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الدراسة    هذه  في  لضوع  مو ُنناقش  المقررة  المسلحة أثناء  لمدنيين  الحماية  غير    النزاعات 

يجدر بنا تسليط الضوء   ، حيث   دراسةوضع النزاع القائم في سوريا أنموذجًا لهذه المع  الدولية ،  

، و ما تقرر لهم  ي  اإلنسان لقانون الدولي  على وضع المدنيين في ظل النزاعات المسلحة ، وفقًا ل

ذلك ، حيث أنه في ظل وجود قواعد المتعلقة بمن حماية ، لُنجيب بذلك على الكثير من األسئلة  

و لنا    ية ،اإلنسانو الجرائم ضد    نتهاكات االِ ها لم تحد من  إال أنأحكام ناظمة للنزاعات المسلحة    و

ي،  اإلنسانالجسيمة لكافة أحكام القانون الدولي    نتهاكات االِ في الحالة السورية مثال على الجرائم و  

 ، حيُث يقوم النظام السوري بممارسات  م2011و التي لم تتوقف حتى اآلن منذ اندالع الثورة عام  

  ية ، و كل ذلك اإلنسانالجرائم ضد  ي ، و أبشع  اإلنسانألحكام القانون الدولي  صارخة    ِانتهاكات و  

  ، موقف سلبي في هذه المسألةل هذ اتخفي ظل افي ظل صمت المجتمع الدولي ، أو يمكننا القول 

 و الجرائم .  نتهاكات االِ حيُث أثبتت التقارير الدولية الكثير من تلك 

ونسعى إلى وضع توصيف   فيها،والنزاع القائم    سوريا،في    واقع الحالة  دراسهذه النتناول في   

يحول دون   والذي   اإلنساني،مع محاولة البحث عن الخلل في أحكام القانون الدولي    النزاع،لذلك  

  شعبه، التي يقوم بها النظام السوري في حق المدنيين من    والجرائم  نتهاكات االِ للحد من    إعماله؛



 

  ث 

ال   والذي  السوري،الكثيرين من الشعب    وتشريد ونزوح    األرواح،والتي ترتب عليه خسائر فادحة في  

 النظام.زال يعاني من 

القانون  قواعد و أحكام  تطبيق  أسباب الخلل الكامن في    عن  دراسةنبحث من خالل هذه ال 

استخدم  ، ويمكن القول بأن الباحث    المدنيين السوريين؛ لرفع الضرر و الظلم عن    ياإلنسان الدولي  

مباحث  ، حيث قام في إطار الالنزاع القائم في سوريا  المنهج الوصفي التحليلي في سياق دراسة  

التي من    ي ، واإلنسان توضيح المفاهيم العامة في للقانون الدولي  لثالثة التي عمل عليها على  ا

 مبحث أما ال  ، و للموضوع محط النقاشعامة  األول من الدراسة كخلفية    مبحث ن تؤسس الشأنها أ

رة لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة غير  ر تطرق الباحث إلى القواعد و اآلليات المقالثاني فقد  

محل التطبيق على النزاع القائم في    ياإلنسانقواعد القانون الدولي  الدولية ، مما ُيساهم في توضيح  

الحالة السورية نموذجًا لمدى الحماية المقررة  ، ثم ذهب الباحث في المبحث الثالث إلى تناول  سوريا

من خلل عرض المراحل التاريخية للنزاع ومن ثم تأصيله ، والنظر   هاللمدنيين في النزاع القائم في

 .  فاعليتهاأثناء قيامه ، و مدى الجهود الدولية التي ُبِذلت في إطار حماية المدنيين  في

ي تنطوي على توضيح  اإلنسان وجود قصور في قواعد القانون الدولي    خلص الباحث إلىو  

آليات ( ، و القواعد الناظمة لها ، باإلضافة إلى وجود خلل في    مفهوم النزاعات المركبة ) المختلطة

ي غير ملزمة نوعًا ما فيما  اإلنسان حيث أن أحكام القانون الدولي  ي ،  اإلنسان تطبيق القانون الدولي  

  ي اإلنسان القانون الدولي    يتعلق في النزاعات المسلحة غير الدولية ، فضاًل عن أن تطبيق قواعد 

ى  العظمبين الدول  ، و الذي بدوره أصبح خاضعًا للحسبة السياسية    ألمن الدوليمجلس ارهن قرار  

ازدياد معاناة    و،  طبيق القانون  مما أدى إلى إعاقة وعرقلة ت   ،  فيه  (  الفيتو   ض )رفالتي تملك حق ال

 .الشعب السوري 
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Abstract: 

 In this study, we discuss the issue of civilians’ protection during non-

international armed conflicts, with the current conflict in Syria as a model 

for this study, where it is worth highlighting the situation of civilians in 

armed conflicts, in accordance with international humanitarian law, and the 

protection decided for them. In order to answer the considerable number of 

questions related to this, as in the presence of rules and provisions 

regulating armed conflicts, but they did not limit violations and crimes 

against humanity, and we have in the Syrian case an example of crimes and 

grave violations of all provisions of international humanitarian law, which 

were not stopped since the outbreak of the revolution in 2011. When the 

Syrian regime has committed flagrant practices and violations of the 

provisions of international humanitarian law, and the most heinous crimes 

against humanity, and all this in light of the silence of the international 

community, or we can say that it has taken a negative stance on this issue 

as International reports have proven many of those violations and crimes . 

 In this study, we address the reality of the situation in Syria and the 

conflict in it, and we seek to develop a description of that conflict, with an 

attempt to search for the flaw in the provisions of international 

humanitarian law, which prevents its implementation; To limit the 

violations and crimes committed by the Syrian regime against its own 

civilians, which have resulted in heavy losses in lives, and the displacement 

and emigration of many of the Syrian people, who are still suffering from 

the regime . 

 We examine through this study the reasons for the inherent defect in 

the application of the rules and provisions of international humanitarian 

law; To alleviate the harm and injustice suffered by Syrian civilians, and it 

can be said that the researcher used the descriptive-analytical approach in 

the context of studying the conflict in Syria. In the framework of the three 
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sections that the researcher worked on, he clarified the general concepts in 

international humanitarian law, which would establish the first section of 

the study as a general background for the topic under discussion. As for the 

second topic, the researcher touched on the rules and mechanisms 

established for the protection of civilians in non-international armed 

conflicts, which contributes to clarifying the rules of international 

humanitarian law applicable to the conflict in Syria, then the researcher 

went in the third section to address the Syrian case as a model for the extent 

of protection granted to civilians in the conflict in it by presenting the 

historical stages of the conflict and then rooting it, and considering the 

international efforts that were made within the framework of protecting 

civilians while it was in place, and the extent of their effectiveness . 

 The researcher concluded that there are shortcomings in the rules of 

international humanitarian law that involve clarifying the concept of 

compound (mixed) conflicts, and the rules governing them. In addition, the 

existence of a defect in the mechanisms of applying the  international 

humanitarian law, as the provisions of international humanitarian law are 

somewhat non-binding in relation to Non-international armed conflicts and 

the fact that the application of the rules of international humanitarian law 

depends on the decision of the United Nations Security Council, which in 

turn has become subject to political influence among the powerful nations 

that have the right to refuse (veto) it, which has led to obstruction and 

impediment of the application of the law, and increased the suffering of the 

Syrian people. 
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 شكر وتقدير 

 إلى  وقف  كل  أشكر  المنطلق  هذا  ومن  "،هللا  يشكر  ال  الناس  يشكر   ال  من"  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  لقا 

 الرسالة   ههذ   إنجاز   إلى  خُلصت   حتى  للماجستير،  دراستي   خالل  أمر  كل  في  وساندني   جانبي

 ، ووالدتي  والدي  بالذكر  أخص   أن  أود و   ،نجاحال  هذا  تحقيق  من  تمكنت   لما  مكلوالف  منها،  واالنتهاء

  ي تشجيع  في  دور   لهم  كان  حيثُ   المرحلة،  هذه   خالل  معي  جهد  من  بذلوه  ما  على  وزوجتي،  وإخوتي،

 النجاح.  هذا  تحقيقل القوة يومنح

  على   الجزيل  الشكر  من  باهلل  المهتدي  أحمد   الدكتور/  ومعلمي  أستاذي  أنسى  أن  يمكنني  وال 

  والنيرة،   السديدة  توجيهاته  فلوال  العمل،  هذا  إلتمام   جهد،  من   معي  بذله  وما  عطاء  من  لي  قدمه  ما

 ذلك. كان لما ،الوجود  حيز إلى وإظهاره ومضموناً  شكالً  البحث  هذا  إلخراج المستمر إشرافهو 
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 اإلهداء

 

 

 

 

 

 

الذي كان  الكواري،بن عيسى   عبد هللالصديق واألخ الغالي /  إلى اأُهدي هذا المجهود البسيط 

  النجاح،والوصول إلى هذا  وساندني كثيراً الجتيازها للماجستير،أكبر داعم لي في مرحلة دراستي 

وأدرك تماماً بأني لن   مساعدتي،ولم يتوانى عن  دراستي،حيُث لم يتخلى عني أبداً طوال مدة 

من صنع  " :ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا فقد قال لك،ولكن سيظل لساني يلهج بالدعاء  حقه،أستطيع أن أوفيه  

 ."إليكم معروًفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه؛ فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه
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 حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة الحالة السورية أنموذجا  

 

 :المقدمةأواًل:  

الطابع الوحشههههههي، في ظل يشهههههههد العالم في عصههههههرنا الحالي الكثير من الصههههههراعات ذات   

اندالع النزاعات المسهههلحة، والتي لها أثر كبير في انتهاك القوانين الدولية وقوانين حقوق اإلنسهههان،  

وعلى وجه الخصوص النزاعات المسلحة غير الدولية منها، ويقع ِعبُء الحد من تفاقمها وانتشارها  

ن الدوليين، باإلضههههافة إلى دورها في على عاتق األمم المتحدة بصههههفتها المعنية بحفس السههههلم واألم

التعاطي مع النزاع القائمة بقصهد احتوائه، والتقليل من المعاناة اإلنسهانية التي ُتسهّببها آثاره المختلفة  

 على المدنيين، والحاجة إلى إعمال قواعد القانون اإلنساني المتعقلة بذلك.

الذي مضههى عليه أكثر من عشههرة  وبهذا الصههدد نمعن النظر في النزاع القائم في سههوريا، و  

أعوام، وال زال مسههههتمرًا، وقد أودى بحياة الكثير من المدنيين السههههوريين، فضههههاًل عما تم من تهجير  

وتشهريد الكثير منهم من بلدهم، وتسهتمر آثار هذا النزاع ومعاناته، واضهطهاد هؤالء المدنيين، بينما  

وحاسههههههههم من المجتمع الدولي، أو أي إجراء  يتنعم الطرف اآلخر )النظام(، دونما وجود موقف جاد 

بشهأن محاسهبة مرتكبي الجرائم ضهد اإلنسهانية وااِلنتهاكات التي تصهدر في حق المدنيين السهوريين،  

لوقف الفوضهى والدمار الذي خلفه النزاع طوال تلك السهنوات، فعلى مدار السهنوات العشهر الماضهية  

أحدثت منعطفًا هامًا في تاريخ األزمة السههههورية،   شهههههدت سههههوريا الكثير من األحداة البارزة، والتي

وقد تم خالل تلك المدة رصهههههههههههد وتوثيق الكثير من ااِلنتهاكات والجرائم بحق المدنيين السهههههههههههوريين،  

والتي تعتبر ِانتهاكات صهههههارخة للقانون الدولي اإلنسهههههاني والمواثيق والمعاهدات وااِلتفاقيات الدولية 

 المعنية بحقوق اإلنسان. 
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أثبت هذا النزاع عجز منظمة األمم المتحدة عن تحقيق السلم واألمن الدوليين، كهدف وقد  

تسههههههههههههههعى إلى تحييقهه، وفقهًا لميثهاقهها، حيهُث لم يكن لهها دور فعهال في حهل ههذا النزاع، أو الحهد من  

أشههكال العنف وااِلنتهاكات القانونية التي تحدة فيه، ومما ال شههك فيه أن الضههرر األكبر في ذلك 

اع قد طال المدنيين والحد األدنى من حقوقهم التي يجدر بالقانون الدولي اإلنسهههههههههههاني أن يكفلها  النز 

لهم، مما يجعلنا نتسههههههاءل أين تلك الضههههههمانات القانونية التي أقرها القانون الدولي لحماية المدنيين  

 خالل النزاعات المسلحة، وعلى وجه الخصوص غير الدولية منها. 

إلنسههههههههههانية وااِلنتهاكات القانونية، وجرائم الحرب لهذا النزاع منذ عام  وتسههههههههههتمر التداعيات ا 

م حتى اآلن، مع اسهتمرار تعرضههم ألسهوء وأبشهع الجرائم في حق اإلنسهانية، مع عدم إحراز  2011

أي تقدم من قبل منظمة األمم المتحدة بشهأن حماية المدنيين السهوريين، ورفع الضهرر عنهم، والحد  

ثير الجدل حول دور هذه المنظمة، ومدى فعاليتها، ودور قواعد القانون الدولي من معاناتهم، مما يُ 

اإلنسهههاني في منع تدهور الحال في سهههوريا، واسهههتمرار ااِلنتهاكات والجرائم المرتكبة ضهههد المدنيين،  

 وهل باإلمكان الحد منها؟

 :مشكلة البحثثانيًا: 

تكمن مشكلة البحث في ااِلنتهاكات التي يقوم بها النظام السوري للقانون الدولي اإلنساني،   

والجرائم التي يرتكبها في حق المدنيين السوريين، فعلى الرغم من صدور العديد من القرارات الدولية 

ام بالممارسات  بشأن الحالة السورية، إال أن النظام السوري ال زال مستمر في ارتكاب الجرائم واليي

محاسبة لمجرمي الحرب  دون حراك منه ، أو  وااِلنتهاكات ضد المدنيين، على مرأى المجتمع الدولي  

في ظل وجود قواعد وأحكام القانون الدولي اإلنساني التي ال جدوى منها ، لماذا لم  هؤالء، وذلك  

معاناتها ؟ وهل تكمن    يتم وقف المجازر المستمرة على األراضي السورية و تجنيب الشعب السوري 

اإلشكالية في قواعد القانون الدولي أم تطبيقها؟ فأين يكمن الخلل ومن هو المسؤول؟ حيث نحاول  



 

  ش

من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على هذه األسئلة؛ لكشف أسباب استمرار هذه األزمة، ورصد 

فشلها، والخروج بالتوصيات  المحاوالت الدولية المتعددة لوقف ما يحدة في سوريا، وبيان أسباب  

 المناسبة لحل تلك المشكلة.

 : حدود مشكلة البحثثالثًا: 

 هنالك حدود للبحث على النحو التالي: 

 األراضي السورية.  :الحدود المكانية -أ

 م.  2022م ولغاية عام  2011منذ بدء الثورة السورية من عام   :الحدود الزمانية -ب 

 :أهمية البحثرابعًا:  

وُء على مدى إلزامية القانون الدولي اإلنساني  تنطوي أهمية هذا ا لبحث على كونه ُيلقي الضَّ

للحد من بشاعة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين السوريين، وعجز المجتمع الدولي عن تفعيل أحكام  

القانون لحماية هؤالء المدنيين، حيُث ُيفترض به ضبط ااِلنتهاكات والجرائم، والمحاسبة عليها، وذلك 

ملكه المجتمع الدولي من أدوات لتنفيذ أحكامه. ومن خالل هذا البحث سنسلط الضوء على  بما ي

األحكام الناظمة لحماية المدنيين وقت نشوب النزاعات المسلحة غير الدولية، وفقًا للقانون الدولي 

 اإلنساني، ومدى تطبيقها في النزاع القائم في سوريا، واألسباب التي تحول دون نفاذها.  

 :أهداف البحثمسًا: خا

تسليط الضوء على دور القانون الدولي اإلنساني وقوة إلزامه في منع ااِلنتهاكات   -أ

ضد اإلنسانية في النزاعات غير الدولية المعاصرة، وتطبيقها على النزاع القائم في  

 سوريا. 



 

  ص 

المنظمات  -ب  خالل  من  الدولي  المجتمع  بها  قام  التي  والمحاوالت  اإلجراءات  رصد 

التي تحدة في سوريا، وبيان أسباب  ااِلنتهاكات والجرائم  الدولية لوقف  والهيئات 

 فشلها.

الخروج بتوصيات تجعل القانون الدولي اإلنساني أكثر فاعلية فيما يتعلق بحماية   -ت 

 المدنيين وقت نشوب النزاع المسلح غير الدولي.

 :فرضية البحثسادسًا: 

 في مدى صحة الفرضية اآلتية: ركز الباحث في إعداد بحثه على البحث 

هناك خلل في القانون الدولي اإلنساني وآليات تطبيقه؛ تسبب في استمرار معاناة السكان  

 المدنيين السوريين. 

  :منهجية البحثسابعًا: 

اتخذ الباحث منهج الوصف التحليلي في إعداد هذا البحث، حيث عمل على وصف الحالة 

لة، والربط بين العوامل المؤثرة فيها، بااِلستناد إلى منهج دراسة  السورية، وتحليلها، وتفكيك المشك

م ، والجرائم وااِلنتهاكات التي يمارسها النظام  2011الحالة حيث نتناول األزمة السورية منذ عام  

ضد المدنيين السوريين، وبصدد ذلك سوف نقوم بهدراسة القواعد القانونية الناظمة لحماية المدنيين  

النزاعات المسلحة غير الدولية، وآليات تطبيقها، وأهم المعوقات التي تحول دون نفاذها،  أثناء نشوب  

فضاًل عن دراسة تطبيقات القانون الدولي اإلنساني على واقع المدنيين السوريين، ودور المجتمع  

  الدولي في ذلك. وهذا من أجل الوصول إلى األهداف المنشودة للبحث سنعتمد على مراجعة الوثائق 

 والتقارير والقرارات الدولية األولية ذات العالقة بهذا الشأن. 

 



 

  ض 

 :الدراسات السابقةثامنًا: 

ضمن إطار إعداد هذا البحث ُقْمُت بمراجعة عدد من الدراسات ذات الصلة، والتي تطرقت 

 للحالة السورية من عدة جوانب، وسأذكر فيما يلي بعض تلك الدراسات:

نموذج   - ولي اإلنساني وحماية المدنيين خالل النزاعات المسلحة  دراسة بعنوان "القانون الد 

الحالة السورية"، للدكتور مصعب التيجاني، والتي بينت مدى انتهاك القانون الدولي اإلنساني من  

قبل النظام السوري، من خالل الجرائم التي ارتكبها ضد السكان المدنيين في سوريا، حيُث أدرجت 

ض الجرائم التي اقترفها النظام بحق المدنيين العّزل، والتي كان من أبرزها  الرسالة في طياتها بع

 .   1قتل المدنيين، واعتقالهم وتعذيبهم 

دراسة بعنوان "النزاع المسلح في سوريا والتدخل الدولي اإلنساني ومساءلة مرتكبي الجرائم  

مسألة التدخل الدولي اإلنساني في  األشد خطورة" للدكتور نزار أيوب، والتي هدفت إلى استعراض  

سوريا من أجل حماية السكان المدنيين، ووقف النزاع المسلح القائم فيها، ومناقشة وسائل محاسبة  

  .   2 مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب 

م    2010دراسة بعنوان "دور منظمة األمم المتحدة تجاه األزمة السورية في الفترة من عام  

م"، إعداد عبد المعطي أبو اليزيد، تطرق فيها إلى دور األمم المتحدة تجاه األزمة    2019م  عا  –

السورية، وأهم القرارات التي صدرت منها، وتناول في تلك الدراسة ماهية منظمة األمم المتحدة، 

من حيث التعريف بمصطلح المنظمة، وكافة الجوانب من أنواع وعناصر ونشأة األمم المتحدة،  

 
 م.    2019، الطبعة األولى مصعب التيجاني، القانون الدولي اإلنساني وحماية المدنيين خالل النزاعات المسلحة "نموذج الحالة السورية"، المركز الديمقراطي العربي 1

 م.   2019 قطر، –الدوحة  ،صرةاالمع للدراساتنزار أيوب، اآلثار القانونية المترتبة على النزاع المسلح في سوريا، مركز حرمون  2



 

  ط

رََّج على تعريف األزمة، وماهيتها، ونشأة األزمة السورية، وَأْدَرَج أهم القرارات التي أصدرتها األمم  وعَ 

 3المتحدة تجاه تلك األزمة منذ بدايتها. 

د.  أ.  إعداد  تحليلية("،  )دراسة  والدولية  اإلقليمية  والقوى  "الصراع في سوريا  بعنوان  دراسة 

إبراهيم سلمان، وقد هدفت هذه الدراسة إلى استعراض أسباب  حسين مصطفى أحمد، و د. خضير  

النزاع في سوريا، وأطرافه، وتحليل عناصره، والوقوف على االحتماالت المستقبلية له، في ظل الدعم 

المتزايد ألطراف النزاع سواء من أطراف إقليمية أو دولية، وألقت هذه الدراسة الضوء على ااِلنقسام  

 . 4 قليمية والدولية فيما يتعلق بالتعامل مع النزاع السوري وأطرافهفيما بين القوى اإل

إن الييمة المضافة التي ُأحاول من خالل هذا البحث إضافتها مقارنة بما ُكتب سابقًا هو  

وُء على دور القانون الدولي اإلنساني وقوة إلزامه في منع ااِلنتهاكات ضد اإلنسانية في   تسليط الضَّ

حة غير الدولية، وتطبيق ذلك على النزاع القائم في سوريا، ولماذا لم يستطع المجتمع  النزاعات المسل

الدولي متمثاًل في هيئاته الدولية للوصول إلى حل ُينهي ذلك النزاع، ومحاولة معالجة الّشوائب التي 

ي تظهر في أحكام القانون الدولي اإلنساني وآليات تطبيقه من خالل التعرف على مكمن الخلل ف

 هذا، ومن يتحمل مسؤولية ذلك، وتقديم الحلول والتوصيات المناسبة. 

 تقسيم الدراسة:تاسعًا: 

 اشتمل البحث على مقدمة وثالثة مباحث، وخاتمة، وقد اشتملت المقدمة على ما يلي:
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مشكلة البحث، حدود مشكلة البحث، أهمية البحث، أهداف البحث، فرضية البحث، منهجية 

 السابقة عما ُكتب حول الموضوع من قبل آخرين. البحث، والدراسات 

إلى ثالة  ُقسم  الدولي اإلنساني، والذي  القانون  بعنوان مفاهيم عامة في  والمبحث األول 

مطالب، حيُث سنتحدة في المطلب األول منه عن مفهوم القانون الدولي اإلنساني ونشأته، وفي  

 نقف في المطلب الثالث على مفهوم المدنيين.  المطلب الثاني سنتناول ماهية النزاعات المسلحة، وس

وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى الحماية المقررة للسكان المدنيين في النزاعات غير الدولية، 

والذي تم تقسيمه إلى مطلبين، األول سيتحدة عن القواعد الناظمة لمعاملة المدنيين أثناء النزاعات  

دة عن آليات حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة المسلحة غير الدولية، وفي الثاني سيتح

 غير الدولية. 

المقررة  الحماية  لمدى  كنموذج  السورية  الحالة  إلى  واألخير  الثالث  المبحث  في  وسننتهي 

للمدنيين في النزاع القائم فيها، الذي تم تقسيمه إلى ثالثة مطالب، سنسرد في المطلب األول منه  

للنز  التاريخية  القائم في سوريا وفقًا  المراحل  النزاع  بتأصيل  ذلك سنقوم  القائم في سوريا، وبعد  اع 

ضد  المرتكبة  الجرائم  من  المتحدة  األمم  موقف  سنبحث  ثم  الثاني،  المطلب  في  الدولي  للقانون 

 المدنيين في سوريا في المطلب الثالث.

