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 international اإلنساني  الدولي  القانون     
نفضل  كما  الدولي  اإلنساني  القانون  او   humanitarian law - IHL
تسميته، هو عبارة عن مجموعة املبادئ والقواعد التي حتّد من استخدام العنف 
اإلنسان  جتاه  احلرب  عن  الناجمة  اآلثار  من  حتّد  أو  املسلحة،  النزاعات  أثناء 
حماية  وغرضه  اإلنسان،  حلقوق  العام  الدولي  القانون  فروع  من  فرع  وهو  عامة، 
األشخاص املتضّررين في حالة وجود نزاع مسّلح، كحماية املمتلكات واألموال 
التي ليست لها عالقة بالعمليات العسكرية، وهو يسعى إلى حماية السكان غير 
املسلحة،  النزاعات  في  املشاركة،  عن  كفوا  الذين  أو  مباشرة،  بصورة  املشاركني 
مثل اجلرحى والغرقى وأسرى احلرب. ويعّرف الصليب األحمر القانون اإلنساني 
الدولي كالتالي: ”القانون اإلنساني الدولي هو مجموعة من القواعد التي تسعى، 
ألسباب إنسانية، إلى احلّد من تأثيرات النزاع املسلح. وهو يحمي األشخاص غير 
املشاركني أو املتوقفني عن املشاركة في األعمال العدائية، ويقّيد وسائل وأساليب 
املسلح“.  النزاع  قانون  باسم  كذلك  الدولي  اإلنساني  القانون  وُيعَرف  احلرب. 
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”جنيف“  اتفاقية  خالل  من  انطلق  الدولي  اإلنساني  القانون  إن  القول  وميكننا 
ذكرها  على  سنأتي  هامة،  وبرتوكوالت  اتفاقيات  عّدة  تلتها  والتي   1864 لعام 

الحقَا.
وقد تأثر القانون اإلنساني الدولي فيما يتعلق بحماية ضحايا احلروب وأسلوب 
اإلعالن  مثل  اإلنسان،  حقوق  ميدان  في  الهامة  الدولية  بالصكوك  القتال  إدارة 
 217 رقم  العامة  اجلمعية  قرار  مبوجب  اعُتمد  والذي  اإلنسان،  حلقوق  العاملي 
حلقوق  األوروبية  واالتفاقية   ،1948 األول  كانون   10 في  املؤرَّخ   (3 (د-  ألف 
اإلنسان التي ّمت توقيعها في العام 1950 وامليثاق الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياسية لعام 1966، وذلك تأسيًسا على أن لإلنسان احلق في التمّتع بحقوقه 
اللصيقة بآدمّيته وكرامته البشرية على قدم املساواة سواء أكان في زمن السلم أو 

زمن احلرب.
ونستطيع التعريف بحقوق اإلنسان على أّنها ”مجموعة احلقوق واحلريات املقّررة 
زمان  كل  في  بشري  كائن  لكل  واإلقليمية  الدولية  املواثيق  مبقتضى  واحملمية 
ا وحتى ما بعد وفاته، والتي  ومكان، منذ حلظة اإلقرار بوجوده بوصفه كائًنا حّيً
تلتزم الدول بإقرارها وضمانها وحمايتها على أراضيها، وما يترّتب على انتهاكها 
أو اإلخالل بها، هو املسؤولية الدولية للدولة احلاصل على أرضها هذا االنتهاك 
مبقتضى املواثيق الدولية املعنية واملنضّمة لها أمام اآلليات الدولية واإلقليمية املنشأة 
االنتهاك،  هذا  ملرتكب  الشخصية  اجلنائية  املسؤولية  إلى  باإلضافة  الغرض،  لهذا 
وضمان تعويض املجني عليه في حالة كون االنتهاك يعّد جرمية وفقا لهذه املواثيق 
الدولية  الشخصية  صفة  االنتهاك  هذا  ضحية  للفرد  كذلك  توّفر  والتي  الدولية، 
لهذا  املنشأة  واإلقليمية  الدولية  اآلليات  لدى  الدول  اختصام  في  احلّق  له  مبنحها 
الغرض، لتصحيح ما لدى الدول األعضاء من مخالفات وتعويض املجني عليه عن 

هذه املخالفات التي ارتكبت بحّقه“.

وجتدر اإلشارة إلى أّن امليثاق الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية مينح احلّق 
بعض  من  باحلّد  الدولة  حياة  تهّدد  التي  االستثنائية  الطوارئ  حاالت  في  للدول 

احلقوق شريطة أن يكون ذلك التحديد في أضيق احلدود.
وإلى جانب الصكوك الدولية املذكورة، فإن القانون اإلنساني الدولي الهادف إلى 
ضمان معاملة اإلنسان، في جميع األحوال، معاملة إنسانية زمن احلرب دون أي 
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متييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو املعتقد أو اجلنس أو املولد أو الثروة 
أو أي معيار مماثل آخر، قد تطّور بفضل ما يعرف بقانون ”جنيف“ الذي يضّم 
االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية املوضوعة حتت رعاية اللجنة الدولية للصليب 
”الهاي“  بقانون  وكذلك  احلرب،  ضحايا  بحماية  أساًسا  تهتم  والتي  األحمر، 
الذي يهتّم بالنتائج التي انتهت إليها مؤمترات السلم التي عقدت في العاصمة 
بها،  املسموح  احلربية  والوسائل  األساليب  أساًسا،  ويتناول،  الهاي،  الهولندية 
وذلك بفضل مجهود األمم املتحدة لضمان احترام حقوق اإلنسان أثناء النزاعات 

املسلحة واحلّد من استخدام أسلحة معّينة لعدم مراعاتها إنسانّية اإلنسان.

نبذة تاريخية عن األطار القانوني:

إطار  على  اليوم  يرتكز  الدولي  اإلنساني  القانون  إّن  القول  ميكن   
قانوني دولّي يختّص، كما ذكرنا أعاله، بالصكوك الدولية املنعقدة في إطار 
فيما  سنستعرضه  والذي  وقانون «الهاي»،  وقانون «جنيف»  املتحدة  األمم 
يلي. لكن من اجلدير بالذكر أنه حتى منتصف القرن التاسع عشر، لم تكن 
عن  الناجمة  اإلصابات  ورعاية  إلسعاف  راسخة  عسكرية  أنظمة  أية  هناك 
السكن  لتأمني  ا  دولًيّ ومحمية  آمنة  مؤسسات  أية  هناك  تكن  ولم  احلروب، 
وأسرى  جرحى  عانى  ما  فعادًة  املعارك.  ساحات  في  للمصابني  واملعاجلة 
احلرب املوت بسبب شّح اإلمكانات الطبية وعسر التنّقل وسوء املعاملة من 
قبل القوات اآلسرة للجرحى ولألسرى كما للطواقم واملنشآت الطبية. هذا 
الوضع اخذ بالتغير بسبب واقعة سولفرينيو، ففي حزيران 1859، سافر رجل 
الفرنسِي  اإلمبراطور  ملقابلة  إيطاليا  إلى  دونانت  هنري  السويسري  األعمال 
 24 مساء  سولفرينو،  الصغيرة  البلدة  إلى  وصل  وعندما  الّثالث،  نابليون 
الفرنسية  القوات  بني  تدور  كانت  التي  سولفرينو،  معركة  شهد  حزيران، 
وجيشه  أمانويل  فيكتور  سردينيا  وملك  الثالث  نابليون  اإلمبراطور  بقيادة 
اللذين قاما بحملة ملساعدة إيطاليا على التخّلص من نير االحتالل النمساوي 
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ودحر جيشها الذي كان آنذاك بقيادة اإلمبراطور النمساوي فرنسوا جوزيف 
الذي أخذ بالتقهقر من مناطق عدة في شمال إيطاليا حتى متركز في املنطقة 
الواقعة بني نهري أديجي ومينشيو، على مقربة من قرية سولفرينيو التي حّقق 
فيها نابليون انتصاًرا باهظ الثمن، فقّوات احللفاء تكّبدت خسائر تزيد عن 

170,000 من الضّباط واجلنود بني قتيل وجريح. 

واألطّباء  املسعفني  وقّلة  اجلرحى  اجلنود  ومعاناة  الفظيعة  احلرب  نتائج  أّدت 
وعدم قدرة أي شخص على الدخول النتشال اجلثث، إلى صدمة لدى هنري 
دونانت. فقد تركت املعركة أثًرا عميًقا في نفس هنري، خصوصًا أّنه باشر 
آنذاك مبساعدة اجلرحى، وجنح في تنظيم مستوى عاٍل من املساعدة لإلغاثة، 
وفي حتفيز السّكان احملليني على املساعدة دون أّي متييز. بعد ذلك بسنني، 
وعندما كان في بيته في جنيف قّرر كتابة مذّكرات عن هذه الواقعة حتمل 
اسم «ذاكرة سولفرينو»، وقد نشر كتابه هذا في عام 1862. وأرسل دونانت 
نسًخا من الكتاب إلى الشخصيات السياسية والعسكرية القيادية في كافة 
واضح  وصف  على  يقتصر  لم  أنه  الكتاب  هذا  في  اجلديد  أوروبا.  أنحاء 
لشراسة احلرب أو لتجارب ومساعي هنري ذاته في إسعاف وغوث اجلرحى 
لتشكيل  خطة  بوضعه  ذلك  تخطى  بل  سلفرينيو،  معركة  من  والناجني 
منّظمات اإلغاثة الطوعية الوطنية بهدف مساعدة ورعاية اجلنود اجلرحى في 
وحماية  احلياد  لضمان  الدولية  املعاهدات  تطوير  إلى  ودعوته  احلرب،  حالة 
واملستشفيات  األطباء  حماية  إلى  باإلضافة  املعارك،  ساحات  في  اجلرحى 

امليدانية، فقد خاطب القارئ في الكتاب بهذه السطور املؤثرة:

إن اإلنسانية واحلضارة تتطّلبان بإحلاح عمًال كذلك املشار إليه 
كل  مبؤازرة  إجنازه  يتحقق  ما  واجًبا  هناك  أن  أيضًا  ويبدو  هنا. 
أّمّي  أي  الطيبة.  النوايا  ذوي  لكل  الوجدانية  وباملشاركة  نفوذ،  ذي  إنسان 
وال  اجلمعيات  هذه  ملثل  مساندته  يرفض  الذي  ذلك  العالم  في  عاهل  وأي 
فوًرا  يعاجلوا  أن  في  جيشه  جلنود  الكامل  الضمان  بتوفير  سعيًدا  يكون 
وبصورة مالئمة إذا جرحوا؟ وأية دولة ميكنها أن ترفض حماية الذين يعملون 
القاتل  يستحق  أال  لبلدهم.  النافعني  املواطنني  حياة  حلماية  النحو  هذا  على 
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هذا  جانب  من  الرعاية  كل  بلده  يخدم  أو  يدافع  وهو  برصاصة  املضروب 
البلد؟ أي ضابط، وأي جنرال يعتبر جنوده كما قيل (كأوالده) وال يرغب 
رئيس  وأي  عسكري،  مفّوض  وأي  املمّرضني؟  هؤالء  مهمة  تسهيل  في 
جّراحني ال يتقّبل بالشكر مساعدة من جانب جماعة من األشخاص األذكياء، 
جاءوا للعمل مبهارة حتت إدارة جيدة وحكيمة. وأخيًرا، وحيث أنه لن ميكننا 
لألسف أن نتفادى احلرب في عصر نسمع فيه كثيًرا عن التقّدم واحلضارة، 
ومتحّضرة  إنسانية  وبروح  بإصرار  نسعى  أن  امللّح  من  أليس 

باملعنى احلقيقي ملنع األهوال، أو علىاألقل التقليل منها؟   

         
في عام 1863، بعد مرور أربع سنوات على معركة سولفرينو ومرور عام على 
نشر كتاب دونان، قامت جلنة خاصة تتألّف من هنري دونان، واجلنرال ديفور، 
واحملامي غوستاب موانيه، والطبيبني تيودور موموار ولوي أبيا، بتنظيم مؤمتر 
في جنيف شارك فيه ممثلو 16 بلًدا من مختلف أنحاء العالم. وأوصى هذا 
املؤمتر بإنشاء «جمعيات وطنية لإلغاثة»، كما دعا احلكومات إلى مساندة 
هذه اجلمعّيات واالعتراف بأن هنالك حصانة لألفراد واملنشآت الطبية كما 
تختار  بأن  املؤمتر  أوصى  كما  العسكرية،  القّوات  من  واملرضى  للجرحى 
باإلغاثة.  املعنيني  واألعيان  األفراد  لكافة  ومشتركة  ممّيزة  عالمة  احلكومات 
وبعدها بسنة ّمت عقد قّمة دولية مبشاركة 16 بلًدا في جنيف برعاية املجلس 
االحتادي السويسري، وّمت في أعقابها التوقيع في تاريخ 22 آب 1864 على 
معاهدة جنيف (لتحسني حال العسكريني اجلرحى من اجليوش في امليدان) 
على  سنأتي  معاهدات  عدة  خالل  من  السنني  عبر  وعّدلت  تطّورت  التي 
لهذه  التاريخي  التسلسل  وبحسب  أهمّيتها،  بحسب  الحًقا  بعضها  ذكر 
املعاهدات. أهّم ما جاء في هذه االتفاقية هو تثبيت التوصيات التي أقّرت 
في مؤمتر جنيف لعام 1863، والتي شّددت على وجوب جمع العسكريني 
اجلرحى واملرضى من القّوات البرية ومعاجلتهم دون متييز على أساس اجلنسية- 

املادة ٦، الفقرة األولى من معاهدة جنيف لعام 1864:
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الرعاية،  لهم  وتقّدم  يجمعون  واملرضى  اجلرحى  العسكريون 
ــــــــة الــــتــــي يـــنـــتـــمـــون إلـــيـــهـــا.  ـــــــًا كــــانــــت األّم أي

كما أقّرت هذه االتفاقية وجوب حماية األفراد والطواقم واألعيان الطبية في 
املادة 1 من معاهدة جنيف لعام 1864:

ومتنح،  العسكرية،  واملستشفيات  اإلسعاف  بحيادية  يعترف 
دامت  ما  احملاربني  قبل  من  واالحترام  احلماية  هذه،  بصفتها 
إذا  املستشفيات  أو  املركبات  هذه  حياد  ويبطل  ومرضى.  جرحى  .تؤوي 
عسكرّية استبقتها قّوة 

واملنشآت الطبية كما ّمت اختيار الشارة املمّيزة لألفراد، الطواقم، 
في املادة 7 من معاهدة جنيف لعام 1864، لضمان عدم التعّرض لهم حتى ولو 
من باب اخلطأ ولتسهيل عملهم، وقد ّمت اختيار شارة هي مبثابة علم سويسرّي 
معكوس األلوان بني الصليب واخللفّية تكرًميا ملساعي سويسرا للتوّصل لهذه 
االتفاقية، وهكذا ّمتت والدة شارة الصليب األحمر على اخللفية البيضاء.  

قانون ليبر:

في مقابل هذه التطّورات التي جرت على الصعيد األوروبي، ألّف   
الدكتور فرانسيس ليبر من الواليات املتحدة األمريكية، عام 1863، وبطلب 
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من الرئيس األمريكي آنذاك، أبراهام لينكولن، دليَل معامالت احلرب ألفراد 
القّوات املسلحة األمريكية الشمالية في حربها األهلية مع اجلنوب. وقد ُعرف 
هذا الدليل باسم «قانون ليبر» (Lieber Code). ومن أهّم ما جاء فييه هو 
االعتراف بالنزاع «غير الدولي» كنزاع خاضع ألحكام احلرب وقواعدها. أي 
أّن قانون ليبر ال يرى النزاع الداخلي مبنظور السيادة املطلقة للدولة القومية 
في كيفية تسيير أمورها الداخلية، أي أنه نزاع خاضع ألحكام احلرب، وعليه 
فهو يحّد من سيادة الدولة في كيفية مزاولة نزاعاتها املسلحة حتى وإن لم 
تكن ضد دولة سيادية أخرى بل ضد رعاياها هي ذاتها. في اإلمكان تفسير 
اعتراف قوى حتالف الشمال األمريكي بالنزاع املسلح الداخلي كنزاع خاضع 
ألحكام احلرب على أنه اعتراف نابع من واقع احلرب األهلية الضروس التي 
كانت تخوضها الواليات املتحدة، والتي فرضت عليها أن تنظر بواقعية ملا 
قد تؤول إليه احلروب الداخلية من مآٍس قد تكون أفظع من مآسي احلروب 
الدولية. عالوًة على ذلك، إّن القّوات األمريكية كانت تخوض حرًبا أهلية 
بني أفراد الشعب أنفسهم، وعليه فإّن التسوية واملصاحلة هما هدفان أساسّيان 

ال ميكنهما أن يتحّققا إذا لم يتّم جلم سعير نار احلرب بني الفرقاء. 

باإلضافة إلى االعتراف بالنزاع الداخلي كنزاع خاضع ألحكام احلرب، فرض 
 ،(22-23 (املادتان  االحتالل  حتت  املدنيني  حماية  واجب  ليبر»  «قانون 
املقابل،  في  لكنه،   ،(38-34 (املواد  احلرب  أسرى  ورعاية  حماية  وواجب 
على  أقّر،  فقد  وعليه  العسكرية»،  «الضرورة  ملبدأ  الواجبات  هذه  أخضع 
سبيل املثال، أساليب قتالية مثل جتويع السّكان في حالة احلصار أو قصف 
املدن احملاصرة دون سابق إنذار، معترًفا بهذا بأّن املبدأ األسمى هو مبدأ الضرورة 
العسكرية، وهو املبدأ الذي بحسبه تتصّرف القّوات العسكرية عندما تريد 
مزاولة احلرب واستعمال القّوة. مع هذا، إّن مبدأ الضرورة العسكرية هو مبدأ 
حاّد الستخدام القّوة، ألنه ال يعطي القّوات العسكرية الشرعية املطلقة في 
استخدام القّوة في حاالت احلرب، وإمنا يشترط أن تفّعل هذه القوة بهدف 

حتقيق مأرب عسكرّي. 
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أسباب تطّور القانون اإلنساني الدولي في القرن التاسع عشر:

في إمكاننا، بشكل عام، أن نلّخص أسباب تطّور القانون اإلنساني   
الدولي في أربعة أسباب أو أربعة تفسيرات ممكنة سنحاول بواسطتها فهم 
األسباب املادية والفكرية التي أّدت إلى تطّور هذا الفرع بالذات من القانون 

الدولي. هذه األسباب هي:

1. أسباب إنسانية: الزَم تطّور قانون احلرب تطّور في الفكر السياسي املرتكز 
على حقوق اإلنسان ومركزية آدمّيته في أي نظام سياسي، وعليه فإّن فكرة 
آدمية اإلنسان قد أثرت في تقنني قوانني وأعراف حتّد من ويالت احلرب 

وحتافظ، قدر اإلمكان، على آدمية األطراف املتنازعة.

2. أسباب واقعية سياسية: مع حتّول اجليوش من جيوش مكّونة من جنود 
مرتزقة إلى جيوش شعبية، أصبح مبدأ احلماية واحلّد من ويالت احلرب 
واجلرحى،  األسرى  ورعاية  حماية  موضوع  وحتديًدا  للغاية،  ا  مهًمّ مبدأ 
يكون  اإلجباري  التجنيد  أو  التطّوع  على  املبنّي  العسكري  النظام  إّن  إذ 
قّواته  جّل  يشّكلون  الذين  دولته  مبواطني  اخلاص  العام  بالرأي  تأّثًرا  أكثر 
من  بالتذّمر  العام  الشعور  من  يحّد  احلرب  ويالت  من  فاحلّد  املسلحة، 
القيادة السياسية والعسكرية خلوضها احلروب والنزاعات املسلحة. إضافة 
إلى ذلك، إّن احلفاظ على اجلنود هو مبثابة حفاظ على ركيزة من ركائز 
للحفاظ  املستعملة  األدوات  إحدى  هو  فاجليش  الفترة،  تلك  في  احلكم 
على النظام السياسي من املخاطر الداخلية- سببان مهّمان آخران يجدر 

ذكرهما في هذا السياق، هما السببان املاديان املتعّلقان بـ:
أ) تطّور اخلدمة الطبية في ساحات املعركة. 

ب) تطور إمكانية نقل وإسعاف اجلرحى .

3. أسباب جيو-سياسية: املغاالة في العداء واملساس بقيم إنسانية يزيدان من 
العداء بني األطراف املتنازعة ويصّعبان من الوصول إلى تسوية سياسية.
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4. أسباب عملية وعسكرية: 
أ)  احترام القيم اإلنسانية يسّهل على العدّو االستسالم مع ضمان حقوقه 

األساسّية، ويحّد من عداء احملتّل لقوى االحتالل.
ب) «التبادلية»- وجود مصلحة في حّث العدو على التصّرف باملثل، أي 
من  املعاملة  ذات  مالقاة  في  األمل  من  ينبع  اخلصم  إنسانية  احترام  أّن 

قبل اخلصم.
ج) هدف إعالمي- احترام اإلنسانية كهدف لكسب الرأي العام اخلارجي 
والداخلي، وإعطاء احلرب أو العمليات العسكرية املشروعية في الرأي 
وكذلك  والشعب،  املؤّسسات  اجليش،  نطاق  على  الداخلي  العام 
على النطاق اخلارجي من قبل دول وحكومات لها تأثير ومصالح في 

مجريات األمور. 





الفصل الثاني

اإلطار القانوني للقانون 
اإلنـــســـانـــي الـــدولـــي
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يتألف القانون اإلنساني الدولي من فرعيني أساسيني هما:

1. القانون ألتعاهدي:

القواعد  مبثابة  وهو  التعاهدي،  اإلنساني  بالقانون  أيًضا،  ُيسّمى،   
وقواعد  بأحكام  تعنى  التي  املختلفة  الدولية  املعاهدات  في  املنصوصة  واألحكام 
النزاعات املسلحة. وتسّمى بقانون تعاهدي ألنها غير ملزمة إال في حالة التصديق 
مختلف  عن  املنبثقة  والقوانني  األحكام  واحترام  تطبيق  أن  يعني  وهذا  عليها، 
معاهدات القانون اإلنساني الدولي في حاالت النزاعات املسلمة منوط بتصديق 
الدول املعنية بالنزاع على هذه املعاهدات. فالتصديق على املعاهدة أو املعاهدات 
هو ما يقيم احلّجة القانونية اللتزام الدولة بالتصديق على االمتثال ألحكام املعاهدة 

أو املعاهدات.
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من  يتألّف  وهو  السنني،  عبر  التعاهدي  الدولي  اإلنساني  القانون  حضور  ازداد 
مجموعة من املعاهدات كانت أّولها معاهدة أو اتفاقية جنيف لعام 1864، والتي 

تعنى بتحسني حال اجلرحى العسكريني في امليدان.
من اجلدير ذكره أنه مت تعديل بعض هذه االتفاقات عبر السنني لكي تتماشى مع 
االحتياجات والتطّورات املتعلقة باحلفاظ على حقوق اإلنسان في حاالت النزاع 
احلرب  طبيعة  واختالف  السالح  تطّور  إلى  ُيعزى  تطّوًرا  شهدت  والتي  املسلح، 
واختالف املجتمعات البشرية من حيث املعطيات املادية واالجتماعية والفكرية. 
على سبيل املثال، مت تعديل اتفاقية جنيف األولى عدة مرات حتى استقّرت على 
اتفاقية عام 1949 التي سعت إلى تطوير اتفاقية جنيف األولى املتعّلقة بحماية 

ضحايا احلرب من اجلرحى واملرضى العسكريني في امليدان.
االختصاص  ومبجاالت  باملواضيع  أخرى،  أمور  ضمن  املعاهدات،  هذه  وتختلف 
املتعلقة بالقواعد واألحكام التي حتتوي عليها. على سبيل املثال، تختّص اتفاقية 
فأنها  الثانية  جنيف  اتفاقية  أما  البرية،  القّوات  ومرضى  بجرحى  األولى  جنيف 
ُتعنى بجرحى ومرضى القّوات البحرية، أما اتفاقية أتوا فهي ُتعنى بحظر استخدام 
وتصنيع األلغام ضد األفراد. مع ذلك، هناك مبادئ وقواعد مشتركة جلميع هذه 
املعاهدات، حتى وإن لم تذكر مباشرة ولم تظهر في صريح النّص كمبدأ اإلنسانية، 

مثال، أو مبدأ اآلالم غير املبّررة.

وصّدقت  وّقعتها  قد  التي  الدول  عدد  في  أيًضا،  املعاهدات،  هذه  تختلف  كما 
عليها. على سبيل املثال، إّن عدد الدول املوّقعة على اتفاقية جنيف الرابعة يفوق 
أن  املمكن  من   .1977 لعام  اإلضافيني  البروتوكولني  على  املوقعة  الدول  عدد 
تكون هناك أهمية لهذا االختالف، أحياًنا، فكلما زاد عدد الدول املوِقعة على 
أن  أي  ا،  عاملًيّ ملزمة  معاهدة  إلى  تتحول  أن  في  حظوظها  زادت  املعينة  املعاهدة 
إنساني  لقانون  حتّولت  كونها  عليها،  تصّدق  لم  التي  للدول  حتى  ملزمة  تصبح 

دولي عرفي، وهو ما سنأتي على شرحه الحًقا.
إًذا، وكما ورد سابًقا، إّن القانون اإلنساني الدولي التعاهدّي يتكّون من مجموعة 

كبيرة من املعاهدات واالتفاقيات سنأتي على ذكر أهّمها:
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في  العسكريني  اجلرحى  حال  لتحسني    1864 لعام  األولى  جنيف  اتفاقية   .1
امليدان:

ّمت توقيع هذه االتفاقية عام 1864، وهي حتتوي على عشر مواد تتضّمن   
حياد األجهزة الصحية ووسائل النقل الصحي وأعوان اخلدمات الصحية واحترام 
الصحية  املساعدة  وتقدمي  اإلغاثة  أعمال  في  يسهمون  الذي  املدنيني  املتطّوعني 
بحسب احلاجة للجرحى من القّوات البرية، فيجب أن تعطى هذه املساعدة جلميع 
االتفاقية  هذه  أقرت  كما  متييز.  دون  من  حلفاء،  أم  أعداء  أكانوا  سواء  األفراد، 
اجلهات  على  لتسهل  بيضاء  خلفية  على  األحمر  الصليب  هي  معتمدة  شارة 
املتنازعة متييز أفرادها، معّداتها ومنشآتها، وهو ما يسّهل عليهم بالتالي واجب 
عدم التعرض لهذه الهيئات وتقدمي العون والتسهيالت لها في أعمال اإلغاثة التي 
حتاول القيام بها. ّمت تطبيق هذه االتفاقية ألول مرة في احلرب النمساوية الروسية 

عام 1866، ثم عّدلت عدة مّراٍت، حتى استقرت على تعديل عام 1949.
امليدان  في  اجلرحى  العسكريني  على  تقتصر  االتفاقية  هذه  أن  ذكره  اجلدير  ومن 
البري فقط، لذلك ّمت عام 1898 في مؤمتر «الهاي» للسالم إبرام اتفاقية ملالءمة 

احلرب البحرية ملبادئ اتفاقية «جنيف».
 

2. إعالن سان بطرسبرغ لعام 1868 بشأن حظر قذائف معينة في زمن احلرب:

لقد كان الهدف من إعالن سان بطرسبرغ هو احلد من استعمال القذائف   
املتفجرة حتت وزن 400 غرام في احلروب البرية والبحرية، لكن أهمية إعالن سان 
بطرسبرغ من ناحية تاريخية ومبدئية تكمن في ما قد جاء في ديباجة اإلعالن 

والتي أقّرت ما يلي:

ــــى إل يـــــــــــؤّدي  أن  ــــجــــب  ي احلــــــضــــــارة  تــــــقــــــّدم 
ـــــالت احلــــرب  ــيــف قــــدر اإلمــــكــــان مـــن وي ــخــف ــت  ال
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وهما  الدولي،  اإلنساني  القانون  في  أساسيني  مبدًأين  اإلعالن  هذا  اعتمد  كما 
مبدأ الضرورة العسكرية ومبدأ املعاملة اإلنسانية، أو ما يسّمى باملعاناة غير املبّررة، 
وعليه فإّن أهمية هذه املعاهدة هي في تقنني مبدأي أساس في القانون اإلنساني 

الدولي، هما:

أ)  اإلقرار بأن هدف احلرب الشرعي والوحيد هو إضعاف العدّو ال غير. أي 
مبدأ الضرورة العسكرية والذي نص في ديباجة إعالن سان بطرسبرغ على 

النحو التالي: 

الهدف املشروع الوحيد الذي يجب أن تسعى إليه الدول أثناء 
ــلــعــدو ــة ل ــعــســكــري احلـــــرب هـــو إضـــعـــاف الــــقــــّوات ال

ب)  منع استعمال السالح الذي يسّبب املعاناة أو املوت احملّتم. أي مبدأ منع 
املعاناة غير املبّررة أو مبدأ املعاملة اإلنسانية، وقد جاء هذا املبدأ في ديباجة 

إعالن سان بطرسبرغ على النحو التالي:

قد يتّم جتاوز هذا الهدف في حالة استخدام أسلحة تزيد بال   
ـــحـــوا  أصـــب الــــذيــــن  ــــاص  ــــخ األش آالم  مــــن  مــــبــــّرر 
عاجزين عن القتال أو جتعل موتهم محتوًما

باإلضافة إلى ذلك، ثّبت إعالن سان بطرسبرغ مبدأ التبادلية (si omnes) الذي 
املعاهدة  هذه  أحكام  بأّن:  القائلة  القاعدة  على  املبدأ  هذا  وينّص  الحقًا.  أبطل 
ملزمة فقط لألطراف املتعاقدة، وهي بالتالي تعفي الدولة املصدقة من أحكام هذه 
املعاهدة إذا ما دخلت نزاًعا مسلًحا مع طرف غير متعاقد أو ضد طرفني أحدهما 
متعاقد أو منضّم لهذه املعاهدة وحليفه اآلخر غير متعاقد أو منضّم لهذه املعاهدة.
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3. إعالن الهاي لعام 1898:

هدفت هذه املعاهدة إلى دمج عدة مواضيع تتعلق بكيفية مزاولة احلروب   
أنها  كما  البحرية،  احلروب  في  التعامل  قواعد  أيًضا،  لتشمل،  وتوسيعها  البرية 
بأسرى  املتعلقة  القوانني  وطّورت   ،1864 لعام  جنيف  اتفاقية  ووّسعت  ثّبتت 
الحقًا  سيعرف  ما  إلى  مرة،  ألول  وتطّرقت،  والبحرية  البرية  القّوات  من  احلرب 
بأحكام االحتالل، كما تطّرقت إلى شروط بداية احلرب، إذ إّنها أقّرت بأّن احلرب 
تسبق  متهيدية  كخطوة  يعلنها  أن  احلرب  خوض  يوّد  َمن  على  تفرض  القانونية 

بداية العمليات العسكرية.
كما دعت هذه االتفاقية إلى حماية سالمة وحياة السكان املدنيني وحظر التعّرض 
حاجة  وجود  حالة  في  إال  املمتلكات  هدم  منعت  إّنها  إذ  وملمتلكاتهم،  لهم 

عسكرية آنية تبّرر احلاجة في هدم وتخريب املمتلكات املدنية.
باإلضافة إلى كّل هذه األحكام واملواضيع التي ُعوجلت من قبل اتفاقية الهاي فإّن 

أهّميتها الفعلية تكمن في نقطتني مركزيتني:

1)  تطّرق هذه االتفاقية لالحتالل كوضعية قانونية متعّلقة بالنزاع املسلح وبطريقة 
مزاولة احلرب، والهدف هنا هو حماية حياة وممتلكات السكان املدنيني الواقعني 
حتت االحتالل، وتوسيع هذه احلماية لتشمل حالة قد ال تتعّلق بالقتال املباشر 
في ساحة املعركة، بل مبعاملة السكان املدنيني الواقعني حتت السيطرة الفعلية 

للمحتل.
2) محاولة تطّرق هذه االتفاقية إلى التجديدات التكنولوجية في ساحة املعركة، 
إذ إّنها منعت عدة أسلحة ووسائل قتالية جديدة لم تكن مستعملة من قبل، 
كاستخدام الغازات السامة، والرصاص املنشطر في اجلسم، كما منعت إلقاء 
القنابل أو الرمي بواسطة املنطاد الذي كان حينها جتديًدا عسكرًيّا، وقد أبطل 
الحقًا مع تطّور سالح الطيران الذي أصبح استخدامه مشروًعا أكثر فأكثر خالل 
العقود التالية. املهّم هنا هو أننا نرى في هذه املعاهدة تلك العالقة اجلدلية بني 
التعامل  وكيفّية  القتال،  ووسائل  ألسلحة  التكنولوجي  والتطّور  احلرب  قانون 

القانوني للدول املتعاقدة والتي متّثل اإلرادة الدولية مع تلك التطّورات. 
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واملرضى  اجلرحى  حال  بتحسني  اخلاصة   1906 لعام  الثانية  جنيف  اتفاقية   .4
العسكريني في امليدان:

لعام  األولى  جنيف  اتفاقية  وتوسيع  تطوير  إلى  االتفاقية  هذه  هدفت   
1868 املتعّلقة بتحسني حالة اجلرحى العسكريني في امليدان، وظّلت اتفاقية عام 
1906، كسابقتها من عام 1864، ُتعنى بقواعد احلروب البرية فقط، أي إّنها 
لم ُتوّسع لتشمل ضحايا احلروب من القّوات البحرية، والسبب في ذلك يعود إلى 
كون ضحايا احلروب البحرية من العسكريني يتمّتعون بحماية اتفاقية «الهاي» 
الثالثة لعام 1898. ووّسعت اتفاقية 1906 نطاق سابقتها وشملت «املرضى» 
أيًضا، وبلغ عدد مواّدها ثالًثا وثالثني ماّدة، وهو ما يدّل على أهّمية اإلضافات 
للمعاهدة   24 املادة  من  السابعة  الفقرة  في  االتفاقية  هذه  نّصت  كما  اجلديدة. 
على سريان شرط التبادلية بحيث ال تكون هذه االتفاقية ملزمة في حال دخول 

أّي من الدول املوّقعة عليها احلرب مع أو ضد طرٍف غير موّقع على االتفاقية.
ومبوجب ذلك فإّن االتفاقية ال تطّبق إال بني األطراف املتعاقدة إذا نشبت احلرب 

بني طرفني أو أكثر.

5.  معاهدة «الهاي الرابعة» لعام 1907:      
 

عام  الهاي  في  وقعت  والتي  البرية  القتال  بقواعد  اخلاصة  املعاهدة  هي   
1907، وهي تعّد من أهّم معاهدات الهاي البالغ عددها 15 معاهده أو إعالًنا، 
من حيث مكانتها القانونية ومرجعيتها حتى اليوم. لهذه املعاهدة طابع إعالني 
لكنها  داخلها،  املذكورة  والقواعد  األحكام  احترام  إلى  مواّدها  في  تدعو  حيث 
ملواّد  اخلارقة  الدول  ومساءلة  محاسبة  مبوجبها  ميكن  تطبيقية  أحكاًما  حتمل  ال 
هذه املعاهدة باحلّد من أساليب القتال واألسلحة، ومكانة أسرى احلرب وحماية 

املدنيني في األراضي احملتلة:
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أهّم النقاط الواردة في معاهدة الهاي الرابعة هي:
 

في  كجندّي  يقاتل  ملَن  أوسع  تعريًفا  ليشمل  احملارب  هو  َمن  تعريف   
والوحدات  املليشيات  أفراد  ليشمل  ذلك  يتخّطى  بل  النظامية،  اجليش  وحدات 
املتطّوعة وسكان األراضي غير احملتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم 
الشروط  من  عدد  املجموعات  هذه  عند  يتوفر  أن   شريطة  وهذا  الغزاة،  لصّد 
املوضوعية، ففي الفصل األول تعّرف كل من املادة األولى والثانية ملعاهدة الهاي 

الرابعة احملاربني كما يلي :

اجليش  على  تنطبق  ال  وواجباتها  وحقوقها  احلرب  قوانني  إّن   
فقط، بل تنطبق، أيًضا، على أفراد املليشيات والوحدات التي 

تتوّفر فيها الشروط التالية:
أن يكون على رأسها شخص مسئول عن مرؤوسيه

أن تكون لها شارة ممّيزة ثابتة ميكن التعّرف عليها عن بعد
أن حتمل األسلحة علًنا

تقوم  التي  البلدان  وأعرافهافي  احلرب  بقوانني  عملّياتها  في  تلتزم  أن 
املليشيات أو الوحدات املتطّوعةفيها مقاَم اجليش 

أو تشّكل جزًءا منه تندرج في فئة اجليش      

سّكان األراضي غير احملتلة الذين يحملون السالح من تلقاء   
أنفسهم عند اقتراب العدّو، ملقاومة القّوات الغازية، دون أن 
يتوّفر لديهم الوقت لتشكيل وحدات مسّلحة نظامية طبًقا 
شريطة  محاربني  يعتبرون   ،(1) املادة  ألحكام 

أن يحملوا السالح علنًا وأن يراعوا قوانني احلرب وأعرافها.

 إقرار معاهدة الهاي الرابعة ملبدأ التزام التبادلية – مبدأ الــsi omnes»» مبعنى 
أّن هذه املعاهدة تكون ملزمة وسارية املفعول فقط في حال كان كال طرفي النزاع 
ملزمة  معاهدة  هي  املعاهدة  هذه  فإّن  هذا  ومع  املعاهدة.  هذه  على  موّقًعا  عضًوا 
جلميع الدول قاطبًة، كونها أصبحت عرًفا كما أقّرت ذلك محكمة نيرنبرغ حملاكمة 

كبار مجرمي احلرب النازيني بعد احلرب العاملية الثانية.
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تتطّرق هذه املعاهدة وبشكل تفصيلي في الفصل الثاني (املواد (4) حتى (20)) 
رعايتهم  كيفية  حقوقهم،  احلرب،  أسرى  موضوع  إلى  احلرب  ألسرى  املخّصص 

ومتى يتّم إطالق سراحهم.

باألعمال  املتعّلق  الثاني  القسم  في  القتال  وأساليب  العدائية  األعمال  سير  تقنني 
العدائية، املواد (22) حتى (27) للمعاهدة. بحسب هذه املواد، مت حظر بعض 
العدو  أسرى  قتل  أو  جرح  أو  العشوائي  القصف  أو  كالغدر  القتالية  األساليب 
التاريخية،  املباني  على  املستطاع  قدر  احلصار  حالة  في  الهجوم  تفادي  وواجب 
املستشفيات ودور العبادة والفنون والعلوم واألعمال العسكرية إذا ما لم تستخدم 
هذه املباني ألعمال عسكرية. كما حتظر االتفاقية استخدام بعض األسلحة احملظورة 

كالغازات والسموم واألسلحة التي من شأنها التسّبب بآالم غير مبّررة. 

تثبيت وتوسيع أحكام االحتالل في القسم الثالث من املعاهدة «السلطة العسكرية 
في أرض العدّو»، املواد (42) حتى (56)، وفيما أتى حتت هذا الباب موضوع 
تعريف االحتالل إذ عّرفت معاهدة الهاي االحتالل في املادة (42) على الشكل 

التالي:

الفعلية  السلطة  حتت  تكون  حني  محتلة  الدولة  أرض  تعتبر 
جليش العدّو وال يشمل االحتالل سوى األراضي 

قيامها. بعد  السلطة  ــذه  ه فيها  متـــارس  أن  ميكن  الــتــي 
    

حقوق  إلى  الفصل  هذا  في  األخرى  املواّد  تطّرقت  نيني كما  ملد ا
حتت االحتالل واحملظورات القانونية التي ال يحّق للمحتل اقترافها بحّق ممتلكات 
مواطني  حتكم  التي  الوضعية  والتشريعات  والقوانني  أراضيه  مواطنيه،  العدو، 
كاحلّق  حقوًقا،  للمحتل  بأّن  القانون  حسب  ُأقر  املقابل،  وفي  االحتالل.  دولة 
الدولة  ممتلكات  على  االستيالء  في  واحلّق  واملباني،  املؤّسسات  من  االنتفاع  في 
يحّق  كما  الدولة.  حوزة  في  املوجودة  املادية  واملستحّقات  النقدية  كاملمتلكات 
واملؤن  واملستودعات  النقل  ووسائل  السالح  مخازن  على  االستيالء  للمحتل 
في  تستخدم  أن  املمكن  من  والتي  عام،  بشكل  للدولة  املنقولة  واملمتلكات 
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للدولة  يحّق  كما  السلم.  إقرار  حتى  املعّدات  من  وغيرها  العسكرية  العملّيات 
انتهاء  حتى  السيطرة  وبسط  األمن  إحقاق  بهدف  احتالل  كقّوة  سيادتها  ممارسة 

حالة احلرب وزوال االحتالل. 

من أهّم املواد القانونية التي أدرجت في معاهدة الهاي نذكر الفقرة الثامنة لديباجة 
الهاي واملعروفة بفقرة مارتنز. إّن األمر املهّم في هذه الفقرة هو تطّرقها، ألّول مّرة، 
إلى موضوع الفراغ التشريعي، وعليه فقد أقّرت هذه الفقرة أن تصّرفات األطراف 
مببادئ  القانوني،  الفراغ  حاالت  في  حتى  محكومًة،  تظّل  احلرب  حاالت  في 
اإلنسانية والتحّضر وما ميليه الضمير العام، وهذا يعني أن هذه الفقرة أعلنت أنه 
ال يوجد وضع فراغ قانوني حقيقّي وأن شروط ومبادئ اإلنسانية والتحّضر حتّدد 
سبل املعامالت وآداب احلرب، وتكون ملزمة لألطراف حتى مع عدم وجود أي 

تشريع أو معاهدة متنع أو حتّد من هذه التصّرفات.    

6. اتفاقّيتا «جنيف» لعام 1929: 

سنة  السويسرية  احلكومة  من  بدعوة  الدبلوماسي  مؤمتر «جنيف»  ُعقد   
1929 وأثمر هذا املؤمتر اتفاقّيتني هما:

في  العسكريني  واملرضى  اجلرحى  حال  بتحسني  املتعّلقة  «جنيف»  اتفاقية  أ) 
توسيع  على  عكفت  التي  االتفاقيات  ضمن  االتفاقية  هذه  وتدرج  امليدان: 
احلماية والرعاية للمرضى واجلرحى العسكريني مبا يتضّمن التغييرات التقنية 
والتكنولوجية كاستخدام الطيران كوسيلة نقل وإغاثة طبية، وعلى تقنني أوسع 
وأوضح لإلجراءات امللزمة لألطراف جتاه جرحى ومرضى احلرب من قوى العدّو. 
صياغة  إعادة  أو  تكملة  مبثابة  وهي  مادة،   39 االتفاقية  هذه  تضّمنت  فقد 
التفاقية الهاي لعام 1906. أهّم التجديدات التي طرأت على هذه املعاهدة 
كانت تلك املتعّلقة باالعتراف بوسائل النقل الصحية، كاالعتراف بلزوم احترام 
الطائرات املخّصصة لإلسعاف وعملّيات اإلغاثة، وتنظيم قواعد رسم الشارة 
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املادة  اخلامسة،  بعد (الفقرة  عن  متييزها  لتسهيل  الطائرة  هيكل  على  املمّيزة 
18) وحتديد قواعد التعامل مع مركبات اإلسعاف الصحي املتقّدمة مبفردها أو 
ضمن قافلة. فقد منعت هذه االتفاقية مصادرة هذه املركبات إال إذا استدعت 
ذلك الضرورة اآلنية مثل تسخير هذه املركبات للمساعدة في أعمال اإلغاثة 
رعاية  مسؤولية  العدو  يتحمل  كما  فيها،  حجزت  التي  احملّددة  املنطقة  في 
وحماية املرضى واجلرحى املوجودين داخل املركبة أو القافلة ساعة مصادرتها. 
كما أقّرت هذه االتفاقية استخدام شارتني إضافيتني إلى جانب الصليب األحمر 

وهما الهالل األحمر واألسد والشمس األحمران. 

ب) اتفاقية «جنيف» لعام 1929 اخلاصة بتحسني حال معاملة أسرى احلرب. 
تناولت ضمن 37 مادة أهّم ما يّتصل بحياة األسير كواجب إخالئه السريع بعد 
الوقوع في األسر من موقع العمليات العسكرية (الفقرة 3، املادة 7) وواجب 
إعالم دولة العدو بوقوع جنودها في األسر بأسرع  وقت ممكن عن طريق هيئة 
استعالمات املقامة بحسب املادة 77 (الفقرة 3، املادة 8). وقد خّصصت في 
الفقرات  فإن  وعليه  إدارتها،  وظروف  باملعتقالت  متعلقة  مواّد  الثاني  القسم 
حتديد  خاللهن  من  مت  مادة   17 على  حتتوي  والتي  الثاني  القسم  من   (1-8)
شروط ومواصفات مخيمات أو مراكز االعتقال فيما يتعلق بظروفها املعيشية 
والصحية وحقوق األسرى وطرق املعاملة وإدارة املعتقالت. كما ُخصص قسم 
فقرات  خمس  من  القسم  هذا  ويتألف  للعمل  األسرى  بتجنيد  يتعلق  ثالث 
تتضمن مواد تتعلق بقواعد جتنيد األسرى للعمل وشرح األعمال املسموح بها 
وحقوق األسرى كعمال ومنع عمالتهم بالسخرة أو بأعمال ذات طابع حربي أو 
بأعمال قد تؤدي إلى دعم املجهود احلربي. كما تطّرق هذا الفصل إلى أوضاع 
العمل من حيث االعتبارات الصحية واعتبارات السالمة والراحة، ونّصت هذه 
املعاهدة على دفع راتب منصف لألسرى العاملني. وقد جاء اختصاص الفصل 
الرابع بكل ما يتعّلق بحق األسرى بالتواصل مع العالم اخلارجي وتنظيم شروط 
وسبل هذا التواصل. أما الفصل اخلامس فقد رسم قواعد التعامل بني األسرى 
وسلطات املعتقل، مبا في ذلك تطّرق الفقرة الثالثة من القسم اخلامس ملوضوع 
العقوبات اجلزائية والتأديبية، شروطها من حيث قواعد احملاكمة وحقوق املّتهم، 
فقد  السادس  الفصل  أّما  املعتقل.  مصلحة  قبل  من  استخدامها  وصالحّيات 
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حالتي  من  ديارهم  إلى  األسرى  إعادة  وكيفّية  األسر  نهاية  موضوع  إلى  تطّرق 
التبادل وانتهاء العمليات العسكرية، إذ اشترطت املادة 74 على أن ال يعاد أي 
بعملية  سراحه  إطالق  بعد  الفّعالة  العسكرية  اخلدمة  إلى  احملّررين  األسرى  من 
تبادل أسرى. أّما في حالة انتهاء العمليات العسكرية فقد أقّرت املادة 75 أّنه 
بانتهاء حالة العداء يجب أن يتوّصل األطراف إلى عملية تبادل أسرى كاملة 
القانوني  املسّوغ  ينتهي  احلرب  حالة  انتهاء  مع  أّنه  مبعنى  ممكن.  وقت  بأسرع 
الحتجاز أسرى احلرب من قوى العدّو اال من ثبت توّرطه بجرمية حرب، وعليه 
فإّن انتهاء حالة العداء ملجرمي احلرب ال تعطيهم احلّق في العودة إلى ديارهم 

مبوجب هذه االتفاقّية إال بعد انتهاء فترة محكومّيتهم.
أّما الفصل السابع فقد تطّرق، ودعا، إلى إنشاء هيئة غوث واستعالمات ُتعنى 

بأسرى احلرب (املادة 77).

اتفاقيات جنيف لعام 1949:

من  إليه  آلت  ومبا  الوخيمة،  بنتائجها  الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء  بعد   
خروقات وأفعال بشعة على نطاق واسع، راح ضحّيتها الكثير من املدنيني واألسرى 
في ساحات القتال وخارجها، حيث قامت أملانيا النازية، مثًال، باتباع وسائل إبادة 
احتاللها،  نفوذ  حتت  القابعني  للمواطنني  األساسية  احلقوق  وبخرق  املدنيني  ضد 
وحّقهم  األسرى  حصانة  حتترم  لم  كما  واسع،  نطاق  على  السخرة  واستخدمت 
في احلياة واملعاملة الكرمية بعد وقوعهم في األسر. كما استهدفت مواقع مدنية 
بقصف عشوائي ال عالقة له باألهداف العسكرية. واألمر ذاته كان في ممارسات 
إيطاليا الفاشية، وفي ممارسات القّوات اليابانية التي اشتهرت بأعمال اإلبادة التي 
قامت بها في الصني والتجارب البشرية التي قامت بها بحّق مواطني الدول احملتلة 
وبحّق أسرى احلرب الذين وقعوا في أسرها. في املقابل، ُسّجلت خروقات جسيمة 
مدنية  ألهداف  العشوائي  بقصفها  يتعّلق  فيما  وحتديًدا  التحالف،  دول  قبل  من 
من قبل القوات األمريكية  والبريطانية، كقصف مدينة درزدن األملانية وتسويتها 
على  الذرية  بالقنبلة  وناكازاكي  هيروشيما  مدينتي  وقصف  بالكامل،  باألرض 
يد القّوات األمريكية في عام 1945، وقتل وتعذيب املدنيني واألسرى في فترة 
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الهجوم املضاّد للقّوات السوفييتية عام 1944 – 1945.
وعليه، فقد استدعت هذه اخلروقات احلاجة إعادة النظر في قوانني احلرب التي فشلت 
فشًال ذريًعا في حماية ضحايا احلرب من املدنيني وأمالكهم ومن اجلرحى واألسرى 
واملرضى من القوات العسكرية املتنازعة، فكانت هنالك حاجة ماسة إلى تعديل 
وتوسيع كل من اتفاقيات جنيف لعام 1929، واتفاقيات جنيف لعام 1949، 
واتفاقية الهاي لعام 1907، وقد دعت احلكومة السويسرية املجتمع الدولي إلى 
مؤمتر ُعقد في مدينة جنيف، في العام 1949، ومتّخض عنه أربع اتفاقّيات هي:

اتفاقية جنيف األولى لعام 1949:

القّوات  من  واملرضى  اجلرحى  حال  حتسني  إلى  االتفاقية  هذه  تهدف    
املسلحة في امليدان، إذ توّفر احلماية للجرحى واملرضى ولطواقم اإلغاثة واإلسعاف 
في  العسكرية  القّوات  من  احلرب  ومرضى  جرحى  وإسعاف  إغاثة  على  العاملني 
امليدان، كما توّفر احلماية للبنايات واملنشآت التي ُتستخدم لغرض اإلغاثة وتقدمي 
املساعدات الطبية، كما متنح احلماية للمعّدات والتجهيزات التي تستعملها فرق 
ملساعدة  املخّصصة  والغذائية  الطبية  واملواد  الطبية  واألجهزة  كالعربات  اإلغاثة، 
اجلرحى واملرضى من القّوات العسكرية. كما تنّظم هذه االتفاقية استعمال شارتي 
أوسع  بشكل  األحمرين  والشمس  واألسد  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب 
وأوضح. كما تنّظم هذه االتفاقية موضوع توثيق أسماء املوتى واجلرحى واألسرى 
(الفصل الثاني، املادتان 16–17)، وتعترف هذه االتفاقية بدور السكان املتطّوعني 
جلمع اجلرحى واملرضى حتى وإن كانوا حتت الغزو أو االحتالل، شريطة أن يكون 
هذا الدور طوعًيا وأن تتّم عملية اإلغاثة والعناية من قبل السكان احملليني بدون 
متييز ومع احترام سالمة وكرامة هؤالء اجلرحى واملرضى من أعمال تقترف بحّقهم 
من قبل السكان احملليني، ومنع مهاجمة السفن-املستشفيات من البّر، كما ُمنع 
استهدافها في معاهدة جنيف الثانية من البحر. وُوضعت القيود على استخدام 
باستخدام  مخّولني  ليسوا  هم  َمن  على  االتفاقية  هذه  وحظرت  املعتمدة.  الشارة 
الشارة، وجّرمت إساءة استخدام الشارة، وألّول مرة قّننت اتفاقية جنيف موضوع 
العقوبات اجلزائية، إذ اعترفت (الفصل التاسع من املادة 49) باملسؤولية الشخصية 
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لألفراد (سواء أكانوا مرؤوسني أو رؤساء) في حال اقترافهم مخالفات جسيمة معرفة 
في الفصل التاسع، املادة 50. وتتضمن هذه املخالفات أحد األفعال التالية: إذا 
اقُترفت ضد أشخاص محميني كاملدنيني واألسرى واجلرحى إلخ، أو ضد ممتلكات 
محمية كممتلكات مدنية أو مستشفيات إلخ. هذه األعمال احملظورة هي: القتل 
إحداث  تعّمد  البشرية،  التجارب  ذلك  في  مبا  اإلنسانية  غير  املعاملة  املتعّمد، 
أو  املمتلكات  تدمير  العقلية،  أو  البدنية  بالسالمة  خطيرة  أضرار  أو  شديدة  آالم 

االستيالء عليها على نطاق واسع من دون مبّرر عسكرّي وبصورة تعّسفية.

اتفاقية جنيف الثانية للعام 1949:

القوات  وغرقى  ومرضى  جرحى  حال  حتسني  إلى  االتفاقية  هذه  تهدف    
املسلحة في البحار، إذ إّنها وسعت ونّظمت احلماية التي كانت معطاة لهم في 
القّوات  من  والغرقى  واملرضى  للجرحى  احلماية  توّفر  فهي  السابقة،  االتفاقيات 
العسكرية، كما توّفر احلماية للطواقم الطبية وطواقم اإلغاثة  وملنشآت ومعّدات 
احملايدة  والسفن  الساحلية  اإلنقاذ  وزوارق  املستشفيات  كالسفن-  الطواقم  هذه 
والسفن التجارية احملمولة إلى سفن- مستشفيات والطائرات الطبية. كما تنّظم 
هذه املعاهدة شروط الرسّو في ميناء محايد وشروط الرسّو في ميناء محتّل، وتفرض 
وأفراد  والطبية  الدينية  اخلدمات  كأفراد  املستشفيات  السفن-  ملوّظفي  حماية 
أطقمها. وتفرض هذه االتفاقية واجب احترام موّظفي السفن األخرى (أي السفن 
التي ال تعّد سفًنا طبية أو إغاثية)، إذا ما كانوا تابعني لألطقم الطبية والدينية، كما 
حتظر هذه االتفاقية االقتصاص (الفصل السابع، املادة 47) من اجلرحى أو املرضى أو 
الغرقى أو املوّظفني الذين حتميهم هذه االتفاقية. كما أدرجت في الفصل الثامن، 
املادة 50، العقوبات اجلزائية على األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف 
الفصل  في  االتفاقية  هذه  حتّدد  كما  االتفاقية،  لهذه  اجلسيمة  املخالفات  إحدى 
الثامن، املادة 51، طبيعة هذه املخالفات اجلسيمة التي ُتعطي احلّق في املساءلة 
مرؤوسني. أم  رؤساء  أكانوا  سواء  األعمال،  هذه  في  الضليعني  لألفراد  واملعاقبة 
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اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949:

قبل  من  احلرب  أسرى  معاملة  سبل  تقنني  إلى  االتفاقية  هذه  تهدف    
في  سقطوا  الذين  املسلحة  القّوات  أفراد  حماية  إلى  تسعى  فهي  اآلسرة،  الدول 
حتتجز  التي  السلطات  وواجبات  وحقوق  معاملتهم  قواعد  حتّدد  كما  األسر، 
أسير  بصفة  التمّتع  له  يحق  من  تعّرف  األول  الفصل  من  الرابعة  فاملادة  األسرى. 
حرب كوحدات اجليش النظامية وامليليشيات التابعة والوحدات املتطّوعة شريطة 
أن تتوّفر لديهم (أي لدى امليليشيات والوحدات املتطّوعة) أربعة شروط هي: 

1) وجود شخص مسؤول عن مرؤوسيه.
2) تكون لهم شارة مميزة ومحّددة ميكن متييزها عن ُبعد.

3) أن يحترموا قوانني احلرب.
4) أن يحملوا السالح جهاًرا.

كما يتمتع بصفة أسير حرب كل من أفراد القّوات املسلحة الذين يعلنون والءهم 
لدولة غير معترف بها من قبل الدولة احلاجزة. كذلك يتمتع بصفة أسير حرب 
جزًءا  الواقع  في  يكونوا  أن  دون  املسلحة،  للقّوات  املرافقني  األشخاص  من  كل 
في  املالحية  األطقم  وأفراد  إلخ،  التموين،  ومتعّهدي  احلربيني  كاملراسلني  منها، 
السفن التجارية وأطقم الطائرات املدنية التابعة ألطراف النزاع والذين ال يتمّتعون 
مبعاملة أفضل مبقتضى أّي أحكام أخرى من القانون الدولي. كما يتمّتع بصفة 
أسير حرب سّكان األراضي غير احملتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم 
ملقاومة العدو املقترب دون أن تتسّنى لهم فرصة تشكيل وحدات مسلحة نظامية، 
واألشخاص الذين يتبعون، أو كانوا تابعني، للقّوات املسلحة للبلد احملتّل إذا رأت 
دولة االحتالل ضرورة اعتقالهم. كما يتمّتع بصفة أسير حرب األشخاص الذين 
ينتمون إلى إحدى الفئات املذكورة أعاله والذين تستقبلهم دولة محايدة أو غير 

محايدة في إقليمها وتلتزم باعتقالهم مبقتضى القانون الدولي.
أما الباب الثاني واملخّصص ملوضوع احلماية العامة ألسرى احلرب، فاملادة 12 من 
اآلسرة،  الدولة  على  األسرى  معاملة  عن  القانونية  باملسؤولية  تلقي  القانون  هذا 
مبعنى أّن األسرى حتت سلطتها ومسؤوليتها املباشرة وليس حتت سلطة أو مسؤولية 
امللقاة  الشخصية  املسؤولية  إلى  إضافة  هذا  اآلسرين.  األفراد  أو  اآلسرة  الوحدات 
الدولة  أرادت  حال  في  تشترط  كما  اآلسرة.  الوحدات  أو  اآلسرين  األفراد  على 
اآلسرة نقل األسرى إلى دولة أخرى أن تكون هذه الدولة طرًفا في االتفاقية، وأن 
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تكون تلك الدولة املستقبلة راغبًة وقادرًة على احترام االتفاقية، وإن ّمت هذا فإن 
املسؤولية عن تطبيق االتفاقية تقع على عاتق الدولة املستقبلة. 

أّما املواد 16-13 فهي تقّنن الطرق العامة ملعاملة األسرى، وعليه يتوّجب، مثًال، 
معاملة أسرى احلرب معاملًة إنسانيًة في جميع األوقات، وُيحظر اقتراف فعل أو 
إهمال غير مشروع يسّبب في موت األسير، وعلى األخص ُمينع التعذيب والتشويه 
والتجارب الطبية أو العلمية، ويجب توفير احلماية لألسرى في جميع األوقات 
من أفعال العنف والتهديد والسباب وفضول اجلماهير وحظر تدابير االقتصاص، 
االعتبارات  ومراعاة  وشرفه  األسير  شخص  احترام  اآلسرة  الدولة  على  ويتوجب 
الواجبة للفروق اجلنسية في حال وجود أسيرات (املادة 14)، كما تتكّفل الدولة 
اآلسرة بإعالة أسرى احلرب دون مقابل وتقدمي الرعاية الطبية الالزمة مجاًنا (املادة 
15) ويحظر التمييز بني األسرى مع مراعاة الترتيبات املتعّلقة بالفوارق اجلنسية 
واحلالة الصحية وأعمار األسرى واملؤّهالت املهنية. كما أقّرت االتفاقية في فصلها 
اخلامس حّق األسرى في التمّتع باألنشطة الدينية والذهنية والبدنية. وفي املقابل، 
أقّرت أطًرا حلفظ النظام في معسكرات االحتجاز (الفصل السادس، املواد -39
40)، وأعطت احلّق في إلقاء العقوبات اجلنائية والتأديبية ضد أسرى احلرب الذين 
احلاجزة  الدولة  في  املسلحة  القّوات  في  السارية  واألوامر  واللوائح  القوانني  خرقوا 
(املواد 82–108). كما تطرقت هذه املعاهدة في الفصل الثامن، القسم الثالث، 
إلى موضوع األسرى، إذ أعطيت الدولة اآلسرة احلّق في تشغيل األسرى بأعمال 
ليست ذات عالقة بأّي عمل عسكري، وقد حّددت املادة 50 من هذا الفصل 
طبيعة األعمال املسموح بها كأعمال الزراعة والصناعة اإلنتاجية أو التمويلية أو 
استخراج اخلامات شريطة أن ال يكون لهذه الصناعات طابع أو غرض عسكرّي. 
كذلك، ُسمح بأعمال النقل واملناولة واألعمال التجارية والفنون واِحلرف واخلدمات 
املنزلية وخدمات املنافع العامة وأعمال تتعّلق بإدارة وصيانة املعسكر. هذا احلّق 
املوضوعية  املعطيات  مراعاة   اآلسرة  السلطات  على  يتوّجب  إذ  مطلًقا،  ليس 
لألسرى، كالسّن والصّحة واجلنس والرتبة والقدرة البدنية، إلخ.. (املادة 49)، 
ويتوجب عليهم تهيئة ظروف مالئمة للعمل، خاصة فيما يتعّلق باإلقامة والغذاء 
على  األسرى  ُيرغم  وال   ،(51 (املادة  العمل  في  والسالمة  والتجهيزات  واملالبس 
مزاولة األعمال اخلطرة ما لم يتطّوعوا إلى ذلك راغبني، ونذكر من األعمال اخلطرة 
اخلطر  إلى  والبدنية  العقلية  سالمتهم  تعّرض  قد  أعمال  من  وغيرها  األلغام  إزالة 
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(املادة 52). كما يتوّجب على الدولة اآلسرة حتديد مدة العمل وإقرار يوم عطلة 
أسبوعي (املادة 53). كما يتوجب على الدولة اآلسرة دفع رواتب وأجور نظير 
تشغيلها لألسرى (املواد 62-54) وقد قّننت هذه االتفاقية، في القسم اخلامس 
منها، كّل ما يتعلق بعالقة أسرى احلرب مع اخلارج، فقد أقّرت املادة 70 السماح 
لكل أسير حرب مبجّرد وقوعه في األسر أو خالل مدة ال تزيد عن أسبوع واحد من 
تاريخ وصوله إلى املعسكر أو في حالة مرضه أو نقله إلى مستشفى أو إلى معسكر 
آخر، بأن يرسل مباشرة إلى عائلته وإلى الوكالة املركزية املعنية بأسرى احلرب بطاقة 
أسير تبلغهم بوقوعه في األسر وبعنوانه وبحالته الصحية. كما أقّر في املادة 71 
حّق األسرى في املراسالت، فلكّل أسير احلّق في إرسال رسالتني وأربع بطاقات، 

كّل شهر وكقاعدة عامة حتّرر مراسالت األسرى بلغتهم الوطنية. 
أما الباب الرابع في املعاهدة فهو يرّتب حاالت انتهاء األسر وشروط وطرق إعادة 
أسرى احلرب إلى بلدانهم. فعلى سبيل املثال، ُتلزم هذه االتفاقية في املادة 109 
األسرى  أو  خطرة  بصورة  واملرضى  اجلرحى  األسرى  إعادة  بضرورة   110 واملادة 
أو  عقلًيا  تدهوًرا  شفائهم  بعد  اإلصابة  أو  املرض  حالة  لديهم  خلفت  قد  الذين 
بعد  احلرب  أسرى  عن  اإلفراج  واجب   110 املادة  تفرض  كما  مستدًميا.  بدنًيا 

انتهاء العمليات العسكرية. 
أما الباب السادس من هذه االتفاقية فيتداول موضوع تنفيذ االتفاقية، ويقّر بوجود 
عقوبات جزائية ضد األشخاص الذين اقترفوا أو أمروا بأن يفترقوا إحدى املخالفات 
اجلسيمة  املخالفات   130 املادة  وحتدد   .(129 (املادة  االتفاقية  لهذه  اجلسيمة 
على أّنها األفعال املقترفة ضد األشخاص احملميني بحسب هذه االتفاقية. وهذه 
الطبية  والتجارب  الال-إنسانية  واملعامالت  والتعذيب  العمد  القتل  هي  األفعال 
والعلمية وتعّمد إحداث آالم شديدة أو إحلاق أضرار خطرة بالسالمة اليومية أو 
املسلحة  القّوات  في  اخلدمة  على  احلرب  أسير  وإرغام  لألسير،  العقلية  بالصحة 
للدولة املعادية أو حرمانه من حّقه في أن يحاكم بصورة قانونية وبدون متييز وفًقا 

للتعليمات الواردة في هذه االتفاقية.
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اتفاقية جنيف الرابعة:

احلرب،  وقت  في  املدنيني  األشخاص  حماية  إلى  االتفاقية  هذه  تهدف   
فهي تضع مجموعة من القواعد حلماية السكان املدنيني العالقني في مناطق النزاع 
من  واحملرومني  لالحتالل  اخلاضعني  املدنيني  معاملة  قواعد  منها  وخاصة  املسلح، 
أمن  على  احلفاظ  األساس  هدفه  االحتالل  لنظام  قانونًيا  إطاًرا  ترسم  فهي  احلرية، 
وسالمة وحقوق املواطنني حتت نظام االحتالل، إقراًرا بأن االحتالل هو مرحلة زمنية 
ومزاولة  سلطته  وبسط  الغازية  لقّواته  األمن  إحقاق  إلى  احملتل  فيها  يسعى  عابرة 
أعماله العدوانية إلى أن تنتهي أسباب احلرب، ومع انتهاء العمليات العسكرية 

يتوجب على االحتالل أن يزول. 
وعليه فقد أقرت هذه املعاهدة مجموعة من احملظورات التي ُمتنع مبوجبها سلطات 
االحتالل من جعل احتاللها أمًرا دائًما كمنعها من ضم األراضي احملتلة إلى أراضيها 
وإعمال القانون الوضعي لدولة االحتالل على األراضي احملتلة، ومنع نقل السكان 
هنا  من  (االستيطان).  احملتلة  األراضي  إلى  االحتالل  دولة  سكان  نقل  أو  قصًرا 
نستطيع القول إّن معاهدة جنيف الرابعة هي من أهّم املعاهدات األربع، إذ وّسعت 
وعّدلت بشكل كبير القواعد واألنظمة، خاصة تلك املتعلقة بحماية املدنيني في 
أوضاع االحتالل وإقرار نظام قانوني لسلطات االحتالل، والذي يقر بأن االحتالل 

هو وضع قانوني مؤّقت ينتهي بانتهاء األعمال العدوانية. 
وتعّرف املادة 2 االحتالل على أّنه قد يكون احتالًال جزئًيا أو كلًيا إلقليم أحد 
األطراف املتعاقدة حتى لو لم يواجه أية مقاومة مسلحة. إضافة إلى ذلك، إّن شرط 
التبادلية يسقط مع اتفاقيات جنيف األربع، إذ إّن املادة 2 هي مادة مشتركة جلميع 
املعاهدات وال سّيما الرابعة منها، ويأتي سقوط شرط التبادلية في الفقرة األخيرة 

من املادة 2 التي تتطّرق إلى دول النزاع التي لم تكن طرًفا في هذه االتفاقية:

وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرًفا في هذه االتفاقية، فإن 
ذلـــك  مــــع  ــى  ــق ــب ت ــا  ــه ــي ف األطــــــــراف  ــــزاع  ــــن ال دول 
باالتفاقية تــلــتــزم  ــهــا  إّن كــمــا  املــتــبــادلــة.  عــالقــاتــهــا  ــي  ف بــهــا  ملتزمة 

ـــرة األخـــي هــــذه  ــبــلــت  ق إذا  املــــذكــــورة  الـــــدول  إزاء   
 أحكام االتفاقية وطّبقتها
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في هذه املادة نرى التطّور الفقهّي الذي حصل في القانون اإلنساني الدولي من 
قانون ينّظم التعامل بني دول النزاع ودول احلياد، إلى قانون مهتّم بالدرجة األولى 
بسيادة  اهتمامه  من  أكثر  احلرب  ويالت  من  احلّد  إلى  وبالسعي  اإلنسان  بحقوق 
الدولة ومفهوم التبادلّية وحصانة األفراد العاملني بتوكيل من الدولة. فقد أقّرت 
محكمة  قرار  مثبتًة  التبادلية  شرط  بإسقاطها  املنطق  هذا  األربع  جنيف  اتفاقيات 
السوفييت  األسرى  حقوق  يحترموا  لم  الذين  األملان  للقادة  جترميها  في  نيرنبرغ 
بدعوى أن روسيا قد انسحبت من اتفاقية الهاي لعام 1907، وعليه فهم غير 
نيرنبرغ  محكمة  قرار  السوفييتية.  القّوات  من  األسرى  على  بتطبيقها  ملزمني 
أفرغ شرط التبادلية من مضمونه، حيث اعتبر أن معاهدة الهاي هي مبثابة قانون 
عرفي، وهذا ما فعلته، أيًضا، اتفاقات جنيف األربع في املادة 2 املشتركة جلميع 
املعاهدات حيث ثبتت هذا املنطلق، مكّرسًة جّل اهتمامها ملبدأ حماية الفئات 
احملمية وحلقوق اإلنسان. أضف إلى ذلك تثبيتها ملبدأ املسؤولية الشخصية لألفراد 
عن جرائم احلرب تأكيًدا منها لقرار محكمة نيرنبرغ بتجرمي مجرمي احلرب األملان 
احلرب  ألحكام  مخالفة  وكانت  بها،  بالقيام  أمروا  أو  بها  قاموا  التي  األفعال  عن 
وتوّفر  اجلسيمة  للمخالفات  تعريًفا  تعطي  األربع  املعاهدات  إن  وعليه،  وآدابها. 

