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محاضرات فً قانون النزاعات المسلحة ،ملقاة على طلبة الماستر ،2تخصص القانون الدولً اإلنسانً و حقوق اإلنسان

مقدمة
معتبر قانكف النزاعات المسمحة "  " Droit des conflits armésمكضكع معقد ،إذ يتغير بتغير
النزاعات المسمحة التي ينظميا.
ك يعرؼ ىذا القانكف بأنو مجمكعة مف القكاعد المعركفة

»  « Jus in belloأم قكاعد الحرب أك

القكاعد المطبقة عمى العمميات الحربية  ،ك بعض ىذه القكاعد قديمة ،باعتبارىا مرتبطة بالظركؼ التي
يعتبر فييا استخداـ القكة المسمحة مشركع.
ك لقد تـ استرجاع ىذه القكاعد فيما بعد حينما أصبح استعماؿ القكة غير مشركع.ك مف ىذه القكاعد
الحد مف العنؼ ك دفع الدكؿ لتقبؿ التزامات متعمقة بالحماية اإلنسانية أم حماية ضحايا النزاعات
المسمحة.
كيرجع قانكف الحرب ك ىي التسمية األكلى ؿقانكف النزاعات المسمحة إلى بداية القرف السابع عشر ،
حيث كاف الفقيو

»  « GROTIUSقد بدأ في تنظيـ أحكاـ الحرب في كتابو الشيير

De Jur

»  Belliacك كاف فقياء آخركف مف قبمو باسـ القانكف الطبيعي ك األخالؽ يعممكف لممتحاربيف بأنو يسمح
ليـ بخكض الحرب ،عمى أف تككف الحرب عادلة  ،ك كانكا ممزميف باحتراـ القكاعد اإلنسانية.
تتمثؿ أىـ مصادر قانكف النزاعات المسمحة في الكقت المعاصر أساسا في اؿ معاىدات الدكلية سيما
معاىدتي الىام لسنة  1899ك  1907إضافة إلى اتفاقيات جنيؼ األربعة لسنة  1949ك البركتكككليف
اإلضافييف لسنة  1977ك سمسة أخرل مف االتفاقيات المتعمقة بحظر استعماؿ بعض األسمحة  ،كاتفاقية
حظر أك تقييد استعماؿ أسمحة تقميدية معينة.
كيدعـ المصادر الفقيية ك العرفية العمؿ الدكلي مف خالؿ تعميمات الحككمات الكطنية لجيكشيا
كمف ذلؾ :التعميمة األمريكية  ،1863ك التعميمة الفرنسية في  1964/02/31الخاصة بالجيكش البحرية
ك القانكف الخاص بتنظيـ السمكؾ العاـ لمجيش في

 .1975/07/28إضافة إلى دليؿ ساف ريمك بشأف

القانكف المطبؽ في النزاعات المسمحة في البحار الذم أعده مجمكعة مف الخبراء في جكاف .1994
أىـ ما ييتـ بو ىذا القانكف النزاعات المسمحة بنكعييا أم النزاعات المسمحة الدكلية ك النزاعات
المسمحة غير الدكلية بما فييا الحرب األىمية ،كما ينظـ العمميات الحربية فيحدد نطاقيا البرم ك البحرم ك
الجكم كما يحدد القكاعد التي تنظـ القكات العسكرية ك الكسائؿ ك األسمحة المستعممة في العمميات
العدائية ،فيحدد األسمحة ك الكسائؿ المشركعة ك الكسائؿ ك األسمحة غير المشركعة.ك ىي القكاعد التي
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يجب نشرىا عمى نطاؽ كاسع بيف القكات المسمحة قصد احتراميا ك تطبيقيا احتراما لحقكؽ اإلنساف الذم
يعتبر المستيدؼ األكؿ في النزاعات المسمحة سكاء الدكلية منيا أك غير الدكلية.
مع ذلؾ فإنو لدراسة النزاعات المسمحة ،يستدعي األمر اإلجابة عف التساؤؿ المتعمؽ بمدل
مشركعية استخداـ القكة في العالقات الدكلية ،باعتبار النزاعات المسمحة ىي مما ال شؾ فيو أخطر أكجو
استخداـ القكة في العالقات الدكلية.
ك عميو تككف الدراسة في فصميف:
فصؿ أكؿ يخصص لمحاكلة التعرؼ عمى النزاعات المسمحة ك مدل مشركعيتيا مف خالؿ التطرؽ لمدل
مشركعية استخداـ القكة في العالقات الدكلية ك جزء ثاني يتعمؽ بأنكاع النزاعات المسمحة ك القكاعد
المنظمة ليا.

الفصل األول :النزاعات المسمحة و مدى مشروعية استخدام القوة في العالقات الدولية
قد تستعمؿ مصطمحات متعددة لمداللة عمى النزاعات المسمحة كالحرب ك النزاع أك المنازعة ك قد
يختمط مفيكـ قانكف النزاعات المسمحة بغيره مف القكانيف األخرل مما يتعيف تحديد مكقعو مف ىذه القكانيف
كالقانكف الدكلي العاـ ك القانكف الدكلي اإلنساني.
أما عف مدل مشركعية النزاعات المسمحة  ،فإف التطكر الذم مر بو قانكف النزاعات المسمحة قد
أثبت أف المجكء إلى النزاعات المسمحة قد كاف في نظر الكثير مف رجاؿ السياسة عمال مشركعا،ك ىك ما
أفضى إلى كقكع الحربيف العالميتيف األكلى ك الثانية  ،لذلؾ اتجيت الجيكد نحك الحد قانكنا مف سمطاف
الدكلة في المجكء لمحرب ك أحاطتو بقيكد  ،مع ذلؾ فقد تضطر الدكلة إلى المجكء الستخداـ القكة المسمحة
لدفع اعتداء كاقع عمييا أك لحماية حؽ ثابت ليا  ،انتيؾ دكف مبرر ،ففي ىذه الحالة يمكف اعتبار مثؿ
ىذا الفعؿ مف قبؿ الدفاع عف النفس ك بالتالي مشركع مما يتعيف عميو تبعا لذلؾ تحديد حالة اعتبار النزاع
المسمح مشركعا أك غير مشركع.

الم بحث األول :مدخل لدراسة قانون النزاعات المسمحة
دخمت العالقات الدكلية منذ بداية القرف  19مرحمة جديدة مف حيث طبيعتيا ك تطكراتيا بحيث شيدت
العديد مف الحركب الخطيرة ،بؿ المدمرة ك التي كادت أف تقضي ك أف تبيد الجنس البشرم بأكممو.
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كما شيدت العديد مف التحكالت السياسية ك الجغرافية عمى المستكييف العالمي ك اإلقميمي ،بؿ حتى
المحمي ،لـ تشيدىا مف قبؿ.
ك بالرغـ مف ككف النزاعات المسمحة أم ار يمقى االستنكار إلى درجة أف دعا البعض إلى استبعادىا مف
دائرة المصطمحات القانكنية الدكلية ،فإف الحركب الزالت تسكد بصكرىا المختمفة في مناطؽ عديدة مف
العالـ ،مما يجعؿ السالـ العالمي بعيد التحقيؽ  ،ماداـ أف سائر النظريات السياسية التي تحكـ أعماؿ
الدكؿ ك الحككمات تبرر المجكء لمقكة ككسيمة لتحقيؽ أىدافيا.1
ك تيدؼ دراسة النزاعات المسمحة إلى دراسة ك تأصيؿ القانكف الدكلي في أحد جكانبو أم في حالة
النزاعات المسمحة.
ك مما ال شؾ فيو أف مكضكع قانكف النزاعات المسمحة يستحؽ الدراسة ألسباب نظرية ك أسباب كاقعية.
فاألسباب النظرية تتمثؿ في ككف مكضكع النزاعات المسمحة ،ىك مكضكع حديث النشأة بالمقارنة مع باقي
مكضكعات القانكف الدكلي العاـ األخرل ،مما يجعؿ الكتابات حكؿ ىذا المكضكع قميمة لحداثتو

أما

األسباب الكاقعية فتتمثؿ في أف خريطة العالـ السياسية ك الجغرافية خالؿ القرنيف 19ك 20ك خالؿ القرف
الحالي تتغير تدريجيا ألف أىـ ما يميز العالقات الدكلية ىي النزاعات المسمحة سكاء الدكلية أك غير
الدكلية.
كبيذا تعد النزاعات المسمحة الدكلية باعتبارىا األداة الفاعمة في السياسة الدكلية .كاذا نظرنا إلى األحداث
التي يشيدىا المجتمع الدكلي المعاصر ،فإف النزاعات المسمحة غير الدكلية قد بمغت بدكرىا ذركة لـ
تشيدىا مف قبؿ خاصة مع الحركب األىمية التي انتشرت بشكؿ كاسع ك فجائي خاصة في الدكؿ العربية
مما كقع عمييا تسمية الربيع العربي.
المطمب األول :التمييز بين قانون النزاعات المسمحة و غيره من المصطمحات المتقاربة.
قبؿ الشركع في دراسة قانكف النزاعات المسمحة يقتضي األمر التمييز بيف ىذا القانكف ك المصطمحات
المتقاربة معو كتتمثؿ في :
ػ النزاعات المسمحة ك المنازعات الدكلية.
1

السيد أبك عطية ،النظرية العامة لمنزاعات المسمحة في القانكف الدكلي العاـ  ،مؤسسة الثقافة الجامعية ال ازريطة ػ مصر،

 ،1992ص .9
كأيضا  - :د /عبد العزيز محمد سرحاف ،اإلطار القانكني لحقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي ،الطبعة األكلى  ،دار النيضة
العربية  ،القاىرة  ،1997ص .570
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ػ قانكف النزاعات المسمحة ك القانكف الدكلي العاـ.
ػ قانكف النزاعات المسمحة كالقانكف الدكلي اإلنساني.
الفرع األول :النزاعات المسمحة و المنازعات الدولية
ظير مف خالؿ البحث في مكضكع قانكف النزاعات المسمحة ،أف ىناؾ مف المؤلفيف مف يطمؽ تسمية
المنازعات الدكلية عمى النزاعات المسمحة ك بالتالي فإف ىذا يشكؿ خمطا في مصطمحات القانكف الدكلي،
 différent ou litigeك ؿمست مرادفة لمصطمح

يتعيف عمينا تصحيحيا .فالمنازعة مرادؼ لمصطمح
النزاع .conflit

ك كتعريؼ دقيؽ لممنازعة الدكلية ،يمكف االعتماد عمى التعريؼ المقدـ ليا مف طرؼ المحكمة الدائمة
لمعدؿ الدكلي " المنازعة ىك عدـ االتفاؽ أك التفاىـ حكؿ نقطة قانكنية أك كاقعة ،أك تناقض كاحتداـ أك
تصادـ أطركحات قانكنية أك مصالح بيف شخصيف" .1
ك ال يشكؿ عدـ التفاىـ أك االتفاؽ منازعة إال إذا تـ التعبير عنو في شكؿ مطالبة مكجية مف دكلة إلى
دكلة أخرل ،ك التي رفضت االستجابة ليا.
بعبارة أخرل فإف المنازعة ال تظير إال في حالة طمب دكلة مف دكلة أخرل اتباع سمكؾ معيف كتصطدـ
برفض ىذه األخيرة.

2

فالمنازعة الدكلية إذف يمكف تعريفيا بأنيا اإلدعاءات المتناقضة بيف شخصيف دكلييف أك أكثر ،ك يجرم
حميا طبقا لقكاعد تسكية المنازعات الدكلية الكاردة في القانكف الدكلي  ،3مما يحيمنا إلى أحكاـ المادة 33
مف ميثاؽ األمـ المتحدة .عمما أنو يمكف التمييز بيف المنازعة القانكنية المنازعة السياسية  ،ك إف كاف
ليس لمثؿ ىذا التمييز أية فائدة عمى الصعيد القانكني ،فإف الفائدة تظير في كيفية حؿ ىذه المنازعات.
ففي المنازعة القانكنية ،فإف األطراؼ تعارض نقطة قانكنية ،ك ىك ما قد يحدث في المعاىدات الدكلية
كاالختالؼ حكؿ تفسير مادة معينة ،فحؿ مثؿ ىذه المسائؿ تككف عادة عف طريؽ جية قضائية أم
محكمة العدؿ الدكلية التي تعتبر كجياز قضائي لألمـ المتحدة.
Un différent est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction ; une opposition de

1

thèses ou d’intérêts entre deux personnes,(Concession MAVROMATIS en Palestine) Arrêt du «30
aout 1924 sur les exceptions préliminaires CPJI, série A, N°2 p.11.
Voir : jean Combacau, Serge Sur, droit international public, 4eme édition, Montchrestien, paris,

2

1999, p 550 .

 3أنظر نص المادة  33من مٌثاق األمم المتحدة.
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أما المنازعة السياسية أك الدبمكماسية فيتـ حميا عف طريؽ تطبيؽ أحكاـ المادة

 33مف الميثاؽ كتتمثؿ

طرؽ تسكية المنازعات في المفاكضات المباشرة ،المساعي الحميدة ،الكساطة ،التحقيؽ ك التكفيؽ

،ك

غيرىا مف طرؽ تسكية المنازعات بالطرؽ السممية.
الفرع الثاني :قانون النزاعات المسمحة و القانون الدولي العام
تـ تعريؼ القانكف الدكلي العاـ مف طرؼ عدة فقياء،حيث يعرفو

" أكبنيايـ " L .F.L Oppenheim

بأنو مجمكعة مف القكاعد العرفية ك االتفاقية ،التي تعتبرىا الدكؿ المتمدينة ممزمة ليا في تصرفاتيا
المتبادلة ،أما جكرج سؿ  " George SELLفيعرفو بأنو القانكف الذم يحكم المبادئ المنشئة ك المنظمة
لممجتمع الدكلي.
ك عميو يمكف تعريؼ القانكف الدكلي العاـ بأنو مجمكعة مف القكاعد العرفية ك االتفاقية المنشئة لممجتمع
الدكلي ك التي تنظـ العالقات بيف أعضائو ،ك تتضمف ىذه القكاعد حقكؽ الدكؿ ك كاجباتيا كحقكؽ ك
كاجبات غيرىا مف أشخاص القانكف الدكلي.
ك مف بيف ما ينظمو ىذا القانكف  ،أشخاص المجتمع الدكلي ،النطاؽ الدكلي ،العالقات الدكلية ،التنظيـ
الدكلي ،الحرب أك المنازعات الدكلية ،كالحياد ،فيك ينظـ إذف العالقات الدكلية في حالتيف ،حالة السمـ ك
حالة النزاعات المسمحة.
مما يجعؿ قانكف النزاعات المسمحة فرع مف فركع القانكف الدكلي  ،ك بالتالي جزء ال يتج أز منو  ،ك
يختص بالعالقات الدكلية في حالة الحرب كينظميا.
الفرع الثالث :قانون النزاعات المسمحة والقانون الدولي اإلنساني
يعرؼ القانكف الدكلي اإلنساني بأنو مجمكعة مف القكاعد االتفاقية أك العرفية المعدة خصيصا لمعالجة
المشاكؿ اإلنسانية الناجمة مباشرة عف النزاعات المسمحة سكاء كانت دكلية أك غير دكلية.
فيك ييدؼ إلى الحد مف آثار النزاع المسمح ك يحمي األشخاص الذيف لـ يعكدكا يشارككف في األعماؿ
القتالية كما يحدد كسائؿ الحرب ك طرقيا.1
ك يحمي ىذا القانكف اإلنساني األشخاص ك الممتمكات التي يمكف أف تتأثر بالنزاعات المسمحة ،كما يحد
مف حقكؽ األطراؼ المتنازعة مف حيث اختيار الطرؽ كاألسمحة المستعممة في النزاعات المسمحة .

1

الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف أثناء النزاع المسمح ،منشكرات األمـ المتحدة ،2011 ،ص .05
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كما يعرؼ القانكف الدكلي اإلنساني بأنو مجمكعة مف القكاعد التي ترمي إلى الحد مف أثار النزاع المسمح،
كىك جزء مف القكاعد المعركفة »  « Jus in belloأم قكاعد الحرب أك القكاعد المطبقة عمى العمميات
الحربية  ،ك بعض ىذه القكاعد قديمة ،باعتبارىا مرتبطة بالظركؼ التي يعتبر فييا استخداـ القكة المسمحة
مشركع.
ك لقد تـ استرجاع ىذه القكاعد فيما بعد حينما أصبح استعماؿ القكة غير مشركع.ك مف ىذه القكاعد الحد
مف العنؼ ك دفع الدكؿ لتقبؿ التزامات متعمقة بالحماية اإلنسانية أم حماية ضحايا النزاعات المسمحة.1
ك في ىذا الشأف يجب التمييز بيف ىذا القانكف »  « Jus in belloأم قانكف الحرب المتعمؽ بكيفية استخداـ
القكة ك»  « Jus in beliumكالمتعمؽ بمشركعية استخداـ القكة.2
بينما يرل األستاذ الدكتكر "جكف بيكتيو" أف القانكف اإلنساني بمفيكمو الكاسع يتككف مف فرعيف :قانكف
الحرب (أم قانكف النزاعات المسمحة) ك حقكؽ اإلنساف .كيضيؼ األستاذ "ميالف بارتكس" فرعا ثالثا ىك
قانكف السالـ » .3 « Jus contrabelum
الفرع الرابع :قانون النزاعات المسمحة و القانون الدولي لحقوق اإلنسان
ميما يكف مف اتصاؿ أك انفصاؿ بيف القانكنيف ،أم قانكف النزاعات المسمحة ك القانكف الدكلي لحقكؽ
اإلنساف ،فإنيما يمتقياف في ىدؼ كاحد ك أساسي أال ك ىك حماية اإلنساف.
باعتبار أف القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ،ىك مجمكعة مف القكاعد العرفية ك االتفاقية التي مف خالليا
يجكز لألفراد أك جماعات األفراد مطالبة الدكؿ ك الحككمات بمجمكعة مف االمتيازات .كما تعرؼ حقكؽ
اإلنساف بأنيا امتيازات تنظميا قكاعد ك يممؾ الشخص ىذه اال ـ تيا ازت في عالقتو مع األشخاص ك مع

Jean COMBACAU, Serge SUR, op.cit., p663.
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كىذا المصطمح ليس بجديد ،ك إنما سبؽ ك أف استعممو الفقيو جركسيكس في مؤلفو "قانكف الحرب ك السمـ"

1

-1623

 1624الذم يعتبر مساىمة ىامة لتنظيـ حالة الحرب دكف نسياف األحكاـ التي سبؽ أف قننتيا الشريعة السمحاء مف مبادئ
ك قيـ ،ميمتيا التخفيؼ مف المعاناة أثناء النزاعات المسمحة كحماية حقكؽ اإلنساف .كمجمؿ ىذه القكاعد ىي التي تـ
تكريسيا في إطار العرؼ الدكلي ثـ تـ تنظيميا في إطار االتفاقيات الدكلية التي سميت فيما بعد بقانكف الىام ( -1899
 )1907ك قانكف جنيؼ (أم اتفاقيات جنيؼ األربعة لسنة

 1949ك البركتكككليف اإلضافييف ليذه االتفاقيات كالمذاف تـ

إبراميما في .)1977
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السمطة  .1كتتمثؿ حقكؽ اإلنساف في الحقكؽ المصيقة بكؿ شخص بصفتو إنساف ك غيرىا مف الحقكؽ
المدنية ك السياسية ،االقتصادية االجتماعية ك الثقافية.
المطمب الثاني :مفيوم النزاعات المسمحة
لفيـ قانكف النزاعات المسمحة  ،يتطمب األمر فيـ ك تعريؼ النزاعات المسمحة كمكضكع ينطكم عميو ىذا
القانكف ككذا اإللماـ بمصطمحات القانكف الدكلي األخرل التي قد تقترب بو قصد الكصكؿ إلى مكانة ىذا
القانكف ضمف فركع القانكف الدكلي العاـ األخرل.
الفرع األول :تعريف النزاعات المسمحة
لتعريؼ النزاعات المسمحة يجب التطرؽ لمتعريؼ التقميدم ك التعريؼ المعاصر.
أوال :التعريف التقميدي
يتعمؽ األمر بالحرب كمسالة مف مسائؿ القانكف الدكلي ،أم الحرب الناشئة بيف مختمؼ الشعكب ك ليس
بيف مختمؼ الفئات السياسية أك بيف الفئات االجتماعية داخؿ شعب معيف.فالحرب حسب تعريؼ األستاذ
"دكالبريار" " "De La Brièreىي مجمكعة مف أعماؿ العنؼ التي مف خالليا تفرض دكلة إرادتيا عمى دكلة
أخرل .ك تنشأ الحرب بيف مجمكعتيف سياسيتيف مستقمتيف أم دكلتيف أك بيف مجمكعتيف مف الدكؿ،
بحيث ينشأ نزاع حاد لكف ىذا النزاع ال يمكف حمو بطريقة سممية .

Les droits de l’homme se définissent comme étant les prérogatives régies par des règles, que

1

la personne détient en propre dans ses relations avec les particuliers et avec le pouvoir.
Francis Amakoé. SANCHIVI, les sujets de droit, contribution à l’étude de la connaissance de
l’individu comme sujet direct du droit international, l’Harmattan, 1999, p 405.
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ك ىذا ما يحيمنا لمحديث عف القكة المسمحة ،بح مث تمجأ الدكؿ إلى إجراءات عنؼ متبادلة ك جماعية
تتسبب في التحطيـ  ،ك أيف يككف ىدؼ كؿ متنازع ىك فرض إرادتو عمى عدكه ،ك بعبارة أخرل يريد أف
يممي عميو كيفية الحؿ األخير ك إنياء النزاع لصالحو بفضؿ القكة المسمحة.1
ك لمحرب مكانة كبيرة ،بؿ مبالغ فييا في تاريخ البشرية ،بحيث أصبح االجتماعيكف يحممكف مختمؼ
الحركب بيف الشعكب القديمة ك المعاصرة.
ثانيا :المفيوم المعاصر"النزاعات المسمحة"
يفضؿ في القانكف الدكلي المعاصر مف الناحية القانكنية استخداـ مصطمح النزاعات المسمحة ألنو يعتبر
المصطمح الذم يستجيب لمحقيقة المعاصرة ،ك مف جية أخرل ألف النظاـ القانكني لمحرب قد فقد
خصكصيتو باعتبار أنو يمكف تمديده إلى حاالت أخرل دكف إمكاف إجراء التفرقة بيف مختمؼ ىذه
الحاالت.
فمصطمح الحرب قد تـ إدراجو في مفيكـ كاسع أكثر ىي النزاعات المسمحة التي يكرسيا البركتكككؿ األكؿ
لسنة  1977اإلضافي التفاقيات جنيؼ الذم ينطكم عمى القانكف الدكلي اإلنساني لمحرب بالمعنى
الضيؽ.
الفرع الثاني :خصائص النزاع المسمح
ينطكم النزاع المسمح كما تدؿ عميو تسميتو عمى طابع عسكريي ك طابع دكلي.

« la guerre est ensemble d’actes de violence par lesquelles un Etat s’efforce d’imposer sa volonté à un autre

1

Etat, entre deux communauté indépendante, deux « Etats », ou entre (deux groupes d’Etats), il se produit un
conflit aigu, de quelques nature que se soit ; Le conflit n’est pas réglé par voie d’accommodement ou de solution
pacifique.
On vient à la force armée. On recourt à des mesures réciproques de violence collective et concertée, à des
rigueurs et à des destructions plus au moins impitoyable, selon le temps, les mœurs et les circonstances. C’est la
guerre. Le but de chaque belligérant est toujours d’imposer sa volonté à son adversaire. En d’autre termes, il
veut dicter le règlement finale et terminer le conflit à son propre avantage, grâce à la force victorieuse ».
Voir, De la Brière, les étapes de la tradition théologique concernant le droit de la juste guerre , notes d’histoire
des doctrines, RGDI, 1937, p129.
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أوال:الطابع العسكري
ىذا الطابع يشممو أكثر مصطمح النزاعات المسمحة دكف مصطمح الحرب ألف ىذا األخير أصبح يستعمؿ
لحاالت ال يتـ فييا استعماؿ القكة المسمحة مثؿ مصطمح الحرب الباردة التي ميزت العالقات الدكلية بعد
الحرب العالمية الثانية كىك اصطداـ كاحتداـ إيديكلكجي بيف الشرؽ ك الغرب  ،كذلؾ البرنامج الذم شرعت
فيو الكاليات المتحدة األمريكية ابتداء مف  1985الذم سمي بحرب النجكـ.
إال أنو ال يستجيب لمتعريؼ القانكني لمحرب ،بؿ يتبع االختصاص التكنكلكجي ،ك ال يثكر ىناؾ أم
إشكاؿ عندما يتعمؽ األمر بالنزاعات المسمحة الدكلية التي تساكم المصطمح الكالسيكي لمحرب.
ك الجدير بالذكر أف القانكف الدكلي يحدد مستكل العنؼ الذم يجب بمكغو في العمميات المسمحة لتطبيؽ
القكاعد المتعمقة بالنزاعات المسمحة الدكلية.1
ثانيا :الطابع الدولي
مف الناحية الكالسيكية ،فإف ظيكر أم عمؿ مسمح ،داخؿ حدكد إقميـ الدكلة ،يكيؼ بأنو حرب أىمية إذا
بمغ حدا معينا مف العنؼ كاال اعتبر مجرد عمميات بكليسية لمقضاء عمى الفكضى )simple rébellion
 (uneك تخضع لمقانكف الداخمي.
في حيف أف الحرب ىي مكاجية بيف متحاربيف ) (belligérantsأم الدكؿ في مفيكـ القانكف الدكلي.
ؼف ىذا التمييز كاف لو الفضؿ في التفرقة بيف الحرب األىمية ك الدكلية ،لكف خالية
مف الناحية النظرية  ،إ
مف أية قيمة عممية  ،ألف ذات النزاع يمكف أف يستجيب لممعيار الدكلي ك غير الدكلي  .كىنا يمكف القكؿ
أنو يصعب في بعض الحاالت تكييؼ النزاع ىؿ ىك داخمي أك دكلي.
ك ال تفكتنا اإلشارة إلى أف قانكف النزاعات المسمحة يثير تناقضات تكاد أف تؤثر عمى كجكده .إذ أف ىناؾ
مف يرل أنو دكف جدكل باعتباره يأتي متأخ ار عف النزاع المسمح فيك ليس لو دكر كقائي ،ك أنو عندما
يطبؽ عمى نزاع سابؽ ،فال يمكف تطبيقو عمى نزاع الحؽ نظ ار لمسرعة في تطكر تقنيات العمميات
الحربية ،أما مف الناحية العممية فإف قانكف النزاعات المسمحة ،ال يخيؼ المتحاربيف الذيف يخالفكنو في
جميع الحركب أما معاقبة مجرمي الحرب فيبقى حدثا استثنائيا.
ك في األخير يضيؼ أعداء قانكف النزاعات المسمحة أنو يستحسف عمى المشرع الدكلي تطكير ك تدعيـ ك
إغناء قانكف السالـ ،بدال مف االىتماـ بقانكف الحرب أم قانكف النزاعات المسمحة.2
Nguyen Quoc Dinh, Droit international public, 5ème édition, L.G.D.J-Paris, 1994, pp 991-902.

1

Nguyen Quoc Dinh, op.cit., pp, p 905.

2
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لكف ردا عمى أعداء قانكف النزاعات المسمحة  ،فإف الكقائع التي يعيشيا المجتمع الدكلي قد ردت عمى كؿ
ىذه االنتقادات ،إذ أنو ما داـ أف المجكء إلى القكة المسمحة لـ يتـ القضاء عميو نيائيا مف الحياة الدكلية ،
فإنو مف الضركرم تنظيمو بكاسطة القانكف لمحد مف مخاطره ك الخسائر التي يخمفيا النزاع المسمح.
مع ذلؾ  ،فإنو ال يمكف أف ننكر أنو تثير تسمية قانكف النزاعات المسمحة تساؤالت عديدة مف حيث منع
استخداـ القكة،ك التنظيـ القانكني لو ،ك مف ىذه التساؤالت  :أليس مف التناقض الحديث عف قانكف
النزاعات المسمحة كنظاـ قانكني ييدؼ إلى تنظيـ أفعاؿ ك تصرفات ىي متناقضة أساسا مع القانكف؟
ثـ كيؼ يمكف في حالة النزاعات المسمحة التي ترمي إلى حؿ منازعة بالقكة ك ليس طبقا لمقكاعد القانكنية
الحد مف استعماؿ القكة عف طريؽ قكاعد قانكنية؟ ك الجدير بالذكر أف الفيمسكؼ كانط قد سبؽ أف أشار
إلى تساؤالت تشبو كثي ار ىذه التساؤالت .
ك نظ ار ألف الحرب قد أخذت مكاف القانكف ،فإف الكثير مف الفقياء يركف أف ىناؾ تناقض بيف الحرب
(النزاع المسمح ) ك القانكف.
لكف يمكف اإلجابة عف ىذه التساؤالت بالقكؿ أف القانكف كثي ار ما ينظـ مسائؿ عديدة ىي مخالفة تماما
لمقانكف مثؿ الجريمة.
الفرع الثالث :أسباب النزاعات المسمحة
ىناؾ أسباب عديدة النتشار الحركب في العالـ ،تتمثؿ أساسا في المشاكؿ المرتبطة بالحدكد ،األسباب
المرتبطة باالحتالؿ المؤقت ك األسباب المرتبطة بقصؼ المدف.
أوال :األسباب المرتبطة بالحدود
يعتبر النزاع عمى الحدكد كادعاء الدكؿ بأحقيتيا في تعديؿ مسارات الحدكد مف األسباب الرئيسية الندالع
النزاعات المسمحة بيف الدكؿ ،ك مف ذلؾ الخالؼ الحدكدم بيف العراؽ ك إيراف حكؿ شط العرب ،النزاع
الحدكدم يبيف الصكماؿ ك إثيكبيا عمى منطقة أكجاديف ،الخالؼ الحدكدم بيف تركيا ك العراؽ حكؿ
منطقة المكصؿ ك النزاع بيف الجزائر ك المغرب عاـ .1963
ثانيا :األسباب المرتبطة باالحتالل المؤقت
ك ذلؾ بأف تقكـ دكلة باحتالؿ جزء مف إقميـ دكلة إللزاميا بالكفاء بالتزاـ معيف كمف ذلؾ ،االتفاؽ بيف
الحمفاء ( فرنسا ،بريطانيا كبمجيكا ) خالؿ الحرب العالمية األكلى حيث تضمف االتفاؽ حقيا في احتالؿ
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جزء مف ألمانيا ،إذ لـ تؼ بالتزاماتيا حسب معاىدة فرسام ك ىك ما حصؿ بالفعؿ حيث احتمت القكات
الفرنسية ك البمجيكية "كادم الركد" األلماني إلرغاـ ألمانيا لدفع تعكيضات الحرب العالمية األكلى.1
ثالث :األسباب المرتبطة بقصف المدن
ا
ك يتـ ذلؾ مف خالؿ قياـ إحدل الدكؿ عف طريؽ قكاتيا الجكية أك الصاركخية بقصؼ مدف ،أك تجمعات
سكانية في دكلة أخرل إلرغاميا عمى تسكية نزاع حسب كجية نظر الدكلة المعتدية أك لالستجابة إلى
طمباتيا ،ك ىك ما يعد عمال عدكانيا غير مشركع ك يتعارض مع المادة

 2فقرة  4مف ميثاؽ األمـ

المتحدة ،ك مف ذلؾ قصؼ الكاليات المتحدة األمريكية لمعراؽ.2
المطمب الثالث :التطور التاريخي القانوني لفكرة الحرب
يمكف تصنيؼ المراحؿ التاريخية التي مرت بيا الحرب إلى أربعة مراحؿ:العصر القديـ ،العصر الكسيط،
العصر الحديث ك العصر المعاصر.
الفرع األول :العصر القديم
يتجو الرأم الغالب في الفقو الدكلي إلى أف الحرب كانت مشركعة ،بؿ محبذة في ىذا العصر ،إذ كانت
السبيؿ الكحيد لتحقيؽ أىداؼ الجماعات القديمة.
ك عميو  ،كانت الحرب ال تخضع ألية قاعدة أك قيد يحكميا ،فكاف المتحاربكف يستخدمكف كؿ أساليب
القسكة الكحشية تجاه أعدائيـ بغض النظر عف ككنيـ مف المقاتميف أك غير المقاتميف.
الفرع الثاني :مرحمة العصر الوسيط
يرتبط ىذا العصر بالديانات الثالث ك ىي الييكدية ك المسيحية ك اإلسالـ.
- 1الييودية:
لم يطبؽ الييكد التعاليـ التي جاء بيا النبي مكسى عميو السالـ ،ك عميو

لـ تكف الحرب محظكرة ،بؿ

بالعكس فال يكجد أم نص في الييكدية يحرـ أك يجرـ الحركب ،ك ال تكجد قيكد عمى المتحاربيف ،لكف
يمكف أف نفيـ ذلؾ مف خالؿ تحريؼ الييكد لكتابيـ المقدس فحممكا ما حرمو اهلل.

1

2

د /عمر سعد اهلل ،القانكف الدكلي لحؿ النزاعات ،دار ىكمة لمطباعة ك النشر ك التكزيع  -الجزائر  ،2008ص .177
لقد ظيرت أسباب جديدة في إطار القانكف الدكلي المعاصر ك تتمثؿ أساسا في محاربة اإلرىاب الدكلي  ،ك الكيانات

الجديدة غير الدكلية كتنظيـ الدكلة اإلسالمية المعركفة " بالداعش " في العراؽ ك الشاـ .
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بؿ كاف الييكد يعاممكف أسرل الحرب معاممة ال تقؿ عما كاف يعانيو األسير في العصكر القديمة  ،إذ
حينما ىزـ الييكد الكنعانييف قتمكا مف استطاعكا قتمو ك سبكا نسائيـ .ك يركم التاريخ أف الييكد كانكا
يشتركف األسرل مف الفرس حينما فتحك بيت المقدس ،قصد قتميـ ،كما اعتادكا عمى قتؿ األطفاؿ ك النساء
1

ك الشيكخ ك تدمير الممتمكات ك المنشآت.
 -2المسيحية

إف الديف المسيحي ال يجيز العنؼ في العالقات اإلنسانية ،ك ىذه المعاني مستكحاة مف سمكؾ ك قكاعد
المسيح عميو السالـ "إذا لطمؾ أخاؾ عمى خدؾ ا أليسر فأدر لو خدؾ األيمف" .ك ال خالؼ بيف الفقياء
بأف المسيحية ال تقر الحركب عمى كجو اإلطالؽ ،مع ذلؾ ىناؾ ما يعرؼ بالحرب العادلة أك المشركعة
التي يقرىا الديف المسيحي.
 -3الشريعة اإلسالمية
إف الحرب محرمة في اإلسالـ ،إذ ال تعرؼ الشريعة اإلسالمية بفكرة الحرب العدكانية  ،إنما ما ىك مشركع
ىك الجياد ،إذ تكفرت فيو الشركط أم أف يقرر لحماية الدعكة اإلسالمية ك دفع العدكاف.
ك ىناؾ عدة أدلة قطعية سكاء مف الشريعة ،أك مف السنة تدؿ عمى القكاعد التي يجب أف يتبعيا
المتحاربكف أثناء القتاؿ ك تتمثؿ أساسا فيما نزؿ مف آيات قرآنية ك سنة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ.
"كتب عميكـ القتاؿ ك ىك كره لكـ ك عسى أف تكرىكا شيئا ك ىك خير لكـ ك عسى أف تحبكا شيئا ك ىك
شر لكـ ك اهلل يعمـ ك أنتـ ال تعممكف "  .2ككضع قيكدا عمى سير العمميات القتالية  .فيقكؿ الرسكؿ صمى
باسِـ اهلل كباهلل ك َعمَى ِممّ ِة رس ِ
كؿ اهللَ ،كال تَ ْقتُمُكا َش ْيخان فَانِيان َكالَ ِط ْفالن
اهلل عميو كسمـ في ىذا الشأف " :انطمقكا ْ
َُ
َ
َ
ِِ
ِ
كال صغي انر كال امرأةن ،كال تَ ُغمّكا كضمكا َغ َنائِم ُكـ كأصمِحكا ك ْ ِ
يف".
إف اهلل ُيح ّ
أحسُنكا ّ
الم ْحسن َ
َ َ
َ ُّ
ب ُ
َ َ ْ ُ َ
َ َْ َ
فالعصر الكسيط يحرـ إذف الحرب ،عدا الديانة الييكدية التي ال يكجد فييا أم نص يحرـ الحرب.

