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 وأثرها يف حقىق اإلنسان ادلسلحت ألصراعاث
 ةدراسة في القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والشريع

  اإلسالمية
 

               إبراهيم السعدي  وسام نعمت       محمد يونس يحيى الصائغ    د. 

 مساعدمدرس                مدرس القانون الدولي المالي        
 كمية القانون –جامعة الموصل  كمية القانون          –جامعة الموصل 

 
 ادلستخلص

 أثػػارالناجمػػة  ػػف  اإلنسػػانيةالعديػػد مػػف الكػػوارث  اإلنسػػانيةلقػػد دػػادت المجتمعػػات 
 إطػػػارفػػػ   األساسػػػيةرورات ضػػػوقػػػد د ػػػت ال، أدػػػكالااالصػػػرا ات المسػػػم ة  مػػػ  ا ػػػتبلؼ 

 لؤل مػػاؿالمػػدمرة  لآلثػارتب ػػث  ػػف  مػوؿ جديػػة  أف إلػ  األطػراؼ الم تمةػػةالتنظػيـ الػػدول  
الب ػػث  ػػف السػػبؿ  أصػػب وقػػد ، األ مػػاؿالعسػػكرية وم اولػػة تجنيػػب المػػدنييف م ػػاطر تمػػؾ 

 اإلنسػافود ػاة  قػوؽ  اإلنسػان الكةيمة لت قيؽ تمػؾ الاايػات منػاط ااتمػاـ المعنيػيف بالعمػؿ 
وقػػانوف  اإلنسػػان وف الػػدول  الجاػػود الدوليػػة التػػ  تمكنػػت و بػػر منظومػػة القػػان أثمػػرتولقػػد 

 أفلتمػػؾ ال مايػػة المندػػودة والتػػ  مػػف دػػاناا  األمثػػؿتصػػيا الدػػكؿ  أفمػػف  اإلنسػػاف قػػوؽ 
 المسم ة الم تمةة.  واأل ماؿمف م اطر ال روب  مأمفتجعؿ فئات كثيرة ف  

لقػد تميػػزت قوا ػػد القػانوف الػػدول  اإلنسػػان  فػ  اػػذا المجػػاؿ بالمرونػة والقػػدرة  مػػ  
لمت ػػػديات التػػػ  قػػػد تسػػػت دث بسػػػبب ندػػػوب صػػػراع مسػػػم  مػػػف نػػػوع معػػػيف ومػػػا االسػػػتجابة 

يستتبع ذلؾ مػف ضػرورة ت جػيـ أثػارل والتصػدا لآلثػار اإلنسػانية التػ  ي مةاػا  مػ  م تمػؼ 
وتميزت تمؾ القوا د بالتطور وذلؾ ألناا تمثؿ نموذجًا مثاليػًا مػف القوا ػد التػ  لػـ ، المياديف

ولـ يتـ التوصؿ إلياا إال بعد أف قطعػت الػدوؿ والمنظمػات تقر إال بعد جاود دولية مضنية 
الدوليػػة أدػػواطًا طويمػػة فػػ  العمػػؿ اإلنسػػان  ال ػػاص بالميػػاديف التػػ  تتعمػػؽ بال مايػػة الدوليػػة 

 .أثناء الصرا ات المسم ة
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المبادئ المقررة فػ  القػانوف الػدول  اإلنسػان  تمقػ  ااتمامػًا متزايػدًا مػف  وأصب ت 
ة المعنية بالعمؿ مف اجؿ تطوير مياديف  قوؽ اإلنسػاف وأصػب ت تمػؾ قبؿ األطراؼ الدولي

القوا د تدػكؿ ا ػد  ناصػر ال قػوؽ الجواريػة لئلنسػاف والتػ  يجػب كةالتاػا وا تراماػا أثنػاء 
الصػرا ات وال ػػروب ولػػـ يعػػد باالمكػاف ال ػػديث  ػػف  قػػوؽ اإلنسػاف مػػف دوف ذكػػر مبػػادئ 

القانوف الػدول  اإلنسػان  أيضػًا بالدقػة والوضػوح  القانوف الدول  اإلنسان . وقد تميزت قوا د
األمر الذا جعماا ت ض  با تراـ الكثير مف أطراؼ الصراع ألناػا لػـ تتػرؾ المجػاؿ واسػعًا 

لمتأويػؿ والتةسػير وبالتػال  مػع وضػوح النصػوص  أماـ األطراؼ الت  ارتضت اال تكاـ إلياا
   .كاتاـودقتاا كانت الةرص أماـ منتاكياا ضيقة لتبرير انتاا

و م  الرغـ مف التقدـ الكبير الذا ت قؽ وبةضؿ الجاػود الدوليػة فػ  مجػاؿ تقنػيف 
قوا ػد القػانوف الػدول  اإلنسػان  وقوا ػد القػانوف الػدول  ل قػوؽ اإلنسػاف وفػ  تطػوير مبادئػ  

إال أف انػػاؾ  اجػػة  قيقيػػة إلػػ  إ ػػادة اال تبػػار إلػػ  الكثيػػر مػػف النصػػوص التػػ  ، وأ كامػػ 
ومػػف انػػا بػػدأ الكثيػػروف ي دػػوف مػػف أف ، يػػات السػػميمة بايػػة إ مالاػػا وتنةيػػذااتةتقػػر إلػػ  ا ل

دوف ، ت وؿ مدكمة غيػاب ا ليػات المناسػبة لتطبيػؽ تمػؾ القوا ػد وت ويماػا إلػ  واقػع  ممػ 
تػػدفع أطػػراؼ النػػزاع إلػػ  تعطيػػؿ بعضػػاا و ػػدـ االكتػػراث  فالتطبيػػؽ األمثػػؿ لتمػػؾ القوا ػػد وا

 .وجدوا أف مصال اـ قد تتقاطع مع تمؾ االلتزاماتبااللتزامات الت  تقرراا إذا 
و مػػ  الػػرغـ مػػف أف المنظومػػة الدوليػػة ل قػػوؽ اإلنسػػاف لػػـ تظاػػر باػػذا الدػػكؿ إال 
بعػػػد أدػػػواط طويمػػػة مػػػف العمػػػؿ الػػػدءوب ورغػػػـ  داثػػػة المبػػػادئ التػػػ  اقراػػػا القػػػانوف الػػػدول  

 بػػػػر  صائصػػػػاا فػػػػاف الدػػػػريعة اإلسػػػػبلمية و بػػػػر نظاماػػػػا الػػػػدقيؽ والمتكامػػػػؿ و ، اإلنسػػػػان 
التدػػريعية ومميزاتاػػا فػػػ  التعامػػؿ مػػػع موضػػوع ال مايػػػة الدوليػػة لممػػػدنييف أثنػػاء الصػػػرا ات 
المسػػػػم ة ومػػػػف  ػػػػبلؿ منطمقاتاػػػػا األساسػػػػية فػػػػ  اػػػػذا الميػػػػداف والتػػػػ  تعتمػػػػد  مػػػػ  مبػػػػادئ 

تسػػػجؿ تقػػػدمًا منقطػػػع  ؿال تػػػزا، اإلنسػػػانية والعدالػػػة والر مػػػة وا تػػػراـ العاػػػود واالمتثػػػاؿ لاػػػا
دكبًل نموذجيًا يكةؿ التطبيؽ األمثؿ لتمؾ ال ماية مف  بلؿ النظػاـ المتكامػؿ الػذا النظير و 

 رفتػػ  الدػػريعة اإلسػػبلمية والػػذا يسػػجؿ لاػػا قػػدـ السػػبؽ  مػػ  جميػػع القػػوانيف والتدػػريعات 
 الوضعية الت  تناولت اذا الميداف.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة

فػػ  إطػػار الدراسػػات القانونيػػة التػػ  تناولػػت  ا تمػػت الصػػرا ات المسػػم ة مكانػػًا متميػػزاً 
وتنو ػت الدراسػات القانونيػة التػ  انصػبت  مػ  توضػي  ، أ كاماا فػ  القػانوف الػدول  العػاـ

 يػػث تنػػاوؿ الػػبعض مةاوماػػا وتنػػاوؿ األ ػػر أدػػكالاا ، جانػػب مػػف جوانػػب تمػػؾ الصػػرا ات
أمػا اػذل الدراسػة  .تو ددت بعض الدراسات نطاؽ ال ماية القانونيػة المقػررة لتمػؾ الصػرا ا

فاػػ  تتنػػاوؿ ، فإناػػا تاػػدؼ إلػػ  توضػػي  ا ثػػار اإلنسػػانية التػػ  تػػنجـ  ػػف تمػػؾ الصػػرا ات
ولمػػا كانػػت ، ا ثػار الم تمةػػة لمصػػرا ات المسػػم ة  مػػ  المنظومػػة القانونيػػة ل قػػوؽ اإلنسػػاف

تمؾ المنظومة تضػـ فػ  مكوناتاػا أ كامػًا قانونيػة بعضػاا ورد فػ  نصػوص القػانوف الػدول  
فقػد كػاف لزامػًا  مينػًا الت ػرؾ فػ  ، نسان  واأل ر ورد ف  القػانوف الػدول  ل قػوؽ اإلنسػافاإل

إطػػار كػػؿ مػػف القػػانونيف وتوضػػي  الجوانػػب التػػ  تناولػػت ت ديػػد ا ثػػار الم تمةػػة لمصػػرا ات 
المسم ة  م   ياة المػدنيف وبدػكؿ  ػاص األوضػاع اإلنسػانية وال ػدود الدنيػة مػف ال مايػة 

   .القانوف الدول  والت  يجب ا تراماا مف قبؿ أطراؼ النزاع المسم الت  كةماا لاـ 
، لقػػػد تطػػػورت األ كػػػاـ القانونيػػػة التػػػ  تناولػػػت فػػػ  ثنايااػػػا تنظػػػيـ الصػػػرا ات المسػػػم ة

وأصػػب ت تمػػؾ األ كػػاـ تمييػػز مػػا بػػيف الصػػرا ات المسػػم ة ذات الطػػابع الػػدول  وتةػػرد لاػػا 
س لاا طابعًا دوليًا لتنةػرد بأ كػاـ  اصػة باػا أ كامًا  اصة باا وما بيف الصرا ات الت  لي

وظاػػرت الكثيػػر مػػف اإلدػػكاليات القانونيػػة فػػ  إطػػار التمييػػز بػػيف كػػؿ ، تمييزاػػا  ػػف سػػابقتاا
ولػػـ يقػػؼ التطػػور  نػػد اػػذا ال ػػد بػػؿ تجػػاوزل إلػػ  أف أصػػب  القػػانوف الػػدول  ل قػػوؽ ، منامػػا

وف الػدول  اإلنسػان  لكػؿ نػوع اإلنساف يجػارا بأ كامػ  النصػوص القانونيػة التػ  كةماػا القػان
   .مف أنواع الصراع  ت  أف البعض وجد تدا بًل ف  تعامؿ كؿ مناما مع ال الة الوا دة

و م  الرغـ مف كؿ الجاود الدولية المبذولػة فػ  إطػار تنظػيـ الصػرا ات المسػم ة فػبل 
اؿ تػػػزاؿ انػػػاؾ العديػػػد مػػػػف المعوقػػػات واإلدػػػكاليات الجواريػػػة التػػػػ  تقػػػؼ  ائقػػػًا أمػػػاـ إ مػػػػ

وبعػض اػذل اإلدػكاليات ناجمػة  ػف م اولػة أطػراؼ النػزاع ، النصوص الدوليػة ذات الصػمة
التػػذرع بػػبعض المبػػررات باػػدؼ التاػػرب مػػف المسػػؤولية أو أف تػػد   الدولػػة مػػثبًل وبموجػػب 
مبػػػدأ السػػػػيادة اإلقميميػػػػة أف المجتمػػػػع الػػػػدول  لػػػػيس لػػػػ  ال ػػػػؽ فػػػػ  التػػػػد ؿ فػػػػ  الصػػػػرا ات 
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ماػػا ت ػػت مػػا يسػم  بمبػػدأ  ػػدـ التػد ؿ فػػ  الدػػؤوف الدا ميػػة المسػم ة التػػ  تجػػرا فػوؽ إقمي
وقػػػد ت مػػػؼ بعػػػض  .المعتػػػرؼ بػػػ  كأ ػػػد ابػػػرز المبػػػادئ القانونيػػػة فػػػ  القػػػانوف الػػػدول  العػػػاـ

الصػػرا ات المسػػم ة الدوليػػة وغيػػر الدوليػػة كػػوارث إنسػػانية  طيػػرة ومنسػػ  تصػػيب المػػدنييف 
ف ت ريػؾ أا سػاكف األمػر الػذا ومع ذلؾ يقؼ المجتمع الػدول  بجميػع مؤسسػات   ػاجزًا  ػ

يػػػؤوؿ إلػػػ  أف يرتكػػػب أطػػػراؼ النػػػزاع جػػػرائـ دوليػػػة جسػػػيمة كجػػػرائـ ال ػػػرب أو جػػػرائـ ضػػػد 
اإلنسػػانية أو جريمػػة االبػػادة الجما يػػة أو أا جريمػػة أ ػػرا موصػػوفة فػػ  القػػانوف الجنػػائ  

ات وقد ي دث أف تةدؿ جاود اإلغاثة الدولية  ػف إنقػاذ منكػوب  ال ػروب والصػرا  .الدول 
المسػم ة بسػبب  ػدـ تمكػػف طػواقـ اإلغاثػة مػػف العمػؿ فػ  فتػػرات الصػراع بسػبب اسػػتادافاـ 
أو منعاـ مػف أداء ماػاماـ ممػا يزيػد مػف االنتااكػات التػ  تنػاؿ ا ػد أاػـ ال قػوؽ الجواريػة 

 .لاـ واو ال ؽ ف  ال ياة
مػػـ لقػػد أدرؾ المجتمػػع الػػدول  أاميػػة التعامػػؿ بجديػػة مػػع الصػػرا ات المسػػم ة وكػػاف لؤل

نضػاج العديػد مػف النصػوص الدوليػة التػ  أقرتاػا الػدوؿ والتػػ   المت ػدة دوراػا فػ  صػياغة واج
تعالج ف  ثنايااا جوانب م تمةة مػف الصػراع المسػم  وكػاف لمجنػة الدوليػة دوراػا فػ  مراقبػة 
تطبيػػؽ أ كػػاـ القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان  والمسػػاامة فػػ  إندػػاء الكثيػػر مػػف األ كػػاـ وت ممػػت 

ولكػػف تبقػػ  جاػػود طػػرؼ وا ػػد آو أكثػػر ، فػػ  تنةيػػذاا وترجمتاػػا فػػ  الميػػداف العػػبء األكبػػر
غير كافية لمتعامؿ مع موضوع باذا ال جـ مف ال طورة  اصػة إذا مػا نظػر إليػ  مػف جاػة 
مػػا سػػيترتب  مػػ  إامػػاؿ المجتمػػع الػػدول  ألا صػػراع مسػػم  مػػف  يػػث الم ػػاطر الم دقػػة 

مػػف انػػا كػػاف الضػػرورات ، معػػات بأسػػراا مػػ   قػػوؽ اإلنسػػاف و مػػ  البنػػاء اإلنسػػان  لمجت
العمميػػة توجػػب  مػػ  الجميػػع ابتػػداًء مػػف الػػدوؿ مػػرورًا بالمنظمػػات الدوليػػة ال كوميػػة وغيػػر 
ال كوميػػة أف تمتةػػت إلػػ  ضػػرورة التعامػػؿ مػػع  جػػـ الم ػػاطر التػػ  ت مماػػا تمػػؾ الصػػرا ات 

ومػا جػرا ، قاػـواف تتد ؿ بكؿ إمكانياتاا لت م  المدنييف مف ويػبلت وجػرائـ قػد ترتكػب ب 
ف  البوسنة وف  رواندا وف  وف  فمسطيف وما يجرا اليـو فػ  العػراؽ اػو مثػاؿ بسػيط  ػف 
مدا  طورة الموقؼ وأا تأ ر ف  استجابة الجاود الدولية لتمؾ ال ػاالت يعنػ  المزيػد مػف 

   .المعاناة والماس 
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ع المسػػم  إف اػػذل الدراسػػة سػػت اوؿ توضػػي  معظػػـ المةػػاايـ القانونيػػة المتصػػمة بالصػػرا
وسػػتقدـ توضػػي ًا لؤل كػػاـ القانونيػػة التػػ  ت كػػـ تمػػؾ الصػػرا ات ابتػػداًء مػػف ت ديػػد مصػػادر 

و رفانػًا لػدور الدػريعة اإلسػبلمية فػ  ، تمؾ األ كاـ ومرورًا ف  ت ديد دكؿ ال مايػة المقػررة
رفػػػد القػػػانوف الػػػدول  اإلنسػػػان  بالمبػػػادئ واأل كػػػاـ ونظػػػرًا لمتقػػػدـ الكبيػػػر الػػػذا أ رزتػػػ  فػػػ  

لتعامؿ مع الصرا ات المسم ة  م  ا تبلؼ أدكالاا فقد كاف لاا  ضورًا متميػزًا فػ  اػذل ا
الدراسػػػة مػػػف اجػػػؿ استيضػػػػاح ال قػػػائؽ التػػػ  تؤكػػػد بػػػػاف اإلسػػػبلـ  ػػػرؼ المبػػػادئ القانونيػػػػة 
المتطػػورة التػػ  جػػاءت باػػا المنظومػػة الدوليػػة ل قػػوؽ اإلنسػػاف  مػػ  ا ػػتبلؼ مصػػادراا بػػؿ 

 مف المياديف.سجؿ تقدمًا  مياا ف  كثير 
 

 خطت البحث
سوؼ نتناوؿ ب ث موضوع الصرا ات المسم ة وأثراا  م   قوؽ اإلنسػاف فػ  أربعػة 

 مبا ث وكما يأت  :
 األوؿ :مناج القانوف الدول  اإلنسان  ف  تنظيـ الصرا ات المسم ة. المب ث

" الصراع المسم " ف  القانوف الدول  اإلنسان   .المطمب األوؿ : مةاـو
 .لثان  : التمييز بيف الصرا ات المسم ة الدولية وغير الدوليةالمطمب ا

   .المب ث الثان  : ال ماية الدولية المقررة أثناء الصرا ات المسم ة
 .المطمب األوؿ : مصادر ال ماية المقررة أثناء الصرا ات المسم ة
 .المطمب الثان  : ال ماية الدولية المقررة أثناء الصرا ات المسم ة

 ال ماية القانونية المقررة أثناء الصرا ات الدولية المسم ة.  ألوؿ :الةرع ا
 ال ماية المقررة أثناء المناز ات المسم ة غير الدولية. الةرع الثان :

القػػػانوف الػػػدول  ل قػػػوؽ اإلنسػػػاف ودورل فػػػ   مايػػػة ضػػػ ايا الصػػػرا ات  المب ػػػث الثالػػػث :
 .المسم ة

 الت  ت كـ المناز ات المسم ة.المدتركة  المبادئ العامة : المطمب األوؿ
 .مبدأ ا تراـ ال ياة والكرامة اإلنسانية الةرع األوؿ :
 .: مبدأ  دـ التمييز ف  المعاممة الةرع الثان 
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 . دـ إمكانية الت م   ف ال قوؽ الدولية الةرع الثالث :
 .نسان ودورل ف  تعزيز القانوف الدول  اإل القانوف الدول  ل قوؽ اإلنساف المطمب الثان :

المطمػػػب الثالػػػث : اتجااػػػات فػػػ  تطبيػػػؽ القػػػانوف الػػػدول  اإلنسػػػان  بواسػػػطة آليػػػات  قػػػوؽ 
 اإلنساف.

 .المب ث الرابع : الدريعة اإلسبلمية ودوراا ف  تنظيـ المناز ات المسم ة
 .القوا د العامة الت  ت كـ المناز ات المسم ة ف  الدريعة اإلسبلمية المطمب األوؿ :
   .قيود است داـ القوة ف  الدريعة اإلسبلمية : المطمب الثان 
 :  قوؽ األسرا وأسموب معاممتاـ المطمب الثالث
 التةرقة بيف المقاتميف وغيراـ المطمب الرابع :

  ماية الجر   والمرض  ف  الدريعة اإلسبلمية. المطمب ال امس :
 

 األول ادلبحث
 لحتمنهج القانىن الذويل اإلنساني يف تنظيم الصراعاث ادلس

إف القانوف الدول  المعاصر ي ػـر اسػت داـ القػوة أو التاديػد باػا ضػد سػبلمة األراضػ  
أو االسػػػتقبلؿ السياسػػػ  أليػػػة دولػػػة أ ػػػرا أو  مػػػ  أيػػػة وجػػػ  آ ػػػر ال يتةػػػؽ ومقاصػػػد األمػػػـ 

( وقػػػػػد أصػػػػػب ت قا ػػػػػدة ت ػػػػػريـ اسػػػػػت داـ القػػػػػوة المسػػػػػم ة فػػػػػ  غيػػػػػر ال ػػػػػاالت 4) المت ػػػػػدة
ا د القانوف الدول  ال يجوز ال روج  مياا أو االتةػاؽ  مػ  مػا االستثنائية قا دة آمرة مف قو 

 (7ي الةاا.)
 ،سواء كانت دولية أـ دا مية، وبسبب ما أصاب البدرية  بلؿ ال روب المعاصرة

فقػد اتجػ  المةكػروف والةقاػاء والايئػات الدوليػة والوطنيػة والعديػد ، مف فظػائع وأاػواؿ وماسػ 
  ال ػػد مػف آثػػار ال ػػرب و ػػدـ تجاوزاػػا لمبػػدأ الضػػرورة مػف الػػدوؿ إلػػ  المطالبػػة بالعمػػؿ  مػػ

ومػػع المبػػادئ اإلنسػػانية ، ب يػػث تتةػػؽ مػػع الاػػدؼ المعمػػف مػػف ال ػػرب مػػف نا يػػة، العسػػكرية
و مػ  األ ػص ، وتنطػوا اػذل القوا ػد  مػ  نقػؿ األفكػار والقػيـ األ بلقيػة مف نا ية أ را.

مؽ  م  قوا ػد القػانوف الػدول  العػاـ (. وقد أط2إل  مجاؿ القانوف الدول  العاـ )، اإلنسانية
التػػ  ت مػػ   قػػوؽ اإلنسػػاف أثنػػاء النزا ػػات المسػػم ة اصػػطبلح "القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان  " 
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وذلػػػؾ إلضػػػةاء الطػػػابع اإلنسػػػان   مػػػ  قوا ػػػد قػػػانوف النزا ػػػات المسػػػم ة وقػػػد أصػػػب  اػػػذا 
 لمداللػػػػة  مػػػػ   قػػػػوؽ، دوف  ػػػػبلؼ، االصػػػػطبلح مػػػػف االصػػػػطبل ات المتةػػػػؽ  مياػػػػا ا ف

( وقد  رؼ الػبعض اػذا القػانوف تعريةػًا جعمػ  يسػتو ب 1).اإلنساف أثناء النزا ات المسم ة
 مايػػة ضػػ ايا العمميػػات المسػػم ة الدوليػػة وغيػػر الدوليػػة بقولػػ  إف القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان  

مجمو ػػة القوا ػػد التػػ  تػػوفر ال مايػػة لةئػػات معينػػة مػػف األفػػراد والممتمكػػات وت ػػـر أا )اػػو :
ضػػوف لاػػا أثنػػاء الصػػرا ات المسػػم ة سػػواًء تمػػؾ ذات الصػػةة الدوليػػة أو غيػػر اجمػػات يتعر 

 (.  2الدولية()
إف ت ديػد مةاػػـو الصػراع المسػػم  وبيػػاف أدػكال  وطبيعػػة تعامػػؿ النصػوص الدوليػػة مػػع 

وقػد تركػز ، تمؾ األدكاؿ كانت مثار  بلؼ فقا  وجدؿ كبير ف  األوساط الدولية الم تمةة
ا تمػػػاد بعػػػض المصػػػطم ات وت ديػػػد المةػػػاايـ التػػػ  توضػػػ  ال ػػػبلؼ  ػػػوؿ مػػػدا إمكانيػػػة 

كمػػا ا تمةػػت النصػػوص الدوليػػة ، نطػػاؽ كػػؿ مػػف الصػػرا ات المسػػم ة الدوليػػة وغيػػر الدوليػػة
فػػ  ت ديػػد معيػػار التمييػػز بػػيف كػػؿ مػػف الصػػرا ات المسػػم ة الدوليػػة وغيػػر الدوليػػة وتباينػػت 

نوضػػػ  مػػػناج القػػػانوف الػػػدول  ويمكننػػػا أف ، فػػػ  توضػػػي  ا ثػػػار القانونيػػػة المترتبػػػة  ميامػػػا
 اإلنسان  ف  التعامؿ مع الصرا ات المسم ة ف  مطمبيف وكما يأت  : 

 
 المطمب األول

 مفهوم" الصراع المسمح" في القانون الدولي اإلنساني
يسػػتند القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان  بصػػورة أساسػػية إلػػ  اتةاقيػػات جنيػػؼ األربػػع لعػػاـ 

ف بػػػالنزاع المسػػػم  الػػػدول  وغيػػػر الػػػدول .واناؾ المتصػػػمي 4644وبروتوكػػػول   ػػػاـ  4616
بعض ال قوؽ الدنيا األساسية الت  ال يمكف أف تكوف موضع تعطيؿ  ت  أثناء المناز ػات 

االسػػتثنائية األ ػػراي واػ   قػػوؽ منصػػوص  مياػػا فػػ  المػػادة  المسػم ة أو  ػػاالت الطػػوارئ
ثالثػة المدػتركة بػيف اتةاقيػات الرابعة مف العاد ال اص بال قوؽ المدنيػة والسياسػية والمػادة ال

يػػػػنظـ معاممػػػػة الم ػػػػاربيف ، فػػػػإف القػػػػانوف الػػػػدول  اإلنسػػػػان ، وباإلضػػػػافة إلػػػػ  ذلػػػػؾ، جنيػػػػؼ
 ويعيػد القػانوف اإلنسػان  الػدول  تأكيػد والمدنييف أثناء فترات النزاع المسم  الدول  والدا م .
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الػذيف ال يدػتركوف إل  وجوب معاممة األد اص ، ف   االت النزاع المسم ، المبدأ الدا  
 (.3مبادرة ف  األ ماؿ العدائية معاممة إنسانية )

إطػارًا  امػًا يقػـو  4644لسػنة  ويمثؿ البروتوكوالف اإلضافياف التةاقيػات جنيػؼ األربػع
 مػػػ  أسػػػاس فكػػػرة أف أ كػػػاـ القػػػانوف الػػػدول  اإلنسػػػان  إنمػػػا تنصػػػرؼ أساسػػػًا إلػػػ   ػػػاالت 

ف كػػاف البرو ، الصػػراع المسػػم  بػػيف الػػدوؿ توكػػوؿ الثػػان  اسػػتادؼ فػػ   ػػدود ضػػيقة إلػػ  واج
تطوير وزيادة الضمانات المقررة ف   االت النزاع المسم  غير الدول . ولعمػ  مػف الواضػ  

، دا ػؿ  ػدوداا،  ريصة  م  تأكيد ا تصاصػاا السػيادا  مػ  إقميماػا،  موماً ، أف الدوؿ
الةقػرة السػابعة مػف تكدػؼ  ػف ذلػؾ مػثبًل األ كػاـ التػ  تضػمنتاا ، ف   بلقتاػا مػع دػعوباا

فػ  األصػؿ مساسػًا ، والػدوؿ بالتػال  ال ترتضػ ، (4المادة الثانية مػف ميثػاؽ األمػـ المت ػدة)
باػػذا اال تصػػاص وال تقبػػؿ تػػد بًل فػػ  دػػأن  وبالنسػػبة لمػػا قػػد يقػػـو  مػػ  إقميماػػا مػػف صػػراع 

القتػاؿ مسم  فا  نادرًا ما تقر بأف الصراع بما  دًا مف الجسامة ب يػث تعتػرؼ بقيػاـ  الػة 
مػػػع مػػػا يترتػػػب  مػػػ  اػػػذا اال تػػػراؼ مػػػف آثػػػار قانونيػػػة سػػػواء بالنسػػػبة لممقػػػاتميف أو بالنسػػػبة 

ولعؿ م اولة الدولة  دـ اال تػراؼ بقيػاـ اػذل ال الػة ، لمواقؼ الدوؿ األ را مف اذا القتاؿ
بػػػؿ وا تبػػػار ا تػػػراؼ الػػػدوؿ األ ػػػرا بقياماػػػا  مػػػبًل  ػػػدائيًا وتػػػد بًل فػػػ  دػػػؤوناا ، القانونيػػػة

مردل إل  تقدير أف اذا اال تراؼ قد ُيةاـ من  أف ظػاارة ضػعؼ ممػا يػد ـ القػوا ،  ميةالدا
إمػػا إلػػ  انةصػاؿ اإلقمػػيـ المقاتػؿ أو االسػػتيبلء  مػػ  ، المقاتمػة و يمكػػف أف يػؤدا فػػ  الناايػة

ذ كػػاف القػػانوف الػػدول  التقميػػدا يعػػر ؼ ، السػػمطة فػػ  الدولػػة كمػػا فػػ   الػػة ال ػػرب األاميػػة واج
كمػا كػاف ُيعػرؼ إلػ  ، ا  الت  تقـو بػيف دولتػيف أو أكثػر بعػد إ ػبلف ال ػرب الة ال رب و 

( با تباراػػا تندػػب  مػػ  إقمػػيـ دولػػة وا ػػدة بػػيف Civil Warجانباػػا  الػػة ال ػػرب األاميػػة )
با تبػار أناػا  وا  ما كانت توصػؼ أيضػًا بػال روب الصػايرة، ثوار ضد ال كومة المركزية

 ال تتعدا إقميـ الدولة الوا دة.
ف المبل ػػػظ أف القػػػانوف الػػػدول  اإلنسػػػان  بػػػدأ ا تبػػػارًا مػػػف اتةاقيػػػات جنيػػػؼ لسػػػنة ومػػػ
بتأكيػػػػد أمػػػػريف أولامػػػػا أنػػػػ  ال تتػػػػأثر األ كػػػػاـ القانونيػػػػة ال اصػػػػة بالقػػػػانوف الػػػػدول   4616

أ كاماػا  مػ  أطػراؼ النػزاع الم تمةػة سػواًء تػـ اإل ػبلف  اإلنسان  مف  يػث سػرياناا وانةػاذ
وثانيامػا أف أ كػاـ االتةاقيػات تسػرا ، ف أو لػـ يػتـ اإل ػبلف  ناػا ف قياـ ال رب بيف دولتي
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ويثػار الجػدؿ  ػوؿ ،  م  جميع الدوؿ األطراؼ الت  قبمػت بااللتزامػات الدوليػة المقػررة فياػا
( واػؿ يعػد اػذا المصػطم  Armed Conflictت ديػد المقصػود بتعبيػر الصػراع المسػم  )

كػؿ ذلػؾ تصػدا لػ  ، مػ  العكػس مػف ذلػؾ( أـ انػ   Warأوسع نطاقًا مف مةاػـو ال ػرب )
وكػػاف الػرأا  نػد كثيػػر مػف أ ضػػاء ، 4654معاػد القػانوف الػػدول  فػ  دورتػ  المنعقػػدة سػنة 

يدػارؾ فػ  اػذا ، المعاد أن  يتعيف  دـ المبالاة ف  ترتيب األامية  م  التعريةات الجامػدة
لػ  مةاػـو مو ػد لتمػؾ الرأا كثير مف الةقااء الػذيف يػروف أنػ  نظػرًا لعػدـ إمكانيػة الوصػوؿ إ

الػػة أوجػػ ، التعبيػػرات ممػػا يجعماػػا أكثػػر مرونػػة ، فإنػػ  يكػػوف مػػف األفضػػؿ تػػرؾ التعبيػػرات  م 
 لمواجاة ال االت الت  تطرأ ف  الواقع.