 ج بها الباحث.  وقد اشتملت الخاتمة على خالصة البحث واالستنتاجات والتوصيات التي خر 
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 المبحث األول 

 ي اإلنسان مفاهيم عامة في القانون الدولي 
  التاريخية،  ونشههههأتهي  اإلنسههههانسههههوف نتناول في هذا المبحث تعريف مفهوم القانون الدولي  

سهههههههنتطرق لمفهوم   وأخيراً  الدولية،ثم مفهوم النزاعات المسهههههههلحة بشهههههههكل عام سهههههههواء الدولية أو غير  

  الدولي.المدنيين في القانون 

  

 ونشأته: ي  اإلنسانمفهوم القانون الدولي  األول: المطلب 

ي تنظيم العالقات بين أشهههههههخاص القانون الدولي في أوقات اإلنسهههههههانالقانون الدولي بى  ُيعنَ 

الحد من ارتكاب أبشههههههع الجرائم في حق   وآليةحيث نظم قواعد القتال    المسههههههلحة،نشههههههوب النزاعات  

 العام.هذا القانون أحد فروع القانون الدولي  وُيعد  الحروب،ضحايا 

منذ بدء الخليقة من ُحب   ناإلنسهههاية مما ُجبل عليه  اإلنسهههاناسهههتمد هذا القانون مفهوم    وقد 

مما    األزل،بالرغم من الظروف االسهههههتثنائية المتمثلة في الحروب الممتدة منذ  وذلك والبقاء،الخير 

قواعد ناظمة للحروب   ووضهههع  البشهههر،اسهههتدعى الوضهههع إلى تنظيم عدد من القواعد لضهههبط سهههلوك 

جراء نشهههوب   والضهههحاياسهههائر  سهههيحد من كثرة الخ ومما،  5والسهههالمتسههههم في إحالل األمن   والقتال

   اإلنسانية.حد ألطراف النزاع من التمادي في ارتكاب الجرائم ضد  ويضع  الحروب،تلك 

 
حوة المؤتمر العلمي السنوي: القانون الدولي ، ب 2004، لية الحقوق، األردنك -  زحل محمد األمين، نشأة ومصادر القانون الدولي اإلنساني، جامعة جرش األهلية 5

 . 445، صفحة واألبعاد والرؤى  الواقع –االنساني 
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ي ، و بالنظر إلى ما أقرته اإلنسهههههههههههانو عند الرجوع إلى النشهههههههههههأة التاريخية للقانون الدولي  

القواعد التقليدية للقانون الدولي ، نجد بأنها قد أقرت بمشهروعية الحرب ، و التي تتمثل فيما يملكه  

أشهههههههههههخاص القانون الدولي من قوة تمكنهم من االسهههههههههههتيالء في حالة النزاع على أرض و ممتلكات  

ه من أسهههههاليب في القتال ، مما  الخصهههههم الذي يخسهههههر ، حيث لم تكن هناك قيود على ما يتم اتخاذ 

اسههههههههههتدعى عدد من الكتاب إلى المناداة بضههههههههههرورة وضههههههههههع قواعد مقيدة ألطراف الحروب من أجل 

التقليهل من اآلثهار المترتبهة على تلهك الحروب ، و قهد ترتهب على ذلهك تمخض أول اتفهاقيهة نظمهت  

  6. م1864 (جنيف)تحسين أحوال جرحى الحرب من العسكريين متمثلة في اتفاقية 

  َحِظيَ ، للكاتب هنري دونان ،   م1862حيث ُنشهههر كتاب باسهههم ) تذكار سهههولفرينو ( عام  

أمنية بإنشههههههاء جمعية تطوعية في كل بلد   وقد تضههههههمنصههههههدى كبير في الكثير من المجتمعات ، ب

تعنى بتقديم الخدمات الصههههههههحية للجيوش في وقت الحرب ، ووضههههههههع اتفاق مقدس بين دول العالم  

اية قانونية للمسهتشهفيات العسهكرية و األفراد المعنيين بتقديم الخدمات الطبية أثناء نشهوب  حم  نْ مِّ ؤَ يُ ل

اللجنة الدولية للصههههليب األحمر عام    ت تلك األمنية أن نشههههأما تضههههمنته  نتاج  من الحروب ، فكان  

، إذ كههانههت    7بحمههايههة حيههاة ضههههههههههههههحههايهها الحروب و الحفههاظ على كرامتهم  ينت، فكههانههت تع  م1863

لتقنين القواعههد النههاظمههة للقتههال فيمهها يتعلق بحمههايههة ضههههههههههههههحههايهها الحروب و    ةاالنطالقهه  جهودههها هي

  )جنيف(  ِاتفاقيات تلك الحروب ، حيث صهههههههههدرت بفضهههههههههلها    هُ ئُ شهههههههههِ نْ التخفيف من أثر الدمار التي تُ 

 ي .اإلنساناألربعة و البروتوكولين اإلضافيين لها ، و التي تعد مصدر للقانون الدولي 

 
 .102صفحة  ،8السنة الخامسة، العدد ،  2003،  السودان ،المكتب الفني –عابد أحمد السناري، القانون الدولي اإلنساني، وزارة العدل  6
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ي هو البداية لتقنين قواعد الحرب ، إال أنُه كانت  اإلنسههههههههانو بالرغم من أن القانون الدولي 

ية ، اإلنسههههههههانهناك بعض الجماعات التي تتبع عدد من القواعد المنظمة للعمليات الحربية تتسههههههههم ب

الهند القديمة ، إذ على سههههبيل المثال كانت تحرم قتل العدو في حال اسههههتسههههلم ي موعة مانو فكمج

أو وقع في األسههههههههههههههر ، أو مها إذا كهان نهائمهًا أو فقهد سههههههههههههههالحهه ، و لكن لم يقتنع الكثير من الفقههاء  

بهإمكهانيهة تطبيق ههذه القواعهد المثهاليهة على أرض الواقع ، و فضههههههههههههههاًل عن ذلهك كهان لظهور األديان  

ية المخففة من بعض آثار الحروب ، إال أنها ايضههًا كانت  اإلنسههانلسههماوية دور في إبراز العوامل  ا

ي ، فبينما كان اإلسهههههههههالم و  اإلنسهههههههههانمحل خالف ، حيث لم تتفق جميعها على اسهههههههههتخدام الطابع  

 في الحروب ، فقد كان الموقف اليهودي مخالفًا لذلك ، ياإلنسههههههانالديانة المسههههههيحية تتخذ الموقف 

   8باتسامه بالعنف و القسوة و العدوان .

على ذلهك فهإن القواعهد القهانونيهة المنظمهة لسههههههههههههههير العمليهات الحربيهة مرت بعهدد من    وبنهاءً 

إذ كما أسههههههههلفنا سههههههههابقًا أن األصههههههههل هو مشههههههههروعية الحرب منذ  خاللها،المراحل التي تطورت من  

التي كانت تلتزم بها الجيوش   لقواعد وا  والعادات مما استلزم مع مرور الزمن وضع األعراف   األزل،

فكانت النتيجة    لذلك،مفهوم واضههههههح    وإقرار  إنسههههههاني،المتحاربة ضههههههمن إطار دولي مقنن ذو طابع  

 اإلنساني.ظهور القانون الدولي 

ي نجد بأن الفقه لم يتفق على ذكر مدلول اإلنسههههههانالبحث عن مفهوم للقانون الدولي   وعند 

حيهث أن البعض عرفه بأنه أحد فروع القهانون الدولي    اإلنسههههههههههههههاني،أو مفهوم محهدد للقهانون الدولي  

التي ليس لها عالقة مباشههههههههرة بالعمليات   واألمواللحماية األشههههههههخاص المتضههههههههررين   ويهدف العام،

 
 .13، صفحة 1976، مصر –صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة قانون المنازعات المسلحة، دار الفكر العربي، القاهرة  8
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فيما عرفه البعض اآلخر بأنه " قسههههم من القانون الذي تسههههوده  المسههههلح،العسههههكرية في حالة النزاع  

  9“. اإلنسانة لحماي ويهدفية اإلنسانالمشاعر 

ي بأنه مجموعة قواعد مسههههتمدة من األعراف  اإلنسههههانأن يتم تعريف القانون الدولي    ويمكن

إلى تحديد الوسههههائل الحربية التي يمكن اسههههتخدامها من قبل األطراف   ويهدف الدولية،  والمعاهدات 

ألسههههههههههباب إنسههههههههههانية لحماية األفراد أو األعيان وقت نشههههههههههوب النزاعات   وذلك المسههههههههههلح،في النزاع  

للحهد من األضههههههههههههههرار التي قهد تصههههههههههههههيبهم جراء مها يتم من عمليهات حربيهة أثنهاء تلهك    المسههههههههههههههلحهة،

 10النزاعات.

األعراف والمعاهدات القواعد الدولية المنشأة بموجب  أنه    اإلنسانيالدولي  القانون  فيقصد ب

ن النزاعات  ع  مباشرةً   هدف على وجه التحديد إلى حل المشاكل اإلنسانية التي تنشأذي ي، وال الدولية

تأثرة  الم  األشخاص والممتلكات ذلك أتت قواعد هذا القانون لحماية  ل،  المسلحة الدولية أو غير الدولية

  وسائل القتالية الو   ب ساليالنزاعات لألأطراف  ضبط وتنظيم اختيار  أو التي قد تتأثر بالنزاع عن طريق  

 11.قوانين الحرب  قوانين النزاع المسلح أوخالل النزاع، فهو يعتبر مرادفًا 

ي و آخر ضههيق ، إذ أن المفهوم الواسههع لهذا اإلنسههانو هناك مفهوم واسههع للقانون الدولي 

وقت السهههلم ، و تشهههمل أيضهههًا قانون الحرب ،   اإلنسهههانن ُيفيد بأنه قواعد ُتعنى بحماية حقوق  القانو 

، و الذي ُيقصد به    )الهاي(ي إلى قسمين اثنين ، األول قانون  اإلنسانحيُث ينقسم القانون الدولي  

 
 .  18 ص، الطبعة األولى، 2016مخلد الطراونة، الوسيط في القانون الدولي اإلنساني، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  9

 صالطبعة األولى،  ،  2017عبد علي محمد سوادي، المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد القانون الدولي اإلنساني، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،    10

15. 

11   Antoine A. Bouvier, International Humanitarian Law and  the Law of Armed Conflict, 
Peace Operations Training Institute, Williamsburg, USA, 2020, page no.12. 
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، و   )جنيف(قانون    الثانيسهههههههههتخدام القوة و الوسهههههههههائل و األسهههههههههاليب القتالية ، و القواعد المنظمة الِ 

،   12المتمثل في القواعد التي تهدف إلى حماية ضههههههههحايا النزاعات المسههههههههلحة و المتضههههههههررين منها

الصههههههادر  )الهاي(ي ، إذ أن قانون  اإلنسههههههانحيُث شههههههكل هذين القسههههههمين مصههههههادر القانون الدولي  

د المتعلقة  ، تضههههمن إرسههههاء القواعم1907، و الذي ُعدل في عام  م 1899لعام   )الهاي(  ِاتفاقيات ب

المعنية بحضههر اسههتخدام األسههلحة ، إال أنه مع    تفاقيات باسههتخدام القوة بين الدول ، فضههاًل عن االِ 

، إال مها يتعلق   تفهاقيهات التي أوردتهها تلهك االِ   لتزامهات مرور الزمن تم التوقف عن العمهل ببعض االِ 

 بإدارة األعمال العدائية ظلت سارية حتى يومنا هذا .

  م،1949األربعة في عام   )جنيف(  ِاتفاقيات المتضههههمن    (،)جنيفك قانون  أتى بعد ذل  وقد 

من خاللهه ُأقرت حمهايهة أفراد القوات المسههههههههههههههلحهة من جرحى أو    والهذي لهها،والبروتوكوالن المكمالن 

فأضهههفى طابع أخالقي  تركوه،لم يشهههاركوا في القتال أو   ومن  الحرب،مرضهههى أو الغرقى أو أسهههرى 

يتطور بشهههههههكل   )جنيف(فيجدر بنا اإلشهههههههارة إلى أن قانون    الدولي،نوني  على النظام القا  وانسهههههههاني

 13السنين.على أثر النزاعات المسلحة التي جرت على مر  وذلك مراحل،مستمر على 

ي ُيفيهد بأنه مجموعة من القواعد الدوليهة اإلنسههههههههههههههانبينمها المفهوم الضههههههههههههههيق للقهانون الدولي  

للحد من المشههههههكالت الناشههههههئة بسههههههبب النزاعات    وذلك الدولية،  وااِلتفاقيات المسههههههتمدة من األعراف  

القتالية بالشهههههههكل الذي قد  واألسهههههههاليب أطراف النزاع من اسهههههههتخدام القوة المفرطة   وتقييد   المسهههههههلحة،

 14واألعيان.تلحق باألشخاص المدنيين  تتسبب معه أضرار

 
 . 19، ص مخلد الطراونة، مرجع سابق 12

 .16، ص عبد علي محمد سوادي، مرجع سابق 13

 . 20 ص، مخلد الطراونة، مرجع سابق 14
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،  م 1977عهام    وذلهك  لهم،يهان  إقرار البروتوكوالن االضهههههههههههههههاف  )جنيف(  ِاتفهاقيهات لحق به  وقهد 

   األربعة. )جنيف( تفاقيات حيث يعد هذان البروتوكوالن مكمالن الِ 

ي وضهههههع لُتطبق أحكامه في وقت الحروب اإلنسهههههانحيث يفهم من ذلك أن القانون الدولي  

وتنظيم سهههههههير عمليات القتال    ضهههههههحاياها،  وحمايةبهدف التخفيف من آثارها   المسهههههههلحة،  والنزاعات 

فهو الميزان الذي    اإلنسههههههههههانية،  واالعتبارات آخر فإنه يوازن بين الضههههههههههرورات الحربية    بمعنى فيها،

يضههههههههههههههمن حمهايهة    ومها  قتهاليهة،يمكن من خاللهه الحفهاظ على مها تتخهذه أطراف النزاعهات من قواعهد  

 النزاعات.التي تخلفها تلك  والضحاياالمتضررين  وكرامة

تسهههههههم بطبيعة خاصهههههههة تختلف مع فروع ي نرى بأنه ياإلنسهههههههانإلى القانون الدولي   وبالنظر

حيهث أنهه يوجهد العهديهد من    اإلنسههههههههههههههان،أهم تلهك الفروع قهانون حقوق  ومن اأُلخرى،  ةن الهدوليهيانو الق

  واإلنسههههههههههههههانيهةإذ يكفهل القهانون األخير الكثير من الحقوق منهها االقتصههههههههههههههاديهة  بينهمها،االختالفهات  

بموجب الميثاق الدولي   وذلك الحرب،و أسهههواء في وقت السهههلم   لإلنسهههان، والسهههياسهههية  واالجتماعية

من    واألعياني حماية األشهههههههخاص اإلنسهههههههانبينما يكفل القانون الدولي   اإلنسهههههههان،لحقوق  والعالمي

 15المسلحة.األضرار التي قد تلحق بهم جراء نشوب النزاعات 

ؤمن  تُ  وقواعد ة مبادئ بأنه مجموع  اإلنسهههههههانف القانون الدولي مفهوم قانون حقوق رَّ عَ   وقد 

الجسهههههههههيمة    نتهاكات االِ تلتزم كافة الدول بحمايتها من   حيث و   والشهههههههههعوب،لألفراد   والحريات الحقوق 

بينمها عرفهه البعض اآلخر    الهدوليهة،  والمعهاههدات ههذه القواعهد من المواثيق    وُتسههههههههههههههتمهد   واالعتهداءات،

بقصهههههههههههههههد فرض حمهايهة لحقوق    وذلهك  الهدول،أقرتهها    ومجردة،على أنهه قواعهد قهانونيهة دوليهة عهامهة  

 
 . 45، ص2009عمر المخزومي، القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى،  15
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 الحقوق،بوصههفه عضههو في المجتمع من أي اعتداء من حكومته أو تقصههير في بذل تلك   اإلنسههان

  16بعضها.لتلك الدول أن تتنازل عنها كلها أو  وليس

هو مجموعة من الحريات األسههههههههههاسههههههههههية    اإلنسههههههههههانُيفهم بأن القانون الدولي لحقوق    وعليه

التصههههرف فيها بأي شههههكل من األشههههكال أو    وُيمنع الزمن،مع مرور  وتأصههههلت  لإلنسههههان، المالزمة

أي أن كل إنسهههههان    والمسهههههاواة،فضهههههاًل عن أنه يجب تطبيقها على الجميع في ظل العدل    انتهاكها،

فال يجوز سههههلبه تلك الحقوق أو   والحقوق،يولد ُحرًا متسههههاويًا مع غيره من األفراد من حيث الكرامة 

 آخر.نون دولي أو أي تشريع حرمانه منها تحت ظل أي قا

نجد أن قانون   ولكن الشهههههخص، وسهههههالمةبناًء على ذلك فإن كالهما يهتمون بحماية حياة  

سهههواء في زمن السهههلم    األزمنة،ل به في جميع  عمَ إذ أن هذا القانون يُ  نطاقًا،أوسهههع    اإلنسهههانحقوق 

  حيًا،أن يولد  للشهههههههههههخص الطبيعي عدد كبير من الحقوق التي تكتسهههههههههههب بمجرد   ويكفل  الحرب،أم 

 المسلحة.النزاعات  ونشوب ي يتم إعماله وقت الحرب اإلنسانبينما القانون الدولي 

 

 المسلحة: ماهية النزاعات  الثاني:المطلب 

إذ أنه كان يسههههههتخدم قديمًا  التقليدي،لم يرد تعريف للنزاعات المسههههههلحة في القانون الدولي  

  فَ رَّ حيث عَ   الصههههههدد،إال أنه كانت هناك عدد من المحاوالت الفقهية في ذلك    الحروب،مصههههههطلح  

البعض اآلخر   وعرفه  ومتشهههابهة،أحد الفقهاء النزاع المسهههلح بأنه اتصهههال عنيف بين وحدات مميزة  

 
 .11لة دكتوراه، ص ، رسا2004جامعة الموصل، العراق، -كلية القانون القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان، دراسة في نغم اسحق زيا،  16
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حيث تندرج تحت    االجتماعية،بأنه نزاع مسهههلح بين جماعات أو وحدات عضهههوية أو بين الطبقات  

        17واألحزاب. واليبائلل المثال السكان تلك الفئات على سبي

ي إلى قسهمين،  اإلنسهانتم تقسهيم النزاعات المسهلحة وفقًا لعدد من فقهاء القانون الدولي    وقد 

ين  بيان مفهوم هذ   وسهههههيتم  الدولية،المسهههههلحة غير    والنزاعات  الدولية،متمثلة في النزاعات المسهههههلحة 

 التالية:القسمين في الفروع 

 الدولية:النزاعات المسلحة  :األولالفرع 

ي قواعد القتال  اإلنسههههههانُيعد النزاع المسههههههلح الدولي القسههههههم األبرز الذي نظم القانون الدولي 

وإمكانية إلزامهم    النزاع،لسههههههههههههولة التعرف على أشهههههههههههخاص األطراف في هذا   وذلك  نشهههههههههههوبه،وقت  

إلى مفهومهه نجهد بهأنه ال    وبهالنظر بهه،وفقهًا للليهات المقررة   الهذكر،بتطبيق أحكهام القهانون سههههههههههههههالف 

حيث كان ُيسهتخدم مصهطلح   التقليدي،يوجد مصهطلح يبين مفهوم النزاع المسهلح في القانون الدولي  

 آنذاك.الحروب  

دد إلى أن تم التوصههههههههههههههل إلى كهان هنهاك عهدد من المحهاوالت الفقهيهة في ههذا الصهههههههههههههه  وقهد 

حيُث يمكن تعريف النزاع المسلح الدولي  الدولي،في القانون    وتوظيفه "،مصطلح "النزاعات الدولية

 18.األسلحةبأنه اشتباك بين دولتان أو أكثر باستخدام 

 
ص رسالة ماجستير،  ،  2016جامعة عمان العربية، األردن،  -كلية القانون مروة خميس عبد، الحماية القانونية للمدنيين في النزاعات المسلحة بين النص والتطبيق،    17

22. 

 . 23، ص 2016، بلييس عبدالرضا، الحماية الدولية للمدنيين خالل النزاعات المسلحة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان 18
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حيث كان    الحرب،يسهههههههههههمى بقانون    م1949ي قبل عام  اإلنسهههههههههههانكان القانون الدولي   وقد 

نظمتها أحكام اتفاقية   والتي  الُمعلنة،عات المسههلحة الدولية في حاالت الحرب  يسههري على تلك النزا 

، حيث نصهههههت المادة األولى منها على "تعترف  م1907في عام    والمعدلة،  م1899لعام   )الهاي(

إما في شهههكل   وصهههريح،جميع الدول المتعاقدة بعدم جواز بدء العمليات العدائية دون إنذار مسهههبق 

 19".أو إنذار أخير مع إعالن مشروط للحرب  لألسباب، إعالن حرب مع بيان

كهان    القوة،اسههههههههههههههتخهدام    وكيفيهةمن ذلهك أن القهانون الهذي ينظم األعمهال العهدائيهة    والمراد  

أو اإلنذار    الحرب،باإلعالن مع توضههيح أسههباب    تفاقيات مشههروطا بييام دول األطراف في هذه االِ 

 بالحرب.مهلة للطرف األخر مع إعالن  وإعطاء

خلهل كبير حهال دون تطبيقهها ، حيهث أن العهديهد    م1907لعهام   )الههاي(  و قهد رافق اتفهاقيهة

من الدول دخلت في حروب و نزاعات مسههههههلحة ، و ذلك دون الييام بإعالن أو إنذار مسههههههبق ، و  

القائمة بين الدول ، و   من غير المعقول أن يتسههههههههههبب عدم تنفيذ هذا الشههههههههههرط بإنكار لحالة الحرب 

عدم نفاذ هذه االتفاقية في مواجهة اآلثار الناتجة عن تلك الحرب ، حيث أن االتفاقية نصت بأنها  

، و يدل ذلك على أن اإلعالن عن بدء الحرب   20تسهههههههههههري في حاالت الحرب المعلنة بين أطرافها

و على أثره كهههانهههت أغلبيهههة  بين دول األطراف في االتفهههاقيهههة و غير األطراف فيهههها ليس ملزمهههًا ،  

الحروب تبدأ دون إعالن مسههههبق عنها ، و نتج عن ذلك تزايد في عدد الضههههحايا و الخسههههائر التي  

 ترتبت على نشوب تلك النزاعات المسلحة .

 
 .9، ص نغم إسحق زيا، مرجع سابق 19

 . 20، ص مخلد الطراونة، مرجع سابق 20
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التي تنظم حاالت الحروب ،   تفاقيات و قد اسهتلزم األمر إعادة النظر في نصهوص تلك االِ 

شههههههههر الذي عقدته اللجنة الدولية للصههههههههليب األحمر في عام  و ُأدرج ذلك خالل المؤتمر الخامس ع

لعام    )جنيف(و قواعد   )الهاي(، و تم وضههههههههههههع نصههههههههههههوص جديدة تمكن سههههههههههههريان قواعد   م1938

عندما    م1949على الحروب ، وبشهههههههههكل أوسهههههههههع مما هو عليه سهههههههههابقًا ، و ذلك في عام  م  1925

بأنها    تفاقيات مشههتركة من تلك االِ األربعة ، حيث نصههت المادة الثانية ال )جنيف(  ِاتفاقيات وضههعت 

تشههمل الحروب المعلنة و االشههتباكات المسههلحة أيا كانت ، وإن لم يعترف أحد األطراف فيها بييام  

 21حالة الحرب.

