املطلب األول
الفجوات بي القانون الدويل اإلنساين
وقانون حقوق اإلنسان يف محاية املدنيي
يهدف قانون جنيف حلماية األفراد واملدنيي العزل يف احلروب األهلية واحلروب بي الدول  -من
خالل ضمان أن أولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال ،أو الذين ال يشاركون يف األعمال العدائية -
جيب أن يعاملون بطريقة إنسانية (.)1
أما قانون الهاي  -من انحية أخرى  -فيسعى إىل تقييد حرية األطراف املتحاربة ،وذلك عن
طريق حظر ومنع أساليب احلرب اليت تسبب معاانة للمدنيي غري املشاركي يف احلرب ،وعلى الرغم من أن
ت لتأمي االمتثال لقواعد القانون الدويل اإلنساين؛ فإن قواني
عددا من التدابري غري القسرية قد أنشئ ح
جنيف والهاي هتدف إىل مقاضاة أولئك األفراد الذين ينتهكون قواعد حقوق االنسان يف فرتة احلروب،
ومعاقبتهم (.)2
يف عام 1948م عندما ا حعتمد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ مت التعامل مع حقوق اإلنسان
والقانون اإلنساين كحقول منفصلة .ومنذ انعقاد مؤتر طهران الدويل لعام 1968م املتعلق حبقوق اإلنسان؛
فقد ت غري الوضع بشكل كبري وتعترب فروع خمتلفة على الرغم من معاجلتهم املوضوع نفسه واجملال ذاته .وقد
سامهت عدة عوامل يف هذا االندماج ،مبا يف ذلك األمهية املتزايدة للقانون اجلنائي الدويل ،وجترمي االنتهاكات
اجلسيمة حلقوق اإلنسان (.)3
ت
إن العقوابت ضد مرتكيب جرائم احلرب وانتهاك حقوق املدنيي العزل هلا اتريخ طويل ،وإ حن كان ح
غري متناسقة ،وكانت أول حماكمة جلرائم احلرب الدولية هي حماكمة بيرت فون يف عام 1974م يف مدينة
هانغ ابخ  Hagenbachعن الفظائع اليت ا حرتكبت خالل احلرب العاملية الثانية McCormack

1997،& Simpsonم ،وشكلت األساس اليت ميكن العثور عليها يف القواعد اليت حتكم مالحقة
اجلناة يف اتفاقيات جنيف لعام 1949م اليت تلزم مجيع الدول املوقعة عليها يف تسليم اجلناة ،واملساعدة يف

( )1زايد كيتايف .2009 .احملكمة اجلنائية الدولية وتطور القانون الدويل اجلنائي .بريوت :منشورات احلليب احلقوقية .ط .1ص .99
( )2املصدر نفسه .ص .100
( )3عادل محزة عثمان .2011 .جملة كلية الرتبية للبنات يف جامعة بغداد .اإلصدار  .2ص 461-442
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إلقاء القبض على األفراد املسؤولي عن ارتكاب انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف ،وكما مبي يف املادة
رقم ( )85من الربوتوكول اإلضايف األول(.)1
إن قانون حقوق اإلنسان قانون خمتلف؛ ألنه يهتم  -يف املقام األول  -ابلعالقات بي الدول
ومواطنيها يف زمن السلم ،وقد شرح ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املعايري األساسية
حلقوق اإلنسان ،وتعتمد املعاهدات الالحقة  -سواء العاملية أم اإلقليمية  -على معايري هذا القانون،
وتوفري آليات لتنفيذها (.)2
وقد أنشئت هيئات رصد للنظر يف التقارير الوطنية ،وااللتماسات الفردية ،والشكاوى بي الدول،
وهذه اهليئات هلا صالحيات إنفاذ متفاوتة ،ترتاوح بي أوامر ملزمة قانوان للمحكمة األوروبية حلقوق
اإلنسان إىل جلنة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة اليت أنشئت مبوجب العهد الدويل اخلاص ابحلقوق
املدنية والسياسية ،وقد اعتمد مبدأ الدعاية واإلقناع بدال من اإلكراه لضمان االمتثال ،مع استثناء اتفاقية
مناهضة التعذيب (.)3
وتكمن املشكلة الرئيسة والفجوة  -يف معاهدات حقوق اإلنسان  -يف أهنا ال تساعد يف معاقبة
املخالفي وحماكمة جمرمي احلرب بصورة فعالة ومتكاملة .وحول هذه النقطة بي الربوفيسور ديرتيش شندلر
يف عام 1979م أن الفرق بي قانون احلرب ومنظومة حقوق اإلنسان هو أمر واضح (.)4
ت معاهدات حقوق اإلنسان  -إىل حد كبري  -للتعامل مع االنتهاكات املنهجية
وقد صمم ح
الفردية ،وال توجد آلية حلماية املدنيي يف وقت احلرب ،ويوجد خلل يف قانون التعويض للشخص املصاب
يف احلرب؛ حيث تفرتض منظمة حقوق اإلنسان وجود انتهاكات منهجية حلقوق اإلنسان ،وتظهر احلاجة
استجابة أكرب لردع مرتكيب اجلرائم املنهجية جتاه املدنيي العزل ،وهكذا جاء املؤتر العاملي حلقوق اإلنسان
لعام 1993م يف إعالن فيينا وبرانمج العمل ينص على ما يلي(" :)5املؤتر العاملي حلقوق اإلنسان إذ يعرب
( )1املواد أرقام  50-49من اتفاقية جنيف األوىل؛ املواد أرقام  51-50من اتفاقية جنيف الثانية ،املواد  130-129من اتفاقية جنيف
الثالثة واملادتي  147-146من اتفاقية جنيف الرابعة.

( )2السيد مصطفى أبو اخلري .2006 .املبادئ العامة ىف القانون الدوىل املعاصر .بريوت :دار الشروق للنشر والتوزيع .ط .1
( )3تقضي املادة ( )4من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (1984م) أبن
حتاكم الدول اجلناة مبوجب القانون الوطين.
)4( Dietrich Schindler. 1979. “The International Committee of the Red Cross and
human rights”, IRRC, No. 208, January-February 1979, p. 12
(5( UN Doc. A / CONF.157 / 24 (Part 1) 13 ،October 1993 ،para. 28.
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عن استيائه إزاء االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ،وخاصة يف شكل اإلابدة اجلماعية ،التطهري الع حرقي،
واالغتصاب املنهجي للنساء يف ظروف احلرب؛ ما يؤدي إيل نزوح مجاعي لالجئي واملشردين ،يف حي
يدين بشدة هذه املمارسات املقيتة؛ فأنه يكرر الدعوة إىل مرتكيب هذه اجلرائم يعاقب وبوقف هذه
املمارسات فورا".
يف البداية ،كانت مفاهيم جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية تطبق يف احلروب الدولية فقط،
على الرغم من أن املادة رقم ( )6من ميثاق نورمربغ تشري بوضوح إىل قادة احلكم النازي بشكل رئيس
ت قبل احلرب ،واختارت حمكمة نورمربغ لربط هذه اجلرائم مع احلرب؛ من
للجرائم ضد اإلنسانية اليت ا حرتكب ح

أجل جتنب أي إشارة إىل أن القانون قد يطبق أبثر رجعي؛ لتغطية األفعال اليت ت حرتكب يف وقت السلم أو
الصراعات داخل حدود الدولة الواحدة ( ،)1أما ابلنسبة للقانون اإلنساين الدويل فقد كان عاجزا عن فرض

عقوابت جنائية يف حالة التدخالت اخلارجية من قبل دول حمتلة ،ويف حاالت عديدة للحروب األهلية
أيضا ،وت عرض املدنيي النتهاكات جسيمة على النحو احملدد يف اتفاقيات جنيف والربوتوكول األول يف
وقت الحق ،وكان فعاال يف النزاعات املسلحة الدولية .وقانون الهاي ال ينطبق  -إىل حد كبري  -يف
النزاعات املسلحة غري الدولية أو احلروب األهلية .وعالوة على ذلك فال املادة رقم ( )3املشرتكة بي
اتفاقيات جنيف األربع وال الربوتوكول الثاين  -اليت تتعامل مع املعايري اإلنسانية يف النزاعات غري الدولية
 فعاالن يف مقاضاة كل م حن خيالف هذه املعايري يف حاالت احلروب األهلية؛ ما يشكل فجوة كبرية يفهذا القانون (.)2

ويتبي  -ما سبق  -وجود الفجوة الكبرية يف القانون الدويل اإلنساين؛ حيث مل ت حتم اإلشارة إىل

مرتكيب جرائم احلرب ضد اإلنسانية يف احلروب األهلية والداخلية اليت تنتج بفعل تدخل عسكري خارجي
يتم اعتبار اجلرائم اليت حتصل يف النزاع املسلح بي األطراف
كما هو احلال يف حرب العراق 2003م ،ومل ح
املتحاربة داخل الدولة الواحدة جرمية يعاقب عليها مبوجب القانون الدويل االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية
حلقوق اإلنسان يف وقت السلم أو النزاع الداخلي.

)1(United States Department of State Foreign relations of the United States. Conferences
at Malta and Yalta, 1945. p. 571.
( )2الزمايل ،عامر .2006 .ورقة عمل حول القانون الدويل اإلنساين تطوره وحمتواه وحت دايت النزاع ات املعاصرة .ص .67
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وبعد فرتة ظهرت تطورات يف القانون اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل ،وخاصة يف العقديحن
األخرييحن ،وتغري الوضع  -بشكل كبري  -بعد الفظائع اليت ارتكبت يف النزاعات املسلحة الداخلية يف
أفريقيا ودول أخرى يف آسيا ،واليوم ميكن معاقبة مرتكيب جرائم احلرب ،وتوفري محاية كربى حلقوق اإلنسان،

وقد ظهر تعريف أوسع هلذه األعمال واجلرائم يف احلرب غري الدولية ،ولكنها مازالت ترتبط  -بشكل كبري
 مبصاحل الدول الكربى يف املوافقة إلحالة مرتكيب تلك اجلرائم إىل حمكمة اجلناايت الدولية ،وهو ما يشكلعقبة كبرية جتاه تنفيذ هذا القانون بصورة فعالة .وإن قانون جنيف مييز بوضوح بي الصراعات الدولية
والداخلية فيما يتعلق ابلعقوابت اجلنائية ،وحتديد االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ،ولكنه ملتزم فقط
ابلنزاعات الدولية ،وأهنا وحدها اليت ميكن أن تؤدي إىل احملاكمة أو التسليم ملرتكيب جرائم احلرب -املادة
رقم ( )1فقرة ( )4من الربوتوكول األول لقانون جنيف 1997م ،ومع ذلك فإن توسيع مفهوم النزاع
املسلح الدويل لتغطية الصراعات الداخلية كان أساسا حلركات التحرر الوطين يف النضال ضد السيطرة
االستعمارية واالحتالل األجنيب أو األنظمة العنصرية املستبدة والدكتاتورية .وتنص املادة رقم ( )1فقرة ()4
من الربوتوكول األول لقانون جنيف 1997م على (" :)1تتضمن األوضاع املشار إليها يف الفقرة السابقة،
املنازعات املسلحة اليت تناضل هبا الشعوب ضد التسلط االستعماري واالحتالل األجنيب وضد األنظمة
العنصرية ،وذلك يف مارستها حلق الشعوب يف تقرير املصري" .ويرى البعض أن الطلب الذي قدم لشمول
محاية القانون اإلنساين الدويل للصراعات  -يف روديسيا وانميبيا وجنوب أفريقيا وإسرائيل وفلسطي على
سبيل املثال  -قد أتخذ جمراها نتيجة للتغريات السياسية الدراماتيكية يف هذه األراضي على الرغم من أن
املادة رقم ( )1فقرة ( )2( )4من الربوتوكول األول لقانون جنيف واسعة وغري حمدودة جغرافيًا ،ونتيجة لذلك
فليس هناك من سبب مينع تطبيقها بصورة واسعة لتشمل املناطق داخل احلدود اجلغرافية الرمسية للدولة،
وجتدر اإلشارة  -على سبيل املثال  -إىل الصراعات اآلتية:
أ .احتالل الصي للتبت.
ب .االحتالل اإلندونيسي لتيمور الشرقية (.)3
( )1امللحق (الربوتوكول) األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف  12آب  /أغسطس 1949م واملتعلق حبماية ضحااي املنازعات
الدولية املسلحةhttps://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm:
( )2امللحق (الربوتوكول) األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف1949-08-12 .1977 ،م معاهدات امللحق (الربوتوكول) األول اإلضايف
إىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف  12آب  /أغسطس 1949م واملتعلق حبماية ضحااي املنازعات الدولية املسلحة.
( )3إبراهيم فنجان وكاظم هيالن . 2012 .االحتالل االندونيسي لتيمور الشرقية واهم املواقف الدولية منه .جملة أحباث البصرة .العلوم
اإلنسانية .م  .37ع  .1ص .178 – 132
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ج .النضال من األلبان ضد اهليمنة الصربية يف كوسوفو.
ومن خالل ما تقدم؛ يرى الباحث أن الفقرة الرابعة من املادة األوىل من الربوتوكول األول لقانون
جنيف 1977م قد وفرت القدرة على إحداث تغيري كبري يف التمييز بي النزاعات الدولية وغري الدولية
من خالل ذكر األنظمة التسلطية وبي إمكانية فرض عقوابت جنائية عن اقرتاف خمالفات جسيمة ضد
املدنيي ولزوم محايتهم .وقد ذكرت العقوابت اجلنائية ألفعال تنطوي على االنتهاك املنهجية حلقوق اإلنسان
يف النزاعات الداخلية عن طريق توسيع نطاق اجلرائم الدولية إىل اجلرائم الدولية ،وعلى الرغم من ذلك يتبي
أنه ال توجد فقرة مفصلة وموسعة لتحديد تلك اجلرائم يف احلروب األهلية ،وهو ما يشكل ثغرة تكن
مرتكيب اجلرائم من التهرب يف حاالت أخرى من احملاكمة ،وعلى الرغم من أن مفهوم اإلابدة اجلماعية قد
عرفت كوهنا جرمية دولية ترتكب يف زمن السلم أو يف زمن احلرب؛ فإن جرمية الفصل العنصري هي أيضا
قد ترتكب يف وقت السلم .وتنطبق اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984م عليها ،األمر الذي يتطلب
من األطراف املتصارعة تسليم مرتكيب اجلرائم للمحاكمة يف وقت السلم واحلرب ( ،)1كذلك بينت االتفاقية
الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية ابلقنابل عام 1998م أو أبي طريقة ماثلة؛ أهنا غري قابلة للتطبيق على
القوات املسلحة خالل النزاع املسلح

()2

ويف احلاالت اليت يكون فيها حدوث اجلرمية تاما داخل دولة

واحدة .واحلالة الشاذة هي أن االتفاقية غري قابلة للتطبيق أيضا فيما يتعلق ابألنشطة اليت تقوم هبا القوات
املسلحة لدولة يف مارسة مهامهم الرمسية؛ حىت لو مشلت تلك املهام قتل األبرايء واملدنيي املواطني يف
الدولة من قبل القوات املسلحة النظامية ،وال يوفر هذا القانون احلماية الدولية جتاه العنف والقتل املنهجي
من قبل القوات املسلحة التابعة للدولة؛ ما يشكل نقطة ضعف كبرية يف هذا القانون ،وهو ما يعين أن
هذه القوات قد تكون معفاة  -مبوجب القانون الدويل  -من املالحقة القضائية عن أي تفجريات واسعة
النطاق لقتل األبرايء كما حيدث اآلن يف سوراي؛ حيث يقوم النظام السوري بقتل املدنيي بصورة منهجية
وأبعداد كبرية مت استخدام فيها أنواع خطرية من األسلحة الكيمياوية واألسلحة احملظورة دوليًا ،وال توجد
آلية حملاكمة مرتكيب هذه اجلرائم وفق القانون الدويل اإلنساين؛ كونه ميثل القوات املسلحة النظامية؛ ما
يتم اعتبار هذه األفعال جرائم حرب حىت وقت
تسبب يف خسائر يف األرواح بشكل واسع ويومي ،ومل ح
( )1سهيل حسي الفتالوي .2009 .املوجز يف القانون الدويل العام .عمان :دار الثقافة .ط  .1ص.41

)2( United Nations General Assembly Rules of Procedure, arts. 105-106; Robbie Sabel,
Procedures at International Conferences, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press,
2006) pp. 73-95.
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االتفاقيتي تعانيان من عيوب وثغرات
كتابة هذا البحث .ابإلضافة اىل ما تقدم يتبي أنه على الرغم من أن
ح

كبرية؛ إال أن ً
كال منهما توضح تصميم اجملتمع الدويل على توسيع نطاق القانون اجلنائي الدويل على
األفعال اليت تشكل انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان؛ لكنها فشلت يف اعتبارها "انتهاكات جسيمة" يف
إطار اتفاقيات جنيف والربوتوكول األول 1977م .كما أن جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية اليت كانت
التهم الرئيسة واليت رفعت ضد القادة النازيي وقادة احلرب الياابنيي ترتبط اترخييًا ابلنزاعات املسلحة
الدولية ،ولكن  -يف اآلونة األخرية  -مت تنفيذ جرائم ماثلة ،ولكنها مل تندر حج ضمن نطاق النزاع املسلح
الدويل كتلك احلاالت السابقة.

وكما سبق ذكره؛ كان القصد من اجلرائم ضد اإلنسانية  -يف ميثاق نورمربغ  -أ حن تشمل األفعال
وقت السلم ،إال أن حمكمة نورمربغ فسرت ذلك مبفهوم ضيق؛ ليعين اجلرائم الوحيدة اليت ارتكبت خالل
احلرب؛ لتجنب أي اقرتاح يطبق القانون أبثر رجعي ،ومع ذلك فقد جعلت التطورات الالحقة من الواضح
أن ميكن أن حتدث جرائم ضد اإلنسانية أيضا يف وقت السل ( .)1وتعرف جلنة القانون الدويل عام 1996م
مشروع قانون اجلرائم ضد سالم وأمن البشرية املادة رقم ( )2( )1اجلرائم ضد اإلنسانية مبا يلي" :أهنا أعمال
تضم مثل القتل والتعذيب واالستعباد واالختفاء القسري عندما ترتكب بطريقة منهجية أو على نطاق
واسع وبتحريض أو توجيه من احلكومة أو من قبل أي منظمة أو مجاعة ،دون أي إشارة إىل طبيعة الصراع".
أما ابلنسبة للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة فإنه ي بي – بصراحة -
اختصاص احملكمة على اجلرائم ضد اإلنسانية "مىت ارتكب يف النزاعات املسلحة ،سواء أكانت دولية أو
داخلية يف طبيعتها ،وموجه ضد أية جمموعة من السكان املدنيي"( .)3وعالوة على ذلك فقد ذكرت دائرة
االستئناف يف احملكمة أن اجلرائم ضد اإلنسانية ال تتطلب أي صلة؛ بكوهنا تندرج ضمن فئة النزاع املسلح
الدويل أو غري الدويل ،ورمبا ال يتطلب القانون الدويل – يف الواقع العريف  -وجود صلة بي اجلرائم ضد
اإلنسانية وبي أي نزاع على اإلطالق (.)4

)1( Cherif Bassiouni. Nijhoff, Dordrecht, 1992. Crimes against humanity in international
criminal law.

( )2تقرير جلنة القانون الدويل ،الدورة الثامنة والثمانون 31 ،UN Doc. A / CN.4 / L. 522 ،أاير  /مايو .1996
( )3تقرير جلنة القانون الدويل ،الدورة الثامنة والثمانون 31 ،UN Doc. A / CN.4 / L. 522 ،أاير  /مايو 1996
( )4القرار الصادر يف  2تشرين األول  /أكتوبر  ،1995القضية رقم ، IT-94-1-AR72الصفحة  ،72الفقرة  .141انظر:
International Legal Materials ،Vol.
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املطلب الثاين
حتدايت القانون الدويل اإلنساين يف النزاعات الداخلية
بسب االحتالل العسكري
يطلق مصطلح النزاع املسلح غري الدويل على احلروب األهلية ،أو على أي حروب داخل نطاق
الدولة الواحدة بي فئات الشعب أو بي متمردين من الشعب والسلطة ضد قوات االحتالل.
تعريف النزاع املسلح غري الدويل :خضع مفهوم النزاعات املسلحة غري الدولية لتطور ملحوظ؛
فقد بدأ يف اتفاقيات جنيف لعام 1949م (املادة  3املشرتكة) ،مث تتطور مع مرور الزمن لتخرج جمموعة
من النزاعات من إطارها الداخلي ،ولتصبح نزاعات مسلحة دولية وفق ما جاء يف املادة رقم ( )1فقرة ()4
من الربوتوكول األول لعام 1977م ،وتبلور هذا املفهوم يف االتفاقية الثانية لسنة 1977م واملتعلقة
ابلنزاعات املسلحة غري الدولية املادة ( )3املشرتكة بي اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م .ومفهوم
النزاعات املسلحة غري الدولية :إذ قدم مؤتر الصليب األمحر الدويل للصليب األمحر الذي كان قد عقد
يف استوكهومل عام 1948م اقرتاحا لتبين مشروع اتفاقيات جنيف األربع عام 1949م ،مفاده ضرورة
تطبيق أحكام هذه االتفاقيات على احلروب األهلية واحلروب ضد االستعمار واحلروب الدينية ،ولكن
االقرتاح رفض ،ومت تبين املادة  3املشرتكة بي االتفاقيات األربع.
ويظهر من الشروح والتعليقات الواردة على نص هذه املادة رقم ( )48أن نقاشا حا ًدا قد دار
بي املؤتريحن حول مفهوم أطراف النزاع غري الدويل ،حيث ختوفت العديد من الدول من أن تطبق أحكام
هذه االتفاقيات على أي شكل من" أشكال الفوضى أو التمرد أو مجاعات اجملرمي"؛ ما يثري أجواء من
عدم االستقرار يف الدول املعنية ،ومينعها من مارسة حقها يف قمع الشغب احلاصل ،ومت أيضا رفض فكرة
تعريف النزاع املسلح غري الدويل ،أو حتديد شروط ال بد من توفرها؛ حىت يكون النزاع نزاعا مسلحا غري
ت يف املؤتر حبيث ميكن  -يف حال توفر
دويل ،غري أن جمموعة من املعايري غري امللزمة كانت قد حدد ح
بعضها أو كلها  -تصنيف النزاع على أنه نزاع مسلح غري دويل وليس جمرد عصيان ،وهي:
 .1أن ميلك الطرف املتمرد قوة عسكرية منظمة وسلطة مسؤولة عن أعماهلا ،تعمل على بقعة من إقليم
معي ،ولديها املقدرة على احرتام أحكام اتفاقيات جنيف األربع ،وإجبار عناصرها على ذلك.
 .2أن تكون احلكومة الشرعية مضطرة الستدعاء اجليش النظامي حملاربة املتمردين.

73

 .3أن تكون احلكومة قد اعرتفت هلم بصفة احملاربي ،أو أن يدعي هؤالء أهنم حماربون ،أو أن تعرتف هلم
احلكومة هبذه الصفة فيما يتعلق فقط بتطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين ،أو إذا كان النزاع قد رفع
ليي أو يشكل
إىل جملس األمن أو اجلمعية العامة لألمم املتحدة على أنه نزاع يهدد األمن والسلم الدو ح

حالة عدوان.