وقد استعممت اتةاقيات جنيؼ األربعة أيضًا تعريؼ الصراع المسم  غير الػدول  وذلػؾ 
اػا اتةاقيػة مصػارة أو أناػا بػذاتاا اتةاقيػة دا ػؿ ف  المادة الثالثة المدتركة التػ  قيػؿ  ناػا أن

وقػػػػد أثػػػػارت تمػػػػؾ المػػػػادة جػػػػداًل  ػػػػوؿ المقصػػػػود بالصػػػػرا ات المسػػػػم ة غيػػػػر ، (5االتةاقيػػػػة)
واػػو يكتنةػػ  دػػ ء مػػف  ػػدـ الوضػػوح قػػد يػػؤدا ، فقػػد لػػو ظ أف التعبيػػر مػػف العمػػـو، الدوليػػة

 وم ض أ ماؿ الجريمة. أ ماؿ الةوض ، إل  الةاـ بأف أ كاـ تمؾ المادة تنظـ فيما تنظـ
ورغػػـ ذلػػػؾ فمػػػـ تمػػؽ م اولػػػة تعريػػػؼ )الصػػراع المسػػػم ( غيػػػر الػػدول  قبػػػواًل وصػػػدرت  

وقػػد ورد بالتعميقػػات ، المػػادة دوف أف تتضػػمف  كمػػًا يوضػػ  المقصػػود بػػالتعبير المدػػار إليػػ 
الت  أدرفت  م  إصداراا المجنة الدولية  ف تمؾ المػادة أف أ كاماػا ال ت ػؿ إطبلقػًا ب ػؽ 

نمػا فػ  المقابػؿ فػإف اػذا ال ػؽ يمتػـز  كؿ دولة ف  قمع أمر الةوض  الدا مية ومػا يماثماػا واج
 (.6 دًا أدن  مف المعاممة اإلنسانية  م  ن و ما تتضمف المادة مف أ كاـ )

نقطػػػػة ت ػػػػوؿ أ ػػػػرا فػػػػ  مجػػػػاؿ  4644وكػػػػاف إبػػػػراـ البروتوكػػػػوليف اإلضػػػػافييف لسػػػػنة 
 مسم  الدول  والصراع المسم  غير الدول .لمصراع ال، استعماؿ التعبيرات القانونية

بيػاف ذلػؾ أنػ  إلػػ  جانػب أاميػة التةرقػػة بػيف الصػراع المسػػم  الػدول  والصػراع المسػػم  
غير الدول  والت  ما كانت أ كػاـ القػانوف الػدول  اإلنسػان  تػنظـ اػذا األ يػر إال بمقتضػ  

تػػػ  كانػػػت ال تعػػػدو فػػػ  وال، 4616أ كػػػاـ المػػػادة الثالثػػػة المدػػػتركة التةاقيػػػات جنيػػػؼ لسػػػنة 
الواقع إال ضمانًا ل قوؽ أساسية يستمد تطبيقاا مػف المبػادئ اإلنسػانية الرئيسػية التػ  يتعػيف 
االلتػػزاـ باػػا دائمػػًا با تباراػػا ال ػػد األدنػػ  لمػػا يمكػػف أف يوصػػؼ بالمعاممػػة اإلنسػػانية فدونػػ  



 وأثراا  م   قوؽ اإلنساف المسم ة الصرا ات
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اإلضػػػاف   إال أف األمػػػر تعػػػدا اػػػذا ال ػػػد األدنػػػ  فػػػ  أ كػػػاـ البروتوكػػػوؿ، امجيػػػة وتػػػو ش
األمػػر الػػذا يػػؤدا بالضػػرورة ، الثػػان  والػػذا يسػػرا  مػػ  الصػػرا ات المسػػم ة غيػػر الدوليػػة

بيف ال االت الت  يسػرا  مياػا البروتوكػوؿ اإلضػاف  الثػان  ممػا ، بدقة، إل  وجوب التةرقة
يتطمػػب ت ديػػػدًا لماايػػػة الصػػػراع المسػػػم  غيػػػر الػػدول  بالتةرقػػػة بينػػػ  وبػػػيف غيػػػرل مػػػف صػػػور 

 (.  40دا مية الت  ال ت ضع أل كام )الصرا ات ال
ذا كاف الواقع القانون  فػ  ظػؿ العمػؿ باتةاقيػات جنيػؼ األربعػة كػاف يتطمػب و سػب  واج

التةرقػػػػة بػػػػيف الصػػػػرا ات المسػػػػم ة الدوليػػػػة ، مػػػػف النا يػػػػة العمميػػػػة التطبيقيػػػػة  مػػػػ  األقػػػػؿ
كوليف فػػػإف ال ػػػاؿ اػػػو غيػػػر ذلػػػؾ بعػػػد العمػػػؿ بػػػالبروتو ، والصػػػرا ات المسػػػم ة غيػػػر الدوليػػػة

إذ أف تطػػػػوير وتػػػػد يـ  قػػػػوؽ الم ػػػػاطبيف بأ كػػػػاـ البروتوكػػػػوؿ ، 4644اإلضػػػػافييف لسػػػػنة 
الثػػان  يقتضػػ  لزامػػًا االاتمػػاـ بت ديػػد مجػػاؿ سػػرياف أ كامػػ  وبالتػػال  التعػػرض بالتػػال  لمػػا 

، صرا ًا مسػم ًا دا ميػًا تسػرا  ميػ  أ كامػ ، ف  مةاـو البروتوكوؿ اإلضاف  الثان ، يعتبر
إذ أناػا لػـ تكػف ، فػ  ظػؿ العمػؿ بأ كػاـ المػادة الثالثػة المدػتركة، ا كاف ببلـزوذلؾ األمر م

 تعدو إال تأكيدًا  م  ضمانات أساسية يتعيف دومًا ا تراماا والنزوؿ  م  مقتضياتاا.
إف الصػرا ات المسػم ة غيػر الدوليػة: اػػ  مػا يػدور مػف قتػػاؿ بػيف قػوات ال كومػة مػػف 

ة تقاتػؿ لصػال اا ال ػاص مػف جاػة أ ػرا. وألف وقػوات متمػردة أو مجمو ػات مسػم ، جاة
فإنػ  ُي ظرػػر  –النزا ػات المسػػم ة  –القػانوف الػدول  اإلنسػػان  يتعامػؿ مػػع  ػاالت اسػػتثنائية 

دور ، و مػػػ  قػػػدر مسػػػاوي مػػػف األاميػػػة، فػػػ  كػػػؿ األ ػػػواؿ أا انتقػػػاص مػػػف أ كامػػػ . ويػػػأت 
ًا ألطػػراؼ النػػزاع التػػ  ولكػػف أيضػػ، القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان  فػػ  أنػػ  ممػػزلـ لػػيس فقػػط لمػػدوؿ

( ويمكػػف القػػوؿ أف تمػػؾ الصػػرا ات تمثػػؿ " صػػرا ات  سػػكرية 44ة.)صػػةة الدولػػليسػت لاػػا 
ناجمة  ف ا تبلفات أيدلوجية و رقية وسياسية ودينيػة بػيف طػرفيف وطنيػيف ممػا يجعػؿ اػذا 
الوصػؼ ينطبػػؽ  مػ  كػػؿ الصػػدامات المسػم ة التػػ  تػدور مػػا بػػيف  كومػة دػػر ية وجما ػػة 

فػػػت المػػػادة األولػػػ  مػػػف البروتوكػػػوؿ اإلضػػػاف  الثػػػان  النػػػزاع 47) (ردةوطنيػػة متمػػػ ( وقػػػد  ر 
نػزاع تػدور أ داثػ   مػ  إقمػيـ أ ػد األطػراؼ المتعاقػدة بػيف قواتػ   )المسم  غير الدول  بأنػ  

 المسم ة وقوات مسم ة مندقة أو جما ة نظامية مسم ة أ را(.
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نػػ  مػػف الضػػرورا التمييػػز بػػيف ويػػرا الم تصػػوف فػػ  إطػػار القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان  ا
النزا ػػػات المسػػػم ة غيػػػر الدوليػػػة ويميػػػزوف بػػػيف  العديػػػد مػػػف ال ػػػاالت التػػػ  تقػػػع فػػػ  دائػػػرة

 ال االت ا تية :
، يجب تمييػز تعبيػر )االنتةاضػة الدػعبية(، االنتةاضة الدعبية :وفقًا لقوانيف ال رب .4

مػػػف  صػػػياف دػػػعب ، 4541الػػػذا أصػػػب  تعبيػػػرًا قانونيػػػًا دوليػػػًا فػػػ  مػػػؤتمر بروكسػػػؿ لسػػػنة 
مسػػم  ضػػد  كومتػػ  الوطنيػػة. فاالنتةاضػػة الدػػعبية تعػػر ؼ بأناػػا انتةاضػػة ضػػد قػػوات أجنبيػػة 

ممػػا يعنػػ  أف التعريػػؼ م ػػدد بالػػدفاع  ػػف األرض ضػػد م ػػاطر ، إمػػا غػػزت بمػػدًا أو ا تمتػػ 
و يدػػير التعبيػػر ب اصػػة إلػػ  أوضػػاع ي مػػؿ فياػػا السػػكاف  ةويػػًا أيػػة ، اال ػػتبلؿ أو الاػػزو

ويمكػف لمػف .لمقاومػة الاػزو أو اال ػتبلؿ، ب وزتاـ و دوف توفر وقت لتنظػيـ أنةسػاـأسم ة 
يمت ػػؽ باالنتةاضػػة الدػػعبية فػػ  ظػػؿ ظػػروؼ معينػػة المطالبػػة بامتيػػاز العسػػكرا المقػػرر فػػ  
ػروف المقػاتميف  مػ   القانوف الدول  اإلنسان  أا  ػؽ قتػاؿ العػدو. وال يجػوز أف ُي ػاكـ ا سل

جب من اـ وضع أسير ال رب فور وقػو اـ فػ  األسػر. وتوجػد  ػدة أ مالاـ المعادية بؿ ي
دروط الكتسػاب امتيػاز العسػكرا. إذ يمكػف لبلنتةاضػة الجماايريػة أف تقػع فقػط ضػد قػوات 
أجنبيػػة  نػػدما ت تػػؿ البمػػد و يثمػػا ا تمتاػػا. وبجػػب أف ي مػػؿ المدػػاركوف فياػػا أسػػم تاـ  منػػًا 

يستطيع أفػراد القػوات ، د ا تبلؿ فعم  ألرضوأف ي ترموا قوانيف ال رب وأ رافاا. و ت  بع
، ونظمػػػوا  ركػػػات مقاومػػػة و ركػػػات ت ريػػػر وطنيػػػة أصػػػيمة، المسػػػم ة الػػػذيف لػػػـ يستسػػػمموا

أو فػػ  األقػػؿ أف ، ولكػػناـ يجػػب أف يميػػزوا أنةسػػاـ مػػف السػػكاف المػػدنييف، مقاومػػة اال ػػتبلؿ
لممػػػدنييف فػػػ  اػػػذل ي ممػػػوا أسػػػم تاـ  منػػػًا أثنػػػاء الاجمػػػات واالنتدػػػار. وأا ان ػػػراط مبادػػػر 

األ مػػاؿ العدائيػػة سػػيكوف ان راطػػًا غيػػر در  .وسػػوؼ يكػػوف أا د ػػـ غيػػر مبادػػر ل ركػػة 
مػػػػف مثػػػؿ تزويػػػػداا بالمعمومػػػػات أو المػػػواد غيػػػػر العسػػػػكرية دػػػر يًا وفقػػػػًا لمقػػػػانوف ، المقاومػػػة
وفػػ  اػػذل ، ولكػػف قػػد ينتاػػؾ اػػذا الػػد ـ قػػوانيف األمػف التػػ  أصػػدرتاا الدولػػة الم تمػػة، الػدول 
ؿ سػػيكوف المسػػؤولوف  ػػف االنتااكػػات  رضػػة لم اكمػػة و قوبػػة أو أف يت ممػػوا قيػػودًا ال ػػا

يمكػػف أف يكونػػوا مػػؤاميف ل مايػػة اتةاقيػػة ،  مػػ   ريػػة  ػػركتاـ. و تػػ  فػػ  مثػػؿ اػػذل ال ػػاؿ
 فيصب  أا  مؿ جما   ضداـ غير در  .، جينيؼ الرابعة
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 الدػعبية يعتبػر فياػالقد نصت الئ ة الااا لم رب البرية  م   الة أ را لبلنتةاضػة 
سكاف األقاليـ الذيف ي مموف السبلح لقتاؿ العدو المتقدمة ن واـ ف   كـ المقػاتميف بدػروط 

 ثبلثة ا  : 
بعػد واف يكػوف  مماػـ لمسػبلح مػف اجػؿ منػع ا ػتبلؿ  غيػر م تػؿأف يكوف اإلقمػيـ  •
 .اإلقميـ
 .أف ي مموا سبل اـ  مناً  •
 (.  42)أف ي ترموا قوانيف ال رب وأ رافاا  •
المقػػػاتموف غيػػػر النظػػػامييف : كثيػػػرًا مػػػا يسػػػتعمؿ تعبيػػػر المقػػػاتميف غيػػػر النظػػػامييف   .7

أو  ركػػػة ، أو فػػػرؽ تطػػػوع، أو مميدػػػيا، ليصػػػؼ مقػػػاتبًل ينتمػػػ  إلػػػ  مجمو ػػػة دػػػب   سػػػكرية
ال ، أو قوة متمردة. وكثيػرًا مػا يكػوف غيػر النظػامييف مقػاتميف غيػر م تػرفيف، مقاومة منظمة

يمكػػف ، وال ي ممػػوف أسػػم تاـ  منػػًا  نػػدما يقومػػوف بعمماػػـ. ورغػػـ ذلػػؾ، داً يرتػػدوف زيػػًا مو ػػ
 يػث ، كمػا اػـ فػ  سويسػرا، لاير النظامييف أف يكونوا أيضًا جزءًا مف قػوات البمػد المسػم ة

يتدػػكؿ الجػػيش كمػػ  تقريبػػًا مػػف مميدػػيات ترتػػدا زيػػًا مو ػػدًا. وغيػػر النظػػام  لػػيس بالضػػرورة 
، العصػػابات مقػػاتموف تميػػزاـ تكتيكػػاتاـ مػػف مثػػؿ الكمػػائف مرادفػػًا لرجػػؿ العصػػابات. فرجػػاؿ

بينمػػا ، والت ريػػب. ولكػػف غيػػر النظػػامييف قػػد ال يسػػتعمموف اػػذل التكتيكػػات إطبلقػػاً ، القػػنص
كثيػػػرًا مػػػا تسػػػتعمماا القػػػوات المسػػػم ة النظاميػػػة.وأاـ صػػػةة يمتػػػاز باػػػا غيػػػر النظػػػامييف فػػػ  

ممػػػػا يعػػػػرض ، ج بالسػػػػكاف المػػػػدنييفأناػػػػـ يةضػػػػموف االمتػػػػزا، النزا ػػػػات المسػػػػم ة الدا ميػػػػة
لم طػػر  نػدما تقػـو قػوات ال كومػػة بتػدمير قػرا وبمػدات بأكمماػػا أو ، فػ  األغمػب، المػدنييف

قػد يعتبػر ، تعاقباـ ف  م اولة مناا لت ييد غير النظامييف المتمرديف.وفػ  النزا ػات الدوليػة
معػػػايير معينػػػة. غيػػػر النظػػػامييف مقػػػاتميف دػػػر ييف مػػػؤاميف لوضػػػع أسػػػير  ػػػرب إف التزمػػػوا ب

وتدػػػػػػػمؿ اػػػػػػػذل المعػػػػػػػايير أف: يميػػػػػػػزوا أنةسػػػػػػػاـ مػػػػػػػف السػػػػػػػكاف المػػػػػػػدنييف )أا أف يظاػػػػػػػروا 
كالعسػػكرييف(ي ي ممػػوا أسػػم تاـ  منػػًا أثنػػاء االدػػتباكات أو االنتدػػاري يقػػادوا مػػف قبػػؿ ضػػابط 

يتوقع مػناـ االلتػزاـ بالقوا ػد الدوليػة المتعمقػة بػالنزاع المسػم . وأا إ ةػاؽ ، مسؤوؿ و بعامة
االلتػػػزاـ باػػذل المعػػػايير يمكػػف أف يػػػؤدا إلػػػ  م اكمػػة و قوبػػػة  مػػ  األفعػػػاؿ المعاديػػػة.  فػػ 

غيػػػر مػػػؤاميف لوضػػػع ، 4644وفقػػػًا لتعريػػػؼ البروتوكػػػوؿ اإلضػػػاف  األوؿ لسػػػنة ، )المرتزقػػػة
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وال كومػػة  ػػرة فػػ  ، أسػير ال ػػرب(.وال يوجػػد فػ  النػػزاع المسػػم  الػدا م  وضػػع أسػػير  ػرب
يجػب أف ، مػة ال يانػة أو أيػة أفعػاؿ  نػؼ أ ػرا. ورغػـ ذلػؾم اكمة أ دائاا المسػم يف بتا

فػػ " ، 4616وفقػػًا لممػػادة الثالثػػة المدػػتركة فػػ  اتةاقيػػات جينيػػؼ لسػػنة ، تكػػوف كػػؿ م اكمػػة
 (41وتكةؿ جميع الضمانات القضائية البلزمة".)، م كمة مدكمة تدكيبًل قانونياً 

 مػػ  اػػذل النزا ػػات  ال ػػرب األاميػػة :وتطبػػؽ نصػػوص القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان   .2
 نػػدما ُيعتػػرؼ بوضػػع الم ػارب لممتمػػرديف  مػػ  السػػمطة. ، فػ   الػػة وا ػػدة بعيػػدة اال تمػاؿ

وبعػػد ال ػػرب العالميػػة الثانيػػة فقػػط بػػدأت المعااػػدات تدػػمؿ بعػػض األ كػػاـ  ػػوؿ النزا ػػات 
المسػػم ة الدا ميػػة لضػػماف نػػوع مػػف ال مايػػة لضػػ ايا تمػػؾ النزا ػػات. ولػػيس مػػف السػػاؿ أبػػدًا 

ر متػػػ  تػػػذاب مواجاػػػة  نيةػػػة دا ػػػؿ دولػػػة أبعػػػد مػػػف مجػػػاؿ القػػػانوف الجنػػػائ  الم مػػػ  تقريػػػ
لتصب  نزا ًا مسػم ًا ينطبػؽ  مياػا القػانوف الػدول . وُيطػرح اػذا السػؤاؿ ب اصػة ألف الدولػة 

، رغػػػـ ذلػػػؾ، وألف المندػػػقيف، سػػػوؼ تتػػػردد بػػػاال تراؼ بأناػػػا فقػػػدت سػػػيطرتاا  مػػػ  الوضػػػع
ذا افترضػػنا أنػػ  تػػـ  بػػور سيسػػر وف ليز مػػوا أف قضػػيتاـ قضػػي ة تسػػت ؽ ااتمامػػًا دوليػػًا. واج

لرأينػػػػا أف القوا ػػػػد القانونيػػػػة الدوليػػػػة التػػػػ  ت كػػػػـ النزا ػػػػات ، ال ػػػػط الةاصػػػػؿ بػػػػيف النػػػػزا يف
المسم ة الدا مية أقؿ تطورًا بكثير مف تمؾ المطبقة  م  النزا ات المسػم ة بػيف الػدوؿ.فإذا 

مف أرض الدولػة ب يػث تجعماػا قػادرة  مػ   سيطرت القوات المندقة سيطرة كافية  م  جزء
ذا امتثمػػػػت اللتزاماتاػػػػا بتمػػػػؾ المبػػػػادئ، القيػػػػاـ بعمميػػػػات  سػػػػكرية متواصػػػػمة ومكثةػػػػة فػػػػإف ، واج

 (  42ينطبؽ  مياا.) 4644البروتوكوؿ الثان  لسنة 
 

 المطمب الثاني
 التمييز بين الصراعات المسمحة الدولية وغير الدولية

دول  اإلنسػػػان  إنمػػػا تنصػػػرؼ أ كامػػػ  أساسػػػًا إلػػػ  سػػػبؽ واف أوضػػػ نا أف القػػػانوف الػػػ
أوضاع الصراع المسم  الدول  و م  ذلػؾ فقػد توجاػت اتةاقيػات جنيػؼ األربعػة إلػ  تنظػيـ 

ف لـ يسبؽ قياماػا إ ػبلف ال ػرب، األوضاع النادئة  ف ال روب وكػذلؾ  مػ  أا ،  ت  واج
ئة مػادة تػنظـ أ كػاـ صراع مسم  يقػـو بػيف دولتػيف أو أكثػر. وفػ  مقابػؿ مػا يقػارب  مسػما

فمػػػـ ينصػػػرؼ تنظػػػيـ اتةاقيػػػات جنيػػػؼ األربعػػػة لدػػػؤوف األوضػػػاع ، الصػػػراع المسػػػم  الػػػدول 
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ويمثػػؿ .النادػػئة  ػػف الصػػراع المسػػم  غيػػر الػػدول  إال فيمػػا ورد فػػ  المػػادة الثالثػػة المدػػتركة
تطػورًا فػ  النظػرة الموضػو ية  4644المنطؽ الذا قاـ  مي  البروتوكوالف اإلضافياف لسػنة 
وذلؾ بطريؽ مبادر وغيػر مبادػر.أما ، بيف نو   الصرا ات المسم ة الدولية وغير الدولية

 ف التطور المبادر فإننػا نقصػد بػ  إفػراد بروتوكػوؿ اػو البروتوكػوؿ اإلضػاف  الثػان  الػذا 
ف تضػػػمف ذلػػػؾ تطػػػويرًا نو يػػػًا ، يتوجػػػ  بػػػالتنظيـ لمصػػػرا ات المسػػػم ة غيػػػر الدوليػػػة نػػػ  واج واج

 مػػ  ، ت قػػد تقػػررت بالمػػادة الثالثػػة المدػػتركة باتةاقيػػات جنيػػؼ األربعػػةلمضػػمانات التػػ  كانػػ
ورغػـ أف مجػاؿ سػرياف البروتوكػوؿ اػو مجػاؿ م ػدود مدػروط بت قػؽ ، ن و ما سبؽ البياف

إال ، واقع قد يصعب ف  التطبيؽ أف يت قؽ ف  م تمؼ صور الصراع المسم  غيػر الػدول 
 يًا اامًا با تبار أن  يتناوؿ أمػورًا كانػت تعتبػر يمثؿ تطورًا نو ، مع ذلؾ، أف اذا البروتوكوؿ

فػ  المنطػػؽ التقميػػدا فيمػػا يػػد ؿ فػػ  اال تصػػاص الػػدا م  لمدولػػة والتػػ  مػػا كػػاف يسػػم  أف 
ولعػػؿ أاػػـ مػػا ورد بػػالبروتوكوؿ الثػػان  مػػا تضػػمنت  المػػادة ، يطالاػػا التنظػػيـ القػػانون  الػػدول 

أ مػاؿ العنػؼ وأيضػًا التاديػد الموجػ  ( مف ت ريـ اال تداء  م  المػدنييف ومػف ا تبػار 42)
إل  المدنييف بقصد إدػا ة الر ػب بيػناـ اػ  أمػور غيػر مدػرو ة واػذل المػادة تقابػؿ  رفيػًا 

 ( مف البروتوكوؿ األوؿ(.24/7المادة )
وفػػ  ، فإننػػا نعنػػ  بػػ  صػػدور البروتوكػػوليف اإلضػػافييف، أمػػا  ػػف التطػػور غيػػر المبادػػر

ف كػػػاف لكػػػؿ مجػػػاؿ تطبيػػػؽ ، آف وا ػػػد ، إال أف ذلػػػؾ قػػػد يػػػدفع الػػػدوؿ فػػػ  التطبيػػػؽ الةعمػػػ واج
ويد و الةق  ف  المجاؿ القانون  إل  التقريب بيف األ كاـ الت  تطبػؽ  مػ   ػالت  الصػراع 

مما يػدفع إلػ  بمػورة قوا ػد ُ رفيػة فػ  ذات المعنػ  سػر اف مػا تكػوف سػندًا لمقضػاء ، المسم 
الجػػػديرة بال مايػػػة والتػػػ  تكػػػوف قػػػد الػػػدول  لتطبيػػػؽ األ كػػػاـ األكثػػػر ضػػػمانًا ل قػػػوؽ الةئػػػات 

انطمقػػػػت مػػػػف البروتوكػػػػوؿ األوؿ لتػػػػد ؿ ر ػػػػاب القوا ػػػػد العرفيػػػػة التػػػػ  تسػػػػرا  مػػػػ  سػػػػائر 
الصػػرا ات المسػػم ة الدوليػػة مناػػا وغيػػر الدوليػػة. وانػػا أيضػػًا تجػػدر اإلدػػارة إلػػ  أف المجنػػة 

ن  لتدػػمؿ الدوليػػة كانػػت سػػباقة فػػ  جاوداػػا إلػػ  مػػد العمػػؿ بأ كػػاـ القػػانوف الػػدول  اإلنسػػا
قبػؿ إبػراـ اتةاقيػات ، 4615فكػاف أف اقتر ػت سػنة ، صورًا م تمةة مف الصػرا ات المسػم ة

أف تدمؿ االتةاقيات  كمًا بسرياناا  مػ  م تمػؼ أوضػاع الصػرا ات ، 4616جنيؼ لسنة 
المسػػم ة وبػػاأل ص فػػ   ػػاالت ال ػػروب األاميػػة أو ال ػػروب الدينيػػة أو الصػػرا ات ضػػد 
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مجنػػة الدوليػػة ذات الرؤيػػة فيمػػا تقػػدمت بػػ  مػػف اقتػػراح إلػػ  مػػؤتمر كمػػا كانػػت ل، االسػػتعمار
مةػػادل انطبػػاؽ أ كػػاـ القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان  فػػ   ػػاالت ال ػػروب  4644ال بػػراء لسػػنة 

كمػػا تقػػدمت فػػ  السػػنة التاليػػة بػػاقتراح مػػؤدال انطبػػاؽ ، األاميػػة إذا تػػد مت فياػػا قػػوات أجنبيػػة
  الصػرا ات الدا ميػة إذا تػد مت دوؿ أجنبيػة كػؿ كافة أ كػاـ القػانوف الػدول  اإلنسػان   مػ

 (43مناا لمسا دة أ د طرف  الصراع.)
أف القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان  يمػػـز تػػوافر الدػػروط ا تيػػة إلطػػبلؽ صػػةة النػػزاع المسػػم  
غير الدول   م  األ ماؿ المسم ة الت  تقع مف اجؿ سرياف أ كاـ المادة الثالثػة المدػتركة 

   البرتوكوؿ اإلضاف  الثان :واأل كاـ الواردة ف
البػػد لمطػػرؼ المنػػااض لم كومػػة المركزيػػة مػػف تنظػػيـ  سػػكرا فيػػ  قيػػادة مسػػؤولة  -4

  ف سموؾ مرءوسياا ول  نداط ف  ارض معينة ويكةؿ ا تراـ االتةاقيات.
 لجوء ال كومة الدر ية إل  القوات العسكرية لم اربة الثوار. -7
 لمثوار.ا تراؼ ال كومة بصةة الم اربيف  -2
 ا ترافاا بأناا ف   الة  رب. -1
 ا ترافاا بصةة الم اربيف لمثوار بارض تنةيذ االتةاقيات. -2
إدراج النػػزاع  مػػ  جػػدوؿ أ مػػاؿ مجمػػس األمػػف أو الجمعيػػة العامػػة التػػابعيف لؤلمػػـ  -3

 المت دة بصةت  ماددا لمسبلـ الدول  أو  ارقا ل  أو يدكؿ  مبل  دوانيا.
   .وفر في   صائص الدولةلمثوار نظاـ تت -4
معػي ف مػف التػراب  سمطات الثوار المدنية تبادر  م  السكاف سمطة فعمية فػ  جػزء -5
   .الوطن 
ألوامػػػر سػػػمطة منظمػػػة وتعب ػػػر  ػػػف اسػػػتعداداا ال تػػػراـ  ت ضػػػع القػػػوات المسػػػم ة -6

 قوانيف ال رب وتقاليداا.
 (44تمتـز سمطات الثوار المدنية بمرا اة أ كاـ االتةاقيات.)-40

ويترتػػػب  مػػػ  اال تػػػراؼ بػػػاف الصػػػراع ذات طػػػابع غيػػػر دولػػػ  وجػػػوب مرا ػػػاة القوا ػػػد 
 ا تية : 
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. توج  الاجمات فقط ضد األدياء الت  تسااـ ف  جاد العػدو العسػكرا ولاػا أاميػة 4
 تكتيكية واستراتيجية. وال بد مف تقميؿ ال سائر أو األضرار العرضية إل   داا األدن .

ز دائمػػػًا بػػػيف العسػػػكرييف الػػػذيف يدػػػاركوف مبادػػػرة فػػػ  القتػػػاؿ أو . ال بػػػد مػػػف التمييػػػ2
موف اػػـ أنةسػػاـ وبػػيف غيػػر العسػػكرييف الػػذيف ال يجػػب أف يدػػاركوا مبادػػرة فػػ  القتػػاؿ ، ُياػػاجر

موف أو يستعمموف درو ًا بدرية.   أو ُيااجر
مػف نتػائج ، بأكثر قدر مستطاع، . تضمف سبلمة غير العسكرييف وسبلمة ممتمكاتاـ1
 يات العسكرية. العمم

ويمكػف م اكمػة السػجناء ، . ال يندأ وضع أسرا ال ػرب فػ  النػزاع المسػم  الػدا م 2
 سػػب قػػانوف الدولػػة  نػػدما يكػػوف النػػزاع جاريػػًا و مػػ  أيػػة جػػرائـ قػػد يكونػػوا ارتكبواػػا  بلفػػًا 
لػػذلؾ القػػانوف. واػػـ م ميػػوف بموجػػب نصػػوص ال مايػػة الػػواردة فػػ  قػػوانيف  قػػوؽ اإلنسػػاف. 

