثم ألاإلاــان فــي
عوؾــُا وَلــب ي ــغوعة الٗ٣ــاب ٖلجهــا ،و ٢ــض اؾــخمغ الخ ـغا ٥الضبلىماس ـ ي فــي هٟـــ الاجج ــاٍ بةنــضاع بٖ ــالن
"ظــان حــيمغ بــاالط"بخــاعٍش ً 13ىــاًغ  1942الهــاصع ٖــً حؿــ٘ صو ٫ؤوعوبُــت وحؿــ٘ صو ٫مالخٓــت ؤزــغي،
وٖ٣ــضث الٗضًــض مــً الل٣ــاءاث بــحن الــضو ٫اإلاىخهــغة فــي الخــغب فــي ؾــبُل جدُ٣ــ٨ٞ ٤ــغة اإلاد٨مــت الضولُــت،
٦ما جم ٖ٣ض ماجمغ ؤ٦ثر ؤَمُت في مىؾ٩ى بخـاعٍش  30ؤ٦خـىبغ  1943والـظي يـم  32صولـت مـً صو ٫الخلٟـاء
والــظي ؤ٢ــغ مبــاصت اإلاؿــاولُت الجىاثُــت الٟغصًــت ومبــضؤ ٖــضم الٟٗــى ٖــً الج ـغاثم الضولُــت ويــغوعة بوكــاء
()1
لجىت جد ٤ُ٣صولُت لجم٘ ألاصلت الجىاثُت جدًحرا إلوكاء اإلاد٨مت الضولُت.
وبٗـض نهاًــت الخــغب الٗاإلاُـت الشاهُــت وبٖــالن َؼٍمـت ؤإلااهُــا ،وبزــغ ٖ٣ـض مجمىٖــت مــاجمغاث جدًــحرًت
فــي  ٧ــل مــً يالىــا ( ُٟٞ 11-3ــغي  )1945وبوحعــذام (ً 17ىهُ ــى 2-ؤوث  ،)1945وبظخم ــ٘ ف ــي مضًىــت لى ــضن
مى ــضوبىن ٖ ــً ال ــضو ٫اإلاىخه ــغة ف ــي الخ ــغب وه ــي الىالً ــاث اإلاخد ــضة ألامغٍ ُ٨ــت وبه٩ل ـ ـترا وٞغوؿ ــا وؤلاجد ــاص
الؿــىُٞتي بخــاعٍش  26ظــىان  1945للدكــاوع فــي مؿــإلت مدا٦مــت مجغمــي الخــغب ألاإلاــان ،وبٗــض مىا٢كــاث
مؿخًُٟت جىط اإلااجمغ بٗ٣ـض اجٟاُ٢ـت لىـضن الكـهحرة بخـاعٍش  08ؤٚؿـُـ  ،1945و٢ـض ٢ـغعث اإلاـاصة ألاولـى
مثها بوكاء مد٨مت ٖؿ٨غٍت صولُت إلادا٦مت مجغمي الخـغب ألاإلاـان ،وههـذ اإلاـاصة الشاهُـت ٖلـى ؤن حكـُ٨ل
اإلاد٨مــت وازخهانــها وهٓامهــا جــىو ٖلُــه الثدــت مغ٣ٞــت ؾــمُذ ُٞمــا بٗــض بالثدــت هــوسمبرٓ ٦مــا ؾــمُذ
اإلاد٨مــت بمد٨مــت هــوسمبرٓ وؿــبت بلــى م٩ــان اوٗ٣اصَــا هٓـغا لغمؼٍــت اإلاضًىــت باليؿــبت للىــاػٍحن ،وجــم بالٟٗــل
حكُ٨ل اإلاد٨مت مً ؤعبٗت ً٢اة وجدضص ازخهانها بىٓغ الجغاثم يـض الؿـالم والجـغاثم يـض ؤلاوؿـاهُت
وظغاثم الخغب ،و٢ض مشل ؤمام اإلاد٨مت  22مةهما ؤإلااهُا مً مـضهُحن وٖؿـ٨غٍحن وؤنـضعث اإلاد٨مـت خ٨مـا
بةٖـضام  12شخهـا مـثهم باإلٖــضام قـى٣ا ،وزـالر ؤشـخام بالســجً اإلاابـض ،وشخهـحن بالسـجً لٗكــغًٍ
ٖام ـ ــا ،وش ـ ــخو  15ؾ ـ ــىت وآز ـ ــغ  10ؾ ـ ــىىاث ،وب ـ ـغاءة زالز ـ ــت ؤش ـ ــخام م ـ ــثهم ،وؤنه ـ ــذ اإلاد٨م ـ ــت مهامه ـ ــا
()2
الً٣اثُت بٗض مغوع ؾىت ٖلى بوكائها وجدضًضا بخاعٍش  31ؤٚؿُـ .1946
زاهيا :املح٢مت الّع٢شيت الذوليت للؽش ٛألاٜصو مح٢مت وو٠يو):
وٞــ ٤هٟـــ الٟلؿــٟت واإلاىُــ ٤وبــىٟـ الجهــاث الٟاٖلــت ،جــم بوكــاء اإلاد٨مــت الٗؿــ٨غٍت إلادا٦مــت
مجغم ــي الخ ــغب الُاب ــاهُحن ،بال ؤن آلُ ــت بوك ــائها ازخل ٟــذ ٖ ــً هٓحرته ــا ف ــي ه ــىعمبر ٟٞ ٙــي خ ــحن اؾ ــدىضث
مد٨مــت هــىعمبر ٙبلــى اجٟاُ٢ــت لىــضن اإلاكــاع بلجهــا ؾــاب٣ا ،ؤوكــإث مد٨مــت َىُ٦ــى بمىظــب  ٢ـغاع نــاصع ٖــً
 -)1ػِ ٢ػجل اُوبكه اٌمٛٙخٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .190
 -)2ػِ ٢عٔ َ٤زشةٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص  .55 – 53أٗظو ًنُي :أُوعغ ٗلَ ،ٚص  ،53اُٜبٓش .2
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ال٣اثـض ألاٖلـى ل٣ــىاث الخدـال ٠فـي الكــغ ١ألا٢مـ ى الج ـجرا" ٫دؤـالط مـا-ٟحسزــش" بخـاعٍش ً 19ىــاًغ ،1946
بال ؤن ال ٣ـغاع ؤق ــاع بل ــى ؤن ؤؾاؾ ــه ال ٣ــاهىوي ٌٗ ــىص الجٟا ُ٢ــت لى ــضن الـ ـتي جىظ ــب مدا٦م ــت مجغم ــي الخ ــغب
الٗاإلاُت الشاهُت والخهغٍداث وؤلاٖالهاث الؿاب٣ت الـظ٦غ ؤَمهـا جلـ ٪الىاججـت ٖـً مـاجمغاث مىؾـ٩ى وٍالُـا
وبىحؿــضام اإلاكــاع بلجهــا ؾــاب٣ا ،و٢ــض ؤلخــ ٤الىٓــام ألاؾاس ـ ي باإلاد٨مــت بــال٣غاع اإلاــظ٧ىع بال ؤهــه ٧ــان مخمــازال
بل ــى خ ــض بُٗ ــض ٖل ــى الىٓ ــام ألاؾاس ـ ي إلاد٨م ــت ه ــىعمبر ٙوالالثد ــت اإلالخ ٣ــت ب ــه ،وحك ــ٩لذ اإلاد٨م ــت م ــً 11
٢ايـُا ًمشلــىن الــضو ٫التـي ٧اهــذ جدــاعب الُابــان ووظهـذ الاتهــام بلــى  28شخهـا بــحن مــضهُحن وٖؿــ٨غٍحن،
وظ ــغث اإلادا٦م ــاث م ــ٘ وظ ــىص الٗضً ــض م ــً الازخال ٞــاث ب ــحن مد٨م ـ ـتي َى ُ٦ــى وه ــىعمبر ٙؤبغػَ ــا حك ــُ٨ل
اإلاد٨متٟٞ ،ي هىعمبر ٙحكـ٩لذ اإلاد٨مـت مـً ؤعبـ٘ ً٢ـاة ٌٗملـىن بىٓـام الىُابـت ؤو الاخخُـاٍ ،ؤمـا مد٨مـت
َىُ٦ى ٞدك٩لذ مـً ٢ 11ايـُا٦ ،مـا ؤن مبـضؤ ٖـضم الاٖخـضاص بالهـٟت الغؾـمُت فـي هـىعمبر٢ ٙابلـه بٖخبـاعٍ
مً ْغو ٝالخس ٠ُٟفي مد٨مت َىُ٦ى. )1( .
بياٞت بلى َظٍ الازخالٞاث ٞةن ال٨شحر مً الاهخ٣اصاث جم جىظجهها بلـى مد٨مـت َىُ٦ـى ٧ىنهـا ٧اهـذ
زاي ــٗت جمام ــا لؿ ــلُت الجـ ـجرا ٫م ــا– ٥آعز ــغ ٦م ــا به٣ؿ ــم ال ً٣ــاة بٗ ــض اه ً٣ــاء اإلاد٨م ــت ب ــحن مىخ ٣ــض له ــا
وماٍض ألخ٩امها ،وَٗؼي َـظا بلـى ٧ىنهـا مد٨مـت اإلاىخهـغ للمهـؼوم٦ ،مـا لـم جـإحي ٖلـى ط٦ـغ ؤي ظـغاثم اعج٨بهـا
()2
الخلٟاء زانت الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت بةل٣اء ال٣ىابل الىىوٍت ٖلى َيروؼما وه٣اصا١ي في الُابان.
وعٚــم الُــاب٘ ؤلاهخ٣ــامي البــاعػ فــي مد٨م ـتي هــىعمبر ٙوَىُ٦ــى والدكــُ٨ل  ٚـحر اإلاىيــىعي للهُ خــحن،
وع ٚــم حك ــُ٨لهما م ــً ال ــضو ٫اإلاىخه ــغة ،بال ؤن ججغبةهم ــا ال ً٣ــاثُت  ٢ــضمذ ف ــي ظىاهبه ــا الىٓغٍ ــت ههىن ــا
جىُٓمُــت وبظغاثُــت ومىيــىُٖت ٚاًــت فــي ألاَمُــت جــم جبىجهــا فــي مــا بٗــض فــي  ٢ـغاعاث الجمُٗــت الٗامــت لؤلمــم
اإلاخدــضة زانــت مــا حٗلــ ٤ب ـ "مبــادئ هــوسمبرٓ" للً٣ــاء الجىــاجي الــضولي التــي نــاٚةها لجىــت ال٣ــاهىن الــضولي
الخابٗــت لؤلمــم اإلاخدــضة بمىظــب ال ٣ـغاع  177بخــاعٍش  21هــىٞمبر  ،1946وَــظٍ اإلابــاصت خؿــب مــا وعصث فــي
نُاٚت لجىت ال٣اهىن الضولي هي(:)3
 املب ــذأ ألاو :٥الج ـغاثم ي ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ًغج٨به ــا ؤش ــخام ،ول ــِـ ُ٦اه ــاث مج ــغصة ،وال ًم ٨ــً به ٟــاطؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي بال بمٗا٢بت ألاٞغاص الظًً ًغج٨بىن َظٍ الجغاثم.
 املبــذأ الثــاوي :بن اإلاؿــاولُت الجىاثُــت ج٣ــ٘ بمىظــب ال٣ــاهىن الــضولي خ ـتى وبن لــم ًٟــغى ال٣ــاهىن اإلادلــيٖ٣ىبت ٖلى ٗٞل مً ألاٗٞا ٫التي حك٩ل ظغٍمت صولُت.
 املبذأ الثالث :به٩اع خهاهت الٟغص الظي جهغ ٝبىنٟه عثِؿا لضولت ؤو مىْٟا خ٩ىمُا مؿئىال. املبذأ الشابْ :بن ب٢ضام شخو ٖلى ٗٞل جىُٟظا ألمغ خ٩ىمخه ؤو مً عثِؿـه ال ٌٟٗـي َـظا الصـخو مـًاإلاؿاولُت بمىظب ال٣اهىن الضولي ،بطا جىاٞغ لضًه في الىا ٘٢زُاع ؤزالقي.
 املبذأ الخامغ :مدا٦مت اإلاةهمحن مدا٦مت ٖاصلت.ٓ -)1ؾٔل كٜبك اٌشالٌذح ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .365 ،364
 -)2ػِ ٢عٔ َ٤زشةٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .58-56
3(- Formulation of the Nuremberg principles, yearbook of the international law commission,
documents of the second session including the report of the commission to the general assembly,
1950, Volume II, United Nations, New York, 6 June 1957, pp. 374 – 378.
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 املب ـ ــذأ الع ـ ــادط :الجـ ـ ـغاثم الضولُ ـ ــت ه ـ ــي  :الج ـ ـغاثم اإلاسل ـ ــت بالؿ ـ ــلم ،ظ ـ ـغاثم الخ ـ ــغب ،والج ـ ـغاثم ي ـ ــضؤلاوؿاهُت.
 املبــذأ العــابْ :الخىاَــا ٖلــى اعج٩ــاب ظغٍمــت مسلــت بالؿــلم ،ؤو ظغٍمــت خــغب ،ؤو ظغٍمــت يــض ؤلاوؿــاهُت،ٖلى هدى ما َى مىهىم ٖلُه في اإلابضؤ الؿاصؽ ٌك٩ل ظغٍمت بمىظب ال٣اهىن الضولي.
و ٢ــض ق ــ٩لذ َ ــظٍ اإلاب ــاصت بي ــاٞت َام ــت ف ــي بظةه ــاص ال ً٣ــاء الجى ــاجي ال ــضولي ،خُ ــض بؾ ــخٟاصث
اإلااؾؿ ــاث ال ً٣ــاثُت الضولُ ــت اإلايك ــإة بٗ ــض طل ــ٦ ٪شـ ـحرا م ــً َ ــظٍ الخجغب ــت الخاعٍسُ ــت وال ً٣ــاثُت اإلاهم ــت،
وؾُإحي في ؾُا ١الخ ٤جٟهـُل الجـغاثم الضولُـت وٞـ ٤الىٓـام ألاؾاسـ ي إلاد٨مـت هـىعمبر ٙوَىُ٦ـى ال ؾـُما
ظـ ـغاثم الخـ ــغب وه ــي الهـ ــُٛت ألاقـ ــهغ باليؿ ــبت الهةها٧ـ ــاث ٢ىاٖ ــض ؾـ ــحر ألاٖمـ ــا ٫الٗضاثُ ــت ػمـ ــً الجزاٖـ ــاث
اإلاؿلخت ٦ما ؾىالخٔ.
الٙشُ الثالث:
مّالجت املحا٠م الخاـت في يؤعال٘يا العابٝت وسوهذا الهت ا١اث ظير ألاِما ٥الّذائيت
جؼامىــا مــ٘ ظهــىص صولُــت ج٣ىصَــا الجمُٗــت الٗامــت لؤلمــم اإلاخدــضة فــي ؾــبُل بوكــاء ً٢ــاجي ظىــاجي
صول ــي صاث ــم ،ق ــهضث  ٧ــل م ــً ًىٚؿ ــالُٞا الؿ ــاب٣ت وعوه ــضا مج ــاػع عَُب ــت ب ــحن ألاَـ ـغا ٝاإلاخه ــاعٖت وم ــ٘
اقــخضاص خــضة اله ـغإ فــي البلــضًً ،جدــغ ٥مجلـــ ألامــً الــضولي إلوكــاء مدــا٦م زانــت للخــالخحن وؾــِ
ظـض٦ ٫بحـر خـى ٫قــغُٖت َـظا ؤلاظـغاء َب٣ــا إلاُشـا ١ألامـم اإلاخدــضة ،و٦ـظل ٪ؾـبب بزخُــاع الخدـغ ٥فـي َــظًً
البلضًً عٚم وظىص مجاػع ال ج٣ل بكاٖت فـي ٞلؿـُحن اإلادخلـت وفـي الٗـغا ١فـي خـغب الخلـُج ألاولـى ،وفـي مـا
ًلــي ؾــىداو ٫بُــان صوع ٧ــل مــً اإلاد٨مخــحن فــي ٢مــ٘ اهةها٧ــاث ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي وال ؾــُما يــىابِ
ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت.
أوال :دوس املح٢مت الجىائيت الذوليت ليؤعال٘يا العابٝت:
بٗض بنهُاع الاجداص الؿىُٞاحي ٧اهذ الٗضًض مً ظمهىعٍاث َظا ؤلاجداص حؿعى لالؾـخ٣ال ،٫خُـض
ؤٖلً ال٨غواث والؿلىٞحن طوي الٛالبُت اإلاؿلمت الاؾخ٣الً ًٖ ٫ىٚؿالُٞا الؿـاب٣ت ،بال ؤن َـظا ؤلاٖـالن
ل ــم ٌؿدؿ ــٛه نــغب البىؾ ــىت ٞــإٖلىىا الخ ــغب ٖل ــى ألا٢لُ ــت اإلاؿ ــلمت ف ــي البىؾــىت والهغؾ ــ ،٪وب ــضٖم م ــً
نـغبُا والجبــل ألاؾــىص وختــى عوؾــُا ،و٢ــض اعج٨ــب الهـغب ؤٖمــاال وخكــُت مــً ٢خــل وحٗــظًب وجُه ـحر ٖغقــي
واٚخه ــاب وؤٖم ــاٚ ٫ـ ـحر بوؿ ــاهُت ؤز ــغي ،وؤم ــام َ ــى ٫اإلاك ــهض ِوب ـى يحي م ــً الخ ــغب الب ــاعصة ،ؤن ــضع مجل ـــ
ألام ــً ال ــضولي بى ــاءا ٖل ــى َل ــب ٞغوس ـ ي ال ٣ـغاع  808بخ ــاعٍش ٞ 22براً ــغ  1993جد ــذ الٟه ــل الؿ ــاب٘ إلاُش ــا١
ألامم اإلاخدضة ،والظي ً٣ي ي بةوكاء مد٨مت ظىاثُت صولُت إلادا٦مـت ألاشـخام اإلاةهمـحن باعج٩ـاب اهةها٧ـاث
ظؿُمت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي في ب٢لُم ًىٚؿالُٞا الؿاب٣ت ابخضاءا مً جاعٍش ً 01ىـاًغ  1991بلـى ٚاًـت
بهةهاء ؤٖمالها صون ُ٢ض ػمني ،وجم ج٩لُ ٠ألامحن الٗام للمىٓمـت بةٖـضاص هٓامهـا ألاؾاسـ ي ،والـظي بٖخمـضٍ
()1
مجلـ ألامً الضولي و٣ٞا لل٣غاع  827بخاعٍش  25ماًى  1993وجدضص م٣غَا بمضًىت الَاي في َىلىضا.

 -)1ػِ ٢ػجل اُوبكه اٌمٛٙخٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .273
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وجخ ٩ــىن اإلاد٨م ــت م ــً  ً٢ 11ــاًا جيخس ــبهم الجمُٗ ــت الٗام ــت إلا ــضة ؤعب ــ٘ ؾ ــىىاث ٢ابل ــت للخجضً ــض،
م ــىػٖحن ٖل ــى صاث ــغجحن ابخ ــضاثِخحن للخ ٨ــم بشالز ــت  ً٢ــاة ل ٩ــل مثه ــا ،وصاث ــغة َٗ ــىن وبؾ ــخ ىا ٝمكــ٩لت م ــً
زمـ ً٢اة وٍيخسب مً بُـثهم عثـِـ اإلاد٨مـت ،بيـاٞت بلـى مـضعي ٖـام ًيخسبـه مجلــ ألامـً الـضولي إلاـضة
ؤعب٘ ؾىىاث بياٞت بلى ٢لم اإلاد٨مت ،وجسـخو اإلاد٨مـت بدؿـب اإلاـىاص  2و 3و 4و 5مـً هٓامهـا ألاؾاسـ ي
بىٓغ الاهةها٧اث الجؿـُمت الجٟاُ٢ـاث ظىُـ ٠ألاعبـ٘  ،1949و٦ـظل ٪اهةها٧ـاث ٢ـىاهحن وؤٖـغا ٝالخـغب وج٣ـ٘
َ ــظٍ الاهةها ٧ــاث ٧له ــا جد ــذ ون ــ ٠ظـ ـغاثم الخ ــغب٦ ،م ــا جس ــخو اإلاد٨م ــت بىٓ ــغ ظـ ـغاثم ؤلاب ــاصة ،وؤز ـ ـحرا
الجـغاثم يــض ؤلاوؿــاهُت( ،)1ؤمــا ٖــً الازخهــام الصخمـ ي ٞخــىو اإلاــاصة الؿاصؾــت مــً الىٓــام ألاؾاسـ ي
بإن جسخو اإلاد٨مـت بمدا٦مـت ألاشـخام الُبُُٗـحن ٣ٞـِ ب٩ـل نـٟاتهم ؾـىاء ٦مسُُـحن ؤو مدغيـحن
ؤو مؿاَمحن ؤو ٞاٖلحن ؤنلُحن ،وطل ٪صون اٖخضاص بإي ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الخهـاهت ؤو الهـٟاث الغؾـمُت
()2
خؿب اإلااصة الؿابٗت في ال٣ٟغة الشاهُت٦ ،ما ال ٌٟٗى الغئؾاء واإلاغئوؾىن مً اإلاؿاءلت الجىاثُت.
و٢ض ظغث الٗضًض مً اإلادا٦ماث الكهحرة في َـظٍ اإلاد٨مـت ؤبغػَـا مدا٦مـاث ال٣ـاصة الهـغب مـً
بُــثهم ً٢ــُت "داظــ٢و جــاديدؾ" ،وً٢ــُت الــغثِـ الهــغبي ألاؾــب" ٤ظــلوبودان ميلعــو٘يدؾ" الــظي جــىفي
فــي ػهؼاهخــه ٢بــل اهةهــاء اإلادا٦مــت ،وً٢ــُت "ساد٠ــو ميالديــدؾ" ،وً٢ــُت "سادو٘ــان ١ــاسادصيدؾ" التــي ال جـؼا٫
جدذ هٓغ اإلاد٨مت ختى آلان.
زاهيا :دوس املح٢مت الجىائيت الذوليت لشواهذا:
حٗىص ألاػمت في عواهضا بلى بضاًت الدؿُٗىاث وٖضم الؿماح ل٣بُلت الخوحإو اإلاؿـلمت باإلاكـاع٦ت فـي
الاهخسابــاث والخُــاة الؿُاؾــُت لخؿــاب ؤٚلبُــت ٢بُلــت الهوجــو اإلاىالُــت للخ٩ىمــت ،و٢ــض ؤصي طلــ ٪بلــى ه ـؼإ
اإلاؿلر بحن ال٣ىاث الخ٩ىمُت والجبهت الىَىُـت الغواهضًـت اإلاضاٗٞـت ٖـً خ٣ـى ١ؤ٢لُـت الخىحسـ ي ،ولـم جٟلـر
الجهىص الضبلىماؾـُت فـي خـل الجـزإ ال ؾـُما اجٟـا" ١أسوؼـا" بخـاعٍش  04ؤٚؿـُـ  1994بجمهىعٍـت ججزاهُـا
ؾاب٣ا ،واقخضث خضة ؤٖمـا ٫الٗىـ ٠بٗـض ؾـُُغث ٢بُلـت الهىجـى ٖلـى الخ٨ـم جمامـا وبـضؤث ؤٖمـا ٫ؤلابـاصة
ل٣بُلـ ــت الخىحس ـ ـ ي بكـ ــ٩ل ٢خـ ــل ظمـ ــاعي وٖملُـ ــاث جُه ـ ـحر ٖغقـ ــي بجمـ ــ٘ الؿـ ــ٩ان فـ ــي ٦ىـ ــاجـ ومؿدكـ ــُٟاث
ومضاعؽ بذجت خمـاًةهم ومـً زـم ٢ـخلهم صون جمُ ـحز مـ٘ جؼاًـض ؤٖمـا ٫الخدـغٌٍ ؤلاٖالمـي والغؾـمي وبةهـاون
مً مهمت خ ٟٔالؿالم الضولُت الخابٗت لؤلمم اإلاخدـضة( ،)3و٢ـض عاح ضـخُت َـظٍ ألاخـضار ؤ٦ثـر مـً ملُـىن
()4
عواهضي ؤٚلبهم مً ؤ٢لُت الخىحس ي اإلاؿلمت.
وفــي ؾــبُل و٢ــ ٠هؼٍــ ٠الــضم ومدا٦مــت مجغمــي الخــغب ،ؤنــضع مجلـــ ألامــً الــضولي  ٢ـغاعٍ ع٢ــم
 935بخـ ــاعٍش ً 01ىلُـ ــى  1994اإلايص ـ ـ للجىـ ــت الخ ـ ـبراء للخدُ٣ـ ــ ٤فـ ــي الاهةها٧ـ ــاث الخُ ـ ـحرة لل٣ـ ــاهىن الـ ــضولي
ؤلاوؿ ــاوي وظ ـغاثم ؤلاب ــاصة والجماُٖ ــت اإلاغج٨ب ــت ف ــي عواه ــضا ،وبى ــاءا ٖل ــى َ ــظا الخ٣غٍ ــغ ؤن ــضع مجل ـــ ألام ــً
1(- Marie-Claude ROBERGE,<< Jurisdiction of the ad hoc Tribunals for the former Yugoslavia and
Rwanda over crimes against humanity and genocide>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Thirty seventh year, No.
321, Geneva, November-December 1997, p. 651.
 -)2ػِ ٢عٔ َ٤زشةٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .116 -108
 -)3أُوعغ ٗلَ ،ٚص .117
 -)4ػِ ٢ػجل اُوبكه اٌمٛٙخٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .297 – 295
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وبُل ــب مـ ــً الخ٩ىم ــت الغواهضًـ ــت ال٣ـ ـغاع  955بخـ ــاعٍش  08ه ــىٞمبر  1994ال٣اض ـ ـ ي بةوك ــاء مد٨مـ ــت صولُـ ــت
ظىاثُ ــت لغواه ــضا اؾ ــدىاصا بل ــى الٟه ــل الؿ ــاب٘ م ــً مُش ــا ١ألام ــم اإلاخد ــضة ،وال ًسخل ــ ٠الىٓ ــام ألاؾاسـ ـ ي
()1
لغواهضا ًٖ ؾاب٣ه ًىٚؿالُٞا بك٩ل ٖام.
وجً ــمً ال ٣ـغاع  94/955الىٓ ــام ألاؾاس ـ ي للمد٨م ــت وه ــو ٖل ــى بلخ ــا ١بٗ ــٌ ألاظه ــؼة إلاد٨م ــت
عواهــضا بهُئــاث ً٢ــاثُت فــي مد٨مــت ًىٚؿــالُٞا ،وزــو بــظل ٪صاثــغة الُٗــىن والاؾــخ ىا ٝالتــي ؤنــبدذ
مكتر٦ت بـحن اإلاد٨مخـحن وم٣غَـا الَـاي ،و٦ـظل ٪اإلاـضعي الٗـام اإلاكـتر ٥للمد٨مخـحن وؤو ٫مـً جـىلى مىهـب
اإلاــضعي الٗــام ٧ــان ال٣اضـ ي الجىــىب بٞغٍ٣ــي ديدؽــاسد ٔولذظــخون ،وم٣ــغ اإلاد٨مــت ٧ــان فــي ؤعوقــا بخجزاهُــا
مــ٘ وظــىص ممشلُــت لهــا فــي ُٛ٦ــالي بغواهــضا ،وجدكــ٩ل اإلاد٨مــت مــً ٢ 11ايــُا مىخسبــا مــً الجمُٗــت الٗامــت
لؤلمـم اإلاخدـضة إلاـضة ؤعبـ٘ ؾـىىاث ،وٍـىػٕ الً٣ـاة ٖلــى صاثـغجحن ابخـضاثِخحن ٧ـل صاثـغة بـشالر ً٢ـاة وزمؿــت
ً٢ــاة ل ــضاثغة الاؾ ــخ ىا ٝمك ــتر٦حن م ــ٘ ً٢ــاة مد٨م ــت ًىٚؿ ــالُٞا ،وج ــم ع ٞــ٘ َــظا الٗ ــضص بل ــى ؾ ــخت ٖك ــغ
٢ايــُا ٖــام  2008بخٗــضًل اإلاــاصة  11مــً الىٓــام ألاؾاسـ ي فــي ٢ـغاع مجلـــ ألامــً ع٢ــم ٦ ،1824مــا جــم عٞــ٘
()2
الضواثغ الابخضاثُت بلى زالر.
وخؿــب هٓامهــا ألاؾاسـ ي جســخو اإلاد٨مــت بــالجغاثم اإلاغج٨بــت فــي الجـزإ اإلاؿــلر  ٚـحر الــضولي الــظي
ظـغي فـي عواهــضا ،وجدضًـضا جىٓــغ اإلاد٨مـت فــي ظـغاثم ؤلابـاصة الجماُٖــت (اإلاـاصة  ،)2والجـغاثم يـض ؤلاوؿــاهُت
(اإلا ــاصة  ،)3وظـ ـغاثم الخ ــغب ال ؾ ــُما اهةها ٧ــاث اإلا ــاصة الشالش ــت اإلاك ــتر٦ت ب ــحن اجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠واهةها ٧ــاث
البروجى٧ــى ٫ؤلاي ــافي الشــاوي ( 1977اإلا ــاصة  ،)3( )4وبسه ــىم الازخهــام الصخم ـ ي  ٣ٞــض ٧ــان ممــازال إلا ــا
وعص فــي هٓــام مد٨مــت ًىٚؿــالُٞا باال٢خهــاع ٖلــى ألاشــخام الُبُُٗــحن مــً اإلاــىاَىحن الغواهــضًحن مهمــا
٧اه ــذ مؿ ــاولُاتهم الؿُاؾـ ــُت ؤو الٗؿ ــ٨غٍت وؾـ ــىاء  ٧ــاهىا آم ــغًٍ ؤو مىٟـ ــظًً ؤو مدغي ــحن ؤو مؿـ ــاَمحن
خؿب اإلاىاص الخامؿت والؿاصؾت مً الىٓام ألاؾاسـ ي ،ؤمـا الازخهـام اإلا٩ـاوي والؼمـاوي ٞخىٓـغ اإلاد٨مـت
في الجغاثم اإلاغج٨بت في ب٢لُم صولت عواهضا وألاعاض ي اإلاجاوعة له ،وطلـ ٪زـال ٫ال ٟـترة الؼمىُـت بـحن ً 01ىـاًغ
()4
 1994و 31صٌؿمبر .1994
و ٢ــض ؤظـ ــغث اإلاد٨مـ ــت ٖـ ــضصا ٦ب ـ ـحرا مـ ــً اإلادا٦مـ ــاث لٗـ ــضص َاثـ ــل مـ ــً اإلاةهمـ ــحن ٖلـ ــى عؤؾـ ــهم ٦بـ ــاع
اإلاؿ ــاولحن م ــً بُ ــثهم عث ــِـ ال ــىػعاء الغواه ــضي "ح ــون ٠ومباه ــذا" ال ــظي خ ٨ــم ٖلُ ــه باإلااب ــض بخ ــاعٍش 04
ظىٍلُــت  1998و"ح ــون بــو ٥أ٠يع ــو" و"حــوسج سوجأاه ــذا" و"١ا ؽــيميا" وال ــظًً اعج٨ب ــىا ظ ـغاثم ؤلاب ــاصة
وظغاثم الخغب وال٣خل والخٗظًب والخُهحر الٗغقـي ،وعٚـم الُٗـىب الٗضًـضة ٞجهـا٢ ،ـضمذ اإلاد٨مـت الٗضًـض
مــً الاظةه ــاصاث ال ً٣ــاثُت ف ــي مجــا ٫حٗمُ ــٞ ٤ه ــم ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ال ؾــُما جلــ ٪اإلاخٗل٣ــت
()5
بالجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت.

ٓ -)1ؾٔل كٜبك اٌشالٌذحٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .370
 -)2ػِ ٢عٔ َ٤زشةٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .121 -119
3(- Marie-Claude ROBERGE, op.cit., p. 651.
-)4كؼ َ٤وٛعخ ،أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ ُوٝاٗلا ،كاه ٓٞٛخ ،اُغيائو ،ك ؽ ،2007 ،ص ص .134 -131
 -)5أُوعغ ٗلَ ،ٚص .99
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وعٚــم الؿــلبُاث التــي نــاخبذ بوكــاء اإلادــا٦م الجىاثُــت الخانــت فــي ًىٚؿــالُٞا وعواهــضا والُــاب٘
الاهخ٣ــاجي لهــا ،بال ؤنه ــا  ٢ــضمذ ز ــضماث مٗخـ ـبرة ف ــي مؿ ــاع جُ ــىٍغ الً٣ــاء الجى ــاجي ال ــضولي ب ــة٢غاع اظةه ــاصاث
َامــت جســو ب ٢ـغاع اإلاؿــاولُت الجىاثُــت الضولُــت للٟــغص بل ـى ظاهــب مؿــاولُت الــضو ٫بمىظــب مُشــا ١ألامــم
اإلاخدــضة ،و٦ــظل ٪جــضوًٍ ويــبِ مٟــاَُم الج ـغاثم الضولُ ــت مــً ظغٍمــت ؤلابــاصة والجغٍمــت يــض ؤلاوؿــاهُت
وظـغاثم الخـغب َـظٍ ألاز ـحرة التـي جـم جدضًـض مٟهىمهـا باالؾـدىاص بلـى ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي٦ ،مـا
٦غؾــذ َــظٍ اإلادــا٦م ٢ىاٖــض َامــت جخٗل ـ ٤بٗــضم الاٖخــضاص بالخهــاهاث والهــٟت الغؾــمُت و٦ــظل ٪بٗــضم
الاٖخضاص باألوامغ الغثاؾُت فـي صٞـ٘ اإلاؿـاولُتَ ،ـظٍ ال٣ىاٖـض وٚحرَـا ؾـاَمذ بكـ٩ل ٦بحـر فـي بعؾـاء ؤؾــ
ً٢اء ظىاجي صولي صاثم هالخٔ مٗاإلاه في ما ًلي.
الٙشُ الشابْ:
دوس املح٢مت الجىائيت الذوليت في الّٝاب ِاع اهت ا١اث لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
بن الخجغبــت الؿــاب٣ت فــي مجــا ٫مدــا٦م اإلاىخهــغًٍ واإلادا٦مــت اإلاا٢خــت والخانــت واؾــخ٣غاع ٢ىاٖــض
ال ٣ــاهىن ال ــضولي الجى ــاجي م ــً ز ــال ٫اظةه ــاصاث َ ــظٍ اإلاد ــا٦م ،ظٗل ــذ اإلاجخم ــ٘ ال ــضولي ً ٣ــٖ ٠ل ــى ي ــغوعة
بوكــاء ً٢ــاء ظىــاجي صولــي صاث ــم إلادا٦مــت اإلاجــغمحن الــضولُحن يــماها ل٨ٟــغة الــغصٕ وم٩اٞدــت ؤلاٞــالث مــً
الٗ٣ـاب ،ألن الجغٍمــت الضولُــت جمــ بمهــالر ٖلُــا تهــم اإلاجخمـ٘ الــضولي ،وججلــذ ظهـىص اإلاجخمــ٘ الــضولي فــي
بوك ــاء اإلاد٨م ــت الجىاثُ ــت الضولُ ــت ال ـ ـتي ؤن ــبدذ الجه ــت ال ً٣ــاثُت اإلاسخه ــت بمٗا٢ب ــت مغج ٨ـ ـبي الجـ ـغاثم
ُ
الضولُ ــت ،وهٟهـ ـل ف ــي َ ــظا ؤلازخه ــام بٗ ــض الخُ ــغ ١بل ــى الخل ُٟــت الخاعٍسُ ــت إلوك ــاء اإلاد٨م ــت الجىاثُ ــت
الضولُت ،زم مىا٢كت ازخهام اإلاد٨مت في الٗ٣اب ٖلى اهةها٧اث يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت.
أوال :الجهود الذوليت ألاوؽاء املح٢مت الجىائيت الذوليت:
 ٢ــضمىا ،ؤن ؤو ٫م ــً ه ــاصي بةوك ــاء  ً٢ــاء ظى ــاجي صول ــي صاث ــم  ٧ــان ال ُ٣ٟــه الؿىَؿ ــغي ٔوظ ــخاٗ
موهيي  ، Gustave Moynierوالظي ا٢ترح ٖام  1872بوكاء َُئـت ً٢ـاثُت صولُـت إلاٗا٢بـت اإلاجـغمحن الـظًً
ًىةه٩ــىن ٢ــاهىن الكــٗىب( ،)1وببــان الخــغبحن الٗــاإلاُخحن ؤظمٗــذ الخهــغٍداث ؤلاٖالهــاث الضولُــت الهــاصعة
ٖــً الــضو ٫الخلٟــاء  ٞـغاصي ومجخمٗــحن ٖلــى يــغوعة بنــالح مىٓىمــت ٖهــبت ألامــم وبًجــاص آلُــت ً٢ــاثُت
صولُت إلاٗا٢بت مجغمي الخغب ،وٖلى الغٚم مً بوكاء َُئت ألامم اإلاخدضة ٦بـضًل ٖلـى ٞكـل الٗهـبت ٖـام
 1945بال ؤن ماجمغ ؾان ٞغاوؿِؿ٩ى جداش ى بوكاء َُئت ً٢اثُت ظىاثُت صولُت وا٦خٟـى بمد٨مـت الٗـض٫
()2
الضولُت لخل الجزاٖاث بحن الضو.٫
وبىاء ٖلى َلـب ج٣ـضم بـه ال٣اضـ ي ألامغٍ٩ـي الؿـاب ٤فـي مد٨مـت هـىعمبر٘ ٙشوعـيغ بيـذ٥
للغثِـ ألامغٍ٩ي آهظاَ ٥اعي جغومان الظي ج٣ـضم َـظا ألاز ـحر بـضوعٍ بُلـب للجمُٗـت الٗـام لؤلمـم اإلاخدـضة

F.Beidel

ٝ -)1هأ ٟغٛعزبف ِ ٗ١١ٔٛثؤٕ رشٌَ ٛن ٙأُؾٌٔخ ٖٓ فَٔخ هؼبء اص٘بٕ رؼٜٔ٘٤ب اُل ٍٝأُزؾبهثخ ٝصالس رؼٜ٘٤ب اُل ٍٝأُؾب٣لح
ُٔؼبهجخ ٓورٌج ٢اُغوائْ اُل٤ُٝخ ،اال إٔ ٛنا االهزواػ ُْ هجٞال ٖٓ اُل ٍٝاُز ٢رو ٟثبفزظبص اُوؼبء اُٞؽُ٘٘ ٢ظو ٛن ٙاُغوائْ ،اال إٔ
ِ ٗ١١ٔٛأػبك ط٤بؿخ ٓوزوؽ ٚأٓبّ ٓؼٜل اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝك ٢كٝهر ٚثٌبٓجو٣لط ػبّ  1895ثبػبكخ طالؽ٤خ اُزؾو٤ن ٝاالٍزغٞاة اُ٠
عبٗت أُؾبًٔخ ،اال إٔ اُلٌوح الهذ ٗلٌ أُظ٤وٝ ،هثٔب اُ٘ظو اُٞؽ٤ل اُن ١ؽووزً ٚبٕ رج٘ ٢أُوزوػ ٝرؼل ِٚ٣ػٖٔ ٓئرٔو الٛب١
َُِالّ ٝاٗشبء ٓؾٌٔخ اُـ٘بئْ اُل٤ُٝخ ،أٗظو ك ٢مُي :ػِ ٠ػجل اُوبكه اٌمٛٙخٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .172
 -)2ػِ ٠ػجل اُوبكه اٌمٛٙخٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .194 -190
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بخاعٍش  15هىٞمبر ً 1946خًمً يغوعة نُاٚت مباصت هـىعمبر ٙلل٣ـاهىن الـضولي الجىـاجي وجـضوًٍ الجـغاثم
التــي جســل بالؿــالم الــضولي وؤمــً البكــغٍت فــي ؾــبُل مىاظهةهــا ،بٗــض مىا٣ٞــت الجمُٗــت الٗامــت ٖلــى اإلا ٣ـترح
٧لٟــذ لجىــت ال٣ــاهىن الــضولي للُ٣ــام باإلاهمــت بمىظــب ال ٣ـغاع  177بخــاعٍش  21هــىٞمبر ٦ ،1947مــا جــم ب ٢ـغاع
م ٣ـ ـترح ٞغوسـ ـ ي آز ــغ لضعاؾ ــت بم٩اهُ ــت جىؾ ــُ٘ ازخه ــام مد٨م ــت الٗ ــض ٫الضولُ ــت لالزخهـ ـام الجى ــاجي
الــضولي ،ومشــل طلــ ٪بضاًــت صعاؾــت جإؾــِـ ً٢ــاء ظىــاجي صولــي صاثــم للج ـغاثم الضولُــت ،وجــم ج٣ــضًم م ٣ـترح
زــاوي إلاك ــغوٕ اجٟاُ٢ــت مى ــ٘ ؤلابــاصة الجماُٖ ــت وجــم ج٩لُ ــ ٠لجىــت ال ٣ــاهىن الــضولي بدى ُٟــظ اإلا٣ترخــاث ،و ٢ــض
هحخ ــذ لجى ــت ال ٣ــاهىن ال ــضولي ف ــي ب ــاصعة ؤول ــى ف ــي بٖ ــضاص مك ــغوٕ اجٟا ُ٢ــت مى ــ٘ ظغٍم ــت ؤلاب ــاصة الجماُٖ ــت
واإلاٗا٢بت ٖلجها التي جم ب٢غاعَا في  09صٌؿمبر  1948باإلظمإ ،وجًمىذ ماصتها الؿاصؾت:
"يح ـ ــا٠م ألا ـ ــخاؿ املت م ـ ــون باسج ٣ـ ــاب إلاب ـ ــادة الجماِي ـ ــت أو أي ّ٘ ـ ــل م ـ ــً ألاّ٘ ـ ــا ٥ألاخ ـ ــشى
املــز٠وسة فــي املــادة الثالثــت أمــام مح٢مــت مخخفــت مــً محــا٠م الذولــت ال ـ أسج٢ــب الّٙــل ِاــع أسلــهال
أو أمام مح٢مت حضائيت دوليت ج٢ون راث اخخفاؿ إصاء مً ي٢ون مـً إلاوـشاٗ املخّاٜـذة ٜـذ اِتـرٗ
بواليت ا"
ؤمــا بسهــىم اإلا ٣ـترح الشــاوي إلوكــاء ً٢ــاء ظىــاجي صولــي ٣ٞــض ؤًٞــذ ؤٖمــا ٫اللجىــت بلــى بم٩ــان
بوكــاء ً٢ــاء ظىــاجي صولــي ،وٖــضم وظاَــت الـغؤي ال٣اثــل بخىؾــُ٘ ازخهــام هٓــام مد٨مــت الٗــض ٫الضولُــت
له ــظا ال ٛــغى ،وهٓـ ـغا الز ــخال ٝوظه ــاث خ ــى ٫اإلا ٣ـ ـترح ؤن ــضعث الجمُٗ ــت الٗام ــت ال٣ـ ـغاع  489بخ ــاعٍش 12
صٌؿ ــمبر  1950بدك ــُ٨ل لجى ــت م٩ىه ــت م ــً  17صول ــت (ٖغ ٞــذ بلجى ــت  17ألاول ــى) إلٖ ــضاص مك ــغوٕ اإلاد٨م ــت
الجىاثُ ــت الضولُ ــت ،و٢ام ــذ اللجى ــت بضعاؾ ــت ٖ ــضة م٣ترخ ــاث بل ــى ظاه ـب ألاٖم ــا ٫الؿ ــاب٣ت للجى ــت ال ٣ــاهىن
الــضولي و٢ــضمذ مكــغوٖها للجمُٗــت الٗامــت بخــاعٍش  17هــىٞمبر  ،1952والــظي لــم ًالقــي ٢بــىال واؾــٗا بٗــض
ٖغي ــه ٖل ــى ال ــضوٞ ،٫إن ــضعث الجمُٗ ــت الٗام ــت ٢ـ ـغاعا زاهُ ــا جد ــذ ع ٢ــم  687بخ ــاعٍش  05صٌؿ ــمبر 1952
ً٣ي ـ ي بدكــُ٨ل لجىــت ظضًــضة بــىٟـ ٖــضص الــضو( ٫ؾــمُذ بلجىــت  17الشاهُــت ؤو لجىــت هُىٍــىع )٥م٩لٟــت
()1
بةظغاء صعاؾت زاهُت للمكغوٕ اٖخماصا ٖلى ألاٖما ٫الؿاب٣ت وبىٓغة مخجضصة.
وبالٟٗـ ــل ،وبٗـ ــض مىا٢كـ ــاث مؿخًُٟـ ــت ٢ـ ــضمذ اللجىـ ــت مكـ ــغوٖها للجمُٗـ ــت الٗامـ ــت فـ ــي صوعتهـ ــا
الخاؾــٗت ٖــام  1954و٧ــان مكــغوٖا طو ُ٢مــت ٢اهىهُــت ٦ب ـحرة خُــض جًــمً ؾــبٗت ٞهــى ٫مىػٖــت ٖلــى 54
مـاصة حكـ٩ل ؤَـم مبـاصت ال٣ـاهىن الـضولي الجىـاجي مــ٘ ؤًٞـل مـا ونـلذ بلُـه اإلاماعؾـاث الً٣ـاثُت الضولُــت
فــي هــىعمبر ٙوَىُ٦ــى ،و٢ــض القــى اإلاكــغوٕ ججاوبــا ٦ب ـحرا زانــت مــً الــضو ٫الىامُــت ،بســال ٝالــضو ٫ال ٨ـبري
والتي جذعجذ بٗضم ظضوي اإلاكغوٕ ٦مـا َـى ،ألهـه ًمــ بؿـُاصة الـضو ٫وازخهانـها الً٣ـاجي الـىَني،
٦م ــا ؤه ــه ال ٌٗ ــغ ٝظغٍم ــت الٗ ــضوان وَ ــى ؤم ــغ َ ــام ومغظع ــي وخؿ ــاؽ زان ــت وؤن ال ٟـ ـترة الـ ـتي ْه ــغ  ُٞــه
ٝ -)1رؼٖٔ عل ٍٝأػٔبٍ اُِغ٘خ كهاٍخ ٗوبؽ ٓؾلكح:
 آُ٤خ اٗشبء أُؾٌٔخ (ٓؼبٛلح ك٤ُٝخ أ ٝهواه ٖٓ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ أ ٝهواه ٖٓ ٓغٌِ األٖٓ أ ٝر٤ٍٞغ افزظبص ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ). كهاٍخ اُؼٞائن اُز ٢رؾ ٍٞك ٕٝاٗشبء أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ. كهاٍخ ؽج٤ؼخ اُؼالهخ ث ٖ٤أُؾٌٔخ ٤ٛٝئخ األْٓ أُزؾلح. كهاٍخ أُالؽظبد أُولٓخ ٖٓ ؽوف اُل ٍٝأص٘بء أُ٘بهشبد اَُبثوخ. رؾل٣ل ٓٞػل رول ْ٣أُشوٝع ثبُلٝهح اُزبٍؼخ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ .1954اٗظو ك ٢مُي  :ػِ ٢عٔ َ٤زشةٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .145 -144
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اإلاكغوٕ ٧اهذ ٞترة الخغب الباعصة جمـحزث بالخضزالث الٗؿ٨غٍت التي ًىضعط مٗٓمها فـي بَـاع الٗـضوان ،مـا
ًجٗ ــل ال ــضو ٫ال٨ـ ـبري جخجى ــب الخ ــىى ف ــي اإلاىي ــىٕ ،م ــا ظٗ ــل الجمُٗ ــت الٗام ــت جاظ ــل اإلاىي ــىٕ إلاـ ـغاث
ٖضًضة وبذعج مخٗـضصة بلـى  1956زـم بلـى  1957زـم  1959زـم  1965زـم  1967بلـى ٚاًـت خظٞـه جمامـا مـً
()1
ظض ٫ؤٖمالها لُب٣ى خبِـ ؤصعاط لجىت ال٣اهىن الضولي ٖلى ٚاًت ٖام .1989
و٢ــض جــم بٗــض اإلاكــغوٕ مــً ظضًــض ٖلــى مؿــخىي الجمُٗــت الٗامــت بٗــض َلــب مــً صولــت "جشهيــذاد
وجوبــأو" بــضٖم ٞغوس ـ يٞ ،ــإزمغ ٖــً  ٢ـغاع الجمُٗــت الٗامــت ع٢ــم  39/44بخــاعٍش  04صٌؿــمبر  1989جُلــب
 ُٞــه م ــً لجى ــت ال ٣ــاهىن ال ــضولي اؾ ــخ ىا ٝؤٖماله ــا إلوك ــاء مد٨م ــت ظىاثُ ــت صولُ ــت ،واي ــُلٗذ اللجى ــت
باإلاؿـإلت وبٗـض ٖـامحن مــً البدـض والى٣ـاف جــم بٖـضاص مؿـىصة مكـغوٕ اإلاد٨مــت ٖـام  ،1994وبٗـض ٖغيــه
ٖل ــى الجمُٗ ــت الٗام ــت ؤوك ــإث َ ــظٍ ألازـ ـحرة لجى ــت زان ــت لضعاؾ ــت اإلاؿ ــاثل الٟىُ ــت وؤلاصاعٍ ــت ال ــىاعصة ف ــي
مؿــىصة مكــغوٕ  ،1994واهةهــذ اظخماٖــاث اللجىــت باإلاكــغوٕ الثهــاجي للمد٨مــت فــي ٖــام  ،1996وبٗــض ٖــضة
ظلؿــاث جمهُضًــت بــحن لجىــت ال٣ــاهىن الــضولي واللجىــت الٟىُــت وٖلــى يــىء اإلاكــغوٕ الثهــاجي للمد٨مــت صٖــذ
الجمُٗــت الٗامــت بلــى ٖ٣ــض مــاجمغ عومــا بخــاعٍش  15ظــىان  1998وحكــ٩لذ زاللــه لجىــت الهــُاٚت اإلاكــ٩لت
مــً ممشلــي  25صولــت ًغؤؾــهم الُ٣ٟــه "ؼــشي ٚبعــيووي" وبٗــض مىا٢كــاث مؿخًُٟــت وحٗــضًالث مخٗــضصة،
ُ
اهخهــى اإلاــاجمغ بةوكــاء اإلاد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت باجٟاُ٢ــت صولُــت جدــضص هٓامهــا ألاؾاسـ ي وطلــ ٪بخــاعٍش 17
ظــىان  1998وبخىُ٢ــ٘  120صولُــت ،وجــم الىنــى ٫بلــى الىهــاب الثهــاجي لىٟــاط الىٓــام ألاؾاس ـ ي بـ ـ  60صولــت
()2
مهض٢ت ٖام .2002
زاهيا :املح٢مت الجىائيت الذوليت ويخخفاؿ بالجشائم املخّلٝت بعير ألاِما ٥الّذائيت:
بن الىٓـام ألاؾاسـ ي للمد٨مــت الجىاثُــت زالنــت ؤٖمـا ٫ومىا٢كــاث وظهــىص مخىانــلت مــً مىٓمــت
ألام ــم اإلاخد ــضة مى ــظ بوك ــائها ،اٖخم ــاصا ٖل ــى ال ٣ــاهىن ال ــضولي الجى ــاجي الٗغف ــي وجج ــاعب اإلاد ــا٦م الجىاثُ ــت
الضولُـ ــت فـ ــي مدا٦مـ ــاث اإلاىخهـ ــغًٍ فـ ــي هـ ــىعمبر ٙوَىُ٦ـ ــى واإلادـ ــا٦م الخانـ ــت والاهخ٣اثُـ ــت فـ ــي ًىٚؿـ ــالُٞا
الؿــاب٣ت وعواهــضا وختــى بٗــٌ اإلادــا٦م اإلاسخلُــت( ،)3وبهُال٢ــا ؤهٓمةهــا ألاؾاؾــُت وبظةهاصاتهــا فــي حٗمُــ٤
ٞهم ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي والٗ٣اب ٖلى اهةها٧اجه ،وبالٗىصة بلى هٓـام عومـا ألاؾاسـ ي للمد٨مـت
الجىاثُت الضولُت ،هجض ؤن اإلاد٨مت جسخو خؿب اإلااصة الخامؿت في الجغاثم الخالُت:
-1

حشيمت إلابادة الجماِيت.

-2

الجشائم لذ إلاوعاهيت.

-)1ػِ ٢عٔ َ٤زشةٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .148 -140
-)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص ص .153 -150
" -)3رؼذ اٌّسبوُ اٌدٕبئ١خ اٌّخزٍطخ شىال خذ٠ذا ٌٍؼذاٌخ اٌدٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ ٟ٘ٚ ،رزأٌف ِٓ لؼبح دٚٚ ٓ١١ٌٚؽٕ ٓ١١وّب ف ٟزبٌخ
اٌّسىّخ اٌّشىٍخ ف ٟلؼ١خ سئ١ظ اٌٛسصاء اٌٍجٕبٔ ٟاألعجكٚ ،ال رغزٕذ ٘زٖ ئٌ ٝاٌمبٔ ْٛاٌٛؽٕ ٟفسغت ٚأّٔب رطجك أ٠ؼب اٌمبْٔٛ
اٌذ.ٌٟٚ
ٚرٕشأ اٌّسبوُ اٌدٕبئ١خ اٌّخزٍطخ ثّٛخت ارفبل١بد ث ٓ١األُِ اٌّزسذح ٚاٌذٚي اٌّؼٕ١خ ،أ ٚثّٛخت لشاس ِٕفشد ِٓ ِدٍظ األِٓ،
ٚسثّب ٠ظجر ٘زا إٌٛع ِٓ اٌّسبوُ اٌٛعٍ١خ اٌّثٌٍ ٝزسم١ك اٌؼذاٌخ اٌذ١ٌٚخ" ٖٓ ث ٖ٤أٛ ْٛن ٙأُؾبًًْٔ :جٞك٣ب ،رٞٔ٤ه اُشوه٤خ،
ٍ٤واًٍُٞٞ ،ٕٞ٤كُٔ ،ٞي٣ل ٖٓ أُؼِٓٞبد أٗظوٓ :ؾٔل ػِِ ٢خبدِٗ<< ،أُؾبًْ اُغ٘بئ٤خ أُقزِطخ>>ٓ ،غِخ اُؾوٞم٤ًِ ،خ اُؾوٞم-
عبٓؼخ اٌُ٣ٞذ ،اُؼلك اُضبُش ،اَُ٘خ اُضبٗ٤خ ٝاُضالص ،ٕٞاٌُ٣ٞذ ،2008 ،ص ٓٝ 379ب ثؼلٛب.
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-3

حشائم الحشب.

-4

حشيمت الّذوان.

وحٗخـبر َظٍ الجغاثم مً ؤقض الجغاثم الضولُت زُىعة خؿب اإلاـاصة ؤٖـالٍ و٢ـض وعص جٟهـُل َـظٍ
الجغاثم في اإلاىاص الؿاصؾت والؿابٗت والشامىت والشامىـت م٨ـغع مـً الىٓـام ألاؾاسـ ي ،وؤ ٦ـثر الجـغاثم اعج٩ابـا
ػم ـً الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ه ــي ظ ـغاثم الخ ــغب ،وه ــي الجغٍم ــت ألاق ــض اعجباَ ــا بً ــىابِ ؾ ــحر وبصاعة ألاٖم ــا٫
الٗضاثُــت ،وهالخــٔ مــً زــال ٫حٗــضاص الجـغاثم فــي اإلاــاصة الشامىــت ؤن َــظا الكــ٩ل مــً الجـغاثم ًــغجبِ بكــ٩ل
٦ب ـحر بخجــغٍم الاهةها٧ــاث اإلاخٗل٣ــت بىؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا ٫وبخدضًــض ألاَــضا ٚ ٝـحر اإلاكــغوٖت فــي الجزاٖــاث
()1
اإلاؿلخت الضولُت وٚحر الضولُت.
و٢ــض ؤوعصث اإلاــاصة الشامىــت مجمىٖــت َامــت مــً ألاٗٞــا ٫ال ـتي حٗــض ظـغاثم خــغب فــي مٟهــىم الىٓــام
ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ومً بحن َظٍ ألاٗٞـا ٫طاث الٗال٢ـت اإلاباقـغة بؿـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت
ظــاءث جدــذ اإلاجمىٖــت "ب" جدــذ ٖىــىان الاهةها٧ــاث الخُحــرة لل٣ــىاهحن وألاٖـغا ٝالؿــاعٍت ٖلــى اإلاىاػٖــاث
اإلاؿلخت الضولُت وجخًمً  26ظغٍمت مـً بُثهـا :حٗمـض جىظُـه تجمـاث يـض اإلاـضهُحن بهـٟةهم َـظٍ ؤو يـض
ؤ ٞـغاص مــضهُحن ال ٌكــاع٧ىن مباقــغة ف ــي ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،وحٗمــض جىظُ ــه تجمــاث يــض مىا٢ــ٘ مضهُ ــت ؤي
اإلاىا٢ــ٘ التــي ال حكــ٩ل ؤَــضاٞا ٖؿــ٨غٍت ،ومهاظمــت ؤو ٢هــ ٠اإلاــضن ؤو ال٣ــغي ؤو اإلاؿــا ً٦واإلابــاوي ال ـتي ال
ج٩ىن ؤَضاٞا ٖؿ٨غٍت بإًت وؾُلت ،وبٖالن ؤهه لً ًب٣ى شخو ٖلـى ُ٢ـض الخُـاة ،واؾـخسضام الؿـمىم ؤو
ألاؾــلخت الؿــامت ،واؾــخسضام الٛــاػاث الخاه٣ــت ؤو الؿــامت ،اؾــخسضام ألاؾــلخت الٗكــىاثُت ألازـغ واإلاٟغَــت
فـ ــي الًـ ــغع ،..جًـ ــا ٝبلـ ــى طلـ ــ ٪ألاٗٞـ ــا ٫اإلاىًـ ــىٍت جدـ ــذ ال٣ٟـ ــغة "د" جدـ ــذ ٖىـ ــىان الاهةها٧ـ ــاث الخُ ـ ـحرة
لل٣ىاهحن وألاٖغا ٝالؿاعٍت ٖلى اإلاىاػٖـاث اإلاؿـلخت ٚحـر الضولُـت والتـي ًىـضعط يـمثها ٗٞ 12ـال مـً ألاٗٞـا٫
()2
اإلامازلت للجغاثم اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا.
و٠خالـت إلاا ؾب ،٤الخٓىا الخُىع الخاعٍخي للً٣اء الجىاجي الضولي بضاًت بمدا٦م اإلاىخهغًٍ
في هىعهبر ٙوَىُ٦ى،مغوعا اإلادا٦م الخانت في ًىٚؿالُٞا الؿاب٣ت وعواهضا وؤَم ؤلاياٞاث لتي ٢ضمةها في
جُىٍغ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي والجىاجي ونىال ٖلى اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت التي حٗخبر يماهت َامت
في الجىاهب الىٓغٍت في الٗ٣اب ٖلى اهةها٧اث يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت التي جإزظ ق٩ل ظغاثم
ال خغب ٖاصة ،و٢ض ؾلُىا الًىء في َظا الٗغى ٖلى الً٣اء الجىاجي الضولي ٦جهاػ ً٢اجي اهخ٣ل مً
الً٣اء اإلاا٢ذ بلى الً٣اء الضاثم ومغاخل َظا الخُىع والاؾخ٣غاع ولم هخُغ ١بلى الجىاهب ال٣اهىهُت
وؤلاظغاثُت إلاًمىن ألاهٓمت الؤؾاؾُت لهظٍ اإلادا٦م الظي ؾىٟهله يمً اإلابدض الشالض مً َظا
الٞهل اإلاخٗل ٤باإلاؿاولُت الضولُت ًٖ اهةها٧اث يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ،وطل ٪ألن اإلاؿاولُت
الضولُت جدؿاوي ُٞما ًسو الً٣اء الىَني والً٣اء الجىاجي الضولي.

ٗ -)1ظو اُل ٖ٣ثٛعّبزخٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .43
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .663 - 670
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املبحث الثاوي:
ألياث الووىيت لخىٙيز لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
بن الجهت اإلاٗىُت بدىُٟظ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي هـي الـضو ٞ ،٫ـهي ال ـتي ؤوكـإتها ال٣ىاٖـض،
وهــي اإلاساَبــت بإخ٩امهــا ،وٖلجهــا ً٣ــ٘ ال ـتزام اخترامهــا ،بيــاٞت بلــى طلــٞ ٪ــةن الــضو ٫هــي الٟاٖــل الغثِس ـ ي
ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت وُ٢اصاث َظٍ الضو ٫الٗؿ٨غٍت واإلاضهُت هي مً ًخد٨م فـي الىيـ٘ اإلاُـضاوي ومهـحر
الط ــخاًا٦ ،م ــا ؤن ألاوام ــغ الٗؿ ــ٨غٍت وال ــخد٨م ف ــي وؾ ــاثل وؤؾ ــالُب ال٣خ ــا ٫زاي ــ٘ إلاىٓىم ــت حك ــغَُٗت
وجىُٟظًــت وٖؿــ٨غٍت جًــٗها الضولــت طاتهــا ،خُــض ؤن ؤي اهةها٧ــاث ل٣ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ًجــب
ٖلـى الضولــت ٢مٗهــا ومٗا٢بــت مسالٟجهــا خ ـتى جخىاٞــ ٤اإلاماعؾــاث الىَىُــت للضولــت مــ٘ التزاماتهــا الضولُــت ،وفــي
ؾ ــبُل جدُ٣ــ ٤طل ــ ٪جغن ــض الضول ــت مجمىٖ ــت مــً آلالُ ــاث الىَىُــت ًم ٨ــً ج٣ؿ ــُمها ٖل ــى قــا٧لت آلالُ ــاث
الضولُت بلى آلُاث وَىُت و٢اثُت وع٢ابُت في مُلب ؤو ،٫وآلُاث وَىُت عصُٖت في مُلب زان.

املىلب ألاو:٥
ألياث الووىيت الوٜائيت والشٜابيت لخىٙيز لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
بن يىابِ ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت ٢ىاٖـض طاث َبُٗـت و٢اثُـت ٞهـي حٗخمـض فـي ألاؾـاؽ ٖلـى جـضابحر
اخخُاَُ ــت حؿ ــب ُ٢ ٤ــام الجـ ـزإ اإلاؿ ــلر لخٗؼٍ ــؼ اخترامه ــا ،وبٗ ــٌ َ ــظٍ الخ ــضابحر ج ٩ــىن ف ــي ق ــ٩ل التزام ــاث
مباق ــغة جٟغي ــها الاجٟا ُ٢ــاث الضولُ ــت وال ــبٌٗ آلاز ــغ ف ــي ق ــ٩ل ظه ــىص ج ٣ــىم به ــا َُئ ــاث وظه ــاث وَىُ ــت
خ٩ىمُ ــت ؤو مؿ ــخ٣لت حؿ ــاَم ف ــي الخى ُٟــظ ال ــىَني ل٣ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ٖمىم ــا ،وؾ ــيخُغ١
اللتـزام الــضو ٫بــاخترام وٟ٦الــت اخ ـترام َــظا ال٣ــاهىن فــي ٞــغٕ ؤو ،٫وؤلاهًــمام لالجٟاُ٢ــاث فــي ٞــغٕ زــان ،زــم
مىاثمةها في ٞغٕ زالض ،ونىال بلى وكغَا في ألاوؾاٍ اإلاضهُت والٗؿ٨غٍت في ٞغٕ ؤزحر.
الٙشُ ألاو:٥
يلتزام الّام ِاع الذو ٥باحترام وٙ٠الت احترام لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
ً٣ــ٘ ٖلــى الــضو ٫الخ ـؼام بــاخترام وٟ٦الــت اخ ـترام ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ٖمىمــا ،وطلــ٪
هٓـ ـغا للُبُٗ ــت آلام ــغة ل٣ىاٖ ــضٍ وال ٣ــُم ؤلاوؿ ــاهُت ال ـ ـتي ًدمله ــا َ ــظا ال ٣ــاهىن ،و ٢ــض هه ــذ اإلا ــاصة ألاول ــى
اإلاكتر٦ت بحن اجٟاُ٢اث ظىُ ٠ألاعب٘ ٖ 1949لى ما ًلي:
"جخّه ــذ ألاوـ ـشاٗ الع ــاميت املخّا ٜــذة ب ــجن جحخـ ـشم َ ــزٍ يجٙاٜي ــت وج ٙ٢ــل احترامه ــا ف ــي حمي ــْ
)(1
ألاحوا"٥
وَــظٍ ال٣اٖــضة لِؿــذ ولُــضة اجٟاُ٢ــاث ظىُــ ٠بــل ججــض لهــا ؤنــىال ومهــاصع مخٗــضصة ،خُــض وعص
َظا الخ٨م في ؤولى اجٟاُ٢اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي لٗام  1864خُض ظاء في ماصجه الشامىت:

ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .66
242

الباب الثاني :اإلطار التطبيقي والتقييني لضوابط سري األعنال العدائية يف النزاعات املشلحة املعاصرة

"إن جىٙي ــز َ ــزٍ يجٙاٜي ــت ي ٢ــون مم ــموها م ــً ٜب ــل س ظ ــاء و ٜــادة حي ــوػ ال ــذو ٥املحاسب ــتل
مخبّين في رل ٤حّليماث ح٢ومات مل وو٘ٝا للمبادئ الّامت املىفوؿ ِلي ا في َزٍ يجٙاٜيت"
وَ ــى ه ــو مماز ــل إلا ــا وعص ف ــي اجٟا ُ٢ــت ظىُ ــ ٠لٗ ــام  ،1906وٍدم ــل ال ــىو اإلاؿ ــاولُت الخام ــت ف ــي
جىُٟــظ مًــمىن الاجٟاُ٢ــت ٖلــى الؿــلُاث الٗؿــ٨غٍت فــي اإلاُــضان والؿــلُاث الخ٩ىمُــت مــً زــال ٫ؤوامغَــا
وحٗلُماتهــا ل٣ــاصة الجُــىف ،و٢ــض ْهــغ َــظا الال ـتزام فــي قــ٩له الخــضًض ؤو ٫مــغة فــي اإلاــاصة  25مــً اجٟاُ٢ــت
ظىُ ٠لٗام  1929التي ظاء ٞجها :
"جحترم أح٣ام َزٍ يجٙاٜيت مً ٜبل ألاوشاٗ العاميت املخّاٜذة في حميْ الٍشوٗ"
و٢ــض جــم جىؾــُ٘ َــظا اإلاٗنــى يــمً اإلاــاصة ألاولــى اإلاكــتر٦ت بــحن اجٟاُ٢ــاث ظىُــ ٠ألاعبــ٘  1949وال ـتي
ؤياٞذ بلى ظاهب الاخـترام "ٙ٠الت يحـترام"ٞ ،االخـترام ٌٗـني التزامـا ٖامـا ٖلـى الضولـت باجسـاط ٧ـل الخـضابحر
اإلاخاخت ؤمامهـا لخمـل ؤظهؼتهـا اإلاضهُـت والٗؿـ٨غٍت الخايـٗت لىالًةهـا ٖلـى اخ ـترام َـظٍ ال٣ىاٖـض وجىُٟـظَا،
ؤم ــا ٟ٦ال ــت الاخ ـ ـترام ٞخٗن ــي م ــً ظه ــت ،ب ــإن ال ج٨خ ٟــي الضول ــت بخ ٣ــضًم الخىظجه ــاث والخٗلُم ــاث للؿ ــلُاث
اإلاضهُ ــت والٗؿ ــ٨غٍت ب ــل ًج ــب ٖلجه ــا مخابٗ ــت الٗملُ ــت والاؾــخمغاع ف ــي ؤلاق ـغاٖ ٝل ــى الخىُٟــظ خت ــى ال ًىظ ــض
مج ــا ٫لالظةه ــاص الصخم ـ ي لل ُ٣ــاصة اإلادلُ ــت ألن َ ــظٍ الالتزام ــاث طاث َ ــاب٘ صول ــي ،وم ــً ظه ــت ؤز ــغي حٗن ــي
ٟ٦الــت الاخ ـترام ،بإهــه ٖلــى الــضو ،٫ؾــىاء ٧اهــذ مىسغَــت فــي ال ـجزإ ؤم ال ،ؤن جخســظ ظمُــ٘ الخــضابحر اإلام٨ىــت
()1
واإلاؿاعي ؤلاوؿاهُت لًمان ؤن جدٓى َظٍ ال٣ىاٖض باخترام الجمُ٘ ال ؾُما بحن ؤَغا ٝالجزإ.
وَـظا اإلاٗنـى َــى مـا هلخمؿـه مــً زـال ٫اإلاــاصة  80مـً البروجى٧ـى ٫ؤلايــافي ألاو 1977 ٫التـي ظــاءث
بخىيُذ ؤ٦بر لاللتزاماث الىاعصة في اإلااصة ألاولى اإلاكتر٦ت بحن اجٟاُ٢اث ظىُ ٠ألاعب٘ ،و ٤ٞما ًلي:
" -1جخخ ــز ألاو ـشاٗ الع ــاميت املخّا ٜــذة وأو ـشاٗ الـ ـنزاُ دون إبى ــاءل ١ا٘ ــت إلاح ـشاءاث لخىٙي ــز
التزامات ا بموحب يجٙاٜياث وَزا اللح ٞالبروجو٠و.٥
 -2جف ــذس ألاوـ ـشاٗ الع ــاميت املخّاٜـ ـذة وأوـ ـشاٗ ال ـ ـنزاُ ألاوام ــش والخّليم ــاث الٙ٢يل ــت بخ ــجمين
احترام يجٙاٜياث وَزا اللح ٞالبروجو٠و٥ل وحؽشٗ ِاع جىٙيزَا"
وو٣ٞــا لــظل ٪جخٗهــض ألاَ ـغا ٝالؿــامُت اإلاخٗا٢ــضة بةنــضاع ؤوامــغ وحٗلُمــاث جدىاؾــب مــ٘ التزاماتهــا
الضولُــت بمىظــب الاجٟاُ٢ــاث ؤلاوؿــاهُت ال ؾــمُا الاجٟاُ٢ــاث اإلاخًــمىت لًــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت،
و٢ض ظاء َظا الالـتزام للمغة ألاولى يـمً اجٟاُ٢ـاث الَـاي  1899و 1907وظـغي الخإُ٦ـض ٖلـى َـظا الال ـتزام
يــمً اجٟاُ٢ــت الَــاي اإلاخٗل٣ــت بدماًــت اإلامخل٩ــاث الش٣اُٞــت ػمــً الخــغب ويــمً اإلاــاصة الؿــالٟت الــظ٦غ مــً
البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي ألاو ،٫و ٦ــظل ٪ف ــي اله ــُٛت اإلاٗضل ــت للبروجى ٧ــى ٫الش ــاوي لالجٟا ُ٢ــت بك ــإن ألاؾ ــلخت
)(2
الخ٣لُضًت.
1(- Jean DE PREUX et al, Commentary on the Convention (I) de Genève, op.cit., Art, 1 , p. 26. Voir
aussi: Abdelwahab BIAD, op.cit., pp. 83- 87.
ٗ -)2ظذ ارلبه٤خ الٛب ١اُواثؼخ  1907ك ٢أُبكح األٜ٘ٓ ٠ُٝب ػِ ٠أٗ:ٚ
" ػٍ ٝاٌذٚي اٌّزؼبلذح أْ رظذس ئٌ ٝلٛارٙب اٌّغٍسخ اٌجش٠خ رؼٍّ١بد رىِ ْٛطبثمخ ٌالئسخ اٌٍّسمخ ثٙزٖ االرفبل١خ ٚاٌخبطخ
ثبززشاَ لٛأٚ ٓ١أػشاف اٌسشة اٌجش٠خ"
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وجًُ ٠اإلااصة ألاولى اإلاكتر٦ت بحن اجٟاُ٢اث ظىُ ٠ألاعب٘ ٖباعة ؤزغي ٖلى ٢ـضع ٦بحـر مـً ألاَمُـت
ه ــي "ف ــي حمي ــْ الٍ ــشوٗ" ؤو "ف ــي حمي ــْ ألاح ــوا ،"٥والـ ـتي ًج ــب جىؾ ــُ٘ مٟهىمه ــا ألن ال ٣ــىة اإلالؼم ــت له ــظٍ
ال٣ىاٖــض جخجــاوػ ؤي ْــغو ٝاؾــخصىاثُت ،ؤو ؤي قــ٩ل لل ـجزإ ؤو  ٚـحر طلــ ٪مــً ألاؾــبابُٞ ،ب٣ــا لــظلً ٪جــب
اخ ـ ـترام وٟ٦ال ــت اخ ـ ـترام ال٣ىاٖ ــض ؤلاوؿ ــاهُت وي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ؾ ــىاء ف ــي و ٢ــذ الؿ ــلم ؤو
الخــغب ،وؾ ــىاء ٧اهــذ ؤمــام ه ـؼإ مؿ ــلر صول ــي ؤو ٚـ ـحر صول ــي ،وب ٛــٌ الىٓ ــغ ٖ ــً  ٧ــىن الخ ــغب مك ــغوٖت ؤو
خغب ٖضوان ،وختى ولى ٧اهذ الضولت َغٞا في الجزإ ؤم لم ج ،ً٨و٦ظلً ٪جب اخترام َـظٍ ال٣ىاٖـض ختـى
فــي خالــت الاهةه ــا ٥م ــً الُــغ ٝالشــاوي ألن اخترامهــا ال ً٣ــىم ٖل ــى مب ــضؤ اإلاٗاملــت باإلاش ــل) ،(1وَ ــظا ٌٗ ــؼػ م ــً
()2
ظهىص جىُٟظ َظٍ ال٣ىاٖض هٓغا لُابٗها ؤلاوؿاوي والٗالمي ٚحر ال٣ابل للخهغُٞ ٝه ؤو الخىاػٖ ٫ىه.
٦مـا ًجـب ٖلـى الـضو ٫جىُٟـظ بىـىص الاجٟاُ٢ـت بدؿـً هُـت ٦مـا حكـحر بلـى طلـ ٪اجٟاُ٢ـت ُِٞىـا ل٣ـاهىن
اإلاٗاَضاث لٗام  1969في اإلااصة  26التي ج٣ى:٫
"الّ ٝــذ ؼ ــشيّت املخّا ٜــذيً ١ :ــل مّاَ ــذة جل ــضم أوشا٘ه ــا وي ــب أن يى ٙــزَا ألاوـ ـشاٗ بحع ــً
)(3

هيت"

وَـى بــظل ٪ال ـتزام ٖــام ًٟغيــه ال٣ـاهىن الــضولي الٗـام وجٟهــله اجٟاُ٢ــاث ال٣ـاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي
ٖل ــى الىد ــى ال ــظي ج ــم بُاه ــه ؾ ــاب٣ا٦ ،م ــا ؤن الالـ ـتزام بــاخترام وٟ٦ال ــت اخـ ـترام ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ال
ٌٗخم ــض ٖل ــى اإلاٗامل ــت باإلاش ــل ،وجج ــضع ؤلاق ــاعة ؤن َ ــظا الال ـ ـتزام الٗ ــام جخ ٟــغٕ ٖى ــه  ٧ــل الالتزام ــاث ألاز ــغي
اإلاخٗل٣ت بدىُٟظ يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ٖلى الىدى الظي ؾىدىاوله الخ٣ا.
الٙشُ الثاوي:
يهممام لالجٙاٜياث املىٍمت لعير ألاِما ٥الّذائيت
بن الاهًمام بلى الاجٟاُ٢ت َى الخٗبحر الهـغٍذ للضولـت ب٣بىلهـا الـضزى ٫فـي الالتـزام ال٣ـاهىوي الـظي
جٟغيـ ــه الاجٟاُ٢ـ ــت ،وٍ٩ـ ــىن الخٗب ـ ـحر ٖـ ــً الاهًـ ــمام بةجبـ ــإ ؤلاظ ـ ـغاءاث الضؾـ ــخىعٍت الخانـ ــت باالهًـ ــمام
لالجٟا ُ٢ــاث الضولُ ــت خؿ ــب الىٓ ــام الضؾ ــخىعي ل ٩ــل صول ــت ،وٖ ــاصة م ــا ًخُل ــب الاهً ــمام الخى ُ٢ــ٘ ٖلـ ـى
الاجٟاُ٢ــت زــم الخهــضًٖ ٤لجهــا بمغوعَــا بلــى البرإلاــان وبًــضإ نــ ٪الخهــضً ٤لــضي الجهــت الىصٌٗــت ممــا ٌٗنــي
بضاًــت هٟــاط الاجٟاُ٢ــت فــي مىاظهــت الضولــت اإلاىصٖــت لهــ ٪ال٣بــى ،٫و٢ــض ؤقــاعث اإلاــاصة الشاهُــت مــً اجٟاُ٢ــت
ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث ٖ 1969لى ؤهه:
ٗظذ ارلبه٤خ الٛبُ 1954 ١ؾٔب٣خ أُٔزٌِبد اُضوبك٤خ ىٖٓ اُؾوة ك ٢أُبكح  7كووح :ٖٓ 1
"رزؼٙذ األؽشاف اٌغب ِ١خ اٌّزؼبلذح ثأْ رذسجِٕ ،ز ٚلذ اٌغٍُ ،ف ٟاٌٍٛائر ٚاٌزؼٍّ١بد اٌخبطخ ثمٛارٙب اٌؼغىش٠خ أزىبِب
رىفً رطج١ك ٘زٖ االرفبل١خٚ ،أْ رؼًّ ِٕز ٚلذ اٌغٍُ ػٍ ٝأْ رغشط ف ٟأػؼبء لٛارٙب اٌّغٍسخ سٚذ االززشاَ اٌٛاخت ئصاء اٌثمبفبد
ٚاٌّّزٍىبد اٌثمبف١خ ٌٍشؼٛة"
ٗظذ اُظ٤ـخ أُؼلُ خ ٖٓ اُجوٝر ًٍٞٞاُضبٗ ٢الرلبه٤خ األٍِؾخ روِ٤ل٣خ ُؾظو أ ٝرو٤٤ل اٍزؼٔبٍ األُـبّ ٝاألشواى اُقلاػ٤خ ٝاُ٘جبئؾ
األفو ٟػِ ٠أٗ:ٚ
" ػٍ ٝوً ؽشف ِٓ األؽشاف اٌغبِ١خ اٌّزؼبلذح ا٠ؼب ،أْ ٍ٠ضَ لٛارٗ اٌّغٍسخ ثأْ رظذس رؼٍّ١بد ػغىش٠خ ٚأٚاِش ػٍّ١بد
راد طٍخ ثبٌّٛػٛع"ِٛ ،عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .524 ،391 ،4
ٗ -)1ظَ أُبكح  60كووح  5ػِ ٠إٔ اؽزواّ االرلبه٤بد ماد اُطبثغ اإلَٗبٗ ٢ال  ٌٖٔ٣إٔ ٣زٞهق ػِ ٠اؽزواّ اُل ٍٝاألؽواف األفوٟ
ُٜب ،أٗظو ك ٢مُي :عٓ – ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي داصٌٚٚذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،140وعغ ٍبثن ،ص .436
2(- Jean DE PREUX et al, Commentary on the Convention (I) de Genève, op.cit., Art. 1 , p. 27.
 -)3ارفبل١خ فٕ١١ب ٌمبٔ ْٛاٌّؼب٘ذاد ٌؼبَ ٓ ،1969وعغ ٍبثن ،ص .25
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"ب) ي ـشاد بخّب ـير "الخفــذي "ٞو"الٝبــو "٥و"إلا ٜـشاس" و"يهمــمام"ل جبّــا للحالــتل ـــ ٤دولــي
)(1
يحمل َزٍ الدعميت وجثملذ ب دولت مال ِاع الفّيذ الذولي موا٘ٝت ا ِاع يلتزام بمّاَذة"
واعجً ــاء الاجٟا ُ٢ــت ب ــال٣بى َ ٫ــى ؤو ٫مغاخ ــل هٟاطَ ــا ف ــي الىٓ ــام ال ٣ــاهىوي للضول ــت وبالخ ــالي بضاً ــت
جىُٟظ ؤلالتزاماث التي جخًمثها ،لظلً ٪لٗب حصجُ٘ الـضوٖ ٫لـى الاهًـمام بلـى الاجٟاُ٢ـاث ؤلاوؿـاهُت صوعا
مهمــا فــي يــمان الاهدكــاع الٗــالمي لهــا ،لدكــمل الخماًــت التــي جىٞغَــا َــظٍ الاجٟاُ٢ــاث ؤ ٦ـبر ٢ــضع مم٨ــً مــً
ألاش ــخام٦ ،م ــا جً ــمً ؤن ٢ىاٖ ــض مك ــتر٦ت ومىخ ــضة ؾ ــخُبٖ ٤ل ــى  ٧ــل ؤَ ـغا ٝالجزاٖ ــاث ،وه ــي ب ــظل٪
)(2
حؿعى لخدٖ ٤ُ٣اإلاُت ال٣ىاٖض ؤلاوؿاهُت.
٦مــا ٌٗخ ـبر ؤلاهًــمام بلــى الاجٟاُ٢ــاث الضولُــت يــغوعٍا فــي الخإُ٦ــض ٖلــى اؾــخمغاع الال ـتزام بال٣ىاٖــض،
بال ؤن َى ــا ٥الٗضً ــض م ــً ال٣ىاٖ ــض زان ــت جل ــ ٪اإلاخٗل ٣ــت بً ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت اؾ ــخ٣غث ف ــي
الً ــمحر الٗ ــالمي ٢ىاٖ ــض ٖغ ُٞــت حٗ ـ ـتر ٝبه ــا  ٧ــل ألام ــم وال جدخ ــاط بل ــى صز ــى ٫ال ــضو ٫اللتزام ــاث م٨خىب ــت
بهــضصَا وجــم الاٖ ـترا ٝبــظل ٪مــشال الجٟاُ٢ــت الَــاي والثدةهــا للخــغب البرًــت  1907وٚحرَــا مــً الاجٟاُ٢ــاث
ٞهظٍ ألاق٩ا ٫مً ال٣ىاٖض الٗغُٞت ال جدخاط بلى ٖىهـغ الاهًـمام ألهـه ٌٗخبـر مٟتريـا مـً زـال ٫الاٖتـراٝ
)(3
الٗالمي به.
وبالىٓغ فـي مـضي ٖاإلاُـت واهدكـاع الاهًـمام لالجٟاُ٢ـاث اإلاٗىُـت بًـىابِ ؾـحر الٗملُـاث الٗضاثُـت،
وباؾ ــخ٣غاء اإلاخابٗـ ــت الضوعٍ ــت ال ـ ـتي ج٣ـ ــىم به ــا اللجىـ ــت الضولُـ ــت لله ــلُب ألاخمـ ــغ ٖلـ ــى ال ــضو ٫ألاًٖـ ــاء فـ ــي
الاجٟاُ٢اث ؤلاوؿاهُت ،وختى جاعٍش  22ؤ٦خىبغ  ،2014بلٖ ٜـضص الـضو ٫ألاَـغا ٝفـي بغوجى٧ـى ٫ظىُـ ٠لٗـام
 1925الخ ـ ــام بال ٛـ ــاػاث الخاه ٣ـ ــت والؿ ـ ــامت  137صول ـ ــت ،واجٟا ُ٢ـ ــت الَ ـ ــاي الخان ـ ــت بدماً ـ ــت اإلامخل ٩ـ ــاث
الش٣اُٞت  1954خهلذ  126صولـت وبغوجى٧ىلهـا ألاو 103 ٫صولـت والشـاوي لٗـام  1999بلـ ٜخـىالي  66صولـت،
واهً ــم الجٟا ُ٢ــت  1976اإلاخٗل ٣ــت بدٓ ــغ اؾ ــخسضام ج٣ىُ ــاث الخُٛح ــر ف ــي البِئ ــت ألٚـ ـغاى ٖؿ ــ٨غٍت ؤو ألً ــت
ؤٚغاى ٖضاثُت ؤزغي  163صول ــت ،ؤمـ ــا البروجى٧ـ ــى ٫ؤلايـ ــافي ألاو ٫لٗ ــام  1977ونـ ــل بلـ ــى  173صولـ ــت
والبروجى٧ى ٫الشاوي  167صولت ،ؤما اجٟاُ٢ت خٓغ وجُُ٣ض ألاؾلخت الخ٣لُضًت ٞبلـٖ ٜـضص ألاَـغاٞ ٝجهـا 118
صولـ ــت ،ؤم ـ ــا بغوجى٧ىالتهـ ــا الخم ـ ـــ ٞبلـ ــ ٖ ٜـ ــضص ؤَغاٞهـ ــا  113و( 94وحٗضًل ـ ــه  )99و 109و 103و ٖ 85لـ ــى
الخ ــىالي ،واجٟا ُ٢ــت ألاؾ ــلخت الُ٨مُاثُ ــت لٗــام  1993بل ٛــذ  190صول ــت٦ ،م ــا اهً ــم الجٟا ُ٢ــت ؤوج ــاوا لخٓ ــغ
ألالٛام ألاعيُت  1997خىالي  ،161و٢ـض ونـلذ اجٟاُ٢ـت خٓـغ ألاؾـلخت الٗى٣ىصًـت  2008فـي ْـغ٢ ٝهـحر
بلى  57صولت ،وؤزحرا ولِـ آزغا بلـٖ ٜـضص ألاَـغا ٝفـي الىٓـام ألاؾاسـ ي للمد٨مـت الجىاثُـت الضولُـت 1998
()4
خىالي  122صولت.
 -)1ارلبه٤خ ك٘٤٤٤ب ُوبٗ ٕٞأُؼبٛلادٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .08
 -)2دٌ ً١اٌزٕف١ز اٌٛؽٌٍٕ ٟمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔ ،ٟاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ،اُطجؼخ اُؼوث٤خ األ ،٠ُٝأُوًي اإلهِ ٢ٔ٤اإلػالٓ،٢
ثبُوبٛوح ،كَٔ٣جو ًبٗ ٕٞاال ،2010 ٍٝص .25
ٚ"-)3عجك ٌّسىّخ ٔٛسِجشؽ اٌؼغىش٠خ اٌذ١ٌٚخ أْ لشسد ف ٟػبَ  1945أْ اٌمٛاػذ اإلٔغبٔ١خ اٌٛاسدح ف ٟاٌالئسخ اٌّشفمخ ثبرفبل١خ
ال٘ب ٞاٌشاثؼخ ٌؼبَ  1907لذ اػزشفذ ثٙب خّ١غ األُِ اٌّزسؼشح ٚاػزجشد ِفغشح ٌمٛأ ٓ١اٌسشة ٚأػشافٙب" ،كزٓ ٟٞؾٌٔخ اُؼلٍ
اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ أ ٝاُزٜل٣ل ثٜبٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .35 ، 34
4)- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of 22 October
2014, Op.cit. pp. 06, 11.
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الٙشُ الثالث:
موائمت الدؽشيّاث الووىيت مْ يلتزاماث الذوليت املخّلٝت لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
ًدخــاط الاهًــمام بلــى مٗاَــضة مــا بلــى هٟــاط اإلاٗاَــضة فــي الىٓــام ال٣ــاهىوي الــضازلي للضولــت ،وخ ـتى
ج٩ــىن اإلاٗاَــضة ظــؼءا مــً الىٓــام ال٣ــاهىوي الــىَني ال بــض مــً مىاءمــت الدكــغَٗاث الىَىُــت مــ٘ الالتزامــاث
الجضًـ ــضة الـ ـ ـتي جٟغيـ ــها اإلاٗاَ ـ ــضة ،وَ ـ ــظٍ اإلاؿـ ــإلت حٗخم ـ ــض ٖلـ ــى َغٍ ٣ـ ــت اؾ ـ ــخ٣با ٫ال٣ىاٖـ ــض الضولُ ـ ــت فـ ــي
الدكــغَٗاث الىَىُ ــت٦ ،م ــا ج ٟــغى الٗضً ــض مــً الاجٟا ُ٢ــاث َ ــظٍ اإلاىاثمــت زان ــت ف ــي مجــا ٫ؾ ــحر ألاٖم ــا٫
الٗضاثُت وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٖمىما.
بن َغٍ ٣ــت اؾ ــخ٣با ٫الىه ــىم الضولُ ــت ف ــي الدك ــغَ٘ ال ــىَني بق ــ٩الُت ٦الؾ ــُُ٨ت جسخل ــٞ ٠جه ــا
مظاَب الضو ٫خؿب ازخال ٝاإلاـضاعؽ ال٣ٟهُـت التـي حٗخمـض ٖلجهـا فـي جدضًـض الٗال٢ـت بـحن ال٣ـاهىن الـضولي
وال٣اهىن الضازلي ،وجى٣ؿم َظٍ الاججاَاث بلى هٓغٍت الشىاثُت وهٓغٍت الىخضة و ٤ٞالخٟهُل الخالي:
-1

هٍشيت الثىائيت الٝاهوهيت:

ًــغي ؤههــاع الىٓغٍــت الشىاثُــت  La théorie dualisteوٖلــى عؤؾــهم (جشيمليــل وأهضيلــوحي) بــإن ٦ــال مــً
ال٣ــاهىن الــضولي وال٣ــاهىن الــضازلي ٌكــ٨الن هٓــامحن مؿــخ٣لحن ومىٟهــلحن جمامــا ٖــً بًٗــهما ،مــً خُــض
مه ــاصع  ٧ــل مثهم ــا ،وألاش ــخام اإلاس ــاَبحن ب٣ىاٖـ ــضَما ،والٗال ٢ــاث ال ـ ـتي ًد٨مانه ــا ،وٍترج ــب ٖل ــى َـ ــظا
الاهٟهــا ٫جمــاًؼ ٧ــل مــً ال٣ــاهىهحن ٖــً آلازــغ مم ــا ًجٗــل بم٩اهُــت الخىــاػٕ بُثهمــا  ٚـحر مخاخــت ؤنــال ٞل ٩ــل
()1
مثهما هُا ١مؿخ٣ل.
وخؿـ ــب الىٓغٍـ ــت ،ولـ ــغبِ الٗال٢ـ ــت بـ ــحن ال٣ـ ــاهىهُحن ال بـ ــض مـ ــً وظـ ــىص ٖملُـ ــت ٢اهىهُـ ــت لخدىٍـ ــل
ال٣ىاٖ ــض الضولُ ــت بل ــى ٢ىاٖ ــض ٢ابل ــت للخى ُٟــظ ٖل ــى اإلاؿ ــخىي ال ــىَني ،والُغٍ ٣ــت الىخُ ــضة لـ ـظل ٪ف ــي ْـ ـل
ؤلاهٟهــاَ ٫ــى جدىٍــل ال٣اٖــضة الضولُــت بلــى ٢اٖــضة وَىُــت وٍــخم طلــ ٪بُغٍ٣ــت اؾــخ٣باَ ٫ــظٍ ال٣اٖــضة التــي
ال بض لها ؤن جإزظ ق٩ل وبظغاءاث ب٢غاع ال٣ىاٖض الىَىُت ،وبظلً ٪جب بصعاط ههـىم اإلاٗاَـضة الضولُـت
ف ــي الدك ــغَ٘ ال ــىَني بة٢غاعَ ــا ف ــي ق ــ٩ل حك ــغَ٘ ًم ــغ ب ــىٟـ ؤلاظ ـغاءاث البرإلااهُ ــت والخىُٟظً ــت الـ ـتي جم ــغ به ــا
()2
الىهىم الدكغَُٗت خؿب الضؾخىع.
-2

هٍشيت الوحذة الٝاهوهيت:

ومـً ؤبـغػ ؤههـاع هٓغٍـت الىخـضة ( La théorie monisteحـوسج ظـا ٥و ١لعـً)ٖ ،لـى ه٣ـٌُ هٓغٍــت
الشىاثُ ــت ،ج٣ي ـ ي الىٓغٍ ــت الخالُ ــت ب ــإن ال ٣ــاهىن ال ــضولي وال ــضازلي ًى ــضعظىن ي ــمً َ ــغم  ٢ــاهىوي واخ ـض،
والخماًؼ بُثهما ال ٌٗضو ٧ىهه جماًؼ م٩اهت ولِـ جماًؼ بهٟها ٫وبؾخ٣ال ،٫وبظلً ٪يخمي ٦ال ال٣ـاهىهُحن بلـى
()3
هٓام ٢اهىوي مكتر.٥

 -)1ثٖ ػبٓو رٔٛغٗ ،ٟؼٔ٤خ ػّّ١شٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .18
ٗ -)2ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .412
 -)3ثٖ ػبٓو رٔٛغٗ ،ٟؼٔ٤خ ػّّ١شٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .18
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بال ؤن الازــخال ٝبــحن ال٣ٟه ـاء َــى فــي ؤولىٍــت الخُبُــ ٤ؤو بقــ٩الُت ال٣ــىة ال٣اهىهُــت ألخــض ال٣ــاهىهحن
ٖلـى آلازــغ ،واه٣ؿـم ؤههــاع الىٓغٍــت بلـى مــً ً٣ــى ٫بؿـمى ال٣ــاهىن الـضولي ٖلــى الــضازلي ،ومـً ً٣ــى ٫بؿــمى
ال٣اهىن الضازلي ،وهي بق٩الُت ٦الؾُُ٨ت في ال٣اهىن الضولي.
-3

الّمل الذولي:

ل٣ــض ظــغي الٗمــل الــضولي فــي ؤٚلــب صو ٫الٗــالم ٖلــى ؾــمى ال٣ــاهىن الــضولي ٖلــى ال٣ــاهىن الــضازلي،
والك ـ ــىاَض ال٣اهىهُ ـ ــت وال ً٣ـ ــاثُت ٦شـ ـ ـحرة ٖل ـ ــى طل ـ ــٞ ،٪م ـ ــشال هج ـ ــض خ ٨ـ ــم مد٨م ـ ــت الخد ٨ـ ــُم ف ـ ــي  ً٢ـ ــُت
"موهدي ــو" لٗ ــام  1975ب ــحن الىالً ــاث اإلاخد ــضة ألامغٍ ُ٨ــت و٧ىلىمبُ ــا َ ،ــظٍ ألاز ـ ـحرة ال ـ ـتي اخخج ــذ بٗ ــضم
بم٩اهُ ــت جى ُٟــظ اإلاٗاَ ــضة لخٗاعي ــها م ــ٘ صؾ ــخىعَا ،بال ؤن اإلاد٨م ــت ع ًٞــذ َ ــظٍ الدج ــت وؤ ٦ــضث ؾ ــمى
ال ٣ــاهىن ال ــضولي ٖل ــى الضؾ ــخىع ،و ٦ــظلٞ ٪خ ــىي اإلاد٨م ــت الضاثم ــت للٗ ــض ٫ال ــضولي لٗ ــام  1932ف ــي  ً٢ــُت
مٗاملــت الغٖاًــا البىلــىهُحن فــي "داه ـتزا "ٟوال ـتي ظــاء ٞجهــا بإهــه بدؿــب اإلابــاصت اإلا٣بىلــت ٖمىمــا ال حؿــخُُ٘
الضول ــت ؤن ج ــخذعج ف ــي مىاظه ــت صول ــت ؤز ــغي بإخ ٩ــام صؾ ــخىعَا للخىه ــل م ــً التزاماته ــا الضولُ ــت بمىظ ــب
()1
مٗاَضة هاٞظة.
وحٗخمض ؤٚلب الضؾاجحر في الٗالم ٖلى هٓغٍت وخضة ال٣اهىن الضازلي والضولي م٘ ؾـمى َـظا ألازحـر
ٖلى ال٣ىاهحن الضازلُت ،ومً بحن الضؾـاجحر التـي هدـذ َـظا اإلاىحـى صؾـخىع الجمهىعٍـت الٟغوؿـُت الخامؿـت
لٗام  1958في اإلااصة  55مىه والتي ظاء ٞجها بإن:
"املّاَــذاث ويجٙاٜيــاث املفــادِ ٛلي ــا أو املوا٘ــِ ٞلي ــا و٘ٝــا لألـــو ٥الٝاهوهيــت ي٢ــون لهــا
()2
مىز وؽشَا ظلىت أِاع مً الٝواهين "..
و٦ظل ٪ألامغ في الضؾخىع الجؼاثغي في اإلااصة  132مىه التي ظاء ٞجها:
"املّاَـ ــذاث ال ـ ـ يفـ ــادِ ٛلي ـ ــا سئـ ــيغ الجمهوسيـ ــتل حعـ ــب الؽـ ــشوه املىفـ ــوؿ ِلي ـ ــا فـ ــي
()3
الذظخوسل حعمو ِاع الٝاهون"
وبهىعة ٖامت حؿمى اإلاٗاَضاث الضولُت في الضؾخىع الجؼاثغي ٖلى ال٣ىاهحن الٗاصًـت،وجسخل ٠فـي
طلــ ٪الــضو٦ ٫مــا ؾــب٣ذ ؤلاقــاعة ،ألن اإلاىاثمــت حٗخمــض ٖلــى الىٓــام الضؾــخىعي فــي الضولــت ،بال ؤن الهــضٝ
ألاؾاس ـ ـ ي مـ ــً الٗملُـ ــت َـ ــى بصعاط ال٣ىاٖـ ــض الضولُـ ــت فـ ــي الىٓـ ــام الـ ــىَني وبالخـ ــالي يـ ــمان ال ـ ـتزام الجهـ ــاث
الىَىُــت الٟاٖل ــت ػم ــً الـ ـجزإ اإلاؿ ــلر بال٣ىاٖ ــض ؤلاوؿ ــاهُت واخـ ـترام ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ،وف ــي
ؾــبُل حٗؼٍــؼ اخ ـترام َــظٍ ال٣ىاٖــض ٖلــى اإلاؿــخىي الــىَني ال بــض مــً حصــجُ٘ الال ـتزام بهــا ،وَــى مــا ًإزــظها
إلاهمت وكغ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٦ما ؾىىضر في ما ًلي.

ٗ -)1ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .418
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص .414
 -)3اُغو٣لح اُؤٍ٤خ ُِغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ اُلٔ٣وواؽ٤خ اُشؼج٤خ ههْ  76أُئهفخ ك 8 ٢كَٔ٣جو ٓ 1996ؼلٍ ثـ  :اُوبٗ ٕٞههْ 03-02
أُئهؿ ك 10 ٢أثو 2002 َ٣اُغو٣لح اُؤٍ٤خ ههْ  25أُئهفخ ك 14 ٢أثو ،2002 َ٣اُوبٗ ٕٞههْ  19-08أُئهؿ كٞٗ 15 ٢كٔجو
 2008اُغو٣لح اُؤٍ٤خ ههْ  63أُئهفخ كٞٗ 16 ٢كٔجو  ،2008ص .43
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الٙشُ الشابْ:
وؽش الٝواِذ املخّلٝت بعير ألاِما ٥الّذائيت والخّشي ٚت ا
ل٣ض وعص في صؾخىع الُىوؿ٩ى بإهه" :ملا ١اهذ الحشب جخولذ في ِٝو ٥الملؽشل ٘ٙـي ِٝـو ٥الملؽـش
ي ب أن هبن حفون العالم"( ،)1ووَ ٤ٞظا اإلاىُـٞ ،٤ةهـه ال بـض مـً اؾـةهضا ٝمهـضع الةهضًـض الخ٣ُ٣ـي
لئلوؿ ــان وَ ــى ال ق ــ ٪بوؿ ــان آز ــغ ،وإلا ــا ٧اه ــذ ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ومب ــاصت خماً ــت ض ــخاًا
الجزاٖاث اإلاؿلخت صٖىة بوؿاهُت طاث َبُٗت ٖاإلاُت وؤزالُ٢ت ٞال بض مـً وكـغ ؤخ٩امهـا والخٗغٍـ ٠بهـا مـً
زــال ٫ب ـغامج الخىُٖــت والخــضعٍب والخ٩ــىًٍ ٖلــى  ٧ــل اإلاؿــخىٍاث ول٩ــل الٟئــاث الٟاٖلــتٞ ،مساَبــت الٗ ٣ــل
()2
والًمحر ؤلاوؿاوي ؾدؿهم وال ق ٪في حٗؼٍؼ الُ٣م ؤلاوؿاهُت وعوح الدؿامذ والؿالم بحن ألامم.
وف ــي ؾ ــبُل طل ــ ٞ ،٪ــةن الاهً ــمام بل ــى الاجٟا ُ٢ــاث ؤلاوؿ ــاهُت ومىاثمةه ــا  ٚـ ـحر  ٧ــا ٝلىخ ــضٍ بطا ل ــم
حؿخ٨مل بظغاءاث الخٗغٍـ ٠بهـظٍ ال٣ىاٖـض ووكـغَا ،ألن َىـا ٥الٗضًـض مـً ألاَـغا ٝالٟاٖلـت فـي ؤزىـاء ؾـحر
ألاٖمــا ٫الخغبُ ــت والت ــي  ٢ــض ٌؿــهم حٗمُــٞ ٤همه ــا لل٣ىاٖ ــض ؤلاوؿــاهُت والالتزام ــاث الضولُ ــت والىَىُــت الت ــي
جسً٘ لها في جدضًض الٟاجىعة ؤلاوؿاهُت للجزإ اإلاؿلر ،وٍدؿم اليكغ بالُـاب٘ الى٢ـاجي ،ممـا ًخىاٞـ ٤جمامـا
مــ٘ الُــاب٘ الى٢ــاجي لًــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،وٍجٗــل طلــ ٪مــً جــضابحر اليكــغ طاث ؤَمُــت ٦ب ـحرة فــي
جدؿـ ــحن ٞهـ ــم ال٣ىاٖـ ــض ؤلاوؿـ ــاهُت ،وفـ ــي ؾـ ــبُل صعاؾـ ــت الخـ ــضابحر اإلاخٗل٣ـ ــت باليكـ ــغ ؾـ ــيخُغ ١بلـ ــى ؤؾاؾـ ــه
ال٣اهىوي زم الجهاث اإلا٩لٟت به زم الجهاث اإلاؿةهضٞت به.
أوال :ألاظاط الٝاهووي ليؽش ٜواِذ ظير ألاِما ٥الّذائيت:
بن وك ــغ ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ـاوي ل ــِـ التزام ــا ؤزال ُ٢ــا بالخىُٖ ــت بىٓ ــام  ٢ــاهىوي مٗ ــحن ،وال ً ــخم
جىُٟــظٍ مباقــغة ٦جــؼء مــً ال٣ــاهىن الــىَني َب٣ــا ل٣اٖــضة ال ٖــظع بجهــل ال٣ــاهىن ،بــل َــى ال ـتزام ٢ــاهىوي
حٗهضث الضو ٫بدىُٟـظٍ لـضي جىُٗ٢هـا ٖلـى الاجٟاُ٢ـاث ؤلاوؿـاهُت ،و٢ـض وعص ال ـتزام وكـغ ال٣ىاٖـض ؤلاوؿـاهُت
في الٗضًض مً الاجٟاُ٢اث الضولُت مىظ بضاًت ج٣ىـحن ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ،وهـظ٦غ مثهـا اجٟاُ٢ـت ظىُـ٠
لٗــام  1906فــي اإلاــاصة  ،26واإلاــاصة ألاولــى مــً اجٟاُ٢ــت الَــاي الغابٗــت  ،1907واجٟاُ٢ــت ظىُــ ٠ألاولــى لٗــام
 1929فــي اإلاــاصة  27مثهــا( ،)3وجــال طلــ ٪اإلاــىاص  144 ،127 ،48 ،47مــً اجٟاُ٢ــاث ظىُــ ٠ألاعبــ٘ ٖ 1949لــى
الخىالي في هو مكتر ٥بُثها ٖلى ما ًلي:
"جخّهذ ألاوشاٗ العاميت املخّاٜذة بجن جيؽـش هـق َـزٍ يجٙاٜيـت ِاـع أوظـْ هىـا ٛمم٢ـً فـي
بلــذاخ ال فــي وٜــذ العــلم ٠مــا فــي وٜــذ الحــشبل وجخّهــذ بفــٙت خاـــت بــجن جــذسج دساظــت ا لــمً بـشامم
الخّليم الّع٢شي واملذوي إرا أمً٢ل بحيث جفب املبادئ ال ـ جخمـمن ا ملضمـت لجميـْ العـ٣ان وِاـع
()4
ألاخق الٝواث املعلحت وأ٘شاد الخذماث الىبيت والذيييت"
1(- In UNESCO's Constitution it is said that: "Since wars begin in the minds of men, it is in the
minds of men that the defenses of peace must be constructed", Yves SANDOZ et al., Commentary
on the protocol (I), op.cit., Art, 83 , p. 961.
2(- Idem.
ٓ -)3ؾٔل ٍٞ٣ق ػٍٛاْٗ<< ،شو اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ،>>٢ك ٢كهاٍبد ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص .505
ِٛ -)4عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .245 ،171 ،109 ،85
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و٧ـان َــظا الـىو بمشابــت مٟهــىم ظضًـض الل ـتزام وكـغ الاجٟاُ٢ــاث ؤلاوؿــاهُت بمٗىـاٍ اإلاؿــخدضر ؤًــً
خــضص يــغوعة جىؾــُ٘ هُــا ١الٗمــل فــي ػمنــي الؿــلم والخــغب ،وخــضص الُُٟ٨ــت فــي بـغامج الخٗلــُم ،والجهــاث
اإلاؿ ــةهضٞت م ــً اليك ــغ ف ــي اإلا ــضهُحن والٗؿ ــ٨غٍحن ،وال ٛــغى م ــً اليك ــغ وَ ــى ظٗ ــل َ ــظٍ اإلاب ــاصت مٗغو ٞــت
لجمُ ــ٘ الؿ ــ٩ان زان ــت ال ٣ــىاث اإلاؿ ــلخت وؤ ٞـغاص الخ ــضماث الُبُ ــت والضًيُ ــت ،وف ــي ه ٟـــ الؿ ــُا ١ج ــىو
اإلااصة  83مً البروجى٧ى ٫ألاوٖ 1977 ٫لى ؤهه:
"جخّه ــذ ألاو ـشاٗ الع ــاميت املخّا ٜــذة بالٝي ــام ف ــي صم ــً الع ــلم و ٠ــزا أزى ــاء الن ـزاُ املع ــلل بيؽ ــش
هف ــوؿ يجٙاٜي ــاث وه ــق َ ــزا البروجو ٠ــوِ ٥ا ــع أوظ ــْ هى ــا ٛمم ٢ــً ف ــي بالدَ ــال وبـ ـ دساج دساظ ــت ا
بفــٙت خاـــت لــمً بـشامم الخّلــيم الّعــ٢شيل وحةــجيْ العــ٣ان املــذهيين ِاــع دساظــت ال ح ـ جفــب
َزٍ املوازي ٞمّشو٘ت للٝواث املعلحت وللع٣ان املذهيين.
ي ــب ِا ــع أي ــت ظ ــلىاث ِع ــ٢شيت أو مذهي ــت جمــىلْ أزى ــاء الـ ـنزاُ املع ــلل بمع ــنولياث جخّل ــٞ
()1
بخىبي ٞيجٙاٜياث وَزا البروجو٠و ٥أن ج٢ون ِاع إملام جام بىفوؿ َزٍ املوازي"ٞ
و٢ــض ٧ــان هــو اإلاــاصة  83ؤ ٦ـثر جٟهــُال مــً ؾــاب٣ه فــي اجٟاُ٢ــاث ظىُــٟٞ ،٠ــي م ـا ؤ٦ــض ٖلــى ال ـتزام
اليكــغ فــي ػمــً الؿــلم والخــغب ،وجضعَؿــه لل٣ــىاث اإلاؿــلخت وحصــجُ٘ الؿــ٩ان اإلاــضهُحن ٖلــى صعاؾــخه٣ٞ ،ــض
ؤٞغص ال٣ٟـغة الشاهُـت لؤلَـغا ٝالٗؿـ٨غٍت واإلاضهُـت الٟاٖلـت ؤزىـاء الجـزإ اإلاؿـلر ،والتـي جًـُل٘ بمؿـاولُاث
جىُٟــظ َــظٍ الىهــىم ؤزىــاء الج ـزإ اإلاؿــلر وٍ٣خي ـ ي طلــ ٪ؤلاإلا ـام ب٩ــل ظىاهبهــا والتزاماتهــا ،وفــي مــا ًســو
الجزاٖـاث اإلاؿـلخت  ٚـحر الضولُـت ٣ٞـض ا٦خٟـى البروجى٧ـى ٫ؤلايـافي الشـاوي  1977باإلقـاعة بلـى َـظا الال ـتزام فــي
اإلااصة  19مىه التي ظاء ٞجها:
()2

"ييؽش َزا اللح ٞالبروجو٠وِ ٥اع أوظْ هىا ٛمم"ً٢

وَىـ ــا لـ ــم جدـ ــضص الجهـ ــاث اإلاؿـ ــةهضٞت والجهـ ــاث اإلاؿـ ــاولت ٖـ ــً الٗملُـ ــت ،و٦ـ ــظل ٪جش ـ ـحر الهـ ــُاٚت
اإلا٣خًــبت ٚمىيــا بسهــىم مــضي بم٩اهُــت ٞهمهــا و٣ٞــا إلاــا َــى ٖلُــه الخــا ٫فــي الجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُــت
التــي حكــمل خخمــا هــو اإلاــاصة الشالشــت اإلاكــتر٦ت ،وَــى مــا ًجٗــل ألاخ٩ــام الخانــت باإلاــاصة الشالشــت اإلاكــتر٦ت
وال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي الٗغفــي حؿــض ؤي  ٞـغا ٙمــاصي لل٣ىاٖــض ال٣اهىهُــت ،وَــى مــا جــم الخإُ٦ــض ٖلُــه فــي
ال٣اٖــضجحن  142و 143مــً صعاؾــت ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي الٗغفــي ال ـتي ؤٖــضتها اللجىــت الضولُــت للهــلُب
)(3
ألاخمغ.
و ٢ــض جُغ ٢ــذ الٗضً ــض م ــً الاجٟا ُ٢ــاث اإلاخٗل ٣ــت بً ــىابِ ؾ ــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُ ــت وجىٓ ــُم وؾــاثل
وؤؾالُب ال٣خا ٫بلى الالـتزام باليكغ  ،ومً ؤَم َظٍ الاجٟاُ٢اث اجٟاُ٢ـت خٓـغ ؤو جُُ٣ـض اؾـخٗما ٫ؤؾـلخت
ج٣لُضًــت مُٗىــت ًم٨ــً اٖخباعَــا مٟغَــت الًــغع ؤو ٖكــىاثُت ألازــغ لٗــام  1980وظــاء فــي ماصتهــا الؿاصؾــت
التي حكمل بغوجى٧ىالتها ؤلاياُٞت:
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .361 ،314
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص .361
 -)3ر٘ض اُوبػلح  ٖٓ 142اُلهاٍخ ػِ ٠أٗ٠ " ٚدت ػٍ ٝاٌذٚي ٚاألؽشاف ف ٟإٌضاع أْ رٛفش رؼٍ ُ١اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٌٔ ٟمٛارٙب
اٌّغٍسخ"ٝ ،عبء ك ٢اُوبػلح ٠" 143دت ػٍ ٝاٌذٚي أْ رشدغ رؼٍ ُ١اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٌٍٔ ٟغىبْ اٌّذٔ "ٓ١١اٗظو ك ٢مُي :
عٓ –ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي داصٌٚٚذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،143 ،142وعغ ٍبثن ،ص ص .441 – 438
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"جخّه ــذ ألاو ـشاٗ الع ــاميت املخّا ٜــذة بالٝي ــام ف ــي أو ٜــاث الع ــلم ٠م ــا ف ــي أو ٜــاث الـ ـنزاُ املع ــلل
بيؽش َزٍ يجٙاٜيت وجل ٤ال ي ملضمت ت ـا مـً بشوجو٠والت ـا املش٘ٝـت ِاـع أوظـْ هىـا ٛمم٢ـً ١ـل فـي
بل ــذٍ وجخّه ــذ خفوـ ــا ب ـ دساج دساظ ــت ا ف ــي ب ـشامم الخّل ــيم الّع ــ٢شي ل ــذ ا بحي ــث جف ــب الف ــ٢وٟ
()1
املز٠وسة مّشو٘ت لذى ٜوات ا املعلحت"
و٢ـ ـض ؤ ٦ــضث الٗضً ــض م ــً ال٣ـ ـغاعاث الضولُ ــت ٖل ــى ي ــغوعة وؤَمُ ــت َ ــظا الال ـ ـتزام ،وم ــً ب ــحن َ ــظٍ
ال٣غاعاث ال٣غاع ع٢م  21الهاصع ًٖ اإلاـاجمغ الضبلىماسـ ي لخإُ٦ـض وجُـىٍغ ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي (-1974
 )1977اإلاخٗل ــ ٤بيك ــغ ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي وَىُ ــا ،و ٢ـغاعاث الجمُٗ ــت الٗام ــت لؤلم ــم اإلاخد ــضة 3032
(ص )37لٗ ــام  ،1972وال٣ـ ـغاع ( 3102ص )37لٗ ــام  ،1973وال٣ـ ـغاع ( 32ص )44لٗ ــام  ،1977وال٣ـ ـغاع ع ٢ــم 10
الهــاصع ٖــً اإلاــاجمغ الــضولي الغابــ٘ والٗكــغًٍ للهــلُب ألاخمــغ والهــال ٫ألاخمــغ اإلاىٗ٣ــض بمــاهُال ؾــىت 1981
اإلاخٗلـ ٤بخإُ٦ــض الال ـتزام بيكـغ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿـاوي ،وٚحرَــا ال٨شحــر مـً ألاٖمــا ٫الضولُــت التـي جــضٖى بلــى
()2
وكغ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
زاهيا :الجهاث املعت ذ٘ت باليؽش:
بن الجهــاث اإلاؿــةهضٞت باليكــغ هــي ألاَ ـغا ٝطاث الخــإزحر ٖلــى الهــُٗض الــىَني ػمــً الؿــلم ،وجلــ٪
الٟاٖل ــت ػم ــً الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ،وطل ــ ٪لخد ُ٣ــ ٤الال ـ ـتزام بً ــمان بإلا ــام  ٧ــل م ــً اإلا ــضهُحن والٗؿ ــ٨غٍحن
بً ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ومساَغَ ــا و ُُٟ٦ــت حؿ ــُحرَا ،وب ــظل ٪جتر ٦ــؼ ظه ــىص اليك ــغ ٖل ــى ٞئخ ــحن
َــامخحن َمــا ؤ ٞـغاص ال٣ــىاث اإلاؿــلخت وألاشــخام والؿــ٩ان اإلاــضهُىن بمسخلــ ٠ؤٖمــاعَم وؤصواعَــم صازــل
اإلاجخم٘.
 -1اليؽش بين أ٘شاد الٝواث املعلحت:
ًساَ ــب ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ٞئ ــاث اإلا ٣ــاجلحن بٗ ــضص ٦ب ـ ـحر م ــً اإلا ــىاص والالتزام ــاث بمىظ ــب
٢ىاٖ ــضٍ٦ ،م ــا ٌٗ ــض اإلا ٣ــاجلىن م ــً ؤ٦ـ ـثر ألاَ ـغا ٝالٟاٖل ــت ف ــي م ــا ًس ــو ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت،
ٞاإلا٣اجــل مؿ ــاو ٫ف ــي اإلا ٣ــام ألاو ٫ل ــضي ازخُ ــاعٍ لىؾ ــاثل وؤؾ ــالُب ال٣خ ــا ٫وٖى ــض اؾ ــخسضامه له ــا ب ــاخترام
مبــضؤ الخمُ ـحز ومبــضؤ الخىاؾــب وخٓــغ الهجمــاث الٗكــىاثُت وخٓــغ ؤلانــاباث اإلاٟغَــت وآلاالم التــي ال م ـبرع
له ــا٦ ،م ــا ًلـ ـتزم اإلا٣اج ــل بٗ ــضم اؾ ــخسضام ألاؾ ــلخت البُىلىظُ ــت والُ٨مُاثُ ــت وؤؾ ــلخت اللـ ـحزع الـ ـتي حؿ ــبب
الٗم ــى وألال ٛــام ألاعي ــُت وال٣ىاب ــل الٗى٣ىصً ــت والٗضً ــض م ــً ألاؾ ــلخت اإلادٓ ــىعة ٖغ ُٞــا واجٟا ُ٢ــا بمىظ ــب
يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت.
وهٓ ـغا لهــظا الــضوع ال٨ب ـحر للم٣اجــل ؤزىــاء الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ،و٢بــل التزامــه بهــظٍ ال٣ىاٖــض ً ٟـترى
ٖلم ــه به ــا مؿ ــب٣ا ،وجىن ــال ل ــظل ،٪ؤ ٦ــضث اجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠ألاعب ــ٘ ف ــي اإلا ــىاص ٖ 144 ،127 ،48 ،47ل ــى
الخىالي واإلااصة  83مً بغوجى٧ىلها ؤلايافي ألاوٖ 1977 ٫لى يغوعة جدؿحن مٗغٞـت ؤٞـغاص ال٣ـىاث اإلاؿـلخت
به ــظٍ ال٣ىاٖ ــض ،ب ــل وي ــمان بإلا ــامهم به ــا ،ل ــظل ٪ال ًج ــب ؤن ً٣خه ــغ ج ٩ــىًٍ ؤ ٞـغاص ال ٣ــىاث اإلاؿ ــلخت ٖل ــى
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .491
 -)2هه٤خ ػٛاشش٠خ<< ،ؽٔب٣خ أُلٗٝ ٖ٤٤األػ٤بٕ أُلٗ٤خ ك ٢اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .329 ،328
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الخ٩ىًٍ الٗؿ٨غي البـضوي والخ٩ـىًٍ ٖلـى اؾـخسضام ألاؾـلخت والخُـِ والاؾـتراججُاث ال٣خالُـت ،بـل ال بـض
مــً بصعاط ب ـغامج حٗلُمُــت وج٩ىٍيُــت لل٣ــىاث اإلاؿــلخت يــمً ب ـغامج الخ٩ــىًٍ اإلا٣ضمــت فــي مــضاعؽ ومٗاَــض
الخ٩ـ ــىًٍ الخغبـ ــي وز٨ىـ ــاث الجىـ ــىص٦ ،مـ ــا ًجـ ــب ؤن ًـ ــخم ازخُـ ــاع ال ـ ـبرامج الخٗلُمُـ ــت بـ ــالخىا ٤ٞمـ ــ٘ الغجـ ــب
الٗؿــ٨غٍت واإلاهــام الٟٗلُــت ؤزىــاء ال ـجزإ اإلاؿــلرٞ ،ــالبرامج التــي ًخل٣اَــا ال٣ــاصة الٗؿــ٨غٍىن ًجــب ؤن ج٩ــىن
ؤ٦ثر ٖم٣ا وجٟهُال باٖخباعَم مً ًدغ ٥ألاٖما ٫الٗضاثُت الٟٗلُت بىظه ٖام ومً ًهـضع ألاوامـغ للجىـىص
ألا ٢ــل عجب ــت٦ ،م ــا ًج ــب حٗل ــُم الجى ــىص ألا ٢ــل عجب ــت ال٣ىاٖ ــض ألاؾاؾ ــُت وجل ــ ٪اإلاخٗل ٣ــت بمه ــامهم الٟٗلُ ــت
()1
وجدؿحن اؾخسضامهم لىؾاثل وؤؾالُب ال٣خا ٫وُُٟ٦اث الخٗامل م٘ ألاشخام اإلادمُحن والطخاًا.
وٍ٣ــ٘ ٖلــى ال٣ــاصة الٗؿــ٨غٍحن واظــب الخإ٦ــض بــإن مــً فــي بمــغتهم مــً ؤ ٞـغاص ال٣ــىاث اإلاؿــلخت ٖلــى
بإلاــام بال٣ىاٖــض ؤلاوؿــاهُت ،ووعص َــظا الال ـتزام يــمً اإلاــاصة  87مــً البروجى٧ــى ٫ألاو ٫التــي ظــاء فــي ٣ٞغتهــا
الشاهُت:
" -2ي ــب ِاــع ألاو ـشاٗ العــاميت املخّاٜــذة وأو ـشاٗ النــزاُ أن يخىلبــوا –١ــل حعــب معــخواٍ
م ــً املع ــنوليت -الخج ٠ــذ م ــً أن أ٘ ـشاد ال ٝــواث املع ــلحتل ال ــزيً ّمل ــون جح ــذ إم ــشت م ِا ــع بيى ــت م ــً
()2
التزامات م ٠ما جىق ِلي ا يجٙاٜياث وَزا امللح ٞالبروجو٠و٥ل ورل ٤بٕيت مىْ وٜمْ يهت ا١اث "
ولخدؿحن ؤلامخشا ٫لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ظٗلـذ اإلاـاصة ؤٖـالٍ مـً ال٣ـاصة الٗؿـ٨غٍحن مؿـاولحن
ٖلـى حٗلـُم مـً فـي بمـغتهم مـً ؤٞـغاص ال٣ــىاث اإلاؿـلخت ألخ٩ـام ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ،و٢ـض وظهـذ لجىــت
الخد ُ٣ــ ٤ال٨ىضً ــت ف ــي الاهةها ٧ــاث الجؿ ــُمت لل ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي الـ ـتي اعج٨به ــا ظى ــىص خ ٟــٔ الؿ ــالم
ال٨ى ــضًىن ف ــي اله ــىما ٫الل ــىم بل ــى ٖـ ـضص م ــً ي ــباَهم اإلاؿ ــئىلحن ٖ ــثهم ألنه ــم ل ــم ً ــضعبىا الجى ــىص ٖل ــى
واظب ــاتهم بك ــ٩ل  ٧ــا٦ ،)3(ٝم ــا ؤن الىؾ ــاثل وألاؾ ــالُب الخٗلُمُ ــت ٦شـ ـحرة ظ ــضا ف ــي َ ــظا اإلاج ــا ،٫م ــً بُثه ــا
ال٨خِباث الٗؿـ٨غٍت واإلادايـغاث والىـضواث الضوعٍـت واؾـخسضام اإلاُىٍـاث واإلاُبىٖـاث اإلاىاؾـبت ،و٦ـظل٪
ألاٞــالم الخٗلُمُــت وق ـغاثذ الٗ ــغى و٧ــل ألاؾــالُب الؿــمُٗت والبه ــغٍت ،بيــاٞت بلــى الخمــاعًٍ الخُبُ ُ٣ــت
واإلاى ــاوعاث الٗؿ ــ٨غٍت الـ ـتي جخً ــمً الخ ــضعٍب ٖل ــى ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ومٗامل ــت ألاش ــخام
()4
اإلادمُحن وضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت.
 -2اليؽش بين الع٣ان املذهيين:
بن وكــغ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ب ـحن نــٟى ٝاإلاــضهُحن ال ً٣ــل ؤَمُــت ٖــً وكــغٍ بــحن اإلا٣ــاجلحن،
طل ــ ٪ألن اإلا ــضهُحن َ ــغٞ ٝاٖ ــل ػم ــً الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت جد ــذ جىن ــُٟاث مسخل ٟــت وخؿ ــب ال ــضوع ال ــظي
ًٟتـرى ُ٢ـامهم بــه ،و٢ـض جـغصصث الهــُاٚت اإلاكـتر٦ت بــحن اجٟاُ٢ـاث ظىُـ ٠ألاعبــ٘ فـي اإلاــىاص ،127 ،48 ،47
ٖ 144ل ـ ــى الخ ـ ــىالي ف ـ ــي الخه ـ ــغٍذ ب ـ ــةلؼام َ ـ ــظا الخ ٨ـ ــم بٗب ـ ــاعة "..ج ـ ــذسج دساظ ـ ــت ا ل ـ ــمً بـ ـ ـشامم الخّل ـ ــيم
الّع٢شيتل واملذهيت إن أمً٢ل بحيث جفب املبادئ الـ جخممن ا مّشو٘ت لجميْ الع٣ان".
ٓ -)1ؾٔل ٍٞ٣ق ػٍٛآْ ،وعغ ٍبثن ،ص .491
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .316
 -)3عٓ –ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي داصٌٚٚذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،142وعغ ٍبثن ،ص ص .441
4(- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., Art, 83 , p. 965.
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وَ ــظا ٌٗ ـ ـني ؤن بلـ ـؼام الخٗل ــُم لل ٣ــىاث اإلاؿ ــلخت ال ًىه ــغ ٝبل ــى الؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن ،وَ ــظا ألاز ـ ـحر
ًـ ــغجبِ باإلم٩اهُـ ــت وال ٌك ـ ــترٍ بصعاط اإلاـ ــىاص الخٗلُمُـ ــت لل ٣ـ ــاهىن الـ ــضولي ؤلاوؿـ ــاوي ف ـ ــي اإلا٣ـ ــغعاث التربىٍ ـ ــت
والخٗلُمُ ــت ف ــي اإلا ــضاعؽ واإلاٗاَ ــض والجامٗ ــاث الخ٩ىمُ ــت ب ــل  ٢ــض ً ٟ٨ــي ف ــي طل ــ ٪ال ُ٣ــام بدم ــالث جىُٖ ــت
وجدؿــِـ مهــاخبت للـ ـبرامج الغؾ ــمُت ؤو مىاػٍــت له ــا ،ول ــم ًسخل ــ ٠الىيــ٘ ٦شـ ـحرا ف ــي البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي
ألاو 1977 ٫يمً اإلااصة  83مىه والـتي ههذ ٖلى "..إدساج دساظت ا بفٙت خاــت لـمً بـشامم الخّلـيم
الّع ــ٢شيل وحة ــجيْ الع ــ٣ان امل ــذهيين ِا ــع دساظ ــت ا "..وال ق ــ ٪ؤن الدص ــجُ٘ ٖل ــى الضعاؾ ــت ال ً ــىاػي
()1
الالتزام بالضعاؾت وال بصعاط صعاؾت ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي يمً البرامج الخٗلُمُت.
وفــي َــظا ؤلاَــاع ،ال بــض مــً جىظُــه ظهــىص اليكــغ ٖلــى خؿــب جــإزحر الصــخو اإلاــضوي فــي وا٢ــ٘ ال ـجزإ
اإلاؿــلر ،مــً ؤٖلــى الؿــلُاث فــي الضولــت بلــى ٚاًــت اإلاــضاعؽ الابخضاثُــت وال ـبرامج اإلا٣ضمــت لؤلَٟــا ،٫وال قــ٪
ؤن صوع ألاشــخام اإلاــضهُحن جُــىع بكــ٩ل ٦ب ـحر مــ٘ جُــىع ؤقــ٩ا ٫وجدــضًاث الجزاٖــاث اإلاؿــلخت اإلاٗانــغة،
ٗٞلــى الــغٚم مــً ؤن ويــ٘ اإلاــضهُحن ال ًـؼا ٫مىــظ ػمــً ٦ــإ٦ثر ضــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت بال ؤن صوعَــم ؤزــظ
مىحــى ظضًــضا ،لُــضزل اإلاــضهُىن ظىاهــب ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ٦مخٗــاَٟحن ؤو ٦مكــاع٦حن مكــاع٦ت مباقــغة ؤو
 ٚـحر مباقــغة فــي ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،ؤو ٦ــإَغا ٝفــي الجماٖــاث اإلاخمــغصة فــي الجزاٖــاث اإلاؿــلخت  ٚـحر الضولُــت،
وَــظا الــضوع اإلاتزاًــض واإلاخٗــضص للمــضهُحن فــي الجزاٖــاث اإلاؿــلخت اإلاٗانــغة ًدخــاط بلــى يــغوعة اؾــةهضاَ ٝــظا
الٟـغص بــالخٗغٍ ٠بال٣ىاٖــض ؤلاوؿــاهُت ؾــىاء ٦طــخُت مدخملـت ؤو ٦م٣اجــل مدخمــل ،خُــض ًخًــمً ال٣ــاهىن
()2
الضولي ؤلاوؿاوي مسخل ٠ألاصواع الـتي ًدخمل ؤن ً٩ىن ٞجها اإلاضوي والخهغ ٝبػائها ألٚغاى بوؿاهُت.
وٍج ــب ؤن ٌؿ ــةهض ٝاليك ــغ بالضعظ ــت ألاو٦ ٫ب ــاع اإلا ــىْٟحن ف ــي الضول ــت ،وال ــظًً ً ٣ــ٘ ٖل ــى ٖ ــاج٣هم
ظاه ــب م ــً جى ُٟــظ الاجٟا ُ٢ــاث وعؾ ــم الؿُاؾ ــُاث الٗام ــت واإلاى ــاتج الخٗلُمُ ــت ف ــي و ٢ــذ الؿ ــلم ،وجىظُ ــه
الخٗلُمـ ـ ــاث للُ٣ـ ـ ــاصة الٗؿـ ـ ــ٨غٍت لًـ ـ ــمان اخ ـ ـ ـترام ال٣ىاٖـ ـ ــض ؤلاوؿـ ـ ــاهُت٦ ،مـ ـ ــا ًخىظـ ـ ــب اؾـ ـ ــةهضاَ ٝـ ـ ــظٍ
الصخهــُاث ٢بــل جــىلي اإلاهــام الٗلُــا واإلاىانــب الؿــامُت ؤزىــاء ج٩ــىٍثهم فــي الجامٗــاث واإلاٗاَــض الٗلُــا ،وال
ًج ــب ؤن ً٣خه ــغ طل ــٖ ٪ل ــى ٧لُ ــاث الخ ٣ــى ١ب ــل ًم ٨ــً ج ــضعَـ ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي لُلب ــت ؤلاٖ ــالم
والؿُاؾـت والُــب وٚحرَــا مــً الخسههــاث التــي ًخهــل ال٨ش ـحر مثهــا بكــ٩ل ؤو بــأزغ بىا٢ــ٘ ال ـجزإ اإلاؿــلر،
ُوَٗنــى بجاهــب مــً ظىاهــب ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ػمــً الجزاٖــاث اإلاؿــلختٞ ،ــاإلٖالمُىن ٌٗملــىن ٖلــى ه٣ــل
ح ُُٛــت بٖالمُ ــت مهىُ ــت للجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت وٍخُل ــب طل ــ ٪مٗغ ٞــت ٢ىاٖ ــض اؾ ــخسضام ألاؾ ــلخت وألاَ ــضاٝ
اإلاكـغوٖت وٚحـر اإلاكــغوٖت ،وؤلاإلاـام ب٩ـل مــا ًم٨ـً ؤن ٌكـ٩ل اهةها٧ــا لل٣ىاٖـض ؤلاوؿـاهُت لى٣ــل الخ٣ُ٣ـت بلــى
الٗــالم وجىــىٍغ ال ـغؤي الٗــام الٗــالمي٦ ،مــا ًجــب حٗؼٍــؼ مٗغٞــت ألاوؾــاٍ الُبُــت بال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي
لٗال٢ةهم اإلاباقغة بطخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت مً زال ٫ؤٖما ٫اإلاؿاٖضة الُبُت ،وٍم٨ـً جـضعَـ ال٣ـاهىن
الــضولي ؤلاوؿــاوي بكــ٩ل مــاصة مؿــخ٣لت ؤو بلــى ظاهــب اإلا٣ــغعاث الخٗلُمُــت الخانـت بد٣ــى ١ؤلاوؿــان اإلاىظــه
()3
لهظٍ الٟئاث اإلاضهُت.
 -)1هه٤خ ػٛاشش٠خ<< ،ؽٔب٣خ أُلٗٝ ٖ٤٤األػ٤بٕ أُلٗ٤خ ك ٢اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .345-337
 -)2أُوعغ ٗلَ.ٚ
ٓ -)3ؾٔل ٍٞ٣ق ػٍٛآْ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .495 ،494
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وَؿخدؿــً ٦ــظل ٪ؤن جمـــ َــظٍ الٗملُــت الخٗلُمُــت الٟئــاث الهــٛغي بىيــ٘ ب ـغامج حٗلُمُــت فــي
اإلاــضاعؽ الابخضاثُــت واإلاخىؾــُت والشاهىٍــت ًغاٖ ـى ٞجهــا جبؿــُِ اإلابــاصت ؤلاوؿــاهُت وَــغ ١الٗــغى اإلاىاؾــبت
للؿ ــىىاث الٗمغٍ ــت ب ٛــغى حٗغٍ ــ ٠ألاَ ٟــا ٫واإلاخمضعؾ ــحن بد ٣ــى٢هم وواظب ــاتهم بمىظ ــب ال ٣ــاهىن ال ــضولي
ؤلاوؿ ــاوي والخماً ــت اإلا ٣ــغعة له ــم و ُُٟ٦ــت الخٗام ــل م ــ٘ ألاوي ــإ الخان ــت  ٗ٦ــضم الا ٢ـ ـتراب م ــً ال ــظزاثغ
وألاؾلخت اإلاترو٦ت والابخٗاص ًٖ مىاَ ٤الاقدبا٢ ٥ضع ؤلام٩ان ،وبـظل ٪وظـب وكـغ َـظٍ ال٣ىاٖـض بـحن ٧ـل
ألاش ــخام اإلا ــضهُحن ب ٩ــل ق ـغاثدهم وٞئ ــاتهم الٗمغٍ ــت ،وبم ــا ًدىاؾ ــب م ــ٘ اإلاؿ ــخىي الخٗلُـ ـمي وال ــىُْٟي،
وٍٟترى ؤن جخًمً بغامج الخٗلُم والخٗغٍـ ٠بال٣ىاٖـض ؤلاوؿـاهُت مؼٍجـا بـحن اإلاٗـاع ٝالىٓغٍـت والجىاهـب
الخُبُ ُ٣ــت لدؿ ــهُل ٞه ــم َ ــظٍ اإلاب ــاصت ،وته ــض َ ٝــظٍ الٗملُ ــت ٖل ــى وك ــغ ال ــىعي ؤلاوؿ ــاوي ألَمُ ــت َ ــظٍ
ال٣ىاٖــض واإلابــاصت فــي جٟــاصي اهةها٧ــاث ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿ ـاوي والخسُٟــ ٠مــً مٗاهــاة الطــخاًا وجغؾــُش
الؿ ــلى ٥الؿ ــلُم لؤلش ــخام اإلا ــضهُحن ؤزى ــاء ؾ ــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُ ــت ب ــازخال ٝألاصواع وألاوي ــإ الـ ـتي  ٢ــض
()1
ً٩ىن ٖلجها الؿ٩ان اإلاضهُىن.
زالثا :الجهاث املعنولت ًِ اليؽش:
جً ــُل٘ الٗضً ــض م ــً ألاَ ـغا ٝبمهم ــت وك ــغ ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ٖل ــى اإلاؿ ــخىي ال ــىَني ب ــحن
ألاوؾــاٍ اإلاضهُــت والٗؿــ٨غٍت ،والٛــغى مــً طلــَ ٪ــى ج٨شُــ ٠الٗمــل وجًــاٞغ الجهــىص فــي ؾــبُل جدؿــحن
ٞهــم اإلابــاصت ؤلاوؿــاهُت وبًهــالها ٖلــى ٧ــل الٟئــاث صازــل الضولــت ،ومــً ؤبــغػ الجهــاث اإلاؿــاَمت فــي الٗملُــت
هظ٦غ الجهاث الخالُت:
 -1العلىاث الح٢وميت في الذولت:
بن اإلاؿــاو ٫ألاوٖ ٫ــً ٖملُــت وكــغ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي هــي الجهــاث الخ٩ىمُــت التــي اعجًــذ
الاجٟاُ٢ـ ــت باؾـ ــم الضولـ ــت ال ـ ـتي جيخ ـ ـمي بلجهـ ــا ،وهـ ــي اإلاساَبـ ــت بمىظـ ــب ههـ ــىم الاجٟاُ٢ـ ــاث جدـ ــذ مؿـ ــمى
"ألاو ـ ـشاٗ الع ـ ــاميت املخّا ٜـ ــذة" وجلـ ـ ـتزم بً ـ ــغوعة وك ـ ــغ ٢ىاٖ ـ ــض الاجٟا ُ٢ـ ــاث ٖل ـ ــى ؤوؾ ـ ــ٘ هُ ـ ــا ١مم ٨ـ ــً،
واإلا٣هــىص َىــا بالضعظــت ألاولــى الجه ــاػ الخىُٟــظي الــظي ًلتــزم بدى ُٟــظ الدكــغَٗاث الىَىُــت ٖلــى اٖخب ــاع ؤن
الخهضًٖ ٤لى الاجٟاُ٢اث ًجٗل مثها مباقغة ظؼءا مً الىٓام ال٣اهىوي الىَني.
وٖلـى الجهــاػ الخىُٟــظي ممــشال فـي الخ٩ىمــاث والــىػعاء ٧ــل فــي ُ٢اٖـه ؤن ٌٗمــل ٖلــى بٖــضاص ال ـبرامج
الىَىُــت بــالخىا ٤ٞمــ٘ َــظٍ الاجٟاُ٢ــاث ،وؤبــغػ اإلاٗىُــحن بالىيــ٘ عؤؽ الجهــاػ الخىُٟــظي مــً عئؾــاء الــضو٫
والخ٩ىم ــاث و ٦ــظل ٪الُ ــا٢م الخ ٩ــىمي زان ــت وػعاء ال ــضٞإ والتربُ ــت والخٗل ــُم الٗ ــالي والص ــخت والٗ ــض٫
والضازلُ ــت و ُٚـ ـغَم مم ــً ٌك ــٛلىن ُ٢اٖ ــاث طاث ن ــلت مباق ــغة ؤو  ٚـ ـحر مباق ــغة بىي ــ٘ الٗؿ ــ٨غٍحن ؤو
اإلا ــضهُحن ف ــي خ ــاالث الى ـ ـؼإ اإلاؿ ــلر ،وؤولئ ــ ٪ال ــظًً له ــم ٖال ٢ــت مباق ــغة بُ٣اٖ ــاث واؾ ــٗت م ــً اإلا ــضهُحن
والٗؿ ــ٨غٍحن مم ــا ًم ٨ــثهم م ــً مس ــاَبةهم وحٗـ ــغٍٟهم بال٣ىاٖ ــض ؤلاوؿ ــاهُت ،م ــً ز ــال ٫الـ ــبرامج الىػاعٍـ ــت
()2
والُ٣اُٖت وألاًام ؤلاٖالمُت والىضواث و٧ل الىؾاثل اإلام٨ىت لخمغٍغ الغؾالت ؤلاوؿاهُت.
ٓ -)1ؾٔل ٍٞ٣ق ػٍٛآْ ،وعغ ٍبثن ،ص 497
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص ص .495 – 494
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 -2املعدؽاسون الٝاهوهيون للٝواث املعلحت:
بد ٨ــم ٖ ــضم الخسه ــو ،جدخ ــاط  ُ٢ــاصة ال ٣ــىاث اإلاؿ ــلخت بل ــى مؿ ــاٖضة ٞىُ ــت بسه ــىم جُبُ ــ٤
التزاماتهــا بمىظ ـب اجٟاُ٢ــاث ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ،وفــي ؾــبُل جدُ٣ــ ٤طلــْ ٪هــغ هٓــام خــضًض وؿــبُا
َى هٓام اإلاؿدكاعًٍ ال٣ـاهىهُحن لل٣ـىاث اإلاؿـلخت فـي الٗضًـض مـً الـضو ٫مـً بُثهـا الؿـىٍض وؤإلااهُـا ( ،)1و٢ـض
ْهغ َظا الىٓام ٖلى اإلاؿخىي الخٗاَضي يمً البروجى٧ى ٫ألاو 1977 ٫في اإلااصة  82التي جىو ٖلى ؤهه:
"املادة  :82املعدؽاسون الٝاهوهيون للٝواث املعلحت
حّمل ألاوشاٗ العـاميت املخّاٜـذة دومـال وحّمـل أوـشاٗ النـزاُ أزىـاء النـزاُ املعـلل ِاـع جـجمين
ج ــو٘ش املعدؽ ــاسيً ال ٝــاهوهيينل ِى ــذ يٜخم ــاءل لخ ٝــذيم املؽ ــوسة لل ٝــادة الّع ــ٢شيين ِا ــع املع ــخوى
املىاظبل بؽجن جىبي ٞيجٙاٜيـاث وَـزا اللحـ ٞالبروجو٠ـو٥ل و ؽـجن الخّليمـاث املىاظـبت ال ـ حّىـي
()2
للٝواث املعلحت ٘يما يخّل ٞت زا املولوُ"
وظاء ؤلا٢ـتراح بٗض صوعحي الخـبراء الخ٩ىمُحن  1971و 1972في ماجمغ الخـبراء الخ٩ـىمُحن لخُـىٍغ
وبهمــاء ال٣ــاهىن اإلاىُبــ ٤ػمــً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت بمبــاصعاث ؤإلااهُ ـت و٦ىضًــت وؾــىٍضًت( ،)3وجــم جغظمــت َــظٍ
ً
ً
اإلا٣ترخـاث يــمً مكــغوٕ البروجى٧ــىلحن فــي اإلاـاصة  71مىــه ،خُــض ٧اهــذ َــظٍ اإلاـاصة ؤ ٦ـثر خؼمــا وويــىخا فــي
نُاٚةها مً جل ٪التي جم ب٢غاعَا خُض ظاء ٞجها:
"املادة  :71املعدؽاسون الٝاهوهيون للٝواث املعلحت:
ي ـب ِاــع ألاوـشاٗ العــاميت املخّاٜــذة أن جوٌــ ٚفــي ٜوات ـا املعــلحتل فــي وٜــذ العــلم ٠مــا فــي
وٜــذ الن ـزاُ املعــللل معدؽ ــاسيً ٜــاهوهيينل وال ــزيً ي ــب ِلــي م ج ٝــذيم املؽــوسة لل ٝــادة الّع ــ٢شيين
()4
بؽان جىبي ٞيجٙاٜياث وَزا البروجو٠و ٥مما يٙ٢ل الخّليماث املىاظبت للٝواث املعلحت".
وال قــ ٪ؤن اإلاــاجمغ الضبلىماس ـ ي لخإُ٦ــض وجُــىٍغ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ( )1977 -1974جغاظــ٘
ٖلـى الهــُاٚت اإلاكــضصة لهـظا ؤلاظـغاء ،وا٦خٟــى بـإن " حّمــل أوـشاٗ النـزاُ أزىــاء النـزاُ املعـلل ِاــع جــجمين
ج ــو٘ش املعدؽ ــاسيً ال ٝــاهوهيينل ِى ــذ يٜخم ــاءل لخ ٝــذيم املؽ ــوسة لل ٝــادة الّع ــ٢شيين ِا ــع املع ــخوى
املىاظب" ،و٢ض اٖخــبرٍ بٗـٌ ال٨خـاب طلـ" ٪جمييّـا" لـىو اإلاـاصة اإلا٣ترخـت فـي اإلاكـغوٕ اإلاـظ٧ىعؤٖالٍ هٓـغا
()5
لٗضم بؾخٗضاص ال٨شحر مً الخ٩ىماث لالؾخجابت لهظا الالتزام في ق٩له اإلاكضص.
ٓ-)1ؾٔل كٜبك اٌشالٌذحٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .317
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .314
3)- Dieter FLECK, << The Employment of Legal Advisers and Teachers of Law in the Armed
Forces>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Thirteenth year, No.145, Geneva, April 1973, p. 147.
4(- "Article 71. -Legal advisers in armed forces:
The High Contracting Parties shall employ in their armed forces, in time of peace as in
time of armed conflict, qualified legal advisers who shall advise military commanders on the
application of the Conventions and the present Protocol and who shall ensure that appropriate
instruction be given to the armed forces", Draft of Additional protocols to the Geneva conventions
of August 12, 1949 commentary, op.cit., p. 91.
5)- G.I.A.D DRAPER, << Role of legal advisers in armed forces>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Eighteenth
year, No. 202, Geneva, January-February 1978, pp. 9, 10.
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وخؿـب مـا ًـغاٍ الخ ـبراء الــضولُحن فـي حٗلـُ٣هم ٖلـى البروجى٧ــى ٫ؤلايـافي ألاو ،٫بـإن َـظٍ الهــُاٚت
ال حٗخ ـبر ،بــإي خــا ٫مــً ألاخــىا ،٫جغاظٗــا ٖــً بلؼامُــت ؤلاظ ـغاء ممــا ال ًجٗــل مىــه ؤم ـغا ازخُاعٍــا ،بــل ًجــب
ٞهمــه ٖلــى ؤهــه مغوهــت فــي ازخُــاع الُُٟ٨ــت اإلاىاؾــبت الؾــخسضام َــظا ؤلاظ ـغاء ،و٢ــض ًغظــ٘ طلــ ٪بلــى ازــخالٝ
ال ــضو ٫ف ــي  ُُٟ٦ــت جُبُ ــ ٤الال ـ ـتزام ٞ ،ــبٌٗ ال ــضو ً ٫ــخم ٞجه ــا حُٗ ــحن مؿدك ــاعًٍ  ٢ــاهىهُحن طوي مىان ــب
ٖؿــ٨غٍت لــضي ُ٢ــاصة ال٣ــىاث اإلاؿــلخت ،ومــثهم مــً ٌٗخمــض ٖلــى ؤشــخام مــضهُحن مخٗا٢ــضًً مــ٘ ال٣ــىاث
اإلاؿــلخت ،ومــثهم مــً ًًٟــل حُٗــحن اإلاؿدكــاعًٍ فــي مٗاَــض ج٩ــىًٍ ال٣ــاصة الٗؿــ٨غٍحن ،وَب٣ــا للمــاصة 82
جلت ــزم ال ــضو ،٫بالً ــغوعة ،بالب ــضء ف ــي ج ٩ــىن اإلاؿدك ــاعًٍ ال ٣ــاهىهُحن م ــً عظ ــا ٫ال ٣ــاهىن ٢ه ــض ج ــىٞحر َ ــظٍ
()1
الخضمت ل٣ىاتها اإلاؿلخت.
بن اإلاؿدك ـ ــاعون ال ٣ـ ــاهىهُىن ًً ـ ــُلٗىن بمه ـ ــام ج ٣ـ ــضًم اإلاك ـ ــىعة ال٣اهىهُ ـ ــت اإلاُلىب ـ ــت لل ُ٣ـ ــاصة
الٗؿ ــ٨غٍت ف ــي ٖملُ ــت ؤلاٖ ــضاص للٗملُ ــاث الٗؿ ــ٨غٍت وجى ُٟــظَا واجس ــاط ال٣ـ ـغاعاث اإلاه ــحرًت بك ــإن ازخُ ــاع
وؾ ـ ــاثل وؤؾ ـ ــالُب ال٣خ ـ ــا ٫وَغٍ ٣ـ ــت جىظجهه ـ ــا ٖل ـ ــى ي ـ ـىء ي ـ ــىابِ ؾ ـ ــحر ألاٖم ـ ــا ٫الٗضاثُ ـ ــت٦ ،م ـ ــا ٌٗم ـ ــل
اإلاؿدكاعون ال٣اهىهُىن ٦ـظل ٪بىيـ٘ البـرامج واإلاىـاتج اإلاىاؾـبت لخـضعَـ ٢ـىاهحن وؤٖـغا ٝالخـغب لل٣ـىاث
اإلاؿ ـ ــلخت بمسخل ـ ــ ٠الغج ـ ــب وو ٞـ ــ ٤الُ ـ ــغ ١اإلاخىاؾ ـ ــبت م ـ ــ٘ مه ـ ــامهم الٗؿ ـ ــ٨غٍت( ،)2وب ـ ــظل ٌٗ ٪ـ ــض اٖخم ـ ــاص
اإلاؿدكــاعًٍ ال٣ــاهىهُحن لل٣ــىاث اإلاؿــلخت بظـغاء ٖملــي ومىاؾــب ظــضا فــي جدؿــحن ؾــلى ٥ال٣ــىاث اإلاؿــلخت
في مُاصًً الجزإ اإلاؿلر هٓغا لخماشـ ي َـظا ؤلاظـغاء مـ٘ الخغُ٦ـت الؿـغَٗت لل٣ـغاعاث وؤلاظـغاءاث الٗؿـ٨غٍت
ٚحر ال٣ابلت للخإظُل٩ُٞ ،ىن وكاٍ اإلاؿدكـاع ال٣ـاهىوي مخ ـؼامً مـ٘ ٖملُـت اجسـاط ال٣ـغاع الٗؿـ٨غي ؤو ؤزىـاء
()3
مباقغة اإلاهام الٗؿ٨غٍت مما ًجٗل َظٍ الجهىص ؤ٦ثر ٞاٖلُت.
 -3الّاملون املنَلون في م ا ٥الٝاهون الذولي إلاوعاوي:
ٖلـى ٚـغاع اإلاؿدكـاعًٍ ال٣ــاهىهُحنٌٗ ،ـض الاٖخمـاص ٖلـى الٗــاملحن اإلاـاَلحن ٨ٞـغة مؿـخدضزت بمىظــب
البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي ألاو ،1977 ٫بال ؤن ال ــضٖىة بل ــى طل ــ ٧ ،٪ــان  ٢ــض جبىاَ ــا ٢ب ــل طل ــ ٪اإلا ــاجمغ الٗك ــغون
للهال ٫والهلُب ألاخمـغًٍ فـي ُِٞىـا ٖـام  ،1965وبىـاءا ٖلـى م٣تـرح مـً "اللجىـت الىبيت/الٝاهوهيـت ألامـاسة
موه ـ ــا٠و" جم ـ ــذ مىا٢ك ـ ــت ؾ ـ ــبل الاٖخم ـ ــاص ٖل ـ ــى الٗ ـ ــاملحن اإلا ـ ــاَلحن ي ـ ــمً اإلا ـ ــاجمغ الضبلىماسـ ـ ـ ي إل٢ـ ـ ـغاع
البروجى٧ـ ــىلحن وجمـ ــذ اإلاىا٣ٞـ ــت ب ٢ـ ـغاع اإلاـ ــاصة الؿاصؾـ ــت ٦مـ ــا وعصث فـ ــي اإلاكـ ــغوٕ ج٣غٍبـ ــا( ،)4وههـ ــذ اإلاـ ــاصة
الؿاصؾت مً البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاوٖ 1977 ٫لى ؤهه :
"املادة  06الّاملون املنَلون:
 -1حع ع ألاوشاٗ العاميت املخّاٜذة في صمً العلم أيما بمعـاِذة الجمّيـاث الووىيـت للفـليب
ألاحمـ ــشل الهـ ــال ٥ألاحمـ ــشل الؽـ ــمغ وألاظـ ــذ ألاحمـ ــشيً ألاِـ ــذاد ِـ ــاملين مـ ــنَلين بٕي ـ ــت جىبي ـ ــٞ
يجٙاٜياث وَزا امللح ٞالبروجو٠و ٥وخاـت ٘يما يخّل ٞبيؽاه الذولت الحاميت.
1(- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., Art, 82 , p. 951
2)- G.I.A.D DRAPER, << Role of legal advisers in armed forces>>, op.cit., p. 16.
ٓ -)3ؾٔل ٍٞ٣ق ػٍٛآْ ،وعغ ٍبثن ،ص .498
4(- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., Art 06 , p. 93.
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ّ -2خبر حؽ٢يل وإِذاد َنالء مً ـميم الواليت الووىيت.
 -3جم ـ ــْ اللجى ـ ــت الذولي ـ ــت للف ـ ــليب ألاحم ـ ــش سَ ـ ــً جف ـ ــشٗ ألاوـ ـ ـشاٗ الع ـ ــاميت املخّا ٜـ ــذة  ٜـ ــوائم
با ـ ــخاؿ الـ ــزيً أِـ ــذو ِاـ ــع الىحـ ــو العـ ــابٞل الـ ـ ـ ج٢ـ ــون ٜـ ــذ ولـ ــّت ا ألاو ـ ـشاٗ العـ ــاميت
املخّاٜذة وأبلٕت ا إلع اللجىت لهزا الٕشك.
 -4ج٢ــون حــاالث اظــخخذام َــنالء الّــاملين خــاسج إلاٜلــيم الــوون ل فــي ١ــل حالــت ِاــع حــذةل محــل
()1
اجٙاٜاث خاـت بين ألاوشاٗ املّىيت"
م ــً الخدلُ ــل ألاول ــي للم ــاصة ؤٖ ــالٍ هالخ ــٔ بإنه ــا ال ج ٣ــضم حٗغٍ ٟــا للٗ ــاملحن اإلا ـاَلحن ،بال ؤه ــه وم ــً
اؾـ ــخ٣غاء ههـ ــىم اإلاـ ــاصة وم٣تـ ــرح اللجىـ ــت الُبُت/ال٣اهىهُـ ــت إلمـ ــاعة مىهـ ــا٧ى للمـ ــاجمغ الضبلىماس ـ ـ ي إل ٢ـ ـغاع
البروجى٧ــىلحن ،هجــض بــإن الٗــاملحن اإلاــاَلحن َــم مجمىٖــت مــً اإلاخُــىٖحن مــً ألاَبــاء واإلادــامحن واإلاــىْٟحن
في الخضماث الُبُت الـظًً ًم٨ـً جـىٞحرَم للـضو ٫الخامُـت واللجىـت الضولُـت للهـلُب ألاخمـغ خُىمـا ً٩ـىن
()2
طل ٪يغوعٍا مً ؤظل حؿهُل جُبُ ٤اجٟاُ٢اث ظىُ ٠والبروجى٧ىلحن ٧ل في مجا ٫جسههه.
لظل ٪جلـتزم الضو ٫بةٖضاص وجضعٍب ألاٞغاص اإلااَلحن في و٢ذ الؿـلم بمؿـاٖضة الجمُٗـاث الىَىُـت
للهــال ٫والهــلُب ألاخمــغًٍ والكــمـ وألاؾــض ألاخمــغًٍ بخ٩ــىًٍ وجــضعٍب ؤٞـغاص ٢هــض جــإَُلهم للؿــهغ ٖلــى
جُبُ ٤اجٟاُ٢اث ظىُ ٠والبروجى٧ى ٫ألاو ،٫وَظا الالتزام ؤ٦ضٍ ٦ظل ٪ال٣غاع ع٢م  21الهاصع ٖـً اإلاـاجمغ
الضبلىماسـ ي لخإُ٦ــض وجُــىٍغ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي اإلاىُبــ ٤ػمــً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت  1977-1974وظــاء
في ال٣ٟغة الشاهُت مىه بإن اإلااجمغ ًضٖى ألاَغا ٝالؿامُت اإلاخٗا٢ضة بلى :
"ب) -الٝي ــام ف ــي صم ــً الع ــلم بخ ــذسيب م ــوٌٙين م ــنَلين  ٜــادسيً ِا ــع حّل ــيم ال ٝــاهون ال ــذولي
()3
إلاوعاوي وجيعير جىبي ٝال ظيما باملٙهوم الواسد في املادجين  6و 82مً البروجو٠و ٥ألاو"٥
ولــِـ َىــا ٥قــ ٪فــي ؤن َــظا الخإَُــل الــظي ج٣ــىم بــه الضولــت فــي و٢ــذ الؿــلم َــى جدًــحر لــؼمً
الىـ ـؼإ اإلاؿ ــلر ؤً ــً ًب ــضؤ الٗم ــل الٟٗل ــي لؤلش ــخام اإلا ــاَلحن ف ــي حؿ ــهُل جُبُ ــ٢ ٤ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي
ؤلاوؿــاوي ،ومىــظ بضاًــت ال ـجزإ اإلاؿــلر ً٣ــىم َــاالء ألاشــخام بالٗمــل ٖلــى مسخلــ ٠اإلاؿــخىٍاث الٗؿــ٨غٍت
واإلاضهُت لخ٣ضًم اإلاكـىعة والىصـر بسهـىم جُبُـ ٤الاجٟاُ٢ـاث والبروجى٧ـى ،٫وجٟؿـحر الىهـىم مُـضاهُا
واإلاؿ ــاٖضة ف ــي وك ــغ َ ــظا ال ٣ــاهىن وجضعَؿ ــه وحٗلُم ــه إلاسخل ــ ٠الٟئ ــاث ،و ٢ــض ً ــخم الاؾ ــخٗاهت باألش ــخام
اإلا ــاَلحن خؿ ــب جسهه ــهم ؾ ــىاء ال ٣ــاهىوي ؤو الُـ ـبي ف ــي مؿ ــاٖضة الضول ــت الخامُ ــت ف ــي ؤصاء مهامه ــا ؤو ف ــي
مؿــاٖضة اإلاىٓمــاث ؤلاوؿــاهُت ٧اللجىــت الضولُــت ؤو الجمُٗــاث الىَىُــت للهــال ٫والهــلُب ألاخمــغًٍ وٚحرَــا
مً اإلاىٓماث ؤلاٚازُت وؤلاوؿاهُت ،وخؿب ال٣ٟـغجحن الشالشـت والغابٗـت مـً اإلاـاصة  6اإلاكـاع بلجهـا ٞـةن الـضو٫
ج ٣ــضم ٢اثم ــت باألش ــخام اإلا ــاَلحن للجى ــت الضولُ ــت لله ــلُب ألاخم ــغ والت ــي ج ٣ــضمها ب ــضوعَا بل ــى ألاَـ ـغاٝ
الؿامُت اإلاخٗا٢ضة ٢هض الخٗغٍ ٠بهم لدؿـهُل مهـامهم ؾـىاء وٞـ ٤هٓـام الضولـت الخامُـت ؤو بـضاثلها وٖلـى
عؤؾها اللجىت الضولُت طاتها.
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .267
ٓ -)2ؾٔل ٍٞ٣ق ػٍٛآْ ،وعغ ٍبثن ،ص .498
ِٛ -)3عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .382
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اللجان الووىيت للٝاهون الذولي إلاوعاوي:

مً آلالُاث اإلاؿخدضزت في مجا ٫جىُٟظ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿـاوي ْهـغث اللجـان الىَىُـت لل٣ـاهىن
ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ف ــي الٗضً ــض م ــً ال ــضو ،٫وه ــي لج ــان ٖم ــل وجيؿ ــُ ٤وػاعٍ ــت ته ــض ٝبل ــى بعق ــاص الخ٩ىم ــاث
ومؿـاٖضتها ٖلـى جىُٟـظ ال٣ـاهىن الــضولي ؤلاوؿـاوي ووكـغٍ ،وال جىظـض ٢اٖــضة اجٟاُ٢ـت ملؼمـت الٖخمـاص اللجــان
الىَىُـت لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ،ل٨ثهـا آلُــت جىاُ٣ٞــت لخدُ٣ــ ٤التـزام الـضو ٫بــاخترام وٟ٦الــت اختـرام َــظا
ال٣اهىن ،و٢ض ظاءث الضٖىة إلوكاء مشل َظٍ اللجان مً اللجىـت الضولُـت للهـلُب ألاخمـغ وٞغٍـ ٤الخبـراء
الخ٩ىمُحن لخماًـت ضـخاًا الخـغب واإلاـاجمغ الؿـاصؽ والٗكـغون للهـال ٫والهـلُب ألاخمـغًٍ لٗـام ،1995
٦مــا ش ــجٗذ الجمُٗــت الٗام ــت لؤلم ــم اإلاخد ــضة ف ــي ال ٣ـغاع  148/66لٗ ــام  2000بك ــإن خال ــت البروجى ٧ــىلحن
ؤلاياُٞحن بلى اجٟاُ٢اث ظىُ ٠وظاء ُٞه:
" -9إر جشح ــب أيم ــال بالضي ــادة ف ــي ِ ــذد َي ــاث أو اللج ــان الووىي ــت املّىي ــت بدىٙي ــز ال ٝــاهون
()1
الذولي إلاوعاوي"..
بن حكـُ٨ل لجــان ال٣ــاهىن الـضولي ؤلاوؿــاوي قــإن وَنـي ًخم ـحز باإلاغوهــت ،بال ؤن َىـا ٥ويــٗا زانــا
ال بــض ؤن جخمـ ـحز بــه َــظٍ اللجــان ختــى حؿــخُُ٘ الُ٣ــام بمهامهــا ٖلــى ؤ٦مــل وظــه ًدــضصَا ٢ؿــم الخــضماث
الاؾدكاعٍت للجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ( )2في ما ًلي:
 ؤن ج٩ىن اللجىت في وي٘ ًم٨ثها مً جُُ٣م ال٣اهىن الىَني ال٣اثم وم٣اعهخه بااللتزاماث الضولُت. ؤن ج٩ــىن اللجىــت فــي م٩اهــت حؿــمذ لهــا بخ٣ــضًم جىنــُاث بكــإن ال٣ــىاهحن والخىُٓمــاث واإلاماعؾــاثالىَىُت بلى الجهاث الخ٩ىمُت اإلاٗىُت.
 مؿ ــاَمت  ُ٢ــام اللجى ــت بيك ــغ ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي بةٖ ــضاص الضعاؾ ــاث وألاوك ــُت ف ــي ؾ ــبُلطل.٪
 اإلاؿاٖضة في جضعَـ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي لل٣ىاث اإلاؿلخت وفي مسخلـ ٠اإلاؿـخىٍاث الخٗلُمُـتوالجامُٗت وللؿ٩ان اإلاضهُحن.
واٖخمــضث ال٨شحــر مــً الــضو ٫هٓــام اللجــان الىَىُــت لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ومــً بُثهــا الجؼاثــغ،
٣ٞـ ــض نـ ــضع اإلاغؾـ ــىم الغثاس ـ ـ ي ع٢ـ ــم  163-08اله ـ ــاصع بخـ ــاعٍش  04ظـ ــىان  2008اإلاخًـ ــمً بوكـ ــاء اللجىـ ــت
الىَىُت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،و٢ض ههذ اإلااصة الشاهُت مً اإلاغؾىم ٖلى ؤهه:
"اللجى ــت حه ــاص اظدؽ ــاسي دائ ــم م٣ل ــ ٚباملع ــاِذة ب سائـ ـ ودساظ ــاج الع ــلىاث الّمومي ــت ف ــي
حميْ املعائل املشجبىت بالٝاهون الذولي إلاوعاوي"
و٢ض خضصث اإلااصة الشالشت نالخُاث اللجىت ،خُض ظاء ٞجها بإن َظٍ اللجىت ج٣ىم بــ:
 -)1هواه اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ أُزؾلح ههْ " ،148/55زبٌخ اٌجشٚرٛو ٓ١ٌٛاإلػبف ٓ١١الرفبل١بد خٕ١ف اٌّؼمٛدح ف ٟػبَ  1949ثشأْ
زّب٠خ ػسب٠ب اٌسشة" ،اُلٝهح اُقبَٓخ ٝاُقَٔ ٕٞثزبه٣ـ  12كَٔ٣جو  ،2000ههْ اُٞص٤وخ ( ،)Ares\55\148ص .3
 -)2اٌٍدبْ اٌٛؽٕ١خ ٌزٕف١ز اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔ ،ٟاُقلٓبد االٍزشبه٣خ ُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ،اثو ،2001 َ٣ص ص ،1
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-1

ا٢ـتراح اإلاهاص٢ت ٖلى الاجٟاُ٢اث واإلاٗاَضاث الضولُت اإلاخٗل٣ت بال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.