الفرع الثالث :مرحمة العصر الحديث
تبدأ ىذه المرحمة ابتداء مف إبراـ معاىدة كستفاليا  ،1648ك عرفت عدة حركب مستمرة ال تنقطع أىميا
الحرب السبعينية  1870بيف ألمانيا ك فرنسا ،حرب اليكناف ك األتراؾ  ،1897الحرب اإلسبانية األمريكية

1
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 ،1898الحرب االنكميزية (انكمت ار في جنكب إفريقيا) ،ك حرب البمقاف سنة  ،1912كانتيت ىذه الفترة بقياـ
الحرب العالمية األكلى.
ك لقد بذلت محاكالت لتنظيـ فكرة الحرب منذ معاىدة كستفاليا  1648التي جاءت بفكرة التكازف الدكلي ، 1
بحيث يجكز لمدكلة المعتدل عمييا ،أف تتكاتؼ مع الدكؿ األخرل لرد االعتداء  ،تمتيا اتفاقيات جنيؼ
لسنة ،1864ثـ عدلت سنة  ،1868ثـ سنة  1929الخاصة بمعاممة المرضى ك الجرحى  ،تمتيا اتفاقيات
الىام لسنة  1899ك  ،1907ك ىي التي نظمت حالة الحرب ك الحياد ككضعت القكاعد لتسكية
النزاعات بالطرؽ الكدية ك أنشأت المحكمة الدائمة لمعدؿ الدكلية بالىام.
ك لقد كرست االتفاقية مبدأ في المادة األكلى منيا ك ىك "إف القكات المتعاقدة قد اتفقت عمى عدـ المجكء
إلى القكة المسمحة لتغطية الديكف المتعاقدة التي تطالب بيا حككمة دكلتو مف حككمة دكلة أخرل"
ك إف كانت الفقرة الثانية مف ىذه المادة تقر بأف الحد مف المجكء لمقكة ،ال ينطبؽ في حالة ما إذا رفضت
الدكلة المدينة إجراءات التحكيـ  ،ك تركت اقتراح التحكيـ دكف أية إجابة  ،ك أعاقت تشكيؿ جياز التحكيـ
أك رفضت تنفيذ حكـ التحكيـ.2
ك بالرغـ مف المحاكلة المتضمنة باالتفاقية  ،فإنيا تركت نكعا مف السمطة التقديرية لمدكؿ لمجكء إلى
القكة  ،مع ذلؾ فيي تعتبر أكؿ محاكلة كانطالقة لممحاكالت الالحقة الساعية لكضع أسس مكضكعية لعدـ
المجكء لمقكة  ،ك فرض استخداـ الطرؽ السممية لحؿ المنازعات الدكلية.
ك ىذا الحدث قد أدىش الحككمات الالتينكأمريكية التي معظميا تعاني مف نفس المشكمة ك كذلؾ الكاليات
المتحدة األمريكية التي تخشى أم تدخؿ في القارة األمريكية

تطبيؽ ؿما عرؼ بنظرية مكنرك "أمريكا

لألمريكييف".

1حسب »  ، « Thiersفإف مبدأ التكازف يعادؿ مبدأ استقالؿ األمـ المعبر عنو بطريقة ضمنية في اتفاقيات كستفاليا ،الذم
تـ تطبيقو ابتداء مف  ، 1648حيث يمكف تطبيقو في الحركب الدفاعية السترجاع التكازف ،ك يمكف القكؿ أف النظرية ساىـ
في إيجادىا  Grotius 1583-1648الذم طالب بإيجاد القانكف الدكلي انطالقا مف نظرية القانكف الطبيعي .
2

يعكد أصؿ ىذه المبادرة الدبمكماسية إلى العمميات االنتقامية الثأرية أم الحصارات البحرية ك قصؼ المكانئ التي مارستيا

إيطاليا ،ألمانيا ك المممكة المتحدة البريطانية ضد فنزكيال عاـ  ،1902ك السبب في ذلؾ أف حككمة فنزكيال قد تكقفت عف
دفع ديكنيا بسبب األزمة االقتصادية التي عانت منيا نتيجة لمحرب األىمية التي عاشتيا مما دفعيا أف تنقطع عف تسديد
ديكنيا ك الحصار البحرم الذم مكرس ضدىا كاف بقصد إكراىيا عمى احتراـ التزاماتيا التعاقدية.
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ك بيذه المناسبة شكؿ كزير خارجية األرجنتيف »  « drago porterفي تمؾ اآلكنة نظرمتو التي تبيف مف
خالليا أف إكراه الدكلة لدفع ديكنيا العامة عف طريؽ معاقبتيا بالقكة كاف مخالفا لمقانكف الدكلي .
ك بالنسبة لو فاف المجكء لمقكة بحد ذاتو يعتبر مخالفا لسيادة الدكلة المدينة ك إلى الطابع

العشكائي "

 " aléatoireليذا النكع مف الديكف.
ىكذا اغتنمت الكاليات المتحدة األمريكية ىذه الفرصة الممنكحة ليا مف طرؼ المؤتمر الثاني لالىام
لتخمؽ مف ىذه النظرية قاعدة قانكنية اتفاقية  ،ك كاف دراجك بكرتر كزير خارجية األرجنتيف مقر ار  ،كدافع
عف نظريتو مما أعطى ليذه االتفاقية تسميتو .1
الفرع الرابع :في الوقت المعاصر
إف القانكف الدكلي الكالسيكي لـ ييتـ بتنظيـ الحرب  ،ك كاف يعتبر أف الحرب ىي استمرار السياسة في
شكؿ آخر ( شكؿ مغاير)  ،2بحيث أف الدكؿ تختار بحرية كقت إعالف الحرب ك ىي التي تقدر لكحدىا
األىداؼ السياسية ك القانكنية التي تريد تحقيقيا عف طريؽ المجكء الستخداـ القكة المسمحة.3
أما في الكقت المعاصر ،فإف الحرب تعتبر كسيمة غير مشركعة بعد أف تـ تنظيميا مف طرؼ عيد
عصبة األمـ في المادة 12ك  15ثـ تـ اعتبارىا خارجة عف القانكف عمى حد تعبير األستاذ دكمنيؾ كارك
في إطار ميثاؽ برياف كيمكج في  .41928/08/26كلقد اختفى مصطمح الحرب نيائيا مف القانكف الدكلي
الكضعي بمكجب ميثاؽ األمـ المتحدة (ـ. )4/2
ك بمعنى آخر فإف استخداـ القكة غير مشركع ،ك جميع المنازعات يجب حميا بالطرؽ السممية لكال نص
ذات الميثاؽ عمى حاالت استثنائية الستخداـ القكة.
 :1معاىدة الىاي  1907كمحاولة أولى لمحد من الحرب.
في بداية القرف العشريف  ،فإف االستخداـ الكاسع لمتدابير الثأرية االنتقامية العسكرية  ،أدل إلى إبراـ
اتفاقية الىام  1907المسماة االتفاقية المتعمقة بالحد مف استخداـ القكة لتغطية الديكف التعاقدية.
(La convention concernant la limitation de l’emploi de la force par le recouvrement de dettes
)contractuelles

Nguyen QUOC DINH, op.cit., p877.

1

Raymond Ranjeva, Charles CADOUX, droit international public, Hachette, ADICEF, 1992,

2

p 201.
Nguyen QUOC DINH, op cit , p 876.

3

Dominique - CARREAU, Droit international, 7ème édition, Paris Pedone 2001, p 560.
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:2عيد عصبة األمم والحد من الحق في المجوء إلى الحرب
بخالؼ النزاعات السائدة في القرف  ،19فإف بعض الحركب التي شيدىا القرف العشريف قد تميزت باتساع
رقعتيا الجغرافية ك تميزت بأنيا نزاعات عالمية كحركب تامة »  ، « guerre totalesك لقد بمغ التطكر
التقني ذركتو إلى حد أنو ال تكجد عمميا أية حدكد لكسائؿ التدمير التي مف شأنيا إعاقة النظاـ البيئي
العالمي )(l’écosystème mondial
ك ىذا الطابع التاـ لمحركب الجديدة  ،ككجكد خطر لتصاعد نزاعا صغي ار في أصمو ،تعتبر مبر ار لمعاقبة
أم لجكء لمقكة كآلية أك كسيمة لقيادة الشؤكف الخارجية ،عمما أنو بعد النزاع العالمي  ،1919-1914الذم
عرؼ المجتمع الدكلي تحت تسمية الحرب العالمية األكلى ،فإف الدكؿ لـ تكف مستعدة لقبكؿ مثؿ ىذا
الحؿ أم المجكء لمقكة  ،بحيث أنو في عيد العصبة قد أعمنت الدكؿ فقط عف التقميص الختصاصاتيا
التقميدية لمحرب ،بحيث اكتفت ديباجة العيد بالتعبير عف أف الدكؿ تقبؿ بعض االلتزامات بأال تمتجئ إلى
الحرب ،دكف النص عمى التحريـ المطمؽ لمحرب.1
ك عميو نستخمص أف عيد عصبة األمـ جعؿ مف بعض الحركب أنيا شرعية ك بعض الحركب
األخرل شرعية.
أ -الحروب غير الشرعية
 مبدئيا ىي حركب العدكاف ،المحظكرة بمكجب المادة  10مف العيد ،بينما االفتراضات األخرل ترمي إلىتكريس العالقة الضيقة بيف منع المجكء الستخداـ القكة ك االلتزاـ بالحؿ السممي لممنازعات الدكلية ،كعميو
فإف:
 كؿ حرب بيف الدكؿ األعضاء في العيد تـ المجكء إلييا قبؿ عرضيا عمى إجراءات الحؿ السمميلممنازعات  :التحكيـ  ،الحؿ القضائي أك فحص مف طرؼ مجمس العصبة حسب المادة .1/12
 ككؿ حرب كجيت إلى دكلة احترمت حكـ التحكيـ أك حكـ القضاء. -ك كؿ حرب كجيت ضد دكلة احترمت التكجييات المحتكاة في تقرير مجمع عميو

 unanimeلمجمس

العصبة المادة .6/15

1

د/عمي صادؽ أبك قمؼ ،القانكف الدكلي العاـ ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،1995 ،ص . 682
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ب -الحروب الشرعية:
يمكف عف طريؽ االستنتاج بمفيكـ المخالفة أف كؿ ماىك غير ممنكع أك محضكر ،فيك مسمكح بو  ،ك
بالتالي فإف استخالص عدد الحاالت التي تككف فييا الحرب مشركعة تشكؿ بيذا المفيكـ نقط الشقاؽ في
عيد العصبة .ك تتمثؿ حاالت الحرب المشركعة في :الدفاع الشرعي ،ك الحاالت التي تبرر استخداـ القكة
لحماية حؽ ك ىي الحاالت التي يتركيا القانكف الدكلي لمسمطة التقديرية لمدكلة ،أما الحاالت األخرل ،فيي
تمؾ الناتجة عف فشؿ كسائؿ الحؿ السممي التي يقررىا العيد.1
ك لقد حاكؿ كاضعي الميثاؽ الحد مف الحركب عف طريؽ اشتراط مركر  3أشير مف صدكر قرار المجمس
أك الحكـ القضائي مف محكمة العدؿ الدكلية الدائمة أك حكـ التحكيـ ( المادة  12مف العيد)
( -3اتفاقية باريس) عيد بريان كيموج  BRIAND –Kelloggلسنة 1928

في األخير فاف أسس الحد مف الحركب لـ يترسخ في عيد العصبة  ،بؿ كاف خارجو في إطار معاىدة
باريس  1928المعركفة باتفاقية برياف كيمكج  ،بحيث اتفؽ كؿ مف »  « Briandكزير خارجية فرنسا ك
" "Kelloggوزير خارجيت الوالياث المتحذة عمى عدـ لجكء فرنسا ك الكاليات المتحدة إلى استخداـ القكة
المسمحة  ،كما اتفقا عمى ضركرة تكسيع ىذا المبدأ إلى دكؿ أخرل حيث فتح مجاؿ المفاكضات إلى دكؿ
أخرل قصد التكصؿ إلى معاىدة متعددة األطراؼ لممنع الكمي الستخداـ الحرب .ك بعد دخكؿ المعاىدة
حيز التطبيؽ في  24جكيمية  ،1929طبؽ عمى  63دكلة سنة .21939
لقد جاء في المادة األكلى مف المعاىدة أف األطراؼ السامية المتعاقدة تعمف صراحة

solennellement

بأنيا تديف  condamneالمجكء إلى الحرب لحؿ المنازعات الدكلية ك تتراجع عنو كآلية لمسياسة الكطنية
في العالقات المتبادلة ،ك بيذا تككف معاىدة برياف كيمكج أكؿ إعالف عف إرادة الدكؿ التي تعبر عف قناعة
الدكؿ بالتخمي عف الحرب ككسيمة مف كسائؿ السياسة الدكلية.
ك ىذه اإلرادة اتجيت ليس إلى تقنيف أك تعميـ قاعدة قانكنية كضعية ،لكف إلى خمؽ قاعدة ألكؿ مرة

في

التاريخ تعبر عف ىذه اإلرادة.
ك لما كانت نصكص المعاىدة عامة ،فيي تحرـ المجكء إلى أم حرب كانت ،ما عدا الدفاع الشرعي ،ك
بيذا كضعت المعاىدة حدا ؿلسمطة التقديرية لمدكؿ في إعالف الحرب ،مع ذلؾ ،فإف المعاىدة لـ تتضمف
Nguyen QUOC DINH, op. cit., p 878.
2

د/عمي صادؽ أبك ىيؼ ،المرجع السابؽ ،ص .682
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كسائؿ الحؿ السممي التي يمكف المجكء إلييا ،ك إنما تـ كضع معاىدة الحقة أخرل لمتحكيـ  ،لكف الدكؿ
1

التي صادقت عمييا كانت قميمة ،ك بالتالي بقيت المعاىدة بدكف فعالية،

عمما أف عيد العصبة ك الجزاءات التي تتضمنيا المادة  16لـ يمكف تطبيقيا عمى معاىدة ألنيا حرمت
كؿ الحركب ما عدا الدفاع الشرعي.

الم بحث الثاني :مدى مشروعية الحرب في القانون الدولي ) في ميثاق األمم المتحدة)
ميما كانت األسباب التي يمكف أف تستند إلييا الدكؿ ،فإنو ال يمكف تبرير الحرب ألم سبب مف األسباب،
إذ يصطدـ ذلؾ مع أحكاـ المادة  2فقرة  4مف الميثاؽ التي ال تجيز استخداـ القكة في العالقات الدكلية أك
حتى التيديد باستخداميا.
ك لتبياف مدل مشركعية الحرب في القانكف الدكلي أك عدـ مشركعيتيا يتطمب األمر البحث أكال عف
المجيكدات التي بذلت في إطار عصبة األمـ قبؿ التطرؽ إلى إطار األمـ المتحدة.
ففي إطار عصبة األمـ ،لـ يتـ النص عمى تحريـ الحرب تحريما قطعيا نيائيا ،مع ذلؾ كضعت بعض
القيكد عمى عاتؽ الدكؿ حتى تتمكف مف تأجيؿ نشكب النزاع المسمح خالؿ فترة مف الزمف قد يتسنى معيا
حؿ النزاع بطريقة سممية  ،كما ألزـ الدكؿ األعضاء بأف تحترـ كال منيا ك أف تضمف سالمة أقاليـ غيرىا
كاستقالليا السياسي ضد أم اعتداء خارجي  .2ك ىكذا نستنتج أف الحرب تككف غير مشركعة في الحاالت
التالية:
1ػ حرب االعتداء التي تشنيا دكلة ضد دكلة عضك في العيد ،إذ يعتبر إخالؿ بالتزاـ الضماف العاـ
المنصكص عميو في المادة.10
 2ػ حالة االلتجاء إلى الحرب لفض نزاع قبؿ عرض النزاع عمى التحكيـ أك القضاء أك مجمس العصبة3ػ حالة إعالف الحرب عمى الدكلة التي قبمت قرار التحكيـ أك القضاء أك التزمت بقرار مجمس العصبة

Nguyen Quoc Dinh, op.cit., p880.
2

السيد أبك عطية ،النظرية العامة لمنزاعات المسمحة ،ص .28
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4ػ حالة قياـ نزاع بيف دكلتيف إحداىما أك كالىما عضكة في العصبة ك رفض إحداىا قرار مجمس العصبة
كالتجائيا لمحرب.
ك تككف الحرب مشركعة في حالتيف:
ػحالة الحرب الدفاعية
ػحالة االلتجاء إلى الحرب بعد عرض النزاع عمى المجمس ك لـ يصدر قرار باإلجماع .
ك تجدر المالحظة إلى أف الدكلة التي تشف حربا غير مشركعة تتعرض إلى تكقيع الجزاءات االقتصادية
ك العسكرية المنصكص عمييا في المادة .16
مع ذلؾ لـ تتمكف العصبة مف تطبيؽ الجزاءات مما شكؿ سببا مف أسباب اندالع الحرب العالمية الثانية.
كبعدما عانت منو البشرية مف كيالت الحرب ،نصت عمى تحريـ الحرب تحريما مطمقا دكف التفريؽ بيف
الحرب العدكانية ك غيرىا مف الحركب.1
ك أعمنت بكضكح تحريـ استعماؿ القكة أك التيديد باستخداميا في العالقات الدكلية ك فرضت عمى الدكؿ
األعضاء ضركرة عرض نزاعاتيا لحميا بالطرؽ السممية محددة بالمادة  33عمى كجو ال يعرض السمـ ك
األمف الدكلييف لمخطر ،ك أعطت لمجمس األمف حؽ التدخؿ في أم نزاع يخشى منو قياـ الحرب  ،ك
زكدتو بكسائؿ إلرغاـ الدكؿ عمى احتراـ أحكاـ الميثاؽ ك تكقيع الجزاء ضد أية دكلة تخرؽ أحكاـ الميثاؽ،
ك تشف حربا مف أم نكع إخالال بما تعيدت بو في الميثاؽ .مع ذلؾ أجاز الميثاؽ استخداـ القكة في
حاالت استثنائية.
الم طمب األول:عدم مشروعية الحرب في الميثاق(الحظر العام الستخدام القوة في العالقات الدولية أو
التيديد باستخداميا)
لقد بدأت مفاكضات إلنشاء منظمة األمـ المتحدة في الكقت الذم خمفت فيو الحرب العالمية الثانية أكبر
عدد مف القتمى بالمقارنة مع الحرب العالمية األكلى  ،ك بالتالي كاف لزاما عمى الميثاؽ أف يكرس بالنسبة
لكافة الدكؿ مكسب معاىدة برياف كيمكج

 1928عمى أساس قانكني ك بصيغة يصحح فييا الميثاؽ

األخطاء ك العيكب التي أظيرتيا التجربة .
ك عمى المستكل القاعدم (قكاعد القانكف) فإف التطكر قد بمغ حده األقصى حيث نص الميثاؽ في المادة
2فقرة  4عمى التحريـ المطمؽ الستعماؿ القكة أك التيديد باستخداميا‘‘يمتنع أعضاء المنظمة في عالقاتيـ
1

المادة  2فقرة  4مف ميثاؽ األمـ المتحدة.
18

محاضرات فً قانون النزاعات المسلحة ،ملقاة على طلبة الماستر ،2تخصص القانون الدولً اإلنسانً و حقوق اإلنسان

الدكلية إلى المجكء إلى استخداـ أك التيديد باستخداـ القكة سكاء ضد السالمة اإلقميمية أك االستقالؿ
السياسي ألية دكلة أك عمى أم كجو آخر ال يتفؽ ك مقاصد األمـ المتحدة ‘‘
الفرع األول :مضمون مبدأ عدم جواز استخدام القوة في العالقات الدولية
ك محتكل الفقرة الرابعة مف المادة الثانية مف ميثاؽ األمـ المتحدة قد تـ تكريسو في جميع العيكد اإلقميمية
لألمف ك الدفاع المتبادؿ بصفة تغطي كؿ أشكاؿ استخداـ القكة بما فييا الحرب بالمعنى التقميدم
لممصطمح.1
كباإلضافة إلى اإلعالف  2625الصادر في  24أكتكبر  1970المتعمؽ بالعالقات الكدية ك التعاكف بيف
الدكؿ ،فقد نص قرار الجمعية العامة رقـ  42/22المؤرخ في 18ديسمبر  1987في الفقرة األكلى منو
‘‘عمى كؿ دكلة كاجب االمتناع في عالقاتيا الدكلية عف التيديد باستعماؿ القكة ضد السالمة اإلقميمية أك
االستقالؿ السياسي ألية دكلة أك عمى أم نحك آخر يتنافى مع مقاصد األمـ المتحدة ك تترتب عميو
مسؤكلية دكلية ‘‘كاستطردت الفقرة بالقكؿ أف مبدأ االمتناع عف التيديد باستعماؿ القكة أك استعماليا في
العالقات الدكلية مبدأ ك طابع عالمي ك مبدأ ممزـ بغض النظر عف النظاـ السياسي أك االقتصادم أك
االجتماعي أك الثقافي لكؿ دكلة أك عالقات التحالؼ‘‘ك بيذا المعنى  ،فاف األمـ المتحدة تتخذ التدابير
المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تيدد السمـ ك إلزالتيا .
ك قبؿ المجكء إلى استخداـ القكة يتطمب األمر إذف استنفاذ كافة كسائؿ الحؿ السممي لمنزاع.
كاذا لـ يتـ المجكء إلييا ،أك لـ تستنفذ فال يجكز استخداـ القكة ،ك إال اعتبر دلؾ استخداما غير شرعي
2

لمقكة بؿ انتياكا ألحكاـ الميثاؽ

فالميثاؽ يحيؿ الدكؿ إلى إتباع مبدأ الحؿ السممي لمنزاعات بالطرؽ السممية ك الذم مفاده أف تعتمد الدكؿ
عمى سمسمة مف اإلجراءات اليادفة إلى السيطرة عمى الخالؼ القائـ ك الحد مف تفاقمو حتى ال يؤدم إلى
نشكب الحرب،ك ذلؾ عف طريؽ استخداـ الكسائؿ السممية ك ىي التفاكض ،التحكيـ ك غيرىا مف الكسائؿ
المنصكص عمييا فيال المادة  33مف الميثاؽ عمى نحك ال يعرض السمـ ك األمف الدكلييف لمخطر.

Nguyen Quoc Dinh, op.cit., p880
2
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كما يشكؿ التزاـ الدكؿ بأحكاـ القانكف الدكلي إحدل الشركط الالزمة لتحقيؽ السمـ ،خاصة التزاميا باحتراـ
االستقالؿ السياسي لمدكؿ األخرل ك سالمتيا اإلقميمية  ،ك تحقؽ ىذه المبادئ (مبدأ الحؿ السممي
لمنزاعات ك االلتزاـ بأحكاـ القانكف الدكلي) أىدافيا حينما تتكامؿ مع مبادئ أخرل كمبدأ التساكم في
الصيادات ك تنفيذ االلتزامات بحسف النية ك مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية ك غيرىا مف المبادئ.
الفرع الثاني  :تفسير مصطمح القوة
إف التمعف في صياغة المادة  4/2مف الميثاؽ ،يستخمص منيا أف القكة المحظكر استخداميا ىي القكة
المكجية ضد السالمة اإلقميمية ك االستقالؿ السياسي لدكلة عضك مف أعضاء المنظمة أك التيديد
باستخداميا عمى نحك ال يتفؽ مع أىداؼ األمـ المتحدة ،لكف ىؿ المقصكد مف القكة

ىك القكة المسمحة

فقط ،أـ يشمؿ أشكاال أخرل مف القكة؟
ىذا اإلشكاؿ تعرض لو الفقو الدكلي بالتفسير ،مع ذؾ اختمؼ الفقياء في تفسيراتيـ لمفيكـ القكة.
الفريق األول /يذىب في تفسير نص ىذه الفقرة إلى أف المقصكد بما كرد في ىذه المادة أف القكة تخص
القكة العسكرية فقط كبالتالي فيك يبعد في استخداـ القكة الضغكطات السياسية كاالقتصادية كانما المقصكد
بالقكة ىك استخداـ القكة المسمحة العسكرية فقط.
كذلؾ ال يعتبر منع مركر السفف التجارية في مضيؽ أك قناة مثؿ منع إيراف مركر السفف التجارية األجنبية
(في مضيؽ) بمثابة استخداـ القكة ،أك تأميـ مصر لقناة اؿسكيس .فيشمؿ منع استخداـ القكة إذف امتناع
الدكلة عف القياـ بأم عدكاف مسمح ضد دكلة أخرل كذلؾ االمتناع عف تنظيـ أك تشجيع عصابات مسمحة
لمتسمؿ إلى أراضي الغير أك المساعدة عمى تنظيـ حرب أىمية أك أعماؿ إرىابية أخرل.
الفريق الثاني  /استخداـ القكة لديو يجب تفسيره تفسي ار عاما ليشمؿ جميع الجكانب المبعدة مف طرؼ
الفريؽ األكؿ ،كيستند في ذلؾ إلى أف ،المفظ الذم استخدمو الميثاؽ ىك لفظ عاـ.
كىك الرأم الذم سانده مؤتمر األمـ المتحدة الخاص بقانكف المعاىدات

لسنة  1969بحيث تبنى إعالنا

حكؿ استخداـ القكة أك الضغكط أم كاف نكعيا كالتيديد بيا.1

1

د /مصطفى أحمد أبك الخير ،مستقبؿ الحركب -الشركات العسكرية ك األمنية الدكلية الخاصة ،الطبعة األكلى ،ايتراؾ

لمنشر ك التكزيع ،مصر ،2008 ،ص.39
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الم طمب الثاني :مشروعية الحرب (االستخدام المشروع لمقوة)
بالرغـ مف نص ميثاؽ األمـ المتحدة عمى التحريـ المطمؽ لمقكة في المادة  4/2مف الميثاؽ  ،التي تنص
عمى أنو ال يجكز استخداـ القكة في العالقات الدكلية أك التيديد باستخداميا ،فإنو قرر استثناءات ليذا
المبدأ ك ذلؾ في المادة  51مف الميثاؽ المتعمقة بالدفاع الشرعي ،كما يقرر استخداـ القكة بكاسطة أجيزة
مختصة في األمـ المتحدة كخاصة مف طرؼ مجمس األمف ك ذلؾ طبقا لممادة  39مف الميثاؽ إضافة إلى
كجكد حالة استخداـ القكة مف طرؼ حركات التحرر أك ما يسمى بالكفاح المسمح لتقرير المصير ك حالة
استخداـ القكة بناءا عمى طمب الدكلة ذاتيا.
الفرع األول :الدفاع الم شروع La légitime défense
أجازت المادة  51مف الميثاؽ استخداـ القكة كحالة استثنائية ىي حالة الدفاع الشرعي ،كىك أمر مقرر
عمى الصعيد الداخمي كالدكلي كذلؾ كتعتبره ق ذق المادة حؽ طبيعي،إذ يجكز لمدكلة التي تـ االعتداء
عمييا أف تمارس حقيا في الدفاع عف نفسيا كىك الحؽ الذم اعتبرتو المادة  51مف ميثاؽ األمـ المتحدة
بأنو حؽ طبيعي ،كما اعتبرتو محكمة العدؿ الدكلية في حكميا الصادر في  27جكاف  1986في قضية
النشاطات العسكرية ك شبو العسكرية في نيكراقكا بأف ىذا الحؽ متصؿ بكجكد قانكف عرفي لمدفاع الشرعي
 ،كىك الحؽ الذم يمكف تنفيذه بصفة فردية أك جماعية مما يكفر ضمانة لمدكؿ الصغيرة أف تدافع

عف

نفسيا في إطار التحالفات التقميدية.1
ك يمكف تبرير كجكد المادة  51مف الميثاؽ عمى أساس أنو ال يمكف أف نترؾ

الدكلة ضحية اليجكـ

المسمح دكف إنقاذ حتى تتمكف األمـ المتحدة مف اتخاذ ما يمزـ مف أعماؿ قصد نجدتوا ،ك االعتبارات التي
بررت األخذ بيذا الحؽ في القانكف الداخمي تبرر األخذ بو في القانكف الدكلي ،ك مف ثـ فإنو حتى ك إف
افترضنا عدـ النص عمى ىذا الحؽ في الميثاؽ ،لـ يكف ليمنع الدكؿ ضحية االعتداء مف أف تدافع عف
نفسيا .2
كمع ذلؾ فإف ممارسة ىذا الحؽ ليست مطمقة ك إنما يجب عمى الدكلة أف تمتزـ بالشركط التي يضعيا
القانكف الدكلي ك المتمثمة في شرط كقكع عدكاف مسمح فعمي ك غير مشركع عمى الدكلة ك أف يككف
العدكاف حاال ك مباش ار ك أف يقع ىذا العدكاف عمى أرض الدكلة أك استقالليا السياسي أك أف يعيؽ حؽ
1

د/عمر سعد اهلل  ،المرجع السابؽ ،ص23
Nguyen Quoc Dinh, op.cit., pp 882-884.
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شعبيا في تقرير مصيره ك أف يككف الدفاع الشرعي ىك الكسيػمػػة الكحيدة المتاحة لصد العدكاف أك رده ك
أف يككف ىذا الدفاع مكجيا ضد مصدر العدكاف ك أف يككف مؤقتا حيث تشير المادة

 ..." 51إلى أف

يتخذ مجمس األمف التد ابير الالزمة لحفظ السمـ ك األمف الدكلييف "...ك أف يككف متناسبا مع العدكاف" أم
ال يتجاكز القدر الالزـ لدفع العدكاف".1
ك لعؿ ما يثير االنتباه في المادة  51ىك مصطمح االعتداء الذم يبرر استعماؿ حؽ الدفاع اؿـ شركع ،إذ
عبرت المادة عف ىذا االعتداء بقكليا" إذ اعتدت قكة مسمحة"

»  ،« Armed attackمع ذلؾ فإنو

بالمقارنة بيف النص العربي  ،الفرنسي ك االنكميزم ،فنجد أف المصطمح العربي "االعتداء" يتفؽ مع
المصطمح الفرنسي »  « Agressionدكف االنكميزم الذم يعتبر أقرب إلى الصكاب عمما أنو النص
األصمي.
كيختمؼ الدفاع اؿمشركع عف اإلجراءات المضادة فبينما يفترض في إجراءات الدفاع الشرعي أنيا مؤقتة
تتكقؼ بمجرد أف يصبح مجمس األمف قاد ار عمى اتخاذ اإلجراءات الالزمة بنفسو ،إلعادة السمـ ك األمف
الدكلييف إلى نصابيما  ،مما يجعؿ إجراءات الدفاع ا لمشركع فكرية ك مؤقتة  ،ك ىذه الخاصية ناتجة عف
ككف الدفاع اؿـ شركع إجراء ثانكم كاحتياطي لككف المسؤكلية في حفظ السمـ ك األمف الدكلييف ترجع إلى
مجمس األمف بالنيابة عف المجتمع الدكلي

2

 ،فإف اإلجراءات المضادة ليست مؤقتة .ك التكقؼ عنيا

ينحصر في إرادة الدكلة .
أوال :شروط الدفاع الم شروع
تشترط في الدفاع اؿـ شركع شركط في العدكاف كشركط أخرل في الدفاع.
 -1شروط العدوان
لقياـ حالة الدفاع اؿـ شركع ،يشترط أف نككف بصدد عدكاف مسمح ،غير مشركع ،حاؿ ك مباشر ييدد أحد
الحقكؽ الجكىرية لمدكلة المعتدل عمييا ك المتمثمة في الحؽ في سالمة اإلقميـ كحؽ االستقالؿ السياسي.

1

د/محمد طمعت الغنيمي ،األحكاـ العامة في قانكف السالـ،

دراسة في كؿ مف الفكر المعاصر ك الفكر اإلسالمي

–

التنظيـ الدكلي -منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،ص . 899
 ك السبب في اشتراط التناسب في رأينا يكمف في أف عدـ تناسب الدفاع اؿـ شركع مع العدكاف قد يؤدم إلى تمديد النزاع أكإطالة أمده ك ربما إلى تكسيع نطاقو ك التأثير عمى السمـ ك األمف الدكلييف لمدكؿ األخرل.
Voir : Nguyen Quoc Dinh, op. cit., p 88.
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أ -حدوث عدوان مسمح غير مشروع
يككف العدكاف غير مشركعا إذا كاف مطابقا لقكاعد التجريـ الدكلية ك ليس استعماال لحؽ الدفاع اؿ ـ شركع
مف قبؿ فال يجكز الرد عمى ىذا الدفاع طبقا لقاعدة ال دفاع ضد دفاع.1
ك لكي نككف أماـ عدكاف مسمح غير مشركع يجب تكفر عناصر معينة كأف يككف العدكاف المسمح ذك
صفة عسكرية ،أال يككف العدكاف المسمح عمى درجة كبيرة مف الجسامة ،أال يككف لمدكلة المعتدل عمييا
دخؿ في حدكث العدكاف  ،أف يككف العدكاف المسمح حاؿ ك مباشر ...
ب -أن يكون العدوان المسمح ذي صفة عسكرية
ك المقصكد مف ذلؾ أف تستعمؿ الدكلة المعتدية الجيكش النظامية ك غير النظامية في اليجكـ عمى إقميـ
دكلة.
ج-أن يكون ىذا العمل العدواني عمى درجة كبيرة من الجسامة ،لذلؾ غالبا ما تستبعد المنازعات حكؿ
الحدكد مف أعماؿ العدكاف.
ت-أال يكون لمدولة المعتدى عمييا دخل في حدوث حدوث العدوان  ،ك يضاؼ عمى ذلؾ ضركرة تكافر
القصد العدكاني أم كجكد نية االعتداء ك مثاؿ ذلؾ العدكاف األمريكي عمى العراؽ.
مباشر
ا
ث ـ أن يكون العدوان المسمح حاال و
أم أف يككف العدكاف كاقعا ك ليس عمى كشؾ الكقكع ،كما ال يكفي التيديد بالعدكاف لتحقؽ حؽ الدفاع
الشرعي ،مف طرؼ الدكلة المعتدل عمييا  ،كما يشترط أف يككف العدكاف مباش ار بأف تقكـ القكات المسمحة
لمدكلة المعتدية بالعدكاف بصفة مباشرة ضد إقميـ الدكلة أك استقالليا السياسي.
ح ـ أن يرد العدوان المسمح عمى الدولة و أمالكيا
إف إقميـ الدكلة كاف دائما ىدفا لمعدكاف  ،ك نظ ار ألىميتو البالغة  ،نجد أف المكاثيؽ الدكلية تحرص عمى
ضماف الحماية الكافية لو كالمادة  10مف عيد العصبة التي أكجبت عمى أعضائيا احتراـ سالمة اإلقميـ
ك االستقالؿ السياسي لكؿ األعضاء ك المحافظة عمييا ضد أم عدكاف ك كذلؾ المادة

 4/2مف الميثاؽ

التي ال تجيز استخداـ القكة أك حتى التيديد باستخداميا ضد سالمة اإلقميـ أك االستقالؿ السياسي لمدكلة.