مادة جتّرم مقترفي هذه املخالفات بصورة شخصية. 
من هنا نستطيع القول إّن هدف اتفاقات جنيف هو إنسانّي، فهي تسعى حلماية 
ضحايا احلرب، مقارنة مع معاهدة الهاي التي اهتّمت بقانون احلرب حتت مفهوم 

النظام الدولي للدولة السيادية.

أحكام الهاي                  أحكام اتفاقيات جنيف
القانون اإلنساني الدولي قانون احلرب    

نقطة مهّمة أخرى هي أن جميع اتفاقيات جنيف هي اتفاقيات شاملة ال ميكن 
هذا  نرى  أن  ونستطيع  مشروطة.  بصورة  قبولها  أو  عنها  التنازل  أو  جتزئتها 
األولى  جنيف  اتفاقيات  من  لكل  املشتركة  السابعة   املادة  من  كل  في  املنطق 
يلي: ما  تنّص  التي  الرابعة  جنيف  اتفاقية  من  الثامنة  واملادة  والثالثة  والثانية 
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ال يجوز لألشخاص احملميني التنازل في أّي حال من األحوال، 
لهم  املــمــنــوحــة  ـــوق  ـــق احل ـــن  ع كـــلـــًيـــا،  أو  جـــزئـــًيـــا 

اخلــاصــة  االتفاقية  مبقتضى  أو  االتفاقية،  هــذه  مبقتضى 
املشار إليها في املادة السابقة، إن وجدت

يأتي هذا املنطق منافًيا ملا ورد في أحكام الهاي، إذ كان في اإلمكان جتزئة هذه 
الدول  لرغبات  تخضع  ال  فإنها  جنيف  اتفاقيات  أّما  بشروط.  وقبولها  املعاهدة 
ومصاحلها الضيقة، وعليها تقّبلها بصورة كاملة حتى لو تنازل احملميون أنفسهم 

عن حقوقهم لصالح هذه الدولة.
كما ذكرنا سابًقا، إّن اتفاقية جنيف تختّص بحماية السكان العالقني في مناطق 
النزاع املسلح ومناطق سير العمليات العسكرية، وعلى وجه التحديد في حماية 
إلى  يتطّرق  املعاهدة  من  الثاني  فالباب  وعليه،  االحتالل.  حاالت  في  املواطنني 
 (13) املادة  وتنّص  احلرب،  عواقب  أعقاب  في  للسّكان  العامة  احلماية  موضوع 
على أن هذه احلقوق تعطى دون أي متييز مجحف كالتمييز على أساس العنصر 
والدين واجلنس إلخ. أّما املادة 14 حتى املادة 22 فهي متعّلقة بتحديد مناطق 
املستشفيات  وحماية  واإلخالء  اجلرحى  وحقوق  احملايدة  واملناطق  االستشفاء 
املستشفيات  موّظفي  وحماية  العسكرية  األهداف  عن  وإبعادها  متييزها  وواجب 
واحترام وسائل النقل البّرّي والبحرّي واجلوّي املتعّلقة بأعمال اإلغاثة واالستفتاء. 
األدوية  إرساليات  جميع  مرور  حرية  بضمان  األطراف  ُتلزم  فهي   23 املادة  أّما 
واملهّمات الطبية ومستلزمات العبادة املرسلة حصًرا إلى سّكان طرف متعاقد آخر 
بتدابير  تهتّم  فهي   26 حتى   24 املواد  أّما  املادة.  هذه  في  املذكورة  وبالشروط 
خاصة لصالح األطفال وبحّق املدنيني في تلّقي األخبار العائلّية وتسهيل أعمال 

البحث عن أفراد العائالت املشّتتة جّراء احلرب وتسهيل لِمّ شملها.
أما الباب الثالث من معاهدات جنيف فهو الباب املتعّلق بوضع األشخاص احملميني 
ومعاملتهم في أراضي النزاع واألراضي احملتلة، فاملادة 27 متنح األشخاص احملميني 
وعاداتهم  وعقائدهم  وشرفهم  ألشخاصهم  االحترام  حّق  األحوال  جميع  في 
معاملًة  معاملتهم  وجوب  املادة  هذه  تفرض  كما  وتقاليدهم،  العائلية  وحقوقهم 
إنسانيًة، وتوفير احلماية لهم ضّد أعمال العنف أو التهديد وضد السباب وفضول 
بحسبها  يطالب  إذ  املادة،  هذه  في  مشّددة  بحماية  النساء  وحتظى  اجلماهير، 
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وأي  الدعارة  على  واإلكراه  كاالغتصاب  شرفهّن،  على  االعتداء  من  حمايتهّن 
اعتداء عليهّن. أّما املادة 29 فهي تثّبت املسؤولية عن معاملة األشخاص احملميني 
املوجودين حتت سلطة طرف نزاع ما حتى وإن كانت هذه املعاملة صادرة عن وكالء 
طرف النزاع دون املساس باملسؤوليات الفردية التي ميكن أن يتعّرض لها الوكيل. 
احلصول  بهدف  كان  إذا  خصوًصا  املعنوّي،  أو  البدني  اإلكراه   31 املادة  وحتظر 
والتجارب  والتعذيب  البدنية  العقوبات   32 املادة  حتظر  كما  معلومات.  على 
الطبية إلخ. أّما املادة 33 فهي حتظر العقوبات اجلماعية وتدابير التهديد واإلرهاب 
بصفة  يقترفوها  لم  بأفعال  احملميني  ومعاقبة  وممتلكاتهم  احملميني  من  واالقتصاص 
من  الثاني  القسم  ُخّصص  كما  الرهائن.  أخذ  فتحظر   34 املادة  أّما  شخصية. 
هذا الفصل ملوضوع األجانب العالقني في أراضي أطراف النزاع، وقد وردت في 
أو  النزاع،  بداية  في  البلد  مغادرة  حّق  هو  فيها  جاء  ما  وأهّم   .46 – 35 املواد 
خالل النزاع، ما لم يتعارض هذا مع املصلحة الوطنية وحّق ممثّلي البلد األجنبّي 
في احلصول على أسماء األشخاص الذين ّمت التحّفظ على السماح لهم مبغادرة 
البلد. كما طالبت املادة 36 بتوفير ظروف سفر مالئمة من حيث األمن والشروط 
احملتجزة  الدولة  على   37 املادة  تفرض  املقابل،  في  والتغذية.  والسالمة  الصحّية 
معاملة األفراد احملتجزين معاملًة إنسانية وضمان وسائل إعاشتهم إذا فقدوا وسائل 
اإلغاثة بسبب احلرب، وحتظر إرغامهم على العمل إال ما تالءم من حيث الراتب 
مع ما يتقاضاه مواطنو الدولة احملتجزة، وإن كان احملتجز من دولة العدّو فال يجوز 
تشغيله بأعمال لها عالقة بسير العمليات العسكرية. كما تقضي املادة 41 بحّق 
فرض اإلقامة اجلبرية أو االعتقال من قبل الدولة املتعاقدة بدواعي ُحّددت في املادة 

42 التي نّصت على ما يلي:

اإلقامة  فرض  أو  احملميني  األشخاص  باعتقال  األمر  يجوز  ال 
اجلبرية عليهم إال إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة 

ــــون  ـــهـــا األشــــــخــــــاص احملــــمــــي ـــي ــــد ف ــــوج ــــي ي ــــت ال
حتت سلطتها

وقد حّددت املادة 43 إجراءات االعتقال اإلداري وموضوع املراجعات وإعادة النظر 
وعدد املّرات التي يتوّجب على احملكمة أو اللجنة اإلدارية أن تبحث فيها حاالت 
املعتقلني، وإعطاء أسمائهم بأسرع وقت ممكن للدولة احلامية. ومن أهّم ما جاء في 
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الباب الثالث وفي هذه املعاهدة ككّل هو القسم الثالث املختّص بالوضع القانوني 
عدم  تأكيد  تعيد  القسم  هذا  من   47 فاملادة  احملتلة،  لألراضي  القانونية  واألطر 

إمكانية املّس بحقوق األشخاص احملميني بسبب االحتالل أو تبعّياته كما يلي:

إقليم  أّي  في  يوجدون  الذين  احملميون  األشخاص  ُيحرم  ال 
االتفاقية،  بهذه  االنتفاع  من  كيفية  بأية  وال  حال  بأي  محتّل 
سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة الحتالل األراضي على مؤسسات اإلقليم 
احملتل  اإلقليم  سلطات  بني  يعقد  اتفاق  أي  بسبب  أو  حكومته،  أو  املذكور 
ودولة االحتالل، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة 

بضّم كل أو جزء من األراضي احملتلة

من  مجموعة   49 املادة  أقّرت  فقد  االحتالل  حتت  املواطنني  حماية  منطلق  ومن 
احملميني،  لألشخاص  الفردي،  أو  منه  اجلماعي  اجلبري  النقل  كحظر  احملظورات 
دولة  أي  أراضي  إلى  أو  االحتالل  دولة  أراضي  إلى  احملتلة  األراضي  من  نقلهم  أو 
أخرى. ومع هذا فيجوز لدولة االحتالل بأن تقوم بإخالء جزئي أو كّلي ملنطقة 
محتلة معينة شريطة أن يكون هذا اإلخالء نتيجة أسباب «عسكرية قهرية»، وال 
يجوز جراء ذلك نزوح احملميني إليها في إطار حدود األراضي احملتلة وإن تعذر ذلك 
من الناحية املادية فيتوجب على دولة االحتالل إعادة السكان املنقولني على هذا 
النحو إلى مواطنهم مبجّرد توّقف األعمال العدائية في هذا القطاع. كما يشترط 
على دولة االحتالل أن توّفر احلد األقصى من أماكن اإلقامة املناسبة وكون التنّقل 
يجري بصورة مرضية  من ناحية السالمة والشروط الصحية وتوفر األمن والغذاء 
ومن عدم تفريق أفراد األسرة الواحدة كما يتوّجب على احملتّل إخبار الدولة احلامية 
بعمليات النقل واإلخالء حال حدوثها. وباإلضافة إلى ذلك، إّن املادة 49 حتظر 
خاّص  بشكل  معّرضة  منطقة  في  احملميني  األشخاص  حجز  االحتالل  دولة  على 
قهرية.  عسكرية  ألسباب  أو  السكان،  أمن  ذلك  اقتضى  إذا  إال  احلرب،  ألخطار 
إلى  املدنيني  سّكانها  من  جزًءا  تنقل  أن  االحتالل  لدولة   49 املادة  جتيز  ال  كما 
ملوضوع   52 – 51 املواد  تطّرقت  كما  االستيطان).  (منع  حتتّلها  التي  األراضي 
القانونية،  األعمال  وحماية  العمل  على  احملميني  األشخاص  وإجبار  جتنيد  حظر 
بحيث ال يجوز مّس حّق أّي عامل بواسطة أّي عقد أو اتفاق أو الئحة تنظيمّية 
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سواء أكان ذلك العامل متطّوًعا أم ال. كما حتظر جميع التدابير التي من شأنها 
أن تؤّدي إلى بطالة العاملني في البالد احملتلة أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد 

حملهم على العمل في خدمة دولة االحتالل.
أّما املادة 53 فقد حظرت أعمال التدمير ملمتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعّلق 
أو  االجتماعية  املنّظمات  أو  العامة  السلطات  أو  بالدولة  أو  جماعات  أو  بأفراد 
التعاونية إال إذا اقتضت ذلك حتًما العمليات احلربية. وحتظر املادة 54 تغيير وضع 
املوّظفني أو القضاة وتوقيع عقوبات عليهم إن امتنعوا عن تأدية وظائفهم بدافع 

ضميري مع السماح لدولة االحتالل بإقصائهم من مناصبهم.
وفيما يتعّلق بأعمال اإلغاثة والتموين ووضع املستشفيات ورساالت اإلغاثة فقد 
األعمال  هذه  تسهيل  مع  يتماشى  مبا  األمور  هذه  كّل   63 –  53 املواد  رّتبت 
مادة  ثّمة  االحتالل.  حتت  احملميني  املواطنني  وسالمة   حياة  على  احلفاظ  بهدف 
هامة أخرى يجدر أن نأتي على ذكرها هي املادة 64 التي ترسم اإلطار القانوني 
والتشريعي لالحتالل كاحتالل مؤّقت بصفته القانونية، إذ ليس باستطاعة دولة 
تفرض  أن  أو  احملتلة  باألراضي  اخلاصة  الوضعية  التشريعات  تغّير  أن  االحتالل 
تشريعاتها الوضعية على األراضي احملتلة، ولهذا املوقف دالالت هامة من حيث 
املوقف القانونّي اإلنسانّي الدولّي وموقف املجتمع الدولي من االحتالل كمرحلة 
زمنية وعابرة ال تعطي احملتّل سيادة شرعية ودائمة على األراضي التي وقعت حتت 
احتالله، إذ إّن اإلقرار بواجب احلفاظ على التشريعات اجلزائّية اخلاصة باألراضي 

احملتلة معناه إبقاء الوضع القانوني على ما كان عليه قبل االحتالل:

ما  نافذة،  احملتلة  باألراضي  اخلاصة  اجلزائية  التشريعات  تبقى 
لم تلِغها دولة االحتالل أو تعّطلها إذا كان فيها ما يهّدد أمنها 
أو ميّثل عقبة في تطبيق هذه االتفاقية. ومع مراعاة االعتبار األخير، ولضرورة 
ضمان تطبيق العدالة على نحو فّعال تواصل محاكم األراضي احملتلة عملها 
أنه  على  التشريعات،  في  عليها  املنصوص  املخالفات  بجميع  يتعّلق  فيما 
التي للقوانني  احملتلة  األراضي  سكان  إخضاع  االحتالل  لدولة  يجوز 
االتفاقية  هذه  مبقتضى  بالتزاماتها  الوفاء  من  لتمكينها  ألزمة  تراها   
االحتالل  دولة  أمن  وضمان  لإلقليم  املنتظمة  اإلدارة  وتأمني 

االحتالل،  إدارات  أو  قّوات  وممتلكات  أفراد  وأمن 
تستخدمها التي  املواصالت  وخطوط  املنشآت  وكذلك 
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أّما املواد 65 – 75 فهي املواد املتعّلقة باألحكام اجلزائية التي تفرضها دولة االحتالل 
على احملاكم العسكرية املختصة في األحكام الصادرة مبوجب املادة ٤٦، وتخضع 
هذه القوانني ملبدأ عدم سريانها على األفعال املقترفة قبل التقنني والنشر على أن 
املادة  متنع  كما  املخالفة،  لهذه  احملددة  والعقوبة  اجلرم  بني  تناسب  هنالك  يكون 
68 إمكانية اإلعدام إال في حاالت اإلدانة بالتجّسس وأعمال التخريب اخلطيرة 
للمنشآت العسكرية التابعة لدولة االحتالل أو مبخالفات متعّمدة آلت إلى موت 
مبوجب  مماثلة  إعداٍم  عقوبة  املخالفات  لهذه  يكون  أن  شريطة  أكثر،  أو  شخص 
التشريعات التي كانت سارية قبل االحتالل. وكذلك فإن املادة 91 تنّص على 
اإلجراءات اجلنائية العامة التي يجب اتباعها مثل إدانة أي شخص مّتهم باقتراف 
جرمية. وتتضّمن املادة 72 حّق الدفاع عن النفس وتوكيل محاٍم. وتتضّمن املادة 
93 حّق االستئناف. أّما املادة 78 فهي تتعّلق بالتدابير األمنية واإلقامة اجلبرية 

واالعتقال اإلداري وبحّق االستئناف على مثل هذه التدابير.
أّما القسم الرابع بفصوله االثني عشر فهو ينّظم موضوع املعتقلني، حقوقهم، ظروف 
اعتقالهم، تواصلهم مع العالم اخلارجي، معتقالتهم، أماكن االعتقال، إمكانيات 
اإلفراج  الوفاة،  املعتقلني،  نقل  والتأديبية،  اجلنائية  العقوبات  اإلدارة،  الزيارة، 
محايد. بلد  في  واإليواء  الوطن  إلى  اإلعادة  العدائية،  األعمال  انتهاء  وبعد  قبل 
وتقيم معاهدة جنيف الرابعة كسابقاتها من معاهدات جنيف لعام 1949 مفهوم 
(املادة  جسيمة  مخالفات  ارتكاب  عن  الشخصية  واحملاسبة  الشخصية  املسؤولية 

146)، كما تعّرف املادة 147 املخالفات اجلسيمة على أّنها:

التي  هي  السابقة  املادة  إليها  تشير  التي  اجلسيمة  املخالفات 
تتضّمن أحد األفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميني 
أو ممتلكات محمية باالتفاقية. القتل العمد والتعذيب أو املعاملة الالإنسانية، 
أو  شديدة  آالم  إحداث  وتعّمد  احلياة،  بعلم  اخلاصة  التجارب  ذلك  في  مبا 
اإلضرار اخلطير بالسالمة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير املشروع، 
القّوات  في  اخلدمة  على  احملمي  الشخص  وإكراه  املشروع،  غير  واحلجز 
املسّلحة في الدولة املعادية، أو حرمانه من حّقه في أن يحاكم  بصورة قانونية 
الرهائن،  وأخذ  االتفاقية،  هذه  في  الواردة  للتعليمات  وفًقا  متحّيزة  وغير 

وتدمير واغتصاب املمتلكات على نحو ال تبّرره ضرورات
 حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعّسفية
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البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف لعام 1977:

املدنيني  حماية  إمكانية  توسيع  إلى  (امللحق)  البروتوكول  هذا  يهدف    
في  استخدامها  ميكن  التي  واألساليب  الوسائل  وأدق  أوضح  بشكل  ويحّدد 
جنيف  معاهدات  عن  والثاني  األول  البروتوكول  يختلف  إذ  الدولية،  النزاعات 
الفئات  حلماية  تسعى  مواد  يشمالن  إذ  مختلفني،  البروتوكولني  هذان  بكون 
ومواد  جهة،  من  احملمية  الفئات  حماية  على  تركيز  هناك  يوجد  أي  احملمية، 
العمليات  سير  ُتخِضع  بصورة  العسكرية  العمليات  متكني  إلى  تسعى  وأحكام 
يكن  لم  التحديد  هذا  إّن  أخرى.  جهة  من  إنسانية،  العتبارات  العسكرية 
من  اخلامسة  الفقرة  في  املثال،  سبيل  فعلى  اإلضافيني.  البروتوكولني  قبل  دارًجا 
ترى: املتعاقدة  السامية  األطراف  أّن  النّص  صريح  في  جاء  الرابعة  الهاي  اتفاقية 

في  الرغبة  من  صياغتها  استمّدت  التي  األحكام  هذه  أّن 
ــا  ــم ــّل ك احلــــــرب،  آالم  ـــن  م ــخــفــيــف  ــت ال
ـــة... ـــعـــســـكـــري ســمــحــت بـــذلـــك املـــقـــتـــضـــيـــات ال

مبعنى أن الهاي الرابعة اشترطت األخذ باألسباب اإلنسانية في حالة عدم وجود 
حاجة عسكرية متنع األخذ بهذه االعتبارات. أّما في البروتوكولني، األول والثاني، 
سبيل  فعلى  عسكرية.  حاجة  وجود  بعدم  مشروطة  غير  اإلنسانية  فاالعتبارات 
الهجوم  51(5)(ب)  املادة  جّرمت  عسكرية  حاجة  وجود  إمكانية  ورغم  املثال، 
الذي يؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح وأمالك املدنيني وعّرفته على أنه هجوم 
أنه  على  قانونًيا  املمنوع  العشوائي  الهجوم  يعّرف  املادة  هذه  فبحسب  عشوائي. 

هذا الذي:

أو  املدنيني  أرواح  في  خسارة  يسّبب  أن  منه  يتوّقع  أن  ميكن 
ُيحدث  أن  أو  املدنية،  باألعيان  أضرار  إحداث  أو  إصابتهم 
خلًطا من هذه اخلسائر واألضرار، يفرط في جتاوز ما ينتظر أن 

يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة
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استهداف  حتظر  التي  الثاني  للبروتوكول   15 املادة  في  أيًضا  احلال  هي  هكذا 
منشآت هندسية إذا كان بهذا االستهداف ما يسّبب خسائر فادحة بني السكان 
بني  التوازن  غّيرا  قد  اإلضافيني  البروتوكولني  أن  نرى  أن  نستطيع  إذا،  املدنيني. 
يشترط  توازن  (أي  عمودّي  توازن  من  اإلنسانية  واالعتبارات  العسكرية  احلاجة 
إلى  ملّحة)  عسكرية  حاجة  وجود  عدم  شريطة  اإلنسانية  باالعتبارات  األخذ 
يشترط  توازن  (أي  اإلنسانية  واالعتبارات  العسكرية  احلاجة  بني  أفقي  توازن 
احلاجة). هذه  عن  الناجمة  اخلسائر  مع  العسكرية  احلاجة  تتالءم  أن  على 

يسعى البروتوكول األول، أيًضا، إلى توسيع مفهوم احلرب ليشمل حاالت نزاع 
أو  جنيف  اتفاقيات  مجمل  تفّعل  حروب  أو  كنزاعات  قبل  من  بها  ُيعترف  لم 
أحكام الهاي. ففي الباب األول املادة األولى الفقرة الرابعة التفاقية جنيف، أقر 
يلي: ما  يتضّمن   1949 لعام  جنيف  التفاقيات  املكّمل  البروتوكول  هذا  أّن 

املسلحة  النزاعات  السابقة.  الفقرة  في  إليها  املشار  األوضاع 
االستعماري التسلط  ضد  الشعوب  بها  تناضل  التي 

ـــة،  ـــصـــري ـــعـــن ــــظــــمــــة ال ــــي وضـــــــد األن ــــب واالحـــــــتـــــــالل األجــــن
ــــشــــعــــوب فـــي ـــــي ممـــارســـتـــهـــا حلــــــّق ال ــــــــك ف وذل
 تقرير املصير..

مبعنى أّن هذا البروتوكول تعبير عن التغيير احلاصل في تركيب الدول املتعاقدة، إذ 
إن كثيًرا من الدول حصلت على استقاللها التام حتى مطلع السبعينيات وكانت 
هذه املادة تعبيًرا عن إدراك هذه الدول لتوسيع احلماية التفاقيات جنيف لتشمل 
حاالت لم تكن تعّد سابًقا بأنها حرب، بل ينظر إليها على أّنها نزاعات داخلية 
للدول السيادية، وأّن للدولة السيادية احلّق في قمعها كيفما شاءت، ومن هنا فإّن 
الدول املستقّلة حديًثا، والتي عانت من نير االستعمار واالحتالل األجنبي واألنظمة 
العنصرية كما عانت قمع هذه األنظمة حلّق هذه الشعوب في تقرير املصير، باستعمالها 
شتى الوسائل العسكرية التي كانت ستكون محرمة في حال استخدمت في نزاع 
مسّلح عادّي. وعليه، فقد أقّرت املادة (1)(4) أّن هذه النزاعات هي مبثابة نزاعات 
دولّية تسري عليها أحكام هذا البروتوكول وأحكام جنيف األربعة لعام 1949.
 (3)44 املادة  الثالث  بابه  في  األول  البروتوكول  وّسع  فقد  ذلك  إلى  إضافة 
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حّددت  التي  تلك  من  أقّل  هي  بشروط  احلرب  أسير  صفة  له  يحّق  ملن  تعريفه 
في اتفاقية جنيف الثالثة وفي اتفاقية الهاي، إذ إّن املادة 44(3) تنّص على أن:

األعمال  آثار  ضد  املدنيني  حلماية  إزكاًء  املقاتلون،  يلتزم 
أثناء  املدنيني  السّكان  عن  أنفسهم  ميّيزوا  أن  العدوانية، 
جتهز  عسكرية  عملية  في  أو  مسلح  هجوم  في  اشتباكهم 
للهجوم. وألّن هنالك من مواقف املنازعات املسلحة ما ال ميلك فيها املقاتل 
املسلح أن ميّيز نفسه على النحو املرغوب، فإنه يبقى عندئذ بوصفه متحفًظا 

كمقاتل شريطة أن يحمل سالحه علًنا في مثل هذه املواقف:
أ) أثناء اشتباك عسكري.

ب) طوال الوقت الذي يبقى خالله مرئًيا للخصم على مدى البصر أثناء انشغاله 
بتوزيع القوات في موقعها استعداًدا للقتال قبيل شن هجوم عليه أن يشارك فيه.
الــفــقــرة  ـــذه  ه شــــروط  تــطــابــق  ــي  ــت ال األفـــعـــال  نعتبر  أن  ــجــوز  ي وال 

ـــــــى  ـــرة األول ـــق ـــف ــى ال ــن ــع ــــغــــدر فــــي م ــل ال ــي ــب مــــن ق
ج) من املادة (37)

من هذا املنطلق فقد وسع البروتوكول األول تعريف املقاتلني الذين لهم احلق في 
أن يتمتعوا بصفة أسرى حرب ملا في ذلك من حقوق وامتيازات في كل من جنيف 
الثالثة والبروتوكول اإلضافي. في املقابل، أثارت هذه املادة واملادة 1(4) معارضة 
شديدة من قبل دول كالواليات املتحدة وإسرائيل والهند وباكستان وإيران والعرق 
وتركيا.ومع هذا فإننا نستطيع القول بأن البروتوكول األول والثاني قد لقيا قبول 
كبيرا كسائر اتفاقيات جنيف األربعة ولسؤال مقبولية املعاهدة بني الدول أهمية 
بالغة، خاصة في ما يختّص بتحّول القانون التعاهدي لعرف ملزم، وهو ما سنأتي 

على شرح أهّميته الحًقا.

مواد مهمة أخرى في البروتوكول األول هي املواد التي تثبت خضوع وضعية الفراغ 
القانوني والتجديد التكنولوجي مبا ميليه الُعرف واملبادئ اإلنسانية والضمير العام. 
ديباجة  من  الثامنة  الفقرة  تقنني  إعادة  ّمتت  البروتوكول  من   (2)(1) املادة  ففي 

الهاي. وعليه فقد نصت هذه املادة على أن:
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«يظّل املدنيون واملقاتلون في احلاالت التي ال ينّص عليها هذا امللحق «البروتوكول»، 
أو أي اتفاق دولي آخر، حتت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي، كما استقّر 

بها الُعرف ومبادئ اإلنسانية وما ميليه الضمير العام».
كذلك فرضت املادة 36 من هذا البروتوكول ما يلي:

اقتناء  أو  تطوير  أو  دراسة  عند  متعاقد،  سام  طرف  أي  يلتزم 
بأن  للحرب،  أسلوب  اتباع  أو  للحرب  أداة  أو  جديد  سالح 
في  أو  األحـــــوال  جــمــيــع  فــي  ــوًرا  ــحــظ م ـــك  ذل كـــان  إذا  مــا  يــتــحــّقــق 
ـــة قــاعــدة ـــوكـــول»، أو أي ـــروت ـــب ــلــحــق «ال ـــذا امل بــعــضــهــا مبــقــتــضــى ه

ــون الــدولــيــالــتــي يــلــتــزم بها ــان ــق ــد ال ــواع ــن ق  أخـــرى م
 الطرف السامي املتعاقد

إضافة إلى ذلك فإّن املادة 85 قد وّسعت من مفهوم االنتهاكات اجلسيمة لتشمل ما 
ذكر في مواّد اتفاقيات جنيف األربع بهذا الصدد واملادة 11 من هذا البروتوكول، 
وحظرت  اخلصم  قبضة  في  املوجودين  لألفراد  املخّصصة  احلماية  وّسعت  والتي 
بصفة خاصة أن يجرى لهؤالء ولو مبوافقتهم أّي من عمليات البتر أو التجارب 
الطبية أو استئصال األنسجة أو األعضاء بهدف استزراعها املادة 11(2). ويعّد 
كذلك مخالفة جسيمة أّي مّس بالصحة أو بالسالمة البدنية أو العقلية لألشخاص 
الذين هم في قبضة العدو املادة 11(4). فقد نّصت املادة 85(3) واملادة 85(4) 
عمًدا.  ُتقترف  أن  شريطة  جسيمة  انتهاكات  مبثابة  هي  التالية  األعمال  أن  على 
أو  املدنيني  السكان  وجعل  العشوائّي  الهجوم  مثل:  منها  بعض  ذكر  على  ونأتي 
األفراد هدًفا، وشّن الهجوم على املنشآت واألشغال الهندسية التي حتتوي على قّوة 
خطرة عن معرفة بأّن مثل هذا الهجوم يسّبب خسائر بالغة في األرواح أو أضراًرا 
عن  عاجز  بأّنه  معرفة  عن  للهجوم،  هدًفا  ما  شخص  اتخاذ  أو  املدنية،  لألبحاث 
القتال، أو الغدر مبا يخالف املادة 37 (أي الغدر عن طريق استخدام الشارة املمّيزة 
املناطق  أو  الدفاع  وسائل  من  املجّردة  املواقع  اتخاذ  أو  األحمر)،  الصليب  كشارة 
منزوعة السالح هدًفا للهجوم، كما جعل األعمال التالية بحسب املادة 85 (4) 
كمخالفات جسيمة شريطة أن تقترف عمًدا ونأتي على ذكر: قيام دولة االحتالل 
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أو  كّل  نقل  أو  بترحيل  قيامها  أو  حتتّلها  التي  األراضي  إلى  سّكانها  بعض  بنقل 
بعض سكان األراضي احملتلة داخل نطاق تلك األراضي أو خارجها. كل تأخير ال 
مبّرر له في إعادة أسرى احلرب أو ممارسة التفرقة العنصرية (األبرتهايد) وغيرها من 
األساليب املبنية على التمييز العنصري واملنافية لإلنسانية واملهينة والتي من شأنها 
النيل من الكرامة الشخصية، شن الهجمات على اآلثار التاريخية وأماكن العبادة 
ال  الذي  الوقت  في  وذلك  بوضوح،  عليها  التعّرف  ميكن  التي  الفنية  واألعمال 
يتوّفر فيه أي دليل على مخالفة اخلصم للفقرة ب من املادة 53. وفي الوقت الذي 
ال تكون فيه هذه اآلثار التاريخية وأماكن العبادة في موقع قريب بصورة مباشرة 
من أهداف عسكرية، أو حرمان أي شخص حتميه هذه االتفاقيات، أو املشار إليه 
في الفقرة الثانية من املادة 85 في حّقه في محاكمة عادلة طبقا لألصول املرعية.
اللجنة  هذه  تختّص  احلقائق.  لتقصي  دولية  آلية  إنشاء   90 املادة  في  أقر  كما 
بانتهاك  خاص  ادعاء  بأي  املتعلقة  الوقائع  في  بالتحقيق  90(ج)  املادة  بحسب 
بحكم  يقبالن  متعاهدين  طرفني  قبل  من  االتفاقية  هذه  حددته  كما  جسيم. 
اللجنة الدولية إذ ال شرعية للجنة التحقيق ما لم يقبل كال الطرفني جلنة التحقيق 
جسيمة  انتهاكات  هنالك  كانت  إذا  فيما  ويقّرر  سيبّت  الذي  كاجلسم  الدولية 

وعلى من تقع مسؤولية تلك االنتهاكات.

البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقية جنيف (1977): 

هذه االتفاقية املصّغرة نسبًيا باملقارنة مع سابقتها (البروتوكول اإلضافي   
األول)، وهي اتفاقية مختصة بحماية ضحايا النزاع املسلح غير الدولي فهي تسعى 
في  يشاركون  ال  الذين  لألشخاص  توفيرها  يجب  التي  األساسية  احلماية  لتوفير 
موضوع  االتفاقية  هذه  تنّظم  كما  دولي  غير  مسلح  نزاع  خالل  احلربية  األعمال 
باألعمال  لها  عالقة  ال  التي  األساسية  واملنشآت  ومملكاتهم  املدنيني  حماية 
العسكرية باإلضافة إلى تنظيمها لبعض من قواعد مزاولة األعمال العسكرية في 

حال النزاع املسلح غير الدولي.
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وكما أوردنا سابقا فإّن هذه االتفاقية مختّصة بالنزاعات غير الدولية، وهي تهدف 
إلى توسيع املادة الثالثة املشتركة باتفاقيات جنيف التي تعطي حماية دنيا للمدنيني 

القابعني حتت نزاع مسلح غير دولي.
على  الدولية  غير  املسلحة  النزاعات  الثاني  البروتوكول  من  األولى  املادة  تعّرف 
قواته  بني  املتعاقدة  السامية  األطراف  أحد  إقليم  على  يدور  مسلح  «نزاع  أنها: 
ومتارس  أخرى  مسلحة  نظامية  جماعات  أو  منشّقة  مسلحة  وقوات  املسلحة 
القيام  من  ميّكنها  ما  السيطرة،  من  إقليمه  من  جزء  على  مسؤولة  قيادة  حتت 
الثاني  البروتوكول  من   2 املادة  وتعّرف  ومنسقة».  متواصلة  عسكرية  بعمليات 
يسري  ال  البروتوكول  هذا  أن  على  أي  النفي،  طريق  عن  الدولي  غير  النزاع 
العرضية  العنف  وأعمال  الشغب  مثل  الداخلي  والتوتر  االضطراب  حاالت  على 
مسلًحا. نزاًعا  تعّد  ال  التي  املماثلة  الطبيعة  ذات  أعمال  من  وغيرها  والنادرة 
في  التدخل  عدم  مبدأ  على  الثاني  البروتوكول  من   3 املادة  نّصت  املقابل،  في 
أي  مبسؤولية  أو  دولة  أي  بسيادة  املساس  بهدف  معينة  لدولة  الداخلية  الشؤون 
أو  الدولة،  في  والقانون  النظام  على  املشروعة  الطرق  بكافة  احلفاط  في  حكومة 
املساس بحق الدولة في الدفاع عن وحدتها الوطنية وعن سالمة أراضيها مستغلني 
في ذلك أحكام هذا البروتوكول. كما متنع املادة 3 (2) االحتجاج بأي من أحكام 
البروتوكول كمسّوغ قانوني للتدخل بصورة مباشرة في النزاع املسلح أو الشؤون 

الداخلية أو اخلارجية ألحد األطراف املتعاقدة التي يجري النزاع في إقليمها. 
نستطيع هنا أن نرى التوازن الذي أريد إنشاؤه في املادة 2 و3 لهذا البروتوكول 
بني االعتراف بالنزاعات الداخلية وإخضاعها لقانون احلرب ومبادئها اإلنسانية من 
الداخلية  الشؤون  في  التدّخل  وعدم  السيادة  مفهوم  على  الدولة  وحرص  جهة، 
للدولة السيادية، من جهة أخرى. ومع هذا فإن التوجه العام في هذا البروتوكول 
كما هو في اتفاقيات جنيف، والبروتوكول األول هو االهتمام بالتوجه اإلنساني 
الذي يسعى إلى حتقيق أكبر حماية ممكنة حلقوق اإلنسان حتى في زمن النزاعات 
املسلحة أكثر منه باالهتمام بالتوجه السيادي للدولة في ضمان حقها في إدارة 

شؤونها بنفسها ومن دون تدخل. 
 (2)4 باملادة  املتعلقة  املعاهدة  هذه  في  ذكرها  بنا  يجدر  أخرى  مهمة  نقطة 
للبروتوكول الثاني والتي تفصل أًيّا من األعمال احملظورة بشكل قاطع وبكل زمان 
الصحة  على  االعتداء  التعذيب،  ذكر:  على  نأتي  األعمال  هذه  ومن  ومكان. 
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أعمال  الرهائن،  أخذ  اجلنائية،  واجلزاءات  لألشخاص  والعقلية  البدنية  والسالمة 
اإلرهاب: السلب والنهب من الرّق والتجارة بالرّق بجميع صورها، انتهاك الكرامة 
خدش  شأنه  من  ما  وكل  الدعارة  على  واإلكراه  االغتصاب  أعمال  الشخصية، 
احلياء، أو التهديد بارتكاب مثل هذه األفعال املذكورة، حظر جتنيد األطفال دون 
األعمال  في  اشتراكهم  ومنع  املسلحة،  اجلماعات  أو  القّوات  في  عشرة  اخلامسة 

العدائية (املادة 44(3)(ج).
أما املادة 14 واملتعلقة بحماية األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيني 

على قيد احلياة فهي تنّص على ما يلي:

يحظر جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب القتال، ثّم يحظر 
األعيان  تعطيل  أو  نقل  أو  تدمير  أو  مهاجمة  لذلك  توصًال 
قيد  على  املدنيني  السكان  لبقاء  عنها  غنى  ال  التي  واملــواد 
ـــزراعـــيـــة الــتــي ــة واملـــنـــاطـــق ال ــي ــذائ ــغ ـــــواد ال ــا امل ــه ــال ــث ـــاة، وم ـــي احل

ــشــرب  ال مــيــاه  ــق  ــراف وم واملــاشــيــة  واحملــاصــيــل  تنتجها   
وشبكاتها وأشغال الري

نستطيع أن نرى من خالل هذه املواد أن هذا البروتوكول يسعى، كهدف أساسّي، 
الداخلي  املسّلح  النزاع  حاالت  في  احملمية  وللفئات  للمدنيني  احلماية  توفير  إلى 
أكثر من سعيه إلى تقنني وسائل وكيفية سير العمليات العسكرية. ومع ذلك، 
فإّننا نستطيع أن نشير إلى مواّد تتعّلق بقوانني وقواعد مزاولة احلرب، كاملادة ٤ 
قّوة  على  احملتوية  الهندسية  املنشآت  بحماية  تتعلق  التي   15 واملادة   14 واملادة 
خطرة، ونستطيع أن نالحظ أّن هذه املواد حتتوي على محظورات قطعّية ال ميكن 

االلتفاف عليها وعدم احترامها بحّجة أّي مسّوغ عسكرّي.  

                                                                                                                      
البروتوكول اإلضافي ملعاهدات جنيف األربع واملوّقعة عام 2005:

مبوجب هذا البروتوكول مت إقرار عالمة ممّيزة رابعة عالوة على اإلشارات   
املمّيزة الثالث، وهي: الصليب األحمر والهالل األحمر والشمس واألسد األحمران. 
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فوفًقا لهذا البروتوكول ّمت قبول شارة رابعة هي املعني األحمر الذي ميكن ألية دولة 
استخدامه، راسمًة في مركزه أّية إشارة حمراء تريد إضافتها. وقد توّصل األطراف 
إلى هذا احلّل بهدف متكني أية دولة من استخدام رمزها الوطنّي من جهة، مع احلفاظ 
على عدد قليل من الشارات املمّيزة التي ميكن مبوجبها التعّرف على هيئات اإلغاثة.

مجموعة املعاهدات اإلضافّية املُكّونة إلطار القانون اإلنسانّي الدولّي هي املعاهدات 
أو االتفاقّيات اخلاصة بحظر أو تقييد استخدام أنواع مختلفة من األسلحة. وقد 
جلنيف.  األّول  البروتوكول  أو  بترسبورغ  سان  كمعاهدة  بعضها  ذكر  على  أتينا 
الفرق هنا أّن هذه املعاهدات التي نحن بصدد إدراجها ال تشتمل على مواّد تتعلق 

بأمور أخرى متعّلقة بقوانني احلرب، وأهّم هذه املعاهدات هي:

البروتوكول اإلضافي ملعاهدة جنيف عام 1929: 
القاضي مبنع استخدام الغازات اخلانقة والسامة واألسلحة البكتريولوجية.  

معاهدة جنيف لعام 1980:
ميكن  التي  التقليدية  األسلحة  بعض  استخدام  تقييد  أو  بحظر  املتعلقة    
اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية وترسم إطاًرا قانونًيا لبروتوكوالت جنيف للعام 

ذاته والتي متنع أسلحة محّددة بعينها.

بروتوكول جنيف األّول لعام 1980:
املتعّلق بالشظايا التي ال ميكن الكشف عنها فبموجب هذا البروتوكول   
مينع استعمال األسلحة التي تسّبب في إصابات بواسطة شظايا ال ميكن الكشف 

عنها بواسطة األشّعة السينية.

بروتوكول جنيف الثاني لعام 1980:
واملتعّلق بحظر استخدام األلغام والشراك اخلداعّية وأنواع أخرى من العتاد   
احلربي أو احلّد من استخدامها. فبموجب هذا البروتوكول ُمينع استخدام مثل هذا 
قدرة  عدم  بسبب  منهم  مقربة  على  أو  املدنيني  السكان  ضد  األسلحة  من  النوع 
هذه األسلحة على التمييز بني احملاربني وغيرهم. إضافة إلى ذلك ومبقتضى التعديل 
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الذي طرأ على البروتوكول في عام 1996 فقد اتسع نطاق احلظر املفروض على 
مثل هذا النوع من األسلحة ليتخّطى النزاعات الدولية وصوًال إلى حاالت النزاع 

الداخلي، أي أّنه أصبح يشمل النزاعات الداخلية، أيًضا.

بروتوكول جنيف الثالث لعام 1980:
هذا  مبوجب  استخدامها.  تقييد  أو  احلارقة  األسلحة  بحظر  واملتعّلق   
البروتوكول، مينع استخدام األسلحة احلارقة واملشتعلة ضد املدنيني وممتلكاتهم، 
ويقيد استخدامها ضد أهداف عسكرية بحتة ميكن متييزها وضمان عدم تخّطي 

أضرار السالح املستخدم ألهداف مدنية.

البروتوكول الرابع، فيينا لعام 1995 :
البروتوكول  هذا  فبموجب  للعمى.  املسّببة  الليزر  بأسلحة  واملتعّلق   
عسكري. أو  مدنّي  هدف  أّي  ضد  للعمى  املسّببة  الليزر  أسلحة  استخدام  مينع 

البروتوكول اخلامس،  لعام 2003 : 
واملتعلق بواجب وطرق معاجلة بقايا الذخيرة القابلة لالنفجار، مثل ازالة   

املتفجرات من مخلفات احلرب او التخلص منها او تدميرها 

اتفاقية باريس لعام 1993 : 
واملتعّلقة بحظر األسلحة الكيميائّية في أية حالة وضّد أّي هدٍف مدنّي أو   
عسكرّي، كما حتظر هذه االتفاقّية، أيًضا، تصنيع وتخزين األسلحة الكيميائية. 
وتلزم األطراف املتعاهدة بتدمير أّي مخزون من األسلحة الكيميائية وفًقا إلطار 
محّدد أقّر في هذه املعاهدة لضمان التخّلص من األسلحة والرقابة املفروضة على 

عملية التخّلص من هذه األسلحة مبوجب هذه االتفاقية.

اتفاقية أوتاوا لعام 1997 :
ومبوجب   ،1980 لعام  الثاني  جنيف  لبروتوكول  معّدلة  اتفاقية  وهي   
هذه االتفاقية يحظر استخدام وتصنيع وتخزين األلغام املضادة لألفراد، وتلزم هذه 
االتفاقية األطراف املتعاقدة بتدمير أي مخزون لها من هذه األلغام وفًقا لنظام محدد 
أقر في هذه املعاهدة. وقد دخلت هذه املعاهدة حّيز التنفيذ عام 1999. أهمية 
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وتصنيع  استخدام  حظُر  ما  معاهدة  مبوجب  يتّم  مرة،  وألّول  أّنها،  املعاهدة  هذه 
وتخزين سالح يستخدم على نطاق واسع من قبل الدول كافة في حروبها، أكانت 
تلك حروًبا دولية أم غير دولية. وقد وّقعت على هذه املعاهدة 150 دولة، ومع 

هذا فما زالت بعض الدول غير مصّدقة عليها كالواليات املتحدة وإسرائيل.

من  أخرى  مجموعة  هنالك  فإن  االتفاقيات  من  املجموعة  هذه  إلى  باإلضافة 
االتفاقيات والتي خصصت حلماية بعض أنواع املمتلكات. نخص بالذكر منها:

اتفاقية الهاي لعام 1954: 
واملعنية بحماية املمتلكات الثقافية في حاالت النزاع املسلح، فبموجب   
هذه االتفاقية يتوجب على األطراف حماية اآلثار املعمارية أو الفنية أو التاريخية 
وممتلكات ثقافية أخرى لها أهمية حضارية بواسطة منع استهدافها وإبعاد األهداف 

العسكرية عنها.

بروتوكول الهاي اإلضافي لعام 1954:
واملعني بحماية املمتلكات الثقافية في حاالت النزاعات املسلحة. مبوجب   
هذا البروتوكول يحظر نقل أي ممتلكات ثقافية تابعة إلقليم أو دولة محتلة بواسطة 
هذه  على  احلفاظ  سبل  البروتوكول  هذا  ينظم  كما  أعوانها.  أو  االحتالل  دولة 
املمتلكات وعملية إرجاعها في حال أخرجت هذه املمتلكات من اإلقليم احملتل.

البروتوكول الثاني التفاقية الهاي 1999:
واملعني بحماية املمتلكات الثقافية في حاالت النزاعات املسلحة. يعزز   
هذا البروتوكول احلماية املكفولة لألعيان واملمتلكات الثقافية والتاريخية والروحية، 
ويشّدد على طرق ووسائل قمع االنتهاكات التفاقية الهاي والبروتوكول اإلضافي 
في  وملزًما  نافًذا  ليصبح  البروتوكول  هذا  سريان  مجال  ميتّد  كما   .1954 لعام 

حاالت النزاع الداخلي.

اتفاقية جنيف لعام 1976 :
البيئة  في  تغيير  إحداث  شأنها  من  تقنيات  استخدام  مبنع  واملتعلقة   
الطبيعية بهدف حتقيق أهداف عسكرية أو ألية أهداف أخرى معادية. فبموجب 
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هذه االتفاقية التي تعّد توسيًعا للبروتوكولني اإلضافيني لعام 1977 مينع استخدام 
تقنيات لتغيير البيئة الطبيعية أو احمليط اجليوفيزيائي والتي من شأنها إحداث آثار 

طويلة األمد كسالح في حاالت النزاع املسلح.

معاهدة روما عام 1998 :
ثّمة معاهدة إضافية وهي شديدة األهمية وتندرج ضمن املعاهدات املتعلقة   
بالقضاء الدولي، وهي معاهدة روما لعام 1998، أو دستور روما لعام 1998. 
للمحكمة  األساسي  النظام  يؤّسس  الحًقا  سنتناولها  التي  املعاهدة  هذه  مبوجب 
اجلماعية  اإلبادة  وجرائم  احلرب  جرائم  في  تنظر  والتي  الدائمة  الدولية  اجلنائية 
اآلن. حتى  معّرفة  غير  زالت  ما  والتي  العدوان  وجرائم  اإلنسانية  ضد  واجلرائم 

القانون الُعْرفّي:

باإلضافة إلى القانون اإلنسانّي التعاهدّي الذي ُذكر سابًقا، فإن للقانون   
مصدًرا  أو  ا  قانونًيّ إطاًرا  خاّص،  بشكل  الدولّي  واإلنسانّي  عاّم  بشكل  الدولّي 
ا يلجأ إليه ملعرفة قواعد املعاملة امللزمة لألطراف وأساليبها، في حاالت الفراغ  قانونًيّ
القانونّي أو التعاهدّي امللزم لألطراف (أي في حاالت عدم وجود معاهدة ُمقِنّنة 
للمعامالت املسموح بها أو املمنوعة أو في حالة وجود معاهدة لكّنها غير ملزمة 
ألحد أطراف النزاع، لسبب عدم توقيعه على مثل هذه املعاهدة. ويعود هذا األمر 
نفسها  ُتخِضع  التي  هي  الدولة  أن  أي  الدولّي،  القانون  في  التعاهدية  شرط  إلى 
ألحكام معّينة وال ميكن من وجهة نظر القانون التعاهدّي إرغام الدولة السيادية 
الُعْرفّي  القانون  أهمّية  تنبع  هنا  من  فيها).  موِقًّعا  طرًفا  ليست  هي  معاهدة  على 
بشكل عاّم، إذ إنه قانون ُملزم جلميع الدول من دون احلاجة إلى وجود تقنني في 
كما  التقنني.  هذا  على  الدولة  تصديق  إلى  احلاجة  دون  ومن  كاملعاهدة  تصريح 
نستطيع أن نرى اإلقرار بالقانون الُعْرفّي كمبدأ قانونّي يهدف إلى االنتقاص من 
مبدأ  من  وأسمى  أهم  ُتعتبر  إنسانية  مبادئ  لصالح  املطلقة  الدولة  سيادة  مبدأ 

السيادة للدولة احلديثة.
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للقانون  وتفسير  تأويل  أداة  كونه  من  تنبع  الُعْرفّي  للقانون  األخرى  األهمية 
التعاهدّي من حيث رسم حدوده ومجال تطبيق تشريعاته وأسلوبه في حاالت 
عدم الوضوح في الّنّص، أو لسبب تطّور النزاعات املسلحة املعاصرة، إذ إننا نشهد 
وتغّير  جهة،  من  القتال  وأساليب  واجليوش  األسلحة  حيث  من  ا  مستمًرّ تطّوًرا 
ال  املثال،  سبيل  فعلى  أخرى،  جهة  من  املتنازعة  واملجتمعات  النزاعات  طبيعة 
ينّظم القانون اإلنساني التعاهدّي بتفاصيل كافية املنازعات املسلحة غير الدولية، 
ونعزو هذا إلى العدد احملدود من املعاهدات التي تسري على النزاعات املسلحة غير 

الدولية واملؤلفة من:
 1) اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية لعام 1980 واملعنّية بحظر بعض 

األسلحة التقليدية.
2) اتفاقية حظر استخدام األسلحة الكيميائية.

3) اتفاقية الهاي لعام 1954 حلماية املمتلكات الثقافية وبروتوكولها الثاني.
 4) اتفاقية أوتوا حلظر األلغام املضاّدة لألفراد. 

5) املاّدة الثالثة املشتركة التفاقّيات جنيف األربع لعام 1949.
6) البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 1977.

وكما ذكرنا آنًفا، فإن هذه املعاهدات هي معاهدات محدودة وال تغّطي بشكل 
املتعلق  التنظيم  إلى  افتقار  فهناك  احلرب،  مزاولة  وطرق  املعاملة  أساليب  واسع 
بالقانون التعاهدّي للنزاع املسلح غير الدولّي. فعلى سبيل املثال، رغم كون املاّدة 
الثالثة املشتركة التفاقيات جنيف ماّدة أساسية لتنظيم النزاع غير الدولّي، فهي ال 
تقّدم أكثر من إطار أّولي يضمن احلّد األدنى من معايير مزاولة احلرب. كذلك هي 
احلال بالنسبة إلى البروتوكول اإلضافّي الثاني لعام 1977، فرغم توسيعه للقواعد 
والتنظيمات املتعلقة بقانون النزاعات املسلحة غير الدولية، ال ترتقي اإلضافة - ورغم 
أهميتها - إلى حجم التنظيم وعمقه املُعطى للنزاعات املسلحة الدولية. فللمقارنة، 
يوّفر البروتوكول اإلضافّي األّول وحَده أكثر من ثمانني ماّدة منظمة ملعايير النزاع 
خمَس  يوّفر  الذي  الثاني  اإلضافّي  بالبروتوكول  مقارنة  وقواعده،  الدولّي  املسلح 
عْشرة ماّدة مختصة بقواعد النزاع املسلح غير الدولّي ومعاييره، والتي ال توّفر أكثر 
من احلّد األدنى من معايير ممارسة مثل هذا النزاع وقواعده، رغم أن أكثر احلروب 
املعاصر،  تاريخنا  في  احلرب  آلداب  األساسية  والقواعد  لألعراف  وانتهاًكا  فتًكا 



المبادئ األساسية في القانون الدولي اإلنساني58

والتهجير  واالغتصاب  اجلماعية  اإلبادة  أعمال  وحظر  للمدنيني  التعّرض  كعدم 
غير  املسلحة  بالنزاعات  يسمى  ما  أو  الداخلية  احلروب  هي  والتعذيب،  القسرّي 
الدولية (مثل النزاع املسلح في رواندا، والنزاعات املسلحة في البلقان، والتي عانى 
من جرائها املاليني من املدنيني الذين عانوا فيما عانوا القتل اجلماعّي والعشوائّي، 
آدميتهم. ُحلْرمة  بشعة  انتهاكات  من  وغيرها  االغتصاب  السخرة،  التهجير، 

تعريف القانون الُعْرفّي:

القانون  ُيعَرّف  الدولية  العدل  حملكمة  األساسّي  النظام  من  38(1)(ب)  املاّدة  في 
الُعْرفّي بأنه:

«ممارسة عاّمة مقبولة كقانون»
إًذا، فالقانون الُعْرفّي هو بدرجة أولى ممارسة عاّمة، أي أّن مثل هذه املمارسة ال 
يصلح عموًما ليكون ممارسة فردّية أو َعَرضّية لدولة أو لبعض الدول، لكي يتّم 
املمارسة  على  ُيشترط  أنه  ذلك  إلى  أضف  عاّمة،  ممارسة  أنها  على  بها  االعتراف 
العاّمة أن تكون مقبولة كقانون، أي أّن النظرة العاّمة إليها على أنها ممارسة عاّمة 
شرعية أو ملزمة كأّي قانون آخر، وقد تطّرقت محكمة العدل الدولية في قضية 
مال خالل األعوام 1969 – 1985 (اجلماهيرية العربية  الرصيف القاري لبحر الِشّ

الليبية ضّد مالطا)، إلى موضوع كيفية إثبات الُعْرف بقولها:

املقام  في  الُعْرفّي  القانون  ماّدة  عن  ُيبحث  أن  البَدِهّي  ملِن  إنه 
ــة ــي ــق ــي ــق احل ــــات  ــــارس ــــم امل ــــي  ف األول 
(stats opinion juris) للدول  القانونّي  واالعتقاد 

ُعْرفّي  قانون  أو  ُعْرفّية  قاعدة  وجود  إثبات  عملية  أّن  نرى  أن  نستطيع  هنا  من 
تتطلب وجود شرطْني أساسيْني، هما:

(General uses) 1) ممارسة الدولة أو املمارسة العاّمة
2) االعتقاد الفقهّي بأن مثل هذه املمارسة مطلوب أو محظور أو مسموح به، 
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تبًعا لطبيعة القاعدة، أي االعتقاد بأّن املمارسة الضرورية هي مسألة قانونية 
(opinion juris sive necessitatis) أو اعتقاد قانونّي

املمارسة العامة

ولكي نثبت أّن ممارسة عينّية لدولة معّينة هي ممارسة عاّمة، يجب علينا   
فحص هذه املمارسة من منطلقني اثنني:

شرح النطاق األول إلثبات املمارسات العاّمة

املنطلق األول هو املنطلق املتعلق باختيار ممارسات الدول، ويتّم اختيار   
تلك املمارسات التي تشّكل كل األفعال املادية واللفظية التي تساهم في خلق 
القانون الدولي الُعْرفّي. وتشمل هذه األفعال املادية للدول - على سبيل املثال - 
سلوك الدول في حاالت النزاع من حيث املعامالت وطرق مزاولة النزاع واألسلحة 
مبوجبها  يتم  التي  املوضوعية  واملعطيات  املستخدمة،  غير  واألسلحة  املستخدمة 
استخدام سالح معّني أو تكتيك معّني أو طريقة قتال معّينة أو االمتناع عن مثل 
هذا االستخدام ، كما ويندرج في األفعال املادية املعاملة املمنوحة للفئات املختلفة 

من األشخاص املتأثرين بالنزاع، كاملدنيني واحملاربني وفرق اإلنقاذ وغيرهم.
أّما األفعال اللفظية فهي تشمل التشريعات الوطنية والسوابق القضائية وكتِيّبات 
والبيانات  والشفهية،  منها  اخلطية  العسكرية،  والتعليقات  العسكري  الدليل 
العسكرية املعطاة في أثناء احلرب، واالحتجاجات الدبلوماسية، وآراء املستشارين 
واخلبراء العسكريني ومواقف احلكومات من مشاريع املعاهدات والقرارات واللوائح 
احملافل  أو  الدولية  احملكمة  أمام  مرافعتها  في  احلكومات  وادعاءات  التنفيذية، 
املنظمات  تعتمدها  التي  والبيانات  القرارات  من  احلكومات  ومواقف  الدولية، 
من  مبوقفها  يتعلق  فيما  الدولية،  املنظمات  لهذه  احلكومات  ومفّوضة  الدولية 
القرارات وتفسيرها لها وحتّفظها عليها أو قبولها لها، حيث ُتقَيّم هذه املمارسات 
- أفعاًال مادية كانت أو لفظية - حَسب مضمون الفعل املادّي أو اللفظّي ودرجة  

تواتره وقبوله والثبات على املمارسات ذات الصلة بالدولة.
شرح النطاق  الثاني إلثبات املمارسات العاّمة
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أقّرت  فقد  املمارسة،  تقييم  هو  العاّمة  املمارسة  إلثبات  الثاني  املنطلق   
ممارسات  تقييم  يجب  أنه  القاري،  الرصيف  قضية  في  الدولية  العدل  محكمة 

الدولة حَسب ما إذا كانت ممارسات:
 أ) «كثيفة» -  مبعنى أنها ممارسات  متواترة بدرجة عالية من قبل الدولة في 

احلاالت املشابهة. 
حيث  من  للدول  الفعلّي  االنتظام  هنا  ونقصد   – «منتظمة»  ممارسات  ب) 
املمارسات، وأّال تكون الدول املختلفة ملتزمة سلوًكا مغايًرا بصورة جوهرّية، 
انتظام  يقّوض  ال  الفعلية  للممارسة  اجلوهرّي  االختالف  فإّن  هذا،  ومع 
املمارسة، ما دامت الدول األخرى املتبعة لهذه املمارسة تدين ممارسة الدولة 
الفعل  لهذا  تقّدم  املناقض  املاّدّي  للفعل  املمارسة  الدولة  كون  أو  املناقضة، 
غاٍت لهذه التصرفات للدولة املعنّية أو للدول األخرى، هذه  أعذاًرا أو ُمسِوّ
غات تشير من ناحية املمارسة اللفظية إلى أن الدول املناقضة للممارسة  املُسِوّ
الفعلية أو املادية ال تتحّدى وجود قاعدة منتظمة، أو أن الدول األخرى - بردود 
فعلها املادية أو اللفظية - ال تسمح للدولة املمارسة للفعل املاّدّي املناقض 
بتحّدي وجود القاعدة أو السلوك الذي تلتزمه هذه الدول كقانون ملزم.

محّددة  مئوّية  نسبة  يلزم  ال  الشرط  هذا   - ومتثيلية»  «منتشرة  ممارسات  ج) 
 ،«universal – لتحققه، وال يلزم، أيًضا، أن تكون هذه املمارسات «عاملية
االنتشار  معيار  بأّن  وننّوه  «عاّمة»،  املمارسات  هذه  تكون  أن  يكفي  بل 
ا، بل هو نوعّي إلى حّد ما، فاالمتحان ال يقتصر  والتمثيل ليس معياًرا كّمًيّ
على السؤال عن عدد الدول املشاركة أو املمتنعة عن املشاركة، بل يتخّطاه 
مال،  ليسأل عن طبيعة الدول املشاركة. ففي قضية الرصيف القاري لبحر الِشّ
أقّرت محكمة العدل الدولية أن يشمل فحص املمارسات «ممارسات الدول 
ممثلة  املتأثرة  الدول  كانت  إن  أنه  مبعنى  خاّص»،  بشكل  مصاُحلها  املتأثرِة 
في املمارسات الفعلية، فال ضرورة لفحص مشاركة باقي الدول غير املتأثرة 
للممارسة الفعلية، ولكن ُيشتَرط أن تقبل أغلبية هذه الدول - من ناحية 
املمارسة اللفظية - املمارسات املاّدّية املعّينة للدول املتأثرة بشكل خاّص. 
وفي املقابل، إذا لم تقبل أغلبية الدول املتأثرة بشكل خاّص املمارسة املعّينة، 
حتى كفعل لفظّي يشير إلى قبولها لهذه املمارسة، فلن تتبلور حينها هذه 

املمارسة لتصبح قاعدة ُعْرفّية في القانون اإلنسانّي الدولّي. 
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التكنولوجّي  كالتقّدم  املوضوعية،  املُعطيات  حَسب  املتأثرة  الدول  تختلف  وقد 
في  شاركت  قد  أو  مشاركة  الدولة  وكون  للدولة،  واإلدارية  االقتصادية  والُبنية 
نزاع مسلح تكون إحدى املمارسات التي حدثت فيه هي موضوع الدراسة، سواء 

أكانت هذه املمارسة ُعْرفّية أم ال.
إّن  حيث  الدول،  جميع  مراعاة  جتب  إّنه  تقول  فقهّية  نظرة  هناك  فإّن  هذا،  ومع 
جلميع الدول مصلحة قانونية في مطالبة الدول األخرى بااللتزام بالقانون اإلنسانّي 
واملنطق  تكن،  لم  أم  العينّي  النزاع  في  طرًفا  الدول  هذه  أكانت  سواء  الدولّي، 
في هذا الطرح هو أّن الدول جميًعا قد تكون ُعرضة لوسائل احلرب وأساليبها، 
وعليه فإّن تقسيم الدول إلى دول متأثرة بشكل خاّص، في مقابل دول غير متأثرة 
بشكل خاّص، أو أنها متأثرة بشكل عاّم، هو تقسيم غير موضوعّي إلى حّد ما، 

ويجب أّال يؤَخذ به لفحص ُعْرفّية املمارسة من عدمها.

االعتقاد القانونّي – ما هو االعتقاد القانونّي – opinion Juris؟

يصعب، عادة، التمييز والفصل بني املمارسة العاّمة واالعتقاد القانونّي،   
فكالهما عنصر متالزم ومترابط، ونقصد هنا باالعتقاد القانونّي االقتناع القانونّي 
أو  بامتناع»  «أمر  أو  «حّق»  كأنها  ذ  ُتنَفّ املعّينة  املمارسة  بأّن  املمارسة  للدول 
املادّية،  األفعال  كون  إلى  الصعوبة  هذه  وتعود  القاعدة،  طبيعة  حَسب  «التزام» 
واألفعال الّلفظّية بشكل خاّص، كالقانون الوضعّي والكتِيّبات العسكرية وهلّم 
ا،  ا، ال تعكس ممارسة فعلّية، فقط، بل تعكس، أيًضا، موقًفا أو ادعاًء قانونًيّ جًرّ
االعتقاد  يكون  حينها  عالية،  كثافة  ذات  ممارسات  هناك  تكون  عندما  خصوًصا 
ًنا لهذه املمارسة، حيث ال تكون هناك حاجة إلى إثبات  القانونّي متالزًما ومتضِمّ
االعتقاد القانونّي بشكل منفصل. ومع ذلك، فإّن أهمّية متييز االعتقاد القانونّي 
الغموض  هذا  يكون  ما  وعادة  الغامضة.  أو  الكثيفة  غير  املمارسات  في  تكمن 
نتيجة تغاٍض أو إحجام عن فعل أمر ما، والسؤال املطروح في هذه احلاالت هو، 
هل كان التغاضي أو اإلحجام نتيجة االنصياع لقاعدة تأمر باالمتناع عن سلوك 
القانون  في  كثيرة  هي  معّني  سلوك  أو  فعل  عن  باالمتناع  اآلمرة  (القواعد  معّني 
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اإلنسانّي الدولّي)، أم نتيجة تغاٍض أو إحجام لم يكن إّال مبوجب الصدفة. فإن 
ألن  بسهولة،  وتقييم  القانونّي  االعتقاد  استنباط  ُميكننا  ال  صدفة  االمتناع  كان 
األمر يقتضي إثباًتا على أّن االمتناع نبع من إدراك أو توقع مشروع ملفهوم اإلحجام 
عن التصّرف املعّني. وإلثبات االعتقاد القانونّي الهادف إلى تثبيت املمارسة، عادة 
ما نستعني بالصكوك الدولية والبيانات الرسمية املعروفة للدولة املمارسة، ومبقدار 
القانونّي  االعتقاد   إثبات  على  يساعد  ّمما  املعنّي،  السلوك  أحدثه  الذي  اجلدل 

الكامن في املمارسة وأّن االمتناع لم يحصل مبحض الصدفة.

إثبات الُعرف من خالل القانون التعاهدّي

القاعدة  أو  املمارسة  ُعْرفّية  إلثبات  استخدامها  ُميكننا  أخرى  أداة  هناك   
في  املنصوصة  القواعد  أّن  في  يكمن  هنا  املنطق  املعاهدات،  أداة   وهي  املعنّية، 
التصديق  بدرجة  منوط  االحتمال  هذا  ُعْرفّية.  قواعد  إلى  تتحّول  قد  املعاهدات 
على املعاهدة واملّدة الزمنية التي مضت منذ توقيعها، وعدد الدول املنضمة إلى 
املعاهدة، مدى تنفيذها وكيفية تفسيرها، ومدى متاشيها ومتاهيها مع املعاهدات 
األخرى، فاملعاهدة تساعد في تقييم الوضع الُعْرفّي، إذ إنها عادة ما تكون مثبتًة 
للوضع الُعْرفّي القائم حتى إن لم يدخل حّيز التنفيذ، وأحياًنا ما يرشح من املعاهدة 
قواعد ُعْرفّية جديدة. إضافة إلى ذلك، فإن صياغة املعاهدات تساعد في توجيه 
الرأي القانونّي للدول ورسم حدود ممارساتها وسلوكها النابع من قناعاتها القانونية، 
بقولها: الُعْرفّي  للقانون  املعاهدات  بأهمية  الدولية  العدل  محكمة  أقّرت  وقد 

تسجيل  في  هاّم  دور  األطراف  املتعّددة  لالتفاقّيات  يكون  قد 
الُعْرف،  من  املشتقة  القواعد  وتعريف 
الــقــواعــد تــلــك  تــطــويــر  ـــي  ف  - الــــواقــــع  ـــي  ف  - أو 

من هنا، فإّن املعاهدات قد تساعد على تقنني قانون دولّي ُعْرفّي كان موجوًدا من 
قبل، ولكنها قد تضع األسس املاّدّية واملعنوّية لتطوير أعراف جديدة مبنّية على 
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األعراف التي تتضّمنها تلك املعاهدات.

القواعد الُعْرفّية
كما سبق وذكرنا، فإن القانون اإلنساني الدولي الُعْرفّي قد فسر ووّسع كثيًرا من 
مواّد القانون اإلنساني التعاهدّي، خصوًصا في ما يتعلق بالنزاعات املسلحة غير 
الدولية، لكنه تطّرق، أيًضا، إلى النزاعات الدولية. وسنأتي على ذكر بعض منها:

قواعد متعلقة مببدأ التمييز بني املدنيني واملقاتلني

القاعدة 1: ميّيز أطراف النزاع في جميع األوقات بني املدنيني واملقاتلني. وتوّجه 
املدنيني.  إلى  توّجه  أن  يجوز  وال  فحْسب،  املقاتلني  إلى  الهجمات 

(نزاع مسلح دولي / نزاع مسلح دولي غير دولي).
القاعدة 2: ُحتظر أعمال العنف أو التهديد بأعمال العنف التي تستهدف بصورة 
نزاع  دولي /  مسلح  (نزاع  املدنيني.  السكان  بني  الذعر  بّث  رئيسية 

مسلح دولي غير دولي).
القاعدة 3: جميع أفراد القّوات املسلحة الطرف في النزاع مقاتلون، ما عدا أفراد 

اخلدمات الطبية والدينية (نزاع مسلح دولي).
القاعدة 4: يتمتع املدنيون باحلماية من الهجوم، ما لم يقوموا بدور مباشر في 
األعمال العدائية وطوال الوقت الذي يقومون فيه بهذا الدور. (نزاع 

مسلح دولي / نزاع مسلح دولي غير دولي).

قواعد متعلقة بالتمييز بني األعيان املدنية واألهداف العسكرية:

القاعدة 9: األعيان املدنية هي جميع األعيان التي ليست أهداًفا عسكرية. (نزاع 
مسلح دولي / نزاع مسلح دولي غير دولي).

عسكرية  أهداًفا  تكن  لم  ما  الهجوم،  من  املدنية  األعيان  ُحتمى   :10 القاعدة 
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نزاع   / دولي  مسلح  (نزاع  كذلك.  فيه  تكون  الذي  الوقت  وطوال 
مسلح دولي غير دولي).