-2

جىُٓم ل٣اءاث ومىخضًاث وهضواث وملخُ٣اث طاث نلت بال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.

-3

ا٢تراح الخضابحر الالػمت لخ ٠ُُ٨ال٣اهىن الىَني م٘ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.

-4

الُ٣ام ب٩ل الضعاؾاث وبظغاء ٧ل الٗملُاث الخضُ٣ُ٢ت والخُُ٣مُت الًغوعٍت ألصاء مهامها.

-5

جغُ٢ت الخٗاون وجباص ٫الخبراث م٘ اإلاىٓماث ؤلا٢لُمُت والضولُت الٗاملت في َظا اإلاجا.٫

-6

جباص ٫اإلاٗلىماث خى ٫ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي م٘ اللجان الىَىُت لبلضان ؤزغي.

وبسهـىم ج٩ــىًٍ اللجىــت ،حٗمــل اللجىــت جدــذ ؾــلُت وػٍــغ الٗــض ٫خــا ٔٞألازخــام ،وجدكــ٩ل مــً
ممشلي ًٖ 25ى مـً بُـثهم الـغثِـ وػٍـغ الٗـض ٫ؤو ممشـل ٖىـه و 19ممـشال ٖـً الُ٣اٖـاث الىػاعٍـت وزمــ
َُئاث مٗىُـت بال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي هـي اإلاضًغٍـت الٗامـت لؤلمـً الـىَني وُ٢ـاصة الـضع ٥الـىَني والهـال٫
ألاخم ــغ الجؼاث ــغي وال٨ك ــاٞت ؤلاؾ ــالمُت الجؼاثغٍ ــت واللجى ــت الاؾدك ــاعٍت لتر ُ٢ــت خ ٣ــى ١ؤلاوؿ ــان ،وَٗ ــحن
ألاًٖ ــاء ب٣ـ ـغاع م ــً وػٍ ــغ الٗ ــض ٫خ ــا ٔٞألازخ ــام إلا ــضة ز ــالر ؾ ــىىاث ٢ابل ــت للخجضً ــض بى ــاءا ٖل ــى ا ٢ـ ـتراح
الؿــلُت التــي ًيخمــىن بلجهــا خؿــب اإلاــاصة الخامؿــت مــً اإلاغؾــىم ،وخؿــب اإلاــاصة الؿاصؾــت ججخمــ٘ اللجىــت
فـ ــي صوعجـ ــحن ٖـ ــاصًخحن فـ ــي الٗـ ــام باؾـ ــخضٖاء مـ ــً عثِؿـ ــها وٍم٨ـ ــً ؤن ججخمـ ــ٘ فـ ــي صوعة اؾـ ــخصىاثُت فـ ــي خـ ــا٫
الًــغوعة٦ ،مــا حٗــض اللجىــت ج٣غٍـغا ؾــىىٍا ٖــً وكــاَها وخــى ٫جُبُــ ٤ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي فــي الجؼاثــغ
()1
وحٗغيه ٖلى عثِـ الجمهىعٍت َب٣ا لىو اإلااصة  11مً اإلاغؾىم.
-5

اللجىت الذوليت للفليب ألاحمش:

ؾب٣ذ ؤلاقـاعة للـضوع ال٨بحـر الـظي جلٗبـه اللجىـت الضولُـت للهـلُب ألاخمـغ فـي مجـا ٫جُـىٍغ ٢ىاٖـض
ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ومج ــا ٫الٗم ــل اإلاُ ــضاوي ف ــي جُبُ ــ ٤وجى ُٟــظ ال٣ىاٖ ــض ؤلاوؿ ــاهُت ،بال ؤن اللجى ــت
الضولُــت ال ج٨خٟــي بــظل ،٪خُــض جبــظ ٫ظهــىص مٗخ ـبرة فــي مجــا ٫وكــغ َــظٍ ال٣ىاٖــض ٖلــى اإلاؿــخىي الــىَني
والخٗغٍ ٠بها لضي مسخل ٠الكـغاثذ الٗؿـ٨غٍت واإلاضهُـت صازـل الـضو ،٫وحٗـغى اإلاـاصة الغابٗـت مـً الىٓـام
ألاؾاس ي للجىت الضولُت َظا الضوع ٦ما ًلي:
"دوس اللجىت الذوليت َو بخاـت الٝيام بما يجحي:
أ) ــ ــون ووؽـ ــش املبـ ــادئ ألاظاظـ ــيت للحش٠ـ ــتل أال و ـ ــي إلاوعـ ــاهيتل وِـ ــذم الخح ـ ـيزل والحيـ ــادل
ويظخٝال٥ل والىوِيتل والوحذةل والّامليتل....
 ...ص) الّمـ ــل ِاـ ــع جٙهـ ــم ووؽـ ــش الٝـ ــاهون الـ ــذولي إلاوعـ ــاوي املىىبـ ــ ٞفـ ــي املىاصِـ ــاث املعـ ــلحتل
()2
وإِذاد ما ٜذ يلضم مً جحعيىاث لخىويشٍل"..

 -)1أُوٍ ّٞاُوئبٍ ٢ههْ ٓ 163-08ئهؿ ك 29 ٢عٔبك ٟاأل ٠ُٝػبّ  1429أُٞاكن ُـ ٣ 2008ٞ٤ٗٞ٣ 04زؼٖٔ اؽلاس اُِغ٘خ
اُٞؽ٘٤خ ُِوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ،٢ك ٢اُغو٣لح اُؤٍ٤خ ُِغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ ،اُؼلك ههْ  ،29ص ص .17- 16
 -)2شو٣ق ػزٍُ ،كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢اٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص ص -295
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و ٢ــض ٢ام ــذ اللجى ــت الضولُ ــت بةوك ــاء ٢ؿ ــم الخ ــضماث الاؾدك ــاعٍت الخابٗ ــت له ــا ٖ ــام  1996جى ُٟــظا
لخىن ــُاث اإلا ــاجمغ ال ــضولي الؿ ــاصؽ والٗك ــغون لله ــال ٫واله ــلُب ألاخم ــغًٍ لٗ ــام  ،1995وٖه ــض بلــى َ ــظا
ال٣ؿــم بمؿــاٖضة الــضو ٫فــي جىُٟــظ اجٟاُ٢ــاث ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي واٖخمــاص الدكــغَٗاث الىَىُــت فــي
ؾــبُل طلــ٦ ،٪مــا ٌٗمــل ٖلــى ج٣ــضًم اإلاكــىعة الٟىُــت للــضو ٫فــي ؾــبُل حؿــهُل مٗغٞــت وجىُٟــظ الاجٟاُ٢ــاث
الضولُــت ؤلاوؿــاهُت ،وج٣ــىم اللجىــت الضولُــت بالٗضًــض مــً ألاوكــُت فــي مجــا ٫وكــغ ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي
ؤلاوؿـ ـ ــاوي وؤبغػَـ ـ ــا الُ٣ـ ـ ــام باإلالخُ٣ـ ـ ــاث والىـ ـ ــضواث الٗلمُـ ـ ــت والـ ـ ــضوعاث الخ٩ىٍيُـ ـ ــت للمـ ـ ــىْٟحن والً٣ـ ـ ــاة
والضبلىماؾُحن ،وٖاصة ما جُلب الضو ٫مً ٢ؿم الخضماث الاؾدكاعٍت اإلاؿـاٖضة الٟىُـت فـي مجـا ٫جىُٟـظ
اجٟاُ٢ـ ــاث ال٣ـ ــاهىن الـ ــضولي ؤلاوؿـ ــاوي ٦مـ ــا جُلـ ــب الخهـ ــىٖ ٫لـ ــى ج٩ـ ــىًٍ اإلاـ ــىْٟحن وال٣ـ ــاصة الٗؿـ ــ٨غٍحن
()1
وألاشخام اإلااَلحن في مجا ٫ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
 -6الجمّياث الووىيت للهال ٥والفليب ألاحمشيً:
ال ً٣خه ــغ صوع الجمُٗ ــاث الىَىُ ــت لله ــال ٫واله ــلُب ألاخم ــغًٍ ٖل ــى ؤٖم ــا ٫ؤلاٚاز ــت واإلاؿ ــاٖضة
ؤلاوؿـاهُت ،بــل ًمخــض ٖملهـا بلــى وكــغ ٢ىاٖـض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿـاوي ٖلــى ؤوؾــ٘ هُـا ١مم٨ــً ،وٍجــض َــظا
الالـ ـتزام مه ــضعٍ ف ــي الىٓ ــام ألاؾاس ـ ي لخغ ٦ــت الضولُ ــت لله ــال ٫واله ــلُب ألاخم ــغًٍ ال ــظي اٖخم ــضٍ اإلا ــاجمغ
ال ــضولي الخ ــامـ والٗك ــغًٍ لله ــلُب واله ــال ٫ألاخم ــغًٍ بجىُ ــ ٠ف ــي ؤ٦خ ــىبغ ،1986خُ ــض ظ ــاء ف ــي اإلا ــاصة
الشالشت مىه:
"... -2جيؽــش الجمّيــت الووىيــت الٝــاهون الــذولي إلاوعــاوي وحعــاِذ ح٢ومات ــا فــي وؽــشٍل وجخخــز
املبــادساث فــي َــزا امل ــا٥ل و ــي جيؽــش مبــادئ الحش٠ــت ومثلهــا الّليــا وحعــاِذ الح٢ومــاث ال ـ جيؽــشَا
أيمــال ٠مــا جخّــاون مــْ ح٢ومات ــال لمــمان اح ـترام الٝــاهون الــذولي إلاوعــاوي وحمايــت الؽــاساث املم ـيزة
()2
ال اِتر٘ذ ت ا اجٙاٜياث حىي ٚوبشوجو٠والت ا إلالا٘يت"
وبالخــالي ،وَب٣ــا لهــظا الــىو حٗمــل الجمُٗــاث الىَىُــت ٖلــى وكــغ ال٣ىاٖــض ؤلاوؿــاهُت ٖلــى ؤوؾــ٘
هُ ــا ١مم ٨ــً ،وه ــي حؿ ــاٖض ف ــي طل ــ ٪خ٩ىماته ــا ٖل ــى وك ــغ اجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠وبغجى٧ىالته ــا ؤلاي ــاُٞت٦ ،م ــا
جدٓي الجمُٗاث الىَىُت بًٗىٍت اللجان الىَىُـت ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي وج٣ـضم زبراتهـا اإلاُضاهُـت فـي
َ ــظا اإلاج ــا٦ ،٫م ــا جيؿ ــ َ ٤ــظٍ الجمُٗ ــاث م ــً ز ــالٖ ٫مله ــا صاز ــل الخغ ٦ــت الضولُ ــت لله ــال ٫واله ــلُب
ألاخمــغًٍ وصازــل اللجــان الىَىُــت لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي وٖملهــا اإلاُــضاوي ظهــىص وكــغ ال٣ــاهىن الــضولي
ؤلاوؿاوي التي ج٣ىم بها َظٍ الجهاث في ٖملُـت الخٗغٍـ ٠والخـضعَـ وج٣ـضًم اإلاكـىعة ؤلاوؿـاهُت للخ٩ىمـاث
()3
والجهاث اإلاضهُت والٗؿ٨غٍت.
وعــخخلق مــً َــظا اإلاُلــب ،آلالُــاث الىَىُــت الى٢اثُــت والغ٢ابُــت لخىُٟــظ يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا٫
الٗضاثُــت ،وجىُلــَ ٤ــظٍ الخــضابحر مــً ؤلالــتزام الٗــام الــىاعص فــي اإلاــاصة ألاولــى اإلاكــتر٦ت بــحن اجٟاُ٢ــاث ظىُــ٠
 -)1شو٣ق ػزٍُ ،كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢اٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص ص -278
.282
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص .308
ٓ -)3ؾٔل ؽٔل اٌؼغجٍ<< ،ٟكٝه اُغٔؼ٤بد اُٞؽ٘٤خ ُِٜالٍ األؽٔو ٝاُظِ٤ت األؽٔو ك ٢رط٣ٞو ٗٝشو اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ،>>٢
كٓ ٢غِخ كهاٍبد هبٗ٤ٗٞخٓ ،وًي اُجظ٤وح ُِجؾٞس ٝاالٍزشبهاد ٝاُقلٓبد اُزؼِ٤ٔ٤خ ،اُؼلك األ ،ٍٝاُغيائو ،عبٗل ،2008 ٢ص .116
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ألاعب ــ٘ بًـ ــغوعة بخ ـ ــترام وٟ٦ال ــت اخخ ـ ـغام َـ ــظٍ الاجٟا ُ٢ــاث ،وٍىجـ ــغ ٖـ ــً َ ــظا ؤلالخ ـ ـؼام يـ ــغوعة ؤلاهًـ ــمام
لالجٟاُ٢ــاث ؤلاوؿــاهُت خغنــا ٖلــى ٖاإلاُةهــا ،زــم مىاثمــت حكــغَٗاتها الىَىُــت مــ٘ ؤلالتزامــاث الــىاعصة فــي َــظٍ
الاجٟاُ٢اث ،ومً زم الؿـعي بلـى وكـغَا فـي ألاوؾـاٍ اإلاضهُـت والٗؿـ٨غٍت خغنـا ٖلـى هٟاطَـا ػمـً الجزاٖـاث
اإلاؿلخت زانت بحن ألاَغا ٝالٟاٖلت ػمً الخغب.

املىلب الثاوي:
ألياث الووىيت الشدِيت لخىٙيز لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
ً٣ىم الً٣اء الىَني بضوع َـام وؤؾاسـ ي فـي مالخ٣ـت مغج٨بـي الجـغاثم الضولُـت ،وجى٧ـل الاجٟاُ٢ـاث
الضولُت ؤلاوؿاهُت ال ؾُما جلـ ٪اإلاخٗل٣ـت بؿـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت مهـام مخٗـضصة للً٣ـاء الـىَني مـً اجسـاط
الخـ ــضابحر الدكـ ــغَُٗت والً٣ـ ــاثُت بٛـ ــغى جـ ــىٞحر ٖىهـ ــغ الـ ــغصٕ والٗ٣ـ ــاب ٖلـ ــى الاهةها٧ـ ــاث الجؿـ ــُمت لهـ ــظٍ
ال٣ىاٖ ــض زان ــت مثه ــا ظ ـغاثم الخ ــغب ،وف ــي م ــا ًل ــي وٗ ــغى ؤوال ؤؾ ــاؽ َ ــظا الالـ ـتزام ال ــضولي ٖل ــى ال ً٣ــاء
الىَني ،زم صوع الً٣اء الىَني في ٢م٘ الاهةها٧اث صازلُا وباٖخماص الازخهام الٗالمي.
الٙشُ ألاو:٥
أظاط يلتزام بالخذابير الشدِيت لمً اجٙاٜياث ظير ألاِما ٥الّذائيت:
٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلُهٞ ،ةن ؤولى الخُىاث التي جدبٗها الضو ٫في ؾبُل مالخ٣ـت مجغمـي الخـغب
ٖل ــى اإلاؿ ــخىي ال ــىَني َ ــى مىاثم ــت حك ــغَٗاتها الجىاثُ ــت الىَىُ ــت مىي ــىُٖا وبظغاثُ ــا بم ــا ًد ــُذ له ــا جج ــغٍم
الاهةها٧ــاث الجؿــُمت له ــظٍ ال٣ىاٖ ــض ومخابٗــت مغج٨بجهــا ؤم ــام اإلاد ــا٦م الىَىُــت٦ ،مــا جخً ــمً الٗضً ــض مــً
الاجٟا ُ٢ــاث اإلاخٗل ٣ــت بؿ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُــت ؤؾاؾ ــا ٢اهىهُ ــا للخ ــضابحر الىَىُ ــت للٗ ٣ــاب ٖل ــى اهةه ــا َ ٥ــظٍ
ال٣ىاٖض هظ٦غ ؤَمها في ما ًلي:
أوال :اجٙاٜياث حىي ٚألاس ْ وبشوجو٠والت ا إلالا٘يت:
ج ــىو اجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠ألاعب ــ٘ ٖ 1949ل ــى مجمىٖ ــت م ــً الاهةها ٧ــاث الجؿ ــُمت لىهىن ــها ي ــمً
اإلاــىاص  147 ،130 ،51 ،50مــً اجٟاُ٢ــاث ظىُــ ٠ألاعبــ٘ ٖلــى الخــىالي( ،)1وجل ـتزم الــضو ٫بمالثمــت حكــغَٗاتها
َب٣ــا لهــظٍ الىهــىم خؿــب هٟـــ الاجٟاُ٢ــاث فــي اإلاــىاص اإلاكــتر٦ت ٖ 146 ،129 ،50 ،49لــى الخــىالي ال ـتي
جىو ٣ٞغتها ألاولى ٖلى ؤن:
"حّهذ ألاوشاٗ العـاميت املخّاٜـذة بـجن جخخـز أي إحـشاء حؽـشي ي يلـضم لٙـشك ِٝوبـاث حضائيـت
ّ٘ال ـ ــت ِا ـ ــع ألا ـ ــخاؿ ال ـ ــزيً يٝتر٘ ـ ــون أو ي ـ ــجمشون ب ـ ــاٜتراٗ إح ـ ــذى املخال ٙـ ــاث الجع ـ ــيمت له ـ ــزٍ
()2
يجٙاٜيتل املبيىت في املادة الخاليت"...
ؤمــا ٚحرَــا مــً اإلاسالٟــاث التــي ال جإزــظ ونــ ٠اإلاسالٟــاث الجؿــُمت لهــظٍ الاجٟاُ٢ــاث ٞــةن الــضو٫
ملؼمت بىَ ٠٢ظٍ اإلاسالٟاث  ،ِ٣ٞخؿب ال٣ٟغة الشاهُت مً هٟـ اإلااصة التي ظاء ٞجها:
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .245 ،172 ،111 ،86
 -)2ا٣ق عبٔذٚصٗ<< ،ؾ ٞاٗلبم اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ،>>٢ك ٢كهاٍبد ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص .532
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"ِاع ١ـل وـشٗ مخّاٜـذ اجخـار الخـذابير الالصمـت لوٜـ ٚحميـْ ألاّ٘ـا ٥ال ـ جخّـاسك مـْ أح٣ـام
َزٍ يجٙاٜيت بخالٗ املخالٙاث الجعيمت املبيىت في املادة الخاليت"
بال ؤن طل ــ ٪ال ًمى ــ٘ ؤن ً ٩ــىن م ــً ب ــحن الخ ــضابحر الـ ـتي جد ـض ٖل ــى و ٢ــ َ ٠ــظٍ اإلاسال ٟــاث بظ ـغاءاث
حكــغَُٗت جمىــ٘ اعج٩ابهــا ألنهــا جدــخ ٟٔبىنــٟها ؤلاظغامــي عٚــم ٖــضم ظؿــامةها خؿــب ههــىم الاجٟاُ٢ــاث،
٦مـ ــا ًـ ــىو البروجى٧ـ ــى ٫ؤلايـ ــافي ألاو ٫فـ ــي اإلاـ ــاصجحن  11و 85مىـ ــه ٖلـ ــى مجمىٖـ ــت ؤزـ ــغي مـ ــً اإلاسال ٟـ ــاث
الجؿُمت لىهىنه والتي جسً٘ لـىٟـ ألاخ٩ـام الؿـاب٣ت ٖلـى اٖخبـاع ؤن البروجى٧ـى ٫ألاوَ ٫ـى بغوجى٧ـى٫
()1
بيافي م٨مل لهظٍ الاجٟاُ٢اث.
زاهيا :اجٙاٜيت الَاي لحمايت املمخل٣اث الثٝا٘يت صمً الحشب لّام  1954وبشوجو٠والت ا إلالا٘يت:
جــىو اإلاــاصة  28مــً اجٟاُ٢ــت الَــاي الخانــت بدماًــت اإلامخل٩ــاث الش٣اُٞــت ػمــً الخــغب ٖلــى ال ـتزام
الــضو ٫باجســاط ٧اٞــت ؤلاظ ـغاءاث الدكــغَُٗت فــي اإلاجــا ٫الجىــاجي لًــمان مدا٦مــت مىةه٩ــي الاجٟاُ٢ــت ،خُــض
ظاء ٞجها:
"جخّهــذ ألاو ـشاٗ العــاميت املخّاٜــذة بــجن جخخــز فــي هىــا ٛحؽــشيّات ا الجىائيــت ١ا٘ــت إلاح ـشاءاث
ال ـ جٙ٢ــل محا٠مــت ألا ــخاؿ الــزيً يخــالٙون أح٣ــام َــزٍ يجٙاٜيــت أو الــزيً يــجمشون بمخالٙت ــا
()2
وجوٜيْ حضاءاث حىائيت وججديمليت ِلي م مهما ١اهذ حيعيات م"
بال ؤن الاجٟا ُ٢ــت ل ــم جد ــضص مٟه ــىم الاهةها ٧ــاث الجؿ ــُمت وم ــا ه ــي ألا ٗٞــا ٫الـ ـتي ًم ٨ــً ؤن حك ــ٩ل
اهةها ٧ــا ظؿ ــُما ؤو ٚـ ـحر ظؿ ــُم إلا ــىاص الاجٟا ُ٢ــت ،وَ ــظا ال ــى٣و َ ــى م ــا جال ٞــاٍ البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي الش ــاوي
لالجٟاُ٢ــت ،خُــض ظــاء الٟهــل الغابــ٘ جدــذ ٖىــىان اإلاؿــاولُت الجىاثُــت والىالًــت الً٣ــاثُت وجدضًــضا فــي
اإلا ــاصة  15م ــً البروجى ٧ــىٖ ٫ل ــى الاهةها ٧ــاث الخُـ ـحرة له ــظا البروجى ٧ــى ،٫وجً ــُ ٠ال ٣ٟــغة الشاهُ ــت الالـ ـتزام
باإلاىاثمت الدكغَُٗت الجىاثُت ٞخىو ٖلى ؤهه:
" ّخمــذ ١ــل وــشٗ مــً الخــذابير مــا يلــضم الِخبــاس الجـشائم املىفــوؿ ِلي ــا فــي َــزٍ املــادة حـشائم
()3
بموحب ٜاهوه الذاخاي ولٙشك ِٝوباث مىاظبت ِاع مشج٢بي ا"....
وجىو اإلااصة الؿاصؾـت ٖكـغة الخانـت بالىالًـت الً٣ـاثُت ٖلـى يـغوعة اجسـاط ٧ـل الخـضابحر لٟـغى
والًةها الً٣اثُت ٖلى مغج٨بي َظٍ الاهةها٧اث خُض جىو ٖلى ؤن:
" -1دون إلاخــال ٥بــالٝٙشة الثاهيــتل جخخــز ١ــل دولــت وــشٗ الخــذابير الدؽــشيّيت الالصمــت ألاوؽــاء
واليت ا الٝمائيت ِاع الجشائم املىفوؿ ِلي ا في املادة  15في الحاالث أجيت:
 -)1ػبٓو اٌضِبٌٓ ،ٟلفَ اُ ٠اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص .97
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .400
ٝ -)3ؽلك ٛن ٙاالٗزٜبًبد ثؤٜٗب:
"أ -اعزٙذاف ِّزٍىبد ثمبف١خ ِشٌّٛخ ثسّب٠خ ِؼضصح ثبٌٙد.َٛ
ة -اعزخذاَ ِّزٍىبد ثمبف١خ ِشٌّٛخ ثسّب٠خ ِؼضصح أ ٚاعزخذاَ خٛاس٘ب اٌّجبشش ف ٟدػُ اٌؼًّ اٌؼغىش.ٞ
ج -ئٌسبق دِبس ٚاعغ إٌطبق ثّّزٍىبد ثمبف١خ ِسّ١خ ثّٛخت االرفبل١خ ٘ٚزا اٌجشٚرٛوٛي أ ٚاالعز١الء ػٍٙ١ب.
د -اعزٙذاف ِّزٍىبد ثمبف١خ ِسّ١خ ثّٛخت االرفبل١خ ٘ٚزا اٌجشٚرٛوٛي ثبٌٙد.َٛ
٘ـ -اسرىبة عشلخ أٙٔ ٚت أ ٚاخزالط أ ٚرخش٠ت ٌّّزٍىبد ثمبف١خ ِسّ١خ ثّٛخت االرفبل١خ" ،أُوعغ ٗلَ ،ٚص .437
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أِ -ىذما جشج٢ب حشيمت ٠هزٍ ِاع أساىو جل ٤الذولت.
بِ -ىذما ي٢ون امل شم املضِوم مواوىا لخل ٤الذولت.
ط -ف ــي حال ــت الج ـشائم املىف ــوؿ ِلي ــا ف ــي ال ٝٙـشاث الٙشِي ــت أل بل ج م ــً امل ــادة 15ل ِى ــذما ي ٢ــون
()1
امل شم املضِوم موحودا ِاع أسالي ا".
وَ ــظٍ ألاخ ٩ــام ج ٟــغى التزام ــا ن ــغٍدا باإلاىاثم ــت الجىاثُ ــت للىه ــىم الدك ــغَُٗت ب ٛــغى جىؾ ــُ٘
الىالًت الً٣اثُت للضو ٫مً ؤظـل مخابٗـت مغج٨بـي َـظٍ الجـغاثم ؤمـام الً٣ـاء الـىَني ٧ازخهـام ؤنـُل،
()2
في خاالث ٖىضما جغج٨ب الجغٍمت في ب٢لُم الضولت ؤو مً ؤخض مىاَىجها ؤو بخىاظض اإلاةهم ٖلى ب٢لُمها.
زالثا :اجٙاٜيت حٍش ألاظلحت البيولوحيت لّام :1972
مـ ـ ــً ظهةهـ ـ ــا ،جلـ ـ ــؼم اإلاـ ـ ــاصة الغابٗـ ـ ــت مـ ـ ــً اجٟاُ٢ـ ـ ــت خٓـ ـ ــغ اؾـ ـ ــخدضار وبهخـ ـ ــاط وجسـ ـ ــؼًٍ ألاؾـ ـ ــلخت
الب٨ترًىلىظُ ــت والخ٨ؿ ــُيُت وج ــضمحر جل ــ ٪ألاؾ ــلخت لٗ ــام  1972ألاَـ ـغا ٝالؿ ــامُت اإلاخٗا ٢ــضة باجس ــاط  ٧ــل
الخضابحر وؤلاظغاءاث الضؾخىعٍت في ؾبُل جىُٟظ الالتزاماث الىاعصة باالجٟاُ٢ت خُض ظاء الىو ٦ما ًلي:
"جخخ ــز  ١ــل دول ــت م ــً ال ــذو ٥ألاوـ ـشاٗ ف ــي َ ــزٍ يجٙاٜي ــتل و٘ ٝــا ألاحشاءات ــا الذظ ــخوسيتل  ١ــل
الخــذابير الالصمــت لحٍــش ومىــْ اظــخحذار أو إهخــاج أو جخــضيً أو اٜخىــاء أو حٙــَ الّوامــل والخ٢عــيىاث
وألاظ ــلحت واملّ ــذاث ووظ ــائل إلايف ــا ٥املّيى ــت ف ــي امل ــادة ألاول ــع م ــً َ ــزٍ يجٙاٜي ــت أو ف ــي أي م ٣ــان
()3
خالْ لواليت ا أو لشٜابت ا أيىما ١ان"
وخؿ ــب اإلاٗ ـ ـنى الٗ ــام لالل ـ ـتزام ال ــىاعص باإلا ــاصة ؤٖ ــالٍ  ٞــةن ؤلاظـ ـغاءاث الضؾ ــخىعٍت للضول ــت حك ــمل
ؤلاظ ـغاءاث الدكــغَُٗت والخىُٓمُــت الىَىُــت و٦ــظل ٪ؤلاظ ـغاءاث الً٣ــاثُت والجىاثُــت التــي حؿــمذ بخدُ٣ــ٤
َظا الخٓغ الىاعص في الاجٟاُ٢ت واإلاٗا٢بت ٖلى الاهةها٧اث التي ٢ض جمـ َظا الخٓغ.
سابّا :اجٙاٜيت حٍش اظخخذام جٝىياث الخٕيير في البي ت :1976
وبُغٍ٣ــت ممازلــت لالجٟاُ٢ــت الؿــاب٣ت ،ههــذ اإلاــاصة الغابٗــت مــً اجٟاُ٢ــت خٓــغ اؾــخسضام ج٣ىُــاث
الخُٛحر في البِئت ٖ 1976لى َظا الالتزام و ٤ٞما ًلي:
"جخّه ـ ــذ  ١ـ ــل دول ـ ــت و ـ ــشٗ ف ـ ــي َ ـ ــزٍ يجٙاٜي ـ ــت باجخ ـ ــار أي ج ـ ــذابير حّخبرَ ـ ــا الصم ـ ــت ألاحشاءات ـ ــا
الذظ ــخوسيت م ــً أح ــل حٍ ــش ومى ــْ أي وؽ ــاه يىت ــ ٤أح ٣ــام يجٙاٜي ــت ف ــي أي م ٣ــان يخم ــْ لواليت ــا أو
()4
ظيىشت ا"
بال ؤن اإلا ــاصة ؤٖ ــالٍ م ــ٘ هه ــها ٖل ــى ي ــغوعة اجس ــاط ؤلاظـ ـغاءاث والخ ــضابحر الضؾ ــخىعٍت اإلاىاؾ ــبت ل ــم
جدــضص اإلاسالٟــاث الجؿــُمت فــي مٟهــىم َــظٍ الاجٟاُ٢ــت ،وَــى مــا ٢ــض ًىظــض ازخالٞــاث فــي حٗــاَي الــضو ٫مــ٘

ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .438 -437
ٛ -)2ب٣ي عبث١ىش<< ،ؽٔب٣خ األػ٤بٕ اُضوبك٤خ ٝكوب ُوبٗ ٕٞأُؼبٛلاد اُل٤ُٝخ>> ،ك ٢كهاٍبد ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ
ٍبثن ،ص ص .225 ،224
ِٛ -)3عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .467
 -)4أُوعغ ٍبثن ،ص .479
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َــظٍ الاهةها٧ـاث مــا ٢ــض ًسلــ ٤جباًىــا فــي ال٣ىاٖــض الدكــغَُٗت ،وبالخــالي ً٣ــ٘ ٖلــى ٧ــل صولــت الُ٣ــام باإلاىاثمــاث
الدكغَُٗت والخضابحر الً٣اثُت والجىاثُت لخٓغ ؤي وكاٍ ًىةه ٪مًمىن الاجٟاُ٢ت.
خامعا :البروجو٠و ٥الثاوي املّذ ٥امللحِ ٞام  1996باجٙاٜيت حٍش ألاظلحت الخٝليذيت :1980
ههــذ اإلاــاصة  14فــي ٣ٞغتهــا ألاولــى مــً البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي الشــاوي بهــُٛخه اإلاٗضلــت  3مــاًى 1996
اإلاخٗلــ ٤بدٓــغ ؤو جُُ٣ــض اؾــخٗما ٫ألالٛــام وألاق ـغا ٥والىبــاثِ الخضاُٖــت ألازــغي واإلالخــ ٤باجٟاُ٢ــت خٓــغ
وجُُ٣ض ؤؾلخت ج٣لُضًت مُٗىت حٗخبر مٟغَت الًغع ؤو ٖكىاثُت ألازغ ٖلى ما ًلي:
"ِاــع ١ــل وــشٗ مــً ألاو ـشاٗ العــاميت املخّاٜــذة أن يخخــز حميــْ الخىــواث املىاظــبت بمــا فــي
رلــ ٤اجخــار جــذابير حؽــشيّيت وجــذابير أخــشىل ملىــْ وٜمــْ اهت ا١ــاث َــزا البروجو٠ــو ٥مــً حاهــب أ ــخاؿ
()1
يخمّون لواليخ أو ظيىشج أو اهت ا١اج املشج٢بت ِاع أساك جخمْ لواليخ أو ظيىشج "
وبل ــى ظاه ــب الخه ــغٍذ بً ــغوعة اجس ــاط ؤلاظـ ـغاءاث الدك ــغَُٗت وٚحرَ ــا م ــً ؤلاظـ ـغاءاث الخىُٟظً ــت،
ههذ ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة طاتها ٖلى يغوعة الُ٣ام باإلاخابٗـاث الً٣ـاثُت ٖلـى اإلاؿـخىي الـىَني خُـض
ظاء ٞجها:
"حؽــمل الخــذابير املخوخــاة فــي الٝٙــشة  1مــً َــزٍ املــادة جــذابير مىاظــبت لمــمان جوٜيــْ ح ـضاءاث
ِٝابي ـت ِا ــع ألا ــخاؿ ال ــزيً ّم ــذونل ٘يم ــا يخف ــل بن ـزاُ مع ــلل وِا ــع هح ــو مخ ــال ٚح ٣ــام َ ــزا
البروجو٠ـو٥ل إلـع ٜخـل املـذهيين أو الدعـملب ب لحـا ٛإــاباث خىيـرة ت ـمل وجٝـذيم َـنالء ألا ـخاؿ إلــع
()2
الّذالت"
وبُيـ ــذ َـ ــظٍ ال٣ٟـ ــغة ؤن ٖبـ ــاعة جـ ــضابحر حكـ ــمل ؤلاظ ـ ـغاءاث الجؼاثُـ ــت الغامُـ ــت بلـ ــى مخابٗـ ــت مغج ٨ـ ـبي
اهةها٧اث َظا البروجى٧ى ٫وج٣ضًمهم للً٣اء الىَني وجى ُ٘٢الجؼاءاث الٗاصلت ٖلجهم.
ظادظا :اجٙاٜيت حٍش ألاظلحت ال٢يميائيت :1993
ٖل ــى ٚـ ـغاع ب ــاقي الاجٟا ُ٢ــاث الخان ــت بؿ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ،جً ــمىذ اجٟا ُ٢ــت خٓ ــغ ألاؾ ــلخت
الُ٨مُاثُ ـ ــت ؤؾاؾ ـ ــا ٢اهىهُ ـ ــا ًل ـ ــؼم ال ـ ــضو ٫اإلاخٗا ٢ـ ــضة بً ـ ــغوعة ال ُ٣ـ ــام بالخ ـ ــضابحر وؤلاظ ـ ـغاءاث الدك ـ ــغَُٗت
والً٣ــاثُت لًــمان جىُٟــظ الاجٟاُ٢ــت ٖلــى الهــُٗض الــىَني ،ووعص َــظا الال ـتزام يــمً اإلاــاصة الؿــابٗت فــي
٣ٞغتها ألاولى:
"حّخمـ ــذ ١ـ ــل دولـ ــت وـ ــشٗ و٘ٝـ ــا ألاحشاءات ـ ــا الذظـ ــخوسيت الخـ ــذابير المـ ــشوسيت لخىٙيـ ــز التزامات ـ ــا
بموحب َزٍ يجٙاٜيت وجٝوم خفوـا بما يجحي:
أ -جحٍ ــش ِا ــع ألا ــخاؿ الىبيّي ــين ويِخب ــاسيين ف ــي أي م ٣ــان ِا ــع إٜليمه ــا أو ف ــي أي أم ــا ً٠أخ ــشى
خالــّت لواليت ــا ِاــع هحــو ّ ـترٗ بـ فــي الٝــاهون الــذولي يلــىالُ بجيــت أوؽــىت محٍــوسة ِاــع أيــت
دولت وشٗ في َزٍ يجٙاٜيت بما في رل ٤مً حؽشيّاث حضائيت بؽجن َزٍ ألاوؽىت.

ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .523
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص ص .524-523
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ب-وال حعم في أي م٣ان خالْ لعيىشت ا بجيت أوؽىت محٍوسة ِاع أي وشٗ بموحب يجٙاٜيت.
ث-وأن جمـ ــذ جىبيـ ــ ٞحؽـ ــشيّات ا الجضائيـ ــت ال ـ ـ حعـ ــً بموحـ ــب الٝٙـ ــشة الٙشِيـ ــت أ بحيـ ــث ؽـ ــمل أيـ ــت
أوؽــىت محٍــوسة ِا ــع أيــت دول ــت وــشٗ بموح ــب َــزٍ يجٙاٜيــت يم ــىلْ ت ــا ف ــي أي م٣ــان أ ــخاؿ
()1
وبيّيون حاملون لجيعيت ا وبٝا للٝاهون"
٢ــضمذ اإلاــاصة جٟهــُال َامــا لجملــت ؤلاظـغاءاث الدكــغَُٗت والجؼاثُــت التــي ًم٨ــً مــً زاللهــا ويــ٘
الاجٟاُ٢ــت مىيــ٘ الخىُٟــظ ٖلــى اإلاؿــخىي الــىَني ،بؿــً الدكــغَٗاث الخانــت بدٓــغ ٧ــل ألاوكــُت اإلاخٗل٣ــت
بةهخاط واؾخدضار وجسؼًٍ وه٣ل ألاؾلخت الُ٨مُاثُت ومخابٗت ٧ل اإلاسالٟحن ؤما الً٣اء الىَني.
زامىا :اجٙاٜيت حٍش ألالٕام املمادة لأل٘شاد :1997
ههــذ اإلاــاصة الخاؾــٗت مــً اجٟاُ٢ــت ؤوجــاوا لخٓــغ اؾــخٗما ٫وجســؼًٍ وبهخــاط وه٣ــل ألالٛــام اإلاًــاصة
لؤلٞغاص وجضمحر جل ٪ألالٛام لٗام  1997بـإن جخسـظ الخـضابحر وؤلاظـغاءاث الىَىُـت الخانـت بخجـغٍم اهةها٧ـاث
الاجٟاُ٢ت مدا٦مت اإلاسالٟحن لىهىنها ،خُض ههذ اإلااصة ٖلى ؤن:
"جخخــز ١ــل دولــت وــشٗ حميــْ الخــذابير املالئمــت الٝاهوهيــت وإلاداسيــت ؤيرَــا بمــا فــي رلــ٘ ٤ــشك
الجضاءاث الّٝابيت ملىْ وٜمْ أي وؽاه محٍوس ِاع أي دولت وشٗ بموحب َزٍ يجٙاٜيـت يٝـوم بـ
()2
خق أو ي ْٝفي إٜليم يخمْ لواليت ا أو ظيىشت ا"
وبــظل ٪هالخــٔ ؤن ؤٚلــب الاجٟاُ٢ــاث التــي جخًــمً يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ؤؾاؾــا ٢اهىهُــا
والتزاما مخىا٣ٞا ل٩ـل الـضو ٫ألاَـغا ٝفـي َـظٍ الاجٟاُ٢ـاث بًـغوعة اجسـاط ٧ـل الخـضابحر الدكـغَُٗت وؤلاصاعٍـت
والً٣اثُت مً ؤظل بهٟـاط َـظٍ الاجٟاُ٢ـاث ٖلـى اإلاؿـخىي الـىَني وججـغٍم ؤي اهةها٧ـاث ل٣ىاٖـضَا ويـمان
مدا٦مت ومخابٗت مغج٨بي َظٍ اإلاسالٟاث ؤمام اإلادا٦مت الىَىُت و٢ ٤ٞىاٖض الٗضالت.
الٙشُ الثاوي:
دوس الٝماء الوون في ٜمْ اهت ا١اث لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
بن الازخهام ألانُل بىٓغ الجغاثم الضولُت ٌٗىص للً٣اء الىَني ،ومـا الً٣ـاء الجىـاجي الـضولي
بال آلُت م٨ملت لهظا الازخهام ،و٢ض ؤ٦ض هٓام عوما ألاؾاس ي َظا الخىظه ،خُض وعص في صًباظخه:
"إن الــذو ٥ألاو ـشاٗ فــي َــزا الىٍــام ألاظاســو  ...وإر جن٠ــذ أن أخىــش الج ـشائم ال ـ جث ـير ٜلــٞ
امل خمــْ الــذولي بجظــشٍ ي ــب أال جمــش دون ِٝــاب وأهـ ي ــب لــمان مٝالــاة مشج٢بي ــا ِاــع هحــو ّ٘ــا٥
مــً خــال ٥جــذابير جخخــز ِاــع الفــّيذ الــوون  ...وإر جــز٠ش بــجن مــً واحــب ١ــل دولــت أن جمــاسط واليت ــا
الٝمــائيت الجىائيــت ِاــع أول ــ ٤املع ـ ولين ِــً اسج٣ــاب ح ـشائم دوليــت..وإر جن٠ــذ أن املح٢مــت الجىائيــت
الذولي ـ ــت امليؽ ـ ــجة بموح ـ ــب َ ـ ــزا الىٍ ـ ــام ألاظاس ـ ــو ظ ـ ــخ٢ون م٢مل ـ ــت للوالي ـ ــاث الٝم ـ ــائيت الجىائي ـ ــت
()3
الووىيت"..
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .588
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص .653
 -)3أُوعغ ٗلَ.665 ،ٚ
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٦م ــا هه ــذ اإلا ــاصة ألاول ــى م ــً هٓ ــام عوم ــا ب ــإن "..املح٢م ــت م٢مل ــت للوالي ــاث الٝم ــائيت الجىائي ــت
الووىي ــت "..وَ ــى جىظ ــه للمد٨م ــت الجىاثُ ــت الضولُ ــت ٌؿ ــمى بمب ــضؤ الخ٣ام ــل أو الخ٣املي ــت ٧ .ــل َ ــظا ًل ــؼم
ال ً٣ــاء ال ــىَني ب٣م ــ٘ اهةها ٧ــاث ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ،وٍخُل ــب طل ــ ٪هٓام ــا حك ــغَُٗا ق ــامال ف ــي م ــا
ًسـ ــو ٢ـ ــىاهحن الٗ٣ىب ـ ــاث و٢ـ ــاهىن ؤلاظ ـ ـغاءاث الجؼاثُـ ــت ومىاثم ـ ــت الدكـ ــغَٗاث الىَىُ ـ ــت لٟـ ــغى الىالً ـ ــت
الً٣اثُت الجىاثُت الىَىُت بىٓغ الاهةها٧اث الخُُـغة لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
وو ٣ٞــا إلاب ــضؤ الخ٩ام ــل  ٞــةن ج٨مُ ــل الصـ ـ يء ٌٗ ـ ـني ح ُُٛــت ؤي ه ٣ــو ؤو سٛـ ـغاث  ٢ــض حٗ ـ ـتري الىٓ ــام
ألانــُل ،وبالخــالي  ٞــةن الىٓــام ال ً٣ــاجي ال ــضولي مم ــشال فــي اإلاد٨م ــت الجىاثُ ــت الضولُــت ٌٗمــل ٖل ــى ؾ ــض ؤي
سٛـغاث ٢ـض حٗ ـتري الً٣ـاء الـىَني فـي مالخ٣ـت اإلاجـغمحن الـضولُحن( ،)1وَـى مـا هلمؿـه ٦ـظل ٪مـً هـو اإلاـاصة
 17مــً هٓــام عومــا اإلاخٗل٣ــت بمؿــاثل اإلا٣بىلُــت خُــض حٗــض الــضٖىي  ٚـحر م٣بىلــت ؤمــام اإلاد٨مــت بطا ٧اهــذ
َىــا ٥جد٣ُ٣ــاث مــً الً٣ــاء الــىَني نــاخب الىالًــت ٖلــى الجغٍمــت ؤو ؤهــه ٢ــغع ٖــضم م٣ايــاة الصــخو
اإلاٗني ،ما ٖضا في خاالث ٖضم عٚبت ؤو ٢ضعة الضولت ٖلى مماعؾت والًةها الً٣اثُت في اإلادا٦مت(.)2
أوال :أظاليب الخ شيم الوون الهت ا١اث الٝاهون الذولي إلاوعاوي:
جسخل ٠ألاهٓمت ال٣اهىهُت في ٖملُت بصعاط اهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿـاوي فـي ال٣ـاهىن الـىَني،
وب ــظل ٩ً ٪ــىن اإلاك ــغٕ ؤم ــام زُ ــاعاث مخٗ ــضصة ،وف ــي َ ــظا ؤلاَ ــاع ج ٣ــضم الخجغب ــت الدك ــغَُٗت الضولُ ــت زالز ــت
مىاتج مخبٗت مً ٢بل الضو ٫لخجغٍم َظٍ الاهةها٧اث ،جخمشل في:
 -1أظلوب الخ شيم بخىبي ٞالٝاهون الّع٢شي الٝائم أو الٝاهون الجىا ي الّادي:
وَٗخ٣ــض ؤههــاع َــظا ألاؾــلىب بــإن ٢ــاهىن الٗ٣ىبــاث الــىَني ًــىو ٖلــى ٖ٣ىبــاث مىاؾــبت لؤلٗٞــا٫
ؤلاظغامُ ــت ،وجماز ــل جل ــ ٪اإلاىه ــىم ٖلجه ــا ف ــي الجـ ـغاثم الضولُ ــت ف ــي اإلاد ــا٦م الجىاثُ ــت الخان ــت واإلاا٢خ ــت،
و ٦ــظل ٪اإلاد٨م ــت الجىاثُ ــت الضولُ ــتٞ ،ال ٣ــاهىن ال ــىَني ًدخ ــىي ٖل ــى ٖ٣ىب ــاث مك ــضصة مش ــل الس ــجً إلا ــضة
مخىؾــُت وَىٍلــت بــحن الٗكــغ ؾــىىاث واإلاابــض وبًٗــها ًــىو ٖلــى ٖ٣ىبــت ؤلاٖــضام ،وألامــغ ٌؿــخضعي ٣ٞــِ
مجــغص جُبُ ــ ٤الٗ٣ىب ــاث هٟؿ ــها اإلاد ــضصة لج ـغاثم ال٣خ ــل والخسغٍــب والخٗ ــظًب وؤلازخُ ــا ٝوه ــي الج ـغاثم
التي ال ً٩اص ًسلى مثها هٓام ٢اهىًٍ ٦ما ؤن ٖ٣ىباتها مكضصة.
 -2الخ شيم باألاحالت لىفوؿ إجٙاٜياث الٝاهون الذولي إلاوعاوي والجىا ي:
ويهضَ ٝظا الخُاع بلى ب٢امت بخالت يمً ٢ـاهىن الٗ٣ىبـاث الـىَني ُٞمـا ًخٗلـ ٤بخٗغٍـ ٠الجـغاثم
وؤع٧انهــا وجىُٓمهــا ونــُاٚةها بلــى ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي وجدضًــضا بلــى اإلاٗاَــضاث الضولُــت التــي جــىو ٖلــى
َـظٍ الجـغاثم بالخٟهــُل مـ٘ جدضًـض ٖ٣ىبــاث لهـظٍ الجـغاثم ،وٍخجــاوػ بـظل ٪مكـ٩لت حٗغٍــ ٠وجدضًـض َــظٍ
()3
الجغاثم وٍ٨خٟي اإلاكغٕ بخدضًض ٖ٣ىباث مىاؾبت لهظٍ الجغاثم.
 -)1ػِ ٢عٔ َ٤زشةٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .34
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .676
 -)3شو٣ق ػزٍُ<< ،رغو ْ٣اٗزٜبًبد اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٜٗ٘ٓ ٢ظ ٞٓٝػٞع اُزؼل َ٣اُزشو٣ؼ ،٢كهاٍخ ٓوبهٗخ>> ،ك ٢أُؾٌٔخ
اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ أُٞائٔبد اُلٍزٞه٣خ ٝاُزشو٣ؼ٤خٓ ،ئُق عٔبػ ٖٓ ٢اػلاك شو٣ق ػزِْ ،اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو – ثؼضخ اُوبٛوح،
ؽ  ،2009 ،6ص .375
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وحٗض ألاعصن مً بحن الضو ٫الـتي ؤٖخمضث َـظا الىٓـام ٞبٗـض جهـضً٣ها ٖلـى هٓـام عومـا بخـاعٍش 11
ؤٞغٍ ــل  2002ج ــم حك ــُ٨ل لجى ــت ؤٖ ــضث مك ــغوٕ ؾ ــمي ب ٣ــاهىن الجـ ـغاثم الضولُ ــت ،وٖغ ٞــذ اإلا ــاصة الشاهُ ــت
الج ـغاثم الضولُــت بإنهــا" :الج ـشائم ال ـ جــذخل لــمً إخخفــاؿ املح٢مــت الجىائيــت الذوليــت الــواسدة فــي
امل ــواد 5ل 6ل 7ل  )8م ــً هٍـ ــام سوم ــا ألاظاسـ ــو للمح٢م ــت الجىائيـ ــت الذولي ــت وحؽـ ــمل حشيم ــت إلابـ ــادة
الجماِيتل الجشائم لذ إلاوعـاهيتل حـشائم الحـشبل حشيمـت الّـذوان" وَٗنـي طلـ ٪ألازـظ بىٓـام ؤلاخالـت
()1
في الخجغٍم مً ال٣اهىن الىَني بلى هٓام عوما.
 -3الخ شيم الخاؿ لالهت ا١اث مباؼشة في ٜاهون الّٝوباث الوون :
وَٗخمــض َــظا ألاؾــلىب ٖلــى ه٣ــل الؿــلى٧اث اإلاجغمــت مــً اإلاٗاَــضاث الضولُــت بلــى ٢ــاهىن الٗ٣ىبــاث
الىَني ،وٍىو بظلَ ٪ظا ال٣اهىن ٖلى ظـغاثم جخُـاب ٤مـ٘ جلـ ٪الـىاعصة فـي جلـ ٪اإلاٗاَـضاث ،وٍب٣ـى الخُـاع
للمكـغٕ الــىَني فــي اٖخمــاص هٟـــ الهــُاٚت وألالٟــاّ الــىاعصة فــي الاجٟاُ٢ــاث الضولُــت ،ؤو ٖــً َغٍــ ٤بٖــاصة
()2
نُاٚت ؤو بٖاصة حٗغٍَ ٠ظٍ الجغاثم و٣ٞا للمٟهىم الدكغَعي الىَني لهظٍ الجغاثم.
زاهيا :يخخفاؿ الٝما ي الّاملي  ٠ليت للّٝاب ِاع اهت ا ٟلوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
هٓـغا لًــٗ ٠ججغبــت الً٣ــاء الــىَني اؾــدىاصا ملبــذأ إلاٜليميــت ومبــذأ الةخفــيت مــً ٖــضم ٢ــضعة
ؤو ٖـ ــضم الغٚبـ ــت ؤخُاهـ ــا فـ ــي جدُ٣ـ ــ ٤الٗضالـ ــت ومٗا٢بـ ــت اإلاجـ ــغمحن الـ ــضولُحن ،و٦ـ ــظل ٪الٗىاثـ ــ ٤والٗغاُ٢ـ ــل
والشٛغاث ال٣اهىهُت التي حٗـترى ٖمل الً٣اء الجىاجي الـضولي مـً ٖـضم جىٓـُم واهخ٣اثُـت وحؿـُِـ وٖـضم
ٗٞالُــتٞ ،ــةن ٧ــل َــظا ظٗــل اإلاماعؾــت الضولُــت ج٨ــغؽ مبــضؤ الازخهــام الٗــالمي فــي ؾــبُل حُُٛــت َــظا
ال ــى٣و وم٩اٞد ــت ؤلا ٞــالث م ــً الٗ ٣ــاب ٖل ــى اإلاؿ ــخىي ال ــىَني ،وف ــي بَ ــاع صعاؾ ــت ؤلازخه ــام ال ً٣ــاجي
الٗالمي ؾىدىاو ٫هُا٢ه وجُبُ٣ه و٣ٞا إلاباصت "بشوعخون" التي ؤٖخمضَا ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة.
-1

مٙهوم إلاخخفاؿ الٝما ي الّاملي وأظاظ الٝاهووي:

بن الازخهــام الً٣ــاجي الٗــالمي ؤو الازخهــام الجىــاجي الٗــالمي بىٓــغ ظ ـغاثم الخــغب َــى مبــضؤ
مــً مبــاصت ال٣ــاهىن الجىــاجي الــضولي الٗغفــي) ،(3وَٗ ـني مىاثمــت الدكــغَٗاث الىَىُــت مــً ؤظــل جمضًــض والًــت
الً٣ــاء الــىَني لُســخو بالخهــضي لالهةها٧ــاث الجؿــُمت لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ومدا٦مــت مغج٨بجهــا ؤًــا
٧اه ـ ــذ ظيؿ ـ ــُةهم وؤًىم ـ ــا  ٧ـ ــان اإلا ٩ـ ــان ال ـ ــظي اعج٨ب ـ ــذ  ُٞـ ــه الاهةها ٧ـ ــاث ( ،)4بمسال ٟـ ــت ال٣ىاٖ ـ ــض الٗاصً ـ ــت
لالزخه ــام الجى ــاجي اإلاخٗل ٣ــت بمب ــضؤ ؤلا٢لُمُ ــت والصخه ــُت ف ــي الجغٍم ــت ؤو مغج٨به ــا ؤو الط ــخُت ،وطل ــ٪
بــالىٓغ ؤؾاؾ ــحن مىُُ٣ــحن ،ؤولهمــا ،ؤن َىــا ٥ظ ـغاثم زُـ ـحرة جمـــ  ٢ــُم جخٗلــ ٤بــاإلاجخم٘ ال ــضولي  ٧ــامال،
 -)1ػجل اإلُٓ ٚؾٔل إٌٛا٠غخٓ ،قِل اهف٤ض اٌطشا<< ،ٗٔٚاُؾٔب٣خ اُغيائ٤خ ُوٞاػل اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ٢ك ٢رشو٣ؼبد :األهكٕ،
كوَٗب ،ثِغٌ٤ب>>ٓ ،غِخ اُؾوٞم٤ًِ ،خ اُؾوٞم -عبٓؼخ اٌُ٣ٞذ ،اُؼلك اُواثغ ،اَُ٘خ اُؾبك٣خ ٝاُضالص ،ٕٞاٌُ٣ٞذ ،2007 ،ص .296
 -)2شو٣ق ػزٍُ<< ،رغو ْ٣اٗزٜبًبد اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٜٗ٘ٓ ٢ظ ٞٓٝػٞع اُزؼل َ٣اُزشو٣ؼ ،٢كهاٍخ ٓوبهٗخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن،
ص .376
ٝ -)3هك ػٖٔ كهاٍخ اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ٢اُؼوك ٢ثزؼج٤و "ٌٍذٚي اٌسك ف ٟأْ رخٛي ِسبوّٙب اٌٛؽٕ١خ طالز١خ االخزظبص
اٌؼبٌٌٍّٕ ٟظش ف ٟخشائُ اٌسشة" ،أٗظو ك ٢مُي :عٓ –ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي داصٌٚٚذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،157وعغ ٍبثن ،ص .527
4)- Géraud de LA PRADELLE, <<La compétence universelle>>, in Droit international pénal,
(ouvrage collectifs sous la direction de Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX, Alain PELLET
eds.), Edition A.Pedone, Paris, 2000, p. 974.
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وزاهجهم ـاَ ،ــى مىــ٘ بٞــالث مغج٨بهــا مــً الٗ٣ــاب بــإي حجــت جخٗلــ ٤بُ٣ــىص ؤلازخهــام ،وجم٨ــحن الً٣ــاء مــً
()1
الىنى ٫للمةهمحن وٖضم جىٞحر مالط آمً لهم.
وَٗــىص ألاؾــاؽ ال٣ــاهىوي لالزخهــام الٗــالمي الجٟاُ٢ــاث ظىُــ ٠ألاعبــ٘  1949فــي اإلاــىاص اإلاكــتر٦ت
ٖ 146 ،129 ،50 ،49لى الخىالي التي جىو ٧الخالي:
"حّهذ ألاوشاٗ العـاميت املخّاٜـذة بـجن جخخـز أي إحـشاء حؽـشي ي يلـضم لٙـشك ِٝوبـاث حضائيـت
ّ٘ال ـ ــت ِا ـ ــع ألا ـ ــخاؿ ال ـ ــزيً يٝتر٘ ـ ــون أو ي ـ ــجمشون ب ـ ــاٜتراٗ إح ـ ــذى املخال ٙـ ــاث الجع ـ ــيمت له ـ ــزٍ
يجٙاٜيتل املبيىت في املادة الخاليت.
يل ـتزم ١ــل وــشٗ مخّاٜــذ بمالحٝــت املت مــين بــاٜتراٗ مثــل َــزٍ املخالٙــاث الجع ــيمت أو ب ــا مش
باٜترا٘هــال وبخٝــذيمهم إلــع محا٠مــتل أيــا ١اهــذ حيعــيت مل ول ـ أيمــال إرا ٘مــل رلــ٤ل ووبٝــا ح٣ــام
حؽــشيّ ل أن عــلمهم إلــع وــشٗ مخّاٜــذ مّ ـن حخــش ملحــا٠مت م مــا دامــذ جخــو٘ش لــذى الىــشٗ املــز٠وس
أدلت ات ام ١ا٘يت لذ َنالء ألا خاؿ.
ِاــع ١ــل وــشٗ مخّاٜــذ اجخــار الخــذابير الالصمــت لوٜــ ٚحميــْ ألاّ٘ــا ٥ال ـ جخّــاسك مــْ أح٣ــام
َزٍ يجٙاٜيت بخالٗ املخالٙاث الجعيمت املبيىت في املادة الخاليت.
وييخ ٙــْ املت م ــون ف ــي حمي ــْ ألاح ــوا ٥بم ــماهاث للمحا٠م ــت وال ــذ٘اُ الح ــش ال ج ٝــل مالئم ــت ِ ــً
المــماهاث املىفــوؿ ِن ــا باملــادة  105ومــا بّــذَا مــً اجٙاٜيــت حىيــ ٚبؽــجن مّاملــت أظــشى الحــشب
()2
املنسخت في  12أوث "1949
وجخج ــاوػ َ ــظٍ اإلا ــاصة ٢ىاٖ ــض الخٗ ــاون الخ٣لُ ــضي ف ــي حؿ ــلُم اإلاُل ــىبحن ومخابٗ ــت مغج ٨ـ ـبي الجـ ـغاثم
الضولُــت ،بلــى هٓــام ؤ ٦ـثر ٗٞالُــت فــي م٩اٞدــت ؤلاٞــالث مــً الٗ٣ــاب والــظي ً٣ي ـ ي ٖلــى الضولــت التــي ًىظــض
الجــاوي فــي والًةهــا الً٣ــاثُت باالزخُــاع بــحن الال ـتزام باإلا٣ايــاة ؤو الال ـتزام بالدؿــلُم ،ال وبــل جًــُ ٠ال٣ٟــغة
الشاهُــت مــً اإلاــاصة اإلاكــتر٦ت اإلاــظ٧ىعة التزامــا ٖلــى ٧ــل ألاَ ـغا ٝاإلاخٗا٢ــضة بمالخ٣ــت مغج٨بــي َــظٍ الاهةها٧ــاث
وج ٣ــضًمهم للٗضال ــت٦ ،م ــا ؤن خ ــ ٤ال ــضو ٫ف ــي اٖخم ــاص الىالً ــت ال ً٣ــاثُت الٗاإلاُ ــت ( )3بىٓ ــغ ظـ ـغاثم الخ ــغب
٢اٖ ــضة ٖغ ُٞــت زابخ ــت م ــً ٢ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي والـ ــتي هه ــذ ٖلجه ــا صعاؾ ــت اللجى ــت الضولُ ــت
للهلُب ألاخمغ لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي( ،)4وفي هٟـ الؿـُاَ ،١لـب مجلــ ألامـً الـضولي الخـاب٘
لؤلمم اإلاخدضة في بُان للغثاؾت بخاعٍش ٞ 12براًغ  1999مـً الـضو ٫حٗـضًل حكـغَٗاتها الضازلُـت بمـا ًخىاٞـ٤
م ــ٘ مب ــضؤ الازخه ــام الٗ ــالمي مم ــا ًم٨ثه ــا م ــً مالخ ٣ــت ومٗا٢ب ــت ؤو حؿ ــلُم مغج٨ب ــي الاهةها ٧ــاث الجؿ ــُمت
لل٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿــاوي٦ ،مـا خــض ألامـحن الٗـام صو ٫اإلاىٓمــت ٖلـى اجســاط هٟــ ؤلاظـغاءاث فــي ج٣غٍـغٍ ٖــً
()5
خماًت اإلاضهُحن ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت بخاعٍش  08ؾبخمبر .1999
1)- Xavier PHILIPPE, << The principles of universal jurisdiction and complementarity: how do the
two principles intermesh?>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Vol. 88, No. 862, Geneva, Juin 2006, pp. 377, 378.
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .245 ،172 ،111 ،86
3)- Xavier PHILIPPE, op.cit.,p. 385.
 -)4عٓ -ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،157وعغ ٍبثن ،ص .527
 -)5كواَٗٞاى ثٞش ٚ٤٤عٓ ،ٗ١١ٕ١ٌٛوعغ ٍبثن ،ص ص .67 ،66
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وَك ــترٍ ف ــي جُبُ ــ ٤الازخه ــام الٗ ــالمي لىٓ ــغ ظ ـغاثم الخ ــغب مىاثم ــت الدك ــغَٗاث الىَىُ ــت م ــ٘
هٓـ ــام اإلاسال ٟـ ــاث الجؿ ـ ــمُت لل ٣ـ ــاهىن ال ـ ــضولي ؤلاوؿـ ــاوي وبالخدضً ـ ــض م ـ ــ٘ اإلا ـ ــىاص  147 ،131 ،51 ،50م ـ ــً
اجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠ألاعب ــ٘ ٖل ــى الخ ــىالي واإلا ــاصجحن  11و 85م ــً البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي ألاو ،)1(٫و ٦ــظل ٪اإلا ــاصة
الشامى ــت م ــً هٓ ــام عوم ــا ألاؾاس ـ ي الـ ـتي جدم ــل ؤخ ــضر م ــا جىن ــل بلُ ــه ال ً٣ــاء الجى ــاجي ال ــضولي ف ــي مج ــا٫
ظ ـغاثم الخــغب ف ــي الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت الضولُ ــت وٚـ ـحر الضولُ ــت ،خت ــى ًج ــض ال٣اض ـ ي ال ــىَني اإلاه ــاصع اإلااصً ــت
والك٩لُت مً ؤظل ٢م٘ الاهةها٧اث.
بط ؤن م ــىذ ال ً٣ــاء والً ــت ٖاإلاُ ــت بىٓ ــغ الجـ ـغاثم الضولُ ــت صون وظ ــىص هه ــىم حك ــغَُٗت وَىُ ــت
حٗا٢ـب ٖلـى َـظٍ الاهةها٧ـاث ًُ٣ــض الازخهـام الٗـالمي لل٣اضـ ي وٞــ ٤مبـضؤ ال ظغٍمـت وال ٖ٣ىبـت بال بــىو،
والك ــغٍ الش ــاوي وَ ــى قـ ــغٍ مىي ــىعي إلصعاط ؤلاظـ ـغاءاث اإلاخٗل ٣ــت باإلاخابٗـ ــت ٖ ــً الجـ ـغاثم الضولُ ــت وٞـ ــ٤
الازخهام الٗالمي يمً ال٣ىاهحن الىَىُت ال ؾُما ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُـت فـي جىؾـُ٘ والًـت ال٣اضـ ي
بسهــىم الج ـغاثم الضولُــت ،وبظ ـغاءاث اإلاخابٗ ــت اإلاخٗل٣ــت به ــا ٖ ـبر مسخل ــ ٠مغاخ ــل اإلادا٦مــت مــً البد ــض
والخدـ ــغي والخدُ٣ـ ــ ٤زـ ــم اإلادا٦مـ ــت وحؿـ ــلُم اإلاُلـ ــىبحن واإلاُالبـ ــت بهـ ــم ،وٚحرَـ ــا مـ ــً ؤلاظ ـ ـغاءاث الجؼاثُـ ــت
()2
اإلاُلىبت في مشل َظٍ ألاخىا.٫
-2

مؽشوُ مبادئ "بشييعخون" وهىا ٛإلاخخفاؿ الٝما ي الّاملي وجىبي: ٝ

م ــً ب ــحن اإلاب ــاصعاث الخان ــت بخٗم ــُم مب ــضؤ ؤلازخه ــام ال ً٣ــاجي الٗ ــالمي بىٓ ــغ الج ـغاثم الضولُ ــت
ج٣ضمذ ٧ل مً البٗشخحن الضاثمخحن ل٨ىضا وَىلىضا لضي ألامـم اإلاخدـضة بمىظـب مـظ٦غة قـٟىٍت ماعزـت فـي
 27هىٞمبر  2001بمكغوٕ مباصت ؤٖـضٍ مجمىٖـت مـً الخبـراء إلاؿـإلت الىالًـت الً٣ـاثُت الٗاإلاُـت مـً ػاوٍـت
ال٣ــاهىن الــضولي فــي ظامٗــت بغٍيؿــخىن – هُىظغس ـ ي بالىالًــاث اإلاخدــضة ألامغٍُ٨ــت ( ،)3و٢ــضم َــظا اإلاكــغوٕ
مجمىٖت َامت مً اإلاباصت ال٣اهىهُت الٗغُٞت اإلاخهلت بُُٟ٨ت مماعؾـت الىالًـت الً٣ـاثُت الٗاإلاُـت وهدىـاو٫
ُٞما ًلي َظٍ اإلاباصت ٦ما وعصث في اإلاكغوٕ:
 املبذأ ألاو :٥أس١ان الواليت الٝمائيت الّامليتألٚـ ـغاى َ ــظٍ اإلاب ــاصت ،حٗخـ ــبر الىالً ــت ال ً٣ــاثُت الٗاإلاُ ــت والً ــت  ً٢ــاثُت ظىاثُ ــت حؿ ــدىض ٣ٞـ ــِ
لُبُٗ ــت الجغٍم ــت بٗ ــٌ الىٓ ــغ ٖ ــً م ٩ــان بعج٩ابه ــا وال ظيؿ ــُت الٟاٖ ــل ؤو الط ــخُت وال ؤي ن ــلت ؤز ــغي،
وجم ــاعؽ م ــً َ ــغ ٝؤي ظه ــاػ  ً٢ــاجي ف ــي ؤي صولُ ــت ق ــغٍُت مش ــى ٫اإلا ــةهم ب ــحن ً ــضيها ،وله ــا ؤن ج ٣ــضم َلب ــا
بدؿــلُمه لهــا مــ٘ بزبــاث وظاَــت ألاتهــام ،وجلــتزم َــظٍ الضولــت بإنــى ٫اإلادا٦مــاث الجىاثُــت الٗاصلــت ،وٍيبغــي
ؤن جم ــاعؽ الىالً ــت ال ً٣ــاثُت الٗاإلاُ ــت بدؿ ــً هُ ــت وو ٣ٞــا لخ٣ى٢ه ــا والتزاماته ــا بمىظ ــب ال ٣ــاهىن ال ــضولي
()4
ؤلاوؿاوي.
1(- Géraud de LA PRADELLE, op.cit., pp. 909, 910.
2(- Ibid., pp. 910- 913.
ِ -)3جبدب ثشٕ٠غزِ ْٛزوشح شف٠ٛخ ِإسخخ  27رشش ٓ٠اٌثبٔٛٔ \ٟفّجش ِٛ 2001خٙخ ئٌ ٝاألِ ٓ١اٌؼبَ ِٓ اٌجؼثز ٓ١اٌذائّزٌ ٓ١ىٕذا
ٌٕٛ٘ٚذا ِٓ ٌذ ٜاألُِ اٌّزسذح ،اُلٝهح اَُبكٍخ ٝاُقَُِٔ ٕٞغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ أُزؾلح ،اُج٘ل  ٖٓ 164عل ٍٝاألػٔبٍ (اٗشبء
أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ) ،ثزبه٣ـ  04كَٔ٣جو  ،2001ههْ اُٞص٤وخ ( ،)A/56/677ص .01
 -)4أُوعغ ٗلَ ،ٚص .16
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 املبذأ الثاوي :الجشائم الخىـيرة في الٝاهون الذولي:ألٚـ ـغاى َ ــظٍ اإلاب ــاصت ،حك ــمل الجـ ـغاثم اإلاك ــمىلت به ــظٍ الىالً ــت :ال٣غن ــىت ،ؤلاؾ ــتر٢ا ،١ظـ ـغاثم
الخ ــغب ،الجـ ـغاثم يـ ــض الؿ ــالم ،الجـ ـغاثم ي ــض ؤلاوؿ ــاهُت ،ؤلاب ــاصة الجماُٖ ــت ،الخٗ ــظًبٖ ،ل ــى ؤن َ ــظا
()1
الخدضًض ال ًمـ بد ٤جُبُ ٤الىالًت الً٣اثُت الٗاإلاُت ٖلى ؤي ظغاثم ؤزغي.
 املبذأ الثالث :اِخماد الواليت الٝمائيت الّامليت حـ في حأ ٥ياب الىفوؿ:ُٞم ـ ــا ًخٗل ـ ــ ٤ب ـ ــالجغاثم الخُـ ـ ـحرة اإلا ـ ــظ٧ىعة ؾ ـ ــاب٣اً ،ج ـ ــىػ لؤلظه ـ ــؼة ال ً٣ـ ــاثُت مماعؾ ـ ــت الىالً ـ ــت
الً٣ــاثُت الٗاإلاُــت ختــى وبن ٧اهــذ حكــغَٗاتها ال جــىو نـغاخت ٖلــى طلــ ٪اٖخمــاصا ال٣ىاٖــض الخٗاَضًــت وال
الٗغُٞت.
 املبذأ الشابْ :إلالـتزام بذِم املعاءلت:ًيبغي ٖلى الضو ٫صٖم مماعؾت الىالًت الً٣اثُت الٗاإلاُـت باإلاالخ٣ـت والدؿـلُم ،وج٣ـضًم اإلاؿـاٖضة
الً٣ـ ــاثُت وحؿـ ــلُم ألاصلـ ــت ،قـ ــغٍُت ؤن ً٩ـ ــىن طلـ ــ ٪وٞـ ــ ٤مبـ ــاصت خؿـ ــً الىُـ ــت بـ ــحن الُـ ــغٞحن ويـ ــمان
()2
اإلادا٦ماث الٗاصلت.
 املبذأ الخامغ :الحفاهاث:ُٞم ــا ًس ــو الج ـغاثم الخُح ــرة اإلاك ــاع بلجه ــا ٞ ،ــةن اإلاىه ــب الغؾ ــمي للص ــخو اإلا ــةهم ؾ ــىاء  ٧ــان
()3
عثِـ صولت ؤو خ٩ىمت ؤو ٧ان مىْٟا خ٩ىمُا ؾامُا ،ال ٌٟٗي مً اإلاؿاولُت وال ًسٖ ٠ٟىه الٗ٣ىبت.
 املبذأ العادطٜ :واهين الخٝادم املعٝي:ال جىُبـ ــ٢ ٤ىاٖ ـ ــض الخ ٣ـ ــاصم اإلاؿ ـ ــ ِ٣ؤو ؤي ق ـ ــ٩ل م ـ ــً ؤق ـ ــ٩ا ٫الخ ٣ـ ــاصم ٖل ـ ــى الج ـ ـغاثم الخُ ـ ــحرة
()4
واإلاخابٗت بمىظب الىالًت الً٣اثُت الٗاإلاُت.
 املبذأ العابْ :إِالهاث الّٙو:ال جخ ٤ٟبٖالهاث الٟٗى ًٖ الجغاثم الضولُـت الخُحـرة مـ٘ خـ ٤مماعؾـت الىالًـت الً٣ـاثُت الٗاإلاُـت
()5
وال جمى٘ ٖلى الضو ٫مماعؾةها.
 املبذأ الثامً :حل معجلت جىاصُ إلاخخفاـاث الووىيت:في خالت جىاػٕ ألازخهام بـحن الضولـت َالبـت الدؿـلُم وصولـت بخخجـاػ الصـخوٖ ،لـى َـظٍ ألازحـرة
لضي البذ في مؿإلت اإلاالخ٣ت ؤو الدؿلُم مغاٖاة مجمىٖت مٗـاًحر هـي  :اإلاٗاَـضاث الشىاثُـت ،م٩ـان اعج٩ـاب
الجغٍمــت ،ظيؿــُت اإلاــةهم واإلاجنــي ٖلُــه ،وؤي نــالث ؤزــغي للضولــت َالبــت الدؿــلُم واإلاــةهم ؤو الجغٍمــت ؤو
اإلاجنــي ٖلُــه ،ومــضي جــىٞغ خؿــً الىُــت وٗٞالُــت ؤلاصٖــاء وجــىٞغ الجزاَــت وؤلاههــا ٝفــي اإلادا٦مــت ،و٦ــظل٪
()6
مالثمت م٩ان ؤلازخهام لؤلَغا ٝوالكهىص ووجىاٞغ ألاصلت.
ِ -)1جبدب ثشٕ٠غز ،ْٛص ص .17 ،16
 -)2أُوعغ ٗلَ.ٚ
 -)3أُوعغ ٗلَ ،ٚص .17
 -)4أُوعغ ٗلَ.ٚ
 -)5أُوعغ ٗلَ.ٚ
6)- Mary ROBINSON, ‗Foreword‘, The Princeton Principles on Universal Jurisdiction, Program in
Law and Public Affairs, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, U.S.A, 2001, p. 32.
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 املبذأ الخاظِْ :ذم حواص املحا٠مت ِاع الجشم مشجينٖل ـ ــى ال ـ ــضو ٖ ٫ـ ــضم مدا٦م ـ ــت الص ـ ــخو ٖ ـ ــً ه ٟـ ـــ الج ـ ــغم م ـ ــغجحن ،وٖلُ ـ ــه ؤلاٖ ـ ــترا ٝبمماعؾ ـ ــت
الازخه ــام ال ً٣ــاجي الٗ ــالمي م ــً َ ــغ ٝظه ــت  ً٢ــاثُت ؤز ــغي ،وللص ــخو ال ــض ٘ٞب ــظل ٪ؤم ــام ؤي ظه ــت
()1
ً٢اثُت جغٚب في مماعؾت هٟـ الىالًت ٖلُه.
 املبذأ الّاؼش :أظباب س٘ن الدعليمًج ــىػ للضول ــت الت ــي جدخج ــؼ الص ــخو اإلاُل ــىب ؤن ج ــغ ٌٞحؿ ــلُمه ،بطا جب ــحن له ــا ؤه ــه ًم ٨ــً ؤن
ًخٗغى لٗ٣ىبت ؤلاٖضام ؤو الخٗظًب ؤو وٚحرَا مـً يـغوب اإلاٗاملـت ؤو الٗ٣ىبـت ال٣اؾـُت ؤو الالبوؿـاهُت ؤو
اإلاهُىت ،ؤو إلظغاءاث ٢اهىهُت نـىعٍت جىةهـ ٪ؤنـى ٫اإلادا٦مـاث الٗاصلـت ،ولهـا ؤن جدا٦مـه اطا ٧ـان ال٣ـاهىن
ال ــضولي ٌؿ ــمذ له ــا ب ــظل ٪ؤو حؿ ــلمه بل ــى صول ــت زالش ــت إلاالخ٣خ ــه صون حٗغًٍ ــه لؤلزُ ــاع الؿ ــاب٣ت ؤو اخخم ــا٫
()2
حٗغًٍه لها.
 املبذأ الحادي ِؽش :اِخماد الدؽشيْ الوونًيبغــي للضولــت ؤن ح ُؿــًٖ ،ىــض ؤلا٢خًــاء ،حكــغَٗاث وَىُــت جم٨ثهــا مــً مماعؾــت الىالًــت الً٣ــاثُت
()3
الٗاإلاُت وبهٟاط َظٍ اإلاباصت.
 املبذأ الثاوي ِؽش :إدساج الواليت الٝمائيت الّامليت في ـلب املّاَذاث الذوليت معخٝبالًيبغــي ٖلــى الــضو ٫بصعاط مبــاصت الىالًــت الً٣ــاثُت الٗاإلاُــت يــمً اإلاٗاَــضاث الضولُــت ال ـتي حٗ٣ــض
()4
مؿ٣بال والتي حٗالج مؿاثل الجغاثم الضولُت الخُحرة اإلاكاع لها ؾاب٣ا.
 املبذأ الثالث ِؽش :حّضيض املعاءلت والواليت الٝمائيت الّامليتًيبغـي لؤلظهـؼة الً٣ـاثُت الىَىُـت ؤن جٟؿـغ ال٣ـاهىن الــىَني ٖلـى هدـى ًخٟـ ٤مـ٘ َـظٍ اإلابــاصت ،وال
ًيبغ ــي جٟؿ ــحر َ ــظٍ اإلاب ــاصت ٖل ــى ؤنه ــا حٗغ ٢ــل خ ــ ٤وال ــتزام ال ــضو ٫بمى ــ٘ بعج ٩ــاب الج ـغاثم الضولُ ــت وال ج ُ٣ــض
()5
جُىٍغ ازخهام الً٣اء الجىاجي الضولي.
 املبذأ الشابْ ِؽش :حعويت املىاصِاثًيبغــي ٖلــى الــضو ٫حؿــىٍت اإلاىاػٖــاث الىاقــئت ٖــً الىالًــت الً٣ــاثُت الٗاإلاُــت جماقــُا مــ٘ ال٣ــاهىن
الضولي وو٣ٞـا إلاُشـا ١ألامـم اإلاخدـضة بـالُغ ١الؿـلمُت ال ؾـُما عٗٞهـا إلاد٨مـت الٗـض ٫الضولُـت ،وزـال ٫طلـ٪
ال ًجىػ اخخجاػ الصـخو اإلاـةهم وال َلـب اخخجـاػٍ بال بىظـىص اخخمـا ٫ظـضي لٟـغاعٍ صون وؾـاثل ٢اهىهُـت
()6
مخاخت إلاشىله للمدا٦مت.

1)- Mary ROBINSON, op.cit., p. 34.
2)- Ibid., p. 33.
3)- Ibid., 34.
4)-Ibid., p. 35.
5)-Ibidem.
6)-Ibid., p. 36.
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وبىــاءا ٖلــى َــظٍ اإلابــاصت  ،والٗضًــض مــً الجهــىص الضولُــت اإلاىاػٍــت٧ ،لٟــذ الجمُٗــت الٗامــت لؤلمــم
اإلاخدضة مً ألامحن الٗام َلب مالخٓاث الضو ٫بكـإن مماعؾـت الىالًـت الً٣ـاثُت الٗاإلاُـت بمىظـب ٢غاعَـا
 ،117/46و ٢ــضمذ ؤ ٦ـ ـثر م ــً ؤعبٗ ــحن صول ــت م ــً مسخل ــ ٠اإلاى ــاَ ٤الجٛغا ُٞــت وال ــىٓم ال٣اهىهُ ــت حٗلُ٣اته ــا
ومالخٓاتها خى ٫اإلاىيىٕ ،والتي اؾترقـض بهـا ألامـحن الٗـام فـي ج٣غٍـغٍ ٖـً هُـا ١جُبُـ ٤الىالًـت الً٣ـاثُت
()1
الٗاإلاُت وجُبُ٣ها.
وجًمً الخ٣غٍغ هخاثج ممازلت إلاا ظاء به مكغوٕ مباصت بغٍيؿـخىن ،زانـت مـا حٗلـ ٤بمٟهـىم َـظٍ
الىالًــت وخــضوص َــظٍ الىالًــت٦ ،مــا اج٣ٟــذ الــضوٖ ٫لــى هــىعي الىالًــت الٗاإلاُــت اإلاكــغوَت و ٚـحر اإلاكــغوَت،
والازــخال ٝبــحن الىالًــت الً٣ــاثُت الٗاإلاُــت التــي جماعؾــها الــضو ٫والىالًــت الً٣ــاثُت الضولُــت التــي جماعؾــها
اإلاد ــا٦م الجىاثُ ــت الضولُ ــت٦ ،م ــا ازخل ٟــذ ال ــضو ٫ف ــي الٗضً ــض م ــً الج ـغاثم الـ ـتي حٗخبرَ ــا زُـ ـحرة وجم ــاعؽ
بكــإنها الىالًــت الً٣ــاثُت الٗاإلاُــت بال ؤن اج٣ٟــذ بسهــىم الج ـغاثم ألاقــض زُــىعة ومثهــا ظ ـغاثم الخــغب
والجـغاثم يــض ؤلاوؿــاهُت وظـغاثم ؤلابــاصة الجماُٖــت وظـغاثم الٗــضوان وال٣غنــىت وؤلاؾــتر٢ا ،١مــ٘ يــغوعة
اٖخمــاص الدكــغَٗاث الىَىُــت للٗ٣ــاب ٖلجهــا والاؾــخٗاهت بال٣ــاهىن الٗغفــي فــي خــا ٫الخاظــت بلــى طلــ٦ ،٪مــا
()2
جًمً الخ٣اعٍغ ٢ىاٖض مخٗل٣ت بٗضم ؤلاٖخضاص بالخهاهت والٟٗى الٗام والخ٣اصم.
٠خالــت لهــظا اإلاُلــب ،جــم الخُــغ ١لــضوع الً٣ــاء الــىَني فــي الٗ٣ــاب ٖلــى اهةها٧ــاث يــىابِ ؾــحر
ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت ،والخٓىـا ؤهـه الخ ـؼام جـم الـىو ٖلُــه فـي ؤٚلـب الاجٟاُ٢ـاث ابخـضاءا مـً اجٟاُ٢ـاث ظىُــ٠
ألاعب ــ٘ والبروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي ألاو٦ ،٫م ــا جُغ٢ى ــا ل ــضوع ال ً٣ــاء ال ـىَني ال ــظي ٌٗخب ــغ ن ــاخب ؤلازخه ــام
ألان ــُل ف ــي اإلادا٦م ــت ٖل ــى ظ ـغاثم الخ ــغب ،وجُغ٢ى ــا لالؾ ــالُب اإلاسخل ٟــت لخج ــغٍم الاهةها ٧ــاث م ــً ؤؾ ــلىب
الخج ــغٍم الخ ــام والخج ــغٍم اإلا ــؼصوط وؤؾ ــلىب ؤلاخال ــت ،و ٦ــظل ٪صوع ال ً٣ــاء ال ــىَني ف ــي اإلادا٦م ــت ٖل ــى
الجـغاثم الضولُــت للجـغاثم اإلاغج٨بــت فــي بزخهانــه ؤلا٢لُمــي والصخمـ ي ،و٦ــظل ٪جُٟٗــل مبــضؤ الازخهــام
ال ً٣ــاجي الٗ ــالمي لل ــخسلو م ــً  ُ٢ــىص مب ــضؤ ؤلا٢لُمُ ــت والصخه ــُت ومدا٦م ــت اإلاج ــغمحن ال ــضولُحن مهم ــا
٧اهذ ظيؿخجهم وم٩ان اعج٩اب ظغمهم ؤو ظيؿُت الطخُت.

ٔ -)1طبق ِجذأ اٌٛال٠خ اٌمؼبئ١خ اٌؼبٌّ١خ ٚرطج١مٗ ،روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ أُؼل اٍز٘بكا اُ ٠رؼِ٤وبد اُؾٌٓٞبد ٓٝالؽظبرٜب ،اُغٔؼ٤خ
اُؼبٓخ ُألْٓ أُزؾلح ،اُلٝهح اُقبَٓخ ٝاَُز ٕٞاُج٘ل  ْٗ 88عل ٍٝاألػٔبٍ أُئهذ ،ههْ اُٞص٤وخ ( ،)A/65/181ثزبه٣ـ  29ع٤ِ٣ٞخ
 ،2010ص .03
ٔ -)2طبق ِجذأ اٌٛال٠خ اٌمؼبئ١خ اٌؼبٌّ١خ ٚرطج١مٗ ،روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ أُؼل اٍز٘بكا اُ ٠رؼِ٤وبد اُؾٌٓٞبد ٓٝالؽظبرٜب ،ص ص -6
.31
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املبحث الثالث:
املعنوليت الجىائيت الذوليت ًِ اهت ا ٟلوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
٢ـ ـضمىا ،ؤن ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي َ ــى مجمىٖ ــت ٢ىاٖ ــض ٖغ ُٞــت واجٟا ُ٢ــت ال ـ ـتي جىُب ــ ٤ػم ــً
الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت وٚحر الضولُت ،والتي تهض ٝبلى خماًـت ضـخاًا الجزاٖـاث اإلاؿـلخت وجُُ٣ـض وؾـاثل
وؤؾــالُب ال٣خــا ٫أل ٚـغاى بوؿــاهُت ،وحٗمــل َــظٍ اإلاىٓىمــت ال٣اهىهُــت ٖلــى يــبِ ؾــلى٧اث اإلا٣ــاجلحن و ٚـحر
اإلا٣اجلحن مً ؤظل جد ٤ُ٣الهـض ٝمـً الخـغب صون زؿـاثغ بكـغٍت ؤو ماصًـت مٟغَـت ؤو ٖكـىاثُت ؤو ال م ـبرع
لها ،وؤي بزال ٫ؤو اهةها ٥ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ال بـض ؤن جترجـب ٖلُـه مؿـاولُت صولُـت ًد٨مهـا
هٓ ــام  ٢ــاهىوي مخمُ ـ ـؼ ون ــاعم م ــً ؤظ ــل ٢م ــ٘ وعصٕ َ ــظٍ الاهةها ٧ــاث ،وللبد ــض ف ــي الىٓ ــام ال ٣ــاهىوي له ــظٍ
اإلاؿــاولُت ال بــض مــً البدــض ؤوال فــي الُبُٗــت ال٣اهىهُــت لالهةها٧ــاث اإلاؿــببت لهــا فــي مُلــب ؤو ،٫زــم الىٓــام
ال٣اهىوي لهظٍ اإلاؿاولُت والىخاثج اإلاترجبت ٖثها في مُلب زان.

املىلب ألاو:٥
الىبيّت الٝاهوهيت الهت ا١اث لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
ل٣ــض ظــغي الخٗامــل مــ٘ اهةها٧ــاث ال٣ــاهىوي الــضولي ؤلاوؿــاوي ال ؾــمُا جلــ ٪اإلاخٗل٣ــت بًــىابِ ؾــحر
ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت مــً زــال ٫مجمىٖــت مــً آلالُــاث الضولُــت ؾــمدذ بخُــىٍغ هٓــام زــام بهــا ،وجــم طلــ٪
و ٞـ ــ ٤مجمىٖ ـ ــت م ـ ــً ال٣ىاٖ ـ ــض الٗغ ُٞـ ــت الضولُ ـ ــت والاجٟا ُ٢ـ ــاث الضولُ ـ ــت واظةه ـ ــاصاث اإلاد ـ ــا٦م الجىاثُ ـ ــت
الضولُــت()1والىَىُــت ،وؾــاَمذ َــظٍ الٗىامــل اإلاؿــاٖضة فــي ج٩ــىًٍ هٓــام زــام الهةها٧ــاث ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن
الضولي ؤلاوؿاوي ال ؾُما يىابِ ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت ،وؾـىداو ٫فـي مـا ًلـي بُٖـاء الخىنـُ ٠ال٣ـاهىوي
الؿــلُم لهــظٍ الاهةها٧ــاث فــي ٞــغٕ ؤو ،٫ومــً زــم بُــان جُــىع مٟهىمهــا ٣ٞهُــا ومــً زــال ٫الاهٓمــت ألاؾاؾــُت
للمدا٦م الجىاثُت الضولُت في ٞغٕ زان.
الٙشُ ألاو:٥
مذى اهىبا ٛوـ ٚحشائم الحشب ِاع اهت ا١اث لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
بن ج٣ضًم الخ ٠ُُ٨ال٣اهىوي والىن ٠الصخُذ الهةها٧ـاث يـىابِ ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت ٌؿـمذ
بةزً ــاٖها للىٓ ــام ال ٣ــاهىوي اإلاىاؾ ــب ،وؾ ــىداو ٫البد ــض ف ــي َبُٗ ــت َ ــظٍ اإلاسال ٟــاث والاهةها ٧ــاث ٣ٞهُ ــا
و٢اهىهُا ،زم بُان الىٓام ال٣اهىوي الظي جسً٘ له.
أوال :جىوس هٍام املخالٙاث الجعيمت في الٝاهون الذولي إلاوعاوي ِموما:
ل٣ــض ٖــغ ٝهٓــام اإلاسالٟــاث الجؿــُمت مىــظ بضاًــت ج٣ىــحن ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ،ومــً
ؤو ٫اإلاداوالث في َـظا اإلاجـا٧ ٫اهـذ يـمً الخٗلُمـاث الهـاصعة ل٣ـاصة ظُـىف الىالًـاث اإلاخدـضة فـي اإلاُـضان
الكهحرة ب ــالثدت لُبر لٗام  ،1863خُض وعص في اإلااصة  44مثها ما ههه:
1( -Natalie WAGNER, op.cit., p. 382.
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" ١ــل أِم ــا ٥الّى ــ ٚالوحؽ ــيت املشج٢ب ــت ل ــذ ألا ــخاؿ ف ــي البل ــذ ال ــزي حّ ــشك للٕ ــضول و ١ــل
جذمير للممخل٣اث ال ي٢ون جحذ ٜيادة لابي مخو ٥بزل٤ل ١ل ظـشٜتل و١ـل خ ـب أو اظـديالءل ح ـ فـي
ألامــا ً٠املحخلــت بــالٝوةل و١ــل أخفــابل وحــشحل وحؽــوي ل أو ٜخــل ل٣ــل مــً العــ٣انل محٍــوسة جحــذ
وائلت الٝخلل أو أي ِٝوبت أخشى ؼذيذة مىاظبت لخىوسة الجشم.
أي حىـ ــذيل لـ ــابي أو ِـ ــون خـ ــاؿل أزىـ ــاء اسج٣ـ ــاب أي ِىـ ــٚل وِفـ ــياه أوام ـ ــش ِلي ـ ــا ِلي ـ ـ
()1
يمخىاُ ًِ رل٤ل أو ٜذ ّشك هٙع للٝخل بفٙت ٜاهوهيت ِاع الٙوس مً ٜبل ٜائذٍ"
وبــظل ٪هه ــذ الخٗلُم ــاث ٖلــى مجمىٖ ــت م ــً ألاٖمــا ٫الـ ـتي اٖخبرَ ــا لُ ـبر اهةها ٧ــا ل ٣ــىاهحن وؤٖ ـغاٝ
الخــغب ،ومــً بُثهــا ال٣خــا ٫والؿــغ٢ت والثهــب والاٚخهــاب والجــغح والدكــىٍه وال٣خــا ٫اإلاغج٨بــت يــض الؿــ٩ان
اإلاضهُحن بهىعة ٚحر ٢اهىهُت ،بال ؤهه لم جَ ً٨ىـا ٥بم٩اهُـت إلادا٦مـت ٖاصلـت إلاغج٨بـي َـظٍ ألاٗٞـا٩ٞ ،٫اهـذ
الٗ٣ىب ــت جُب ــ ٤مباق ــغة م ــً ٢ب ــل ال٣اث ــض الٗؿ ــ٨غي ٦ج ـؼاء ج ــإصًبي للٟاٖ ــل ،ع ٚــم طل ــ ٣ٞ ٪ــض ٧اه ــذ ؤول ــى
اإلادـ ــاوالث الضولُـ ــت لخ٣ىـ ــحن اإلاسالٟـ ــاث الجؿـ ــُمت ل٣ـ ــىاهحن وؤٖ ـ ـغا ٝالخـ ــغب ،وٖلـ ــى مؿـ ــخىي الاجٟاُ٢ـ ــاث
الضولُــتْ ،هــغث ٨ٞــغة اإلاٗا٢بــت ٖلــى اإلاسالٟــاث الخُحــرة ؤو ٫مــغة يــمً اجٟاُ٢ــت ظىُــ 1906 ٠الخانــت
بدماًت الجغحى واإلاغض ى مً الٗؿ٨غٍحن خُض ههذ في اإلااصة  28مثها ٖلى اإلاٗا٢بت ٖلى ألاٖما ٫الخالُت:
 ؤٖما ٫الؿلب الٟغصًت وؾىء مٗاملت ظغحى ومغض ى ال٣ىاث اإلاؿلخت. بؾاءة اؾخٗماٖ ٫لم ؤو قاعة الهلُب ألاخمغ.ُٞم ــا جً ــمىذ اجٟا ُ٢ــت الَ ــاي الٗاق ــغة لٗ ــام  1907الخان ــت بخُبُ ــ ٤اجٟا ُ٢ــت ظىُ ــ ٠للجغح ــى
()2
واإلاغض ى ٖلى الخغب البرًت هها مكابها يمً اإلااصة  21مثها.
 -1وـ ٚاملخالٙاث الجعيمت والخىيرة للٝاهون الذولي إلاوعاوي ب شائم الحشب:
ل٣ــض ظــاء الخُُ٨ــ ٠ال٣ــاهىوي لالهةها٧ــاث الجؿــُمت الجٟاُ٢ــاث ظىُــ ٠والبروجى٧ــى ٫ؤلايــافي ألاو٫
يمً ال٣ٟغة الخامؿت مً اإلااصة  85مً البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو ،٫خُض ظاء ٞجها:
" -5حّذ يهت ا١اث الجعيمت لالجٙاٜياث ولهـزا اللحـ ٞالبروجو٠ـو ٥بمثابـت حـشائم حـشب ورلـ٤
مْ ِذم إلاخال ٥بخىبيَ ٞزٍ املوازي".ٞ
و ٢ــض اٖخـ ـبرث الى ٞــىص اإلاك ــاع٦ت ف ــي اإلا ــاجمغ الضبلىماس ـ ي لخُ ــىٍغ وجإ ُ٦ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي
اإلاىُب ٤ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت بإن الىو ٖلى َظٍ ال٣ٟـغة ٌٗخ ـبر ؤمـغا بـضيهُاُٞ ،مـا اٖخ ـبرٍ الـبٌٗ زـاعط
1(- "All wanton violence committed against persons in the invaded country, all destruction of
property not commanded by the authorized officer, all robbery, all pillage or sacking, even after
taking a place by main force, all rape, wounding, maiming, or killing of such inhabitants, are
prohibited under the penalty of death, or such other severe punishment as may seem adequate
for the gravity of 'the offense.
A soldier, officer or private, in the act of committing such violence, and disobeying a superior
ordering him to abstain from it, may be lawfully killed on the spot by such superior.",
Instructions for the government of armies of the united states in the field, prepared by FRANCIS
LIEBER, op.cit., p. 16.
 -)2ػجبً ٛبشْ اٌغؼذٓ ،ٞوعغ ٍبثن ،ص .107
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ؾ ــُا٢ه ،خُ ــض ؤن َى ــا ٥مٟه ــىم واخ ــض لج ـغاثم الخ ــغب ه ــي الج ـغاثم اإلاىه ــىم ٖلجه ــا ف ــي  ٢ــاهىن ظىُ ــ٠
و ٢ــاهىن الَ ــاي و ٞــ ٤م ــا ظ ــاء ف ــي هٓ ــام مد٨م ــت ه ــىعمبر ،ٙبال ؤه ــه ج ــم ب٢ـ ـغاع ال ٣ٟــغة باالظم ــإ م ــ٘ بٗ ــٌ
()1
الخدٟٓاث.
ؤم ـ ــا بسه ـ ــىم ال ٣ـ ــاهىن ال ـ ــضولي ؤلاوؿ ـ ــاوي الٗغف ـ ــيُٞ ،م٨ىى ـ ــا الاٖخم ـ ــاص ٖل ـ ــى الضعاؾ ـ ــت الخان ـ ــت
بال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي الٗغفــي ال ـتي ؤٖــضتها اللجىــت الضولُــت للهــلُب ألاخمــغ يــمً ال٣اٖــضة الٗغُٞــت
ع٢ــم  156ال ـتي ظــاء ههــها بــإن "يهت ا١ــاث الجعــيمت للٝــاهون الــذولي إلاوعــاوي حؽــ٣ل حـشائم حــشب")،(2
٦م ــا جإ ٦ــض ؤن الخ ُُ٨ــ ٠ال ٣ــاهىن لالهةها ٧ــاث الجؿ ــُمت لل ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي بإنه ــا ظ ـغاثم خ ــغب م ــً
زــال ٫ألاهٓمــت ألاؾاؾــُت للمدــا٦م الجىاثُــت الضولُــت ،وفــي َــظا الاججــاٍ يــمذ اإلاــاصة الشامىــت مــً هٓــام
عوم ــا ألاؾاس ـ ي للمد٨م ــت الجىاثُ ــت الضولُ ــت ؤ٦ـ ـبر مجمىٖ ــت م ــً ألا ٗٞــا ٫والاهةها ٧ــاث الت ــي ؤؾ ــخ٣غ ال ً٣ــاء
الجىاجي الضولي ٖلى جهيُٟها ٦جغاثم خغب ،ومً بحن ؤبغػ َظٍ الجغاثم ظغاثم الخغب حٗني:
 -1الاهةها٧اث الجؿُمت الجٟاُ٢اث ظىُ ٠ألاعب٘ (يمذ  08ظغاثم).
 -2الاهةها٧ــاث ألازــغي الخُ ـحرة لل٣ــىاهحن الؿــاعٍت ٖلــى اإلاىاػٖــاث الضولُــت اإلاؿــلخت فــي الىُــا ١الشابــذ فــي
ال٣اهىن الضولي (يمذ  26ظغٍمت).
 -3الاهةها ٧ــاث الجؿ ــُمت للم ــاصة  03اإلاك ــتر٦ت ب ــحن اجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠ألاعب ــ٘  1949ف ــي خال ــت و ٢ــىٕ هـ ـؼإ
مؿلر ٚحر طي َاب٘ صولي (يمذ  04ظغاثم).
 -4الاهةها ٧ــاث الخُ ـ ـحرة ألاز ــغي ل ٣ــىاهحن وؤٖ ـغا ٝالخ ــغب الـ ـتي جىُب ــ ٤ف ــي اإلاىاػٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ٚح ــر طاث
الُاب٘ الضولي (يمذ  12ظغٍمت).
و ٧ــان َـ ــظا الخ٣ؿ ــُم مـ ــً ؤخ ــضر اللـ ــىاثذ ال ـ ـتي جهـ ــى ٠ظـ ـغاثم الخـ ــغب اإلاغج٨ب ــت ػمـ ــً الجزاٖـ ــاث
اإلاؿلخت ،والظي جىنل بلـى ج٣ؿـُم ظـغاثم الخـغب التـي جىةهـ٢ ٪ىاٖـض خماًـت ضـخاًا الجزاٖـاث اإلاؿـلخت ؤو
م ــا ٌؿ ــمى بىٓ ــام ظىُ ــ ٠ؤو  ٢ــاهىن ظىُ ــ ،٠وظـ ـغاثم الخ ــغب ال ـ ـتي جىةه ــ ٪ي ــىابِ ؾ ــحر وبصاعة الٗملُ ــاث
الٗضاثُت ؤو ما ٌؿمى بىٓام الَاي ؤو ٢اهىن الَاي ،وطل ٪في الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت وٚـحر الضولُت.
الٙشُ الثاوي:
الخجـيل الٝٙه والٝاهووي ملٙهوم حشائم الحشب
ل٣ض ظغث الٗضًض مـً اإلادـاوالث ال٣ٟهُـت والدكـغَُٗت الضولُـت لًـبِ مٟهـىم ظـغاثم الخـغب ،و٢ـض
ج ــإزغث َ ــظٍ اإلاد ــاوالث باإلا ــضاعؽ ال٣ٟهُ ــت الضولُ ــت و ٦ــظل ٪الٓ ــغو ٝاإلاخٗل ٣ــت بىي ــ٘ مجمىٖ ــت الىز ــاث٤
الضولُ ــت وْ ــغو ٝاإلادا٦م ــاث ال ـ ـتي مش ــل ٞجه ــا مجغم ــى الخ ــغب ؤم ــام الٗضال ــت ،وهدى ــاو ٫الخٗغٍ ــ ٠ال٣ٟه ــي
لجـغاثم الخــغب ،زــم الخٗغٍــ ٠مــً زــال ٫ألاهٓمــت الاؾاؾــُت للمدــا٦م الجىاثُــت الضولُــت ونــىال بلــى صعاؾــت
اع٧ان ظغٍمت الخغب و٧ل طل٦ ٪ما ًلي :

1)- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., Art. 85 , p. 1004.
 -)2عٓ – ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي داصٌٚٚذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،140وعغ ٍبثن ،ص .496
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أوال :حشائم الحشب في ال ٝٙالذولي:
ْهــغث ٖــضة حٗغٍٟــاث ٣ٞهُــت لجـغاثم الخـغب بــازخال ٝاإلاــظاَب ال٣ٟهُــت بال ؤنهــا جخٟــٖ ٤لــى ٖىانــغ
مدضصة ًم ً٨ؤن حك٩ل ظىَغ َظٍ الجغٍمتٞ ،باليؿبت لل٣ٟه الٛغبي٣ٞ ،ض ٖغٞها الُ٣ٟه "أوبن ـايم" ٖـً
َغٍ ٤جهيُ ٠مجمىٖت ؤٗٞا )1(٫جخمشل في:
 -1إهت ا١اث الٝواِذ املعخٝشة لٝواهين وأِشاٗ الحشب مً وشٗ أ٘شاد الٝواث املعلحت.
١ -2ل أِما ٥الحشب املشج٢بت مً وشٗ والزيً ال ييخمون للٝواث املعلحت للخفم.
 -3الجوظعت والخياهت صمً الحشب.
١ -4ل أِما ٥الن ب.
٢ضم َظا الخٗغٍ ٠بياٞت َامت جخمشل في اٖخباع ظغاثم الخغب اهةها٧ـاث ل٣ـىاهحن وؤٖـغا ٝالخـغب،
٦ما ؤ٦ض ؤن اإلاضهُحن ٚحر اإلاىخمحن لل٣ىاث اإلاؿلخت ًغجب٩ىن ٦ظل ٪ظغاثم خـغب ،بال ؤهـه ًازـظ ٖلُـه ٖـضم
يبِ اإلاٟهـىم وؤلا٦خٟـاء بالخٗـضاص٦ ،مـا ؤن ؤٖمـا ٫الخُاهـت والجىؾؿـت وخــتى الثهـب ؤٗٞـا ٫جـضزل يـمً
ظغاثم ال٣اهىن الٗام ،و٢ض طَـب الُ٣ٟـه "لوجاسباخـذ" بإنهـا " :يهت ا١ـاث لـذ ٜـواهين الحـشب ال ـ حّخــبر
حىائي ــت حىائي ــت ف ــي يح ــو ٥الّادي ــت واملّـ ـن الا ــحي للمب ــادئ ألاظاظ ــيت لٝواِ ــذ الح ــشب والٝواِ ــذ
الّامت للٝاهون الجىا يل هٍشا لٙماِت ا ووحؽيت ال بما ال يحترم ٜذظيت حياة إلاوعـان و خفـيخ ل
واملعــاط الّؽــوا ي بحــ ٞاملل٢يــت وال ـ ال ِالٜــت لهــا بخحٝيــ ٞمخىلبــاث المــشوسة الّعــ٢شيت"( ،)2ؤمــا
الُ٣ٟــه "دون ديــو دو ٘ــابش" ٣ٞــض ٖغٞهــا بإنهــا "حشيمــت حؽــ٣ل خشٜــا للٝــاهون الــذولي و جشج٢ــب بواظــىت
ٜخا ٥ظواء ١اهذ لاسة با ٘شاد أو امل موِـت الذوليـت" ،بال ؤن َـظا الخٗغٍـٌٗ ٠خ ـبر حٗغٍٟـا قـمىلُا و ٚـحر
()3
ص ،٤ُ٢خُض ٌكخمل ٖلى الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت والجغاثم يض الؿالم بلى ظاهب ظغاثم الخغب.
وبــالٗىصة بلــى ال٣ٟــه الٗغبــي٣ٞ ،ــض ظــغث بٗــٌ اإلادــاوالث فــي َــظا ؤلاَــاع مثهــا مــا ط٦ــغٍ "محمــذ ِبــذ
الواح ــذ ال ٙــاس" با٢خً ــاب ب ــإن ظغٍم ــت الخ ــغب ه ــي" :جل ــ ٤الجـ ـشائم الـ ـ جشج ٢ــب ل ــذ  ٜــواهين وِ ــاداث
الحــشب"( ،)4وَٗخ ـبر َــظا الىنــ٢ ٠انـغا ٖــً ؤلاإلاــام بمسخلــ ٠الٗىانــغ اإلا٩ىهــت لجغٍمــت الخــغب خؿــب مــا
خضصج ــه ألاَ ــغ ال٣اهىهُ ـت اإلاىٓم ــت له ــا ،وٍ ــغي "ِب ــذ الحمي ــذ خم ــيغ" ب ــإن ظ ـغاثم الخ ــغب ه ــي "ألاّ٘ ــا٥
املخالٙــت لٝــواهين وِــاداث الحــشب ال ـ جتر٠ــب أزىــاء حــشب دوليــت أو حالــت حــشب بــين ووىــين فــي دولــت
محاسبــت لــذ الخــابّين لذولــت ألاِــذاء إرا ١ــان ٘ي ــا إخــال ٥بالٝــاهون الــذولي" عٚــم ٢هــىع َــظا الخٗغٍ ـ٠
في بٌٗ الٗىانغ بال ؤهه ٢ض ؤقاع بلى هُ٣ـت مهمـت هـي وظـىص ظـغاثم الخـغب فـي الخـغوب بـحن وَىُـحن ؤو فـي
()5
الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت.
1)- Cité par: Georges ABI-SAAB, Rosemary ABI-SAAB, <<Les crimes de guerre>>, in Droit
international pénal, op.cit., p.276.
ٗ -)2وال ػٖ  :طالػ اُل ٖ٣ػبِش<< ،عوائْ اُؾوة>> ،ك ٢أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ – أُٞائٔبد اُلٍزٞه٣خ ٝاُزشو٣ؼ٤خٓ ،وعغ
ٍبثن ،ص .121
ٗ -)3وال ػٖ :ؽَبّ ػِ ٢ػجل اُقبُن اٌش١خخٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .164-163
ٓ -)4ؾٔل ػجل اُٞاؽل ٍٞ٣ق اٌفبس ،اُغوائْ اُل٤ُٝخ ٍِٝطخ اُؼوبة ػِٜ٤بٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .205
ٗ -)5وال ػٖ  :ؽَبّ ػِ ٢ػجل اُقبُن اٌش١خخٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .164-163
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وخؿ ــب ال ــض٦خىع ِم ــش ظ ــّذ ج  ٞــةن ظغٍم ــت الخ ــغب ه ــيِ" :م ــل م ــً أِم ــا ٥الّى ــ ٚمخ ــالٚ
ل ٝـ ــواهين الح ـ ــشب أو ال ٝـ ــاهون ال ـ ــذولي إلاوع ـ ــاوي و الـ ـ ـ حّ ـ ــشك خف ـ ـا أو أ خاـ ـ ــا إل ـ ــع املع ـ ــنوليت
الجىائيت الذوليت و ِاع أن ي٢ون َزا الّٙل بفذد هضاُ معلل دولي أو ٔير دولي"(.)1
زاهيا :حشائم الحشب بّن خال ٥ألاهٍمت ألاظاظيت للمحا٠م الذوليت:
ل٣ض جىاولذ الٗضًض مً الىزاث ٤الضولُت وألاهٓمت ألاؾاؾُت للمدا٦م الضولُـت مـً ظهةهـا ،ؤونـاٝ
وحٗغٍٟاث مخٗضصة لجغاثم الخغب خؿب الخىظهاث الضولُت الؿاثضة ؤزىاء ويٗهاٞ ،بٗض الخـغب الٗاإلاُـت
الشاهُــت ههــذ اجٟاُ٢ــت لىــضن  1945ال ـتي جًــمىذ الىٓــام ألاؾاس ـ ي للمد٨مــت الٗؿــ٨غٍت إلاجغمــي الخــغب
ألاإلا ــان ف ــي ه ــىعمبر ٙف ــي اإلا ــاصة الؿاصؾ ــت ٖل ــى ؤن مد٨م ــت ه ــىعمبر ٙجس ــخو ب ــشالر ؤه ــىإ م ــً الج ـغاثم وه ــي
الجـغاثم يـض الؿـالم وظـغاثم الخـغب والجـغاثم يــض ؤلاوؿـاهُت ،زـم ٖغٞـذ اإلاــاصة الؿاصؾـت فـي ٣ٞغتهــا (ب)
ظغاثم الخغب مً بإنها:
"ب -حـشائم الحــشب :ــيل اهت ا١ــاث ٜــواهين وأِـشاٗ الحــشبل وحؽــمل َــزٍ يهت ا١ــاثل لــيغ ِاــع
ظــمليل الحفــشل الٝخــلل وظــوء املّاملــت وإلابّــاد لا٠ـشاٍ ِاـع الّمــل أو ي ٔــشك حخــش ِاــع العــ٣ان
امل ــذهيين أو ف ــي ألا ٜــاليم املحخل ــتل ٜخ ــل أو ظ ــوء مّامل ــت أظ ــشى الح ــشب أو ألا ــخاؿ ف ــي البح ــاسل ٜخ ــل
الشَائًل وخ ب املمخل٣اث الّامت والخاــتل الخـذمير الخّعـٙي للمـذن أو البلـذاث أو الٝـشىل أو الـذماس
()2
الزي ال جبرسٍ المشوسة الّع٢شيت"
و٧ــان َـظا الــىو ؤو ٫اؾــخسضام صولــي عؾــمي لخٗبــحر "حـشائم الحــشب"( ،)3ولــم ًسخلــ ٠ألامــغ ٦شحـرا فــي
مد٨مــت َىُ٦ــى التــي وعص ٞجهــا هــو ممازــل فــي حٗغٍــ ٠ظـغاثم الخــغب ،ولــم ًــغص حٗب ـحر ظـغاثم الخــغب يــمً
الىٓـ ــام ألاؾاس ـ ـ ي إلاد٨مـ ــت ًىٚؿـ ــالُٞا الؿـ ــاب٣ت ،خُـ ــض ظـ ــاء فـ ــي اإلاـ ــاصة الشاهُـ ــت مىـ ــه ونـ ــ" ٠يهت ا١ـ ــاث
الجع ــيمت الجٙاٜي ــاث حىي ــ ٚألاس ــْ  "1949جً ــمىذ مجمىٖ ــت ممازل ــت لالهةها ٧ــاث الجؿ ــُمت اإلاىه ــىم
ٖلجها في َظٍ الاجٟاُ٢اث ،وؤوعصث اإلاـاصة الشالشـت حٗب ـحر "اهت ا١ـاث ٜـواهين وأِـشاٗ الحـشب" وجًـمىذ َـظٍ
ألازحرة ما ههه:
"املادة  :3اهت ا١اث ٜواهين وأِشاٗ الحشب:
ي٢ــون للمح٢مــت الذوليــت ظــلىت محا٠مــت ألا ــخاؿ الــزيً يىت ٢ــون ٜــواهين وأِـشاٗ الحــشبل
وحؽمل َزٍ ألاّ٘ا٥ل ال ِاع ظمليل الحفش:
 -)1ػٔو عؼذ هللآ ،ؼغْ ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝأُؼبطو ،اُطجؼخ األ ،٠ُٝكٞ٣إ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ ،أٌُزجخ أُوًي٣خ– ثٖ ػٌ٘-ٕٞ
اُغيائو ،2005 ،ص.149-148
2(- "(b) WAR CRIMES: namely, violations of the laws or customs of war. Such violations shall
include, but not be limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave labor or for any
other purpose of civilian population of or in occupied territory, murder or ill-treatment of
prisoners of war or persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private
property, wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military
necessity", Formulation of the Nuremberg principles", yearbook of the international law
commission, documents of the second session including the report of the commission to the general
assembly, 1950, op.cit., p. 377.
ٍ -)3بٓ٠ ٢بعَٓ ،ٓ١ئ٤ُٝخ اُلُٝخ ك ٢ىٖٓ اُؾوة ،كاه اٌُزبة اُؾل٣ش ،اُوبٛوح ،2010 ،ص .458
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أ) -اظخخذام أظلحت ظامت أو أظلحت أخشى بٝفذ الدعملب في مّاهاة ال دالي لها.
ب) -الخذمير املخّمذ للمذن أو البلذاث أو الٝشىل أو إحذار دماس ال جـبرسٍ المشوسة الّع٢شيت.
ج) -الهجوم أو الٝف ٚبجي وظيلت ١اهذل للمذن أو الٝشى أو املعا ً٠أو املباوي الّضالء.
د) -مفــادسة وجــذمير أو إلال ـشاس الّمــذي للمنظعــاث املخففــت للّبــادة وألاِمــا ٥الخيريــت والخّلــيم
والٙىون والّلوم وأزاس وألاِما ٥الٙىيت والّلوم الخاسيخيت.
َـ) -خ ب املمخل٣اث الّامت والخاـت".

()1

ٌؿ ــخمض الىٓــام ال ٣ــاهىوي لج ـغاثم الخ ــغب خالُــا ؤؾاؾ ــه م ــً ؤخ ــضر الىه ــىم الضولُ ــت ف ــي مج ــا٫
ال٣اهىن الضولي الجىاجي وَى الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ؤو هٓام عوما ،و٢ض اٖخمـض هٓـام
عومــا ف ــي جدضً ــض ظ ـغاثم الخ ــغب ٖل ــى حٗــضاص ألا ٗٞــا ٫الت ــي جىــضعط ي ــمً َ ــظا الخجــغٍم ،و ٢ــض ج ــم ج٣ؿــُمها
خؿــب مهــاصعَا وهُــا ١اعج٩ابهــا بلــى اهةها٧ــاث ظؿــُمت الجٟاُ٢ــاث ظىُــ ٠فــي الجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُــت
وٚحــر الضولُــت ،والج ـغاثم الخُحــرة التــي جىةهــ٢ ٪ــىاهحن وؤٖـغا ٝالخــغب فــي الجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُــت وٚحــر
الضولُت و ٤ٞما ًلي:
 -1إهت ا١اث اجٙاٜياث حىي ٚواملادة الثالث املؽتر٠ت:
وَظٍ جمشل الاهةها٧اث الجؿُمت ل٣ىاٖض خماًت ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت وَٗـىص مهـضعَا اإلاـاصي
للمسالٟاث الجؿُمت الجٟاُ٢اث ظىُـ ٠ألاعبـ٘ واإلاسالٟـاث الجؿـُمت للمـاصة الزالشـت اإلاكـتر٦ت فـي الجزاٖـاث
اإلاؿلخت الضولُت وٚحر الضولُت ،ووٗغيها خؿب وعوصَا في اإلااصة الشامىت ومً هٓام عوما ألاؾاس ي:
أ -يهت ا١ـاث الجعــيمت الجٙاٜيــاث حىيــ ٚاملنسخــت فـي  12أٔعــىغ 1949ل و ــي أي ّ٘ــل مــً ألاّ٘ــا٥
الخاليت لذ ألا خاؿ أو املمخل٣اث الزيً جحمي م أح٣ام اجٙاٜيت حىي ٚراث الفلت:
ال٣خ ــا ٫الٗم ــضل الخٗ ــظًب ؤو اإلاٗامل ــت الالبوؿ ــاهُت ،بم ــا ف ــي طل ــ ٪بظ ـغاء جج ــاعب بُىلىظُ ــت ،حٗم ــض
بخــضار مٗاهــاة قــضًضة ؤو بلخــا ١ؤطي زُ ـحر بالجؿــم ؤو الصــخت ،بلخــا ١جــضمحر واؾــ٘ الىُــا ١باإلامخل٩ــاث
والاؾــدُالء ٖلجه ــا صون ؤن ج٩ــىن َى ــا ٥يــغوعة ٖؿ ــ٨غٍت ج ـبرع طل ــ ٪وباإلاسالٟــت لل ٣ــاهىن وبُغٍ٣ــت ٖابش ــتل
بع ٚــام ؤؾ ــحر خ ــغب ؤو ؤي ش ــخو آز ــغ مك ــمى ٫بالخماً ــت ٖل ــى الخضم ــت ف ــي ن ــٟى ٢ ٝــىاث صول ــت مٗاصً ــت،
حٗمــض خغمــان ؤي ؤؾــحر خــغب ؤو شــخو آزــغ مكــمى ٫بالخماًــت مــً خ٣ــه فــي ؤن ًدــا٦م مدا٦مــت ٖاصلــت
وهٓامُت ،ؤلابٗاص ؤو الى٣ل ٚحر اإلاكغوٖحن ؤو الخبـ ٚحر اإلاكغوٕل ؤزظ الغَاثً.
ط) -ف ــي حال ــت و ٜــوُ هـ ـضاُ مع ــلل ٔ ـ ـير ري وـ ــابْ دول ــيل يهت ا ١ــاث الجعـ ــيمت للم ــادة  3املؽ ــتر٠ت بـ ــين
اجٙاٜي ــاث حىي ــ ٚألاس ــْ املنسخ ــت ف ــي  8أٔع ــىغ 1949ل و ــي أي م ــً ألاّ٘ ــا ٥الخالي ــت املشج٢ب ــت ل ــذ
أ خاؿ ٔـير مؽـتر٠ين اؼـترا١ا ّ٘ليـا فـي ألاِمـا ٥الحشبيـتل بمـا فـي رلـ ٤أ٘ـشاد الٝـواث املعـلحت الـزيً
1(- Updated statute of the international criminal tribunal for the former Yugoslavia,
International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of
International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia, United nations,
September 2009, p. 5.
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ألٝــوا ظــالحهم وأول ــ ٤الــزيً أـــبحوا ِــاحضيً ِــً الٝخــا ٥بعــملب املــشك أو إلاـــابت أو يحخ ــاص أو
ي ظملب حخشل و ي:
اؾ ــخٗما ٫الٗى ــ ٠ي ــض الخُ ــاة وألاش ــخام وبسان ــت ال٣خ ــل بجمُ ــ٘ ؤهىاٖ ــه والدك ــىٍه واإلاٗامل ــت
ال٣اؾــُت الخٗــظًب ،والاٖخــضاء ٖلــى ٦غامــت الصــخو ،وبسانــت اإلاٗاملــت اإلاهُىــت والخاَــت بال٨غامــت ،وؤزــظ
الغَاثً ،وحٗمض بخضار مٗاهاة قضًضة ؤو بلخا ١ؤطي زُـحر بالجؿم ؤو الصخت.
 -2هٍام يهت ا١اث الخىيرة لٝواهين وأِشاٗ الحشب العاسيت ِاع النزاِاث املعلحت:
وَظٍ الاهةها٧اث هي ظغاثم الخغب طاث الٗال٢ت اإلاباقغة بًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ،بط
جخًمً الٗضًض مً اإلادٓىعاث طاث الهلت بازخُاع وجىُٓم وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا ،٫وازخُاع ألاَضاٝ
اإلاكغوٖت وٚحر اإلاكغوٖت وُُٟ٦ت بؾةهضاٞها ووجُبُ ٤اإلاباصت الٗامت اإلاخٗل٣ت بالخمُحز والخىاؾب وخٓغ
الهجماث التي ال حؿبب آالم ال مبرع لها وجل ٪اإلاٟغَت ؤو ٖكىاثُت ألازغ و٢ض ٢ؿمةها اإلااصة الشامىت مً
هٓام عوما ألاؾاس ي ٖلى ؤؾاؽ الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت وٚحر الضولُت و ٤ٞالخ٣ؿُم الخالي:
أ -يهت ا١ـاث الخى ـيرة للٝـواهين وألاِـشاٗ العـاسيت ِاـع املىاصِـاث الذوليـت املعـلحت فـي الىىـا ٛالثابــذ
()1
للٝاهون الذولي.