أن يكون للمتمردين نظام ميثل خصائص الدولة ،وأن ميارس املتمردون السلطة على جزء من املواطني
يف بقعة معينة من األرض ،وأن تكون قواهتم املسلحة منظمة حتت إمرة سلطة منظمة وقادرة على التقيد
أبعراف احلروب وقوانينها ،وأن تعرتف هذه السلطة أبهنا مرتبطة ابألحكام الواردة يف هذه االتفاقيات.
كذلك جتب اإلشارة إىل أن احلماية اليت توفرها املادة الثالثة املشرتكة ال تشمل إال "الفرد واملعاملة
اجلسدية بوصفه كائنا بشرًاي" ،ودون أي اعتبار لصفاته اإلنسانية األخرى .وابلعودة إىل نص املادة األوىل
الفقرة الرابعة من الربوتوكول األول لعام 1977م نرى أن املشرع الدويل قد أقر أبن ً
كال من النزاعات اآلتية
ليست نزاعات داخلية حىت لو تت ضمن إطار جغرايف واحد ،ومل يتدخل فيها أي عنصر أجنيب ،وابلتايل
تنطبق عليها األحكام الواردة يف اتفاقيات جنيف األربع وأحكام الربوتوكول األول ،وهي (:)1
 .1النزاعات املسلحة اليت تناضل الشعوب من خالهلا ضد التسلط االستعماري.
 .2النزاعات املسلحة اليت تناضل الشعوب من خالهلا ضد االحتالل األجنيب.
 .3النزاعات املسلحة اليت تناضل الشعوب من خالهلا ضد األنظمة العنصرية.
ابلعودة إىل التعليقات على الربوتوكول األول يف مادته األوىل ( )49اليت جاءت لتحدد املبادئ
العامة ،ونطاق تطبيق هذا الربتوكول؛ نرى أن اعتبار هذه النزاعات مبنزلة نزاعات دولية يعود إىل عدد من
القرارات الدولية اليت رأت ضرورة تطبيق بعض أحكام اتفاقات جنيف األربع على هذه األوضاع ،وخاصة
فيما يتعلق مبعاملة األسرى على أهنم أسرى حرب وفق ما جاء يف االتفاقية الثالثة لعام 1949م ،حىت لو
مل تتحقق يف هذه النزاعات الصفة الدولية (وخاصة من حيث النطاق املكاين) ،ومن هذه القرارات (:)2
أ .القرار رقم ( )2021الصادر عن اجلمعية العامة يف العام 1970م الذي طالب بتطبيق أحكام اتفاقية
جنيف الثالثة على املقاتلي من أجل احلرية والذين مت اعتقاهلم.
( )1عبد الكرمي علوان .2004 .الوسيط يف القانون الدويل العام (حقوق اإلنسان) .عمان :دار الثقافة .ط  .1ص .33
( )2اتفاقية جنيف الرابعة1949-08-12 1949 ،م معاهدات اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص املدنيي يف وقت احلرب
املؤرخة يف 12آب/أغسطس 1949م.
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ب.القرار رقم ( )3203الصادر عن اجلمعية العامة يف العام  ،1973واملتعلق "ابملبادئ األساسية املتعلقة
ابلوضع القانوين للمقاتلي الذين يناضلون ضد السيطرة االستعمارية واألجنبية وضد النظم العنصرية"،
الذي طالب بتطبيق أحكام االتفاقية الثالثة لعام 1949م على أسرى هذه النزاعات ،واحرتام أحكام
االتفاقية الرابعة املتعلقة حبماية السكان املدنيي ،وعلى أن تعد هذه النزاعات نزاعات دولية فيما يتعلق
بتطبيق أحكام اتفاقات جنيف األربع لعام 1949م.
هذا إضافة إىل وجود تيار قوي ميثل عددا كبريا من الدول اليت شاركت يف املؤتر الدبلوماسي الذي
اإلضافيي لعام 1977م والذي كان يصر على ضرورة وحدة
عقد من أجل تبين أحكام الربوتوكو حلي
ح
أحكام القانون الدويل ،وعلى أن القانون الدويل اإلنساين ال بد له من أن أيخذ يف احلسبان ما قرره القانون
الدويل من أحكام؛ كاالعرتاف للشعوب حبق تقرير املصري ،وحق الكفاح املسلح من أجل الوصول إليه.
مشرية بذلك إىل نص ميثاق األمم املتحدة وعهدي حقوق اإلنسان لعام 1966م وإىل بعض قرارات
اجلمعية العامة يف هذا اخلصوص مثل :القرار رقم ( )1514لعام 1960م املتعلق إبعالن حق البالد
والشعوب املستعمرة يف احلصول على االستقالل ،والقرار رقم ( )2625لعام 1970م املتعلق ابلعالقات
الودية بي الدول ،وأخريا القرار رقم ( )3103لعام 1973م اخلاص ابملركز القانوين ملقاتلي احلرية (.)1
املطلب الثالث
عقبات تطبيق أحكام القانون الدويل يف حرب العراق 2003م
بي العديد من الكتاب يف القانون الدويل وجود العديد من الثغرات يف القانون الدويل اإلنساين
والدويل ،كذلك فيما يتعلق حبماية املدنيي العزل ،وخاصة يف النزاعات غري الدولية .ويرى بعض رجال
القانون ( )2أن القانون اجلن ائي ال دويل م ا زال في ه الكثي ر من الثغ رات؛ فامل ادة رقم ( )16من النظام األس اس
للمحكم ة اجلنائية الدولية تعطي احلق جمللس األمن ف ي التدخل من أجل أتجيل التحقيق يف قضية معروضة
أمام احملكمة اجلنائية ،كما منحته حق إحالة حاالت إىل احملكمة ،وذلك حسب نص املادة رقم ( )3م ن
النظ ام األساس.

( )1علي خليل إمساعيل احلديثي .2010 .القانون الدويل العام ،اجلزء األول ،املبادئ واألصول ،ال توجد طبعة ،دار النهضة العربية.
القاهرة .ص 110
( )2عادل محزة عثمان .2011 .جملة كلية الرتبية للبنات يف جامعة بغداد .اإلصدار  .2ص .461-442
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ومبا أن جملس األمن خيضع هليمنة عدد من الدول ،والسيما أمريكا وموقفها األخري من احملكمة
اجلنائية معروف؛ فقد حاولت استغالل جملس األمن من أجل حتقيق احلصاانت جلنودها ومواطنيها عرب
العامل ،وهو ما حققته إبصدار القرار رقم ( )1422يف عام 2002م؛ حيث قال السفري األمريكي السابق
لدى األمم املتحدة جون نيغرو بونيت (يف 2002/7/10م) :أن أمريكا ال تريد تعرض عامليها وجنودها
يف اخلارج إىل خماطر قانونية (.)1
ومن خالل البحث يف نصوص القانون الدويل اإلنساين؛ فقد مت رصد أهم الثغرات يف القانون
الدويل اإلنساين حلماية املدنيي من التدخل اإلنساين العسكري:
أ .عدم وجود آليات دولية لتنفيذ القانون اإلنساين:
إن واضعي االتفاقيات األربع والربوتوكولي للقانون الدويل اإلنساين قد وفقوا  -إىل حد بعيد -
يف إقرار آليات ملتابعة تنفيذ قواعد القانون الدويل اإلنساين ،حي استحدثوا آليات دولية ووطنية ،ولكن
وإىل جانب النواقص اليت تعرتي هذه األنظمة اآلليات فإن االنتهاكات اجلسيمة اليت ترتكبها دائما الدول
ال تستدعي فقط مثل هذه اآلليات ،وخاصة أن معظمها مقيدة مبوافقة األطراف السامية املتعاقدة؛ بقدر
ما هو حباجة إىل آلية دولية أقوى؛ لتستطيع معها األسرة الدولية املتمدنة وقف هذه االنتهاكات ،وحماسبة
من يرتكبها؛ ألن تفاقم الوضع بفعل هذه االنتهاكات ضد املدنيي يف احلروب األهلية والنزاعات الداخلية
املستمرة يف شىت أحناء العامل  -وخصوصا الدول اليت تعرف بنزاعات داخلية مستمرة كالعراق ودول أخرى
ليي ،وعندئذ فال بد جمللس األمن أن حيرك كل
مثل :ليبيا واليمن  -يشكل هتديدا للسلم واألمن الدو ح
اآلليات الدولية املتاحة؛ لضمان محاية ضحااي النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية (.)2
لكن ال بد من التنويه  -يف هذا الصدد  -إىل أن ما ورد يف الفقرة ( )4من املادة األوىل ال ميكن
القياس عليه  -من أجل اعتبار نزاعات أخرى تاثلها من حيث الشدة أو غري ذلك من العوامل  -مبنزلة
نزاعات مسلحة دولية ،وأنه يف كل مرة حيمل شعب ما السالح ضد السلطة اليت حتكمه ولكنه خارج إطار
ما ورد يف الفقرة ( )4من املادة األوىل من هذا الربوتوكول؛ إذ يبقى النزاع حينئذ نزاعا مسلحا داخليًا ،وال
ميكن عده نزاعا مسلحا دوليًا ،وهو ما يصيب القانون ابلشلل التام والعجز عن تنفيذ آلياته.
( )1املصدر نفسه .ص .461-442
( )2أحسن كمال .2011 .آليات تنفيذ القانون الدويل االنساين يف ضوء التغريات الدولية للقانون الدويل املعاصر .مذكرة لنيل درجة
املاجستري يف القانون .جامعة مولود معمري ،اجلزائر .ص .88
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كذلك جاء يف الربوتوكول الثاين لعام 1977م مفهوم النزاعات املسلحة غري الدولية ،وتسري
أحكامه مبجملها على النزاعات املسلحة غري الدولية اليت عرفتها املادة األوىل منه أبهنا النزاعات اليت "تدور
على إقليم أحد األطراف السامية املتعاقدة بي قواته املسلحة وقوات مسلحة منشقة أو مجاعات نظامية
مسلحة أخرى تارس حتت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما ميكنها من القيام بعمليات
عسكرية متواصلة ومنسقة" ( .)1وأخرجت الفقرة الثانية من هذه املادة "حاالت االضطراابت والتوتر
الداخلي مثل الشغب ،وأعمال العنف العرضية الندرة وغريها من األعمال ذات الطبيعة املماثلة اليت ال تعد
منازعات مسلحة من نطاق تطبيق هذا الربوتوكول على أن التدخل ال جيوز أن ميس سيادة أية دولة واحلفاظ
على حدودها اجلغرافية" (.)2
ب .ضعف أداء آليات تنفيذ القانون الدويل اإلنساين:
من املهم ج ًد ا معرفة الوسائل واآلليات املتاحة لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين يف ضوء املتغريات
الدولية للقانون الدويل املعاصر ،ومعرفة دور كل منها ،وحماولة إظهار الثغرات ومواطن الضعف فيها؛ هبدف
التوصل إىل معرفة األسباب احلقيقية وراء استمرار االنتهاكات؛ فتنفيذ القانون الدويل اإلنساين عملية
تفرتض وجود آليات عديدة تؤدي وظيفتها يف زمن السلم وزمن النزاع املسلح وحىت بعد هناية النزاع ،كما
يتطلب تنفيذ هذا القانون مسايرة طبيعة النزاع املسلح ذاته( )3وتشكل اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م
والربوتوكوالن امللحقان هبا 1977م الدعامة الرئيسة لقواعد القانون الدويل اإلنساين( ،)4الذي يشهد

( )1منظمة الصليب األمحر  ICRC. 2010.اتفاقيات جنيف 1949م وبروتوكوالهتا اإلضافية:
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva
conventions/overview-geneva-conventions.htm
)2( Marco Roscini .2010 "The United Nations Security Council and The Enforcement
Of International Humanitarian Law ", Conference on “Securing Compliance with
International Humanitarian Law".

( )3أحسن كمال .2011 .آليات تنفيذ القانون الدويل اإلنساين يف ضوء التغريات الدولية للقانون الدويل املعاصر( .رسالة ماجستري).
جامعة مولود معمري ،اجلزائر .ص .71
( )4اتفاقيات جنيف األربع لسنة  1949م :االتفاقية األوىل اخلاصة بتحسي حال اجلرحى واملرضى ابلقوات املسلحة يف امليدان املؤرخة يف:
1949 08 12م .االتفاقية الثانية اخلاصة بتحسي حال جرحى ومرضى وغرقى القوات املسلحة يف البحار املؤرخة يف 08 12
1949م االتفاقية الثالثة بشأن معاملة أسرى احلرب املؤرخة يف 1949 08 12م .االتفاقية الرابعة بشأن محاية األشخاص
املدنيي يف وقت احلرب ،املؤرخة يف 1949 08 12م.
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تكن معروفة يف االتفاقيات السابقة ،وذلك لوجود ضعف
مستجدات يف آليات تطبيق قواعده اليت مل ح
واضح يف العديد من اآلليات السابقة(. )1
وتنص املادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م على ما يلي ( ":)2يف حالة قيام نزاع مسلح
ليس له طابع دويل يف أراضي أحد األطراف السامية املتعاقدة ،يلتزم كل طرف يف النزاع أبن يطبق كحد
أدىن األحكام التالية:
 .1األشخاص الذين ال يشرتكون مباشرة يف األعمال العدائية ،مبن فيهم أفراد القوات املسلحة الذين ألقوا
عنهم أسلحتهم ،واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب املرض أو اجلرح أو االحتجاز أو ألي سبب
آخر ،يعاملون يف مجيع األحوال معاملة إنسانية ،دون أي تييز ضار يقوم على العنصر أو اللون ،أو
الدين أو املعتقد ،أو اجلنس ،أو املولد أو الثروة أو أي معيار ماثل آخر.
وهلذا الغرض ،حتظر األفعال التالية فيما يتعلق ابألشخاص املذكورين أعاله ،وتبقى حمظورة يف مجيع األوقات
واألماكن:
أ .االعتداء على احلياة والسالمة البدنية ،وخباصة القتل جبميع أشكاله ،والتشويه ،واملعاملة القاسية،
والتعذيب.
ب.أخذ الرهائن.
ج .االعتداء على الكرامة الشخصية ،وعلى األخص املعاملة املهينة واحلاطة ابلكرامة.
د .إصدار األحكام وتنفيذ العقوابت دون إجراء حماكمة سابقة أمام حمكمة مشكلة تشكيال قانونيا،
وتكفل مجيع الضماانت القضائية الالزمة يف نظر الشعوب املتمدنة.
 .2مجع اجلرحى واملرضى ويعتين هبم".
وجيوز هليئة إنسانية غري متحيزة  -كاللجنة الدولية للصليب األمحر  -أن تعرض خدماهتا على
أطراف النزاع ،وعليهم العمل وفق ذلك ،عن طريق اتفاقات خاصة على تنفيذ كل األحكام األخرى من
هذه االتفاقية أو بعضها ،وليس يف تطبيق األحكام املتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوين ألطراف النزاع.

( )1إخالص بن عبيد2009 .م .آليات جملس األمن يف تنفيذ قواعد القانون الدويل اإلنساين( .رسالة ماجستري) .كلية احلقوق ،جامعة
احلاج خلضر ،ابتنة .ص .102
( )2املادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة1949 ،م .مركز معلومات الصليب األمحر:
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
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ويتبي أن املادة الثالثة أعاله ال حتتوي على شروط موضوعية قابلة للتطبيق حال ان دالع ن زاع
مس لح داخلي أاي كان حجمه ،علما أن العديد من النزاعات الداخلية اليت نشهدها اليوم ختضع للمادة
الثالثة فق ط؛ ألن جزءا من الدول اليت تندلع فيها النزاعات الداخلية ليست أطرافا متعاقدة يف الربتوكول
الثاين.
ومن خالل ما تقدم؛ ميكن القول :أن نقص فعالية اآلليات التنفيذية للقانون الدويل اإلنساين
يعود إىل أسباب كثرية بعضها يعود إىل ضعف يف اآلليات وعدم أتقلمها مع النزاعات احلديثة ،وبعضها
اآلخر يعود إىل األطراف املتنازعة .والتأكيد على أن مشكلة عدم الفعالية يف اآلليات الدولية والوطنية -
لتطبيق القانون الدويل اإلنساين الواردة يف قانون جنيف يف عمومه  -أصبحت من املسائل امللحة اليت
ينبغي االهتمام هبا بدرجة االهتمام نفسها بقواعد القانون الدويل اإلنساين ذاهتا؛ ما يظهر ضعف القواعد
القانونية يف امليدان ،وال سيما مبدأ املعاملة اإلنسانية وما ال شك فيه أنه يعاين ضعفا يف فعالية اآلليات
الدولية والوطنية املرصودة لكفالة تطبيقها.
ج .عدم وجود شروط إللزام الدول بتنفيذ القانون الدويل اإلنساين:
تتحقق الفاعلية للقاعدة القانونية الدولية  -أاي كانت  -برضاء الدول على االلتزام هبا ،ورغبتها
يف تنفيذها؛ فالتزام الدول ابحرتام القانون الدويل اإلنساين ،والعمل على احرتامه ال يقتصر  -من حيث
االختصاص الزمين  -على فرتة النزاع املسلح ،وإمنا يقتضي العمل به كذلك يف زمن السلم ويف فرتات
النزاعات املسلحة على السواء ( ،)1وجيب أن يكون االستعداد يف وقت السلم على مستوى األطراف
املتنازعة واألطراف املتعاقدة أيضا؛ فارتباط الدولة مبعاهدة دولية ما أو بقواعد قانونية معينة حيتم تطبيقها
فعال؛ فمبدأ "الوفاء ابلعهد"( )2ميثل أفضل ضمان لتطبيق القانون الدويل اإلنساين ( ،)3وهذا االلتزام  -أي
االلتزام ابحرتام القانون الدويل اإلنساين  -أقرته املادة األوىل املشرتكة بي اتفاقيات جنيف األربع ( )4حيث
تنص املادة األوىل املشرتكة التفاقيات جنيف األربع على ما يلي:

( )1ابسيل يوسف .2003 .دبلوماسية حقوق اإلنسان املرجعية القانونية واآلليات الدولية ،الطبعة األوىل ،بيت احلكمة ،بغداد .ص.19
( )2انظر املادة رقم ( )26من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لسنة 1969م.
( )3الضماانت األساسية اليت تعزز احرتام القانون الدويل اإلنساين وتؤكد على محاية ضحااي النزاع املسلح ما نصت عليه املواد ( 8و)7
املشرتكة بي اتفاقيات جنيف األربع.
( )4املادة األوىل املشرتكة التفاقيات جنيف 1949م األربع والربوتوكول األول لعام 1977م.
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"تتعهد األطرا ف السامية املتعاقدة أبن حترتم هذه االتفاقية وتكفل احرتامها يف مجيع األحوال" .وتنص
املادة األوىل من الربوتوكول األول لعام 1977م على" :تتعهد األطراف السامية املتعاقدة أبن حترتم وتفرض
احرتام هذا اللحق "الربوتوكول" يف مجيع األحوال" .وأتكيدا هلذا االلتزام نصت عليه املادة رقم ()80
الربوتوكول األول ( .)1وابلتايل فإن كل الدول ملزمة ابحرتام قواعد القانون الدويل اإلنساين ،وهذا ما توصلت
إليه ابلضبط سلسلة االجتماعات اليت قامت هبا اللجنة الدولية للصليب األمحر ابلتعاون مع مؤسسات
ومنظمات أخرى ،حيث توصلت إىل ضرورة خلق اإلرادة السياسية لدى الدول ،وضرورة تعزيز أكرب قدر
من ثقافة احرتام القانون الدويل اإلنساين بي مجيع قطاعات اجملتمع على املستوى الوطين والدويل.
وهناك التزام عام على عاتق مجيع الدول ابختاذ مجيع التدابري واإلجراءات الالزمة لتأمي احرتام
أحكام هذه االتفاقيات ،كما أكد هذا االجتاه الربوتوكول اإلضايف األول لعام 1977م؛ فنجد أن املادة
رقم ( )80من هذا الربوتوكول تنص  -بوجه عام  -على:
" 1تتخذ األطراف السامية املتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التزاماهتا مبقتضى االتفاقيات وهذا الربوتوكول.
 2ت صدر األطراف السامية املتعاقدة وأطراف النزاع األوامر والتعليمات الكفيلة بتأمي احرتام
االتفاقيات وهذا الربوتوكول ،كما تشرف على تنفيذها".
ومن خالل ما تقدم؛ يتضح أن الدول املوقعة على هذه االتفاقية جيب أن تلتزم بنصوص القانون
الدويل اإلنساين ،ويتعي على مجيع اهليئات واألفراد من مدنيي وعسكريي تنفيذ ما جاء يف نصوص
القانون الدويل اإلنساين ،وعلى األطراف املتعاقدة وضع القواعد املناسبة للتطبيق ،ومبوجب االلتزام ابلعمل
على احرتام القانون اإلنساين حيق لكل دولة متعاقدة أن تطالب طرفا آخر ابلكف عن خرق القانون
اإلنساين.
د .حمدودية األحكام يف احتجاز املدنيي:
يتضمن القانون اإلنساين الدويل قواعد مفصلة عن ظروف االحتجاز يف النزاعات املسلحة الدولية،
وهذا ليس هو احلال يف النزاعات اليت ليست ذات طابع دويل ،وخصوصا تلك اليت حتكمها املادة رقم ()3
املشرتكة بي اتفاقيات جنيف ،واحلد األدىن هو القاعدة املعمول هبا يف كل غري دويل الصراعات املسلحة،
( )1الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املؤرخة يف 1949 08 12م املتعلق حبماية ضحااي املنازعات الدولية املسلحة
1977م.
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وهناك حاجة إىل وضع أحكام حمددة يف شأن خمتلف العناصر اليت تشكل نظام االحتجاز؛ هبدف التأكد
من أن الطرفي احتجاز سواء الدولة أو من غري الدول ،وضمان أن أولئك الذين هم يف وسعها يعاملون
معاملة إنسانية.
صيغت القواعد ذات الصلة من القانون العريف  -ابلضرورة  -بعبارات عامة ،وابلتايل ال توفر او
تعطي إرشادات كافية الحتجاز السلطات بشأن الكيفية اليت ميكن أن تنشئ نظام االحتجاز الكايف
وتشغيلها .وعلى النقيض من قواعد اتفاقية جنيف الرابعة اليت حتكم النزاعات املسلحة الدولية ،ال توجد
أحكام املعاهدات القانون اإلنساين الدويل على الضماانت اإلجرائية لالعتقال يف النزاعات املسلحة غري
الدولية (.)1
وحيظر القانون اإلنساين الدويل العريف احلرمان التعسفي من احلرية ،ولكن ال يوفر معايري لتحديد
ما هو "تعسفي" ،وتتضمن املادة رقم ( )3املشرتكة بي اتفاقيات جنيف أحكاما تنظم االعتقال ،وحتديد
شرط املعاملة اإلنسانية للمعتقلي؛ حيث تت صياغة تعريف أدق لظروف االعتقال يف اتفاقية جنيف
الثالثة ،ومكانه ،وخاصة ما يتعلق بعمل أسرى احلرب ،ومواردهم املالية ،واإلعاانت اليت يتسلموهنا،
واإلجراءات القضائية املتخذة ضدهم .وقد أقرت االتفاقية مبدأ إطالق سراح األسرى ،وإعادهتم إىل أوطاهنم
من دون أتخري بعد انتهاء األعمال العدائية .وتضم االتفاقية أيضا مخسة مالحق تضم لوائح النماذج
املختلفة ،وبطاقات التعريف ،وبطاقات أخرى ( ،)2ومع ذلك فمن الواضح أن اإلجراءات اليت ميكن اختاذها
 وفق هذه املادة  -تنطبق فقط على النزاعات الدولية بي الدول ،وال ميكن اختاذها يف النزاعات املسلحةغري الدولية وتشمل احلروب الداخلية واألهلية .كما يتضح من صياغة الربوتوكول اإلضايف الثاين الذي
رقمي ( 5و )6على التوايل ،ولكن أيضا ال يعطي تفاصيل عن كيف أنه من
يذكر االعتقال يف ح
املادتي ح

املقرر تنظيمها (.)3

( )1القانون الدويل اإلنساين العريف (اجمللد األول/القواعد):
https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf
( )2منظمة الصليب األمحر  .2010 .ICRCاتفاقيات جنيف  1949وبروتوكوالهتا االضافية:
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/genevaconventions/overview-geneva-conventions.htm
( )3إخالص بن عبيد . 2009.آليات جملس األمن يف تنفيذ قواعد القانون الدويل اإلنساين( .رسالة ماجستري) .كلية احلقوق ،جامعة
احلاج خلضر ،ابتنة .ص .102
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ونظرا إىل أن التحدايت الواضحة اليت تواجه املدنيي الذين قد يكون لديهم سبب حقيقي للخوف
على سالمتهم وأرواحهم أثناء النزاعات املسلحة الداخلية يف الدولة حىت يف حالة نقلهم إىل دولة أخرى؛
لذلك فمن الضروري للغاية توفري السبل القانونية حلمايتهم أثناء فقرتة االعتقال يف داخل بلدهم .ولكن
حالي ا يالحظ عدم وجود أحكام قانونية يف القانون الدويل اإلنساين حتكم نظام االعتقال يف النزاعات
املسلحة غري الدولية ،وتضمن القواعد املوضوعية واإلجرائية القابلة للتطبيق اليت من شأهنا ضبط أعمال
اجلماعات املسلحة للدول واملنظمات غري احلكومية وامليليشيات ،ومحاية حقوق األشخاص املتضررين
واملدنيي العزل (.)1
املطلب الرابع
الضوابط املقرر حلقوق اإلنسان يف التدخالت العسكرية اخلارجية
حقوق اإلنسان متأصلة يف مجيع البشر ،بغض النظر عن :جنسيتهم ،أو مكان إقامتهم ،أو
جنسهم ،أو أصلهم القومي أو العرقي ،أو اللون ،أو الدين ،أو اللغة ،أو أي وضع آخر .كلنا متساوون يف
حقوقنا اإلنسانية دون تييز ،هذه احلقوق كلها مرتابطة وغري قابلة للتجزئة ،وعادة ما يتم التعبري عن حقوق
اإلنسان العاملية وضماهنا مبوجب القانون ،ويف أشكال املعاهدات ،والقانون الدويل العريف ،واملبادئ العامة
وغريها من مصادر القانون الدويل .وينص القانون الدويل حلقوق اإلنسان على التزامات احلكومات ابلعمل
بطرق معينة أو االمتناع عن بعض األفعال؛ من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية
لألفراد أو اجلماعات ( .)2ويف أوائل القرن العشرين أصبحت محاية حقوق اإلنسان مسألة هتم اجملتمع
الدويل ،ونشأت حقوق اإلنسان يف إطار عصبة األمم اليت أنشئت يف هناية احلرب العاملية األوىل ،وقد
بذلت حماوالت لوضع إطار قانوين دويل هلا إىل جانب آليات املراقبة الدولية؛ حلماية األقليات ،وقد حفزت
الفظائع اليت ارتكبت خالل احلرب العاملية الثانية اجملتمع الدويل على ضمان عدم تكرار هذه الفظائع أبدا،
وتوفري الزخم الكايف من أجل إنشاء نظام دويل حلماية حقوق اإلنسان (.)3