 لؤل كاـ الصدور إال بعد م اكمة مف قبؿ م كمة مت صصة.وال يمكف 
، . يجػػب معاممػػة األدػػ اص الػػذيف ال يدػػتركوف مبادػػرة فػػ  القتػػاؿ )غيػػر العسػػكرييف3
باػض النظػر ، منكوبو الب ار( معاممة إنسانية  م   د سػواء، المرض ، الجر  ، األسرا

أو ، وذاؾ يعنػػ   ظػػر القتػػؿالػػ . ، أو الثػػروة، أو الجػػنس، أو الػػديف، أو المػػوف،  ػػف العػػرؽ
أو أا ، أو اال تػػػداء الجنسػػػ ، أو االغتصػػػاب، أو التعػػػذيب، أو المعاممػػػة القاسػػػية، التدػػػوي 

 أو المعاممة المذلة أو ال اطة لمكرامة.، ا تداء  م  الكرامة الد صية
 . ي ظر أ ذ الراائف. 4
 . ي ظر تجويع غير العسكرييف كوسيمة مف وسائؿ ال رب.5
 لجر   والمرض  ومنكوب  الب ار واال تناء باـ.. يجب نقؿ ا6
إال إنػ  ، . رغـ أن  قػد يكػوف ضػروريًا إ ػبلء غيػر العسػكرييف مػف المنػاطؽ ال طػرة40

ي ظػػر نقماػػـ ألسػػباب غيػػر مبػػررة أو اسػػتعمالاـ درو ػػًا بدػػرية تقػػ  األاػػداؼ العسػػكرية مػػف 
 (.45الاجـو )

كمػػا تجمػػ   د ؿ فػػ  ال ػػروب األاميػػةولقػػد تبنػػ  القػػانوف الػػدول  التقميػػدا مبػػدأ  ػػدـ التػػ
 ػػوؿ  قػػوؽ وواجبػػات الػػدوؿ األجنبيػػة  4600ذلػػؾ فػػ  الئ ػػة معاػػد القػػانوف الػػدول  لعػػاـ 

المعتػػرؼ باػػا والمتناز ػػة مػػع التمػػرد  ور ايااػػا فػػ   الػػة  ركػػة تمػػرد إزاء ال كومػػات القائمػػة
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لمدولػػػة.  وأوجػػػب  مػػػ  الػػػدوؿ األجنبيػػػة مرا ػػػاة ال كومػػػة الدػػػر ية بصػػػةتاا الممثػػػؿ الو يػػػد
ولمدولة المتناز ة مع الثوار أف تعترؼ لاـ بصةة الم اربيف وبعد ذلؾ ال يمكناػا اال تجػاج 

لكف ا تراؼ "الدولة األـ" ال يمـز األطػراؼ األ ػرا ،  م  ا تراؼ دولة ثالثة باـ كم اربيف
ويترتػػػب  ػػػف مػػػن  مجمو ػػػة ثػػػائرة صػػػةة "الم ػػػاربيف" تطبيػػػؽ .بػػػاال تراؼ بصػػػةة الم ػػػاربيف

الدوليػػة فػػإف الدولػػة  ال ػػرب وتقاليػػداا والتػػزاـ أفراداػػا بػػذلؾ و مػػ  مسػػتوا المسػػؤولية قوا ػػد
 (46).الت  تعترؼ لمثوار بصةة الم اربيف لف تكوف مسؤولة دوليا  ف أ ماؿ تمؾ الةئة

فإف كثيرًا مف االتةاقيػات التػ   4650والمبل ظ ف  ا ونة األ يرة أن  ا تبارًا مف سنة 
، تتعمػػػؽ بوجػػػ  أو آ ػػػر باال تبػػػارات اإلنسػػػانية فػػػ  المجػػػاؿ الػػػدول أبرمػػػت لتنظػػػيـ دػػػؤوف 

تضمنت نصوصًا تقض  بتطبيؽ أ كاماا  م  كافػة أنػواع الصػرا ات المسػم ة الدوليػة أو 
ومػػف ذلػػؾ مػػثبًل الػػنص  مػػ  سػػرياف البروتوكػػوؿ الثػػان  المعػػدؿ التةاقيػػة سػػنة ، غيػػر الدوليػػة

ألسػػم ة التقميديػػة أو التػػ  تنػػتج  ناػػا فػػ  دػػأف القيػػود  مػػ  اسػػتعماؿ بعػػض أنػػواع ا 4650
أضػػرار مةرطػػة ) ظػػر اسػػت داـ األلاػػاـ بطريقػػة  دػػوائية أو أف تكػػوف موجاػػة إلػػ  مػػدنييف( 

مػػف اػػذا الدػػأف مػػف انطبػػاؽ أ كاماػػا  مػػ  كافػػة  4664ومػػا تضػػمنت  اتةاقيػػة أوتػػاوا لسػػنة 
 أنواع الصرا ات المسم ة الدولية وغير الدولية.

يف الوارديف بكؿ مف المادة الثالثة المدتركة التةاقيػات جنيػؼ وتجدر اإلدارة إل  ال كم
( المدػػػػتركة 2فبمقتضػػػ   كػػػـ المػػػادة )، ( مػػػف البروتوكػػػػوؿ األوؿ63/2األربعػػػة وبالمػػػادة )

يكػػػوف ألطػػػراؼ الصػػػراع المسػػػم  غيػػػر الػػػدول  أف يبرمػػػوا اتةاقػػػات  اصػػػة باػػػدؼ تعاػػػداـ 
( 63/2ة مػف أ كػاـ كمػا أف المػادة )بااللتزاـ بكؿ أو بعض ما جاء باتةاقيات جنيػؼ األربعػ

مػػػف البروتوكػػػوؿ األوؿ تتػػػي  لمجنػػػة الممثمػػػة ل ركػػػة ت ريػػػر أف تعمػػػف بػػػإرادة منةػػػردة التزاماػػػا 
تتمتػػػػع  ركػػػػة ، وفػػػػ  اػػػػذل ال الػػػػة، بمعااػػػػدات جنيػػػػؼ األربعػػػػة وبأ كػػػػاـ البروتوكػػػػوؿ األوؿ

الموقعػة  مػ  كػػؿ الت ريػر باالمتيػازات المقػررة كمػا تمتػـز بالواجبػػات المةروضػة  مػ  الػدوؿ 
مػػف اتةاقيػػػات جنيػػؼ والبروتوكػػػوؿ األوؿ اإلضػػاف  وقػػػد توسػػعت الم كمػػػة الجنائيػػة الدوليػػػة 

ـ فػ  بيػاف ال ػاالت 7002ديسػمبر سػنة  2واػو الصػادر فػ  ، ببلااا ف  أ دث أ كاماػا
التػػ  يجػػوز ألطػػراؼ الصػػراع فياػػا أف يبرمػػوا اتةاقػػات  اصػػة باػػدؼ تطبيػػؽ كػػؿ أو بعػػض 

فانتاػػت الم كمػػة المدػػار إلياػػا ، ول  اإلنسػػان   مػػ  الصػػراع القػػائـ بيػػناـأ كػػاـ القػػانوف الػػد
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ف  ال كـ الصادر ف  قضية الجنراؿ )جاليتش( أن  ليس انػاؾ مػا يمنػع أطػراؼ أا صػراع 
اتةاقػات  اصػة تاػدؼ ، ت ػت ر ايػة المجنػة الدوليػة، مػف أف يعقػدوا، أيػًا كػاف تكييةػ ، مسم 

دوف اسػػتمزاـ أف ، نسػػان   مػػ  الصػػراع المسػػم  القػػائـإلػػ  تطبيػػؽ أ كػػاـ القػػانوف الػػدول  اإل
أا المػػػادة الثالثػػػة ، يكػػػوف ذلػػػؾ اسػػػتنادًا مبادػػػرًا إلػػػ   كػػػـ أا مػػػف المػػػادتيف المدػػػار إليامػػػا

وا تبػػرت ، ( مػػف البروتوكػػوؿ األوؿ63/2المدػتركة مػػف اتةاقيػػات جنيػػؼ األربعػة أو المػػادة )
أمثمػػػػة ال تعنػػػػ  أف تقتصػػػػر إجػػػػازة  الم كمػػػػة أف مػػػػا جػػػػاء بالمػػػػادتيف المدػػػػار إليامػػػػا مجػػػػرد

ومدػػػػرو ية ونةػػػػاذ االتةاقػػػػات ال اصػػػػة  مػػػػ  تػػػػوافر الدػػػػروط واألوضػػػػاع المقػػػػررة بكػػػػؿ مػػػػف 
وترتيبػًا  مػ  اػذا المنطػؽ أ تػدت الم كمػة فػ  ال كػـ المدػار إليػ  ، المادتيف المدار إلياما

، وليػػةت ػػت ر ايػػة المجنػػة الد، 4667مػػايو سػػنة  77باتةػػاؽ  قػػدل أطػػراؼ الصػػراع بتػػاري  
ممػػػا ارتػػػأت معػػػ  ، ويقضػػػ  بتطبيػػػؽ بعػػػض األ كػػػاـ األساسػػػية الػػػواردة بػػػالبروتوكوؿ األوؿ

فػػ  القػػانوف سػػندًا لبللتزامػػات وال قػػوؽ المقػػررة ألطػػراؼ ، الم كمػػة اال تػػداد باالتةػػاؽ وقيامػػ 
الصراع دوف لزـو التعرض ألمر الطبيعة القانونية لمصراع القائـ بػيف أطرافػ  وقتػذاؾ.و م  

المدتركة بيف اتةاقيات جنيؼ والبروتوكػوؿ الثػان  اإلضػاف  صػرا ة  2ت دد المادة  يف لـ 
فػػػإف األمػػػر قػػػد اسػػػتقر ، المسػػػئولية الجنائيػػػة الدوليػػػة لؤلدػػػ اص المتامػػػيف بانتاػػػاؾ أ كاماػػػا

 اليًا  م  ا تبار أ ماؿ معينة ترتكب ف  النزا ات المسم ة غير الدوليػة  مػ  أناػا أيضػًا 
مػػارس الدولػػة  مياػػا السػػمطة القضػػائية العالميػػة. وجػػاء الػػدليؿ  مػػ  يجػػب أف ت، جػػرائـ  ػػرب

صػػػ ة وجاػػػة النظػػػر اػػػذل فيمػػػا  ػػػدث فػػػ  الةتػػػرة األ يػػػرة مػػػف إ ضػػػاع جػػػرائـ ال ػػػرب التػػػ  
ارتكبت ف  نزا ات دا مية لمسمطة القضائية لمم كمة الجنائية الدولية إضافة إل  مػا قامػت 

،  ػػػوؿ الم كمػػػة الجنائيػػػة الدوليػػػة مػػػف  مػػػؿ بػػػ  المجنػػػة الت ضػػػيرية التابعػػػة لؤلمػػػـ المت ػػػدة
 (.  70أوض ت في  العناصر الت  تدكؿ مثؿ اذل الجرائـ)

وأ يرًا فإف النتائج القانونية لتصنيؼ نزاع بأن  دا م  ف سب أمر ماـ إلػ   ػد بعيػد.  
ال توفر اتةاقيػات جينيػؼ إال  مايػة أساسػية جػدًا فقػط فػ   الػة ال ػروب األاميػة مػف ، فأوالً 

المػػادة الثالثػة المدػػتركة فػ  االتةاقيػػات. فتمػػؾ المػادة ت ظػػر انتااكػات فاضػػ ة معينػػة  ػبلؿ 
يػػػوفر ، لمكرامػػػة اإلنسػػػانية مػػػف مثػػػؿ القتػػػؿ والتعػػػذيب وسػػػوء المعاممػػػة وأ ػػػذ الراػػػائف. وثانيػػػاً 

، الذا يتعامؿ بدكؿ م دد مػع النزا ػات الدا ميػة 4644البروتوكوؿ اإلضاف  الثان  لسنة 
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، مما تػوفرل اتةاقيػات جينيػؼ لمنزا ػات الدوليػة. وثالثػاً ، ثؿ تمؾ النزا ات بلؿ م،  ماية أقؿ
ال تعػػيف االتةاقيػػات مسػػؤولية جنائيػػة لمقاضػػاة جػػرائـ ال ػػرب إال إذا ارتكبػػت انتااكػػات فػػ  

أظاػرت تطػورات أ يػرة إمكانيػة المقاضػاة ، (. ورغػـ ذلػؾ74النزا ات المسم ة الدولية فقػط)
ت الدا ميػػة دوف ال اجػػة لمعثػػور  مػػ  نػػوع مػػف الصػػمة بيناػػا  مػػ  جػػرائـ ال ػػرب فػػ  النزا ػػا

مػف  ػبلؿ اال تمػاد  مػ  أنظمػة أساسػية  اصػة وا تمػادًا  مػ  القػػانوف ، وبػيف  ػرب دوليػة
يمن  نظاـ م كمة راوندا األساس  تمؾ الم كمة سمطة قضائية  مػ  ، الدول  العرف . فأوالً 

فسػػػرت ، توكػػػوؿ اإلضػػػاف  الثػػػان ي وثانيػػػاً انتااكػػػات  طيػػػرة لممػػػادة الثالثػػػة المدػػػتركة والبرو 
م كمػػة يوغسػػبلفيا نظاماػػا األساسػػ  ليسػػم  بسػػمطة قضػػائية  مػػ  انتااكػػات  طيػػرة لممػػادة 

يسػاند نظػاـ ، الثالثة وانتااكات  طيرة لقوانيف وأ راؼ ال ػرب فػ  النزا ػات الدا ميػةي وثالثػاً 
األفعػػاؿ التػػ  ترتكػػب  م كمػػة الجنايػػات الدوليػػة األساسػػ  بدػػكؿ م ػػدد جنائيػػة العديػػد مػػف

 (.77أثناء النزا ات الدا مية المسم ة)
 

 ادلبحث الثاني
 احلمايت الذوليت ادلقررة أثناء الصراعاث ادلسلحت

بدػكؿ  ػػاـ يبل ػػظ أف القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان   ػػدد فئػػات أربعػػًا وكةػػؿ لاػػا  قوقػػا  
 وا  :،  م  أطراؼ النزاع مرا اتاا أثناء النزاع المسم 

 .والمرض  مف القوات المسم ة ف  الميداف الجر   - أ
 الارق  والجر   والمرض  مف القوات المسم ة ف  الب ار. - ب
 .أسرا ال رب - ت
 .المدنييف - ث

والةئػػات الػػثبلث األولػػ  تنتمػػ  إلػػ  المقػػاتميف قبػػؿ أف تتوقػػؼ  ػػف القتػػاؿ اضػػطرارا أو 
 .القتاؿ أصبلا تيارا أما الةئة الرابعة فا  ب كـ طبيعتاا ال تدارؾ ف  

 
 المطمب األول

 مصادر الحماية المقررة أثناء الصراعات المسمحة
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 4644 رفػػػت الةقػػػرة )ب( مػػػف المػػػادة الثانيػػػة مػػػف البروتوكػػػوؿ اإلضػػػاف  األوؿ لعػػػاـ 
قوا ػػػد القػػػانوف الػػػدول  المنطبقػػػة فػػػ  النػػػزاع بقولاػػػا : )تمػػػؾ القوا ػػػد التػػػ  ورد تةصػػػيماا فػػػ  

وا ػػد القػػانوف الػػدول  المعتػػرؼ باػػا ا ترافػػًا  امػػًا  مػػ  أناػػا االتةاقيػػات الدوليػػة والمبػػادئ وق
   (.ت كـ النزاع المسم 

جميػػػػع الػػػػدوؿ تقريبػػػػًا اػػػػ  أطػػػػراؼ فػػػػ  اتةاقيػػػػات جنيػػػػؼ لسػػػػنة ، وفػػػػ  الوقػػػػت الػػػػرااف
وقػػػػػػد ثبػػػػػػت اليػػػػػػـو االتجػػػػػػال إلػػػػػػ  صػػػػػػبا البروتوكػػػػػػوليف اإلضػػػػػػافييف بصػػػػػػباة  (.72)4616
نظػػاميف لم مايػػة أثنػػاء الصػػرا ات المسػػم ة  ويدػػمؿ القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان  (.71 الميػػة)

 الدولية وغير الدولية :
 النزا ات المسم ة الدولية: .4

التػػ   آالتيػػةالمواثيػػؽ والصػػكوؾ الدوليػػة ، ويعتبػػر مػػف ابػػرز مصػػادر ال مايػػة القانونيػػة
 أقرت لتنظيـ أ كاـ اذل الصرا ات : 

: 4531داف لعػػػػاـ اتةاقيػػػػة "جنيػػػػؼ" لت سػػػػيف  ػػػػاؿ الجر ػػػػ  العسػػػػكرييف فػػػػ  الميػػػػ - أ
ـ  سػنة   4566تقتصر اذل االتةاقية  م  العسكرييف الجر   ف  الميداف البػرا فقػط لػذلؾ تػ

 .بمؤتمر "الااا"  وؿ السبلـ إبراـ إتةاقية لمبلئمة ال رب الب رية لمبادئ اتةاقية "جنيؼ"
ال اصػػػػػػة بت سػػػػػػيف  ػػػػػػاؿ الجر ػػػػػػ  والمرضػػػػػػ   4603اتةاقيػػػػػػة "جنيػػػػػػؼ" لعػػػػػػاـ  - ب

متممػػػة ومطػػػو رة لبلتةاقيػػػة  4603اػػػذل االتةاقيػػػة الموقعػػػة فػػػ   ػػػاـ .لميػػػدافالعسػػػكرييف فػػػ  ا
ب مايػػة  مػػف العسػػكرييف يتمتعػػوف وظمػػت اتةاقيػػة "بريػػة" ألف ضػػ ايا ال ػػرب الب ريػػة، األولػ 

نطػػػػػاؽ سػػػػػابقتاا ودػػػػػممت  4603.ووسػػػػػعت اتةاقيػػػػػة 4566اتةاقيػػػػػة "الاػػػػػاا" الثالثػػػػػة لعػػػػػاـ 
 .بلثػيف ممػا يػدؿ  مػ  أاميػة اإلضػافات الجديػدة"المرض " أيضًا وبما  ػدد مواداػا ثبلثػا وث

بالمثػػػؿ أو  كمػػػا نصػػػت االتةاقيػػػة  مػػػ  دػػػرط لػػػ  آثػػػار قانونيػػػة اامػػػة واػػػو دػػػرط المعاممػػػة
المدػػاركة الجما ية.وبموجبػػ  فػػاف االتةاقيػػة ال تطبػػؽ إال بػػيف اإلطػػراؼ المتعاقػػدة إذا ندػػبت 

   .ال رب بيف طرفيف أو أكثر
:أنعقػػػػد مػػػػؤتمر "جنيػػػػؼ" الدبموماسػػػػ  بػػػػد وة مػػػػف  4676اتةاقيتػػػػا "جنيػػػػؼ "لسػػػػنة   - ت

وأثمػػر اتةػػاقيتيف : اتةاقيػػة "جنيػػؼ" المتعمقػػة بت سػػيف  ػػاؿ  4676ال كومػػة السويسػػرية سػػنة 
مػادة واػ   26وتضػـ الثانيػة .4676الجر   والمرض  العسكرييف ف  الميداف مؤر ػة فػ  
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أقػػر ت اسػػت داـ وااتمػػت بػػالطيراف الصػػ   واإلسػػعاؼ و  4603صػػياة جديػػدة التةاقيػػة سػػنة 
 دارتيف إل  جانب الصميب األ مر واما الابلؿ األ مر واألسد والدمس األ مر.

تناولػػت االتةاقيػػػة ضػػػمف  :4676 اتةاقيػػة "جنيػػػؼ" لمعاممػػػة أسػػرا ال ػػػرب بتػػػاري   - ث
مػػادة أاػػـ مػػا يتصػػؿ ب يػػاة األسػػير وكةمػػت لػػ  التمتػػع ب ػػدمات الدولػػة ال اميػػة بواسػػطة  24

ب ػػدمات المجنػػة الدوليػػة لمصػػميب األ مػػر كمػػا نصػػت  مػػ   ذلؾأ واناػػا المت صصػػيف وكػػ
بعػػث وكالػػة أب ػػاث لجمػػع مػػا أتػػي  مػػف معمومػػات  ػػف األسػػرا وتبػػادؿ األ بػػار مػػع أاماػػـ 

 وذوياـ.
: د ت ال كومة السويسرية المجتمػع الػدول  إلػ   4616اتةاقيات "جنيؼ" بتاري   - ج

الثانيػة وتم ػض المػؤتمر  ػف إبػراـ  إثر ال رب العالمية 4616مؤتمر بمدينة "جنيؼ" سنة 
أربػػع اتةاقيػػات اػػ  المعمػػوؿ باػػا  اليػػا فػػ  النزا ػػات المسػػم ة تاػػدؼ إلػػ  مراجعػػة وتطػػوير 

قػػرار اتةاقيػػة ثانيػػة ل مايػػة ضػػ ايا ال ػػرب  وقػػانوف الاػػاا 4676اتةػػاقيت  "جنيػػؼ" لسػػنة  واج
النزا ػات وتوسػيع مجػاالت القػانوف اإلنسػان  لضػ ايا  .الب رية مف غرق  وجر   ومرض 

والةػػتف الدا ميػػة لمػػدوؿ وذلػػؾ لضػػماف  ػػد أدنػػ  مػػف المعاممػػة اإلنسػػانية بػػيف أطػػراؼ النػػزاع 
و مايػػة المػػدنييف ت ػػت اال ػػتبلؿ وزمػػف ال ػػرب ضػػرورة انػػ  تػػـ ألوؿ مػػرة .الػػدا م  المسػػم 

االاتمػػػاـ بالمػػػدنييف ت ػػػت اال ػػػتبلؿ ولػػػـ تػػػتمكف الػػػدوؿ مػػػف الموافقػػػة  مػػػ  صػػػيا إال سػػػنة 
4644. 
: موضػػو   ضػػػ ايا النزا ػػػات المسػػػم ة 4644وتوكػػوؿ اإلضػػػاف  األوؿ لعػػػاـ البر  - ح

وتضمف ا تبػار  ػروب الت ريػر الػوطن   4616لبلتةاقيات األربعة لسنة  الدولية واو متمـ
ووسػػع البروتوكػػوؿ مجػػاؿ ال مايػػة القانونيػػة لمو ػػدات الصػػ ية وأ ػػواف ، نزا ػػا دوليػػا مسػػم ا

 ػػػدات الصػػػ ية العسػػػكرية وأ طػػػ  تةاصػػػيؿ  ػػػف ال ػػػدمات الطبيػػػة المدنيػػػة  مػػػ  غػػػرار الو 
وسػػػائؿ النقػػػؿ الصػػػ   مػػػف سػػػيارات وسػػػةف وزوارؽ وطػػػائرات.وا ترؼ البروتوكػػػوؿ لمقػػػاتم  
 ػػرب العصػػابات بصػػةة المقاتػػؿ وصػػةة أسػػير ال ػػرب وااػػتـ بالسػػكاف المػػدنييف وصػػيانتاـ 

ار التػػ  وتجنيػػباـ تبعػػات النػػزاع المسػػم  أثنػػاء العمميػػات العسػػكرية باػػدؼ ال ػػد مػػف األ طػػ
 ت دؽ بالسكاف المدنييف زمف ال رب.
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والػػ  جانػػب اػػذل المواثيػػؽ الدوليػػة يتعػػي ف ذكػػر بعػػض المواثيػػؽ الدوليػػة التػػ  لاػػا  بلقػػة 
 بقانوف "جنيؼ" مثؿ :

المتعمػػػؽ ب ضػػػر اسػػػت داـ بعػػػض القػػػذائؼ  4535إ ػػػبلف سػػػاف بتيرسػػػبورغ لسػػػنة  - أ
 .المتةجرة
 .ف نوع "دـ دـ"ل ضر الرصاص م 4566إ بلف الااا لسنة   - ب
لمنػػػػػع اسػػػػػت داـ الاػػػػػازات السػػػػػامة واألسػػػػػم ة  4672بروتوكػػػػػوؿ "جنيػػػػػؼ" لسػػػػػنة   - ت

 .الجرثومية والبكتريولوجية
 .لمنع است داـ بعض األسم ة التقميدية 4650اتةاقية األمـ المت دة لسنة   - ث

وتت مػػػؿ الػػػدوؿ مسػػػؤولية جما يػػػة بالنسػػػبة إلػػػ  ا تػػػراـ الػػػدوؿ األ ػػػرا و ركػػػات  
ضػػػة المسػػػم ة التةاقيػػػات جنيػػػؼ وبروتوكولياا.كمػػػا أناػػػا تمتػػػـز بمقاضػػػاة األدػػػ اص المعار 

ويجػوز لاػا أيضػًا تسػميماـ لدولػة أ ػرا ، المتاميف بارتكاب م الةات جسيمة أمػاـ م اكماػا
 لم اكمتاـ فياا.

 الصرا ات المسم ة الدا مية :  .7
 :  ومف أاـ مصادر ال ماية المقررة لاذا النوع مف الصرا ات نذكر 

: واػػػذل المػػػادة تؤسػػػس 4616المػػػادة الثالثػػػة المدػػػتركة بػػػيف اتةاقيػػػات جنيػػػؼ لعػػػاـ  - أ
غيػر إناػا تضػؿ معيبػة ألناػا ، نظامًا قانونيًا لمصرا ات الدا مية المسم ة الدائمة والمنتظمػة

ال ت مػػ  المػػدنييف صػػرا ة مػػف أثػػار األ مػػاؿ العدائيػػة وال تبػػرز  مايػػة السػػا ياف المدنيػػة 
ناػػا لبقػػاء المػػدنييف  مػػ  قيػػد ال يػػاة وال تتضػػمف أا قا ػػدة تضػػبط األ مػػاؿ التػػ  ال غنػػ   

العدائية  مػ  وجػ  الت ديػد. ومػع ذلػؾ فاػ  ت ػتةظ بايجابيػات كبيػرة ألناػا تنطبػؽ با تباراػا 
وت ظػػػػر العديػػػػد مػػػػف ، جػػػػزء مػػػػف معااػػػػدة بػػػػيف دوؿ ذات سػػػػيادة  مػػػػ  المناز ػػػػات الدا ميػػػػة

وتأ ػذ فػ  اال تبػػار ، ص ثػاروا ضػد قػوانيف الدولػةالممارسػات بػيف الجنػود النظػامييف وأدػ ا
   .تاميف  ماية أساسية لكؿ د ص ال يدترؾ ف  األ ماؿ العدائية أو لـ يعد يدترؾ فياا

 زيػػػػراف 5البروتوكػػػػوؿ اإلضػػػػاف  الثػػػػان  المم ػػػػؽ باتةاقيػػػػات جنيػػػػؼ والمػػػػؤرخ فػػػػ   - ب
لجديػدة إلدارة األ مػاؿ : اذا البروتوكوؿ أيضًا ال يمب  كافة اال تياجات واألدكاؿ ا 4644

فػبل يدػمؿ  مػ  نظػاـ ألسػرا ، العدائية والعواقب اإلنسانية الناجمة  ػف المناز ػات الدا ميػة
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وليس فيػ  أا آليػة تضػع  ، ال رب يكةؿ ال ماية لمف ي مموف السبلح ف  مواجاة ال كومة
لممتامػػيف  موضػػع التنةيػػذ سػػوا االلتػػزاـ بالندػػر وال آليػػات تندػػا  ناػػا مسػػؤولية جنائيػػة دوليػػة

فضػػػبًل  ػػػف أف قوا ػػػدل ال تنطبػػػؽ رسػػػميًا مػػػا لػػػـ تكػػػف الدولػػػة المعنيػػػة ، بػػػاقتراؼ االنتااكػػػات
   .بالنزاع المسم  الدا م  طرفًا في 

إ بلف بدأف قوا د القانوف الدول  اإلنسان  المتعمقة بتسػيير األ مػاؿ العدائيػة فػ   - ت
د الػػدول  لمقػػانوف اإلنسػػان  : المناز ػػات المسػػم ة غيػػر الدوليػػة الصػػادر  ػػف مجمػػس المعاػػ

ويبمور اذا اإل بلف قوا د القانوف الػدول  العرفػ  التػ  يجػب الرجػوع إلياػا أثنػاء المناز ػات 
 يػػث يؤكػػد  مػػ  ضػػرورة التمييػػز بػػيف المػػدنييف والعسػػكرييف ود ػػ  ، المسػػم ة غيػػر الدوليػػة

المةرطػة أو  إل   ظر الاجمات العدػوائية و ظػر اسػتاداؼ المػدنييف و ظػر اسػت داـ القػوة
ويبل ػظ أف اػذا اإل ػبلف قػد سػااـ  .أساليب القتاؿ الت  مف دػاناا أف تسػبب ا الـ مةرطػة

 4644ف  التعويض  ف القوا د الت  تػـ  ػذفاا أثنػاء إ ػداد بروتوكػوؿ جنيػؼ الثػان  لعػاـ 
لػـ واستكمؿ ود ـ القوا د النافػذة  اليػًا بدػاف إدارة األ مػاؿ العدائيػة وسػموؾ المقػاتميف لكنػ  

يمػػا الةػػروؽ القائمػػة بػػيف القوا ػػد المطبقػػة فػػ  النزا ػػات المسػػم ة الدا ميػػة والنزا ػػات الدوليػػة 
 (72المسم ة.)