ٝ -)1ػلكد أُبكح األكؼبٍ اُزبُ٤خ:
 -1رؼٔل رٞعٛ ٚ٤غٔبد ػل اٌَُبٕ أُلٗ ٖ٤٤ثظلزٛ ْٜن ٙأ ٝػل أكواك ٓلٗ ٖ٤٤ال ٣شبهًٓ ٕٞجبشوح ك ٢األػٔبٍ اُؾوث٤خ.
 -2رؼٔل رٞعٛ ٚ٤غٔبد ػل ٓٞاهغ ٓلٗ٤خ ،أ ١أُٞاهغ اُز ٢ال رشٌَ أٛلاكب ػٌَو٣ب.
 -3رؼٔل شٖ ٛغٔبد ػل ٓٞظلَٓ ٖ٤زقلٓ ٖ٤أ٘ٓ ٝشآد أٞٓ ٝاك أٝ ٝؽلاد أٓ ٝوًجبد َٓزقلٓخ كٜٔٓ ٢خ ٖٓ ٜٓبّ أَُبػلح
اإلَٗبٗ٤خ أ ٝؽلع اَُالّ ػٔال ثٔ٤ضبم األْٓ أُزؾلح ٓبكآٞا َ٣زؾو ٕٞاُؾٔب٣خ اُـز ٢رٞكو ُِٔلٗ ٖ٤٤أُِٞٔ ٝاهغ أُلٗ٤خ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ
اُلُِ٘ ٢ُٝياػبد أَُِؾخ.
 -4رؼٔل شٖ ٛغٓ ّٞغ اُؼِْ ثؤٕ ٛنا اُٜغَ٤ٍ ّٞلو ػٖ فَبئو رجؼ٤خ ك ٢األهٝاػ أ ٝػٖ اطبثبد ث ٖ٤أُلٗ ٖ٤٤أ ٝاُؾبم أػواه ٓلٗ٤خ
أ ٝاؽلاس ػوه ٍٝبع ا ُ٘طبم ٝؽ َ٣ٞاألعَ ُِج٤ئخ اُطج٤ؼ٤خ  ٌٕٞ٣اكواؽٝ ٚاػؾب ثبُو٤بً آُ ٠غَٔ أٌُبٍت اُؼٌَو٣خ أُزٞهؼخ
أٍُِٔٞخ أُجبشوح.
ٜٓ -5بعٔخ أ ٝهظق أُلٕ أ ٝاُوو ٟأ ٝأَُبًٖ أ ٝأُجبٗ ٢اُؼيالء اُز ٢ال رٌ ٕٞأٛلاكب ػٌَو٣خ ثؤ٣خ ِ٤ٍٝخ ًبٗذ.
 -6هزَ أ ٝعوػ ٓوبرَ َٓزَِْ ٓقزبها ٌٕٞ٣ ،هل أُوٍ ٠الؽ ُْٝ ٚرؼل ُغِ٤ٍٝ ٚ٤خ ُِلكبع.
 -7اٍبءح اٍزؼٔبٍ ػِْ اُٜلٗخ أ ٝػِْ اُؼل ٝأ ٝشبهار ٚاُؼٌَو٣خ ٝى ٚ٣اُؼٌَو ١أ ٝػِْ األْٓ أُزؾلح أ ٝشبهارٜب أ ٝأى٣بئٜب اُؼٌَو٣خ،
ًٝنُي اُشؼبهاد أُٔـ٤يح الرلبه٤بد ع٘٤ق ٓٔب َ٣لو ػٖ ٓٞد األكواك أ ٝاُؾبم اطبثبد ثبُـخ ث.ْٜ
 -8ه٤بّ كُٝخ االؽزالٍ ػِٗ ٠ؾٓ ٞجبشو أ ٝؿـ٤و ٓجبشو ،ث٘وَ أعياء ٖٓ ٌٍبٜٗب أُلٗ ٖ٤٤اُ ٠األهع اُـز ٢رؾزِٜب ،أ ٝاثؼبك أٗ ٝوَ
ٌٍبٕ ًَ األهع أُؾزِخ أ ٝأعياء ٓ٘ ْٜكافَ ٛن ٙاألهع أ ٝفبهعٜب.
 -9رؼٔل رٞعٛ ٚ٤غٔبد ػل أُجبٗ ٢أُقظظخ ُألؿواع اُل٤٘٣خ أ ٝاُزؼِ٤ٔ٤خ أ ٝاُل٘٤خ أ ٝاُق٤و٣خ ٝا٥صبه اُزبه٣ق٤خٝ ،أَُزشل٤بد
ٝأٓبًٖ رغٔغ أُوػٝ ٠اُغوؽ ٠شو٣طخ أال رٌ ٕٞأٛلاكب ػٌَو٣خ.
 -10افؼبع األشقبص أُٞعٞك ٖ٣رؾذ ٍِطخ ؽوف ٓؼبك ُِزش ٚ٣ٞاُجلٗ ٢أ ٝألٞٗ ١ع ٖٓ اُزغبهة اُطج٤خ أ ٝاُؼِٔ٤خ اُز ٢ال رجوهٛب
أُؼبُغخ اُطج٤خ أٓ ٝؼبُغخ األٍ٘بٕ أ ٝأُؼبُغخ ك ٢أَُزشلُِ ٠شقض أُؼ٘ٝ ١ٞاُز ٢ال رغوُ ١ظبُؾٝ ٚرزَجت كٝ ٢كبح مُي اُشقض
أ ٝأُٝئي األشقبص أ ٝك ٢رؼو٣غ طؾزُ ْٜقطو شل٣ل.
 -11هزَ أكواك ٓ٘زٔ ٖ٤اُ ٠كُٝخ ٓؼبك٣خ أ ٝع٤ش ٓؼبك أ ٝاطبثز ْٜؿلها.
 -12اػالٕ أٗ٣ ُٖ ٚجو ٠أؽل ػِ ٠ه٤ل اُؾ٤بح.
 -13رلٓ٤و ٓٔزٌِبد اُؼل ٝأ ٝاالٍز٤الء ػِٜ٤ب ٓب ُْ ٛ ٌٖ٣نا اُزلٓ٤و أ ٝاالٍز٤الء ٓٔب رؾزٔ ٚػوٝهاد اُؾوة.
 -14اػالٕ إٔ ؽوٞم ٝكػب ٟٝهػب٣ب اُطوف أُؼبكِٓ ١ـبح أٓ ٝؼِوخ أ ُٖ ٝرٌٓ ٕٞوجُٞخ ك ٢أ٣خ ٓؾٌٔخ.
 -15اعجبه هػب٣ب اُطوف أُؼبك ١ػِ ٠االشزواى ك ٢ػِٔ٤بد ٓٞعٜخ ػل ثِلاٗ ْٜؽزٝ ٠إ ًبٗٞا هجَ ٗشٞة اُؾوة ك ٢فلٓخ اُلُٝخ.
ٜٗ -16ت أ ١ثِلح أٌٓ ٝبٕ ؽزٝ ٠إ ُْ رْ االٍز٤الء ػِ ٚ٤ػ٘ٞح.
 -17اٍزقلاّ أَُ ّٞأ ٝاألٍِؾخ أَُٔٔخ.
 -18اٍزقلاّ اُـبىاد اُقبٗوخ أ ٝاَُبٓخ أ ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُـبىاد ٝعٔ٤غ ٓب ك ٢ؽٌٜٔب ٖٓ اَُٞائَ أ ٝأُٞاك أ ٝاألعٜيح.
 -19اٍزقلاّ اُوطبطبد اُز ٢رٔلك أ ٝرزَطؼ ثَُٜٞخ ك ٢اُغَْ اُجشوٓ ١ضَ اُوطبطبد ماد األؿِلخ اُظِجخ اُز ٢ال ٣ـطً ٢بَٓ
عَْ اُوطبطخ أ ٝاُوطبطبد أُؾيىح اُـالف.
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ب -يهت ا١ــاث الخىيــرة للٝــواهين وألاِـشاٗ العــاسيت ِاــع املىاصِــاث املعــلحت ٔ ـير راث الىــابْ الــذوليل
)(1
في الىىا ٛالثابذ لٝاهون الذولي.
وٍالخ ــٔ م ــً ز ــال ٫جدلُ ــل اإلا ــاصة الشامى ــت م ــً الىٓ ــام ألاؾاس ـ ي للمد٨م ــت الجىاثُ ــت الضولُ ــت ب ــإن
ظـ ـغاثم الخ ــغب ٢ام ــذ ٖل ــى الخٟغ ٢ــت ب ــحن هٓ ــامي ظىُ ــ ٠والَ ــاي ف ــي ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ؾ ــىاء ف ــي
الجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُــت و ٚـحر الضولُــت ،وؤن الٛالبُــت الٗٓمــي الهةها٧ــاث يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت
وعصث جدذ حٗبحر " يهت ا١ـاث الخىيـرة للٝـواهين وألاِـشاٗ العـاسيت ِاـع املىاصِـاث املعـلحت " مـً ٢خـل
واؾ ـ ــةهضا ٝللؿ ـ ــ٩ان اإلا ـ ــضهُحن وألاُٖ ـ ــان اإلاضهُ ـ ــت واهةها ٧ـ ــاث مب ـ ــضؤ الخمُ ـ ـ ـحز والخىاؾ ـ ــب وخٓ ـ ــغ الهجم ـ ــاث
الٗكىاثُت والاهةها٧اث اإلاخٗل٣ت باؾخسضام ألاؾلخت اإلادٓىعة ؤو اؾخسضم ألاؾلخت بك٩ل مدٓـىع ًسـغ١
الخُُ٣ض اإلاٟغوى ٖلجها و٦ظل ٪ما حٗل ٤بدٓغ وجُُ٣ض وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا٩ٞ ٫ان ٖـضص الجـغاثم يـمً
َ ــظا ال٣ؿ ــم ٦ب ـ ـحرا ظ ــضا ون ــل بل ــى ٢غاب ــت  30ظغٍم ــت ف ــي الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت الضولُ ــت ،وم ــً ظه ــت ؤز ــغي
 -20اٍزقلاّ أٍِؾخ أ ٝهنائق أٞٓ ٝاك أ ٝأٍبُ٤ت ؽوث٤خ رَجت ثطج٤ؼزٜب أػواها ىائلح أ ٝآالٓب ال ُيُٜ ّٝب ،أ ٝرٌ ٕٞػشٞائ٤خ
ثطج٤ؼزٜب ثبُٔقبُلخ ُِوبٗ ٕٞاُلُِ٘ٔ ٢ُٝبىػبد أَُِؾخ ،ثشوؽ إٔ رٌٛ ٕٞن ٙاألٍِؾخ ٝاُونائق ٝأُٞاك ٝاألٍبُ٤ت اُؾوث٤خ ٓٞػغ ؽظو
شبَٓ ٝإٔ رلهط كٓ ٢وكن ُٜنا اُ٘ظبّ األٍبٍ ،٢ػٖ ؽو٣ن رؼل٣ َ٣زلن ٝاألؽٌبّ ماد اُظِخ اُٞاهكح ك ٢أُبكر.123 ،121 ٖ٤
 -21االػزلاء ػًِ ٠وآخ اُشقض ٝثقبطخ أُؼبِٓخ أُ٘٤ٜخ ٝاُؾبؽخ ثبٌُوآخ.
 -22االؿزظبة أ ٝاالٍزؼجبك اُغَ٘ ٢أ ٝاإلًوا ٙػِ ٠اُجـبء أ ٝاُؾَٔ اُوَو ١ػِ ٠اُ٘ؾ ٞأُؼوف ك ٢اُلووح  ٖٓ )ٝ( 2أُبكح  ،7أٝ
اُزؼو ْ٤اُوَو ،١أ ٝأ ١شٌَ آفو ٖٓ أشٌبٍ اُؼ٘ق اُغَ٘٣ ٢شٌَ أ٣ؼب اٗزٜبًب فط٤وا الرلبه٤بد ع٘٤ق.
 -23اٍزـالٍ ٝعٞك شقض ٓلٗ ٢أ ٝأشقبص آفوٓ ٖ٣زٔزؼ ٖ٤ثؾٔب٣خ إلػلبء اُؾظبٗخ ٖٓ اُؼِٔ٤بد اُؼٌَو٣خ ػِٗ ٠وبؽ أ٘ٓ ٝبؽن
أٝ ٝؽلاد ػٌَو٣خ ٓؼ٘٤خ.
 -24رؼٔل رٞعٛ ٚ٤غٔبد ػل أُجبٗٝ ٢أُٞاك ٝاُطج٤خ ٍٝٝبئَ اُ٘وَ ٝاألكواك ٖٓ َٓزؼِٔ ٢اُشؼبهاد أُٔ٤يح أُج٘٤خ ك ٢ارلبه٤بد ؽجوب
ُِوبٗ ٕٞاُل.٢ُٝ
 -25رؼٔل رغ٣ٞغ أُلًٗ ٖ٤٤ؤٍِٞة ٖٓ أٍبُ٤ت اُؾوة ثؾوٓبٗ ٖٓ ْٜأُٞاك اُـز ٢ال ؿ٘ ٠ػٜ٘ب ُجوبئ ،ْٜثٔب ك ٢مُي رؼٔل ػوهِخ
اإلٓلاكاد اُـٞص٤خ ػِ ٠اُ٘ؾ ٞأُ٘ظٞص ػِ ٚ٤ك ٢ارلبه٤بد ع٘٤ق.
رغ٘٤ل األؽلبٍ ك ٕٝاُقبَٓخ ٖٓ اُؼٔو اُيآ٤ب أ ٝؽٞػ٤ب ك ٢اُوٞاد أَُِؾخ أ ٝاٍزقلآُِٔ ْٜشبهًخ كؼِ٤ب ك ٢األػٔبٍ اُؾوث٤خ.
أٗظو ك ٢مُيِٛ :عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .672 ،670
ٚ -)1رزّثً ف ٟاألفؼبي اٌزبٌ١خ:
 -1رؼٔل رٞعٛ ٚ٤غٔبد ػل اٌَُبٕ أُلٗ ٖ٤٤ثظلزٛ ْٜن ٙأ ٝػل أكواك ٓلٗ ٖ٤٤ال ٣شبهًٓ ٕٞجبشوح ك ٢األػٔبٍ اُؾوث٤خ.
 -2رؼٔل رٞعٛ ٚ٤غٔبد ػل أُجبٗٝ ٢اُٞؽلاد اُطج٤خ ٍٝٝبئَ اُ٘وَ ٝاألكواك ٖٓ َٓزؼِٔ ٢اُشؼبهاد أُٔ٤يح أُج٘٤خ ك ٢ارلبه٤بد
ع٘٤ق ؽجوب ُِوبٗ ٕٞاُل.٢ُٝ
 -3رؼٔل شٖ ٛغٔبد ػل ٓٞظلَٓ ٖ٤زقلٓ ٖ٤أ٘ٓ ٝشآد أٞٓ ٝاك أٝ ٝؽلاد أٓ ٝوًجبد َٓزقلٓخ كٜٔٓ ٢خ ٖٓ ٜٓبّ أَُبػلح
اإلَٗبٗ٤خ أ ٝؽلع اَُالّ ػٔال ثٔ٤ضبم األْٓ أُزؾلح ٓبكآٞا َ٣زؾو ٕٞاُؾٔب٣خ اُز ٢رٞكو ُِٔلٗ ٖ٤٤أُِٞٔ ٝاهغ أُلٗ٤خ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ
اُلُِ٘ ٢ُٝياػبد أَُِؾخ.
 -4رؼٔل رٞعٛ ٚ٤غٔبد ػل أُجبٗ ٢أُقظظخ ُألؿواع اُل٤٘٣خ أ ٝاُزؼِ٤ٔ٤خ أ ٝاُل٘٤خ أ ٝاُق٤و٣خ ٝا٥صبه اُزبه٣ق٤خٝ ،أَُزشل٤بد
ٝأٓبًٖ رغٔغ أُوػٝ ٠اُغوؽ ٠شو٣طخ أال رٌ ٕٞأٛلاكب ػٌَو٣خ.
ٜٗ -5ت أ ١ثِلح أٌٓ ٝبٕ ؽزٝ ٠إ رْ االٍز٤الء ػِ ٚ٤ػ٘ٞح.
 -6االؿزظبة أ ٝاالٍزؼجبك اُغَ٘ ٢أ ٝاإلًوا ٙػِ ٠اُجـبء أ ٝاُؾَٔ اُوَو ١ػِ ٠اُ٘ؾ ٞأُؼوف ك ٢اُلووح  ٖٓ )ٝ( 2أُبكح  ،7أٝ
اُزؼو ْ٤اُوَو ،١أ ٝأ ١شٌَ آفو ٖٓ أشٌبٍ اُؼ٘ق اُغَ٘٣ ٢شٌَ أ٣ؼب اٗزٜبًب فط٤وا ُِٔبكح  3أُشزوًخ ث ٖ٤ارلبه٤بد ع٘٤ق
األهثغ.
 -7رغ٘٤ل األؽلبٍ ك ٕٝاُقبَٓخ ٖٓ اُؼٔو اُيآ٤ب أ ٝؽٞػ٤ب ك ٢اُوٞاد أَُِؾخ أ ٝك ٢عٔبػبد َِٓؾخ أ ٝاٍزقلآُِٔ ْٜشبهًخ كؼِ٤ب
ك ٢األػٔبٍ اُؾوث٤خ.
 -8اطلاه أٝآو ثزشو٣ل اٌَُبٕ أُلٗ ٖ٤٤ألٍجبة رزظَ ثبُ٘ياعٓ ،ب ُْ  ٌٕٞ٣مُي ثلاع ٖٓ أٖٓ أُلٗ ٖ٤٤أُؼ٘ ٖ٤٤أ ٝألٍجبة ػٌَو٣خ
ِٓؾخ.
 -9هزَ أؽل أُوبرِ ٖٓ ٖ٤اُؼل ٝأ ٝاطبثز ٚؿلها.
 -10اػالٕ أٗ٣ ُٖ ٚجو ٠اؽل ػِ ٠ه٤ل اُؾ٤بح.
 -11افؼبع األشقبص أُٞعٞك ٖ٣رؾذ ٍِطخ ؽوف آفو ك ٢اُ٘ياع ُِزش ٚ٣ٞاُجلٗ ٢أ ٝألٞٗ ١ع ٖٓ اُزغبهة اُطج٤خ اُؼِٔ٤خ اُز ٢ال
رجوهٛب أُؼبُغخ اُطج٤خ أٓ ٝؼبُغخ األٍ٘بٕ أ ٝأُؼبُغخ ك ٢أَُزشلُِ ٠شقض أُؼ٘ٝ ٢اُـز ٢ال رغوُ ١ظبُؾٝ ٚرزَجت كٝ ٢كبح مُي
اُشقض أ ٝأُٝئي األشقبص أ ٝك ٢رؼو٣غ طؾزُ ْٜؾظو شل٣ل.
 -12رلٓ٤و ٓٔزٌِبد اُؼل ٝأ ٝاالٍز٤الء ػِٜ٤ب ٓب ُْ ٛ ٌٕٞ٣نا اُزلٓ٤و أ ٝاالٍز٤الء ٓٔب رؾزٔ ٚػوٝهاد اُؾوة.
أٗظو ك ٢مُيِٛ :عٛػخ اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .673 ،672
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جًــمىذ اإلاــاصة الاهةها٧ــاث الجؿـُمت الخانــت ب٣ىاٖــض خماًــت ضــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت والتــي لــم جخًــمً
ظغاثم ٦شحرة ،ما ًجٗل ٢م٘ ظغاثم الخغب َى الىٓام ألامشل ل٣م٘ وعصٕ اهةها٧اث ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت.
و٢ض ٖغٞذ الجغاثم اإلاكاع بلجها َاثٟت مٗخبرة مً اهةها٧اث يىابِ ؾحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت ال ؾـُما
في الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت ،بال ؤن َظٍ ال٣اثمت لم ج ً٨مخ٩اٞئـت مـ٘ ٢اثمـت الجـغاثم اإلاٗخ ـغ ٝبهـا يـمً
الىُـا ١الشابــذ للجزاٖــاث اإلاؿــلخت  ٚـحر الضولُــت ،و٢ــض ٖــغ ٝالىٓــام ألاؾاسـ ي بصعاط ظـغاثم ظضًــضة لــم ًــخم
الٗ٣اب ٖلجها في اإلادا٦م الضولُت الؿاب٣ت مشل بٌٗ ظغاثم الٗى ٠الجيس ي واؾـخسضام ألاَٟـا ٫مـا صون
ؾــً  15ؾ ــىت للمك ــاع٦ت ف ــي ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ،وظ ـغاثم ؤز ــغي ل ــم ج ــضعط ف ــي ال٣اثم ــت ع ٚــم وعوصَ ــا ي ــمً
الاهةها٧ــاث الجؿــُمت للبروجى٧ــى ٫ؤلايــافي ألاو٦ ٫مهاظمــت ألاقــٛا ٫الهىضؾــُت واإلايكــأث ال ـتي جدــىي ٢ــىي
زُغةٖ ،لى الغٚم مً ؤن ال٣اهىن الضولي الٗغفي ؾُدل َظٍ ؤلاقـ٩الُت ،و٢ـض وعص جٟهـُل لهـظٍ الجـغاثم
وؤع٧انهــا ي ــمً وزُ٣ــت الخ ٣ــت اٖخمــضث م ــً ٢بــل ظمُٗ ــت الــضو ٫ألاَ ـغاٖ ٝــام  2000وته ــض ٝالىزُ٣ــت بل ــى
()1
مؿاٖضة اإلاد٨مت في جٟؿحر وجُبُ ٤الجغاثم اإلادضصة.
وجإؾِؿا ٖلـى طلـ ،٪بمـا ؤن هٓـام عومـا ؤنـبذ ٌكـ٩ل ؤلاَـاع ال٣ـاهىوي لجـغاثم الخـغب ٖلـى اإلاؿـخىي
الضولي ًم٨ىىا بظما ٫حٗغٍ ٠لجغاثم الخغب ٖلى يىثه ٧الخالي:
" ي ١ل ّ٘ـل أو امخىـاُ ــادس ِـً ٘ـشد أو م موِـت أ٘ـشادل مـذهيين أو ِعـ٢شيين لـذ أ ـخاؿ
أو ممخل٣اث محميـت بموحـب ٜواِـذ الٝـاهون الـذولي إلاوعـاوي فـي ٘ ـترة هـضاُ معـلل دولـي أو ٔ ـير دولـي أو
حال ــت اح ــخال ٥بموحبـ ـ ي ٝــوم ِـ ــً ِم ــذ باهت ـ ــا ٟخىي ــر لٝـ ــواهين وأِـ ـشاٗ الحـ ــشب أو اهت ــا ٟحعـ ــيم
الجٙاٜي ــاث حىي ــ ٚألاس ّ ــت  1949والبروجو ٠ــوالث إلال ــا٘يتل و ١ــل م ــا ع ــخ ذ م ــً اجٙاٜي ــاث ف ــي َ ــزا
الفذدل مما يشجب املعنوليت الذوليت ًِ َزا يهت ا"ٟ
زالثا :أس١ان حشائم الحشب:
ومـً زـال ٫الخٗغٍــ ٠الؿـاب ٤اإلاجمــل هدـاو ٫فــي مـا ًلـي بُــان ؤع٧ـان ظـغاثم الخـغب مــً ع٦ـً قــغعي
وع ً٦ماصي وع ً٦مٗىىي وع ً٦صولي:
 -1الش ً٠املادي في حشيمت الحشب:
ًسخلــ ٠الــغ ً٦اإلاــاصي فــي ظغٍمــت الخــغب ٖــً بُ٣ــت ؤع٧ــان الج ـغاثم الضولُــت ألازــغي وٍخُلــب جــىٞغ
ٖىه ــغًٍ ألاو َ ٫ــى ي ــغوعة  ُ٢ــام خ ــغب ؤو هـ ـؼإ مؿ ــلر ،وال ظغٍم ــت خ ــغب بال ف ــي خال ــت الخـ ـغب ،والش ــاوي
اعج٩ــاب ؤخــض ألاٗٞــا ٫التــي جىةهــ٢ ٪ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاويُٞ ،مــا ًســو ُ٢ــام خالــت الخــغب ٞــةن
َــظا اإلاهــُلر ٦مــا ؾــب٣ذ ؤلاقــاعة ًىهــغ ٝفــي اإلاٟهــىم الخــضًض بلــى ال ـجزإ اإلاؿــلر بىىُٖــه الــضولي وٚـ ـحر
()2
الضولي خؿب الىُا ١اإلااصي الظي خضصها ؾاب٣ا.

ًٞ٘ -)1د دٚسِٚبْ<< ،اُِغ٘خ اُزؾؼ٤و٣خ ُِٔؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ  :أهًبٕ عوائْ اُؾوة >> ،ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ - ٢كَُ٤
اُزطج٤ن ػِ ٠اُظؼ٤ل اُٞؽ٘ٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص .516 ،515
 -)2ػبٓو اٌضِبٌٓ ،ٟلفَ اُ ٠اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص .41-32
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ؤمــا مــا ًســو الكــ ٤الشــاوي مــً الــغ ً٦اإلاــاصي ٞهــى ُ٢ــام اهةهــا ٥لل٣ىاٖــض الضولُــت ٞجغٍمــت الخــغب
ٛ٦حرَا مـً الجـغاثم جٟتـرى وظـىص ؾـلى ٥ؤو وكـاٍ بوؿـاوي بعاصي لـه مٓهـغ زـاعجي مدؿـىؽ ،ؾـىاء ٧ـان
ؾ ــلى ٥اًجابُ ــا ؤو ؾ ــلبُا ً ــاصي بل ــى هدُج ــت ًجغمه ــا ال ٣ــاهىن ال ــضولي الجى ــاجي وَٗ ــغى الٟاٖ ــل للٗ ٣ــاب،
ٞالغ ً٦اإلااصي َىا له ٖىانغ زالزت هي (الؿلى ،٥الىدُجت ،الغابُت الؿببُت بُثهما)ٞ ،الؿـلىَ ٥ـى خغ٦ـت
ًٖــىٍت بعاصًــت لهــا مٓهــغ مــاصي مدؿــىؽ حؿــخلؼم اؾــخسضام واخــض ؤو ؤ ٦ـثر مــً ؤًٖــاء الجؿــم ،وجدــضر
آز ــاعا ؤو ته ــضص مد ــل الجغٍم ــت ،و ٢ــض ً ٩ــىن الؿ ــلى ٥بًجابُ ــا بال ُ٣ــام بإٖم ــا ًٖ ٫ــىٍت ج ــاصي بل ــى بخ ــضار
الىدُج ــت اإلادٓ ــىعة ٧ال٣خ ــل واؾ ــخسضام ألاؾ ــلخت اإلادٓ ــىعة ..ال ـ  ،ؤو ؾ ــلبُا باالمخى ــإ ٖ ــً  ٗٞــل ًخُل ــب
ال٣اهىن الُ٣ام به مما ًدؿبب في و٢ىٕ الىدُجت اإلادٓىعة مشل امخىإ ال٣اثض الٗؿـ٨غي ٖـً ظـؼع الجىـىص
مــً اعج٩ــاب ظغٍمــت خــغب مــ٘ ٖلمــه بــاٖتزامهم اعج٩ابهــا ( ،)1والىدُجــت هــي ألازــغ اإلاترجــب ٖـً الؿــلى ٥اإلاــاصي
والظي ًمـ بال٣ىاٖض واإلاهالر الضولُت ،والٗال٢ت الؿببُت جمشـل الهـلت التـي جـغبِ بـحن الىدُجـت والٟٗـل
خُــض جا ٦ــض ؤن الٟٗــل َ ــى اإلادؿــبب ف ــي بخــضار الىدُج ــت وبةؾــىاص َ ــظٍ الىدُجــت لص ــخو مٗــحن لخدضًــض
()2
اإلاؿاولُت بٗض طل.٪
بن ظ ـغاثم الخــغب طاث الهــلت ب٣ىاٖــض ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت وعصث يــمً ال٣ٟــغة الشاهُــت (ب،
ٌ) م ــً اإلا ــاصة الشامى ــت م ــً هٓ ــام عوم ــا ألاؾاس ـ ي للمد٨م ــت الجىاثُ ــت الضولُ ــت ،و ٢ــض ؤز ــاعث َ ــظٍ ال ٣ٟـغاث
مىا٢كـاث مؿخًُٟـت فـي اللجىــت الخدًـحرًت للمد٨مـت الجىاثُـت الضولُــت بسهـىم نـُاٚت َـظٍ الجـغاثم
وب ٢ـ ـغاع الىزُ ٣ـ ــت اإلاخٗل٣ـ ــت بإع٧انه ـ ــا بخ ـ ــاعٍش ً 30ىهُـ ــى  ،2000وظ ـ ـغاثم الخ ـ ــغب طاث الهـ ــلت بؿ ـ ــحر ألاٖمـ ــا٫
الٗضاثُــت فــي الجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُــت هــي ٧ــل مــا ظــاءث بــه اإلاــاصة  - 2 – 8ب باؾــخصىاء ال٣ٟـغاث ،10 ،8
 22 ،14مثها.
وبسهــىم الجـغاثم  24 ،4 ،3 ،2 ،1مــً اإلاــاصة -2-8ب والتــي جخٗلــ ٤بــإهىإ مُٗىــت مــً الهجمــاث
ٚحـر اإلاكــغوٖت يــض ألاشــخام وألاُٖــان اإلادمُــت ٣ٞــض ظــغي ه٣ــاف خــاص بسهىنــها بــحن الىٞــىص اإلاكــتر٦ت
في اللجىت الخدًحرًت للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ،و٧اهذ الىُ٣ـت الخالُٞـت هـي مـا بطا ٧اهـذ َـظٍ الجـغاثم
جخُلب هدُجت ما ؤم ؤن الؿلى ٥وخضٍ ٧ا ٝلُ٣امها ،وطَبذ ؤٚلب الىٞىص بلى ٖـضم اقـتراٍ الىدُجـت بطا
٢ــام الؿــلىٗٞ ٥ــال وجــم اؾــخ٨ماٖ ٫ىانــغ الؿــلى ٥بخىظُــه الهجــىم يــض ألاشــخام اإلادمُــحن ؤو ألاُٖــان
اإلادمُت وٖضم جد ٤٣الىدُجت لٗلت ما في الؿالح اإلاؿخسضم مشال ،فـي خـحن عؤث بٗـٌ الىٞـىص بلـى الىدُجـت
مُلىبــت الؾــخ٨ماٖ ٫ىانــغ الاهةهــا ٥وفــي خالــت ٖــضم و٢ــىٕ الىدُجــت لخلــل فــي الؿــالح ٞــةن الجــاوي ٌٗا٢ــب
()3
بالكغوٕ في الجغٍمت.
 -2الش ً٠املّىوي في حشيمت الحشب:
الــغ ً٦اإلاٗىــىي ٦مــا َــى مٗــغو ٝفــي الىٓغٍــت الٗامــت للجغٍمــت َــى مجمىٖــت الٗىانــغ الصخهــُت
والظاجُت لئلوؿان التي حك٩ل باٖشا ً٣ترن بالؿلى ٥وَٗغ ٝبال٣هض الجىـاجي ،وال٣هـض الجىـاجي فـي ظـغاثم
 -)1ػبكٍ ػجل هللا اٌّغذٓ ،ٞوعغ ٍبثن ،ص ص .125 -105
 -)2ػِ ٢ػجل اُوبكه اٌمٛٙخٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .85-84
ًٞ٘ -)3د دٚسِٚبْٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .515
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الخــغب ً٣خي ـ ي جــىٞغ ال٣هــض الٗــام اإلا٩ــىن مــً الٗلــم وؤلاعاصة(ُٟٞ ،)1تــرى ابخــضاءا ؤن الجــاوي ٌٗلــم بــإن
الؿــلىُ٦اث التــي ًإججهــا مسالٟــت ل٣ــىاهحن وؤٖـغا ٝالخــغب ٦مــا ٖــضصتها الاجٟاُ٢ــاث وألاٖـغا ٝالضولُــت٦ ،مــا
ًج ــب ؤن جخج ــه بعاصة الج ــاوي بل ــى اعج ٩ــاب َ ــظا الؿ ــلى ٥ؤو ال ٟٗــل اإلاج ــغم ،ومى ــه ً ٟـ ـترى اوٗ ــضام الـ ـغً٦
()2
اإلاٗىىي في خا ٫ؤلا٦غاٍ مشال ؤو خالت الضٞإ الكغعي.
وبخىاٞغ ٖىهغي الٗلم وؤلاعاصة ًخد ٤٣ال٣هض الجىاجي وبالخالي الـغ ً٦اإلاٗىـىي وال٣هـض اإلاُلـىب
ف ــي ظ ـغاثم الخ ــغب َ ــى ال٣ه ــض الٗ ــام صون ال٣ه ــض الخ ــام ل ٩ــل ظغٍم ــت ٖل ــى خ ــضا ،وو ٞــ َ ٤ــظا الخدلُ ــل
ٞجغاثم الخغب في الٛالب حٗخبر ظـغاثم ٖمضًـت ال ًم٨ـً جهـىع ُ٢امهـا بالخُـإ ٧ىنهـا ظغٍمـت جخُلـب جغجِبـا
مؿــب٣ا ومجــاال م٩اهُــا وشخهــُا وػمىُــا واؾــٗا وبًٗــها ًــخم ٖلــى مغاخــل ،وفــي طلــ ٪جــىو اإلاــاصة  30مــً
هٓــام عومــا للمد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت ٖلــى يــغوعة جــىاٞغ الٗلــم باإلاؿــاع الٗــاصي لؤلخــضار وجــىاٞغ ال٣هــض
ً
للؿلى ٥وال٣هض للىدُجتٞ ،ال ٌؿإ ٫الصـخو ظىاثُـا ٖـً اعج٩ـاب ظغٍمـت وال ً٩ـىن ٖغيـت للٗ٣ـاب ٖلـى
َــظٍ الجغٍمــت بال بطا جد٣٣ــذ ألاع٧ــان اإلااصًــت مــ٘ جــىاٞغ ال٣هــض والٗلــم ،وٍخــىاٞغ ال٣هــض لــضي الصــخو
ٖىضما:
 ً٣هض َظا الصخو ُٞما ًخٗل ٤بؿلى٦ه ،اعج٩اب َظا الؿلى.٥ ً٣هض َظا الصخو ُٞما ًخٗل ٤بالىدُجت ،الدؿبب فـي جلـ ٪الىدُجـت ؤو ًـضع ٥ؤنهـا ؾـخدضر فـيبَاع اإلاؿاع الٗاصي لؤلخضار.
وٖـ ــاصة مـ ــا ً٩ـ ــىن الـ ــغ ً٦اإلاٗىـ ــىي نـ ــٗب ؤلازبـ ــاث ألهـ ــه ًخ٩ـ ــىن مـ ــً ٖىامـ ــل هٟؿـ ــُت بال ؤن َـ ــظٍ
ؤلاق ــ٩الُت ال ج ٩ــاص جٓهــغ بج ـغاثم الخــغب الـ ـتي جدؿ ــم بجؿ ــامت بال ٛــت وزُ ــىعة ٦بـ ـحرة ججٗــل مــً اله ــٗب
ا٢تران ٢هض آزغ بها.
وم ــً الى ٣ــاٍ الخال ُٞــت ُٞم ــا ًس ــو ال ــغ ً٦اإلاٗى ــىي ف ــي ظـ ـغاثم الخ ــغب اإلاخٗل ٣ــت بؿ ــحر ألاٖم ــا٫
الٗضاثُت ،زاع ظض٦ ٫بحر يمً اللجىت الخدًحرًت للمد٨مـت الجىاثُـت الضولُـت إل٢ـغاع ؤع٧ـان ظـغاثم الخـغب
خـ ــى ٫مـ ــضلىٖ ٫بـ ــاعة "حّمـ ــذ جوحي ـ ـ هجمـ ــاث لـ ــذ "..فـ ــي الج ـ ـغاثم الخانـ ــت بـ ــالهجىم ٖلـ ــى ألاشـ ــخام
اإلادمُحن وألاُٖـان واإلادمُـت الـىاعصة فـي ال٣ٟـغاث  25 ،24 ،9 ،4 ،3 ،2 ،1و٧ـان الخـالٖ ٝـً مـا بطا ٧اهـذ
ٖبــاعة "حّمــذ" حٗنــي الهجــىم طاجــه ؤم حكــمل الهــض ٝالــظي ًىظــه بلُــه َــظا الهجــىم ،وزلهــذ اإلاىا٢كــاث
بل ــى ؤن اإلاٗـ ـنى ٌك ــخمل ٖل ــى حٗم ــض الهج ــىم واله ــض ٝمٗ ــا ،وَ ــى م ــا وعص ي ــمً ؤٖم ــا ٫اللجى ــت الخدً ــحرًت
ألع٧ان ظغاثم الخغب التي ظاء ٞجها :
"٠ -1ون الجاوي ٜذ أؼشٗ ِاع هجوم
٠ -2ـون َـذٗ الهجـوم َـو ظـ٣ان مـذهيون بفـٙت م َـزٍ أو أ٘ـشاد مـذهيون ليعـوا مؽـاس٠ين فــي
ألاِما ٥الّذائيت.

-)1ػبكٍ ػجل هللا اٌّغذٓ ،ٞوعغ ٍبثن ،ص .106
 -)2ػِ ٢ػجل اُوبكه اٌمٛٙخٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .110 ،109
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٠ -3ــون الجــاوي ٜــذ ٜفــذ أن ي٢ــون الهــذٗ مــً الهجــوم وَــو ظــ٣ان مــذهيون بفــٙت م َــزٍ أو
()1
ا٘شاد مذهيون ليعو مؽاس٠ين في ألاِما ٥الّذائيت".
 -3الش ً٠الؽشلي في حشيمت الحشب:
بن  ُ٢ــام ؤً ــت ظغٍم ــت ٖمىم ــا ًخُل ــب وظ ــىص ه ــو  ٢ــاهىوي ًج ــغم طل ــ ٪ال ٟٗــل ً ٩ــىن ؾ ــاب٣ا ٖل ــى
اعج٩اب ــهٚ ،ـ ـحر ؤن الــغ ً٦الك ــغعي ًشـ ـحر ظ ــضال ف ــي الجغٍم ــت الضولُ ــت وزان ــت ف ــي ظ ـغاثم الخــغب وطل ــ ٪لٛلب ــت
الُــاب٘ الٗغف ــي ٖل ــى ٢ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ،و ٢ــض واظه ــذ اإلاد٨م ــت الٗؿ ــ٨غٍت إلاجغم ــي الخ ــغب
ألاإلاـان َـظا الـض ٘ٞمـً ٢بـل صٞـإ اإلاةهمــحن بال ؤن اإلاد٨مـت ؤ٦ـضث ٖلـى ؤن اٚلـب ال٣ىاٖـض الخانـت بجـغاثم
الخ ــغب ال ؾ ــمُا اجٟا ُ٢ــت الَ ــاي  1907الخان ــت بؿ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت " ٜــذ اِتر٘ ــذ ت ــا حمي ــْ ألام ــم
املخحمــشة واِخ ـبرث مٙعــشة لٝــواهين الحــشب وأِشا٘هــا"( ،)2وبالخــالي ً٩ــىن ال٣ــاهىن الــضولي الٗغفــي مهــضعا
َاما ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي الجىاجي زانت في مجا٢ ٫ىاهحن الخغب وؤٖغاٞها.
وجإز ــظ ٖ ــضم مك ــغوُٖت ألا ٗٞــا ٫وؤلاهةها ٧ــاث اإلاغج٨ب ــت مٟه ــىمحن( ،)3ألاو ٫ق ــ٨لي وٍ٣ه ــض ب ــه َ ــى
حٗــاعى ؾــلى ٥الجــاوي مــ٘ ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ،والشــاوي مــاصي وَٗنــي الاٖخــضاء ٖلــى اإلاهــالر
الضولُت التي ًدمجها ال٣اهىن الضولي ؾىاء الٗغفي ؤو الخٗاَضيٞ ،ـالغ ً٦الكـغعي فـي ظـغاثم الخـغب ٌؿـخمض
وظ ــىصٍ م ــً اجٟا ُ٢ــاث الَ ــاي وظىُ ــ ٠والبروجى ٧ــىلحن ؤلاي ــاُٞحن وم ــً ال ٣ــاهىن ال ـضولي الٗغف ــي م ــً ز ــال٫
وظىص ٢ىاٖض ججغم ألاٗٞا ٫والىؾاثل اإلاؿخٗملت ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت.
والىا٢ـ ــ٘ ؤن بخ ـ ـترام مبـ ــضؤ الكـ ــغُٖت ًدخـ ــاط بلـ ــى نـ ــُاٚت َـ ــظٍ الىهـ ــىم الضولُـ ــت فـ ــي اجٟاُ٢ـ ــاث
واضخت وبمهُلخاث ص٣ُ٢ت ختى ج ُ٘٣الكـ ٪بـالُ٣حن فـي وظـىص ال٣ىاٖـض مـً ظهـت والخٟانـُل اإلاخٗل٣ـت
بخُبُ٣ها وَى ما جٟخ٣ضٍ ال٣ىاٖض الٗغُٞت ،ألامـغ الـظي ؾـعى بلُـه اإلاجخمـ٘ الـضولي مـً زـال ٫ب٢ـغاع الىٓـام
ألاؾاسـ ـ ي للمد٨م ــت الجىاثُ ــت الضولُ ــت والىز ــاث ٤اإلالخ ٣ــت ب ــه م ــً ؤع ٧ــان ظـ ـغاثم الخ ــغب و٢ىاٖ ــض ؤلازب ــاث
وٚحرَا مً الىهىم اإلا٨ملت.
 -4الش ً٠الذولي في حشيمت الحشب:
مــً زهــاثو الج ـغاثم الضولُــت اٖخماصَــا ٖلــى الٗىهــغ الــضولي وظ ـغاثم الخــغب نــىعة مــً َــظٍ
الجغاثم إلاا جخمـحز به مً قـضة الخُـىعة ٖلـى الىٓـام الٗـام الـضولي ،وٍ٣يـ ي َـظا الـغ ً٦اعج٩ـاب َـظا الىـىٕ
مــً الج ـغاثم بىــاء ٖلــى جسُــُِ مــً ؤخــض ُ٢ــاصي الــضو ٫اإلاخداعبــت لًــغب مهــالر وؤهٓمــت الضولــت الٗــضو،
وال ــغ ً٦ال ــضولي ف ــي الج ـغاثم الضولُ ــت ٖمىم ــا ًخُل ــب ج ــىاٞغ ٖىه ــغًٍ ،باليؿ ــبت للٗىه ــغ ألاوُٞ ٫ج ــب ؤن
ًخـىٞغ فـي ظغٍمـت الخـغب ٖلـى اٖخبـاع ؤن الجغٍمـت الضولُـت جمــ بمهـلخت ًدمجهـا ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿــاوي
وَــظا مــا ًدمُــه ؤلاَــاع ال٣ــاهىوي لجـغاثم الخــغب ،ؤمــا الٗىهــغ الشــاوي ٞلــِـ اإلا٣هــىص صاثمــا ؤن جــخم ظـغاثم
الخغب في بَاع مثه ي مىٓم بل ًٟ٨ي ؤن ًخهغ ٝالصخو باؾـم ولخؿـاب صولـت ؤو ٌؿـخسضم وؾـاثلها ؤو
م٣ــضعاتها ،بــل ؤ ٦ـثر مــً طلــٞ ٪لــِـ الػمــا فــي ٧ــل الخــاالث و٢ــىٕ ه ـؼإ بــحن صولخــحن ،باٖخبــاع بم٩اهُــت و٢ــىٕ
ًٞ٘ -)1د دٚسِٚبْٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .516 ،515
 -)2كزٓ ٟٞؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ أ ٝاُزٜل٣ل ثٜبٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .36
 -)3ؽَبّ ػِ ٠ػجل اُقبُن اٌش١خخٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .207 -202
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ظغاثم خغب في الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚـحر الضولُـت ،بال ؤن الٗىانـغ الضولُـت جب٣ـى مخـىاٞغة ٞجهـا ٧ـىن اإلاهـلخت
()1
اإلاىةه٨ت هي مهلخت صولُت ًدمجها ال٣اهىن الضولي.
ووعــخخلق مــً َــظا اإلاُلــب ،ؤن الاهةها٧ــاث ال ـتي جمـــ يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت جهــى٠
ٖل ــى ؤنه ــا ظـ ـغاثم خ ــغب ،والـ ــتي ج ٩ــىن ف ــي ق ــ٩ل اهةها ٧ــاث ظؿ ــُمت لل ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي وؤلاهةها ٧ــاث
الخُ ــحرة ل ٣ـىاهحن وؤٖ ـغا ٝالخ ــغب اإلاغج٨ب ــت ػم ــً الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت الضولُ ــت و ٚــحر الضولُ ــت ،و ٢ــض  ٢ــضمىا
ألاؾــاؽ ال٣ــاهىوي لج ـغاثم الخــغب وٖملىــا ٖلــى حٗغٍــَ ٠ــظٍ الج ـغاثم والخٗغٍــ ٠بإع٧انهــا الكــغعي واإلاٗىــىي
واإلااصي والضولي٦ ،ما ٖغيـىا ظـغاثم الخـغب اإلاهـىٟت يـمً اإلاـاصة الشامىـت مـً الىٓـام ألاؾاسـ ي للمد٨مـت
الجىاثُ ــت الضولُ ــت وال ــتي  ٧ــان ؤٚلبه ــا ًخٗل ــ ٤باهةها ٧ــاث لً ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ال ؾ ــُما الج ـغاثم
اإلاخٗل٣ـ ــت باؾـ ــخسضام وؾـ ــاثل وؤؾـ ــالُب ال٣خـ ــا ٫بُغٍ٣ـ ــت  ٚـ ــحر مكـ ــغوٖت ؤو اؾـ ــةهضا ٝؤشـ ــخام ؤو ؤُٖـ ــان
مدمُت بمىظب َظٍ ال٣ىاٖض.

املىلب الثاوي:
الىٍام الٝاهووي للمعنوليت الذوليت ًِ اهت ا ٟلوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
بن الاهةها٧ـ ــاث الجؿـ ــُمت ل٣ىاٖـ ــض ال٣ـ ــاهىن الـ ــضولي ؤلاوؿـ ــاوي وال ـ ـتي جإزـ ــظ قـ ــ٩ل ظ ـ ـغاثم الخـ ــغب
حؿخىظب بًجاص هٓام ٢ـاهىوي ٌؿـمذ ب٣مـ٘ َـظٍ الاهةها٧ـاث ومٗا٢بـت مغج٨بجهـا وبههـا ٝضـخاًاَا وجدُ٣ـ٤
الــغصٕ ٞجهــا مؿــخ٣بال ،وَب٣ــا لــظل ،٪حٗخ ـبر اإلاؿــاولُت الضولُــت وؾــُلت ٢اهىهُــت َامــت وؤؾاؾــُت فــي ٟ٦الــت
جُبُــ٢ ٤ىاٖــض ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،وفــي مــا ًلــي ؾــىداو ٫بُــان ؤخ٩ــام َــظٍ اإلاؿــاولُت فــي ٞــغٕ ؤو ،٫زــم
بُان ظىاهب مؿاولُت الٟغص في ٞغٕ زان ،ومؿاولُت الضولت في ٞغٕ ؤزحر.
الٙشُ ألاو:٥
الٝواِذ الّامت للمعنوليت الذوليت ًِ حشائم الحشب
بن ألاهٓم ـ ــت ال٣اهىهُ ـ ــت الضولُ ـ ــت والضازلُ ـ ــت حٗخم ـ ــض ف ـ ــي بهٟاطَ ـ ــا وج ُٟٗـ ــل ؤخ٩امه ـ ــا ٖل ـ ــى هٓ ـ ــام
اإلاؿـاولُت الـظي ًًـمً الٗ٣ـاب ٖلـى ؤلازـال ٫ب٣ىاٖـضَا ،وًٍـ٘ ال٣ـاهىن الـضولي ؤؾــ اإلاؿـاولت الضولُــت
ٖــً ؤلازــال ٫ب٣ىاٖــضٍ ،وٍ٩ــىن الىٓــام ال٣ــاهىوي للمؿــاولُت الضولُــت ؤ ٦ـثر حكــضًضا ويــبُا ٖىــضما ًخٗلــ٤
ألامــغ باهةها٧ــاث ظؿــُمت ؤو زُ ـحرة لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ػمــً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ،وُٞمــا ًلــي ؾــىداو٫
بةًج ــاػ ج ٣ــضًم ألاؾ ـــ الىٓغٍ ــت ال ـ ـتي ج ــىٓم اإلاؿ ــاولُت الضولُ ــت وال ـ ـتي ؾخىض ــر لى ــا ظىاه ــب اإلاؿ ــاولُت
الضولُت ًٖ اهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،ابخضاءا مً مٟهىمها وؤؾاؾها زم َغ ١بؾىاصَا.
أوال :مٙهوم املعنوليت الذوليت:
٢ب ــل البد ــض ف ــي ؤخ٩امه ــاً ،م ــغ البد ــض ٖ ــً مٟه ــىم اإلاؿ ــاولُت الضولُ ــت ببُ ــان حٗغٍٟه ــا وق ــغوٍ
ُ٢امهــا ،وألاؾــاؽ ال ــظي ج ٣ــىم ٖلُ ــه ،وُٞم ــا ًل ــي ؾ ــىداو ٫بُ ــان ؤَ ــم َ ــظٍ الٗىان ــغ ٖل ــى ي ــىء ال٣ىاٖ ــض
اإلاخٗل٣ت باإلاؿاولُت الضولُت اإلاؿخ٣غة ٣ٞها وً٢اءا ٦ما ًلي:
 -)1ػِ ٢ػجل اُوبكه اٌمٛٙخٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .112 ،111
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 -3حّشي ٚاملعنوليت الذوليت:
مــً بــحن ؤقــهغ الخٗغٍٟــاث الخ٣لُضًــت للمؿــاولُت الضولُــت َــى مــا ٌٗخمــضٍ الُ٣ٟــه "ؼــاس ٥سوظــو"
ه٣ال ًٖ حٗغٍ ٠البروِٞؿىع "حيل باديٙان" والظي ظاء ُٞه بإن:
"املعنوليت الذوليت ي هٍام ٜاهووي ُيشجب ِاـع الذولـت ال ـ اسج٢بـذ ِمـال ٔ ـير مؽـشوُ حعـب
()1

الٝاهون الذولي إـالح المشس الزي لح ٞبالذولت ال جم اسج٣اب الّمل لذَا"

وال ق ــ ٪ب ــإن الخٗغٍ ــ ٠الؿ ــاب ٤ظ ــؼء م ــً اجج ــاٍ ج٣لُ ــضي ًغ ٦ــؼ ٖل ــى الضول ــت ٟ٦اٖ ــل ؤؾاسـ ـ ي ف ــي
اإلاجخمــ٘ الــضولي صون بُ٣ــت الُ٨اهــاث الضولُــت ،وَٗخمــض َــظٍ الاججــاٍ ٦ــظلٖ ٪لــى ٢هــغ اإلاؿــاولُت الضولُــت
ٖلى الجاهب اإلاضوي مثها صون الجؼاجي ،وَظا الاججاٍ ٢ض ال ًخماش ى مـ٘ الخُـىعاث الجضًـضة خُـض ًخجاَـل
الٟــغص ٣٦ــاثم بالٗمــل  ٚـحر اإلاكــغوٕ بىٟؿــه ؤو باؾــمه ولخؿــاب صولخــه ،و٦ــظلُ٦ ٪ــغً ٝخدمــل اإلاؿــاولُت
الجؼاثُت ،وفي مداولت مىه لبُان ؤَم ٖىانغ اإلاؿاولُت الضولُت ًغي ألاؾخاط "بً ِامش جووإو " ما ًلي:
"جمثــل الٝواِــذ املخّلٝــت بمعــنوليت الذولــت فــي الٝــاهون الــذولي الّــام هٍامــا ٜاهوهيــا أظاظــيال
هٍشا ملا جٝشسٍ مً لماهاث جٙ٢ل احترام يلتزامـاث ال ـ يٙشلـها الٝـاهون الـذولي ِاـع أ خاــ ومـا
()2
جشجب مً حضاءاث ِاع مخالٙت َزٍ يلتزاماث وِذم الو٘اء ت ا"
وفــي بَــاع الخ٣ــضم هدــى الخىظــه الخــضًض ،الــظي ًًــُٞ ٠ــاٖلحن ظــضص فــي الٗال٢ــاث الضولُــت مشــل
ال ٟــغص واإلاىٓم ــاث الضولُ ــت والُ٨اه ــاث اإلاخم ــغصة ؤو جل ــ ٪اإلاٟىي ــت م ــً ٢ب ــل خ٩ىم ــاث ؤز ــغي ،ب ــضؤ ال ٣ٟــه
الخ ــضًض ًخجى ــب ؤلاق ــاعة الخه ــغٍت للضول ــت ٟ٦اٖ ــل وخُ ــض ف ــي ال ٣ــاهىن ال ــضولي و ٦ــظل ٪بـ ـضؤ ؤلاق ــاعة بل ــى
اإلاؿ ــاولُت الجؼاثُ ــت بل ــى ظاه ــب اإلاضهُ ــت ،وف ــي َ ــظا الؿ ــُا ً ١ــغي "حعــام ِاــع ِب ــذ الخــال ٞالؽ ــيخت" ف ــي
مٗغى اهخ٣اصٍ للخٗغٍ ٠الخ٣لُضي بإن الخٗغٍ ٠ألا٦ثر مالثمت َى الخالي:
"الج ـضاء ال ٝــاهووي ال ــزي يشجب ـ ال ٝــاهون ال ــذولي الّ ــام ِا ــع ِ ــذم إحـ ـترام أح ــذ أ ــخاؿ َ ــزا
()3
الٝاهونل اللتزاماج الذولت"
وفــي هٟـــ الؿــُا ،١حكــحر لجىــت ال٣ــاهىن الــضولي الخابٗــت لؤلمــم اإلاخدــضة اإلاؿــاولُت الضولُــت يــمً
"مؽــشوُ املــواد املخّلٝــت بمعــنوليت الــذوِ ٥ــً ألاّ٘ــا ٔ ٥ـير املؽــشوِت دوليــا" لٗــام  2001بــإن حٗب ـحر
اإلاؿاولُت الضولُت في اإلاٟهىم الخضًض ٌكمل:
"حميْ الّالٜاث الٝاهوهيـت الجذيـذة ال ـ جيؽـج بموحـب الٝـاهون الـذولي مـً حـشاء الّٙـل ٔ ـير
()4
املؽشوُ دوليا الزي جشج٢ب الذولت"

1(- "La responsabilité internationale est une institution juridique en vertu de laquelle l'Etat auquel est
imputable un acte illicite selon le droit international doit réparation a l'Etat a l'encontre duquel cet
act été commis", Charles ROUSSEAU, op.cit., p. 103.
 -)2ثٖ ػبٓو رٔٛغ ، ٟأَُئ٤ُٝخ اُل٤ُٝخ :اُؼَٔ اُل ٢ُٝؿ٤و أُشوٝع ًؤٍبً َُٔئ٤ُٞخ اُلُٝخ اُل٤ُٝخ٘ٓ ،شٞهاد كؽِت ،اُغيائو،
 ،1995ص .4 ، 3
 -)3ؽَبّ ػِ ٠ػجل اُقبُن اٌش١خخٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .18
ِ"-)4ششٚع اٌّٛاد اٌّزؼٍمخ ثّغإ١ٌٚخ اٌذٚي ػٓ األفؼبي غ١ش اٌّششٚػخ د١ٌٚب"ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .49
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والٗال٢ــاث ال٣اهىهُ ــت الجضً ــضة اإلا٣ه ــىصة ف ــي الخٗغٍ ــ ٠هــي ألاويــإ الجضً ــضة الـ ـتي جج ــض ؤَ ـغاٝ
الٗال٢ــت ال٣اهىهُــت الىاظمــت ٖــً الٗمــل  ٚـحر اإلاكــغوٕ هٟؿــها ٞجهــا ،والتــي ججٗــل مــً الٟــغص مؿــئىال ظؼاثُــا،
والضول ـ ــت اله ـ ــاصع باؾ ـ ــمها الٗم ـ ــل ٚـ ـ ـحر اإلاك ـ ــغوٕ مؿ ـ ــاولت م ـ ــضهُا ،وٍ ٩ـ ــىن الط ـ ــخاًا ف ـ ــي وي ـ ــ٘ ٌؿ ـ ــخضعي
()1
الاهخها ٝلهم وظبر الًغع و٦ظل ٪الضولت التي وٖ ٘٢لجها الٗمل ٚحر اإلاكغوٕ.
ومــً ز ــال ٫الٗ ــغى الؿــابً ٤م٨ىىــا ؤن هجم ــل ب ــإن اإلاؿ ــئىلُت الضولُ ــت ه ــي هٓ ــام ٢ــاهىوي ً٣ي ـ ي
بةؾــىاص ؤي بزــال ٫ب٣ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي بٗمــل  ٚـحر مكــغوٕ ؤو ؤي ٖمــل آزــغ ٢ــض ٌؿــبب يــغعا لل ٛـحر بلــى
ؤخــض ؤشــخام ال٣ــاهىوي الــضولي ،مــا ٌؿــخدب٘ جىُ٢ــ٘ ظ ـؼاء صولــي بكــُ٣ه الجىــاجي والخٗىٍي ـ ي ٖلــى الجهــاث
اإلاؿـاولت ،وٍىُبـَ ٤ـظا الخٗغٍـٖ ٠لــى هٓـام اإلاؿـئىلُت اإلاىُبـٖ ٤لــى اهةها٧ـاث ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿــاوي ال
ؾُما جل ٪اإلاترجبت ًٖ ظغاثم الخغب واهةها٧اث يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ؤًً حكـ٩ل الجغٍمـت الٗمـل
 ٚـحر اإلاكــغوٕ واإلاؿــاولُت الجؼاثُــت ج٣ــىم ٖلــى الٟــغص الــظي اعج٨ــب الجــغم وٍخدمــل الٟــغص ؤو الضولــت خؿــب
الخالت اإلاؿاولُت اإلاضهُت ؤو الخٗىًٍُت.
وبسهــىم ألاؾــاؽ الــظي ج٣ــىم ٖلجهــا اإلاؿــاولُت٣ً ،ــُم بٗــٌ ال٣ٟهــاء اإلاؿــاولُت الضولُــت ٖلــى
ؤؾ ـــ ٚـ ـحر ال ٟٗـل ال ــضولي ٚـ ـحر اإلاك ــغوٕٞ ،هى ــا ٥م ــً ًُ٣مه ــا ٖل ــى الخُ ــإ مشلم ــا َ ــى الخ ــا ٫ف ــي اإلاؿ ــئىلُت
الخ٣هحرًت فـي ال٣ـاهىن الـضازلي ،وَىـا ٥مـً ٌٗخ ـبر بـإن اإلاؿـئىلُت الضولُـت ٢ـض ج٣ـىم صون زُـإ وصون ٗٞـل
ٚحــر مكــغوٕ وٍ٨خٟــي بدؿــبِب يــغعا لل ٛـحر ،وهــي اإلاؿــئىلُت الضولُــت ٖلــى ؤؾــاؽ اإلاســاَغ ،ولــضي البدــض
ًٖ ؤؾاؽ ٖلى اهةها٢ ٥ىاٖض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي هجـض بـإن ألاؾـاؽ اإلاُلـىب َـى الٟٗـل الـضولي  ٚـحر
اإلاك ــغوٕ ،أله ــه م ــ٘ ظؿ ــامت اهةه ــا ٥ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ال ًم ٨ــً  ُ٢ــام َ ــظٍ اإلاؿ ــاولُت ٖل ــى الخُ ــإ
الــظي ٌٗخ ـبر  ٚـحر واعص جمامــا لًــغوعة جــىاٞغ ال٣هــض الجىــاجي والخُــىعة والجؿــامت والخىٓــُم الــظي جخُلبــه
الجغٍم ــت ،و ٦ــظل ٪اإلاؿ ــئىلُت ٖل ــى ؤؾ ــاؽ اإلاس ــاَغ الـ ـتي ال ًم ٨ــً جه ــىع ظغٍم ــت صولُ ــت ج ٣ــىم ٖل ــى مج ــغص
جد٣ــ ٤الًــغع صون  ٗٞـل  ٚـحر مكــغوٕ ،فــي خــحن ؤهــه ًم٨ــً ؤن ً٣ــىم ٖلــى ؤؾــاؽ الخٗؿــ ٠فــي بؾــخٗما٫
الخـ ٤فـي خالــت ججـاوػ الًــغوعة الخغبُـت ؤو ٖـضم بخــترام م٣خًـُاث مبــضؤ الخىاؾـب( )2وفـي مــا ًلـي ؾــىداو٫
الخٗغٖ ٝلى قغوٍ ُ٢ام َظٍ اإلاؿاولُت.
زاهيا :ؼشوه املعنوليت الذوليت وجىبيٝات ا في حشائم الحشب:
وج٣ىم اإلاؿئىلُت الضولُت ٖلى زالر قغوٍ ؤؾاؾُت جخمشل فـي وظـىص الىاٗ٢ـت اإلايكـإة للمؿـاولُت
الضولُت ،وبؾىاص َظٍ اإلاؿئىلُت بلى مً ًخدملها ،زم جد ٤٣الًغع في اإلاؿئىلُت الضولُت:
 -5الواّٜت امليؽ ت للمعنوليت الذوليت وج٢يي ٚيهت ا ٟفي حشيمت الحشب:
ً٣هــض بالىاٗ٢ــت اإلايكــئت للمؿــاولُت الضولُــت خالــت ؤلازــال ٫ب٣ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي والالتزامــاث
ال ـتي ًٟغيــها َــظا ال٣ــاهىن ،وٍىنــَ ٠ــظا ؤلازــال ٫فــي ؤٚلــب ألاخــىا ٫بالٟٗــل الــضولي  ٚـحر اإلاكــغوٕ ،وَــى
جه ــغ ٝؾ ــىاء  ٧ــان  ٗٞــال ؤو امخىاٖ ــا ميؿ ــىب للضول ــت ًس ــال٢ ٠ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؾ ــىاء ٧اه ــذ َ ــظٍ
ِ"-)1ششٚع اٌّٛاد اٌّزؼٍمخ ثّغإ١ٌٚخ اٌذٚي ػٓ األفؼبي غ١ش اٌّششٚػخ د١ٌٚب"ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .49
ٗ -)2ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص  ،463 – 460اٗظو ًنُي  :ػٞاشو٣خ سل١خ<< ،ؽٔب٣خ أُلٗٝ ٖ٤٤األػ٤بٕ أُلٗ٤خ ك٢
اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .489- 487
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ال٣ىاٖـ ــض طاث مهـ ــضع حٗاَـ ــضي ؤو ٖغفـ ــي ،وَٗخ ـ ـبر الٗىهـ ــغ اإلاىيـ ــىعي للمؿـ ــاولُت الضولُـ ــت وَـ ــى اإلاؿـ ــبب
للًــغع ؤو الىدُجــت التــي ًدٓغَــا ال٣ــاهىن الــضولي ،وٍ٩ــىن الــغبِ بــحن الٗمــل  ٚـحر اإلاكــغوٕ والًــغع اإلاترجــب
بالٗال٢ت الؿببُت مشلما جٟغيه ال٣ىاٖض الٗامت للمؿاولُت.
بن اهةها٧ــاث ال ٣ــاهىن ال ـضولي ؤلاوؿ ــاوي ج٣ــىم ٖل ــى ؤؾــاؽ ال ٟٗـل الــضولي ٚـ ـحر اإلاك ــغوٕ ،وؤلاز ــال٫
بااللتزامــاث اإلاٟغويــت بمىظــب ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ،ل٨ــً الخهىنــُت ف ـي ظغٍمــت الخــغب َــى صعظــت
زُ ــىعة ال ٟٗـل ال ــضولي ٚـ ـحر اإلاك ــغوٕ ٞاالهةه ــا ٥ف ــي َ ــظٍ الخال ــت ٖل ــى صعظ ــت ٦بـ ـحرة م ــً الجؿ ــامت هدُج ــت
للمؿــاؽ ب٣ــُم ًدمجهــا ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ججٗــل مــً ٞضاخــت الٗمــل والىدُجــت ٦ب ـحرة ظــضا ،ويــمً
مك ــغوٕ ال٣ىاٖـ ـض اإلاخٗل ــ ٤بمؿ ــئىلُت ال ــضو ٖ ٫ــً الٟٗـ ـل  ٚـ ـحر اإلاك ــغوٕ صولُ ــا ظ ــاء ف ــي اإلا ــاصة  40الٟه ــل
اإلاٗىــىن ب ــ"بــاألاخالالث الخى ـيرة بالتزامــاث بمٝخضــو الٝواِــذ الٝىّيــت للٝــاهون الــذولي الّــام" ف ــي ؤن
ؤلاز ــال ٫ب ــااللتزام ً ٩ــىن زُـ ـحرا ٖى ــضما ًىُ ــىي ٖل ــى جسل ــ" ٠حع ــيم ومن ــي" ف ــي ؤصاء الضول ــت اللتزامه ــا،
ومٗن ــى طل ــ ٪ؤن ق ــضة الخُ ــىعة ج ٩ــىن ف ــي ظؿ ــامت الاهةه ــا ٥طاج ــه  ٦ــإن ًم ـــ ب ٣ــُم ومه ــالر صولُ ــت ٖلُ ــا
ًدمجها ال٣اهىن الضولي مٗبر ٖثها في ٢ىاٖض ٖغُٞـت واجٟاُ٢ـت آمـغة ،ؤو ج٩ـىن الجؿـامت فـي آلازـاع اإلاترجبـت ٖلـى
الاهةها ٥وٖلى ضخاًاٍ في حجم الخؿاثغ اإلااصًت والبكغٍت(.)1
 -6ؼشه المشس في املعنوليت الذوليت:
بن الًــغع اإلايكــإ للمؿـاولُت الضولُــت َــى اإلاؿــاؽ بمهــالر ؤو خــ ٤مكــغوٕ ً٣ــغٍ ال٣ــاهىن الــضولي
وٍدمُ ــه ًه ــِب ال ــضو ٫ؤو اإلاىٓم ــاث الضولُ ــت ؤو خـ ـتى ألا ٞـغاص الُبُُٗ ــحن ؤو ؤي ُ٦اه ــاث ؤز ــغي مٗخـ ـبرة ف ــي
ال٣اهىن الضولي ،والًغع َى الىدُجت اإلاترجبت ٖـً الٟٗـل الـضولي ٚحـر اإلاكـغوٕ ،وفـي الىا٢ـ٘ ال ًىظـض بظمـإ
بحن ال٣ٟهاء خىُ٢ ٫مت الًـغع فـي اإلاؿـاولُت الضولُـتٞ ،هـل ٌٗخ ـبر قـغَا لُ٣ـام اإلاؿـاولُت؟ ،ؤم ؤهـه مجـغص
ٖىهغ مؿاٖض في جدضًض ُ٢مت الخٗىٌٍ اإلاُلىب؟ ،وَل ًم ً٨بن ج٣ىم اإلاؿاولُت صون يغع؟.
في ؤلاظابت ًٖ َـظٍ ألاؾـئلت ،هجـض ؤن ظاهبـا مهمـا مـً ال٣ٟـه الـضولي ًـظَب بلـى ال٣ـى ٫بـإن الًـغع
قــغٍ مــً قــغوٍ ُ٢ــام اإلاؿــاولُت الضولُــت ،طلــ ٪ؤن ؤؾــاؽ ُ٢ــام َــظٍ اإلاؿــاولُت َــى ظ ـبر َــظا الًــغع
وبنــالخه ،فــي خــحن ًــغي الــبٌٗ آلازــغ ٖ٨ـــ طلــٞ ،٪الُ٣ٟــه "حشيٙـشار" ًــغي بــإن الًــغع لــِـ قــغَا فــي
ُ٢ام اإلاؿاولُت الضولُت ،وٍدخج في طل ٪بإن مٗٓم الاجٟاُ٢ـاث الضولُـت جخًـمً مجمىٖـت مـً الالتزامـاث
الضولُــت ،وجًــ٘ ٢ىاٖــض للمؿــاولُت ٖــً اهةهــاَ ٥ــظٍ الالتزامــاث صون ؤن حكــحر بلــى ؤي يــغع مــاصي مترجــب
ٖلجه ــا ٞه ــى "هدي ــت محخمل ــت ل ّٙــل دول ــي ٔ ـ ـير مؽ ــشوُل إال أهـ ـ ال ّ ــذ أح ــذ ِىاـ ــشٍ" ،وٍ ــغي ألاؾ ــخاط
"حعام ِاي ِبذ الخال ٞالؽيخت" بىظاَت َظا الغؤي ٢اثال:
"إر أن م ــشد اسج ٣ــاب ّ٘ ــل ٔ ـ ـير مؽ ــشوُ دولي ــا جترج ــب ِليـ ـ مباؼ ــشة املع ــنوليت الذولي ــت ف ــي
مواحهخ ـ أمــا حــذور المــشس مــً ِذم ـ ٘المــشس واٜــْ ح٢مــا بم ــشد مخالٙــت يل ـتزام الــذوليل ول٢ــً
()2
جح ٞٝالمشس واّٜيا َو المشوسي ألام٣اهيت ٜيام الخّوين مً ِذم "
ِ" -)1ششٚع اٌّٛاد اٌّزؼٍمخ ثّغإ١ٌٚخ اٌذٚي ػٓ األفؼبي غ١ش اٌّششٚػخ د١ٌٚب"ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .254
ٗ -)2وال ػٖ :ؽَبّ ػِ ٠ػجل اُقبُن اٌش١خخٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .28
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ولضي ٖغى َظا الخباًً ٖلى مسالٟاث يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ومـا ًسـو ظـغاثم الخـغب
مثه ــا هج ــض بٗ ــٌ ألا ٗٞــا ٫اإلاجغم ــت ال جخُل ــب ي ــغعا ب ــل بن مج ــغص الؿ ــلى َ ٥ــى هدُج ــت ًخُلبه ــا ال ٣ــاهىن
لخضور الخجغٍم ،ومشا ٫طل ٪ؤولى الجغاثم اإلاىهىم ٖلجهـا فـي اإلاـاصة الشامىـت فـي ٣ٞغتهـا ب مـً هٓـام عومـا
للمد٨مت الجىاثُت الضولُت التي ظاء ٞجها:
"حّمـذ جوحيـ هجمـاث لـذ العـ٣ان املــذهيين بفـٙت م َـزٍ أو لـذ أ٘ـشاد مـذهيين ال ؽــاس٠ون
()1
مباؼشة في ألاِما ٥الحشبيت"
وفــي خالــت َــظا الاهةها٦،٥مــا ؤقــغها ؾــاب٣ا ،ظــغي ه٣ــاف فــي اللجىــت الخدًــحرًت بــحن وٞــىص الــضو٫
خــى ٫اقــتراٍ جد٣ــ ٤الًــغع اإلاــاصي والبكــغي مــً ٖضمــه ،وطَبــذ ٚالبُــت الىٞــىص مــثهم فــي ٖــضم اقــتراٍ
جد ٤٣الىدُجت بل ججغٍم الؿلى ٥ختـى فـي خـاٖ ٫ـضم و٢ـىٕ الًـغع لُٗـل فـي الؿـالح مـشال ،وبالخـالي ً٩ـىن
الؿلى ٥في خض طاجه هدُجت ًخُلبها ال٣ـاهىن فـي الخجـغٍم ،وٍىُبـ ٤طلـٖ ٪لـى الجـغاثم الـىاعصة فـي ال٣ٟـغاث
 24 ،4 ،3 ،2 ،1مً اإلااصة -2-8ب مً هٓام عوما والتي جخٗلـ ٤بـإهىإ مُٗىـت مـً الهجمـاث  ٚـحر اإلاكـغوٖت
()2
يض ألاشخام وألاُٖان اإلادمُت.
وَظا الغؤي بطا ٧ان ًسو ظغاثم مُٗىت ٞال ًم ً٨حٗمُمه ٦ظلٖ ٪لى بُ٣ت الجغاثمٞ ،هىا ٥مـً
الجـغاثم مــا ًخُلــب ُٞــه ال٣ــاهىن ال ـضولي ُٞــه هدُجــت مُٗىــت ومشــا ٫طلــ ٪ال٣ٟــغة  6مــً اإلاــاصة  -2 -8ب مــً
هٓام عوما والتي جىو:
()3

"ٜخل أو حشح مٝاجل اظدعلم مخخاسال ي٢ون ٜذ أل ٝظالح أو لم حّذ ل وظيلت للذ٘اُ"

وَى ــا ٥ؤمشل ــت ٖضً ــضة ممازل ــت ججٗلى ــا ه ٣ــى ٫بإه ــه ال ًم ٨ــً وي ــ٘ ٢اٖ ــضة ٖام ــت ومج ــغصة جس ــو
جد ٣ــ ٤الً ــغع ل ُ٣ــام اإلاؿ ــاولُت الضولُ ــت ٞ ،ــبٌٗ الجـ ـغاثم ال جخُل ــب جد ٣ــ ٤الً ــغع٦ ،م ــا  ٢ــض ٌٗا ٢ــب
الص ــخو ٖل ــى الك ــغوٕ صون جد ٣ــ ٤الجغٍم ــت ،وبٗ ــٌ الجـ ـغاثم جخُل ــب الىدُج ــت  ً٦ــغع ،وب ــظلً ٪ج ــب
الخٗامل م٘ ٧ل اهةهاٖ ٥لى خضا و ٤ٞما وعص ٖلُه فـي ال٣اٖـضة التـي جاؾــ لـه فـي ال٣ـاهىن الـضولي ،بال ؤهـه
مــً اإلاا٦ــض ؤن الًــغع ٖىهــغ مهــم فــي ج٣ــضًغ الخٗــىٌٍ اإلاىاؾــبٞ ،هــى ٢غٍىــت مباقــغة ٖلــى و٢ــىٕ ٗٞــل يــاع
٦ما ٌؿاَم في ج٣ضًغ الخٗىٌٍ.
 -7جحذيذ الةخق الزي يخحمل املع وليت الذوليت
وٍ٣هــض بهــظا الكــغٍ بؾــىاص اإلاؿــئىلُت ووؿــبت الى٢ــاج٘ بلــى ؤخــض ؤشــخام ال٣ــاهىن الــضولي ؾــىاء
٧اهــذ صولــت ؤو مىٓمــت صولُــت ،مــ٘ وؿــبت الكــ ٤الجؼاجــي مــً اإلاؿــاولُت لؤل ٞـغاص فــي خــاُ٢ ٫امهــا ،وجيؿــب
للضولت اإلاؿاولُت الضولُت ٖـً ٧ـل ألاٖمـا ٫التـي ج٣ـىم بهـا الؿـلُاث اإلا٩ىهـت لُ٨انهـا ؤو ألاشـخام اإلامشلـحن
لها ،وطلـ ٪مـا ههـذ ٖلُـه اإلاـاصة الغابٗـت مـً مكـغوٕ ال٣ىاٖـض اإلاخٗل٣ـت بمؿـاولُت الضولـت ٖـً الٗمـل  ٚـحر
اإلاكغوٕ صولُا وهي بظل ٪مؿاولت ًٖ:
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .670
ًٞ٘ -)2د دٚسِٚبْٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .515
ِٛ -)3عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .671
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أ -أِما ٥ظلىت الدؽشيّيت امليعوبت للذولت:
وجخجلــى الخه ــغٞاث اله ــاصعة ٖ ــً الؿ ــلُت الدك ــغَُٗت ال ـتي جيؿــب للضول ــت ف ــي بن ــضاع حكــغَٗاث
جخٗـ ــاعى مـ ــ٘ الالتزامـ ــاث الضولُـ ــت ،ؤو بٟٚـ ــا ٫الؿـ ــلُت الدكـ ــغَُٗت بنـ ــضاع حكـ ــغَٗاث جىُٟـ ــظا لاللتزامـ ــاث
الضولُت للضولت ،ؤو ٖضم بلٛاء حكغَٗاث جخٗاعى م٘ َظٍ الالتزاماث.
ب -أِما ٥العلىت الٝمائيت امليعوبت للذولت:
وجخمشل َظٍ الخهغٞاث ُٞما ٢ض ًهضع ٖـً الً٣ـاء الـىَني مـً ؤخ٩ـام وؤوامـغ و٢ـغاعاث جخًـمً
ؤزُاء في جٟؿحر وجُبُ ٤اإلاٗاَضاث الضولُت ؤو به٩اع الٗضالت بٗضم جىُٟظ الاجٟاُ٢اث التي ؤنـبدذ ظـؼءا
مً ال٣اهىن الىَني ،وال ٌٟٗي مً اإلاؿاولُت الخظعٕ باؾخ٣ال ٫الً٣اء وال حجُت الص يء اإلا٣ي ي ُٞه.
ج -أِما ٥العلىت الخىٙيزيت امليعوبت للذولت:
وف ــي َ ــظٍ الخال ــت حؿـ ـإ ٫الضول ــت ٖ ــً  ٧ــل ألاٖم ــا ٫ال ـ ـتي ً ٣ــىم به ــا الجه ــاػ الخى ُٟــظي ف ــي مؿ ــخىاٍ
الؿُاس ي وؤلاصاعي والظي ًمـ بالخٗهضاث الضولُـت ٗ٦ـضم جىُٟـظ مٗاَـضة مُٗىـت ؤو ٖـضم الال ـتزام ب٣اٖـضة
ٖغُٞــت مشــل ٖــضم اخ ـترام الاجٟاُ٢ــاث وألاٖ ـغا ٝالضبلىماؾــُت ؤو بًــىاء مجــغمحن ٞــاعًٍ مــً صولــت ؤزــغي ؤو
جمىٍل خغ٧اث جمغصًت ؤو ٚحر طل.٪
د -أِما ٥الٝواث املعلحت امليعوبت للذولت:
ج ٣ــى ٫ال٣اٖ ــضة الٗغ ُٞــت الضولُ ــت ب ــإن الضول ــت مؿ ــاولت ٖ ــً  ٧ــل ألاٖم ــا ٫ال ـ ـتي ج ٣ــىم به ــا ٢ىاته ــا
اإلاؿلخت ،و٢ض ههذ ال٣اٖضة  149مً صعاؾت ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي للجىت الضولُت ،بإن:
"الذولت معنولت ًِ اهت ا١اث الٝاهون الذولي إلاوعاوي امليعوبت إلي ال وال حؽمل:
()1

 -1يهت ا١اث املشج٢بت مً ٜبل أحهضت ا بما في رلٜ ٤وات ا املعلحت"

٦مـ ــا ههـ ــذ اإلاـ ــاصة الغابٗـ ــت مـ ــً مكـ ــغوٕ اإلاـ ــىاص اإلاخٗل٣ـ ــت بمؿـ ــاولُت الـ ــضوٖ ٫ـ ــً ألاٗٞـ ــا ٚ ٫ـ ـحر
اإلاكــغوٖت صولُــا ٖلــى مؿــئىلُت الضولــت ٖــً ألاٖمــا ٫ال ـتي ج٣ــىم بهــا ؤظهــؼة الضولــت وؤخــض َــظٍ ألاظهــؼة هــي
ال٣ـىاث اإلاؿــلخت(٦ ،)2مــا ال ج٣خهـغ اإلاؿــاولُت الضولُــت ٖلـى الضولــت ،خُــض ًـخم بؾــىاص اإلاؿــاولُت الجىاثُــت
لؤل ٞـ ـغاص ف ـ ــي خال ـ ــت اعج ٩ـ ــاب ألاش ـ ــخام الُبُُٗ ـ ــحن لج ـ ـغاثم صولُ ـ ــت ،و ٦ـ ــظل ٪جخدم ـ ــل اإلاىٓم ـ ــاث الضولُ ـ ــت
اإلاؿ ــاولُت ٖ ــً ألاٖم ــا ٫الت ــي ًغج٨به ــا مىْٟىَ ــا ؤو ألاظه ــؼة الت ــي جخه ــغ ٝباؾ ــمها ،و ٦ــظل ٪جيؿ ــب للضول ــت
الخهــغٞاث ال ـتي ج٣ــىم بهــا الهُئــت الخمغصًــت ؤو الشــىاع فــي خــا ٫هجــاح الخغ٦ــت الشىعٍــت فــي حكــُ٨ل الؿــلُت
الجضًـضة فــي الضولـت ؤو ب٢امــت صولـت ظضًــضة ٖلــى ظـؼء مــً ب٢لـُم الضولــت وَــى مـا جىا٣ٞــه اإلاـاصة الٗاقــغة مــً
()3
مكغوٕ اإلاىاص اإلاخٗل٣ت بمؿاولُت الضو ًٖ ٫ألاٗٞاٚ ٫حر اإلاكغوٖت صولُا.
 -)1عٓ -ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،149وعغ ٍبثن ،ص .463
٠ -1"-)2ؼذ رظشف أ ٞخٙبص ِٓ أخٙضح اٌذٌٚخ فؼال طبدسا ػٓ ٘زٖ اٌذٌٚخ ثّمزؼ ٝاٌمبٔ ْٛاٌذ ،ٌٟٚعٛاء أوبْ اٌدٙبص ّ٠بسط
ٚظبئف رشش٠ؼ١خ أَ رٕف١ز٠خ أَ ا٠خ ٚظبئف أخشٚ ،ٜأ٠ب وبْ اٌّشوض اٌز٠ ٞشغٍٗ ف ٟرٕظ ُ١اٌذٌٚخٚ ،عٛاء أوبٔذ طفزٗ أٔٗ خٙبص ِٓ
أخٙضح اٌسىِٛخ اٌّشوض٠خ أَ خٙبص ِٓ أخٙضح ٚزذح ئلٍ١ّ١خ ِٓ ٚزذاد اٌذٌٚخ.
٠ -2شًّ اٌدٙبص أ ٞشخض أ ٚو١بْ ٌٗ رٌه اٌّشوض ٚفمب ٌٍمبٔ ْٛاٌذاخٌٍٍ ٟذٌٚخ"
أٗظو ك ٢مُي ِ" :ششٚع اٌّٛاد اٌّزؼٍمخ ثّغإ١ٌٚخ اٌذٚي ػٓ األفؼبي غ١ش اٌّششٚػخ د١ٌٚب"ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .25
 -)3أُوعغ ٗلَ ،ٚص .26
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وف ــي م ــا ًل ــي ؾ ــىداو ٫بُ ــان ؤ٢ؿ ــام اإلاؿ ــاولُت الضولُ ــت ب ــحن جدم ــل ال ٟــغص للمؿ ــاولُت الضولُ ــت
الجؼاثُ ــت وق ــ ٤م ــً اإلاؿ ــاولُت اإلاضهُ ــت ،وجدم ــل الضول ــت للمؿ ــاولُت الخٗىًٍ ــُت خؿ ــب ٢ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن
الضولي وجُبُ٣اتها ٖلى ظغاثم الخغب واهةها٧اث يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت.
الٙشُ الثاوي:
املعنوليت الجىائيت للٙشد ًِ حشائم الحشب
بن اإلاؿ ــاولُت الجىاثُ ــت الضولُ ــت هٓ ــام  ٢ــاهىوي ًىُ ــىي ٖل ــى ٢م ــ٘ الاهةها ٧ــاث الجؿ ــُمت ل٣ىاٖ ــض
ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ٖمىم ــا ،وخؿ ــب ألاهٓم ــت ال٣اهىهُ ــت  ٞــةن ال ٟــغص ًخدم ــل َ ــظٍ اإلاؿ ــاولُت وٍ ٣ــ٘
ٖلُـ ــه جدمـ ــل الٗ٣ىبـ ــاث اإلاترجبـ ــت ٖثهـ ــا ،وُٞمـ ــا ًلـ ــي هىضـ ــر مى٢ـ ــ٘ َـ ــظٍ اإلاؿـ ــاولُت الٟغصًـ ــت يـ ــمً هٓـ ــام
اإلاؿاولُت الضولُت ،زم ؤخ٩امها وهُا٢ها.
أوال :مو ْٜاملعنوليت الٙشديت في هٍام املعنوليت الذوليت:
بن اإلاؿــاولُت الضولُــت هــي ألازــغ اإلاترجــب ٖلــى زــغ ١الالتزامــاث التــي ًٟغيــها ال٣ــاهىن الــضولي ٖلــى
ؤشخان ــه واإلاؿ ــاؽ ب ــالُ٣م الـ ـتي ً٣غَ ــا وٍدمجه ــا َ ــظا ال ٣ــاهىن ،وب ــظل ٞ ٪ــةن اإلاؿ ــاولُت الضولُ ــت وي ــُٗت
٢اهىهُ ــت ًخدمله ــا ؤش ــخام ال ٣ــاهىن ال ــضولي صون ٚـ ـحرَم ،وؤلاقــ٩الُت ال٨الؾ ــُُ٨ت ف ــي َ ــظا اإلاجــا ٫جخٗل ــ٤
بىي٘ الٟغص في ال٣اهىن الضولي ومضي وظاَت جدمُله اإلاؿاولُت الضولُت ًٖ ظغاثم الخغب.
ب ٛــٌ الىٓـ ــغ ٖـ ــً الازخالٞـ ــاث ال٣ٟهُ ــت(٣ٞ ،)1ـ ــض ٧ـ ــان ال٣ـ ــاهىن ال ــضولي الخ٣لُـ ــضي ال يهـ ــخم ؾـ ــىي
بالضو ٫طاث الؿُاصة وًٍٟي ٖلجها الصخهُت ال٣اهىهُـت الضولُـت وال ٌٗ ـتر ٝللٟـغص بهـظٍ الصخهـُت ،وبمـا
ؤن الصخه ــُت ال٣اهىهُ ــت ه ــي ن ــالخُت للص ــخو ب ــإن ًمىد ــه ال ٣ــاهىن خ٣ى ٢ــا وٍغج ــب ٖلُ ــه التزام ــاث ،ؤو
بمٗنى آزغ ٧ل ٧اثً مساَب بال٣اٖضة ال٣اهىهُت بك٩ل مباقغ( ،)2وهٓغا للخُىع الخـاعٍخي لل٣ـاهىن الـضولي
زانت بٗـض الخـغبحن الٗـاإلاُخحن بـضؤ ًـؼصاص اَخمـام ال٣ـاهىن الـضولي بـالٟغص ابخـضاءا مـً مُشـا ١ألامـم اإلاخدـضة
واَخمامهــا بمجــا ٫خ٣ــى ١ؤلاوؿــان التــي ٌكــ٩ل الٟــغص ؤؾاؾــا لهــا ،زهىنــا بٗــض ؤلاٖــالن الٗــالمي لخ٣ــى١
ؤلاوؿــان٦ ،مــا ٧ــان الهُــال ١اإلادا٦مــاث الجىاثُــت الضولُــت فــي هــىعمبر ٙوَىُ٦ــى بــال ٜألازــغ فــي جغؾــُش مبــضؤ
مؿاولُت الٟغص الجىاثُت ًٖ الجغاثم الضولُت.
باؾ ـ ــخٗغاى جُـ ـ ــىع ال ً٣ـ ــاء الجىـ ـ ــاجي ال ـ ــضولي والاجٟاُ٢ـ ـ ــاث الضولُ ـ ــت طاث الهـ ـ ــلت ًخط ـ ــر بـ ـ ــإن
اإلاؿــاولُت الجىاثُــت الضولُــت للٟــغص ٖــً ظ ـغاثم الخــغب ٢اٖــضة ٖغُٞــت واجٟاُ٢ــت ،ومــً بــحن ؤولــى الىهــىم
 -)1ثقظٞص ٓوًي اُلوك ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝظٜود ػلح ارغبٛبد كو٤ٜخ أُٜٝب ال ٣ؼزوف ثبُشقظ٤خ اُوبٗ٤ٗٞخ اُل٤ُٝخ ُِلوك ٣ٝزيػْ
ٛنا االرغب ٙاُلوٜبء أٔضٍٛ٠رٝ ،ٟرش٠جٝ ،ً١عزش٠ت ٝؿ٤و٣ٝ ْٛو ٕٝثؤٕ أشقبص اُوبٗ ٕٞاُل ٢ٛ ٢ُٝاُل ٍٝكؾَت أٓب اُلوك ك ٜٞشقض
ٖٓ أشقبص اُوبٗ ٕٞاُلافِٝ ٢ال ٣ؼلٞٓ ًٚٗٞ ٝػٞػب ٖٓ ٓٞاػ٤غ اُوبٗ ٕٞاُل ،٢ُٝأٓب االرغب ٙاُضبٗ ٢ك٤نٛت ػِ ٠رٔزغ اُلوك ثبُشقظ٤خ
اُوبٗ٤ٗٞخ اُل٤ُٝخ ؽَت وٍغٓٝ ،خٛسج عبيٝ ،د٠دٝ ،ٟاُن٣ ٖ٣و ٕٝثؤٕ اُلوك  ٞٛاُشقض األؽل ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝألٕ اُ٘ظبّ اُوبٗ٢ٗٞ
اُلٝ ٢ُٝاُلافِٞٓ ٢ؽل ؽَت هأًٔ ْٜ٣ب ٘٣طِو ٕٞك ٢مُي ٖٓ اٌٗبهُ ْٛلٌوح اُشقظ٤خ أُؼ٘٣ٞخ رٔبٓب ،ثٔ٘٤ب ٣و ٟارغب ٙصبُش ثؤٕ اُلوك
ٓؾَ اٛزٔبّ اُوٞاػل اُل٤ُٝخ  ٢ٛٝرَؼ ٠كٓٝب ُزؾو٤ن األٖٓ ُٝ ٚاُز٘ٔ٤خ ٝاالىكٛبه ،أٓب اُوؼبء اُل ٢ُٝكول ٓ٘ؼ ُِلوك ٓغٔٞػخ ٖٓ
اُؾوٞم ٓضَ االُزغبء اُ ٠ثؼغ أُؾبًْ اُل٤ُٝخ ٓٝؾبًْ اُزؾٌ ْ٤أُقزِطخ ًٝنُي ٣زؾَٔ اُلوك أَُئ٤ُٝخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ ك ٢اٌُض٤و ٖٓ
األؽٞاٍ ٛٝنا ٣غؼَ ٖٓ اُلوك ٣زٔزغ ثشقظ٤خ هبٗ٤ٗٞخ ك٤ُٝخ ٌُٜ٘ب َُ٤ذ ث٘لٌ اُ٘ظبّ أُزؼِن ثبُل ٍٝكٜ٘بى اُزيآبد ال رزؾِٜٔب ٍٟٞ
اُلٝ ٢ُٝأُ٘ظٔبد اُل٤ُٝخ ،أٗظو ك ٢مُي ٓ :ظطل ٠أؽٔل فإاد ،اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّ  -اُوبػلح اُل٤ُٝخٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص – 115
.120
 -)2ػجبً ٛبشْ اٌغؼذٓ ،ٞوعغ ٍبثن ،ص .175
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الخانــت بمؿــاءلت الٟــغص ٖــً ظـغاثم الخــغب ٧اهــذ إلاــاصة  227مــً بجٟاُ٢ــت ٞغؾــاي  1919التــي ههــذ ٖلــى
ٖلى مدا٦مت ؤلامبراَىع "ٔيوم الثاوي" ًٖ ظغاثم الخغب ومالخ٣خه وَلب حؿـلُمه مـً َىلىـضا مـً ؤظـل
اإلادا٦مــت ،والتــي عًٞــذ طلــ ٪بذجــت ٖــضم جىاٞــ ٤الُلــب مــ٘ ٢ىاهُثهــا الضازلُــت ،و٦ــظل ٪اإلاــىاص  228بلــى
 230الـتي ههذ ٖلى مدا٦مت باقي مجغمي الخغب ألاإلاـان ٖـً الجـغاثم الضولُـت٦ ،مـا ؤ٢ـغ الىٓـام ألاؾاسـ ي
إلاد٨مــت هــىعمبر ٙمب ــضؤ اإلاؿــاولُت الٟغصًــت ٖ ــً الج ـغاثم الضولُــت ف ــي اإلاــاصة الؿاصؾــت مى ــه ،و٢ــض وعص َ ــظا
اإلابضؤ يـمً اإلابـاصت ال ـتي نـاٚةها لجىـت ال٣ـاهىن الـضولي الخابٗـت لؤلمـم اإلاخدـضة بمىظـب ال٣ـغاع  177بخـاعٍش
 21ه ــىٞمبر  1946والت ــي ؤ٢غته ــا الجمٗ ــت الٗام ــت لؤلم ــم اإلاخد ــضة ،وظ ــاء جغجِ ــب اإلاب ــضؤ ؤوال ،وٍ ــىو ٖل ــى ؤن
"الج ـ ـشائم لـ ــذ الٝـ ــاهون الـ ــذولي يشج٢ب ـ ــا أ ـ ــخاؿل ولـ ــيغ ٠ياهـ ــاث م ـ ــشدةل وال يم٢ـ ــً إهٙـ ــار أح٣ـ ــام
الٝــاهون الــذولي إال بمّاٜبــت ألا٘ـشاد الــزيً يشج٢بــون َــزٍ الجـشائم"(٦ ،)1مــا ٧اهــذ مد٨مــت"وو٠يــو" هــي
()2
ألازغي ؤزظث بازخهام اإلاد٨مت ٖلى ألاشخام الُبُُٗحن بهٟةهم َظٍ خؿب اإلااصة  05مىه.
و٢ــض ؤ٢ــغ البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي ألاو ٫فــي اإلاــاصة  86مىــه اإلاؿــاولُت الجىاثُــت للٟــغص ٖــً اعج٩ــاب ؤي
مــً ألاٗٞــا ٫ال ـتي ًم٨ــً ؤن حكــ٩ل اهةها٧ــاث الجؿــُمت للبروجى٧ــى ،٫وهــي اإلادــضصة يــمً اإلاــاصة  85مىــه،
وظاء طل ٪في ؾُا ١بلؼام الضو ٫باجساط ٧اٞت الخضابحر إلاى٘ و٢م٘ اهةها٧اث َـظا البروجى٧ـى ٫وٖـضم الاٖخـضاص
بإوامغ الغثِـ ٦ؿبب لئلٖٟاء مً اإلاؿاولُت الضولُت للمغئوؽ.
وج ــم الخإ ُ٦ــض ٖل ــى مب ــضؤ اإلاؿ ــاولُت الجىاثُ ــت الضولُ ــت لل ٟــغص ي ــمً ألاهٓم ــت ألاؾاؾ ــُت للمد ــا٦م
الجىاثُت اإلاا٢خت في ًىٚؿالُٞا الؿاب٣ت وعواهضاٞ ،باليؿبت للمد٨مت الجىاثُت لُىٚؿالُٞا الؿـاب٣ت ٣ٞـض
جـم جدضًــض الازخهــام الصخمـ ي للمد٨مــت فــي هٓامهــا ألاؾاسـ ي يــمً اإلاــاصة الؿاصؾـت مىــه وال ـتي ههــذ
ٖلى ؤن اإلاد٨مت جسخو بمدا٦مت ألاشخام الُبُُٗحن ٣ٞـِ الـظًً ًغج٨بـىن الجـغاثم الضولُـت اإلادـضصة
فــي الىٓــام ألاؾاس ـ ي( ،)3وألامــغ طاج ــه طَ ــب بلُ ــه الىٓــام ألاؾاس ـ ي للمد٨م ــت الجىاثُــت الضولُ ــت لغواه ــضا ف ــي
اإلااصة الخامؿت مىه التي ههذ بـإن اإلاد٨مـت مسخهـت بمخابٗـت ألاشـخام الُبُُٗـحن ٣ٞـِ وَكـمل طلـ٪
٧ــل مــً زُ ــِ ؤو شــج٘ ٖل ــى الخسُــُِ ،ؤم ــغ ؤو اعج٨ــب وؾــاٖض بُغٍ ٣ــت ؤو بــإزغي ؤو ه ٟــظ ظغٍمــت ً ٩ــىن
()4
مؿاوال مؿاولُت ٞغصًت ًٖ التي جضزل في ازخهام اإلاد٨مت.
وبظل ٪اؾخ٣غ ال٣اهىن الـضولي الجىـاجي ٖلـى ٨ٞـغة اإلاؿـاولُت الجىاثُـت الضولُـت للٟـغص ٖـً الجـغاثم
الضولُـ ــت وَـ ــى مـ ــا وظـ ــض حٗب ـ ـحرا لـ ــه يـ ــمً الىٓـ ــام ألاؾاس ـ ـ ي للمد٨مـ ــت الجىاثُـ ــت الضولُـ ــت ؤو هٓـ ــام عومـ ــا
ألاؾاس ي ،خُض وعص يمً الىُا ١الصخم ي له في اإلااصة  25مىه بإهه :
" -1ي٢ون للمح٢مت اخخفاؿ ِاع ألا خاؿ الىبيّيين ِمال ت زا الىٍام ألاظاسو .
 -2الةــخق الــزي يشج٢ــب حشيمــت جــذخل فــي اخخفــاؿ املح٢مــت ي٢ــون مع ـ وال ِن ــا بفــٙخ
الٙشديت وِشلت للّٝابل و٘ٝا لهزا الىٍام ألاظاسو "..
1(- Formulation of the Nuremberg principles, op.cit., p. 374.
ٓ -)2ؾٔل ػجل اُٞاؽل ٍٞ٣ق اٌفبس ،اُغوائْ اُل٤ُٝخ ٍِٝطخ اُؼوبة ػِٜ٤بٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .273
3(- Hervé ASCENSIO, Rafaelle MAISON, op.cit., pp. 404, 405.
أٗظو ًنُي :ؽَبّ ػِ ٠ػجل اُقبُن اٌش١خخٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .479
 -)4كؼ َ٤وٛعخٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .68
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وبــظل ٪خؿــم هٓــام عومــا فــي مؿــإلت ٢هــغ اإلاؿــاولُت الجىاثُــت ٖلــى ألاشــخام الُبُُٗــحن صون
الاٖخبــاعٍحن ٧الــضو ٫واإلاىٓمــاث ،هٓـغا ل٣ــضعة الصــخو الُبُعــي ٖلــى اعج٩ــاب الجـغاثم الضولُــت التــي جــضزل
يــمً ازخهــام اإلاد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت وبم٩اهُــت جُبُــ ٤الٗ٣ىبــاث ٖلُــه( ،)1و٢ــض وعص اإلابــضؤ ٦ــظل٪
يــمً صعاؾ ــت ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي الٗغف ــي ي ــمً ال٣اٖــضة ع ٢ــم  151والـ ـتي جــىو ٖل ــى ؤهــه "ألا٘ ـشاد
مع ولون حضائيا ًِ حشائم الحشب ال يشج٢بوخ ا"(.)2
زاهيا :هىا ٛاملعنوليت الجىائيت الٙشديت ًِ حشائم الحشب:
٢ــضمىا ،ؤن الً٣ــاء الجىــاجي الــضولي اؾــخ٣غ ٖلــى مبــضؤ اإلاؿــاولُت الجىاثُــت لؤلشــخام الُبُُٗــحن
ٖــً الج ـغاثم الضولُــت٦ ،مــا ٖبــرث ٖىــه اإلاــاصة  25مــً الىٓــام ألاؾاس ـ ي للمد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت جدــذ
ٖىــىان "املعــنوليت الجىائيــت للٙــشد" ،و٢ــض خــضصث هٟـــ اإلاــاصة هُــاَ ١ــظٍ اإلاؿــاولُت وألاخ٩ــام اإلاخٗل٣ــت
به ــا ،وَب ٣ــا ل ــظلً ٪خدمـ ـل الٟـ ــغص اإلاؿ ــاولُت الجىاثُ ــت ف ــي ؤوي ــإ مخٗـ ــضصة ٣ٞ ،ــض ً ٣ــىم ال ٟــغص باعج٩ـ ــاب
الجغٍمــت ٟ٦اٖــل ؤنــلي وَــى الــظي ًغج٨ــب الــغ ً٦اإلاــاصي إلخــضي الج ـغاثم الضولُــت اإلاٗا٢ــب ٖلجهــا بمىظــب
الىٓ ــام ألاؾاسـ ـ ي  ٩ُٞــىن ال ٟٗــل اإلاج ــغم هدُج ــت ليك ــاَه ؤلاظغام ــي مباق ــغة  ٦ــإن ً ٣ــىم ب٣خ ــل م ــضهُحن ؤو
ؤؾ ــغي ،ؤو ً ٣ــىم باؾ ــخسضام ؤؾ ــلخت مدٓ ــىعة مم ــا  ٢ــض ٌك ــ٩ل ظـ ـغاثم خ ــغب ،و ٢ــض ً ٩ــىن ال ٟــغص ق ــغٍ٩ا
بدؿهُل مهمت الٟاٖل ألانلي في اعج٩اب الغ ً٦اإلاـاصي للجغٍمـت وجدُ٣ـ ٤هدُجةهـا٦ ،مـا ٌؿـإ ٫الٟـغص ظىاثُـا
فـي خـا ٫ألامـغ ؤو ؤلاٚـغاء ؤو الخـض ٖلـى اعج٩ـاب ظغٍمـت وٗ٢ـذ ٗٞـال ؤو قـغوٕ ٞجهـا ،و٦ـظل ٪ج٣ـضًم الٗــىن ؤو
()3
الخدغٌٍ ؤو اإلاؿاٖضة بإي ق٩ل آزغ لٛغى حؿهُل اعج٩اب الجغٍمت ؤو الكغوٕ ٞجها.
وَٗا ٢ــب الىٓ ــام ألاؾاس ـ ي ٖ ــً اإلاؿ ــاَمت الجىاثُ ــت ف ــي اعج ٩ــاب ظ ـغاثم الخ ــغب ،وج ٩ــىن اإلاؿ ــاَمت
الجىاثُــت ف ــي خــا ٫حٗ ــضص الجى ــاة ف ــي ا٢ـ ـترا ٝالجغٍم ــت الىاخ ــضة ؤو ظ ـغاثم مخٗ ــضصة ؤو الك ــغوٕ ف ــي اعج٩ابه ــا،
وج ٣ـىم الىخ ــضة ب ــحن ؤ ٞـغاص الجماٖ ــت ف ــي مباق ــغة ؤٖم ــا ٫مك ــتر٦ت ج ٩ــىن ال ــغ ً٦اإلا ــاصي للجغٍم ــت ،وب٣ه ــض
مكـ ــتر ٥بهـ ــض ٝجدُ٣ـ ــ ٤الىدُجـ ــت ؤلاظغامُـ ــت ،وٍ٩ـ ــىن الخٗمـ ــض بمـ ــا بخٗؼٍـ ــؼ اليكـ ــاٍ ؤلاظغامـ ــي ؤو الٛـ ــغى
ؤلاظغامــي للجماٖــت ؤو بــالٗلم باعج٩ــاب َــظٍ الجغٍمــت لــضي الجماٖــت ،وٍهــبذ بــظل٧ ٪ــل ٞــغص فــي اإلاجمىٖــت
()4
ٞاٖال ؤنلُا ج٣ىم مؿاولُخه ال٩املت الجىاثُت ًٖ الجغم.
وَؿإ ٫الٟـغص ٦ـظلٖ ٪ـً الكـغوٕ فـي اعج٩ـاب الجغٍمـت وَـى مباقـغة زُـىاث ملمىؾـت لبـضء جىُٟـظ
الؿلى ٥اإلااصي اإلا٩ىن للجغٍمت ،بال ؤن الجغٍمت لم جٗٞ ٘٣ـال هٓـغا لٓـغو ٝلـِـ لهـا نـلت بىىاًـا الجـاوي،
وٍ٩ىن طل ٪لؿبب زاعط ًٖ بعاصجه ُ٦اعت ؤو ُٖل في وؾُلت ؤو ؤؾلىب ال٣خا ٫زـاعط ٖـً بعاصة الجـاوي،
ممــا ًمىــ٘ و٢ــىٕ الجغٍمــت وَــظا مــا ٌؿــمى بالجغٍمــت اإلاى٢ىٞــت ،ؤمــا بطا ٖــض ٫الجــاوي بمدــٌ بعاصجــه وٍ٨ــ٠
ًٖ بظ ٫ؤي ظهض ًٖ اعج٩ـاب الجغٍمـت ،ؤو ًدـى ٫بٗملـه صون بجمـام الجغٍمـت ٞـال ً٩ـىن ٖغيـت للٗ٣ـاب فـي
()5
مٟهىم هٓام عوما ألاؾاس ي.
ٗ -)1ظو اُل ٖ٣ثٛعّبزخٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .102
 -)2عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح  ،151ص .481
ِٛ -)3عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .680
ٗ -)4ظو اُل ٖ٣ثٛعّبزخٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .104
 -)5أُوعغ ٗلَ.ٚ
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وج ـ ــىو اإلا ـ ــاصة  26م ـ ــً الىٓ ـ ــام ألاؾاس ـ ـ ي للمد٨م ـ ــت الجىاثُ ـ ــت الضولُ ـ ــت بإه ـ ــه ال ً ٩ـ ــىن للمد٨م ـ ــت
ازخهام ٖلى ألاشخام الظًً ج٣ل ؤٖمـاعَم ٖـً  18ؾـىت و٢ـذ اعج٩ـاب الجغٍمـت اإلايؿـىبت بلـجهم ،و٢ـض
ؾاًغ هٓام عوما فـي طلـ ٪الاججـاٍ الٗـام الؿـاثض الـظي ًدـضص ؾـً الُٟـل بمـا صون  18ؾـىت فـي الٗضًـض مـً
اله ــ٩ى ٥الضولُ ــت ٖل ــى عؤؾ ــها اجٟا ُ٢ــت خ ٣ــى ١الُ ٟــل ف ــي اإلا ــاصة ألاول ــى مثه ــا ،و ٦ــظل ٪اإلا ــاصة الشاهُ ــت م ــً
()1
البروجى٧ى ٫الازخُاعي الجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل بكإن اقترا ٥ألاَٟا ٫في اإلاىاػٖاث اإلاؿلخت.
وٍُبــ ٤ازخهــام اإلاد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت ٖلــى ٧ــل ألاٞـغاص صون جمُ ـحز ال ؾــُما بؿــبب الهــٟت
الغؾـمُت للصـخو ،وبـظل ٪ال حٗخــض اإلاد٨مـت بالخهـاهاث الضبلىماؾــُت والبرإلااهُـت والً٣ـاثُت والؿُاؾــُت
وال٣ىاٖ ــض ؤلاظغاثُ ــت الخان ــت به ــا ؾ ــىاء ف ــي ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤو ال ــىَني الـ ـتي ًخمخ ــ٘ به ــا ؤص ــخاب اإلاىان ــب
الؿامُت والىْاث ٠الٗلُا ٦ؿـبب لئلٖٟـاء مـً اإلاؿـاولُت وال الخسُٟـ ٠مـً الٗ٣ىبـت ،وَؿـخىي ألامـغ ُٞمـا
بطا ٧ان الصـخو اإلاخـاب٘ عثِؿـا لضولـت ؤو خ٩ىمـت ؤو ًٖـىا فـي خ٩ىمـت ؤو بغإلاـان ؤو ممـشال مىخسبـا ؤو مىْٟـا
خ٩ىمُ ــا ،وَ ــظٍ ال٣اٖ ــضة  ٦ــظل٢ ٪اٖ ــضة ٖغ ُٞــت ْه ــغث مى ــظ بضاً ــت مإؾؿ ــت ال ً٣ــاء الجى ــاجي ال ــضولي ف ــي
ه ــىعمبر ٙوَى ُ٦ــى وج ــم ج ــضوٍثها ي ــمً مب ــاصت ه ــىعمبر ٙم ــً َ ــغ ٝلجى ــت ال ٣ــاهىن ال ــضولي آه ــظا ،٥وظ ــاءث
ال٣اٖــضة يــمً اإلابــضؤ الشالــض جدــذ ٖىــىان "إه٣ــاس حفــاهت الٙــشد الــزي جفــشٗ بوـــ ٙسئيعــا لذولــت أو
موٌ ٙــا ح٢ومي ــا مع ــنوال"( ،)2وْه ــغث ال٣اٖ ــضة ي ــمً ألاهٓم ــت ألاؾاؾ ــُت للمد ــا٦م الجىاثُ ــت الضولُ ــت
اإلاا٢خت في ًىٚؿالُٞا الؿاب٣ت وعواهضا ،مما ظٗلها حؿخ٣غ ُٞما بٗض في هٓام عوما ألاؾاس ي.
بال ؤن َظٍ الىٓغة اإلاشالُت لم ج٨خمل بٗض ب٢غاع اإلااصة  98مً هٓـام عومـا ألاؾاسـ ي ،والتـي ؤخـضزذ
جىاً٢ــا مــ٘ الخ٨ــم الُ٣عــي للمــاصة  ،27وظــاءث اإلاــاصة  98جدــذ ٖىــىان "الخّــاون ٘يمــا يخّلــ ٞبالخىــاص٥
ِ ـ ــً الحف ـ ــاهت واملوا٘ ٝـ ــت ِا ـ ــع الخ ٝـ ــذيم"( )3خُ ـ ــض اٖتر ٞـ ــذ اإلا ـ ــاصة بده ـ ــاهاث ال ـ ــضو ٫ؤو الخه ـ ــاهاث
الضبلىماؾُت لصخو ؤو ممخل٩اث جابٗت لضولت زالشت وال ج٣ـضم اإلاد٨مـت َلـب ج٣ـضًم ؤو مؿـاٖضة بلـى َـظٍ
الضولــت صون حٗ ــاون مثهــا٦ ،م ــا ال ج٣ــضم اإلاد٨م ــت َــظا الُل ــب لهــظٍ الضول ــت بطا ٧اهــذ ج ــضزل فــي اجٟا ُ٢ــاث
زىاثُــت لٗــضم حؿــلُم عٖاًاَــا ،وَــظٍ ال٣ٟــغة بالخدضًــض هــي اإلاســغط الــظي جغ٦خــه الىالًــاث اإلاخدــضة إلٞــالث
()4
مىاَىجها مً اإلاشى ٫ؤما اإلاد٨مت هٓغا لجىئها بلى ٖ٣ض اجٟاُ٢اث خهاهت زىاثُت م٘ ؤ٦ثر مً مئت صولت.
٦ما ؤزظ هٓام عوما ألاؾاس ي فـي اإلاـاصة  28مىـه بمؿـاولُت ال٣ـاصة والغئؾـاء ٖـً ٧ـل ألاٗٞـا ٫التـي
ً٣ـىم بهـا الخايــٗىن إلمـغتهم وؾــُُغتهم ،وَـظٍ ال٣اٖــضة هـي ألازــغي ٢اٖـضة ٖغُٞــت واجٟاُ٢ـت ،و٢ــض وعصث

ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .568
2(- Formulation of the Nuremberg principles, op.cit., p. 375.
 -)3عبء ك ٢أُبكح ٗ ٖٓ 98ظبّ هٓٝب ٓب ٗظ -1" :ٚال ٠دٛص ٌٍّسىّخ أْ رٛخٗ ؽٍت رمذ ُ٠أِ ٚغبػذح ٠مزؼ ِٓ ٟاٌذٌٚخ اٌّٛخٗ
ئٌٙ١ب اٌطٍت أْ رزظشف ػٍٔ ٝس ٠ ٛزٕبفِ ٝغ اٌزضاِبرٙب ثّٛخت اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚفّ١ب ٠زؼٍك ثسظبٔبد اٌذٌٚخ أ ٚاٌسظبٔخ اٌذثٍِٛبع١خ
ٌشخض أِّ ٚزٍىبد ربثؼخ ٌذٌٚخ ثبٌثخِ ،ب ٌُ رغزطغ اٌّسىّخ أْ رسظً أٚال ػٍ ٝرؼب ْ ْٚرٍه اٌذٌٚخ اٌثبٌثخ ِٓ اخً اٌزٕبصي ػٓ
اٌسظبٔخ.
 -2ال ٠دٛص ٌٍّسىّخ أْ رٛخٗ ؽٍت رمذ٠ ُ٠زطٍت ِٓ اٌذٌٚخ اٌّٛخٗ ئٌٙ١ب اٌطٍت أْ رزظشف ػٍٔ ٝس ٛال ٠زفك ِغ اٌزضاِبد د١ٌٚخ
رمؼِٛ ٟافمخ اٌذٌٚخ اٌّشعٍخ وششؽ ٌزمذ ُ٠شخض ربثغ ٌزٍه اٌذٌٚخ ػٍ ٝاٌّسىّخِ ،ب ٌُ ٠ىٓ ثٛعغ اٌّسىّخ أْ رسظً أٚال ػٍٝ
رؼب ْٚاٌذٌٚخ اٌّشعٍخ إلػطبء ِٛافمزٙب ػٍ ٝاٌزمذ ".ُ٠اٗظو ك ٢مُيِٛ :عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص
.729
 -)4ػِ ٢عٔ َ٤زشةٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .417
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يمً اإلااصة  86فـي ٣ٞغتهـا الشاهُـت( ،)1والىٓـام ألاؾاسـ ي إلاد٨مـت ًىٚؿـالُٞا الؿـاب٣ت فـي اإلاـاصة الؿـابٗت فـي
()2
٣ٞغتها الشالشت ،واإلااصة الؿاصؾت في ٣ٞغتها الشاهُت مً الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت لغواهضا.
ٞال٣اثض الٗؿ٨غي ؤو الصخو ال٣اثم م٣امه مؿاو ٫مؿاولُت ظىاثُـت ٖـً الجـغاثم التـي جغج٨بهـا
٢ىاث زايٗت إلمغجه وؾُُغجه الٟٗلُخحن ؤو جسً٘ لؿلُخه وؾُُغجه الٟٗلُخحن ،هدُجـت لٗـضم مماعؾـت
ال٣اثض الٗؿ٨غي ؤو الصخو ؾُُغجه ٖلى َظٍ ال٣ىاث وطل ٪في خالخحن ط٦غتهما اإلااصة:
أ-

إرا  ١ــان الٝائ ــذ الّعـ ــ٢شي أو الة ــخق ٜـ ــذ ِل ــم أو يٙت ــرك بـ ـ أن ّل ــم فـ ــي ٌ ــل الٍـ ــشوٗ
الٝائمت حهزا ٟبجن الٝواث جشج٢ب أو ِاع وؼ ٤أن جشج٢ب َزٍ الجشائم.

ب-

إرا لـ ــم يخخـ ــز الٝائـ ــذ الّعـ ــ٢شي أو الةـ ــخق حميـ ــْ الخـ ــذابير الالصمـ ــت واملّٝولـ ــت فـ ــي حـ ــذود
ظ ـ ــلىخ ملى ـ ــْ أو ٜم ـ ــْ اسج ٣ـ ــاب َ ـ ــزٍ الج ـ ـشائم أو لّ ـ ــشك املع ـ ــجلت ِا ـ ــع الع ـ ــلىاث املخخف ـ ــت
للخحٝي ٞواملٝالاة.

ؤمــا مــا ًخٗلــ ٤بٗال٢ــت الغئؾــاء ٚحــر الٗؿــ٨غٍحن ألاعٞــ٘ م٣امــاٞ ،ــةن هٟـــ ؤخ٩ــام ال٣اثــض الٗؿــ٨غي
ج٣غٍبــا جُبــ ٤بسهــىم مؿــاولُت الــغثِـ ٖــً الج ـغاثم التــي ًغج٨بهــا اإلاغئوؾــحن لٗــضم مماعؾــخه ؾــلُخه
وؾــُُغجه الٟٗلُخــحن مماعؾــت ؾــلُمت ،وطل ــ ٪بطا زبــذ ؤن الــغثِـ ٧ــان ٖل ــى ٖلــم ؤو ججاَــل ٖــً وع ــي ؤي
مٗلىمــاث جىضــر ؤن مغئوؾــُه ًغج٨بــىن ؤو ٖلــى وقــ ٪ؤن ًغج٨بــىا َــظٍ الجـغاثم ،و٦ــظل ٪بطا حٗل٣ــذ َــظٍ
الج ـغاثم بإوكــُت جىــضعط يــمً اإلاؿــاولُت والؿــُُغة الٟٗلُخــحن للــغثِـ ،فــي خالــت بطا لــم ًخســظ الــغثِـ
الخــضابحر الالػمــت واإلاٗ٣ىلــت فــي خــضوص ؾــلُخه إلاىــ٘ ؤو ٢مــ٘ اعج٩ــاب َــظٍ الج ـغاثم ؤو لٗــغى َــظٍ الاهةها٧ــاث
ٖلــى الؿــلُاث اإلاسخهــت للخدُ٣ــ ٤واإلا٣ايــاة( ،)3ومــً ظهــت ؤزــغي ،ال ٌٟٗــى اإلاــغئوؽ ؤو الجىــضي اإلا٣اجــل
م ــً اإلاؿ ــاءلت الجىاثُ ــت بةَاٖخ ــه ألوام ــغ ٖلُ ــا بطا ٖ ــغ ٝاإلا ــإمىع ؤو  ٧ــان بىؾ ــٗه ؤن ٌٗ ــغ ٝخُثه ــا ؤن َ ــظٍ
()4
ألاوامغ نضعث بُغٍ٣ت ٚحر ٢اهىهُت وؾُاصي جىُٟظَا بلى اعج٩اب ظغاثم.
وحٗ ــضص اإلا ــاصة  31م ــً الىٓ ــام ألاؾاسـ ـ ي للمد٨م ــت الجىاثُ ــت الضولُ ــت خ ــاالث امخى ــإ اإلاؿـ ــاولُت
الجىاثُــت ،وفــي طلــ ٪ههــذ ال٣ٟــغة ألاولــى مــً َــظٍ اإلاــاصة ٖلــى خالــت مــا بطا ٧ــان الصــخو ٌٗــاوي مغيــا ؤو
٢هـ ــىعا ٖ٣لُـ ــا ٌٗـ ــضم ٢ضعجـ ــه ٖلـ ــى بصعاٖ ٥ـ ــضم مكـ ــغوُٖت ؤو َبُٗـ ــت ؾـ ــلى٦ه بمـ ــا ًخماش ـ ـ ى وم٣خًـ ــُاث
ال٣اهىن ،وٍىُب ٤طلٖ ٪لى خالت الؿ٨غ – في مىُٚ ٤غٍب -ما لم ً ً٨الٟاٖـل ٢ـض ؾـ٨غ بكـ٩ل ازخُـاعي
ٖاإلاــا آهــظا ٥بةم٩اهُــت اعج٩ابــه لهــظٍ الج ـغاثم ،و٦ــظل ٪خالــت الــضٞإ الكــغعي اإلاخىاؾــب ٖــً هٟؿــه ؤو ٖــً
 ٚـحرٍ ؤو ٖــً ممخل٩ــاث ال ٚنــى ٖثهــا لب٣اثــه ؤو ب٣ــاء ؤشــخام آزــغًٍ ؤو ال ٚنــى ٖثهــا الهجــاػ مهمــت ٖؿــ٨غٍت
يــض اؾــخسضام وقــُ ٪و ٚـحر مكــغوٕ لل٣ــىة ،و٦ــظل ٪خالــت ؤلا ٦ـغاٍ بةهضًــض الصــخو طاجــه ؤو شــخو آزــغ
بمــىث ؤو بًــغع ظؿــُم ووقــُ ٪ونــاصع ٖــً ؤشــخام آزــغًٍ ؤو ْــغو ٝزاعظــت ٖــً بعاصة الٟاٖــل و٧ــان
 -)1عبء ك ٢أُبكح  86كووح ُ ٖٓ 2جوٝر ًٍٞٞاإلػبك ٢األٓ ٍٝب ٗظ" :ٚال ٠ؼف ٟل١بَ أِ ٞشؤٚط ثبٔزٙبن االرفبل١بد أ٘ ٚزا اٌٍسك
اٌجشٚرٛوٛي سؤعبئٗ ِٓ اٌّغئٌٛخ اٌدٕبئ١خ أ ٚا ٌزأد٠ج١خ زغت األزٛاي ،ئرا ػٍّٛا ،أ ٚوبٔذ ٌذِ ُٙ٠ؼٍِٛبد رز١ر ٌ ُٙف ٟرٍه
اٌظشٚف ،أْ ٠خٍظٛا ئٌ ٝأٔٗ وبْ ٠شرىت أ ٚأٔٗ ف ٟعج ٍٗ١السرىبة ِثً ٘زا االٔزٙبن٠ ٌُٚ ،زخزٚا وً ِب فٚ ٟعؼ ِٓ ُٙئخشاءاد
ِغزطبػخ ٌّٕغ أ ٚلّغ ٘زا االٔزٙبن ".اٗظو ك ٢مُيِٛ :عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .316
 -)2كؼ َ٤وٛعخٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .134
ِٛ -)3عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .682 ،681
 -)4عٓ-ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،155ٝ 154وعغ ٍبثن ،ص .493 ،492
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َظا ألازحـر جهـغ ٝبكـ٩ل مٗ٣ـى ٫لخجىبـه ،وؤقـاعث اإلاـاصة  32بلـى اهـه ال ٌكـ٩ل الٛلـِ فـي الى٢ـاج٘ والٛلـِ
()1
في ال٣اهىن ؾببا المخىإ اإلاؿاولُت الجىاثُت بال بطا هجم ٖىه اهخٟاء الغ ً٦اإلاٗىىي جماما.
ووٗخ٣ض ؤن خاالث مشل ال٣هىع الٗ٣لي ال ًم ً٨ؤن حٗخبر خالت امخىـإ مؿـاولُت ُ٨ٞـ ٠ؾُهـل
شــخو ٌٗــاوي ٢هــىعا ٖ٣لُــا بلــى مىهــب ٖؿــ٨غي ٌؿــمذ لــه باعج٩ــاب َــظٍ الجـغاثم ،بال بطا م٣ــام بإٗٞــا٫
مجغم ــت بك ــ٩ل  ٞــغصي مد ــضوص ،وألا ٚــغب م ــً طل ــ ،٪خال ــت الؿ ــ٨غ الت ــي حٗ ٟــي م ــً اإلاؿ ــاولُت وَ ــى ؾ ــُ٣ت
٦بح ــرة لىٓ ــام عوم ــا وجبرً ــغ طل ــ ٪بالٗ ٣ــاب ٖل ــى الؿ ــ٨غ ؤلازخُ ــاعي ف ــي خ ــحن ؤه ــه ف ــي ال ٣ــاهىن ال ــضازلي ي ــغٝ
مكضص ولِـ مس ٠ٟؤو ًمى٘ اإلاؿاولُت.
بن اه ٟـغاص الصــخو الُبُعــي باإلاؿــاولُت الجىاثُــت الضولُــت و٣ٞــا ألاخ٩ــام الؿــاب٣ت ال ٌٗ ـني طلــ٪
اهخٟاء اإلاؿاولُت اإلاضهُت له ججاٍ الطخاًا بالخٗىٌٍ وظبر الًغع ،وؤ٢ـغ هٓـام عومـا َـظا الخ٨ـم فـي اإلاـاصة
 75ال٣ٟغة الشاهُت وٞجها:
"للمح٢مــت أن جفــذس أم ـشا مباؼ ـشا لــذ ــخق مــذان جحــذد ٘ي ـ أؼــ٣اال مالئمــت مــً أؼــ٣ا٥
حبر ألشاس امل ن ِلي مل أو ٘يما يخفهم بما في رل ٤سد الحٝو ٛوالخّوين وسد يِخباس"..
وَــظا الخ٨ــم مؿــخدضر فــي الً٣ــاء الجىــاجي الــضولي ،خُــض ا٦خٟــذ ألاهٓمــت ألاؾاؾــُت إلاد٨م ـتي
ًىٚؿالُٞا الؿاب٣ت وعواهضا بد٨م ٖام ظاء ُٞه:
"إِ ــادة أي ــت ممخل ٣ــاث وأسب ــاح ج ــم الحف ــوِ ٥لي ــا ِ ــً وشي ــ ٞجف ــشٗ إحشام ــيل بم ــا ف ــي رل ــ٤
إلا٠شاٍ بالت ذيذل للمال ٤الؽشلي"
وال ٌٗ ـني َــظا الخ٨ــم مؿــاولُت مضهُــت مخ٩املــت للمج ـني ٖلُــه ،وٍ٣خهــغ ٖلــى بٖــاصة ممخل٩ــاث ؤو
ؤعب ــاح ج ــم جده ــُلها بُغٍ ــ ٤بظغام ــي ،وجدُ ــل ٢ىاٖ ــض ؤلاظـ ـغاءاث وألاصل ــت له ــاجحن اإلاد٨مخ ــحن ف ــي جده ــُل
الخٗىٌٍ ًٖ ألايغاع ظغاء الجغاثم الضولُت ٖلى الً٣اء الىَني خُض جىو:
"و٘ٝا للدؽشيّاث الووىيت راث الفلتل يم ً٢للم ن ِلي أو ألا خاؿ املذِين مـً خـال٥
امل ن ِلي ل الخٝذم بذِوى في مح٢مـت ووىيـت أو فـي َي ـت ووىيـت أخـشى جخمخـْ باخخفـاؿ للحفـو٥
ِاع حّوين"(.)2
الٙشُ الثالث:
املعنوليت الذوليت للذولت ًِ اهت ا١اث لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
بن الضولت شخو مً ؤشخام ال٣اهىن الـضولي ،وهـي بـظل ٪حٗخبـر مؿـاولت ٖـً ٧ـل ألاٖمـا ٫التـي
جغج٨به ــا ٖ ــً َغٍ ــ ٤ؤظهؼته ــا وممشلجه ــا والـ ـتي جس ــال٢ ٠ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ،وجخدم ــل الضول ــت اإلاؿ ــاولُت
الضولُت ٖـً الجـغاثم الضولُـت ػمـً الجزاٖـاث اإلاؿـلخت باٖخباعَـا اإلاساَـب الغثِسـ ي بـاخترام وٟ٦الـت اخ ـترام
ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ومى ــ٘ و٢م ــ٘ اهةها٧اج ــه ،بال ؤن َبُٗ ــت َ ــظٍ اإلاؿ ــاولُت جسخل ــ ٖ ٠ــً جل ــ ٪ال ـ ـتي
ًخدملها الٟغص ،وفي ما ًلي ؾيبحن ؤؾاؽ وَبُٗت مؿاولُت الضولت ًٖ َظٍ الجغاثم وآلازاع اإلاترجبت ٖثها.
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .683 ،682
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚاُوبػلح  ،155ص .484
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أوال :أظاط ووبيّت معنوليت الذولت ًِ حشائم الحشب:
بن اإلاؿـاولُت الضولُــت ال ج٣خهــغ ٖلـى الٟــغصٞ ،الضولــت ٦ـظل ٪مؿــاولت ٖــً ألاٗٞـا ٫اإلايؿــىبت بلجهــا
ؾ ــىاء ٖـ ــً َغٍ ــ ٤ؤظهؼتهـ ــا ؤو ممشلجه ــا ؤو مىْٟجهـ ــا ٖلـ ــى  ٧ــل اإلاؿـ ــخىٍاث ،وف ــي ؾ ـ ـبُل طل ــ ٪جـ ــىو ال٣ٟـ ــغة
الخامؿت مً اإلااصة  25مً هٓام عوما ألاؾاس ي التي جاؾـ للمؿاولُت الجىاثُت للٟغص ٖلى ؤهه:
"ال يــنزش أي ح٢ــم فــي َــزا الىٍــام ألاظاســو يخّلــ ٞباملعــنوليت الجىائيــت الٙشديــت فــي معــنوليت
()1
الذو ٥بموحب الٝاهون الذولي"
و٢ــض ج ــم جدمُــل الضول ــت اإلاؿــاولُت الضولُ ــت ٖــً اهةها ٧ــاث ال٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿــاوي مى ــظ ب ــضاًاث
ج٣ىـحن ٢ىاٖـضٍ ،وفــي طلـ ٪ههــذ اجٟاُ٢ـت الَــاي الغابٗـت الخانــت بـاخترام ٢ــىاهحن ؤٖـغا ٝالخــغب البرًـت فــي
اإلااصة الشالشت مثها بإن:
"ي ٢ــون الى ــشٗ املخح ــاسب ال ــزي يخ ــل بجح ٣ــام الالئح ــت امل ــز٠وسة ملضم ــا ب ــالخّوين إرا دِ ــذ
الحاح ــتل ٠م ــا ي ٢ـون مع ـ وال ِ ــً حمي ــْ ألاِم ــا ٥الـ ـ يشج٢ب ــا ألا ــخاؿ ال ــزيً ييخم ــون إل ــع ٜواج ـ
املعلحت"
و٢ض خملذ الاجٟاُ٢ـت الُـغ ٝاإلادـاعب مؿـاولُت الخٗـىٌٍ ٖـً ؤلازـال ٫بإخ٩ـام الالثدـت اإلالخ٣ـت
باالجٟاُ٢ــت٦ ،مــا ؤ٦ــض ؤن َــظا الُــغ٩ً ٝــىن مؿــاوال ٖــً ألاٖمــا ٫الهــاصعة ٖــً ٢ىاتهــا اإلاؿــلخت ،وؤقــاعث
اجٟاُ٢ــاث ظىُــ ٠ألاعبــ٘ ٖلــى ٖــضم ظــىاػ الخدلــل مــً َــظٍ اإلاؿــاولُت ٞىهــذ اإلاــىاص  51و 52و 131و148
م ــً اجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠ألاعب ــ٘ ٖل ــى الخ ــىالي ٖل ــى ؤه ــه ال ًج ــىػ ألي َ ــغ ٝمخٗا ٢ــض ؤن ًخدل ــل ؤو ًد ــل َغ ٞــا
مخٗا٢ــضا آزــغ مــً اإلاؿــاولُاث ال ـتي ج٣ــ٘ ٖلُــه ؤو ٖلــى َــغ ٝمخٗا٢ــض آزــغ ُٞمــا ًخٗلــ ٤باإلاسالٟــاث اإلاكــاع
بلجهــا فــي اإلاــاصة الؿــاب٣ت ،وبد٨ــم ممازــل لــظل ٪اإلاىهــىم ٖلُــه فــي اجٟاُ٢ــت الَــاي  1907ج٣غٍبــا جًــمىذ
اإلااصة  91مً البروجى٧ى ٫ألاو 1977٫ما ًلي:
" عــج ٥وــشٗ ال ـنزاُ الــزي يىت ــ ٤أح٣ــام يجٙاٜيــاث أو َــزا البروجو٠ــوِ ٥ــً د٘ــْ حّــوين إرا
اٜخمذ الحا ٥رل٤ل وي٢ون معنوال ًِ ١ا٘ت ألاِمـا ٥ال ـ يٝتر٘هـا ألا ـخاؿ الـزي ؽـ٣لون حـضءا
()2
مً ٜواج املعلحت".
وجًــمىذ "مؽــاسيْ املــواد املخّلٝــت بمعــنوليت الــذوِ ٥ــً ألاّ٘ــا ٔ ٥ـير املؽــشوِت دوليــا" ال ـتي
ؤٖــضتها لجىــت ال٣ــاهىن الــضولي الخابٗــت لؤلمــم اإلاخدــضة ٖــام  2001فــي اإلاــاصة الغابٗــت مثهــا ،مــا ًُٟــض بــإن ٧ــل
الخهغٞاث الهاصعة ًٖ ؤي ظهاػ مً ؤظهـؼة الضولـت ًيؿـب لهـا ؾـىاء ٧اهـذ ؤظهـؼة حكـغَُٗت ؤو جىُٟظًـت ؤو
 ٚـحر طلــ ٪وؾ ــىاء نــضعث الخه ــغٞاث ٖــً الخ٩ىمــت اإلاغ٦ؼٍ ــت ؤو الالمغ٦ؼٍــت( ،)3وجإ ُ٦ــضا ٖلــى ؤن مؿ ــاولُت
الضولت ًٖ بزاللها ب٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي هي ٢اٖضة صولُت ٖغُٞت ٦ظل.٪
ٝ -)1ثؾٌْ ٓٔبصَ ر٘ض أُبكح  ٖٓ 38اُجوٝر ًٍٞٞاُضبٗ ٢الرلبه٤خ الٛبُ 1954 ١ؾٔب٣خ أُٔزٌِبد اُضوبك٤خ ىٖٓ اُ٘ياػبد أَُِؾخ" :ال
٠إثش أ ٞزىُ ف٘ ٟزا إٌظبَ األعبع٠ ٟزؼٍك ثبٌّغإ١ٌٚخ اٌدٕبئ١خ اٌفشد٠خ فِ ٟغإ١ٌٚخ اٌذٚي ثّٛخت اٌمبٔ ْٛاٌذ ،ٌٟٚثّب ف ٟرٌه
ٚاخت رمذ ُ٠رؼ٠ٛؼبد" ،أٗظو ك ٢مُيِٛ :عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .449 ،681
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص .391
ِ"-)3ششٚع اٌّٛاد اٌّزؼٍمخ ثّغإ١ٌٚخ اٌذٚي ػٓ األفؼبي غ١ش اٌّششٚػخ د١ٌٚب"ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .25
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وظ ـاء ف ــي صعاؾ ــت ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي الٗغف ــي الـ ـتي ؤٖ ــضَا زـ ـبراء اللجى ــت الضولُ ــت لله ــلُب
ألاخمغ الىو ٖلى َظٍ ال٣اٖضة و ٤ٞالهُاٚت الخالُت:
"الذولت معنولت ًِ اهت ا١اث الٝاهون الذولي إلاوعاوي امليعوبت إلي ال وال حؽمل:
أ) -يهت ا١اث املشج٢بت مً ٜبل أحهضت ا بما في رل ٤الٝواث املعلحت.
ب) -يهت ا١اث املشج٢بت مً ٜبل أ خاؿ أو ٠ياهاث ٘ولت ا الٝيام بٝذس مً العلىت الح٢وميت
ج) -يهت ا١اث املشج٢بت مً ٜبـل أ ـخاؿ أو م موِـاث حّمـل فـي الواٜـْ بىـاءا ِاـع حّليمات ـا أو جحـذ
إؼشا٘ها وظيىشت ا.
د) -يهت ا ١ــاث املشج٢ب ــت م ــً ٜب ــل أ ــخاؿ أو م موِ ــاث خاـ ــتل والـ ـ حّـ ـترٗ ت ــا الذول ــت وجخملىاَ ــا
()1
٠خفش٘اث ـادسة ِن ا".
وجلخــو ال٣اٖــضة الٗغُٞــت ٨ٞــغة مؿــاولُت الضولــت ٖــً اهةها٧ــاث ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي وال ـتي
جيؿ ــب بلجه ــا ،وف ــي ق ــغح وؿ ــبت الاهةه ــا ٥بل ــى الضول ــت ٖ ــضصث ال٣اٖ ــضة خ ــاالث مسخل ٟــت  ٦ــإن ً ٩ــىن الاهةه ــا٥
ناصعا ًٖ ظهاػ في الضولت بما ٞجها ال٣ىاث اإلاؿلخت ؤو ؤي ؤشـخام ؤو ُ٦اهـاث ؤو مجمىٖـاث مٟىيـت مـً
ؾ ــلُت خ٩ىمُ ــت ؤو حٗم ــل بى ــاءا ٖل ــى حٗلُماته ــا ؤو جد ــذ بق ـغاٞها وؾ ــُُغتها ؤو جدبـ ـنى ؤٖماله ــا ٦خه ــغٞاث
نــاصعة ٖثهــا ،و٢ــض ٌكــمل طلــ٧ ٪ــل مــً اإلاغجؼ٢ــت والكــغ٧اث ألامىُــت والٗؿــ٨غٍت الخانــت ال ـتي جخٗا ٢ـض مــ٘
ظهــاث خ٩ىمُــت ؤو حٗمــل جدــذ بقـغاٞها وجمىٍلهــا وؾــُُغتها وبــظل ٪جيؿــب ٧ــل ؤٖمالهــا بلــى الضولــت طاتهــا،
و٦ظل ٪حٗخ ـبر نـاصعة ٖـً الضولـت الخهـغٞاث التـي ج٣ـىم بهـا الهُئـت الخمغصًـت ؤو الشىعٍـت فـي خـا ٫هجاخهـا فـي
حكُ٨ل الخ٩ىمـت فـي الضولـت ؤو الؿـُُغة ٖلـى ظـؼء مـً ؤلا٢لـُم وب٢امـت صولـت ظضًـضة ُٞـه مٗتـر ٝبؿـُاصجه
()2
ٖلجها خؿب مكغوٕ ٢ىاٖض اإلاؿاولُت الضولُت لٗام  2001في اإلااصة الٗاقغة مىه.
مــً زــالَ ٫ــظٍ الىهــىمً ،خإ٦ــض لىــا وظــىص ؤؾــاؽ اجٟــاقي وٖغفــي إلاؿــاولُت الضولــت ٖــً الج ـغاثم
الضولُ ــت ،بال ؤن َبُٗ ــت اإلاؿ ــاولُت الـ ـتي جخدمله ــا الضول ــت جسخل ــ ٖ ٠ــً مؿ ــاولُت ال ٟــغص ٞ ،ــالٟغص ًس ــخو
باإلاؿــاولُت الجىاثُــت بســال ٝالضولــت ،عٚــم الازــخال ٝال٣ٟهــي خــى ٫اإلاؿــإلت ،وفــي طلــً ٪ــغي اججــاٍ ٣ٞهــي
بم٩اهُــت مؿــاءلت الضولــت ظىاثُــا و٢ــض اه٣ؿــم َــظا الاججــاٍ بلــى مــظَبحن ؤولهمــا وٍتزٖمــه ٧ــل مــً "أوبن ــايم"
و"١لع ــً" و"لوجاسباخ ــذ" وٍ ــغون ب ــإن مؿ ــاولُت الضول ــت جخ ــضعط م ــً اإلاؿ ــاولُت ٖ ــً اهةها ٧ــاث الالتزام ــاث
الخٗا٢ضًــت وال ـتي ال ًترجــب ٖلجهــا ؾــىي الخٗــىٌٍ وظ ـبر الًــغع ،وفــي خــا ٫زــغ٢ ١ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ،مــا
ٌكـ٩ل ظـغاثم صولُـت فـي َـظٍ الخالـت حؿـا ٫الضولـت ظىاثُـا وجُبـٖ ٤لجهـا ٖ٣ىبـاث ال٣ـاهىن الـضولي الخ٣لُــضي
م ــً الاهخ٣ـ ــام والخـ ــغب والٗ٣ىبـ ــاث اإلاىهـ ــىم ٖلجهـ ــا فـ ــي اإلاـ ــاصة  16مـ ــً مُشـ ــاٖ ١هـ ــبت ألامـ ــم والٗ٣ىبـ ــاث
اإلاىهــىم ٖلجهــا فــي مُشــا ١ألامــم اإلاخدــضة اإلاــاصة  ،42واججــاٍ  ٣ٞـهي آزــغ ؤ ٦ـثر حكــضصا ؤن للضولــت شخهــُت
()3
خُ٣ُ٣ت ولها وظىص وا٢ـعي مؿخ٣ل وبىؾٗها اعج٩اب ظغاثم صولُت زُحرة وحؿإٖ ٫ثها ظىاثُا.
 -)1عٓ -ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،149وعغ ٍبثن ،ص .463
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص .26
ٗ -)3وال ػٖ :ػجبً ٛبشْ اٌغؼذٓ ،ٞوعغ ٍبثن ،ص ص .236 -230
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بن َــظٍ آلاعاء ال٣ٟهُ ــت لــم جل ــ٢ ٤بــىال بٗ ــض لــضي اإلاجخم ــ٘ الــضوليٞ ،ل ــضي اؾخٗغايــىا لالجٟاُ٢ــاث
الضولُ ــت الـ ـتي حؿ ــىض اإلاؿ ــاولُت ٖ ــً اهةه ــا٢ ٥ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي وجل ــ ٪الخان ــت ب٣م ــ٘ ظ ـغاثم الخ ــغب
والجـ ـغاثم الضولُ ــت ال هج ــض ؤي ؤز ــغ إلاؿ ــاولُت ظىاثُ ــت للضول ــت وال ًخٗ ــضي ألام ــغ صٖ ــىة بل ــى مى ــ٘ و٢م ــ٘ َ ــظٍ
الاهةها٧اث وفي ؤ٢م ى الخـضوص الخٗـىٌٍ والتريـُت وظبـر الًـغع ،زـم لـم ٌؿـب ٤للً٣ـاء الجىـاجي الـضولي فـي
هــىعمبر ٙوَىُ٦ــى وال فــي ًىٚؿــالُٞا الؿــاب٣ت وعواهــضا وال ختــى اإلاد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت وؤن ؤقــاعث فــي
ؤهٓمةهــا ألاؾاؾ ــُت وال فــي ؤخ٩امه ــا واظةهاصاته ــا بلــى جدمُ ــل الضول ــت ؤًــت مؿ ــاولُت ظىاثُ ــت٦ ،مــا ؤهــه جىظــض
نٗىباث ٢اهىهُت وواُٗ٢ت لٗضم بم٩ان مٗا٢بت الضولت ظىاثُا وٖـضم بم٩ـان جدضًـض ال٣هـض الجىـاجي لـضي
ُ٦انهــا الاٖخبــاعي ،ممــا ًجٗــل ال٨ٟــغة ال وظــىص لهــا فــي ال٣ــاهىن الــضولي والجـغاثم الضولُــت ال ـتي جغج٨ــب باؾــم
الضولت ولخؿابها جغجب اإلاؿاولُت الجىاثُت الضولُـت للٟـغص ٧ىهـه نـاخب ؤلاعاصة اإلاباقـغة فـي اعج٩ـاب الٗمـل
ؤلاظغامـ ــي واإلاؿـ ــاولُت الخٗىًٍـ ــُت ؤو اإلاضهُـ ــت للضولـ ــت فـ ــي ظبـ ــر الًـ ــغع والخٗـ ــىٌٍ اإلاـ ــاصي ظ ـ ـغاء بزاللهـ ــا
بالتزاماته ــا الضولُ ــت وَ ــى م ــا جىن ــلذ بلُ ــه  ٦ــظل ٪مىا٢ك ــاث لجى ــت ال ٣ــاهىن ال ــضولي م ــً ز ــال ٫مىا٢ك ــةها
للمىيىٕ ٦ما ؾىالخٔ.
ب٣ــي ؤن وكــحر ؤن الضولــت لِؿــذ الصــخو الىخُــض فــي ال٣ــاهىن الــضوليٞ ،اإلاىٓمــاث الضولُــت ٦ــظل٪
حٗخـبر مؿاولت ًٖ اإلاسالٟاث الـتي ج٣ىم بها ٖـً َغٍـ ٤مىْٟجهـا ؤو ألاشـخام الـظًً ًمشلىنهـا ،و٢ـض بـضؤث
مىا٢ك ــاث ظ ــاصة ل ــضي لجى ــت ال ٣ــاهىن ال ــضولي إل٢ـ ـغاع مك ــغوٕ ٢ىاٖ ــض ٖ ــً اإلاؿ ــئىلُت الضولُ ــت للمىٓم ــاث
الضولُـت وجًــمً اإلاكـغوٕ فــي  66مـاصة ،ونــضع ٖـام  ،2009وظــاء فـي اإلاــاصة الشالشـت مىــه بـإن "١ــل ّ٘ـل ٔ ـير
مؽــشوُ دوليــا جشج٢ب ـ املىٍمــت الذوليــت جترجــب ِلي ـ املعــنوليت الذوليــت" وظــاء ف ــي اإلاــاصة الخامؿــت م ــا
ههــه " ّخبــر جفــشٗ أي حهــاص أو و٠يــل جــابْ للمىٍمــت الذوليــت فــي ججديــت مهام ـ ّ٘ــال ـــادسا ِــً جلــ٤
املىٍمت بمٝخضو الٝاهون الذوليل بٕن الىٍش ًِ مش٠ض الجهـاص أو الو٠يـل باليعـبت للمىٍمـت" وٖلُـه
حكتر ٥اإلاىٓماث الضولُت م٘ الضو ٫في جدمل اإلاؿاولُت الضولُت ٦صخو مً ؤشخام ال٣اهىن الضولي.
زاهيا :حزاس املعنوليت الذوليت للذولت ًِ حشائم الحشب:
و ٣ٞــا لل٣ىاٖ ــض الؿ ــاب٣ت الاجٟا ُ٢ــت والٗغ ُٞــت( ،)1وَب ٣ــا لىٓ ــام اإلاؿ ــاولُت الضولُ ــت جل ـ ـتزم الضول ــت
بةنــالح الًــغع الىــاجج ٖــً ألاٖمــا ٫اإلاىنــىٞت بإنهــا اهةها٧ــاث ظؿــُمت لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي واإلاكــ٩لت
لىنــ ٠ظـغاثم الخــغب ،بىــاءا ٖلــى ٖملهــا الــضولي  ٚـحر اإلاكــغوٕ ،و٢ــض ٢امــذ لجىــت ال٣ــاهىن الــضولي الخابٗــت
لؤلمــم اإلاخدــضة بمىا٢كــت مُٟــضة فــي جدضًــض هُــاَ ١ــظٍ اإلاؿــاولُت وآزاعَــا يــمً مؽــاسيْ املــواد املخّلٝــت
بمعنوليت الذو ًِ ٥ألاّ٘أ ٥يـر املؽـشوِت دوليـا" لٗـام  ،2001وخـضصث اإلاـاصة  34مـً الٟهـل الشـاوي
الخام ب ــ"حبر الخعاسة" مً اإلاكغوٕ ما ًم ً٨ؤن ٌك٩ل ظبرا للًغع والخؿاعة الىاظمت ٖـً الٗمـل ٚحـر
اإلاكغوٕ للضولت ،وٍخمشل طل ٪في :

 -)1عبء ك ٢اُوبػلح  150ك ٢كهاٍخ اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ٢اُؼوك" ٢رٍزضَ اٌذٌٚخ اٌّغإٌٚخ ػٓ أزٙبوبد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٟٔ
ثبٌزؼ٠ٛغ اٌىبًِ ػٓ اٌخغبئش أ ٚاألر ٜاٌز ٞرغججذ ف ٗ١االٔزٙبوبد" ،اٗظو ك ٢مُي :عٓ -ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه،
اُوبػلح ٓ ،150وعغ ٍبثن ،ص .468
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"ي٢ـ ــون الجب ـ ـش ال٣امـ ــل للخعـ ــاسة الىاحمـ ــت ِـ ــً الّٙـ ــل ٔ ـ ـير املؽـ ــشوُ دوليـ ــا ِـ ــً وشيـ ــ ٞالـ ــشد
والخّوين والترليتل ب حذاَا أو بالجميْ بين ال و٘ٝا ح٣ام َزا الٙفل"
وٖ ــضصث اإلا ــاصة ن ــىع ظـ ـبر الً ــغع وبن ــالخه خؿ ــب مٟه ــىم اإلاك ــغوٕ ،و ٢ــض ًخد ٣ــ ٤ظـ ـبر الً ــغع
بةخضي الخاالث ؤو بدالخحن ؤو بها مجخمٗت وطل ٪خؿب الٓغو٣ٞ ،ٝض ً٩ىن الغص ٧اُٞـا فـي خـاالث ؾـغ٢ت
ؤو نهب ممخل٩اث ٖامت ؤو زانت ؤو ؤزغٍت و٢ض ٌؿخلؼم ألامغ مٗه حٗىًٍا في خـاٖ ٫ـضم جىاؾـب الًـغع مـ٘
بظ ـغاءاث ال ــغص ٦م ــا  ٢ــض ًخُل ــب طل ــ ٪جغي ــُت  ٦ــظلٖ ،٪ل ــى ؤن َ ــظٍ ؤلاظ ـغاءاث مغجب ــت خؿ ــب ؤولىٍةه ــا ف ــي
الخُبُـٟٞ ٤ـي خــا ٫اؾـخدالت الــغص ًـخم الخٗــىٌٍ وفـي خــا ٫الاؾـخدالت جلجــإ الـضو ٫بلــى بظـغاءاث التريــُت،
وهخٗغٖ ٝلى الهىع الشالر لجبر الًغع ،وُٞما ًلي و ٤ٞمٟهىم َظا اإلاكغوٕ.
أ -يلتزام بالشد لجبر المشس:
وَٗني الغص خؿب اإلااصة  34مً اإلاكغوٕ "إِادة الحالت ِاع مـا ١اهـذ ِليـ ٜبـل اسج٣ـاب الّٙـل
ٔير املؽشوُ دوليا" ،وبٖاصة الخالت بلى ما ٧اهذ ٢بـل و٢ـىٕ الٟٗـل ٚحـر اإلاكـغوٕ ٌٗنـي بػالـت ؤي حُٛحـراث ؤو
هخــاثج  ٚـحر مغٚىبــت َـغؤث بٗــض َــظا الٟٗــل ،وٍخى٢ــ ٠الــغص ٖلــى الٟٗــل  ٚـحر اإلاكــغوٕ بطا مــا ٧ــان ماصًــا مشــل
ؾ ــغ٢ت ممخل ٩ــاث ؤو اخخج ــاػ ش ــخو ؤو حج ــؼ ؾ ــُٟىت ؤو َ ــاثغة وٍ ٩ــىن بةٖ ــاصة اإلامخل ٩ــاث وبَ ــال ١ؾـ ـغاح
الص ــخو وجدغٍ ــغ الؿ ــُٟىت ؤو الُ ــاثغة ،وؤم ــا بطا  ٧ــان ٢اهىهُـ ـا ٦ ،ــإن ًـ ـخم بن ــضاع خ ٨ــم  ً٢ــاجي ؤو ه ــو
حكغَعي ؤو جىُٓمي ًسغ ١التزاما ٢اهىهُا للضولتً ،خم الغص بةلٛـاء الخ٨ـم ؤو الـىو الدكـغَعي ؤو الخىُٓمـي،
وحكــترٍ اإلاــاصة ؤن ً٩ــىن الــغص "ٔ ـير معــخحيل ماديــا" ٦هــال ٥الص ـ يء ؤو ػوالــه ؤو ٣ٞــضان ؤزــغٍ مدــل الــغص،
و"ٔـ ـير مع ــخدبْ لّ ــبء ال يدىاظ ــب إوال ٜــا م ــْ املى ّٙــت املخججي ــت م ــً ال ــشد ب ــذال م ــً الخّ ــوين" وَٗ ــىص
()1
جدضًض طل ٪للضولت اإلاًغوعة في الازخُاع واإلاىاػهت بحن الغص والخٗىٌٍ.
وفي الجغاثم الضولُت جدضص الجمُٗـت الٗامـت فـي ٢غاعَـا ع٢ـم  147/60الهـاصع ٖـام  2006واإلاخٗلـ٤
بـ ـ ـ"املب ـ ــادئ ألاظاظ ـ ــيت واملب ـ ــادئ الخوحي ي ـ ــت بؽ ـ ــجن الح ـ ــ ٞف ـ ــي يهخف ـ ــاٗ والجب ـ ــر ل ـ ــحايا يهت ا ١ـ ــاث
الجعيمت للٝاهون الذولي لحٝو ٛإلاوعان ويهت ا١اث الخىيرة للٝاهون إلاوعـاوي الـذولي" بـإن الـغص فـي
مــا ًســو الاهةها ٧ــاث الجؿــُمت لل ٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي والاهةها ٧ــاث الخُ ـحرة لل ٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿ ــاوي
ًيبغــي ؤن ٌُٗــض الطــخُت بلــى مــا ٢بــل و٢ــىٕ الاهةهــا ٥الجؿــُم فــي خ٣ــه وًٍــمً خؿــب الا٢خًــاء اؾــترصاص
الخغٍـت ،والخمخـ٘ بـالخ٣ى ١ألاؾاؾـُت ،واؾـترصاص الهىٍـت والخُـاة ألاؾـغٍت واإلاىاَىـت ،وٖـىصة اإلاـغء بلـى م٩ـان
()2
ب٢امخه ،واؾترصاص وُْٟخه ،واؾخٗاصة ممخل٩اجه.
ب -يلتزام بالخّوين لجبر المشس:
خؿ ــب مك ــغوٕ اإلا ــىاص اإلاخٗل ٣ــت بمؿ ــاولُت ال ــضو ٖ ٫ــً ألا ٗٞــاٚ ٫ـ ـحر اإلاك ــغوٖت صولُ ــا ٞ ،ــةن لل ــغص
ؤؾ ــبُ٣ت ٖ ــً الخٗ ــىٌٍ ٟٞ ،ــي خال ــت ٖ ــضم بم ٩ــان ال ــغص ؤو اؾ ــخدالخه ؤو ٖ ــضم ٟ٦اًخ ــه ال ب ــض م ــً حٗ ــىٌٍ
 -)1اُزؼِ٤ن ػِِ" ٠ششٚع اٌّٛاد اٌّزؼٍمخ ثّغإ١ٌٚخ اٌذٚي ػٓ األفؼبي غ١ش اٌّششٚػخ د١ٌٚب"ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .214 – 209
 "-)2اٌّجبدب األعبع١خ ٚاٌّجبدب اٌزٛخ١ٙ١خ ثشأْ اٌسك ف ٟاالٔزظبف ٚاٌدجش ٌؼسب٠ب االٔزٙبوبد اٌدغّ١خ ٌٍمبٔ ْٛاٌذٌ ٌٟٚسمٛق
اإلٔغبْ ٚاالٔزٙبوبد اٌخط١شح ٌٍمبٔ ْٛاإلٔغبٔ ٟاٌذ ،"ٌٟٚهواه ههْ  147/60طبكه ػٖ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ أُزؾلح ،ههْ اُٞص٤وخ
( ،)A/RES/60/147ثزبه٣ـ ٓ 21بهً  ،2006ص .10
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مىه ٠وٖاصٌُٛ ٫ي ٞىاع ١الًغع اإلاخد ،٤٣بدُض جـىو ال٣ٟـغة ألاولـى مـً اإلاـاصة  36مـً اإلاكـغوٕ بإهـه
"ِاــع الذولــت املعــنولت ِــً الّٙــل ٔ ـير املؽــشوُ دوليــا ال ـتزام بــالخّوين ِــً المــشس الىــاجم ِــً َــزا
الّٙلل في حاِ ٥ذم إـالح َزا المشس بالشد" ،والخٗىٌٍ َى خؿب ال٣ٟغة الشاهُـت مـً اإلاـاصة  36مـً
اإلاك ــغوٕ ً ٩ــىن ٖ ــً الً ــغع ال ــظي ً ٩ــىن " ٜــابال للخٝي ــيم م ــً الىاحي ــت املالي ــت"ٞ ،الً ــغع بطا م٣اب ــل م ــالي
ً٣هـض مىــه بنـالح الًــغع اإلاـاصي ،واإلاــاصة بـظل ٪حؿــدبٗض ٨ٞـغة الًــغع اإلاٗىـىي الــظي ًـخم ظ ـبرٍ وبنــالخه
()1
و٣ٞا إلظغاءاث التريُت.
٦ما حكحر ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة  36بإن الخٗىٌٍ ًجب ؤن ٌكـمل مـا ٞـاث مـً ٦ؿـب ب٣ـضع مـا
ً٩ىن َـظا ال٨ؿـب ما٦ـضا ،وبـالٗىصة بلـى مبـاصت ٢ـغاع الجمُٗـت الٗامـت لؤلمـم اإلاخدـضة  147/60اإلاكـاع بلُـه
ؤٖـالٍ هجــض ؤخ٩امــه جخٟـ ٤مــ٘ مــا ؾـب ،٤بال ؤهــه جسخلــ ٠فـي يــغوعة اخدؿــاب الًـغع اإلاٗىــىي ،وٖلُــهٞ ،ــةن
الخٗــىٌٍ ًجــب ؤن ً٣ــضع ا٢خهــاصًا ؤو مالُــا وٍجــب ؤن ًدىاؾــب مــ٘ ظؿــامت الاهةهــا ٥وْــغو٧ ٝــل خالــت،
وٍجب ؤن ٌكمل (:)2
أ) -المشس البذوي أو الّٝاي.
ب) -الٙشؿ الما ّت بما ٘ي ا ٘شؿ الّمل والخّليم واملىاْ٘ يحخماِيت.
ج) -ألالشاس املاديت وخعائش إلايشاداثل بما ٘ي ا خعائش إلايشاداث املحخملت.
د) -المشس املّىوي.
ٌ) -ج٣ــالي ٚاملعــاِذة الٝاهوهيــت أو معــاِذة الخب ـراء وألادويــت والخــذماث الىبيــت والىٙعــيت
ويحخماِيت.
ج -يلتزام بالترليت لجبر المشس:
في خالت ٖضم ؤم٩اهُت ؤو ٟ٦اًـت الـغص والخٗـىٌٍ ًجـب ٖلـى الضولـت اللجـىء بلـى بظـغاءاث التريـُت،
خؿب اإلااصة  37مً اإلاكغوٕ والتي ظاء ٞجها:
ِ -1اـع الذولــت املعــنولت ِــً الّٙــل ٔ ـير املؽــشوُ دوليــا التـزام بخٝــذيم جشلــيت ِــً الخعــاسة
ال ـ ـ جترج ــب ِا ــع َ ــزا الّٙـ ــل إرا  ١ــان يخّ ــزس إـ ــالح َـ ــزٍ الخع ــاسة ِ ــً وشي ــ ٞالـ ــشد أو
الخّوين.
 ٜ -2ــذ جخخ ــز الترل ــيت ؼ ــ٣ل إٜـ ـشاس ب ــالخشٛل أو حّبـ ـير ِ ــً ألاظ ــٚل أو اِخ ــزاس سظ ــميل أو أي
ؼ٣ل حخش مىاظب.
 -3ييب ي أال ج٢ون الترليت ٔير مخىاظبت مْ الخعاسةل وال ي وص أن جخخز ؼ٢ال مـزال للذولـت
املعنولت".

