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دليل تدريب القضاة على أحكام القانون الدولي اإلنساني

بسم اهلل الرحمن الرحيم

تب��ذل اللجنة الدولي��ة للصليب األحمر جهداً ملحوظاً في س��بيل كفال��ة تطبيق أحكام 

القانون الدولي اإلنساني وذلك بتقدمي املشورة والدعم الفني خملتلف دول العالم، كما حترص 

اللجن��ة بنش��اط دءوب على نش��ر ثقافة ه��ذا القانون س��واء بإعداد الندوات النقاش��ية أو 

ال��دورات التدريبية لألطر املعنية وأخصها رج��ال القضاء، ونظراً ملا يتمتع به معهد الكويت 

للدراس��ات القضائية والقانونية من مكانة بني املعاهد القضائية فقد اختارته اللجنة منذ 

أكتوب��ر 2004 مرك��زاً إقليمياً لتدريب القض��اة في مجال القانون الدولي اإلنس��اني، وتبعاً 

لذلك نظم املعهد بالتعاون مع اللجنة الكثير من الدورات التدريبية على املس��تويني احمللي 

واإلقليم��ي العربي حول هذا القانون واحملاكمات اجلنائي��ة الدولية، كما أثمر هذا التعاون عن 

إص��دار الدليل املاثل نهيئ به للقائمني على ش��ئون التدريب من رج��ال القضاء زاداً وافراً من 

أحكام هذا القانون جمع بني التنظير والتطبيق فيتيح بذلك للمدرب اإلحاطة بكافة عناصر 

التدري��ب س��واء من ناحية امل��ادة املعلوماتية أو من ناحية كيفية عرضها وتوصيلها بيس��ر 

ووض��وح إلى املتدربني م��ن رجال القضاء فيتك��ون لديهم فيضاً من ثقاف��ة القانون الدولي 

اإلنساني متكنهم من التعامل مع أحكامه بتمكن واقتدار.

واهلل أس��أل أن يحقق بهذا اإلصدار ما اس��تهدفه من خلق مناخ ثقافي وتوعية شاملة في 

مجال القانون الدولي اإلنساني.

وللقائمني على إعداد هذا الدليل خالص الشكر والتقدير.

وعلى اهلل قصد السبيل،

مدير معهد الكويت 
للدراسات القضائية والقانونية

وكيل محكمة االستئناف

املستشار

جمال حمد الشامري
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تقدمي

إن مس��ألة احترام القانون الدولي اإلنساني تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام اجملتمع الدولي، 

فق��د صاحب تزاي��د النزاعات املس��لحة في العصر احلدي��ث تزايد كبير ف��ي انتهاك أحكام 

القانون وبصفة خاصة فيما يتعلق باالعتداء على األشخاص واملمتلكات التي يحميها  هذا

هذا القانون.

وحتتوي اتفاقيات القانون الدولي اإلنس��اني على ما يكفي من الوس��ائل لكفالة التطبيق 

الدقيق ألحكام هذا القانون، إال أن الفجوة بني النظرية والتطبيق بلغت -بال أدنى ش��ك- من 

االتساع ما يثير قلقاً دائماً لدى اجملتمع الدولي، وهو ما دفع هذا اجملتمع إلى اتخاذ عدة خطوات 

من أجل حتسني مستوى االلتزام بأحكام هذا القانون عن طريق تفعيل وسائل تطبيقه.

وف��ي طليعة هذه الوس��ائل يأت��ي كل من التطبيق التش��ريعي على املس��توى الوطني، 

والنش��ر والتدريب املوجه إلى كافة فئات اجملتمع املعنية س��واء كانت عس��كرية أم مدنية، 

ونظ��راً مل��ا تتمتع به اللجن��ة الدولية للصليب األحم��ر من خبرة كبيرة في ه��ذا اجملال فقد 

دعاها اجملتمع الدولي، في مطلع تسعينيات القرن املاضي، ملساعدة الدول على نشر وتطبيق 

أحكام القانون الدولي اإلنساني.

ولبت اللجنة الدولية للصليب األحمر هذه الدعوة بإنش��اء قس��م اخلدمات االستشارية 

للقانون الدولي اإلنساني ليتولى تقدمي املشورة والدعم الفني للدول من خالل مجموعة من 

املستشارين القانونيني متواجدين باملقر الرئيسي بجنيف باإلضافة إلى آخرين منتشرين في 

قارات العالم ميثلون هذا القسم لدى مختلف الدول.

وميكن تلخيص املهام العديدة التي يتوالها هذا القسم في تقدمي املشورة والدعم الفني 

في ش��أن نش��ر القانون الدولي اإلنس��اني في األوس��اط احلكومية املدنية وفي شأن تطبيق 

أح��كام هذا القانون عل��ى الصعيد الوطني متى طلب منه تقدمي مثل تلك املش��ورة أو هذا 

الدعم الفني. 

وطوال أكثر من عش��ر س��نوات وقس��م اخلدمات االستشارية بالش��رق األوسط وشمال 

أفريقي��ا يقدم املش��ورة والدعم لكافة اجله��ات احلكومية املعنية بتطبي��ق القانون الدولي 

اإلنساني في العالم العربي وال سيما اللجان الوطنية للقانون الدولي اإلنساني.

تقدمي
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وفيم��ا يتعلق بالنش��ر والتعليم اتبع القس��م منهجاً يقوم على إعداد حلقات دراس��ية 

وطني��ة بالتع��اون مع اجله��ات احلكومية املعني��ة وأخرى إقليمي��ة بالتعاون م��ع املنظمات 

اإلقليمية كجامعة ال��دول العربية، واالحتاد البرملاني العربي، وذلك لتحقيق هدفني األول هو 

نش��ر القانون الدولي اإلنس��اني والتدريب على أحكامه والثاني هو الوقوف على األشخاص 

القادرين والراغبني في القيام بتدريب أقرانهم على أحكام هذا القانون.

فه��دف اللجن��ة الدولية للصليب األحم��ر لم يكن -يوماً- احللول مح��ل الدول في الوفاء 

بالتزام النش��ر وتدري��ب الكوادر الوطنية، وإمنا كان الهدف دائماً ه��و الوصول إلى مرحلة من 

االكتفاء الذاتي في هذا الشأن بحيث يتوفر لكل جهة من اجلهات احلكومية املعنية بالقانون 

الدولي اإلنساني كوادرها الوطنية القادرة على القيام بهذا الدور.

وبطبيعة احلال ونظراً ألن برامج النشر لم تبدأ في كل الدول في ذات الوقت ولم تستهدف 

جميع اجلهات املعنية في توقيت واحد، فليست كل الدول متر بذات املرحلة بل يتفاوت مقدار 

التقدم، فبعض الدول قطعت شوطاً كبيراً في النشر والتدريب، وأخرى ما زالت في البدايات، 

وذات األمر ينطبق على اجلهات احلكومية داخل الدولة الواحدة.

ولعل أكثر اجلهات تطوراً في مجال النش��ر والتدريب ه��ي اجلهات القضائية التي وصلت 

إل��ى درجة من التطور دفعت ع��دداً من الدول إلى تنظيم دورات لتأهي��ل عناصر مختارة من 

القضاة لتدريب زمالئهم على أحكام القانون الدولي اإلنس��اني فضالً عن انتظام عدد كبير 

من القضاة في أول دورة إقليمية عربية لتدريب املدربني في مجال القانون الدولي اإلنس��اني 

والت��ي نظمه��ا مطلع هذا العام قس��م اخلدمات االستش��ارية بالتعاون م��ع املركز العربي 

للدراسات القضائية والقانونية التابع جلامعة الدول العربية.

وقد توجت هذه اجلهود في أكتوبر من عام 2004 بإبرام مذكرة تفاهم بني معهد الكويت 

للدراسات القضائية والقانونية وبني اللجنة الدولية للصليب األحمر اعتمد مبوجبها املعهد 

مركزاً إقليمياً لتدريب القضاة في مجال القانون الدولي اإلنساني.

ومنذ ذلك التاريخ ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يضطلع بدور كبير في 

نشر أحكام القانون الدولي اإلنساني على املستوى اإلقليمي وفي تدريب القضاة العرب على 

ه��ذه األحكام من خالل الدورات التدريبية التي جتمع القض��اة العرب والتي ينظمها املعهد 

بصفة دورية منذ عام 2005.
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وملا أصبح عدد كبير من قضاة الدول العربية قادراً على القيام بتدريب أقرانه على أحكام 

ه��ذا القانون وملا كانوا جميعاً غي��ر متفرغني لهذا العمل فقد ارتأى كل من اللجنة الدولية 

للصليب األحمر ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية أنه أصبح من الضروري أن 

يكون في متناول أيديهم دليل يساعدهم على القيام بهذا العمل.

وقد قمنا بإعداد هذا العمل بحيث يوفر للقاضي احملاضر في مجال القانون الدولي اإلنساني 

مرجعاً سهل االستخدام ميكنه -في حال ُطلب منه إلقاء محاضرة في أحد موضوعات هذا 

القان��ون- من اس��ترجاع كافة املعلومات اخلاص��ة بهذا املوضوع، وأن يع��د محاضرته إعداداً 

جيداً بطريقة تس��اعد اجلمهور املتلقي على اس��تيعاب احملاضرة على النحو املطلوب، فضالً 

عن إمداده بنماذج من العديد من التمرينات العملية وكيفية إعداد أخرى على غرارها.

وقد حرصنا على أن نس��تغل التقدم التقني في كل من مجالي النشر والتدريب من أجل 

تيس��ير مهمة مستخدم هذا الدليل، فأرفقنا به أس��طوانة مدمجة حتتوي على املعلومات 

الت��ي يتع��ني على اجلمهور املتلق��ي اإلملام بها وق��د وضعت في قالب تقني يس��هل مهمة 

القاضي الذي يرغب في االس��تعانة باحلاس��ب اآللي وشاش��ة العرض عند إلقاء محاضرته، 

كما حتتوي هذه األس��طوانة على التمرينات العملية من أجل تسهيل عملية طباعتها في 

حالة الرغبة في االستعانة بها.

ونسأل اهلل أن يجنبنا اخلطأ ويهدينا إلى سواء السبيل،

القاهرة في 20 ديسمبر 2009

                                                                  شريف عتلم

                                                                  و

                                                                 خالـد غـازي

تقدمي
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كيفية استخدام هذا الدليل

هذا الدليل ال يتخذ منحى أكادميياً بحيث يسهب في شرح قواعد القانون الدولي اإلنساني 

ويب��ني اخللفي��ات التاريخية لها وآراء الفقهاء فيها، ويؤيد ه��ذا ويعارض ذلك أو يخرج بفكرة 

أو رأي جديد، وإمنا يش��كل هذا الدليل مرجعاً عملياً يضع - في الفصل األول- قدم القاضي 

املدرب على أسرع طريق الستحضار املعلومات الالزمة إلعداد محاضراته عن طريق استعراض 

الرس��ائل األساس��ية التي ال بد أن يتناولها احملاضر املدرب والتي متثل احلد األدنى مما يتعني أن 

يل��م به القاضي املتدرب، كما يق��دم هذا الدليل - في فصله الثان��ي- العديد من النصائح 

املتعلق��ة بكيفية إعداد احملاضرات وإلقائها، ويأتي الفصل األخير مبا يس��اعد القاضي املدرب 

على بيان كيفية تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني في الواقع العملي.

وال يقدم هذا الدليل قالباً جامداً يتعني أن يلتزم به املدرب، وإمنا هو مجرد محاولة ملس��اعدة 

املدرب على القيام بالتدريب بأن يقدم له احلد األدنى من األدوات التي متكنه من التدريب وفقاً 

لطريقته وأسلوبه اخلاص.

وفيما يلي بيان كيفية استخدام كل فصل من هذه الفصول:

الفصل األول: الرسائل األساسية:

يقدم هذا الفصل املعلومات األساس��ية الالزمة لفهم أحكام القانون الدولي اإلنساني، 

فهو يحوي مجموعة من الرس��ائل األساسية القصيرة التي يجب أن تصل إلى القاضي 

املتدرب حتى يلم باحلد األدنى من املعرفة مبوضوعات القانون الدولي اإلنساني.

وسيجد القاضي املدرب باحلواش��ي السفلية لهذا الفصل بعض اإلضافات واإليضاحات 

أو األمثل��ة التي من ش��أنها أن تس��هل عليه ش��رح املعلومة، أو إش��ارة إل��ى أرقام مواد 

االتفاقيات لتيسير الرجوع إلى النص األصلي. وبعد عرض الرسائل اخلاصة بكل موضوع 

من موضوعات القانون الدولي اإلنس��اني يرد ذكر مجموع��ة من املراجع التي تقدم املزيد 

م��ن املعلوم��ات حول املوضوع، وق��د حاولنا قدر اإلم��كان االقتصار على ذك��ر املراجع من 

مطبوع��ات اللجنة الدولية املتاحة للكافة م��ن خالل بعثات اللجنة الدولية أو من خالل 

ش��بكة اإلنترنت، كما اقتصرنا على اإلش��ارة إلى املراجع العربية، ولم نخرج عن ذلك إال 

كيفية استخدام هذا الدليل
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فيم��ا ندر حيث ال تكفي املراجع املتوافرة من مطبوعات اللجنة الدولية للصليب األحمر 

أو ال تكفي املراجع العربية. 

الفصل الثاني: إعداد وإلقاء احملاضرات:

ال بد أن يتمتع املدرب مبهارات إعداد وتقدمي احملاضرات حتى ميلك األدوات الالزمة لتمكينه 

من توصيل الرسائل األساسية -التي تناولها الفصل األول- إلى اجلمهور املتلقي.

وينقس��م ه��ذا الفصل إل��ى ثالثة أج��زاء، األول يتناول كيفي��ة إعداد احملاض��رة، والثاني 

يس��تعرض املهارات الالزمة للتواص��ل اجليد مع اجلمهور وبالتال��ي إللقاء محاضرة على 

درج��ة عالية من اجلودة، ويش��رح األخير ط��رق التعامل مع مختلف أنواع األس��ئلة التي 

يوجهها اجلمهور املتلقي.

الفصل الثالث: التطبيقات العملية:

إن أي تدريب يجب أال يقتصر على اجلانب النظري دون ربط هذا اجلانب بالتطبيق العملي، 

ويعد استعراض األمثلة العملية والواقعية من أكثر الوسائل استخداما لربط النظرية 

بالتطبيق، إال أن أفضل الوس��ائل على اإلطالق هي تلك التمرينات العملية التي يشترك 

فيها املتدرب بعمل ما.

وسوف نتناول - في اجلزء األول من هذا الفصل- بعض التمرينات القصيرة ثم نستعرض 

-في اجلزء الثاني- كيفية وضع القضايا الواقعية في ش��كل قضايا تطبيقية ميكن أن 
تكون محل مترين عملي، ثم نستعرض في اجلزء األخير احملاكمة التمثيلية.



الفصل األول 
الرسائل األساسية



ليس الهدف من هذا الفصل هو تعريف القارئ بالقانون الدولي اإلنس��اني، وإمنا إمداد القارئ 
املل��م بأح��كام هذا القانون الذي س��يتعرض لتدريس��ه بدليل يس��اعده عل��ى القيام بهذا 

العمل.

يقدم هذا الفصل املعلومات األساسية الالزمة لفهم أحكام القانون الدولي اإلنساني، فهو 
يحوي مجموعة من الرس��ائل األساس��ية القصيرة التي يجب أن تصل إلى القاضي املتدرب 

حتى يلم باحلد األدنى من املعرفة مبوضوعات القانون الدولي اإلنساني.
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الفصل األول: الرسائل األساسية

أوالً: مقدمة في التعريف بالقانون الدولي اإلنساني

عناصر املوضوع

- تعريف القانون الدولي اإلنساني

- فلسفة القانون الدولي اإلنساني 

- املبادئ األساسية التي يقوم عليها القانون الدولي اإلنساني

- حدود القانون الدولي اإلنساني

- املصادر الرئيسية للقانون الدولي اإلنساني

- نطاق تطبيق القانون الدولي اإلنساني

- القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان

تعريف القانون الدولي اإلنساني

القانون الدولي اإلنس��اني )ويع��رف كذلك بقانون النزاعات املس��لحة، وقدمياً بقانون احلرب( 
هو:

- فرع من فروع القانون الدولي العام،

- يطبق في زمن النزاع املسلح،

- يهدف إلى التخفيف من آثار النزاع املسلح عن طريق:

1-  وضع قيود على حرية اختيار أساليب ووسائل إدارة العمل العسكري،

2-  إلزام املتحاربني باحلفاظ على األشخاص الذين ال يشاركون في العمل العسكري1، 
أو توقفوا عن هذا االشتراك2، وكذلك األعيان التي ال تساهم مساهمة مباشرة في 

هذا العمل3.

1- مثل املدنيني، وأفراد اخلدمات الطبية والدينية امللحقني بالقوات املسلحة.
2- مثل املقاتلني الذين ألقوا السالح بسبب املرض أو اجلرح أو األسر.

3- يقصد باألعيان األموال سواء كانت ثابتة كالعقارات، أو منقولة كاملتعلقات الشخصية من نقود وغيرها.
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4- أحكام القانون الدولي اإلنساني تهدف إلى حتقيق احلماية إلى أقصى حد ممكن، ولكنها ال تهدف إلى حتقيق حماية مطلقة من 
ويالت احلرب فهذا أمر مستحيل، ولكن هذا ال يعني عدم وجود قواعد تنص على احلظر املطلق، فعلى سبيل املثال يعد التعذيب من 

األمور احملظورة حظراً مطلقاً دون استثناء، فهو فعل ال ميكن أن تقتضيه متطلبات الضرورة العسكرية. 

فلسفة القانون الدولي اإلنساني 

القان��ون الدولي اإلنس��اني هو قان��ون واقعي، فال ميكن أن يطلب ه��ذا القانون من املتحاربني 
احترام أحكامه دون أن يأخذ في احلسبان املقتضيات احلربية، وتخلُص فلسفة القانون الدولي 

اإلنساني في إقامة التوازن بني متطلبات الضرورة العسكرية وبني االعتبارات اإلنسانية.

فأحكام القانون الدولي اإلنس��اني تهدف إلى إيجاد توازن بني مصلحتني متعارضتني، األولى 
هي ضرورة االعتراف بظاهرة احلرب والسماح بتحقيق األهداف العسكرية املشروعة، والثانية 
ه��ي ضرورة توفير حماية -إلى أقصى حد ممكن- لألش��خاص واملمتلكات التي ال تش��ارك أو 
التي توقفت عن االش��تراك في األعمال العدائية، ويتم حتقي��ق هذا التوازن عن طريق قواعد 
من ش��أنها وضع قيود على اس��تخدام القوة أثناء النزاع املسلح، وفي ذات الوقت ال متنع هذا 

االستخدام عندما يكون مشروعاً.4

املبادئ األساسية التي يقوم عليها القانون الدولي اإلنساني

يتكون القانون الدولي اإلنساني من مئات القواعد التي من شأنها حتقيق األهداف التي يرمي 
إليه��ا والغالبية العظمى منها هي تطبيقات وتفصيالت بش��أن مب��ادئ كبرى يقوم عليها 
القانون الدولي اإلنس��اني، ويعد إدراك هذه املبادئ باإلضافة إلى معرفة الفلسفة التي يقوم 
عليه��ا هو مفتاح اإلملام بأحكام هذا القانون والقدرة على توقع حكمه في مس��ألة معينة 
حتى قبل االطالع على القاعدة التي حتكم تلك املس��ألة. ومن بني املبادئ الكبرى التي يقوم 

عليها القانون الدولي اإلنساني خمسة أساسية هي: 

1- مبدأ التمييز:

يتع��ني على أطراف النزاع التمييز في جميع األوق��ات بني املدنيني واملقاتلني من جهة، 
وبني األعيان املدنية واألهداف العسكرية من جهة أخرى، بحيث ال توجه الهجمات إال 
إلى املقاتلني واألهداف العس��كرية فحس��ب، وال يجوز أن توّجه إلى املدنيني أو األعيان 

املدنية.
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التناسب متى كان  ملبدأ  انتهاكاً  املثال يعد شن حملة طيران الستهداف مقاتل فرد مختبئاً في منطقة سكنية  5- فعلى سبيل 
يتوقع منها تدمير العديد من املساكن ومصرع العشرات من املدنيني نظراً ألن مثل هذه اخلسائر ال تتناسب مع امليزة العسكرية 

امللموسة واملباشرة واملتمثلة في استهداف املقاتل الفرد اخملتبئ.
"ضرر أعظم مما  بأنها  لها  مبرر  ال  التي  اآلالم  الدولية  العدل  النووية، عرفت محكمة  األسلحة  االستشاري في قضية  رأيها  6- في 
ال ميكن جتنبه لتحقيق أهداف عسكرية مشروعة"، ومن األمثلة على ذلك األسلحة التي تصيب أساساً بشظايا ال ميكن الكشف 
عنها باألشعة السينية، مبا في ذلك القذائف اململوءة بزجاج مكسور، فاستخدام مثل هذه األسلحة بتسببها في عرقلة عالج 

املصاب تسبب ضرراً أعظم من ذلك الذي ال ميكن جتنبه وهو إصابة الشخص.
"الهدف املشروع الوحيد الذي ميكن للدول  7- هذا املبدأ يتضمنه التمهيد اخلاص بإعالن سان بطرسبرغ لعام 1868، والذي يقر بأن 
"من أجل هذا الغرض، يكفي إفقاد أكبر عدد ممكن من  وأنه  أثناء احلرب هو إضعاف القوة العسكرية للعدو"  السعي لتحقيقه 
إذا حقق العمل العسكري هدفه بإفقاد العدو قدرته على القتال وبدأ في االنسحاب، فإن  املثال  الرجال لقدراتهم". فعلى سبيل 

استخدام القوة ضد القلة املنسحبة ال تبرره الضرورة العسكرية.

2- مبدأ التناسب:

يحظر الهجوم الذي قد يتوقع منه أن يسبب بصورة عارضة خسائر في أرواح املدنيني أو 
إصابات بينهم، أو أضرار باألعيان املدنية، أو مجموعة من هذه اخلسائر واألضرار، ويكون 

مفرطاً في جتاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.5

3- مبدأ حظر مهاجمة األشخاص العاجزين عن القتال:

يحظر الهجوم على أي ش��خص في قبضة العدو، أو غير قادر عن الدفاع عن نفس��ه 
بس��بب فقدانه الوعي أو غرق س��فينته أو إصابته بجروح أو مرض، أو أفصح عن نيته 
في االستس��الم، ش��ريطة أن يحجم هذا الش��خص عن أي عمل عدائ��ي، وأال يحاول 

الفرار.

4- مبدأ حظر إحداث إصابات أو آالم ال مبرر لها:

يحظر اس��تخدام وسائل وأس��اليب للقتال من ش��أنها إحداث إصابات أو آالم ال مبرر 
لها6.

5- مبدأ الضرورة العسكرية:

القوة التي ميكن تبرير استخدامها أثناء النزاع املسلح هي تلك التي تطلبها الضرورة 
العس��كرية املتمثلة في إجبار اخلصم على االستس��الم، أما القوة التي يتضح عدم 

ضرورتها عسكريا فهي محظورة7.
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حدود القانون الدولي اإلنساني

للقانون الدولي اإلنس��اني -شأنه ش��أن أي فرع من فروع القانون- حدود معينة تقف عندها 

أحكام��ه لتب��دأ أحكام فرع آخ��ر من فروع القان��ون أو يترتب على جتاوزه��ا انتهاك ألحكامه 

يتطل��ب العقاب، ويتعني على املت��درب أن يلم بهذه احلدود حتى يتفه��م هذا القانون فهماً 

صحيحاً، وهذه احلدود هي:

- ال مينع القانون الدولي اإلنساني استخدام القوة،8

- يفترض القانون الدولي اإلنساني أن أطراف النزاع املسلح لها أهداف معقولة،9

- ال يس��تطيع القانون الدولي اإلنس��اني أن يحمي جميع األش��خاص املتأثرين بالنزاع 
املسلح،10

- ال يضع القانون الدولي اإلنس��اني في االعتبار الغرض من النزاع املس��لح، وما إذا كان 
مش��روعا من عدمه، إذ يس��تقل قانون احل��رب )القانون الدولي اإلنس��اني( عن قانون 

اللجوء إلى احلرب،11 وبالتالي تطبق قواعد القانون الدولي اإلنساني بصرف النظر عن 
مدى مشروعية النزاع املسلح.12

أو وضع قواعد من شأنها حظر احلرب أو جعل شنها أمراً  الدولي اإلنساني وضع عقوبات على استخدام القوة،  القانون  8- ليست وظيفة 
مستحيالً، ولكن وظيفته هي أن يعكس الرغبة في وضع قيود واقعية على استخدام القوة بحيث ميكن تطبيقها بنجاح.

9- إن املشرع يضع دائماً في االعتبار أن اخملاطبني بأحكام أي قانون لهم أهداف معقولة، فقوانني املرور -على سبيل املثال- تأخذ في االعتبار 
أن قائدي السيارات واملشاة لهم أهداف معقولة من استخدام الطرق كالوصول إلى أماكن العمل أو املنازل، أما األهداف غير املعقولة 
كالتسابق بسرعات جنونية أو تعمد إصابة املشاة، فإنها ال تؤخذ في االعتبار عند وضع القانون بل تعد انتهاكات لهذا القانون تتطلب 
العقاب. كذلك احلال في القانون الدولي اإلنساني فإنه يفترض أن األطراف املتحاربة لها أهداف معقولة مثل السيطرة على منطقة ما 
أو إخراج قوات عسكرية من منطقة أخرى، أما األهداف غير املعقولة مثل إدارة العمل العسكري على أساس عدم اإلبقاء على حياة أحد، 

فإنه ال يؤخذ في االعتبار وإمنا يعد انتهاكاً ألحكام القانون الدولي اإلنساني.
10- ويتضح ذلك من مبدأ التناسب الذي ال يحظر الهجمات التي يتوقع منها وقوع خسائر عارضة في أرواح املدنيني إال إذا كانت مفرطة 

في جتاوز ما  ينتظر أن يسفر عنها من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
مشروعاً،  اللجوء  هذا  يكون  متى  وتبني  القوة  إلى  اللجوء  تنظم  التي  الدولية  القانونية  القواعد  احلرب  إلى  اللجوء  بقانون  املقصود   -11
التهديد  أو  القوة  إلى  اللجوء  الذي يعتبر  العام مصدره في ميثاق األمم املتحدة  الدولي  القانون  الفرع من فروع  وبصفة عامة يجد هذا 
به عمالً غير مشروع مع احتفاظ الدول بحق الدفاع عن النفس فرادى أو بشكل جماعي ضد الهجمات التي تهدد استقاللها أو ترابها 
الوطني، ويسمح امليثاق -في فصله السابع- للدول األعضاء باستعمال القوة في إطار عمل جماعي، من أجل احلفاظ على السلم واألمن 

الدوليني أو من أجل استعادتهما.
12- جتد هذه القاعدة مبررها في أمرين، األول هو أنه لو توقف تطبيق أحكام القانون الدولي اإلنساني على مشروعية احلرب فإنه لن يطبق 
على اإلطالق، نظرا ألنه في كافة احلروب يرى كل طرف من أطراف النزاع أن حربه هي املشروعة وحرب الطرف اآلخر غير مشروعة، واألمر 
الثاني هو أن قواعد القانون الدولي اإلنساني وضعت حلماية أشخاص وممتلكات ال شأن لها بالنزاع املسلح وبالتالي تستحق احلماية بصرف 

النظر عن مدى مشروعية احلرب التي يشنها املقاتلون.
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معاهدة  مثل  القدمية  احلضارات  لنا  تركتها  التي  الوثائق  من  العديد  في  اإلنساني  الدولي  للقانون  العامة  األحكام  بعض  أصول  جند   -13
التحالف والصداقة التي أبرمت في القرن الثالث عشر قبل امليالد بني خاتوسيل ملك خيتا ورمسيس الثاني ملك مصر، واألعمال السبعة 

للرحمة احلقيقية لدى قدماء املصريني، ومدونة حمورابي، ومجموعة مانو الهندية.
14- فعلى سبيل املثال جند في اإلجنيل: " سمعتم أنه قيل: حتب قريبك وتُبغض عدوك. وأما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم باركوا العنيكم. 
 http://www.taam.net/bible/matthew/mat05.htm،( أحسنوا إلى ُمبغضيكم، وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم
ِ َفإِِن انَتَهواْ َفالَ 

يُن هلِلّ 44(". وفي الدين اإلسالمي العديد من األمثلة نذكر منها قوله تعالى )وََقاتِلُوُهْم َحتَّى الَ تَُكوَن ِفْتَنٌة وَيَُكوَن الدِّ
امِلنَِي( )األنفال: 39(. ومن األحاديث النبوية ما روي من أن الرسول -ص- قال جليشه "انطلقوا باسم اهلل، وباهلل، وعلى  ُعْدوَاَن إاِلَّ َعلَى الظَّ
بركة رسول اهلل، ال تقتلوا شيخاً فانياً، وال طفالً صغيراً، وال امرأة، وال تغلوا وضعوا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا، إن اهلل يحب احملسنني". 
ومن سير الصحابة ما روي من أن أبا بكر الصديق أوصى يزيد بن أبي سفيان عندما أرسله على رأس جيش إلى الشام فقال: "... )أما 
بعد( فإني موصيك بعشر، ال تقتلن امرأة، وال صبياً، وال كبيراً هرماً، وال تقطعن شجراً مثمراً وال نخالً، وال حترقها وال تخربن عامراً وال 

تعقرن شاة وال بقرة إال ملأكلة وال جتنب وال تغلل"
البرية،  احلرب  1864 على  لعام  جنيف  اتفاقية  في  ورد  ما  بتطبيق  خاصة  اتفاقية  1899 أبرمت  عام  للسالم  األول  الهاي  مؤمتر  15-  في 
وفي عام 1906 ظهرت النسخة الثانية من اتفاقيات جنيف وهي اتفاقية جنيف لعام 1906 اخلاصة بتحسني حال اجلرحى واملرضى 
العسكريني في امليدان والتي عدلت وطورت أحكام اتفاقية 1864، ثم جاء مؤمتر الهاي الثاني للسالم عام 1907 ليحدث ذات التعديالت 
اتفاقيات جنيف في  الثالثة من  العاملية األولى ظهرت النسخة  الدروس املستفادة من احلرب  البحرية. وعلى ضوء  فيما يتعلق باحلرب 
شكل اتفاقيتي جنيف لعام 1929 األولى متعلقة بتحسني حال اجلرحى واملرضى العسكريني في امليدان، والثانية خاصة مبعاملة أسرى 

احلرب.
16-  زالت من الناحية العملية هذه التفرقة التقليدية بعد اعتماد البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف لعام 1977 والذي تناولت 

نصوصه خليطاً مزج بني قانون جنيف وبني قانون الهاي.
وتتمتع  معاً.  األربع  على  تصادق  فإنها  تصادق  عندما  الدولة  أن  مبعنى  واحدة  اتفاقية  مبثابة  واحدة  حزمة  األربع  االتفاقيات  هذه  تعد   -17

اتفاقيات جنيف األربع بعاملية التصديق مبعنى أن دول العالم كافة قد صادقت على هذه االتفاقيات.

املصادر الرئيسية للقانون الدولي اإلنساني

إن القانون الدولي اإلنساني ليس وليد االتفاقيات الدولية، بل إن جذوره تضرب في أعماق التاريخ، 
وأحكامه يتطلبها الضمير اإلنس��اني منذ قدمي األزل، فما نسميه اليوم أحكام القانون الدولي 
اإلنس��اني هي أحكام ترتكز على أفكار ومبادئ عامة عرفتها احلض��ارات القدمية أثناء احلروب،13 

كما جاءت بها الشرائع السماوية.14

ول��م يب��دأ القانون الدولي اإلنس��اني في اتخاذ ش��كل االتفاقيات الدولية إال م��ع إبرام اتفاقية 
جنيف لعام 1864 بشأن حتسني حال اجلرحى العسكريني في امليدان ثم أخذ في التطور15 حتى 
الوض��ع املعاصر حيث جرى العمل من الناحية األكادميية على تقس��يم مصادر القانون الدولي 
اإلنس��اني املعاصر إلى فئتني، األولى تش��مل القواعد التي تهدف إلى حماية األشخاص ويطلق 
عليها قانون جنيف، والثانية تش��مل القواعد الرامية إلى تقييد أس��اليب ووسائل إدارة العمل 

العسكري ويطلق عليها قانون الهاي.16

املصادر الرئيسية لقانون جنيف: 
 اتفاقيات جنيف األربع لعام 171949

االتفاقية األولى: اتفاقية جنيف لتحس��ني حال اجلرحى واملرضى بالقوات املس��لحة 
في امليدان،
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االتفاقي��ة الثاني��ة: اتفاقية جنيف لتحس��ني ح��ال جرحى ومرض��ى وغرقى القوات 
املسلحة في البحار،

االتفاقية الثالثة: اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى احلرب،

االتفاقية الرابعة: اتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص املدنيني في وقت احلرب.

 البروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949، املتعلق بحماية ضحايا 
املنازعات الدولية املسلحة )أعتمد 1977(.

 البروتوكول الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949، املتعلق بحماية ضحايا 
املنازعات املسلحة غير الدولية )أعتمد 1977(.

 البروتوك��ول الثالث اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 بش��أن اعتماد ش��ارة 
مميزة إضافية )أعتمد 2005(.

 العرف الدولي اخلاص بحماية األشخاص أثناء النزاع املسلح. 

املصادر الرئيسية لقانون الهاي:

 اتفاقيتي الهاي لعامي1899 و1907.

 االتفاقيات اخلاصة بتقييد أو حظر استخدام أسلحة معينة.

 العرف الدولي اخلاص بتقييد أساليب ووسائل القتال.

نطاق تطبيق القانون الدولي اإلنساني

ال يطبق القانون الدولي اإلنساني إال في حاالت النزاع املسلح18، وتنقسم النزاعات املسلحة 
إلى نزاعات مسلحة دولية ونزاعات مسلحة غير دولية.

18- ال تنص االتفاقيات الدولية على تعريف محدد للنزاعات املسلحة إال أن غرفة االستئناف باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا 
للقوة  جلوء  هناك  كان  كلما  مسلح  نزاع  "يوجد  بأنه  بالقول  تاديتش  ضد  العام  املدعي  قضية  نظر  أثناء  عرفته  قد  السابقة 
املسلحة بني دولتني أو عنف مسلح طويل األمد بني السلطات احلكومية وجماعات نظامية مسلحة أو بني مثل هذه اجلماعات 

داخل دولة ما".
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النزاع املسلح الدولي:

للنزاع املسلح الدولي ثالث صور:

1- حالة احلرب املعلنة أو أي اش��تباك مس��لح آخر ينش��ب بني دولتني أو أكثر حتى ولو 
لم يعترف أحدها بحالة احلرب.19

2- جميع حاالت االحتالل اجلزئي أو الكلي إلقليم إحدى الدول حتى ولو لم يواجه هذا 
االحتالل مقاومة مسلحة.20

3- النزاعات املس��لحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط االستعماري واالحتالل 
األجنب��ي وض��د األنظم��ة العنصرية، وذلك في ممارس��تها حلق الش��عوب ف��ي تقرير 
املصير كما كرس��ه ميثاق األمم املتحدة واإلعالن املتعلق مببادئ القانون الدولي اخلاصة 

بالعالقات الودية بني الدول طبقاً مليثاق األمم املتحدة.21

النزاع املسلح غير الدولي:

اقتصرت املادة الثالثة املش��تركة بني اتفاقيات جنيف لعام 1949 على بيان أنها تس��ري في 

حال��ة قيام نزاع مس��لح ليس له طاب��ع دولي في أراضي إحدى الدول أط��راف االتفاقيات، ثم 

جاء البروتوكول الثاني بتعريف مفصل، حيث بني أنه يس��ري على النزاعات املسلحة التي ال 

تشملها املادة األولى من البروتوكول اإلضافي األول والتي تدور على إقليم إحدى الدول األطراف 

بني قواته املسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى ومتارس حتت 

قيادة مس��ؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما ميكنها من القيام بعمليات عسكرية 

متواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ أحكام البروتوكول اإلضافي الثاني.22  

ــات والتوترات  ــاالت االضطراب ــاني على ح ــي اإلنس ــكام القانون الدول ــريان أح ــدم س ع

الداخلية:

ال يس��رى البروتوك��ول اإلضافي الثان��ي على حاالت االضطراب��ات والتوت��رات الداخلية مثل 

19- املادة الثانية املشتركة بني اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949.