( )1حممود شريف بسيوين .1999 .مدخل يف القانون الدويل اإلنساين والرقابة الدولية على استخدام األسلحة .جمموعة أوراق عمل
مقدمة إىل ندوة القانون الدويل اإلنساين وضبط التس لح ف ي النزاعات املسلحة .ص .41
(2) Ministry of Foreign Affairs. Republic of Iraq: http://www.mofa.gov.iq/en/foreignpolicy/human-rights
(3) The United Nations Human Rights Treaty System. Fact Sheet No. 30/Rev .1.
UNITED NATIONS New York and Geneva, 2012. P3.
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ومنذ العصور القدمية كان اإلنسان حريصا على تطوير ضوابط عرفية على نتائج احلروب
والصراعات ،وهو موجود يف مجيع احلضارات العظيمة ،وتطور خالل العصور الوسطى ،وقواعد تقيد حق
املدنيي يف احلماية مت تنظيمها أبشكال خمتلفة ،وتوجد يف زمن اإلغريق ،والفرس ،والرومان ،ويف اهلند
القدمية ،والصي ،ويف البلدان اإلسالمية واملسيحية ،ومشلت هذه القواعد محاية النساء واألطفال وكبار
السن ،وضمان عدم استخدام املقاتلي للقوة ضدهم ،كما تضمنت قواعد لتوفري احلماية للسجناء من
التعذيب يف السجن ،وحظرت اهلجوم على بعض األهداف مثل :أماكن العبادة ،وحظر استخدام القتل
اجلماعي(.)1
إن تطوير وسائل القتال ،واخرتاع األسلحة اجلماعية لقتل أعداد هائلة من الناس يف وقت ما
أظهر احلاجة إىل تطوير أساسيات حقوق اإلنسان يف احلروب واملهن ،ومع تطوير أسلحة جديدة للقواعد
التقليدية حلماية املدنيي مل تكن قابلة للتطبيق ،واحلاجة إىل اللوائح املتقدمة اليت توفر مستوى عاليا من
احلماية حلقوق اإلنسان (.)2
ويعرف مصطلح "املعاملة الال إنسانية" يف أركان اجلرائم للمحكمة اجلنائية الدولية أبنه" :إحلاق
األمل أو األمل اجلسدي أو العقلي الشديد" .والعنصر الذي مييز املعاملة الال إنسانية عن التعذيب هو غياب
شرط إحلاق العالج بغاية حمددة ،وقد استخدمت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة تعريفا أوسع
ينص على أن املعاملة الال إنسانية هي اليت" :تسبب معاانة أو إصابة بدنية أو جسدية خطرية أو تشكل
هجوما خطريا على كرامة اإلنسان" .إن عنصر "اهلجوم اجلسيم على كرامة اإلنسان" مل يتم إدراجه يف
تعريف املعاملة الال إنسانية يف إطار أركان اجلرائم اخلاصة ابحملكمة اجلنائية الدولية؛ ألن جرمية احلرب املتمثلة
يف "االعتداء على الكرامة الشخصية" تغطي هذه اهلجمات (.)3
تفرض مواد القانون اإلنساين الدويل حتديد هوية املدنيي أثناء االحتالل ،وتنص املادة رقم ()18
على أنه" :يف األراضي احملتلة ويف املناطق اليت يدور فيها القتال أو من احملتمل حدوثه ،جيب أن يكون
املوظفون الطبيون املدنيون واملوظفون الدينيون املدنيون معرتف هبم من قبل الشارة املميزة وبطاقة اهلوية اليت
)1( Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International
Criminal Court: Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003, pp. 63–64
)2( Abdul Alim Muhammad. 2004. The media's role in the definition of international
humanitarian law, the Egyptian Al-Ahram newspaper, Friday, 05.03.2004,p. 38.
)3( Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International
Criminal Court: Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003, pp. 63–64.
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تثبت حالتها) ( .)1ويؤكد القانون الدويل اإلنساين ضمان محاية املدنيي ،وجيب احرتام ومحاية منظمات
الدفاع املدين املدنية وموظفيها ،مع مراعاة أحكام هذا الربوتوكول ،وخاصة أحكام هذا القسم ،وحيق هلم
أداء مهام الدفاع املدين إال يف حالة الضرورة العسكرية احلتمية ،ويف األراضي احملتلة تتلقى منظمات الدفاع
املدين املدنية من السلطات التسهيالت الالزمة ألداء مهامها ،وال جيوز  -أبي حال من األحوال  -إجبار
أفرادها على القيام أبنشطة قد تتداخل مع األداء السليم هلذه املهام من خالل ما يلي (:)2
أوال :ال ميكن ضمان حقوق اإلنسان ال يف ظل األنظمة االستبدادية ،أو من خالل احلروب والتدخالت
األجنبية ،ولكن ميكن ضماهنا مبوجب قاعدة اللوائح الوطنية ،وأتخذ يف االعتبار مصاحل الدميقراطية
والعناصر االجتماعية.
اثنيا :شكلت احلرب اليت قادهتا الوالايت املتحدة ضد العراق مغامرة عسكرية طائشة ملصلحة االسرتاتيجية
الدولية ،كلفت األطراف املتصارعة الكثري من املال ،وأعدادا كبرية من األرواح.
اثلثا :أدت احلرب املدمرة على العراق إىل تدمري اهلوية الوطنية املعروفة ،وهنحب الكنوز األثرية ،وسرقة ثرواته،
وانتشار الفوضى اليت انعكست  -بشكل كارثي  -على مجيع جماالت حقوق اإلنسان.
وبناء عليه؛ طورت األمم املتحدة نظاما لرصد تنفيذ احرتام حقوق اإلنسان ،ويتألف هيكل األمم
املتحدة حلقوق اإلنسان من :جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،ومفوض األمم املتحدة السامي حلقوق
اإلنسان ،وجلان األمم املتحدة املنبثقة منها اليت ترصد امتثال االتفاقيات األساسية حلقوق اإلنسان ،ويوجد
لدى منظومة األمم املتحدة نوعان من املنظمات لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ( ،)3ومها:
 .1هيئات ميثاق األمم املتحدة:
وتشمل :جملس حقوق اإلنسان ،واهليئات ابسم حقوق اإلنسان الدولية .وتتلقى معظم هذه
اهليئات دعم األمانة من إدارة معاهدة ومفوضية جلنة املفوض السامي حلقوق اإلنسان (.)4

)1( international armed conflicts. protocol additional to the Geneva conventions of 12 august
1949, and relating to the protection of victims of international armed conflicts (protocol I),
of 8 June 1977 article (18).
)2( Ibid, Article (62). p273.

)3( UN documentation. Human Rights Conventions and Declarations:
http://dagdok.org/en/main-subjects/human-rights/human-rights-conventions-anddeclarations.html3Ibid.
)(2) (OHCHR
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وقد ا حستعيض عن اللجنة ابجمللس الذي عقد اجتماعه األول يف  19حزيران  /يونيه 2006م،

وتتألف هذه اهليئة احلكومية الدولية  -اليت جتتمع يف جنيف ملدة  10أسابيع يف السنة  -من ( )47دولة
عضو يف األمم املتحدة ،تنتخب لفرتة أولية مدهتا ثالث سنوات ،وال ميكن انتخاهبا أكثر من فرت حتي
متتاليتي .إن جملس حقوق اإلنسان هو منتد ى لديه القدرة على منع اإلساءات وعدم اإلنصاف والتمييز
ح
ومحاية املدنيي األكثر ضعفا وفضح اجلناة (.)1

إن جملس حقوق اإلنسان هو كيان منفصل عن املفوضية ،ويستمد هذا التمييز من الوالايت
املختلفة اليت حددهتا اجلمعية العامة .ومع ذلك تقدم املفوضية الدعم الفين جللسات جملس حقوق اإلنسان،
وتتابع املناقشات اليت جترى هناك .وترتبط اإلجراءات اخلاصة  -بوجه عام  -ابآلليات اليت وضعتها جلنة
حقوق اإلنسان اليت يضطلع هبا جملس حقوق اإلنسان ملعاجلة حاالت قطرية حمددة ،أو قضااي يف مجيع
أحناء العامل .وميكن أن تتكون اإلجراءات اخلاصة من فرد (مقرر أو مثل خاص) أو جمموعة عمل ،وهم
طوعي ،ويعينهم جملس حقوق اإلنسان (.)2
خرباء ابرزون ومستقلون يعملون على أساس ح

وسهلت املفوضية عمل املقررين واملمثلي والفرق العاملة من خالل شعبة اإلجراءات اخلاصة التابعة

هلا؛ من أجل تنظيم ( )27قسما اتبعا هلا ،وشعبة البحوث واحلق يف التنمية اليت تسعى إىل حتسي إدماج
معايري ومبادئ حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية؛ بينما تدعم شعبة العمليات امليدانية التعاون
التقين (.)3
 .2اهليئات القائمة على املعاهدات:
صادقت مجيع الدول األعضاء يف
منذ اعتماد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف عام 1948م
ح

األمم املتحدة على واحدة على األقل من املعاهدات الدولية الرئيسة حلقوق اإلنسان ،وصدق ( )80يف

املائة منها على أربع أو أكثر ،وأصبحت الدول جزءا من تسع معاهدات رئيسة مستقلة ومرتابطة ومتآزرة

)1( United Nations of Human Rights:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
)2( Forsythe, Frederick P. (2009). Encyclopedia of Human Rights (New York: Oxford University
)Press
)3( Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2008. Manual of
Operations of the Special Procedures of the Human Rights Council:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook6.pdf
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إلنفاذ حقوق اإلنسان ،وهناك تسع معاهدات دولية رئيسة حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك اتفاقية االختفاء
تدخل بعد حيز التنفيذ (.)1
القسري اليت مل
ح

وتتألف هيئات معاهدات حقوق اإلنسان من جلان اخلرباء املستقلي املكلفي برصد تنفيذ

معاهدات حقوق اإلنسان الدولية الرئيسة ،ولقد مت إنشاؤها وفقا ألحكام املعاهدات اليت يشرفون عليها.
وتدعم املفوضية اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات ملواءمة أساليب عملها ومتطلباهتا؛ لإلبالغ من
خالل أماانهتا ،وهناك عشر هيئات حلقوق اإلنسان تراقب تنفيذ املعاهدات الدولية األساسية حلقوق
اإلنسان ( ،)2وهي:
 .1جلنة حقوق اإلنسان (.)CCPR
 .2جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (.)CESCR
 .3جلنة القضاء على التمييز العنصري (.)CERD
 .4اللجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة (سيداو).
 .5جلنة مناهضة التعذيب (.)CAT
 .6اللجنة الفرعية ملنع التعذيب (.)SPT
 .7جلنة حقوق الطفل (.)CRC
 .8جلنة العمال املهاجرين (.)CMW
 .9جلنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (.)CRPD
 .10اللجنة املعنية ابالختفاء القسري (.)CED
وتلتزم كل دولة طرف ابختاذ خطوات لضمان مارسة أي شخص على أراضيها حلقوق التصرحيات
يف الصك ،وتساعد هيئة املعاهدة الدول  -يف هذا االجتاه  -على ضمان تنفيذ األحكام ،والتوصية ابختاذ
مزيد من اإلجراءات هلذا الغرض .وعلى الرغم من أن كل معاهدة هي نصوص قانونية منفصلة ميكن للدول
أن تقرر قبوله أو عدم قبوله ،وأن كل هيئة من هيئات املعاهدات هي جلنة مستقلة من خرباء الطرف
اآلخر ،فإهنا تعرض هنا على أهنا "النظام التقليدي" حلقوق اإلنسان ،وهناك عامالن حيددان املدى الذي

)1( Landman, Todd (2006). Studying Human Rights. Oxford and London: Routledge

)2( United Nations Human Rights. 2014. Monitoring the core international human
rights treaties: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
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ميكن أن تعمل فيه القواني الدولية واألجهزة التقليدية معا كنظام ،وجيب على الدول قبول مجيع املواد
والنصوص الدولية حلقوق اإلنسان بصورة منهجية ،وتنفيذ أحكامها (التصديق العاملي والفعال) بعد ذلك.
وجيب على اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات تنسيق أنشطتها من أجل اعتماد طريقة ملقاربة الرصد املتسق
واملنهجي لتطبيق حقوق اإلنسان على املستوى الوطين ( .)1ومن أهم املعاهدات اليت أنشئت حلماية حقوق
اإلنسان:
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان (1948م):
اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن العاملي
يف  10كانون األول  /ديسمرب 1948م
ح

حلقوق اإلنسان ،وأعلنته .واملبادئ األساسية هلذا اإلعالن ه (:)2

 .1وملا كان االعرتاف ابلكرامة املتأصلة واحلقوق املتساوية وغري القابلة للتصرف جلميع أفراد األسرة البشرية
هو أساس احلرية والعدل والسالم يف العامل.
 .2يف حي أن جتاهل حقوق اإلنسان واحتقارها قد أسفر عن أعمال بربرية أغضبت ضمري البشرية،
وأصبح ظهور عامل يتمتع فيه اإلنسان حبرية الكالم واملعتقد والتحرر من اخلوف قد أعلن أنه أعلى
طموح.
 .3يف حي أنه من الضروري إذا مل يكن اإلنسان جمربا على اللجوء ،كملجأ أخري ،إىل التمرد على الطغيان
والقمع جيب محاية حقوق اإلنسان من خالل حكم القانون.
 .4وحيث إنه من الضروري تعزيز تنمية العالقات الودية بي الدول.
 .5بينما شددت شعوب األمم املتحدة يف ميثاقها على إمياهنا حبقوق اإلنسان األساسية ،وبكرامة اإلنسان،
وقيمته ،وابملساواة يف احلقوق بي الرجل واملرأة ،وعقدت العزم على تعزيز التقدم االجتماعي ،وحتسي
املعايري ،واحلياة يف حرية أكرب.
 .6وحيث تعهدت الدول األعضاء بتحقيق  -ابلتعاون مع األمم املتحدة  -تعزيز االحرتام العاملي حلقوق
اإلنسان واحلرايت األساسية واحرتامها.
 .7يف حي أن الفهم املشرتك هلذه احلقوق واحلرايت له أمهية قصوى هلذا التعهد.

1 The United Nations Human Rights Treaty System. Fact Sheet No. 30/Rev .1.
UNITED NATIONS New York and Geneva, 2012. P4.
2 United Nations. 2014: http://www.un.org/Overview/rights.html
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ويعد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من أهم واثئق القرن العشرين؛ حيث يعمل كسلطة أساسية
يف املناقشات املتعددة األطراف يف األمم املتحدة ويف أماكن أخرى ،وكعنصر قوي يف ترسيخ تقدم القانون
الدويل حلقوق اإلنسان .وقد أصبح اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان نقطة االنطالق لتطوير العديد من
املواثيق والقواني املتعلقة حبقوق اإلنسان على الصعيديحن الدويل واإلقليمي ،وقد بذلت األمم املتحدة جهودا

كبرية لضمان محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل وضع االتفاقيات واإلعالانت (.)1

ويعد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أبنه "معيار مشرتك لإلجناز جلميع الشعوب ومجيع الدول"،
وحيدد جمموعة واسعة من احلقوق اليت تغطي مجيع جوانب احلياة ،وحتتوي املادة ( )1يف هذا اإلعالن على
وصف مشهور لفكرة حقوق اإلنسان األساسية (:)2
"يولد مجيع الناس أحر ًارا ومتساوين يف الكرامة واحلقوق".

يشار إىل احلقوق واحلماية املمنوحة للناشط يف جمال حقوق اإلنسان يف األقسام ( 1و 5و 6و7
و 8و 9و 11و 12و )13من اإلعالن اليت تنص على محاية خاصة للناشط يف جمال حقوق اإلنسان،
مبا يف تلك احلقوق (:)3
املستويي الوطين والدويل.
 .1تعزيز محاية البشر على
ح

 .2القيام أبنشطة يف جمال حقوق اإلنسان ،بشكل فردي أو ابالشرتاك مع اآلخرين.
 .3تشكيل اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية حلماية املدنيي.
 .4االجتماع أو التجمع بسالم بي الشعوب.
 .5مجع املعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان ،واحلصول عليها ،وتلقيها ،واالحتفاظ هبا.
 .6تطوير مبادئ وأفكار جديدة يف جمال حقوق اإلنسان.
 .7أن يقدم إىل أجهزة ومؤسسات الدولة وإىل املنظمات املعنية ابلنقد العام مقرتحات لتحسي عملها،
واإلبالغ عن أي جانب من جوانب عملها قد يعيق أو مينع أعمال حقوق اإلنسان.
 .8الشكوى من السياسات واإلجراءات الرمسية املتعلقة حبقوق اإلنسان ،وفحص شكواهم.
)1( Human Rights Conventions and Declarations. http://dagdok.org/en/mainsubjects/human-rights/human-rights-conventions-and-declarations.html
)2( The Universal Declaration of Human Rights. Article (1).
)3( The United Nations Human Rights Treaty System. Fact Sheet No. 30/Rev .1.
UNITED NATIONS New York and Geneva, 2012. P5-6.
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 .9تقدمي املساعدة القانونية املهنية املؤهلي أو غريها من املشورة واملساعدة ذات الصلة يف الدفاع عن
حقوق اإلنسان.
 .10حضور جلسات االستماع والوقائع واحملاكمات العامة من أجل تكوين رأي بشأن امتثاهلا للتشريعات
الوطنية وااللتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان.
 .11الشكوى من السياسات واإلجراءات الرمسية املتعلقة حبقوق اإلنسان ،وفحص شكواهم.
 .12اثنيا .تقدمي املساعدة القانونية املهنية املؤهلي أو غريها من املشورة واملساعدة ذات الصلة يف الدفاع
عن حقوق اإلنسان.
 .13حضور جلسات االستماع والوقائع واحملاكمات العامة من أجل تكوين رأي بشأن امتثاهلا للتشريعات
الوطنية وااللتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان.
 .14الوصول دون عوائق إىل املنظمات غري احلكومية العقلية واحلكومية الدولية والتواصل معها.
وقدمت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان (هيومن رايتس ووتش) تقريرا إىل األمم املتحدة مبا يف ذلك
االنتهاكات التالية حلقوق اإلنسان يف العراق يف الفرتة (2003م2012-م) كما يلي (:)1
أ .مت قمع احلق يف حرية التعبري إبدخال حواجز تشريعية تقييدية وغريها من احلواجز وزايدة العنف،
وتعرض الصحفيون للمضايقة والرتهيب والتهديد واالعتقال واالعتداء البدين من قبل قوات األمن.
ب  .احلق يف التحرر من التعذيب وسوء املعاملة ،كان العراقيون أيملون أن ينتهي التعذيب بعد سقوط
صدام حسي ،لكن القوات األمريكية والربيطانية عذبت املعتقلي ،ونقلتهم إىل حجز عراقي حيث
استمر التعذيب ،وقام احملققون إبساءة معاملة املعتقلي واجللد وإحراقهم من خالل السجائر وإخراج
أظافرهم وأسناهنم لالعرتاف ،وكشفت املقابالت اليت أجراها احملتجزون من مركز احتجاز سري خارج
بغداد عن أوجه القصور الكبرية يف نظام العدالة اجلنائية العراقي ،وبدال من إصدار أمر إبجراء حتقيق
عام ومقاضاة املسؤولي عن سوء املعاملة ،أوقف فريق التفتيش على السجون التابع للحكومة الذي
كشف النقاب عن االنتهاكات.

)1( At a Crossroads: Human Rights in Iraq Eight Years after the US-Led Invasion” ,
Human Rights Watch, February 2011.
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قانون االحتالل يف القانون الدويل اإلنساين
ميكن تعريف االحتالل أبنه السيطرة الفعلية على أراض أجنبية من قبل القوات املسلحة املعادية.
هذا التعريف مستمد من املادة رقم ( )42من أنظمة الهاي لعام 1907م اليت تنص على أن" :اإلقليم
يعترب حمتال عندما يتم وضعه ابلقوة حتت سلطة اجليش املعادي" ،وميتد االحتالل فقط إىل اإلقليم الذي
أنشئت فيه هذه السلطة وميكن مارستها ،وابلتايل فإن االحتالل هو موقف واقعي واحد ينظمه القانون
الدويل اإلنساين ،وينطبق قانون االحتالل يف مجيع حاالت االحتالل الكامل أو اجلزئي ألراضي أجنبية،
سواء أكان االحتالل ال يلتقي مع املقاومة املسلحة أم ال .وكقاعدة عامة؛ يوفر اإلطار القانوين للممارسة
املؤقتة للسلطة من جانب الشاغل؛ ما حيقق توازان بي االحتياجات األمنية للمحتل وبي مصاحل السلطة
املخلوعة ،فضال عن مصاحل السكان احملليي .وحتدد واجبات سلطة االحتالل أساسا يف لوائح الهاي لعام
1907م (املواد  )56-42واتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية جنيف الرابعة ،املواد  34-27و،)78-47
ابإلضافة إىل بعض أحكام االتفاقية ،والربوتوكول اإلضايف الثاين والقانون اإلنساين الدويل العريف (.)1
ختضع شرعية االحتالل مليثاق األمم املتحدة وفرع القانون املعروف ابسم .jus ad bellum
فمنذ اللحظة اليت يعادل فيها الوضع احتالل الواقع ينطبق قانون االحتالل؛ على اعتبار االحتالل شرعيًا
أم ال .وفيما يتعلق ابنطباق قانون االحتالل فال يهم أن يكون االحتالل قد وافق عليه جملس األمن ،وهو
يف الواقع يدعى "غزو"" ،إدارة" أو "احتالل" .ويستند قانون االحتالل أساسا إىل اعتبارات إنسانية ،لكن
الواقع على األرض فقط هو الذي حيدد تطبيقه وقواعد القانون الدويل اإلنساين ذات الصلة ابألراضي
احملتلة ،ومن مث تصبح قابلة للتطبيق عندما تكون األراضي خاضعة للسيطرة الفعلية للقوات املسلحة األجنبية
املعادية .وينتج عن موضوع "السيطرة" تفسريان خمتلفان على األقل :أحدمها هو أن هناك حالة احتالل
عندما ميارس طرف يف نزاع بعض السلطة أو بعض السيطرة على األراضي األجنبية؛ فعلى سبيل املثال:
فإن ت قدم القوات على أرض أجنبية  -الذي ميكن أن حيدث خالل الغزو  -يعد ابلفعل ملزما بقانون
االحتالل (.)2

)1( ICRC. 2012. International Committee of the Red Cross report. Occupation and
other Forms of administration of foreign territory. P7.
)2( ICRC. 2004. Occupation and international humanitarian law: questions and answers:
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/634kfc.htm
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ووفقا للمادة رقم ( )51من اتفاقية جنيف لعام 1949م ،واملادة رقم ( )50من اتفاقية جنيف
األوىل لعام 1949م ،واملادة رقم ( )147من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م املرتبطة حبماية املدنيي
يف وقت احلرب والنزاعات؛ فإنه ححيظر االعتداء على متلكات املدنيي والدولة يف الدولة احملتلة ،وتنص
على " :تدمري املمتلكات التابعة للدولة احملتلة واالستيالء عليها على نطاق واسع غري مربرة من خالل
الضرورة العسكرية وتنفيذها بطريقة غري شرعية تثل انتهاكات جسيمة للقانون الدويل" .وابملثل تنص املادة
رقم ( )53من اتفاقية جنيف اليت تتعلق ابألرض احملتلة على:
"حيظر أي تدمري من قبل دولة االحتالل ملمتلكات ملوكة بشكل فردي أو مجاعي ألشخاص
عاديي ،أو إىل الدولة ،أو إىل سلطات عامة أخرى ،أو إىل منظمات اجتماعية أو تعاونية".
إن مفهوم االحتالل  -الذي وضعه كاتبو لوائح الهاي  -عندما حيصل نزاع مسلح ي عرف أبنه:
"قوات أحد األطراف تتقدم وحترك قوى الطرف اآلخر خارج أجزاء من أراضيه ،يف هذه احلالة اكتسبت
قوة االحتالل ميزة ترغب يف االحتفاظ هبا لذلك ،من الناحية الواقعية ،يسمح القانون ابختاذ تدابري هلذا
الغرض من قبل سلطة االحتالل"( ،)1ولكن قانون االحتالل ال مينح احلق القانوين يف تبين مثل هذه
اإلجراءات .إن قوة احملتل هي قوة فعلية مقيدة ابلقانون ،وإن السلطة اليت ميارسها احملتل هي قوته األصلية
اليت حيددها القانون الدويل ،وهي ليست سلطة مفوضة أو مشتقة من الدولة اليت حتتل أراضيها .ومن انحية
أخرى فعندما حيدث االحتالل خالل نزاع مسلح ،فمن مصلحة الطرف الذي حيتل أراض ال تعود له أال
يتخذ أي تدابري هنائية أو ال رجعة فيها .وهناك عدد من القواعد املستوحاة من مبدأ أن حالة االحتالل
مؤقتة ،كذاك هناك مصاحل خاصة بسكان األرض احملتلة جيب محايتها؛ فمثال جيب أن تكون أوال حممية
ضد اإلساءات التقليدية للغزاة (سوء املعاملة اجلسدي ،واالستعباد) .لكن هناك ما هو أكثر من ذلك:
حيث إ ن قوة االحتالل قد ترث مسؤوليات احلكومة السابقة لرعاية حقوق السكان ومحايتهم على األقل
إىل أقصى حد مكن يف ظل هذه الظروف .ومن أجل مصلحة السكان جيب جتنب أي قدر من الفراغ
تلتزم القوات األمريكية
بي اختفاء إدارة الدولة السابقة واستالمها قدر املستطاع ،وعلى العكس من ذلك مل ح
والربيطانية بعد غزو العراق يف العام 2003م ابحرتام قانون االحتالل الذي نصت عليه القواني الدولية،
)1( Mayerfeld, James. “Who Shall be Judge? The United States, the International
Criminal Court and the Global Enforcement of Human Rights.” Human Rights
Quarterly no 1 (2012).
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ونشأ فراغ كبري يف السلطة؛ ما أدى إىل جتاوز حقوق اإلنسان يف العراق بشكل واسع ومنهجي أدى إىل
ارتكاب فظاعات حبق املدنيي العراقيي (.)1
وتنص املادة رقم ( )63من الربوتوكول اإلضايف التفاقية جنيف من  12أغسطس 1949م
واملتعلقة حبماية ضحااي النزاعات املسلحة الدولية (الربوتوكول اإلضايف األول) ،من  8يونيو 1977م الذي
ينظم عمل القوات احملتلة ضد املدنيي أنه ينبغي على السلطات احملتلة أن تتحقق من البنود التالية لضمان
سالمة املدنيي وحقوقهم اإلنسانية:
 .1يف األراضي احملتلة ،تتلق ى منظمات الدفاع املدين املدنية من القوات احملتلة التسهيالت الالزمة ألداء
مهامها .ال جيوز أبي حال من األحوال إجبار أفرادها على القيام أبنشطة قد تتداخل مع األداء السليم
هلذه املهام .ال جيوز لسلطة االحتالل أن تغري بنية أو أعضاء هذه املنظمات أبي شكل من األشكال
اليت قد تعرض للخطر األداء الفعال ملهمتها .وال يطلب من هذه املنظمات إعطاء األولوية ملواطين هذه
الدولة أو ملصاحلها.
 .2ال جيوز لدولة االحتالل إجبار أو إرغام أو حث منظمات الدفاع املدين املدنية على القيام مبهامها أبي
شكل من األشكال اليت تضر مبصاحل السكان املدنيي للدولة احملتلة.
 .3جيوز لدولة االحتالل نزع سالح أفراد الدفاع املدين ألسباب أمنية.
 .4ال جيوز لسلطة االحتالل أن حتول من استخدامها أو امتالكها بشكل سليم أو املباين أو املعدات اليت
تستخدمها أو تستخدمها منظمات الدفاع املدين إذا كان هذا التحويل أو االستيالء يضر ابلسكان
املدنيي.
 .5ال جيوز لسلطة االحتالل أن حتول أو تلجأ إىل املالجئ املخصصة الستخدام السكان املدنيي أو اليت
حيتاج إليها هؤالء السكان.
كما أن تصرفات القوات األمريكية والربيطانية بعد غزو العراق يف العام 2003م قد خرقت قانون
االحتالل وفق معاهدات جنيف الرابعة للعام 1949م والربوتوكول اإلضايف األول للعام 1977م يف البند