 -)1اُزؼِ٤ن ػِِ" ٠ششٚع اٌّٛاد اٌّزؼٍمخ ثّغإ١ٌٚخ اٌذٚي ػٓ األفؼبي غ١ش اٌّششٚػخ د١ٌٚب"ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .215 – 214
 "-)2اٌّجبدب األعبع١خ ٚاٌّجبدب اٌزٛخ١ٙ١خ ثشأْ اٌسك ف ٟاالٔزظبف ٚاٌدجش ٌؼسب٠ب االٔزٙبوبد اٌدغّ١خ ٌٍمبٔ ْٛاٌذٌ ٌٟٚسمٛق
اإلٔغبْ ٚاالٔزٙبوبد اٌخط١شح ٌٍمبٔ ْٛاإلٔغبٔ ٟاٌذٓ ،"ٌٟٚوعغ ٍبثن ،ص .11
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وخؿــب َــظٍ اإلاــاصةٞ ،ــةن التريــُت ج٩ــىن فــي قــ٩ل ب ٢ـغاع بــالخغ ،١ؤو حٗبحــر ٖــً ألاؾــ ٠ؤو اٖخــظاع
عؾــمي ؤو قــ٩ل آزــغ مىاؾــب وبــظل ٪حٗخ ـبر بظ ـغاءاث التريــُت  ٚـحر مدهــىعة وهــي جخمشــل فــي ؤي مى٢ــ ٠ؤو
بٖالن اهٟغاصي ًخًمً ظبر الًغع بك٩ل مٗىىي ٧اإلٖغاب ٖـً الخًـامً والاؾخٟؿـاع ٖـً الخاصزـت وٖـً
خا ٫الطـخاًاُٞ ،مـا ًـىعص ٢ـغاع الجمُٗـت الٗامـت لؤلمـم اإلاخدـضة  147/60بـإن التريـُت فـي خالـت الاهةها٧ـاث
الجؿُمت ًيبغي ؤن جخًمً ٧لما ؤم ،ً٨ؤًا مً ألامىع الخالُت ؤو ٧لها خؿب الخالت:
أ) -اجخار جذابير ّ٘الت لو ٜٚيهت ا١اث املعخمشة.
ب) -الخح ٞٝمً الوٜا ْ وال٢ؽ ٚال٣امل والّلن ًِ الحٝيٝت م ١ان رل ٤حمىا ومم٢ىا.
ج) -البحث ًِ املٝٙوديً ولم ؼمل ألاظشل وجحذيذ َويت الجثث ود٘ن ا.
د) -إـذاس إِالن سظمي أو ٜشاس ٜما ي ّيذ ٠شامت وظمّت وحٝو ٛال حايا.
ٌ) -جٝذيم اِخزاس ِلن ل بما في رل ٤يِتراٗ بالوٜا ْ وٜبو ٥املعنوليت.
و)٘ -شك ِٝوباث ٜمائيت وإداسيت ِاع ألا خاؿ املع ولين ًِ يهت ا١اث.
ص) -إحياء ر٠شى ال حايا وج٢شيمهم.
ح) -جممين مواد الخذسيب في م ا ٥الٝاهون الذولي إلاوعاوي وـٙا دٜيٝا ملا و ْٜمً إهت ا١اث.
وًٍـ ــُ ٠ال ٣ـ ـغاع م ـ ــا ٌؿـ ــمُه بظ ـ ـغاءاث ي ـ ــمان ٖـ ــضم ج ٨ـ ـغاع الاهةه ـ ــا ٥والى٢اًـ ــت مـ ــً ؤي اهةها ٧ـ ــاث
مؿـ ــخ٣بال ،وجخًـ ــمً َـ ــظٍ الخـ ــضابحر يـ ــمان ع٢ابـ ــت ٗٞالـ ــت ٖلـ ــى ٢ـ ــىاث ألامـ ــً وال٣ـ ــىاث اإلاؿـ ــلخت ،يـ ــمان
مدا٦م ــاث هؼيه ــت للمةهم ــحن وحٗؼٍ ــؼ اؾ ــخ٣ال ٫ال ً٣ــاء ،وخماً ــت الٗ ــاملحن طوي اإلاه ــً ال٣اهىهُ ــت والُبُ ــت
وؤلاٖالمُــت وٚحرَــا مــً الىاقــُحن فــي مجــا ٫خ٣ــى ١ؤلاوؿــان وٚحرَــا مــً ؤلاظـغاءاث التــي ًم٨ــً ؤن جًــمً
()1
ٖضم ج٨غاع َظٍ الاهةها٧اث.
وع ــخخلق م ــً َ ــظا اإلاُل ــب ،ؤن ؤي اهةه ــا ٥لً ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت جترج ــب ٖلُ ــه  ُ٢ــام
اإلاؿــاولُت الضولُــت ٖلــى ال ٟٗـل الــضولي  ٚــحر اإلاكــغوٕ ،وَــظٍ اإلاؿــاولُت ج٣ــىم ٖلــى ؤؾــاؽ الٟٗــل والًــغع
والٗال٢ت الؿببُت خؿب ال٣ىاٖض الٗامت للمؿاولُت في ال٣اهىن الضولي الٗام ،بال ؤن اإلاؿـاولُت اإلاخٗل٣ـت
بــالجغاثم الضولُــت ج٩ــىن مكــضصة هىٖــا مــا هٓــغ إلاؿــاؽ َــظٍ الجغٍمــت ب٣ــُم ومهــالر ٖلُــا ًدمجهــا ال٣ــاهىن
الــضولي ،وٍترجــب ٖــً َــظٍ الج ـغاثم هٓــام اإلاؿــاولُت الجىاثُــت الضولُــت الٟغصًــت وال ـتي ج٣ــ٘ ٖلــى الصــخو
الُبُع ــي ؾ ــىاء بىٟؿ ــه ؤو باإلق ــترا ٥م ــ٘  ُٚــغٍ ،وؾ ــىاء  ٧ــان ًخمخ ــ٘ باله ــٟت الغؾ ــمُت ؤو مىه ــب ٖ ــالي ؤو
ًخمخـ ــ٘ بدهـ ــاهت ؤًـ ــا ٧ـ ــان هىٖهـ ــا ؾـ ــىاء بغإلااهُـ ــت ؤو عثاؾـ ــُت ؤو صبلىماؾـ ــُت ،وٍخـ ــاب٘ بهـ ــظٍ اإلاؿـ ــاولُت ؤمـ ــام
اإلاد ــا٦م الىَىُ ــت ؤو اإلاد٨م ــت الجىاثُ ــت الضولُ ــت ،و ٦ــظل ٪ج ٣ــىم اإلاؿ ــاولُت الضولُ ــت للضول ــت و ٞــ ٤هٓ ــام
٢ــاهىوي زــام خُــض حؿــدبٗض اإلاؿــاولُت الجىاثُــت الضولُــت ،وجب٣ــى اإلاؿــاولُت الضولُــت ٖــً ال ٟٗـل الــضولي
ٚـحر اإلاكغوٕ وهي مؿـاولُت طاث َـاب٘ مـضوي حؿـخضعي الـغص والخٗـىٌٍ والتريـُت ،وٞـ ٤الخٟهـُل اإلاـظ٧ىع
ؤٖالٍ.
 "-)1اٌّجبدب األعبع١خ ٚاٌّجبدب اٌزٛخ١ٙ١خ ثشأْ اٌسك ف ٟاالٔزظبف ٚاٌدجش ٌؼسب٠ب االٔزٙبوبد اٌدغّ١خ ٌٍمبٔ ْٛاٌذٌ ٌٟٚسمٛق
اإلٔغبْ ٚاالٔزٙبوبد اٌخط١شح ٌٍمبٔ ْٛاإلٔغبٔ ٟاٌذٓ ،"ٌٟٚوعغ ٍبثن ،ص .12 -11
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الٙفل الثاوي:
جٝييم أداء لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في النزاِاث املعلحت املّاـشة
بٗ ــض حٗغٍٟى ــا بالىٓ ــام ال ٣ــاهىوي لً ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ف ــي ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي،
وبُ ــان آلُ ــاث جى ُٟــظٍ ٖل ــى اإلاؿ ــخىٍحن ال ــضولي وال ــىَني ،هيخ ٣ــل ي ــمً َ ــظا الٟه ــل بل ــى ج ُ٣ــُم ؤصاء َ ــظٍ
اإلاىٓىمــت ال٣اهىهُــت يــمً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت اإلاٗانــغة ،خُــض ؤن الجزاٖــاث اإلاؿــلخت بــاإلاٟهىم الخ٣لُــضي
بــحن الجُــىف الىٓامُــت ٢ــض جغاظــ٘ اللجــىء بلجهــا بكــ٩ل ٦ب ـحر ،طلــ ٪ؤن الخُــىع فــي َبُٗــت الجزاٖــاث طاتهــا
والىؾــاثل وألاؾــالُب اإلاؿــخسضمت ببانهــا ،ججٗــل مــً الًــغوعي البدــض ُٞمــا مــضي ظــضوي َــظٍ ال٣ىاٖــض
وُُٟ٦ــت جُبُ٣ه ــا وم ــضي بم٩اهُ ــت مغاظٗةهــا والى ٢ــىٖ ٝل ــى ٖىام ــل الىجــاح بن ُوظ ــضث م ــً ؤظ ــل حٗؼٍؼَــا،
ومؿبباث ؤلازٟا ١مً ؤظل مٗالجةها.
بن اٖخباع ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي مً ؤ٦ثر ال٣ىاهحن الضولُـت حٗغيـا لالهةهـا ٥فـي الٗهـغ الخـضًض
بلــى ظاهــب ال٣ــاهىن الــضولي لخ٣ــى ١ؤلاوؿــانًُ ،ــغح مجــاال واؾــٗا للى٣ــاف خــى ٫مؿــبباث يــٗ ٠الالت ـزام
بهــظا ال٣ــاهىن ،وَــل ؤلاقــ٩الُت فــي ال٣ىاٖــض طاتهــا ؤم فــي آلُــاث الخىُٟــظ ؤم فــي ألامــغًٍ مٗـا ،ومــا هــي الخلــى٫
اإلادخمل ــت لخدؿ ــحن ؤلامخش ــا ٫ل ــه ،بظم ــاال ؾ ــىداو ٫الى ٢ــى ٝبضاً ــت ٖل ــى الخد ــضًاث ال ـ ـتي جُغخه ــا وؾ ــاثل
وؤؾــالُب ال٣خــا ٫الخضًشــت ؤمــام يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت فــي مبدــض ؤو ،٫زــم جُ٣ــُم مــضي ٗٞالُــت
آلُــاث جىُٟــظ يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت فــي مبدــض زــان ،ونــىال بلــى البدــض فــي مــضي هجاٖــت وٗٞالُــت
ال٣ىاٖــض طاتهــا فــي يــبِ ؾــلى ٥اإلا٣ــاجلحن مــ٘ هٓــغة فــي وا٢ــ٘ ومؿــخ٣بل َــظٍ اإلاىٓىمــت ال٣اهىهُــت اإلاخم ـحزة،
وطل ٪و ٤ٞالخ٣ؿُم الخالي:
املبحث ألاو :٥لوابي ظير إلاِما ٥الّذائيت وجحذياث وظائل وأظاليب الٝخا ٥املّاـشة.
املبحث الثاوي :الخحذياث املىشوحت أمام حلياث جىٙيز لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت.
املبحث الثالثٜ :شاءة في وا ْٜومعخٝبل لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت.

312

الباب الثاني :اإلطار التطبيقي والتقييني لضوابط سري األعنال العدائية يف النزاعات املشلحة املعاصرة

املبحث ألاو:٥
لوابي ظير إلاِما ٥الّذائيت وجحذياث وظائل وأظاليب الٝخا ٥املّاـشة
ٖغٞـذ وؾـاثل وؤؾـالُب ال٣خــا ٫جُـىعا ٦بحـرا فــي الجزاٖـاث اإلاؿـلخت اإلاٗانــغة ،وطلـ ٪هٓـغا للخُــىع
الخ٨ىىلــىجي والٗلمــي الهاثــل فــي مجــا ٫اإلاــىاص ال٣خالُــت ،ونــاع الؿــعي هدــى الخٟــى ١الٗؿــ٨غي ؤولىٍــت  ٦ـبري
باليؿــبت للــضو ،٫بال ؤن َــظا الدؿــاعٕ اإلاُــغص فــي جُــىٍغ الىؾــاثل وألاؾــالُب الخغبُــت ال ًخــىاػي مــ٘ جُــىع
ممازــل ف ــي ال٣ىاٖــض ؤلاوؿــاهُت ،الاجٟاُ٢ــت والٗغ ُٞــت مثهــا ،وَ ــظا ًٟي ـ ي بل ــى يــغوعة البد ــض فــي الخدــضًاث
الجضًــضة فــي مجــا ٫وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا ٫الخضًشــت وُُٟ٦ــت مىاثمــت َبُٗةهــا واؾــخسضامها مــ٘ يــىابِ
ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت.
وف ــي ؾ ــبُل جدُ٣ــ ٤طل ــ ٪ؾ ــىٗمل ي ــمً َ ــظا اإلابد ــض ٖل ــى البدــض ف ــي الخد ــضًاث اإلاٗانــغة الـ ـتي
جُغخهــا وؾــاثل ال٣خــا ٫فــي الجزاٖــاث اإلاؿــلخت اإلاٗانــغة ممشلــت فــي ألاؾــلخت الخضًشــت وختــى جلــ ٪الخ٣لُضًــت
مثهـا والتـي جُـغح مكــ٨الث بوؿـاهُت ؤمـام يـىابِ ؾــحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت وَـظا فــي مُلـب ؤو ،٫وفـي مُلــب
زــان ؾــىداو ٫الى٢ــىٖ ٝلــى ؤؾــالُب ال٣خــا ٫الخضًشــت وال ـتي جُــغح هــي ألازــغي مكــ٨الث ٖملُــت و٢اهىهُــت
ؤمام ال٣ىاٖض ؤلاوؿاهُت مدل الضعاؾت.

املىلب ألاو:٥
لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت وجحذياث وظائل الٝخا ٥املّاـشة
حٗـغ ٝالجزاٖــاث اإلاؿـلخت اإلاٗانــغة اؾـخسضام وؾــاثل ج٣لُضًـت وخضًشــت طاث ٢ـىة جضمحرًــت ضــخمت
في اإلاجا ٫الصخم ي واإلا٩اوي والؼماوي ،وهي حك٩ل تهضًـضا خُ٣ُ٣ـا ٖلـى الؿـ٩ان اإلاـضهُحن وألاُٖـان اإلاضهُـت
اإلادمُــت ،وٍخٟــاوث الةهضًــض الــظي حكــ٩له َــظٍ الىؾــاثل خؿــب َبُٗةهــا ،وؤزغَــا وَغٍ٣ــت اؾــخسضامها ،وفــي
م ــا ًلـ ـي هخُ ــغ ١بل ــى بٗ ــٌ الىؾ ــاثل الخ٣لُضً ــت ال ـ ـتي حؿ ــخسضم ف ــي ألام ــا ً٦آلاَل ــت ف ــي  ٞــغٕ ؤو ،٫وبٗ ــٌ
الىؾاثل الخضًشت التي جمشل جدضًا لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت في ٞغٕ زان.،
الٙشُ ألاو:٥
الخحذياث ال جىشحها بّن ألاظلحت والزخائش املخ ٙشة في املىاو ٞأَلت بالع٣ان
جدؿ ــبب الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت الت ــي جج ــغي ف ــي ؾ ــاخاث اإلا ــضن واإلاى ــاَ ٤آلاَل ــت بالؿ ــ٩ان ف ــي زؿ ــاثغ
بك ــغٍت وماصً ــت باًَ ــت بك ــ٩ل مباق ــغ ؤو ٚـ ــحر مباق ــغ ،وجسل ــ ٠ب ــظل ٪و ُٞــاث وبن ــاباث واٖا ٢ــاث صاثم ــت
باألشـ ــخام ،وصمـ ــاعا واؾـ ــ٘ الىُـ ــا ١بـ ــحن ألاُٖـ ــان الخُىٍـ ــت باليؿـ ــبت لهـ ــم وطاث الهـ ــلت بب٣ـ ــائهم ،وحٗـ ــض
ألاؾــلخت الٗكــىاثُت ألازــغ ؤو مٟغَــت الًــغع اإلادؿــبب الغثِسـ ي فــي َــظٍ آلازــاع الىزُمــت ألن اؾــخسضامها ال
ًـؼاٖ ٫لــى هُــا ١واؾــ٘ ،وؾــىضعؽ مــً بُثهــا مسلٟــاث الخــغب ال٣ابلــت لالهٟجــاع وألالٛــام ألاعيــُت وال٣ىابــل
الٗى٣ىصًت وبٌٗ ؤؾلخت الضماع الكامل.
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أوال :إؼ٣اليت مخلٙاث الحشب الٝابلت لاله ٙاس:
بن ؤزُاع ألاٖما ٫الٗضاثُت ٖلى الؿ٩ان اإلاضهُحن ال ج٣خهغ ٖلى الُ٣ام الٟٗلي لؤلٖما٫
الٗؿ٨غٍت ،بل جمخض بلى مابٗض نهاًت الاقدباَ ًٖ ،٥غٍ ٤ؤٖضاص َاثلت مً ال ُ٘٣والظزاثغ وألاظؿام
التي لم جىٟجغ لخلل ج٣ني ٞجها ؤو ألنها مترو٦ت بٗض اوسخاب اإلا٣اجلحن في ؤما ً٦م٨كىٞت ،وٍدؿبب
ا٢تراب الؿ٩ان اإلاضهُحن مثها بإي ق٩ل اهٟجاعَا وو٢ىٕ اناباث زُحرة في نٟىٞهم( ،)1و٧ان
البروجى٧ى ٫الخامـ اإلاٗخمض في  28هىٞمبر 2003اإلالخ ٤باجٟاُ٢ت ألاؾلخت الخ٣لُضًت  1980اإلاخٗل٤
بمسلٟاث الخغب ال٣ابلت لالهٟجاع ٢ض ٢ضم حٗغٍٟا لها في اإلااصة الشاهُت بما ههه:
" -يٝفذ بالزخائش ٔير املى ٙشة رخائش مخ ٙشة ج٢ون حاَضة لاله ٙاس أو مضودة بفمام أو
معلحت أو مّذة ِاع هحو حخش لالظخخذامل واظخخذمذ ّ٘ال في هضاُ معلل وسبما ج٢ون َزٍ
الزخائش ٜذ أولٝذ أو ألٝيذ أو ُسمي ت ا أو أظٝىذ و١ان ييب ي أن جى ٙش ول٢ن ا لم جى ٙش.
 ُيٝفذ بالزخائش املخ ٙشة املترو٠ت الزخائش املخ ٙشة ال لم حعخخذم في أزىاء هضاُ معلللوجش٠ها أو ألٝاَا وشٗ في هضاُ معلل ولم حّذ خالّت لعيىشة الىشٗ الزي جش٠ها أو ألٝاَال
والزخائش املخ ٙشة املترو٠ت ٜذ ج٢ون أو ال ج٢ون حاَضة لاله ٙاس أو مضودة بفمام أو معلحت أو
()2
مّذة بؽ٣ل حخش لالظخخذام".
وبظلٞ ٪غ ١البروجى٧ى ٫بحن الظزاثغ ٚحر اإلاىٟجغة والظزاثغ اإلاخٟجغة اإلاترو٦ت ،وهي جٟغ٢ت ج٣ىُت
 ،ِ٣ٞلِـ لها آزاع ٢اهىهُت٩ٞ ،ل اإلاسلٟاث لها هٟـ ألازاع الخضمحرًت والخُحرة ٖلى الؿ٩ان اإلاضهُحن،
ولٗل ما ًؼٍض مؿخىي الخُىعة في مشل َظٍ الظزاثغ وألاظؿام ٖىهغ اإلاٟاظإة الظي ًىاظه ألاشخام
اإلاضهُحن لٗضم الٗلم بىظىصَا وللجهل بسُىعتها ٦ظل ٪مشلما َى الخا ٫م٘ ألاَٟا ٫الظًً ٢ض ال
ً٣ضعون زُغَا ٣ُٞىمىن باللٗب بها ؤو ب٣غبها٦ ،ما ٢ض ج٣ب٘ َظٍ الظزاثغ يمً مؼاعٕ وٚاباث ومىاَ٤
ٞالخُت ٢ض حك٩ل زُغا ٖلى الٗاملحن بها وٖلى بم٩اهُت بؾخٛاللها٦ ،ما ًلٗب ٖىهغ الؼمً صوعا َاما
في الغ ٘ٞمً صعظت زُىعة َظٍ اإلاسلٟاث خُض جب٣ى الظزاثغ مدخٟٓت ب٣ضعتها الخٟجحرًت يمً
اإلاىاَ ٤اإلاىبىءة إلاضة َىٍلت مً الؼمً ،في وي٘ ٢ض ٌكابه خالت ألالٛام ألاعيُت اإلاًاصة لؤلٞغاص ،مما
٢ض ٌُٗ ٤خغ٦ت الؿ٩ان اإلاضهُحن الالظئحن ؤو الىاػخحن وَٗغ٢ل اليكاٍ الا٢خهاصي الهىاعي والخجاعي
و٦ظل ٪ظهىص ؤلاٚازت وبٖاصة ألاٖماع في جل ٪اإلاىاَ ،٤وجخجلى زُىعة َظٍ اإلاسلٟاث في ه٣اٍ ؤَمها(:)3
 مٗضالث ٞكل ٖالُت في ؤلاهٟجاع. جإزحرَا ٖلى مىاَ ٤واؾٗت.1(- Peter HERBY, Anna R.NUITEN, << Explosive remnants of war: Protecting civilians through an
additional protocol to the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons>>, in I.R.R.C.,
I.C.R.C., Vol 83, No. 841, Geneva, March 2001, p. 195.
 -)2اػزٔل اُجوٝر ًٍٞٞاُقبٌٓ كٞٗ 28 ٢كٔجو  ٖٓ 2003هِجَ اُل ٍٝاألؽواف ك ٢ارلبه٤خ  1980أُزؼِوخ ثبألٍِؾخ اُزوِ٤ل٣خٝ ،هل كفَ
ؽ٤ي اُ٘لبم كٞٗ 12 ٢كٔجو ٝ ،2006ثِؾ ػلك اُل ٍٝاُز ٢أطجؾذ ؽوكب ك ٚ٤ؽز ٠ربه٣ـ  22أًزٞثو  85 ،2014كُٝخ ،أٗظو ك ٢مُي:
- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of 22 October
2014, Op.cit. pp. 06, 11.
3(- Peter HERBY, Anna R.NUITEN, op.cit., p. 202.
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 آزاع واؾٗت الىُا ١ووَىٍلت ألامض. اؾخسضامها جاعٍسُا بال٣غب مً اإلاىاَ ٤آلاَلت واإلا٨خٓت. الخىظه هدى اؾخسضام َظا الؿالح لضي الضو ٫زانت ال٨بري مثها وال٣ىي الٗؿ٨غٍت.وحٗاوي ؤ٦ثر مً  84صولت مً مسلٟاث الخغب ال٣ابلت لالهٟجاع باٖخباعَا ؤنبدذ ؤخض آلازاع
الُبُُٗت للجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة ،والجؼا ٫بٌٗ الضو ٫جؼٍل َظٍ اإلاسلٟاث التي ٌٗىص جاعٍسها بلى
الخغب الٗاإلاُت الشاهُتٟٞ ،ي بولىذا مشال ومىظ نهاًت الخغب بلى ٚاًت مُل٘ الدؿُٗيُاث زلٟذ َظٍ
ألاظؿام م٣خل خىالي  4049شخها و 8774مهابا آزغًٍ ،وؤؾ ِ٣ببان خغب الهىض الهِىُت ما ً٣ضع
بىدى  285طزحرة م٘ وؿبت ٞكل ٖالُت في ؤلاهٟجاع ٢ضعث ب ـ  % 30بما ً٣اعب زلض ال٨مُت ،و٢ض جل٣ذ
اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ بخهاءا مً مىٓمت الظزاثغ ٚحر اإلاىٟجغة في الوط الىاظمت ًٖ خغب
 1975في مسر بحن ألاو ٫مً ًىاًغ  1998بلى ٚاًت  31ماعؽ  2000جم جُهحر  80.000طزحرة ٚحر
مىٟجغة ،و٢ضعث الؿلُاث ٖضص َظٍ اإلاسلٟاث بحن  9ملُىن و 27ملُىها ،خُض زلٟذ  11000بحن
٢خُل وظغٍذ ،زلتهم مً ألاَٟا ،٫ويمً الخغب في ٧ىؾىٞى ؤ٢غ خل ٠قما ٫ألاَلس ي بةؾ٣اٍ خىالي
٢ 1.392ىبلت ٖى٣ىصًت جدخىي ٖلى  290.000طزحرة نٛحرة م٘ وؿبت ٞكل ج٣ضع بـ  %10في خحن ج٣ضعَا
ظهاث مؿخ٣لت بحن  %03بلى  ،%26وج٣ضع وؿبت ؤلانابت ؾىىٍا بالظزاثغ ٚحر اإلاىٟجغة ل٩ل 100.000
()2
خىالي  31شخو في ٧ىؾىٞى و 61شخو في ٦مبىصًا ( ،)1وحٗاوي خىالي  82صولت مً َظٍ اإلاسلٟاث.
وٖلى الغٚم مً ب٢غاع البروجى٧ى ٫الخامـ اإلاٗخمض في  28هىٞمبر 2003اإلالخ ٤باجٟاُ٢ت ألاؾلخت
الخ٣لُضًت  1980اإلاخٗل ٤بمسلٟاث الخغب ال٣ابلت لالهٟجاع ،بال ؤن اإلاك٩لت ال جؼا ٫جغاوح م٩انها ،وجتزاًض
ٖاما بٗض ٖام خهُلت َظٍ ألاظؿام ال٣اجلت هٓغا للؼٍاصة ال٨بحرة في حجم الاػماث والجزاٖاث اإلاؿلخت
وما ًىجغ ٖثها مً مسلٟاث مترو٦ت ؤو ٚحر مىٟجغة بإٖضاص َاثلت ،مما ًجٗلها مً ؤ٦بر الخدضًاث التي
جىاظه الؿ٩ان اإلاضهُحن ؤزىاء وبٗض الجزاٖاث اإلاؿلخت وال حؿخجُب لًىابِ ؾحر الاٖما ٫الٗضاثُت٦ ،ما
ؤن َظٍ اإلاسلٟاث نٗبت ؤلاػالت ومٗٓمها ًدخاط بلى جٟجحرَا في م٩انها وَى ا لِـ مخاخا للمضهُحن ،ومً
بحن ؤبغػ مسلٟاث الخغب ال٣ابلت لالهٟجاع هجض ألالٛام ألاعيُت والظزاثغ الٗى٣ىصًت ،وَظٍ ألاؾلخت لها
زهىنُت ٦بحرة ٧ىنها مً ؤ٦ثر اإلاسلٟاث ٞخ٩ا باألشخام والؿ٩ان اإلاضهُحن ٦ما ؾىالخٔ في ما ًلي.
زاهيا :أزاس ٔير الخمييزيت لاللٕام ألاسليت:
بٗ ــض نهاً ــت الخ ــغوب جد ــخ ٟٔألاعى ب٣اج ــل ن ــامذ  ٧ــان م ــً ب ــحن ؤ ٦ـ ـثر ألاؾ ــلخت ٞخ ٩ــا ف ــي ال ٣ــغن
الٗكــغًٍٞ ،األلٛــام ألاعي ــُت  ُٗ٢ــت مهم ــت فــي جغؾ ــاهت ؤٚل ــب الجُ ــىف ف ــي الٗــالم ،طل ــ ٪ألنه ــا ج ٣ــضم مـ ـحزة
ٖؿـ٨غٍت صٞاُٖــت َامـت بــالىٓغ بلـى ج٩لٟةهــا اإلاخضهُـت ،وباإلا٣ابــل حكـحر ألاع٢ــام بـإن ج٩لٟــت ؤػالةهـا بآَــت ظــضا،
ٟٞي خحن ٢ض ً٩ل ٠نى٘ لٛم واخض مًاص لؤلٞغاص ما بحن زالزت و 30صوالع ؤمغٍ٩ي ،جهـل ج٩لٟـت بػالخـه مـا
()3
بحن  300و 1000صوالع ؤمغٍ٩ي.
1(- Peter HERBY, Anna R.NUITEN, op.cit., pp.198 - 200.
2(- Louis MARESCA. op.cit., p. 816.
 -)3كواَٗٞاى ثٞش ٚ٤٤عٓ ،ٗ١١ٕ١ٌٛوعغ ٍبثن ،ص .166
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وحك ــحر ألاع ٢ــام ب ــإن َى ــاٖ ٥ل ــى ألا ٢ــل  110ملُ ــىن ل ٛــم ؤعض ـ ي ٧امى ــت ف ــي ؤعاض ـ ي ؾ ــبٗحن صول ــت ف ــي
الٗالم ،ومً بحن ؤبغػ َظٍ الضو ٫ؤٛٞاوؿخان بدـىالي ٖكـغة مالًـحن لٛـم ،وؤعبٗـت مالًـحن لٛـم فـي ٦مبىصًـا،
وملُ ــىن ل ٛــم ف ــي ال٩ىٍ ــذ وٚحرَ ــا ٦ش ـ ـحر ،مم ــا ًجٗ ــل مى ــاَ ٤ف ــي الٗ ــالم مدٓ ــىعة جمام ــا بؿ ــبب الخل ــىر
باأللٛام( ،)1وج٣ى ٫بٌٗ الخ٣ضًغاث ؤن ٖضص ضخاًا ألالٛـام ؾـىىٍا بـحن  15و  20ؤلـ ٠شـخو بـحن ٢خُـل
وظغٍذ بمٗض ٫ضخُت واخضة ٧ل ٖكغًٍ ص٣ُ٢ت ،وزالزت ؤعبإ ضخاًا َظٍ ألالٛام مً اإلاضهُحن زلـتهم مـً
ألاَٟا ٫صون الخامؿت ٖكغ(ًً ،)2ا ٝبلى ٧ل طل ٪الىُا ١الؼمني ال٨ب ـحر لب٣ـاء زُـغ َـظٍ ألالٛـام الـظي
ًمخ ــض لٗ ٣ــىص ،و ٦ــظلَ ٪بُٗ ــت َ ــظٍ ألال ٛــام اإلاؿ ــخترة ف ــي ألاعى والـ ـتي ج ٟــاجئ الط ــخُت ل ــضي الا ٢ـ ـتراب ؤو
اإلاالمؿ ــت بك ــ٩ل  ٚــاصع ،وج ـ ـتر َ ٥ــظٍ ألال ٛــام آز ــاع ظؿ ــضًت وهٟؿ ــُت واظخماُٖ ــت له ــظٍ ألال ٛــام م ــً ٢خل ــى
وؤَ ـ ـغا ٝمبخـ ــىعة ومكـ ــىَت وٖـ ــاثالث صون ٖاثـ ــل و ٚـ ـحر طلـ ــ ٪مـ ــً اإلاأس ـ ـ ي ،بيـ ــاٞت بلـ ــى خغمـ ــان الىـ ــاػخحن
والالظئحن مً الٗىصة وو ٠٢اليكاٍ الا٢خهاصي والهىاعي والخجاعي ممـا ًمــ الجاهـب اإلاِٗصـ ي وٍلـىر
()3
ؤُٖان ال ٚنى ٖثها لب٣اء الؿ٩ان اإلاضهُحن وَٗغ٢ل الخضماث ؤلاوؿاهُت وبعؾالُاث ؤلاٚازت.
وهٓغا بلى ال٣ىة الخضمحرًت لؤللٛام اإلاًاصة لؤلٞغاص التي جب٣ى ج٣خل ػمىا َىٍال بٗض الجزإ اإلاؿلر
وجمى٘ الِٗل في ؤعاى واؾٗت واؾخٛاللها ،وٍ٣ى ٫ؤخض مىضوبي اللجىت الضولُت للهلُب الاخمغ في
ونَ ٠ظا الؿالح ما ًلي:
"يم ً٢وـ ٚألالٕام باملٝاجلين الزيً ال يخى ون أبذال يمشبون بؽ٣ل أِم ل ال يحملون
العالح ِلىال ويعخمشون في الٝخل مذة وويلت ح بّذ خ ايت ألاِما ٥الّذائيت .
وباخخفاس ل يلٕام ي أ٠بر اهت ا١اث الٝاهون الذولي إلاوعاويل ومماسظت إلاسَاب ألاِم "

()4

وإلاىاظهت َظٍ الىخكُت التي جدؿم بها ألالٛام ٣ٞض جدغ ٥اإلاجخم٘ الضولي إلاىاظهت اإلاك٩لت ٖبر
ب٢غاع اجٟاُ٢ت خٓغ بؾخٗما ٫وجسؼًٍ وبهخاط وه٣ل ألالٛام اإلاًاصة لؤلٞغاص وجضمحر جل ٪ألالٛام (اجٟاُ٢ت
ؤوجاوا  )1997والتي بلٖ ٜضص ؤًٖاء ؤَغا ٝالاجٟاُ٢ت خـتى جاعٍش  22ؤ٦خىبغ  2014خىالي  161صولت
وبظل ٪ج٩ىن مً ؤ٦ثر اله٩ى ٥الضولُت اهدكاعا وٖاإلاُت في مجا ٫ألاؾلخت  ،البٌٗ مً َظٍ الضو ٫و٘٢
ٖلى الاجٟاُ٢ت ولم ًمغ إلاغخلت الخهضً ،٤و٢ض جغاظ٘ اؾخسضام َظٍ ألاؾلخت بحن الضو ٫وخـتى لضي
الجماٖاث اإلاؿلخت٦ ،ما جى ٠٢اهخاط ألالٛام ألاعيُت لضي  39صولت مً بُثها زمؿت صو ٫لِؿذ
()5
ؤَغاٞا في الاجٟاُ٢ت ،وَى اهجاػ ٦بحر لهظٍ الاجٟاُ٢ت.

1(- Gerald C.CAUDERAY, << Anti-Personnel Mines >>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Tirty third year, No.
295, Geneva, July- August 1993, pp. 992-996.
 -)2كواَٗٞاى ثٞش ٚ٤٤عٓ ،ٗ١١ٕ١ٌٛوعغ ٍبثن ،ص .166
 -)3هه٤خ ػٛاشش٠خٓ ،وعغ ٍبثن ،ص.136 ،
4(- "Mines may be described as fighters that never miss, strike blindly, do not carry weapons
openly, and go on killing long after hostilities are ended.
In short, mines are the greatest violations of humanitarian international law, practising blind
terrorism", Gerald C.CAUDERAY, op.cit., p. 273.
5(- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of 22 October
2014, Op.cit. pp. 06, 11.
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وٖلى الغٚم مً الخ٣ضم ال٨بحر الظي جد ٤٣في مجا ٫خٓغ وجُُ٣ض َظٍ ألاؾلخت ،بال ؤن اإلاك٩لت
لم جُىي بٗض وال جؼا ٫ألالٛام جسل ٠ال٨شحر مً الخؿاثغ البكغٍت اإلاباقغة ؤو ٚحر اإلاباقغة٦ ،ما ؤن
َىا 34 ٥صولت ال جؼا ٫زاعط اجٟاُ٢ت ؤوجاوا ،وبًٗها ال ًؼاٌٗ ٫مل في مجا ٫الاهخاط وٍمخل ٪مسؼوهاث
٦بحرة مً ألالٛام اإلاًاصة لؤلٞغاص مً بُثها الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت وعوؾُا و٧ىعٍا الكمالُت
والاخخال ٫الاؾغاثُلي والهحن وٚحرَا ،وبسهىم جضمحر اإلاسؼوهاث مً ألالٛام اإلاًاصة لؤلٞغاص ٣ٞض جم
جضمحر ؤ٦ثر مً  45ملُىن لٛم مًاص لؤلٞغاص مً َغ ٝالضو ٫ألاَغا ٝفي الاجٟاُ٢ت و٢ض جغاظ٘ ٖضص
الضو ٫التي جمخل ٪ؤلٛاما ؤعيُت مً  130صولت بلى  34صولتَ ،ظٍ ألازحرة ال جؼا ٫جمخل ٪ما ًٟى160 ١
()1
ملُىن لٛم ما ٢ض ٌك٩ل زُغا ٧امىا لضيها ،وظب مٗه الؿعي للىنى ٫بلى َظا اإلاسؼون وجضمحرٍ.
ؤما بسهىم بػالت ألالٛام ٞاألمغ ال ًضٖى للخٟاء٦ ٫شحراٞ ،مً ؤنل  161صولت َغ ٝفي
الاجٟاُ٢ت ٢ضمذ  17مثها ج٣اعٍغ ؤو ؤٖلىذ بإنها ؤػالذ الالٛام مً اإلاىاَ ٤اإلاىبىءة في اإلاضة اإلادضصة وهي
ٖكغ ؾىىاث مً صزى ٫الاجٟاُ٢ت خحز الىٟاطُٞ ،ما ٢ضمذ باقي الضوَ ٫لباث لخمضًض آلاظا ٫لخىُٟظ
التزاماتها بمىظب الاجٟاُٞت ،وَظا ٌٗىص للٗضًض مً الاٖخباعاث ؤَمها ٖضم الخٗاون بحن الضو ٫والخ٩لٟت
()2
اإلااصًت والبكغٍت اإلاغجٟٗت وبحؿإ اإلاك٩لت لضي بٌٗ الضو.٫
زالثا :مؽ٣لت الٝىابل الّىٝوديت:
ال٣ىابل الٗى٣ىصًت هي طزاثغ ؤو ٢ىابل مهممت ألن جُل ٤بٗض بل٣ائها ؤو جىثر طزاثغ مخٟغٖت
نٛحرة مخٟجغة بإٖضاص َاثلت( ،)3ووعص في اإلااصة الشاهُت مً اجٟاُ٢ت الظزاثغ الٗى٣ىصًت اإلاٗخمضة ٖام
 2008حٗغٍ ٠للظزاثغ الٗى٣ىصًت ظاء ُٞه:
" الزخائش الّىٝوديت حّن رخيرة جٝليذيت ـممذ لىتر أو إوال ٛرخائش ٘شِيت مخ ٙشة يٝل
()4
وصن ١ل من ا ًِ ٠ 20يلؤشاما"...
٦جؼء مً مسلٟاث الخغب ال٣ابلت لالهٟجاع ،جدخل الظزاثغ الٗى٣ىصًت م٩اهت مخ٣ضمت يمً
ؤ٦ثر َظٍ اإلاسلٟاث ٞخ٩ا بالؿ٩ان اإلاضهُحن ،وهدىاولها بك٩ل مؿخ٣ل ألن لها جىُٓم صولي زام بها
ولٗٓم زُغَا  ،وؾبب َظا ألازغ الخُحر َى ٢ضعة َظٍ الظزاثغ الهاثلت ٖلى الاهدكاع بإٖضاص َاثلت ٢ض
جهل بلى  600ؤو  700طزحرة مخٟغٖت ًٖ ال٣ىبلت الىاخضة ،ما ٌؿمذ لهظٍ الظزاثغ بةخخال ٫مؿاخاث
 -)1ارفبل١خ زظش األٌغبَ – اٌزمذَ اٌّسشص ٚاٌزسذ٠بد اٌّطشٚزخ ف ٟاٌؼمذ اٌثبٔ ،ٟاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ،أُوًي اإلػالٓ٢
ُإلػالّ -اُوبٛوح ،ؽ  ،1اًزٞثو  /رشو ٖ٣األ ،2011 ٍٝص ص .8 ،5
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص ص .16 ،13
٣ُٞ -)3ي دٚصاٌٌٛذ ث١ه ،آٗب ٔ٠ٛزٓٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .180
ٝ -)4ػلكد االرلبه٤خ أهثؼخ اط٘بف ُِنفبئو اُؼ٘وٞك٣خ:٢ٛ ،
 -1اُنفبئو اُلوػ٤خ أُزلغوح.
 -2اُنفبئو اُؼ٘وٞك٣خ اُلبشِخ ٝرؼ٘ ٢رِي اُنفبئو اُز ٢أؽِوذ أ ٝهنكذ أ ٝأُو٤ذ ثـوع إٔ ر٘ضو أ ٝرطِن اُنفبئو اُلوػ٤خ أُزلغوح ٌُٖ
مُي ُْ ٣ؾلس ػِ ٠اُ٘ؾ ٞأُطِٞة.
 -3اُنفبئو اُزٗ ٢غؾذ ك ٢ػِٔ٤خ ٗضو ٝرؾو٣و اُنفبئو اُلوػ٤خ ٌُٖ األف٤وح ُْ ر٘لغو ػِ ٠اُ٘ؾ ٞأُطِٞة.
 -4اُنفبئو اُؼ٘وٞك٣خ ٝاُنفبئو اُلوػ٤خ أُزوًٝخ أ ٝأُِوبح ك ٕٝاٍزقلآٜب ٝاُز ُْ ٢رؼل رؾذ ٍِطخ أ ١ؽوف ك ٢اُ٘ياع.
ًٔب اٍزض٘ذ أُبكح ًَ ٖٓ اُنفبئو أ ٝاُنفبئو اُلوػ٤خ اُز ٢طٔٔذ ُ٘شو اُشؼالد اُؼٞئ٤خ ،أ ٝاُلفبٕ ،أ ٝاألُؼبة اُ٘به٣خ،
ٝرِي اُز ٢رٜلف اُ ٠اؽلاس أصبه ًٜوثبئ٤خ اٌُزو٤ٗٝخًٔ ،ب رَزض٘ ٢أُبكح ًَ اُنفبئو اُز ٢رؾَٔ اُقظبئض اُزبُ٤خ ًَ( :مف٤وح رزؼٖٔ
أهَ ٖٓ  10مفبئو كوػ٤خ ًَ/مف٤وح كوػ٤خ ٓزلغوح ريٕ أًضو ٖٓ ِٞ٤ً 04ؿواّ /اُنفبئو أُيٝكح ثآُ٤خ اُزلٓ٤و أ ٝاُزؼط َ٤اُنار،)٢
أٗظو ك ٢مُي أُبكح اُضبٗ٤خ ٖٓ ارلبه٤خ اُنفبئو اُؼ٘وٞك٣خ ُؼبّ .2008
317

الباب الثاني :اإلطار التطبيقي والتقييني لضوابط سري األعنال العدائية يف النزاعات املشلحة املعاصرة

قاؾٗت وجخىؾ٘ مٗه صاثغة الخُغ التي جدخلها َظٍ ألاظؿام ال٣اجلت ،ومما ًؼٍض الُحن بلت َى وؿبت
الٟكل الٗالُت للظزاثغ الٟغُٖت في ؤلاهٟجاع هدُجت ألُٖا ٫ج٣ىُت جخٗل ٤بالظزحرة طاتها ؤو ألؾباب
زاعظت ٖثها ،خُض جهمم الظزحرة لالهٟجاع ٖىض الاعجُام بإظؿام نلبت ٧اإلاباوي واإلاغ٦باث وٚحرَا مً
ألاَضا ٝالٗؿ٨غٍت بال ؤن ٖىامل مشل الغٍاح ؤو ألامُاع ؤو الشلىط ٢ض جهٗب َظٍ اإلاهمت٦ ،ما ٢ض
()1
حؿَ ِ٣ظٍ الاظؿام ٖلى ؤعيُاث عملُت ؤو َُيُت ؤو ُٚاء هباحي ؤو ٚابي مما ٢ض ٌُٗل آلُت الخٟجحر.
٦ما ؤن بػالت َظٍ الظزاثغ لِؿذ باإلاهمت الؿهلتٞ ،هي لِـ ٧األلٛام ألاعيُت ٢ابٗت في ألاعى
صوما٣ٞ ،ض ج٩ىن في ؤما ً٦مخٗضصة م٨كىٞت وٚحر م٨كىٞت ؤو ٖلى الؿُىح ؤو ألاشجاع ؤو ٚحر طل ٪مما
ال ٌؿمذ بالىنى ٫بلجها بؿهىلت ،ولٗل الُغٍ٣ت ألاًٞل إلػالةها هي جضمحرَا في م٩انها ،وَى ؤمغ ًؼٍض في
ً
وجإُ٦ضا للخدضي الظي جمشله الظزاثغ الٗى٣ىصًت ؤقاع ألامحن الٗام لؤلمم
نٗىبت اإلاهمت وحُٗ٣ضَا (،)2
اإلاخدضة في ج٣غٍغٍ إلاجلـ ألامً ؤن صوال ٖضًضة حٗاوي مً آزغ َظٍ ال٣ىابل و٢ا ٫في َظا الهضص:
"يخمثل أحذ الخحذياث الشئيعيت ألاخيرة في الحاحت إلع الخخلق مً أزاس إلاوعاهيت
املشوِت للزخائش الّىٝوديتل ال جخمثل في حؽوي املذهيين وٜخلهمل وال ظيما ألاوٙا٥ل حـ بّذ
النزاُل وفي جض أالٗ ًِ الّودة إلع دياسَمل وخشاب ظبل الّيؾ حيث جفب الحٝؤ ٥ير ٜابلت
()3
لالظخٕال ٥وجذمش املحاـيل وجميْ مفادس الذخل لجيل بج٠مل ".
وٖلى ؤمل ؤن حؿاَم بجٟاُ٢ت  2008في بخخىاء اإلاك٨الث ؤلاوؿاهُت التي حؿببها َظٍ االظزاثغ،
خُض خ٣٣ذ ؤلاجٟاُ٢ت بهدكاعا مخىؾُا٣ٞ ،ض ونل ٖضص الضو ٫ألاَغا ٝفي ؤلاجٟاُ٢ت بلى ٚاًت 22
ؤ٦خىبغ  2014خىالي  86صولت ( ،)4وال بض مً مًاٖٟت الجهىص ألظل حٗؼٍؼ الامخشا ٫لهظٍ الاجٟاُ٢ت
ويمان اهدكاعَا وٖاإلاُت ؤخ٩امها ألهه زُىة َامت مً ؤظل مىاظهت اإلاك٩لت.
سابّا :أظلحت أخشى حعخخذم في النزاِاث املّاـشة:
حؿ ـ ــخسضم بٗ ـ ــٌ ال ـ ــضو ٫ؤؾ ـ ــلخت مخُ ـ ــىعة ؤزى ـ ــاء الجزاٖ ـ ــاث اإلاؿ ـ ــلخت وجخم ـ ــحز بإنه ـ ــا طاث َبُٗ ـ ــت
ٖكــىاثُت ؤو مٟغَــت ألازــغ ،وٍتزاًــض اؾــخسضام َــظٍ ألاؾــلخت التــي جى٢ــ٘ ال٨شحــر مــً الطــخاًا مــً اإلاــضهُحن
و ٚـحر اإلا٣ــاجلحن ،وجخٗــضص َــظٍ ألاؾــلخت فــي ؤهىاٖهــا و٦ــظل ٪جُــىٍغ ؤزاعَــا مــً ٢بــل الــضو ،٫ومــً بُثهــا هــظ٦غ
طزــاثغ الُىعاهُــىم اإلاىًــب اإلا٩ىهــت مــً ٖىانــغ زُ٣لــت وؾــامت ظــضا جىدكــغ مباقــغة بٗــض بعجُامهــا بإظؿــام
ن ــلبت جدم ــل زه ــاثو ُ٦مُاثُ ــت وبق ــٗاُٖت ٢اجل ــت وملىز ــت جيخ ٣ــل بالخم ــاؽ ؤو خ ـ ـتى ٖ ــبر اله ــىاء وجل ــىر
الترب ــت ،حؿ ــبب ؤم ـ ـغاى ٢اجل ــت وجب٣ـ ــى آزاعَ ــا ف ــي الجؿـ ــم وف ــي اإلاُـ ــضان م ــضة َىٍل ــت مـ ــً ال ــؼمً ،وٍدـ ــضر
الُىعاهُــىم اإلاــىٓم ؤزــاعا مباقــغة ٖلــى الجلــض وألاًٖــاء الضازلُــت ،وٍيــخج زالًــا ؾــغَاهُت وَ ٟـغاث وعازُــت
()5
ج٩ىن في ق٩ل ؤظىت مكىَت ومىالُض بُٗىب زلُ٣ت ألظُا ٫وؤظُا ٫إلائاث وآال ٝالؿىحن.
1(- Peter HERBY, Anna R.NUITEN, op.cit., p. 198.
٣ُٞ -)2ي دٚصٚاٌذ ث١ه ،آٗب ٔ٠ٛزٓٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .181 ،180
" -)3زّب٠خ اٌّذٔ ٓ١١ف ٟإٌضاػبد اٌّغٍسخ" ،روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ أُولّ ُٔغٌِ األٖٓ اُزبثغ ُألْٓ أُزؾلح ،ههْ اُٞص٤وخ
( ،)S/2007/643ثزبه٣ـ  28أًزٞثو  ،2007ص .22
4(- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of 22 October
2014, op.cit. pp. 06, 11.
ٗ -)5ؼٔبٕ ػطب هللا اٌ١ٙزٓ ،ٟوعغ ٍبثن.109 ،
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و٢ض بٖترٞذ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت باؾخسضام زالر مئت ًَ مـً طزـاثغ الُىعاهُـىم اإلاىًـب
ف ــي الخ ــغب ٖل ــى الٗـ ـغا ١لٗ ــام ُٞ ،1992م ــا اؾ ــخسضمذ بغٍُاهُ ــا ٢ 800ظً ٟــت مثه ــا ،و ٢ــض حؿ ــببذ َ ــظٍ
الج ـغاثم فــي م٣خــل آلاال ٝمــً الٗ ـغاُ٢حن ،وخــضور بنــاباث ؾــغَاهُت ل٩ــل ؾــ٩ان اإلاىُ٣ــت الجىىبُــت مــً
الٗ ـغا ١التــي ٖغٞــذ ؤ ٦ــثر الاٖمــا ٫الٗؿــ٨غٍت ل٣ــىاث الخدــال ،٠وبلــٖ ٜــضص اإلاهــابحن بــاألوعام الؿــغَاهُت
 1120بنــابت٦ ،مــا ال جـؼا ٫آلازــاع اإلالىزــت للبِئــت حكــ٩ل زُـغا ٦بــحرا ٖلــى ٧ــل ال٩اثىــاث الخُــت فــي اإلاىُ٣ــت،
و٢ــض ٖغٞــذ الــىالصاث مىــظ جلــ ٪الٟــترة حكــىَاث ظىُيُــت وُٖىبــا زلُ٣ــت وؤٖــضاص متزاًــضة مــً اإلاٗــا٢حن ممــا
()1
ًهٗب مهام عٖاًةهم ٖلى مغ ٧ل َظٍ الؿىىاث.
والٛغٍ ــب ف ــي ألام ــغ َ ــى جمؿ ــ ٪الىالً ــاث اإلاخد ــضة ألامغٍ ُ٨ــت وبغٍُاهُ ــا بد٣ه ــا ف ــي بؾ ــخسضام َ ــظٍ
ألاؾــلخت ٧ىنهــا  ٚـحر مدٓــىعة صولُــا خؿــبها ،فــي خــحن ًــظَب عؤي الخ ــبراء ال٣ــاهىهُحن والٟىُــحن بلــى ؤن َــظٍ
ألاؾ ــلخت مدٓ ــىعة ل ــِـ بدؿ ــمُةها ول ٨ــً لؤلز ــاع الخضمحرً ــت الـ ــتي جمخ ــاػ به ــا٧ ،ىنه ــا جىةه ــ ٪اإلاب ــاصت الٗام ــت
لً ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت  ٧ــالخمُحز والخىاؾ ــب وخٓ ــغ الهجم ــاث الٗك ــىاثُت ،و ٢ــض ٢ام ــذ اللجى ــت
الٟغُٖـ ــت لخٗؼٍـ ــؼ وخماًـ ــت خ٣ـ ــى ١ؤلاوؿـ ــان الخابٗـ ــت لؤلمـ ــم اإلاخدـ ــضة بخمـ ــغع ال ٣ـ ـغاع ( )16/96الـ ــظًً ًـ ــضًً
ؤؾ ــخسضام ظمُ ــ٘ ؤؾ ــلخت ال ــضماع الك ــامل ؤو جل ــ ٪ألاؾ ــلخت طاث ال ٣ــضعة ٚـ ــحر الخمُحزً ــت ،وبك ــ٩ل ز ــام
ألاؾ ـ ـ ــلخت :الىىوٍ ـ ـ ــت ،الُ٨مُاثُ ـ ـ ــت٢ ،ىاب ـ ـ ــل الخٟغَ ـ ـ ــ ٜاله ـ ـ ــىاجي ،الىاب ـ ـ ــالم ،ال٣ىاب ـ ـ ــل الٗى٣ىصً ـ ـ ــت ،ألاؾ ـ ـ ــلخت
()2
البُىلىظُت ،وجل ٪التي جدخىي الُىعاهُىم اإلاىًب.
ومــً بــحن ألاؾــلخت اإلاؿــخٗملت بكــ٩ل ٦ب ــحر مــازغا ٦ــظل ،٪طزــاثغ الٟىؾــٟىع ألابــٌُ وجخم ــحز َــظٍ
ال ــظزاثغ ب ــإن ؤزغَ ــا ًد ــضر خغو ٢ــا ق ــضًضة ج ٟــىٖ ١ل ــى  800صعظ ــت مئىٍ ــت ٖل ــى ألاظؿ ــام ال ــتي جالمؿ ــها ؤو
جخىاظ ــض ف ــي مد ــُِ ٢غٍ ـب م ــً م ٩ــان بَال٢ه ــا ،ول ــظلً ٪ه ــىٟها الخ ــبراء بإنه ــا م ــً ب ــحن ألاؾ ــلخت الخاع ٢ــت
وجسًــ٘ للبروجى ٧ــى ٫الشال ــض الجٟا ُ٢ــت ألاؾ ــلخت الخ٣لُضً ــت الخ ــام باألؾ ــلخت الخاع ٢ــت ،ال ؾ ــُما ف ــي خ ــا٫
بَال ٢ــت ٖل ــى اإلاى ــاَ ٤آلاَل ــت بالؿ ــ٩ان ،و ٢ــض اؾ ــخسضمذ َ ــظٍ ألاؾ ــلخت بك ــ٩ل م٨ش ــ ٠م ــً ٢ب ــل  ٢ــىاث
ؤلاخ ــخال ٫ؤلاؾ ـغاثُلي ف ــي الٗ ــضوان اإلاؿ ــلر ٖل ــى ُ٢ــإ ٚــؼة ف ــي بضاًــت  ،2008و ٢ــض ؤ ٦ــضث طلــ ٪بٗشــت ألام ــم
اإلاخدــضة لخ٣م ـ ي الخ٣ــاث ٤للج ـزإ اإلاؿــلر فــي ٚــؼة لٗــام  2009يــمً ج٣غٍــغ "ٔولذظــخون" والــظي ظــاء فــي
مىظؼٍ الخىُٟظي اإلاغٞىٕ إلاجلـ خ٣ى ١ؤلاوؿان بإن البٗشت:
"...جواِ٘ ٞاع أن الٙوظـٙوس ألابـين لـيغ محٍـوسا ملوحـب الٝـاهون الـذولي فـي َـزٍ املشحلـتل
جخل ــق إل ــع أن ال ٝــواث إلاظ ـشائيليت  ٜــذ إحع ــمذ باألاظ ــت خاس ِا ــع هح ــو من ــي ف ــي جٝشي ــش إظ ــخخذام ف ــي
مىــاو ٞمبييــتل وِــالوة ِاــع رلــ ٘ ٤ـ ن ألاوبــاء ِــالجو مشىــو مفــابين ب ــشوح هاج ــت ِــً اظــخخذام
الٙوظٙوس ألابين ٜذ جحذزو ًِ ؼذة الحشو ٛالىاحمت ًِ َزٍ املادة بل وأحياهـا ِـً وبيّت ـا ٔيـر
الٝابل ــت للّ ــالجل وحّخ ٝــذ البّث ــت أن ييب ــي الىٍ ــش ب ذي ــت ف ــي حٍ ــش اظ ــخخذام الٙوظ ــٙوس ألاب ــين ف ــي
()3
املىاو ٞاملبييت".
ٗ -)1ؼٔبٕ ػطب هللا اٌ١ٙزٓ ،ٟوعغ ٍبثن.109 ،
-)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص .112
 -)3زبٌخ زمٛق اإلٔغبْ ف ٟفٍغطٚ ٓ١االساػ ٟاٌؼشث١خ اٌّسزٍخ األخش – ٜرمش٠ش ثؼثخ األُِ اٌّزسذح ٌزمظ ٟاٌسمبئك ثشأْ إٌضاع
ف ٟغضح-االعزٕزبخبد ٚاٌزٛط١بد(اٌّٛخض اٌزٕف١زٓ ،)ٞوعغ ٍبثن ،ص ص .11 ،10
319

الباب الثاني :اإلطار التطبيقي والتقييني لضوابط سري األعنال العدائية يف النزاعات املشلحة املعاصرة

ولظل ٪ال هخ ٤ٟبلى خض بُٗض م٘ ٖضم خٓغ الظزاثغ الٟىؾٟىعٍت وطل ٪هٓغا لىظىص البروجى٧ى٫
الشالض الجٟاُ٢ت ألاؾلخت الخ٣لُضًت الخام باألؾلخت الخاع٢ت باٖخباعٍ ؤخض ؤهىاٖها ،وب ٌٛالىٓغ ًٖ
َظا ؤلازخالٟٞ ،ٝي خالت بؾخسضام َظٍ ألاؾلخت في اإلاىاَ ٤آلاَلت صون جمُحز ً٩ىن الٟىؾٟىع ألابٌُ
مدٓىعا بمىظب يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت.
باإلا٣ابل ،حٗاوي بٌٗ الضوٚ ٫حر اإلاؿخ٣غة مً ْاَغة بهدكاع ألاؾلخت الخ٣لُضًت في ؤًضي
اإلاضهُحن وبػصَاع ججاعة ألاؾلخت بها ،وَظٍ الٓاَغة تهضص اإلاباصت ؤلاوؿاهُت في خالت بؾاءة بؾخسضامها،
()1
وجمـ بدُاص اإلاضهُحن وجًٗهم في خالت الك ٪والكبهت في الىي٘ ال٣اهىوي ٖلى الضوام،
و٢ض خ٣٣ذ ألامم اإلاخدضة اهجاػا َاما مازغا بةبغام اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة لخىُٓم ججاعة
ألاؾلخت ٖاإلاُا  ، 2013ومً بحن ؤَم الىخاثج التي خ٣٣ةها اإلاٗاَضة َى الىو ٖلى ٞغى خٓغ مُلٖ ٤لى
الضو ٫وألاٞغاص ه٣ل ألاؾلخت الخ٣لُضًت بطا ٧اهىا ٖلى ٖلم بإن جل ٪ألاؾلخت ؾى ٝحؿخسضم في بعج٩اب
ظغاثم بباصة ظماُٖت ؤو ظغاثم يض ؤلاوؿاهُت ؤو ظغاثم الخغب ،خُض ؤن جسهُو الخٓغ العج٩اب
اهةها٧اث لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ً٣ضم ُ٢مت ٢اهىهُت ٦بحرة لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ،وال بض مً
جىُٟظ َظٍ الاجٟاُ٢ت ووكغَا ختى جد ٤٣الٗاإلاُت اإلاُلىبت ،ألن ججاعة الؿالح حؿاَم بك٩ل مباقغ ؤو
ٚحر مباقغ في ٖملُت بط٧اء الجزاٖاث اإلاؿلخت وجإظُججها ووكغ الٗىٞ ٠جها مً ؤظل بػصَاع َظٍ الخجاعة
ولدؿخُٟض الجهاث اإلاغوظت للؿالح.
الٙشُ الثاوي:
إؼ٣اليت الخىٍيم الذولي لألظلحت الحذيثت
فـي الىهـ ٠الشـاوي مــً ال٣ـغن الٗكـغًٍ ؤزــظث ألاؾـلخت خٓـا واٞـغا مــً الخىٓـُم ال٣ـاهىوي وبــضؤث
خغ ٦ــت ج٣ى ــحن واؾ ــٗت للٗضً ـض م ــً ألاؾ ــلخت الخ٣لُضً ــت والخضًش ــت بغٖاً ــت ألام ــم اإلاخد ــضة واللجى ــت الضولُ ــت
للهـ ــلُب ألاخمـ ــغ ومـ ــً زـ ــال ٫جيؿـ ــَُ ٤ـ ــظٍ الجهـ ــىص جـ ــم خٓـ ــغ وجُُ٣ـ ــض الٗضًـ ــض مثهـ ــا مـ ــً بُثهـ ــا ألاؾـ ــلخت
البُىلىظُــت والُ٨مُاثُــت وؤؾــلخت ج٣لُضًــت مُٗىــت ٧الخاع٢ــت مثهــا والىبــاثِ وألاق ـغا ٥الخضاُٖــت وؤؾــلخت
الل ـ ـحزع اإلاٗمُـ ــت وألال ٛـ ــام ألاعيـ ــُت وال٣ىاب ـ ــل الٗى٣ىصًـ ــت وٚحرَـ ــا ،و ٢ـ ــض ؾـ ــاَمذ ي ـ ــىابِ ؾـ ــحر ألاٖمـ ــا٫
الٗضاثُــت فــي خٓــغ وج ُُ٣ـض ؤهــىإ مُٗىــت مــً ألاؾــلخت ،وٍ٩ــىن َــظا الخٓــغ ؤو الخُُ٣ــض اؾــدىاصا بلــى آزــاع ٢ــض
ٌؿــببها اؾــخسضام َــظا الؿــالح (٧ــاإلاىث اإلاد٣ــ ٤ؤو آلاالم اإلاٟغَــت ؤو ؤلانــاباث الٗكــىاثُت) ؤو ًدٓــغ َــظٍ
ألاؾــلخت بدؿــمُةها مباقــغة ٧األؾــلخت الُ٨مُاثُــت والبُىلىظُــت وألالٛــام ألاعيــُت بكــ٩ل ٖغفــي ؤو اجٟــاقي(،)2
بال ؤن ؾبا ١الدؿلر ٧ان ؤؾغٕ ب٨شـحر مً وجحرة الخ٣ىحن ،و٦شحرا ما ٧اهـذ اإلابـاصعاث الخٗاَضًـت جـإحي مخـإزغة
ؤو ال جــإحي ؤبــضا ختــى جإزــظ َــظٍ ألاؾــلخت بدٓهــا مــً خهــض ؤعواح اإلاــضهُحن ببــان الجزاٖــاث اإلاؿــلخت وٍٓهــغ
ظلُ ــا ؤزغَ ــا الٗك ــىاجي ؤو اإلا ٟــغٍ ،وؤَ ــم ؤلاق ــ٩الُاث الت ــي جُغخه ــا ألاؾ ــلخت الجضً ــضة ؤم ــام ي ــىابِ ؾ ــحر
الاٖما ٫الٗضاثُت ،هي:
" -)1رٛافش األعٍسخ ٚٚػغ اٌّذٔ ٓ١١أثٕبء إٌضاػبد اٌّغٍسخ" ،كهاٍخ أػلرٜب اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ث٘بءا ػِ ٠ؽِت
أُئرٔو اَُبكً ٝاُؼشوُِ ٕٝظِ٤ت االؽٔو ٝاُٜالٍ األؽٔو ،ع٘٤ق/ٞ٤ٗٞ٣ ،ؽي٣وإ  ،1999ص ص .16
2)- Éric DAVID, Principes de droit des conflits armés, op.cit., p. 273.
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 ما هي اإلاٗاًحر ال٣اهىهُت التي ٌٗخبر مٗها الؿالح ظضًضا في مٟهىم ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي؟ َل ًتر ٥وظىص ؾالح مؿخدضر ٞغاٚا ٢اهىهُا ؟ ما مضي ٟ٦اًت ال٣ىاٖض الخالُت لخد٨م ؤي جُىع خضًض مجا ٫ألاؾلخت ؟ ما هي الخلى ٫التي عنضَا ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي لخل مك٩لت جُىع ألاؾلخت الجضًضة؟بن مؿ ــإلت الخىٓ ــُم ال ٣ــاهىوي لؤلؾ ــلخت الجضً ــضة ؤز ــاعث ظ ــضال واؾ ــٗا ب ــحن ال٣ٟه ــاء وف ــي ألاوؾ ــاٍ
ال٣اهىهُــت والغؾــمُت فــي ؾــبُل ؤلاظابــت ٖلــى الدؿــائالث الؿــاب٣ت ،ههــذ اإلاــاصة  36مــً البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي
ألاوٖ 1977 ٫لى ما ًم ً٨ؤن ًمشل اإلاى ٠٢ال٣اهىوي الضولي مً اإلاؿإلت بىهها:
"يل ـتزم أي وــشٗ ظــام مخّاٜــذل ِىــذ دساظــت أو جىــويش أو اٜخىــاء ظــالح حذيــذ أو أداة للحــشب أو
إجبـ ــاُ أظـ ــلوب للحـ ــشبل بـ ــجن يخحٝـ ــ ٞممـ ــا إرا ١ـ ــان رلـ ــ ٤محٍـ ــوسا فـ ــي حميـ ــْ ألاحـ ــوا ٥أو فـ ــي بّمـ ــها
بمٝخضو َزا البروجو٠و ٥أو أيـت ٜاِـذة أخـشى مـً ٜواِـذ الٝـاهون الـذولي ال ـ يلتـزم ت ـا َـزا الىـشٗ
()1
العامي املخّاٜذ".
ومــا ًالخــٔ ابخــضاءاَ ،ــى ٖبــاعة "دساظــت أو جىــويش أو اٜخىــاء ظــالح حذيــذ"٣ٞ ،ــض جًــمً مكــغوٕ
البروجى ٧ـ ــىلحن اإلا ـ ــاصة اإلاخٗل ٣ـ ــت باألؾ ـ ــلخت الجضً ـ ــضة ف ـ ــي مك ـ ــغوٕ البروجى ٧ـ ــى ٫ألاو ٫مى ـ ــه جد ـ ــذ ع ٢ـ ــم ،34
وا٢خهــغث ٖلــى ٖبــاعة "دساظــت وجىــويش" ؤو " "study and developmentممــا ظٗــل ألالــتزام ًىدهــغ فــي
الضو ٫والجهاث اإلاىخجت للؿالح الجضًض (.)2
بال ؤن اإلاىا٢ك ــاث ؤ ًٞــذ بل ــى بصعاط ٖب ــاعة "اٜخى ــاء ظ ــالح حذي ــذ" لِك ــمل ال ــضو ٫والجه ــاث الت ــي
حك ـ ــتري الؿ ـ ــالح ل ٛـ ــغى اؾ ـ ــخسضامه ،وبخدلُ ـ ــل ه ـ ــو اإلا ـ ــاصة ؤٖ ـ ــالٍ ف ـ ــي ؾ ـ ــبُل ؤلاظاب ـ ــت ٖ ـ ــً الدؿ ـ ــائالث
اإلاُغوخـت ،هجـض بـإن اإلاـاصة جىُلــ ٤مـً ال ـتزام ٖلـى ألاَـغا ٝالؿــامُت اإلاخٗا٢ـضة بـاخترام ال٣ـاهىن الـضولي فــي
٧ل مغاخل الخٗامل م٘ الؿالح اإلاُىع ؤو الجضًض ،وَكمل َظا ؤلالـتزام ٧ل مغاخل صعاؾت وجُـىٍغ وا٢خىـاء
ؾ ــالح ظضً ــض ،خُ ــض ٌٗخ ــبر الخه ــىٖ ٫ل ــى ؾ ــالح ظضً ــض ٖم ــال ٖؿ ــ٨غي مدً ــا ،ولخإمُى ــه حؿ ــعى الجه ــت
الٗؿــ٨غٍت ؤوال لضعاؾــت وجُ٣ــُم الــى٣و الٗؿــ٨غي الــظي ٌؿــعى بلــى حُُٛخــه٦ ،مــا جدــغم ٖلــى بهخــاط َــظا
الؿالح و ٤ٞج٣ىُاث خضًشت ويمً الخهاثو واإلاؼاًا اإلاُلىبت ،وفي خالت ٖضم ؤلام٩ان حؿـعى إل٢خىـاءٍ،
ز ــم حٗم ــل الجه ــت الٗؿ ــ٨غٍت إلاغا٢بــت ٗٞالُخ ــه وؤصاث ــه ف ــي اإلاُ ــضان بل ــى ٚاً ــت بهةه ــاءٍ بةؾ ــخٗماله ؤو ال ــخسلو
مىه ،وَظٍ الٗملُت اإلادؿلؿلت جسً٘ للمخُلباث الٗؿ٨غٍت ٞدؿب ،وبطا ٧ان الؿالح مىظىصا مـً ٢بـل
ٞالٗملُ ــت اإلاُلىب ــت ه ــي  ٣ٞــِ جُ ــىٍغٍ إلي ــاٞت زه ــاثو ظضً ــضة حؿ ــخجُب إلاخُلب ــاث جٟغي ــها الضعاؾ ــت
()3
الٗؿ٨غٍت ٦ظل.٪

ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .283
2(- "In the study and development of new weapons or methods of warfare, the High Contracting
Parties shall determine whether their use will cause unnecessary injury.", Draft of Additional
protocols to the Geneva conventions of August 12, 1949 commentary, op.cit., p. 42.
3)- Justin MCCLELLAND, <<The review of weapons in accordance with Article 36 of Additional
Protocol I >>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Vol. 85, No. 850, Geneva, Juin 2003, pp. 401, 402.
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٦ما ؤن ا٢خىاء الؿالح ً٩ىن مً ؤظل جد ٤ُ٣جٟىٖ ١ؿ٨غي ومؼاًا تجىمُـت ؤو صٞاُٖـت ظضًـضة،
٧ــل َــظٍ الٗملُــاث ٦مــا ؤقــغها ،هــي ٖملُــاث ٖؿــ٨غٍت مدٓــت وجسًــ٘ ل ٣ـغاعاث ٖؿــ٨غٍت ،ولــظلٞ ٪ــىو
اإلاــاصة جُــغ ١بلــى ٧ــل َــظٍ الٗملُــاث لٟــغى بلــتزام ٖلــى ألاَـغا ٝاإلاخٗا٢ــضة بمغاٖــاة اخــترام ال٣ــاهىن فــي ٧ــل
َ ــظٍ اإلاغاخاللت ــي ًم ــغ به ــا الؿ ــالح ،خـ ـتى ً ٩ــىن ل ــضًىا ف ــي اإلاده ــلت ؾ ــالح  ٢ــاصع ٖل ــى الاؾ ــخجابت للً ــىابِ
ؤلاوؿــاهُت ،وال ً ٩ــىن َى ــا ٥حٗــاعى ب ــحن الىؾ ــاثل وألاؾــالُب الت ــي حؿ ــخسضمها الــضو ٫والتزاماته ــا الضولُ ــت
التي اعجًةها واهًمذ بلجها.
وباليؿــبت ،لىنــ ٠الؿــالح بالجضًــضٞ ،اإلاــاصة  36فــي مٟهىمهــا الٗــام ال حؿــعى جدضًــضا بلــى حٗغٍــ٠
مٗنى الؿالح الجضًض بل حؿعى للىٓغ في مكغوُٖخه ،وَـى مـا ًجٗلىـا هىهـغ ٝبلـى اإلاٗنـى الٗـام للمهـُلر
الــظي ٢ــض ًمشــل  ُٞـه الؿــالح الجضًــض ؤي ؾــالح لــم ً٨ــً مٗغوٞــا ؾــاب٣ا ،بــالىٓغ بلــى مم ـحزاجه وزهاثهــه
الخضمحرً ــت ؾ ــىاء الضٞاُٖ ــت ؤو الهجىمُ ــت ولـ ــم ٌؿ ــب ٤ؤن  ٧ــان ل ــه جىٓ ــُم  ٢ــاهىوي ز ــام ب ــه( ،)1واإلاؿ ــإلت
ألاؾاؾــُت التــي تهــخم بهــا اإلاــاصة َــى مكــغوُٖت الؿــالح الجضًــض مــً ٖــضمها ٦مــا ؤقــغها ،وج٣ؿــُم اإلاــاصة لــِـ
لؿـالح ٢ــضًم وظضًــض ،بــل ؾــالح ظضًــض مكــغوٕ وؾــالح ظضًــض  ٚـحر مكــغوٕ َب٣ــا ل٣ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي
الؿاعٍت اإلاٟٗى ٫بما ٞجها يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت.
وألامغ ألاَم في اإلااصة َ 36ى خضًتها ٖلى ٖغى ؤي ٖملُت صعاؾـت ؤو جُـىٍغ ؤو ا٢خىـاء ؾـالح ظضًـض
ٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي بم٣خي ى َظا "البروجو٠ـو ٥أو أيـت ٜاِـذة أخـشى مـً ٜواِـذ الٝـاهون الـذولي
ال ـ يلتــزم ت ــا َــزا الىــشٗ العــامي املخّاٜــذ"( )2وَــظا مــا ًٟيـ ي بلــى ؤن الخــضًض ٖــً ٞـغا٢ ٙــاهىوي فــي مــا
ًس ــو ألاؾ ــلخت الجضً ــضة  ٚــحر م ــبرع ف ــي  ٧ــل ألاخ ــىا ،٫طل ــ ٪ؤن ٢ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ف ــي مج ــا ٫جىٓ ــُم
ألاؾــلخت ٚىُــت بكـ٩ل ًجٗلهــا جخٗامــل مــ٘ ؤؾــالُب ووؾــاثل ال٣خــا ٫الجضًــضة بكــ٩ل ٖــامٟ٨ُٞ ،ــي فــي طلــ٪
ٖ ــغى الخه ــاثو الخضمحرًـ ــت الهجىمُ ــت والضٞاُٖ ــت ٖلـ ــى اإلاب ــاصت الٗام ــت لهـ ــظٍ لً ــىابِ ؾ ــحر ألاٖمـ ــا٫
الٗضاثُت ٦مبضؤ الخمُ ـحز ومبـضؤ الخىاؾـب ومبـضؤ خٓـغ الهجمـاث الٗكـىاثُت ومبـضؤ خٓـغ آلاالم التـي ال مبـرع
له ــا والان ــاباث اإلاٟغَ ــت و ٦ــظل ٪الك ــغٍ اله ــام وَ ــى ق ــغٍ م ــاعجُجز  ،وال ــظي ً٣يـ ـ ي ب ــإن ؤي خال ــت ٚـ ــحر
مىه ــىم ٖلجه ــا ف ــي ال ٣ــاهىن الاج ٟــاقي جسً ــ٘ للمب ــاصت الٗام ــت لل ٣ــاهىن ال ــضولي وم ــا ًملُ ــه الً ــمحر الٗ ــام،
وَــظٍ ال٣ىاٖ ــض الٗغ ُٞــت والاجٟاُ٢ــت حؿ ــعى لدك ــمل ؤي خــاالث مؿ ــخدضزت ؤو ظضً ــضة وجغٞــ٘ ق ــبهت ٢ه ــىع
ال٣اهىن ؤو وظىص ٞغاُٞ ٙه ختى ال ً٩ىن َىا ٥ؤي مبرعا لالهةها٧اث.
بال ؤن َ ــظا ل ــم ًمى ــ٘ الجه ــاث اإلاٗىُ ــت بم ــا ٞجه ــا ألام ــم اإلاخد ــضة واللجى ــت الضولُ ــت لله ــلُب ألاخم ــغ
وٚحرَ ــا م ــً الجه ــاث الضولُ ــت الٟاٖل ــت م ــً الؿ ــعي بل ــى بًج ــاص جىٓ ــُم  ٢ــاهىوي ز ــام إلاجمىٖ ــت ؤؾ ــلخت ؤو
ؤؾــاللُب ظضًــضة فــي ال٣خــا ،٫زانــت بطا عؤث بإهــه ٢ــض ٌكــ٩ل تهضًــضا ٦ب ــحرا للمبــاصت ؤلاوؿــاهُت ،مــً ؤظــل
وي ــ٘ آلُ ــاث زان ــت مىاؾ ــبت له ــظا الؿ ــالح ،وه ــي ْ ــاَغة ص ــخُت ج ــض ٘ٞف ــي اجج ــاٍ حٗؼٍ ــؼ الال ــتزام بال ٣ــاهىن
الضولي الؿاعي اإلاٟٗى ،٫وُٞما ًلي وؿخٗغى بٌٗ ألاؾلخت الجضًضة وجدضًاتها.
 -)1ؽَٖ اٌد<< ،ٟٔٛاألٍِؾخ اُغل٣لح ك ٢ػٞء اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ -٢اَُالػ اُ٘ ،>>١ٝٞك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ-٢اُٞاهغ
ٝاُطٔٞػ  ،ص .186
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .283
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أوال :اظخخذام ألاظلحت املخح٢م ٘ي ا ًِ بّذ:
مً بحن ج٨ىىلىظُاث ألاؾلخت الخضًشت جل ٪التي ًخم الخد٨م ٞجها ًٖ بٗض ،وج٣ضم َظٍ ألاؾـلخت
مـحزة َامت للم٣اجلحن بٗضم الخًىع الجؿضي في مىاَ ٤ؤلاقدبا ٥الٗؿ٨غي ،وجدـُذ لهـم الـخد٨م فـي َـظا
الؿــالح مــً مؿــاٞاث بُٗــضة وآمىــت بىاؾــُت ؤ٢مــاع نــىاُٖت ؤو مىظــاث بــض َىاثُــت زانــت ،وٍــخم بــظل٪
جىظُــه َــظا الؿــالح واؾــخسضامه الؾخ٨كــا ٝمىــاَ ٤الخهــم وؤخُاهــا الهجــىم ٖلجهــا وؤلاي ـغاع باألَــضاٝ
()1
الٗؿ٨غٍت بض٢ت وٟ٦اءة ؤ٦بر.
وف ــي َ ــظا اإلاج ــا ،٫حٗخ ــبر الُ ــاثغاث ب ــضون َُ ــاع ؤب ــغػ مش ــاٖ ٫ل ــى ألاؾ ــلخت اإلا ــخد٨م ٞجه ــا ٖ ــً بٗ ــض،
وحؿـمى فـي اللٛـت الٗؿـ٨غٍت (  ،)UAVs – Unmanned Aerial Vehiclesو٧ـان الـضوع الغثِسـ ي لهـظٍ الُـاثغاث
َى الخجؿـ والُ٣ام بجـىالث اؾـخُالُٖت ٖلـى مىـاَ ٤الخهـم وجدغ٧اجـه الٗؿـ٨غٍت وطلـ ٪هٓـغا لدجمهـا
الهٛحر ونٗىبت عئٍةها بالٗحن اإلاجغصة وختى نٗىبت عنـضَا بـبٌٗ الـغاصاعاث مـ٘ بم٩اهُـت جغُ٦ـب ؤظهـؼة
جهـىٍغ ٖالُـت الض٢ـتَ ،ــظٍ اإلا ـحزاث ،ظٗلـذ مـً الجُــىف ال٨ــبري جُـىع مهمـت َــظٍ الُـاثغاث لخمُ٨ثهـا مــً
خمل الـظزحرة وجدىٍلهـا بلـى َـاثغاث تجىمُـت ًم٨ثهـا بنـابت ؤَـضا ٝزلـ ٠زُـىٍ الٗـضو وحؿـمى فـي َـظٍ
الخال ــت ( َ ،)UCAVsــظا ال ــضوع الجضً ــض واإلاؿ ــخدضر للُ ــاثغاث صون َُ ــاع ًُ ــغح الٗضً ــض م ــً الاق ــ٩االث
ؤلاوؿـاهُت بسهـىم مــضي اخــترام الهجمــاث التـي جــخم ٖـً َغٍ٣هــا فـي مىــاَ ٤الــجزإ اإلاؿــلر لًـىابِ ؾــحر
()2
وبصاعة ألاٖما ٫الٗضاثُت.
ل٣ـ ــض ؤوٗ٢ـ ــذ الهجمـ ــاث بىاؾـ ــُت الُـ ــاثغاث صون َُـ ــاع انـ ــاباث َاثلـ ــت فـ ــي ؤوؾـ ــاٍ اإلاـ ــضهُحن فـ ــي
الجزاٖــاث اإلاؿــلخت اإلاٗانــغة ،و٢ــض ؤصي اؾــخسضام الىالًــاث اإلاخدــضة لهــظا الؿــالح فــي ؤٛٞاوؿــخان بلــى و٢ــىٕ
زؿاثغ َاثلت في نٟى ٝاإلاضهُحن ،و٦ظل ٪ألامغ لضي اؾخسضام ٢ىاث الاخـخال ٫الاؾـغاثُلي لهـظٍ الُـاثغاث
للهجىم ٖلى مضهُحن وؤَضا ٝمضهُت ٖلى الٟلؿـُىُحن ال ؾـُما فـي ُ٢ـإ ٚـؼة ؤًـً ؤنـبدذ مٗغوٞـت لـضي
الٟلؿـُىُحن بالُـاثغاث "الضهاهــت" ،و٢ـض خ٣٣ـذ مىٓمــت َُـىمً عاًــدـ ووحـل فـي ؾــذ تجمـاث للُــاثغاث
الؼهاهت ؤزىاء الٗـضوان ؤلاؾـغاثُلي ٖلـى ُ٢ـإ ٚـؼة  ،2008وٗ٢ـذ بزىـان مثهـا فـي قـىاعٕ اإلاـضن ،وواخـضة ٖلـى
مضعؾت جضًغَا ألامـم اإلاخدـضة وزالزـت ٖلـى ؤؾـُذ بىاًـاث فـي ؤخُـاء ؾـ٨ىُت ،وؤوٗ٢ـذ َـظٍ الهجمـاث ال٨شــحر
مــً الطــخاًا اإلاــضهُحن بكــ٩ل مباقـغ  ،وال قــ ٪ؤن مــً اإلاؿــاولُت و٣ٞــا ل٣ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي
ج ٣ــىم ٖل ــى م ــً ًسخ ــاع الؿ ــالح وَؿ ــخسضمه وٍ ــخد٨م ف ــي آز ــاعٍ ،وَى ــا ً ٩ــىن ي ــبِ ٖملُ ــت اخ ــترام ال٣ىاٖ ــض
ؤلاوؿــاهُت ٖلــى مؿــخىي ظهــت الــخد٨م فــي َــظٍ الُــاثغاث وب٩ــل ألاؾــلخت اإلاــخد٨م ٞجهــا ٖــً بٗــض ،وال ٌٟٗــي
ٖــضم جىاظــض اإلا٣اج ـل فــي م٩ــان الاقــدبا ٥مــً مؿــاولُت ؤي زؿــاثغ بكــغٍت ؤو ماصًــت ٢ــض حكــ٩ل ظ ـغاثم فــي
()3
مٟهىم ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
"-)1اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٚ ٟرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح" ،روو٣و أػلر ٚاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢شٜو أًزٞثو
ٓ 2011ولّ ُِٔئرٔو اُل ٢ُٝاُٞاؽل ٝاُضالصُِ ٕٞظِ٤ت األؽٔو ٝاُٜالٍ األؽٔو -اًزٞثو  ،2011ههْ اُٞص٤وخ ( ،)31IC/11/5.1.2ص
.44
 "-)2ػ ٓ١اٌخطأ :لزٍ ٝغضح ِٓ اٌّذٔ ٓ١١خشاء طٛاس٠خ ؽبئشاد اإلعزطالع اإلعشائ١ٍ١خ (اٌضٔبٔخ)" ،روو٣و طبكه ػٖ ٓ٘ظٔخ ٓٞ٤ٛبٕ
ها٣زٌ ٝٝرش ،عٞإ .12 ،2009
 -)3أُوعغ ٗلَ ،ٚص .16
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زاهيا :الحشب باظخخذام ألاظلحت يوجوماجي٢يت وأليت:
ألاؾـ ــلخت ألاوجىماجُُ٨ـ ــت هـ ــي ؤؾـ ــلخت مبرمجـ ــت حٗمـ ــل بُغٍ٣ـ ــت طاجُـ ــت ومؿـ ــخ٣لت وطلـ ــ ٪بتزوٍـ ــضَا
بإهٓمــت اؾدكــٗاع نــىجُت ؤو خغاعٍــت ؤو خغُ٦ــت فــي مجــا ٫مٗــحن ،وج٣ــىم بــةَال ١الىــاع ؤو ؤلاهٟجــاع فــي خــا٫
وظــىص حؿــلل فــي مجالهــا ،ومــً ؤمشلةهــا ألاؾــلخت اإلاسههــت للخغاؾــت وبٗــٌ ؤهــىإ الالٛــام البرًــت والبدغٍــت
التي حٗمل بك٩ل ؤوجىماجُ٩ي ،وال ًخضزل اإلا٣اجل بال في مغخلـت بغمجـت ووكـغ ؤو جىهـِب َـظٍ ألاؾـلخت ،بال
ؤن اإلاٗالجت ال٣اهىهُت إلاضي اؾخجابت َـظا الؿـالح للًـىابِ ؤلاوؿـاهُت جخى٢ـٖ ٠لـى ٢ـضعة َـظا الؿـالح فـي
الخمُـحز بحن اإلا٣اجلحن واإلاضهُحن واإلاغ٦باث اإلاضهُت والٗؿ٨غٍت وَى ؤمغ بال ٜالهـٗىبتٞ ،اإلاؿـاولُت ج٣ـ٘ ٖلـى
()1
مً ًيكغ ؤو ًىهب َظا الؿالح وَؿخسضمه في جد ٤ُ٣قغوٍ الخمُـحز وٖضم اعج٩اب ؤي ظغاثم.
ؤمـا بسهـىم مىٓىمـت ألاؾـلخت آلالُـتٞ ،هـى هـىٕ آزـغ ؤ٦شــغ خضازـت مـً ؤهـىإ ألاؾـلخت وَـى ؾـالح
لــم ٌؿــخسضم ٖملُــا لخــض آلان والًـؼا ٫مدــل بدــض وجُــىٍغ  ،وٍخٗلــ ٤ألامــغ باألؾــلخت التــي حؿــخُُ٘ الــخد٨م
طاجُا بىٟؿها باؾخسضام الظ٧اء ؤلانُىاُٖـ وحؿخُُ٘ الخ ٠ُ٨مـ٘ الٓـغو ٝاإلادُُـت واإلاخ ٛـحرة ،واإلا٣هـىص
َى ــا َ ــى الغوبىج ــاث والغظ ــا ٫آلالُ ــحن ال ــظًً ًدل ــىن مد ــل اإلا٣اج ــل للُ٣ــام باإلاه ــام ال٣خالُ ــت ٢ ،ــض ً ٩ــىن م ــً
اإلاُٟض اؾخسضام الـظ٧اء الانـُىاعي فـي ٞـغى اخ ـترام ٢ـىاهحن وؤٖـغا ٝالخـغب بال ؤن الخ٨ىىلىظُـا اإلاخـىٞغة
خالُ ــا للغوبىج ــاث  ٢ــض ال جه ــل بل ــى خ ــض الال ــتزام ال ٩ــافي ب ٣ــىاهحن وؤٖ ـغا ٝالخ ــغب هٓ ــغ للٓ ــغو ٝالك ــاث٨ت
للخـغب ،ولـظلً ٪شــحر اؾـخسضام َـظٍ ألاؾـلخت مؿـاثل ٢اهىهُـت مخٗـضصة ،هـظ٦غ مـً بـحن حؿـائالث خـىَ :٫ــل
مــً اإلا ـبرع ؤزالُ٢ــا جٟــىٌٍ  ٢ـغاع ال٣خــل مــً ٖضمــه الوؿــان آلــي ؟ وفــي خالــت اعج٩ابــه لجغٍمــت مــً ًخدمــل
()2
اإلاؿاولُت َل َى الهاو٘ ؤم ال٣اثض ؤم اإلابرمج ؟ وَل مً الخ٨مت اؾخسضام َظٍ آلاالث خالُا؟.
ًب٣ــى الى٣ــاف ال٣ــاهىوي مٟخىخــا ،خــى ٫الاؾــخسضام اإلاتزاًــض والخ٨ىىلىظُــاث الجضًــضة فــي ألاؾــلخت
لــآلالث فــي ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،ومــً الهــٗب الجــؼم بىظــىص حُُٛــت ٢اهىهُــت ٧املــت للٓــغو ٝالتــي ًم٨ــً ؤن
حؿخسضم ٞجهـا مشـل َـظٍ ألاؾـلخت ،وال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي مـً زـال ٫يـىابِ ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت ال
ٌؿــعى بلــى الخ٨ــم ٖلــى مــضي وظاَــت اؾــخسضام َــظٍ ألاؾــلخت مــً ٖضمــه ،ل٨ىــه ٌؿــعى بلــى ؤن حؿــخجُب
للمٗـ ــاًحر ال ـ ـتي جٟغيـ ــها يـ ــىابِ ؾـ ــحر ألاٖمـ ــا ٫الٗضاثُـ ــت ،وٖلُـ ــه ،هٓ ـ ـغا للخُـ ــىع ال٨ب ـ ــحر فـ ــي ج٨ىلىظُـ ــاث
ألاؾلخت لِـ اإلاُلىب ؤن جخٛـحر ال٣ىاهحن ال٣اثمت ،بل ًجب ٖىض جُـىٍغ الخ٨ىىلىظُـاث ؤو اؾـخسضامها ؤن
جإزظ بٗحن ؤلاٖخباع َظٍ ال٣ىاهحن ،وجغي اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ في َظا اإلاجا ٫ما ًلي:
"مــً املهــم لــمان مىاٜؽــت املعــائل املشجبىــت ت ــزا املولــوُ مىاٜؽــت معــدىيرةل ولٙــذ إلاهدبــاٍ
ِاــع لــشوسة جٝيــيم مــا يم٢ــً أن يــى م ِــً الخ٢ىولوحيــاث الجذيــذة واملخىــوسة مــً ِواٜــب اوعــاهيت
وحزـ ــاس ٜاهوهيـ ــت ِا ـ ــع الٝـ ــاهون ال ـ ــذولي إلاوعـ ــاويل ول ـ ــمان ِـ ــذم اظ ـ ــخخذام الخ٢ىولوحيـ ــاث الجذي ـ ــذة
()3
اظخخذاما ظابٝا واه وفي الٍشوٗ ال يخّزس ٘ي ا لمان احترام الٝاهون الذولي إلاوعاوي"
"-)1اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٚ ٟرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح" ،روو٣و أػلر ٚاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢شٜو أًزٞثو
ٓ ،2011وعغ ٍبثن ،ص.44
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص 45
 -)3أُوعغ ٗلَ ،ٚص .46
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وبظل ٪هالخٔ ؤن اللجىت الضولُت لم جدؿم ؤمغَا هي ألازغي في الخ٨م ٖلى َـظٍ الخ٨ىىلىظُـاث
وؤ٦ضث ٖلى يغوعة اختـرام ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي فـي ٧ـل ألاخـىا ،٫مـ٘ يـغوعة ٞـخذ الى٣ـاف خـىَ ٫ـظٍ
الٓاَغة بٛغى ؤلاؾخٟايت ٞجها وجدلُل مسخل ٠ظىاهبها ال٣اهىهُت وؤلاوؿاهُت.
زالثا :الحشب العيبراهيت املّلوماجيت أو إلال٢تروهيت) :Cyber War
حكــ٩ل الخــغب الؿــُبراهُت بخــضي مغاخــل الخُــىع ال٨بُ ــغ فــي مجــا ٫وؾــاثل ال٣خــا ٫ػمــً الجزاٖــاث
اإلاؿــلخت ،و٢ــض ا٦دؿــذ َــظٍ الخــغب ؤَمُةهــا مــً جىؾــ٘ اؾــخسضام الىؾــاثِ الال٨تروهُــت واإلاٗلىماجُــت فــي
الٗضً ــض م ــً ظىاه ــب الخُ ــاة اإلاضهُ ــت م ــً ظه ــت ،والخ٣ىُ ــاث الٗؿ ــ٨غٍت م ــً ظه ــت ؤز ــغي ،وٍ٣ه ــض ب ــالخغب
الؿ ــُبراهُت الهجم ــاث ؤلال٨تروهُ ــت ب ــحن َغف ــي ال ــجزإ واإلاىظه ــت للخىاؾ ــِب والك ــب٩اث ؾ ــىاء لخُُٗله ــا ؤو
بجالٞه ــا ؤو الؿ ــُُغة ٖلجه ــا ،والهجم ــاث الؿ ــُبراهُت مٟه ــىم ٖ ــام ومخ ــضاو ٫باؾ ــخسضاماث مخٗ ــضص ف ــي الخُ ــاة
الٗاصًـ ــت فـ ــي ٖملُـ ــاث ال٣غنـ ــىت اإلاٗلىماجُـ ــت ،بال ؤن الهجمـ ــاث الؿـ ــُبراهُت ال ـ ـتي ًد٨مهـ ــا ال٣ـ ــاهىن الـ ــضولي
ؤلاوؿـاوي هــي جلـ ٪الهجمــاث ٖلـى الخىاؾــِب والكـب٩اث فــي صولـت ممــا ٢ـض ًــاصي بلـى اإلاؿــاؽ باالخخُاظــاث
ألاؾاؾ ــُت للؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن ٧األهٓم ــت ال ـ ـتي  ٢ــض ج ــخد٨م ف ــي مه ــاصع اإلاُ ــاٍ ٧الؿ ــضوص وآلاب ــاع  ،ومدُ ــاث
الُا٢ت ال٨هغباثُت والىىوٍت ووخضاث الخضماث الُبُت وؤهٓمت الخد٨م في اإلاالخت الجىٍت اإلاضهُت.
وم ــ٘ ػٍ ــاصة الاؾ ــخسضاماث اإلاضهُ ــت والٗؿ ــ٨غٍت للخ٨ىىلىظُ ــا ،ؤن ــبذ م ــً الً ــغوعي ازً ــإ َ ــظا
الكــ٩ل مــً الهجمــاث ل٣ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ألن طلــ٢ ٪ــض ًــازغ فــي الخهــُلت ؤلاوؿــاهُت لل ــجزإ
اإلاؿــلر ،ومــً بــحن اإلادــاوالث الضولُــت الؿــبا٢ت فــي مٗالجــت آزــاع َــظٍ الهجمــاث ظــاء "دليــل جــالين للٝــاهون
الذولي املىىبـِ ٞاـع الحـشب العـيبراهيت" اإلايكـىع ٖـام  ،2013والـظي ؤٖـضٍ مجمىٖـت الخــبراء بـضٖىة مـً
خل ٠قما ٫ألاَلس ي .)1( NATO
و٢ـ ــضم الخ ـ ــبراء يـ ــمً صلُـ ــل "جـ ــالين" عئي خضًشـ ــت خـ ــى ٫مٟهـ ــىم الخـ ــغب الؿـ ــُبراهُت مـ ــً زـ ــال٫
الخإُ٦ــض ٖلــى ٖــضم وظــىص  ٞـغا٢ ٙــاهىوي ًســو َــظا الىــىٕ مــً ألاؾــالُب الخغبُــت ،بدُــض ًدخــاط ألامــغ بلــى
ٖملُت اؾخٗغاى مكغوُٖت َظا الؿالح و ٤ٞللماصة  36مً البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاوٖ ٫لى يـىء ٢ىاٖـض
ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ،وٍــخم َــظا الاؾــخٗغاى فــي البضاًــت بالخإُ٦ــض ٖلــى ؤن الهجــىم بالؿــالح الؿــُبراوي
ٖلى الكب٩اث والخىاؾِب ٌك٩ل تجىما بمٟهىم ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وفي َظا الهضص ً٣ـغ الخبـراء
في الضلُل يمً ال٣اٖضة  30مىه بإن الهجىم الؿُبراوي:
"الهجــوم العــيبراوي َــو ِمليــت ظــيبراهيت ال٢تروهيــت)ل ظــواء هجوميــت أو د٘اِيــتل يخوٜــْ أن
()2
جدعب في إـابت أو ٜخل أ خاؿ أو إلالشاس بجِيان أو جذميرَا"

1(- TALLAINN Manual on The International Law Applicable to Cyber Warfare, Prepared by the
International Group of Experts at the Invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence, Center of
Excellence, General Editor; Michael N.SCHMITT, Cambridge University Press, Published in
Cambridge U.K and also in New york U.S.A, 2013.
2(-"Rule 30:
A cyber-attack is a cyber-operation, whether offensive or defensive, that is reasonably expected
to cause injury or death to persons or damage or destruction to objects", Ibid., p.106.
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٦مـا ًجـب ؤن ًىـضعط َـظا الهجــىم فـي بَـاع هـؼإ مؿـلر صولــي ؤو  ٚـحر صولـي خؿـب الكـغوٍ اإلادــضصة
في اجٟاُ٢اث ظىُ ٠ألاعب٘ والبروجى٧ىلحن ؤلاياُٞحن ٦كغٍ الهُبا ١ؤخ٩امهـا ٖلـى َـظٍ الهجمـاث ،وٍ٩ـىن
َ ــظا الهج ــىم ٖ ــً َغٍ ــ ٤الىن ــى ٫بل ــى اإلاٗلىم ــاث والبُاه ــاث اإلاسؼه ــت ي ــمً ؤظه ــؼة الخاؾ ــىب ؤو ق ــب٩اث
الخاؾىب الخابٗت للخهم ٢هض جضمحرَا ؤو حُُٗلها ؤو جدىٍلهـا ؤو الؿـُُغة ٖلجهـا  ،وبـظل ٪ؤنـبذ مٟهـىم
ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ال ً٣خهــغ ٖلــى ألاٖمــا ٫الخغُ٦ــت اإلااصًــت الٓــاَغة ،الضٞاُٖــت مثهــا والهجىمُــت ،بــل ًمخــض
بل ــى الٗملُ ــاث الال٨تروهُ ــت الـ ـتي حؿ ــبب ي ــغعا للخه ــم ؾ ــىاء بالدؿ ــبب ف ــي بن ــابت ؤو ٢خ ــل ألاش ــخام ؤو
()1
جضمحر ؤو حُُٗل ألاُٖان.
بن احؿ ــإ ال ًٟــاء ؤلال٨تروو ــي الٗ ــالمي وج ــضازل مجاالج ــه الٗؿ ــ٨غٍت واإلاضهُ ــت ًُ ،ــغح جد ــضًاث
ظضًــت فــي مجــا ٫الٟهــل بــحن ألاَــضا ٝالٗؿــ٨غٍت وألاَــضا ٝاإلاضهُــت ُٞــهٞ ،الهجمــاث الؿــُبراهُت حكــ٩ل
تهضًضا خُ٣ُ٣ا ٖلى خُاة اإلاضهُحن وؾالمةهم وٖلى ألاُٖان اإلاضهُت واإلاىاص التي ال ٚنى ٖثها لب٣ـائهم ،بدُـض
جه ـ ـ ــل الاؾ ـ ـ ــخسضاماث الٗؿ ـ ـ ــ٨غٍت وؤٖم ـ ـ ــا ٫الخسغٍ ـ ـ ــب الال٨تروو ـ ـ ــي وال٣غن ـ ـ ــىت والخجؿ ـ ـ ـــ واؾ ـ ـ ــخسضام
الٟحروؾــاث بلــى جسغٍــب وجــضمحر وحُُٗــل واز ــترا ١ؤهٓمــت الُا٢ــت الىىوٍــت مــشال مــا ٌكــ٩ل تهضًــض للؿــ٩ان
اإلاضهُحن وألاُٖان اإلاضهُت والبِئت الُبُُٗت ،و٦ما ٢ض جدؿبب في بزـترا ١اهٓمت جىظُـه الهـىاعٍش وؤهٓمـت
حكُٛل الؿضوص ومدُاث اهخاط الُا٢ت ال٨هغباثُت واإلايكأث التي جدـىي ٢ـىي زُـغة مـا ٢ـض ٌٗـغى خُـاة
الؿ٩ان اإلاضهُحن وؾالمت ألاُٖان للخُغ اإلاباقغ ؤو ٚحر اإلاباقغ .
وٍ٨مــً الخدــضي فــي يــغوعة جىظُــه الهجمــاث الؿــُبراهُت بلــى ألاَــضا ٝالٗؿــ٨غٍت ٣ٞــِ َب٣ــا إلاــا
ًىو ٖلُه مبضؤ الخمُ ـحز بحن اإلا٣اجلحن وٚـحر اإلا٣ـاجلحن وبـحن ألاُٖـان اإلاضهُـت وألاَـضا ٝالٗؿـ٨غٍت خؿـب مـا
وعص في اإلااصة  48مً البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو 1977، ٫و٦ـظلً ٪جـب ؤن ال ج٩ـىن آلازـاع الٗغيـُت اإلاباقـغة
ؤو ٚحـر اإلاباقــغة اإلادخملــت فـي نــٟى ٝاإلاــضهُحن ؤو ألاُٖـان اإلاضهُــت مٟغَــت م٣اعهـت باإلا ـحزة الٗؿــ٨غٍت اإلاباقــغة
واإلالمىؾت اإلاخىٗ٢ـت مـً الهجـىم وٞـ ٤مـا ً٣يـ ي بـه مبـضؤ الخىاؾـب ،وبـظلً ٪دٓـغ ؤي تجـىم ٖكـىاجي ٢ـض
ٌؿــبب بنــاباث مٟغَــت ؤو آالم ال م ــبرع لهــا وٚحرَــا مــً ألاخ٩ــام ال ـتي ج٣غَــا ال٣ىاٖــض الاجٟاُ٢ــت والٗغُٞــت
لل٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿــاوي الؿ ــاعي اإلا ٟٗــى ،٫وجخٗلــ َ ٤ــظٍ الالتزامــاث بإهٓم ــت جىظُ ــه الهجمــاث م ــً ؤظ ــل
يــمان بخ ــترام ال٣ىاٖــض الؿــاب٣ت ،واإلاشــا ٫الخ٣لُــضي فــي َــظا اإلاجــاَ ٫ــى ؤم٩اهُــت مــغوع ال ٟــحروؽ بؿــهىلت
ٖ ـ ــبر ؤظه ـ ــؼة الخاؾ ـ ــب والك ـ ــب٩اث اإلاخه ـ ــلت به ـ ــا بم ـ ــا ٖ ـ ــً َغٍ ـ ــ ٤ؤلاًمُ ـ ــل ؤو ب ـ ـغامج اإلاداصز ـ ــت والخىان ـ ــل
اإلاؿــخسضمت بــحن ألاشــخام الٗــاصًحن ،ؤو ٖــً َغٍــ ٤وؾــاثِ جســؼًٍ وه٣ــل اإلاٗلىمــاث ٧ــاأل٢غام اإلاغهــت ؤو
الهلبت ومٟـاجُذ الخسـؼًٍ اإلادمىلـت وختـى الهىاجـ ٠الظُ٦ـت وؤي  ٞـحروؽ ٢ـض ً٩ـىن اهدكـاعٍ ٖكـىاثُا و ٚـحر
()2
ومىظه بض٢ت ٢ض ٌك٩ل تجىما ٖكىاثُا وٚحر جمُحزي مدٓىع.
مـ ــً اإلاخٗ ـ ــاعٖ ٝلُـ ــه ؤن م ـ ــً ً٣ـ ــىص الهجم ـ ــاث الؿ ـ ــُبراهُت فـ ــي ألاخ ـ ــىا ٫الٗضاثُـ ــت َ ـ ــم ال٣غان ـ ــىت
اإلادتر ٞـ ــىن ف ـ ــي اإلاج ـ ــا ٫اإلاٗلىم ـ ــاحي والال٨تروو ـ ــي ،وال ـ ــظًً ًُ ـ ــىعون ب ـ ـغامج الاز ـ ــترا ١وال٣غن ـ ــىت ومٗٓ ـ ــم
1(- Michael N.SCHMITT, <<Wired warfare: Computer network attack and jus in bello>>, in
I.R.R.C., I.C.R.C., Vol. 84, No. 846, Geneva, Juin 2002, pp. 365, 366.
2(- Ibid., p. 389.
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ؤوكــخُةهم ال جخهــل بــجزإ مؿــلر جىــضعط يــمً ظـغاثم ال٣ــاهىن الٗــام والجـغاثم الٗاإلاُــت فــي خــاالث ؤزــغي،
بال ؤن الجُــىف الخضًشــت نــاعث حٗخمــض ٖلــى قــٗب ووخــضاث ٖؿــ٨غٍت مٗلىماجُــت جخــىلى ؤٖمــا ٫الهجــىم
والــضٞإ فــي الًٟــاء الؿــُبراوي وبــظل٢ ٪ــض ًسغظــىن ٖــً اإلاٟهــىم الٗــام لل٣غانــىت الــظًً ٌٗملــىن بكــ٩ل
اه ٟـغاصي وشخم ـ ي ،وال قــ ٪بــإن مــً ً٣ــىص الهجــىم الؿــُبراوي اإلاىًــىي جدــذ لــىاء الىخــضاث الٗؿــ٨غٍت
و٣ٞا لخٗغٍ ٠اإلا٣اجل خؿـب اجٟاُ٢ـت ظىُـ ٠الشالشـت والبروجى٧ـى ٫ؤلايـافي ألاوٌٗ 1977 ٫ـض م٣ـاجال وَـضٞا
مكــغوٖا للهج ــىم ٦م ــا ٌؿــخُٟض م ــً الىي ــ٘ ال٣ــاهىوي ألؾ ــحر الخ ــغب فــي خال ــت و٢ىٖ ــه فــي ٢بًــت الخه ــم،
بياٞت بلى ؤن ال٣غانىت الـظًً ٌكـاع٧ىن بكـ٩ل مباقـغ فـي ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت مـً زـال ٫تجمـاث ؾـُبراهُت
جــضٖم اخــض ؤَـغا ٝالى ـؼإ اإلاؿــلر الــضولي ؤو ٚــحر الــضولي ًإزــظون ونــ ٠اإلاــضهُحن الــظي ٌكــاع٧ىن مكــاع٦ت
مباقــغة فــي ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت وٍ٣ٟــضون الخهــاهت مــً الهجــىم ؤزىــاء ُ٢اصجــه للهجــىم ؤو الاٖمــا ٫جدًــحرًت
()1
له٦ ،ما ًم ً٨ؤن ًدا٦مىا ًٖ ؤي ظغاثم ً٩ىن ٢ض بعجب٨ها في خ ٤الخهم.
وَٗ ــالج "دلي ــل ج ــالين لل ٝــاهون ال ــذولي املىىب ــِ ٞا ــع الح ــشب الع ــيبراهيت" الٗضً ــض م ــً اإلاؿ ــاثل
الهام ــت وألاؾاؾ ــُت ف ــي مج ــا ٫اهُب ــا ١ال ٣ــاهىن ال ــضولي ٖمىم ــا ٖل ــى الخ ــغب الؿ ــُبراهُت ،خُ ــض جً ــمً ف ــي
ال٣ؿــم ألاو ٫مى ــه ظىاه ــب ال ٣ــاهىن ال ــضولي لؤلم ــً الؿــُبراوي ؤو اإلاٗلىم ــاحي واق ــخمل ٖل ــى ظىاه ــب ٢اهىهُ ــت
و٢ىاٖض جخٗل ٤باإلاؿـاولُت الضولُـت فـي اإلاجـا ٫ؤلال٨ترووـي ومؿـاثل اؾـخسضام ال٣ـىة والـضٞإ الكـغعي وصوع
()2
اإلاىٓماث الضولُت الخ٩ىمُت في خ ٟٔألامً اإلاٗلىماحي ؤلال٨ترووي.
ؤمــا ال٣ؿــم الشــاوي وَــى ألاَــم فــي صعاؾــدىا ًخٗلــ ٤ب٣ــاهىن الجزاٖــاث اإلاؿــلخت الؿــُبراهُت ،وجًــمً
الٟه ــل الشال ــض مى ــه ٢ىاٖ ــض ٖام ــت للىُ ــا ١اإلا ــاصي للجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت الضولُ ــت و ٚــحر الضولُ ــت واإلاؿ ــاولُت
الجىاثُــت لل٣ــاصة والغئؾــاء ،ؤمــا الٟهــل الغابــ٘ ٞــخم جسهُهــه لؿــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت وجىــاو ٫فــي الجــؼء
ألاو ٫مى ــه اإلاك ــاع٦ت ف ــي ال ــجزإ اإلاؿ ــلر والىي ــ٘ ال ٣ــاهىوي للم٣اج ــل ،وف ــي ألاظ ـؼاء ال ــشالر الالخ ٣ــت م ــا حٗل ــ٤
بالهجمــاث الؿ ــُبراهُت م ــً حٗغٍ ــ ٠ومب ــاصت الخمُ ـ ـحز وألاَــضا ٝاإلاك ــغوٖت و ٚــحر اإلاك ــغوٖت للهج ــىم وخال ــت
الكــ ٪فــي الهــض ،ٝبيــاٞت بلــى مكــاع٦ت اإلاــضهُحن فــي َــظٍ الهجمــاث والهجمــاث ؤلاعَابُــت ،زــم جىــاو ٫الجــؼء
الخــامـ والؿــاصؽ والؿــاب٘ وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا ٫فــي الخــغب الؿــُبراهُت وُ٢ــاصة الهجــىم وؤلاخخُاَــاث
الى٢اثُــت وٚحرَــا مــً ألاخ٩ــام اإلاؿــخمضة مــً ال٣ىاٖــض الٗامــت لؿــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت٦ ،مــا جًــمً الٟهــل
الخــامـ الىي ــ٘ ال ٣ــاهىوي ل ــبٌٗ ألاش ــخام وألاُٖ ــان وألاوك ــُت اإلادمُ ــت وؤ ٢ــغ الخماًــت ال٣اهىهُــت م ــً
ؤزُـ ــاع َـ ــظٍ الهجمـ ــاث ؤو آزاعَـ ــا اإلاباقـ ــغة ؤو  ٚـ ــحر اإلاباقـ ــغة أل ٞـ ـغاص الخـ ــضماث الُبُـ ــت والغوخُـ ــت وؤ ٞـ ـغاص
ال٣ىاث ألاممُت وألاَٟـا ٫والصـخُٟحن ،و٦ـظل ٪خماًـت ألاُٖـان التـي جدـىي ٢ـىي زُـغة ،وألاُٖـان ال ـتي ال
ٚنى ٖثها لب٣اء الؿ٩ان اإلاضهُحن ،وألاُٖان الش٣اُٞـت والبِئـت الُبُُٗـت ،وجىـاو ٫الٟهـل الؿـاصؽ والؿـاب٘
()3
خالتي الاخخال ٫والخُاص جباٖا.
1(- Michael N.SCHMITT, <<Wired warfare: Computer network attack and jus in bello>>, op.cit., pp.
383, 384.
2(-TALLAINN Manual on The International Law Applicable to Cyber Warfare, op.cit., pp.15,
75.
3(- Ibid., pp. 75- 256
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٠خالـت إلاـا ؾـب ،٤الخٓىـا ؤَـم الخدـضًاث التـي جُغخهـا وؾـاثل ال٣خـا ٫يـمً الجزاٖـاث اإلاؿـلخت
اإلاٗانغة ،وجخمشل َظٍ الىؾاثل في ألاؾـلخت اإلاؿـخسضمت فـي اإلاىـاَ ٤آلاَلـت بالؿـ٩ان ؾـىاء فـي اإلاـضن ؤو فـي
اإلاىاَ ٤التي ًغجاصَا اإلاضهُىن ليكاَاتهم الؼعاُٖت والهىاُٖت ،ومً ؤ٦ثر َظٍ ألاؾـلخت تهضًـضا للمـضهُحن
جُغ٢ى ــا لخُ ــغ مسل ٟــاث الخ ــغب ال٣ابل ــت لالهٟج ــاع الـ ـتي جم ـــ مؿ ــاخاث واؾ ــٗت وإلا ــضة َىٍل ــت م ــً ال ــؼمً
مك٩لت زُغا ٖلى خُاة اإلاضهُحن واؾخٛاللهم الا٢خهـاصي والؼعاعـي لهـظٍ اإلاىـاَ ،٤وبكـ٩ل الً٣ـل زُـىعة
ٖغيىا مك٩لت ألالٛام ألاعيـُت فـي اإلاىـاَ ٤آلاَلـت ومـا جسلٟـه مـً زؿـاثغ و٦ـظل ٪الخـا ٫باليؿـبت لل٣ىابـل
الٗى٣ىصًت صون بٟٚا ٫اإلاداوالث ال٣اهىهُت إلخخىاء َظٍ الخدضًاث.
٦مــا جُغ٢ى ــا ؤًًــا ،للخد ــضًاث ال ــتي جُغخه ــا ألاؾــلخت الخضًش ــت وخاولى ــا اؾ ــخٗغاى مٟه ــىم َ ــظٍ
ألاؾ ــلخت والىٓ ــام ال ٣ــاهىوي ال ــظي ًد٨مه ــا و ٣ٞــا للم ــاصة  36م ــً البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي ألاو 1977 ٫و٢مى ــا
بضعاؾـت بٗـٌ الخـاالث لهـظٍ ألاؾـلخت وجمشلــذ فـي الخُـغ الـظي جمشلـه ألاؾــلخت التـي ًـخم الـخد٨م ٞجهـا ٖــً
بٗ ــض مش ــل الُ ــاثغاث صون َُ ــاع ،و ٦ــظل ٪مك ــ٩لت ألاؾ ــلخت آلالُ ــت وألاوجىماجُ ُ٨ــت الـ ـتي حٗم ــل ببرمجةه ــا ؤو
الخد٨م بها ًٖ بٗض٦ ،ما جُغ٢ىا للخدضي الظي حكـ٩له الخـغب الؿـُبراهُت ٖلـى اإلاـضهُحن وألاُٖـان اإلاضهُـت
مـ ــً زـ ــال ٫الـ ــخد٨م فـ ــي بٗـ ــٌ ألاُٖـ ــان وألاهٓمـ ــت طاث الٗال٢ـ ــت اإلاباقـ ــغة بدُـ ــاتهم ،واإلادـ ــاوالث الضولُـ ــت
لخىُٓم الٓاَغة وببغػَا ٧ان ب٢غاع صلُل جالحن للخغب الؿُبراهُت.