سهههاعد هذا النص على إلزام الدول التي كان بإمكانها أن تتمسهههك بحجة عدم اإلعالن    وقد 

التي سهههههههههههتقع على عاتقها جراء إعمال تلك   ت لتزامالص من االِ خمن أجل أن تت  وذلك  الحرب،عن  

حيُث أنه لم يعد هناك ما يدعو إلى شههههههرط وجود إعالن للحرب أو االعتراف بها حتى    ااِلتفاقيات،

فبمجرد أن تحصل حالة اعتداء أو نزاع مسلح فإنها تكفي بحد ذاتها لسريان    ااِلتفاقيات،تسري هذه  

 22اإلنساني.القانون الدولي 

ي قاصههههرًا على النزاعات المسههههلحة  اإلنسههههانم يعد تطبيق القانون الدولي  وعلى ضههههوء ذلك ل

ي يسهههههري على  اإلنسهههههانفضهههههاًل عن ذلك أن القانون الدولي   اإلنذار،التي يشهههههترط فيها اإلعالن أو  

كان طرف النزاع اآلخر ليس من   وإن األطراف،كافة النزاعات المسهههههههههلحة الدولية في مواجهة دول 

 المسلحة.المنظمة لهذا النوع من النزاعات  تفاقيات دول األطراف في االِ 

 
 .30، ص نغم إسحق زيا، مرجع سابق 21

 . 155، صمخلد الطراونة، مرجع سابق 22
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 الدولية: النزاعات المسلحة غير  الثاني:الفرع 

حيهُث كهانهت تلهك   قهديمهًا،ُتعتبر النزاعهات المسههههههههههههههلحهة غير الهدوليهة من النزاعهات المنتشههههههههههههههرة  

أو بسههبب وجود خالف بين    الحكم،ما للقضههاء على نظام  إ  ومختلفة،النزاعات تقوم ألسههباب عديدة 

  النزاعات،ذلك من    وغير  الدولة، وإدارةجماعتين متعارضهتين أو أكثر يتنافسهون على مسهألة الحكم 

  والخسههههههائر فيها،إال أنها تشههههههترك في درجة الوحشههههههية المسههههههتخدمة  وتتعدد،حيث تختلف صههههههورها  

 النزاعات.يُحد من حدة تلك  يونفي ظل عدم وجود تنظيم قان عليها،المترتبة 

أو    العصههههيان،أو    كالثورة،كانت تلك النزاعات الداخلية تسههههمى بعدة مسههههميات مختلفة    وقد 

باسههههههههههم  حيث تعني هذه المسههههههههههميات في مجموعها ما يطلق عليه اليوم   األهلية،أو الحرب    التمرد،

الداخلية التي يتم معالجتها    هذه النزاعات ُتعد من المسهههائل  وكانت   الدولية،النزاعات المسهههلحة غير  

 23بالمحاربين.ضمن القانون الداخلي إلى أن ظهرت فكرة االعتراف 

حيث    الدولية،تختلف عن النزاعات    )الداخلية(ونرى بأن النزاعات المسههههههههههلحة غير الدولية 

كونها تقع بين اثنين أو أكثر من أشهههخاص القانون الدولي كما    الحرب،تخضهههع األخيرة إلى قانون  

أشهههههههههرنا لذلك سهههههههههابقًا، بينما النزاع المسهههههههههلح غير الدولي يقع بين عدد من األطراف أحدهم ليس له 

 الدولي.أو قد يكون كافة أطراف النزاع ليسوا من أشخاص القانون  بها،شخصية دولية معترف 

حيث لم يرد  النشههههأة،أثر ذلك يعد مصههههطلح النزاعات المسههههلحة غير الدولية حديث  وعلى

إال أنهه ال يعني    م،1949فقهد ظهر حهديثهًا من بعهد عهام    التقليهدي،لهه ذكر في فقهه القهانون الهدولي  

 
 .71، ص نغم إسحق زيا، مرجع سابق 23
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حيث أن    مختلفة،إنما كانت تسههههههههمى بمسههههههههميات   مضههههههههى،ذلك عدم وجود مثل تلك النزاعات فيما  

واجتمعوا على أنه يعد من المسههههائل    الدولي،ذاك حول مفهوم النزاع المسههههلح غير  الفقهاء اختلفوا آن

 24للدولة.الداخلية 

دعههت الحههاجههة إلى أن يتفق المجتمع الههدولي على أن يتم وضههههههههههههههع حههد أدنى للقواعههد   وقههد 

  ي ال ينطبقاإلنسههانإذ أن القانون الدولي   )الداخلية(،ية في النزاعات المسههلحة غير الدولية اإلنسههان

  )جنيف(  ِاتفاقيات أقرت   وقد   المقاتلين،عتراف فيها للثوار بصههههفة  على تلك النزاعات التي ال يتم االِ 

  وتطبيق  النزاعات،بعد أن اسهتقر المجتمع الدولي على ضهرورة تنظيم مثل هذه   ذلك،  م1949لعام  

  25اإلنساني.الحد األدنى من القانون الدولي 

أنه عند قيام نزاع مسلح غير دولي على إحدى أراضي  ي باإلنسانفقد قرر القانون الدولي   

لكل   لتزامات يجب االلتزام بتطبيق حد أدنى لعدد من االِ   الدوليين؛أطراف االتفاقية من األشههههخاص  

بأن يتم معاملة األشههههههههههخاص الذين ال يشههههههههههتركون    لتزامات تلك االِ   وتتمثل  النزاع،طرف من أطراف  

بمن فيهم أفراد القوات المسههههلحة الُعزل الذين    إنسههههانية،بشههههكل مباشههههر في العمليات القتالية معاملة  

 26كان.دون أي تمييز فيما بينهم وفق أي معيار  القتال،عن  والعاجزين أسلحتهم،تخلو عن 

 
 .30، صبلييس عبدالرضا، مرجع سابق 24

 . 169، صمخلد الطراونة، مرجع سابق 25

في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي  ، والتي نصت على: "  1949آب/أغسطس عام    12المؤرخة في  اتفاقيات جنيف األربعة    من   المادة الثالثة المشتركة انظر    26

( األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية, 1 في أراضي أحد األطراف السامية المتعاقدة, يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى األحكام التالية :

عنهم أسلحتهم, واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر, يعاملون في جميع  بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا  

رض,  ولهذا الغ  عيار مماثل آخر.األحوال معاملة إنسانية, دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون, أو الدين أو المعتقد, أو الجنس, أو المولد أو الثروة أو أي م

) أ( االعتداء على الحياة والسالمة البدنية, وبخاصة القتل   تحظر األفعال التالية فيما يتعلق باألشخاص المذكورين أعاله, وتبقى محظورة في جميع األوقات واألماكن :
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إذ قد يكون كل أطراف النزاع أو البعض  دولية،حيث إن هذه النزاعات تتسهههههم بكونها غير  

مما يمنع أو يعيق مخاطبتهم باألحكام    سهههابقًا،منهم ليسهههوا من أشهههخاص القانون الدولي كما أشهههرنا 

 ومعروف  منظم،حيههُث أن النزاع في هههذه الحههالههة ُيعتبر غير    اإلنسهههههههههههههههاني،العههامههة للقههانون الههدولي  

العدوانية عند    والجرائملمنع صههههههههور االعتداء  مما يسههههههههتلزم على المجتمع الدولي التدخل   األطراف،

  النزاعات.نشوء مثل هذه 

ي أن ُترتكب عدد من األفعال و الممارسهههات في جميع  اإلنسهههانو قد حظر القانون الدولي 

األزمنة و مختلف المواقع ، ضهد األشهخاص الذين ال يشهتركون بشهكل مباشهر في العمليات القتالية  

القوات المسهههههههههلحة الُعزل الذين تخلو عن أسهههههههههلحتهم ، و العاجزين عن  و الحربية ، بمن فيهم أفراد 

القتال ، كاالعتداء على الحياة و السههههههههههههههالمة البدنية ، أو أخذهم كرهائن ، أو معاملتهم بما يتنافى  

ي بوجوب جمع  اإلنسهههههههههههانية للحط من كرامتهم ، و قد أقر القانون الدولي اإلنسهههههههههههانمع األخالق و  

االعتنهاء بهم و معهالجتهم ، و أجهاز بهإمكهانيهة تهدخهل هيئهات إنسههههههههههههههانيهة  الجرحى و المرضههههههههههههههى ليتم  

 27محايدة لتقديم المساعدات الطبية و الغذائية أثناء النزاع .

نظمت مسهههههألة إعمال   )جنيف(  ِاتفاقيات و عليه ، نالحس بأن المادة الثالثة المشهههههتركة من 

، و قد اسهههههتعملت مصهههههطلح "النزاع   ي على النزاعات المسهههههلحة غير الدوليةاإلنسهههههانالقانون الدولي 

 
) د(    شخصية, وعلى األخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة,) ج( االعتداء على الكرامة ال  )ب( أخذ الرهائن,  بجميع أشكاله, والتشويه, والمعاملة القاسية, والتعذيب,

( 2  في نظر الشعوب المتمدنة.إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكياًل قانونيًا, وتكفل جميع الضمانات القضائية الالزمة  

وعلى أطراف النزاع أن   سانية غير متحيزة, كاللجنة الدولية للصليب األحمر, أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.ويجوز لهيئة إن  يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.

وليس في تطبيق األحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني   تعمل فوق ذلك, عن طريق اتفاقات خاصة, على تنفيذ كل األحكام األخرى من هذه االتفاقية أو بعضها.

 ".  راف النزاعألط

 ، المادة الثالثة المشتركة، مرجع سابق.1949آب/أغسطس عام  12المؤرخة في اتفاقيات جنيف األربعة  27
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المسهههههههههلح" بداًل عن المصهههههههههطلحات التقليدية المتعارف عليها كالثورة أو التمرد أو الحرب األهلية ، 

مما أدى إلى عدم توضهههيح ما المقصهههود من هذا النزاع المسهههلح ، و تحديد مفهوم لتلك النزاعات ، 

تفاقية ، و أن ال يتم اقتصار تطبيق  االِ   حيث ُيفهم من استخدام تعبير أطراف النزاع و ليس أطراف

ي على الدول فقط ، بل يشههمل جميع الفئات األخرى كالثوار و المتمردين ، اإلنسههانالقانون الدولي 

مما دفع بالمجتمع الدولي إلى السهههههههههههعي لمحاولة سهههههههههههد الثغرات الموجودة في هذه المادة من خالل 

  28، و الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية .  م1977اعتماد البروتوكول اإلضافي الثاني لعام  

و حيث أقر البروتوكول اإلضههههههههههههههافي الثاني بأنه يعد مكمل للمادة الثالثة المشههههههههههههههتركة بين  

األربعة سههههالفة الذكر ، و يسههههري على كافة النازعات المسههههلحة التي تقع ضههههمن    )جنيف(  ِاتفاقيات 

النزاع بين قواتها المسهههههههلحة و أي قوة مسهههههههلحة   إقليم أحد األطراف الدولية المتعاقدة ، و يكون ذلك

منشههههقة أو جماعات نظامية مسههههلحة أخرى ، ُتسههههيطر على جزء من ذلك اإلقليم ، مما يمكنها من  

الييام بعمليات عسهههههههكرية متواصهههههههلة و منسهههههههقة ، فيمنحها ذلك القدرة على تنفيذ هذا البروتوكول ، 

ولى من البروتوكول اإلضههههههههههافي األول المتعلقة  حيث ال تنطبق على تلك النزاعات أحكام المادة األ

 29بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية . 

 
 . 175، ص مخلد الطراونة، مرجع سابق 28

، والتي  م1977المنازعات المسلحة غير الدولية،  ، المتعلق بحماية ضحايا  1949البروتوكول اإلضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام  انظر المادة األولى من    29

آب / أغسطس   12يسري هذا اللحق " البروتوكول " الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المبرمة في  -1: المجال المادي للتطبيق"نصت على: 

المسلحة التي ال تشملها المادة األولى من اللحق " البروتوكول " اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف  دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها على جميع المنازعات    1949

, المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة اللحق " البروتوكول " األول والتي تدور على إقليم أحد األطراف السامية  1949آب / أغسطس    12المعقودة في  

مسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من الييام المتعاقدة بين قواته ال

توتر الداخلية مثل  ال يسري هذا اللحق " البروتوكول " على حاالت االضطرابات وال  -2  بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة, وتستطيع تنفيذ هذا اللحق " البروتوكول ".

 ".الشغب وأعمال العنف العرضية الندرى وغيرها من األعمال ذات الطبيعة المماثلة التي ال تعد منازعات مسلحة.
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لنا مما أقره البرتوكول اإلضههههافي الثاني أنه صههههدر من أجل أن يكون مكمل ألي    ويتضههههح

فيما يتعلق بالقواعد المنظمة   لها،اإلضهافي األول  والبرتوكول األربعة،  )جنيف(  ِاتفاقيات نقص في 

حيث أن البرتوكول اإلضهههههههههافي الثاني حدد النطاق المادي للنزاع   الدولية،للنزاعات المسهههههههههلحة غير  

فأكد بأنه نزاع قائم بين أحد األشههههههههههههخاص الدوليين الذين ُيعدون طرف في   الدولي،المسههههههههههههلح غير  

ي قوة مسههههههههههههههلحهة منظمهة ال تعهد من  إ  وبين  اإلضههههههههههههههافيهة،  وبروتوكوالتهها  األربعهة، )جنيف(  ِاتفهاقيهات 

 األول.ضمن النطاق اإلقليمي  وذلك الدوليين،األشخاص 

 

 المدنيين: مفهوم  الثالث: المطلب 

ي لحماية فئات معينة من اإلضهههههههرار التي قد تلحق بهم جراء  اإلنسهههههههانجاء القانون الدولي 

انقطعت صهههههلتها    حيث أن الفئات المشهههههار إليها ليس لها أي صهههههلة أو المسهههههلحة،حدوة النزاعات  

بنا أن نوضح    ويجدر  النزاعات،تى القانون ليفرض حماية لهم من آثار هذه  أ وبهذا  النزاعات،بتلك  

 الفئات.من هم تلك 

ي حدد اإلنسهههههاننجد أن القانون الدولي    م،1949  )جنيف(  ِاتفاقيات فوفقًا لما نصهههههت عليه  

  وهم المسهههههههههلح،مراعاتها اثناء النزاع    وتتم  النزاع،لهم عدة حقوق يلتزم بها أطراف   وكفل أربع،فئات 

الحرب من القوات المسهلحة متى ما توقفوا عن القتال اضهطرارًا   وأسهرى   والغرقى  والمرضهىالجرحى 

 30القتال.الذين بحكم طبيعتهم ال يشاركون في  والمدنيين اختيارًا،او 

 
 . 127، ص نغم اسحق زيا، مرجع سابق 30
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. يظل  2"...    على:  م1977برتوكول اإلضافي األول لعام  حيث نصت المادة األولى من ال

في الحاالت التي ال ينص عليها في هذا الملحق "البروتوكول" أو أي اتفاق    والمقاتلون المدنيون  

ية  اإلنسان   ومبادئتحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف    آخر،دولي  

 ”.يمليه الضمير العام ... وما

األربعة بالمدنيين ، إال أنها لم تدرج تعريف صريح و واضح    )جنيف(  ِاتفاقيات اهتمت    و قد 

للقوات المسلحة ألي من   بالمدنيين ، األشخاص الذين ال ينتمون  لهم ، و لكن بشكل عام يراد 

، إال   31أطراف النزاع ، فضاًل عن أنهم لم يشاركوا في العمليات القتالية ، و ليس لهم عالقة بها 

ال ينتمي إلى فئة    الذي  أنه قد ورد في البروتوكول اإلضافي األول تعريف للمدني بأنه الشخص 

الثالثة   )جنيف(معينة من األشخاص على سبيل الحصر ، تم ذكرهم في المادة الرابعة من اتفاقية  

، و مثال لذلك أن ال يكون المدني من أفراد القوات المسلحة ألحد أطراف النزاع ، أو ال يكون من  

 32سكان األراضي غير المحتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم جهرًا . 

للمدنيين بشهههههههكل   ودقيقمن ذلك لم تحدد هذه المادة سهههههههالفة الذكر مفهوم واضهههههههح    وبالرغم

ث أنها أرادت أن توضههح بأن المدني بصههفة عامة هو من ال يحمل السههالح أو بصههورة  حي مباشههر،

وعلى ضهههههوء ذلك نسهههههتنتج بأن المدنيين هم من ال يشهههههكلون جزء من    مقاتل،أدق هو من ال يعتبر  

 
 . 228، ص مخلد الطراونة، مرجع سابق 31

، والتي نصت  م1977، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة،  1949باتفاقيات جنيف لعام  اإلضافي األول الملحق  البروتوكول  من    المادة خمسينانظر    32

المدني هو أي شخص ال ينتمي إلى فئة من فئات األشخاص المشار إليها في البنود األول والثاني والثالث   -1:  تعريف األشخاص المدنيين والسكان المدنيين  على: "

من هذا اللحق "البروتوكول". وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنيًا أم غير مدني فإن    43الفقرة )أ( من المادة الرابعة من االتفاقية الثالثة والمادة  والسادس من  

المدنية وجود أفراد بينهم ال يسري عليهم ال يجرد السكان المدنيون من صفتهم    -3  يندرج في السكان المدنيين كافة األشخاص المدنيين.  -2  ذلك الشخص يعد مدنيًا.

 " .تعريف المدنيين
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الذين لهم دور أو مسهههههاهمة في العمليات الحربية    النزاع،القوات أو المجموعات المسهههههلحة ألطراف  

 33والقتالية.

إذ أنه في حال لم يكن الشههخص من    المخالفة،ضههوء ذلك فإن التعريف ورد بمفهوم   لىوع

من البرتوكول   (43)  والمادة  الثالثة،ضهههههههههههمن الفئات المشهههههههههههار إليها في المادة الرابعة من االتفاقية  

شهههههههمل بذلك  وقد  المدني،فإنه يعد من األشهههههههخاص الذين يندرجون تحت مفهوم  األول،اإلضهههههههافي  

حيث ال يتم تجريدهم من صهههههههههفتهم المدنية وجود أفراد بينهم ال يسهههههههههري عليهم    يين،المدنالسهههههههههكان  

 المدنيين.تعريف 

فيقصد    للمدنيين،مفهوم    انجد بأن هناك عدد من الباحثين قد أوردو  والبحث االطالع    وعند 

من العهدو   وينبغي  حربي،بهه في علم العالقهات العهامهة بهأنهه الشههههههههههههههخص الهذي ال يقوم بهأي عمهل  

"الذين ال يحملون السههههههههالح في وجه    بأنهم:ُعرف من جانب آخر مفهوم المدنيين    وقد ،   34احترامه

 .  35يساهمون في األعمال الحربية" والالعدو 

ي البد من تحديد مبدأ التمييز بين  اإلنسهههههههههانللقانون الدولي    وإعماالً  ذكره،لما سهههههههههبق   ووفقاً 

حيههث أن ازديههاد عههدد المقههاتلين جراء مهها تقوم بههه بعض الههدول من التجنيههد    والمقههاتلين،المههدنيين  

القيود على حمهههايهههة المهههدنيين في األعمهههال العهههدائيهههة على أثر قيهههام النزاعهههات    وغيهههاب   اإلجبهههاري،

 
 .104، ص بلييس عبدالرضا، مرجع سابق 33

  73، ص 24، العدد 2016عمار جبابلة، الحماية الخاصة للنساء المدنيات في القانون الدولي اإلنساني، مجلة دراسات وأبحاة، جامعة الجلفة، الجزائر،  34

 ، الطبعة األولى. 2000، ، القانون الدولي العام، منشأة المعارف للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصرعلي صادق أبو هيف 35

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=علي%20صادق%20أبو%20هيف
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مما دفع المجتمع الدولي إلى وضههع   المقاتل،عن    وتمييزهتسههبب بغموض مفهوم المدني  المسههلحة،

 36به.حد أدنى لفرض الحماية للمدني من األضرار التي قد تلحق معيار للتمييز بينهما ك

لذا يجب الوقوف على تعريف للمقاتل أو المحارب حتى يتم تمييزه بشهههههههههههكل واضهههههههههههح عن  

المهدنيين ، و قهد تضههههههههههههههمنهت ذلهك الالئحهة المتعلقهة بقوانين و أعراف الحرب البريهة التهابعهة التفهاقيهة  

للمقهاتلين أو المحهاربين وفقهًا لمها تضههههههههههههههمنتهه المهادة ، حيهث أوردت تعريف    م1907لعهام    )الههاي(

األولى و الثانية و الثالثة منها ، إذ أن مفهوم المقاتل ال ينحصهههر فقط على منتسهههبي الجيش ، بل  

يمتد ليشهههمل كافة أفراد الميليشهههيات و الوحدات المتطوعة التي يكون على رأسهههها شهههخص مسهههؤول  

شههههههههههههههارة  إطهائهم األوامر ، و يجهب أن تكون لتلهك الوحهدة  عن التهابعين لهه يتولى مهمهة قيهادتهم و إع

ثابتة ليسههل التعرف عليهم ، فضهاًل عن حملهم لألسهلحة علنًا ، فينطبق عليهم وصهف المقاتلين ، 

 فيجب عليهم االلتزام بقوانين الحرب و أعرافها في جميع العمليات التي تقوم بها تلك الوحدة .

لمقاتلين السههكان المدنيون الذين يحملون األسههلحة  باإلضههافة إلى ذلك يعد من ضههمن فئة ا

أن لم يتسههههههههههع لهم الوقت للييام بتشههههههههههكيل وحدات  الغازية،علنًا من تلقاء أنفسهههههههههههم لمقاومة القوات 

 وأعرافها.على أن يراعوا قوانين الحرب  نظامية،مسلحة 

وا ليس  وآخرينحال كان من ضمن القوات المسلحة ألطراف النزاع أشخاص مقاتلين    وفي

قبضة    بمقاتلين، وقوعهم في  عند  الحرب  أسرى  معاملة  جميعهم  يعاملون  أنهم    العدو،فأنهم  أي 

المدنيين يفقدون حصانتهم عند مشاركتهم في األعمال ، حيُث أن  37المقاتلين يعتبرون ضمن فئة  

 
 في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنساني، مجلة الكلية اإلسالمية الجامعة، العراق.  حيدر كاظم عبد علي، مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين: دراسة 36

 .1907تشرين األول/أكتوبر عام  18اتفاقية الهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية المؤرخة بتاريخ ( من 3( و)2( و)1المادة رقم )انظر  37
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، أي مالعدو وعتاده قوات  الغرض منها إلحاق ضرر فعلي بأفراد  بطبيعتها أو، والتي تعتبر قتاليةال

 ألسلحة أو الوسائل األخرى الرتكاب أعمال عنف ضد البشر أو قوات العدوين لاستخدام المدنيأن  

 38أن تكون مشاركة مباشرة في األعمال القتالية. ترقى إلى 

، قد توسهههعت في مفهوم المقاتلين لتشهههمل   م1907لسهههنة    )الهاي(و بالرغم من أن اتفاقية  

أيضهههههًا جميع أفراد المقاومة ، إال أن البرتوكول اإلضهههههافي األول ذهب إلى مفهوم أبعد و أوسهههههع ، 

( من البرتوكول اإلضههههههههههههههافي األول ، إلزام كهافهة أطراف النزاع من القوات   43حيهُث أقرت المهادة ) 

كون تحت قيادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيها،  المسلحة و المجموعات و الوحدات النظامية التي ت

و حتى أن لم يعترف بها خصهمها ، حيُث عليها الخضهوع لنظام يكفل التقيد و اتباع قواعد القانون  

الدولي التي تطبق في النزاعات المسههههههههههههههلحة ، و يعد كافة  أفراد تلك القوات المسههههههههههههههلحة مقاتلين ، 

من الوعاظ ، على إن تلتزم تلك القوات المسهلحة إذا باسهتثناء أفراد الخدمات الطبية و رجال الدين  

إخطار أطراف النزاع األخرى  و وجد بها هيئة أو جهة شههبه عسههكرية مهمتها فرض احترام القانون ، 

 بها .