20- املادة الثانية املشتركة بني اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949.
21- الفقرة 4 من املادة 1 من البروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949.

22- القفرة 1 من املادة 1 من البروتوكول الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949.
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الش��غب وأعم��ال العنف العرضية وغيرها م��ن األعمال ذات الطبيع��ة املماثلة التي ال تعد 
نزاعات مسلحة.23

اختالف القواعد واجبة التطبيق باختالف طبيعة النزاع:

اتفاقيات  - في حاالت النزاعات املسلحة الدولية تسري: اتفاقيات جنيف لعام 1949 -
البروتوك��ول األول اإلضاف��ي إل��ى اتفاقي��ات جنيف  اله��اي لعام��ي 1899 و1907 -
1949 - االتفاقيات اخلاصة باألس��لحة-العرف الدولي اخلاص بالنزاعات املسلحة 

الدولية.

- في حاالت النزاعات املسلحة غير الدولية تسري: املادة الثالثة املشتركة بني اتفاقيات 
اتفاقي��ات جنيف عام  إل��ى  الثاني اإلضافي  جني��ف لع��ام 1949 - البروتوك��ول 
1949 -االتفاقيات اخلاصة باألس��لحة-العرف الدولي اخلاص بالنزاعات املسلحة غير 

الدولية.

-  في حاالت االضطرابات والتوترات الداخلية ال تسري أحكام القانون الدولي اإلنساني 
ولك��ن تس��ري أحكام القان��ون الدولي حلق��وق اإلنس��ان والتش��ريعات الداخلية مثل 

القوانني املتعلقة باإلجراءات اجلنائية.

القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان

يعمل القانون الدولي حلقوق اإلنس��ان على ضم��ان حق كل فرد في أن حُتترم حقوقه وحرياته 
سواء املدنية أو السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية ضد أي تعسف محتمل 

لسلطات دولته.

فكالً من القانون الدولي اإلنس��اني والقانون الدولي حلقوق اإلنس��ان يهدف إلى حماية أرواح 

على  أمثلة  الفقرة  هذه  أعطت  1949. وقد  لعام  جنيف  اتفاقيات  إلى  اإلضافي  الثاني  البروتوكول  1 من  املادة  2 من  23- القفرة 
االضطرابات والتوترات الداخلية دون أن تضع تعريفاً لها، ومن جانبها قدمت اللجنة الدولية للصليب األحمر في أحد تقاريرها 
تكتسي  قد  عنف  أعمال  على  تنطوي  مواجهات  الداخلي  املستوى  على  فيها  توجد  حاالت  بأنها  الداخلية  لالضطرابات  وصفاً 
أشكاالً مختلفة بدءاً بانطالق أعمال ثورة تلقائياً حتى الصراع بني مجموعات منظمة شيئاً ما والسلطات احلاكمة، وفي هذه 
تعيد  قوات مسلحة حتى  ورمبا  قوات شرطة كبيرة  احلاكمة  السلطات  تدعو  إلى صراع مفتوح،  بالضرورة  تؤدي  ال  التي  احلاالت 
النظام الداخلي إلى نصابه. وبالنسبة للتوترات الداخلية فقد وصفتها اللجنة الدولية بأنها احلاالت التي تضمن واحدة أو أكثر 
من اخلصائص التالية: اعتقاالت واسعة املدى، أو أعداد كبيرة من املعتقلني السياسيني، وجود معاملة سيئة وظروف اعتقال غير 
إنسانية، أو تعليق الضمانات القضائية األساسية، أو ظهور حاالت اختفاء قسرى. وهناك حاالت تنطوي على توترات داخلية دون 

وجود اضطرابات داخلية، وذلك عندما تستخدم القوة كإجراء احترازي حلفظ النظام والقانون. 
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وكرامة األفراد وس��المتهم اجلس��دية بدون متيي��ز، ولكن كل قانون يس��عى إلى حتقيق هذه 
األهداف املش��تركة م��ن زاوية تختلف عن تلك التي يتخذها اآلخ��ر، فالقانونان يختلفان في 

عدة أمور: 

نطاق التطبيق:

يس��ري القانون الدولي حلقوق اإلنس��ان في كافة األوقات )في زمن السلم كما في زمن 
احلرب( بينما ال يسري القانون الدولي اإلنساني إال في زمن النزاع املسلح.

املصادر:

يجد القانون الدولي حلقوق اإلنسان مصادره الرئيسية في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

والعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية فضالً عن العهد الدولي للحقوق االقتصادية 

واالجتماعي��ة والثقافية بينما يجد القانون الدولي اإلنس��اني مصادره الرئيس��ية فيما 

سبق أن ذكر من اتفاقيات جنيف والهاي واالتفاقيات اخلاصة باألسلحة.

إمكانية تعليق احلقوق:

حت��وي اتفاقيات حقوق اإلنس��ان نصوصاً تس��مح -في حاالت الط��وارئ التي تهدد حياة 

األمة- بتعليق احلقوق التي تتناولها االتفاقية مع استثناء حقوق أساسية معينة تنص 

عليه��ا كل اتفاقي��ة والتي يتع��ني احترامها في كل األوقات مثل احل��ق في احلياة وحظر 

التعذي��ب. على اجلان��ب اآلخر فإن أحكام القانون الدولي اإلنس��اني قد وضعت للتعامل 

مع ظروف اس��تثنائية طارئة وهي ظروف احلرب فإن اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني ال 

تسمح بتعليق احلقوق الواردة فيها ألي سبب كان.

اخملاطبون باألحكام:

يخاطب القانون الدولي حلقوق اإلنس��ان الدول بينما يخاطب القانون الدولي اإلنس��اني 
الدول وغيرها من أطراف النزاعات املسلحة.

العالقة محل التنظيم:

ينظ��م القانون الدولي حلقوق اإلنس��ان العالقة بني الدولة والف��رد بينما ينظم القانون 
الدولي اإلنساني العالقة بني األطراف املتحاربة.
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آليات التنفيذ:

تضع منظومة حقوق اإلنس��ان العديد من الوسائل لتنفيذ االلتزامات التي ترتبها هذه 

املنظوم��ة فتنص العدي��د من اتفاقيات القانون الدولي حلقوق اإلنس��ان على تش��كيل 

جلنة تتولى مراقب��ة تنفيذ الدول األطراف اللتزاماتها24. كذلك فوض اجمللس االقتصادي 

واالجتماعي لألمم املتحدة جلنة حقوق اإلنس��ان التابعة له وجلنتها الفرعية ملنع التمييز 

وحماي��ة األقليات بفح��ص املعلومات املتصلة باالنتهاكات اجلس��يمة حلقوق اإلنس��ان 

واحلريات األساس��ية والت��ي ترد في بالغات مقدم��ة للجنة. وفضالً عن ه��ذه الترتيبات 

الدولية جند أن االتفاقيات اإلقليمية حلقوق اإلنسان قد أفرزت ترتيبات أخرى على املستوى 

اإلقليمي.25 

وعلى اجلانب اآلخر يعتمد القانون الدولي اإلنس��اني وس��ائل أخرى لتنفيذ أحكامه، فتعتمد 

اتفاقيات جنيف نظام الدولة احلامية التي يتم تطبيق االتفاقيات حتت إشرافها كما تعتمد 

أنظمة أخرى كالتحقيق، والنظام العقابي اخلاص باالنتهاكات اجلس��يمة، وجاء البروتوكول 

اإلضاف��ي األول بأح��كام متطورة خاص��ة بإعداد فئات معينة من األش��خاص تس��اهم في 

تنفيذ القانون فضالً عن اس��تحداث اللجنة الدولية اإلنس��انية لتقصي احلقائق، باإلضافة 

إلى النظام الوقائي الذي يعتمد على النشر والتعليم.26   

24- على سبيل املثال:
العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية: جلنة حقوق اإلنسان.

العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري.

اتفاقية مناهضة التعذيب: جلنة مناهضة التعذيب.
25-  مثل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، ومحكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان.

26-  ملزيد من التفاصيل انظر اجلزء اخلاص بآليات احترام القانون الدولي اإلنساني.
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ملزيد من املعلومات حول التعريف بالقانون الدولي اإلنساني:

- محمد عزيز ش��كري، تاريخ القانون الدولي اإلنس��اني وطبيعته، دراسات في القانون 
الدولي اإلنس��اني، دار املس��تقبل العرب��ي واللجن��ة الدولية للصليب األحمر، س��نة 

2000، ص 32-11.

- جان س.بكتيه، القانون الدولي اإلنساني-تطوره ومبادئه، دراسات في القانون الدولي 
اإلنس��اني، دار املس��تقبل العربي واللجنة الدولية للصليب األحمر، سنة 2000، ص 

.82-33

- محمد نور فرحات، تاريخ القانون الدولي اإلنس��اني والقانون الدولي حلقوق اإلنس��ان، 
دراس��ات في القانون الدولي اإلنساني، دار املستقبل العربي واللجنة الدولية للصليب 

األحمر، سنة 2000، ص 96-83.

- إس��ماعيل عبد الرحمن، األس��س األولية للقانون الدولي اإلنس��اني، القانون الدولي 
اإلنساني-دليل التطبيق على الصعيد الوطني، دار املستقبل العربي واللجنة الدولية 

للصليب األحمر، سنة 2003، ص 48-15.

- ش��ريف عتلم، مدلول القانون الدولي اإلنس��اني وتط��وره التاريخي ونطاق تطبيقه، 
محاضرات في القانون الدولي اإلنس��اني، حترير شريف عتلم، اللجنة الدولية للصليب 

األحمر، سنة 2004، ص 47-9.

- القانون الدولي اإلنس��اني: إجابة على أس��ئلتكم، كتيب من إع��داد اللجنة الدولية 
http:// :للصلي��ب األحمر، متوفر على موق��ع اللجنة الدولية على ش��بكة االنترنت

www.icrc.org/web/ara
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ثانياً: الفئات احملمية مبوجب أحكام القانون الدولي اإلنساني

عناصر املوضوع

- املقصود بالفئات احملمية مبوجب أحكام القانون الدولي اإلنساني

- الضمانات األساسية

- اجلرحى واملرضى واملنكوبون في البحار

- أسرى احلرب

- املدنيون

- أفراد اخلدمات الطبية والدينية 

- فئات أخرى مشمولة بحماية خاصة

املقصود بالفئات احملمية مبوجب أحكام القانون الدولي اإلنساني

يقصد بالفئات احملمية مبوجب أحكام القانون الدولي اإلنس��اني جميع املدنيني الواقعني حتت 

س��لطة طرف في النزاع والذين ال يش��اركون بشكل مباشر في العمليات العدائية، وكذلك 

جميع األش��خاص العاجزين عن القتال سواء بس��بب اجلرح أو املرض أو النكبة في البحار أو 

الوقوع في األس��ر. وتوجد ضمانات أساسية تنطبق على كافة الفئات احملمية وتوجد قواعد 

خاصة بحماية ومعاملة كل فئة بحيث تتناسب ووضعها.

الضمانات األساسية

تتمتع كافة الفئات احملمية مبوجب أحكام القانون الدولي اإلنس��اني بالضمانات األساس��ية 
التالية:27

1- املعاملة اإلنسانية في كافة األحوال 

2- حظر األفعال التالية:

27-  الضمانات األساسية هي قواعد أساسية تنطبق على جميع األشخاص ووردت في العديد من املواد في مختلف االتفاقيات 
اخلاصة بالقانون الدولي اإلنساني إال أن املادة 75 من البروتوكول اإلضافي األول تعد جتميعاً لكافة هذه الضمانات.
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أ ( ممارسة العنف إزاء حياة األشخاص أو صحتهم أو سالمتهم البدنية أو العقلية.28

ب( انتهاك الكرامة الشخصية.29  

ج ( أخذ الرهائن،  

د ( العقوبات اجلماعية،  

ه�( التهديد بارتكاب أي من األفعال املذكورة آنفاً.  

3- وج��وب إبالغ أي ش��خص يقبض علي��ه أو يحتجز أو يعتقل ألعم��ال تتعلق بالنزاع 
املس��لح باألس��باب املبررة التخ��اذ هذه التدابير وذل��ك بلغة يفهمه��ا. ويجب إطالق 

س��راح هؤالء األش��خاص في أقرب وقت ممكن وعلى أية حال مبجرد زوال الظروف التي 

ب��ررت القبض عليه��م أو احتجازهم أو اعتقالهم عدا من قب��ض عليهم أو احتجزوا 

الرتكاب جرائم.

4- ال يج��وز إص��دار أي حك��م أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي ش��خص تثب��ت إدانته في 
جرمية مرتبطة بالنزاع املس��لح إال بناًء على حكم صادر عن محكمة محايدة تشكل 

هيئتها تش��كيالً قانونياً وتلتزم باملبادئ التي تقوم عليها اإلجراءات القضائية املرعية 

واملعترف بها عموماً.30 

28-  وبوجه خاص القتل، والتعذيب بشتى صوره بدنياً كان أم عقلياً، والعقوبات البدنية، والتشويه.
29-  وبوجه خاص املعاملة املهينة لإلنسان واحلاطة من قدره واإلكراه على الدعارة وأية صورة من صور خدش احلياء.

30- وتتضمن هذه املبادئ ما يلي:
أ (   يجب أن تنص اإلجراءات على إعالن املتهم دون إبطاء بتفاصيل اجلرمية املنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم كافة احلقوق وجميع الوسائل 

الضرورية للدفاع عن نفسه سواء قبل أو أثناء محاكمته،
ب(  ال يدان أي شخص بجرمية إال على أساس املسئولية اجلنائية الفردية،

ج (  ال يجوز أن يتهم أي شخص أو يدان بجرمية على أساس إتيانه فعالً أو تقصيراً لم يكن يشكل جرمية طبقاً للقانون الوطني أو القانون 
الدولي الذي كان يخضع له وقت اقترافه للفعل. كما ال يجوز توقيع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب اجلرمية. ومن 

حق مرتكب اجلرمية فيما لو نص القانون -بعد ارتكاب اجلرمية- على عقوبة أخف أن يستفيد من هذا النص،
د (   يعتبر املتهم بجرمية بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً،

ه�( يحق لكل متهم بجرمية أن يحاكم حضورياً،
و (   ال يجوز أن يرغم أي شخص على اإلدالء بشهادة على نفسه أو على االعتراف بأنه مذنب،

ز (   يحق ألي شخص متهم بجرمية أن يناقش شهود اإلثبات أو يكلف الغير مبناقشتهم كما يحق له استدعاء ومناقشة شهود النفي 
طبقاً للشروط ذاتها التي يجري مبوجبها استدعاء شهود اإلثبات،

ح ( ال يجوز إقامة الدعوى ضد أي شخص أو توقيع العقوبة عليه جلرمية سبق أن صدر بشأنها حكم نهائي طبقاً للقانون ذاته واإلجراءات 
القضائية ذاتها املعمول بها لدى الطرف الذي يبرئ أو يدين هذا الشخص،
ط( للشخص الذي يتهم بجرمية احلق في أن يطلب النطق باحلكم عليه علناً، 

ي ( يجب تنبيه أي شخص يصدر ضده حكم ولدى النطق باحلكم إلى اإلجراءات القضائية وغيرها التي يحق له االلتجاء إليها وإلى املدد 
الزمنية التي يجوز له خاللها أن يتخذ تلك اإلجراءات.
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باإلضافة إلى هذه الضمانات األساس��ية التي تتمتع بها كافة الفئات احملمية، تنص أحكام 
القانون الدولي اإلنساني على أحكام خاصة بكل فئة على حدة، وذلك على النحو التالي: 

اجلرحى واملرضى واملنكوبون في البحار

تعريف اجلرحى واملرضى واملنكوبني في البحار

"اجلرحى" و"املرضى" هم األش��خاص العسكريون واملدنيون الذين يحتاجون إلى مساعدة 
أو رعاي��ة طبية بس��بب الصدمة أو امل��رض أو أي اضطراب أو عجز بدني��اً كان أم عقلياً الذين 

يحجمون عن القتال31. 

ويدخ��ل أيضاً ضمن هذه الفئة ويتمتع باملعامل��ة املقررة لها حاالت الوضع واألطفال حديثو 

الوالدة واألش��خاص اآلخرون الذين يحتاجون إلى مس��اعدة أو رعاي��ة طبية عاجلة، مثل ذوي 

االحتياجات اخلاصة وأوالت األحمال الذين يحجمون عن أي عمل عدائي.

"املنكوبون في البحار" هم األشخاص العسكريون أو املدنيون الذين يتعرضون للخطر في 
البحار أو أية مياه أخرى نتيجة ملا يصيبهم أو يصيب الس��فينة أو الطائرة التي تقلهم من 

نكبات، والذين يحجمون عن أي عمل عدائي، ويس��تمر اعتبار هؤالء األشخاص منكوبني في 

البحار أثناء إنقاذهم إلى أن يحصلوا على وضع آخر مبقتضى االتفاقيات32، وذلك بش��رط أن 
يستمروا في اإلحجام عن أي عمل عدائي.33

ــى واملنكوبني في  ــى واملرض ــررة للجرح ــة املق ــة واملعامل ــد احلماي ــرز قواع أب
البحار:34

عل��ى الطرف ال��ذي يقع جريح أو مريض أو منكوب في البحار حتت س��يطرته أن يتخذ كافة 

- لضمان:  التدابير املمكنة -ودون إبطاء

31-  املقاتل الذي يستمر في القتال رغم اجلرح أو املرض ال يعد من ضمن فئة اجلرحى واملرضى.
أو محتجزين مدنيني  االحتجاز فيصبحوا أسرى حرب  أو  األسر  يقعوا في  أو  السالح فيصبحوا مقاتلني  إلى حمل  يعودوا  32-  كأن 

على حسب األحوال.
33-  في تعريف هذه الفئة انظر الفقرتني )أ( و)ب( من املادة 8 من البروتوكول اإلضافي األول.

اتفاقية جنيف  و16 من  الثانية،  اتفاقية جنيف  18 من  و12،  األولى،  اتفاقية جنيف  15 من   ،12 املواد  القواعد في  34- وردت هذه 
الرابعة.
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35- ويعني ذلك أنه ميكن تقدمي الرعاية والعناية الطبية أوالً للحاالت الطارئة التي تقتضي تدخالً سريعاً دون أن يعد هذا األمر متييزاً 
في املعاملة بني من يتلقى الرعاية أوالً ومن يتلقاها فيما بعد.

- البحث عن اجلرحى واملرضى واملنكوبني في البحار، خاصًة بعد أي اشتباك، وجمعهم 
وإجالئهم دون متييز مجحف. ويش��مل ذلك السماح للمنظمات اإلنسانية باملساعدة 

في عمليات البحث واجلمع.

- تلقي اجلرحى واملرضى واملنكوبني في البحار الرعاية والعناية الطبية التي يحتاجونها 
دون متييز بينهم ألي اعتبارات سوى تلك الطبية.35

- حماي��ة اجلرحى واملرضى واملنكوبني في البحار من س��وء املعامل��ة ونهب املمتلكات 
الشخصية.  

أسرى احلرب

تعريف أسرى احلرب

وفق��اً للمادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة فإن أس��ير احلرب ه��و املقاتل الذي يقع في قبضة 
العدو، وحددت هذه املادة ست فئات من املقاتلني هي:

1( أفراد القوات املس��لحة ألحد أطراف النزاع، وامليلش��يات أو الوحدات املتطوعة التي 
تشكل جزءاً من هذه القوات املسلحة،

2( أفراد امليلشيات األخرى والوحدات املتطوعة األخرى، مبن فيهم أعضاء حركات املقاومة 
املنظم��ة، الذي��ن ينتمون إلى أح��د أطراف الن��زاع ويعملون داخل أو خ��ارج إقليمهم، 
حتى لو كان هذا اإلقليم محتالً، على أن تتوفر الش��روط التالية في هذه امليلشيات أو 

الوحدات املتطوعة، مبا فيها حركات املقاومة املنظمة املذكورة :

أ- أن يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه،  

ب- أن تكون لها شارة مميزة محددة ميكن متييزها من بعد،  

ج - أن حتمل األسلحة جهراً،  
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د - أن تلتزم في عملياتها بقوانني احلرب وعاداتها. 36   

3( أفراد القوات املسلحة النظامية الذين يعلنون والءهم حلكومة أو سلطة ال تعترف 
بها الدولة احلاجزة.

4( األش��خاص الذين يرافقون القوات املس��لحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منها، 
كاألش��خاص املدنيني املوجودين ضمن أطقم الطائرات احلربية، واملراس��لني احلربيني، 

ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو اخلدمات اخملتصة بالترفيه عن العسكريني، 

شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات املسلحة التي يرافقونها،

5( أفراد األطقم املالحية، مبن فيهم القادة واملالحون ومساعدوهم في السفن التجارية 
وأطق��م الطائرات املدنية التابع��ة ألطراف النزاع، الذي��ن ال ينتفعون مبعاملة أفضل 

مبقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي،

6( سكان األراضي غير احملتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب 
العدو ملقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتش��كيل وحدات مس��لحة 

نظامية، شريطة أن يحملوا السالح جهراً وأن يراعوا قوانني احلرب وعاداتها.

أبرز قواعد احلماية واملعاملة املقررة ألسرى احلرب37

على طرف النزاع املسلح الذي يقع األسير في قبضته أن يلتزم بالقيام باألعمال التالية:

- تزويد األسرى بالقدر الكافي من الطعام واملاء وامللبس واملأوى والعناية الطبية

- توضع النساء في أماكن منفصلة عن األماكن اخملصصة للرجال

- وضع معس��كرات األس��ر في أماكن بعيدة عن منطقة القتال، وتؤّمن لهم الرعاية 
والظروف الصحية

البروتوكول  خفض  فقد  احملتلة،  السلطة  أعني  عن  املقاومة  قوات  اختفاء  هو  امليلشيا  جناح  عناصر  من  أن  االعتبار  في  أخذاً   -36
اإلضافي األول من هذه الشروط وتتطلب -مبوجب نص املادة -43 توفر شرطني فقط هما العمل حتت قيادة مسئولة عن سلوك 
 44 املادة  ثم جاءت  املسلحة،  النزاعات  التي تطبق في  الدولي  القانون  احترام أحكام  داخلي يكفل  لنظام  واخلضوع  مرؤوسيها 

لتطلب حمل السالح جهراً أثناء الهجوم أو اإلعداد له. 
اتفاقية جنيف  126 من   ،125  ،122  ،118  ،108  ،100  ،97  ،70  ،34  ،32 25 إلى  23، ومن   ،22 املواد  القواعد في  37- وردت هذه 

الثالثة.



31

الفصل األول: الرسائل األساسية

باس��تعمالهم  اخلاص��ة  واألدوات  األش��ياء  بجمي��ع  باالحتف��اظ  لألس��رى  - الس��ماح 
الشخصي

- الس��ماح للجنة الدولية للصليب األحمر بالقيام بزيارات منتظمة لألس��رى للتحقق 
من ظروف احتجازهم، وإعادة صالتهم مع عائالتهم

- الس��ماح لألسرى باملراسلة مع عائالتهم، وتخضع املراسالت لشروط معقولة في ما 
يخص التواتر في الكتابة وحاجة السلطات للرقابة

- احترام املعتقدات الشخصية والشعائر الدينية لألشخاص احملرومني من حريتهم

- إطالق س��راح أس��رى احل��رب وإعادتهم إلى أوطانه��م، دون إبطاء، بع��د انتهاء األعمال 
العدائية الفعلية

املدنيون

تعريف املدنيني

املدنيون هم األشخاص الذين ال ينطبق عليهم وصف املقاتل38 والذين يجدون أنفسهم في 

حال��ة قيام نزاع مس��لح أو حالة احتالل، حتت س��لطة طرف في النزاع ليس��وا من رعاياه أو 

دولة احتالل ليسوا من رعاياها.39 

أبرز قواعد احلماية واملعاملة املقررة للمدنيني

على طرف النزاع املسلح الذي يقع املدنيون حتت سلطته أن يلتزم بالقيام باألعمال التالية:

- عدم اس��تهداف املدنيني بالهجوم، ما لم يقوموا بدور مباش��ر في األعمال العدائية 
وطوال الوقت الذي يقومون فيه بهذا الدور.40

- عدم استخدام املدنيني كدروع حلماية املناطق أو املنشآت.41 

38-  املادة 50 من البروتوكول اإلضافي األول.
39-  املادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة.

40- املادة 51 )3( من البروتوكول اإلضافي األول.
41- املادة 28 من اتفاقية جنيف الرابعة.
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- عدم أخذ رهائن من املدنيني.42

- عدم اس��تخدام أو التهديد باستخدام أعمال العنف التي تستهدف بصورة رئيسية 
بث الذعر بني السكان املدنيني.43

- يلقى املدنيون احملتجزون ألس��باب تتعلق بالنزاع املسلح ذات املعاملة ويتمتعون بذات 
احلقوق املقررة ألسرى احلرب.44

أفراد اخلدمات الطبية والدينية 

أف��راد اخلدمات الطبية هم األش��خاص الذين ي��وكل إليهم طرف في الن��زاع مهمة القيام 
حصرياً بالبحث عن اجلرحى، واملرضى، واملنكوبني في البحار، وجمعهم، ونقلهم، وتشخيص 
حاالتهم أو معاجلتهم، مبا في ذلك خدمات اإلس��عافات األولية، والوقاية من األمراض، وبإدارة 
الوحدات الطبية، أو بتش��غيل أو إدارة النقل الطبي. وتكون هذه املهمة إما دائمة أو مؤقتة. 

وتشتمل عبارة أفراد اخلدمات الطبية على:

)1( أف��راد اخلدمات الطبي��ة التابعني لطرف في النزاع، عس��كريني كانوا أم مدنيني، مبن 
فيهم األش��خاص املذكورون في اتفاقيتي جنيف األولى والثانية، واألشخاص التابعون 

ألجهزة الدفاع املدني،

)2( أف��راد اخلدمات الطبية التابعني جلمعيات الصليب األحمر أو الهالل األحمر الوطنية 
وجمعيات الغ��وث الطوعية األخرى املعترف بها واملرّخص له��ا، وفقاً لألصول املرعية، 

من قبل طرف في النزاع، مبا في ذلك اللجنة الدولية للصليب األحمر،

)3( أف��راد اخلدمات الطبية الذين تضعهم دولة محايدة أو دولة أخرى ليس��ت طرفاً في 
الن��زاع، أو الذين تضعهم جمعية غوث معترف به��ا ومرّخص لها من دولة محايدة أو 
دولة ليس��ت طرفاً في النزاع، أو الذين تضعهم منظمة إنس��انية دولية وغير منحازة 

بتصّرف طرف فيه، وألغراض إنسانية.45

ويجب في جميع األحوال احترام وحماية أفراد اخلدمات الطبية القائمني باملهام الطبية دون غيرها. 

42- املادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.
43- املادة 51 )2( من البروتوكول اإلضافي األول.

44- املواد 33، 76، 82، 83، 85، 87، من 89 إلى 92، 93، 106، 107، 124، 142، 143 من اتفاقية جنيف الرابعة.
45- املادة 8 )ج( من البروتوكول اإلضافي األول.
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ويفقدون هذه احلماية إذا ارتكبوا أعماالً ضارة بالعدو وتخرج عن نطاق وظيفتهم اإلنسانية.46

كما يحظر إنزال العقاب بش��خص لقيامه بواجبات طبية تتفق مع شرف املهنة الطبية أو 
إرغام شخص ميارس أنشطة طبية على القيام بأعمال تتنافى وشرف املهنة الطبية.47

ويقصد بأفراد اخلدمات الدينية األش��خاص -عس��كريني كانوا أم مدنيني- املكلفون بالقيام 

حصرياً باملهمة امللقاة على عاتقهم دون غيرها، ويكونون تابعني لطرف في النزاع، وملحقني 

بوحداته الطبية، أو وس��ائط النقل الطبية، أو أجهزة الدفاع املدني سواء كانت هذه املهمة 

دائمة أو مؤقتة.48 

ويج��ب في جميع األحوال احترام وحماية أفراد اخلدم��ات الدينية اخملّصصني للمهام الدينية 

دون غيرها. ويفقدون هذه احلماية إذا ارتكبوا أعماالً ضارة بالعدو وتخرج عن نطاق وظيفتهم 
اإلنسانية.49

فئات أخرى مشمولة بحماية خاصة

وفضالً عن قواعد احلماية املقررة للفئات الس��ابقة، توج��د العديد من األحكام التي تضفي 
حماية ومعاملة مميزة للموتى50، واملفقودين51، والنازحني52، والنس��اء واألطفال، وكبار السن 

واملعوقني والعجزة 53، وأفراد الغوث اإلنساني54، والصحفيني.55

الرابعة،  اتفاقية جنيف  20 من  واملادة  الثانية،  اتفاقية جنيف  36 من  واملادة  األولى،  اتفاقية جنيف  26 من  24 إلى  من  46- املواد 
واملادة 15 من البروتوكول اإلضافي األول.

47-  املادة 16 من البروتوكول اإلضافي األول. 48- املادة 8 )د( من البروتوكول اإلضافي األول.
49-  املادة 24 من اتفاقية جنيف األولى، واملادة 36 من اتفاقية جنيف الثانية، واملادة 15 من البروتوكول اإلضافي األول.

16 من االتفاقية الرابعة  18 من االتفاقية الثانية، واملادة  15 من اتفاقية جنيف األولى، واملادة  للمادة  50-  على سبيل املثال، وفقاً 
على كل طرف في النزاع، كلما سمحت الظروف، وبخاصة بعد أي اشتباك، أن يتخذ كل التدابير املمكنة، ودون إبطاء، للبحث عن 
املوتى وجمعهم وإخالئهم دون أي متييز مجحف. كما تتطلب املادة 34 )1( من البروتوكول اإلضافي األول أن يتخذ كل طرف في 

النزاع كل اإلجراءات املمكنة ملنع سلب املوتى أو تشويه جثثهم، وتسهيل إعادة رفاتهم وأمتعتهم الشخصية إلى أقاربهم.
النزاع  في  الرابعة، كل طرف  اتفاقية جنيف  136 من  واملادة  الثالثة،  اتفاقية جنيف  122 من  للمادة  وفقاً  املثال،  51- على سبيل 
عليه أن يتخذ اإلجراءات املستطاعة لإلفادة عن األشخاص الذين يبلغ عن فقدهم نتيجة لنزاع مسلح، ويزود أفراد عائالتهم بأية 

معلومات لديه عن مصيرهم.
52- على سبيل املثال، وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، و املادة 85 )1( )أ( من البروتوكول اإلضافي األول، يحظر ترحيل 
أو نقل السكان املدنيني قسراً، بصورة كلية أو جزئية، من أرض محتلة إال إذا اقتضى ذلك أمن املدنيني املعنيني أو ألسباب عسكرية 

قهرية.
53- على سبيل املثال، تنص املادة 17 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن "يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل اجلرحى 

واملرضى والعجزة واملسنني واألطفال والنساء من املناطق احملاصرة أو املطوقة".
54- يرد واجب احترام وحماية أفراد الغوث اإلنساني في املادة 71)2( من البروتوكول اإلضافي األول.

في  مهنية  مهام  في  العاملني  املدنيني  الصحفيني  وحماية  احترام  يجب  األول  اإلضافي  البروتوكول  من   79 املادة  لنص  وفقاً   -55
مناطق نزاع مسلح ما داموا ال يقومون بدور مباشر في األعمال العدائية.
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ــون الدولي  ــب أحكام القان ــات احملمية مبوج ــات حول الفئ ــن املعلوم ملزيد م
اإلنساني:

- عام��ر الزمال��ي، الفئات احملمي��ة مبوجب أحكام القانون الدولي اإلنس��اني، محاضرات 
في القانون الدولي اإلنس��اني، حترير ش��ريف عتلم، اللجنة الدولي��ة للصليب األحمر، 

2004، ص 107-79. 

- أحمد أبو الوفا، الفئات املش��مولة بحماية القانون الدولي اإلنساني، القانون الدولي 
اإلنس��اني، دليل التطبي��ق على الصعيد الوطن��ي، اللجنة الدولي��ة للصليب األحمر، 

2004، ص 243-209.

- عبد الغني محمود، حماية ضحايا النزاعات املس��لحة في القانون الدولي اإلنس��اني 
والش��ريعة اإلس��المية، دراس��ات في القانون الدولي اإلنساني، دار املس��تقبل العربي 

واللجنة الدولية للصليب األحمر، سنة 2000، ص 314-261.

- ساندرا سنجر، حماية األطفال في حاالت النزاع املسلح، دراسات في القانون الدولي 
اإلنس��اني، دار املس��تقبل العربي واللجنة الدولية للصليب األحمر، س��نة 2000، ص 

.174-133

- جوديت غردام، النساء وحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، دراسات في القانون 
الدولي اإلنساني، دار املستقبل العربي واللجنة الدولية للصليب األحمر، سنة 2000، 

ص 190-175.

- النساء واحلرب، من مطبوعات اللجنة الدولية للصليب األحمر، سنة 2002.

- أسرى احلرب، من مطبوعات اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2000.
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ثالثاً: األعيان احملمية مبوجب القانون الدولي اإلنساني

عناصر املوضوع

- املقصود باألعيان احملمية مبوجب أحكام القانون الدولي اإلنساني

- األعيان ذات الصلة بالفئات احملمية

- املناطق احملمية

- املمتلكات الثقافية

- األشغال الهندسية واملنشآت احملتوية على قوى خطرة

- البيئة الطبيعية

املقصود باألعيان احملمية مبوجب أحكام القانون الدولي اإلنساني

يقص��د باألعيان احملمية مبوجب أحكام القانون الدول��ي العقارات واملنقوالت واملناطق التي ال 
تش��ترك في األعمال العس��كرية وبالتالي تتمتع بحماية القانون الدولي اإلنس��اني، وميكن 
تقس��يم ه��ذه األعيان إلى: أعي��ان ذات صلة بالفئ��ات احملمية، ومناطق محمي��ة، وممتلكات 

ثقافية، وأشغال هندسية ومنشآت حتتوي على قوى خطرة، وأخيراً البيئة الطبيعية.

األعيان ذات الصلة بالفئات احملمية

األعيان املدنية

كم��ا نهج القان��ون الدولي اإلنس��اني منهج االس��تبعاد ف��ي تعريف املدني��ني، حيث عّرف 
املقاتلني وبنّي أن من ال يدخل في عدادهم يعد مدنياً، فقد اتبع ذات النهج في تعريف األعيان 
املدنية، حيث وضع تعريفاً للهدف العس��كري وكل عني ال ينطبق عليها التعريف تعد عيناً 

مدنية.56

وتوضح املادة 52 )2( من البروتوكول اإلضافي األول أن األهداف العسكرية هي األعيان التي 
تتوافر فيها ثالثة شروط:

56- املادة 52 )1( من البروتوكول اإلضافي األول.
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1-  أن تسهم إسهاماً فعاالً في العمل العسكري.57

2- أن يكون هذا اإلس��هام العس��كري ناجتاً عن طبيعتها58، أو موقعها59،أو غايتها60 أو 
استخدامها.61 

3-  يحقق تدميرها كلياً أو جزئياً، أو االستيالء عليها، أو تعطيلها في األحوال السائدة 
في حينه ميزة عسكرية مؤكدة.62

وتتمتع األعيان املدنية باحلماية من الهجوم ما لم تتحول إلى هدف عس��كري بسبب املوقع 
أو الغاية أو االستخدام.