1عبد المنعـ محمد ،المرجع السابؽ ،ص .210
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عمما أف مبدأ السيادة يقضي بأف تختص كؿ دكلة بتسيير أمكرىا الداخمية ك الخارجية بنفسيا ،ك ال يجكز
ألية دكلة التدخؿ في شؤكف دكلة أخرل سكاء بطريقة مباشرة أم عف طريؽ العدكاف ،أك بطريقة غير
مباشرة  ،أم عف طريؽ خمؽ عمالء سرييف ك خمؽ اضطرابات داخمية  ،أك إمداد المعارضيف لحكميا
باألسمحة مما يخمؽ صعكبة في إثارة حؽ الدفاع الشرعي عمى حؽ االستقالؿ السياسي  ،ك ىنا عمى
الدكلة انتظار اليجكـ المسمح المباشر.1
 -2شروط الدفاع
لتقدير شرعية استخداـ القكة دفاعا عف النفس ،يشترط أف يككف الدفاع الزما ،أف يككف متناسبا ،أف يككف
مؤقتا.
أ) المزوم (أن يكون الدفاع الزما)
أم أف يككف الدفاع ىك الكسيمة الكحيدة لصد العدكاف ،ك يجب أف يكجو الدفاع إلى مصدر الخطر (الدكلة
المعتدية) ك ليس إلى أحد حمفائيا أك إلى دكلة محايدة.
ب) التناسب
بمعنى أف تككف القكة المستخدمة لمكاجية العدكاف متناسبة مع االعتداء في حدكد القدر الضركرم لرده
دكف تجاكزه.2
فالطرؼ الذم يقكـ بالرد متجاك از حدكد االعتداء الكاقع عميو تقع عميو مسؤكلية دكلية عف األضرار الناتجة
عف تجاكزه حؽ الدفاع اؿـ شركع  ،ك قد يتحكؿ ىذا األخير إلى عدكاف جديد يكجب المسؤكلية .
فالغاية مف ىذيف الشرطيف ىك تفادم تحكؿ فعؿ الدفاع إلى فعؿ االنتقاـ.
ج) الدفاع الم شروع تدبير مؤقت
إذ تضمف نص المادة  ...( 51إلى أف يتخذ مجمس األمف التدابير الالزمة لحفظ السمـ ك األمف الدكلي)
مما يدؿ عمى اعتبار الدفاع المشركع دفاعا مؤقتا ينقضي بتدخؿ مجمس األمف الدكلي
 -3رقابة مجمس األمن الدولي
ال تمارس الدكؿ حؽ الدفاع اؿ ـ شركع بطريقة مطمقة ،بؿ يخضع لمرقابة الالحقة لمجمس األمف ،باعتباره
السمطة المختصة بحفظ السمـ ك األمف الدكلييف كذلؾ حسب فص المادة  ...( 51ك ال تؤثر تمؾ التدابير
1

عبد المنعـ محمد ،المرجع السابؽ ،ص .211-209

2

سييؿ حسيف الفتالكم  ،غالب عكاد حكامدة ،القانكف الدكلي العاـ (حقكؽ الدكؿ ككاجباتيا) الجزء الثاني ،مكسكعة القانكف

الدكلي رقـ  2دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ،2009 ،ص . 24
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بأم حاؿ فيما لممجمس بمقتضى سمطاتو ...مف الحؽ في أف يتخذ في أم كقت ما يرل ضركرة التخاذه
مف األعماؿ لحفظ السمـ ك األمف الدكلييف أك إعادتو إلى نصابو).
فيذه المادة تكجب عمى الدكؿ إبالغ المجمس بقياـ حؽ الدفاع اؿـ شركع ،ك يقع كاجب اإلبالغ عمى الدكلة
المعتدل عمييا بصفة أصمية  ،ك يجكز ألية دكلة إبالغ المجمس بحدكث االعتداء إعماال لممادة 35 ،34
مف الميثاؽ حيث تنص المادة " 1/34لمجمس األمف أف يفحص أم نزاع أك أم مكقؼ قد يؤدم إلى نزاع
 ،احتكاؾ دكلي ،أك قد يثير نزاع"...
ك يقكـ مجمس األمف تبعا لذلؾ بفحص الكقائع ك مدل تكافر شركط العدكاف في فعؿ الدكلة المعتدية ك
شركط الدفاع في فعؿ الدكلة المعتدل عمييا ،1بعد ذلؾ يقدر أف الدكلة المعتدل عمييا محقة في ادعائيا ،
ك بالتالي نككف في حالة دفاع ـ شركع ك يقرر إدانة الدكلة المعتدية ك يتخذ في شأنيا التدابير الالزمة
لحفظ السمـ ك األمف الدكلييف ،أما إذا قرر عدـ تكفر العدكاف ،ك عدـ مشركعية الدفاع ،كاعتبار ىذا
األخير عدكانا في كمتا الحالتيف ،يقكـ بإصدار قرار بتكقيع الجزاءات الجماعية عمى الدكلة المعتدية .2
ثانيا :صور الدفاع الم شروع
يتخذ الدفاع اؿـ شركع حسب المادة 51صكرتيف :الدفاع اؿـ شركع الفردم ،ك الدفاع اؿـ شركع الجماعي.
-1الدفاع الم شروع الفردي
ىك قياـ الدكلة ضحية االعتداء برد العدكاف بمفردىا باتخاذ الكسائؿ العسكرية الالزمة لكقفو ،ك تبمغ
مجمس األمف فك ار بما اتخذتو مف تدابير انفرادية لصد العدكاف  ،فإذا تدخؿ المجمس  ،تكقفت الدكلة عف
عمؿ الدفاع  ،ك إال فإنيا تكاصؿ الدفاع عف نفسيا بنفسيا .3
 -2الدفاع الم شروع الجماعي
ىك قياـ مجمكعة مف الدكؿ بإبراـ معاىدة دفاع مشترؾ أك مساعدة أك تحالؼ لرد العدكاف المسمح الذم
يقع عمى أحد الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة ،أك في شكؿ تنظيـ أك حمؼ يخكؿ

ألعضائو المساعدة

المتبادلة فيما بينيـ .

1عبد المنعـ محمد ،المرجع السابؽ ،ص.220
2
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المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
بكعقيبة نعيمة  ،حؽ الدفاع الشرعي بيف أحكاـ القانكف الدكلي ك الممارسات الدكلية ،مجمة الفقو ك القانكف ،جامعة

سكيكدة ،2006 ،ص.6
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ك يرل الفقيييف "  "serge SUR " "jean COMBACAUأف الدفاع اؿـ شركع الجماعي نكع مف األمف
الجماعي لحفظ السمـ ك األمف الدكلييف  ،إال أف ىناؾ فرؽ بيف اإلجراءات الجماعية التي يتخذىا مجمس
األمف لحفظ السمـ ك األمف الدكلييف ،إذ تككف المسؤكلية مسؤكلية األمـ المتحدة ككف مسألة السمـ مصمحة
عامة لممجتمع الدكلي ،ك الدفاع اؿ ـ شركع الذم يقكـ برد العدكاف المسمح الذم تقع فيو المسؤكلية عمى
الدكؿ المعنية بالدفاع المشترؾ الجماعي.1
ثالث :حالة من حاالت الدفاع المشترك المختمف عنيا(الدفاع الم شروع الوقائي)
ا
”“ La legitime defense preventive”ou “ Anticipatory self-defense

يقصد بالدفاع عف النفس الكقائي ،قياـ دكلة أك أكثر بيجمات عسكرية استباقية

« Attaques

 ،militaires preventives » ou Pre- emptive shrikesعندما تككف متأكد ة ؟ أك لدييا أسباب
تدفعيا إلى االعتقاد أف دكلة أخرل أك أكثر ستشرع بمياجمتيا عسكريا ك تمنح فكرة (نظرية الدفاع عف
النفس الكقائي الدكؿ حؽ استخداـ القكة العسكرية قبؿ تعرضيا ليجكـ عسكرم مكجو ضد إقميميا.
ك تستند ىذه الفكرة مف كجية نظر الداعيف إلييا إلى حجة ميتا قانكنية

« Argument méta

»  juridiqueمؤداىا أف عالـ اليكـ يعج (يكثر فيو) مختمؼ األسمحة بما فييا األسمحة النككية  ،ك
بالتالي فميس مقبكال أك منطقيا أف تنتظر الدكؿ كقكع ىجكـ متكقع  ،تتعرض إلى تيديد جدم يمنحيا حؽ
القياـ بضربات استباقية حفاظا عمى كجكدىا ك أمنيا .
كما يضيفكف أف الدفاع عف النفس الكقائي قد ثبت بمكجب قاعدة عرفية كجدت قبؿ أف يكجد ميثاؽ األمـ
المتحدة ك ظمت عمى حاليا حتى بعد تكريس المادة  51مف الميثاؽ.2
ـ شركع الكقائي إنما يكرسكف جريمة العدكاف بكؿ

كأنتقد ىذه النظرية بشدة إذ المدافعيف عف الدفاع اؿ

معانييا ك ما تحتكيو مف األركاف التي يكرسيا في ىذا الشأف القانكف الدكلي الجنائي ،إذ ال كجكد لمدفاع
اؿـ شركع قبؿ حدكث العدكاف ،ك ىذا مسمـ بو ك منطقي.

Jean COMBACAU serge SUR,op.cit., p609-627.
2

د /محمد خميؿ المرسي ،استخداـ القكة في القانكف الدكلي المعاصر  ،دار كائؿ لمنشر ك التكزيع  ،عماف -األردف،

الطبعة األكلى ،2004 ،ص .124
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فالميثاؽ جعؿ مف الدفاع اؿـ شركع لمدكؿ حؽ طبيعي تماما كما ىك منصكص عميو في القانكف الداخمي،
إذ ىك حؽ طبيعي لألفراد باعتبارىـ أشخاص طبيعييف ك ال يمكف تصكر إفادة شخص طبيعي مثؿ الدكلة
بحؽ الدفاع اؿـ شركع لكال قدسية ىذا الحؽ.ك بالتالي فال يجب تفسير ىذا الحؽ إلى حد تحكيمو إلى حؽ
العدكاف ،أك بمعنى آخر جريمة العدكاف.1
ك في األخير ،فإف المالحظ مف الناحية العممية ،أنو نظ ار لمنقائص التي يعاني منيا نظاـ األمف الجماعي
فإف ذلؾ يفتح المجاؿ أماـ استعماؿ الدكؿ لحقيا في الدفاع اؿ ـ شركع ،إذ في كؿ مرة يعجز فييا مجمس
األمف الدكلي عف اتخاذ قرار في مسائؿ السمـ ك األمف الدكلي ،يتسع مجاؿ استعماؿ حؽ الدفاع اؿـ شركع
ك مف أمثمة ذلؾ ،أف محكمة العدؿ الدكلية في قضية النشاطات العسكرية كشبو العسكرية في نيكاراغكا،
أشارت إلى شركط ممارسة حؽ الدفاع اؿـ شركع حيث أشار الحكـ الصادر عنيا في  27جكاف  1986إلى
شرط كجكد عدكاف مسمح ،أما عف كيفية ممارسة حؽ الدفاع اؿـ شركع ،فإف المادة  51مف الميثاؽ لـ تشر
إلى ذلؾ بصفة كاممة خاصة فيما يتعمؽ بممارسة حؽ الدفاع اؿـ شركع الجماعي ،كانما ترؾ األمر لمقكاعد
العرفية في ىذا الشأف ،التي تقضي بأف شركط ممارسة ىذا الحؽ ىي نفسيا شركط ممارسة حؽ الدفاع
اؿـ شركع الفردم ،ك لكف تختمؼ طريقة ممارستو حيث يتـ عف طريؽ الككاالت اإلقميمية ،كىذه الممارسة
يجب أف تتفؽ مع أحكاـ المادة  54مف الميثاؽ ،إذ يجب أف تعمـ ىذه الككاالت مجمس األمف بما تقكـ بو
مف أعماؿ لحفظ السمـ ك األمف الدكلييف.
الفرع الثاني :حالة استخدام القوة بواسطة أجيزة مختصة في األمم المتحدة "مجمس األمن"
تتمثؿ األجيزة المختصة في األمـ المتحدة في مجمس األمف ك الجمعية العامة.
ك نكتفي باإلشارة إلى دكر مجمس األمف في ىذا الشأف باعتبار مسؤكلية حفظ السمـ ك األمف الدكلييف تقع
عمى عاتقو بالدرجة األكلى  ،في حيف يعتبر دكر الجمعية العامة دكر تكميمي فقط .
باعتباره صاحب االختصاص األساسي في الحفاظ عمى السمـ كاألمف كفقا لما جاء في المكاد 51-39
ؼ
فصؿ  07المادة " 39يقرر مجمس األمف ما إذا كاف قد كقع تيديدا بالسمـ أك إخالال بو".

 1حيث تحكلت االستثناءات المنصكص عمييا في الميثاؽ تكاد أف تصبح حقكقا في يد بعض القكل التي تستخدميا لحماية
مصالحيا بؿ كسيمة لمتدخؿ في الشؤكف الداخمية لبعض الدكؿ األخرل.
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كلـ تعط المادة  39مف الميثاؽ أم تفسير لمحاالت التي يجكز فييا لمجمس األمف التدخؿ باستخداـ
سمطتو في تطبيؽ التدابير المؤقتة أك الجزائية بؿ حتى استخداـ القكة  ،ك إنما اكتفت بتحديد ىذه الحاالت
في تيديد السمـ  ،اإلخالؿ بالسمـ أك عمؿ مف أعماؿ العدكاف ،ك نظ ار النعداـ أم تعريؼ أك تفسير ليذه
الحاالت ك تحديد العناصر التي يمكف االعتماد عمييا في تحديدىا كأفعاؿ مجرمة ،نتج عف ذلؾ
صعكبات بسبب سمطة مجمس األمف التقديرية في التكييؼ إذ يطمؽ عمى مكقؼ ما كصفا معينا ك يطمؽ
عميو كصؼ آخر في مكضع آخر.1
ك يتمتع المجمس في تكييؼ المسائؿ ك المكاقؼ المعركضة عميو بكافة بسمطة تقديرية كاسعة ،مما نتج
عنو صعكبة تحديد أك تعريؼ الحاالت التي تدخؿ ضمف المادة  39مف الميثاؽ  2.مع ذلؾ سردت ىذه
المادة الحاالت التي يجكز فييا لمجمس األمف الدكلي استخداـ سمطتو الجزائية ك تكقيع جزاءات دكلية  ،إذ
تنص المادة " أف مجمس األمف يقرر ما إذا كاف قد كقع تيديد لمسمـ أك إخالؿ بو ،أك كاف ما كقع عمال
مف أعماؿ العدكاف".
أوال -تيديد السمم الدولي
يعتبر السمـ ك األمف الدكلييف ،المقصد ك المبدأ األكؿ الذم نص عميو الميثاؽ ،كضركرة الحفاظ عمييما
ىك اليدؼ األكؿ الذم أنشأت مف أجؿ تحقيقو األمـ المتحدة.
ك مف نتائج ذلؾ أف تيديد السمـ الدكلي يعتبر سببا مف األسباب التي تعرض الدكلة لمجزاءات الدكلية.
3

كما يعتبر السالـ مطمبا إنسانيا باعتباره ينبعث مف داخؿ النفس البشرية.

ك المالحظ أف نص المادة  39مف الميثاؽ ،تخكؿ السمطة التقديرية الكاممة لمجمس األمف لتقدير حدكث
تيديد السمـ ك األمف الدكلي ،ك ىك ما يسترعي القكؿ أنو ال يكجد ىناؾ تعريؼ لحالة تيديد السمـ ك األمف
في الميثاؽ ،عمما أف الميثاؽ لـ يضع أية ضكابط في تحديد كجكد التيديد مف عدمو .ك مع ذلؾ ىناؾ
محاكالت كثيرة لكضع تعريؼ لتيديد السمـ ك األمف الدكلي إذ يرل األستاذ "جكف ككمباكك" أف التعريؼ

1

د/عمي ناجي صالح األعكج ،

الجزاءات الدكلية في الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة ،رسالة دكتكراه ،جامعة

القاىرة -كمية الحقكؽ ،2004 -ص .216
2
3

أنظر نص المادة  39مف ميثاؽ األمـ المتحدة .

د/عمي ناجي صالح األعكج ،المرجع السابؽ ،ص . 218
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الذم يمكف أف يمحؽ بحالة تيديد السمـ تذكر بالتعريؼ الالحؽ بمبادئ الميثاؽ  ،استنادا إلى نص المادة
السادسة مف الميثاؽ.1
 -1تعريف حالة تيديد السمم
تيديد السمـ ىي الحالة التي يحدد الجياز المختص في األمـ المتحدة (مجمس األمف ) أنيا تيدد السمـ ،ك
تبعا لذلؾ  ،يقكـ بتكقيع الجزاء عمى المسؤكؿ عف حدكثيا  ،كىذا التعريؼ يتالءـ مع الكاقع العممي
لمنظمة األمـ المتحدة ك المتضمنة في ق ارراتيا ،التي تكصؼ ىذه الحالة بأنيا حالة متفجرة أك تنتج عف
عدـ انصياع دكلة لممبادئ التي تعتبر ممزمة .2
فتعتبر حالة تيديد السمـ بأنيا تمؾ الحالة التي تنتج مف عدة أسباب دكلية ك في جميع الحاالت التي تنتيج
فييا الدكلة التي ىي سبب التكتر تصرفا عدكانيا ( une conduite agressive) ،يدعك الدكؿ المجاكرة
ليا أف تسمح نفسيا ،بحيث أف أدنى حدث يرتب انقطاع السمـ ،عمى أف تيديد السمـ يجب أف يككف حاال
كممحا ك مستم ار ).(persistant
كالجدير بالذكر أف الشرط المتعمؽ بالتيديد "أف يككف حاال" قد أثير بشأف قضية اسبانيا إذ أشار المبعكث
البكلكني أف كجكد نشاطات نظاـ فرانكك في إسبانيا قد خمؽ خالفا بيف الدكؿ ،ك عرض لمخطر السمـ ك
األمف الدكلييف  ،ك دعا مجمس األمف إلى تكقيع جزاءات ضد إسبانيا استنادا لممادتيف

 39ك  41مف

الميثاؽ.
ك ىذا الشرط قد استند فيو المندكب البكلكني إلى نص المادتيف  34ك 35مف الميثاؽ ،إذ أف مجمس األمف
الدكلي لو أف يفحص أم نزاع أك مكقؼ قد يؤدم إلى احتكاؾ دكلي أك قد يثيػػر نزاعا ك بالتالي يقرر ما
إذا كاف ىذا النزاع أك المكقؼ مف شأنو أف يعرض لمخطر حفظ السمـ ك األمف الدكلييف (المادة

 34مف

الميثاؽ).
ك أشار المبعكث البكلكني أف كجكد ك قياـ نظاـ فرانكك بنشاطات قد خمؽ خالفا ك انشقاقا بيف الدكؿ ك
عرض لمخطر السمـ ك األمف الدكلييف  ،ك دعا مجمس األمف لتكقيع جزاءات ضد إسبانيا استنادا لممادتيف
 39ك 41مف الميثاؽ.
1

تنص المادة  6مف الميثاؽ أنو" إذا أمعف عضك مف أعضاء األمـ المتحدة في انتياؾ مبادئ الميثاؽ ،جاز لمجمعية

العامة أف تفصمو مف الييئة بناء عمى تكصية مجمس األمف الدكلي".
Jean COMBACAU, Le pouvoir de sanction de l’ONU, op. cit., p p 99-100.
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ك أثناء مناقشة مجمس األمف ليذه القضية ،تصدل المجمس لمسألة تيديد السمـ كاستنتج كجكد درجات مف
التيديد الذم يمكف أف يعتبر تيديدا لمسمـ الدكلي فالعبرة بالتيديد الحاؿ ك ليس بالتيديد المحتمؿ أك
االفتراضي .كىنا يكمف االختالؼ بيف الحاالت المنصكص عمييا في الفصؿ السادس ك الفصؿ السابع
مف الميثاؽ. 1
كبالرغـ مف صعكبة كضع تعريؼ جامع ك مانع لتيديد السمـ الدكلي ،فإنو يمكف استخالصو مف نص
المادة  ،39إذ تحدث ىذه الحالة عند كجكد خطر حاؿ  ،ينذر باإلخالؿ بالسمـ سكاء بسبب إعالف الحرب
مف دكلة عمى دكلة أخرل  ،أك مف خالؿ الكشؼ عف النية العدائية لحككمة دكلة ضد دكلة أخرل ،أك
حتى بسبب انتشار حرب أىمية عمى نطاؽ كاسع داخؿ إحدل الدكؿ.
كما عرفو الفقيو "ككنسي رايت" بأنو إعالف دكلة مف الدكؿ عف نيتيا في القياـ بعمؿ مف أعماؿ التدخؿ
في شؤكف دكلة أخرل  ،أك القياـ بأم عمؿ مف أعماؿ العنؼ ضد دكلة أخرل حتى ك لك لـ يرافؽ ذلؾ
القياـ بالعمؿ بصكرة فعمية .2
 -2ضوابط تحديد ما يعتبر تيديدا لمسمم:
يمكف االستخالص مف نص المادة  39مف الميثاؽ أف ىناؾ درجات مختمفة مف الخطر الذم يمكف
اعتباره تيديدا لمسالـ العالمي.
فالخطر الحاؿ ،يعتبر تيديدا لمسمـ ك األمف الدكلييف ،أما الخطر المحتمؿ فال يمكف اعتباره تيديدا لمسالـ
الدكلي  ،بؿ تيديد محتمؿ ك تبعا لذلؾ فإف مجمس األمف الدكلي يتدخؿ فقط في حالة الخطر الحاؿ ،
بتكقيع جزاءات.3
Jean COMBACAU, Le pouvoir de sanction de l’ONU, op. cit., p103.

1

Quincy wright, international law and the United Nations, Asia, publishing house London

2

1960, p 95.
مشار إليو في  :د /فاتنة عبد العاؿ أحمد  ،العقكبات الدكلية االقتصادية  ،رسالة دكتكراه ،جامعة القاىرة -،كمية الحقكؽ،-
القاىرة ، 2000 ،ص .68

Pr. Pierre d’ARGENT, Jean d’ASPREMONT LYDEN, Frédéric DOPAGNE et Rafael VAN

3

STEENBERGHE « commentaire de l’article 39 » dans La charte de l’ONU, commentaire
article par article, tome 1, édition ECONOMICA, Paris, 2005, p1154.
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أما في حالة الخطر المحتمؿ  ،فإف مجمس األمف قد يمتجأ إلى تطبيؽ أحكاـ الفصؿ السادس  ،لكف كؿ
ذلؾ يتكقؼ عمى السمطة التقديرية التي يتمتع بيا المجمس.
مع ذلؾ  ،فإف نص المادة  37فقرة  2يثير شكا ،إذ رأل مجمس األمف الدكلي أف استمرار ىذا النزاع مف
شأنو في الكاقع أف يعرض لمخطر حفظ السمـ ك األمف الدكلي  ،قرر ما إذا كاف يقكـ بعمؿ كفقا لممادة
 36أف يكصي بما يراه مالئما مف شركط حؿ النزاع.
كمعنى ذلؾ أف المجمس يقكـ بتكييؼ المسألة دكف أف يككف مقتنعا بأف ىذا التكييؼ مؤسس .ك المالحظ
أف ىناؾ ارتباط كثيؽ بيف المادة  37فقرة  2ك المادة .139
ك المقصكد مف شرط أف يككف التيديد ممحا ،أنو يشترط أف تمتد حالة التيديد في الزماف إلى حد أنيا
خطيرة ك تثير القمؽ.
أما شرط أف يككف التيديد مخالفا لمقانكف الدكلي ،فالمالحظ أف الميثاؽ لـ يشترط أف تككف حالة تيديد
السمـ ك األمف الدكلييف مخالفة لمقانكف الدكلي .بينما المادة  39تؤكد أف السمطة التقديرية في التكييؼ ىي
في يد مجمس األمف الدكلي.
ك قد سبؽ لرئيس مجمس األمف الدكلي في بياف صدر عنو في

 31جانفي  1992أف أشار إلى أنو ال

يمكف حصر حاالت تيديد السمـ ك األمف الدكلي حيث قاؿ" ،بأف السمـ ك األمف الدكلي ال ينبثقاف فقط مف
غيبة الحركب ك المنازعات المسمحة  ،فثمة تيديدات أخرل لمسمـ الدكلػػي ليست ذات طبيعة عسكرية ،ك
لكنيا تجد مصدرىا في غياب االستقرار في العالقات االقتصادية ،االجتماعية ك اإلنسانية ك البيئة.2
ك بالفعؿ فإف مجمس األمف الدكلي في التكصية رقـ  ،1377الصادرة في  12نكفمبر  ،2001أشار إلى
أف ىناؾ صكرة أك ظاىرة جديدة لتيديد السمـ ىي اإلرىاب الدكلي  ،كعرؼ المجمس اإلرىاب بأنو يعتبر
ظاىرة قديمة  ،تشكؿ تحديا كبي ار لممجتمع الدكلي الذم يضعو ضمف مشاغمو األكلى ك أكد المجمس أف

1

ك يكمف السبب في ذلؾ في طريقة تحرير المادة  ..." 33يجب عمى أطراؼ أم نزاع."...

إذ النص لـ يكضح فيما إذا كاف النزاع ،نزاع غير دكلي أم داخمي (حرب أىمية) مف جية ،ك مف جية أخرل فإف نص
المادة  37فقرة  2يكحي بأف كاضعي الميثاؽ يخصكف بالذكر (النزاع الداخمي)  ،ألف أصال مثؿ ىذا النزاع ال يؤثر في
السمـ ك األمف الدكلي  ،لكف استم ارره ىك الذم مف شأنو أف يعرض السمـ ك األمف الدكلييف لمخطر.
Pr.Pierre d’ARGENT, Jean d’ASPREMONT LYDEN, Frédéric DOPAGNE et Rafael VAN

2

STEENBERGHE, op.cit., 1154.
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أعماؿ اإلرىاب  ،تشكؿ إحدل التيديدات الخطيرة لمسمـ ك األمف الدكلي في القرف الكاحد ك العشركف  ،1ك
فعال فإف اإلرىاب حسب التعريفات التي قيمت حكلو تشكؿ فعال تحديا لممجتمع الدكلي الذم رتبو ضمف
مشاغمو األكلى لشدة الخطكرة التي يشكميا ليس عمى الدكؿ ك الحككمات فقط ،بؿ باعتباره يمس ك يؤثر
في األفراد بصفة مباشرة سكاء في أجسادىـ أك أمكاليـ . 2
كتعتبر ليبيا أكؿ دكلة طبقت ضدىا الجزاءات الدكلية مف أجؿ محاربة اإلرىاب الدكلي بعد األحداث
اإلرىابية التي استيدفت الطائرتيف األكلى في لككاربي في سنة 1988ك الثانية في النيجر  1989ك ىي
الجرائـ التي خمفت عمى التكالي  270ك  171ضحية  ،بحيث أف األبحاث التي أجرتيا كؿ مف الكاليات
المتحدة األمريكية ك المممكة المتحدة البريطانية انتيت إلى إثبات تكرط ك مسؤكلية ليبيا فييا ،ك أماـ
رفضيا تسميـ األشخاص المتسببيف مباشرة فػي األحداث ،اتخذ مجمس األمف القرار رقـ  )1992(731في
 27جانفي  1992الذم أشار فيو المجمس إلى أف أعماؿ اإلرىاب الدكلي تشكؿ تيديدا ضد السمـ ك
األمف الدكلييف.3
ك قد نتساءؿ في إطار التيديدات الجديدة ضد السمـ ك األمف الدكلي حكؿ دكر القانكف الدكلي إليجاد طرؽ
لمكافحة اإلرىاب الدكلي مف خالؿ تطكير مبدأ االختصاص العالمي ك خمؽ جيات قضائية جديدة قصد
تطكير نظاـ األمف الجماعي الذم خرجت بو الدكؿ بعد الحرب العالمية الثانية  .ك مف خالؿ البحث عف
دكر القانكف الدكلي فإف النتيجة التي يمكف التكصؿ إلييا ىي أف األساس األكؿ لمقانكف الدكلي في ظؿ القرف
العشريف ىك ميثاؽ األمـ المتحدة الذم اتفقت عميو الدكؿ في ظؿ مؤتمر ساف فرانسيسكك كىذا الميثاؽ يحمؿ
Hervé ASCENSIO, terrorisme et juridictions internationales : préface les nouvelles menaces

1

contre la paix et la sécurité internationale, journées d’études franco-allemandes, 29-30
novembre 2002, p 40.
2

نظ ار لتطكر اإلرىاب  ،تعتبر الجزائر مف بيف الدكؿ التي بذلت جيكدا معتبرة في سبيؿ مكافحة ىذه الظاىرة بحيث

كضعت الجزائر قانكنا خاصا لتجريـ األعماؿ اإلرىابية  ،ك ىك القانكف الصادر في  1992/09/30ك فيو يعرؼ اإلرىاب
بأنو " أية مخالفة تستيدؼ أمف الدكلة  ،ككحدة اإلقميـ كاستقرار المؤسسات  ،ك سيرىا العادم بكاسطة عمؿ يككف ىدفو زرع
الخكؼ في كسط السكاف أك انتشار جك مف انعداـ األمف »  « l’insécuritéيمحؽ مساس باألشخاص ك الممتمكات".
لممزيد مف التفاصيؿ ،أنظر :أ /يحياكم نكرة  ،حماية حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي ك القانكف الداخمي ،دار ىكمة
لمطباعة ك النشر ،الجزائر ،2004،ص.54-53
3

Jérôme AUSLANDER, les sanctions non militaires des nations unies, thèse de doctorat en
droit international public, Université paris II 2006, p88.
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في طياتو أسباب فشمو بسبب تضمينو المادة

 2فقرة  4التي لـ تحرـ استخداـ القكة في العالقات الدكلية

تحريما مطمقا ،بؿ أجازت المجكء لمقكة لمدفاع عف مبادئ الميثاؽ ك كما تستخدميا الدكؿ لغرض الدفاع عف
نفسيا أك لحماية حقكؽ اإلنساف أك مف أجؿ فرض احتراـ ق اررات مجمس األمف .
ثـ ىناؾ احتكار مجمس األمف الدكلي الستخداـ القكة في العالقات الدكلية الذم ىك محؿ معارضة شديدة مف
طرؼ الدكؿ ك كذا مسألة الدفاع الشرعي ك حؽ المجكء الستخداـ القكة المكرس في المادة  51مف الميثاؽ.
ك ىنا يجب البحث عف قابمية القانكف الكضعي لدفع التيديدات الجديدة لمسمـ ك األمف الدكلي ك كذا عمى
اإلمكانيات ك الطرؽ الجديدة التي يتكقعيا المجتمع الدكلي.
كالمالحظ أنو بالرغـ مف أف مجمس األمف قد ضعؼ مف نشاطاتو ابتداء منذ سنة

 ، 1990إال أف

الكسائؿ التي يممكيا لكضع سياستو حيز التطبيؽ سيما األحكاـ التي تجيز استخداـ القكة قد بقيت حبر
عمى كرؽ خارج حاالت الدفاع الشرعي  ،إذ أنو ال يممؾ أية قكة عسكرية  ،بػؿ يعتمد في ذلؾ عمى الدكؿ
األعضاء ك تدعيماتيا فالمجمس يضع سياستو في ميداف األمف الجماعي ك عمى الدكؿ تنفيذىا كاحتراميا.
ك خالصة القكؿ فإف ميثاؽ األمـ المتحدة ،لـ يضع أم تعريؼ لألعماؿ التي تعتبر تيديدا لمسمـ الدكلي
لكي يسترشد بيا مجمس األمف أثناء تكييفو لمكقائع (لممكاقؼ ك النزاعات)التي تعرض عميو  ،لعدـ انضباط
المسألة ك صعكبة إحاطتيا باألكصاؼ. 1
 -3صور و حاالت تيديد السمم
لقد حاكؿ الفقو الدكلي تحديد صكر تيديد السمـ الدكلي كاف كاف نص المادة  39مف الميثاؽ يعطي كامؿ

السمطة التقديرية لممجمس لتحديد ىذه الحاالت.

فيذه المسألة أم تيديد السمـ ،تثكر عندما تيدد دكلة باستخداـ القكة ضد غيرىا  ،كعند تيديدىا بالقياـ

بعمؿ مف أعماؿ التدخؿ أك استخداـ إحدل صكر العنؼ ضد دكلة أخرل  ،أك في حالة كقكع حرب أىمية
داخؿ إقميـ الدكلة نفسيا إذا كانت ىذه الحرب قد بمغت حدا مف الجسامة ك العنؼ الذم مف شأنو أف
يعرض مصالح الدكؿ األخرل لمخطر ،أك في حالة تشكيؿ الجماعات المسمحة داخؿ حدكد الدكلة أك
إعداد معسكرات التدريب  ،أك فتح الدكلة داخؿ حدكدىا معسكرات لتدريب الجماعات المعارضة أك كضع
التسميح في بعض مناطؽ العالـ كمنطقة الشرؽ الكسط.
كخالصة القكؿ ،أنو دكف أف يضع الميثاؽ أية ضكابط لمفيكـ أك حاالت تيديد السمـ ك األمف الدكلييف ،
فإنو يستحيؿ عمى مجمس األمف الدكلي  ،التقيد بالحاالت التي تشكؿ تيديدا لمسمـ  ،ك عميو يجكز لو أف
1

د/عمي ناجي صالح األعكج ،المرجع السابؽ ،ص. 220
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يطيؿ أك يقمص مف ىذا المصطمح تبعا لمصالح الدكؿ األعضاء المشكمة لو التي يرجع ليا األمر في
تكييؼ المكاقؼ المعركضة عمييا .ك ليس شرطا في تيديد السمـ كاألمف الدكلييف أف تستعمؿ القكة
العسكرية ،عكس العدكاف كانقطاع السمـ التي ىي حاالت تستدعي استخداـ القكة .ك بالتالي فتيديد السمـ،
يمكف إسناده إلى أم تصرؼ مف التصرفات المختمفة لمدكلة ك حتى مف خالؿ دراسة أشغاؿ مجمس األمف
الدكلي ،فال يسمح ذلؾ استنتاج المبادئ العامة لتيديد السمـ ك األمف  ،كعمميا  ،فإف المجمس يستنتج أف
التيديد قد يككف مصدره كاقعة (حالة معينة) ،ك في حاالت أخرل  ،فإنو يعتمد أك ينشأ التيديد عمى
تصرؼ أتاه كياف معيف ك عميو سكؼ نحاكؿ التعريؼ بالحالتيف .
فالستنتاج أف التيديد مصدره كاقعة أك حالة معينة  ،فإف مجمس األمف قد ألقى نظرة كاسعة عمى الحاالت
التي تشكؿ تيديد السمـ في األشير األكلى التي تمت اإلعالف األحادم الستقالؿ ركديسيػػا الجنكبية إذ
استنتج أف استمرار الكضع غير الشرعػي ىك الػذم يشكػؿ تيديدا بمكجب تكصية المجمس رقـ

217

( )1965ككؿ ما يمكف أف يشجع النظاـ غير الشرعي في ركديسيا الجنكبية يعتبر تيديدا لمسمـ.1
ك في مثؿ ىذه الحاالت يقرر المجمس جزاءات خاصة عمى األسمحة .ك في حاالت أخرل  ،أشار مجمس
األمف إلى نكع ثاني مف الحاالت التي ال تتعمؽ بكضع معيف كلكف ليا طابع النتائج اإلنسانية الناتجة عف
كجكد مشكمة كنزكح الالجئيف إلى الحدكد الدكلية ،يشكؿ تيديدا لمسمـ ،ك نفس الشيء يطبؽ عمى

النزكح

الجماعي لمسكاف(le déplacement massifs de population).

ك فعال فإف استقباؿ األشخاص الذيف ييربكف مف مكاقع القتاؿ يشكؿ بالنسبة لمدكؿ المجاكرة تيديدا ك
يؤدم إلى تكثيؼ اؿتكتر اؿدكلي ،أما التيديد الناشئ عف تصرؼ تسبب فيو كياف معيف ،فمـ يخصص
مجمس األمف تكييفا لتيديد السمـ بسبب األفعاؿ التي تأتييا الدكؿ فقط ،بؿ استخدـ ىذا التكييؼ ليبني بو
بعض تصرفات الحركة التحريرية المسمحة ك الخسائر التي تسبب فييا المسئكليف عف االنقالب العسكرم
في ىاييتي. 2
1

المالحظ أنو بعد ستة أشير مف صدكر التكصية رقـ  ،)1965( 217أصدر مجمس األمف في قضية) (JOANNAكىي

سفينة ناقمة لمبتركؿ إلى ركديسيا الجنكبية  ،أنيا تيدد السمـ ك األمف الدكلي  ،ألف مثؿ ىذه اإلمدادات تساعد ك تشجع
الحكـ غير الشرعي في ركديسيا الجنكبية  .ك نفس الخالصة طبقيا عمى الجميكرية الفدرالية االشتراكية ليكغسالفيا ،ك في
السنة المكالية ،نفس التكييؼ طبؽ عمى الحالة المعقدة التي شيدتيا الصكماؿ ك البكسنة ك اليرسؾ كليبيريا ك ركاندا.