املىلب الثاوي:
الخحذياث ال جىشحها أظاليب الٝخا ٥أمام لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
ٖلــى  ٚـغاع وؾــاثل ال٣خــاٞ ،٫ــةن ؤؾــالُب ال٣خــا ٫فــي جُــىع مؿــخمغ فــي الجزاٖــاث اإلاؿــلخت اإلاٗانــغة
ٖلى ؤن َظا الخُىع ال ً٣اعن بالخ٣ضم في ألاؾلخت والخ٨ىلىظُاث اإلاخٗل٣ت بها عٚما ؤنهما مد٩ىمـان بـىٟـ
اإلابــاصت ؤلاوؿــاهُت( ،)1بال ؤهــه ال ًم٨ــً الاؾــةهاهت بــالخُىع فــي الاؾــتراجُجُاث الخغبُــت ومــا لهــا مــً جــإزحر ٖلــى
اإلابـ ــاصت ؤلاوؿـ ــاهُت ،وهٓ ـ ـغا لخٗـ ــضص َـ ــظٍ ألاؾـ ــالُب ،ؾـ ــيخٗغى بلـ ــى ؤ ٦ـ ـثر َـ ــظٍ ألاؾـ ــالُب تهضً ـ ـضا ٦ب ـ ـحرا
لًــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،وهخُــغ ١فــي َــظا اإلاجــا ٫بلــى الخــغوب  ٚـحر اإلاخ٩اٞئــت وخــغب اإلاــضن فــي ٞــغٕ
ؤو ،٫زــم ألاؾــالُب ؤلاعَابُــت فــي ٞــغٕ زــان ،وؤؾــلىب الخهــاع الخغبــي فــي ٞــغٕ زالــض ،زــم اؾــخ٣ضام الكــغ٧اث
الٗؿ٨غٍت وألامىُت الخانت في ٞغٕ ؤزحر.
الٙشُ ألاو:٥
الخحذياث ال جىشحها الحشب ٔير املخ٣ا٘ ت وحشب املذن
بن الخٟى ١ال٨ب ـحر لـبٌٗ ال٣ـىي الٗٓ ـمى فـي الٗـالم ومـا ًُغخـت مـً ٞجـىة ٖؿـ٨غٍت وج٨ىىلىظُـت
في مجـا ٫ألاؾـلخت وؤؾـالُب ال٣خـا ٫ظٗـل مـً ٖـضم الخ٩ـاٞا ؾـمت بـاعػة للجزاٖـاث اإلاؿـلخت اإلاٗانـغة٦ ،مـا
ؤن صزـىٖ ٫ىانـغ وُ٦اهــاث مـً ٚــحر الـضوً ٫ؼٍــض مـً الخٟــاوث فـي مؿــخىي الخىٓـُم الٗؿــ٨غي ،خُـض ًلجــإ
الُــغ ٝألايــٗ ٠فــي َــظٍ اإلاٗاصلــت بلــى جــضاعَ ٥ــظا الخٟــاوث باؾــخسضام ؤؾــالُب  ٚــحر ج٣لُضًــت فــي مداولــت
لخد ٤ُ٣م ـحزة ٖؿ٨غٍت اياُٞت.
 -)1ػبٓو اٌضِبٌٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .78
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وٍلجإ الُغ ٝألا٢ىي بلى اؾخٛال ٫جٟى٢ه الٗؿ٨غي في مداولت خؿـم ؾـغَ٘ لل ـجزإ ومـا ٢ـض ًىجـغ
ًٖ طل ٪مً اؾخسضام مٟغٍ لل٣ىة ،وبحن َظا الُغ ٝوطا ٥جخإزغ اإلاباصت الاوؿاهُت بك٩ل مباقغ.
أوال :الحشب ٔير املخ٣ا٘ ت وحشب املذن وإلاؼ٣االث الٝاهوهيت املشا٘ٝت لها:
٢ــضمىا ،ؤن الخــغب  ٚـحر اإلاخ٩اٞئــت جدؿــم بالخٟــاوث ال٨بــحر فــي ال٣ــضعاث الٗؿــ٨غٍت البكــغٍت واإلااصًــت
بــحن ألاَـغا ٝاإلاخداعبــت ،وججــغي َــظٍ الخــغب ٖــاصة بــحن ُ٦اهــاث عؾــمُت جخمشــل فــي الجُــىف الىٓامُــت وبــحن
مجمىٖـاث مؿـلخت ج٩ــىن فـي قــ٩ل خغ٧ـاث م٣اومــت لالخـخال ٫ؤو مجمىٖــاث مخمـغصة مٗاعيــت ؤو  ٚـحر طلــ،٪
وحؿ ــعى َ ــظٍ اإلاجمىٖ ــاث اإلاؿ ــلخت بل ــى بًج ــاص ؤؾ ــالُب للخداً ــل ٖل ــى  ٢ــىة الخه ــم ٖ ــً َغٍ ــ ٤ؤؾ ــلىب
ج٣لُ ــضي ًخمش ــل ف ــي خ ــغب الٗه ــاباث " "Guérillaؤو خ ــغب اإلا ــضن ؤو خ ــغب الك ــىاعٕ ؤو خ ــغب الاؾ ــخجزا،ٝ
وجـ ــظَب ؤٚل ـ ــب اإلاٗالج ـ ــاث ال٣اهىهُ ـ ــت اإلايكـ ــىعة بل ـ ــى ؤن ؤلاق ـ ــ٩الُت جىده ـ ــغ فـ ــي الُ ـ ــغ ٝألاي ـ ــٗ ٠ال ـ ــظي
ٌؿخسضم ؤؾالُب ٚحر ٢اهىهُت( )1للخُُٛت ٖلى ٖضم الخ٩اٞا ،وٍ٣ى ٫في َظا ؤلاَاع "جووي بٙاهش" بإن:
"٘ ــالىشٗ ألا ٠ــتر ل ــّٙا م ــً الىاحي ــت الّع ــ٢شيتل يح ــاو ٥اللج ــوء ِا ــع أظ ــاليب ٔـ ـير ٜاهوهي ــت
()2
للحشب ومواحهت الخفم"
وباؾــخٛالَ ٫ــظٍ الدجــتٖ ،ــاصة مــا ًمُــل الُــغ ٝاإلاخٟــىٖ ١ؿــ٨غٍا بلــى جدمُــل الُــغ ٝألايــٗ٠
اإلاؿاولُت ًٖ الاهةها٧اث عٚبـت مىـه فـي جبرًـغ تجماجـه الٗكـىثُت واإلاٟغَـت ٖلـى الؿـ٩ان اإلاـضهُحن مـً زـال٫
ال٣هـ ٠الٗىُـٖ ٠لـى اإلاىـاَ ٤الؿـ٨ىُت صون جمُ ـحز ،بال بن اللجىـت الضولُـت للهـلُب ألاخمـغ ؾـل٨ذ ههجـا
ؤ٦ثــر جىاػهــا للىيــُٗت ،و٧ــان طلــ ٪يــمً ج٣غٍــغ اللجىــت الضولُــت ٖــً الخدــضًاث اإلاٗانــغة لل٣ــاهىن الــضولي
ؤلاوؿاوي اإلاغٞىٕ للماجمغ الضولي الشالزىن للهال ٫والهلُب ألاخمغًٍ ٖام  ،2007والظي ظاء ُٞه:
"حيىم ــا يخّ ــشك للهج ــوم و ــشٗ أل ــّ ٚف ــي ال ٝــوة الّع ــ٢شيت وال ٝــذسة الخ٢ىولوحي ــتل
٘ ه ٜذ ع ع إلع ج ىب وظائل وأظاليب الٝخا ٥املّٝذة والحذيثتل وهدي ت لزل٤ل ٜذ يىذْ٘
َ ــزا الى ــشٗ هح ــو إلاهخ ــشاه ف ــي مماسظ ــاث يحٍشَ ــا ال ٝــاهون ال ــذولي إلاوع ــاويل مث ــل اهخحـ ـا٥
الولــْ املحمــي أو خلــي املٝــاجلين ويَــذاٗ الّعــ٢شيت بالعــ٣ان املــذهيين وألاِيــان املذهيــتل أو
اظــخخذام املــذهيين  ٠ــذسوُ بؽــشيت إن مث ــل َــزٍ املماسظ ــاث جضيــذ ب ــال ؼــ ٤م ــً خىــش الخع ــائش
وألالــشاس املذهيــت الّشلــيت....وٜذ يميــل الىــشٗ املحــاسب املخٙــوِ ٛعــ٢شيا إلــع جخٙيــ ٚمّــايير
حمايت الع٣ان املذهيين وألاِيـان املذهيـت سدا ِاـع يهت ا١ـاث املىخٍمـت للٝـاهون الـذولي إلاوعـاوي
مً وشٗ الخفـم...وسبما يميـل الىـشٗ ألاٜـوى ِعـ٢شيا أيمـا إلـع اِخمـاد جٙعـير أوظـْ ملٙهـوم
اله ــذٗ الّع ــ٢شيل وم ــً ؼ ــجن َ ــزٍ الخى ــوساث أن ج ّ ــل الع ــ٣ان امل ــذهيين  ٣٠ــل ِشل ــت ز ــاس
()3

الّملياث الّذائيت"

1)-Michel VEUTHEY, << Guerrilla warfare humanitarian law>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Sixteenth
year, No. 183, Geneva, June 1976, p. 278.
2)- "the militarily weaker party is tempted to have recourse to unlawful methods of warfare in order to
overcome the adversaries’ strength", Toni PFANNER, << Asymmetrical warfare from the
perspective of humanitarian law and humanitarian action>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Vol. 87, No. 857,
Geneva, March 2005, p. 149.
" -)3اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٚ ٟرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح" ،روو٣و أػلر ٚاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢شٜو أًزٞثو
ٓ ،2011وعغ ٍبثن ،ص.46
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وبٖخمــاصا ٖلــى َــظا الخدلُــلٞ ،ــةن اللجىــت الضولُــت بؾــخُاٖذ الىنــى ٫بلــى لــب اإلاكــ٩لت ،وطلــ٪
هٓـغا ل٩ىنهــا حٗمـل فــي اإلاُـضان وٖــاصة مـا ج٩ــىن ٖلـى بجهــا ٫بُغفـي الــجزإ وٖلـى جىانــل مباقـغ مــ٘ اإلاــضهُحن
وألاَـ ـغا ٝاإلاداً ــضة وجٟه ــم ظُ ــضا ؤن اإلاك ــ٩لت ًخدمله ــا َغ ٞــا الـ ــجزإ وؤن ؤي زغو ٢ــاث ؤو اهةها ٧ــاث بد ــ٤
ألاشــخام وألاُٖــان اإلادمُــت ال حٗــىص بلــى َبُٗــت ؤؾــلىب بدــغب اإلاــضن طاجــه بــل ٖلــى و٢ــاج٘ ًخدملهــا ؤخــض
ؤَـ ـغا ٝالـ ــجزإ ،وَ ــظا هٓـ ـغا بل ــى ؤن خ ــغب اإلا ــضن ل ــِـ ؤؾ ــلىبا مدٓ ــىعا بظاج ــه بمىظ ــب ال ٣ــاهىن ال ــضولي
ؤلاوؿ ــاوي ول ٨ــً م ــً اإلام ٨ــً ؤن ج ٣ــ٘ الجماٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ف ــي بهةها ٧ــاث ؤو مسال ٟــاث مشله ــا مش ــل الجُ ــىف
الىٓامُت التي ًخضعب ال٨شحر مثها ٖلى الخٗامل م٘ خغب اإلاضن.
زاهيا :أظلوب حشب املذن وججزيرٍ ِاع املبادئ إلاوعاهيت:
ٖ ــام ٧ ،1900اه ــذ وؿ ــبت ؾ ــ٩ان الٗ ــالم ال ٣ــاَىحن ف ــي اإلا ــضن خ ــىالى  ،%29واعج ٟٗــذ اليؿ ــبت بل ــى
 %49بخــاعٍش  ،1950لخهــل بلــى ؤن  %75مــً ؾــ٩ان الٗــالم الــظًً ٌِٗكــىن فــي اإلاــضن واإلاىــاَ ٤الخًــغٍت،
وَى ألامغ الظي ًض ٘ٞالجُىف بلى يغوعة بٖاصة حُٛحر اؾتراجُجةها ال٣خالُت ألن الخغوب اهخ٣لـذ بلـى اإلاـضن
()1
م٘ َظا الخدى ٫وؤنبدذ ؤ٦ثر حُٗ٣ضا ونٗىبت ٖلى الجُىف الىٓامُت.
بن ؤؾلىب خغب الٗهاباث ؤو اإلاضن اؾتراجُجُت ٢ضًمت جاعٍسُـا واؾـخسضمذ مـً ٢بـل الهـِىُحن
ال٣ــضامى ،و٢ــض ؤؾـــ لهــا اإلا٨ٟــغ الهــُني "ظــً جــضو" فــي ٦خابــه "٘ــً الحــشب"٦ ،مــا اؾــخسضمذ فــي الخــغوب
ألاَلُت(٧ )2الخغب الاؾباهُت في مىاظهت ٢ىاث هـابلُىن ،وَىعَـا خـضًشا الـؼُٖم الهـُني "مـاو حإـو جووـٖ"،
وٖغٞــذ خــغب اإلاــضن ٖهــغَا الــظَبي لــضي خغ٧ــاث الخدــغع الــىَني بٗــض الخــغبحن الٗــاإلاُخحن يــض الخمــضص
الاؾخٗماعي للضو ٫ال٨ـبري٩ٞ ،اهذ ُٖ٣ضة خغ٧اث اإلا٣اومت الكٗبُت لضي ػٖماء مـً بُـثهم "حلـو ٔيٙـاسا"
و"٘يـذا١ ٥اظـترو" ،واٖخمـضَا عظـا ٫الشـىعة الخدغٍغٍـت الجؼاثغٍـت فـي م٣اومـت الاخـخال ٫الٟغوسـ ي وؤلاهخهــاع
ٖلُ ــه( ،)3و ٦ــظل ٧ ٪ــان ؤؾ ــلىب خ ــغب اإلا ــضن ؾ ــببا ف ــي بهخه ــاع اإلا٣اوم ــت الُٟدىامُ ــت ٖل ــى  ٢ــىاث الىالً ــاث
اإلاخدـ ــضة ألامغٍُ٨ـ ــت ٖـ ــام  1972وزغوظهـ ــا مـ ــً الـ ــبالص ،وبالخـ ــالي ٧ـ ــان ألاؾـ ــلىب ألابـ ــغػ فـ ــي جـ ــاعٍش اإلا٣اومـ ــت
()4
الكٗبُت اإلاؿلخت وؾببا عثِؿُا في صخغ الاخخال ٫عٚم الٟاع ١في ال٣ىي الٗؿ٨غٍت.
وَٗخمــض ؤؾــلىب خــغب اإلاــضن ٖل ــى اؾــتراجُجُت ٖؿــ٨غٍت مٗ ٣ــضة جهــٗب مهم ــت الُــغ ٝألا ٢ــىي،
وحؿــخٛل اإلادــُِ الجٛغاف ــي ؾــىاء الٗمغاوــي ؤو ال ٛــابي ؤو الجبلــي ف ــي جىُٟــظ تجمــاث مٟاظئــت ومغ٦ــؼة ٖل ــى
الخه ــم ،واله ــض ٝم ــً خ ــغب الٗه ــاباث ٖمىم ــا ل ــِـ َ ــى الخؿ ــم الٗؿ ــ٨غي أله ــه ٚـ ــحر مم ٨ــً ف ــي َ ــظٍ
الخاالث هٓغا للٟاع ١في الام٩اهُاث البكغٍت واإلااصًت والخىُٓمُت ،ول ً٨الهضَ ٝى اؾخجزا٢ ٝـىة الخهـم
وبنها٦ـ ـ ــه وبعبا٦ـ ـ ــهٞ ،م٣ـ ـ ــاجلى خـ ـ ــغب اإلاـ ـ ــضن ًخجىبـ ـ ــىن اإلاىاظهـ ـ ــت الٗؿـ ـ ــ٨غٍت اإلاباقـ ـ ــغة ألن الىدُجـ ـ ــت ٞجهـ ـ ــا
1)- Alexandre VAUTRVERS, << Military operations in urban areas>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Vol. 92,
No. 878, Geneva, June 2010, p. 438.
 -)2هشبك اٌغ١ذ<< ،اُؾوة األ٤ِٛخ ٝهبٗ ٕٞع٘٤ق  -كهاٍخ ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّ>>ٓ ،غِخ اُؾوٞم٤ًِ ،خ اُؾوٞم -عبٓؼخ اٌُ٣ٞذ،
اُؼلك اُواثغ ،اٌُ٣ٞذ ،ؽ  ،1975 ،2ص .62
3)- Luc REYDAMS, <<A la guerre comme a laguerre: patterns of armed conflict, humanitarian law
responses and new challenges>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Vol. 88, No. 864, Geneva, December 2006, p.
742.
 -)4طالػ اُل ٖ٣ػبِش ،أُوبٓٝخ اُشؼج٤خ أَُِؾخ ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّ ،أُوعغ اَُبثن ،ص .511
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مدؿ ــىمت( ،)1خُـ ــض ًلخـ ــَ ٠ـ ــاالء اإلا ٣ــاجلىن ٖلـ ــى َـ ــض ٝؾُاس ـ ـ ي ؤو  ٨ٞــغة ٖ٣اثضًـ ــت ؤو جدغعٍـ ــت ججٗلهـ ــم
ٌٗخمضون ٖلى مغظُٗت ٨ٞغٍت واخـضة ممـا ًؼٍـض قـٗىع الــترابِ بُـثهم٦ ،مـا ًدغنـىن ٖلـى الخإًُـض الكـٗبي
و٦ؿــب ز٣ــت اإلاــضهُحن ٗ٦امــل خاؾــم إلًجــاص ٢اٖــضة إلهُــالٖ ١ملُــاتهم زــم الخسٟــي بُــثهم والخهــىٖ ٫لــى
الــضٖم اإلاــاصي واإلاٗىــىي مــثهم( ،)2وَــظٍ البِئــت خؿــب "مــاو حإــو جووــٖ" بمشابــت اإلاــاء باليؿــبت للؿــم،)3(٪
وَٗخمض م٣اجلى خغب اإلاضن ٖلى بؾتراجُجُت ال٨غ والٟغ وٖىهغ اإلاٟاظئت ،وٍخلخو في َغٍ٣خحن:
ال٢م ــين َ :ــى تج ــىم م ــً ه ُ٣ــت زابخ ــت ٖل ــى َ ــض ٝمخد ــغ ،٥وٍ ٩ــىن بخدً ــحر مىُ ٣ــت زابخ ــت باإلا ٣ــاجلحن ؤوألالٛــام ؤو ؤؾــلخت ؤزــغي واهخٓــاع ج٣ــضم الخهــم هدىَــا ؤو اؾــخضعاظه بلجهــا ،زــم بً٣ــإ زؿــاثغ بكــغٍت ؤو
()4
ماصًت ؤو ؤؾغ ظىىص ؤو الخهىٖ ٫لى ٚىاثم في ألؾلخت ؤو وزاث ٤ؤو  ُ٘٢الضٖم اللىظِؿتي ؤو ٚحرَا.
إلأــاسةَ :ــى تجــىم مــً ٢ــىة مخدغ٦ــت ٖلــى َــض ٝزابــذ ،وٖلــى ٖ٨ـــ ال٨مــحنٞ ،اإلٚــاعة هــي بزخُــاع َــضٖٝؿــ٨غي خؿــاؽ بٗىاًــت ومهاظمخــه ،بمــا ب٣هــٟه باالم٩اهُــاث اإلاخاخــت ؤو الخدــغ ٥والدؿــلل بلُــه بم٣ــاجلحن
٢هض اؾةهضاٞه بال٣خل ؤو الخضمحر ؤو الخُُٗل بٛغى الخض مً ٢ضعاث الخهم الٗؿ٨غٍت.
بن َــظٍ الاؾــتراجُجُت مٗ٣ــضة ونــٗبت بلــى خــض بُٗــض وحكــ٩ل تهضًــضا ٖلــى الؿــ٩ان اإلاــضهُحن لــِـ
 ِ٣ٞمً م٣اجلي خغب اإلاضن ،بل ٦ظل ٪مً الُغ ٝألا٢ىي اإلاهاظم الظي ؾُ٣ىم ٖاصة بٗملُـاث ٢هـ٠
ٖكــىاجي و ٚــحر جمُـ ـحزي فــي مداولــت مىــه إلً٣ــإ زؿــاثغ فــي نــٟى ٝالخهــم صون اٖخبــاع ألعواح ألاشــخام
اإلاضهُحن وألاُٖان اإلاضهُت وَى ما ؾىٖ ٠٣لُه ُٞما ًلي.
زالثا :مواحهت حشب املذن وججزيرٍ ِاع املبادئ إلاوعاهيت:
حؤج ــؼ ال٨شـ ــحر م ــً الجُ ــىف الىٓامُ ــت ٖل ــى مىاظه ــت م ٣ــاجلي خ ــغب اإلا ــضن هٓـ ـغا للُ ــاب٘ الٟج ــاجي
لٗملُاته ــا والازخب ــاء ب ــحن الؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن ون ــٗىبت الخٗام ــل م ــ٘ ؤوي ــإ ٦هاج ــه ٣ُٞ ،ــىم الُ ــغ ٝألا ٢ــىي
بٗملُ ــاث ٢ه ــ ٠مٟخ ــىح ظ ــىي وبد ــغي وب ــغي للم ــضن باالٖخم ــاص ٖل ــى مٗلىم ــاث اؾ ــخسباعاجُت ٖ ــً ؤم ــاً٦
وظ ــىص اإلاؿ ــلخحن ؤو ؤم ــا ً٦جس ــؼًٍ ؤؾ ــلخةهم ،وَؿ ــخسضم ف ــي طل ــ ٪ؤؾ ــلخت مخٟجـ ـغة وطاث  ٢ــضعة جضمحرً ــت
٦ب ـ ـحرة ،بال ؤن َ ــظا ال٣ه ــً ٠دؿ ــبب ف ــي مٗاه ــاة بك ــغٍت َاثل ــت( )5خُ ــض ً ــض ٘ٞاإلاـ ـضهُىن زمى ــا باًَ ــا م ــً
الىُٞــاث وؤلانــاباث وؤلاٖا٢ــاث و٦ــظلٖ ٪لــى البُــىث واإلاؿدكــُٟاث واإلاؿــاظض و ٚـحرٍ مــً ألاُٖــان اإلاضهُــت
ومــا ٌؿــخدب٘ طلــ ٪مــً زؿــاثغ ماصًــت وآزــاع هٟؿــُت ٖلــى الطــخاًا وألاَٟــا ،٫وفــي َــظا الؿــُاً ١ــظ٦غ عثــِـ
اللجى ــت الضولُ ــت لله ــلُب ألاخم ــغ َ ــظٍ آلاز ــاع  ٚــحر ؤلاوؿ ــاهُت والٗك ــىاثُت لل٣ه ــٖ ٠ل ــى اإلاى ــاَ ٤اإلا٨خٓ ــت
بالؿ٩ان ٖام :2009

1)- Robin GEIS, <<Asymmetric conflict structures>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Vol. 88, No. 864,
Geneva, December 2006, p. 770.
2)- Alexandre VAUTRVERS, op.cit., p. 442.
3)- Roger Trinquier say: "..We know that the sine qua non of victory in modern warfare is the
unconditional support of a population, according to Mao Tse-tung, it is as essential to the combatant
as water to the fish..", Luc REYDAMS, op.cit., p. 742.
4)- Alexandre VAUTRVERS, op.cit., p. 445.
5)- Ibid., p. 450.
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"ال يٝخفش ِاع الخٕــير فـي أهـواُ ألاظـلحت ٘ٝـيل بـل ؽـمل البي ـاث ال ـ حعـخخذم ٘يـ
ألاظلحت ٔالبال وٜذ أظهم الّـذد املتزايـذ للّمليـاث الّعـ٢شيت ال ـ حؽـً فـي املىـاو ٞالحمـشيت
امل٢خٍت بالع٣ان وحعخخذم ٘ي ا ٔالبا هـيران ألاظـلحت الثٝيلـت ال ـ يم٢ـً أن ج٢ـون لهـا ِواٜـب
إوعاهيت وخيمت ِاع الع٣ان املذهيين الٝاوىين في َزٍ املىـاو ٞفـي إزـاسة الىٝـاػ الـذائش فـي َـزا
الفذد  ..وماصالذ َىا ٟمْ رل ٤معائل خىيـشة مخىوِت ِاع ـّيذ ظير الّمليـاث الّذائيـتل
٘هل جٙ٢ي ٜواِذ الٝاهون الذولي إلاوعاوي الواحبت الخىبي ٞللوٜوٗ ِاع الٍشوٗ الـ ي ـوص
٘ي ــا اظــخخذام هـ ـ يران ألاظــلحت الثٝيلــت فــي املىــاو ٞامل٢خٍــت بالعــ٣ان ِاــع ظــمليل املثــا٥ل وَــل
يخىلب الخج٠ذ مً ألاَـذاٗ ومحيىهـا أو إــذاس الخحـزيشاث للعـ٣ان املـذهيين ولـْ مّـايير أ٠ــتر
ـــشامت؟ وسبمــا يخىلــب ألامــش مواـــلت جىــويش الٝــاهونل ول٢ــً مــا ــي الوظــيلت امل ذيــت ألاِمــا٥
الٝاهون وسـذ مذى الخٝيذ ب ؟"

مً الىاضر حجم الضماع الظي ًسلٟه ٢ه ٠اإلاضن اإلاٟخىخت واإلا٨خٓت بالؿـ٩ان مشلمـا خـضر فـي
الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ( ،)2خـتى ولى خاولذ ال٣ىي اإلاهاظمـت ججىـب ؤلايـغاع باألشـخام ألاُٖـان اإلادمُـت،
وٖمل ــذ الجُ ــىف الؿ ــِئت الؿ ــمٗت ف ــي َ ــظا اإلاج ــا ٫وه ــي الىالً ــاث اإلاخد ــضة الامغٍ ُ٨ــت وظ ــِل الاخ ــخال٫
ؤلاؾ ـغاثُلي ال ــتي ٖملــذ فــي مشــل َــظٍ الٓــغو ٝفــي الٗ٣ــىص ألازحــرة بىنــ ٠تجماتهــا بالٗملُــاث الجغاخُ ـت،
والٗملُـ ــاث الض٣ُ٢ـ ــت وونـ ــٟذ طزحرتهـ ــا بال٣ىابـ ــل الظُ٦ـ ــت وال٣ـ ــاصعة ٖلـ ــى ؤلانـ ــابت بض٢ـ ــت مخىاَُـ ــت ،ل٨ـ ــً
الٟــاجىعة ؤلاوؿــاهُت الباًَــت فــي نــٟى ٝاإلاــضهُحن ؾــىاء فــي الٗ ـغا ١ؤو الهــىما ٫ؤو ؤٛٞاوؿــخان ؤو فــي ٚــؼة
()3
جضٖ ٫ضم نضَ ١ظٍ الاصٖاءاث ،لجان الخد ٤ُ٣الضولُت ٦لجىت ٚىلضؾخىن مشال.
سابّا :الولْ الٝاهووي ملٝاجاي حشب املذن:
بن الاتهــام ألابــغػ الــظي ًُــا ٫عظــا ٫خــغوب الٗهــاباث َــى زــغ ١مبــضؤ الخمُ ـحز بــحن اإلا٣ــاجلحن وٚــحر
اإلا٣اجلحن وحٗغٌٍ خُاة الؿ٩ان اإلاـضهُحن وألاُٖـان اإلاضهُـت للخُـغ هٓـغ إلا٣خًـُاث َـظٍ الخـغب التـي جخسـظ
مً اإلاضن ؾـاخت لهـا ،وَـى مـا ٌؿـخىظب ٖـغى ؤخ٩امهـا ٖلـى ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي الاوؿـاويٞ ،هـل ٌٗخــبر
ازخبــاء عظــا ٫خــغب اإلاــضن بــحن الؿــ٩ان اإلاــضهُحن وفــي اإلاــضن وال٣ــغي ٖمــال ٚــحر مكــغوٕ ٌؿــخىظب الٗ٣ــاب،
وفــي مداولــت جدلُــل َــظا الىيــ٘ ؾــى٣ىم بضعاؾــت خالــت الٗــضوان ؤلاؾ ـغاثُلي ٖلــى ُ٢ــإ ٚــؼة بــحن ق ــهغي
ظىٍلُل ــت وؤوث ٞ ،2014مٗاصل ــت خ ــغب اإلا ــضن جخ ــىاٞغ ف ــي َ ــظٍ الخ ــغبٞ ،ج ــِل ؤلاخ ــخال ٫ؤلاؾـ ـغاثُلي َ ــى
الُــغ ٝألا٢ــىي ٖؿــ٨غٍا وخغ٧ــاث اإلا٣اومــت الٟلؿــُُيُت هــي الُــغ ٝألايــٖٗ ٠ؿــ٨غٍا ،خُــض جلجــإ َــظٍ
ألازحرة بلى اؾخسضام ؤؾلىب خغب اإلاضن.
بن خغ ٦ــت اإلا٣اوم ــت ؤلاؾ ــالمُت خم ــاؽ وٞه ــاثل اإلا٣اوم ــت الٟلؿ ــُُيُت ألاز ــغي ظ ــؼء م ــً مىٓم ــت
الخدغٍـ ــغ الٟلؿـ ــُُيُت ال ـ ــتي ج٣ـ ــاوم ؤلاخـ ــخال ٫الاؾ ـ ـغاثُلي ٖلـ ــى ألاعاض ـ ـ ي الٟلؿـ ــُُيُت خؿـ ــب ٧ـ ــل  ٢ـ ـغاعاث
اإلاجخمــ٘ الــضولي ،وَــى مــا ًــضٗٞىا بلــى الخإنــُل ال٣ــاهىوي لىيــ٘ م٣ــاجلي خــغب اإلاــضن ،وصعاؾــت خالــت خغ٧ــاث
" -)1اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٚ ٟرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح" ،روو٣و أػلر ٚاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢شٜو أًزٞثو
ٓ ،2011وعغ ٍبثن ،ص .46
2)- Charles S.MAIER, << Targeting the city: Debates and silences about the aerial bombing of World
War II>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Vol. 87, No. 859, Geneva, September 2005, pp. 429, 430.
 -)3زبٌخ زمٛق اإلٔغبْ ف ٟفٍغطٚ ٓ١االساػ ٟاٌؼشث١خ اٌّسزٍخ األخش – ٜرمش٠ش ثؼثخ األُِ اٌّزسذح ٌزمظ ٟاٌسمبئك ثشأْ إٌضاع
ف ٟغضح -االعزٕزبخبد ٚاٌزٛط١بد (اٌّٛخض اٌزٕف١زٓ ،)ٞوعغ ٍبثن ،ص ٓٝ 5ب ثؼلٛب.
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اإلا٣اومــت الكــٗبُت ،وال قــ ٪ؤن َىــا ٥ؤٖــترا٢ ٝــاهىوي صولــي بدغ٧ــاث اإلا٣اومـت مىــظ اجٟاُ٢ــاث الَــاي 1899
و 1907واجٟاُ٢ـ ـ ــت ظىُـ ـ ــ ٠الشاهُـ ـ ــت  1929بلـ ـ ــى ٚاًـ ـ ــت اجٟاُ٢ـ ـ ــت ظىُـ ـ ــ ٠الشالشـ ـ ــت  ،)1(1949وٞغ٢ـ ـ ــذ َـ ـ ــظٍ
الاجٟاُ٢ــاث بــحن اإلا٣اومــت الكــٗبُت ٚــحر اإلاىٓمــت ؤو الهبــت الكــٗبُت واإلا٣اومــت الكــٗبُت اإلاىٓمــت ،ونــىال بلــى
ب٢ـغاع خـ ٤الكـٗىب فـي م٣اومـت الاخـخال ٫الاظىبــي والاهٓمـت الٗىهـغٍت خؿـب اإلاـاصة ألاولـى مـً البروجى٧ــى٫
ؤلايافي ألاو 1977 ٫التي ظاء ٞجها:
" حشوب الخحشيش ال جىالل ت ا الؽّوب لذ الدعلي يظخّماسي ويحـخال ٥ألاحىبـ ولـذ
()2
ألاهٍمت الّىفشيت ورل ٤في مماسظت ا لح ٞالؽّوب في جٝشيش املفير "
وبالخــالي حٗخ ــبر خغ٧ــاث اإلا٣اومــت الٟلؿــُُيُت فــي َــظٍ الخالــت فــي ويــ٘ مكــغوٕ ،وٍخمخــ٘ م٣اجلىَــا
بالىيــ٘ ال٣ــاهىوي للم٣اجــل الىٓــامي و٣ٞــا للمــاصة الغابٗــت مــً اجٟاُ٢ــت ظىُــ ٠الشالشــت  ،1949جدــذ بىــضًً
َما... -1" :ل بما ٘ي ا حش١اث املٝاومت املىٍمت املز٠وسة:
أ -أن يٝودَا خق معنو ًِ ٥مش وظي .
ب -أن ج٢ون لها ؼاسة مميزة محذدة يم ً٢جمييزَا ًِ بّذ.
ج -أن جحمل العالح ِلىا.
د -أن جحترم ٜواهين وأِشاٗ الحشب.....
 -6ظــ٣ان ألاساىــو ٔ ــير املحخلــت الــزيً يحملــون العــالح مــً جلٝــا أهٙعــهم ِىــذاٜتراب الّــذو ملٝاومــت
الٝــواث الٕاصيــت دون أن جخــو٘ش لــذ م الوٜــذ لدؽــ٢يل وحــذاث معــلحت هٍاميــتل ؼــشيىت أن يحملــوا
)3
العالح ِلىا ويحترموا ٜواهين الحشب وِادات ا".
وباؾخ٣غاء ال٣ٟغاث الؿـاب٣ت مـً هـو اإلاـاصة ،وؿـخيخج ؤن ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ٢ـام بخسُٟـ٠
الكغوٍ الخىُٓمُت اإلاٟتريت في الجُىف الىٓامُت ،وب٦خٟـى بإعبٗـت قـغوٍ جىُٓمُـت فـي خغ٧ـاث اإلا٣اومـت
هي (خمل الؿالح ٖلىا ،والٗمل جدذ ُ٢اصة مؿاولت ،قاعة ممـحزة ،واخترام ٢ـىاهحن واٖـغا ٝالخـغب) ،زـم
جسلــذ الاجٟاُ٢ــت ٖــً قــغَحن إلاهــلخت الهبــت الكــٗبُت ؤو اإلا٣اومــت  ٚــحر اإلاىٓمــت َمــا (الٗمــل جدــذ ُ٢ــاصة
مؿــاولت ،والكــاعة اإلام ـحزة) هٓ ـغا لهــٗىبت جد٣٣همــا ،وألا ٦ــثر مــً طلــ ٪مــا طَــب بلُــه البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي
ألاو ٫فــي اإلاــاصة  44مىــه فــي ال٣ٟــغة الشالشــت مثهــا خُــض بٗــض الخإُ٦ــض ٖلــى يــغوعة الخمُ ــحز ؤب٣ــذ ٖلــى قــغٍ
وخُض ًخم جُبُ٣ه في خضوص يُ٣ت ٣ٞض وعص في اإلااصة اإلاظ٧ىعة في الجملت الشاهُت ما ههه:
"...أمــا وَىــا ٟمــً مواٜــ ٚاملىاصِــاث املعــلحت مــا ال يملــ٘ ٤ي ــا املٝاجــل املعــلل أن يم ـيز هٙعـ
ِاـع الىحــو املشٔــوبل ٘ هـ يبٝــي ِىذئــز محخٍٙــا بوـــ٠ ٙمٝاجــل ؼــشيىت أن يحمــل ظــالح ِلىــا فــي
مثل َزٍ الٍشوٗ:
أ -أزىاء أي اؼدباِ ٟع٢شي.
 -)1طالػ اُل ٖ٣ػبِش ،أُوبٓٝخ اُشؼج٤خ أَُِؾخ ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .324
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .265
 -)3أُوعغ ٗلَ ،ٚص ص .119 ،118
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ب -و ــوا ٥رل ــ ٤الو ٜــذ ال ــزي يب ٝــي خالل ـ مشئي ــا للخف ــم ِاـ ـع م ــذى البف ــش أزى ــاء اوؽ ــٕال
بخوصيْ الٝواث في مواّٜها إظخّذادا للٝخاٜ ٥بيل ؼً هجوم ِلي أن ؽاس٘ ٟي .
وال ي ــوص أن حّخ ـبر ألاّ٘ــا ٥ال ـ جىــاب ٞؼــشوه َــزٍ الٝٙــشة مــً ٜبيــل الٕــذس فــي مّنـ الٝٙــشة
)1
ألاولع ج) مً املادة "37
ُ
و٦ما ًالخٔ لم جب٣ي الاجٟاُ٢ت بال ٖلى قغٍ وخُض َـى خمـل الؿـالح ٖلىـا فـي خـالخحن ٖلـى ؾـبُل
ُ
الخهــغ ؤزىــاء ؤلاقــدبا ٥وفــي لخٓــاث الخدًــحر لــه ٢بُــل الهجــىم ،وبالخــالي ٞــةن الىيــ٘ ال٣ــاهىوي لخغ٧ــاث
اإلا٣اومــت الٟلؿــُُيُت ويــ٘ ٢ــاهىوي وقــغعي ال ًمـــ مــا هــو ٖلُــه ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاويٗٞ ،ــضم جمُــحز
اإلا٣اجلحن ؤهٟؿهم ؤمغ مباح ماصام ال ٌؿخسضم طلـ ٪فـي قـً تجـىم جدـذ ُٚـاء ويـ٘ الخماًـت اإلاٟ٨ـى،)2(٫
والــضلُل ٖلــى طلــ ٪الٗملُــاث الىىُٖــت التــي ٢امــذ بهــا اإلا٣اومــت بــالؼي الٗؿــ٨غي واإلاىاظهــت اإلاباقــغة وال ــتي
ؤؾ ــٟغث ٖل ــى م٣خ ــل ؤ٦ـ ـثر م ــً  60ظى ــضًا اؾ ـغاثُلُا صون ؤي زؿ ــاثغ ف ــي ن ــٟى ٝاإلا ــضهُحن ،باإلا٣اب ــل ،وم ــ٘
ٞكل ظِل الاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي في مجـاعاة الًـغباث اإلاىظٗـت للم٣اومـت فـي بؾـخسضامها لخـغب اإلاـضن ٣ٞـض
اٖخمــضث ؤؾــلىب ال٣هــ ٠الٗىُــٖ ٠لــى الــغٚم مــً ٧ــىن ُ٢ــإ ٚــؼة مــً ؤ ٦ــثر ألامــا ً٦م٨ــخٔ ؾــ٩اهُا فــي
الٗ ــالم و ٢ــض اعج٨ب ــذ اؾ ـغاثُل ب ــظل ٪ظ ـغاثم مغوٖ ــت ف ــي ال ُ٣ــإ بم٣خ ــل ؤ ٦ــثر م ــً  1600م ــضوي زل ــتهم م ــً
ألاَٟــا ٫والبــاقي مــً اليؿــاء والؤجــؼة وألابغٍــاء ،وَــضمذ زلــض ألاُٖــان اإلاضهُــت فــي ٚــؼة مــً مىــاػ ٫ومؿــاظض
وؾدكُٟاث ومضاعؽ لؤلوهغوا و٢ض قهض طل ٪اؾدى٩اعا صولُا واؾٗا ل ً٨صون مداؾبت ٧الٗاصة.
وبالخــاليٞ ،ــةن خــغب اإلاــضن َــى ؤؾــلىب مكــغوٕ مــً ؤؾــالُب الخــغب ،وال ًمـــ بمبــاصت ال٣ــاهىن
الــضولي ؤلاوؿــاوي ٦مــا ؾــب٣ذ ؤلاقــاعة ،وؤي ؤهةهــاً ٥جــب ؤن ٌٗامــل ٦دالــت مؿــخ٣لت ،ولــِـ فــي بَــاع جُ٣ــُم
ألاؾلىب طاجه ،وعظا ٫خغب الٗهـاباث ال ًخدملـىن صومـا مؿـاولُت ؾـ٣ىٍ اإلاـضهُحن ٦مـا ؾـب٣ذ ؤلاقـاعة
في اإلاشا ٫اإلاضعوؽ الظي ٧ان ُٞه الُغ ٝألا٢ـىي مؿـاوال ٖـً زؿـاثغ اإلاـضهُحن هدُجـت لل٣هـ ٠الٗكـىاجي
والٗىُــٖ ٠لــى ألاُٖــان اإلاــضهُحن اإلاضهُــت وألاُٖــان اإلاضهُــت ،والــظي ً٣ــىم بخىؾــُ٘ مٟهــىم الهــض ٝالٗؿــ٨غي
()4
والًغوعة الٗؿ٨غٍت ( ،)3وٍخذعج بمؿاولُت الُغ ٝآلازغ ًٖ ؤي اهةها٧اث.
الٙشُ الثاوي:
الخحذياث املخّلٝت باظخخذام ألاظاليب إلاسَابيت
بن ْ ــاَغة ؤلاعَـ ــاب الـ ــضولي والخ ــغب ٖلـ ــى ؤلاعَـ ــاب ال جـ ـؼا ٫جإزـ ــظ خ ـ ــحزا ٦بـ ــحرا مـ ــً الى٣ـ ــاف ٖلـ ــى
اإلاؿــخىٍاث ألا٧اصًمُــت والغؾــمُت إلاــا جشــحرٍ مــً بقــ٩االث ٢اهىهُــت وٖملُــت بكــإن ونــ ٠الٓــاَغة وحٗغٍٟهــا
وال٣ــاهىن الــظي ًد٨مهــا ،ومــً بــحن َــظٍ ؤلاقــ٩االث اؾــخسضام ألاؾــالُب ؤلاعَابُــت ػمــً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت
والخدــضًاث ؤلاوؿــاهُت التــي جشحرَــا َــظٍ ألاؾــالُب ومــضي زًــىٖها لًــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،وَــى
ما ؾىداو ٫مٗالجخه مً زال ٫الٗىانغ الخالُت:
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .286
2)- Robin GEIS, op.cit., pp. 239, 240.
3)- Ibid., pp. 239.
" -)4اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٚ ٟرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح" ،روو٣و أػلر ٚاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢شٜو أًزٞثو
ٓ ،2011وعغ ٍبثن ،ص .47
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أوال :إؼ٣اليت حّشي ٚإلاسَاب الذولي وججزيرٍ ِاع النزاُ املعلل:
ل٣ــض ظــغث الٗضًــض مــً اإلادــاوالث ال٣ٟهُــت والدكــغَُٗت ؤخُاهــا لخٗغٍــ ٠مــا ٌؿــمى باإلعَــاب ،و٢ــض
ٞكلذ َظٍ اإلاداوالث في وي٘ حٗغٍ ٠ظام٘ مـاو٘ للمهـُلر ،ممـا ظٗـل ؤلاعَـاب ًب٣ـى فـي هُـا ١الٓـاَغة
ؤ٦ثر مىه مهُلر ٢اهىوي ،وبن ٧اهذ جغجبِ به في بٌٗ ألاخُان ،و٢ض جمذ ٖغ٢لـت مكـغوٕ اجٟاُ٢ـت ألامـم
()1
اإلاخدضة بكإن ؤلاعَاب ٖضة مغاث ولٗضة ؤؾباب هدُجت لالزخال ٝالكضًض بحن الضو ٫خى ٫اإلاؿإلت.
٦ما جمذ ٖغ٢لت بصعاط ألاٖما ٫ؤلاعَابُت يمً الىٓام ألاؾاسـ ي للمد٨مـت الجىاثُـت الضولُـت ،بال
ً
ً
ؤن ٖضم وظىص حٗغٍ ٠صولي لٓاَغة ؤلاعَاب ًجٗل اإلاٟهىم ًٟٞايا ومؿِؿـا ًسـضم مهـالر الـضو ٫التـي
جـ ــضعي مداعبـ ــت ؤلاعَـ ــاب ،ألن طلـ ــٌ ٪ؿـ ــمذ لهـ ــا بىنـ ــ ٠ؤي ٖمـ ــل مٗـ ــاص لهـ ــا ولؿُاؾـ ــاتها ٖمـ ــال "إسَابيـ ــا"
وجهــيُ ٠ؤي مىٓمــت ؤو صولــت فــي الٗــالم ٖلــى ؤنهــا "إسَابيــت" ؤو جــضٖم "إلاسَــاب" ألٚـغاى ؾُاؾــُت وبــضؤث
()2
جٓهغ ٢ىاثم ؤلاعَاب َىا وَىا ٥لضي ؤلاجداص ألاوعوبي والىالًاث واإلاخدضة وٚحرَا.
بن الٓــاَغة ؤلاعَابُــت وبن ٧اهــذ ٖمــال مــً ؤٖمــا ٫الٗىــ ٠ؤو الةهضًــض بــه جسخلــ ٠جمــام ٖــً مٟهــىم
ال ــجزإ اإلاؿ ــلر ٞ ،ــالجزإ اإلاؿ ــلر مٟه ــىم  ٢ــاهىوي مً ــبىٍ وواض ــر م ــً ز ــال ٫اإلا ــاصة الشاهُ ــت اإلاك ــتر٦ت ب ــحن
اجٟاُ٢ــاث ظىُــ ٠ألاعبــ٘  1949واإلاــاصة ألاولــى مــً البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي ألاو 1977 ٫باليؿــبت لل ــجزإ اإلاؿــلر
الــضولي ،واإلاــاصة الشالشــت اإلاكــتر٦ت بــحن اجٟاُ٢ــاث ظىُــ ٠ألاعبــ٘  1949واإلاــاصة الاولــى مــً البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي
الش ــاوي  1977باليؿ ـبت لل ــجزإ اإلاؿ ــلر  ٚــحر ال ــضولي ،بمٗن ــى ؤن ؤي ق ــ٩ل م ــً ؤق ــ٩ا ٫اله ـغإ خُىم ــا ًبل ــٜ
مؿ ــخىي الٗى ــ ُٞ ٠ــه بل ــى ؤخ ــض الخ ــاالث اإلاك ــاع بلجه ــا ؾ ــاب٣ا ًى ــضعط ي ــمً مٟه ــىم ال ــجزإ اإلاؿ ــلر ،وال ٌٗ ــض
ون ــ ٠الٗملُ ــاث باإلعَابُ ــت ٞاع ٢ــا وال طي ؤَمُ ــت ٢اهىهُ ــت ٦ب ــحرة  ٧ــىن ؤي ظ ـغاثم  ٢ــض جغج ٨ــب بب ــان ال ــجزإ
اإلاؿــلر لهــا بَاعَــا ال٣ــاهىوي الشابــذ ؾــىاء ظغٍم ــت خــغب ؤو ظغٍمــت ببــاصة ؤو ظ ـغاثم يــض ؤلاوؿــاهُت وخ ــتى
()3
ظغٍمت الٗضوان ٞهي ؤٖمل مٗا٢ب ٖلجها في ٧ل ألاخىا.٫
زاهيا :الخحذياث ال جىشحها ألاظاليب إلاسَابيت ِاع لوابي ظير يِما ٥الّذائيت:
مما ؾب ،٤وظضها ؤهه ال ًىظض حٗغٍ ٠مخٖ ٤ٟلُه لئلعَاب٦ ،ما ال جىظض ٞاثضة ٖملُت ٦بحرة مً
َظا الىن ،٠بال ؤن الٓاَغة ؤلاعَابُت بمسخل ٠الخدلُالث الؿُاؾُت وال٣ٟهُت لها جٟغى هٟؿها ٖلى
الٗضًض مً ألانٗضة ،ؾىاء في ألاؾالُب ٚحر ؤلاٖخُاصًت التي جيخهجها الجماٖاث ؤو الضو ٫ؤو ألاشخام
اإلاىنىٞىن باإلعَابُحن ،ؤو في اإلابرعاث التي حٗخمضَا الضو ٫التي ج٣ضم هٟؿها بإنها جسىى "حشبا ؼاملت
لذ إلاسَاب" ،لظلً ٪جب ؤن هٟغ ١بحن "إلاسَاب" ٓ٦اَغة ٚحر مخٖ ٤ٟلى حٗغٍٟها وبحن "ألاِما٥
1)- Daniel O'DONNELL, << International treaties against terrorism and the use of terrorism during
armed conflict and by armed forces>>, in I.R.R.C, I.C.R.C, Genève, Vol. 88, No. 864, December
2006, p. 872.
 -)2اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٚ ٟرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح" ،روو٣و أػلر ٚاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢شٜو أًزٞثو
ٓ ،2007وعغ ٍبثن ،ص .07
ٝ -)3رنًو اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ كٛ ٢نا اإلؽبه ٓب ٓٝ" : ٢ِ٣ز ٠رْ ثِٞؽ ػزجخ اُ٘ياع أَُِؼ ،كٖٔ أٌُٖٔ أُؾبعبح ثؤٗ ٚالرٛخذ ع ٜٛلّ١خ
ػئٍ١خ ٌٛطف أغٍت أػّبي اٌ ؼٕف ػذ اٌّذٔ ٓ١١أ ٚاألػ١بْ اٌّذٔ١خ ثأٔٙب "ئس٘بث١خ" ز١ث أْ ٘زٖ األػّبي رشىً ثبٌفؼً خشائُ زشة
ثّٛخت اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٝ ،ٟثٍٞغ اُل ٍٝثٔٞعت هٞاػل اإلفزظبص اُوبئٔخ ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝإٔ رالؽن ع٘بئ٤ب األكواك أُشزجٚ
ك ٢اهرٌبث ْٜعوائْ ؽوة "...،اٗظو ك ٢مُي :اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٚ ٟرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح" ،روو٣و أػلر ٚاُِغ٘خ
اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢شٜو أًزٞثو ٓ ،2007وعغ ٍبثن ،ص .07
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إلاسَابيت" اإلاغج٨بت ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت وهي بٌٗ ألاٖما ٫التي ًًٟي ٖلجها ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي
الهٟت ؤلاعَابُت وَى الؿىض ال٣اهىوي الىخُض للمٗا٢بت ٖلى َظٍ ألاٗٞا ٫ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت.
و٢ض ٖالجذ يىابِ ؾحر الاٖما ٫الٗضاثُت َظٍ ألاٗٞا ٫هٓغا لخُىعتها ال٨بحرة ٖلى اإلاضهُحن
وألاٖما ٫الٗضاثُت ،ألنها جىُىي ٖلى مماعؾاث مً ٢بُل ال٣خل والخضمحر وؤي ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الٗى٠
ؤو الةهضًض به الغامُت ؤؾاؾا لبض الظٖغ بحن اإلاضهُحن ،خُض جإزظ ألاؾالُب ؤلاعَابُت ٖضة ؤق٩ا ٫مً
بُثها الاٚخُا ٫والخٟجحراث بالٗبىاث الىاؾٟت والؿُاعاث اإلاٟخخت ،وجخمـحز َظٍ ألاؾالُب بالٗكىاثُت
وٖضم الخمُـحز ألن الهض ٝمً وعائها لِـ ٖمل الٗى ٠طاجه ؤو الةهضًض به بل َى جغوَ٘ الؿ٩ان اإلاضهُحن
وبعَابهم وبض الظٖغ بُثها لخد ٤ُ٣م٩اؾب ؾُاؾُت ؤو وي٘ يٛىَاث بوؿاهُت ٖلى الخهم.
وبك٩ل ال ً٣ل ٖىٟا ،حؿعى بٌٗ الضو ٫بلى اؾخٛال ٫ون" ٠ألاظاليب إلاسَابيت" لُ٣اصة ما
ٌؿمى بالخغب الكاملت يض ؤلاعَاب ٖلى هُا ١واؾ٘ ،خُض ؤوٗ٢ذ َظٍ الخغوب بُ٣اصة الىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت وخلٟائها في ؤٛٞاوؿخان والٗغا ١ضخاًا ؤ٦ثر ب٨شحر مما ؤوٗ٢خه ألاٖما ٫اإلاىنىٞت
باإلعَابُت و٧ان اإلاضهُىن ؤ٦ثر ضخاًاَاٞ ،هي جمـ بلى خض ٦بحر بمباصت ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت وٖلى
عؤؾها مبضؤ الخمُـحز بحن اإلا٣اجلحن وٚحر اإلا٣اجلحن ومبضؤ الخمُـحز بحن ألاَضا ٝالٗؿ٨غٍت وألاُٖان اإلاضهُت
وحٗغ ٝاهةها٧اث ناعزت جغقى بلى ما ًم ً٨ونٟه بجغاثم الخغب ،و٢ض ط٦غ ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة
في ج٣غٍغٍ اإلاٗىىن بـ"حمايت املذهيين صمً النزاِاث املعلحت" ؾىت 2002
"..ومْ اسجٙاُ موحت إلاسَاب الذوليل وؽج هوُ حذيذ مً الت ذيذ للمذهيين وليزيذ بفوسة
ملحوٌت مً هىا ٛاملّاهاة باملعخٝبل ٠ما ينزش ججزيرا ٜاظيا ِاع حهود امل خمْ الذولي في حمايت
()1
املذهيين وال ظيما الحاحت إلع الٙفل بين املذهيين واملٝاجلين".
وفي طل ٪بقاعة مباقغة بلى ما ٌك٩له ؤلاعَاب الضولي مً تهضًض ٖلى خُاة الؿ٩ان اإلاضهُحن
وٖال٢ت طل ٪اإلاباقغة بًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت مً زال ٫تهضًضٍ إلابضؤ الخمُـحز بحن اإلاضهُحن
واإلا٣اجلحن ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت.
زالثا :دوس لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت في حٍش ألاظاليب إلاسَابيت:
بن بق٩الُت مٟهىم الٓاَغة ؤلاعَابُت مً ؤ٦بر الخدضًاث التي جشحر ٞىض ى ٖاعمت ٖلى اإلاؿخىٍاث
الغؾمُت وألا٧اصًمُت الضولُت ،خُض ؤنبذ ون ٠ؤلاعَاب ٌؿخسضم في ٚحر ؾُا٢اجه ال٣اهىويٞ ،مشال ٧ل
ألاٖما ٫التي ج٣ىم بها الجماٖاث اإلاؿلخت في هؼإ مؿلر ٚحر صولي جىن ٠باألٖما ٫ؤلاعَابُت ختى ولى
٧اهذ ؤٖما ٫مكغوٖت و ٤ٞيىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُتٞ ،اؾةهضا ٝم٣اجلحن هٓامُحن ؤو ميكأث
ٖؿ٨غي حٗخبرٍ ؤٚلب الضوٖ ٫مال بعَابُا وجسغٍبُا وَظا ٖمال بال٣ىاهحن الىَىُت ،في خحن ؤهه ٌٗخبر ٖمال
مكغوٖا في ٢اهىن الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت ،لظلٞ ٪الخدضي َى الغبِ بحن الٗمل اإلاىنىٝ
()2
باإلعَابي والىٓام ال٣اهىوي الصخُذ الظي ٌؿدىض بلُه في الخجغٍم والٗ٣اب.
"-)1زّب٠خ اٌّذٔ ٓ١١ف ٟاٌظشاع اٌّغٍر" ،روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ُٔ٘ظٔخ األْٓ أُزؾلح آُ ٠غٌِ األٖٓ ٓ ،2002وعغ ٍبثن ،ص .05
 -)2اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٚ ٟرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح" ،روو٣و أػلر ٚاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢شٜو أًزٞثو
ٓ ،2007وعغ ٍبثن ،ص .08
326

الباب الثاني :اإلطار التطبيقي والتقييني لضوابط سري األعنال العدائية يف النزاعات املشلحة املعاصرة

ٞاهُبا ١يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ٖلى ألاؾالُب ؤلاعَابُت ً٩ىن في ويٗحن ،ؤولهما اعج٩اب
ٖمل مً ألاٖما ٫التي جضزل يمً ون ٠ألاؾالُب ؤلاعَابُت ببان هؼإ مؿلر ٢اثم ٗٞال ،وطل ٪بما
بُغٍ٣ت مباقغة بىظىص ون ٠ألاٖما ٫ؤلاعَابُت نغاخت في الاجٟاُ٢اث ؤلاوؿاهُت في ق٩ل "أِما٥
إلاسَاب" ؤو "حٍش جذابير الت ذيذ أو إلاسَاب"ؤو "أِما ٥الّى ٚالشاميت ِاع بث الزِش بين الع٣ان
املذهيين" ،ؤو بك٩ل ٚحر مباقغ وطل ٪باهضعاط ألاٖما ٫اإلاىنىٞت بإنها بعَابُت ػمً الجزإ اإلاؿلر يمً
ون٢ ٠اهىوي آزغ ٦جغاثم الخغب ؤو ظغاثم ؤلاباصة ؤو الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت ؤو الٗضوان.
ؤما الىي٘ الشاوي ٞهى اهُبا ١ون ٠الجزإ اإلاؿلر ٖلى ما ٌؿمى بالخغب ٖلى ؤلاعَاب بإن
ًهل مؿخىي الهغإ والٗىُٞ ٠ه بلى ما جخُلبه الاجٟاُ٢اث الضولُت في َظا الكإن ،وَظٍ ألاويإ هي
الىخُضة التي جغبِ الٓاَغة ؤلاعَابُت بال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،لً ً٨جب ؤلاقاعة بلى ؤهه لِـ الىٓام
ال٣اهىوي الىخُض اإلاىُبٖ ٤لى ٖلجها ،خُض جىُب٦ ٤ظل ٪ؤهٓمت ٢اهىهُت ٖضًضة ٖلجها مثها ال٣اهىن
الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان وال٣ىاهحن الىَىُت والٟغٕ الجضًض لل٣اهىن الضولي الظي ٌؿحر هدى الخ٩ىًٍ وَى
()1
ال٣اهىن الضولي لئلعَاب.
وبالٗىصة بلى مى ٘٢ألاؾالُب ؤلاعَابُت يمً الىٓام ال٣اهىوي لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت
هجض الٗضًض مً اإلاىاص ال٣اهىهُت التي جدٓغ َظٍ ألاؾالُب بمسخل ٠ؤق٩الها في هىعي الجزاٖاث اإلاؿلخت
الضولُت وٚحر الضولُت ،وبسهىم الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت ههذ اإلااصة  33مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت
ٖلى حٗبحر ؤلاعَاب نغاخت وظاء في ال٣ٟغة ألاولى مثها:
"ال ي وص مّاٜبت أي خق محمي ًِ مخالٙت لم يٝتر٘ها َو خفيال جحٍش الّٝوباث
()2
الجماِيت وباملثل حميْ جذابير الت ذيذ أو إلاسَاب "..
وجدٓغ اإلااصة  34مً هٟـ الاجٟاُ٢ت ٖمال آزغ مً ألاٖما ٫ؤلاعَابُت وظاء ٞجها:
()3

"أخز الشَائً محٍوس"

٦ما ؤوعص البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو ٫خٓغا ٖلى ؤخض ألاٖما ٫الىاؾٗت الاؾخسضام ػمً الجزاٖاث
اإلاؿلخت والظي يهض ٝبلى جغوَ٘ الؿ٩ان اإلاضهُحن وبض الظٖغ بُثهم ،وظاء يمً هو ال٣ٟغة الشاهُت مً
اإلااصة  51مً البروجى٧ى ٫ألاو ٫ما ًلي:
"ال ي وص أن ي٢ون الع٣ان املذهيون بوـٙهم َزا و٠زا ألا خاؿ املذهيون محال للهجومل
()4
وجحٍش أِما ٥الّى ٚأو الت ذيذ ب الشاميت أظاظا إلع بث الزِش بين الع٣ان املذهيين"
وَٗخبر بض الظٖغ وجغوَ٘ اإلاضهُحن َضٞا مً ؤَضا ٝألاٖما ٫ؤلاعَابُت ،خُض حٗخمض َظٍ ألازحرة
ؤلاعَابُت ٖلى ؤٗٞا ٫بظغامُت ؤو جسغٍبُت بةم٩اهُاث ٢لُلت ومدضوصة ألازغ وؿبُا بهض ٝجغوَ٘ ؤ٦بر ٖضص
مً الؿ٩ان ٢هض بخضار الؼزم والًٖ ِٛلى ؾلُاث الخهم.
1)-Daniel O'DONNELL, op.cit., p. 863.
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .203
 -)3أُوعغ ٗلَ.ٚ
 -)4أُوعغ ٗلَ ،ٚص .290
327

الباب الثاني :اإلطار التطبيقي والتقييني لضوابط سري األعنال العدائية يف النزاعات املشلحة املعاصرة

٣ٞض ج٣ىم الجماٖاث اإلاؿلخت اإلاىنىٞت باإلعَابُت بٗمل جٟجحراث مخٟغ٢ت ب٣هض بض الظٖغ
والترَُب ،و٢ض ج٣ىم الضولت اإلاىنىٞت باإلعَابُت ب٣ه ٠مضٞعي لترَُب اإلاضهُحن والخضلُل ٖلى حجم
٢ىة ظِكها للًٖ ِٛلى الخهم ،بال ؤن ٖامل بض الظٖغ بحن اإلاضهُحن ٖامل نٗب ؤلازباث هىٖا ما،
ل٩ىهه ٖامال هٟؿُا ًبٗض عَبت وزىٞا ٖاما بحن الؿ٩ان اإلاضهُحن و٢ض ً٩ىن بىاؾُت ٖمل مكغوٕ ٦إن
ج٣ىم ال٣ىة اإلاهاظمت ب٣هٖ ٠لى ؤَضاٖ ٝؿ٨غٍت جخىاظض يمً اإلاضن اإلاٟخىخت ؤو ٢ض ج٣ىم ظماٖاث
مؿلخت ؤو ظهاث ؤزغي صولُت ؤو مدلُت بالُ٣ام بؼعٕ ٖبىاث إلؾةهضا ٝؤعجا ٫ؤو ٢ىاٞل ٖؿ٨غٍت ما ٢ض
ًبٗض الظٖغ والخى ٝبحن الؿ٩ان اإلاضهُحن ٟٞي طل ٪مكغوُٖت في الٗمل ال٣اثم وٖضم مكغوُٖت في
()1
الهض ٝاإلادمي.
ؤما بسهىم الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُتٞ ،خدٓغ اإلااصة الغابٗت مً البروجى٧ى ٫ؤلايافي
الشاوي لٗام ٖ 1977لى خٓغ ؤٖما ٫ؤلاعَاب نغاخت٣ٞ ،ض ههذ ٖلى خٓغ مجمىٖت مً ألاٖما ٫خاال
واؾخ٣باال وفي ٧ل ػمان وم٩ان ومً بُثها ط٦غث في ال٣ٟغة الشاهُت (ص) "أِما ٥إلاسَاب"٦ ،ما ههذ
ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة  13مً البروجى٧ى ٫الشاوي ٦ظلٖ ٪لى حٗبحر ممازل للماصة  51مً البروجى٧ى٫
ألاو ٫ظاء ُٞه:
"ال ي وص أن ي٢ون الع٣ان املذهيون بوـٙهم َزا وال ألا خاؿ املذهيون محال للهجوم
()2
وجحٍش أِما ٥الّى ٚأو الت ذيذ ب الشاميت أظاظا إلع بث الزِش بين الع٣ان املذهيين"
الٙشُ الثالث:
الخحذياث املخّلٝت باظخٝذام الؽش١اث الّع٢شيت وألامىيت الخاـت
م ــ٘ بضاً ــت ال ٣ــغن الىاخ ــض والٗك ــغًٍ ،ب ــضؤث جخٛـ ــحر مٗ ــالم الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت زان ــت م ــا ًخٗل ــ٤
بإَغاٞه ــا وب ــضؤث جخ ــضزل ٖىان ــغ صازلُ ــت ف ــي ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ،وب ــضؤ جسل ــي الضول ــت ٖ ــً وْاثٟه ــا
ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت واؾخمغ جمضص الُ٣ـإ الخـام بلـى مجـاالث ٧اهـذ خ٨ـغا ٖلـى الهُئـاث الٗمىمُـت،
وف ــي ؤخ ــضر َ ــظٍ الخُ ــىعاث بضاًـ ــت ْ ــاَغة ج ٟــىٌٍ الضول ــت للمهـ ــام ألامىُ ــت والٗؿ ــ٨غٍت ػم ــً الجزاٖـ ــاث
اإلاؿلخت بلى قغ٧اث ؤو ماؾؿاث زانـت بمىظـب ٖ٣ـىص جبـرم بـحن الُـغٞحن م٣ابـل م٩اؾـب مالُـت مٗخ ـبرة،
وجــىٞغ َــظٍ الكــغ٧اث ألامىُــت والٗؿــ٨غٍت الخانــت بم٩اهُــاث ٖؿــ٨غٍت ماصًــت وبكــغٍت بغٍــت وظىٍــت وبدغٍــت
جً ــاهي جل ــ ٪اإلاخ ــىٞغة ل ــضي ال ــضو ،٫وجىن ــ َ ٠ــظٍ الٓ ــاَغة بٖالمُ ــا ب ـ ـ "خوـف ــت الح ــشب" ؤو "الح ــشب
بالو١الت" ،وهي جدىامى وال ًخى ٘٢الخض مثها في اإلاضي اإلاىٓىع.
أوال :الولْ الٝاهووي للؽش١اث الّع٢شيت وألامىيت الخاـت:
ؾ ـ ــىداو ٫ي ـ ــمً َ ـ ــظا الٗىه ـ ــغ البد ـ ــض ف ـ ــي الُبُٗ ـ ــت ال٣اهىهُ ـ ــت للك ـ ــغ٧اث ألامىُ ـ ــت والٗؿ ـ ــ٨غٍت
الخانت ،زم اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي إلاىدؿبي َظٍ الكغ٧اث و٣ٞا لل٣اهىن الضولي الؿاعي اإلاٟٗى.٫
ٛ -)1بٗي ث٤زو غبعش << ،ؽظو األػٔبٍ اإلهٛبث٤خ ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ،>>٢ك ٢كهاٍبد ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ
ٍبثن ،ص ص .381 ،380
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .359
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 -1الىبيّت الٝاهوهيت للؽش١اث ألامىيت والّع٢شيت الخاـت:
الكـغ٧اث الٗؿـ٨غٍت وألامىُـت الخانـت ( ،)S.M.S.Pهـي ماؾؿـاث ؤو قـغ٧اث ؤو م٣ـاوالث زانـت،
ًد٨مها ال٣اهىوي الىَني للضولت التي جيكإ بها ،وجًُل٘ بمهـام  ٚـحر اٖخُاصًـت بخٟـىٌٍ مـً الـضو ،٫وطلـ٪
بةم٩اهُــت اؾــخسضام ال٣ــىة ألامىُــت والٗؿــ٨غٍت بــضال ٖثهــا ،وَٗغٞهــا ج٣غٍــغ نــاصع ٖــً مغ٦ــؼ ظىُــ ٠للغ٢ابــت
الضًم٣غاَُت ٖلى ال٣ىاث اإلاؿلخت الهاصع في ماعؽ  2006بإنها:
"جمث ـ ــل الؽ ـ ــش١اث الّع ـ ــ٢شيت الخاـ ـ ــت ؼ ـ ــش١اث ج اسي ـ ــت ج ٝـ ــذم خ ـ ــذماث مخخفف ـ ــت جخّل ـ ــٞ
ب ـ ـ ــالحشوب النزاِ ـ ـ ــاث بم ـ ـ ــا ٘ي ـ ـ ــا الّملي ـ ـ ــاث الٝخالي ـ ـ ــت والخخى ـ ـ ــيي إلاظ ـ ـ ــتراجي ي وحم ـ ـ ــْ املّلوم ـ ـ ــاث
يظــخخباساجيت وال ــذِم الّمليــاحي وال ــذِم اللوحع ـ والخ ــذسب وؼ ـشاء ألاظ ــلحت واملّــذاث الّع ــ٢شيت
()1
وـياهت ا"..
وبالخــالي ًــغي َ ــظا الخ٣غٍ ــغ يــغوعة الخٟغ ٢ــت ب ــحن الك ــغ٧اث الٗؿــ٨غٍت الخان ــت والك ــغ٧اث ألامىُ ــت
الخانــتَ ،ــظٍ ألاز ــحرة ال ـتي جًــُل٘ بمهــام ؤمىُــت ال ٖال٢ــت لهــا بــالجزإ اإلاؿــلر ٖــاصة ،بال ؤن الخ٣غٍــغ ؤ٦ــض
ٖل ــى الُ ــاب٘ الخج ــاعي للك ــغ٧اث واإلاه ــام طاث الُ ــاب٘ الٗؿـ ــ٨غي الـ ــتي ٌٗخـ ــبر ؤٚلبه ــا مك ــاع٦ت مباق ــغة فـ ــي
ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،و٢ــض زــاع ظــض٦ ٫ب ــحر خــى ٫ؤنــل َــظٍ الكــغ٧اث بــحن اججــاٍ عاٞــٌ للٓــاَغة وٍــغي بــإن
ألاؾــال ٝالخُ٣ُ٣ــىن لهــا َــم اإلاغجؼ٢ــت ،وال حٗــضو َــظٍ الٓــاَغة بال ٧ىنهــا قــ٩ل ؤ٦ثــر تهــظًب لخىٓــُم وكــاٍ
ؤلاعجـؼا ١إليــٟاء اإلاكــغوُٖت ٖلُــه ،واججــاٍ زــان م٣ــغب مــً ؤوؾــاٍ َــظٍ الكــغ٧اث ًــغي بــإن َــظٍ الكــغ٧اث
ال٣خالُــت لِؿــذ ؾــىي جىؾــُ٘ ليكــاٍ قــغ٧اث الخماًــت ألامىُــت لؤلشــخام واإلامخل٩ــاث وقــغ٧اث الخغاؾــت
()2
الخانت مً اإلاهام ألاؾاؾُت بلى مهام ٖؿ٨غٍت ظضًضة.
وفــي ُٚــاب جىٓــُم صولــي واضــر لهــظٍ الُ٨اهــاث الٗؿــ٨غٍت حٗخ ـبر ٖملُــت جهــيُٟها مٗ٣ــضة قــِئا مــا،
لَ ً٨ىا ٥مجمىٖت مدضصاث ٢ـض جٟيـ ي بلـى ؤن ٦ـال الـغؤًحن صـخُذ وَـظاٞ ،الخ٣ُ٣ـت هـي ؤن َـظٍ ؤٚلـب
َ ــظٍ الك ــغ٧اث ٧اه ــذ ٖب ــاعة ٖ ــً ق ــغ٧اث خماً ــت ؤمىُ ــت وخغاؾ ــت زان ــت بال ؤنه ــا وؾ ــٗذ وك ــاَها لِك ــمل
مهــام طاث َبُٗــت ٖؿــ٨غٍت ًماعؾــها مدــاعبىن مؿــخإظغون ،وَــى مــا ًشبخــه الخُــىع الخــاعٍخي لــبٌٗ َــظٍ
الكغ٧اثٞ ،مشال قغ٦ت (١ي ي حس) الخابٗت لٗمال ١الهىاٖت الٗؿ٨غٍت الامغٍُ٨ت (َـاليبوسجون) جإؾؿـذ
ٖــام  1962ول٨ثهــا وؾــٗذ وكــاَها مىــظ ؾــىت  1980لليكــاٍ ؤ ٦ــثر مــ٘ اإلاســابغاث ألامغٍُ٨ــت والبرًُاهُــت فــي
()3
بٞغٍُ٣ا والخلُج الٗغبي مىظ جل ٪الٟترة للُ٣ام بمهام ٖؿ٨غٍت وقبه ٖؿ٨غٍت.
ومً بحن اإلادضصاث التـي ٢ـض حُٗـي اهُباٖـا بـإن الٗـالم ًخٗامـل مـ٘ ْـاَغة "مشجضٜـت حـذد" َـى ؤن
الٟغٍـ ــ ٤اإلا٩لـ ــ ٠بملٟهـ ــا مـ ــً ٢بـ ــل مىٓمـ ــت ألامـ ــم اإلاخدـ ــضة ٖـ ــام َ 2005ـ ــى "الٙشيـ ــ ٞالّامـ ــل باظـ ــخخذام
املشجض ٜــت ٠وظ ــيلت الهت ــا ٟح ٝــو ٛإلاوع ــان وإِا ٜــت مماسظ ــت ح ــ ٞالؽ ــّوب ف ــي جٝشي ــش املف ــير" وله ــظا
الخ٩لُــ ٠ؤ ٦ـثر مــً صاللــت ٖــً مى٢ــ ٠اإلاىٓمــت مــً الٓــاَغة وبضاًــت ظهــىص صولُــت مدخملــت إلخخىائهــا ،خُــض
 -)1اَُ٤ل ٓظطل ٠أؽٔل أث ٛاٌخ١ش ،اُشوًبد اُؼٌَو٣خ ٝاألٓ٘٤خ اُل٤ُٝخ اُقبطخ (كهاٍخ هبٗ٤ٗٞخ ٍ٤بٍ٤خ) ،ا٣زواى ُِطجبػخ ٝاُ٘شو،
ٝاُزٞى٣غ ،اُوبٛوح ،ؽ ،2008 ،1ص .189
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص ص .192 – 189
 -)3أُوعغ ٗلَ ،ٚص .133
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٢ــضم َــظا الٟغٍــ ٤ج٣غٍــغٍ بلــى مجلـــ ألامــم اإلاخدــضة لخ٣ــى ١ؤلاوؿــان فــي قــهغ ؾــبخمبر  ،2010وبىــاءا ٖلُــه
ؤنضع اإلاجلـ ٢غاعا ًىو ٖلى بوكاء ٞغٍٖ ٤امـل خ٩ـىمي صولـي مٟخـىح الًٗـىٍت جخمشـل مهمخـه فـي "الىٍـش
في أم٣اهيت ولْ إواس جىٍيمـي دولـي بؽـجن جىٍـيم وســذ وسٜابـت أوؽـىت الؽـش١اث ألامىيـت والّعـ٢شيت
()1
الخاـت" واظخم٘ الٟغٍٖ ٤ام  2011ؤو ٫مغة لظاث الٛغى.
 -2املش٠ض الٝاهووي ملىدعب الؽش١اث الّع٢شيت وألامىيت الخاـت:
م ــ٘ ٚم ــىى الىي ــ٘ ال ٣ــاهىوي للك ــغ٧اث ألامىُ ــت والٗؿ ــ٨غٍت الخان ــت ،م ــً اله ــٗب جدضً ــض اإلاغ ٦ــؼ
ال ٣ــاهىوي إلاىدؿ ــبجها بال ؤن اللجى ــت الضولُ ــت خاول ــذ ف ــي ج٣غٍغَ ــا اإلاغ ٞــىٕ للم ــاجمغ ال ــضولي الشالز ــىن لله ــال٫
والهلُب ألاخمـغًٍ ٖـام  2007جُُ٨ـ ٠الىيـ٘ ال٣ـاهىوي للمخٗا٢ـضًً ؤو اإلاخٗهـضًً ألامىُـحن والٗؿـ٨غٍحن،
وؤ٦ـضث فــي طلـ ٪ؤن َــاالء اإلاخٗهـضًً لِؿــى فـي ويــ٘ ٢ــاهىوي واخـض ألن اإلاهــام التـي ً٩لٟــىن بهـا جسخلــ ٠وَــى
م ــا ًسً ــ٘ للمٗ ــاًحر ال ـ ـتي وي ــٗها ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ف ــي مٗالج ــت الىي ــ٘ ال ٣ــاهىوي لؤلٞـ ـغاص ؾ ــىاء
اإلا٣اجلحن ؤو ٚحر اإلا٣اجلحن بمسخلٞ ٠ئاتهم ،وفي َظا ؤلاَاع هم ـحز للمخٗهضًً ألامىُحن ؤو الٗؿـ٨غٍحن ؤويـإ
مخٗضصة جٓهغ في اإلااصة الغابٗت مً بجٟاُ٢ت ظىُ ٠الشالشت  1949ؤَمها(:)2
ؤً -م٨ــً ؤن ٌٗخ ــبر مىدؿــبى َــظٍ الكــغ٧اث ظــؼءا مــً ال٣ــىاث اإلاؿــلخت لضولــت ٦ــإن ج٩ــىن الكــغ٦ت وَىُــت
وجم بصماظها يمً ٢ىاث الجِل خؿب اإلااصة (4ؤ)(1و )3وهي خاالث مدضوصة.
ب ٢-ــض ٌٗخـ ـبر مىدؿ ــبى َ ــظٍ الك ــغ٧اث م ٣ــاجلحن ٚـ ـحر هٓ ــامُحن خؿ ــب اإلا ــاصة ( 4ؤ)( )2م ــً ؤ ٞـغاص اإلالِك ــُاث
ألازغي والىخضاث اإلاخُىٖت ألازغي ،بمً ٞجهم ؤًٖاء خغ٧اث اإلا٣اومت اإلاىٓمت.
طً -م٨ــً ؤن ٌٗخــبر مىدؿــبى َــظٍ الكــغ٧اث يــمً ٞئـت اإلاــضهُحن اإلاـغا٣ٞحن لل٣ــىاث اإلاؿــلخت صون ؤن ً٩ىهــى
ف ــي الىا ٢ــ٘ ظ ــؼءا مثه ــا خؿ ــب اإلا ــاصة ( 4ؤ)(٧ ،)4اإلا ــضهُحن اإلاىظ ــىصًً ي ــمً ؤَ ٣ــم الُ ــاثغاث الخغبُ ــت،
واإلاغاؾــلحن الخــغبُحن ،ومخٗهــضي الخمــىًٍ ،وؤٞـغاص وخــضاث الٗمــا ٫ؤو الخــضماث اإلاسخهــت بالترُٞــه ٖــً
الٗؿــ٨غٍحن ،واإلاــغزو لهــم بــظل ،٪بال ؤنهــم ًخمخٗــىن بىنــ ٠ؤؾــغي الخــغب ٖىــض و٢ــىٖهم فــي ٢بًــت
الخهم ،وال ًد ٤لهم اإلاكاع٦ت في ألاٖما ٫الٗضاثُت.
ص -اللجىــت الضولُــت وهٓـغا للكــغوٍ اإلاكــضصة ؤٖــالٍ حٗخــبر ؤٚلــب مىدؿــبي َــظٍ الكــغ٧اث مــضهُحن٣ًٟ ،ــضون
الخماً ــت بمج ــغص مك ــاع٦ةهم مك ــاع٦ت مباق ــغة ف ــي ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ،بال ؤن اللجى ــت الضولُ ــت حؿ ــدبٗض
ونــَ ٠ــاالء اإلاىدؿــبحن باإلاغجؼ٢ــت هٓ ـغا للكــغوٍ اإلاكــضصة للمغجــؼ ١بدؿــب ونــٟها ،لــظا جــغي فــي طلــ٪
()3
ونٟا بٖالمُا زاَئا.
مــً ز ــال َ ٫ــظا الٗــغى ال ــظي ج ٣ــضمذ ب ــه اللجىــت الضولُــت ي ــمً ج٣غٍغَ ــا ،وٗخ ٣ــض بــإن الخدلُ ــل
الــظي ٖغيــخه ًجُــب ٖلــى ال٨شــحر مــً ؤلاقــ٩االث زانــت مــا حٗلــ ٤بٗــضم بم٩اهُــت بيــٟاء ونــ ٠واخــض ٖلــى
مىدؿـ ــبي َـ ــظٍ الكـ ــغ٧اث ،و٦ـ ــظل ٪مـ ــا حٗلـ ــ ٤باألويـ ــإ اإلاسخلٟـ ــت ال ـ ــتي ًىظـ ــض بهـ ــا َـ ــاالء ألا ٞـ ـغاص خؿـ ــب
"-)1اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٚ ٟرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح" ،روو٣و أػلر ٚاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢شٜو أًزٞثو
ٓ ،2011وعغ ٍبثن ،ص .40
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .118
 -)3اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٚ ٟرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح ،روو٣و أػلر ٚاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢شٜو أًزٞثو
ٓ ،2007وعغ ٍبثن ،ص ص .30 ،29
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وكــاَهم ،بال ؤن اؾــدبٗاص ونــ ٠اإلاغجؼ٢ــت مؿــإلت حؿــخد ٤بٖــاصة هٓــغ ،وباؾــخٗغاى الكــغوٍ اإلاىهــىم
ٖلجه ــا ف ــي اإلا ــاصة  47م ــً البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي ألاو ،)1(1977 ٫هج ــض َ ــظٍ الك ــغوٍ جىُب ــٖ ٤ل ــى ال٨ش ــحر م ــً
َاالء ألاٞغاص ،وؤَم َظٍ الكغوٍ هظ٦غ(:)2
 ي شي ج ىيذٍ خفيفا محليا أو في الخاسج ليٝاجل في هضاُ معلل. ؽاسّ٘ ٟليا في ألاِما ٥الّذائيت. ع ع ملٝابل مادي يذّ٘ وشٗ في النزاُ يٙو ٛب٢ثير ما يخلٝاٍ املٝاجلون ممً في سجملخ . ليغ مً سِايا أي وشٗ في النزاُ أو ٔير مٝيم في أٜليم خالْ ي مً أوشاٗ النزاُ. ليغ ِموا في الٝواث املعلحت. ليغ مو٘ذا في مهمت سظميت مً دولخ .وجًـُ ٠الاجٟاُ٢ــت الضولُــت لؤلمــم اإلاخدــضة إلاىاًَـت ججىُــض اإلاغجؼ٢ــت واؾــخسضامهم وجمــىٍلهم لٗــام
 1989وجضعٍبهم في اإلااصة ألاولى مثها خالت ؤزغي جٟهُلُت جخمشل في:
 ٠مــا ّخ ـبر مشجضٜــا فــي أي حالــت أخــشىل مــً ي ىــذ داخليــا أو خاسحيــا للٝيــام بــجي مــً أِمــا ٥الّىــٚت ـ ــذٗ اظـ ــٝاه ح٢ومـ ــت ؼـ ــشِيت أو جٝـ ــوين الىٍـ ــام الذظـ ــخوسي ي دولـ ــت مـ ــً الـ ــذو ٥أو ت ذيـ ــذ
العـالمت إلاٜليميـت ي دولـت مــً الـذو ٥ؼـشيي أن ي٢ــون داّ٘ـ ماليـال وال ي٢ــون مـً سِايـا الذولــت
()3
املعت ذ٘ت أو مٝيما ٘ي ا أو مً مٝاجلي ا ولم يو٘ذ في مهمت سظميت مً دولخ .
باؾخٗغاى َظٍ الكغوٍ ال هجض ٞغ٢ا بحن اإلاغجؼ٢ت ومىدؿبي َظٍ الكغ٧اث التي حٗمل في
مُضان الجزاٖاث اإلاؿلخت(ٗٞ ،)4اصة ًجغي ججىُض َاالء اإلاخٗهضًً مً بحن ٢ضامى اإلاداعبحن ومخ٣اٖضي
الجِل والكغَت والخغؽ الخهىص ي للصخهُاث اإلاهمت وٚحرَم مً طوي الخبرة الٗؿ٨غٍت وألامىُت
مً ظمُ٘ الضو ،٫وَٗملىن بٗ٣ىص ٖمل ماصًت ،خُض ونلذ اإلا٩اؾب الُىمُت بلى ؤع٢ام زُالُت ونلذ
في الٗغا ١إلاىدؿبي قغ٦ت بال٧ىوجغ بحن  300و 600صوالع ؤمغٍ٩ي ًىمُا٦ ،ما ال تهم ظيؿُةهم بل ًٟ٨ي
ٞجهم الخبرة الٗؿ٨غٍت( ،)5ولِؿى في مهمت مى٧لت لهم مً َغ ٝصولهم ،ولظل ٪وبةؾدُٟاء َظٍ الكغوٍ
()6
ًب٣ى ون ٠اإلاغجؼ٢ت ٢اثما ب٣ىة بل وَٛلب ٖلى اليكاَاث الٗؿ٨غٍت لهظٍ الكغ٧اث الخانت.
زاهيا :الخحذياث إلاوعاهيت الىاحمت ًِ اظخٝذام الؽش١اث ألامىيت والّع٢شيت الخاـت:
بن اؾ ــخسضام اؾ ــلىب الك ــغ٧اث ألامىُ ــت والٗؿ ــ٨غٍت الخان ــت ؤزى ــاء الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت اإلاٗان ــغة
نــاع ًُــغح ٖضًــض الخدــضًاث ؤمــام يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،وطلــٖ ٪لــى مؿــخىٍحن ،ألاوَ ٫ــى مــً
زال ٫وكاَهم وبخخ٩ا٦هم اإلاباقغ باألشخام اإلادمُحن ،ؤما الشاوي ٞهى اإلاؿاولُت ًٖ الاهةها٧اث.
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .288
2(- Hannah TONKIN, State control over private military and security companies in armed conflict,
Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2011, p. 29.
 -)3اَُ٤ل ٓظطل ٠أؽٔل أث ٛاٌخ١شٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .199
َٓ -)4ؼل ػجل اُوؽٔبٕ ص٠ذآْ ،وعغ ٍبثن ،ص .288
5)- Jeremy SCAHIL, Blackwater : The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army, Nation
Books, New York, 2007, p. 14.
ِٛ -)6عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .288
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 -1الخحذياث املخفلت بجوؽىت الؽش١اث ألامىيت والّع٢شيت الخاـت:
ل٣ــض قــهض الٗ٣ــض ألازــحر جدــىال ٦بحـرا فــي ؤوكــُت الكــغ٧اث الٗؿــ٨غٍت وألامىُــت الخانــت ،واهخ٣لــذ
مــً ألاوكــُت ألامىُــت بلــى مهــام الــضٖم اللىظؿــتي للىخــضاث الٗؿــ٨غٍت وجــضعٍبها ونــُاهت الٗخــاص الٗؿــ٨غي
وألاٖم ــا ٫الاؾ ــخسباعجُت ،لخه ــل م ــازغؤ بل ــى ؤٖم ــا ٫اإلاك ــاع٦ت اإلاباق ــغة ف ــي ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ف ــي م٣ضم ــت
مىــاَ ٤ؤلاقــدبا ٥والخمــاؽ (َ ،)1ــظا اإلاى٢ــ ٠ظٗــل مــً مىدؿــبي َــظٍ الكــغ٧اث ً٣ــغعون مهــحر ال٨ش ــحر مــً
ألاش ــخام واإلامخل ٩ــاث اإلادمُ ــت بد ٨ــم مك ــاع٦ةهم ف ــي الهـ ـغإ وجد٨مه ــم ف ــي وؾ ــاثل وؤؾ ــالُب ال٣خ ــا،٫
وال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿ ــاوي ً ٟــترى ؤن ٧ــل ال ٟــاٖلحن فــي ال ــجزإ اإلاؿ ــلر ٖلــى صعاًــت بً ــىابِ ؾــحر ألاٖم ــا٫
الٗضاثُت وال٣ىاٖض ؤلاوؿاهُت الؿاعٍت اإلاٟٗى ٫ؤزىـاء الــجزإ ،وَـى مـا ًُـغح بقـ٩االث ٖـً ج٩ـىًٍ اإلاخٗهـضًً
الٗؿ ــ٨غٍحن له ــظٍ الك ــغ٧اث وم ــضي زُ ــىعة طل ــٖ ٪ل ــى اإلاؿ ــخىي ؤلاوؿ ــاوي وٖل ــى ألاش ــخام واإلامخل ٩ــاث
اإلادمُــت٦ ،مــا ؤن الىيــ٘ ال٣ــاهىوي الٛــامٌ لهــاالء ألاٞـغاص ًجٗــل مــً مبــضؤ الخمُــحز ٚامًــا َــى آلازــغ مــً
خُــض نــالخُت الُــغ ٝاإلاهــاظم إلاباقــغ ؤٖمــا ٫ال٣خــا ٫وجمُـ ـحزٍ ٦هــضٖ ٝؿــ٨غي ؤو ٦مــضوي خؿــب وكــاَه
و٣ٞا إلاا جمذ ؤلاقاعة بلُه ؾاب٣ا وَى ؤمغ مٗ٣ض هىٖا ما.
 -2الخحذياث املخفلت باملعنوليت ًِ أوؽىت الؽش١اث الّع٢شيت وألامىيت الخاـت:
بن ظىاهــب اإلاؿــاولُت فــي وكــاٍ َــظٍ الكــغ٧اث مخٗــضصة ألاوظــهٞ ،اإلاؿــاولُت فــي اخ ــترام وٟ٦الــت
اختـرام ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ج٣ـ٘ ٖلـى ٧ـل ألاَـغا ٝالؿـامُت اإلاخٗا٢ـضة بكـ٩ل ٖـام ،ال ؾـمُا جلـ ٪التــي
حؿــهل مهمــت َــظٍ الكــغ٧اث ،ؤو الــضو ٫التــي جسًــ٘ َــظٍ الكــغ٧اث ل٣ىاهُثهــا ؤو التــي ً٩ــىن اإلاخٗا٢ــضون مــً
ظيؿــُةها( ،)2و٦ــظا الــضو ٫ال ــتي حٗمــل َــظٍ الكــغ٧اث ٖلــى ؤعايــجها ،وجلــ ٪ال ــتي جخٗا٢ــض مــ٘ َــظٍ الكــغ٧اث
وحؿ ــخُٟض مــً ز ــضماتها( ،)3وؤز ــحرا ول ــِـ آز ـغا اإلاؿ ــاولُت الجىاثُ ــت إلاؿ ــحري َ ــظٍ الك ــغ٧اث ومىدؿــبجها ف ــي
خا ٫و٢ىٕ اهةها٧اث جغقى بلى ون ٠الجغاثم الضولُت.
وؤلاقـ ــ٩الُت ؤن مىدؿـ ــبي َـ ــظٍ الكـ ــغ٧اث ال ًسًـ ــٗىن لـ ــىٟـ الىٓـ ــام الـ ــظي ًسًـ ــ٘ لـ ــه اإلا٣اجـ ــل
الىٓامي ٞهى لِـ مؿاوال خؿب ٖ٣ضٍ ؾىي ؤمـام مؿـاولي قـغ٦خه ،وال ًم٨ـً جدمُلـه بلتزامـاث اإلا٣اجـل
الىٓ ــامي جج ــاٍ ض ــخاًا الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ،وه ــي الىؾ ــُلت اإلاشل ــى لةه ــغب ال ــضو ٫م ــً اإلاؿ ــاولُت الجىاثُ ــت
إلاىاَىجه ــا هٓ ـغا للخد ــغع م ــً الالتزام ــاث الضولُ ــت  ٞــال ًد ٨ــم ٖال ٢ــت الضولُ ــت بالك ــغ٦ت ؾ ــىي ٖ ٣ــض ال ؤخ ــض
ٌٗغ ٝمًمىهه وال ًخًمً ٖاصة الالتزام بال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
بمـا ؤهـه ال ًىظـض خٓـغ صولـي نـغٍذ إلوكـاء واؾـخ٣ضام الكـغ٧اث ألامىُـت والٗؿـ٨غٍت الخانـت ختـى
ػمــً الجزاٖــاث اإلاؿــلختٞ ،اإلاؿــاولُت بمىظــب ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي حٗ ـني خمــل مىدؿــبي َــظٍ
الكــغ٧اث ٖلــى بخ ــترام وٟ٦الــت بخ ــترام يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت وال٣ىاٖــض اإلاخٗل٣ــت بدماًــت ضــخاًا
الجزاٖاث اإلاؿلخت مً زال ٫ؤهٓمةها ألاؾاؾُت في ْل ال٣ىاهحن التي جسً٘ لها.
 -)1اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٚ ٟرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح" ،روو٣و أػلر ٚاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢شٜو أًزٞثو
ٓ ،2007وعغ ٍبثن ،ص .27
2(- Hannah TONKIN, op.cit., pp. 172 - 226.
3(- Ibid., pp. 229 - 256.
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٦مــا ًجــب جًــمحن ال٣ىاٖــض ؤلاوؿــاهُت يــمً الٗ٣ــىص اإلابرمــت بُثهــا وبــحن الخ٩ىمــاث التــي حؿــخُٟض
مً زضماتها و٦ظل ٪الٗ٣ىص التي ًخم بمىظبها جىُْـ ٠اإلاخٗا٢ـضًً ألامىُـحن والٗؿـ٨غٍحن٦ ،مـا ؤن الجاهـب
آلازــغ مــً اإلاؿــاولُت َــى ُ٢ــام هٓــام اإلاؿــاولُت الضولُــت الجىاثُــت فــي خــا ٫اعج٩ــاب مــىْٟي َــظٍ الكــغ٧اث
لجغاثم صولُت ب٩ل ؤع٧انها وآزاعَـا ٖلـى ألاشـخام وٖلـى الكـغ٧اث وٖلـى الـضو ٫ال ـتي ًشبـذ ٖـضم ايـُالٖها
()1
بمؿاولُاتها إلاى٘ َظٍ الجغاثم ؤو ٢مٗها بمىظب ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي.
زالثا :املبادساث الذوليت في ظمليل مّالجت مؽ٣لت الؽش١اث يمىيت والّع٢شيت الخاـت:
ؤصي ْه ــىع ألاصواع الجضً ــضة للك ــغ٧اث ألامىُ ــت والٗؿ ــ٨غٍت الخان ــت ػم ــً الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ،بل ــى
خغ٦ـت صولُـت واؾـٗت إلاداولـت جُىٍــ ٤الخُـىعة التـي ًىُـىي ٖلجهـا َــظا الـضوع الجضًـض للكـغ٧اث الٗؿــ٨غٍت
وألامىُــت الخانــت ،بال ؤن َــظٍ الخغ٦ــت ٧اهــذ فــي قــ٩ل مخٟــغ ١ولــم جهــل بلــى اإلاؿــخىي الخىُٓمــي الٗــالمي،
وهظ٦غ مً بحن ؤبغػ َظٍ اإلاباصعاث:
 -1وزيٝت موهترو لّام :2008
ج ٣ــضمذ اللجى ــت الضولُ ــت لله ــلُب ألاخم ــغ بمب ــاصعة مك ــتر٦ت م ــ٘ الاجد ــاص الؿىَؿ ــغي ل ٟــخذ ه ٣ــاف
مىؾ ــ٘ إلاٗالج ــت اق ــ٩الُت الك ــغ٧اث الامىُ ــت والٗؿ ــ٨غٍت الخان ــت للخ ــبراء ال ٣ــاهىهُحن وممشل ــي الخ٩ىم ــاث،
واؾــةهضٞذ اإلابــاصعة ويــ٘ الــضو ٫ؤمــام مؿــاولُاتها والتزاماتهــا بمىظــب ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي وال٣ــاهىن
الـ ــضولي لخ٣ـ ــى ١ؤلاوؿـ ــان٦ ،مـ ــا ؾـ ــٗذ اإلابـ ــاصعة بلـ ــى بؾخ٨كـ ــا ٝؤًٞـ ــل اإلاماعؾـ ــاث والخـ ــضابحر الخىُٓمُـ ــت
وال٣اهىهُ ــت الىَىُ ــت وؤلا٢لُمُ ــت ف ــي مج ــا ٫ال ــخد٨م ف ــي وك ــاٍ َ ــظٍ الك ــغ٧اث ،ووك ــغ ججاعبه ــا الؿ ــلُمت
وحصجُ٘ الضوٖ ٫لى اٖخماصَا وجُىٍغَا وو ٠٢ؤي مماعؾاث ؾـلبُت ؤو مسالٟـت لل٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي
في ؾلى٧اتها للىنل بها بلى وي٘ ؤًٞل.
و ٢ــض ٖ ٣ــض ؤو ٫بظخم ــإ للمك ــاع٦حن ف ــي اإلاب ــاصعة ف ــي "صي ــوس " الؿىَؿ ــغٍت ٖ ــام  ،2006جلخ ــه ٖ ــضة
اظخماٖاث إلامشلي الضو ٫والخـبراء ال٣اهىهُحن الخ٩ىمُحن وٚـحر الخ٩ىمُحن وممشلي َظٍ الكـغ٧اث فـي مضًىـت
"م ــوهترو" الؿىَؿ ــغٍت ،وجمسً ــذ َ ــظٍ اإلاىا٢ك ــاث ٖ ــً الخ ــغوط بىزُ ٣ــت ٚاً ــت ف ــي ألاَمُ ــت ؤَل ــٖ ٤لجه ــا
"وزيٝــت مــوهترو" ٖــام  ،2008وجًــمىذ مــا ؾــمي اإلاماعؾــاث الجُــضة ؤو الؿــلُمت فــي مجــا ٫جىٓــُم ووكــاٍ
الك ـغ٧اث ألامىُ ــت والٗؿ ــ٨غٍت الخان ــت ل ــضي الٗضً ــض م ــً ال ــضو ،٫و ٦ــظل ٪جً ــمىذ التزام ــاث ال ــضو ٫طاث
الهــلت بهــظٍ الكــغ٧اث بمىظــب ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي وال٣ــاهىن الــضولي لخ٣ــى ١الاوؿــان ٦ــضو ٫اإلايكــإ
()2
وصو ٫ؤلاؾخًاٞت وصو ٫الجيؿُت.
" -)1اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٚ ٟرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح" ،روو٣و أػلر ٚاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢شٜو أًزٞثو
ٓ ،2007وعغ ٍبثن ،ص ص .31 ،30
2) - Montreux document on pertinent international legal obligations and good practices for
states related to operations of private military and security companies during armed conflict,
about Swiss Initiative, in cooperation with the International Committee of the Red Cross on Private
Military and Security Companies, Montreux,17 September 2008, this document is available on the
website of the Suisse Federal Department of Foreign Affairs http://www.dv.admin.ch/psc (last visit
20\11\2014).
أٗظو ًنُي :هٍبُخ ٓئهفخ  2رشو ٖ٣األ \ ٍٝأًزٞثو ٞٓ 2008عٜخ اُ ٠أٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ٖٓ أُٔضَ اُلائْ ََُ٣ٞوا ُل ٟاألْٓ
أُزؾلحٝ ،صبئن اُغٔؼ٤خ اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ،اُلٝهح اُضبُضخ ٝاَُز ٕٞثزبه٣ـ  6اًزٞثو .)A/63/467–S/2008/636( ،2008
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 -2املذوهت الذوليت لعلو ٟالؽش١اث ألامىيت والّع٢شيت الخاـت:
بــاإلاىاػاة مــ٘ وزُ٣ــت مــىهترو ،جب ـنى الاجدــاص الؿىَؿــغي مبــاصعة ؤزــغي مىظهــت ؤؾاؾــا بلــى الكــغ٧اث
ألامىُ ــت والٗؿ ــ٨غٍت الخان ــت ،وته ــض ٝبل ــى مؿ ــاٖضة م ٣ــضمي الخ ــضماث ألامىُ ــت والٗؿ ــ٨غٍت الخان ــت ٖل ــى
الٗمل بما ًخىا ٤ٞم٘ ٢ىاٖض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي وال٣ـاهىن الـضولي لخ٣ـى ١ؤلاوؿـان ،وجـىو الىزُ٣ـت
ٖل ــى ظـ ـؼؤًً ،ألاوً ،٫خً ــمً اإلاب ــاصت "املخّل ٝــت بع ــلو ٟامل ــوٌٙين" وٍ ٣ــضم ٢ىاٖ ــض ؾ ــلىُ٦ت ن ــاعمت ف ــي
مجـ ــا ٫يـ ــبِ اؾـ ــخسضام ال٣ـ ــىة ومٗاملـ ــت ألاشـ ــخام واإلادخجـ ــؼًٍ و ٚـ ــحر ممـ ــً ًسًـ ــٗىن لؿـ ــلُت َـ ــظٍ
الك ــغ٧اث ؤو ًخ ــإزغون بيكـ ــاَها ،ؤم ــا الجـ ــؼء الش ــاوي ًخًـ ــمً "يلتزام ــاث املخّلٝـ ــت ب ــاألاداسة والحو٠مـ ــت"
وج ــىو ٖل ــى ال٣ىاٖ ــض الخان ــت ب ــةصاعة َ ــظٍ الك ــغ٧اث ٖل ــى الىد ــى اإلاُل ــىب بوؿ ــاهُا ،والغ٢اب ــت ٖل ــى ال ــتزام
الكـغ٧اث اإلاىٗ٢ـت ٖلـى اإلاضوهـت بمـا ظـاء ٞجهـا ،و٢ــض جـم اٖخمـاص اإلاضوهـت مـً ٢بـل  60قـغ٦ت ؤمىُـت وٖؿــ٨غٍت
()1
مىظ بَال٢ها في ٖام ُٞ 2010ما ؤٖلىذ مىظ طل ٪الى٢ذ الٗضًض مً الكغ٧اث التزامها باإلاضوهت.
 -3مؽشوُ اجٙاٜيت ألامم املخحذة:
٦ما ؾـب٣ا ؤلاقـاعة ،ؤوكـإث لجىـت ألامـم اإلاخدـضة لخ٣ـى ١ؤلاوؿـان (مجلــ خ٣ـى ١ؤلاوؿـان خالُـا)
فـ ــي قـ ــهغ ظىٍلُـ ــت ٖـ ــام " 2005الٙشي ـ ـ ٞالّامـ ــل املّ ـ ـن باظـ ــخخذام املشجضٜـ ــت ٠وظـ ــيلت الهت ـ ــا ٟحٝـ ــوٛ
إلاوعان وإِاٜت مماسظت ح ٞالؽّوب في جٝشيـش املفـير" مالـ ٠مـً زمــ زــبراء مـً مىـاَ ٤ظٛغاُٞـت
مسخل ٟــت ،وع ٞــ٘ الٟغٍ ــ ٤ج٣غٍ ـغا بل ــى مجل ـــ خ ٣ــى ١ؤلاوؿ ــان الخ ــاب٘ لؤلم ــم اإلاخد ــضة ف ــي ق ــهغ ؾ ــبخمبر 2010
ٌٗ ــغى  ُٞــه ؤَ ــم اإلا٣ترخ ــاث ف ــي اجج ــاٍ بب ـغام اجٟا ُ٢ــت صولُ ــت مدخمل ــت لخىٓ ــُم الىي ــ٘ ال ٣ــاهىوي للك ــغ٧اث
()2
ألامىُت والٗؿ٨غٍت الخانت وؤوكُةها َب٣ا للمٗاًحر ال٣اهىهُت ؤلاوؿاهُت الضولُت.
الٙشُ الشابْ:
الخحذياث املخّلٝت باظخخذام أظلوب الحفاس إلاٜخفادي
جلجـإ ال٨شحــر مـً الــضو ٫ػمــً الجزاٖـاث اإلاؿــلخت بلـى اٖخمــاص ؤؾــلىب الخهـاع ؤلا٢خهــاصي ؤو الخــغب
ؤلا٢خه ــاصًت بٛــغى بي ــٗا ٢ ٝــىة الخه ــم وخمل ــه ٖل ــى الاؾدؿ ــالم ،بال ؤن اإلا ـ ـحزاث الـ ـتي ً ٣ــضمها ؤؾ ــلىب
الخهاع ؤلا٢خهاصي جدمل في َُاتها آزاعا بوؿاهُت ٚحر مخىاؾبت ٖاصة م٘ َظٍ اإلاؼاًا.
 -1معاط الحفاس إلاٜخفادي بموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
الخه ــاع ؤلا٢خه ــاصي ؤؾ ــلىب م ــً ؤؾ ــالُب الخ ــغب اإلاؿ ــخسضمت مى ــظ ال ٣ــضم ف ــي ؾ ــُا ١ألاٖم ــا٫
الٗضاثُـتٞ ،هـظٍ ألازحـرة ال جًــم ٣ٞـِ ألاٖمـا ٫طاث الُــاب٘ الٗؿـ٨غي اإلاؿـلر ٣ٞــِ بـحن ًم٨ـً ؤن ٌكــ٩ل
الخهــاع ومىــ٘ ؤو جُُ٣ــض اإلاــغوع ال ــبري والبدــغي والجــىي لؤلشــخام واإلاغ٦بــاث والؿــ ًٟوالُــاثغاث بٛــغى
و ٠٢ؤو جُُ٣ض خغ٦ت الى٣ل ٖمىما لؤلشخام والؿل٘.

" -)1اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٚ ٟرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح" ،روو٣و أػلر ٚاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢شٜو أًزٞثو
ٓ ،2011وعغ ٍبثن ،ص .40
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص .40
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وَٗخـ ـبر ؤؾ ــلىبا مك ــغوٖا بمىظ ــب ٢ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ،و ٢ــض ج ــم ال ــىو ٖلُ ــه ن ـغاخت ي ــمً
الٟهـل الؿــاب٘ فـي اإلاــاصة  41مــً مُشـا ١ألامــم اإلاخدـضة ٦إخــض ألاؾــالُب ٚــحر الٗؿــ٨غٍت ،والــتي ًــخم اللجــىء
بلجها في ؾبُل ٞغى الؿلم وألامً الضولُحن وبٖاصتهما بلى ههابهما وخمل الضوٖ ٫لى طل ،٪وههذ :
"مل لغ ألامً أن يٝـشس مـا ي ـب اجخـارٍ مـً الخـذابير ال ـ ال جخىلـب اظـخخذام الٝـوة املعـلحت
لخىٙيــز ٜشاساج ـ ل ولـ أن يىلــب إى أِمــاء ألامــم املخحــذة جىبيــَ ٞــزٍ الخــذابيرل وي ــوص أن ي٢ــون مــً
بين ـ ــا و ٜـ ــ ٚالف ـ ــالث إلاٜخف ـ ــاديت واملواـ ـ ــالث الحذيذي ـ ــت والبحشي ـ ــت والجوي ـ ــت والبريذي ـ ــت والبرٜي ـ ــت
()1
والالظل٢يت ؤيرَا مً وظائل املواـالث وٜٙا حضئيا أو ١ليا وٜىْ الّالٜاث الذبلوماظيت"
َـ ــظٍ مجمىٖـ ــت مـ ــً ألامشلـ ــت ال ـ ـتي ٌؿـ ــى٢ها اإلاُشـ ــا ١للخهـ ــاع الا٢خهـ ــاصي ُٞمـ ــا ٌكـ ــبه حٗغٍٟـ ــا لـ ــه
٣ٗ٦ىباث ا٢خهاصًت ،ل ً٨ألاؾئلت الجضًت التي ًُغخا بهةهاط َظا ألاؾلىب ؾىاء في بَاع ٖ٣ىبـاث ؤممُـت
ؤو فــي بَــاع هـؼإ مؿــلر ؤو خالــت بخــخال ٫هــي فــي مــضي مكــغوُٖخه ،وَــل ًد٣ــ ٤اإلاٗــاًحر ؤلاوؿــاهُت اإلاٟ٨ىلــت
بمىظــب يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،وَــل ًد٣ــ ٤مبــضؤ الخىاؾــب بدُــض ج٩ــىن اإلاؼاًــا الٗؿــ٨غٍت مىــه
جٟـى ١ب٨شحــر آلازـاع ٚحــر ؤلاوؿـاهُت لــه ،وَـل ًد٣ــ ٤مبـضؤ الخمُ ـحز بـحن اإلا٣ــاجلحن وٚحـر اإلا٣ــاجلحن وٍم٨ـً جىظجهــه
مباقـغة بلـى اإلا٣ــاجلحن صون ؾـىاَم ،ؤال ًخًــمً طلـ ٪آزــاع ٖكـىاثُت ؤو آالم مٟغَـت وٚــحر مــبرعة فــي خالـت مــا
قــمل مــىاص ؤؾاؾــُت لب٣ــاء الؿــ٩ان اإلاــضهُحن ٧األٚظًــت وألاصوٍــت ومــىاص الُا٢ــت َــظٍ ألاؾــئلت وٚحرَــا جُــغح
بجضً ــت خ ــى َ ٫ــظا ألاؾ ــلىب ،ف ــي الخ ٣ُ٣ــت وب ــالىٓغ بل ــى ؤلاظ ـغاءاث ال ــتي جخً ــمثها الٗ٣ىب ــاث ؤلا٢خه ــاصًت
والخه ـ ــاع ؤلا٢خه ـ ــاصي ؤن اإلاخً ـ ــغع الغثِس ـ ـ ي م ـ ــً َ ـ ــظٍ ؤلاظ ـ ـغاءاث َ ـ ــم ألاش ـ ــخام اإلا ـ ــضهُىن والؿ ـ ــ٩ان
اإلا ــضهُىن وطل ــ ٪إلاؿاؾ ــه ب ٩ــل اإلابـ ــاصت اإلا ــظ٧ىعة ؾ ــاب٣ا ،و ٢ــض ؤزبد ــذ الخجـ ــاعب الضولُ ــت ف ــي الٗـ ـغا ١وفـ ــي
()2
ٞلؿُحن اإلادخلت ؤن الاظابت ًٖ ألاؾئلت الؿاب٣ت ٧اهذ بالىٟي.
بن الخه ــاع ٚـ ـحر اإلاىظ ــه بل ــى ٞئ ــت اإلا ٣ــاجلحن خه ـغا ًىُ ــىي ٖل ــى اهةها ٧ــاث زُ ــحرة لل ٣ــاهىن ال ــضولي
ؤلاوؿ ــاوي  ٢ــض جغق ــى بل ــى ظـ ـغاثم خ ــغب ،وٍىُل ــ َ ٤ــظا الخدلُ ــل م ــً مسخل ــ ٠ال٣ىاٖ ــض ال٣اهىهُ ــت الٗغ ُٞــت
والاجٟاُ٢ـت طاث الهـلتُٗٞ ،خ ـبر ججىَــ٘ الؿـ٩ان اإلاـضهُحن مدٓـىعا ٦إؾــلىب مـً ؤؾـالُب ال٣خـا )3(٫يــمً
البروجى٧ـى ٫ؤلايـافي ألاو 1977 ٫فـي ال٣ٟـغة ألاولـى مــً اإلاـاصة  ،54و٦ـظل ٪اإلاـاصة  14مـً البروجى٧ـى ٫الشــاوي
 ،1977ومىــه ًدٓــغ جىنــال لخماًــت اإلاــضهُحن ،مهاظمــت ؤو جــضمحر ؤو ه٣ــل ؤو حُُٗــل ألاُٖــان واإلاــىاص التــي ال
ٚنــى ٖثهــا لب٣ــائهم ،وٖــضصث اإلاــىاص مجمىٖــت ؤمشلــت ٖــً اإلاــىاص ال ـتي حٗخ ـبر طاث ؤَمُــت ب٢خهــاصًت وبوؿــاهُت
٦ب ــري للم ــضهُحن وه ــي "امل ــواد الٕزائي ــت واملى ــاو ٞالضساِي ــت الـ ـ جيخ ه ــا واملحاـ ــيل واملاؼ ــيت ومشا٘ ــٞ
مياٍ الؽشب وؼب٣ات ا وأؼـٕا ٥الـشي٦ ،"..مـا هـو صلُـل "ظـان سيمـوا" اإلاُبـٖ ٤لـى الجزاٖـاث اإلاؿـلخت فـي
البدــاع لٗــام ٖ 1994لــى خٓــغ ؤؾــلىب الخهــاع بطا ٧ــان بٛــغى ججىَــ٘ الؿــ٩ان اإلاــضهُحن ؤو لــم ًــخم جؼوٍــض
()4
اإلاضهُحن بٟ٨اًةهم مً ألاٚظًت واإلاىاص الًغوعٍت لب٣ائهم.
٤ٓ -)1ضبم األْٓ أُزؾلح أُبكح  ٖٓ 41اُلظَ اَُبثغ.
 -)2طالػ اُل ٖ٣ػبِش<< ،اُزلوهخ ث ٖ٤أُوبرِٝ ٖ٤ؿ٤و أُوبرِ ،>>ٖ٤ك ٢كهاٍبد ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص ص
.102 ،101
3(- Jelena PEJIC, op.cit., pp. 1097, 1098.
ِٛ -)4عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .631
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٦مــا ًٟــغى ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي يــمان مــغوع بعؾــالُاث ؤلاٚازــت واإلاؿــاٖضاث ؤلاوؿــاهُت مــ٘
الاخخٟــاّ بدــ ٤مغا٢بةهــا( ،)1وجــىو اإلاــاصة  23مــً اجٟاُ٢ــت ظىُــ ٠الغابٗــت ٖلــى يــغوعة ال ـترزُو بدغٍــت
مــغوع ؤي بعؾــالُاث مــً ألاٚظًــت الًــغوعٍت واإلاالبـــ واإلا٣ىٍــاث اإلاسههــت لؤلَٟــا ٫صون الخامؿــت ٖكــغة
مـ ــً الٗمـ ــغ ،واليؿـ ــاء الخىامـ ــل والىٟـ ــاؽ ،و٦ـ ــظا بعؾـ ــالُاث ألاصوٍـ ــت واإلاهمـ ــاث الُبُـ ــت ،خ ـ ـتى للمـ ــضهُحن
الىاٗ٢حن جدذ ؾلُت الخهم ،وؤياٞذ اإلاـاصة  72مـً البروجى٧ـى ٫ألاو 1977 ٫فـي ٣ٞغتهـا الشاهُـت "املـشوس
العــشيْ وبــذون ِشٜلــت لجميــْ إسظــالياث وج ه ـيزاث الٕــور والّــاملين ِلي ــا" ،وجــىو اإلاــاصجحن  55و59
مــً اجٟاُ٢ــت ظىُــ ٠الغابٗــت ٖ 1949لــى الــتزام صولــت ؤلاخــخال ٫بدؿــهُل مــغوع بعؾــالُاث ؤلاٚازــت مــ٘ يــغوعة
جؼوٍـ ــض الؿـ ــ٩ان بـ ــاإلاان الٛظاثُـ ــت وؤلامـ ــضاصاث الُبُـ ــت ال ؾـ ــُما بطا ٧اهـ ــذ  ٚـ ـحر ٧اُٞـ ــت٦ ،مـ ــا جل ـ ــتزم بٗـ ــضم
ؤلاؾدُالء ٖلى َظٍ اإلاىاص بال لخاظت ٢ىاتها م٘ مغاٖاة اخخُاظاث الؿ٩ان اإلاضهُحن( ،)2وجلـؼم اإلاـاصة  81مـً
البروجى٧ــى ٫ألاو 1977 ٫ؤَ ـغا ٝال ـجزإ بالؿــماح للجىــت الضولُــت للهــلُب ألاخمــغ ب ـإصاء اإلاهــام ؤلاوؿــاهُت
والُ٣ام بإي وكاٍ بوؿاوي آزغ لهالر َاالء الطخاًا .
وَٗا٢ــب الىٓــام ألاؾاس ـ ي للمد٨م ــت الجىاثُ ــت الضولُــت ف ــي اإلا ــاصة (/2/8ب ٖ )25/ــل حٗم ــض ججىَ ــ٘
الؿــ٩ان اإلاــضهُحن ؤو ٖغ٢لــت بعؾــالُاث ؤلاٚازــت اإلاىهــىم ٖلجهــا فــي اجٟاُ٢ــاث ظىُــ٦ ٠جغٍمــت خــغب٦ ،مــا
حك ــحر اإلا ــاصة الؿاصؾ ــت ٖل ــى بٖخب ــاع ؤن "اخم ــاُ الجماِ ــت ِم ــذا ح ــوا ٥مّيؽ ــيت يٝف ــذ ت ــا اَال٠ه ــا
()3
الّٙاي ١ليا أو حضئيا" ظغٍمت بباصة مٗا٢ب ٖلجها بمىظب الىٓام ألاؾاس ي.
 -2حزاس الحفاس إلاٜخفادي ِاع ٜىاُ ٔضة في ألاساىو املحخلت:
جماعؽ ؾـلُاث الاخـخالٖ ٫لـى ألاعاضـ ي الٟلؿـُُيُت اإلادخلـت الٗضًـض مـً اهةها٧ـاث ال٣ـاهىن الـضولي
ؤلاوؿــاوي وال٣ــاهىن الــضولي لخ٣ــى ١ؤلاوؿــان ،و٧ــان الخهــاع ؤ٦ــثر اإلاماعؾــاث ؤلاؾـغاثُلُت اهةهاظــا ،و٢ــض ؤصي
بٚــال ١اإلاٗــابغ البرًــت وجــضمحر مُــاع ٚــؼة وو٢ــ ٠اإلاُىــاء الىخُــض بلــى ٧اعزــت بوؿــاهُت خ٣ُ٣ــت أل٦ثــر مــً ملُــىن
وههــ ٠اإلالُــىن ؾــا ً٦فــي ؤ٦ــثر الب٣ــإ ا٦خٓاْــا فــي الٗــالم عٚــم نـٛغ اإلاؿــاخت ،و٢ــض نــضعث ج٣ــاعٍغ صولُــت
٦شــحرة مــً ظهــاث عؾــمُت جا٦ــض ٖلــى ٖــضم مكــغوُٖت َــظا الخهــاع وٖلــى بٖخبــاعٍ ظغٍمــت صولُــت ،ومــً بــحن
ؤبـغػ الخ٣ــاعٍغ الضولُـت َــى طلــ ٪الـظي ؤٖضجــه لجىــت ألامـم اإلاخدــضة لخ٣مـ ي الخ٣ــاث ٤والتــي ؾـمُذ وؿــبت بلــى
عثِؿها ال٣اض ي "سيدؽاسد ٔولذظخون" والتي ق٩لذ بٗـض الٗـضوان ؤلاؾـغاثُلي ٖلـى ُ٢ـإ ٚـؼة ٖـام 2008
ًٖ َغٍ٢ ٤غاع مجلـ خ٣ى ١ؤلاوؿان الخاب٘ لؤلمم اإلاخدضة بخاعٍش ً 12ىاًغ  2009وؤقـاع ال٣ـغاع فـي بخـضي
٣ٞغاجه بلى ما ٌٗخـبرٍ حؿلُما بإن الخهاع ًمشل ٖ٣ابا ظماُٖا ،وظاء ٞجها:
"وإر ع ــلم ب ــجن الحف ــاس إلاظ ـشائياي امل ٙــشوك ِا ــع ٜى ــاُ ٔ ــضة املحخ ــلل بم ــا ف ــي رل ــ ٤إٔ ــالٛ
املّ ـ ــابش الحذودي ـ ــت وو ٜـ ــ ٚإم ـ ــذاداث الو ٜـ ــود وألأزي ـ ــت وألادوي ـ ــتل ؽ ـ ــ٣ل ِٝاب ـ ــا حماِي ـ ــا للم ـ ــذهيين
()4
الٙلعىىيين ويٙضو إلع هخائم إوعاهيت وبيييت وخيمت"
 -)1عٓ -ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،55وعغ ٍبثن ،ص .172
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص .199 ،198
ِٛ -)3عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .668
( -)4االٔزٙبوبد اٌدغّ١خ ٌسمٛق اإلٔغبْ ف ٟاألساػ ٟاٌفٍغط١ٕ١خ اٌّسزٍخٚ ،ثخبطخ االٔزٙبوبد إٌبشئخ ػٓ اٌٙدّبد اٌؼغىش٠خ
اإلعشائ١ٍ١خ األخ١شح ػٍ ٝلطبع غضحٓ ،غٌِ ؽوٞم اإلَٗبٕ اُزبثغ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ أُزؾلحٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .2
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وبٗـض جى٣ــل اللجىــت بلـى ُ٢ــإ ٚــؼة والُ٣ـام بإٖمــا ٫الخدُ٣ــ ٤واإلاٗاًىـت وجل٣ــي الكــهاصاث والى٢ــىٝ
ٖلـ ـى حج ــم ال ــضماع وآز ــاع الخه ــاع ؤن ــضعث بٗش ــت ألام ــم اإلاخد ــضة لخ٣مـ ـ ي الخ ٣ــاث ٤بك ــإن ال ـ ـجزإ ف ــي  ٚــؼة
ج٣غٍغَا بخاعٍش  15ؾبخمبر  ،2009وخمل الخ٣غٍغ بؾغاثُل ٦ؿلُت اخخال ٫اإلاؿـاولُت ٖـً اعج٩ـاب ظـغاثم
خغب واهةها٧اث ناعزت لخ٣ـى ١ؤلاوؿـان وال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي( ،)1وٖلـى عؤؽ اإلاىيـىٖاث التـي خ٣ـ٤
ٞجها الخ٣غٍغ ووٖ ٠٢لجهـا َـى الخهـاع ٖلـى الُ٣ـإ الـظي جماعؾـت ؾـلُت ؤلاخـخال ،٫و٢ـض قـهض الخ٣غٍـغ ٖلـى
مسخلــ ٠آلازــاع ؤلاوؿــاهُت الىزُمــت لؿُاؾــت الٗــؼ ٫والخهــاع ،وجــم جلخــُو طلــ ٪يــمً مــا وعص فــي اإلاــىظؼ
الخىُٟظي للخ٣غٍغ والظي ٢ضم ظاهبا للىظه اإلآلم لهظا الخهاع اإلاؿخمغ:
"س٠ــضث البّثــت الٙفــل الخــامغ) ِاــع ِمليــت الّــض ٥يٜخفــادي والعياســو الــزي جٙشل ـ
إظ ـشائيل ِا ــع ٜى ــاُ ٔ ــضةل واملؽ ــاس إلي ـ بف ــوسة ِامــت باظ ــم الحف ــاسل ويؽ ــمل الحف ــاس ج ــذابير مث ــل
٘ ــشك ٜي ــود ِا ــع الع ــلْ ال ـ ـ يم ٢ــً اظ ــخيرادَا إل ــع ٔ ــضة و ٜٙــل املّ ــابش الحذودي ــت أم ــام ألا ــخاؿ
والعــلْ والخــذماثل وَــو مــا عــخمش أحياهــا يــامل بمــا فــي رلــ ٤إح ـشاء جخٙيمــاث فــي إلامــذاد بــالوٜود
وال٢هشب ــاءل ٠م ــا يخ ــجزش إٜخف ــاد ٔ ــضة ج ــجزشا ؼ ــذيذا بخٝل ــيق مع ــاحت الف ــيذ املع ــموح ت ــا للف ــياديً
الٙلع ــىىيين وإوؽ ــاء مىى ٝــت ِاصل ــت ِا ــع الح ــذود ب ــين ٔ ــضة وإظـ ـشائيلل مم ــا يخ ٙــن مع ــاحت ألاسك
املخاحــت للضساِــت والفــىاِتل وباألالــا٘ت إلــع أن الحفــاس يخلــ ٞحالــت وــواسئل ٘ ه ـ ٜــذ ألــّ٠ ٚثي ـرا
مـ ــً ٜـ ــذساث العـ ــ٣ان وٜـ ــذساث الاـ ــحت وامليـ ــاٍ والٝىاِـ ــاث الّامـ ــت ألاخـ ــشى ِاـ ــع إلاظـ ــخ ابت لحالـ ــت
الىواسئ الىاؼ ت ًِ الّملياث الّع٢شيت.
ومً سأي البّثت أن اظشائيل ما صالذ ملضمـت بموحـب اجٙاٜيـت حىيـ ٚالشابّـت وإلـع أٜصـو حـذ
حعــم بـ الوظــائل املخاحــت لهــال بمــمان جوسيــذ املــواد الٕزائيــت واللــواصم الىبيــت ولــواصم املعدؽــٙياث
()2
والعلْ ألاخشى بٕيت جلبيت يحخياحاث إلاوعاهيت لع٣ان ٜىاُ ٔضة دون ٜيذ مً الٝيود"
ل٣ــض جبــحن خؿــب اإلاــىظؼ الخىُٟــظي بــإن الخهــاع ؤلاؾـغاثُلي لــِـ مىظهــا بلــى اإلا٣اومــت الٟلؿــُىُت
٦م ــا ج ــضعي  ٢ــىة ؤلاخ ــخال ،٫وألام ــغ ٦م ــا جم ــذ ؤلاق ــاعة بلُ ــه ؾ ــاب٣ا ال ٌٗ ــضو ٧ىه ــه ٖ٣اب ــا ظماُٖ ــا للك ــٗب
الٟلؿُُني ،طلـ ٪ألهـه ال ًمــ مىـاَ ٤ج٣خهـغ ٖلـى وظـىص اإلا٣ـاجلحن وال ٌكـخمل ٖلـى خٓـغ ؤؾـلخت ؤو مـىاص
لالؾـخسضام الٗؿــ٨غي ،و٦مـا ط٦ــغ الخ٣غٍــغ ٞـةن الخهــاع ٌكــ٩ل ٖـؼال ا٢خهــاصًا وختــى ؾُاؾـُا ،بــل ٌكــخمل
ٖلـ ــى م ـ ــىاص ال  ٚـ ــنى ٖثه ـ ــا لب ٣ـ ــاء الؿ ـ ــ٩ان اإلا ـ ــضهُحن م ـ ــ٘ ب ٚـ ــال ١اإلاٗ ـ ــابغ ومى ـ ــ٘ م ـ ــغوع ألاش ـ ــخام والبً ـ ــاج٘
والخضماث بما في طل ٪بمضاصاث الى٢ىص وال٨هغباء.
٦مــا ً٣ــىم الخهــاع ٖلــى ج٣لــُو مؿــاخت الهــُض ٢بالــت ؾــىاخل ٚــؼة بلــى خــض ٦بــحر ظــضا ،و٦ــظل٪
ج٣لـُو مؿــاخت ألاعاضـ ي الؼعاُٖــت واإلاىــاَ ٤الهـىاُٖت والتــي جدىلـذ بلــى مىــاَٖ ٤ـؼ ٫وٞهــل ،وبالخــالي ال
ًم٨ــً اؾــخٛاللها ،وبالخــالي ًمىــ٘ َــظا الخهــاع الهــُض والؼعاٖــت والهــىاٖت وٍمىــ٘ مــغوع البًــاج٘ بمــا ٞجهــا
اإلاــىاص الٛظاثُـت والُبُــت ،وجدــىُ٢ ٫ــإ ٚــؼة بــظل ٪بلــى ســجً ٦بحــر ووكــاٍ للخجىَــ٘ ومىــ٘ مــغوع اعؾــالُاث
1(- "Human rights in Palestine and other occupied Arab territories - Report of the united
nations fact fading mission in Ghaza conflict", Human rights council, op.cit., 550, 551.
( -)2زبٌخ زمٛق اإلٔغبْ ف ٟفٍغطٚ ٓ١االساػ ٟاٌؼشث١خ اٌّسزٍخ األخش – ٜرمش٠ش ثؼثخ األُِ اٌّزسذح ٌزمظ ٟاٌسمبئك ثشأْ إٌضاع
ف ٟغضح-االعزٕزبخبد ٚاٌزٛط١بد(اٌّٛخض اٌزٕف١زٓ ،)ٞغٌِ ؽوٞم اإلَٗبٕ اُزبثغ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ أُزؾلحٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .5
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ؤلاٚازت وال٣ىاٞـل الُبُـت وزـغوط الجغحـى واإلاغضـ ى لخل٣ـي الٗـالط ومىـ٘ الؿـٟغ وٚلـ ٤اإلاٗـابغ٧ ،ـل مـً َـظٍ
اإلامىىٖاث حك٩ل ظغٍمت خغب ٖلى خضا ،ومجمىٖها ٌك٩ل ظغٍمت ببـاصة وظـغاثم يـض ؤلاوؿـاهُت ،جغج٨ـب
ؤمام الٗالم الخـغ  ،وال جخدـغ ٥ألامـم اإلاخدـضة ٣ٞـِ ألن بهـا ُٞخـى ؤمغٍ٩ـي ًمىـ٘ طلـ ،٪وال اإلاد٨مـت الجىاثُـت
الضولُــت ٣ٞــِ ألن مجلـــ ألامــً ٌؿــخُُ٘ ججمُــض ؤي ملــ ٠بكــ٩ل ؾــىىي إلاــضة ٚحــر مدــضصة ،وختــى ج٣غٍــغ
ٚىلضؾخىن الظي ًىص ي ٖلى جىنُاث بمدا٦مت ٢اصة الاخخال ٫ال ًؼا ٫خبِـ ألاصعاط.
وخالـــت إلاــا ؾــب ،٤جُغ٢ىــا للخدــضًاث التــي جُغخهــا ؤؾــالُب ال٣خــاٖ ٫لــى يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا٫
الٗضاثُت ،وحٗغيىا في البضاًت للخغوب ٚحر اإلاخ٩اٞئت وخغب اإلاـضن والتـي جـخم بـحن َـغ٢ ٝـىي ًملـ ٪الٗـضة
والٗخ ــاص وَ ــغ ٝي ــًُٗ ٠لج ــإ بل ــى اؾ ــخسضام ؤؾ ــلىب خ ــغب الٗه ــاباث واإلا ــضن ٣ُٞ ،ــىم الُ ــغ ٝال ٣ــىي
باؾــخٗغاى ال٣ــىي ومداولــت الخؿــم الؿــغَ٘ إلنهــاء خالــت ؤلاؾــخجزا ٝب٣هــ ٠ؤو تجــىم م٨شــ٢ ٠ـض ٌكــ٩ل
زُغا ٖلى اإلاضهُحن وألاُٖان اإلاضهُت ،وٍلجإ الُغ ٝالًُٗ ٠بلى حُُٛـت الـى٣و الٗؿـ٨غي بإؾـالُب ٚحـر
ج٣لُضًــت ٢ــض جمـــ بمبــضؤ الخمُ ـحز ٦مــا الخٓىــا ُ٦ــ ٠جماش ـ ى البروجى٧ــى ٫ألاو ٫مــ٘ جسُٟــ ٠الكــغوٍ ٖلــى
م٣اجلي خغوب اإلاضن٦ ،ما جُغ٢ىا لؤلؾالُب ؤلاعَابُت التـي حٗخ ـبر ؤؾـلىبا ٖكـىاثُا وٚــحر مم ـحز مـ٘ ؤلازـخالٝ
في حٗغٍ ٠ؤلاعَاب ويغوعة يبُه ٢بل بَالَ ١ظا الىن ٠ؾُاؾُا.
و٢ـ ــض ٖغظىـ ــا ٖلـ ــى ؤؾـ ــلىب بؾـ ــخسضام الكـ ــغ٧اث الٗؿـ ــ٨غٍت وألامىُـ ــت الخانـ ــت والخدـ ــضًاث ال ـ ــتي
جُغخهــا مــً خُــض ويــٗها ال٣ــاهىوي وٖــضم بلتزامهــا بًــىابِ ؾــحر الاٖمــا ٫الٗضاثُــت وبٞالتهــا مــً الٗ٣ــاب
ظ ـغاء ٖ ــضم زً ــىٖها للمؿ ــاءلت وجُغ٢ى ــا للمٗالج ــت ال٣اهىهُ ــت له ــظٍ ألاوي ــإ ف ــي مب ــاصعاث وزُ ٣ــت م ــىهترو
ومضوهــت الؿــلى ٥الضولُــت ،ومــً ظهــت ؤزــغي جُغ٢ىــا بلــى ؤؾــلىب الخهــاع ؤلا٢خهــاصي والــظي وظــضها بإهــه
ٌكــ٩ل فــي خ٣ُ٣خــه ظغٍمــت خ ــغب مــً زــال ٫الاهةها٧ــاث الجؿــُمت للبروجى ٧ــى ٫و٦ــظل ٪يــمً هٓــام عوم ـا
ألاؾاس ي ،وجُغ٢ىا في طل ٪لخالت الخهاع ٖلى ٚؼة ٖلى يىء ج٣غٍغ ٚىلضؾخىن ،2009
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املبحث الثاوي:
الخحذياث املىشوحت خالِ ٥مليت جىٙيز لوابي ظير إلاِما ٥الّذائيت
بن ٖملُــت جىُٟــظ وبهٟــاط يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت زُــىة َامــت وؤؾاؾــُت فــي ؾــبُل جغقــُض
ؤ ٦ــبر آلز ــاع ال ــجزإ اإلاؿ ــلر وبالخ ــالي ي ــمان بخ ــترام الالتزام ــاث الضولُ ــت لل ــضو ،٫وال ق ــ ٪ؤن ٖملُ ــت الخى ُٟــظ
جغجبِ بمجمىٖت مً آلالُاث والًماهاث التي حؿاٖض في جُبُ ٤ال٣ىاٖـض ال٣اهىهُـت وويـٗها خ ـحز الىٟـاط،
وهدُجــت العجبــاٍ ال٣ىاٖــض ال٣اهىهُــت بهــظٍ آلالُــاث ٞــةن ؤي يــٗ ٠ؤو ٖىاثــ٢ ٤ــض حكــىبها ًــازغ ٖلــى ٗٞالُــت
ال٣ىاٖــض الضولُــت ،وؾــىٗمل فــي مــا ًلــي ٖلــى جدلُــل صوع َــظٍ آلالُــاث والبدــض فــي الخدــضًاث جىاظــه ٖملُــت
الخىُٟظ ٖلى اإلاؿخىٍحن الىَني في مُلب ؤو ،٫والضولي في مُلب زان.

املىلب ألاو:٥
ِوائ ٞجىٙيز لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت ِاع املعخوى الذولي
ن ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿــاوي ٖل ــى اله ــُٗض ال ــضولي الٗضً ــض م ــً آلالُ ــاث الت ــي حؿ ــهم ف ــي ج ُٟٗــل
ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت وخم ــل ال ــضوٖ ٫ل ــى الى ٞــاء بالتزاماته ــا ؤلاوؿ ــاهُت بمىظ ــب َ ــظٍ ال٣ىاٖ ــض،
وجىاظــه َــظٍ آلالُــاث ؾــىاء ٧اهــذ فــي قــ٩ل َُئــاث ؤو حكــغَٗاث ؤو مُ٩اه ـحزماث جدــضًاث ٦ب ــحرة جدــض مــً
ٗٞالُةه ــا وعٖاًةه ــا للمب ــاصت ؤلاوؿ ــاهُت ،وخؿ ــب َبُٗ ــت وك ــاٍ َ ــظٍ آلالُ ــاث ؾ ــِخم ج٣ؿ ــُمها بل ــى آلُ ــاث
صولُت و٢اثُت وع٢ابُت في ٞغٕ ؤو ،٫وآلُاث صولُت عصُٖت ٞغٕ زان.
الٙشُ ألاو:٥
مؽ٢الث جّٙيل دوس ألياث الشٜابيت والوٜائيت ِاع املعخوى الذولي
الــضوع الى٢ــاجي والغ٢ــابي فــي َــظا اإلا٣ــام ٖلــى صعظــت ٦بحــرة مــً ألاَمُــت ،ألن ألامــغ ًخٗلــ ٤بًــىابِ
ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ،وٖل ــى َ ــظا اله ــُٗض حٗم ــل الٗضً ــض م ــً آلالُ ــاث ٖل ــى جدؿ ــحن الالت ـزام بال٣ىاٖ ــض
ؤلاوؿاهُت في اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بازخُاع واؾخسضام وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا ٫ؤزىـاء الجـزإ اإلاؿـلر ،وفـي مـا ًلـي
ؾىداو ٫الى٢ىٖ ٝلى الخدضًاث اإلاٗانغة التي جهٗب مهمت َظٍ آلالُاث.
أوال :الخحذياث ال يىشحها دوس اللجىت الذوليت للفليب ألاحمش:
جً ــُل٘ اللجى ــت الضولُ ــت ب ــضوع عاث ــض ف ــي مج ــا ٫جُ ــىٍغ وج ُٟٗــل ٢ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي
ٖمىم ــا ،ال ؾ ــُما جل ــ ٪اإلاخه ــلت بً ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ،وب ــظل ٪خمل ــذ ل ٣ــب خ ــاعؽ ال ٣ــاهىن
الــضولي ؤلاوؿــاوي( ،)1وال قــ ٪ؤن ؤي ه٣ــاثو ٢ــض حكــىب ٖمــل اإلاىٓمــت ٢ــض جًــٗ ٠مــً الــضوع ال٨ب ـحر لهــا،
وًٍــٗ ٠مــً ٗٞالُــت ال٣ىاٖــض ؤلاوؿــاهُت ،وهٓـغا لهــظا الخدلُــلٞ ،ــةن اللجىــت الضولُــت جىظــه بالٟٗــل ٖــضة
بقـ٩االث جخٗلــ ٤بىٓامهــا ال٣ــاهىوي و٦ـظلٖ ٪ملهــا اإلاُــضاوي ؾــىداو ٫الخٗـغٖ ٝلــى ؤَــم الاهخ٣ــاصاث اإلاىظهــت
للمىٓمت ٖلى ٧ل َظٍ ألانٗضة:
 -)1ا٣ق عبٔذٚص<< ،اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ثظلزٜب ؽبهٍب ُِوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،>>٢وعغ ٍبثن( .طلؾخ اٌُزو٤ٗٝخ)
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ِ -1ذم ولوح الولْ الٝاهووي للجىت الذوليت:
ٖل ــى ال ــغٚم م ــً ال ــضوع الب ــاعػ للجى ــت الضولُ ــت بال ؤن وي ــٗها ال ٣ــاهىوي  ٚــحر واض ــر جمام ــا ،وٍ ــظَب
الــبٌٗ بــإن اللجىــت الضولُــت و٣ٞــا للمٗــاًحر الضولُــت حٗخ ـبر مىٓمــت صولُــت  ٚـحر خ٩ىمُــت وجسًــ٘ للمــاصة 60
مــً ال٣ــاهىن اإلاــضوي الؿىَؿــغي ٦جمُٗــت وَىُــتُٞ ،مــا ًــظَب آزــغون زانــت مؿدكــاعي اللجىــت الضولُــت
بـإن الهُئـت جخمخـ٘ بالصخهـُت ال٣اهىهُـت الضولُـت وٍ٣ـضمىن فـي طلـٖ ٪ـضة حعـج مـً بُثهـا الخٟىًٍـاث التـي
جمىدهــا بًاَــا الاجٟاُ٢ــاث ؤلاوؿــاهُت الضولُــت ،اجٟاُ٢ــاث اإلا٣ــغ بــحن اللجىــت الضولُــت وؤ٦ثــر مــً زمــاهحن صولــت
ٌٗتــرٞ ٝجهــا ال٨شحــرون لهــا بالصخهــُت ال٣اهىهُــت الضولُــت وٖلــى عؤؾــها اٖ ــترا ٝؤلاجدــاص الؿىَؿــغي للجىــت
الضولُ ــت به ــظا الىي ــ٘ ،وال٣ـ ـغاعاث ال ً٣ــاثُت للمد ــا٦م الضولُ ــت الـ ـتي حٗت ــر ٝبده ــاهت وامخُ ــاػاث اللجى ــت
وخ٣ها في الٗمل الؿغي وخٖ ٤ضم بصالء مىْٟجها بالكهاصة ؤمامهـاًً ،ـا ٝبلـى طلـ ٪مىدهـا مغ٦ـؼ اإلاغا٢ـب
()1
لضي مىٓمت ألامم اإلاخدضة.
وٖل ــى ال ــغٚم م ــً  ٧ــل طل ــ ٞ ،٪ــةن اللجى ــت الضولُ ــت ل ــم جيك ــإ بمىظ ــب اجٟا ُ٢ــت صولُ ــت ول ــم حؿ ــاَم
الــضو ٫فــي ويــ٘ هٓامهــا ألاؾاسـ ي وال ًىظــض اٖــتراٖ ٝــام بالصخهــُت ال٣اهىهُــت الضولُــتٞ ،اللجىــت الضولُــت
مىٓمت ٚحـر خ٩ىمُـت لهـا امخُـاػاث جمازـل جلـ ٪اإلامىىخـت للمىٓمـاث الضولُـت وبـظل٩ً ٪ـىن لهـا ويـ٘ زـام
ؤو تجحن ،بال ؤن َظا الىي٘ اإلاٗ٣ض للمىٓمت ًجٗل ال٨شحر مً ألامىع جلخبـ خى ٫الىٓام ال٣ـاهىوي الـظي
جسًــ٘ لــه اللجىــت زانــت ؤن الىيــ٘ الــضولي ٌٗخمــض ٖلــى خالــت الاٖتـرا ٝمــً ٖــضمها ،وبالخــالي ٖلــى اللجىــت
الضولُت الخغوط مً ون ٠الىي٘ الخام والؿعي م٘ مىٓمت الامم اإلاخدضة لٗ٣ـض اجٟـاٖ ١ـام ٢ـض ً٩ـىن
()2
له بمىظب اٖتراٖ ٝام بالصخهُت ال٣اهىهُت الضولُت.
ٔ -2موك مىهج ِمل اللجىت الذوليت ج اٍ يهت ا١اث:
جيخهج اللجىت الضولُت ؾُاؾُت زانت بػاء بهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي التي حكهضَا،
وحٗخمض َظٍ الؿُاؾُت ٖلى مبضؤ الؿغٍت والُ٣ام بمؿاعي لضي الُغ ٝاإلاؿاو ٫في ؾبُل وَ ٠٢ظٍ
ُ
ؤلاهةها٧اث وٖضم الخىضًض الٗلنى بها ،وجغظ٘ اللجىت طل ٪بلى حٗؼٍؼ الش٣ت االتي جدٓى بها لضي ٧ل ؤَغاٝ
الجزإ ما ٌؿمذ لها بالىنى ٫بلى اإلاٗخ٣لحن وضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت٦ ،ما ٌٗتر ٝالً٣اء الجىاجي
الضولي للمد٨مت بالخ ٤في ٖضم بصالء مىْٟجها بالكهاصة ؤمامها في ًىٚؿالُٞا وعواهضا وال٣ىاٖض
ؤلاظغاثُت للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ،وٖلى الغٚم مً اخخٟاّ اللجىت بد ٤الخىضًض الٗلني باالهةها٧اث
في قغوٍ مُٗىت( ،)3بال ؤن َظٍ الؿُاؾُت جب٣ى مدل بهخ٣اص خاص ٧ىن اللجىت ال حؿخسضم َظا الخ ٤بال
في خاالث هاصعة ختى م٘ طلٞ ،٪بٌٗ الاهةها٧اث ال ًخم وٟ٢ها بال بٗض ٞطخها ومٗا٢بت اإلاؿاولحن ٖثها
٦ما ؤن الجغاثم الضولُت ال حٗخض بٗضص الطخاًا وال بحؿإ الىُاٗٞ ،١لى اللجىت الضولُت بٖاصة الىٓغ في
َظٍ الؿُاؾت و٣ٞا إلاا جملُه مهلخت الطخاًا.
 -)1هٗٝب غبثٛسٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .86 -76
 -)2أُوعغ ٗلَ.ٚ
 -)3شو٣ق ػزٍُ ،كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢اٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص ص -252
.255
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 -3إؼ٣اليت البّذ إلايذيولوجي للجىت الذوليت في إظمها وؼاست ا:
مبــضؤ الٗاإلاُــت مــً اإلابــاصت ألاؾاؾــُت للجىــت الضولُــت ،وال قــ ٪ؤن َــظا اإلابــضؤ ًخُلــب ٢بــىال ٖاإلاُــا
مً ٧ل قٗىب اإلاجخم٘ الضولي ختى جدٓى وكاَاتها وبٗشاتها باالخترام مـً الجمُـ٘ ،بال ؤهـه مـً ٚحـر اإلابـرع
بزخُ ــاع حؿ ــمُت "الف ــليب ألاحم ــش" وق ــاعة "ـ ــليب أحم ــش ِا ــع خلٙي ــت بيم ــاء" َ ــظٍ اإلااقـ ـغاث جدم ــل
مــضلىال صًيُــا وبًــضًىلىظُا  ٚـحر م٣بــى ٫فــي ال٨شحــر مــً مىــاَ ٤الٗــالم ،ممــا ٌٗغ٢ــل وكــاٍ اللجىــت الضولُــت
ٞجه ــا ،بال ؤن اإلاك ــ٩لت لِؿ ــذ بالجضً ــضة ،وحٗ ــىص بل ــى بضاً ــت ا ٢ــتراح ازخُ ــاع الك ــاعة اإلادمُ ــت ي ــمً مك ــغوٕ
اجٟاُ٢ــت ظىُــ ٠لٗــام  ،1863وٍهــ ٠ألاؾــخاط "٘واوعــوا بوهيــون" اإلاىا٢كــاث آهــظا ٥خُــض ب٢ــترح ألاؾــخاط
"حبيا" ٖالمت مىخضة وممـحزة وٖاإلاُـت ج٩ـىن فـي قـ٩ل ٖالمـت بًُـاء جىيـ٘ ٖلـى الؿـاٖض ،وَؿـخُغص ألاؾـخاط
"بوهيون" بال٣ى: ٫
"و ظـباب لـم جــشد باملحمـشل ٜـشس املــنجمش اِخمـاد اٜتـراح ألاظــخار "حبيـا" ول٢ـً مــْ ولـْ ـــليب
أحم ــش ِا ــع ِالم ــت بيم ــاء ِا ــع الع ــاِذل ٘ ٣ــل م ــا ي ــز٠شة الخٝشي ــش َ ــو" :و ّ ــذ بّ ــن املىاٜؽ ــاثل ج ــم
()1
اِخماد اٜتراح العيذ حبيا مْ حّذيل بحيث يولْ ـليب أحمش ِاع ِالمت العاِذ البيماء""
ولٗل َىا ٥صاللت ٦بـحرة في ٖضم وعوص ؾـبب حٗـضًل ا٢تـراح الاؾـخاط حبيـا وال اإلادؿـبب ُٞـه ،خُـض
ل ــم ًه ــمض َ ــظا ؤلا ٢ــتراح َ ــىٍال ٣ٞــض قــهض بٖترايــا واؾ ــٗا ف ــي م ــاجمغاث الخ ٣ــت م ــً ظاهــب جغُ٦ــا ومهــغ
وبًغان اٖىام  1906و 1929مما ؤصي إلٖخماص قـاعة الهـال ٫الاخمـغ والكـمـ وألاؾـض ألاخمـغًٍ ُٞمـا بٗـض،
وال قـ ٪ؤن طلـ٧ ٪ـان عص ٗٞـل ٖلـى الضاللـت اإلاؿـُدُت لكـاعة الهـلُب ،ولـم جـخٗلم اللجىـت الضولُـت الـضعؽ
بٗــضٞ ،ب ــاصعث بل ــى خل ــى ٫جغُُٗ٢ــت جؼٍ ــض م ــً حك ــخِذ وخ ــضة وٖاإلاُــت الك ــاعة ببروجى ٧ــى ٖ ٫ــام  2005ب ــة٢غاع
ال٨غَؿــخالت الخم ـغاء التــي ًىيــ٘ بــضازلها الكــاعاث الضًيُــت ،ووٗخ٣ــض فــي َــظا اإلا٣ــام ؤن ألامــغ ل ـً ٌؿــخُ٣م
ختى حٗتر ٝاللجىت الضولُت بًغوعة بلٛاء الكاعاث والدؿمُاث الضًيُت وؤلاًضًىلىظُت إلٖـاصة بىـاء ٖاإلاُـت
اإلاهام ؤلاوؿاهُت التي ال جؼا ٫مدُمت ومكدخت وجدؿم بٗضم الش٣ت مً ٧ل ألاَغا.ٝ
 -4يهخٝاداث املوحهت للجىت الذوليت في امليذان:
ل ٣ــض حٗغي ــذ اللجى ــت الضولُ ــت إلهخ٣ـ ـاصاث ق ــضًضة ؤزى ــاء الٗ ــضوان ؤلاؾ ـغاثُلي ن ــُٖ 2014 ٠ل ــى
 ُ٢ــإ  ٚــؼة ،وه ــضص اإلا ــضهُىن بم ــا ؤؾ ــمىٍ ج ٣ــاٖـ َ ــىا٢م اللجى ــت الضولُ ــت ٖ ــً ج ــىٞحر الخماً ــت واإلاؿ ــاٖضة
للمــضهُحن فــي ؤخُــاء الصــجاُٖت والكــٗ ٠وؤل٣ــى الدجــاعة ٖلــى ؾــُاعاث اللجىــت اإلاتراظٗــت ظ ـغاء ال٣هــ،٠
ولٗــل الخبرًــغ الــظي ؾــا٢ه عثــِـ بٗشـت اللجىــت فــي بؾـغاثُل وألاعاض ـ ي اإلادخلــت فــي ٖىــىان ٖلــى مى٢ــ٘ اللجىــت
ظــاء ُٞــه" :ال جــب أن ٕمــب الٕضاويــونل الفــليب ألاحمــش ال عــخىيْ حمــايت م" ًدمــل بٗــٌ اإلاىُــ٤
بٗـض ؤن ؤل٣ــى اللــىم ٖلـى ال٣هــ ٠الىخصـ ي الـظي ال ٌؿــدشني ختــى الهُئـاث ؤلاوؿــاهُت ،بال ؤن الخــضر ؤل٣ــى
بٓالله ٖلـى خـىاصر ؾـاب٣ت عجـؼث ٞجهـا اللجىـت ٖـً جـىٞحر الخماًـت واإلاؿـاٖضة لؤلشـخام اإلاـضهُحن وطلـ٪
ٝ -)1مًو االٍزبم آث٤ب " ال ٕ٠جغ ٟأْ ٔسشَ أٔفغٕب ِٓ اٌزأث١ش اٌزّ٠ ٞىٓ أْ ٠سذثٗ سِض ٠غزث١ش إٌفٛط ثّدشد سؤ٠زٗ ِشبػش
اٌزؼبِٓ ،وّب ٘ ٛشأْ اٌشا٠خ اٌٛؽٕ١خ ثب ٌٕغجخ ٌٍدٕذ٘ ٞزٖ اٌّشبػش اٌز ٟرشرجؾ ٕ٘ب ثفىشح عبِ١خ رٛزذ ث ٓ١اٌدّ١غٚ ،ثؼًّ ِشزشن
ٌإلٔغبٔ١خ اٌّزسؼشح خّؼبء" ،اٗظو ك ٢مُي  :كواَٗٞا ثٗ ،ْٛ١ٔٛؾ ٞؽَ شبَٓ ُٔشٌَ اُشبهح ،اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ،ع٘٤ق،
ؽ ٓ ،6ب ،2006 ٞ٣ص .3
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هٓغا لٗضم بم٩اهُت جىٞحر الخماًت لُىا٢مها وؤٞغاصَا وهي بقاعة بلى الهٗىباث اإلاُضاهُـت التـي جىاظههـا فـي
مُــضان الجزاٖــاث اإلاؿــلخت وؤزىــاء ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،وهــي لِؿــذ اإلاــغة ألاولــى التــي حؿــةهضٞ ٝجهــا اللجىــت فــي
الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ٣ٞــض حٗغيــذ بخــضي ٢ىاٞــل اللجىــت الضولُــت الــتي جدمــل امــضاصاث إلاؿدكــٟى ؾـغاًُٟى
()1
لهجىم نغبي مخٗمض ؤصي بلى وٞاة ؤخض اٞغاصَا وظغح آزغًٍ.
زاهيا :الفّوباث املخفلت بّمل مىٍمت ألامم املخحذة وألاحهضة الخابّت لها:
احؿ ــم ؤصاء مىٓم ــت ألام ــم اإلاخد ــضة -بٗ ــض ٢غاب ــت ؾ ــبٗحن ٖام ــا م ــً بوك ــائها -بالخب ــاًً ب ــحن الىج ــاح
وؤلازٟــا ،١بال ؤنهــا حٗــِل فــي بضاًــت ال٣ــغن الىاخــض والٗكــغًٍ ؤ ٦ــثر مغاخــل وظىصَــا ٞكــال ويــٟٗا ،خُــض
عج ــؼث ٖ ــً حؿ ــىٍت ال٨ش ــحر م ــً الجزاٖ ــاث ف ــي الٗ ـغا ١وؾ ــىعٍا وٞلؿ ــُحن وؤٛٞاوؿ ــخان وبىعم ــا وٚحرَ ــا م ــً
الــضو ،٫والخــا ٫هٟؿــه باليؿــبت لخمــل الــضوٖ ٫لــى الالــتزام بال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي بط ٞكــلذ فــي خماًــت
اإلا ــضهُحن ف ــي ال٨شـ ــحر م ــً َ ــظٍ الجزاٖ ــاث ،ب ــل وعجـ ــؼث خـ ــتى ٖل ــى خماً ــت ميك ــأتها الخابٗ ــت لؤلوه ــغوا ال ـ ـتي
اؾ ــةهضٞها ال٣ه ــ ٠ؤلاؾـ ـغاثُلي لٗكـ ـغاث اإلاـ ـغاث وؤو ٢ــ٘ به ــا الٗضً ــض م ــً الط ــخاًا م ــً اإلا ــضهُحن وم ــىْٟي
ألاوهـ ــغوا فـ ــي ٚـ ــؼة ٖـ ــامي  2008و ،2014و٢ـ ــض ؤنـ ــبذ خـ ــل ألاػمـ ــاث ٌٗخمـ ــض ٖلـ ــى مـ ــاجمغاث زىاثُـ ــت وؤزـ ــغي
مخٗـ ـ ــضصة ألاَ ـ ـ ـغا ٝوجدالٟـ ـ ــاث ج٣ىصَـ ـ ــا الـ ـ ــضو ٫ال ٨ـ ـ ــبري زـ ـ ــاعط ٧ـ ـ ــىالِـ ألامـ ـ ــم اإلاخدـ ـ ــضة ،ال ؾـ ـ ــُما وؤن
البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو ًً٘ ٫صوعا ٦بحرا ٖلى ٖاج ٤ألامم اإلاخدضة خُض جىو اإلااصة  89مىه ٖلى ؤهه:
"جخّهـ ــذ ألاو ـ ـشاٗ العـ ــاميت املخّاٜـ ــذة بـ ــجن حّمـ ــلل م خمّـ ــت أو مىٙـ ــشدةل فـ ــي حـ ــاالث الخـ ــشٛ
الجع ــيم لالجٙاٜي ــاث وَ ــزا البروجو ٠ــو٥ل بالخّ ــاون م ــْ ألام ــم املخح ــذةل وبم ــا ي ــخالئم م ــْ ميث ــا ٛألام ــم
()2
املخحذة "
وًٍ٘ َظا الىو ألامم اإلاخدضة ؤمام مؿاولُاتها في خا ٫الخغو٢ـاث الجؿـُمت ،وال قـ ٪ؤن ؤَـم
ظهــاػ ً ٟـترى ؤن ًًــُل٘ بهــظا الــضوع َــى مجلـــ ألامــً الــضولي ،الــظي ًىــىب ٖــً اإلاىٓمــت فــي قــإن خٟــٔ
الؿلم وألامً الضولُحن خؿب  24و 25مً اإلاُشا ،١وٍٟـترى ؤن ً٩ـىن الخمشُـل ُٞـه مىاؾـبا وصًم٣غاَُـا،
بال ؤن َــظا ألامــغ لــم ًخد٣ــٞ ،٤الخمشُــل ٌٗخمــض ٖلــى ال٣ــىة ولــِـ اإلاؿــاواة وٍمــىذ م٣اٖــض لخمؿــت ؤًٖــاء
صاثمحن وٖكغة ؤًٖاء ٚحر صاثمحن ،وألاصهى وألامغ ؤن ألاًٖاء الضاثمحن ًخمخٗىن بد ٤الـى" ٌ٣الٙيخـو"
الــظي ًد ــُذ ل٩ــل صول ــت اظه ــاى ؤي  ٢ـغاع ً٣ترخ ــه ألاعبٗــت ٖك ــغ ًٖ ــى اإلاخب٣ــحن ،مم ــا ًجٗــل َ ــظٍ ال ــضو ٫ال
جدم ــي ؾ ــىي مه ــالخها وؤخالٞه ــا ٞ ،ــاإلخخال ٫ؤلاؾ ـغاثُلي مدـ ـمي صاثم ــا م ــً ؤي بصاه ــت صولُ ــت ؤو ه ــؼٕ ؾ ــالح
هىوي جدذ ُٚـاء الُٟخـى ألامغٍ٩ـي ،و٦ـظلً ٪دمـي الُٟخـى الغوسـ ي مهـالخت ومهـالر خلٟاثـه مشلمـا خـضر
م ــ٘ ؾ ــىعٍا مُل ــ٘ ٖ ــام  ،2014وَ ــظا ً ٟــغ ٙاإلاجل ـــ م ــً ؤي ُ٢م ــت صًم٣غاَُ ــت ؤو ٢اهىهُ ــت( ،)3وٍجٗ ــل مى ــه
َُئــت مهــالر ؾُاؾــُت بةمخُــاػ٦ ،مــا ًدــُذ هٓــام اإلاد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت للمجلـــ بخالــت ؤي ملــ ٠ؤي
()4
صولت ٚحر َغ ٝللمد٨مت و٦ظل ٪ججمُض ؤي مل ٠ؾىت ٧املت ٢ابلت للخجضًض صون خضوص.
 -)1ؽَبّ ػِ ٢ػجل اُقبُن اٌش١خخٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .373 ،372
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .317
 -)3ػّّ١ش ٗؼٔ٤خ ،كٓووؽخ األْٓ أُزؾلحٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ٓٝ 167ب ثؼلٛب.
 -)4ؽبىّ ٓؾٔل ػزٍُٗ<< ،ظبّ اإلكػبء أٓبّ أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ>> ،ك ٢أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ أُٞائٔبد اُلٍزٞه٣خ
ٝاُزشو٣ؼ٤خٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .171-169
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ؤما باقي آلُـاث ألامـم اإلاخدـضة ٞهـي ج ـتراوح بـحن ج٣لـُو الهـالخُاث وبـحن ُٚـاب الىؾـاثل ال٣اهىهُـت
والٗملُــت لخىُٟــظ ٢غاعاتهــا ومهامهــاٞ ،مــشال مجلـــ خ٣ــى ١ؤلاوؿــان ٌٗمــل ٦ألُــت مكــتر٦ت لخىُٟــظ ال٣ــاهىن
ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي وال ٣ــاهىن ال ــضولي لخ ٣ــى ١ؤلاوؿ ــان ٞه ــى ٌٗم ــل جىُٓمُ ــا بُغٍ ٣ــت اخترا ُٞــت ٖالُ ــت ف ــي م ــا
ًســو لجــان الخدُ٣ــ ٤والاؾــخٗغاى الــضوعي لخالــت خ٣ــى ١ؤلاوؿــان وٚحرَــا ،بال ؤهــه ً٨خٟــي بغٞــ٘ ج٣ــاعٍغ
للجمُٗــت الٗامــت ال ـتي ال جملــ ٪آلُــاث جىُٟــظ جىنــُاجه بال بالتراض ـ ي مــ٘ الــضو ،٫وٍب٣ــى ج٣غٍــغ ٚىلضؾــخىن
الــظي ًدمــل الاخــخال ٫ؤلاؾ ـغاثُلي مؿــاولُت بعج٩ــاب ظ ـغاثم خــغب فــي ٚــؼة  2008صون جىُٟــظ مًــمىهه وال
بخال ــت اإلالـ ــ ٠بل ــى الً٣ـ ــاء الجىـ ــاجي ال ــضولي ،وٍب٣ـ ــى الدؿـ ــائ٢ ٫اثم ــا خـ ــىٗٞ ٫الُـ ــت َ ــظٍ آلالُـ ــاث ،وخ ـ ـتى
الجمُٗــت الٗامــت وهــي الجهــاػ الخــضاولي ألاوؾــ٘ فــي اإلاىٓمــت ،ال جهــضع ؾــىي بخىنــُاث وبٖالهــاث لــِـ لهــا
الُــاب٘ الخى ُٟــظي وال ال ٣ــىة ال٣اهىهُ ــت م ــا ًجٗ ــل مثه ــا ه ــي ألاز ــغي َُئ ــت جيؿ ــُ ٤ؤ٦ـ ـثر مثهــا ش ـ يء آزــغ  ،م ــا
()1
ًجٗل ؤٖمالها جٟخ٣ض لٗىهغ ؤلالؼام.
 ٧ــل َ ــظٍ الاهخ ٣ــاصاث حُٗ ــضها بل ــى ؤن ــل اإلاك ــ٩لت وَ ــى مُش ــا ١ألام ــم اإلاخد ــضة َ ،ــظٍ الىزُ ٣ــت ال ـ ـتي
ويــٗذ بٗــض نهاًــت الخــغب الٗاإلاُــت الشاهُــت ونــاٚةها الــضو ٫اإلاىخهــغة فــي الخــغب ال ـتي ؤملــذ قــغوَها ٖلــى
صو ٫الٗــالم ظمُٗــا ،بال ؤن الٗــالم آلان فــي ح ٛـحر مؿــخمغ وال ًم٨ــً ؤن جب٣ــى اإلاىٓمــت بهــظا الخــا ،٫بن خــل
ٖهـ ــبت ألام ـ ــم اإلاخد ـ ــضة  ٧ـ ــان ٞك ـ ــلها ف ـ ــي مى ـ ــ٘  ُ٢ـ ـام الخ ـ ــغبحن الٗـ ــاإلاُخحن وٖ ـ ــضم بم ٩ـ ــان حؿـ ــىٍت الجزاٖـ ــاث
صبلىماؾُا وَظا َى خا ٫مىٓمت ألامم اإلاخدضة الُىم ،وال قـ ٪ؤن الى٢ـذ ٢ـض خـان إلنـالح مىٓمـت ألامـم
اإلاخد ــضة بن ــالخا ظ ــظعٍا و ٧ــامال وال ً ٩ــىن َ ــظا بال بخٗ ــضًل ؤو اؾ ــدبضا ٫مُش ــا ١الام ــم اإلاخد ــضة و ٞــ ٤آلُ ــاث
ج ٣ــىم ٖل ــى اإلاؿ ــاواة والخٗ ــاون ب ــحن ال ــضو ٫ول ــِـ ٖل ــى ؤؾ ــاؽ الخبُٗ ــت الهُمى ــت م ــً صوٖ ٫ل ــى ؤز ــغي ،وؤن
ً٣ــىم اإلاجخم ــ٘ ال ــضولي ف ــي ْ ــل اإلاىٓم ــت و ٣ٞــا إلاب ــاصت ال ٣ــاهىن ال ــضولي ومب ــاصت الٗضال ــت ول ــِـ ٖل ــى ؤؾ ــاؽ
()2
ال٣ىة واإلاهلخت ٦ما َى ٖلُه الخا ٫الُىم.
زالثا :الفّوباث ال حّترك ِمل اللجىت الذوليت لخٝصو الحٝائ:ٞ
بن آلُت ٖمل لجىت ج٣م ي الخ٣اث ٤ججٗـل مثهـا خ ـبرا ٖلـى وع ١وٚحـر ٗٞالـت جمامـا فـي مهمـت ج٣مـ ي
الخ٣ـاث ٤خـى ٫الاهةها٧ـاث اإلادخملـت لل٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿــاوي ،خُـض ٌكـترٍ مىا٣ٞـت ؤَـغا ٝال ـجزإ ؤوال فــي
٢بــى ٫ازخهــام اللجىــت مــً زــال ٫اإلاــاصة  90مــً البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي ألاو 1977 ٫واًــضإ اٖــالن ٢بــى٫
ازخهـام اللجىـت ،و٢ــض بلـٖ ٜــضص الـضو ٫اإلاىٗ٢ــت ٖلـى ٢بــى ٫ازخهـام اللجىــت بلـى ٚاًــت قـهغ مــاًى 2014
خـىالى  72صولـت وَـى ٖــضص ؤ٢ـل مـً ههــ ٠ؤًٖـاء َُئـت ألامــم اإلاخدـضة ،و٦ـظل ٪ال بــض مـً مىا٣ٞـت ؤَـغاٝ
الجزإ ٖلى ٞخذ الخد ٤ُ٣في ؤي اهةها ٥مدخمل وَى ؤمغ مؿدبٗض بك٩ل ٦بحر ،وًٍـا ٝبلـى َـظٍ الؿـلبُاث
هٓ ــام الخمىٍ ــل اإلاٗخمـ ـض ٧لُ ــا ٖل ــى ؤَـ ـغا ٝالـ ــجزإ ،و ٦ــظل ٣ٞ ٪ــضان ؤلالـ ـؼام ف ــي الخىن ــُاث ال ـ ـتي جه ــضعَا
اللجىت٧ ،ل َظٍ الٗىامل وٚحرَـا ججٗـل مـً َـظٍ آلالُـت ال حٗـضو ٧ىنهـا هٓامـا ٞاقـال ال ًم٨ـً ؤن ً٩ـىن فـي
()3
٧اُٞا في ْل حجم ظؿامت الاهةها٧اث التي ًسخو بها.
ٓ -)1جوٝى غؼجبْ ،اُز٘ظ ْ٤اُلٝ ٢ُٝأُ٘ظٔبد اُل٤ُٝخ ،كٞ٣إ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ ،اُغيائو،ك ؽ  ،1994،ص ص .184 ،183
 -)2ػّّ١ش ٗؼٔ٤خ ،كٓووؽخ األْٓ أُزؾلحٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .28 – 27
ٗ -)3ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .452
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سابّا :الخحذياث ال جواح ِمل املىٍماث ٔير الح٢وميت:
جلٗب اإلاىٓماث ٚـحر الخ٩ىمُت صوعا َاما ٖلى اإلاؿخىي الـضولي ،وجًـُل٘ بمهـام بوؿـاهُت ال ًم٨ـً
الاؾخٛىاء ٖىه هٓغا إلاا لها مً بم٩اهُاث ماصًت وج٣ىُت وبكغٍت٦ ،ما ؤن َـظٍ اإلاىٓمـاث حٗمـل ٖلـى مغا٢بـت
خالــت خ٣ــى ١ؤلاوؿــان فــي ػمــً الؿــلم والخــغب ،بال ؤن َــظٍ اإلاىٓمــاث ٖــاصة مــا ج٩ــىن مدــل بتهــام واهخ٣ــاص
خــى ٫مىهجُةهــا فــي الٗمــل ؤو ؤلاهخ٣اثُــت فــي اإلاخابٗــت وٖــً زلُٟاتهــا الؿُاؾــُت ،ووٗخ٣ــض بــإن َــظٍ اإلاىٓمــاث
حٗخبر وؾُلت ي ِٛفي ًض الضو ٫ال٨ـبري ٖلى الضو ٫الًُٟٗت.
٦مــا جؼٍــض ٞغيــُت الخلُٟــت الؿُاؾــُت لهــظٍ اإلاىٓمــاث بقــ٩الُت مهــاصع الخمىٍــل لهــا ال ـتي ٚالبــا مــا
ج ٩ــىن مجهىل ــت ؤو ٚامً ــت  ٞــبٌٗ َ ــظٍ اإلاىٓم ــاث طاث اهدك ــاع ٖ ــالمي وجىْ ــ ٠آال ٝالٗم ــا ٫واإلاغاؾ ــلحن
ولهــا م٣ـغاث فــي ؤ ٦ـثر مــً مئــت صولــت ؤو ؤ٦ــثر مشــل مىٓمــت الٟٗــى الضولُــت ؤو َُــىمً عاًــدـ ووحــل ،وبًٗــها
ً٣ــضم مؿــاٖضاث بوؿــاهُت مشــل مىٓمــت ؤَبــاء بــال خــضوص وَــظا ًش ـحر حؿــائالث ٖــً اإلا ـحزاهُاث ال٨ب ـحرة لهــظٍ
اإلاىٓماث ،ل ً٨م٘ ٧ل طلـ ٪جلٗـب َـظٍ اإلاىٓمـاث صوعا ال ًم٨ـً الاؾـخٛىاء ٖىـه فـي مجـل ٦كـ ٠اهةها٧ـاث
ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ومؿاٖضة ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت.
الٙشُ الثاوي:
الخحذياث املخّلٝت بّٙاليت املح٢مت الجىائيت الذوليت
حٗخ ـبر اإلاد٨مـت الجىاثُـت الضولُـت خالُـا الجهـاػ اإلا٩لـ ٠صولُـا بٗـض الً٣ـاء الـىَني فـي اإلاٗا٢بـت ٖلــى
الجـ ـغاثم الضولُ ــت بم ــا ٞجه ــا اهةها ٧ــاث ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ،وَٗخـ ــبر ال٨شـ ــحرون ب ــإن اإلاد٨م ــت ظمٗ ــذ
زالنــت الخجــاعب الضولُــت الؿــاب٣ت فــي الً٣ــاء الجى ـاجي الــضولي ،وهــي حٗب ـحر ٖــً مــا اؾــخ٣غ ٖلُــه ال٣ــاهىن
الضولي مً ٢ىاٖض مخٗل٣ت بالٗ٣اب ٖلى الجغاثم الضولُت.
وُٞما ًلي ؾىداو ٫اؾخٗغاى مضي ٗٞالُـت هٓـام عومـا ألاؾاسـ ي للمد٨مـت الجىـاجي الضولُـت وٞـ٤
مٗ ــاًحر ال ٣ــاهىن ال ــضولي الجى ــاجي الٗغ ُٞــت والاجٟا ُ٢ــت ،وطل ــ ٪هٓ ـغا لالهخ ٣ــاصاث الك ـضًضة للمد٨م ــت  ٣ٞــض
عجــؼث فــي ال٨ش ــحر مــً الخــاالث ٖــً الُ٣ــام بــضوعَا فــي مٗا٢بــت مغج٨بــي الج ـغاثم الضولُــت ،وفــي ؾــبُل طلــ٪
ؾيخُغ ١لبٌٗ اإلاالخٓاث التي ٢ض جدض مً ٗٞالُت اإلاد٨مت في ؾبُل جدٖ ٤ُ٣ضالت صولُت:
أوال :م خز ِاع وشيٝت إوؽاء املح٢مت:
٧اهــذ َىــاٖ ٥ــضة ٞغيــُاث جخٗلــ ٤بُغٍ٣ــت بوكــاء اإلاد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت ،بــحن ابـغام مٗاَــضة
صولُــت ،ؤو اوكــائها ٦جهــاػ جــاب٘ لؤلمــم اإلاخدــضة بخٗــضًل اإلاُشــا ١ألاممــي ،وبــحن بوكــائها مباقــغة ب ٣ـغاع إلاجلـــ
ألام ـ ــً ٖل ـ ــى  ٚـ ـغاع مد٨مت ـ ــي ًىٚؿ ـ ــالُٞا وعواه ـ ــضا( ،)1ول ٩ـ ــل َ ـ ــظٍ الىؾ ـ ــاثل ؾ ـ ــلبُاجه و بًجابُاج ـ ــه ،بال ؤن
اإلا ــاجمغاث الخدً ــحرًت طَب ــذ ف ــي اجج ــاٍ بب ـغام مٗاَ ــضة صولُ ــت خغن ــا م ــثهم عبم ــا ٖل ــى ي ــمان اؾ ــخ٣اللُت
اإلاد٨مت ٖلى ؤظهـؼة ألامـم اإلاخدـضة ،بال ؤن الٗضًـض مـً اإلادللـحن ًـغون فـي طلـ ٪بقـ٩الُت خ٣ُ٣ـت ،خُـض ؤن
صوع اإلاد٨م ــت الجىاثُ ــت الضولُ ــت ٌٗخ ـ ـبر صوعا ظىَغٍ ــا ف ــي الٗ ٣ــاب ٖل ــى ؤزُ ــغ الجـ ـغاثم  ٢ــض جم ـــ اإلاجخم ــ٘
الــضولي ،فــي خــحن ؤهــه مــً اإلاٗــغو ٝؤن اإلاٗاَــضة الضولُــت جخمـ ـحز بمبــضؤ ألازــغ اليؿــبي ؤي ؤن ؤزغَــا ال ًخجــاوػ
ٗ -)1ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .536
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الـضو ٫اإلاىٗ٢ــت ٖلــى هٓامهــا ألاؾاسـ ي ،وٍســغط ٖــً طلــ ٪ؤلالــتزام ٧ــل صولــت  ٚـحر مىٗ٢ـت ٣ٞــض ًــاصي طلــ ٪بلــى
ؤلاٞـالث مـً الٗ٣ــاب عٚـم زُـىعة َــظٍ الجـغاثم ،فـي خــحن ؤن الازخهـام ٧ـان ؾــُ٩ىن ملؼمـا ل٩ـل ؤًٖــاء
ألامــم اإلاخدــضة ُٞمــا لــى ٧اهــذ ظهــاػا جابٗــا لهــا ؤو ؤوكـ ذ مــً ٢بــل مجلـــ ألامــً بال ؤن الىــإي باإلاد٨مــت ٖــً
()1
يٛىَاث الضو ٫ال٨بري ؤمغ وظُه ٦ظل.٪
زاهيا :إؼ٣االث يخخفاؿ الخ٢مياي للمح٢مت الجىائيت الذوليت:
ل٣ــض جــم ب٢ـغاع الىٓــام ألاؾاسـ ي فــي و٢ــذ ٢هــحر ولــم ً٨ــً مــً اإلاخى٢ــ٘ ؤن ًدهــل ٖلــى  60جىُٗ٢ــا،
بال ؤن َ ــظا ال٣ب ــى ٫الٗ ــالمي  ٧ــان زمى ــه جسل ــي اإلاد٨م ــت ٖل ــى ألاولىٍ ــت ف ــي ٖ ٣ــض الازخه ــام وب٢ـ ـغاع مب ــضؤ
الخ٩امــل مــ٘ ال٣ــىاهحن الىَىُــت ،وطلــ ٪هٓـغا لخمؿــ ٪الــضو ٫بمبــضؤ الؿــُاصة وؤولىٍــت الً٣ــاء الــىَني ،و٢ــض
ج ٣ــغع طل ــ ٪ي ــمً اإلا ــاصة ألاول ــى الـ ــتي ظ ــاء ٞجه ــا" :وج ٢ــون املح٢م ــت م٢مل ــت للوالي ــت الٝم ــائيت الجىائي ــت
الووىيت"( ،)2وطل ٪بسال ٝاإلادا٦م التي ؤوكإَا مجلـ ألامً وجخمخـ٘ بإولىلـت الازخهـام ،وَـظٍ اإلاؿـإلت
جسل ــ ٤بق ــ٩االث ظضً ــت ب ــالىٓغ بل ــى زُ ــىعة الج ـغاثم الضولُ ــت ،خُ ــض ؤن بُٖ ــاء ألاولىٍ ــت لل ً٣ــاء ال ــىَني
ًسً٘ الجغٍمت لل٣اهىن الـىَني الـظي ًسخلـ ٠مـً صولـت ألزـغي فـي ٨ٞـغة اإلاؿـاولُت والٗ٣ـاب ،و٢ـض ًٟخ٣ـغ
ال٣ــاهىن الــىَني بلــى الىنــ ٠الخ٣ُ٣ــي للج ـغاثم ؤو ٢ــض ًسًــ٘ لٟٗــى وَنــي ًخٗــاعى مــ٘ مًــمىن الىٓــام
()3
ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت.
زالثا :الفّوباث ال يثيرَا يخخفاؿ املولولي للمح٢مت الجىائيت الذوليت:
جســخو اإلاد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت بجـغاثم مدــضصة ٖلــى ؾــبُل الخهــغَ ،ب٣ــا إلابــضؤ ال ظغٍمــت وال
ٖ٣ىب ــت بال ب ــىو ،ول ــضي ب٢ـ ـغاعٍ ه ــو الىٓ ــام ألاؾاسـ ـ ي ٖل ــى ازخه ــام اإلاد٨م ــت بىٓ ــغ ؤعب ــ٘ ؤه ــىإ م ــً
الجـ ـغاثم ه ــي( :ظـ ـغاثم ؤلاب ــاصة والجـ ـغاثم ي ــض ؤلاوؿ ــاهُت وظـ ـغاثم الخ ــغب وظغٍم ــت الٗ ــضوان) ،وع ٚــم  ٚـ ـنى
اإلاًـمىن اإلاىيـىعي لهـظٍ الجـغاثم بال ؤن بًٗــها حٗـغى لى٣ـض ٦بحـر هدُجــت لخ٨ـغاع بٗـٌ ألازُـاء الؿــاب٣ت
٧ان مً اإلاىخٓغ جصخُدها في َظا الىٓام ألاؾاس ي.
باليؿـ ــبت لجغٍمـ ــت ؤلابـ ــاصة الجماُٖـ ــت ال ـ ــتي ٧اهـ ــذ حٗخ ـ ــبر ظغٍمـ ــت يـ ــض ؤلاوؿـ ــاهُت٣ٞ ،ـ ــض جـ ــم ٢هـ ــغ
الجماٖـاث التــي جمؿـها الجغٍمــت ٖلـى ؤعبٗــت ؤنـىا ٝهــي الجماٖـاث (الىَىُــت وؤلازيُـت والٗغُ٢ــت والضًيُــت)
يــمً اإلاــاصة الؿاصؾــت مــً هٓــام عومــا ،و٢ــض بٖخــبر اإلاخــابٗىن بــإن َــظا الخهــغ ًــى٣و مــً مجــا ٫الخماًــت
ال ـ ـتي جٟغيـ ــه اإلاـ ــاصة لجماٖـ ــاث ؤزـ ــغي ٢ـ ــض جخٗـ ــغى لئلبـ ــاصة مـ ــً وبُثهـ ــا الجماٖـ ــاث (اللٛىٍـ ــت والؿُاؾـ ــُت
وؤلاظخماُٖت والا٢خهاصًت)( ،)4و٦ظل ٪لم جىضر اإلااصة الؿـابٗت مٗنـى الهجـىم "واظـْ الىىـا ٛأو من ـي"
ٖلى الىدى اإلاُلىب يمً الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت٣ٞ ،ـض ٞؿـغث ال٣ٟـغة الشاهُـت (ؤ) الٗبـاعة بإنهـا "ألاسج٣ـاب
1) – Éric DAVID, <<L'avenir de la cour pénale internationale>>, in Un siècle de droit internationale
humanitaire (ouvrage collectif), sous la direction de: Paul Tvernier et Laurence Burgorgue-Larsen,
Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 186.
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .317
 -)3ػِ ٠عٔ َ٤زشةٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .461 ،460
4)-"Les rédacteurs ont ainsi écarté d'autres groupes de cette liste, dans certains, comme celui des
groupes linguistiques, … notamment celui des groupes politique, économiques et sociaux", William
A.SCHABAS, << Le Genocide >>, in droit international pénal (ouvrage collectif ), op.cit., p. 321.
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املخ٢شس لألّ٘ا ٥املؽاس إلي ا في الٝٙـشة لـذ أيـت م موِـت مـً العـ٣ان املـذهيين" وَـظا ٌٗنـي ؤن اعج٩ـاب
تجىم واخض ًسلٖ ٠ضص مهى ٫مً الطخاًا ال ًضزل يمً َظا اإلاٟهىم وال ٌٗخبر ظغٍمـت يـض ؤلاوؿـاهُت
و٢ــض ًســغط ٖــً مٟهــىم ؤلابــاصة اطا لــم ً٨ــً يــض ظماٖــت مُٗىــت ،وال ً٩ــىن ظغٍمــت خــغب بطا اعج٨ــب و٢ــذ
الؿلم وبالخالي ًٟلذ ٞاٖله مً الٗ٣اب هدُجت لظل.٪
هجــض فــي ظ ـغاثم الخــغب ً
٦مــا مٗخ ـبرا مــً ألاٗٞــا ٫اإلاغج٨بــت يــمً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُــت وٚحــر
الضولُت خؿب اإلااصة الشامىت مً الىٓام ألاؾاس ي ،ومً بحن الهٗىباث الـىاعصة فـي الىٓـام ألاؾاسـ ي ٖـضم
بم٩ان جدضًض اإلاؿاو ٫في بٌٗ الجغاثم اإلايؿىبت للضولـت فـي نـُاٚةها( ،)1مشـل ال٣ٟـغة ( 2ب)  8مـً اإلاـاصة
الشامىت التي جىو ٖلى ظغٍمت:
"ٜي ــام دول ــت إلاح ــخالِ ٥ا ــع هح ــو مباؼ ــش أو ٔـ ـير مباؼ ــشل بى ٝــل أح ـضاء م ــً ظ ــ٣اخ ا امل ــذهيين إل ــع
ألاسك الـ ـ جحخله ــال أو إبّ ــاد أو ه ٝــل  ١ــل ظ ــ٣ان ألاسك املحخل ــت أو أحـ ـضاء م ــن م داخ ــل َ ــزٍ ألاسك أو
()2
خاسحها"..
وف ــي مى ٢ــ ٚ ٠ــحر مٟه ــىم ،بق ــترَذ اإلا ــاصة الشامى ــت م ــً هٓ ــام عوم ــا ف ــي الٗضً ــض م ــً ٣ٞغاج ــه ٖب ــاعة
"حّمذ" وهجض َظا الخٗبحر في الٗضًض مً اإلاىاي٘( )3مشل :اإلااصة ( 8ؤ) ( 3حّمـذ إحـذار مّاهـاة ؼـذيذة أو
إلح ــا ٛأرى خىي ــر بالجع ــم أو بالا ــحت) ،وه ــو اإلا ــاصة ( 8ب) (حّم ــذ جوحيـ ـ هجم ــاث ل ــذ الع ــ٣ان
املذهيين بفٙت م َزٍ  ،) ......واإلااصة ( 8ب) ( 2حّمذ جوحي هجماث لذ موا ْٜمذهيت) ....
وَٗــض حٗب ــحر "حّمــذ"  ٚــحر م ــبرع فــي مشــل َــظٍ الخــاالث ولــِـ حٗب ــحرا ظؼاثُــا ؾــلُما( )4طلــ ٪ؤن ٖلــى
َــظا اإلاؿــخىي مــً الج ـغاثم َىــا ٥حجــم مــً الخىٓــُم والخيؿــُ ٤والخدًــحر ال ًــضٕ مجــاال للكــ ٪فــي خالــت
الخٗمــض ،وال ًم٨ــً جهــىع ُ٢ــام مشــل َــظٍ الج ـغاثم بهــىعة  ٚــحر ٖمضًــت ،وبن ٧ــان َىــا ٥مالخٓــاث جخٗلــ٤
بال٣ه ـ ــض الجى ـ ــاجي  ٞـ ــهي مترو ٦ـ ــت لل٣ىاٖ ـ ــض الٗام ـ ــت اإلاخٗل ٣ـ ــت ب ـ ــالغ ً٦اإلاٗى ـ ــىي وؤؾ ـ ــباب ؤلاباخ ـ ــت ومىاو ـ ــ٘
اإلاؿــاولُت و٧ــان ًٟ٨ــي فــي طلــ ٪الــىو ٖلــى "إحــذار مّاهــاة ؼــذيذة "..ؤو"جوحيـ هجمــاث لــذ العــ٣ان
املذهيين  "..ؤو "جوحي هجماث لذ موا ْٜمذهيت "..وَظا الخٗبحر ؾُٟي بالٛغى.
و٢ــض ؤظلــذ الــضو ٫ألاَـغا ٝالىٓــغ فــي ظـغاثم الٗــضوان بذجــت ٖــضم الاجٟــا ١بلــى حٗغٍــ ٠لهـا ،و٧ــان
مــً ألاظــضع ؤن ال ًخُــغ ١الىٓــام ألاؾاسـ ي للجغٍمــت مــً البضاًــت بلــى ٚاًــت الاجٟــاٖ ١لــى حٗغٍــ ٠مدــضص لهــا،
بـض ٫بزــاعة ظــض٢ ٫ــاهىوي خـىٞ ٫ـغا٢ ٙــاهىوي فــي الىٓـام( ،)5و٢ــض خــضر ٗٞــال حٗغٍـ ٠ظغٍمــت الٗــضوان يــمً
اإلا ــاجمغ الاؾخٗغاض ـ ي لل ــضو ٫ألاَ ـغا ٝف ــي اإلاد٨م ــت بخ ــاعٍش  11ظ ــىان  2010و ٧ــان َ ــظا الخٗغٍ ــ ٠مؿ ــخمضا
()6
جماما مً حٗغٍ ٠الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة لٗام .1974
ٓ -)1ؾٔل ٚاطً << ،رؼو٤ت ػِٓ ٠ؾبػوح اُلًزٞه ٓؾٔل ٍٞ٣ق ػِٞإ ثؼ٘ٞإ أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ >> ،ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل٢ُٝ
اإلَٗبٗ -٢اُٞاهغ ٝاُطٔٞػٓ( ،ئُق عٔبػٗ -٢لٝح ػِٔ٤خ ثوػب٣خ ك.ؽَبٕ ه٣شخ ٝى٣و اُزؼِ ْ٤اُؼبُ٤ًِ ،)٢خ اُؾوٞم ثغبٓؼخ كٓشن
ٝاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ،كٓشن ،2001 ،ص .235
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .671
 -)3أُوعغ ٗلَٚ
ٓ -)4ؾٔل ٚاطًٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .236
 -)5أُوعغ ٗلَ ،ٚص .235
 -)6ػِ ٠عٔ َ٤زشةٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .378
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٦مــا جســخو اإلاد٨مــت بىــىٕ زــامـ مــً الج ـغاثم جــم الــىو ٖلُــه فــي اإلاــاصجحن  70و 71مــً هٓــام
عومـا وَمـا ألاٗٞـا ٫ؤلاظغامُـت اإلاسلـت بة٢امـت الٗضالـت واإلاٗا٢بـت ٖلـى الؿـلى ٥صازـل اإلاد٨مـت ( ،)1ومـً بــحن
الاهخ٣ــاصاث التــي حٗــغى الىٓــام ألاؾاسـ ي للمد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت َــى ججاَلهــا لــبٌٗ الجـغاثم التــي ال
ج ٣ــل زُ ــىعة ٖ ــً الجـ ـغاثم اإلاىه ــىم ٖلجه ــا  ُٞــه ،وم ــً ب ــحن َ ــظٍ الجـ ـغاثم الجغٍم ــت ؤلاعَابُ ــت وظـ ـغاثم
ال٣غنــىت فــي ؤٖــالي البدــاع وظـغاثم ؤلاججــاع باإلاســضعاث و ٚـحر َــا مــً الجـغاثم طاث البٗــض الــضولي ،و٢ــض ؤبــضي
اإلااجمغ ؤلاؾخٗغاض ي لٗام  2010للـضو ٫ألاًٖـاء فـي اإلاد٨مـت هِخـه الىٓـغ فـي َـظٍ الجـغاثم ومىا٢كـةها و٣ٞـا
لىو اإلااصة  123مً الىٓام ألاؾاس ي.
سابّا :إؼ٣اليت يخخفاؿ الضمن للمح٢مت الجىائيت الذوليت:
ًُغح ؤلازخهـام الؼمنـي بقـ٩االث ٢اهىهُـت خُ٣ُ٣ـت حٗخ ـبر مـً بـحن الى٣ـاثو فـي الىٓـام الاؾاسـ ي
للمد٨م ــت الجىاثُ ــت الضولُ ــت ،وألام ــغ َى ــا ًخٗل ــ ٤بٗ ــضم عظُٗ ــت ؤلازخه ــام ب ــإزغ عظع ــي اإلاىه ــىم ٖلُ ــه
يمً اإلااصة  11مً الىٓام ألاؾاس ي التي ظاء ٞجها:
"ل ــيغ للمح٢م ــت إخخف ــاؿ إال ٘يم ــا يخّل ــ ٞب ــالجشائم ال ـ ـ جشج ٢ــب بّ ــذ ه ٙــار َ ــزا الىٍ ــام
ألاظاسو .
ارا أــبحذ دولــت مـً الــذو ٥وش٘ـا فــي َـزا الىٍــام ألاظاسـو جٝبــل بـزل ٤اخخفــاؿ املح٢مــت
٘يما يخّل ٞبالجشائم ال جشج٢ب بّذ هٙار َزا الىٍـام باليعـبت لخلـ ٤الذولـتل مـا لـم ج٢ـً الذولـت ٜـذ
()2
ٜذ أـذسث إِالها بموحب الٝٙشة  3مً املادة "12
وَظٍ اإلااصة جمـ مبضءا َاما مً مباصت ال٣اهىن الـضولي الجىـاجي ،وَـى مبـضؤ ٖـضم ج٣ـاصم الجـغاثم
الضولُت ،واإلاٟاع٢ت ؤن الىٓام ألاؾاس ي طاجه اٖخمض َظا اإلابضؤ يمً اإلااصة  29مىه التي ظاء ٞجها:
"الحعٝي الجشائم ال جذخل في اخخفاؿ املح٢مت بالخٝادم أيا ١اهذ أح٣ام "