األعيان ذات الصلة باخلدمات الطبية

تتمتع الوحدات الطبية، ووسائط النقل الطبي اخملصصة ألغراض طبية دون غيرها باحلماية 

ض��د الهجوم، وتفقد هذه احلماية إذا اس��تخدمت الرتكاب أعمال ض��ارة بالعدو وتخرج عن 
نطاق وظيفتها اإلنسانية.63

يقصد بالوحدات الطبية تلك، عس��كرية كانت أو مدنية، التي تس��تخدم لألغراض الطبية، 

ثابت��ة كانت أو متحركة، ودائمة أو مؤقتة كاملستش��فيات وغيرها من الوحدات املش��ابهة، 

ومراك��ز نقل ال��دم، ومراكز ومعاهد الطب الوقائي، واملس��تودعات الطبي��ة، واخملازن الطبية 
والصيدلية لهذه الوحدات.64

ويقصد بوس��ائط النقل الطبي أية وس��يلة نقل، عسكرية كانت أو مدنية، دائمة أو مؤقتة، 

العسكري  اإلسهام  مدى  تساؤل حول  يثور  قد  فمثالً  عسكرياً،  هدفاً  العني  تعد  فال  فعاالً  إسهاماً  اإلسهام  هذا  يكن  لم  57- فإن 
الفعال ملصنع مدني ينتج قبعات للجنود.
58- كالدبابة مثالً فهي بطبيعتها عسكرية.

59- كاجلسر الذي يربط مناطق عسكرية، فهو بطبيعته ليس مدنياً وال عسكرياً ولكن موقعه قد يعطيه طبيعة عسكرية.
60- كاخملزن الذي يستخدم في تخزين الذخيرة، فهو بطبيعته منشأة ليست مدنية وال عسكرية وقد يكون موقعها ال يضفي عليه 

الطابع العسكري ولكن الغاية من بنائه الستعماله في تخزين الذخيرة هي التي تضفي عليه الطابع العسكري.
61- كاملدرسة التي يتم إخالؤها أثناء النزاع املسلح الستخدامها كمعسكر للجنود، فهي ليست عسكرية بطبيعتها، وال مبوقعها، 

وال بالغاية التي أنشئت من أجلها ولكن باستخدامها.
احتلها  أرض  النزاع في  العسكرية ألحد أطراف  العسكري، كاملنشآت  بالهدف  العني وصفها  امليزة تفقد  62- فإذا لم تتحقق هذه 
الطرف اآلخر، فتدمير مثل هذه املنشآت في الغالب األعم ال يحقق ميزة عسكرية أكيدة في أحوال االحتالل، وإن كان االستيالء 

عليها قد يحقق مثل هذه امليزة.
63- املادتان 19 و35 من اتفاقية جنيف األولى، و18 و21 من اتفاقية جنيف الرابعة، واملادة 12 و21 من البروتوكول اإلضافي األول.

64- املادة 19 من اتفاقية جنيف األولى واملادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة، واملادة 8 )ه�( من البروتوكول اإلضافي األول.
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مخصصة حصرياً للنقل الطبي دون غيره وحتت إش��راف سلطة مختصة لطرف في النزاع. 

وتتضمن وسائل النقل البرية، أو املائية، أو اجلوية، كسيارات اإلسعاف، والسفن املستشفيات، 

والطائرات الطبية.65 

أعيان الغوث اإلنساني

األعيان املس��تخدمة في عمليات الغوث اإلنس��اني هي أعيان مدنية، وتتمتع بصفتها هذه 

باحلماي��ة من الهجمات طاملا لم تتحول إلى هدف عس��كري، ويتع��ني أن تضمن كافة الدول 

حماية مؤن وأعيان الغوث اإلنساني.66 

املناطق احملمية

مناطق االستشفاء واألمان واملناطق احملايدة

وتتمتع مناطق االستشفاء واألمان واملناطق احملايدة باحلماية ضد الهجوم ويتعني على أطراف 

النزاع احترام هذه احلماية.

يقصد مبناطق االستش��فاء واألمان تلك التي تنش��أ باالتفاق بني أطراف النزاع املسلح بعيداً 

عن مناطق القتال وتس��تخدم إلي��واء ووقاية اجلرحى واملرضى واملدني��ني67، ويقصد باملناطق 

احملايدة تلك التي تنشأ باتفاق الطرفني ولتحقيق ذات الغرض من إنشاء مناطق االستشفاء 

واألمان ولكنها تختلف عن األخيرة في أنها تنشأ في ميادين القتال.

املناطق منزوعة السالح

يع��د اتخاذ املناطق املنزوعة الس��الح هدفاً للهجوم، انتهاكاً جس��يماً للبروتوكول اإلضافي 
األول.68

ويقصد باملنطقة املنزوعة السالح تلك التي يتفق أطراف النزاع على أنه ال يجوز أن يحتلها، 

65- املادة 8)و(-)ز( من البروتوكول اإلضافي األول.
66- املادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة واملادة 70 )4( من البروتوكول اإلضافي األول.

اتفاق  اتفاقية منوذج  الرابعة، وملحق بكل  اتفاقية جنيف  14 من  املادة  اتفاقية جنيف األولى، والفقرة األولى من  23 من  67- املادة 
بشأن إقامة هذه املناطق.56- املادة 52 )1( من البروتوكول اإلضافي األول.

68- املادة 85 )3( )د( من البروتوكول اإلضافي األول.
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أو يستخدمها، أي طرف في النزاع ألغراض عسكرية، وميكن إنشاء مثل هذه املناطق في زمن 
السلم كما في زمن النزاع املسلح. 

وتوفر املادة 60 )3( من البروتوكول اإلضافي األول منوذجاً لشروط اتفاق بشأن إنشاء املناطق 

املنزوع��ة الس��الح، تق��ّر هذه املادة أيض��اً أن باإلم��كان صياغة مثل هذا االتفاق بحس��ب ما 

يتطلب��ه الوضع69. وتتوقف احلماي��ة املمنوحة للمنطقة املنزوعة الس��الح إذا ارتكب أحد 
األطراف انتهاكاً جسيماً لالتفاق الذي أنشئت مبوجبه هذه املنطقة.70

األماكن اجملردة من وسائل الدفاع 

كما هي احلال بالنس��بة للمناطق منزوعة الس��الح، تتمتع األماكن اجملردة من وسائل الدفاع 
باحلماية ويشكل الهجوم عليها انتهاكاً جسيماً للبروتوكول اإلضافي األول.71

ويقص��د باملواق��ع اجملردة من وس��ائل الدفاع تلك املأهولة بالس��كان والتي تق��ع بالقرب من 
منطقة متاس القوات املسلحة أو داخلها72، وتكون مفتوحة لالحتالل من جانب اخلصم.73

وق��د أوضحت املادة 59 )2( من البروتوك��ول اإلضافي األول إجراءات اإلعالن عن املواقع اجملردة 

من وس��ائل الدف��اع، فيجوز لطرف في الن��زاع أن يعلن، ومن جانب واح��د، موقعاً مجرداً من 

وسائل الدفاع، شريطة:

1- أن يت��م إج��الء جميع املقاتلني، واألس��لحة املتحركة، واملعدات العس��كرية املتحركة 
عنه.

2- أال تستخدم املنشآت أو املؤسسات العسكرية الثابتة استخداماً عدائياً.

69- تشترط هذه املادة -على سبيل املثال- أن يكون محل هذا االتفاق عادًة أي منطقة تفي بالشروط التالية: )أ( أن يتم إجالء جميع 
العسكرية  واملؤسسات  املنشآت  تستخدم  أال  )ب(  عنها،  املتحركة  العسكرية  واملعدات  املتحركة  األسلحة  وكذلك  املقاتلني 
الثابتة استخداماً عدائياً، )ج( أال ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان، )د( أن يتوقف أي نشاط يتصل باجملهود 

احلربي.
70- املادة 60 )7( من البروتوكول اإلضافي األول.

71- املادتان 59 )1(، 85 )3( )د( من البروتوكول اإلضافي األول.
72- فاألماكن التي تقع خلف خطوط القوات املسلحة هي بالطبع مدافع عنها.

املكان  هذا  احتالل  اخلصم  أراد  إذا  أنه  مبعنى  اخلصم  قبل  من  لالحتالل  األول. مفتوحة  اإلضافي  البروتوكول  59 )2( من  73- املادة 
الدفاع  إلى إعالن منطقة ما باعتبارها منطقة مجردة من وسائل  النزاع  القوة، ويلجأ طرف في  إلى  اللجوء  فيتعني عليه عدم 

حلماية سكانها مبنع الطرف اآلخر من استخدام القوة العسكرية إذا أراد احتاللها.
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3- أال ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان.

4- أال يجري أي نشاط دعماً للعمليات العسكرية.

وباملقاب��ل، يقر الطرف اآلخر باس��تالم هذا اإلع��الن ويعامل املوقع على أن��ه موقع مجرد من 
وسائل الدفاع، ما لم تكن هذه الشروط غير مستوفاة، أو لم تعد مستوفاة.74

غي��ر أنه ميكن - باتفاق أطراف النزاع- إنش��اء مواقع مجردة من وس��ائل الدفاع حتى ولو لم 

تستوف هذه املواقع الشروط املشار إليها آنفاً.75 

املمتلكات الثقافية

تن��ص املادة 53 م��ن البروتوكول اإلضاف��ي األول على أنه يحظر مهاجم��ة املباني اخملصصة 

ألغراض دينية أو فنية أو علمية أو تربوية أو خيرية وكذلك اآلثار التاريخية.

وبينما تقتصر احلماية التي يوفرها البروتوكول اإلضافي األول للممتلكات الثقافية على تلك 

ذات اخلصوصية س��الفة الذكر، توفر اتفاقية اله��اي لعام 1954 اخلاصة بحماية املمتلكات 

الثقافي��ة في زم��ن النزاع املس��لح احلماية لقطاع أوس��ع من املمتلكات الثقافية يش��مل 

املمتلكات املنقولة أو الثابتة ذات األهمية الكبرى لتراث الش��عوب، وكذلك املباني اخملصصة 
حلماية وعرض املمتلكات الثقافية املنقولة، فضالً عن مراكز األبنية التذكارية.76

وبينم��ا يوفر البروتوكول اإلضافي األول حماي��ة للممتلكات الثقافية ما دامت أعياناً مدنية، 

بحي��ث ميكن مهاجمتها إذا حتولت إلى هدف عس��كري مش��روع، ف��إن اتفاقية الهاي حتصر 
مشروعية الهجمات ضد املمتلكات الثقافية في حالة الضرورة العسكرية القهرية. 77

كذلك سعت اتفاقية الهاي إلى تعزيز حماية املمتلكات الثقافية بإدخال شعار لتمييز هذه 

74-  املادة 59 )4( من البروتوكول اإلضافي األول، وتنص على أنه "يوجه اإلعالن املنصوص عليه في الفقرة الثانية إلى الطرف اخلصم، 
النزاع الذي يوجه إليه هذا اإلعالن باستالمه  وحتدد فيه وتبني، بالدقة املمكنة، حدود املوقع اجملرد من وسائل الدفاع. ويقر طرف 
ويعامل املوقع على أنه موقع مجرد من وسائل الدفاع، ما لم تكن الشروط التي تتطلبها الفقرة الثانية غير مستوفاة فعالً، وفي 
هذه احلالة يقوم بإبالغ ذلك فوراً إلى الطرف الذي أصدر اإلعالن. ويظل هذا املوقع، حتى في حالة عدم استيفائه للشروط التي 
وضعتها الفقرة الثانية، متمتعاً باحلماية التي تنص عليها األحكام األخرى لهذا البروتوكول وقواعد القانون الدولي األخرى التي 

تطبق في النزاعات املسلحة".
75-  املادة 59 )5( من البروتوكول اإلضافي األول.

76-  املادة األولى من اتفاقية الهاي لعام 1954 حلماية املمتلكات الثقافية في زمن النزاع املسلح.
77-  املادة 4 )2( من اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية.
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املمتلكات عبارة عن شكل الدرع املدبب من أسفل مكون من قطاعات منفصلة ذات لون أزرق 
وأبيض )درع يتكون من مربع أزرق اللون يحتل إحدى زواياه القس��م املدبب ألسفل، ويقع فوق 
هذا املربع مثلث أزرق اللون، وكالهما يحدد مثلثاً أبيض من كل جانب( ويتم اس��تعمال هذا 
الشعار مكرراً ثالث مرات لتمييز املمتلكات الثقافية التي تتمتع بنظام احلماية اخلاصة.78 

تن��ص اتفاقي��ة اله��اي على منح م��ا يع��رف ب�"احلماية اخلاص��ة" لعدد محدود م��ن اخملابئ 
اخملصص��ة حلماية املمتل��كات الثقافي��ة املنقولة في حال��ة النزاع املس��لح، ومراكز األبنية 
التذكارية، واملمتلكات الثقافية الثابتة األخرى ذات األهمية الكبرى وذلك بشرطني: أن تكون 
هذه املمتلكات على مسافة كافية من أي مركز صناعي كبير أو أي مرمى عسكري هام.79 

وحتى يتمتع املمتلك بهذه احلماية اخلاصة ينبغي أن يسجل في "السجل الدولي للممتلكات 
الثقافية املوضوعة حتت نظام احلماية اخلاصة" الذي يشرف عليه مدير عام اليونسكو.80

وفضالً عن صعوبة وضع ممتلك ثقافي حتت نظام احلماية اخلاصة، فإن هذا النظام ال يوفر من 
حي��ث الواقع أية حماية تزيد على تلك املقررة للممتلكات الثقافية بصفة عامة، لذلك جاء 
البروتوك��ول الثاني التفاقي��ة الهاي اخلاصة بحماية املمتل��كات الثقافية بنظام آخر يتالفى 
هذه العيوب وهو نظام "احلماية املعززة". وفقاً لهذا النظام تتمتع املمتلكات الثقافية التي 

تتوافر فيها الشروط الثالثة التالية:

1- أن تكون على جانب من األهمية بالنسبة إلى البشرية.

2- أن تك��ون محمي��ة مبوج��ب تدابير وطني��ة وإدارية مناس��بة على الصعي��د الوطني 
تعترف لها بقيمتها الثقافية والتاريخية االس��تثنائية وتكفل لها أعلى مستوى من 

احلماية.

3- أال تس��تخدم ألغراض عس��كرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية، وأن يصدر الطرف 
الذي يتولى أمر مراقبتها إعالناً يؤكد على أنها لن تستخدم على هذا النحو.81 

وتقوم الدول األطراف الراغبة في منح مثل هذه املمتلكات الثقافية احلماية املعززة أن تقدم 

78- اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية، املادتان 6 و16.
79-  املواد من 8 إلى 11 من اتفاقية الهاي.

80-  املادة 8 من اتفاقية الهاي واملادة 12 من الالئحة التنفيذية.
81-  املادة 10 من البروتوكول الثاني التفاقية الهاي.
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قائمة بها إلى اللجنة املنشأة مبوجب املادة 11 من البروتوكول الثاني التفاقية الهاي التخاذ 
القرار املناسب.

ويترت��ب عل��ى منح احلماية املعززة أن��ه ال يجوز اتخاذ املمتلك الثقافي مح��الً للهجوم إال إذا 
توافرت أربعة شروط وفقاً لنص املادة 13 من البروتوكول:

1-  أن يشكل املمتلك الثقافي هدفاً عسكرياً.

2-  أن يكون الهجوم هو الوس��يلة املس��تطاعة الوحيدة إلنهاء اس��تخدام املمتلك وأن 
تتخ��ذ كاف��ة االحتياطات املس��تطاعة في اختيار وس��يلة الهجوم وأس��لوبه حلصر 

األضرار في أضيق نطاق ممكن. 

3-  أن يصدر األمر بالهجوم من أعلى املستويات التنفيذية للقيادة، ما لم تتح الظروف 
ذلك نتيجة ملتطلبات الدفاع الفوري عن النفس.

4-  أن يصدر إنذار مسبق للقوة اجملابهة يطلب منها إنهاء االستخدام مع إتاحة فرصة 
معقولة من الوقت للقوة اجملابهة متكنها من تصحيح الوضع. 

وتتضم��ن اتفاقية الهاي لع��ام 1954 وبروتوكواله��ا العديد من األح��كام األخرى املتعلقة 
بحماية املمتلكات الثقافية مثل: حظر السرقة والنهب والتبديد وأعمال التخريب82، ومنع 
تصدي��ر املمتل��كات الثقافية من أراض محتل��ة83، وإعادة املمتلكات الثقافي��ة التي صّدرت 

بطريقة غير شرعية من أرض محتلة.84 

األشغال الهندسية واملنشآت احملتوية على قوى خطرة

تتن��اول املادة 56 من البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف مس��ألة حماية األش��غال 
الهندسية واملنشآت احملتوية على قوى خطرة، ويقصد بها السدود واجلسور واحملطات النووية 

لتوليد الطاقة الكهربية.

وحتظر املادة 56 جعل هذه املنشآت واألشغال محالً للهجوم، حتى ولو كانت أهدافاً عسكرية، 

82-  املادة 4 من اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية.
83-  الفقرة األولى من البروتوكول األول التفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية.

84-  الفقرة 3 من البروتوكول األول التفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية.
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إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطالق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بني 
السكان املدنيني.

إال أن هذه احلماية تتوقف في احلاالت التالية:

1-  فيما يتعلق بالسدود أو اجلسور، إذا استخدمت في غير استخداماتها العادية دعماً 
للعمليات العس��كرية على نحو منتظم وهام ومباش��ر، وكان مث��ل هذا الهجوم هو 

السبيل الوحيد املستطاع إلنهاء ذلك الدعم.

2-  فيم��ا يتعل��ق باحملط��ات النووي��ة لتوليد الكهرب��اء، إذا وفرت هذه احملط��ات الطاقة 
الكهربي��ة لدعم العمليات العس��كرية على نحو منتظم وهام ومباش��ر، وكان مثل 

هذا الهجوم هو السبيل الوحيد املستطاع إلنهاء مثل هذا الدعم.

3-  فيما يتعلق باألهداف العس��كرية األخرى الواقعة عند هذه األعمال الهندس��ية أو 
املنش��آت أو على مقرب��ة منها، إذا اس��تخدمت في دعم العمليات العس��كرية على 
نحو منتظم وهام ومباش��ر، وكان مثل هذا الهجوم هو الس��بيل الوحيد املس��تطاع 

إلنهاء مثل هذا الدعم.

كذلك على أطراف النزاع جتنب إقامة أية أهداف عسكرية على مقربة من األشغال الهندسية 

أو املنش��آت املذكورة في الفقرة األولى ويس��مح مع ذلك بإقامة املنشآت التي يكون القصد 

الوحيد منها الدفاع عن األش��غال الهندس��ية أو املنش��آت املتمتعة باحلماية ضد الهجوم. 

كما يجب أال تكون هي بذاتها هدفاً للهجوم بشرط عدم استخدامها في األعمال العدائية 

م��ا لم يك��ن ذلك قيام��اً بالعملي��ات الدفاعية الالزمة لل��رد على الهجمات ضد األش��غال 

الهندس��ية أو املنشآت احملمية، وكان تس��ليحها مقصوراً على األسلحة القادرة فقط على 

صد أي عمل عدائي ضد األشغال الهندسية أو املنشآت احملمية.

وتش��جع الفقرة 6 من امل��ادة 56 أطراف النزاع عل��ى إبرام املزيد من االتفاق��ات فيما بينها، 

لتوفي��ر حماية إضافي��ة لألعيان التي حتوي قوى خطرة بخالف الس��دود واجلس��ور واحملطات 

النووية لتوليد الطاقة الكهربية. 

كذلك وضع البروتوكول اإلضافي األول ش��ارة جديدة تيس��ر التعرف على األعيان، تتكون من 

مجموعة من ثالث دوائر برتقالية زاهية توضع على احملور ذاته. 
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البيئة الطبيعية

حتظر املادة 35 )3( من البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف اس��تخدام "أس��اليب أو 
وسائل للقتال يُقصد بها أو قد يُتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة 

االنتشار وطويلة األمد".

كما حتظر اتفاقية تعديل البيئة التعديل العمد للبيئة من أجل التسبب بآثار بالغة، واسعة 
االنتش��ار وطويلة األمد كوس��يلة من وس��ائل تدمير دولة أخرى طرف في االتفاقية أو إحلاق 

الضرر أو األذى بها.85 

ملزيد من املعلومات حول األعيان احملمية مبوجب القانون الدولي اإلنساني

- يوس��ف إبراهيم النقبي، التمييز بني الهدف العس��كري والهدف املدني وحماية األهداف 
املدني��ة واألماكن التي حتتوي على خطورة خاصة وفقاً للقانون الدولي اإلنس��اني، القانون 
الدولي اإلنس��اني-دليل التطبيق على الصعيد الوطني واللجنة الدولية للصليب األحمر، 

سنة 2003، ص 429-407.

- هاي��ك س��بيكر، حماية األعي��ان الثقافية وفق��اً لقانون املعاهدات الدولية، دراس��ات في 
القانون الدولي اإلنس��اني، دار املس��تقبل العربي واللجنة الدولية للصليب األحمر، س��نة 

2000، ص 233-205.

- أنط��وان بوفييه، حماية البيئة الطبيعية في فترة النزاع املس��لح، دراس��ات في القانون 
الدولي اإلنس��اني، دار املس��تقبل العربي واللجنة الدولية للصليب األحمر، س��نة 2000، 

ص 204-191.

85-  املادة 1 من اتفاقية تعديل البيئة بشأن احلظر على األعمال العسكرية أو أي استخدام عدائي آخر لتقنيات تعديل البيئة.
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رابعاً: القيود الواردة على إدارة العمل العسكري

عناصر املوضوع:

- املقصود بتقييد إدارة العمل العسكري

- القاعدة العامة

- مبدأ التمييز

- أساليب قتال محظورة

- أسلحة محظورة أو مقيدة االستخدام 

املقصود بتقييد إدارة العمل العسكري

يقصد بتقييد إدارة العمل العس��كري أمري��ن: األول هو القيود التي يضعها القانون الدولي 
اإلنس��اني على حرية أطراف النزاع في اختيار األس��اليب التي تتبع في الهجوم، والثاني هو 
القيود التي يضعها هذا القانون على حرية أطراف النزاع في اختيار وسيلة القتال أي السالح 

املستخدم في القتال.  

القاعدة العامة

تتضم��ن املادة 35 من البروتوكول اإلضافي األول القاعدة العامة اخلاصة بتقييد إدارة العمل 
العس��كري بالنص صراحًة على أن حق أطراف أي نزاع مس��لح في اختيار أس��اليب ووسائل 
القتال ليس حقاً مطلقاً ال تقيده قيود، ويحظر استخدام األسلحة والقذائف واملواد ووسائل 

القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آالم ال مبرر لها.

ويقص��د باآلالم الت��ي ال مبرر لها تلك الت��ي تكون أعظم مما ال ميكن جتنب��ه لتحقيق أهداف 
عس��كرية مش��روعة86 مثل ما حتدثه القذائف املصنوعة من مواد يترتب عليها ترك شظايا 
ال تظهر في األش��عة الس��ينية كالقذائف اململوءة بزجاج مكس��ور، وبالتالي يصعب عالج 
املص��اب بها، فمثل هذا الس��الح يس��بب ض��رراً أعظم مم��ا ال ميكن جتنب��ه لتحقيق الهدف 
العسكري املشروع، فالهدف املشروع هو إصابة املقاتل ملنعه من االستمرار في القتال وليس 

إحداث آالم تتجاوز ذلك تتمثل في املعاناة الشديدة أثناء العالج.

  .ICJ, Nuclear Weapons case, Advisory Opinion  86-  محكمة العدل الدولية
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مبدأ التمييز

يع��د مبدأ التمييز من املبادئ الرئيس��ية الت��ي يقوم عليها القانون الدولي اإلنس��اني وميثل 
القيد األبرز على حرية أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال.

ووفق��اً لهذا املبدأ ومن أجل تأمني احترام وحماية الس��كان املدني��ني واألعيان املدنية، يتعني 
على أطراف النزاع أن متيز دائماً بني الس��كان املدنيني واملقاتلني وبني األعيان املدنية واألهداف 

العسكرية، وتوجه عملياتها ضد املقاتلني واألهداف العسكرية دون غيرهما.87

وقد س��بق أن بني هذا الدليل املقصود باملدنيني واألعيان املدنية عند تناول موضوعي الفئات 
واألماكن احملمية مبوجب أحكام القانون الدولي اإلنساني.

وتن��ص أحكام القانون الدولي اإلنس��اني على عدة قواعد لتجن��ب اإلضرار باملدنيني واألعيان 
املدنية لعل أبرزها ما يلي:

حظر الهجمات العشوائية

حتظر املادة 51 )4( من البروتوكول اإلضافي األول الهجمات العش��وائية التي تندرج حتت أي 
من التصنيفات الثالثة التالية:

1- الهجمات التي ال توجه إلى هدف عسكري محدد.88

2- الهجمات التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال ال ميكن توجيهها إلى هدف عسكري 
محدد.89 

3- الهجمات التي تس��تخدم طريقة أو وس��يلة قتال ال ميكن حتدي��د آثارها على النحو 
الذي يقتضيه القانون الدولي اإلنس��اني، وبالتالي فإن من شأنها في كل حالة كهذه 

أن تصيب أهدافاً عسكرية ومدنيني أو أعياناً مدنّية دون متييز.90

87-  املادة 48 من البروتوكول اإلضافي األول.
مثل إصدار األمر بقصف مدينة يوجد بها موقع عسكري دون حتديد املوقع العسكري كهدف للقصف مما يترتب عليه توجيه   -88

هجوم عشوائي إلى املدينة.
89-  مثل الهجوم بصواريخ غير قابلة للتوجيه ال ميكن تصويبها بدقة.

90-  مثل تسميم مياه الشرب في منطقة بها عسكريون ومدنيون، فالسم لن يستطيع التمييز وسيقضي على كليهما.
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التناسب في الهجوم

يحظ��ر الهجوم الذي قد يتوقع منه أن يس��بب بصورة عارضة خس��ائر ف��ي أرواح املدنيني أو 

إصاب��ات بينهم، أو أض��راراً باألعيان املدني��ة، أو مجموعة من هذه اخلس��ائر واألضرار، ويكون 
مفرطاً في جتاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.91

االحتياطات في الهجوم

على أطراف النزاع توخي احلرص الدائم في إدارة العمليات العسكرية لتفادي إصابة السكان 

املدنيني، واألش��خاص املدنيني، واألعيان املدنية، وتتخذ جمي��ع االحتياطات العملية لتجنب 

إيقاع خسائر في أرواح املدنيني، أو إصابتهم، أو اإلضرار باألعيان املدنية بصورة عارضة، وتقليلها 

على أي حال إلى احلد األدنى92. وتطبيقاً لذلك ال بد من االلتزام بالقواعد التالية:

على كل طرف في النزاع القيام بكل ش��يء مس��تطاع للتحق��ق من أن األهداف هي   -1
أهداف عسكرية.93

2-  عل��ى كل ط��رف في النزاع أن يتخذ جميع االحتياطات املمكنة عند اختيار وس��ائل 
وأس��اليب القتال لتجنب إيقاع خس��ائر في أرواح املدنيني، أو إصابات بينهم، أو أضرار 

باألعيان املدنية بصورة عارضة، وتقليلها على أي حال إلى احلد األدنى.94

3-  يفع��ل كل ط��رف في النزاع كل ما ميكن عمله ليقيم ما إذا كان يتوقع من الهجوم 
أن يس��بب خس��ائر ف��ي أرواح املدنيني أو إصابات بينه��م، أو أضراراً باألعي��ان املدنية أو 

مجموعة من هذه اخلس��ائر واألضرار بصورة عارضة، ويكون مفرطاً في جتاوز ما ينتظر 
أن يُسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.95

91-  املادة 51 )5( )ب( من البروتوكول اإلضافي األول، وقد سبق أن تناول هذا الدليل املثال التالي لتوضيح التناسب: يعد شن حملة 
من  العديد  تدمير  منها  يتوقع  كان  متى  التناسب  ملبدأ  انتهاكاً  سكنية  منطقة  في  مختبئ  فرد  مقاتل  الستهداف  طيران 
املساكن ومصرع العشرات من املدنيني نظراً ألن مثل هذه اخلسائر ال تتناسب مع امليزة العسكرية امللموسة واملباشرة واملتمثلة 

في استهداف املقاتل الفرد اخملتبئ.
92-  املادة 57 )1( من البروتوكول اإلضافي األول.

93-  املادة 57 )2( )أ( من البروتوكول اإلضافي األول.
94-  املادة 57 )2( )أ( )2( من البروتوكول اإلضافي األول.

95-  املادة 57 )2( )أ( )3( من البروتوكول اإلضافي األول.



47

الفصل األول: الرسائل األساسية

4- يفع��ل كل ط��رف ف��ي النزاع كل ما ميك��ن عمله إللغاء أو تعليق هج��وم إذا تبني أن 
الهدف ليس هدفاً عس��كرياً أو إذا كان يتوقع أن يس��بب الهجوم عرضياً خس��ائر في 

أرواح املدنيني أو إصابات بينهم، أو أضراراً باألعيان املدنية أو مجموعة من هذه اخلسائر 

واألضرار ويكون مفرطاً في جتاوز ما ينتظر أن يس��فر عنه من ميزة عسكرية ملموسة 
ومباشرة.96

5- يوج��ه كل طرف في النزاع إنذاراً مس��بقاً ومجدياً في حالة الهجمات التي قد متس 
السكان املدنيني، ما لم حتل الظروف دون ذلك.97

6- عندما يكون اخليار ممكناً بني عدة أهداف عس��كرية للحصول على ميزة عس��كرية 
مماثلة، يُختار الهدف الذي يُتوقع أن يس��بب الهجوم عليه أقل خطر على أرواح املدنيني 

واألعيان املدنية.98

االحتياطات ضد آثار الهجمات

يلزم القانون الدولي اإلنساني أطراف النزاع باتخاذ جميع االحتياطات املمكنة حلماية ما حتت 
سيطرتها من سكان مدنيني وأعيان مدنية ضد آثار الهجمات99، وحتديداً يلتزم أطراف النزاع 

بأمرين:

1- جتنب -قدر املس��تطاع- وضع أهداف عس��كرية داخل املناطق املكتظة بالس��كان أو 
قريباً منها.100

2- القيام -قدر املس��تطاع- بنقل األشخاص املدنيني واألعيان املدنية بعيداً عن مجاورة 
األهداف العسكرية.101

أساليب قتال محظورة

باإلضافة إلى أس��اليب ووسائل القتال احملظورة تطبيقاً ملبدأ التمييز، يحظر القانون الدولي 

96-  املادة 57 )2( )ب( من البروتوكول اإلضافي األول.
97-  املادة 57 )2( )ج( من البروتوكول اإلضافي األول.

98-  املادة 57 )3( من البروتوكول اإلضافي األول.

99-  املادة 58 )ج( من البروتوكول اإلضافي األول.
100- املادة 58 )ب( من البروتوكول اإلضافي األول.
101- املادة 58 )أ( من البروتوكول اإلضافي األول.
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اإلنساني، حمايًة ملبادئ إنسانية أخرى، مجموعة من أساليب القتال أبرزها ما يلي:

عدم اإلبقاء على احلياة

يحظ��ر القانون الدولي اإلنس��اني مهاجمة ش��خص عاج��ز عن القتال عل��ى أرض املعركة، 
وتطبيقاً لذلك حتظر األفعال التالية:

1- يحظر األمر بعدم إبقاء أحد على قيد احلياة، أو تهديد اخلصم بذلك، أو إدارة األعمال 
العدائية على هذا األساس.102

2- يحظ��ر الهج��وم عل��ى األش��خاص الهابط��ني باملظالت من طائ��رة منكوب��ة أثناء 
هبوطهم.103

3- يحظر الهجوم على األشخاص املعروف بأنهم عاجزون عن القتال. والشخص العاجز 
عن القتال هو:

أ. أي شخص في قبضة العدو.

ب. أي شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب فقدانه الوعي، أو غرق سفينته، 
أو إصابته بجروح، أو مرض.

ج. أي شخص أفصح بوضوح عن نيته في االستسالم.

شريطة أن يحجم هذا الشخص عن أي عمل عدائي، وأال يحاول الفرار.104

تدمير املمتلكات واالستيالء عليها

يحظ��ر القانون الدولي اإلنس��اني تدمير ممتلكات اخلصم أو االس��تيالء عليها، إال في احلاالت 

التي تستلزمها الضرورة العس��كرية القهرية105. وكذلك وتطبيقاً للمبدأ القانوني العام 
الذي يحظر السرقة، يحظر القانون الدولي اإلنساني أعمال النهب.106

102- املادة 40 من البروتوكول اإلضافي األول.

103- املادة 43 من البروتوكول اإلضافي األول.
104- املادة 41 )1( من البروتوكول اإلضافي األول.

105- املادة 50 من اتفاقية جنيف األولى، واملادة 51 من اتفاقية جنيف الثانية، واملادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة.
106- املادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة. النهب هو أخذ املمتلكات اخلاصة عنوة من رعايا العدو من قبل جيش غاز أو محتل.
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التجويع 

يحظر اتخاذ جتويع السكان املدنيني أسلوباً من أساليب احلرب107 كأن يُفرض عليهم حصار 

مين��ع عنهم الطعام والش��راب، كما حتظر مهاجمة األعيان واملواد الت��ي ال غنى عنها لبقاء 

السكان املدنيني كمصادر املاء والغذاء أو تدميرها أو نقلها أو تعطيلها.108 

إال أنه يوجد اس��تثناءان حلظر مهاجمة األعيان واألش��ياء التي ال غنى عنها لبقاء الس��كان 

املدني��ني نصت عليهما امل��ادة 54 من البروتوكول اإلضاف��ي األول: )1( إمكانية مهاجمتها 

عندما تكتس��ب صفة األهداف العس��كرية في حال استخدامها زاداً للمقاتلني وحدهم، أو 

دعماً مباش��راً للعمل العس��كري، )2( تطبيق مبدأ "سياس��ة األرض احملروقة" الذي يطبق 

ف��ي الدفاع عن أرض الوطن ضد الغزو. ويس��مح البروتوكول اإلضافي األول بهذا االس��تثناء 

مراع��اة للمتطلب��ات احليوية ألي طرف في الن��زاع من أجل الدفاع ع��ن إقليمه الوطني ضد 

الغزو إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة.

كذل��ك يتعني على أطراف النزاع الس��ماح مب��رور مواد اإلغاثة اإلنس��انية للمدنيني احملتاجني 

إليها، وتس��هيل مرورها بس��رعة وبدون عرقلة، وتقدم اإلغاثة بدون حتيز أو أي متييز مجحف، 
مع احتفاظ األطراف بحق مراقبتها109

وعلى أط��راف النزاع تأمني حرية احلرك��ة الالزمة لقيام أفراد اإلغاثة اإلنس��انية بوظائفهم، 
وميكن تقييد حركتهم مؤقتاً في حاالت الضرورة العسكرية القهرية فحسب.110

الغدر

ال يحظر القانون الدولي اإلنساني خدع احلرب ما دامت ال تخل بأية قاعدة من قواعد القانون 

الدولي اإلنس��اني، ويقصد بخدع احلرب األفع��ال التي يكون الهدف منها تضليل العدو مثل 

املفاجآت، والكمائن، والتظاهر بالهدوء وعدم النش��اط، وبناء مطارات وطائرات وهمية، وإدارة 

مناورة عسكرية زائفة على أجهزة الالسلكي بترددات يسهل على العدو التقاطها.

107- املادة 54 )1( من البروتوكول اإلضافي األول.

108- املادة 54 )2( من البروتوكول اإلضافي األول.
109- املادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة، واملادة 70 )2( من البروتوكول اإلضافي األول.

110- املادة 71 )3( من البروتوكول اإلضافي األول.
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وعل��ى اجلان��ب اآلخر يحظر القان��ون الدولي اإلنس��اني قتل أو جرح أو أس��ر اخلصم باللجوء 
إل��ى الغدر. ويختلف الغدر عن خدعة احلرب، فبينما تع��د األخيرة أفعاالً يقصد بها تضليل 
اخلص��م، يكم��ن جوهر الغدر في اس��تثارة ثقة اخلصم بجعله في وض��ع يعتقد معه -على 
خالف احلقيقة- أن له احلق قانوناً في احلماية أو أن عليه التزاماً قانونياً مبنح مثل هذه احلماية 

طبقاً لقواعد القانون الدولي مع تعمد خيانة هذه الثقة. 111 

وتعتبر من قبيل أعمال الغدر إذا ارتكبت -بنية خيانة ثقة اخلصم- أفعال التظاهر باالنتماء 
إلى إحدى الفئات احملمية مبوجب القانون الدولي اإلنساني بقصد قتل أو جرح أو أسر اخلصم 

كالتظاهر بالعجز بجراح أو مرض، أو باالستسالم.