)1( Human Rights Watch. 2004. War in Iraq: Not a Humanitarian. [Access date
29/07/2015]. Interventionhttps://www.hrw.org/news/2004/01/25/war-iraq-nothumanitarian-intervention
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()4 ،3 ،2 ،6؛ ما يدل على أن الغزو األمريكي والربيطاين للعراق يف عام 2003م ميثل اهنيارا كبريا
لقوة القانون الدويل اإلنساين يف العصر احلديث.
ابإلضافة اىل ما تقدم فإن التزامات سلطة االحتالل منصوص عليها يف الئحة الهاي لعام
1907م (املادة  )56-42واتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية جنيف الرابعة ،املواد  34-27و،)78-47
وكذلك بعض أحكام الربوتوكول اإلضايف والقانون الدويل اإلنساين العريف.
وال ميكن لسلطة االحتالل حرمان سكان األراضي احملتلة من احلماية اليت يوفرها القانون اإلنساين
الدويل (اتفاقية جنيف الرابعة ،املادة  47واتفاقية جنيف الرابعة ،املادة  ،)8وال يستطيع األشخاص احملميون
أنفسهم  -يف أي حال من األحوال  -التخلي عن حقوقهم (.)1
إن أحد التحدايت الرئيسة اليت يطرحها االحتالل هو حتديد اإلطار القانوين الذي حيكم استخدام
القوة من قبل قوة حمتلة .وغالبا ما يتميز االحتالل ابستمرار أو استئناف األعمال العدائية بي قوات
االحتالل من جهة ،ومن جهة أخرى بي القوات املسلحة يف األراضي احملتلة و  /أو اجلماعات املسلحة
املنظمة األخرى اليت تنتمي إىل احلكومة املخلوعة بشكل أو آبخر (.)2
وقد تستخدم القوة احملتلة أيضا القوة يف إطار التزامها ابستعادة النظام العام واحلفاظ عليه يف إقليم
حمتل ،على الرغم من أن املادة رقم ( )43من الئحة الهاي لعام 1907م تفسر دائما أبهنا حكم مركزي
يف قانون االحتالل ،إال أن تطبيقه ال يزال يثري مسائل تنفيذية وقانونية مهمة ،وال سيما عندما يتعلق األمر
ابستخدام القوة من قبل قوة حمتلة .وكما يتبي من بعض احلاالت على أرض الواقع؛ فإن تنظيم استخدام
القوة يف حاالت االضطراابت املدنية واستجابة للمعارضة املسلحة املستمرة (العمليات العدائية) غري واضح،
على الرغم من أن قوة االحتالل هتدف إىل احلفاظ على األمن من خالل إنفاذ القانون ،إال أن عدم اليقي
ال يزال قائما فيما يتعلق ابلنظام القانوين الساري يف احلاالت اليت يكون من الصعب فيها التمييز بي
االضطراابت املدنية وبي العمليات العدائية ،أو عندما يواجه كل من القوة احملتلة كالمها يف الوقت ذاته
كامل أو أجزاء من أرض حمتلة ،ويظل قانون االحتالل صامتا بشأن الفصل أو التفاعل بي تدابري إنفاذ
القانون واستخدام القوة العسكرية يف إطار منوذج السلوك العدائي؛ ما يرتك درجة كبرية من عدم اليقي
)1(Articles 41-50 of the Fourth Geneva Convention, Articles 6-8 of the Fourth Geneva
Convention.
)2( ICRC. 2012. International Committee of the Red Cross report. Occupation and
other Forms of administration OF Foreign territory.
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فيما يتعلق بتحديد النظام القانوين (القواني) ذي الصلة الذي حيكم استخدام القوة يف األرض احملتلة،
وهذا يفتح حتما الباب لتفسريات خمتلفة حول كيفية اللجوء إىل القوة يف منطقة حمتلة ،ويف أي ظروف
ووفقا ألي جمموعة من القواني.
يف هناية املطاف؛ قد يؤثر عدم اليقي بشأن النظام القانوين الساري على احلماية املمنوحة للسكان
احملتلي ،ويعتقد أن هناك حاجة إىل توضيح الكيفية اليت تتفاعل هبا القواعد اليت حتكم إنفاذ القانون ،وتلك
اليت تنظم سلوك األعمال العدائية على األرض (.)1
ويشار إىل واجبات ومسؤوليات سلطة االحتالل بشكل رئيس يف لوائح الهاي لعام 1907م
(املواد  ،)56-42وااللتزامات األخرى مذكورة يف اتفاقية جنيف الرابعة (املواد  78-47و،)34-27
وكذلك يف بعض األحكام ولوائح الربوتوكول اإلضايف األول ،ابإلضافة إىل القانون الدويل اإلنساين العريف.
والقواعد والواجبات الرئيسة املنصوص عليها يف القواني أعاله يف حالة االحتالل تنص على ما يلي(:)2
أ .ال ميلك احملتل السيادة على األرض.
ب .وأينما كانت إمكانياهتا ،تقع على عاتق دولة االحتالل ضمان محاية الصحة العامة ،فضال عن تزويد
السكان حتت االحتالل الغذاء والرعاية الطبية الالزمة هلم.
ج .ال ميكن إجبار املدنيي الذين يعيشون يف األراضي احملتلة على الدخول إىل القوات املسلحة.
د .حيظر النقل القسري للمدنيي إىل م ناطق خارج مناطقه األصلية ،سواء األفراد أو األفراد داخل أو
خارج األراضي احملتلة.
ه .حتظر بشكل صارم عمليات نقل املدنيي من سلطة االحتالل يف األراضي احملتلة ،سواء كانت قسرية
أو تطوعية.
و .العقاب اجلماعي حمظور تاما.
ز .أخذ الرهائن حمظور.

)1( Yoram Dinstei. 2004. Legislation Under Article 43 of the Hague Regulations:
Belligerent Occupation and Peacebuilding. PROGRAM ON HUMANITARIAN
POLICY AND CONFLICT RESEARCH HARVARD University.
)2( ICRC. 2004. Occupation and international humanitarian law: questions and answers.
A series of questions and answers by the ICRC's legal team on what defines
occupation, the laws that apply, how people are protected, and the ICRC's role.
94

ح .حتظر األعمال االنتقامية ضد األشخاص احملميي ومتلكاهتم.
ط .حيظر حجز امللكية اخلاصة للسكان املدنيي.
ي .حيظر تدمري متلكات العدو أو االستيالء عليها ما مل تكن هناك ضرورة مطلقة ألسباب عسكرية.
ك .جيب احرتام املمتلكات الثقافية واآلاثر.
ومع ذلك؛ فإن معظم االنتهاكات املوثقة حلقوق اإلنسان  -بعد غزو العراق  -مل يتم التحقيق
فيها بشكل سليم من قبل السلطات احمللية األمريكية ،ومل يقدم مرتكبوها إىل العدالة ،وال سيما أولئك
الذين يتخذون القرارات على مستوى كبار القادة ،يف حي ال يزال الضحااي يعانون من أضرار مادية دون
أي تعويضات ،ومل يتم إجراء حتقيقات كافية وشاملة يف هذه االنتهاكات من قبل أي حتقيق مستقل اتبع
لألمم املتحدة (.)1
ويشري القانون الدويل اإلنساين إىل احلاالت الواردة يف الفقرة السابقة اليت تشمل النزاعات املسلحة
اليت تقاتل فيها الشعوب ضد اهليمنة االستعمارية واالحتالل األجنيب وضد األنظمة العنصرية يف مارسة
حقها يف تقرير املصري ،على النحو املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن بشأن مبادئ القانون
الدويل املتعلقة ابلعالقات الودية والتعاون بي الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة (.)2
وقد وجدت منظمة العفو الدولية أن العراق ال يزال أحد أخطر البلدان يف العامل منذ الغزو الذي
قادته الوالايت املتحدة .واستمر العنف ،وارتكب مجيع األطراف انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان ،بعضها
يرقى إىل مستوى جرائم احلرب .كما قتلت اجلماعات املسلحة آالف املدنيي ،مبن فيهم أفراد من األقليات
العرقية والدينية يف تفجريات انتحارية وهجمات أخرى .كما قاموا خبطف وتعذيب وقتل العديد من
اآلخرين .واحتجزت القوات العراقية واألمريكية عشرات اآلالف من األشخاص دون هتمة أو حماكمة،
ودون السماح هلم مبقابلة حمامي ،وبدون فرصة للطعن يف قانونية اعتقاهلم .وقد زعم  -على نطاق واسع
 أن االغتصاب أو التهديد ابغتصاب احملتجزين أو أحبائهم قد حصل حلاالت عديدة من السكاناملدنيي ،وقد أسهم االعتداء اجلنسي  -مع أشكال أخرى من التعذيب – يف إحلاق املعاانة واإلذالل
)1( Patrick Cockburn, “Toxic legacy of US assault o n Fallujah 'worse than Hiroshima'”,
The Independent, 24 July 2010 http://www.independent.co.uk/new s/world/middle
 - east /toxic - legacy - of - us - assault - on - fallujah - worse - than - hiroshima2034065.htm
)2( Additional Geneva Protocol I OF 1977. P240.
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للمدنيي يف العراق ،وإن االغتصاب أو التهديد به هلما آاثر نفسية وجسدية خطرية ،وميكن أن تشمل
العواقب اجلسدية للرجال والنساء األمراض املنقولة جنسيًا ،مثل :فريوس نقص املناعة البشرية ،والعجز
اجلنسي .الدموع اليت تسبب آالما طويلة األجل؛ وكدمات .وميكن للمرأة أيضا أن تعاين من احلمل غري
املرغوب فيه ،ومشكالت أمراض النساء؛ ما قد يؤدي إىل العقم (.)1
ومن الواضح إذن أن أي شخص حمتجز يف األراضي احملتلة حممي مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة،
ابستثناءات قليلة مثل رعااي دولة االحتالل وحلفائها .ومع ذلك ال ميكن استبعاد أي شخص حمروم من
حريته ألسباب تتعلق حبالة االحتالل ابحلد األدىن للمعايري العرفية اليت تضمنها املادة رقم ( )75من
الربوتوكول اإلضايف األول للعام 1977م؛ لذلك وجب إطالق سراح أسرى احلرب واملعتقلي املدنيي دون
إبطاء يف هناية األعمال العدائية بعد غزو العراق.
ومع ذلك ،جيوز احتجاز م حن هم يف نطاق احملاكمة اجلنائية على جرمية أو جرمية جنائية حىت
هناية اإلجراءات اجلنائية أو حىت انتهاء مدة العقوبة .وإىل أن يتم اإلفراج عنهم ،وما داموا خيضعون لسلطة
احملتل ،فإن مجيع األشخاص احملرومي من حريتهم يظلون حتت محاية القانون اإلنساين الدويل (.)2
وقد وجدت "ليندسي" نقطة ضعف مهمة يف القانون الدويل اإلنساين؛ حيث جاء يف استنتاجها
أنه "ال يشكل انتهاكا للوائح أو الربوتوكوالت العامة مرتزقا حبد ذاته مسؤولية جنائية دولية؛ ببساطة ،ال
يستفيد املرتزق من وضع أسري احلرب إذا مت القبض عليه .وابلتايل ،جيوز معاقبة املرتزقة حسب تعريفها
مبوجب الربوتوكول اإلضايف األول مبوجب القواني الداخلية للسلطة احلاجزة إذا اختاروا ذلك حلقيقة
مشاركتهم املباشرة يف األعمال العدائية ،ولكن قد تتم مقاضاهتم لكوهنا مرتزقة فقط إذا كانت هذه الدولة
أيضا لديها تشريعات منفصلة حتدد نوع اجلرائم حبق املدنيي" .وهذه النتيجة تؤدي إىل استنتاج مفاده أن
االفتقار إىل فهم واضح للمسؤولية احلالية ملوظفي الشركات العسكرية بعد غزو العراق ،وهذا يؤدي إىل
تعريض حقوق اإلنسان دون محاية كاملة من قبل املنظمات اإلنسانية الدولية وهيئة األمم املتحدة .وعلى

)1( Broken Bodies, Tortured Minds – Abuse and Neglect of Detainees in Iraq, Amnesty
International, February 2011
)2( Geneva Convention III, Article 5, para. 1, Geneva Convention IV, Article 6, para 4
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عكس بعض االعتقادات اخلاطئة ،حىت لو كان موظفو الشركة العسكرية اخلاصة مدنيي؛ فقد تستمر
مقاضاهتم بسبب انتهاكات القانون اإلنساين الدويل (.)1
يف حي جيادل "ماركو" أبن الواجب املعتاد على سلطة االحتالل هو ضمان احرتام القانون
اإلنساين الدويل كما هو موضح يف املادة رقم ( )1التفاقية جنيف الرابعة للعام 1949م بشأن محاية
ضحااي احلرب .وعلى وجه اخلصوص ،فإن مثل هذا احلكم العريف ميكن جملس األمن من الرد على أي
انتهاك للقانون اإلنساين الدويل بغض النظر عن االستقرار الدويل .ووجد أنه على الرغم من أن اجمللس
اعتمد على جمموعة متنوعة من التدابري فيما يتعلق ابنتهاك قواني احلرب ،فإن أكثرها تشددا هي تلك
رقمي ( )41و( )42من الفصل السابع الل حتي ال ختلوان من املشكالت.
املنصوص عليها يف
ح
املادتي ح
وخيلص إىل أن هنج اجمللس االنتقائي وغري الكامل بسبب مصاحل الدول الكربى ،فإن سلطته يف اختاذ
قرارات ملزمة ألعضاء األمم املتحدة واختصاصها يف اختاذ أو اإلذن ابلتدابري القسرية اليت تنطوي على
استخدام القوة جتعلها أداة حمتملة ضد االنتهاكات اجلسيمة لإلنسانية الدولية.
اخلالصة:
لت مفهوم التدخل
من خالل استعراض نتائج الدراسات السابقة والبحوث واملؤلفات اليت تناو ح
اإلنساين العسكري يتبي أن هذا املفهوم يعد من املفاهيم اليت بدا يؤسس هلا بعد التحوالت اليت عرفها
مفهوم األمن اجلماعي واحلماية الدولية .ولقد برز مفهوم التدخل اإلنساين العسكري  -بصورة أكثر توسعا
وب حعدا  -بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية كظاهرة جديدة يف العالقات الدولية ،على الرغم من أهنا تتعارض
مع مفاهيم السيادة وعدم التدخل يف شؤون الدول األخرى .ولقد تطور هذا املفهوم يف القرن املاضي

بسبب العديد من التحوالت أبمن الدول والسلم العاملي الذي يقوم على جمموعة فرضيات ميكن ربطها
ابملفهوم "العسكري" للتدخل.
كما إن إساءة استخدام هذا املفهوم يؤدي إىل تغيري البنيات السياسية الداخلية للدول املستهدفة،
وانتهاك سيادهتا بشكل صارخ ،وكذلك حصول جتاوزات كبرية حلقوق اإلنسان .لذلك فمن الضرروي وضع
أسس وضوابط دولية حتت إشراف األمم املتحدة؛ ملنع التدخل خارج موافقة األمم املتحدة وجملس األمن.

)1( Matthew Gillett. 2012. The Anatomy of an International Crime: Aggression at the
International
Criminal
Court.
Criminal
Law
Review.
P16:
http://ssrn.com/abstract=2209687.
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وإن مهمة احلماية أو الدفاع عن املبادئ اإلنسانية وحقوق اإلنسان هي اعتبار مهم يف حقوق
اإلنسان ،وحتقيقا هلذه الغاية؛ فقد مت إنشاء العديد من االتفاقيات الدولية اليت حتمي الوجود القانوين
واإلنساين لألفراد ،وأي حماولة للتجاوز على أرض الغري  -من خالل احلرب والغزو  -يتناقض مع مبدأ
العدالة ،ومبدأ املساواة بي الشعوب من الناحية اإلنسانية ،ويعرض العنصر البشري واملصاحل اإلنسانية
األساسية للخطر ،ولذلك يتم أخذ الطبيعة القانونية ملبدأ التدخل يف االعتبار .وابلنظر إىل تطور العامل -
بعد احلرب العاملية الثانية يف ميدان حقوق اإلنسان  -ميكن القول :إن هذه احلقوق أصبحت ترااث مشرتكا
لكل البشرية .ويتطلب ميثاق األمم املتحدة من الدول احرتام هذه احلقوق ليس فقط داخل حدودها؛ بل
خارجها أيضا .وجيب على األمم املتحدة أن حترتم حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية جلميع الناس بغض
النظر عن العنصر أو اجلنس أو اللغة أو الدين ،وأال تيز بي الرجال والنساء .كما تنص املادة رقم ()36
على أن" :يتعهد مجيع األعضاء ابلتصرف ال بشكل فردي بل مجاعي" .والعمل ابلتعاون مع املنظمة
لتحقيق األهداف املنصوص عليها يف املادة رقم ( .)55وابلتايل؛ فإن هذا االلتزام له أمهية أساسية يف
العديد من االتفاقيات الدولية ،وال سيما ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واالتفاقيات
الدولية الواردة يف االتفاقية الدولية.
وجيب على الدول عدم انتهاك مبادئ القانون الدويل اإلنساين حىت لو كان حتت ذريعة التدخل
حلماية حقوق اإلنسان؛ لذلك فإن غزو الدول  -بدون موافقة اجملتمع الدويل  -يعد انتهاكا صارخا للقانون
الدويل اإلنساين ،وألن الدول لديها آليات يف هذا الصدد ،ال سيما داخل جلان حقوق اإلنسان .ومع
ذلك؛ جيب حتذير الدول اليت هلا احلق يف القيام بذلك إذا تبي أهنا ارتكبت أفعاال تنتهك صراحة أهداف
األمم املتحدة .وابلتايل؛ فإن التدخل اإلنساين ميكن أن يكون  -يف الغالب  -وفق القانون الدويل ،وخاصة
عندما يكون اهلدف منه :محاية حقوق اإلنسان ،أو محاية رعااي دولة يف اخلارج أو يف بلدان اثلثة ،ومساعدة
الدول الفقرية.
وقد أظهرت نتائج هذا الفصل أن الكثري من الفقهاء يف حقوق اإلنسان أكدوا أن التدخل
اإلنساين يف سيادة الدول األخرى قد أيخذ صفة احلق أو الواجب املهم نظرا لألمهية القصوى اليت يتميز
هبا التدخل اإلنساين وخاصة يف وقت تزايدت بصورة كبرية املشكالت اإلنسانية واخلروقات الواضحة حلقوق
اإلنسان يف كل دول العامل ،كما أن ازدايد عدد احلروب والكوارث الطبيعية اليت تصيب الدول أصبحت
تعصف أبرواح األبرايء واملدنيي العزل والفقراء يف كل أحناء العامل ،وملا كانت الضرورة املاسة تدعو إىل وجود
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التدخل من قبل الدول الكربى لصاحل اإلنسانية اليت قد تكون مهددة ابخلطر؛ لذلك فإن البحث يف أعمال
التدخل اإلنساين يف شؤون الدول األخرى أصبح يطرح الكثري من التساؤالت حول الطبيعة القانونية هلذا
التدخل؛ فهل يدخل يف اطار حقوق الدول؟ أم هو جتاوز على القانون الدويل؟
ويرى الكثريون من القانونيي والسياسيي يف حقوق اإلنسان أن التدخل اإلنساين  -هو يف الواقع
 حق اثبت للدول يف األمم املتحدة؛ كون تلك الدول قد اكتسبت هذا احلق ابألساس من خالل مبدأعدم التعدي السافر على حقوقها ،وعدم السماح خبرق حقوق اإلنسان ،وابلتايل فلها احلق يف أن تراقب
كل ما يعلو على فكرة حق أو واجب قانوين يف التدخل اإلنساين ذاته ،وال ميكن  -يف النهاية  -أ حن
تتحول املساعدة اإلنسانية إىل حق مشروع يف التدخل بصورة مستمرة كما حصل يف حرب العراق يف العام
2003م ،أو واجب إنساين رمبا ال يرقى إىل القيمة القانونية هلذا التدخل اليت تكفل له احلماية من قبل
األمم املتحدة ،ولكن ساعد ابألساس على محاية البشرية والدول ،وحيمل الرأي العام على ضرورة توضيح
هذا احلق بصورة أكرب أو الواجب من أجل تضمينه يف نصوص قانونية اتفاقية دولية يف املستقبل .وإىل
ذلك احلي فمن املهم أن يظل تكريس حق التدخل مرهوان ابإلدارة السياسية للدول يف األمم املتحدة؛
حيث إن التدخل اإلنساين الذي يساغ ابسم الشرعية يف القواني اإلنسانية  -يف كثري من األحيان -
ميكن أن أيخذ صفة احلق الدائم ،ويؤدي إىل كوارث إنسانية؛ لذلك فمن الواجب أن يضمن إثباته القانوين
وفحق أسس قانونية متينة أمام املصاحل اإلنسانية الكربى.
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الفصل الثالث
املسؤولية الدولية كأساس للتدخل الدويل اإلنساين
التمهيد:
ليي ،وأساسها حدوث ضرر
كياني دو ح
إن املسؤولية الدولية – يف األساس  -تثل عالقة بي ح
لكيان دويل أو أكثر؛ بسبب عمل معي أو امتناع عن عمل صادر من كيان دويل آخر ،وينحصر هذا
الضرر يف الضرر املعنوي أو الضرر املادي الذي يصيب مركز الدولة مباشرة ،أو يصيب املنظمة أحياان ،أما
الفعل الذي يسبب الضرر؛ فقد يكون انجتا عن الفعل الصادر من أشخاص أو جمموعة يف القانون الدويل.
تقع املسؤولية الدولية املتعلقة ابحلروب حي تنتهك دولة ما االتفاقيات املنظمة للحرب ،وكذلك
يف وقت السلم عندما تنتهك تلك الدولة املواثيق والعهود الدولية الثنائية واإلقليمية واجلماعية والعاملية،
وتقع املسؤولية  -يف هذه احلالة  -على عاتق جمموعة أشخاص أو شخص ضمن القانون الدويل(.(1
وجتدر االشارة إىل أن أساس مفهوم املسؤولية الدولية يعود إىل تطور املفاهيم املتعلقة ابلقانون
الدويل ،ومع تطور هذا املفهوم فلم يع حد كما كان بصورته السابقة؛ بل اختذ العديد من التعديالت اليت
استعملت ميدانيًا خالل األزمات وقضااي دولية خمتلفة ،وقد مت حل كل واحدة على حسب الوقائع الناجتة
من التصرفات الدولية من قبل الدول ،وكذلك على حساب قيمة األضرار تلك اليت تسببت هبا التجاوزات،
ولذلك مل تعد املسؤولية الدولية أمرا مستقًرا يف القانون الدويل.
وهذا الفصل يتناول دراسة األسس اليت تقوم عليها املسؤولية الدولية يف التدخل اإلنساين
العسكري ،وتوضيح ماهية املسؤولية الدولية واألساس التقليدي واحلديث للمسؤولية الدولية ،ومبدأ اخلطأ
كأساس تقليدي للمسؤولية الدولية ،والعمل غري املشروع كأساس حديث للمسؤولية الدولية واجلرمية الدولية
وانتفاء املسؤولية الدولية ،مع توضيح حاالت :الضرورة ،وحق الدفاع الشرعي ،ومبدأ املعاملة ابملثل ).(2

) (1هنداوي .حسام أمحد حممد  .1996.التدخل الدويل اإلنساين دراسة فقهية وتطبيقية يف ضوء قواعد القانون الدويل .القاهرة:
دار النهضة العربية .ط  .1ص .22

) (2عمر .حسي حنفي .)2005( .التدخل يف شؤون الدول بذريعة محاية حقوق اإلنسان .القاهرة :دار النهضة العربية .ط .1
ص 44و.45
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املبحث األول
مفهوم املسؤولية الدولية يف املنظور التقليدي واحلديث
توضح الدراسة يف هذا املبحث القصد الرئيس من وراء مفهوم املسؤولية؛ وفقا للقانون الدويل،
وااللتزامات الذي يفرضها على الكيان الدويل ،وقد يتمثل يف دولة أو شخص أو جمموعة أشخاص ،وجيب
إصالح الضرر الناتج عن عدم االلتزام ابلقانون الدويل إىل ضحية تصرف معي من قبل املعتدي ،ويف حالة
امتناع املعتدي وخمالفته أحكام القانون الدويل يتحمل العقاب جراء هذه املخالفة وفق شروط حمددة يف
القانون الدويل.
املطلب األول
تعريف املسؤولية الدولية
سعت موضوعات املسؤولية الدولية بصورة
خالل القرن املاضي  -ومع تطور القانون الدويل  -ات ح

كبرية لتشمل :التنمية ،والفضاء اخلارجي ،والتلوث ،واألمور املتعلقة ابلبحار ( .)1ومنذ عام 1951م
ت جلنة القانون الدويل اليت عملت على تقني موضوع املسؤولية الدولية ،وحتديد األشكال املطروحة
ش كل ح

يف هذا اإلطار ،وهو أن الدولة دائما حرة يف تصرفاهتا اخلارجية والداخلية ،لذلك كيف تتحمل املسؤولية؟