  ِاتفاقيات وبناًء على ذلك ُيعد هذا البروتوكول له دور كبير في سهد الثغرات التي تتضهمنها   

كهام ههذا البروتوكول مسههههههههههههههتمهدة من القواعهد العرفيهة للقهانون  أن أح  ويالحس  م،1949لعهام   )جنيف(

هو كونهه    األول،من البروتوكول اإلضههههههههههههههافي    (50)فهإن مفهوم المهدني وفقهًا للمهادة    وبههذاالهدولي،  

 
38   S Bosch, THE INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW NOTION OF  DIRECT 
PARTICIPATION IN HOSTILITIES – A REVIEW OF THE  ICRC INTERPRETIVE GUIDE AND 
SUBSEQUENT DEBATE, Potchefstroom Electronic Law Journal, South African , 2014, 
VOLUME 17 No 3, page no. 1001. 
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ليس من ضههههههمن الفئات التي تندرج تحت مفهوم المقاتلين ممن ال تنطبق عليهم صههههههفات المقاتلين  

   اإلنساني.وفقًا للقانون الدولي 

إلى الحههاجهة إلى عهدم جواز   والمقههاتلين،الضههههههههههههههرورة في ههذا التمييز بين المههدنيين   ترجعو 

ضههمن األهداف التي يقوم    وال النزاع،حيث أنهم ال يعتبرون من ضههمن أدوات    المدنيين،اسههتهداف 

  39للخصم.يكون محورها إضعاف القوة العسكرية  والتي المسلح،على أساسها النزاع 

  

 
 ظم عبد علي، مرجع سابق حيدر كا 39



 

21 

 

 الثاني المبحث 

 الحماية المقررة للسكان المدنيين  

 في النزاعات المسلحة غير الدولية 

ي عهدد من القواعهد التي من خاللهها يتوفر الحهد األدنى من  اإلنسههههههههههههههاننظم القهانون الهدولي  

هذا المبحث سههههنتناول   وفي  الدولية،الحماية للمدنيين في النزاعات المسههههلحة سههههواء الدولية أو غير  

ثم سهنذكر عدد من    الدولية،ناظمة لمعاملة المدنيين أثناء النزاعات المسهلحة غير  توضهيح القواعد ال

  الدولية.اآلليات المقررة لحماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة غير 

 

غير    األول:المطلب   المسلحة  النزاعات  أثناء  المدنيين  لمعاملة  الناظمة  القواعد 

 الدولية: 

قواعد ناظمة لحماية المدنيين أثناء نشههوب النزاعات المسههلحة   ياإلنسههانأقر القانون الدولي  

غير الدولية ، و تصههون كرامتهم ، و تحافس على حقوقهم األسههاسههية ، كالحق في الحياة و األمان  

ية ، و قد حظرت تلك القواعد كافة طرق أو وسهههههههائل التعذيب و سهههههههوء المعاملة اإلنسهههههههانو الكرامة 

داء يلحق بهم جراء العمليهههات الحربيهههة و العهههدائيهههة التي يقوم بههها  المتمثلهههة في أي انتههههاك أو اعتههه

األربعة ، و البرتوكوالت اإلضهافية لها   )جنيف(  ِاتفاقيات أطراف النزاعات المسهلحة ، فقد تضهمنت  

، على تلههك القواعههد المقررة لحمههايتهم ، و يجههدر بنهها اإلشهههههههههههههههارة إلى أن الحمههايههة المقررة للمههدنيين  

و بروتوكوالتها اإلضهههههافية ، أثناء النزاعات المسهههههلحة الدولية ، تشهههههمل قدر   تفاقيات بموجب تلك االِ 
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ها ، بينما توفر لذات األشههههههخاص أثناء النزاعات  كبير من الضههههههمانات و الحقوق التي يجب حمايت

 المسلحة غير الدولية الحد األدنى من الضمانات و الحقوق . 

األربعههة ، نجههد بههأنههها تضههههههههههههههمنههت عههدد من األفعههال    )جنيف(  ِاتفههاقيههات طالع على  و بههاالِ 

ل تلك المحظورة فيما يتعلق باألشههههخاص المدنيين ، في كافة األزمنة و في جميع المواقع ، و تتمث

عتداء على حياة المدنيين و سههههههههههالمتهم  األفعال المحظورة في التزام كافة أطراف النزاع في عدم االِ 

البدنية ، و على وجه الخصههوص عههههههههههههههههدم تعريضهههم للقتل بكافة أشههكاله ، أو تعذيبهم ، أو تشههويه  

وضعهم  كرامتهم أو معاملتهم معاملة تمسها ، و عدم  تخطي  أجسادهم ، و احترام أشخاصهم دون 

موضههههههههع الرهائن ، فضههههههههاًل عن ضههههههههرورة احترام حقوقهم القانونية في حال محاكمتهم ، بحيث تتم  

محاكمتهم محاكمة عادلة ، تكفل لهم كافة الضهههههههمانات و الحقوق القضهههههههائية و القانونية الالزمة ، 

 40نتهاء بتنفيذ العقوبة إن وجدت .في كافة مراحل التقاضي إلى االِ 

الرابعة بشهههأن حماية    )جنيف(تفاقية  ي متمثلة في اِ اإلنسهههاننون الدولي أكدت قواعد القا  وقد 

حيث   المسهههههلحة،ضهههههرورة حماية المدنيين من أثر النزاعات    الحرب،األشهههههخاص المدنيين في وقت 

أو بأن يتم وضهههعهم كأهداف عسهههكرية خالل   ضهههدهم،وجهت إلى عدم الييام بالعمليات العسهههكرية 

 41العمليات.على المشاركة في تلك  أو إجبارهم القتالية،العمليات 

أيضهًا فرض اسهتمرار الحياة بكرامة لألشهخاص المحميين بموجبها    تفاقيات و كفلت تلك االِ 

و من ضهمنهم المدنيين ، حيث ألزمت أطراف النزاع بتوفير فرص عمل لهم ممن فقد عمله بسهبب  

 
 .مرجع سابق، 1949آب/أغسطس عام  12المؤرخة في  اتفاقيات جنيف األربعة لانظر إلى  40

 . 236، ص مخلد الطراونة، مرجع سابق 41
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شههههخاص المدنيين من إعالة  الحرب ، إذ أن بعض أطراف النزاع قد يتخذ تدابير من شههههأنها منع األ

أنفسههم ، كتحديد اإلقامة الجبرية عليهم ، مما يسهتلزم ضهرورة توفير فرص عمل لهؤالء المدنيين ، 

أراضههههههههههههههيهها في شههههههههههههههروط  فييتواجهدون   الهذينو عهدم التمييز بينهم و بين العمهال من رعهايها الهدولهة 

حد أطراف النزاع يحول دون العمل، و قد كفلة أيضهًا لهم حق التنقل من دون وجود عائق يضهعه أ

ذلك ، و حقهم في اإلقامة بال قيود ، باإلضهافة إلى حظر اإلبعاد و الترحيل القسهري ، و نقلهم أو  

الزامهم بهاالنتقهال إلى خهارج المنهاطق التي يييمون فيهها ، إال إن كهان ذلهك متعلق بسههههههههههههههالمتهم ، و  

النزاع ليس لهم الحق في أن يلزموا حق مغادرة إقليم النزاع في أي وقت ، فضههههههههههههاًل عن أن أطراف  

األشههخاص المحميين التابعين لجنسههية الخصههم جبرًا في األعمال التي لها عالقة مباشههرة بالعمليات  

  42الحربية .

  النزاع،يلتزم بها أطراف  والتي  المدنيين،وفقًا لذلك فإن الحقوق التي يتمتع بها األشهههخاص  

متعلقة بالكرامة    وحقوق  الحياة،على   والحفاظقد انقسههههههههههههمت إلى حقوق متعلقة بسههههههههههههالمة الجسههههههههههههد 

حيث تضههمنت االتفاقية الرابعة الضههمانات العامة لحماية المدنيين ضههد أي شههكل من    الشههخصههية،

كالقتل أو التعذيب أو التشهههههههههههههوية، أو أي  األفراد،أو كل ما يمس حياة   والتعذيب،أشهههههههههههههكال اإلبادة  

 43الظروف.لتزام بمعاملتهم معاملة إنسانية في كل واالِ  أخرى،وحشية  أعمال

  خاصهههههة،لها حماية   وفرض ي حدد فئات معينة  اإلنسهههههانباإلضهههههافة إلى أن القانون الدولي  

  وهمأال  المسهههلحة،التي تتسهههبب بها النزاعات    نتهاكات االِ األكثر عرضهههة لألضهههرار و   ُيعتبرون   ألنهم

 
 . 24، ص 2007 رسالة ماجستير، ، أحمد عمر النعاس، حماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة الدولية، كلية القانون، جامعة المرقب، ليبيا 42

 . 238، ص مخلد الطراونة، مرجع سابق 43
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على ذلك من خالل تكريس المواد التي من شهههأنها فرض الحماية لهم    د أكَّ   حيث  واألطفال،النسهههاء  

ية كونهم ال يشهههههاركون في العمليات اإلنسهههههانومنحهم حق المعاملة   ووحدتها،على األسهههههرة   والحفاظ

 44القتالية.

ي بشهههههههأن الضهههههههمانات و الحقوق التي تمنح  اإلنسهههههههانما أقره القانون الدولي  عوعند البحث  

د بأنه قد حظر كافة أعمال اإلكراه و التعذيب ، أو أي فعل يمس كرامة  لألشههههخاص المدنيين ، نج

األشخاص المدنيين ، من خالل المبدأ الذي ُأقر بموجبه الحق لهم في احترام أشخاصهم و شرفهم 

و معتقداتهم و ممارسههههههتهم لشههههههعائرهم الدينية ، فضههههههاًل عن ضههههههرورة معاملتهم معاملة إنسههههههانية في 

مييز مجحف ، و قد أكد ذلك ما جاء في البروتوكول اإلضهههههافي الثاني ، جميع األحوال دون أي ت

حيث أورد عدد من األفعال المحظورة على كافة أطراف النزاع المسههلح في النزاعات المسههلحة غير  

 الدولية . 

فقد تضههههههههههمنت المادة الرابعة من البرتوكول اإلضههههههههههافي الثاني على عدد من الضههههههههههمانات  

شهخاص الذين ال يشهتركون بصهورة مباشهرة أو من توقف عن المشهاركة في األسهاسهية التي كفلها لأل

األعمال القتالية ، و التي تمثلت في احترام أشهههههههههخاصههههههههههم ، و الحفاظ على كرامتهم ، و المعاملة 

بدًأ من    :ه ضههههههههههدهم في كل زماًن و مكانوجّ ية لهم ، فضههههههههههاًل عما تم حظره من أفعال تُ اإلنسههههههههههان

التمثيهل بهم ،  تعهذيبهم ، معهاملتهم معهاملهة مهينهة    ،كقتلهم  معتهداء عليهاالِ   ،المسههههههههههههههاس بحيهاتهم  

،   45، التعدي على أعراضهههههم وخدش حياءهم ، وغيرها من المحظورات   ياإلنسههههانتُحط من قدرهم  

 
 .246، ص السنة الثانية عشرة -الثالثون العدد ، 2010المكتب الفني، السودان،  – ، مجلة العدلحماية المدنيين أثناء الحروبابتسام كامل نجم الدين،  44

 ، مرجع سابق،م  1977، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية،  1949البروتوكول اإلضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام    الرابعةانظر المادة    45

سواء قيدت  –. يكون لجميع األشخاص الذين ال يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن االشتراك في األعمال العدائية -1: الضمانات األساسية والتي نصت على: "
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نزاع أثناء  و تعد هذه الواجبات والمحظورات بمثابة قواعد أسهههههههههههاسهههههههههههية يجب أن يلتزم فيها أطراف ال

نشهههوبه ، باعتبارها الحد األدنى من الحقوق التي كفلها القانون الدولي لهذه الفئة من األشهههخاص ، 

 و ذلك لكونهم ممن ال ُيشاركون في األعمال القتالية .

فضههههههههههههاًل عن ذلك ، فقد أقرت ذات المادة سههههههههههههالفة الذكر عدد من الواجبات التي ُألزم بها  

ص فيما يتعلق باألطفال من أجل رعايتهم و مسهههههههاعدتهم ، و قد أطراف النزاع على وجه الخصهههههههو 

حددت عدد معين من الواجبات تتمثل في ضهههههرورة أن يمنح األطفال الحق في التعليم ، و تربيتهم  

نها لم شههههههههمل أليهم و أولياءهم ، و اتخاذ اإلجراءات التي من شههههههههاهأ دينيًا و ُخلييًا بما يحقق رغبة  

تشهتتها بسهبب النزاع ، و عدم تجنيد هؤالء األطفال في أي من قوات أو  األطفال بعائالتهم من بعد 

جماعات مسههلحة ، أو مشههاركتهم في العمليات القتالية ، ممن هم دون سههن الخامسههة عشههرة سههنة ، 

و ال يحول دون توفير الحماية لهم وفقًا لهذه المادة مشهههههههههاركتهم في هذه األعمال القتالية بصهههههههههورة  

اليبض عليهم ، و عندما يدور قتال في المنطقة التي يقطن فيها األطفال  مباشهههههههههههههرة في حال ُألقي 

 
جميع األحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز الحق في أن يحترم أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا في    –حريتهم أم لم تقيد

تعد األعمال التالية الموجهة ضد األشخاص المشار إليهم في الفقرة األولى محظورة حااًل واستيبااًل وفي كل   -2مجحف. ويحظر األمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة.

أ ( االعتداء على حياة األشخاص وصحتهم وسالمتهم البدنية أو العقلية والسيما القتل   السابقة :زمان ومكان, وذلك دون اإلخالل بطابع الشمول الذي تتسم به األحكا م  

هه( انتهاك الكرامة الشخصية    د ( أعمال اإلرهاب,  ج ( أخذ الرهائن,  ب( الجزاءات الجنائية,  والمعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية,

ز (    و ( الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها,  اص المعاملة المهينة والمحطة من قدر اإلنسان واالغتصاب واإلكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء,وبوجه خ 

أ ( يجب أن يتلقى هؤالء  , وبصفة خاصة : يجب توفير الرعاية والمعونة لألطفال بقدر ما يحتاجون إليه -3 ح( التهديد بارتكاب أي من األفعال المذكورة. السلب والنهب,

ب( تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع    األطفال التعليم, بما في ذلك التربية الدينية والخليية تحييقًا لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم,

  ل دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة. وال يجوز السماح باشتراكهم في األعمال العدائية,ج ( ال يجوز تجنيد األطفا  شمل األسر التي تشتتت لفترة مؤقتة,

رة, رغم أحكام الفقرة )ج( إذا ألقي د ( تظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه المادة لألطفال دون الخامسة عشرة سارية عليهم إذا اشتركوا في األعمال العدائية بصورة مباش

خل البلد على أن يصحبهم هه( تتخذ, إذا اقتضى األمر, اإلجراءات إلجالء األطفال وقتيًا عن المنطقة التي تدور فيها األعمال العدائية إلى منطقة أكثر أمنًا دا  اليبض عليهم,

 ئولين بصفة أساسية عن رعايتهم قانونًا أو عرفًا. أشخاص مسئولون عن سالمتهم وراحتهم, وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ممكنًا أو بموافقة األشخاص المس
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منههة بعههد أخههذ موافقههة من  آيجههب اتخههاذ اإلجراءات الالزمههة إلجالئهم عن تلههك المنطقههة إلى منطقههة  

 46هو مسؤول عنهم .

بحق الفئهات التي  ي من أفعهال تم حظر ارتكهابهها  اإلنسههههههههههههههانمها أقره القهانون الهدولي   وُيعتبر

مجرد أفعال تكفل لهم الحد األدنى من    المدنيين،ضهمنهم فئة األشهخاص    ومن  عام،بشهكل    يحميها

حيث ذهب الكثير منهم   الحقوق،الحماية في ظل تلك النزاعات المسهههههلحة التي سهههههلبتهم العديد من  

  ومنهم  أسهههههرته،فكان منهم من فقد روحه أو روح أحد أفراد    مجرياتها،من  وتضهههههرروا لها،ضهههههحايا  

أو غيرها من األضهههههرار التي تترتب على ما يرتكبه أطراف النزاع   يملك،أو خسهههههر ما من ُأصهههههيب 

   عدائية.من عمليات 

األربعة قد حُرص   )جنيف(  تفاقيات و يجدر بنا الذكر بأن البرتوكول اإلضهههههههههههافي الثاني الِ 

األشههههههخاص المدنيين من خالل ما ورد بالباب الرابع منه ، و ذلك بشههههههأن الحماية التي  إبعاد على  

ُأقرت لهم أثناء تلك النزاعات المسلحة غير الدولية ، حيث فرض حماية عامة لألشخاص المدنيين  

مما يترتب على العمليات العسهههكرية و القتالية من أخطار بصهههفة دائمة ، و أال يكونوا من ضهههمن  

العسههههههههكرية ، أو محاًل للهجوم ، أو الييام بأعمال من شههههههههأنها إرهابهم ، و الحرص على  األهداف 

عههدم فرض المجههاعههات على هؤالء المههدنيين ، أو الييههام بمهها يمنع حصههههههههههههههولهم على مهها يلزم من  

متطلبهاتهم الحيهاتيهة كهالمواد الغهذائيهة أو موارد الميهاه ومها إلى ذلهك ، فضههههههههههههههاًل عن حظر وضههههههههههههههع  

مثل خطورة على حياتهم محاًل للهجوم أو العمليات العسهههههكرية ، لكي ال يترتب  المنشهههههتت التي قد ت

على ذلك اندالع قوى تؤدي بحياة السهههههههههههكان المدنيين أو األضهههههههههههرار بهم ، و على سهههههههههههبيل المثال  

 
 ، مرجع سابق، المادة الرابعة.م1977، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية، 1949البروتوكول اإلضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام  46
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محطات توليد الكهرباء ، باإلضههههههههههافة إلى ما فرضههههههههههته من عدم جواز تهجير المدنيين قسههههههههههرًا من  

ب يتعلق بالنزاع ، باسهههتثناء في حاالت الضهههرورة القصهههوى ، و وفقًا مسهههاكنهم و أوطانهم ألي سهههب

 47لشروط معينة .

ي فيمها يتعلق بهالحمهايهة المقررة وقهت نشههههههههههههههوب اإلنسهههههههههههههههانو لكن نجهد بهأن القهانون الهدولي  

األربعة    )جنيف(  تفاقيات النزاعات المسهلحة غير الدولية ، متمثاًل في البرتوكول اإلضهافي الثاني الِ 

ل خالف بين الدول التي ناقشهههههت قواعده ، حيث هناك مؤيد و معارض لما ُأقر بهذا ، قد كان مح

البروتوكول ، فقد أسههسههت المعارضههة رأيها على أن نصههوص البرتوكول قد أعطت الفرصههة للتدخل 

في شؤون تلك الدول داخليًا مما يتنافى مع ما استقر عليه المجتمع الدولي فيما يتعلق بمبدأ سيادة  

تطبيق القوانيين الوطنيهة لتلهك الهدول لمعهالجهة مثهل ههذه بتقرير المصههههههههههههههير ، إذ يكفي    الهدولهة ، و

النزاعهات لكونهها أولى في التطبيق ، بينمها برر مؤيهدو ههذا البروتوكول بهأن التهدخهل الهذي يفرضههههههههههههههه  

ية ، و حمايتها ، قد طور من مفهوم التدخل في شههؤون الدول الداخلية ، حيُث ال  اإلنسههانمن أجل 

ية من  اإلنسههههههانلدول أن تحتج بالسههههههيادة على إقليمها ، و حقها في ذلك ، لصههههههد التدخالت يجوز ل

الخارج بغرض تخفيف وقع تلك النزاعات المسهههههلحة غير الدولية ) الداخلية ( و آثارها على من ال  

عتزلوها ، إال أن تلك الدول المعارضههههههههة أصههههههههبحت أقلية في مواجهة ما يقره  اِ ُيشههههههههاركون فيها ، أو  

 48تمع الدولي بهذا الشأن .المج

 
، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير 1949ثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام  البروتوكول اإلضافي المن    (17(، و)15(، )14(، )13المواد )انظر    47

  .، مرجع سابقم1977الدولية، 

بحوة المؤتمر العلمي السنوي: القانون الدولي ،  2004كلية الحقوق، األردن،  -سامح جابر البلتاجي، حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة، جامعة جرش األهلية  48

 .264 ، صالواقع واألبعاد والرؤى  -االنساني 
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بهذا الشهأن وفقًا لما تضهمنته    وواضهحالبرتوكول المشهار إليه قد كان له موقف حاسهم   ولكن

أو   منها،أو االنتقاص    الدول،حيث أقر عدم جواز التعذر بأحكامه بقصهههد النيل من سهههيادة    مواده،

 ووحدةمة أراضهههههههيها  أو الحفاظ على سهههههههال مشهههههههروعة،مسهههههههؤوليتها في الحفاظ على نظامها بطريقة  

أو أن يكون ههذا البرتوكول مسههههههههههههههوه للغير لتهدويهل ههذا النزاع بهالتهدخهل فيهه    عنهها،  والهدفهاعأوطهانهها  

أو التدخل في شهههههههأن الدولة التي يجري ذلك النزاع على إقليمها   مباشهههههههر،بشهههههههكل مباشهههههههر أو غير  

 49خارجيًا.داخليًا أو 

اعتبار النزاع المسهههههههههلح غير الدولي و لكن ُينتقد على هذا البرتوكول ما اشهههههههههترطه بشهههههههههأن  

خاضههههههههههههعًا له ، من أجل تطبيق أحكامه و فرض الحماية على األشههههههههههههخاص المدنيين ، وذلك من  

خالل ضههههههههرورة اسههههههههتيفاء طرف النزاع الذي في مواجهة القوات المسههههههههلحة للدولة الذي يجري على  

يقوم به التابعين لها ،   أرضههها النزاع شههروط التنظيم ، و المتمثلة في الخضههوع لييادة مسههؤولة عما

، فقهد اسههههههههههههههُتبعهد من تطبيق ههذا   50و القهدرة على تنفيهذ أحكهام ههذا البروتوكول أي احترام أحكهامهه

ي ، بحيهث يعتبر  اإلنسههههههههههههههانالبرتوكول النزاع الهذي ال يتوفر في طرفهه احترام أحكهام القهانون الهدولي  

 ى حروب العصابات .نزاع مسلح غير دولي ، و من ذلك النزاعات التي تندرج تحت مسم

 
، مرجع  م1977، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية،  1949فاقيات جنيف لعام  البروتوكول اإلضافي الثاني الملحق باتانظر إلى المادة الثالثة من    49

ال يجوز االحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق " البروتوكول " بقصد المساس بسيادة أية دولة أو بمسئولية أية حكومة في    -1:  عدم التدخل  والتي نصت على: "سابق،  

ال يجوز االحتجاج    -2  روعة على النظام والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلى ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسالمة أراضيها.الحفاظ بكافة الطرق المش

الشئون الداخلية أو الخارجية للطرف السامي بأي من أحكام هذا اللحق " البروتوكول " كمسوه ألي سبب كان للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع المسلح أو في  

 " المتعاقد الذي يجرى هذا النزاع على إقليمه.