القاعدة 11: ُحتظر الهجمات العشوائية. (نزاع مسلح دولي / نزاع مسلح دولي 
غير دولي).

القاعدة 12: الهجمات العشوائية هي:
ه إلى هدف عسكري محّدد. التي ال توَجّ

هدف  إلى  توجيهها  ميكن  ال  قتال  وسيلة  أو  طريقة  تستخدم  التي 
عسكري محّدد.

التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال ال ميكن حتديد آثارها على النحو 
الذي يقتضيه القانون الدولي اإلنسانّي.

أهداًفا  تصيب  أن  كهذه  حالة  كّل  في  شأنها  من  فإن  وبالتالي، 
عسكرية ومدنيني أو أعياًنا مدنية من دون متييز. (نزاع مسلح دولي 

/ نزاع مسلح دولي غير دولي).
القاعدة 13: ُحتظر الهجمات بالقصف بأية طريقة أو وسيلة تتعامل مع عدد من 
األهداف العسكرية املتباعدة واملتمايزة بوضوح والتي تقع في مدينة 
أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركيًزا مشابًها ملدنيني أو ألعيان 
نزاع  دولي/  مسلح  (نزاع  واحد.  عسكري  هدف  أنها  على  مدنية، 

مسلح دولي غير دولي).

مبدأ التناسبية – االحتياطات في الهجوم

القاعدة 14: ُيحظر الهجوم الذي قد يتوقع منه أن يسبب - بصورة عارضة - 
خسائر في أرواح املدنيني أو إصابات بينهم، أو أضراًرا تلحق باألعيان 
في  مفرًطا  ويكون  واألضرار،  اخلسائر  هذه  من  مجموعة  أو  املدنية، 
ومباشرة.  ملموسة  عسكرية  ميزة  من  عنه  يسفر  أن  ينتظر  ما  جتاوز 

(نزاع مسلح دولي / نزاع مسلح دولي غير دولي).
القاعدة 15: ُيتوخى احلرص الدائم في إدارة العمليات العسكرية على تفادي 
إصابة السكان املدنيني، واألشخاص املدنيني، واألعيان املدنية. وتتخذ 
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جميع االحتياطات العملية لتجنب إيقاع خسائر في أرواح املدنيني، 
أو إصابتهم، أو اإلضرار باألعيان املدنية بصورة عارضة، وتقليصها - 
على أّي حال - إلى احلّد األدنى. (نزاع مسلح دولي / نزاع مسلح 

دولي غير دولي).
أّن  من  للتحقق  عمله  ميكن  ما  كّل  النزاع  في  طرف  كّل  يفعل   :16 القاعدة 
مسلح  نزاع   / دولي  مسلح  (نزاع  عسكرية.  أهداف  هي  األهداف 

دولي غير دولي).
القاعدة 17: يتخذ كّل طرف في النزاع جميع االحتياطات املمكنة عند اختيار 
وسائل احلرب وأساليبها لتجّنب إيقاع خسائر في أرواح املدنيني، أو 
إصابات بينهم، أو اإلضرار باألعيان املدنية بصورة عارضة، وتقليصها 
- على أّي حال - إلى احلّد األدنى. (نزاع مسلح دولي / نزاع مسلح 

دولي غير دولي).
كان  إذا  ما  ليقّيم  عمله  ميكن  ما  كّل  النزاع  في  طرف  كّل  يفعل   :18 القاعدة 
إصابات  أو  املدنيني  أرواح  في  خسائر  يسبب  أن  الهجوم  من  يتوقع 
بينهم، أو أضراًرا تلحق باألعيان املدنية، أو مجموعة من هذه اخلسائر 
واألضرار بصورة عارضة، ويكون مفرًطا في جتاوز ما ينتظر أن يسفر 
عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. (نزاع مسلح دولي / نزاع 

مسلح دولي غير دولي).
القاعدة 19: يفعل كّل طرف في النزاع كّل ما ُميكن عمله إللغاء أو تعليق هجوم، 
إذا تبّني أّن الهدف ليس هدًفا عسكرًيّا، أو إذا كان يتوقع أن يسبب 
ا خسائر في أرواح املدنيني أو إصابات بينهم أو أضراًرا  الهجوم َعَرضًيّ
تلحق باألعيان املدنية أو مجموعة من هذه اخلسائر واألضرار، ويكون 
ملموسة  عسكرية  ميزة  من  عنه  يسفر  أن  ينتظر  ما  جتاوز  في  مفرًطا 

ومباشرة. (نزاع مسلح دولي / نزاع مسلح دولي غير دولي).
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االحتياطات من آثار الهجوم

أهداف  وضع   - املستطاع  قدر   - النزاع  في  طرف  كّل  يتجنب   :23 القاعدة 
((نزاع  منها.  قريًبا  أو  بالسكان  املكتظة  املناطق  داخل  عسكرية 

مسلح دولي / نزاع مسلح دولي غير دولي بشكل قابل للجدل).

األشخاص واألعيان املشمولون باحلماية – األفراد واألعيان املستخدمون في مهاّم 
حفظ السالم

القاعدة 33: ُيحظر توجيه الهجوم إلى أفراد وأعيان مستخدمني في مهاّم حفظ 
السالم َوفًقا مليثاق األمم املتحدة، ما داموا مؤهلني للحماية املمنوحة 
للمدنيني واألعيان املدنية مبقتضى القانون الدولّي اإلنسانّي. (نزاع 

مسلح دولي / نزاع مسلح دولي غير دولي).
التجويع والوصول إلى الغوث اإلنسانّي:

القاعدة 53: ُيحظر جتويع السكان املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب. (نزاع 
مسلح دولي / نزاع مسلح دولي غير دولي).

السكان  لبقاء  عنها  غًنى  ال  التي  واملواّد  األعيان  مهاجمة  ُحتظر   :54 القاعدة 
املدنيني، أو تدميرها أو نقلها أو تعطيلها. (نزاع مسلح دولي / نزاع 

مسلح دولي غير دولي).
للمدنيني  اإلنسانية  اإلغاثة  مواّد  مبرور  النزاع  أطراف  يسمح   :55 القاعدة 
وتقّدم  عرقلة،  وبدون  بسرعة  مرورها  وتسّهل  إليها،  احملتاجني 
اإلغاثة بدون حتّيز أو أّي متييز ُمجحف، مع احتفاظ األطراف بحّق 
دولي). غير  دولي  مسلح  نزاع   / دولي  مسلح  (نزاع  مراقبتها. 
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األسلحة:

القاعدة 70: ُيحظر استخدام وسائل وأساليب للقتال من شأنها إحداث إصابات أو 
غ لها. (نزاع مسلح دولي / نزاع مسلح دولي غير دولي). آالم ال ُمسِوّ

القاعدة 71:  ُيحظر استخدام السّم أو األسلحة الساّمة. (نزاع مسلح دولي / 
نزاع مسلح دولي غير دولي).

القاعدة 84: إذا استخدمت األسلحة احملرقة، وجب إيالء عناية خاّصة لتجّنب 
أو  بينهم  إصابات  إيقاع  أو  املدنيني  أرواح  في  العارضة  اخلسائر 
اإلضرار باألعيان املدنية، والتقليل من هذه اخلسائر واألضرار في كّل 

األحوال. (نزاع مسلح دولي / نزاع مسلح دولي غير دولي).
القاعدة 85: ُيحظر استخدام األسلحة احملرقة ضّد األفراد إال إذا تعّذر استخدام 
سالح أقّل ضرًرا للوصول إلى جعل شخص عاجًزا عن القتال. (نزاع 

مسلح دولي / نزاع مسلح دولي غير دولي).
معاملة املدنيني:

القاعدة 97: ُيحظر استخدام الدروع البشرية. (نزاع مسلح دولي / نزاع مسلح 
دولي غير دولي).

القاعدة 100: ال ُيدان أّي شخص أو يصدر في حّقه حكم إّال مبحاكمة عادلة 
مسلح  (نزاع  األساسية.  القضائية  الضمانات  جميع  فيها  تتوافر 

دولي / نزاع مسلح دولي غير دولي).
القاعدة 102: ال يجوز َدْيُن أّي شخص بجرمية إّال على أساس املسؤولية اجلنائية 
دولي). غير  دولي  مسلح  نزاع   / دولي  مسلح  (نزاع  الفردية. 
القاعدة 103: العقوبات اجلماعية محظورة. (نزاع مسلح دولي / نزاع مسلح 

دولي غير دولي).

املسؤولية والتعويض:

اإلنسانّي  الدولّي  القانون  انتهاكات  عن  املسؤولة  الدولة  تلتزم   :150 القاعدة 
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به  تسببت  الذي  األذى  أو  اخلسائر  عن  الكامل  التعويض 
االنتهاكات (نزاع مسلح دولي / نزاع مسلح دولي غير دولي).
عن  ا  جزائًيّ مسؤولون  مقاًما  األرفع  اآلخرون  واألشخاص  القادة   :153 القاعدة 
جرائم احلرب التي ترتكب بناء على أوامرهم. (نزاع مسلح دولي 

/ نزاع مسلح دولي غير دولي).
القاعدة 155: ال تعفي املرؤوس من املسؤولية اجلزائية عن إطاعة أوامر عليا، إذا 
عرف املرؤوس أن الفعل املأمور به كان غير قانونّي أو كان بوسعه 
للفعل  الواضحة  القانونية  غير  الطبيعة  لسبب  ذلك  يعرف  أن 
دولي). غير  دولي  مسلح  نزاع   / دولي  مسلح  (نزاع  به.  املأمور 

جرائم احلرب:

أو  مواطنوها  ارتكاَبها  يزعم  التي  احلرب  جرائم  في  الدول  حتقق  القاعدة 159: 
ومحاكمة  أراضيها،  على  أو  الغير،  أراضي  على  املسلحة  قّواتها 
احلرب  جرائم  في  أيًضا،  وحتقق،  االقتضاء.  عند  فيهم،  املشتبه 
األخرى الداخلة ضمن اختصاصها ومحاكمة املشتبه فيهم، عند 
دولي). غير  دولي  مسلح  نزاع   / دولي  مسلح  (نزاع  االقتضاء. 
دولي /  مسلح  (نزاع  احلرب.  جرائم  على  التقادم  قانون  يسري   :160 القاعدة 

نزاع مسلح دولي غير دولي).
مع   – املمكن  احلّد  إلى   - لتتعاون  بوسعها  ما  الدول  تبذل   :161 القاعدة 
ومحاكمة  احلرب  جرائم  في  التحقيق  لتسهيل  بعًضا،  بعضها 
املشتبه فيهم. (نزاع مسلح دولي / نزاع مسلح دولي غير دولي).







الفصل الثالث

مبادئ األساس للقانون 
اإلنساني الدولي
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تعتمد  الدولي،  اإلنساني  للقانون  العاّمة  املبادئ  إن     
من حيث املنطق أو فقه تقنينها، على خمسة خطوط عريضة أو خمسة مبادئ  
يرسمان  اللذين  واألخالقيات  الفقه  حتّدد  التي  املبادئ  وهي  وأساسية،  أولية 
هي: العريضة  اخلطوط  أو  األساسية  املبادئ  هذه  القتال،  وضوابط  احلرب  آداب 

مبدأ اإلنسانية
مبدأ التمييز 

مبدأ الضرورة العسكرية 
غة مبدأ منع اآلالم غير املُسَوّ

مبدأ التناسبية في استخدام القّوة العسكرية

فعلى  بعًضا،  بعضها  مع  وتتكامل  تتقاطع  الضوابط   هذه  فإّن  واضح،  هو  كما 
سبيل املثال: مبدأ الضرورة العسكرية يتقاطع ويتكامل مع مبدأ التناسبية، فمبدأ 
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أي  متناغمني،  مبدأين  كونهما  العسكرية  الضرورة  مبدأ  مع  يتقاطع  التناسبية  
الضرورة  مبدأ  خرق  ألن  احملمّية،  الفئات  دائرة  لتوسيع  يسعى  املبدأين  ِكال  أّن 
العسكرية سيؤّدي إلى خرق ِحْرمة قتل من ليسوا أهل منعة (أي املدنيني)، وخرق 
مبدأ التناسبية سيؤّدي، بدوره، إلى املغاالة في القتل والتدمير، األمر الذي سيؤّدي 
- في نهاية املطاف وبصورة حتمية - إلى التعّرض للمدنيني. كما سيتمّخض عن 
ومبدأ  اإلنسانية  ومبدأ  التمييز  مبدأ  كخرق  أخرى،  مبادئ  خرق  اخلروقات  هذه 

غة.  منع اآلالم غير املُسَوّ
هذا بالنسبة إلى تناغم املبدأْين كمثال خاّص، وتناغم املبادئ بصورة عاّمة، لكننا 
قد ذكرنا أن هذه املبادئ مكّملة واحًدا لآلخر، فمبدأ التناسبية الذي أتينا على ذكره 
في املثال السابق، هو مبدأ مكّمل ملبدأ الضرورة العسكرية، ويتكامل معه كونه 
يرّكز جّل اهتمامه في التقنني واحلّد من أسلوب استخدام القّوة، حتى إن كان الهدف 
مشروًعا، فهو ال يسأل بشكل مباشر عن شرعية الهدف كما يفعل مبدأ الضرورة 
العسكرية، لكّنه ُيعنى بالسؤال عن شرعية استخدام القّوة أو، خصوًصا، عن شرعية 
الهدف. هذا  ضّد  املستخدمة  العسكرية  والقّوة  ناحية،  من  الهدف  بني  العالقة 

من هنا نستطيع القول إّن هذه املبادئ تتمحور حول نقطتْني أساسيتْني في تفعيلها 
الثانية  والنقطة  العسكرّي،  الهدف  شرعية  هي  األولى  النقطة  احلرب:  آلداب 
النقطتْني  هاتْني  لكّن  الهدف،  هذا  ضّد  املستخدمة  العسكرية  القّوة  شرعية  هي 
القانون  فقه  في  أكبر  حّيًزا  ويحتّل  ا،  أساسًيّ نراه  مبدأ  حول  بدورهما  تتمركزان 
اإلنسانّي الدولّي احلديث، هو مبدأ اإلنسانية، أي السعي وراء إخضاع فقه احلرب 

وأدبياته لفقه وأدبيات حقوق اإلنسان.

شرح القواعد األساسية اخلمس لقانون النزاعات املسلحة 

كما ذكرنا سابًقا، فإن املبادئ العاّمة للقانون اإلنسانّي الدولّي، تعتمد   
- من حيث املنطق أو فقه تقنينها - على خمسة مبادئ  أولية وأساسية، هي 
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املبادئ التي حتّدد األحكام وكيفية مزاولة النزاع املسلح، وسنأتي هنا على شرح 
هذه املبادئ وهي:

 

: (PRINCIPLE OF HUMANITY)- 1) مبدَأ اإلنسانية

الذات  واحترام  احلرب  مقتضيات  تتنافى  أّال  هو  املبدأ  هذا  مفهوم   
ًغا  مسِوّ احلرب  تكون  ال  حيث  حصانة،  البشرية   للذات  أّن  أي  اإلنسانية، 
لالعتداء على حياة من ال يشاركون في القتال أو على الذين لم يعودوا قادرين 
اإلنسانّي  القانون  في  واألهّم  املشترك  املبدأ  اإلنسانية  مبدأ  وُيعّد  ذلك.  على 
اإلنسانّي  القانون  ملبادئ  العريضة  واخلطوط  األهداف  يحّدد  إنه  إذ  الدولّي، 
احلرب  آداب  تفسير  ويحّدد  يحكم  أساس  مبدأ  مبثابة  وهو  وفقهه،  الدولّي 
ديباجة  في  يتجّلى  كما  القانونّي.  الفراغ  وجود  حاالت  في  حتى  وتطبيقها 
بأنه: والقاضية  مارتنز   شرط  أو  بِفْقرة  واملعروفة   1907 لعام  الرابعة  الهاي 

Until a more complete code of the laws of 
war has been issued High Contracting 
Parties deem it expedient to declare that, in 

cases not included in the Regulations adopted by them, 
the inhabitants and the belligerents remain under the 
protection and the rule of the principles of the law of 
nations, as they result from the usages established 
among civilized peoples, from the laws 
of humanity, and the dictates of 

the public conscience

ترى  احلرب،  لقوانني  كاملة  مدّونة  استصدار  يحني  أن  إلى 
األطراف السامية املتعاقدة من املناسب أن تعلن أنه في احلاالت 
حتت  املتحاربون  السكان  يظل  اعتمدتها،  التي  األحكام  في  املشمولة  غير 
استقّرت  التي  التقاليد  في  جاءت  كما  األمم،  قانون  مبادئ  وسلطان  حماية 
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اإلنسانية  وقــوانــني  املتمدنة  الشعوب  بني  احلــال  عليها 
ومقتضيات الضمير العاّم                                       

تنّصها  ال  التي  احلاالت  في  واملقاتلون  املدنيون  يظّل  الشرط،  لهذا  َوفًقا 
العاّم،  الضمير  ُميليه  وما  اإلنسانية،  املبادئ  حماية  حتت  املكتوبة،  النصوص 
مجرمي  كبار  قضايا  بّتها  عند  املبدأ  هذا  "نيرنبرغ"  محكمة  اعتمدت  وقد 
على  الهاي  في  الدولية  العدل  محكمة  اعتمدت  كما  الثانية.  العاملية  احلرب 
في  األملان  نصبها  التي  البحرية  الفخاخ  شرعية  قضية  بّتت  حني  الِفْقرة  هذه 
قّررت  فقد  النووي،  السالح  شرعية  حول  بّتها  في  وأيًضا  "كاربو"،  مضيق 
يجّرم  عينّي  قانون  هناك  يكن  لم  إن  حتى  األسلحة  هذه  شرعية  عدم  احملكمة 
األطراف  تصّرفات  لشرعنة  العينّي  القانون  غياب  يكفي  ال  إنه  إذ  استخدامها، 
العاّم. والضمير  اإلنسانية،  املبادئ  متليه  ما  مع  يتماهى  أن  عليه  بل  احلرب،  في 

والوظيفة  القانونية  األهمية  حيث  من  مشابهة -  مارتنز  فقرة  إّن  القول  نستطيع 
القانون  بخصوص  الدولية  العدل  محكمة  دستور  من   38 للماّدة   - القانونية 
القانونّي  الفراغ   من  وضع  في  بأنه  تقضي   ٨٣ املاّدة  إّن  إذ  عاّم،  بشكل  الدولّي 
والفراغ الُعْرفّي، يجب اللجوء إلى احلقوق اإلنسانية وما ميليه علينا الضمير العاّم.

الدولية)  العدل  محكمة  دستور  من   38 واملاّدة  مارتنز  (شرط  املاّدتان  هاتان 
حاالت  في  حتى  التجرمي  وصالحية  التشريع  صالحية  ا،  عملًيّ احملكمة،  تعطيان 
ساريتا  أنهما  أي  ُعْرفّيتْني،  ماّدتْني  تعتبران  وهما   ،(ex-post) القانونّي  الفراغ 
األطراف  أحد  يكن  لم  إن  حتى  الشقاق،  أو  النزاع  أطراف  كّل  على  املفعول 
ُعْرفّية  تثبيت  ّمت  وقد  املواّد.  هذه  إحدى  تتضمن  التي  االتفاقيات  على  موقًعا 
لبروتوكول   (2)1 املاّدة  في  مارتنز"  "ِفْقرة  مبدأ  تبّني  ّمت  أن  بعد  الِفْقرة  هذه 
قانونّي  وكمسّوغ  قانونية  كمرجعّية  استخدامها  ّمت  أن  وبعد  األول،  جنيف 
مة صراحة حَسب لسان القانون، في كّل من محاكم  لتجرمي أفعال لم تكن مجَرّ
كاربو. مضائق  وقضّية  النووي  السالح  شرعية  بّتت  التي  واحملكمة  نيرنبرغ 

كما أّن هناك عدة محظورات قد ّمت استقاؤها وتقنينها مبوجب هذا املبدأ مثل: 
منع التعذيب بشتى أنواعه، كما يتعّني على الطرف الذي يحتجز جنود العدّو 
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ا، فقط) أن يطلب  ورعاياه (يكون احتجاز رعايا العدو في حالة كونهم خطًرا أمنًيّ
منهم البيانات املتعلقة بُهويتهم ورتبتهم العسكرية فقط، من دون إجبارهم على 
اإلدالء مبعلومات أخرى، عسكرية كانت أو شخصية. ويتّم عادة إعطاء البيانات 
املتعلقة بالشخص والرتبة العسكرية لهدف إعالم الصليب األحمر ودولة األسير 

بوقوعه في األسر.
كما يفرض هذا املبدأ واجب احترام الشخصية القانونية جلنود دولة العدّو ورعاياها، 
فضحايا احلرب األحياء ّممن يقعون في قبضة العدّو يحتفظون بشخصيتهم القانونية 
وما يترتب عليها من حقوق قانونية مشروعة. وواجب احترام الشرف واحلقوق 
االحتالل.  حتت  القابعة  للدولة  الوضعية  والقوانني  والتقاليد  واملعتقدات  العائلية 
وعلى احملتّل حتّمل واجباته بحماية املدنيني وتوفير اخلدمات املدنية والصحية لهم، 
أو إتاحة اإلمكانية جلهات ومنظمات إنسانية أخرى لتوفير تلك اخلدمات في حال 
عجز دولة االحتالل عن ذلك. وواجب عدم التمييز في تقدمي املساعدة والعالج 
الصحّي ومختلف اخلدمات اإلنسانية بصورة عاّمة للجميع من دون فرق، عدا ما 
تفرضه احلاجة الصحية والسّن، ويجب توفير هذه الرعاية مع احلفاظ على كرامة 

متلقي هذه اخلدمات وإنسانيتهم.

2) مبدأ التمييز او التفرقة بني املدنيني واألهداف العسكرية-    
:(PRINCIPLE OF DISCRIMINATION)    

والبروتوكول  جنيف،  والتفاقيات  الهاي  التفاقية  مشترك  مبدأ  هو   
للهجوم  ُعرضة  يكونوا  أن  ميكن  ال  املدنيني  أّن  وينّص  الُعْرفّية،  والقوانني  األول 
مبن  العسكرية،  القّوات  أي  العسكرية،  األهداف  على  يقتصر  أن  ينبغي  الذي 
في ذلك املقاتلون واملنشآت التي تساهم في حتقيق هدف عسكرّي، وبالتالي ال 
ُمتكن مهاجمة األهداف املدنية، لكّن اخلسائر العَرضية بني املدنيني أو التي تلحق 
أموالهم ال ُتعتبر َخرًقا لقانون احلرب إذا ما أْمِليت الشروط األخرى مثل التناسبية، 

غة.  التمييز ومنع اآلالم غير املُسَوّ
االحتياطات  بأخذ  واملقاتل،  املدنّي  بني  التفرقة  وجوب  املبدأ  هذا  يفرض  كما   
الالزمة وحتديد وسائل الدفاع والهجمات املوجهة ضّد األهداف العسكرية دون 
األشياء ذات الطابع املدنّي، وحماية امللكية الفردية وضمانها في حالة احلرب وفي 
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حالة االحتالل، مستثنني حالة الضرورة العسكرية مع احملافظة على شروط التمييز 
والتناسبية واإلنسانية في تفعيل القّوة العسكرية. كما يفرض هذا املبدأ واجب 
والعقوبات  االنتقامية  واألعمال  والسخرة  النهب  وحظر  مأنينة  والُطّ األمان  توفير 
اجلماعية واحتجاز الرهائن، وإذا ارتكب شخص يحميه القانون اإلنسانّي جرمية، 
على  القضائية  الضمانات  مراعاة  مع  بها،  املعمول  للنصوص  َوفًقا  ُيعاقب  فإنه 
مستوى اإلجراءات قبل التحقيق وبعده وعند احملاكمة وتنفيذ احلكم. كما يحظر 
الهجوم العشوائّي على أراضي العدّو، وُيحظر الغدر كتكتيك عسكرّي، ويختلف 
الغدر عن اِحليلة العسكرية كون الغدر يستغّل مبادئ وقوانني وأعراًفا في القانون 
مبدأ  استغالل  املثال  سبيل  فعلى  العسكرّي،  تكتيكه  ملصلحة  الدولّي  اإلنسانّي 
التمييز وعدم التعّرض للفئات احملمّية لهدف توجيه ضربة عسكرية للعدّو، هو 
استغالل الحترام العدّو للقانون اإلنسانّي الدولّي وللواجبات املترتبة عليه حَسب 
هذا القانون،  والتي تقضي بحماية املدنيني وعدم التعّرض لهذه الفئات. أمثلة 
التظاهر  مدنّي،  بزّي  املقاتلني  تنكر  الطبية،  الشارة  استخدام  سوء  ذلك:  على 

باالستسالم أو اإلصابة بهدف ضرب أو حماية أهداف عسكرية.  

 PRINCIPLE OF)  - العسكرية  الضرورة  أو  العسكرية  احلاجة  مبدأ   (3
 :(MILITARY NECESSITY

والسماح  العسكرية  القّوة  استخدام  من  احلّد  إلى  املبدأ  هذا  يهدف   
فإّن  نرى  وكما  عسكرية،  وضرورة  عسكرّي  هدف  وجود  حال  في  باستخدامها 
هذا املبدأ هو مبثابة مبدأ مكمّل ملبدأ التمييز واإلنسانية، إذ إنه يسعى للحّد من 
الفئات  تطول  ال  لكي  العسكرية،  العمليات  لضبط  السعي  ومن  احلرب  نطاق 
فة حَسب القانون اإلنسانّي الدولّي. وانطالًقا من هذا املبدأ فإنه يحّق  احملمّية املعَرّ
ألطراف النزاع استخدام القّوة الضرورية إلحراز هدف القتال، وهو االنتصار على 
اخلصم وحتييده من دائرة القتال، إّما بالقتل، أو األسر، أو فقدان القدرة على القتال 
أو االستسالم، فإذا ما ّمت له ذلك يصبح االستمرار في األعمال العسكرية عمًال 
غات الضرورة العسكرية، وقد ُذكر هذا املبدأ في كّل  ، كونه فاقًدا ملُسِوّ غير شرعٍيّ

من اتفاقية سانبيترسبورغ وبروتوكول جنيف اإلضافّي األّول لعام 1977.
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ماهية الهدف العسكرّي:

كما رأينا، فالقانون اإلنساني الدولي يفرض على الفئات املتحاربة واجب   
أو  واملدنيني  العسكريني  بني  التمييز  وواجب  العسكرية،  بالضرورة  احلرب  حصر 
األعيان واملعّدات واملنشآت العسكرية واملدنية، وبصفة عاّمة واجب التمييز بني 
الهدف  ماهّية  تعريف  قضية  يجعل  ّمما  العسكرية،  واألهداف  املدنية  األهداف 
احلاجة  ومبدأ  التمييز  مبدأ  ثبت  فلقد  وعليه  األهمية.  بالغة  قضية  العسكرّي 
إذ  العسكري،  الهدف  غير  مشروع  هدف  يوجد  ال  إنه  القائل  املبدأ  العسكرية، 
ال ُميكن استخدام القّوة في النزاعات املسلحة ضّد ما هو ليس بهدف عسكرّي. 
وعليه فإّن هناك حاجة ملّحة إلى فهم ماهّية الهدف العسكرّي وتعريفها، والذي 

ُعّرف في القانون التعاهدّي في املاّدة 52(2) للبروتوكول األّول على أنه:

العسكرّي،  العمل  في  فعالة  مساهمة  يساهم  الذي  الشيء 
سواء أكان ذلك في طبيعته أم موقعه أم غايته أم استخدامه، 
عليه االســتــيــالء  أو  ـــّي  اجلـــزئ أو  ـــاّم  ـــت ال ــره  ــي ــدم ت يــحــقــق  ـــــذي  وال

الـــــســـــائـــــدة الـــــــظـــــــروف  فــــــي  ـــه  ـــل ـــطـــي ـــع ت أو   
 حينذاك، ميزة عسكرية أكيدة".

أو  عليه  االستيالء  أو  تدميره  يحقق  الذي  الهدف  هو  العسكرّي  فالهدف  إًذا، 
تعطيله الكلّي أو اجلزئّي ميزة عسكرية مؤكدة تساهم مساهمة فعالة في املجهود 
احلربّي، أي املجهود الذي يسعى إلضعاف قوى العدّو أو استسالمه. كما ُيعتبر 
لسبب  العدّو  لقوى  احلربّي  املجهود  في  يساهم  كان  إذا  عسكرًيّا  هدًفا  الهدف 

ميزات متعلقة بـ:

1) طبيعته: نعطي مثاًال على ذلك – الدبابة، فهي ُتعتبر هدًفا عسكرًيّا حَسب 
طبيعتها احلربية.

2) غايته:  نعطي مثاًال على ذلك – مصنع مواّد كيميائية مخّصصة لتصنيع 
متفّجرات لالستعمال احلربّي.

3) موقعه: نعطي مثاًال على ذلك – مبنى داخل معسكر جيش.  
4) استخدامه: نعطي مثاًال على ذلك – قطار ُيستخدم لنقل املعّدات العسكرية 
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واجلنود جلبهة القتال.

ميزة  العسكرّي  للهدف  االستهداف  هذا  يحقق  أن  ُيشترط  سابًقا،  ذكرنا  كما 
يساهم  التي  كتلك  أي  مؤكدة،  امليزة  هذه  تكون  أن  ويجب  أكيدة،  عسكرية 
حتقيقها مساهمة فعالة في املجهود احلربّي املباشر، والذي هو إضعاف قوى العدّو 
أو استسالمه أو إنهاء حالة النزاع، ولقد عّرفت املاّدة ١٥ من البروتوكول األول بأّن 
ا. وكما هو بّني أمامنا، فالتفرقة  املدنيني بصفتهم هذه، ليسوا هدًفا عسكرًيّا شرعًيّ
بني الهدف العسكرّي واملدنّي هي تفرقة سهلة في كّل ما يخّص األهداف العسكرية 
واملعّدات  اجليش  وتشكيالت  القيادة  ومقّرات  العسكرية  كالثكنات  البحتة، 
ا، كذلك األمر بالنسبة إلى األهداف املدنية  واألسلحة العسكرية بأنواعها وهلّم جًرّ
البحتة، كاملنازل السكنية واملستشفيات ودور العبادة واملدارس الخ، لكّن املشاكل 
تكمن في األهداف املزدوجة االستخدام، والتي قد ُينظر إليها على أنها اي من 
املصانع  بعض  مثل  وعسكرية،  مدنية  بإستخدامات  تستخدم  قد  التي  األهداف 
ما  اذا  البت  في  الصعوبة  تكمن  هنا  الخ،  واجلسور  احلديدية  والسكك  واإلذاعة 
استهدافه  ميكن  عسكري  هدف  مبثابة  هو  اإلستخدام  مزدوج  الهدف  هذا  كان 
وللجواب على هذا السؤال يتوجب علينا األخذ باإلعتبار كل من األسئلة التالية : 

أو  األهداف،  لهذه  وعينّي  مباشر  عسكرّي  استخدام  إلى  اإلشارة  ُمتكن  هل    
هل سيكون هناك استخدام عسكرّي مباشر لهذه األهداف. هذا الشرط يعني 
مباشر  بشكل  متوّرط  هدف  هو  ضربه  ُيراد  الذي  الهدف  هذا  هل  نسأل  أّن 
البنوك،  كّل  ضرب  مثًال،  ُميكن،  ال  املنطلق  هذا  فمن  احلربّي؟  املجهود  في 
ألّن االحتياطات النقدية تساهم - ولو بشكل َعَرضّي وثانوّي - في املجهود 
احلربّي، كذلك ُمينع استهداف األعيان املدنية إذا أثير شّك حول كونها هدًفا 

عسكرًيّا، فاملاّدة 52(3) للبروتوكول األول تؤكد أنه:

إذا أثير الشّك حول ما إذا كانت عني ما تكّرس عادة ألغراض 
أو  آخر  مسكن  أّي  أو  املنزل  أو  العبادة  مكان  مثل  مدنية، 
للعمل  فّعالة  مساهمة  تقدمي  في  تستخدم  إمنــا  مــدرســة، 

ـــــهـــــا ـــــرض أن ـــــفـــــت ــــــه ي ــــــإن ــــــســــــكــــــرّي، ف ــــــع ال
ال تستخدم كذلك
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املنطلق ذاته يتناول األفراد في املاّدة 50(1)، والتي تعّرف شروط البّت فيما إذا 
ا أو مقاتًال، وتنّص أنه: كان الشخص مدنًيّ

ا أو غير مدنّي،  إذا ثار الشّك حول ما إذا كان الشخص مدنًيّ
ـــــا ــــشــــخــــص ُيــــعــــتــــبــــر مـــــدنـــــًيّ فـــــــــإّن ذلــــــــك ال

َجَدل آخر قد أثير حول عمليات االغتيال اإلسرائيلية ألشخاص تتهمهم إسرائيل 
على  وقذائف  صاروخية  هجمات  إطالق  مثل  ضّدها،  عدائية  بأعمال  بالضلوع 
بلداتها. االدعاء اإلسرائيلي هو أّن هؤالء املدنيني مبثابة أهداف عسكرية شرعية، 
حتى إن ّمت استهدافهم في فترات الحقة، وذلك ألنهم متورطون بأعمال إرهابية. 
في املقابل، بتت جلنة التحقيق لألمم املتحدة حول مسألة االغتياالت املوجهة، بأنه 
ميكن استهداف مدنيني حَسب املادة 51(3) فقط، إذا كان االستهداف خالل 
تفسيًرا  التحقيق  جلنة  أعطت  فقد  وعليه  العدائية.  األعمال  في  املدنّي  مشاركة 

ضّيًقا للماّدة 51(3) من البروتوكول األّول والقائلة:

يتمتع األشخاص املدنيون باحلماية التي يوفرها هذا القسم، 
ــي األعــمــال الــعــدائــيــة،  ـــدور مــبــاشــر ف ــم يــقــومــوا ب ــا ل م

ـــــــــن ـــــــــذي ــــــــــــــدى الـــــــــــوقـــــــــــت ال ــــــــــــــي م وف
 يقومون خالله بهذا الدور

إًذا - وحَسب هذا التفسير - ال ُميكن التعّرض للمدنيني حتى إن كانوا متوّرطني 
باألعمال  قيامهم  أثناء  في  ّمت  قد  لهم  التعّرض  كان  إذا  إّال  عدائية،  أعمال  في 
العدائية املباشرة، والتي يعودون بعد انقضائها ليتمتعوا بصفة املدنيني وباحلماية 

املخصصة لهم بصفتهم هذه.

 هل ُمتكن اإلشارة إلى ميزة عسكرية أكيدة ُميكن احلصول عليها بعد التعّرض 
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ملثل هذا الهدف؟ وننّوه هنا بأنه يجب على هذه امليزة أن تكون محّددة وعينّية 
وليست عاّمة، كإضعاف معنوّيات العدو أو الضغط غير املباشر عليه، وهلّم 
ا. ولقد وقع مثل هذا اجلدال حول قضية استهداف قّوات الناتو حملطة التلفاز  جًرّ
مبوجبه  ّمت  الذي  املسّوغ  اجلَدل  تناول  وقد  صربيا،  على  احلرب  إّبان  بلغراد  في 
 ICTY يوغوسالفيا  حملاكم  العاّم  املّدعي  جلنة  قّررت  احملطة.  هذه  استهداف 
واملخولة فحص شرعية قصف الناتو ألهداف عسكرية، أن استهداف محطة 
ا، ألن هذه احملطة كانت ُتستخدم كسالح إشارة  التلفاز في بلغراد كان شرعًيّ
وخدمات  برامج  بثها  إلى  باإلضافة  القيادة،  وملراكز  الصربّي  اجليش  لَوحدات 
ا ألنها استخِدمت ألهداف عسكرية وألن  مدنية. ولهذا كان استهدافها شرعًيّ
والقيادات  الَوحدات   قدرات  إضعاف  إلى  سيؤدي  كان  تعطيلها  أو  تدميرها 
الصربية على االتصال. وقد نّوهت هذه اللجنة بأّنه لو كان هدف استهداف 
محطة التلفاز الصربية هو تثبيط معنوّيات الصرب أو إسكات الدعاية الصربية 
التي ُتنقل عبر التلفاز، آملني تثبيط املعنويات الصربية وإضعاف التأييد للرئيس 
الصربّي السابق سلوفودان ميلوسيفيتش، لكان مثل هذا املسّوغ منافًيا للقانون، 

وملا استطعنا اعتباره هدًفا عسكرًيّا مشروًعا.
إضافة إلى هذه الشروط، فقد عّرف البروتوكول األول واتفاقيات جنيف كثيًرا 
من األهداف التي ال ُميكن اعتبارها أهداًفا عسكرية. نخص بالذكر املواّد 52، 

53، 54، 55، 56، 59، 60 واملاّدة 62 من البروتوكول األول.

:(PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY) - 4) مبدأ التناسبية
نقصد هنا التناسبية بني احلاجة العسكرية ووسيلة حتقيقها. لهذا املبدأ   
مبدأ  مبثابة  أنه  أي  القوة،  استخدام  في  التعّسف  منع  هو  األول  الهدف  هدفان: 
التناسب  وجوب  بضرورة  يقضي  إنه  إذ  غة،  املُسَوّ غير  اآلالم  منع  ملبدأ  مكّمل 
العسكري  التكتيك  أو  السالح  نوع  أو  القوة  وبني  حتقيقه  املرجى  الهدف  بني 

املستخدم. 
من  للحّد  ويسعى  العسكرية  احلاجة  ومبدأ  التمييز  مبدأ  يكّمل  الثاني  الهدف 
شرعية األضرار الثانوية أو احمليطة، التي تلحق باملدنني أو املنشآت املدنية لسبب 

قربها من هدف عسكري مشروع يتّم استهدافه.
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 PRINCIPLE OF UNNECESSARY) املُــبــررة  غير  املــعــانــاة   (5
:( SUFFERING

  يقضي هذا املبدأ بعدم استخدام األسلحة التي تسّبب املوت احملتوم أو 
غ لها. ومن هذا املنطلق فإّن  قواعد القانون اإلنسانّي  التشويه أو اآلالم التي ال ُمسِوّ
الدولّي حتظر استخدام األسلحة والقذائف واملواّد ووسائل القتال التي من املُمكن 
غة  غ لها. فمبدأ املعاناة غير املُسَوّ أن ُحتِدث إصاباٍت أو تشويهاٍت أو آالًما ال ُمسِوّ
هو مبدأ مكّمل ومتناغم مع مبدأ اإلنسانية، مبعنى أنه يحّد من بعض أساليب 
احلرب بهدف احلفاظ على آدمية األطراف وإنسانيتهم، واحلّد من ويالت احلرب 
وضحاياها حتى إن كانوا ذوي منعة (أي من املقاتلني الذين يحّق استهدافهم). 

ومن األسلحة احملظورة بنّص معاهدة أو قاعدة ُعْرفّية نذكر: 
 األسلحة الساّمة (الُعْرف والئحة الهاي).

 القذائف القابلة لالنفجار أو احلارقة التي يقّل وزنها عن 400 غرام (إعالن 
سان بطرسبرغ).

قذائف  أو  اجلسم  في  التمّدد  أو  لالنتشار  القابلة  املتفجرة  القذائف   
"دمدم". 

 األسلحة الكيماوية واجلرثومية (اتفاقية عام 1980).
 األسلحة التي ال ُميكن الكشف عن شظاياها في اجلسم بأشعة "إكس".

 السالح النووي بفتوى من احملكمة الدولية في الهاي.

األسلحة التي تنظم استخدامها بالتحديد املعاهدات الدولية:

  األلغام واألفخاخ أو الشراك ومشاكلها. 
  األسلحة احلارقة.

  حماية البيئة الطبيعية في النزاعات املسلحة: وجوب حماية البيئة في 
أثناء النزاعات وحظر األساليب أو الوسائل التي تلحق بها أضراًرا تؤدي 
االنتقامية  األعمال  أيضا،  وحتظر،  أنفسهم،  بالسكان  الضرر  إحلاق  إلى 
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 10 بتاريخ  العامة  اجلمعية  وافقت  املتحدة  األمم  نطاق  البيئة .وفي  ضّد 
كانون األول 1976 على نّص اتفاقية حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة 

ألهداف عسكرية أو أية أهداف عدائية أخرى.
وتقييدها،  األسلحة  من  أخرى  أنواع  استخدام  حظر  اجلديدة:  األسلحة   
تلك التي لم يأِت ذكرها في املعاهدات املختلفة والتي ال تتالءم مع مبادئ 
القانون اإلنسانّي الدولّي وُمقتضياته، فحَسب املاّدة 36 من البروتوكول 
األول، على األطراف املتعاقدة التزام مالَءمة األسلحة أو األساليب اجلديدة 
ملقتضيات القانون الدولي، مبا في ذلك البروتوكول املذكور. وفي جميع 
املوجهة  كتلك  اجلديدة،  األسلحة  استخدام  يخضع  أن  يجب  احلاالت 

بواسطة طاقة معّينة أو أشعة، لألحكام العاّمة املتعارف عليها. 







الفصل الرابع

 الشروط الدنيا لتفعيل
القانون اإلنساني الدولي
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سيشرح هذا الفصل موضوع الشروط املاّدّية واملعنوّية     
لتفعيل أحكام القانون اإلنسانّي الدولّي، عن طريق توضيح ماهّية مفهوم النزاع 
مفهوم  هو  ما  الدولّي،  اإلنسانّي  القانون  تفعيل  مبوجبه  نستطيع  الذي  املسلح 
العنف  وأعمال  املسلح  النزاع  بني  الفرق  ما  الدولّي،  وغير  الدولّي  املسلح  النزاع 
املفهوم  هو  وما  الدولّي،  اإلنسانّي  القانون  ألحكام  تفعيلهما  حيث  من  الَعَرضية 
الدولّي.  اإلنسانّي  القانون  يحكمها  خاّصة  صراع  كحاالت  لالحتالل  القانونّي 
لتفعيل  واملعنوية  املاّدية  الشروط  وحتّدد  تعّرف  وأحكام  مصادر  مجموعة  هناك 

أحكام القانون اإلنسانّي الدولّي، وهي:

املادة 2 املشتركة التفاقيات جنيف األربع

تعتبر الشروط املوجودة في املاّدة 2 املشتركة التفاقيات جنيف األربع،   
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حتى  استيفاؤها  يتّم  أن  يجب  التي  الشروط  وحتّدد  القانون  نطاق  ترسم  والتي 
 2 املادة  عزفت  فقد  وعليه  وأحكامه.  الدولّي  اإلنساني  القانون  مواّد  تفّعل 
الذي  املسلح»  «النزاع  مبصطلح  واستبدلته  «احلرب»  مصطلح  استخدام  عن 
التي  الصراعات  من  مجموعة  يشمل  كونه  مصطلح «احلرب»،  من  أوسع  ُيعتبر 
سواء  الخ،  األهلية  واحلروب  والتمرد  العصابات  كحروب  عادة،  ُتعتبر،  ال  قد 
املتنازعة.  األطراف  شخص  أم  شراسته  أم  الصراع  مّدة  طول  لسبب  ذلك  أكان 
املسلحة: النزاعات  أو  الصراعات  من  أنواع  عّدة  عن  احلديث  نستطيع  هنا  من 

1. النزاعات املسلحة الدولية:

هو  األساسية  احلرب  شروط  أحد  كان  جنيف،  اتفاقيات  تعقد  أن  قبل   
اإلشهار أو إعالن احلرب من قبل دولة متعاقدة ضّد دولة ثانية عضو في اتفاقية 
الهاي. فنرى، مثًال، أن «قانون الهاي - 1907»يشترط االعتراف بحالة احلرب 
وبسريان أحكام االتفاقية، بأّال تنشب احلرب إّال بعد إعالن مسّبق إلحدى الدول 
االتفاقية. هذه  في  عضو  دولة  ضّد  بشروط  حرب  إعالن  مع  إنذار  أو  األعضاء، 
بعد عقد اتفاقّيات جنيف األربع - 1949، تغّيرت شروط اندالع احلرب وشروط 
تفعيل االتفاقية، حيث إنه ّمت التخّلي - كما أوردنا - عن لفظ «احلرب» كمصطلح 
أساسّي واستبداله مبصطلح «النزاع املسلح»، وحَسب املاّدة 2 التفاقيات جنيف 

األربع فإّن هذه االتفاقية تطبق في حالة:

احلرب املعلنة أو أّي نزاع مسّلح آخر ينشب بني طرفني أو أكثر 
أحدها  يعترف  لم  إن  حتى  املتعاقدة،  السامية  األطراف  من 
بحالة احلرب؛  في جميع حاالت االحتالل اجلزئّي أو الكلّي 
ــــدة، ــــاق ــــع ــــت ــــة امل ــــي ــــام ــــس ــــم أحــــــــد األطــــــــــــــراف ال ــــي ــــل إلق

االحـــــــتـــــــالل هـــــــــذا  يــــــلــــــَق  لـــــــم  إن  حـــــتـــــى   
 مقاومة مسلحة
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إًذا، فالوضع األول لتفعيل القانون اإلنسانّي الدولّي هو:

حَسب   الشرط  هذا  تفسير  ّمت  وقد  آخر»-  مسّلح  نزاع  أّي  أو  املعلنة  «احلرب 
فقهاء القانون، على أنه يتضمن أية أعمال عنف ترتكبها دولة ضّد دولة  أخرى، 
هدف  ضّد  واحدة  رصاصة  أطلقت  لو  حتى  ل،  يفَعّ الدولّي  اإلنسانّي  فالقانون 
وفي  بذلك.   الدولة  تعترف  لم  حال  في  حتى  األخرى،  للدولة  تابع  عسكرّي 
املقابل، إّن شرط اإلعالن قد فاق أهميته، أّوًال حَسب لسان النّص الذي تضّمن 

عبارة «أّي نزاع مسّلح»، والتي أفرغت شرط «اإلعالن» من مضمونه.
 

التشريعية،  قّوته  من  تفريغه  ّمت  شرط  هو  املتعاقدة»-  السامية  األطراف  «من 
في  طرًفا  الدول  أغلبية  كون  في  األول  يكمن  أساسيني،  سببني  إلى  يعود  وهذا 
هذه االتفاقيات. أّما السبب الثاني واألهم، فهو اعتبار القوانني واملبادئ املنبثقة 
هناك  ليست  ُعْرفّية»،  «قوانني   ،(1)2 كاملادة  األربع  جنيف  اتفاقّيات  عن 
مسلًحا. نزاًعا  تخوض  دولة  ألية  ملزمة  تكون  لكي  عليها  الّتصديق  إلى  حاجة 
احتالل كامل أو جزئّي.. حتى إن لم يلَق هذا االحتالل مقاومة مسّلحة- كما 
هو واضح، فإّن القوانني سارية املفعول حتى إن لم يلَق احملتّل أية مقاومة، وحتى لو 
كان االحتالل قابًعا على جزء من أراضي الدولة األخرى. ولكن يبقى السؤال هنا، 
ما هو تعريف االحتالل؟ الصورة غير واضحة هنا، وهناك اختالف لدى الفقهاء 

في تفسير املاّدة 42 لالهاي، والتي تعّرف االحتالل كالتالي:

Territory is considered occupied when it is 
actually under the authority of the hostile 
army. The occupation extends only 

to the  ter r i to ry  where  such author i ty 
has been established and

 can be exercised
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جيش  سلطة  حتت  واقعة  تكون  عندما  محتلة،  ما  أرض  تعتبر 
حيث  فقط،  األرض،  على  يقع  االحتالل  فعلّي.  بشكل  معاٍد 

ــــــمــــــة  ــــــائ ـــــة ق ـــــط ـــــل ـــــس تـــــــكـــــــون هـــــــــــذه ال
وممارسة بشكل فعلّي 

والسلطة  السيطرة  بسط  حالة  في  احتالًال  يصبح  الغزو  أّن  الفقهاء  بعض  يرى 
الفعلية من قبل دولة العدّو على أّي جزء من أراضي الدولة األخرى- هذا املوقف 
غزو  موضوع  في  بتت  والتي   ICJ الدولية  اجلنائية  احملكمة  من  دعًما  القى  قد 
األوغنديني للكونغو عام 2005. وقد أقّرت احملكمة أن االحتالل ال يقع إّال في 
حالة بسط الغازي سيطرته الفعلية على جزء من - أو كّل - أراضي الدولة التي 

تعرضت للغزو.
هو  االحتالل  لتعريف  األصّح  االمتحان  أّن  يرى  الفقهاء  بعض  فإّن  املقابل،  في 
سلطته  االحتالل  يفرض  أن  إلى  حاجة  ال  أنه  أي  الكامنة،  السيطرة  مقدرة  في 
القوة  حتميل  هو  التحليل  هذا  في  واملبدأ  محتلة،  كقوة  به  االعتراف  يتّم  حتى 
احملتلة  الدولة  ُتِرد  لم  إن  حتى  وحمايتهم،  املدنيني  رعاية  عن  املسؤولية  الغازية 
بسط السلطة، وإن كانت قادرة على ذلك، إًذا فإّن املنحى الفقهي لهذا التفسير 
هو ضمان احلفاظ على أمن مواطني الدولة وسالمتهم، الدولة التي تتعرض للغزو، 

وعدم السماح بحصول فراغ في املسؤولية عن هؤالء املدنيني.
وزير  ضّد  «تسيمل  قضية  في  الوضعية  هذه  على  مثال  مالحظة  اإلمكان  في 
قوة  ُتعتبر  ال  أنها  القضية  هذه  في  إسرائيل  دولة  اّدعت   - اإلسرائيلّي»  األمن 
املنطقة  هذه  في  الفعلية  السلطة  وأن  اللبناني،  اجلنوب  منطقة  في  احتالل 
دولة  سلطة  حتت  يقع  ال  اخليام  سجن  فإن  وعليه  لبنان،  جنوب  ملليشيا  هي 
وأقّرت  التفسير  هذا  اإلسرائيلية  العليا  العدل  محكمة  ورفضت  إسرائيل. 
حالة  في  بل  فقط،  الفعلية،  السلطة  حالة  في  يكون  ال  االحتالل  أن  قرارها  في 
احملكمة  حَسب  طرحهما  يجب  اللذان  السؤاالن  املمكنة.  أو  الكامنة  السلطة 
األمور،  تسيير  على  وقدرتها  السابقة  السلطة  فعالية  مدى  هما:  اإلسرائيلية 
ذلك. عن  عزفت  إن  حتى  السلطة  فرض  على  األجنبية  القوى  قدرة  مدى  وما 
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2.  النزاعات املسلحة- غير الدولية:

دولّي  طابع  لها  ليس  التي  النزاعات  هي  الدولية  غير  املسلحة  النزاعات   
لسبب كونها حرًبا داخلية، كالتمرد واحلرب األهلية وحروب التحرير القومّي من 
نير االحتالل واالستعمار األجنبّي: هناك أربعة مصادر لتفعيل القانون اإلنسانّي 
الدولّي في هذه احلاالت، نبدأها باملصدر األول واألكثر شموًال، والذي ُيضيف 
إلى تعريف النزاع الدولي نزاعات كحروب التحرير، وبهذا ُتدرج أحكام مثل هذه 

النزاعات حتت إمرة املواثيق واملعاهدات واألعراف املتعلقة بأحكام احلرب:

املصدر األول: البروتوكول األول – 1977

تعريف   1977 لعام  األّول  البروتوكول  في   (1)2 املاّدة  وّسعت  لقد   
النزاعات الدولية لكي تشمل حاالت نزاع لم يكن باإلمكان تعريفها كنزاع دولّي 
مسلح، إذا ما أخذنا بالتعريف املعتمد في املاّدة 2 التفاقيات جنيف األربع لعام 
1949. فقد أضافت املادة 2(1) من البروتوكول األّول إلى مجال التطبيق املوجود 

في املاّدة 2 من اتفاقيات جنيف النزاعات التالية:

تكافح  التي  املسلحة  النزاعات  كذلك  االتفاقية  هذه  تشمل 
فيها الشعوب ضّد السيطرة االستعمارية واالحتالل األجنبّي 
وضّد األنظمة العنصرية في سياق ممارسة الشعوب حلقها في 
مببادئ  املتعلق  واإلعــالن  املتحدة  األمم  ميثاق  كّرسه  كما  املصير.  تقرير 
ـــــات  ـــــالق ـــــع ـــــال ـــــــون الـــــــــدولـــــــــي اخلــــــــــــــــاّص ب ـــــــان ـــــــق ال

ـــا ـــًق ـــب ــــــــــدول ط ـــــــة والـــــتـــــعـــــاون بـــــني ال ـــــــُودي ال
 مليثاق األمم املتحدة

عليها  تسري  دولية  حروًبا  التحرير  حروب  اعتبار  ميكن  فإنه  املاّدة  هذه  مبوجب 
تقر  أن  شريطة  اإلضافّي،  البروتوكول  وأحكام  األربع،  جنيف  اتفاقيات  أحكام 
باحترامها  املصير،  تقرير  في  حقه  أجل  من  يكافح  الذي  للشعب  املمثلة  اجلهة 
والتزامها تطبيق أحكام اتفاقيات جنيف األربع والبروتوكول اإلضافّي األول. يأتي 
مبوضوع  واملتعلقة  البروتوكول  هذا  من   (3)96 املاّدة  أحكام  ضمن  الشرط  هذا 
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العالقات التعاهدية لدى سريان البروتوكول، وحَسب هذه املاّدة:

متعاقد  ساٍم  طرف  مع  مشتبك  لشعب  املمثلة  للسلطة  يجوز 
من  الرابعة  الفقرة  في  إليه  املشار  الطابع  من  مسلح  نزاع  في 
امللحق  وهذا  االتفاقيات،  تطبيق  تتعهد  أن  األولى،  املاّدة 
إعالن  توجيه  طريق  عن  وذلك  النزاع.  بذلك  يتعلق  فيما  «البروتوكول» 
انفرادّي إلى أمانة إيداع االتفاقيات. ويكون ملثل هذا اإلعالن أثر تسّلم أمانة 

اإليداع اآلثار التالية املتعلقة بذلك النزاع:
بالنسبة  التطبيق  حّيز  «البروتوكول»  امللحق  وهذا  االتفاقيات  تدخل  أ) 
فورّي. بأثر  وذلك  النزاع،  في  طرًفا  بوصفها  املذكورة  السلطة  إلى 

ب) متارس السلطة املذكورة احلقوق ذاتها وتتحّمل االلتزامات عينها، التي 
هي لطرف ساٍم متعاقد في االتفاقيات وهذا امللحق «البروتوكول».

ــول» ــوك ــروت ــب املــلــحــق «ال وهـــذا  ــيــات  ــفــاق االت ــلــزم  ت ج) 
 أطراف النزاع جميًعا على حّد سواء

جدًال  التحرير-  حروب  ليشمل   - الدولّي  املسلح  النزاع  مفهوم  توسيع  أثار  قد 
للخالف  إثارة  املواّد  أكثر  تعتبر  البروتوكول  هذا  من   (4)  1 فاملاّدة  واسًعا، 
كالواليات  دوًال  منعت  التي  املركزية  األسباب  أهّم  من  وتعد  واجلدل، 
فحَسب  البروتوكول،  هذا  على  التوقيع  عدم  من  وإسرائيل  بريطانيا  املتحدة، 
 (4)  1 املادة  في  الوارد  التعريف  هذا  مثل  لقبول  املعارضة  تكمن  الدول،  هذه 
وهي: الدول  هذه  تطرحها  أساسية  ادعاءات  أربعة  في  األول،  البروتوكول  من 

القانون  احترام  على  الفعلية  القدرة  التحرير  حركات  من  أّي  متلك  ما  نادًرا   (1
الدولّي اإلنسانّي وتطبيقه، حتى إن أعلنت هذه احلركات رغبتها في تطبيق 
هذا القانون. ومن هنا فإن النتيجة الفعلية ملثل هذا التعريف هي إعطاء حماية 
قانونية وغطاء سياسّي حلركات غير قادرة على التعامل باملثل، وعليه فإن هذه 
املاّدة تكّبل يد الدولة السيادية، فتمنعها من ممارسة سيادتها وبسط سلطانها 
باتوا  الذين  املتمردين  من  االقتصاص  يتضمن  فيما  جميًعا،  رعاياها  على 
يتمتعون - مبوجب هذه املاّدة - بحصانة احملارب من دون االلتزامات املفروضة 
عليهم، لعدم قدرة اجلهة التي يحارب باسمها وعدم رغبتها في احترام القانون 

وتطبيقه.
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2) التمييز بني حرب أهلية وحروب التحرير مبنّي على متييز وتعريف مبتذلْني، فمن 
يستطيع أن يحّدد ما إذا كانت حرب معّينة هي مبثابة حرب حترير أو حرب أهلية أو 
مجرد متّرد؟ فالتمييز بني هذه احلروب أو النزاعات أمر مستحيل، وهو دليل على 
عدم ِجّدية التعريف املدرج في املاّدة 1(4) من البروتوكول واستحالة تطبيقه.
ا  3) التمييز بني حروب التحرير والنزاعات الداخلية األخرى يناقض مبدأ أساسًيّ
 Jus ad) في القانون اإلنسانّي الدولّي، وهو الفصل املطلق بني احلرب العادلة
bellum) وبني العدل في ممارسة احلرب(Jus in bello) ، حيث هو مجال 
كمحاولة  يبدو  التمييز  هذا  فإن  وعليه  الدولّي.  اإلنسانّي  القانون  اختصاص 
السؤال،  حول  تتمحور  سياسّية  العتبارات  الدولّي  اإلنسانّي  القانون  إخضاع 
تعريف  وجود  عدم  سبب  إلى  يعود  وذلك  عادل؟  نزاع  هو  النزاع  هذا  هل 
موضوعّي ملاهية حرب التحرير، أي أنه ليست هناك ميزات موضوعية جتعلنا 
نقر باختالف حروب التحرير عن النزاعات املسلحة الداخلية األخرى، من هنا 
الدول  محاولة  في  يكمن  الدول،  هذه  منطق  حَسب  الوحيد  االختالف  فإن 
إضفاء  األول،  البروتوكول  على  والتصديق  صياغة  في  أثرت  التي  أو  الضالعة 
صبغة شرعية على نوع معّني من النزاعات التي اعتبرتها نزاعات عادلة مبفهوم 
(Jus ad bellum)، وإدراجها ضمن حماية البروتوكول األول واتفاقيات 

جنيف األربع دومنا وجه حق.
الوطنية،  الدولة  سيادة  في  تدخل  مبثابة  هو  النزاعات  هذه  مبثل  االعتراف   (4
جميع  وعلى  رعاياها  جميع  على  سيطرتها  وبسط  الداخلية  أمورها  إدارة  في 
أقاليمها.في املقابل، إن وجهة النظر املؤيدة لهذه اإلضافة تقضي باملنطق القائل 
وعليه  العادية،  الدولية  احلروب  بضراوتها  تشبه  ما  عادة  التحرير  حروب  بأن 
النزاعات  حاالت  الدولية  احلروب  تتضمن  أن  في  ا  إنسانًيّ منطًقا  هناك  فإن 
وشراسة  ضراوة  من  النزاعات  لهذه  ملا  حترير،  حروب  مبثابة  هي  التي  الداخلية 
تفوق، أحياًنا، احلروب الدولية العادية. ففي مثل هذه احلروب عادة ما ُتقترف 
مخالفات عديدة بحق األبرياء وسائر الفئات احملمية، ومبوجب هذا املنطق، فإن 
توسيع احلاالت التي يشملها القانون يتماشى مع مبدأ القانون اإلنسانّي الدولّي 
الهادف إلى احلّد من ويالت احلرب وحماية اإلنسان الفرد من نتائج النزاعات 

املسلحة، أًيّا كانت ظروفها، توصيفاتها وتِبعاتها.
من هذا اخلالف انبثق خالف آخر حول ُعْرفّية األحكام املوجودة في البروتوكول 
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األّول، حيث إن الدول التي لم توقع على البروتوكول األول كالواليات املتحدة، 
إسرائيل، الصني وغيرها، اّدعت اّن امتناع عدد كبير من الدول املتأثرة مبثل هذه 
النزاعات عن التوقيع على هذا البروتوكول، ُيشير إلى عدم ارتقاء البروتوكول 
األول إلى درجة الُعْرف، وعليه فهو غير ملزم إّال لألطراف التي وّقعت عليه، 
هذا  أّن  فهو  املضاّد  االدعاء  أّما  ُعْرفّية.  أحكاًما  أحكامه  اعتبار  ُميكن  وال 
البروتوكول هو قانون ُعْرفّي لسبب العدد الكبير من الدول التي وقعت عليه 
(165 دولة)، واملّدة الزمنية التي مضت على توقيع اإلعالن (1977)، ومتاهي 
وتعميقها،  االنسان  حقوق  توسيع  على  القائم  املبدأ  مع  البروتوكول  أحكام 
احلروب  أن  سّيما  ال  الدولّي،  اإلنسانّي  القانون  ضمن  آدميته  على  واحلفاظ 
الداخلية قد أصبحت، بعد احلرب العاملية الثانية، أشّد احلروب ضراوًة وفتًكا 
بالناس واملمتلكات. ثّم إنه يجب على الدول التي تّدعي عدم ُعْرفّية األحكام 
املوجودة في البروتوكول األول أن حتّدد أّي األحكام، حتديًدا، غير ُعْرفّي، إذ ال 
ُميكن االدعاء أّن املعاهدة ككّل غير ُعْرفّية من دون الوقوف وإثبات عدم ُعْرفّية 

املواّد العينّية داخل هذه املعاهدة.

املصدر الثاني: املاّدة 3 املشتركة التفاقّيات جنيف األربع لعام 1949 

تبّنى القانون الدولّي التقليدّي مبدأ عدم التدّخل في احلروب األهلّية، كما جتّلى 
ذلك في الئحة معهد القانون الدولّي لعام 1900 حول حقوق الدول األجنبية 
وواجباتها، ورعاياها، في حالة حدوث حركة متّرد إزاء احلكومات القائمة املعترف 
بها واملتنازعة مع التمّرد، وأوجب على الدول األجنبية مراعاة احلكومة الشرعية 
بصفتها املمثل الوحيد للدولة. وللدولة املتنازعة مع الثوار أن تعترف لهم بصفة 
احملاربني، وبعد ذلك ال ميكنها االحتجاج على اعتراف دولة ثالثة بهم كمحاربني، 

لكن اعتراف «الدولة األم» ال يلزم األطراف األخرى باالعتراف بصفة احملاربني.
ويترتب عن منح مجموعة ثائرة صفة «احملاربني» تطبيق قواعد احلرب وتقاليدها 
والتزام أفرادها بذلك. أّما في مستوى املسؤولية الدولية، فإن الدولة التي تعترف 
نستطيع  الفئة.  تلك  أعمال  عن  ا  دولًيّ مسؤولة  تكون  لن  احملاربني  بصفة  للثوار 
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أن نعلل أسباب معارضة كثير من الدول لتوسيع نطاق القانون اإلنسانّي الدولّي 
حلاالت النزاع الداخلية بعدة أسباب:

النظرة التقليدية للقانون الدولّي بشكل عاّم كقانون يرتب املعامالت بني الدول، 
ومن هنا فإّن إقحامه في النزاعات الداخلية سيؤّدي إلى االنتقاص من سيادة الدولة 

على حدودها ورعاياها.
شرعية،  وصفة  صبغة  سُيكسبهم  املتمّردين  على  الشرعّي  احملارب  صفة  إطالق 
وسيمنع الدولة األم من االقتصاص منهم كونهم أسرى حرب. اخلوف هنا ميّكن 
للمتمردين. القانونية  باألهلية  االعتراف  طريق  عن  الفعلية  التمّرد  شرعنة  من 
القانون  مبادئ  تطبيق  على  الفعلية  القدرة  املقاومة  حلركات  تكون  ال  ما  عادًة 
سّهل  الذي  التبادلية  منطق  تطبيق  ميكن  هنا،  ومن  واحترامه،  الدولّي  اإلنسانّي 

على الدول قبول هذا القانون.
مع هذا، فإننا نستطيع مالحظة أّن القانون اإلنسانّي الدولّي - وحتى قبل عقد 
غير  احلرب  ويالت  من  احلّد  إلى  احلاجة  عن  يغفل  لم  اإلضافيني -  البروتوكولني 

الدولية. وقد نّص باملاّدة رقم 3 التفاقيات جنيف أّنه:

في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولّي في أراضي أحد 
أن  النزاع  في  طرف  كّل  يلتزم  املتعاقدة،  السامية  األطراف 
التالية: األحكام  أدنى  كحّد  يطّبق 
األشخاص الذين ال يشاركون مباشرة في األعمال العدائية، مبن فيهم أفراد 
عن  العاجزون  واألشخاص  أسلحتهم،  عنهم  ألقوا  الذين  املسلحة  القّوات 
القتال بسبب املرض أو اجلرح أو االحتجاز، أو ألّي سبب آخر، يعاملون، في 
جميع األحوال، معاملة إنسانية، من دون أّي متييز ضاّر يقوم على العنصر 

املولد،  أو  اجلنس،  أو  املعتقد،  أو  الدين،  أو  اللون،  أو 
أو الثروة أو أّي معيار مماثل آخر

ووفًقا لهذا املبدأ، فقد منعت املاّدة الثالثة في جميع األوقات واألماكن، التعّرض 
للفئات احملمية حتى في نطاق احلرب غير الدولية، أي أنها أقّرت أن مبدأ اإلنسانية 
هو مبدأ غير خاضع ملبدأ السيادة املطلقة للدولة. من هنا نستطيع مالحظة كيف 
أن قانون احلرب يستقي مفاهيمه من مفاهيم لها عالقة بفقه حقوق اإلنسان، أكثر 
من إدارة األعمال العدائية وتنظيمها بني الدول ذات السيادة، وعليه فإّن املاّدة رقم 
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متنع  وهي  أنواعها،  بجميع  واملمتلكات  احلياة  على  االعتداء  مثل  ظواهر  متنع   3
احتجاز الرهائن واالعتداء على الكرامة الشخصية، والتعّسف باألحكام مع ما ال 

يتماشى مع حّق الفرد باحملاكمة العادلة. 
مع هذا، فإّن املاّدة رقم 3 التفاقيات جنيف تختلف - فيما تختلف - عن املاّدة 
رقم 2 املشتركة التفاقيات جنيف، وليس في مجاالت االختصاص، فقط، إذ إن 
املاّدة 2 تتحدث عن النزاعات الدولية، بينما تتحدث املاّدة 3 عن النزاعات غير 
الدولية أو الداخلية، بل إّن االختالف يكمن، أيًضا، في التعريف القضائّي ملفهوم 
«النزاع املسلح»، فالنزاع املسلح - حَسب املاّدة 2 - ُعِرّف بأنه استخدام للقّوة من 
قبل دولة معّينة أو وكيل لها ضّد أراضي دولة أخرى، منشآتها أو أفرادها. مبعنى 
أنه ال يلزم أكثر من طلقة واحدة عبر احلدود لكي نعّرف احلادثة التي وقعت بني 
دولتني بأنها نزاع دولّي مسلح. ومن هنا، فإن تفعيل اتفاقيات جنيف فيما يختص 
حاالت  في  املسلح  النزاع  تعريف  إن  إذ  ا،  جًدّ سهل  املسلحة  الدولّية  بالنزاعات 

ا. النزاعات الدولية تعريف واسع جًدّ
التفاقيات  املشتركة   ٣ املاّدة  حَسب  املسلح»  «النزاع  تعريف  إلى  بالنسبة  أّما 
جنيف األربع، أي فيما يختص بالنزاع املسلح غير الدولّي، فإّن التعريف أضيق 
ذات  الداخلية  العنف  وأعمال  النزاعات  من  كثيرة  حاالت  يشمل  ال  وهو  بكثير 
املظاهرات  الَعَرضية،  العنف  كأعمال   ،(Law intensity) املنخفضة  الكثافة 
العنيفة وأعمال الشغب والعصيان املدنّي، وغيرها من أعمال العنف ذات الكثافة 
املنخفضة. وعليه ُيشترط بالنزاع الداخلّي املسلح أن يكون نزاًعا مسلًحا ذا كثافة 
وحروب  العسكرية  واالنقالبات  األهلية  كاحلروب   (High intensity) عالية 
بجرائم  املختصة  احملكمة  ثبتت  وقد  آخره.  وإلى  العسكرّي،  والتمّرد  التحرير 
ثالثة  رواندا،  في  احلرب  جرائم  بتت  التي  تلك  وأيًضا  يوغوسالفيا،  في  احلرب 
امتحانات بديلة لتحديد ما إذا كان النزاع املسلح املعّني نزاًعا ذا وتيرة عالية أو ذا 

وتيرة أو كثافة منخفضة. واالمتحانات هي:

وجود  إلى  يشير  التنظيم  هذا  هل   – النزاع  ألطراف  االنتظام  درجة  فحص   (1
ميليشيات،  نظامية،  جيوش  (مثل  النزاع  تدير  منظمة  قوى  َذَوي  طرفْني 
هي  العنف  فأعمال  وبالتالي  منظمة  غير  النزاع  أطراف  أن  أم  ا)  جًرّ وهلّم 
أعمال َعَرضية ال تنبثق عن َوحدات نظامية أو مجموعاٍت عسكرية منظمة.
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2) كثافة العنف أو درجة العنف (scale of violence)، وحَسب هذا االمتحان 
يجب فحص قوة النيران وعدد الضحايا ونوعية األسلحة املستعملة في هذا النزاع، 
فكلما ارتفعت درجة العنف وزاد ثقل األسلحة املستخدمة، سُهل علينا تعريف 
جنيف. التفاقيات  املشتركة   ٣ املاّدة  حَسب  مسلح  نزاع  بأنها  العنف  أعمال 

3) مدى فترة النزاع - يفحص هذا االمتحان طول الفترة الزمنية التي تواصلت 
أعمال  تعريف  علينا  سُهل  الزمنية  الفترة  زادت  فكلما  العنف،  أعمال  فيها 

العنف بأنها نزاع مسلح حَسب املاّدة (3) التفاقات جنيف.
 كما سبق وذكرنا، فإّن هذه االمتحانات امتحانات بديلة، أي ال يجوز اعتبارها 
عنف  أعمال  نعّرف  أن  مثًال،  املمكن،  فمن  تراكمية،  شروًطا  أو  امتحاناٍت 
طبيعة  بسبب  جنيف،  التفاقيات   (3) املاّدة  حَسب  مسلح  نزاع  بأنها  معّينة 
النزاع  هذا  كون  رغم  وهذا  عالية،  عنف  كثافة  ذا  مسلح  كنزاع  النزاع  هذا 
املندوبية  اللجنة  أصدرت  ولقد  الطويلة.  الزمنية  الفترة  أو  التنظيم  إلى  يفتقر 
حلقوق االنسان الداخل-أمريكية Inter-Am.C.H.R  استناًدا إلى مثل هذه 
 June] النظرة الفقهية في قرارها في قضية خوان كارلوس أبيال ضّد األرجنتني
االحتالل  أن  املندوبية  رأت  فقد   ،[Carlos Abella v. Argentina
العنيف الذي ّمت من قبل متظاهرين ملعسكر عسكري ملدة ثالثني ساعة، والذي 
ا من العنف وقوة  ّمت إنهاؤه وتفريق املتظاهرين بواسطة استخدام درجة عالية جًدّ
ا مسلًحا لسبب استخدام اجليش ملثل هذه الدرجة  ناٍر كثيفة، ُيعّد نزاًعا داخلًيّ
من العنف وملثل هذه الكثافة من القوة النارية، هذا رغم أّن االقتتال لم يكن 

ألكثر من عدة ساعات ال غير. 
غير  شروط  هي  الشروط  أو  االمتحانات  هذه  أن  نستنتج  أن  نستطيع  هنا  من 
العالية،  الوتيرة  أو  الكثافة  ذي  املسلح  للنزاع  تعريفنا  ا  عملًيّ وتوّسع  متراكمة 
 ،3 املاّدة  حَسب  الدولّي  غير  املسلح  للنزاع  تعريفنا  بدورها  توسع  فهي  ثّم  ومن 
املوسع  التفسير  هذا  مثل  مع  حتى  فإنه   - نرى  أن  نستطيع  وكما   - هذا  ومع 
للنزاع الداخلّي املسلح، يبقى هذا التعريف أضيق من تعريف املاّدة 2 املشتركة 
نقطتني  في  يكمن  هذا  في  واملنطق  املسلح،  الدولّي  للنزاع  جنيف  التفاقيات 
أساسيتني تفّسران سبب ضيق تعريف النزاع املسّلح غير الدولي مبوجب املاّدة 3:
السبب األول -  يكمن في سعي القانون اإلنسانّي الدولّي للموازنة بني األهداف 
اإلنسانية الساعية حلماية األفراد واملمتلكات من الفئات احملمية واحلّد من ويالت 
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احلرب بشكل عاّم، وبني األهداف السيادية للدولة الوطنية التي تسعى الحترام 
نظام  لبسط  محاوالتها  في  خارجية  جهات  تدخل  بعدم  تتمثل  والتي  سيادتها 
الدولة والقانون في أراضيها وعلى رعاياها. فمن هنا يأتي هذا التوازن ليضمن 
حماية حقوق اإلنسان في حاالت النزاعات الداخلية حني يتطلب األمر ذلك، وأّال 
يفّعل هذا القانون في حاالت استخدام العنف الَعَرضّي أو البسيط، لبسط السلطة 

أو إحالل القانون من قبل الدولة.
قانونية  منظومة  أفضل  ليس  اإلنسانّي  الدولّي  القانون  أّن  هو   - الثاني  السبب 
لم  حتمي حقوق اإلنسان، فهناك منظومات واتفاقيات أخرى تسري في زمن الِسّ
العاملي  كاإلعالن  املواطن،  وحلقوق  اإلنسان  حلقوق  وأقوى  أوسع  حماية  تضمن 
حلقوق اإلنسان وغيرها من املعاهدات واملواثيق املختصة بواجب الدولة السيادية 
ضمان حقوق مواطنيها ورعاياها وحرياتهم، وعليه فإنه ليس من احلكمة مبكان 
اإلسراع في تعريف أعمال عنف معّينة بأنها نزاع داخلّي مسلح، ألّن هذا التعريف 
يفّعل القانون اإلنسانّي الدولّي الذي هو أقّل حماية حلقوق اإلنسان وحرياته من 
على  ويفرض  لم  الِسّ حاالت  في  يسري  الذي  اإلنسان،  حلقوق  الدولّي  القانون 
والتي  احترامها،  يجب  التي  والقوانني  احملظورات  من  أكبر  ا  كًمّ السيادية  الدولة 
تضمن قدًرا أكبر من احلقوق اإلنسانية والسياسية االجتماعية واالقتصادية، التي 
يستطيع أن يتمتع بها الفرد مبوجب هذه املنظومة، والتي لن يكوَن بإمكانه التمتع 

بها إذا ما فّعلنا القانون اإلنساني الدولي.