وإذا أردان دراسة هذا املوضوع فيجب أوال توضيح أن مبدأ السيادة مل تع حد مطلقة؛ بل أصبحت – يف
الغالب  -نسبية ومرنة ،وأصبح يف اإلمكان فرض اجلزاء املناسب على الدولة اليت تتجاوز على سيادة دولة
أخرى ،وعليها إصالح الضرر ،وهذا يعين عدم توفري احلصانة للدولة إزاء املسؤولية الدولية الناجتة عن
التجاوز على مبدأ سيادة دولة أخرى.
ويرى العديد من فقهاء القانون الدويل أن املسؤولية الدولية هلا نطاق خاص تعمل به؛ فهي ال
تقع أصال إال على الدول اليت ال تراعي مصاحل الدول األخرى ،وال تقع املسؤولية إال على الدولة املعنية
املخالفة لقواعد القانون الدويل( ،)2غري أن التطور الذي حصل يف القانون الدويل فرض مسائل قانونية
أخرى مهمة ومبادئ عامة وخاصة ،ومنها طرح موضوع املسؤولية اجلنائية للدول واألشخاص ،وكذا من
حيملون األهلية القانونية الدولية سواء أكانوا أفرادا أم منظمات؛ لذا مل يع حد حتديد املسؤولية  -وفق القانون
الدويل  -مقتصرا على األفراد وال على الدول األعضاء يف األمم املتحدة؛ بل أن التطور الذي حصل يف
) (1العشاوي ،عبد العزيز .2007 .حماضرات يف املسؤولية الدولية .ص 14 :وما بعدها.
( )2املصدر نفسه .ص .40
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اجملتمع الدويل قد طرح أفكارا جديدة يف هذا الصدد تستحق التوقف عندها ،وحتليلها بصورة معمقة،
واستنتاج األسس منها ،وابعتبار أن أسس ومقومات املسؤولية  -وفق القانون الدويل  -هي نفسها اليت
فرضتها احلياة املعاصرة للمنظومة الدولية واملتمثلة يف األمم املتحدة ،غري أنه تبقى األسس التقليدية للقانون
الدويل هلا ركائز أساسية يف حتديد املسؤولية الدولية ،وخاصة منها  -على سبيل املثال  -نظرية اخلطأ اليت
تستند إىل األساس القدمي لتحديد املسؤولية؛ حيث تعد قضية مضيق كورفور مثاال مه ًما للعديد من
الفقهاء يف القانون الدويل استندوا عليها يف العديد من أحكام حمكمة العدل الدولية يف العقود األخرية (.)1
ويتضح من خالل ما تقدم؛ أن املسؤولية الدولية  -هي يف األساس  -من مقتضيات املبادئ
العامة للقانون الدويل وكذلك يف القانون اخلاص؛ ألنه من الطبيعي أن تتم مساءلة أشخاص انتهكوا القانون
الدويل عما ارتكبوه من جرائم حبق اإلنسانية ،ومن انتهاكات أخرى ألحكام القانون الدويل .وقد استقر
الع حرف الدويل على وضع القواعد العامة لتحديد املسؤولية الدولية وفق القانون الدويل ،ودون تفرقة بي
الدولة وبي الشخص العادي ،وأصبح هذا حمور االهتمام الدويل سواء على صعيد املشرع القانوين أم
املؤسسات الدولية ذات العالقة.
وابلتايل أصبح الفقه املعاصر يعتمد على ثالثة حماور جوهرية وأساسية يف تكييف فكرة املسؤولية
الدولية ،حيث يتضمن الطرح األول حتريك املسؤولية الدولية جتاه أي شخص أو فرد دويل ،أي يستوي يف
ذلك الشخص املعنوي (الدولة واملنظمة الدولية) مع الشخص الطبيعي (الفرد) .بينما يتضمن الطرح الثاين
املسئولية الدولية تكون مدنية أو جنائية حسب الفعل املرتكب .ويرتكز الطرح الثالث على فكرة أن
املسئولية الدولية حتصل يف حالة ارتكاب األفعال اليت حيظرها ومينعها القانون ،كما تقوم عند ارتكاب بعض
األفعال اليت ال حيظرها هذا القانون وتسبب ضررا للغري (.)2
ليي قوامها حدوث ضرر لشخص
فرديي دو ح
فاملسؤولية القانونية الدولية هي عالقة تبادلية بي ح
دويل أو أكثر نتيجة الرتكاب عمل أو االمتناع عن عمل صدر عن فرد دويل آخر ( .)3ولقد عرف األستاذ
حافظ غامن املسؤولية القانونية الدولية ابلقول" :حتدث املسؤولية القانونية يف حالة قيام دولة أو فرد من أفراد

( )1ايدكار .طالب رشيد .2009 .مبادئ القانون الدويل العام .اربيل العراق :مطبعة موكرايين .ط .1
( )2السيد أبو عطية .2001 .اجلزاءات الدولية بي النظرية والتطبيق .اإلسكندرية :املؤسسة الثقافية اجلامعية .ص .33
( )3العشاوي ،عبد العزيز .2007 .حماضرات يف املسؤولية الدولية .ص .11
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القانون الدويل ابرتكاب عمل أو االمتناع عنه خمالفا لاللتزامات املقررة وفقا ألحكام القانون الدويل ويرتتب
على ذلك املسؤولية القانونية وهي تطبيق جزاء أو عقاب على الشخص الدويل املسؤول عن العمل" (.)1
وعرف األستاذ عبد العزيز سرحان املسؤولية الدولية أبهنا" :اجلزاء القانوين الذي يرتبه القانون
الدويل العام على عدم احرتام أحد أفراد هذا القانون لاللتزامات الدولية املنصوصة" (.)2
ويرى الفقه الغريب – ومنهم :الفقيه انزيلويت ،وبول ريتري ،وفرد روس  -أن املسؤولية الدولية هي:
"إسناد فعل غري مشروع وغري مسموح به دوليًا إىل أحد أفراد القانون الدويل العام بسبب انتهاكه االلتزام
الدويل أو قيامه بفعل غري مشروع دوليا" ،بينما عرف األستاذ شارل فايل املسؤولية الدولية" :أبهنا االلتزام
جبرب الضرر أو دفع التعويض نتيجة إسناد فعل غري مشروع أو مسموح دوليًا ألحد أفراد القانون الدويل
العام" .ومن وجهة نظر شارل روسو فاملسؤولية الدولية هي" :قانون تلتزم على أساسه الدول املنسوب إليها
ارتكاب عمل غري جائز أو مشروع وفقا للقانون الدويل بتعويض الدولة اليت يقع يف مواجهتها هذا
العمل"(.)3
وعلى الرغم من وجود عدة تعريفات خمتلفة للمسؤولية الدولية؛ إال أن وضع تعريف حمدد هلا يبقى
تتضمن األفعال اليت ال حيظرها القانون الدويل ،كما أن معظمها
أمرا صعبا ،وخاصة أن التعريفات السابقة مل
ح
يشمل املسؤولية اجلنائية اليت كرستها حماكمات نورمربج وطوكيو.
مل
ح

وبناء على ذلك إذا أردان وضع تعريف عام هلذه املسؤولية؛ فيمكن القول أبهنا" :االلتزام الذي

يفرضه القانون الدويل على الشخص القانوين إلصالح الضرر الذي يقع على الضحية أو حتمل العقاب
جزاء املخالفة" (.)4

( )1حممد حافظ غامن.1972 .مباديء القانون الدويل العام .القاهرة :دار النهضة العربية .ص.16-15 :
عاما على إنشائها .القاهرة :دار النهضة العربية ط  .2ص
( )2السرحان ،عبد العزيز حممد .2005 .األمم املتحدة مبناسبة مرور ً 40
.130

( )3صاحل زيد قصيلة .2009 .ضماانت احلماية اجلنائية الدولية حلقوق اإلنسان .القاهرة :دار النهضة العربية .ط .3
( )4العشاوي ،عبد العزيز .2007 .حماضرات يف املسؤولية الدولية .ص .17
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املطلب الثاين
املبدأ احلديث والتقليدي للمسؤولية الدولية
تستند املسؤولية الدولية إىل املبادئ التقليدية وغريها من املبادئ احلديثة ،اليت يتم مبوجبها حتديد
الطبيعة القانونية لألشخاص املسؤولي عن املسؤولية الدولية ،ومدى التزامهم حبماية العنصر البشري من
ليي.
مجيع أنواع االنتهاكات ،وإلزامهم ابلسالم واألمن الدو ح

ويف هذا املطلب سيتم توضيح مبدأ اخلطأ واألسس احلديثة لتحديث املسؤولية الدولية.
الفرع األول
مبدأ اخلطأ كأساس تقليدي للمسؤولية الدولية
من املمكن تفسري املسؤولية الدولية على أساس اخلطأ من جانب الدولة اليت تسأل عن عمل

خاطئ يرتكبه احلاكم أو املسؤول إذا مل يتخ حذ التدابري واإلجراءات الالزمة ملنع اخلطأ أو مل ت حتم معاقبة اجلاين،

حيث جيمع املسؤول كل السلطات يف يده ،ولكن الدولة ال تسأل عن مسؤولية األفراد إذا ما أقهرت
بشكل واضح ،وحيمل الفقيه غروسيوس هذه النظرة التقليدية اليت تعترب أن شخصية الدولة هي شخصية
احلاكم (.)1
ومع ذلك فقد انقسم الفقه إىل عدة اجتاهات يف رؤيتهم وتعاملهم مع هذه النظرية ()2؛ حيث
يرى االجتاه املعارض هلا الذي يعترب النظرية اإلرادية أساسا واضحا ،حيث إن الدولة تنتهك وخترتق إبرادهتا
االلتزامات ،ولكن يف حالة اختيار الدولة اختارت موظفيها ،مث قصروا يف أداء التزاماهتم؛ ففي هذه احلالة
يصعب إثبات اخلطأ.
االجتاهات واملفاهيم الفقهية:
يعتقد الفقيه (انزليويت) أن األساس يف انتهاك القواعد ال يتطلب حصول خطأ أو سوء نية أو

عدم حيطة ،ويف املنتقدين لنظرية (ليون دجيي) الذي يعتقد يف مبدأ املساواة الذي ينظم مجيع العالقات
والتعامالت العامة بي املواطين ،وأن أي خمالفة حتدث ضررا تلزم ابلتعويض .مث جاءت فكرة التضامن
( )1نبيل عبد الرمحن انصر الدين  .2006.ضماانت حقوق اإلنسان ومحايتها وفقا للقانون الدويل .اإلسكندرية :املكتب اجلامعي
احلديث .ط  .1ص .88
( )2اجلندي ،غسان .2000 .أركولوجيا املعرفة يف عملية حفظ السالم الدوليي .عمان األردن :دار وائل للنشر والتوزيع .ص.170
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االجتماعي ويرى الفقيه جنينة أن اخلطأ يقوم أمام احملاكم الدولية فإهنا مبنية على التزامات حمددة ،وحقيقة
أن نظرية اخلطأ تتطلب إثباات للعالقة بي اخلطأ وبي الضرر؛ لذلك تعددت االجتاهات حوهلا بي مؤيد
ومعارض (.)1
وابلنسبة لالجتاه املؤيد لنظرية اخلطأ  -برائسة جورج سيل  -فإن انتهاك القانون الدويل يعين جتاوز
السلطة أو االستخدام التعسفي هلا ،ويفرق هذا االجتاه بي اخلطأ على الشخص ،وتكون موضوعية عندما
تؤسس اخلطأ على الشخص وعندما تؤسس على اخلطأ املصلحي املرفقي .ويتمثل املفهوم املوضوعي يف
اإلخالل ابلتزام دويل تعاقدي ،وليتم اعتباره خطأ فال بد من حصول ضرر ،وال يعترب خطأ إال ابخلروج عن
احلاالت اآلتية:
إذا أخفقت الدولة يف اختيار املوظف ،وجتاوزت السلطة املهنية ،أو امتنعت عن الوفاء ابلتزاماهتا؛
فهذا يعين أن اخلطأ شخصي وموضوعي ،ويكون الشخص هو الذي صدر منه السلوك أو التصرف الضار،
ويكون يف حالة ثبوت إمهال أو تقصري أو عدم حيطة من جانب .أما املوضوعي فينصرف إىل انتهاك التزام
تعاقدي ،وتكون الصعوبة يف معرفة اجلانب النفسي للشخص املعنوي .وهناك من مييز بي اخلطأ املباشر
وغري املباشر ،وتعين اإلجراءات املباشرة للحكومة  -بشكل غري مباشر  -تصرفات األفراد أو األجانب،
ويفرض على الدولة تعويضا يف األوىل ويتعذر يف الثانية.
االجتاه التوفيقي:
يدرس هذا االجتاه إمكانية حتمل املسؤولية الدولية يف حاالت استثنائية مثل :حاالت اإلمهال أو
االمتناع .فعلى سبيل املثال فإن الدولة ملزمة حبماية أموال األجانب املقيمي فيها ،وترتتب املسؤولية هنا
عندما ختفق الدولة يف سن القانون ،أو عندما ال تعاقب اجلاين (.)2
ويرى الغنيمي أن فكرة اخلطأ قد مت حتويلها من القانون احمللي إىل القانون الدويل دون األخذ بعي
االعتبار أن فكرة انتهاك القانون وفكرة اخلطأ غالبا ما تكون متضمنة يف القانون الداخلي أو احمللي على
مسائل ال تتفق مع القانون الدويل ،ابإلضافة إىل تضمنها خماطر نفسانية يصعب حتليلها ( ،)3لذلك قد
تتسبب النظرية يف تعقيدات يف العالقات الدولية من حيث إهنا تؤمن بطابع الدولة وواقعها األساسي أبنه
( )1هادي نعيم املالكي .2008 .املدخل لدراسة القانون الدويل حلقوق اإلنسان .بغداد العراق :دار السالم .ط  .1ص .51
( )2السعيدي ،عباس هشام .2002 .مسؤولية الفرد واجلماعة عن اجلرائم الدولية :منشورات املطبوعات اجلامعية .مصر .ص .98
( )3الغنيمي ،حممد طلعت .1982 .الوسيط يف قانون السالم .اإلسكندرية :منشأة املعارف .ص .92 - 90
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جيب علينا أ حن ندرك أن فكرة اخلطأ هي أساس العديد من حاالت املسؤولية ،وتربرها السلطة القضائية بال
منازع عندما أتخذ فكرة اإلمهال كأساس للمسؤولية (.)1
نظرية املخاطر:
تعد نظرية املخاطر أساسا تقليد ًاي للمسؤولية الدولية؛ ألهنا تتوافق مع نظرية اخلطأ يف إطار األسس
التقليدية للمسؤولية الدولية ،ونظرية املخاطر حيث يعيش العامل يف ثورة التكنولوجيا الصناعية؛ حيث إن
تطبيق النظرية املعمول هبا يف القواني الوطنية نتيجة للمصانع أو املطاحن أو تسرب املياه أو إحداث
التلوث؛ يسبب أضرارا ذات تبعات نتيجة إحداث ضرر لآلخرين دون مربر شرعي ،وترتكز هذه
األطروحات على النظرية املطلقة أو املسؤولية املطلقة عن النشاط العايل املخاطر إذا ما مت اختاذ كل
االحتياطات لصنع املخاطر؛ فعلى سبيل املثال فإن أي ضرر يصيب املسافرين يف الطائرات أو العاملي يف
املطارات هنا ترتتب املسؤولية كما حتدثه ،أما ابلنسبة للتشريع املدين اجلزائري فيسميها مسؤولية حارس
الشيء حيث يتم اعتباره مسؤوال عن الضرر .وقد مت نقل القضاء الوطين يف حوادث العمل إىل القانون
الدويل (.)2
وقد ذهب املؤتر الدويل عام 1972م  -املعين ابلبيئة ومسؤولية الدولة عن األضرار اليت تلحق ابلدول
األخرى وبيئتها ومناطقها خارج السيادة الوطنية من األنشطة يف املناطق اخلاصة بسيادهتا أو سيطرهتا -
إىل اعتبار املسؤولية تنحصر يف ثالثة ميادين (:)3
 .1االستخدام السلمي للطاقة الذرية لألغراض الصناعية والتجارية والزراعية.
 .2حتلية مياه البحر وتنقيتها من التلوث البحري.
 .3األنشطة العلمية وغريها من األنشطة اليت ختضع ملخاطر جسيمة ،واليت ختضع ألخطاء الدولة وال
تنتهك قواعد القانون الدويل.
وبسبب اخلطورة اليت تثلها املواد النووية حينما تكون الدولة نووية أو تقوم بتسيري سفن؛ فقد
أبرمت الدول اتفاقيات يف شأن املسؤولية املدنية يف ميدان النقل البحري أو احلوادث النامجة عن الوقود أو

( )1الغنيمي ،حممد طلعت .1974 .االجتاهات احلديثة يف قانون األمم املتحدة .اإلسكندرية :منشأة املعارف .ص .24
( )2ابتريس روالن وبول اتفرينيية .2008 .احلماية الدولية حلقوق اإلنسان نصوص ومقتطفات( .تعريب جورجيت احلداد) .بريوت:
منشورات عويدات .ط  .1ص .32
( )3السعيدي ،عباس هاشم .2002 .مسؤولية الفرد اجلنائية عن اجلرائم الدولية .ص .120
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عن النفاايت املشعة ،ولذلك فإن نظرية املخاطر  -على الرغم من أتسيسها التقليدي  -إال أهنا تقوم على
حتديد أسس املسؤولية يف إثبات املخاطر النامجة من عدم املباالة بتبعيات مجيع هذه الوسائل الطافية
املختلفة من صناعية وزراعية وجتارية (.)1
وهناك رأي آخر يتعارض مع إساءة استخدام احلق يسبب اإلضرار ابآلخرين يف احلاالت اآلتية (:)2
 .1إذا كان املقصود منها فقط إحلاق الضرر ابآلخرين.
 .2إذا كانت املصاحل الرامية إىل حتقيقها غري ذات أمهية حبيث ال تتناسب مع الضرر الذي يلحق ابآلخرين.
 .3إذا كانت املصاحل اليت هتدف إىل حتقيقها غري قانونية.
ويستند مبدأ التعسف يف القانون الدويل إىل العرف الدويل والقانون الطبيعي .وقد مت حتويل هذا
املبدأ من القواني الوطنية إىل القانون الدويل؛ ألنه يوفر احلماية للدول يف عالقاهتا مع اآلخرين ،ويوضح
إساءة استخدام حق النقض يف جملس األمن (.)3
الفرع الثاين
األساس احلديث للمسؤولية الدولية يف العمل الغري مشروع
قسم الفقه القدمي واحلديث القواعد احلديثة والتقليدية ،وبناء على ذلك اختلفت االختيارات يف
القواعد التقليدية بسبب التطور الكبري يف العالقات الدولية الذي استبعد معظم األطر السابقة ،وعرض
البديل ،وهو أن الفعل غري القانوين يعد مصدر املسؤولية الدولية ،ولقد حددت جلنة القانون الدويل شروطه
ودرجاته وأنواعه املنصوص عليها يف املادة رقم ( )19اليت تعترب اجلرمية الدولية  -يف مجيع مظاهرها األربعة
 عنواان النتهاك التزام دويل (.)4 .1أساس العمل غري املشروع:
يعرف الفعل غري املشروع أبنه انتهاك دولة اللتزام أو واجب دويل ،أو عدم االمتثال اللتزام تفرضه
قواعد القانون الدويل .وكذلك انتهاك أو امتناع الدول عن فعل ال مينح القانون أو خيالف االلتزامات
القانونية الدولية ،أو ينتقص من سيادة القانون .وال يتأثر القانون الدويل ابألوصاف املوصوفة يف القانون
( )1الدقاق ،حممد سعيد .1992 .املنظمات الدولية .اإلسكندرية :منشورات الدار اجلامعية .ص .120
( )2حممد فؤاد جاد هللا.2010 .اآلليات الدولية حلماية حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة .القاهرة :دار
النهضة العربية .ط  .1ص19
( )3مفيد شهاب .2000 .دراسات يف القانون الدويل اإلنساني .القاهرة :دار املستقبل العريب .ص .140
( )4بن عامر تونسي .1989 .أساس املسؤولية الدولية أثناء السلم يف ضوء القانون الدويل املعاصر( .رسالة دكتوراة) .ص .213
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الدويل أو احمللي ( .)1وعليه؛ فعندما تنتهك الدول مبادئ االلتزام الدويل اليت يفرضها القانون الدويل؛ فإهنا
قد تقوم  -يف نظر القانون احلديث  -أبعمال غري قانونية ،حىت وإن مل تؤثر على مصاحل الدول األخرى.
ومل يستبع حد القانون الدويل احلديث  -وكذلك االجتهادات القضائية الدولية  -أي عمل متعمد
أو غري مقصود من جانب الدول مادام هذا الفعل ينتهك التزامات الدول جتاه بعضها البعض مبوجب
قواعد القانون الدويل .ومن مث يظهر ثبوت أو عدم املسؤولية الدولية على الرغم من أن القانون احمللي خيتلف
عن القانون الدويل أو يف حاالت عدم ذكر ذلك يف القانون الداخلي ،وابلتايل جيب استحضار بعض
شروط العمل غري القانوين كأساس إلثبات املسؤولية الدولية يف رأي القضاء الدويل وكذا الفقه الدويل؛
حيث يتطلب وجود عمل غري قانوين اثني من الشروط األساسية املتفق عليها وشرط آخر خمتلف (.)2
وجيب أن يثبت وجود عنصر موضوعي ذايت ،وأن يكون هناك تطرق وإشارة إىل أحد أشخاص القانون
الدويل يف تقرير القانون الدويل ،وابلتايل حتديد معايري موضوعية وشخصية الضرر من خالل بعض اآلليات
اليت حتدد ذلك ابلنسبة ألشخاص القانون الدويل ويعد هذا كشرط أول.
وابلتايل فمن أجل حتقيق هذه النظرية؛ فإنه جيب أن يكون هناك ضرر متعمد لتوفر العنصر
يكن ذلك الضرر منصوصا عليه يف القانون الداخلي للدولة ،ولكن فقط
البشري واملوضوعي ،حىت لو مل ح

إذا كان ضا ًرا مبصاحل اجملتمع الدويل املتفق عليه وامللزم من جانب الدول مبوجب قواعد القانون الدويل (.)3

وفيما خيص الشرط الثاين :هو أن أي عمل م حقرتف وخيالف أحد معايري االلتزامات الدولية حىت
لو كانت هذه االلتزامات تتفق مع القانون الداخلي أو تعارضه ،وعليه؛ يكون ضرورة انتهاك االلتزام الدويل
من الشروط األساسية لثبوت عمل غري مشروع ،ويكون تقدير عامل خمالفة االلتزام الدويل آلليات هي
أساسها مبادئ وقواعد القانون الدويل.
أما ابلنسبة للشرط الثالث :فإنه يرتبط بشكل خاص بعنصر الضرر بصفته الركن املهم الذي ترتكز
عليه املسؤولية الدولية ،ويكون الضرر هنا إما يف وقت اإلخالل اباللتزام أو يكون بشكل مستقبلي.