 .المادة األولى  ،مرجع سابق ،م1977، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية، 1949البروتوكول اإلضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام  50
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باإلضهافة إلى أنه قيد تطبيق هذا البرتوكول اإلضهافي الثاني فيما يتعلق بضهحايا النزاعات  

المسههههلحة غير الدولة بضههههرورة أن تكون الدولة التي يقوم النزاع على إقليمها طرف متعاقد في هذا 

ب تحكيم قواعههد ي  متعههاقههدة؛إذ في حههال كههان النزاع قههائم على إقليم دولههة غير    البروتوكول، صههههههههههههههعههُ

مما يسهههههتلزم إعادة    تطبيقها،  ووسهههههائلآليات   وإعمال  اإلنسهههههاني،الحماية المقررة وفقًا للقانون الدولي  

ي على النزاعات المسههههلحة ذات الطابع غير  اإلنسههههانالنظر في كيفية تطبيق أحكام القانون الدولي  

 استثناء.الدولي في كافة الدول دون 

 

 الدولية: آليات حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة غير  الثاني:المطلب 

ي على أطراف  اإلنسهههههههههانُتفرض الحماية المقررة لألشهههههههههخاص المدنيين وفقًا للقانون الدولي  

النزاعات المسههلحة غير الدولية أثناء نشههوبها ، بموجب اآلليات لتنفيذها من خالل الجهات المعنية  

قر من قواعههد الحمههايههة الههدوليههة ، حيههث ُتعههد تلههك اآلليههات من  بههالرقههابههة و اإلشههههههههههههههراف على مهها أُ 

الضهههروريات بالغة األهمية لما لها من دور في الحد من أضهههرار وآثار النزاعات المسهههلحة ، و هنا  

يجهدر بنها ذكر دور عهدد من الهيئهات و المنظمهات الهدوليهة المعنيهة بهإعمهال أحكهام القهانون الهدولي  

األربعة ، و البروتوكولين اإلضهههافيين لها ، و على ضهههوء   )جنيف(  ات ِاتفاقيي المتمثلة في اإلنسهههان

ذلك سهههههههنتناول في هذا المطلب أبرز تلك الهيئات من خالل تقسهههههههيمه إلى ثالثة أفرع ، نتناول في 

الفرع األول دور اللجنة الدولية للصههههههههههليب األحمر ، و من ثم نخصههههههههههص الفرع الثاني لدور األمم  

 نوضح في الفرع الثالث دور المحكمة الجنائية الدولية .المتحدة و مجلس األمن ، و س

 

 الفرع األول: دور اللجنة الدولية للصليب األحمر: 
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بسهويسهرا ، كمنظمة غير    )جنيف(في   م1863نشهأت اللجنة الدولية للصهليب األحمر عام  

حكومية ، تعمل بشهههكل محايد و مسهههتقل ، مشهههكلة من خمسهههة أعضهههاء أبرزهم السهههيد هنري دونان  

" ، الذي يدعو من خالله إلى تحسهههههههين العناية بالجنود الجرحى في تذكار سهههههههولفرينولف كتاب "مؤ 

ي ارتباطًا وثيقًا ، حيث ُأسههند إليها  اإلنسههانزمن الحرب ، و قد ارتبطت هذه اللجنة بالقانون الدولي 

ة ُتعنى  حماية و مسهههاعدة ضهههحايا النزاعات المسهههلحة ، و كان لها سهههابقة في ذلك باقتراحها التفاقي

  )جنيف(ههههههب  م1864بتحسين أحوال الجرحى و المرضى بالجيوش في الميدان ، و التي ُأقرت سنة  

 51ي .اإلنسانتتعلق بالقانون الدولي  ِاتفاقيات ، وما تالها من 

و ينهاط بهاللجنهة الهدوليهة للصههههههههههههههليهب األحمر العهديهد من المههام التي أوكلهت إليهها بموجهب 

تضهههمن نظامها األسهههاسهههي وجوب اضهههطالعها بالمهام المسهههندة  ياألربعة ، حيث   )جنيف(  ِاتفاقيات 

ي ، و قد تولت ذلك من خالل ما قدمته اإلنسهههههههههانإليها و العمل على تطبيق أحكام القانون الدولي 

زاعات المسلحة كزيارة األسرى ، و البحث عن المفقودين ، و توفير المستلزمات الطبية  لضحايا الن

و االحتياجات الغذائية و المياه لهؤالء الضههههحايا ، فضههههاًل عن دورها في النشههههر و التوعية بأحكام  

ي ، و اإلشهههههههههراف و المراقبة على تطبيقه بما يحقق الغاية منه ، و العمل اإلنسهههههههههانالقانون الدولي 

   52على تطويره بشكل دائم .

 
،  12مجلد    مجلة دراسات إقليمية،،  2018مركز الدراسات اإلقليمية، العراق،  -ماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة الدولية، جامعة الموصلمحمد ناظم داوود، أليات ح   51

 . ، ص 38عدد 

،  2، مجلة الجنان لحقوق اإلنسان، عدد  2011موريس إيلي معربس، دور اللجنة الدولية للصليب األحمر من خالل القانون الدولي اإلنساني، جامعة الجنان، لبنان،    52

 .75ص 
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 سهههههليمة،ي بصهههههورة  اإلنسهههههانأجل إعمال دور اللجنة في تطبيق أحكام القانون الدولي   ومن

 المسههههههههههلحة،بعيدًا عن أي تدخل من شههههههههههأنه أن يحيد بها عن هدفها في حماية ضههههههههههحايا النزاعات  

لك بأن تكون  ذ   وينصههههههرف سههههههلفًا،كما ذكرنا   ومسههههههتقلةيسههههههتلزم األمر أن تكون هذه اللجنة محايدة 

عن الييام بما من شأنه المساهمة في   وااِلبتعاد   النزاع،محايدة فيما يصدر منها من تصرفات أثناء  

تتخذ موقف محايد إزاء أي خالف ديني أو سهياسهي أو غيره من   وأن والعسهكرية،العمليات العدائية 

   53الخالفات.

تها من أجل انفاذ أحكام القانون  و تعمل اللجنة وفقًا لعدد من المبادئ األسهههههاسهههههية التي تبن

ي ، و تتمثهل تلهك المبهادئ في الوحدة بحيهث ال يكون في الدولة الواحدة أكثر من  اإلنسههههههههههههههانالدولي  

لجنة وطنية للصههههليب أو الهالل األحمر ، و أن يكون له دور إنسههههاني من خالل تقديم المسههههاعدة  

ع أي معهانهاة قهد تلحق بضههههههههههههههحهايها تلهك للجرحى جراء النزاع دون تمييز بينهم ، و بهذل العنهايهة لمن

النزاعات ، و السهههعي لحماية حياتهم و صهههحتهم و احترام أشهههخاصههههم ، و عدم التحيز ألي طرف 

سهههتقاللية في بأي شهههكل من األشهههكال أو األسهههس ، و الحياد في كافة تصهههرفاتها و أفعالها ، و ااِل 

ية و دون البحث اإلنسههانم لغرض الييام بمهامها ، و أن يكون القائمين عليها متطوعين من أنفسههه

   54عن أي مصلحة .

ي بعدد من األعمال ، يمكن  اإلنسههههههانو تقوم اللجنة في سههههههبيل تنفيذ أحكام القانون الدولي 

لتزام بالقواعد  ذكرها بصههههههههههفة خاصههههههههههة من خالل ما تقوم به من تذكير أطراف النزاع بضههههههههههرورة ااِل 

 
 . 126، ص2018،حيدر كاظم عبد علي، آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،  53

أعمال المؤتمر  ،  5201نان،  تكاري هيفاء رشيدة، دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني، مركز جيل البحث العلمي، طرابلس، لب  54

   135ص ، الدولي العاشر: التضامن اإلنساني
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ي فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية ، فإن لم ُيجدي ذلك اإلنساناألساسية للقانون الدولي 

ية أثناء تواجدها في سهههاحات القتال ، أيضهههًا لها أن  اإلنسهههاننفعًا ، تتدخل لتطبيق و احترام القواعد 

ون اللجوء للعنف تكون وسهههههيط محايد ما بين أطراف النزاع لتقريب وجهات النظر ، و حل النزاع د 

ي أو عدم تطبيق  اإلنسهانالقانون الدولي    ِانتهاكات و القتال ، باإلضهافة لتلقى الشهكاوى فيما يتعلق ب

أحكامه من جانب أحد أطراف النزاع المسلح ، فضاًل عما تلعبه من دور في مجال القانون الدولي 

ي من خالل إقامة المؤتمرات من أجل اعتماد نصهههوصهههه أو تطويرها ، لسهههد أي ثغرة توجد اإلنسهههان

  55ي فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية .اإلنسانفي القانون الدولي 

و يجدر بنا اإلشهههههههههارة إلى دور اللجنة المهم في حماية ضهههههههههحايا النزاعات المسهههههههههلحة غير  

األربعة ، و    )جنيف(  ِاتفاقيات قر في المادة الثالثة المشهههتركة بين  الدولية ، حيُث تسهههتمد ذلك مما أُ 

ما تضهههمنه البروتوكول اإلضهههافي الثاني لها من أحكام ، و قد فرض لألشهههخاص المدنيين نصهههيب  

من الحمهاية المقررة ، و تقوم اللجنهة بدورها في ذلك ، حيهث تقوم بمسههههههههههههههاعدة هؤالء األشههههههههههههههخهاص  

لنزاع بالتزامهم ذات الصلة ، و إنشاء مناطق آمنة لهم ، و عدم  المدنيين من خالل تذكير أطراف ا

إبقائهم في المناطق التي يتم محاصهرتها عسهكريًا ، و له أن تقوم بعمليات إغاثة و تقديم المسهاعدة  

لهم في حهههاالت المعهههانهههة التي تظهر عليهم كنقص المواد الطبيهههة أو الغهههذائيهههة ، و هنهههاك بعض  

سهههههر ، و ذلك شهههههتات األُ  مِّ ي بشهههههأن البحث عن المفقودين و لَ اإلنسهههههانالقصهههههور في القانون الدولي  

لخلو البرتوكول اإلضهههافي الثاني عما ينظم ذلك وقت نشهههوب النزاعات المسهههلحة غير الدولية ، إال  

أن اللجنة تقوم بمعالجته وفقًا لما تقوم به من أعمال إنسانية مماثلة أثناء النزاعات المسلحة الدولية 

 
 .217، ص 2009العامري، حماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، رسالة ماجستير، جامعة الفاتح، كلية القانون، طرابلس، ليبيا،  عبد السالمصالح  55
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ك ما يحول دون قيام اللجنة بدورها وفقًا لما أقرته المادة الثامنة عشههههههر من البرتوكول ، و لكن هنا

المشار إليه ، حيث اشترطت أن تمنح السلطة الشرعية في الدولة محل النزاع الموافقة للجنة للييام  

     56باألعمال اإلغاثية لصالح األشخاص المدنيين .

حيُث    الدولية،نسهههههاني في النزاعات المسهههههلحة غير  من ذلك بأن اللجنة لها درو إ  ونسهههههتنتج

من خالل   منهم،خاصهة األشهخاص المدنيين    وبصهفة  النزاعات،ضهحايا تلك  ومسهاعدةتقوم بإغاثة  

إال أن هذا   إنسههانية،تقوم به من أعمال   وما  اإلنسههاني،ما ُأسههند إليها من مهام وفقًا للقانون الدولي 

فضهههههههههههاًل عما يتطلبه األمر من موافقات السهههههههههههلطات   كام،أحالدور مقيد بما يتضهههههههههههمنه القانون من  

  اإلنسانية.تقديم اإلغاثة والمساعدات بللسماح لها  النزاع؛الشرعية في إقليم 

 :دور األمم المتحدة الثاني:الفرع 

  فرانسهيسهكو،في ختام المؤتمر المنعقد في سهان   م1945تأسهسهت هيئة األمم المتحدة عام   

منظمة   وإيجاد  العالم،سهههههههههههههعيًا لتحقيق أمن اجتماعي يسهههههههههههههود   الثانية؛على هامش الحرب العالمية 

، حيهُث تم التوقيع على ميثهاق األمم    57تههدف إلى حمهايهة العهالم من اآلثهار التي تنتج عن الحروب 

م  تم إعالن تأسههيس هيئة األم  م 1945أكتوبر (  24)  وبتاريخ  م،1945يونيو    (26)المتحدة بتاريخ  

 .  58المتحدة رسمياً 

 
، مجلة  2018عراق،  محمد ناظم النعيمي، دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية ضحايا النزاعات المسلحة ومساعدتهم، جامعة الموصل، كلية الحقوق، ال  56

 .261ص ، 63الرافدين للحقوق، عدد 

، مجلة العلوم القانونية والسياسية،  2019محمد لطفي كينة، منظمة األمم المتحدة في ظل تحوالت النظام الدولي: اإلنجازات والمعوقات، جامعة الوادي، الجزائر،    57

 .، 2 ، العدد10المجلد 

 . 197-196، ص 10، مجلة العلوم اإلنسانية والتطبييية، العدد 2020، منظمة األمم المتحدة وطبيعة دورها ونشأتها، جامعة المرقب، ليبيا، الهادي العربي علي  58
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في   وتتمثل  لتحييقها،األمم المتحدة في أربعة ركائز تسهههههههههههعى   ومقاصهههههههههههد أهداف   وتتلخص 

العالقهات   وتنميهة  بهه،التههديهدات التي ُتحيق    وإزالهةمن خالل منع    الهدوليين،  واألمنحفس السههههههههههههههلم  

لية ذات الطابع  التعاون بين أعضههههههههاء األمم المتحدة لحل المسههههههههائل الدو   وتحقيق األمم،الودية بين  

مرجعية لألعضهاء للتنسهيق فيما بينهم لتحقيق    ووضهع  واإلنسهاني،  والثقافي  واالجتماعياالقتصهادي 

  59المشتركة.الغايات 

هيئة األمم المتحدة مهامها في سههههههههههبيل تحقيق األهداف سههههههههههالفة الذكر من خالل  وتمارس

اقتصههادي  ومجلس  األمن، ومجلس العامة،في الجمعية    وتتمثل  منها،الهيئات الرئيسههية التي تتفرع  

 60المتحدة.عامة لهيئة األمم  وأمانة دولية،عدل  ومحكمة وصاية، ومجلس واجتماعي،

األمن الهههدولي مهم في تطبيق القهههانون الهههدولي    ومجلسلمتحهههدة  دور هيئهههة األمم ا  وُيعتبر

فقد أقرت عددًا  المدنيين،وذلك من خالل تدخلها في النزاعات المسههههلحة بغرض حماية    اإلنسههههاني،

ية، حيُث صهههدرت قرارات للجمعية العامة لألمم المتحدة تؤكد على ما  اإلنسهههانمن القواعد والمبادئ 

 
حفس السلم واألمن الدولي، وتحييقًا    - 1  المتحدة هي:مقاصهد األمهم  : "، والتي نصت على1945حزيران/يونيه    26ميثاق األمم المتحدة المؤرخ في    من   ( 1المادة )انظر    59

اإلخالل بالسلم، وتتذّرع بالوسائل السلمية،   لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفّعالة لمنع األسباب التي تهدد السلم وإلزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه

إنماء العالقات الودية بين األمم على أساس احترام المبدأ    -2  المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى اإلخالل بالسلم أو لتسويتها.  وفقًا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل 

حقيق التعاون الدولي ت  -3  عام.الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير األخرى المالئمة لتعزيز السلم ال

ة للناس جميعًا والتشجيع على ذلك على حل المسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسي

الرجال والنساء. الدين وال تفريق بين  أو  اللغة  أو  الجنس  الغايات   -4  إطالقًا بال تمييز بسبب  إدراك هذه  لتنسيق أعمال األمم وتوجيهها نحو  الهيئة مرجعًا  جعل هذه 

 ". .المشتركة

تنشأ الهيئات اآلتية فروعًا رئيسية لألمم المتحدة: الجمعيهة العهامة، ومجلهس األمهن،   -1، مرجع سابق، والتي نصت على: "  ميثاق األمم المتحدةمن    (7المادة )انظر    60

يجوز أن ينشأ وفقًا ألحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية   - 2. ادي واالجتمهاعي، و مجلهس وصهاية، و محكمهة عهدل دوليهة و أمهانةوالمجلهس االقتصه

 .".أخرى 
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التدخل بالقوة يكون لحفس األمن    وأن  الدول،من أهمية الحترام سهههيادة  ورد في ميثاق األمم المتحدة 

 61الدوليين. والسلم

و نظرًا لما ورد في نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدة ، فإن  

، و إن    اإلنساني خالل النزاعات المسلحة ، لحماية حقوق  اإلنسان لهيئة األمم مشروعية التدخل  

نت ُتعد شأن داخلي ، إال أن هناك مرونة فيما يتعلق بتلك المسألة تخضع للمتغيرات و الظروف كا

ستثناًء لمبدأ عدم تدخل األمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول ، الداخلية و الدولية ، وُيعد ذلك اِ 

، و جرائم اإلبادة   اإلنسان حقوق  ِانتهاكات و ُيبرر التدخل العسكري لحماية المدنيين ، و الحد من 

عام    (688)ستثناء صدور قرار مجلس األمن الدولي رقم  الجماعية ، و مثااًل على إعمال هذا االِ 

بشأن تدخل األمم المتحدة في ليبيريا شمال العراق ؛ لحماية الشعب الكردي كأقلية مما    م 1991

في   يتمثل  والذي   ، ضدهم  واضطهادات  من ممارسات  العراق  حكومة  به  غير  تقوم  مسلح  نزاع 

 62دولي. 

بصفة مطلقة دون   واختصاصاتهاوذلك يؤكد لنا بأن الدول ال تملك أن تمارس سيادتها  

التي ُتجيز التدخل في    الدولية،  واألعرافحيث أنها تخضع لرقابة القانون    ذلك،وجود قيود تُحد من  

كاستثناء على    المتحدة،وفقًا لميثاق األمم    وذلك  معينة،الشأن الداخلي للدول في حالة استثنائية  

 للدول.المبدأ العام الذي يقضي بعدم مشروعية التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية 

 
،  2005الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، الطبعة األولى،  مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم، تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، دار     61

 .143ص 

،  49، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد  2018سيف الدين كعبوش، األمم المتحدة من التدخل اإلنساني إلى مبدأ مسؤولية الحماية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر،    62

 .124ص
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، فإن ميثاق األمم  و فيما يتعلق بدور مجلس األمن في النزاعات المسلحهة غير الدولية  

الدولي   القانون  بشأن  نص صريح  يتضمن  لم  حقوق اإلنسان المتحدة  احترام  بذكر  اكتفى  و   ، ي 

ُيعتبر اعترافًا  ،    اإلنسان بهها ، وآليات األمن الجماعي ، حيث  التهديد  القهوة أو  وحظر استخدام 

أثناء النزاعات المسلحة ، ي  اإلنسانضمنيًا بذلك ، و لكن لم يؤكد على أن احترام القانون الدولي  

يسعيان إلى تحييقه ، إذ أن مسؤولية    ذيأو اعتبره كأحد مقاصد األمم المتحدة و مجلس األمن ، ال

المبادئ التي   وليست المجلس تتمثل في حفس السلم و األمن الدوليين وفقًا لميثاق األمم المتحدة ،  

ب ، و بالهرغم من أن الوظيفة األسهاسية  ُتنظم األعمال العدائية و مدى تطابقها مع قوانين الحر 

المتنوع للقانون    الخرق للمجلس هي المحافظة على السلهم و األمن الدوليين ، إال أن له التعامل مع  

الدولي على أنها تشكل تهديدًا للسالم ، فيتحرك مجلس األمن فيما بين الحفاظ على السلم و األمن  

 63ية .اإلنسانعهتبارات الدوليين من أي تهديد ، و مراعاة االِ 

القانون الدولي  كما أكد مجلس األمن أهمية االِ  ي ، حيُث لها صلة اإلنسانمتثال لقواعد 

لتزام بقواعد  وثيقة باختصاصاته الواردة في الميثاق ، و التي تسعى من خاللها إلى الحفاظ على االِ 

التدابير لفرضها على الدول    ي ، حيث منح الميثاق لمجلس األمن عدد مناإلنسانالقانون الدولي  

ي ، اإلنساننتهاك القانون الدولي  و إلزامها بها ، و من أهمها التدابير الوقائية لمنع أي فرصة الِ 

ي في النزاعات  اإلنسان ، و لمجلس األمن تنفيذ تلك القواعد الدولية من خالل التدخل    اإلنسان وحقوق  

نزاع ، أو تدخل عسكري لوقفه ، أو  الشوب  المسلحة ، سواء كان ذلك تدخل غير عسكري لمنع ن

 
، مجلة شؤون األوسط، 2018لبنان،    –دخل مجلس األمن في النزاعات المسلحة غير الدولية، مركز الدراسات االستراتيجية  الراجي، األسس القانونية لت  عبد الفتاح  63

 . 135، ص 158العدد 
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ية لضحايا تلك النزاعات المسلحة ، فضاًل عما يمكن للمجلس فرضه من  اإلنسانبتقديم المساعدات  

    64ي . اإلنسانلقواعد القانون الدولي  نتهاكات االِ عقوبات اقتصادية لردع الدول من الممارسات و 

ي ، اإلنسان إال أن هناك عدد من المعوقات التي تحول دون تطبيق قواعد القانون الدولي  

و قيام مجلس األمن بتنفيذ تلك القواعد ، و تعد هذه المعوقات من المثالب و العيوب التي اتسم  

بها مجلس األمن منذ تأسيسه ، و تتمثل تلك المعوقات و العيوب في عدد من الجوانب ، من أهمها  

زدواجية ، وفقًا للمصالح الخاصة  لجانب السياسي ، حيث يتم التعامل مع القضايا محل النزاعات باِ ا

لدول بعينها ضمن مجلس األمن ، فضاًل عما تستأثر به الدول الخمس الكبرى دون غيرها من  

عضوية دائمة في المجلس ، و الحق في رفص ) الفيتو ( القرارات التي ُتعرض على المجلس  

يت ، مما يجعلها المهيمنة عليه و على قراراته ، و مصير األمم المتحدة ، فُيعد هذا تمييز  للتصو 

و تفرقة بين دول األعضاء ، و خلل جسيم في مبدأ العدالة و المساواة بينهم ضمن إطار األمم  

 65المتحدة .

الباحث أن هذا الخل في منظومة مجلس األمن لها أثر كبير في تطبيق القانون    ويرى 

القانون الدولي    اإلنساني،الدولي   لتنفيذ  ي تخضع للحسبة  اإلنسان حيُث أن قرارات مجلس األمن 

فيترتب على    تطبيقه، مما ُيعيق    فيه،  )الفيتو(التي تملك حق الرفض    الكبرى،السياسية بين الدول  

 
،  2016كلية الحقوق، مصر،   -، دور األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة المرتبطة بها في تطبيق القانون الدولي اإلنساني، جامعة المنوفية  عبد الكريممهجة محمد    64

 . 470ص، 44، العدد 26مجلة البحوة القانونية واالقتصادية، المجلد 

كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر،  - رضا كشان، محدودية دور مجلس األمن الدولي في نشر السلم واألمن الدوليين: سوريا أنموذجا، جامعة محمد خضير بسكرة 65

 . 113، ص2، العدد 4اسات السياسية، مجلد ، مجلة الناقد للدر 2020
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تفاقم   مما يستدعي ضرورة إصالح    المسلحة،التي تتسبب بها النزاعات    والضحاياالخسائر  ذلك 

  أهدافهما.األمن ليكونا أكثر فعالية في تحقيق  ومجلسمنظومة األمم المتحدة 

 

 الدولية:دور المحكمة الجنائية  الثالث:الفرع 

الصهههههههههههههههارخهة للقهانون الهدولي   نتههاكهات االِ أدرك المجتمع الهدولي مهدى اآلثهار المترتبهة على  

بعدما تزايدت وتيرتها جراء ظهور   منها،  والحد   نتهاكات االِ القضههههاء على تلك   وضههههرورة  اإلنسههههاني،

يكون ذلك سههههههههههههوى بإنشههههههههههههاء محكمة جنائية دولية تنظر في تلك  وال  حديثة،مدمرة   وأسههههههههههههلحةقوى 

  مرتكبيها.العقوبات على  وُتقر والجرائم، نتهاكات االِ 

من قبل لجنة القانون    م1954ام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام  و قد أُعد النظ

الدولي الموكلة بذلك من الجمعية العامة لألمم المتحدة ، و تقديمها لألخيرة ، و لم يصدر قرار  

بشأنها آنذاك ، و تكررت محاولة التقرير بشأن إنشاء المحكمة من قبل الجمعية العامة ، عام  

باءت بالفشل بسبب ظروف الحرب الباردة ، و عقب ذلك تم عقد مؤتمر األمم   ، إال أنها  م1989

في روما ، بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ،    م 1998المتحدة الدبلوماسي للمفوضين ، عام 

دولة من أعضاء    (148)دولة من أصل    (120)حيُث تم اعتماد نظامها األساسي وإنشاءها بموافقة  

 66.  الجمعية العامة 

 
، مجلة  2010الجزائر،    –سبع زيان، المحكمة الجنائية الدولية: دراسة في النشأة واالختصاص غير الشامل ألفعال اإلرهاب الدولي، جامعة زيان عاشور بالجلفة    66

 . 7، ص5الحقوق والعلوم اإلنسانية، العدد 
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أهمية إنشاء هذه المحكمة الجنائية الدولية في ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم    وتتلخص 

حيُث أن حجم    عامًا،ليتحقق بذلك ردعًا    العقاب،من إفالتهم من    والحد   الخطورة،الدولية شديدة  

في   يملكونها،بسبب تستر ممثلي بعض الدول وراء السلطة التي    مستمر،الجرائم الدولية في تزايد  

أتى إنشاء هذه المحكمة كخطوة كبيرة في اتجاه    وقد   مقاضاتهم،ظل غياب سلطة مستقلة تتولى  

 67اإلنسان. لحماية حقوق  الخطيرة؛مكافحة الجرائم الدولية 

،  و تنطوي طبيعة هذه المحكمة على كونها مؤسهههسهههة دولية دائمة ، ُتمارس اختصهههاصهههاتها 

قانونية دولية مسهتقلة بذاتها ، ال تخضهع في سهلطتها  و تعمل مسهتقلة في ذاتها ، فتتمتع بشهخصهية  

ألي دولة ، أو أي منظمة أو جهاز دولي ، و لها دور مكمل و مسههههههههههههههاعد للمحاكم الوطنية ، من  

أجل ممارسهههههة سهههههلطتها القضهههههائية اتجاه مرتكبي الجرائم الدولية وفقًا للنظام األسهههههاسهههههي للمحكمة ، 

والجرائم    نتهاكات االِ ن ، لُتشكل أداة ردع للحد من بحيث يمتد اختصاصها إلى األشخاص الطبيعيي

، و قد اقتصهههههههر النظام األسهههههههاسهههههههي للمحكمة الجنائية الدولية على محاكمة األشهههههههخاص   68الدولية

الطبيعيين ، دون أن يكون للدولة كشهههههههههخص اعتباري مسهههههههههؤولية جنائية ، حيث ُيكتفى بمسهههههههههائلتها  

 . 69مدنياً 

 
مختبر البحث قانون    –كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية    –عة الحسن األول  أسود ياسين، جرائم الحرب في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، جام   67

 . 144، ص70، مجلة القانون واألعمال، العدد 2021، المغرب، األعمال

، مجلة الفكر 2011االمارات العربية المتحدة،  مركز بحوة الشرطة، دولة  -، المحكمة الجنائية الدولية، الييادة العامة لشرط الشارقة  عبد المحمودعباس أبو شامه    68

 . 214، ص 77، العدد 20الشرطي، المجلد 

:  المسئولية الجنائية الفردية    ، والتي نصت على: "1998تموز/ يوليه  17نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في  من    ( 25المادة )انظر    69

الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسئواًل عنها   -2 األشخاص الطبيعيين عماًل بهذا النظام األساسي. يكون للمحكمة اختصاص على  -1

ختصاص  وفقًا لهذا النظام األساسي , يسأل الشخص جنائيًا ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في ا  -3  بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقًا لهذا النظام األساسي.