لممزيد مف التفاصيؿ ،راجع Loïc LEMEILLEUR, le pouvoir de sanction économique du conseil de sécurité, :
thèse de doctorat, université pierre Mendès – Grenoble, 1977, p 237
Loïc LEMEILLEUR, op.cit., pp 237-238.
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ثانيا :اإلخالل بالسمم ()La rupture de la paix
يالحظ أكؿ ما يالحظ عمى تسمية الحالة الثانية التي تجيز لمجمس األمف الدكلي التدخؿ عف طريؽ
تكقيع الجزاءات الدكلية عمى الدكؿ  ،عدـ انطبػاؽ مصطمػح اإلخالؿ مػع المصطمػػح

المستعمؿ بالمغة

الفرنسية أال كىك ( )Ruptureإذ أف ىذا المصطمح مفاده االنقطاع ك ليس اإلخالؿ ،ك عميو يتعيف األمر
البحث في تعريؼ ىذه الحالة ،ضكابط ما يعتر إخالؿ بالسمـ ،حاالت كصكر اإلخالؿ بالسمـ.
 -1تعريف اإلخالل بالسمم
عمى خالؼ العدكاف ،فإف اإلخالؿ بالسمـ لـ يكف محال ألم تعريؼ مف طرؼ القانكف الدكلي ،ك كؿ
المحاكالت لتعريؼ ىذه الحالة سكؼ تصطدـ بإشكاليتيف  ،األكلى متعمقة بعدـ إيجاد تعريؼ لمسمـ ذاتو
ك الثانية متعمقة بقمة الحاالت التي تكصؿ فييا مجمس األمف إلى استنتاج انقطاع السمـ فييا .إذ في
الممارسة العممية ،نجد أف مجمس األمف ،يمتجأ ليذا التكييؼ "اإلخالؿ بالسمـ" بدال مف تكييؼ العدكاف  ،ك
ذلؾ مف أجؿ تفادم كقكع أعضاءه الدائميف في خالؼ مستمر ،فاإلخالؿ بالسمـ يكصؼ كحالة سياسية
مخففة لمعدكاف  ،ك رغـ ذلؾ  ،فإف الحاالت التي لجأ فييا مجمس األمف لتكييفيا باإلخالؿ بالسمـ قميمة .1
(االتحاد السكفييتي سابقا) لـ تشارؾ في أعماؿ

ففي  ،1950خالؿ قضية ككريا ،يالحظ أف ركسيا

المجمس ،في حيف تفادت الكاليات المتحدة فرض تكييفيا بأنو عدكاف فتـ في األخير تكييؼ المسألة بأنيا
إخالؿ بالسمـ في التكصية رقـ  82لسنة.2 1950
كما أنو في بداية أفريؿ  31982اعتبر مجمس األمف الدكلي أف اجتياح جزر الممكيف مف طرؼ القكات
المسمحة األرجنتينية يشكؿ انقطاع لمسمـ  ،ك في  26مام مف نفس السنة ،بالرغـ مف تعبير مجمس األمف
الدكلي عف قمقو العميؽ حكؿ الكضع في منطقة جزر الفاكالند

1

) Falkland (Malvinasقد تدىكر

المالحظ أف مجمس األمف الدكلي ،لـ يتبع أية معايير أك ضكابط في شأف تكييؼ المسائؿ ك المكاقؼ المعركضة عميو،

بؿ يتعامؿ مع كؿ حالة عمى حدة حسب طبيعة الحالة نزاع أك مكقؼ ك الظركؼ السياسية المحيطة بيا ك تبعا ألطراؼ

النزاع  ،إذ ال يعقؿ أف يتعامؿ مجمس األمف الدكلي مع نزاع أك مكقؼ بيف دكؿ معينة بنفس الطريقة التي يناقش فييا نزاع

تككف أحد األعضاء الدائمة طرفا فيو .ك ىذا الكضع ىك الذم يؤدم إلى شؿ نشاط المجمس في حاالت معينة .مع ذلؾ فإف
انعداـ ىذه الضكابط أك المعايير ىي التي تمكف مجمس األمف مف التصدم لممكاقؼ ك النزاعات بسرعة كمركنة ،ك لعؿ ىذا
ىك مقصد كاضعي اؿميثاؽ حيف تحريرىـ لنص المادة  39الذم سكت عف كصؼ اؿحاالت المنصكص عمييا في ذات
المادة ك لتثبيت السمطة التقديرية لممجمس في ىذا الصدد.

 2التكصية رقـ  )1950(82بتاريخ  25جكاف .1950
 3أنظر التوصٌة رقم  )1982( 502بتارٌخ  3أفرٌل . 1982
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بشكؿ خطير ،إال أنو لـ يكيؼ الكضع بأنو عدكاف  ،1كفي سنة  1987كيؼ المجمس الكضع بيف العراؽ
ك إيراف بأنو انقطاع السمـ ،ك رفض اتخاذ مكقؼ ك تحديد الطرؼ الذم تسبب في بداية القتاؿ

2

 ،ك لـ

يشكؿ مجمس األمف لجنة تحقيؽ حكؿ النزاع بيف الطرفيف إال سنة  1994لتحديد المسؤكؿ عف النزاع .ك
اليدؼ السياسي الختيار المجمس ليذا التكييؼ يتمثؿ في تفادم أف يشؿ نشاطو بفعؿ اختيار التكييؼ
األشد  ،أم تكييؼ "العدكاف" .ك بالرغـ مف عدـ تعريؼ اإلخالؿ بالسمـ الدكلي ،ال مف طرؼ الميثاؽ  ،ك
ال مف طرؼ مجمس األمف الدكلي ،حاكؿ الفقو الدكلي تعريؼ ىذه الحالة عمى أنيا عبارة عف أعماؿ
دكلي.3
العنؼ التي تقع بيف قكات مسمحة تابعة لحككمة شرعية أك كاقعية  ،كراء حدكد معترؼ بيا ا
 2ــ ضوابط تحديد ما يعتبر إخالل بالسمم
يستخمص مف التعريؼ السابؽ أف الحاالت التي تخؿ بالسمـ ىي تمؾ النزاعات التي تحدث فقط بيف
الدكؿ ،ك ال يمكف أف تتضمف النزاعات غير الدكلية ،أم النزاعات الداخمية التي قد تؤدم إلى الحرب
األىمية ميما كانت خطكرتيا.
مع ذلؾ فإننا ال نشاطر األستاذ ككينسي كرايت في تعريفو لحالة اإلخالؿ (انقطاع السمـ) حينما يشترط
أف تككف أعماؿ العنؼ ناتجة عف نزاع دكلي فقط ،حينما يشير  ،أك يشترط أف تقع أعماؿ العنؼ بيف
قكات مسمحة تابعة لحككمة شرعية ك كاقعية كراء حدكد معترؼ بيا إذ قد يحدث نزاع مسمح داخؿ حدكد
إقميـ دكلة معينة ليست لو طبيعة دكلية ،لكف اتساعو ككصكلو إلى حدكد دكلة أخرل ،سكؼ يشكؿ إخالؿ
بسمـ دكلة أخرل  ،كفي ىذه الحالة يشبو ىذا النزاع الداخمي النزاع الدكلي مما يشكمو مف خطكرة عمى
السمـ ك األمف الدكلييف إلى حد بعيد إذ ليما نفس الخطكرة ك نفس اآلثار ،بحيث يتمثؿ مصدر الحرب
األىمية في النضاؿ المسمح الذم تمتجئ إليو مجمكعة معينة مف أجؿ الحصكؿ عمى حقكؽ معترؼ بيا،
ك عميو قد يمس بالسمـ ك األمف الدكلي ،ك في غالب األحياف ،ال يمكف إزالة أسبابو أك آثاره إال بتدخؿ

1

التوصٌة رقم  598بتارٌخ  20جوٌلٌة 1987

2

التوصٌة رقم )1982(505بتارٌخ 3أفرٌل 1982

3

علً ناجً صالح األعوج  ،المرجع السابق ،ص  ، 229و كذلك فاتنة عبد العال أحمد ،ص  69أخذا عن كوٌنسً

وراٌت فً مؤلفه

International law and the United Nations, Asia, Publishing house London 1960, p 95.
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مجمس األمف الدكلي ،حينما تككف الدكلة عاجزة عف إخماد الحرب األىمية بنفسيا ،ك في حاالت أخرل
فإف الدكلة المعنية تمتجئ لطمب المساعدة مف دكلة أخرل مما قد يتحكؿ إلى تدخؿ في شؤكنيا الداخمية .
إذف فاإلخالؿ بالسمـ أخطر مف التيديد بو ،إذ يشبو اإلخالؿ بالسمـ مرحمة الشركع في القانكف الجنائي
الداخمي ،بينما يمكف تشبيو التيديد بالسمـ بالجريمة السياسية التي ال يكجد فييا مرحمة الشركع.
كما تجدر اإلشارة إليو أنو قد جرل العمؿ في إطار األمـ المتحدة  ،كمف خالؿ ممارساتيا العممية ،أف ليا
حؽ التدخؿ استثناءا في حالة تيديد السمـ ك األمف الدكلييف طبقا لميثاؽ األمـ المتحدة  ،خاصة الفقرة
األخيرة مف المادة  2مف نفس الميثاؽ التي تقضي بأف مبدأ عدـ التدخؿ ال يخؿ بتطبيؽ تدابير القمع
الكاردة في الفصؿ السابع الذم بدكره ينص عمى إمكانية تطبيؽ التدابير غير العسكرية ك التدابير
العسكرية في حاالت تيديد السمـ أك اإلخالؿ بو ،ك ذلؾ بغرض الحفاظ عمى السمـ ك األمف الدكلييف ك
كذلؾ استنادا إلى المادة األكلى الفقرة األكلى التي تخكؿ المنظمة سمطة اتخاذ التدابير الكفيمة لمحفاظ عمى
السمـ.
 - 3حاالت وصور اإلخالل بالسمم
إف السكابؽ الدكلية لمجمس األمف الدكلي ،تظيرأنو لـ يتبع ضكابط محددة في شأف تكييفو لما يعتبر إخالال
بالسمـ الدكلي ،بؿ يتعامؿ ما كؿ حالة عمى حدة كفقا لطبيعة الحالة ك تبعا لمظركؼ السياسية ليا.1
كعميو يمكف أف تدخؿ في صكر اإلخالؿ بالسمـ جميع صكر العدكاف غير المباشر مثؿ لجكء دكلة ما إلى
المشاركة في التخطيط لمعدكاف أك بتكميؼ غيرىا مف الدكؿ لمتخطيط بشف عدكاف بشكؿ مخالؼ ألحكاـ
القانكف الدكلي. 2
كنظ ار النعداـ أم تعريؼ لحالة اإلخالؿ بالسمـ  ،فإننا نرل أنو يمكف أف تندرج في إطاره جميع أعماؿ
العنؼ حينما تككف ىذه األعماؿ ذات الخطكرة ك الجسامة ،سكاء داخؿ حدكد إقميـ الدكلة مثؿ األعماؿ
التي تقكـ بيا القكات المسمحة التابعة لحككمة ما  ،أك بينيا ك بيف الثكار.

1

كىذا المكقؼ يتفؽ تماما مع رغبة ك مصالح األعضاء الدائمة في مجمس األمف أك ما يصطمح عميو بفريؽ الخمسة بحيث

تتعامؿ ىذه الدكؿ مع كؿ حالة آخذة بعيف االعتبار مصالحيا الخاصة قبؿ المصمحة العامة لممجتمع الدكلي،مبررة ذلؾ
بالحفاظ عمى السمـ ك األمف الدكلي بصرؼ النظر عف تعارض تصرفاتيا مع أحكاـ القانكف الدكلي أك عمى األقؿ مع
مبادئ العدالة ك ىذا ما يفسر تكتر الكضع الدكلي الحالي الذم تزداد فييا تدخالت مجمس األمف الدكلي  ،ليس بفرض
الجزاءات غير العسكرية فقط بؿ حتى باستخداـ القكة المسمحة.

2

كما سكؼ يتضح ذلؾ في النقطة المتعمقة بالعدكاف أدناه .
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كما تعتبر مف صكر اإلخالؿ بالسمـ ،الحركب األىمية أك الداخمية ككافة االشتباكات المسمحة التي تبمغ
حدا مف الخطكرة المعتبرة إلى حد أف تتأثر بيا مصالح الدكؿ األخرل ك التي يعترؼ فييا المحاربيف بيذه
الصفة.1
ثالثا :العـدوان
ك إف كاف نص المادة  39قد رتب العدكاف في المرتبة الثالثة بعد تيديد السمـ ك اإلخالؿ بالسمـ إال أف ىذا
الترتيب  ،قد جاء تصاعديا ،إذ تـ ترتيب األعماؿ المخالفة التي ترتكبيا الدكؿ ك التي تؤدم بمجمس
األمف إلى تكقيع الجزاءات الدكلية مف المخالفة الخطيرة إلى المخالفة األخطر ك ىي حالة كقكع العدكاف.
ك المالحظ أف المادة  39لـ تتخذ أم مكقؼ إذ لـ يرد فييا أم تعريؼ لمعدكاف ،مما يستكجب البحث عف
تعريؼ ىذه الحالة ك صكرىا.
 -1تعريف العدوان
لـ يرد في الميثاؽ أم تعريؼ لمعدكاف  ،لكف ظيرت حاجة ممحة لتعريفو خاصة بظيكر األزمة الككرية عاـ
 1950ك مسائؿ أخرل متعمقة بالنقاشات التي طرحت حكؿ قضايا االستعمار ،لكف دكف اقتراح أف تككف
جزاءات الفصؿ السابع مؤسسة عمى العدكاف .ك لقد تكصمت التقارير التي حررت بعد المناقشات في األمـ
المتحدة عمى أف العدكاف بالمعنى المنصكص عنو في المادة  39يختمؼ تماما عف العدكاف بصفة عامة
خارج صفتو كسبب لمجزاء  ،كمف المفركض أف تتقمص السمطة التقديرية لمجمس األمف المتعمقة بالعدكاف
لكجكد تعريؼ خارج المادة  39التي تخكؿ لو مالحظة المخالفة  ،ثـ تقرير الجزاء تبعا لذلؾ .2
ك ىذا ما يشيد عمى أف كاضعي الميثاؽ قد ترككا لممجمس كامؿ السمطة التقديرية  ،باستبعاد كؿ
االقتراحات في ىذا الشأف ك كؿ التعاريؼ المقترحة.
ك ىذه األمكر ىي التي دفعت بالجمعية العامة في

 14ديسمبر  1974إلى اعتماد القرار  3314الذم

أشارت فيو الجمعية العامة إلى أف "العدكاف ىك استخداـ القكة المسمحة مف طرؼ دكلة ضد سيادة دكلة

1

د /عمي ناجي صالح األعكج ،المرجع السابؽ ،ص .232-231
Jean COMBACAU, op. cit., p 97.
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أخرل أك كحدة أراضييا اإلقميمية أك استقالليا السياسي  ،أك بأية طريقة أخرل تتعارض مع ميثاؽ األمـ
المتحدة ". 1
ك تجدر اإلشارة إلى أنو ظير تيار معارض لفكرة تعريؼ العدكاف  ،خكفا مف إفالت مرتكبي األفعاؿ
العدكانية مف العقاب في حالة عدـ النص عمى مثؿ ىذه األفعاؿ ضمف أعماؿ العدكاف ،عمما أف كضع
تعريؼ لمعدكاف سكؼ يقمؿ مف دكر مجمس األمف الدكلي  ،ك يحد مف سمطتو التقديرية التي يجب أف تبقى
مطمقة.
في حيف يرل رأم آخر أف ىناؾ أىمية لكضع تعريؼ العدكاف إذ يرشد األمـ المتحدة عند التصدم
لممسألة كما قد يككف بمثابة عامؿ لردع الدكؿ التي قد تفكر في االعتداء ضد الدكؿ األخرل.
ك مف جية أخرل  ،ثار خالؼ حكؿ مدل إلزامية قرار الجمعية العامة المتعمؽ بتعريؼ العدكاف فبينما
ينكر البعض ىذه القكة اإللزامية لقرار الجمعية العامة  ،باعتبار الميثاؽ قد حدد الحاالت التي يمكف فييا
لمجمعية العامة إصدار ق اررات ممزمة عمى سبيؿ الحصر ك ال يدخؿ في ىذه الحاالت الق اررات التفسيرية
 ،في حيف أف ىناؾ مف يؤيد القكة اإللزامية لقرار الجمعية العامة عمى أساس أنو قرار صادر باإلجماع

2

أم بتكافؽ اآلراء ،أك بمعنى آخر ،أنو يمثؿ اإلرادة الجماعية لممجتمع الدكلي مما يجعمو يتمتع بالقكة
اإللزامية.
كتكمف الفائدة العممية لمقرار رقـ  3314فيما يحممو ىذا التعريؼ العاـ لمعدكاف ،إذ كضع قائمة لألفعاؿ
التي تشكؿ العدكاف ك ضمف ىذه األفعاؿ ،نجد االجتياح ) ،(l’invasionاليجكـ المسمح (l’attaque
) arméeأك القصؼ ) (le bombardementأم قصؼ دكلة مف طرؼ دكلة أخرل.3

La résolution 3314 du 14 /12/1974, art 1 dispose : « l’agression est l’emploi de la force

1

armée par un Etat contre la souveraineté , l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique
d’un autre Etat ou de toute autre manière incompatible avec la charte des nations unies » .
2

لممزيد مف التفاصيؿ أنظر جابر الراكم ،المنازعات الدكلية  ،دار السالـ ،بغداد  ،1978ص.160

3

المادة  3مف القرار رقـ.3314
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ك ما تجدر اإلشارة إليو في قرار الجمعية العامة المتعمؽ بتعريؼ العدكاف  ،ىك االعتراؼ ك قبكؿ السمطة
التقديرية لمجمس األمف في شأف تكييؼ العدكاف ،إذ ىناؾ أحكاـ تشير بصريح العبارة إلى أف ىذا التعريؼ
ال يمزـ جياز األمـ المتحدة المختص بتكقيع الجزاءات الدكلية ،أم مجمس األمف ك ذلؾ لسببيف:
السبب األكؿ  ،أف المادة الثانية مف القرار ،تبدأ بخمؽ قرينة كقكع العدكاف بمجرد أف تمتجئ دكلة إلى
استخداـ القكة العسكرية  ،ك ىذه المادة تجيز لمجمس األمف أف يكيؼ المسألة تكييفا آخر ،آخذا بعيف
االعتبار الظركؼ األخرل المناسبة كالمتعمقة بيا).(autre circonstances pertinentes
كمف جية أخرل ،فإف الجمعية العامة لـ تحدد حاالت كقكع العدكاف عمى سبيؿ الحصر ،ك لكف أكدت أف
مجمس األمف بإمكانو أف يكيؼ حاالت أخرل بأنيا عدكانا كفقا لمبادئ الميثاؽ ،كيعتبر مجمس األمف
الجياز السياسي الذم يبقى لو االختصاص الخالص لتقرير كقكع العدكاف مف عدمو.1
ك المالحظ أف القرار رقـ  3314قد لقي ترحيبا باعتباره مساىمة ميمة في تطكر النظاـ القانكني الدكلي
 ،لكف ككف التعريؼ المتضمف في التكصية ال يمزـ مجمس األمف  ،بؿ يعترؼ بسمطتو التقديرية في ىذا
المجاؿ ،لـ يحدث أم تغيير في أسمكب عمؿ المسؤكؿ الرئيسي عف حفظ ك إعادة السمـ ك األمف
الدكلييف إلى نصابيما ،مما يجعمو ال يمتجئ إلى ىذا التكييؼ إال في حاالت ضئيمة جدا.
 -2القيمة القانونية لمقرار 3314
لتحديد القيمة القانكنية لمقرار ،3314يجب تحميؿ القيمة القانكنية لمق اررات الصادرة عف الجمعية العامة  ،ك
تبعا لذلؾ يجب الرجكع إلى المادة  18مف الميثاؽ" تصدر الجمعية العامة ق ارراتيا في المسائؿ اليامة
بأغمبية  2/3مف األعضاء الحاضريف المشتركيف في التصكيت ك تشمؿ ىذه المسائؿ التكصيات الخاصة
بحفظ السمـ ك األمف الدكلييف كانتخاب أعضاء مجمس األمف غير الدائميف".
مع ذلؾ فإف ىناؾ ثالثة اتجاىات مختمفة في شأف القيمة القانكني لمق اررات الصادرة عف الجمعية العامة
إتجاه أكؿ /يرل أنصاره أف جميع ق اررات الجمعية العاـ بال استثناء ليس ليا أية صفة إلزامية ك بالتالي
فإف مخالفتيا ال تثير أية مسؤكلية دكلية .
اتجاه ثاني /يعتبر أف جميع الق اررات الصادرة عف الجمعية العامة تتمتع بقكة قانكنية ممزمة

Loïc LEMEILLEUR, op. cit., p 232.
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اتجاه ثالث /يعتبر رأيو منطقيا إذ يرل أنو يجب الرجكع إلى ميثاؽ األمـ المتحدة لتحديد القيمة القانكنية
لما يصدر عف الجمعية العامة مف ق اررات.
فيذا االتجاه ىك األكثر مكضكعية باعتبار أف الميثاؽ ىك الذم يحدد اختصاص كؿ جياز مف أجيزتو ،
ك ىك الذم منح الجمعية العامة اختصاص

إصدار ق اررات ممزمة ك ليا آثار قانكنية ال تقبؿ النقاش

بحيث يجب عمى الدكؿ أف تمتزـ بيذه الق اررات.1
ك تتخذ الجمعية العامة بعض الق اررات بصفة فردية مثؿ اختيار أعضاء األجيزة الرئيسية (مجمس األمف
 ،المجمس االقتصادم ك االجتماعي ك مجمس الكصاية ،إضافة إلى تعييف كاختيار أعضاء األجيزة
الفرعية
 إقرار الميزانية األمـ المتحدة ،إنشاء األجيزة الفرعية ،ك ق اررات الجمعية العامة فيما يتعمؽ بعالقاتياباألجيزة األخرل.
ك ىناؾ ق اررات مشتركة بينيا ك مجمس األمف منيا قبكؿ أك كقؼ عضكية دكلة مف الدكؿ أك طردىا مف
المنظمة ،اختيار قضاة محكمة العدؿ الدكلية ،كاختيار األميف العاـ لألمـ المتحدة .ك كؿ ىذه الق اررات
ممزمة .
أما بقية الق اررات األخرل فيي ال تتمتع بالقكة الممزمة ،ك عميو فيي تسمى بالتكصيات ،حيث ال تخرج عف
أف تككف مجرد نصيحة أك رغبة أك دعكة  ،ك إف كاف ىناؾ اتفاؽ حكؿ تمتع التكصيات المتعمقة بمبادئ
الميثاؽ بالقيمة اإللزامية ،كىك نفس النقاش الذم أثير بشأف قرار تعريؼ العدكاف

 ،3314إذ ىناؾ اتجاه

مؤيد لقيمتو القانكنية كاتجاه منكر ،لكف يجب اإلشارة إلى أىمية التكصؿ إلى تعريؼ العدكاف باعتباره يدؿ
عمى النضج السياسي ك القانكني لمدكؿ األعضاء في المجتمع الدكلي.2
ك إف كاف يفيـ مف ديباجة القرار أف الجمعية لـ تقدمو كقرار ممزـ حيث جاء فيو أف الجمعية العامة تكجو
نظر مجمس األمف إلى تعريؼ العدكاف ك تكصيو بأف يعمد حسب مقتضى الحاؿ إلى مراعاة ىذا التعريؼ
كدليؿ يحتذم بو حيف يبت كفقا لمميثاؽ في أمر كجكد عمؿ مف أعماؿ العدكاف ...

1

د /إبراىيـ الدراجي ،جريمة العدكاف ك مدل المسؤكلية القانكنية الدكلية عنيا  ،الطبعة األكؿل ،منشكرات الحمبي الحقكقية

 ، 2005ص . 211 -209
 2د /إبراهٌم الدراجً ،المرجع السابق  ،ص 213ـ.217
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ك تؤكد المادة  2عمى سمطة مجمس األمف التقديرية التي يتمتع بيا  ،ك تؤكد المادة  4أف األعماؿ المعددة
أعاله ليست جامعة مانعة ك لمجمس األمف أف يحكـ باف أعماال أخرل تشكؿ عدكانا بمقتضى الميثاؽ.
 -3مدى اختصاص المحكمة الجنائية بنظر جريمة العدوان
أثناء انعقاد مؤتمر األمـ المتحدة الدبمكماسي المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدكلية  ،اختمفت مكاقؼ
الدكؿ حكؿ إدراج ىذه الجريمة ضمف اختصاص المحكمة فأيدت ىذا االقتراح مصر ،سكريا ،فرنسا،
بريطانيا ،سمكفينيا ،بمجيكا،إيراف ،جنكب إفريقيا  ،سيرم النكا ،اليكناف  ،ألمانيا ،ككريا...
ك أكدت ألمانيا أف عدـ إدراج ىذه الجريمة في القانكف األساسي سكؼ يعتبر تراجعا عف ميثاؽ نكرمبرج
لسنة  ،1945ك مشركع مدكنة الجرائـ المخمة بسمـ اإلنسانية ك أمنيا الذم كضعتو لجنة القانكف الدكلي
لسنة .1996
أما الدكؿ المعارضة حكؿ اختصاص المحكمة بنظر جريمة العدكاف ،فيي قميمة مف بينيا الكاليات المتحدة
األمريكية بحجة بعبارة أصح محتجة بأف العدكاف يثير مشكمة دكر مجمس األمف ك شككت في قدرات
المؤتمر في التكصؿ إلى تعريؼ مضيفة أف القرار  3314قاـ بتكرار صيغة ميثاؽ نكرمبرج ك ليذا فإنيا
تعارض الفكرة كاستندت إلى جانبيا كؿ مف إسرائيؿ ،الباكستاف ،المغرب ،الب ارزيؿ  ،تركيا  ،المكسيؾ
كغيرىا مف الدكؿ حيث استندت بعض الدكؿ إلى أف التعريؼ الكارد في القرار

 3314سياسي أكثر منو

قانكني .1كما أف العدكاف جريمة ترتكبيا الدكؿ  ،ك أنو ال يستتبع مسؤكلية األفراد خاصة مع عدـ كجكد
سكابؽ دكلية أثيرت فييا المسؤكلية عف جرائـ العدكاف .إال أنو يمكف اإلجابة عف ىذه الحجج ك المزاعـ،
أف مكقؼ إسرائيؿ متكقع باعتبارىا الدكلة األكلى التي تتبع سياسة العدكاف ضد األراضي الفمسطينية،

ثـ

أف الكاليات المتحدة عندما كقعت عمى النظاـ األساسي لممحكمة في  31ديسمبر  2000في عيد Bill
 CLINTONلـ تصادؽ عميو في عيد

 Colin POWELالذم أكد أف حككمتو ال تنكم التصديؽ

عميو .ك قصد معارضة ىذا المشركع ،أصدرت الكاليات المتحدة قانكف حماية المكاطنيف األمريكييف ك
مقاضاة مجرمي الحرب لعاـ  2001ك ىك يحمؿ الرمز .S1296
كفعال  ،فإنو في اليكـ األكؿ لمباشرة المحكمة نشاطيا  ،اتخذت الكاليات المتحدة األمريكية عراقيؿ ،حيث
أصدرت في 30جكيمية الفيتك  vetoلتعرقؿ صدكر قرار يمد عمؿ بعثة األمـ المتحدة لمسمـ في البكسنة ك

1

أنظر قرار الجمعٌة العامة رقم  ،3314الذي ٌعرف العدوان وثٌقة األمم المتحدة رقم ) (A/9890بتارٌخ  14دٌسمبر
. 1974
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اليرسؾ مشترطة لممكافقة عمى القرار استثناء المكاطنيف األمريكييف العامميف ضمف بعثة األمـ المتحدة مف
الخضكع لكالية المحكمة.
في األخير ك بعد الجيكد المبذكلة مف طرؼ الدكؿ العربية تـ إعادة إدخاؿ مفيكـ العدكاف في النظاـ
األساسي لممحكمة قبؿ ساعات قميمة مف اختتاـ المؤتمر ك ذلؾ في المدة  5مف النظاـ األساسي لممحكمة،
حيث أصبحت الصياغة النيائية لنص المادة 5كما يمي :
يقتصر اختصاص المحكمة عمى أشد الجرائـ خطكرة التي ىي مكضع اىتماـ المجتمع الدكلي بأسره ك
لممحكمة بمكجب ىذا النظاـ األساسي اختصاص النظر في الجرائـ التالية  :الجرائـ ضد اإلنسانية ،جرائـ
الحرب ك جريمة العدكاف.1
ك المالحظ أنو يتـ تعريؼ جريمة العدكاف ك دخكليا حيز التنفيذ بعد انقضاء  7سنكات مف بدء نفاذ النظاـ
األساسي بدعكة األميف العاـ لعقد مؤتمر استعراضي لمدكؿ األطراؼ ،ك في ىذا المؤتمر سكؼ يتـ تعريؼ
العدكاف إما بإجماع أراء الدكؿ األطراؼ ك أغمبية  2/3مف تمؾ الدكؿ.
ك متى تحققت أغمبية ،فإف المحكمة تمارس اختصاصيا بعد مركر سنة كاحدة مف تاريخ إيداع صككؾ
التصديؽ أك القبكؿ بالنسبة لمدكؿ التي كافقت عميو،
أما بالنسبة لمدكؿ التي لـ تكافؽ عمى تعريؼ العدكاف ،فإف المحكمة ليس ليا أف تمارس اختصاص فيما
يتعمؽ بيذه الجريمة ك ذلؾ عندما ترتكب في إقميـ ىذه الدكلة أك يرتكبيا أحد مكاطنييا.
 -4لجوء مجمس األمن لتكييف الحالة بأنيا عدوان
المالحظ أف مصطمح العدكاف  ،مستعمؿ أكثر في الخطاب السياسي أكثر منو في ق اررات مجمس األمف
الدكلي  ،ك منذ  1945إلى غاية  ،1970بالرغـ مف تفجر عدة نزاعات دكلية ،فإف مجمس األمف لـ
يطبؽ أم جزاء بسبب العدكاف ،ك لـ يغير القرار رقـ

 3314مف المكقؼ إال بشكؿ ضئيؿ  ،إذ يتفػادل

المجمػس بأكثػر قػدر مف الممكف الحديػث عف العػدكاف .
ك مف سنة  1974إلى سنة  ،1990لـ يمتجأ مجمس األمف إلى ىذا التكييؼ إال في حاالت قميمة جدا،
حيث كيؼ بالعدكاف العمميات المسمحة التي باشرتيا حككمة جنكب إفريقيا في أنقكال أك (لسكتك) ،عممية
المرتزقة في البنيف ك قصؼ إسرائيؿ لممركز الرئيسي لحركة التحرير الفمسطينية في تكنس .

1

أنظر نص المادة الخامسة مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية لركما .
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لكف في جميع ىذه الحاالت  ،بالرغـ مف أف مجمس األمف كيفيا بأنيا أعماؿ

لمعدكاف ،فإنو لـ يستتبعيا

بأم جزاء ،ك ىذا ما يبيف أف السمطة الجزائية التي يتمتع بيا مجمس األمف  ،ليست مقترنة بأم حاؿ مف
األحكاؿ بالتكييؼ الذم يمجأ إليو المجمس ،أم ليس ممزـ بتطبيؽ الجزاء عمى الحالة التي يكيفيا بأنيا
عدكاف.
ك منذ سنة  ،1990لـ يتضمف أم قرار مف ق اررات المجمس تكييؼ العدكاف ،بالرغـ مف أف المجمس يمجأ
إليو في المناقشات ك المحاضر الشفكية لجمسات عممو .ىكذا فإنو أثناء نقاشاتو لقضية غزك العراؽ
لمككيت  ،استخدـ مندكبك الكاليات المتحدة ك كندا ك فنمندا ىذا المصطمح  ،بالرغـ مف أنو لـ يظير في
القرار رقـ  )1990(660بتاريخ  2أكت .1990
ك بعد اعتماد القرار رقـ  ،)1990(661قرر مجمس األمف الجزاءات االقتصادية ضد العراؽ  ،ك لكنيا لـ
تتضمف أم حالة لممساس بالسمـ ك األمف الدكلييف  ،بالرغـ مف أف مندكبي فرنسا ك بريطانيا قد استخدمكا
مصطمح ا لعدكاف.1
ك غالبا ما يتفادل مجمس األمف بحذر تكييؼ العدكاف ،ك لكف يتقبؿ ببساطة كجكد النزاعات الميددة دكف
أف يمتجأ إلى تطبيؽ جزاءات عمى أحد الطرفيف.
كعميو ،فإف مصطمح العدكاف يحيؿ إلى الفعؿ ك إلى المتسبب في إحداثو .أما المجكء إلى مصطمح
المساس بالسمـ فيك مكجو إلى الحالة بصفة عامة ،دكف مسائمة الطرؼ المتسبب عف الفعؿ .2
ك عند تحميؿ التعريؼ الذم كضعتو الجمعية العامة ،نجد أف ىذا التعريؼ ،حاكؿ كضع ضكابط لحاالت
كقكع العدكاف التي تقع بيف الدكؿ ،إضافة إلى أف التعريؼ أدخؿ صكرة أخرل مف صكر العدكاف غير
صكرة العدكاف العسكرم ،ىك العدكاف غير المباشر مثؿ إرساؿ المرتزقة  ،ك القكات غير النظامية لممارسة
أعماؿ عدائية ضد دكلة أخرل .كما أف التعريؼ قد أشار إلى أف ينحصر العدكاف في االستخداـ الفعمي
لمقكات المسمحة.
 -5أشكال العدوان

Loïc LEMEILLEUR, op. cit., p233.
Ibid., p234.
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 ،39فإف قرار الجمعية العامة في فقراتو المختمفة

نظ ار لعدـ ثبكت نكع العدكاف المشار إليو في المادة

يستفاد منو أنو يمكف أف يتحقؽ العدكاف بصكرة مباشرة أك غير مباشرة ،كذلؾ مف خالؿ نص المادة  3مف
التكصية .1 3314
 أ -العدوان المباشر:
يعتبر ىذا النكع مف العدكاف بأنو استخداـ لمقكة العسكرية مف قبؿ دكلة ما ضد سيادة دكلة أخرل  ،أك
كحدتيا اإلقميمية أك استقالليا السياسي أك بمعنى آخر ىك العدكاف المسمح ،ك يتـ العدكاف المسمح إذا
كجدت اإلرادة المقنعة عمى اليجكـ الذم تحرؾ بالفعؿ  ،ك ىنا يمكف القكؿ بأف اليجكـ المسمح قد بدأ
كقكعو ك لك لـ يتخط الحدكد ،ك حتى لك لـ يحدث التصادـ بيف قكات الدكلتيف.2
_ ال يجب أف يغيب عف بالنا أف ما جاء في القرار  " 3314ال يمزـ المجمس  ،باعتبار أف المادة  39مف
الميثاؽ قد خكلت لو السمطة التقديرية في التكييؼ  ،ك ىذه السمطة التقديرية تكاد أف تككف تامة  ،ك عميو
 ،يجكز لممجمس أف يكيؼ مجرد التيديد باستخداـ القكة بأنو عدكاف مباشر.
ك ىذا االستنتاج ،يككف بقياس المادة

 2فقرة  4مف الميثاؽ عمى القرار رقـ

 3314المتعمؽ بتعريؼ

العدكاف ،إذ تمنع المادة المذككرة استخداـ القكة في العالقات الدكلية أك التيديد باستخداميا.فكما تكيؼ
حالة استعماؿ القكة بأنيا عدكاف ،فإف التيديد باستخداـ القكة كذلؾ يعتبر عدكاف.
ك ينطكم التيديد باستخداـ القكة عمى عدة صكر  ،فقد يككف في شكؿ رسالة صريحة أك ضمنية تتضمف
طمب العدكؿ عمى مكقؼ ما أتتو دكلة معينة ،كيتضح التيديد بصراحة مف خالؿ عقد معاىدات دفاع
مشتركة أك اتفاقيات ثنائية لممساعدة العسكرية في حالة حدكث عدكاف عمى أحد أطراؼ االتفاؽ .
ك في حالة الرفض فإف القكة سكؼ تستخدـ ضدىا إلجبارىا عف العدكؿ ك ىذا ىك مفيكـ العدكاف المسمح
المباشر في الميثاؽ.
 ب -العدوان غير المباشر
ك يتخذ العدكاف غير المباشر صك ار متعددة  ،ال يمكف حصرىا إذ تختمؼ باختالؼ الزماف ك المكاف ك
طرفي العالقة .ك يتـ العدكاف غير المباشر عادة عف طريؽ لجكء دكلة ما إلى المشاركة في التخطيط
لمعدكاف أك بتكميؼ غيرىا مف الدكؿ لمتخطيط بشف عدكاف بشكؿ مخالؼ لمقانكف.
1

المادة  3مف القرار .3314

2

د /عمي ناجي صالح األعكج ،المرجع السابؽ ،ص .241
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بجريمة العدكاف ،مجرد مشاركتيا في العدكاف ،إذ يعد االشتراؾ بمثابة العدكاف ،مع ذلؾ تبقى دائما السمطة
التقديرية لمجمس األمف لتقدير ذلؾ.
كما قد يتخذ العدكاف غير المباشر شكؿ التدابير المخالفة لممبادئ المكرسة في ميثاؽ األمـ المتحدة ك
المكجية ضد السالمة اإلقميمية أك االستقالؿ السياسي أك االقتصادم لدكلة ما.

أك بمعنى آخر فإف

العدكاف غير المباشر يشمؿ كافة التدابير المكجية مف أجؿ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لدكلة ما بأشكاؿ
متعددة بما فييا الجريمة المعمكماتية التي تتـ عف طريؽ أحدث صكر االتصاؿ الحالية.
 -6حاالت العدوان
نصت عمى حاالت العدكاف المادة  3مف قرار تعريؼ العدكاف ك تتمثؿ ىذه الحاالت في:
أ -قياـ دكلة بغزك دكلة أخرل ،أك شف ىجكـ عمى أراضييا ،أك أم احتالؿ عسكرم ميما كاف مؤقتا ،ك
ينجـ عنو ظـ ألرض دكلة أخرل أك جزء منيا يتـ عف طريؽ استخداـ القكة.
ب -قصؼ القكات المسمحة إلقميـ دكلة أخرل أك استعماؿ أية أسمحة ضد إقميميا طبقا لممادة

 3فقرة

ب ، Art 3/Bكتؤدم ىذه الحالة الثانية إلى نفس النتائج التي تؤدم إلييا الحالة األكلى تبعا لتطكر ك
لخطكرة األسمحة التي كصمت إلى تطكيرىا الدكؿ في الكقت المعاصر .1
ت -حصار مكانئ ك سكاحؿ دكلية مف قبؿ قكات مسمحة تابعة لدكلة أخرل ،ك ىك ما تقضي بو المادة 3
فقرة ت ( ،)Art3 /Cإذ تتحقؽ ىذه الصكرة بمجرد التكاجد في مكانئ ك سكاحؿ الدكلة المستيدفة ،دكف أف
يصؿ األمر إلى حد ىذه المكاجية العسكرية . 2
ث -قياـ القكات المسمحة لدكلة بمياجمة القكات البرية أك البحرية أك الجكية أك األسطكؿ البحرم أك
الجكم لدكلة أخرل ( المادة  3فقرة (.)Art 3/D
ج -قياـ دكلة باستعماؿ قكاتيا المسمحة المكجكدة داخؿ إقميـ دكلة أخرل بمكافقة الدكلة المضيفة عمى كجو
يتعارض مع الشركط التي ينص عمييا االتفاؽ أك أم تمديد لكجكدىا في اإلقميـ المذككر إلى ما بعد نياية
االتفاؽ (المادة  3فقرة ج.1)1((Art3/ E -

 1تتضمف ىذه الحالة ،حالة العدكاف االقتصادم ،ك العدكاف المسمح المباشر.