املصدر الثالث: املاّدة 1 من البروتوكول الثاني

النزاع  بذكر  األولى  جملتها  في  الثاني  البروتوكول  من   1 املاّدة  تكتفي   
السامية  األطراف  أحد  أراضي  على  والدائر  دولّي،  طابع  له  ليس  الذي  املسلح 
املتعاقدة، وتوجب على كّل طرف في النزاع تطبيق أحكامها. وهذه املاّدة ال تعّرف 
النزاع املسلح غير الدولّي بل تنطلق من كونه ظاهرة موضوعية. وتنطبق أحكام املاّدة 
الثالثة في حاالت النزاعات املسلحة التي «تدور على إقليم أحد األطراف السامية 
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املتعاقدة، بني قّواته املسلحة وقّوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة 
أخرى، ومتارس حتت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما ميّكنها من 
القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول».
مكّملة  ماّدة  أنها  الثاني  البروتوكول  من   (1) املاّدة  أقّرت  فلقد  ذلك،  إلى  إضافة 
إقرارها  إلى  إضافة   ،1949 لعام  األربع  جنيف  التفاقيات  املشتركة   (3) للماّدة 
بأن التعريف املُدَرج في هذه املاّدة ال يؤثر على - أو يعّدل من - تعريف املاّدة 
(1) للبروتوكول األول في شأن إدراج حروب التحرير وحروب مناهضة األنظمة 
العنصرية في خانة احلروب الدولية. فمجال اختصاص املاّدة (1) من البروتوكول 
الثاني، إًذا، هو ما لم يعّرف كحرب دولية حَسب تعريف اتفاقيات جنيف واملاّدة 
مسلح،  داخلّي  كنزاع  يعّرف  أن  ُميكن  ما  كّل  أي  األول،  البروتوكول  من   (1)
شريطة أن يفي هذا النزاع مبا ذكر سابًقا من الشروط. فاملاّدة (1) من البروتوكول 

األول، إًذا، ُتقّر بأّن املجال املاّدّي للتطبيق هو كاآلتي:

املاّدة  ويكّمل  يطّور  الذي  «البروتوكول»  اللحق  هذا  يسري 
آب/  12 في  املبرمة  جنيف  اتفاقيات  بني  املشتركة  الثالثة 
الراهنة  الشروط  من  يعّدل  أن  دون  من   ،1949 أغسطس 
من  األولى  املاّدة  تشملها  ال  التي  املسلحة  املنازعات  جميع  على  لتطبيقها 
اللحق «البروتوكول» األول، والتي تدور على إقليم أحد األطراف السامية 
نظامية  جماعات  أو  منشقة  مسلحة  ات  وقــوّ املسلحة  قّواته  بني  املتعاقدة 
مسلحة أخرى ومتارس حتت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة 

ومنسقة،  متواصلة  عسكرية  بعمليات  القيام  من  ميّكنها  ما 
وتستطيع تنفيذ هذا اللحق «البروتوكول»

عالوة على ذلك فإّن املاّدة (1)(2) من البروتوكول الثاني تعّرف - عن طريق النفي 
ا حَسب هذا البروتوكول، بقولها: – أًيّا من النزاعات الداخلية ال ُيعتبر نزاًعا داخلًيّ

ال يسري هذا اللحق «البروتوكول»على حاالت االضطرابات 
الَعَرضية  العنف  وأعمال  الشغب  مثل  الداخلية،  والتوتر 
ذات  ــــــال  ــــــم األع مـــــن  ــــا  ــــره ــــي وغ ـــــــدرى،  ـــــــن ال

الطبيعة املماثلة التي ال ُتعتبر منازعات مسلحة
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تتوافر  أن  يجب  مسلح  داخلّي  نزاع  صفة  لتوافر  إّن  نقول،  أن  نستطيع  هنا  من 
لدينا الشروط املاّدية التالية، والتي ُميكن استقاؤها من املاّدة ١ واملاّدة (1) 2 من 

البروتوكول الثاني:

 نزاع داخلّي مسلح ال ُميكن إدراجه في املجال املاّدّي للتطبيق حَسب املاّدة 
(1) من البروتوكول األول، وبكلمات أخرى، النزاع الداخلّي املسلح ال 
ليس  النزاع  أّن  (أي  األول  البروتوكول  من   1 املاّدة  تعريف  عليه  يسري 

ضمن حروب التحرير ومناهضة األنظمة العنصرية).
 درجة تنظيم أفراد الصراع - ال بّد للطرف املناهض للحكومة املركزية من 
تنظيم عسكرّي فيه قيادة مسؤولة عن سلوك القاعدة في هذا التنظيم، 

وله نشاط في أرٍض معّينة ويكفل احترام االتفاقيات.
 كثافة العنف واستخدام السالح في الصراع - نزاع مسلح ذو كثافة عالية.

الثوار  سلطات  تطّبق  حيث  الدولة،  خصائص  فيه  نظام  للثوار  يتوافر   
الوطني. التراب  من  معّني  جزء  على  فعلية  سلطة  السكان  على  املدنية 

 تخضع القّوات املسلحة ألوامر سلطة منظمة وتعّبر عن استعدادها الحترام 
قوانني احلرب وتقاليدها. 

البزة  كارتداء  االتفاقيات،  أحكام  مراعاة  املدنية  الثوار  سلطات  تلتزم   
واحترام  العدائية،  األعمال  مباشرة  حال  في  السالح  وإشهار  العسكرية 

ُحْرمة الفئات احملمّية عند الطرف اآلخر.

املفارقة في هذا اللحق ، والذي سعى لتوسيع احلماية اإلنسانية املطروحة في املاّدة 
الداخلّي  النزاع  تعريف  تضّيق   (1) املاّدة  أّن  هو  جنيف،  التفاقيات  املشتركة   ٣
هناك  يكون  ما  نادًرا  إنه  حيث  ا،  جًدّ صعًبا  املاّدّي  التطبيق  مجال  وجتعل  املسلح 
نزاعات داخلية مسلحة ذات وتيرة عالية بني قوى الدولة وقوى نظامية أخرى ذات 
سيادة متواصلة وشاملة على إقليم أو جزء من إقليم ُتشن منه حروبها، وأن تكون 
هذه القوى قادرة على - وراغبة في - احترام القانون اإلنسانّي الدولّي، وإضافة إلى 
ذلك، أن يكون هذا النزاع متّرًدا أو ثورًة أو حرًبا أهلية ال غير. وبكلمات أخرى، 
لقد وّسع البروتوكول الثاني احلماية اإلنسانية التي كانت ُمعطاة لضحايا النزاعات 
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الداخلّية املسلحة حَسب املاّدة 3 املشتركة التفاقيات جنيف عام 1949، ولكنه 
في املقابل، ضّيق مجال تطبيق هذا اللحق ، حيث إنه ضّيق تعريف النزاع الداخلّي 
بدرجة كبيرة عّما كان موجوًدا في املاّدة ٣ التفاقيات جنيف، وكما كان عليه في 
االعتقاد القضائّي. ورغم هذه املفارقة، فإن أغلبية مواّد البروتوكول الثاني - كما 
جاء في قرار محكمة Tadic  - متثل قواعد ُعْرفّية تسري على أّي نزاع مسلح 
غير دولّي. هذا يعني أّن املاّدة 1 من البروتوكول الثاني قد أفرغت أو كادت ُتفرغ 
من مضمونها، فيما يتعلق بتعريفها الضّيق ملفهوم النزاع الداخلّي املسلح اخلاضع 

لهذه القواعد واألحكام.

املصدر الرابع: املاّدة 8 لدستور روما لعام 1998:

قبل الدخول في تعريف املاّدة 8 لدستور روما للنزاع املسلح غير الدولّي،   
يجدر بنا أن ُنعّرف بشكل موجز ما هو دستور روما لعام 1998:

دستور روما أو معاهدة روما، هو الدستور املؤّسس مبوجبه محكمة دولية دائمة 
وجرائم  اإلنسانية  ضّد  واجلرائم  احلرب  وجرائم  اجلماعية  اإلبادة  جرائم  في  تنظر 
العدوان. ومبوجب املاّدة 8 لدستور روما، تختص احملكمة اجلنائية الدولية مبقتضى 
هذه املاّدة بالنظر في جرائم احلرب، وتتضمن هذه اجلرائم أهّم املخالفات اجلسيمة 
 1949 لعام  جنيف  اتفاقيات  في  ذكرها  والوارد  اإلنسانّي  الدولّي  للقانون 
وبروتوكوليها اإلضافيني لعام 1977، املرتكبة خالل نزاعات مسلحة، دولية أو 

غير دولية.
كما حتّدد املادة 8 أًيّا من اخلروقات ُيعتبر جرائم حرب ُمتكن احملاسبة عليها حَسب 
اختصاص هذه احملكمة، فمن ضمن هذه اخلروقات ّمت إقرار تلك التي حتدث ضمن 
النزاع املسلح غير الدولي. وعليه فقد عّرفت املادة 8 (2)(ج) جرائم احلرب في 
النزاعات غير الدولية بأنها «االنتهاكات اجلسيمة للماّدة ٣ املشتركة التفاقيات 
جنيف األربع املؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949»، وقد عّرفت املاّدة 8 (2)

(د) نوعية النزاعات الداخلية التي تسري عليها املاّدة 8 (2)(ج) بأنها:
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تنطبق الفقرة 2 (ج) على املنازعات املسلحة غير ذات الطابع 
االضطراب  حاالت  على  تنطبق  ال  فهي  وبالتالي  الدولّي، 
أعــمــال  أو  الــشــغــب  أعـــمـــال  مــثــل  ـــيـــة،  ـــداخـــل ال والــــتــــوتــــرات 

ــال ــم األع ــن  م وغــيــرهــا  املتقطعة  أو  ــردة  ــف ــن امل الــعــنــف 
 ذات الطبيعة املماثلة

من هنا، نرى أّن املادة 8 (2)(د) لدستور روما، وفيما يتعلق مبوضوع االنتهاكات 
األولى  املاّدة  في  املوجود  الضّيق  والتعريف  الشروط  عن  تخلت  قد  اجلسيمة، 
املشتركة   3 للماّدة  القضائي  التعريف  بذلك  مستعيرة  الثاني،  للبروتوكول 
للبروتوكول   2  (1) املاّدة  في  املوجود  وللتعريف   ،1949 جنيف  التفاقيات 
طريق  عن  الدولّي  غير  النزاع  يعّرف  الذي  الواسع  للتعريف  أي  الثاني،  اإلضافّي 
وتوترات  اضطراب  حاالت  مجّرد  يكون  ال  والذي  دولي،  غير  نزاع  أي  النفي، 

ا. داخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف املنفردة أو املتقطعة، وهلّم جًرّ
أّما فيما يختص باالنتهاكات اخلطيرة والتي وردت في املاّدة 8 (2)(هـ) التفاقية 
روما، فهي تسري، أيًضا، على النزاع املسلح غير الدولّي، الفارق هنا هو أّن هذا 
(2)  8 املادة  في  يعّرف  حتديًدا،  االنتهاكات  من  النوع  هذا  يخص  فيما  النزاع، 

(و) بأنه نزاع ذو كثافة أو وتيرة عالية، أي أنه ال ينطبق على حاالت االضطرابات 
والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف املنفردة أو املتقطعة، 
ا، وأنه «ينطبق على املنازعات التي تقع في إقليم دولة عندما يكون هناك  وهلّم جًرّ
صراع مسلح طويل األمد بني السلطات احلكومية وجماعات مسلحة منظمة، أو 
تعريًفا  نرى   اخلطيرة  باالنتهاكات  يتعلق  فيما  حتى  إًذا،  اجلماعات».  بني  فيما 
أوسع للنزاع الداخلّي من هذا املوجود في املاّدة (1) للبروتوكول الثاني، فال يوجد 
اشتراط لوجود سيادة فعلية ألراٍض معّينة، وال يوجد اشتراط ألن يكون النزاع بني 
احلرب.  لقانون  تطبيقهم  اشتراط  سقط  قد  كما  فقط،  ودولة  مسلحة  مجموعة 
(جماعة  التنظيم  شرط  هما  (2)(و)   8 املاّدة  في  بقيا  اللذان  الوحيدان  الشرطان 
مسلحة منظمة) وشرط الفترة الزمنية (صراع طويل األمد) إضافة إلى كون الصراع 
عالي الوتيرة أو الكثافة من حيث أعمال العنف (أي أنه ال ينطبق على حاالت 

االضطرابات والتوترات الداخلية).
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دليل آخر على توسيع املاّدة 8 لتعريف النزاع غير الدولي هو إدخال املاّدة 8 (2)
(هـ) جرائم تتّم احملاسبة عليها في النزاع غير الدولي، والتي لم تذكر في كّل من 
املاّدة 3 املشتركة التفاقيات جنيف أو حتى املواّد املوجودة في البروتوكول الثاني 

اإلضافّي، على أنها محظورات تقيم املسؤولية اجلنائية على من يخرقها.

حاالت ال يشملها القانون اإلنسانّي:

النزاعات  قانون  نطاق  عن  خارجة  الداخلية  واالضطرابات  التوترات   
املسلحة، ذلك ألّن هذا النوع من العنف املسلح ال ُيعتبر «نزاًعا مسلًحا» حَسب 
مقاييس القانون اإلنسانّي الدولّي، وبالتالي ال يسري هذا البرتوكول على حاالت 
االضطرابات والتوترات الداخلية، مثل الشغب واملظاهرات وأعمال العنف الَعَرضية 

وغيرها من األعمال املماثلة التي ال ُتعتبر نزاعاٍت مسلحًة.

الوضع القانونّي السائد لتعريف النزاعات املسلحة غير الدولية

رغم اختالف التعريفات للنزاع املسلح غير الدولّي في املواّد التي أتينا   
األول  البروتوكول  من  كّل  في  ذكرت  التي  املاّدّية  فالشروط  سابًقا،  ذكرها  على 
وجود  املتنازعة،  األطراف  تنظيم  فترته،  العنف،  ككثافة  روما،  ودستور  والثاني 
النزاع  كان  إذا  فيما  للبّت  محاولتنا  في  تساعد  ا،  جًرّ وهلّم  األرض،  على  سلطة 
األهّم  ولكن  َعَرضية.  عنف  أعمال  مجرد  أو  ا  داخلًيّ مسلًحا  نزاًعا  املعّني  املسلح 
من ذلك هو أن ندرك أّن هذه الفروق في التعريفات والشروط املوجودة في املواّد 
الدولّي  اإلنسانّي  القانون  أحكام  لفرض  أهمية  ذات  غير  أصبحت  قد  املختلفة، 

وقواعده على جميع أنواع النزاعات. ويعود هذا إلى سببْني أساسيْني:
1) تطّور أحكام القانون اإلنسانّي الدولّي وقواعده، وارتقاؤها إلى أحكام ُعْرفّية 
سواء  النزاعات،  جميع  على  األحكام  هذه  سريان  مجال  توسيع  إلى  أّدت 
خصوًصا  املذكورة  القواعد  من  كثيًرا  فإن  وعليه  دولية،  غير  أم  دولية  أكانت 
في اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 وبروتوكوليها اإلضافيْني لعام 1977 
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واتفاقية روما، أصبحت قواعد ُعْرفّية ملزمة جلميع الدول واجلماعات في كّل 
أنواع النزاعات املسلحة.

2) توّسع مجال سريان القانون الدولّي حلقوق اإلنسان، والذي أصبح يأخذ حّيًزا ليس 
لم، فقط، بل تخطاه ليسري، أيًضا، في حاالت النزاعات املسلحة  في زمن الِسّ
وزمن احلرب، سواء أكانت حرًبا دولية أم غير دولية، وعليه فإن هناك كثيًرا من 
التشابه والتقاطع في األحكام والقواعد التي يجب احترامها في كلتا املنظومتني 
صة للفرد في كّل زمان ومكان،  القانونيتني، ما يؤّدي إلى تعميق احلماية املُخَصّ
وفي كّل حالة مادية أو قانونية. إذ إنه يجب أّال يكون هناك فرق حقيقّي بني نزاع 
داخلّي وتوتر داخلّي في ما يخّص واجب حماية اإلنسان وصيانة آدميته وكرامته.

النطاق الزمنّي واملكانّي لسريان القانون اإلنسانّي الدولّي:

 ICTY يوغوسالفيا  بجرائم  املختصة  اجلنائية  احملكمة  تطّرقت  لقد   
الدولّي،  اإلنسانّي  القانون  أحكام  لسريان  واملكانّي  الزمنّي  النطاق  موضوع  إلى 
ففي قضية Tadic لعام 1995 أصدرت احملكمة فتواها بأن املسؤولية القانونية 
كّل  في  تقع  الدولّي،  اإلنسانّي  القانون  حَسب  والداخلية  الدولية  النزاعات  في 
األراضي الواقعة حتت سيطرة األطراف املتنازعة، وهذا يعني أّن الطرف املتسبب 
بجرائم حرب - حتى إن كان ذلك في حدود دولته - سيكون مسؤوًال عنها أمام 

القانون.
أّما بالنسبة إلى موضوع النطاق الزمنّي، فقد قّررت احملكمة أن القانون قد يظّل 
سارًيا بعد انتهاء األعمال العسكرية، واملنطق في هذا القرار هو في حماية األسرى 

الذين ما زالوا قابعني في سجون العدّو حتى بعد انتهاء العملّيات العسكرّية.







الفصل الخامس

بالقانون  المحمية  الفئات 
hors de combat – اإلنساني
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َوفًقا ملوضوع اتفاقيات عام 1949، نرى أن القانون الدولي     
األعمال  سير  أثناء  مراعاتها  النزاع  أطراف  على  يتوجب  حقوًقا،  لها  وكفل  فئات  أربع  حّدد 

العسكرية وفي حاالت االحتالل، وهي:

 اجلرحى واملرضى من القّوات املسلحة في امليدان 
 الغرقى واجلرحى واملرضى من القّوات املسلحة في البحار 

 أسرى احلرب 
  املدنّيون 

كما هو واضح، فإن الفئات الثالث األولى تنتمي إلى فئة املقاتلني قبل أن توّقفوا 
عن القتال اضطراًرا أو اختياًرا، أّما الفئة الرابعة فهي بحكم طبيعتها ال تشارك في 
القتال أصًال. فلقد حّددت املاّدة 3 التفاقيَتي جنيف األولى والثانية حماية اجلرحى 
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في امليدان والبحر، ولقد خّصصت هذه املعاهدات أكثر احلماية للقوى العسكرية 
املتناحرة. أّما املادة 8 من البروتوكول األول واملاّدة ٧ من البروتوكول الثاني، فقد 
وّسعتا احلماية لتشمل اجلرحى واملرضى واملنكوبني في البحر وأفراد الَوحدات الطبية 
من املدنيني أيًضا، وإضافة إلى الفئات الثالث األخرى، فاملاّدة 8 من البروتوكول 
كاآلتي: العاّمة  احلماية  مبدأ  عليهم  يسري  الذين  واألشياء  األفراد  تعّرف  األّول 

"ُيقصد بالتعابير التالية ألغراض هذا اللحق "البروتوكول" املعنى املبّني قرين 
  كّل منها: 

أ)"اجلرحى" و"املرضى" هم األشخاص العسكرّيون أو املدنّيون الذين يحتاجون  
أو  اضطراب  أّي  أو  املرض  أو  الصدمة  لسبب  طبّية،  رعاية  أو  مساعدة  إلى 
ا، والذين ُيحجمون عن أّي عمل ِعدائّي. ويشمل  ا كان أو عقلًيّ عجز، بدنًيّ
هذان التعبيران، أيًضا، حاالت الوضع واألطفال احلديثي الوالدة، واألشخاص 
اآلخرين الذين   يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية عاجلة، مثل ذوي 

العاهات وأوالت اَحلْمل، الذين ُيحجمون عن أّي عمل عدائّي؛

الذين  املدنّيون  أو  العسكرّيون  األشخاص  هم  البحار"  في  "املنكوبون  ب) 
أو  ُيصيبهم  ملا  نتيجة  أخرى،  مياه  أّية  في  أو  البحار  في  للخطر  يتعّرضون 
ُيصيب السفينة أو الطائرة التي تقّلهم من نكبات، والذين ُيحجمون عن 
أّي عمل ِعدائّي. ويستمّر  اعتبار هؤالء األشخاص منكوبني في البحار في 
أثناء إنقاذهم، إلى أن يحصلوا على مكانة أخرى مبقتضى االتفاقيات أو هذا 

اللحق "البروتوكول"، وذلك بشرط اإلحجام عن أّي عمل عدائي؛

أطراف  أحد  يخّصصهم  الذين  األشخاص  هم  الطبية"  اخلدمات  "أفراد  ج) 
النزاع إّما لألغراض الطبية دون غيرها املذكورة في الفقرة (هـ)، وإّما إلدارة 
الَوحدات الطبية، وإّما لتشغيل إدارة وسائط النقل الطبّي. وُميكن أن يكون 

مثل هذا  التخصيص دائًما أو مؤقًتا، ويشمل التعبير:
أحد  إلى  التابعني  مدنّيني،  أو  كانوا  عسكرّيني  الطبية،  اخلدمات  أفراد   (1
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أطراف النزاع، مبن فيهم األفراد املذكورون في االتفاقيتني األولى والثانية، 
وأولئك املخّصصني ألجهزة الدفاع املدنّي.

الوطنّية           األحمر  الصليب  جمعّيات  إلى  التابعني  الطبية  اخلدمات  أفراد   (2
جمعّيات  من  وغيرها  األحمرين)،  والشمس  واألسد  األحمر  (الهالل 
أطراف  أحد  ويرّخصها  بها  يعترف  التي  الطوعّية،  الوطنّية  اإلسعاف 

النزاع، َوفًقا لألصول املَْرِعّية.
النقل  وسائط  أو  الطبية،  الَوحدات  إلى  التابعني  الطبية  اخلدمات  3)أفراد 

الطبّي املشار إليها في الِفْقرة الثانية من املاّدة التاسعة.

مدّنيني  أو  كانوا  عسكرّيني   - األشخاص  هم  الدينية"،  الهيئات  "أفراد  (د) 
كالُوّعاظ ورجاالت الدين -  املكلفون بأداء شعائرهم دون غيرها وامللحقون:

1) بالقّوات املسلحة ألحد أطراف النزاع.
2) أو بالَوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبّي، التابعة إلى أحد أطراف النزاع. 
3) أو بالَوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبّي املشار إليها في الِفْقرة الثانية 

من املاّدة التاسعة.
4) أو أجهزة الدفاع املدنّي لطرف في النزاع، وُميكن أن يكون إحلاق أفراد 
عليهم  وتنطبق  وقتّية،  بصفة  وإّما  دائمة  بصفة  إّما  الدينية  الهيئات 

األحكام املناسبة من الِفْقرة (ك).

هـ) "الَوحدات الطبية" هي املنشآت، وغيرها من الَوحدات، عسكرية كانت أو 
مدنية، التي ّمت تنظيمها لألغراض الطبية، أي البحث عن اجلرحى واملرضى 
عالجهم،  أو  حالتهم  وتشخيص  ونقلهم  إنقاذهم  البحار،  في  واملنكوبني 
التعبير،  ويشمل  األمراض.  من  والوقاية  األولية  اإلسعافات  ذلك  في  مبا 
على سبيل املثال، املستشفيات وغيرها من الَوحدات املماثلة، ومراكز نقل 
الطبية  واملخازن  الطبية  واملستودعات  الوقائّي  الطب  ومعاهد  ومراكز  الدم 
والصيدلية لهذه الَوحدات. وقد تكون الَوحدات الطبية ثابتة أو متحركة، 

دائمة أو مؤقتة.

وأفراد  البحار  في  واملنكوبني  واملرضى  اجلرحى  نقل  هو  الطبّي"  "النقل  و) 
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التي  الطبية،  واإلمدادات  واملعّدات  الدينية  والهيئات  الطبية،  اخلدمات 
حتميها االتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، سواء أكان النقل في البر أم 

البحر أم اجلو.

ز) "وسائط النقل الطبّي" هي أية واسطة نقل، عسكرية كانت أو مدنية، دائمة 
أو مؤقتة، ُتخّصص للنقل الطبّي من دون سواء حتت إشراف هيئة مختصة 

تابعة إلى أحد أطراف النزاع.

ح) "املركبات الطبية" هي أية واسطة للنقل الطبّي في البّر.

ط) "السفن والزوارق الطبية" هي أية واسطة للنقل الطبّي في البحر.

و"وسائط  الدائمة"  الطبية  و"الَوحدات  الدائمون"  الطبية  اخلدمات  ك)"أفراد 
النقل الطبّي الدائمة"، هم املُخّصصون لألغراض الطبية دون غيرها ملدة غير 
الطبية  لألغراض  املكّرسون  هم  املؤقتة"  الطبية  اخلدمات  و"أفراد  محّددة. 
دون غيرها ملدة محّددة خالل املدة اإلجمالية للتخصيص. وتشمل تعبيرات 
"أفراد اخلدمات الطبية" و"الَوحدات الطبية" و"وسائط النقل الطبّي" كًالّ 

من الفئتني الدائمة واملؤقتة، ما لم يتّم وصفها على نحو آخر."

                                                
واملرضى  اجلرحى  حماية  بشأن  واملختصة  هنا،  ذكرت  التي  املواّد  على  عالوة 
واملنكوبني في البحار وتعريفهم، فإّن املادة ٠١ من البروتوكول األول تظّل املادة 
املرَكزية التي تقّنن آداب التعامل واخلطوط العريضة، موضوع كيفّية حماية اجلرحى 

واملرضى، وعليه فهي تقضي بأنه:
كان  أًيّا  البحار،  في  واملنكوبني  واملرضى  اجلرحى  وحماية  احترام  يجب   (1

الطرف الذي ينتمون إليه.
 2) في جميع األحوال، يجب أن يعامل أّي منهم معاملة إنسانية، وأن يلقى 
- جهَد املستطاع وبالسرعة املمكنة - الرعاية الطبية التي تتطلبها حالته. 

ويجب عدم التمييز ألّي اعتبار، سوى لالعتبارات الطبية."
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إًذا، فاملادة 10 تفرض واجب احترام وحماية اجلرحى واملرضى واملنكوبني، كما 
تفرض واجب منحهم الرعاية الطبية حَسب حالتهم ومن دون متييز. وجتب اإلشارة 
إلى أن العبارة الواردة في املادة 10 (2) "يجب في جميع األحوال"، تعني أن هذا 
الواجب غير خاضع العتبارات احلاجة العسكرية، وعليه فال ُميكن مّس األسرى أو 

التعّرض لهم في أّي حال من األحوال. 
والثانية،  األولى  جنيف  اتفاقيَتي  بني  املشتركة   15 املادة  فإن  ذلك،  إلى  إضافة 
والغوث  الطبية  الرعاية  وتوفير  اجلرحى  عن  البحث  واجب  األطراف  على  تفرض 
الطبية  والهيئات  اإلسعاف  أفراد  حماية  واجب  ينبثق  الواجب  هذا  ومن  لهم. 
واإلغاثية لطواقم اإلسعاف واألطباء واملستشفيات، حيث إنه حتى إذا كان أفراد 
هذه الطواقم تابعني إلى َوحدات عسكرية، ال ُميكن حتى أسرهم كباقي الَوحدات 
العسكرية للعدو (املادة 28 ملعاهدة جنيف األولى واملادتان 36 – 37 ملعاهدة 

جنيف الثانية).  

أّما بالنسبة إلى األسرى، فإن املادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة هي املادة التي 
حتّدد بشكل عاّم أسلوب معاملة األسرى بقولها:

جتب معاملة أسرى احلرب معاملة إنسانية في جميع األحوال. 
غير  إهمال  أو  فعل  أّي  اُحملتِجزة  الدولة  تقترف  أن  ويحظر 
ذلك  ُيعتبر  حيث  ُعهدتها،  في  أسير  موت  ُيسّبب  مشروع 
أسير  أّي  تعريض  يجوز  ال  األخص،  وعلى  االتفاقية.  لهذه  جسيًما  انتهاًكا 
حرب للتشويه البدنّي أو التجارب الطبية أو العلمية، من أّي نوع كان، ممّا ال 
تبّرره املعاجلة الطبية لألسير املعنّي، أو ال يكون في مصلحته. وباملثل، جتب 
حماية أسرى احلرب في جميع األحوال، وعلى األخّص ضّد جميع أعمال 

اجلماهير. وفضول  باب  الَسّ وضّد  التهديد،  أو  العنف 
 وحتظر تدابير االقتصاص من أسرى احلرب

نستطيع أن نرى هنا، أيًضا، عبارة "يجب في جميع األحوال"، التي ُتشير الى 
قطعية هذا املبدأ، إذ ال ُميكن إخضاع مبدأ حماية األسرى وعدم التعّرض لهم إلى 
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احلاجة العسكرية، مهما تكن تلك احلاجة. ومن الواجب العاّم املفروض حَسب 
املادة 13، والذي يقضي بحماية األسرى و.... ومعاملتهم معاملة إنسانية تنبثق 
جنيف   14 (املادة  شرفهم  على  احلفاظ  كواجب  أخرى،  عينّية  واجبات  عنها 
وواجب  الثالثة)  جنيف   37 – 33 (املواّد  الطبية  الرعاية  تقدمي  واجب  الثالثة)، 
توفير ظروف عمل وشروط عمل مالئمة (املواّد 51 – 57 جنيف الثالثة) وواجب 
الدولة في إبقاء األسرى على اتصال مع العالم اخلارجّي ومع أسرهم وعدم الوفاء 
للدولة اآلسرة، فاجلندّي األسير غير ملزم بإظهار الوالء للدولة اآلسرة. وعليه فإّن 
املبدأ يحّد من إمكانية الدولة لفرض واجبات على أسرى قد تتعارض مع والئهم 
الِفرار  محاوالت  مع  املعاهدة  وتساهل  العسكرية،  خدمتها  في  هم  التي  للدولة 
ا. مبدأ مهم آخر هو مبدأ مسؤولية الدول جتاه األسرى، وعليه  من األسر وهلّم جًرّ
للبنايات  والقيادية  الشخصية  املسؤولية  إلى  إضافة   - املؤسساتية  املسؤولية  فإن 
واألشخاص اآلسرين - هي على عاتق الدولة. من هذا املبدأ ينبثق واجب إعالم 
هي  هذه  األسر.  في  أفرادها  من  عدد  وقوع  عن  األصل  الدولة  أو  ثالث  طرف 
مسؤولية الدولة اآلسرة. كذلك احلال في واجب الدولة اآلسرة في حترير األسرى 

املرضى أو املعاقني أو بعد انتهاء حالة الِعداء.
جنيف  اتفاقية  مبوجب  خاّص  بشكل  محمّيون  فإنهم  املدنيني،  إلى  بالنسبة  أّما 
الرابعة والبروتوكول اإلضافي األول عام 1977، وعليه فإن املادة الرابعة التفاقية 

جنيف تعّرف املدنّي احملمّي:

يِجدون  الذين  أولئك  هم  االتفاقية  حتميهم  الذين  األشخاص 
أنفسهم في حلظة ما وبأّي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو 
أو  رعاياه،  من  ليسوا  النزاع  في  طرف  سلطة  حتت  احتالل، 

دولة احتالل ليسوا من رعاياها.
الدولة  رعايا  أّما  بها.  املرتبطة  غير  الدولة  رعايا  االتفاقية  حتمي  ال 
احملاربة،  الدولة  ورعايا  محاربة،  دولة  أراضي  في  املوجودون  احملايدة 
إليها  ينتمون  التي  الدولة  دامت  ما  محمّيني  أشخاًصا  ُيعتبرون  ال  فإنهم 
مع  سلطتها  حتت  يقعون  التي  الدولة  في  عادًيّا  ا  دبلوماسًيّ متثيًال  ممثلة 
.13 املادة  تبّينه  التطبيق،  في  أوسع  نطاًقا  الثاني  الباب  ألحكام  أّن 
ال ُيعتبر من األشخاص احملمّيني مبفهوم هذه االتفاقية األشخاص الذين حتميهم 
في  املسلحة  القّوات  في  واملرضى  اجلرحى  حال  لتحسني  جنيف  اتفاقية 
امليدان، املؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف لتحسني 
 12 في  املؤرخة  البحار،  في  املسلحة  القّوات  وغرقى  ومرضى  جرحى  حال 
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آب/ أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف في شأن معاملة أسرى 
احلرب املؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949

إًذا هم أشخاص وجدوا أنفسهم في حالة نزاع أو احتالل حتت سلطة طرف هو 
ليس دولتهم، أي أّن املادة 4 تعّرف ثالثة أنواع من املدنّيني، مدنّيني في حالة نزاع 
ومدنّيني في حالة احتالل ومدنّيني موجودين في دولة العدو وهم مواطنو الدولة 
الثانية. جميع هذه الفئات تتمتع بحماية املادة 27 التفاقية جنيف الرابعة والتي 

تقّر بواجب احترام وحماية املدنّيني أو احملمّيني بقولها:
وشرفهم  ألشخاصهم  االحترام  حق  األحوال  جميع  في  احملمّيني  "لألشخاص 
وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. وجتب معاملتهم في 
جميع األحوال معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاّص من جميع أعمال العنف 
باب وفضول اجلماهير، وجتب حماية النساء بصفة خاّصة  أو التهديد، ومن الَسّ
من أّي اعتداء على شرفهّن، وال سيما من االغتصاب، واإلكراه على الدعارة وأّي 

هتك حلرمتهّن.
جميع  ُيعامل  واجلنس،  والسّن  الصحية  باحلالة  املتعلقة  األحكام  مراعاة  ومع 
من  نفسه،  باالعتبار  لسلطته،  يخضعون  الذي  النزاع  طرُف  احملمّيني  األشخاص 
دون أّي متييز ُمسيء على أساس العنصر أو الدين أو اآلراء السياسية، علًما أّن 
على أطراف النزاع أن تتخذ إزاء األشخاص احملمّيني تدابير املراقبة أو األمن، التي 

تكون ضرورية لسبب احلرب."
كما تثبت املادة 29 مفهوم املسؤولية املؤسساتية للدولة، عّما يقوم به وكالؤها 

املسؤولون عن معاملة األشخاص احملمّيني:

محمّيون  أشخاص  سلطته  حتت  يكون  الــذي  النزاع  طرف 
مّس  دون  من  وكالئه،  من  يلقونها  التي  املعاملة  عن  مسؤول 

ــــــــــة ــــــــــردي ــــــــــف ـــــــــــيـــــــــــات ال املـــــــــــســـــــــــؤول
 التي ُميكن التعّرض لها
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احملمّيني،  لألشخاص  التسهيالت  جميع  تقدمي  الدولة  واجب   30 املادة  وتثبت 
لغرض  الوطنية  واجلمعية  األحمر  الصليب  كلجنة  ثالثة  أطراف  إلى  بالتوّجه 
ومندوبيها،  اإلغاثة  لهيئات  التسهيالت  منح  واجب  املادة  تفرض  كما  اإلغاثة. 

لهدف تقدمي املعونة الروحية أو املادية لألشخاص احملمّيني.
أّما  معلومات.  على  احلصول  لهدف  املعنوّي  أو  النفسّي  اإلكراه   31 املادة  ومتنع 
املادة 32 فتحظر العقوبات البدنية والتعذيب واإلبادة والتشويه والتجارب الطبية 
بحّق األشخاص احملمّيني. كما متنع املادة 33، أيًضا، العقوبات اجلماعية وتثبيت 

مبدأ املسؤولية الشخصية.
أحكام  عن  املسؤول  القسم  فهو  الرابعة،  جنيف  اتفاقية  من  الثالث  القسم  أّما 
واملادة  واإلجالء،  اجلبرّي  والنقل  النفي  متنع  التي   49 املادة  أهّمها  االحتالل. 
السكان  بتموين  املتعلقة   63  –  55 واملواّد  املمتلكات،  تدمير  حتّرم  التي   53
بعمليات  والسماح  الروحية  واملساعدات  العاّمة  والصحة  الصحية  والشروط 
ا. كما متنع املادة 8(2)(ب) 8 لدستور روما عمليات  اإلغاثة اجلماعية، وهلّم جًرّ

االستيطان بقولها:

قيام دولة االحتالل، على نحو مباشر، بنقل قسم من سكانها 
سكان  كّل  نقل  أو  إبعاد  أو  حتتلها،  التي  األرض  إلى  املدنّيني 

داخــــــــل مـــنـــهـــم  ــــســــم  ق أو  ــــة  ــــل ــــت احمل األرض 
 هذه األرض أو خارجها

هذا العمل هو مبثابة انتهاك خطير مبوجب املادة 8(2)(ب) لدستور روما، فاملبدأ 
- كما ذكرنا سابًقا، في كّل ما يتعلق مبوضوع االحتالل - هو حماية األشخاص 
ا، على ما هو  احملمّيني وإبقاء الوضع القانونّي واالجتماعّي و الدميغرافّي وهلّم جًرّ

عليه، عشية االحتالل، ألن االحتالل هو مرحلة دقيقة عابرة ال غير.
عالوة على هذه الفئات األربع، فقد خّصت مواّد معّينة بالقانون اإلنسانّي الدولّي 
حمالة  كواجب  حمايتهم،  على  التشديد  واجب  املعاهدات  رأت  آخرين  أفراًدا 
جلنيف   36 واملادة  األولى  جلنيف   24 املادة  من  كّل  في  املفروض  الدين  رجال 
الثالثة واملادة 15 من البروتوكول األول واملادة 36-35 من البروتوكول الثاني. 
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كما أقر، أيًضا، واجب حماية أفراد وطواقم اإلسعاف في املادة 19 جلنيف األولى 
ا،  واملادة 24 جلنيف الثانية واملادة 11 من البروتوكول اإلضافي الثاني وهلّم جًرّ
واملواّد 12 16- من البروتوكول اإلضافّي األول. وواجب حماية النساء واألطفال 
حَسب ترتيبات خاّصة، حَسب املواّد 76 – 78 من البروتوكول اإلضافّي األول، 

وواجب حماية الصحفّيني حَسب املادة 79 من البروتوكول اإلضافّي األول.





الفصل السادس

الشارة المميزة 
والعالمات المميزة 
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الشارة املميزة
للصليب  العاملية  لـ"احلركة  نة  املكِوّ اإلنسانية  الهيئات  تقوم    
األحمر والهالل األحمر واملَعني األحمر" بدور كبير في مساعدة ضحايا النزاعات 
لعام  "جنيف"  اتفاقية  بأن  التذكير  من  بّد  وال  الطبيعية،  والكوارث  املسلحة 
مميزة،  كعالمة  بيضاء"،  رقعة  على  األحمر  "الصليب  شارة  كّرست   1864
قرارها  تبّني  القرم،  حروب  في  آنذاك  املشتبكة  تركيا،  طلبت   1876 عام  ومنذ 
باستخدام شارة "الهالل األحمر" مكان الصليب مراعاة ملشاعر اجلنود املسلمني.

سويسرا  علم  لوَني  متثل  أنها  مضيفة  الصليب  بشارة   1906 اتفاقية  واحتفظت 
معكوسني، عرفاًنا لدورها، وحتفظت تركيا وإيران على استخدام شارة الصليب 
األحمرين،  والشمس  األسد  استخدام  والثانية  الهالل  استخدام  األولى  وقّررت 
اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية  أبلغت  ثم  ذلك،  السويسرية  احلكومة  وقبلت 
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بقرارها التخّلي عن شارة األسد والشمس األحمرين واستعمال الهالل األحمر، 
وهي شارة غير مستخدمة منذ عام 1980.

 كما سبق وذكرنا، ففي سنة 2005 ّمت إقرار بروتوكول إضافّي ثالث، ّمت مبوجبه 
الوطنّي  رمزها  ووضع  استخدامه  دولة  ألّي  ُميكن  الذي  األحمر،  املَعني  اتخاذ 
الرمز  اعتبار  ُميكن  عندها  األحمر،  باللون  الرمز  هذا  يكون  أن  شريطة  داخله، 
الوطنّي األحمر داخل املَعني األحمر عالمة ممّيزة ومتفق عليها على أنها كذلك.  

الشارات املميزة بحسب اتفاقات جنيف وبروتوكول 2005

تعريف الشارة

تعّرف اتفاقية جنيف األولى الشارة املمّيزة على أنها:
1. الشارة املمّيزة للصليب األحمر أو الهالل األحمر أو األسد والشمس األحمرين 
األول). جنيف  بروتوكول  الثاني،  الفصل  األول،  اللحق   ،4 (املادة  من 
اللحق،  هذا  أو  االتفاقيات  تنّصها  أخرى  إشارات  أو  عالمات  أو  إشارة  أية   .2
ويدخل في نطاق هذا التعريف شارة املَعني األحمر املتفق عليها في بروتوكول 
عليها،  املتفق  احلامية  والعالمات  واإلشارات   ،2005 لعام  الثالث  جنيف 

 

 



125 المبادئ األساسية في القانون الدولي اإلنساني

وتتضّمن تلك اإلشارات َعلم الُهدنة واإلشارة الضوئية (املادة 7، امللحق األول، 
الالسلكية (املادة  واإلشارة   ،1977 األول  جنيف  بروتوكول  الثالث،  الفصل 
8 من الفصل نفسه) والشارة الدولية املمّيزة للدفاع املدنّي (املادة 16، امللحق 
لألشغال  احلامية  والشارة  األول).  جنيف  بروتوكول  اخلامس،  الفصل  األول، 
الهندسية واملنشآت احليوية احملتوية على قّوة خِطرة، كما  وردت في املادة 17، 

امللحق األول، الفصل  السادس، بروتوكول جنيف األول.

من  8(م)  واملادة  األول،  البروتوكول  من   (1)8 املادة  فإن  ذلك،  إلى  إضافة 
كاآلتي:  املمّيزة  والشارة  املمّيزة  العالمة  مفهوم  تعّرفان  نفسها،  البروتوكوالت 

العالمة املمّيزة للصليب األحمر أو الهالل األحمر أو األسد 
استخدمت  ما  إذا  بيضاء،  أرضية  على  األحمرْين  والشمس 
الطبية  اخلدمات  أفــراد  وحماية  الطبّي  النقل  ووسائط  َوحــدات  حلماية 

ـــــــــة، ـــــــــي ـــــــــن ـــــــــدي ــــــــــات ال ــــــــــئ ــــــــــي ــــــــــه وال
 وكذلك املعّدات واإلمدادات

إًذا فشروط اعتبار عالمة ما عالمة ممّيزة هي كاآلتي:
"شكل العالمة وتبعيتها" - أن تكون العالمة إحدى العالمات املتبعة لتعريف 
هذه  تكون  حيث  احلمراء،  املَعني  أو  واألسد  الشمس  أو  الهالل  أو  الصليب 

العالمة باللون األحمر على أرضية بيضاء.
أو  األهداف  ألحد  العالمة  هذه  تستخدم  أن  ُيشترط    - العالمة"  "استخدام 

االستعماالت التالية، أو األهداف واالستعماالت املشابهة لها:
 حماية َوحدات ووسائط النقل الطبّي؛ 

 حماية أفراد اخلدمات الطبية؛
 حماية الهيئات الدينية؛

 حماية املعّدات واإلمدادات؛
 حماية األعيان املستخدمة لهؤالء األفراد والهيئات. 
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أّما بالنسبة إلى الشارة املمّيزة فتعّرف حَسب املادة 8(م) من البروتوكول األول على 
النحو التالي:

التعّرف،  بها  ُيقصد  رسالة  أو  إشارة  أّية  هي  املمّيزة  اإلشارة 
ــنــقــل الــطــبــّي  ـــط ال ـــى الــــَوحــــدات ووســـائ ــب، إل ــحــْس ف

ــــن املـــلـــحـــق ـــصـــل الـــثـــالـــث م ـــف ــــي ال املــــــذكــــــورة ف
 رقم 1 من هذا البروتوكول

إًذا، فالشروط التي ُميكن مبوجبها اعتبار شارة معّينة شارة ممّيزة مبوجب القانون 
هي:

1. أن تكون هذه الشارة مدرجة حتت الفصل الثالث من امللحق رقم 1 للبروتوكول 
األول.

2. أن تكون هذه الشارة، حَسب الفصل الثالث، إّما رمًزا أو إشارة ضوئية أو 
السلكية أو إلكترونية أو بصرية .

3. شارة ممّيزة قد ّمت االتفاق عليها وحتديدها من قَبل األطراف املتعاقدة على 
أنها كذلك.

بعض الشارات املمّيزة والتي ّمت حتديدها في الفصلني اخلامس والسادس من امللحق األول 
للبروتوكول األول:

 العالمة الدولية املميزة بطاقة الهوية اخلاصة

 بطاقة الُهوية اخلاّصة بالدفاع املدنّي
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 العالمة الدولية اخلاّصة باألشغال الهندسية التي تتضّمن قًوى خِطرة 

 بطاقة الُهوية اخلاّصة بالصحافيني املكَلّفني مهّماٍت خِطرًة حَسب امللحق 
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رقم 2 من البروتوكول األول
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استعماالت الشارة 

كما أوردنا سابًقا، فإن استعمال الشارة حَسب املادة 8(1) من البروتوكول   
األول هو للحماية، فالشارة توفر حصانة ال غًنى عنها لألشخاص واألشياء على 
حّد سواء، شريطة أن يخدم هؤالء األشخاص واألشياء أغراًضا إنسانية محضة، ال 
أهداًفا عسكرية. ونقصد باألهداف العسكرية هنا، تلك التي ال تتعلق بإسعاف 
وإغاثة اجلرحى واملرضى، حتى إن كانت ملحقة أو تابعة أو مرافقة للجيش. ونذكر 

من هذه املؤّسسات:
 مصالح الصحة التابعة للجيش
 جمعيات اإلغاثة التطّوعية

 املستشفيات املدنّية
 جميع الَوحدات الصحّية املدنّية 

استعمال الشارة من طرف اللجنة الدولية للصليب األحمر واالحتاد الدولّي جلمعّيات الصليب 
األحمر:

العمل  وفي  عموًما  احلرب  في  الدولّيتني  املؤّسستني  هاتني  دور  إلى  نظًرا   
من  احلاالت  جميع  في  الشارة  استعمال  في  احلّق  لهما  فإّن  خصوًصا،  اإلنسانّي 
لم هو  االتفاقية األولى. وُميكن القول إّن استعمال الشارة من طرفهما وقَت الِسّ

للتعريف، ويكون وقَت احلرب للتعريف واحلماية.

استعمال الشارة للتعريف وقَت احلرب:

يحّق للجمعيات الوطنية للهالل والصليب األحمرْين استعمال الشارة   
للتعريف، وتكون ذات حجم أصغر ّمما هو مستعمل للحماية، حتى يقع التمييز 
بني احلالتني، وتوضع على الذراع أو فوق املباني، وهي ُتستخدم في وقت احلرب 
احلربية،  املستشفيات  العسكرية،  الطبية  اخلدمات  من  لكِلّ  احلماية  أجل  من 
للصليب  الدولية  اللجنة  األحمر،  والهالل  األحمر  للصليب  الوطنية  اجلمعيات 
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األحمر وجمعيات اإلغاثة التطّوعّية.

لم: استعمال الشارة للتعريف وقَت الِسّ

مثل:  معّينة  مراكز  ووجود  إغاثة  بأعمال  القيام  على  احلاالت  هذه  تدّل   
الهيئات أو األشخاص الذين لهم ِصلة باحلركة الدولية للصليب األحمر والهالل 
الدولّي  االحتاد  األحمر،  والهالل  األحمر  للصليب  الوطنّية  اجلمعّيات  األحمر، 
األحمر،  للصليب  الدولية  واللجنة  األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب  جلمعّيات 
سّيارات اإلسعاف ومراكز اإلغاثة، وُتستعمل الشارة في بعض احلاالت للتعّرف 

والداللة.

التعّسف في استعمال الشارة:

ُيعتبر تعّسًفا في استخدام الشارة أو سوء استعمال لها، كّل ما هو غير   
منصوص في االتفاقّيات، وتبًعا لذلك ُمينع في جميع األحوال:

سوء استخدام الشارة: أي استخدامها على غير الوجه الوارد في االتفاقّيات من 
طرف األشخاص الذين يحّق لهم، أصًال، استخدامها. 

اغتصاب الشارة: أي استخدامها من جانب هيئات أو أشخاص ليس لهم احلّق 
القطاع  من  واألطباء  الصيدلة  التجارية،  كاملشروعات  ذلك،  في 

اخلاّص.
خالل  من  َلبًسا  حتدث  أن  ُميكن  لها،  تقليًدا  تكون  عالمة  استخدام  التقليد: 
الشكل و/أو اللون، مع شارة الصليب األحمر أو الهالل األحمر 

أو املَعني األحمر.
عتاد  أو  مقاتلني،  حماية  أجل  من  احلرب  وقَت  الشارة  استعمال  أي  الغدر: 
عسكرّي أو حتى من أجل مباغتة العدو واالنقضاض عليه، وُيعّد 

ذلك جرمية حرب.



المبادئ األساسية في القانون الدولي اإلنساني132

زجر التعّسف:

استخدام  سوء  بتجرمي  تتعلق  مواّد  الدولّي  اإلنسانّي  القانون  يتضمن   
الشارة وعدم احترامها، وعليه فقد نّصت املادة 38 من بروتوكول جنيف األول 

لعام 1977 أنه:

أو  األحمر  للصليب  املمّيزة  الشارة  استخدام  إساءة  ُحتظر 
الهالل األحمر أو األسد والشمس األحمرين. أو أية شارة أو 
عالمات أو إشارات أخرى تنّصها االتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول". 
ا  كما ُيحظر في النزاع املسّلح تعّمد إساءة استخدام ما هو معترف به دولًيّ
من شارات أو عالمات أو إشارات حامية أخرى، ويدخل في ذلك َعلم الهدنة 

والشارات احلامية لألعيان الثقافية.
املتحدة، لألمم  املمّيزة  الشارة  استخدام  ُيحظر 
املنظمة". تلك  متّيزه  الذي  النحو  على  إّال   

احلظر نفسه موجود في املادة (6)(2) من اللحق األول من الفصل الثالث لبروتوكول 
جنيف األول، واملتعلق بكيفية استخدام اإلشارات املمّيزة، حيث إن املادة (6)(2) 

نّصت أنه:

تصّرف  حتت  هي  التي  اإلشارات  هذه  استعمال  "ُيحظر 
ووسائط   الطبية  الَوحدات 

آخر... غرض  ألّي  غيرها،  دون  الطبّي  النقل 

مخّول  غير  هو  من  قَبل  من  باستخدامها  يكون  الشارة  استخدام  فسوء  إًذا 
صت  استخدامها، أو لغاية أخرى ال تتعلق بأعمال اإلسعاف واإلغاثة التي ُخِصّ
وُمّيزت لسببها هذه الشارة. وُيعّد خرق هذه القواعد واألحكام انتهاًكا للقانون 
أو  بوفاة،   – بالغدر  يتعلق  فيما   - اخلرق  هذا  تسّبب  إْن  أّما  الدولّي،  اإلنسانّي 
جسيًما  انتهاًكا  تعّد  املخالفة  هذه  فإن  للصحة،  أو  للجسد  بالغ  بأًذى  تسّبب 
وجرمية حرب حَسب املادة 85(3)، وعلية فإّن املادة 85(3) (و) تعتبر االستعمال 
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اآلتي انتهاًكا جسيًما جتب املعاقبة عليه، وهو:

االستعمال الغادر مخالفة للماّدة 37 للعالمة املمّيزة للصليب 
األحمرْين، والشمس  األسد  أو  األحمر  الهالل  أو  األحمر 

ـــا  ـــّره ـــق ت لــلــحــمــايــة  أخــــــرى  ــــات  ــــالم ع ـــــة  أي أو   
االتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول".

كما ُيعاقب حَسب هذه املادة املعّرفة كانتهاك جسيم، كّل من قّصر وتقاعس عن 
منع مثل هذا االنتهاك (املادة 86(1) البروتوكول األول)، كما تثبت املادة 86(2) 
املسؤولية الشخصية عن هذا االنتهاك، كسائرة من االنتهاكات اجلسيمة املذكورة 

في هذا اللحق.
احلظر نفسه موجود في املاّدة (6)(2) من امللحق األول من الفصل الثالث لبروتوكول 
جنيف األول، واملتعلق بكيفية استخدام اإلشارات املمّيزة، حيث إّن املاّدة (6)(2) 

نّصت أنه:

ُيحظر استعمال هذه اإلشارات التي هي حتت تصّرف الَوحدات 
ــة  ــي ــب ــط ـــنـــقـــل ال الـــطـــبـــيـــة ووســـــائـــــط ال

دون غيرها، ألّي غرض آخر...





الفصل السابع

وسائل تطبيق 
القانون اإلنساني
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نبذة تاريخية

عندما ننظر إلى النتائج الوخيمة التي خّلفتها احلرب العاملية األولى    
والثانية، واحلروب الطاحنة التي جرت بعد احلرب العاملية الثانية، والتي راح ضحّيتها 
املاليني من األبرياء من جراء القتل، التعذيب، االغتصاب والتطهير العرقّي، وهلّم 
ا، ناهيك عن اخلسائر الهائلة في املتاع واألمالك، إذ إنه منذ عام 1949 شهدت  جًرّ
ا، وّمت من خالل هذه النزاعات  ا وداخلًيّ اإلنسانية أكثر من 250  نزاًعا مسلًحا دولًيّ
اإلبادة  جرائم  مثل  املمكنة،  واالنتهاكات  احملظورات  من  األعمال  أسوأ  اقتراف 
والتطهير العرقّي وجرائم احلرب، كالتي حصلت في الكوريتني وفيتنام وأفغانستان، 
العراقية  واحلرب  ويوغوسالفيا،  تيمور  شرق  وفي  لبنان  في  األهلية  واحلرب 
الدولية  باحلروب  املثخنة  اإلفريقية  القارة  في  الواقعة  العديدة  واحلروب  اإليرانية، 
ا. واألهلية، كحرب إثيوبيا وإريتريا، وحرب دارفور وحرب الصومال، وهلّم جًرّ

ا أمام أعيننا، احلاجة امللّحة واألهمية العظمى لوجود آلية أو آليات  من هنا يتضح جلًيّ
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لتطبيق القانون اإلنسانّي الدولّي، لضمان ردع من قد تسّول له نفسه ارتكاب أو األمر 
بارتكاب أو املشاركة أو التحريض على ارتكاب مثل هذه اجلرائم. إذ إنه ال احترام للقانون 
بشكل عاّم من دون القدرة على مساءلة ومحاسبة َمن وجب عليه احترام القانون.

وملّا كان من العسير، غالًبا، معاقبة األفراد املسؤولني عن انتهاك القانون اإلنسانّي 
الدولّي لهدف الردع املستقبلّي وحتقيق العدالة - إّال إذا كانت الدولة التي يتبع لها 
هذا الفرد قادرة وراغبة في إجراء هذه املساءلة واحملاسبة في محاكمها اجلنائية الوطنية 
- نشأت احلاجة إلى إنشاء محاكم دولية ملالحقة  ومعاقبة أولئك األفراد، حتى 
إن لم تفعل ذلك دولهم الوطنية لسبب عدم قدرتها أو رغبتها أو ألّي مبّرر آخر.

القانون  تطبيق  مجال  في  احلاصل  الكبير  التغيير  رصد  نستطيع  املنطلق  هذا  من 
القانون  إلى  النظرة  في  احلاصل  واملبدئّي  الفقهّي  والتحّول  الدولّي،  اإلنسانّي 
اإلنسانّي الدولّي؛ من قانون حتكمه التعاهدية والتبادلية التي هي - بطبيعة احلال 
- خاضعة للسلطة الوطنية واإلرادة السيادية للدولة، إلى قانون ذي قواعد آمرة 
تخضع له اإلرادة السيادية للدولة الوطنية. وعليه فإنه حَسب هذا املفهوم، ُمتكن 
اإلنسانّي  القانون  خالفوا  الذين   - مرؤوسني  أو  كانون  رؤساء   - األفراد  محاسبة 
الدولّي واقترفوا جرائم حرب، حتى إن كانت تلك األفعال بأمر من، أو بإيعاز من، 

أو بتأييد وموافقة من الدولة السيادية.

اتفاقية فرساي وجلنة حتديد املسؤوليات

ولقد كانت أّول محاولة لتطبيق القانون اإلنسانّي الدولّي عام 1919 بعد نهاية 
احلرب العاملية الثانية وانتصار احللفاء واستسالم أملانيا، حَسب معاهدة فرساي. أهم 
ما ورد في هذه املعاهدة وفي املؤمتر التمهيدّي الذي سبقها (البند املتعلق مبحاسبة 
ومحاكمة ضباط اجليش األملاني والتركي املتهمني بخرق قوانني احلرب وأعرافها أمام 
احملاكم العسكرية ألّي من دول التحالف، املاّدتان 228 و229 من معاهدة فرساي) 
جرائم  ارتكاب  بتهمة  العسكرية  احملاكمة  إلى  الثاني  ويلهام  أملانيا  قيصر  وتقدمي 
مخالفة للقوانني اإلنسانية والعدوان (املاّدة 227 من معاهدة فرساي). وقد تشكلت 
ثّم   ،1920 عام  حتى  شهرين  مّدة  عملها  واصلت  التي  املسؤوليات  حتديد  جلنة 
قامت بتقدمي قائمة حتتوي على 895 اسًما ملجرمي حرب، حيث أشارت اللجنة 
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إلى تورطهم وإلى إمكانية تقدميهم للمحاكمة أمام محاكم احللفاء، إّال أّن هذه 
احملاكم لم تعقد العتبارات سياسية وإقليمية أجبرت احللفاء على جتاهل توصيات 
اللجنة والتخّلي عن فكرة احملاكمة العسكرية مقابل تشريع أملاني ُيتيح للحكومة 
األملانية - مبوجب قوانينها الوطنية - إجازة تطبيق املاّدتْني 227 و228 من معاهدة 
ا إلى املّدعي  فرساي. وقد تقدم احللفاء بالئحة تضّم 45 من أصل 895 متهًما أصلًيّ
العاّم األملاني من أجل تقدميهم إلى احملكمة العليا األملانية في اليبزيغ، الذي لم 
يقّدم للمحاكمة إّال 12 اسًما من قائمة الـ 45 التي تقّدم بها احللفاء. ولم تبدأ 
محاكمة هؤالء إّال سنة 1921، أي بعد حوالي سنتني على توقيع الُهدنة بني أملانيا 
واحللفاء، الذين فقدوا الرغبة التامة في متابعة سعيهم لتقدمي مجرمي احلرب األملان 
مجرمي  ملّف  إغالق  ّمت  وهكذا  سياسية.  العتبارات  سنة 1923  في  العدالة  إلى 
احلرب العاملية األولى من دون مساءلة أو معاقبة ألّي من الضباط األملان واألتراك 
.1919 عام  من  املسؤوليات  حتديد  جلنة  قبل  من  عليهم  التوصية  ّمتت  الذين 

احملكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ عام 1945

تشكلت محكمة نورمبرغ العسكرية في 8 آب/أغسطس عام 1945   
احملور  في  احلرب  مجرمي  كبار  وعقاب  مبحاكمة  القاضي  لندن  اتفاق  مبوجب 
األوروبي، والذي احتوى  على النظام األساسي لهذه احملكمة العسكرية. فقد نّصت 
املادة 6 من النظام األساسي للمحكمة محاكمة مرتكبي اجلرائم األساسية الثالث:

1) جرائم احلرب – التي كانت أسهل اجلرائم تعريًفا حيث حّددتها الفقرة ج 
من املادة ٦ من النظام األساسي، بأنها االنتهاكات لألحكام والقوانني كما 
جنيف  واتفاقيات  بطرسبرغ  سان  وإعالن   1907 الهاي  مؤمتر  في  ُوضعت 
فيما  وخصوًصا  املعاهدات  هذه  من  املنبثق  العرفي  والقانون   ،1929 لعام 

يتعلق مبعاملة أسرى احلرب.
من   6 املادة  من  ج  الفقرة  أيًضا،  حّددتها،  التي   – اإلنسانية  ضّد  جرائم   (2
املَْعنّية  االتفاقيات  بعض  من  استيضاحها  ّمت  والتي  األساسي،  النظام 
يرد  لم  اجلرائم  من  النوع  هذا  إن  إذ  للقانون،  العاّمة  واملبادئ  واألعراف 
بشكل واضح في القانون التعاهدّي، وقد ّمت إسناد هذه اجلرمية إلى كونها 
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اإلنسانية  ضّد  اجلرائم  وّسعت  حيث  احلرب،  جلرائم  ا  تشريعًيّ امتداًدا 
محّددة  دولة  داخل  احملمّيني  األشخاص  لتشمل  احلرب  جرائم  نطاق  من 
حرب. بجرائم  أو  عدوانية  حرب  وخوض  ببدء  متعلقة  تكون  أن  بشرط 

3) جرائم ضّد السالم – وهي اجلرائم التي أقّرت من دون وجود سابقة قانونية 
أو تشريعية لها في القانون اإلنسانّي الدولّي، باستثناء احملاولة الفاشلة التي 
جرت مبوجب املادة 227 من معاهدة فرساي حملاكمة القيصر ويلهام الثاني 
على دوره في نشوب احلرب العاملية األولى. إذ إنه لم يكن من قانون  تعاهدّي 
أو عرفي لتثبيت مثل هذه القاعدة. ورغم ذلك، فقد حّددت الفقرة األولى 
املسؤولني  األشخاص  محاكمة  للمحكمة  األساسي  النظام  من   6 املادة  من 
عن إدارة أو املشاركة في إدارة حرب عدوانية على دول أخرى، مبا يخالف 

املعاهدات والقانون الدولي.