( )1ابتريس روالن وبول اتفرينيية .2008 .احلماية الدولية حلقوق اإلنسان نصوص ومقتطفات( .تعريب جورجيت احلداد) .بريوت:
منشورات عويدات .ط  .1ص.36
( )2حممد بن نصري حلمي" .1967 .تطور املسؤولية الدولية يف القرن العشرين" .جملة إدارة قضااي احلكومة .القاهرة .ص .93-92
( )3حممد بن نصري حلمي" .1967 .تطور املسؤولية الدولية يف القرن العشرين" .جملة إدارة قضااي احلكومة .ص .88
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ومن خالل هذه الشروط جيب حتديد أنواع اإلجراءات غري القانونية للدولة من خالل بعض اآلليات
واملعايري (:)1
 -1انتهاك دويل يعين القيام بعمل معي :ويعين هذا القيام بعمل نشاط معي أو االمتناع عنه ،ويسمى
التزاما ،ويتطلب فعال أو االمتناع عنه .فعلى سبيل املثال يقتضي االلتزام بعدم العدوان أال تتدخل
قوات خارجية أجنبية يف أراضي دولة أخرى ،وذلك التزاما مبصلحة قانونية دولية .ويف جمال القضاء
على العنصرية تلزم الدولة أبال تتضمن تشريعاهتا الوطنية ما خيالف االتفاقيات الدولية وحقوق اإلنسان
أو يتعارض معها ،ويف حالة عدم اختاذ مثل هذا اإلجراء يعد ذلك انتهاكا دوليًا ،ويقضي االمتناع أال
تدخل الشرطة مقر الدولة األخرى أو سفاراهتا أو البعثات الدبلوماسية ،وعدم تعرض األفراد الذين
خيضعون للحماية للتوقيف أو املساءلة ،وعلى الدولة أن تلتزم وتعرتف بقرارات التحكيم الدويل.
 -2انتهاك التزام دويل يتطلب حتقيق نتيجة حمددة :وتنص املادة رقم ( )21من مشروع مسؤولية الدول
على أن الدولة اليت تنتهك االلتزام الدويل تقتضي منها أن تضمنها ابلوسائل اليت ختتارها ،وعندما
يؤدي سلوك الدولة إىل حالة ال تتفق مع النتيجة .فعلى سبيل املثال :تنص اتفاقية الفحم الدولية على
أن الدولة حرة يف اختيار الوسائل اليت يتم من خالهلا حتقيق النتيجة ،واختاذ التدابري املناسبة ملنع إصابة
موظف البعثة أو إحلاق الضرر به أو إزعاجه (.)2
ليي حلقوق
وينبغي للدولة اختاذ تدابري تشريعية؛ لتحقيق احلقوق املنصوص عليها يف العهديحن الدو ح

يؤثر على مواقف معينة  -يعد
اإلنسان لعام 1966م .وهناك من يعتقد أبن سن قانون  -حىت ولو مل ح

خمالفة إذا كان خمالفا للقانون الدويل مثل :انتهاك ملكية األجانب ( )3خالفا للقانون ،أو أن اجلهاز التنفيذي
تصدر منه إجراءات من شأهنا مارسة التميز العنصري ،ويف إمكان الدولة إداراك النتيجة ،وذلك ابلتصرف
اجليد (.)4

( )1عبد هللا شيباين  .2010دور املنظمات الدولية يف التدخل الدويل اإلنساين بعد سقوط جدار برلي( .رسالة ماجستري) .جامعة
اجلزائر .ص.44
( )2أشرف عرفات أبو حجازة" .2005 .إدماج قرارات جملس االمن الصادرة طب ىقا للفصل السابع وتنفيذها يف النظم القانونية الداخلية
للدول األعضاء" .اجمللة املصرية للقانون الدويل .ص .339-337

( )3حممد حافظ غامن .2005 .القانون الدويل العام .القاهرة .دار النهضة العربية .ص.684

( )4صاحل زيد قصيله .2009 .ضماانت احلماية اجلنائية الدولية حلقوق االنسان .القاهرة :دار النهضة العربية .ط  .1ص .237-234
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إن انتهاك التزام دويل يقتضي من الدولة منع حدوث حدث معي ،وأن تلتزم بضمان عدم إخضاع
مواطين دول أخرى يف إقليمها لعمليات تنتهك حقوق اإلنسان ،أو االغتياالت ،أو اقتحام مقر البعثة
الدبلوماسية .وإذا ما حدث عكس ذلك؛ فلن تستطيع الدولة أن تتذرع أبهنا أدت واجباهتا املفروضة ،وإذا
ما وقع حدث ووقعت النتيجة؛ فيجب أن تكون هناك عالقة سببية بي الفعل وبي النتيجة ،وال يشرتط
وقوع الضرر ،وجيب على الدولة يف هذه احلالة أن حتقق يف احلدث وأسبابه ،وإثبات أهنا تصرفت للحيلولة
دون وقوع احلدث والنتيجة .وعليه؛ جيب أن يكون انتهاكا صارخا اللتزام دويل يقتضي من الدولة منع
وقوع حدث معي؛ حيث إنه مبجرد امتناعها عن هذا االلتزام تكون قد تسببت يف اقرتاف خرق لقواعد
اخلرق يف
القانون الدويل اليت تلزم منع وقوع اخلطر اباللتزام الصحيح ،وعليه فأنه يثبت بذلك مباشرة هذا ح

أي حالة من األحوال (.)1

ومن اجلدير ابلذكر أيضا احلاجة إىل حتديد درجة العمل غري القانوين من خالل العديد من
احلاالت اليت يتم تناوهلا ابلتمييز بي اخلطأ اجلسيم وبي البسيط يف االنتهاكات املتكررة .واعتربت جلنة
القانون الدويل "أن اجلرمية الدولية تعترب انتهاكا جسيما" .وعليه؛ فقد حددت املادة رقم ( )19اجلرائم،
ويشكل الفعل غري املشروع انتهاكا اللتزام دويل عندما حتدث اجلرمية بسبب أمور متعددة.
 .2أسباب العمل غري املشروع:
إن االلتزام الذي ميثل الشاغل الرئيس للمجتمع الدويل ككل مثل :االمتناع عن أي عمل عدواين،
واإلابدة اجلماعية واإلرهاب الدويل والعنصرية .واألمر الثاين هو االلتزامات الثنائية بي الدول إذا ما تعلق
األمر ابنتهاك جسيم وخطري يسمى ابجلرمية الدولية ،وهذا ما يبي أن االلتزامات بي خمتلف االنضباطيات
اليت تقوم هبا الدولة من أجل حتديد الوازع الثابت يف النظام القانوين للدولة ،ولذلك جيب على اجملتمع
حتديد القواعد واملبادئ اليت من خالهلا ميكن للدولة معرفة حدود تصرفاهتا وأعماهلا الدولية ضمن إطار
العمل غري املشروع الذي من خالله تؤسس املسؤولية الدولية على الصعيدين الداخلي والدويل( ،)2وابلتايل
يبقى موقف الفقه خمتلفا فيه من حيث حتديد عمل الدولة أبساس موحد بي الدول من انحية وكأساس
تنظيمي يف اجملتمع الدويل من انحية أخرى( ،)3وابلتايل فإن من نتائج العمل غري املشروع ما أييت:
( )1تقارير جلنة القانون الدويل يف دورهتا األربعي1988 .م.
( )2أمحد عبد احلميد الدسوقي .2007 .احلماية املوضوعية واإلجرائية حلقوق اإلنسان يف مرحلة ما قبل احملاكمة .الطبعة األوىل .دار
النهضة العربية .القاهرة .ص .69-68
( )3عوض ،حمي الدين .1967 .مقدمة يف القانون الدويل اجلنائي .جملة القانون واالقتصاد .ص .193-190
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ليي كالتزام جسيم مثل:
أ .انتهاك خطري اللتزام دويل ذي أمهية أساسية لصون السلم واألمن الدو ح
العدوان.

ب.انتهاك التزام جسيم ذي أمهية أساسية لضمان حق الشعوب يف تقرير املصري مثل :التزام فرض سيطرة
استعمارية ،أو استمرارها ابلقوة.
ج .انتهاك خطري وواسع النطاق اللتزام دويل ذي أمهية أساسية حلماية البشر ،مثل :الرق ،واإلابدة
اجلماعية ،والفصل العنصري.
د  .انتهاك خطري اللتزام دويل ذي أمهية أساسية حلماية البيئة البشرية ،واحلفاظ عليها كالتزام ابلتلوث
اخلطري للغالف اجلوي أو البحار.
والضرر الذي حيدث إما أن ميس ابلدولة ذاهتا ،أو يؤثر يف اجملتمع الدويل أبسره ،وإذا ما اخرتقت
دولة قاعدة أساسية؛ فإن األمر هنا يستدعي استعمال القوة ضدها مثل :التدخل ابلقوة ،وجيب التعرض
لوقف هذا االنتهاك ،وتقرير املسؤولية بواسطة استعمال القوة (.)1
وتعترب قضية "برشلونة تراكشن" قضية يتبي من خالهلا أحسن مثال للتفرقة بي التزامات الدولة
جتاه اجلماعة الدولية وااللتزامات بي دولة وأخرى ،وتكون هذه االلتزامات ذات صفة قانونية جتاه اجملتمع
الدويل ككل ،وتقاس جسامة العمل املشروع مبدى الكوارث اليت يسببها (.)2
الفرع الثالث
اعتبار اجلرمية الدولية جتسي ًدا للعمل غري املشروع
مت تعريف اجلرمية الدولية يف ظل القانون الدويل التقليدي يف صور متعددة مثل القرصنة واالجتار
ابلرقيق ،وهي عصاابت ضد الدول وأساطيلها التجارية يف أعايل البحار ،وتستند إىل أفراد ،ويطلق عليها
اسم اجلرائم العاملية ،يف حي ترتكب الدول جرائم تنطوي على العنف واهلمجية وعدم التحضر يف مواجهة
الرعااي اخلاضعي والتابعي هلا ،وهلذا اتفق مجيع الفقهاء على اعتبارها عمال غري مشروع وجرمية دولية

()3

ومع ذلك؛ فإن تعريف اجلرمية  -يف الفقه احلديث  -أخذ شكال آخر؛ فلقد عرفها الدكتور
"حسني عبيد صاحل" أبهنا سلوك إ داري غري قانوين أو مشروع فردي ابسم الدولة أو بتشجيع منها ضار
( )1تقارير جلنة القانون الدويل يف دورهتا األربعي1988 .م.
( )2محد عبد احلميد الدسوقي .2007 .احلماية املوضوعية واإلجرائية حلقوق اإلنسان يف مرحلة ما قبل احملاكمة .القاهرة :دار النهضة
العربية .ط  .1ص .77
( )3قرزان مصطفى .2008 .احلدود القانونية لشرعية التدخل الدويل اإلنساين( .رسالة ماجستري) .جامعة ورقلة .اجلزائر .ص .22
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مبصلحة دولية حممية قانونيًا .ومن جهة نظر الفقيه حالسري فإنه يرى أهنا كل فعل خيالف ويعارض القانون
الدويل؛ كونه يضر ابملصاحل اليت حيميها هذا القانون يف نطاق العالقات الدولية ،ويوصف أبنه عمل جنائي
يتطلب تطبيق العقوبة على فاعله.
ويعترب "بالوسكي" اجلرمية أهنا كل فعل غري قانوين أو مشروع يرتكبه األفراد ،ويعاقب عليه القانون
الدويل اجلنائي؛ ألنه يضر ابلعالقات الدولية يف اجملتمع الدويل .ويعرف الفقيه "بيال" اجلرمية الدولية أبهنا
سلوك يندرج حتت العقوبة اجلنائية اليت يتم تطبيقها نيابة عن اجملتمع الدويل (.)1
وهي(:)2

اعتمدت جلنة القانون الدويل عدة معايري ومبادئ اثنوية من خالهلا تنجم اجلرمية الدولية
ولقد
ح

 .1عن انتهاك خطري اللتزام دويل ذي أمهية أساسية لصون السلم واألمن الدوليي ،كما هو احلال يف
جرمية العدوان.
 .2عن انتهاك خطري اللتزام دويل ذي أمهية أساسية لصون السالم واألمن الدوليي عن طريق منع
الشعوب من تقرير املصري.
 .3عن انتهاك خطري وواسع النطاق اللتزام دويل ذي أمهية أساسية حلماية اإلنسان من حيث :االلتزام
حبظر الرق ،وحظر اإلابدة اجلماعية ،وحظر الفصل العنصري وارتكاب جرائم إرهابية.
 .4هو انتهاك خطري اللتزام دويل ذي أمهية أساسية لصون السلم واألمن الدوليي ،مثل حظر تلوث
البيئة البحرية واجلوية.
وهكذا يظل مفهوم اجلرمية الدولية غامضا على الرغم من وعي اجملتمع ابجلرائم الدولية املرتكبة ضد
اإلنسانية؛ فالقتل والرتحيل اجلماعي ،وسوء معاملة السجناء ،وتدمري املدن  -مبا يف ذلك مقومات احلياة
العادية والثقافية  -فإن هذه اجلرائم املرتكبة خالل احلرب العاملية الثانية كان هلا أتثري كبري يف إبرام اتفاقية
منع اإلابدة اجلماعية .وتوجه جلنة القانون الدويل إىل التقليل من اجلرمية املخلة ابسم اإلنسانية وأمنها،
وبسبب اتساع دائرة اجلرائم الدولية؛ فلقد حتتم ضرورة التصدي هلا على أسس من القاعدة العامة الدولية
اليت تنص على أن سيادة الدول  -بغض النظر عن وضعها  -لن تتجاوز سيادة اجملتمع الدويل (.)3

( )1حمي الدين عوض" .1967 .مقدمة يف القانون الدويل اجلنائي" .جملة القانون واالقتصاد .ص .192 -190

( )2طالب رشيد ايدكار .2009 .مبادئ القانون الدويل العام .الطبعة األوىل .إربيل العراق :مطبعة موكرايين .ص .108
( )3تقارير جلنة القانون الدويل يف دورهتا األربعي1988 .م.
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ويربز موقف جلنة القانون الدويل من حتديد اجلرمية الدولية من خالل عدة معايري مت اعتمادها
بشكل مؤقت أو مستمر ،أو يف شكل ضرر أو خطر من خالل عملها املؤقت أو املستمر ،أو من حيث
طبيعتها السلبية يف االمتناع عن عمل ،أو من حركة اجيابية يليها أثر قانوين .فعلى سبيل املثال االمتناع عن
حتسن حالة املرضى واجلرحى مبا حيقق انتهاك االلتزام املقرر مبوجب االتفاقيات الدولية مثل اتفاقية جنيف
1949م( .)1ومن املمكن أن تستهدف اجلرمية الدولية األموال القانونية ( )2مثل :االستيالء والسيطرة على
األرض ،وانتهاكات الرتاث الثقايف ،وقد يستغرق األمر وقتا طويال للتحقيق يف هذه اجلرائم كاالستيالء على
األرض وإقامة املستوطنات من أجل إدانة االحتالل أو اختاذ شكل عنيف مفاجئ حمقق للنتيجة ،ويتمثل
يف التدمري الفوري ملصادر املاء ،أو القصف اجلوي للمخيمات واملدن؛ لرتحيل سكاهنا ،وإجالئهم عن
أراضيهم ووطنهم ،وهو سلوك إجرامي يف مواجهة الشعوب املستعمرة (.)3
وبسبب تزايد هذه اجلرائم يف حق اجملتمع وتنوعها؛ فلقد أدرك اجملتمع الدويل موضوع االلتزام
املنتهك؛ نظرا إىل اخلطورة اليت تضع سيادة أشخاص القانون الدويل حبالة هتدد املساواة يف السيادة بي
أفراد اجملتمع الدويل بعد أن أصبحت اجلرمية الدولية مصدرا خطريا ومقلقا يهدد اجملتمع الدويل برمته ،وال
بد من مواجهته .وعلى هذا األساس كان من الضروري حتديد معايري اجلرمية من حيث :اخلطورة القصوى
للفعل ،واآلاثر النامجة عنه ،وهي (:)4
أ .انتهاك اللتزام أساسي هبدف محاية املصاحل األساسية للمجتمع الدويل.
ب.اعرتاف عام بذلك من قبل اجملتمع الدويل أبكمله.
ج .االعرتاف جبميع املخالفات اليت تقع على النظام العام الدويل.
د .ظهور الفرد كشخص من أفراد القانون الدويل برأي نسبة كبرية من الفقهاء ،وخاصة فقهاء القانون
الدويل األورويب.
ه .االعرتاف بوجود قواعد السلوك اليت حتمي االلتزامات الدولية.

( )1حسام أمحد حممد هنداوي .1996 .التدخل الدويل اإلنساين دراسة فقهية وتطبيقية يف ضوء قواعد القانون الدويل .القاهرة :دار
النهضة العربية .ط  .1ص .66
)2( Schwarzenberger. 195. The Problem of international law: Current legal problems.
London.P51.
( )3عدي حممد رضا يونس .2010 .التدخل اهلدام والقانون الدويل العام .بريوت :املؤسسة احلديثة للكتاب .ط  .1ص.21-19
( )4هادي نعيم املالكي .2008 .املدخل لدراسة القانون الدويل حلقوق اإلنسان .بغداد العراق :دار السالم .ط  .1ص .211
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و .ظهور فئة جديدة من األفعال غري املشروعة دوليا اليت ال ميكن منع األفراد من ارتكاهبا.
ز .جيب أن يكون هناك تييز بي أنواع اجلرائم الدولية؛ حيث ترى جلنة القانون الدويل أن فئة اجلرائم اليت
الدوليي.
تنطوي على العنصر السياسي واليت هتدد السالم واألمن
ح

أركان اجلرمية الدولية:

من الضروري حتديد عناصر اجلرمية الدولية؛ حيث يشرتط لقيامها ثالثة أركان ،وهي :الركن املادي،
والركن املعنوي ،والركن الدويل (.)1
 .1الركن املادي:
يتمثل يف كل انتهاك صارخ للمصاحل األساسية والرئيسية جملموعة من الناس ،حتميها رابطة دينية
أو سياسية ،مثل :القتل ،واالسرتقاق ،والتعذيب ،وتعترب جرمية يف كل التشريعات الوطنية .ويشرتط يف
االنتهاكات اجلسامة واخلطورة لقيام الركن املادي ،مثل :القتل الكلي أو اجلزئي ،والقتل على دفعات،
واملذابح اليت يذهب ضحيتها اآلالف واملاليي .ويفرتض يف أن يكون للسلوك مظهر خارجي حمسوس
إجيايب أو سليب يسبب نتيجة يؤمثها القانون الدويل ،ويتحقق السلوك اإلجيايب من خالل النظام الكلي أو
()2
احتفظت
عامي 1945م و1990م
ح
ابإلابدة اجلماعية  ،وجتدر اإلشارة إىل أن األمم املتحدة خالل ح
بضرورة موافقة الدول املعنية؛ حىت تتمكن من املشاركة يف العمليات اإلنسانية يف حالة نشوب نزاع مسلح

ذي طابع غري دويل (.)3
يسبق أن تدخلت  -خالل هذه الفرتة  -يف شؤون الدول على أساس إعمال قواعد
كما أهنا مل ح

حقوق اإلنسان الدولية ،على الرغم من أهنا أصدرت العديد من القرارات والتوصيات يف هذا الشأن.4

ورأى اجتاه من الفقه أن األمم املتحدة خالل هذه املرحلة  -عندما كانت تتصدى ملشكلة الالجئي يف
حالة نشوب النزاعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل  -مل تكن جهودها كافية؛ ألهنا كانت تعتمد على
أنصاف احللول ،ويف بعض األحيان كانت تتبع سياسات متضاربة (.)5

( )1حممد حافظ غامن.1972 .مباديء القانون الدويل العام .القاهرة :دار النهضة العربية .ص .680
( )2عبد العزيز العشاوي .1995 .جرمية إِبدة اجلنس البشري( .رسالة دكتوراة) .جامعة اجلزائر .ص .41-21
( )3حممد حافظ غامن.1972 .مباديء القانون الدويل العام .ص .421

) (4عز الدين فودة" .1974 .الضماانت الدولية حلقوق اإلنسان" .اجمللة املصرية للقانون الدويل .ج  .40ص .87
( )5صاحل زيد قصيله .2009 .ضماانت احلماية اجلنائية الدولية حلقوق اإلنسان .القاهرة :دار النهضة العربية .ط  .2ص .55
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ويف قرارها الصادر يف  9كانون األول  /ديسمرب 1981م ذكرت اجلمعية العامة أيضا أنه جيب
على الدول أن تتنع عن تشويه قضااي حقوق اإلنسان ،واستغالهلا؛ كوسيلة للتدخل يف الشؤون الداخلية
للدول ،ومارسة الضغط على دول أخرى ،وإجياد جو من عدم الثقة والفوضى .وتتدخل النزاعات املسلحة
الداخلية إلجناز املهام اإلنسانية فقط بقبول الدول املعنية؛ لكسب ثقة الدول ،واحلفاظ على سيادهتا (.)1
وهناك اجتاه يف الفقه القضائي مفاده :أن ديباجة ميثاق األمم املتحدة ومقاالته حتدثت عن حقوق
اإلنسان أبن هذه النصوص مل تنشئ قانون حقوق اإلنسان الدويل الذي يلزم الدول األعضاء بشكل قاطع،
وال توجد جزاءات أو صكوك لتطبيق هذه العقوابت ،وإن كانت املادة رقم ( )56من امليثاق تعرضت
لتعهد الدول األعضاء  -منفردة أو جمتمعة  -ابلقيام بعملها املطلوب؛ لتحقيق األهداف املنصوص عليها
يف املادة رقم ( )55من امليثاق (.)2
وابلنسبة للسلوك اإلنساين؛ فعندما يرتك بعض أفراد هذه اجلماعات بال غذاء حىت يقضي عليها
اجلوع داخل املعسكرات؛ فإن هذا يعد نوعا من أنواع التجاوزات اإلنسانية .وابلتايل فإن معيار التفرقة بي
السلوك اإلجيايب وبي السلوك السليب هو توفر النتيجة اإلجرامية؛ حيث أيخذ صور الركن املادي يف الشروع
واملسامهة (.)3
كما أن العنصر املادي يف جرمية احلرب هو وجود خطة حمددة من قبل الدولة أو مؤيديها؛
الرتكاب اجلرمية الدولية .ويستخدم العنصر املادي يف جرمية العدوان القوة املسلحة؛ هبدف اإلضرار
ابلسالمة اإلقليمية والسيادة ،وذلك من خالل العدوان املباشر وغري املباشر .ويتجسد – هذا العنصر -
يف جرمية اإلرهاب ابستخدم مجيع الوسائل؛ لتدمري أي واقع اجتماعي من أي نوع؛ هبدف إرهاب السكان.
 .2الركن املعنوي:
يتكون من جمموعة من العناصر الداخلية املتوقعة يف الواقع املادي واجلنائي ،وميثل االجتاه غري
القانوين للسلوك واإلدارة احلرة جتاه احلادث اجلنائي .ويستند السلوك إىل دوافع خاصة ال يرتكبها اجلاين
لتحقيق املصلحة الذاتية ،ولكنها تستند إىل توجيهات سلطات الدولة ،وي عرب عنها ابلنية اإلجرامية اليت
تشكل عنصرا أساسيًا يف اجلرائم الدولية ،وهو أمر ضروري يف جلرائم الدولية اليت تشجع اجلاين على القتل،
( )1فودة ،عز الدين" .1974 .الضماانت الدولية حلقوق اإلنسان" .ص .56

( )2نوربلي موريس" .1992 .هل تتحول املساعدة اإلنسانية إىل تدخل إنساين" .جملة الصليب األمحر .ع  .25ص .7-1

( )3حسام أمحد حممد هنداوي .1996 .التدخل الدويل اإلنساين دراسة فقهية وتطبيقية يف ضوء قواعد القانون الدويل .القاهرة :دار
النهضة العربية .ط  .1ص .112
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أو اإليذاء البدين أو العقلي اجلسيم ،أو التدمري  -الكلي أو اجلزئي  -جملموعة وطنية أو عرقية أو دينية
ختضع لالحتالل العسكري (.)1
ومن خالل ما تقدم؛ يتضح أن جرمية العدوان تتخذ النية اإلجرامية شكل نية عدوانية من خالل
معرفة أن اجلاين يعمل ضد السالمة اإلقليمية ،وينتهك القانون الدويل .وكذلك الوضع نفسه يف جرمية
اختطاف الطائرات مع توفر العلم واإلرادة؛ حيث يعلم اجلاين أبن فعله ينطوي على التدخل يف السري
الطبيعي للطائرات ،وينصرف إىل اإلجرامية للفعل؛ كي يشيع اخلوف بي جمموعة من األفراد ،ويعد توفر
علم اجلاين قرينة على توفر القصد اجلنائي.
 .3الركن الدويل:
إن الطابع الدويل للجرمية يقتضي أن يؤثر هذا الفعل يف مصاحل اجملتمع الدويل وقيمه ،على أساس
خطة تضعها دولة ضد دولة أخرى ،يصدرها كبار املسؤولي يف الدولة ،وت وجه إىل دولة أخرى كشخص
من أشخاص القانون الدويل .وقد أقرت حمكمة نورمربغ على دولية اجلرائم إذا ما مت ارتكاهبا يف شكل فعل
ت احملاكمة للعقاب عن هذه اجلرمية ،على أن تكون متعلقة إبحدى جرائم احلرب؛
غري إنساين ،واشرتط ح
يتمكن وحده من القيام حبرب عدوانية دون احلصول
حيث رأت احملكمة  -على سبيل املثال  -أن هتلر مل
ح

على دعم من كبار رجال الدولة العسكريي واملدنيي وأصحاب رؤوس األموال الذين يدعمون اخلطط
العدوانية (.)2
والركن الدويل يف اجلرمية الدولية  -مبا فيها جرمية اإلابدة اجلماعية  -عبارة عن اخلطة املوضوعة
من طرف دولة أخرى تتضمن العدوان على اإلنسان ،وتتسم بدوافع معنوية حيرص اجملتمع الدويل  -بشكل
كبري  -على إمخادها بكل صورها وأشكاهلا .ولذلك فال بد من توفر الركن الدويل كأساس قانوين إىل
جانب الركن املادي واملعنوي من أجل إثبات حصول اجلرمية الدولية.
ويستند اجملتمع الدويل وكذلك جلنة القانون الدويل إىل ضرورة اإلبالغ عن اجلرمية الدولية؛ ابعتبارها
عمال غري قانوين؛ مستندا إىل أساس قانوين هو املصلحة القانونية اليت حيميها القانون الدويل؛ حيث يكون

( )1الدقاق ،حممد سعيد .1983 .شروط املصلحة يف دعوى املسؤولية عن انتهاك الشرعية الدولية .بريوت :منشورات دار اجلامعة.
ص.54-12
( )2خريي أمحد الكباش .2002 .احلماية اجلناية حلقوق اإلنسان دراسة مقارنة يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية واملبادئ الدستورية
واملواثيق الدولية .اإلسكندرية :منشأة املعارف .ط .33 .1
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النظام العام للقانون الدويل نتيجة حلقائق معينة معرتف هبا من قبل احلياة الدولية الواقعية ،وحمصلة الضمري
القانوين للشعوب.
وابلنظر إىل حقيقة أن التعاون هو نتاج الفكر؛ فإنه يتطور هبدف تنظيم السلوك ،ال سيما فيما
يتعلق هبدف محاية النظام االجتماعي وفحص القيم اإلنسانية العظيمة النتهاك مبادئ القانون الدويل
اجلنائي ،إذا وجب تدخل القانون الدويل من أجل محاية هذه املبادئ اليت تثل املصاحل العليا للبشرية مجعاء،
فإنه يتعلق أيضا حبماية املصاحل اليت تتجاوز املصاحل الفردية للدولة ،واليت تشكل انتهاكات للمصاحل العليا
للمجتمع ،واليت جيب احرتامها يف مجيع الظروف.
ويعرب عن هذه القيم ابلنظام العام؛ حيث تباينت اجتاهات الفقه الدويل حول هذه القيم،
واختلفت؛ ألن هذا املوضوع غامض كمصطلح يصعب حتديده بدقة ،ونظرا الختالف املفاهيم حوله.
ولكن على الرغم من ذلك فال ميكن للدول إنكار وجود القواعد اآلمرة والنظام العام وجتاهلها؛ حيث إن
ذلك يعين أهنا جمرد آراء فقهية ال ختلو من الصيغة اآلمرة (.)1
ومع منو الوعي لدى اجملتمع الدويل بضرورة حماربة اجلرمية الدولية الذي ترافق مع تطور حقوق
اإلنسان ا لذي بدوره تزامن مع االنتهاكات اخلطرية والفادحة اليت مشلت معظم املعمورة األرضية يف مجيع
أحناء العامل؛ لذلك فقد بدأ االهتمام الدويل بضرورة محاية حقوق اإلنسان يتصاعد إىل درجة عالية ،وهذا
ما عرف ابحلماية الدولية حلقوق اإلنسان يف إطار قواعد القانون الدويل ،وذلك ال يكون إال مبحاربة اجلرمية
الدولية ،حيث جيب احرتام حقوق اإلنسان وحرايته األساسية؛ ليس فقط من الناحية القانونية ،وإمنا أيضا
من الناحية الواقعية والفعلية .وذلك أن حقوق اإلنسان  -هي يف الوقت نفسه  -شأن مقدس جيب مراعاته
على الدوام ،وهي أمر جيد جيب عدم املساس به أبدا .كما أن اإلنسان جيب عدم اضطهاده من قبل
الغري ،وإمنا جيب  -إىل حد ما  -أن يكون متحررا من سلطة اآلخرين (.)2
ولذلك؛ فإن مجيع أسس املسؤولية الدولية  -سواء أكانت تقليدية أم حديثة  -كلها مصممة يف
شكل واحد :إنشاء املسؤولية الدولية أمام اجملتمع الدويل والنظام العاملي اجلديد الذي ميكن من خالله جترمي