 
 المطمب الثاني

 أشكال الحماية الدولية المقررة أثناء الصراعات المسمحة
ت تمػػؼ ال مايػػة الدوليػػة المقػػررة أثنػػاء الصػػرا ات المسػػم ة الدوليػػة  ػػف تمػػؾ التػػ   

ونظرًا النطواء القانوف الػدول  اإلنسػان  ، ض ايا الصرا ات المسم ة الدا ميةأقرت ل ماية 
 م  صورة م تمةة لم ماية المقػررة لكػؿ منامػا سػنكتة  فػ  اػذا المب ػث باإلدػارة إلػ  أاػـ 

 تمؾ األ كاـ وكما يأت  :
 الفرع األول

 أشكال الحماية القانونية المقررة أثناء الصراعات الدولية المسمحة
أو ، "قانوف الااا" أف ال تندب ال رب إال بعد إ ػبلف سػابؽ تكػوف لػ  مبػررات يدترط

فإناػػا تػػنص فػػ  مادتاػػا  4616"جنيػػؼ" لعػػاـ  أمػػا اتةاقيػػات.إنػػذار مػػع إ ػػبلف  ػػرب بدػػروط
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الثانية المدػتركة  مػ  إناػا "تطبػؽ فػ   الػة ال ػرب المعمنػة أو أا نػزاع مسػم  آ ػر يندػب 
امية المتعاقػػػدة  تػػػ  واف لػػػـ يعتػػػرؼ ا ػػػداا ب الػػػة بػػػيف طػػػرفيف أو أكثػػػر مػػػف األطػػػراؼ السػػػ

ال رب."وتطبؽ االتةاقيػات أيضػا "فػ  جميػع  ػاالت اال ػتبلؿ الجزئػ  أو الكمػ  إلقمػيـ ا ػد 
وكػذلؾ يقضػ   .األطراؼ السامية المتعاقدة  ت  واف لـ يمؽ اػذا اال ػتبلؿ مقاومػة مسػم ة"

المسػػػم ة تمػػػؾ التػػػ  تناضػػػؿ بمػػػا يػػػأت  "تتضػػػمف النزا ػػػات  4644البروتوكػػػوؿ األوؿ لعػػػاـ 
األجنبػػ  وضػػد األنظمػػة العنصػػرية وذلػػؾ  الدػػعوب باػػا ضػػد التسػػمط االسػػتعمارا واال ػػتبلؿ
كمػا كر سػ  ميثػاؽ األمػـ المت ػدة واإل ػبلف ، ف  ممارستاا ل ؽ الدعوب ف  تقريػر المصػير

مػػـ الوديػػة بػػيف الػػدوؿ طبقػػا لميثػػاؽ األ المتعمػػؽ بمبػػادئ القػػانوف الػػدول  ال اصػػة بالعبلقػػات
 وبذلؾ فاف  روب الت رير ارتقت إل  مستوا النزا ات بيف الدوؿ. .المت دة

والمبدأ العاـ ف  اػذا النػوع مػف النزا ػات اػو أف يتمتػع السػكاف المػدنيوف ب صػانة مػف 
ينباػ  ، و ت  فػ  زمػف ال ػرب .دأناا أف تضعاـ بقدر اإلمكاف ف  مأمف مف آثار ال رب

وينباػ   اصػة أف يتمكنػوا مػف ،  اديػة بقػدر اإلمكػافأف يتمكف األاػال  مػف العػيش  يدػة 
 ألف ذلؾ يمثؿ أ د األاداؼ األساسية لمقانوف الدول  اإلنسان .، البقاء ف  أراضياـ

ذا أرغػػـ أ ػػد المػػدنييف  مػػ  تػػرؾ موطنػػ  بسػػبب االنتااكػػات الجسػػيمة لمقػػانوف الػػدول   واج
ويجػوز أف تتعمػؽ اػػذل  ولػػ .فإنػ  يتمتػع بال مايػػة بموجػب اػذا القػػانوف مػف بػاب أ، اإلنسػان 

، ال ماية بالقانوف المطبؽ ف  النزا ات المسػم ة الدوليػة أو فػ  النزا ػات المسػم ة الدا ميػة
 (.73ألف اذل النو يف مف النزا ات قد يؤدياف إل  تدريد السكاف دا ؿ بمداـ )
فػػإف األدػػ اص ، وبالنسػػبة إلػػ   مميػػات التاجيػػر الناجمػػة  ػػف أا نػػزاع مسػػم  دولػػ 

 ريف بصػػةتاـ مػػدنييف اػػـ موضػػع  مايػػة مةصػػمة لماايػػة مػػف آثػػار األ مػػاؿ العدائيػػة.الماجػػ
وفضػػبًل  ومػػا يمياػػا(. 15فػػالبرتوكوؿ األوؿ ي صػػص لمسػػألة ال مايػػة فصػػبًل مامػػًا )المػػادة 

ي ػػؽ لمسػػكاف المػػدنييف ال صػػوؿ  مػػ  المػػواد األساسػػية الضػػرورية لبقػػائاـ  مػػ  ،  ػػف ذلػػؾ
واػذا اػػو  مػف البروتوكػوؿ األوؿ(. 40والمػادة ، اقيػة الرابعػةمػف االتة 72قيػد ال يػاة )المػادة 

ومػػا يمياػػا مػػف  26والمػػادة  22ال ػػاؿ أيضػػًا بالنسػػبة إلػػ  سػػكاف األراضػػ  الم تمػػة )المػػادة 
وال يجػػػوز مػػػف جاػػػة أ ػػػرا تر يػػػؿ  مػػػف البروتوكػػػوؿ األوؿ(. 36والمػػػادة ، االتةاقيػػػة الرابعػػػة
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سػػػػػكاف المػػػػػدنيوف  مومػػػػػًا بالضػػػػػمانات وينتةػػػػػع ال (.74السػػػػػكاف  ػػػػػارج األراضػػػػػ  الم تمػػػػػة)
 مف البروتوكوؿ األوؿ. 42األساسية المنصوص  مياا ف  المادة 

وتتضمف اتةاقيات جنيؼ وبروتوكوالاا أ كامػا دقيقػة لماايػة باػذا ال صػوص وسػنكتة  
فيما يم  بتم يص بعػض قوا ػد السػموؾ المامػة بصػورة  اصػة والمطبقػة فػ  كػؿ النزا ػات 

 الدول  : المسم ة ذات الطابع 
يتمتػػع األدػػ اص الػػذا ال يدػػاركوف أو لػػـ يعػػودوا يدػػاركوف فػػ  األ مػػاؿ العدائيػػة  .4

 مثؿ الجر   والمرض  واألسرا والمدنييف بالر اية وال ماية ف  جميع األ واؿي
، وي ظػػر  اصػػة اال تػػداء  مػػ   يػػاتاـ، يجػػب معاممػػة المػػدنييف معاممػػة إنسػػانية .7

صػدار أ كػاـ ، وأ ػذ الراػائف، ذيب والمعاممػة السػيئةكما ي ظػر أا دػكؿ مػف أدػكاؿ التعػ واج
 دوف م اكمة  ادلة. 

يجػػب أف تميػػز القػػوات المسػػم ة دومػػًا بػػيف األدػػ اص المػػدنييف واأل يػػاف المدنيػػة  .2
وي ظػػػر مااجمػػػة المػػػػدنييف ، والمقػػػاتميف واألاػػػػداؼ العسػػػكرية مػػػف جاػػػة أ ػػػػرا، مػػػف جاػػػة

اال تياطيػػػػة لئلبقػػػػاء  مػػػػ   يػػػػاة السػػػػكاف  وينباػػػػ  ات ػػػػاذ كػػػػؿ التػػػػدابير، واأل يػػػػاف المدنيػػػػة
 المدنييف.
ي ظر مااجمػة أو تػدمير المػواد االسػتابلكية واأل يػاف البلزمػة لئلبقػاء  مػ   يػاة  .1

السػػػكاف المػػػدنييف )ومثػػػاؿ ذلػػػؾ المػػػواد الاذائيػػػة والم اصػػػيؿ والمادػػػية ومرافػػػؽ ميػػػال الدػػػرب 
 لم رب. كما ي ظر تجويع المدنييف كوسيمة، ودبكاتاا وأدااؿ الرا(

كمػػا ينباػػ  ا تػػراـ و مايػػة المستدػػةيات ، ينباػػ  إيػػواء و ػػبلج الجر ػػ  والمرضػػ  .2
وسيارات اإلسعاؼ وأفراد ال دمات الطبية والدينيػةي وينباػ  فػ  جميػع األ ػواؿ ا تػراـ دػارة 

والمعاقبػػة  مػػ  أا سػػوء ، التػػ  اػػ  رمػػز لاػػذل ال مايػػة، الصػػميب األ مػػر والاػػبلؿ األ مػػر
 استعماؿ لاا.

 م  أطراؼ النزاع أف تقبؿ  مميات إغاثة السكاف المدنييف ذات الطػابع اإلنسػان   .3
 وينبا  ا تراـ و ماية العامميف ف  وكاالت اإلغاثة.، غير المت يز

 
 الفرع الثاني
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 أشكال الحماية المقررة أثناء المنازعات المسمحة غير الدولية
، ربع اػ   جػر الزاويػة لتمػؾ ال مايػةإف المادة الثالثة المدتركة بيف اتةاقيات جنيؼ األ

فبعػدما ذكػر فياػا أف األدػ اص  وتتضمف بصورة مقتضبة لمااية بعض المبػادئ األساسػية.
الذيف ال يدتركوف مبادرة ف  األ ماؿ العدائية ينبا  أف يعامموا ف  جميع األ ػواؿ معاممػة 

ة البدنيػة )وب اصػة قضت ب ظر التصرفات التالية: اال تػداء  مػ  ال يػاة والسػبلم، إنسانية
واال تػداء  مػ  ، وأ ذ الراػائف، والتدوي  والمعاممة القاسية(، والتعذيب، القتؿ بجميع أدكال 

صػػدار األ كػػاـ ، الكرامػػة الد صػػية )و مػػ  األ ػػص المعاممػػة الماينػػة وال اطػػة بالكرامػػة( واج
وتكةػػػؿ ، وتنةيػػػذ العقوبػػػات دوف إجػػػراء م اكمػػػة سػػػابقة أمػػػاـ م كمػػػة مدػػػكمة تدػػػكيبًل قانونيػػػاً 

ينباػػ  إيػػواء المرضػػ  والجر ػػ  ، وفضػػبًل  ػػف ذلػػؾ جميػػع الضػػمانات القضػػائية األساسػػية.
 واال تناء باـ.

واػػػػذل الضػػػػمانات األساسػػػػية واردة أيضػػػػًا فػػػػ  البروتوكػػػػوؿ الثػػػػان  الػػػػذا يػػػػنص  مػػػػ  
وي ظػر  مػ  األ ػػص ، الضػمانات الػواردة فػ  المػادة الثالثػة المدػتركة بػيف اتةاقيػات جنيػؼ

، وفضػػبًل  ػػف ذلػػؾ ((.7( و )4) 1لجما يػػة وأ مػػاؿ اإلراػػاب والسػػمب )المػػادة العقوبػػات ا
فػػػإف  ظػػػر اال تػػػداء  مػػػ  الكرامػػػة الد صػػػية يدػػػمؿ صػػػرا ة "االغتصػػػاب واإلكػػػرال  مػػػ  

ويتمتع األدػ اص الػذيف قيػدت  ػريتاـ بضػمانات  الد ارة وكؿ ما مف دأن   دش ال ياء".
ويتمتػع المرضػ   قضػائية.الضمانػات ال م   السادسةكما تنص المادة  (.2إضافية )المادة 

ومػف المنصػوص  ميػ  أ يػرًا  مايػػة  (.47إلػ   4والجر ػ  بػاال تراـ وال مايػة )المػواد مػف 
 (  م  األ ص(.2) 1 اصة لمنساء واألطةاؿ )المادة 

ي مػػػ  البرتوكػػػوؿ الثػػػان  السػػػكاف المػػػدنييف مػػػف  واقػػػب األ مػػػاؿ ، وفضػػػبًل  ػػػف ذلػػػؾ
السػكاف المػدنيوف ب مايػة  امػة مػف األ طػار الناجمػة  ػف العمميػات  واكػذا يتمتػع العدائية.

ومػػػف الم ظػػػور  (. وال ينباػػػ   اصػػػة أف يكونػػػوا  رضػػػة لماجمػػػات.42العسػػػكرية )المػػػادة 
 أيضًا "أ ماؿ العنؼ أو التاديد باا الرامية أساسًا إل  بث الذ ر بيف السكاف المدنييف".

 (.41وب مػف أسػاليب القتػاؿ" )المػادة "ي ظػر تجويػع المػدنييف كأسػم، ومف جاػة أ ػرا
مااجمػػة أو تػػدمير أو نقػػؿ أو تعطيػػؿ األ يػػاف والمػػواد التػػ  ال غنػػ   ناػػا  ومػػف ثػػـ ي ظػػر

لبقاء السكاف المدنييف  م  قيد ال ياة" )مثؿ المواد الاذائيػة والمنػاطؽ الزرا يػة والم اصػيؿ 
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ظػػػور أيضػػػًا مااجمػػػة ومػػػف الم  والمادػػػية ومرافػػػؽ ميػػػال الدػػػرب ودػػػبكاتاا وأدػػػااؿ الػػػرا(.
أا السػػػدود والجسػػور والم طػػػات ، األدػػااؿ والمندػػنت الاندسػػػية التػػ  تتضػػػمف قػػوا  طػػرة

إذا تسػبب ذلػؾ فػ  إل ػاؽ  سػائر جسػيمة بالسػكاف المػدنييف ، النووية لتوليد الطاقة الكاربية
 (.43)المادة  وتتمتع األ ياف الثقافية وأماكف العبادة بال ماية أيضاً  (.42)المادة 
إذ ال يجػػوز األمػػر بتػػر يماـ ، مػػا ي ظػػر البرتوكػػوؿ الثػػان  التر يػػؿ القسػػرا لممػػدنييفك 

إذا تطمبػػت ذلػػؾ دوا ػػ  األمػػف أو أسػػباب  سػػكرية ُمم ػػة. وفػػ  اػػذل ، إال بصػػةة اسػػتثنائية
" يجػػػب ات ػػػاذ كافػػػة اإلجػػػراءات الممكنػػػة السػػػتقباؿ السػػػكاف المػػػدنييف فػػػ  ظػػػروؼ ، ال الػػػة

اع الص ية الوقائيػة والعبلجيػة والسػبلمة والتاذيػة" )المػادة ُمرضية مف  يث المأوا واألوض
ومػػف المةاػػـو ضػػمنًا مػػف الطػػابع االسػػتثنائ  لمتر يػػؿ أف اػػذا التػػدبير ال يجػػوز إال أف  (.44

ف لـ ينص اذا ال كـ  م  ذلؾ صرا ة.)  (75يكوف مؤقتًا  ت  واج
بقػػػائاـ  مػػػ  قيػػػد إذا  ػػػـر السػػػكاف المػػػدنيوف مػػػف المػػػواد األساسػػػية الضػػػرورية ل، وأ يػػػراً 

فإنػػ  ينباػ  تنةيػػذ " أ مػاؿ الاػػوث ذات الطػابع اإلنسػػان  ، ال يػاة )كاألغذيػة والمػػواد الطبيػة(
 وال يادا الب ت وغير القائمة  م  أا تمييز مج ؼ" بموافقة الدولة المعنية.

ا تمػد معاػد سػػاف ريمػو الػدول  لمقػػانوف ، وبالنسػبة إلػ  مسػػألة تسػيير األ مػاؿ العدائيػػة
"إ بلنػػًا بدػػأف قوا ػػد القػػانوف اإلنسػػان  المتعمقػػة بتسػػيير األ مػػاؿ  4660  فػػ  سػػنة اإلنسػػان

العدائيػػة فػػػ  النزا ػػػات المسػػم ة غيػػػر الدوليػػػة". ويتضػػمف اػػػذا اإل ػػػبلف مبػػادئ  امػػػة  ػػػف 
 باإلضافة إل  بعض القوا د المتعمقة باستعماؿ أسم ة معينة.، تسيير األ ماؿ العدائية

المنطقػػػػػة أثنػػػػػاء المناز ػػػػػات ، ة بتسػػػػػيير األ مػػػػػاؿ العدائيػػػػػةالقوا ػػػػػد العامػػػػػة المتعمقػػػػػ إف
 المسم ة غير الدولية ا  :

التمييػػػز بػػػيف الم ػػػاربيف واألدػػػ اص المػػػدنييف : االلتػػػزاـ بػػػالتمييز بػػػيف الم ػػػاربيف  -4
واألدػػ اص المػػدنييف اػػو قا ػػدة  امػػة تسػػرا أثنػػاء أا نػػزاع مسػػم  غيػػر دوليػػيف وت ظػػػر 

 ب اصة الاجمات العدوائية.
انة السكاف المدنييف :  ظر دف أية اجمات  م  السػكاف المػدنييف بصػةتاـ  ص -7

اذل أو  م  األد اص المدنييف اػو قا ػدة  امػة تسػرا أثنػاء أا نػزاع مسػم  غيػر دولػ . 
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وأ مػػػػاؿ العنػػػػؼ التػػػػ  تسػػػػتادؼ أساسػػػػا إدػػػػا ة الر ػػػػب بػػػػيف السػػػػكاف المػػػػدنييف اػػػػ  أيضػػػػا 
 م ظورة.
ر ا الت التػػػ  ال دا ػػػ  لاػػػا اػػػو قا ػػػدة  ظػػػ  ظػػػر ا الـ التػػػ  ال دا ػػػ  لاػػػا : -2

وت ظػػر ب اصػػة المجػػوء إلػػ  وسػػائؿ القتػػاؿ التػػ  ، تسػػرا أثنػػاء أا نػػزاع مسػػم  غيػػر دولػػ 
تضا ؼ دوف جدوا  ذاب األد اص العاجزيف  ف القتاؿ أو الت  تجعػؿ مػف مػوتاـ أمػرا 

 م توما.
وء إلػػ   ظػػر الاػػدر :  ظػػر قتػػؿ أا  صػػـ أو إصػػابت  بػػالجروح أو ا تقالػػ  بػػالمج -1

الاػػدر اػػو قا ػػدة  امػػة تسػػرا أثنػػاء أا نػػزاع مسػػم  غيػػر دولػػ . وفػػ  أا نػػزع مسػػم  غيػػر 
تعتبر مف أ مػاؿ الاػدر األ مػاؿ التػ  تعتمػد  مػ   سػف نيػة ال صػـ بقصػد  دا ػ  ، دول 

لجعمػ  يعتقػػد أف لػ  ال ػػؽ فػػ  التمتػع بال مايػػة المنصػوص  مياػػا فػػ  قوا ػد القػػانوف الػػدول  
 أو أن  ممـز بمن  تمؾ ال ماية.، ء أا نزاع مسم  غير دول اإلنسان  السارا أثنا

وكػػػذلؾ الو ػػػدات الصػػػ ية ، ا تػػػراـ و مايػػػة أفػػػراد ال ػػػدمات الطبيػػػة ورجػػػاؿ الػػػديف -2
 ووسائؿ النقؿ الطب 

 ظر مااجمة المساكف وغيراا مف المرافؽ الت  يست دماا السكاف المػدنيوف دوف  -3
لتػػػ  ت ظػػػر دػػػف اجمػػػات  مػػػ  السػػػكاف المػػػدنييف سػػػوااـ.: تسػػػتمـز ضػػػمنا القا ػػػدة العامػػػة ا

كنتيجػػة طبيعيػػة لاػػا  ظػػر مااجمػػة السػػكاف أو غيراػػا مػػف المرافػػؽ التػػ  يسػػت دماا السػػكاف 
 المدنيوف دوف سوااـ.

 مايػػػة الممتمكػػػات الضػػػرورية لبقػػػاء السػػػكاف المػػػدنييف  مػػػ  قيػػػد ال يػػػاة : تسػػػتمـز  -4
اف المػدنييف كنتيجػػة طبيعيػة لاػػا ضػمنا القا ػدة العامػػة التػ  ت ظػر دػػف اجمػات  مػػ  السػك

 ظػر مااجمػة الممتمكػات الضػرورية لبقػاء السػكاف المػدنييف  مػ  قيػد ال يػاة أو تػدميراا أو 
 إزالتاا أو جعماا غير صال ة لاذا الارض.

تػػػدابير ا تياطيػػػة  نػػػد دػػػف أا اجػػػـو : القوا ػػػد العامػػػة التػػػ  تمػػػـز بػػػالتمييز بػػػيف  -5
ر دػػف اجمػػات  مػػ  السػػكاف المػػدنييف بصػػةتاـ اػػذل الم ػػاربيف واألدػػ اص المػػدنييف وت ظػػ

ات ػػػػاذ كػػػػؿ التػػػػدابير ، لكػػػػ  يمكػػػػف تنةيػػػػذاا، أو  مػػػػ  األدػػػػ اص المػػػػدنييف تسػػػػتمـز ضػػػػمنا
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اال تياطيػػػػػة الممكنػػػػػة  مميػػػػػا لتةػػػػػادا إصػػػػػابة السػػػػػكاف المػػػػػدنييف بػػػػػالجروح أو ال سػػػػػائر أو 
 (76اإلضرار.)

ت المسػػم ة غيػػر الدوليػػة أمػػا  ػػف  ظػػر وتقييػػد اسػػتعماؿ أسػػم ة معينػػة أثنػػاء المناز ػػا
 فنذكر ما يأت  : 

 (4672األسم ة الكيميائية والبكتريولوجية )بروتوكوؿ  اـ  -4
، ينطبؽ أثناء أا نزاع مسم  غيػر دولػ  ال ظػر العرفػ  السػتعماؿ األسػم ة الكيميائيػة

واسػػتعماؿ األسػػم ة البكتريولوجيػػة ، كاألسػػم ة التػػ  تتكػػوف مػػف  وامػػؿ  انقػػة ومولػػدة لمبثػػور
 بيولوجية(.)ال

الرصاصات التمدديػة األثػر فػ  جسػـ اإلنسػاف :ينطبػؽ أثنػاء أا نػزاع مسػم  غيػر  -7
دولػػػػ  ال ظػػػػر العرفػػػػ  السػػػػتعماؿ الرصاصػػػػات التػػػػ  تتمػػػػدد أو تنبسػػػػط بسػػػػاولة فػػػػ  جسػػػػـ 

 .اإلنساف
السػػػػػـ : ينطبػػػػػؽ أثنػػػػػاء أا المناز ػػػػػات المسػػػػػم ة غيػػػػػر الدوليػػػػػة ال ظػػػػػر العرفػػػػػ   -2

 يقة لمقتاؿ.الستعماؿ السـ كوسيمة أو طر 
األلاػػاـ واألدػػراؾ المتةجػػرة واألجاػػزة األ ػػرا: تطبيقػػا لمقوا ػػد العامػػة الػػوارد أ ػػبلل  -1

وال يسما القوا ػد العامػة المتعمقػة بػالتمييز بػيف الم ػاربيف واألدػ اص ، ت ت ال رؼ )ألؼ(
 يجػػب أال توجػػ  األلاػػاـ واألدػػراؾ المتةجػػرة واألجاػػزة، المػػدنييف وب صػػانة السػػكاف المػػدنييف

المتعمقػػة باألسػػم ة التقميديػػة  4650األ ػػرا  سػػب مةاػػـو البروتوكػػوؿ الثػػان  التةاقيػػة  ػػاـ 
كمػػػػا يجػػػػب االمتنػػػػاع  ػػػػف ، ضػػػػد السػػػػكاف المػػػػدنييف بوجػػػػ   ػػػػاـ أو ضػػػػد المػػػػدنييف األفػػػػراد

مػف البروتوكػوؿ  3استعمالاا بطريقة  دوائية.واألدراؾ المتةجرة الم ظػورة بمقتضػ  المػادة 
المتعمقػػػػة باألسػػػم ة التقميديػػػة م ظػػػػورة أيضػػػا أثنػػػاء الناز ػػػػات  4650الثػػػان  التةاقيػػػة  ػػػاـ 
وذلػػؾ تطبيقػػا لمقوا ػػد العامػػة التػػ  تقضػػ  بػػالتمييز بػػيف الم ػػاربيف ، المسػػم ة غيػػر الدوليػػة
و ظػر ، و ظػر ا الـ التػ  ال دا ػ  لاػا، و صانة السػكاف المػدنييف، واألد اص المدنييف

 الادر.
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يجػػػب ات ػػػاذ ، نييف المترتبػػػة  مػػػ  اػػػذا ال ظػػػرومػػػف أجػػػؿ ضػػػماف  مايػػػة السػػػكاف المػػػد
التػػػدابير اال تياطيػػػة ل مايػػػة السػػػكاف المػػػدنييف مػػػف الاجمػػػات التػػػ  تدػػػف  مػػػ  دػػػكؿ ألاػػػاـ 

دراؾ متةجرة وأجازة أ را.  واج
األسػػم ة الم رقػػة: تطبيقػػا لمقوا ػػد العامػػة والسػػيما القوا ػػد المتعمقػػة بػػالتمييز بػػػيف  -2

يجػػػػب أال توجػػػػ  األسػػػػم ة ، نة السػػػػكاف المػػػػدنييفالم ػػػػاربيف واألدػػػػ اص المػػػػدنييف وب صػػػػا
الم رقة ضد السكاف المدنييف بصةت  اػذل أو ضػد المػدنييف فػرادا والممتمكػات ذات الطػابع 

 (20. )، كما يجب االمتناع  ف استعمالاا بطريقة  دوائية.وفضبل  ف ذلؾ، المدن 
امبُل يسػػػػتادؼ ومػػػػف المبل ػػػػظ بالتػػػػال  أف القػػػػانوف الػػػػدول  اإلنسػػػػان  يعتمػػػػد ناجػػػػًا دػػػػ 

إذا لـ تذكر في  مسألة تر يػؿ السػكاف المػدنيف إال  ال ةاظ  م   ياة السكاف المدنييف كافة.
إذ أف ا تػػراـ القػػانوف ، فػػإف ذلػػؾ ال يعنػػ  إطبلقػػا أنػػ  ال يػػنص  مػػ  ال مايػػة القانونيػػة، نػػادرا

  ينباػػ   مػػ  العكػػس أف يسػػاـ فػػ  تةػػادا ارتكػػاب انتاػػاؾ فاضػػ ة أل كػػاـ القػػانوف الػػدول
 (24اإلنسان .)
فمػػػػػف الضػػػػػرورا أف تصػػػػػب  الػػػػػدوؿ التػػػػػ  لػػػػػـ تمتػػػػػـز بعػػػػػد باتةاقيػػػػػات جنيػػػػػؼ ، ولػػػػػذلؾ

وأف يةػػػػػ  المت ػػػػػاربوف بالتزامػػػػػاتاـ ، وبروتوكولياػػػػػا اإلضػػػػػافييف أطرافػػػػػًا فػػػػػ  اػػػػػذل الصػػػػػكوؾ
 ويطبقوف القوا د الت  تعادوا بمرا اتاا تطبيقًا أمينًا.

 
 لثادلبحث الثا

 ودوره يف محايت ضحايا الصراعاث ادلسلحت  القانىن الذويل حلقىق اإلنسان
يػػرا الػػبعض أف انػػاؾ ثػػبلث مبػػادئ مدػػتركة تجمػػع مػػا بػػيف القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان  
والقانوف الدول  ل قوؽ اإلنساف واذل المبػادئ اػ  مبػدأ تجػريـ االنتااكػات التػ  تصػيب أا 

و الػػديف والثالػػث منامػػا و ػػدـ التمييػػز فػػ  التطبيػػؽ  مػػ  أسػػس العػػرؽ أو الجػػنس أو المػػوف أ
 .(27او مبدأ ا تراـ الكرامة اإلنسانية و دـ جواز المساس باا)

 
 المطمب األول

 المشتركة التي تحكم المنازعات المسمحة المبادئ العامة
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تجػػػػد اػػػػذل المبػػػػادئ أصػػػػولاا فػػػػ  القػػػػانوف الػػػػدول  اإلنسػػػػان  والقػػػػانوف الػػػػدول  ل قػػػػوؽ 
ات  امػػة تةسػػر األسػػباب التػػ  ألجماػػا مػػف جاػػة أ ػػرا تمثػػؿ اػػذل المبػػادئ مدػػترك، اإلنسػػاف

أقػػػرت بعػػػض أدػػػػكاؿ ال مايػػػة لةئػػػة معينػػػػة وتوضػػػ  اػػػذل المبػػػػادئ مرونػػػة القػػػانوف الػػػػدول  
اإلنسػػان  وتجاوبػػ  مػػع المتطمبػػات األساسػػية التػػ  اقتضػػت صػػياغة أ كامػػ  واػػذل المبػػادئ 
د اػػ  قوا ػػد متجػػذرة فػػ  النصػػوص القانونيػػة الدوليػػة وقػػد ترسػػ ت مػػف  ػػبلؿ إ ػػادة التأكيػػ

    مياا ف  أكثر مف وثيقة دولية وابرز اذل المبادئ نذكر ما يأت  :
 

 الفرع األول
 مبدأ احترام الحياة والكرامة اإلنسانية

إف قوا د القانوف الدول  اإلنسان  تقر باف ال ؽ فػ  ال يػاة يجػب أف يبقػ  مكةػواًل واف 
لممبػػادئ اإلنسػػانية فػػ   ال يػػتـ اال تػػداء  ميػػ  بػػأا دػػكؿ مػػف األدػػكاؿ واف يػػتـ التعامػػؿ وفقػػاً 

 ػػاالت الصػػراع المسػػم  الوليػػة وغيػػر الدوليػػة واف ال يػػتـ اال تػػداء  مػػ  كرامػػة اإلنسػػاف أو 
 قوقػػ  الجواريػػة طالمػػا انػػ  ي ضػػع لممبػػادئ القانونيػػة العامػػة المقػػررة ل مايتػػ  كأ ػػد الةئػػات 

 قوا د ا تية : الم مية أثناء تمؾ الصرا ات ويترتب  م  إقرار اذا المبدأ وجوب مرا اة ال
ال يجػػوز اإلفػػراط فػػ  اسػػت داـ القػػوة  مػػ  ن ػػو يػػؤدا إلػػ  إل ػػاؽ أضػػرار جسػػيمة  -4

وبالتػال  جػاءت نصػوص اػذا ، و دوث انتااكات فاض ة أل كػاـ القػانوف الػدول  اإلنسػان 
القانوف لتجـر القتؿ العمد أو القتؿ العدوائ  وأ ماؿ القصؼ الت  توج  لممػدنييف ولؤل يػاف 

أو لبعض الةئات كالجر   والمرض  والعاجزيف ولؤلطةاؿ والنساء والدػيوخ وغيػراـ المدنية 
ممف جاءت أ كاـ اتةاقيات جنيػؼ لت مػياـ مػف م ػاطر األ مػاؿ العسػكرية المسػم ة  مػ  

   .ا تبلؼ أنوا اا
ت ضػػر جميػػػع أدػػػكاؿ التعػػذيب والممارسػػػات غيػػػر اإلنسػػانية والممارسػػػات القاسػػػية  -7

 والماينة. 
ز التػػذرع مػػف قبػػؿ أطػػراؼ النػػزاع بػػأا مبػػررات مػػف دػػاناا أف تبريػػر أ مػػاؿ ال يجػػو  -2

القتؿ و اإليذاء أو أا أ ماؿ ت رج  ف أ كػاـ قػوانيف وأ ػراؼ ال ػرب فػ  ظػؿ الصػرا ات 
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وال ي ػؽ ألطػراؼ النػزاع الػػدا م  ال ػروج  مػ  المعػايير القانونيػة المقػػررة ، الدوليػة المسػم ة
 .ل ماية المدنييف ف  ظؿ الصرا ات المسم ة الدا مية

 .يجب آال تتناف  مقتضيات ال رب وا تراـ الذات اإلنسانية -1
 صانة الذات البدرية : ليست ال رب مبررا لبل تداء  مػ   يػاة مػف ال يدػاركوف  -2
 .قادريف  م  ذلؾ لـ يعودوا أو الذيف ؿف  القتا
فض ايا ال رب األ يػاء ممػف يقعػوف مػف قبضػة العػدو ، ا تراـ الد صية القانونية -3

 ي تةظوف بد صيتاـ القانونية وما يترتب  مياا مف أ ماؿ قانونية مدرو ة.
اميػة أ العائميػة ا تراـ الدػرؼ وال قػوؽ العائميػة والمعتقػد والتقاليػد وتكتسػ  األ بػار -4

األب ػػاث تتػػول    اصػػة فػػ  القػػانوف اإلنسػػان  وانػػاؾ جاػػاز  ػػاص فػػ  "جنيػػؼ" اػػو وكالػػة
 .جمع األ بار ونقماا إل  مف ل  ال ؽ ف  ذلؾ

توفير األماف والطمأنينػة و ظػر األ مػاؿ االنتقاميػة والعقوبػات الجما يػة وا تجػاز  -5
ذا ارتكػػب دػػ ص ي ميػػ  القػػانوف اإلنسػػان  جريمػػة فانػػ  ، الراػػائف يعاقػػب وفقػػا لمنصػػوص واج

 مػػ  مسػػتوا اإلجػػراءات قبػػؿ الت قيػػؽ وبعػػدل  المعمػػوؿ باػػا مػػع مرا ػػاة الضػػمانات القضػػائية
 و ند الم اكمة وبمناسبة تنةيذ ال كـ.