كان لهذه احملكمة األثر الكبير في تثبيت املسؤولية اجلنائية الشخصية في القانون 
اإلنساني الدولي، من حيث إقرارها كجزء من القانون الدولي اإلنساني املنبثق من 
القانون التعاهدّي والقانون الُعرفّي فقد أزالت املادة ٨ من ميثاق احملكمة شرعية 
إعفاء املّدعى عليه مبوجب إثباته أو حتى ادعائه «إطاعة أوامر الرؤساء»، إذ إن هذه 
املادة رفضت هذه املقولة كمسّوغ قانونّي يعفي املرؤوسني مطلًقا من أعمال اقترفوها 
مبوجب إطاعة أمر تلقوه من قائدهم. قد تكون مقولة إطاعة األوامر عامًال مخفًضا، 
لكنها ال تعفي من املسؤولية اجلنائية. كما ثبت مفهوم اجلرائم ضّد اإلنسانية، والتي 
جتّرم األفعال غير اإلنسانية املبنّية على االضطهاد الُعرفّي والدينّي والسياسّي ضّد أّي 
ا. من السكان املدنيني، كجرائم اإلبادة والتطهير الِعرقّي والتهجير القسرّي، وهلّم جًرّ
وعشرين  أربعة  بني  من  ا  أملانًيّ مسؤوًال  وعشرين  اثنني  محاكمة  ّمتت  وقد 
باإلعدام،  منهم  عَشَر  اثَني  على  احلكم  ّمت  الدولية.  العسكرية  احملكمة  اتهمتهم 
إلى  عشرة  بني  ُتراوح  بالسجن  وبأحكام  ثالثة،  على  احلياة  مدى  وبالسجن 
اجلنائية. املسؤولية  من  عليهم  املُّدعى  من  ثالثة  تبرئة  ّمتت  كما  عاًما.  عشرين 
في املقابل، فقد ّمت تشكيل جلنة الشرق األقصى FEC، والتي استبدلت - فيما 
طوكيو  في  األقصى  للشرق  الدولية  العسكرية  باحملكمة   -  1946 سنة  في  بعد 
املتحدة  الواليات  أنشأتها  إذ  الدولية،  صبغتها  إلى  افتقرت  والتي   ،IMTEE
العتبارات  سياسية، وكانت حتت سيطرة اجلنرال مار آرثر بصفته القائد األعلى 
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السادسة  املادة  إن  إذ  الباسيفيكي،   - الهادي  احمليط  منطقة  في  احللفاء  لقّوات 
من الفقرة األولى من قرار اللجنة، ُتتيح للجنرال ماك آرثر بصفته القائد األعلى 
لقوات احللفاء في الشرق األقصى، بأن ينشئ إدارة تعمل حتت إمرته، وظيفتها 
املشتبه  املجرمني  على  للقبض  الالزمة  الترتيبات  وعمل  األدلة  وجمع  التحقيق 
فيهم. كما أعطت هذه املادة اجلنرال احلّق في التقرير في أمر أّي من األشخاص 
ستتّم محاكمتهم، ومن الذين سيتّم إعفاؤهم من املثول أمام احملكمة. فما كان 
من هذه احملكمة إّال أن اتسم عملها بعدم املْهنية والتسييس والتضارب باألحكام 
والقرارات، واألسس التي مبوجبها ّمت تقدمي لوائح اتهام وإصدار عقوبات وسياسة 
تطبيق هذه العقوبات، التي عادة ما خضعت لالعتبارات السياسية والشخصية 
للقائد العاّم، كونه صاحب السلطة الفعلية والعليا مبا يتضمن اختصاص احملكمة. 
وفي نهاية املطاف، وبعد توقيع معاهدة السالم مع اليابان في سان فرانسيسكو 
عام 1951، ّمت مبوجب املادة 2 من هذه املعاهدة نقل جميع مجرمي احلرب الذين 
صدرت أحكام بدْينهم إلى اليابان، وحتت إشراف القائد األعلى لقّوات احللفاء، 
إّال أّن هذه اخلطوة أدت إلى اإلفراج املبّكر عن كّل مجرمي احلرب املَدينني ما بني 
1954 – 1958، وفي املقابل، استمرت أملانيا مبالحقة ومحاكمة األشخاص املشتبه 
القانونية. وهيئاتها  اجلديد  الوطنّي  قانونها  مبوجب  حرب،  جرائم  اقترافهم  في 

اجلهات والهيئات املسؤولة عن تطبيق واحترام القانون

نظام الدول احلامية 

الدولة احلامية هي عموًما تلك التي تتولى رعاية مصالح دولة ما، ومصالح   
رعايا هذه الدولة لدى الدولة األخرى مبوافقة هاتني الدولتني. وهي باملجمل تعبير 
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عن نظام سياسّي وقانونّي لم يعد قائًما بشكل واسع في عصرنا هذا، وقد كان 
الثالث،  العالم  لدول  واالنتداب  االستعمار  سياسة  فترة  في  منتشًرا  استخدامه 
وعليه فلقد كانت الدول احلامية مبفهومنا القانونّي العصرّي دول احتالل أو دوًال 
مستعمرة، ّمت االعتراف بها في اتفاقات جنيف األربع عام 1949 لسبب التركيبة 
السياسية لألطراف املتعاقدة، التي كان الكثير منها دوًال مستعمرة أو ذات تاريخ 
ا. ويتضّمن  وماٍض استعمارّي كبريطانيا، وفرنسا، وبلجيكا وإيطاليا، وهلّم جًرّ
هذا االعتراف منح الدولة احلامية دوَر الهيئة أو اجلسم املسئول عن تطبيق واحترام 
التسهيالت  جميع  منحها  ذلك  مبوجب  يتّم  حيث  الدولّي،  اإلنسانّي  القانون 
املمكنة من قبل أطراف النزاع ، كما هو مذكور في املادة 9 التفاقية جنيف الرابعة 

لعام 1949، والقائلة إن:

تطبق هذه االتفاقية مبعاونة وحتت إشراف الدول احلامية التي 
الغاية،  لهذه  وطلًبا  النزاع.  أطراف  مصالح  برعاية  تكلف 
يجوز للدول احلامية أن تعّني - بخالف موظفيها الدبلوماسيني والقنصليني 
- مندوبني من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة. ويخضع تعيني هؤالء 
لديها. واجباتهم  سيؤدون  التي  الدول  ملوافقة  املندوبني 
احلامية،  ــدول  ال مندوبي  أو  ممثلي  مهمة  تسهيل  النزاع  أطــراف  وعلى 
أو  احلــامــيــة  ـــدول  ال ممثلو  يــتــجــاوز  أّال  ويــجــب  ممــكــن.  ــدر  ق أقــصــى  ــى  إل
مبقتضى  مهمتهم  ـــدود  ح األحـــــوال،  ــن  م حـــال  أّي  ــي  ف مــنــدوبــوهــا 
مراعاة  خاّصة  بصفة  وعليهم  االتفاقية،  هذه 

مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم

إضافة إلى املادة 9 التفاقية جنيف الرابعة ، فإن املادة 12 لذات اتفاقية حتث الدول 
احلامية من خالل مساعيها احلميدة، على تسوية اخلالفات، حيث ترى أن ذلك 
ملصلحة األشخاص احملميني، وخصوًصا في حاالت عدم اتفاق أطراف النزاع على 
تطبيق أو تفسير أحكام هذه االتفاقية. وهي بهذا تتصّرف كوسيط وكحكم بني 
وفّض  القانون  تطبيق  لكيفية  فتاواه  ويعطي  اتفاق  إلى  الوصول  يسّهل  األطراف 
النزاعات، مبا يتالءم مع مصلحة األشخاص احملميني. وهذا يعني أّن واجب الدولة 
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إنه  إذ  األحمر،  الصليب  حتى  أو  اإلنسانية  الهيئات  لدور  مشابه  األول  احلامية 
ملزم مبساعدة ومراجعة األشخاص احملميني مبا يسّهل حياتهم ويحميهم من أتون 

احلرب واالحتالل.  

دور اللجنة الدولية للصليب األحمر

للجنة الدولية للصليب األحمر دور خاّص في أثناء القيام مبهاّم املساعدة   
عبر  وتقوم  النزاع،  وبأطراف  بالضحايا  اتصال  على  ألنها  القانونية،  واحلماية 
مندوبيها بلفت نظر السلطات املختصة إلى أّي انتهاك يقع، وتقوم بالدور الوقائّي 
حّق  الدولّي  اإلنسانّي  القانون  ضمن  ولقد  االنتهاكات.  تتكرر  ال  حتى  الالزم 
اللجنة الدولية في الوجود في مناطق النزاع، وواجب تسهيل عملها، وتشّدد املادة 
10 على تكامل أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 مع أهداف ومساعي 

األنشطة اإلنسانية التي قد تقّدمها اللجنة الدولية للصليب األحمر بقولها:

األنشطة  سبيل  في  عقبة  االتفاقية  هــذه  أحكام  تكون  ال 
للصليب  الدولية  اللجنة  بها  تقوم  أن  ُميكن  التي  اإلنسانية 
األشخاص  حماية  بقصد  منحازة،  غير  أخرى  إنسانية  هيئة  أّي  أو  األحمر، 
ــــني وإغـــــاثـــــتـــــهـــــم، شــــريــــطــــة مــــوافــــقــــة  ــــي ــــدن امل

أطراف النزاع املعنّية

كما تشترط املادة 30 من اتفاقية جنيف الرابعة واجب تسهيل توّجه األشخاص 
الوطنية  واجلمعية  األحمر  للصليب  الدولية  واللجنة  احلامية  الدول  إلى  احملميني 
(للصليب األحمر أو الهالل األحمر أو املَعني األحمر التابع للبلد الذي يوجدون 
هذه  منح  واجب  املادة  هذه  وتفرض  معاونتهم،  ُميكنها  هيئة  أّية  وإلى  فيه)، 
الهيئات املختلفة جميع التسهيالت إلحقاق هذا الغرض، ومنها، أيًضا، واجب 
لألشخاص  والروحية  املادية  املعونة  لتقدمي  املؤسسات  هذه  ممثلي  زيارة  تسهيل 
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احملميني واالطالع على أحوالهم.
 - الرابعة  جنيف  اتفاقية  من  الرابع  الباب  في  أيًضا،  موجودة،  ذاتها  املتطلبات 
املادة 142، والقاضية هي األخرى بواجب تأمني الدول احلاجزة جميع التسهيالت 
لعمل جمعيات اإلغاثة، أو أّية هيئة تهدف إلى مساعدة األشخاص احملميني وإلى 
ومركزية  أهمية  على  األخيرة  ِفْقرتها  في   142 املاّدة  تشّدد  كما  بهم.  الترحيب 

اللجنة الدولية للصليب األحمر بقولها:

للصليب  الدولية  للجنة  اخلــاّص  بالوضع  االعتراف  يجب 
ـــــــجـــــــال  ـــــــــذا امل ـــــــي ه األحـــــــمـــــــر ف
واحترامه في جميع األوقات

عالوًة على ذلك، فإّن املادة 143 من اتفاقية جنيف الرابعة تعطي احلّق بالوجود 
واملراقبة ملمثلي الدول احلامية وملندوبي الصليب األحمر، وألّية هيئة إنسانية أو 
جنيف  اتفاقية  من   11 املادة  مبوجب  دعوتها  أو  عليها  االتفاق  ّمت  محايدة  جهة 
الضرورة  حال  في  إّال  احلّق  هذا  على  شروط  أو  قيود  وضع  ُميكن  وال  الرابعة، 
العسكرية القهرية، إذ إن املادة 143 تنص باملجمل واجب تأمني إمكانية الرقابة 

الدائمة على تصرفات دولة النزاع جتاه األشخاص احملميني بقولها:

ح ملمثلي أو مندوبي الدول احلامية بالذهاب إلى جميع  يصَرّ
األخص  وعلى  محميون،  أشخاص  فيها  يوجد  التي  األماكن 
جميع  إلى  الدخول  حّق  لهم  ويكون  والعمل.  واالحتجاز  االعتقال  أماكن 
بدون  معهم  يتحدثوا  أن  ولهم  احملميون،  األشخاص  يستعملها  التي  املرافق 
رقيب، وباالستعانة مبترجم عند الضرورة. وال ُمتنع هذه الزيارات إّال ألسباب 
استثنائية  بصفة  إال  ذلك  يكون  وال  قهرية،  عسكرية  ضرورات  تقتضيها 
ــــارات. ــــزي ال ــــذه  ه ـــــدة  وم ـــر  ـــوات ت حتـــديـــد  يـــجـــوز  وال  ـــة.  ـــت ـــؤق وم
باختيار  يتعلق  فيما  احلامية  الدول  ومندوبي  ملمثلي  الكاملة  احلرية  تعطى 
االحتالل  دولــة  أو  احلاجزة  وللدولة  زيارتها.  في  يرغبون  التي  األماكن 
األشخاص  منشأ  دولــة  مع  االقتضاء  وعند  احلامية،  الدولة  مع  تتفق  أن 
الزيارات. في  باالشتراك  املعتقلني  ملواطني  السماح  على  زيارتهم،  املتوخية 
ــب األحـــمـــر  ــي ــصــل ــل ــــيــــة ل ــــدول يــتــمــتــع مـــنـــدوبـــو الـــلـــجـــنـــة ال
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باالمتيازات نفسها. ويخضع تعيني هؤالء املندوبني ملوافقة الدول التي تقع 
ــارســة مم عليهم  يــتــعــني  ــي  ــت ال األراضـــــي  سلطتها  حتــت 
 أنشطتهم فيها

أّية  بتلقي  لها  ُيسمح  األحمر  للصليب  العاملية  للحركة  األساسّي  النظام  أّن  ومبا 
لدى  الالزمة  باملساعي  تقوم  فإنها  اإلنسانّي،  للقانون  ما  انتهاك  حول  شكوى 
ا، لكنها قد تصبح علنية َوفق شروط  السلطات املعنّية، وهي مساٍع سرية مبدئًيّ
لكي  واحليادية،  السرية  مبدأ  عن  تخرج  أن  اللجنة  بعدها  من  تفّضل  محّددة 
وعادًة  ذاك،  أو  االنتهاكات  من  النوع  هذا  الستمرار  مخاوفها  أو  امتعاضها  تعلن 
ما يحصل هذا اإلشهار من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر، إذا لم تلَق هذه 
اللجنة أّي جتاوب من قبل الدولة املتسببة باملخالفات، وإذا كان الوضع اإلنسانّي 
النابع من هذه االنتهاكات قد تسبب أو قد يتسبب بكارثة إنسانية أو بتبعات 

إنسانية أخرى يروح ضحيتها العديد من املدنيني ومن األعيان املدنية.

إجراءات التحقيق مبوجب اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 

وتعاهديه  طوعية  آلية  على   1949 لعام  األربع  جنيف  اتفاقيات  نصت   
إلجراء حتقيقات ألية ادعاءات بوجود انتهاكات ألحكامها والتي قد بدرت من 
جنيف  التفاقية   149 املادة  املثال, حتدد  سبيل  النزاع, فعلى  أطراف  من  أي  قبل 
ادعاء  ألي  النزاع   أطراف  أحد  من  بطلب  حتقيق  إجراء  آلية   1949 لعام  الرابعة 

بانتهاك بقولها:

تتقرر  بطريقة  النزاع,  في  طرف  أي  طلب  على  بناء  يجري, 
فيما بني األطراف املعنية, حتقيق بصدد أي ادعاء بانتهاك هذه 

االتفاقية.
يتفق  التحقيق,  إجــــــــراءات  ــى  ــل ع االتــــفــــاق  ــــدم  ع حـــالـــة  ــــي  وف
ــار حــكــم يــقــرر اإلجـــــــراءات الــتــي تــتــبــع. ــي ــت ــى اخ ــل األطــــــراف ع
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ــى  ــل ع ــعــني  ــت ي االتفاقية,  انـــتـــهـــاك  ــبــني  ــت ي أن  ــــا  وم
األطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما ميكن

 

ويقوم بالتحقيق خبراء مختصون.ويجب إعداد أولئك األشخاص وقت السلم، 
مبساعدة اجلمعيات الوطنية، حتى يكونوا على استعداد لتقدمي املشورة للسلطات 

وإعالمها بجوانب تطبيق قانون النزاعات املسلحة.
إرسال  عليها  فإن  األشخاص  أولئك  مثل  وتدريب  تهيئة  ما  لدولة  تيّسر  ما  وإذا 
املتعاقدة  األطراف  تصرف  حتت  تكون  حتى  الدولية  اللجنة  إلى  األسماء  قائمة 

األخرى عند احلاجة.
ويقوم املستشارون القانونيون لدى القوات املسلحة بتقدمي املشورة للقادة العسكريني 
والتعليم  والبروتوكول  االتفاقيات  أحكام  تطبيق  بشأن  املالئمة  الدرجة  حسب 
املناسب الذي يلقن للقوات املسلحة كما هو مطلوب في املادة 144 التفاقية جنيف 
الرابعة لعام 1949 املتعلقة بنشر االتفاقية مبطالبتها الدول األعضاء بالتعهد مبا يلي:

تتعهد األطراف السامية املتعاقدة بأن تنشر نص هذه االتفاقية 
على أوسع نطاق ممكن في بلدانها, في وقت السلم كما في 
وقت احلرب, وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن 
التي  املبادئ  تصبح  بحيث  أمكن,  إذا  واملدني  العسكري,  التعليم  برامج 
تتضمنها معروفة ملجموع السكان. يتعني على السلطات املدنية والعسكرية 
والشرطة أو السلطات األخرى التي تضطلع في وقت احلرب مبسؤولياتها 

االتفاقية, لنص  حائزة  تكون  أن  احملميني,  األشخاص  إزاء 
 وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها

اللجنة الدولية لتقصي احلقائق مبوجب البرتوكول اإلضافي األول لعام 1977

حرًصا على تالفي نقائص الوسائل املذكورة في االتفاقيات األربع، خاصة   
بعد مضي سنني من مراقبة العالقات بني أطراف النزاع  والتي أثبتت عدم جدوى 
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املؤمتر  حاول  جنيف،  اتفاقات  في  املوجودة  واملسائلة  التطبيق  اآلليات  وفشل 
الدبلوماسي تأسيس جهاز حتقيق مبوجب نص قانوني مت صياغته في البروتوكول 
جلنة  تأسيس  مت  البروتوكول  هذا  من   ،90 املادة  ففي   1977 عام  اإلضافي  األول 
حتقيق دولية تعنى بتقصي احلقائق حول انتهاكات قامت بها أطراف النزاع املوجود 

محل حتقيق اللجنة املذكورة، وتكون مهمة هذه األخيرة:
 التحقيق في أي عمل بوصفه انتهاك جسيم مبقتضى اتفاقيات جنيف األربع 

لعام 1949 وللبروتوكوالت اإلضافية.
 ال تقوم هذه اللجنة بالتحقيق بانتهاكات أخرى للقانون اإلنساني الدولي 
املعنية. األطراف  جميع  ومبوافقة  ذلك,  بطلب  األطراف  أحد  بتقدم  إلى 
 تسهيل العودة إلى االلتزام بأحكام االتفاقيات والبروتوكول بفضل املساعي 

احلميدة التي تبذلها جلنة تقصي احلقائق.
األدلة. هذه  على  واالعتراض  بالتعليق  لألطراف  احلق  وإعطاء  األدلة  عرض   

وان  النزاع  ألطراف  اللجنة  إليها  توصلت  التي  والتوصيات  التقرير  عرض   
فشلت اللجنة للتوصل لألدلة واحلقائق اإلشارة إلى سبب فشلها هذا.

 عدم جواز نشر النتائج بصورة علنية إال إذا طلب منها ذلك جميع األطراف 

هذه اللجنة مفتوحة للدول فحسب وليست هيئة قضائية، وإمنا هي جهاز دائم 
محايد وغير سياسي، وتتكون من خمسة عشر عضوا على أساس التمثيل اجلغرافي 
العادل وينتخب األعضاء ملدة خمس سنوات وحتدد هذه املادة اطر والبنية القانونية 
لهذه اللجنة ومجاالت اختصاصها وصالحياتها على األطراف املتعاقدة,نأتي على 

ذكر بعض من أحكامها ها هنا:

 املادة 90: اجلنة دولية لتقصي احلقائق
ويشار  احلقائق  لتقصي  دولية  جلنة  تشكل  أ) 
عضوًا  عشر  خمسة  من  تتألف  «اللجنة»،  باسم  بعد  فيما  إليها 
باحليدة. لهم  املشهود  احلميد  اخللق  من  عالية  درجة  على 
األطراف  من  عشرين  عن  يقل  ال  ما  موافقة  لدى  اإليداع،  أمانة  تتولى  ب) 
الثانية  الفقرة  حسب  اللجنة  اختصاص  قبول  على  املتعاقدة  السامية 
سنوات،  خمس  منها  كل  مدى  فترات  على  ذلك  بعد  ثم  عندئذ،  الدعوة 
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اجل  من  املتعاقدة  السامية  األطراف   أولئك  ملمثلي  اجتماع  عقد  إلى 
املتعاقدة  السامية  األطراف  ممثلو  وينتخب  اللجنة.  أعضاء  انتخاب 
من  قائمة  بني  من  السري  باالقتراع  اللجنة  أعضاء  االجتماع  هذا  في 
واحدًا. شخصًا  املتعاقدة  السامية  األطراف  من  كل  فيها  ترشح  األشخاص 
ويتولون  الشخصية  بصفتهم  اللجنة  أعضاء  يعمل  ج) 
التالي. االجتماع  في  اجلدد  األعضاء  انتخاب  حلني  مناصبهم 
 – االنتخابات  إجراء  عند   – املتعاقدة  السامية  األطراف  تتحقق  د) 
باملؤهالت  شخصيًا  يتمتعون  للجنة  املرشحني  األشخاص  أن  من 
كلها. اللجنة  في  روعي  قد  املقسط  اجلغرافي  التمثيل  وان  املطلوبة 
هـ)  تتولى اللجنة ذاتها ملء املناصب الشاغرة التي تخلو بصورة طارئة مع 

مراعاة الفقرات الفرعية املذكورة آنفًا.
لتأدية  الالزمة  اإلدارية  التسهيالت  كافة  للجنة  اإليداع  أمانة  توفر  و) 

مهامها.
على  التصديق  أو  التوقيع  لدى  املتعاقدة،  السامية  لألطراف  يجوز  أ) 
الحق،  آخر  وفت  أي  في  أو  إليه،  االنضمام  أو  «البروتوكول»  أللحق    
قبل  خاص،  اتفاق  ودون  واقعيًا  اعترافًا   – تعترف  أنها  تعلن  أن 
اللجنة  باختصاص   – ذاته  االلتزام  يقبل  آخر  متعاقد  سام  طرف  أي 
املادة. هذه  جتيزه  ما  وفق  اآلخر،  الطرف  هذا  مثل  ادعاءات  في  بالتحقيق 

تكون اللجنة مختصة باآلتي:
بانتهاك  خاص  ادعاء  بأي  املتعلقة  الوقائع  في  أوال:التحقيق 
«البروتوكول». أللحق  وهذا  االتفاقيات  حددته  كما  جسيم 
وهذا  االتفاقيات  أحكام  احترام  إعادة  على  العمل  ثانيًا: 
احلميدة. مساعيها  خالل  من  «البروتوكول»  أللحق 
أطراف  احد  تقدم  لدى  األخرى،  احلاالت   في  حتقيقًا،  اللجنة  جتري  ال  د) 
األخرى  األطراف  أو  املعني  اآلخر  الطرف  مبوافقة  إال  ذلك،  بطلب  النزاع 

املعنية.
و  الثانية  االتفاقية  من   53 و  األولى  االتفاقية  من   52 املواد  أحكام  تظل 
132   من االتفاقية الثالثة و 149 من االتفاقية الرابعة سارية على كل ما 
يزعم من انتهاك لالتفاقيات وتنطبق كذلك على ما يزعم من انتهاك لهذا 
في  آنفًا  إليها  املشار  لألحكام  ذلك  يخضع  أن  على  «البروتوكول»  أللحق  

هذه الفقرة.

أ) تتولى جميع التحقيقات غرفة حتقيق تتكون من سبعة أعضاء يتم تعيينهم 
على النحو التالي، وذلك ما لم تتفق األطراف املعنية على النحو آخر:

يعينهم  النزاع  أطراف  احد  رعايا  من  ليسوا  اللجنة  أعضاء  من  خمسة 
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وبعد  اجلغرافية  للمناطق  مقسط  متثيل  أساس  على  اللجنة  رئيس 
ويعني  العرض،  لهذا  خاصان  النزاع.عضوان  أطراف  مع  التشاور 
أيهما. رعايا  من  يكونان  وال  منهما،  واحدًا  النزاع  طرفي  من  كل 
مناسبة  زمنية  مهلة  بالتحقيق  طلبًا  تلقيه  فور  اللجنة  رئيس  يحدد  ب) 
لتشكيل غرفة التحقيق. وإذا لم يتم تعيني أي عضو من العضوين اخلاصني 
خالل املهلة احملددة يقوم الرئيس على الفور بتعيني عضو أو عضوين إضافيني 

من اللجنة بحيث تستكمل عضوية غرفة التحقيق.

4) أ) تدعو غرفة التحقيق املشكلة طبًقا ألحكام الفقرة الثالثة بهدف 
إجراء التحقيق مع أطراف النزاع ملساعدتها وتقدمي األدلة ويجوز لها أيًضا 

أن تبحث عن أدلة أخرى حسبما يتراءى لها مناسًبا كما يجوز لها أن جتري 
حتقيًقا في املوقف على الطبيعة.

ب) تعرض جميع األدلة بكاملها على األطراف، ويكون من حقها التعليق 
عليها لدى  اللجنة.

ج) يحق لكل طرف االعتراض على هذه األدلة.

5) أ) تعرض اللجنة على األطراف تقريًرا بالنتائج التي توصلت إليها غرفة 
التحقيق مع التوصيات التي تراها مناسبة.

ب) إذا عجزت غرفة التحقيق عن احلصول على أدلة كافية للتوصل إلى نتائج 
تقوم  على أساس من الوقائع واحليدة فعلى اللجنة أن تعلن أسباب ذلك العجز.

توصلت التي  النتائج  علنا  تنشر  أن  للجنة  يجوز  ال  ج) 
 إليها إال إذا طلبت منها ذلك جميع أطراف النزاع

املسؤولية املترتبة عن خرق القانون الدولي

احللول املستبعدة

لقواعد   مخالفة  اإلجمال  في  تكون  إجراءات  هي   - الردعية   األعمال   
توجيه  جراء  أو  مشروعة  غير  أعمال  اثر  على  ما  دولة  تتخذها  الدولي،  القانون 
عمل عسكري ما تراه غير مشروعًا قد ارتكبته دولة أخرى بحقها، وتهدف الدولة 
املنتقمة عبر األعمال االنتقامية أو الردعية إلى إجبار هذه األخيرة، بواسطة الضرر 
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التي ستلحقه باخلصم ، على احترام القانون بواسطة الردع. 
وقد  حدد معهد القانون الدولي في العام 1934 شروط أعمال الردع وهي تعكس 
املمارسة الدولية في هذا املضمار، وقد تبنى معهد القانون الدولي قرار التحكيم 
الصادر في قضية «نوليال» الشهيرة بني أملانيا والبرتغال التي أّدت إلى صدور قرار 

حتكيم عام 1928، حدد شروط اللجوء إلى األعمال االنتقامية وهي: 
  عمل سابق غير مشروع.

  استحالة حصول الدولة املتضررة على ما تريد بوسائل أخرى.
  إنذار بقي دون نتيجة. 

  النسبية مع العمل غير املشروع التي تأتي كرد عليه.

املدنيني  السكان  ضد  توجه  التي  الردعية  أو  االنتقامية  األعمال  حظر  ومت  كما 
واملنشئات املدنية بصفتهم هذه أو تلك والتي تهدف إلى الرد على خرق العدو 
للقانون بخرق مماثلة وشبيهه بحسب تقديرهم، ويأتي هذا احلظر مبقتضى أحكام 
الردعية  أو  االنتقامية  باألعمال  ويقصد  والعرفي،  ألتعاهدي  اإلنساني  القانون 
تقترف  التي  االنتقامية  األعمال  تلك  الدولي،  اإلنساني  القانون  بحسب  احملرمة 
ومبا  احملمية  الفئات  وكل  املدني  الطابع  ذات  واألعيان  املدنيني  األشخاص  بحق 
يتناقض مع آداب وأحكام احلرب كما تتجلى في القانون اإلنساني الدولي، ولقد 
املادة  منها  نذكر  اتفاقات  عدة  في  األعمال  هذه  الدولي  اإلنساني  القانون  حرم 
51(6) من البروتوكول األول والتي حتظر هجمات الردع ضد السكان املدنيني أو 

األشخاص املدنيني. 
كما هو واضح، فان هذا احلل هو حل مستبعد حتى وان مت تطبيقه مبا يتماشى مع 
شروط القانون اإلنساني الدولي واألعراف الدولية ويعود هذا األمر لعدة أسباب 

نذكر منها:

  أن تطبيق القانون أو حمل طرف معيني على تطبيق القانون بهذا الشكل 
االنتقامية. باألعمال  القيام  تريد  التي  للدولة  العسكرية  بالقدرة  منوط 
استخدامها  دولة  أي  تستطيع  شرعية  كآلية  حرب  آلية  يشرع  املنطق  هذا    
وهو حل غير محبذ إذ أن اخلطر في هذه اإلمكانية هو سوء استخدام آلية 
األعمال االنتقامية أو التعسف باستخدامها مما يتناقض مع املبدأ القائل بان 
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حق الدولة باستخدام القوة محصور بحقها في الدفاع عن النفس ضد خطر 
آني محدق ال كآلية مسائلة ومعاقبة.

  مبدأ املسائلة واملعاقبة اجلنائية يجب أن يرتبط بوكيل أي بوجود فرد مسئول 
عن أفعاله، وعليه فان مبدأ الردع أو االنتقام ال يحاسب أو يعاقب الوكيل 
أو املسئول عن اخلروقات بل هو يقتص من اجلهة التي يتبع إليها هذا الفرد 
أو املسئول ومن ثمة يكون القصاص غير متعلق بالفاعل مما يجهض االعتبار 

القانوني-التثقيفي واألخالقي للقصاص.
الردع  اتخاذ  عن  الناجمة  األضرار  املدنية  الفئات  من  العديد  تتحمل  قد    
ضحايا  يصبحوا  أن  مهددين  كونهم  القانون  لتطبيق  وسيلة  واالنتقام 
عرضيني كما يحدث في كل نزاع. وهذا أمر يجب تفاديه قدر املستطاع.  

احللول املمكنة

اإلنساني  القانون  يخالف  مبا  اإلتيان  من  مرؤوسيهم  منع  في  القادة  دور    
ومعاقبتهم أو رفع األمر إلى السلطة عند االحتكام املادة 87 بروتوكول األول 

واملادة 146 التفاقية جنيف الرابعة. 
األطراف  تتحمله  التزام  وهو  املجرمني  وتسليم  القضائي  التعاون  إمكانية    
النزاع،  أطراف  على  فقط  امللقاة  املسؤولية  يتخطى  أنه  أي  كافة  املتعاقدة 
أحكام  مراعاة  شريطة  بالنزاع  مباشرة  عالقة  ذات  ليست  دول  إلى  ليصل 
القانون الدولي األخرى خاصة في ما يتعلق مبسألة  تسليم املجرمني، وميكننا 
استنباط هذا الواجب العام من املادة األولى املشتركة التفاقيات جنيف األربع 

لعام 1949 والقاضية بأن:
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تكفل  وأن  االتفاقية  هذه  حتترم  بأن  السامية  األطراف  تتعهد 
احترامها في  جميع األحوال

ومعنى مطلب «االحترام وكفالت االحترام في جميع األحوال»، هو أن على الدول 
أجمع احترام القانون من ناحية تطبيق تعليماته، لكنها تعني أيضا العمل على 
كفالت احترام القانون من قبل جميع الدول والهيئات واألفراد حتى وان لم يكن 
للدولة التي يطلب منها كفالت احترام القانون أي عالقة مباشرة بالنزاع من حيث 
تبعية مقترفيه,أو ضحاياه أو مكان حدوث الفعل اجلنائي للدولة الطرف، مع هذا 
فهي ملزمة مبنع دولة مرتكبة لالنتهاك اجلسيم من التنصل من مسؤولياتها وفق 
القانون إذا كان باستطاعة الدولة الطرف املساعدة على قمع االنتهاك أو املساعدة 
في محاسبة ومسائلة مقترفيه. نستطيع فهم هذا االلتزام بشكل أكثر تطبيقي إذا 
ما نظرنا إلى االلتزامات امللقاة على األطراف املتعاقدة في املادة 88 من البروتوكول 
األول، إذ أنها تطالب جميع األطراف بالتعاون املتبادل في الشؤون اجلنائية، مبا 
يتالءم مع مطالب املادة 1 املشتركة التفاقات جنيف األربع لعام 1949 والقاضية 
على  فان   88 املادة  وبحسب  الدولي،  اإلنساني  القانون  احترام  وكفالة  باحترام 

األطراف املتعاقدة أن:

أكبر  لآلخر  منها  كل  املتعاقدة  السامية  األطراف  تقدم   (1  
قسط من املعاونة فيما يتعلق باإلجراءات اجلنائية التي تتخذ 

بشأن االنتهاكات اجلسيمة  ألحكام االتفاقية أو هذا اللحق.
  2) تتعاون األطراف السامية املتعاقدة فيما بينها بالنسبة لتسليم  املجرمني 
أقرت  التي  وااللتزامات  باحلقوق  القيد  ومع  بذلك  الظروف  تسمح  عندما 
هذه  وتولي  اللحق,   هذا  من   85 املادة  من  األولى  والفقرة  االتفاقيات 
األطراف طلب الدولة التي وقعت املخالفة املذكورة على أراضيها ما يستأهله 

من اعتبار.
السامي  الــطــرف  قــانــون  األحــــوال  جميع  فــي  يطبق  أن  ويــجــب   (3   
ذلك,  مع  السابقة،  الفقرات  متس  وال  الطلب.  إليه  املقدم  املتعاقد   
كانت ثنائية  أخـــرى  مــعــاهــدة  ــة  أي أحــكــام  عــن  الناجمة  ــزامــات  ــت االل

جزئيًا  أو  كليًا  مستقبًال  أو  حاليًا  تنظم  جماعية  أم   
التعاون في الشئون اجلنائية
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الدول  التزام  احلل  هذا  ويعني  املتحدة  األمم  مع  النزاع  أطراف  تعاون  إمكانية 
التي   القرارات  واحترام   املؤسسات  حيث  من  املتحدة  األمم  مع  بالتعاون  املتعاقدة 
تضمن احترام القانون اإلنساني ومنع االنتهاكات اجلسيمة للقانون ولقد ورد هذا 
بأن: والقاضي   1977 لعام  األول  اإلضافي  البروتوكول  من   89 املادة  في  املطلب 

أو  مجتمعة  تعمل،  بأن  املتعاقدة  السامية  األطــراف  تتعهد 
اللحق،  ولهذا  لالتفاقيات  اجلسيم  اخلرق  حاالت  منفردة,في 

مــــع  ــــتــــالءم  ي مبــــا  ـــحـــدة  ـــت امل األمم  مــــع  ـــاون  ـــع ـــت ـــال ب
ميثاق األمم املتحدة 

 

مبدأ التعويض عن األضرار الناجمة عن مخالفة قوانني وأعراف احلرب، ورد في   
قانون «الهاي» وفي البروتوكول اإلضافي األول التفاقات جنيف عام 1977 حيث 

أن املادة 91 من هذا البروتوكول تقر مببدأ التعويضات بقولها:

هذا  أو  االتفاقيات  أحكام  ينتهك  الذي  النزاع  طرف  يسأل 
ويكون  ذلك.  احلال  اقتضت  إذا  تعويض  دفع  عن  اللحق 

يقترفها  التي  األعمال  كافة  عن  مسئوًال 
املسلحة  قواته  من  جزءًا  يشكلون  الذين  األشخاص 
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املسائلة واحملاكمة الدولية

 
احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة لعام 1993 

في عام 1992 أصدر مجلس األمن قرار رقم 780 والذي انشأ جلنة خبراء   
مختصة بالتحقيق وجمع األدلة عن جرائم احلرب واملخالفات اجلسيمة ملعاهدات 
يوغوسالفيا  في  اجلاري  للصراع  اإلنساني  للقانون  األخرى  واالنتهاكات  جنيف 
السابقة. وقد متخض عن هذه اللجنة تقدمي أدلة دامغة تشير إلى تورط  القيادة 
العرقي  التطهير  مثل  جسيمة  وبانتهاكات  حرب  بجرائم  والعسكرية  السياسية 
والتهجير القسري واالغتصاب املنظم الخ.. وفي 22 فبراير/ شباط 1993 اصدر 
مجلس األمن قرار رقم 808  تقرر فيه إنشاء محكمة دولية بأعقاب نتائج جلنة 

اخلبراء، والذي نص على ما يلي:

األشخاص  حملاكمة  دولية  محكمة  إنشاء  األمن  مجلس  قرر 
للقانون اجلسيمة  االنتهاكات  عن  املسئولني 

ـــي ـــــي والـــــتـــــي ارتــــكــــبــــت ف ـــــدول ــــي ال ــــان ــــس  اإلن
 أراضي يوغوسالفيا السابقة منذ عام 1991

ومبوجب هذا القرار مت إنشاء احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة في مقرها  في 
الهاي، وقد نّصت املادة األولى من النظام األساسي للمحكمة على أنه من سلطتها 
محاكمة األشخاص املسئولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساني الدولي 
التي اقترفت في يوغوسالفيا السابقة منذ عام 1991 كما وأقرت هذه املادة مبدأ 
املسؤولية اجلنائية الفردية للقادة العسكرين والسياسيني ولرئيس الدولة بالنسبة 

لبعض االنتهاكات احملددة والتي ارتكبت في فترة الصراع في يوغوسالفيا وهي:
1) االنتهاكات اجلسيمة ملعاهدات جنيف عام 1949.

2) جرائم ضد اإلنسانية.
3) اإلبادة اجلماعية.
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4) مخالفة قوانني وأعراف احلرب.

انتماء  عن  النظر  بغض  حدثت  التي  االنتهاكات  كل  في  احملكمة  هذه  بتت  وقد 
التسييس  مسألة  احملكمة  بذلك  تخطت  وقد  النزاع،  أطراف  من  ألي  املتهم  
الدولية  العسكرية  واحملكمة  نورمبرغ  محكمة  من  كل  في  كانت  التي  والتبعية 

للشرق األقصى والتي لم تبت في أي من اجلرائم التي اقترفت من قبل احللفاء.
وقد مت محاكمة العديد من املسئولني العسكريني والسياسيني خصوًصا بعد عقد 
معاهدة دايتون عام 1995 والتي خّولت قوات الـ Nato وحلفائها بالقبض على 
مجرمي احلرب وعلى واجب تسليمهم من قبل السلطات الصربية التي كانت قد 
رفضت االعتراف باختصاص احملكمة ورفضت التعاون مع اللجنة ومع احملكمة، 
سواء من خالل التحقيقات وإبراز األدلة أو من خالل رفضها لتسليم املتهمني. 
إال أن اتفاق دايتون وتغير السلطة الذي حصل في صربيا أدى في نهاية املطاف 
إلى تسليم العديد من مجرمي احلرب الصرب وعلى رأسهم رئيس صربيا األسبق 

سلوفودان ميلوسيفيتش.

احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا لعام 1994

في عام 1994 وبعد أن شهدت رواندا حرًبا أهلية طاحنة مت من خاللها   
اقتراف جرائم اإلبادة والتي راح ضحيتها أكثر من مليون مدني رواندي أقر مجلس 
االنتهاكات  هذه  في  للتحقيق  خبراء  جلنة  بإنشاء  اخلاص   935 رقم  قرار  األمن 
اخلطيرة. وقد تشكلت هذه اللجنة على غرار جلنة التحقيق في يوغوسالفيا إلى 
أنها كلفت مبهام محددة كان عليها إنهائها خالل أربعة أسابيع ودون إجراء أية 
حتقيقات في أي من االدعاءات احملددة وفي 4/10/19 قدمت اللجنة تقريرها والذي 
لم يكن يعتمد الدقة إذ انه كان مبنًيا على شهادات من مصادر ثانوية ولم تعقد 
هذه اللجنة حتقيقات مستقلة،وعلى الرغم من هذا فان هذا التقرير باإلضافة إلى 
التقرير النهائي للجنة في 9/12/94 كان كافًيا حلمل مجلس األمن على استصدار 
 .1994 لعام  لرواندا  الدولية  اجلنائية  احملكمة  بإنشاء  والقاضي   955 رقم  قرار 
احملكمة  لنظام  اقتباس  عن  عبارة  لرواندا  الدولية  اجلنائية  احملكمة  نظام  كان  وقد 
املسؤولية  بقاعدة  لنظامهما  األساسية  باملواد  أقر  قد  فكالهما  يوغوسالفيا،  في 
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اجلنائية لألفراد. كما وأن اختصاص احملكمتني متشابًها من حيث اجلرائم، فكلتا 
احملكمتني قد بتت في جرائم اإلبادة اجلماعية، جرائم ضد اإلنسانية، االنتهاكات 
اجلسيمة،وجرائم احلرب. أما االختالف بني هاتني احملكمتني فهو نابع من طبيعة 
النزاع في رواندا والذي كان نزاًعا داخلًيا على عكس النزاع في يوغوسالفيا والذي 
كان دولًيا. وعليه فان االنتهاكات لقوانني وأعراف احلرب واتفاقيات جنيف لعام 
1949 اخلاصة بالنزاعات الدولية لم تكن تخضع الختصاص احملكمة نظًرا لطبيعة 
مسلح  نزاع  أي  أهلية  حرًبا  كان  وذكرنا  سبق  كما  كان  والذي  رواندا  في  النزاع 
داخلي. باملقابل فإن انتهاكات املادة الثالثة املشتركة التفاقيات جنيف لعام 1949 
والبروتوكول اإلضافي رقم 2 قد دخال ضمن اختصاص احملكمة ما يعطي لهذه 
احملكمة أهمية خاصة اذ ان صالحيات هذه احملكمة متتد للنزاعات الداخلية. وقد 
كانت لهذه احملكمة كثيًرا من املشاكل اإلدارية والسياسية واالقتصادية، إال أنها 
ثبتت في نهاية املطاف مبدأ احملاسبة واملسؤولية الفردية اجلنائية آخذة خطوة أخرى 
نحو تأسيس احملكمة اجلنائية الدولية ونحو إدراك مدى احلاجة إلى نظام دائم للعدالة 
تقدمي  على  القدرة  لديها  ومحايدة،  مهنية  ثابتة،  كمحكمة  الدولية،  اجلنائية 
جرائم  ومرتكبي  مماثلة  ظروف  لديهم  توافرت  الذين  لألشخاص  مساوية  معاملة 
مماثلة بعيًدا عن تأثيرات السياسة واملصالح الضيقة للدول الوطنية وفي جميع أنواع 
النزاعات املسلحة وغيرها من اجلرائم التي ترتكب ضد االنسانية واالبادة اجلماعية.

ICC  - احملكمة اجلنائية الدولية

في  الدولية  اجلنائية  احملكمة  أساس  نظام  على  التوقيع  مت  عام 1998  في   
روما واملعروف بدستور روما بعد فترة طويلة ومضنية من املفاوضات واخلالفات 
القضائي  االختصاص  ومجال  القانونية،  واملنهجية  القانونية  النصوص  حول 
للمحكمة وطبيعة صالحياتها وعملها ومبناها. فقد أنشئ مبوجب هذه املعاهدة 
جسم قضائي ثابت يبت باملخالفات املقترفة ضد القانون اإلنساني الدولي وقد 
 INTERNATIONAL الدولية  اجلنائية  احملكمة  اسم  احملكمة  هذه  على  أطلق 
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CRIMINAL COURT- ICC وهي مؤسسة أو محكمة دولية دائمة، أنشئت 
مبوجب معاهدة روما لغرض التحقيق ومحاكمة األشخاص الذين يرتكبون أشد 
اجلرائم خطورة موضوع االهتمام الدولي، وهي مؤسسة قائمة على قانون تعاهدي 
ملزم باإلجمال للدول األعضاء فيه, كما وان هذه املؤسسة ال تسعى ألن تكون 
كيانًا قانونيًاً  أسمى من الدولة بل هي كيان مكمل للقضاء الوطني وامتداداً لرغبة 
بواقع  عنه  أعربت  كما  اإلنساني  الدولي  القانون  سيادة  الحترام  الوطنية  الدول 

موافقتها على االنضمام لهذه املعاهدة. 
فهي  الوطني  اجلنائي  لالختصاص  امتداد  هي  اجلنائية  الدولية  فاحملكمة  ثم  من 
السلطة  قبل  من  عليها  التصديق  يتم  والتي  طوعية،  معاهدة  مبوجب  منشأة 
التشريعية املمثلة للدولة الوطنية لكي تصبح جزءاً من القانون الوطني، وعليه فان 
احملكمة اجلنائية تسعى من حيث املبدأ الحترام وعدم التعدي على السيادة الوطنية 
املتمثلة بالنظام القضائي إال في حاالت كان بها هذا النظام أو هذه الدولة السيادية 
غير راغبة أو غير قادرة على مباشرة التزاماتها القانونية الدولية كما أدرجت في 
هذه املعاهدة وغيرها من املعاهدات واألعراف امللزمة بالقانون الدولي اإلنساني.

خصائص احملكمة اجلنائية  الدولية

مؤسسة  أنها  أساس  على  الدولية  احملكمة  روما  لدستور   1 املادة  تعرف   
دائمة أنشئت مبوجب معاهدة لها الصالحية مبمارسة اختصاصها إزاء األشخاص 
 5 املادة  وحتدد  الدولي  االهتمام  موضوع  خطورة  اجلرائم  أشد  يرتكبون  الذين 

لدستور روما اجلرائم التي تدخل في اختصاص احملكمة كالتالي: 
 جرمية اإلبادة اجلماعية.
 اجلرائم ضد اإلنسانية.

 جرائم احلرب.
 جرمية العدوان.

وقد عرف دستور روما تعريفًا مفصًال كل من جرمية اإلبادة  (املادة 6 للدستور)، 
للدستور).   8 (املادة  احلرب  وجرائم  للدستور)،   7 املاد   ) اإلنسانية  ضد  واجلرائم 



المبادئ األساسية في القانون الدولي اإلنساني158

إلى أن دستور روما لم يعرف جرمية العدوان وأرجئ ممارسة احملكمة الختصاصها 
على جرمية العدوان إلى أن يتم تعريفها ووضع شروط لها والتي مبوجبها تستطيع 
هذه احملكمة ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بهذه اجلرمية (املادة 1 لدستور روما). 
وتعد عملية التعريف ووضع الشروط ملمارسة االختصاص على أنها تعديل يجب 
أن يتم وفق شروط املادة 121 و 123 لدستور روما. وعليه فان احملكمة اجلنائية 
الدولية غير مخولة اليوم بالبت في جرائم العدوان، أي أن هذه اجلرمية غير موجودة 
وغير ملزمة قانونيًا للدول األطراف في هذه املعاهدة فهي ال تقيم على األطراف 
املوقعني أية واجبات والتزامات قانونية دولية نابعة من اختصاص احملكمة كالتحقيق 

واحملاكمة وتسليم املجرمني واملعاقبة على االنتهاكات.  

خاصية مهمة أخرى للمحكمة اجلنائية الدولية تنبع من كونها ممارسًة الختصاصها 
القضائي بالتكامل مع اختصاص نظام القضاء الوطني للدول األعضاء، وهذا يعني 
أن احملكمة اجلنائية الدولية تكون مكملة للواليات القضائية اجلنائية الوطنية (املادة 
1 واملادة 17 من دستور روما). وعليه فان لالختصاص اجلنائي الوطني األولوية في 

البت في االنتهاكات املذكورة.
اختصاصها  بسط  في  املقبولية  أو  احلق  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  ويكون 
القضائي بدل االختصاص القضائي الوطني للدولة املعينة في واحدة من احلالتني:

االنتهاكات  في  املوضوعي  والبت  التحقيق  على  الوطنية  الدولة  قدرة  عدم   
كلي  انهيار  عن  الناجمة  القضائية،  واليتها  اختصاص  مجال  في  هي  التي 
قدرته  أو  توافره  عدم  عن  الناجمة  أو  الوطني  القضائي  للنظام  وجوهري 
غير  أو  الضرورية  والشهادات  األدلة  على  احلصول  أو  املتهم  إحضار  على 
روما). لدستور   17 إجراءاتها(املادة  على  االضطالع  على  آخر  لسبب  قادر 
   عدم رغبة النظام القضائي في القيام بالتزاماته القانونية بالتحقيق ومحاكمة 
ومعاقبة األشخاص املشتبه في ارتكابهم للجرائم مجال اختصاص احملكمة 
ضد  واجلرائم  احلرب  وجرائم  اجلماعية  اإلبادة  جرمية  (أي  الدولية  اجلنائية 
(املواد  من  كل  في  الدستور  حدد  ولقد  روما)  لدستور   17 اإلنسانية)(املادة 
الوطني  القضائي  النظام  وجدية  رغبة  لتحديد  املعايير  هي  ما   (18 و   17
في  مبرر  الغير  التأخير  معيار  املعايير  هذه  من  نذكر  التزاماته،  احترام  في 
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نزاهتها،  أو  استقالليتها  عدم  أو  للدستور)،  17(2)(ب)  (املادة  اإلجراءات 
الشخص  تقدمي  نية  مع  تتفق  ال  مباشرتها  اجلارية  اإلجراءات  كون  أو 
اإلجراءات  بعض  أن  أو  للدستور)،  17(2)(ج)  (املادة  للعدالة  املعني 
«من  املشتبه  حماية  إلى  تهدف  مباشرتها  مت  قد  التي  أو  مباشرتها  املزمع 
النحو  على  احملكمة  اختصاص  في  الداخلة  اجلرائم  عن  اجلنائية  املسئولية 
للدستور). 17(2)(أ)  (املادة  روما  دستور  من   «5 املادة  في  إليه  املشار 

عن  تلعبه  الذي  الدور  حيث  من  تختلف  ال  الدولية  اجلنائية  احملكمة  فان  وعليه 
أي دور يفترض أن تلعبه كل من دول املجتمع الدولي  في إطار القانون الدولي 
القائم وهي تعبير عن رغبة الدول املوقعة بوجود قانون موحد ومؤسسة قضائية 
هي  الدولية  اجلنائية  فاحملكمة  ثم  ومن  الوطني.  القانوني  لالختصاص  مكملة 
امتداد لالختصاص اجلنائي الوطني املنشأة مبوجب معاهدة، تصبح عند التصديق 
عليها من قبل اجلسم التشريعي في الدولة الوطنية جلزء من القانون الوطني، وهي 
في  إال  القضائي  نظامه  واستقالل  الوطنية  السيادة  مبدأ  على  تتعدى  ال  بذلك 
راغبة  غير  أو  قادرة  غير  اجلنائي  بنظامها  املتمثلة  الدولة  بها  تكون  التي  احلاالت 
على مسائلة ومحاكمة املشتبهني بارتكاب اجلرائم املوجودة في مجال اختصاص 

احملكمة اجلنائية الدولية ونظامها األساسي.

القانون واجب التطبيق 

بذات  تلتزم  أنها  هي  اجلنائية  الدولية  للمحكمة  أخرى  مهم  خاصية   
القواعد األساسية اخلاصة بالقانون الواجب التطبيق أي وبحسب املادة 10 للدستور 
فانه «ليس في هذا الباب (أي الباب الثاني للدستور) ما يفسر على أنه يقيد أو 
املتعلقة  املتطورة  أو  القائمة  الدولي  القانون  قواعد  األشكال  من  شكل  بأي  ميس 
بأغراض أخرى غير هذا النظام األساسي ، بكلمات أخرى حتدد املادة 10 واملادة 
واألعراف  األحكام  مع  االتفاقية  هذه  لتطبيق  املتبع  األولويات  هرم  للدستور   21

السابقة وعليه فان األمر يتطلب تطبيق املصادر األربعة للقانون الدولي: 
 املعاهدات الدولية، سواء العامة أو اخلاصة، أو املؤسسة لقواعد معترف بها 
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من قبل الدول املتنازعة.
 العرف الدولي, كما يتضح باملمارسة العامة املقبولة كقانون.

 القواعد العامة للقانون املعترف بها من قبل األمم املتحضرة.
األمم  لدى  قبوال  املؤلفات  أكثر  في  الواردة  والدراسات  القضائية  األحكام   

املختلفة، كوسائل معاونة لتحديد قواعد القانون.   

ويتطلب هذا خضوع عملية تفسير وتأويل قوانني الدستور مبا يتماشى مع اتفاقية 
فيينا لعام 1969 اخلاصة بقانون املعاهدات وهذا يعني أيضًا أنه إذا كان هنالك أي 
نص وارد في الدستور يتناقض أو ال يتالءم بصفة عامة مع القانون الدولي سيكون 

هذا النص أدنى مرتبة من القانون الدولي الذي يتناقض معه.

تطبيقه  الواجب  األولويات  هرم  حتدد  للدستور   21 املادة  فان  هذا،  على  عالوة 
بني هذه املعاهدة واملعاهدات األخرى وعليه فان هذه املعاهدة تلتزم أوًال بالقانون 
الواجب تطبيقه بحسب هذه املعاهدة أي في النظام األساسي للمحكمة وأركان 
اجلرائم والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة (املادة 21(1)(ا) للدستور) 
ومبادئ  التطبيق  الواجبة  املعاهدات  مناسبًا,  يكون  وحيثما  الثاني,  املقام  وفي 
القانون الدولي وقواعده, مبا في ذلك املبادئ املقررة في القانون الدولي للمنازعات 
قواعد  احملكمة  تطبق  األخير  املقام  وفي  للدستور).  (ا)   (1)  21 (املادة  املسلحة 
في  مبا  العالم  في  القانونية  لألنظمة  الوطنية  القوانني  من  املستمدة  العامة  القانون 
ذلك «القوانني الوطنية للدول التي من عادتها أن متارس واليتها (أي اختصاصها)  
على اجلرمية» وذلك شريطة أال تتناقض هذه املبادئ مع النظام األساسي وال مع 

القانون الدولي أو مع القواعد واملعايير املتعارف عليها دوليًا.
كما وتتيح املادة 21(2) للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة 
في قراراتها السابقة. وبشكل عام يتوجب على احملكمة أن يكون تفسير وتطبيق 
القانون متسقان مع حقوق اإلنسان املعترف بها دوليًا وأن يكونا خاليني من أي 
متييز ضار يستند إلى أسباب غير موضوعية ومشروعة مثل اجلنس، السن،العرق، 
اللون،اللغة،الدين،املعتقد، األصل القومي أو اإلثني أو االجتماعي، الثروة،املولد، 

الرأي السياسي أو غير السياسي، أو أي وضع آخر.
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مجال اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية 

الشروط  املسبقة ملمارسة االختصاص – من حيث املكان

  حتدد املادة 12 للدستور الشروط املسبقة والتي مبوجبها يكون للمحكمة 
الثالث  من  واحدة  بواسطة  يقوم  الذي  القانوني  اختصاصها  ملمارسة  الصالحية 

بدائل األساسية املوجودة في هذه املعاهده وهي: 
 13 املادة  من  (ج)  أو  (ا)  حاالت  في  أنه  على  تشترط  والتي   (1)12 املادة   (1
للدستور يتوجب على الدولة التي تصبح طرفًا في هذا النظام األساسي أن 
تقبل بذلك اختصاص احملكمة فيما يتعلق باجلرائم املشار إليها في املادة 5.
في  ارتكبت  قد  االتهام  محل  اجلرمية  أن  تشترط  والتي  12(2)(أ)  املادة   (2
إقليم دولة طرف وهذا يعني أيضًا دولة تسجيل السفينة أو الطائرة شريطة 
حيث  من  تابعة  طائرة  أو  سفينة  منت  على  وقعة  قد  اجلرمية  هذه  تكون  أن 

التسجيل للدولة الطرف.
3) املادة 12(2)(ب) والتي تشترط كبديل بان يكون الشخص املتهم باجلرمية 

أحد رعايا الدولة الطرف.

وبحسب املادة 12 للدستور ال ميكن للمحكمة ممارسة اختصاصها إلى بعد  إذاً 
استيفاء واحد من الثالث شروط املسبق املذكورة في هذه املادة، ومع هذا فان املادة 
12 أبقت فيما يتعلق مبشروعية ممارسة االختصاص حالة واحدة ال يكون هنالك 
حاجًة بحسبها، لهذه الشروط لكي متارس احملكمة اختصاصها على دولة، ليست 
طرفًا في هذه املعاهدة، وال هي دولة مستوفيه للشروط مبوجب املادة 12(2)(أ) و 
12(2)(ب)، أي أن السلوك املمنوع لم يقع في مجال سيادتها ولم يكن اجلاني 

من رعياها.
 هذه احلالة هي تلك املذكورة في املادة 13 (ب) والتي تخول مجلس األمن مبوجب 
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة: أن يحيل للمدعي العام للمحكمة اجلنائية 
الدولية حالة ما يبدو فيها أن جرمية من اجلرائم املذكورة في املادة اخلامسة للدستور 
 12 املادة  في  املذكورة  الشروط  احلالة  هذه  تستوفي  إن  دون  وهذا  ارتكبت  قد 
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 13 املادة  من  حالتان  ذكرت  قد   (2)12 املادة  أن  ذكره،  اجلدير  ومن  للدستور. 
هما:

1)  13(أ) والتي تخول  دولة طرف استوفت أحد شروط املادة 12(2) إحالة حالة 
وفقا للمادة ٤١ للدستور يبدو فيها أنه مت اقتراف جرمية أو أكثر إلى املدعي 

العام للمحكمة اجلنائية الدولية.
بأن   15 املادة  بحسب  لصالحياته  وفقا  العام  املدعي  تخول  والتي  2)  13(ج) 
يباشر في التحقيق بحالة ارتكبت فيها جرمية أو أكثر شريطة أن يستوفى 

أحد الشروط املسبقة للمادة 12 من الدستور.

اجلنائية  الدولية  احملكمة  اختصاص  فان   12 املادة  شروط  من  واضح  هو  كما 
عاملية  مبدأ  أساس  على  وليس  اإلقليمي  اجلنائي  االختصاص  مبدأ  على  يقوم 
االختصاص، ومن ثمة فان مبدأ االختصاص اإلقليمي هو عبارة عن مبدأ متماهي 
مع مبدأ التكامل بني احملكمة الدولية والقانون اجلنائي الوضعي للدول، فال يوجد 
هنالك انتقاص للسيادة – اذ انه مبوجب مبدأ االختصاص اإلقليمي يجوز للدولة 
التي ارتكبت اجلرمية في إقليمها محاكمة اجلاني حتى لو لم يكن هذا اآلخر من 
رعاياها، وبحسب هذا املبدأ يكون تسليم شخص متهم ليس من رعايا الدولة 
وطبقا ملعايرها الدستورية إلى دولة أخرى أو إلى هيئة دولية حملاكمته عبارة عن نقل 
اختصاص صحيح ال غبار عليه، طاملا راعى هذا النقل املعايير الدستورية للدولة 
االختصاص  نقل  فان  وعليه  اإلنسان.  حلقوق  الدولية  واملعايير  االختصاص  ناقلة 
فيما يتعلق باجلرائم مجال اختصاص احملكمة ال يختلف من حيث اجلوهر واملبدأ 
فاحملكمة  العام،  اجلنائي  االختصاص  لنقل  ممارستها  في  الدول  بني  متبع  هو  مبا 
اجلنائي  لالختصاص  مكملة  قانونية  منظومة  أو  محكمة  هي  الدولية  اجلنائية 
الوطني، وعليه فان نقل متهم للمحكمة اجلنائية الدولية من قبل دولة ما نفاذا 
للمعاهدة، ال ينتقص من سيادة الدولة الناقلة وال من سيادة دولة أخرى (كدولة 
ممارسة  الن  املتهم  حقوق  النقل  هذا  ينتهك  وال  عليه)  املجني  أو  اجلاني  جنسية 

الوالية سيتم وفقا للمعايير الدولية حلقوق اإلنسان.



163 المبادئ األساسية في القانون الدولي اإلنساني

مجال االختصاص الزمني

الدولية  اجلنائية  احملكمة  اختصاص  ملمارسة  الزمني  بالشرط  يتعلق  فيما   
فقد حدد دستور روما في كل من املادة 11 واملادة 24(1) بأن مجال االختصاص 
الزمني هو مستقبلي فقط ، هذا يعني أن مجال االختصاص ال يسري على جرائم 
ارتكبت قبل بدء نفاذ النظام األساسي للمحكمة (املواد 11(1) و 24(1) للدستور) 
أو للجرائم التي ارتكبت من قبل دولة ما انضمت لهذه املعاهدة بعد بدء نفاذ 
هذه املعاهدة أي أن مجال سريان هذه املعاهدة يسري على اجلرائم املستقبلية التي 
قد ترتكبها الدولة بعد انضمامها إال إذا أعلنت الدولة مبوجب املادة 12(3) عن 
قبولها مبمارسة احملكمة اختصاصها فيما تتعلق باجلرمية قيد البحث. تأكيداً أخرا 
على مفهوم االختصاص املستقبلي للمحكمة اجلنائية الدولية اقر في املادة 124 
للدستور والتي تعطي الدولة املنضمة للدستور احلق في تأجيل اختصاص احملكمة 
اجلنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم احلرب بحسب املادة 8 ملدة سبع سنني ال يكون 
للمحكمة اجلنائية الدولية اختصاص على هذه الدولة الطرف. ويعتبر الكثير من 
اخلبراء في القانون اإلنساني الدولي بأن هذه املادة حتديدا هي مبثابة انتكاسة من 
احلرب  جرائم  عن  املسئولني  األفراد  ومالحقة  مسائلة  بواجب  القائل  املبدأ  حيث 
فهي تعطي مبجرد توقيع الدولة على هذه املعاهدة حصانة من املسائلة اجلنائية عن 
أية أفعال مستقبلية ملدة سبع سنني قد يستطيع املرء أن يفهم املنطق من وراء املادة 
24(1) والقائلة بعدم رجعية األثر على األشخاص لسلوك سابق له قبل بدء هذا 
النظام فال عقاب وال مسائلة عن تصرف لم يكن ممنوعا مبوجب القانون، ولكن 
هذا املنطق غير موجود فيما يتعلق باملادة 124 فهي تعطي احلق بإعفاء أفراد الدولة 
املنضمة عن أي تصرف مستقبلي قد يحوي جرمية أو أكثر من اجلرائم املذكورة 
النتهاك القانون وال  في املادة 8 للدستور، هذه احلصانة املعطاة قد تكون محفزاً 
وهنا  ذلك  شاءت  متى  املعاهدة  هذه  من  باالنسحاب  احلق  دولة  لكل  أن  سيما 
هذا  يتيحها  التي  القانونية  الثغرات  هذه  في  التالعب  خطورة  نرى  أن  نستطيع 

القانون.
13(ا) و  و(ب)  12(2)(ا)  املواد  بني  العالقة  هي  ما  هو  طرحه  يتوجب  آخر  سؤال   
 124 للمادة  واستغاللها  الدولة  انضمام  هل   ،124 املادة  وبني  و(ج)و(ب) 
هذه  بحسب  االختصاص  وتفعيل  املسائلة  إمكانات  ضد  أيضًا  احلصانة  يعطيها 
بأن  علينا  يحتم  الدولي  اإلنساني  القانون  فقه  بأن  لالعتقاد  منيل  نحن  البدائل؟ 
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االختصاص  تفعيل  إمكانية  مع  يتالءم  مبا   124 للمادة  ضيقًا  تفسيراً  نعطي 
مبوجب هذه املواد على الرغم من احلصانة املعطى مبوجب املادة 124 للدستور.

مجال االختصاص من حيث األشخاص

للمحكمة اجلنائية الدولية اختصاصًا قضائيًا لألفراد الطبيعيني الذين هم   
فوق الثامنة عشر، وعليه فان اختصاص احملكمة ال يطبق على من هم دون الثامنة 
عشر (املادة 26 للدستور) وال على الدول والهيئات االعتبارية فاختصاص احملكمة 
مقتصر على األشخاص الطبيعيني بصفتهم الفردية هذه (املادة 25(1) للدستور)، 
وال تعفيهم من هذه املسؤولية صفاتهم الرسمية مثل كونهم رؤساء دول أو أعضاء 
برملان... الخ (املادة 27(1) للدستور). كما وال حتول احلصانات والقواعد اإلجرائية 
اخلاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القانون 
الشخص  هذا  على  اختصاصها  مبمارسة  احملكمة  حق  دون  الدولي،  أو  الوطني 
املرتبطة  اإلجرائية  والقواعد  باحلصانات  االعتداد  ودون  الرسمية  الصفة  صاحب 

بهذه الصفة الرسمية  (املادة 27(2) للدستور).

مجال االختصاص من حيث املوضوع

موضوع  حيث  من  الدولية  اجلنائية  احملكمة  اختصاص  حاليًا  يقتصر   
من  أنواع  أربعة  على  روما  لدستور   ٥ املادة  نص  في  وارد  هو  وكما  االختصاص 
اجلرائم الدولية وأشدها خطورة وموضع اهتمام املجتمع الدولي والتي تتألف من:

 جرمية العدوان ( كما وردة في املادة 5(1)(د) للدستور).
 جرمية اإلبادة اجلماعية (كما وردة في املادة 5(1)(أ) للدستور).

 اجلرائم ضد اإلنسانية (كما وردة في املادة 5(1)(ب) للدستور).
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 جرائم احلرب (كما وردة في املادة 5(1)(ج) للدستور).   

ثالث من هذه اجلرائم الدولية قد مت حتديدها وتعريفها بصورة جيدة وهي: جرائم 
اإلبادة، وجرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية، أما جرمية العدوان فلم يتم بعد 
حتديدها وتعريفها إذ أن اختصاص احملكمة على جرمية العدوان منوط بحسب املادة 
5(2) لدستور روما بتعريفها املستقبلي وفقا للمادتني 121 و 123 للدستور. أما 
بالنسبة للجرائم الثالث التي هي حاليا ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية 

فقد عرفة كل منها في مواد الدستور التالية:

 جرمية اإلبادة اجلماعية – عرفة بحسب املادة 6 للدستور.
 اجلرائم ضد اإلنسانية – عرفة بحسب املادة 7 للدستور.

 جرائم احلرب – عرفة بحسب املادة 8 للدستور.   

القائم  الدولي  اجلنائي  القانون  مع  يتوافق  مبا  الثالث  اجلرائم  هذه  تعريف  مت  وقد 
على مفهوم قانون الشعوب امللزم جلميع الدول، وكقواعد حتمل التزامات ال يجوز 

لدول نقضها أو التقليل من شأنها.

جرمية اإلبادة اجلماعية

عام  التفاقية  وفقا  اجلماعية  اإلبادة  جرمية  روما،  لدستور   6 املادة  عرفة   
1948 اخلاصة مبنع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها والتي وقعة من قبل 123 
وتعتبر قانونا عرفيا ملزما جلميع الدول حتى وان لم يتم التوقيع أو االنضمام أو 
اإلبادة  تعني   6 للمادة  ووفقًا  الدول.  بعض  قبل  من  املعاهدة  هذه  على  املصادقة 
اجلماعية أي األفعال التالية التي ترتكب بقصد إهالك ( أي أنها من حيث الركن 
املعنوي تشترط وجود قصد خاص هو إهالك املجموعة – وهي باملقارنة مع باقي 
ال  معنوي  كركن  اخلاص  القصد  تتطلب  التي  الوحيدة  اجلرمية  األخرى،  اجلرائم 
تكتمل بدونه أركان اجلرمية)، وتعرف املادة 6 اجلماعة على أنها جماعة قومية أو 
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اثنيه أو دينية بصفتها هذه، إلى أن هذا التفصيل ملاهية اجلماعة هو تفصيل غير 
نهائي وحسب رأينا ميكن إدراج جماعات أخرى ال يكون الرابط بني أفرادها هو 
بالضرورة الرابط القومي أو الديني أو اإلثني فقد يكون الرابط سياسي أو جغرافي 
هذه  بصفتها  املجموعة  إهالك  يستهدف  املجرم  كون  هو  املهم  الخ،  ثقافي  أو 
إهالكا كليًا أو جزئيًا عن طريق إحدى األفعال التالية التي تعد الركن املادي لهذه 

اجلرمية وهي:

 قتل أفراد اجلماعة.
 إحلاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد اجلماعة.

 إخضاع اجلماعة عمداً ألحوال معيشية يقصد بها إهالكها الفعلي كليًا كان 
أو جزئيًا.