أسلحة محظورة أو مقيدة االستخدام 

يحظر القانون الدولي اإلنساني أو يقيد استخدام مجموعة كبيرة من األسلحة التي تسبب 
في جميع الظروف أو قد تسبب إذا استخدمت في ظروف معينة آالماً ال مبرر لها أو يشكل 
هذا االستخدام انتهاكاً ملبدأ التمييز، ومن أبرز هذه األسلحة التي تتناولها اتفاقيات خاصة 

بحظرها أو تقييد استعمالها:

- األسلحة النووية

- األسلحة البيولوجية

- األسلحة الكيميائية

- الطلقات النارية املتمددة

- الطلقات النارية املتفجرة

- األسلحة التي من شأنها أساساً إحداث إصابات بشظايا ال ميكن كشفها

- الشراك اخلداعية

- األلغام األرضية

111-  املادة 37 )1( من البروتوكول اإلضافي األول.
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- األسلحة احملرقة

- أسلحة الليزر التي تسبب العمى

- الذخائر العنقودية

ملزيد من املعلومات حول القيود الواردة على إدارة العمل العسكري:

- جان بكتيه، مبادئ القانون الدولي اإلنساني، محاضرات في القانون الدولي اإلنساني، 
حتري��ر ش��ريف عتلم، مطبوع��ات اللجنة الدولي��ة للصليب األحم��ر، 2009، ص 49-

.78

- أحم��د األنور، قواعد وس��لوك القتال، محاضرات في القانون الدولي اإلنس��اني، حترير 
شريف عتلم، مطبوعات اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2009، ص 118-109.

- هنري ميروفيتر، مبدأ اآلالم التي ال مبرر لها، دراسات في القانون الدولي اإلنساني، دار 
املستقبل العربي واللجنة الدولية للصليب األحمر، سنة 2000، ص 351-323.
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خامساً: احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

ــلحة  ــي النزاعات املس ــر ف ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ودور اللجن
الدولية

عناصر املوضوع

أوالً: احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

- نشأة احلركة

- املهام الرئيسية ملكونات احلركة

- أجهزة احلركة

- املبادئ األساسية للحركة 

- شارة التعريف واحلماية

ــاعدة ضحايا  ــب األحمر في حماية ومس ــة الدولية للصلي ــاً: دور اللجن ثاني
املنازعات املسلحة 

- احلماية

- املساعدة

- العمل الوقائي

أوالً: احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

نشأة احلركة

احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر تتكون من كيانات ثالثة هي: اللجنة الدولية 
للصليب األحمر واالحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، واجلمعيات الوطنية 

للصليب األحمر والهالل األحمر. 

ولإلملام بتاريخ نشأة اللجنة الدولية ال بد من الرجوع إلى منتصف القرن التاسع عشر، ففي 
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إحدى حلقات الكفاح من أجل حترير األراضي اإليطالية احملتلة من النمسا، اشتبكت -في 24 

يونيو عام -1859 قوات فرنس��ا وإيطاليا مع قوات النمسا في معركة دارت بشمال إيطاليا 

بالقرب من قرية س��ولفرينو. وتعد هذه املعركة من أبشع املعارك التي شهدتها أوروبا، ففي 

خالل عشر ساعات من القتال العنيف سقط أكثر من 6000 قتيل، وما يقرب من 42000 

جريح.

ورمت األقدار برجل األعمال السويسري هنري دونان إلى املكان الذي وقعت فيه هذه املعركة 

بينم��ا كان في طريقه إل��ى رحلة جتارية في إيطاليا، وملا كان هذا الش��اب من مرهفي احلس 

املنخرطني في األنشطة اإلنسانية في سويسرا فقد راعه ما شاهده من آالف اجلرحى الذين 

لم يجدوا في اخلدمات الطبية العس��كرية العون الكافي، فهب مش��تركاً مع املواطنني في 

مساعدة هؤالء التعساء وكانت هذه التجربة نقطة فاصلة في حياة هنري دونان الذي أصبح 

ش��غله الشاغل منذ ذلك احلني هو البحث عن وسيلة لتخفيف آالم مثل أولئك اجلرحى في 

احلروب.

وعند عودته إلى سويس��را عكف دونان على تدوين مش��اهد البؤس واملعاناة التي ش��اهدها 

في موقعة س��ولفرينو آلالف اجلرح��ى الذين ال يجدون رعاية طبي��ة كافية، وفى عام 1862 

عرض هذه املشاهد في كتابه "تذكار سولفرينو" الذي لقي صدى في جميع أنحاء العالم، 

وف��ى أقل من عام واحد ظهر العديد من طبعات هذا الكت��اب وترجم إلى اللغات اإلجنليزية، 

والهولندية، واإليطالية، والسويدية، والروسية، واألسبانية، واألملانية.

وفى نهاية كتابه طرح دونان تس��اؤلني، األول هو "أال توجد وس��يلة لتكوين جلان إغاثة خالل 

فترة الس��الم والهدوء تهدف إلى تقدمي الرعاية للجرحى في زمن احلرب بواس��طة متطوعني 

متحمسني ومتفانني ومؤهلني جيداً ملثل هذا العمل؟"، والثاني هو "أال يستحسن االستفادة 

من املؤمترات لوضع مبدأ دولي ما، اتفاقي ومقدس، يصبح متى أقر وصدق عليه أساساً تقوم 

عليه جمعيات إلغاثة اجلرحى في مختلف بلدان أوروبا؟".

وس��رعان ما أجاب أربعة مواطنني سويس��ريني )غيوم هنري دوفور، وغوستاف موانييه، ولوي 

أبيا، وتيودور مونوار( عن التس��اؤل األول، وأسسوا هم وهنري دونان -في عام -1863 اللجنة 

الدولي��ة إلغاثة اجلن��ود اجلرحى التي أصبحت فيم��ا بعد اللجنة الدولي��ة للصليب األحمر، 

وافتتح��ت اللجنة الدولي��ة أول مؤمتراتها الدولية في 26 أكتوب��ر 1863 بحضور ممثلني عن 
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أربع عش��رة دول��ة، وأصدر هذا املؤمتر عش��رة ق��رارات كان أولها أنه يتعني عل��ى كل دولة أن 

تنش��ئ جلنة تكون مهمتها أن تس��اعد بكل الوس��ائل اخلدمات الطبي��ة للجيش في حالة 

احلرب وأصبحت هذه اللجان تعرف اآلن باس��م اجلمعي��ات الوطنية للهالل األحمر والصليب 

األحمر. 

وتالحق��ت األح��داث وج��اءت االس��تجابة للتس��اؤل الثاني الذي طرح��ه دونان ف��ي "تذكار 

س��ولفرينو"، فبمبادرة من اللجنة الدولية للصليب األحمر انعقد املؤمتر الدبلوماسي لعام 

1864 ال��ذي حضرته 16 دولة اعتمدت اتفاقية جنيف لتحس��ني حال جرحى اجليوش في 
امليدان. 

وفي عام 1919 تأسس��ت رابطة جلمعيات الصليب األحم��ر والهالل األحمر والتي أصبحت 

تعرف اآلن باس��م االحت��اد الدولي جلمعيات الصليب األحمر واله��الل األحمر، والتي تضم في 

عضويتها جميع اجلمعيات الوطنية املعترف بها.

املهام الرئيسية ملكونات احلركة 

يح��دد النظام األساس��ي للحركة الدولية للصليب األحمر واله��الل األحمر112 اختصاصات 

كل مكون من مكونات احلركة الدولية، كما تنظم اتفاقية أش��بيلية113 األنش��طة الدولية 

ملكونات احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. وكان الهدف من وراء هذه االتفاقية 

تنظيم األنشطة الدولية التي تشترك مكونات احلركة في القيام بها. 

واألهداف اإلنس��انية املش��تركة ملكونات احلركة الدولية -كما نصت عليها ديباجة اتفاقية 

أش��بيلية- هي "تدارك معاناة البشر وتخفيفها في جميع األحوال، وحماية احلياة والصحة 

وضمان احترام اإلنس��ان، وبخاصة في أوقات النزاع املسلح وحاالت الطوارئ األخرى، والعمل 

على الوقاية من املرض وتعزيز الصحة والرعاية االجتماعية، والتشجيع على اخلدمة الطوعية 

واستعداد أعضاء احلركة الدائم للمساعدة والشعور العاملي بالتضامن جتاه جميع احملتاجني 

إلى حمايتها ومساعدتها".

112-  اعتمد هذا النظام األساسي في أكتوبر 1986 ومت تعديله عدة مرات كان آخرها في يونيو 2006.
113-  اعتمدت هذه االتفاقية من قبل مكونات احلركة الدولية في نوفمبر 1997.
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وبخالف األنش��طة الدولية املشتركة، فإن كل مكون من مكونات احلركة الدولية يقوم على 

ح��دة باالضطالع مبهام تختلف عن تلك التي يضطلع بها أي مكون آخر من مكونات احلركة 

الدولية ووفقاً ملعايير مختلفة.114 

اللجنة الدولية للصليب األحمر

تقوم اللجنة الدولية باالضطالع بالعديد من املهام واألنش��طة الوارد ذكرها في املادة 5 من 

النظام األساس��ي للحركة الدولية، والهدفان األساسيان للجنة الدولية هما تقدمي احلماية 

واملس��اعدة لضحايا النزاعات املس��لحة، والعمل على نش��ر وتطوير أحكام القانون الدولي 

اإلنساني.

ووفقاً التفاقية أشبيلية تعمل اللجنة الدولية -في إطار احلركة الدولية- بوصفها "الوكالة 

الرائ��دة" في حاالت النزاع املس��لح الدولي وغير الدول��ي، واالضطرابات الداخلية115. ومينح 

هذا الوص��ف اللجنة الدولية االختصاص بالتوجيه العام وتنس��يق جه��ود اإلغاثة الدولية 

التي تقوم بها اجلمعيات الوطنية.

االحتاد الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر

االحت��اد الدولي الذي يضم في عضويته جميع اجلمعي��ات الوطنية املعترف بها، هو منظمة 
إنس��انية مس��تقلة ليس لها أي طابع حكومي، تهدف إلى تشجيع وتسهيل وتعزيز جميع 
األنش��طة اإلنسانية التي تضطلع بها اجلمعيات الوطنية لدرء وتخفيف املعاناة اإلنسانية. 

مادته  وفى  ديباجته  في  ذلك  على  بالنص  احلركة  مكونات  من  مكون  كل  استقالل  الدولية  للحركة  األساسي  النظام  114-  أكد 
وتدعم  الدولية  احلركة  تتعاون مكونات  كما  األساسية  واملبادئ  اإلنساني  الهدف  وحدة  احلركة  يجمع مكونات  ولكن  األولى. 

بعضها البعض من أجل حتقيق األهداف اإلنسانية املشتركة.
115-  املادة 5 )3( )1( من اتفاقية أشبيلية.
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ويس��تخدم االحتاد الدولي بغرض التعريف ش��ارة الصليب األحم��ر والهالل األحمر معاً على 
أرضية بيضاء.116

اجلمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر

تضطل��ع اجلمعيات الوطني��ة للصليب األحم��ر والهالل األحم��ر مبهامها اإلنس��انية وفقاً 

ألنظمتها األساس��ية وتش��ريعاتها الوطنية من أجل حتقيق رس��الة احلركة ووفقاً للمبادئ 

األساسية. وتدعم اجلمعيات الوطنية السلطات العامة في تنفيذ مهامها اإلنسانية، تبعاً 

الحتياجات السكان في كل بلد.

أجهزة احلركة 

تعم��ل على تس��يير أمور احلركة الدولية ثالثة أجهزة، هي املؤمت��ر الدولي، ومجلس املندوبني، 
واللجنة الدائمة.

املؤمتر الدولي

املؤمت��ر الدولي هو الهيئة العلي��ا للحركة الدولية وتتألف عضويته من وفد اللجنة الدولية، 

ووف��د االحتاد الدولي، ووفود اجلمعي��ات الوطنية، ووفود الدول األطراف ف��ي اتفاقيات جنيف، 

وللوفود حقوق متس��اوية ولكل منها صوت واحد، وال يج��وز ملندوب أن ينتمي ألكثر من وفد 

واحد، وال يجوز لوفد أن ميثله وفد آخر وعضو في وفد آخر.

116-  وتتمثل وظائف االحتاد في القيام باألعمال التالية: 
- العمل كجهاز دائم لالتصال والتنسيق والدراسة بني اجلمعيات الوطنية وتقدمي أية مساعدة قد تطلبها هذه اجلمعيات. 

- تشجيع ومساعدة إنشاء جمعيات وطنية مستقلة ومعترف بها في كل بلد، وتنميتها.
- إغاثة ضحايا الكوارث. 

- مساعدة اجلمعيات الوطنية فيما تتخذه من تدابير استعداداً لتنفيذ أعمال اإلغاثة في حاالت الكوارث، وفي تنظيم عمليات اإلغاثة 
وأثناء تنفيذ هذه العمليات. 

- تنظيم وتنسيق وتوجيه عمليات اإلغاثة الدولية وفقاً للمبادئ والقواعد التي يعتمدها املؤمتر الدولي. 
االجتماعية،  الرعاية  وتعزيز  السكان  على صحة  احملافظة  إلى  الرامية  األنشطة  في  الوطنية  اجلمعيات  وتنسيق مشاركة  - تشجيع 

وذلك بالتعاون مع اجلمعيات الوطنية اخملتصة.
روابط  وتوثيق  اإلنسانية  العليا  املثل  والشباب  األطفال  بتلقني  يتعلق  فيما  الوطنية  اجلمعيات  بني  األفكار  تبادل  وتنسيق  تشجيع   -

الصداقة بني شباب جميع البلدان. 
- مساعدة اجلمعيات الوطنية في استقطاب األعضاء من بني األهالي عموماً وتلقينهم مبادئ احلركة ومثلها العليا. 

- إغاثة ضحايا املنازعات املسلحة طبقاً لالتفاقات املبرمة مع اللجنة الدولية.
- مساعدة اللجنة الدولية في تعزيز القانون الدولي اإلنساني وتطويره والتعاون معها في نشر هذا القانون واملبادئ األساسية للحركة 

بني اجلمعيات الوطنية. 
- متثيل اجلمعيات األعضاء بصفة رسمية على الصعيد الدولي. االضطالع باملهام التي يسندها إليه املؤمتر الدولي.
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ويق��وم أعضاء املؤمتر الدولي ببحث القضايا اإلنس��انية ذات االهتمام املش��ترك، وأية قضايا 

أخرى تتصل بها، وإصدار القرارات بشأنها. وينعقد املؤمتر مرة كل أربع سنوات ما لم يقرر هو 

خ��الف ذلك، ويدعو إلى انعقاده اجلهاز املرك��زي إلحدى اجلمعيات الوطنية، أو اللجنة الدولية 

أو االحت��اد الدولي مبوجب تفويض صادر لهذا الغرض إما من املؤمتر الدولي الس��ابق أو اللجنة 
الدائمة، وتتخذ القرارات بالتوافق وإال بأغلبية األعضاء احلاضرين املصوتني.117

مجلس املندوبني

مجل��س مندوبي احلركة الدولي��ة للصليب األحمر هو اجلهاز ال��ذي يجتمع فيه ممثلو جميع 

عناصر احلركة ملناقشة املسائل التي تهم مجموع احلركة. وأعضاء اجمللس هم وفود اجلمعيات 

الوطنية، اللجنة الدولية، واالحتاد الدولي، وللوفود حقوق متس��اوية ولكل منها صوت واحد، 

وعلى اجمللس أن يسعى إلى اتخذ قراراته بالتوافق وإال بأغليبة األصوات.

ويختص اجمللس باتخاذ قرارات بش��أن جميع املس��ائل التي تخص احلرك��ة والتي قد يحيلها 

إليه املؤمتر الدول��ي أو اللجنة الدائمة أو اجلمعيات الوطنية أو االحتاد الدولي. وينعقد اجمللس 

مبناس��بة انعق��اد كل دورة من دورات املؤمتر الدولي، قبل افتت��اح املؤمتر، أو بناًء على طلب ثلث 

اجلمعي��ات الوطنية، أو اللجنة الدولي��ة، أو االحتاد الدولي، أو اللجنة الدائمة، وينتخب اجمللس 

رئيسه ونائب الرئيس، ويجب أن ميتنع املتحدثون عن الدخول في مجادالت ذات طابع سياسي 

أو عرقي أو ديني.

الدولية وحتقيق أهدافها واحترام مبادئها األساسية، وإسهامه  الدولي في ضمان وحدة احلركة  إلى إسهام املؤمتر  117-  وباإلضافة 
في احترام وتطوير القانون الدولي اإلنساني يختص املؤمتر الدولي -وفقاً لنص املادة 10 من النظام األساسي للحركة الدولية- 

بالقيام بثماني وظائف هي:
- تعديل النظام األساسي للحركة الدولية للحركة الدولية والقواعد اإلجرائية.

أعضاء  من  أي عضو  بناًء على طلب  اإلجرائية،  والقواعد  األساسي  النظام  وتطبيق  تفسير  أي خالف حول  في  النهائي  القرار  - اتخاذ 
املؤمتر.

أو  الدولية  اللجنة  أو  الدائمة  اللجنة  من  إحالة  على  بناًء  الدولية،  واللجنة  الدولي  االحتاد  بني  تنشأ  خالفية  مسألة  أي  في  البت   -
االحتاد.

- انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة للحركة الدولية مع مراعاة الصفات الشخصية ومبدأ التوزيع اجلغرافي العادل.
- في حدود النظام األساسي وقواعد اإلجراءات يعتمد املؤمتر الدولي قراراته أو توصياته أو إعالناته في شكل قرارات.

األساسي  والنظام  األساسيني  نظاميهما  حدود  في  الدولي  واالحتاد  الدولية  اللجنة  إلى  واليات  يسند  أن  الدولي  للمؤمتر  يجوز   -
للحركة.

- يجوز للمؤمتر الدولي أن يضع، عند االقتضاء وبأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوتني، لوائح لتنظيم مجاالت مثل اإلجراءات ومنح 
األوسمة.

- يجوز للمؤمتر الدولي أن ينشئ، ملدة انعقاد املؤمتر، هيئات فرعية وفقا لقواعد اإلجراءات.
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اللجنة الدائمة

تتألف اللجنة الدائمة من تس��عة أعضاء، خمس��ة من اجلمعيات الوطنية ينتخبهم املؤمتر 

الدول��ي، وعضوين ميث��الن اللجنة الدولية عل��ى أن يكون أحدهما رئيس��ها، وعضوين ميثالن 

االحتاد الدولي على أن يكون أحدهما رئيس��ه وهي اجلهاز املف��وض من قبل املؤمتر الدولي بني 

كل دورتني من دورات املؤمتر لإلعداد لدورة املؤمتر الدولي التالية، واتخاذ الترتيبات الالزمة لدورة 

مجلس املندوبني التالية. وتتخذ القرارات بأغلبية األصوات.

املبادئ األساسية للحركة 

هذه املبادئ -كما وردت في ديباجة النظام األساسي للحركة- هي:

1-  اإلنس��انية: إن احلركة الدولي��ة للصليب األحمر والهالل األحم��ر، التي انبثقت من 
الرغب��ة ف��ي إغاثة اجلرحى ف��ي ميدان القت��ال دون متييز، تس��عى، بصفته��ا الدولية 

والوطنية، إلى تدارك وتخفيف معاناة البشر في كل األحوال. وهي تعمل على حماية 

احلياة والصحة وضمان احترام اإلنسان. وهي تشجع على التفاهم والصداقة والتعاون 

وحتقيق سلم دائم فيما بني جميع الشعوب.

2- ع��دم التحي��ز: ال متارس احلركة أي متييز على أس��اس اجلنس��ية أو الع��رق أو الدين أو 
الوض��ع االجتماعي أو االنتماء السياس��ي. وهي تس��عى إلى تخفي��ف معاناة األفراد 

فحسب بقدر معاناتهم، وإلى إعطاء األولوية لعون أشد حاالت الكرب إحلاحاً.

3- احلي��اد: لك��ي حتتفظ احلركة بثق��ة اجلميع، متتنع احلركة عن االش��تراك في األعمال 
العدائي��ة وعن التورط، ف��ي أي وقت، في اجملادالت ذات الطابع السياس��ي أو العرقي أو 

الديني أو املذهبي.

4- االس��تقالل: إن احلركة مس��تقلة، ويجب على اجلمعيات الوطنية، مع كونها هيئات 
معاونة للسلطات العامة في خدمتها اإلنسانية وخاضعة لقوانني بلدانها، أن حتافظ 

دائماً على استقاللها الذي ميكنها من العمل في جميع األوقات وفقاً ملبادئ احلركة.

5- اخلدمة الطوعية: إنها حركة إغاثة طوعية ونزيهة.

6- الوحدة: ال ميكن أن توجد في أي بلد سوى جمعية واحدة للصليب األحمر أو الهالل 
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األحم��ر. ويج��ب أن تكون اجلمعية مفتوح��ة للجميع. وأن ميتد عملها اإلنس��اني إلى 

جميع أراضي البلد.

7- العاملي��ة: احلرك��ة الدولية للصليب األحم��ر والهالل األحمر، الت��ي تتمتع فيها كل 
اجلمعيات بحقوق متساوية ويقع عليها واجب التعاضد، هي حركة عاملية النطاق.

ال تع��د هذه املبادئ األساس��ية من قبيل التوصي��ات بل هي مبادئ ملزم��ة ملكونات احلركة، 

فهي تش��كل أهداف، وآداب، ومعنى احلركة الدولية وطبيعته��ا اخلاصة. وقد أوضح النظام 

األساس��ي للحركة الدولية هذه الطبيعة اإللزامية عندما نص على أن االلتزام بهذه املبادئ 

هو أحد ش��روط االعتراف بأي جمعية وطنية للصليب األحمر أو الهالل األحمر118، وأنه على 

الدول األطراف في اتفاقيات جنيف أن حتترم في جميع األوقات التزام مكونات احلركة الدولية 

بهذه املبادئ119، كما نص على أنه على املش��اركني في املؤمترات الدولية للحركة أن يحترموا 
هذه املبادئ األساسية.120

شارة التعريف واحلماية

أصل الشارة

كم��ا ورد صراحًة في اتفاقية جنيف لعام 1906 فإنه "تقديراً لسويس��را يحتفظ بش��عار 

الصليب األحمر على أرضية بيضاء، وهو معكوس علم االحتاد السويس��ري، كش��ارة وعالمة 

متيزان اخلدمات الطبية التابعة للجيوش".

وعن��د تعديل اتفاقي��ة جنيف في عام 1929 متس��كت الدولة العثماني��ة بطلب االعتراف 

باله��الل األحمر عل��ى أرضية بيض��اء، وهو معك��وس العل��م العثماني، ومتس��كت الدولة 

الفارسية بطلب االعتراف بشارتها وهي األسد والشمس األحمران حيث مت استعمال هاتني 

الش��ارتني بالفعل لفترة طويلة دون أن يواجه هذا االس��تعمال باعتراض، واس��تجاب املؤمتر 

الدبلوماس��ي لهذا الطلب ونص��ت املادة 19 من اتفاقية جنيف لع��ام 1929على أنه "من 

قبيل التقدير لسويس��را، يحتفظ بالشعار املكون من صليب أحمر على أرضية بيضاء، وهو 

118-   املادة 4 )10( من النظام األساسي للحركة الدولية.
119-  املادة 2 )4( من النظام األساسي للحركة الدولية.

120-  املادة 11 )4( من النظام األساسي للحركة الدولية.
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مقلوب علم االحتاد السويسري، كشعار وشارة مميزة للخدمات الطبية في اجليوش ومع ذلك، 

فإن��ه في حالة البلدان التي تس��تخدم بالفعل، بدالً من الصليب األحم��ر، الهالل األحمر أو 

األسد والشمس األحمرين،  يعترف بهاتني الشارتني أيضاً في مفهوم هذه االتفاقية".

استخدام الشارة

للشارة استخدامان:

األول: االس��تخدام بقص��د احلماية، أي لبيان أن ش��خصاً ما أو عيناً م��ا تتمتع باحلماية، 

ويكون ذلك في وقت النزاع املس��لح، وتكون الش��ارة في هذه احلالة كبيرة احلجم، 

واجلهات التي لها احلق في هذا االستخدام هي: اخلدمات الطبية للقوات املسلحة، 

واملستش��فيات املدنية التي تصرح لها السلطات، واجلمعيات الوطنية وجمعيات 

اخلدمة التطوعية األخرى التي تصرح لها السلطات بدعم اخلدمات الطبية للقوات 

املسلحة.

الثاني: االس��تخدام بقص��د الداللة، أي لبيان أن ش��خصاً أو عيناً م��ا تنتمي للحركة 

الدولي��ة للصليب األحمر واله��الل األحمر، وفي هذه احلالة تكون الش��ارة صغيرة 

احلجم، واجلهات التي لها حق اس��تخدام الش��ارة على ه��ذا النحو هي: اجلمعيات 

الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر، وعربات ومراكز اإلس��عاف األولي التابعة 

لدولة أخرى وتقدم خدماتها اجملانية بتصريح من اجلمعية الوطنية.

احلاجة إلى شارة إضافية

وتكررت املطالبة بش��ارات جديدة في العديد من املناس��بات ومن العديد من اجلهات121. وملا 
كان من ش��أن تعدد الش��ارات أن ينقص م��ن قيمتها احلمائية، فقد اعتم��د في عام 2005 
البروتوكول اإلضافي الثالث التفاقيات جنيف للقضاء على هذه املشكلة شارة ثالثة تضاف 
إلى شارتي الصليب األحمر والهالل األحمر خالية من أي مدلول سياسي أو ديني وتوضع حتت 

الدبلوماسي  املؤمتر  انعقاد  بيضاء، وعند  أرضية  أحمر على  يتبنى شارة مسجد  اقتراحاً  أفغانستان  1936 قدمت  121-  ففي عام 
لعام 1949 طالبت إسرائيل باالعتراف بشارة درع داود األحمر، وأعلنت بورما أنه في حالة االعتراف بشارات جديدة فإن الدول 
اآلسيوية ستطالب بشارة خاصة بها كذلك ورفضت كل هذه املطالبات، وتكررت في أوقات عديدة مطالبات عدة دول كإريتريا 
وبعض اجلمهوريات التي نشأت بعد تفكك االحتاد السوفيتي باستخدام شارة مزدوجة من الصليب األحمر والهالل األحمر على 

أرضية بيضاء.
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تصرف الدول واجلمعيات الوطنية التي ال ميكنها قبول اس��تخدام أي من الصليب األحمر أو 

الهالل األحمر، وأن يكون بوسع اجلمعيات التي ستستخدم هذه الشارة اجلديدة أن تضع إلى 

جوارها، إن أرادت، واحدة من الش��ارات التي تستخدمها، وتكون هذه الشارة املميزة اإلضافية 

إطاراً على ش��كل مربع أحمر قائماً على حده وأرضيته بيضاء، وال تختلف ش��روط استعمال 

هذه الش��ارة واحترامها عن الشروط التي تطبق على الشارات املميزة التي أقرتها اتفاقيات 

جنيف والبروتوكوالن اإلضافيان إليها. 

ــاعدة ضحايا  ــب األحمر في حماية ومس ــة الدولية للصلي ــاً: دور اللجن ثاني
املنازعات املسلحة 

وتقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر في إطار النزاعات املسلحة بثالثة أدوار لصالح ضحايا 
هذه النزاعات هي: احلماية، واملساعدة، والوقاية.

احلماية

حماية أسرى احلرب واحملتجزين املدنيني

تتمت��ع اللجن��ة الدولية، مبوجب اتفاقيتي جني��ف الثالثة والرابعة، بوالي��ة صريحة متنحها 

احلق في زيارة األس��رى واحملتجزين املدنيني122، وال متنع الزيارات إال ألس��باب تقتضيها ضرورات 
عسكرية قهرية وال يكون ذلك إال بصفة استثنائية. 123 

تق��وم اللجنة الدولية من خالل زيارة احملتجزين بتحقيق العدي��د من األهداف، أولها وأهمها 

هو حمايتهم. فتس��عى اللجنة الدولية، من خالل هذه الزيارات، إلى التأكد من أن احملتجزين 

يتمتع��ون باحلقوق التي تكفلها لهم اتفاقيات جني��ف. فهذه الزيارات حتمي حياة احملتجزين 

ومتن��ع نقلهم إلى أماك��ن احتجاز غير معلومة. وكذلك تس��عى اللجنة الدولية إلى إيقاف 

تعذي��ب األس��رى أو إس��اءة معاملتهم في حال��ة قيام الدول��ة احلاجزة بارت��كاب مثل هذه 

األفعال. 

122-  يقصد باحملتجزين املدنيني، األشخاص الذين حتميهم اتفاقية جنيف الرابعة متى مت احتجازهم وجتيز اتفاقية جنيف الرابعة 
حتت  يوجدون  التي  الدولة  أمن  مطلقة  بصورة  ذلك  اقتضى  إذا  عليهم  جبرية  إقامة  فرض  أو  احملميني  األشخاص  اعتقال 
إرادته عن طريق ممثلي الدولة احلامية وكان وضعه اخلاص يستدعي ذلك،  سلطتها، وإذا طلب أي شخص اعتقاله مبحض 

فإنه يعتقل بواسطة الدولة التي يوجد حتت سلطتها. املادة 42 من اتفاقية جنيف الرابعة.
123-  املادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة، واملادة 143 من اتفاقية جنيف الرابعة.
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كذل��ك تلعب املعلومات التي يجمعه��ا مندوبو اللجنة الدولية أثناء هذه الزيارات دوراً كبيراً 

بتحقي��ق أمرين، األول هو مس��اعدة الوكالة املركزية للبحث ع��ن املفقودين في أداء عملها 

بتحدي��ث قوائم احملتجزين، وجمع املعلومات عن املفقودين وإعادة االتصال بني احملتجزين وبني 

عائالته��م، واألمر الثاني هو معرفة األماكن الت��ي حتتاج إلى إمدادات إغاثة ومتابعة توزيعها 

بطريقة سليمة.

حماية املدنيني

تقوم اللجنة الدولية بالعديد من األنشطة بهدف حماية املدنيني:

1- التذكير بااللتزامات 

عن��د اندالع أي نزاع مس��لح دولي تق��وم اللجنة الدولي��ة بتذكير األط��راف املتحاربة 

بالقواع��د األساس��ية للقانون الدولي اإلنس��اني، وتتضمن رس��ائل التذكير القواعد 

املتعلقة بسير العمليات العدائية وتلك اخلاصة بحماية ضحايا احلرب. وتتضمن هذه 

الرسائل التذكير بأن املدنيني واجلرحى واملرضى من املقاتلني يجب أال يتأثروا بالعمليات 

احلربية.  

2- العمل على إنشاء مناطق األمان

من أجل حماية ومساعدة املدنيني واجلرحى واملرضى من املقاتلني ميكن للدول في وقت 

الس��لم أو عند نشوب نزاعات مسلحة أن تنشئ على أراضيها أو على األراضي احملتلة 

مناطق ومواقع لالستشفاء واألمان بكيفية تسمح بحماية اجلرحى واملرضى والعجزة 

واملسنني واألطفال دون اخلامسة عشرة واحلوامل وأمهات األطفال دون السابعة. وتدعو 

اتفاقيت��ا جنيف األولى والرابعة الدول احلامية واللجن��ة الدولية للصليب األحمر إلى 
تقدمي مساعيها احلميدة لتسهيل إنشاء هذه املناطق واملواقع واالعتراف بها.124

3- العمل على إخالء املناطق احملاصرة

تدعو اتفاقية جنيف الرابعة أطراف النزاع إلى العمل على إقرار ترتيبات محلية لنقل 
اجلرحى واملرضى العجزة واملس��نني واألطفال والنساء النفاس من املناطق احملاصرة125. 

124-  املادة 23 من اتفاقية جنيف األولى واملادة 14 من اتفاقية جنيف الرابعة.
125-  املادة 17 من اتفاقية جنيف الرابعة.
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وعل��ى الرغم من أن اتفاقيات جنيف لم متنح اللجنة الدولية أو املنظمات اإلنس��انية 

بصف��ة عامة احلق في القيام بأي عمل يتعلق باإلخالء في حالة احلصار، إال أنه ال ميكن 

أن يت��م وقف إطالق النار وإخ��الء غير املقاتلني من املناطق احملاص��رة إال مبوافقة أطراف 

النزاع. ويكون من العس��ير التوص��ل إلى مثل هذا االتفاق دون تدخل وس��يط محايد، 

وعادًة ما تكون اللجنة الدولية هي أفضل وسيط للقيام بهذه املهمة.

إعادة الروابط العائلية

متزق النزاعات املس��لحة ش��مل العائالت وتقطع العديد من الروابط العائلية، وتكون الكثير 

م��ن العائالت في أش��د احلاجة إل��ى معرفة أخبار أبنائه��ا الذين فرق النزاع املس��لح بينهم، 

وتبذل العديد منها جهداً كبيراً نحو إعادة جمع الش��مل. وفى إطار عملها اإلنساني تلعب 

اللجنة الدولية دوراً كبيراً في هذا اجملال من خالل جتميع وتسجيل وإرسال املعلومات املتعلقة 

باألسرى واحملتجزين املدنيني والعمل على تبادل األخبار العائلية والبحث عن املفقودين وجمع 
شمل العائالت.126

املساعدة

تقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر بالعديد من أنش��طة املساعدة التي تندرج حتت ثالث 
فئات:

األمن االقتصادي

يقص��د باألمن االقتصادي أن تكون األس��رة مكتفية ذاتي��اً وقادرة على الوف��اء باحتياجاتها 

االقتصادية األساس��ية، وفي حالة النزاع املس��لح تفقد العديد من األسر أمنها االقتصادي، 

فتس��تخدم اللجنة الدولية ثالث وس��ائل لتقدمي املس��اعدة في هذه احلالة، أوالً: تقدمي دعم 

اقتص��ادي للحفاظ على وس��ائل اإلنت��اج، مثل تطعي��م احليوانات، ثاني��اً: اإلغاثة عن طريق 

اإلمداد بالس��لع االقتصادي��ة الضرورية، ثالثاً: إعادة تأهيل االقتصاد، مثل إعادة بناء وس��ائل 

اإلنتاج التي دمرت. 

126-  تناولت املسائل املتعلقة بإعادة الروابط العائلية املادتان 19، و20 من اتفاقية جنيف الثانية، واملادة 123 من اتفاقية جنيف 
الثالثة، واملادتان 25، و140 من اتفاقية جنيف الرابعة، واملادة 32 من البروتوكول اإلضافي األول لعام 1977.
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املياه والسكن 

تقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر بالعمل على كفالة حصول ضحايا النزاع املسلح على 

املاء الصالح للش��رب واالستخدام املنزلي عن طريق عدة وسائل منها إعادة تأهيل محطات 

معاجلة املياه وش��بكات توزيعه��ا، وحفر اآلبار، ودعم وحماية مصادر املي��اه وبناء مخازن لها، 

وتعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر عن طريق تطهير مياه الش��رب بحماية املدنيني من 

مخاطر البيئة الناجتة عن انهيار نظم املياه. 

كذلك تقوم اللجنة بإنش��اء وتنظيم مخيمات للنازحني الذين يدفعهم النزاع املس��لح إلى 

ترك منازلهم والنزوح إلى أماكن أخرى داخل ذات الدولة.

الرعاية الصحية

تتراوح أنشطة اللجنة الدولية املتصلة بالصحة بني إعادة بناء املباني أو إعادة تأهيلها ودعم 

اإلدارة مروراً بتدريب الكوادر الطبية، ومراقبة األوبئة، وإحياء خدمات التطعيم، وتوفير األدوية 

واملعدات الطبية األساسية، وجلب الفرق اجلراحية والطبية األجنبية.

وللجنة الدولية باع طويل في عالج جرحى احلرب، واكتس��بت خبرة طويلة في هذا املضمار، 

وي��درب جراحو اللجنة الدولية العديد م��ن األطباء على مهارات وتقني��ات خاصة يتطلبها 

العمل اجلراحي والطبي في امليدان.