  ظر استابلؿ المدنييف أو است داماـ ل ماية أاداؼ  سكرية  -6
 منع الناب والاجـو العدوائ  واأل ماؿ االنتقامية -40
فاػػ  م ظػػورة  ظػػرًا كػػامبل بموجػػب القػػانوف الػػدول  ، الجما يػػة  ظػػر العقوبػػات-44

 اإلنسان . 
 

 الفرع الثاني
 مبدأ عدم التمييز في المعاممة

يجػػػب أف يعامػػػؿ األفػػػراد بػػػدوف تمييػػػز سػػػواء كػػػاف ذلػػػؾ بسػػػبب العنصػػػر أـ الجػػػنس أـ 
ا معيػػار الجنسػػية أـ الماػػة أـ المركػػز االجتمػػا   أـ الثػػراء أـ ا راء السياسػػية أـ الدينيػػة أل

فالمسػػا دة والعػػبلج وم تمػػؼ ال ػػدمات والمعاممػػة بصػػورة  امػػة تقػػدـ لمجميػػع ، مدػػاب  آ ػػر
 دوف تمييز.
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إف األ بلؽ اإلنسانية تقضػ  بضػرورة أف تضػمف لجميػع األفػراد  قػوؽ أساسػية معنيػة 
كما أناا تقض  بتوزيع جػزء مػف ثػروات البمػد  .ال يمكف فصماا  ف اإلنساف و ياة الجما ة

   .طبقًا ل اجاتاـ وبدكؿ يؤمف لاـ ظروفًا معيدية الئقة مياـ 
بمعنػػػ  وجػػػوب ، وفػػػ  األصػػػؿ وجػػػد مبػػػدأ  ػػػدـ التمييػػػز تعبيػػػرا لػػػ  فػػػ  اتةاقيػػػات جنيػػػؼ

إسػػػعاؼ الجنػػػدا الػػػذا يصػػػب   ػػػارج القتػػػاؿ بسػػػبب إصػػػابت  بجػػػراح أو مػػػرض سػػػواء كػػػاف 
إلتةػػاؽ  مػػ  اقتصػػر ا 4676و تػػ   ػػاـ  .وأف يػػتـ ذلػػؾ بػػنةس اإلسػػتعداد، صػػديقًا أـ  ػػدوا

اسػتبعد التمييػز سػواء مػا قػاـ منػ   مػ   4616وفػ  العػاـ  .منع التمييز القائـ  م  الجنسية
 ."دة أـ الثػػراء أـ أا معيػػار مدػػاب "العنصػػر أـ المػػوف أـ الػػديف أـ المعتقػػد أـ الجػػنس أـ الػػوال

نيػؼ وتػـ الػنص  مياػا فػ  اتةاقيػات ج، ومف الواض  أف منعاا كاف قائمًا ضمنًا ف  السابؽ
 (22) .بسبب التجربة الم زنة الت  مرت باا البدرية أثناء ال رب العالمية الثانية
إال أنػ  لػـ يػرد  .ويمكف العثور  م  نةس المبادئ ف  اإل بلف العالم  ل قوؽ اإلنساف

 يػػث ال يتمتػػع األجنبػػ  ، انػػاؾ ذكػػر لمجنسػػية ألف انػػاؾ  ػػاالت مدػػرو ة فػػ  اػػذا المجػػاؿ
 الت  يتمتع باا مواطنو اذا البمد.ف  بمد ما بنةس ال قوؽ 

تسكت  م  اػذل النا يػة كمػا كػاف ، 4616المعدلة ف  العاـ ، ولـ تعد اتةاقيات جنيؼ
ومػع أف اػذا التعبيػر غيػر مبلئػػـ  .ال ػاؿ فػ  السػابؽ. فاػ  ت ػـر التمييػز " غيػر المناسػب "

كمػػا اػػو ، اءواكػػذا فػػإف النسػػ، إال أف المقصػػود منػػ  بيػػاف وجػػود تمييػػز مسػػموح بػػ  بػػؿ وممػػـز
 (  21).يجب أف تعامؿ بكؿ اال تراـ الواجب لجنساف، مبيف

بمػػا فػػ  ذلػػؾ ، إف مبػػدأ  ػػدـ الت يػػز يدػػكؿ أساسػػًا ومردػػدًا لمعمػػؿ اإلنسػػان  بدػػكؿ  ػػاـ
ذا كػػاف  األندػػطة التػػ  تاػػدؼ إلػػ  تقػػديـ المسػػا دة لؤلدػػ اص الػػذيف اػػـ فػػ   اجػػة إلياػػا. واج

صػمة  ػارج نطػاؽ اػذا الب ػث فإنػ  يكةػ  أف  رض أ كاـ القػانوف الػدول  اإلنسػان  ذات ال
 نقدـ نموذجيف فقط.
مػػف البروتوكػػوؿ األوؿ اإلضػػػاف  ُيعرػػد  ػػدـ الت يػػز دػػرطًا أساسػػػيًا  40بموجػػب المػػادة 

أل مػػػاؿ اإلغاثػػػة التػػػ  تػػػتـ فػػػ   الػػػة النػػػزاع المسػػػم  الػػػدول . ويػػػنص البروتوكػػػوؿ  مػػػ  أف 
ف الكافيػة. وت ػدد اػذل المػادة أف اػذل أ ماؿ اإلغاثة تقدـ  ندما ال تتوفر لػدا السػكاف المػؤ 
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األ مػػػاؿ يجػػػب أف تكػػػوف " إنسػػػانية وغيػػػر مت يػػػزة مػػػف  يػػػث الطػػػابع وتجػػػرا دوف تمييػػػز 
 مج ؼ".

ذا كػػاف البروتوكػػوؿ يدػػير إلػػ  أف أ مػػاؿ اإلغاثػػة ت ضػػع التةػػاؽ األطػػراؼ المعنيػػة ، واج
مػ  الدولػة قبػوؿ إال أن  ينبا  أف نبل ظ أن  طبقًا لمتةسػير المتةػؽ  ميػ  بدػكؿ  ػاـ يجػب  

 نػدما ال ، ومناػا  مػ  سػبيؿ المثػاؿ، أ ماؿ اإلغاثة  ندما تسػتوف  الدػروط السػابؽ ذكراػا
التػػػ  اػػػ  بطبيعتاػػػا ، يػػػتـ تزويػػػد السػػػكاف المػػػدنييف بػػػالمؤف الكافيػػػة و نػػػدما تكػػػوف اإلغاثػػػة

تػ  ُيػذكرر  ػدـ الت يػز كدػرط لتسػميـ مػواد اإلغاثػة ال، متوفرة.وبالمثػؿ، إنسػانية وغيػر مت يػزة
مػف االتةاقيػة  26وذلؾ بموجب المادة ، تقدماا المنظمات اإلنسانية لسكاف المناطؽ الم تمة

 الرابعة.
وتدتمؿ قوا ػد القػانوف الػدول  اإلنسػان  المطبقػة فػ  النزا ػات المسػم ة الدا ميػة  مػ  

المدػتركة بػيف اتةاقيػات جنيػػؼ تػنص  مػ  أنػ  "يجػػوز  2فػإف المػػادة ، أ كػاـ مماثمػة. واكػذا
ة إنسػػانية غيػػر مت يػػزة مثػػؿ المجنػػة الدوليػػة لمصػػميب األ مػػر أف تعػػرض  ػػدماتاا  مػػ  لايئػػ

أطراؼ النزاع". إف مثؿ اذا العرض ال يمكف رفض  بدكؿ تعسػة   نػدما يكػوف مقػدمًا مػف 
ايئػػػة غيػػػر مت يػػػزة. كمػػػا يدػػػرح البروتوكػػػوؿ الثػػػان  اإلضػػػاف  أ مػػػاؿ اإلغاثػػػة التػػػ  يجػػػوز 

أ مػػاؿ اإلغاثػػة  45م  غيػػر الػػدول . فبنػػاء  مػػ  المػػادة مبادػػرتاا فػػ   ػػاالت النػػزاع المسػػ
تقػدـ لصػال  ، "ذات الطابع اإلنسان  وال يادا الب ت وغير القائمة  م  أا تمييز مج ػؼ

السػػكاف المػػدنييف بموافقػػػة الطػػرؼ السػػام  المتعاقػػػد المعنػػ " ويظػػؿ مػػػا سػػبؽ ذكػػرل صػػػال ًا 
بالمسػػا دة مػػف منظمػػة إنسػػانية  لمتطبيػػؽ  مػػ  الوجػػ  التػػال : إذا مػػا تمقػػ  طػػرؼ مػػا  رضػػاً 

كػػر ، تمبػػ  المطمػػوب مػػف دػػروط  ػػدـ الت يػػز فػػإف مثػػؿ اػػذا الطمػػب ال يمكػػف رفضػػ  دوف ذل
 أسباب وجياة لذلؾ.

 
 الثالث الفرع

 عدم إمكانية التخمي عن الحقوق الدولية
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يتعمػػؽ اػػذا الموضػػوع بمبػػدأ اػػاـ من ػػ  قػػانوف جنيػػؼ لضػػ ايا المناز ػػات المسػػم ة فػػ  
  في  اذا القانوف ل ماية اؤالء الض ايا بقػدر اإلمكػاف مػف الضػاوط التػ  الوقت الذا يرم

 .قد تمارس  مياـ ل مماـ  م  التنازؿ  ف  قوقاـ
ومف انا قض  القانوف بأن  ال يجوز لؤلدػ اص الم ميػيف بػأا  ػاؿ التنػازؿ  ػف كػؿ 

تػنص  وباػذا ال صػوص .أو جزء مف ال قوؽ الت  توفراا لاـ اتةاقيػات جنيػؼ والبروتوكػوؿ
المادة السابعة المدتركة بيف اتةاقيات جنيؼ األولػ  والثانيػة والثالثػة  مػ  اػذا المبػدأ بقولاػا 

التنػازؿ فػ  ، وكذلؾ أفراد ال دمات الطبيػة والدينيػة، : )ال يجوز لمجر   والمرض  والارق 
 أو، أا  اؿ مف األ واؿ جزئيا أو كميػة  ػف ال قػوؽ الممنو ػة لاػـ بمقتضػ  اػذل االتةاقيػة

إف وجػدت(.كما تػنص المػادة ، بمقتض  االتةاقات ال اصػة المدػار إلياػا فػ  المػادة السػابقة
الثامنة مػف اتةاقيػة جنيػؼ الرابعػة  مػ  اػذا المبػدأ بقولاػا : )ال يجػوز لؤلدػ اص الم ميػيف 
التنػػازؿ فػػ  أا  ػػاؿ مػػف األ ػػواؿ جزئيػػا أو كميػػة  ػػف ال قػػوؽ الممنو ػػة لاػػـ بمقتضػػ  اػػذل 

إف ، قتضػػػػػػػ  االتةاقػػػػػػػات ال اصػػػػػػػة المدػػػػػػػار إلياػػػػػػػا فػػػػػػػ  المػػػػػػػادة السػػػػػػػابقةأو بم، االتةاقيػػػػػػػة
وجدت(.والمقصػػػػود باألدػػػػ اص الم ميػػػػيف بػػػػذلؾ بصػػػػورة أساسػػػػية أفػػػػراد ال ػػػػدمات الطبيػػػػة 

وكػػذلؾ أسػػرا  .والجر ػػ  والمرضػػ  والارقػػ  العسػػكريوف والمػػدنيوف، العسػػكريوف والمػػدنيوف
ألجانػػب فػػ  أراضػػ  أ ػػد أطػػراؼ ال ػػرب والمعتقمػػوف المػػدنيوف وسػػكاف األراضػػ  الم تمػػة وا

 (22ويتو   مبدأ  دـ التنازؿ صوف جميع ال قوؽ الت  ت م  اؤالء الض ايا ) .النزاع
وقػػػػد تبنػػػػ  المػػػػؤتمر الدبموماسػػػػ   ػػػػبل جػػػػذريا مػػػػف  ػػػػبلؿ  مايػػػػة ضػػػػ ايا المناز ػػػػات 

ومػػػف أجػػػؿ ذلػػػؾ أ تبػػػر المػػػؤتمر أف األدػػػ اص ال اضػػػعيف لسػػػمطة  .المسػػػم ة مػػػف أنةسػػػاـ
ال قيقػػة فػػ  مركػػز كػػاؼ مػػف االسػػتقبلؿ أو الموضػػو ية يمكػػناـ مػػف ات ػػاذ  العػػدو ليسػػوا فػػ 

 (23).القرارات بمسؤولية كاممة ومف تقدير نتائج تنازالتاـ
 

 المطمب الثاني
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وا تػػػراـ  ياتػػػ  ، يػػػةمعاممػػػة كػػػؿ دػػػ ص بػػػاال تراـ الػػػبلـز لكرامػػػة اإلنسػػػاف الطبيع -4
وباػػػض النظػػػر  ػػػف الػػػتاـ الموجاػػػة ، وكيانػػػ  المعنػػػوا والبػػػدن  ودػػػرف  فػػػ  جميػػػع الظػػػروؼ

 و دـ  رماف أا أ د مف  يات  بطريقة تعسةية.، ضدل
واػػػذل القا ػػػدة مست مصػػػة مػػػف صػػػمب ال قػػػوؽ المعمنػػػة فػػػ  اإل ػػػبلف العػػػالم  ل قػػػوؽ 

ت ديػػد مػػف ضػػماف ال ػػؽ فػػ  و مػػ  وجػػ  ال، 4615كػػانوف األوؿ  40اإلنسػػاف الصػػادر فػػ  
واػػو أ ػػد ال قػػوؽ التػػ  ال يمكػػف المسػػاس باػػا والمدرجػػة فػػ  العاػػد الػػدول  ال ػػاص  .ال يػػاة

وفػػ  االتةاقيػػات اإلقميميػػة واػػ  جػػزء مػػف  3المػػادة  4633بػػال قوؽ المدنيػػة والسياسػػية لعػػاـ 
باإلضػػػػػافة إلػػػػػ  أف معااػػػػػدات القػػػػػانوف الػػػػػدول  اإلنسػػػػػان  المتمثمػػػػػة فػػػػػ  :  .قػػػػػانوف العػػػػػرؼ

ل مايػػػػة ضػػػػ ايا ال ػػػػروب والبروتوكػػػػوليف اإلضػػػػافييف لعػػػػاـ  4616)اتةاقيػػػػات جنيػػػػؼ لعػػػػاـ 
ت مػػ   يػػاة اإلنسػػاف وكرامتػػ  فػػ   ػػاالت النػػزاع المسػػم  )اتةاقيػػات جنيػػؼ لعػػاـ ، (4644
ت مػػػػ   يػػػػاة ، (4644ل مايػػػػة ضػػػػ ايا ال ػػػػروب والبروتوكػػػػوليف اإلضػػػػافييف لعػػػػاـ  4616

 .سم اإلنساف وكرامت  ف   االت النزاع الم
األ ماؿ الم ظورة بصةة  اصة ا  القتؿ والتعذيب وجميع األدكاؿ األ ػرا مػف  -7

وأ ػػػػذ الراػػػػائف واال تةػػػػاء القسػػػػرا ، المعاممػػػػة أو العقوبػػػػة القاسػػػػية أو البلإنسػػػػانية أو المذلػػػػة
والعقوبػػات الجما يػػة وجميػػع أدػػكاؿ وأسػػاليب وممارسػػات اإلراػػاب سػػواء ارتكباػػا مسػػئولوف 

ورات تجػد أساسػاا فػ  معااػدات  قػوؽ اإلنسػاف واتةاقيػات ظػاػذل الم و  .رسميوف أو غيراـ
 جنيؼ وقانوف العرؼ بصةة  اصة :

 اإل بلف العالم  ل قوؽ اإلنساف - أ
مػػػف العاػػػد الػػػدول  ال ػػػاص ب قػػػوؽ المدنيػػػة والسياسػػػية المتػػػيف ال  4و  3المػػػادتيف  - ب

 .يمكف الت مؿ مناما
لمنااضػػػة التعػػػذيب وغيػػػرل مػػػف  4651/ كػػػانوف األوؿ 40االتةاقيػػػة المؤر ػػػة فػػػ   - ت

 .المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو المذلة
 .لمكاف ػػػة أ ػػػذ الراػػػائف 4646كػػػانوف األوؿ / 46االتةاقيػػػة الدوليػػػة المؤر ػػػة فػػػ   - ث

 .4661الميثاؽ العرب  ل قوؽ اإلنساف( لعاـ )واالتةاقيات اإلقميمية ل قوؽ اإلنساف 
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ا ترامػػًا لكرامػػة ، ذيف يمارسػػوف مامػػة انةػػاذ القػػوانيف أف يعممػػوا مػػ  األدػػ اص الػػ -2
واػذل تجػد أساسػػاا  .اإلنسػاف  مػ   صػر اسػت داماـ لمقػوة فػ  ال ػػد األدنػ  الضػرورا فقػط

ف  مدونة قوا د السموؾ لممسػئوليف  ػف إنةػاذ القػانوف التػ  ا تمػدتاا الجمعيػة العامػة لؤلمػـ 
والتػػػ  تػػػنص  4646كػػػانوف األوؿ  44ر فػػػ  الصػػػاد 21/436المت ػػػدة فػػػ  قراراػػػا المػػػرقـ 

مناػػا :  مػػ  أف المسػػئوليف  ػػف إنةػاذ القػػانوف ال يجػػوز لاػػـ أف يسػػت دموا القػػوة إال  2المػادة 
 ف   االت الضرورة الب تة وبالقدر البلـز ألدائاـ واجباـ.

معتقػػػؿ أو )واج اطػػػة أا أ ػػػد  . ػػػدـ  رمػػػاف أا أ ػػػد مػػػف  ريتػػػ  بطريقػػػة تعسػػػةية -1
أو م ػػػػرـو بػػػػأا دػػػػكؿ آ ػػػػر مػػػػف  ريػػػػة ال ركػػػػة(  ممػػػػًا دوف إبطػػػػاء  م بػػػػوس أو م تجػػػػز

ويجب  م  السمطات المسػئولة  ػف  ػبس  .باألسباب الت  د ت إل  ات اذ اذل اإلجراءات
وأف يعػػاد النظػػر بانتظػػاـ فػػ  اإلجػػراءات المت ػػذة ضػػد ، دػػ ص أف تبمػػا أسػػرت   ػػف وضػػع 

توكػوؿ األوؿ اإلضػاف  لعػاـ مػف البرو  27نجد أساسا لاػذل المبػادئ فػ  المػادة  .أا د ص
مػػف اإل ػػبلف العػػالم  ل قػػوؽ اإلنسػػاف التػػ  ت ظػػر  6ويمكػػف أف يقػػارف مػػع المػػادة  .4644

مػف نةػػس اإل ػبلف التػػ  تػػنص  42مػػف المػػادة  2ومػػع الةقػرة ، اال تقػاؿ أو ال ػػبس التعسػة 
 . م   ؽ األسرة ف  ال ماية

لظػػروؼ المبلئمػػة لػػ  وتػػوفير ا .معاممػػة أا دػػ ص سػػمبت  ريتػػ  معاممػػة إنسػػانية -2
وأف تتػاح لمػف سػمبت ، فيما يتعمؽ بالص ة العامة والاذاء والػدواء والمػأوا والعمػؿ إف أمكػف

 . ريت  إمكانية االتصاؿ المنتظـ بأسرت 
وتجد اذل القا دة أساسا لاػا فػ  )أ كػاـ ال ػد األدنػ  القياسػ  لمعاممػة السػجناء( التػ  

منػػػػع الجريمػػػػة ومعاممػػػػة المتامػػػػيف )جنيػػػػؼ  أ تمػػػػداا مػػػػؤتمر األمػػػػـ المت ػػػػدة األوؿ بدػػػػأف
تمػػوز  24فػػ   332واالجتمػػا   بػػالقرار رقػػـ  االقتصػػاداووافػػؽ  مياػػا المجمػػس ، (4622
4624. 
أو ت ديػػد اإلقامػػة ، مثػػؿ النػػزوح اإلجبػػارا، ال تةػػرض قيػػود أ ػػرا  مػػ   ريػػة الةػػرد -3

اإلجػراءات  ويجب أف يعامػؿ األدػ اص المتػأثروف بمثػؿ اػذل .إال بقرار مف سمطة م تصة
معاممػػػة إنسػػػانية وال يجػػػوز  رمػػػاف أا أ ػػػد مػػػف جنسػػػيت  أو طػػػردل مػػػف بمػػػدل مامػػػا كانػػػت 

 4616إف تقييػد  ريػة الةػرد  اضػع ل ػػدود دقيقػة بمقتضػ  إتةاقيػات جنيػؼ لعػػاـ  .األسػباب
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ف اإللتػػػػػػزاـ بالمعاممػػػػػػة اإلنسػػػػػػانية لؤلدػػػػػػ اص ، 4644وبروتوكولياػػػػػػا اإلضػػػػػػافييف لعػػػػػػاـ  واج
 .د قائـ  م  أساس المبادئ األساسية لمقانوف الدول المتضرريف باذل القيو 

ال يجػػػوز ال كػػػـ  مػػػ  أا أ ػػػد أو تطبيػػػؽ  قوبػػػة  ميػػػ  بػػػدوف  كػػػـ صػػػادر مػػػػف  -4
ويجػب بصػورة  اصػة فػ   الػة  .م كمة غير مت يزة ت تـر الضمانات القضائية األساسػية

 أا د ص متاـ بم الةة :
 القانوف. أف يعتبر بريئًا  ت  تثبت إدانت  بجـر وفؽ  - أ
 أف ي اط  مما بتةاصيؿ الم الةة المد اة ضدل. - ب
 .أف تكةؿ ل  ال قوؽ والوسائؿ البلزمة لمدفاع-ج
 .أف تجرا م اكمت  دوف إبطاء ال دا   ل  -د

 .وال يجوز األ ذ با تراؼ منتزع بطريؽ التعذيب كدليؿ ضد المتاـ
وال يجوز توقيعاػا  مػ   .ئـال يجوز توقيع  قوبة اإل داـ إال ف   الة أ طر الجرا -5

األفػػػػراد دوف سػػػػف الثامنػػػػة  دػػػػرة مػػػػف العمػػػػر فػػػػ  وقػػػػت الجريمػػػػة و ػػػػدـ السػػػػماح لؤلطةػػػػاؿ 
 .بالمدػػاركة فػػ  أ مػػاؿ العنػػؼ أو توقيػػع اإل ػػداـ  مػػ  ال وامػػؿ أو أماػػات صػػاار األطةػػاؿ

فػػأا إ ػػداـ مسػػتعجؿ ، ولمدػػ ص المػػداف  ػػؽ طمػػب الرآفػػة.ويجب إ اطتػػ   ممػػًا باػػذا ال ػػؽ
 بل.يعتبر قت
 مػػػ  السػػػمطات معرفػػػة أمػػػاكف األدػػػ اص المةقػػػوديف و مياػػػا أف تبمػػػا ذوياػػػـ  ػػػف  -6

 .تقديـ الت را وتبميااـ بأا نتيجة
 مػػ  السػػمطات المعنيػػة إت ػػاذ كػػؿ التػػدابير البلزمػػة لضػػماف تنةيػػذ واج تػػراـ الجميػػع -40

ومػػػػوظة  ، وأف تػػػػدرجاا فػػػػ  منػػػػااج تػػػػدريب أكاديميػػػػات الدػػػػرطة والجػػػػيش .لاػػػػذل القوا ػػػػد
 .وأف ت اكـ  سب القانوف الوطن  كؿ مف ي الؼ اذل القوا د، سجوفال

 
 المطمب الثالث

 اتجاهات في تطبيق القانون الدولي اإلنساني بواسطة
 آليات حقوق اإلنسان
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 مػػ  الػػرغـ مػػف أف القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان  والقػػانوف الػػدول  ل قػػوؽ اإلنسػػاف يمػػثبلف 
، فإنامػا يصػبواف إلػ  ت قيػؽ اػدؼ مدػترؾ، العاـ فر يف متمايزيف مف فروع القانوف الدول 

وي مػػ  القػػانوف اإلنسػػان   قػػوؽ اإلنسػػاف األساسػػية فػػ   ػػاالت  أال واػػو  مايػػة اإلنسػػاف.
يجب النظػر بػروح تكامميػة فػ  اػذيف ، ولذلؾ الددة القصوا الت  تمثماا النزا ات المسم ة.

القػػػانوف الػػػدول  اإلنسػػػان   المجػػػاليف المػػػذيف ينباػػػ  أف يضػػػاؼ إليامػػػا قػػػانوف البلجئػػػيف. أف
جػػزءا مػػف القػػانوف الػػدول  العػػاـ. فواقػػع األمػػر أف  قوقػػا ، مػػع قػػانوف  قػػوؽ اإلنسػػاف، يدػػكؿ

و  ظػػر الػػرؽ و ، و ظػػر التعػػذيب أو المعاممػػة البلإنسػػانية، أساسػػية مثػػؿ ال ػػؽ فػػ  ال يػػاة
بػػ"النواة  ُتدكلُؿ معا ما يوصُؼ فػ  كثيػر مػف األ يػاف، و ال ؽ ف  م اكمة  ادلة، العبودية

ـ  يجػػب ا تراماػػا ، الصػػمبة" ل قػػوؽ اإلنسػػاف التػػ  يجػػب ا تراماػػا فػػ  جميػػع األ ػػواؿ ومػػف ثرػػ
أيضػػا فػػ  الظػػروؼ القصػػوا أا أثنػػاء النػػزاع المسػػم . و القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان  و قػػانوف 

ػػُؿ كػػؿه منامػػا ا  ػػر  يػػث ، منظػػورا إليامػػا  مػػ  اػػذا الن ػػو،  قػػوؽ اإلنسػػاف كػػؿ  يسػػع ُيكمل
إلػػ   مايػػة الةػػرد و إف كػػاف ذلػػؾ بطػػرؽ م تمةػػة و فػػ  ظػػروؼ م تمةػػة. و مػػ  ذلػػؾ منامػػا 

يكػػوف مػػف المنطقػػ  أف يدػػمؿ فػػ  أوقػػات النػػزاع المسػػم   مايػػة جميػػع األدػػ اص الػػذيف ال 
فػ  األ مػاؿل القتاليػة بمػف فػياـ الجر ػ  والمرضػ  ، أو الذيف كةػوا  ػف االدػتراؾ، ُيداركوفر 

 را و السكاف المدنيوف.و أفراُد ال دمات الطبية و األس
وبالنسػػبة إلػػ  ال ػػاالت التػػ  تنػػدلع فياػػا االضػػطرابات وأ مػػاؿ العنػػؼ التػػ  ال يدػػمماا 

ينباػ  اال تمػاد  مػ  القػانوف الػدول  ل قػوؽ اإلنسػاف والمبػادئ اإلنسػانية ، القانوف اإلنسان 
ة الدنيػػػا" التػػ  تػػـ الجمػػع بيناػػا  مػػ  األ ػػص فػػ  "اإل ػػػبلف  ػػف القوا ػػد اإلنسانيػػػ، األساسػػية

 (.24)4660الذا ا تمد ف   اـ 
لقػػد تػػأثر القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان  فيمػػا يتعمػػؽ ب مايػػة ضػػ ايا ال ػػروب وأسػػموب إدارة 

مثػػؿ اإل ػػبلف العػػالم  ل قػػوؽ  القتػػاؿ بالصػػكوؾ الدوليػػة الاامػػة فػػ  ميػػداف  قػػوؽ اإلنسػػاف
بػػػػال قوؽ المدنيػػػػة  اإلنسػػػػاف واالتةاقيػػػػة األوروبيػػػػة ل قػػػػوؽ اإلنسػػػػاف والعاػػػػد الػػػػدول  ال ػػػػاص

والسياسية وذلؾ تأسيسػا  مػ  أف اإلنسػاف ي ػؽ لػ  التمتػع ب قوقػ  المصػيقة بندميتػ  وكرامتػ  
   .البدرية  م  قدـ المساواة ف  زمف السمـ أو زمف ال رب
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وال تطبػػػؽ آليػػػات  قػػػوؽ اإلنسػػػاف فػػػ  األمػػػـ المت ػػػدة القػػػانوف الػػػدول  اإلنسػػػان  بدػػػكؿ 
 ت   ندما تقر بوجود نزاع مسم . وتضػـ تقػارير أ ػرا ، ي فتقارير كثيرة ال ترجع إل، ثابت

لكناػػا ال تػػذكر الوقػػائع الم ػػددة لم الػػة أو ، تأكيػػدات مبامػػة  ػػف انتاػػاؾ القػػانوف اإلنسػػان 
أ كاـ ذلؾ القانوف ذات الصمة. ومع ذلؾ فإف تطبيؽ آليات  قػوؽ اإلنسػاف بػاألمـ المت ػدة 

 عة  االت وا : وي دث اذا ف  أرب، لمقانوف اإلنسان  يتزايد
 نػػدما تكػػوف معػػايير القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان  مصػػممة بصػػرا ة لتكةػػؿ ممارسػػة  .4

 م ددة ال تاطياا معايير  قوؽ اإلنساف إال بدكؿ غير مبادر. 
 . ندما تمتق  المعايير الواردة ف  كبل القانونيف  وؿ  ماية  ؽ معيف .7
قانوف  قوؽ اإلنساف بسػبب اويػة  أكثر مبلءمة مف  ندما يكوف القانوف اإلنسان  .2

 مرتكب الم الةة.
  ندما تندمج المعايير اإلنسانية المنطبقة مع قانوف  قوؽ اإلنساف.  .1