()3

وٖل ــى الٗ ٨ـــ م ــً طل ــ ٣ٞ ٪ــض ؤوك ــإث اإلاد ــا٦م الخان ــت بُىٚؿ ــالُٞا وعواه ــضا للىٓ ــغ ف ــي ظـ ـغاثم
ؾاب٣ت ٖلى بوكاء اإلاد٨مخحن جُبُ٣ا لهظا اإلابـضؤ ،ل٨ـً َـظا اإلاىحـى ًجٗلىـا وٗخ٣ـض و٦ـإن اإلاد٨مـت الجىاثُـت
الضولُ ــت جً ــغب ن ـ ً
ـٟدا ً
ٖام ـا ٖم ــا ؾ ــب٣ها م ــً ظ ـغاثم وال جىٓ ــغ ؾ ــىي للمؿ ــخ٣بل ،اإلاؿ ــإلت الشاهُ ــت الـ ــتي
ًُغخهــا َــظا الخُــاع للمد٨مــت هــي اإلاخٗل٣ــت بــالجغاثم اإلاؿــخمغة والتــي حؿــخٛغ ١مــضة ػمىُــت َىٍلــت فــي ع٦ثهــا
اإلا ــاصي مش ــل ظغٍم ــت الخم ــل ال٣ؿ ــغي ؤو ؤلازخ ٟــاء ال٣ؿ ــغي ٣ٞ ،ــض ًب ــضؤ ال ٟٗــل اإلا ــاصي للجغٍم ــت ٢ب ــل ه ٟــاط
الىٓــام ألاؾاس ـ ي وٍيخهــي بٗــضٍ ٞهــل ًىٗ٣ــض الازخهــام للمد٨مــت ،و٦ــظل ٪الج ـغاثم اإلاؿــخمغة ألازــغ مشــل
ظغاثم الخٟجحراث الىىوٍت في َحروقُما وه٩ـاػا٧ي التـي ٌٗـاوي الُابـاهُىن مـً آزاعَـا بلـى الُـىم مـً حكـىَاث
()4
وؤيغاع بُ ُت ،و٦ظل ٪الخجاعب الىىوٍت الٟغوؿُت في الجؼاثغ ٢بل الخدغٍغ.

ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .708 ،707
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص .674
 -)3أُوعغ ٗلَ ،ٚص .682
 -)4ػٔبه ِٕظٛسٓ ،ٞوعغ ٍبثن ،ص .56 ،55
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بي ــاٞت ل ــظل ،٪بق ــ٩الُت ػمىُ ــت ؤز ــغي ًُغخه ــا هٓ ــام عوم ــا وه ــي جخٗل ــ ٤باإلا ــاصة  124الـ ـتي  ً٢ــذ
بد٨م ٚغٍب ًٖ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الجىاجي ،خُض ظاء ٞجها:
"بالشٔم مً أح٣ام الٝٙشة  1مً املادة 12ل ي وص للذولتل ِىـذما جفـب وش٘ـا فـي َـزا الىٍـام
ألاظاســو ل أن حّلــً ِــذم ٜبولهــا اخخفــاؿ املح٢مـت ملــذة ظــبْ ظــىواث مــً بــذء ظــشيان َــزا الىٍــام
ألاظاس ــو ِلي ــال ورل ــ٘ ٤يم ــا يخّل ــ ٞب ٙــت الج ـشائم املؽ ــاس إلي ــا ف ــي امل ــادة  8ل ــذى حف ــو ٥إدِ ــاء ب ــجن
مواوىين مً جل ٤الذولـت ٜـذ اسج٢بـوا حشيمـت مـً جلـ ٤الجـشائم أو أن الجشيمـت ٜـذ أسج٢بـذ فـي إٜليمهـال
ويم ً٢في أي وٜذ سحب إلاِـالن الفـادس بموحـب َـزا املـادةل ويّـاد الىٍـش فـي َـزٍ املـادة فـي املـنجمش
()1
إلاظخّشاىو و٘ٝا للٝٙشة  1مً املادة "123
وببؿــاَت لــضي بهًــمام ؤي صولــت للىٓــام ألاؾاس ـ ي للمد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت ًم٨ثهــا ؤن حٗلــً
و ٢ــ ٠ازخه ــام اإلاد٨م ــت ُٞم ــا ًس ــو ظ ـغاثم الخ ــغب الت ــي ًغج٨به ــا عٖاًاَ ــا ؤو جغج ٨ــب ٖل ــى ب٢لُمهــا إلا ــضة
ؾب٘ ؾـىىاث ،و٢ـض ٧ـان الىٞـض الٟغوسـ ي ٢ـض ؤ٢تـرح اإلاـاصة وعَـً مىٟ٢ـه مـً اإلاد٨مـت بة٢غاعَـا ،و٧ـان لـه مـا
ؤعاص ،واؾــخٟاص اإلاكــغٕ الٟغوسـ ي مــً هــو اإلاــاصة ٞبٗــض الخىُ٢ــ٘ ٢ــام بى٢ــ ٠الازخهــام لؿــب٘ ؾــىىاث زــم
مىاثمــت حكــغَٗه الــىَني مــ٘ هٓــام عومــا وســخب بٖــالن الخىُ٢ــ ٠بٗــض طلــ ،٪و ٢ـض ٖ ــبر الــغثِـ الٟغوس ـ ي
ظــا ٥قــحرا ٥آهــظاٖ ٥ــً خاظ ــت ٞغوؿــا لهــظٍ ال ٟــترة الاهخ٣الُــت ف ــي عؾــالت وظههــا للخدــال ٠الٟغوس ـ ي م ــً
ؤظــل اإلاد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت اإلا٩ــىن مــً اإلاىٓمــاث  ٚــحر الخ٩ىمُــت الٟغوؿــُت التــي اؾخٟؿــغث ٖــً ؾــغ
اإلاى ٠٢الٟغوسـ ي مـً بصعاط هـو اإلاـاصة  ،124وٍ٣ـى ٫الـغثِـ الٟغوسـ ي فـي َـظا الهـضص بـإن ظـغاثم الخـغب
بسال ٝالجغاثم يض ؤلاوؿاهُت وظغثم ؤلاباصة ٢ض حُٛي ق٩اوي مٟخٗلت يـض ؤٗٞـا ٫مٗؼولـت إلاىاَىِىـا ،ال
()2
ؾُما ؤولئ ٪اإلاىسغَحن يمً ٖملُاث خ ٟٔالؿالم الضولُتٞ ،ال بض مً خماًةهم.
خامعاِ :الٜت املح٢مت بم لغ ألامً املواد  16و 13مً الىٍام ألاظاسو :
مــً بــحن الى٣ــاٍ الؿــىصاء فــي الىٓــام ألاؾاسـ ي للمد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت ،والتــي جًــغب ٞغيــُت
اؾ ــخ٣اللُت اإلاد٨م ــت َ ــى ؾ ــلُاث مجل ـــ ألام ــً ٖل ــى بٗ ــٌ بزخهان ــاث اإلاد٨م ــت َ ،ــظا اإلاجل ـــ ال ــظي
ٌٗخ ـ ـبر َُئ ــت ؾُاؾ ــُت بةمخُ ــاػ ال ًد٨مه ــا ال ٣ــاهىن ال ــضولي ،وبهم ــا مه ــالر ألاًٖ ــاء ال ــضاثمحن ٞجه ــا ،وَ ــظٍ
الؿــلُاث إلاجلـــ ألامــً جمـــ ؤَــم بزخهانــاث اإلاد٨مــت ٖلــى ؤلاَــال ١وَمــا نــالخُت جدغٍــ ٪الــضٖىي،
ونالخُت ججمُض الضٖىي مهما ٧ان مً مً ٢ام بخدغٍ٨ها ،بياٞت لهالخُت ج ٠ُُ٨خالت الٗضوان.
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .735
2)- "En réponse à votre interrogation relative à l’article 124, je vous confirme que la France
déclinera pour une période transitoire la compétence de la Cour pour les crimes de guerre. En
effet, la définition des crimes de guerre au sens du Statut est distincte de celles des crimes contre
l’humanité ou du génocide en ce sens qu’elle peut recouvrir des actes isolés.
Des plaintes sans fondement et teintées d’arrière-pensées politiques pourraient donc plus
aisément être dirigées contre les personnels de pays qui, comme le nôtre, sont engagés sur des
théâtres extérieurs, notamment dans le cadre d’opérations de maintien de la paix. L’expérience
permettra de vérifier l’efficacité des garanties intégrées au Statut afin d’éviter de tels
dysfonctionnements", Lettre de M. Jacques CHIRAC, Président de la République française, dans un
courrier à la Coalition française pour la Cour Pénale Internationale (CFCPI), daté du 15 février 1999, à
Paris, p. 2., Publié sur le site de la (CFCPI): http://www.cfcpi.fr/spip.php?article100 (Dernier visit
20\10\2014).
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باليؿــبت للهــالخُت ألاولــى٣ٞ ،ــض ؤُٖــى الىٓــام ألاؾاسـ ي مجلـــ ألامــً الخــاب٘ لؤلمــم اإلاخدــضة خــ٤
بخالــت ؤي خالــت للمد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت جبــحن ؤنهــا حكــ٩ل بخــضي الجـغاثم التــي جــضزل فــي ازخهانــاث
اإلاد٨مــت وطلــ ٪خؿــب هــو اإلاــاصة ٣ٞ 13ــغة  ،2وٍجــب فــي َــظٍ الخالــت ؤن ًهــضع ٢ـغاع ؤلاخالــت مــً مجلـــ
ألام ــً َب ٣ــا ألخ ٩ــام الٟه ــل الؿ ــاب٘ م ــً مُش ــا ١ألام ــم اإلاخد ــضة وَ ــى م ــا ً ٟــغى ؤن ج ٩ــىن ال ً٣ــُت مد ــل
ؤلاخالت جىُىي ٖلى تهضًض للؿلم وألامً الضولُحن ؤو ؤلازال ٫بهما.
وفي َظا همـحز خالخحن ،ؤن ج٩ىن الضولت مدل الازخهام َغٞـا فـي الىٓـام ألاؾاسـ ي ،وَىـا ال ًشـىع
ؤي بق ــ٩اٞ ٫مجل ـــ ألام ــً ٌس ــجل بصٖ ــاءٍ  ٦ــإي صول ــت َ ــغ ،ٝؤم ــا ف ــي خال ــت م ــا ل ــى ٧اه ــذ الضول ــت اإلا ــظ٧ىعة
لِؿ ــذ َغ ٞــا ف ــي الىٓ ــام ألاؾاس ـ ي ٞهى ــا ًش ــاع بق ــ٩ا ٫الازخه ــام للمد٨م ــتَ ،ى ــاٞ ٥غي ــِخان ،ألاول ــى ؤن
ج٣بل الضولت الازخهـام بمىظـب بٖـالن زـام وفـي ظغٍمـت مُٗىـت خؿـب هـو اإلاـاصة  12ال٣ٟـغة الشالشـت،
والٟغيُت الشاهُت هي بخالت اإلال ٠مً َغ ٝمجلـ ألامً.
وفـ ــي الخ٣ُ٣ـ ــت ال جىظـ ــض بقـ ــاعة نـ ــغٍدت ومباقـ ــغة لهـ ــظٍ الؿـ ــلُت ،ولـ ــم ًـ ــخم ب٢غاعَـ ــا بال هدُجـ ــت
لخإوٍالث للىٓام ألاؾاسـ ي ومماعؾـت واُٗ٢ـت ججلـذ فـي الخالـت التـي ؤخـاٞ ٫جهـا مجلــ ألامـً ً٢ـُت صاعٞـىع
للمد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت بمىظــب ال٣ـغاع  1593لٗــام  2005والــظي نــضع بمىظبــه مــظ٦غة اٖخ٣ــا ٫يــض
ال ــغثِـ الؿ ــىصاوي ٖم ــغ خؿ ــً البك ــحر ف ــي مـ ــاعؽ  2009م ــ٘ ؤن الؿ ــىصان لِؿ ــذ َغ ٞــا ف ــي هٓ ــام عومـ ــا
()1
ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت.
ؤما الهالخُت الشاهُت التي ًخمخ٘ بها مجلـ ألامً صو ؾىاٍ جمُ٨ىه مـً بعظـاء الىٓـغ فـي ؤي صٖـىي
َب٣ا لؿُلخه في خ ٟٔالؿلم وألامً الضولُحن بمىظب الٟهل الؿاب٘ مً مُشا ١ألامم اإلاخدـضة ،وٍ٩ـىن
طل ٪ب٣غاع ناصع ٖـً مجلــ ألامـً بمىظـب الٟهـل الؿـاب٘ ًخًـمً َلبـا للمد٨مـت بةعظـاء ؤي جدُ٣ـ ٤ؤو
م٣ايــاة إلاــضة از ـني ٖكــغ قــهغا ٢ابلـت للخجضًــض بــىٟـ الكــغوٍ وإلاـغاث  ٚـحر مدــضوصة خؿــب اإلاــاصة  16مــً
هٓ ــام عوم ــا ألاؾاس ـ ي ،وَ ــى م ــا ٌؿ ــمذ لل ٣ــىي ال٨ب ــري ف ــي َ ــظا اإلاجل ـــ م ــً حُُٗ ــل ؤي مؿ ــاءلت صولُ ـت ف ــي
()2
ظغاثم طاث زُىعة ٦بحرة بذعج واَُت.
الهــالخُت ألازــغي إلاجلـــ ألامــً ٖلــى اإلاد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت ،جخمشــل فــي ؾــلُت جُُ٨ــ ٠خالــت
الٗـضوانٞ ،ـال ًجـىع للمـضعي الٗـام اإلايـ ي فـي الخدُ٣ـ ٤فـي ظغٍمـت الٗـضوان ٢بـل ؤن ًخإ٦ـض مـً نـضوع ٢ـغاع
مــً مجلـــ ألامــً ً٣ي ـ ي بى٢ــىٕ خالــت الٗــضوان وبطا لــم ًهــضع َــظا ال ٣ـغاع فــي مــضة الؿــخت ألاقــهغ الخالُــت
لخل٣ــي الــبالٞ ،ٙلــه ؤن ً٣ــىم بٟــخذ الخدُ٣ــ ٤بٗــض بطن الــضاثغة الخمهُضًــت بــظل ،٪ول٨ــً صاثمــا بكــغٍ ؤن ال
ً٩ــىن ٢ــض نــضع  ٢ـغاع مــً مجلـــ ألامــً بســال ٝطلــ ،٪وَــظا َب٣ــا لــىو اإلاــاصة  15م٨ــغع مــً هٓــام عومــا،
وه ــي جبُٗ ــت ن ــغٍدت للمد٨م ــت إلاجل ـــ ألام ــً ال ــضولي ف ــي ج ُُ٨ــ ٠وج٣غٍ ــغ خال ــت الٗ ــضوان صون ؤي ؾ ــلُت
للمد٨مت في طل.٪
ٓ -)1ؾٔل ؽبىّ ػزٍُٗ<< ،ظْ االكػبء أٓبّ أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ>> ،ك ٢أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ -أُٞائٔبد اُلٍزٞه٣خ
ٝاُزشو٣ؼ٤خٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص  ،170 ،169اٗظو ًنُي :هواه ٓغٌِ األٖٓ ههْ  1593أُئهؿ كٓ 31٢بهً  2005ك ٢اُغَِخ
ههْ  ،5158ههْ اُٞص٤وخ (.))2005( S/RES/1593
ٓ -)2ؾٔل ؽبىّ ػزٍُٗ<<،ظْ االكػبء أٓبّ أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .172 ،171
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ظادظا :ما يخّل ٞبفّوباث املعنوليت الجىائيت ومواوّها:
بن ٢ىاٖــض اإلاؿــاولُت فــي الىٓــام ألاؾاسـ ي مؿــخمضة فــي ؤٚلبهــا مــً ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي الجىــاجي
واظةه ــاصاث ال ً٣ــاء الجى ــاجي ال ــضولي الؿ ــاب٣ت مى ــظ ه ــىعهبر ٙوَى ُ٦ــى م ــغوعا بُىٚؿ ــالُٞا وعواه ــضا ،ب ــة٢غاع
اإلاؿــاولُت الجىاثُــت الٟغصًــت وجدضًــض ؾــً اإلاؿــاءلت بـ ـ  18ؾــىت ،وٖــضم ؤلاٖخــضاص بالهــٟت الغؾــمُت وُ٢ــام
مؿ ــاولُت ال ٣ــاصة والغئؾ ــاء ،بال ؤن َى ــا ٥مالخٓ ــاث ٖل ــى ٢ىاٖ ــض اإلاؿ ــاولُت اإلاٗخم ــضة ف ــي هٓ ــام عوم ــا ف ــي
الٗضًض مً اإلاؿاثل ال٣اهىهُت جخٗل ٤ؤؾاؾا بمىاو٘ اإلاؿاولُت.
ولضي البدض في مىاو٘ اإلاؿاولُت هجض الٗضًض مـً ألاؾـباب اإلاىُُ٣ـت وؿـبُا مشـل الـضٞإ الكـغعي
وخالــت ؤلا ٦ـغاٍ و٦ــظل ٪الٛلــِ فــي ال٣ــاهىن والٛلــِ فــي الى٢ــاج٘ ،بال ؤن َىــا ٥ؤؾــبابا ٚامًــت مشــل اإلاــغى
وال٣هىع الٗ٣لـي وخالـت الؿـ٨غُ٨ٞ ،ـً ٠م٨ـً جهـىع ونـى ٫مـغٌٍ ٖ٣لُـا ٖلـى مغا٦ـؼ ٢خالُـت فـي ال٣ـىاث
اإلاؿ ــلخت و ٢ــضعة ٖل ــى اؾ ــخسضام وؾ ــاثل وؤؾ ــالُب ال٣خ ــا ٫ماٖ ــضا ف ــي خال ــت بٗ ــٌ اإلا ــضهُحن اإلاك ــاع٦حن ف ــي
ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت بكــ٩ل مىٟــغص ،وألاٚــغب مــً طلــ ٪خالــت الؿــ٨غُ٦ ،ــ ٠ؾــحرج٨ب م٣ترٞهــا ظغٍمــت بهــظا
الدج ــم والخُ ــىعة جد ــذ ج ــإزحر الؿ ــ٨غ  ،ز ــم جً ــُ ٠اإلا ـاصة حٗبح ــر الؿ ــ٨غ ؤلازخُ ــاعيٞ ،ه ــل َى ــاٞ ٥غي ــُت
بخخم ــا ٫الؿ ــ٨غ ؤلاظبـ ــاعي ؤزى ــاء ؾـ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُـ ــت ،ل ــظل ٪وٗخ ٣ــض بـ ــإن لجى ــت الهـ ــُاٚت صزل ــذ فـ ــي
بخخماالث ومخاَاث بٞتريُت٢ ،ض ال ًدؿ٘ لها الىٓـام ألاؾاسـ ي و٧ـان ًجـب ؤن جتـر ٥للٗمـل الً٣ـاجي ل٩ـل
()1
صٖىي صولُت ٖلى خضا.
ظابّا :الوالياث املخحذة ألامشي٢يت وظياظت الّذاء ج اٍ املح٢مت:
مى ــظ بوك ــاء اإلاد٨م ــت الجىاثُ ــت الضولُ ــت ؤب ــضث الىالً ــاث اإلاخد ــضة ألامغٍ ُ٨ــت مٗاعي ــت ق ــضًضة له ــا،
ٖلى الغٚم ؤن الىٞض ألامغٍ٩ي ٧ان مً ؤضخم وؤوكِ الىٞـىص يـمً اإلاـاجمغ الضبلىماسـ ي إلوكـاء اإلاد٨مـت
ٖام  ،1998وجبحن ؤن َظٍ اإلاكاع٦ت ٧اهذ في ؾبُل بٞكا ٫الخغوط باإلاد٨مـت وَـى الهـض ٝالـظي اؾـخدا٫
ٖلجه ــا جد ٣ُ٣ــه وٞك ــلذ خـ ــتى ف ــي ب٢ى ــإ ؤ ٢ــغب خلٟائه ــا وه ــي بغٍُاهُ ــا ب ــظل ،٪وٚـ ــحرث الىالً ــاث اإلاخد ــضة
اؾتراجُجةها بةيٗا ٝالىٓام ألاؾاسـ ي مـً زـال ٫ب٢ـغاع ؾـُُغة ٦بحـرة إلاجلــ ألامـً الـظي جدؿـُضٍ( ،)2وَـى
مـا جد٣ــ ٤لهــا فــي ال٨شحــر مــً اإلاــىاص يــمً هٓـام عومــا ٧اإلاــاصة  13ال ـتي حؿــمذ إلاجلـــ ألامــً بةخالــت ؤي خالــت
لضولت ٚـحر َغ ٝللمد٨مـت ،واإلاـاصة  16التـي حؿـمذ للمجلــ بخجمُـض الىٓـغ فـي ؤي ً٢ـُت مـضة ؾـىت ٢ابلـت
للخجضً ــض صون خ ــضوص ،واإلا ــاصة  15م ٨ــغع الـ ـتي جد ــُذ للمجل ـــ ج ُُ٨ــ ٠خال ــت الٗ ــضوان ؤو مٗاعي ــت ج ُُ٨ــ٠
()3
اإلاضعي الٗام ،وخىلذ اإلاد٨مت بلى آلُت في ًض مجلـ ألامً ببؿاَت.
و٢ــض زٟٟــذ الىالًــاث اإلاخدــضة خملةهــا يــض اإلاد٨مــت فــي نهاًــت  ٞـترة خ٨ــم الــغثِـ "بيــل ١لييخــون"
بل وفي جُـىع الٞـذ ٢امـذ بـالخىٖ ُ٘٢لـى هٓـام عومـا ،بال ؤهـه وبٗـض جـىلي "حـوسج بـوػ" ؤلابـً الغثاؾـت ٢ـاص
خملت مٗاعيت ؤقض مً ؾاب٣ةها يض اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ُ
وس ِخب جىُٗ٢ها مباقغة.
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .682
 -)2ثبهػخ اُولٍ<< ،٢أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ ؽج٤ؼزٜب ٝافزظبطٜبٞٓ ،هق اُٞال٣بد أُزؾلح ٝاٍوائٜ٘ٓ َ٤ب>>ٓ ،غِخ عبٓؼخ
كٓشن ُِؼِ ّٞاإلهزظبك٣خ ٝاُوبٗ٤ٗٞخ ،أُغِل  ،20اُؼلك اُضبٗ ،2004 ،٢ص .149
ٓ -)3ؾٔل ؽبىّ ػزٍُٗ<<،ظْ االكػبء أٓبّ أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .171
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٦مــا ٖملــذ الىالًــاث اإلاخدــضة ألامغٍُ٨ــت ٖلــى الٗضًــض مــً اإلاؿــخىٍاث إلاىاظهــت زُــغ اإلاد٨مــت ٖلــى
٢ىاتهــا ،زانــت وؤن الىالًــاث اإلاخدــضة ٧اهــذ حؿــخٗض إلاىظــت خــغوب جهــٟها "بــالحشب لــذ إلاسَــاب" ،و٢ــض
ب ــضؤث ف ــي طل ــ ٪بالً ــ ِٛي ـمً مجل ـــ ألام ــً إلن ــضاع  ٢ـغاعاث خه ــاهت لٗملُ ــاث خ ٟــٔ الؿ ــالم و ٞــغى
الؿ ــالم م ــً ازخه ــام اإلاد٨م ــت الجىاثُ ــت الضولُ ــت و ٧ــان له ــا طل ــ ٪ب ٣ـغاعًٍ َ ــامحن ؤو لهم ــا ال ٣ـغاع 1422
الهاصع بخاعٍش  12ظىٍلُت  2002اإلاخٗل ٤الظي ظاء ُٞه:
"وإر يخفشٗ بموحب الٙفل العابْ مً ميثا ٛألامم املخحذة:
يىل ــبل احع ــاٜا م ــْ أح ٣ــام امل ــادة  16م ــً هٍ ــام سوم ــا ألاظاس ــو ل أن جمخى ــْ املح٢م ــت الجىائي ــت
الذوليت ملذة ازن ِؽش ؼهشال اِخباسا مً  1حويليلت  ًِ 2002بذء أو مباؼشة أيـت إحـشاءاث للخحٝيـٞ
أو املٝالــاةن فــي حالــت إزــاسة إي ٜمــيت حؽــمل معــنولين أو مــوٌٙين حــاليين أو ظــابٝين جــابّين لذولــت
ماَمــت ليعــذ وش٘ــا فــي هٍــام سومــا ألاظاســو ل ٘يمــا يخفــل بــجي ِمــل أو إٔٙــا ٥يخّلــ ٞبالّمليــاث ال ـ
()1
جيؽئ ا ألامم املخحذة أو جارن ت ال إال إرا ٜشس م لغ ألامً خالٗ رل"٤
ز ــم ال٣ـ ـغاع  1497بخـ ــاعٍش  01ؤوث  2003اإلاخٗل ــ ٤بالخال ــت فـ ــي لُبحرً ــا ال ــظي ٢ـ ــغع خه ــاهت ممازلـ ــت
لل ٣ــىاث ألاممُ ــت م ــً اإلاخابٗ ــت ؤم ــام اإلاد٨م ــت الجىاثُ ــت الضولُ ــت ،وَى ــا ٥جج ــاوػاث ٢اهىهُ ــت ظم ــت ف ــي َ ــظٍ
ال ٣ـغاعاث٣ٞ ،ــض نــغح اإلاجلـــ فــي َــظٍ ال ٣ـغاعاث بإهــه ًخهــغ ٝبمىظــب الٟهــل الؿــاب٘ ول٨ىــه لــم ًدــضص
الىي ــُٗت الـ ــتي ته ــضص الؿ ــالم وألام ــً ال ــضولُحن٦ ،م ــا ؤن الاخخج ــاط باإلا ــاصة  16اإلاخٗل ــ ٤به ــالخُت حٗلُ ــ٤
الخد ٤ُ٣إلاضة  12قهغا لِـ في مدله خُـض ؤن بٖمـا ٫اإلاـاصة ً٩ـىن فـي خـا ٫وظـىص خالـت ٢اثمـت ٢ـض حكـ٩ل
ظغٍمـ ــت ٢ابلـ ــت للخدُ٣ـ ــٞ ٤جهـ ــا ،فـ ــي خـ ــحن ؤن َـ ــظا ال ٣ـ ـغاع ٌؿـ ــدبَ ٤ـ ــظٍ الخالـ ــت ٦دهـ ــاهت ولـ ــِـ ٦خٗلُـ ــ٤
()2
للخد ،٤ُ٣وَى ججاوػ نغٍذ لؿلُاث مجلـ ألامً جدذ الً ِٛألامغٍ٩ي.
ولم ج٨خٟي الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت بهظٍ الًٛىٍ ،بل ٖٟ٨ذ ٖلى الُ٣ام بدملـت مىٓمـت مـً
ؤظ ــل ٖ ٣ــض اجٟا ُ٢ــاث زىاثُ ــت لخ ــإمحن خه ــاهت مىاَىجه ــا وٖ ــضم حؿ ــلُمهم للمش ــى ٫ؤم ــام اإلاد٨م ــت الجىاثُ ــت
الضولُــت ،و٢ــض ونــل ٖــضص الــضو ٫ال ـتي وٗ٢ــذ َــظٍ الاجٟاُ٢ــاث أل ٦ــثر مــً  100صولــت٦ ،مــا ؤنــضع الــغثِـ
ألامغٍ ٩ـ ــي "ح ـ ــوسج ب ـ ــوػ" بخ ـ ــاعٍش  02ؤوث ٢ 2002اهىه ـ ــا زان ـ ــا ٌؿ ـ ــمى " ٜـ ــاهون حماي ـ ــت املع ـ ــخخذمين
ألامشي٢يين ( ،")ASPAوٍ٣ي ي َظا ال٣اهىن بى ٠٢اإلاؿاٖضاث اإلاالُت والٗؿ٨غٍت بما ٞجهـا بـغامج الخـضعٍب
الٗؿ٨غي اإلاكتر٦ت م٘ الضو ٫ألاَغا ٝفي هٓام عوما ألاؾاس ي ،بيـاٞت بلـى ٖـضم حٗـاون اإلادـا٦م ألامغٍُ٨ـت
مـ ــ٘ اإلاد٨م ـ ــت الجىاثُـ ــت الضولُ ـ ــت وبم٩اهُـ ــت اؾ ـ ــخسضام ال٣ـ ــىة الؾ ـ ــخٗاصة اإلاـ ــىاَىحن ألام ـ ــغٍُ٨حن اإلاـ ــازلحن ؤو
()3
اإلاضاهحن ؤمام اإلاد٨مت.
و٠خالـت إلاا ؾبٖ ،٤الجىا في َظا اإلاُلب مىاًَ الًٗ ٠في آلالُاث الضولُت الى٢اثُت
والغ٢ابُت لخىُٟظ يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ،بضاًت مً اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ التي ال ًؼا٫
ؤًٖائها ًا٦ضون بخمخٗها بالصخهُت ال٣اهىهُت الضولُت في خحن اإلاٗاًحر ال٣اهىهُت جا٦ض ويٗها ٦مىٓمت
 -)1هواه ٓغٌِ األٖٓ ههْ  1422أُئهؿ ك 12 ٢ع٤ِ٣ٞخ  2002ك ٢اُغَِخ ههْ  ،4572ههْ اُٞص٤وخ (.))2002( S/RES/1422
 -)2هواه ٓغٌِ األٖٓ ههْ  1496أُئهؿ ك 01 ٢أٝد  2003ك ٢اُغَِخ ههْ  ،4803ههْ اُٞص٤وخ (.))2003( S/RES/1497
 -)3ثبهػخ اُولٍٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص .158
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جخمخ٘ بىي٘ زام ؤ٢غب بلى اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت عٚم الامخُاػاث التي جخمخ٘ بها٦ ،ما ؤن مىهج
اللجىت الضولُت في جى ي الؿغٍت ؤمام الاهةها٧اث الػاٚ ٫حر مٟهىمت وؤخُاها ٚحر مبرعة في خاالث الاهةها٧اث
اإلاخ٨غعة لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي٦ ،ما الخٓىا بؾدُاء ال٨شحر مً مخل٣ي زضمت اللجىت الضولُت مً ؾىء
ؤصائها في ال٨شحر مً الجزاٖاث ال ؾُما الجزإ في ٚؼة وبن ٧ان طل ٪مبرعا في ال٨شحر مً ألاخىا.٫
وجُغ٢ىا ٦ظل ٪لضوع ألامم اإلاخدضة اإلاًُغب ججاٍ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٖمىما والٟكل
اإلاخ٨غع للمىٓمت في مى٘ الجزاٖاث اإلاؿلخت و٦ظل ٪في و ٠٢اهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وَٗىص
طل ٪لخغب اإلاهالر صازل اإلاىٓمت التي ناعث َاُٞت ٖلى الؿُذ في ٧ل ؤظهؼتها وٖلى عؤؾها مجلـ
ألامً الضولي ،والظي ؤنبذ ؤصاة في ًض الضو ٫ال٨بري حؿلُها ٖلى الضو ٫الًُٟٗت٦ ،ما الخٓىا ٞكل
آلُت ج٣م ي الخ٣اث ٤اإلا٣غعة في اإلااصة  90مً البروجى٧ى ٫ألاو ٫هٓغا للُ٣ىص اإلاخٗل٣ت بغبِ بزخهانها
بمىا٣ٞت الضو ٫ختى التي اعج٨بذ اهةها٧اث ،وؤزحرا جُغ٢ىا للمد٨مت الجىاثُت الضولُت وال٨شحر مً اإلاأزظ
ال٣اهىهُت ٖلجها جخٗل ٤بة وكائها وازخهانها وَغٍ٣ت ٖملها وهٓام اإلاؿاولُت ٞجها ،والًٛىٍ التي ج٘٣
جدةها مً الضو ٫ال٨بري جدذ مٓلت مجلـ ألامً ،والظي ٌؿخُُ٘ جدغٍ ٪صٖىي يض مً قاء
وججمُضَا يض مً قاء وج٣غٍغ خالت الٗضوان ،م٘ ما ًىجغ ًٖ طل ٪مً حٗؿ.٠

املىلب الثاوي:
ِوائ ٞجىٙيز لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت ِاع املعخوى الوون
بن جُٟٗــل آلالُــاث الىَىُــت لخىُٟــظ يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ٖملُــت يــغوعة ملخــت ،ألن ؤي
جضابحر صولُت ٢ض ج٣غَا مٗاَضاث صولُت ؤو مىٓماث صولُت ًجب ؤن ججـض لهـا جغظمـت ٖلـى اإلاؿـخىي الـىَني
مـً ؤظـل جمغٍـغ َـظٍ الخـضابحر والاظـغاءاث لخدؿــحن ؤلامخشـا ٫لًـىابِ ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت ٖلـى اإلاؿــخىي
الىَني ؾىاء في الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت ؤو ٚـحر الضولُت( ،)1وٖلـى ٚـغاع مشُلةهـا ٖلـى اإلاؿـخىي الـضولي ٞـةن
آلالُ ــاث الىَىُ ــت ه ــي ألاز ــغي جىاظ ــه جد ــضًاث ظم ــت جد ــض م ــً ٗٞالُةه ــا وجُ ــغح ؤمامه ــا مك ــ٨الث ٢اهىهُ ــت
وٖملُ ــت جً ــٗ ٠م ــً ج ــإزحر صوعَ ــا اإلاُل ــىب ،وب ٛــغى البد ــض ف ــي َ ــظٍ الخد ــضًاث ؾى٣ؿ ــم الضعاؾ ــت بل ــى
جدضًاث آلالُاث الى٢اثُت والغ٢ابُت هخاولها في ٞغٕ ؤو ،٫وآلالُاث الغصُٖت هدىاولها في ٞغٕ زان.
الٙشُ ألاو:٥
مؽ٢الث جّٙيل ألياث الشٜابيت والوٜائيت ِاع املعخوى الوون
عنــض ؤن ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي الٗضًــض مــً آلالُــاث الغ٢ابُــت والى٢اثُــت ٖلــى اإلاؿــخىي الــىَني
مً ؤظل يمان جُبُ٢ ٤ىاٖضٍ ٖلى َظا اإلاؿخىي ،خُـض ًـىلي ؤَمُـت ٦بــحرة للٗمـل ٖلـى اإلاؿـخىي الـىَني
لُ٩ـىن ؤ٦ثــر ٢غبــا مـً ألاَـغا ٝالٟاٖلــت وَىُـا ؾــىاء ٖلــى الهـُٗض الخ٩ــىمي ؤو ٚــحر الخ٩ـىمي ،و٦ــظل ٪ؤ٦ــثر
٢غبـا مـً اإلاـضهُحن ب٩ـل ٞئــاتهم بمسخلـ ٠ؤصواعَـم ػمـً الــجزإ اإلاؿــلر ،بال ؤن َىـا ٥الٗضًـض مـً الهــٗىباث
الـ ــتي  ٢ــض ج ٣ــ ٠خ ــاثال ؤم ــام جدؿ ــحن الامخش ــا ٫لل٣ىاٖ ــض ؤلاوؿ ــاهُت ،وؾ ــىداو ٫الى ٢ــىٖ ٝل ــى بٗ ــٌ َ ــظٍ
الهٗىباث والخدضًاث مً زال ٫البدض في مضي ٗٞالُت َظٍ آلالُاث و ٤ٞما ًلي:
ٗ -)1ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ٓٝ 411ب ثؼلٛب.
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أوال :يلتزام ب حترام وٙ٠الت إلاحترام الٝاهون الذو ٥إلاوعاوي:
بن الخٗهض بةخترام وٟ٦الت بخترام ال٣اهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي َـى ال٨ٟـغة ألاؾاؾـُت التـي ً٣ـىم ٖلجهـا
ؤلال ــتزام الــضولي والــضازلي للضولــت بىهــىم اإلاٗاَــضاث ،و٢ــض جهــضع َــظا ؤلال ــتزام اجٟاُ٢ــاث ظىُــ ٠ألاعبــ٘
هٓ ـغا ألَمُدُــه ال٣هــىي والٖخمــاص ٧ــل الخــضابحر الضولُــت والىَىُــت ٖلُــهٞ ،الخٗهــض بــاخترام وٟ٦الــت اخ ــترام
َـظا ال٣ــاهىن ٌٗنـي الخهــضً ٤وَٗنـي اليكــغ والخٗلــُم والخإَُـل وبنــضاع الخٗلُمـاث خىلــه و٧ـل مــا ًم٨ــً ؤن
()1
ٌؿاٖض في بهٟاط َظا ال٣اهىن زانت ٖلى اإلاؿخىي الىَني.
بال ؤن ال ــضو ٫جخسل ــى ف ــي ٦شح ــر م ــً ألاخُ ــان ٖ ــً  ٧ــل َ ــظا ؤلال ـ ـتزام ؤو ظ ــؼء مىـ ـه ،خُ ــض ؤن حج ــم
الخؿاثغ بحن اإلاضهُحن وألاُٖان اإلاضهُت صلُل ٢اَ٘ ٖلى طل ،٪والقـ ٪ؤن ألامـغ ًخٗلـ ٤بًـغوعة شـخظ بعاصة
الجه ــاث الٟاٖل ــت ف ــي الضول ــت ؾ ــىاء الؿُاؾ ــُت ؤو الٗؿ ـ٨غٍت إلاباق ــغة بن ــضاع ألاوام ــغ والخٗلمُ ـاث وال ُ٣ــام
بالٗملُــاث ال٣اهىهُــت وؤلاصاعٍــت مــً ؤظــل حٗؼٍــؼ بخــترام ال٣ىاٖــض ؤلاوؿــاهُت ووكــغ الــىعي بًــغوعة طلــٖ ٪لــى
مسخل ٠ألانٗضة ،وٍغجبِ َظا ؤلالتزام بةظغاءاث وجضابحر ؤزغي حٗخبر ظؼءا مىه ؾىالخٓها في ما ًلي.
زاهيا :إظخّشاك مذى إلاٜبا ٥الذولي والّش ي ِاع مّاَذاث الٝاهون الذولي إلاوعاوي:
بن ؤلاهًــمام لالجٟاُ٢ــاث اإلاخٗل٣ــت بال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ٌكــ٩ل ؤو ٫زُــىة فــي اججــاٍ ؤلالــتزام
بىهىن ــها٦ ،م ــا ؤن ي ــمان بهدك ــاع َ ــظٍ اإلاٗاَ ــضاث َ ــى ي ــمان لٗاإلاُ ــت اإلاب ــاصت ؤلاوؿ ــاهُت ال ــتي حك ــخمل
ٖلجه ــا ،وحٗم ــل ال٨شـ ــحر م ــً ألاَـ ـغا ٝالضولُ ــت والضازلُ ــت ف ــي مج ــا ٫حص ــجُ٘ ال ــضوٖ ٫ل ــى ؤلاهً ــمام له ــظٍ
اإلاٗاَ ــضاث ،ال ؾ ــُما جل ــ ٪اإلاخً ــمىت لً ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ( )2وبطا ل ــم ج ٨ــً الضول ــت َغ ٞــا ف ــي
الٗملُــت الخٟاويــُت ٢بــل ببـغام اإلاٗاَــضة ولــم ج٣ــم بــالخى ُ٘٢مباقــغة ٖلــى اإلاٗاَــضة ٖىــض ٞــخذ بــاب الخىُ٢ــ٘
ٖلجه ــاٞ ،ةه ــه ًب ٣ــى ؤلاظ ـغاء الىخُ ــض العجً ــاء اإلاٗاَ ــضة وؾ ــغٍان ؤخ٩امه ــا وَىُ ــا َ ــى ؤلاهً ــمام ٖ ــً َغٍ ــ٤
الخى ُ٢ــ٘ ٖل ــى اإلاٗاَ ــضة م ــً ٢ب ــل ممش ــل الضول ــت وم ــً ز ــم بظـ ـغاء ٖملُ ــت الخه ــضً ٖ ٤ــً َغٍ ــ ٤ؤلاظـ ـغاءاث
الضؾخىعٍت الىَىُت ختى ج٩ىن اإلاٗاَضة ؾاعٍت اإلاٟٗى ٫في مىاظهت الضولت.
وف ــي م ــا ًل ــي ؾ ــىداو ٣ٖ ٫ــض م٣اعه ــت ب ــحن ؤلاهدك ــاع الٗ ــالمي إلاٗاَ ــضاث هٓ ــام ظىُ ــ ٠باإلا٣اعه ــت م ــ٘
ؤلاهدك ــاع الٗ ــالمي إلاٗاَ ــضاث هٓ ــام الَ ــاي اإلاخً ــمىت ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت خؿ ــب بخه ــاءاث
اللجىــت الضولُــت للهــلُب ألاخمــغ ،زــم وٗــغط ٖلــى مــا جــم جد٣ُ٣ــت ٖلــى الهــُٗض الٗغبــي باؾــخٗغى بٗــٌ
ظىاهب الخ٣غٍغ الؿىىي الؿاصؽ ًٖ جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٖلى اإلاؿخىي الٗغبي.
 -1إلاهدؽاس الّاملي ملّاَذاث هٍام الَاي باملٝاسهت مْ هٍام حىي:ٚ
بن اإلا٣اعه ــت ب ــحن هٓ ــامي الَ ــاي وظىُ ــُٞ ٠م ــا ًخٗل ــ ٤باالهدك ــاع الٗ ــالمي للمٗاَ ــضاث اإلاخٗل ٣ــت ب ــه
جىضر وظىص جٟـى ١لالجٟاُ٢ـاث اإلاخٗل٣ـت بدماًـت ضـخاًا الجزاٖـاث اإلاؿـلخت ؤو هٓـام ظىُـ ،٠وعٚـم وظـىص
٢بــىٖ ٫ــالمي واؾــ٘ لل٨ش ــحر مــً اإلاٗاَــضاث الخانــت بًــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت زانــت البروجى٧ــىلحن
ؤلايــاُٞحن لٗــام  ،1977هجــض َىــا ٥مٗــضال مخىؾــُا لل٣بــى ٫الٗــالمي للمٗاَــضاث اإلاخٗل٣ــت بدٓــغ وجُُ٣ــض
ٗ -)1ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .410
ٓ -)2ؾٔل ٍٞ٣ق ػٍٛاْٗ<< ،شو اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ،>>٢ك ٢كهاٍبد ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص ص -497
.502
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ؤهــىإ مُٗىــت مــً ألاؾــلخت عبمــا لٗــب الى٢ــذ صوعٍ ،ألن ؤٚلــب َــظٍ اإلاٗاَــضاث خضًشــت الٗهــض باإلا٣اعهــت مــ٘
ٚحرَا مً مٗاَضاث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿـاوي ،وفـي مـا ًلـي ه٣ـٖ ٠لـى بٗـٌ ؤلاجٟاُ٢ـاث التـي جيخمـي لىٓـام
ظىُ ٠وٖضص الضو ٫ألاَغاٞ ٝجها ،وطل ٪ختى جاعٍش  22ؤ٦خىبغ :)1( 2014
 بجٟاُ٢اث ظىُ ٠ألاعب٘  ،1949بلٖ ٜضص الضو ٫ألاَغاٞ ٝجها  196صولت. بجٟاُ٢ت الَاي الخانت بدماًت اإلامخل٩اث الش٣اُٞت  1954بٗضص  126صولت. بغوجى٧ىلها ألاو 103 ٫صولت ،والشاوي لٗام  1999بل ٜخىالي  67صولت. بجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل  1989بلٖ ٜضص الضو ٫الُغا.194 ٝ بجٟاُ٢ت  1976اإلاخٗل٣ت بدٓغ اؾخسضام ج٣ىُاث الخُٛحر في البِئت  76صولت،وبسهــىم اإلاٗاَــضاث اإلاخٗل٣ــت بىٓــام الَــاي اإلاخًــمىت لًــىابِ ؾــحر وبصاعة ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت
والتي ٌٗخبر ٖضص ؤَغاٞها مخىؾُا بلى خض ما هظ٦غ مثها:
 بغوجى٧ى ٫ظىُ ٠لٗام  1925الخام بالٛاػاث الخاه٣ت والؿامت  137صولت. اجٟاُ٢ت خٓغ وجُُ٣ض ألاؾلخت الخ٣لُضًت  1980بلٖ ٜضص ألاَغاٞ ٝجها  118صولت. البروجى٧ى ٫ألاو ٫بكإن الكٓاًا التي ال ًم٦ ً٨كٟها ٖثها  113صولت. البروجى٧ى ٫الشاوي بكإن ألالٛام وألاقغا ٥الخضاُٖت والىباثِ ألازغي  94صولت وحٗضًله .99 البروجى٧ى ٫الشالض بكإن خٓغ وجُُ٣ض ألاؾلخت الخاع٢ت  109صولت. البروجى٧ى ٫الغاب٘ بكإن ؤؾلخت اللـحزع اإلاٗمُت  103صولت. البروجى٧ى ٫الخامـ بكإن مسلٟاث الخغب ال٣ابلت لالهٟجاع  85صولت. اجٟاُ٢ت خٓغ ألاؾلخت الٗى٣ىصًت  2008بلٖ ٜضص ؤَغاٞها  86صولت.فـ ــي خـ ــحن خ٣٣ـ ــذ بٗـ ــٌ اجٟا ُ٢ـ ــاث هٓـ ــام الَـ ــاي اهدكـ ــاعا ٖاإلاُـ ــا واؾ ـ ــٗا زانـ ــت مـ ــا حٗلـ ــ ٤مثه ـ ــا
بالبروجى٧ىلحن ؤلاياُٞحن  1977وٚحرٍ ومٗاَضاث ؤزغي هظ٦غ مثها:
 اجٟاُ٢ت خٓغ ألاؾلخت البُىلىظُت لٗام  1972خهضث  163صولت. اجٟاُ٢ت خٓغ ألاؾلخت الُ٨مُاثُت لٗام  1993بلٛذ  190صولت. اجٟاُ٢ت ؤوجاوا لخٓغ ألالٛام ألاعيُت  1997خىالي  161صولت. البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو ٫لٗام  1977ونل بلى  173صولت. البروجى٧ى ٫ؤلايافي الشاوي  1977ونل بلى  167صولت.ومً زالَ ٫ظا الٗغى الخٓىا ؤن َىا ٥جٟى٢ا الجٟاُ٢اث خماًت ضخاًا الجزاٖـاث اإلاؿـلخت ٖلـى
خؿاب جل ٪الخانت بًـىابِ ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت ،وبخدلُـل ؤ٦ــبر للمٗاَـضاث الخانـت بىٓـام الَـاي،
1)- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of 22 October
2014, Op.cit. pp. 06, 11.
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هج ــض ؤن اإلاٗاَ ــضاث التـ ــي جخً ــمً ال٣ىاٖـ ــض الٗام ــت مشـ ــل البروجى ٧ــى ٫ؤلايـ ــاُٞحن والاجٟا ُ٢ــاث اإلاخٗل٣ـ ــت
باألؾ ـ ــلخت البُىلىظُ ـ ــت والُ٨مُاثُ ـ ــت وألال ٛـ ــام ألاعي ـ ــُت  ٢ـ ــض خ ٣٣ـ ــذ اهدك ـ ــاعا ٖاإلاُ ـ ــا ظ ـ ــض م٣ب ـ ــى ،٫بال ؤن
اإلاٗاَضاث الخانت بةهدكاع بٌٗ ؤهـىإ ألاؾـلخت زانـت ألاؾـلخت الخ٣لُضًـت والبروجى٧ـىالث ؤلايـاُٞت لهـا
ال ج ـؼا ٫ل ــم جد ٣ــ ٤اإلاُل ــىب خُ ــض ج ـغاوح هه ــ ٖ ٠ــضص صو ٫الٗ ــالم وَ ــى ؤم ــغ صون اإلا ــإمى ٫باليؿ ــبت إلاب ــضؤ
الٗاإلاُ ــت ،ل ــظل ٪ال ب ــض ٖل ــى ألام ــم اإلاخد ــضة واللجى ــت الضولُ ــت لله ــلُب ألاخم ــغ وٚحرَ ــا م ــً اإلاىٓم ــاث  ٚــحر
الخ٩ىمُ ــت ج٨شُ ــ ٠الجه ــىص إلاىاظه ــت زُ ــغ َ ــظٍ ألاؾ ــلخت وخ ــض ال ــضوٚ ٫ـ ـحر اإلاى ٗ٢ــت ٖل ــى َ ــظٍ اله ــ٩ى٥
()1
بدؿغَ٘ ؤلاظغاءاث مً ؤظل ؤلاهًمام ويمان ظٗل َظٍ ألاؾلخت وؤزُاعَا مً اإلااض ي.
 -2مذى إٜبا ٥الذو ٥الّشبيت ِاع الخفذيِ ٞاع ـ٢و ٟالٝاهون الذولي إلاوعاوي:
ًضعؽ الخ٣غٍغ الؿىىي الؿاصؽ ٖـً جُبُـ ٤ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ٖلـى اإلاؿـخىي الٗغبـي مـضي
الـ ــتزام ال ــضو ٫الٗغبُ ــت باالجٟا ُ٢ــاث ؤلاوؿ ــاهُت ف ــي ٞـ ــترة لِؿ ــذ ببُٗ ــضة لٗ ــامي  2010و ،2011و ٢ــض  ٢ــام
بضعاؾـت خالـت  18صولــت ٖغبُـت(٢ )2ــضمذ ج٣اعٍغَـا للجىــت الضولُـت للهـلُب ألاخمــغ خـى ٫وؿــبت الخ٣ـضم التــي
جد٣٣ـ ــه َـ ــظٍ الـ ــضو ٫فـ ــي ٖملُـ ــت ؤلاهًـ ــمام للهـ ــ٩ى ٥الضولُـ ــت ،و٣ٞـ ــا إلاـ ــا حؿـ ــمذ بهـ ــا ٢ىاهُثهـ ــا الضازلُـ ــت
واإلاهالخه الؿُاؾُت ل٩ل صولت ٖلى خضا ،ووؿخٗغى ُٞما ًلي ٖضص الضو ٫الٗغبُت ألاَغا:ٝ
 بجٟاُ٢اث ظىُ ٠ألاعب٘  18صولت مً ؤنل  18مهض٢ت. البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو ٫لٗام ٦ 1977ظل.18\18 ٪ البروجى٧ى ؤلايافي الشاوي  1977بل.18\16 ٜ بجٟاُ٢ت خماًت اإلامخل٩اث الش٣اُٞت لٗام  1954بلٛذ .18\15 بغوجى٧ىلها ألاو 18\12 ٫وبغوجى٧ىلها الشاوي .18\07 بغوجى٧ى ٫ظىُ 1925 ٠بكإن الٛاػاث الؿامت والخاه٣ت .18\15 بجٟاُ٢ت  1972لخٓغ ألاؾلخت البُىلىظُت .18\15 بجٟاُ٢ت  1976لخٓغ بؾخسضام ج٣ىُاث الخُٛحر في البِئت .18\05 بجٟاُ٢ت  1980لخٓغ وجُُ٣ض ألاؾلخت الخ٣لُضًت .18\06 بجٟاُ٢ت  1993لخٓغ ألاؾلخت الُ٨مُاثُت .18\16 بجٟاُ٢ت  1997لخٓغ ألالٛام ألاعيُت .18\09 بجٟاُ٢ت  2008بكإن الظزاثغ الٗى٣ىصًت .18\03 الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت .18\021)- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of 22 October
2014, Op.cit. pp. 06, 11.
ٛٝ -)2ن ٙاُل( :٢ٛ ٍٝاألهكٕ ،اإلٓبهاد ،اُجؾو ،ٖ٣ر ،ٌٗٞاُغيائو ،اَُٞكإٍٞ ،ه٣ب ،اُؼوام ،ػٔبٕ ،هطو ،اٌُ٣ٞذُ ،ج٘بٕ٤ُ ،ج٤ب،
أُـوةٞٓ ،ه٣زبٗ٤ب ،اُ ،) ٖٔ٤أٗظو ك ٢مُي " :اٌزمش٠ش اٌغٕ ٞٛاٌغبدط ػٓ رطج١ك اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔ ٟػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌؼشثٟ
ٌؼبِ ،" 2011 |2010 ٟاػلاك :شو٣ق ػزٍُ ٓ ،ؾٔل هػٞإ ثٓ خؼشاء ،اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو – ثؼضخ اُوبٛوح-2010 ،
 ،2011ص ص .4 ،3
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وٍالخ ــٔ ظلُ ــا ي ــٗ ٠ؤلا٢ب ــا ٫الٗغب ــي ٖل ــى الخه ــضًٖ ٤ل ــى اله ــ٩ى ٥اإلاخه ــلت بال ٣ــاهىن ال ــضولي
ؤلاوؿ ـ ــاوي ،ال ؾ ـ ــُما اإلاٗاَ ـ ــضاث طاث اله ـ ــلت بً ـ ــىابِ ؾ ـ ــحر ألاٖم ـ ــا ٫الٗضاثُ ـ ــت وخٓ ـ ــغ وج ُُ٣ـ ــض وؾ ـ ــاثل
وؤؾـ ــالُب ال٣خـ ــا ،٫خُـ ــض ؤن جٟؿـ ــحر َـ ــظٍ الٓـ ــاَغة نـ ــٗب ومٗ٣ـ ــض ألن مؿـ ــإلت ؤلاهًـ ــمام جخٗلـ ــ ٤بـ ــةعاصة
ؾُاؾُت وٍغظ٘ بلى ؤٖخباعاث ؾُاصًت ومهالر ٖلُا للضولت جدضصَا الجهـاث اإلاسخهـت بمىظـب الضؾـاجحر،
بال ؤن ألامــغ ٌؿــخضعي مًــاٖٟت الجهــىص لخٗؼٍــؼ بهدكــاع َــظٍ الاجٟاُ٢ــاث ٖلــى الهــُٗض الٗغبــي وؤلا٢لُمــي فــي
ؾبُل يمان آلازاع ٚـحر ؤلاوؿاهُت ألًت هؼاٖاث مدخملت.
وحٗخ ـبر خال ــت الجؼاث ــغ مخ٣ضم ــت بلــى خ ــضا م ــا ب ــحن الــضو ٫الٗغبُ ــت م ــً ز ــال ٫مــا ٢ضمخ ــه ي ــمً َ ــظا
الخ٣غٍــغ  ،وفــي مــا ًلــي وؿــخٗغى ؤَــم الاجٟاُ٢ــاث التــي نــاص٢ذ ٖلجهــا الجؼاثــغ َب٣ــا لهــظا الخ٣غٍــغ ،و٦ــظل٪
الاخهــاء الكــهغي الــظي ج٣ــىم بــه اللجىــت الضولُــت ٖــً الــضو ٫ألاَ ـغا ٝفــي الاجٟاُ٢ــاث ؤلاوؿــاهُت فــي َــظا
ؤلاَاع(:)1
 بغوجى٧ى ٫الٛاػاث الخاه٣ت والؿامت والىؾاثل الجغزىمُت لٗام  ،1925في  27ظاهٟي .1992 اجٟاُ٢اث ظىُ ٠ألاعب٘ لٗام  ،1949بخاعٍش  20ظىان .1960 اجٟاُ٢ت خٓغ ألاؾلخت البُىلىظُت لٗام  ،1972بخاعٍش  22ظىٍلُت .2001 اجٟاُ٢ت خٓغ اؾخسضام ج٣ىُاث الخُٛحر في البِئت  ،1976بخاعٍش  19صٌؿمبر .1991 البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو ،1977 ٫بخاعٍش  16ؤوث .1989 ٢بى ٫بزخهام لجىت ج٣م ي الخ٣اث ٤للماصة  90مً هٟـ البروجى٧ى ،٫في  16ؤوث .1989 البروجى٧ى ٫ؤلايافي الشاوي  ،1977بخاعٍش  16ؤوث .1989 اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل لٗام  ،1989بخاعٍش  16اٞغٍل .1993 اجٟاُ٢ت خٓغ ألاؾلخت الُ٨مُاثُت لٗام  ،1993بخاعٍش  14ؤوث .1995 اجٟاُ٢ت خٓغ ألالٛام ألاعيُت لٗام  ،1997بخاعٍش  09هىٞمبر .2001 البروجى٧ى ٫ؤلازخُاعي إلقترا ٥الُٟل في الجزاٖاث اإلاؿلخت لٗام  ،2000في  06ماي .2009وبــظل ٪ج٩ــىن الجؼاثــغ م ــً بــحن الــضو ٫اإلالتزم ــت ٖلــى خــضا مــا باجٟا ُ٢ــاث ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿ ــاوي
واإلاؿاَمت في ٖاإلاُت وبهدكاع َظٍ الاجٟاُ٢اث ،زانت جل ٪اإلاخٗل٣ـت بؿـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت وخٓـغ وجُُ٣ـض
ألاؾلخت ،وال جؼا ٫حٗمـل فـي بججـاٍ حٗؼٍـؼ ٞهـم وبخ ـترام ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ٖلـى اإلاؿـخىٍاث الغؾـمُت
وألاوؾـاٍ ألا٧اصًمُــت لخدؿـحن ؤلامخشــا ٫لهـظٍ ال٣ىاٖــض ،بال ؤن َىــا ٥الٗضًـض مــً الخُـىاث التــي جيخٓغَــا
بٗــض بوكــاء اللجىــت الىَىُــت لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي لخٗمُــ ٤الى٣ــاف خــى ٫مىيــىٖاث ال٣ــاهىن الــضولي
()2
ؤلاوؿاوي والىٓغ في ظضوي ؤلاهًمام بلى بجٟاُ٢اث ؤزغي جغاَا مىاؾبت في اإلاغخلت الخالُت.
1)- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of 22 October
2014, Op.cit. pp. 2, 7.
" -)2اٌزمش٠ش اٌغٕ ٞٛاٌغبدط ػٓ رطج١ك اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔ ٟػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌؼشثٌ ٟؼبِٓ ،" 2011\201022 ٟوعغ ٍبثن ،ص
ص .36 ،34
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زالثا :املؽا١ل املخّلٝت بموائمت الدؽشيّاث الووىيت مْ املّاَذاث الذوليت:
بمج ــغص بعجً ــاء اإلاٗاَ ــضة وؤلاهً ــمام وال ُ٣ــام ب ــةظغاءاث الخه ــضً ،٤ج ٩ــىن الضول ــت ؤم ــام واظ ــب
جى ُٟــظ ؤلالتزام ــاث ال ــىاعصة باإلاٗاَ ــضة ٖ ــً َغٍ ــ ٤جمغٍ ــغ ال٣ىاٖ ــض ال ــىاعصة به ــا ي ــمً حك ــغَٗاتها الضازلُ ــت،
وَٗخمــض طلــٖ ٪لــى الىٓــام الضؾــخىعي والؿُاؾ ـت الدكــغَُٗت اإلاٗمــى ٫بهــا ً
وَىُــا ،فــي خــحن هجــض ؤن ال٨شحــر
مــً الــضو ٫حٗبــر ٖــً خؿــً هُةهــا ججــاٍ الىهــىم الخٗاَضًــت ال ـتي جخًــمً مبــاصت بوؿــاهُت بــةظغاء ٖملُــت
الخى ُ٢ــ٘ ،ل٨ثه ــا ال جىان ــل الٗملُ ــت ال٣اهىهُ ــت وال جيخ ٣ــل بل ــى ؤلاظـ ـغاء الش ــاوي وَ ــى الخه ــضً ٤جد ــذ حج ــت
الضعاؾ ــت وبجس ــاط ؤلاظـ ـغاءاث ال ٣ــاهىوي للخدً ــحر ال ــضزى ٫ف ــي الالتـ ـزام ،وف ــي بٗ ــٌ ألاخُ ــان ع ٞــٌ ظه ــاث
م٩ل ٟــت بالخه ــضً ٤للٗملُ ــت مش ــل البرإلا ــان ؤو الخ٩ىم ــت ؤو عث ــِـ الجمهىعٍ ــت خؿ ــب الجه ــت الؿ ــُاصًت الـ ـتي
()1
جى٧ل بالٗملُت بمىظب صؾخىع الضولت اإلالتزمت.
وبٛــٌ الىٓــغ ٖــً اخخمــاالث الخــإزحر ؤو الــغ ،ٌٞالخٓىــا الازــخال ٝفــي ألاهٓمــت اإلاٗمــى ٫بهــا بــحن
الـضو ٫فــي اإلاىاثمــت ،بــحن الــضو ٫التــي جإزــظ بةػصواظُـت ال٣ــاهىن الــضولي والــضازلي وبهٟهــالهما ٖــً بًٗــهما،
وألاهٓمــت التــي جإزــظ بإخاصًــت ال٣ــاهىن الــضولي والــضازلي مــ٘ ازــخال ٝفــي ؾــمى ؤي مثهمــا ٖلــى آلازــغ ،وَــظا
الـىمِ ألازحـر َـى ألا٦ثـر اهدكـاعا ٖلـى اإلاؿـخىي الــضولي ،مشلمـا طَـب بلُـه الضؾـخىع الٟغوسـ ي لٗـام  1958فــي
اإلااصة  55مىه والتي ظاء ٞجها بإن:
"املّاَــذاث ويجٙاٜيــاث املف ـادِ ٛلي ــا أو املوا٘ــِ ٞلي ــا و٘ٝــا لألـــو ٥الٝاهوهيــت ي٢ــون لهــا
()2
مىز وؽشَا ظلىت أِاع مً الٝواهين "..
و٦ظل ٪ألامغ في الضؾخىع الجؼاثغي في اإلااصة  132مىه التي ظاء ٞجها:
"املّاَـ ــذاث ال ـ ـ يفـ ــادِ ٛلي ـ ــا سئـ ــيغ الجمهوسيـ ــتل حعـ ــب الؽـ ــشوه املىفـ ــوؿ ِلي ـ ــا فـ ــي
()3
الذظخوسل حعمو ِاع الٝاهون"
بال ؤن اإلاؿـ ــإلت ال جإزـ ــظ ٖلـ ــى بَال٢هـ ــا ٞهـ ــل ؾـ ــمى اإلاٗاَـ ــضاث ٖلـ ــى ال٣ـ ــاهىن ٌٗ ـ ــني ؾـ ــمىَا ٖلـ ــى
الضؾــخىع ٦ــظل ،٪وبإزــظ اإلاشــا ٫الجؼاثــغي هجــض بــإن َىــا ٥جٟهــُل ًســو الىهــىم الضؾــخىعٍت الؿــاب٣ت
زانت اإلااصة  132الضؾخىع الجؼاثغيٞ ،ال٣ى ٫بإن اإلاٗاَـضاث الضولُـت حؿـمى ٖلـى ال٣ـىاهحن ؾـلُم خؿـب
اإلاٟهىم الؿُحي للماصة ،ل ً٨بالخٗم ٤ؤ٦ثر ،مـا َـى اإلا٣هـىص بال٣ـاهىن َـل َـى ال٣ـاهىن بمٟهىمـه الىاؾـ٘
بما ُٞه الضؾخىع ؤم ال٣اهىن بمٟهىمه الًُ ٤وَٗني الدكغَ٘ الهـاصع ٖـً البرإلاـان ،فـي َـظا اإلاجـا ٫وٗخ٣ـض
ب ــإن َى ــا ٥ق ــىاَض ججٗلى ــا ه ٣ــى ٫ب ــإن اإلا٣ه ــىص ف ــي ال ــىو َ ــى ؤن اإلاٗاَ ـضة حؿ ــمى ٖل ــى الدك ــغَ٘ اله ــاصع
البرإلاــان صون الضؾــخىع ،الكــاَض ألاوَ ٫ــى جىٓــُم ال٣ــىة ال٣اهىهُــت للمٗاَــضاث وم٩اهةهــا فــي مــاصة صؾــخىعٍت
وبزًــاٖها للك ــغوٍ الضؾــخىعٍت ججٗ ــل م ــً الضؾــخىع ؤؾ ــمى مــً اإلاٗاَ ــضة ،والك ــاَض الشــاوي وَ ــى ألا٦ـ ـثر
ؤَمُت َى هو ال٣ٟغة ألاولى اإلااصة  165مً الضؾخىع الجؼاثغي التي ظاء ٞجها الىو الخالي:
 -)1دٌ ً١اٌزٕف١ز اٌٛؽٌٍٕ ٟمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .25
ٗ -)2ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .414
 -)3كٍزٞه اُغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ اُلٔ٣وواؽ٤خ اُشؼج٤خ ،اُغو٣لح اُؤٍ٤خ ههْ  76أُئهفخ ك 08 ٢كَٔ٣جو ٓ ،1996ؼلٍ ثبُوبٗ-02 ٕٞ
 03أُئهؿ ك 10 ٢اثو 2002 َ٣اُغو٣لح اُؤٍ٤خ ههْ  25أُئهفخ ك 14 ٢أثوٝ ،2002 َ٣اُوبٗ ٕٞههْ  12-08أُئهؿ ك15 ٢
ٗٞكٔجو  2008اُغو٣لح اُؤٍ٤خ ههْ  63أُئهفخ كٞٗ 16 ٢كٔجو  ،2008ص .27
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"يٙف ــل امل ل ــغ الذظ ــخوسي باألال ــا٘ت إل ــع يخخفاـ ــاث الـ ـ خولت ــا إي ــاٍ ـ ـشاحت أح ٣ــام
أخـشى فـي الذظـخوسل فـي دظـخوسيت املّاَـذاث والٝـواهينل والخىٍيمـاثل إمـا بـشأي ٜبـل أن جفـب واحبــت
()1
الىٙارل أو بٝشاس في الحالت الّ٢عيت"
وههذ في هٟـ الؿُا ،١اإلااصة  168مً الضؾخىع الجؼاثغي ٖلى ما ًلي:
()2

"إرا إسججى امل لغ الذظخوسي ِذم دظخوسيت مّاَذة أو اجٙا٘ ٛال يخم الخفذيِ ٞلي ا"

وبالخالي ،وبخدلُـل هـو اإلاـاصجحن هجـض بـإن اإلاجلــ الضؾـخىعي لـه نـالخُت مغا٢بـت مـضي صؾـخىعٍت
اإلاٗاَــضاث الضولُــتٞ ،ــةطا ٧اهــذ اإلاٗاَــضة  ٚـحر صؾـخىعٍت وال جد ـترم ههــىم الضؾــخىع ٞةهــه ًــخم ببــضاء عؤي
وبالخالي ال ًخم الخهضًٖ ٤لجها ،ؤو ًهـضع ٢ـغاعا بـظل ٪فـي خالـت هٟاطَـا ،وَـظا مـا ٌٗنـي ؤن اإلاٗاَـضة الضولُـت
مهم ــا ٧اه ــذ ٢ىته ــا ال٣اهىهُ ــت ٖل ــى اإلاؿ ــخىي ال ــضولي ال حؿ ــمى ٖل ــى الضؾ ــخىع ب ــل ًج ــب ؤن جدـ ـترم ؤخ٩ام ــه،
وبظل٩ً ٪ىن الخٗبحر الصخُذ بإن اإلاٗاَضاث الضولُـت فـي الدكـغَ٘ الجؼاثـغي حؿـمى ٖلـى ال٣ـاهىن وال حؿـمى
ٖلى الضؾخىع ٞهي في م٩اهت مباقغة بٗض الضؾخىع في الهغم ال٣اهىوي الجؼاثغي.
سابّا :الفّوباث املخّلٝت بيؽش الٝاهون الذولي إلاوعاوي:
ٌٗــض وكــغ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي بظ ـغاء ٖلــى صعظــت ٦ب ـحرة مــً ألاَمُــت فــي الخٗغٍــ ٠بال٣ىاٖــض
ؤلاوؿــاهُت ،وٍسخلــ ٠ؤؾــلىب اليكــغ ومًــمىهه ٖلــى خؿــب بزــخال ٝمغ٦ــؼ الصــخو اإلاؿــةهض ٝبــه وجــإزحرٍ
فـي ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت وصوعٍ فــي جدضًــض مهــحر ألاشــخام واإلامخل٩ــاث ،و٦ــظل ٪خؿــب م٩اهــت الصــخو
ف ــي الضول ــت ومـ ــضي ؾ ــلُخه فـ ــي ال ــخد٨م فـ ــي الىؾ ــاثل ال٣اهىهُ ــت وؤلاصاعٍـ ــت لخى ُٟــظ يـ ــىابِ ؾ ــحر ألاٖمـ ــا٫
الٗضاثُ ــت٦ ،م ــا ًجــب ؤن ًه ــل اليك ــغ بل ــى  ٧ــل ٞئ ــاث اإلاجخم ــ٘ اإلاضهُ ــت والٗؿ ــ٨غٍت اإلادخم ــل مك ــاع٦ةهم ف ــي
الـجزإ اإلاؿلر ؤو و٢ىٖهم جدـذ جـإزحرٍ مـً ٢غٍـب ؤو بُٗـض ،ووظـب ٖلـجهم مٗغٞـت َغٍ٣ـت الخهـغ ٝبباهـه ألن
()3
الهض ٝمً اليكغ َى يبِ الؿلى ٥و٢ذ الخغب.
بال ؤن َــظٍ الهــىعة حٗخ ــبر مشالُــت وطاث خؿاؾــُت مٟغَــت فــي الٗضًــض مــً الــضو ،٫التــي ٢ــض ً٩ــىن
الخــضًض ٞجهــا ٖــً الــجزإ اإلاؿــلر يــغبا مــً الخدــغٌٍ ٖلُــه خؿــب هٓــغ الجهــاث الغؾــمُت ،ومــً اإلاٗــغوٝ
ؤن ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ال ً ـؼا ٫مجهــىال خ ـتى ف ــي بٗــٌ الــضواثغ الغؾ ــمُت وألاوؾــاٍ ألا٧اصًمُــت ،م ــا
ًجٗ ــل ؤي ظه ــىص جخٗل ــ ٤باليك ــغ ًج ــب ؤن جم ــغ ٖ ــبر بظ ـغاءاث م٣بىل ــت ومٗخم ــضة ؾ ــىاء ٖ ــً َغٍ ــ ٖ ٤ــاملحن
م ــاَلحن ؤو مؿدك ــاعًٍ  ٢ــاهىهُحن ،ؤو بىاؾ ــُت الجمُٗ ــاث الىَىُــت لله ــال ٫واله ــلُب ألاخم ــغًٍ ؤو اللجى ــت
الضولُت لللهلُب ألاخمغ ؤو ألاؾاجظة واإلاضعؾـحن فـي الجامٗـاث واإلاـضاعؽ وٚــحرَم مـً اإلا٩لٟـحن باليكـغ ،بال
ؤن َــظٍ آلالُــاث ٚاثبــت ؤو مُٛبــت لؿــبب ؤو آلزــغ فــي ال٨ش ـحر مــً الــضو ،٫ممــا ٌؿــخضعي يــغوعة جُٟٗــل َــظٍ
ؤلاظ ـ ـغاءاث وآلالُـ ــاث الىَىُـ ــت للخإَُـ ــل والخـ ــضعٍب ٖلـ ــى ال٣ـ ــاهىن الـ ــضولي ؤلاوؿـ ــاوي ،وَىـ ــا ٥الٗضًـ ــض مـ ــً
()4
الٗىامل التي جازغ في هدُجت اليكغ مثها ٖضم الش٣ت ؤو ٖضم ٞهم الخُاب ؤلاوؿاوي والخدؿـ مىه.
-)1كٍزٞه اُغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ اُلٔ٣وواؽ٤خ اُشؼج٤خٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .30
 -)2أُوعغ ٗلَ.ٚ
ٓ -)3ؾٔل ٍٞ٣ق ػٍٛآْ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .496-491
 -)4هه٤خ ػٛاشش٠خ<< ،ؽٔب٣خ أُلٗٝ ٖ٤٤األػ٤بٕ أُلٗ٤خ ك ٢اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .347 ،346
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٦مــا وٗخ٣ــض فــي َــظا ؤلاَــاع ؤن اللجــان الىَىُــت لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي بكــ٩لها الخــالي فــي ال٨ش ــحر
مً الضو٢ ٫ض ج٩ىن ؤ٢ل ٗٞالُت ٖلـى خـض بُٗـض هٓـغا للخمشُـل الغؾـمي اإلا٨شـٞ ٠جهـا وَابٗهـا الخ٩ـىمي ،بط
ًجــب ؤن ً٩ــىن بهــا مــً ألاًٖــاء اإلاىخسبــحن ؤو اإلاؿــخ٣لحن ختــى ج٩ــىن الٗملُــت ؤ٦ــثر مهــضاُ٢ت وحُٗــي صٗٞــا
()1
آزغ لهظٍ آلالُت التي وٗخبرَا ؤؾاؾُت وَىُا إلاخابٗت جىُٟظ َظا ال٣اهىن وحٗؼٍؼ ؤلامخشا ٫له.
الٙشُ الثاوي:
مؽ٢الث جّٙيل ألياث الشدِيت ِاع املعخوى الوون
بن ٢م٘ بهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي في الً٣اء الىَني ؤو الضولي ًد٣ـ ٤ؤلاهخهـا ٝلطـخاًا
َــظٍ الج ـغاثم مــً ظهــت ،وٍد٣ــ ٤الــغصٕ ل٩ــل مــً ٢ــض ً٨ٟــغ باإلاشــل مــً ظهــت ؤزــغي ،لــظل ٪ال بــض مــً بًــالء
ٖىاًــت ٦بحــرة لىظــىص ج٩امــل بــحن الً٣ــاء الــضولي والــىَني بدُــض ًمىــ٘ ؤي مجــا ٫لئلٞــالث مــً الٗ٣ــاب خــاال
وبؾخ٣باال ،وَظا الخ٩امل ال بض مً جىُٓمه ختى ال جدىـاػٕ الجهـاث الً٣ـاثُت الىَىُـت واإلاد٨مـت الجىاثُـت
الضولُــت فــي ؤلازخهــام ،وبالٟٗــل ؤ٢ــغ الىٓــام ألاؾاس ـ ي للمد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت بــإن نــُٛت الخ٩امــل
ب ــحن ال ً٣ــاثحن ه ــي ؤن "ج ٢ــون املح٢م ــت م٢مل ــت للوالي ــاث الٝم ــائيت الجىائي ــت الووىي ــت" وَٗـ ــني طل ــ٪
بٖترا ٞــا هٓ ــام عوم ــا بإولىٍ ــت وؤن ــالت الىالً ــت ال ً٣ــاثُت الىَىُ ــت ب ــالىٓغ ف ــي الج ـغاثم الضولُ ــت ،وال ًىٗ ٣ــض
الازخه ــام للمد٨م ــت الجىاثُ ــت الضولُ ــت بال ف ــي خ ــاالث اؾ ــخصىاثُت جخٗل ــ ٤بٗ ــضم الغٚب ــت ؤو ال ٣ــضعة ٖل ــى
()2
مخابٗت ألاشخام اإلاؿاولحن ًٖ الجغاثم الضولُت.
أوال :ججزير أظلوب الخ شيم الوون ِاع اخخفاؿ الٝماء الوون :
جُغ٢ىــا فــي الٟهــل ألاو ٫مــً َــظا البــاب ،بلــى ألاؾــالُب اإلاسخلٟــت ال ـتي حٗخمــضَا الــضو ٫فــي ٖملُــت
الىو ٖلى بهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي في الدكغَ٘ الىَني ،خُض جىظـض الٗضًـض مـً الخُـاعاث ؤمـام
اإلاكــغٕ الجىــاجي الــىَني ،و٢ــض جمسًــذ الخجغٍــت الدكــغَُٗت الىَىُــت ٖــً زالزــت ؤؾــالُب مخباًىــت وج٣ــضم
ُ
٧ــل مثهــا الٗضًــض مــً اإلاؼاً ــا الدكــغَُٗت ،وباإلا٣ابــل ٞــةن َــظٍ الخُ ــاعاث ٦ــظل ٪جدمــل اإلاكــغٕ الٗضًــض م ــً
اإلاأزظ والؿلبُاث في ٖملُت الخجغٍم ،ؾىداو ٫بُانها في ما ًلي:
 -1ظلبياث جىبي ٞالٝاهون الّع٢شي الٝائم أو الٝاهون الجىا ي الّادي:
ط٦غه ــا ،ؤن َ ــظا ألاؾ ــلىب ً ــضٖى بل ــى ؤلا٦خ ٟــاء بالٗ٣ىب ــاث اإلاىه ــىم ٖلجه ــا ف ــي  ٢ــاهىن الٗ٣ىب ــاث
ال ــىَني لج ـغاثم ال ٣ــاهىن الٗ ــام مش ــل ال٣خ ــل والخسغٍ ــب والازخُ ــا ٝوٚحرَا،واٖخم ــاص ٖ٣ىب ــاث وَىُ ــت  ٢ــض
جه ــل بل ــى اإلااب ــض وؤلاٖ ــضام ف ــي بٗ ــٌ ال ــضو ،٫وٍاز ــظ ٖل ــى ألاؾ ــلىب ب ــإن الج ـغاثم الضولُ ــت ال جخُ ــاب ٤م ــ٘
ظـغاثم ال٣ــاهىن الٗــام زانــت مــً خُــض الخُــىعة ُ٨ٞــ ٠لجغٍمــت خــغب ؤو ببــاصة ؤن جمازــل ظغٍمــت ٢خــل،
 ٞــالخُىعة ف ــي الجغٍم ــت ؤم ــغ ال ب ــض م ــً مغاٖاج ــه٦ ،م ــا ؤن ق ــغوٍ وْ ــغو ٝوبظـ ـغاءاث مٗا٢ب ــت اإلاج ــغمحن
()3
جسخل ٠وختى يماهاث اإلادا٦مت الٗاصلت.
 -)1اٌٍدبْ اٌٛؽٕ١خ ٌزٕف١ز اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .2 ،1
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .676
 -)3دٌ ً١اٌزٕف١ز اٌٛؽٌٍٕ ٟمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص  ،31أٗظو ًنُي :شو٣ق ػزٍُ<< ،األٍبُ٤ت اُزشو٣ؼ٤خ إلٗلبم
اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ٢ػِ ٠اُظؼ٤ل اُٞؽ٘ ،>>٢أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ أُٞائٔبد اُلٍزٞه٣خ ٝاُزشو٣ؼ٤خٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .375
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 -2ظلبياث الخ شيم باألاحالت لىفوؿ املّاَذاث الذوليت:
 ٢ــضمىا ،ؤن َ ــظا الخُ ــاع ٌٗخم ــض ٖل ــى بخال ــت مباق ــغة م ــً  ٢ــاهىن الٗ٣ىب ــاث ال ــىَني بل ــى مٗاَ ــضاث
ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي والجى ــاجي ،بال ؤن َ ــظٍ ؤلاخال ــت  ٢ــض جم ـــ هىٖ ــا م ــا مب ــضؤ الك ــغُٖت وَ ــى مب ــضؤ ال
ظغٍمــت وال ٖ٣ىبــت بال بــىو خُــض ؤن الٟٗــل والٗ٣ىبــت ًجــب الــىو ٖلــجهم فــي ٢ــاهىن واخــض وواضــر٦ ،مــا
ؤن ال ــىو ٖلجه ــا ف ــي اإلاٗاَ ــضاث الضولُ ــت ًً ــ٘ ال٣اض ـ ي ال ــىَني ؤم ــام مهم ــت جٟؿ ــحر ال ٣ــاهىن ال ــضولي وطل ــ٪
ًدخاط بلى مٗغٞت ب٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي الـتي جسخلـٖ ٠ـً الـضازلي ٞىٓـام اإلاؿـاولُت مـشال مسخلـ ٠جمـام
()1
بحن ال٣اهىهحن ،وبالخالي ٞاإلاهمت نٗبت ؤمام ال٣اض ي و٢ض جٟخذ بابا للخٗؿ ٠في َظٍ ألاخىا.٫
 -3الخ شيم الخاؿ لالهت ا١اث مباؼشة في ٜاهون الّٝوباث الوون :
باليؿ ــبت ألؾ ــلىب الخج ــغٍم الخ ــام ف ــي  ٢ــاهىن الٗ٣ىب ــاث ٣ٞ ،ــض ج ٩ــىن مهم ــت ن ــٗبت ٖل ــى اإلاك ــغٕ
ال ــىَني طل ــ ٪ؤن الىن ــىٖ ٫ل ــى اله ــُاٚت الخالُ ــت ف ــي اإلاٗاَ ــضاث الضولُ ــت ظ ــاء بٗ ــض جُ ــىع ج ــاعٍخي َىٍ ــل
ومىا٢كاث مىؾٗت قاع٦ذ ٞجها ؤٚلب صو ٫الٗالم٦ ،ما ًمشل َظا الخٗغٍـ ٠مـا اؾـخ٣غث ٖلُـه ال٨شحـر مـً
ال٣ىاٖـ ـ ــض الضولُـ ـ ــت الٗغُٞـ ـ ــت والاظةهـ ـ ــاصاث الً٣ـ ـ ــاثُت ،وؤي مداولـ ـ ــت لخجـ ـ ــاوػ َـ ـ ــظٍ الخجغٍـ ـ ــت الخاعٍسُـ ـ ــت
والدك ــغَُٗت وال ً٣ــاثُت ؾ ــُ٩ىن مهم ــت ن ــٗب ؤو مؿ ــخدُلت٦ ،م ــا ؤن ؤي جٟه ــُل ػاث ــض  ٢ــض ًجٗ ــل َ ــظٍ
()2
ال٣ىاٖض الىَىُت جخمحز بالجمىص في خا ٫وعوص ؤي مؿخجضاث صولُت ظضًضة.
زاهيا :إخخفاؿ الٝماء الوون في ٜمْ إهت ا١اث الٝاهون الذولي إلاوعاوي:
بن اٖخمــاص بَــاع ٢ــاهىوي واخــض وقــامل بــحن ٧ــل الــضوَ ٫ــى ٖىهــغ َــام مــً ٖىانــغ جىُٟــظ التزامــاث
ال ــضو ٫بمىظ ــب ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ،خـ ــتى ًسً ــ٘  ٧ــل ألاٞـ ـغاص لىٓ ــام  ٢ــاهىوي واخ ــض حؿ ــدىض بلُ ــه
اإلاؿــاءلت الً٣ــاثُت فــي خالــت بعج٩ــاب ٗٞــل ؤو ؤٗٞــاٌ ٫كــدبه فــي ججغٍمهــا صولُــا ،و٢ــض ؤ٦ــض الىٓــام ألاؾاس ـ ي
للمد٨مـ ــت الجىاثُـ ــت الضولُـ ــت طلـ ــ ٪مـ ــً زـ ــال ٫مب ـ ــضؤ الخ٩امـ ــل ،وَـ ــى بـ ــظلً ٪ا٦ـ ــض لىـ ــا ؤؾـ ــبُ٣ت وؤن ـ ــالت
ازخهام الً٣اء الىَني في هٓغ الجغاثم الضولُتٞ ،الضولت جخمخ٘ بالؿُاصة في مدا٦مـت مغج٨بـي الجـغاثم
الضولُــت التــي ًغجب٨بهــا مىَىىَــا ؤو جلــ ٪الىاٗ٢ــت ٖلــى ؤٞغاصَــا ؤو ب٢لُمهــا ،وفــي خالــت ٖــضم ال٣ــضعة ؤو ٖــضم
الغٚب ــت ف ــي طل ــ ٪حؿ ــخلم اإلاد٨م ــت الجىاثُ ــت الضولُ ــت ػم ــام ألام ــىع لخ ُُٛــت َ ــظا ال ــى٣و ؤو الؤج ــؼ جٟاصً ــا
لئلٞالث مً الٗ٣اب خؿب اإلااصة  17مً هٓام عوما.
وؤلاق ــ٩الُت ف ــي جُبُ ــ ٤ؤخ ٩ــام اإلا ــاصة  َ 17ــى ف ــي ج ٣ــضًغ خال ــت ٖ ــضم ال ٣ــضعة ؤو ٖ ــضم الغٚب ــتٞ ،ه ــى
ًسً ــ٘ لخ ٣ــضًغ اإلاد٨م ــت ف ــي الثهاً ــت ،وع ٚــم ؤن اإلاد٨م ــت وي ــٗذ مد ــضصاث للخ ــالخحن  ٞــاألمغ ل ــِـ به ــظٍ
البؿاَت ،خُض ط٦غث بإن الغٚبت ج٣ىم في خا ٫جىٞغ بخضي الخاالث آلاجُت:
 حـ ــشى إلالـ ــىالُ بـ ــاألاحشاءاث أو ي ـ ــشي إلالـ ــىالُ ت ـ ــا أو حـ ــشى إجخـ ــار  ٜـ ـشاس وون ـ ـ بٕـ ــشك حمايـ ــتالة ــخق املّـ ـن م ــً املع ــنوليت الجىائي ــت ِ ــً ح ـشائم داخل ــت ف ــي اخخف ــاؿ املح٢م ــت ِا ــع الىح ــو
املؽاس إلي في املادة .5
 -)1دٌ ً١اٌزٕف١ز اٌٛؽٌٍٕ ٟمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .31
 -)2أُوعغ ٗلَ.ٚ
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 حذر ججخير ال مـبرس ل في إلاحشاءاث بما يخّـاسك فـي َـزٍ الٍـشوٗ مـْ هيـت جٝـذيم الةـخق املّنـللّذالت.
 لم جباؼش إلاحشاءاث أو ال ج شي مباؼشت ا بؽ٣ل معخٝل أو هضي أو بوؼشث أو ج ـشي مباؼـشت ا ِاـعهحو ال يخ ٞٙفي َزٍ الٍشوٗ مْ هيت جٝذيم الةخق املّن للّذالت.
لخحذيـذ ِـذم الٝـذسة فـي دِـوى مّيىـتل جىٍـش املح٢مــت ٘يمـا إرا ١اهـذ الذولـت ٔ ـير ٜـادسةل بعـملب أخ يــاس
٠اي أو حض ي لىٍامهـا الٝمـا ي الـوون أو بعـملب ِـذم جـوا٘شٍ ِاـع إحمـاس املـت م أو الحفـوِ ٥اـع
()1
ألادلت والؽهادة المشوسيت أو ٔير ٜادسة لعملب حخش ِاع إلالىالُ ب حشاءات ا".
مً زالَ ٫ظا الىو ٌؿهل ٖلُىا اؾخيخاط نٗىبت وحُٗ٣ض مهمت اإلاد٨مت في ج٣ضًغ مؿـإلت ٖـضم
عٚبت ؤو ٖضم ٢ضعة الضولت في اإلادا٦مـت هٓـغا لٗـضم وظـىص مٗـاًحر ؤو يـىابِ واضـختٞ ،دالـت ٖـضم الغٚبـت
جىُــىي ٖلــى ؾــىء هُــت مــً الضولــت اإلاٗىُــت باإلادا٦مــت باجســاط بظ ـغاءاث الخدهــحن إلاخابٗــت يــض الصــخو
اإلاــةهم ،ؤو جــإزحر ال م ـبرع لــه ،ؤو ال ججــغي ؤلاظ ـغاءاث بكــ٩ل مؿــخ٣ل وهؼٍ ـه ،وؤلاقــ٩الُت فــي َــظٍ الىيــُٗت
ج٩ىن في ج٣ضًغ َظٍ الخاالث ٞماهي اإلاضة اإلاُلىبـت ختـى ه٩ـىن ؤمـام جـإزحر مدـل بٖخبـاع للمد٨مـت الضولُـت،
وما َى مُٗاع ٖضم ؤلاؾخ٣ال ٫والجزاَـت مـ٘ بزـخال ٝألاهٓمـت الً٣ـاثُت وجبُٗـت بًٗـها للؿـلُت الخىُٟظًـت
في بٌٗ الضو ،٫ومً ظهت ؤزغي ٞةن ٖضم ال٣ضعة ٦ـظلً ٪دخـاط بلـى جٟهـُل ؤ٦بـر بةٖخبـاعٍ ال ٌؿـدىض بلـى
ؾ ــىء هُ ــت م ــً الضول ــتٞ ،م ــا َ ــى مٟه ــىم ؤلانهُ ــاع الجؼج ــي ؤو ال٨ل ــي وبل ــى ؤي م ــضي ً ٩ــىن مد ــل بٖخب ــاع وَ ــل
حٗتر ٝاإلاد٨مت بمدا٦م قٗبُت ؤو ؤهٓمت ً٢اثُت وَىُت ٖغُٞت ؤو بـاإلزخال ٝفـي ؤع٧ـان الجـغاثم وؤؾـباب
ؤلاباخت ومىاو٘ اإلاؿاولُت ،وَى ؤمـغ زايـ٘ ٧لُـا لؿـلُت اإلاد٨مـت الجىاثُـت الضولُـت ،صون ؤي صوع للً٣ـاء
()2
الىَني في ج٣ضًغ َظٍ الٗىانغ.
وب ــالغٚم م ــً  ٧ــل طل ــ ٞ ،٪ـإن الخجغب ــت الخاعٍسُ ــت لل ً٣ــاء ال ــىَني ف ــي مالخ ٣ــت اإلاج ــغمحن ال ــضولُحن
٧اهذ مخىايٗت بلى خض ٦بحر و٢ض جغاوخذ بحن ٖضم الغٚبت ؤو ٖضم ال٣ضعة في اإلاخابٗـت الجؼاثُـت ،ومـً بـحن
ؤبــغػ اإلادا٦مــاث الخاعٍسُــت إلاجغمــي الخــغب ٧اهــذ َلــب ؤإلااهُــا مــً صو ٫الخلٟــاء بةزًــإ مجغمــي الخــغب
ألاإلاــان إلاد٨مــت وَىُــت َب٣ــا ألؾــبُ٣ت الازخهــام الــىَني ،و٢ــض واٞــ ٤الخلٟــاء ٖلــى طلــ ٪مــ٘ الاخخٟــاّ
بدــ ٤فــي حؿــلُمهم فــي خالــت ٖــضم ظضًــت اإلادا٦مــاث َب٣ــا لــىو اإلاــاصة  228مــً مٗاَــضة ٞغؾــاي للؿــالم،
وبىاءا ٖلى طل ٪نضع ٢اهىن بوكاء مد٨مـت "لي ـبزج" وؿـبت بلـى مضًىـت اوٗ٣اصَـا لخىٓـغ فـي الجـغاثم اإلاغج٨بـت
م ـ ــً َ ـ ــغ ٝاإلا ـ ــىاَىحن ألاإلا ـ ــان ف ـ ــي ال ـ ــضازل والخ ـ ــاعط م ـ ــً بضاً ـ ــت الخ ـ ــغب الٗاإلاُ ـ ــت الشاهُ ـ ــت ٖل ـ ــى ٚاً ـ ــت 28
ًىهُ ــى ،1919بال ؤن مدا٦م ــاث لُ ـ ـبزط ٧اه ــذ مدا٦م ــاث ن ــىعٍت و ٚـ ـحر ٖاصل ــت ب ــالىٓغ بل ــى حج ــم الجـ ـغاثم
اإلاغج٨ب ــت ،واؾ ــخٟاص ؤٚل ــب اإلاةهم ــحن م ــً ؤخ ٩ــام مس ٟٟــت وؤز ــغي ب ــالبراءة ،وَ ــى م ــا ص ٞــ٘ الخل ٟــاء بل ــى ٖ ــضم
الاٖتـرا ٝبيخــاثج اإلادا٦مــاث وَــالبىا بدؿــلُم اإلاجــغمحن إلٖــاصة مدــا٦مةهم ؤمــا مدــا٦مهم الىَىُــت ؤو بوكــاء
()3
مد٨مت ظىاثُت صولُت لهم.
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .676
ٗ -)2ظو اُل ٖ٣ثٛعّبزخٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .76
 -)3ػِ ٢ػجل اُوبكه اٌمٛٙخٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .179 ،178
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ومــً مجمــل ظـغاثم الخــغب التــي اعج٨بهــا الجىــىص ألامــغٍُ٨حن فــي ُٞدىــام،لم ج٣ــم الىالًــاث ألامغٍُ٨ــت
اإلاخدــضة بــالىٓغ ؾــىي فــي ً٢ــِخحن حٗغٞــان بً٣ــُت "١ــالي" و"مــذهيا"٦ ،مــا لــم جغٞــ٘ ؤمــام اإلادــا٦م الُاباهُــت
ؾـىي ً٢ـُت واخـضة جخٗلـ ٤باؾــخسضام الىالًـاث اإلاخدـضة ألؾـلخت هىوٍـت يــض الُابـان والتـي زلٟـذ زؿــاثغ
بكغٍت وماصًت مهىلت وعًٞذ الضٖىي مً اإلاد٨مت الُاباهُت الٗلُا بضاعي ٖضم الازخهام(.)1
زالثا :الفّوباث الٝاهوهيت ملماسظت إلاخخفاؿ الٝما ي الّاملي:
ً ٣ــضم ؤلازخه ــام الٗ ــالمي بىٓ ــغ الج ـغاثم الضولُ ــت ن ــالخُت مٟخىخ ــت لل ً٣ــاء ال ــىَني م ــً ؤظ ــل
مخابٗــت اإلاةهمــحن بةعج٩ابهــا ،صون ُ٢ــىص جخٗلــ ٤بجيؿــُت مغج٨ــب الجغٍمــت ؤو اإلاــةهم ؤو ؤلا٢لــُم الــظي جمــذ ُٞــه
الجغٍمــت ،وبــظلٌٗ ٪ــالج َــظا الازخهــام مكــ٩لت الٟـغا ٙالً٣ــاجي وُ٢ــىص ؤلازخهــام٦ ،مــا ٌٗخ ـبر بخــترام
خـ ٤الــضو ٫فــي مماعؾـت ؤلازخهــام الٗــالمي بىٓـغ ظـغاثم الخــغب ٢اٖـضة ٖغُٞــت زابخــت مـً ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن
ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي( ،)2وَك ــترٍ إلاماعؾ ــت الازخه ــام الٗ ــالمي اإلاىاثم ــت ال٩امل ــت للدك ــغَٗاث الىَىُ ــت ؾ ــىاء
يمً ٢اهىن الٗ٣ىبـاث ؤو ال٣ـىاهحن الٗؿـ٨غٍت مـ٘ اإلاٗاَـضاث الضولُـت اإلاخًـمىت جىٓـُم الجـغاثم الضولُـت،
ومً زم الىو ٖلى َظا ؤلازخهام يمً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت ؤو هٓام الً٣اء الٗؿ٨غي.
مـ ــ٘ ٧ـ ــل ؤلامخُـ ــاػاث ال ـ ــتي ً٣ـ ــضمها ؤلازخهـ ــام الٗـ ــالمي ،جىظـ ــض ال٨ش ـ ــحر مـ ــً اإلاكـ ــ٨الث الٗملُ ـ ــت
وؤلاظغاثُ ــت جمى ــ٘ ال ــضو ٫الـ ــتي حٗخم ــض َ ــظا ؤلازخه ــام م ــً جُٟٗل ــه ف ــي خ ــاالث مُٗى ــت وه ــظ٦غ م ــً َ ــظٍ
الهــٗىباث الخهــاهاث وؤلامخُــاػاث ،الخ٣ــاصم ،الًــٛىٍ الؿُاؾــُت لخٗــضًل ال٣ــىاهحن الخانــت بمماعؾــت
ؤلازخهام الً٣اجي الٗالمي ٖلى اإلاؿخىي الىَني:
 -1الحفاهاث وإلامخياصاث:
ًم ــىذ ال ٣ــاهىن ال ــضولي خه ــاهاث وبمخُ ــاػاث ألٞـ ـغاص البٗش ــاث الضبلىماؾ ــُت ووَ ــم عث ــِـ البٗش ــت
الضبلىماؾ ــُت وم ــً ٌٗم ــل ٞجه ــا م ــً صبلىماؾ ــُحن وبصاعٍ ــحن وز ــضم ٦م ــا جد ــضصَم اإلا ــاصة ألاول ــى م ــً اجٟا ُ٢ــت
ُِٞىا للٗال٢اث الضبلىماؾُت لٗام  ،)3(1961و٦ظل ٪ؤٞغاص بٗشاث اإلاىٓمـاث الضولُـت اإلاٗــتر ٝبهـا ،وحكـمل
َ ــظٍ الخه ــاهاث بٖٟـ ــاءاث ي ــغٍبُت وبمخُـ ــاػاث ٢اهىهُ ــت وبصاعٍ ــت وً٢ـ ــاثُت ،وؤب ــغػ َـ ــظٍ الخه ــاهاث هـ ــي
الخهاهت مً اإلاشى ٫ؤمام الً٣اء الجىاجي للضولت اإلاؿخ٣بلت ،خُض ههذ ال٣ٟغة ألاولـى مـً اإلاـاصة  31مـً
اجٟاُ٢ت ُِٞىا للٗال٢اث الضبلىماؾُت لٗام ٖ 1961لى ؤهه:
"يخمخ ــْ املمث ــل الذبلوماس ــو بالحف ــاهت الٝم ــائيت الجىائي ــت ف ــي الذول ــت املّخم ــذ ل ــذ ا ويخمخ ــْ
()4
أيما بالحفاهت الٝمائيت املذهيت وإلاداسيت"....

(ٓ -)1ؾٔٞك شو٣ق ثغ<< ،ٟٔٛ١اإلؽبه اُؼوكُِ ٢وبٗ ٕٞاإلَٗبٗ ٢اُل-٢ُٝاُضـواد ٝاُـٔٞع>> ،ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ - ٢كَُ٤
اُزطج٤ن ػِ ٠اُظؼ٤ل اُٞؽ٘ٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص .110
 -)2عٓ -ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح ٓ ،157وعغ ٍبثن ،ص .527
ٓ -)3ؾٔل ٍبٓ ٢ػجذ اٌسّ١ذ ،أط ٍٞاُوبٗ ٕٞاُلثِٓٞبٍٝ ٢اُو٘ظِ ،٢كاه أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ ،ؽ  ،1اإلٌٍ٘له٣خ ،2006 ،ص ص
 ،168 ،167أٗظو ًنُي :هؽبة شبد٠خ<< ،اُؾٔب٣خ اُوؼبئ٤خ اُغيائ٤خ ُِٔجؼٞس اُلثِٓٞبٍ ٢كهاٍخ ٗظو٣خ ٝرطج٤و٤خ>> ،هٍبُخ
كًزٞها ،ٙعبٓؼخ اُؾبط ُقؼو ٤ًِ -خ اُؾوٞم ٝاُؼِ ّٞاَُ٤بٍ٤خ ،ثبر٘خ ،2006 ،ص .17
 -)4ارفبل١خ فٕ١١ب ٌمبٔ ْٛاٌّؼب٘ذاد ٌؼبَ ٓ ،1969وعغ ٍبثن ،ص ص .29 ،28
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٦ما جىو هٟـ اإلااصة في ال٣ٟغة الشالشت ٖلى خـ ٤اإلامشـل الضبلىماسـ ي بٗـضم ؤلاصالء بكـهاصجه ؤمـام
اإلادــا٦م الجىاثُــت للضولــت اإلاؿــخ٣بلت ،وباإلاشــل ههــذ بجٟاُ٢ــت ألامــم اإلاخدــضة للبٗشــاث الخانــت لٗــام 1969
في ال٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة  31مثها ،وجـظَب ال٣اٖـضة الٗغُٞـت فـي ال٣ـاهىن الضبلىماسـ ي ؤن َـظٍ الخهـاهت
ٖامــت ومُل٣ــت٦ ،مــا ؤنهــا ال جمخــض بلــى الازخهــام الً٣ــاجي للضولــت اإلاىٞــضة لــه ،خُــض ًجــىػ عٞــ٘ الــضٖاوي
()1
الجؼاثُت واإلاضهُت في مىاظهت اإلامشل الضبلىماس ي ؤما ً٢اء صولخه اإلاىٞضة.
َ ــظٍ الخه ــاهت  ٢ــض ج ٣ــ ٠خ ــاثال ؤم ــام ج ُٟٗــل الازخه ــام ال ً٣ــاجي الٗ ــالمي ف ــي مخابٗ ــت مجغم ــي
الخــغب طلــ ٪ؤهــه فــي خالــت اعج٩ــاب ظغٍمــت صولُــت مــً َــغ ٝؤخ ـض ؤ ٞـغاص البٗشــاث الضبلىماؾــُت ٞةهــه ًخمخــ٘
بده ـ ــاهت ؤم ـ ــا اإلاش ـ ــى ٫ب ـ ــحن ً ـ ــضي ٖضال ـ ــت الضول ـ ــت اإلاؿ ـ ــخ٣بلت ل ـ ــه ،ف ـ ــي خ ـ ــحن ؤن ال ً٣ـ ــاء ال ـ ــضولي ال ٌٗ ـ ــترٝ
بالخهــاهاث وؤلامخُــاػاث الضبلىماؾــُت والً٣ــاثُت وَــى مــا ال ًخــىٞغ يــمً ال٣ــىاهحن الىَىُــت التــي جسًــ٘
()2
ل٣ىاٖض وؤٖغا ٝال٣اهىن الضبلىماس ي وال٣ىهلي.
 -2الخٝادم في الٝاهون الوون :
م ــً اإلاٗ ــغو ٝف ــي الىُ ــا ١الشاب ــذ لل ٣ــاهىن ال ــضولي ي ــغوعة ج ُٟٗــل ٢اٖ ــضة ٖ ــضم ج ٣ــاصم الجـ ـغاثم
الضولُــت ،و٢ــض وعص َــظا الــىو نــغٍدا فــي الىٓــام ألاؾاس ـ ي للمد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت ،بال ؤن الــضو ٫فــي
٢ىاهُثهــا الضازلُــت ال جخىاٞــ ٤جمامــا مــ٘ َــظٍ ال٣اٖــضة بط جــىو ال٨شحــر مــً ال٣ــىاهحن ٖلــى ج٣ــاصم بظ ـغاءاث
اإلاخابٗــت فــي مــضة ٢اهىهُــت ،مُٗىــت و٦ــظل ٪ج٣ــاصم الٗ٣ىبــت فــي خــاٖ ٫ــضم جىُٟــظ ألاخ٩ــام الجؼاثُــت فــي مــضة
مُٗىت( ،)3وحٗخبر َظٍ اإلاضة ٢هحرة في ٦شحر مً ألاخىا ٫يماها الؾخ٣غاع اإلاغا٦ؼ ال٣اهىهُـت فـي اإلاجخمـَ٘ ،ـظٍ
ؤلاظـغاءاث ٢ــض ال جســضم الٗضالــت الجىاثُــت فــي خالــت ؤلازخهــام الجىــاجي الٗــالمي وهــي جدــض مــً ٗٞالُخــه،
()4
عٚم ؤن َىا ٥مً الضو ٫جىو ٖلى ٢اٖضة ٖضم ظىاػ ج٣اصم الجغاثم الضولُت.
 -3المٕوه العياظيت لخّذيل ٜواهين يخخفاؿ الّاملي:
جمــاعؽ بٗــٌ الــضو ٫يــٛىَا ؾُاؾــُت مــً ؤظــل خمــل صو ٫ؤزــغي ٖلــى الخسلــي ٖــً الازخهــام
الً٣ــاجي الٗــالمي ؤو جُُ٣ــضٍ و٢ــض ماعؾــذ الىالًــاث اإلاخدــضة ألامغٍُ٨ــت مشــل َــظٍ الًــٛىٍ ٖلــى ٧ــل مــً
ؤؾــباهُا وبلجُ ٩ــا مــً ؤظ ــل جى ُ٢ــ ٠مخابٗــاث ي ــض مؿ ــاولحن بؾ ـغاثُلُحن ٧اه ــذ م ٣ــغعة بىــاءا ٖل ــى ق ــ٩اوي
ض ــخاًا ٞلؿ ــُىُحن لجـ ـغاثم خ ــغب وظـ ـغاثم ي ــض ؤلاوؿ ــاهُت  ٢ــام به ــا ظى ــىص ؤلاخ ــخال ٫ؤلاؾـ ـغاثُلي ف ــي خ ــ٤
مضهُحن ٞلؿُىُحن ،وجم بلٛاء الٗضًض مً مظ٦غاث الخى ٠ُ٢يض ؾُاؾُحن وٖؿـ٨غٍحن بؾـغاثُلُحن ٧ـاهىا
ممىىٖحن مً الؿٟغ بلى صو ٫ؤلاجداص ألاوعوبي.
و٧اهــذ ٢ــض ؤُ٢مــذ صٖــىي ؤمــام الً٣ــاء البلجُ٩ــي إلادا٦مــت مغج٨بــي مجــاػع نــبرا وقــاجُال فــي لبىــان
بخ ــاعٍش  16ؾ ــبخمبر  1982ال ــتي ؤصاهةه ــا الجمُٗ ــت الٗام ــت لؤلم ــم اإلاخد ــضة ومجل ـــ ألام ــً واٖخبراَ ــا ظغٍم ــت
ببــاصة ظماُٖــت ،وجــم جدغٍــ ٪الــضٖىي مــً َــغ ٝؤَــالي الطــخاًا وبٗــٌ الىــاظحن مــً اإلاجــؼعة يــض آعٍُــل
ٓ -)1ؾٔل ٍبٓ ٢ػجذ اٌسّ١ذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص  ،173 ،172اٗظو ًنُي :هؽبة شبد٠خٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .24-23
2) – Gérand de PRADELLE, op.cit., pp. 915, 916.
 -)3دٌ ً١اٌزٕف١ز اٌٛؽٌٍٕ ٟمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .34
4) – Gérand de PRADELLE, op.cit., pp. 915, 916.
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قـاعون وػٍــغ الــضٞإ ؤلاؾـغاثُلي وٖــامىؽ ًــاعون ٢اثــض ال٨خِبـت اإلاهاظمــت آهــظا ،٥و٧ــل مــً ًشبــذ جىعَــه فــي
الجغٍمت ،واؾدىضث الضٖىي ٖلـى ٢ـاهىن الازخهـام الٗـالمي البلجُ٩ـي الهـاصع ٖـام  1993واإلاٗـض ٫ؾـىت
 ،1999بأل ؤن الًٛىٍ ألامغٍُ٨ت ؤصث بلـى حٗـضًل ال٣ـاهىن البلجُ٩ـي مـغة ؤزـغي ب٣ـاهىن آزـغ نـاصع فـي 23
ؤبغٍــل  2003خ ـتى ن ــاع ٌكــترٍ ؤن ً ٩ــىن الٟاٖــل مىاَى ــا بلجُ٩ــي ؤو ً ٣ــُم ٖلــى ألاعاض ـ ي البلجُُ٨ــت إلا ــضة
زــالر ؾــىىاث ٖلــى ألا٢ــل( ،)1وبُغٍ٣ــت ممازلــت ؤ٢ــام الً٣ــاء ؤلاؾــباوي جد٣ُ٣ــا ممــازال يــض ٦بــاع اإلاؿــاولحن
الؿُاؾ ــُحن والٗؿ ــ٨غٍحن ؤلاؾ ـغاثُلُحن ف ــي صٖ ــىي م٣خ ــل ال ُ٣ــاصي الٟلؿ ــُُني ن ــالح ش ــخاصة و 14م ــضهُا
مٗٓمهــم ؤَٟــا ٫عيــ٘ وظــغح ٞ 150لؿــُُيُا فــي ٢هــٖ ٠كــىاجي ،و٢ــض جــىلى اإلاىا٣ٞــت ٖلــى الــضٖىي مــً
٢بــل ال٣اضـ ي الكــهحر "ٔــاسزون" الــظي ؤنــضع مــظ٦غة جىُ٢ــ ٠الــض٦خاجىع الكــُلي "أؤوظــخو بيىوؼــي " ،بال
ؤه ــه وللً ــٛىٍ ألامغٍ ُ٨ــت ٖل ــى بؾ ــباهُا ج ــم بظه ــاى الخد ُ٣ــ ٤و ٧ــان مه ــحر ال ٣ــاهىن م ــا خ ــضر لل ٣ــاهىن
()2
البلجُ٩ي.
وحٗخ ـبر الًــٛىٍ الؿُاؾــُت ؤ٦ب ــغ ٖ٣بــت فــي وظــه جدُ٣ــ ٤الٗضالــت الجىاثُــت الضولُــت زانــت وؤن
الىالً ــاث اإلاخد ــضة ألامغٍ ُ٨ــت ته ــضص َ ــظٍ ال ــضو ٫بً ــٛىٍ ؾُاؾ ــُت وب٢خه ــاصًت ،بةل ٛــاء اجٟا ُ٢ــاث حٗ ــاون
ب٢خهــاصًت وٖؿــ٨غٍت وبلٛــاء نــ٣ٟاث ؾــالح ؤو مىــاوعاث مكــتر٦ت ؤو اجٟاُ٢ــاث ظمغُ٦ــت جخًــمً امخُــاػاث
مُٗىــت ،وٍــخم اؾــخسضام َــظا ألاؾــلىب ألامغٍ٩ــي ألهــه طو جــإزحر ٦بحــر فــي ؾُاؾــت الٗضًــض مــً الــضو ٫ختــى جلــ٪
التي جضعي خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان ومىاظهت الجغاثم الضولُت طاث الخُىعة ال٨بحرة.
و٠خالـت إلاا ؾب ،٤الخٓىـا ٖـؼو ٝال٨شحـر مـً الـضوٖ ٫لـى اخــترام وٟ٦الـت اخــترام ال٣ـاهىن الـضولي
ؤلاوؿــاوي بمــا فــي يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،مــً زــال ٫عٞــٌ ؤلاهً ـمام واجمــام بظ ـغاءاث الخهــضً٤
ٖلى الاجٟاُ٢اث ؤلاوؿاهُت ،و٦ظلٞ ٪كل ظهىص اليكغ لل٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي وٖـضم ؤلايـُالٕ بـه و٣ٞـا
إلاـا جٟغيــه الاجٟاُ٢ـاث الضولُــت مـً التزامــاث جسـو اإلاىيــىٕ٦ ،مـا اؾخٗغيــىا مـضي الــتزام الـضو ٫الٗغبُــت
باإلهً ـ ــمام والخه ـ ــضًٖ ٤ل ـ ــى اجٟا ُ٢ـ ــاث ال ٣ـ ــاهىن ال ـ ــضولي ؤلاوؿ ـ ــاوي وي ـ ــٗ ٠الجه ـ ــىص اإلاخٗل ٣ـ ــت بمىاثم ـ ــت
الدكــغَٗاث الىَىُــت لخدُ٣ــ ٤اإلاىاثمــت إلهٟــاط الاجٟاُ٢ــاث الــضولي فــي الىٓــام ال٣ــاهىوي الــىَني ،و طلــ ٪مــً
ز ــال ٫الخ٣غٍ ــغ الؿ ــىىي لخُبُ ــ ٤ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ال ــظي حٗ ــضٍ اللجى ــت الضولُ ــت بى ــاءا ٖل ــى ج ٣ــاعٍغ
جغٗٞهــا الــضو ٫للمىٓمــت٦ ،مــا جُغ٢ىــا لٟكــل الً٣ــاء الــىَني فــي جدُ٣ــ ٤اإلاــإمى ٫مىــه بٟكــل ؾُاؾــُاث
الخجغٍم وٖضم ألازظ باالزخهام الً٣اجي الٗالمي والًٛىٍ الؿُاؾُت في خا ٫اٖخماصٍ ٦ما الخٓىا.

 -)1ػجل اإلُٓ ٚؾٔل إٌٛا٠غخٓ ،قِل اهف٤ض اٌطشآ ،ٗٔٚوعغ ٍبثن ،ص .320
 -)2ػِ ٢عٔ َ٤زشةٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .17-12
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املبحث الثالث:
ٜشاءة في وا ْٜومعخٝبل لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
بن صعاؾت يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت جًٗىا ؤمام ؾلؿلت َىٍلت مـً الىجاخـاث وؤلازٟا٢ـاث
له ــظا الى ــىٕ م ــً ال٣ىاٖ ــض ،وج ٟــغى ٖلُى ــا ال ُ٣ــام بٗملُ ــت ج ٣ــىٍم ٖام ــت ومخإهُ ــت لل٣ىاٖ ــض اإلاخد٨م ــت ف ــي
ؤؾــالُب ووؾــاثل ال٣خــا ،٫خُــض ًــغي الخ ـبراء بــإن ٢ىاٖــض ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ؤ٦ثــر خؿاؾــُت مــً جلــ٪
اإلاخٗل٣ــت بمٗاملــت ألاشــخام الــىاٗ٢حن جدــذ ؾــلُت الٗــضو ،ألن َــظٍ ألاز ــحرة ال ًترجــب ٖثهــا ٖــاصة ٖىهــغ
الخؿــم فــي مهــحر الٟــاجىعة ؤلاوؿــاهت بٗ٨ـــ ألازــغي ،التــي جدــاو ٫جُُ٣ــض وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا ٫بٛــغى
جس ٠ُٟالًغع الىاظم ًٖ ألاٖما ٫الٗؿ٨غٍت وجغقُض ؤ٦ــبر فـي اؾـخسضام ال٣ـىة بٛـغى جدُ٣ـ ٤ألاَـضاٝ
()1
مً الخغب صون مؿاؽ باألشخام وألاُٖان اإلادمُت.
وحك ــمل ٖملُ ــت الخ ٣ــىٍم الٗام ــت له ــظٍ ال٣ىاٖ ــض البد ــض ف ــي وا ٢ــ٘ ؤلاَ ــاع ال ٣ــاهىوي لً ــىابِ ؾ ــحر
ألاٖما ٫الٗضاثُت والخدضًاث التي ًُغخها في مُلب ؤو ،٫مـً بُثهـا ٚمـىى جٟؿـحر َـظٍ ال٣ىاٖـض ؤو حٗـضص
جٟؿــحراتها ممــا ٢ــض ًمـــ نـغامت ههىنــها ،و٦ــظل ٪يــٗ ٠الخىٓــُم الــضولي فــي ظىاهــب مُٗىــت جدخــاط بلــى
بٖاصة هٓغ في بٌٗ ؤلاجٟاُ٢اث ؤلاوؿاهُت ،م٘ البدض في ؤؾباب مىيىُٖت وطاجُت ٖامت ٢ـض جٟؿـغ ؾـبب
حٗغى يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت لئلهةها ،٥زم هيخ٣ل في مُلب زـان للبدـض فـي الخُـاعاث اإلاخاخـت بـحن
جُبُ ٤وحٗؼٍؼ َظٍ ال٣ىاٖض وبحن بم٩اهُت الُ٣ام بمغاظٗت ٖامت ؤو ظؼثُت لها.