أ  ( ارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية أو باالشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر , بغض النظر عما إذا   - المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلي :
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في المادة الخامسهههههههة منه عددًا من    الدولية،حدد النظام األسهههههههاسهههههههي للمحكمة الجنائية    وقد 

ضههههههههههههههههد   والجرائم  الجمهههاعيهههة،جرائم اإلبهههادة    وهي  إليهههها،تي تختص المحكمهههة في النظر  الجرائم ال

واعترف مؤتمر األمم المتحدة الدبلوماسهههههي للمفوضهههههين بشهههههأن    والعدوان،الحرب    وجرائم  اإلنسهههههانية،

ُتعتبر من الجرائم ذات الخطورة    والمخههدرات بههأن جرائم اإلرهههاب    دوليههة،إنشهههههههههههههههاء محكمههة جنههائيههة  

بإدراجها ضههههمن الجرائم التي تنظر   وأوصههههى دولي،يجب أن تكون موضههههع اهتمام    والتي  الشههههديدة،

 70 اختصاصها.في  وتدخلإليها المحكمة الجنائية الدولية 

و أولى النظام األسهههههههههههاسهههههههههههي للمحكمة الجنائية الدولية اهتمامًا بالعقوبة التي سهههههههههههتقع على  

و األفعهال ذات الخطورة العهاليهة ؛   ات نتههاكهاالِ مرتكبي الجرائم الهدوليهة ، ال تقهل عن أهميهة تجريم  

دون وجود ضهههههابط  عشهههههوائية  عقوبات   وقوعألجل تحقيق العدالة الجنائية للمجتمع الدولي ، و منع  

أو معيار محدد لها ، حيُث حدد النظام األساسي أنواع العقوبات ، التي للمحكمة أن تفرضها على  

هذا النظام ، و قد ُحصههرت في العقوبات    من تثُبت إدانته في إحدى الجرائم المنصههوص عليها في

سههههههنة ، أو السههههههجن المؤبد   30سههههههالبة الحرية ، فيما بين السههههههجن المؤقت الذي ال تزيد مدته على  

 
ج ( تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي  فيها.(  األمر أو اإلغراء بارتكاب , أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع ب كان ذلك اآلخر مسئواًل جنائيًا.

د (  المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من األشخاص    شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها , بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها.

ا "   إما بهدف تعزيز النشاط اإلجرامي أو   -تكابها , على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم :, يعملون بقصد مشترك , بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ار 

"   أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه   2 الغرض اإلجرامي للجماعة , إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطويًا على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة .

و ( الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ    هه( فيما يتعلق بجريمة اإلبادة الجماعية , التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية.  الجماعة.

الذي يكف عن بذل أي جهد الرتكاب  إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة , ولكن لم تقع الجريمة لظروف غير ذات صلة بنوايا الشخص , ومع ذلك , فالشخص  

و تخلى تمامًا وبمحض  الجريمة أو يحول بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة ال يكون عرضة للعقاب بموجب هذا النظام األساسي على الشروع في ارتكاب الجريمة إذا ه

 "ية الجنائية الفردية في مسئولية الدول بموجب القانون الدولي.ال يؤثر أي حكم في هذا النظام األساسي يتعلق بالمسئول  -4 إرادته عن الغرض اإلجرامي.

، مجلة  2000، أكاديمية شرطة دبي، دولة االمارات العربية المتحدة،  1998إبراهيم محمد العناني، إنشاء المحكمة الجنائية الدولية: دراسة في ضوء نظام روما عام    70

 .256، ص1، العدد 8األمن والقانون، المجلد 



 

41 

 

مدى الحياة ، و العقوبات المالية التي تتحدد وفق معايير و ضهههههههوابط محددة ، من أجل إنصههههههاف  

   71الضحايا و المتضررين .

ت التي تحول دون فعهاليهة دور المحكمهة الجنهائيهة الهدوليهة في إال أن هنهاك عهدد من المعوقها

ي ، اإلنسههههههانممارسههههههة اختصههههههاصههههههاتها ، و فرض مدى من االحترام الواجب لقواعد القانون الدولي  

حيُث تم إنشهاء هذه المحكمة بموجب معاهدة دولية ال يخضهع لها إال دول األطراف الذين انضهموا 

نضههههمام إلى النظام األسههههاسههههي للمحكمة يخضههههع لإلرادة االِ إلى نظامها األسههههاسههههي ، إذ أن مسههههألة 

الناشههههههئة عن هذا النظام ملزمة للدول غير األطراف ،   لتزامات المطلقة للدول ، و بهذا ال تكون االِ 

باإلضهههافة إلى تمكين الدول األطراف في النظام األسهههاسهههي عدم قبول اختصهههاص المحكمة بالنظر  

( من النظام األسههاسههي ، سههواء وقعت تلك 124في جرائم الحرب لمدة سههبع سههنوات ، وفقًا للمادة )

رعاياها ، مما ُيسهههاهم في إفالت المجرمين من العقاب و  الجريمة على إقليم الدولة أو ارتكبها أحد 

المقاضهههاة ،  إن كانت لمدة زمنية محددة ، فضهههاًل عن إمكانية مجلس األمن في إرجاء التحقيق أو

( من النظام األسهههاسهههي ، و إن كان ذلك من اختصهههاص المحكمة في 16وفقًا لما ورد في المادة )

لمدة سههنة قابلة للتجديد ، دون تحديد حد أقصههى لتلك المدة النظر إلى ما ُيحال إليها من قضههايا ،  

  72، مما سيؤدي إلى القضاء على مبدأ عدم اإلفالت من العقاب .

  

 
، مجلة جيل حقوق اإلنسان، العدد  2016،  لبنانودة قماس، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة: مساقات النشأة وتكريس مبدأ الشرعية، مركز جيل البحث العلمي،  مسع  71

 .135، ص13
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 . 1245، ص2، العدد 13، مجلة االجتهاد القضائي، المجلد 2021االجتهاد القضائي على حركة التشريع، الجزائر،  
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 المبحث الثالث 

 الحالة السورية نموذجًا لمدى الحماية المقررة للمدنيين 

 في النزاع القائم فيها

  النظام، من قبل    وااِلنتهاكات يتعرض المدنيين من الشعب السوري لعدد من الممارسات  

مما يتطلب    العزل،ية بحق المدنيين  اإلنسانضد    والجرائمحيُث يتم ارتكاب الكثير من جرائم الحرب  

  ي، اإلنسانضرورة التدخل لتوفير الحد األدنى من الحماية للمدنيين وفقًا لما نظمه القانون الدولي  

القائم في   التاريخية للنزاع  ثم سنقوم بتأصيل    سوريا،وفي هذا المبحث سنتناول توضيح المراحل 

للقانون   وفقًا  سوريا  القائم في  الجرائم    وبعد   الدولي،النزاع  من  المتحدة  األمم  موقف  سنذكر  ذلك 

   سوريا.المرتكبة ضد المدنيين في 

 

 الدولي:المراحل التاريخية للنزاع القائم في سوريا وفقًا للقانون  األول: المطلب 

حيُث    نشهأتها،بدأت األزمة السهورية على ضهوء عدد من العوامل التراكمية التي أدت إلى  

الفسهاد في   وتفشهي  الشهعب،تسهبب في تضهرر الطبقة الوسهطى من    العام،كان هناك إهمااًل للقطاع 

فضهههاًل عن القيود   األخرى،السهههلطة التنفيذية على السهههلطات    وهيمنة  العام،المال  واختالس  الدولة،

 73 للمواطنين.وما يتبعها من اضطهادات  العامة،المفروضة على الحريات 

 
، مجلة دراسات، المجلد 2016موفق مصطفى الخزرجي، األزمة السورية ومواقف الدول الكبرى، مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة، مملكة البحرين،    73

 .147، ص1، العدد 3
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  م،2011حتجهاجهات السههههههههههههههوريهة تزامنهًا مع انطالق ثورات الربيع العربي عهام  بهدأت االِ   وقهد 

بسههبب    وتعذيبهم،خمسههة عشههر طفاًل  حادثة اعتقال   سههوريا،حيُث أثار غضههب أهالي حوران جنوب  

فقد كانت الثورة في تونس لها أثر كبير في تحرك االحتجاجات    للنظام،كتابتهم لعبارات مناهضههههة  

  النظام،ُبغية إسههههههقاط   بوك(؛  )الفيسصههههههدر أول بيان للثورة السههههههورية على موقع  وقد  سههههههوريا،في 

مارس   (15)قيام العصههههههيان المدني من قبل الشههههههعب السههههههور صههههههباح يوم الثالثاء الموافق   وتقرر

 74م.2011

ليس إال بسهبب التأثر بموجة الربيع   سهوريا،البعض بأن االحتجاجات التي بدأت في   ويرى 

إذ ال ُتعد ثورة شهههعبية حيييية تعبر عن نضهههج   آنذاك،  ومصهههرالعربي التي تمر بها كل من تونس  

رأي آخر إلى أن أغلبية    ويتجه اإلصهالح،دون إغفال رغبته في    وموضهوعيًا،سهوري ذاتيًا الشهعب ال

حيهث تختلف المحهاولهة   إسههههههههههههههقهاطهه،المحتجين يرغبون في إصههههههههههههههالح النظهام أكثر من رغبتهم في  

إلى اندالع   وأدىفي جوانب الخلل الذي طال النظام   والمصههههههريةالسههههههورية عن نظيرتيها التونسههههههية  

 75الثورة.

نه من المؤكد أن المرحلة األولى للثورة الشعبية واجهت ردت فعل عنيفة من النظام ، إال أ

، كشرارة أولية الندالع الثورة السورية ضد   م2011مارس    (18)حيُت أتت جمعة الكرامة الموافقة  

النظام ، وقد بدأت من محافظة درعا بشهههكل مظاهرات و احتجاجات سهههلمية ، قابلها النظام بالقمع  

عنف ، إال أن ذلههك لم يغير من رغبههة الشههههههههههههههعههب و الثوار أو ُيثنيهم عمهها بههدأوه ، فتبع ذلههك و ال

 
فرنسا  74 تلفزيون  قناة  موقع  االنترنت،  anger-assad-friday-protest-syria-facebook-https://www.france24.com/ar/20110201-  : 24شبكة 

revolution ،  م.2022فبراير  1ريخ النشر: تا  ،فيس بوك"في سوريا الجمعة على  "يوم غضب"إلى دعوة 

 .210، ص3,4، مجلة مسارات، العدد 2015عابد عبيد الزريعي، سوريا المتجددة: الربيع المختلف، مركز مسارات للدراسات الفلسفية واإلنسانيات، تونس،  75

https://www.france24.com/ar/20110201-facebook-syria-protest-friday-assad-anger-revolution
https://www.france24.com/ar/20110201-facebook-syria-protest-friday-assad-anger-revolution
https://www.france24.com/ar/20110201-facebook-syria-protest-friday-assad-anger-revolution
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انتفاضههههههات متتالية في المحافظات األخرى كبانياس ، و الالذقية ، و حمص ، و حماة ، و حلب 

و دمشهههههق و ريفها ، و قام النظام باتخاذ عدد من اإلجراءات السهههههياسهههههية الهزيلة التي لم ترقى إلى 

األدنى من مطالب الثوار ، و تزامنت مع حمالت عسهههههكرية دامية ، فقد كانت مواجهة جيش  الحد  

النظههام للمتظههاهرين عنيفههة ، و خلفههت الكثير من القتلى والجرحى ، إذ أن المجههازر التي ارتكبههها  

 76من الشعب السوري. (8500)جيش النظام السوري خالل العام األول للثورة نتج ضحيتها نحو 

مي بالحوار الوطني كمبادرة سهههههياسهههههية ، ما هو إال  وكان لجو  ء النظام السهههههوري إلى ما سهههههُ

نطباع للمجتمع الدولي بأن هناك تحول و انفتاح نحو  اسههتراتيجية اتخذها النظام السههوري إلعطاء اِ 

الديمقراطية ، بعدما تم الضههههههغط عليه من قبل المجتمع الدولي بسههههههبب إدراك األخير عدم صههههههحة  

بوجود مجموعة مسهههلحة منظمة في سهههوريا تقضهههي بالييام بعمليات عسهههكرية بهذا ادعاءات النظام  

الحجم ، حيث أن الوضهع ال يعدو أن يكون تجمهر و مظاهرات سهلمية ، ُبغية المطالبة بالحرية ، 

الجسهههههيمة ، و التي تمثلت    نتهاكات االِ حتجاج بأبشهههههع الممارسهههههات و  فتم مقابلة ذلك التجمهر و االِ 

عتقال ، و التعذيب ، إال أن تبني النظام لمبدأ الحوار لم ُيثنيه عن مواصلة القمع  في القتل ، و االِ 

سهههههههههتبداد ، و تصهههههههههعيد الحمالت العسهههههههههكرية بصهههههههههورة مروعة ، وازدياد في معدل الضهههههههههحايا  و االِ 

، و أن دل ذلههك فههإنمهها يههدل على عجز النظههام من قيههامههه بههأي    اإلنسههههههههههههههههانلحقوق    نتهههاكههات االِ و 

   77إصالحات أو تغييرات تتناسب مع تطلعات و مطالب الثوار .

 
 .69، ص342مجلة البيان، العدد  ، 2015 ،بريطانيا  اإلسالمي،المنتدى  السورية،مراحل تطور الثورة  جبر،إياد  76

 ، 2011  السعودية،المملكة العربية    الخارجية،وازرة    –معهد األمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية    اإلقليمية،في سوريا ثورة الحرية والحسابات    بغورة،صبحة    77

 .12، ص57العدد  الدبلوماسي،مجلة 
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و قد توالت الحشهههود في التجمهر والتظاهر في كافة محافظات سهههوريا ، و اسهههتمر النظام  

تى بدأت مرحلة في مقابلتها بوحشهههية ؛ لسهههحق الحراك السهههلمي الذي يقوم به الشهههعب السهههوري ، ح

جديدة للرد على بطش النظام تمثلت في صههههههههراع مسههههههههلح ، و لكن تزامنًا مع تلك المرحلة لم تتأثر  

المظاهرات و االحتجاجات السهههلمية ، وظلت مسهههتمرة في أنحاء األراضهههي السهههوريا ، و بعد مرور 

م ؛ بسهبب  نشهقاقات عن جيش النظابضهعة أسهابيع على انطالق ذلك الحراك السهلمي بدأت هنالك اِ 

سهههههههههتخدام األخير للقوة المفرطة و العنف من أجل قمع المتظاهرين ، أودت إلى مقتل  ما نتج عن اِ 

 78الكثير من الشعب السوري .

حتجاجات والمظاهرات استمرت تتصاعد حتى تطورت لمرحلة نزاع مسلح  حيُث أن تلك ااِل 

  )الجيشتحالفات مشهههههههكل من مجموعات معارضهههههههة مسهههههههلحة   وبين السهههههههوري،قائم فيما بين النظام  

الدولة   وتنظيمسهههلفية جهادية كجبهة النصهههرة    وجماعات   الديمقراطية،سهههوريا    وقوات  الحر،السهههوري 

ك التحالفات من السهيطرة على عدد كبير من األراضهي السهورية  تمكنت تل  وقد  "(،اإلسهالمية "داعش

 79واحتاللها.

رة،نشههأة المجموعات المسههلحة في سههوريا    وُتعتبر حيُث أن النظام من خالل ممارسههاته   مبرَّ

كان في صههههورة احتجاجات    والذي  السههههلمي،الجسههههيمة دفع بالشههههعب للتحول من الحراك   وِانتهاكاته

إلى نزاع مسههههلح أدى إلى   النظام،مغتصههههبة من  وحريات طالبة بحقوق  مدنية سههههلمية للم  ومظاهرات 

 خلفتها.من الخسائر التي  والحد كان من الممكن تجنبها  وقد  واألموال،خسائر فادحة في األرواح 

 
 .948، ص1، العدد  9، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، المجلد  2018، جامعة قناة السويس، مصر،  2016  –  2011خالد مفتاح أشتيوي، مسار األزمة من    78

 .171ص، 174، مجلة شؤون عربية، العدد 8201، ، مصراألمانة العامة –عصام عاشور، سوريا بين التاريخ والجغرافيا والديموجرافيا اليوم، جامعة الدول العربية  79
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تفاق على حل لألزمة إال أنه بعد مرور عام على اندالع الثورة أصبح من غير الممكن ااِل 

المجازر و الجرائم التي ارتكبها النظام خلفت الكثير من القتلى من أبناء الشعب  السورية ، حيُث أن  

السوري ، و نزوح وتشريد جزء كبير منهم ، فضاًل عما أحدثه من دمار شامل في سوريا ، مما  

تطلب التدخل في األزمة من قبل أطراف جديدة ، و توظيف نزاعات طائفية ، كمحاولة من قبل  

نتماءاتهم الطائفية ، و لم  ار األزمة ، حيُث بدأ بالتعامل مع المواطنين وفقًا الِ النظام لتحويل مس

ُيقتصر ذلك التوظيف الطائفي على الوجود السني و العلوي فقط ، بل امتد إلى استغالل احتياجات  

  الكنائس   لستغالنضمام لجيش النظام السوري ، واِ و ظروف اأُلسر المسيحية أيضًا ، فدفعهم إلى االِ 

و األديرة كمواقع عسكرية ، فأصبحت أهدافًا عسكرية للمجموعات المعارضة المسلحة و الثوار ؛  

ليقوموا بقصفها ، و تزامن مع تطور المعارضة المسلحة إعالن وجود سياسي جديد للثورة السورية  

قبل عدد   عتراف به آنذاك من، و الذي تم ااِل   ئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة""ااِل متمثاًل  

نسجام مع المجموعات المعارضة  من الدول العربية كممثل عن الشعب السوري ، إال أنه لم يفلح باالِ 

 80المسلحة .

، نجد بأن القوى العربية و اإلسالمية    ةوبالنظر إلى الوضع اإلقليمي بشأن األزمة السوري

ري من أيدي النظام السوري ،  لم تتمكن من التدخل في هذه األزمة لحل النزاع و إنقاذ الشعب السو 

و في المقابل كانت القوى الموالية للنظام كروسيا و الصين و إيران ، تعمل بقوة على دعمه من  

، ومع تأزم الوضع في سوريا قامت جامعة الدول العربية   81كافة الجوانب بما فيها الجانب العسكري 

 
 . 71، صإياد جبر، مرجع سابق 80

، التقرير االستراتيجي العاشر الصادر عن  2013أحمد موفق زيدان، الثورة السورية: اآلليات والمتالت، المركز العربي للدراسات اإلنسانية، المملكة العربية السعودية،    81

 .240، صمجلة البيان: واقع األمة بين الثورات والمرحلة االنتقالية
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ون أي تحفس ، إال أنه لم يتخذ إي بوضع خطة سياسية لحل األزمة ، و قبلها النظام السوري د 

إجراء بشأن تنفيذها ، و تتمثل تلك الخطة في انسحاب جيش النظام السوري من المدن ، و اطالق  

سراح المعتقلين ، و التحاور السياسي مع المعارضة ، و ذلك خالل خمسة عشر يومًا ، و بعد  

ا فيها ، و فرض عقوبات اقتصادية  ذلك اتخذت الجامعة قرارًا بأغلبية عظمى بتجميد عضوية سوري

عليها ، مما جعلها توقع على بروتوكول بإرسال مراقبين عرب إلى سوريا ، و بعد ثالثة أسابيع من  

 82بدء مهمتهم ، قررت الجامعة تعليق أعمال المراقبين و عدم إرسال المزيد منهم . 

م  2012وليو من عام  و ُعقد بعد ذلك عدد من المؤتمرات ، و من أهمها ما تم عقده في ي

ااِل  من  بمشاركة   ، العربية  الدول  جامعة  رعاية  تحت   ، القاهرة  الثورة  في  لقوى  الوطني  ئتالف 

نتقالية" ، و "العهد الوطني"، والمعارضة ، وقد صدر عن هذا المؤتمر ما تسمى بوثيقتي "المرحلة ااِل 

ز السلطة ، إال أنها واجهة  حيث كان الهدف من خالل إقرار الوثيقة األولى إسقاط األسد و رمو 

ليس   و   ، النظام  رموز  من  مجموعة  إسقاط  الهدف  بأن  اللبس  بسبب  شعبي  رفض  و  اعتراض 

نتقادات لتطال الوثيقة الثانية  إسقاطه بالكامل بكافة رموزه و أركانه و مؤسساته ، و امتدت تلك ااِل 

قيق الهوية اإلسالمية التي تسعى  لكونها تتسم بقصور في الرؤية المستقبلية لسوريا بعد التحرير لتح

 83إليها المعارضة .

بداية عام   العربية في  الجامعة  قدمت  جانب آخر  تشكيل    م2012ومن  بشأن  مبادرة   ،

حكومة وحدة وطنية ، إجراء حوار سياسي مع المعارضة ، و بأن ُيكلف الرئيس بشار األسد نائبه  

 
 .148، صموفق مصطفى الخزرجي، مرجع سابق 82

 . 72، صإياد جبر، مرجع سابق 83
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راء انتخابات رئاسية و برلمانية مبكرة ، إال بإجراء المفاوضات مع تلك الحكومة ، على أن يتم إج

، تم عقد مؤتمر الدوحة ، حيُث شغل    م 2013أنه تم مواجهة تلك المبادرة بالرفض ، و في عام  

ئتالف الوطني لقوى المعارضة السورية مقعد سوريا في جامعة الدول العربية ، مما أدى إلى  ااِل 

ي من موقف الجامعة ، ورفضه ألي دور لها في تأزم الوضع في سوريا ، وانزعاج النظام السور 

   84حل األزمة السورية سلميًا .