ويبل ػػػظ أف معظػػػـ النصػػػوص الدوليػػػة التػػػ  تناولػػػت قضػػػايا لاػػػا اتصػػػاؿ بالصػػػرا ات 
المسػػػػم ة أكػػػػدت  مػػػػ  ضػػػػرورة تةعيػػػػؿ القػػػػانوف الػػػػدول  اإلنسػػػػان  والقػػػػانوف الػػػػدول  ل قػػػػوؽ 
اإلنسػػاف وا تبػػرت االثنػػيف  ناصػػر أساسػػية فػػ  إقػػرار ال مايػػة وتطبيقاػػا ونػػذكر  مػػ  سػػبيؿ 
المثػػػاؿ نػػػص إ ػػػبلف األمػػػـ المت ػػػدة ال ػػػاص بػػػالنزوح الجمػػػا   الػػػذا صػػػدر فػػػ  الوثيقػػػة 

( والتػػػ  تػػػنص 7000نيسػػػاف  72المنعقػػػدة فػػػ  ، 32فػػػ  الجمسػػػة E/2000/23المرقمػػػة )
ذ تدػػػير إلػػػ  جميػػػع معػػػايي)ديباجتاػػػا  مػػػ   بمػػػا فػػػ  ذلػػػؾ ، ر  قػػػوؽ اإلنسػػػاف ذات الصػػػمةواج

واالسػتنتاج العػاـ الػذا ، ومبادئ ال ماية الدوليػة لبلجئػيف، اإل بلف العالم  ل قوؽ اإلنساف
 مصت إلي  المجنة التنةيذية لبرنامج مةوضة األمـ المت ػدة السػامية لدػؤوف البلجئػيف بدػأف 

لػػػ  ، 4666األوؿ/أكتػػػوبر  ال مايػػػة الدوليػػػة فػػػ  دورتاػػػا ال مسػػػيف المعقػػػودة فػػػ  تدػػػريف واج
ذ تدػػػدد ، ضػػرورة أف تتػػػاح لممتمسػػػ  المجػػوء إجػػػراءات  ادلػػػة وسػػػريعة لمبػػت فػػػ  وضػػػعاـ واج

 مػػػ  أاميػػػة االلتػػػزاـ بالقػػػانوف اإلنسػػػان  الػػػدول  والقػػػانوف الػػػدول  المتعمػػػؽ ب قػػػوؽ اإلنسػػػاف 
مدػرديف و مايػة البلجئػيف وال، والبلجئيف مف أجؿ تبلف   االت النزوح والتدػريد الجمػا ييف

ذ تعػػرب  ػػف بػػالا قمقاػػا إزاء  ػػدـ ا تػػراـ تمػػؾ القػػوانيف والمبػػادئ، دا ميػػاً  و اصػػة  ػػبلؿ ، واج
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بطرؽ دت  مناا رفض إتا ة االتصاؿ بالمدرديف بدػكؿ كامػؿ وآمػف ، الصرا ات المسم ة
 (25).وطميؽ(

وتعػد أندػػطة دػعبة  قػػوؽ اإلنسػاف التابعػػة لبعثػػة األمػـ المت ػػدة لممراقبػة فػػ  السػػمةادور 
ثػػػاال فريػػػدًا لتطبيػػػؽ القػػػانوف اإلنسػػػان  بواسػػػطة آليػػػة ل قػػػوؽ اإلنسػػػاف تتبػػػع األمػػػـ المت ػػػدة. م

أصػػب ت دػػعبة ، وكػػأوؿ بعثػػة ميدانيػػة لؤلمػػـ المت ػػدة تكمػػؼ بواليػػة تتعمػػؽ ب قػػوؽ اإلنسػػاف
 قػػػوؽ اإلنسػػػاف التابعػػػة لبعثػػػة األمػػػـ المت ػػػدة لممراقبػػػة فػػػ  السػػػمةادور  اممػػػة بينمػػػا كانػػػت 

سػػوية النػػزاع المسػػم  الػػدا م  فػػ  اػػذا البمػػد. وبػػالرغـ مػػف أنػػ  كانػػت المةاوضػػات تجػػرا لت
لدياا والية واض ة برصد انتااكات القانوف الدول  اإلنسان  باإلضافة إل  انتااكػات قػانوف 

فػػػػإف دػػػػعبة  قػػػػوؽ اإلنسػػػػاف التابعػػػػة لبعثػػػػة األمػػػػـ المت ػػػػدة لممراقبػػػػة فػػػػ  ،  قػػػػوؽ اإلنسػػػػاف
ة الثانية. وارتكز اذا القرار جزئيًا  مػ  تةسػيراا لنيػة السمةادور قررت إ طاء األولوية لممام

ولكن  ات ذ أيضًا مػف منطمػؽ ا تػراـ دور المجنػة الدوليػة ، أطراؼ االتةاؽ ف  تعريؼ واليتاا
لمصػػميب األ مػػر وألف دػػعبة  قػػوؽ اإلنسػػاف أرادت تةػػادا أيػػة ازدواجيػػة فػػ  الجاػػود غيػػر 

 وربما ضارة بالنتائج.، ضرورية
عبة  قػوؽ اإلنسػاف الت قيػؽ فػ  بعػض انتااكػات القػانوف اإلنسػان  ومع ذلػؾ قػررت دػ

وأدرجػػت فػػ  المبػػادئ التوجيايػػة التػػ  ا تمػػدتاا فيمػػا يتعمػػؽ بنطػػاؽ واليتاػػا تمػػؾ االنتااكػػات 
 كةئة منةصمة. وقد تضمنت اذل الةئة ما يم :

 و م  األفراد المدنييفي، الاجمات  م  السكاف المدنييف .4
 بارض رئيس  او إرااب السكاف المدنييفي، تاديد ب أ ماؿ العنؼ أو ال .7
األ مػػػػاؿ التػػػػ  تتضػػػػمف مااجمػػػػة المسػػػػتمزمات العينيػػػػة الضػػػػرورية لبقػػػػاء السػػػػكاف   .2

 المدنييف  م  قيد ال ياة أو إ اقة  مميات اإلغاثةي
 إ ادة توطيف السكاف المدنييف  م  ن و تعسة . .1
ال ألف انػػػاؾ ، لقػػػانوف اإلنسػػػان تطبػػػؽ معػػػايير ا، فػػػ  النػػػوع الثػػػان  مػػػف األوضػػػاع  

ولكػػف ببسػػػاطة ألف ظػػروؼ انتاػػػاؾ مػػػا ،  اجػػة فعميػػػة لاػػا لتقيػػػيـ مدػػرو ية ممارسػػػة معينػػػة
تػػو   بػػأف مػػف المناسػػب الرجػػوع إلػػ  اػػذل المعػػايير. وتمثػػؿ مػػذاب  المػػدنييف التػػ  ترتكباػػا 

ة مػػػف الو ػػػدات العسػػػكرية مثػػػااًل نموذجيػػػًا. مػػػف الثابػػػت أف اإل ػػػداـ  ػػػارج القضػػػاء لمجمو ػػػ



 وأثراا  م   قوؽ اإلنساف المسم ة الصرا ات
 إبراايـ السعدا وساـ نعمت/ ـ. ـ. م مد يونس ي ي  الصائا د. 

 751 

األفػػػراد غيػػػر المسػػػم يف بػػػبل سػػػبب غيػػػر ميػػػولاـ السياسػػػية ال قيقيػػػة أو المةترضػػػة أو الػػػد ـ 
المػػادا الػػػذا قػػػدمول إلػػػ   ركػػػة مسػػػم ة غيػػر مدػػػرو ة ينتاػػػؾ ال ػػػؽ فػػػ  ال يػػػاة بمقتضػػػ  

فكػػػوف أ مػػػاؿ القتػػػؿ اػػػػذل قػػػد ارتكباػػػا أفػػػراد القػػػػوات ، صػػػكوؾ  قػػػوؽ اإلنسػػػاف. ومػػػع ذلػػػػؾ
يكػػات  سػػكرية فػػ  سػػياؽ نػػزاع مسػػم  يجعػػؿ مػػف المناسػػب المسػػم ة باسػػت داـ أسػػم ة وتكت

 تطبيؽ معايير القانوف اإلنسان  ذات الصمة باإلضافة إل  قانوف  قوؽ اإلنساف. 
، واإل ػداـ بم اكمػة مػوجزة، وقد ال ظ أوؿ مقػرر  ػاص بدػأف اإل ػداـ  ػارج القضػاء

ـ تةدػػػػؿ فػػػػ  أف "قػػػػوات القػػػػانوف والنظػػػػا، 4660والتعسػػػػة  فػػػػ  تقريػػػػرل  ػػػػف كولومبيػػػػا  ػػػػاـ 
ال مػػبلت المضػػادة لمتمػػرد فػػ  االلتػػزاـ بمبػػادئ أساسػػية معينػػة مػػف القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان  
مثؿ مبدأ  دـ است داـ العنؼ ضد السكاف المدنييف". وكانػت األمثمػة التػ  جػاء ذكراػا اػ  
، المذاب  المتعمدة لسكاف القرا العزؿ واج داـ رجاؿ العصابات الذيف قػبض  مػياـ. وبالمثػؿ

د المقػػػرر ال ػػػاص بدػػػأف مينامػػػار أف العمػػػؿ والتدػػػايؿ القسػػػرا أثنػػػاء  مميػػػات مكاف ػػػة وجػػػ
 والمعايير اإلنسانية.  التمرد ي رؽ كبًل مف القانوف الدول  ل قوؽ اإلنساف

لكنػػػ  ي ػػػرؽ أيضػػػا القػػػانوف ، قػػػانوف  قػػػوؽ اإلنسػػػاف فقػػػط وقػػػد ال ي ػػػرؽ  مػػػؿ معػػػيف
ذا ن ينا اال تبارات الةنية جانباً  نجد أن  يوجد تصور  ػاـ بػأف القػانوف الػدول  ، اإلنسان . واج

بينمػا قػانوف  قػوؽ اإلنسػاف قػد صػمـ لياطػ  األوضػاع ، اإلنسان  قد صمـ لياطػ  ال ػرب
األ را التػ  تقػع  ػارج إطػار ال ػرب و يػث أف ال ػروب يسػم  فياػا بػأكثر ممػا يسػم  بػ  

ظػػور  تػػ  أثنػػاء أا أف مػػا  ػػدث م  –فػػإف تأكيػػد انتاػػاؾ القػػانوف اإلنسػػان  ، وقػػت السػػمـ
يجعؿ االاتماـ بال قوؽ اإلنسانية ف  ظؿ السػمـ أكثػر وجوبػًا بسػبب إ ػادة  –النزاع المسم  

   .التأكيد  م  ا تراماا ف  ظؿ الظروؼ االستثنائية أا ف  ال روب
وياػػػػػتـ المقػػػػػرروف أيضػػػػػًا بالتػػػػػأثير العػػػػػاـ لمنػػػػػزاع  مػػػػػ  السػػػػػكاف و قػػػػػوقاـ االقتصػػػػػادية 

قػانوف  قػػوؽ  ما يػة. ويمكػػف تنػاوؿ اػػذل القضػايا أيضػػًا مػف  ػػبلؿواالجتما يػة والثقافيػػة الج
   .اإلنساف أو القانوف اإلنسان  أو كمياما "

ويمكف أيضًا أف نتبػيف بعػض دالئػؿ لاػذا االتجػال فػ  أ مػاؿ أجاػزة رصػد المعااػدات. 
أ منػػػػت لجنػػػػة ال قػػػػوؽ ، 4664الػػػػذا ا تمػػػػد فػػػػ  ، وفػػػػ  تعميػػػػؽ  مػػػػ  ال ػػػػؽ فػػػػ  المسػػػػكف

… تما يػػة والثقافيػػة أف "اإل ػػبلء القسػػرا وتػػدمير المنػػازؿ كػػإجراء  قػػاب  االقتصػػادية واالج
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، ال يتةقاف مع معايير العاد" ال اص بػال قوؽ االقتصػادية واالجتما يػة والثقافيػة. "وبالمثػؿ"
 4616"تدػػػير المجنػػػة إلػػػ  االلتزامػػػات المكرسػػػة فػػػ  اتةاقيػػػات جنيػػػؼ لعػػػاـ ، تسترسػػػؿ الةقػػػرة

فيمػػا ي ػػتص ب ظػػر نػػزوح السػػكاف المػػدنييف وتػػدمير  4644ـ وبروتوكولياػػا اإلضػػافييف لعػػا
 يػػػث إنامػػا يتصػػبلف بممارسػػػة اإل ػػبلء القسػػرا". ويبػػػيف ذلػػؾ جاػػػدًا ، الممتمكػػات ال اصػػة

 وا يًا لتأكيد تكاممية القانونيف وأامية تطبيقاما المتناسؽ والمتناغـ.
اإلنسػػػان   فػػػ  النػػػوع الثالػػػث تقػػػدـ  جػػػة بػػػأف انػػػاؾ  اجػػػة إلػػػ  توسػػػيع تطبيػػػؽ القػػػانوف

نتيجػػة لاويػػة مػػف يقومػػوف  ليدػػمؿ األفعػػاؿ التػػ  تقػػع  ػػارج نطػػاؽ القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان 
، بارتكاباا. وتقر العقيدة التقميدية ل قوؽ اإلنساف أف قػانوف  قػوؽ اإلنسػاف ممػـز لمػدوؿ فقػط

وأف معػػػايير  قػػػوؽ اإلنسػػػاف ال يمكػػػف تطبيقاػػػا  مػػػ  األفعػػػاؿ التػػػ  يقػػػـو بارتكاباػػػا أفػػػراد أو 
جما ػػػػات إال إذا كػػػػاف انػػػػاؾ ت ػػػػريض أو مدػػػػاركة أو إجػػػػازة مػػػػف قبػػػػؿ بعػػػػض المسػػػػؤوليف 

لكػف أغمبيػة ، الرسمييف أو السمطات. وقد تعرضت اذل النظرة لمتساؤؿ فػ  السػنوات األ يػرة
يعتقػػد ، آليػػات  قػػوؽ اإلنسػػاف التابعػػة لؤلمػػـ المت ػػدة مازالػػت تدػػترؾ فياػػا. وبػػالرغـ مػػف ذلػػؾ

ة أف الت ميؿ الدقيؽ الم ايد والموضػو   لوضػع  قػوؽ اإلنسػاف معظـ مقررا األمـ المت د
ف  بمد معيف البد أف يأ ذ ف  اال تبار االنتااكات ال طيرة الت  ترتكباػا جما ػات مسػم ة 

وكػػػػذلؾ تمػػػػؾ التػػػػ  ترتكباػػػػا ال كومػػػػات والجما ػػػػات ، ليسػػػػت لاػػػػا صػػػػمة بال كومػػػػة القائمػػػػة
 المرتبطة باا.

نػػؼ ضػػد النسػػاء إلػػ  أف القػػانوف اإلنسػػان  يدػػكؿ وأدػػارت المقػػررة ال اصػػة بدػػأف الع 
فصػػبًل  ػػف العنػػؼ ضػػد  4665ويتضػػمف تقريراػػا لعػػاـ ، جػػزءا مػػف اإلطػػار القػػانون  لواليتاػػا

النسػػاء فػػ  زمػػف النػػزاع المسػػم  ممػػا يػػو   بػػأف اػػذا النػػوع مػػف االنتاػػاؾ لمقػػانوف اإلنسػػان  
سػػب إلػػ   مػػبلء سػػيمق  ااتمامػػا  اصػػًا. ويتضػػمف ذلػػؾ الةصػػؿ معمومػػات  ػػف  ػػاالت تن

لكػػػف التقريػػر يػػو   بػػأف القػػػانوف اإلنسػػان  ماػػـ بدػػكؿ  ػػػاص ،  كػػومييف وغيػػر  كػػومييف
 كأساس قانون  لمواجاة االنتااكات الت  يرتكباا  مبلء غير  كومييف. 

   
 ادلبحث الرابع

 الشريعت اإلسالميت ودورها يف تنظيم ادلنازعاث ادلسلحت
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نظامػػا قائمػػا  مػػ  أسػػاس األ ػػبلؽ والةضػػيمة إف الدػػريعة اإلسػػبلمية الاػػراء قػػد أرسػػت 
وابط ال اصػة بالقتػاؿ ومعاممػة األسػرا وجر ػ  ال ػرب ضػواإلنسانية ويظـ كافة األ كاـ وال

والدػريعة اإلسػبلمية إذ أرسػت تمػؾ الضػوابط  .والمدنييف و مايػة المندػاءات المدنيػة والدينيػة
مػػف سػػموؾ المت ػػاربيف واأل كػػاـ إنمػػا فعمػػت ذلػػؾ فػػ  وقػػت لػػـ يكػػف انػػاؾ أا ضػػابط ي ػػد 

ويتضػػ  ذلػػؾ فػػ  القيػػود التاليػػة التػػ  يجػػب  مػػ   .ولػػذلؾ فاػػ  تعػػد ب ػػؽ نظػػاـ سػػاـ ومبتكػػر
و أال يتمةػوا ، غيػر مقاتػؿ أال يقتمػوا، المسمميف االلتزاـ باا ف  قتالاـ مع الػدوؿ األ را وا 

وجػوب و ، وال يمسوا مف األمػواؿ مػا لػـ يكػف لػ  صػمة مبادػرة بػال رب وفػ   ػدود ضػروراتاا
و  سػػف معاممػػة األسػػرا والتأكيػػد  مػػ  ، ا تػػراـ المبػػادئ اإلنسػػانية واأل بلقيػػة أثنػػاء ال ػػرب

ضػػرورة فػػؾ أسػػراـ وا تػػراـ المندػػاءات المدنيػػة مػػف دينيػػة واقتصػػادية وصػػنا ية.إف الدػػريعة 
المناز ػػات المسػػم ة  اإلسػػبلمية تؤكػػد  مػػ  ضػػرورة تطبيػػؽ اػػذل القوا ػػد واأل كػػاـ فػػ  جميػػع

 أنوا اا. و م  ا ػتبلؼ
ولقػػد رسػػ ت الدػػريعة اإلسػػبلمية القوا ػػد ال اصػػة بال مايػػة اإلنسػػانية فػػ  المناز ػػات 

ولػػػـ تقػػػـ أ كاماػػػا  مػػػ  أسػػػاس نظػػػرا بػػػؿ إف النظريػػػة ، المسػػػم ة فػػػ  الممارسػػػات العمميػػػة
اإلسػػػػبلمية فػػػػ   مايػػػػة ضػػػػ ايا الصػػػػرا ات المسػػػػم ة اسػػػػتنبطت مػػػػف التطبيقػػػػات العمميػػػػة 

فػػ   ػػيف إف الكثيػػر مػػف قوا ػػد القػػانوف الػػدول  .اػػا المسػػمموفلممناز ػػات المسػػم ة التػػ  د م
   .اإلنسان  تبق  بعيدة  ف مناؿ التطبيؽ العمم 

واف ا تػراـ الدػػريعة اإلسػػبلمية لقوا ػد القػػانوف الػػدول  اإلنسػان  ال ينطمػػؽ مػػف مصػػال  
معينػػة أو مػػف أاػػداؼ  سػػكرية أو مػػف اجػػؿ الظاػػور بمظاػػر مػػف ي تػػـر تمػػؾ القوا ػػد أمػػاـ 

بؿ إناا تنطمؽ مف مبادئاػا السػم اء القائمػة  مػ  العػدؿ واج قػاؽ ال ػؽ واف ، األ رالطرؼ 
م الةة القوا د اإلنسانية الت  در اا اهلل ا  م الةػة أل كػاـ الدػريعة اإلسػبلمية واف القائػد 

واف االلتػػزاـ فػػ  تطبيػػؽ ، أو ال ػػاكـ الػػذا ال ي تػػـر اػػذل القوا ػػد إنمػػا ي ػػالؼ أ كػػاـ الدػػرع
الػػػػدول  اإلنسػػػػان  وتػػػػوفير ال مايػػػػة اإلنسػػػػانية لممػػػػدنييف والعسػػػػكرييف غيػػػػر  قوا ػػػػد القػػػػانوف

المقاتميف ولمممتمكات والػذا وضػعت  الدػريعة اإلسػبلمية لػف نجػد لػ  مثػيبًل فػ  تطبيقاتػ  فػ  
وذلػؾ الف مػا يضػعؼ قوا ػد القػانوف الػدول  اإلنسػان  اػو أناػا ، المناز ات الدوليػة ال ديثػة

ماػا نظريػًا مػف دوف آف تضػع الوسػائؿ الكةيمػة بإجبػار الػدوؿ توجب  م  الدوؿ تطبيؽ أ كا
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ا مػر الػذا جعػػؿ اػذل االتةاقيػات  رضػػة  . مػ  االلتػزاـ بتطبيقاتاػػا فػ  الممارسػات العمميػػة
 تػػػ  دفػػػع ذلػػػؾ الػػػبعض إلػػػ  القػػػوؿ بػػػاف انتاػػػاؾ قوا ػػػد ، لبلنتااكػػػات والم الةػػػات المسػػػتمرة

   .مارسات الدوؿ واف تطبيقاا او االستثناءالقانوف الدول  اإلنسان  أصب  او القا دة ف  م
وأ يػػرًا فػػاف الدػػريعة اإلسػػبلمية  نػػد تطبيقاػػا لقوا ػػد القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان  ال اصػػة 
بالمناز ات المسػم ة ال تنضػر إلػ  االلتزامػات المتقابمػة التػ  ترتباػا االتةاقيػات والمعااػدات 

منطمػػؽ دػػر   قػػائـ  مػػ  أسػػاس  وذلػػؾ الف منطمقاػػا فػػ  ا تػػراـ تمػػؾ القوا ػػد اػػو، الدوليػػة
ويػػتـ ذلػػؾ باػػض ، ا تػػراـ ذات اإلنسػػاف دوف النظػػر إلػػ  جنسػػيت  أو دينػػ  أو جنسػػ  أو لونػػ 

النظػػر  ػػف وجػػود اتةػػاؽ مسػػبؽ بػػيف الدولػػة اإلسػػبلمية وغيراػػا مػػف الػػدوؿ  مػػ  ا تػػراـ تمػػؾ 
لتػػزاـ الػػدوؿ أمػػا تطبيقػػات الػػدوؿ لقوا ػػد القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان  فإناػػا تسػػتند إلػػ  ا .القوا ػػد

األطراؼ باالتةاقيات الدولية وبالتال  فاف  دية الدولة مف ت مؿ المسؤولية اػو مػف يػدفعاا 
   .غم  ا تراـ تمؾ القوا د واف لـ تكف مؤمنة باا

 
 المطمب األول

 القواعد العامة التي تحكم المنازعات المسمحة
 في الشريعة اإلسالمية

نمػػا اػػو ديػػف ودػػريعة أيضػػاً ، يس دينػػًا فقػػطي تمػػؼ اإلسػػبلـ  ػػف بقيػػة األديػػاف بأنػػ  لػػ ، واج
واذل الدريعة كاممة تتضمف جميع نداطات ال ياة بمػا فياػا معاممػة أبنػاء الدػعوب األ ػرا 
 ف  السمـ وال رب. ومف المعمـو أن  اناؾ مصادر أساسية لمتدػريع اإلسػبلم  القػراف الكػريـ

در )دػػػػريعة ال ػػػػرب فػػػػ  واػػػػذل المصػػػػادر الثبلثػػػػة اػػػػ  مصػػػػا، والسػػػػنة المطاػػػػرة واالجتاػػػػاد
فػالقرآف الكػريـ ، )القانوف الدول  اإلنسان ( الت  ساامت ف  تكويف ما يسم  اليـو (اإلسبلـ

مػػثبًل نػػص  مػػ  كثيػػر مػػف القوا ػػد التػػ  تتعمػػؽ بمعاممػػة أبنػػاء الدػػعوب األ ػػرا فػػ  السػػمـ 
فػػ   وجػػاء ال ػػديث الدػػريؼ مةسػػرًا ومكمػػبًل لمػػا ورد، وال ػػرب فكػػاف ذلػػؾ بمثابػػة "الدسػػتور"

ومنػػ  وصػػايا ال مةػػاء )القػػرآف فكػػاف ذلػػؾ بمثابػػة "القوا ػػد القانونيػػة" ثػػـ جػػاء االجتاػػاد الةقاػػ  
 فدكؿ ما يمكف تسميت  )آداب ال رب  ند العرب المسمميف(. الرادديف(
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و القػػػانوف الػػػدول  اإلنسػػػان  فػػػ  اإلسػػػبلـ يمكػػػف أف ينقسػػػـ إلػػػ  أربعػػػة جوانػػػب أساسػػػية 
 وا  :
 ف  اإلسبلـ. االت مدرو ية ال رب  (4
 ( أسموب إ بلف ال رب ف  اإلسبلـ.7
 .( سموؾ المقاتميف المسمميف ف  ال رب2
 (26( أ كاـ معاممة األسرا والانائـ ف  اإلسبلـ.)1

ومػػف  ػػػبلؿ اسػػػتقراء القوا ػػػد العامػػة التػػػ  ت كػػػـ أطػػػراؼ النػػزاع والتػػػ  أقرتاػػػا الدػػػريعة 
ا مػف قبػؿ المسػمميف يمكننػا أف اإلسبلمية كم ددات أساسية ومنطمقات  امػة يجػب ا تراماػ

 نميز بيف  دد مف تمؾ القوا د األساسية ومناا :
 قصر ال رب  م  رجاؿ العدو والم اربيف فقط  (4

أنػػ  قػػاؿ موصػػيًا زيػػدًا بػػف  ارثػػة لمػػا )صػػم  اهلل  ميػػ  وسػػمـ(  يػػث يػػروا  ػػف الرسػػوؿ 
 (.10وال منعزاًل بصومعة")"ال تقتموا وليدًا وال امرأة وال كبيرًا وال فانيا  أنةذل إل  مؤتة:

كمػػػػا أوصػػػػ  الرسػػػػوؿ بعػػػػدـ إيػػػػذاء الجر ػػػػ  و ػػػػدـ اسػػػػت داماـ كػػػػدروع فػػػػ  ال ػػػػرب و 
وكػذلؾ بعػدـ ، معاممتاـ معاممة إنسانية  يف قاؿ: "ال تقاتػؿ بمجػروح فػإف بعضػ  لػيس منػ "

اػـ الزرا ة واألطةاؿ وذلؾ بقول : "ال تقتموا ذرية وال  سػيةًا" والذريػة  التعرض باألذا لعماؿ
والعسػػػيؼ اػػػو العامػػػؿ الػػػذا يةمػػػ  األرض ويزر اػػػا. وأمػػػا ، األوالد ويقصػػػد انػػػا أوالد العػػػدو

بالنسػػػػبة لمنسػػػػاء فقػػػػد أمػػػػر الرسػػػػوؿ بعػػػػدـ التعػػػػرض لاػػػػف إال إذا  ممػػػػف السػػػػبلح فػػػػ  وجػػػػ  
 يث أف الرسوؿ  ندما رأا جثة المرأة قتيؿ مف المدركيف قاؿ الئمًا مف قتماػا: ، المسمميف

 تؿ"." ما كانت اذل لتقا
 ا تراـ مبدأ اإلنسانية أثناء الصراع  (7

 يث ال يجوز القتؿ إال لسبب در   كما او ثابت مف نص ا ية الكريمة " وال تقتمػوا 
ويجػػػب أف يكػػػوف  (.14الػػػنةس التػػػ   ػػػـر اهلل إال بػػػال ؽ ذلػػػؾ وصػػػاكـ بػػػ  لعمكػػػـ تعقمػػػوف" )
ل ػديث الدػريؼ" " إذا القتؿ الدر   ضمف أفضػؿ الطػرؽ وأكثراػا إنسػانية نػزوال  نػد  كػـ ا

ذا ذب ػػػتـ فأ سػػػنوا الذب ػػػة"، قتمػػػتـ فأ سػػػنوا القتمػػػة لقولػػػ   و مػػػ  اػػػذا يمنػػػع التعػػػذيب  تمػػػاً ، واج
وكذلؾ  ظػر اإلسػبلـ التمثيػؿ ، صم  اهلل  مي  وسمـ : " أنا نب  المم مة وأنا نب  المر مة"
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نسػانية اإلنسػاف  يػث يػروا  ػف الرسػو  صػم  اهلل ؿ )بالجثث وذلؾ ا ترامػًا لقدسػية الميػت واج
 أن  قاؿ :" إياكـ والمثمة ولو بالكمب العقور". ( مي  وسمـ

والمعتقػػػػد أيضػػػػًا فػػػػ  رأا أغمبيػػػػة الةقاػػػػاء أف إ ػػػػراؽ الجثػػػػث بالنػػػػار أمػػػػر يتنػػػػاف  مػػػػع 
وال يسػػػتثن  مػػػف ذلػػػؾ إال ال الػػػة التػػػ  تسػػػػتوجب ، ألنػػػ  تقميػػػد مػػػف تقاليػػػد الوثنيػػػػة، اإلسػػػبلـ

 لػػػة ال ػػػوؼ مػػػف تةدػػػ  مػػػرض الطػػػا وف مػػػثبًل.كمػػػا فػػػ   ا، المصػػػم ة العامػػػة اػػػذا العمػػػؿ
و مومػػًا يجػػب ا تػػراـ إنسػػانية اإلنسػػاف وكرامتػػ  تنةيػػذًا لػػنص ا يػػة : "ولقػػد كرمنػػا بنػػ  آدـ" 

(  يػػػث يقػػػوؿ اإلمػػػاـ الة ػػػر الػػػرازا فػػػ  دػػػرح اػػػذل ا يػػػة : "الػػػنةس اإلنسػػػانية أدػػػرؼ 17)
 (.  12الـ" )والبدف اإلنسان  ادرؼ األجساـ ف  اذا الع، النةوس ف  اذا العالـ

 ( منع أ ماؿ الناب و السمب2 
 يػث روا  ػف رجػؿ ،  ػف الناػب والسػمب أيضػاً )صػم  اهلل  ميػ  وسػمـ( نا  الرسوؿ 

، مػف األنصػار أنػ  قاؿ:" رجنػػا مػع رسػوؿ اهلل فػػ  سػةر فأصػاب النػػاس  اجػة دػديدة وجاػػد
 –أا قمػػب  –فػػإف قػػدورنا لتماػػ  إذ جػػاء رسػػوؿ اهلل يمدػػ  فأكةػػأ ، فأصػػابوا غنمػػًا فانتابواػػا

ثػػػػػـ جعػػػػػؿ يرمػػػػػؿ الم ػػػػػـ بػػػػػالتراب ويقػػػػػوؿ " إف النابػػػػػة ليسػػػػػت بأ ػػػػػؿ مػػػػػف ، القػػػػػدور بقوسػػػػػػ 
إذ أف األ يػػرة مدػػرو ة وم ممػػة ، ويجػػب أف نميػػز انػػا بػػيف "الناػػب" و"الانػػائـ" (.11الميتػػة")

ومػػف الجػػدير بالػػػذكر أف القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان  ال زاؿ يجيػػز  تػػػ  ،  سػػب نػػص قرآنػػ 
   الانائـ ال ربية.ا ف االستيبلء  م

 منع ال يانة والادر:  (2
مػا ت ػاُفف مػف قػـو ،  ت  ف   الة الدؾ بسوء نية العدو فقد ورد ف  ا ية الكريمػة:" واج

 (.12 يانة فانبذ إلياـ  م  سواء إف اهلل ال ي ب ال ائنيف")
وفػػ  مجػػاؿ ال ػػديث النبػػوا نجػػد وصػػية لمرسػػوؿ تمنػػع ال يانػػة والاػػدر  يػػث يقػػوؿ: " 

ال تامػػػوا وال تاػػػدروا وال تمثمػػػوا وال تقتمػػػوا  باسػػػـ اهلل فػػػ  سػػػبيؿ اهلل وقػػػاتموا أ ػػػداء اهلل.سػػػيروا 
 وليدًا".
تبلؼ األمواؿ (2  منع التدمير واج
كمػا أف القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان  المعاصػػر يمنػع مػػا يسػػم  )التػػدمير المناجػػ ( تمنػػع  

فػ  اإلسػبلـ قطػع األدػجار  ولػذلؾ يمنػع دريعة ال رب ف  اإلسبلـ مثؿ اذا التدمير أيضػًا.
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إال إذا كػػاف ذلػػؾ مرا ػػاة لضػػرورة ، واج ػػراؽ الن يػػؿ وذبػػ  دػػيال العػػدو وبقػػرل وبعيػػرل، المثمػػرة
  ربية إلضعاؼ العدو وانتزاع الظةر ب  وذلؾ استنادًا لرأا اإلماـ األوزا   ر م  اهلل.