2

تشبو ىذه الحالة ،الحالة المنصكص عمييا في الفقرة

(أ) مف المادة  ،3إال أف ىذه األخيرة تختمؼ عنيا في ككف

المستيدؼ في ىذه الفقرة (د) ،ليست الدكلة مباشرة  ،ك إنما قكاتيا التي ال تككف متكاجدة بالضركرة عمى إقميـ الدكلة
المعتدل عمييا  ،بؿ قد تتكاجد خارج اإلقميـ كما ىك الحاؿ بالنسبة لألسطكؿ البحرم العسكرم.
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ح  -سماح دكلة باستخداـ أراضييا التي كضعت تحت تصرؼ دكلة أخرل مف قبؿ ىذه الدكلة األخيرة
الرتكاب عمؿ عدكاني ضد دكلة ثالثة (المادة  3فقرة ح .2(Art 3/ F -
خ  -قياـ دكلة بإرساؿ عصابات أك جماعات مسمحة أك قكات غير نظامية أك مرتزقة لمقياـ بأعماؿ
عسكرية عدائية خطيرة(المادة  3فقرة خ.(Art3 /G -
ك الجدير بالذكر أنو مف المتفؽ عميو أف العدكاف المسمح ليس ىك الصكرة الكحيدة لمعدكاف إذ حسب ما
عبر عنو الفقيو كمسف " قد يرتدم العدكاف أثكابا متعددة ككجكىا مختمفة ك ما دكر الفقو الدكلي إال
استنباطيا ك كشفيا كضميا إلى زمرة الجرائـ الدكلية ك بالتالي معاقبة مرتكبييا" .3
ىذه ىي مجمؿ الحاالت التي يخكؿ فييا الميثاؽ لمجمس األمف الدكلي إصدار ق اررات بالجزاءات الدكلية،
إال أف عدـ تحديد ىذه الحاالت بصكرة دقيقة تجعؿ مف سمطات المجمس أنيا تتسع لحاالت أخرل يقررىا
تبعا لسمطتو التقديرية ،بحيث أف المادة  39تؤىؿ مجمس األمف لتكييؼ كجكد إحدل الحاالت الثالث التي
يتكقعيا الفصؿ السابع .ك تبعا لذلؾ يقكـ بإعداد الق اررات مف أجؿ إعادة السمـ ك األمف الدكلييف إلى
نصابيما  ،أك يقرر ما ىي اإلجراءات التي يجب اتخاذىا.
كاستنادا إلى سمطتو الجزائية أصدر مجمس األمف سمسمة مف الق اررات التي تحتكم عمى جزاءات دكلية
استنادا إلى الفصؿ السابع مف الميثاؽ. 4
1

تجمع ىذه الصكرة بيف العدكاف العسكرم الستخداميا القكات المسمحة ،سكاء ضد الدكلة المضيفة  ،أك ضد دكلة ثالثة ،

كالعدكاف السياسي في حالة ما إذا قررت الدكلة التابع ليا القكات المسمحة تمديد بقاء ىذه القكات بإرادتيا المنفردة إلى ما
بعد نياية االتفاؽ حيث تعتبر تحتؿ األراضي التي تتكاجد عمييا قكاتيا احتالال جزئيا ك إف لـ تستخدـ فييا األسمحة.

2

ك تتـ ىذه الصكرة بتحالؼ دكلتيف ضد دكلة أخرل ،إذ يككف فييا دكلتيف معتديتيف عمى دكلة ثالثة ،ك مثؿ ىذا التحالؼ يتناقض ك

أىداؼ األمـ المتحدة.

3

د /إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ ،ص. 411

 4نذكر مف ىذه الق اررات عمى سبيؿ المثاؿ:
 القرار رقـ  660في أكت  1990المتعمؽ بسحب القكات العراقية مف الككيت ك يتضمف القرار أف مجمس األمف إذ يقرر أنو يكجدخرؽ لمسمـ ك األمف الدكلييف فيما يتعمؽ بالغزك العراقي لمككيت ك إذ يتصرؼ بمكجب المادتيف  38ك  40مف ميثاؽ األمـ المتحدة .
 تدبير االمتناع عف تزكيد الفرؽ العسكرية بالعتاد الحربي كاألسمحة ،مثؿ ق اررات مجمس األمف رقـ  733ك  751ك ، 775 ،767 814ك الصادرة عمى التكالي في

 23جانفي  14 ،أفريؿ 27 ،جكيمية ك  28أكت  1992ك  26مارس  1993بشأف مسألة

الصكماؿ.
 ك القرار رقـ  787الصادر عف مجمس األمف في  16نكفمبر  1995بشأف البكسنة.47
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مع مالحظة أنو يجكز لمجمعية العامة التدخؿ في حالة فشؿ مجمس األمف بفعؿ استخداـ حؽ الفيتك
»  « Vettoمف خالؿ التكصية رقـ  377في  ،1950/11/03كيتـ استخداـ القكة في أعماؿ القمع مف
طرؼ الجمعية العامة تحت مراقبة كاشراؼ مجمس األمف الدكلي.
الفرع الثالث :استخدام القوة بناءا عمى طمب دولة من دولة أخرى استخدام القوة في إقميميا
استنادا إلى المبدأ القاضي أنو ؛مف ارتضى ال يشتكي مف الضرر  ،كالذم يقابمو مبدأ رضاء المجني عميو
في القانكف الجنائي الداخمي ،فإف الخطر المقيد الستعماؿ القكة في العالقات الدكلية يزكؿ عندما ترتضي
دكلة ما مكرست ضدىا القكة ،ك دكاعي مثؿ ىذا التدخؿ يككف بذلؾ قصد إخماد حرب أىمية كسماح دكلة
بالتدخؿ باستعماؿ القكة في إقميميا أك إقميـ دكلة أخرل ،إال أف ىذا االستثناء مقيد بشركط :
 .1يجب أف يككف الرضاء صاد ار عف حككمة شرعية تمثؿ حقيقة إرادة الدكلة المتدخؿ فييا.
 .2أال يشكب ىذا الرضا عيب مف عيكب اإلرادة كالتدليس ،الغمط ك اإلكراه ،كأف يككف قد تـ باحتراـ
األكضاع الدستكرية –تصريح البرلماف مثال.1
 .3يجب أف تحترـ الدكلة المتدخمة حقكؽ الدكؿ األخرل  ،ال سيما تمؾ التي ترتبط بالدكلة التي طمبت
التدخؿ بمعاىدة الدفاع المشترؾ ألف رضا الدكلة طالبة التدخؿ ال يعني السماح لمدكلة المتدخمة بالتدخؿ
لدل الدكؿ المجاكرة أك المرتبطة معيا بمكجب معاىدة الدفاع المشترؾ.
 .4ال يجب أف يككف رضاء الدكؿ المتدخؿ لدييا مف شأنو أف يخرؽ قاعدة آمرة مف قكاعد القانكف الدكلي ،
ألف ىذا الخرؽ ينجر عنو بطالف الرضاء كارتكاب أعماؿ عدكانية محرمة

2

 ،كبعبارة أخرل يجب التقيد

بطمب التدخؿ دكف تجاكزه.
 .5يجب أف يككف الرضا سابقا عمى عممية التدخؿ باستعماؿ القكة حتى يرتب التدخؿ أثاره.
كلقد عرؼ ىذا االستثناء تطبيقات عديدة كمتكررة كثي ار ما شكمت حججا لمتدخؿ في القضايا الداخمية عمى
حساب حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا.
كتدخالت فرنسا في تشاد  ،مكريطانيا كافريقيا الكسطى بناءا عمى طمب رسمي مف الحككمة الرسمية
لمدكلة.
 -تدخؿ  U.S.S.Rفي بنما  Panâmesكنيقاراقكا.

1

أ /بكراس عبد القادر ،التدخؿ الدكلي اإلنساني ،ك تراجع مبدأ السيادة الكطنية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،2009،

2

بكزنادة معمر ،المنظمات اإلقميمية ك نظاـ األمف الجماعي ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،1992 ،ص .95-94

ص.149
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 تدخؿ  U.S.S.Kفي المجر  ، 1965كأفغانستاف .1980 تدخؿ ليبيا في تشاد .1980الفرع الرابع  :حالة الضرورة
يقصد بحالة الضركرة السماح بالتدخؿ عمى إقميـ دكلة أخرل بريئة لمكاجية خطر حاؿ ك جسيـ  ،ك لقد
أكدت لجنة القانكف الدكلي إباحة استعماؿ القكة في ىذا المجاؿ  ،ك ىذه اإلباحة التعتبر انتياكا لمقكاعد
اآلمرة في القانكف الدكلي كمف ضمف حاالت الضركرة  ،مثال التدخؿ لمكاجية كارثة طبيعية تيدد سالمة
األقاليـ المجاكرة .1
كبالرغـ مف اختالؼ كجيات نظر الفقو حكؿ الطبيعة القانكنية لحالة الضركرة  ،إال أف ىناؾ شركط
يجب أف تتكفر سكاء في الخطر أك في فعؿ الضركرة.
أوال :الشروط المتعمقة بالخطر
 .1أف يككف الخطر مكجيا ضد إرادة الدكؿ ك يبعث في شعبيا اليمع ك الخكؼ
 .2أف يككف جسيما أم مؤث ار في اإلرادة الحرة لمدكلة
 .3أال تككف إرادة الدكلة سببا في إنشاء أك حمكؿ الخطر
 .4ػ أال يككف الخطر مف ضمف أعماؿ المخاطرة ك التي يمزـ فييا القانكف الفاعؿ ضركرة تحمؿ الخطر
 .5أال يككف الخطر مف ضمف أعماؿ المخاطرة ك التي يمزـ فييا القانكف الفاعؿ ضركرة تحمؿ الخطر.
ثاني :الشروط المتعمقة بفعل الضرورة
ا
 .1أف يتـ تكجيو فعؿ الضركرة لذات مصدر الخطر بغرض صده ك إبعاده ،فإف حاد عد عف ىدفو ،اعتبر
جريمة دكلية
 .2أف يككف فعؿ الضركرة ىك الكسيمة الكحيدة لصد الخطر ك التخمص منو  ،ك مف جية أخرل ال يجب
المبالغة في إعمالو أك تجاكزه ،فإذا تعددت الكسائؿ الممكنة لرد الخطر  ،ك جب اختيار أقميا ضر ار.2
1

مف ذلؾ تدخؿ الدكؿ إليقاؼ تمكث جسيـ لحؽ بالبيئة البحرية بناءا عمى المادة 221مف معاىدة األمـ المتحدة لقانكف

البحار التي تسمح لمدكلة الساحمية باتخاذ التدابير المالئمة لمكاجية خطر التمكث الجسيـ لمبيئة  ،ك المعاىدة قد قننت في
ىذا الصدد سمككا استقر في أعقاب حادثة السفينة ك بذلؾ  ،يعد النص بمثابة تقنيف لعرؼ سبؽ استق ارره في العمؿ
الدكلي.

2

بكراس عبد القادر  ،المرجع السابؽ ،ص .152
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الفرع الخامس :استخدام القوة في إطار الكفاح المسمح لتقرير المصير
ظير مبدأ حؽ الشعب في تقرير المصير في القرف العشريف بظيكر األفكار اإلنسانية ،ك لـ يتـ االعتراؼ
بو إال بعد كفاح طكيؿ ك قد أقره مؤتمر باريس  ،1919لكف تناقض كاضعكه في مؤتمر"ساف ريمك" 1920
الذم أقر بمكجبو تقسيـ الدكؿ العربية بيف دكؿ الحمفاء بحجة عدـ تحديد مبدأ حؽ تقرير المصير  ،مع
ذلؾ تحصمت عدة دكؿ عمى حقيا في تقرير المصير كأندكنيسيا

 ،1949ك السكداف  1953ك دكؿ

المغرب العربي الثالث ،ك لـ ينص عميو اإلعالف العامي لحقكؽ اإلنساف سنة  ،1948بؿ جاء في مكاد
متفرقة ك ربطو اإلعالف بحقكؽ اإلنساف حيث أكد بأف ىذه الحقكؽ غير قابمة لمتجزئة.
ثـ أكد عميو العيد الدكلي لمحقكؽ السياسية ك المدنية لسنة  1966ك العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية،
االجتماعية ك الثقافية في نفس السنة في المادة األكلى منيما .ك في عاـ

 1958إلى  ،1960تبنت

الجمعية العامة لألمـ المتحدة قرار بمنح الشعكب المستعمرة حؽ الكفاح المسمح ضد االستعمار.
كما تـ االعتراؼ بيذا الحؽ لمدكؿ في ق اررات الجمعية العامة ،ك منح بمقتضاه حؽ استعماؿ القكة لتحقيؽ
أىدافيا في إطار القانكف الدكلي ،ك عميو يجب معاممة حركات التحرر الكطني كمحاربيف تسرم عمييـ
قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني. 1
ك يتضمف مفيكـ حؽ تقرير المصير العديد مف القكاعد المتمثمة فػي :

-أف ىذا الحؽ يضمف سيادة

كاستقالؿ جميع الدكؿ ك التخمص مف الييمنة ك حؽىا في المجكء إلى الكفاح المسمح
 حؽ الدكلة في اختيار بحرية دستكرىا ك مركزىا السياسي حقيا في التصرؼ بحرية في ثركاتيا ك مكاردىا الطبيعية  .كدكف اإلخالؿ بااللتزامات الناشئة عف التعاكفالدكلي االقتصادم القائـ عمى المنفعة المشتركة ،فقد حرـ اإلعالف العامي لحقكؽ اإلنساف حرماف شعب
مف كسائمو المعيشية الخاصة.
 حؽ الشكب المستعمرة مف التحرر بأف تحكـ نفسيا بنفسيا ،كاختيار شكؿ أنظمتيا السياسية ،االقتصاديةك غيرىا ك حقيا في التمتع بالسيادة عمى مكاردىا كاالستقالؿ بعالقاتيا االقتصادية ك التجارية
 أف إلحاؽ أك ظـ جزء مف دكلة إلى دكلة أخرل يككف بناءا عمى استفتاء أف ىذا الحؽ يرتب المساكاة بيفالدكؿ في الحقكؽ ك االلتزامات
1

د /سييؿ حسيف الفتالكم ،عماد محمد ربيع ،القانكف الدكلي اإلنساني ،دار الثقافة لمنشر ك التكزيع  ،عماف  ،2009ص

.73
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الفصل الثاني :أنواع النزاعات المسمحة و القواعد المنظمة ليا
يقر قانكف النزاعات المسمحة بكجكد نكعيف مف النزاعات المسمحة :النزاعات المسمحة الدكلية ك النزاعات
المسمحة التي غير الدكلية.
المبحث األول :أنواع النزاعات المسمحة (النزاع المسمح الدولي والنزاع المسمح غير الدولي)
اف اصطالح النزاعات المسمحة ينصرؼ كقاعدة عامة إلى النزاعات المسمحة الدكلية ك النزاعات المسمحة
التي تعرؼ بالنزاعات المسمحة ذات الطبيعة غير الدكلية أك النزاعات المسمحة الداخمية ،ك تنظـ كال
النكعيف مف النزاعات المسمحة قكاعد اتفاقية ك عرفية  ،الغرض منيا ىك الحد مف معاناة األشخاص أثناء
اندالع النزاعات المسمحة.
المطمب األول :النزاع المسمح الدولي
نصت اتفاقيات جنيؼ األربعة في مادتيا الثانية المشتركة عمى أنيا "تطبؽ في حالة الحرب المعمنة أك أم
نزاع مسمح ينشب بيف طرفيف أك أكثر مف األطراؼ السامية المتعاقدة حتى ك إف لـ يعترؼ أحدىما بحالة
الحرب " فيذه المادة تحدد معيار اعتبار النزاع نزاعا دكليا ،فيككف النزاع كذلؾ بككنو بيف دكلتيف أك أكثر،
حتى ك إف لـ تكف إحدل الدكؿ المتنازعة طرفا في اتفاقيات جنيؼ  ،فإف الدكؿ األطراؼ في االتفاقيات
تبقى ممتزمة باتفاقيات جنيؼ في عالقتيا مع الدكلة غير الطرؼ إذا قبمت ىذه األخيرة أحكاميا ك
طبقتيا.
ك تتعمؽ الفقرة الثانية مف ذات المادة باالحتالؿ ك ىك يدخؿ ضمف إطار النزاع المسمح ،أيا كانت مدتو أك
مداه ك سكاء كانت ىناؾ مقاكمة مسمحة أـ ال ،فإف االتفاقيات تطبؽ في حاالت االحتالؿ.
ك أكدت المادة  2/1ك كذلؾ المادة  4/1مف البركتكككؿ األكؿ الخاص بالنزاعات المسمحة الدكلية ىذه
األحكاـ في الفقرة الثانية ،كأضافت في الفقرة الرابعة حكما ىاما عندما نصت عمى انطباؽ اتفاقيات جنيؼ
ك البركتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى النزاعات المسمحة التي تناضؿ الشعكب بيا ضد:
ػ التسمط االستعمارم
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ػ االحتالؿ األجنبي
ػ األنظمة العنصرية ك ذلؾ في ممارستيا لحؽ تقرير المصير.1
كما كرس ىذا الحؽ ميثاؽ األمـ المتحدة ك اإلعالف المتعمؽ بمبادئ القانكف الدكلي الخاصة بالعالقات
الكدية بيف الدكؿ طبقا لميثاؽ األمـ المتحدة ،ك بيذه المكاد ،أم المادة المادة األكلى الفقرة الثانية ( 2
ـ ) 2/1ك المادة األكلى الفقرة الرابعة (ـ ،)4/1تكيؼ حركب التحرير كنزاعات دكلية.
الفرع األول :تعريف النزاع الدولي المسمح
طبقا لما جاء في أحكاـ المادة

 2مف اتفاقيات جنيؼ المشتركة ،ككذا المادة األكلى مف البركتكككؿ

اإلضافي األكؿ  ،فإف مصطمح النزاع المسمح يطبؽ عمى مختمؼ المكاجيات ك الصراعات المسمحة التي
تنشأ بيف شخصيف دكلييف أك أكثر أك بيف كياف دكلي ك آخر غير دكلي.2
ك يتميز النزاع المسمح الدكلي بككنو نزاع مستمر مف حيث الزماف ك المكاف ،ك ىك صراع ينشأ بيف
أشخاص القانكف الدكلي  ،ك يستدعي تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني.
كيدخؿ في إطار النزاعات المسمحة حركب التحرير الكطنية ،التي تناضؿ فييا الشعكب ضد األنظمة
العنصرية في إطار ممارستيا لحؽ الشعكب في تقرير مصيرىا

3

 ،ك تتميز النزاعات المسمحة الدكلية

عمكما بككنيا:
 صراع متكاصؿ في الزماف ك المكاف صراع ينشأ بيف الكيانات الدكلية ،التي تتمتع بكافة األىمية الدكلية أم تشكؿ أشخاص القانكف الدكلي.كتعتبر حالة االحتالؿ الكمي أك الجزئي كذلؾ بمثابة نزاع مسمح دكلي ،سكاء أخذت المقاكمة شكؿ الثكرة
التحريرية أـ ال ،حيث أكدت المادة الثانية المشتركة في اتفاقيات جنيؼ ك كذ المادة الرابعة مف البركتكككؿ

1

شريؼ عتمـ ،محاضرات في القانكف الدكلي اإلنساني  ،المجنة الدكلية لمصميب األحمر،دار الكتب القكمية ،الطبعة

السادسة ،دار الكتب القكمية ،2006 ،ص.36

2

أنظر نص المادة  2المشتركة في اتفاقيات جنيؼ المؤرخة في  12أكت  1949ك كذا المادة  1مف البركتكككؿ اإلضافي

األكؿ التفاقيات جنيؼ المؤرخ في  10جكاف  ، 1977الذم انضمت إليو الجزائر بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ ،68/89
3

المؤرخ في  16مام  ،1989ج.ر عدد 20الصادرة بتاريخ  17مام .1989

محمد غازم ناصر الجانبي ،التدخؿ اإلنساني في ضكء القانكف الدكلي العاـ ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،الطبعة األكلى،

 ،2010ص.208
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اإلضافي األكؿ عمى ضركرة تطبيؽ نصكصيا عمى حالة االحتالؿ .1
الفرع الثاني :أطراف النزاع الدولي المسمح:
حددت اتفاقية الىام الثانية لسنة  1899ك المتعمقة بقكانيف ك أعراؼ الحرب البرية ك الممحؽ التابع ليا
أطراؼ النزاع كىي:
 الجيكش النظامية التابعة ألحد األطراؼ المتحاربة._ مجمكعات الميمشيات ك المتطكعيف إذا تكفرت فييـ الشركط اآلتية:
 أف يككف عمى رأس المجمكعة شخص مسؤكؿ مف عناصره
 أف يككف لدل المجمكعة شارة مميزة
 حمؿ السالح بصكرة مفتكحة
بكاعد ك أعراؼ الحرب.
 التقيد أثناء العمميات القتالية ق
 سكاف األقاليـ غير المحتمة ك التي باقتراح العدك ،تحمؿ عفكيا السالح لمكاجية الغزك ك دكف أف يككفم أنفسيا .ك يعد ىؤالء األشخاص عند استسالميـ أك القبض عمييـ أسرل الحرب.
ليـ كقت كافي لتنظ ـ
ك أضافت المادة 13مف اتفاقية جنيؼ األكلى إلى الفئات المذككرة أعاله الفئات التالية:
 .1أفراد القكات المسمحة النظامية الذيف يعمنكف كالئيـ لحككمة أك سمطة ال تعترؼ بيا الدكلة الحاجزة.
 .2األشخاص الذيف يرافقكف القكات المسمحة دكف أف يكككف جزءا منيا مثؿ المراسميف الحربييف
 .3أفراد األطقـ المالحية البحرية ك الجكية
ك تتميز النزاعات المسمحة الدكلية عمكما بككنيا :
اصؿ في الزماف ك المكاف
 .1صراعات متك ة
صراعات تنشأ بيف الكيانات الدكلية التي تمتع بكامؿ األىمية الدكلية أم أشخاص القانكف الدكلي العاـ

.2

 .3أف حالة االحتالؿ تعتبر حالة خاصة فقد يأخذ صكرة االحتالؿ الجزئي أك الكمي ك قد ال تككف مقاكمة
عسكرية.

1

بكجالؿ صالح الديف ،الحؽ في المساعدة اإلنسانية -دراسة مقارنة في ضكء أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني ك حقكؽ

اإلنساف ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية -مصر ،2008،ص.122
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المطمب الثاني :النزاعات المسمحة غير الدولية
في الكثير مف المناطؽ كثي ار ما تظير النزاعات المسمحة ألسباب متعددة تتمثؿ أساسا في المشاكؿ
المرتبطة بالحدكد ،األسباب المرتبطة باالحتالؿ المؤقت.
عمما أنو ظيرت أسباب جديدة في إطار القانكف الدكلي المعاصر ك تتمثؿ أساسا في محاربة اإلرىاب
الدكلي ،ك الكيانات الجديدة غير الدكلية كتنظيـ الدكلة اإلسالمية المعركفة " بالداعش " في العراؽ ك
الشاـ.
كما تنشب نػزاعات مسمحة دكلية أخرل بسبب قضايا اليكية كالعرؽ كالديف كالتنافس عمى المكارد ،كىك ما
أدل إلى ظيكر النزاعات المسمحة الداخمية التي تشكؿ اليكـ األغمبية العظمى مف النػزاعات المسمحة.
كينصرؼ مصطمح النزاعات المسمحة الداخمية أك ما يطمؽ عميو النزاعات المسمحة غير الدكلية كقاعدة
عامة إلى النزاعات المسمحة التي تثكر داخؿ حدكد إقميـ الدكلة.
كقد كاف القانكف الدكلي العاـ قد استقر في شأف بياف القانكف كاجب التطبيؽ عمى تمؾ النزاعات
إلى اإلحالة عمى القانكف الداخمي لمدكلة التي نشب النزاع عمى إقميميا ،مع ذلؾ فإنو بسبب تزايد ىذه
النزاعات الداخمية كاتساع أسبابيا ك ازدياد خطكرتيا كاف البد مف تنظيميا  ،ك ىك ما يظير مف خالؿ
المادة  3المشتركة في اتفاقيات جنيؼ ،1949ثـ مف خالؿ البركتكككؿ اإلضافي الثاني لسنة .1977
مع ذلؾ فإف الفقو الدكلي ،ك القضاء الدكلي قد تدخال إلبداء رأييما

في شأف النزاعات المسمحة غير

الدكلية مما يثير إشكالية في تعريؼ النزاعات المسمحة إلى يكمنا ىذا.
مف جية أخرل ،فإف

محاكلة تكييؼ النزاعات المسمحة غير الدكلية بدكره يثير إشكاالت في

غاية الصعكبة إذ كثي ار ما تكجد حاالت مف النزاعات ال تطابؽ بكضكح أم مف المفاىيـ المكرسة في
القانكف اإلنساني الدكلي ،كىذا يثير تسائؿ فيـ ا إذا كاف ينبغي استكماؿ ىذه الفئات مف الحاالت أك تكييفيا
حتى ال تقع في فراغ قانكني .
الفرع األول :تكييف النزاعات المسمحة غير الدولية
يثير تكييؼ النزاعات المسمحة الداخمية أك غير الدكلية بعض اإلشكاالت بسبب كثرة المصطمحات الكاردة
لمتعبير عنيا سكاء منيا حاالت النزاع التي تحدث داخؿ الدكلة بيف فئات مسمحة منقسمة ضد سمطتيا
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حيث تأخذ شكؿ "تمرد" أك ثكرة " أك عصياف مسمح" أك تكترات " أك "ىيجانات شعبية" أك قد تأخذ شكؿ "
الحركب األىمية

1

ك يمكف البحث عف تكييؼ ىذا النكع مف النزاعات مف خالؿ اتفاقيات جنيؼ

 1949ك كذا البركتكككؿ

اإلضافي الثاني لعاـ  1977ك كذا مف خالؿ الفقو ك القضاء الدكلييف.
أوال :تكييف النزاعات المسمحة غير الدولية في ظل اتفاقيات جنيف والبروتوكولين اإلضافيين ليا
اعتاد الفقو الدكلي التقميدم عمى إطالؽ مصطمح الحرب األىمية عمى النزاعات المسمحة الداخمية أك ما
يسمى بالنزاعات المسمحة غير الدكلي ة ك ال يزاؿ ىذا التعبير شائعا ك متداك ال إلى يكمنا ىذا ،ك ظمت
الحركب األىمية طكيال تكاد أف تككف خارج إطار تنظيـ القانكف الدكلي اإلنساني ك لـ يظير ىذا التنظيـ
بصكرة جمية إال بعد إبراـ اتفاقيات جنيؼ األربعة.2
 -1تكييف النزاع المسمح غير الدولي في اتفاقيات جنيف
أكردت المادة األكلى في الفقرة األكلى عبارة » النزاع المسمح الذم ليس لو طابع دكلي « ك الذم
يقع في أراضي أحد األطراؼ السامية المتعاقدة  ،ك لـ تضع تعريؼ لمنزاع المسمح غير الدكلي ،بؿ عبرت
عنو أنو ظاىرة مكضكعية  ،لكف استقر عمى تعريفيا أنيا تمؾ النزاعات التي تخكض فييا القكات المسمحة
لدكلة ما مكاجية مسمحة مع فئة أك بعض الفئات داخؿ ترابيا الكطني.3
ك لقد نصت الفقرة  4مف المادة الثالثة ( )03صراحة عمى أف تطبيؽ القكاعد اإلنسانية في
النزاعات غير الدكلية ال يؤثر بأم حاؿ عمى الكضع القانكني ألطراؼ النزاع ،أم احتراـ سيادة الدكلة التي
يقع في إطارىا النزاع كعمى أف ىذه القكاعد األساسية ال يجكز استثناء أم مف أحكاميا ،حيث يمكف
اعتبارىا كاتفاقية مصغرة ضمف االتفاقيات ،تضـ القكاعد األساسية التفاقيات جنيؼ في صيغة مكثفة
كتُطبؽ عمى النزاعات غير الدكلية.
كما تطالب بالمعاممة اإلنسانية لجميع األشخاص المعتقميف عند العدك كعدـ التمييز ضدىـ أك تعريضيـ
لألذل ،ك تمنح المجنة الدكلية لمصميب األحمر الحؽ في تكفير خدماتيا ألطراؼ النزاع ،ك تدعك أطراؼ
1

نمر محمد الشيكاف ،مشكمة المرتزقة في النزاعات المسمحة ،رسالة ماجستير ،كمية الحقكؽ -جامعة الشرؽ األكسط

 ،2012،ص .34
2

أبرمت اتفاقيات جنيؼ األربعة 12أكت سنة  1949ك تـ تكممتيا بمكجب البركتكككؿ الثاني اإلضافي التفاقيات جنيؼ

األربعة  ،المتعمؽ بحماية ضحايا النزاعات المسمحة غير الدكلية المبرـ في  10جكاف سنة .1977

3

المادة األكلى المشتركة مف اتفاقيات جنيؼ المشتركة لسنة .1949
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النزاع إلى كضع جميع أك بعض اتفاقيات جنيؼ حيز التنفيذ مف خالؿ ما يسمى "االتفاقات الخاصة" ك
تعترؼ بأف تطبيؽ ىذه القكاعد ال يؤثر في الكضع القانكني ألطراؼ النزاع.
ك بيذا تعتبر المادة الثالثة (  )3المشتركة بمثابة اتفاقية مصغرة تضمف تطبيؽ الحد األدنى مف القكاعد
اإلنسانية ك التي اعترؼ ليا بقيمة المبادئ العامة لمقانكف. 1
ك لتمييز نزاع بأنو نزاع غير دكلي كفقا لممادة الثالثة (  )03يجب التفكيو إلى كجكد أشكاؿ أخرل لمعنؼ
أقؿ خطكرة مثؿ القالقؿ كاالضطرابات ك التكترات الداخمية  ،التي تظير في إقميـ إحدل األطراؼ السامية
المتعاقدة  ،فمثؿ ىذه الحاالت يجب أف تبمغ حدا معينا مف الخطكرة ك المكاجية بيف الفئات التي تباشرىا

مع القكات الحككمية العتبارىا بمثابة نزاعات مسمحة غير دكلية.

فالتعريؼ الكارد في البركتكككؿ اإلضافي الثاني ضيؽ بالمقارنة مع ما كرد في المادة  3المشتركة في ىذا

اإلطار يطكر ك يكمؿ المادة  3أعاله دكف تعديؿ شركط تطبيقيا.

كبما أف معظـ النزاعات المسمحة في الكقت الراىف نزاعات غير دكلية ،فإف تطبيؽ المادة الثالثة(

)03

المشتركة مف اتفاقيات جنيؼ بات أم ار في غاية األىمية ،إذ يقتضي األمر احتراـ حقكؽ اإلنساف أثناء
النزاعات المسمحة غير الدكلية.

 -2تكييف النزاع المسمح غير الدولي في البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 1977
كرد تكييؼ النزاع المسمح غير الدكلي في المادة األكلى مف البرتكككؿ اإلضافي الثاني التي تنص عمى

المنازعات الدكلية المسمحة كالتي تدكر عمي إقميـ أحد األطراؼ السامية المتعاقدة بيف قكاتو المسمحة
كقكات مسمحة منشقة أك جماعات نظامية مسمحة كأف ىذا الممحؽ "البركتكككؿ" نص عمي حاالت

االضطرابات كالتكترات الداخمية مثؿ الشغب كأعماؿ العنؼ العرضية الندرل كغيرىا مف األعماؿ ذات
نزعات مسمحة.
الطبيعة المماثمة التي ال تعد ا

مع ذلؾ يكتنؼ الصياغة العربية غمكض باعتبار النص لـ يشر إلى أف البرتكككؿ األكؿ ىك

الذم لـ ينص عمى حاالت االضطرابات ك التكترات  ،في حيف نجد أف ىذا الغمكض ينجمي في الصياغة
الفرنسية لذات المادة.

ك المالحظ أف الحد األدنى المحدد في الفقرة الثانية مف المادة األكلى (

 )01مف البركتكككؿ اإلضافي

الثاني التي تستبعد االضطرابات كالتكترات الداخمية مثؿ الشغب كأعماؿ العنؼ العرضية الندرل كغيرىا

1

Soumaoro Souleymane, la qualification des conflits armés, académie de droit international la
Haye, Brill Niijhoff Leiden Boston ? 2010, p184.
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مف األعماؿ ذات الطبيعة المماثمة مف النزاعات المسمحة غير الدكلية يطبؽ عمى المادة الثالثة المشتركة

التفاقيات جنيؼ. 1

ففي ىذا اإلطار يجب استعماؿ معياريف العتبار أم نزاع مسمح بمثابة نزاع مسمح ذم طبيعة غير دكلية
كىما أف االعتداءات (  )les hostilitésيجب أف تبمغ حدا أدنى مف اؿعنؼ كىك الحاؿ مثال عندما تككف
أعماؿ العنؼ جماعية أك عندما تضطر الدكلة

إلى الؿجكء إلى القكة العسكرية ضد المتمرديف

)  (insurgésبدال مف المجكء إلى مجرد قكات الشرطة .
ك أف القكات غير الحككمية المتكرطة في النزاع يجب أف تعتبر بمثابة أطراؼ في النزاع أم يجب أف
تككف حائزة عمى قكات مسمحة منظمة ،ك ىذا ما يعني أف ىذه القكات خاضعة لقيادة ك أف يككف في
إمكانيا ك استطاعتيا قيادة عمميات عسكرية طكيمة األمد.2
كانطالقا مما ذكر أعاله نستخمص كجكد حالة تشمميا حماية القانكف الدكلي اإلنساني ك ىي حالة
الحرب األىمية ك حاالت أخرل ال تشمميا حماية ىذا القانكف ك تتمثؿ فيما كرستو المادة األكلى فقرة  2مف
البركتكككؿ اإلضافي الثاني ك تتمثؿ في حاالت االضطرابات ك التكترات الداخمية مثؿ الشغب ك أعماؿ
نزعات مسمحة.
العنؼ العرضية النادرة ك غيرىا مف األعماؿ ذات الطبيعة المماثمة التي ال تعد ا

3

فالبرتكككؿ المذككر عرؼ النزاعات المسمحة غير الدكلية بأنيا

» ليست نزاعات دكلية أك بيف

الدكؿ كأنيا نزاعات مسمحة تدكر في إقميـ أحد األطراؼ المتعاقدة «  .ك بيذا يككف البركتكككؿ اإلضافي
1

المادة األكلى مف البرتكككؿ اإلضافي الثاني

كردت صياغة ىذه المادة بصكرة صحيحة بالمقارنة مع النص العربي الغامض.

1. Le présent Protocole, qui développe et complète l'article 3 commun aux Conventions de Genève du
12 août 1949 sans modifier ses conditions d'application actuelles, s'applique à tous les conflits armés
qui ne sont pas couverts par l'article premier du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du
2 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), et qui se
déroulent sur le territoire d'une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées
dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable,
exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations
militaires continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole.
2. Le présent Protocole ne s'applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs,
comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont
pas considérés comme des conflits armés.
2

? Comment le terme « conflits armé « est–il définit en droit international humanitaire
Comité international de la croix rouge (CICR) - prise de position-, p 03.
3

شريؼ عتمـ ،محاضرات في القانكف الدكلي اإلنساني ،المجنة الدكلية لمصميب األحمر،

السادسة ،دار الكتب القكمية ،2006 ،ص.38
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الثاني قد ضيؽ مف مفيكـ النزاع المسمح غير الدكلي مقارنة مع المفيكـ الكارد في المادة الثالثة المشتركة
مف اتفاقيات جنيؼ خصكصان عندما اشترط عنصر الرقابة اإلقميمية ،إلى جانب اشتر ِ
اطو ككف الدكلة طرفا
في ذلؾ النزاع  ،كىي الشركط الكالسيكية نفسيا التي أخذ بيا القانكف الدكلي التقميدم

مما يعني أنو

اقتصر عمى تنظيـ صكرة كاحدة مف صكر النزاعات المسمحة غير الدكلية كىي الحرب األىمية بمعناىا
القانكني كبالتالي فإف النزاعات التي تدكر بيف مجمكعتيف أك أكثر مف الجماعات المتمردة ال تعد كفؽ ىذا
البركتكككؿ نزاعات مسمحة غير دكلية.