 فرض تدابير تستهدف منع اإلجناب داخل اجلماعة.
 نقل أطفال اجلماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

اجلرائم ضد اإلنسانية

لقد عرفة املادة 7 من دستور روما اجلرائم ضد اإلنسانية بصورة مفصلة   
ومحددة مما يعكس التطور الكبير للقانون الدولي العرفي إذ استندت هذه املادة في 
حتديدها وتفصيلها للجرائم ضد اإلنسانية على سوابق إنشاء محافل قضائية مثل 
نورمبرغ (املادة 6(ج) من ميثاق احملكمة) واحملكمة اجلنائية املختصة بيوغوسالفيا 
(املادة 5 من النظام األساسي للمحكمة) واحملكمة اجلنائية الدولية املختصة برواندا 
(املادة3 من النظام األساسي للمحكمة), فقد عرفة املادة 7 من دستور روما اجلرائم 

ضد اإلنسانية بكونها: 
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 وفقا (للمادة 7(2)(أ) للدستور) اجلرائم ضد اإلنسانية - هي جرائم تتمخض 
املتكرر  باالرتكاب  تقضي  منظمة  أو  دولة  «سياسة»  لوجود  وتشير  عن 
ركن  وهي  للدستور)   (1)7 (املادة  في  حصراً  واملذكورة  املمنوعة  لألفعال 

أساسي لتحويل اجلرمية جلرمية دولية.
ركن  فان  للدستور   (1)7 و  7(2)(ا)  املواد  قراءة  من  نرى  أن  نستطيع  كما   
الـ»سياسة» هو احملك في االختصاص الذي بواقع إثبات وجوده يتم النظر إلى 
هذه اجلرائم ليس كجرائم وطنية أي كونها جرائم تابعة لالختصاص الوطني 
احملكمة  بواسطة  عليها  واملسائلة  احملاسبة  ميكن  دولية  كجرائم  بل  غير،  ال 
اجلنائية الدولية، ومن ثمة فهو ركن أساسي وضروري يتم من خالله التمييز 

بني اجلرمية الوطنية واجلرمية الدولية.
  ميكننا فهم أهمية الركن السياسي إذا ما متعنا النظر في املادة 7(1) للدستور 
حيث أن أغلبية االنتهاكات قد حتدث وغالبًا ما حتدث داخل حدود الدولة 
ال  وقد  الواحدة  الدولة  مواطني  من  وضحاياها  مرتكبيها  ويكون  الوطنية 
تكون لهذه األفعال عالقة بأي نزاع مسلح نذكر من هذه األفعال: االختفاء 
القسري، النقل القسري، السجن, التعذيب، االسترقاق، واالغتصاب...
الخ. ومن الواضح أن كثير من هذه األفعال قد تكون نتيجة ألعمال عدائية 
تتمخض عن نزاع مسلح أو ذات عالقة بنزاع مسلح، ولكنها قد تكون أيضًا 
أعمال غير ذات صلة بأي أعمال عدائية ، ومن هنا فاالختالف الذي يحول 
هذه اجلرائم من جرائم وطنية إلى جرائم دولية هو كون هذه اجلرائم تشير إلى 
وجود «سياسة « عينية لدولة أو ملنظمة ضد مجموعة من السكان املدنيني 

الذين تقترف بحقهم مثل هذه األفعال املمنوعة.
 وفقا (للمادة 7(1) للدستور) يجب أن ترتكب هذه اجلرائم على نطاق واسع 
وتكتفي  املدنيني،  السكان  من  مجموعة  أي  ضد  منهجي  أساس  على  أو 
وميكننا  كما  املعنوي.  الركن  إثبات  أجل  من  بالهجوم  بالعلم  اجلرمية  هذه 
أحد  إثبات  أي  الظرفي،  الركن  إثبات  بواسطة  السياسي  الركن  استنباط  
األمرين: حصول األفعال املجرمة في إطار هجوم ممنهج أو حصول األفعال 

املجرمة في إطار هجوم واسع النطاق.
السكان  ضد  املوجهة  املنظمة  أو  الدولة  سياسة  استنباط  ونستطيع  كما   
املباشر  لدعمها  أو  السياسة  لهذه  املنظمة  أو  الدولة  مباشرة  من  إما  املدنيني 
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والفعال لهذه السياسة أو لتشجيعها الفعال لهذه السياسة، لكننا نستطيع 
أيضاً في احلاالت االستثنائية أن نثبت وجود السياسة املوجهة ضد السكان 
بقصد  معني  بفعل  القيام  عن  وتقاعسها  الدولة  إحجام  باب  من  املدنيني 
تشجيع ارتكاب هذا الهجوم، ويجدر بنا التشديد على أنه ال ميكننا عادًة 
استدالل التشجيع على ارتكاب هجوم ضد مجموعة من السكان املدنيني 
بواسطة اإلشارة إلى الفشل في منع اجلرائم، فاألحجام عن القيام بفعل معيني 
ال يخلق مرجعية ذاتيا للتشجيع أو التأييد في اجلرائم ضد اإلنسانية إذا ما 
لم يرافق هذا اإلحجام عمل حكومي أو تنظيمي ميكن استدالل الدعم منه. 
ومع هذا فقد تكون هنالك ظروف استثنائية جتعلنا نستدل بأن األحجام عن 
إلثبات  كافية  ومرجعية  كافي  دليل  هو  منعه  في  الفشل  أو  الهجوم  إيقاف 
وجود سياسة التشجيع أو الدعم، بعبارات أخرى في ظروف استثنائية قد 
على  التشجيع  يعادل  ما  إلى  املنع  عن  اإلحجام  أو  املنع  في  الفشل  يؤدي 

الفعل أو الدعم اإليجابي للفعل.
التي  األفعال  من  مجموعة  هي  اإلنسانية  ضد  اجلرائم  أن  سابقا  ذكرنا  لقد   
ترتكب ضمن هجوم منهجي أو واسع النطاق يتمخض عن سياسة لدولة أو 
ملنظمة موجه لهذا الهجوم ضد مجموعة من السكان املدنيني وتتألف هذه 

األفعال بحسب املادة 7(1) للدستور من احملظورات التالية:
 أ ) القتل العمد.

ب) اإلبادة .
ج) االسترقاق.

د) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
هـ) السجن أو احلرمان الشديد على نحو آخر من احلرية البدنية مبا يخالف 

القواعد األساسية للقانون الدولي.
و) التعذيب.

احلمل  أو  البغاء،  على  اإلكراه  أو  اجلنسي،  االستعباد  أو  االغتصاب،  ز) 
القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل من أشكال العنف اجلنسي 

على مثل هذه الدرجة من اخلطورة.
ح) اضطهاد أي مجموع محددة أو مجموعة محددة من السكان ألسباب 
بنوع  متعلقة  أو  دينية  أو  ثقافية  أو  اثنيه  أو  قومية  أو  عرقية  أو  سياسية 
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اجلنس على النحو املعرف في الفقرة ٣ أو ألسباب أخرى من املسلم عامليًا 
بأن القانون الدولي ال يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار اليه في 

الفقرة أو بأية جرمية تدخل في مجال اختصاص احملكمة.
ط) االختفاء القسري لألشخاص.

ي) جرمية الفصل العنصري.
ك) األفعال الالانسانية األخرى ذات الطابع املماثل التي تسبب عمدا في 
معانات شديدة أو في أذى خطير يلحق باجلسم أو بالصحة العقلية أو 

البدنية.          
  

 كما وعرفة بنود املادة 7(2) بعض األفعال املذكورة في املادة 7(1) وأعطت 
تفسيراً أشمل وأدق لبعض منها كتفسير املادة 7(2)(أ) ملفهوم عبارة «هجوم 
7(2)(ب)  املادة  وتفسير  املدنيني»،  السكان  من  مجموعة  أية  ضد  موجه 
ملصطلح «اإلبادة»، وتفسير املادة7(2)(ج) ملصطلح «االسترقاق»، وتفسير 
املادة 7(2)(د) ملفهوم «إبعاد السكان والنقل القسري»، وتفسير املادة 7(2)
(ه) ملعنى «التعذيب»، وتفسير املادة 7(2)(و) ملصطلح «احلمل القسري»، 
وتفسير املادة 7(2)(ز) ملصطلح «االضطهاد»، وتفسير املادة 7(2)(ح) جلرمية 

الفصل العنصري، واملادة7(2)(ط) ملعنى «االختفاء القسري لألشخاص».

جرائم احلرب 

يتعلق  فيما  اختصاص  للمحكمة  يكون  رما  دستور  من   8 ملادة  وفقا   
عامة  سياسة  أو  خطة  إطار  في  اجلرائم  هذه  ارتكاب  مت  إذا  خاصة  احلرب  بجرائم 
٨ «جرائم  املادة  تعرف  الغرض  ولهذا  النطاق.  واسع  ارتكاب  عملية  بواسطة  أو 

احلرب» على أنها:
(1) االنتهاكات اجلسيمة كما وردة في املادة ٣ املشتركة التفاقيات جنيف األربع 
لعام 1949 والتي تخلل بحسب هذه املادة أي من األفعال التالية التي ترتكب 

بحق األفراد واملمتلكات:
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 القتل العمد (املادة 8(2)(أ)(1)للدستور).
 التعذيب أو املعاملة الالانسانية، مبا في ذلك إجراء جتارب بيولوجية (املادة 

8(2)(أ)(2)للدستور).
 تعمد إحداث معاناة شديدة أو إحلاق أذى أو خطر باجلسم أو بالصحة (املادة 

8(2)(أ)(3)للدستور).
تكون  أن  دون  عليه  واالستيالء  باملمتلكات  النطاق  واسع  تدمير  إحلاق   
هنالك ضرورة تبرر ذلك واملخالفة للقانون وبطريقة عابثة (املادة 8(2)(أ)(4)

للدستور).
 إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول باحلماية على اخلدمة في 

صفوف قوات دولة معادية عسكرية (املادة 8(2)(أ)(5)للدستور).
 تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول باحلماية من حقه 

في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية (املادة 8(2)(أ)(6)للدستور).
8(2)(أ)(7) (املادة   املشروع  غير  احلبس  أو  املشروعني  غير  النقل  أو  اإلبعاد   

للدستور).
 أخذ الرهائن (املادة 8(2)(أ)(8)للدستور).

    
االنتهاكات اجلسيمة األخرى والتي وردت في البروتوكول األول لعام 1977 والتي 
حظر  تتضمن  والتي  الدولية  املسلحة  للمنازعات  العرفي  القانون  من  جزءا  تعد 
األفعال التالية الوارد ذكرها في املادة 8(2)(ب) للدستور والتي تعرف في بنود هذه 
املادة على أنها أي من األفعال التي تعد انتهاكات جسيمة مبوجب القانون الدولي 
للنزاعات املسلحة وقد ورد في هذه البنود أفعال مت حترميها مبوجب البروتوكول 
من  استنباطها  مت  عرفية  لبنود  تثبيتا  تعد  وأخرى   1977 لعام  األول  اإلضافي 
االعتقاد القانوني السائد والتي سنأتي على ذكرها الحقا. أما بالنسبة للبنود التي 

مت استقائها من البروتوكول اإلضافي األول فسنأتي على ذكر بعض منها:
أفراد  ضد  أو  هذه  بصفتهم  املدنيني  السكان  ضد  هجمات  توجيه  تعمد   
للدستور). 8(2)(ب)(1)  (املادة  احلربية  األعمال  في  يشاركون  ال  مدنيني 

 تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي املواقع التي ال تشكل هدفا 
عسكريا (املادة 8(2)(ب)(2) للدستور).
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تبيعه  خسائر  عن  سيسفر  الهجوم  هذا  بأن  العلم  مع  هجوم  شن  تعمد   
عن  أو  مدنية  أضرار  إحلاق  عن  أو  املدنيني  بني  إصابات  عن  أو  األرواح  في 
يكون  الطبيعية  للبيئة  وشديد  األجل  وطويل  النطاق  واسع  ضرر  إحداث 
وامللموسة  املتوقعة  العسكرية  املكاسب  مجمل  إلى  بالقياس  واضحا  إفراطه 

واملباشرة(املادة 8(2)(ب)(4) للدستور).
 مهاجمة أو قصف املدن أو القرى أو املساكن أو املباني العزالء التي لم تكون 
أهدافا عسكرية ، بأية شكل من األشكال (املادة 8(2)(ب)(5) للدستور).
 إساءة استخدام علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري 
الشعارات  وكذلك  العسكرية،  وأزيائها  شاراتها  أو  املتحدة  األمم  علم  أو 
املميزة التفاقيات جنيف مما يسفر عن موت األفراد أو إحلاق إصابات بالغة 

بهم (املادة 8(2)(ب)(7) للدستور).
من  أجزاء  بنقل  مباشر،  غير  أو  مباشر  نحو  على  االحتالل،  دولة  قيام   
سكانها املدنيني إلى األرض التي حتتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان األرض 
للدستور).   8(2)(ب)(8)  (املادة  خارجها  أو  األرض  هذه  جزاء  أو  احملتلة 

  
املسلحة  للمنازعات  العرفي  القانون  من  جزء  تعد  التي  اجلسيمة  االنتهاكات   
والتي تشمل في املادة 8(2)(ب) حظر الستخدام أسلحة معينة تعتبر بأنها محرمة 

مبوجب القانون العرفي نأتي على ذكر بعض من بنودها:

8(2)(أ)(17) (املادة  الرهائن  أخذ  املسممة  األسلحة  أو  السموم  استخدام   
للدستور).

في  ما  وجميع  الغازات  من  غيرها  أو  السامة  أو  اخلانقة  الغازات  استخدام   
8(2)(أ)(18)للدستور). (املادة  األجهزة  أو  املواد  أو  السوائل  من  حكمها 
البشري,  اجلسم  في  بسهولة  تتسطح  أو  تتمدد  التي  الرصاصات  استخدام   
مثل الرصاصات ذات األغلفة الصلبة التي تغطي كامل جسم الرصاصة أو 

الرصاصات احملززة الغالف (املادة 8(2)(أ)(19)للدستور).

االنتهاكات اجلسيمة  بحسب املادة الثالثة املشتركة التفاقيات جنيف األربع لعام 
أي  8(2)(ج)  املادة  في  عرفت  كما  الدولي  غير  املسلح  بالنزاع  واملتعلقة   1949
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أفراد  وبني  السيادية  الدولة  حدود  داخل  نزاع  أنه  على  الدولي  غير  املسلح  النزاع 
االضطرابات  حاالت  من  كل  على  ينطبق  ال  لكنه  الواحدة،  الدولة  جماعات  أو 
املتقطعة  أو  املفردة  العنف  أعمال  أو  الشغب  أعمال  مثل  الداخلية  والتوترات 

وغيرها من األعمال ذات الطبيعة املماثلة، وتتضمن هذه االنتهاكات:

ضد  العنف  واستخدام  والتعذيب  القاسية  واملعاملة  والتشويه  القتل  منع   
حيات األفراد (املادة 8(2)(ج)(1) للدستور).

 االعتداء على الكرامة الشخصية (املادة 8(2)(ج)(2) للدستور).
 أخذ الرهائن (املادة 8(2)(ج)(2) للدستور).

إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة 
تشكيال نظاميا تكفل وجود محاكمة عادلة (املادة 8(2)(ج)(2) للدستور).

  
بالنزاعات  واملتعلق   1977 لعام  الثاني  البروتوكول  بحسب  اجلسيمة  االنتهاكات 
املادة  في  عرفة  وكما  8(2)(ه)  املادة  في  الواردة  الدولي  الطابع  ذات  غير  املسلحة 
8(2)(و) لدستور روما والتي تضيف في تعريفها للنزاع املسلح غير ذات الطابع 
الدولي شروط لم تذكر في املادة 8(2)(د) للدستور إذ أن املادة 8(2)(و) تشترط 
أن «تقع هذه النزاعات علي إقليم دولة يتواجد فيها صراع مسلح متطاول األجل 
بني السلطات احلكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بني هذه اجلماعات» 
دولي  طابع  ذات  غير  مسلح  نزاعات  أنها  على  النزاعات  هذه  تعريف  يتم  لكي 
والتي يسري عليها مجال اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية بحسب االنتهاكات 
املذكور في املادة 8(2)(هـ) للدستور املتعلقة بهذه الطبيعة من النزاعات.  وتتضمن 
املادة 8(2)(هـ) اثنا عشر انتهاكا ذكرت في البنود 8(2)(هـ)(1)8-(2)(هـ)(12) نأتي 

على ذكر بعض منها:

 توجيه هجمات ضد السكان املدنيني بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيني ال 
يشاركون مباشرة في األعمال احلربية (املادة 8(2)(هـ)(1) للدستور).

 تعمد توجيه الهجمات ضد املباني واملواد والوحدات الطبية ووسائل النقل 
واألفراد من مستعملي الشارات املميزة وفقا التفاقية جنيف والقانون الدولي 
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(املادة 8(2)(ه)(2) للدستور).
 نهب أي بلد أو مكان حتى وان مت االستيالء عليه عنوة (املادة 8(2)(ه)(5) للدستور).
 االغتصاب أو اإلكراه اجلنسي أو اإلكراه على البغاء أو احلمل القسري على 
النحو املعرف في الفقرة 2 (و) من املادة 7 أو التعقيم القسري،أو أي شكل 

آخر من أشكال العنف اجلنسي (املادة 8(2)(ه)(6) للدستور).
القوات  في  طوعيا  أو  إلزاميا  العمر  ن  عشرة  اخلامسة  دون  األطفال  جتنيد    
فعلي  بشكل  للمشاركة  استخدامهم  أو  مسلحة  جماعات  في  أو  املسلحة 

في األعمال احلربية (املادة 8(2)(هـ)(7) للدستور).
 قتل احد مقاتلي العدو أو إصابته غدرا (املادة 8(2)(هـ)(9) للدستور).

 اإلعالن انه لن يبقى أحد على قيد احلياة (املادة 8(2)(هـ)(10) للدستور).

جرائم العدوان

كما سبق وأشرنا فان الفئة الرابعة من اجلرائم التي تدخل في اختصاص   
احملكمة اجلنائية الدولية هي جرائم العدوان املذكورة في املادة 5(1) من دستور روما 
والتي لم يتم حتديدها في الدستور أسوة باجلرائم الثالث األخرى الداخلة ضمن 
اختصاص احملكمة والتي حظية مبوجب الدستور إلى تعريف محدد ومفصل ملاهية 
هذه اجلرائم وشروط استيفائها. فاملادة 5(2) من دستور روما ترجئ تعريف مفهوم 
العدوان لكي يكون باستطاعة احملكمة أن متارس اختصاصها على جرمية العدوان 

متى مت تعريف هذه اجلرمية مبوجب املادة 5(2) التي تنص على أنه: 

اعتمد  متى  العدوان  جرمية  على  االختصاص  احملكمة  متارس 
حكم بهذا الشأن وفقا للمادتني 121و 123 يعرف جرمية 
مبوجبها  التي  الشروط  ويضع  العدوان 
ويجب  اجلـــرميـــة.  ــهــذه  ب يتعلق  فيما  اخــتــصــاصــهــا  احملــكــمــة  متـــارس 
مـــــع  مــــتــــســــقــــا  احلــــــكــــــم  هـــــــــذا  يــــــكــــــون  أن 

املتحدة األمم  ميثاق  من  الصلة  ذات  األحكام 
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أن  بعد  احملكمة  اختصاص  محل  ستصبح  العدوان  جرمية  فان  ذالك  على  عالوة 
فقط  التعريف  قبول  تشترط  والتي   121 املادة  في  لها  احملددة  الشروط  تستوفي 
في حال متت املوافق على التعريف من قبل جمعية الدول األطراف إما باإلجماع 
أو بأصوات أغلبية ثلثي الدول األطراف في حالت فشل التوصل إلجماع املادة 
أي  أو  العدوان  جرمية  تعريف  التفاق  التوصل  فان  ثمة  ومن  للدستور.   (3)121
ملزمة  اجلرمية  هذه  يجعل  للدستور   (3)121 املادة  في  وارد  هو  كما  آخر  تعديل 
للدول األعضاء التي وافقت على للتعريف بعد انقضاء عام على إيداع مستندان 
التصديق املادة 121(4) للدستور، وهذا يعني أن جرمية العدوان لن تصبح قابلة 
للتطبيق حتى بعد اعتماد التعريف واملصادقة عليه، بالنسبة للدول التي لم توافق 

على التعديل املادة 121(٥) للدستور.

جرائم متعلقة بإقامة العدالة 

اجلنائية  للمحكمة  فان  سابقا  ذكرناها  التي  األربع  اجلرائم  على  عالوة   
التي  باجلرائم  يتعلق  فيما  اختصاصها  ممارسة  سلطة  القانون  هذا  مبوجب  الدولية 
ثبت  من  ضد  الشأن  بهذا  بعقوبات  تقضي  أن  ولها  العدالة  إقامة  ضد  ترتكب 
األفعال  وهي  للدستور   ٠٧ املادة  بحسب  املجرمة  األفعال  هذه  مثل  في  تورطه 

املخلة بإقامة العدالة نذكر منها:

 اإلدالء بشهادة زور بعد التعهد بالتزام الصدق (املادة70(أ) للدستور).
 تقدمي أدلة مع علم الطرف املقدم لها بأنها زائفة أو مزورة (املادة 70(ب) للدستور).
 ممارسة تأثير مفسد على شاهد، أو تعطيل مثول الشاهد أو إدالئه بشهادته 
أو التأثير عليهما، أو االنتقام من شاهد إلدالئه بشهادته، وتدمير األدلة أو 

العبث بها أو التأثير على جمعها (املادة 70(ج) للدستور).
بغرض  عليه  مفسد  تأثير  ممارسة  أو  ترهيبه  أو  احملكمة  مسئولي  احد  إعاقة   
إجباره على عدم القيام بواجباته، أو القيام بواجباته، أو القيام بها بصورة 

غير سليمة، أو إلقناعه بأن يفعل ذلك (املادة 70(د) للدستور).
ذلك  بها  يقوم  التي  الواجبات  بسبب  احملكمة  مسئولي  أحد  من  االنتقام   
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املسئول أو مسئول آخر (املادة 70(هـ) للدستور).
 قيام أحد مسئولي احملكمة بطلب أو قبول رشوة فيما يتصل بواجباته الرسمية 

(املادة 70(و) للدستور).

ويكون للمحكمة احلق أن توقع عقوبة بالسجن على املتهمني الذين ثبتت إدانتهم 
مبوجب هذه املادة، ملدة ال تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة وفقا للقواعد اإلجرائية 
أو قواعد اإلثبات، أو العقوبتني معا (املادة 70(3) للدستور). كما وتطلع احملكمة 
بحسب هذه املادة إلى دور فعال للدولة الوطنية الطرف كما ورد في املواد 70(2) 
شروط  ويوفر  لينظم  الوطني  القانون  مالئمة  طريق  عن  70(4)(ب)  و  و70(4)(أ) 
املادة  هذه  في  يتعلق  مبا  الدولية  اجلنائية  احملكمة  بإجراءات  يتعلق  فيما  التعاون 
ولتوسيع قانونها الوطني لألفعال اجلرمية املخلة بسالمة عملية التحقيق أو العملية 
القضائية أو تلك املخلة في إقامة العدالة واملتعلقة بعمل احملكمة اجلنائية الدولية. 
كما ويتوجب بناء على طلب احملكمة الدولية أن حتيل الدولة الطرف احلالة مجال 
اإلجرامية  باألفعال  املتعلق  (أي  املادة  هذه  بحسب  الدولي  اجلنائي  االختصاص 

املخلة بإقامة العدالة) إلى سلطة  احملكمة الدولية ألغراض املقاضاة.
املخلة  باألفعال  واملتعلقة  للدستور   70 املادة  في  املذكورة  اجلرائم  إلى  باإلضافة 
بإقامة العدالة، هنالك جترمي بحسب املادة 71 لسوء السلوك أمام احملكمة كجرم 
له عالقة باإلخالل بإقامة العدالة وبحسب هذه املادة فللمحكمة صالحية معاقبة 
األشخاص املاثلني أمامها الذين ارتكبوا سلوكا سيئا، مبا في ذلك تعطيل اجراءتها 
اإلبعاد  مثل  السجن  خالف  إدارية  بتدابير  لتوجيهاتها،  االمتثال  رفض  تعمد  أو 
املؤقت أو الدائم من غرفة احملكمة، أو الغرامة، أو بأية تدابير مماثلة أخرى تنص 

عليها القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.

جرائم مستقبلية

احملكمة  اختصاص  توسيع  إمكانية  هنالك  للدستور   121 املادة  مبوجب   
ليشمل جرائم أخرى لم يتم ذكرها أو تعريفها في هذا الدستور كجرائم االجتار 
بالبشر وجرائم االجتار باملخدرات واإلرهاب وغيرها من اجلرائم ذات الطابع اجلنائي 
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الدولي ويتم ذلك وفقًا لآللية املذكورة في املادة 121 أي انه:

 يتم إقرار وتعريف اجلرمية اجلديدة من قبل جمعية الدول األطراف ويتم ذلك 
إما باإلجماع أو بأغلبية أصوات ثلثي الدول األطراف في حالة عدم وجود 

إجماع (املادة 121(3) للدستور).
اختصاصها  متارس  أن  للمحكمة  وميكن  للتطبيق  قابًال  التعريف  يصبح   
مبوجب اجلرمية اجلديدة بعد انقضاء عام من إيداع الدول الطرف مستندات 

التصديق (املادة 121(5) للدستور).
 ال يكون للمحكمة صالحية ممارسة اختصاص وفق هذا التعديل ضد دولة لم 
تصادق على التعديل وفق املادة 121(3) وعليه فال يكون هنالك للمحكمة 
مشمولة  بجرمية  يتعلق  فيما  اختصاصها  ممارسة  صالحية  الدولية  اجلنائية 
مصادقة  الغير  الدولة  من  مواطن  اجلرمية  هذه  يرتكب  عندما  بالتعديل 
على  مصادقة  الغير  الدولة  إقليم  في  اجلرمية  ترتكب  حني  أو  لتعديل  على 

التعديل.

 INTERNATIONAL COURT OF – محكمة العدل الدولية
 JUSTICE

تعريف

أنشئت  دائمة  دولية  محكمة  هي   :  ICJ الدولية-  العدل  محكمة   
مبوجب «ميثاق األمم املتحدة لعام 1945» كما هو معلن في املادة 1 من «النظام 
األساسي حملكمة العدل الدولية لعام 1954» وهي مبثابة الذراع القضائي األساسي 
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ملنظمة األمم املتحدة كما ورد في املادة 92 من الفصل الرابع عشر من ميثاق األمم 
املتحدة:

«لألمم  الرئيسية  القضائية  األداة  هي  الدولية  العدل  محكمة 
بهذا  امللحق  األساسي  نظامها  وفق  بعملها  وتقوم  املتحدة», 
ـــام األســـاســـي ـــظ ـــن ـــــو مــبــنــي عـــلـــى ال ـــاق وه ـــث ـــي امل

الـــــدولـــــي لــــلــــعــــدل  ـــــمـــــة  ـــــدائ ال لـــلـــمـــحـــكـــمـــة   
 وجزء ال يتجزأ من امليثاق

األساسي  النظام  من   22 (املادة  الهاي  في  الدولية  العدل  محكمة  مقر  ويقع   
للمحكمة) وتتألف من خمسة عشر عضوا من جنسيات مختلفة (املادة 2 لنظام 
من  كل  في  األعضاء  الدول  قبل  من  احملكمة  هذه  في  كقضاة  ينتخبوا  احملكمة) 
اجلمعية العامة ومجلس األمن (املادة 4 لنظام احملكمة) وبحسب الشروط املعلنة في 

كل من املادة 3 واملواد 20-5 من نظام محكمة العدل الدولية لعام 1954.

مجال اختصاص محكمة العدل الدولية

حق التقاضي 

كما هو وارد في املادة 93(1) من ميثاق األمم املتحدة فان جميع الدول   
األعضاء في منظمة األمم املتحدة يصبحون بشكل تلقائي وفوري أطرافًا في النظام 
األساسي حملكمة العدل الدولية وعليه فال توجد هنالك حاجة لالنضمام واملصادقة 
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املنفردة على نظام احملكمة إذا أصبحت الدولة عضواً في جمعية األمم املتحدة: 

أطرافًا  عضويتهم  بحكم  املتحدة»  أعضاء «األمم  جميع  يعتبر 
ــــة ــــم ــــك ــــــــــي حمل ــــــــــاس ـــــــظـــــــام األس ـــــــن ـــــــــي ال ف
 العدل الدولية

أما وان كانت الدولة غير عضو في األمم املتحدة فان لها أن تنضم إلى نظام احملكمة 
بشروط عينية حتددها اجلمعية العامة بناء على توصيات من مجلس األمن, املادة 

:(2)93

النظام  إلى  تنضم  أم  املتحدة  األمم  من  ليست  لدولة  يجوز 
ـــــــعـــــــدل الـــــدولـــــيـــــة األســــــــاســــــــي حملــــكــــمــــة ال

حالة لكل  العامة  اجلمعية  حتددها  بشروط   
 بناء على توصية مجلس األمن

بديلني  بشرطيني  احملكمة  لنظام  االنضمام  حق  تشترط  التي   93 املادة  إلى  إضافة 
عضو  دولة  باالنضمام  الراغبة  اجلهة  كون   – األول  أحدهما:  استيفاء  يتوجب 
باألمم املتحدة، البديل الثاني – كون الدولة الغير عضو في األمم املتحدة مستوفية 

للشروط احملددة لها من قبل اجلمعية العامة.
أو  منظمات  عن  وليس  «دول»  عن  يتحدث  املتحدة  األمم  ميثاق  فان  نرى  كما 
على  أفراد أو مؤسسات أو مجموعات سياسية أو عرقية أو ثقافية, الخ وتأكيداً 
العدل  حملكمة  األساسي  النظام  فان  املتحدة  األمم  ميثاق  من   93 املادة  في  جاء  ما 
الدولية يحدد في الفصل الثاني املتعلق مبوضوع مجال االختصاص املادة 34(1) 
بأن للدولة فقط احلق في أن تكون طرفًا للدعاوى املرفوعة لها أي أنها تستطيع 
أن ترفع بنفسها دعوى ضد دولة طرف أو أن تكون خصمًا مباشراً أو طرف ثالث 

متأثر بدعوى رفعة من قبل دولة طرف ُأخرى:
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أطــــرافــــًا ـــون  ـــك ت أن  فــــي  احلـــــق  وحــــدهــــا  ـــة  ـــدول ـــل ل
ــة ــم ــك ــح ــم ــل ـــــــدعـــــــاوي الــــتــــي تــــرفــــع ل ـــــي ال  ف

في املقابل فان املادة 34(2) مليثاق محكمة العدل يقر بحق احملكمة بأخذ املعلومات 
والشهادات املتعلقة بالقضية مجال النظر من هيئات دولية عامة إذا ما كانت هناك 
من حاجة لهذه املعلومات للبت في هذه القضية وعليه فان املادة 34(2) تقضي 

مبا يلي:

املعلومات  العامة  الدولية  الهيئات  من  تطلب  أن  للمحكمة 
فيه,  تنظر  التي  بالقضايا  املتعلقة 
ــومــات.  ــعــل ــامل ــن ــات م ــئ ــي ــه ـــه ال ــا ب ــدره ــت ــب ـــا ت ــة م ــم ــك ــقــى احمل ــل ــت وت

ــــع مـــــراعـــــاة الـــــشـــــروط املـــنـــصـــوصـــة ـــــك م ــــل ذل ك
 عليها في الئحتها الداخلية ووفقًا لها

مجال اختصاص احملكمة من حيث املوضوع 

البت في النزاعات مبوجب املادة 36(1)

أن  حيث  االختصاص  مبوضوع  يتعلق  فيما  واسعة  والية  العدل  حملكمة   
املتعلقة  املسائل  وخصوصًا  دولتني  بني  عليها  متنازع  مسألة  أي  تشمل  واليتها 
مبيثاق األمم املتحدة و املعاهدة واالتفاقات املعمول بها ومن ضمن هذه املعاهدات 
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تلك التي تندرج في القانون كل من القانون الدولي اخلاص والقانون الدولي العام 
 IHL وبالقانون الدولي اإلنساني  IHRL املتعلق بالقانون الدولي حلقوق اإلنسان
وبالقضايا األخرى املتعلقة مبيثاق األمم املتحدة واالتفاقيات واملعاهدات املختلفة 

املوقعة بني الدول وعليه فان املادة 36(1) لنظام احملكمة يقضي مبا يلي:

عليها  يعرضها  التي  القضايا  جميع  احملكمة  والية  تشمل 
عليها  املنصوص  املسائل  جميع  تشمل  كما  املتقاضون, 

املــــتــــحــــدة» «األمم  ـــاق  ـــث ـــي م فــــي  خــــاصــــة  بـــصـــفـــة 
 أو في املعاهدات واالتفاقات املعمول بها

إذاً وبحسب هذه املادة فان حملكمة العدل الدولية صالحية البت في حاالت النزاع 
املسلح بطرفيها املنفصالن واملكمالن في كل من حاالت النزاع املسلح: الطرف 
األول ذاك املتعلق مبشروعية استخدام القوة كما هو وارد في ميثاق األمم املتحدة 
وخصوصًا في املادة ٤(٢) من امليثاق أي فيما يتعلق في قانونية استخدام العنف 
- «احلرب العادلة «JUS AD BELLUM»، أما اجلانب الثاني فهو ذاك املتعلق 
بقانونية كيفية استخدام القوة كما وردة في االتفاقات واملعاهدات والعرف املكون 
للقانون اإلنساني الدولي أي تلك االتفاقات واملعامالت املتعلقة بقانونية كيفية 

.«JUS IN BELLO» «تفعيل القوة أو ما يسمى - «بالعدل في احلرب
هم  احملكمة  أمام  الدعاوى  برفع  املخولني  الشقاق  أطراف  فان  وأشرنا  سبق  كما 
هي  احملكمة  تتخذها  قد  التي  واإلجراءات  املسائلة  أن  يعني  وهذا  غير  ال  الدول 
العدل  محكمة  أن  مبعنى  مباشر,  بشكل  أفراد  ضد  وليس  دول  ضد  إجراءات 
املرفوعة  للمسائل  أو  لالنتهاكات  جنائي  مبنظار  مباشر  بشكل  تنظر  ال  الدولية 
من قبل الدول األطراف لها، وهذا يعني أنها ال تتعامل بشكل مباشر مع موضوع 
املسئولية الشخصية بل هي تقتصر في مجمل أحكامها على مبدأ محاسبة الدولة 

السيادية والبت في شرعية تصرفاتها.   
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البت في النزاعات مبوجب املادة 36(2)

ضمن  الدولية  العدل  حملكمة  املعطى  الواسع  الوالية  مجال  إلى  باإلضافة   
املادة 36(1) مليثاق احملكمة فان حملكمة العدل ومبوجب شروط املادة 36(2) صالحية 

البت مبنازعات قانونية تتعلق بإحدى املسائل التالية:
 تفسير املعاهدات،

 اإلفتاء في أي مسألة من مسائل القانون الدولي،
 التحقيق في واقعة يشتبه بأنها خرقًا اللتزام دولي وهذا يعني أن للمحكمة صفة 

حتقيقيه أي أن مبقدورها العمل كلجنة تقصي حقائق،
 البت في نوع التعويض املترتب على خرق القانون أو التزام لدولة طرف،

موافقة  إلى  حتتاج  أنها  أي  احلال  بطبيعة  طوعية  صالحية  هي  الصالحية  هذه 
األطراف على فتوى احملكمة لكي تصبح هذه الفتوى ملزمة إلى أن هذا ال يعني أن 
احملكمة غير قادرة كمبدأ على استصدار فتوى دون موافقة جميع األطراف املعنية 
إلى أنها ال تكون ملزمة ما لم تكن هذه الفتاوى صادرة عن النظر في نزاع مت رفعه 
بالتراضي بني الدول املتنازعة أو أن الدول املتنازعة معترفة بحسب املادة 36(2) من 
نظام محكمة العدل بجبرية والية احملكمة في النزاعات القانونية املتعلقة باملسائل 
املذكورة ها هنا وعليه فان قبول املادة 36(2) من قبل أي من الدول األعضاء جتعل 
من احملكمة الدولية صاحبة اختصاص ووالية جبرية وانفرادية فيما يتعلق بهذه 

املسائل, وعليه فان املادة 36(2) تقضي بأن:

 للدول التي هي طرفًا في هذا النظام األساسي أن تصرح, في 
وبدون  هذا  تصريحها  بذات  بأنها  األوقات,  من  وقت  أي 
حاجة إلى اتفاق خاص, تقر للمحكمة بواليتها اجلبرية في النظر في جميع 
متى  نفسه,  االلتزام  تقبل  دولة  وبني  بينها  تقوم  التي  القانونية  املنازعات 

كانت هذه املنازعات القانونية تتعلق باملسائل اآلتية:
تفسير معاهدة من املعاهدات.

أي مسألة من مسائل القانون الدولي.
نوع  دولي.  اللتزام   خرقًا  كانت  ثبتت  إذا  التي  الوقائع  من  واقعة  حتقيق 

ــــــــرق الــــــتــــــعــــــويــــــض املــــــتــــــرتــــــب عــــــلــــــى خ
التزامدولة ومدى هذا  التعويض 
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في  موجود  الوالية  هذه  كانت  إذا  جبرية  والية  للمحكمة  فان  ذلك  على  عالوًة 
إلى  النزاع  إحالة  لألطراف  يجيز  األطراف  بني  به  معمول  اتفاق  أو  معاهدة  نص 
مجال  بان  تقضي  العدل،  محكمة  لنظام   37 املادة  فان  وعليه  العدل،  محكمة 

الوالية اجلبرية يسري أيضًا:

مسألة  إحالة  على  به  معمول  اتفاق  أو  معاهدة  نصت  كلما 
معينة إلى محكمة تنشئها جمعية األمم أو إلى احملكمة الدائمة 
الدول بني  فيما  تعني,  الدولي  للعدل 

األساسي،  النظام  هذه  في  أطراف  هي  التي   
إحالتها إلى محكمة العدل الدولية

صالحية استصدار فتاوى قانونية

مجاالت  في  للبت  الدولية  للمحكمة  املعطاة  الصالحيات  على  عالوًة   
االختصاص املذكورة في املادة  36 و 37 لنظام محكمة العدل, فان للمحكمة 
كذلك صالحية استصدار فتاوى قانونية بحسب الفصل الرابع املادة 65 من نظام 
محكمة العدل إذ أن هذه املادة: تخول احملكمة بأن تفتي بأي مسألة قانونية مت 
تقدميها لها «بناء على طلب أي هيئة رخص لها ميثاق األمم املتحدة باستفتائها, 
توسع   65 املادة  فان  , وعليه  امليثاق»  هذا  لشروط  طبقًا  لها  الترخيص  حصل  أو 
عمليًا حق املثول أمام احملكمة لكي ال يقتصر هذا احلق على الدول األعضاء أو 
الدول الغير أعضاء املستوفية لشروط  اجلمعية العامة ومجلس األمن، بل ليتخطاه 
ويعطي حق املثول ورفع طلب فتوى استشارية للهيئات الدولية وفي قضايا تتعلق 
باستصدار الفتاوى لتلك الهيئات الدولية املصرح لها بحسب املادة 96 من ميثاق 

األمم املتحدة والتي تعطي حق طلب اإلفتاء لكل من:

إلى  يطلب  أن  األمن  مجلس  أو  العامة  اجلمعية  من  ألي   .1
احملكمة العدل الدولية إفتاءه في أي  مسألة قانونية.

ممن   بها,  املرتبطة  املتخصصة  والوكاالت  الهيئة  فروع  ولسائر   .2  
تطلب  أن  وقت,  أي  في  بذلك  العامة  اجلمعية  لها  تأذن  أن  يجوز       
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من لها  يعرض  فيما  إفتاءها  احملكمة  من  أيضًا     
أعملها نــطــاق  ــي  ف ــة  ــداخــل ال الــقــانــونــيــة  املــســائــل        

مثال على هذه الفتاوى الصادرة عن محكمة العدل هي الفتوى حول مشروعية 
السالح النووي عام 1996 والتي مت رفعها حملكمة العدل من قبل اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة املخولة بحسب املادة 96(1) لرفع طلبات إفتاء أمام محكمة العدل 
الدولية, وما كان حملكمة العدل إلى أن أصدرت قرارها الشهير بتجرمي استخدام 
قوة  الفتوى  لهذه  يوجد  ال  أنه  العلم  املسلحة, مع  النزاعات  في  النووي  السالح 
إجبارية أي أنها غير ملزمة ألي من الدول األطراف لكن أهميتها تكمن في أنها 
تؤسس العتقاد قانوني قد يثبت عرفًا دوليًا أو يحفز الدول ورجاالت القانون على 

حتويله ملعاهدة دولية.
مثال آخر للفتاوى الصادرة عن محكمة العدل تلك الصادرة عام 2004 والتي رفعة 
من قبل مجلس األمن حول اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد اجلدار في األراضي 
الفلسطينية احملتلة وبحسبها مت جترمي تشييد اجلدار العازل في األراضي الفلسطينية 
حقوق  وقانون  اإلنساني  الدولي  القانون  ينافي  عمل  أنه  على   1967 عام  احملتلة 
اإلنسان كما يتجلى في ميثاق األمم املتحدة واملعاهدات اخلاصة بحقوق اإلنسان 
وكما وسبق وأشرنا فانه ليس لهذه الفتاوى قوة تطبيقية بحد ذاتها إال أن قوتها 
تكمن في كونها اعتقاد قانوني قد يؤسس أو يثبت ملمارسة عامة ملزمة ومعروفة 
(قانون عرفي) أو يحفز على حتويل املعاملة العامة أو العرف إلى قانون تعاهدي.

مجال اإلختصاص من حيث التشريعات واجبة التطبيق

سلم أو هرم التشريعات التي تطبق بحسبه وتستخلص منه محكمة العدل   
أحكامها هو ذلك املوجود في املادة 38 من نظام محكمة العدل, وبحسبه يتم بت 
وفصل احملكمة في املنازعات التي ترفع إليها وفقًا ألحكام القانون الدولي وكما 
نستطيع أن نستقرئ في هذا التدريج فان هرم املصادر القانونية أو مصادر التشريع 
مشابه بشكل كبير لهرم املصادر التشريعية املوجود في القانون الدولي والذي جتلى 
بشكل واضح فيه من خالل فقرة مارتنز بإعالن سان بطرسبرغ, وفي البروتوكول 



المبادئ األساسية في القانون الدولي اإلنساني184

اإلضافي األول لعام 1977 وفي اتفاقية روما لعام 1998 وفي أحكام احملاكم اجلنائية 
الدولية اخلاصة كمحاكم نرنبرغ و محاكم يوغوسالفيا، وهي تطبق في هذا الشأن 
التالية: التشريع  مصادر  من  كل   (1)38 املادة  في  املدرجة  األهمية  وبحسب 

إضافة إلى ذلك فان املادة 38(2) تشدد على أن مصادر التشريع هذه وجدولتها 
ال تخل مبا للمحكمة من سلطة للفص في قضيٍة ما وفقًا ملبادئ العدل واإلنصاف 
النزاع  أطراف  تعطي  فهي  ذلك  على  متفقني  الدعوى  أطراف  يكون  أن  شريطة 
احلق في االتفاق على أسلوب الفصل شريطة أن يتالءم ذلك التراضي أو القبول 

مع مبادئ العدل الطبيعي.

تطبيق واحترام أحكام, فتاوى وأوامر محكمة العدل  

يكمن ضعف محكمة العدل الدولية اجلوهري في عدم قدرتها كجسم   
تضمن  مستقلة  وعقابية  ردعية  خطوات  اتخاذ  على  املتحدة  لألمم  تابع  دولي 
اجلسم  طبيعة  إلى  األمر  هذا  عنها, ويعود  الصادرة  والفتوى  األحكام  تطبيق  لها 
التنفيذي الذي يوكل إليه مبوجب ميثاق األمم املتحدة مهمة إلزام الدول األعضاء 
 (2)94 املادة  عهدة  فقد  الدولية.  العدل  محكمة  وقرارات  ألوامر  االنصياع  على 
صالحية اتخاذ التدابير الالزمة الحترام قرارات احملكمة بيد مجلس األمن بعدما 
باحترام  التعهد  املتحدة  األمم  في  األطراف  الدول  على  أن   (1)94 املادة  أعلنت 

والنزول عند قرارات محكمة العدل الدولية:

1. يتعهد كل عضو من أعضاء «األمم املتحدة» أن ينزل على 
حكم  محكمة العدل الدولية في أي قضية يكون طرفًا فيها.

عليه  فرضه  مبا  القيام  عن  ما  قضية  في  املتقاضني  احد  امتنع  إذا   .2
مجلس   إلى  يلجأ  أن  اآلخر  فللطرف  احملكمة,  تصدره  حكم  من 
 األمن, ولهذا املجلس, إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته 

أو يصدر قرارًا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا احلكم 
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وكما هو واضح من املادة 94(2) فان هذه التوصيات والتدابير هي تلك املذكورة 
في الفصل السابع حتت عنوان: «فيما يتخذ من األعمال في حاالت تهديد السلم 
التدابير  بأخذ  األمن  مجلس  يقوم  بحسبها  والتي  العدوان»  ووقوع  به  واإلخالل 
والتوصيات الواردة في املواد 42-40 مليثاق األمم املتحدة كدعوة املتنازعني على 
أخذ تدابير مؤقتة منعًا لتفاقم الوضع دون اإلخالل بحقوق ومطالب دول النزاع 
والغير  النشاز  الدول  على  ودبلوماسية  اقتصادية  عقوبات  وكفرض   (40 (املادة 
منصاعة للقانون واألحكام الدولية (املادة 41) وتفعيل القوات املسلحة من اجل 
احلفاظ على األمن والسلم الدولي أو إعادته لنصبه وهذا شريطة أن تكون التدابير 
املنصوص عليها في (املادة 41) ال تفي بالغرض ويجب تفعيل املادة 42 لتحقيق 
واحترام  والسلم  األمن  على  احلفاظ  في  الدولي  واملجتمع  الدولي  القانون  مآرب 

القانون الدولي.
املشكلة هنا تكمن في إعطاء اجلسم املشابه للسلطة التنفيذية «مجلس األمن» 
هو  األمن  مجلس  أن  إذ  العدل  محكمة  قرارات  تفعيل  عدم  أو  تفعيل  في  احلق 
صاحب احلق واألول واألخير في قرار تفعيل الفقرة السابعة املتعلقة بقمع التصرفات 
واالنتهاكات التي تهدد األمن والسلم وعليه فليس عدم االنصياع ألوامر وأحكام 
محكمة العدل هو ما يؤدي إلى تفعيل الفقرة السابعة بأحكامها املختلفة بل قناعة 
رغبة  وبدرجة  العدوان  يوقع  أو  السلم  يهدد  األفعال  هذه  مثل  أن  األمن  مجلس 

مجلس األمن في تفعيل التدابير املمكنة لقمع مثل هذا التصرف. 
مرهونًا  القوة  تفعيل  يكون  أن  تشترط  والتي   42 املادة  في  تعقيداً  يزداد  الوضع 
بهدف احلفاظ على «السلم واألمن الدولي» والسؤال ها هنا هو ما معنى وكيف 
نفسر مفهوم شرط تهديد «السلم واألمن الدولي» يبقى لهذا السؤال أهمية بالغة 
إذ أن له عالقة وطيدة بالنقاش حول أهمية ومركزية حقوق اإلنسان في القانون 
الدولي, فإعطاء تفسير واسع من قبل مجلس األمن ملفهوم «التهديد الدولي للسلم 
واألمن» يعني أن أي انتهاك جسيم حلقوق اإلنسان من قبل دولة أو هيئة حتى وان 
لم يكن له تداعيات واضحة على الصعيد اإلقليمي والدولي سينظر إليه من قبل 
املجتمع الدولي املتمثل مبجلس األمن كتهديد دولي - إذ أنه يهدد فكرة مركزية 

حقوق اإلنسان في املنظومة الدولية واملنظومة السياسية احلديثة. 
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مبثابة  هو  واألمن»  للسلم  الدولي  «التهديد  ملفهوم  ضيق  تفسير  فان  باملقابل 
إضعاف مركزية حقوق اإلنسان كمسوغ لتفعيل وتطبيق القانون الدولي, حيث 
العدالة  بإحقاق  تتعلق  التي  كتلك  وعاملية  حقوقية  أقل  تصبح  االعتبارات  أن 
واملساواة أمام القانون وتغليب فكرة حقوق اإلنسان على فكرة السيادة كمسوغ 
قانوني يرسم ويحدد التعامالت والتصرفات بني املجتمعات, لتنحصر في بوتقة 

املصالح األنانية واملصلحة الضيقة للدول والفئات املختلفة. 
حقوق  مبركزية  القائلة  للنظرة  نفعًا  يجلب  ال  املفهومان  هذان  بني  التجاذب  هذا 
الغير  تركيبته  بسبب  األمن  مجلس  في  احلاصل  التجاذب  هذا  الن   - اإلنسان 
دميقراطية إذ أن هنالك خمسة دول أعضاء دائمني من أصل خمسة عشر منتخبني 
لفترة زمنية محددة كما ويتمتع األعضاء الدائمني بحق النقد على تفعيل مثل 
هذه القرارات املوجودة في مواد الفقرة السابعة مما يجعل أخذ القرارات من قبل 
االعتبارات  من  أكثر  الضيقة  واملصالح  السياسة  حتكمه  عسيراً  أمراً  املجلس  هذا 

التي تتعلق مببدأ املساواة واحترام سيادة القانون.
القائلة  الفقهية  النظرة  وتثبيت  مئسسة  إلى  االحتكام  من  التجاذب, يجعل  هذا 
مبركزية حقوق اإلنسان, أمراً في غاية الصعوبة. إذ يعود هذا طبعًا إلى عدم التزام 
حملاولة  املالئمة  القرارات  اتخاذ  في  دليًال  له  تكون  قانونية  بسوابق  األمن  مجلس 
تقنني املعامالت بني الدول على مبدأ عاملية القانون واحترام حقوق إنسان, وعليه 
يشوبه  الدولي  القانون  يبقى  األمن)  مجلس  (أي  اجلسم  هذا  تركيبة  فبسبب 
قدر كبير من التسييس ألن مجلس األمن بطبيعته جسم نخبوي عالي التسييس 
فرض  على  قدرة  وذا  للجميع  ,مساويًا  مستقًال  القانون  جعل  مهمة  من  يجعل 

احترامه وتطبيقه أمراً عسيراً. 
هذه املشاكل النابعة من الضعف التنفيذي ملجلس األمن النابع من تغليب املصالح 
السياسية على سيادة القانون داخل البنية الهيكلية للقانون الدولي وحتديداً مليثاق 
األمم املتحدة إضافًة إلى غياب مفهوم املسئولية الشخصية كان وسيظل كما سبق 
ورأينا سببًا في تتطور القانون الدولي اجلنائي في فرعيه الدولي واملتمثل بشكل 
أساسي باحملكمة اجلنائية الدولية ICC والعاملي املتمثل بتطور مفهوم االختصاص 
العاملي عند عدد من الدول التي حتاول تغليب مفهوم سيادة القانون وعاملية حقوق 
اإلنسان واألخذ في مركزيتها الفقهية داخل القانون الدولي, ودحض مفهوم سياسة 

املصالح والسيادة الوطنية واندحار سيادة القانون أمام هذا املفهوم.
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تلخيص

للنهاية وجب علينا التوضيح أننا ارتأينا جعل الفصل املتعلق مبحكمة   
بني  الزمني،  الترتيب  ناحية  من  أنه  العلم  مع  هذا  أخيراً،  فصًال  الدولية  العدل 
محكمة العدل الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية واحملاكم الدولية اخلاصة وحتى 
البروتوكول  مبوجب  املقامة  احلقائق  تقصي  وجلان  الدولية  العدل  محكمة  بني 
األول اإلضافي لعام 1977: فان هذه األجسام هي مبثابة أجسام قضائية متأخرة 
.1954 عام  أنشئت  التي  الدولية  العدل  حملكمة  الزمني  الترتيب  ناحية  من 

إال أن السبب في تأخرنا في احلديث عن محكمة العدل الدولية رغم كونها جسم 
هدفنا  في  يكمن  سابقاً،  ذكرت  التي  األخرى  احلديثة  القضائية  لألجسام  سابق 
وميثاقها  املتحدة  باألمم  املتمثلة  الدولية  واملنظومة  العام  الدولي  القانون  ربط  في 
بسبب  التطبيق  أدوات  ضعف  وهي  الدولي,  القانون  في  اجلوهرية  باإلشكالية 
التسييس املتعلق باجلسم املنفذ والتي تؤدي إلى عسر في إحقاق سيادة القانون 
ترى  التي  الواقعية  السياسة  ونظرة  املطلقة  السيادة  مفهوم  دحر  في  تتمثل  والتي 
في املصالح األنانية للدول كاحملفز واملسوغ األول واألخير لتعامل الدول والشعوب 

واحلضارات بني بعضها البعض.
هذه  رغم  احلاصل  التطور  آثار  نقتفي  أن  الكتاب  هذا  خالل  من  وحاولنا  كما   
بني  التعامالت  يرتب  حرب  قانون  من  اإلنساني:  الدولي  القانون  في  الصعوبات 
الدول السيادية حول مفهوم التبادلية واملصلحة الفردية للدولة ، إلى قانون إنساني 
للقانون  ومؤسس  مركزي  كمبدأ  اإلنسان  حقوق  احترام  وضع  إلى  يسعى  دولي 

الدولي ككل والقانون اإلنساني الدول بشكل خاص. 
اإلنساني  القانون  تعزيز  ألن  وثيقة  بصورة  مترابطة  األمور  فان  واضح  هو  وكما 
الدولي من حيث مركزية حقوق اإلنسان وسيادة القانون هو تعزيز ملركزية حقوق 
الشرعية  مصدر  بهذا  يصبح  أنه  حيث  والوطني،  الدولي  الصعيد  على  اإلنسان 
السياسة ألي نظام حكم ومصدر شرعية قانونية للمعامالت بني السلطة والفرد 
هذه  من  املتأثرين  املختلفني  واألفراد  واملجموعات  والدول  السيادية  الدول  وبني 

املعامالت.
هو  إمنا  سيادته  وتغليب  الدولي  اإلنساني  القانون  احترام  أن  نقول:  وللتلخيص 
املفهوم  بني  التجاذب  فهذا  سيادتها.  وتغليب  اإلنسان  حقوق  ملبادئ  احترام 
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الدولي-السيادي  واملفهوم اإلنساني-العاملي يتجلى بصورة واضحة في التجاذب 
النظام  مواد  وبني  البعض،  بعضها  بني  فيما  املتحدة  األمم  ميثاق  مواد  بني  احلاصل 
األساسي حملكمة العدل الدولية ومواد ميثاق األمم املتحدة. إضافة إلى ذلك، فان 
الترابط  عن  واضحة  صورة  يعطينا  الدولية  العدل  حملكمة  األساسي  النظام  حتليل 
والتالزم الوثيقني بني القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي بشكل عام وقانون 
حقوق اإلنسان الدولي بشكل خاص، وهو في نهاية املطاف الهدف الذي كنا نود 

أن نصبوا إليه ونبينه بصورة واضحة.    

أ.القانون الدولي التعاهدي
ب.القانون الدولي العرفي

ج.مبادئ القانون العامة التي أقرتها األمم املتمدنة
د.أحكام احملاكم وفقه كبار رجاالت القانون في القانون الدولي العام في مختلف 

األمم

يعتبر املصدر د. مصدراً احتياطيًا وهذا مع مراعاة املادة ٩٥ من النظام والقاضية 
بان:  

ال يكون لألحكام الصادرة عن محكمة العدل قوة إلزامية إال 
فيه فصل  الذي  النزاع  خصوص  وفي  بينهم  صدر  ملن 
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الملحق
اتفاقيات مختارة من القانون اإلنساني الدولي
أخذًا عن موسوعة الصليب األحمر
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�� 

  &�� ��.�C�F	 >�� ��!�31 "�#	 ����!  / ���$��1949 ���� ��� �$�� 1�.��-� ����� �

	 ��#	 �� E�'*#	 "���	 �� �2��� ,2�� �. �����	 ������	 ��!� �'* ��T ���� ���� �����

1�.��-� �*�. 

 �����	 ���� ����	 ���#	 ��� B��7��	 N�!7 K���� �B��7��	 ���	� ��.�C�F	 >���. 
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  �� ���@��	 N7�	 K	��� 6���� �-� H��	 ���$��	 ����	 �� ��.�C�F	 >�� ��C� �����

���'�F	� B��7��	 N�!7. 

 ����	 �� A	���� V�7� ��!���	 ����	 ��� 1
� ���'�	 �� B��7� H�� �-� H��	 ���$��	 

���'�F	� B��7��	 N7 K	��� 6����. 

 

�#	 ������� ����
�� 

����C� E�� 6���� �� ���� ,	��$ �@* ��C� "��C��	 ���� ��.�C�F	 >�� ��!�. 

 9	�;#	 E	G� ,	��$ W�5 �2�� "! ���� ��.���� ,	��C� "��C��	 ���� N�� ��� "J��

. ����!� F ����	 ���.�����	".#	 &-* �2@� ��$� ��C�	 E�'
�	 "�. �2�� 	���$�	 �. 

�����	 ���� ����	 ���#	 &�� R��� �;5 ���@U� :��$�F	 1
��. 

 

�#	 �!
�"�� ����
�� 

 ��$ �� ".� &�� ��.�C�F	 >�� �� 9	�;#	 ��* ;�� �� �,����$�O� �����! �X�� 	��

��C� ��C� �'
�� ��@*,����$�F	 >�� �5Y ��C� E�� 6���� �� SE	���	 ��.�C�F	 >�� ". 

 

�#	 �!��!�� ����
�� 

 �;5 ���@U� N��� ��.�C�F	 >�� V�
�� :-;� ��� H� �� ��
�� �� �.���� 9�; H#

����	 ���#	 &�� R2���. 

	�� "?� ��7� ����5�	 �G-� �. ���	 ,	�;5�	 �� ,��	 �����	 ������	 &���� �:-;�	 . 

 

�#	 ����!�� ����
�� 

 E�'*#	 ��T "���	� E�'*#	 "���	 1��� ZO�U� �����	 ���� ����	 ���#	 ��
�

�-� ��� �@* ������	 ����	 �� �2��� ��@��	: 

 ) �( �@* ������	 ���-� A�
�; �
-���	 ,����'�F	� ,�
��7��	� ,���.���	. 

): ( A�
�; �
-���	 ,	���@+	�@* ����?�	 ���-� . 

) I ( �@* �?��?�	 ���-� A�
�; ��.�C�F	 >�� "��C� ��C� E�� 6����. 

 )� ( �@* ���	��	 ���-� A�
�; �
-���	 ,����$�F	. 

)L�( �@* �$��5�	 ���-� A�
�; ��.�C�F	 6$�. 

 ) �( �@* �$��$�	 ���-� A�
�; �
-���	 ,	���@+	. 

 

���� ����
���#	 ��
 

 �����	 ��#	 ,�J�C�� �� ��.�C�F	 >�� "7� K���. 

  �����	 ��#	 �� E�'*#	 "���	 �� "! &�� ��.�C�F	 >�� �� �.�7� �5$� "$���

�@* ������	 ����	 �� �2��� ��@��	 E�'*#	 ��T "���	 �� "! &���. 

 

�#	 ��!���� ����
�� 

 �����	 ���� ����	 ���#	 ��
�R�� ����C� ���� H��	 6�����	 �� ��.�C�F	 >�� "��$�� . 





�����
� 6����� ����� 7��

�	�
� ��� �� 

 

 �� �����	
12 ��  / ����1949

��������	
� �� � ������
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���� ����
�� 

�����
� 6����� ����� 7�� 

�	�
� ��� �� 

 �� �����	
12��/ ����1949 

 

 ������� �	 
������ ������� ��� �� �������� ������ �������� ��      

� �� !��" �	 ��#���� ��$�������21��$��  / %�� �����12&' / ()$*�

1949 ��#��� �� � &���� �� �	 �������� +�,-.� 
����� 
������ 0�� �1#� �

�2% ��� �� :3 

 ���  ���
� 

���! "�4�# 

 

 ������	
)1( 

  0��" �	 �4������ ����� 
�����5� �67 8���� �9� 
���$�� !��).� �4���

����.�. 

 

 ������	
)2( 

 8�$�� �� �	 <�$� ���� 8���.� %�2 =�>2 �	 
�����5� �67 ?�)�� �

 �� ���� �� ��	�) ��� &-�� �,' @�$� A���-� <� �� 
������ &���� 
���

&���� 
���� �7��� !���� 8� �� %�� �=�������� 
���$�� !��).�. 

 

 5�� 0��" �	 B���� 
�����5� ?�)�� ��� 8���C ����� �� �DE"�� �>��5� 


��$� 
���#� �>��5� �67 F"��� 8� �� %�� �=�������� 
���$�� !��).�. 

 

  G�E��� ��� �H	 �
�����5� �67 �	 B�	�) G�E��� ��� I��� ��� 8� �6��

#�� �4�	 !��).�% 8E��� �4�� ��� �
�������� �4���>2 �	 �4� 
�E��� A�6 0� 

��5���4�#�)� 
�����5� 8���� =��,.� �67 ��� �6� =���6��� 
����� J�E� 
���. 

 

 ������	
)3( 

  !��).� ��� ����� �	 ���� 0��) F� (�� @�$� G�E� 8��� 
��� �	

��� ��� ?�)� �9� G�E��� �	 !�) �� 8E��� =�������� 
���$��%
������ 8���.� :3 

1( ����-� 5 ��6�� +�,-.�����  ���	� 84�	 ��� �
�D����� ���2.� �	 =�-

�#�� �2 ��E"���� +�,-.�� �84���$� 84�2 ��#�� ��6�� 
��$��� ��#��� �

 0��" �	 ������� ��,' &�$ <. �� E�"��5� �� K�"�� �� L���� &�$�

 �� ������ �� �1���� %�2 8�#� ��� E���� <� ��� �
���$�� 
����� ����.�

���� �� ������,' ����� ����� <� �� =����� �� ������ �� �(�"�� �� ��#�. 

 L�M�� �64��          �����6N��� +�,N-.�� ?���� ���	 
������ ���	.� �O�� �
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 ����.�� ���.� 0��" �	 =��O�� %#��� ��>2�: 

 )� ( 
������ 
�>$��� =����� %�2 J���25�F���-� 0��"� ��#�� 
1�,�� � �

������ �F��-����&�6����� �
�$�#�� 
��. 

) � ( �D�7��� 6,�. 

) R (  
��4��� 
������� +,.� %�2� �
�1,-�� 
������ %�2 J���25�


������� 
)�����. 

) � (  8��� 
#��$ 
����� J��"� ��� ���#��� 6����� 8���.� ���1�

 
�D��#�� ������� 0��" ����� �B������� B>��-� 
��-� 
����

	 
�E>�� 
������� &��-�� �O� � 

2( ������ %��"�� 0�"�%84� ������ . 

    =E���� ��* 
���$�� 
D�4� E�"�����.� &��1�� 
������ 
�"���� � L��� �� �

�2 �4����,% G�E��� !��)�  


1�, ������ ?��) �2 A�6 ?�	 ���� �� G�E��� !��)� %�2� �� 6���� %�2 �

5� �67 �� I�,.� 8���.��4��� �� 
�����. 

G�E��� !��). �����#�� 0���� %�2 ���� �� 
��#���� 8���.� ?��)� �	 (���. 

 

 ������	
)4( 

            
NO�� �	 84$��� ���"� ��6�� AD��� 87 
�����5� 84���� ��6�� +�,-.�

         >��� �� G�E� 8��� 
��� �	 ���� ��- <9�� ���        G�EN��� �N	 !�) 
)�$ �� �

 ����2� �� ��$���7���2� �� ��$�� �>��� 
��� ��. 

 ��� 5��4� 
)������ ��* 
����� ���2� 
�����5�  . =������� 
����� ���2� ���

������ 5 84�H	 
������� 
����� ���2�� 
����� 
��� ����� �	 ����"����� 

���2 B��$������ B>���� 
���� �4��� ������ ���� 
����� ����� ������ B�1�,-� �	 B�

�4�)�$ �� ���#� ���� 
�����. 

  =����� F���� � ?��)��� �	 0$�� B���)� ������ &���� 8���. �� %�213. 

 ���� 5� ��6�� +�,-.� 
�����5� �67 8�4��� �������� +�,-.� �� 

��� %��"�� ��� ��$��� !��" 
������ 84����������� �	 
��$��� ��#��� %��� �

 �	 
,�����12&'  / ()$*�1949 %��" ��� ��$��� !��" 
������ �� �

������ �	 
��$��� ��#�� %��*� %���� �	 
,����� �12&'  / ()$*�

1949 �	 
,����� &���� I�$� 
����� �9-� !��" 
������ �� �12 &'  /

 ()$*�1949. 

 

 ������	
)5( 

 9-� 
�)�� �4�- ��"�� G�E��� !��)� ��� 0���� �6� F���� +,- 8��� �

���� �	 
�����5�� �64� 8�#� F�� �� �6� �� �
����� ��9� ��� )�-�� !�)�� �67 

 �67 �4���� ���� ���E���� ?�#���� G����5� �� 8��� +,-�� �67 ��� �H	 �)�-���

F� ��� �� 
����� ��9� ��� �� ����� �
�����5� . 
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�

 L�� �	 
�����5� F���� +,- �#�2� �6� �� 
�$�$�"�� 
�4�� 
���� 

 ��>��5� 
��� ��9� ��� )�-�� F���� �9-� 
�)�� �4�- ��"�� �� &��,���

 ?�#� �� B���� ������ ��.� �4���#� ���� 5���� �	 +,-�� �67 ����� ����


�����5� �67 �	 �4�2 +�1���� ��1�5�. 

 � ��-��� +�,-.� ����� ��������� ����7 �� �� �	� ����#��� �	 84��

����� 5 �B��D��� 84�#�>� 
��� �	� �
���$�H� � A�6 0� ����#��$��� �	 84#� �� 

�2 
������ 
���2 
�����%
�����5� �67 F��2 1� <6�� �����  . �� B���� &"��

 8�4��� ������ +,-�� �4� 0���� ���� ���E���� ?�#��� 0��"� G����5� ������$�

�����5� �67 �� G�E��� �	 !�)�� 
����� ��� =�2��� 0� ���� �� &��� �	 



����� &$� ��>��5� 
���. 

 

 ������	
)6( 

  �	 F��� =��-C� ��� �>��� �� G�E� <� J�� ��"�� 
�����5� �67 ?�)�

 =�����2. 

  J�4��� ��2 G�E��� �	 !�) <� ����� �	 
�����5� �67 ?��)� !���

����� �������8�2 F"�� 
�. 

  J�4��� �� ���� 8�2 ��� 
������ ����.� �	 
�����5� �67 ?��)� !���

 
������ ������ 8���9� �>��5� 
��� 8E��� � A�6 0�� � 8�2 F"�� 
������ �������

 
�����5� �67 �� : ��1�� % 1 � 27 ��� �29%��  34� 47 �49 �51 �52 �53 �

59 ��� �61�� % 77 � 143�
����� �67 ����� �>��5� =�� ���) A�6� 


������ ����.� �	 
������ !D�O� (����. 

 �� ������ �� 84�2 R��� ��6�� �������� +�,-.�% ���� �� �)��� 

J���.� �67 �	 
�����5�� G����5� �	 �����$� S������� �67 ��� 84��)��. 

 

 ������	
)7( 

 1���� �����5� %�2 =�>2 +� ������ �	 
���1 �4�211 �14� 15 

�17 � 36 � 108 � 109  

  �132   � 133   � 149          
N1�, ������ �#�� �� =�������� 
���$�� !��)T� E�"� 

         
1�, 
����� �4���$� &$����� �� I�� �D�$� 
�� �9-� I�,� .    ?���� <� ���� 5�

         67 F��O� ��� �������� +�,-.� 0�� %�2 B���� B����9� +�,     �� � 
N�����5� �

�7���#�� 84� 
������� ?�#��� ��#�. 

           
���N$ 
�����5� ����� �����5� �64� �������� +�,-.� G����� ���$��

               
���N$ �����5� �	 A�6 !>,� ��#� 
���1 8���� A��7 ��� �6� 5� � 84��2

              �� A�6 �� !�)�� �67 ��� �6� �� � �4� 
#�5 ������ �	 �� ��6��   G�E��� !��)� 

84� =�D�	 ���� ������ 6,�� ��. 



المبادئ األساسية في القانون الدولي اإلنساني224

 

 ������	
)8( 

  �"� 5E   E����� �������� +�,-T� �        �� B�N�DE" ���N�.� �� ��� <� �	 

            
1�,�� �����5� %��#�� �� 
�����5� �67 %��#�� 84� 
������� ?�#��� �2 
���

�"� �� � 
#��$�� =����� �	 �4��� ��-���. 
 

 ������	
)9( 

            
��2�� !��� ���� 
������ ����� !��-� ��� 
������ 
�����5� �67 ?�)�

  G�E��� !��)� @��1� .          !>N,� ����� �� 
������ ����� E�"� �
��M�� �64� B���)�

             I�N,� ��� �N��2� �� �7���2� �� ������� �����1�#�� �� ���$�������� �4��O��

=����� .���� ��������� J5�7 ����� 0�,���4��� 84���"�� �����$ ���� ����� 
#	.

              %N�� �
N������ ����� ������ �� ����� 
�4� ��4$� G�E��� !��)� %�2�

���� �� %1��. 

                 �N� ��N� <� �N	 �7����N�� �� 
������ ����� ����� E��"�� 5� &"��

               =�N2��� 
N1�, 
�N1� 84�N�2� � 
�����5� �67 %��#�� 84��4� ���� ����.�

�� ����#�84���"��� �4�	 ����#� ���� 
����� �. 
 

 ������	
)10( 

              �� ���� ���� 
���$�C� 
)-�.� ���$ �	 
�#2 
�����5� �67 8���� ���� 5

                =EN���� �N�*  I�,� 
���$�� 
D�7 
�� �� ���.� &��1�� 
������ 
�"��� �4� 8�#�

!��)� 
#	��� 
)��- �84���*�� �������� +�,-.� 
���� �1#�
������ G�E��� . 
 

 ������	
)11( 

                
ND�7 %N�� �4�� �� %�2 �� <� �	 ?��� �� =�������� 
���$�� !��)T�

              ?��N2 %�2 
�����5� �67 �4�#�� ���� 8�4���� =J������ =����� ����� �� �4�	 �	���


������ 
����� . 