و قد طرأ الكثير من التحوالت على األزمة السورية مع مرور الوقت ، و دخول أطراف 

جديدة ، أدى إلى استغالل النظام السوري لهذه التحوالت ، و توجهه إلى استخدام أكثر األسلحة  

د الى أن وصل إلى استخدامه للسالح الكيماوي ، ما أدى إلى سقوط أعد فتًكا ضد المعارضة ، إ

كبيرة من الضحايا كان أغلبهم من المدنيين ، وازدياد في أعداد الالجئين و النازحين ، و قد بدأ  

؛ بحجة إفشال مؤامرة دولية   م2013حزب هللا في المشاركة العلنية إلى جانب النظام بداية عام  

فكانت   ، سوريا  مايو    ضد  في  القصير  ضد    م 2013معركة  الحزب  خاضها  التي  المعارك  أهم 

المعارضة السورية ، فظهر على إثر ذلك تنظيم الدولة اإلسالمية ) داعش ( ؛ للرد على الهجوم  

المختلفة ، في إطار تحول الصراع من حالته   الشيعية  المليشيات  لمليشيات حزب هللا و  الكبير 

 85ة ، وتراجع القوى المعارضة . الثورية إلى حالته الطائفي

الثورة   على  كبير  تأثير  ذات  التحوالت  هذه  كل  ناحية    والمعارضةوُتعتبر  من  السورية 

مكن النظام من استغالل تلك الفرصة لزيادة   طائفية؛حيث أن تحويل الصراع إلى صراع  فعاليتها،

 
 .158، صموفق مصطفى الخزرجي، مرجع سابق 84
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المرتكبة ضد    والجرائموالممارسات    نتهاكات لالِ   والتبرير  المعارضة،وتيرة عملياته العسكرية لقمع  

 السوري.الشعب 

و في مرحلة الحقة أتى التدخل الدولي ، حيث قام الغرب بالتدخل عسكريًا ؛ لمواجهة تمدد 

دولة أولى   (60) تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" داخل سوريا ، فبدأ التحالف الدولي المكون من  

واستمرت عمليات قوى التحالف على مدار عام  ،    م2014غاراته على "داعش" في أغسطس عام 

كامل ، مع عدم منح النظام أي شرعية ، إال أن ذلك لم ُيجِد نفعًا لوقف تمدد "داعش" ، حيُث  

حافس األخير على مناطق نفوذه في سوريا ، بل تمدد إلى مناطق وسط البالد بعد تراجع قوات 

تكوينه ، و أتى بعد ذلك التدخل العسكري   النظام ، و فشل التحالف الدولي في تحقيق الهدف من

؛ من أجل دعم وإنقاذ النظام السوري ، و لم تقتصر تلك المواجهة   م 2015الروسي في سوريا عام  

من  أكثر  مرور  بعد  تبين  حيث   ، السورية  المعارضة  من  للتخلص  امتدت  بل   ، "داعش"  على 

سيطرة "داعش" ، و أن أول ضحايا  أسبوعين استهداف الضربات الجوية الروسية مناطق ال تخضع ل

القصف كانوا من المدنيين ، مما أدى إلى تقدم النظام نحو استعادة بعض المناطق ، و تنازل 

  86"داعش" له طوًعا عن بعض القرى ، مما يؤكد تحالف الكل ضد الثورة السورية . 

النزاع القائم في    للقانون الدولي اإلنساني خالل  انتهاكات تم الييام به من    ما  وبالنظر إلى 

سوريا؛ نجد بأن هناك الكثير من الممارسات ضد اإلنسانية وجرائم الحرب المرتكبة، فقد تم إثبات  

في  العديد منها من خالل المنظمات واللجان الدولية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، فقد ثبت  

العربية   بالجمهورية  المعنية  المستقلة  الدولية  التحقيق  لجنة  التفاقية  تقرير  انتهاك  بوجود  السورية 

 
 . 75، صالمرجع السابق 86
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حظر األسلحة الكيميائية، حيث ُيشكل استعمال األسلحة الكيميائية جرائم حرب، إذ تقوم القوات 

الجوية السورية باستخدام قنابل الكلور وإسقاطها على األحياء التي يسكنها المدنيين، وإسقاط مواد 

 87صابة آخرين.  كيميائية سمية، أودت بحياة الكثير من الضحايا، وإ

، بأن  2017يونيو    30وفي التقرير الذي أصدرته منظمة حظر األسلحة الكيميائية في  

بعثة تقصي الحقائق التابعة لها ، والتي تتمثل مهمتها في تقصي الحقائق في تحديد ما إذا تم 

افظة  استخدام أسلحة كيميائية كأسلحة في سوريا، أكدت بأن المدنيين في منطقة خان شيخون بمح

الجمهورية العربية السورية تعرضوا لغاز السارين ، في   ، دون تحديد 2017أبريل    4إدلب في 

للمسؤول عن تلك الهجمات باألسلحة الكيميائية، حيُث تم نشر فريق متقدم من بعثة تقصي الحقائق  

،  ساعة من تنبيهه بالحادة، إال أن تلك البعثة لم تتمكن من زيارة خان شيخون   24في غضون  

ولكن استطاعت ان تتوصل لهذه النتائج من خالل حضور الفريق لبعض عمليات التشريح، وجمع  

البيئية.   العينات  الشهود وتلقي  الحيوية من الضحايا والوفيات، ومقابلة عدد من  الطبية  العينات 

ية، وعلى  وُتعتبر هذه الممارسات انتهاكًا للقواعد المنصوص عليها في اتفاقية حظر األسلحة الكيميائ 

 88ضوء ذلك يجب محاسبة مرتكبي هذا االنتهاكات. 

ومن جانب آخر خُلصت األجهزة االستخباراتية الفرنسية في الوثيقة الوطنية عن الهجوم  

  كيميائية المادة  أن الالمعلومات االستخباراتية التي تم جمعها، باستنادًا إلى  الكيميائي في سوريا، و 

 
التقرير الثالث عشر، ، 2011لعام  16/1-لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، المنشئة بموجب قرار مجلس حقوق االنسان رقم دإ 87

 . 2017آذار/مارس  1المؤرخ في 

88 Network, OPCW Website: https://www.opcw.org/media-centre/news/2017/04/opcw-director-general-shares-

incontrovertible-laboratory-results  , OPCW Director-General Shares Incontrovertible Laboratory Results Concluding Exposure to 

Sarin, date of publication, 19 April 2017. 

https://www.opcw.org/media-centre/news/2017/04/opcw-director-general-shares-incontrovertible-laboratory-results
https://www.opcw.org/media-centre/news/2017/04/opcw-director-general-shares-incontrovertible-laboratory-results
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، المسؤول عن  2018أبريل    7مدنيين في دوما في  الاستهدف  الذي  هجوم  التي استخدمت في ال

تعتبر القوات مسؤولة أيًضا عن أعمال أخرى في التابعة للنظام، و القوات المسلحة  استخدامها هي  

 2018.89و  2017هذا الهجوم نفسه في عامي    المنطقة كجزء من

تقرير األول لفريق  ( الOPCWأصدرت منظمة حظر األسلحة الكيميائية )  2020وفي عام  

التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية، وأكدت من خالله بأن األسلحة  

يوم   من  في  بأنه  ثبت  حيُث  للنظام،  التابعة  المسلحة  القوات  استخدامها  تم  قد  الكيميائية 

الجوية التابعة    22من الفرقة    50تابعة للواء    Su-22، ألقت طائرة حربية من طراز  3/2017/ 24

تحتوي على غاز السارين في جنوب    M4000لسالح الجو العربي السوري، قنبلة جوية من طراز  

، ألقت 2017/ 25/3شخص، وفي مساء يوم    16اللطامنة، مما أدى إلى إصابة ما ال يقل عن  

فى  طائرة مروحية تابعة لسالح الجو العربي السوري، أسطوانة تحتوي على مادة الكلور على مش 

، ألقت طائرة حربية من طراز  2017/ 30/3شخص، وفي يوم    30اللطامنة؛ تضرر منها ما يقارب  

Su-22    الجوية التابعة لسالح الجو العربي السوري، قنبلة جوية من    22من الفرقة    50تابعة للواء

  60تحتوي على غاز السارين في جنوب اللطامنة، أدت إلى إصابة ما ُيقارب    M4000طراز  

على األقل، مما يدل على أن النظام ُيعتبر المسؤول عن تلك الجرائم واالنتهاكات ضد    شخصاً 

 90. اإلنسانية التي تُتركب في سوريا ضد المدنيين

 
89  National Assessment document on Chemical attack of 7 April 2018 (Douma, Eastern Ghouta, Syria) and Syria's 

clandestine chemical weapons programme, France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2018, page no. 6.  

90 Network, OPCW Website: https://www.opcw.org/media-centre/news/2020/04/opcw-releases-first-report-investigation-

and-identification-team, OPCW Releases First Report by Investigation and Identification Team, date of publication 8 APRIL 

2020. 

https://www.opcw.org/media-centre/news/2020/04/opcw-releases-first-report-investigation-and-identification-team
https://www.opcw.org/media-centre/news/2020/04/opcw-releases-first-report-investigation-and-identification-team
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أن النظام  بلسوري  نزاع امن التقارير المنشورة حول اللعديد  أظهرت اعن ذلك فقد  فضال  

، حيُث كشفت  ذيب وسوء المعاملةويقوم بالتعمارس انتهاكات وجرائم ضد المدنيين بشكل ممنهج،  ي

الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، واالنتهاكات الجسيمة  جرائم  أنواع  الكثير من  ظمات حقوق اإلنسان  من

السوري ضد  من قبل  لحقوق اإلنسان   تلك االنتهاكات والجرائم  تشمل  المدنيين، و   سكانالالنظام 

واالستخد  القانون،  نطاق  خارج  القتل  قوات  عمليات  قبل  من  للعنف  المتزايد  المنهجي  ، النظامام 

، االختطاف واالختفاء القسري و والتهجير القسري،    ،التعذيب واالغتصاب و جماعية،  العتقاالت  واال

الممتلكات و  وإتالف  و النهب  الالإنسانية،  أو  المهينة  الالمعاملة  استهداف  إلى  باإلضافة  حقوق ، 

خالل من  وان  والحريات  التجمع  حرية  وسائل قمع  استهداف  سيما  ال  المعلومات،  حرية  تهاكات 

و  و اإلعالم  ،  اإلعالميين،  ذلك  على  عمليات  عالوة  من  النظام  به  يقوم  ومحاصرة  عسكرية  ما 

 91.لمدنل

 المطلب الثاني: تأصيل النزاع القائم في سوريا وفقًا للقانون الدولي: 

 ومها لهه،التكييف القهانوني    ُيعهد تهأصههههههههههههههيهل النزاع القهائم في سههههههههههههههوريها عهاماًل مهمهًا في معرفهة

حيُث أن تحديد الوصههههف القانوني السههههليم    اإلنسههههاني،ينطبق عليه من وصههههف وفقًا للقانون الدولي  

ي عليهه من  اإلنسهههههههههههههههانقواعهد القهانون الهدولي    وتطبيقللنزاع يمكننها من معرفهة مهدى إمكهانيهة إعمهال  

 
 

  

91  YAVUZ POWERTURK, War Crimes and Crimes Against  Humanity in Syria, Publisher SETA Foundation for Political, 

Economic and Social Research, Ankara, Turkey, 2015, VOLUME 17, NO. 1, page 33. 
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تاريخي معين يجب أن يؤخذ في   وتسههههههههههههلسههههههههههههل  عدة،فالنزاع القائم في سههههههههههههوريا مر بمراحل   عدمه،

 وأهدافه. النزاع،من خالل تحديد أطراف  الوصف،الحسبان عند تحديد ذلك 

فيمكن إلزام األطراف بتطبيق حد   دولي،فعند القول بأن هذا النزاع ُيعتبر نزاع مسهههههلح غير  

األربعهههة    )جنيف(  ِاتفهههاقيهههات وردت في    والتي  النزاع،راف  لكهههل طرف من أط  لتزامهههات أدنى من االِ 

ية لكافة األشههههخاص الذين ال يشههههتركون بشههههكل  اإلنسههههانفي المعاملة   وتتمثل  م،1949المبرمة عام  

بمن فيهم أفراد القوات المسههههههههههلحة الُعزل الذين تخلو عن    القتالية،مباشههههههههههر في العمليات والهجمات 

 92كان.أي تمييز فيما بينهم وفق أي معيار  دون  القتال،عن  والعاجزين أسلحتهم،

و هنا نؤكد بأن االحتجاجات أو الحراك السههههههههههلمي الذي قام في سههههههههههوريا ، بدأ يأخذ طابع  

العنف بسهبب تصهدي النظام لمطالب اإلصهالح التي يبتغيها الشهعب السهوري ، حيُث انتهج النظام  

خالل المداهمات المسلحة ألماكن    مبدأ التعامل المادي الصلب مع المعارضين و المحتجين ، من

بحشهههود   احتدّ تواجد المدنيين ، و قصهههفها و اسهههتهدافها عسهههكريًا ، بهدف قمعهم و إحجامهم ، مما 

المحتجين إلى التوجه إلى العنف لمواجهة سههياسههات النظام القمعية ، و قد خُلصههت كل من اللجنة  

لة ، إلى أن النزاع القائم في سهوريا ُيعتبر  الدولية للصهليب األحمر ، و لجنة التحقيق الدولية المسهتق

بمنزلة النزاع المسههههههههههههههلح غير الدولي ، و الذي يترتب عليهه ضههههههههههههههرورة تطبيق قواعد القهانون الدولي  

   93. اإلنساني و القانون الدولي لحقوق اإلنسان

 
 .مرجع سابقالمادة الثالثة المشتركة، ، 1949آب/أغسطس عام  12المؤرخة في اتفاقيات جنيف األربعة  92

لألبحاة ودراسة السياسات،  بي  نزار أيوب، مدخل قانوني عام إلى النزاع المسلح في سورية: التدخل الدولي اإلنساني ومساءلة مرتكبي الجرائم األشد خطورة، المركز العر   93

 .  293 ص، ، مؤتمر العنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة2015تونس، 
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حيث أن ما قام به النظام السوري من استخدام للقوة ضد المحتجين كان له دور في تفاقم  

األزمة ، و ما نتج عن ذلك من فوضههههههههههى و دمار ،  و ظهور مجموعات مسههههههههههلحة ، و جماعات  

ية ، كان األسههههاس و المعيار لتلك اإلنسههههانإرهابية ، و ما وقع في ظل هذه األزمة من جرائم ضههههد  

النزاع القائم بكونه نزاع مسهههههههههههههلح غير دولي ، إال أنه مع تدخالت التحالفات   اللجان لتصهههههههههههههف هذا

الدولية ، و التدخالت الروسهههية ، جعلت األمر أكثر صهههعوبة في تحديد وصهههف هذا النزاع ، فوفقًا 

، ُيعد النزاع السههههههوري نزاع دولي و غير دولي في آن واحد ،   م1949  )جنيف(لما ورد في اتفاقية  

، أي النزاع الذي يقوم بين طرفين  النزاع المّدول  طلق عليه وفقًا لما ظهر مؤخرًا بأنه  أو يمكن أن يُ 

أحدهما يتم دعمه من أطراف خارجية ، فيكون ذلك النزاع مختلط بسههههههبب وجود عوامل و تدخالت 

، و بهالرغم من ذلهك فهأن مها يحهدة في سههههههههههههههوريها ُيعهد انتههاكهًا لحقوق   ضههههههههههههههعو الخهارجيهة أثرت على 

 94. اإلنسان

بأن   ثبت  عما  افضاًل  الالجماعات  الحرب  ترتكب جرائم  العمد  لمسلحة  القتل  في  متمثلة 

مناطق التي تسيطر  لمدنيين وقتلهم في القدام على اختطاف ا اإلمن الحياة، و   شخاص ألوحرمان ا

في الرأس من مسافة    ق النارالإط  عمليات إعدام بقطع الرأس أوا يتم من  عليها، إضافة إلى م

ما في  ون على مشاهدتها بغ السكان مسبقا بتلك العمليات، ويجبر ويبللساحات العامة،  قريبة في ا
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ا مصلوبةألذلك  الجثث  وتعرض  ث  قد   دةلم  طفال،  إلى  أيامالتصل  تحذيرلتكو ؛  ثة  للسكان    ن 

 95دنيين.ملا

وفقًا للمعيار    سهههههههههوريا،فالبد من الوصهههههههههول إلى مفهوم واضهههههههههح يحدد نوع النزاع القائم في 

حتى يتسههههههنى معرفة  دولية، وغيرالدولي الثابت لكون النزاعات تنقسههههههم إلى نزاعات مسههههههلحة دولية 

حيث ال يعترف النظام بكونه نزاعًا    النزاع،ي محل التطبيق على ذلك  اإلنسهههههانقواعد القانون الدولي  

تقوم الدولة بتطبيق   والتي  اإلرهابية،تدخل هذه األعمال ضههههههههههههههمن إطار العمليات  وإنما  لحًا،مسهههههههههههههه

  96اإلنساني.مما ال يستدعي تطبيق القانون الدولي  منها، والحد  لمكافحتها،القوانين المحلية 

هذا النزاع القائم في سههههههههههههههوريا ُيحتم على أطرافه القتالية من المتحاربين ضههههههههههههههرورة    وطبيعة

توفير الحماية   في لها دور والتي  اإلنسههههههاني،لتزام بتطبيق الحد األدنى من قواعد القانون الدولي  ااِل 

حيث حدد القانون   خاللها،من العنف المسههههههههههههتخدم    والحد  العسههههههههههههكرية،للمدنيين من آثار العمليات 

ي أسهههاليب اسهههتخدام القوة ضهههمن إطار منظم يقتضهههي عدم اسهههتخدامها إال لضهههرورة  اإلنسهههانلي  الدو 

 97تعطيلها.إضعاف قوة الخصم العسكرية أو 

، و ما أفضهههى إليه من معاناة لحقت بالشهههعب    اوعند اإلمعان في النزاع المسهههلح في سهههوري

السههههوري ، من قتل و تشههههريد و نزوح الكثير منهم ، و ارتكاب الكثير من المجازر و الجرائم ضههههد 

ية ، جراء اسهههههههههههههتخدام أطراف النزاع للقوة المفرطة ، مما يسهههههههههههههتدعي تطبيق المادة الثالثة  اإلنسهههههههههههههان
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، و البروتوكول الثهاني اإلضههههههههههههههافي لههذه    م1949األربع لعهام    )جنيف(  ِاتفهاقيهات المشههههههههههههههتركهة في  

األربعة ، و قواعد القانون الدولي العرفي ، و ذلك بوصفه نزاعًا مسلحًا غير دولي ، إال    تفاقيات االِ 

أن سهوريا ال ُتعد كدولة طرف في البروتوكول اإلضهافي الثاني سهالف الذكر ، مما ُيعيق تطبيقه و  

  98ة الثالثة المشتركة و قواعد القانون الدولي العرفي .إعمال أحكامه ، و ُيكتفى بتطبيق الماد 

ية التي ُتقدم في ظل قيام هذا النزاع المسهههههههلح و مدى اإلنسهههههههانو فيما يتعلق بالمسهههههههاعدات  

ية ، اإلنسههههههههانمشههههههههروعيتها ، فإنها تتطلب تحديد نوع النزاع ؛ لمعرفة القواعد المنظمة للمسههههههههاعدات 

يما يتعلق بالنزاعات المسههههههههههلحة الدولية ضههههههههههرورة قيام الدول  الرابعة ف  )جنيف(حيُث نظمت اتفاقية  

ية للمدنيين الخاضهههههعين لها ، و حمايتهم من الطرف الخصهههههم ، و في اإلنسهههههانبتقديم المسهههههاعدات 

ية الالزمة من أي طرف ثالث  اإلنسهههههههههههههانحال عدم قدرتها على ذلك يجب أن تقبل بالمسهههههههههههههاعدات  

غير األطراف في النزاع من تقديم تلك المسههههاعدات ، و ما  ُيقدمها ، إال أنه ال يوجد ما ُيلزم الدول  

األربعة ، بشههههههههههههأن جواز تقديم المسههههههههههههاعدات    )جنيف(  ِاتفاقيات أقرته المادة الثالثة المشههههههههههههتركة من  

ية أثناء النزاعات المسهههههلحة الدولية ، تحت شهههههرط اإلنسهههههانية من قبل المنظمات و الهيئات  اإلنسهههههان

ية أثناء النزاعات  اإلنسههههانينما ُتسههههتمد مشههههروعية تقديم المسههههاعدات موافقة الدولة وأطراف النزاع ، ب

(  18األربعة ، و المادة )  )جنيف(  ِاتفاقيات المسلحة غير الدولية ، من المادة الثالثة المشتركة من  

لتزام  من البروتوكول اإلضهههههههههههههافي الثاني ، حيث ُيفترض على أطراف تلك النزاعات غير الدولية االِ 

   99ية الالزمة لبقاء السكان على قيد الحياة .اإلنسان بقبول المساعدات 
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ومن هنا يأتي القول بأهمية إعطاء النزاع القائم في سههههوريا وصههههفه القانوني الصههههحيح وفقًا 

يهة من الييهام بعملهها إزاء تقهديم  اإلنسههههههههههههههانلتتمكن المنظمهات والهيئهات    اإلنسههههههههههههههاني،للقهانون الهدولي  

والبروتوكوالن    األربعة،  )جنيف(  تفاقيات وفقًا الِ   النزاع،يا هذا ية لضههحااإلنسههانالمعونة والمسههاعدات 

 لهما.اإلضافيان 

ية الذي ُيقدم خالل النزاع القائم في سههههوريا ، نجد بأن  اإلنسههههانو بالنظر لواقع المسههههاعدات 

ية ، حيُث تنتشهههر الفوضهههى العارمة اإلنسهههانهناك تحديات و معوقات تواجه تقديم تلك المسهههاعدات 

في األراضي السورية ، مع صعوبة تحديد نوع النزاع كما أسلفنا سابقًا ، و ذلك بسبب تعدد أطرافه  

و ما يجري من تدخالت روسههههههههههههههية و أمريكية و غيرها من التدخالت الدولية ، و التي تختلف في 

ت اإلرهابية و العرقية الدينية التي  توجهاتها و سههههههياسههههههاتها و أهدافها ، فضههههههاًل عن ظهور المنظما

كان لها دور في صههههههههعوبة إيجاد وصههههههههف لذلك النزاع ، و لكون ذلك النزاع مختلط فيما بين النزاع  

المسههههههههههههههلح الدولي و غير الدولي ؛ أدى إلى غيهاب تطبيق القهانون الذي يحكمهه ، للحهد من الجرائم  

ي سهههههههههههواء نوعين فقط من  اإلنسهههههههههههاننون الدولي  التي يتم ارتكابها أثناء قيامه ، حيُث لم يرد في القا

  100النزاعات ، و هما النزاع الدولي و غير الدولي .