العمل الوقائي

تعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر على جتنب حدوث انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني 
عن طريق برامج نشر هذا القانون، ومساعدة احلكومات على تطبيقه على الصعيد الوطني. 
فتق��وم اللجن��ة الدولي��ة بتنظيم العديد من برامج النش��ر في كافة أنح��اء العالم، وذلك 
بالتع��اون مع الس��لطات احمللية من أجل نش��ر القانون الدولي اإلنس��اني ب��ني كافة الفئات 

املعنية وبني متخذي القرار.

وعل��ى اجلانب اآلخ��ر تقدم اللجن��ة الدولي��ة للصليب األحم��ر -عن طريق قس��م اخلدمات 
االستش��ارية التابع لإلدارة القانونية - املشورة القانونية والفنية للجهات الوطنية املعنية 
بتطبيق ونش��ر القانون الدولي اإلنس��اني في مختلف دول العالم عند طلب هذه املش��ورة، 

وهذا الدعم.  
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ملزيد من املعلومات حول احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر 
ومهام اللجنة الدولية:

- هنري دونان، تذكار س��ولفرينو، تعريب الدكتور س��امي جرج��س، اللجنة الدولية 
للصلي��ب األحمر، جنيف، )متوفر على موقع اللجنة الدولية على ش��بكة اإلنترنت

.) www.icrc.org

- القانون الدولي اإلنساني، إجابات على أسئلتكم، اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف 
)متوفر على موقع اللجنة الدولية على شبكة اإلنترنت (.

- تع��رف على اللجنة الدولية للصليب األحمر، اللجن��ة الدولية للصليب األحمر، جنيف 
)متوفر على موقع اللجنة الدولية على شبكة اإلنترنت(.

Francois Bugnion, The International Committee of the Red Cross- 
and The Protection of War Victims, Macmillan, 2003, pp. 954 -68.

- النظام األساسي للجنة الدولية للصليب األحمر )متوفر على موقع اللجنة الدولية على 
شبكة اإلنترنت(.

- النظ��ام األساس��ي للحركة الدولي��ة )متوفر على موقع اللجنة الدولية على ش��بكة 
اإلنترنت(.

- اتفاقية أشبيلية )متوفرة على موقع اللجنة الدولية على شبكة اإلنترنت(.

- فرانس��وا بونيو، نحو حل شامل ملشكلة الشارة، اجمللة الدولية للصليب األحمر، حوارات 
إنسانية في القانون والسياسات والعمل اإلنساني، مختارات من أعداد عام 2000، اللجنة 

الدولية للصليب األحمر، القاهرة 2001،  ص 82.
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سادساً: تطبيق أحكام القانون الدولي اإلنساني ودور القضاء 
الوطني

عناصر املوضوع:

- املقصود بالتطبيق

- تطبيق القانون الدولي اإلنساني في وقت السلم

- تطبيق القانون الدولي اإلنساني في وقت النزاع املسلح

- املسؤولية عند انتهاك أحكام القانون الدولي اإلنساني ودور القضاء الوطني

املقصود بالتطبيق

يقصد بتطبيق أحكام القانون الدولي اإلنس��اني اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لقيام الدولة 

بتنفي��ذ التزاماتها مبقتضى اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 وبالبروتوكول اإلضافي األول 

لعام 1977.

تطبيق القانون الدولي اإلنساني في وقت السلم 

االلتزام باالحترام وكفالة االحترام

يلت��زم كل ط��رف في النزاع بأن يحترم القانون الدولي اإلنس��اني وأن يكفل احترامه من قبل 

قواته املسلحة واألشخاص واجملموعات األخرى، الذين يعملون في الواقع بناًء على تعليماته، 
أو حتت إشرافه، أو سيطرته.127

وحتى تفي الدولة بهذا االلتزام ال بد أن تقوم بترجمة نصوص االتفاقيات إلى اللغات الوطنية 

إذا لم تكن هذه اللغات من اللغات الرسمية لالتفاقيات128، وأن تقوم بإصدار أوامر وتعليمات 
لقواتها املسلحة تكفل احترام القانون الدولي اإلنساني.129

127-  املادة 1 املشتركة بني اتفاقيات جنيف األربع. 
128-  املواد 48 من اتفاقية جنيف األولى، 49 من اتفاقية جنيف الثانية، 41، 128 من اتفاقية جنيف الثالثة، 99، 145 من اتفاقية 

جنيف الرابعة، 84 من البروتوكول اإلضافي األول.
129-  املادة 80 )2( من البروتوكول اإلضافي األول.          
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األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  ذكرت  جنيف،  اتفاقيات  في  1 املشتركة  املادة  على  تعليقها  وعند  املرات  من  العديد  وفي    -130
بوسعها  ما  الدول  تعمل  أن  ضرورة  يشمل  وإمنا  النزاع،  أطراف  سلوك  على  يقتصر  ال  االحترام"  "كفالة  في  الواجب  أن 
 Jean S. Pictet )ed.(, Commentary on the Third أنظر  استثناء.  دون  اإلنساني  الدولي  القانون  احترام  لتكفل 
 Geneva Convention, ICRC, Geneva, 1960, p. 18; Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno

.Zimmermann )eds.(, Commentary on the Additional Protocols, ICRC, Geneva, 1987, § 45
وقد أيد مجلس األمن التابع لألمم املتحدة هذه التفسير في قرار مت اعتماده في العام 1990، ويدعو الدول األطراف في اتفاقية 
التابع لألمم املتحدة،  1 من االتفاقية.أنظر مجلس األمن  للمادة  الرابعة إلى أن تكفل احترام إسرائيل لواجباتها، طبقاً  جنيف 

القرار 681.
131-  املواد 47 من اتفاقية جنيف األولى، 48 من اتفاقية جنيف الثانية، 127 من اتفاقية جنيف الثالثة، 144 من اتفاقية جنيف 

الرابعة، 83 من البروتوكول اإلضافي األول.
132-  املادة 87)2( من البروتوكول اإلضافي األول.

133-  املواد 47 من اتفاقية جنيف األولى، 48 من اتفاقية جنيف الثانية، 127 من اتفاقية جنيف الثالثة، 144 من اتفاقية جنيف 
الرابعة.

134-  املادة 83 من البروتوكول اإلضافي األول.

وال يق��ف واجب "كفالة االحت��رام" عند هذا احلد بل يتعداه ليضع عل��ى عاتق الدول التي 

تنع��م بالس��لم التزام��اً أال تش��جع انته��اكات القانون الدولي اإلنس��اني من قب��ل أطراف 

النزاع املس��لح، ويجب أن مت��ارس نفوذها، إلى احلد املمكن، لوقف انته��اكات القانون الدولي 
اإلنساني.130

وميك��ن للدول أن مت��ارس هذا النفوذ بعدة وس��ائل منه��ا االحتجاج الدبلوماس��ي والتدابير 

اجلماعية كفرض عقوبات دولية أو إنش��اء محاكم خاصة، أو عقد مؤمترات دولية بخصوص 

وقائع معينة.

التعليم

يج��ب عل��ى الدول واألط��راف في الن��زاع أن توفر تعليم القان��ون الدولي اإلنس��اني لقواتها 

املس��لحة131، ويلتزم القادة العس��كريون بواجب كفال��ة إملام أفراد القوات املس��لحة التي 
بإمرتهم بواجباتهم التي يقتضيها القانون الدولي اإلنساني.132

وال يقتصر الواجب على تش��جيع وإتاحة تعليم القانون الدولي اإلنس��اني على العسكريني 

بل يتعني أن تدرج دراس��ة القانون الدولي اإلنس��اني في برامج تدري��ب املدنيني إذا أمكن133. 

ويلزم البروتوكول اإلضافي األول الدول األطراف بنش��ر القانون الدولي اإلنس��اني على أوسع 
نطاق ممكن، وعلى األخص، أن تشجع السكان املدنيني على دراسته.134
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العاملون املؤهلون

تلت��زم ال��دول األطراف ف��ي البروتوكول اإلضافي األول ب��أن تقوم في زمن السلم-مبس��اعدة 

من اجلمعي��ات الوطنية للصلي��ب األحمر والهالل األحم��ر- بإعداد عامل��ني مؤهلني قادرين 

على تس��هيل تطبيق أحكام القانون الدولي اإلنس��اني وخاصة فيما يتعلق بنش��اط الدول 

احلامية.

وعل��ى ال��دول األطراف أن تعد قوائ��م بالعاملني املؤهلني الذين مت إعداده��م وأن تبلغ اللجنة 

الدولي��ة للصليب األحمر بهذه القوائم والتي تق��وم بدورها بوضع هذه القوائم رهن تصرف 

ال��دول األط��راف في البروتوك��ول، وتكون حاالت اس��تخدام ه��ؤالء العاملني خ��ارج اإلقليم 
الوطني، في كل حالة على حدة، محل اتفاقات خاصة بني األطراف املعنية.135

تطبيق القانون الدولي اإلنساني في وقت النزاع املسلح 

تعيني الدولة احلامية

أول إج��راء يتع��ني على الدولة اتخاذه فور اندالع نزاع مس��لح دولي هو تعيني دولة حامية،136 

ويقصد بها دولة ليس��ت طرفاً في النزاع املس��لح يعهد إليها أحد أطرافه -مبوافقة الطرف 

اآلخر- بحماية مصاحله اإلنسانية أثناء النزاع املسلح.

وتس��ند اتفاقي��ات جنيف إلى الدول��ة احلامية اإلش��راف على تطبيق اتفاقي��ات جنيف عن 

طري��ق القيام بالعديد من املهام اإلنس��انية، لعل أهمها زيارة أس��رى احل��رب واحملتجزين137، 

والعمل لصالح املدنيني الذين يجدون أنفس��هم في قبضة العدو وبصفة خاصة في حاالت 
االحتالل.138

وإذا ل��م يت��م تعيني دولة حامية، ميكن اللجوء إلى بدائل أخرى، إذ تنص اتفاقيات جنيف على 

أن��ه ألطراف الن��زاع أن تتفق في أي وقت عل��ى أن تعهد إلى هيئة تتوف��ر فيها كل ضمانات 

احلي��دة والكفاءة باملهام التي تلقيها هذه االتفاقية على عاتق الدول احلامية، فإذا لم ينتفع 

135-  املادة 6 من البروتوكول اإلضافي األول.
136-  املادة 8 املشتركة بني اتفاقيات جنيف الثالث األول، واملادة 9 من اتفاقية جنيف الرابعة.

137-  املادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة، واملادة 143 من اتفاقية جنيف الرابعة.
138-  املادة 143 من اتفاقية جنيف الرابعة.
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139-  املادة 10 املشتركة بني اتفاقيات جنيف الثالث األول، واملادة 11 من اتفاقية جنيف الرابعة.
140-  املادة 82 من البروتوكول اإلضافي األول.

اجلرحى واملرضى وأفراد اخلدمات الطبية والدينية أو توقف انتفاعهم ألي س��بب كان بجهود 

دول��ة حامي��ة أو هيئة معينة، فعلى الدولة احلاجزة أن تطل��ب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة 

من هذا القبيل أن تضطل��ع بالوظائف التي تنيطها االتفاقيات بالدول احلامية التي تعينها 

أط��راف الن��زاع. فإذا لم ميكن توفير احلماية على هذا النحو، فعل��ى الدولة احلاجزة أن تطلب 

إلى هيئة إنس��انية، كاللجنة الدولي��ة للصليب األحمر، االضطالع باملهام اإلنس��انية التي 

تؤديه��ا ال��دول احلامية مبقتضى هذه االتفاقية، أو أن تقبل ع��رض اخلدمات الذي تقدمه مثل 
هذه الهيئة.139

إشراف اللجنة الدولية للصليب األحمر على التطبيق الدقيق

ينص النظام األساسي للجنة الدولية للصليب األحمر -في مادته الرابعة- وكذلك النظام 

األساس��ي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر -في مادته اخلامس��ة- على أن 

تعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر على التطبيق الدقيق للقانون الدولي اإلنساني.

وللمواءمة بني عملها اإلنس��اني وبني مهمة العمل على تطبيق القانون الدولي اإلنس��اني 

في حالة انتهاك أحكامه، تكون املساعي التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب األحمر لدى 

السلطات التي ينسب وقوع االنتهاك إلى أحد أجهزتها مساعي سرية ال تعلن إال إذا توافرت 

ثالثة ش��روط: أوالً: أن تكون االنتهاكات جسيمة، ثانياً: أن يكون إعالن االنتهاكات في صالح 

الضحاي��ا، ثالثاً: أن يش��هد مندوبو اللجنة الدولية بأنفس��هم ح��دوث االنتهاك أو أن يؤكد 

حدوثه مصدر موثوق به.

املستشارون القانونيون

تلت��زم الدول األطراف ف��ي البروتوكول اإلضافي األول بأن توفر -عند االقتضاء- مستش��ارين 

قانونيني لتقدمي املش��ورة للقادة العسكريني على املس��توى املناسب، بشأن تطبيق القانون 

الدولي اإلنس��اني، وذلك من أجل املس��اعدة في التأكد من أن الق��رارات التي يتخذها القادة 
تتوافق مع القانون الدولي اإلنساني، وأن التعليمات املعطاة للقوات املسلحة مالئمة.140
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ويأتي توفير مثل هؤالء املستشارين القانونيني كنتيجة منطقية للواجب في احترام القانون 

الدولي اإلنس��اني وكفالة احترامه، إذ أن للقادة مس��ؤولية مهمة في نظام كفالة االحترام 

للقانون الدولي اإلنساني، فهم مسؤولون عن توفير تعليم القانون الدولي اإلنساني للقوات 

املسلحة التي بإمرتهم، ويجب عليهم إعطاء األوامر والتعليمات التي تكفل احترام القانون 

الدولي اإلنساني، وهم مسؤولون جنائياً عن جرائم احلرب التي ترتكب تبعاً ألوامرهم، وكذلك 

عن جرائم احلرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، والتي أخفقوا في منعها أو املعاقبة عليها.

التحقيق

تن��ص اتفاقيات جنيف األرب��ع على أنه في حالة االدعاء بحدوث انته��اك ألحكام االتفاقيات 

يج��رى، بناًء على طلب أي طرف في النزاع، وبطريق��ة تتقرر فيما بني األطراف املعنية، حتقيق 

بصدد هذا االدعاء، وفي حالة عدم االتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق األطراف على اختيار 

حك��م يقرر اإلجراءات التي تتبع، وما إن يتبني االنتهاك حت��ى يتعني على أطراف النزاع وضع 
حد له وقمعه بأسرع ما ميكن.141

اللجنة الدولية لتقصي احلقائق

نظ��راً لعدم فاعلي��ة نظام التحقيق الذي يتطل��ب اتفاق الطرف املدعي بح��دوث االنتهاك، 

والط��رف املدعى عليه، ج��اء البروتوكول اإلضافي األول بنظام حتقي��ق آخر قام بتنظيمه في 

مادته التسعني، هو اللجنة الدولية لتقصي احلقائق.

وفقاً لنص املادة 90 فإنه لدى موافقة ما ال يقل عن عشرين من أطراف البروتوكول اإلضافي 

األول على قبول اختصاصها يتم تش��كيل جلنة دولية لتقصي احلقائق، تتألف من خمس��ة 

عش��ر عضواً على درجة عالية من اخللق احلميد واملش��هود له��م باحليدة، ويعقد كل خمس 

س��نوات اجتم��اع ملمثل��ي األطراف الت��ي وافقت على اختص��اص اللجنة من أج��ل انتخاب 

أعضائها. 

ويجوز لألطراف لدى التوقيع أو التصديق على "البروتوكول" أو االنضمام إليه، أو في أي وقت 
آخ��ر الح��ق، أن تعلن أنها تعترف -اعتراف��اً واقعياً ودون اتفاق خاص، قب��ل أي طرف آخر يقبل 

141-  املادة 52 من اتفاقية جنيف األولى، واملادة 53 من اتفاقية جنيف الثانية، واملادة 132 من اتفاقية جنيف الثالثة، واملادة 149 
من اتفاقية جنيف الرابعة.
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االلتزام ذاته- باختصاص اللجنة بالتحقيق في ادعاءات مثل هذا الطرف اآلخر، وفق ما جتيزه 
هذه املادة.

وتختص اللجنة بالتحقيق في الوقائع املتعلقة بأي ادعاء خاص بانتهاك جسيم كما حددته 
اتفاقيات جنيف لع��ام 1949 والبروتوكول اإلضافي األول، وإذا ما تبني للجنة حدوث انتهاك 
فإنها تعمل على إعادة احترام أحكام االتفاقيات والبروتوكول من خالل مساعيها احلميدة.

وال جت��ري اللجنة حتقيق��اً، في احلاالت األخرى، ل��دى تقدم أحد أطراف الن��زاع بطلب ذلك، إال 
مبوافقة الطرف اآلخر املعني أو األطراف األخرى املعنية، وال يجوز للجنة أن تنشر علناً النتائج 

التي توصلت إليها إال إذا طلب منها ذلك جميع أطراف النزاع.

وبإعالن دولة كندا في عام 1991 قبول اختصاص اللجنة اكتمل العدد املطلوب لتفعيل هذه 
اآللية، ومت انتخاب أعضاء اللجنة، وعقد االجتماع التأسيس��ي لها بالعاصمة السويس��رية 

في يوليو من عام 1992.

ــاني ودور القضاء  ــي اإلنس ــون الدول ــكام القان ــد انتهاك أح ــؤولية عن املس
الوطني

مسؤولية الدولة

تن��ص املادة 91 من البروتوكول اإلضافي األول على أن يس��أل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام 

اتفاقي��ات جني��ف لعام 1949 أو البروتوك��ول عن دفع تعويض إذا اقتض��ت احلال ذلك، ويكون 

مسؤوالً عن كافة األعمال التي يقترفها األشخاص الذين يشكلون جزءاً من قواته املسلحة.

وتع��د ه��ذه القاعدة تطبيق��اً للقاعدة العامة بش��أن مس��ؤولية الدولة ع��ن األعمال غير 

املشروعة دولياً، والتي تعتبر الدولة وفقاً لها مسؤولة عن تصرفات أجهزتها، وتعتبر القوات 

املسلحة جهازاً من أجهزة الدولة، كأي كيان آخر من السلطات التنفيذية، أو التشريعية، أو 

القضائية للدولة، وينعكس تطبيق هذه القاعدة العامة في نس��بة املسؤولية إلى القانون 

الدولي اإلنس��اني، في اتفاقي��ات جنيف األربع التي تنص على وجود مس��ؤولية على الدولة 
باإلضافة إلى ضرورة محاكمة األفراد على ارتكاب االنتهاكات اجلسيمة.142

142-  املواد 51 من اتفاقية جنيف األولى، 52 من اتفاقية جنيف الثانية، 131 من اتفاقية جنيف الثالثة، 148 من اتفاقية جنيف 
الرابعة.
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وال ش��ك أن القضاء الوطن��ي قد يلعب دوراً كبي��راً في حالة املطالب��ة بالتعويض أمام هذا 
القض��اء، ويكون ذلك بصفة خاصة في حاالت االحتالل عندما يلجأ املتضررون من انتهاكات 

قوات االحتالل إلى القضاء الوطني لدولة االحتالل للمطالبة بجبر الضرر.

املسؤولية الفردية

يس��أل األفراد جنائي��اً عن جرائم احلرب التي يرتكبونها ويس��أل القادة واألش��خاص اآلخرون 

األرفع ع��ن اجلرائم التي ترتكب تبع��اً ألوامرهم143، وكذلك يعد القادة واألش��خاص اآلخرون 

األرفع مقاماً مس��ؤولني جزائياً عن جرائم احلرب التي يرتكبها مرؤوس��وهم إذا عرفوا، أو كان 

بوس��عهم معرفة أن مرؤوسيهم على وش��ك أن يرتكبوا أو كانوا يقومون بارتكاب مثل هذه 

اجلرائم ولم يتخذوا كل التدابير الالزمة واملعقولة التي تخولها لهم سلطتهم ملنع ارتكابها 
أو ملعاقبة األشخاص املسؤولني عنها إذا ارتكبت مثل هذه اجلرائم.144

وحتتوي اتفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي األول على قوائم باألفعال التي تعد انتهاكات 

جس��يمة وبالتالي تش��كل جرائم ح��رب،145 وتلتزم الدول ب��أن تتخذ التدابير التش��ريعية 

الالزمة لفرض عقوبات على األش��خاص الذي��ن يرتكبون هذه اجلرائم، فيتعني على الدولة أن 

توائم تش��ريعاتها الوطنية بحيث تدرج هذه األفعال والعقوبات املقررة لها في تش��ريعاتها 

العقابية.

وكذلك تلتزم الدولة املالحقة أو التس��ليم: على الدولة الت��زام بأن تالحق املتهمني باقتراف 

143-  املواد 49 من اتفاقية جنيف األولى، 50 من اتفاقية جنيف الثانية، 129 من اتفاقية جنيف الثالثة، 146 من اتفاقية جنيف 
الرابعة.

144-  املادة 86 )2( من البروتوكول اإلضافي األول.
132 من اتفاقية  129 إلى  الثانية، من  35 من اتفاقية جنيف  50 إلى  54 من اتفاقية جنيف األولى، من  49 إلى  145-  املواد من 
انتهاكات  باعتبارها  التالية  األفعال  على  االتفاقيات  هذه  تنص  الرابعة.  جنيف  اتفاقية  من   79 إلى   85 من  الثالثة،  جنيف 

جسيمة متى ارتكبت ضد األشخاص أو األعيان احملمية:
- القتل العمد

- التعذيب أو املعاملة الالإنسانية، مبا في ذلك التجارب البيولوجية
- التسبب عمداً مبعاناة شديدة أو إصابة خطرة للجسد أو الصحة

- التدمير الواسع أو االستيالء على املمتلكات، الذي ال تبرره ضرورات عسكرية، والذي جرى القيام به بشكل مفرط وغير شرعي
- إكراه أسير حرب أو أي شخص محمي آخر على اخلدمة في صفوف قوات دولة معادية

- تعّمد حرمان أسير حرب أو أّي شخص محمي آخر من احلق في محاكمة عادلة وقانونية
- النقل أو الترحيل غير الشرعي

- االحتجاز غير الشرعي
- أخذ الرهائن.
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انتهاكات اجلسيمة، وأن تقدمهم إلى احملاكمة بصرف النظر عن جنسيتهم، أو أن تسلمهم 
إلى دولة أخرى حملاكمتهم مادامت تتوفر لدى األخيرة أدلة اتهام كافية.146

ملزيد من املعلومات حول تطبيق أحكام القانون الدولي اإلنساني ودور القضاء 
الوطني

- عام��ر الزمال��ي، تطبيق القان��ون الدولي اإلنس��اني، محاضرات في القان��ون الدولي 
اإلنساني، حترير شريف عتلم، اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2004، ص 150-119. 

- ديفيد ديالبرا، اللجنة الدولية للصليب األحمر والقانون الدولي اإلنساني، محاضرات في 
القانون الدولي اإلنساني، حترير شريف عتلم، اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2004، ص 

.176-151

- أمني املهدي، اجلوانب التشريعية لتنفيذ أحكام القانون الدولي اإلنساني، القانون الدولي 
اإلنس��اني، دليل التطبيق على الصعيد الوطني، اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2004، 

ص 290-273.

- ش��ريف عتلم، تطبيق القانون الدولي اإلنس��اني على األصعدة الوطنية، القانون الدولي 
اإلنس��اني، دليل التطبيق على الصعيد الوطني، اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2004، 

ص 246-291.

- توفيق بوعشبة، القانون الدولي اإلنساني والعدالة اجلنائية، القانون الدولي اإلنساني، دليل 
التطبيق على الصعيد الوطني، اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2004، ص 378-365.

- ماريا تيريزا دوتلي، التدابير الوطنية لالزمة للبدء في تنفيذ القانون الدولي اإلنساني، دراسات 
في القانون الدولي اإلنساني، دار املستقبل العربي واللجنة الدولية للصليب األحمر، سنة 

2000، ص 554-543.

146-  املواد 49 من اتفاقية اتفاقية جنيف األولى، 50 من اتفاقية جنيف الثانية، 129 من اتفاقية جنيف الثالثة، 146 من اتفاقية 
جنيف الرابعة.
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سابعاً: احملكمة اجلنائية الدولية

عناصر املوضوع

- التعريف باحملكمة

- أجهزة احملكمة

- مبدأ التكامل

- اختصاص احملكمة

- اإلحالة إلى احملكمة

- القانون الواجب التطبيق

- العقوبات التي توقعها احملكمة

التعريف باحملكمة

احملكمة اجلنائية الدولية هي هيئة دائمة لها السلطة ملمارسة اختصاصها على األشخاص 

إزاء أش��د اجلرائ��م خطورة مح��ل االهتمام الدولي147، وه��ي جرائم احلرب واإلب��ادة اجلماعية 

واجلرائم ضد اإلنسانية والعدوان، وهي جهاز قضائي مستقل أنشئ مبوجب اتفاقية دولية وال 

يتبع أية منظمة أو كيان آخر، وتدير شؤون احملكمة وتنتخب قضاتها جمعية الدول األطراف 

في االتفاقية املنشئة للمحكمة واملعروفة باسم "نظام روما األساسي". 

وقد ظهرت احملكمة إلى الوجود بدخول نظامها األساسي حيز النفاذ في األول من يوليو عام 

2002 وتباشر احملكمة اختصاصها بأثر فوري، مبعنى أنها ال تنظر إال في اجلرائم التي ارتكبت 
في يوم دخول النظام األساسي حيز النفاذ أو في أي تاريخ الحق عليه.

وتتخذ احملكمة من مدينة الهاي بهولندا مقراً دائماً لها، وللمحكمة أن تعقد جلساتها في 
مكان آخر عندما ترى ذلك مناسباً.148

147-  مادة 1 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
148-  املادة 3 من النظام األساسي.
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أجهزة احملكمة

تتكون احملكمة من أربعة أجهزة هي:

1- هيئة الرئاسة

ينتخ��ب الرئيس ونائباه األول والثاني باألغلبية املطلق��ة للقضاة، ويعمل كل من هؤالء ملدة 
ث��الث س��نوات أو حلني انتهاء مدة خدمته كق��اٍض، أيهما أقرب، ويجوز إع��ادة انتخابهم مرة 

واحدة.

ويقوم النائب األول للرئيس بالعمل بدالً من الرئيس في حالة غيابه أو تنحيته، ويقوم النائب 
الثاني للرئيس بالعمل بدالً من الرئيس في حالة غياب كل من الرئيس والنائب األول للرئيس 

أو تنحيتهما.

وتشكل هيئة الرئاسة من الرئيس والنائبني األول والثاني للرئيس وتكون مسئولة عن:

أ ( اإلدارة السليمة للمحكمة، باستثناء مكتب املدعي العام.

ب( املهام األخرى املوكولة إليها وفقاً لهذا النظام األساسي.149

2- الدوائر

تتألف دوائر احملكمة من ش��عبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة متهيدية، وتتألف شعبة 

االس��تئناف م��ن الرئيس وأربعة قض��اة آخرين، وتتألف الش��عبة االبتدائية م��ن عدد ال يقل 

عن س��تة قضاة والش��عبة التمهيدية من عدد ال يقل عن س��تة قضاة. ومت��ارس الوظائف 

القضائية للمحكمة في كل ش��عبة بواس��طة دوائ��ر: تتألف دائرة االس��تئناف من جميع 

قضاة ش��عبة االس��تئناف، بينما يق��وم ثالثة من قضاة الش��عبة االبتدائية مبه��ام الدائرة 

االبتدائية، ويتولى مهام الدائرة التمهيدية إما ثالثة قضاة من الش��عبة التمهيدية أو قاض 

واحد من تلك الشعبة.

ويعمل القضاة املعينون للش��عبة االبتدائية والشعبة التمهيدية في هاتني الشعبتني ملدة 

ث��الث س��نوات، ويعملون بعد ذلك إلى حني إمتام أي قضية يك��ون قد بدأ بالفعل النظر فيها 

149-  املادة 38 من النظام األساسي.
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بالشعبة املعنية، ويعمل القضاة املعينون لشعبة االستئناف في تلك الشعبة لكامل مدة 

واليتهم.

ال يعمل القضاة املعينون لش��عبة االس��تئناف إال في تلك الش��عبة، غير أنه ليس هناك ما 

يحول دون اإلحلاق املؤقت لقضاة الش��عبة االبتدائية بالشعبة التمهيدية أو العكس، إذا رأت 

هيئة الرئاس��ة أن في ذلك ما يحقق حسن سير العمل باحملكمة، بشرط عدم السماح حتت 

أي ظرف من الظروف ألي قاٍض باالش��تراك في الدائرة االبتدائية أثناء نظرها في أية دعوى إذا 
كان القاضي قد اشترك في املرحلة التمهيدية للنظر في تلك الدعوى.150

3- مكتب املدعي العام

يعمل مكتب املدعي العام بصفة مستقلة بوصفه جهازاً منفصالً من أجهزة احملكمة، ويكون 

املكتب مس��ؤوالً عن تلق��ي اإلحاالت وأية معلومات موثقة ع��ن جرائم تدخل في اختصاص 

احملكمة، وذلك لدراستها ولغرض االضطالع مبهام التحقيق واملقاضاة أمام احملكمة، وال يجوز 

ألي عض��و من أعض��اء املكتب أن يلتمس أية تعليمات من أي مص��در خارجي وال يجوز له أن 

يعمل مبوجب أي من هذه التعليمات.

يتولى املدعي العام رئاس��ة املكتب، وهو يتمتع بالسلطة الكاملة في تنظيم وإدارة املكتب 

مبا في ذلك موظفو املكتب ومرافقه وموارده األخرى، ويقوم مبساعدة املدعي العام نائب مدٍع 

عام واحد أو أكثر يناط بهم االضطالع بأية أعمال يكون مطلوباً من املدعي العام االضطالع 

بها، ويكون املدعي العام ونواب املدعي العام من جنسيات مختلفة، ويضطلعون بوظائفهم 

على أساس التفرغ.

ينتخ��ب املدعي العام باالقتراع الس��ري باألغلبية املطلقة ألعض��اء جمعية الدول األطراف 

وينتخ��ب نواب املدعي العام بنفس الطريقة من قائمة مرش��حني مقدمة من املدعي العام، 

ويقوم املدعي العام بتس��مية ثالثة مرش��حني لكل منصب مقرر ش��غله من مناصب نواب 

املدع��ي العام، ويتولى املدعي العام ونوابه مناصبهم ملدة تس��ع س��نوات ما لم يتقرر لهم 
وقت انتخابهم مدة أقصر، وال يجوز إعادة انتخابهم.151

150-  املادة 39 من النظام األساسي.

151-  املادة 42 من النظام األساسي.
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4- قلم احملكمة

يكون قلم احملكمة مس��ؤوالً عن اجلوانب غير القضائية من إدارة احملكمة وتزويدها باخلدمات، 

ويتولى املسجل رئاسة قلم احملكمة ويكون هو املسؤول اإلداري الرئيسي للمحكمة، وميارس 

املسجل مهامه حتت سلطة رئيس احملكمة.

ينتخب القضاة املسجل باألغلبية املطلقة بطريق االقتراع السري، آخذين في اعتبارهم أية 

توصي��ة تقدم من جمعية الدول األطراف، وعليه��م إذا اقتضت احلاجة، بناًء على توصية من 

املس��جل، أن ينتخبوا نائب مس��جل بالطريقة ذاتها، ويش��غل املسجل منصبه ملدة خمس 

س��نوات، ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة ويعمل على أساس التفرغ، ويشغل نائب املسجل 

منصبه ملدة خمس س��نوات أو ملدة أقصر حس��بما تقرر األغلبية املطلقة للقضاة، وينبغي 

انتخابه على أساس االضطالع بأية مهام تقتضيها احلاجة.

ينش��ئ املس��جل وحدة للمجني عليهم والش��هود ضمن قلم احملكمة، وتوفر هذه الوحدة، 

بالتش��اور مع مكتب املدعي العام، تدابير احلماية والترتيبات األمنية، واملشورة، واملساعدات 

املالئمة األخرى للشهود وللمجني عليهم الذين ميثلون أمام احملكمة، وغيرهم ممن يتعرضون 

للخطر بس��بب إدالء الش��هود بش��هاداتهم وتضم الوحدة موظفني ذوي خب��رة في مجال 
الصدمات النفسية، مبا في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف اجلنسي.152

مبدأ التكامل

احملكم��ة اجلنائية الدولية مكملة للوالي��ات القضائية اجلنائية الوطنية، فالدعوى تكون غير 
مقبولة أمام احملكمة في حالة:

أ(  إذا كانت جتري التحقيق أو املقاضاة في الدعوى دولة لها والية عليها، ما لم تكن الدولة 
حقاً غير راغبة في االضطالع بالتحقيق أو املقاضاة أو غير قادرة على ذلك.

ب( إذا كان��ت قد أج��رت التحقيق في الدعوى دول��ة لها والية عليها وق��ررت الدولة عدم 
مقاضاة الشخص املعني، ما لم يكن القرار ناجتاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها 

حقاً على املقاضاة.

152-  املادة 43 من النظام األساسي



78

دليل تدريب القضاة على أحكام القانون الدولي اإلنساني

ج( إذا كان الشخص املعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، إال إذا كانت 

اإلجراءات في احملكمة األخرى قد اتخذت لغرض حماية الشخص املعني من املسؤولية 

اجلنائية عن جرائم تدخل في اختصاص احملكمة، أو لم جتر بصورة تتس��م باالس��تقالل 

أو النزاه��ة وفقاً ألصول احملاكمات املعترف بها مبوجب القانون الدولي، أو جرت في هذه 

الظروف، على نحو ال يتسق مع النية إلى تقدمي الشخص املعني للعدالة.

د( إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من اخلطورة تبرر اتخاذ احملكمة إجراء آخر.

ولتحدي��د عدم الرغبة في دعوى معينة، تنظر احملكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من األمور 

التالية، حسب احلالة، مع مراعاة أصول احملاكمات التي يعترف بها القانون الدولي:

أ(  ج��رى االضطالع باإلج��راءات أو يجري االضطالع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض 

حماي��ة الش��خص املعني م��ن املس��ؤولية اجلنائية ع��ن جرائم داخلة ف��ي اختصاص 

احملكمة.

ب ( حدث تأخير ال مبرر له في اإلجراءات مبا يتعارض في هذه الظروف مع نية تقدمي الشخص 
املعني للعدالة.

ج( لم تباش��ر اإلجراءات أو ال جتري مباش��رتها بشكل مس��تقل أو نزيه أو جرت مباشرتها 

أو جتري مباش��رتها على نحو ال يتفق في هذه الظروف مع نية تقدمي الش��خص املعني 

للعدالة.

ولتحدي��د عدم الق��درة في دعوى معين��ة، تنظر احملكمة فيم��ا إذا كانت الدول��ة غير قادرة، 

بس��بب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره على إحضار 

املتهم أو احلصول على األدلة والش��هادة الضرورية أو غير قادرة لس��بب آخر على االضطالع 
بإجراءاتها.153

153-  املادتان 1، 17 من النظام األساسي.
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اختصاص احملكمة

االختصاص من حيث الزمان

ال يس��ري اختصاص احملكمة بأثر رجعي، فليس للمحكمة اختصاص إال فيما يتعلق باجلرائم 

التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام األساس��ي، وإذا أصبحت دولة من الدول طرفاً في هذا 

النظ��ام األساس��ي بعد بدء نفاذه، ال يجوز للمحكمة أن مت��ارس اختصاصها إال فيما يتعلق 

باجلرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة.

وفي حالة حدوث تغيير في القانون املعمول به في قضية معينة قبل صدور احلكم النهائي، 
يطبق القانون األصلح للشخص محل التحقيق أو املقاضاة أو اإلدانة.154

االختصاص من حيث األشخاص

ال يكون للمحكمة اختصاص إال على األش��خاص الطبيعيني الذين يرتكبون جرمية مما تدخل 

في اختصاص احملكمة بعد بلوغ س��ن الثامنة عش��رة، وال تباش��ر احملكم��ة اختصاصها في 

مواجهة الدول أو األشخاص االعتبارية.