             ��� &�$ <. 842����� !��� �� �������� +�,-.� 0���� 8� �6�� ��4"�

               &�)� �� =E"���� 
����� %��	 � �>2� %��.� =�#��� B�#	� 
���� 
D�7 �� 
���� 
���

                �6N7 �4)��� ���� !D�O���� 0�)�� �� ���#�� �67 �� 
D�7 %�� �� =����� 
��� %��

G�E��� !��)� �4���� ���� 
������ ������ 
�����5�.

      �2 
������ ��	�� ���� 8� �6H	         &�)� �� =E"���� 
����� %��	 � ����� �67 %

             
���N$�C� 8�4���� G>)�5� � ���.� &��1�� 
������ 
�"���� � 
���$�� 
D�7 %��

                �6N7 8���9� B��7� � ��#� �� �� � 
�����5� �67 %��#�� 
������ ����� �4���� ����


D�4�� �67 ��� F��#� <6�� ���,�� L�2 � =�����. 

  
�� %�2�             ?N�#�� �9N-�� 
���1 
����� �4��� ��) 
D�7 �� =����� 
��� 

                =�N� ���) ��#� �� � A�6� 8��#�� B���2 �7 ��� �� � �>2� =���6��� L��*.�

                FN��� �N���� <6N�� G�EN��� !�) ��"� �4��2 0#� ���� 
���D$��� �4)�-�� �4����

        ����� 8�#� ��� � 
�����5� �67 %��#�� �������� +�,-.�     �N��C 
N�	���� ��

E��� ��� �4D���� 
���)��� 8�4��� 6���� %�2 �4����. 

  �"� 5E             ��� ��N� �#�� +�, ?���� <� �	 
��#���� 8���.� %�2 R��,�� 

             U���� &�$� �4D���� �� I�,.� 
����� 0� L������ �	 
����� =��#� �7���� ����

.� �
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� 0 � � �

          � 
��� �	 +,.� %�2� � 
���� 
�1� ��� � &����     JE" �� �4����� �� �>��

�4�� 8�7. 

              &�N$�� �4����� �H	 � 
�����5� �67 �	 
������ 
����� =���2 ��6 �����

=����� �67 �� 8�4���� %������ �4� 
������ �D�4�� %�2 B����. 

               =�N���� 
N��� <� ���2� 5�� %�2 ?�)��� ����� =����� �67 8���� ����

      �� 
���� L��� �	 ������          �N���� �N4�	 84����N� ����5 
����� 
��� �����

<��2 �$������. 

 

 ������	
)12( 

              0N��" �N	 �	>,�� 
��$� �"� �� =������ �4�2�$� 
������ ����� 8�#�

             �	 +,.� %�2� ��������� +�,-.� 
��1� �	 A�6 �� �4�	 I�� ���� 5����

�$�� �� ?��)� %�2 G�E��� !��)� ?���� 8�2 5��
�����5� �67 8���� �. 

              %N�2 VJ��� �G�E��� !��). 8�#� �� 
���� 
��� ��� E�"� L�M�� �64��
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 �����	� �	�C�� 01 B�*� ���	�� ���	#�M ��+�� ��� N�� 8	#��� ��� =�.�
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�� J�#	� /�"�� 	����!�6*�� B�� ���	� �� .  $��%4� / �� ��%��
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 ��� �� ���4� ���6�� ������� ������ J��C� �! -.�� A�"�� �	%�M ��� /�C�

Q��� �	���� :	�	�� �1	 	��1 �1��� B�*� ��+��	 �"� /��� /�"� �D� ����
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2;P	*
4� �E?�� -��� �� �6	* �Q6� �+��� . 	�� -� '���C1���� ���

0��:;

  �( ����� :	����. 

� ( ��������"�� �� ���%�� ��	. 

 2( 	������#� ��H� �	��4� �� ��#�4� /	6F�#�. 

7���� 	� /	��4� ,.�� ��� 	�O�� EM =�.�	 %��
�� G	C1� 

��4� ��CQ�� 01 	���� P�6�������	��� ,.7 �� . 

3;��� E� ���	O�� ��CQ�� 01 ������ �+��� �� �	�O�#E� )2 ( S����� ��	� 01 EM

C�� ���	� �C��%� =�. ��� �� �%��
 	������#E ������� ��#�4	� S����� �� J�

����L �� ��! ����� ����% . NQ�� %��
�� %C1 ���5� A��L4 B��� ���

 �� / <�	6 /Q� 0��� ���6�	�� ��	� ������� ���%�� %������� ���	"��� >�

J� S������� S������.

4; N���� �.�� G	��#� G		���� �"�"��/������ "��6C� �	��M �� -��� /�� /

P	*
4� �� -4 ���C"�� �� ������� ��5#�	� �� ��6�	� �H�	� ����� 8��

:���+���� $�	*�� J��M ������ -.�� $�%�� ��L $�% ���! 01 �7 ��.��

��CQ�� :	��%�� >� NQ�� E �� ���	O��� ���4� ����CQ�� 01 	���� P�6����

�O�	O��.

5;� N�������� ����� ��� ����M A1� ���4� ��CQ�� 01 ����M �	
��� P	*
&

���.���%�� :	��*�� ���1� �"#�� . ���!M ��� /�6��� ��M 'A1��� ��	� 01 

,���� �� A����� J"!�� J� 0�	�.

6; S��� �� J�C� ��H� ���	� S��� /� G	��% G5�# S����� 01 $�% / �"�

�#� ��H� ������� ��#�4	� ��CQ�� 01 ����M �	
��� P	*
4� /�! �� 	�����

$�%�� �.7 ����F#� ��� S����� =�. �� �.M ���4� . 01 $�% / �"#��

 	7.	*�� �� 0��� ���%�� :�����K� �1	� /�# ����M ��M =�. �� G5�1 'S�����

 ����� B�*� ���6 ��D� J���� �� ��� �� /C��� �� ����� P*
 -� �D
�

4� �� >�� N���� �.7 �� ���4� ��	��� 01 	���M �	
��� S	��"/�������� ."

 ���	��� ������ $�6� :�� :	!�4� >��� 01 :5�#�� ,.7 >��� �� ����

N�!����.
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 ���55���)12( 

*�.'�� ���+��� *���+ 

 

1; -4 G	1�7 ��� E�� 	���	��� ���%�� :������ =	���� ��� :!� / 01 ���

���7. 

2;�� N�%��� �%��
 ������� ���%�� :������ ��� ���4� ��CQ:;

  �( S����� $��%� ��4 0����. 

� ( B�� �6�*��� �%�#�� 	�� P*�� �� 	7�C� ��S����� $��%� ��� . 

 2(  N���� �.7 �� �"#	��� ��	��� �� ���	O�� ��CQ�� G	C1� 	�� P*�� ��

"/�������� " ��	��� ��27���4� ��!	Q�E� �� . 

3;�"� ���%�� ������� >!���� �*X� A"��� ���"� �	%*M ��� S����� $��%� /

���	O�� .���� E�� �� $��%4� �� -� �	Q�M �	%*K� �.�� �	�C�� ��� ��� 

���4� ��CQ�� �	�D� ��C��	� J������.

4;��� E� ��#� ���	�� 01 ���%�� :������ ��*�#� �� /���4� �� /	� -� 01 

�#"�� $��74� ��� '�	�K� ��C� 'S����� $��%� P���� ���7 -� �� ��

��� E @��� >!��� 01 ���%�� :������ ��� ��� $��74� ��� ������ 

	���5# ���#"��.

 

 ���55���)13( 

*������ *�.'�� ���+��� 3, *���+�� �!� 

1;�� :��� �.M EM ������� ���%�� :������ 	�� >���� 0��� ��	���� $!�� E �

 ���	#�K� 	����� N	%� �� 2�*� �6*�	� ��	� /	��� �	���. ,.7 �� ���

J�1 ���� ��.�M J���� �"� EM $!�� E ��	���� .G	�F5� =�. �	 	�� . ���

��	��#� 5� ��.�K� =�. �C�� �O ���C"�. 

2;��"� E��6*�	� ��	� GE	��� ���	��� /	��4� :

  �( ��#4 ������ ���1� ��	�� �� ��#Q�� �� S	1��� �Q�Q* ��6*
 �

��� �������� ������� ������ =F��� ��. 

� ( ���Q* �� ����� �� ���Q� �%#��� ������ =�� �#���. 

 2(  ������ ����� �� �! ��� ������ 01 �F	*.� �Q�Q* ���#� ����

�6�*��� ����� �"� :��# �! �� ��� 	��� �������. 

 �( :��C�� �� ���1� ���� 01 ����	C��� �� �7��# �� �� ���#��� 

���% �	�#4 ������. 

 

 ���55���)14( 

*������ *�.'�� ���+��� ��, AB���� 0+ ��, ���! 

1; �	#�� ���%�� :	�	��� ���D� �����#� ���� �� /5��E� ���� ��� ���

$	 ��� ��� ������� ���	!4� 01 ��������. 
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3;� ���	C�	� ��C��� �%��
 '/5��E� ����� ����� '���	O�� ��CQ�� 01 ������� ��	"�

�� 	� �	���� >� ,5�� ���.��� N1����� ��� �5��#E�����! �� ,	��� :

  �(  �F5��� -��Q�� 0�%�� 25"�� ���C�� ���E N1����� ,.7 ��� ��

����� B�#4 �� /5��E� ���� :��! ����� �����. 

� ( ��� ,.7 �	�! ���� �5��#E� �.7 ���#� ����#�1 ����. 

 2(  :	�	���E� ���D� �����#� �	�� ��H� ����1 :	����� .*�� ���

 ������� ������ �� -4 �.� �������� �	#�� ��#	���� ���%��

�5��#E	� ������ ��.��� 25"�� :�� �7 ��.��. 

 

 ���55���)15( 

*������ ��C�9�� ��2�)� *�.'�� ������� ��2�) *���+ 

1;��	��� ���������� ��� �������� ���%�� :	��*�� ���1� . 

2; ����	"�� �������� ���%�� :	��*�� ���14 �	��!E� ��� ���� ���	#� / B�#�

/	�C�� ��#� ������� ���%�� :	��*�� 	��1 :�%"� �C%�� 01.

3; 01 �������� ���%�� :	��*�� ���14 ���� ���	#� / /5��E� ���� ��C�

������� ���	!4�/�4� J���� ��� ���	#�K� ���	��� �	�C�� �� �������  . E�

��N�	���� ,.7 ���� 01 '���14� �E?7 ��M ��%� �� /5��E� �����  . -� �	O�M

���% :��	���E EM 25"�� ���C� 01 �����4	� �	 P*
 .��� E�� �	L�M 

�5�� E /	��� ���� ��� ���14� �E?7�K� ������ >� ���	#�.

4;�H�#� E �	� -� ��M J����� �������� ���%�� :	��*�� ���14 N��0 �� 

 0�"��� $�%�� B�� �! 0��� ��4�� ��!����� :�����M �	���� >� J�1 ���	��*

 	7.	*�E G	���� S����� 01.

5;��	��� ������ ����������� ������� :	F���� ���1�  . �	�� /O��	� ����� N�%��

!	Q�E� N���� �.7� :	�"/�������� " ���%�� :	��*�� ���1� ��	��� �C�"����

�����7 ����� ��Q���.
 

 ���55���)16( 

�9��� *��#�� *���+���*�.'��  

1; ��� E� -. %	
�� J�	�C� P*
 -� ��� �	C"�� >�!�� /���4� �� /	� -D� 

��� P*
 �� �+��� AH� ���%�� ������ $�
 >� NQ�� ���% �Q6 �� ��Q�#

%	
��� �.7. 

2;��E� ����� ���� 51 �O ��� �� ������� ���%�� :������ ��� 0���#� �� /5

 �	#�� ��� ���E N1����� ,.7 :�C� 	� 	7���1� :	��* �� 	�������� �� 	����"�

 ������ �� -� ��	�� �����#E� ��#	���� ���%�� :	��*�	� ��������

25"�� :�� �7 ��.�� �������.

2; ��� E� �	��M ��� ���% �Q6 �. G	%	
� ��#�	�� ��.�� P	*
4� �	L�M 

 ����C�� �� =�. ��L �� ���%�� ������ $�
� �1	��� /	��D� �	�C�� �� :	1�6�

 N���� �.7� :	�!	Q�E� �	�� �� ������� ������ <�	6 $���#� 0��� ���%��
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� < 0

"/�������� "��K� ��� �� 0��� /	��4	� �	�C��� :	1�6��� �	��M �� �	

�	�4�� ����C�� ,.7 	���%��. 

3; ��� E� :	���"�� �E�K� ��� ���% �Q6 �. G	%	
� 8�	�� P*
 -� �	L�M 

 P*
 -4 J��	�� >��� ����� 	� �� ���	 ��.�� ������� ������ ��

 J��M �7 0���� -.�� $�%�� �� �6*�� G	"�	� �	� ���# ,.7 /O� �� J� ��� �.M

 	��1 =�.� �7�#D� �� ������� ������ �E?�� G���� N��� �! :	���"���

 0���� �� '=�. >� ���� J"��� -.�� $�%�� ���	! 	���%�� 0��� :E	��� ���

���"��� A���4� �� [5�K� A�Q� 0��� ����C��. 

 

 ���55���)17( 

D�E�� ���#��� 3������� 3�	��� 2�� 

1;��� �	���� 01 ��������� ������� ������ ��	�� �������� �	#�� ��� 

 <�#�� '$�"�� /	��� �� G	�� ������ E�� '�6*�� ��M ������ ���	 ��� ���

 ���%��� ���4� ���6�� ��"�� /O� @�H�� :	�"��� �������� �	#��) /5���

���4������4� 8�
��� �#4� ' (�� �� ��� ����C� �D� ����\� ��#Q�� �	C

 ��H�� N%	�� 01 ��� ��� ��	�"��� �	���� 01 ��������� ������� ������

H��� E� '/5��E� ��0 J�	C� �� J����M �� J��	�� �� P*
 -4 A�"��� 

 ���	#�K� /	��4� ,.7 ��#�. 

2; 01 	���M �	
��� @�H�� :	�"��� �������� �	#�� ��
	�� S����� $��%4 ����

� @����� �	���� 01 ��������� ������� ������ ��	��� ����M ���4� ��CQ�

���	�� �� [5�K�� ������ �� . ��	���� <�� S����� $��%� ��� ����

������ �.�� ������#� ��.�� =F��4 ���5�� :5��#���� . �6*�� ��� ��� 	�

1�� �� 	���� J��%�# �	"�#� �� �C%���� ��� �%�# �.M :5��#���� ��	���� �

	���M ���� ��	��� �� ��� 	� 	���..

 

 ���55���)18( 

*��9�� 3� 0"+�� 

1; :	��*�� ���1� ���7 �� NC���� ���	�M ���D�� S����� $��%� �� / �"#�

0�%�� /C��� %F	#�� ���%�� :������ =�.� ������� :	F���� ���1�� ���%��.

2;E S����� $��%� �� / �"#� 	� ���Q�� :�����K�� /F	#��� .�Q��� S	��

 :	�5"�� ��*�#� 0��� 0�%�� /C��� %F	#�� ���%�� :������ ���7 �� NC���	�

������� :��	
K��.

3; ������� :	F���� ���1�� �������� ���%�� :	��*�� ���1� ��� $�"��� B���

 0���4� 01 =�.� '������ �!	%�� ������� ��5"�	� �������� 01� �������

/	�C�� ��� 	��1 ���� �� /���� 0��� �� ���� 0��� N%	����.

4; :	�5"�	� 0�%�� /C��� %F	#�� :������ �#� '�6�*��� �%�#�� �C1���� '���

 ��	��� 01 	���M �	
��� N������� �Q#�� �#��� ' �������22 N���� �.7 �� 

"/�������� "���	O�� ��!	Q�E� �	�4 G	C1�.
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�

5;�� /6Q�� G	C1� ������� :��	
K� ���*�#	� <�#� �� S����� $��%� �� -4 ��

 �!� N����� �� @�	O��)1 ( N���� �.��"/�������� " :	�5"�� ��M �1	�K	�

 01 ' �	�O�#� ����� '0�%�� /C��� %F	#�� :���� ���7 :	�OK �������

#� ��*�#� �� ' /6Q�� =�. 	���
� 0��� �6	*�� :E	��� 0�%�� /C��� %F	

������� ��5"�� ����M ��� ������� :��	
K�.

6; /�6Q�� P�6�� ��	��� ,.7 �� ���4� 8�*�� :��CQ�� �	�� N��%� >�*�

 �!� N����� �� ���4� �O5O��)1 ( N���� �.��"/�������� ." ���*�#� �+���

���*�#� �6!� N����� =�. �� @�	O�� /6Q�� 	�Q6� 0��� :��	
K� ��� 	�

 :	�OM $5* �*R A�L -� 01 '	7��L ��� 0�%�� /C��� %F	#�� :����

 =�. 01 ������� :��	�O�#E� ��� 	��1 =�.� '%F	#���� :������ ,.7 ���7

/6Q��

7; N	%� ��� ��#�� ��� 01 ������� ��5"�� ���*�#	� ��	��� ,.7 �	�� <�#� E

 ��	��� J��� :6� 	�� >#��44� ��!	Q�E� �� ���4.

8; N���� �.7� :	�!	Q�E� �	�� ������� :��	
K� ��� N�%� " /�������� "

 ��	#M ��� �	C� >��� ������� ��5"�� ���*�#� ��� ��	!��	� �C�"����

����*�#E	.

 ���55���)19( 

;�-��� �� ��2'�� 2�( F2��� ������ ����+��� ����� 

 L B�*4� /����� ���	���� /���� N�%� �	�4� S����� 01 $��%4� ��

 N����� �.7 �� ��F5���"/�������� " G	C1� ��	���	� ��"������ P	*
4� ���

���� ��� =�.� ' 	����!M 01 ���	C��� �� �7?���M ��� �! ��.�� �	��� �.7 �	�4

����� �O"� �! ��.�� S����� =�. $��%� ��� . 

 

 ���55���)20( 

G2HI�� ;�2�� 

 �+���	��� �.7 	����� 0��� �	��4�� P	*
4� �� S���� . 
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 ���55���)21( 

*�.'�� ��.	2��� 

 :	�!	Q�E� 	7��C� 0��� ��	����� �����E	� ���%�� :	����� >���� �� ���

 N���� �.7� "/�������� " ������� ���%�� :������. 

 

 ���55���)22( 

���� 3����*��+���� ������ 02��-� ����
 

1; �C�"���� :	�!	Q�E� �	�� N�%�:;

  �( ������ 01 ������� �Q#�	�22 '24 ' 25 '27���	O�� ��!	Q�E� �� . 

� (  	�����!� �Q#�� ,.�� �6	*�� �	���� N�����. 

 2( 	��!	% ���1�� 	���� ����	"�	�. 

 �( ��� �	���� 01 ��������� ������� �����	� 	7��+ ��� ������

 �� �������� ����C��� N������� �Q#�� ,.7 /��� 	���� =�.�

E ��.�� �	���� 01 ��������� ������� ������  �F1 ��4 ������

 ��	��� 01 	7�. ��� 0��� :	FQ�� ��13 J�� ��� ���	O�� ��!	Q�E� �� 

�M �������� �E?7 ���#� /	� -D� ���� E�E $�%   ������ J��M

����� 01 �7�#� �� �.7� �"����� ��!	Q�E� P�6� ����� N�%�� '

 N����"/�������� "E S����� 01 $�% ���! 01 ��"!� �.M  ������

J��M. 

2; ��	��� 01 �������� �Q#�� :	�!	Q�E� 	���Q 0��� ��	���� ����25 ��!	Q�E� �� 

�M ���	O���� ��4 	7�1�� 0��� :	�Q
�#��� �Q#�� A��L&� S����� $��%

���	#�K�:

  �( :#�� B�*� ���� �� ���	�� ���� 	�M S����� 01 G	1�%. 

� (  ���4� ���6�� ������� �����	 ���	�� ����� ���	#�M ��+�� 	�M�

���4� ���6�� :	�"�� �%��� ��. 

     =�� 	���� P�� 0��� :	��%���� ����	��� 01 �1��� �� �%��
 =�.�

��	���. 

3;��� ��	��� 01 ������� N������ >�27 ��� �� ��� ��� ��	���	� ���	O�� ��!	Q�E� �� 

�� 	��� ]������� S����� $��%� �� ��L '��	��� =�� 01 J��� P�6���� ����� 

 N������ ,.�� �6	*�� /�6	Q��� >���� �*X� A"��� ���"� �	%*\� ��Q��

	���� $�"���� 	����7 �� NC���� /�#� 0����.
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6; �	���� 01 ��������� ������� ������ ��� ���	O�� ��!	Q�E� �	�� -�#�

�M ������ ��.��� ��	��� 01 	���M �	
��� :	FQ�� 13 ��	���� ���	O�� ��!	Q�E� �� 

44�.7 ��  N���� "/�������� " ���Q#�� ,.7 ��+ ��� ������ �! ��.��

���%�� N������� . �	���� 01 ��������� ������� ������ �	L�M ���� E�

 ��	��� 01 ���.��� :	FQ�� �� �������� ��13�� ���	O�� ��!	Q�E� �� � 

E $�% -4 ����� 01 �5#�#E� �� ,.7 ���	H� ��� E� J��M ������ �� �Q#

 N������ . N���� �.7� �"����� ��!	Q�E� ����� N�%���"/�������� " ��"!� �.M

E S����� 01 $�% -� ���! 01 J��M ������.

 

 ���55���)23( 

F2��� *�.'�� 02��-��� 3���� 

1� 01 	���M ��
� 0��� =�� ��� ���%�� N������� �Q#�� =	���� ���� ��	�� ���

 ��	���)22 ( N���� �.7 ��"/�������� " ��	����)38 ( ���# ���	O�� ��!	Q�E� ��

C1� >����� J��. ����� ��� =�.� B�*� ,	�� ��� �� �	���� 01 :�	 :	�!	Q�5� G	

 N���� �.7�"/�������� " �Q#�� ,.7 �#��� ������� ���%�� :������ ��#��	�

 ��	��� �� ���	O�� ��CQ�	� �	�K� ��! ������ ������� ��5"�	�)43 ( ��!	Q�E� ��

 $�"���� 	����7 ����� �	�M N��% �� 	����	"1 ��	���� ,.�� ��� ��� ���	O��

���� �Q# 	�������% N�. 

2;��4� ��CQ�� 01 	���M �	
��� N������� �Q#�� �C��� ����� �����C� �"�	* 

 	7����� .	Q�M ��� ���	!� �	��� <%# ��� ����� ����� �Q# ��4 ����

 ��
	�� .�M ��6� ��� �	#� =��#� �� �	"��E	� �� $!���	� ��4� �Q#�� ,.7 

����.E� '����4� ,.7 /	O��� 	���� ����  �� �Q#�� ,.7 $�6 ���� 

 ������ �� 	7��+ ��� �� ��	� :�C� 	� �*R /
 -� ��� ���%�� 	�����

	���M ����� 01 ��������� �������.

3;!��� E$��4� ��CQ�� 01 	���� P�6���� ��	���� � /���4� 01 EM 

 ����	��� 01 	���� P�6����34� 35 �\1 �O ��� '���	O�� ��!	Q�E� �� 

��� /
� ���	O�� ��CQ�� 01 ��� 	�� G	C�% ��	6 ��4 S	�6�5� <��6�� A1

 ��	��� P�� G	C1� �6*�	� G��	� G5��34���	O�� ��!	Q�E� �� .

4; ��	��� 0��� �Q#�� ��	� 01 �6	*� 'S����� $��%� �� $�% -4 ����

 �� ���Q#�� $	6��� �#	� �6*�� �%*� �� '�% 0Q�� ���	��K� 	������

��� =�.� ���C��� ���#��� 	��� -� �	#�� �	��^� >!����� :!���� 0�%�� N��

 ��D� �6*�� ���� �� $�%�� �.�� ���� 	� '��� :!� /�%D� �	��K� /�!

�� ���� '	���� $�"���� ���Q#�� ���7 ����� /�#� �! B�*� :	���"�� 

:	���"��� ,.7 ��#�� �C� �� �6*��.

5; ��	��� �	�� N�%�37�� �� ���	O�� ��!	Q�E� � :	F����� ���%�� :	��*�� ���1� 

�� ��������� ��������N������� �Q#�� ,.7 /O� .
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 ���55���)24( 

*�.'�� ��2C�'�� *���+ 

 �	��� �.7 �	�4 G	C1� ���%�� :��F	%�� =	���� ���� ��	�� ���. 

 

 ���55���)25( 

�� *�.'�� ��2C�'���?��� �2'��� <�� � ��� 0'�����  

  $��%� �� -4 �"�	��� ���%�� :��F	%�� =	���� ���� ��	�� $!��� E

$�%�� �.7 �6* >� N	Q�� -� ���� ��� S����� . 0��� ������ N%	���� 01 =�.�

 01 �� ������� N%	���� 01 �� 	�F���� 01 �� �C��6 :��! G	��"1 	���� �%�#�

 0��� 	�F���� �� $�% -4 '=�. >� '���� 'G	��"1 �6*�� 	���� �%�#� E

/��"� S����� $��%� �� G	6�� 'N%	���� ,.7 01 ���%�� J��F	%� �� ���� 

 ��	��� J��� :6� 	�� G	C1� �6*�� �%*� �� '��5#��)29 ( -�?� ��� �6	*�

�M 	�� :��F	%�� ,.7 N����� N�%� 0��� �6*�� ���#� /	�� 01 ��� ��  ��

�M A�4������ . 

 

 ���55���)26( 

�9�I��� ��� J�.
�� 0'��� �� *�.'�� ��2C�'�� 

1; '=	��
E� �C%�� �� ����4� =�� 01 ���%�� :��F	%�� ��	"1 ��	�� ��1��� ���

 	��1 �C� �� 0��� N%	���� =�� 01 �� �C��6 :��! G	��"1 	���� �%�#� 0���

���� 01 =�.� '����� ���"1 ��%�#�N%	���� ,.7  N�#� N	Q�� �C� ��� �� '

 ��	��� P�� G	C1� S����� $��%4 �6�*��� ���#"�� :	%�#�� ���)29( >�� '

 	�����F#� ��� 'N	Q�E� �.7 /O� �1�� ��� ��	� 01 '/�"� ���%�� :��F	%�� ��

�Q6�� ,.�� 	���� $�"��� B�� 	�	���� ��� ��� J�\1 �6	*��. 

2; ���"�� �6C�" N%	��=	��
E� " ���	�4� �6	�"�� 	��1 /6�� ���� �C%�� ���

�6	�"�� ,.7 ��� 	���� �6	* '�*X� A"��	� 	��"� ��6	*���� :��C��

 ����4� ������� ��
	�� �Q6� ���"��.

 

 ���55���)27( 

�?��� �2'��� <�� ��� 0'����� �� *�.'�� ��2C�'�� 

1;%� ��4 �"�	��� ���%�� :��F	%�� ���#� �	�O� ��	���	� �"���� S����� $��

 �%��
 G	��"1 �6*�� 	���� �%�#� 0��� �������� ������ N%	���� N�1 	�C����

 =�. B�� �6�*��� �%�#�� �� N������ �.7 ��� �C�#� �C1��� ��� /�6���

�6*��.

2; G	��"1 �6*�� 	���� �%�#� �C%�� N�1 N��� 0��� ���%�� :��F	%�� /.��

 	7��� B�	6! �.M =�.� '	�C���� $��+� �6*�� �	%*M� 	����7 �� $
��

C�� 	�: �� ���4� ��CQ�� 01 	���� P�6���� �C1����� ��� /�6��� ��� 

 ��#� �� 0�5� D%* N��% �� =�. �	 ���# �C1����� ,.7 %��
� �Q�	*��	�
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)8 .(��"� E�� :��"��� �� :��F	%�� 0�C�#�� ��6*
�� �"��4� /�� G���+�� 

6C� 0��������� �� $
�� �� /	6�E� �� ��5��� /�#� �� �#�1 	�� �.

3;��� E� ���H6�� ���#4� ��� 	��1 ���#� ��� /��� �� ���%�� :��F	%�� 

 �	���� 01 ��������� ������� ������ �� 	7����� �� 0��� �F	*.���

�� ���������� ����� ��M �"� 	����#� B�� �! ��� E 0���� 	���� 

*��� ���1� ����� ���E ��� �! 0��� �Q�Q*�� ��6*
�� ���#4� =�.� '�6�

 ��� ��#Q�� �� S	1��� ���D� �� ��F	%�� ��� ��� ��������� ���%�� :	��*��

��� �������� �	���� 01 ��������� ������� ������.

4; ������� ������ �� @���� 01 ���%�� :��F	%�� ��*�#� E� ���

��������N�����	� 	��	�! �	�O� �	���� 01 � ����	��� 01 J��M �	
��� 26 � 2	�  

�6*�� >� N�#� N	Q�� ���C�� =�. �� ��.

 

 ���55���)29( 

��2�'��� *�.'�� ��2C�'�� 3H
. ��!����� 

1; ��	��� G	C�% ��� 0��� :��	%*K� P�� �� ���25 :	!	Q�E� :	��% �� 

� G	C�% �C�#��� :	C1������ ����	��26 �� 27 ��CQ�� �� 4 ��	��� �� 28 �� 

 ��	���31 �� $
�� /F	#�� 	�C���� ������ :��F	%�� Z��C��� ��"�� ��� 

�� =�. ��Q� �� ���� 	����7� �	�4 G	C1� ��� $�# N���� / �� 0�"� J�� 

 ��	���28. 

2; ��	��� G	C�% ��	%*M �C��� -.�� $�%�� ��� ���)25 (G���1 �C� �� �5�#	� 

�	%*K� �.7 /O�.

3;�� ���� ����	��� G	C�% �C�#� �C1��� �� N	Q�� �D
� G	��% �C��� -.�� $�%�� 

� 0

�� �O?� T�	%�����%�� ��5#  ,.7 /O� ��� J1�"� ��1 �6*�� ��� ���� '

%�� ��� %��� �D� ��4� ���6M 01 /�C"� ��� / /.�� �� ���%�� ��F	

��4� ��CQ�� 01 J��M ��
� 	��#� �	��� ��� �Q%� �� A�4�� ��	��� ��)30 (

� ��� +	Q��� :�����K� .	*�� 01 ��6 ����	��� 	�� 01 ���� '�6	*�� J��	

�M ������ /�! ��4� /	O��E 01	�� :!��� ��F	%�� /	��M� 	����	�� .

 

 ���55���)28( 

�, ���"���*�.'�� ��2C�'�� �����,  

1;�� �+��� ��� /�6��� ���	�� 01 ���%�� 	����F	% ���*�#� S����� $��%� 

�� ���#� �������� E� '�6*�� � ���	�� 01 ���%�� :��F	%�� /5H�#� 

������ �� ��	�� 01 ���#"�� $��74� /"�. 

2;��� E�	%�� ���*�#�  �Q6 :�. :	���"� /C� �� >�� 01 ���%�� :��F

A��L4� ,.7 01 	����*�#� �6C� :��"� /�� 01 �� ���#� . �+�� 	�

 ��CQ�� 01 ������ $��"��� J��
� E ����� ��� �� P*
 -� /C�)� ( ��	��� ��
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26 '27 ��CQ�� �� 4 ��	��� �� )28 ( ��	��� ��)31 ( ��	%�� $�%�� �%*� ��

 0�D� 	�� S	%�#� 	� S�#D�:;

 �( �� �C1��������%�� . 

� ( ��%�� A1� ��. 

 2( ��C"� :	���C�� ��%�� ����� �� � . G��+� Z��C� �� G	��� �����

 ����� /5* �C%���� 01 -��� B�*� ���� :	C���� ��� G���! ��

���"��� . /�! 	� �.M ��%�	� ��C� -.�� $�%�� ��� ����

 ,.7 ��� J�C1���� �*X� $�%�� �%*� �� ������� :	���C���

������� :	���C���. 

4;5�� :�����K� $��%4� .*�� ,.7 �	��M ���# ���D�� ���:��	%*K� 

:	C1������ :	!	Q�E��.

5; 01 S��#K� ��H� ���5�� �������� >��� .*�� �� G	��� $��%4� ��� ���

 :������ ��� :	C1������ :	!	Q�E�� :��	%*K� =�� /O� B��1 ���.M

�M 	��	���"� ��6� ��� ���"��� ���#"��� /F	#��� �D
� :������ ,.7  0���

	����7 �� $
�� 01 ���.��� ���%�� :��F	%�� 	���*�#�.

 

 ���55���)30( 

�9
��� *�.'�� ��2C�'�� '�.= 

1;:��F	%�� ��� ���6M �������%��  	���� �%�#� 0��� N%	���� N�1 �C����� 

����� ���"1 ��%�# 	���� �C�#� �� 0��� N%	���� =�� N�1 �� G	��"1 �6*�� .

 ��� %��� �D� ����M �� ������ =�.� '�	��� <%# ��� �Q%� �� A�4�

 �.7 �� ��� / /	O��� ���%�� :��F	%�� ��� ���� ���	��� :��CQ�� G	C1� _��Q���

/��C��.

2;��� E�Y�	�� G���� �� G��� :%�7 0��� ��F	%�� _��Q�  �� =�.� J�C�� ��� ��� 

	
��� ���4� �� NC���� /�4 EM B�*� �	�#� ��4 �O�	O�� ����CQ�� 01 	���M �

�"������ .���#� ,?���M� ��*D� ��� _��Q��� �.�� ����� ���� . E� ����

���� -.�� $�%�� ��%��� ��F	%�� �� ������ �� ������ /���M _��Q��� ��� 

	�  ��#� �� $�%�� =�. ��� ���� ' _��Q��	� �	�C�� G	��E ������M �� ��

���� ��� ��� '/	� / ��- �� _��Q��� ��#� ������� ������ ��	� 

/���K�.

3;�M ������ ���	 ���# ��*D� ��� 	���C�#�� 	�����% $	�F�#	� ��F	%�� <�#�� 

�M �� �6*����M �� '���	�� ���� �S����� 01 G	1�% :#�� B�*� ����  =�.� '

��F	%�� �� �� _��Q��� �Q#� �.M:;

  �(  ��CQ�� ���Q�� ���% ��F	% ) - ( ��	��� ��)8.( 

� (  ��	��� 01 	���� P�6���� %��
�� $�	*� ��)28.( 

 2( �.7 �	�� 	�C���� 01 N�*� �� �� N�#� N	Q�� ��� N��� ��

	��%�� N	Q�E� �.7 /O� ��� 	���� N	Q�E�. 
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4;	��� �� _��Q��� �Q#� �.M ��F	%�� ��� ����:;

  �(  ��CQ�� ���Q�� ���% ��F	% :#�� ) - (� �� ��	��)8.( 

� (  ��	��� 01 	���� P�6���� %��
�� :Q�	* ��)28.(

 2(  �� G	��%�� N	Q�E� �.7 /O� �	 �.M N�#� N	Q�� ���� ��� :C�� ��

N	Q�E� �	�4 G	!�* 	�C���� �	. 

  01� :	�!	Q�E� 01 ��F5��� �	�&� G	C�% G	"��� 	7��C�#� /�	"� �� ����

 N���� �.7"/�������� ".M� 	�6�6*� N�# �! :����� 0��� ��F	%�� :�	 �

���% ��F	% EM �"� 	��1 	����*�#� ��� 51 ��F�� ���% ��F	%. 

 

 ���55���)31( 

 ;�-��� �� K���2') ���� ��� F2��� ����� �) ����+��� ����� 

1;��� E� :#�� B�*� ���� �� ���	�� ���� ���!M N�1 ���%�� ��F	%�� N��� �� 

G	1�% N�	# N	Q�� ��� Y�	�� EM ���!K� �.7 01 %��� �� �� S����� 01  . ��� �.\1

�.� 	�C���� ��� ���% ��F	%�� ������ ��� N	Q�E� �.7 /O�= 	�%��7 �	�O� 

0��"�� . <%# ��� �Q%� �4 �� %����� �	���#� -4 ��F	%�� ,.7 U����

G	�#	�� ��� 	��#� '�	���. 

2;%�� ��F	%�� :C�� �.M 01 G	1�% :#�� B�*� ���� �� ���	�� ���� ���!M N�1 ���

 S����� . �	� 'N	Q�E� �.7 �	�� ��� :��* �� N	Q�� ���� ��� ��	� 01

 	���� ��"� '����%�� ��5#� N�"�� T�	% ��#� �� 0�5� D%* ����� 	�C����

 ������ =�� /.��� '	����7 :	�OM� 	�C���� �� �	%*^� 	7��� �"#� �� /

/�C"� ��� ��4� �	%�M 01 ' ���%�� ��F	%�� ,.7 /O� ��� $�"��� ��� 	��	� '

�� �Q%�� �� G��� %����	����4� ��CQ�� 01 J��M �	
��� �	��� <%# � ��	��� �� 

)30 ( N���� �.7 ��"/�������� " <�	6� ���D�� B�*� :�����M .	*�� ��

�� 01 '��F	%�� �	%�M� ������0����	���  /�! ��&� S	�6�5� 01	�� :!��� '

�M �������	����	�� .

3; �� ���	�� ���� ���!M 01 �	��� <%# ��� :Q% �� G��� ���%�� ��F	%�� :%�7 �.M

 �	
��� $��+�� 01 	�M� N	Q�� ����� 	�M S����� 01 G	1�% :#�� B�*� ����

 �� =�.� ��.�M ���C�� =�. �	 ���# ���	O�� ��CQ�� 01 	���M 'B�*� �	�#4

 ���% ��F	% 	��� �� NC���� _��Q��� >�*� 	��\1G5"1 �.�� S��
�� ������ '

��� E� '���#�� J�� ��� ,?���M� ��*D� -� ���� _��Q���� -.�� $�%�� 

	� ��F	%�� �� ������� ������ /���M ��%� �� _��Q��� �����  �� ��

_��Q��� :	����#� �� ������M .��� 01 'J���� �� �D�� �� '/���4� > ����	�

_��Q��� =�. ��#� ���� �� ������� ������ .��F	%�� �� _��Q��� ��� �.M�

��1��� ����%�� $	�F�#	� 	���C�#� >� ��F	%�� Z	�#�� ��� G5"1 ���% ��F	%

 ��� �� �	�O�#	� =�.� 	�����% ��6��� �� 	������ ���5�� :5��#���

�C� G	C1� �7�	���� �.M 	�� '<�#��� S����� 01 N�%� 0��� 0����� ���	C�� ���

���	"�� 	���� A�C�� ��� ���% ��F	% :#�� ��F	%�� �� _��Q��� <���

�"����� ��CQ�� 01 ��� 	�� G	C1� 	���C�#�.

4 �
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0

4; ������ S����� 01 G	1�% :#�� 0��� B�*4� ������ �� ���	���� ������ �����

� 01 ��������� ��������� '	����!M 01 ����	��� �	���� 0�!� ��L �*R ��� 

Y�	�� ���% ��F	% ��������� :	%�#�� �C1��� ���   ����! =�. :��!� 	��

�� ���	C��<�#��� S����� 01 N�%� 0��� 0��� �E?7 =���
� ��� /��� �C��%� '

��� =�� ��� ��	H� N	Q�� =	�7 �	 �.M EM '��F��"�� /	��4� 01 G����� ���� ���

�7�	����� ��F	Q
�#� :	CQ� 	���M ������ 0��� ������ /����� S����� $��%�.

5; ��#��	� S����� 01 G	1�% :#�� 0��� B�*4� /���� �� ���	���� ������ N�%�

 	��.*�� �! ��� ���! �� %��
 ��� '���# �� ��� 'S����� $��%� >����

 	����!M N�1 ���%�� :��F	%�� ���� �D
� J�1 	�%��7 ��. 

 )�����  (��� :��3������ ��	��
��� '���� 

 

 ���55���)32( 

��#�� )�.��� 

 / %	
�� 0#	#4� �1	��� �7 	7���1� ��6� �1�"� 01 ��#� / N� �M

 ������ ������� ���	#�K� :	�+����� S����� $��%�� ��!	"���� ���	#�� $��%4� ��

�.7 01� :	�!	Q�E� 01 	7�. N���� "/�������� "#C�� �.7 �	�� .�Q�� 01�. 

 

 ���55���)33( 

3���"���� @��
�� 

1; ,	6!� ���� 01� '=�.� $��+�� <�#� 	��	� ' S��� 01 $�% / ��� ���

 �� �6*�� ]��� ��.�� P	*
4� �� @���	� ��C� �� ��F��"�� /	��4� �	����

�� ���� �7�C1��"��� >��� ]��� �� �6*�� �.7  �E?7 �� ������� :	��

@���� �.7 /��#�� P	*
4�.

2; 01 	���� P�6���� :	���"��� >��� G5��#� S��� 01 $�% / ��� ���

���Q�#� E ��.�� P	*
4	� N�"�� 	��1 �C�	#�� ��CQ��� /�1� ���	"� �� 

 N���� �.7� :	�!	Q�E� �����"/�������� "��C� ��:;

  �( ���� :	���"��� /��#�� ��	��� 01 	���� P�6138 �� 

 ���+ �� ����# �� ���C��� ��.�� P	*
4� �� �"����� ��!	Q�E�

�	��� ��� �#4� 01 �*R ��# -4� /	��&� ����� �����#4� 

 ���1 /5* ��1�� ��.�� =F��� �� �� /5��E� �� ��F��"��

���	C���. 

�( �� /�6��� /��#����� N	%� >#�� ��� :	���"���  �� �

 /��#�� �	��!E� ��� ���� @���� ����M� P	*
4� �E?7

 B�*� $��+ 01 ��1�� �! ���	 �.M ��� �C�"���� :	���"���

/5��E� �� ��F��"�� /	��&� �����. 
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3; ���4� ��CQ�� G	C1� �7�C1 �� �%*� ��.�� P	*
4	� �C�"���� :	���"��� ]���

:	���"��� ,.�� �6	*�� :	��%�� =�.� ������ N��% �� �� ��
	�� 	�M 

 ���6�� ������� ����� �"�	��� ����CQ��� �� @���� ������� ��	��� �� ���	���

 ���4� ���6�� ���%��� :	�"���� �� ���4�) 8�
��� �#&� '���4� /5���

�����4� (	� �.M�  ������� ������ N��% ��L �� :	���"��� ,.7 ]���� ��

��4� ���6�� 01 $�% / /�"� '����CQ��� �� @���� ������� 	���	�� �

�� S������ ,.�� ����CQ��� �� @���� ������� ��	��� ����� ���D� 

:	���"���.

4; @��� �� N�Q� <��� :	����� /�� N	Q�� ��M /�6��� S����� $��%� �"#�

. 01 	�� /	�C�� N%	�� �� ��OO� %C���� ���	��7 ����� ������ �� =�

 ����	� ��%6� �� ' ��#	���� :��# �.M 'N�Q�� ,.7 /O�� <��� 0��� :	�������

 ���1� >����� '�6*�� 	���� �%�#� N%	�� 01 �	���� ,.7 �	�O� �6*�� ��� ��

	7��L ��� �	���� ,.7 ���4 ��L�Q� �	�O� ��	����� �����E	� N�Q�� ,.7.

 

 ���55���)34( 

����� ���2 

1;	���� ��� ��� �	�O� 01 �� /5��E� ��#� ��1�� ��.�� P	*
4� :	1� =

 ��.�� P	*
4� :	1� =�.� ��F��"�� /	��4� �� /5��E� �� ��	��� /	C��E�

�� +	Q��� ��� 	� ,	�	�� �� �7 ��#�� ��� 01 ��F��"�� /	��4� ��#� ��1��� 

 ��	��� �	�D� G5�� 	��#�� G	"��� P	*
4� �E?7 �1���130 ��!	Q�E� �� 

 �.7� :	�!	Q�E� �	�D� G5�� /�1� ���	"� ���1���� ���	1� N�� �� 	� �"�����

 N����"/��������." 

2; ��� 	�Q� ' 	������ 01 ���� 0��� ��!	"���� ���	#�� $��%4� ��� ���

 >!��� '/	���B�*� �	�O� �� :		��
E� ��#� ��1�� P	*
� :	1� ��� 

E� �� /5��E� ��� :	!5"��� $��+�� =�.� <�#� 	��	� �C"� �� /	C��

��H� :	�!	Q�� ��6	*���� $��%4�:;

� ( �� 0�O��� ������ �#� /�6� /��#� ���C�� /��#�� ���#��� �F���

��M =�. �D
� ����"�� :	������� .	*��� ������ �1���. 

� ( ����#� ���6� 	���	�6� �1����� ,.7 ��	�� ���D�.

 2(  ��#��M ��6*
�� ���"���� ������ :	1� ���� /�	� �.M ���%�  

����� �.7 =�. ��%�M 8	��� ��!� J��% �� '� A��"� ��� �1����� 

����� �.7. 

3;1 >C� -.�� �!	"���� 0�	#�� $�%�� �����1��� J����� 0 �1�� ��� ��� '

 ���	O�� ��CQ�� 01 	���� P�6���� :	�!	Q�E�)� ( ��)2 (��� �L�� ��� �E?7 

 :	1� ��	�M /��#� A�"� �� �1����� ,.7 ��	�6 :	CQ�� /Q�� �� ������

�M ������ �E?7� 0��� :	������� .*�� �� A�"�� �.7 /��! ��� �� �.M� �7�5� 

 G	C1� 0�"��� ����� �	%*M �"� =�.� �1������ ��	C��	� �C�"���� J�����! 	���� P��

������� /�6&�. 
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 G	C1� 0�"��� ����� �	%*M �"� =�.� �1������ ��	C��	� �C�"���� J�����! 	���� P��

������� /�6&�. 

)����� ����� 

 

������ ���(�� ���($ 

� �����$� �������� -,���  ����� �( 

 

���� ��"��  :��"�� �C���� $����) 

 

 ���55���)35( 

*����) �,��! 

1;              E G	�C� 8�� /	�C�� /F	#�� ���	#� �	��*� 01 <�#� S��� -� $��%� N� �M 

���! ,��C�. 

2;           @���M 	��D
 �� 0��� /	�C�� /F	#�� ������� $F�.C��� ���#4� ���*�#� �+��

	�� ���� E �ER �� :	�	6M.

3;�               N���� �� 	��� >!��� �! �� 	�� �6C� '/	�C�� ���	#� �� /F	#� ���*�#� �+�

��4� ����%� �	
��E� �"#�� �H�	� G������ ��"��%�� �F���	�.

 

 ���55���)36( 

������� *+���� 

                �� ���� Z5# �	��!� �� ���%� �� �#��� ��� ' �!	"�� �	# $�% -� �����

      ���#� S	��� �� ����� ����            0�1 G����+�� =�. �	 �.M 	�� NC��� �D� ' �����

         N���� �.7 ���C�� 	��"� 01 �� /���4� >���"/�������� "    B�*� ���	! ��� ��

�!	"���� 0�	#�� $�%�� 	�� ����� 0��� 0����� ���	C�� ����! �� . 

 

 ���55���)37( 

2�E�� 2L+ 

1;��H�� ��M �����	� ,�#� �� J��	6M �� �6*�� /�! �+�� /��! �� ���"�� '

 >1��� �CO�� ,.7 ��	�* ��"� >� �6*�� �CO ��O�#� 0��� /	"14� =�� ��H��

 G	C�% ��	���� <��� G	������ J��� �� �� 01 N��� J� �D� �	C��E� ��M �6*��

 ���	��� /	"14� ���"�� '���#��� :	��	���� 01 N�%� 0��� 0����� ���	C�� ����C�

��H�� ��� ��O��:

 �(  �5#�#E� �� ������ ��� :�� A�	Q��� ���� �7	+���. 

� ( A�� �� Z��� �� ��"� �7	+���. 
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 2( /�	C��� ��L 0����� >��� �7	+���. 

  �(  :	�5� �� :��	
 ���*�#	� =�.� ��	���� /Q� >��� �7	+���

 �� ���	���� /���� B��\� �� ������� ��4	� �6	* ���	�� �	��� ��

��� �� 	7��H�S����� 01 G	1�% :#�� 0��� /�. 

2;              ��� �"� E 0��� /	"14� ����� S�* �� ���"�� ���+�� :#�� ����� S�*

    �O�#� E 	��4 ��H�� /	"1��          '0������ ���	C�� 	7�C� 0��� ��	���� 01 �6*�� �CO 

             ��D� /*� E 	���� ��%	*��� ��M J�����#� �� �6*�� /���� ��M $��� 0����

  ���! �� ���	!          14� ����"�� '<�#��� S����� 01 N�%� 0��� ���	C�� =�. �  /	�"

    ����� S�* ��� ��O�� ���	��� :        :	������ �	���K�� J������� ���	#� ���*�#�

�F%	*�� :	���"��� ������ /������. 

 ���55���)38( 

�9. �2#��� ��2�
�� 

1;4� /5��� �� ���4� ���6�� ������� ��	
�� ���*�#� ��	#M �+�� �� ���

 P�� B�*� :��	
M �� :	�5� �� :��	
 ��� �� '�����4� 8�
��� �#4�

 N���� �.7 �� :	�!	Q�E� 	����"/��������" ��"� <�#��� S����� 01 �+�� 	� '

7 	� ���*�#� ��	#M� ���	� :��	
M �� :	�5� �� :��	
 �� G	���� J� $��"� 

:��	
��� ������ ��� =�. 01 /*��� B�*���1	CO�� �	��&� ���	��� . 

2; =�� ,���� -.�� ����� ��� EM ������� ��&� ������� ��	
�� ���*�#� �+��

��+����.

 ���55���)39( 

*������ ��, *����� ���B#�� 

1; �� :��	
�� �� :	�5"�� ���*�#� �� �5�4� ���*�#� <�#� S��� -� 01 �+��

	���� /���	� �6	*�� ���#"�� �	��4� G	1�% :#�� 0��� /���� �� 	7��L �� ���

S����� 01. 

2; ���#"�� �	��4� �� :��	
�� �� :	�5"�� ���*�#� �� �5�4� ���*�#� �+��

 ��!�� �� ��	�� �� /��#� �� ��%H�� �� :	����� �	�O� �6*�	� �C�"����

���#"�� :	���"��.

3; ���4� ��CQ�� �� ��	��� ,.7 �	�� �� -� /*� E)� ( ��	��� ��)20 ( ����C�

 �� 8#���� ��� N�%� 0���� ��	� �Q6� 	�� $��"���� ���	#�� 0����� ���	C��

����� 01 <�#��� S����� ����M �	�O� �5�4� ���*�#� ���.
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 ���55���)40( 

���+�� ��, A�".�� 

                 ����M �� '=�.�� ��6*�� ������ �� '�	����� ��! ��� ��� �	C�M ��"� ��4� �+�� 

8	#4� �.7 ��� ��F��"�� /	��4�.  

 

 ���55���)41( 

��"�� 3, -��#�� ��#�� *���+ 

1;��� E� 	�� =�. J�D� $��"� -.�� �� /	�C�� �� ��	"�� P*
�� ��� �� 

������ G5�� '$��+ �� J� %���.

2;�.M /	�C�� �� G���	� P*
�� �"�:

  �( �6*�� ���! 01 >!�. 

� ( 1 J��� �� Z���� <61� ���5#�#E� 0. 

 2(               �� Z���� ���#� �*R ��� ��� G���	� <�6� �� 0���� �C1 ��

        J#Q� �� S	1��� ��� ��	! ��L �O ��� A��     ����� �� �%��


���Q�� /�	�� E�� 0F��� /�� -� �� :E	��� ,.7 �� -� 01. 

3; 01 ��"C� ��.�� ����� B�#� ��	�� ��� N�� ��.�� P	*
4� Z��# N�%�

01 �6*�� ���! ����� ��� ��F5�M ��� /��� ���	� ��L /	�! $��+ 

 .*�� �� ���� '�O�	O�� ��!	Q�E� �� /�4� �#C�� �� @�	O�� �	��� 01 ��.���

 ����5# ���D�� ��	%�#��� :	%	���E� �1	.

 

 ���55���)42( 

��2C�'�� ��"�� 

1;��� E��� G5�� ����� ��F	% �� ��+��	� %�	7 P*
 -� ��� ��  ����

J%��7 �	�O�. 

2;B�� �5#�#5� �6�1 ����� ��F	% �� ��+��	� %�	7 P*
 -4 Z	��

G5�� ��6� �� /�! =�.� '�6*�� J��� �%�#� ���!M 01 A�4� J��6�

G	�F��� G5�� $�	C� J�� <��� �� 	� ������.

3;G��� �������� :��C�� ��� ��	��� ,.7 	���� P�� 0��� ��	���� -�#� E. 
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���  (�� ����   :����� �(� �����$� �������� -,��� 

�	������) 43( 

��$(��� .����� 

1; :	�������� ���#��� :��C�� �1	 �� S����� $�%� ���#��� :��C�� ����

 =�. /�! 	��#?�� =��# �� ���F#� ��	�! :�� ��� 0��� ���	+��� :�������

�� G5O�� $�%�� =�. �	 ��� ��� $�%����"� E �%�#� �� ���$ �6*�� 

 /Q� 	��1 /Q� 0�*�� �	+�� ���#��� :��C�� ,.7 /O� >�*� �� ���� '	��

<�#��� S����� 01 N�%� 0��� 0����� ���	C�� ����! S	���. 

2; S����� $�%� ���#��� :��C�� ���1� �"�) +	����� ���%�� :	��*�� ���1� ���

 ��	��� ����
� ��.��33�!	Q�E� �� �O�	O�� � ( ��7	#��� N� ��� �� ��"�� ����	C�

��F��"�� /	��4� 01 ��
	����.

3; A�Q� �Q�� ���#� J�
 �F�7 S��� 01 $�%� ���#��� :��C�� :�� �.M

=�.� B�*4� S����� $��%� �	%*M J��� ��� ���	C�� ������.

 

 ���55���)44( 

$2+�� F2�)� 3���"��� 

1;�� ���Q6� ��� /�	C� / �"� ��	�43!� 	� �.M ��� ��#� > ���! 01 

�6*��. 

2; ���#��� :	��	���� 01 N�%� 0��� 0����� ���	C�� ����C� ����	C��� >��� �����

��� E �	�4� ,.7 �Q�	*� �� ���� �"� �� �� 'G5�	C� �"� �� 01 JC� /�	C��� 

!� 	� �.M ��� ��#�>�� 	� �	�O�#	� =�.� '�6*�� ���! 01 PQ�� J���  �	��C

��	��� ,.7 �� �"������ �O�	O��.

3; ������ �� ' ��F��"�� /	��4� �	OR �� �������� ��	��� �	�M '����	C��� �����

 ���#� ����� 01 �� ���7 01 ��	��
� �	�O� �������� �	#�� �� ��#Q��

������ ���� . $!��� �� =	�7� 	��

/�	C��� 	��1 =��� E 	� ���#��� :	��	���� ����� ��� J#Q� ���� �� <�#��� 

C�� J�\1 '��L����� /��� �� �%��
 /�	C� J"��� G	+Q��� .F��� 

$!����� ,.7 /O� 01 G	��� J�5#:

  � (-�#� =	��
� -� �	�O�. 

� (  �6��� B�� ��� �6*�� G	�F�� J�5* �C�� -.�� :!��� =�. /��%

G����"�#� 	�"!��� 01 :��C�� >����� J�	H
�� �	�O� �
 /��! /	�C�� 

 J�1 =�	
� �� J��� ���7 

��� E�� /��! �� ��CQ�� ,.7 %��
 N�	%� 0��� /	"14� ���"� �� 

���4� ��CQ�� ��"� 01 ��H�� )2 ( ��	��� ��37. 

4; :	��%���� �1��#� �! ��� �� ��� '�6*�� ���! 01 >C� -.�� /�	C��� /*�

�CQ�� �� ���	O�� ������ 01 	���� P�6���� ��#� �"� �� 01 JC�� '���	O�� �
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P*
�� �.7 J"��� -.�� $�%��>���� �.7 /O� J!	C��#	� 'J�� ��	�� ' . =�.�

���	��� ������ �� ,����� 0��� ������ [5�M N��% �� . P*
�� �.7 /+��

	O 	� �.M ����� ��#� >��� G	"����� 0�	��	�� >���� �.�� J!	C��#� /�� =
 

#� �C�� N���� �.7� �O�	O�� ��!	Q�E� ��	�� �� G���Q�"/�������� " =�. ���

�6�*� ���� J"�� 01 /6Q� -.�� :!���. 

2; ���� �6*�� �.7 B�� 	� �.M '�6*�� ���! 01 >C� -.�� P*
�� N��

 ��#� >�� 01 JC� :�O� �� '��F��"�� /	��4� �� ���	� ����� �� J��	��

� ��F	�! ���� �	�� ����� /�	"� �� �.M =�.� '��D#��� ,.7 01 :��� ��%� ��

 ��� ��#D .�� ��	���� ����M /�! :��� �.7 ��� �� ����  	�� �������

	�� /��"��� :�����K� =�.� :��# . 01 N��� ���	��� ������ 0�O��� ����

 ��%�� �� 	� S������ �.7 01 :��� 	7�	�O� -��� 0��� :�����K� ����

 0�������# �Q6� �	�O�#� :�����K� ,.7 .	*�� ������ ��� . ������ ��C��

=�.� ���	��� ������ �	%*\� ��	��� ,.7 /O� 01 ���	���.

3; ����� ��#� >�� /7D�#� E� ��F��"�� /	��4� 01 =�	
 P*
 /� N��

 ��	���� �� ��Q�#� �� �"����� ��!	Q�E� �	�4 G	C1� /�1� ���	"�� >���� E�

� ��	��� 01 	���� P�6���)75 ( N���� �.7 ��"/�������� " �.�� N�� 	�

 �"����� ��!	Q�5� G	C1� /	6�E� 01 J!�C� �#�	�� /����� ���!K� 01 P*
��

 �! �� �� 	� =�.� '��!	Q�E� =�� �� �#�	*�� ��	��� �	�D� /5*K� ��� >�

G	#�#	� ,�	���	� J��� A�!.

 

 ���55���)46( 

�&������ 

1; �	�O� �6*�� ���! 01 S����� 01 $�%� ���#��� :��C�� 01 ��1 -� >!� �.M

 �� ����� ����� ��#� >��� >����� 01 N��� J� ��� 51 8#���� J���	C�

 N���� �.7� :	�!	Q�E� 01 �*R P� -� �� �+��� AH� =�.� 8�#	� /�	"�

"/��������." 

2; :��C�� ��1 8#���� G	1�	C� �"� E >��� ��C� -.�� S����� 01 $�%� ���#���

 �.M �6*�� J��� �%�#� ���!M 01 $�%�� =�. <�	6� :	���"� >�� /�	�� ��

 /�"�� �.�� JF��� �	�O� ���#��� J���! -� B����.

3; ���!M 01 ��C� -.�� S����� 01 $�%� ���#��� :��C�� ��1 8#���� G	1�	C� �"� E

<�	6� ��C� -.��� �6*�� J���� >�� ���	�� �� >��� J"��� -.�� �6*�� 

���!K� =�. /*�� ���#� ���! :�. :	���"� . N��% �� =�. ���� �� 	�

0Q*��� ��"� �� $���� /	��� �� /��.

CQ� E����C��� ��� E� ����� ��#� >��� >����� 01 JC� ' =�. ��� G5�1 '�

�1�	C� �	�O� J��� A�! �.M EM 8�#	� /�	"� ����#�#	��� J. 

4;CQ� E� J���� -.�� ���!K� 01 ��C� ��L S����� 01 $�%� ���#��� :��C�� ��1 

 ��#� >��� >����� 01 JC� ���!K� =�. 01 ��#�#	��� $�	C� E� �6*��

�
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��� E� ������ :��C�	� J!	�� /�! J��� A�C� �� 	� 8�#	� /�	"� �� 

	���M 0���� 0��� ���#���.

 

 ���55���)47( 

*55!-2��� 

1; EN�� ����� ��#� �� /�	C��� >��� >����� N������ . 

2; P*
 -� �7 N������:

  �( �� G	���� G	6�6* ,����� B���<�#� S��� 01 /�	C�� '2�	*�� 01.

� ( "1 =�	
���F��"�� /	��4� 01 ��
	��� G5.

 2( ��F��"�� /	��4� 01 =���
E� ��M G	#	#� ,�Q�� .�C�� 01 ��L��� N

 J�� ��	�� �� S����� 01 $�% /�! �� G5"1 J� /.��� '06*
 ��H�

��� 	� %��1\� ��	��� -�	� A��"�� ������. ����	C��� J� 

 	� �� $�%�� =�.� ���#��� :��C�� 01 ��O	���� $F	+���� �����

1��>��� . 

 �(  J��� �%�#� ���!\� G	�%��� E� S����� 01 $�% 	�	�� �� 8���

��%� ���S����� $. 

�7( S����� $��%� ��4 ���#��� :��C�� 01 G���� 8��. 

 �(  01 G	1�% :#�� ���� /�! �� ���#� ���� 01 G��1�� 8���

���#��� 	����! 01 G���� JQ6�� S����� 

<.�2�� $�.�� 

���	��� ��&(�� 

 

  ���� ��"��  : ��"�� 2�I% 3� *��#�� *���+�� 

 

 ���� �?���   :��,�"�� 0�.'�� ����� *������  
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*����) ��,�! 

  ���� ����	C���� �������� �	#�� ��� ������� ��� S����� $��%� /�"�

 ���#"�� $��74� �� 	��	���� J��� �O ��� '���#"�� $��74�� ������� �	��4�

� ��	��� ������ ���D� /�� �� =�.� '	7��L ���� �������� �	#�������� �	��4�. 
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 ���55���)49( 

0�.'�� ����� ����9�� ��2# 

1; 0�"�":	����� " �6*�� �� ���	1���� �������� $�"�� /	���. 

2; N���� �.7 �	�� N�%��"/�������� " :	����� �1	 ��� :	����	� �C�"����

����� S����� $��%� ��4 0�%��� ���!K� =�. 01 	�� J�� �
� ���!M -� 01 >!

�6*�� ��%�# :��.

3; �� ���� 01 �� :�	 ���� 01 ����� ����� / ��� �#C�� �.7 �	�� -�#�

 ������� �	��4� �� �������� ���14� �� �������� �	#�� ��6� �! ����� 01

 ���� ��� . ���� �� �� ����� �� ������� :	����� �1	 ��� N�%�� 	�

 $��7� �����E 	���� ����  8�� 0����� ���	C�� ����! B�*� �C��%� 

�� N�%� 0�������� 01 �� ����� 01 <�#��� S����� .

4;�M �1	�M �#C�� �.7 �	�� �"�� 0��� ���	#�K� ��	���	� �C�"���� ����C�� 

 ������� :	�!	Q�E�� '	��� 0�	O�� �	��� P*4� ���� '�"����� ��!	Q�E� 	������

�� $��%&� ������� B�*4� 0����� ���	C�� ����! �.� ��!	"���� ���	#

 �	OR �� ����� ������ ���� 01 ������� �	��4�� P	*
4� ��	��� �C�"����

��F��"�� /	��4�.

 ���I�� �?���  : 3������� 3�	���� 3������� @��
�� 

 

 ���55���)50( 

 3������� 3�	���� 3������� @��
�� ��2# 

1; P*
 -� �7 0�����E  01 	���M �	
��� P	*
4� :	F1 �� �F1 ��M 0����

 ��CQ�� �� 8�	#��� @�	O��� 0�	O��� /�4� ������)� ( �� �"����� ��	��� ��

 ��	���� �O�	O�� ��!	Q�E�43 N���� �.7 ��  " /�������� " /�� =
�� �	O �.M�

G	���� �"� P*
�� =�. �\1 0��� ��L �� G	���� 	� P*
 �	 �.M 	�. 

2;�������� P	*
4� �1	 �������� �	#�� 01 2����.

3;��� E�E ����� ���1� ���� ������� ���Q6 �� �������� �	#��   ����� -�#�

�������� $��"�.
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3������� 3�	��� *���+ 

1; ���	��� �	%*4� �� ��	� ��	��� �������� P	*
4�� �������� �	#�� >����

���"�� �� ���#"�� :	������ ���	"1 �	Q�K '� ����C�� �	���� ��	���� ,.7 

�M �1	�K	� G	��� ���	��������C�� N��%��� ���	C�� B�*4� ������� . 

2;��� E� G5�� �������� P	*
4� �.� �.7 ��Q6�� �������� �	#�� ��� �� 

 G	#	#� ������� J� ������� �� $�"�� /	��� �+��� '�������M� ��� ��.�� @� 

�������� �	#��.

3;	� �#C�� �.7 	7�1�� 0��� ��	���	� �������� P	*
4� >����  ���� ����C� ��
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����� �.�� J�5* ����C� -.�� :!��� B�� ���� ��F��"�� /	��4� 01 �
	�� .

4;��F��
� :	��7 ���"�� '��F��
"�� :	����� �+��:

  �( #� $�7 ��M J��� E 0��� =������ -�. 

� ( E /	�C�� ���#� �� �C��% ��*�#� 0��� =�� ��  ��M J��� �� ���

���� -�#� $�7. 

 2(  	7�	OR �6� ��� E /	�C�� ���#� �� �C��% ��*�#� 0��� =�� ��

 N���� �.7 J��%�� -.�� ����� ���"/��������" 	��D
 �� �\1 �O ��� '

#"�� $��74� ',.� ��	� / 01 '��6� �� �������� P	*
4�� ���

����� ��� ������� �	��4� ��. 

5;���	��� S���4� ���"�B�*� :	��7 ��� �� ':	����� ��  :	��7 ��	O�� '

��F��
�:

  �(  G���� ��	"� -.�� /F	#���� N�%�� :�	 G	�� ' /�	�C�	� G	Q6! ������

A"��� �� 	��"� ������� ��	���� ������� ���#"�� $��74� �� 

 ��� B�*� �C%�� �� ���! �� ���� �� ����� 01 �"!����� �*X�

 -�#� $�7 	��� ��� '������� �	��4� �� �������� �� G����

����. 

� (  Z���� 01 ��	#* ��#� �� J�� >!��� �� ��� -.�� �������

 @��� �� �� '������� �	��4	� G������ �� ��� ��	6M �� ��������

#*�� ,.7 �� G	%�*+��� 	� ��	�� 01 %�Q� '����4�� �F	� �� 

 ��
	��� �#���� ���#� ���� �� ������ =�. J�� �Q#�.

6;�������� P	*
4� �� �������� �	#�� �� S���� :	��7 �+��.

7;��� E� 01 ���	��� �� �������� P	*
4� �� �������� �	#�� ����� /#���� 

���"�� �� ���"� N%	�� �� %	C� ��	�� ��� ���	�� 01 	��#E� ���#"�� :	

 '���#"�� :	���"�� �!	�M �� .���� �� ��%H� �� ���#"�� $��74� �� ������

��� E�� P	*
4� �� �������� �	#�� :	��� S����� $��%� J��� �� 

 :	���"�� ��%H� �� ���#"�� $��74� �� :	����� ��� ���	�� �6C� ��������

���#"��

8;"� EQ0 /	�� �����	C�� ���	������ �� S����� $��%� :���+���� ,.7 N�* 

 :�����K� .	*�	� �����E� =�. 01 	�� �������� P	*
4�� �������� �	#��

 ��	��� 01 	���� P�6���� ��F	!���57.

 D��I�� �?���  :*������ 3��,�� 

 

 ���55���)52( 

*������ 3��,N� *��#�� *���+�� 

1;E � 07 ������� �	��4�� 'S���� :	���� �� ������ G5�� ������� �	��4� ��

 ���	O�� ��CQ�� J���� 	�� G	C1� ���#� G	1��7� :#�� 0��� �	��4� �1	. 

2;�#�1 ���#"�� $��74� ��� :	����� �6C� . ���#"�� $��74� �6����

4
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�� �	��4	� N�"�� 	��1�1 ��	"1 ��7	#� ��#� 0��� =��  -�#"�� /�"�� 0

 NC�� 0���� '	����*�#	� �� 	���	H� �� 	�"!��� �� 	��"��%� =�. �	 ���#

 ��F	#�� $��+�� 01 	���%"� �� 	���� �5��#E� �� 0F���� �� �	��� 	7�����

���� ���#� ���� =�.���.

3;G��	� 8�� 	� ��� :�	 �.M 	� /�� =
�� �	O �.M �	� /O� ����� A��L4 

"�� ��7	#� ���C� 01 ��*�#� 	��M '�#��� �� �*R �#� -� �� /��� �� ��	�

�*�#� E 	��� A��Q� J�\1 ' -�#"�� /�"�� ��	"1�=�. .

 

 ���55���)53( 

���.#�� 3	��)� *���"I�� 3��,�� *���+ 

 	7E ��!	Q�� �	�D� /5*K� ��� =�.� ' ���	��� /	��4� �+��- �C�"���� 

��4� ��	��� U��	�� ���C"��� <�#��� S����� ��	� 01 ��1	CO�� �	14 �	�R  / ��	�

1954S�����	� �6	*�� B�*4� ������� N�O����� �	��� : 

  �(  �� ��*��	��� �	OX� �� ������� ��F��"�� /	��4� �� -� �	���

 0����� �� 01	CO�� @����� /
� 0��� ��	�"�� �	�� �� ���Q�� /	��4�

�"
�� �. 