1

كعمى الرغـ مف أىمية ىذا التعريؼ  ،إال انو لـ يعالج جميع المشاكؿ التي أثارتيا المادة الثالثة ،
المشتركة التفاقيات جنيؼ كىي :حالة السيطرة عمى جزء مف اإلقميـ  ،كككف الحككمة القائمة طرؼ في
2

النزاع ،مما جعؿ ىدا التعريؼ محؿ خالؼ بيف كثير مف الدكؿ التي ساىمت في كضع ىذا البركتكككؿ.
كفي ضكء ما سبؽ يتضح لنا أف مصطمح النزاعات المسمحة غير الدكلية الكارد في المادة (

 )1/1مف

البركتكككؿ اإلضافي الثاني لعاـ  1977مرادؼ لمصطمح الحرب األىمية بمعناىا الفني الدقيؽ لذا فيك
مصطمح ضيؽ جدا".
ثاني :تكييف النزاع المسمح غير الدولي في الفقو و القضاء الدوليين
ا
نظ ار لعدـ تطابؽ نص المادة الثالثة المشتركة مف اتفاقيات جنيؼ مع ما كرد في المادة األكلى مف
البرتكككؿ اإلضافي الثاني مف حيث ككف التعريؼ الكارد في البركتكككؿ اإلضافي الثاني ضيؽ بالمقارنة
مع ما كرد في المادة  3المشتركة  ،الشيء الذم جعؿ الفقو ك القضاء الدكلييف يتدخالف لتكضيح كجية
نظرىما في النزاعات المسمحة غير الدكلية.
- 1تكييف النزاع المسمح في الفقو الدولي
كثير مف فقياء القانكف الدكلي المعركفيف قد ناقشكا الحاالت التي يمكف أف تدخؿ ضمف النزاعات المسمحة
غير الدكلية ،كتتعمؽ ىذه الحاالت بالنزاعات التي ال تستجيب لممعايير المحددة في البركتكككؿ اإلضافي
الثاني ك بالتالي يستدعي األمر تطبيؽ الضمانات المحددة في المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيؼ
فحسب األستاذ "جاسير"  H.P Casserفإف النزاعات غير المسمحة ىي تمؾ االشتباكات المسمحة التي
1

د .حيدر كاظـ عبد عمي ،القكاعد المتعمقة بكسائؿ كأساليب القتاؿ أثناء النزاعات المسمحة غير الدكلية ،مجمة المحقؽ

الحؿبم لمعمكـ القانكنية ك السياسية  ،العدد الثاني ،السنة الرابعة ،ص .17
? Comment le terme « conflits armé » est –il défini en droit international humanitaire

2

op.cit.,p 03.
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تقع في إقميـ دكلة بيف الحككمة مف جية ك الجماعات المنشقة مف جية أخرل  ،ك الحالة الثانية ىي
الحالة التي يفقد فييا الحككمة كؿ سمطتيا عمى اإلقميـ مما يدفع مختمؼ الجماعات أف تتحارب مف أجؿ
االستيالء عمى السمطة .1
كما يقترح  chindlerتعريفا مفصال فيقكؿ أف " األعماؿ العدائية يجب أف تتـ عف طريؽ قكة
السالح  ،بحيث أف ىذه الشدة تدفع الحككمة بصفة عامة ،كتجبرىا عمى استخداـ قكاتيا المسمحة ضد
المتمرديف بدال مف القكات بسيطة كقكات الشرطة .كثانيا مف جية المتمرديف  les insurgés ،كيجب أف
يككف لمعمميات القتالية طابع جماعي  ،أم بمعنى أال تككف ناشئة عف نشاط جماعات معزكلة.
كما أنو ينبغي عمى المتمرديف أف يبرىنكا عمى كجكد الحد األدنى مف التنظيـ .كينبغي أف تككف القكات
المسمحة التابعة ليـ تحت قيادة مسؤكلة ك تككف قادرة عمى تمبية الحد األدنى مف المتطمبات مف الناحية
اإلنسانية" .2
كيضيؼ ساسكلي M.Sassoliبدكره أف المادة  3المشتركة تحيؿ إلى النزاعات " التي تحدث في
أراضي إحدل األطراؼ السامية المتعاقدة " بينما المادة األكلى مف البركتكككؿ الثاني تشير إلى تمؾ " التي
تجرم في إقميـ دكلة طرؼ سامي متعاقد".
ككفقا لمقاصد كأىداؼ الدكلي اإلنساني يجب أف يفيـ مف ىذه الجمؿ ك الصياغة أنيا بمثابة تذكير بسيط
بأف المعاىدات ال تطبؽ إال عمى الدكؿ األطراؼ فييا .فإذا كانت ىذه الصياغة تفيد أف النزاعات التي
تشنيا الدكؿ ضد الجماعات المسمحة المنظمة ك تتسع إلى أراضي عدة دكؿ ال تشكؿ نزاعات مسمحة
غير دكلية  " ،فإف ذلؾ سكؼ يشكؿ فجكة كفراغ في الحماية  ،عمما خاصة أف المادة األكلى ك السابعة
مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية لركاندا يكسع مف اختصاص المحكمة المتمثؿ في فرض
احتراـ قكاعد قانكف النزاعات المسمحة غير الدكلية إلى الدكؿ المجاكرة .
كىذا يؤكد بأف النزاع الذم قد يمتد إلى الدكؿ المجاكرة يبقى نزاعا غير دكليا في الختاـ فإف األطراؼ
المتنازعة ىي التي تحدد طبيعة النزاع المسمح فيما إذا كاف نزاعا مسمحا غير دكلي أك دكلي .ك ليس البعد
اإلقميمي لمنزاع المسمح.
? Comment le terme « conflits armé » est –il défini en droit international humanitaire
op.cit., p 05.

1

Ibid,p05
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- 2تكييف النزاع المسمح في القضاء الدولي
لقد كفر القضاء الدكلي عناصر ميمة لتعريؼ النزاع المسمح ،ك خاصة النزاع المسمح غير الدكلي
بالمعنى الكارد في المادة الثالثة()03المشتركة ،ك الذم لـ يتـ تعريفو بدقة ككضكح في االتفاقيات المعنية.
كاألحكاـ كالق اررات الصادرة عف المحكمة الجنائية الدكلية ليكغسالفيا تسمط بعض الضكء حكؿ تعريؼ
النزاع المسمح غير الدكلي ك تعتبر المحكمة أف النزاع المسمح غير الدكلي يكجد كمما تـ المجكء إلى القكة
المسمحة أك النزاع المسمح الذم طاؿ أمده بيف السمطات الحككمية كجماعات مسمحة منظمة أك فيما بيف
ىذه الجماعات داخؿ الدكلة.
كأكدت المحكمة أف " تعريؼ النزاع المسمح غير الدكلي بالمعنى الكارد في المادة الثالثة المشتركة
يغطي الحاالت التي تشتبؾ فييا عدة فصائؿ تتنافس فيما بينيا مف دكف تدخؿ القكات المسمحة الحككمية"
كانطالقا مف ىذا القرار األكؿ لممحكمة ،فإف جميع األحكاـ الصادرة عف محكمة يكغكسالفيا السابقة قد
صدرت بناءا كاستنادا إلى ىذا التعريؼ.1
أما عف تكييؼ النزاعات المسمحة غير الدكلية كفقا لنظاـ ركما األساسي لعاـ  ،1998فإف الدكؿ
قد كاجيت مشكمة تحديد مفيكـ النزاع المسمح غير الدكلي  ،حيث ابتعدت األطراؼ المشاركة في معاىدة
ركما كثي انر عف المفيكـ الذم جاء بو البركتكككؿ اإلضافي الثاني لعاـ  ،1977كتبنت مفيكـ أخر مشابو
لمتعريؼ الذم كضعتو المحكمة الجنائية الدكلية ليكغسالفيا السابقة

كذلؾ في المادة الثامنة الفقرة الثانية

في النقطة "ك" ( /2/8ك) مف النظاـ األساسي لمحكمة ركما بنصيا عؿ أف " ....المنازعات المسمحة التي
تقع في إقميـ دكلة عندما يكجد صراع مسمح متطاكؿ األجؿ بيف السمطات الحككمية كجماعات مسمحة
منظمة ،أك فيما بيف ىذه الجماعات".
المالحظ أف الفرؽ بيف التعريؼ الكارد في المادة ( /2/8ك) مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية
كتعريؼ المحكمة الجنائية الدكلية ليكغسالفيا ىك كركد د كممة ( نزاع مسمح) بدالن مف كممة عنؼ مسمح.
حاكلت المحكمة الجنائية الدكلية ليكغسالفيا السابقة إيجاد تعريؼ كاضح كصريح لمنزاعات
المسمحة غير الدكلية مف خالؿ تكييفيا لبعض النزاعات المسمحة الداخمية ،فمثال كيفت النزاع المسمح
في يكغسالفيا بأنة نزاع ذك طبيعة مختمطة دكلي كداخمي ،كجاء في حكميا " إف النزاع المسمح الذم كقع

Y. Sandoz / C.Swinarski /B. Zimmermann, Commentaire des Protocoles additionnels du 8
juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, CICR, Genève, 1986, par 4461
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بيف أطراؼ النزاع في جميكرية البكسنة كاليرسؾ فيو مف الكثافة ما يدعكا إلى تطبيؽ قكانيف كأعراؼ
الحرب التي تحتكييا المادة الثالثة المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ  1949كما ىي في النزاعات
المسمحة بصفة عامة بما فييا النزعات المسمحة غير الدكلية".
كفي تاريخ  15جكيمية  1997قررت غرفة االستئناؼ لممحكمة في قضية المدعي العاـ ضد
المكاطف الصربي  Tadecأف النزاع المسمح الداخمي يكجد " كمما كاف ىناؾ ....العنؼ المسمح الذم طاؿ
أمده بيف السمطات الحككمية كالجماعات المسمحة المنظمة أك بيف ىذه الجماعات داخؿ الدكلة كأخذت بعد
ذلؾ كؿ أحكاـ المحكمة بيذا القرار نقطة انطالؽ لتعريؼ النزاع المسمح الداخمي.1
كما قررت ىذه المحكمة في قضية المدعي العاـ ضد ككناتش كرفاقو في ( /12جكاف" )2002/أف
النزاع المسمح يكجد متى لجأت الدكؿ إلى استخداـ القكة المسمحة أك كاف ىناؾ عنؼ مسمح بيف السمطات
الحككمية كجماعات مسمحة منظمة أك بيف تمؾ الجماعات داخؿ الدكلة".
كنالحظ مف خالؿ ىذا التعريؼ أف المحكمة اعتمدت عمى بعض المعايير لقياـ النزاع المسمح غير
الدكلي مف أىميا مدة ككثافة النزاع المسمح حيث يجب أف يككف النزاع المسمح طكيؿ األمد كلكف ما
يؤخذ عمى ىذا الرأم أف المحكمة لـ تبيف المدة التي يجب أف يستغرقيا النزاع المسمح لكي يعتبر نزاعا
مطكال كمف ثـ تكيفو بأنو نزاع مسمح غير دكلي كأكدت مف جانب آخر عمى كثافة العنؼ المسمح سكاء
كاف بيف الحككمة كالجماعات المتمردة أك بيف الفئات المتمردة نفسيا .كاعتمدت المحكمة فيما يتعمؽ بتقييـ
كثافة النزاع المسمح عمى عكامؿ مختمفة مثؿ جدية اليجمات كتكرارىا كانتشارىاعمى إقميـ الدكلة.
كقد سارت المحكمة الجنائية الدكلية في ركاندا لعاـ

 1994عمى نيج محكمة يكغسالفيا السابقة

عندما نصت المادة الثالثة مف النظاـ األساسي ليذه المحكمة عمى أنو" ينشأ اليجكـ المسمح حيثما كاف
ىناؾ لجكء إلى القكة المسمحة بيف الدكؿ أك عنؼ مسمح طكيؿ األمد بيف سمطات الحككمة كمجمكعات
منظمة أك بيف ىذه المجمكعات داخؿ دكلة ما .2
TPIY, Le procureur C/ Dusco Tadic, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant

1

l’exception préjudicielle d’incompétence, It -94-1-A,2 octobre 95,Par70.
2

الماد الثالثة( )03مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية المؤقتة لركاندا

 أنظر كذلؾ :د .حيدر كاظـ عبد عمي ،القكاعد المتعمقة بكسائؿ كأساليب القتاؿ أثناء النزاعات المسمحة غير الدكلية،مجمة المحقؽ الحمي لمعمكـ القانكنية ك السياسية  ،العدد الثاني ،السنة الرابعة ،ص  17ك  18ك .182
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كيسفاد مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية أنيا حذت حذكل البرتكككؿ اإلضافي الثاني في
المادة الثامنة إذ فرقت بيف ما يعتبر حربا أىمية ك بالتالي يطبؽ عمييا القانكف الدكلي اإلنساني ،ك ما
يعتبر مف اضطرابات ك تكترات داخمية ،مثؿ أعماؿ الشغب ك أعماؿ العنؼ المنفردة ك المتقطعة أك
غيرىا مف األعماؿ ذات الطبيعة المماثؿ.1
يستخمص مف كؿ مف اتفاقيات جنيؼ ،البرتكككليف اإلضافييف ليا ك كذا مف الفقو ك القضاء الدكلييف أنو
ال تخضع كؿ الحاالت التي تنطكم عمييا النزاعات المسمحة غير الدكلية لمقانكف الدكلي اإلنساني ،بؿ
منيا حالة كاحدة فقط ىي التي يطبؽ عمييا القانكف الدكلي اإلنساني كىي حالة الحرب األىمية بينما ال
تخضع الحاالت األخرل لتطبيؽ ىذا القانكف كما سكؼ يتبيف أدناه.
الفرع الثاني :مدى خضوع النزاعات المسمحة غير الدولية لقواعد القانون الدولي اإلنساني
ىؿ تخضع النزاعات المسمحة غير الدكلية لمقانكف الدكلي اإلنساني؟
إذا كاف اإلشكاؿ األكؿ يتعمؽ بتكييؼ النزاعات المسمحة غير الدكلية فإف اإلشكاؿ الثاني يتعمؽ بمدل
خضكعيا ألحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني ك بمعنى آخر ما مدل احتراـ ىذا النكع مف النزاعات المسمحة
لحقكؽ اإلنساف؟.
أوال :الحاالت التي تشمميا حماية لقانون الدولي اإلنساني" الحرب األىمية"
أشار البرتكككؿ اإلضافي الثاني إلى اعتبار حالة الحرب األىمية ىي الحالة الكحيدة المشكمة لمنزاعات
المسمحة غير الدكلية التي تخضع لمقانكف الدكلي اإلنساني ،كعميو فإف حالة اضطرابات ك التكترات
الداخمية تخضع الت القانكف.
 تعريف حالة الحرب األىمية ) ( Bellum civile: 1
الحرب األىمية ىي قتاؿ بيف األفراد أك المجمكعات أك المؤسسات السياسية أك الدينية أك القكمية ،ك ىك
قتاؿ بيف مميشيات عسكرية منظمة أك غير منظمة مف أجؿ السيطرة عمى السمطة داخؿ الدكلة ،أك

1

المادة الثامنة في الفقرة الثانية النقطة

"ك" مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية تنص عمى انو تنطبؽ الفقرة

(2ق) عمى النزاعات المسمحة غير ذات الطابع الدكلي ك بالتالي فيي ال تنطبؽ عمى حاالت االضطرابات ك التكترات
الداخمية ،مثؿ أعماؿ الشغب ك أعماؿ العنؼ المنفردة ك المتقطعة أك غيرىا مف األعماؿ ذات الطبيعة المماثمة .ك تنطبؽ
عمى المنازعات المسمحة التي تقع في إقميـ دكلة عندما يكجد صراع مسمح متطاكؿ األجؿ بيف السمطات الحككمية
كجماعات مسمحة منظمة أك جماعات مسمحة منظمة أك فيما بيف ىذه الجماعات).
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االستقالؿ بجزء مف اإلقميـ ،ك إقامة دكلة فيو .ك عمى الرغـ مف أف الحرب األىمية ىي مسألة داخمية ،
إال أف ليا آثار دكلية .
ك المالحظ أف أبرز الحركب األىمية في العصر الحديث قد ظيرت في الكطف العربي الذم يعتبر
حاليا مسرحا لمحركب األىمية مثؿ الحركب األىمية في لبناف ،الصكماؿ ،أفغانستاف السكداف ،البكسنة ك
اليرسؾ ،سيراليكف ،لنصؿ إلى الحرب في ليبيا ك سكريا.
كبالرغـ مف أف ميثاؽ األمـ المتحدة يمنع المنظمة مف التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ األعضاء إال أنو
أجاز تدخميا في حالتيف ،ك ىما حالة ما إذا عرضت الدكلة المعنية أف تحؿ الحرب األىمية طبقا لمميثاؽ،
أك إذا كاف مف شأف الحرب األىمية أف تعرض السمـ ك األمف الدكلييف لمخطر مما يستكجب تطبيؽ
التدابير الكاردة في الفصؿ السابع مف الميثاؽ . 1
 - 2مميزات الحرب األىمية
يترتب عف تكييؼ أم نزاع بأنو حرب أىمية نتائج ىامة ك تتمثؿ أىميا في :
 أف اليدؼ مف الحرب األىمية ىك سيطرة مجمكعة معينة عمى الدكلة. أف تنظـ قيادة الحرب األىمية ىيئة رسمية تعبر عنيا ك تعمف أىدافيا ،كما أنيا تشكؿ حككمة منبثقة مفقيادتيا ك تسيطر عمى منطقة معينة تمارس أعماليا فييا ك ليا قيادة عسكرية معمنة تنظـ عممياتيا الحربية
 أنو قد تعترؼ الدكؿ بحككمة الحرب األىمية كتقدـ ليا المساعدات العسكرية ك المالية بصكرة عمنية. أف تخضع العمميات العسكرية في الحرب األىمية لقكاعد قانكف الحرب . أف ػيتمتع األشخاص الذيف يقكمكف بالحرب األىمية بالحماية الدكلية ك عند القبض عمييـ يعتبركف أسرلحرب.
 -أف تسيطر قكات الحرب األىمية عمى جزء مف إقميـ الدكلة يخضع لسمطتيا ك تباشر سيادتيا عميو (.2)18

انطالقا مما ىك منصكص عميو في القانكف الدكلي ،فإنو قد تـ تقريب النزاع المسمح غير الدكلي ك
خاصة الحرب األىمية بالنزاع المسمح الدكلي ك ذلؾ مف حيث تطبيؽ القكاعد اإلنسانية ك ىك ما يتضح
مف خالؿ المادة  3المشتركة في اتفاقيات جنيؼ ك المادة األكلى فقرة  2مف البركتكككؿ اإلضافي الثاني.

1

و لقد تدخلت األمم المتحدة فً عدة نزاعات كٌفت بالحرب األهلٌة فً كل من البوسنة والهرسك ،و كوسوفو فً

ٌوغسالفٌا سابقا ،وتٌمور الشرقٌة فً اندونٌسٌا و سٌرالٌون وسٌري
2

النكا.

د /سييؿ حسيف الفتالكم ،عماد محمد ربيع ،اؿمرجع السابؽ ،ص.86
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ك ىك ما يتضح كمؾ مف خالؿ إخضاع مرتكبي مخالفات ك انتياكات ىذا القانكف لمقانكف الدكلي الجنائي
فيما يتعمؽ خاصة بالجرائـ ضد اإلنسانية ،ك قد سبؽ لمنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ليكغسالفيا
في المادة  5أف منحت لممحكمة صراحة صالحية النظر في الجرائـ ضد اإلنسانية عندما تقترؼ أثناء
نزاع مسمح ذم طابع دكلي أك داخمي ك تكجو ضد المدنييف .
ك جاء النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية في

 1998بالنص صراحة عمى معاقبة جرائـ الحرب

سكاء في النزاعات المسمحة الدكلية أك غير الدكلية.
أما دكر المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،ففي النزاع المسمح الدكلي تممؾ اختصاصات أصمية في
االتفاقيات ك البركتكككؿ األكؿ ،تمارسيا بقكة القانكف دكف التكقؼ عمى إرادة الدكؿ أطراؼ النزاع المسمح،
أما في حالة النزاع المسمح غير الدكلي ،فيتكقؼ تدخميا عمى إرادة الدكلة المعنية التي يجرم عمى إقميميا
النزاع المسمح.1
ثاني :الحاالت التي ال تشمميا حماية القانون الدولي اإلنساني ومدل حماية حقوق اإلنسان في ظميا.
ا
أشار البرتكككؿ اإلضافي الثاني في الفقرة الثانية مف المادة األكلى منو إلى أف االضطرابات ك التكترات
الداخمية مثؿ الشغب كأعماؿ العنؼ العرضية الندرل كغيرىا مف األعماؿ ذات الطبيعة المماثمة ال تعد
منازعات مسمحة ك تبعا ؿذلؾ تخضع ألحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني ،مع ذلؾ لـ يشر إؿذ تعريؼ قذق
الحاالت مما يتعيف البحث عف مفيكـ قذق الحاالت كمدل حماية حقكؽ اإلنساف خالليا.
 -1الحاالت التي ال تشمميا حماية القانون الدولي اإلنساني"االضطرابات و التوترات الداخمية"
إذا كانت النزاعات المسمحة الدكلية ك غير الدكلية تدخؿ ضمف نطاؽ الحماية القانكنية لمقانكف الدكلي
اإلنساني ،فإف االضطرابات ك التكترات الداخمية تخرج مف ىذا النطاؽ ك ىذا ما نصت عميو المادة األكلى
مف البركتكككؿ الثاني » ال يسرم ىذا البركتكككؿ عمى حاالت االضطرابات ك التكترات الداخمية « .
ك جميع بمداف العالـ ميما كانت درجة تقدميا العممي ك الثقافي ك االقتصادم ك نظاـ الحكـ السائد فييا،
ليست بعيدة أك بمنأل عف التكترات ك االضطرابات الداخمية ك ىي حاالت متعددة األسباب ك تتـ
معالجتيا كفؽ ظركؼ كؿ دكلة ك معطياتيا الداخمية .2

1
2

شريؼ عتمـ ،المرجع السابؽ ،ص .41
المرجع نفسه ،ص.42
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ال أثر لتعريؼ االضطرابات ك التكترات الداخمية في صككؾ القانكف الدكلي ،فالفقرة  2مف المادة األكلى
مف البركتكككؿ المذككر أعاله قد تضمنت حاالت الفكضى ك أعماؿ العنؼ المعزكلة ك المتفرقة ك
األعماؿ األخرل ذات الطابع المماثؿ  ،ك ىي ال تعدك أف تككف أمثمة لمتكضيح ك ليست تعريفا  ،إذ أف
العبارة التي جرل عمييا النص ليست كاحدة بؿ عديدة مثؿ الشغب ك أعماؿ العنؼ ...إلخ.
أـــ تعريف االضطرابات الداخمية
يمكف محاكلة إيجاد تعريؼ ليو الحالة مف خالؿ تقارير المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،حيث جاء في
تقرير المجنة الذم عرضتو عمى الخبراء الحككمييف في مؤتمر جنيؼ  1971كصفا لالضطرابات الداخمية
بأنيا الحاالت التي دكف أف تسمى نزاعا مسمحا غير دكلي بمعنى الكممة ،تكجد فييا عمى المستكل
الداخمي كاجية عمى درجة مف الخطكرة أك االستمرار

ك تنطكم عمى أعماؿ عنؼ قد تكتسي أشكاال

مختمفة بدءا بانطالؽ أعماؿ ثكرة تمقائيا حتى الصراع بيف مجمكعات منظمة شيئا ما ك السمطات
الحاكمة.
ك في ىذه الحاالت التي ال تؤدم بالضركرة إلى صراع مفتكح  ،تدعك السمطات الحاكمة قكات شرطة
كبيرة ك ربما قكات مسمحة حتى تعيد النظاـ الداخمي إلى نصابو ك عدد الضحايا المرتفع جعؿ مف
الضركرم تطبيؽ حد أدنى مف القكاعد اإلنسانية.
ب -تعريف التوترات الداخمية
لـ يرد أم تعريؼ ليذه الحالة ،مع ذلؾ تضمف التقرير بعض الخصائص التي تميزىا مثؿ اإليقافات
الجماعية  ،ارتفاع عدد المعتقميف السياسييف ،ك ظركؼ االعتقاالت الالإنسانية ك المعاممة السيئة ك
تعطيؿ الضمانات القضائية عند إعالف حالة الطكارئ ك ظيكر حاالت االختفاء  .ك قد تككف ىذه
الظكاىر منفردة أك مجتمعة.
ك بالرغـ مف نص المادة األكلى فقرة  2مف البركتكككؿ الثاني عمى عدـ انطباؽ مبادئ القانكف الدكلي
اإلنساني عمييا ،إال أف القانكف الدكلي ال يتجاىميا ،إذ تنص عمييا مكاثيؽ حقكؽ اإلنساف.
 -2أساس حماية األفراد في حاالت االضطرابات الداخمية و التوترات الداخمية.
تجد حماية األفراد ضد العنؼ ك المعاممة التعسفية في حاالت االضطرابات ك التكترات الداخمية أساسا ليا
في النظاـ القانكني الكطني مع مؤسساتو ك أجيزتو العديدة إذ يجب عمى ىذا النظاـ أف يمنع ك يقمع
المخالفات ك أف يكفؿ الضماف الفعاؿ لحقكؽ اإلنساف ،التي تعتبر حقكؽ غير قابمة ال لمتجزئة ك ال
لمتنازؿ عنيا.
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لكف قد تتقاعس الدكؿ في حماية حقكؽ اإلنساف  ،بؿ قد تتعدل ىي عمى ىذه الحقكؽ ،ك ذلؾ
انطالقا في بعض الحاالت مف فرض حالة الطكارئ أك الحاالت االستثنائية إلى االعتداء عمى حقكؽ
األفراد بطريقة مباشرة ك ذلؾ عف طريؽ قمع حقكؽ األشخاص ك دعكة السمطات الحاكمة قكات الشرطة
بؿ القكات المسمحة أم الجيكش الكطنية ك ما يترتب عف ذلؾ مف نتائج كخيمة عمى حقكؽ اإلنساف ابتداء
مف استعماؿ العنؼ ك التقتيؿ إلى اإليقافات الجماعية ك االعتقاالت التي تنطكم عمى المعامالت
الالإنسانية أك السيئة ك ظيكر حاالت االختفاء.
مما يكجب تضامف ك تدخؿ المجتمع الدكلي لحماية ىذه الحقكؽ ك السبب في ذلؾ أف الصككؾ الدكلية
ابتداء مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف لسنة

 ،1948مرك ار بالعيديف الدكلييف لمحقكؽ السياسية ك

المدنية ك لمحقكؽ االقتصادية  ،االجتماعية ك الثقافية لسنة  ،1966ك غيرىا مف النصكص الدكلية كميا
تؤكد عمى حماية حقكؽ اإلنساف ك ضمانيا ،ك عميو فإنو في جميع األكقات ك في جميع الظركؼ  ،يجب
أف تطبؽ األحكاـ المتعمقة بحقكؽ اإلنساف  ،بؿ أف السمطات تمتزـ باحتراميا حتى في حاالت األزمات
الداخمية  ،إال إذا حدث في زمف الطكارئ العامة التي تيدد حياة األمة ،حيث تنص المادة  1/4مف العيد
الدكلي لمحقكؽ السياسية ك المدنية لسنة  1966أف نصت عمى حالة الطكارئ  ،ك لمدكؿ عندئذ أف تتخذ
إجراءات تخالؼ التزاماتيا التعاىدية التي تعيدت بيا بمكجب االتفاقيات الدكلية الخاصة بحقكؽ اإلنساف،
لكف يجب أف تظؿ ممتزمة في جميع األكقات ك في جميع الظركؼ باحتراـ الحقكؽ األساسية بمعنى آخر
النكاة الصمبة أك جكىر الحقكؽ »  « le noyaux dur des droitsبما فييا الحؽ في الحياة ك الحؽ
في السالمة الجسدية ،ثـ ضمانات ىذه الحقكؽ أم الحؽ في التغذية  ،ك ىك ما يعبر عنو بالمستكل
األدنى المطمكب لحماية كرامة اإلنساف حتى في أكقات األزمات الداخمية الحادة.
ك مما ال شؾ فيو أف أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني أم المادة

 3المشتركة التفاقيات جنيؼ

المنطبقة في النزاعات المسمحة التي ليس ليا طابع دكلي تساىـ في تحديد الحقكؽ التي يجب أف تشمميا
الحماية.
ك ما دامت ىذه األحكاـ ذات األصؿ العرفي قد تشكؿ جزءا مف القكاعد اآلمرة في القانكف الدكلي
اإلنساني ،فيي ممزمة لجميع الدكؿ ،ك ىذا ما تكصمت إليو محكمة العدؿ الدكلية في حكميا الصادر في
قضية نيكارقكا ضد الكاليات المتحدة األمريكية  ،1986حيث تكصمت المحكمة إلى استنتاج أف المادة 3
في شكميا العرفي تشكؿ مقياسا لمحد األدنى ينطبؽ عمى جميع النزاعات المسمحة ك ىذا المقياس لمحد
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األدنى في القانكف الدكلي اإلنساني ك الكارد في المادة

 3يجب أف تمتزـ بو الدكؿ حتى في حاالت

الطكارئ. 1
كىذه األحكاـ ممزمة في النزاعات المسمحة التي ليس ليا طابع دكلي ك منطقيا فيي ممزمة أيضا في
حاالت االضطرابات ك التكترات الداخمية.
ىكذا يستخمص مف تكييؼ النزاعات المسمحة ،أف القانكف الدكلي قد قرب النزاعات المسمحة غير الدكلية
بالنزاعات المسمحة الدكلية ،خاصة حينما تككف في صكرة الحرب الداخمية ك عميو فإنو يجب أف تترتب
نفس اآلثار التي تترتب عف النزاعات المسمحة الدكلية ك ضركرة تطبيؽ قكاعد المسؤكلية الدكلية ك محاكمة
المسؤكليف عنيا أماـ المحكمة الجنائية الدكلية

ك تخكيؿ المنظمات الدكلية اإلنسانية ك خاصة المجنة

الدكلية لمصميب األحمر الدكر الفعاؿ في مراقبة تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني أثناء ىذه النزاعات
المسمحة غير الدكلية مف أجؿ ضماف االحتراـ الفعاؿ لحقكؽ اإلنساف.
كعمما خاصة أف حقكؽ اإلنساف قد تتأثر أثناء حالة االضطرابات ك التكترات الداخمية التي قد تمجأ فييا
الدكلة إلى التضييؽ منيا ك عميو فإنو في جميع األكقات ك في جميع الظركؼ  ،يجب أف تطبؽ األحكاـ
المتعمقة بحقكؽ اإلنساف  ،بؿ أنو عمى السمطات أف تمتزـ باحتراميا حتى في حاالت األزمات الداخمية.
ك ماداـ القانكف الدكلي في تطكر مستمر ،فإنو عميو التزاـ تغطية كافة النزاعات الـ

سلحة غير الدكلية

المعاصرة التي أصبحت تنطكم عمى أشكاؿ جديدة غير معركفة مف قبؿ خاصة أثناء تدخؿ دكلة أجنبية
في مثؿ ىذه النزاعات مما يؤدم إلى تدكيميا كىكذا يتطمب األمر ضركرة إبراـ اتفاقيات جديدة
الحتكائيا.