ويطبق النظام األساسي على جميع األشخاص بصورة متساوية دون أي متييز بسبب الصفة 

الرس��مية، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة 

أو عض��واً ف��ي حكومة أو برمل��ان أو ممثالً منتخب��اً أو موظفاً حكومياً، ال تعفي��ه بأي حال من 

األحوال من املس��ؤولية اجلنائية مبوجب النظام األساسي للمحكمة، كما أنها ال تشكل في 

حد ذاتها، سبباً لتخفيف العقوبة.

وال حتول احلصانات أو القواعد اإلجرائية اخلاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص 

س��واء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارس��ة احملكمة اختصاصها على هذا 
الشخص.155 

154-  املادتان 11، 24 من النظام األساسي.
155-  املواد 1، 25 )1( 26،27 من النظام األساسي.
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االختصاص من حيث املوضوع

تخت��ص احملكمة بالنظر في ثالث جرائم ه��ي: جرمية اإلبادة اجلماعية، وجرائم احلرب، واجلرائم 

ضد اإلنسانية، وأرجأت ممارسة احملكمة االختصاص على جرمية رابعة هي جرمية العدوان حتى 

تعتم��د جمعية الدول األطراف حكم��اً يعرف جرمية العدوان ويضع الش��روط التي مبوجبها 

متارس احملكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه اجلرمية، ويجب أن يكون هذا احلكم متسقاً مع 
األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم املتحدة.156

وال تسقط اجلرائم التي تدخل في اختصاص احملكمة بالتقادم أياً كانت أحكامه.157

جرمية اإلبادة اجلماعية

تعني اإلبادة اجلماعية أي فعل من األفعال التالية يرتكب بقصد إهالك جماعة قومية أو 
إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهالكاً كلياً أو جزئياً:

أ( قتل أفراد اجلماعة.

ب( إحلاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد اجلماعة. 

ج( إخض��اع اجلماع��ة عمداً ألحوال معيش��ية يقصد به��ا إهالكها الفعل��ي كلياً أو 
جزئياً.

د( فرض تدابير تستهدف منع اإلجناب داخل اجلماعة.

ه�(نقل أطفال اجلماعة عنوة إلى جماعة أخرى.158

اجلرائم ضد اإلنسانية

ذك��ر النظام األساس��ي العديد من األفعال الت��ي متى ارتكبت في إطار هجوم واس��ع 
النط��اق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من الس��كان املدنيني، وعن علم بالهجوم 

فإنها تشكل جرائم ضد اإلنسانية، وهذه األفعال هي:

156-  املادة 5 من النظام األساسي.
157-  املادة 29 من النظام األساسي.
158-  املادة 6 من النظام األساسي.
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أ(    القتل العمد.

ب (  اإلبادة.

ج(  االسترقاق.

د(   إبعاد السكان أو النقل القسري لهم.

ه�( الس��جن أو احلرمان الش��ديد على أي نح��و آخر من احلرية البدنية مب��ا يخالف القواعد 
األساسية للقانون الدولي.

و(    التعذيب.

ز(    االغتصاب أو االستعباد اجلنسي أو اإلكراه على البغاء، أو احلمل القسري، أو التعقيم 
القس��ري أو أي ش��كل آخر من أش��كال العنف اجلنس��ي على مثل هذه الدرجة من 

اخلطورة.

ح (  اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان ألسباب سياسية أو 
عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع اجلنس، أو ألسباب أخرى 

من املس��لم عاملياً بأن القانون الدولي ال يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي جرمية تدخل 

في اختصاص احملكمة. 

ط ( االختفاء القسري لألشخاص.

ي (  جرمية الفصل العنصري.

ك( األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع املماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة 
أو في أذى خطير يلحق باجلسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.159 

جرائم احلرب

نص النظام األساس��ي على جترمي العش��رات من االنتهاكات التي تش��كل جرائم حرب 
وصنفها في أربع مجموعات:

159-  املادة 7 )1( من النظام األساسي. 
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1- االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف لعام 1949.

2- االنته��اكات اخلطي��رة األخرى للقوانني واألعراف الس��ارية عل��ى املنازعات الدولية 
املسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي.

3- ف��ي حالة وقوع نزاع مس��لح غي��ر ذي طابع دولي، االنتهاكات اجلس��يمة للمادة 3 
املشتركة بني اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949.

4- االنتهاكات اخلطيرة األخرى للقوانني واألعراف السارية على املنازعات املسلحة غير 
ذات الطابع الدولي.160

اإلحالة إلى احملكمة

الثالث جهات التالية هي التي لها احلق في أن حتيل حالة إلى احملكمة:

1- يج��وز لدولة طرف في النظام األساس��ي أن حتي��ل إلى املدعي العام أية حالة يبدو 
فيه��ا أن جرمي��ة أو أكثر من اجلرائ��م الداخلة في اختصاص احملكم��ة قد ارتكبت وأن 

تطل��ب إلى املدعي العام التحقيق في احلالة بغرض البت فيما إذا كان يتعني توجيه 
االتهام لشخص معني أو أكثر بارتكاب تلك اجلرائم.161

2- للمدع��ي الع��ام أن يباش��ر التحقيقات من تلقاء نفس��ه على أس��اس املعلومات 
املتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص احملكمة ش��ريطة احلصول على إذن من الدائرة 

التمهيدية لبدء التحقيق.162

3- جمللس األمن، متصرفاً مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، أن يحيل إلى 
املدعي العام حالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت.163

ف��ي حالتي اإلحالة من قبل دولة طرف أو مباش��رة التحقيق من قبل املدعي العام من تلقاء 

نفس��ه، ال يجوز للمحكمة أن متارس إال إذا كان الس��لوك قيد البحث قد وقع في إقليم دولة 

160-  املادة 8 من النظام األساسي.
161-  املادة 14 )1( من النظام األساسي

162-  املادة 15 من النظام األساسي.
163-  املادة 13 )ب( من النظام األساسي.
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ط��رف ف��ي النظام األساس��ي أو كان املتهم أح��د رعايا دولة ط��رف، أو كان��ت أي من هاتني 
الدولتني قد قبلت باختصاص احملكمة رغم أنها ليست طرفاً في النظام األساسي.164

القانون الواجب التطبيق

تطبق احملكمة:

1- في املقام األول، النظام األساسي وأركان اجلرائم والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 
اخلاصة باحملكمة.

2- ف��ي املقام الثاني، حيثما يكون ذلك مناس��باً، املعاهدات واجب��ة التطبيق ومبادئ 
القان��ون الدولي وقواع��ده، مبا في ذلك املبادئ املقررة في القان��ون الدولي للمنازعات 

املسلحة.

3- وإال، فاملب��ادئ العام��ة للقانون التي تس��تخلصها احملكمة م��ن القوانني الوطنية 
للنظم القانونية في العالم، مبا في ذلك، حس��بما يكون مناسباً القوانني الوطنية 

للدول التي من عادتها أن متارس واليتها على اجلرمية، شريطة أال تتعارض هذه املبادئ 

م��ع هذا النظام األساس��ي وال مع القانون الدولي وال م��ع القواعد واملعايير املعترف 

بها دولياً.

ويجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة في قراراتها السابقة.

ويجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عمالً بهذه املادة متسقني مع حقوق اإلنسان املعترف 

بها دولياً وأن يكونا خاليني من أي متييز ضار يس��تند إلى أس��باب مثل نوع اجلنس، أو السن أو 

الع��رق أو الل��ون أو اللغة أو الدين أو املعتقد أو الرأي السياس��ي أو غير السياس��ي أو األصل 
القومي أو اإلثني أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر.165

العقوبات التي توقعها احملكمة

يكون للمحكمة أن توقع على الش��خص املدان عقوبة الس��جن لعدد محدد من الس��نوات 

164-  املادة 12 )2( من النظام األساسي.
165-  املادة 21 من النظام األساسي.
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لفترة أقصاها 30 سنة، أو السجن املؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة باخلطورة البالغة 
للجرمية وبالظروف اخلاصة للشخص املدان.

باإلضافة إلى الس��جن، للمحكم��ة أن تأمر بفرض غرامة مبوجب املعايي��ر املنصوص عليها 

ف��ي القواعد اإلجرائي��ة وقواعد اإلثب��ات، ومبصادرة العائ��دات واملمتلكات واألص��ول املتأتية 

بصورة مباش��رة أو غير مباشرة من تلك اجلرمية، دون املساس بحقوق األطراف الثالثة حسنة 
النية.166

ملزيد من املعلومات حول احملكمة اجلنائية الدولية:

- احملكمة اجلنائية الدولية، املواءمات الدس��تورية والتشريعية )مشروع قانون منوذجي( 
إعداد املستشار شريف عتلم، اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2008.

- محم��ود ش��ريف بس��يوني، تقييم النظام األساس��ي للمحكمة اجلنائي��ة الدولية، 
دراس��ات في القانون الدولي اإلنساني، دار املستقبل العربي واللجنة الدولية للصليب 

األحمر، سنة 2000، ص 460-451.

- ص��الح عامر، اختص��اص احملكمة اجلنائي��ة الدولية مبالحقة مجرمي احل��رب، القانون 
الدولي اإلنس��اني، دلي��ل التطبيق على الصعي��د الوطني، اللجن��ة الدولية للصليب 

األحمر، 2004، ص 488-441.

- س��معان بطرس فرج اهلل، اجلرائم ضد اإلنسانية، إبادة اجلنس وجرائم احلرب، دراسات 
في القانون الدولي اإلنساني، دار املس��تقبل العربي واللجنة الدولية للصليب األحمر، 

سنة 2000، ص 450-421.

http://www.icc-cpi.int املوقع الرسمي للمحكمة اجلنائية الدولية -

166-  املادة 77 من النظام األساسي.



الفصل الثاني
كيفية إعداد وإلقاء 

احملاضرات



بعد أن تناولنا -في الفصل األول من هذا الدليل- الرس��ائل األساس��ية التي متثل احلد األدنى 
من املعلومات الالزمة لفهم أحكام القانون الدولي اإلنس��اني، س��نتناول -في هذا الفصل- 
أساسيات إعداد احملاضرات التي متكن املدرب من توصيل هذه الرسائل إلى اجلمهور املتلقي. 

وينقس��م هذا الفصل إلى ثالثة أجزاء، األول يتناول كيفية إعداد احملاضرة، والثاني يستعرض 
امله��ارات الالزم��ة للتواصل اجليد م��ع اجلمهور وبالتال��ي إللقاء محاضرة عل��ى درجة عالية 
من اجلودة، ويش��رح األخي��ر طرق التعامل مع مختلف أنواع األس��ئلة التي يوجهها اجلمهور 

املتلقي.
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أوالً: إعداد احملاضرة

فأحياناً  لها،  اجليد  اإلعداد  عدم  هي  سيئة  محاضرة  لتقدمي  املؤكدة  الوحيدة  الوسيلة  إن 

غاية  في  يلقي محاضرات  عمله  مجال  في  الكبيرة  اخلبرة  ذوي  من  املتخصصني  أحد  جتد 

السوء جملرد أنه يرفض تعلم املهارات الرئيسية إلعداد وإلقاء احملاضرات، بينما جتد -في أحيان 

أخرى- أن أحد قليلي اخلبرة في ذات اجملال يلقي محاضرة على درجة عالية من اجلودة بينما 

هو ال يتمتع بأية مؤهالت تفوق تلك التي يتمتع بها األول سوى الرغبة في تخصيص الوقت 

واجلهد الالزم إلعداد احملاضرة واكتساب مهارات التواصل مع اجلمهور املتلقي.

ومن الطبيعي جداً أن تشعر بعدم االرتياح حني تفكر مبحاضرة مقبلة لك، فمعظم الناس 

يخافون من التحدث أمام اجلمهور، وحتى املمثلني املعروفني ميرون بتجربة اخلوف من الوقوف 

أمام اجلمهور. تظهر رهبة خلف املنصة نفسها بطرق مختلفة: فأنت تتصبب عرقاً، وتزداد 

وما  اجلمهور،  أسئلة مثل: هل سيتقبلني  نفسك  تطرح على  ... الخ. أو  نبضك،  سرعة 

الذي ينبغي علي قوله؟ هل سيضحكون علي؟ هل سيتفقون مع رسالتي الرئيسية؟ هل 

سيطرحون أسئلة صعبة؟ ما هي تلك األسئلة؟

االرتياح هذا، فكلما كان  التغلب على عدم  في  واإلعداد اجليد للمحاضرة يساعدك كثيراً 

استعدادك أفضل، كان شعورك جتاه احملاضرة القادمة أفضل، ويشمل اإلعداد كالً من احملتوى 
)ما ستقدمه( والشكل )كيف ستقدمه(. 

 الثقة بالنفس

إذا استطعت أن تقول لنفسك "لقد أجريت ما يلزم من البحوث في املوضوع، ونظمت احملتوى 

وأعرف  أعرف جمهوري،  وأنا  يعرفها جمهوري،  مقنعة  ببراهني  وخرجت  منطقي،  بأسلوب 

وأعددت  احملاضرة،  الذي سيتم فيه تقدمي  الظرف  وأعرف  اهتماماتهم،  وأعرف  مشكالتهم، 

األسباب ما  ولديك من  جيداً،  استعداداً  فأنت مستعد  ... إلخ"،  املساعدة،  املرئية  األدوات 

يجعلك تثق بنفسك وميكنك من االسترخاء.

إذا وقفت أمام جمهورك، عارفاً أن لديك من األسباب ما يدعوك لالسترخاء، فإن اجلمهور هو 

اآلخر سيكون مسترخياً ومتقبالً ملا تقوله. فهم سيشعرون بالراحة واالستعداد لالستماع 

لك وقبول ما تقوله. 
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ومن أجل الوصول إلى هذه الثقة ال بد من التعرف على العوامل الثالثة الالزمة ألية محاضرة 
واخلطوات الثالث املؤدية إلى محاضرة ما.

 العوامل الثالثة الالزمة ألية محاضرة

أنا )"سأتكلم…"( العامل 1   

املوضوع )"…. عن املوضوع الفالني…"( العامل 2   

اجلمهور )"… جملموعة من كذا"( العامل 3    

وبالنسبة لكل عامل من هذه العوامل الثالثة، عليك أن تطرح أسئلة معينة وتستخلص 
استنتاجات من اإلجابات.

العامل األول: أنا

من أنا؟

)في الواقع و/أو في نظر اجلمهور(

ما هو موقعي في نظر اجلمهور؟

)هل سأتكلم كزميل، رئيس، خبير، معلم؟(

ملاذا أريد إخبارهم؟

ما هو دافعي، وهدف احملاضرة الذي سأقدمه؟

كيف أود أن ينظر اجلمهور لي؟

كإنسان جاد، مضحك، مقنع، ودود، ... الخ؟

هل أنا على معرفة كافية جداً مبوضوع احملاضرة؟

تعلم الركض قبل أن حتاول تعليم الناس املشي.
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العامل الثاني: املوضوع

ما هو حتديداً موضوع محاضرتي؟

 هل اخترته؟ هل اختاره شخص آخر؟

 ملاذا مت اختيار هذا املوضوع؟

 ما الذي أعرفه عن املوضوع؟

 ما هي اجلوانب التي أحتاج إلى البحث فيها؟

 كيف يرتبط هذا املوضوع بجمهوري؟

اثنياً،  فنياً،  سياسياً،  اجتماعياً،  )اقتصادياً،  واحتياجاتهم  اجلمهور  اهتمامات  هي  ما   
ثقافياً، مهنياً(؟

أين ميكنني أن أجد معلومات )أكثر( ووسائل مرئية مساعدة؟

لزيادة معرفتي أم ينبغي علي التحدث مع  هل سيكون البحث على الكمبيوتر كافياً 
اخلبراء؟

من هم اخلبراء؟ )ال تنسى شبكة االنترنت كمصدر للمعلومات(.

كيف سأبني محاضرتي؟

ما هي النقاط األساسية؟

ما هي البنية األكثر منطقية من وجهة نظر اجلمهور؟

هل أحترم اإلطار الزمني؟

ما هي األدوات املرئية املساعدة التي أستطيع استخدامها؟

هل أستطيع عرض عينات )مواد مطبوعة، حصص غذائية، ... إلخ( للجمهور؟

هل ينبغي علي استخدام األقالم، امللصقات، الشفافيات، اللوحات اإليضاحية، ... إلخ، 
كأدوات مساعدة؟
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العامل الثالث: اجلمهور

ما هي سمات جمهوري؟

متجانس-متغاير؟  

ملاذا سيحضرون احملاضرة )قرارهم اخلاص بهم؟ باألمر؟(

ما هي احتياجاتهم/اهتماماتهم )بالنسبة للموضوع(؟

أي اجلوانب من موضوعي سيحظى باالهتمام األكبر لديهم؟

ما هو الظرف الذي يعيشون ويعملون فيه )الوضع العام، املشكالت، القيود(؟

ما الذي آمل أن يفعله جمهوري بعد احملاضرة؟

شراء سيارة، زيارة متحف الصليب األحمر، دراسة اتفاقيات ؟

اكتب مواطن القوة والضعف والفرص واخملاطر من أجل معرفة أفضل لكيفية التعامل 

مع جمهورك، وطبق تقنية مواطن القوة والضعف والفرص واخملاطر، ثم اسأل نفسك: 

كيف أستطيع استغالل مواطن القوة على الوجه األمثل؟ وما الذي يجب علي فعله 

للحد من مواطن الضعف؟ وبأي طريقة ميكن أن تخدم الفرص هدفي؟ وكيف ميكنني 

أن أحمي نفسي من اخملاطر؟

 اخلطوات الثالث املؤدية إلى محاضرة ما

اخلطوات الثالث املؤدية إلى محاضرة ما هي:

اخلطوة1   اإلعداد

اخلطوة2   التطوير

اخلطوة 3  التقدمي

اخلطوة األولى: إعداد احملاضرة

أسئلة ذات صلة باإلعداد:
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متى ستعقد احملاضرة؟

التاريخ والساعة: في الصباح الباكر؟ مساء؟ بعد الغداء؟

أين ستعقد احملاضرة؟

في مكان يكثر فيه الضجيج؟ في مكان حار؟ في حجرة صغيرة أم كبيرة؟

من سيكون مسؤوالً عن ماذا؟ 

األجهزة  الوثائق،  الدعوات،  اإلدارة،  املتعددة،  اإلعالم  وسائل  جتهيزات  اللوجستيات، 
املسموعة واملرئية، العينات، ... إلخ.

متى ينبغي علي إعداد محاضرتي؟

أرسم جدوالً )للبحث، تنظيم املعلومات، ترتيب الوسائل املرئية املساعدة، التدرب، إصدار 
النشرات التي سيتم توزيعها(؟

من يستطيع مساعدتي؟

ما هي الوسائل املرئية املساعدة التي أستطيع استخدامها؟

إنتاجها  علي  ينبغي  هل  أم  من؟(  وعند  موجودة،  كانت  )إذا  موجودة  املرئية  املواد  هل 
بنفسي؟

التواصل مع اجلمهور- مختلف وسائل  -اخلاص مبهارات  الثاني  نتناول في اجلزء  وسوف 
اإليضاح املرئية ومزايا وعيوب كل وسيلة وكيفية االستخدام.

ما هي املواد التي يحتاج املشاركون إلى قراءتها قبل احملاضرة؟

من الذي سيرسلها لهم، ومتى؟

هل لدي ما يكفي من املعلومات/املعرفة؟ هل أحتاج إلى إجراء املزيد من البحث؟

ابحث واجمع املعلومات، العبارات املقتبسة، اإلحصاءات، اآلراء، الرسومات، األفالم، الصور، 
تستطيع  ما  اختر  ستتناوله.  الذي  املوضوع  حول  إلخ   ... البيانية،  الرسوم  األشكال، 

استخدامه )في الوقت املتاح لك(.
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والسؤال هنا هو: ما هي املعلومات التي تتصل بالفعل بهدفي وبجمهوري؟

اخلطوة الثانية: تطوير احملاضرة

حني تنظم محاضرتك، فكر بعناية بجمهورك خاصًة باجلزء األول من محاضرتك، فكر في 

أفضل وسيلة لالستحواذ على اهتمام جمهورك، ال تكتف بإخبارهم باحلقائق واألرقام. قم 

بإعداد قصص، استخدم حكايات ومشاهد من احلياة الواقعية. استعد للخوض فيما يبدو 

وكأنه خطاب حر.

األفضل  األساليب هو  لتنظيم محاضرتك. اسأل نفسك: أي من هذه  هنالك تسع طرق 

بالنسبة لك؟

1- املشكلة-احلل

املشكلة: أن القانون اإلنساني الدولي غير معروف مبا فيه الكفاية.

احلل: الترويج له.

وتستمر بطرح األسئلة التالية: كيف؟ متى؟ أين؟ ومع من؟ ... إلخ.

2- الفرضية-النقيض-اجلمع بينهما

بتقدميه  ترغب  الذي  رأيك  )وهو  متعارضني  رأيني  من  ثالث  رأي  بتطوير  تقوم  أن 
جلمهورك(.

3- التشبيه

يحمي القانون اإلنساني الدولي أسرى احلرب. وباملثل، فإنه ينبغي حماية املعتقلني في 
النزاعات املسلحة غير الدولية. 

4- املقارنة

تلك  بكثير من  أكثر  الدولية هي  املسلحة  النزاعات  أثناء  قانوناً  املقررة  احلماية  قواعد 
املقررة أثناء النزاعات املسلحة غير الدولية.
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5- التباين

كانت غاياتنا الوصول إلى )أ( لكن نتائجنا كانت )ب(.

6-  شرح كلمة مركبة

Specific, Measurable, attainable, relevant, time-bound = "Smart"

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization:= 
"UNESCO"

نادراً ما يتم اللجوء إلى هذه الطريقة في استخدامات اللغة العربية.

7- القائمة

نقاط رئيسية أو أولويات.

8- احليز )جغرافي(

عائلة، مجموعة، قرية، إقليم، دولة، مكتب رئيسي، فروع إقليمية، مكاتب في الدول.

9- الترتيب الزمني

ماض، حاضر، مستقبل "األمس، اليوم، غداً"

إعداد البطاقات

يؤدي  نحو  على  البطاقات  إعداد  بطاقاتك. جتنب  بإعداد  قم  النص،  تكتب  أن    مبجرد 
إلى قراءة ما كتبته حرفياً.

بحجم  بطاقات  بنجاح  العروض  يقدمون  الذين  األشخاص  من  الكثير  يستخدم    
من  قسم  لكل  الهامة  الكلمات  من  القليل  عليها  يدونون  البريدية  البطاقات 
محاضرتك من أجل التذكير. وكخبير في مجال تقدمي العروض، فإنك لن حتتاج أكثر 

من 5 إلى 6 بطاقات حملاضرة مدتها 20 دقيقة. 

بأنك قد أعددت  أو  إلى عزمك على استخدام وسيلة مرئية هنا،    أشر في بطاقاتك 
متريناً هناك. اكتب على جانب واحد فقط من البطاقات وقم بترقيمها.
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بعض احلقائق حول ذاكرة اجلمهور

ساعة  بعد  نصفها  سينسون  املشاركني  فإن  لهم،  تقدمها  التي  املعلومات  كانت  مهما 
واحدة. وبعد 24 ساعة سيكون ما نسبته 80 % منها منسياً، وبالتالي ال بد من التركيز 

على رسائلك ونقاطك الرئيسية وال تفرط في استخدام املعلومات في محاضرتك.

ما حتتاج قوله مقابل ما يستحسن قوله

لتكرارها  الوقت  لديك  يتسع  بحيث  هدفك  تخدم  التي  الرئيسية  النقاط  على   ركز 
اتصال  وسائل  استخدم  بالتمارين.  جمهورك  ولقيام  املرئية  بالصورة  وتوضيحها 
انتباه  نسبة  من  سيزيد  فهذا  اإليضاح.  احملاضرة،  التصوير،  احلديث،  مختلفة: 

جمهورك.

أمثلة  وباستخدام  مختلفة  بطرق  وكررها  الصلة،  ذات  املعلومات  من  قليالً  قدم   
مختلفة. تأكد أن جمهورك قد فهمها واستوعبها.

 "املهم هو النوع وليس الكم". ركز على ما يلزمك قوله.

كلما  ألنك  ملاذا؟  مادتك.  جتميع  أهمية  بقدر  مهماً  مادتك  محتوى  من  احلذف  يعد    
حذفت املزيد من احملتوى، أحتت املزيد من الوقت لك وجلمهورك لتمضيه على ما تبقى 
من نقاط أكثر أهمية. وهذا يعتبر غاية في األهمية، ألنك حتتاج إلى تكرار املعلومات 

الهامة مرات عديدة. أنت بحاجة للوقت للقيام بهذا األمر.

اخلطوة الثالثة: تقدمي احملاضرة

في األيام التي تسبق احملاضرة يجب أن تراجع ما أعددته وأن تتدرب على أداء احملاضرة

املراجعة

مبجرد إعدادك للمحاضرة، ضعها جانباً و"أجل النظر فيها لليوم التالي"  

 ألق عليها نظرة في اليوم التالي، واعرضها على صديق، وأخبره عن نوعية جمهورك 
وهدفك، واطلب منه االطالع على محاضرتك.

  ومبجرد انتهائه من ذلك، اسأله:
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- أي النقاط الرئيسية تتذكر؟

- ما هي الرسائل الرئيسية؟

  عّدل على محاضرتك حيثما كان ذلك ضرورياً.

التدرب

تدرب على احملاضرة كلما أمكن، أوالً بتقدميها لنفسك، وبعد ذلك بتقدميها أمام زمالئك إذا 
أمكن، فرجال السياسة يتدربون، وكذلك املمثلون ورجال األعمال الناجحون. فلم ال تتدرب 

أنت؟
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ثانياً: التواصل مع اجلمهور أثناء إلقاء احملاضرة

في العديد من األحيان يجد احملاضر نفسه في موقف ال يحسد عليه عندما يشعر بأنه قد 

قدم محاضرة في قمة اإلقناع بينما يبدو أن اجلمهور لم يتأثر على اإلطالق مبا قيل. قد يرجع 

هذا الفشل إلى سبب بسيط هو أن موضوع احملاضرة ال يستهوي اجلمهور، ولكن في الغالب 

األعم من األحيان يكون السبب هو االعتماد بشكل كبير على قوة كلمات ومنطق احملاضر 

مع إهمال عوامل أخرى تتعلق بشخصية احملاضر ومساهمتها في احملاضرة.

فعلى سبيل املثال عندما يحاول احملاضر التأثير على اجلمهور وترك انطباع جيد ال بد أن ينتبه 

إلى لغة البدن body language وإلى نبرة صوته وإلى "حضوره"Charisma  وال بد من 

مالحظة أن هذه املهارات غير اللفظية يكون لها تأثير كبير على نظرة اجلمهور إلى احملاضر 

وانتباههم إلى ما يقول ومواصلة هذا االنتباه حتى ينتهي من محاضرته.

 أشكال االتصال باجلمهور 

حني تقدم محاضرة فإنك تتواصل مع جمهورك على مستويات ثالثة:

االتصال املرئي )لغة البدن(

ذراعيك  ومكان  وتعبيرات وجهك،  اخللف(،  أو  األمام  إلى  أو منحنياً  )مستقيماً،  وقفتك  إن 
ويديك وحركاتها، وإمياءاتك، واستخدام املساحة املتاحة لك، وخطواتك )أو وقوفك ساكناً(، 

كلها يالحظها جمهورك ولها تأثير على أدائك.

االتصال السلوكي )نبرة الصوت(

كل  الذاتي،  واالطمئنان  والفضول،  الودود/العدائي،  واملوقف  وااللتزام،  واإلقناع،  احلماس،  إن 
تلك املواقف )أو غيابها( يالحظها جمهورك ولها تأثير على أدائك.

االتصال اللفظي )اختيار الكلمات ووضوح األسلوب(

يختلف فهم الكلمات الشفهية أو املكتوبة باختالف األشخاص. تأكد أنك تعرف ما تريد 
قوله وبأنك تقوله بأسلوب واضح ومترابط.
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نصائح حول لغة البدن

تلعب لغة البدن دوراً كبيراً في التأثير على املستمع وترك انطباعات معينة لديه، وينصح 
في هذا الشأن باألمور التالية:

 ال تختبئ خلف املنصة أو الطاولة، أو أجهزة احملاضرة أو غيرها، فهي تعيق االتصال.

 ابق مرئياً جلمهورك.

 انتبه جلميع جمهورك.

 حقق االتصال البصري مع األفراد اجلالسني في أماكن مختلفة.

اجلميع  يستطيع  وحيث  اجلميع  رؤية  تستطيع  حيث  للوقوف  مكان  أفضل  اختر   
رؤيتك.

اجلمهور،  إلى جزء من  أقرب  باجتاه  وقت آلخر  واحد. حترك من  إلى جانب  واقفاً  تبق   ال 
التي  األرض  "حتمية  احترام  مع  للجميع  انتبه  اآلخر.  اجلزء  إلى  أقرب  باجتاه  وبعدها 

تقف عليها" )أي ال تقترب من أي فرد أكثر من 80 سم(.

 جتنب احلركات البدنية املفاجئة، ما لم تستخدمها جلذب انتباه جمهورك.

راقب املتحدثني اآلخرين 

أو  أثناء حديثهم في االجتماعات  اآلخرين  البدن مبراقبة  تدرب نفسك على لغة  أن  ميكنك 
أثناء إلقاء اخلطب. راقب إمياءاتهم بانتباه، كيف يستخدمون أبدانهم، كيف يتحركون، راقب 

تعبيرات وجوههم. اسأل نفسك عما "تخبرك" به لغة أبدان هؤالء املتحدثني.

راقب نفسك

والصحفيون  املمثلون  يفعله  ما  فهذا  ما.  محاضرة  تقدمي  على  تدربك  أثناء  نفسك  صور 
والسياسيون وغيرهم من املهنيني.

الوقت: توقف عنها. فهي تشتت  بالقلم طوال  اللعب  إرادية مثل  إن كان لديك حركة ال 
انتباه جمهورك لك وملا ينبغي عليك قوله.
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 صفات املتحدث اجليد

ال وجود للمتحدث "الكامل"، لكن القائمة التالية ستقودك في االجتاه الصحيح:

1.الصوت:

 مسموع.

 الرأس مرفوع، ال تقرأ.

 املشي )باجتاهات مختلفة(.

 القوة في التركيز على نقاط هامة.

 التوقف للتركيز، تغيير املوضوع، ... إلخ

 عدم التمتمة )ممممممممممم(.

2.املظهر:

 اختر زياً رسمياً أو عادياً!

 مالبس مريحة لك وتشعرك بالثقة.

3.القوام: 

 مستقيم.

 مسترخ.

 ضع يديك إلى جانبيك، ليس في جيوبك وعدم التقيد.

4.االتصال البصري: 

 طوال الوقت.

 مع كل فرد من اجلمهور.



99

الفصل الثاني: كيفية إلقاء وإعداد احملاضرات

5.اإلمياءات:

 ابتسم.

 خاوي اليدين وال تظهر التململ.

 إمياءات للتفسير أو التركيز على نقطة معينة.

 حترك عند الضرورة )أين يجب أن تركز(؟

 جتنب التكلف.

6.املرح:

 ال تكثر منه.

 ال تخطط له، بل دعه يحدث حسب املوقف.

7.التمرن:

 التمرن يحقق الكمال.

 تفقد القاعة واألجهزة.

 مترن حسب احلاجة.

 مستوى االنتباه

ال أحد يستطيع احملافظة على مستوى عاٍل من التركيز لفترة طويلة. وفي سبيل حتقيق 
أقصى تركيز لدى جمهورك، عليك أن تبقيه متيقظاً. لديك وسائل متنوعة:

صور ما تقوله لهم )لوحات إيضاحية، شفافيات، ... إلخ(

اعرض عليهم شيئاً ما )عينة عما تتحدث عنه(

ادع جمهورك للمشاركة )اطرح أسئلة، نظم أنشطة جماعية، ... إلخ(

أعلن عن نهاية كل قسم أو بدايته

خذ فترات راحة منتظمة )إن كان جو احلجرة حاراً، افتح النوافذ لبرهة(
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 األقسام الثالثة للمحاضرة

إليها فكذلك تتكون احملاضرة من  كما أن لكل محاضرة عوامل ثالثة وخطوات ثالث تؤدي 

بنية  تتبع  خامتة وملساعدة جمهورك على  وأخيراً  ثم تطوير  رئيسية: افتتاح  أقسام  ثالثة 

محاضرتك، عليك أن تخبرهم حني تنتهي من قسم ما وما الذي ستفعله بعد ذلك.

القسم األول: االفتتاح )املقدمة والهدف(

ينبغي أن تسود الثقة بالنفس منذ اللحظة األولى حملاضرتك. وهذا يبدأ بطريقتك في املشي 

أمام اجلمهور بدون تردد وبأسلوب إيجابي ولن تكون أمامك فرصة ثانية لترك انطباع أولي 

جيد. واالنطباع األول يحدد مزاج اجلمهور في استماعهم إليك.

 طلب منك أن تتكلم. تتخذ مكانك بعزم أمام اجلمهور. أنت اآلن مسؤول. 

 لم يحن الوقت بعد لتبدأ بالكالم.

 واجه اجلمهور، انظر ألشخاص مختلفني وفي أجزاء مختلفة من احلجرة.

 قف بثقة خلف املنصة، ال تختبئ خلفها.

 ابدأ محاضرتك فقط حني يعيرك جميع اجلمهور انتباههم.

 ابدأ باألولى فاألولى:

 تقدمي نفسك: دورك

 موضوع محاضرتك وهدفه

مع  والتكيف  معهم  لالنسجام  بسعيك  انتباههم  الفت  بجمهورك،  "اتصل"   
الظروف.

املشاركة،  إلى  ادعهم  لديهم،  مألوفة  أمثلة  استخدم  أي  التقارب"  "قاعدة  اتبع   
واربط ما تقوله مبا يهمهم.

هدف  تذكر  ثم  ومن  باملوضوع.  صلتك  إلى  باإلشارة  تقوم  لنفسك،  تقدميك  في   
من  اجلمهور  يتأكد  أن  ويجب  بجمهورك،  الهدف  هذا  ربط  عليك  يجب  محاضرتك. 

وجود شيء ما يعنيهم فيه.  
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القسم الثاني: اجلزء األوسط )تطوير املوضوع(

 اتبع بنية محاضرتك.

 طور موضوعك. قل قصصاً، واعرض صوراً واشرح واطرح أسئلة.

 ادل بتصريحات مستفزة )مع أو ضد( ترتبط مبوضوعك/هدفك.

 اذكر مصادرك، فهذا يزيد من مصداقيتك.

 أدهش جمهورك. اعرض عليهم شيئاً أو عينة )إذا كان هذا ممكناً( ملا تتحدث عنه.

 ادع جمهورك للمشاركة.

انتباه اجلمهور سيضمحل بعد خمس  فإن  احملاضرات،  في تقدمي  بارعاً  لو كنت   حتى 
املرئية  األدوات  استخدم  بذلك،  وللقيام  تفعيله.  عليك  ينبغي  لذا  دقائق.  ست  أو 

املساعدة، مشاركة اجلمهور، أدهش جمهورك، اعرض شيئاً، استخدم اللوح اإليضاحي، 

... إلخ.

 غّير نبرة صوتك، فاالستمرار بنبرة واحدة يدعو للملل.

القسم الثالث: النهاية )اخلامتة(

قوية- كلمات  املستوى-استخدم  عالية  بنهاية  الرئيسية-اختتم  الرسائل  إلى  عد   
جمالً إيجابية      

 ال معلومات جديدة

 أظهر احلماس حتى النهاية

 خلص ما قلته للتو

 أحت الوقت لطرح األسئلة

 وسائل اإليضاح املرئية

ورسومات  توضيحية  ورسومات  صور  من  فقط  تتألف  ال  املرئية  اإليضاح  وسائل   
بيانية.
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 إذا قمت بكتابة كلمة رئيسية على رسم بياني فإن معناها يترجم بصرياً.

 إن استخدام وسائل اإليضاح املرئية متكن املستمعني من رؤية ما تقوله.

ولهذا:

 األحرف يجب أن تكون مقروءة وكبيرة بشكل كاف.

 الرسومات البيانية يجب أن تكون مفهومة.

 األشكال يجب أن تكون منطقية.

 يجب أن تكون الرسوم التوضيحية ذات صلة باملوضوع.

تستخدم وسائل اإليضاح املرئية في التالي:

 إعادة ما سبق قوله بطريقة أخرى.