 إ طاء األماف لمف يطمب   (3
وائػػػؿ القػػػرف العدػػػريف وجػػػوب ا تػػػراـ إذا كانػػػت ال ػػػروب األوروبيػػػة لػػػـ تعػػػرؼ  تػػػ  أ 

ب يػػث اضػػطر المتةاوضػػوف فػػ  ، )طمػػب األمػػاف( الػػذا يمكػػف أف يطمبػػ  بعػػض جنػػد العػػدو
لتضػػػميف )الئ ػػػة ال ػػػرب البريػػػة( نصػػػًا يدػػػجب لجػػػوء قػػػادة الجيػػػػوش  4566الاػػػاا  ػػػاـ 

فػػإف اإلسػػبلـ ا تػػرؼ باػػذا ال ػػؽ وطبقػػ  ، المت اربػػة لئل ػػبلف  ػػف  ػػدـ قبػػوؿ طمػػب األمػػاف
ف أ ػػد مػػف المدػػركيف اسػػتجارؾ فػػأجرل منػػذ ظاػػور  ل وذلػػؾ  مػػبل بػػنص ا يػػة الكريمػػة : " واج

 (.13ذلؾ بأناـ قـو ال يعمموف" )،  ت  يسمع كبلـ اهلل ثـ أبما  مأمن 
 ( االنقطاع  ف القتاؿ إذا انقطع  ن  العدو4

نمػا اػ  سػبيؿ إل قػاؽ ال ػؽ ، إف ال رب ف  نظر اإلسبلـ ليست غاية ف   د ذاتاػا واج
زااؽ  واػذا ، ولذا يجػب  ػدـ اإلصػرار  مػ  مواصػمة القتػاؿ إذا انقطػع العػدو  نػ ، الباطؿواج

ف جن وا لمسمـ فاجن  لاا وتوكػؿ  مػ  اهلل إنػ  اػو السػميع  نزوال  ند  كـ ا ية الكريمة: "واج
 (.14العميـ")

ولكػػف فقاػػاء المسػػمميف أجػػازوا لؤلميػػر قتػػاؿ جنػػد العػػدو سػػواء كػػانوا مقبمػػيف أـ مػػدبريف 
وليس تسميمًا منػ  ، لجائز أف يتظاار العدو باالنس اب كجزء مف  طة  سكرية يث مف ا

وطمبًا لمصم . كما أف االستجابة لمصم  مدروطة بإزالة العدو لؤلسباب الت  د ػت لم ػرب 
ال أصػػب ت االسػػتجابة لطمػػب الصػػم   ضػػو ًا ، أو باسػػتعداد إلزالتاػػا  مػػ  األقػػؿ، أصػػبلً  واج

 الواقع. إلرادة العدو وا ترافًا باألمر
اػذل اػ  أاػـ القوا ػد التػ  ت كػـ سػموؾ المقػاتميف المسػمميف أثنػاء الصػرا ات المسػم ة 
 م  ا تبلؼ أدكالاا. واذل القوا د تبػيف بدػكؿ لػيس فيػ  لػبس مػدا مسػاامة اإلسػبلـ فػ  

ويعترؼ بذلؾ صػرا ة كثيػر مػف الكتػاب والمةكػريف والةقاػاء ، ندوء القانوف الدول  اإلنسان 
 األوروبييف وغيراـ.  المعاصريف مف

 
 المطمب الثاني
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 قيود استخدام القوة في الشريعة اإلسالمية
بػػؿ كانػػت ال ػػرب لػػرد العػػدواف ، لػػـ تجعػػؿ الدػػريعة اإلسػػبلمية ال ػػرب غايػػة ب ػػد ذاتاػػا

ولاػػذا فػػاف ال ػػرب م كومػة بمبػػادئ الةضػػيمة واإلنسػػانية واف تن صػػر  .ودرء الظمػـ والمةاسػػد
ولػـ يجعػؿ المسػمموف ال ػرب اػدفًا لتػدمير العػدو ، ؼ المػذكورةف  ال دود الت  ت قؽ األاػدا

بػػؿ أف الر مػػة والدػػةقة تعمػػو سػػيؼ المسػػمـ وت كػػـ تصػػرفات  ويت ػػدد ، ناائيػػًا والقضػػاء  ميػػ 
القتػػػاؿ بال ػػػد الػػػذا تت قػػػؽ معػػػ   الػػػة رد العػػػدواف ودرء الظمػػػـ ودفػػػع المةاسػػػد وبالتػػػال  فػػػإف 

ومػػف ثػػـ يجػػب التقيػػد ،  ػػرب لػػدفع العػػدوافواػػ  ، ال ػػرب فػػ  اإلسػػبلـ ضػػرورة تقػػدر بقػػدراا
واػػو مػػا نعرفػػ  فػػ  القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان  ، باسػػت داـ القػػوة لت قيػػؽ الاػػدؼ دوف تجػػاوز

إلػ   ػد ، رضػ  اهلل  نػ  ذاػاب  مػر بػف ال طػاب، ونجد تطبيقًا لذلؾ، بقيود است داـ القوة
  مػػف قتػػؿ  الػػد لعػػدد  ػػزؿ  الػػد بػػف الوليػػد وولػػ  مكانػػ  أبػػا  بيػػدة الجػػراح لمػػا ال ظػػ  واالػػ

كبير مف األ داد قائبل قولت  الدايرة )إف فػ  سػيؼ  الػد لراقػًا( بػؿ أنػ  قػد است سػف  ػرب 
 مرو بف العػاص فػ  فت ػ  لمصػر "  يػث وزع جنػدل يعقػدوف المعااػدات وال يقػاتموف فقػاؿ 

 .وقيود است داـ القوة تمتد إلػ  ال يػؿ فػ (تعجبن   رب بف العاص أناا  رب رقيقة)في  : 
ولقػػد روا  ػػف رسػػوؿ اهلل ، فانػػاؾ مقولػػة )بػػأف ال ػػرب  د ػػة( واػػذا قػػوؿ صػػ ي ، ال ػػرب

ولكػػف مػا أبا ػ  اإلسػػبلـ فػ  نطػػاؽ ال ػداع ال يػػد ؿ ، أنػ  قػػاؿ ذلػؾ ()صػم  اهلل  ميػ  وسػػمـ
إذف فنطػػاؽ التةرقػػة بػػيف ال يػػؿ المدػػرو ة وال يػػؿ غيػػر المدػػرو ة ، ت ػػت الاػػش أو الاػػدر
قػػد سػػبؽ اإلسػػبلـ إلياػػا منػػذ أكثػػر مػػف ، ئ ػػة الاػػاا لم ػػربمػػف ال 71التػػ  أتػػت بػػ  المػػادة 

 .ألؼ  اـ
ونسػػوؽ لمتػػدليؿ  مػػ  اػػذا دلػػيبًل مػػا كتبػػ   مػػر بػػف ال طػػاب إلػػ  أ ػػد قػػادة جيدػػ  فػػ  

الرجػؿ مػف أاػؿ )بمانػ  أف رجػاال مػنكـ يطمبػوف العمػج ) رب المسمميف ضد الةرس يقػوؿ : 
قػوؿ لػ  الرجػؿ المسػمـ ال ت ػؼ  تػ  في،  ت  إذا فػر العمػج وادػتد فػ  الجبػؿ وامتنػع فارس(

ن  والذا نةس  بيدل ال يبمان  أف أ ػد فعػؿ ذلػؾ إال ضػربت  نقػ (، إذا أدرك  قتم  تمػؾ  .واج
   .إذف  يمة غير مدرو ة تقـو  م  الادر والاش باستثارة الثقة ف  ال صـ ثـ اإليقاع ب 

لت رماػا أيضػًا  وقد نا   ناا اإلسبلـ ثـ جاءت اتةاقية الااا بعد أكثر مف ألػؼ  ػاـ
مما سبؽ بأف اإلسػبلـ أ طػ  ضػ ايا المناز ػات المسػم ة مػف الجر ػ  والمرضػ  والارقػ  
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فقػػد قػػاؿ األمػػاـ  مػػ  "  ميػػ  السػػبلـ" بعػػد أف ضػػرب  ابػػف ممجػػـ " )واألسػػرا  مايػػة  امػػة : 
واف مػت ، إف  دت فانا ول  دم  ا ةػوا إف دػئت اسػتقدمت، أطعمول واسقول وأ سنوا أسارل

( بػػؿ  تػػ  المػػوت  والمةقػػوديف كانػػت لاػػـ معاممػػة أفضػػؿ مػػف تمػػؾ 15)فػػبل تمثمػػوا( "فقتمتمػػول 
فمقػػد ذاػػب جماػػور الةقاػػاء إلػػ  القػػوؿ بػػأف قتمػػ   .القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان  التػػ  جػػاء باػػا

ال ػػارجيف  مػػ  ال كومػػة اإلسػػبلمية ياسػػموف ويكةنػػوف ويصػػم   مػػياـ )الباػػاة الػػذيف اػػـ مػػف
( 16وؽ والضمانات الت  يقرراا اإلسبلـ لمػوت  المسػمميف(.)ويتمتعوف بكافة ال ق، ويدفنوف

والصبلة واجبة  مػ  كػؿ مسػمـ بػرا كػاف أو فػاجرًا واف  : "(وذلؾ لقول  )صم  اهلل  مي  وسمـ
  مؿ الكبائر". 

 
 المطمب الثالث

 حقوق األسرى وأسموب معاممتهم
ميػػزًا فػػ  أ كػػاـ تػػرؾ التطػػور فػػ  معاممػػة أسػػرا ال ػػرب فػػ  الدػػريعة اإلسػػبلمية أثػػرًا مت

فةػػػ  البدايػػػة كػػػاف ، التطػػػور الػػػذا سػػػارت فيػػػ  قوا ػػػد القػػػانوف الػػػدول  فػػػ  معاممػػػة المقػػػاتميف
ثػـ وفػ  مر مػ  تاليػة أصػب  أطػراؼ النػزاع يػروف  .األسرا يقتمػوف ويعػذبوف وتقطػع أطػرافاـ

فمػػػػف يقػػػػرأ مجمو ػػػػة قػػػػوانيف ، االسػػػػتةادة مػػػػناـ فكػػػػاف أف يػػػػتـ أسػػػػراـ وت ػػػػويماـ إلػػػػ   بيػػػػد
 (20( يجد فياا إدارة إل  أف فكرة العبودية مصدراا  ممية األسر.))جستنياف

ولقػػد كػػاف لكتابػػات الةقاػػاء والمةكػػريف دور بػػارز فػػ  انتقػػاؿ معاممػػة أسػػرا ال ػػرب مػػف 
ومػػف ذلػػؾ مػػا كتبػػ  )جػػاف جػػاؾ روسػػو( فػػ  كتابػػ   .اإلنسػػانية نظػػرة العبوديػػة إلػػ  المعاممػػة
فػػػإف قتػػػؿ ، مػػػف ال ػػرب ت طػػػيـ دولػػػة العػػدولمػػػا كػػػاف الاػػدؼ )العقػػد االجتمػػػا   إذ يقػػوؿ : 

ولكػػػناـ وبمجػػػرد إلقػػػائاـ ، المػػػدافعيف  ناػػػا يعتبػػػر أمػػػرًا مدػػػرو ًا إذا كػػػانوا ي ممػػػوف السػػػبلح
األسػػػم ة واإلستسػػػبلـ يت ولػػػوف إلػػػ  مجػػػرد بدػػػر  ػػػادييف لػػػيس أل ػػػد سػػػمطة أو  ػػػؽ  مػػػ  

إف اػذل المبػادئ ولذلؾ ال يجب ت ويماـ إل  العبوديػة مقابػؿ اإلبقػاء  مػ   يػاتاـ ، أروا اـ
 (  24.)(مستمدة مف القوانيف الطبيعية وتستند إل  المنطؽ

ال اصػػة بمعاممػػة أسػػرا ال ػػرب  قػػوؽ  4616جنيػػؼ الثالثػػة لعػػاـ  ولقػػد بمػػورت اتةاقيػػة
 واػ  كثيػرة، األسرا وال ماية العامػة لاػـ والتػ  تتمثػؿ فػ  المعاممػة الواجبػة ألسػرا ال ػرب
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ليضػيؼ  4644التةاقيات جنيػؼ األربػع والموقػع فػ   ولقد جاء البروتوكوؿ اإلضاف  األوؿ
 .لؤلسراالمزيد مف ال قوؽ والضمانات 

ولقد جاء اإلسػبلـ فػ  الوقػت الػذا كانػت النظػرة إلػ  األسػير اػ  نظػرة تتػراوح مػا بػيف 
 القتؿ واالسترقاؽ فماذا كاف موقؼ اإلسبلـ مف األسرا ؟

األسػرا فػػ  اإلسػػبلـ مناػػا قػػوؿ  لقػد نزلػػت العديػػد مػػف ا يػات القرآنيػػة التػػ  تػػنظـ وضػػع
مػػا كػػاف لنبػػ  أف يكػػوف لػػ  أسػػرا  تػػ  يػػث ف فػػ  األرض تريػػدوف  ػػرض الػػدنيا )اهلل تعػػال  

(وقولػػػػػ  تعػػػػػال  فػػػػػ  وصػػػػػؼ المػػػػػؤمنيف 27) (واهلل يريػػػػػد  ػػػػػرض ا  ػػػػػرة واهلل  زيػػػػػز  كػػػػػيـ
ف فػػإذا لقيػػتـ المػػذي)( وقولػػ  تعػػال  22)(.)ويطعمػػوف الطعػػاـ  مػػ   بػػ  مسػػكينا ويتيمػػًا وأسػػيرا

كةػػػروا فضػػػرب الرقػػػاب  تػػػ  إذا أث نتمػػػواـ فدػػػدوا الوثػػػاؽ فأمػػػا منػػػًا وأمػػػا فػػػداء  تػػػ  تضػػػع 
(.وقولػػ  تعػال  )يػػا أياػػا النبػػ  قػؿ لمػػف فػػ  أيػديكـ مػػف األسػػرا أف يعمػػـ 21ال ػرب أوزاراػػا()

 (.22)(اهلل ف  قموباـ  يرًا يؤتكـ  يرًا مما ا ذ منكـ وياةر لكـ واهلل غةور ر يـ
استوصػوا باألسػارا  يػرا(. و نػدما ))صم  اهلل  مي  وسػمـ( قػاؿ : كذلؾ فاف رسوؿ اهلل

وقعت ابنة  اتـ الطائ  ف  أيدا المسمميف ونزلت فػ  مكػاف يمػر بػ  الرسػوؿ م مػد صػم  
فقػاؿ صػم  اهلل ، فتعرضت ل  وقالت امؾ الوالد وغاب الرافد فامف  مػ  اهلل، اهلل  مي  وسمـ
تػ  تجػدا مػف قومػؾ مػف يكػوف لػؾ ثقػة يبماػؾ قػد فعمػت فػبل تتعجمػ  ب ػروج  ) مي  وسمـ 
. وأقامت  تػ  قػدـ راػط مػف قوماػا فكسػااا رسػوؿ اهلل و مماػا و ا طائاػا نةقػة (إل  ببلدؾ

 ػػػاالت  وقػػػد  رمػػػت الدػػػريعة اإلسػػػبلمية قتػػػؿ األسػػػرا وقػػػد  ػػػددت .(23و رجػػػت معاػػػـ.)
طػبلؽ سػراح األسػير ، إلنااء األسر مناا افتداء األسير بأسػير مػف المسػمميف بػدوف مقابػؿ واج

(.وكػػاف اػػذا بمثابػػة  ػػث لممسػػمميف  مػػ   سػػف 24أو اػػروب األسػػير أو إسػػبلم  أو وفاتػػ )
معاممػػة األسػػرا بػػيف أيػػدياـ منػػذ أكثػػر مػػف ألػػؼ سػػنة  ػػيف كػػاف األسػػرا يقتمػػوف ويعػػذبوف 
وتقطػػػع أطػػػرافاـ ثػػػـ يسػػػتعبد الػػػبعض مػػػناـ ولقػػػد سػػػار السػػػمؼ الصػػػال   مػػػ   سػػػف معاممػػػة 

فمػػػـ تطبػػػؽ قا ػػػدة المعاممػػػة بالمثػػػؿ فيمػػػا يتعمػػػؽ بقتػػػؿ  .لعػػػدواألسػػػرا أيػػػا مػػػا كػػػاف موقػػػؼ ا
ريتدػػارد قمػػب األسػػد( ثبلثػػة آالؼ أسػػير مسػػمـ أمػػاـ بيػػت المقػػدس بعػػد )ف ػػيف قتػػؿ ، األسػػرا
كاف رد فعؿ صبلح الديف او التمسؾ بأ كاـ الدريعة اإلسبلمية ولػـ يقتػؿ أسػيرًا ، أف أمناـ

 .ولـ يس ء معاممتاـ



 وأثراا  م   قوؽ اإلنساف المسم ة الصرا ات
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 المطمب الرابع
 بين المقاتمين وغيرهم التفرقة

(وقػػد 25إف تعػػاليـ اإلسػػبلـ تػػأمر قػػادة المسػػمميف أف ال يقتمػػوا مػػف لػػـ يبمػػا سػػف القتػػاؿ)
ال تقتمػػػوا وليػػػدًا وال النسػػػاء وال الدػػػي  )روا  ػػػف النبػػػ  م مػػػد صػػػم  اهلل  ميػػػ  وسػػػمـ قولػػػ  

تػػؿ فػػانكر ذلػػؾ وناػػ   ػػف ق، مقتولػػة امػػرأة( وقػػد رأا النبػػ  فػػ  إ ػػدا الاػػزوات 26)(الكبيػػر
ال تقتمػوا )وقولػ   (امػرأةال تقتموا دي ًا فانيًا وال صايرًا وال )النساء والصبياف وروا  ن  قول  

 ًً . والارض مف اذل التةرقة قصر است داـ القػوة العسػكرية ضػد العسػكرييف (ذرية وال  سيةًا
والبروتوكػػوالف  4616ولقػػد نظمػػت اتةاقيػػات جنيػػؼ األربػػع لعػػاـ ، ةوضػػد األ يػػاف ألعسػػكري

ولقد أوردنا وصايا الرسوؿ م مػد )صػم  اهلل  ميػ   .ة  م  ن و دقيؽاذل المسال ضافيافاإل
أوؿ  (ثػػـ يكمػػؿ اػػذا األمػػر قػػوؿ أبػػ  بكػػر الصػػديؽ )رضػػ  اهلل  نػػ ، الجنػػد ألمػػراء (وسػػمـ

وال ت رقػػول وال تقطعػػوا دػػجرة مثمػػرة وال تػػذب وا ، وال تقطعػػوا ن ػػبل) مةػػاء المسػػمميف بقولػػ  : 
بعيػػػرا إال لمأكمػػػة. وسػػوؼ تمػػػروف  مػػػ  أقػػػواـ فرغػػوا أنةسػػػاـ فػػػ  الصػػػوامع  دػػاة وال بقػػػرة وال

وال تقاتػؿ مجرو ػًا )سػةياف: أبػ ثـ يكمػؿ فػوؽ اػذا ليزيػد بػف ، فد واـ وما فرغوا أنةساـ ل (
 (  30.)(فإف بعض  ليس مع 

وانطبلقػػػا مػػػػف سػػػنة النبػػػػ  صػػػم  اهلل  ميػػػػ  وسػػػػمـ أصػػػدر  ميةػػػػة رسػػػوؿ اهلل أبػػػػو بكػػػػر 
مػػا يمكػػف إف نسػػمي  بػػالببلغ اإلسػػبلم  ال ػػاص بقوا ػػد ال ػػرب  (   نػػرضػػ  اهلل) الصػػديؽ

قبػػؿ مػػا يزيػػد  مػػ  آلػػؼ ومػػائت   ػػاـ  مػػ  صػػدور الػػببلغ األمريكػػ  المدػػاور  ػػوؿ قوا ػػد 
فقػػد روا مالػػؾ فػػ  الموطػػأ  ػػف ي يػػ  ابػػف سػػعيد  ،4532ال ػػرب البريػػة الصػػادر فػػ   ػػاـ 

انػؾ سػتجد قومػا ، ا بػف أبػ  سػةياف )أف أبا بكر الصديؽ بعث جيودػا إلػ  الدػاـ فقػاؿ ليزيػد
ز موا أناـ  بسػوا أنةسػاـ هلل فػدراـ ومػا  بسػوا أنةسػاـ لػ  و أنػ  أوصػيؾ بعدػرة : ال تقتػؿ 
امرأة وال صبيا وال كبيرا وال ارما وال تقطؼ دجرا مثمرا وال ت ربف  ػامرا وال تعقػرف دػاة إال 

( ويضػػيؼ الكاسػػان  : )المقعػػد 34)(وال ت ػػرقف ن ػػبل وال تارقنػػ  وال تامػػؿ وال تجػػبف، لماكمػػة
مػػف  .(37واأل مػػ  ومقطػػوع اليػػد والمعتػػول والمقػػيـ فػػ  الكنيسػػة والػػذا اػػرب مػػف المعركػػة()
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انػػا يتضػػ  بػػاف اإلسػػبلـ  بػػر  ػػف الكيةيػػة اإلنسػػانية التػػ  تػػدار فياػػا العمميػػات ال ربيػػة فػػ  
اإلنسػػان   وتقػػاـ اػػذا الػػناج، ز قتالػػ ال يجػػو وميػػز بػػيف مػػف يجػػوز قتالػػ  ومػػف ، سػػا ة القتػػاؿ

والثػان  أف قتػؿ ،  م  مبدأيف أساسػييف األوؿ اإلنسػانية التػ  تعمػوا سػيؼ المقاتػؿ وت ػد منػ 
اػػؤالء ال ي قػػؽ ميػػزة  سػػكرية لممقػػاتميف بػػؿ انػػ  قػػد يزيػػد مػػف غضػػب العػػدو ومػػف كراايتػػ  

 ويبعداـ  ف الد وؿ ف  اإلسبلـ.
 

 المطمب الخامس
 حماية الجرحى والمرضى في الشريعة اإلسالمية

لقػػد كانػػت الدػػريعة السػػبلمية أسػػبؽ زمنػػا فػػ  وضػػعاا قوا ػػد قانونيػػة ل مايػػة الجر ػػ  
إذ أف اإلسػػػبلـ منػػػذ ظاػػػورل أولػػػ  ال مايػػػة ، والمرضػػػ  واألسػػػرا مػػػف القػػػانوف الػػػدول  العػػػاـ

فػالجر   والمرضػ   .الكاممة لاذل الةئات سواء أثناء المناز ات المسػم ة أـ فػ  وقػت السػمـ
سػػواء كػػاف إسػػبلم  وقػػت السػػمـ أـ وقػػت ) ة متػػ  أ منػػوا إسػػبلماـوالارقػػ  يتمتعػػوف بال مايػػ

 ال رب( الف اإلسػبلـ منػع قتػؿ العػدو الػذا أ مػف إسػبلم  ويػدؿ  مػ  ذلػؾ مػا روال الب ػارا
مػػف " أف المقػػداد بػػف  مػػرو الكنػػدا وكػػاف ممػػف دػػاد بػػدرا مػػع رسػػوؿ اهلل صػػم  اهلل  ميػػ  

ر فاقتتمنػػا فضػػرب إ ػػدا يػػدا بالسػػيؼ وسػػمـ قػػاؿ : يػػا رسػػوؿ اهلل أرأيػػت أف رجػػبل مػػف الكةػػا
فقػاؿ رسػوؿ ، أأقتم  يػا رسػوؿ اهلل بعػد أف قالاػا، فقطعاا ثـ الذ من  بدجرة فقاؿ: أسممت هلل

 (32).ال تقتم ، اهلل صم  اهلل  مي  وسمـ
إذا أمر أميػرًا  مػ  جػيش أو سػرية أوصػال فػ   (وكاف رسوؿ اهلل )صم  اهلل  مي  وسمـ

إغػزوا ، ف  يػرًا )أغػزو بسػـ اهلل فػ  سػبيؿ اهلل قػاتموا مػف كةػر اصت  ومف مع  مػف المسػممي
ذا لقيػػػت  ػػػدوؾ مػػػف المدػػػركيف فػػػاد اـ ، وال تقتمػػػوا وليػػػدة، وال تمثمػػػوا، وال تامػػػوا وال تعتػػػدوا واج
ف ، فػػأيتاف مػػا أجػػػابوؾ فأقبػػؿ مػػػناـ وكػػؼ  ػػناـ، غمػػ  ثػػبلث  صػػػاؿ فاسػػتعف بػػػاهلل  أبػػػواواج

كمػػا ي ػػـر ، اء واألطةػػاؿ وغيػػراـ ممػػف ال يقاتػػؿ. ومػػف ثػػـ ي ػػـر اإلسػػبلـ قتػػؿ النسػػ(وقػػاتماـ
أو تعػػػذيب المرضػػػ  والجر ػػػ  : ومػػػا يػػػدؿ  مػػػ  ت ػػػريـ ، الاػػػدر بالعػػػدو أو التمثيػػػؿ بػػػالقتم 

تعذيب الجري  والمريض أو الاريؽ أو غيراـ مػف ضػ ايا المناز ػات المسػم ة فػ  اإلسػبلـ 
امػػة الػػذيف يعػػذبوف النػػاس :" إف اهلل يعػػذب يػػـو القي(قػػوؿ النبػػ  م مػػد )صػػم  اهلل  ميػػ  وسػػمـ
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ف قػػػتماـ أو تعػػػذيباـ أو اإلجاػػػاز  مػػػياـ يعػػػد تجػػػاوزا ل الػػػة الضػػػرورة31).فػػػ  الػػػدنيا " ، ( واج
ف ذلػؾ يعػد فسػادا فػ  األرض مناػ   نػ   ،ماداـ أف اػؤالء لػـ يعػودوا قػادريف  مػ  القتػاؿ واج

ذا كػػاف اإلسػػبلـ ي32)مةسػػديف ". تعثػػوا فػػ  األرض دػػر ًا بقولػػ  تعػػال  :" وال  ػػـر قتػػؿ ( واج
فػػػػإف ، )رجػػػاؿ الػػػديف( لعػػػػدـ ادػػػتراكاـ فػػػ  القتػػػاؿ النسػػػاء واألطةػػػاؿ وكبػػػار السػػػػف والرابػػػاف

الجر ػػ  والمرضػػ  والارقػػ  أصػػب وا  ػػاجزيف  ػػف القتػػاؿ وبالتػػال  لػػـ يعػػودوا مصػػدر قػػوة 
فيصػػػب   كماػػـ  كػػػـ مػػف ال يقاتػػػؿ مػػف النسػػػاء واألطةػػاؿ والرابػػػاف ، لمجػػيش المنتمػػػيف إليػػ 

 (33).ااز  مياـ م رمًا در اً فكاف اإلج، والديوخ
فػ   ػاؿ امتنػا اـ ، ومما يدؿ أيضًا  م   دـ جواز اإلجااز  م  الجر   والمرضػ 

، إزاء أاػػؿ مكػػة يػػـو فت اػػا(موقػػؼ الرسػػوؿ )صػػم  اهلل  ميػػ  وسػػمـ،  ػػف األ مػػاؿ العدائيػػة
ثػػـ نػػادا مناديػػ  " آال يجاػػزوف  . يػػث لػػـ يعػػرض أل ػػد مػػف أاماػػا بسػػوء فػػ  نةػػس أو مػػاؿ

ومػػػف أغمػػػؽ بابػػ  فاػػػو آمػػػف " واػػػذا األمػػػر ، وال يقػػتمف أسػػػير، لجػػػري  وال يتػػػبعف مػػػدبر مػػ  ا
 .يسرا ف  كافة ال روب

واكػػذا يبػػدو لنػػا جميػػا بػػاف الدػػريعة اإلسػػبلمية ومنػػذ أمػػد طويػػؿ قػػد أرسػػت مػػف القوا ػػد 
التأصػػػيمية فػػػػ  إطػػػػار مػػػػا اصػػػػطم   مػػػػ  تسػػػميت  فػػػػ  الوقػػػػت ال اضػػػػر " بالقػػػػانوف الػػػػدول  

إقػػػرار بعضػػػة أال بعػػػد جاػػػد جايػػػد ومسػػػاع  نتوصػػػؿ فػػػ   ػػػالـ اليػػػـو إلػػػ  مػػػا لػػػـ اإلنسػػػان "
 .استمرت أجياال بأكمماا واذل ال قيقة يجب أف تسجؿ  الميا ولؤلمانة التاري ية

 
 اخلامتت

 لقد واجات الجاود الدولية الرامية إل  تطبيؽ قوا ػد القػانوف لػدول  اإلنسػان  أثنػاء
وتبػػػػايف تجػػػػاوب تمػػػػؾ الػػػػدوؿ مػػػػع المتطمبػػػػات الصػػػػرا ات المسػػػػم ة العديػػػػد مػػػػف المعوقػػػػات 

وا تمةػػػػت التةسػػػيرات التػػػػ  ا تمػػػدت  مياػػػػا الػػػدوؿ لنصػػػػوص ذلػػػػؾ ، األساسػػػية التػػػػ  أقرتاػػػا
القػػانوف و اولػػػت بعضػػاا أف تةسػػػر أ كػػػاـ ذلػػؾ القػػػانوف  مػػ  ن ػػػو يجعماػػػا فػػ  مػػػأمف مػػػف 