( )1حكمت شري " .1973القواعد اآلمرة يف القانون الدويل العام دراسة مقارنة" .جملة القانون الدويل املقارن .جامعة بغداد .ص -78
.83
( )2حسي عبيد صاحل .1979 .اجلرمية الدولية .القاهرة :دار النهضة العربية .ص .195
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الفعل على أسس قانونية دولية ميكن من خالله التدخل من أجل محاية حقوق اإلنسان ومحاية اجلنس
البشري من اإلابدة.
جتدر اإلشارة إىل أن العديد من األمثلة ت ث بت هذه القواعد  -التقليدية أو احلديثة  -يف بلورة ما
يسمى ابملسؤولية الدولية ،كما حدث يف اآلونة األخرية يف ما يدعى الثورات العربية أكرب دليل على ذلك.
وعلى وجه اخلصوص قصة ليبيا اليت أثبتت حاالت االنتهاك الدويل حلقوق اإلنسان ،ومارسة أنواع خمتلفة
من اإلابدة اجلماعية للشعب اللييب؛ ما أدى إىل ضرورة التدخل الدويل من خالل "حلف الناتو" الذي
جاء بعد تدخل جملس األمن والذي تت املوافقة عليه ابألغلبية ،وكانت عملية التدخل مبوجب قرارات
جملس األمن وكذلك حمكمة العدل الدولية اليت أقرت بضرورة احلكم على جمرمي احلرب يف ليبيا من خالل
اختاذ قرارات إدانة للرئيس ومجيع الذين شاركوا معه يف اإلابدة اجلماعية للشعب اللييب ،حيث يعد هذا أكرب
مثال على االعرتاف ابملسؤولية الدولية كأساس للتدخل اإلنساين الدويل(.)1
كما أن القرارات اليت صدرت من اجلمعية العامة لألمم املتحدة ابإلضافة إىل االجتماعات اليت
عقدهتا هيئة األمم املتحدة ،ونتج عنها متابعة القضية يف مجهورية مصر العربية ،وذلك من خالل تقدمي
اإلنذارات املختلفة اليت توبع هبا الرئيس املصري ،وحىت من الذين كانوا متورطي معه يف السماح ابلتجاوز
واالعتداء على املواطني من الشعب املصري سواء بطرق التعذيب والقتل.
وينطبق املوقف نفسه مع جملس األمن وكذلك حمكمة العدل الدولية حول قضية تونس ،وخالل
عز ثورهتا استخرجت منظمة األمم املتحدة قرارات تقضي مبتابعة الرئيس التونسي املخلوع وزوجته ،وكذلك
جتميد العمل على أرصدهتم يف اخلارج؛ من أجل محاية أمالك احلكومة التونسية ،ومتلكات الشعب
التونسي ،ومحاية املوطني من كل صنوف التعذيب اجلسدي واملعنوي (.)2

( )1حممد فؤاد جاد هللا .2010 .االليات الدولية حلماية حقوق االنسان وجملس حقوق االنسان التابع لألمم املتحدة .القاهرة :دار
النهضة العربية .ط  .1ص.22

( )2أمحد أبو الوفا .2000 .احلماية الدولية حلقوق اإلنسان يف إطار منظمة األمم املتحدة .القاهرة :منشورات دار النهضة العربية.
ص15
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املبحث الثاين
موانع املسؤولية الدولية
قد حتظر مسؤولية اجملتمع الدويل عن تربير هذا الفعل وعدم جترميه ،حىت إذا اعتربت سلعة يرفضها
اجملتمع الدويل والقانون الدويل .ومع ذلك؛ فإن الواقع الدويل ليس كذلك يف حالة بعض األعمدة السياسية
أو االقتصادية أو االجتماعية الدولية .األفعال والسلوكيات املختلفة يف جدول واحد؛ ما جيعل من الضروري
للمجتمع الدويل االلتزام ابلتواضع أو االعتدال (.)1
وتتفق هذه اإلجراءات مع بعض املعايري القانونية الدولية اليت تلتزم هبا الدول لتربير أفعاهلا وأعماهلا
غري املشروعة اليت تكون عادة خارج فئة املصاحل اليت تلتزم الدول حبمايتها بقدر ما ميكن أن جترم بعض
األفعال القانون الدويل بشكل عام مسموح به.
وعليه؛ ختتلف حاالت انتفاء املسؤولية الدولية من خالل ما أييت:
املطلب األول
حالة الضرورة
هي احلالة اليت هتدد فيها مصاحل الدولة ووجودها وكياهنا فيما لو أن القواعد القانونية العادية
مطبقة ،وأهنا ختضع النتهاك هذه القواعد ،وال ترتتب عليها أن يكون للدولة احلق يف مهامجة دولة أخرى،
وهذه الدولة هلا احلق يف الدفاع عن مصاحلها ،وابلتايل اللجوء إىل العدوان ،والقيام ابالعتداء الذي يرتتب
عليه اعتبار الضرورة عذرا الحقا (.)2
وابلتايل؛ فإن حالة الضرورة هي احلق يف دعوة بعض األعمال غري القانونية للدولة ،إذا أجربت
على القيام بذلك وفاء اللتزامها .ومن األمثلة على ذلك الكثري منذ العصور القدمية :عندما احتلت إجنلرتا
"امللكة ماجن" يف عام 1807م ملنع احتالل فرنسا هلا .واحتلت بلجيكا عام 1914م ملنع فرنسا من
احتمال غزو األراضي األملانية .واحتالل القوات األمريكية العراق حتت ذريعة البحث عن أسلحة دمار
شامل؛ حيث يشكل العراق هتديدا لدول اجلوار وكذلك للعامل أبسره .وعليه فإن حالة الضرورة تعين أن
( )1حممد فؤاد جاد هللا .2010 .اآلليات الدولية حلماية حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة .القاهرة :دار
النهضة العربية .ط  .1ص.27
( )2املالكي ،هادي نعيم .2008 .املدخل لدراسة القانون الدويل حلقوق اإلنسان .بغداد :دار السالم .ط  .1ص .42
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الغاية تربر الوسيلة ( ،)1وابلتايل يبدو واضحا ابلنسبة لنا أن حالة الضرورة قدمية وتقليدية؛ نظرا إىل صعوبة
التوفيق بي ضرورة احلرب وبي القانون الدويل اجلديد (.)2
إن اتفاقيات جنيف لعام 1977م حصرت مسألة الضرورة يف أضيق نطاق ،وذلك عندما تتطلب
الشخصية اإلنسانية احلاجة إىل محايتها ،واحملافظة عليها؛ بعيدا عن أي جتاوزات عسكرية قد تتذرع هبا
الدول من أجل تربير خالفاهتا ضد الدول األخرى واجلنس البشري.
ومبوجب هذه الربوتوكوالت تضع ح ًدا لقانونية احلرب ( ،)3وابلتايل أصبحت جرمية دولية؛ ما زاد
من تعزيز ما يسمى ابلقانون اإلنساين الدويل .وقد أكدت املادة  14/3منع جتويع املدنيي كأسلوب
للحرب ،مع اإلقرار على حرق املزارع واملاشية ،وتدمري اجلسور واملواد اليت ال غىن عنها لبقاء السكان
املدنيي ،مثل :املواد الغذائية ،واملزارع ،ومرافق احلياة .هنا غريت بروتوكوالت جنيف البياانت ،وأحدثت
تغيريا ملموسا لصاحل الشعوب املتعثرة؛ عندما وضعت جلنة القانون الدويل ضوابط قانونية حلماية كرامة
البشر ،وربط حقوق اإلنسان وحالة الضرورة (.)4
عندما تكون املصلحة الوطنية لكل دولة على أعلى املستوايت اليت حتدد املصاحل املرتبطة ابحلق
األساسي للدولة هي حق املرأة ال يتخطى حقوق اجملتمع الدويل أو سيقودان مرة أخرى إىل الفوضى الدولية،
اثنواي يف دول
وتدمري حقوق الدول والشعوب كحقوق ابلنسبة ملا هو أساسي يف الدولة ميكن اعتباره ً
أخرى .وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن اتفاقيات جنيف لعام 1977م قدمت مفهوما عسكرًاي ،كما هو احلال
يف حالة الضرورة حلماية البشر ،وابلتايل ميكن استخدامها للدفاع عن حق الشعوب اليت ختضع لالحتالل
العسكري والذين لديهم دعم قانوين للمقاومة والدفاع الشرعي (.)5

( )1مصطفى أمحد فؤاد .1987.فكرة الضرورة يف القانون الدويل .اإلسكندرية :منشأة املعارف .ص .49-41
( )2املالكي ،هادي نعيم .2008 .املدخل لدراسة القانون الدويل حلقوق اإلنسان .ص .40

( )3تونس بن عامر .1989.أساس املسؤولية الدولية أثناء السلم( .رسالة دكتوراة) .جامعة القاهرة .ص .256

( )4الغار ،عبد الواحد يوسف .1996 .اجلرائم الدولية وسلطة العقاب عليها .القاهرة :دار النهضة العربية .ص .240
( )5العيشاوي ،عبد العزيز .حماضرات يف املسؤولية الدولية .ص .120
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املطلب الثاين
حق البلد يف الدفاع الشرعي القانوين
حالة الدفاع املشروع هي :حالة عدم وجود مسؤولية دولية من جانب الدول؛ لإلفالت من
العقاب الذي قد يفرض عليها دوليًا يف حالة انتهاكها أحكام القانون الدويل وبنوده اليت تنص على وجوب
محاية حقوق اإلنسان ،وعدم انتهاكها أبي شكل من األشكال .وختتلف تعريفات حق الدفاع املشروع
عن املفاهيم التقليدية واملفاهيم احلديثة ،وتبدأ معرفة الدفاع الشرعي عرب مراحل منذ ميثاق األمم املتحدة
الذي أذن حبق الدفاع الشرعي؛ وفقا للمادة رقم ( )51كقاعدة يف األساس القانوين حلق الوجود والبقاء،
وهي تنح كل دولة احلق يف محاية نفسها؛ فهو حق طبيعي للدول كوسيلة أساسية لصد العدوان غري
املشروع واحلق غري القانوين واملشتبه به يف الضرورة ( .)1ومع ذلك يضع القانون الدويل شروطا ملمارسة هذا
احلق ،من خالل استخدام القوة الالزمة واملالئمة هلجوم مسلح غري مشروع وحقيقي ومباشر وموجه ضد
السالمة اإلقليمية للدول املدافعة .وعندما ترى الدولة أن مصلحتها القانونية قد انتهكت فال تتجاوز القدرة
الالزمة خلطورة فعل الدفاع الذي تتخذه الدولة املدافعة ،وابلتايل فإن أي خطر ينشأ عن هذا العدوان،
وينفي وصف الضرورة؛ فال يعد دفاعا شرعيًا ،ويكون جرمية دولية ،وتوصف أبهنا توفر نية إجرامية عدوانية
يف الدولة .وعليه؛ فكلما كانت النية خارجة عن حدود الدفاع أو الضرر؛ فإن املسؤولية عن ارتكاب جرمية
العدوان تكون اثبتة ،وال تعد دفاعا شرعيًا .وهذا ينطبق على العدوان اإلسرائيلي على الدول العربية يف 5
يونيو 1967م عندما احتلت أراضي مصر وسوراي وفلسطي

()2

حيث احتجوا ابملادة رقم ( )51من

ميثاق األمم املتحدة اليت فسروها أبهنا دفاع قانوين خالص .وابلتايل فإن مفهوم احلق يف الدفاع املشروع
يعين أن للدولة وشعبها احلق يف استخدام القوة املسلحة للدفاع عن األمة والثروة والقيم واحلضارة بكل
الوسائل املشروعة املتاحة من العصيان إىل الكفاح املسلح .وترى احملكمة اجلنائية الدولية أن ملادة رقم ()51
من ميثاق األمم املتحدة تنح الدول احلق يف مارسة الدفاع الشرعي املشروع؛ شريطة إبالغ جملس األمن
بذلك على الفور ابلتدابري املتخذة ،وهي إجراءات مؤقتة وخاضعة للمجلس .وبناء على ذلك؛ فإن حق
الدفاع املشروع املرتبط حبدوث العدوان يف العرف الدويل هو اعتداء على الدول ،وجيب أن توافق عليه
اجلمعية العامة بعد استيفاء الشروط اآلتية:
( )1أمحد أبو الوفا .2000 .احلماية الدولية حلقوق اإلنسان يف إطار منظمة األمم املتحدة .ص .20
( )2املصدر نفسه .ص .20
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اقتصاداي ،وقد يكون فنيًا عرب اإلنرتنت وتغلغل
قد يكون العدوان املسلح غري القانوين عسكرًاي أو
ً
مواقع املعلومات ،والتالعب يف احلساابت ،وسرقة األسرار العسكرية ،وجيب أن يكون العدوان املسلح ً
حال
مباشرا وفورًاي ،ومن مث ال يعد العدوان احملتمل عدواان؛ ألنه مقصود ومتعمد الرد على العدوان املسلح ضد
الدولة ومتلكاهتا يف حبارها اإلقليمية واإلقليمية ،واإلضرار ابحلقوق األساسية لسالمة أراضيها واستقالهلا
السياسي يف تقرير املصري مثل الشعب الفلسطيين( ،)1وجتدر اإلشارة إىل أنه ال بد على اجملتمع الدويل أن
يتحقق من حق الدفاع الشرعي ،وأن ينطوي على ما أييت(:)2
أوال :احلاجة إىل العنف يف الدفاع؛ ابعتبارها الوسيلة الوحيدة لصد العدوان املسلح ،وليس للدولة أي
وسيلة أخرى جيب توجيه أعمال الدفاع ضد مصدر اخلطر إىل الدولة وأجهزهتا.
اثنيا :أن أفعال الدفاع جيب أن تكون مناسبة ،وهنا تعين أن الرد على العدوان يكون ابلقوة نفسها اليت
تعرضت للهجوم ،أو بطريقة أخرى ال ميكن اعتباره دفاعا مشروعا .وقد اعرتفت احملكمة اجلنائية حبق الدفاع
املشروع يف إسقاط املسؤولية الدولية يف الفقرة ( 31أ) و (ج) .وابلتايل مع توفر شروط وعناصر الدفاع
الشرعي ميكن للدولة أن تصادق كوسيلة للمطالبة إبزالة املسؤولية الدولية ،ومع ذلك جيب أن حيكم الدفاع
الشرعي جرمية تقع يف إطار ما حيظره اجملتمع الدويل والقانون الدويل واحملكمة اجلنائية الدولية؛ إذ ال ميكن
ألي دولة أن أتخذ الدفاع الشرعي أداة إلسقاط املسؤولية مبجرد مارستها أفعاال تدخلها يف إطار تسوية
احلساابت بي الدول اليت استحوذت على مصاحل اقتصادية وسياسية (.)3
املطلب الثالث
حق املعاملة ِبملثل
املعاملة ابملثل تدبري وقائي يضع املسؤولية الدولية على عاتق الدول يف حالة وقوع هذا الفعل ،وتعد
خمالفة لقواعد القانون الدويل العادي اليت اعتمدهتا الدولة رًدا على أعمال انتهاك القانون الدويل اليت
ارتكبتها دولة أخرى ،وأحلقت األذى هبا ،وجيب استيفاء قواعد القانون الدويل وجمموعة من الشروط مبا يف
ذلك (:)4
( )1تفسري املادة رقم ( )51من ميثاق األمم املتحدة ،وتقارير احملكمة اجلنائية ابلدولة.
( )2عدي حممد رضا يونس.2010 .التدخل اهلدام والقانون الدويل العام .بريوت :املؤسسة احلديثة للكتاب .ط  .1ص .13-11
( )3القار ،عبد الواحد يوسف .1996 .اجلرائم الدولية وسلطة العقاب عليها .القاهرة :دار النهضة العربية .ص .250

( )4حسام أمحد حممد هنداوي .1996 .التدخل الدويل اإلنساين دراسة فقهية وتطبيقية يف ضوء قواعد القانون الدويل .القاهرة :دار
النهضة العربية .ط  .1ص .119
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أ .أن تكون رًدا على فعل غري قانوين ،وتشكل جرمية دولية.
ب.جيب أال يشمل الفعل التباديل األفعال الال إنسانية مثل :القتل ،والنهب عن طريق اإلابدة املنهجية
والتدمري.
ج  .جيب أن يكون هناك تناسق بي اإلجراءات اليت تتخذها الدولة والعدوان الالحق.
ومع ذلك؛ فإن هذا األساس القانوين الذي تدفع العديد من البلدان من أجل االنفصال عن
املسؤولية الدولية يعد أحد أسباب اجلواز؛ ألنه كان عامال رئيسا يف تطور القانون الدويل ( .)1وقد اعترب
القانون الدويل املعاصر أن املعاملة ابملثل  -يف ضوء ميثاق األمم املتحدة  -مل تعد تتوافق مع املادة ،2/4
ولذلك حدث االختالف حول موضوع املعاملة ابملثل ،وتباينت اآلراء بي مؤيد ومعارض هلا ،وهناك وجهة
نظر مفادها :أن املعاملة ابملثل ذاهتا ضرورة ،وهناك من يرون أهنا حق الدفاع الشرعي ،وهناك من يعدوهنا
جمرد مقياس هلذا عندما يكون من املستحيل التوصل إىل حلول سليمة لألراضي احملتلة .ولكن احلقوقيي
والفقهاء يف اجملتمع الدويل ذهبوا إىل ضرورة تشجيع الدول على االلتزام بقواعد القانون الدويل ،واالبتعاد
عن املعاملة ابملثل؛ ألهنا تفتح الباب أمام استمرار العدوان واحلروب.
ليي والعدالة يف العالقات
بصون السلم واألمن الدو ح
ولذلك؛ جيب على مجيع بلدان العامل أن تتعهد ح

الدولية؛ ألن املعاملة ابملثل أصبحت ملغاة وابطلة بعد اعتماد املادة رقم  .)2( 2/4وقد أبطلت األمم
املتحدة املعاملة ابملثل ،وعدهتا جرمية دولية على أساس أن الدول ال تعيش يف ظل قانون الغاب ،وإمنا تثل
القانون الدويل ومواد وأحكام ميثاق األمم املتحدة ،واختاذ تدبري يعد أساسا عدوانيًا حلل الدولة املعتدية،
وال ميكن أن حتسب الدول منه ضد معاقبة اجملتمع الدويل (.)3
إن املوقف القانوين الدويل لقصة مضيق كورفو الذي أشارت إليه حمكمة العدل الدولية عندما
نظرت يف قضية حفر اخلندق وحتصينه ،واعرتفت احملكمة مبسؤولية "ألبانيا" عن انفجار السفينة الربيطانية،

)1(SchwehleK,1970, (what weight to conquest American journal of international law),
p:340-345 .
( )2حسام أمحد حممد هنداوي .1996 .التدخل الدويل اإلنساين دراسة فقهية وتطبيقية يف ضوء قواعد القانون الدويل .ص .105

( )3حمسن عبد احلميد أفيكرين .1999 .النظرية العامة للمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل،
القاهرة :دار النهضة العربية .ص .220-215
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ونفذت بريطانيا حقها يف الطريان على مضيق األعداء ابلقوة؛ على أساس أن حق التدخل الذي تطالب
به بريطانيا هو إجراء مت تنفيذه يف إطار الرد على العدوان يف إطار مبدأ املعاملة ابملثل (.)1
وعلى أساس هذا الرأي؛ فقد اعتمده العديد من الفقهاء على تفسريهم للحق يف املعاملة ابملثل
كما أييت:
أ .جيب توفري مبدأ املعاملة ابملثل مبوجب القانون املعمول به يف هذه احملكمة خالفا للنظام األساسي ،فإن
املعاهدات املطبقة ومبادئ وقواعد القانون الدويل واملبادئ املنصوص عليها يف القانون الدويل للنزاع
املسلح على النحو املنصوص عليه يف الفقرة ( / 1ب) من املادة رقم ( )21من النظام األساسي
للمحكمة الدولية ،وطاملا أن مبدأ املعاملة ابملثل منصوص عليه يف العرف الدويل على النحو املعرب عنه
يف القانون الدويل اإلنساين؛ فإنه من غري املقبول تطبيقه على احملكمة اجلنائية الدولية.
ب.كما أن املادة رقم ( )31أذنت يف فقرهتا الثالثة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف أن
أتخذ ابألسباب اليت حتول دون امتناع املسؤولية اجلنائية.
لذلك؛ يعد هذا الشرط الثاين ابإلضافة إىل الشرط األول وتتوقف أهم الشروط على موضوع
اجلرمية ،وليس فقط على عمل العدوان ،وابلتايل أعطت صدى قانونيًا ودوليًا وإنسانيًا ملا يعرف ابملعاملة
ابملثل .وتقول :إنه ال ميكن االعرتاف هبا كسبب جلرمية تقع ضمن اختصاص هذه احملكمة وهي :اإلابدة
اجلماعية ،واجلرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم احلرب (.)2
ومع ذلك ،فهناك شروط تعد أسبااب للمعاملة ابملثل ،وهي موضوعية ودولية يف الوقت نفسه ،وهي(:)3
الشرط األول :أن يشكل العدوان جرمية دولية.
الشرط الثاين :استنفاد الوسائل السلمية ،مبا يف ذلك التحذير بعدم تكرار الفعل.
الشرط الثالث :العالقة السببية بي العدوان وبي املعاملة ابملثل.
الشرط الرابع :أال يشمل تصرف املعاملة ابملثل األفعال امللفقة اليت جيب أن تكون وفقا لقواعد القانون
الدويل ،مثل :أخذ الرهائن ،أو أعمال االنتقام.

( )1صاحل زيد قصيله .2009 .ضماانت احلماية اجلنائية الدولية حلقوق اإلنسان .القاهرة :دار النهضة العربية .ط  .2ص .213-211
( )2شباين عبد هللا ،دور املنظمات الدولية يف التدخل الدويل .ص.78-75

( )3حسي حنفي عمر .2005 .التدخل يف شؤون الدول بذريعة محاية حقوق اإلنسان .الطبعة األوىل .دار النهضة العربية .القاهرة.
ص .181
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الشرط اخلامس :التشابه بي فعل العدوان وبي عمل املعاملة ابملثل من حيث :املكان ،والزمان ،والوسائل،
والتناسب من حيث تشابه األفعال.
الشرط السادس :تنظيم وسائل التبادل ابملثل ،كما لو أمرت به سلطات الدولة املختصة ،وعدم استخدام
األسلحة احملظورة دوليًا.
وابلتايل؛ فإن حمكمة "نورمربغ" قد اعرتفت مببدأ املعاملة ابملثل ،كما اعرتفت به جلنة القانون الدويل
كأحد أسباب إنكار املسؤولية الدولية (.)1
هذه احلاالت الثالث لعدم وجود مسؤولية دولية على الدول يف حالة العدوان أو التدخل ،وهي:
حالة الضرورة ،وحالة الدفاع املشروع ،وكذلك قضية املعاملة ابملثل .وجند أنه على الرغم من أن الدولة
تنشد هذه احلاالت إلزالة املسؤولية ،ولكن هناك حاالت أخرى ال تكون فيها الدولة ضمن إطار املشروع
يف املواقف ،ولكنها مسؤولة أمام اجملتمع الدويل عن األفعال اليت مل يتم تطويرها دوليًا .وقد تعاملت جلنة
القانون الدويل مع هذا املوضوع املثري للقلق البالغ لدى الدول الصغرية والكبرية؛ بسبب األخطار اليت
تشكلها أكثر من احلرب.
لقد تسبب حادث تشرنوبيل الذي وقع يف االحتاد السوفيايت السابق يف كوارث ال ميكن ألحد
تقديرها داخل األراضي السوفياتية ،وكذلك داخل البلدان األوروبية ،فضال عن العراق اجملاور هلا .وهذه
املخاطر امللموسة واألخالقية والنفسية هلا أتثريات يف املستقبل.
وقد تعاملت اللجنة مع تعداد هذه األنشطة اليت قد تعد خطرة على الدولة وعادية ابلنسبة
لآلخرين ،أو لديها القدرة على حتمل خماطرها ،ومن انحية أخرى نشأت مشكلة الدول املصدرة.
لذلك؛ جيب على الدول اإلبالغ واإلنذار املبكر عن املخاطر واإلمكانيات اليت قد تكون خطرية
أو مستقبلية ،والدخول يف مفاوضات مع الدول اجملاورة قبل الشروع يف أي نشاط قد يتسبب يف ضرر هلا،
وقد تقيم الدولة وتتسبب يف التلوث الفعلي ،ولذلك جيب على هذا البلد تقدمي معلومات إىل البلدان
اجملاورة ،وقد تطلب الدول اجملاورة تعليق هذه املشروعات؛ على أساس أهنا قد تسبب ضررا (.)2