 التلخيص.

 التركيز على النقاط الرئيسية.

 املفاجأة.

 تقدمي جانب جديد من املوضوع.

ولكن في حالة اللجوء إلى محترفني إلعداد وسائل اإليضاح املرئية فعليك مراعاة إحاطتهم 

يفيدك على  ال  قد  ما  إلى  يذهبوا مبخيلتهم  ال  بالضبط حتى  تريد طرحها  التي  بالنقاط 

اإلطالق حتى لو تطلب منك ذلك بعض الوقت.

كيفية استخدام وسائل اإليضاح اخملتلفة:

أ( السبورة الورقية اإليضاحية:

 قد تقوم بإعداد السبورة اإليضاحية قبل تقدمي املوضوع، األمر الذي قد يساعدك على 
تكوين فكرة عنه.

 أو قد تقوم برسمها خالل التقدمي.
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 في حال عدم قدرتك على الكتابة أثناء احلديث مبقدورك حتضيرها مسبقاً مرسومة 
بقلم  التقدمي  أثناء  عليها  اإلعادة  ثم  احلضور(  يراها  ال  )حتى  خفيف  رصاص  بقلم 

غامق.

 استخدم األقالم ذات اخلط الواضح والكبير وبألوان متعددة )استخدم األلوان بطريقة 
منطقية مثل رسم املشاكل باألزرق واحللول باألحمر واألفكار باألسود ... إلخ(.

رؤية  من  اجلميع  يتمكن  بحيث  احلضور،  عدد  بحسب  الكتابة  حجم  مراعاة  عليك   
املكتوب.

 جتنب كتابة جمل كاملة )باستثناء االقتباسات(.

 تعد السبورة اإليضاحية من أكثر وسائل اإليضاح املرئية فعالية وميكنك استخدامها 
بال كهرباء ولهذا تعد الطريقة األسهل جلذب اهتمام اجلمهور.

ب( شفافيات البروجكتور:

للكتابة  فارغة  شفافيات  استخدام  وميكنك  التقدمي،  قبل  الشفافيات  بإعداد  قم   
والرسم أثناء احلديث )مما يساعدك على تطوير فكرة معينة(.

 استخدم األقالم ذات اخلط الواضح والكبير وبألوان متعددة )استخدم األلوان بطريقة 
منطقية مثل رسم املشاكل باألزرق واحللول باألحمر واألفكار باألسود ... إلخ(

رؤية  من  اجلميع  يتمكن  بحيث  احلضور  عدد  بحسب  الكتابة  حجم  مراعاة  عليك   
الكتابة.

 جتنب كتابة جمل كاملة )باستثناء االقتباسات(.

 تعد شفافيات البروجكتور ثاني أبسط وأكثر وسائل اإليضاح املرئية فعالية، ولكنك 
ال تستطيع استخدامها بدون كهرباء.

 ميكن استخدامها بسهولة جلذب اهتمام احلضور.

السبورة  من  أكثر  مجردة  فهي  ملموسة  وسيلة  ليست  البروجكتور  شفافيات   
اإليضاحية وحتتاج إلى كهرباء.
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ج( الكتب:

 قد حتتاج إلى االستعانة بالكتب خالل التقدمي.

 وفي هذه احلالة عليك أن تدور بني احلضور لتريهم إياها.

 وقد ال يكون هذا األمر ممكناً مع عدد كبير من احلضور وفي هذه احلالة يفضل عدم 
قد  الذي  األمر  األول،  الصف  في  من  إال  يراها  لن  حيث  اإلطالق  على  استخدامها 

يسبب االنزعاج لآلخرين.

 ال تقم بإعطاء كتاب إلى شخص لتمريره إلى اآلخرين ألن البعض قد يبدأ بالقراءة ولن 
ينتبه إلى التقدمي.

د( نشرات أو وثائق للتوزيع:

 كقاعدة عامة ال توزع نشرات أو وثائق أثناء احلديث.

يبدأ  وقد  التقدمي  االهتمام مبوضوع  بدل  الوثائق  إلى هذه  البعض  اهتمام  يتحول   قد 
البعض مبناقشة املعلومات اخلارجية فيما بينهم.

 قم بإعالم احلضور بأن العينات أو الكتب أو الوثائق متوفرة في نهاية التقدمي.

 قد تطلب من احلضور قراءة وثيقة معينة قبل التقدمي وعندها حتتاج إلى تخصيص 
الوقت الالزم لذلك قبل التقدمي.

: )Multimedia( التقدمي باستخدام جهاز احملاضرة )هـ

 تتوفر اليوم العديد من برامج Multimedia مثل الباور بوينت والفريالنس، ... إلخ 
  Power Point, Freelance

عدة  لذلك  وتوجد  معها،  التعامل  كيفية  تعلم  عليك  استخدامها  تقرر  أن  قبل   
دورات، كما عليك أن تتقن تكنولوجيا بيمر.

 انتبه: حتى أفضل هذه الوسائل لن حتل مكان شخصيتك والتزامك وثقتك بنفسك. 
وكلما كثر استخدام التكنولوجيا زادت احلواجز بينك وبني املستمعني.

 كما أن استخدام هذه الوسائل يقيدك إلى حد ما.
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ثالثاً: التعامل مع أسئلة اجلمهور

يجب أن تسمح للجمهور بأن يوجه إليك أية أسئلة قد تثيرها احملاضرة التي تلقيها، وذلك 
يحقق ثالثة أهداف على األقل:

  يخلق تفاعالً إيجابياً بينك وبني جمهورك. 

  أن تلقي أسئلة أثناء احملاضرة يؤدي إلى إزالة فورية ألي سوء فهم.

  األسئلة التي تتلقاها من جمهورك متنحك صورة واضحة عن مستوى االستيعاب 
وعن املوضوعات التي تلقى االهتمام األكبر، وبالتالي متكنك من حتسني أدائك بصورة 

فورية.       

 متى يجب أن تتلقى األسئلة؟

إن السماح بتلقي األسئلة في أي وقت أثناء احملاضرة قد تكون له مزاياه مثل التدليل على 
ثقة احملاضر الشديدة بالنفس وتوضيح األمور فور ظهور أي عدم فهم، إال أن هذه الطريقة 

لها كذلك العديد من العيوب:

مبوضوع  لها  صلة  ال  التي  األسئلة  من  مبجموعة  محاصراً  نفسك  جتد  أن  ميكن    
احملاضرة.

 ميكن أن تفقد الوقت بسهولة بينما جتيب عن األسئلة بحيث جتد أنك مضطر إلى 
في  االنتهاء  من  تتمكن  حتى  محاضرتك  من  األخير  اجلزء  استعراض  في  اإلسراع 

الوقت احملدد لك.

احملاضرة  تسلسل  انقطاع  في  تتسبب  أن  ميكن  احملرجة  أو  املتوقعة  غير  األسئلة   
وجتعلك تبدو غير متمكن من املوضوع وغير مهني.

  على أسوأ الفروض قد تكون األسئلة من الكثرة بحيث ال تترك لك الوقت إلكمال 
احملاضرة.

ال شك أنه يوجد العديد من الوسائل البسيطة التي متكنك من تفادي هذه العيوب إال أن 
تلك الوسائل تؤدي أيضاً إلى بعض التأثيرات السلبية، كأن تطلب من اجلمهور-عندما جتد 
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أن تكون سمحت بتلقيها، مثل هذا األسلوب قد  الوقت يداهمك- إرجاء األسئلة بعد  أن 

يحفظ الوقت املتبقي إال أنه قد يفسر من البعض على أنه هروب من األسئلة.

اجلمهور في  إخطار  األسئلة هي  تلقي  توقيت  وأكثرها فعالية في شأن  الطرق  أبسط  إن 

بداية احملاضرة بأنك على استعداد لتلقي أية أسئلة أثناء احملاضرة شريطة أن تكون متعلقة 

معلومات  تتطلب  أسئلة  ألية  بالنسبة  أما  تستعرضه،  مما  الواضحة  غير  األمور  بتوضيح 

إضافية أو تتعلق بأي أمر لم تتناوله بطريقة مباشرة أثناء احملاضرة، فإنك ستخصص الوقت 

الكافي لتلقي مثل هذه األسئلة في نهاية احملاضرة.

مثل هذه الطريقة تطمئن اجلمهور إلى أنك سوف تتلقى كل األسئلة قبل نهاية احملاضرة 

إلى  ترجئه  أو  عنه  جتيب  أن  بني  سؤال  أي  شأن  في  االختيار  حرية  متحك  الوقت  ذات  وفي 

النهاية.

 نصائح بشأن اإلجابة عن األسئلة

 من ردود الفعل الطبيعية أن تبدأ في اإلجابة عن السؤال بينما السائل ال يزال يتكلم، ولكن 
لألسف من املستحيل أن تعطي انتباهاً كامالً خلطني منفصلني من خطوط التفكير في 

وقت واحد، فإما أن تنتبه ملا يقوله السائل أو ملا تقوله أنت. لذلك عليك أن تستمع بينما 

السائل يتحدث، وميكنك أن تقاطع األسئلة الطويلة طالباً اختصارها، ولكن ال تبدأ في 

التفكير في اإلجابة إال بعد أن يكتمل السؤال وينتهي السائل من احلديث.

احملاضر  عنه  يجيب  الذي  السؤال  يعلم  أال  األسئلة  تلقي  عند  الشائعة  اخملاطر  من   
سوى السائل نفسه والصف األول من اجلمهور دون باقي احلاضرين، وميكن جتنب هذا 

إذا  النظر عما  -وبصرف  األحوال  وفي جميع  دائما  تقوم  أن  األمر بسهولة عن طريق 

وتكراره  السؤال  لم يسمعه- بإعادة صياغة  أم  السؤال  اجلمهور قد سمع  كان كل 

على مسمع من كل اجلمهور، وبعد ذلك جتيب عن السؤال موجهاً كالمك كذلك لكل 

اجلمهور. ولهذا األسلوب ثالث مزايا على درجة كبيرة من األهمية:

)1( إذا لم يقم السائل بتصحيح السؤال في صياغته اجلديدة فإنك تتأكد من أنك 
قد سمعت السؤال وفهمته جيداً.

)2( يعلم كل فرد من أفراد اجلمهور ما يجري حوله.
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)3( أن اإلنسان يستطيع أن يفكر خمس مرات أسرع مما يتحدث، ولذلك عندما تقوم 
بتكرار السؤال على مسمع من اجلمهور فإنك متنح نفسك وقتاً إضافياً للتفكير 

في اإلجابة.

بقية اجلمهور،  تتجاهل  وبالتالي  السائلني  قليلة من  أن تستأثر بك مجموعة   جتنب 
تتوجه  نظراتك  اجعل  جديدة،  بصياغة  تكرره  ثم  وتتلقاه  ما  سؤاالً  تقبل  أن  فبعد 

بنسبة تتراوح بني 20-25 % إلى السائل و75-80 % إلى باقي اجلمهور. وتذكر دائماً 

أن توجهك بالنظر إلى شخص ما عند إنهائك إلجابتك يعد دعوة له للرد، وبالتالي 

فال تنظر إلى موجه السؤال عند إنهاء إجابتك إال إذا كنت ترغب في مواصلة احلوار 

مع السائل، وفي هذه احلالة ميكن تأكيد هذه الدعوة بأن تستعلم من السائل عما إذا 

كانت إجابتك قد ردت على سؤاله.

أما إذا كنت ال ترغب في مواصلة احلوار حول هذه النقطة، فتجنب النظر إلى موجه 

السؤال عند إنهائك لإلجابة وانظر إلى جزء آخر من اجلمهور ووضح أنك على استعداد 

لتلقي أسئلة أخرى.

 عندما ال تعلم اإلجابة فصرح بذلك مبنتهى األمانة معلناً أنك ال تعرف إجابة السؤال 
أو أنك ال تعرفها ولكنك ستبحث عنها، ومن األمور ذات املردود الطيب أن تعلن أنك 

ستتوصل إلى اإلجابة في وقت محدد، قبل نهاية استراحة الغداء أو في الغد مثالً، 

وعندما حتدد مثل هذا الوقت فال بد أن تلتزم به.

أي فعل كالوصول  لتبرير  األعذار  بإجابة سؤال معني فذكر  جتنب ذكر عذر لعدم معرفتك 

إلى العمل متأخراً أو عدم معرفة إجابة سؤال معني، هو أمر على درجة كبيرة من اخلطورة، 

فالعذر قد يكون صحيحاً متاماً ولكنه لن يجيب عن التساؤل فضالً عن أن األعذار دائماً ما 

متيل إلى أن تبدو في غاية الضعف حتى لو كانت صحيحة.

 فئات مختلفة من اجلمهور وكيفية التعامل مع أسئلتهم

يتعرض احملاضر إلى فئات مختلفة من األشخاص موجهي األسئلة وهناك بعض هذه الفئات 

يحتاج إلى معاملة خاصة حتى يظل احملاضر ماسكاً بزمام األمور مسيطراً على محاضرته، 

وسوف نختم هذا الفصل باستعراض بعض هذه الفئات وكيفية التعامل معها:
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طالبو اإلعادة

يوجه البعض أسئلة سبق أن متت اإلجابة عنها بصورة كاملة أثناء احملاضرة أو يوجه سؤال 

سبق أن وجهه شخص آخر. في هذه احلالة جتنب أن تلفت نظر السائل إلى أن هذا السؤال 

قد متت إجابته بالفعل أو أن تعتذر عن عدم قدرتك على جعل هذا األمر واضحاً عندما تناولته 

سلفاً فذلك يسبب حرجاً شديداً للسائل ويجعله يبدو غبياً أو بطيء الفهم. أفضل الطرق 

للتعامل مع مثل هذه األسئلة هو أن تتجاهل حقيقة أنك سبق أن أجبت عن هذا السؤال 

احملددة  النقطة  بطريقة مختصرة جتيب مباشرًة عن  ولكن  السؤال وجتيب عنه،  تعيد  وأن 

محل تساؤل السائل. وفي أحيان كثيرة يدرك السائل كما يدرك اجلمهور - عند إعادتك لذكر 

املعلومة - أن هذا السؤال قد متت اإلجابة عنه سلفاً.

املشاغبون

املشاغب ال يرغب حقاً في توجيه سؤال بقدر ما يرغب في توجيه عبارة من شأنها استفزاز 

احملاضر أو إثارة الشك فيما يقوله، في هذه احلالة عليك أن تتبع ثالث خطوات بسيطة من 

شأنها أن توقف مثل هذا اإلزعاج:

)1( اطلب من موجه العبارة - بطريقة ودودة- أن يعرف عن نفسه فذلك يكسر حدة 
استفزازية  من  ويلطف  اإلجابة  في  للتفكير  إضافياً  وقتاً  ومينحك  اجلمهور  تركيز 

العبارة.

)2( راجع العبارة وحاول التوصل إلى الدافع من ورائها.

)3( استخدم حتليلك للعبارة حتى تتمكن من إعادة صياغتها على مسمع من اجلمهور 
بحيث تفرغ احملتوى من عدائيته جتاه موقفك.

على سبيل املثال، العبارة هي:

"أنا ال أعرف ملاذا حتدثنا عن القانون الدولي اإلنساني بينما هو غير مطبق على اإلطالق ويتم 
الدولي  القانون  تتحدث عن  ملاذا ال  املسلحة،  النزاعات  أثناء  يوم  املدنيني كل  االعتداء على 

اإلنساني مع أولئك الذين يعتدون على النساء واألطفال"؟
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ميكنك أن تعيد صياغة هذه العبارة في شكل سؤال مقبول على النحو التالي:

أثار نقطة في  التعريف عن نفسه( قد  أن طلبت منه  )فقد علمت اسمه بعد  "إن فالناً 
ومنع  اإلنساني  الدولي  القانون  تطبيق  مستوى  حتسني  ميكن  كيف  وهي  األهمية،  غاية 

انتهاكه"؟.

ولكن في بعض األحيان ال تكون إعادة صياغة العبارة االستفزازية لتصبح في شكل تساؤل 

عادي أمراً سهالً، وفي أحيان أخرى قد تكون العبارة على درجة كبيرة من االستفزاز بحيث 

يكون من األفضل عدم التعامل معها على اإلطالق، وفي مثل هذه احلاالت فإن أفضل إجابة 

هي على النحو التالي:

"في احلقيقة هذا األمر ليس من األمور التي ميكن اإلجابة عنها بطريقة مباشرة باإليجاب 
أو النفي، فهي حتتاج إلى نقاش طويل ويسعدني أن أناقش هذا األمر معك بالتفصيل في 

استراحة القهوة التالية أو أثناء الغداء."

مساعدو احملاضر

بعض األشخاص يبدون وكأنهم يساعدون احملاضر وفي الغالب ما تبدأ أسئلتهم بعبارة 

هذه  مثل  يكتنف  الذي  الغموض  أن  في  هنا  تكمن  ..."واإلشكالية  أن  صحيحاً  "أليس 
أم  للتباهي،  محاولة  مجرد  هو  السؤال  كان  إذا  ما  تعرف  ال  يجعلك  االفتتاحية  العبارات 

محاولة متعمدة جلعلك تقع في خطأ ما، أم أنه ال يعدو أن يكون سؤاالً عادياً جداً ال يقصد 

به التباهي أو اإليقاع. 

ومن أجل اإلجابة عن مثل هذه األسئلة بطريقة سليمة وبصرف النظر عن الدافع من ورائها 

عليك اتباع اخلطوات الثالث التالية:

1- انتظر حتى تكتمل العبارة أو السؤال.

فهمت  قد  كنت  "إذا  بعبارة  الصياغة  إعادة  مستبقاً  السؤال  صياغة  بإعادة  قم   -2
بعبارة: "هل هذا ما  الصياغة  إعادة  اختم  بطريقة صحيحة فإنك ترى أن ....." ثم 

تقصده؟".

إذا  إال  العبارة  أو  السؤال  على  تعلق  ال  أو  جتب  ال  بحيث  جداً  شديد  حذر  على  كن   -3



110

دليل تدريب القضاه علي احكام القانون الدولي االنساني

كنت متأكداً من املعلومة التي ستطرحها، أو لتقل شيئاً مثل: "هذه الرؤية جديرة 
باالعتبار، وسوف أبحثها أثناء االستراحة".

ويجب أال تضع في اعتبارك شدة الثقة بالنفس التي قد يظهرها موجه مثل هذا السؤال 

أو هذه العبارة أو مدى ما يوحي به من إقناع، فغالباً ما يكون مثل هذا الشخص ال يعرف 

بالبحث  احملاضرات  هذه  ملثل  يستعدون  ما  عادًة  هؤالء  فمثل  حتديداً،  عنه  يتكلم  الذي  ما 

-في الكتب أو من خالل الشبكة الدولية للمعلومات- عن أية معلومات تظهرهم مبظهر 
كاملة  غير  أو  خاطئة  معلومات  يصادفون  ما  وغالباً  للتباهي  األمور  ببواطن  العالم 

معلومات سليمة ولكن يستوعبونها بطريقة خاطئة. أو

مستبقو األحداث

مستبق األحداث يتعجلك لتتناول جزءاً معيناً من محاضرتك لم تصل أنت إليه بعد إال أنه 

يرى أن التوقيت مناسب لتناوله، فيوجه لك سؤاالً في هذا املوضوع، وأفضل طريقة للتعامل 

مع مستبق األحداث هي أن تعامله بلطف موضحاً أنك ستتناول هذا املوضوع في جزء الحق 

من احملاضرة وأنك ستبقي هذا السؤال في ذهنك لإلجابة عنه في الوقت املناسب.

مثل هذا الرد يطمئن السائل إلى أن تساؤله قد أخذ على محمل اجلد وأنك سوف تتناوله 

وفي ذات الوقت ال يترك مجاالً الستمرار النقاش.

ملزيد من املعلومات حول كيفية إعداد وإلقاء احملاضرات:

- تقنيات التحدث الفعالة أمام اجلمهور، إعداد مكتب التدريب اإلقليمي للجنة الدولية 
للصليب األحمر ملنطقة الشرق األوسط وشرق أوروبا. 

Andrew Bradbury, The Sunday Times, Creating Success Serie, 
Successful - Presentation Skills, Kogan Page, 3rd edition, 2007

- Richard Hall, Brilliant Presentation, What the best presenters 
know, do and say, Pearson Prentice Hall, 2nd edition, 2008.

- Jerry Weissman, Presenting To Win, The Art of Telling Your 
Story, FT Prsess Updated and expanded edition, 2009.



الفصل الثالث
التمرينات العملية



إن أي تدري��ب ال ب��د أال يقتصر على اجلان��ب النظري دون ربط هذا اجلان��ب بالتطبيق العملي، 
ويعد اس��تعراض األمثلة العملية والواقعية من أكثر الوس��ائل اس��تخداماً لربط النظرية 
بالتطبيق، إال أن أفضل الوسائل على اإلطالق هي تلك التمرينات العملية التي يشترك فيها 

املتدرب بعمل ما.

وفض��الً ع��ن ربط النظري��ة بالتطبيق فإن مثل ه��ذه التمرينات حتقق -عل��ى األقل- هدفني، 
أولهما: أن من ش��أن التمرين العملي أن يجعل الذاكرة حتتفظ باملعلومة ألطول مدة ممكنة، 
فاإلنسان ال يتذكر ما يشاهده أو ما يسمعه بنفس القدر الذي يتذكر به ما يقوم هو نفسه 
بفعله، وثانيهما: أنها وس��يلة مضمونة لالحتفاظ بانتباه املتدربني، فال ميكن احملافظة على 
انتباههم ملدة طويلة من خالل التحدث إليهم، فال بد من أن يتخلل احلديث بعض التمرينات 

العملية التي تشد هذا االنتباه.

وبطبيعة احلال تختل��ف الفترة الزمنية اخملصصة للتمرين باختالف تلك اخملصصة للتدريب، 
فكلم��ا طال��ت هذه امل��دة -لعدة أيام مثالً- س��محت بتن��اول مترينات تس��تغرق وقتاً طويالً 
كتنظي��م محاكمة متثيلية مث��الً، وكلما قصرت تلك املدة أرغمت امل��درب على أن يلجأ إلى 

التمرينات القصيرة.

وسوف نتناول هنا -في اجلزء األول من هذا الفصل- بعض التمرينات القصيرة ثم نستعرض 
-في اجلزء الثاني- كيفية وضع القضايا الواقعية في شكل قضايا تطبيقية ميكن أن تكون 

محل مترين عملي، ثم نستعرض في اجلزء األخير احملاكمة التمثيلية.
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 أوالً: التمرينات القصيرة

املقصود بالتمرينات القصيرة هي تلك التي تكون بسيطة في إشكاليتها بحيث ال يتطلب 
أو اثنني بحيث ميكن االستماع إلى رأي كل  الرأي في شأنها سوى اإلجابة عن سؤال  إبداء 

مشارك في مدة ال تتجاوز اخلمس دقائق.

وأبسط طرق إعداد مثل هذه التمرينات هي وضع حادثة حقيقية وقعت أثناء نزاع مسلح في 
شكل مترين من خالل جتريدها من أسماء األماكن واألشخاص. وميكن بسهولة التوصل إلى 
مثل هذه احلوادث من خالل وسائل اإلعالم التي تتابع النزاعات املسلحة أو عن طريق اجتزاء 
املدعني  أحد  أو  التحقيق  جلان  إلحدى  حتقيق  موضوع  كانت  وقائع  ضمن  من  واحدة  حادثة 

العامني للمحاكم الدولية أو وقائع تناولتها مثل هذه احملاكم في أحكامها.

فيما يلي سنعرض أمثلة لثالثة مترينات قصيرة ميكن أن يستخدمها املدرب، ويلي كل مترين 
طرح اإلشكالية ملساعدة املدرب عند إدارته للتدريب فهذه "اإلشكالية" ال يعرضها املدرب 

وإمنا تكون في ذهنه عند إدارته للحوار حول التمرين.

ومن الضروري أن يعلم املشاركون في التمرين أن الهدف ليس هو التوصل إلى "حل" للتمرين 
بقدر ما هو إتاحة الفرصة لكي يعبر كل شخص عن رأيه القانوني، وأنه ال يوجد رأي صحيح 
ورأي خاطئ وأن كل رأي هو رأي صحيح ما دامت حتمله أسانيد قانونية سليمة، ودائما يجب 
ذكر أن احملاكم نفسها تختلف وفي الكثير من األحيان تقوم احملكمة األعلى بإلغاء حكم 
أصدرته محكمة أدنى. فمن الضروري جداً منح املشاركني الثقة والطمأنينة إلى أنه ال يوجد 
"حل" ال بد من الوصول إليه وأن الهدف هو النقاش وتبادل اآلراء والتفسيرات القانونية. 

 التمرين األول:

شكلت عناصر من مواطني دولة بالك الند من ذوي األصول العرقية الزرقاء جماعة مسلحة 

بلوالند  دولة  املتاخم حلدود  البالد  االستقالل بشمال  أجل  تكافح من  للحكومة  مناهضة 

2006 متكنت هذه اجلماعة املسلحة  والذي تقطنه غالبية زرقاء، وفي األول من يناير عام 

من السيطرة على هذا اإلقليم الشمالي وأرسلت بلوالند دعماً عسكرياً إلى األقلية الزرقاء، 

وقام قادة اجلماعة الزرقاء مدعومني بعناصر من القوات املسلحة لدولة بلوالند بشن هجمات 

ضد القوات احلكومية التي حتاول إعادة السيطرة على اإلقليم الشمالي وأوقعوا العديد من 
اخلسائر في ممتلكات وأرواح هذه القوات احلكومية.
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وفي األول من مارس من ذات العام متكنت القوات احلكومية لدولة بالك الند من استعادة 

السيطرة على اإلقليم الشمالي وألقت القبض على قادة التمرد وعلى عناصر دولة بلوالند 

الذين شاركوا في العمليات العدائية، ومت تقدميهم إلى محكمة وطنية حملاكمتهم عن قتل 

رجال القوات املسلحة وتدمير ممتلكاتها.

دفع ممثل الدفاع بعدم جواز محاكمة املتهمني على أساس أن مقاتلي دولة نيوالند ومقاتلي 

دولة بلوالند الذين كانوا يدعمونهم كانوا يقاتلون في إطار نزاع مسلح دولي وفقاً للبروتوكول 

النزاعات  تقرير املصير من قبيل  التحرير وطنية من أجل  الذي يعتبر حروب  األول  اإلضافي 

جتوز  وال  حرب  أسرى  يعدون  عليهم  القبض  إلقاء  بعد  فإنهم  وبالتالي  الدولية،  املسلحة 

استهداف  على  أعمالهم  اقتصرت  جرائم حرب حيث  أية  يرتكبوا  لم  ألنهم  محاكمتهم 

العسكريني دون املدنيني.

هذا  في  القانوني  رأيك  فما  الدعوى  هذه  تنظر  التي  احملكمة  أعضاء  أحد  أنت  كنت  وملا 
الدفع؟

 إشكالية التمرين األول

يثير هذا التمرين إشكالية تكييف النزاع املسلح وما إذا كان ذا طبيعة دولية من عدمه.

 التمرين الثاني

نشب نزاع مسلح بني الدولة )أ( والدولة )ب(، فوجهت الدولة )ج( التي ال شأن لها بهذا 

النزاع نداء إلى رعاياها املتواجدين بأراضي الدولة )ب( بسرعة مغادرة تلك األراضي حفاظاً 

)أ( أن  القادة العسكريني للدولة  على حياتهم. وأثناء العمليات العسكرية منى إلى علم 

القوات التابعة للدولة )ب( تستخدم أحد اجلسور، والذي يقع داخل منطقة سكنية، في 

)أ(  للدولة  اجلوية  القوات  قائد  فأمر  القتال،  جبهة  إلمداد  عسكرية  ومعدات  ذخائر  نقل 

بإرسال طائرة مقاتلة لتدمير هذا اجلسر وبالفعل توجهت إحدى املقاتالت إلى مكان تواجد 

أثناء  اجلسر  يعبر  كان  مدنياً  قطاراً  منهما  كل  أصاب  صاروخني  عليه  وأطلقت  اجلسر 

الهجوم، وتسبب هذا الهجوم في مقتل أكثر من 10 وإصابة أكثر من 15 شخصاً مدنياً 

من ركاب القطار من رعايا الدولة )ج( الذين كانوا في طريقهم إلى مغادرة البالد بناًء على 

نداء دولتهم.
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وبعد انتهاء النزاع املسلح وباالتفاق بني الدولتني )أ( و)ب( مت إجراء حتقيق في الواقعة. أسفر 

التحقيق عن أن الطيار، بعد أن أطلق القذيفة األولى، الحظ وجود القطار فوق اجلسر إال أنه 

لم يكن بوسعه أن يتحكم في مسار القذيفة التي أصابت القطار إصابة مباشرة، وملا كانت 

مهمته هي تدمير اجلسر فقد قام بتوجيه صاروخ إلى مؤخرة اجلسر في املكان الذي كان 

القطار قد عبره بالفعل إال أن القطار كان قد انزلق نتيجة الضربة األولى فأصابت الثانية 

أجزاء منه. 

العام  )ج( فقد طلب منك املدعي  العام للدولة  أنت أحد أعضاء مكتب املدعي  وملا كنت 

إعداد مذكرة بالرأي، في ضوء ما أسفر عنه التحقيق، حول ما إذا كان ثمة خطأ قد وقع من 

أساسه  على  ميكن  اإلنساني  الدولي  القانون  ألحكام  انتهاكاً  ويشكل  )أ(  الدولة  جانب 

محاكمة اخملطئ أو املطالبة بالتعويض ألهالي الضحايا.

 إشكالية التمرين الثاني

هذا التمرين يثير إشكالية تعريف الهدف العسكري ومبدأ اتخاذ االحتياطات الواجبة أثناء 
الهجوم.

املادة 52 من البروتوكول اإلضافي األول: احلماية العامة لألعيان املدنية

1- ال تكون األعيان املدنية محالً للهجوم أو لهجمات الردع. واألعيان املدنية هي كافة 
األعيان التي ليست أهدافاً عسكرية وفقاً ملا حددته الفقرة الثانية.

العسكرية  األهداف  العسكرية فحسب. وتنحصر  األهداف  الهجمات على  2- تقصر 
العسكري  العمل  في  فعالة  مساهمة  تسهم  التي  تلك  في  باألعيان  يتعلق  فيما 

يحقق  والتي  باستخدامها،  أم  بغايتها  أم  مبوقعها  أم  بطبيعتها  ذلك  كان  سواء 

تدميرها التام أو اجلزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك 

ميزة عسكرية أكيدة.

املادة 57: االحتياطات أثناء الهجوم

1- تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان املدنيني 
واألشخاص واألعيان املدنية.
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2- تتخذ االحتياطات التالية فيما يتعلق بالهجوم:

أ( يجب على من يخطط لهجوم أو يتخذ قراراً بشأنه:

أوالً: أن يبذل ما في طاقته عملياً للتحقق من أن األهداف املقرر مهاجمتها ليست 

ولكنها  خاصة،  بحماية  غير مشمولة  وأنها  مدنية  أعياناً  أو  مدنيني  أشخاصاً 

أهداف عسكرية في منطوق الفقرة الثانية من املادة 52، ومن أنه غير محظور 

مهاجمتها مبقتضى أحكام هذا اللحق "البروتوكول".

ثانياً: أن يتخذ جميع االحتياطات املستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم من 

أجل جتنب إحداث خسائر في أرواح املدنيني، أو إحلاق اإلصابة بهم أو األضرار باألعيان 

املدنية، وذلك بصفة عرضية، وعلى أي األحوال حصر ذلك في أضيق نطاق.

ثالثاً: أن ميتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه، بصفة عرضية، أن يحدث 

خسائر في أرواح املدنيني أو إحلاق اإلصابة بهم، أو األضرار باألعيان املدنية، أو أن 

يحدث خلطاً من هذه اخلسائر واألضرار، مما يفرط في جتاوز ما ينتظر أن يسفر عنه 

ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

أنه مشمول  أو  الهدف ليس هدفاً عسكرياً  أن  إذا تبني  أو يعلق أي هجوم  ب( يلغى 

بحماية خاصة أو أن الهجوم قد يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح املدنيني 

هذه  من  خلطاً  يحدث  أن  أو  املدنية،  باألعيان  األضرار  أو  بهم،  اإلصابة  إحلاق  أو

اخلسائر واألضرار، وذلك بصفة عرضية، تفرط في جتاوز ما ينتظر أن يسفر عنه 

ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة،

ج( يوجه إنذاراً مسبقاً وبوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد متس السكان 

املدنيني، ما لم حتل الظروف دون ذلك.

أهداف  عدة  بني  ممكناً  اخليار  يكون  حني  اختياره  الواجب  الهدف  يكون  أن  ينبغي   -3
عسكرية للحصول على ميزة عسكرية مماثلة، هو ذلك الهدف الذي يتوقع أن يسفر 

الهجوم عليه عن إحداث أقل قدر من األخطار على أرواح املدنيني واألعيان املدنية.

4- يتخذ كل طرف في النزاع كافة االحتياطات املعقولة عند إدارة العمليات العسكرية 
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قواعد  مبقتضى  واجبات  من  عليه  وما  حقوق  من  له  ملا  وفقاً  اجلو،  في  أو  البحر  في 

القانون الدولي التي تطبق في املنازعات املسلحة، لتجنب إحداث اخلسائر في أرواح 

املدنيني وإحلاق اخلسائر باملمتلكات املدنية.

السكان  ضد  هجوم  أي  شن  يجيز  بأنه  املادة  هذه  أحكام  من  أي  تفسير  يجوز  ال   -5
املدنيني أو األشخاص املدنيني أو األعيان املدنية.

 التمرين الثالث

القيام مبهمات قتالية ضد أهداف عسكرية  إلى ثالثة جنود  نزاع مسلح دولي أسند  أثناء 

للعدو، قام املقاتل األول متستراً بالظالم، ومستغالً الطبيعة اجلغرافية بالتسلل إلى املوقع 

الذي يتعني عليه تدميره واختبأ في مكان غير مرئي وأطلق صاروخاً محموالً على الكتف 

على املوقع فدمره وقتل مقاتلي العدو املتواجدين بهذا املوقع.

بارتداء مالبس سيدة مكونة من غطاء رأس وجلباب فضفاض  الثاني  في حني قام املقاتل 

وأخفى بندقية آلية وقنبلة يدوية بداخل هذا اجللباب وساق بعض الغنم أمامه متظاهراً 

بأنه راعية غنم وما إن أصبح حراس املوقع املطلوب تدميره على مرمى نيرانه حتى أخرج 

بندقيته وأطلق النيران عليهم فقتلهم ثم ألقى القنبلة على املوقع فدمره. 

به  الذي متر  الطريق  تقع على جانب  التي  املزروعات  باالختباء بني  الثالث  املقاتل  قام  بينما 

سيارة القائد العسكري املطلوب استهدافه وقام بتغطية جسده بأوراق من النبات حتى ال 

يظهر بني املزروعات وبعد أن عبرت سيارة القائد العسكري من أمامه خرج من مكانه وأطلق 

النيران على السيارة من اخللف فقتل القائد وأصاب من معه. 

ارتكب  منهم  فمن  حرب  جرمية  بارتكاب  متهمني  احملاكمة  إلى  وقدموا  الثالثة  على  قبض 

جرمية حرب وما هو التكييف القانوني لتلك اجلرمية؟

 إشكالية التمرين الثالث

هذا التمرين خاص بإشكالية التفرقة بني خدع احلرب املشروعة وبني الغدر الذي يعد جرمية 

البروتوكول اإلضافي األول  37 من  املادة  حرب، وبالتالي يثير هذا التمرين إشكالية تطبيق 

اخلاصة بحظر الغدر والتي تنص على:
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الغدر  قبيل  من  الغدر. وتعتبر  إلى  باللجوء  أسره  أو  إصابته  أو  اخلصم  قتل  1- يحظر 
تلك األفعال التي تستثير ثقة اخلصم مع تعمد خيانة هذه الثقة وتدفع اخلصم إلى 

االعتقاد بأن له احلق في أو أن عليه التزاماً مبنح احلماية طبقاً لقواعد القانون الدولي 

التي تطبق في املنازعات املسلحة. وتعتبر األفعال التالية أمثلة على الغدر:

أ( التظاهر بنية التفاوض حتت علم الهدنة أو االستسالم،

ب( التظاهر بعجز من جروح أو مرض،

ج( التظاهر بوضع املدني غير املقاتل،

د( التظاهر بوضع يكفل احلماية وذلك باستخدام شارات أو عالمات أو أزياء محايدة 

خاصة باألمم املتحدة أو بإحدى الدول احملايدة أو بغيرها من الدول التي ليست طرفاً 

في النزاع.