املىلب ألاو:٥
الخحذياث ال يىشحها إلاواس الٝاهووي لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
بن الخُــىع الخ٣ى ــُني ف ــي مجــا ٫ي ــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُ ــت ًخُلــب ؤٖم ــاال جدًــحرًت ق ــا٢ت،
ومىا٢كــاث مًــيُت وٖؿ ــحرة ٖلــى مؿــخىي الخبـ ـغاء زــم الهــُاٚت ز ــم ٖغيــها ٖلــى ممشل ــي الــضو٦ ،٫م ــا ؤن
مداولــت الخهــىٖ ٫لــى جىاٞــ ٤صولــي خــى ٫ههــىم حٗاَضًــت مُٗىــت القــ ٪وؤهــه ؾــُ٩لٟها بٗــٌ اإلا٩اؾــب
ال٣اهىهُــت بٛــغى ب٢ىــإ ممشلجهــا ٖلــى الخىُ٢ــ٘ والخهــضًٖ ٤لــى َــظٍ الىهــىمَ ،ــظا مــً ظهــت ،ومــً ظهــت
ؤزغي و٦ما َى مٗغو ٝمً زهاثو الٗغ ٝالضولي الٛمىى ونٗىبت الخٟؿحر ٦ظل.٪
ال قـ ـ ٪ؤن َ ــظٍ ألاؾـ ــباب اإلاه ــاخبت ليك ــىء وج٩ـ ــىًٍ ال٣اٖ ــضة الضولُ ــت ،وال ـ ــتي حٗ ــض ظ ــؼءا مـ ــً
يـ ــىابِ ؾـ ــحر ألاٖمـ ــا ٫الٗضاثُـ ــت ،جسلـ ــٖ ٤ـ ــضة مكـ ــ٨الث وجدـ ــضًاث بسهـ ــىم الُ٣مـ ــت ال٣اهىهُـ ــت لهـ ــظٍ
الىهىم ،وَى ما ْهغ ظلُا ٖلى ظاهب مً َظٍ ال٣ىاٖض الـتي جغ ٥اٖخماصَا ٖلـى الكـ٩ل اإلاىظـىص خالُـا
ٚمىيــا فــي جٟؿــحر بٗــٌ َــظٍ ال٣ىاٖــض ؾــىدىاو ٫بٗــٌ خاالجــه فــي ٞــغٕ ؤو ،٫و٦ــظل ٪يــٟٗا فــي الخىٓــُم
ال٣ــاهىوي لــبٌٗ ظىاهبــه هضعؾــه فــي ٞــغٕ زــان ،ونــىال بلــى بٗــٌ ألاؾــباب اإلاىيــىُٖت والظاجُــت التــي جــاصي
بلى جغاظ٘ ؤلامخشا ٫إلاشل َظٍ ال٣ىاٖض اإلاهمت في ٞغٕ ؤزحر.
-)1ا٣ق عبٔذٚص<< ،ارلبه٤بد ع٘٤ق ثؼل ٗظق هوٕ ٖٓ اُيٓبٕ>>ٓ ،قزبهاد ٖٓ أُغِخ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ٓ ،1999وعغ
ٍبثن ،ص ص .45 ،44
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الٙشُ ألاو:٥
مؽ٢الث ٔموك جٙعير بّن ٜواِذ ظير ألاِما ٥الّذائيت
 ٢ــضمىا ،ف ــي مسخل ــٖ ٠ىان ــغ َ ــظا البد ــض ال٨شـ ــحر م ــً الاهخ ٣ــاصاث الخان ــت باله ــُاٚت لل٣ىاٖ ــض
اإلاخًــمىت يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ،ؾــىاء فــي حٗغٍــ ٠اإلاــضهُحن واإلا٣ــاجلحن ونــُاٚت اإلابــاصت الٗامــت
لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي وال٣ىاٖــض اإلاخٗل٣ــت بدٓــغ الهجمــاث يــض ألاشــخام وألاُٖــان اإلادمُــت ،وبٗــٌ
ظىاهــب َــظٍ الهــُاٚت ٢ــض ً٩ــىن م٣هــىصا ؤو هاججــا ٖــً يــٛىٍ جٟاويــُت ؤو جــم بيــٗا ٝمٟهىمهــا ٖلــى
مؿــخىي لجــان الهــُاٚت فــي ؤلاجٟاُ٢ــت التــي جدخىيهــا ،ؤًــا ٧ــان الؿــببً ،م٨ىىــا ؤن هلمـــ بٗــٌ الٗبــاعاث
الٛامًـ ــت وبٗـ ــٌ الهـ ــُاٚاث مؿـ ــخدُلت الخىُٟـ ــظ٦ ،مـ ــا ؤن بٗـ ــٌ الٗبـ ــاعاث ًٟٞايـ ــت وخمالـ ــت ؤوظـ ــه
وجٟؿحراث مسخلٟت ،و٧ل َظٍ الهٟىاث جًٗ ٠مً الُ٣مت ال٣اهىهُت لل٣اٖضة.
بن يــىابِ ؾ ــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُ ــت ًجــب ؤن ج ٩ــىن ف ــي نــُاٚت واض ــخت وص٣ُ٢ــت وال ج٣ب ــل مج ــاال
للك ــ ٪وال الخإوٍ ــل ،خ ـ ـتى ً ٩ــىن له ــظٍ ال٣ىاٖ ــض اإلاه ــضاُ٢ت والىي ــىح الالػم ــحن إلاساَب ــت اإلاجخم ــ٘ ال ــضولي
وٖــضم جــغ ٥ؤي مجــا ٫للةهــغب مــً زُابهــا ؤلاوؿــاوي الجــىَغي ،خُــض ؤن ؤي حٗغٍــ ٠مٟــغٍ فــي الخىؾــُ٘ ؤو
م ٟــغٍ ف ــي الخً ــُِ ٤م ــً اإلاٟه ــىم الخ ٣ُ٣ــي ؾ ــُٟغ ٙاإلا ــاصة م ــً مً ــمىنها ،وٍ ــض ٘ٞال ــضو ٫بل ــى الخىه ــل م ــً
بلتزامةهــا بذجــت الٛمــىى و٢ــض جلجــإ فــي طلــ ٪بلــى جُبُــٞ ٤همهــا الخــام واإلاؿــِـ لــىو ال٣اٖــضة ،ولهــظا
()1
ًخىظب الخدضًض الض ٤ُ٢والهُاٚت الجامٗت واإلااوٗت.
وبةؾخٗغايىا لبٌٗ ألامشلت ًٖ َظٍ الهُاٚاث هجـض بٗـٌ الٗبـاعاث اإلابهمـت يـمً البروجى٧ـى٫
ؤلاي ــافي ألاو ٫وم ــً بُثه ــا ٖب ــاعة " ٜــذس املع ــخىاُ" ال ــىاعصة م ــشال ي ــمً اإلا ــاصة  58م ــً البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي
ألاو 1977 ٫والتي ظاء ٞجها بهظا الخهىم ما ًلي:
"جٝوم أوشاٗ النزاُل ٜذس املعخىاُل بما ياي":

()2

و٢ــض وعص َ ــظا اإلاهــُلر ف ــي ال ــىو ؤلاهجل ـحزي ب ــضال م ــً ٖبــاعة  ٢ــض اإلاؿ ــخُإ ٖبــاعة بهجلـ ـحزًت ه ــي
ٖبـاعة " "to the maximum extent feasibleبمٗنــى "إلــع أٜصــو حــذ مم٢ــً" واإلاهــُلخان ًسخلٟــان فــي
الك ــضة خُ ــض ؤن اإلاه ــلر ؤلاهجلـ ـحزي ًً ــبِ وَك ــضص الؿ ــلُت الخ٣ضًغٍ ــت  ُٞــه ؤ٦ـ ـثر م ــً  ٚــحرٍ ،ؤم ــا ال ــىو
الٟغوسـ ي ٣ٞــض وعص بٗبــاعة " "pratiquement possibleبمٗنــى "مم٢ــً ِمليــا" وهــي ؤ٢ــل الهــُاٚاث ُ٢مــت
بلؼامُــت ُٞمــا هالخــٔ ،ل٨ــً الؿــاا ٫ألاَــم لــِـ فــي الهــُاٚت الخغُٞــت ول٨ــً فــي مٗ ــنى اإلاهــُلرٞ ،مــا َــى
 ٢ــضع ؤلاؾ ــخُاٖت ؤو ؤلام ٩ــان ف ــي  ٧ــل َ ــظٍ ألاخ ــىا ،٫وخؿ ــب الخٗلُ ــ ٤الغؾ ــمي ٖل ــى البروجى ٧ــى ٫ألاو ٞ ٫ــةن
ؤلام٩اهُ ـ ــت ه ـ ــي ؤن اإلا ـ ــاصة ال جُل ـ ــب ٖم ـ ــل اإلاؿ ـ ــخدُل ،وف ـ ــي َ ـ ــظٍ الخال ـ ــت خؿ ـ ــب مً ـ ــمىن اإلا ـ ــاصةٞ ،ـ ـ ـإن
ؤلاخخُاَاث الــتي ًخسـظَا الُـغ ٝفـي الى ـؼإ ال ًجـب ؤن ججٗـل خُـاة ألاشـخام والؿـ٩ان اإلاـضهُحن نـٗبت
ؤو مؿخدُلت(.)3
-)1ا٣ق عبٔذٚص<< ،ارلبه٤بد ع٘٤ق ثؼل ٗظق هوٕ ٖٓ اُيٓبٕ>>ٓ ،قزبهاد ٖٓ أُغِخ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ٓ ،1999وعغ
ٍبثن ،ص .45
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .296
3)- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., p. 693.
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فــي خــحن ؤن الخٗلُــٖ ٤لــى مكــغوٕ اللجىــت الضولُــت ف ــي اإلاــاصة ال ـتي ٧اهــذ جدمــل ع٢ــم ً 51ــغي ب ــإن
ٖبـ ــاعة ؤلام٩اهُـ ــت ؤو ؤلاؾـ ــخُاٖت ؤيـ ــٟٗذ مًـ ــمىن اإلاـ ــاصة ،ولـ ــظل٧ ٪ـ ــان مـ ــً اإلام٨ـ ــً ؤلاؾـ ــخٛىاء ٖثهـ ــا (،)1
وبُغٍ٣ت ممازلت جىو اإلااصة  57اإلاخٗل٣ت بالخضابحر ؤلاخخُاَُت ٖلى ما ًلي:
"ي ب ِاع مً يخىي لهجوم أو يخخز ٜشاس بؽجه :
أوال :أن "يب ـ ــز ٥م ـ ــا ف ـ ــي واٜخ ـ ـ " ِملي ـ ــا للخح ٝـ ــ ٞم ـ ــً أن ألاَ ـ ــذاٗ امل ٝـ ــشس مهاحمت ـ ــا ليع ـ ــذ
()2
أ خاـا مذهيين أو أِياها مذهيت وأخ ا ٔير مؽمولت بالحمايت"...
ٗٞبــاعة ًبــظ ٫مــا فــي َا٢خــه جدخــاط بلــى قــغح لــم جــىٞغٍ اإلاــاصة ،و٢ــض ط٦ــغث بٗــٌ الىٞــىص اإلاكــاع٦ت
فــي مىا٢كــاث البروجى٧ــى ٫بإنهــا جٟهــم الٗبــاعة ٖلــى ؤنهــا ٧ــل مــا ٧ــان مم٨ىــا ٖملُــا مــ٘ مغاٖــاة ٧ــل الٓــغوٝ
و ٢ــذ الهج ــىم بم ــا ٞجه ــا مخُلب ــاث هج ــاح الٗملُ ــاث الٗؿ ــ٨غٍت ،وال ق ــ ٪ؤن َ ــظا الخٟؿ ــحر واؾ ــ٘ ظ ــضا،
وؾــُاصي بلــى حٛلُــب م٣خًــُاث هجــاح الٗملُــاث الٗؿــ٨غٍت مــ٘ بَمــا ٫الىاظبـاث ؤلاوؿــاهُت التــي جخًــمثها
اإلا ــاصة زان ــت وؤن ألام ــغ ًخٗل ــ ٤بدماً ــت اإلا ــضهُحن وألاُٖ ــان اإلاضهُ ــت ،وم ــ٘  ُٚــاب ؤي بق ــاعة ٢اهىهُ ــت ٞ ،ــةن
()3
اإلاؿإلت جخٗل ٤بخ٣ضًغ ال٣اثض الٗؿ٨غي و ٤ٞم٣خًُاث الخـ الؿلُم وخؿً الىُت.
وف ــي مىاي ــ٘ ؤز ــغي ،هج ــض ٖب ــاعة "الم ــشوسة الّع ــ٢شيت امللح ــت" وه ــي ٖ ــاصة بؾ ــخصىاء ٖل ــى هٓ ــام
خماًــت ؤو ج ــغزُو بٗمــل ما ٢ــذ  ٢ــض ً٩ــىن مدٓ ــىعا فــي ألاخ ــىا ٫الٗاصً ــت ،و٢ــض وعصث ٖب ــاعة "المــشوسة"
خــىالى ؾــخت م ـغاث فــي البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي ألاو 1977 ٫فــي خــحن لــم جــغص يــمً البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي الشــاوي
 ،1977خُــض وعصث فــي اإلاــاصة  14مــً ؤظــل بؾــخمغاع صولــت ؤلاخــخال ٫فــي ؤلاؾــدُالء ٖلــى الىخــضاث الُبُــت
اإلاضهُــت للًــغوعة ،زــم وعصث يــمً اإلاــاصة  62التــي جــىو ٖلــى حٗلُــ ٤مهــام ؤٞـغاص الــضٞإ اإلاــضوي للًــغوعة،
زـم فـي اإلاــاصة  63بجـىاػ ؤلاؾــدُالء ٖلـى اإلابــاوي واللـىاػم الخانـت بالــضٞإ اإلاـضوي للًــغوعة وال ًجـىػ جدىٍلهــا
أل ٚـ ـغاى ٖؿـ ــ٨غٍت ٦ـ ــظل ٪بال للًـ ــغوعة خؿـ ــب اإلا ـ ـاصة ٦ ،67مـ ــا ال ًجـ ــىػ جدىٍـ ــل بعؾـ ــالُاث ؤلاٚازـ ــت وال
جإزحرَــا بال للًــغوعة الٗؿــ٨غٍت اإلالخــت خؿــب اإلاــاصة  70مــً البروجى٧ــى ٫وال ًجــىػ حُُٗــل ٖمــل الٗــاملحن
()4
ٖلى الٛىر خؿب اإلااصة  71مً البروجى٧ى.٫
و٦م ــا َ ــى مالخ ــٔ  ٞــةن  ٧ــل َ ــظٍ ألاٖم ــا ٫حٗخ ـ ـبر زُـ ــحرة وجه ــل بل ــى مه ــا ٝالجـ ـغاثم ف ــي بٗـ ـٌ
الخ ــاالث ،بالن ؤن الً ــغوعة الٗؿ ــ٨غٍت اإلالخ ــت ججٗ ــل مثه ــا ظ ــاثؼة بك ــ٩ل و٢ـ ــتي ٩ٞ ،ــان م ــً ألاظ ــضع ٖل ــى
واي ــعي البروجى ٧ــى ٫جدضً ــض مٟه ــىم الً ــغوعة الٗؿ ــ٨غٍت و ُ٦ــ ً ٠ــخم ج ٣ــضًغَا و ُ٦ــ ً ٠ــخم الخٟغٍ ــ ٤ب ــحن
الًـغوعة اإلالخـت وٚحـر اإلالخـت زـم ج٣ـضًغ الٟتـرة الى٢خُــت التـي حؿـخمغَا الًـغوعة ،وبالخـالي جخىانـل ٞجهـا َــظٍ
ؤلاظ ـغاءاث ؤلاؾــخصىاثُت ،ولــم حكــغح ؤي مــً اإلاــىاص الؿــاب٣ت طلــ ٪خُــض ٧ــان مــً اإلام٨ــً ال٣ــى ٫فــي الٗبــاعة
1)- Draft of Additional protocols to the Geneva conventions of 12 August 1949 commentary, op.cit., p.
66.
ِٛ -)2عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .296
3)- "When the article was adopted some delegations stated that they understood these words to
mean everything that was practicable or practically possible, taking into account all the
circumstances at the time of the attack, including those relevant to the success of military
operations" Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., pp. 682, 683.
ِٛ -)4عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص ص .305 ،300
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بــض ٫الًــغوعة ٖبــاعة ج٣ــضع مــشال" :يم٢ــً الحــذ مــً حش٠ــت أ٘ــشد الــذ٘اُ املــذوي إلــع الحــذ الــزي ال يم٢ــً
مّـ جــو٘ير حمايــت لهــم بعــملب حــذة إلاؼــدبا ٟأو وحــود ألٕــام أو أخىــاس مؽــات ت،)1("...ألن ؤي الٛمــىى
في الٗباعة ًؼٍض مً ؾلُت ؤَغا ٝالجزإ في الخ٣ـضًغ التـي ال قـ ٪بإنهـا ؾـى ٝجٟؿـغَا إلاهـلخةها الٗؿـ٨غٍت
وحُٗي حعج وجبرًغاث ٢ض ال ج٩ىن م٣ىٗت ؤو صخُدت.
وم ـ ــً زـ ـ ــالَ ٫ـ ـ ــظٍ ألامشلـ ـ ــت هالخ ـ ــٔ الٛمـ ـ ــىى وٖـ ـ ــضم الض٢ـ ـ ــت ال ـ ــظي جىُـ ـ ــىي ٖلُـ ـ ــه مشـ ـ ــل َـ ـ ــظٍ
الاؾــخصىاءاث ،بمــا جمىدــه مــً ؾــلُت ج٣ضًغٍــت مىؾــٗت للُ٣ــاصة الٗؿــ٨غٍت فــي جٟؿــحر ههــىم ؤلاجٟاُ٢ــت،
وجخ ٨ــغع َ ــظٍ اله ــُاٚاث ٦ش ــحرا ف ــي مسخل ــ ٠ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت م ــً ؤمشل ــت "ِى ــذ إلاٜخم ــاء"
و"يبز ٥ما في وظّ " و"ٜذ إلام٣ان" و"ِىذ المشوسة" وهي جًٗ ٠ؤلالتزام باإلاباصت ؤلاوؿاهُت.
والىُ٣ت ألازحرة التي هغٍض الخُغ ١لها في َـظا اإلا٣ـام ،هـي جلـ ٪اإلاخٗل٣ـت بمبـضؤ الخىاؾـب وَـى مبـضؤ
َ ــام وؤؾاسـ ـ ي ف ــي مج ــا ٫ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ،وظ ــاء للخى ُٞــ ٤ب ــحن اإلاخُلب ــاث ؤلاوؿ ــاهُت وم٣خً ــُاث
الًــغوعة الٗؿــ٨غٍت وج٣ــضًم ألاولىٍــت لؤلٚـغاى ؤلاوؿــاهُت فــي ٧ــل ألاخــىا ،)2(٫ووعص َــظا اإلابــضؤ يــمً هــو
اإلااصة ٦ 57ما ًلي:
"...أن يمخى ــْ ِ ــً اجخ ــار ٜـ ـشاس بؽ ــً أي هج ــوم  ٜــذ يخو ٜــْ مىـ ـ ل بف ــٙت ِشل ــيتل أن يح ــذر
خعـائش فـي أسواح املـذهيين أو إلحــا ٛإلاــابت ت ـمل أو إلالـشاس با ِيــان املذهيـتل أو أن يحـذر خلىـا مــً
َزٍ الخعائش وألالشاسل مما يٙشه في ج اوص ما ييخٍش أن عـٙش ِىـ رلـ ٤الهجـوم مـً م ـيزة ِعـ٢شيت
ملموظت ومباؼشة"
وؤلاق٩اَ ٫ىا َى حُٗ٣ـض ونـٗىبت ٖملُـت اإلاىاػهـت التـي جٟغيـها م٣خًـُاث الخىاؾـب بـحن الخؿـاثغ
بــحن نــٟى ٝاإلاــضهُحن وألاُٖــان اإلاضهُــت وبــحن اإلاـ ـحزة الٗؿــ٨غٍت اإلالمىؾــت واإلاباقــغة ،وَــظا اإلابــضؤ ً٣ــغ ٨ٞــغة
وٗخ ٣ــض بإنه ــا زُـ ـحرة بل ــى خ ــضا مــا ،وه ــي ٨ٞــغة ال٣ب ــى ٫بم ــا ٌؿ ــمى باألي ـغاع الجاهبُ ــت ؤو الجىاعٍ ــت ،وخؿ ــب
اإلا ــاصة ؤٖ ــالٍ َ ــظٍ الخؿ ــاثغ الجاهبُ ــت ًم ٨ــً ؤن ج ٩ــىن ف ــي ؤعواح اإلا ــضهُحن ؤو بةن ــابةهم ؤو ؤيـ ـغاع باألُٖ ــان
اإلاضهُت ؤو زلُُا بحن ٧ل َظٍ الخؿاثغ ،وحٗخبـغ َظٍ الخؿاثغ ظاهبُـت ؤو ظىاعٍـت اطا ٧ـان الهجـىم ؾـُ٣ضم
مُـؼة ٖؿ٨غٍت ملمىؾت ومباقغة ،ومشا ٫بؿـُِ طلـ ٪ؤن بؾـةهضا ٝعجـل ٖؿـ٨غي مـً ٖكـغ م٣ـاجلحن ً٩ـىن
مبرعا ختى ولـى جىاظـض بـىٟـ اإلا٩ـان مـضهُان ؤو زالزـت ،وَٗخبـر ٢خـل اإلاـضهُحن َىـا زؿـاثغ ظاهبُـت ؤو ظىاعٍـت،
وول ــىال ظضً ــت َ ــظا الٛم ــىى إلا ــا ٢ام ــذ اإلا ــاصة  51م ــً البروجى ٧ــى ٫ألاو 1977 ٫بالخإ ُ٦ــض ٖل ــى ؤي ه ــو ف ــي
اإلااصة ال ٌُٗي الخ ٤باإلاؿاؽ باإلاضهُحن وألاُٖان اإلاضهُت في ال٣ٟغة ألازُـغة مثها.
زــم ؤن َىــا ٥الٗضًــض مــً الٗبــاعاث الًٟٟايــت والٛامًــت قــِئا مــا مشــل"املي ـضة الّعــ٢شيت" ٞمــا
َــى مٟهــىم َــظٍ اإلا ــحزة ومــا هــي ٖىانــغ ج٣ــضًغَا ومــا َــى الخــض اإلاُلــىب للىنــى ٫بلــى"إلاـــاباث الّشلــيت
املٙشوــت" ،و ُ٦ــً ٠م ٨ــً للم٣اج ــل ألا٢ــل عجب ــت ج ٣ــضًغ اإلاىاػه ــت وحٛلُــب ؤلاٖخب ــاعاث ؤلاوؿ ــاهُت( ،)3وَبٗــا ف ــي
َــظٍ ألاخــىا ٫الٗملُ ـت الخ٣ضًغٍــت فــي اإلاىاػهــت حٗــىص لل٣اثــض الٗؿــ٨غي الــظي ً٣ــىص الهجــىم ،وحؿــدىض ٣ٞــِ
1)- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., p. 750.
2(- Mohamed ARRASSEN, op.cit., p. 118.
 -)3كو٣زٌ وبٌغٛٙفٓ٤ُ ،ياث٤ش رغغفٍذٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .128
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ٖلـ ــى خؿـ ــً الىُـ ــت والخـ ـــ الؿـ ــلُم فـ ــي جُ٣ـ ــُم اإلاهـ ــالر ؤلاوؿـ ــاهُت والٗؿـ ــ٨غٍت ،وٍجـ ــب ؤن ًغاعـ ــى جـ ــإزحر
الٓ ــغو ٝاإلادُُ ــت وبزخُ ــاع ألاَ ــضا ٝووؾ ــُلت وؤؾ ــلىب ال٣خ ــا ٫وَغٍ ٣ــت جىظجههـ ـا بل ــى اإلا ــضهُحن وألاُٖ ــان
()1
اإلاضهُت.
الٙشُ الثاوي:
جوالْ الخىٍيم الذولي لبّن حواهب لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
ٖلــى الــغٚم مــً الخُــىع اإلالٟــذ الــظي حٗغٞــه يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت فــي مــا ًســو حجــم
ال٣ىاٖــض الخٗاَضًــت والٗغُٞــت ،بال ؤن َىــا ٥بٗــٌ الٓــىاَغ التــي ال ججــض لهــا جىُٓمــا يــمً َــظٍ ال٣ىاٖــض
ؤو ؤن لها خٓا ي ُال مً اإلاٗالجت ال٣اهىهُـت ،ومـً بـحن ؤبـغػ الجىاهـب التـي حٗـاوي َـظٍ اإلاكـ٩لت ه٣ـٖ ٠لـى
جىايــ٘ جىٓــُم الجزاٖــاث اإلاؿــلخت  ٚـحر الضولُــت ،و٦ــظلُٚ ٪ــاب الخىٓــُم الــضولي لــبٌٗ وؾــاثل واؾــالُب
ال٣خا ٫التي حؿخسضم بك٩ل واؾ٘ في الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة.
أوالٜ :فوس الخىٍيم الذولي للنزاِاث املعلحت ٔير الذوليت:
بن مٟه ــىم الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت  ٚــحر الضولُ ــت ٌٗ ــبر ٖ ــً ظمل ــت م ــً خ ــاالث اله ـغإ ال ــضازلي ي ــمً
خــضوص الضولــت ،وَكــخمل ٖلــى ؤقــ٩اٖ ٫ضًــضة مــً ؤهــىإ ؤنهُــاع الىخــضة الىَىُــت وجمــؼ ١الؿــلم ؤلاظخمــاعي،
وهٓغا للخؿاؾُت الكضًضة لهظٍ الجزاٖـاث العجباَهـا بؿـُاصة الـضو ٫وؤمثهـا وبؾـخ٣غاعَاٞ ،ـةن مداولـت ب٢ـغاع
هٓام ٢اهىوي ممازل إلاا َـى ٖلُـه الخـا ٫فـي الجزاٖـاث اإلاؿـلخت الضولُـت يـغب مـً اإلاؿـخدُل ،هٓـغا للـغٌٞ
الكــضًض مــً ٢بــل الــضو ٫لل٨ٟــغة ،بال ؤن الجهــىص الضولُــت اإلاًــيُت التــي زايــةها اللجىــت الضولُــت للهــلُب
ألاخمغ واإلاىٓماث ٚـحر الخ٩ىمُت هحخذ في جمغٍغ بٗـٌ ال٣ىاٖـض ال٣اهىهُـت ٧ـان ؤولهـا يـمً اإلاـاصة الشالشـت
اإلاكتر٦ت بحن بجٟاُ٢اث ظىُ ٠ألاعب٘ لٗام  ،1949زم مغخلت جُـىٍغ َـظٍ ال٣ىاٖـض بلـى البروجى٧ـى ٫ؤلايـافي
()2
الشاوي لهظٍ الاجٟاُ٢اث لٗام  1977اإلاخٗل ٤بدماًت ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت.
بياٞت بلى َظًً اله٨حن الضولُحن حكحر الٗضًض مً ؤلاجٟاُ٢اث الضولُت طاث الهلت بًىابِ
ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت الٗضًض بلى ال٣ىاٖض اإلاىُب٣ت ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت ،هظ٦غ مثها
اجٟاُ٢ت الَاي  1954لخماًت اإلامخل٩اث الش٣اُٞت وبغوجى٧ىالتها ؤلاياُٞت ،وبجٟاُ٢ت خٓغ ألاؾلخت
الخ٣لُضًت  1980وبغوجى٧ىالتها الخمـ ؤلاياُٞت ،والىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ،1998
واجٟاُ٢ت خٓغ ألاؾلخت الُ٨مُاثُت  ،1993و٦ظل ٪اجٟاُ٢ت ؤوجاوا لخٓغ ألالٛام اإلاًاصة لؤلٞغاص ،1997
٧ل َظٍ الىهىم جخًمً في هُا٢ها اإلااصي ؤهُبا٧ ١ل ؤو ظؼء مً ٢ىاٖضَا ٖلى الجزاٖاث اإلاؿلخت
ٚحر الضولُت مما ً٣ضم بياٞت َامت للمىٓىمت الهؼٍلت لهظٍ ال٣ىاٖض.
وهٓـغا بلــى الخ٣ُ٣ــت اإلاٗانــغة التــي ج٣ــى ٫بــإن ؤٚلــب الجزاٖــاث اإلاؿــلخت مىــظ نهاًــت الخــغب الٗاإلاُــت
الشاهُــت هــي هؼاٖــاث مؿــلخت  ٚــحر صولُــت ( ،)3خُــض ؤزــظث َــظٍ الجزاٖــاث اإلاؿــلخت مــازغا ؤقــ٩اال مخٗــضصة
وخضًشـت ؤخهـةها اللجىـت الضولُـت فــي ج٣غٍغَـا ٖـً جدـضًاث الجزاٖــاث اإلاؿـلخت اإلاٗانـغة لٗـام  2011وهــظ٦غ
1)-Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., pp. 683, 684.
 -)2ػبٓو اٌضِبٌٓ ،ٟلفَ اُ ٠اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص ص .41-32
 -)3كواَٗٞا ثٞش ٚ٤٤عٓ ،ٗ١١ٕ١ٌٛوعغ ٍبثن ،ص .110
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مثهــا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت بــحن ال٣ــىاث الخ٩ىمُــت وظماٖــت مؿــلخت ميكــ٣ت ،وال ــجزإ اإلاؿــلر بــحن ظمــاٖخحن
مؿلخخحن ؤو ؤ٦ثر صازل خضوص الضولت وهىٕ آزغ جسـغط ُٞـه َـظٍ الجماٖـاث ٖـً خـضوص الضولـت ،والجزاٖـاث
اإلاؿــلخت ٚــحر الضولُــت مخٗــضصة الجيؿــُاث ،والــجزإ اإلاؿــلر ٚــحر الــضولي الٗــابغ للخــضوص( ،)1وٖلــى الــغٚم مــً
َ ــظا ؤلاهدك ــاع الىاؾ ــ٘ له ــظا الى ــىٕ م ــً الجزاٖ ــاث ف ــي الٗ ــالم بال ؤن الخىٓ ــُم ال ــضولي له ــا ل ــِـ ف ــي اإلاؿ ــخىي
اإلاُلــىبٞ ،هــى ً٣خهــغ ٦مــا ؤقــغها ٖلــى اإلاــاصة الشالشــت اإلاكــتر٦ت والبروجى٧ــى ٫ؤلايــافي الشــاوي وبٗــٌ اإلاــىاص
اإلاخىازغة بحن بٌٗ ؤلاجٟاُ٢اث الضولُت طاث الهـلت ،وَـظا الخ٣هـحر مـً ظاهـب اإلاجخمـ٘ الـضولي فـي مٗالجـت
()2
الىي٘ ًسل ٤الٗضًض مً اإلاك٨الث ؤلاوؿاهُت لطخاًا َظٍ الجزاٖاث مً ألاشخام وألاُٖان.
واإلاكـ ــ٩لت ألاٖمـ ــ ٤مـ ــً يـ ــٗ ٠الخىٓـ ــُم ال٣ـ ــاهىوي لل ـ ــجزإ اإلاؿـ ــلر  ٚـ ــحر الـ ــضولي َـ ــى ٖـ ــضم الض٢ـ ــت
والىيـ ــىح ال ٩ـ ــافي ألخ٩ام ـ ــه ٞ ،ـ ــةطا ؤزـ ــظها اإلا ـ ــاصة الشالش ـ ــت اإلاك ـ ــتر٦ت ٦مش ـ ــاٖ ٫لـ ــى طل ـ ــ ٪هج ـ ــض الٗضً ـ ــض م ـ ــً
اإلاالخٓــاث جشــاع خىلهــا ،ؤبغػَــا ٖــضم الخدضًــض الــض ٤ُ٢لخٗغٍــ ٠هُا٢هــا اإلاــاصي خُــض ؤن ٖبــاعة "فــي حالــت
ٜيــام ه ـضاُ معــلل لــيغ ل ـ وــابْ دولــي فــي أساىــو أحــذ ألاو ـشاٗ العــاميت املخّاٜــذة" وبــالىٓغ بلــى َــظٍ
الٗبـاعة اإلاٟخىخــت ًٓهــغ بــإن نــُاٚت اإلاـاصة جىهــغ ٝبلــى ٧ــل الجزاٖــاث اإلاؿـلخت الضازلُــت مهمــا ٧ــان حجمهــا
هٓ ـغا لخٗغٍ ــ ٠الىُ ــا ١اإلا ــاصي باإلاسال ٟــت م ــ٘ ال ــجزإ اإلاؿ ــلر ال ــضولي ،بال ؤن الخ ــبراء ً ــغون  ٚــحر طل ــ ٪خُ ــض
ٌكــحرون بلــى هُــت وايــعي َــظٍ اإلاــاصة ال جىهــغ ٝؾــىي ألقــض َــظٍ الجزاٖــاث اإلاؿــلخت وهــي الخــغب ألاَلُــت
بمٟهىمها الٟني الض ،)3(٤ُ٢وَكترٍ البٌٗ في َظا الجزإ ؤن جشبذ ألاَـغا ٝوظـىص جىٓـُم مٗـحن وونـى٫
خــضة الٗىــ ٠بلــى خــض مٗــحن والــظي قــغخخه مد٨مــت ًىٚؿــالُٞا بإهــه ٖىــ ٠مؿــلر "وويــل" بــحن الؿــلُاث
()4
الخ٩ىمُت وبحن ظماٖاث مىٓمت ؤو بحن َظٍ الجماٖاث صازل صولت ما.
٦ما ؤن نُاٚت اإلااصة الشالشت اإلاكتر٦ت وٗ٢ذ في ٢هـ ـ ــىع آزـ ـ ــغ وطلـ ـ ــ ٪بدهـ ـ ــغَا لؤلٖمـ ـ ــا ٚ ٫ـ ـ ــحر
ؤلاوؿ ــاهُت اإلادٓ ــىعة بمىظبه ــا ،خُ ــض ظ ــاء ٞجه ــا..." :وله ــزا الٕ ــشك جحٍ ــش ألاّ٘ ــا ٥الخالي ــت ٘يم ــا يخّل ــٞ
با خاؿ املز٠وسيً أِـالٍ "..وَؿـخدب٘ طلـ ٪بالًـغوعة بٟٚـا ٫الٗضًـض مـً ألاٗٞـا ٫التـي جٟلـذ مـً َـظا
الخٓـ ــغ والخهـ ــغ اإلاًـ ــغوب مـ ــً ٢بـ ــل اإلاـ ــاصة ،وزانـ ــت ألاؾـ ــالُب ألا ٦ـ ـثر بؾـ ــخسضاما فـ ــي َـ ــظا الىـ ــىٕ مـ ــً
الجزاٖــاث ،ومــً بُثهــا ججىَــ٘ الؿــ٩ان اإلاــضهُحن والخهــاع ؤلا٢خهــاصي وبجــال ٝاإلادانــُل الؼعاُٖــت وحٛــىٍغ
مهــاصع اإلاُــاٍ بٛــغى الًــٖ ِٛلــى اإلاخمــغصًً ؤو اإلاــضهُحن الــظي ًدمــىنهم ؤو مــً ًاٍــضونهم ،و٦ــظل ٪ؤٗٞــا٫
مش ــل خٓ ــغ الهجم ــاث الٗك ــىاثُت وألاٖم ــا ٫ؤلاهخ٣امُ ــت وبؾ ــخسضام ال ــضعوٕ البك ــغٍت والترخُ ــل ال٣ؿ ــغي
وؤلازٟــاء ال٣ؿــغي و ٚــحر طلــ ٪مــً ألاٗٞــا ٚ ٫ــحر ؤلاوؿــاهُت ،وال ًم٨ــً جهــىع ؤن جًــم َــظٍ اإلاــاصة ٧ــل َــظٍ
ألا ٗٞــا ٫بال ؤن  ٞــخذ اإلاج ــا ٫م ــً ز ــال ٫ؤمشل ــت مُٗى ــت ٗ٦ب ــاعة و ٧ــل ألا ٗٞــا ٚ ٫ــحر ؤلاوؿ ــاهُت اإلامازل ــت ؤو ال ــتي
()5
جمـ اإلاباصت ؤلاوؿاهُت ؾدؿاٖض في بخخىاء َظٍ الخاالث وجىؾُ٘ الخماًت.
" -)1اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٚ ٟرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح" ،روو٣و أػلر ٚاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢شٜو أًزٞثو
ٓ ،2011وعغ ٍبثن ،ص .11 ،10
" -)2اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٚ ٟرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح" ،روو٣و أػلر ٚاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢شٜو أًزٞثو
ٓ ،2007وعغ ٍبثن ،ص .23
 -)3ؽبىّ ٓؾٔل ػزٍُ<< ،هبٗ ٕٞاُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .217 ،216
" -)4اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٚ ٟرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح" ،روو٣و أػلر ٚاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢شٜو أًزٞثو
ٓ ،2011وعغ ٍبثن ،ص .10
 -)5هه٤خ ػٛاشش٠خ<< ،ؽٔب٣خ أُلٗٝ ٖ٤٤األػ٤بٕ أُلٗ٤خ ك ٢اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .175
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وب ــضوعٍ ظ ــاء البروجى ٧ــى ٫ؤلاي ــافي الش ــاوي لٗ ــام  1977لخج ــاوػ الى ٣ــاثو الت ــي ؤباه ــذ ٖثه ــا اإلا ــاصة
الشالش ــت اإلاك ــتر٦ت خُ ــض ظ ــاء لخدؿ ــُثها وجُىٍغَ ــا ،وبزً ــإ َ ــظا الك ــ٩ل م ــً الجزاٖ ــاث ل ٣ــضع ؤ٦ـ ــبر م ــً
الخىٓـُم ،وجـغظم طلــ ٪فـي  28مـاصة جًــمىذ جٟهـُال ؤ٦ــثر وجىؾــُٗا ؤ٦ــبر لدجـم َــظٍ ال٣ىاٖـض ومًــمىنها،
ومــ٘ طلــ٣ٞ ٪ــض ســجلذ الٗضًــض مــً اإلاالخٓــاث ٖلُــه٣ٞ ،ــض ٖــغ ٝالبروجى٧ــى ٫ؤلايــافي الشــاوي جًــُِ٣ا ؤ٦ــبر
للىُا ١اإلااصي الظي ٌؿغي زاللهُٟٞ ،ما ؤٟٚـل خالـت الهـغإ بـحن ظمـاٖخحن زـاعط هُـا ١الخ٩ىمـت قـضص
 ٦ــظل ٪الك ــغوٍ ال ـ ـتي وظ ــضث ي ــمً اإلا ــاصة الشالش ــت اإلاك ــتر٦ت ،خُ ــض ؤ ٦ــض ٖل ــى ق ــغَي ٖمىمُ ــت الخم ــغص
وبؾــدُٟاءٍ إلا٣خًــُاث الخىٓــُم ،فــي خــحن بهٟــغص بكــغٍ آزــغ َــى ؾــُُغة اإلاخمــغصًً ٖلــى ظــؼء مــً ؤلا٢لــُم
مم ــا ًً ــُ ٤الىُ ــا ١اإلا ــاصي ،وم ــا ػاص ف ــي َ ــظا الخً ــُِ ٤ؤلاؾ ــدبٗاص اله ــغٍذ ي ــمً البروجى ٧ــى ٫لخ ــاالث
()1
ؤلايُغاباث والخىجغاث الضازلُت.
ؤمـا ٖـً ال٣ىاٖـض اإلاخًـمىت يـىابِ ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت٣ٞ ،ـض سـجل البروجى٧ـى ٫بهٟخاخـا ؤ٦ثـر
ٖل ــى ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ول ــى بك ــ٩ل مددك ــم ،وجُ ــغ ١ل ــبٌٗ ال٣ىاٖ ــض ال ــتي جد ٨ــم وؾ ــاثل
وؤؾالُب ال٣خـا ٫وجـىٓم الهجمـاث وألاٖمـا ٫الٗضاثُـت وجخًـمً خماًـت ؤ٦بـر للمـضهُحن مـً ؤزُـاع الخـغب،
و٢ـ ــض جـ ــضاع ٥البروجى٧ـ ــى ٫الٗضًـ ــض مـ ــً اإلاـ ــىاص ٩ٞـ ــان الـ ــىو ٖلـ ــى خماًـ ــت اإلاـ ــضهُحن مـ ــً ؤزُـ ــاع الٗملُـ ــاث
الٗؿــ٨غٍت بمــا فــي طلــ ٪خٓــغ الهجمــاث وؤٖمــا ٫الٗىــ ٠والةهضًــض بــه ججــاٍ اإلاــضهُحن يــمً اإلاــاصة  13مىــه
والترخُ ــل ال٣ؿ ــغي له ــم ي ــمً اإلا ــاصة  18مى ــه ،و ٦ــظل ٪ه ــو ٖل ــى خٓ ــغ ججىَ ــ٘ الؿ ــ٩ان اإلا ــضهُحن وخٓ ــغ
الهجــىم ٖلــى ألاُٖــان ال ـتي ال  ٚــنى ٖثهــا لب٣ــاء الؿــ٩ان اإلاــضهُحن وجلــ ٪ال ــتي جدــىي ٢ــىي زُــغة وألاقــٛا٫
الهىضؾــُت و٦ــظل ٪ألاُٖــان الش٣اُٞــت وؤمــا ً٦الٗبــاصة يــمً اإلاــىاص مــً  14بلــى  16مىــه ،و٧ــان طلــ ٪جُــىعا
()2
مٗخبر لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت يمً الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت.
بال ؤهــه بم٣اعهــت حجــم الخىٓــُم الــضولي لًــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت يــمً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت
الضولُـت وٚــحر الضولُــتً ،خطــر الٟــغ ١الكاؾــ٘ بــحن الىٓــامحن ،وٍخطــر ال٣هــىع ال٨بــحر لل٣ىاٖــض اإلا٣ــغعة فــي
الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت  ٚــحر الضولُ ــت ٞ ،ــالبروجى٧ى ٫الش ــاوي ًسل ــى م ــً ٢ىاٖ ــض ومب ــاصت ؤؾاؾ ــُت ع ٚــم جىاظ ــضَا
يمً مكغوٕ البروجى٧ى ٫في ماصجه  26والتي ٧اهذ ٖلى صعظت ٖالُت مـً الىطـج ال٣ـاهىوي ،ومـً بـحن َـظٍ
ال٣ىاٖض مبضؤ الخمُحز ومبضؤ خٓغ الهجماث الٗكىاثُت وخٓغ الهجماث ؤلاهخ٣امُـت وتجمـاث الـغصٕ ومبـضؤ
الخىاؾ ــب(٦ ،)3م ــا ز ــال م ــً الخ ــضابحر الى٢اثُ ــت ٢ب ــل الهج ــىم ،ع ٚــم الخغو ٢ــاث الىاؾ ــٗت الـ ـتي جىةه ــ َ ٪ــظٍ
اإلاباصت وال٣ىاٖض يمً َظا الىىٕ مً الجزاٖاث٦ ،ما ؤن َظٍ اإلاباصت حٛني ًٖ ال٨شحر مً الخٟهُالث.
ٓ -)1ؾٔل ؽبىّ ػزٍُ <<،هبٗ ٕٞاُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .225
 -)2هه٤خ ػٛاشش٠خ<<،ؽٔب٣خ أُلٗٝ ٖ٤٤األػ٤بٕ أُلٗ٤خ ك ٢اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .285 - 275
3)- "Article 26. -Protection of the civilian population
1- The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be made the object of
attack. In particular, mehods intended to spread terror among the civilian population are
prohibited.
2- Civilians shall enjoy the protection afforded by this article unless and for such time they take
a direct part in hostilities.
3- The employment of means of combat, and any methods which strike or affect indiscriminately
the civilian population and combatants, or civilian objects and military objectives, are
prohibited. In particular it is forbidden:
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٦مـ ــا الخٓىـ ــا ٞـ ــةن مًـ ــمىن البروجى٧ـ ــى ٫ؤلايـ ــافي الشـ ــاوي  1977لـ ــم ًغقـ ــى بلـ ــى حجـ ــم الخدـ ــضًاث
اإلاٗانــغة التــي جُغخهــا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ٚــحر الضولُـت ،بال ؤن طلــ ٪ال ًــبرع ؤي ؾــلى٧اث  ٚـحر بوؿــاهُت ،وال
ٌٗنــي ال ٟـغا ٙال ٣ــاهىوي الخخم ــي ،ل ٨ــً فــي َ ــظٍ ألاخ ــىا ٫ال ب ــض م ــً ؤلاؾــخٟاصة م ــً الىُ ــا ١الشاب ــذ لل ٣ــاهىن
الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي الظي ال ًً٘ خضوصا ٦بـحرة بحن الخىُٓم الضولي لىىعي الجزاٖـاث وٍمُـل بلـى جُبُـ٤
()1
هٟـ ألاخ٩ام بحن الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت وٚحر الضولُت ومسر الخضوص الٟاع٢ت بُثهما.
زاهيا :لّ ٚجىٍيم بّن وظائل وأظاليب الٝخا ٥راث يظخخذام الواظْ:
مــً زــال ٫اؾخٗغايــىا لىؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا ٫والبدــض فــي الىٓــام ال٣ــاهىوي لهــا ،الخٓىــا ُٚــاب
جىُٓم صولي واضر لبٌٗ َظٍ الىؾاثل وألاؾالُب زانت جل ٪ال ـتي حكـ٩ل جدـضًاث ظـاءث بهـا الجزاٖـاث
اإلاؿــلخت اإلاٗانــغة ،وؤٚلــب َــظٍ الىؾــاثل وألاؾــالُب بمــا جسًــ٘ لل٣ىاٖــض الٗامــت اإلاخٗل٣ــت بمبــضؤ الخمُ ـحز
والخىاؾــب وخٓــغ الهجمــاث الٗكــىاثُت والهجمــاث التــي حؿــبب آالم مٟغَــت ؤو ال مبــرع لهــا ،وبمــا ؤن َىــا٥
ظهــىص ٚــحر عؾــمُت إلخخــىاء اإلاكــ٩لت اإلاخٗل٣ــت بهــا ٖــً َغٍــ ٤اللجىــت الضولُــت للهــلُب ألاخمــغ ؤو ٖــً َغٍــ٤
ظهاث ؤ٧اصًمُت ؤزغي وبهجاػ وزُ٣ت مغظُٗت ؤو صلُل ٖلمي مً بهجاػ زبراء ٢اهىهُحن.
ومً بحن ؤبغػ َظٍ الىؾـاثل الخـغب الجىٍـت وخـغب الهـىاعٍش التـي لـم حٗـغَ ٝغٍ٣هـا بلـى الخىٓـُم
بك٩ل مؿخ٣ل ٖلى ٚغاع  ُ٘٢الخغب البرًت والخغب البدغٍت ،بال ؤن ال٣هـ ٠الجـىي بالُـاثغاث اإلاإَىلـت
والُـاثغاث صون َُـاع والهـىاعٍش اإلاىظهــت ؤنـبدذ الىؾـُلت ألاؾاؾـُت فــي الخـغوب الخضًشـت ،و٢ـض ؤػَ٣ــذ
الخم ــالث الجىٍ ــت ف ــي الٗهــغ الخ ــضًض مالً ــحن الط ــخاًا وصم ــغث آال ٝاإلا ــضن والب ــنى الخدخُ ــت هٓ ـغا ل٣ىته ــا
الخضمحرًت الهاثلت ونٗىبت مىاظهةها ،وال جىظـض ٢ىاٖـض صولُـت زانـت بدىٓـُم الخـغب الجىٍـت بال ؤن َىـا٥
ظهــىصا مخٟغ٢ــت إلًجــاص ال٣ىاٖــض اإلاىاؾــبت لهــا ،وؤخــضر مــا جــم الخىنــل بلُــه َــى " دليــل َاس٘ــاسد للحــشب
الجويت والفـاسوخيت لّـام  "2009والـظي جـم ب٢ـغاعٍ بٗـض مىا٢كـاث َىٍلـت صامـذ لؿـذ ؾـىىاث ( ،)2وَـى
ًد ــاو ٫ظم ــ٘ ال٣ىاٖ ــض الٗام ــت اإلاىُب ٣ــت ٖل ــى َ ــظٍ الخ ــغب وال٣ىاٖ ــض الٗغ ُٞــت اإلاؿ ــخمضة م ــً الؿ ــىاب٤
ال٣اهىهُ ــت زان ــت ؤلاٖـ ــالن الخ ــام بدٓـ ــغ ال٣ه ــ ٠بال٣ـ ــظاث ٠واإلاخٟجـ ـغاث بىاؾـ ــُت اإلاىاَُ ــض والُـ ــغ١
اإلامازل ــت لٗ ــام  1899اله ــاصع ٖ ــً م ــاجمغ الَ ــاي للؿ ــالم ل ــىٟـ الؿ ــىت ،و ٦ــظل ٪مك ــغوٕ ٢ىاٖ ــض الَ ــاي
للخـغب الجىٍـت لٗـام  ،1923والٗضًــض مـً ال٣ىاٖـض مــً ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي الٗغفــي ،لـظ ٥جب٣ـى َــظٍ
الخغب الخُحرة بحن اإلاكاعَ٘ الضولُت وال٣ىاٖض الٗامت صون جىُٓم واضر وزام لؼٍاصة ؤلالتزام بها.
(a) to attack without distinction, as one single objective, by bombardment or any other method,
a zone containing several military objectives, which are situated in populated areas and are at
;some distance from each other
(b) to launch attacks which may be expected to entail incidental losses among the civilian
population and cause the destruction of civilian objects to an extent disproportionate to the
direct and substantial military advantage anticipated.
4- Attacks against the civilian population or civilians by way of reprisals are prohibited.
5- The parties to the conflict shall not use the civilian popUlation or civilians in attempts to
shield military objectives from attacks.", Draft of Additional protocols to the Geneva conventions of
12 August 1949 commentary, op.cit., p. 157.
"-)1اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٚ ٟرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح" ،روو٣و أػلر ٚاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢شٜو أًزٞثو
ٓ ،2007وعغ ٍبثن ،ص .23
2(-Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, op.cit., p.iii.
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وب ــاإلاىاػاة م ــ٘ طل ــ ،٪م ــ٘ َ ــظا الٟـ ـغا ٙال ٣ــاهىوي جج ــض الخ ــغب الؿ ــُبراهُت هٟؿ ــها مخد ــغعة م ــً ؤي
٢ىاٖض صولُـت جد٨مهـا ػمـً الجزاٖـاث اإلاؿـلخت عٚـم الةهضًـض الجـضي لهـا لطـخاًا الجزاٖـاث اإلاؿـلخت ،وجب٣ـى
َ ــظٍ الىؾ ــُلت ال٣خالُ ــت الخضًش ــت م ــً الىؾ ــاثل اإلاؿ ــ٩ىث ٖثه ــا ع ٚــم اللج ــىء بلجه ــا م ــً الٗضً ــض م ــً ال ــضو٫
وؤلا٢ب ــاٖ ٫لجه ــا ٦ؿ ــالح مؿ ــخ٣بلي بؾ ــتراجُ ي ،وم ــ٘ جىؾ ــ٘ ؤلاؾ ــخسضاماث الٗؿ ــ٨غٍت واإلاضهُ ــت للخىاؾ ــِب
الكــب٩اث ؤلال٨تروهُــت ٣ٞــض ؤنــبدذ َــضٞا لهجمــاث مــً هٟـــ الُبُٗــت ٢ــض جــاصي بلــى جــضمحر الاهٓمــت التــي
جىٞغ مهاصع للُا٢ت ال٨هغباثُت والىىوٍت وؤهٓمـت الـخد٨م فـي اإلاالخـت البدغٍـت والجىٍـت وٚحرَـا مـً ألاُٖـان
التــي ال ٚنــى ٖثهــا لب٣ــاء الؿــ٩ان اإلاــضهُحن ٧الؿــضوص وآلابــاع  ،وعٚــم َــظٍ اإلاســاَغ ال ـتي جىُــىي ٖلجهــا َــظٍ
الىؾـُلت ال٣خالُــت بال ؤنهــا ج٣خهـغ ٖلــى ال٣ىاٖــض الٗامــت مـ٘ ُٚــاب الىهــىم الـضولي اإلالؼمــت وختــى ال٣ىاٖــض
الٗغُٞــت هٓ ـغا لخــضازةها ،ومــً بــحن ؤ ٦ـثر الجهــىص ظضًــت فــي مٗالجــت آزــاع َــظٍ الهجمــاث جلــ ٪ال ـتي ٢ــام بهــا
مجمىٖــت مــً الٟىُ ـحن والخ ـبراء بةهج ــاػ "دليــل جــالين للٝــاهون الــذولي املىىبــِ ٞاــع الحــشب العــيبراهيت"
لٗ ــام  2013ب ــضٖىة م ــً خل ــ ٠ق ــما ٫ألاَلسـ ـ ي ،وال ــظي جً ــمً ٢ىاٖ ــض ٢اهىهُ ــت مغش ــخت بل ــى ؤن ج ٩ــىن
مهضعا ماصًا ألي جدغ ٥حٗاَضي مخدمل في اإلاؿخ٣بل إلاٗاظلت الٓاَغة(.)1
بهدك ــغ ف ــي بضاً ــت َ ــظا ال ٣ــغن اللج ــىء الىاؾ ــ٘ لخ ــضماث الك ــغ٧اث ألامىُ ــت والٗؿ ــ٨غٍت الخان ــت
وجٟىًٍها للُ٣ـام بمهـام ؤمىُـت وٖؿـ٨غٍت زانـت ،صون وظـىص ُٚـاء ٢ـاهىوي لهـظٍ الٗملُـاث ال ـتي ج٣ـىم بهـا
َظٍ الجهاث ،و٢ض ٖغ ٝاؾـخسضام َـظا ألاؾـلىب الٗضًـض مـً الاهةها٧ـاث ال ـتي ٢امـذ بهـا َـظٍ الكـغ٧اث فـي
الٗ ـغا ١وؤٛٞاوؿــخان ،وهٓــغ لخُ ـىعة الٓــاَغة ظــغث ظهــىص صولُــت ٖضًــضة مــً ؤظــل بخخىائهــا و٧ــان ؤَمهــا
وزُ٣ت مىهترو لٗام  2008جدذ عٖاًت ؤلاجداص الؿىَؿغي واللجىـت الضولُـت للهـلُب ألاخمـغ والتـي ظمٗـذ
الؿــلى٧اث الؿــلُمت ُٞمــا ًســو اؾــخ٣ضام َــظٍ الكــغ٧اث وال ـترزُو لهــا والخٗا٢ــض مٗهــا ،و٦ــظل ٪اإلاضوهــت
الضولُـ ــت لؿـ ــلى ٥الكـ ــغ٧اث ألامىُـ ــت والٗؿـ ــ٨غٍت الخانـ ــت لٗـ ــام  2010التـ ــي ؤٖـ ــضَا ؤلاجدـ ــاص الؿىَؿـ ــغي
لخىٓــُم َــظٍ الكــغ٧اث وَُ٩لةهــا وبصاعتهــا ٖلــى هدــى مىاؾــب إللتزاماتهــا بمىظــب ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ،بال
()2
ؤن َظٍ الجهىص ال حٛني ًٖ الؿعي لىي٘ مٗاَضة صولُت لخىُٓم الٓاَغة ٢بل ٞىاث ألاوان.
ٖغي ــىا مجمىٖ ــت م ــً ألامشل ــت الضال ــت ٖل ــى ي ــٗ ٠ال٣ىاٖ ــض الضولُـ ـت ال ـ ـتي جد ٨ــم مجمىٖ ــت م ــً
الٓــىاَغ الىاؾــٗت ؤلاهدكــاع فــي الجزاٖــاث اإلاؿــلخت اإلاٗانــغة وال ـتي ج٩ــىن فــي قــ٩ل وؾـاثل وؤؾـالُب لل٣خــا٫
ز ــاعط الخىٓ ــُم ال ــضولي لل ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ولً ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ،وم ــً اإلاٗ ــغو ٝؤن
ال٣ىاٖ ــض الٗام ــت له ــظٍ الً ــىابِ جد ٨ــم  ٧ــل الىؾ ــاثل وألاؾ ــالُب الخضًش ــت مثه ــا والخ٣لُضً ــت مش ــل مب ــضؤ
الخمُ ـحز والخىاؾب وؤلاوؿـاهُت و ٚـحر طلـ ٪مـً اإلابـاصت بال ؤن َـظا ألامـغ ال ٌ ٛـني ٖـً بًجـاص ٢ىاٖـض جٟهـُلُت
()3
جد٨م َظٍ الٓىاَغ وجلجم زُىعتها في الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة.
1(- TALLAINN Manual on The International Law Applicable to Cyber Warfare, op.cit., p. 3.
2)-Montreux document on pertinent international legal obligations and good practices for states
related to operations of private military and security companies during armed conflict, op.cit.,
p.5.
" -)3اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٚ ٟرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح" ،روو٣و أػلر ٚاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢شٜو أًزٞثو
ٓ ،2011وعغ ٍبثن ،ص .40
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الٙشُ الثالث:
ٜشاءة في أظباب إهت ا ٟلوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
ٖل ــى ال ــغٚم م ــً الخىٓ ــُم الىاؾ ــ٘ ل٣ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ،بال ؤه ــه م ــً ؤ٦ـ ـثر ال ٣ــىاهحن
بهةها٧ــاٞ ،ــال ً٩ــاص ًسلــى ه ـؼإ مؿــلر صولــي ؤو  ٚــحر صولــي مــً ظملــت بهةها٧ــاث جــىصي بدُــاة ال٨شحــر مــً ألابغٍــاء
وجسل ٠آزاعا وزُمت ٖلى مً هجا مثهم ،بك٩ل مباقغ ؤو ٚحـر مباقـغ ،والؿـاا ٫البـضًهي والبؿـُِ فـي َـظٍ
الخالــت َــى "مل ـارا جىت ــٜ ٤واِــذ الٝــاهون الــذولي إلاوعــاوي ِاــع َــزا الىىــا ٛالواظــْل ال ظــيما الؽــٞ
املخّلــ ٞبمــوابي ظ ــير ألاِمــا ٥الّذائيــت" ،بةٖخب ــاع ؤن َ ــظا الى ــىٕ م ــً ال٣ىاٖ ــض َ ــى م ــً ًدــضص الخ٩لٟــت
ؤلاوؿاهُت للخغب ،بُغٍ٣ت ؤو بإزغيٞ ،إٚلـب الطـخاًا ًٗ٣ـىن هدُجـت اهةها٧ـاث مخٗل٣ـت بىؾـاثل وؤؾـالُب
()1
ال٣خا ٫اإلاؿخسضمت في الجزإ ،ولِـ هدُجت إلهةها٢ ٥ىاٖض مٗاملت ألاشخام.
ال ق ٪بإهه مً زال ٫مسخل ٠ؤظؼاء َظا البدض بجطخذ لـضًىا بٗـٌ ؤو ظـه الـى٣و وال٣هـىع
والٛم ــىى والش ٛـغاث ؤخُاه ــا مم ــا  ٢ــض ٌؿ ــمذ به ــظٍ الضعظ ــت الٗالُ ــت م ــً ؤلاز ٟــا ١لً ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا٫
الٗضاثُت ٖلى نُٗض الخىُٟظ٦ ،ما الخٓىا ٖلى الهُٗض الٗملـي مكـ٨الث وجدـضًاث ظمـت ججٗـل مـً ؤصاء
َ ــظٍ الً ــىابِ ف ــي الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت اإلاٗان ــغة ٢ان ـغا بل ــى خ ــض ٦ب ــحر م ــً ي ــٗ ٠ف ــي آلالُ ــاث الخىُٟظً ــت
وٖــضم عٚبــت فــي الخسلــي ٖــً اإلا٩اؾــب ال٣خالُــت فــي ؾــبُل ؤي اٖخبــاعاث بوؿــاهُت ،وفــي مــا ًلــي وبٛــٌ الىٓــغ
ًٖ ألامىع الخٟهـُلُت ،ؾـىداو ٫عنـض بٗـٌ ألاؾـباب اإلاىيـىُٖت والظاجُـت الحؿـإ عٗ٢ـت َـظٍ ؤلاهةها٧ـاث
ما ٢ض ً٩ىن ؾبُال ألي خلى ٫حكغَُٗت ؤو جىُٟظًت مغج٣بت:
أوال :ألاظباب املولوِيت ألاهت اٜ ٟواِذ الٝاهون الذولي إلاوعاوي:
بن اإلا٣ه ـ ــىص باألؾ ـ ــباب اإلاىي ـ ــىُٖت إلهةه ـ ــا٢ ٥ىاٖ ـ ــض ال ٣ـ ــاهىن ال ـ ــضولي ؤلاوؿ ـ ــاوي جل ـ ــ ٪اإلاخٗل ٣ـ ــت
بال٣اهىن طاجه والٓغو ٝاإلادُُت به وال جغجبِ بةعاصة ألاشخام وؾلى٧اتهم ،هىظؼ ؤَمها في ما ًلي:
 -1البي ت الفّبت ال حّمل لمن ا ٜواِذ الٝاهون الذولي إلاوعاوي:
بن اإلا٣اعه ــت ب ــحن ؤصاء ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي بم ــا  ُٞــه ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت بب ــاقي
ال٣ــىاهحن م٣اعهــت ٚحــر ٖاصلــت ،خُــض ؤن ال٣ــىاهحن الىَىُــت والضولُــت وختــى ال٣ــاهىن الــضولي لخ٣ــى ١ؤلاوؿــان
حٗم ــل ٖ ــاصة ف ــي ٞـ ــتراث الؿ ــلم وألام ــً ،ف ــي خ ــحن ؤن ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ُوظـ ـض لُ ــىٓم ؤ٦ـ ــثر ٞـ ــتراث
الٗال٢ــاث ؤلاوؿــاهُت جــىجغا وٖىٟــاٞ ،ــالجزإ اإلاؿــلر جاعٍسُــا َــى ٢مــت الهـغإ بــحن اإلاجمىٖــاث البكــغٍت التــي
ُ
جدؿم بالٟىض ى والالؤمـً ،وَؿـخسضم ُٞـه ؤلاوؿـان ٧ـل مـا ًخـاح لـه مـً وؾـاثل وؤؾـالُب ٢خالُـت ،وجمـاعؽ
ؤزىاثــه ٧ــل ؤنــىا ٝال٣خــل والىخكــُت و الخــضمحرُ٨ٞ ،ــً ٠م٨ــً ببؿــاَت ل٣ــاهىن جــم عنــضٍ لخىٓــُم َــظٍ
الٟترة مً خُاة البكغ ؤن ً٣ضم ؤ ً
صاءا ؤًٞل مً ٚحرٍ مً ال٣ىاهحن.
وبلــى و٢ــذ ٢غٍــب مــً جــاعٍش البكــغٍت٧ ،ــان الخــضًض ٖــً ٢ــاهىن فــي و٢ــذ الخــغب يــغبا مــً يــغوب
اإلاؿ ــخدُل ،ول ــم ًخه ــىع ؤلاوؿ ــان ب ــإن ً ٨ٟــغ ف ــي  ٢ــاهىن وَ ــى ًدم ــل الؿ ــالح ،بال ؤن الً ــغوعة ؤلاوؿ ــاهُت
ٞغي ــذ ٖل ــى البك ــغ ؤن ٌٗ ــىصو إلوؿ ــاهُةهم م ــً ز ــال َ ٫ــظا ال ٣ــاهىن ،والخد ــضي ألاب ــغػ َ ــى ؤه ــه ل ــِـ م ــً
1)- Éric DAVID, Principes de droit des conflits armés, op.cit., 2012, 978.
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الؿهل جماما جىُٓم ؾـلى ٥ؤلاوؿـان فـي ػمـً الهـغإٞ ،ـاألمغ ًدخـاط بلـى مىٓىمـت ٢اهىهُـت مد٨مـت وآلُـاث
جىُٟــظ ٗٞالــت وهاٞــظة وو٢ــذ َىٍــل وظهــىص مًــيُت ختــى ههــل بلــى جغقــُض ال ـجزإ اإلاؿـلر بــحن البكــغ بمــا ؤن
()1
و ٠٢اللجىء بلى الخغب ناع ؤمغا مؿخدُال م٘ ٞكل وج٣اٖؿه اإلاجخم٘ الضولي في طل.٪
وبطا ٧ــان ؤلاٖ ــترا ٝبــإن ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي َــى الىٓــام ال٣ــاهىوي ألا ٦ــثر بهةها٧ــاٞ ،ــال بــض مــً
ؤلاٖت ـرا٦ ٝــظل ٪بــإن بقــ٩الُت ؤلاهةهــا ٥ال ًســخو بهــا ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي صون  ٚــحرٍ٩ٞ ،ــل ال٣ــىاهحن
الىَىُــت والضولُــت جخٗ ــغى لئلهةهــا ٥بكــ٩ل ٦ب ــحر وواؾــ٘ ٟٞ ،ــي صازــل الضولــت جخٗ ــغى ٢ــىاهحن الٗ٣ىب ــاث
وؤلاصاعي واإلا ــضوي والضؾ ــخىعي وٚحرَ ــا لالهةه ــا ٥بك ــ٩ل صاث ــم ،و ٦ــظل ٪صولُ ــا ُٞم ــا ًس ــو ال ٣ــاهىن ال ــضولي
لخ٣ــى ١ؤلاوؿــان وال٣ــاهىن الــضولي للبِئــت وٚحرَــا مــً ال٣ــىاهحن ،لــظل ٪خ ـتى ج٩ــىن اإلا٣اعهــت ٖاصلــت ًجــب ؤن
حكمل َبُٗت ال٣اهىن والٓغو ٝالتي ٌٗمل يمثها خـتى ج٩ىن الىخاثج ٖاصلت.
ِ -2ذم الخوا٘ ٞبين هفوؿ الٝاهون ووا ْٜالحا:٥
بن ْهــىع ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي بعجــبِ بإخــضار جاعٍسُــت مُٗىــت ،ومىــظ مٗغ٦ــت ؾــىلٟاعٍىى التــي
بٗشــذ ٨ٞــغة جــضوًٍ َــظا ال٣ــاهىن ،ظــغث ؤخــضار ٖضًــضة ٧اهــذ الؿــبب فــي جُــىعاث ٢اهىهُــت ٖضًــضة ،مثهــا
اعجبــاٍ بغوجى٧ــى ٫ظىُــ 1925 ٠اإلاخٗلــ ٤بالٛــاػاث الؿــامت وزاه٣ــت بالهجمــاث التــي خــضزذ بهــظٍ الٛــاػاث
بب ــان الخ ــغب الٗاإلاُـ ـت ألاول ــى ،واعجب ــاٍ اجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠باالهةها ٧ــاث ال ـ ـتي و ٗ٢ــذ ف ــي الخ ــغبحن الٗ ــاإلاخحن،
وبالخــالي ٧ــان لهــظا الاخخ٩ــا ٥بــحن الخجغبــت الخاعٍسُــت والخ ــبراث ال٣اهىهُــت هدُجــت مباقــغة بة٦خمـا ٫الهــىعة
الخضًشت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
وبما ؤن ال٣اهىن في َـظٍ ألاخـىا٧ ٫ـان ٖبـاعة ٖـً عصة ٗٞـل خمُـضة عاًٞـت إلاماعؾـاث ٚــحر بوؿـاهُت
و ٚــحر م٣بىلــت مــً ٢بــل اإلاجخمــ٘ الــضولي(ٞ ،)2ــةن َــظٍ اإلاماعؾــاث جســخو ب ٟــترة ػمىُــت مُٗىــت و٢ــض ال ج٩ــىن
مىاؾــبت لخدــضًاث َاعثــت فــي و٢ــذ الخــ ٤جدخــاط هــي ألازــغي إلاىٓىمــت ٢اهىهُــت ٖاظلــت إلاىاظهــت ألازُــاع التــي
ًم ٨ــً ؤن جىُ ــىي ٖلجه ــا ،والك ــاَض ف ــي َ ــظٍ اإلا٣اعب ــت َ ــى الخ ٟــاوث ف ــي الٓ ــغو ٝاإلاٗان ــغة والٓ ــغو ٝال ــتي
وكــإث فــي ْلهــا َــظٍ ال٣ىاٖــض ال٣اهىهُــت ،واإلاشــاٖ ٫لــى طلــَ ٪ــى ؤهــه فــي اإلاغخلــت الخضوٍيُــت ألابــغػ مــً جــاعٍش
ال٣ــاهىن الــضولي ٧اهــذ ؤٚلــب الجزاٖــاث طاث َبُٗــت صولُــت ،فــي خــحن ؤنهــا فــي الٟــترة ألازــحرة هؼاٖــاث مؿــلخت
 ٚــحر صولُ ــت وَ ــظا  ٢ــض ًٟؿ ــغ الخىٓ ــُم ال ــضولي الىاؾ ــ٘ ل ٣ــاهىن الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت الضولُ ــت ،ف ــي خ ــحن حٗ ــاوي
الجزاٖـاث اإلاؿـلخت ٚحــر الضولُـت ،وَــظا ًسلـَ ٤ـىة بــحن الىا٢ـ٘ اإلاٗــاف وال٣ىاٖـض ال٣اهىهُـت اإلاضوهــت مـا ًٟــخذ
اإلاج ــا ٫الهةه ــا ٥اإلاب ــاصت ؤلاوؿ ــاهُت ال ــتي ال ًب ٣ــى له ــا ؾ ــىي ال٣ىاٖ ــض الٗام ــت وال٣ىاٖ ــض الٗغ ُٞــت م ــً ؤظ ــل
الخس ٠ُٟمً الخجاوػاث التي ًم ً٨ؤن جدضر بها.
وؿــخيخج مــً زــال ٫اإلا٣ــا ٫الؿــاب ٤ؤن الخُــىعاث والخدــضًاث ال ـتي ًيخجهــا الٗــالم اإلاٗانــغ جٟــى١
ب٨شــحر وجــحرة ج٣ىــحن ال٣ىاٖــض ؤلاوؿــاهُت ،وَــظا الخٟــاوث ًسلــ ٤مكــ٨الث مُضاهُــت جــىصي بــال٨شحر مــً اإلابــاصت
ؤلاوؿــاهُت بذجــت ال ٟـغا ٙال٣ــاهىوي ؤو الشٛــغة ال٣اهىهُــت ،وؾىٟهــل ؤ ٦ـثر فــي َــظا الؿــبب ٖىــضما ههــل بلــى
الٗىهغ اإلاخٗل ٤بًغوعاث الخىُٟظ وزُاعاث اإلاغاظٗت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
ٍ -)1ؼ٤ل ٍبُْ خٓ ،ٍٟ٠ٛوعغ ٍبثن ،ص .364
 -)2أُوعغ ٗلَ ،ٚص .366
375

الباب الثاني :اإلطار التطبيقي والتقييني لضوابط سري األعنال العدائية يف النزاعات املشلحة املعاصرة

زاهيا :بّن ألاظباب الزاجيت ألاهت ا ٟالٝاهون الذولي إلاوعاوي:
بن ال٨شـ ـحر م ــً ٢ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي جساَ ــب ألا ٞـغاص والجماٖ ــاث بٗملُ ــاث الخىُٖ ــت
بإَمُــت اإلابــاصت ؤلاوؿــاهُت ويــغوعة ؤلال ــتزام بهــاٖ ،ــً َغٍــ ٤اليكــغ والترظمــت والخــضعٍب والخىُٖــت ٖلــى ٧ــل
الصخه ـ ــُاث اإلاضهُ ـ ــت والٗؿ ـ ــ٨غٍت بمسخل ـ ــ ٠ؤٖم ـ ــاعَم وؤظىاؾ ـ ــهم وم ـ ــىاٗ٢هم ف ـ ــي اإلاجخم ـ ــ٘ ،بةٖخب ـ ــاع ؤن
ؤلاوؿان اإلاؿةهض ٝبٗملُـت وكـغ ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ٢ـض ً٩ـىن ٖىهـغا ٞـاٖال ػمـً الجـزإ اإلاؿـلر و٢ـض
ًدــضص مهــحر الٗضًــض مــً ألاشــخام وألاُٖــان اإلادمُــت ،و٢ــض ًــاصي طلــ ٪إلهةها٧ــاث ل٣ىاٖــضٍ ،وٍغظــ٘ طلــ٪
بلى ٖضة ؤؾباب طاجُت جاصي باإلا٣اجل بلى بعج٩اب ؤلاهةها٧اث ،وهىعص ؤَمها في الى٣اٍ الخالُت:
 -1إهدؽاس زٝا٘ت الّى ٚوإلامخثا ٥للجماِت والٝادة:
حٗاوي بٌٗ اإلاجخمٗاث مً جغا٦م ججاعب جاعٍسُت جمخاػ بالٟىضـ ى وٖـضم ؤلاؾـخ٣غاع لٟتـراث ػمىُـت
َىٍل ــت ،و ٢ــض ً ــاصي طل ــ ٪بل ــى ج ـغا٦م ز٣ا ٞــت لل٨غاَُ ــت والٗى ــ ٠جج ــاٍ آلاز ــغ ف ــي خال ــت ؤلاز ــخال ٝمهم ــا  ٧ــان
مهضعٍ( ،)1وجىُلَ ٤ظٍ الغواؾب الش٣اُٞت وؤلاظخماُٖت مً الٗاثلـت بلـى ال٣بُلـت بلـى الىخـضاث الؿُاؾـُت
وؤلاظخماُٖت ألا٦بر وألاوؾ٘ ،وَٗض ججىُض َظا الٟغص الظي ًيكإ ٖلى َظٍ الش٣اٞت الؿـاثضة بمشابـت بَـال١
الٗىان لؿلى٧اث بظغامُت ٧امىت ال جغاعى ٞجها ؤي خضوص الؾخسضام ال٣ىة والٗى.٠
وٍ ــغي ٖلم ــاء ؤلاظخم ــإ ب ــإن الخدل ــل م ــً الالتزام ــاث ألازال ُ٢ــت ًم ٨ــً ؤن ً٨دؿ ــب بالخ ــضعٍج ل ــضي
الجماٖت وٍخُىع مٗها ٖى ٠الؿلى ٥ججاٍ الطخاًا ،وٍ٣ىٖ ٫الم الىٟـ ؤلاظخماعي "إسويً ظخوب":
"إن الٝاِ ــذة الّام ــت جٝض ــو ب ــجن الّى ــ ٚالب ــالٖل وبالخج٠ي ــذ الّى ــٚ
الجمــالي يخىــوسان مــْ الوٜــذل ٘ــا ٘شاد والجماِــاث جخٕ ـير ِاــع إزــش أّ٘الهــال
وألاّ٘ ــا ٥الـ ـ ج ــنري أ خاـ ــا حخ ــشيً دون أن ي ٝــ ٚــو ء ف ــي وشيٝه ــا جول ــذ
حٕــيرا لـذى مٝتر٘ي ـال ولــذى أ٘ـشاد الجماِـت أخـشيً وفــي الىٍـام بج٠ملـ ل وَــزا
الخٕيير يندي إلع إحخماالث أوظْ ألاسج٣اب أّ٘ا ٥جتزايذ حزاسَا المـاسةل وخـال٥
ِمليـت الخىـوس َـزٍل جخٕ ـير خفــيت ألا٘ـشاد واملّـايير إلاحخماِيـت واملنظعــاث
()2
الثٝا٘يت إلع حذ أن إسج٣اب أِماِ ٥ى ٚأؼذ أـب أ عش وأسجل"
وٍخ ــإزغ ال ٟــغص ج ــإزغا ق ــضًضا بؿ ــلى ٥الجماٖ ــت ،وَؿ ــعى صاثم ــا لئله ــضماط بؿ ــلى٦ه ٞجه ــا م ــ٘ طوب ــان
ؾــُاصجه جدــذ يــ ِٛالجماٖــت مــا ًجٗلــه ًىهــإ للؿــلى ٥الٗــام وٍمخشــل لُ٣اصتهــا ،وٍؼٍــض الخماؾــ ٪بــحن
ؤٞغاص الجماٖت وظىص ظماٖت ؤزغي زهم ،مما ًجٗل الٟـغص ٌؿـعى لخشمـحن بهخماثـه وَٗمـل ب٩ـل الىؾـاثل
()3
ٖلى الخِ مً قإن الجماٖت اإلا٣ابلت ،ألامغ الظي ٌؿهل ٖلُه ؤلاهؼال ١هدى الؿى ٥ؤلاظغامي.
وفــي هٟـــ الؿــُاً ،١دؿــم الىٓــام الٗؿــ٨غي وختــى هٓــام الجماٖــاث اإلاؿــلخت ٖلــى الخــضعٍب ٖلــى
الُاٖــت الٗمُــاء ألوامــغ الغئؾــاء وال٣ــاصة الٗؿــ٨غٍحن ،وحؿــاَم الخــضعٍباث ال٣اؾــُت والٗ٣ىبــاث الخإصًبُــت
1)- Éric DAVID, Principes de droit des conflits armés, op.cit., p. 986.
 -)2كاٗ٤بٍ ِٛ١ٔٛص ،هٝعبً ٚخبْ ،عبُي فش٠ضاسٓ<< ،ظبكه اَُِٞى ك ٢اُؾوة (ك ْٜاٗزٜبًبد اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٝ ٢اُؾُِٞ٤خ
كٝ ٕٝهٞػٜب)>> ،اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو (ثؼضخ اُوبٛوح) ،ؽ  ،1اُوبٛوح ،2010 ،ص .10
 -)3أُوعغ ٗلَ ،ٚص .6
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اإلاخ٨غعة بلى ٢خل عوح اإلاباصعة لضي اإلا٣اجل وظٗله ا٢غب بلى آلالت التي جىُٟظ ٧ل مـا جـامغ بـه ،ممـا ًجٗلهـم
ً٣ىم ــىن بإٖم ــا ٢ ٫ــض ال جخ ٟــ ٤م ــ٘ مب ــاصئهم الصخه ــُت وؤلاوؿ ــاهُت ،وطل ــ ٪بم ــبرعًٍ بم ــا ز ٣ــت ف ــي ال ُ٣ــاصة
()1
وجدمُلها مؿاولُت ألاوامغ الهاصعة ٖثها ،وبما زىٞا مً الٗ٣اب في خا ٫مسالٟت َظٍ ألاوامغ.
 -2الذواْ٘ إلاهخٝاميت ومّاملت إلاهت ا ٟباملثل:
بن اإلا٣ـ ــاجلحن ال ـ ــظي حٗغي ـ ــىا ألٖمـ ــاٖ ٫ى ـ ــ ٠ؾ ـ ــىاء ف ـ ــي ؤهٟؿـ ــهم ؤو ؤ٢غب ـ ــائهم ؤو ممخل ٩ـ ــاتهم ؤو فـ ــي
ظمــاٖةهم ،وؤولئــ ٪الــظًً ٖاقــى مشــل َــظٍ الخجــاعب ال٣اؾــُت ًمُلــىن بلــى اعج٩ــاب اهةها٧ــاث ال٣ــاهىن الــضولي
ؤلاوؿــاوي ،وٍــضزل َغٞــا ال ــجزإ بــظل ٪فــي صوامــت مــً الٗىــٞ ،٠ــةطا ٧ــان ؤخــض ألاَ ـغاً ٝمــاعؽ هىٖــا مُٗىــا
م ــً ؤلاهةها ٧ــاث  ٧ــالٗى ٠ي ــض اليؿ ــاء وألاَ ٟــا ٫م ــشال ،ؾِؿ ــحر الُ ــغ ٝالش ــاوي ٖل ــى ه ٟـــ ال ــىهج ٦مٗامل ــت
باإلاشل ،وَىا جبضؤ ما ٌؿمى بضوامت الٗى ،)2(٠وجظ٦غ صعاؾت للجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ بإهه:
"إن املٝــاجلين الــزيً ؼــاس٠وا فــي الّمليــاث الّذائيــت وِاؼــوا ـــذماث وحــالث ِىــ ٚاليعــبت
إلي م أو إلع أٜشبا م أو ممخل٣ات م) يميلون بـذوسَم ِاـع املـذى الٝفـير ل إلـع إٜتـراٗ إهت ا١ـاث للٝـاهون
()3
الذولي إلاوعاوي"
لظلٖ ٪مل ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي في الك ٤اإلاخٗل ٤بًىابِ ؾحر الاٖما ٫الٗضاثُت خٓـغا ٖلـى
الهجمــاث ؤلاهخ٣امُــت ،وبؾــدبٗض جمامــا مبــضؤ اإلاٗاملــت باإلاشــل ُٞمــا ًســو الاجٟاُ٢ــاث ؤلاوؿــاهُت ٦مــا وعص فــي
اجٟا ُ٢ــت ُِٞى ــا ل ٣ــاهىن اإلاٗاَ ــضاث ي ــمً اإلا ــاصة  ٣ٞ 60ــغة  5مثه ــا ،وطل ــ ٪هٓـ ـغا بل ــى ؤن ؤٚل ــب الاهةها ٧ــاث
لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ج٩ــىن ؤو ؾــخ٩ىن ظــؼءا مــً ؤٖمــا ٫بهخ٣امُــت حكــ٩ل صوامــت ٖىــ ٚ ٠ـحر مىةهُــت ٢ــض
()4
جاصي بلى ؾلؿلت بهةها٧اث زُحرة للمباصت ؤلاوؿاهُت.
 -3املبرساث الّىفشيت والىائٙيت ألاهت ا١اث الٝاهون الذولي إلاوعاوي:
َىــا ٥الٗضً ــض م ــً الٗىام ــل الـ ـتي ح ٛــظي اله ـغاٖاث اإلاؿ ــلخت ،وم ــً ب ــحن ؤب ــغػ َ ــظٍ الٗىام ــل  ٢ــض
ج٣ــىم الخــغوب ألؾــباب َاثُٟــت مظَبُــت ؤو بًضًىلىظُــت وؤخُاهــا ٖىهــغٍت ،وحٗخــبر الهـغاٖاث التــي حٛــظيها
َظٍ ألاؾباب ؤقض يغاوة مً ؾىاَا ،وجخمـحز بإ٦ثر مً مداولـت بيـٗا ٝالٗـضو بلـى الغٚبـت فـي بباصجـه جمامـا
بٛـغى حٛلُـب ٨ٞغجـه ؤلاًضًىلىظُـت( )5ؤو ؾـُاصجه الٗغُ٢ـت ؤو بججاَاجـه صًيُـت ؤو مظَبُـت( ،)6وٖلـى اإلاؿــخىي
الــضولي ؤزبد ــذ الخجغب ــت الخاعٍسُ ــت قغاؾ ــت َ ــظٍ اله ـغاٖاث وبق ــخماٞ ٫ه ــىلها ٖل ــى الٗضً ــض م ــً اهةها ٧ــاث
ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿـاويٞ ،ـالخغوب الهـلُبِبت مـشال ٧اهـذ ٖلـى ؤؾـاؽ صًنـي و٧اهـذ ؤ٦ــثر الخـغوب وخكـُت
ٖب ـ ــر الخ ـ ــاعٍش ،والخ ـ ــغوب الـ ـ ـتي ن ـ ــاخبذ الخ ـ ــغب الب ـ ــاعصة ب ـ ــحن اإلاٗؿ ـ ــ٨غًٍ ٧اه ـ ــذ ٖل ـ ــى ؤؾ ـ ــاؽ ؤلاز ـ ــخالٝ
ؤلاً ــضًىلىجي ب ــحن ألا ٩ٞــاع الغؤؾ ــمالُت وألا ٩ٞــاع ؤلاق ــتراُ٦ت٦ ،م ــا  ٧ــان اله ـغإ اإلاؿ ــلر لىٓ ــام ألاباعتهُ ــض ف ــي
ظىىب بٞغٍُ٣ا ٖلى ؤؾاؽ ٖىهغي وٖغقي.
 -)1 -)1كاٗ٤بٍ ِٛ١ٔٛص ،هٝعبً ٚخبْ ،عبُي فش٠ضاس ،ص .7
2)- Éric DAVID, Principes de droit des conflits armés, op.cit., pp. 995, 997.
 -)3كاٗ٤بٍ ِٛ١ٔٛص ،هٝعبً ٚخبْ ،عبُي فش٠ضاسٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .8
 -)4ارفبل١خ فٕ١١ب ٌمبٔ ْٛاٌّؼب٘ذاد ٌؼبَ ٓ ،1969وعغ ٍبثن ،ص .48
5)- Éric DAVID, Principes de droit des conflits armés, op.cit., p. 1023.
6)- Ibid., pp. 1030, 1038.
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ومً اإلاٗغو ٝمً الخجغبت الخاعٍسُـت ؤن الجزاٖـاث اإلاؿـلخت  ٚـحر الضولُـت ؤو الضازلُـت ؤ٦ــثر قغاؾـت
مً جل ٪طاث البٗض الـضولي ،وحٗـغَ ٝـظٍ ألازــحرة بهةها٧ـاث زُــحرة جخجـاوػ ظـغاثم الخـغب بلـى الجـغاثم يـض
ؤلاوؿاهُت وظغاثم ؤلاباصة  ،وما ٢ض ٌٗؼػ مً يغاوة َظٍ الجزاٖـاث بجهـالها بـضا ٘ٞصًنـي ؤو مـظَبي ؤو ز٣ـافي
ؤو ٖغقي ؤو ٚحر طل ٪مً ٖىامل الخٟغ٢ت ؤلاظخماُٖت ؤو الؿُاؾُت ؤو الضًيُت ،وٍـا ج طلـ ٪بـظوع ال٨غاَُـت
ومبرعاث اؾخسضام الٗى ٠اإلاُل ٤لُ٩ىن الهض ٝبنهاء الُغ ٝآلازغ جماما بـض ٫حؿـىٍت الجـزإ الىاشـ بـحن
الُ ــغٞحن ٦م ــا ق ــهضتها الٗضً ــض م ــً ال ــضو ٫مش ــل عواه ــضا ،وف ــي  ُٚــاب ؤي خ ــضوص للخج ــغٍم ؾ ــىاء طاث َ ــاب٘
٢ــاهىوي ؤو بظخمــاعي ؤو ؤزالقــي ؤو صًنــي ؤو ز٣ــافي ٞــةن اإلاكــ٩ل ؾ ـِخُىع بلــى ظ ـغاثم ؤزُــغ مؿــخ٣بال ال ًم٨ــً
()1
مٗالجت جإزحرَا بال بٗض ؤظُا.٫
 -4الّوامل الىٙعيت واملشليت ٠معملباث لاهت ا١اث:
٢ــض ال ًــغجبِ الؿــلى ٥الٗىُــ ٠ػمــً الخــغب بالجماٖــت صاثمــا ٣ٞــض ج٩ــىن جهــغٞاث ٞغصًــت جــغجبِ
بىٟؿُت وخالت اإلا٣اجل ،وجخد٨م في ؾلى ٥الٟـغص مجمىٖـت ٖىامـل جغبىٍـت وؤزالُ٢ـت وهٟؿـُت وبظخماُٖـت،
و٢ـض ً٩ـىن ؤخـض َـظٍ الٗىامـل طو جـازحر ؾــلبي ؤو بًجـابي خؿـب ُُٟ٦خـه ومًـمىهه ،وٍـىٗ٨ـ ؾـلى ٥الٟــغص
مباقغة ٖلى مهحر الطخاًا.
ومً بحن ألاؾباب اإلااصًت إلهةها ٥ال٣اهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي هجـض الايـُغاباث وألامـغاى الىٟؿـُت
وخ ـتى الخج ــاعب ال ــتي جـ ـتر ٥ج ــإزحرا مُٗى ــا ف ــي هٟؿ ــُت اإلا٣اج ــل ؤوا اإلاد ــاعب( ،)2و ٢ــض ال ً ٩ــىن َ ــظا الؿ ــبب َ ــى
ألاب ــغػ ف ــي خ ــضور ؤلاهةها ٧ــاث بال ؤه ــه ٖام ــل مه ــم ال ًم ٨ــً به ٩ــاعٍ ،خُ ــض ًُل ــ ٤بٗ ــٌ اإلا ٣ــاجلحن الٗى ــان
لٛغاثــؼَم وٍغج٨بــىن ؤبكــ٘ الجـغاثم بخلــظط ،جدــذ جــإزحر بيــُغاباث هٟؿــُت ومغيــُت ؤو جدــذ جــإزحر ال٨دــى٫
ؤو اإلاس ــضعاث والـ ـتي جىدك ــغ بك ــ٩ل ٦ب ـ ـحر ل ــضي اإلا ٣ــاجلحن هٓ ـغا لُبُٗ ــت الخُ ــاة ال٣اؾ ــُت الـ ـتي ٌِٗك ــىنها ف ــي
()3
مُاصًً ال٣خا ٫بالٗاصة.
واإلاٟاع٢ـ ــت هـ ــي ؤن هٓـ ــام عومـ ــا ألاؾاس ـ ـ ي للمد٨مـ ــت الجىاثُـ ــت الضولُـ ــت ًهـ ــى ٠اإلاـ ــغى وال٣هـ ــىع
الٗ٣لي و٦ظل ٪خالت الؿ٨غ مً ؤؾباب بمخىإ اإلاؿاولُت الجىاثُت ،خُض ظاء في اإلااصة  31ما ًلي:
"أ)ّ -ــاوي مشلــا أو ٜفــوسا ِٝليــا ّــذم ٜذسجـ ِاــع إدسا ٟمؽــشوِيت أو وبيّــت العــلوٟل أو
ٜذسج ِاع الخح٢م بعلو ٠بما يخما و مْ مٝخمياث الٝاهون.
()4

ب) -في حالت الع٢ش مما ّذم ٜذسج ِاع إدساِ ٟذم مؽشوِيت أو وبيّت العلو"..ٟ

وَــظا الىيــ٘ ب٩ــل جإُ٦ــض ًــضٖى لئلؾــخٛغابُ٨ٞ ،ــً ٠م٨ــً إلاــً ٌكــىبه ٢هــىع ٖ٣لــي ؤن ًىيــ٘ فــي
مىً ٘٢دضص ُٞه مهحر ضخاًا الخغب٦ ،ما ظغث الٗاصة في ال٣ـىاهحن الىَىُـت ؤن ً٩ـىن جىـاو ٫ال٨دـى ٫ؤو
حٗاَي اإلاسضعاث ْغٞا مكضصا في مسخل ٠الجـغاثم ٦مـا َـى الخـا ٫فـي ال٣خـل ؤو الؿـُا٢ت فـي خالـت ؾـ٨غ مـ٘
بعج٩اب خاصر مغوع ؤو ٚحر طل ٪مً ظغاثم ال٣اهىن الٗام.
1)- Éric DAVID, Principes de droit des conflits armés, op.cit., p. 988.
2)- Ibid., p. 993.
 -)3كاٗ٤بٍ ِٛ١ٔٛص ،هٝعبً ٚخبْ ،عبُي فش٠ضاسٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .8
ِٛ -)4عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .682
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زالثا :لشوسة املّالجت الوٜائيت ظباب إهت ا ٟالٝاهون الذولي إلاوعاوي:
٢ـ ــضمىا ،بـ ــإن ال٣ـ ــاهىن الـ ــضولي ؤلاوؿـ ــاوي ًخـ ــإزغ بٗىامـ ــل مىيـ ــىُٖت وطاجُـ ــت جًـ ــٗ ٠ؤلال ـ ـتزام بـ ــه،
وحؿ ــبب و ٢ــىٕ بهةها ٧ــاث زُ ـ ـحرة وظؿ ــُمت ل٣ىاٖ ــضٍ ،وال ق ــ ٪ؤن الٗم ــل الى ٢ــاجي ل ــه صوع َ ــام ف ــي ح ُٛـ ـحر
الىا ٢ــ٘ ٖل ــى ألاعى وه٣ه ــض َى ــا بالٗم ــل الى ٢ــاجي ٖل ــى اله ــُٗضًً اإلاىي ــىعي وال ــظاحيٗٞ ،ل ــى اإلاؿ ــخىي
اإلاىيىعي وزغوظـا ٢لـُال ٖـً لٛـت ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ال بـض مـً جُٟٗـل هٓـام الضبلىماؾـُت الى٢اثُـت
لؤلمــم اإلاخدــضة فــي مداولــت مىــ٘ و٢ــىٕ الجزاٖــاث اإلاؿــلخت و الٗمــل ٖلــى خــل الجزاٖــاث بُــغ ١ؾــلمُت وٖــً
َغٍــ ٤آلالُــاث وال٣ىــىاث الضبلىماؾــُت وَــظا الٗمــل مم٨ــً ،بال ؤن ٞكــل الخــىاػن الــضولي واإلاؿــاواة ؤمــام
()1
اإلاىٓمت ًجٗل مىه مهمت نٗبت وٍاصي ٖلى بوؿضاص ال٣ىىاث الؿلمُت وزٟىث نىث الٗ٣ل.
وباليؿــبت للجاهــب الــظاحي ال بــض مــً الٗمــل ٖلــى اإلاؿــخىي الٟــغصي والجمــاعي مــً ؤظــل ػعٕ ال٣ــُم
ألازالُ٢ــت ووكــغ ز٣اٞــت الؿــلم وهبــظ الٗىــ ٠وجغؾــُش اإلابــاصت ؤلاوؿــاهُت يــمً مسخلــ ٠الــبرامج الخٗلُمُــت
والتربىٍ ــت ،واؾ ــخٛال ٧ ٫ــل مه ــاصع الخل ٣ــي ل ــضي اإلاـ ــضهُحن واإلا ٣ــاجلحن م ــً ؤظ ــل جمغٍ ــغ الغؾ ــالت ؤلاوؿ ــاهُت
وألازالُ٢ـ ـ ــت ،و ٚلـ ـ ــ٧ ٤ـ ـ ــل ؤبـ ـ ــىاب الٗىهـ ـ ــغٍت والخٗهـ ـ ــب والخُـ ـ ــغ ٝوالدكـ ـ ــضص وؤلاهخ٣ـ ـ ــام لـ ـ ــضي ألا ٞـ ـ ـغاص
والجماٖــاث وحصــجُ٘ ز٣اٞــت الخــىاع وخــل الخالٞــاث بُغٍ٣ــت ؾــلمُت ،وال بــض مــً بؾــخٛال٧ ٫ــل ؤلام٩اهُــاث
ؤلاٖالمُـت والضًيُـت و٧ـل اإلاىـابغ فـي ؾـبُل جدُ٣ـَ ٤ــظا الهـض ،ٝومـً اإلاٗـغو ٝؤن اإلاهمـت نـٗبت ومجهـضة فــي
الىنــى ٫بلــى ح ٛــحر وبنــالح ؤٖمــ ٤بال ؤن اإلاداولــت وؤلان ـغاع لــه جــإزحر ٦ب ــحر ٖلــى اإلاــضي اإلاخىؾــِ والبُٗــض فــي
بنالح ؾلى٧اث الاٞغاص والجماٖاث.
 ٚــحر ؤه ــه ًج ــب الخإ ُ٦ــض بإه ــه ٖل ــى ال ــغٚم م ــً ٗٞالُ ــت الٗم ــل الى ٢ــاجي بال ؤن ج ــإزحرٍ ل ــِـ ؾ ــغَٗا،
ولـ ــظلً ٪جـ ــب ؤن ًلٗـ ــب ال٣ـ ــاهىن صوعٍ اإلاُلـ ــىب فـ ــي لجـ ــم ؤي بهةها٧ـ ــاث مدخملـ ــت ،زانـ ــت وؤن الجىاهـ ــب
ألازال ُ٢ــت وؤلاوؿ ــاهُت والضًيُ ــت ٖ ــاصة م ــا ال ج ٩ــىن ل ــضيها وؾ ــاثل ال ــغصٕ اإلااصً ــت ول ــِـ له ــا ؾ ــىي ؤلاؾ ــدى٩اع
وجإهِب الًمحر ،فـي خـحن ً٣ـضم ال٣ـاهىن ٢مٗـا وعصٖـا ؾـغَٗا ٖـً َغٍـ ٤ججـغٍم ؤلاهةها٧ـاث وبخالـت مغج٨بجهـا
بلى اإلادا٦مت لخد ٤ُ٣ؤلاهخها ٝللطخاًا والٗ٣اب للمجغم والغصٕ ل٩ل مً ٢ض ًجغئ ٖلى الُ٣ام باإلاشل.
و٠خالـت إلاا ؾب ،٤الخٓىا ظىاهـب مـً ٚمـىى ؤلاَـاع ال٣ـاهىوي لًـىابِ ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت
مــً زــال ٫الهــُاٚت الًٟٟايــت إلاًــمىن بٗــٌ اإلاــىاص طاث الهــلت ،وحؿــاَم ٖبــاعاث مشــل "يبــز ٥مــا فــي
وظــّ " و"ٜــذس املعــخىاُ" و"ٜــذس إلام٣ــان" و"مــا فــي واٜخ ـ " فــي حٗمُــَ ٤ــظا الٛمــىى مــ٘ ٖــضم الًــبِ
ال ــض ٤ُ٢له ــظٍ اإلاه ــُلخاث ع ٚــم خؿاؾ ــُت الىي ــ٘ ؤزى ــاء ؤلاق ــدبا ،٥خُ ــض  ٢ــض ال ًج ــض ال٣اث ــض الٗؿ ــ٨غي
الخٟؿ ــحر الص ــخُذ له ــظٍ الٗب ــاعاث الخ٣ضًغٍ ــت مم ــا  ٢ــض ً ــىٗ٨ـ ؾ ــلبا ٖل ــى الط ــخاًا ،و ٦ــظل ٪جُغ٢ى ــا بل ــى
خؿاؾُت وحُٗ٣ض مبضؤ الخىاؾـب الـظي ًىُلـ ٤مـً ٨ٞـغة وظـىص زؿـاثغ ٖغيـُت وَـى ؤمـغ لـِـ خخمُـا وَـى
مـ ــا ؤصي باإلاـ ــاصة  51مـ ــً البروجى٧ـ ــى ٫ألاوٖ 1977 ٫لـ ــى الخإُ٦ـ ــض ٖلـ ــى ؤي هـ ــو فـ ــي اإلاـ ــاصة ال ٌُٗـ ــي الخـ ــ٤
باإلاؿاؽ باإلاضهُحن وألاُٖان اإلاضهُت في ٣ٞغتها ألازحرة٦ ،ما ؤقغها ؾاب٣ا.

 -)1ك٣زو٣ش شٕ١ذٌذس<< ،أ٤ٔٛخ ارلبه٤بد ع٘٤ق ثبَُ٘جخ ُِؼبُْ أُؼبطو>> ،أُغِخ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔوٓ -قزبهاد ٖٓ أػلاك
ٓ ،1999وعغ ٍبثن ،ص .21
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٦مـ ــا جـ ــم الخُـ ــغٖ ١لـ ــى جىايـ ــ٘ الخىٓـ ــُم الـ ــضولي للجزاٖـ ــاث اإلاؿـ ــلخت  ٚـ ــحر الضولُـ ــت عٚـ ــم ؤن َـ ــظٍ
الجزاٖ ــاث ؤن ــبدذ جإز ــظ خه ــت ألاؾ ــض م ــً مجم ــىٕ الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت اإلاٗان ــغة ،وحٗ ــاوي الٗضً ــض م ــً
وؾــاثل ال٣خــا ٫مــً يــٗ ٠الخىٓــُم الــضولي ٦ــظل ٪مشلمــا َــى الخــا ٫باليؿــبت للخــغب الؿــُبراهُت و٦ــظل٪
جىُٓــ ٪الكــغ٧اث ألامىُــت والٗؿــ٨غٍت الخانــت ال ـتي ال جىٓمهــا ؾــىي مبــاصعاث لخ ــبراء ٢ــاهىهُحن فــي قــ٩ل
صلُــل ٖملــي ؤو وزُ٣ــت صولُــت ،زــم فــي ألازــحر جُغ٢ىــا بلــى ألاؾــباب الظاجُــت واإلاىيــىُٖت الهةهــا ٥يــىابِ ؾــحر
الاٖمــا ٫الٗضاثُــت مــً ؤؾــباب هٟؿــُت ومغيــُت وٖىهــغٍت ومظَبُــت وٚــحر طلــ ،٪بلــى ؤؾــباب جخٗلــ ٤بالبِئــت
الهــٗبت ال ـتي ٌٗملهــا يــمثها َــظا ال٣ــاهىن وٖــضم الخىاٞــ ٤بــحن ال٣ىاٖــض الضولُــت ووا٢ــ٘ الخــا ٫مــً خُــض
ج ٠ُ٨الىهىم م٘ اإلاؿخجضاث اإلاٗانغة.

املىلب الثاوي:
لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت بين لشوسة الخّٙيل وخياساث املشاحّت
ال ق ٪ؤن الخدـضًاث التـي جىاظـه ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي حؿـخضعي ٖمـال ظـاصا وجدغ٧ـا ٖـاظال فـي
بججاٍ جُٟٗل ٢ىاٖضٍ وجدؿحن ؤلامخشا ٫لهـا ،بال ؤن ألاُ٦ـض َـى ؤهـه لـِـ َىـا ٥خـل وخُـض سـخغي إلاٗاظلـت
اإلاؿــإلت ،وبُٗــضا ٖــً ؤي حؿــغٕ ٚحــر مدؿــىب ،ال بــض مــً ٖملُــت جُ٣ــُم مخإهُــت ٖلــى يــىء مىهجُــت ٖلمُــت
وز ـبراث مُضاهُــت لخدضًــض مىا٢ــ٘ الىجــاح مــً ؤظــل حٗؼٍؼَــا مــً ظهــت ،ومــً ظهــت ؤزــغي ،جدضًــض مــىاًَ
الًٗ ٠والٛمىى والى٣و وال٣هىع مً ؤظل البدض في ؤؾبابها وج٣ضًم الخلى ٫اإلاىاؾبت لها.
وٖل ــى اإلاؿ ــخىي ال ٣ــاهىوي ،ال جس ــغط ٖملُ ــت ج ٣ــىٍم ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ٖ ــً َ ــغٍ٣حن،
ؤولهمـا ؤلا٢ـغاع بٟ٨اًــت اإلابــاصت وال٣ىاٖــض الٗامــت ال٣اهىهُـت ال٣اثمــت ويـغوعة الٗمــل ٖلــى حٗؼٍؼَــا وجُٟٗلهــا،
وَــى مــا هدىاولــه فــي ٞــغٕ ؤو ،٫وزاهجهمــا ؤلاٖ ـترا ٝبىظــىص ٢هــىع فــي بٗــٌ الخٟهــُالث واإلاؿــاثل الخ٣ضًغٍــت
مً ؤظـل ج٨مُـل الـى٣و ؤو حٗـضًل ألازُـاء ؤو ؾـض الشٛـغاث ال٣اهىهُـت للغٞـ٘ مـً مؿـخىي ٗٞالُـت يـىابِ
ؾـحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُـت ،وَــى مـا هدىاولــه فــي ٞـغٕ زــان .زـم ؾــىداو ٫فــي ٞـغٕ ؤزــحر ٢ـغاءة بؾكـتراُٞت إلاؿــخ٣بل
يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت بالىٓغ بلى مايُه وواٗ٢ه والخدضًاث التي جىاظهه.
الٙشُ ألاو:٥
لشوسة جّٙيل إلاواس الٝاهووي لعير ألاِما ٥الّذائيت
جبٗض اإلاك٨الث ؤلاوؿاهُت صومـا قـ٩ى٧ا خـى ٫ال٣ـاهىن الـظي ًد٨مهـا ،وٍ٩ـىن اإلاـةهم ألابـغػ فـي َـظا
ال٣هىع الىهىم ال٣اهىهُـت بالضعظـت ألاولـى بٛـٌ الىٓـغ ٖـً ألاؾـباب الخ٣ُ٣ـت التـي جدـُِ باإلهةها٧ـاث،
بال ؤن ال ٣ــاهىن وظ ــض لِؿ ــخُ٣م مٗ ــه الؿ ــلى ٥ؤلاوؿ ــاوي ٖل ــى الىد ــى اإلاُل ــىب ول ــِـ لُ ــخد٨م  ُٞــه بك ــ٩ل
٧ام ــل ٞ ،ــال ًم ٨ــً بَم ــا ٫الٗىام ــل اإلادُُ ــت باإلزٟا ٢ــاثٞ ،ـ ـهي جدخ ــاط بضعظ ــت ؤول ــى الخإ ُ٦ــض ٖل ــى الىٓ ــام
ال٣ــاهىوي صون الؿــعي إللٛائهــا ؤو حٗــضًلها مباقــغةٞ ،اإلهةهــا ٥ال ٌٗ ـني يــٗ ٠ال٣اٖــضة ول٨ــً ٌٗنــي يــٗ٠
ؤلالتزام بها( ،)1وؾىداو ٫جٟهُل َظٍ ال٨ٟغة في ه٣اٍ مُٗىت.
 -)1ا٣ق عبٔذٚص<< ،اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ثظلزٜب ؽبهٍب ُِوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،>>٢وعغ ٍبثن( .طلؾخ اٌُزو٤ٗٝخ)
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أوال :مذى ٙ٠ايت الٝواِذ الّامت لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
بن الىٓ ــغة اإلاخإهُ ــت ألصاء ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ٖل ــى وظ ــه الخه ــىم ج ٣ــى ٫ؤن ؤٚل ــب
َ ــظٍ ال٣ىاٖ ــض جب ٣ــى ن ــالخت بل ــى خ ــض بُٗ ــض وال ج ـؼاَ ٫ى ــا ٥بم٩اهُ ــت ظضً ــت لخُبُ٣ه ــا ٖل ــى وظ ــه ؤ ًٞــل،
والهٗىباث التي ٢ض جىاظهها ،جيكإ بهٟت عثِؿُت في وؾاثل وبعاصة جىُٟظَا و٢ض ج٩ـىن اإلاكـ٩لت ؾُاؾـُت
()1
ؤ٦ثر مثها ٢اهىهُت.
بن ٢ىاٖـ ــض ؾـ ــحر ألاٖمـ ــا ٫الٗضاثُـ ــت جخمخـ ــ٘ بىٓـ ــام ٢ـ ــاهىوي  ٚـ ــني بال٣ىاٖـ ــض الخٗاَضًـ ــت والٗغُٞـ ــت،
وَبُٗــت َــظٍ ال٣ىاٖــض واإلابــاصت حؿــمذ لهــا باإلب٣ــاء ٖلــى ُ٢مةهــا ال٣اهىهُــت آلامــغة واإلالؼمــت ،وجخًــمً َــظٍ
اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت ؤخ٩اما جسو خٓـغ وجُُ٣ـض وؾـاثل وؤؾـالُب ال٣خـا ،٫وج٣ـضم مبـاصت ٖامـت مٗــتر ٝبهـا
مً ٢بل ٧ل اإلاجخم٘ الـضولي ؾـىاء فـي قـ٩ل مٗاَـضاث صولُـت قـاعٖت جدٓـى ب٣بـىٖ ٫ـالمي مىُ٣ـ٘ الىٓـغ،
ؤو في ق٩ل ٢ىاٖض ٖغُٞت بؾخ٣غث مً زال ٫الخٗامل الضولي.
بن ال٣ىاٖ ــض الخٗاَضً ــت لً ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ل ــم ج ٩ــىن ولُ ــضة اله ــضٞت  ٣ٞــض م ــغث
بالٗضً ــض م ــً مغاخ ــل الخد ــضًض والخُ ــىٍغ جبٗ ــا لخاظ ــاث اإلاجخم ــ٘ ال ــضولي وهٓ ــغ للخد ــضًاث اإلاخالخ ٣ــت ال ــتي
جُغخه ــا الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت ف ــي مغاخ ــل مُٗى ــت ،وْه ــغث ؤول ــى الب ــىاصع ف ــي مغاخ ــل مخ٣ضم ــت ف ــي الثد ــت لُـ ــبر
وبٖالن بغو٦ؿل وبٖالن ؾان بترؾبرَ ٙظٍ الىزاث ٤التـي ؤؾؿـذ لخاظـت الـضو ٫بلـى هٓـام زـام ًدـض مـً
وؾــاثل وؤؾ ــالُب ال٣خ ــا ٫ف ــي خ ــضوص الخاظ ــت بلجه ــا واله ــض ٝاإلاك ــغوٕ وَ ــى بي ــٗا ٝالخه ــم ول ــِـ بباصج ــه
٧لُــا ،وظ ــاءث الثد ــت الخ ــغب البرً ــت الَ ــاي  1907لخ ٩ــىن ؤو ٫بجٟا ُ٢ــت صولُ ــت ٖل ــى َ ــظا اإلاؿ ــخىي جخً ــمً
()2
يىابِ لؿحر ألاٖما ٫الخغبُت وجاؾـ لىٓام ٢اهىوي مخمـحز مً ال٣ىاٖض ؤلاوؿاهُت.
ومىظ طل ٪الخحن ،وبٗض الخجغبت اإلاغٍغة للخغبحن الٗاإلاُخحن ػاصث خاظاث اإلاجخمـ٘ الـضولي ل٣ىاٖـض
ؤ٦ثــر جٟهــُال هٓـغا لؤلؾــالُب والىؾــاثل الــتي حٗخ ــبر خضًشــت آهــظا ،٥و٢ــض ظــغث مىا٢كــاث مؿخًُٟــت مىــظ
مكــغوٕ ال٣ىاٖــض اإلاخٗلــ ٤بالخــض مــً ألازُــاع ال ـتي ًخٗــغى لهــا اإلاــضهُىن ؤزىــاء الخــغب لٗــام  ،1956خُــض
 ٧ـ ــان َ ـ ــظا اإلاك ـ ــغوٕ ال ـ ــظي ؤٖضج ـ ــه اللجى ـ ــت الضولُ ـ ــت لله ـ ــلُب ألاخم ـ ــغ مهـ ـ ـضعا ماصً ـ ــا َام ـ ــا للم ـ ــاجمغاث
الضبلىماؾ ــُت لخُ ــىٍغ وجدؿ ــحن ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي مى ــظ ٖ ــام  1974بل ــى ٚاً ــت ب٢ـ ـغاع البروجى ٧ــىلحن
ؤلاي ــاُٞحن الجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠ألاعب ــ٘ ٖ ــام  َ ،1977ــظان البروجى ٧ــىالن ال ــظان جً ــمىا ؤب ــغػ ي ــىابِ ؾ ــحر
ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت زانــت ال٣ىاٖــض الٗامــت ٦مبــضؤ الخمُـ ـحز والخىاؾــب وخٓــغ الهجمــاث الٗكــىاثُت وخٓــغ
الهجماث اإلاٟغَت ؤو جل ٪التـي حؿـبب آالم ال م ـبرع لهـا٦ ،مـا ظـغث بيـاٞاث ٚاًـت فـي ألاَمُـت بخـاعٍش 1980
مً زال ٫اجٟاُ٢ت خٓغ وجُُ٣ض الاؾلخت الخ٣لُضًت ،و٦ظل ٪في الدؿـُٗيُاث بـة٢غاع بجٟاُ٢ـت خٓـغ ألاؾـلخت
الُ٨مُاثُت وخٓغ ألالٛام ألاعيُت وٚحرَا ال٨شحر مً الىهىم الهامت.
ؤما بسهىم ال٣ىاٖض الٗغُٞت ٣ٞض ٧ان ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي الٗغفـي مهـضعا َامـا وؤؾاؾـُا
لل٣ىاٖــض ال٣اهىهُــت هٓ ـغا لٗمــىم الؿــلى ٥الٗغفــي ٖلــى ٖــضص ٦ب ــحر مــً الــضو ٫بلــى ٚاًــت الكــٗىع بةلؼامُخــه،
و٢ــض اؾــخٟاص الً٣ــاء الجى ـاجي الــضولي بلــى خــض بُٗــض بضاًــت مــً اإلادا٦مــاث الٗؿــ٨غٍت فــي هــىعمبر ٙوَىُ٦ــى
 -)1ا٣ق عبٔذٚص<< ،اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ثظلزٜب ؽبهٍب ُِوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،>>٢وعغ ٍبثن( .طلؾخ اٌُزو٤ٗٝخ)
 :-)2هٝثود خِ.ٟبثٛ١ص ،رٞٔ٤ص ٢ي٘.ـِ.بوِٛبسنٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .176 ،175
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ٖ ــام  ،1945وم ــً بٗ ــضَا مدا٦م ــاث ًىٚؿ ــالُٞا الؿ ــاب٣ت وعواه ــضا ف ــي بضاً ــت الدؿ ــُٗىاث بل ــى ٚاً ــت وك ــىء
اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ،و٢ـضمذ َـظٍ ال٣ىاٖـض الٗغُٞـت مهـضعا ماصًـا َامـا ٦ـظل ٪لالجٟاُ٢ـاث الضولُـت
ٞــةطا ؤزـظها مشــا ٫مبــضؤ الخمُ ـحز الــظي جــم ج٣ىِىــه فــي اإلاــاصة  48مــً البروجى٧ــى ٫ؤلايــافي ألاو ٫لٗــام ،1977
و٦ظل ٪مبضؤ الخىاؾب الظي جم ج٣ىِىه في اإلاـاصة  51مـً هٟــ البروجى٧ـىٌ ،٫كـ٨الن مبـضؤًً ٖـغُٞحن ٦مـا
بٖترٞــذ بــظل ٪مد٨مــت الٗــض ٫الضولُــت ( ،)1و٦ــظل ٪صعاؾــت ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي الٗغفــي ال ـتي ؤٖــضتها
()2
اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ واإلاكاع بلجها ؾاب٣ا.
والكــاَض فــي َــظا الٗــغى لــِـ البدــض فــي الخُــىع الخــاعٍخي ب٣ــضع مــاَى بُــان اإلادُــاث الغثِؿــُت
التــي جمــذ ٞجهــا مغاظٗــاث ظظعٍــت وبيــاٞاث َامــتٞ ،هــظٍ ال٣ىاٖــض ؾــىاء الٗغُٞــت مثهــا ؤو ؤلاجٟاُ٢ــت لِؿــذ
ولُ ــضة اللخٓ ــت ؤو ٖملُ ــت جٟاوي ــُت واخ ــضة ،ب ــل ه ــي خه ــُلت جاعٍسُ ــت وججغب ــت ٢اهىهُ ــت ٚىُ ــت باألخ ــضار
والجهــىص اإلاًــيُت للمجخمــ٘ الــضولي ،وهــي بالخــالي ٖبــاعة ٖــً م٩اؾــب بوؿــاهُت ٚاًــت فــي ألاَمُــت ال بــض مــً
اإلادآٞت ٖلجها ولِـ الؿعي بلى ٖملُت مةهىعة إللٛائها ؤو حٗضًلها ،بال ؤهه مـً اإلاىاؾـب بظـغاءا جدؿـِىاث
بؿــُُت ال جمـــ ظــىَغ ال٨ٟــغة ؤلاوؿــاهُتٞ ،ــال ًم٨ــً ؤلاؾــخٛىاء ٖــً مبــضؤ الخمُ ـحز فــي الخــغب وال الخىاؾــب
وال ؤلاوؿــاهُت وال ؤي مــً اإلابــاصت الٗامــت بــل ال بــض مــً الخٟــاّ ٖلجهــا ،وال ٌٗخ ــبر بهةهــا ٥ال٣ىاٖــض واإلابــاصت
ؾــببا للخسلــي ٖثهــا ؤو حُٛحرَــاٞ ،ةهدكــاع الجغٍمــت فــي م٩ــان مــا ال ٌٗنــي بالًــغوعة حُٛحــر ٢ــاهىن الٗ٣ىبــاث بــل
ًجــب جُٟٗلــه وبٖمــا ٫مــىاصٍ إلا٩اٞدــت الجغٍمــت ،وَــى الكــإن باليؿــبت لًــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت ٞــال
()3
بض مً جُٟٗلها ًٖ َغٍ ٤آلُاث الخىُٟظ ٦ما ؾىالخٔ.
زاهيا :لشوسة إلاِخماد ِاع جّٙيل حلياث جىٙيز َزٍ الٝواِذ:
بن اإلاُل ــىب م ــً ال٣اٖ ــضة ال٣اهىهُ ــت َ ــى ال ــىو ٖل ــى الؿ ــلى ٥الؿ ــلُم والص ــخُذ ؤو الىه ــي ٖ ــً
ؾ ــلى ٥مٗ ــحن ٌٗخـ ــبر مسال ٟــت ظؿ ــُمت ؤو زُـ ــحرة إلاً ــمىنها ،وطل ــ ٪بم ــا ًخىا ٞــ ٤م ــ٘ مب ــاصت وظ ــىَغ َ ــظا
ال٣ـاهىن٦ ،مـا ًٟتـرى بال٣اٖــضة ال٣اهىهُـت ؤن جدـضص ُُٟ٦ــت جُبُ٣هـا وبُبُٗـت الخــا ٫آلالُـاث التـي جًــمً
جغظم ــت مً ــمىنها ٖل ــى ؤعى الىا ٢ــ٘ ٞ ،ــةطا ج ــىاٞغث ال٣اٖ ــضة ال٣اهىهُ ــت ٖل ــى اله ــُاٚت الؿ ــلُمت وص ــخت
اإلاًــمىن وبم٩اهُــت الخىُٟــظ ٧اهــذ اإلاكــ٩لت الىخُــضة ،وبطا وظــض بهةهــا ٥لهــا ،فــي آلُــت الخىُٟــظ وٖــضم ُ٢امهــا
()4
بضوعَا وَى الخا ،٫باليؿبت لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت.
٣ٞــض عنــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي آلُــاث ٖضًــضة لخىُٟــظ ؤخ٩امــه مــً الىَىُــت ومثهــا الضولُــت،
بةزخال ٝؤصواعَا بحن الى٢اثُت والغ٢ابُت والغصُٖت ،وم٘ بحؿإ عٗ٢ت ؤلاهةها٧اث في الٟـترة ألازحـرة ال بـض مـً
بٖــاصة الىٓــغ فــي صوع َــظٍ اإلاُ٩اه ـحزماث وجُ٣ــُم مــضي هجاخهــا ؤو بزٟا٢هــا فــي ؤصاء الــضوع اإلاىــىٍ بهــا ،وألامــغ
فــي الخ٣ُ٣ــت لــِـ مــً البؿــاَت بمــا ٧ــانٞ ،ــإي ٖملُــت جُ٣ــُم حٗــض مهمــت مٗ٣ــضة٦ ،مــا ؤن اإلاؿــالت ال حٗنــي
اؾدبٗاص آلالُت التـي ٢ـض ال جد٣ـ ٤اإلاُلـىب مثهـا ،بـل هـي فـي البدـض ٖـً ؤؾـباب طلـ ٪ومٗالجةهـا ألنهـا ٖـاصة
ما ج٩ىن ٖىامل زاعظُت ًٖ َبُٗت ٖمل َظٍ آلالُت.
 -)1كزٓ ٟٞؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ اُ٘٣ٝٞخ أ ٝاُزٜل٣ل ثٜب ،أُوعغ اَُبثن ،ص .35
 -)2عٓ -ٕٞبهٕ٘ ١ىشرظ٣ُٞ ،ي دٚصٚاٌذ-ثه ،اُوبػلح  ،01ص ٝ ،3اُوبػلح  ،14ص .46
 -)3ا٣ق عبٔذٚص<< ،اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ثظلزٜب ؽبهٍب ُِوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،>>٢وعغ ٍبثن( .طلؾخ اٌُزو٤ٗٝخ)
ٗ -)4ياه اٌؼٕجىٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .409
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ولىإزــظ مــشال اللجىــت الضولُــت للهــلُب ألاخمــغ  ٞـهي جسٟــ ٤فــي بٗــٌ الىْــاث ٠اإلاىىَــت بهــا وجــىحر
في بًٗـها٦ ،مـا ؤنهـا جسٟـ ٤فـي ٞخ ـغاث مُٗىـت وجـىحر فـي ٞخ ـغاث ؤزـغي ،والٗملُـت لِؿـذ ٖلىمـا ص٣ُ٢ـت ،بـل
هــي ٖملُــت وؿــبُت حٗخمــض ٖلــى الٓــغو ٝاإلادُُــت باإلاهمــت اإلاؿــىضة لهــا ،ومــضي بؾــخٗضاص ؤَ ـغا ٝالى ـؼإ فــي
ؤلاي ــُالٕ باإللتزم ــاث ال٣اهىهُ ــت الـ ـتي جل٣جه ــا اإلاٗاَ ــضاث ؤو الٗ ــغ ٝال ــضولي ٖل ــى ٖ ــاج َ ٤ــظٍ ألاَ ـغا ،ٝألن
جـضزل اللجىــت الضولُــت لـً ً٩ــىن ُٞمــا ًخجــاوػ ال٣ـاهىن ،بــل ؾــُ٩ىن فــي بَـاعٍ وو٣ٞــا ألخ٩امــه ،واإلاؿــاولُت
ال جخٗلــ ٤بخ٣هــحر مــً اللجىــت فــي ال٨شحــر مــً الخــاالث ب٣ــضع مــا َــى ٖــضم مىاثمــت الٓــغو ٝاإلادُُــت بكــغوٍ
()1
هجاح اإلاهمت اإلاى٧لت بلجها .
وف ــي َ ــظا الؿ ــُا ،١جخط ــر لى ــا  ٨ٞــغة ؤَمُ ــت ؤلاٖخم ــاص ٖل ــى آلُ ــاث جى ُٟــظ ٢ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي
ؤلاوؿـاوي فـي جدؿـحن ؤلامخشـا ٫لهـا صون بل٣ـاء اللـىم ٖلـى ال٣ـاهىن طاجـه ،وج٣ـضم بٗشـت ألامـم اإلاخدـضة لخ٣مـ ي
الخ ٣ــاث ٤بك ــإن الىـ ـؼإ ف ــي  ٚــؼة لٗ ــام  2009مش ــاال خُ ــا ٖل ــى َ ــظا ال ــىهج ف ــي حٗؼٍ ــؼ جى ُٟــظ ال ٣ــاهىن ال ــضولي
ؤلاوؿــايٞ ،بٗــض الٗــضوان ؤلاؾ ـغاثُلي ٖلــى ٚــؼة مُلــ٘ ٖــام ٢ 2008امــذ ؾــلُاث ؤلاخــخال ٫بج ـغاثم صولُــت
زُحــرة فــي خــ ٤اإلاــضهُحن الٟلؿــُىُحن وســجلذ بؾدكــهاص ؤ٦ش ــغ مــً  1200مــضوي ٞلؿــُُني وظــغح آلاالٝ
مٗٓهمهــم مــً اليؿــاء وألاَٟــا ،٫ؤوٞــض مجلـــ خ٣ــى ١ؤلاوؿــان لجىــت ج٣م ـ ي خ٣ــاث ٤للىٓــغ فــي الج ـغاثم
ؤلاؾغاثُلُت ٖلـى الُ٣ـإ ،وهٓـغث البٗشـت فـي مئـاث الخـاالث التـي حكـ٩ل بهةها٧ـاث لل٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي
()2
وال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
و٢ـض وٟ٢ـذ لجىـت الخدُ٣ـٖ ٤لـى الٗضًـض مــً ؤلاهةها٧ـاث ال ـتي جغقـى بلـى ظـغاثم الخـغب وبؾــخسضمذ
وؾـاثل وؤؾـالُب  ٚـحر مكـغوٖت وبُغٍ٣ـت  ٚـحر مكـغوٖت ومـً بـحن َـظٍ الجـغاثم اؾـخسضام ؤؾـلىب الخهـاع
الٗــام ،والهجمــاث الٗكــىاثُت اإلاباقــغة ٖلــى اإلاــضهُحن وألاُٖــان اإلاضهُــت وجــضمحر البيُــت الخدخُــت ،وبؾــخسضام
ؤؾ ــلخت ب ُُٟ٨ــت ُٚـ ــغ مك ــغوٖت ،وبؾ ــخسضام ؤلاخ ــخال ٫للم ــضهُحن الٟلؿ ــُىُحن  ٦ــضعوٕ بك ــغٍت وؤلاٖخ ٣ــا٫
وؤلاخخج ــاػ ؤلاصاعي  ُٚــغ اإلاك ــغوٕ( ،)3وؤم ــام َ ــظٍ ؤلاهةها ٧ــاث الخُح ــرة ل ــم حكــغ البٗش ــت ٖل ــى ه ٣ــو ؤو ٢ه ــغ
٢ــاهىوي بــل وظهــذ الٗضًــض مــً الخىنــُاث لجهــاث م٩لٟــت بةهٟــاط وجىُٟــظ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي وَــظٍ
الجهــاث اإلاــظ٧ىعة فــي الخ٣غٍــغ هــي ٖلــى وظــه الخدضًـض :مجلـــ خ٣ــى ١ؤلاوؿــان ،مجلـــ ألامــً الخــاب٘ لؤلمــم
اإلاخدضة ،اإلاضعي الٗام للمد٨مت الجىاثُت الضولُـت ،الجمُٗـت الٗامـت لؤلمـم اإلاخدـضة ،الاخـخال ٫ؤلاؾـغاثُلي،
الٟه ــاثل الٟلؿ ــُُيُت اإلاؿ ــلخت ،الؿ ــلُت الٟلؿ ــُُيُت ،اإلاجخم ــ٘ ال ــضولي ،ألام ــحن الٗ ــام لؤلم ــم اإلاخد ــضة،
م٨خـ ــب اإلاٟىيـ ــُت الؿـ ــامُت لخ٣ـ ــى ١ؤلاوؿـ ــان( ،)4خُـ ــض جىظهـ ــذ البٗشـ ــت ٖلـ ــى الجهـ ــاث ال ـ ــتي حٗخ ـ ــبر بـ ــإن
الاهةها ٧ــاث ٧اه ــذ بؿ ــبب ج٣ه ــحر مثه ــا ؤو ؤن له ــا بم٩اهُ ــت لى ٢ــ َ ٠ــظٍ الاهةها ٧ــاث ؤو ٢مٗه ــا خؿ ــب ٢ىاٖ ــض
ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وال٣اهىن الضولي الجىاجي.
 -)1شو٣ق ػزٍُ ،كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢اٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص .291
 -)2زبٌخ زمٛق اإلٔغبْ ف ٟفٍغطٚ ٓ١االساػ ٟاٌؼشث١خ اٌّسزٍخ األخش – ٜرمش٠ش ثؼثخ األُِ اٌّزسذح ٌزمظ ٟاٌسمبئك ثشأْ إٌضاع
ف ٟغضح-االعزٕزبخبد ٚاٌزٛط١بد(اٌّٛخض اٌزٕف١زٓ ،)ٞوعغ ٍبثن ،ص ص .4 ،3
 -)3أُوعغ ٗلَ ،ٚص ص .17 ،5
4)- Human rights in Palestine and other occupied Arab territories - Report of the united nations
fact fading mission in Ghaza conflict, Report of the United Nations Fact Finding Mission on the
Gaza Conflict, Human Rights Council, op.cit., pp. 545-554.
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الٙشُ الثاوي:
خياساث مشاحّت الٝواِذ املخممىت لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
ج ٣ــضم اإلاىٓىم ــت الضولُ ــت ؤلاوؿ ــاهُت مب ــاصت و٢ىاٖ ــض ٚاً ــت ف ــي ألاَمُ ــت ال ًم ٨ــً ؤلاؾ ــخٛىاء ٖثه ــا،
لــظل ٪ال بــض مــً الخٟــاّ ٖلجهــا والؿــعي لخُٟٗلهــا وجُبُ٣هــا ٖلــى الىظــه ألاًٞــل ،ل٨ــً فــي بٗــٌ ألاخُــان
جدخ ــاط ال٣ىاٖ ــض ال٣اهىهُ ــت بل ــى جدؿ ــِىاث ي ــغوعٍت م ــً ؤظ ــل حؿ ــهُل مهم ــت جى ُٟــظَا وخ ــتى ج ٣ــضم هخ ــاثج
بوؿ ــاهُت ؤ ًٞــل ،ول ٨ــً الٗملُـ ــت خؿاؾ ــت ومٗ ٣ــضة جدخـ ــاط بل ــى صعاؾ ــت وحٗمـ ــ ٤ؤ٦ث ــر لضعاؾ ــت الخُـ ــاعاث
اإلاىاؾبت ٢بل اللجىء بلى الخٗضًل ؤو اإلاغاظٗت وَى ما هبدشه في ما ًلي:
أوال :خىوسة الدعشُ في أي مشاحّت ٔير محعوبت:
لضي و٢ىٕ بهةها٧اث زُحرة ومخ٨غعة لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٞـةن ألاهٓـاع جخجـه بلـى ال٣ـاهىن طاجـه
وٍ٩ىن مدال الهخ٣اص واؾ٘ ،وال ٌؿعى ال٨شحرون إلاٗغٞـت م٨مـً اإلاكـ٩لت بٛـغى مٗالجةهـا مُـضاهُا ،بـل ًبـضؤ
الخ ٨ٟـحر فــي ؤلاهــضٞإ بلــى ٖملُــت ح ُٛــحر ال٣ىاٖــض خ ـتى ًخى٢ــ ٠ؤلاهةهــا ،٥وَــظا اإلاىُــ ُٚ ٤ــغ ؾــلُم ٦مــا َــى
واضــر و٢ــض ًــاصي هخــاثج وزُمــت ،خُــض ؤهــه ال بــض مــً الى٢ــىٖ ٝلــى الؿــبب الخ٣ُ٣ــي لئلهةهــا ٥مــً ؤظــل
وٟ٢ه ويمان ٖضم ج٨غاعٍ وال ًخاح طلـ ٪بال للٟـاٖلحن فـي اإلاُـضان ؾـىاء الٗؿـ٨غٍىن ؤو اإلاـضهُىن ٖلـى زـِ
ؤلاق ــدبا ٥والهُئ ــاث اإلاىظ ــىصة ف ــي مى ــاَ ٤الخم ــاؽ وٖل ــى عؤؾ ــهم اللجى ــت الضولُ ــت لله ــلُب ألاخم ــغ(،)1بن
ظؿــامت ؤلاهةه ــا ٥وٞك ــل آلُ ــاث جى ُٟــظ ال٣ىاٖ ــض الضولُــت  ٢ــض ً ــض ٘ٞب ــالبٌٗ ٖل ــى ؤلاه ٟٗــا ٫والُ٣ــام ب ــغصة
ٗٞــل ٚحــر مىاؾــبت ؤو ٚحــر مضعوؾــت ،بال ؤن ًجــب الخٗامــل مــ٘ الخغو٢ــاث ٖلــى ؤنهــا اؾــخصىاء ولِؿــذ ٢اٖــضة
وال بض مً صعاؾت ؤؾبابها الخُ٣ُ٣ت مً ؤظل مٗالجةها والبدض ًٖ ؾبل جالٞجها في اإلاؿخ٣بل.
باإلا٣ابــل ٞــةن ؤي ٖملُــت مغاظٗــت ٚــحر مدؿــىبت لل٣ىاٖــض ؤلاوؿــاهُت ٢ــض ً٩ــىن لهــا هخــاثج ٖ٨ؿــُت،
و٢ض جاصي بلى ٣ٞضان ال٨شـحر مً اإلا٩اؾب ال٣اهىهُت والـتي لؼم جد٣ُ٣ها مضة ػمىُت َىٍلـت وظهـىصا مًـيُت
مً اإلاجخم٘ الضولي ،و٢ض ًاصي ٞخذ الباب للمىا٢كت مجضصا بلى جسلي الـضوٖ ٫ـً ً٢ـاًا خُىٍـت ٧اهـذ ٢ـض
وا ٣ٞــذ ٖلجه ــا ف ــي مغاخ ــل ؾ ــاب٣ت ،وعبم ــا ل ــى ل ــم ج ٨ــً اجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠ألاعب ــ٘ وبغوجى٧ىالَ ــا ؤلاي ــاُٞحن ف ــي
ال ٟــترة الالخ ٣ــت وؿ ــبُا للخ ــغبحن الٗ ــاإلاُخحن إلا ــا خ ٣٣ــذ َ ــظا ؤلا٢ى ــإ لل ــضو ٫الخ ــام بال ً٣ــاًا ؤلاوؿ ــاهُت،
والت ــي ٖ ــاف مأؾ ــجها ؤٚل ــب ؾ ــ٩ان الٗ ــالم بُغٍ ٣ــت مباق ــغة ؤو  ٚــحر مباق ــغة٦ ،م ــا ؤه ــه ل ــِـ م ــً اإلاً ــمىن
جد ُ٣ــ ٤الٗاإلاُ ــت ألي ن ــ٩ى ٥صولُ ــت ظضً ــضة ٖل ــى الىد ــى ال ــظي جد ٣ــ ٤ف ــي بجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠وبغوجى٧ىالَ ــا
ؤلاي ـ ــاُٞحن و ٦ـ ــظل ٪بجٟا ُ٢ـ ــت ألاؾ ـ ــلخت الخ٣لُضً ـ ــت وبغوجى٧ىالته ـ ــا ؤلاي ـ ــاُٞت ،وؤًً ـ ــا اجٟا ُ٢ـ ــاث ألاؾ ـ ــلخت
البُىلىظُت والُ٨مُاثُت والٗى٣ىصًت وألالٛام ألاعيُت ،وؾُدخاط ألامـغ بلـى ؾـىىاث َىٍلـت ظـضا مـً ظهـىص
ؤلا٢ىــإ والخ ٟــاوى والخه ــضً ٤واليكــغ والخىُٟــظ ،مم ــا ؾ ــُ٩ل ٠البك ــغٍت مســاَغ ظم ــت ال ًم ٨ــً ججاوػَ ــا
()2
مهما ٧اهذ الىؾاثل وألاؾالُب اإلاؿخسضمت في طل.٪

 -)1شو٣ق ػزٍُ ،كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ك ٢اٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص .63
 -)2ا٣ق عبٔذٚص<< ،اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ثظلزٜب ؽبهٍب ُِوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٓ ،>>٢وعغ ٍبثن( .طلؾخ اٌُزو٤ٗٝخ)
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ومــً بــحن ٖملُــاث اإلاغاظٗــت ال ـتي وٗخ٣ــض بإنهــا لــم ج٣ــضم ؤي بيــاٞت ٖملُــت َــى بغوجى٧ــى ٫ظىُــ٠
لٗ ـ ــام  2005اإلاً ـ ــا ٝالجٟا ُ٢ـ ــاث ظىُ ـ ــ ٠ألاعب ـ ــ٘ ،وال ـ ــظي  ٢ـ ــام بمداول ـ ــت جىخُ ـ ــض الك ـ ــاعة وبٖخم ـ ــاص ق ـ ــاعة
ال٨غَؿــخالت الخمـغاء ،صون الخسلــي ٖــً الكــاعاث الؿــاب٣ت ،و٢ــض ؤْهــغ ظــاهبحن ،ؤولهمــا بٖ ـترا ٝيــمني مــً
اللجىــت بــإن الخٟغ٢ــت التــي زل٣ةهــا مىــظ بوكــائها للكــاعة والدؿــمُت الضًيُــت جسلـ ٤لهــا مكــ٨الث ٖملُــت وؤػمــت
٢بى ٫فـي ال٨ش ـحر مـً مىـاَ ٤الٗـالم ،وألامـغ الشـاوي َـى عٚبةهـا فـي خـل َـظٍ ؤلاقـ٩الُت بإ٢ـل الخ٩ـالُ ،٠خُـض
ًبــضو ؤنهــا ٚــحر مؿــخٗضة للخىــاػٖ ٫ــً حؿــمُةها وقــاعتها بلــى خــض آلانُ٨ٞ ،ــً ٠م٨ــً ؤن جدــاو ٫جىخُــض قــاعة
الخماًت صون ؤن جدىاػ ًٖ ٫قاعج ٪طاث ؤلاًداء الضًني.
وٖل ـ ــى ال ـ ــغٚم م ـ ــً ؤن اللجى ـ ــت الضولُ ـ ــت  ٢ـ ــضمذ م ـ ــبرعا ل ـ ــظل ٪ف ـ ــي ج ٣ـ ــضًم ج ٣ـ ــضًغ لجهـ ــىص ؤلاجد ـ ــاص
الؿىَؿــغي ٩ٞاهــذ قــاعتها بم٣لــىب الٗلــم الؿىَؿــغي الــظي ًدمــل بظاجــه عمــؼ صًنــي ،زــم ُ٦ــً ٠م٨ــً ؤن
جىخــض الكــاعة زــم حؿــمذ ألي صولــت ؤن جًــ٘ قــاعتها اإلام ـحزة صازــل ال٨غَؿــخالت الخم ـغاءٞ ،الصــخو الــظي
بؾةهض ٝقاعة الهال ٫ألاخمغ لٗلمه ؤنها قاعة بٗشت بوؿاهُت بؾالمُت لً ًخىاوي ؤن ًٟٗـل هٟــ ألامـغ ُٞمـا
بطا ٧اهذ َظٍ الكاعة صازل ٦غَؿخالت خمغاءٞ ،هـل جغٍـض اللجىـت عبـِ ؤٖمـا ٫الغخمـت واإلاؿـاٖضة وؤلاٚازـت
بالــضًً ٞدؿــب ،و٢ــض ٧ــان لهــا طلــ ،٪فــي خــحن ؤهــه بطا ٧اهــذ قــاعة بًُــاء ٞــةن ٧ــل ألاَـغا ٝؾدؿــخسضمها
وبالخــالي ؾــخدترمها ألنهــا مىخــضة وال جدمــل قــٗاعاث صًيُــت ؤو َاثُٟــت ،وألامــغ باإلاشــل لــى ٧ــان بؾــم اللجىــت
"اللجى ــت الذولي ــت إلاوع ــاهيت" ٧اه ــذ ؾ ــخل٣ى ؤخخـ ـغام وج ٣ــضًغ الجمُ ــ٘ ألن ؤلاوؿ ــاهُت ججم ــ٘ الجمُ ــ٘ ،و ٢ــض
ط٦غهــا ؾــاب٣ا ؤن الٗامــل الــضًني ٢ــض ً٩ــىن مٛــظًا إلعج٩ــاب بهةها٧ــاث لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي بةؾــم الخــغب
()1
اإلا٣ضؾت ؤو ال٨غاَُت الضًيُت ؤو الخٟغ٢ت اإلاظَبُت.
وال ــضلُل ٖل ــى ؾ ــالمت ؤلاهخ ٣ــاص ال ــظي هىظه ــه للخمل ــت ال ــتي ص ــخبذ َ ــظا البروجى ٧ــى َ ٫ــى ؤلا٢ب ــا٫
الــضولي الًــُٖٗ ٠لــى بٖخمــاصٍ ٞمىــظ ؾــىت  2005بلــى ٚاًــت جــاعٍش  22ؤ٦خــىبغ  2014لــم جى٢ــ٘ ٖلُــه ؾــىي
 68صولت وطل ٪بٗض مغوع ٢غابت ٖكغ ؾىىاث مً ب٢غاعٍ( ،)2والؿـاا ٫بطاَ ،ـى متـى ؾـخٟهم اللجىـت الضولُـت
ؤن الخل ــى ٫التر ُُٗ٢ــت إلاك ــ٩لت الك ــاعة ؾ ــدب٣ى جـ ـغاوح م٩انه ــا ،ول ــً جل ٣ــى ال٣ب ــى ٫الٗ ــالمي ألنه ــا ال جدؿ ــم
بالٗاإلاُـت فـي طاتهـا ،وَــل ؾـخداو ٫اللجىـت الضولُـت بٖــاصة الىٓـغ فـي اإلاؿـالت بٗــض مـا ًم٨ـً ؤن ههـٟه بٟكــل
٨ٞغة البروجى٧ى ٫ؤلايافي الشالض لٗام  ،2005وَى ؤمغ ال مٟغ مىه.
م ــً ز ــال ٫م ــا ؾ ــب ،٤الخٓى ــا مس ــاَغ ؤي مغاظٗ ــت  ٢ــض ج ٩ــىن ٚـ ـحر مدؿ ــىبت ،وه ــي ٖملُ ــت مٗ ٣ــضة
وخؿاؾــت وٍجــب ال ــخإوي فــي بجســاط ال ٣ـغاع بك ــإنها والترًــض فــي جىُٟــظَا ،بال ؤن اإلاؿــإلت ًدىاػٖهــا بججاَ ــان،
ؤولهم ــا ً ــضٖى بل ــى الخ ٟــاّ ٖل ــى اإلا٩اؾ ــب ال٣اهىهُ ــت وٖ ــضم الةه ــىع هد ــى مس ــاَغ مغاظٗ ــت ظضً ــضة ،والش ــاوي
ً ــضٖى ٖل ــى ي ــغوعة بظـ ـغاء ؤي جدؿ ــِىاث ي ــغوعٍت وال ـ ـتي ال ٌك ــترٍ ؤن جم ـــ اإلاب ــاصت الٗام ــت وألانـ ــى٫
ال٣اهىهُــت ال ـتي اؾــخ٣غ ٖلجهــا ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ،وَــظا ألاز ــحر اججــاٍ ًل ٣ــى ٢بــىال ٦ب ــحرا زانــت وؤن
بٌٗ ألامىع واإلاؿخجضاث اإلاٗانغة جدخاط ٖملُت مغاظٗت وَى ما هضعؽ مبرعاجه وُُٟ٦اجه ُٞما ًلي.
1)- Éric DAVID, Principes de droit des conflits armés, op.cit., p. 1038.
2(- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of 22 October
2014, Op.cit. pp. 06, 11.
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زاهيا :دوالي مشاحّت لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت وإدخا ٥الخّذيالث الالصمت ِلي ا:
بن ٖملُت الخإوي في ؤي ٖملُت مغاظٗت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿـاوي ال حٗنـي ؤهـه ال ٌٗـاوي ؤي ه٣ـو ؤو
٢هىع في بٌٗ مجاالجـه ،بـل حٗ ـني ٖـضم الدؿـغٕ بالخطـخُت بـإي م٩اؾـب بوؿـاهُتٞ ،هـى لـِـ طلـ ٪الٟـغٕ
ال٣ــاهىوي اإلاخ٩امــل بــل ال ًـؼاٌٗ ٫ــاوي ه٣هــا ٦ب ـحرا فــي الٗضًــض مــً اإلاؿــاثل الخٟهــُلُت و٦ــظل ٪اإلاؿــخجضة فــي
الجزاٖــاث اإلاؿــلخت اإلاٗانــغة ،وَــظا ألامــغ ال ًخُلــب حٗــضًال ظــظ ًٍا ؤو ً
مٗم٣ــا بــل ٢ــض ًدخــاط بلــى جدؿــِىاث
ع
وجىُ٣د ــاث حؿ ــهل مهم ــت جى ُٟــظ َ ــظا ال ٣ــاهىن وطل ــ ٪م ــً ز ــال ٫بٗ ــٌ الخٗ ــضًالث وؤلاي ــاٞاث عبم ــا ف ــي
الىهىم اإلاىظىصة خالُا مً زال ٫بغوجى٧ىالث بياُٞت ؤو بلى بجٟاُ٢اث ظضًضة جسو ْىاَغ بظاتها.
وحٗخ ــبر ٖملُ ــت مغاظٗ ــت ي ــىابِ ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت مغٚىب ــت هٓ ـغا لل٨ش ــحر م ــً الخ ــاالث الخ ــي
خ٣٣ــذ ٞجه ــا الٗملُ ــت هخ ــاثج بًجابُ ــت ،ومــً ب ــحن ؤب ــغػ ألامشل ــت ٖل ــى طلــ ٪بجٟا ُ٢ــت ألاؾ ــلخت الخ٣لُضً ــت لٗ ــام
 1980وبغوجى٧ىالته ـ ـ ــا ؤلاي ـ ـ ــاُٞت  1980بل ـ ـ ــى ٚاً ـ ـ ــت  ،2003وبجٟا ُ٢ـ ـ ــت ألال ٛـ ـ ــام ألاعي ـ ـ ــُت  1997وال ـ ـ ــظزاثغ
الٗى٣ىصًـ ــت  ،2008و٢ـ ــضمذ َـ ــظٍ الىهـ ــىم بيـ ــاٞت ٦بُ ـ ــغة وحٗؼٍ ـ ـؼا لل٣ىاٖـ ــض الخ ـ ــي ج٣ـ ــغع يـ ــىابِ ؾـ ــحر
ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت ،و ٢ــض بٖتر ٞــذ ظمُٗ ــت ال ــضو ٫ألاَ ـغا ٝف ــي بجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠بإَمُ ــت ٖملُ ــت اإلاغاظٗ ــت
وؤلاؾـ ــخٗغاى ال ـ ــضوعي ل٣ىاٖ ـ ــض ؾ ـ ــحر ألاٖم ـ ــا ٫الٗضاثُ ـ ــت ،و٢ـ ــض ؤو٧ل ـ ــذ مهم ـ ــت جدغٍ ـ ــ ٪ؤي ٖملُ ـ ــت جى ٣ـ ــُذ
البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو ٫مً زال ٫اإلااصة  97مً البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو:٫
" -1يم ً٢ي وشٗ ظامي مخّاٜذ أن يٝـترح إحشاء أي حّذيالث ِاـع َـزا اللحـ ٞالبروجو٠ـو٥
ويبلــٖ هــق أي حّــذيل م ٝـترح ِاــع أماهــت إلايــذاُ ال ـ جٝــشس بّــذ الدؽــاوس مــْ ١ا٘ــت ألاو ـشاٗ العــاميت
املخّاٜذة واللجىت الذوليت للفليب ألاحمش ما إرا ١ان ييب ي ِٝذ منجمش للىٍش في الخّذيل املٝترح.
-2جــذِو أماهــت إلايــذاُ ١ا٘ــت ألاو ـشاٗ العــاميت املخّاٜــذة ِاــع رلــ ٤املــنجمشل و٠ــزل ٤أو ـشاٗ
()1
إلاجٙاٜياث ظواء ١اهذ موّٜت ِاع َزا اللح ٞالبروجو٠و ٥أم لم ج ً٢موّٜت ِلي ".
وج٣ــضم اإلاــاصة آلُــت مغاظٗــت ؤخ٩ــام البروجى٧ــى ٫وحؿــخسضم اإلاــاصة ٖبــاعة "حّــذيل" بــض" ٫مشاحّــت"
واإلاخى٢ــ٘ مــً طل ــ ٪ؤن ؤي ح ُٛــحر ظ ــظعي إلاًــمىن البروجى ٧ــى ٫ؤمــغ مغ ٞــىىٗٞ ،بــاعة حٗ ــضًل جدخمــل مٗن ــى
حُٛــحر مدــضوص وَُٟــ ٠ؤمــا ٖبــاعة مغاظٗــت ٞهــي حٗنــي حُٛــحرا مىؾــٗا ل٩ــل ؤو ؤٚلــب ؤخ٩ــام البروجى٧ــى ٫وَــى
()2
ؤمغ ٚحر م٣بى٦ ٫ما ؤقغها.
٦م ــا ؤن ؤماه ــت بً ــضإ البروجى ٧ــى ٫خؿ ــب اإلا ــاصة الؿــالٟت ال ــظ٦غ حؿدك ــحر اللجى ــت الضولُــت ٖ ــً ؤي
حٗ ــضًالث مدخمل ــت ج ٣ــضًغا ل ــضوعَا ف ــي جُ ــىٍغ ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي وزبرته ــا اإلاُضاهُ ــت وال٣اهىهُ ــت ،م ــً
ؤظ ــل الخه ــىٖ ٫ل ــى مالخٓاته ــا ومىٟ٢ه ــا م ــً الخٗ ــضًل اإلا٣ـ ـترح ،و ٦ــظل ٪ال ب ــض م ــً الدك ــاوع م ــ٘ ألاَ ـغاٝ
اإلاخٗا ٢ــضة ف ــي البروجى ٧ــى ٫إلب ــضاء عؤيه ــا ه ــي ألاز ــغي ف ــي الخٗ ــضًل ،بال ؤن اإلا ــاصة ل ــم جد ــضص  ُ٦ــ ٠ج ٣ــغع ؤماه ــت
ؤلاً ــضإ م ــا بطا  ٧ــان ًيبغ ــي ٖ ٣ــض م ــاجمغ للىٓ ــغ ف ــي الخٗ ــضًالث اإلا٣ترخ ــت م ــً ٖضم ــه ،بال ؤه ــه وف ــي  ُٚــاب ؤي
()3
ماقغاث ظضًت هظَب ال٣ى ٫ؤن مى ٠٢الضو ٫ألاَغا ٝفي البروجى٧ىَ ٫ى مً ؾُدضص طل.٪
ِٛ -)1عٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٓ ،ٟوعغ ٍبثن ،ص .321
2)- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., p.681, note 2.
3)- Ibid., Commentary on the protocol (II), pp. 1096, 1097.
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بن َـظٍ آلالُـت وآلُــاث ؤزـغي ٦ش ـحرة حؿــمذ بـةظغاء جغُ٢ــت وجدُـحن لًـىابِ ؾــحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُــت
ممــا ًجٗلهــا حُٛــي ؤي ه٣ــو ؤو ٢هــىع ْــاَغ فــي َــظٍ ال٣ىاٖــض وجىا٦ــب ؤي جُــىع ٢ــض ٌؿــخجض فــي مجــا٫
وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا ٫يمً الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة.
الٙشُ الثالث:
ٜشاءة في وا ْٜومعخٝبل لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت
بن جى ٘٢مؿخ٣بل يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿـاوي ٖمىمـا ٖملُـت نـٗبت
ومٗ٣ــضة ،وحٗخمــض ٖلــى ال٨شحــر مــً اإلاخٛــحراث بــل واإلاخىاً٢ــاث ؤخُاهــاٞ ،مــً ظهــت ،حٗــغ ٝال٣ىاٖــض الضولُــت
ؤلاوؿــاهُت ٖملُــاث ج٣ىــحن واؾــٗت وظهــىص صولُــت مٗخ ـبرة ٖلــى ٧اٞــت اإلاؿــخىٍاث خ ـتى ونــل ال٣ــاهىن الــضولي
ؤلاوؿاوي بلى ؤن ً٩ىن ألا٦ثر ج٣ىِىا بحن ال٣ىاهحن الضولُت ،ومً ظهـت ؤزـغيٞ ،ةهةها٧ـاث َـظا ال٣ـاهىن جـؼصاص
بــىجحرة مخهــاٖضة وجــؼصاص الجزاٖــاث اإلاؿــلخت وخكــُت وٖىٟــا وجــضمحرا ،وؤمــام َــظٍ الخىاً٢ــاث واإلاٟاع٢ــت فــي
ؤصاء ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿـاوي فـي الجزاٖـاث اإلاؿـلخت اإلاٗانـغة ،ال بـض مـً ؤلاهُـال ١مـً وا٢ـ٘ الخـا ٫ونـىال
بلى ما ًم ً٨جىٗ٢ه مً اإلاُُٗاث اإلاخىٞغة الُىم.
وؾـىداوُٞ ٫مــا ًلــي صعاؾــت بٗـٌ الٗىانــغ التــي ٢ــض جغٞــ٘ بٛـٌ الٛكــاوة ٖــً الهــىعة الخُ٣ُ٣ــت
لُ٣مت َظٍ ال٣ىاٖض ومضي بم٩اهُت الؿحر بها هدـى مؿـخ٣بل ؤًٞـلٞ ،هـل الهـىعة ٢اجمـت بلـى خـض ال ًم٨ـً
مٗـه جدُ٣ـ ٤هخـاثج مؿـخ٣بلُت ؤم ؤن َىـا ٥بهـُو ؤمــل وهجاخـاث البـض مـً ؤلاؾـدشماع ٞجهـا٦ ،مـا ؾــيبدض
ُٞما ًم ً٨الُ٣ام به يمً مخُلباث اإلاغخلت ال٣اصمت للثهىى بًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت.
أوال٠ :عوٗ إه اصاث الٝاهون الذولي إلاوعاوي خل ٚخىوسة إهت ا: ٠
بن اله ــضي ال ــظي جدضز ــه بهةها ٧ــاث ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي طو ج ــإزحر ٦بـ ــحر ف ــي الى ٟــىؽ ،هٓـ ـغا
للخُ ــىعة الـ ـتي ًىُ ــىي ٖلجه ــا اإلاؿ ــاؽ باإلا ــضهُحن ألابغٍ ــاء وألاُٖ ــان اإلاضهُ ــت الـ ـتي ٌِٗك ــىن به ــا ؤو ٞجه ــا ،وال
ن ــىث ٌٗل ــى  ٞــى ١ن ــىث ؤلاؾ ــدى٩اع الٗ ــالمي والخىضً ــض ال ــضولي بالى ٢ــاج٘ اإلاك ــ٩لت للجغٍم ــت الـ ـتي جمخ ــض ٖل ــى
مهالر ٖلُا ًدمجها ال٣اهىن الضولي ،وبٗـض طلـٌٗ ٪ـىص ٩٦ـل مـغة لـضي ال٨شحـرًً ،الخـضًض ٖـً ظـضوي َـظٍ
اإلابـاصت ؤلاوؿـاهُت ،وجىظـه ؤنـاب٘ ؤلاتهـام بلـى مىٓىمـت ٢اهىهُـت ٞكـلذ فـي خماًـت الطـخاًا ولجـم الٟـاٖلحن
و٢مٗهم بةً٣إ الجؼاء اإلاىاؾب ٖلجهم لخد ٤ُ٣ؤلاهخها ٝللطخاًا والغصٕ للمجغمحن.
ووعاء ٧ــل َــظٍ الخمل ـت ؤلاٖالمُــت الت ــي جشــاع خــىَ ٫ــظٍ ؤلاهةها ٧ــاث جسخٟــي الٗضًــض مــً الىجاخ ــاث
التي عبمـا ٢ـض خ٣ىـذ ال٨ش ـحر مـً الـضماء البرًئـت ؤو ؤه٣ـظث الٗضًـض مـً ألاُٖـان اإلاضهُـت وؤوٟ٢ـذ ؤٖمـا٢ ٫خـل
وظــغح وحٗــظًب وحكــغٍض وزُــ ٠وبعَــاب و ٚــحر طلــ ،٪بال ؤن َــظٍ ؤلاهجــاػاث ٢ــض ال جل٣ــى ؤلاقــاصة والــؼزم
الــظي ؤخضزــه ؤلاؾــدى٩اع والخىضًــض باالهةها٧ــاث٣ٞ ،ــض خ٣ــ ٤ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي بهجــاػاث ٖلــى اإلاؿــخىي
ال٣ــاهىوي واإلاُــضاوي ال جــظ٦غ ٦ش ــحرا عبمــا ألن الجمُــ٘ ٌٗخ٣ــض ؤن َــظٍ الخالــت جمشــل مــا ًجــب ؤن ً٩ــىن ،وؤن
)1
الىي٘ الُبُعي واإلاإمى ٫ال ًدخاط بلى زىاء بالٗاصة.