�( 0����� ������� ��� 01 �	��4� ,.7 /O� ���*�#�. 

 2( S���� :	���� G5�� �	��4� ,.7 /O� .	*��. 

 

 ���55���)54( 

3������� 3�	��� A�".� �9�, ��( � ��� ������� 3��,�� *���+ 

1;����� ���	#� �� ���#D �������� >���� �+��. 

2;/�%"� �� /C� �� ����� �� ���	�� �+�� 	��� ��L E 0��� ������� �	��4� 

 	����� 0��� �������� N%	����� ��F�.H�� ������ 	��	O�� �������� �	#�� �	C��

 N1���� ��
	���� /�6	�����-��� /	H
�� 	��	�
� ��
�� ,	�� ���� �.M '

 	��� ������� 	����C� �6*�� �� �������� �	#�� �� 	�"�� 01 =�. �� �6C��

��� �	 -4 �� Z����� ��� ������ �� �������� >���� �6C� �	 ���# @�	

�*R @�	�.

3;�%� EN �	��4� �� �6*�� J��*�#� 	� ��� ���	O�� ��CQ�� 01 ������ �+��� 

��CQ�� =�� 	���
� 0��� �������:

  �( �7��� ���#��� J���! ���14 G����. 

� ( �#� /�"� G��
	�� G	���1 G���� �� �� �M �� .*�� E� �%��
 -

 /���4� �� /	� -� 01 ������� �	��4� ,.7 /	�� =�. >�

 /D� �� 0�H� E 	�� �������� �	#�� S�� �� >!��� �! :�����M

 Z����� ��M �7�%�� �� ����	�� ��#� ��� ��� ��
��. 

4; S���� :	���� G5�� ������� �	��4� ,.7 ��� E.

5;���� :	��%���� �	���� '<�#� �� S	1��� /�� �� S����� 01 $�% -4 ���

 ������ �+��� �� G	�Q6 S����� $�% ���� �D� '��H�� �� 0�%��� J���!M
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 �� :I
���� �� ��#����� /	H
4� ,.7 ��� �"!���� B�*4� ���#"�� $��74�

 N5%�� 01 ��#�� �� ������ �.7 /O� �D
 �� �	 �.M ������ 	��� ���C� ���

H
4� �� ��%* B�! �	#�� ��� ���	1 �F	#* ���� :I
���� �� ��#����� /	

��������. 

2; :E	��� 01 ���4� ��CQ�	� J��� P�6���� ������ �� �6	*�� ��	���� $!���

���	���:;

  �(  	��	���*�#� ��L 01 :��*�#� �.M '��#��� �� ���#�	� N�"�� 	��1

	7� �+��� ��� ��� ���#"�� :	���"�� G	��� ���	"�� '�
	��� �

 =�. �	��K S	%�#��� ������ /��#�� �7 ������ �.7 /O� �	�

�����. 

� (  ,.7 :�1� �.M '�	����� ������ ������� :	%���	� N�"�� 	��1

 �+��� ��� ��� ���#"�� :	���"�� ���� ������� �!	%�� :	%����

 S	%�#��� ������ /��#�� �7 ������ �.7 /O� �	� '�
	��� �	7�

��K����� �.7 /O� �	.

 2(  /	��4� ,.7 ��� �"!���� B�*4� ���#"�� $��74	� N�"�� 	��1

 ��� 01 :��*�#� �.M '	��� ���C� ��� �� :I
���� �� ��#�����

 �.7 /O� �	� '�
	��� �	7� �+��� ��� ��� ���#"�� :	���"��

����� �.7 /O� �	��K S	%�#��� ������ /��#�� �7 ������. 

3;/+��4� >��� 01 '�������� ���14�� �������� �	#�� /�� �1	� ��"���� '

	7�1�� 0��� ��	���� =�. 01 	�� '0����� ���	C�� ��� 	��Q� 0��� ��	���� S����

 ��	��� 01 	���� P�6���� ��F	!��� ��������57 A�"� �� ��	���� :Q!�� �.\1 '

S 0

 =�. :��� �.M J��%�#� >�	*�� ���!K� =�. /O� N	%� 01 ���	O�� ��CQ�� 01

���� ���#� �����.
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*�#�.'�� *C�.�� *���+ 

1; ��	�� /	�C�� �	�O� ����� �	
��E� �"#�� �H�	��� ����4� �� ��"��%�� �F����

 /	�C�� /F	#� �� ���	#� ���*�#� �+� ��	���� ,.7 ������ '��4� ����%�

 ��� ��"��%�� �F���	� ����4� ,.7 /O� ��#� �� 	��� >!��� �� 	�� �6C� 0���

�	#�� �	C� �� ��6� ��� �O. 

2;� �F���� �� �
� 0��� S���� :	��7 �+����"��%�.
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�2'� F�! ��, *��+��� �O
����� *����9�� ��E
�� *���+ 

1; ���#�� 07� E� ��%* B�! -��� 0��� :I
���� �� ��#����� /	H
4� ��� E

 ��� ��� '������ G5�� ������� �!	%�� ������ ������� :	%����� ��#����

O� �D
 �� �	 �.M '���#� G	1��7� :�	 N5%�� 01 ��#�� �� ������ �.7 /

��� E 	� '�������� �	#�� ��� ���	1 �F	#* ���� ��%* B�!� A��"� 
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 �� 0F��� /�� -� �6 ��� %C1 ���	C�� ���#4� ��� G��6	! 	����#�

 ������� :I
���� �� ��#����� /	H
4�.
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�	� ��C��� >��:

  �(  �	#�� B�*� :	�	���� /�4 ������ �������� 0�	���� ��� ��

��������. 
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�( ������� ,.7 �	�! B��� EM /������ �� �5��#E� ���#� E��. 

6;����� `�	*��� ��� 0���#� �� �� /��� �� /5��E� �%�#� ���� E���

�	#�� �E?7 :	�	���E ���5�� �� �������� �	#�� $�6� :��.

 

 ���55���)64( 

F2��� ����� �) ����+��� ����� *#.��� ������ ;����� *������ �-9��� 

*������ 0����� �-9�� *#.��� J�� ;�-��� �� K���2') ���� ��� 

1; ������ N�%�62 '63 '65 '66� ���1� ��� G	��� S	1��� ������� ����4� �����

'S����� 01 G	1��%� :#�� 0��� B�*4� /���� �� ���	���� /���� �"�	��� 0�����

 ��	��� 01 ���.��� 0����� S	1��� �	��� >�%���61$��%� ��� ���!M /*�� 

/O�� 0�"� �6* -� �	%*M ���� 'J1��
M :��� $�%�� =�. �C1���� 'S�����

01 ���	#��� ,.7�	���� /���4� �� /	� -D� ���� E� '��� :!� S�#� 

�	������ >� %	
��� �.7 ���� =�. >� ���� 'S����� 01 G5*�� %	
��� �.7

����"��� S����� $��%4 ��4� <�	6�� �������.

2;'���4� ��CQ�� 01 	���M �	
��� ���	#��� �C��� 0��� S����� $��%� ��� ���

��	#�� $��%4� ����/��#� ��� /�"� �� '���	#��� ,.7 /.�� 0��� ��!	"���� �

 �	�� -�#�� 'G	�F5� =�. �	 	�� ,.7 0����� S	1��� /	��4 0����� N�#����

:E	��� ,.7 /O� 01 �D
�� :�. ������� ����4� ��� /6Q�� �.7.

3;��4� %	
� ��C� �� >��� �� ������� 0���4� 01 /5��E� �%�#� ���� E��

 G	1��%� :#�� 0��� B�*4� /���� �� ���	���� /���� �"�	��� 0����� S	1��� �������

 /Q� �� :�	%�#� �.M EM '������� N�#���� ����4 �"�	��� =��� S����� 01

 0���4� ����� �� �6	*�� 	7������ 0����� S	1��� �	��� �#	���� ���4�

�������.

 

  ���55���)65( 

���+�� �!�* 

1; 	7���1�� 0����� S	1��� ������� ����4� 	�� >���� 0��� ���Q��� ��	���� $!�� E

 GE	��� ���	�� N	%� 2�	* 	7���1� ���� �.M EM 	������� 	�F�	*�� 	���	���

=�.� 	������� 	�F�	*�� 	���	�� :��*�#� �� '��"�	� ��	� . ��	���� ,.7 �� ���

�.�M J���� �"� EM $!�� E �O ���C"� ���� G	�F5� =�. �	 	�� J�1 ���� �

��	��#� 5� ��.�K� �.7 �C��. 

2;��"� E���"�	� ��	� ���	��� /	��4� :;

  �( �M :�� 0����� S	1��� �	�� .�Q��	�1��
M �� ���#"�� :	%�#�� ���.

� (  ���� 01 ����#"�� ���14� >� �������� 0����� S	1��� ���1� ��	"�

�� �	�� ����4	� ����#"�� ���14� A"� N	��M �� 0����� S	1�

0����� S	1��� �������. 

 2(  	�	���� A�	� >Q� �� 0����� S	1��� �	�� ���� J�� �Q#� �! 	�

�
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/	�C�� �� ����	"�� =F��� �6	*� ����#"��. 

3; ���#� �������� 0����� S	1��� ���1� /��� �� ��"�	� G��	� G5�� G	��� �"� E


 �� 	��1 B��� 0��� N%	���� 01 S����� $��%� .*�� =�. >�� �Q�Q* ��6*

'���� 01 /	�! 	��1 -��� �� /����  ���#4� ,.7 �6C� ��#	���� :�����K�

:	���%�� �� :	#�#��� /O� ������� N�	���� ��� . 01 ���	#��� /�� �� =�.�

�� ���� '����	C���� 0����� S	1��� ���1� ��� ������� S	1��� ���1� ��	��� ����

 ��6*
 ���#� �� J������ 	� �L� ,.7 ���Q6� ����� $�"��� ����� 0�����

N%	���� ,.7 /O� 01 B�*� �Q�Q*.

4;��� E� >�	%�� E� -�#"�� %���� ��� 0����� S	1��� ����� /�
� =�. 

/6Q�� �.7 	��Q� 0��� ��	���� �� ����4� ,.7 	��1 ���*�� -�	��K�.

 ���55���)66( 

*��9�� 0�"+ 

1; 0����� J�	1� ����� ���7 ����� ���	�M ���D�� S����� 01 $�% / �"#�

 0����� S	1��� �	��� S5%�5� 	�#��� �	�O� 	������� 	���	��� 	7���1��

 :�� �������� `�	*��� ���7 ����� ����� �� ��� �� ���� 	7��# ���

��� �������� �	#�� $�6�/O	�� ��� . 

2; <�#� :�����M� ���	#� .�Q��� ���!K G	��� S����� 01 $�% / �"#�

 ������ 0�	����� 0����� S	1��� ���1� =�.� ������� `�	*��� ��� $�"��	�

 S	1��� ������� ������� ��5"�� A�"� �� /��� �� ��� 0��� 0����� S	1���

0�����.

3;1��� ���1� ��� $�"��� ��� �� ��� 0���4� 01 �������� 0����� S	

 �� '/	�C�� 	��1 -��� �� /���� �� 	��1 -��� 0��� N%	���� 01� �������

��"��� ��
� ���7 �!	%�� 0����� S	1��� ������� ������� ��5"�� N��%.

4; -�	#�� N��� @�O� �� 0����� S	1��� ������� ������� ��5"�� ����

���	C��� ����� ��� S5�4� 0����� S	1��� ����� ��	��� ��*�#� ��� 

������� `�	*��� ��	��� 	������� 	7���1�� 	���	���.

5; A��L4� /�4 ����� :��	
M /	�"�#� ��� NQ�� �� S����� $��%4 ����

0����� S	1��� ��#��	� ������ ������ �6	*�� . ��5"�� ��� G5�1 =�.�

�������.

6;���� �� 8�	*�� /6Q�� �+�� �!� N�)1 ( N���� �.��"/�������� " N��%�

�"����� ��M ���4� �� :��CQ�� �	��.

7; /�4 �"����� ��CQ�� 01 �1�6���� ��5"�� ��*�#� �� ��#�� ��� 01 ����

 :	%�#�� �C1���� =�.� 0����� S	1��� ��#��	� ������ ������ �6	*�� A��L4�

�6�*��� ���%���.

8; ���	#�� $��%4� .*�� �������� :�����K� S����� $��%�� ��!	"����

 ��	#M ��� >�!� >��� 0����� S	1��� ������� ������� ��5"�� ���*�#� ��!����

	����*�#E.
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9; ��	��� �+��)18 ( N���� �.��"/�������� " ���1� ���7 ����� �	�� G	���

#�� ���%�� :������� ������� :	F���� ���1�� ���%�� :	��*�� 0�%�� /C��� %F	

0����� S	1���.

 ���55���)67( 

3�??���� *�2	�#�� ���+���� *+����� ���"�� ��2�) 

������ ;����� �-9�� 

1; ��66*��� ���#"�� :������� ���#��� :��C�� ���1� ��	��� ������ ���

���	��� %��
�� G	C1� =�.� '0����� S	1��� ����4:

  �( ���14� �E?7 P6*� �� ���� ��F�� �Q6� :������ =��� 

 ��	��� 01 G��6� ���.��� �	���� �� -� ���4 ��#���61. 

� ( �.M S����� ���% B�*� ���#� :	���� ��� ���14� �E?7 -�?� E�

����� �.7 ��� ��6�6*� ��. 

 2(  :��C�� 01 ���*X� ���14� �� �5�� ���14� �E?7 ����� ��

>��� =�.� ���#��� 01 0����� S	1��� ������� ������� ��5"�� 

 ���� ��� �#	���� ��C�	� G���� 	���� ��� �� ��� '�7	+ �	�

 �� 8�	*�� /6Q�� 01 	���M �	
��� ������ :	!	%�� ���14� �E?7

 �!� N�����)1 ( N���� �.�� "/�������� "��"�� ��� ��
�. 

 �( ������ ,.7� ���14� �E?7 ���� �� �Q�Q*�� ��6*
�� ���#4	� :

 G	��� N�%�� '8Q��� �� S	1��� �� �	+��� +Q� A�H� 	7��L ���

 ��	��� �� �O�	O�� ��CQ�� �	�� ��	��� ,.7 0165. 

�7( E�� ��
	�� �C��%� ��F��"�� /	��4� 01 ���14� �E?7 =�	
� E�

 ���� 0� ����*�#� �� /	��4� =�� ������– N	%� 2�	* 

�� 0����� S	1��	� �C�"���� ���	– �6*�	� ��	� GE	���  

 �( ��14� �E?7 -�?� ��� 01 0����� S	1��� 01 ���	�� :������ ,.7� 

,��L ��� J� ��"�	��� $�%�� 0�%��� ���!K� N	%�. 

2; �.M ��� B�#� 0����� S	1��� ����� 01 ����	"�� ����#"�� ���14� <�6�

� '�6*�� ���! 01 ��"!� <�	6 /��# 01 ������� 0���4� 01 ����

 S	1��� /	��� 01 ���14� �E?7 $+�� �� '�#�1 	��1 �������� �	#��

��� 	� ��! ��� 0������ /�"�� �.7 /O� �	 �.M %��
� =�. >�� ��	��� 

G	��%� /	��4� ,.7 �7?��� ��� �� G��%*.

3; %F	#�� :��"��� �� ��	��� �6	�"��� 0�	���� �#�� :�����	� �6	*�� /C���

 S	1��� ������� ������� ��5"�	� 0����� S	1��� ����4 �66*��� ���#"��  

���� ���6� =�.� 0����� . ��C�	� ���� ��5"�� ,.7 ��� �� ����

�#	����.

4; ����4 ��F�� �Q6� P6*� 0��� ���#"�� :������ 0�	��� ����� /+�

 �	�� ���4 8��� 0����� S	1��� �����C� �"�	* '�#�1 0����� S	1���

 	����L� �� 	������ ���� E� '�6*�� ���! 01 :%C# �.M �����
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������  (���: ��	��� ��&($� )�;�� ����$ 

  

 ���55���)68( 

0�.'�� ���� 

#�� ��� �#C�� �.7 �	�� -�#� N���� �.7 ���Q�� �������� �	

"/�������� " ������ �	�� /���23 '55 '59 '60 '61 '62 ���"��� �	�4�� 

�"����� ��!	Q�E� 01 B�*4�. 

 ���55���)69( 

*�+��� ����!�� �� *�2=���� ����+�� 

1; ��	��� 	����� 0��� :	�����E� ��� G5�1 ' /5��E� �%�# ��� ���55 �� 

��� 	� ��	H� '��?� �� '0�%��� 0F�.H�� ����� �D
� �"����� ��!	Q�E�= �� 

�^� /F	#�� _��Q��� �	#�� ��1�� '$��� ����� -� ����� :	��	�M ���

�� �������� ������� ���	!4� �	# �	C�� -�7���� ����� �� 	7��L�� �	���� 

��� 	� =�.����	�"��  . 

2;������� ���	!4� �	# @�L /	��� >�*� ������ �������� 59 ��M 62� 108 

 ��M111�� ��!	Q�E� ��  ��	���� �"���71 N���� �.7 �� "/�������� " -�?��

���� /	��4� ,.7�	%�M .

 

 ���55���)70( 

D�E�� ���,) 

1; $��� ����� ����� ���	���� ������� �H�6�� :�. @�H�� /	��D� �	�C�� -���

 ���	!4� ��L �� 'S����� 01 $�% ��%�#� >�	* ���!K �������� �	#��

�� 0Q� 	�� ������ �� �.M '������� ��	��� 01 J��M �	
��� ����� 69 �%��
 '

�%4� �C1�����"� E� '/	��4� ,.7 ��� ���"��� $�� 0��� @�H�� A��� 

 ��L GE	��� E� <�#��� S����� 01 G5*�� ,5�� ���.��� %��
�� 	��1 �1���

%"�� '����� /	Q%4	 P	*
4� =F��4 @�H�� :	��	#�M >���� B�� �����4� 

��C�� �4 /7� �7 ��.�� >������� >���� :E	�� /	��4� :E��� ���	"� 

 N���� �.�� �� �"����� ��!	Q�5� G	C1� �6	* ��	�� �� ���Q�"/��������." 

2; >��#�� ������ /�#�� <�#� �� �!	"�� �	# $�% /� S����� $��%� ���

 ��� 0���� 	���� ����	"��� @�H�� :������� :	��	#�M >���� ��!�� �����

�C� 	� 0����� S	1��	� �6	*��: EM 0����� S	1��� /	��� ���4 	���M ��	��� 

:	����� G	C�#� :.*�� �! �� �� 	� ������ ���#"�� ������� ��	� 01

��#	���� :�����K� ��1����������� �	#�� :	�	�� .

 ��� �#C�� �.7 �	�4 G	C1� ���� 	�� ������� ��"� ���	#��� ,.7 :�	 ���

�6*�� ��"�	��� �������� �	#��.

3; @�H�� :������� :	��	#�M ����� <�# �!	"�� �	# $�% /� S����� $��%�
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���	O�� ��CQ�� G	C1� 	���� ����	"���:

  �(  �.?� 0��� ��!����� 	��1 	�� ���Q�� :	������� >�� 01 N��� 	��

������ �.7 /O�� 	7	��C��. 

� ( � ,.7 >���� -��� �� %�
 ��� �.K� �.7 /O� N��"� 	�� ���

���	� ����� ������� ��	!��� :�� :	��"���. 

 2(  	7�6C� �� @�H�� :	��	#�M �	 /
 -D� /��� �� 	�� ���� E

 <�	6�� B�6C�� ������� :E	� 01 EM 	7���#� �*?� �� E�

����"��� �������� �	#��. 

4; S����� $��%� 0������ /�#�� @�H�� :	��	#�M	�"� >��#��.

5; 0��� N�#�� ����M /�#�� 0�"� �!	"�� �	# $�% /� S����� $��%� >�
�

���4� ��CQ�� 01 	���M �	
��� @�H�� :	���"� /	"1.

 

 ���55���)71( 

D�E�� ���,) �� 3�	2�
��� ��2��� 

1;� �� G���� @�H�� ��� ����	"�� /
� �� '������� ��� '���� ���	#��

 '@�H�� :	��	#�M >����� /C�� �6	*� @�H�� /	��� �� -� 01 ���.����

 ���	���� ���?� -.�� $�%�� �C1���� ����	"�� �E?7 /O� ��	
� >�*��

���J���!M . 

2;����	��� ����	"�� �E?7 /O� ������ ���.

3;C��� $�% / ��	#�� ��� ����	"�� J"#� 01 	� �6!D� @�H�� :	��	#�M 

����4� ��CQ�� 01 ����M �	
��� @�H������ '@�H�	� �C�"���� ������ ���� 01 

 ��� ����	"�� %	
� J��� �� ���� �#�1 ������ ���#"�� ������� ��	� 01

���!� �Q6� ���	��� ���C� �� @�H��.

4;�� ����	"�� /	� -D� ���� E� N���� �.�� G	C1� ���	�� ���� ��	�� @�H�� 

"��������/" -.�� $�%�� ��� :	��%�� �	���� P	* J��� ����� ���� '

 ��� ����	"�� �� ��1 -� ���� �	��M ���� 'J���!M ��� ���	���� ���?�

���� E @�H���%��
�� ,.7 .
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 )�����  (��� : 8����� (�5 .�5$(� ��,���� '���� �$���� 

 

 ���� �?��� :�,��� @��
�� *���+� 0�.'�� ����3� 

 

 ���55���)72( 

0�.'�� ���� 

 P	*
&� ���	#�K� ��	���	� �C�"���� ����C�� ���� �#C�� �.7 �	�� ���"�

 ����C�� 07� 'S����� $��%� ��� ���! 01 ��� 0��� ' ������� �	��4�� ��������

�!	Q�E� 01 	���� P�6����� �� @�	O��� /�4� ���	��� 01 P	* J���� �"����� 

�E� ��	��� �C�"����� 	�� /��"��� 0����� ���	C�� ����C� =�.� ���.��� ��!	Q

<�#��� 0����� S����� �	�O� �	#�^� ��#	#4� N�C���. 

 

 ���55���)73( 

*��� *�� 3������ 2�( @��
��� 3�C�B�� 

 =�.� �"����� ��!	Q�E� �� @�	O��� /�4� ���	��� /����� G	C1� ��	���� /Q�

01� $��+�� >���   �����"� ��.�� P	*
&� $��� ����� -� 	����– ��� /�! 

 ��F��"�� :	���"��–E ���   N�O����� ���Q�� ��F�5�� �� �� ' ���� ��� ��M ������

 0�%��� >��
��� ���Q�� �� ���"��� $��%4� 	����! 0���� S�����	� �C�"���� �������

	!K� ����� �� �Q����� ��������. 

  

 ���55���)74( 


��� 2��� ��
 <��* 

 /�
 >�� �	�K� ��! S����� $��%�� ��!	"���� ���	#�� $��%4� �#��

��
 0��� �#4�: :	�+���� /�� �6	* �Q6� >�
�� '���#��� :	��	���� ����� 

G	C�% ������ ,.�� 	���. 8�� 0��� ���	#�K� N���� �.7� :	�!	Q�E� �	�4 

"�����/��� "	��� /� �6	*�� ��4� <F���� G	�	����. 
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4� /���4� �1	 01 ���	#�M ���	"� /�	"�

 N���� �.7 �� :	�!	Q�E� ����� /�1� ���	"�� ��"���� E� S����� "

 /�������� "	��4� ��D� �7�OD� N	%� 01 =�.� ��	��� 01 	���M �	
��� S

 N���� �.7 �� ���4� " /�������� " ���� �� P	*
4� �E?7 >�����

 8	#� ��� ��C� $��� ����� -� ��� ��	��� ,.7 ��� 	��Q� 0��� ��	���	�

 �� ��#	�#�� ���X� �� ���C"�� �� ����� �� �H��� �� 8���� �� ����� �� �6�"��

E� �� ���X� �� 	7��L -� �� ������ �� ���O�� �� 0�	���E� �� 0��C�� �	���

�� ���� ' ��O	�� B�*� ���	"� ��� 8	#� ��� �� �*R >��� $��%4� �1	 

 �7�F	"
� �����C�"�� ��1�
� ��6*
 01 P	*
4� �E?7 >��� ������
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 �������.

2;���� ���# �	�� �	�� -� 01 GE	�C�#�� GE	� ���	��� /	"14� �+�� �����"� 	�

 ����#� �� ������:

  �(  ������� ����5# �� ����6 �� P	*
4� �	�� ���M $�"�� �#�	��

 P	* J���� ���C"�� ��: 

    GE��:  /�C��. 

    G	��	O: �
� ��."���� G	��C� �� �	 G	���� ,��6 . 

    G	O�	O:  ������� :	��C"��. 

   G	"���:  J��
���. 

� ( ������ =	���� �	#�^� ������� ���	"��� P	* J���� ��6*
�� 

�� ,��K�� ,��! �� �%��������6 �� ���6 ���� ��	���� 

 �	���� _�*. 

 2(  �F	7��� .*�. 

 �(  ���	���� :	��C"��. 

�7 ( G	Q�R ���.��� /	"14� �� -� �	��	� �������. 


	 أو ����� أو -3�� �#��) '�&�ل $�#�" ��!��اع ��� أن ���� ���� ����� أي ��� ���

ا!&B�A ��'��0ب ا!&�/رة *$��ذ ه=> ا!�;ا�
/ وذ!9 ���8 ��7&�7 ، و��� إ24ق 0/اح ه+*ء 

 ا'���ص DP أO/ب وKL&M NO و��J أ�� �Iل �&�/د زوال ا!F/وف ا!�D �/رت ا!��

 RSب �/ا�L$وا *ر���Iأو ا R7
�� �O KM ا;� R7!����أو ا Rزه���Iأو ا R7
��.

4;U�� *ز �V�$/M �&�/� DP 	�Wإدا N�X$ ��� ل أي�
I ��U�� أ�� =
 إY;ار أي RLI أو $��

�&L�M K� در�Y RLI J�� ًء��إ* � A�B&!اع ا��!�� G	����	! G5�
� 	��F�7 /
� ���	�� 

 	�� $��"���� ������� ��F	�C�� :�����K� 	���� ��C� 0��� T�	���	� ������

 ����� 0���� G	���� 0�� 	�:;

  �(  /�6	Q�� �	%�M ��� ������ �5�M ��� :�����K� P�� �� ���

>���� N�C��� �1	 ������ /Q� ��� J��M ���#���� �������

 J��	�� �	�O� �� /�! ���# J#Q� �� S	1��� �������� /F	#���. 

� (  ��F	���� ����F#��� 8	#� ��� EM ������ P*
 -� ���� E

����Q��. 

 2( E��� � G5"1 J�	��M 8	#� ��� ������ ���� �� P*
 -� ���� �� 

 ���	C�� �� 0�%��� ���	C�� G	C�% ����� /
� �� �� G���6C� ��

 >�!�� ���� E 	� '/"Q�� J1���!� :!� J� >�*� �	 -.�� 0�����

 N� ��� '������� �	��� :!� ���	#�� ���C"�� �� �
� ���C� ���

�1 ������� ���� ���	C�� P� �� 	�– ������� �	��� �"� – 

P��� �.7 �� ��Q�#� �� $*� ���C� ���. 

 �( G	���	! J����M :�O� �� ��M G	F��� ������ ������ ���"�. 

�7 (G	����� �	�� �� ������ ���� /� N��. 

 �( ��� E� �� J#Q� ��� ��	�
� �E�K� ��� P*
 -� �L�� �� 

.� J�D� $����E� �����. 

 �(  $�� �� :	�OK� ���
 _!	�� �� ������ ���� P*
 -4 N��
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(� -

 G	C�% 0Q��� ���
 �
!	��� �	���#� J� N�� 	� ���
!	��� ��H��

:	�OK� ���
 �	���#� 	������ -��� 0��� 	���. %��
�� . 

 Z( ����� ��	!M ���� EB J��� ���C"�� >�!�� �� P*
 -� �� 

��D
� ��6 �� N�# ������ J��. ���	C�� G	C�% 0F	�� �� 	

 �� T��� -.�� $�%�� B�� 	�� /��"��� 	���. ��F	�C�� :�����K��

P*
�� �.7 ����. 

%(  J��� ���	� N%��� ��%� �� 01 N��� ������ ���� -.�� P*
��

G	���. 

 -(  ��M ���	� N%��� B��� �� ,�� ��6� P*
 -� J���� ���

	7��L� ��F	�C�� :�����K� ����� ��M� 	���M �	���E� J� N�� 0��� 

:�����K� =�� .*�� �� 	��5* J� ���� 0��� �������. 

5; �	�� 01 <�#��� S����	� N�"�� �	�#4 ������ :��! 0������ �	#��� �����

/��� /	���� �	�� �� ��6Q���	#� ��M ����� �
	���� $��
K�  =�. >�� '

� /	C��� �� �	���� ��	� 0Q1 :���� 	�� �1�� �� �	�K� ��! ���1 �#4

���� B�D� ���F	�.

6; N�"�� �	�#4 ���C�"� �� ������� �� ����� A�C� ��.�� P	*
4� >����

 �� ' �����# N5%M ����� ��	��� ,.7 	��Q� 0��� ��	���	� <�#��� S����	�

�� �	���� �"� ��� ��F	�� �Q6� ����%�� �� ���	%�� ��M ����	�M<�#��� S���.

7; �������� P	*
4� �� B����� ��	!M �D
� =
 -� ����� G	��	Q� '���

�� ���	#�K� �� �F���� �� ����� �F�������	��� T�	���� N�%� �� ����	�:;

  �(  ���� �F����� ,.7 /O�� �������� P	*
4� �� B����� �	C�

	�� /��"��� 0����� ���	C�� ����C� G	C�% ����	��. 

�( ���Q� E ��� P	*
4� �E?7 /O�� N���� /�1� ���	"�� 

 N���� �.7 �� :	�!	Q�E� ���C��"/�������� " ,.�� G	C�% ����	"� ��

 /
� E �� /
� 	�� ������ 0��� �F����� :�	 ���# ��	���

N���� �.�� �� :	�!	Q�5� ���#� :		����. 

8;��� E� ��	��� ,.7 �	�� �� -� ��#Q�  /�1� �*R P� -D� /*� �� ��C� 	��

 ���	! ��4 G	C�% ���4� ��CQ�� ����
� ��.�� P	*
&� ��	���� �� G����� /Q�

	�� /��"��� 0����� ���	C�� ����! ��.
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 ������ �	
��: ��
5�� 9�(��� H��	� .�9���A 

 

 ���55���)76( 

A����� *���+ 

1;'P	* ������ >��� �	#��� ��� �� ��� � �� 	��#E� '��	���	� �"���� ��

�� ��� '��	���� ��� ,��K�� �	6�LE�� _�* ��6 �� B�*� ���6 

�	����. 

2; ' /	Q%4� �	H6 :	���� /	��4� :E�� 	�	�! �+�� B�6C�� �����4� �%"�

 :5C�"��� �� :�������� �� ����� A��C��� '���	Q%� ����� ���"� 0������

S����	� N�"�� �	�#4<�#��� .

3; ��� ����K	� �� ���6M 'S	%�#��� ��! ����� �� S����� $��%� /�	��

 ��#� '���	Q%� ����� ���"� 0������ /	Q%4� �	H6 :	��� �� /	��4� :E��

��� E� '<�#��� S����	� N�"�� ������ �E?7 /O� ��� ����K� �� .Q�� �� 

��#���.

 

 ���55���)77( 

���'�� *���+ 

1; ��� ��� �� ��	���� ��� /Q� ��� 'P	* ������ >��� /	Q%4� ��� ��

 ��	�"�� S����� $��%� ��� `��� �� ���� '�	���� _�* ��6 �� ���6

 '	����M ���	��� ��.��� ��"����*R ��# -4 �� '���# ��#� ���#. 

2;�� ��������� $��%� ��	%�#��� �������� �1	 .	*�� S ��� /Q� 0��� '

���
���F��"�� /	��4� 01 ,�
� �#�	*�� �# �"� ��H��� �� ��.�� /	Q%4� =

 �E?7 ����� �� >���� �� 'P	* J��� '$��%4� ,.7 ���� '��
	�� ���6�

 �E?7 ����� ��	� 01 S����� $��%� ��� ���� '���#��� 	����! 01 �	H6��

�� ��
� ���	O�� �"� ��H��� ��� ��
� �#�	*�� �# ��H�� ��� �	%�K �"#� 

G	�# ��� �7 ��� �����4�.

3; /	Q%4� =��
� �� '���	O�� ��CQ�� �	�� �L�� '��F	�O�#� :E	� 01 @�� �.M

 '��
	�� ���6� ��F��"�� /	��4� 01 ��
� �#�	*�� �# �"� ��H��� �� ���

 0��� �6	*�� ��	���� �� ����Q�#� ���+� ���\1 '�6*�� ���! 01 ��"!��

,.7 	��Q���� B�#� ����� �� �� ���	 ���# '��	��� .

4; �	�#4 ���	C��� �� '�7�	���� �� '����� A�C�� ��	� 01 /	Q%4� >�� ���

 '��H�	��� P6*� 0��� =�� �� ��6Q�� �	�� 01 '<�#��� S����	� N�"��

 	� '���F	� :���� ��	!^� �	�� 	�� �"� 0��� �#4� :E	� =�. �� ��O�#��

01 �	� ��	��� �� �#�	*�� ��CQ�� 75.

5;��� E� ��.�� P	*
4� ��� '<�#��� S����	� N�"�� ������ ����K� �� .�Q�� 

���� E�������� �	��� :!� �7��� �� ��
� ���	O�� ��H�� �! .
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 2 ( /Q%�� S��. 

�  (  �5���� U��	�� /��)��L �5���� U��	� �	 �.M 0���C��� �#�� ��

$��"�.( 

�7  (/�	�	� �4� �#�. 

� ( �#���� �M 2����� /�! 	��C�� '�4� . 

 �( /Q%�� 8	��� ��!� �#�. 

Z ( /Q%�� ��#��. 

%  (���� '���%��� /Q%�� �H� 	�� ���� B�*� :	H� 

/Q%��. 

- ( /Q%�� ��F	� �����. 

 = (/Q%�� ����� �!� -�. 

 / (���6�� /Q%�� ��	�.

�  (/Q%�� �� ���61.

�  (/Q%�� ������� <�5���.

(%

 ���55���)78( 

���'�� AB�� 

1(�C� E� /	Q%4� �5�M ������ S����� 01 $�% -� – ,	�	�� $5*� – ��� ��M 

 �� /Q%�� ��6� N�"�� ����! �	�#� =�. :��!� �.M G	�!?� Y�5�M EM 0����

 /�6��� ��4� 0��C�� '/��� ���!M 01 J��5# =�. :��%� �.M �� 0�%�� J�5�

 �.M �����
�� �7���� �	���� �� ��F	�R �� �5�K� �.7 ��� ����� �C1��� ���

"�� �."� ��	� 01� '������� ���	 0��C� ��4� �\1 P	*
4� �E?7 ��� ��O

 ����F#��� P	*
4� �� �5�K� �.7 /O� ��� ����� �C1��� ��� /�6���

 ������ ������ '/	Q%4� �E?7 ��	�� �� $�"�� �� ���	C�� ��� ��#	#� �Q6�

 $�%�� -� '���"��� $��%4� >� N	Q�E	� '�5�K� �.7 ��� $��
K� ���	���

�+�� -.�� B��� ��.�� $��%4�� ' /	Q%4� $���#� -.�� $�%��� '�5�K� 

S����� $��%� >��� .*��� '�7	�	�� �5�M��� ��� ��	� / 01 ' �1	 '

�%*�� �5�K� �.7 A��"� ����� ������ :	%	���E� . 

2( �	�O� /Q%�� ����� �"�	�� '���4� ��CQ�� G	C1� �5�K� @��� ��	� 01 '��"���

 ,���� 0!5*4�� 0����� J���"� =�. 01 	�� ���"��	� �	�K� ��� �5��� 2�	*

J����� ��L� N1�.

3( $����� ����� :	%�# =�.� '�5�K� ��+��� �	! -.�� $�%�� :	%�# �����– 

 G	�#	�� =�. �	 �.M– ��C� ' ��#�
 ���6� ����6� /Q% /� �!	%� ����M 

��� ������� ��	��� ��M 	��	#�\� ���6�� ������� ����� �"�	��� ����CQ��� �� @�

 ��	��� ,.�� G	C�% �7?5�M ��� ��.�� /	Q%4� ���� /��#� /�� �� =�.� ���4�

 '=�. �#�� 	�� ' ���	��� :	���"��� �!	%� / ������ ���	%��� �7�#� ��M

���� E 	�O���� /Q%�� ��.�\� �1�	�� J��� :;

 � (  Q%�� �	C�� �� �C�/. 

�  (  /Q%�� �#�),?	�#� ��.( 
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8( /Q%�� ��� ��O"�� �	�� U��	�. 

 S( ����� /Q%�� ���	H� �	�� U��	�. 

$ ( :��� �M '/Q%�� ��	��.

�( �� 0�	��� ����"���Q����� ������ 01 /Q%. 

N (  /Q%�� �	1� ��	� 01 �1��� �	�� �	1��� :	#�5�� �	�� U��	�

J���� /�!.

 )����� �	
�� 

����������
�	�� 
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3���+?�� *���+ 2�.�� 

1; :	��	���� N%	�� 01 ��%* ����� :	��� ���
	�� ��.�� ���Q�6�� �"�

�� ��� ������ G	6	*
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2;�.7� :	�!	Q�E� �	�� ���C�� �Q6�� ,.�� ����	�� ��� N���� "/�������� "

�M `#� /�� -D� ����C� E� �%��
� ��� =�.� ������ P	*
D ��"�� 

 ��	Q�#E� 01 ���#��� :��C�� B�� �����"��� �������� ���#����� N�� /5*K�

� P�6���� >���� �� ��	��� 01 J��4)  �– 4 (�O�	O�� ��!	Q�E� ��.

3; �!� N����	� N1���� 2.����� G	C1� ���7 �!	%� ��� /�6��� ��� ����)2 (

 N���� �.��"/��������"

 0��� �� '	7	�	�� �� 0Q�6�� ��� 0��� ������ ���� �!	%��� ,.7 ��6��

 '	��1 ��C� 	��1 >C� 0��� ��*�#� -.�� �	��4� �	�� J�Q6 ��� ��
�� 'J��

0Q�6. 

/����� ����� 

 

 %�$�� �:<� .���
�!� :
��"��&�������" 
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	��	������ .�Q��� ���5��	�!	Q�E� ���C��  N���� �.7� :"/��������." 

2; ���Q�� :	���"���� ����4� S����� $��%�� ��!	"���� ���	#�� $��%4� ��6�

 N���� �.7� :	�!	Q�E� ������ ���D��"/�������� "	7.�Q�� ��� $�
��.
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F2��� *������� ���L����� 2�+�� $��?�� '�
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 N���� �.7 01� :	�!	Q�E� 01 	���M �	
���"/�������� "G	C1� 	�� P*�����

 	�%	
� 8�	�� 0���� '���"��� S����� $��%� /�! �� ������� /�6&�

 N���� �.7� :	�!	Q�E� �	�4 G	C1� 0�	#�K�"/��������."

 

 ���55���)82( 

*+����� ���"�� �� 3������"�� 3�2�
���� 

 �"� S����� �	�O� S����� $��%� /�"�� 'G	��� ��!	"���� ���	#�� $��%4� /

 ��	C�� ���
��� ���C�� '�	��!E� ��� '������	C�� ���	
�#��� �1�� ���D� ��� <�#���

���#"����� ��#	���� B��#��� D
�  N���� �.7� :	�!	Q�E� N��%� �"/�������� "

"� 0��� ��#	���� :	���"��� �D
��%�S������ �.�� N�"�� 	��1 ���#��� :��C�� . 
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255
��� 

1; <�#��� S����� �	�O� �.� ��#�� ��� 01 �	�C�	� ��!	"���� ���	#�� $��%4� ��"��

 N���� �.7 P�� :	�!	Q�E� P�6� �
��"/�������� "��� ��� N	%� >#�� 

���� ��� �6	* �Q6� 	��#��� 2���\�� '	7�5� 01 '-�#"�� ���"��� �

 �1��"� N�O����� ,.7 <�6� ��� '	��#��� ��� �������� �	#�� >��
��

�������� �	#��� ���#��� :��C��.

2; :	���F#�� <�#��� S����� �	�O� >�%�� ����� �� ���#� :	%�# ��� ��� ���

 N���� �.7� :	�!	Q�E� N��%�� N�"��"/�������� "�	� �	��M ��� ��� �� 

N�O����� ,.7 P�6��.
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 ���55���)84( 

0�.'�� �,��! 

 �� 	� S�#D� '	���� 	��1 ��!	"���� ���	#�� $��%4� /�	���� 	������ '

 N���� �.�� ���#���"/�������� " ���D�� 	7��6� �! 0��� <F������ �����C�� =�.�

� N��% �� �� ':	�!	Q�5� S���K� ��	�� N��% �� =�.� 'JC��%� '���	��� /���

	�#	�� ��� 	��#�. 

������  (��� 

 %�$�� �:1�� .���
�&� .�&�1��!� -��"��&������� " 

 

 ���55���)85( 

 <�! 0+��� �M= ��	�9�� "��	��2.��" 

1; ���� ���#��� :		���E�� :		���E� >�C� �C�"���� :	�!	Q�E� �	�� N�%��

		���E� ��� �#C�� �.7 �	�D�� : N���� �.�� ���#��� :		���E�

"/��������". 

2; :		���� ��	O�� :	�!	Q�E� 01 ���#� :		���� 	��� ��� :Q� 0��� /	��4� �"�

 N���� �.�� ��#��	� =�. ���#�"/������� " 01 �7 P	*
� �� :1��!� �.M

 ������ ��	�� ����
�� �6*�� ���!44 � 45 � 73 N���� �.7 �� 

"������/��" �	���� 01 �������� �� ������ �� ������ �� :1��!� �� '

 N���� �.7 ������� �6*�� ��M ������ ��.��"/��������" �� :1��!� �� '

 %F	#� �� ���%�� :������ �� �� '������� :	F���� �� ���%�� :	��*�� ���1�

 N���� �.7 	������ �6*�� 	���� �%�#� 0��� 0�%�� /C���"���/�����."

3; ��	��� �� ������� ���#��� :		���E� ��� G5�1 '���	��� /	��4� �"�11 ' 

 N���� �.�� ���#� :		���� ��	O��"/�������� " �Q�	*� '��� �� :1��!� �.M

 N���� �.7 01 	�� �6	*�� P�6���"/��������" G	H�	� B.� �� �	1� :��#� '

��6�	� �� �#��	�:;

  �( #�� /"������� G	1�7 �������� ���14� �� �������� �	. 

� (  �� ������� �	��4� �� �������� �	#�� ��6� '0F��
� ���7 �


 �D� �1�"� /O� �� 'Z���4� 01 �H�	� �F	#* ��#� ������ �.7

 �	� 	� ������� �	��&� G������ �� �������� P	*
4	� :	�	6M

���	O�� ��CQ�� 01 "1" � �� G	O�	O ��	��57. 

 2(  B�! -��� 0��� :I
���� �� ��#����� /	H
4� ��� ���7 �


 01 �H�	� �F	#* ��#� ������ �.7 /O� �D� �1�"� �� ��%*

 �	��&� G������ �� '�������� P	*
4	� :	�	6M �� 'Z���4�

 ���	O�� ��CQ�� 01 �	� 	� �������"� " ��	��� �� G	O�	O57. 

 �( � >!����� .	*�� �������� N%	���� �� 'S	1��� /F	#� �� ������

������ G	1�7 Z5#��. 
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�7  (������ G	1�7 	� P*
 .	*��/	�C�� �� ��	� J�D� �1�"� �� ' .

 �(  ��	��� �Q�	*� ��	H�� /	�"�#E�37 ���4� ���6�� ������� ��5"�� 

 :	�5� ��� �� '�����4� 8�
��� �#4� �� ���4� /5��� ��

�*�  N���� �.7 �� :	�!	Q�E� 	7�C� ��	���� B"/��������." 

4; �C�	#�� :��CQ�� 01 ������� ���#��� :		���E� ��� G5�1 '���	��� /	��4� �"�

O�� ':	�!	Q�E� 01� N���� �.�� ���#� :		���� ��	"/��������" :1��!� �.M '

��� �� N���� �� :	�!	Q�5� �Q�	*� '"/��������:";

  �( �M �������� 	��	# A"� /C�� /5��E� ���� �	�!� 0���4� 

 0���4� �	# A"� �� / /C� �� /���� �� 	����� 0���

 ��	��� �Q�	*� '	���	* �� 0���4� =�� N	%� /*�� �������

49�"����� ��!	Q�E� �� . 

� (  ��M �������� �� ����� B�#� ��	�M 01 J� ���� E ��*D� /

���	%��. 

 2(  ���6�"�� �!�Q��� �#�	��)�����	�4� ( ���	#4� �� 	7��L�

 '�������� ���	#�^� ��1	����� -�6�"�� ������� ��� �������

��6*
�� ������ �� /���� 	��D
 �� 0����. 

 �( �� :	����� �
� � /	��4�� ��	�"�� �	��� ��*��	��� �	OX

'Z���� 	���� $�"��� ��� 0��� ���Q�� @����� /O�� 0���� 

 �6	* ��	�� 	�� :�1��� '��"
�� 0����� �� 01	CO��

 ��+�� �	%M 01 /	O��� /��# ���� '���"� :	����� ���C��

 =�.� '�	��4� ,.�� ]�	� ����� J�� �Q#� 	�� '�6�*� �����

1��� E -.�� :!��� 01� �6*�� �Q�	*� ��� /��� -� J�1 

 ��CQ��"� " ��	��� ��53 01� E -.�� :!���  ,.7 J�1 ���

 ���! >!�� 01 ���Q�� /	��4�� ��	�"�� �	��� ��*��	��� �	OX�

���#� $��7� �� ��
	�� ���6�. 

�7  (��CQ�� 01 J��M �	
� �� ' :	�!	Q�E� J���� P*
 �	���

 /�6&� G	C�% ���	� ��	�� 01 JC� �� ��	��� ,.7 �� ���	O��

 �������. 

5;		���E� �"� N���� �.��� :	�!	Q�5� ���#��� :"/�������� " �F��� ��	O��

N�O����� ,.7 N��%�� /5*K� ��� >� =�.� ���.

 ���55���)86( 

2555�?"�� 

1; ���#��� :		���E� >�! ��� S����� $��%�� ��!	"���� ���	#�� $��%4� /�"�

� B�*4� :		���E� �1	 >��� ���5�� :�����K� .	*��� N���� �.��� :	�!	Q�5

"/��������"���4� ���� /�� ���� 01 ��6C��� �� ���� 0��� '. 

2;Q"� E0Q�E� =	���	� 8�?�� -� �	�!  N���� �.7 �� :	�!	"/�������� " ,�	#?�

 �������D��� �� ��F	���� ����F#��� ����� :�	 �� '����� �.M '/���4� �#� '
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�� =�� 01 ��� <��� :	���"��M ��6�*� �� '$��+� J�� �� '���� �	 J�� 

	� / ��.*�� ��� '=	���E� �.7 /O� �	��E J���# 01  �� ��"#� 01

=	���E� �.7 >�! �� >��� ��	%�#� :�����M.

 

 

 

 ���55���)87( 

���"�� ��.��� 

1; ��	C�� $�� �� S����� $��%� ���� ��!	"���� ���	#�� $��%4� ��� ��"��

���#"��� �.��� :	�!	Q�5� :		���E� >��� � N���"/��������" ��� �.M� '

 	�L5�M� :		���E� ,.7 >�C� ��4��6�*��� :	%�#�� ��M N�"�� 	��1 =�.� '

 :�� ����"� ��.�� ���#��� :��C�� ���1D�M :�� ����"� ��� �7��L� �����

��1��
M. 

2;�� $��%�� ��!	"���� ���	#�� $��%4� ��� ��� ��	C�� �� ����%�� �� S���– 

 ����F#��� �� ,���#� �#� /; ��.�� '���#��� :��C�� ���1� �� �� �D��� 

�� ������ :�� ����"����� � �.7� :	�!	Q�E� 	���� P�� 	� ���	������ �� 

 N����"/��������":		���E� >�!� >�� ��H� =�.� '.

3;�� ��!	"���� ���	#�� $��%4� ��� ��� �F	! / �� ����%�� �� S����� $��%

 ��"�	* ���*R P	*
� -� �� J�#���� A"� �� �� ���� ��� ���

 N���� �.�� �� :	�!	Q�5� :		���� ��1��!� �� ��1��C� �� =
� ��� J�%�#�

"/�������� " �� :	�!	Q�5� N�*�� �.7 /O� >���� ���5�� :�����K� N�%� ��

 N���� �.��"��������/" �����D� :�����M 'G	�#	�� =�. ��� 	���� '.*�� ��� '

:		���E� ,.7 0���� �� ��F	�� ��.

 ���55���)88( 

*�C����� 3�C
�� �� ���.��� 3��#�� 

1; N�"�� 	��1 ���	"��� %#! ��� �*a� 	��� / ��!	"���� ���	#�� $��%4� ��C�

���E� �D
� .*�� 0��� ��F	���� :�����K	� �� :	�!	Q�E� �	�4 ���#��� :		

 N���� �.7"/��������." 

2; 	���� �������� ���#�� ��#��	� 	���� 	��1 ��!	"���� ���	#�� $��%4� ��	"��

 :	�!	Q�E� 	���!� 0��� :	�����E�� N�C��	� ��C��� >�� =�.� $��+�� <�#�

 ��	��� �� ���4� ��CQ���85 N���� �.7 �� "/��������" $��%4� ,.7 0���� '

�� ���.��� �Q�	*��� :"!� 0��� ������ ��%��	���� �� J�7D�#� 	� 	������ .

3; J��M ��C��� �!	"���� 0�	#�� $�%�� ���	! /���4� >��� 01 N�%� �� ����

 ��� �	�� �� ���	��� :	�����E� '=�. >� ' �C�	#�� :��CQ�� 8�� E� '��%��

	 ��F	�O B�*� ��7	"� G	�F�� �� G	�� G5�C�#� �� G	��	� �+�� ���	�� �� :�

�F	���� ��F
�� 01 ��	"��� S�����.
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 �*���� '������ �	��� �	*��� 01 ��!	"���� ���	#�� $��%4� ��O��

 �� ��F	! ��� �� -�#�� S���!E	� ������ �	��� S	���E� �.7

$��%4� �� / 	��1 <
�� P	*
4� G	6*
 ��!	"���� ���	#�� 

G�����. 

  )2(  �	*��� ���� ���6	�� ������� ��6*
�� ���Q6� ������ �	��� /�"�

�	��� S	���E� 01 ����� �	��4�0. 

  ) �(  ��!	"���� ���	#�� $��%4� NC���– �	*��E� ����M ��� – �� �� 

 ��� ����%��� :57?��	� G	�6*
 ��"���� ����� ���
���� P	*
4�

/ ������ 01 0��� �! %#C��� 01��H��� /�O����. 

 )�7(  �F�	% ���6� ��*� 0��� ��L	
�� �6	���� �/� 	���. ������ �����

	���� >�G	Q�R ���.��� ����Q�� :��CQ�� �	�� �. 

  ) �( :5��#��� �1	 ����� S���K� ��	�� �1�� ���D�� ���5�� �����K� 

	��	��. 

2;  ) �  ( N���� ��� N��6��� �� >�!���� B�� ' ��!	"���� ���	#�� $��%&� ����

 " /�������� "�� 'N�E �*R :!� -� 01 �� ' J��M �	���E� �� ��"� 

 $��"� 	���– �	# $�% -� /�! ' P	* N	Q�� ���� G	�"!�� G	1����� 

 J��. �����E� /�C� �*R �!	"��– 01 N�C���	� ������ P	6�*	� 

���� 	� N1� '�*X� $�%�� �.7 /O� :��	���, ��	��� ,.7 .  

 )�(   J��	"� 	���M �	
��� /��C�� :	�5�M ��#�� �.�� S���K� ��	�� ��M  N���

"/�������� "�M 	��� ��6 /	#�M ����� 0���� ���	#�� $��%4� 

��!	"���� . 

 ���55���)89( 

3��55555#�� 

  :E	� 01 '���Q�� �� �"���� '/�"� �D� ��!	"���� ���	#�� $��%4� ��"��

 N���� �.7� :	�!	Q�5� ��#��� N�*��"/��������"���� ��4� >� ��	"��	� ' 	��� ���

 ������� ��4� N	O�� >� ��5��. 

 

 ���55���)90( 

0C�"+�� �?"� *���� *��� 

1;  ) � (  �#	� �"� 	��1 	���M �	
� NF	C��� 06C�� ����� ���� /
�" ������" '

 ������ N�*�� �� ���	� ���� ��� G���� �
� �#�* �� $�D��

����	� ��� ���
�����. 

 

 

 )�( � ��	�� ����� $��%4� �� ���
� �� /C� E 	� �C1��� B�� 'S���K

�� ��!	"���� ���	#��� ���	O�� ��CQ�� �#� ������ P	6�*� /��! 

�� =�. �"� �O '.F��� ������� ':���# 8�* 	��� / B�� :���1 

 /�� �� ��!	"���� ���	#�� $��%4� =F��� 0�O��� S	���� �C� ��M
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  )2(    0�X	� �6�*� ������ ��� :; 

            ����:  ��#� =	���	� P	* �	��� -D� �C�"���� >F	!��� 01 NC����

 N���� �.7� :	�!	Q�E� J���� 	�"/��������." 

    �����	        : ����� ��	�M ��� /�"�� N���� �.7� :	�!	Q�E� �	�� �

"/�������� "������� 	���	#� /5* ��. 

  )�(E       G	C�C�� ������ -��� $��%� ��� ��C� B�� ' B�*4� :E	��� 01 

=�. ��%� S����� $��%4� �� 0�"��� �*X� $�%�� �C1���� EM '

���"��� B�*4�. 

 )�7(� /+�      ������ �	�52��4� ��!	Q�E� �� �� 53 ���	O�� ��!	Q�E� �� 

�132 �O�	O�� ��!	Q�E� �� �149�� ���	# �"����� ��!	Q�E� �� � / 

��� 	��=	���� �� =	���� �� ���� 	� ��� =�. N�%�� � :	�!	Q�5�  

 N���� �.��"/�������� " G	Q�R 	���M �	
��� �	�&� =�. >�*� �� ���

 ��CQ�� ,.7 01. 

3;  ) �     (  ��� �	��� �"�# �� ���� N�C�� �1�L :	C�C���� >��� ����� 

�� �����"���� ���"��� $��%4� NQ�� �� 	� =�.� '0�	��� �����  � ���

R�*: 

1( ����"� S����� $��%� ��� 	�	�� �� ��#�� ������ �	��� �� �#�*

�� ������ 8�F��	���� %#C� /�O�� 8	#�  �"�� ��1��H��� N%

S����� $��%� >� ��	
���. 

2( G����� S����� 01�% �� / ��"�� 'A�H�� �.�� �	6	* �����

	��� E� '	�����	���� 	�	�� �� .

 )�(    /�
�� ��#	�� ����� ���� N�C���	� G	��% J�C�� ��1 ������ 8�F� ����  

 ����"�� �� -� ���"� ��� �� �.M� 'N�C���� �1�L /5* ��6	*��

�� 8�F��� ��C� ������� ������� ����� �� ��� ���"�� ��Q�� 

N�C���� �1�L ����� /��#� @��� ������ �� ���1	�M . 

4;  ) �( ����M $��� �O�	O�� ��CQ�� �	�4 G	C�% ��
��� N�C���� �1�L ����     

 	�� ����� ���4� ���C�� 	����	#�� S����� $��%� N�C���� �� G	���

 �� 	�� ���� 	� G	�#	�� 	�� B����� 	��#� B�*� ���� �� @���

�"��%�� ��� $!���� 01 G	C�C�� -���. 

 )�( N��"��� 	�C� �� ���� '$��%4� ��� 	���	� ���4� >��� A�"�      

������ B�� 	����. 

     )2( �� A����E� $�% /� N������4� ,.7 . 

5; )   �( � A�"��� ������ �1�L 	���M :�6�� 0��� �F	���	� G����C� $��%4� 

��#	�� 	7��� 0��� :	�6���� >� N�C����. 

)      �( �M /6���� ��1	 ���� ��� /�6��� �� N�C���� �1�L :��� �.M� 

 �F	��� �	�#� ��"� �� ������ ��"1 ������� >F	!��� �� 8	#� ��� ��C
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             �� ���	O�� ��	��� 01 ������� =��� ��O	�� ���7 :	!	%�� ������� :	F���� � ���%��

             ���
� � �6�*��� �%�#�� 	�"!�� ��	�
� ���14� �E?7 ���� �� '��F5�� ,.7

       M :��#� �! J� :��6 -.�� P*
�� �D� �� J��  0�!� ��Q ��     �.M '���C� � '

                �.�� �� ���� � '�������� ��5"�� /�� 01 JC�� ������ ,.7 ��� '���

      ,�5�� U��	�� 	���	� �#� ��	�
��)         �1���� �� �.M ��	�
�� ���6M :!� J�# ��

 �5���� U��	� (          ��	�
�� /��� �� ���� '��� �M 06*
�� ,��! �!�� J�Q�+��

 �� J��6� �� 	���	� >�!��	����. 
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1;               �5��� ��� �� ��#� <%#� ��� ' =�. ��� 	�� '������� ��	
�� >���

            �� 	���?� /�#� @��� A�4� 8��	�� >� �
��� B�*� �C��% -D� ��

���� �� 	��# E '���� �1	#� �"�� ��� '������ :	7	��E� >���. 

2;          �F��� �� ��	�� ������� ��	
�� ��� �� ����     ��?��� ��� ��� �� G5��

������. 

3;      �� �� ������� ��	
�� >�6 �����      ���C��� /F	#��	� 	���� $�"��	� <�#� �

     ����� �#� 0H���� '$
��        G5���#� ����� ����# �5% �C�% ��� ���4�

������� ��� $
�� :EI� 	��# E 'J��� $�"���. 

4;       :	��*�� ���1� -���� �� �	�K� ��! ���        �������� :	�F���� � ����%�� 

������� ��	
�� /��� 8�5� � 8���� ��%L� /	�C�� ��	# 01 ����	"��. 
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1;             ������� :��	
K� �1	 /�"�#� �� 0�%�� /C��� %F	#�� ���%�� :������ ����

/6Q�� �.7 01 	7�.. 

 2;   .7 /	�"�#� �+��  �� :��	
K� ,      � ���%�� :������ $�6� :�� 07 0� %F	#�

               /	�"��#� 0�1 +Q����� >� 'B�*� A��L� ��� 01 	7��L ��� 0�%�� /C���

 ��F���� ��	
K�) ��CQ�� �+��3,	��� .( 

3;              �	�!���� ����4� ���*�#� �6C� S����� $��%� ��� P	* N	Q�� ���� �� �.M

     �� :	����� ���7 ����� ��� �������      ���*��#� �\1 '���%�� N������� �Q#�

�+�� E B�*4� N������� �Q#��� :	����� :��	
K� ,.7. 

4;     ��� ���!��� ���%�� :��F	%�� ����     ������� ��	
�	� 	��#� ��� �� 0   N��� 	�M '

              �.�7 	�7���� 0���� ������� :��	
K� ��*�#� �� '	������ ��#� �� :!���

/6Q��. 

 

 ������7 : 2�
�� *�C���� � 

 

1;               /������ 01 :��� 	� ' A��� N��� ��� �� ���� 0��� ��F���� ��	
K�

          0����� 0����� ����%�� ��+�� �� ��	6�� ��5��� ���56� 0�C���)  ��C�O���

9051 (           E � '	����7 ��� ��E��� ���%�� :��F	%�� 	���*�#� 0� �66*� '

       
K� ,.7 ��*�#� �� B�*� ��F	% -4 ����     0��� ���%�� :��F	%�� 0H���� '��	

            �� ��F���� ��	
K� ,.7 ��?� ��� @��� ,��+� �� N��4� ����� ��*�#�

������ :	7	��E� /. 

2;             �	�"� $���� :	��!	Q�� ������ ������� N������ 0H���1949    N����� � 

"/�������� "            �������� �	�!���� ����4� �� �O� �� G����� G���� ��+� ��

��             ��CQ��'�
� >����� /6Q�� �	�4 G	C1� ' N14� �	��� / 01 	���?� ��� 0�

4 J���6� -.�� :��	
^� 0����� ���C��� �� '������� ��5��� ������� ��+����. 

3;              �	�!���� ����4� �� �O� �� G����� G���� ��+� �� ���%�� :	����� 0H���

      	#� �"�� �� 	���?� ��� 0��� �������      ���	�#�� $��%&� 0H���� '���� �1

           �� ����� �Q��*� ����� ��*�#� 0��� 'S����� $��%� P*4� ���� '��!	"����

=�.� G��	%*M ��C�. 

4;             %%*��� N	%� ��� J����� �	 �.M /�Q��� N��4� ����� ��� /�6��� ���

�.�� ���	��� :E�	"��� ,����� '��	�^� ������� ����� 0�����: 

 � ��*4� ���� ��  P=0.065.. + 8058  

  A��4� ���� ���  P=0.400 –8   

 0�����4� ���� ���          8=0.133.. + 600P  
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           ��� 	��1 N��4� ����� :	��� ���� /�"� Z����� �� /�Q��60 � 100 

������� �C�!��� 01 ����. 
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1;   #5�� ��	
K� ����          	�Q�6� ��� 	� '����� ��	
M� T���%�� ��	
M �� ���

          ����#5��� ���#�� :E	6�5� 0����� �	��5� ���#5�� :E	6�E� ��FE 01

) �	��	���40 � � 40.( 

2;           �	
��� ������� :��	
K�� T���%�� :��	
M 	�C�#� 0��� ���#5�� ��	#��� @��

    ��CQ�� 01 	���M1  �����K� �H��	�          �� �O� �� ����� ��.�.� ��#	�� :���1 ��� �

          /C��� '���#5�� :E	6�E� ��FE 01 A�H�� �.�� 	���� P�6���� :	�.�.��

 0�%�� /C��� %F	#�� �C�"���� �.�� ���	��� :	�	����: 

 ) � ( ������ N�C��� ���C��� B�*4� /F	#��� �� ������ ��E�. 

 ) � ( >!����. 

 ) 2 ( � ��"��S����. 

 ) � ( >����� ��# %*. 

)�7(          ��#� /��6���� /����� >!����� ������� ������ ��C��� :!���

��	���. 

) � (       ����%�� S	Q��� B�� /O� 'B�*� :	�	�� ���    ����#5�� :	�.�.��� ' 

�"�����          8�#���� ������ �+� ��Q
� %��� '���"�#��� :	H���� '

)������� (��!����� ����	O��. 

3; &� ����          $���%� ��4 �� S����� $��%4 �� ��!	"���� ���	#�� $��%

               :	�.��.�� ��� ,�	�*� 	� ' ���Q�� �� �CQ�� ' ��"�� ���� �� S�����

           >���� /���� G	C1� :E	6�E� ,.7 /O� 01 	���! �� J���*�#E ���%���

        ������� ��!	Q�E	� �C����� ���#5�� :E	6�E� ��F5� :	�.�.�� :	���

5�         	���M �	
��� :E	6�5� G���#�� =�. � '���#5��� ���#�� :E	6�

           ������ 01 	���M �	
��� :E	6�E� =�. � '���	O��� ���4� ����CQ�� 01

22  '23  '25  '26  '27   ' 28  '29  '30    '31    N���� �� "/�������� "

            ,.��� ���#5�� � ���#�� :E	6�5� 0����� �	��E� �%*� �� ��� �

          :E	�6�5� 0��	� -���M ���?� 	7�C� 0��� :�����^� G	C1� :	�.�.��

���#5��. 
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1;       8#���� ����� �	+� ���*�#� ����)������� (      ��7 	�� '��!����� ����	O��

      ��!	Q�E �
	"�� N����� 01 ����    � 0����� ����%�	� �6	*�� �L	�
�� 0���

   01 ���C"���7 /�4� ���	 / ���#��1944  :5���"� �� 	���� -��� 	�� 

        	7�	#� �"�	��� ���%�� :��F	%�� ���7 ������ '�*X�� :!��� ��� � ' ���
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             $���%� ���� �� S������ $��%� ���� ��!	"���� ���	#�� $��%4� ���

              �#���� �	�+� ����� � N�% ��C� �� '���Q�� �� �CQ�� ���# 'S����� 8

)������� (        '	7���� ���%�� :��F	%�� /	�"�#E �66*��� ��!����� ����	O��

 0����� 0����� ����%�� ��+�� 	�� 06�� 0��� :�����^� G	C1�. 

2;              ���#	�! �������� ���	�^� ����� /�"�#� �� 0�%�� /C��� %F	#�� ����

  � ������ ��5���/        �L4 '-������ .	C�K�� @���� ��	�^� ����� �� A��

 >!���� ����� � ������ N�C��. 

             ��� ��!����� ����� ����D� ������� :��F	%�� �� �Q#�� ���� �� 0H��� �

             	��O�� 0��� ��Q
�� N��% �� ������� 0�%�� /C��� %F	#� ���7 �� NC����

      %�� ��� '������� ��	�^� �	��3/A        ,.�7 ��+ ��� G	��� ���� 'G5O� 

%F	#���. 

 %�#�� 0H����          ������	� ��	�K� �	�� 	�O�� 0��� ��Q
�� ��"� �� �6�*��� :	

S����� $��%� 	�� �%*�� '0�%�� /C��� �%�#��. 

3;               @�� N���% �� 0�%�� /C��� %F	#� ���7 �� NC��� �� :	6��H�� ���
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          �Q#�� ���� ��E� �� �	��� :�� ����6�� ��	
K� ���� �� ����  ��)  �� ��

          0��%�� /C��� %F	#� ���7 �� NC���� ���C� B�*� ���#� -�(    �� ���� '

    ������� �!��#� ���)yyy (        ����� ���� ��� 8��� ��Q
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             �	���� :��� �����6�� ��	
K� /	�"�#� 01 ��L���� S����� $��%� ���
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             �Q�#�� 	���*��#� 0���� ������ ����� 	7�%*�� '��� :!� ��!� 01

	�� �"�	��� :	�Q
�#���. 

4;             G	��������M G	�	+� `
�� �� '	���� 	��1 P	* N	Q�	� 'S����� $��%4 ����

           ���� �Q�#��� ���%�� :	����� ���7 ����� 01 J��*�#� 0 G5O	�� N����

���%��. 
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    ��F5��� ���#5�� :E	6�E� ���	O�� ��	���        ����%�� :������� 	�� ��C� 0��� 
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 1 �*�?���  07  /�4� ���	 /  ���#��1944          ���� :5���"� �� 	���� -��� 	� � 
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 ����	��� G	C1� %����� ��� 	����� ��30 � 31 N���� �� "/�������� " ��� ���1
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� �L	�
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La presente tarjeta de identidad se expide a los periodistas en 
m

isión profesional peligrosa en zonas de conflictos arm
ados . 

Su titular tiene derecho a ser tratado com
o persona civil 

conform
e a los C

onvenios de G
inebra del 12 de A

gosto de 
1949 y su Protocolo adicional I . El titular debe llevar la 
tarjeta consigo en todo m

om
ento . En caso de ser detenido , la 

entegrará inm
ediatam

ente a las autoridades que lo detengan a 
fin de facilitar su identificación .

A
vis

La présente carte d’identité est délivrée aux journalistes en 
m

ission professionnelle périlleuse dans des zones de conflit 
arm

é . Le porteur a le droit d’être traité com
m

e une personne 
civile aux term

es des C
onventions de G

enève du 12 août 1949 
et de leur Protocole additionnel I . La carte doit être portée en 
tout tem

ps par son titulaire . Si celui-ci est arrêté , il la 
rem
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m

édiatem
ent aux autorités qui le détiennent afin 

qu’elles puissent l’identifier .
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القانون اإلنساني الدولي : مصادر من مواقع مختارة في 
االنترنت

www.icrc.org   موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر   
www.un.org       موقع األمم املتحدة  
www.icty.org    موقع احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيغوسالفيا  
www.ictr.org  موقع احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة  بروندا  
www.icc.org                     موقع احملكمة اجلنائية الدولية  

                        www.inffc.org             موقع اللجنة الدولية لتقصي احلقائق  
   www.icj-cij.org          موقع محكمة العدل الدولية في الهاي  

www.diakonia.se                     موقع جمعية دياكونيا  



المبادئ األساسية في القانون الدولي اإلنساني402

www.amnesty.org      موقع منظمة العفو الدولية  
 www.alhaq.org           موقع جمعية احلق الفلسطينية  
www.mezan.org        موقع جمعية امليزان الفلسطينية  
www.btselem.org      موقع جمعية بتسيلم اإلسرائيلية  
www.acri.org             موقع جمعية حقوق املوطن في إسرائيل  
www.adalah.org          موقع جمعية عدالة  
www.gisha.org           موقع جمعية مسلك في إسرائيل  
www.phr.org               موقع جمعية أطباء بال حدود  
www.arabhra.org                 موقع جمعية حقوق املواطن العربي  
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