( )1عبد العزيز العيشاوي.حماضرات يف املسؤولية الدولية .ص.132-131
)2( SchwehleK,1970, (what weight to conquest American journal of international law),
p:3460 .
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ومع ذلك؛ فإن تدخل الدولة يف الشؤون الداخلية دون موافقة قانونية قائمة على قواعد القانون الدويل؛
يعد انتهاكا لقواعد القانون الدويل .ولذلك جيب احرتام سيادة الدول ،وعدم التدخل يف شؤوهنا الداخلية
فقط يف سياق التدخل الصحيح والسليم املنصوص عليه يف القانون الدويل واملعايري الدولية ،وأن توافق
الدولة الضحية على إمكانية استمرار املشروع يف مواصلة الدولة هلذا العمل ،وذلك من أجل إزالة املسؤولية
الدولية عنها ،ويف حاالت حمددة فقط تثبت صحة املوافقة على املستويي الداخلي والدويل ،وابلتايل تتطلب
ما يلي(:)1
أ .أن تكون الدولة هي املوافقة ،وتكون املوافقة الرمسية صادرة منها ،وذلك إبصدار موافقة اهليئة الرمسية
املكلفة بتلك الوظائف ،والتعبري عن إرادة الدولة ،ولكن احلكومة اليت ال تلك شرعية دستورية
وقانوان دوليًا وشعبيًا ميكن ال يؤخذ بعي االعتبار أو القرار.
ب .أن تكون املوافقة قبل ارتكاب الفعل غري املشروع.
وجتدر اإلشارة إىل أن املوافقة تكون بتوفر شروطها الرمسية ،وال ميكن أن تكون من العمل غري
القانوين دون حدود ،ولكن مع حدود الضرر الذي يلحق مبا يسمى ابلبلدان اجملاورة .وخبالف ذلك فال
ميكن للدولة االنسحاب من املسؤولية الدولية حتت أي ظرف من الظروف؛ إذ أن موافقة الدولة جيب أن
تكون للمشروع حدود قانونية ( ،)2وجيب أن تكون املوافقة وفقا للقواعد القانونية ،وأن ترتبط بنص العمل
احملدد الذي تتناوله املوافقة؛ ما يعين أنه جيب أن تكون يف حدود التفاصيل والبياانت اليت توفرها الدولة.
ويظل مبدأ عدم التدخل دائما يف إطار بعض االستثناءات اليت قد تعتمد عليها دول كثرية عندما
يتعلق األمر حبماية حقوق اإلنسان .إن متابعة مجيع الدول أو املنظمات أو األفراد  -مهما كانت -
تشكل انتهاكات حلقوق اإلنسان وجلميع البشر (.)3

( )1طالب رشيد ايدكار .2009 .مبادئ القانون الدويل العام .اربيل العراق :مطبعة موكرايين .ط  .1ص .104
( )2العيشاوي عبد العزيز .حماضرات يف املسؤولية الدولية .ص .134

( )3ابسيل يوسف" .سيادة الدول يف ضوء احلماية الدولية حلقوق اإلنسان" جملة دراسات اسرتاتيجية .اإلمارات .ع .49
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املبحث الثالث
أشخاص املسؤولية الدولية
إن تطوير مفهوم املسؤولية الدولية ،وربطها الوثيق بتطوير قواعد القانون من جهة ،وتفاقم ارتكاب
امي أساسي حي:
جرائم احلرب من جهة أخرى؛ قد تنجم عن انتهاك التز ح

أ .اإلخالل اباللتزامات الناشئة يف اجتاه اجملتمع الدويل ككل؛ ألن اإلخالل هبذه االلتزامات يشكل جرائم
دولية ترتتب عليها مسؤولية دولية.
ب.االلتزام الثاين هو اجتاه الدول وابلنظر إىل أمهية احلقوق؛ فإن مجيع الدول هلا مصلحة قانونية يف محاية
تلك احلقوق وااللتزامات ،وقد تنشأ عن رحيل بعض الدول عن مبادئ وقواعد القانون الدويل مثل
العدوان والتمييز العنصري ( ،)1ولقد أتكد ذلك يف حكم حمكمة العدل الدولية عام 1970م يف
قضية "برشلونة تراكس" اليت تيز بي االلتزامات الدولية وبي اإلجراءات الدولية اليت ترتكب ابملخالفة
هلذه االلتزامات.
وقد استخدمت إدارة نورمربغ املسؤولية اجلنائية الفردية عن جرائم احلرب اليت ارتكبت يف ظل
احلرب العاملية الثانية يف ظل النازية ،ويشمل هذا املبدأ أيضا مسؤولية الفرد عن األفعال الرمسية للدولة فيما
يتعلق جبرائم اإلنسانية ،وقد أبلغت جلنة القانون الدويل هذه  -يف تقريرها عن سابقة نورمربج  -أن
األشخاص الطبيعيي وحدهم هم املسؤولون عن جرائم القانون الدويل (.)2
املطلب األول
املسؤولية الدولية لألفراد
أصبحت قواعد القانون الدويل املعرتف هبا يف معظم البلدان أكثر أمهية ،ولقد منت  -بشكل كبري

 لتشكيل قواعد القانون الدويل املعاصر اليت جتعل الفرد خاضعا للقانون وليس شيئا .ومع ذلك؛ فإنهحيظى ابحرتام كبري من قبل بعض القانونيي؛ ابعتباره احملور الوحيد جلميع قواعد القانون داخليًا وخارجيًا.
والشخص القانوين املتصور  -يف أي نظام قانوين  -هو يف الواقع وراء هذا النهج .أما الفقيه القانوين

( )1حممد طلعت الغنيمي .ص .230
( )2تقارير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا األربعي والثانية واخلمسي.
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"كلسن" فال يعرتف بتغري األفراد كأشخاص من القانون الدويل ،أما الدول واملنظمات فهي أشخاص
افرتاضية (.)1
ومن جانبنا نرى أنه ال ميكن املوافقة على هذا االقرتاح؛ على أساس أنه ال ميكننا تفضيل قيم الفرد
افق
بشكل تفضيلي ،وإضعاف قيمة الدولة واستقرارها كواقع عملي وفعال يف اجملتمع الدويل الذي مل يو ح
على أن الفرد شخص دويل.
ينقسم موضوع املسؤولية الدولية للفرد إىل عدة آراء ،وهي:
أ .يرتكز الرأي القائل :أبن الفرد يعد شخصا من القانون الدويل العام على أن القانون الدويل يرتب
الواجبات الفردية ،ومينحه حقوقا مثل جتارة غري العبيد ،وعليه فإنه يسأل عن ذلك.
ب.والرأي اآلخر هو أن الفرد غري معرتف به كشخص من القانون الدويل .والرأي هو أن احلقوق اليت
يكفلها القانون الدويل لألفراد ال تدخل حيز النفاذ عندما تعرتف هبا الدولة.
ج .يرى الرأي الثالث أن الفرد هو شخص غري مباشر للقانون الدويل العام؛ ألن الدولة موجودة للفرد
لكي تعمل لصاحله ،واجملتمع الدويل هو جمموعة من الوالايت والدول وجمموعة من األفراد؛ لذلك فإن
الفرد له حقوق وعليه التزامات ،وهو شخص غري ظاهر ،والدولة هي الشخصية الدولية وليس الفرد
فقط.
د .الرأي األكثر احتماال يف رأينا هو الرأي األول؛ ألنه من غري املتصور أن نواجه قانوان جنائيًا دوليًا له
طابع إجرامي على املبدأ املهم لطبيعة العقوبة ،وابلتايل جيب أن نطلب من أي شخص قام هبذا الفعل
غري املشروع.
يف السنوات األخرية اسرتشد الفقه الدويل حبقيقة أن الفرد يعد شخصا من أشخاص القانون
الدويل ،ومن مث له احلق يف حتمل املسؤولية الدولية ،ال سيما ابلنسبة للجرائم الدولية منذ وقت انعقاد عصبة
األمم املتحدة ،سواء أكانت اإلابدة اجلماعية أم اجلرائم ضد اإلنسانية أم جرائم احلرب أم جرمية العدوان،
مع التصديق على النظام األساسي حملكمة العدل الدولية (.)2

)1(Vincenzo,1986, le crime international et la responsabilite des etats armee, adi, p:400465.
( )2سهيل حسي الفتالوي .2002 .القانون الدويل .القاهرة :املكتب املصري لتوزيع املطبوعات .ص.215
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أما خبصوص األشخاص املعنوية مثل الشركات فلم يتم اعتبارها شخصا من أشخاص القانون
الدويل؛ بل يسري عليها القانون والقضاء الداخلي( .كانت حماولة إلدخال الشركات املتعددة اجلنسيات
لكن مل تتم) ،ولقد اختلف الفقه حول التأسيس هلذه املسؤولية ما بي السيادة اإلقليمية واالختصاص
الشخصي أو حىت املسؤولية التبعية (.)1
لكن أغلب الفقه عد هذه املسؤولية هي مباشرة؛ حيث يقول الفقيه (بول روتر) :من واجب
الدولة ضمان استتاب األمن والنظام العام على إقليمها ،وتنتج املسؤولية الدولية على عدم قيامها هبذا
الواجب الضروري ،وال تنتج من فعل الفرد الذي ليس شخصا يف القانون الدويل (.)2
 -1سند الفعل اىل أحد أشخاص القانون الدويل (:)3
جتدر اإلشارة  -يف هذا الصدد  -إىل أن بقية األشخاص يف القانون الدويل غري احلكومي يسألون
حسب درجة شخصيتهم القانونية اليت تفتقر إىل السيادة داخل االحتاد الفيدرايل ،وكذلك املنظمات الدولية
ومنها األمم املتحدة اليت تتمتع ابحلصانة أمام احملاكم الوطنية ،وابلتايل توفر تعويضات جزائية عن األضرار
اليت يسببها اآلخرون (حفظ األمن)؛ ابستثناء إمكانية إنشاء حماكم للفصل يف بعض النزاعات اليت قد
تكون طرفا فيها ،حيث ال تتم مقاضاهتا أمام حمكمة العدل الدولية اليت تعد أحد فروعها ،وال تصدر
أحكاما جتاهها؛ بل آراء استثنائية فقط.
 -2احلماية الدبلوماسية:
قد يكون الفعل غري املشروع للدولة قد أحلق ضررا مبواطين دولة أخرى فقط ،وليس ابلدولة نفسها
اليت حيملها رعاايها .ويف الوقت احلايل ال ميكن للشخص الطبيعي أن يرقى إىل مستوى مقاضاة دولة أجنبية
دولية .على الرغم من أن بعض األمثلة أظهرت أن األشخاص الطبيعيي قد رفعوا دعاوى ضد دول أجنبية
ملقاضاهتم حول حاالت التعذيب ضدهم ،مثل حاالت سجناء غوانتاانمو ،ويف حاالت أخرى تدعي
الدولة وحتمي حقوقها يف إطار ما يسمى "النزاع الدبلوماسي" ،واتبعت هذه املمارسة منذ القرن العشرين(.)4
( )1ابتريس روالن وبول اتفرينيية .2008 .احلماية الدولية حلقوق اإلنسان نصوص ومقتطفات( .تعريب جورجيت احلداد) .بريوت:
منشورات عويدات .ط  .1ص .33
)2(Dietrich Schindle. 2010.Principles of the law of armed conflict - Paul Reuter Prize.
International Review of the Red Cross (1961 - 1997). Volume 34, Issue 302.pp. 503506
( )3املالكي ،هادي نعيم .2004 .املدخل لدراسة القانون الدويل حلقوق اإلنسان .بغداد العراق :دار السالم .ط  .1ص144
( )4الفار ،عبد الواحد يوسف .ص.219:
130

إن احلماية الدبلوماسية هي تبين الدولة قضااي األفراد الذين حيملون جنسيتها؛ للدفاع عنهم يف
مواجهة دولة أخرى ،وهو حق للدولة وليس للفرد ،وابلتايل فإن املسؤولية الدولية اليت تستدعيها الدولة
لتي ،واملدعي ليس لديه شأن ابلفرد (متعلق بسيادة
محاية مواطنيها دبلوماسيًا هي عالقة قانونية بي الدو ح

الدولة على أفرادها).

وقالت حمكمة العدل الدولية الدائمة يف حكمها الصادر يف عام  1924يف قضية مافروماتيس:
"لكل دولة احلق يف محاية رعاايها إذا تضرروا من أفعال خمالفة للقانون الدويل" .يف حال مل يتمكن املواطنون
من احلصول على تعويض ابلوسائل القضائية ،وأن الدولة تعتمد على مطالبات رعاايها عن طريق الطرق
الدبلوماسية أو أمام القضاء الدويل؛ فإهنا تؤكد حقها يف معاملة رعاايها وفقا لقواعد القانون العاملي العام.
ومن نتائج هذا التكييف (احلماية الدبلوماسية عالقة بي الدولتي) وهي كما أييت:
 .1للدولة احلرية يف التدخل أو االمتناع عن التدخل حلماية مواطنيها.
 . 2للدولة احلق يف التنازل عن حقها يف محاية رعاايها إما بعد وقوع الفعل أو قبل وقوعه .وكذلك احلق
يف التنازل عن مطالبة املسؤولية يف أي مرحلة ،وحىت التنازل عن تنفيذ احلكم لصاحلها بعد إصدارها
دون أمهيتها مبا يرضي الفرد.
 -3للدولة احلرية يف اختيار وقت بدء القضية واهليئة القضائية اليت تستشهد هبا.
 .4للدولة احلق يف التصاحل مع الدولة املدعى عليها.
 -5إذا كان حيق للدولة املطالبة ابلتعويض؛ فتكون هلا احلرية الكاملة يف تقرير كيفية التصرف فيها دون
التزام بتسليمها كليا أو جزئيا إىل الشخص اخلاضع للحماية؛ ألن التعويض هو حق للدولة وليس
للفرد (.)1
وهنا ثالثة شروط تارس مبوجبها الدولة حقها يف محاية رعاايها ،وتتمثل يف :وجود عالقة قانونية
بي الشخص وبي الدولة؛ أي اجلنسية؛ فالشخص املتضرر جيب أن يتمتع جبنسية الدولة اليت تارس احلماية
الدبلوماسية ،سواء أكانت طبيعية أم قضائية .وقد توسعت حمكمة العدل الدولية يف حالة اجلنسية ابلتشديد
على نظرية الرابط احلقيقي إلثبات اجلنسية ،ويبقى لكل دولة حتديد شروط جنسيتها .وتثري مسألة اجلنسية
موضوع محاية األشخاص عدميي اجلنسية؛ ألهنم ال يتمتعون ابحلماية الدبلوماسية ،ولكن مشروع قانون

( )1عبد العزيز سرحان .1993 .النظام الدويل اجلديد والشرعية الدولية .القاهرة :دار النهضة العربية .ص .60-50
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احلماية الدبلوماسية لعام 2006م منحهم احلق يف احلماية اليت يقيمون عليها ،وذلك مبوجب املادة رقم
( )8من املشروع (.)1
وكذلك مبوجب املادة رقم ( )3من املشروع ال جيوز التذرع ابحلماية الدبلوماسية إذا كان الشخص
املصاب حيمل جنسية الدولة املسؤولة واملدعى عليها ،ويف حالة وجود شخص يتمتع جبنسية الدولتي
وحدث له ضرر انجم عن دولة اثلثة له؛ فقد فضلت العدالة الدولية  -يف هذا الصدد  -أن تتدخل
الدولة اليت يكون الشخص منتميا هلا ،وهلذا السبب جيب عليها حساب ،وعلى سبيل املثال :حالة اخلدمة
لتي ،وهذا ما أشارت إليه املادة رقم ( )5من
العسكرية ،تويل وظيفة عامة ،اإلقامة .أو التعاون مع الدو ح

مشروع قانون 2006م (.)2

ابلنسبة للوقت الذي يتم فيه اعتبار اجلنسية ضارة؛ فقد مت اعتماد املشروع الذي جيعل الشخص
يتمتع حبماية دولة معينة إذا كان حائزا جنسيتها وقت حدوث اخلطأ أو العمل الضار أو وقت مقاضاة
الدولة املسؤولة ،ويطلق عليه استمرارية اجلنسية؛ وهذا ما أشارت إليه املادة رقم ( )5من املشروع.
وإذا كان الشخص قد اكتسب جنسية الدولة اليت أضرت به بعد رفع الدعوى ضدها؛ فلدى
الدولة احلق يف احلماية الدبلوماسية .كما تثار مسألة محاية الالجئي ،وحتميهم الدولة اليت يلجأ إليها،
لكن هذه الدولة ال تتدخل إذا أصيب الالجئ من جانب دولته اليت حيمل جنسيتها .أما فيما يتعلق
حبماية الشخص املعنوي  -وخاصة الشركات  -فقد اعتمد القضاء الدويل أمهية جنسية دولة التسجيل
والتأسيس .واعتمد مشروع عام 2006م هذا املبدأ ،وأضاف أن عمل القضاء الدويل مهم أيضا ابلنسبة
جلنسية مركز إدارة الشركة أو جنسية أكرب مساهم يف أسهمها (.)3
وفيما يتعلق ابستنفاد مجيع أساليب التفاوض الداخلية؛ فإن حق الشخص يف املطالبة ابحلق يف
اللجوء أوال إىل السلطات وحماكم الوالايت اليت يقيم فيها من أجل منحها فرصة تعويض الضرر الذي
ث كان لدولته التدخل للحماية ،وقد نص املشروع 2006م على هذا الشرط يف
أحدثته؛ فإن مل حيد ح
املادة رقم ( )14منه ،غري أنه هناك حاالت ميكن من خالهلا جتاوز املادة رقم ( ،)4( )5وهي:
أ .ال توجد وسائل معقولة للحصول على تعويض معقول.
( )1عدي حممد رضا يونس .2010 .التدخل اهلدام والقانون الدويل العام .بريوت :املؤسسة احلديثة للكتاب .ط  .1ص .73
( )2املصدر نفسه .ص .51

( )3مصطفى سالمة حسي .1992 .تطور القانون الدويل .القاهرة :دار النهضة العربية .ص .190
( )4املصدر نفسه .ص .188
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ب .التأخري الكبري يف فحص الطعون.
ج .حرمان املتهمي األجانب من اللجوء إىل القضاء.
د .تنازل الدولة املسئولة عن هذا الشرط.
وهناك شروط أخرى ال بد من التعرض هلا خبصوص هذا املوضوع ،وهي :شرط األيدي النظيفة،
حيث إنه من الضروري أال يكون الشخص املضار قد قام بعمل يتعارض مع القانون الدويل ،ويضر ابلدولة
اليت يقع فيها ،وهو ما يطلق عليه "األيدي النظيفة"؛ كأن تتم مصادرة أمواله األجنبية بسبب مشاركته يف
ثورة أو مؤامرة داخلية .وتسعى الدول حاليا (كندا) إىل رفع هذا الشرط الذي يستند إىل حقوق اإلنسان
اليت جيب أن حترتم من قبل مجيع الدول ،والتدخل من أجل احلفاظ عليها .وجيب معاجلة أهلية املنظمات
الدولية؛ لبدء احلماية الدبلوماسية؛ حيث إنه ال يوجد خالف يف الفقه القانوين والقضائي الدويل يف شأن
حق املنظمة الدولية يف مارسة احلماية الدبلوماسية ملوظفيها ،واألساس هلذا هو فتوى حمكمة العدل الدولية
يف 1949م أب ن املنظمة الدولية هلا احلق يف تطبيق نظام احلماية الدبلوماسية ملوظفيها ضد الدولة اليت
ارتكبت اهلجوم على أراضيها ( ،)1كما حرصت على طلب التعويضات عن األضرار الىت حصلت
للموظفي .ويرى أصحاب االختصاص القضائي أن أهلية املنظمة يف مارسة احلماية الدبلوماسية هو أمر
( )2وتكمن

تعرتف تلك الدول واألشخاص بتلك املنظمة ،
مطلق ضد الدول واألشخاص الدوليي حىت إذا مل
ح

اجلزاءات يف املسؤولية الدولية للفرد فيما االلتزام ابلتعويض يف املسؤولية الدولية .ويف حالة فرض املسؤولية
عن التعويض على املسؤولية الدولية فيجب أوال أن تكون ضررا انجتا عن الفعل غري املشروع ،وأن تكون
عالقة السببية بينهما قائمة (.)3
وقد مت تعريف الضرر  -يف خمتلف القواني احمللية -أبنه "ضرر على شخص فيما يتعلق أبحد
حقوقه أو مصلحة يف مصاحله املشروعة ،سواء فيما يتعلق بشخصيته أو عاطفته أو شرفه أو عرضه أو
ماله".

( )1أمحد ابو الوفا .2008 .احلماية الدولية حلقوق اإلنسان يف إطار منظمة االمم املتحدة والوكاالت الدولية املتخصصة .القاهرة :دار
النهضة العربية .ط  .3ص108
( )2حممد سعيد الدقاق .التنظيم الدويل .ص .240

( )3عبد العزيز سرحان .1993 .النظام الدويل اجلديد والشرعية الدولية .القاهرة .دار النهضة العربية .ص .50 - 49
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املطلب الثاين
املسؤولية اجلماعية يف التدخل اإلنساين العسكري
خالل القرن املاضي تطورت مشروعية التدخل اإلنساين ،وينظر فيما إذا كانت عقيدة مسؤولية
احلماية تعزز مشروعية استخدام القوة ألغراض إنسانية .وتوصف مسؤولية احلماية أبهنا هنج جديد حلماية
السكان من الفظائع اجلماعية .وابلتأكيد فإن االعتقاد أبن وضع حد  -ألعمال اإلابدة البشرية ،والتطهري
الع حرقي الواسع النطاق ،واخلسائر الفادحة يف األرواح  -هو يف متناول البشرية ،وسيكون أمرا مشجعا .مع
ذلك ،ويف حي أن النهج الكامل للعقيدة يستحق الثناء ،إال أن مشروعية االقرتاح تتطلب مزيدا من
التحليل .ويتناول هذا املطلب  -على وجه التحديد  -حاالت املسؤولية اجلماعية للتدخل العسكري يف
مناطق خمتلفة يف العامل حدثت هبا صراعات داخلية (.)1
ويرى إيف أن التدخل العسكري اجلماعي ألغراض إنسانية له ماض مثري للجدل .وكما يعرتف
تقرير اللجنة الدولية املعنية ابلتدخل وسيادة الدول؛ فإن هذا هو احتالل يف الواقع كما حدث يف الصومال،
والبوسنة ،وكوسوفو ،والعراق ( .)2ومن خالل ما تقدم؛ فقد بينت الدراسة أنه حيق جمللس األمن  -مبوجب
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة  -استخدام أو اإلذن ابستخدام القوة مبا يف ذلك التدخل العسكري
عندما يكون هناك هتديد للسلم واألمن الدوليي .وقد نصت املادة رقم ( )39على أن" :يتعي على جملس
األمن أن حيدد وجود أي هتديد للسالم أو خرق للسالم أو عمل من أعمال العدوان ،ويقدم بذلك توصياته
أو يقرر ما يتم اختاذه من تدابري وفق املادة  1و 42حلفظ واستعادة السلم واألمن الدوليي" .ومن هنا
يتضح أنه جيب أن يكون هناك هتديد للسلم واألمن الدوليي للتدخل ،كما ختول املادة رقم ( )41جمللس
األمن أن أيمر بعقوابت اقتصادية ضد الدول اليت انتهكت املادة رقم ( )39املذكورة آنفا .أما املادة رقم
( )42تسنح ابألعمال العسكرية مبا يف ذلك احلصار العمليات األخرى عن طريق القوات اجلوية والبحرية
والربية من أعضاء األمم املتحدة (.)3

( )1إيف ماسينغهام .2009 .التدخل العسكري ألغراض إنسانية :هل تعزز عقيدة استخدام القوة ألغراض مسؤولية احلماية مشروعية
إنسانية .ص .1
( )2املصدر نفسه .ص2
( )3أمحد فارس كريفة .2013 .التدخل الدويل بي االعتبارات السياسية والقانونية منوذج ليبيا وسوراي( .رسالة ماجستري) .ص35
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اخلالصة:
ليي ،وأساسها حدوث ضرر
كياني دو ح
إن املسؤولية الدولية  -يف األساس  -تثل عالقة بي ح
لكيان دويل أو أكثر؛ بسبب عمل معي أو امتناع عن عمل صادر من كيان دويل آخر ،وينحصر هذا
الضرر يف الضرر املعنوي والضرر املادي الذي يصيب مركز الدولة مباشرة ،أو يصيب املنظمة أحياان ،أما
الفعل الذي يسبب الضرر؛ فقد يكون انجتا عن الفعل ،وصادرا من أشخاص أو جمموعة يف القانون الدويل.
إن املسؤولية الدولية املتعلقة ابحلروب تقع حي تنتهك دولة ما االتفاقيات املنظمة للحرب،
وكذلك تقع يف وقت السلم أيضا عندما تنتهك تلك الدولة املواثيق والعهود الدولية الثنائية واإلقليمية
واجلماعية والعاملية .واملسؤولية  -يف هذه احلالة  -تقع على عاتق جمموعة أشخاص أو شخص ضمن
القانون الدويل .وجتدر االشارة إىل أن أساس مفهوم املسؤولية الدولية تطور بتطور املفاهيم املتعلقة ابلقانون
الدويل ،ومع تطور هذا املفهوم مل يعد كما كان بصورته السابقة؛ بل اختذ العديد من التعديالت اليت
استعملت ميدانيا خالل األزمات وقضااي دولية خمتلفة ،ومت حل كل واحدة على حسب الوقائع الناجتة من
التصرفات الدولية من قبل الدول ،وكذلك على حساب قيمة األضرار تلك اليت تسببت فيها التجاوزات،
ولذلك مل تع حد املسؤولية الدولية أمرا مستقًرا يف القانون الدويل.
وخالل األمثلة اليت تناولناها يف الفصل يف شأن التدخل اإلنساين يف كل من :العراق ،والصومال،
وكوسوفو؛ يتبي لنا أن هذه احلاالت الثالث اعتمد فيها على أتسيس التدخل الدويل العسكري على محاية
حقوق اإلنسان ،وهذا عن طرق التحالف اجلماعي بي الدول الكربى من أجل الضغط على مواقع االعتداء
واالنتهاكات ابلتوقف عن هذه املعامالت ،ووضع حد للتجاوزات ،غري أهنا هذه التجاوزات اجلماعية
اإلنسانية مل تكن عسكرية فقط؛ بل صاحبتها مجلة من القرارات واالتفاقيات لعقد السلم بي اجلهات
والطوائف املتنازعة ،وحماولة اإلصالح بينهم ،وذلك من خالل وضع بنود وقيود تلتزم هبا كل األطراف،
وتكون مؤسسة على مبادئ القانون الدويل من جهة ومبادئ منظمة األمم املتحدة من جهة أخرى ،وبدون
أن ننسى ما جيب احرتامه من مبادئ وحقوق البشر من خالل احملافظة على سالمتهم ،وتوفري العيش
الكرمي هلم.
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