المبحث الثاني :القواعد المنظمة للنزاعات المسمحة
في العصكر القديمة كانت الحرب ال تحكميا أية قاعدة  ،بؿ كاف مبدأ الغاية تبرر الكسيمة  ،ىي التي
كاف يستند إلييا المتحاربكف أثناء نشكب أم نزاع مسمح ك ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ االنتصار كالحاؽ اليزيمة
بالعدك.
ك لذلؾ كاف المتحاربكف يستعممكف كؿ أساليب القسكة ك التعذيب ضد أعدائيـ بغض النظر عف ككنيـ مف
المقاتميف أك مف غير المقاتميف ك بغض النظر عف ككنيـ مف الجرحى أك األسرل.
1

قرار محكمة العدؿ الدكلية الصادر في  27جكاف  ، 1986قضية النشاطات العسكرية ك الشبو العسكرية في نيكاراغكا،

مجمكعة ق اررات المحكمة لسنة .1986
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ك بظيكر الديانات السماكية ،أصبحت الحرب تنظميا ضكابط كقيكد ،كضعت عمى سمكؾ المتحاربيف،
خاصة منيا الشريعة اإلسالمية ،حيث كضعت قكاعد لمحرب ك حرمت العدكاف.1
كالمالحظ أف نطاؽ النزاع المسمح في الكقت المعاصر لـ يعد مقتص ار عمى القتاؿ بيف الجيكش البرية ك
بعض المعارؾ البحرية المحدكدة كما كاف الحاؿ عميو في ما مضى ،بؿ أصبح نطاؽ النزاع المسمح كاسع
يتسع إلى المجاؿ البرم ك البحرم ك الجكم  ،ك عميو فإف العمميات الحربية التي تقع في كؿ مف ىذه
األجزاء تخضع لقكاعد خاصة تتالئـ مع طبيعتيا  ،فيناؾ قكاعد خاصة بالنزاعات المسمحة البرية ك
قكاعد لمنزاعات المسمحة البحرية ك قكاعد لمنزاعات المسمحة الجكية.
الم طمب األول  :تنظيم النزاعات المسمحة البرية
النزاعات المسمحة البرية ىي النزاعات التي تدك ر فييا العمميات العدائية بيف األطراؼ المتحاربة عمى
أجزاء اليابسة مف أراضي أحد األطراؼ المتحاربة.
كتعتبر اتفاقية الىام المكقعة في  29جكيمية  1899أكلى المعاىدات التي نظمت أحكاـ ىذا النكع
مف النزاعات ،ثـ جاءت اتفاقية الىام المتعمقة بقكانيف الحرب البرية كأعرافيا كالمكقعة في
18أكتكبر 1907لتكممتيا.
الفرع األول :نطاق االنزاعات المسمحة البرية
يشمؿ نطاؽ النزاع المسمح البرم اإلقميـ البرم لكؿ مف الدكلتيف المتحاربتيف أك الفريقيف المتحاربيف،
كما يمكف أف يمتد إلى المستعمرات التابعة لكؿ منيما ك إلى أم إقميـ آخر يقكمكف بإد ارتو إذا كاف ىذا
اإلقميـ يساىـ في نشاط أك كاف محال الستعدادات أك تجمعات عسكرية .2
ك ال يجكز أف تمتد الحرب إلى أقاليـ الدكؿ المحايدة إذ ال يجكز لمدكؿ المتحاربة خرؽ حياد دكلة أخرل
سكاء كاف حيادىا حيادا دائما أك مؤقتا  ،بحيث منعت اتفاقية الىام لسنة 1907القكات المتحاربة عبكر
أراضي الدكؿ المحايدة إذ يعتبر مكاطف م ىذه الدكؿ محايديف إال إذا ارتكبكا أعماال عدائية تخرؽ ىذا
الحياد.3

1
2
3

أنظر النقطة المتعلقة بتطور النزاعات المسلحة ص  10و ما ٌلٌها من هذه المطبوعة .
عمي صادؽ أبك ىيؼ ،المرجع السابؽ ،ص .705
أنظر المكاد 2 ،1 :ك  3مف اتقاقية الىام لسنة

 1907المتعمقة بحقكؽ ك كاجبات الدكؿ المحايدة ك األشخاص

المحايديف ك األشخاص المحايديف في حالة الحرب البرية.
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غير أنو غالبا ما يتـ خرؽ ىذه القكاعد ،حيث تـ خرؽ حياد سكيس ار المحايدة حيادا تاما خالؿ الحرب
العالمية الثانية حيث تعرضت ؿ  70000قنبمة سقطت عمى اقميميا ،ك خرؽ حياد الككس خالؿ الحرب
الفيتنامية حيث تعرضت لقصؼ جكم مف طرؼ الكاليات المتحدة األمريكية عاـ .11973
الفرع الثاني:أنواع القوات البرية
عرفتيـ االتفاقية بأنيـ المقاتمكف النظاميكف أك غير النظامييف ،مف المميشيات المقاتمة التي يككف عمى
رأسيا شخص مسؤكؿ ،كتحمؿ إشارة مميزة إضافة إلى حمؿ السالح بصكرة كاضحة كتمتزـ بأحكاـ قكانيف
الحرب في عممياتيا القتالية.
كتكرس ىذه االتفاقية الحماية نفسيا لسكاف األراضي غير المحتمة الذيف يحممكف السالح مف تمقاء
أنفسيـ عند اقتراب العدك دكف أف يككف لدييـ الكقت الكافي لتنظيـ أنفسيـ في كحدات مقاتمة

ك تتـ

معاممتيـ كأسرل حرب عند كقكعيـ في قبضة العدك  ،بشرط أف يحممكا سالحيـ جيا انر ،كيحترمكا قكانيف
الحرب في صراعيـ.2
تتألؼ القكات البرية مف ثالثة أنكاع مف القكات ىي القكات النظامية ،القكات المتطكعة ك الشعب القائـ في
كجو العدك.
أوال :القوات النظامية
ك تتمثؿ في الجيكش النظامية لمدكؿ بمختمؼ تشكيالتىا في الجيش العامؿ ك الجيش االحتياطي ك الحرس
الكطني سكاء الفرؽ المككنة مف جنكد الدكلة أك مف جنكد المستعمرات التابعة ليا.
يتصؼ أفراد ىذه القكات بصفة المقاتميف ك تثبت ليـ صفة المحاربيف

 ،كما تظـ ىذه القكات النظامي ة

فريقا مف األشخاص يقكمكف عمى خدمة القكات في الميداف دكف أف يشاركك في العمميات القتالية
كالمكظفيف القائميف بأعماؿ التمكيف ،األعماؿ اإلدارية أك المالية أك المكمفيف بالعناية الطبية كاألطباء ك
االممرضيف ك رجاؿ الديف ك غيرىـ.
كتتـ معاممة ىؤالء تماما مثؿ معاممة المقاتميف بحيث إذا كقعك في يد العدك كانك أسرل حرب.
ك بحكـ المياـ اإلنسانية المسندة إلييـ خصتيـ اتفاقية جنيؼ بمعاممة ك حماية خاصة في حالة ما إذا
كانك جرحى أك مرضى الحرب
1

3

أمؿ يازجي ،المرجع السابؽ ،ص .125

 2المادة الثالثة من الئحة الحرب البرٌة.
 3المادة التاسعة من اتفاقٌة جنٌف  1929و المواد  24و  32من اتفاقٌة جنٌف األولى المبرمة فً  12أوت .1949
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ثانيا :القوات المتطوعة
تشمؿ جماعات مف األفراد الذيف يعممكف مع الجيكش النظامية في مضايقة العدك بتخريب

أجيزة

المكاصالت ك كسائؿ تمكينو.
ك تتككف القكات المتطكعة مف رعايا الدكلة اؿـ حاربة ذاتيا،أك متطكعكف مف رعايا دكلة أخرل غير طرؼ
في الحرب ك تتـ معاممتيـ معاممة الكطنييف.
ك تمتد إلييـ صفة المحاربيف إذ يعاممكف كأسرل حرب في حالة كقكعيـ في يد العدك  .مع ذلؾ تشترط
فييـ بعض الشركط التي حددتيا المادة المػػادة األكلى مف اتفاقية الىام  ،11907أما إذا كاف أفراد القكات
المتطكعة مف رعايا الدكلة المحاربة ك يتطكعكف في قكات العدك ،فال يحؽ ليـ

أف يستفيدك مف قكاعد

الحرب بؿ يجكز لدكلتيـ أف تعدميـ فك ار كخكنة .2
ثالثا :الشعب القائم في وجو العدو
يتدخؿ سكاف اإلقميـ المحتؿ القادريف عمى حمؿ السالح لمكاجية العدك إما بناءا عمى أمر مف حككمتيـ ك
إما مف تمقاء أنفسيـ لمساعدة قكاتيـ ككقؼ زحؼ العدك داخؿ إقميميـ ،حيث تنص المادة الثانية مف
اتفاقية الىام 1907أف" سكاف األراضي غير المحتمة الذيف يحممكف السالح مف تمقاء أنفسيـ عند اقتراب
العدك لمقاكمة القكات الغازية دكف أف يتكفر ليـ الكقت لتشكيؿ كحدات مسمحة نظامية طبقان ألحكاـ المادة
األكلى يعتبركف محاربكف شريطة أف يحممكا السالح عمنان كأف يراعكا قكانيف الحرب كأعرافيا".
كفي ىذه الحالة تمتد صفة المقاتميف إلييـ كتثبت ليـ حقكؽ المحاربيف

إذا حممك السالح في مكاجية

العدك ،لكف يجب أف تتكفر فييـ مجمكعة مف الشركط المتمثمة في :
 أف يككف اإلقميـ لـ يحتؿ بعد ك يككف ىدفيـ ىك منع العدك مف احتاللو. أف يحممك سالحيـ عمنا1

المادة األولي مف اتفاقية الىام  1907التي تقضي " إف قكانيف الحرب كحقكقيا ككاجباتيا ال تنطبؽ عمى الجيش فقط,

بؿ تنطبؽ أيضان عمى أفراد الميميشيات كالكحدات المتطكعة التي تتكفر فييا الشركط التالية:
- 1أف يككف عمى رأسيا شخص مسئكؿ عف مرءكسيو.
 - 2أف تككف ليا شارة مميزة ثابتة يمكف التعرؼ عمييا عف بعد.
 - 3أف تحمؿ األسمحة عمنان.
 - 4أف تمتزـ في عممياتيا بقكانيف الحرب كأعرافيا.
2

عمي صادؽ أبك ىيؼ ،المرجع السابؽ ،ص .301
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 أف يحترمك قكانيف الحرب ك عاداتو.حيث تضيؼ المادة الثالثة أنو "يمكف أف تتألؼ القكات المسمحة ألطراؼ النزاع مف مقاتميف كغير مقاتميف ،
كلجميعيـ الحؽ في أف يعاممكا كأسرل حرب في حالة كقكعيـ في قبضة العدك".
الفرع الثالث :وسائل الحرب البرية
قيد اؿقانكف الدكلي حرية األطراؼ المتحاربة في اختيار كسائؿ القتاؿ ،مف كسائؿ العنؼ ككسائؿ الخداع.
أوال  :وسائل العنف
منيا كسائؿ مشركعة ككسائؿ غير المشركعة ك ىك ما تقضي بو اؿ مػػادة  22مف الئحة الىام
لسنة  1907المتعمقة بالقكاعد المتبعة في الحرب البرية .1
- 1وسائل العنف غير المشروعة
و تتمثل في:
 استعماؿ أسمحة ك مقذكفات تزيد دكف فائدة في آالـ المصابيف ك في خطكرة إصابتيـ  ،حيث عمداؿقانكف الدكلي إلى تحريـ استعماؿ القذائؼ،2
3

استخداـ الرصاص القابؿ لالنتشار أك التمدد في الجسـ بسيكلة المعركؼ برصاص دمدـ استعماؿ قذائؼ تنشر منيا غازات خانقة أك ضارة بالصحة.4 كاستعماؿ الغازات الخانقة كالسامة أك ما شابييا كالكسائؿ الجرثكمية._ قتؿ أك االعتداء عمى مف سمـ نفسو ك أصبح أعزال ال يستطيع القتاؿ .5

 1تنص المادة  22مف الئحة الىام  1907عمى أنو " ليس لممتحاربيف حؽ مطمؽ في اختيار كسائؿ إلحاؽ الضرر بالعدك"
2

يشير إلى تحريـ استعماؿ القذائؼ إعالف ساف بيترسبكرغ لعاـ  ،1868المبرـ في  29نكفمبر  1868المتعمؽ بحظر

استعماؿ قذائؼ معينة في زمف الحرب ،حيث تعيدت الدكؿ المتعاقدة بالكؼ بصكرة متبادلة في حالة نشكب الحرب بينيا
عف استعماؿ قكاتيا العسكرية البرية أك البحرية ألم قذيفة يقؿ كزنيا عف  400غراـ كتككف قابمة لالنفجار أك محممة بمكاد
صاعقة أك قابمة
3
4

لاللتياب .

تصريح الىام الصادر في .1899/7/29
معاىدة كاشنطف المبرمة في  6فيفرم  1923ك تصريح جنيؼ الصادر في 18جكاف  1925كما مددت اتفاقٌة األسلحة

الكمٌائٌة المبرمة سنة  1993الحظر من استخدام األسلحة الكٌمٌائٌة لٌشمل حٌازتها وإنتاجها ونقلها .
5

المادة /23ج مف اتفاقية الىام لسنة .1907
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_ ك حظر بعض األسمحة لككنيا مفرطة الضرر أك عشكائية األثر  1كاستعماؿ األلغاـ كاألشراؾ الخداعية
كالكسائط األخرل 2كاأللغاـ المضادة لألشخاص.3
 -2وسائل العنف المشروعة
فيما عدا الكسائؿ غير المشركعة التي سردتيا المادة  23مف اتفاقية الىام  1907ك النصكص األخرل،
يحؽ لكؿ مف الدكؿ المتحاربة أف تستخدـ ضد قك ات العدك المقاتمة كافة الكسائؿ األخرل التي تقتضييا
الضركرات العسكرية ك لكؿ مف المحاربيف أف يستعمؿ كافة األسمحة التي في حكزتو ماعدا تمؾ التي
تدخؿ في نطاؽ التحريـ  ،كما لو أف يقتؿ أك يصيب ما يستطيع إصابتو مف رجاؿ العدك المسمحيف  ،كما
تبيح ضركرات الحرب تدمير جميع الممتمكات التي يمكف

أف يستفيد منيا العدك ،كالطرؽ ككسائؿ

المكاصالت المختمفة .4
-3حصار وقصف المدن و مدى مشروعيتو
إف حصار المدف كغيرىا مف مكاقع العدك لحمميا عمى االستسالـ بدال مف مياجمتيا كضربيا ك االستيالء
عمييا يعتبر عمال حربيا مشركعا إذا ركعيت فيو الشركط التالية:
 أال يكجو ضد مدف أك قرل أك مساكف أك مباف غير مدافع عنيا أف يقكـ قائد القكات المياجمة بإخطار سمطات المدينة بعزمو عمى ضربيا إذا لـ تكف تنكم االستسالـ ،إال أف ىذا اإلخطار غير إلزاميا في حالة اليجكـ المشار إذا كانت المفاجئة ضركرية لنجاح اليجكـ
 أف يراعى عند اطالؽ النار عدـ اصابة المباني المخصصة لممرضى ك الجرحى عمى أال تستعمؿ ىذهالمباني في نفس الكقت في األغراض العسكرية  ،بحيث يجب اتخاذ كافة التدابير الالزمة لتفادم اليجكـ
عمى المباني المخصصة لمعبادة كالفنكف كالعمكـ كاألعماؿ الخيرية كاآلثار التاريخية كالمستشفيات كالمكاقع

1

اتفاقية حظر أك تقييد استعماؿ أسمحة تقميدية معينة يمكف اعتبارىا مفرطة الضرر أك عشكائية األثر المبرمة في

في .1980/10/10
2

بروتوكول جنيف المتعلق بحظر أو تقييذ استعمال األلغام واألشراك الخذاعيت والنبائط األخرى ،جنيؼ .1996/5/3

3

اتفاقٌة حظر األلغام المضادة لألفراد (”اتفاقٌة أوتاوا“) التً أبرمت عام  1997بجنيؼ.

4عمي صادؽ أبك ىيؼ ،المرجع السابؽ ،ص .710
72

جنيڤ
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التي يتـ فييا جمع المرضى كالجرحى  ،بشرط أال تستخدـ في األغراض اؿعسكرية .كما يجب أف تشمؿ
ىذه المباني أك أماكف التجمع شارات مميزة أك عالمات ظاىرة محددة يتـ إشعار العدك بوا .1
ثانيا  :وسائل الخداع
تنقسـ كسائؿ الخداع بدكرىا إلى كسائؿ الخداع المشركعة ككسائؿ الخداع غير المشركعة.
 -1وسائل الخداع غير المشروعة
ىي كؿ كسائؿ الغدر بالعدك ،إذ نص البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ  1977عمى حظر الغدر بكصفو
أسمكبان مف أساليب القتاؿ  ،كذلؾ في المادة ( )1/37التي عرفت الغدر بأنو " األفعاؿ التي تستثير ثقة
الخصـ مع تعمد خيانة ىذه الثقة  ،كتدفع الخصـ إلى االعتقاد بأف لو الحؽ في الحماية  ،كأف عميو
التزامان بمنح الحماية طبقا لقكاعد القانكف الدكلي المنطبقة في النزاعات المسمحة".
كيعتبر مف كسائؿ الخداع غير المشركعة أك الغدر:
 التظاىر باالستسالـ لمعدك. استعماؿ شارات الصميب األحمر أك األمـ المتحدة أك أية منظمة دكلية إنسانية لحماية المباني كالمقرات العسكرية أك لتغطية مركر قافمة عسكرية أك لمقياـ بعممية حربية
 استخداـ فترات اليدنة لمقياـ باليجكـ عمى الطرؼ اآلخر مفاجئة العدك ك اليجكـ عميو خالؿ ىدنة متفؽ عمييا أك االعتداء عمى رسمو القادميف لممفاكضاتالتجسس بارتداء مالبس غير عسكرية لجمع المعمكماتإذ تعتبر ىذه الخدع غير مشركعة كمرتكبيا يفقد الحماية

اإلنسانية كيخضع لقكانيف الدكلة التي ألقت

عميو القبض ،ك بعد إبراـ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ،1998 ،أصبحت ىذه الخدع تشكؿ
جرائـ حرب .2

1كىك ما تقضي بو المادة  27مف اتفاقية الىام  " 1907في حاالت الحصار أك القصؼ يجب اتخاذ كافة التدابير الالزمة
لتفادم اليجكـ ،قدر المستطاع ،عمى المباني المخصصة لمعبادة كالفنكف كالعمكـ كاألعماؿ الخيرية كاآلثار التاريخية
كالمستشفيات كالمكاقع التي يتـ فييا جمع المرضى كالجرحى ،شريطة أال تستخدـ في الظركؼ السائدة آنذاؾ ألغراض
عسكرية.
كيجب عمى المحاصريف أف يضعكا عمى ىذه المباني أك أماكف التجمع عالمات ظاىرة محددة يتـ إشعار العدك بيا مسبقا "

2
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 -2وسائل الخداع المشروعة
ىي مجمكعة األعماؿ التي تيدؼ إلى تضميؿ العدك دكف أف تككف متنافية مع الشرؼ أك األخالؽ ك لقد
تضمنتيا المادة  24مف اتفاقية الىام  1907التي تنص عمى أنو"يجكز المجكء إلى خدع الحرب كالكسائؿ
الالزمة لجمع المعمكمات عف العدك كالميداف".
كتتمثؿ في:
 .1التظاىر باالنسحاب
 .2تضميؿ العدك عف حقيقة عدد القكات التي تكاجو
 .3مفاجئة العدك باليجكـ ليال في مكاقع لـ يكف يتكقع اليجكـ فييا
 .4بث األلغاـ ك الحفر في طريؽ العدك ك تعطيؿ سيره.
 .5نشر معمكمات غير صحيحة عف حركات الجيكش ك مكاقعيا
 .6السعي لمحصكؿ عمى معمكمات عف العدك باستخداـ الجكسسة.
الم طمب الثاني  :تنظيم النزاعات المسمحة البحرية
النزاعات المسمحة البرية ،ىي العمميات العدائية التي تصطدـ بمكجبيا قكة بحرية عسكرية تابعة لدكلة ما
بقكة بحرية تابعة لدكلة أخرل ،أك تمارس ضد طيراف العدك أك ضد القكات البرية العسكرية كغير العسكرية
التابعة لدكلة أخرل.
الفرع األول :قواعد النزاعات المسمحة البحرية
تنظـ النزاعات المسمحة البحرية مجمكعة مف االتفاقيات ك التصريحات منيا :
 تصريح باريس البحرم في  16أفريؿ سنة1856 اتفاقيات الىام ؿسنة 1907 تصريح لندرة لسنة 1909 اتفاقيات كاشنطكف المبرمة في  6فيفرم  1922الخاصة بحرب الغكاصات كاتفاؽ لندرة البحرم في  22أفريؿ  1930الخاص بالتعرض لمسفف التجاريةأوال :نطاق النزاعات المسمحة البحرية
تدكر النزاعات المسمحة البحرية في المياه االقميمية ك المنطقة االقتصادية الخالصة ك أعالي البحار كما
يمكف أف يمتد نطاقيا إلى المياد األرخبيمية ليذه الدكؿ ككذا مياىيا الداخمية المتصمة بالبحر كالخمجاف
الكطنية ك المكانئ ك األحكاض البحرية ك المكانئ ،ك ال يجكز أف تمتد ىذه النزاعات المسمحة إلى المياه
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اإلقميمية لمدكؿ المحايدة أك إلى المناطؽ التي كضعت في حالة حياد بمكجب اتفاقيات دكلية ،ك لك كانت
كاقعة ضمف إقميميا .كما ىك الحاؿ بالنسبة لقناة السكيس ك

المضاييؽ التركية

1

أما القنكات البحرية

المتمثمة في المضايؽ االصطناعية فالدكؿ صاحبة القناة ليا الحؽ في منع السفف الحربية إال في حالة
2

كجكد اتفاؽ مغاير

كحسب ما كرد في دليؿ ساف ريمك المتعمؽ بقكاعد القانكف الدكلي المطبؽ في النزاعات المسمحة في
البحار لعاـ  ،1994فقد تمتد إلى المياه اإلقميمية ك إلى المنطقة االقتصادية الخالصة كالرصيؼ القارم
لمدكؿ «المحايدة» دكف المياه اإلقميمية ليذه األخيرة .3
ثانيا :القوات البحرية
يشبو تنظيـ القكات البحرية النظاـ القانكني لمقكات البرية مف حيث تقسيميا إلى قكات نظامية ك قكات غير
نظامية
- 1القوات النظامية
تتككف ىذه القكات مف السفف الحربية التابعة لمدكؿ المحاربة التي يتكلى قيادتيا ك العمؿ فييا ضباط ك
جنكد عسكرييف ،ك يطمؽ عمى ىذه السفف اسـ األسطكؿ الحربي ،كتتـ يز سفنو عف غيرىا مف السفف مف
حيث رفع العمـ الحربي ك الشارة العسكرية.
ك ليست كؿ السفف الحربية مخصصة لمقتاؿ كالبكارج ك الغكاصات  ،ك إنما منيا السفف المخصصة لمنقؿ
كحامالت الطائرات ك ناقالت الجنكد ك سفف التمكيف.
كتمتد صفة المحاربيف ك ما يتبعيا مف حقكؽ كالتزامات إلى جميع األشخ

قيادة ىذه
ػاص الذيف يتكؿػكف ػ

السؼف الحربية
ػ
لمقتاؿ عمى ظير
السفف أك يقكمكف بالخدمة فييا ك ػإؿل أفراد القكات العسكرية المخصصة ػ

1
2

3
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أعد دليؿ ساف ريمك بشأف القانكف الدكلي المطبؽ في النزاعات المسمحة في البحار مف سنة  1988إلى سنة  .1994مف

طرؼ فريؽ مف الخبراء في القانكف الدكلي كالمالحة البحرية ،بعد سمسمة مف االجتماعات التي نظميا المعيد الدكلي لمقانكف
اإلنساني .كالغرض مف ىذا الدليؿ ىك تقديـ تحميؿ لمضمكف القانكف الدكلي الراىف المطبؽ في النزاعات المسمحة في
البحار.
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 -2القوات غير النظامية
باالضافة إلى السفف ،يجكز لمدكؿ المحاربة أف تستعيف بكحدات بحرية غير نظامية التي تستعيف بالقكات
المتطكعة مف أفراد الشعب  ،ك ىي تتشكؿ مف مراكب التصدم ك كذا السفف المتطكعة.
أ -مراكب التصدي
تعرؼ باسـ مراكب القرصنة المأذكف بيا

 ،corsairesك ىي مراكب خاصة تقكـ الدكلة المحاربة

بتسميحيا  ،ثـ تأذف ليا بالخركج إلى عرض البحر لمياجمة سفف العدك سكاء الحربية أك التجارية سكاء
لتدميرىا أكلالستالء عمييا حسب الظركؼ.
كتقكـ ىذه المراكب بعممياتيا العدائية باسـ حككماتيا ك تخضع لسمطانيا بعد تكجيو اإلذف ليا بمياجمة
سفف العدك ك المشاركة في العمميات الحربية ،مع ذلؾ تختمؼ عف القكات النظامية مف حيث ككف رجاليا
ال يتقاضكف أج ار مف الدكلة  ،لكػف يعكضكف عف أعماليـ مف الغنائـ الػتي يستكلػكف عمييا.
ظؿ استخداـ ىذه الكسيمة شائعا طيمة القرنيف 17ـ ك 18ـ ك كاف يعتبر عمال مف األعماؿ المشركعة ،
بشرط أف تراعى فيو الشركط التالية:
أف يحصؿ الرباف عمى تصريح رسمي كتابي مف الدكلة التابع ليا.أف يكدع قبؿ حصكلو عمى تصريح كفالة لضماف ما يجب مف تعكيضات لمسفف المحايدة التي قد يعتدلعمييا.
أف يككف ىذا التصريح محدكد األجؿ.أف يتبع المركب قكانيف ك لكائح البحرية الحربية.أف تعرض الغنائـ المستكلى عمييا عمى محكمة خاصة لتفصؿ أكال في أحقية االستالء قبؿ أف يختصرجاؿ المركب التي ضبطيا.
أف تحترـ أشخاص رجاؿ السفف المستكلى عمييا.غير أف كثرة االعتداءات ك الخركقات التي قامت بيا ىذه السفف عمى مراكب الدكؿ المحايدة ك عدـ
انصياعيا لمقكانيف دفع الدكؿ الكبرل إلى العدكؿ عنيا  ،ك قد ألغيت فعال في مؤتمر باريس لعاـ 1856

1

ب  -السفن المتطوعة
بعد إلغاء مراكب التصدم  ،حاكلت بعض الدكؿ  -التي ال تممؾ أساطيؿ حربية قكية -إيجاد بديؿ لياعف
ذلؾ  ،حيث فكرت بعض الدكؿ ك مف بينيا ألمانيا في نظاـ السفف المتطكعة  ،حيث دعت ىذه الدكؿ ك
1

د .عمي صادؽ أبك ىيؼ ،المرجع السابؽ ،ص.734-733
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عمى الخصكص بركسسيا أصحاب السفف الخاصة إلى تمبية نداء الكاجب الكطن ػ ػ ػػي ،ككضع سفنيـ تحت
تصرؼ حككمتيـ عمى أف يعتبر بحارتيا جزء مف البحرية األلمانية ،فيعاممكف معاممة أفراد القكات المسمحة
لنظامية البحرية ك يرتدكف المباس العسكرم المخصص لمقكات المسمحة ك يحممكف كذلؾ شارتيـ  ،لكف
فرنسا ك كذلؾ بريطانيا رفضت ذلؾ معتبريف ذلؾ شكؿ مف أشكاؿ القرصنة.
رغـ أف السفف الخاصة األلمانية لـ تمبي دعكة حككمتيا  ،لكف سرعاف ما عدلت فرنسا ك بريطانيا عف
مكقفيما اتجاه السفف المتطكعة  ،ك أخذتا بالفكرة  ،كما أف رجاؿ القانكف الدكلي لـ يعارضكا الفكرة ما داـ
أف السفف المتطكعة تعمؿ مع األسطكؿ الحربي ك تحت إشرافو كما تمتزـ بقكانيف الحرب كعاداتو.1
ج  -تحويل السفن التجارية إلى سفن حربية
بينت اتفاقية الىام السابعة اؿمبرـ ة بتاريخ  18أكتكبر عاـ  1907كيفية تحكيؿ السفف التجارية إلى السفف
الحربية  ،حيث تقرر فييا أنو ال تثبت لمسفينة التجارية المحكلة إلى مركب حربػ ػ ػ ػ ػػي الحقكؽ ك الكاجػب ػ ػ ػ ػػات
المتصمة بيذه الصفة إال بشركط ىي:
أف تكضع السفينة المحكلة تحت السمطة المباشرة ك اإلشراؼ الفعمي لمدكلة التي تحمؿ عمميا.أف تتخذ المظير الخارجي المميز لمسفف الحربية لدكلتيا.أف يككف قائدىا في خدمة الدكلة ك أف يككف إسمو مقيدا في قائمة ضباط األسطكؿ الحربي.أف يخضع بحارتيا لمنظاـ العسكرم.أف تتبع في عممياتيا قكانيف ك عادات الحرب.أف تقكـ الدكلة في أقرب كقت بقيدىا في قائمة السفف المككنة ألسطكليا الحربي.غير أف الدكؿ التي أقرت ىذه االتفاقية لـ يحصؿ بينيا االتفاؽ بشأف المكاف الذم يمكف أف يتـ فيو تحكيؿ
السفف التجارية إلى سفف حربية  ،فكاف البعض يرل بأنو يجكز ذلؾ في عرض البحر  ،بينما البعض
اآلخر رفض ذلؾ  ،ك بقيت المسألة عالقة  ،لكف الحركب التي نشبت بعد ذلؾ جرل العمؿ فييا عمى عدـ
جكاز عممية التحكيؿ في المياه اإلقميمية ك مكانئ الدكؿ المحايدة  ،بينما يجكز ذلؾ في المياه اإلقميمية ك
مكانئ الدكؿ المتحاربة ك كذا المياه اإلقميمية لحمفاؤىا ك أعالي البحار التي ال تخضع لسيادة أحد  ،عمى
أساس أنو المسرح األصمي لمحرب البحرية  ،2كما يشترط أف تبقى السفينة التجارية المحكلة إلى مركب
حربي محتفظة بصفتيا الجديدة أم صفة السفينة المقاتمة ،طيمة مدة النزاع المسمح حتى يتسنى تطبيؽ
1
2
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القكاعد ك اإلجراءات المتصمة بيذه الصفة ،ك كذلؾ لتفادم الخداع بالغير سكاء العدك أك المحايديف
خاصة التالعب بالمظير.
الفرع الثاني :وسائل الحرب البحرية
تعد السفف حربية إذا كانت مسجمة في سجالت البحرية العسكرية لدكلة ما يقكدىا ضابط يعمؿ في ىذه
البحرية العسكرية كعمى متنيا بحارة ينتمكف إلى ىذه البحرية العسكرية ،كترفع ىذه السفف الحربية شاراتيا
العسكرية.
كتتككف القكة الحربية البحرية مف السفف الطافية عمى كجو الماء ،كأضافت إلييا معاىدة لندف المكقعة في
 1930/4/22الغكاصات ،كيضاؼ إلييا السفف المخصصة لخدمة األسطكؿ الحربي مف سفف النقؿ
العسكرم كحامالت الكقكد كالمستشفيات البحرية المتنقمة.
 -1الغواصات و الطوربيد
نظ ار لمخسائر التي يمكف أف تخمفيا ىذه الكسائؿ فمـ يتفؽ عمى مشركعية استخدميا ،ك تـ تنظيـ
استخداميا بناءا عمى اتفاقية كاشنطف المبرمة في  06فيفرم  1922ثـ معاىدة لندرة المبرمة في 22
أفريؿ .1930
كتتمثؿ القكاعد التي كضعتيا االتفاقية في ىذا الشأف أنو :

 -يقتصر االعتداء المفاجئ عمى السفف

الحربية لدكلة العدك دكف السفف التجارية التي تحمؿ أشخاصا غير مقاتميف.
-

ال يجكز مياجمة السفف التجارية إال إذا رفضت الكقكؼ إلجراء الزيارة ك التفتيش بعد إنذارىا بذلؾ

 ،أك رفضت إتباع الطريؽ الذم يرسـ ليا في حالة كضعيا تحت الحجز.
-

ال يجكز تدمير السفف التجارية إال بعد ضماف سالمة مف عمييا مف الركاب

-

إذا تعذر عمى الغكاصة مراعاة ما تقدـ كلـ يكف في استطاعتيا حجز السفينة ،فإنو يمتنع عمييا

تدميرىا.1
 -2األلغام البحرية
يعد استعماؿ األلغاـ البحرية أم ار جائ از في الحرب ،بشرط أف يراعي عدـ إصابة الدكؿ التي ليست طرفا
في الحرب بأضرار نتيجة ىذا االستعماؿ

1

لذلؾ ال يجكز استعماليا في أعالي البحار
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اإلقميمية لمدكؿ المحاربة فقط ك تنظـ اتفاقية الىام الثامنة لسنة  1907كيفية استعماؿ األلغاـ البحرية ،
حيث تقضي بأنو:
 يمنع كضع ألغاـ أكتكماتيكية مثبتة ال تفقد مفعكليا بمجرد إفالتيا مف مكاف تثبيتيا_يمنع كضع ألغاـ أكتكماتيكية أماـ شكاطئ العدك ك مكانئو لمجرد تعطيؿ المالحة التجارية
_ يجب أثناء كضع األلغاـ األكتكماتيكية اتخاذ جميع االحتياطات الممكنة لضماف سالمة المالحة السممية
_ يجب عند نياية الحرب أف تعمؿ كؿ دكلة ما في كسعيا لرفع األلغاـ التي كضعتيا
ك إف كانت ىذه األحكاـ ال يتـ احتراميا في الحركب .1
كالمالحظ أنو بدال مف اتجاه الدكؿ نحك التخفيض مف التسمح ،فإ ف البعد الجديد لمنزاعات المسمحة البحرية
يدؿ عمى تطكير السفف المقاتمة مف حيث تزكيدىا بالسالح النككم ،كفي تسابؽ الدكؿ عمى تطكير ىذا
النكع مف األسمحة .2
كلـ تفمح االتفاقية المكقعة في ؼيفرم عاـ  1971كالتي دخمت حيز التنفيذ في مام مف عاـ  1972حكؿ
« منع تركيز األسمحة النككية كأسمحة الدمار الشامؿ في قاع المحيطات كما تحتو مف طبقات» في منع
الغكاصات التي تسير عمى الطاقة النككية أك تحمؿ سالحان نككيان أك تدميريان شامالن جماعيان مف المركر
مادامت أنيا متحركة كغير ثابتة في مكانيا .عمى أف االتفاقية نجحت في منع تركيز أك منع األسمحة
النككية أك نماذج أخرل مف أسمحة الدمار الشامؿ في قاع البحار كما تحتو مف طبقات كاقامة األبنية
لتخزيف مثؿ ىذه األسمحة أك تجريبيا أك استعماليا.
الفرع الثالث:األعمال الحربية البحرية
تتمثؿ أساسا في ضرب المكانئ ك منشآت الدفاع الساحمية الحصر البحرم
 _1ضرب الموانئ و منشآت الدفاع الساحمية
يجكز لمدكؿ المحاربة أثناء النزاعات المسمحة الدكلية ضرب المكانئ ك المنشآت الدفاعية الساحمية ،أما
المكانئ التجارية غير المحصنة ك كذا المدف ك القرل ك المباني الساحمية إال في حالتيف ك ذلؾ حسب

1
2

أبك عطية  ،المرجع السابؽ ،ص . 78
تشير إحصاءات أجريت عاـ  ،1986إلى أف الكاليات المتحدة األمريكية تممؾ  36غكاصة تطمؽ رؤكسان نككية ك90

غكاصة نككية ىجكمية ،كيممؾ االتحاد السكڤييتي سابقان  115غكاصة مف النكع األكؿ ك 67مف النكع الثاني ،كتممؾ
بريطانيا  4غكاصات مف النكع األكؿ ،ك 13مف النكع الثاني ،كتممؾ فرنسا  6غكاصات مف النكع األكؿ كاثنتيف مف النكع
الثاني.
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اتفاقية الىام التاسعة.
_إذا كانت تحتكم عمى منشآت عسكرية بحرية  ،مع إنذار السمطات المحمية بإخالئيا,
_إذا طمب قائد القكات البحرية االستيالء عمى بعض المؤف الالزمة حاال لتمكيف ىذه القكات ك رفضت
السمطات المحمية أف تمكنو مف ىذا االستيالء ،ك يجب أف يسبؽ إطالؽ النار في ىذه الحالة إنذار
صريح بذلؾ.
كيجب عمى القكات أال تصيب المباني المخصصة لمعبادة أك المستشفيات ك النصب التاريخية...إلخ
الحصر البحري
ا
-2
بقصد بو منع دخكؿ ك خركج السفف مف ك إلى شاطئ دكلة بيدؼ إضعافو عسكريا ك اقتصاديا حتى
يمكف القضاء عيو ك ىزيمتو عسكريا كىك أمر يجكز بشرط أال يمس أك يمتد أك يضر بالدكؿ المحايدة.1
كيمكف فرض الحصار عمى سكاحؿ العدك بغرض قطع االتصاؿ مع البحر شريطة أف يككف ليذا الحصار
تسكغو ككجكد سفف محاربة في مكاف الحصار ،كأف يتـ تبميغ ىذا الحصار لممتحاربيف
ضركرة عسكرية ّ
كلمدكؿ المحايدة.
عمى أف الحصار يصبح غير مشركع إذا كاف الغرض منو ىك تجكيع المدنييف أك منع كصكؿ المكاد
األخرل الضركرية لبقائيـ ،أك إذا كاف الضرر الناتج مف ىذا الحصار أكبر بكثير مف الفائدة العسكرية
المرجكة منو.2
يستخمص في األخير أف االتفاقيات الدكلية المقننة لمعمميات الحربية لـ تكتؼ بتحريـ بعض كسائؿ القتاؿ
حرمت أيضان بعض أساليب مياجمة السكاف المدنييف،
بؿ ّ

خاصة االتفاقية الرابعة لجنيؼ لعاـ ،1949

معيف ،أك تستخدـ كسيمة قتاؿ ال يمكف حصر
كمنع اليجمات العشكائية التي ال تكجو إلى ىدؼ عسكرم ّ

آثارىا في العسكرييف كاألىداؼ العسكرية ،كمنع اليجمات التي قد يحصؿ فييا خمط بيف الخسائر المدنية
كالعسكرية بحيث تتجاكز الخسائر كاألضرار المدنية ما كاف يستحقو اليجكـ مف قكة عسكرية مباشرة ،كما

حرـ مياجمة الشخص العاجز عف القتاؿ كاعطاء األكامر بعدـ إبقاء أحد عمى قيد الحياة أك تيديد الخصـ
ّ
3

بذلؾ أك إدارة المعارؾ عمى ىذا األساس

1
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المادة  102مف دليؿ ساف ريمك.

3

المادتيف  23ك 26مف الئحة الىام المتعمقة باحتراـ قكانيف كأعراؼ الحرب البرية لعاـ  ،1907كالمكاد  41 ،40ك51

مف الممحؽ األكؿ لعاـ  1977التفاقات جنيؼ لعاـ .1949
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ككجدت الدكؿ منذ بداية القرف الحالي ضركرة لحماية المؤسسات الفنية كالعممية كحماية اآلثار ،فعمدت
إلى تكقيع االتفاقات التي تمزـ األطراؼ باحتراـ حياد ىذه األمكنة دكف أم تمييز يقكـ عمى االنتماء
الكطني ليذه اآلثار كالمؤسسات كسكاء أكانت منقكلة أـ ثابتة ،كاالمتناع عف تدميرىا أك تعريضيا لمتمؼ
أم عمؿ عدائي آخر.1
أك ّ

كمف خصكصيات الحرب البحرية إمكانية ممارسة حؽ االستيالء عمى أمالؾ العدك (حؽ االغتناـ)،
فيجكز ضبط السفف المعادية سكاء أكانت تجارية أـ غير تجارية كضبط بضائعيا خارج مياه الدكؿ

المحايدة إال إذا كانت محمكلة عمى سفينة محايدة تطبيقان لمقاعدة التي أرساىا إعالف باريس حكؿ تنظيـ
العمَـ يغطي البضاعة ،كال يصادرىا».
الحصار البحرم لعاـ  1856مف أف « َ

ككانت اتفاقية الىام الثانية عشرة لسنة  1907قد نصت عمى إنشاء «محكمة دكلية لمغنائـ» لمنظر في
االستئناؼ المقدـ ضد ق اررات المحاكـ الكطنية لمغنائـ كالتي يعكد ليا مف الناحية العرفية حؽ النظر في
صحة االغتناـ أك في عدـ صحتو ،غير أف ىذه المحكمة لـ تكلد بعد.