 -)1ك٣زو٣ش شٕ١ذٌذسٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .22
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ٗٞلــى اإلاؿــخىي ال٣ــاهىوي خ٣ــ ٤اإلاجخمــ٘ الــضولي مــا ًم٨ــً ونــٟه "بــالثوسة إلاوعــاهيت" فــي الٗضًــض
مـ ــً اإلادُـ ــاث الخاعٍسُـ ــت ؤٖـ ــىام  1864و 1899و 1906و 1907و  1925و 1929و 1949و 1977و1980
 ،...وٚحرَــا ال٨ش ـحر مــً الخــىاعٍش طاث الضاللــت ؤلاوؿــاهُت التــي جــم ٞجهــا جدُ٣ــ ٤م٩اؾــب بوؿــاهُت ال ًم٨ــً وال
ًجىػ الخسلي ٖثها مهمـا ٧اهـذ ألاؾـباب ختـى ولـى جـم بهةها٦هـا ،ألن ؤلاهةهـا٦ ٥ؿـلى ٥مىـا ٌ٢ال ًىٟـي وظـىص
ال٣اٖ ــضة ب ــإي خ ــا ٫م ــً ألاخ ــىا ،٫وٖل ــى اإلاؿ ــخىي اإلاُ ــضاوي خ ٣٣ــذ اللجى ــت الضولُ ــت لله ــلُب ألاخم ــغ مى ــظ
بوك ــائها الٗضًـ ــض م ــً ؤلاهجـ ــاػاث ف ــي ال٨ش ـ ــحر مـ ــً الجزاٖ ــاث اإلاؿـ ــلخت ف ــي خماًـ ــت اإلا ــضهُحن وجـ ــظ٦حر ألاَ ـ ـغاٝ
بد ٣ـ ــى٢هم وواظب ـ ــاتهم بمىظ ـ ــب ي ـ ــىابِ ؾ ـ ــحر ألاٖم ـ ــا ٫الٗضاثُ ـ ــت والىؾ ـ ــاَت ؤلاوؿ ـ ــاهُت وحؿ ـ ــهُل م ـ ــغوع
بعؾــالُاث ؤلاٚازــت وخماًــت ؤ ٞـغاص الخــضماث الُبُــت وؤلاوؿــاهُت وخماًــت ألاؾــغي وجبــاصلهم وٚحرَــا ال٨ش ـحر ،
والق ٪ؤن سجل اللجىت الضولُت خاٞل بالىجاخاث والاهجاػاث ختى فـي الجزاٖـاث اإلاؿـلخت اإلاٗانـغة٦ ،مـا
هحخ ــذ ألام ــم اإلاخد ــضة ،ع ٚــم خ ــاالث الٟك ــل الٗضً ــضة ،ف ــي بوك ــاء مى ــاَ ٤آمى ــت ومى ــاَ ٖ ٤ــؼ ٫والخ ــضزل
)1
ؤلاوؿاوي في بٌٗ اإلاىاَ ٤مشل ًىٚؿالُٞا وعواهضا ب ٌٛالىٓغ ًٖ اإلاأزظ الؿُاؾُت ٖلى طل.٪
٧ل َظا ًضٖىها بلى ال٣ى ٫بإهـه ال ًجـب الىٓـغ صومـا للىهـ ٠الٟـاع ٙمـً ال٨ـإؽٞ ،هىـا ٥الٗضًـض
مـً الىجاخـاث جسخٟـي وعاء ؤلازٟا٢ـاث ،ل٨ـً فـي مشــل َـظٍ الخـاالث ال بـض مـً اإلاىيـىُٖت فـي الخدلُــل ،وال
بـ ــض مـ ــً ؤلاٖ ـ ــترا ٝبتراظـ ــ٘ ؤلاهجـ ــاػاث الؿـ ــاب٣ت ؤمـ ــام الخدـ ــضًاث اإلاٗانـ ــغة ،وػٍـ ــاصة ؤلاهةها٧ـ ــاث للمبـ ــاصت
ؤلاوؿاهُت ،وباإلا٣ابل ًجـب اؾـخٛال ٫مـىاًَ الىجـاح ال ـتي خ٣٣هـا ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ٗ٦ملُـت جىُٟـظ
مشالُــت وججغبــت ها خ ــت ال بــض مــً حٗمُمهــا وجــضُٖمها والشىــاء ٖلجهــا فــي ٧ــل اإلادا ٞــل ،وال بــض مــً الدؿ ــىٍ٤
ؤلاٖالمي للؿلى٧اث الؿلُمت لل٨شــحر مـً ال٣ـىي والـضو ٫فـي مجـا ٫ؤلامخشـا ٫لًـىابِ ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت
ألن وٗ٢هــا ال ً٣ــل جــإزحرا ٖــً ؤلاهةها٧ــاث بدُــض ًسلــ ٤قــٗىعا ٖامــا بًــغوعة اهةهــاط هٟـــ الــىهج ؤلاوؿــاوي
وحٗؼٍــؼ الــغ ً٦اإلاٗىــىي لل٣ىاٖــض الٗغُٞــت وزلــ ٤الال ــتزام الخبــاصلي بــحن ؤَ ـغا ٝال ــجزإ فــي اخ ــترام ال٣ىاٖــض
ؤلاوؿ ــاهُت م ــً ظاه ــب  ٧ــل َ ــغ ٝجج ــاٍ الُ ــغ ٝآلاز ــغ ،خُ ــض ؤن عؾ ــالت ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ه ــي ؤن
ًل ــتزم  ٧ــل ألاَـ ـغا ٝب ــىٟـ الك ــ٩ل والدج ــم والىىُٖ ــت م ــً ال٣ىاٖ ــض اإلاك ــتر٦ت ب ــحن  ٧ــل صو ٫الٗ ــالم و ٧ــل
ال٣ىاث اإلاؿلخت وإلاا ال ختى بحن اإلاجمىٖاث اإلاؿلخت فـي الجزاٖـاث اإلاؿـلخت ٚحـر الضولُـت ،ألن ؤلال ـتزام بهـظا
ال٣اهىن ً٩ىن مً الضو ٫ألنها مً ؤوكإ َظٍ ال٣ىاٖض مىظ البضاًت وٖلجها ً٣ىم التزام بخترامها.
زاهياَ :ل ظي٢ون املعخٝبل أ٘مل دون لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت؟:
فــي الخ٣ُ٣ــت َــظا الؿــاا٢ ٫ــض ً٩ــىن مؿــخٛغبا مــً الٗضًــض مــً ألاَ ـغا ٝاإلاخدمؿــت إلًجــاص خلــى٫
للمك٨الث ؤلاوؿاهُت ،بال ؤهه يغوعي لبُان م٩اهت َظٍ ال٣ىاٖض في الجزاٖاث اإلاٗانـغة ال ـتي جُغخهـا َـظٍ
الجزاٖ ــاث ُ٨ٞ ،ــ ٠ؾ ــُ٩ىن الخ ــا ٫صون ي ــىابِ ؾ ــحر الاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت وصون البروجى ٧ــىلحن ؤلاي ــاُٞحن
وؤلاجٟاُ٢اث اإلاخٗل٣ت بدٓغ وجُُ٣ض ؤهىإ مُٗىت مـً ألاؾـلخت ،مـً اإلاا٦ـض ؤن الاهةها٧ـاث لـً جخى٢ـ ،٠وبطا
()2
٧ان الىي٘ ؾِئا في وظىص َظٍ ال٣ىاٖض ؤلاوؿاهُتٟٞ ،ي ُٚابها ؾُ٩ىن ؤؾىؤ بضون ؤصوى ق.٪
 -)1ك٣زو٣ش شٕ١ذٌذسٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .22
-)2ا٣ق عبٔذٚص<< ،ارلبه٤بد ع٘٤ق ثؼل ٗظق هوٕ ٖٓ اُيٓبٕ>>ٓ ،قزبهاد ٖٓ أُغِخ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ٓ ،1999وعغ
ٍبثن ،ص .53
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والخ٣ُ٣ـ ــت الٗلمُـ ــت ج٣ـ ــى ٫ؤن ال٣اٖـ ــضة ال٣اهىهُـ ــت فـ ــي ال٣ـ ــاهىن الـ ــضولي ؤلاوؿـ ــاوي ج٣ـ ــضم الؿـ ــلى٥
الىاظب ؤلاجبإ وجه ٠الخغو٢اث بإنها مسالٟت زُـحرة ؤو بهةها ٥ظؿـُم ،وٖىـض َـظا الخـض ًخى٢ـٖ ٠مـل
ال٣اٖــضة ٦مهــضع مىيــىعي للمبــاصت ؤلاوؿــاهُت ،وبٗــض طلــ ٪جبــضؤ مهمــت آلُــاث جىُٟــظ َــظٍ ال٣اٖــضة ؾــىاء
٧اهذ في قـ٩ل آلُـاث و٢اثُـت ؤو ع٢ابُـت ؤو عصُٖـت ،وَٗـىص ؤلالــتزام بال٣اٖـضة مـً ٖضمـه لخؿـً هُـت ألاَـغاٝ
مً ٖضمه ،وٖلى َظا اإلاؿخىي ًـخم بٖـالن ٞكـل ؤو هجـاح الٗملُـت ٩٦ـل ،وؤي هجـاح ؤو بزٟـا ١ال ًجـب ؤن
ٌٗ ــىص لل٣اٖ ــضة ال٣اهىهُ ــت ب ٣ــضع م ــا ٌٗ ــىص للىج ــاح ؤو الٟك ــل ف ــي جُبُ٣ه ــا وجى ُٟــظَا ،وه ــي مؿ ــإلت مغظُٗ ــت
حؿاٖض في ٖملُت بٖاصة الخُُ٣م.
ومً الُبُعي ؤن ُٚاب ال٣ىاٖـض الضولُـت ؤلاوؿـاهُت ؾـُجٗل مـً الىيـ٘ ؤ٦ــثر ؾـىءا وٍــبرع ال٨ش ـحر
مــً الؿــلى٧اث  ٚـحر ؤلاوؿــاهُت ،زانــت وؤن ال٨ش ـحر مــً ال٣ــىي حٗخ ـبر ؤن ٧ــل مــا لــِـ مدٓــىعا بــىو زــام
َى ٖمل ظاثؼ بؾـخسضامه فـي الجزاٖـاث اإلاؿـلخت ،صون الىٓـغ بلـى مـا جملُـه ال٣ىاٖـض الٗامـت لل٣ـاهىن الـضولي
ؤلاوؿــاوي مــً يــغوعة الخمُ ــحز بــحن اإلا٣ــاجلحن و ٚـحر اإلا٣ــاجلحن ومبــضؤ الخىاؾــب وخٓــغ الهجمــاث الٗكــىاثُت،
و٦مش ــاٖ ٫ل ــى طل ــ ٪بصٖ ــذ  ٢ــىاث ؤلاخ ــخال ٫ؤلاؾـ ـغاثُلي ؤن اؾ ــخسضام الٟىؾ ــٟىع ألاب ــٌُ ل ــِـ مدٓ ــىعا
بمىظب ال٣اهىن الضولي ،وَـظا ال٨ـالم ْاَغٍـا صـخُذ فـي ُٚـاب هـو زـام بهـظا الؿـالح ل٨ـً بؾـخسضامه
ف ــي اإلاى ــاَ ٤اإلا٨خٓ ــت بالؿ ــ٩ان اهةه ــا ٥إلاب ــضؤ الخمُـ ــحز وخٓ ــغ الهجم ــاث الٗك ــىاثُت وَ ــى ؤلاؾ ــخيخاط ال ــظي
جىنـ ــلذ بلُـ ــه بٗشـ ــت ألامـ ــم اإلاخدـ ــضة لخ٣م ـ ـ ي الخ٣ـ ــاث ٤لل ـ ــجزإ اإلاؿـ ــلر فـ ــي ٚـ ــؼة لٗـ ــام  2009يـ ــمً ج٣غٍـ ــغ
"ٔولذظخون" والظي ظاء في مىظؼٍ الخىُٟظي اإلاغٞىٕ إلاجلـ خ٣ى ١ؤلاوؿان ما ًلي:
"اظــدىادا إلــع الخحٝيــ ٞالــزي أحشج ـ البّثــت فــي الحــوادر ال ـ جىٍــوي ِاــع إظــخّما ٥أظــلحت
مّيىــت مثــل الٙوظــٙوس ألابــين والٝــزائ ٚالعــهميتل ٘ خ ــال بيىمــا جوا٘ــِ ٞاــع أن الٙوظــٙوس ألابــين
ليغ محٍوسا ملوحب الٝاهون الذولي في َزٍ املشحلتل جخلق إلع أن الٝواث إلاظشائيليت ٜـذ إحعـمذ
باألاظت خاس ِاع هحو من ي في جٝشيش إظخخذام في مىاو ٞمبييتل وِالوة ِاـع رلـ٘ ٤ـ ن ألاوبـاء ِـالجو
مشى ــو مف ــابين ب ــشوح هاج ــت ِ ــً اظ ــخخذام الٙوظ ــٙوس ألاب ــين  ٜــذ جح ــذزو ِ ــً ؼ ــذة الح ــشوٛ
الىاحمـت ِـً َـزٍ املـادة بـل واحياهـا ِـً وبيّت ـا ٔ ـير الٝابلـت للّـالجل وحّخٝـذ البّثـت أن ييب ـي الىٍــش
()1
ب ذيت في حٍش اظخخذام الٙوظٙوس ألابين في املىاو ٞاملبييت".
ل٣ض ؤ٢غث بٗشـت ج٣مـ ي الخ٣ـاث ٤بـإن ألاؾـلخت الٟىؾـٟىعٍت حٗخ ـبر  ٚـحر مدٓـىعة بمىظـب ال٣ـاهىن
ال ــضولي ل ٨ــً اإلاأز ــظة ال٣اهىهُ ــت ه ــي ف ــي  ُُٟ٦ــت اؾ ــخسضامها وَغٍ ٣ــت اؾ ــخسضامها ،وال ــتي جسً ــ٘ لل٣ىاٖ ــض
ال٣ام ــت لل ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ؤلاج ٟــاقي والٗغف ــي ،وبطا  ٧ــان َ ــظا َ ــى الخ ــا ٫خـ ــتى ف ــي وظ ــىص ال٣ىاٖ ــض
ؤلاوؿـاوي ُ٨ٞــ ٠ؾــُ٩ىن الخـا ٫فــي ُٚــاب ٢ىاٖــض ال٣ـاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي وزانـت يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا٫
الٗضاثُت و وبالخالي ٖضم وظىص ؤي خٓغ صولـي ٖلـى وؾـاثل وؤؾـالُب ال٣خـا ٫وال جىٓـُم لؿـلى٧اث اإلادـاعبحن
فــي خ٣ــى٢هم وواظبــاتهم ،وال قــ ٪ؤهــه وألَمُــت َــظٍ ال٣ىاٖــض ال ًم٨ــً الخسلــي ٖثهــا وال ؤلاؾــخٛىاء ٖثهــا بــإي
خا ٫مً ألاخىا ،٫وٍجب حٗؼٍؼَا والٗمل ٖلى جُىٍغَا وجدؿحن ؤلامخشا ٫الضولي لها.
 -)1زبٌخ زمٛق اإلٔغبْ ف ٟفٍغطٚ ٓ١االساػ ٟاٌؼشث١خ اٌّسزٍخ األخش – ٜرمش٠ش ثؼثخ األُِ اٌّزسذح ٌزمظ ٟاٌسمبئك ثشأْ إٌضاع
ف ٟغضح-االعزٕزبخبد ٚاٌزٛط١بد(اٌّٛخض اٌزٕف١زٓ ،)ٞوعغ ٍبثن ،ص ص .11 ،10
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زالثا :مخىلباث املشحلت الٝادمت ملواحهت جحذياث لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
مــً ٧ــل مــا ؾــب ،٤و٢بــل بًجــاص الخلــى ٫الٗملُــت ال بــض مــً جدضًــض مــىاًَ ؤلاقــ٩االث والًــٗ،٠
و٢ض جُغ٢ىا ؾاب٣ا للخدضًاث اإلاٗانغة التي جىظه يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ؾـىاء فـي وؾـاثل ال٣خـا٫
و٦ــظل ٪ؤؾــالُب ال٣خــل ،و٦ــظل ٪إلاــىاًَ الًــٗ ٠فــي ؤلاَــاع ال٣ــاهىوي لؿــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت مــً ز ــال٫
ٚم ـ ــىى بٗ ـ ــٌ ال٣ىاٖ ـ ــض و ُٚـ ــاب بٗ ـ ــٌ الىه ـ ــىم الخان ـ ــت ب ـ ــبٌٗ الىؾ ـ ــاثل وألاؾ ـ ــالُب الىاؾ ـ ــٗت
ؤلاؾــخسضام فــي الجزاٖــاث اإلاٗانــغة ،وؤلاقــ٩الُت ألا ٦ــبر ٧اهــذ فــي جىايــ٘ آلالُــاث الخىُٟظًــت لًــىابِ ؾــحر
ألاٖما ٫الٗضاثُت ؾىاء الى٢اثُت والغ٢ابت ؤو الغصُٖت.
وبالخـالي ٞــةن َىـا ٥الٗضًــض مــً اإلاؿـخىٍاث ال٣اهىهُــت والٗملُــت التـي ال بــض مــً الٗمـل ٖلجهــا ،خُــض
ؤن الخد ــضي ألاؾاس ـ ي ٖل ــى اإلا ــضي اإلاىٓ ــىع َ ،ــى جد ُ٣ــ ٤ؤلال ــتزام ب٣ىاٖ ــض ال ٣ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي وٖل ــى
الخهىم خماًت الؿ٩ان اإلاـضهُحن وألاُٖـان اإلاضهُـت مـً مسـاَغ ألاٖمـا ٫الٗؿـ٨غٍت فـي ْـل اهدكـاع ز٣اٞـت
الٗى ــ ٠وال٨غاَُ ــت والخُه ـ ـحر الٗغق ــي وؤلاب ــاصة وٚحرَ ــا ،وم ــً اإلاٗ ــغو ٝؤن اإلاب ــاصت ؤلاوؿ ــاهُت ال حؿ ــخسضم
ال٣ىة في ٧ل ألاخىا ٫لخُٟٗل ووكغ بخ٩امها بل حٗخمض ٖلى ؾُاؾُت ؤلا٢ىإ ؤ٦ـثر هٓغا لؤلزـغ الٟٗـا ٫الـظي
ًد ٣٣ـ ــه َ ـ ــظا ألاؾ ـ ــلىب ٖل ـ ــى ال ـ ــضو ٫زان ـ ــت ،ألن ال ـ ــضو ٫لِؿ ـ ــذ مساَب ـ ــت ب ـ ــةخترام ال٣ىاٖ ـ ــض ؤلاوؿ ـ ــاهُت
ٞدؿ ــب ،ب ــل بنه ــا مُالب ــت بٟ٨ال ــت بخترامه ــا  ٦ــظل ،)1(٪وٍ ٩ــىن طل ــ ٪بؼٍ ــاصة ظه ــىص وك ــغ ال ٣ــاهىن ال ــضولي
ؤلاوؿــاوي ٖلــى ألانــٗضة اإلاضهُـت والٗؿــ٨غٍت فــي الضولــت ،وال بــض مــً وكــغ ز٣اٞــت الدؿــامذ والٟٗــى والخٗــاٌل
الؿ ــلمي والٗم ــل ٖل ــى ج ــظلُل الٗ٣ب ــاث والخال ٞــاث ب ــحن ألاٞـ ـغاص والجماٖ ــاث ،وحص ــجُ٘ ال٣ى ــىاث الىصً ــت
والضبلىماؾُت والؿُاؾُت لخل الجزاٖاث بالُغ ١الؿلمُت.
وباإلا٣اب ــل ال بـ ــض م ــً ػٍـ ــاصة الًـ ــٛىٍ الؿُاؾ ــُت وال٣اهىهُ ـ ـت ٖلـ ــى ال ــضو ٫واإلاجمىٖـ ــاث اإلاؿـ ــلخت
بٛــغى خملهــا ٖلــى بخ ــترام ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاويُٞ ،اإلاــا جــم بؾــخٛال٧ ٫لمــت بوؿــاوي أل ٚـغاى
اؾــخسضام ال٣ــىة لخــل الجزاٖــاث وخماًــت اإلاــضهُحن فــي هٓغٍــت مــا ٌؿــمى بالخــضزل ؤلاوؿــاوي ؤو الخــضزل مــً
ؤظــل ؤلاوؿــاهُت ٖــً َغٍــ ٤ال٣ىــىاث الكــغُٖت لــظل ،٪ل٨ــً جُبُ٣هــا بالُُٟ٨ــت الخالُــت ًجٗلهــا مجــغص ؤصاة
َُمى ــت وحؿ ــلِ ٖل ــى ال ــضو ٫م ــً ٢ب ــل مجل ـــ ألام ــً ال ــضولي وال ــضو ٫ال ٨ــبري اإلاؿ ــُُغة ٖلُ ــه ،ل ــظل ٞ ٪ــةن
اإلاجخم ــ٘ ال ــضولي ل ــً ًدخم ــل مؿ ــخ٣بال ؾُاؾ ــُت ال ٣ــىي والهُمى ــت ونـ ـغإ اإلاه ــالر ،خُ ــض ؤن ؤي بل ـ ـتزام
مؿ ــخ٣بلي ًج ــب ؤن ًُبن ــى ٖل ــى ؤؾ ــاؽ الاخـ ـترام اإلاخب ــاص ٫ب ــحن ال ــضو ٫واإلاؿ ــاواة ف ــي  ٧ــل اإلاج ــاالث ب ــض ٫م ــً
الً ِٛؤلا٢خهاصي والؿُاس ي مً ظاهب واخض ألن َظٍ الؿُاؾُت ؤزبدذ وجشبذ ٞكلها ٖلى خض آلان.
بن اإلاجخم ــ٘ ال ــضولي ًدخ ــاط بل ــى بٖ ــاصة الخ ــىاػن صاز ــل  ٧ــل م٩ىه ــاث ؾ ــىاء م ــً ال ــضو ٫واإلاىٓم ــاث
الضولُــت ألن ال٣ــاهىن صولــي ٧ــان ؤو صازلــي صاثمــا مــا ًدخــاط فــي ٢ىاٖــض مكــتر٦ت وحٗــاون ومؿــاواة فــي ؤلال ـتزام
مــً ؤظــل جدُ٣ــ ٤الٗضالــت ،والٗضالــت الضولُــت  ٚــحر مد٣٣ــت بلــى خــض آلان ،وٖلــى مــضي الخجــاعب الؿُاؾــُت
وال٣اهىهُـ ــت والخٗاَضًـ ــت والخٟاويـ ــُت لل٣ـ ــاهىن الـ ــضولي ؤلاوؿـ ــاوي مـ ــظ وكـ ــإجه لـ ــم ج٨ـ ــً الـ ــضو ٫ال ٨ـ ـبري وال
اإلاىٓمـاث الضولُــت الغؾــمُت مدـامي وخــاعؽ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿـاوي بــل ٧اهــذ وٖلـى الــضوام ٧اهــذ الــضو٫
 -)1كواَٗٞا ث << ،ْٛ١ٔٛاُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٝ ٢افزجبه ٙكٗ ٢ياػبد اُؼظو>> ،أُغِخ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ٓقزبهاد ٖٓ
أػلاك ٓ ،1999وعغ ٍبثن ،ص .143
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الًـُٟٗت واإلاىٓمــاث  ٚـحر الخ٩ىمُــت وٖلـى عؤؾــها اللجىـت الضولُــت للهـلُب ألاخمــغٞ ،هـي لِؿــذ مـً ًملــ٪
آل ــت ال ــضماع وال بز ــاعة الجزاٖ ــاث اإلاؿ ــلخت وج ــإظُج نـ ـغاٖاث اإلاه ــالر والخىؾ ــ٘ والؿ ــُُغة ٖل ــى ؤلا٢خه ــاص
والجٛغاُٞا وزل ٤ؤهٓمت مىالُت والً٣اء ٖلى اإلاٗاصي مثها.
ول٣ض جغظمذ َظٍ الؿـُُغة مـً الـضو ٫ال ٨ـبري يـمً ال٣ـاهىن طاجـه واإلااؾؿـاث اإلا٩لٟـت بدىُٟـظٍ
طاتهــاٞ ،الىالً ــاث اإلاخد ــضة ألامغٍُ٨ــت ٧اهــذ مــً ؤق ــض ؤٖ ــضاء اإلاد٨م ــت الجىاثُ ــت الضولُ ــت بال ؤنه ــا ٧اهــذ مــً
ؤ ٦ــثر اإلاٟاويــحن خماؾــت فــي ٖملُــت اإلاىا٢كــت ٖلــى هٓــام عومــا ألاؾاس ـ ي و٦بلخــه بالٗضًــض مــً الُ٣ــىص مشــل
ٞغى ؾلُاث اؾخصىاثُت إلاجلـ ألامً ٖلى اإلاد٨مت وؾلُخه في جدغٍ ٪وججمُض الضٖىي متـى قـاء ويـض
مــً قــاء و٦ــظل ٪ج٣غٍــغ خــا ٫الٗــضوان( ،)1ومــ٘ ٧ــل طلــ ٪لــم جهــضٖ ١لــى الىٓــام ألاؾاس ـ ي وعاخــذ حٗ٣ــض
اجٟا ُ٢ــاث زىاثُ ــت خه ــاهت إلاىاَىجه ــا وجً ــٖ ِٛل ــى ال ــضو ٫م ــً ؤظ ــل ٖ ــضم الخه ــضًٖ ٤لُ ــه ملىخ ــت ب ُ٣ــ٘
الٗال٢ــاث والخٗــاون ؤلا٢خه ــاصي والٗؿــ٨غي واإلاؿــاٖضاث ل ــضو ٫بُٗثهــا ،زــم ٖ ــاصث مــغة ؤزــغي لدؿ ــخسضم
قى٦ت اإلاد٨مت يض الـغثِـ الؿـىصاوي ٖمـغ البكـحر ويـض الـؼُٖم اللُبـي الؿـاب ٤مٗمـغ ال٣ـظافي ٖـً َغٍـ٤
مجلـ ـــ ألامـ ــً ،وال قـ ــ ٪ؤن الخـ ــاالث اإلاٗغويـ ــت ٖلـ ــى اإلاد٨مـ ــت هـ ــي الؿـ ــىصان وؤوٚىـ ــضا وال٩ىوٛـ ــى ولُبُـ ــا
وبٞغٍُ٣ــا الىؾــُى وؾــاخل الٗــاط يــض ؤ ٦ـثر مــً ٖكــغًٍ بٞغٍُ٣ــا مــً مــىاَني َــظٍ الــضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ــت ٣ٞــِ
ُ
لها صاللت ٖلى حؿُِـ صوع اإلاد٨مت وؤنها ؤصاة ال٣ىي يض الًُٗ ،٠ؤو ٧لمت خ ٤ؤعٍض بها باَل.
لـظلٗٞ ٪ملُــت ؤلانـالح ًجــب ؤن ج٩ـىن للمجخمــ٘ الـضولي ؤوال وجدُ٣ــ ٤اإلاؿـاواة الضولُــت ُٞـه بضاًــت
بمىٓمت ألامم اإلاخدـضة ال ـتي ؤزبدـذ ٞكـال بٗـض ٞكـل مـازغا وؤنـبدذ الـضو ٫ال٨ــبري جخجاوػَـا فـي حكـُ٨ل
الخدال ٟــاث والخ ــضزل الٗؿ ــ٨غي ،ز ــم بوك ــاء مىٓم ــت ؤز ــغي ؤو بن ــالح َ ــظٍ ألازـ ـحرة ٖل ــى مب ــاصت ال ٣ــاهىن
ال ــضولي ول ــِـ ٖل ــى مب ــاصت  ٢ــاهىن ال ٛــاب ،ألن الجمُ ــ٘ ٌٗل ــم ؤن اجٟا ُ٢ــاث ظىُ ــ ٠ألاعب ــ٘ والبروجى ٧ــىلحن
ؤلايــاُٞحن وال٣ىاٖــض اإلاخٗل٣ــت بدٓــغ وجُُ٣ــض وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا ٫لــى ٧اهــذ جدــذ عٖاًــت ٧املــت لؤلمــم
اإلاخدضة ل٩اهذ ُ٢مةها ال٣اهىهُت مخضهُت بلى ؤبٗض الخضوص ٦ما َى خا ٫مُشا ١ألامم اإلاخدضة.
ال بض مـً الٗمـل ٖلـى نـُٗض جُٟٗـل ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي مـً زـال ٫آلالُـاث الضولُـت
والىَىُ ــت ٖ ــً َغٍ ــ ٤حص ــجُ٘ الاهً ــمام واإلاىاثم ــت واليك ــغ والخ ــضعٍب و ٚـ ـحر طل ــ ٪م ــً ألاؾ ــالُب الٗملُ ــت
لخدؿحن ؤلامخشا ٫لهظٍ ال٣ىاٖض ،و٦ـظل ٪بن اؾـخضعى ألامـغ بظـغاء حٗـضًالث ٖلـى ال٣ـاهىن الؿـاعي اإلاٟٗـى٫
لخج ــاوػ م ــىاًَ ال٣ه ــىع وال ــى٣و والش ٛـغاث لخٗؼٍ ــؼ الىٓ ــام ال ٣ــاهىوي ،وال ب ــض م ــً ؤن جإز ــظ ال ــضو ٫ػم ــام
اإلابــاصعة بالخٗ ــاون مــ٘ اللجى ــت الضولُــت ومىٓم ــت ألامــم اإلاخد ــضة للثهــىى باإلاب ــاصت ؤلاوؿــاهُت وظٗ ــل الٗ ــالم
ؤًٞل خاال وبِئت مالثمت لخد ٤ُ٣ال٨غامت ؤلاوؿاهُت والؿلم الضولي.
وال بــض مــً ب٢ىــإ اإلاجخمــ٘ ؤن اإلاٗغ٦ــت هــي فــي البضاًــت فــي هبــظ الخــغب ٧ىؾــُلت لخــل الجزاٖــاث بُثهــا،
إله ٣ــام الً ــٖ ِٛل ــى ال٣ىاٖ ــض ؤلاوؿ ــاهُت وججى ــب و ٢ــىٕ ال٩اعز ــت ،وف ــي خ ــا ٫بؾ ــخدالت طل ــ ،٪ال ب ــض م ــً
()2
بُٖاء ألاولىٍت لهىث ؤلاوؿاهُت وب٢ىإ الجمُ٘ بًغوعة طل ٪زانت للٗؿ٨غٍحن مثهم.
ٓ -)1ؾٔل ؽبىّ ػزٍُٗ<< ،ظْ اإلكػبء أٓبّ أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ>>ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص ص .172 ،171 ،169
-)2ا٣ق عبٔذٚص<< ،ارلبه٤بد ع٘٤ق ثؼل ٗظق هوٕ ٖٓ اُيٓبٕ>>ٓ ،قزبهاد ٖٓ أُغِخ اُل٤ُٝخ ُِظِ٤ت األؽٔو ٓ ،1999وعغ
ٍبثن ،ص .53
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و٠خالـ ــت إلا ــا ؾ ــب ،٤ههـ ــل بل ــى ؤه ــه ال بـ ــض الثه ــىى بً ــىابِ ؾـ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت والٗمـ ــل
جى ُٟــظَا وجُبُ ــ ٤مً ــمىنها واؾ ــخٛال ٫الُ٣م ــت ال٣اهىهُ ــت اإلالؼم ــت وؤلاوؿ ــاهُت له ــا ،م ــً ؤظ ــل الخ ــض ٖل ــى
ؤلالت ـزام بهــا٦ ،مــا ًجــب اؾــخ٨ماال لهــظٍ الجهــىص ،مــً حٗؼٍــؼ آلُــاث جىُٟــظَا وجُٟٗلهــا ألظــل الخهــىٖ ٫لــى
يماهاث ٧اُٞت إلخـترام وٟ٦الت اخـترام َظٍ ال٣ىاٖض ؾىاء في ظىاهبها الغ٢ابُـت والى٢اثُـت و٦ـظل ٪الغصُٖـت
ٖلى اإلاؿخىٍحن الضولي والىَني.
مـً ظهــت ؤزــغي ال بــض مــً بٖـاصة جُ٣ــُم َــظا الىٓــام ال٣ــاهىوي وبظـغاء الخٗــضًالث الالػمــت مــً ؤظــل
الثهىى بالُ٣مت ال٣اهىهُت لهظٍ الًىابِ وبظغاء َظٍ الٗملُت صون حؿـغٕ ختـى ال ًـاصي ألامـغ بلـى زؿـاعة
ؤي م٩اؾــب بوؿــاهُت ٢اثم ــت ،ب ــل ال ب ــض مــً اؾ ــخٗغى َ ــظٍ ال٣ىاٖ ــض بُغٍ ٣ــت م ــخإهُت وص٣ُ٢ــت ٖــً َغٍ ــ٤
الجهـاث طاث الٟ٨ـاءة وٖلــى عؤؾـها اللجىــت الضولُـت مــً ؤظـل جدؿـحن ؤلامخشــا ٫لهـا وؾــض الشٛـغاث ال٣اهىهُــت
ومىاًَ ال٣هىع وع ٘ٞالٛمىى.
وفـي ألازُــغ ٢ ،ـض الخٓىـا الخ٣ـضم ال٨بُــغ فــي مجـا ٫جُـىٍغ يـىابِ ؾـحر ألاٖمـا ٫الٗضاثُـت وباإلا٣ابــل
الؼٍاصة ال٨بُـغة في حجم الاهةها٧اث فـي الجزاٖـاث اإلاؿـلخت اإلاٗانـغة ،وبهُال٢ـا مـً َـظا الىا٢ـ٘ اإلاغٍـغ ال بـض
مً الٗمل ٖلى ٧ل اإلاؿـخىٍاث ال٣اهىهُـت واإلاُضاهُـت والً٣ـاثُت وألازالُ٢ـت والتربىٍـت والؿُاؾـُت فـي ؾـبُل
ٟ٦الت ؤخـترام َظٍ ال٣ىاٖض وخماًت اإلاضهُحن وألاُٖان اإلاضهُت مً ؤزُاع ألاٖما ٫الخغبُت.
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خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ـ
حٗغيىا مً زال ٫بابحن ؤخضَما هٓغي والشاوي جُبُ٣ي وجُُ٣مي ،بلى صعاؾت مىيىٕ يىابِ
ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت مً مسخل ٠ظىاهبهٞ ،خُغ٢ىا يمً الباب ألاو ٫لئلَاع اإلاٟاَُمي وؤلاَاع
ال٣اهىوي لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ،وحٗغٞىا مً زالله بلى الخُىع الخاعٍخي لهظٍ الًىابِ في
الخًاعاث ال٣ضًمت والٗهىع الىؾُى وفي الٗهغ الخضًض٦ ،ما ٖغظىا ٖلى مٟهىم َظٍ الًىابِ
وَبُٗةها ال٣اهىهُت وهُا٢ها اإلااصي ،زم ها٢كىا بَاعَا ال٣اهىوي مً زال ٫ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بىؾاثل
وؤؾالُب ال٣خا ٫م٘ جدضًض ألاَضا ٝاإلاكغوٖت وٚحر اإلاكغوٖت لها.
زم جىاولىا في الباب الشاوي ،آلُاث جىُٟظ يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت والخدضًاث التي جىاظهها
في ا لجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة ،وحٗغٞىا مً زاللها ٖلى آلالُاث الضولُت الى٢اثُت والغ٢ابُت والغصُٖت،
و٦ظل ٪آلالُاث الى٢اثُت والغ٢ابُت والغصُٖت ٖلى الهُٗض الىَني ،بياٞت بلى هٓام اإلاؿاولُت ًٖ
اهةها٧اث يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ،ختى ونلىا بلى ٖملُت جُُ٣م ٖامت ألصاء َظٍ ال٣ىاٖض مً
زال ٫الخدضًاث الخانت بىؾاثل وؤؾالُب ال٣خا ٫في الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة ،م٘ جُُ٣م لضوع
آلُاث الخىُٟظ الضولُت والىَىُت في الىا ،٘٢لىهل بلى بؾخيخاظاث ٖامت و٢غاءة في وا ٘٢ومؿخ٣بل
يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت بهُال٢ا مما ؤجاخه لىا َظا البدض.
ومً زال ٫جدلُل اإلاىاص ال٣اهىهُت وآلاعاء ال٣ٟهُت ،واؾخٗغاى ٢غاعاث اإلاىٓماث الضولُت وٚحر
طل ٪مً اإلاهاصع واإلاغاظ٘ ،جىنلىا يمً زىاًا َظا البدض بلى ؤلاظابت اإلاُلىبت ٖلى ؤلاق٩الُت ،مما ؤجاح
لىا الىنى ٫بلى مجمىٖت مً الىخاثج وؤلا٢تراخاث ال٣اهىهُت والٗملُت وؿخٗغيها خؿب جغجُبها في
البدضٖ ،لى الىدى الخالي:
أوال :الى ـخ ـ ـ ـ ـ ــا ـئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم:
 -1مشحليت إظخٝشاس لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت مً خال ٥جىوسَا الخاسيخي:
جىنلىا ،بلى ؤن يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ٖلى ٚغاع مجمل ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي
هخاط ججغبت جاعٍسُت َىٍلت مً اإلاماعؾاث التي ٖغٞةها الكٗىب مىظ ال٣ضم ،وم٘ وخكُت الهغاٖاث
آهظا ٥بال ؤن جل ٪الخًاعاث ٖغٞذ ظىاهب مً الخىُٓم في بصاعة خغوبها بضاًت مً ال٣باثل ؤلاٞغٍُ٣ت
ال٣ضًمت وخًاعة بالص الغاٞضًً والخًاعة الٟغٖىهُت ،بحن خٓغ ألاؾلخت اإلاؿممت وخٓغ الهجىم ٖلى
ألاشخام الٗؼ ٫وبٖالن الخغب وٚحر طل ٪مً بعَاناث جىُٓم ؾلى ٥اإلا٣اجلحن ،وبك٩ل ممازل ٧اهذ
للخًاعجحن الهِىُت والهىضًت بؾهاماث في جُىٍغ َظٍ ألاٗٞا ٫ؤلاوؿاهُتُٞ ،ما لم جخُىع َظٍ اإلاباصت
بالك٩ل اإلاُلىب لضي الُىهاهُحن والغومان بال مً بٌٗ الضٖىاث ال٨ٟغٍت مً ؤٞالَىن وقِكغون.
ُٞما ؤؾهمذ الضًاهاث زانت الؿماوٍت مثها في جغؾُش اإلاباصت ؤلاوؿاهُت والتي بغػ ٞجها بك٩ل
٦بحر الىٓغٍت ؤلاوؿاهُت اإلاخ٩املت للخًاعة ؤلاؾالمُت و٦ظل ٪بٌٗ مباصت الغخمت واإلادبت اإلاؿُدُت
ُٞما قهضث الضًاهت الجهىصًت جدغٍٟا ظٗل مً الجهىص ؤ٦ثر الكٗىب وخكُت في خغوبهم.
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زم ٖمل ال٣ٟه الضولي في الٗهىع الىؾُى ٖلى الخإنُل للمباصت ؤلاوؿاهُت وٖلى عؤؾهم ظىن
ظا ٥عوؾى مً الظي ؤؾـ إلابضؤ الخمُـحز بحن اإلا٣اجلحن وٚحر اإلا٣اجلحن ،وفي الٗهغ الخضًض بضؤث خغ٦ت
الخ٣ىحن لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت لُهل بلى الُىع الظي َى ٖلُه آلان.
 -2الذوس الباسص لل ٝٙإلاظالمي في جىويش لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
٢ضمذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت هٓغٍت مخ٩املت لخىُٓم الخغب مً زال ٫اإلاباصت الىاعصة في ال٣غآن
ال٨غٍم ،وألاخاصًض الىبىٍت الكغٍٟت ،وما ب٢خضي به الخلٟاء الغاقضون وال٣اصة اإلاؿلمىن مً بٗضَم
مً الخٗالُم ؤلاؾالمُت الؿمداءٞ ،ال ً٣خل ٚحر اإلا٣اجلحن وال ج٣خل اليؿاء وال الظعٍت وال الٗؿُ ٠وال
الغَبان وال ختى الكاة والب٣غة ،وال ج ُ٘٣ألاشجاع  ،م٘ خٓغ ٧ل بٞؿاص في ألاعى ،وال ٌكغٕ ال٣خا ٫بال
لض ٘ٞالٓلم ًٖ اإلاؿلمحن وع ٘ٞالٗضوان و ٤ٞالخٟهُل الىاعص في البدض.
 -3حذازت جوحيذ م٢وهاث الٝاهون الذولي إلاوعاوي هٍامي الَاي وحىي:)ٚ
ل٣ض ٖغ ٝجُىع ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي مؿاعاث مخٗضصة للخُىع ٧ان ؤبغػَا مؿاع الَاي
ومؿاع ظىُ ،٠و٢ض ٧اهذ َظٍ الغواٞض مؿخ٣لت ومىٟهلت في بضاًت ج٣ىحن َظا ال٣اهىن٩ٞ ،اهذ وكإة
يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ؤو ٢ىاٖض الَاي مهاخبا الجٟاُ٢تي الَاي  1899و 1907واجٟاُ٢ت الَاي
 ، 1954ووكإث ٢ىاٖض ظىُ ٠اإلاخٗل٣ت بدماًت ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت في مدُاث مخٗضصة ومىٟهلت
ج٣غٍبا في اجٟاُ٢ت ظىُ 1864 ٠واجٟاُ٢ت ظىُ 1906 ٠واجٟاُ٢تي ظىُ 1929 ٠ونىال بلى اجٟاُ٢اث
ظىُ ٠ألاعب٘  ،1949وبة٢غاع البروجى٧ى ٫ؤلاياُٞحن الجٟاُ٢اث ظىُ ٠ألاعب٘ اإلاٗخمضًً ٖام  1977جم
جىخُض َظٍ اإلاؿاعاث ومٗه جىخُض م٩ىهاث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٞانبذ ٢اهىن خماًت ضخاًا
الجزاٖاث اإلاؿلخت و٢اهىن ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت هٓامحن في ٢اهىن واخض َى ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
ِ -4ىاـش حّشي ٚلوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
مً زال ٫اؾخ٣غاء مجمىٖت مً الخٗلُ٣اث ال٣ٟهُت والىهىم ال٣اهىهُت جىنلىا إلظما ٫ما
ًم ً٨بٖخباعٍ حٗغٍٟا لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت وَى:
"إن لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت ي م موِت الٝواِذ الّش٘يت والخّاَذيت املىىبٝت صمً
النزاِاث املعلحت الذوليت ؤير الذوليتل وال جىٍم ظلو ٟأوشاٗ النزاُ املعلل وجحذد حٝوٜهم
والتزامات م بما ٘ي ا جٝييذ حٝها في اخخياس واظخخذام وظائل وأظاليب الٝخأ ٥شاك إوعاهيت"
وٍ٣ضم َظا الخٗغٍ ٠مجمىٖت مً الٗىانغ ألاؾاؾُت اإلا٩ىهت لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت
٦ىٓام ٢اهىوي ٌك٩ل ظؼءا مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
 -5حّذد املبادئ الّامت امل٢وهت لموابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
بن يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت حكخمل ٖلى ٢ىاٖض ٖامت جد٨م وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا ٫في
بزخُاعَا وُُٟ٦ت اؾخسضامها ومىهج بزخُاع ألاَضا ،ٝوٍخ٣ضم َظٍ اإلاباصت ال٣اٖضة الٗامت والتي ج٣ي ي
بـ"إن ح ٞأوشاٗ النزاُ في إخخياس وظائل وأظاليب إلالشاس بالخفم ليغ حٝا ال جٝيذٍ ٜيود"،
والُ٣ىص اإلا٣هىصة َىا جمشلها اإلاباصت ألاؾاؾُت الالخ٣ت وٖلى عؤؾها "مبذأ الخمييز" بكُ٣ه الصخم ي
بحن اإلا٣اجلحن وٚحر اإلا٣اجلحن ،واإلااصي بحن ألاُٖان اإلاضهُت وألاَضا ٝالٗؿ٨غٍت ،و"مبذأ حٍش إلاـاباث
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املٙشوت وأالم ال ال مبرس لها" و"مبذأ إلاوعاهيت وؼشه ماسجنز" و"مبذأ المشوسة الّع٢شيت"
و"مبذأ الخىاظب" و٧ل َظٍ اإلاباصت حؿهم بُغٍ٣ت ؤو بإزغي في خٓغ وجُُ٣ض ازخُاع واؾخسضام وؾاثل
واؾالُب ال٣خاٖ ٫لى هدى بوؿاوي.
 -6أَميت إلاحشاءاث الوٜائيت وإلاحخياويت في لبي ألاِما ٥الّذائيت:
مً بحن ؤَم الخهاثو التي جخمخ٘ بها يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت الُاب٘ الى٢اجي
ل٣ىاٖضَا ،خُض جخدؿب َظٍ الًىابِ في ٖملُت بزخُاع وؾُلت ؤو ؤؾلىب ال٣خا ٫مً خُض آزاعٍ
و ٠ُ٦جىظهُه وبزخُاع ألاَضا ٝاإلادخملت له ،وفي طل ٪جلٗب الخضابحر ؤلاخخُاَُت ؤو الى٢اثُت صوعا َاما
ومٗخبرا وَى ما جىضخه اإلااصجان  57و 58مً البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو ،1977 ٫وال٣هض مً وعاء َظٍ
الخضابحر ٖضم و٢ىٕ اإلادٓىع ،والخظع لخجىب ؤي ؤيغاع ٖلى الؿ٩ان اإلاضهُحن وألاُٖان اإلاضهُت وَى ٚاًت
٢هىي لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
 -7وحود مىٍومت ٜاهوهيت ٔىيت ت ذٗ للخح٢م في وظائل وأظاليب الٝخا:٥
مً زال ٫صعاؾت ؤلاَاع ال٣اهىوي للخد٨م في وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا ٫وظضها مىٓىمت ٚىُت مً
ال٣ىاٖض الٗغُٞت وؤلاجٟاُ٢ت ،حؿمذ في خا ٫ؤلالتزام بها وجُٟٗلها بخجىِب ألاشخام اإلادمُحن وألاُٖان
اإلادمُت ؤزُاع الٗملُاث الٗؿ٨غٍت اإلاباقغة وٚحر اإلاباقغة ،خُض حكخمل يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت
ٖلى ٖكغاث مً الىهىم ال٣اهىهُت جىٓم مسخل ٠الجىاهب بضاًت مً بغوجى٧ىلي  1977واجٟاُ٢ت خٓغ
اؾخسضام الخ٣ىُاث الٗؿ٨غٍت والخُٛحر في البِئت  1972واجٟاُ٢ت ألاؾلخت الخ٣لُضًت والبروجى٧ىالث
الخمـ اإلالخ٣ت بها ،واجٟاُ٢ت خٓغ وجُُ٣ض ؤهىإ مُٗىت مً ألاؾلخت مً بُثها ألاؾلخت البُىلىظُت
 ،1976والُ٨مُاثُت  ،1993وألالٛام ألاعيُت  1997والٗى٣ىصًت  ،2008بياٞت بلى اإلاكاعَ٘ ُ٢ض
الضعاؾت٦ ،ما ؤخهذ اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ٖضصا ٦بحرا مً ال٣ىاٖض الٗغُٞت اإلاخٗل٣ت بؿحر
ألاٖما ٫الٗضاثُت في صعاؾةها ًٖ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي.
 -8ألاَذاٗ املؽشوِت ؤير املؽشوِت بموحب لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
جىنلىا مً زال ٫بدشىا بلى ؤن يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ج٣ؿم ألاشخام وألاُٖان بلى
ؤَضا ٝمكغوٖت وؤزغي ٚحر مكغوٖت ،وجخٗل ٤ألاَضا ٝاإلاكغوٖت باإلا٣اجلحن و ٤ٞالىي٘ ال٣اهىوي
اإلابحن في اجٟاُ٢اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ال ؾُما اإلااصة الغابٗت مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الشالشت بياٞت بلى
طلٌٗ ٪خبر ٧ل اإلاكاع٧ىن في ألاٖما ٫الٗضاثُت ؾىاء مضهُحن ؤو مغجؼ٢ت ؤَضا ٝمكغوٖت للهجىم ،وباإلاشل
ٞاالَضا ٝالٗؿ٨غٍت هي ألاَضا ٝالتي حؿهم مؿاَمت ٗٞالت في اإلاجهىص الخغبي ؾىاء ٧ان طل٪
بُبُٗةها ؤو بمىٗ٢ها ؤو بٛاًةها ؤو باؾخسضامها والتي ًد ٤٣جضمحرَا الجؼجي ؤو ال٨لي ؤو ؤلاؾدُالء ٖلجها في
الٓغو ٝالؿاثضة آهظا ٥محزة ٖؿ٨غٍت ؤُ٦ضة.
ؤما ألاَضاٚ ٝحر اإلاكغوٖت ٞاألمغ ًخٗل ٤بٛحر اإلا٣اجلحن ٖمىما مً اإلاضهُحن ب٩ل ٞئاتهم بياٞت بلى
الٗاظؼًٍ ًٖ ال٣خا ٫ؤو الظًً جسلى ٖىه مً الجغحى واإلاغض ى واإلاى٩ىبىن في البداع وألاؾغي٦ ،ما حٗخبر
ألاُٖان اإلاضهُت َضٞا ٚحر مكغوٕ لل٣خا ٫وهي ٧ل ألاُٖان التي ال حٗخبر ؤَضاٞا ٖؿ٨غٍت و٣ٞا للمٟهىم
اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا لهظٍ ألاَضا.ٝ
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 -9أَميت حلياث الخىٙيز وإلام٣اهياث ال٢بيرة املخاحت أمامها:
ًغنض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٖمىما آلُاث ٦شحرة ومخٗضصة لخىُٟظ ٢ىاٖضٍ ٖلى مؿخىٍحن
الىَني والضوليٗٞ ،لى اإلاؿخىي الضولي جم جهيَُ ٠ظٍ آلالُاث بلى آلُاث و٢اثُت وع٢ابُت ٖلى عؤؾها
اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ خاعؽ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وألاظهؼة الخابٗت لؤلمم اإلاخدضة مً
مجلـ ألامً ومجلـ خ٣ى ١ؤلاوؿان ومد٨مت الٗض ٫الضولُت ٧ل خؿب بزخهانه ،و٦ظل ٪لجىت
ج٣م ي الخ٣اث ٤اإلا٣غعة في اإلااصة  90مً البروجى٧ى ٫ألاو ،٫صون ؤن وٟٛل صوع اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت
اإلاهخمت باإلاجا ٫ال٣اهىوي واإلاُضاوي ٧الٟٗى الضولُت وَُىمً عاًدـ ووحل وؤَباء بال خضوص٦ ،ما جمشل
اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ٖىهغ ال٣م٘ واإلاى٘ والغصٕ الهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي خالُا.
وٖلى الهُٗض الىَني ٦ظل ،٪عنض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي آلُاث ٖضًضة جىُل ٤مً بلتزام
الضو ٫بةخترام وٟ٦الت بخترام َظا ال٣اهىن خؿب اإلااصة ألاولى اإلاكتر٦ت بحن اجٟاُ٢اث ظىُ ٠ألاعب٘
 ،1949ومثها ؤلاهًمام لالجٟاُ٢اث ؤلاوؿاهُت ومً زم مىاثمت الدكغَٗاث الىَىُت م٘ الالتزاماث الضولُت
ونىال ب لى وكغ ال٣ىاٖض ؤلاوؿاهُت بحن ٞئاث اإلاجخم٘ الضازلي الٗؿ٨غٍت واإلاضهُت خؿب ؤلا٢خًاء٦ ،ما
ٌؿاَم الً٣اء الىَني بازخهانه ألانُل في ٢م٘ اهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ؾىاء و٤ٞ
الازخهام الىَني ؤو بخُٟٗل ؤلازخهام الً٣اجي الٗالمي.
 -10دوس وظائل الٝخا ٥املّاـشة في إهت ا ٟاملبادئ إلاوعاهيت:
حؿخسضم في الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة بٌٗ ألاؾلخت الخ٣لُضًت والخضًشت التي جُغح الٗضًض
مً اإلاك٨الث ؤلاوؿاهُت ،ومً بحن ألاؾلخت الخ٣لُضًت هجض مسلٟاث الخغب ال٣ابلت لئلهٟجاع وهي
ألاظؿام التي جٓل ٢ابٗت ٖلى مؿغح الجزإ اإلاؿلر لدك٩ل زُغا صاَما ٖلى الؿ٩ان اإلاضهُحن وألاُٖان
التي ال ٚنى ٖثها لب٣ائهم ،وجىصي بدُاة ال٨شحر مً اإلاضهُحن زانت مثهم ألاَٟاٖ ٫ىض ؤلا٢تراب مثها
وجدغٍ٨ها ،وٍب٣ى َظا الةهضًض مضة ػمىُت َىٍلت وٖلى مؿاخاث قاؾٗت ما ًهٗب الىي٘ ؤ٦ثر ،وبىٟـ
الُُٟ٨ت جدؿبب ألالٛام ألاعيُت في مٗاهاة الؿ٩ان اإلاضهُحن ،وختى الظزاثغ الٗى٣ىصًت طاث ؤلاهدكاع
الىاؾ٘ ووؿبت الٟكل الٗالُت في ؤلاهٟجاع لضي بل٣ائها ،وجب٣ى َظٍ ألاهىإ ٖلى عؤؽ ٢اثمت اإلاؿاولحن
ًٖ الطخاًا واإلاهابحن ٖبر الٗالم زانت في اإلاىاَ ٤آلاَلت واإلا٨خٓت بالؿ٩ان عٚم الخىُٓم ال٣اهىوي
اإلاىؾ٘ لهم.
٦ما جُغح ألاؾلخت الخضًشت بق٩الُاث ال ج٣ل خضة ًٖ ؾاب٣ةها ،بضاًت بةق٩الُت ؤؾلخت الضماع
الكامل الىىوٍت والُ٨مُاثُت والبُىلىظُت طاث الؿمٗت الؿِئت وألازاع الخُحرة ٖبر الؼمان واإلا٩ان
وألاشخام ،مغوعا بمؿإلت الىٓام ال٣اهىوي الظي ًد٨م ألاؾلخت الجضًضة والظي جدضصٍ اإلااصة  36مً
البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو ،1977 ٫م٘ يغوعة صعاؾت مضي جماش ي َظا الؿالح ٖلى مباصت ال٣اهىن الضولي
ال٣اثمت ،وفي طل ٪جشحر ؤؾلخت ٖضًضة مك٨الث ٢اهىهُت وٖملُت ومً بُثها ألاؾلخت اإلاخد٨م ٞجها ًٖ بٗض
٧الُاثغاث صون َُاع والاهةها٧اث اإلاهاخبت الؾخسضامها ،و٦ظل ٪ألاؾلخت آلالُت وألاوجىماجُُ٨ت ،وؤًًا
الخغب الؿُبراهُت التي ججغي مداوالث خ٩ىمُت مً ؤظل بخخىاء زُغَا ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت
وٚحر الضولُت.
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 -11دوس أظاليب الٝخا ٥املّاـشة في اهت ا ٟاملبادئ إلاوعاهيت:
ومً ظهةها جشحر الٗضًض مً ألاؾالُب ال٣خالُت جدضًا لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ،وٖلى
عؤؾها الخغوب ٚحر اإلاخ٩اٞئت وخغب اإلاضن التي جاصي بلى ٚمىى مبضؤ الخمُحز ،و٦ظل ٪ألامغ باليؿبت
لؤلؾالُب ؤلاعَابُت٦ ،ما ؤن اؾخ٣ضام الكغ٧اث الٗؿ٨غٍت الخانت ًاصي بلى ٚمىى ؤلاَاع ال٣اهىوي
الظي حؿدىض بلُه َظٍ الكغ٧اث وٍشحر حؿائالث خى ٫مٗغٞت مىدؿبجها بًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت
ومضي بلؼامهم والتزامهم بها ،وما َى الىٓام ال٣اهىوي إلاؿاثلةهم ،وًٖ مؿاولُت الضو ٫التي جخٗا٢ض مٗهم
وجىْٟهم وجل ٪التي ٌٗملىن ٖلى ؤعايجها ؤو جدبٗها َظٍ الكغ٧اث في هٓامها ال٣اهىوي ،وؤزحرا الخٓىا
ألازاع ٚحر ؤلاوؿاهُت الؾخسضام ؤؾلىب الخهاع بضعاؾت خالت خهاع ؤلاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي لُ٣إ ٚؼة.
٘ -12ؽل حلياث الخىٙيز في مهمت جّٙيل لوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
بن ؤلاهةها٦ذ اإلاخ٨غعة والجؿُمت لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ال جغظ٘ في ؤٚلب ألاخىا ٫بلى
يٗ ٠الىٓام ال٣اهىوي ؤو سٛغاث ُٞه ول ً٨حٗىص بلى يٗ ٠آلالُاث الضولُت وجىاي٘ صوعَا للٗضًض مً
ألاؾبابٞ ،غٚم صوعَا ألاؾاس ي الخٓىا ؤن اللجىت الضولُت جس ٤ٟفي بٌٗ الخاالثُٞ ،ما ناعث ألامم
اإلاخدضة جس ٤ٟفي ؤٚلب ألاخىا ٫هٓغا لٗضم ُ٢امها ٖلى مبضؤ اإلاؿاواة زانت في ما ًسو مجلـ ألامً
الضولي٦ ،ما الخٓىا ٖضم لجىء الضو ٫بلجىت ج٣م ي الخ٣اث ٤التي ؤ٢غَا البروجى٧ى ٫ألاو٦ ،٫ما جىنلىا
بلى ؤن هٓام عوما ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ٧لمت خ ٤ؤعٍض بها باَلٞ ،بٗض الخٟائ ٫ال٨بحر
بةوكاء اإلاد٨مت بال ؤن هٓامها ال٣اهىوي الهؼٍل والخضزل الؿُاس ي في ٖملها ؤيٗ ٠صوعَا.
وٖلى الهُٗض الىَني ،الخٓىا ج٣اٖـ الضو ًٖ ٫الىٞاء بالتزاماتها الضولُت ؾىاء باإلهًمام ؤو
اإلاىاثمت ؤو اليكغ ما ٢ض ًؼٍض في خضة اإلاك٩لت وحُٗ٣ضَا٦ ،ما ؤن الً٣اء الىَني في ؤٚلب ألاخىاٚ ٫حر
مجهؼ للخٗامل م٘ اهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ما ٖضا في بٌٗ خاالث ؤلازخهام الً٣اجي
الٗالمي والتي ؤْهغث مماعؾةها مً ٢بل بٌٗ الضو٦ ٫بلجُ٩ا وبؾباهُا يض ٢اصة وؾُاؾُحن بؾغاثُلحن
حٗضًل َظٍ ال٣ىاهحن بًٛىٍ ؤمغٍُ٨ت ٖلجها مما ؤوَ ٠٢ظٍ اإلاخابٗاث.
 -13جوالْ الخىٍيم الذولي لجواهب مً ظير ألاِما ٥الّذائيت:
بن اجٟاُ٢اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي بخخاظذ بلى ظهىص مًيُت مً بضاًت مكغوٖها بلى ٚاًت
ب٢غاعَا ههىنها ،وبؾخلؼم طل ٪ه٣اقا مىؾٗا إلاداولت بًجاص هُ٣ت اجٟا ١بحن الٟغ٢اء الضولُحن ،وال
ق ٪ؤن طل ٪ؤزغ ٖلى بٌٗ َظٍ ال٣ىاٖض مً خُض ُ٢مةها ال٣اهىهُت لٗضم ج٣بل بٌٗ الضو ٫لها ،و٢ض
الخٓىا مً زال ٫الٗغى بٌٗ ؤوظه الٛمىى في مهُلخاث َظٍ الاجٟاُ٢اث٦ ،ما ؤن ظىاهب ٖضًضة
مً اإلاؿخجضاث الخضًشت حٗاوي مً ٖضم الخىُٓم ال٩افي وٖلى عؤؾها الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت التي
جىدكغ بك٩ل ٦بحر في الٗالم اإلاٗانغ ،و٦ظلْ ٪ىاَغ مشل الخغب الؿُبراهُت والكغ٧اث الٗؿ٨غٍت
الخانت التي جىظض في هٟـ الىيُٗت.
ِ -14وامل راجيت ومولوِيت الهت ا ٟلوابي ظير ألاِما ٥الّذائيت:
ؤزبدذ الضعاؾت ؤن َىا ٥الٗضًض مً ألاؾباب اإلاىيىُٖت والظاجُت الهةها ٥يىابِ ؾحر ألاٖما٫
الٗضاثُت ،وجمشلذ اإلاىيىُٖت مثها في البِئت الهٗبت التي حٗمل يمثها َظٍ الًىابِ والخٟاوث اليؿبي
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بحن الٓىاَغ الخضًشت والخىُٓم ال٣اهىوي ال٣اثم ،ؤما ألاؾباب الظاجُت مثها ٞخٗضصث بحن ؤؾباب اهدكاع
ز٣اٞت الٗى ٠وؤلامخشا ٫للجماٖت وصوا ٘ٞؤهخ٣امُت ومبرعاث ٖىهغٍت وَاثُٟت صًيُت ؤو مظَبُت ؤو
بًضًىلىظُت ،بياٞت بلى ٖىامل هٟؿُت ومغيُت ٢ض جؼٍض مً حٗمُ ٤اإلاك٩لت.
زاهيا :إلاٜـ ـ ـ ـ ــتراح ـ ـ ـ ــاث:
وبىاء ٖلى ظملت َظٍ الىخاثج هالخٔ الخدضًاث ال٨بحرة التي جىاظه يىابِ ؾحر ألاٖما٫
الٗضاثُت في الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة ،والىيُٗت الهٗبت التي تهضص بالٗه ٠باإلاباصت ؤلاوؿاهُت،
ولظل ٪ال بض مً الُ٣ام بخدغ ٥صولي ٗٞا ٫في ؾبُل جدؿحن ألامخشا ٫لهظٍ الًىابِ وجُٟٗلها في مُضان
الجزاٖاث اإلاؿلخت ،وٖلُه ،ؾى٣ضم بٌٗ ؤلا٢تراخاث التي ٢ض حؿاٖض في طل:٪
 -1الخإُ٦ض ٖلى ؤَمُت وؤولىٍت الٗمل الى٢اجي في و٢ذ الؿلم ًٖ َغٍ ٤وكغ ال٣ىاٖض ؤلاوؿاهُت
والخٗغٍ ٠بها والخض ٖلى بخترامها ،وال بض مً الخغم ٖلى وكغَا بحن اإلاضهُحن والٗؿ٨غٍحن،
وجضعٍب ٖاملحن ماَلحن لهظا الٛغى ،وحُٗحن مؿدكاعًٍ ٖؿ٨غٍحن لل٣ىاث اإلاؿلخت للمؿاٖضة
ٖلى جدؿحن ؤلامخشا ٫لل٣ىاٖض ؤلاوؿاهُت.
 -2الُ٣ام بخٗؼٍؼ الٗمل الى٢اجي ؤزىاء الجزإ اإلاؿلر بىاؾُت اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ،
بخظ٦حر ألاَغا ٝبد٣ى٢هم وواظباتهم بمىظب يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت ،ويغوعة بجساط
الخضابحر وؤلاظغاءاث ؤلاخخُاَُت بخد ٤ُ٣الخمُحز بحن ألاَضا ٝالٗؿ٨غٍت واإلاضهُت لخجىب ؤلايغاع
باإلاضهُحن وألاُٖان اإلاضهُت.
 -3ؤَمُت الٗمل ٖلى مدى الخضوص الٟانلت بحن الخىُٓم ال٣اهىوي للجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت وٚحر
الضولُت ٦ما َى الخا ٫م٘ ال٣ىاٖض الٗغُٞت ،لخُُٛت الى٣و الظي حٗاهُه َظٍ ألازحرة ُٞما
ًسو جىُٓم وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا ٫ال ؾُما الخضابحر ؤلاخخُاَُت والى٢اثُت ومبضؤ الخمُـحز
والخىاؾب وخٓغ الهجماث الٗكىاثُت.
 -4يغوعة جُٟٗل ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت ال٣اثمت ويغوعة الخٟاّ ٖلى اإلا٩اؾب اإلاد٣٣ت في اإلاٗاَضاث
الضولُت ،وٖضم الةهىع في ؤي ٖملُت مغاظٗت ٚحر مدؿىبت ٢ض ج٩ىن هخاثجها م٩لٟت وٚحر مغٚىبت.
 -5الخاظت لؿعي الضو ٫بلى بظغاء الخٗضًالث الالػمت ُٞما ًسو بٌٗ اإلاؿاثل الخٟهُلُت
لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت مً ؤظل ع ٘ٞالٛمىى وحُُٛت ؤي ه٣و ؤو ٢هىع في ْىاَغ
خضًشت مشل الـجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت.
 -6الٗمل ٖلى جغُ٢ت ؤٖما ٫بٌٗ الىزاث ٤الضولُت الخانت بمٗاظلت ؤويإ ٢اهىهُت مؿخجضة بلى
ههىم صولُت حٗاَضًت ،ومً بحن َظٍ الىزاث ٤وزُ٣ت "موهترو" خى ٫اإلاماعؾاث الؿلُمت التي
جسو الخٗامل الكغ٧اث ألامىُت والٗؿ٨غٍت الخانت٦ ،ظل" ٪دليل جالين للٝاهون الذولي
املىىبِ ٞاع الحشب العيبراهيت" اإلايكىع ٖام  2013والظي ؤٖضٍ مجمىٖت الخـبراء بضٖىة مً
خل ٠قما ٫ألاَلس ي ،بياٞت بلى " دليل َاس٘اسد للحشب الجويت والفاسوخيت لّام ،"2009
و٧ل َظٍ الىزاث ٤حٗض زالنت مىا٢كاث مؿخًُٟت لخبراء ٢اهىهُحن وٞىُحن.
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 -7يغوعة ٚل ًض مجلـ ألامً ًٖ نالخُاث جدغٍ ٪الضٖىي ؤمام اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت
وججمُضَا ،و٦ظل ٪ج ٠ُُ٨خالت الٗضوان ،ألهه ال ًم ً٨لهُئت ؾُاؾُت ال ج٣ىم ٖلى اإلاؿاواة
ؤن جخضزل في ٖمل َُئت ٢اهىهُت٦ ،ما ؤن ال٣اهىن الضولي الجىاجي ال ٌٗتر ٝبإي خهاهت ما٢خت
وال صاثمت ألي مجغم مً اإلاخابٗت ال٣اهىهُت.
 -8ال بض مً الُ٣ام بةنالح مُشا ١ألامم اإلاخدضة ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿاواة والخٗاون بحن الضو ٫ويمان
الخمشُل الٗاص ٫ل٩ل م٩ىهاث اإلاجخم٘ الضولي ،ختى ً٣ىم ٖلى ؤؾـ ال٣اهىن الضولي الٗام ولِـ
ٖلى ؤؾاؽ مىُ ٤ال٣ىة ؤو ٢اهىن الٛاب بما ٌؿمذ لها بغٖاًت الكاون ؤلاوؿاهُت بُغٍ٣ت
٢اهىهُت ٖاصلت وٚحر بهخ٣اثُت،
 -9يغوعة جُٟٗل آلُاث الخىُٟظ ووي٘ ٧ل ألاَغا ٝالٟاٖلت ؤمام مؿاولُاتها ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي
الضولي والىَني ،وصٖم ظهىص اللجىت الضولُت في جُىٍغ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي والٗمل ٖلى
حؿهُل اإلاهام اإلاُضاهُت لها.
 -10يغوعة ؾعي الضو ٫ألاَغا ٝفي اجٟاُ٢اث ظىُ 1949 ٠وبغوجى٦الَا ؤلاياُٞحن  1977بلى
بوكاء آلُت ٖمل صولُت جابٗت للماجمغ الٗام ،إلؾخٗغاى ؤي جُىع في وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا ٫ال
ؾمُا ج٨ىىلىظُاث ألاؾلخت مثها ٖلى يىء لىو اإلااصة  36مً البروجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو ٫وو٣ٞا
لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت.
 -11حصجُ٘ الضوٖ ٫لى ؤلاهًمام لالجٟاُ٢اث ؤلاوؿاهُت وجل ٪الخانت بالخض مً وؾاثل وؤؾالُب
ال٣خا ٫وجىُٓم ؤهىإ مُٗىت مً ألاؾلخت خغنا ٖلى جد ٤ُ٣الٗاإلاُت لهظٍ الاجٟاُ٢اث ،وٖمال
ٖلى ؤن جلتزم ٧ل صو ٫الٗالم بىٟـ الىٓام ال٣اهىوي اإلاكتر ٥لخد ٤ُ٣الخباصلُت في ؤلاخترام.
 -12مض ًض الٗىن في اإلاجا ٫الٟني وال٣اهىوي للضو ٫مً ؤظل مؿاٖضتها ٖلى مىاثمت حكغَٗاتها م٘
يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت وبصزالها يمً الىٓام ال٣اهىوي الىَني ،والؿعي باإلاشل مً ؤظل
مىاثمت َظٍ الدكغَٗاث م٘ ؤهٓمت ٢م٘ اهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وَىُا ،وال بض مً
ايُالٕ َُئت مخسههت في َظا الكإن مشل الخضماث ؤلاؾدكاعٍت الخابٗت للجىت الضولُت
للهلُب ألاخمغ.
 -13يغوعة جىيُذ الىي٘ ال٣اهىوي للجىت الضولُت و٣ٞا للمٗاًـحر ال٣اهىهُت صون مٛاالة ؤو مداباة
للجىت الضولُتَ ،ظٍ اإلاٗاًحر التي ً٣ى ٫ؤٚلبها ؤن الصخهُت ال٣اهىهُت الضولُت ؤبٗض ما ج٩ىن ًٖ
اإلاىٓمت لٗضم بوكائها بةجٟاُ٢ت صولُت وٖضم ًٖىٍت ٖىانغ صولُت ٞجها٦ ،ما ال بض ٖلى اللجىت
الضولُت الخ٨ٟحر بٗم ٤في حٗضًل حؿمُةها وقاعتها لخدؿحن ٢بىلها في ٧ل مىاَ ٤الٗالم ،م٘
ا٢تراح الٗالمت "البيماء" وحؿمُت "اللجىت الذوليت إلاوعاهيت" لهظا الٛغى.
 -14آن للمجخم٘ الضولي ؤن ٌٗتر ٝبٗكىاثُت وزُغ ويغع ؤؾلخت الضماع الكامل وٖلى عؤؾها
ألاؾلخت الىىوٍت ويغوعة خٓغَا بك٩ل نهاجي و٧امل َب٣ا لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت.
 -15يغوعة صٖم مى ٠٢الجؼاثغ وؤلاجداص ؤلاٞغٍ٣ي في بٖخباع اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت مد٨مت
لؤلٞاع٢ت  ،ِ٣ٞخُض ؤن ٧ل الً٣اًا اإلاٗغويت ؤمامها لضو ٫وؤشخام ؤٞاع٢ت ،والٗمل بك٩ل
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ظماعي إلٖاصة الىٓغ في هٓام عوما ألاؾاس ي وجد ٤ُ٣مٗاًحر الٗضالت الجىاثُت الضولُت وال٣اهىن
الضولي الجىاجي في َظٍ اإلاد٨مت.
 -16صٖىة اإلااجمغ ؤلاؾخٗغاض ي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت للٗمل بجضًت مً ؤظل بنالح هٓام عوما
ألاؾاس ي َب٣ا ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي الجىاجي اإلاؿخ٣غة في ال٣ىاٖض الضولُت الٗغُٞت وؤلاجٟاُ٢ت
ولِـ بىاءا ٖلى عٚباث صو٦ ٫بري جداوٖ ٫غ٢لت جصخُذ َظٍ ألاويإ.
 -17جُٟٗل ؤلازخهام الً٣اجي الٗالمي في الدكغَٗاث الىَىُت لخُُٛت ٖضم عٚبت وٖضم ٢ضعة
الً٣اء الىَني للُ٣ام باإلاخابٗاث الضولُت ،م٘ ٖضم اؾخجابت اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت إلاٗاًحر
الً٣اء الجىاجي الضولي إلادا٦مت مغج٨بي الجغاثم الضولُت ،وصٖىة الجؼاثغ بلى اٖخماص الازخهام
ال ً٣اجي الٗالمي إلاخابٗت اإلاجغمحن الضولُحن لخم٨حن الً٣اء الىَني مً ؤزظ الازخهام
ألانُل وٖضم الخًىٕ لالزخهام الخ٨مُلي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت إلاا ُٞه مً سٛغاث
وُٖىب ٢اهىهُت ويٛىٍ ؾُاؾُت مً مجلـ ألامً ٖلى ٖمل اإلاد٨مت.
وفي ألازحر ها٦ض ٖلى ؤَمُت يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت في جغقُض الخغب وخماًت اإلاضهُحن
وألاُٖان اإلاضهُت وو ٠٢ؤي اهةها٧اث مدخملت ،وؤَمُت الٗمل الى٢اجي وػعٕ اإلاباصت ؤلاوؿاهُت واإلاباصت
ألازالُ٢ت وز٣اٞت الدؿامذ والٟٗى واإلاهالخت وبهةهاط الؿبل الؿلمُت ،وفي الىاٞ ٘٢ةن ؤي اهةها٧اث
جدخاط بلى مىاظهت صازل ٖ٣ى ٫البكغ ٢بل ؤن ج٩ىن في خغوبهم ،وفي نٛغَم ٢بل ؤن ًهبدىا ظىىصا،
وَم في مى ٘٢ال٣غاع ٢بل ؤن ًتر٧ىٍ ،لظلٞ ٪ال بض مً الخإُ٦ض ٖلى الٗمل الى٢اجي ػمً الؿلم ختى ال
هىضم ػمً الخغب ،ألن اإلاؿخ٣بل ال٣غٍب ال ًبكغ بسُـغ ،ل ً٨ألامل ال ًى ُ٘٣ما صام َىا ٥مً ٌؿعى بلى
الٗمل مً ؤظل ؤلاوؿاهُت صون ٧لل ؤو ملل ،و٢ض ظاء في صؾخىع الُىوؿ٩ى بإهه:
"ملا ١اهذ الحشب جخولذ في ِٝو ٥الملؽشل ٘ٙي ِٝو ٥الملؽش ي ب أن هبن حفون العالم".

جم بحمذ ج و ّون مى
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ٜائمت املشاحْ واملفادس
(ؤ) املف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادس:
 )1الٝشحن ال٢شيم
 )2ابً املىٍوس ؤبى الًٟل ظما ٫الضًً مدمض بً م٨غم ؤلاٞغٍ٣ي اإلاهغي ،لؿان الٗغب ،ط ،1ماؾؿت
ألاٖلمي للمُبىٖاث ،بحروث ٍ .2005 ،1
 )1ابً ٠ثير الذمؽٝي ؤبى الٟضاء ،جٟؿحر ال٣غآن ال٨غٍم ،الجؼء ألاو ،٫صاع ال٨ٟغ ،بحروث.2002 ،1 ٍ ،

 )2ألالباوي مدمض هانغ الضًً ،صخُذ ؾجن ابً ماظه (لئلمام الخا ٔٞؤبي ٖبض م مدمض بً ًؼٍض
ال٣ؼوٍني اإلاخىفى ؾىت َ 675ـ) ،م٨خبت اإلاٗاع ٝلليكغ والخىػَ٘ ،الغٍاى 1997 ،1ٍ ،مَ 1417 -ـ.
 )3إلامام معلم بً الدجاط ؤبى الخؿً ال٣كحري الىِؿابىعي (اإلاخىفىَ261 :ـ) ،صحي معلم :اإلاؿىض
الصخُذ اإلاسخهغ بى٣ل الٗض ًٖ ٫الٗض ٫بلى عؾى ٫م نلى م ٖلُه وؾلم ،جد ٤ُ٣مدمض ٞااص
ٖبض الباقي ،صاع بخُاء الترار الٗغبي ،بحروث 1955 ،م – َ 1374ـ.
(ب)املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشاحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْ:
املشاحْ باللٕت الّشبيت( :جم اٖخماص الترجِب بالخغو ٝالهجاثُت صون اٖخباع ؤ ٫الخٗغٍ)٠

أوال :ال٢خب
 )1أبو الخير الؿُض مهُٟى ؤخمض ،الكغ٧اث الٗؿ٨غٍت وألامىُت الضولُت الخانت (صعاؾت ٢اهىهُت ؾُاؾُت)،
بًترا ٥للُباٖت واليكغ ،والخىػَ٘ ،ال٣اَغة.2008 ،1ٍ ،
 )2أبو الخير الؿُض مهُٟى ؤخمضٞ ،خىي الجضاع الٗاػ ٫وال٣اهىن الضولي ،بًترا ٥للُباٖت واليكغوالخىػَ٘،
ال٣اَغة.2006 ،1ٍ ،
 )3أبو الو٘اء ؤخمض ،الىٓغٍت للٗامت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي (في ال٣اهىن الضولي وفي الكغَٗت ؤلاؾالمُت) ،صاع
الثهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة.2006 ،1 ٍ ،
 )4أبو صَشة ؤلامام ٖبض الغخمً ،الٗال٢اث الضولُت في ؤلاؾالم ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اَغة ،ص ٍ.1995 ،
 )5حػ.ما٠ىيل ولُام وآزغون ،قغَٗت خمىعابي وؤنل الدكغَ٘ في الكغ ١ال٣ضًم ،جغظمت ؤؾامت ؾغاؽ ،صاع
ٖالء الضًً ،2ٍ ،صمك.1993 ،٤
 )6بشومان عووي<< ،مىٓمت ؤَباء بال خضوص واللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ :مؿالت مبضؤ>> ،مسخاعاث مً
اإلاجلت الضولُت للهلُب ألاخمغ  ،2012اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ،اإلاجلض  ،94الٗضص  ،888ظىُ،٠
.2012
 )7بوظلىان مدمضل مباصت ال٣اهىن الضولي الٗام ،ط ،1صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،بً ٖ٨ىىن -الجؼاثغٍ ،
.2007 ،03
 )8بوظماحت ههغ الضًً ،اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت -قغح اجٟاُ٢ت عوما ماصة ماصة ،ط  ،1صاع َىمت للُباٖت
واليكغ والخىػَ٘ ،الجؼاثغ.2008 ،
 )9بوهيون ٞغاوؿىا ،قاعاث الخماًت :الهلُب ألاخمغ والهال ٫ألاخمغ وال٨غَؿخالت (البلىعة) الخمغاء ،اللجىت
الضولي للهلُب ألاخمغ ،اإلا٨خب ؤلا٢لُمي ؤلاٖالمي ،ال٣اَغة.2008 ،1 ٍ ،
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 )10بوهيون ٞغاوؿىا ،هدى خل قامل إلاك٩ل الكاعة ،اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ،ظىُ.2006 ،4 ٍ ،٠
 )11جووإو بً ٖامغ ،اإلاؿاولُت الضولُت :الٗمل الضولي ٚحر اإلاكغوٕ ٦إؾاؽ إلاؿئىلُت الضولت الضولُت،
ميكىعاث صخلب ،الجؼاثغ.1995 ،
 )12جووإو بً ٖامغِ ،ميمش وُٗمت ،مدايغاث في ال٣اهىن الضولي الٗام٧ ،لُت الخ٣ى-١بً ٖ٨ىىن ،الجؼاثغ،
.2008
 )13ظان ب٢خي  ،ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي جُىعٍ ومباصثه ،مدايغاث ؤلُ٣ذ في قهغ جمىػ ًىلُى  1972بجامٗت
ؾتراؾبىعط في بَاع صوعة حٗلُمُت هٓمها اإلاٗهض الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،صث ،صٍ.1984 ،
 )14الجىذي ٚؿان ،ؤعُ٦ىلىظُا اإلاٗغٞت في ٖملُاث خ ٟٔالؿالم الضولُت٧ ،لُت الخ٣ى، ١الجامٗت ألاعصهُت ،ص
ٍ.2000 ،
 )15حوياي ؾُٗض ؾالم ،اإلاضزل لضعاؾت ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،صاع الثهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة ،ص ٍ.2002 ،
 )16حشب ٖلي ظمُل ،الً٣اء الجىاجي الضولي – اإلادا٦م الجىاثُت الضولُت ،صاع اإلاثهل اللبىاوي ،بحروث لبىان،
ٍ .2010 ،1
 )17الضحياي وَبت ،الٗال٢اث الضولُت في ؤلاؾالم (م٣اعهت بال٣اهىن الضولي الخضًض) ،ماؾؿت الغؾالت ،بحروث،
الُبٗت الغابٗت.1996 ،
 )18الضمالي ٖامغ ،مضزل لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،ميكىعاث اإلاٗهض الٗغبي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،جىوـٍ ،
.2،1997
 )19صيذان مؿٗض ٖبض الغخمان ،جضزل ألامم اإلاخدضة في الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر طاث الُاب٘ الضولي ،صاع ال٨خب
ال٣اهىهُت ،اإلادلت ال٨بري -مهغ.2008،
 )20ظّذ ج ٖمغ ،ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي  -اإلامخل٩اث اإلادمُت ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،بً ٖ٨ىىن –
الجؼاثغ ،صٍ.2011 ،
 )21ظّذ ج ٖمغ ،آلُاث جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،الجؼء الشاوي ،صاع َىمت للُباٖت والخىػَ٘
واليكغ ،الجؼاثغ.2011 ،
 )22ظّذ ج ٖمغ ،جُىع جضوًٍ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،بحروث.1997 ،1 ٍ ،
 )23ظّذ ج ٖمغ ،مؤجم في ال٣اهىن الضولي اإلاٗانغ ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت -اإلا٨خبت اإلاغ٦ؼٍت – بً
ٖ٨ىىن – الجؼاثغ ،ص ٍ.2005 ،
 )24العّذي ٖباؽ َاقم ،مؿاولُت الٟغص الجىاثُت ًٖ الجغٍمت الضولُت ،صاع اإلاُبىٖاث الجامُٗت،
ال٣اَغة ،ص ٍ.2002 ،
 )25ظولييى ٞغاوؿىاػ بىقُِهل ال٣امىؽ الٗملي لل٣اهىن ؤلاوؿاوي ،جغظمت ؤخمض مؿٗىص ،صاع الٗلم
للمالًحن ،بحروث ،لبىان.2005 ،1 ٍ ،
 )26الؽامي عقاص ٖبض م ،الصخهُت ؤلاؾغاثُلُت الجهىصًت والغوح الٗضواهُت ،اإلاجلـ الىَني للش٣اٞت
والٟىىن وآلاصاب ،ال٩ىٍذ ،ص ٍ.1986 ،
 )27الؽاللذة مدمض ٞهاص ،ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،ميكإة اإلاٗاع ٝباإلؾ٨ىضعٍت ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،ص ٍ.2005 ،
 )28الؽيخت خؿام ٖلي ٖبض الخال ،٤اإلاؿاولُت والٗ٣اب ٖلى ظغاثم الخغب (م٘ صعاؾت جُبُُ٣ت ٖلى ظغاثم
الخغب في البىؾىت والهغؾ ،)٪صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،ص ٍ.2004 ،
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ِ )29امش نالح الضًً ،اإلا٣اومت الكٗبُت اإلاؿلخت في ال٣اهىن الىلي الٗام "م٘ بقاعة زانت بلى ؤؾـ
الكغُٖت الضولُت للم٣اومت الٟلؿُُيُت" ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اَغة ،ص ٍ.1976 ،
ِ )30امش نالح الضًً ،م٣ضمت لضعاؾت ال٣اهىن الضولي الٗام ،صاع الثهًت الٗغبُت ،2 ٍ ،ال٣اَغة.1995 ،
ِ )31بذ الحميذ مدمض ؾامي ،ؤنى ٫ال٣اهىن الضبلىماس ي وال٣ىهلي ،صاع اإلاُبىٖاث الجامُٗت،1 ٍ ،
ؤلاؾ٨ىضعٍت.2006 ،
ِ )32بذ الّاٞ ٥اجىت ،الٗ٣ىباث الضولُت الا٢خهاصًت ،صاع الثهًت الٗغبُت ،1 ٍ ،ال٣اَغة.2000 ،
ِ )33خلم ؼشيٚل صوع اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ في بهماء وجُىٍغ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي،
البٗشت ؤلا٢لُمُت للجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ،ال٣اَغة.2010 ،
ِ )34خلم مدمض خاػم٢ ،اهىن الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت اإلاضزل -الىُا ١الؼماوي ،صاع الثهًت الٗغبُتٍ،
،2ال٣اَغة.2002 ،
 )35الّعباي مدمض خمض ،اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي ألؾغي الخغب في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،ميكإة اإلاٗاعٝ
باإلؾ٨ىضعٍت ،ؤلاؾ٨ىضعٍت.2005 ،1 ٍ ،
ِ )36ىيت ؤبى الخحر ؤخمض ،خماًت اإلاضهُحن وألاُٖان اإلاضهُت ببان الجزاٖاث اإلاؿلخت (صعاؾت م٣اعهت م٘
الكغَٗت ؤلاؾالمُت) ،صاع الثهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة.1998 ،1 ٍ ،
ِ )37لوان ٖبض ال٨غٍم ،الىؾُِ في ال٣اهىن الضولي الٗام ،اإلاجلض ألاو ،٫م٨خبت صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘،
ٍ ٖ ،1مان -ألاعصن.1998 ،
ِ )38ميمش وُٗمت ،صم٣غَت ألامم اإلاخدضة،اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘،بحروث.2007 ،1ٍ،
 )39الّىب٣ي هؼاع ،ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،صاع واثلٖ ،1 ٍ ،مان -ألاعصن.2010 ،
ٔ )40مبان مبرو ،٥الخىُٓم الضولي واإلاىٓماث الضولُت ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼاثغ ،ص ٍ.1994،
ٔ )41م ٞيى مٟخاح ،هٓغٍت الخغب في ؤلاؾالم وازغَا في ال٣اهىن الضولي الٗام ،صاع ال٨خب الىَىُت ،بىٛاػي،
لُبُا.1997 ،
 )42الٙاس مدمض ٖبض الىاخض ًىؾ ،٠ؤؾغي الخغب صعاؾت ٣ٞهُت وجُبُُ٣ت في هُا ١ال٣اهىن الضولي الٗام
والكغَٗت ؤلاؾالمُتٖ،الم ال٨خب ،ال٣اَغة ،ص ٍ.1975 ،
 )43الٙاس مدمض ٖبض الىاخض ًىؾ ،٠الجغاثم الضولُت وؾلُت الٗ٣اب ٖلجها ،صاع الثهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة ،ص
ٍ.1996 ،
٘ )44ناد مهُٟى ؤخمض ،ال٣اهىن الضولي الٗام (ال٣اٖضة الضولُت) ،صاع ال٨خب ال٣اهىهُت اإلادلت ال٨بري -مهغ،
ال٣اَغة ،ص ٍ.2004 ،
٘ )45ناد مهُٟى ؤخمض ،الىٓغٍت الٗامت للخهغٞاث الضولُت الهاصعة ًٖ ؤلاعاصة اإلاىٟغصة ،صاع ال٨خب
ال٣اهىهُت ،اإلادلت ال٨بري -مهغ ،ال٣اَغة ،صٍ.2004 ،
 )46الٝهوجي ٖلي ٖبض ال٣اصع ،ال٣اهىن الضولي الجىاجي – ؤَم الجغاثم الضولُت ،اإلادا٦م الضولُت الجىاثُت،
ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت ،بحروث -لبىان.2001 ،1 ٍ ،
١ )47العهوً٘ ٞغٍدـ ،حعٕٙلذ لحزابِض ،يىابِ جد٨م زىى الخغب"مضزل لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي"،
جغظمت ؤخمض ٖبض الخلُم ،ميكىعاث اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ،ظىُ ،٠ص ٍ.2004 ،
٠ )48وظت ًُٞل ،اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت لغواهضا ،صاع َىمت ،ص ٍ ،الجؼاثغ.2007 ،
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 )49اللمعاوي ؤقغ ،ٝمباصت ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وٖال٢خه بالدكغَٗاث الىَىُت ،اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي
لئلنضاعاث ال٣اهىهُت ،ال٣اَغة.2007 ،1 ٍ ،
 )50لوبون ظىؾخا ،ٝالجهىص في جاعٍش الخًاعاث ألاولى ،جغظمت ٖاص ٫ػُٖتر ،م٨خبت الىاٞظة ،الجحزة،1 ٍ ،
.2009
 )51مخولي عظب ٖبض اإلاىٗم ،الخماًت الضولُت للم٣اجلحن ؤزىاء الجزاٖاث الضولُت اإلاؿلخت(صعاؾت م٣اعهت ُٞما
بحن ؤخ٩ام قغَٗت وال٣اهىن الضولي الٗام) ،صاع الثهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة ،ص ٍ.2006 ،
 )52محمود ٖبض الٛني ،ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي صعاؾت م٣اعهت بالكغَٗت ؤلاؾالمُت ،صاع الثهًت الٗغبُتٍ ،
 ،1ال٣اَغة.1991 ،
 )53املعذي ٖاصٖ ٫بض م ،اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت (الازخهام و٢ىاٖض ؤلاخالت) ،صاع الثهًت الٗغبُتٍ ،
 ،1ال٣اَغة.2002 ،
 )54مؤجم ال٣اهىن ،مجم٘ اللٛت الٗغبُت ،ال٣اَغة ،ص ٍ.1999 ،
 )55موهيوص صاهُا ، ٫وحان عوظاؽ٘ ،شيضاس ظال<< ، ٪مهاصع الؿلى ٥في الخغب (ٞهم بهةها٧اث ال٣اهىن
الضولي ؤلاوؿاوي والخُلىلت صون و٢ىٖها)>> ،اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ (بٗشت ال٣اَغة)،1 ٍ ،
ال٣اَغة.2010 ،
َ )56ىذاوي خؿام ؤخمض مدمض ،الخضزل الضولي ؤلاوؿاوي -صعاؾت ٣ٞهُت وجُبُُ٣ت في يىء ٢ىاٖض ال٣اهىن
الضولي٧ ،لُت الخ٣ى-١ظامٗت بني ؾىٍ ،٠ال٣اَغة ،ص ٍ ،ص ث.
َ )57ى٢شحغ ظىن-ماعي ،صعاؾت خى ٫ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي (ملخو) ،جغظمت مدؿً الجمل،
اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ،بٗشت ال٣اَغة ،ص ٍ.2005 ،
َ )58ى٢شحغ ظىن-ماعي ،دوصوالذ-ب ٤لىٍؼ ،ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي (اإلاجلض ألاو : ٫ال٣ىاٖض) ،اللجىت
الضولُت للهلُب ألاخمغ ،ال٣اَغة.2007 ،
 )59الهي وٗمان ُٖا م ،ألاؾلخت اإلادغمت صولُا – ال٣ىاٖض وآلالُاث ،صاع عؾالن لُباٖت واليكغ والخىػَ٘،
صمك -٤ؾىعٍا .2007 ،
 )60ياظين ؾامي ،مؿاولُت الضولت في ػمً الخغب ،صاع ال٨خاب الخضًض ،ال٣اَغة.2010 ،

زاهيا :املٝاالث والبحور الّلميت
 )1أ ي ـّب ظىعط<< ،اجٟاُ٢اث ظىُ 1949 ٠بحن ألامـ والٛض>> ،في صعاؾاث في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي،
(مال ٠ظماعي مً بٖضاص مُٟض قهاب)  ،صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي ،ال٣اَغة.2001 ،1 ٍ ،
 )2ألاهوس ؤخمض٢<< ،ىاٖض وؾلى ٥ال٣خا ،>>٫في صعاؾاث في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي( ،مال ٠ظماعي مً بٖضاص
مُٟض قهاب)  ،صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي ،ال٣اَغة.2001 ،1 ٍ ،
 )3بش١اث مدمض مجض الضًً << ،خٓغ واؾخسضام ألاؾلخت الخ٣لُضًت في بَاع ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي>> ،في
مضزل لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي( ،مال ٠ظماعي مً بٖضاص مدمىص قغٍ ٠بؿُىوي-الىضوة الٗلمُت خى٫
ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي والغ٢ابت ٖلى الدؿلر في الهغاٖاث اإلاؿلخت) ،ؾحرا٧ىػا-بًُالُا.1998 ،
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)6
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)10

)11
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)14
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)17

بعيووي مدمىص قغٍ<< ،٠ؤلاَاع الٗغفي لل٣اهىن ؤلاوؿاوي الضولي-الشٛغاث والٛمىى>> ،في ال٣اهىن الضولي
ؤلاوؿاوي -صلُل الخُبُٖ ٤لى الهُٗض الىَني(،مال ٠ظماعي مً بٖضاص ؤخمض ٞخحي ؾغوع) ،بٗشت اللجىت
الضولُت للهلُب ألاخمغ في ال٣اَغة ،ال٣اَغة.2006 ،
ب٢خي ظىن << ،ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي -جُىعٍ ومباصثه>> ،في صعاؾاث في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي،
(مال ٠ظماعي مً بٖضاص مُٟض قهاب)  ،صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي ،ال٣اَغة.2001 ،1 ٍ ،
بً أحمذ مدمض<< ،ألامحر ٖبض ال٣اصع الجؼاثغي ؤو ٫مً صون اإلاباصت ؤلاوؿاهُت ػمً الخغب>> ،مجلت
ؤلاوؿاوي ،اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ،ظىُ ،٠قخاء .2008-2007
بوهيون ٞغاوؿىا<< ،ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وازخباعٍ في هؼاٖاث الٗهغ>> ،اإلاجلت الضولُت للهلُب
ألاخمغ-مسخاعاث مً ؤٖضاص ٖام  ،1999اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ،ظىُ.1999 ،٠
الجووي خؿً<< ،ألاؾلخت الجضًضة في يىء ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي -الؿالح الىىوي>> ،في ال٣اهىن
الضولي ؤلاوؿاوي-الىا ٘٢والُمىح( ،مال ٠ظماعي-هضوة ٖلمُت بغٖاًت ص.خؿان عَكت وػٍغ الخٗلُم الٗالي)،
٧لُت الخ٣ى ١بجامٗت صمك ٤واللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ،صمك.2001 ،٤
جي.مازيوص عوبغثَ.٥ ،ـ.ما٠وماس ٟجُمىسيل << جإزحر اإلاباصت ؤلاوؿاهُت في الخٟاوى إلبغام مٗاَضاث الخض
مً ألاؾلخت>> ،اإلاجلت الضولُت للهلُب ألاخمغ-مسخاعاث مً ؤٖضاص ٖام  ،1999اللجىت الضولُت للهلُب
ألاخمغ ،ظىُ.1999 ،٠
داوصوالذ-ب ٤لىٍؼل هوجين آها<< ،ألاؾلخت الجضًضة وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي>> ،في ال٣اهىن الضولي
ؤلاوؿاوي-الىا ٘٢والُمىح( ،مال ٠ظماعي-هضوة ٖلمُت بغٖاًت ص.خؿان عَكت وػٍغ الخٗلُم الٗالي)٧ ،لُت
الخ٣ى ١بجامٗت صمك ٤واللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ،صمك.2001 ،٤
دوسومان ٦ىىث<< ،اللجىت الخدًحرًت للمد٨مت الجىاثُت الضولُت :ؤع٧ان ظغاثم الخغب >> ،في ال٣اهىن
الضولي ؤلاوؿاوي  -صلُل الخُبُٖ ٤لى الهُٗض الىَني( ،مال ٠ظماعي بٖضاص ؤخمض ٞخحي ؾغوع) ،بٗشت
اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ في ال٣اَغة ،ال٣اَغة.2010 ،4ٍ ،
ديالبشا صًُٟض<< ،اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي>> ،في صعاؾاث في ال٣اهىن
الضولي ؤلاوؿاوي( ،مال ٠ظماعي مً بٖضاص مُٟض قهاب)  ،صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي ،ال٣اَغة.2001 ،1 ٍ ،
الضمالي ٖامغ << ،الٟئاث اإلادمُت بمىظب ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي>> ،في صعاؾاث في ال٣اهىن الضولي
ؤلاوؿاوي( ،مال ٠ظماعي مً بٖضاص مُٟض قهاب)  ،صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي ،ال٣اَغة.2001 ،1 ٍ ،
ظاهذوص بً<< ،٠اجٟاُ٢اث ظىُ ٠بٗض هه٢ ٠غن مً الؼمان>> ،اإلاجلت الضولُت للهلُب ألاخمغ-مسخاعاث
مً ؤٖضاص ٖام  ،1999اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ،ظىُ.1999 ،٠
ظاهذوص بً<< ،٠هدى بهٟاط ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي>> ،في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي -صلُل الخُبُٖ ٤لى
الهُٗض الىَني(،مال ٠ظماعي مً بٖضاص ؤخمض ٞخحي ؾغوع) ،بٗشت اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ في
ال٣اَغة ،ال٣اَغة.2006 ،
العيذ عقاص<< ،الخغب ألاَلُت و٢اهىن ظىُ-٠صعاؾت في ال٣اهىن الضولي الٗام>> ،مجلت الخ٣ى٧ ،١لُت
الخ٣ى-١ظامٗت ال٩ىٍذ ،الٗضص الغاب٘ ،ال٩ىٍذ.1975 ،2 ٍ ،
العيذ عقاص<< ،خماًت البِئت في اإلاىاػٖاث اإلاؿلخت الضولُت>> ،مجلت ال٣اهىن والا٢خهاص ،الٗضص  ،62صث.

415

)18
)19
)20
)21

)22
)23

)24

)25

)26

)27

)28

)29

)30

ؼخا ؤخمض ٖبض الىهِـ << ،الخماًت الضولُت للبِئت في ؤو٢اث الجزاٖاث اإلاؿلخت>> ،اإلاجلت اإلاهغٍت لل٣اهىن
الضولي ،الٗضص  ،52ال٣اَغة.1996 ،
ؼ٢شي مدمض ٖؼٍؼ << ،جاعٍش ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وَبُٗخه>> ،في صعاؾاث في ال٣اهىن الضولي
ؤلاوؿاوي( ،مال ٠ظماعي مً بٖضاص مُٟض قهاب)  ،صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي ،ال٣اَغة.2001 ،1 ٍ ،
ؼيىذلذس صًترٌل<< ،ؤَمُت اجٟاُ٢اث ظىُ ٠باليؿبت للٗالم اإلاٗانغ>> ،اإلاجلت الضولُت للهلُب ألاخمغ-
مسخاعاث مً ؤٖضاص ٖام  ،1999اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ،ظىُ.1999 ،٠
ِامش نالح الضًً<< ،الخٟغ٢ت بحن اإلا٣اجلحن وٚحر اإلا٣اجلحن>> ،في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي -صلُل الخُبُ٤
ٖلى الهُٗض الىَني(،مال ٠ظماعي مً بٖضاص ؤخمض ٞخحي ؾغوع) ،بٗشت اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ
في ال٣اَغة ،ال٣اَغة.2006 ،
ِامش نالح الضًً<< ،ظغاثم الخغب>> ،في اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت – اإلاىاثماث الضؾخىعٍت والدكغَُٗت،
(مال ٠ظماعي مً ؤٖضاص قغٍٖ ٠خلم) ،اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ،ظىُ.2006 ،4 ٍ ،٠
ِبذ الشحمان بؾماُٖل <<،ألاؾـ ألاولُت لل٣اهىن ؤلاوؿاوي الضولي>> ،في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي  -صلُل
الخُبُٖ ٤لى الهُٗض الىَني(،مال ٠ظماعي بٖضاص ؤخمض ٞخحي ؾغوع) ،بٗشت اللجىت الضولُت للهلُب
ألاخمغ في ال٣اَغة ،ال٣اَغة.2010 ،4ٍ ،
ِخلم مدمض خاػم<< ،هٓم الاصٖاء ؤمام اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت>> ،في اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت -
اإلاىاثماث الضؾخىعٍت والدكغَُٗت( ،مال ٠ظماعي مً ؤٖضاص قغٍٖ ٠خلم) ،اللجىت الضولُت للهلُب
ألاخمغ ،ظىُ.2006 ،4 ٍ ،٠
ِخلم قغٍ<< ،٠ألاؾالُب الدكغَُٗت إلهٟاط ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٖلى الهُٗض الىَني>> ،اإلاد٨مت
الجىاثُت الضولُت اإلاىاثماث الضؾخىعٍت والدكغَُٗت( ،مال ٠ظماعي مً ؤٖضاص قغٍٖ ٠خلم) ،اللجىت
الضولُت للهلُب ألاخمغ ،ظىُ.2006 ،4 ٍ ،٠
ِخلم قغٍ٠ل <<ججغٍم اهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي -مىهج ومىيىٕ الخٗضًل الدكغَعي>> ،في
اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت -اإلاىاثماث الضؾخىعٍت والدكغَُٗت( ،مال ٠ظماعي مً ؤٖضاص قغٍٖ ٠خلم)،
اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ،ظىُ.2006 ،4 ٍ ،٠
ِخلم مدمض خاػم٢ << ،اهىن الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت>> ،في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي -صلُل الخُبُ٤
ٖلى الهُٗض الىَني(،مال ٠ظماعي مً بٖضاص ؤخمض ٞخحي ؾغوع) ،بٗشت اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ
في ال٣اَغة ،ال٣اَغة.2006 ،
ِخلم مدمض خاػم<< ،مكغوُٖت ألاؾلخت الىىوٍت في يىء الغؤي الاؾدكاعي إلاد٨مت الٗض ٫الضولُت في 08
ًىلُى  ،>>1996في صعاؾاث في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي( ،مال ٠ظماعي مً بٖضاص مُٟض قهاب)  ،صاع
اإلاؿخ٣بل الٗغبي ،ال٣اَغة.2001 ،1 ٍ ،
الّعباي مدمض خمض<< ،صوع الجمُٗاث الىَىُت للهال ٫ألاخمغ والهلُب ألاخمغ في جُىٍغ ووكغ ال٣اهىن
الضولي ؤلاوؿاوي>> ،في مجلت صعاؾاث ٢اهىهُت ،مغ٦ؼ البهحرة للبدىر والاؾدكاعاث والخضماث الخٗلُمُت،
الٗضص ألاو ،٫الجؼاثغ ،ظاهٟي .2008
ِلوان مدمض ًىؾ٠ل <<وكغ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي>> ،في صعاؾاث في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي( ،مال٠
ظماعي مً بٖضاص مُٟض قهاب)  ،صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي ،ال٣اَغة.2001 ،1 ٍ ،
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ِواؼشيت عُ٢ت<< ،الخماًت الضولُت لؤلُٖان اإلاضهُت ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت>> ،في بؾهاماث
ظؼاثغٍت خى ٫ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي(مال ٠ظماعي مً بٖضاص هسبت مً الخبراء الجؼاثغٍحن) ،اللجىت
الضولُت للهلُب ألاخمغ ،ظىُ.2008 ،٠
ٔابوس عوها<< ،خ ٤اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ في ٖضم ؤلاصالء بكهاصة (الؿغٍت في الٗمل) >> ،مسخاعاث
مً اإلاجلت الضولُت للهلُب ألاخمغ  ،2002الٗضص .2002 ، 845
ٔاظش َاهؼ بُتر << ،خٓغ ألاٖما ٫ؤلاعَابُت في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي>> ،في صعاؾاث في ال٣اهىن الضولي
ؤلاوؿاوي( ،مال ٠ظماعي مً بٖضاص مُٟض قهاب)  ،صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي ،ال٣اَغة.2001 ،1 ٍ ،
الٕىيمي مدمض َلٗذ<< ،هٓغة ٖامت ٖلى ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ؤلاؾالمي>> ،في ال٣اهىن الضولي
ؤلاوؿاوي وؤلاؾالم( ،مال ٠ظماعي مً بٖضاص ٖامغ الؼمالي) ،اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ،ظىُ،٠
.2007
الٝذسو باعٖت<< ،اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت َبُٗةها وبزخهانها ،مى ٠٢الىالًاث اإلاخدضة وبؾغاثُل
مثها>> ،مجلت ظامٗت صمك ٤للٗلىم ؤلا٢خهاصًت وال٣اهىهُت ،اإلاجلض  ،20الٗضص الشاوي.2004 ،
مخادم مدمض ٖلي<< ،اإلادا٦م الجىاثُت اإلاسخلُت>> ،مجلت الخ٣ى٧ ،١لُت الخ٣ى -١ظامٗت ال٩ىٍذ،
الٗضص الشالض ،الؿىت الشاهُت والشالزىن ،ال٩ىٍذ.2008 ،
مىفوسي ٖماع<< ،الُا٢ت الىىوٍت بحن اإلاساَغ واؾخٗماالتها الؿلمُت>> ،مدايغة في الُىم الضعاس ي ألاو٫
خى ٫الخجاعب الىىوٍت الٟغوؿُت في الصخغاء الجؼاثغٍت ،اإلاغ٦ؼ الىَني للضعاؾاث والبدض في الخغ٦ت
الىَىُت وزىعة ؤو ٫هىٞمبر  ، 54الجؼاثغُٟٞ 15 ،غي .1996
ميرو٘يتز َجري<< ،مبضؤ آلاالم التي ال مبرع لها (اهُال٢ا مً بٖالن ؾان بترؾبىع 1868 ٙوختى البروجى٧ى٫
ؤلايافي ألاو ،>>)1977 ٫في صعاؾاث في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي( ،مال ٠ظماعي مً بٖضاص مُٟض قهاب)،
صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي ،ال٣اَغة.2001 ،1 ٍ ،
الىوا عت ٖبض ؤلاله مدمض ،الىشاوه مسلض بعزُو<< ،الخماًت الجؼاثُت ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي
في حكغَٗاث :ألاعصنٞ ،غوؿا ،بلجُ٩ا>> ،مجلت الخ٣ى٧ ،١لُت الخ٣ى -١ظامٗت ال٩ىٍذ ،الٗضص الغاب٘،
الؿىت الخاصًت والشالزىن ،ال٩ىٍذ.2007 ،
َاؼم ؾُض << ،اإلاًمىن الخاعٍخي إلاباصت ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي والخد٨م في الؿالح في ٧ل مً ٢اهىوي
ظىُ ٠والَاي>> ،في مضزل لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي( ،مال ٠ظماعي مً بٖضاص مدمىص قغٍ ٠بؿُىوي-
الىضوة الٗلمُت خى ٫ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي والغ٢ابت ٖلى الدؿلر في الهغاٖاث اإلاؿلخت) ،ؾحرا٧ىػا-
بًُالُا.1998 ،
َامملعون ٞغاوؿىاػ<< ،الٗال٢ت بحن ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي و٢اهىن خ٣ى ١ؤلاوؿان مً مىٓىع الهُئاث
الخٗاَضًت لخ٣ى ١ؤلاوؿان>> ،مسخاعاث مً اإلاجلت الضولُت للهلُب ألاخمغ  ،2008اللجىت الضولُت
للهلُب ألاخمغ ،ظىُ ،٠الٗضص  ،871ؾبخمبر /ؤًلى.2008 ٫
َاي ٤ؾابُ٨غ<< ،خماًت ألاُٖان الش٣اُٞت و٣ٞا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث الضولُت>> ،في صعاؾاث في ال٣اهىن
الضولي ؤلاوؿاوي ،مال ٠ظماعي مً بٖضاص مُٟض قهاب)  ،صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي ،ال٣اَغة.2001 ،1 ٍ ،

417

 )43واـل مدمض<< ،اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت>> ،حُٗ٣ب ٖلى مدايغة الض٦خىع ًىؾٖ ٠لىان ،في ال٣اهىن
الضولي ؤلاوؿاوي-الىا ٘٢والُمىح( ،مال ٠ظماعي-هضوة ٖلمُت بغٖاًت ص.خؿان عَكت وػٍغ الخٗلُم الٗالي)،
٧لُت الخ٣ى ١بجامٗت صمك ٤واللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ،صمك.2001 ،٤

زالثا :الشظائل الجامّيت
 )1ؼاديت عخاب<< ،الخماًت الً٣اثُت الجؼاثُت للمبٗىر الضبلىماس ي صعاؾت هٓغٍت وجُبُُ٣ت>> ،عؾالت
ص٦خىعاٍ ،ظامٗت الخاط لخًغ ٧ -لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،باجىت.2006 ،
ِ )2واؼشيت عُ٢ت<< ،خماًت اإلاضهُحن وألاُٖان اإلاضهُت في الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت>> ،عؾالت ص٦خىعاٍ،
ظامٗت ٖحن قمـ٧ -لُت الخ٣ى ،١ال٣اَغة.2001،

سابّا :يجٙاٜياث الذوليت
 اجٟاُ٢تي الَاي الخانت بالخغب ب٣ىاهحن وؤٖغا ٝالخغب البرًت لٗامي  1899و.1907 اجٟاُ٢اث ظىُ ٠ألاعب٘ الخانت بدماًت ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗ٣ىصة بخاعٍش  12ؤوث .1949 البرجى٧ى ٫ؤلايافي ألاو ٫اإلالخ ٤باجٟاُ٢اث ظىُ ٠اإلاٗ٣ىص في  08ظىٍلُت  1977واإلاخٗل ٤بدماًتضخاًا اإلاىاػٖاث اإلاؿلخت الضولُت.
 البرجى٧ى ٫ؤلايافي الشاوي اإلالخ ٤باجٟاُ٢اث ظىُ ٠اإلاٗ٣ىص في 08ظىٍلُت  1977واإلاخٗل ٤بدماًت ضخاًااإلاىاػٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت.
 البرجى٧ى ٫ؤلايافي الشالض اإلالخ ٤باجٟاُ٢اث ظىُ ٠اإلاٗ٣ىص في  08صٌؿمبر  2005بكإن اٖخماص قاعةبياُٞت.
 اجٟاُ٢ت خٓغ اؾخدضار وبهخاط ألاؾلخت البُىلىظُت والخ٨ؿُيُت وجضمحر َظٍ ألاؾلخت .1972 اجٟاُ٢ت خٓغ ؤو جُُ٣ض اؾخٗما ٫ؤؾلخت ج٣لُضًت مُٗىت ًم ً٨اٖخباعَا مٟغَت الًغع ؤو ٖكىاثُت ألازغ،ظىُ 10 ،٠ؤ٦خىبغ  ،1980وبغوجى٧ىالتها الخمـ ؤلاياُٞت وهي ٖلى الخىالي:
 البروجى٧ى ٫ألاو ٫بكإن الكٓاًا التي ال ًم٦ ً٨كٟها ٖثها .1980 البروجى٧ى ٫الشاوي اإلاخٗل ٤بدٓغ ؤو جُُ٣ض اؾخٗما ٫ألالٛام وألاقغا ٥الخضاُٖت والىباثِ ألازغي 1980اإلاٗض ٫في .1996
 البروجى٧ى ٫الشالض بكإن خٓغ ؤو جُُ٣ض ألاؾلخت اإلادغ٢ت .1980 البروجى٧ى ٫الغاب٘ بكإن ؤؾلخت اللحزع اإلاٗمُت .1995 البروجى٧ى ٫الخامـ بكإن اإلاسلٟاث الخغبُت ٚحر اإلاخٟجغة بٗض الخغب .2003 اجٟاُ٢ت خٓغ اؾخدضار وبهخاط وجسؼًٍ واؾخٗما ٫ألاؾلخت الُ٨ماثُت وجضمحر جل ٪ألاؾلخت (باعَـ .)1993 اجٟاُ٢ت خٓغ اؾخٗما ٫وجسؼًٍ وبهخاط وه٣ل ألالٛام اإلاًاصة لؤلٞغاص وجضمحر جل ٪ألالٛام (ؤوجاوا .)1997 الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت إلاٗخمض في عوما في ظىٍلُت .1998 اجٟاُ٢ت خٓغ بهخاط واؾخسضام وجُىٍغ وجسؼًٍ وه٣ل الظزاثغ الٗى٣ىصًت  30ماي .2008جم أِخماد الىق الّش ي لهزٍ يجٙاٜياث حعب :موظوِت اجٙاٜياث الٝاهون الذولي إلاوعاوي( ،مً
بٖضاص قغٍٖ ٠خلم ،مدمض ماَغ ٖبض الىاخض) ،اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ -بٗشت ال٣اَغة،9 ٍ ،
ال٣اَغة).2009 ،
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خامعاٜ :شاساث وجٝاسيش املىٍماث الذوليت:
أ -الٝشاساث:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12

)13

)14
)15
)16

٢غاع مجلـ ألامً ع٢م  660اإلااعر في  02ؤوث  1990في الجلؿت ع٢م  ،3932ع٢م الىزُ٣ت (.) S/RES/660 (1990
٢غاع مجلـ ألامً ع٢م  661اإلااعر في  06ؤوث  1990في الجلؿت ع٢م  ،3933ع٢م الىزُ٣ت ().)S/RES/661 (1990
٢غاع مجلـ ألامً ع٢م  665اإلااعر في  25ؤوث  1990في الجلؿت ع٢م  ،3938ع٢م الىزُ٣ت ().) S/RES/665 (1990
٢غاع مجلـ ألامً ع٢م  666اإلااعر في 13ؾبخمبر  1990في الجلؿت ع٢م ،3939ع٢م الىزُ٣ت (.)S/RES/666 (1990
٢غاع مجلـ ألامً ع٢م  687اإلااعر في  03ؤٞغٍل 1991في الجلؿت ع٢م  ،2981ع٢م الىزُ٣ت (.) S/RES/687 (1991
٢غاع مجلـ ألامً ع٢م  1265اإلااعر في  17ؾبخمبر  1999في الجلؿت ع٢م .))1999( S/RES/1265( ،4046
٢غاع مجلـ ألامً ع٢م  1674اإلااعر في  28ؤٞغٍل  2006في الجلؿت ع٢م .)(2006) S/RES/1674 ( 5430
٢غاع مجلـ ألامً ع٢م  1422في  12ظىٍلُت  2002في الجلؿت ع٢م  ،4572ع٢م الىزُ٣ت (.))2002( S/RES/1422
٢غاع مجلـ ألامً ع٢م  1496في  01ؤوث  2003في الجلؿت ع٢م  ،4803ع٢م الىزُ٣ت (.))2003( S/RES/1497
احترام حٝو ٛإلاوعان أزىاء املىاصِاث املعلحتل ٢غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ع٢م ( 2444الضوعة ،)23
الجلؿت الٗامت  ،1748بخاعٍش ٧ 19اهىن ألاو /٫صٌؿمبر .1968
الخىوساث في ميذان املّلوماث ويجفاالث العل٢يت والالظل٢يت في ظيا ٛألامً الذولي"٢ ،غاع الجمُٗت الٗامت
لؤلمم اإلاخدضة في الضوعة الشالشت والخمؿىن ،بخاعٍش  04ظاهٟي  ،1999ع٢م الىزُ٣ت (.)A/RES/53/70
"حالت البروجو٠ولين إلالا٘يين الجٙاٜياث حىي ٚاملّٝودة في ِام  1949بؽجن حمايت احايا الحشب"٢ ،غاع
الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ع٢م  ،148/55الضوعة الخامؿت والخمؿىن بخاعٍش  12صٌؿمبر  ،2000ع٢م الىزُ٣ت
(.)Ares\55\148
"املبادئ ألاظاظيت واملبادئ الخوحي يت بؽجن الح ٞفي يهخفاٗ والجبر ل حايا يهت ا١اث الجعيمت للٝاهون
الذولي لحٝو ٛإلاوعان ويهت ا١اث الخىيرة للٝاهون إلاوعاوي الذولي"٢ ،غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ع٢م
 ،147/60في صوعتها الؿخىن بخاعٍش  21ماعؽ  ،2006ع٢م الىزُ٣ت (.)A/RES/60/147
"بؽجن م لغ حٝو ٛإلاوعان"٢ ،غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ع٢م  ، 60/251في الضوعة الؿخىن ،بخاعٍش 03
ؤبغٍل  ،2006ع٢م الىزُ٣ت (.)A/RES/60/251
٢غاع ناصع ًٖ ماجمغ الضو ٫ألاَغا ٝفي مىٓمت خٓغ ألاؾلخت الُ٨مُاثُت ،الضوعة الشاهُت ٖكغ ،ع٢م الىزُ٣ت (C-
 ، )12/DEC.11ناصع بخاعٍش  09هىٞمبر .2007
يهت ا١اث الجعيمت لحٝو ٛإلاوعان في ألاساىو الٙلعىيييت املحخلتل وبخاـت يهت ا١اث الىاؼ ت ًِ
الهجماث الّع٢شيت إلاظشائيليت ألاخيرة ِاع ٜىاُ ٔضة ،مجلـ خ٣ى ١ؤلاوؿان الخاب٘ للجمُٗت الٗامت لؤلمم
اإلاخدضة ،الضوعة الاؾخصىاثُت الخاؾٗت بخاعٍش ٧ 12-9اهىن الشاوي ًىاًغ ٢ ،2009غاع بخاعٍش ً 12ىاًغ  ،2009ع٢م
الىزُ٣ت (.)A/HRC/S-9/L.1

ب -الخٝاسيش:
" )1حمايت املذهيين في النزاِاث املعلحت" ،ج٣غٍغ ألامحن إلاجلـ ألامً الخاب٘ لؤلمم اإلاخدضة ،بخاعٍش  26هىٞمبر
 ،2002ع٢م الىزُ٣ت (.)S/2002/1300
" )2حمايت املذهيين صمً النزاِاث املعلحت" ،ج٣غٍغ ألامحن الٗام اإلا٣ضم إلاجلـ ألامً الخاب٘ لؤلمم اإلاخدضة
بخاعٍش  28ؤ٦خىبغ  ،2007ع٢م الىزُ٣ت (.)S/2007/643
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)3

)4

)5

)6
)7

)8

)9

)10

)11

)12

)13

هىا ٛمبذأ الواليت الٝمائيت الّامليت وجىبي ، ٝج٣غٍغ ألامحن الٗام اإلاٗض اؾدىاصا بلى حٗلُ٣اث الخ٩ىماث
ومالخٓاتها ،الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ،الضوعة الخامؿت والؿخىن البىض  88هم ظضو ٫ألاٖما٫
اإلاا٢ذ ،ع٢م الىزُ٣ت ( ،)A/65/181بخاعٍش  29ظىٍلُت .2010
"الٝاهون الذولي إلاوعاوي وجحذياث النزاِاث املعلحت املّاـشة" ،ج٣غٍغ ؤٖضجه اللجىت الضولُت للهلُب
ألاخمغ في قهغ ؤ٦خىبغ  2007م٣ضم للماجمغ الضولي الشالزىن للهلُب ألاخمغ والهال ٫ألاخمغ-ظىُ30-26 ٠
هىٞمبر  ،2007و٢م الىزُ٣ت (.)30IC/07/8.4
"الٝاهون الذولي إلاوعاوي وجحذياث النزاِاث املعلحت املّاـشة" ،ج٣غٍغ ؤٖضجه اللجىت الضولُت للهلُب
ألاخمغ في قهغ ؤ٦خىبغ  2011م٣ضم للماجمغ الضولي الىاخض والشالزىن للهلُب ألاخمغ والهال ٫ألاخمغ -ا٦خىبغ
 ،2011ع٢م الىزُ٣ت (.)31IC/11/5.1.2
الٝاهون الذولي إلاوعاوي وجحذياث النزاِاث املعلحت املّاـشة ،وزُ٣ت ؤٖضتها اللجىت الضولُت للهلُب
ألاخمغ ،م٣ضمت للماجمغ الضولي الشالزىن للهلُب ألاخمغ والهال ٫ألاخمغ ،ظىُ ،٠ؤ٦خىبغ .2007
حالت حٝو ٛإلاوعان في ٘لعىين ويساىو الّشبيت املحخلت ألاخشى – جٝشيش بّثت ألامم املخحذة لخٝصو
الحٝائ ٞبؽجن النزاُ في ٔضة -يظخيخاحاث والخوـياث املوحض الخىٙيزي) ،مجلـ خ٣ى ١ؤلاوؿان
الخاب٘ للجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ،الضوعة الشاهُت ٖكغ ،بخاعٍش  23ؾبخمبر  ،2009ع٢م الىزُ٣ت
().)A/HRC/12/48(ADVANCE 1
مؽشوُ املواد املخّلٝت بمعنوليت الذو ًِ ٥ألاّ٘أ ٥ير املؽشوِت دوليا ،ج٣غٍغ لجىت ال٣اهىن الضولي،
الضوعة الشالشت والخمؿىن  23ؤبغٍل ً 1-ىهُىً 2 /ىلُى –  10ؤٚؿُـ ،الجمُٗت الٗامت ألامم اإلاخدضة،
هُىٍىع.2001 ،٥
"الخٝشيش العىوي العادط ًِ جىبي ٞالٝاهون الذولي إلاوعاوي ِاع املعخوى الّش ي لّامي |2010
 ،" 2011بٖضاص :قغٍِ ٠خلم  ،مدمض عيىان بً خمشاء ،اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ – بٗشت
ال٣اَغة وظامٗت الضو ٫الٗغبُت .2011-2010 ،
"ِين الخىجٜ :خاع ٔضة مً املذهيين حشاء ـواسيخ وائشاث يظخىالُ إلاظشائيليت الضهاهت)" ،ج٣غٍغ ناصع
ًٖ مىٓمت مغا٢بت خ٣ى ١ؤلاوؿان (َُىمان عاًدـ ووحل) ،ؤٚؿُـ آب  ،2010ع٢م الىزُ٣ت (-493-1
.)1-56432
"ٜخاع ألاِالم البيماء :اظت ذاٗ بّن املذهيين الٙلعىيييين بالٝخل أزىاء ِمليت الشـاؿ املفبوب"،
ج٣غٍغ ناصع ًٖ مىٓمت مغا٢بت خ٣ى ١ؤلاوؿان (َُىمان عاًدـ ووحل) ،ؤٚؿُـ آب  ،2010ع٢م الىزُ٣ت
(.)1-56432-529-1
"ٜخاع ألاِالم البيماء :اظت ذاٗ بّن املذهيين الٙلعىيييين بالٝخل أزىاء ِمليت الشـاؿ املفبوب"،
ج٣غٍغ ناصع ًٖ مىٓمت مغا٢بت خ٣ى ١ؤلاوؿان (َُىمان عاًدـ ووحل) ،ماًى آًاع  ،2010ع٢م الىزُ٣ت (-4
.)1-56432-631
"ملارا ماجوا:الٝخاع املذهيون في لبىان حشب  2006بين إظشائيل وحضب ج" ،ج٣غٍغ ناصع ًٖ مىٓمت
مغا٢بت خ٣ى ١ؤلاوؿان (َُىمان عاًدـ ووحل) ،ؾبخمبر  ،2007ع٢م الىزُ٣ت ( اإلاجلض  ،18ع٢م .)E3
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ظادظا :هفوؿ حؽشيّيت
 )1صؾخىع الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،الجغٍضة الغؾمُت ع٢م  76اإلااعزت في  08صٌؿمبر
 ،1996مٗض ٫بال٣اهىن  03-02اإلااعر في  10ابغٍل  2002الجغٍضة الغؾمُت ع٢م  25اإلااعزت في  14ؤبغٍل
 ،2002وال٣اهىن ع٢م  12-08اإلااعر في  15هىٞمبر  2008الجغٍضة الغؾمُت ع٢م  63اإلااعزت في  16هىٞمبر
.2008
 )2اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  163-08ماعر في  29ظماصي ألاولى ٖام  1429اإلاىا ٤ٞلـ ً 04ىهُىً 2008خًمً
بخضار اللجىت الىَىُت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،في الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت ،الٗضص ع٢م
 ،29اإلالخ ٤ع٢م .05
 )3اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  301-14ماعر في  03مدغم ٖام  1436اإلاىا 27 ٤ٞؤ٦خىبغ ٌٗ 2014ض ٫اإلاغؾىم
الغثاس ي  211-03اإلااعر في  06عبُ٘ ألاو 1424 ٫اإلاىا 08 ٤ٞماًى  2003واإلاخًمً بخضار لجىت وػاعٍت
مكتر٦ت وحكُ٨لها وؾحرَا وجدضًض مهامها إلاخابٗت جىُٟظ اجٟاُ٢ت خٓغ اؾخٗما ٫وجسؼًٍ وبهخاط وه٣ل
ألالٛام اإلاًاصة لؤلٞغاص وجضمحرَا ،وجضمحرجل ٪ألاؾلخت ،في الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت .
 )4اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  300-14ماعر في  03مدغم ٖام  1436اإلاىا 27 ٤ٞؤ٦خىبغ ٌٗ 2014ض ٫اإلاغؾىم
الغثاس ي  125 -97اإلااعر في  19طي الدجت  1417اإلاىا 26 ٤ٞاٞغٍل  1997واإلاخًمً بوكاء وجىُٓم وؾحر
اللجىت الىػاعٍت اإلاكتر٦ت اإلا٩لٟت بخُبُ ٤اجٟاُ٢ت خٓغ ألاؾلخت الُ٨مُاثُت ،وبهخاظها ،وزؼنها ،واؾخٗمالها،
وجضمحرجل ٪ألاؾلخت ،في الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،الٗضص ع٢م .65

ظابّا :هفوؿ ووزائ ٞدوليت أخشى
)1
)2
)3
)4
)5
)6

موظوِت اجٙاٜياث الٝاهون الذولي إلاوعاوي( ،مً بٖضاص قغٍٖ ٠خلم ،مدمض ماَغ ٖبض الىاخض)،
اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ -بٗشت ال٣اَغة ،9 ٍ ،ال٣اَغة ،2009 ،م .12
اجٙاٜيت ٘ييىا لٝاهون املّاَذاث لّام  ،1969بٖضاص مىلىص صًضان ،صاع بلِ٣ـ ،الجؼاثغ.2011 ،
صلُل اإلاٗاَضاث ،ؤٖضٍ ٢ؿم اإلاٗاَضاث الخاب٘ إلا٨خب الكاون ال٣اهىهُت ،ميكىعاث ألامم اإلاخدضة( ،ع٢م
الىزُ٣ت .2001 ،)A.02.V.2
اجٙاٜيت حٍش أو جٝييذ اظخّما ٥أظلحت جٝليذيت مّيىت يم ً٢اِخباسَا مٙشوت المشس أو ِؽوائيت
ألازش  1980وبشوجو٠والت ا الخمعت ،اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ،ظىُ ،1 ٍ ،٠ظىُ.2009 ،٠
اجٙاٜيت حٍش ألالٕام – الخٝذم املحشص والخحذياث املىشوحت في الّٝذ الثاوي ،اللجىت الضولُت للهلُب
ألاخمغ ،اإلاغ٦ؼ ؤلاٖالمي لئلٖالم -ال٣اَغة ،1 ٍ ،ا٦خىبغ  /حكغًٍ ألاو.2011 ٫
دليل الخىٙيز الوون للٝاهون الذولي إلاوعاوي ،اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ،الُبٗت الٗغبُت ألاولى،
اإلاغ٦ؼ ؤلا٢لُمي ؤلاٖالمي ،بال٣اَغة ،صٌؿمبر ٧اهىن الاو.2010 ٫
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ملـ ـخـ ـ ـ ــق
بن ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ًمشل مجمىٖت مً ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت اإلاُب٣ت في الجزاٖاث اإلاؿلخت
الضولُت وٚحر الضولُت ،التي جدض مً وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا ٫ألٚغاى بوؿاهُت ،وحؿعى لخماًت ضخاًا الجزاٖاث
اإلاؿلخت ،وخؿب َظا الخٗغًٍ ،٠خ٩ىن َظا ال٣اهىن هٓامحن ،هٓام الَاي اإلاخٗل ٤بدىُٓم وؾاثل وؤؾالُب
ال٣خا ،٫وهٓام ظىُ ٠اإلاخٗل ٤بدماًت ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت ،و٢ض اؾخ٣غ هٓام الَاي اإلاخٗل ٤بؿحر ألاٖما٫
الٗضاثُت بٗض ججغبت جاعٍسُت َىٍلت ،جمحزث بمماعؾاث عخُمت في الخًاعاث ال٣ضًمت ،زم جُىعث ٖبر الضًاهاث
الؿماوٍت وؤ٩ٞاع ال٣ٟهاء بلى مباصت صًيُت وؤزالُ٢ت ،ختى بؾخ٣غث يمً ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي
وؤلاجٟاقي ،و٢ض وكإ َظا الٟغٕ ال٣اهىوي مؿخ٣ال بظاجه مىظ اجٟاُ٢اث الَاي  1899و 1907ختى جم جىخُض
م٩ىهاث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي يمً بغوجى٧ىلي ٖام .1977
وجخًمً يىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُت مجمىٖت َامت مً الُ٣ىص في ظىاهب مخٗضصةٞ ،هي جٟغى
الٗمل مً زال ٫مباصت ؤؾاؾُت مً بُثها :مبضؤ ٖضم خغٍت ألاَغا ٝفي بزخُاع وؾاثل ؤلايغاع بالٗضو ،ومبضؤ
الخمُحز ومبضؤ الخىاؾب ومبضؤ ؤلاوؿاهُت وقغٍ ماعجُجز ومبضؤ الًغوعة الٗؿ٨غٍت ومبضؤ خٓغ آلاالم التي ال
مبرع لها٦ ،ما جٟغى َظٍ الًىابِ الُ٣ام بةخخُاَاث وجضابحر و٢اثُت ٖلى الُغ ٝاإلاهاظم َب٣ا لهظٍ اإلاباصت
في بزخُاع الىؾاثل وألاؾالُب ال٣خالُت وبزخُاع ألاَضا ،ٝبدُض جدٓغ الهجماث الٗكىاثُت وؤلايغاع بالؿ٩ان
اإلاضهُحن وألاُٖان اإلاضهُت ،.وٍدٓغ جىنال لظل ،٪بؾخسضام ؤهىإ مُٗىت مً ألاؾلخت الخ٣لُضًت اإلاٟغَت الًغع
ؤو ٖكىاثُت ألازغ ٧األلٛام ألاعيُت والظزاثغ الٗى٣ىصًت ٦ما ًدٓغ اؾخسضام ألاؾلخت الخضًشت مً الُ٨مُاثُت
والبُىلىظُت والىىوٍت.
وَب٣ا لًىابِ ؾحر ألاٖما ٫الٗضاثُتٞ ،ةن َىا ٥مً ظهت ،ؤَضاٞا مكغوٖت جخمشل في اإلا٣اجلحن َب٣ا
الجٟاُٞاث ظىُ ٠وبغوجى٧ىالَا ؤلاياُٞحن بياٞت بلى اإلاضهُحن اإلاكاع٦حن مباقغة في ألاٖما ٫الٗضاثُت واإلاغجؼ٢ت
والجىاؾِـ ،وألاَضا ٝالٗؿ٨غٍت التي حؿهم في صٖم اإلاجهىص الخغبي ،ومً ظهت ؤزغي ؤَضاٚ ٝحر مكغوٖت
جخمشل في ٚحر اإلا٣اجلحن مً اإلاضهُحن والجغحى واإلاغض ى واإلاى٩ىبىن في البداع ؾىاء مً اإلاضهُحن ؤو الٗؿ٨غٍحن،
بياٞت بلى ألاُٖان اإلاضهُت ب٩ل ؤنىاٞها.
وجىاظــه يــىابِ ؾــحر ألاٖمــا ٫الٗضاثُــت جدــضًاث ظمــت تهــضص وظىصَــا ،مــً بُثهــا وؾــاثل ٢خــا ٫ج٣لُضًــت
حؿخسضم في مىاَ ٤م٨خٓت ،وؤؾلخت خضًشت لم ًخم جىُٓمها بىو زام ٧األؾلخت اإلاخد٨م ٞجهـا ٖـً بٗـض مشـل
الُاثغاث صون َُاع والخغب الؿُبراهُت ،وؤؾالُب خضًشت ال جسًـ٘ لخىٓـُم زـام هـي ألازـغي مشـل خـغب اإلاـضن
وألاؾ ــالُب ؤلاعَابُ ــت والك ــغ٧اث الٗؿ ــ٨غٍت الخان ــت والخه ــاع ؤلا٢خه ــاصي ٧ ،ــل َ ــظٍ الخد ــضًاث ًً ــا ٝبلجه ــا
ٚمــىى بٗــٌ الجىاهــب ال٣اهىهُــت ويــٗ ٠آلُــاث الخىُٟــظً ،ــض ٘ٞبلــى يــغوعة جُٟٗــل الىٓــام ال٣ــاهىوي لًــىابِ
ؾ ــحر ألاٖم ــا ٫الٗضاثُ ــت وآلُ ــاث جى ُٟــظَا وبٗ ــض صوعَ ــا م ــً ظضً ــض ،م ــ٘ بم٩اهُ ــت ال ُ٣ــام ب ــإي جدؿ ــِىاث ي ــغوعٍت
لل٣ــاهىن صون ؤي مغاظٗــت مةهــىعة ٢ــض جــىصي بم٩اؾــب بوؿــاهُت ؾــاب٣ت٦ ،مــا البــض مــً الخإُ٦ــض ٖلــى ؤَمُــت الٗمــل
الى٢ـاجي ػمـً الؿـلم وػمــً الجـزإ اإلاؿـلر بيكـغ اإلابــاصت ؤلاوؿـاهُت وز٣اٞـت الؿـلم والدؿــامذ وخـل الجزاٖـاث بُــغ١
ؾلمُت بحن ؤَغا ٝالجزإ.

Abstract

International humanitarian law is a set of legal rules applicable in international armed
conflicts and non-international, which limit the means and methods of fighting for
humanitarian purposes, and seeks to protect the victims of armed conflict, according to this
definition, consists of this law from the two systems, the Hague system, regulating the means
and methods of warfare, the system Geneva on the protection of victims of armed conflict, has
stabilized the Hague system on the conduct of hostilities after the long historical experience,
characterized by practices compassionate in ancient civilizations, then evolved through the
heavenly religions and ideas of scholars to religious principles and moral, even stabilized
within modern international humanitarian law, and grew this branch autonomous since the
Hague Conventions in 1899 and 1907, was the unification of the components of international
humanitarian law within the Protocols in 1977.
The rules of conduct of hostilities is composed of an important set of constraints, they
impose work through the basic principles including: the principle is no freedom of the parties
to choose the means of injuring the enemy, and the principle of distinction and principle of
proportionality and the principle of humanity and the Martens Clause and the principle of
military necessity and the principle of the prohibition of pain unwarranted , also imposes
these controls do precautions and preventive party striker according to these principles in the
choice of means and methods of combat and the selection of targets so that prohibits
indiscriminate attacks and damage to the civilian population and civilian objects., and
prohibits reached for it, certain types of conventional weapons excessive damage random or
to Have Indiscriminate Effects such as landmines and unexploded It also prohibits the use of
cluster weapons of modern chemical, biological and nuclear weapons.
According to the rules of conduct of hostilities, there are legitimate targets is the
fighters, according to the Geneva Conventions and their Additional add on civilians taking a
direct part in hostilities and mercenaries, spies, and military objectives that contribute to the
support of the war effort, on the other hand illegitimate targets is the non-combatants from
civilians, the wounded and the sick and Shipwrecked whether civilians or military, in addition
to civilian objects of all kinds.
The

controls the conduct of hostilities facing enormous challenges threatening its
existencend facing controls the conduct of hostilities enormous challenges threatening its
existence, including the traditional means of fighting used in areas that are crowded, and
modern weapons are not regulated by a special provision such as weapons controlled
remotely, such as drones and Cyber war, and modern methods are not subject to special
regulation are other such war gangs and terrorist methods and private military companies and
the economic blockade, all of these challenges in addition to the ambiguity of some of the
legal aspects and weak implementation mechanisms, makes us work on activating the legal
system controls the conduct of hostilities and the implementation mechanisms and sent their
role again, with the possibility of carrying out any necessary improvements to the law without
any review of reckless may destroy humanity previous gains, as it must be stressed on the
importance of preventive action peacetime and time of armed conflict, the deployment of
humanitarian principles and the culture of peace, tolerance and resolving disputes peacefully
between the parties to the conflict.