ية لضهههههههحايا النزاع السهههههههوري رفضهههههههًا من النظام حال دون اإلنسهههههههانلقيت المسهههههههاعدات    وقد 

 السههههههههههورية،جواز التدخل في الشههههههههههؤون الداخلية   وعدم واحترامه،تحت ظل مبدأ السههههههههههيادة   عبورها،
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  وتقههديمممهها أدى إلى عرقلههة دور الجهههات المعنيههة بههاإلغههاثههة    داخلي،اع القههائم شهههههههههههههههأن  العتبههار النز 

  101اإلنسانية.المساعدات 

ي اكتفى بوضههههههههههههههع مفهومين للنزاعهات  اإلنسههههههههههههههانو يجهدر بنها الحهديهث بهأن القهانون الهدولي  

اعات  المسههلحة ، و هما النزاع المسههلح الدولي و النزاع المسههلح غير الدولي ، و أغفل عن ذكر النز 

المسهههلحة المركبة "المختلطة" ، و التي تكون تارًة بين النزاع غير الدولي ، وتارًة أخرى تندرج تحت  

مفهوم النزاع المسههههههههههههههلح الهدولي ، لمها يحكمهها من عوامهل و أطراف للنزاع ، فيتطلهب األمر تحهديهث  

سهههههههههل  ي  ةبتحكمها قواعد ثاتي ، و وضههههههههع ضههههههههابط لمثل هذه النزاعات ؛ لاإلنسههههههههانالقانون الدولي 

الوصههههههههول إلى تطبيقها ، فضههههههههاًل عن ضههههههههرورة إعادة النظر في مدى إلزامية قواعد القانون الدولي 

ي بشهههههههههأن النزاعات المسهههههههههلحة غير الدولية ألطراف النزاع ، حيث ال يمكن تطبيق أحكام  اإلنسهههههههههان

عهات  األربعهة ، المتعلق بحمهايهة ضههههههههههههههحهايها المنهاز  )جنيف(  تفهاقيهات البرتوكول اإلضههههههههههههههافي الثهاني الِ 

المسههههههلحة غير الدولية إال على الدول األطراف في ذلك البروتوكول اإلضههههههافي ، مما يتسههههههبب في 

ي ، و ضهحايا تلك اإلنسهانالقانون الدولي    ِانتهاكات ية و اإلنسهانازدياد كبير في معدل الجرائم ضهد  

 النزاعات المسلحة غير الدولية .

 مرتكبة ضد المدنيين في سوريا: المطلب الثالث: موقف األمم المتحدة من الجرائم ال

يرتكب من جرائم ضهههههههههد  وما السهههههههههوري،ُيعتبر دور األمم المتحدة مهمة فيما يتعلق بالنزاع  

حيث أنها ُتعد الجهة   المدنيين،ي في حق اإلنسهههههههههانجسهههههههههيمة للقانون الدولي   وِانتهاكات ية  اإلنسهههههههههان

لذا يقع على   المتحدة،الدوليين وفقًا للمادة األولى من ميثاق األمم   واألمنالمعنية في حفس السهههههههلم 
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مما يتم ارتكابه من قبل النظام ضههد الشههعب   والحد   سههوريا،في   واألمنعاتقها مسههؤولية حفس السههلم 

أعداد كبيرة    وتشهههههههههريد  ونزوح  ن،المدنييتسهههههههههببت في مقتل الكثير من   وجرائم،السهههههههههوري من مجازر 

 جرحى.فضاًل عما خلفته من  منهم،

للمناطق    العشوائي  قصفمن خالل احتجازهم في السجون، والمدنيين  الاستهداف  حيث ثبت  

التي يييمون فيها، فضاًل عن احتجازهم وإخفائهم على أساس اتهامهم بالتعاون مع المعارضة ،  

بقتلهم التعذيب،    والييام  يجعتحت  التي مما  الحرب  جرائم  قبيل  من  والممارسات  األفعال  هذه  ل 

فتعتبر جرائم    شخاص من الحياة،ألتتمثل في القتل العمد وحرمان اتستدعي المحاسبة عليها، حيث  

 102ضد اإلنسانية، حيُث ُترتكب بشكل ممنهج. 

  نسههتعرض ما تم اتخاذه  سههوريا،عن موقف األمم المتحدة بشههأن النزاع القائم في  وبالحديث 

تقدمت كل  المتحدة،محاولة أولية داخل األمم   وفي  وهيئاتها،من إجراءات ضهههههمن اختصهههههاصهههههاتها  

بمشهههههروع قرار يقضهههههي بوقف   األمن،إلى مجلس  المتحد،  والمملكة وفرنسههههها، والبرتغال،  ألمانيا،من  

عام   سهههههههههههههوريا،التي تم ارتكابها في   اإلنسهههههههههههههانحقوق    ِانتهاكات  وإدانة سهههههههههههههوريا،أعمال العنف في 

بسهههههبب    ُيعتمد،إال أن هذا المشهههههروع لم   السهههههورية،بعد بضهههههعة أشههههههر من اندالع األزمة   م،2011

  103القرار.حقهم في استعمال الفيتو لرفض  والصينإعمال كل من روسيا 
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ت مت فيها عدد من الدول مشهههههههههاريع قرارادَّ ذلك عدة محاوالت دولية مشهههههههههابهة ، قَ  بَ قِ و عَ 

الشهههديدة   نتهاكات االِ إلى مجلس األمن ، ُتدين فيها أعمال العنف في سهههوريا أيًا كان مصهههدرها ، و 

إلى المدعي العام للمحكمة   نتهاكات االِ ي ، و إحالة تلك اإلنسهههانو القانون الدولي    اإلنسهههانلحقوق 

ًا للسههلم و األمن  الجنائية الدولية ، و التأكيد على أن ما يحدة في األراضههي السههورية ُيشههكل تهديد 

الدوليين ، و يسهتوجب محاسهبة المسهؤولين عنه ، و اعتماد حل سهياسهي لألزمة ، و التهيئة لعملية  

انتقالية سههههياسههههية ، إال أن تلك المحاوالت كلها باءت بالفشههههل ، حيُث لم يتم اعتمادها للسههههبب ذاته  

من روسههههيا و الصههههين متمسههههكين  فيما يتعلق بعدم اعتماد القرار في المرحلة األولى ، فال زالت كل 

 104رفض ) الفيتو ( .ال قبح

حيههُث أن الههدول الخمس   األمن،  ومجلسمهها ُيعههاب على تنظيم هيئههة األمم المتحههدة    وهههذا

سههههههههههههتعمالها لحق ذات العضههههههههههههوية الدائمة في مجلس األمن ُتعتبر مهيمنة على قراراته من خالل اِ 

القرارات   واتخاذ مما ُيحدة خلل في موازنة   اآلخرين،المقرر لها دون األعضههههههههههههاء    )الفيتو(الرفض  

مما يدل على فشهههل هذه المنظومة في تحقيق   آخر،بشهههأن أزمة سهههوريا أو أي قرار دولي مصهههيري  

 الدوليين.حفس السلم واألمن  وأهمهاأهدافها المرجوة منها 

و الجرائم    نتهاكات االِ ي من قبل الدول العظمى للحد من اإلنسهانو عند النظر إلى التدخل 

ية في سوريا ، نجد بأن هناك إحجام و عدم تدخل مقارنًة بما سبق أن تم من تدخالت اإلنسانضد  

صههههههارخة ، و يمكن القول   ِانتهاكات المدنيين إلى   هاض فيفي حاالت مشههههههابهة في دول أخرى تعرّ 

ستعان بتحالفات إقليمية و دولية ساهمت في دعمه و إبقائه  بأن ذلك يعود إلى أن النظام السوري ا
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و حمايته ، كإيران و روسههيا ، و أيضههًا بسههبب وجود انقسههام داخل مجلس األمن بشههأن حل األزمة  

بشهههأن القرارات حول  االسهههورية ، حيُث كما ذكرنا سهههلفًا بأن روسهههيا و الصهههين اتخذتا موقفًا معارضهههً 

تدخل عسهههكري لوقف ذلك النزاع ، باإلضهههافة إلى فشهههل جامعة  هذا الموضهههوع ، مما حال دون أي  

الدول العربية على المسههتوى اإلقليمي ، بسههبب التفاوت و التضههارب في مواقف الدول األعضههاء ، 

مما أدى إلى عدم الييام بتدخل عسهههههههكري في سهههههههوريا ، فضهههههههاًل عن ذلك ال يوجد ترحيب من قبل 

  105في الصراع القائم بينهم و بين النظام .القوى المعارضة و الثوار ألي تدخل خارجي 

و قد كانت روسههههههيا ُتشههههههكل حجرة عثرة في طريق حل األزمة دوليًا ، سههههههواء كان ذلك من  

خالل دورها في مجلس األمن الدولي ، أو من خالل تدخلها في سهههههوريا لحماية النظام السهههههوري ، 

السههوري ، مما أدى إلى انسههداد حيُث منعت أي تدخالت أو تحركات دولية قد ُتضههعف قوة النظام  

طرق حل تلك األزمة ، و قد أدت الدبلوماسهههههههههههية الروسهههههههههههية دورًا هامًا في صهههههههههههدد إيجاد حل لتلك 

تفاق الذي تم في القاهرة على  ، و ذلك من خالل االِ   (كوفي عنان)األزمة، و التوصهههههههل إلى خطة  

دق عليه بقرار خا ص من مجلس األمن في عام  المبادئ األسهاسهية لتسهوية األزمة السهورية ، و صهُ

، إال أن تلهك الخطهة بهاءت بهالفشههههههههههههههل ، لعهدم وجود الهدعم المطلوب من المجتمع الهدولي ، م2012

فضاًل عن عدم التوافق فيما بين أعضاء مجلس األمن الدولي و انقسامهم ، و الذي أدى إلى عدم  

   106تنفيذ تلك الخطة .

 
المجلة العلمية    ،2017  مصر،  السويس،الثورة السورية ما بين قيود اإلحجام عن التدخل الدولي العسكري ودوافع أي تدخل مستقبلي، جامعة قناة    الحاج،مجاهد جبر    105

 .15-14، ص8المجلد  والبيئية،للدراسات التجارية 

،  18العدد    واإلدارية،مجلة المنارة للدراسات القانونية    ،2017  المغرب،  لعنبي، ارضوان    السورية،دور الشرعية الدولية واإلقليمية في حل األزمة    الرمضاني،بدر علي    106

 .264ص
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ألزمة القائمة في ل لّ  لوصهههههههههول لحلة و ُيعتبر رفض اسهههههههههتصهههههههههدار قرارات من األمم المتحد 

سهههوريا ، ما هو إال فشهههل ذريع للمحاوالت الغربية بشهههأن إدانة النظام السهههوري باسهههتخدامه العنف و  

القمع ضههد الشههعب السههوري ، و كان لروسههيا الدور األكبر في إفشههال ذلك ، حيث أنها ترفض أي 

ا على غرار ما تم في ليبيا سههههههابقًا  قرار بشههههههأن األزمة السههههههورية ُيجيز التدخل العسههههههكري في سههههههوري

عدم فرض عقوبات على سههههوريا من قبل ببموافقة من مجلس األمن الدولي ، فضههههاًل عن حرصههههها 

دول معينة بذاتها خارج إطار مجلس األمن الدولي ، تسهههعى لتحقيق أغراض و مصهههالح خاصهههة ، 

و رفضهههت أي عقوبات   فالبد من أن تكون تلك العقوبات صهههادرة بقرار من مجلس األمن الدولي ،

على سههههههههههههوريا ، و هددت باسههههههههههههتخدامها لحقها في الرفض ) الفيتو ( ، مما حدا بالواليات المتحدة 

تحاد األوربي ، للييام بفرض عدد من العقوبات  األمريكية في خطوة مشتركة مع دولة قطر ، و ااِل 

ي تنفيذ تلك العقوبات  و اإلجراءات على سوريا ، و في المقابل تمسكت روسيا في عدم المشاركة ف

 107و اإلجراءات .

للرد على ما   والقرارات على إصهههههههههدار البيانات    وهيئاتهااقتصهههههههههر دور األمم المتحد  وبذلك

والتي اكتفت من خالله بإدانة ما    اإلنسهاني،جسهيمة للقانون الدولي    ِانتهاكات يحدة في سهوريا من  

فلم تكن ذات جدوى    فاعل،غير   بمنوالحيث اسههتمر في ذلك   وِانتهاكات،يتم في سههوريا من جرائم  

يكن لها دور في ردع النظام عن   ولم  ووقفها،التي ُترتكب في سوريا    والجرائمفي مواجهة المجازر 

 108 العالقة.الدولية ذات  واألعراف والييم اإلنساني،تماديه في انتهاك قواعد القانون الدولي 

 
، التقرير االستراتيجي العاشر 2013المركز العربي للدراسات اإلنسانية، المملكة العربية السعودية،    السورية،أبعاد الموقف الروسي من الثورة    الشيخ،نورهان السيد    107

 .254، صفحة التقرير العاشر االنتقالية،الصادر عن مجلة البيان: واقع األمة بين الثورات والمرحلة 

 .64، صفحة 2021قطر،  قطر،جامعة  ماجستير،رسالة  أنموذجًا،السورية  حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة الحالة الكواري،عيسى  عبد هللا 108
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حدة فإنه ينحسههههههههر في تقديم المسههههههههاعدات ويمكن القول بأنه إذا كان هنالك دور لألمم المت

ية لضحايا النزاع القائم في سوريا ، و الييام ببعض المهام اإلحصائية من خالل المنظمات اإلنسان

الخاصههههههة التابعة لها ، كمنظمة اليونسههههههكو ، ومفوضههههههية األمم المتحدة لشههههههؤون الالجئين وغيرها ، 

ي داخلها ، إذ ُيعد اسهههتخدام حق الرفض ) الفيتو ( نقسهههام الدولحيُث ُتعتبر األمم المتحدة أسهههيرة االِ 

وسهههيلة دالة على اختالف المصهههالح و األهداف الدولية واإلقليمية المرتبطة بالحالة السهههورية ، مما  

سهههههههههاهم في فشهههههههههلها كمنظمة معنية بحفس السهههههههههلم واألمن الدوليين في هذه األزمة والنزاع القائم في 

 109سوريا . 

  

 
 .73، صفحة المرجع السابق 109
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 الخاتمــــة

 في ختام هذه الدراسة خُلص الباحث إلى عدد من النتائج تتمثل فيما يلي:  النتائج:

و قواعههد   حكههامأمن    همهها ينطبق عليهه  وحههالههة النزاع القههائم في سههههههههههههههوريهها ،  بههالنظر إلى   -1

  ي ، نجد بأنه يتخذ نوعًا مركبًا من النزاعات ، حيث ال يقتصههراإلنسههانالقانون الدولي 

اآلخر    ، والسوري  وجود طرفين أحدهما النظام  ل ، و ذلك نزاع غير دولي  على  كونه

، والتحرر من  ، الذين يسههههعون لإلطاحة بالنظام   رايتمثل في القوى المعارضههههة و الثو 

ن قاموا يكان هناك أطراف خارجيّ ضهههههههههاًل عن أنه  ، فسهههههههههتبداد الواقع عليهم  القمع و ااِل 

مثل روسهههيا و التحالف الدولي ،  مادويله نوعًا  تأن تم  بالتدخل في النزاع مما أدى إلى 

لههذا النزاع  لبس في إيجهاد مفهوم واضههههههههههههههح ان هنهالك ص إلى من هنها نخلُ و غيرها ، ف

، حيث يمكن أن    ا عليهيمكن إسههههههههباغه ، وفقًا لمعايير محددةالقائم في سههههههههوريا حاليًا  

غير الهدولي ، إال    ، فيمها بين النزاع الهدولي و  و المختلطأُيطلق عليهه بهالنزاع المركهب  

 .أنه ال يوجد تعريف واضح لهذا المفهوم

وجود خلهل في منظومة األمم المتحهدة يسههههههههههههههتهدعي إعادة النظر فيهها ، فقهد أثبهت عجزه   -2

،   اإلنسهههههههههههههانوعدم قدرته على حفس السهههههههههههههلم و األمن الدوليين ، والحفاظ على حقوق 

ي ، اإلنسهههههههانوحماية المدنيين من آثار النزاعات المسهههههههلحة ، و تطبيق القانون الدولي  

يشهههوب تنظيمه و آلية عمله و ممارسهههته لوظائفه ، بسهههبب  حيث يعود هذا كله إلى ما  

هيمنهة الهدول العظمى على قراراتهه ، و دورهها في شههههههههههههههل حركتهه ، و تعطيهل مههامهه ، 

حقها في الرفض ) الفيتو (   ل، من خالل اسهتغالوفقًا لمصهالحها وسهياسهاتها الخاصهة  

تلعب دور أسههههههاسههههههي في اسههههههتمرار النزاع  روسههههههيا   زالت  ماداخل مجلس األمن ، حيُث 
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مقعدها الدائم في مجلس األمن واسههههههتخدامها اسههههههتغالل  من خالل القائم في سههههههوريا ، 

تدخلها العسههههكري إلى ، مع لتحقيق مصههههالحها الشههههخصههههية  ،  (  الفيتو )  رفض حق الل

و  مجازر  ال  هارتكاب و و تشههههههههههريدهم ،  قتل المدنيينجانب النظام السههههههههههوري في قيامه ب

 .ية اإلنسانالجرائم ضد 

ي فيما يتعلق بالحماية  اإلنسههههانر وخلل في قواعد و أحكام القانون الدولي  يقصههههتوجود   -3

غير الهدوليهة ، حيهث لم يتطرق إلى ذلهك المقررة للمهدنيين أثنهاء النزاعهات المسههههههههههههههلحهة  

األربعههة ، على ان    )جنيف(  تفههاقيههات ال في البروتوكول اإلضهههههههههههههههافي الثههاني الِ األمر إ

تقتصهههههههههههههر تلك الحماية على الحد األدنى من الحماية المقررة للمدنيين أثناء نشهههههههههههههوب  

النزاعههات المسههههههههههههههلحههة ، مع وجود قيود على تطبيق ذلههك البرتوكول و توفير الحمههايههة  

شههههههههههههههرط كون الهدولهة التي يقع النزاع غير الهدولي على  المقررة فيهه ، و التي تتمثهل في 

يحول دون   ا البروتوكول و عضهههو طرف فيه ، مما ُيشهههكل عائقإقليمها خاضهههعة لهذ 

 .تطبيقه 

 ي:الالباحث إلى جملة من التوصيات على النحو الت َص لُ خَ  :التوصيات

إضهههههههههافة النزاعات المركبة أو المختلطة إلى أنواع النزاعات التي عرفها القانون الدولي  -1

مع    النزاع،ثابته يمكن من خاللها تحديد هذا   ومعاييرمع وضههههههههههع مفهوم    اإلنسههههههههههاني،

 عليه.ي التي يمكن تطبيقها اإلنسانالقانون الدولي  وأحكامضرورة تحديث قواعد 

نظومهة األمم المتحهدة لخلق توازن في المجتمع  ضههههههههههههههرورة معهالجهة الخلهل الكهامن في م -2

والحهد من دور الهدول ذات العضههههههههههههههويهة الهدائمهة في مجلس األمن في تعطيهل    الهدولي،

يكون ذلك إال بإعادة    وال  ي،اإلنسهههههانوعرقلة إنفاذ قراراته بشهههههأن تطبيق القانون الدولي  
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بين    والعهدلمبهدأ المسههههههههههههههاواة   وتحقيق فيهه،التوازن الهدولي   وتحقيقهيكلهة مجلس األمن  

 أعضاءه.

ومنحها قوة ملزمة للييام    اإلنسههههههههههاني،إعادة دراسههههههههههة وصههههههههههياغة أحكام القانون الدولي   -3

للحد من الجرائم والمجازر   أنوعها،ي في النزاعات المسههههههههههلحة بكافة  اإلنسههههههههههانبالتدخل  

بهاإلضههههههههههههههافهة إلى ضههههههههههههههرورة تفعيهل دور المحكمهة الجنهائيهة   النزاعهات،المرتكبهة في تلهك 

   إنشاءها.من أجل تحقيق األهداف المنشودة من  الدولية،



 

67 

 

 قائمة المصادر والمراجع
 

 االتفاقيات الدولية:

ة جنيف األولى لتسحين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة اتفاقي  -1

 . 1949آب/أغسطس عام   12في 

المؤرخة    وغرقى القوات المسلحة في البحارالثانية لتحسين حالة جرحى ومرضى  اتفاقية جنيف   -2

 . 1949آب/أغسطس عام   12في 

 . 1949آب/أغسطس عام    12المؤرخة في    ة جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب اتفاقي  -3

الحرب اتفاقي  -4 وقت  المدنيين في  األشخاص  بشأن حماية  الرابعة  جنيف    12المؤرخة في    ة 

 . 1949آب/أغسطس عام 

المتعلق بحماية ضحايا  ، و 1949لعام    اتفاقيات جنيفب  الملحقألول  ااإلضافي    البروتوكول -5

 م. 1977المنازعات الدولية المسلحة، 

المتعلق بحماية ضحايا    ،1949لعام  اتفاقيات جنيف  الملحق بالثاني  اإلضافي    البروتوكول -6

 م.1977المنازعات المسلحة غير الدولية، 

ا -7 وأعراف  قوانين  باحترام  الخاصة  الهاي  بتاريخ  اتفاقية  المؤرخة  البرية  تشرين    18لحرب 

 .1907األول/أكتوبر عام  

 .1945حزيران/يونيه    26في المؤرخ  ميثاق األمم المتحدة  -8

 . 1998تموز/ يوليه  17نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في  -9
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 :()الكتب، الرسائل العلمية، األبحاث والمقاالت المراجع باللغة العربية

العدل   -1 مجلة  الحروب،  أثناء  المدنيين  حماية  الدين،  نجم  كامل  الفني،   –ابتسام  المكتب 

 السنة الثانية عشرة.  -، العدد الثالثون  2010السودان، 

نظام   -2 ضوء  في  دراسة  الدولية:  الجنائية  المحكمة  إنشاء  العناني،  محمد  عام  إبراهيم  روما 

، مجلة األمن والقانون،  2000، أكاديمية شرطة دبي، دولة االمارات العربية المتحدة،  1998

 . 1، العدد 8المجلد 

أحمد عمر النعاس، حماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة الدولية، كلية القانون، جامعة   -3

 . 2007المرقب، ليبيا، رسالة ماجستير، 

للدراسات اإلنسانية،  -4 العربي  المركز  الثورة السورية: اآلليات والمتالت،  أحمد موفق زيدان، 

، التقرير االستراتيجي العاشر الصادر عن مجلة البيان:  2013المملكة العربية السعودية،  

 واقع األمة بين الثورات والمرحلة االنتقالية. 

للم -5 النظام األساسي  الحرب في  ياسين، جرائم  الحسن  أسود  الدولية، جامعة  الجنائية  حكمة 

القانونية واالقتصادية واالجتماعية    –األول   العلوم  قانون األعمال،    –كلية  البحث  مختبر 

 . 70، مجلة القانون واألعمال، العدد 2021المغرب، 

الهادي العربي علي ، منظمة األمم المتحدة وطبيعة دورها ونشأتها، جامعة المرقب، ليبيا،   -6

 . 10لة العلوم اإلنسانية والتطبييية، العدد ، مج2020

، مجلة البيان،  2015إياد جبر، مراحل تطور الثورة السورية، المنتدى اإلسالمي، بريطانيا،   -7

 . 342العدد 
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بدر علي الرمضاني، دور الشرعية الدولية واإلقليمية في حل األزمة السورية، رضوان العنبي،   -8

 .18ت القانونية واإلدارية، العدد ، مجلة المنارة للدراسا2017المغرب، 

الحلبي   -9 منشورات  المسلحة،  النزاعات  خالل  للمدنيين  الدولية  الحماية  عبدالرضا،  بلييس 

 . 2016الحقوقية، بيروت، لبنان،  

مخبر القانون    –ترتيل تركي الدرويش، األزمة السورية هل من حل قانوني دولي، دامعة آدرار   -10

 .9القانون والمجتمع، العدد ، مجلة 2017والمجتمع، الجزائر، 

تكاري هيفاء رشيدة، دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في تطبيق قواعد القانون الدولي   -11

، أعمال المؤتمر الدولي العاشر: 2015اإلنساني، مركز جيل البحث العلمي، طرابلس، لبنان،  

 التضامن اإلنساني. 

سوريا والقوى اإلقليمية والدولية    حسين مصطفى أحمد وخضير ابراهيم سلمان، الصراع في -12

( 221كلية التربية ابن رشد مجلة األستاذ، العدد )-)دراسة تحليلية ومستقبلية(، جامعة بغداد 

 م. 2017لسنة 

حيدر كاظم عبد علي، آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني، منشورات زين الحقوقية، بيروت،  -13

 . 2018لبنان، الطبعة األولى، ،
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