كيعتقد المحممكف السياسيكف أف الثركات المكتشفة حديثان في أعماؽ البحار كالمحيطات ستجعؿ مف ىذه
األماكف مركز خالؼ جديد كحاد بيف دكؿ الشماؿ التي تممؾ التكنكلكجيا الضركرية الستخراج ىذه
الثركات كبيف دكؿ الجنكب التي تشرؼ عمى ىذه المناطؽ ،كىذا سيشجع عمى احتكار ىذه المناطؽ
كجعميا مسرحان لحركب بحرية.
الم طمب الثالث :تنظيم النزاعات المسمحة الجوية
ىي نزاعات تجرم فييا العمميات القتالية التي تجرم عمى اليابسة أك البحر ك ال يحؽ إال لمطائرات
العسكرية أف تمارس القتاؿ فييا  ،عمى أف تحمؿ ىذه الطائرات ك طاقميا إشارات مميزة يمكف التعرؼ
عمييا عف بعد  ،ك يخضع طاقـ ىذه الطائرات لقكاعد الحرب ك الحياد في النزاعات المساحة البرية ك
البحرية إذا ال تكجد أحكاـ خاصة بيذه النزاعات.2
كىك الشيئ الذم جعؿ الفقو الدكلي إلى غاية  ،1914يقر بعدـ مشركعية العمميات القتالية الجكية  .مع
ذلؾ يمكف إخضاعيا لقكاعد األخالؽ ك بعض القكاعد المستمدة مف قكاعد العمميات الحربية البرية ك
البحرية مف مشركع خبراء الىام.
1

ميثاؽ زكريخ المكقع في كاشنطف في  ،1935/4/15كاتفاقيات الىام حكؿ حماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمح

المكقعة في الىام في  ،1954/5/14كالمستكممة ببركتكككؿ الىام لعاـ .1999
2

أمؿ يازجي ،المرجع السابؽ ،ص .128
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الفرع األول :نطاق العمميات الحربية الجوية
يشمؿ نطاؽ ىذه العمميات األراضي اليابسة لألطراؼ المتحاربة ك مياىيا اإلقميمية ك الداخمية كما يمكف
أف تمتد إلى الممرات األرخبيمية ك المضاييؽ  ،ك يمكف أف تمتد ىذه العمميات إلى أعالي البحار بشرط
ممارسة الدكؿ المحايدة لحقيا في استكشاؼ كاستغالؿ المكارد الطبيعية لقيعاف البحار كباطف أرضو التي
ال تدخؿ ضمف نطاؽ كاليتيا الكطنية .1
الفرع الثاني:القوات الجوية
تتككف القكات الجكية لمدكلة المحاربة مف مجمكع طائراتيا الحربية كحدىا بمختمؼ أنكاعيا مف طائرات
القتاؿ ك طائرات المطاردة ك قاذفات القنابؿ ،كما تشمؿ طائرات االستكشاؼ ك ناقالت الجنكد

ك المؤف

كغيرىا مف الطائرات التي تقكـ بأعماؿ ليا اتصاؿ بالحرب ك يجب أف يككف ليا مظير خارجي يدؿ عمى
صفتيا الحربية ك جنسيتيا ك أف يتكؿ قيادتيا ك يقكـ بالعمؿ فييا ضباط ك جنكد نظاميكف يرتدكف المباس
العسكرم ك يحممكف شارات مميزة بيـ بحيث يمكف التعرؼ عمى صفتيـ.
ك تمتد ىذه الصفة إلى جميع األشخاص الذيف يكجدكف عمى ىذه الطائرات ك يعاممكف كأسرل حرب إذا
كقعكا في يد العدك.
ك ال يجكز لغير الطائرات الحربية أف تقكـ بأم عمؿ مف أعماؿ القتاؿ ،كلكف يجكز لمدكلة المحاربة أف
تحكؿ ما تشاء مف الطائرات المدنية إلى الطائرات الحربية بشرط أف يتـ التحكيؿ قبؿ مغادرة الطائرة إقميـ
دكلتيا.2
الفرع الثالث :وسائل العمميات القتالية الجوية
تخضع الحرب الجكية لما تخضع لو الحرب البرية ك الحرب البحرية مف حيث الكسائؿ ك األسمحة التي
يحرـ عؿ الدكؿ استخدماىا بسبب قسكتيا أك ىمجيتيا مثؿ الرصاص المتفجر ك السمكـ ك الكسائؿ
البكتريمكجية أك مف حيث منع مياجمة األشخاص المدنييف كاألشخاص الذيف يصبحكف غير قادريف عمى
1

المادة  36من دليل سان ريمو تنص عمى أنو " يجب تسيير األعماؿ العدائية في أعالي البحار ,مع مراعاة ممارسة

الدول المحايدة لحقيا في استكشاف واستغالل الموارد الطبيعية لقيعان البحار وباطن أرضيا التي ال تدخل ضمن نطاق
واليتيا الوطنية".
2

د.عمي صادؽ أبك ىيؼ،المرجع السابؽ ،ص 761ك أيضا السيد أبك عطية ،المرجع السابؽ ،ص .71
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القتاؿ أك يستسممكف  ،كما يمتنع عمى الدكؿ المحاربة استعماؿ كسائؿ الخداع التي تتنافى مع الشرؼ
كاستعماؿ اؿشارات المميزة لطائرات العدك أك ارتداء زم أفراد قكاتيا الجكية.1
ك فيما عدا ذلؾ ،يجكز لمقكات الجكية مثؿ القكات البرية ك البحرية استعماؿ كافة كسائؿ العنؼ
المشركعة التي تؤدم إلى القضاء عمى العدك ك كسب الحرب.2
كتعتبر ىذه العممية مف أخطر العمميات الحربية بالنسبة لألشخاص ك األمكاؿ بما تنطكم عميو الطائرات
مف قدرة عمى التدمير الذم ليس لو حدكد إذ ينطكم عمى تحطيـ مكارد العدك المادية كركحو المعنكية ك
حممو عمى االستسالـ ك بالتالي كاف البد مف تنظيـ ىذه الحرب.
كعميو تـ إيجاد معيار لمضرب مف الجك يتمثؿ أساسا في فكرة "األىداؼ العسكرية" ك مضمكنيا مشركعية
ضرب كقصؼ كاستيداؼ كافة األىداؼ العسكرية مع مراعاة حماية األشخاص المدنييف الذيف ال صمة
ليـ بأعماؿ الحرب ،ك في ىذه الفكرة تكفيؽ لحد كبير بيف مصمحة المحاربيف التي تتطمب القضاء عمى
كؿ ما مممؾق العدك ك مصمحة السكاف المدنييف التي تتطمب الحماية ك قد أخذ بيذه الفكرة مشركع الىام
لمحرب الجكية في "'1923الضرب مف الجك ال يعد مشركعا إال إذا كاف مكجيا ضد ىدؼ عسكرم ،أم
ىدؼ يككف في إتالفو الكمي أك الجزئي مصمحة حربية ظاىرة ألحد المتحاربيف"
ك تضيؼ الفقرة الثانية "أنو تشمؿ األىداؼ العسكرية  ،القكات العسكرية ،المنشآت العسكرية ،المخازف ك
المستكدعات العسكرية ،مصانع األسمحة ك الذخائر ك الميمات العسكرية  ،خطكط المكاصالت ،ك النقؿ
التي تستعمؿ في أغراض حربية.
بينما تقرر الفقرة الثالثة أنو "في حالة ما إذا كاف مكقع األىداؼ المبينة في الفقرة الثانية بحيث ال يمكف
معو تدميرىا دكف أف يؤدم ذلؾ إلى كقكع الضرب األعمى بيف السكاف المدنييف فعمى الطائرات أف
تمتنع عف التدمير".
الم طمب الرابع :المسؤولية الدولية لمدولة عن خرق قواعد القانون الدولي اإلنساني أثناء النزاعات المسمحة
:المسؤولية والتزاميا التعويض
قد تخرؽ الدكلة أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني أثناء النزاعات المسمحة ،فإذا كانت المسؤكلية الجناية تقع
عمى األشخاص ك يتحمميا ىؤالء كنتيجة لمجرائـ المرتكبة ك المكضحة في أحكاـ المادة الخامسة مف
1
2

الـ ادتيف  29ك 31مف الئحة الحرب البرية ك الـ ادتيف  27ك 29مف مشركع الحرب الجكية.
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النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ،فإف المسؤكلية المدنية تتحمميا الدكؿ ،بحيث تنص المػػادة
الثالثة مف اتفاقية الىام المتعمقة بقانكف الحرب بأف" يككف الطرؼ المتحارب الذم يخؿ بأحكاـ الالئحة
المذككرة ممزمان بالتعكيض إذا دعت الحاجة ،كما يككف مسئكالن عف جميع األعماؿ التي يرتكبيا أشخاص
ينتمكف إلى قكاتو المسمحة".
الفرع األول :أحكام المسؤولية
تنص القاعدة  149من القانون الدولي اإلنساني العرفي

1

عمى أف الدكلة مسؤكلة عف انتياكات القانكف

الدكلي اإلنساني المنسكبة إلييا ك التي تشمؿ:
 االنتياكات المرتكبة مف قبؿ أجيزتيا  ،بما في ذلؾ قكاتيا المسمحة االنتياكات المرتكبة مف قبؿ أشخاص أك كيانات فكضتيا القياـ بقدر مف السمطة الحككمية االنتياكات المرتكبة مف قبؿ أشخاص أك مجمكعات تعمؿ في الكاقع بناء عمى تعميماتيا أك تحت إشرافياك سيطرتيا
 -االنتياكات المرتكبة مف قبؿ أشخاص أك مجمكعات خاصة ،ك التي تعترؼ بيا الدكلة ك تتبناىا

كتصرفات صادرة عنيا.

تكرس ممارسة الدكؿ ىذه القاعدة كإحدل قكاعد القانكف الدكلي العرفي  ،ك ىي تطبؽ في النزاعات

المسمحة الدكلية ك غير الدكلية.
أكال :مسؤولية الدولة عن االنتهاكات المرتكبة من قبل أجهزتها بما في ذلك قواتها المسمحة
ضمف ىذه القاعدة المادة  3من اتفاقية الىاي لعام  ، 1907كما أعيد النص عمييا في البروتوكول اإلضافي
الثاني في المادة  91منو  ،ك ىي تعتبر تطبيقا لممادة

 4من مشروع المواد المتعمقة بمسؤولية الدولة عن

األفعال غير المشروعة دوليا و التي تم اعتماده في سنة .2001
ك تبعا لذلؾ تعتبر القكات المسمحة مف أجيزة الدكلة كأم كياف آخر مف السمطات التنفيذية  ،التشريعية أك
القضائية .

1

تـ جمع كاعداد قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني المنطبؽ في النزاعات المسمحة الدكلية ك غير الدكلية العرفي في شكؿ

تقرير أعد مف طرؼ فريؽ مف الخبراء تحت إشراؼ المجنة الدكلية لمصميب األحمر في
84

فيفرم . 2007

محاضرات فً قانون النزاعات المسلحة ،ملقاة على طلبة الماستر ،2تخصص القانون الدولً اإلنسانً و حقوق اإلنسان

ك كرست ىذا المبدأ اتفاقيات جنيؼ األربعة التي تنص عمى كجكد مسؤكلية عمى الدكلة باإلضافة إلى ضركرة
محاكمة األفراد عمى ارتكاب االنتياكات الجسيمة ،كما كرسيا كذلؾ البركتكككؿ الثاني التفاقية الىام لحماية
الممتمكات الثقافية .1
كما أف الدكلة مسؤكلة أبضا عف تقصير أجيزتيا عندما يقتضييا الكاجب القياـ بالسمطة الحككمية حاؿ القادة
ك األشخاص اآلخريف األرفع مقاما  ،المسؤكليف عف منع جرائـ الجرب ك المعاقبة عمييا.2
ني :االنتياكات المرتكبة من قبل أشخاص أو كيانات فوضتيا القيام بقدر من السمطة الحكومية
ثا ا
تتحمؿ الدكلة أيضا االنتياكات المرتكبة مف قبؿ أشخاص أك كيانات فكضتيا بمقتضى قانكنيا الداخمي القياـ
بقدر مف السمطة الحككمية ،كتستند ىذه القاعدة إلى اعتبار أف الدكؿ تستطيع المجكء إلى كيانات شبو حككمية
لمقياـ بأنشطة معينة بدال مف الطمب إلى األجيزة الحككمية القياـ بيا ،ك لكف ذلؾ ال يعفييا مف المسؤكلية.
كحتى لك تعدت ىذه األجيزة أك األشخاص السمطة الممنكحة ليـ أك خالفكا التعميمات .3
ثالث:االنتهاكات المرتكبة من قبل أشخاص أو مجموعات
ا

تعمل في الواقع بناء عمى تعميماتيا أو تحت

إشرافيا و سيطرتيا
يمكف أف تعتبر الدكلة مسؤكلة أيضا عف أفعاؿ أشخاص أك مجمكعات ليست مف أجيزتيا ك لـ يخكؿ ليا
القانكف الداخمي ممارسة سمطة حككمية إذا كاف ىؤالء يعممكف في الكاقع بناءا عمى تعميمات تمؾ الدكلة أك
1

المادة  38من البروتوكول الثاني التفاقية الىاي لحماية الممتمكات الثقافية.

ػك لقد قررت المحكمة الجنائية الدكلية ليكغسالفيا السابقة في حكميا في قضية

"فوروندزيا" سنة  ،1998و كذلك في

حكميا بشأف االستئناؼ في قضية " تاديش "عام  ،1999أن الدولة مسؤولة عن تصرفات قواتيا المسمحة.
2

كىذا ما تقضي بو القاعدة  153من قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي حيث تنص عمى أن" القادة ك األشخاص

اآلخركف األرفع مقاما المسؤكليف جزائيا عف جرائـ الحرب التي يرتكبيا مرؤكسكىـ إذا عرفكا  ،أك كاف بكسعيـ معرفة أف
مرؤكسييـ عمى كشؾ أف يرتكبكا أك كانكا يقكمكف بارتكاب مثؿ ىذه الجرائـ ك لـ يتخذكا كؿ التدابير الالزمة المعقكلة التي
تخكليا ليـ سمطتيـ لمنع ارتكابيا أك لمعاقبة األشخاص المسؤكليف عنيا إذا ارتكبت مثؿ ىذه الجرائـ.
3

مع ذلؾ فإف االعتقاد القانكني  opinio jurisالسائد في الكاليات المتحدة يفيد أف الدكلة ليست مسؤكلة عف األعماؿ

الخاصة لقكاتيا المسمحة  .و ينص كراس القوات الجوية لواليات المتحدة عمى أنو ال يترتب واجب عمى الدول ناجم عن
انتياكات األ فراد لقانون النزاعات المسمحة المرتكبة خارج نطاق مسؤكليتيـ.
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تحت إشرافيا أك سيطرتيا.1
رابعا :مسؤولية الدولة عن االنتهاكات المرتكبة من قبل أشخاص أو مجموعات خاصة ،و التي تعترف بها
الدولة و تتبناها كتصرفات صادرة عنيا.
تشير ممارسات الدكؿ أيضا إلى أف مسؤكلية الدكلة عف األفعاؿ المرتكبة مف قبؿ أشخاص أك مجمكعات
خاصة يمكف أف تنتج مف خالؿ اعتراؼ الحؽ لمدكلة التي تتبنى أفعاؿ ىؤالء األشخاص أك المجمكعات
بغض
النظر عف الحقيقة في أف الشخص أك الكياف الذم قاـ بالعمؿ لـ يكف كقت ارتكاب األفعاؿ يمثؿ جيا از أك لـ
يفكض لو العمؿ بالنيابة عف الدكلة .2
الفرع الثاني :التزام الدولة بالتعويض
أوال :االلتزام بالتعويض
تقضي القاعدة  150بأن تمتزم الدولة المسؤولة عن انتياكات القانون الدولي اإلنساني بالتعويض الكامل عن
الخسائر أو األذى الذي تسببت فيه.
أقرت محكمة العدؿ الدكلية الدائمة في قضية مصنع شكرزك  CHORZOWفي 13سبتمبر عاـ 1928
أن أي خرق لعقد يستمزم واجب القيام بالتعويض ىو مبدأ من مبادئ القانون الدولي  ،بل ىو مفيوم عام من
مفاىيم القانون  ...ك أف التعكيض يجب أف يمحك آثار الفعؿ غي المشركع ك إعادة الحالة إلى ما كانت عميو
قبؿ حدكث الضرر.3

1

ذكرت محكمة العدؿ في قضية نيكاراغكا عاـ  1986أن الواليات المتحدة تكون مسؤولة عن انتياكات القانون الدولي

لحقوق اإلنسان و القانون اإلنساني المرتكبة من قبل الكونت ار في نيكاراغوا عندما تكون ليا سيطرة فعالة عمى العمميات

العسكرية أو شبو العسكرية التي حدثت االنتياكات في إطارىا.
2

ك لقد تطرقت المحكمة الجنائية ليكغسالفيا السابقة ليذه المسألة في حكميا بشأف االستئناؼ في قضية تاديش عاـ

 ، 1999و قضت بأن الدولة مسؤولة عن أفعال األشخاص أو المجموعات التي ليست منظمة بشكل سكري ،و التي يمكن
أن تعتبر أجيزة أمر واق ع لمدكلة  ،إذا تمت المكافقة عمنا مف طرؼ الدكلة عمى األعماؿ غير المشركعة بمقتضى األمر
الكاقع .

«…. la réparation doit autant que possible effacer les conséquences de l’acte illicite et

3

» …rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si le dite acte n’avait pas existé
CHORZOW(CPJI Arrêt du 13 septembre 1928, Recueil des arrêts N° 13 , Affaire relative à

»l’usine de Chorzow « Demande en indemnité -fond
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كيشير إلى كاجب التعكيض عف انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني بشكؿ كاضح البركتكككؿ الثاني التفاقية
الىام لحماية الممتمكات الثقافية  .كما يرد المبد أ كذلؾ في اتفاقية جنيؼ األكلى  ،1ك يتـ جبر الضرر إما
بناءا عمى طمب الدكؿ أك بناءا عمى طمب األفراد.
ثاني:أنواع التعويض
ا
ك أشار مشركع المكاد المتعمقة بمسؤكلية الدكؿ عف الفعؿ غير المشركع دكليا ،عمى أف الجبر الكامؿ لمخسارة
الناجـ عف األفعاؿ غير المشركعة دكليا يككف عمى شكؿ الرد ،أك التعكيض ،أك الترضية أك بإحداىا أك
بالجمع بينيا.
/1الرد) (restitution
الغرض منو ىك إعادة الحالة إلى ما كانت عميو قبؿ ارتكاب الفعؿ غير المشركع دكليا كعمى الدكلة أف تمتزـ
بالرد شريطة أف يككف ذلؾ غير مستحيؿ ماديا  ,و يشير التعميق عمى مشروع المواد حول مسؤولية الدكلة عف
الفعؿ غير المشركع إف الرد يشمؿ إجراءات إلطالؽ سراح أشخاص احتجزكا بصكرة غير مشركعة  ،أك
إعادة ممتمكات تـ االستيالء عمييا بصكرة غير مشركعة
 /2التعويض)(compensation
ىي قاعدة قديمة  ،كردت في اتفاقية الىام الرابعة الخاصة باحتراـ قكاعد ك أعراؼ الحرب البرية ك أعيد
النص عمييا في البركتكككؿ اإلضافي األكؿ .2
كما تضمنو مشركع المكاد حكؿ مسؤكلية الدكؿ عف األفعاؿ غير المشركعة دكليا ك التي يمزـ الدكلة بالتعكيض
عف الضرر الناتج  ...في حال عدم إصالح الضرر بالرد.
أما التعميؽ عمى مشركع المكاد حكؿ مسؤكلية الدكؿ فيشير إلى أف ( ...دور التعويض ىو تغطية أية فوارق
لضمان الجبر الكامل لمضرر المتكبد).
 /3الترضية )(satisfaction
تنص المادة  37من مشروع المواد حول مسؤولية الدول عن الفعل غير المشروع أن :

1

أنظر المادة  51من االتفاقية األكلى  ،المادة  52االتفاقية الثانية  ،المادة  131االتفاقية الثالثة و المادة  148من

االتفاقية الرابعة.
2

اتفاقية الىام الرابعة المؤرخة في  18أكوبر .1907
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 1ـ الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا ممزمة بتقديم ترضية عن الخسارة ا لتي تترتب إذا كاف يتعذر
إصالح ىذه الخسارة عف طريؽ الرد أك التعكيض.
 2ـ قد تتخذ الترضية شكل إقرار بالخرق  ،أو تعبير عن األسف  ،أو اعتذار رسمي  ،أو أي شكل آخر
مناسب
 3ـ ينبغي أال تكون الترضية غير متناسبة مع الخسارة و ال يجوز أن تتخذ شكال مذال لمدولة المسؤكلة . 1

1

يكضح التعميؽ الذم جرل في إطار لجنة القانكف الدكلي حكؿ المادة  37من مشروع المواد حول مسؤولية الدوؿ أف

ا لترضية تتعمؽ بالخسارة غير المادية ك بالتحديد الخسارة غير المادية التي تمحؽ بالدكلة ك التي ال يمكف تحديد مقابؿ
نقدم إال بطريقة تقديرية ك نظرية لمغاية ك يضيؼ التعميؽ عمى المادة  37أن الترضية ىي عالج لتمك الخسائر غير القابمة
لمقويم ماديا ...

88

محاضرات فً قانون النزاعات المسلحة ،ملقاة على طلبة الماستر ،2تخصص القانون الدولً اإلنسانً و حقوق اإلنسان

قائمة المراجع
باللغة العربية
 -1القرآن الكريم
 -2الكتب
 السيد أبك عطية ،النظرية العامة لمنزاعات المسمحة في القانكف الدكلي العاـ  ،مؤسسة الثقافة الجامعيةال ازريطة ػ مصر1992 ،
 د /إبراىيم الدراجي ،جريمة العدوان ك مدل المسؤكلية القانكنية الدكلية عنيا  ،الطبعة األكؿ ،منشكراتالحمبي الحقكقية2005 ،
 بكجالؿ صالح الديف ،الحؽ في المساعدة اإلنسانية -دراسة مقارنة في ضكء أحكاـ القانكف الدكلياإلنساني ك حقكؽ اإلنساف ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية -مصر2008،
 أ /بكراس عبد القادر ،التدخؿ الدكلي اإلنساني ،ك تراجع مبدأ السيادة الكطنية ،دار الجامعة الجديدة،اإلسكندرية2009،
 بكزنادة معمر ،المنظمات اإلقميمية ك نظاـ األمف الجماعي ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر،1992
 جابر الراكم ،المنازعات الدكلية  ،دار السالـ ،بغداد 1978 د .حيدر كاظـ عبد عمي ،القكاعد المتعمقة بكسائؿ كأساليب القتاؿ أثناء النزاعات المسمحة غير الدكلية،مجمة المحقؽ الحمي لمعمكـ القانكنية ك السياسية  ،العدد الثاني ،السنة الرابعة.

 د /سييؿ حسيف الفتالكم ،عماد محمد ربيع ،القانكف الدكلي اإلنساني ،دار الثقافة لمنشر ك التكزيع  ،عماف2009
 ػسييؿ حسيف الفتالكم ،غالب عكاد حكامدة ،القانكف الدكلي العاـ (حقكؽ الدكؿ ككاجباتيا) الجزء الثاني،مكسكعة القانكف الدكلي( ، )2دار الثقافة لمنشر ك التكزيع2009 ،
 ػشريؼ عتمـ ،محاضرات في القانكف الدكلي اإلنساني  ،المجنة الدكلية لمصميب األحمر،دار الكتبالقكمية ،الطبعة السادسة ،دار الكتب القكمية.2006 ،
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 عبد العزيز محمد سرحاف ،اإلطار القانكني لحقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي ،الطبعة األكلى  ،دارالنيضة العربية  ،القاىرة .1997
 د/عصاـ عبد الفتاح مطر ،القانكف الدكلي اإلنساني ،مصادره ،مبادئو ك أىـ قكاعده ،دار الجامعةالجديدة2008 ،
 د/عمي ناجي صالح األعوج ،الجزاءات الدولية في الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ،رسالةدكتوراه ،جامعة القاىرة -كمية الحقكؽ.2004-
 -د/عمي صادؽ أبك قمؼ ،القانكف الدكلي العاـ ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،1995 ،ص 682

دار ىكمة لمطباعة ك النشر ك التكزيع  -الجزائر

 د /عمر سعد اهلل ،القانكف الدكلي لحؿ النزاعات،2008
 د /محمد خميؿ المرسي ،استخداـ القكة في القانكف الدكلي المعاصر  ،دار كائؿ لمنشر ك التكزيع ،عماف األردف ،الطبعة األكلى2004 ،

 د /محمد طمعت الغنيمي ،األحكاـ العامة في قانكف السالـ ،دراسة في كؿ مف الفكر المعاصر ك الفكراإلسالمي – التنظيـ الدكلي -منشأة المعارؼ باإلسكندرية.

 -ـ حمد عبد الجكاد الشريؼ ،قانكف الحرب :القانكف الدكلي اإلنساني ،الطبعة األكلى ،المكتب المصرم

الحديث ،مصر ،2003

 ـ حمد غازم ناصر الجانبي ،التدخؿ اإلنساني في ضكء القانكف الدكلي العاـ ،منشكرات الحمبيالحقكقية ،الطبعة األكلى2010 ،
 د /مصطفى أحمد أبك الخير ،مستقبؿ الحركب -الشركات العسكرية ك األمنية -الدكلية الخاصة،الطبعة األكلى ،ايتراؾ لمنشر ك التكزيع ،مصر2008 ،
 -د /فاتنة عبد العاؿ أحمد ،العقكبات الدكلية االقتصادية ،رسالة دكتكراه ،جامعة القاىرة -،كمية الحقكؽ-

 ،القاىرة2000 ،

 -يحياكم نكرة  ،حماية حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي ك القانكف الداخمي ،دار ىكمة لمطباعة ك

النشر ،الجزائر2004،

 -3الرسائل الجامعية

 -د/عمي ناجي صالح األعكج ،

الجزاءات الدكلية في الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة ،رسالة دكتكراه ،جامعة

القاىرة -كمية الحقكؽ،2004 -
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 نمر محمد الشيكاف ،مشكمة المرتزقة في النزاعات المسمحة ،رسالة ماجستير ،كمية الحقكؽالشرؽ األكسط 2012،

 ،جامعة

 - 1المقاالت
 بكعقيبة نعيمة  ،حؽ الدفاع الشرعي بيف أحكاـ القانكف الدكلي ك الممارسات الدكلية ،مجمة الفقو كالقانكف ،جامعة سكيكدة.2006 ،
 د .حيدر كاظـ عبد عمي ،القكاعد المتعمقة بكسائؿ كأساليب القتاؿ أثناء النزاعات المسمحة غير الدكلية،مجمة المحقؽ الحمي لمعمكـ القانكنية ك السياسية  ،العدد الثاني ،السنة الرابعة.

 - 2الق اررات الصادرة عن المنظمات الدولية والمحاكم الدولية
 -قرار الجمعية العامة رقـ  ،3314الذم يعرؼ العدكاف كثيقة األمـ المتحدة رقـ

 14ديسمبر 1974

 -قرار محكمة العدؿ الدكلية الصادر في

) (A/9890بتاريخ

 27جكاف  ، 1986قضية النشاطات العسكرية ك الشبو

العسكرية في نيكاراغكا ،مجمكعة ق اررات المحكمة لسنة .1986
باللغة الفرنسية
Ouvrages
- Abdelwahab BIAD, droit international humanitaire, 2ème édition, ellipses,
paris, 2006
- CARREAU Dominique, Droit international, 7ème édition, Paris Pedone
2001.
- Combacau Jean, Serge Sur, droit international public, 4eme édition,
Montchrestien, paris, 1999
- COMBACAU Jean, le pouvoir de sanction de L’O.N.U, étude théorique
de la cœrcition non militaire, édition A. Pedone, Paris 1974.
- De la Brière, les étapes de la tradition théologique concernant le droit
de la juste guerre , notes d’histoire des doctrines, RGDI, 1937,
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- Francis Amakoé. SANCHIVI, les sujets de droit, contribution à l’étude
de la connaissance de l’individu comme sujet direct du droit
international, l’Harmattan, 1999
- Hervé ASCENSIO, terrorisme et juridictions internationales : préface les
nouvelles menaces contre la paix et la sécurité internationale, journées
d’études franco-allemandes, 29-30 novembre 2002
- Nguyen Quoc Dinh, droit international public, 5ème édition, L.G.D.JParis, 1994
- Raymond Ranjeva, Charles CADOUX, droit international public, Hachette,
ADICEF, 1992.
- Soumaoro Souleymane, la qualification des conflits armés, académie de
droit international la Haye, Brill Niijhoff Leiden Boston ,2010.
Thèses
- Jérôme AUSLANDER, les sanctions non militaires des nations unies,
thèse de doctorat en droit international public, Université paris II 2006,
p88.
- Loïc LEMEILLEUR, le pouvoir de sanction économique du conseil de
sécurité, thèse de doctorat, université pierre Mendès – Grenoble, 1977.
Articles
- Pr.Pierre

d’ARGENT,

Jean

d’ASPREMONT

LYDEN,

Frédéric

DOPAGNE et Rafael VAN STEENBERGHE « commentaire de l’article
39 » dans La charte de l’ONU, commentaire article par article, tome 1,
édition ECONOMICA, Paris, 2005
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- Droit international humanitaire

et droit international des droits de

l’homme similitudes et différences , CICR, services consultatifs en droit
international humanitaire, CICR,Février 2003.
- https://www.icrc.org/fr/download/file/2116/dih-didh-factsheet-cicr
- Comment le terme « conflits armé « est–il définit en droit international
humanitaire ? Comité international de la croix rouge (CICR) –prise de
position-
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الفيرس
العنكاف

الصفحة

مقدمة

01

الفصل األول :النزاعات المسمحة و مدى مشروعية استخدام القوة في العالقات الدولية

02

المبحث األول :مدخل لدراسة قانون النزاعات المسمحة

02

المطمب األكؿ :تمييز بيف قانكف النزاعات المسمحة ك غيره مف المصطمحات المتقاربة

03

الفرع األكؿ :النزاعات المسمحة ك المنازعات الدكلية

04

الفرع الثاني :قانكف النزاعات المسمحة ك القانكف الدكلي العاـ

05

الفرع الثالث :قانكف النزاعات المسمحة كالقانكف الدكلي اإلنساني

05

الفرع الرابع :قانكف النزاعات المسمحة ك القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف

06

المطمب الثاني :مفيكـ النزاعات المسمحة

07

الفرع األكؿ :تعريؼ النزاعات المسمحة

07

أكال :التعريؼ التقميدم

07

ثانيا :المفيكـ المعاصر"النزاعات المسمحة"

08

اؿفرع الثاني :خصائص النزاع المسمح

08

أكال:الطابع العسكرم

09

ثانيا :الطابع الدكلي

09

اؿزاعات المسمحة
الفرع الثالث :أسباب ن

10

أكال :األسباب المرتبطة بالحدكد

10

ثافيا :األسباب المرتبطة باالحتالؿ المؤقت

10

ثالث :األسباب المرتبطة بقصؼ المدف
ا

11

المطمب اؿثالث :التطكر التاريخي لفكرة الحرب

11

الفرع األكؿ :العصر القديـ

11

الفرع اؿثاني :مرحمة العصر الكسيط

11

الفرع اؿثالث :مرحمة العصر الحديث

12

الفرع اؿرابع :في الكقت المعاصر

14

- 1معاىدة الىام  1907كمحاكلة أكلى لمحد مف الحرب

14

- 2عيد عصبة األمـ كالحد مف الحؽ في المجكء إلى الحرب

15

( -3اتفاقية باريس) عيد برياف كيمكج

16
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الم بحث الثاني :مدى مشروعية الحرب في القانون الدولي(ميثاق األمم المتحدة)..

17

الـ طمب األكؿ :عدـ مشركعية الحرب في الميثاؽ(الحظر العاـ الستخداـ القكة في العالقات

18

الدكلية أك التيديد باستخداميا)
الفرع األكؿ :مضمكف مبدأ عدـ جكاز استخداـ القكة في العالقات الدكلية

19

الفرع الثاني :تفسير مصطمح القكة

20

الـ طمب الثاني :مشروعية الحرب (االستخدام المشروع لمقوة)

21

اؿفرع األكؿ :الدفاع الم شروع

21

أكال :شركط الدفاع اؿـ شركع

22

 -1شركط العدكاف

22

 -2شركط الدفاع

24

 -3رقابة مجمس األمف الدكلي

24

ثانيا :صكر الدفاع اؿـ شركع

25

ثالثا :حالة مف حاالت الدفاع المشترؾ المختمؼ عنيا(الدفاع الشرعي الكقائي)

26

اؿفرع الثاني :حالة استخدام القوة بواسطة أجيزة مختصة في األمم المتحدة

27

أكال :تيديد السمـ الدكلي

28

- 1تعريؼ حالة تيديد السمـ الدكلي

29

- 2ضوابط تحديد ما يعتبر تيديدا لمسمـ

30

 - 3صور تيديد السمم

33
35

ثانيا :اإلخالؿ بالسمـ ()La rupture de la paix
- 1تعريف اإلخالل بالسمم

35

- 2ضوابط تحديد ما يعتبر إخالل بالسمم

36

 - 3حاالت وصور اإلخالل بالسمم

37
38

ثالثا :العدكاف
- 1تعريف العدوان

38

- 2القيمة القانكنية لمقرار 3314

40

 - 3مدل اختصاص المحكمة الجنائية بنظر جريمة العدكاف

42

- 4لجوء مجمس األمن لتكييف الحالة بأنيا عدوان

43

- 5أشكال العدوان

44

-6

46

حاالت العدكاف
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الفرع الثالث :استخداـ القكة بناءا عمى طمب دكلة مف دكلة أخرل استخداـ القكة في إقميميا

48

اؿفرع الرابع :حالة الضركرة

49

أكال :الشركط المتعمقة بالخطر

49

ثاني :الشركط المتعمقة بفعؿ الضركرة
ا

49

اؿفرع الخامس :استخداـ القكة في إطار الكفاح المسمح لتقرير المصير

49

الفصل الثاني :أنواع النزاعات المسمحة و القواعد المنظمة ليا

51

الم بحث األول :أنواع النزاعات المسمحة (النزاع المسمح الدولي والنزاع المسمح غير الدولي

51

المطمب األكؿ :النزاع المسمح الدكلي

51

الفرع األكؿ :تعريؼ النزاع المسمح الدكلي

52

الفرع الثاني :أطراؼ النزاع الدكلي المسمح

53

المطمب الثاني :النزاعات المسمحة غير الدكلية

54

الدكلي
ة
الفرع األكؿ :تكييؼ النزاعات المسمحة غير

54

الدكلي في اتفاقيات جنيؼ ك البركتككليف اإلضفافييف
ة
أكال :تكييؼ النزاعات المسمحة غير

55

الدكلي في اتفاقيات جنيؼ 1949
ة
- 1تكييؼ النزاعات المسمحة غير

55

- 2تكييؼ النزاع المسمح غير الدكلي في البركتكككؿ اإلضافي الثاني لعاـ 1977

56

ثانيا :تكييؼ النزاعات المسمحة غير الدكلية في الفقو ك القضاء الدكلييف

58

 -1تكييؼ النزاعات المسمحة غير الدكلية في الفقو الدكلي

58

 -2تكييؼ النزاعات المسمحة غير الدكلية في القضاء الدكلي

60

الفرع الثاني :مدل خضكع النزاعات المسمحة غير الدكلية ألحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني

62

أكال :الحاالت التي تشمميا حماية القانكف الدكلي اإلنساني "الحرب األىمية"» « Bellum Civile

62

- 1تعريؼ الحرب األىمية

62

- 2مميزات الحرب األىمية

63

ثانيا :الحاالت التي ال تشمميا حماية القانكف الدكلي اإلنساني ك مدل حماية حقكؽ اإلنساف

64

-1الحاالت التي ال تشمميا حماية القانكف الدكلي اإلنساني"االضطرابات ك التكترات الداخمية"

64

أ  -تعريؼ االضطرابات الداخمية

65

ب -تعريؼ التكترات الداخمية

65

-2أساس حماية األفراد في حاالت االضطرابات الداخمية ك التكترات الداخمية

65

المبحث الثاني :القواعد المنظمة لمنزاعات المسمحة

67

المطمب األكؿ :تنظيـ النزاعات المسمحة البرية

68
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الفرع األكؿ :نطاؽ النزاعات المسمحة البرية

68

الفرع الثاني :أنكاع القكات البرية

69

أكال :القكات النظامية لمدكلة

69

ثانيا :القكات المتطكعة

70

ثالثا :الشعب القائـ في كجو العدك

70

الفرع الثالث :كسائؿ الحرب البرية

71

أكال :كسائؿ العنؼ

71

- 1كسائؿ العنؼ غير المشركعة

71

- 2كسائؿ العنؼ المشركعة

72

- 3حصار ك قصؼ المدف ك مدل مشركعيتو

72
73

ثانيا  :كسائؿ الخداع
 - 1كسائؿ الخداع غير المشركعة

73

- 2كسائؿ الخداع المشركعة

74

المطمب الثاني :تنظيـ النزاعات المسمحة البحرية

74

الفرع األكؿ :قكاعد النزاعات المسمحة البحرية

74

أكال :نطاؽ النزاعات المسمحة البحرية

74

ثانيا :القكات البحرية

75

- 1القكات النظامية

75
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