ةػػاذ واليػػة وتػػذرع العديػػد مناػػا بػػبعض القيػػود التػػ  رأت أناػػا ت ػػوؿ دوف ن، المسػػؤولية الدوليػػة
ولقػػد  انػػت األطػػراؼ الدوليػػة الموكػػؿ إلياػػا تنةيػػذ أ كػػاـ اػػذا القػػانوف ، ذلػػؾ القػػانوف ب قاػػا

ومراقبة تنةيذل الكثير مػف الت ػديات تمثػؿ اغمباػا بعػدـ تقيػد الػدوؿ بأ كامػ  أثنػاء المناز ػات 
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المسم ة وقد أدا ضعؼ تعامؿ المجتمع الدول  مع الكثيػر مػف ال ػاالت إلػ  وقػوع كػوارث 
نسػػانية  طيػػرة وجػػرائـ ضػػد اإلنسػػانية وجػػرائـ  ػػرب إصػػابة بم اطراػػا الكثيػػر مػػف الةئػػات إ

 الم مية بموجب قوا د القانوف الدول  اإلنسان .
وقػػد تػػدا مت الميػػاديف التػػ  تسػػرا فياػػا قوا ػػد القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان  و أ كػػاـ 

وأسػامت قوا ػػداما  القػانوف الػدول  ل قػوؽ اإلنسػاف وتنو ػت المدػتركات التػ  تجمػع بينامػا
وأصػب  االنتاػاؾ الػذا ، فػ  ترسػي  مبػدأ ال مايػة الدوليػة المقػررة أثنػاء الصػرا ات المسػم ة

يطاؿ ا د مياديف ال قوؽ الدولية المعترؼ باا لةئة معينة أثناء الصػرا ات المسػم ة مػد اة 
المعنيػػة  وبقيػػت المؤسسػػات الدوليػػة، لقيػػاـ مسػػؤولية الدولػػة  ػػف  رقاػػا أل كػػاـ كػػبل القػػانونيف

بمراقبػة ا تػراـ  قػوؽ اإلنسػاف تسػتند فػ  ندػاطاا الرامػ  إلػ  الكدػؼ  ػف انتااكػات  قػوؽ 
وأصػػب  اػػذا التقميػػد أمػػرًا مسػػممًا بػػ  فػػ  إطػػار ، اإلنسػػاف إلػػ  أ كػػاـ القانونيػػة الػػواردة فيامػػا

 مػػػؿ الكثيػػػر مػػػف المنظمػػػات الدوليػػػة العريقػػػة كػػػاألمـ المت ػػػدة والمنظمػػػات الدوليػػػة المعنيػػػة 
 يا  قوؽ اإلنساف. بقضا

وبعد أف ظارت العديػد مػف اإلدػكاليات  ػوؿ واليػة القػانوف الػدول  اإلنسػان  أثنػاء 
جػػاء البروتوكػػوؿ ، الصػػرا ات المسػػم ة التػػ  لػػيس لاػػا طابعػػًا دوليػػًا وتنو ػػت ا راء الةقايػػة

ومػػف قبمػػ  نػػص المػػادة الثالثػػة المدػػتركة بػػيف اتةاقيػػات جنيػػؼ  4644اإلضػػاف  الثػػان  لعػػاـ 
 يػػػث تػػػـ التأكيػػػد  مػػػ   مايػػػة ، لمقضػػػاء  مػػػ  جميػػػع أسػػػباب ال ػػػبلؼ 4616ربػػػع لعػػػاـ األ

ضػػ ايا الصػػرا ات المسػػم ة ذات الطػػابع غيػػر الػػدول  وبدػػروط معينػػة وثابتػػة  مػػ  أف ال 
وبالتػػػال  أصػػػب  أطػػػراؼ ، يةسػػػر ذلػػػؾ بأنػػػ  مػػػف قبػػػؿ التػػػد ؿ فػػػ  الدػػػؤوف الدا ميػػػة لمػػػدوؿ

مايػػػة الدوليػػػة أثنػػػاء الصػػػرا ات المسػػػم ة المجتمػػػع الػػػدول  يػػػروف بػػػاف تةعيػػػؿ نصػػػوص ال 
الدا مية ا  مطمب جوارا وأساس مػع تزايػد  ػدد اػذا النػوع مػف الصػرا ات ووقػوع الكثيػر 

وبالتػال  ت ولػت بعػض الػد وات ال جولػة  .مف االنتااكات الجسيمة ل قوؽ اإلنساف أثنائاػا
أطرافػػ  مسػػؤواًل والمتػػرددة إلػػ  مطالػػب مم ػػة و قيقيػػة جعمػػت مػػف المجتمػػع الػػدول  بم تمػػؼ 

 ػػػف تطبيػػػؽ قوا ػػػد ال مايػػػة واج ػػػادة تػػػاطير الكثيػػػر مػػػف القوا ػػػد لجعماػػػا تتناسػػػب مػػػع  جػػػـ 
   .الم اطر الناجمة  ف أا غياب أل كاـ ال ماية أثناء تمؾ الصرا ات
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وأ يرا فػاف ناػج القػانوف الػدول  اإلنسػان  فػ  التعامػؿ مػع الصػرا ات المسػم ة لػـ 
  اإلرادة الدولية ولكف  ػدـ ا تيػار آليػات سػميمة لتطبيػؽ يكف ينقص  التنظيـ ولـ يكف ينقص

قوا ػػػدل و ػػػدـ وجػػػود ايئػػػات قػػػادرة  مػػػ  الت ػػػرؾ الةػػػورا والعاجػػػؿ مػػػف اجػػػؿ ال يمولػػػة دوف 
انتاػػاؾ أ كامػػ  أدا إلػػ  أف تعطػػؿ الكثيػػر مػػف نصػػوص ال مايػػة واف يجػػرا تجااماػػا مػػف 

اجػػؿ االرتقػػاء بأ كػػاـ اػػذا  وال تػػزاؿ األطػػراؼ الدوليػػة التػػ  تعمػػؿ مػػف، قبػػؿ أطػػراؼ الصػػراع
القػػػانوف تب ػػػث  ػػػف وسػػػائؿ واليػػػات فا مػػػة تكةػػػؿ إلػػػزاـ أطػػػراؼ النػػػزاع بػػػا تراـ النصػػػػوص 
القانونيػػة المقػػررة ل مايػػة المػػدنييف وغيػػراـ وجعماػػـ يتمتعػػوف بنػػوع أفضػػؿ مػػف ال مايػػة تكةػػؿ 

وفػ   لاـ ا تراـ إنسانيتاـ و ػدـ تعريضػاـ لمػويبلت التػ  تجراػا  مػياـ الصػرا ات المسػم ة
   .م تمؼ مياديف ال ياة اإلنسانية

 

 اذلىامش
 مػػ  :  4612: تػػنص الةقػػرة الرابعػػة مػػف المػػادة الثانيػػة مػػف ميثػػاؽ األمػػـ المت ػػدة لعػػاـ (4)

)تعمػػػؿ الايئػػػة وأ ضػػػاؤاا فػػػ  سػػػعياا وراء المقاصػػػد المػػػذكورة فػػػ  المػػػادة األولػػػ  وفقػػػا 
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 أو  م  أا وج  آ ر ال يتةؽ ومقاصد "األمـ المت دة"(.

دار ، القوا ػػػػد ا مػػػػرة فػػػػ  النظػػػػاـ القػػػػانون  الػػػػدول ، أنظػػػػر : د. سػػػػميماف  بػػػػد المجيػػػػد (7)
 .226-221ص، 4646، القاارة، الناضة العربية

النادػر : المجنػة الدوليػة لمصػميب ، مبادئ القانوف الدول  اإلنسػان ، انظر : جاف بكتب  (2)
 .2ص ، 4642، جنيؼ، األ مر
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Dinstein(Y).Human Rights in Armed Conflict. International 

Humanitarian Law. in Human Rights in international Law. 
Legal and Policy Issued by T.Meron.Vol.2Oxford.1984.p.35 

(5) Leon Friedman ،The Law of War ،(A documentary 
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وتجػػدر اإلدػػارة إلػػ  أف المعااػػدات المتعػػددة األطػػراؼ الرئيسػػية التػػ  تػػوفر األسػػاس  ( :3)
 ظيػت بعػدد  -4616جنيػؼ لعػاـ  واػ  اتةاقيػات -التدريع  لمقانوف الدول  اإلنسان  

مف التصػديقات مػف قبػؿ الػدوؿ يزيػد  مػا  ظيػت بػ  معااػدات  قػوؽ اإلنسػاف األ ػرا 
 وتدمؿ اذل االتةاقيات ما يأت  : ، فيما  دا ميثاؽ األمـ المت دة واتةاقية  قوؽ الطةؿ

اتةاقيػة جنيػػؼ لت سػيف  ػػاؿ الجر ػ  والمرضػػ  بػالقوات المسػػم ة فػ  الميػػداف )اتةاقيػػة  .4
 نيؼ األول (يج

اتةاقيػػػة جنيػػػؼ لت سػػػيف  ػػػاؿ جر ػػػ  ومرضػػػ  وغرقػػػ  القػػػوات المسػػػم ة فػػػ  الب ػػػار  .7
 )اتةاقية جنيؼ الثانية(ي

 اتةاقية  نيؼ بدأف معاممة أسرا ال رب )اتةاقية جنيؼ الثالثة(ي .2

اتةاقيػػػة  نيػػػؼ بدػػػأف  مايػػػة األدػػػ اص المػػػدنييف فػػػ  وقػػػت ال ػػػرب )اتةاقيػػػة جنيػػػؼ  .1
 الرابعة(ي

 4616آب  47ف  األوؿ المم ػػػػؽ باتةاقيػػػػات جنيػػػػؼ المعقػػػػودة فػػػػ  البرتوكػػػػوؿ اإلضػػػػا .2
 والمتعمؽ ب ماية ض ايا المناز ات المسم ة الدولية )البروتوكوؿ اإلضاف  األوؿ(ي

 4616آب  47البرتوكػػػوؿ اإلضػػػاف  الثػػػان  المم ػػػؽ باتةاقيػػػات جنيػػػؼ المعقػػػودة فػػػ   .3
روتوكػػػػوؿ اإلضػػػػاف  والمتعمػػػػؽ ب مايػػػػة ضػػػػ ايا المناز ػػػػات المسػػػػم ة غيػػػػر الدوليػػػػة )الب

 الثان (.
. 4(: تنص الةقرة السابعة مػف المػادة الثانيػة مػف ميثػاؽ األمػـ المت ػدة  مػ  مػا يػأت  : )4)

لػيس فػػ  اػػذا الميثػػاؽ مػا يسػػوغ "لؤلمػػـ المت ػػدة" أف تتػػد ؿ فػ  الدػػؤوف التػػ  تكػػوف مػػف 
ولػػيس فيػػ  مػػا يقتضػػ  األ ضػػاء أف يعرضػػوا مثػػؿ ، لدولػػة مػػا صػػميـ السػػمطاف الػػدا م  

اػػذا المبػػدأ ال ي ػػؿ بتطبيػػؽ تػػدابير   مػػ  أف ، ذل المسػػائؿ ألف ت ػػؿ ب كػػـ اػػذا الميثػػاؽاػػ
  .(القمع الواردة ف  الةصؿ السابع

: وباذا ال صوص تنص المادة الثالثة المدػتركة بػيف اتةاقيػات جنيػؼ  مػ  مػا يػأت  :  (5)
ية فػػ   الػػػة قيػػػاـ نػػػزاع مسػػم  لػػػيس لػػػ  طػػػابع دولػػػ  فػػ  أراضػػػ  أ ػػػد األطػػػراؼ السػػػام)

. 4يمتػػػػـز كػػػػؿ طػػػػرؼ فػػػػ  النػػػػزاع بػػػػأف يطبػػػػؽ ك ػػػػد أدنػػػػ  األ كػػػػاـ التاليػػػػة: ، المتعاقػػػػدة
بمػػػف فػػػياـ أفػػػراد القػػػوات ، األدػػػ اص الػػػذيف ال يدػػػتركوف مبادػػػرة فػػػ  األ مػػػاؿ العدائيػػػة
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واألدػػ اص العػػاجزوف  ػػف القتػػاؿ بسػػبب المػػرض ، المسػػم ة الػػذيف ألقػػوا  ػػناـ أسػػم تاـ
، يعامموف ف  جميع األ واؿ معاممة إنسػانية،  رأو الجرح أو اال تجاز أو ألا سبب آ

أو ، أو الجػنس، أو الػديف أو المعتقػد، دوف أا تمييز ضار يقـو  م  العنصر أو المػوف
ت ظػر األفعػػاؿ التاليػة فيمػػا ، المولػد أو الثػروة أو أا معيػػار مماثػؿ آ ػر. ولاػػذا الاػرض

وقػػات واألمػػاكف:)أ( وتبقػػ  م ظػػورة فػػ  جميػػع األ، يتعمػػؽ باألدػػ اص المػػذكوريف أ ػػبلل
، والتدػػػػوي ، وب اصػػػػة القتػػػػؿ بجميػػػػع أدػػػػكال ، اال تػػػػداء  مػػػػ  ال يػػػػاة والسػػػػبلمة البدنيػػػػة

)ج( اال تػػػػػػػداء  مػػػػػػػ  الكرامػػػػػػػة ، )ب( أ ػػػػػػػذ الراػػػػػػػائف، والتعػػػػػػػذيب، والمعاممػػػػػػػة القاسػػػػػػػية
)د( إصػػػدار األ كػػػاـ ، و مػػػ  األ ػػػص المعاممػػػة الماينػػػة وال اطػػػة بالكرامػػػة، الد صػػػية

وتكةػؿ ، إجػراء م اكمػة سػابقة أمػاـ م كمػة مدػكمة تدػكيبل قانونيػا وتنةيذ العقوبػات دوف
. يجمػػػع الجر ػػػ  7جميػػػع الضػػػمانات القضػػػائية البلزمػػػة فػػػ  نظػػػر الدػػػعوب المتمدنػػػة. 

كالمجنػػة الدوليػػة لمصػػميب ، والمرضػػ  ويعتنػػ  باػػـ. ويجػػوز لايئػػة إنسػػانية غيػػر مت يػػزة
النػػزاع أف تعمػػؿ فػػوؽ أف تعػػرض  ػػدماتاا  مػػ  أطػػراؼ النزاع.و مػػ  أطػػراؼ ، األ مػػر

 مػ  تنةيػذ كػؿ األ كػاـ األ ػرا مػف اػذل االتةاقيػة أو ،  ف طريؽ اتةاقات  اصة، ذلؾ
بعضػػاا. ولػػيس فػػ  تطبيػػؽ األ كػػاـ المتقدمػػة مػػا يػػؤثر  مػػ  الوضػػع القػػانون  ألطػػراؼ 

 .(النزاع
 وف  اذا الدأف فقد نص التعميؽ  م  ما يم :( : 6)

What Government would dare to claim before the world ،in 

case of civil disturbance which could justify be described as 

acts of brutality that ،Article 3 not being applicable ،it was 

entitled to leave the wounded uncared for to inflict torture 
and mutilations and take hostage 

البروتوكوؿ اإلضػاف  الثػان  ال ػاالت التػ  ال يسػرا فياػا وال ػاالت التػ   ( : وقد  دد40)
بقولاػػا : )ال يسػػرا  ال يجػػوز اال تجػػاج بنصوصػػ  فػػ  الةقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة األولػػ 

اػػػذا البروتوكػػػوؿ  مػػػ   ػػػاالت واالضػػػطرابات والتػػػوتر الدا ميػػػة مثػػػؿ الدػػػاب وأ مػػػاؿ 
عػػػة المماثمػػػة التػػػ  ال تعػػػد مناز ػػػات العنػػػؼ العرضػػػية وغيراػػػا مػػػف األ مػػػاؿ ذات الطبي

. ال يجػػػػػوز 4مسػػػػػم ة(.وكذلؾ فػػػػػ  نػػػػػص المػػػػػادة الثالثػػػػػة والتػػػػػ  تقضػػػػػ  بمػػػػػا يػػػػػأت  : )
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اال تجاج بأا مف أ كاـ اذا البروتوكوؿ بقصد المسػاس بسػيادة أيػة دولػة أو بمسػؤولية 
أية  كومة ف  ال ةاظ بكافػة الطػرؽ المدػرو ة  مػ  النظػاـ والقػانوف فػ  الدولػة أو فػ  

. ال 7ادتامػػػا إلػػػ  ربو اػػػا أو الػػػدفاع  ػػػف الو ػػػدة الوطنيػػػة لمدولػػػة وسػػػبلمة أراضػػػياا.إ 
يجوز اال تجاج بأا مف أ كاـ اذا البروتوكوؿ كمسوغ ألا سبب كػاف لمتػد ؿ بصػورة 
مبادرة أو غير مبادرة فػ  النػزاع المسػم  أو فػ  الدػؤوف الدا ميػة أو ال ارجيػة لمطػرؼ 

 لنزاع  م  إقميم (.السام  المتعاقد الذا يجرا اذا ا
المجمػػػػة الدوليػػػػة لمصػػػػميب ،  ػػػػدـ التمييػػػػز والنػػػػزاع المسػػػػم ، ( : انظػػػػر : جيمينػػػػا بيجيػػػػؾ44)

 .53ص ، 7004-02-24، 514العدد ، األ مر
، دار الاػػرب اإلسػػبلم ، تطػػور تػػدويف القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان ، ( : د.  مػػر سػػعد اهلل47)

 .702ص، 4664، لبناف، بيروت
، 47ط، مندػػػػػاة المعػػػػػارؼ، القػػػػػانوف الػػػػػدول  العػػػػػاـ، دؽ أبػػػػػو ايػػػػػؼ: د.  مػػػػػ  صػػػػػا (42)

 .  540-506ص ، 4642، اإلسكندرية
 (: انظر :41)

Pictet ،Jean S. Croix –Rouge a`les convention de Geneve ،
(des course) ،1974 ،p32. 

 انظر : (42)
Rosemary Abi- saab ،Droit Humanitaire et conflits internes ،

Geneve institution Henry Dunant ،Paris ،Pedone ،1986. 

p90.  

 (: انظر :43)
Hans-peter Gasser ،le droit international humanitaire ،in: hans 

Haug ،Humanite pour tous ،Institut Herny Dunant / Paul 

Haupt ،berne ،1993P Frits Kalshoven ،restrications a la 

conduite de la gwere ،CICR ،Geneve ،1991 ،p156. 
 ( :انظر: 44)
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 Y. Sandoz ،Ch. Swinarski et B. Zimmermann Commentaire 

des Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de 

Geneva de 1949 ،(éd.) CICR et Martinus Nijhoff 

Publishers ،Geneva ،1986 ،par. 2101 ،p. 673. 
 انظر :  : (45)

Manual du Mouvement Internatinal de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge ،CICR et Fédération Interantinal des 

Socié ،1988 ،p32. 
دار ، دراسػػة مقارنػػة، نظػػرات فػػ  أ كػػاـ ال ػػرب والسػػبلـ، : انظػػر : د. م مػػد البلفػػ  (46)

 .  432ص، 4656، طرابمس، اقرأ
 .456ص ، مصدر سابؽ، جيمينا بيجيؾ: انظر :  (70)
وزارة ، مػد ؿ لدراسػة القػانوف اإلنسػان  الػدول ، : انظر : أ.د م مود دػريؼ بسػيون  (74)

 .  404ص ، 7002، باداد،  قوؽ اإلنساف

 (: انظر 77)
M. Bassiuoni ،crimes against Humanity in international 

Criminal law ،2nd rev ،1999 ،p35.  

 .دولة 460، 7001 اـ  دد الدوؿ األطراؼ ف  اتةاقيات جنيؼ ف  بما :  (72)
وفػػػػػ  البرتوكػػػػػوؿ ، دولػػػػػة 424لػػػػػدوؿ األطػػػػػراؼ فػػػػػ  البرتوكػػػػػوؿ األوؿبمػػػػػا  ػػػػػدد ا ( :71)

 .4662آذار  24ف  ، دولة 474الثان 

دار ، 4ط، وثػػػػائؽ وأراء()القػػػػانوف الػػػػدول  اإلنسػػػػان  ، (: انظػػػػر : أ.د:  مػػػػر سػػػػعد اهلل72)
 . 227ص، 7007، اف م، مجدالوا

القػػانوف الػػدول  اإلنسػػان   -البلجئػػوف واألدػػ اص الماجػػروف ، : جػػاف فميػػب الفواييػػ  (73)
، 202العػػدد  المجمػػة الدوليػػة لمصػػميب األ مػػر -ودور المجنػػة الدوليػػة لمصػػميب األ مػػر

 .  435الصة ات ، 7001
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جػوز لدولػة اال ػػتبلؿ وي مػػف االتةاقيػة الرابعػة. 16المػادة ( : واسػتثناءًا ممػا تقػدـ تػنص 74)
إذا اقتضػ  ذلػؾ ، بصةة استثنائية " أف تقـو بإ بلء كم  أو جزئ  لمنطقة م تمة معينة

" يجػػب إ ػػادة السػػكاف المنقػػوليف ، ومػػع ذلػػؾ أمػػف السػػكاف أو ألسػػباب  سػػكرية قاريػػة".
  م  اذا الن و إل  مواطناـ بمجرد توقؼ األ ماؿ العدائية ف  اذا القطاع".

ز ببلتنػػػر " مايػػػة األدػػػ اص الماجػػػريف فػػػ  المناز ػػػات المسػػػم ة غيػػػر : انظر:دنيػػػ (75)
كػػػانوف األوؿ –تدػػػريف الثػػػان  ، 75العػػػدد ، المجمػػػة الدوليػػػة لمصػػػميب األ مػػػر، الدوليػػػة"
 .114ص، 4667

 : انظر : (76)
Kwakwa. Edward. K. The international law of Armed conflict, 

London, 1992, p 54. 

بدػػػػأف قوا ػػػػد القػػػػانوف الػػػػدول  اإلنسػػػػان  المتعمقػػػػة بتسػػػػيير األ مػػػػاؿ  إ ػػػػبلف (:انظػػػػر:20)
الػذا ، إف مجمػس المعاػد الػدول  لمقػانوف، العدائية ف  المناز ػات المسػم ة غيػر الدوليػة

 .4660نيساف  4اجتمع ف  تاورمينا ف  
 : انظر : (24)

Denise Plattner ،"L'assistance a la p-pulati-n civile dans le dr-

it internati-nal humanitaire: év-luti-n et actualité". in Revue 

internati-nal de la Cr-ix-R-uge ،N' 795 ،mai-juin 1992 ،p. 

259 ss. 
، 4652، بػػػاريس، تطػػػور القػػػانوف الػػػدول  اإلنسػػػان  ومبادئػػػ ، جػػػاف بيكتيػػػ انظػػػر ::  (27)

 .  45ص
مػادة الثالثػة مػف اتةاقيػة جنيػؼ الرابعػة ( :  م  سبيؿ المثػاؿ تػنص الةقػرة األولػ  مػف ال22)

،  مػ  اػذا المبػػدأ بقولاػا : )األدػ اص الػػذيف ال يدػتركوف مبادػرة فػػ  األ مػاؿ العدائيػػة
واألدػ اص العػاجزوف  ػف ، بمف فياـ أفراد القػوات المسػم ة الػذيف ألقػوا  ػناـ أسػم تاـ

  جميػػع يعػػامموف فػػ، القتػػاؿ بسػػبب المػػرض أو الجػػرح أو اال تجػػاز أو ألا سػػبب آ ػػر
أو الػػديف ، دوف أا تمييػػز ضػػار يقػػـو  مػػ  العنصػػر أو المػػوف، األ ػػواؿ معاممػػة إنسػػانية

 .أو المولد أو الثروة أو أا معيار مماثؿ آ ر(، أو الجنس، أو المعتقد
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( : وباذا ال صوص تنص المادة الرابعة  در مف اتةاقية جنيؼ الثالثة  م  مػا يػأت  21)
 اصاـ ودرفاـ ف  جميع األ واؿ.ويجػب أف تعامػؿ )ألسرا ال رب  ؽ ف  ا تراـ أد

النسػػػػاء األسػػػػيرات بكػػػػؿ اال تبػػػػار الواجػػػػب لجنسػػػػاف. ويجػػػػب  مػػػػ  أا  ػػػػاؿ أف يمقػػػػيف 
معاممػػة ال تقػػؿ مبلءمػػة  ػػف المعاممػػة التػػ  يمقااػػا الرجػػاؿ.ي تةظ أسػػرا ال ػػرب بكامػػؿ 

 ػاجزة تقييػد أاميتاـ المدنية الت  كانت لاػـ  نػد وقػو اـ فػ  األسػر. وال يجػوز لمدولػة ال
سػواء فػ  إقميماػا أو  ارجػ  إال بالقػدر الػذا ، ممارسة ال قوؽ التػ  تكةماػا اػذل األاميػة

   يقتضي  األسر(.
النادػػػػر : ، القوا ػػػػد األساسػػػػية التةاقيػػػػات جنيػػػػؼ وبروتوكولياػػػػا اإلضػػػػافييف ( : انظػػػػر:22)

 .44ص، 4666الطبعة الرابعة ، جنيؼ، المجنة الدولية لمصميب األ مر
 .  26ص ، مصدر سابؽ، نظر:جاف بكتي ( : ا23)
ويػرد نصػ  فػ  المجمػة الدوليػة  يطمؽ  م  اذا اإل بلف أيضػًا اسػـ "إ ػبلف توركػوا".(: 24)

 .733-734الصة ات ، 4664 زيراف –أيار ، 46العدد ، لمصميب األ مر
الػػػذا صػػػدر فػػػ   7000: إ ػػػبلف األمػػػـ المت ػػػدة ال ػػػاص بػػػالنزوح الجمػػػا   لعػػػاـ  (25)

 .7000نيساف  72المنعقدة ف  ، 32(ف  الجمسة E/2000/23رقمة )الوثيقة الم

أثػػػػر الثقافػػػػة واأل ػػػػبلؽ والػػػػديف فػػػػ  القػػػػانوف الػػػػدول  ، : انظػػػػر : د. إ سػػػػاف انػػػػدا (26)
 .  422ص، 7001، جنيؼ، 522العدد ، المجمة الدولية لمصميب األ مر، اإلنسان 

مندػػورات المعاػػد العربػػ  ، ن مػػد ؿ إلػػ  القػػانوف الػػدول  اإلنسػػا،  ػػامر الزمػػال  : د. (10)
 .40ص، 4666، ل قوؽ إلنساف

 .  424ا ية ، ـ: سورة االنعا (14)
 .  40ا ية ، ( : سورة اإلسراء17)
 .430ص، مةاتي  الايب، : اإلماـ ف ر الديف الرازا (12)
 .  426و 425ص، اإلسبلـ والقانوف الدول ، ( : د. إ ساف اندا11)
 .25ا ية  -سورة األنةاؿ ( : 12)
 .3ا ية  -( : سورة التوبة 13)
 . 34ا ية  -سورة األنةاؿ ( : 14)
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 .742ص ، انظر : مسند األماـ الدافع ( : 15)
 .44ص، ( : انظر :األ كاـ السمطانية لمماوردا16)
، معاممػػػة أسػػػرا ال ػػػرب فػػػ  ظػػػؿ أ كػػػاـ اتةاقيػػػة جنيػػػؼ، انظػػػر : لػػػواء سػػػيد اادػػػـ ( :20)

وما بعداا وكذلؾ :د.  بػد  مػ   7ص، 4664القاارة  ،المجنة الدولية لمصميب األ مر
رسػػالة ماجسػػتير مقدمػػة إلػػ  " مايػػة أسػػرا ال ػػرب فػػ  القػػانوف الػػدول   "م مػػد سػػوادا 

 .ومابعداا 2ص - 4656 -كمية القانوف جامعة باداد 

رؤيػة  ربيػة ، : أنظر :المواء سيد اادـ :  قوؽ المقاتميف وض ايا النزا ػات المسػم ة(24)
أيػار /  زيػػراف ، 72العػػدد ، السػػنة ال امسػة، المجمػػة الدوليػة لمصػػميب األ مػر، إسػبلمية
 .724ص، 4667

 .43ا ية ، : سورة األنةاؿ(27)

 .5ا ية ، (: سورة اإلنساف22)

 .  1ا ية ، : سورة م مد(21)

 .4ا ية ، : سورة األنةاؿ(22)

سػػتراتيجية العسػػكرية المػػد ؿ إلػػ  العقيػػدة واال، : انظػػر : م مػػود جمػػاؿ الػػديف م ةػػوظ(23)
 .43ص ، 4643، القاارة، اإلسبلمية

مجمػػػػة القػػػػانوف والعمػػػػـو ، الدػػػػريعة اإلسػػػػبلمية والقػػػػانوف الػػػػدول ، : د.م مػػػػد أبػػػػو زاػػػػرة(24)
 .754ص، 4647، باداد، المجنة السياسية الثالثة، السياسية

، ل المجمػػػة المصػػػرية لمقػػػانوف الػػػدو ، نظريػػػة ال ػػػرب فػػػ  اإلسػػػبلـ، : م مػػػد أبػػػو زاػػػرة(25)
 .  27ص، 4625، 41العدد

مطبعػػػػة ، الجػػػػزء الثالػػػػث، المنتقػػػػ ، : القاضػػػػ  أبػػػػو الوليػػػػد سػػػػميماف البػػػػاج  االندلسػػػػ (26)
 .433ص، القاارة، السعادة

مػػػف  .الدػػريعة اإلسػػبلمية والقػػانوف الػػدول  العػػاـ، : أنظػػر : المستدػػار  مػػ  منصػػور(30)
 .202ص، 4644مطبو ات المجمس األ م  لمدؤوف اإلسبلمية سنة 

 .762ص ، 7ج، المطبعة ال يرية، ( : درح الزرقان   م  موطا األماـ مالؾ34)
   .404ص، 4ج ، البدائع، ( : الكاسان 37)
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 .45ص، 2ج، : انظر ص ي  الب ارا(32)

(: انظر: اإلماـ م   الديف أب  زكريػا ي يػ  بػف دػرؼ النػووا ريػاض الصػال يف مػف 31)
، اجػرا 4102الطبعػة األولػ  ، بيػروت، افيػةمؤسسة الكتب الثق، ، كبلـ سيد المرسميف

 .151ـ ص  4652

   .30آية رقـ ، : سورة البقرة (32)

 مايػػة ضػػ ايا النزا ػػات ، (: انظػػر : األسػػتاذ الػػدكتور  بػػد الانػػ   بػػد ال ميػػد م مػػود33)
دراسػات فػ  القػانوف الػدول  ، المسم ة ف  القانوف الػدول  اإلنسػان  والدػريعة اإلسػبلمية

، القػػاارة، مطبو ػػات المجنػػة الدوليػػة لمصػػميب األ مػػر، المسػػتقبؿ العربػػ  دار، اإلنسػػان 
 .740ص، 7000، 4ط
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