خدع احلرب ليست محظورة. وتعتبر من خدع احلرب األفعال التي ال تعد من أفعال   -2
الغدر ألنها ال تستثير ثقة اخلصم في احلماية التي يقرها القانون الدولي، والتي تهدف 

إلى تضليل اخلصم أو استدراجه إلى اخملاطرة ولكنها ال تخل بأية قاعدة من قواعد ذلك 

القانون التي تطبق في النزاع املسلح. وتعتبر األفعال التالية أمثلة على خدع احلرب: 

استخدام أساليب التمويه واإليهام وعمليات التضليل وترويج املعلومات اخلاطئة.
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ثانياً: القضايا التطبيقية

إن املقصود بالقضايا التطبيقية هو استعراض قضية حقيقية كما تناولتها إحدى احملاكم 
الدولية بحيث يطرح على املشاركني ملخص وقائع الدعوى واالتهامات فضالً عن املواد واجبة 
التطبيق ثم يطلب منهم تكوين رأي حول ما يجب أن يكون عليه احلكم، وكلما كثر عدد 
املشاركني كان األفضل تقسيمهم إلى فرق بحيث يتناول كل فريق إشكالية محددة، وفي 
نهاية التمرين على املدرب أن يطلع املشاركني على حكم احملكمة لكي يتعرف هؤالء على 

طريقة تناول احملاكم الدولية للقضايا.

وميكن الوصول إلى ملخصات القضايا بسهولة من خالل مواقع احملاكم الدولية على شبكة 
اإلنترنت مثل موقع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، وكذلك ميكن االستعانة 
بدليل األوساط األكادميية املتوفر لدى بعثات اللجنة الدولية للصليب األحمر والذي يحتوي 

على ترجمة لكثير من ملخصات أحكام هذه احملكمة.

ونذكر هنا مرة أخرى بأنه من الضروري أن يعلم املشاركون في التمرين أن الهدف ليس هو 
رأيه  عن  شخص  كل  يعبر  لكي  الفرصة  إتاحة  هو  ما  بقدر  للتمرين  "حل"  التوصل إلى 
القانوني، وأنه ال يوجد رأي صحيح ورأي خاطئ وأن كل رأي هو رأي صحيح ما دامت حتمله 
أسانيد قانونية سليمة، ودائماً يجب ذكر أن احملاكم نفسها تختلف وفي الكثير من األحيان 
تقوم احملكمة األعلى بإلغاء حكم أصدرته محكمة أدنى. فمن الضروري جداً منح املشاركني 
الثقة والطمأنينة إلى أنه ال يوجد "حل" ال بد من الوصول إليه وأن الهدف هو النقاش وتبادل 

اآلراء والتفسيرات القانونية. 

وفيما يلي نستعرض منوذجني للقضايا التطبيقية ميكن للمدرب استخدامهما، ويعقب كل 
مترين بيان حكم محكمتي أول درجة واالستئناف. 
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القضية التطبيقية األولى

دعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة

قضية املدعي العام ضد راديسالف كرستيتش 

أوالً: خلفية تاريخية موجزة

وكرواتيا،  وصربيا،  سلوفينيا،  هي:  جمهوريات،  ست  من  يتكون  اليوغسالفي  االحتاد  كان 
والبوسنة والهرسك، ومونتنيجرو، ومقدونيا. وبعد وفاة الرئيس تيتو في عام 1980، ونتيجة 
البطالة وزيادة معدل التضخم، بدأت عملية تفكك  املتردية وانتشار  لألوضاع االقتصادية 
للقوميات  والدينية  القومية  بامليزات  املنادية  األصوات  تتعالى  وبدأت  اليوغسالفي،  االحتاد 

اخملتلفة املكونة لالحتاد.

االحتاد  عن  استقاللهما  وكرواتيا  سلوفينيا  جمهوريتي  من  كل  أعلنت   1991 عام  وفي 
وأعلنت  استقاللها  والهرسك  البوسنة  جمهورية  أعلنت   1992 عام  وفى  اليوغسالفي، 
سراييفو عاصمة لها، فبدأ اجليش اليوغسالفي الوطني الذي يسيطر عليه الصرب صراعاً 

من أجل احلفاظ على وحدة االحتاد اليوغسالفي.

وبعد تفكك اجليش االحتادي بقيت صربيا متلك في حوزتها قوات عسكرية كثيرة وأسلحة 
حديثة، األمر الذي مكن الصرب من حتقيق التفوق، وجنح الصرب في البوسنة، بعد حمالت 
السيطرة  حتت  املوجودة  املناطق  بني  إقليمية  وحدة  تشكيل  في  العرقي،  التطهير  من 

الصربية، وأطلق على هذه الوحدة اإلقليمية "جمهورية سربسكا".

ثانياً: ملخص الوقائع

تقع مقاطعة "سربرينيتشا" -التي كانت تضم أغلبية من املسلمني- في شرقي البوسنة، 
بني "توزال" في الشمال و"زيبا" في اجلنوب وكالهما كانا حتت سيطرة املسلمني.

وفي 16 أبريل/نيسان 1993، أعلن مجلس األمن أن "سربرينيتشا" منطقة آمنة منزوعة 
السالح ال جتوز مهاجمتها أو القيام بعمليات عدائية فيها، وأُرسلت إليها بالتناوب فرق من 

األمم املتحدة ال يتجاوز عدد كل منها 600 رجل مسلح تسليحاً خفيفاً للمراقبة.

جيش  إلى  كارادزيتش"  "رادوفان  البوسنة  صرب  رئيس  أصدر   ،1995 مارس/آذار   8 وفي 
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"التوجيه السابع" ذكر فيه ما يلي: يتعني على  جمهورية "سربسكا" أمراً يحمل عنوان 

القوات أن تعمل على وجه السرعة على فصل مقاطعتي "سربرينيتشا" و"زيبا" وأن متنع 

االتصال بني سكان املقاطعتني.

جيش  أركان  رئيس  مالديتش"  "راتكو  اجلنرال  أصدر  السابع"،  "التوجيه  أساس  وعلى 

جمهورية "سربسكا" توجيهاً في 31 مارس/آذار 1995 إلى فيلق "درينا" للقيام بعمليات 

العملية اسم  أطلق على هذه  قتالية نشطة حول مقاطعتي سربرينيتشا" و"زيبا" وقد 

"كرافايا 95". وكان الهدف من هذه العملية تقليص "املنطقة اآلمنة" لتقتصر على بلدة 
إنسانية  أزمة  خلق  وهو  "سربسكا"  جليش  األكبر  الهدف  نحو  كخطوة  "سربرينيتشا" 

للسكان املسلمني تؤدي في النهاية إلى قيامهم بترك املقاطعة.

البداية تهدف  "كرافايا 95" التي كانت في  القائم بتنفيذ عملية  وكان فيلق "درينا" هو 

وكان  "سربرينيتشا"  على  االستيالء  إلى  هدفها  حتول  ثم  "املنطقة اآلمنة"  إلى تقليص 

واملهيمن  للفيلق  الفعلي  القائد  هو  الفيلق  أركان  رئيس  "راديسالف كرستيتش"  اجلنرال 

في  العسكرية  للعمليات  املنظم  هو  وكان  للفيلق  قائداً  رسمياً  تعيينه  قبل  حتى  عليه 

املقاطعة. 

ونظراً لنجاح العمليات العسكرية وعدم وجود مقاومة من مسلمي البوسنة، فضالً عن عدم 

وجود رد فعل من اجملتمع الدولي، أصدر الرئيس "كارادزيتش" أوامر جديدة إلى فيلق "درينا" 

باالستيالء على بلدة "سربرينيتشا". وفي 11 يوليو 1995، مت االستيالء على "سربرينيتشا" 

ودخل إليها فيلق "درينا" ووحدات من هيئة األركان الرئيسة جليش "سربسكا". وفي ذات 

إلى جنب مع  البوسنة، جنباً  أركان جيش صرب  اليوم قام اجلنرال "راتكو مالديتش" رئيس 

اجلنرال "زيفانوفيتش" قائد فيلق "درينا" في ذلك الوقت واجلنرال "راديسالف كرستيتش" 

رئيس أركان الفيلق والعديد من الضباط اآلخرين في جيش جمهورية "سربسكا"، بدخول 

"سربرينيتشا" التي هجرها سكانها وجتولوا في شوارعها اخلاوية كما جاء في لقطات من 
فيلم قام بتصويره صحفي صربي.  وفي ذات اليوم أصدر اجلنرال "مالديتش" تعليماته إلى 

اجلنرال "كرستيتش" بقيادة قوات من فيلق "درينا" للهجوم على مقاطعة "زيبا".

السكان  لتخويف  يوليو  و11   10 يومي  خالل  "سربرينيتشا"  بقذف  "درينا"  فيلق  وقام 

إلى  املسلمني وحملهم على مغادرة املدينة. وفر سكان "سربرينيتشا" على نحو جماعي 
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وكانت  مأوى.  وجود  عدم  من  منهم  الكثير  وعانى  "بوتوتشاري"  في  املتحدة  األمم  قاعدة 

12 و13 يوليو  يومي  السن. وفي  وكبار  واألطفال  النساء  الغالبية في "بوتوتشاري" من 

وقد  ب�"بوتوتشاري"،  الذوا  الذين  البوسنة  ملسلمي  بالنسبة  اخلطورة  شديد  الوضع  بدا 

وصف الشهود مناخ الرعب السائد وعمليات االغتصاب وقتل الرجال وبعض األطفال وسوء 

املعاملة، مما أدى ببعض الالجئني إلى االنتحار أو محاولة االنتحار. كما عانى الالجئون في 

"بوتوتشاري" من نقص املياه والغذاء ومن الطقس شديد احلرارة في ذلك الوقت من العام. 

األمم  كتيبة  قائد  "كارميانس"  والكولونيل  مالديتش"  "راتكو  اجلنرال  ضم  اجتماع  وخالل 

أوضح  املدنيني  السكان  عن  ممثلني  وكذلك  كريستيتش"  "راديسالف  واجلنرال  املتحدة، 

اجلنرال "راتكو مالديتش" أنه قد أعد حافالت لنقل الالجئني إلى خارج "بوتوتشاري"، ورغم 

تهديدية،  أنه استخدم لهجة  إال  الرحيل،  أو  البقاء  احلرية في  للسكان مطلق  إن  قال  أنه 

وقرر أن حياتهم ستكون في خطر إذا قرروا البقاء، وما زالت توجد قوات ملسلمي البوسنة 

لتحديد  فصلهم  سيتم  "بوتوتشاري"  في  الرجال  أن جميع  أضاف  السالح، كما  تلق  لم 

مجرمي احلرب احملتمل وجودهم بينهم.

وركب  املقاطعة،  خارج  إلى  الالجئني  نقل  يوليو   12 يوم  في  البوسنة  صرب  قوات  وبدأت 

النساء واألطفال وكبار السن في احلافالت، لكن الرجال البالغني لسن التجنيد من مسلمي 

البوسنة مت فصلهم عن النساء واألطفال وكبار السن بواسطة قوات الصرب وسيقوا إلى 

منزل أبيض يبعد عدة أمتار عن قاعدة األمم املتحدة وأُوِسعوا ضربًا، بينما أُِخذ بعضهم خلف 

املنزل وُقِتل. ونُقل الناجون إلى مختلف مواقع االحتجاز، دون بذل أي مجهود ملعرفة إمكانية 

وجود مجرمي حرب بينهم. 

أما من متكنوا من الرجال من ركوب احلافالت، فقد أُوقفوا قبل مغادرة اإلقليم مباشرًة، حتت 

مدرسة،  )حافلة،  أخرى  احتجاز  مواقع  إلى  ونُِقلوا  "سربسكا"  سيطرة جيش جمهورية 

وكبار  واألطفال  النساء  نقل جميع  مت   ،1995 13 يوليو/متوز  طائرات(. في مساء  حظيرة 

السن إلى خارج "سربرينيتشا".

في  كريستيتش"  "راديسالف  اجلنرال  تواجد   ،1995 يوليو/متوز   12 يوم  منتصف  وفي 

وأجرى مقابلة مصورة  النقل،  لإلشراف على عملية  أو ساعتني  "بوتوتشاري" ملدة ساعة 
مع صحفي من صربيا، حيث أمكن رؤية احلافالت متر من ورائه في اخللفية. وبعد انصرافه 
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 13 النقل حتى متامها. وفى مساء يوم  واصل ضباط فيلق "درينا" اإلشراف على عمليات 

يوليو/متوز 1995 قام اجلنرال "مالديتش" بتعيني اجلنرال "كرستيتش" قائداً لفيلق "درينا"، 

برمته  الفيلق  معه  وتعامل  الفيلق  لهذا  كقائد  مهامه  األخير  باشر  اللحظة  هذه  ومنذ 

كقائد له.

رجل من  15 ألف  10 إلى  من  يقرب  ما  11 يوليو جتمع  يوم  في مساء  أخرى،  ناحية  ومن 

املسلمني، ثلثهم من املقاتلني والباقي من املدنيني، وقرروا الفرار عبر الغابات متجهني إلى 

البوسنة.  الواقع حتت سيطرة مسلمي  اإلقليم  الشمال في  إلى  أكثر  تبعد  "توزال" التي 
وشكلوا صفاً امتد طوله إلى عدة كيلومترات وغادروا سيراً على األقدام عبر الغابات، ومتكن 

حوالي ثُلث الرجال من االستمرار، من بينهم 3 آالف من الفرقة 28، ووصلت اجملموعة األولى 

منهم إلى اإلقليم اخلاضع لسيطرة البوسنة في 16 يوليو/متوز 1995. أما الباقون، الذين 

تعرضوا للقصف ونيران األسلحة األوتوماتيكية، وأُلقي القبض عليهم واستسلم بعضهم 

واقع األمر ليسوا  الذين كانوا في  املتحدة للحماية  األمم  يُطلق عليه جنود قوات  ملا  أحياناً 

سوى أفراد القوات الصربية مستخدمني معدات مسروقة من قوات األمم املتحدة. وقد ُقتل 

"سانديتشي"  بعضهم على الفور، ونُقل أغلبهم إلى مراكز احتجاز، مثل أحد املروج في 

أو ملعب كرة قدم في "نوفا كاسابا". ومتت عملية النقل إلى أماكن االحتجاز في يوم 13 

يوليو.

وبدأت عمليات اإلعدام اجلماعية في 13 يوليو/متوز 1995 وشملت الرجال الذين مت فصلهم 

القبض  ألقى  الذين  الذكر  سالف  الصف  أعضاء  وكذلك  "بوتوتشاري"  الالجئني في  عن 

عليهم. وقام بارتكاب عمليات اإلعدام قوات تابعة لرئاسة أركان جيش جمهورية "سربسكا" 

وأشخاص تابعون للمخابرات واألمن الصربي. 

وفي اجململ، قدر اخلبراء أن ما يتراوح بني 7 و8 آالف من مسلمي البوسنة الرجال لقوا حتفهم 

ت في الفترة ما بني 13 و19 يوليو/متوز 1995. عن طريق عمليات اإلعدام التي نُفذَّ

وكانت جميع عمليات اإلعدام تستهدف الرجال املسلمني البالغني لسن التجنيد وقد قامت 

ألن  ونظراً  "سربسكا".  الرئيسية جليش جمهورية  بارتكابها وحدات تابعة لهيئة األركان 

التابعة  الوحدات  ألن  ونظراً  املنطقة،  على  املهيمنة  العسكرية  القوة  هو  "درينا"  فيلق 

للقيام  الالزمة  املوارد  لهيئة األركان الرئيسية جليش جمهورية "سربسكا" لم تكن متلك 
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إلى  الرجال  بنقل  للقيام  عربات  من  "درينا"  فيلق  موارد  باستدعاء  قامت  فقد  بعمليات 

مواقع االحتجاز ثم إلى مواقع اإلعدام كما مت استدعاء أفراد من الفيلق حلراسة احملتجزين 

أثناء النقل واستدعاء آالت احلفر التابعة له حلفر القبور.

ثالثاً: اإلشكاليات القانونية املطلوب بحثها

هذه  نظرت  التي  السابقة  ليوغسالفيا  الدولية  اجلنائية  احملكمة  أعضاء  أحد  أنك  اعتبر 
التمرين، ناقش مع  الدعوى، وعلى ضوء القواعد القانونية الواردة في اجلزء "رابعاً" من هذا 

أعضاء فريقك التساؤالت التالية وصوالً إلى إجابة عنها.

أ- اإلشكاليات املتعلقة باجلرائم

1-ذكر املدعي العام للمحكمة في قرار اإلحالة أن عمليات إعدام الرجال من مسلمي 
تشكل   ،1995 نوفمبر   1 إلى  يوليو   11 من  الفترة  في  ضخمة  بأعداد  البوسنة 

جرمية إبادة جماعية، حيث إن قوات صرب البوسنة استهدفت "جميع الرجال من 

مسلمي البوسنة املقيمني في سربرينيتشا والذين بلغوا سن اجلندية".

أو  كلياً  القضاء  "قصد  ركن  توافر  مدى  في  املتهم  عن  املدافع  جادل  دفاعه  وفي 

باعتبارها جماعة لها هذه  دينية  أو  أو عرقية،  إثنية،  أو  جزئياً على جماعة قومية 

"املسلمني البوسنيني  إن  حيث  اجلماعية،  اإلبادة  جرمية  في  توافره  الصفة" الالزم 

البوسنة"  "مسلمي  جماعة  عن  متميزة  جماعة  يشكلون  ال  في سربرينيتشا" 

في  بحصرها  جلماعة  حتكمي  خلق  هو  متميزة  جماعة  يشكلون  بأنهم  والقول 

منطقة جغرافية معينة.

فهل وقعت جرمية إبادة جماعية؟ دعم رأيك باألسانيد القانونية ومعطيات الوقائع 

لبيان مدى توافر أو عدم توافر أركان جرمية اإلبادة اجلماعية.  

2- ذكر املدعي العام في أمر اإلحالة أنه قد وقعت أفعال قتل، وإبادة، واضطهاد، ونقل 
قسري ومعاملة غير إنسانية، وأن هذه األفعال تشكل جرائم ضد اإلنسانية. 

فهل ارتكبت هذه األفعال؟ إذا كانت اإلجابة بنعم فهل توافرت املتطلبات الالزمة 

لتشكل هذه األفعال جرائم ضد اإلنسانية؟ دعم رأيك باألسانيد القانونية ومعطيات 

الوقائع
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3- ذكر املدعى العام في أمر اإلحالة أنه وقعت جرائم قتل أشخاص غير مشاركني 
جرائم  األفعال  وبالتالي تشكل هذه  نزاع مسلح دولي  أثناء  العدائية  في األعمال 

حرب.

فهل يوجد نزاع مسلح دولي وهل وقعت هذه اجلرائم في إطار هذا النزاع؟ دعم رأيك 

باألسانيد القانونية ومعطيات الوقائع

ب - مسؤولية اجلنرال كرستيتش

اجلرائم  هذه  عن  الشخصية  باملسؤولية  كرستيتش  اجلنرال  اإلحالة  أمر  اتهم 

الثالث كنتيجة الرتكابه لها بنفسه وفقاً لنص املادة 7 )1( من النظام األساسي 

للمحكمة، وكذلك نتيجة ملسؤوليته وفقاً ملبدأ مسؤولية القادة املنصوص عليه 

في املادة 7 )3( من النظام األساسي ألن القوات التي تعمل حتت قيادته انخرطت 

في ارتكاب هذه األفعال.

نفى املدافع عن املتهم أن يكون املتهم قد ارتكب أياً من هذه األفعال بنفسه، فضالً 

عن أنه ال ميكن أن يكون مسؤوالً عن هذه األفعال في حالة ارتكابها نظراً لعدم علمه 

بارتكاب هذه اجلرائم فضالً عن عدم اجتاه إرادته إلى إحداث أي منها.

فهل يعد اجلنرال كرستيتش مسؤوالً عن اجلرائم التي خلص فريقك إلى وقوعها؟ 

وما هو األساس القانوني لهذه املسؤولية بشأن كل جرمية من هذه اجلرائم؟ دعم 

رأيك باألسانيد القانونية ومعطيات الوقائع موضحاً الدليل على توافر الركن املعنوي 

للجرمية )العلم واإلرادة(

رابعاً: القواعد القانونية ذات الصلة بالدعوى:

أ - من النظام األساسي للمحكمة الدولية:

املادة 2 - االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف لعام 1949

للمحكمة الدولية سلطة محاكمة األشخاص الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب انتهاكات 

متى  التالية  األفعال  وهي   1949 آب/أغسطس   12 املؤرخة  جنيف  التفاقيات  جسيمة 

ارتكبت ضد األشخاص أو املمتلكات الذين حتميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
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أ- القتل العمد،

ب- التعذيب أو املعاملة الالإنسانية، مبا في ذلك إجراء جتارب بيولوجية،

ج-   تعمد إحداث معاناة شديدة أو إحلاق أذى خطير باجلسم أو بالصحة،

د-   إحلاق تدمير واسع النطاق باملمتلكات واالستيالء عليها دون أن تكون هناك ضرورة 
عسكرية تبرر ذلك وباخملالفة للقانون وبطريقة عابثة،

ه�- إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول باحلماية على اخلدمة في صفوف 
قوات دولة معادية،

و-   تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول باحلماية من حقه في أن 
يحاكم محاكمة عادلة ونظامية،

ز-   اإلبعاد أو النقل غير املشروعني أو احلبس غير املشروع ملدني؛

ح-   أخذ املدنيني رهائن.

املادة 3 - انتهاكات قوانني أو أعراف احلرب

احلرب،  أعراف  أو  قوانني  ينتهكون  الذين  األشخاص  محاكمة  سلطة  الدولية  للمحكمة 
وتشمل هذه االنتهاكات على سبيل املثال ال احلصر:

أ- استخدام األسلحة املسممة أو أي أسلحة أخرى حتدث معاناة غير ضرورية.

ب- تعمد تدمير أو تخريب املدن أو القرى الذي ال تبرره ضرورة عسكرية.

وسيلة  بأية  احملمية،  غير  املباني  أو  املنازل  أو  القرى  أو  املدن  قذف  أو  مهاجمة  ج- 
كانت.

أو  الدينية  لألغراض  اخملصصة  املباني  على  االستيالء  أو  تخريب  أو  تدمير  تعمد  د- 
اخليرية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية واآلثار التاريخية.

ه� - نهب املمتلكات اخلاصة أو العامة.
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املادة 4 - اإلبادة اجلماعية

1- للمحكمة الدولية سلطة محاكمة األشخاص الذين يرتكبون اإلبادة اجلماعية 
حسب تعريفها الوارد في الفقرة رقم 2 من هذه املادة أو يرتكبون أياً من األفعال 

األخرى املبينة في الفقرة 3 من هذه املادة.

أو  كلياً  القضاء  بقصد  يرتكب  التالية  األفعال  من  أياً  تعني  اجلماعية  اإلبادة   -2
جزئياً على جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، باعتبارها جماعة لها هذه 

الصفة:

أ- قتل أفراد اجلماعة.

ب- إحلاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد اجلماعة.

ج- إخضاع اجلماعة عمداً ألحوال معيشية يقصد بها إهالكها الفعلي كلياً أو جزئياً.

د- فرض تدابير تستهدف منع اإلجناب داخل اجلماعة.

ه�- نقل أطفال اجلماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

3- يعاقب على األفعال التالية:

أ- اإلبادة اجلماعية.

ب- التواطؤ على ارتكاب اإلبادة اجلماعية.

ج- التحريض املباشر والعلني على ارتكاب اإلبادة اجلماعية.

د- الشروع في ارتكاب اإلبادة اجلماعية.

ه�- االشتراك في ارتكاب اإلبادة اجلماعية.

املادة 5 - اجلرائم ضد اإلنسانية

للمحكمة الدولية سلطة محاكمة األشخاص املسئولني عن اجلرائم التالية إذا ارتكبت في 
إطار نزاع مسلح دولي أو غير دولي ضد أي من السكان املدنيني:
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أ- القتل.

ب- اإلبادة.

ج- االسترقاق.

د- اإلبعاد.

ه� - السجن.

و- التعذيب.

ز- االغتصاب.

ح- االضطهاد ألسباب سياسية أو عرقية أو دينية.

ط- األفعال غير اإلنسانية األخرى.

املادة 7 - املسئولية اجلنائية الفردية

5 من  2 إلى  من  املواد  في  إليها  املشار  اجلرائم  من  جلرمية  خطط  شخص  1- كل 
هذا النظام األساسي، أو حرض عليها، أو أمر بها، أو ارتكبها، أو ساعد أو شجع 

عن  املسؤولية  شخصياً  عليه  تقع  تنفيذها،  أو  لها  اإلعداد  أو  التخطيط  على 

هذه اجلرمية. 

........... -2

 2 من  املواد  في  إليها  املشار  األفعال  من  فعل  ألي  املرؤوس  ارتكاب  يعفى  ال   -3
هذا  كان  إذا  اجلنائية  املسؤولية  من  رئيسه  األساسي  النظام  هذا  من   5 إلى 

الرئيس يعلم أو كان هناك من األسباب ما يجعله يعلم أن ذلك املرؤوس كان على 

وشك ارتكاب هذه األفعال أو ارتكبها فعالً ولم يتخذ الرئيس التدابير الضرورية 

واملعقولة ملنع ارتكاب تلك األفعال أو معاقبة مرتكبيها.

........ -4



129

الفصل الثالث: التمرينات العملية

ب- من السوابق القضائية للمحكمة الدولية

األفعال  تكون  أن  بد  ال  للمحكمة،  األساسي  النظام  من   5 املادة  نص  لتطبيق   -
اإلجرامية جزءاً من هجوم واسع النطاق أو منهجي.

- املعاملة القاسية أو غير اإلنسانية هي فعل أو امتناع متعمد يسبب آالماً عقلية 
الكرامة  على  جسيماً  هجوماً  يشكل  أو  إصابة،  يحدث  أو  جسيمة  جسدية  أو 

اإلنسانية.

- ترحيل السكان املدنيني قسراً، سواء كان داخل حدود الدولة )نقل قسري( أو خارجها 
اإلنسانية،  غير  األفعال  من  يعد  الدولي،  القانون  بها  يسمح  ال  ألسباب  )اإلبعاد( 
ويندرج األول )النقل القسري( حتت نص املادة 5 )ط( من النظام األساسي، بينما 

يندرج الثاني حتت نص املادة 5 )د(.

معاناة  في  يتسبب  د  متعمَّ امتناع  أو  فعل  هو  جسيم  عقلي  أو  بدني  ضرر  - إحلاق 
أو نفسية خطيرة. وينبغي تقييم خطورة املعاناة في كل حالة على حدة،  بدنية 

مستوى  اخلطير  األذى  يتجاوز  أن  ويجب  احلسبان.  في  اخلاصة  الظروف  أخذ  مع 

دائم  ضرر  في  بالضرورة  يتسبب  أن  دون  املؤقتني  واإلذالل  اإلحراج  أو  املؤقت  احلزن 

ال سبيل إلى مداواته. ويجب أن يتسبب الضرر في أذى جسيم وطويل األمد يؤثر  أو

على قدرة الشخص على ممارسة حياة طبيعية وبنَّاءة. وتعد املعاملة غير اإلنسانية 

والتعذيب واإليذاء اجلنسي والترحيل من بني األفعال التي ميكن أن تتسبب في أذى 

عقلي خطير. بدني أو

للحقوق  متييزي،  أساس  على  الوضوح،  شديد  أو  اجلسيم  اإلنكار  هو  االضطهاد   -
األساسية الواردة في القانون الدولي العرفي أو االتفاقي، التي تبلغ ذات حد اجلسامة 

الذي تبلغه األفعال األخرى اجملرمة مبوجب نص املادة 5 من النظام األساسي.

 7 املادة  لنص  وفقاً  اجلرمية  ارتكاب  على  التحريض  أو  باملساعدة  الشخص  إدانة   -
القصد  تقاسم  احملرض  أو  املساعد  أن  إثبات  األساسي ال تستلزم  النظام  )1( من 
علم  على  كان  أنه  إثبات  يجب  ولكن  اجلرمية،  فاعل  مع  للجرمية(  املعنوي  )الركن 
الذي قدمه كان له  التحريض  أو  ارتكاب اجلرمية، وبأن املساعدة  الفاعل من  بقصد 

تأثير مهم في ارتكابها.
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أشكال  من  شكل  هي  املشترك"  اإلجرامي  "املشروع  عن  الناشئة  -املسؤولية 
أنه  االستئنافية  الدائرة  وجدت  العرفي  الدولي  القانون  مبوجب  اجلنائية  املسؤولية 

الركن  يكتمل  ولكي  األساسي.  النظام  من   )1( 7 املادة  نص  في  ضمنياً  موجود 

املادي للمسؤولية الناشئة عن "املشروع اإلجرامي املشترك" ال بد من توافر عناصر 

ثالثة:

1- تعدد في األشخاص

2- وجود خطة مشتركة تتضمن ارتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها في النظام 
أعد  قد  غرضها  أو  تصميمها،  أو  اخلطة،  هذه  تكون  أن  يشترط  وال  األساسي، 

ويستدل  مسبق  إعداد  دون  يظهر  أن  ميكن  املشترك  الغرض  أو  فاخلطة  مسبقاً. 

إلى جنب من أجل  عليه من حقيقة أن هناك عدداً من األشخاص يعملون جنباً 

تنفيذ املشروع اإلجرامي املشترك.

3- اشتراك املتهم في تنفيذ اخلطة املشتركة.

ومن ناحية أخرى فرقت احملكمة -فيما يتعلق بالركن املعنوي للمشروع اإلجرامي املشترك- 

بني حالتني، األولى عندما ترتكب اجلرائم في إطار تنفيذ األهداف املشتركة واملتفق عليها 

للمشروع اإلجرامي، واحلالة الثانية عندما تقع جرائم لم يتفق عليها املشاركون في املشروع 

احلالة  اإلجرامي. في  للمشروع  ومتوقعة  نتيجة طبيعية  تعد  ولكنها  املشترك  اإلجرامي 

األولى ال بد أن يثبت االدعاء أن املتهم كان لديه ذات القصد الذي توافر لدى الشخص الذي 

ارتكب اجلرمية بنفسه، وفى احلالة الثانية يتعني فقط على االدعاء أن يثبت أن املتهم كان 

مدركاً أن اجلرمية التي وقعت هي نتيجة محتملة لتنفيذ املشروع اإلجرامي املشترك، وأنه 

على الرغم من هذا اإلدراك قد شارك في املشروع اإلجرامي.

ج- من املبادئ املستقر عليها في القانون الدولي

عسكرية  ضرورة  أو  أمنهم  ذلك  استدعى  إذا  إال  املدنيني  السكان  إخالء  يجوز  ال   -
ملحة، ويجب إعادة األشخاص الذين مت إخالؤهم إلى منازلهم فور انتهاء العمليات 

العدائية في املنطقة التي مت إخالؤهم منها.
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- الفرق بني اإلبادة واإلبادة اجلماعية:

يجب توافر الشروط العامة للجرائم ضد اإلنسانية حتى تتحقق جرمية اإلبادة، كما 

يجب توافر الدليل على استهداف جماعة سكانية بعينها وأن أفراد تلك اجلماعة 

يُقَصد بها القضاء على جزء كبير منهم.  أو تعرضوا لظروف معيشية  ُقتلوا  إما 

-على خالف احلال في جرمية اإلبادة اجلماعية- أن يشكل السكان املدنيون  وال يلزم 

املستهدفون جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية.
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ملخص احلكم

قضية املدعي العام ضد راديسالف كرستيتش

اإلبادة  جرائم  الرتكابه  مذنب  كرستيتش"  "راديسالف  أن  إلى  االبتدائية  الدائرة  خلُصت 

اجلماعية، اجلرائم ضد اإلنسانية وانتهاك قوانني أو أعراف احلرب. وقد حكمت عليه بالسجن 

ملدة 46 عاًما.

أسباب احلكم

نظراً ألن اجلرائم الواردة بعريضة االتهام قد وقعت في إطار سلسلة من األحداث خالل فترة 

ارتكابها  زمنية معينة، ونظراً ألنها بطبيعتها تتطلب انخراط العديد من األشخاص في 

وتختلف مسؤولية كل منهم، قررت احملكمة أنه يتعني أوالً حتديد ما إذا كانت عناصر هذه 

اجلرائم قد توافرت، ثم بعد ذلك حتديد مدى مسؤولية املتهم عنها.

أوالً: مدى توافر عناصر اجلرائم الواردة بعريضة االتهام:

أشارت احملكمة في بداية أسباب احلكم إلى أن املتطلبات األولية النطباق املادتني 3 و5 من 

النظام األساسي قد توافرت، ذلك أن هناك أمرين ال جدال فيهما: )1( وجود نزاع مسلح 

أن اجلرائم  البوسنة والهرسك وبني جمهورية سربسكا، وال يوجد شك في  بني جمهورية 

الواردة  اجلرائم  أن  في  شك  ال   )2( النزاع،  بهذا  وثيقة  صلة  ذات  االتهام  بعريضة  الواردة 

السكان  ضد  موجه  منهجي  أو  النطاق  واسع  هجوم  من  جزءاً  تشكل  االتهام  بعريضة 

من  )ح(   5 املادة  في  عليه  املنصوص  للمعنى  وفقاً  متييزي  بقصد  ارتكبت  وأنها  املدنيني، 

النظام األساسي.

ثم قامت احملكمة بعد ذلك بالبحث في مدى توافر عناصر الركن املادي كل جرمية بأن قامت 

-على ضوء الوقائع التي استخلصتها- بالبحث في مدى توافر العناصر الالزمة لقيام جرائم 
القتل، واإلبادة، وإحلاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، واإلبعاد أو النقل القسري، واالضطهاد، 

وأخيراً اإلبادة اجلماعية.

1- القتل

استقر لدى احملكمة أن جرائم القتل باملعنى الوارد في املادتني 3 و5 من النظام األساسي قد 
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ارتُكَبت بالفعل. فال يوجد شك في أن آالف من مسلمي البوسنة -غالبيتهم من الرجال 

12 إلى  الفترة من  "سربرينيتشا" قد قتلوا خالل  إلى  الالجئني  أو  البالغني- املقيمني في 

19 يوليو، وأن العديد من عمليات اإلعدام قد جرت في املناطق الواقعة في اختصاص فيلق 
درينا.

2- اإلبادة

خلصت احملكمة إلى وقوع جرمية اإلبادة حيث إن عملية فصل الرجال من مسلمي البوسنة 
نقلهم  ثم  "بوتوتشاري"  في  االحتجاز  أماكن  في  وجتميعهم  التجنيد  سن  بلغوا  للذين 
إلى مواقع اإلعدام، وعملية قتل بعض أعضاء الصف فور التوصل إليهم، تدالن مبا ال يدع 
بلغوا سن  مجاالً للشك أن جميع الرجال من مسلمي البوسنة في "سربرينيتشا" الذين 

التجنيد والذين وقعوا في يد القوات الصربية قد أعدموا على نحو منهجي.

3- املعاملة غير اإلنسانية والقاسية ملسلمي البوسنة املدنيني

من  هربوا  الذين  البوسنة  مسلمو  لها  تعرض  التي  احملنة  بالتفصيل  احملكمة  وصفت 

من  الرجال  له  تعرض  ما  خاصة  وبصفة  الصف،  في  عليهم  قبض  والذين  "بوتوتشاري" 
مسلمي البوسنة بعد فصلهم عن عائالتهم من ضرب ومعاملة قاسية، وكذلك عمليات 

القتل واالغتصاب وانتحار البعض بسبب التعرض للرعب. ثم خلصت احملكمة من ذلك إلى 

أن عدداً كبيراً من مسلمي البوسنة قد تعرض ملعاملة قاسية وغير إنسانية على يد القوات 

الصربية في "بوتوتشاري".

4- النقل القسري

في البداية أوضحت احملكمة أن مواطني "سربرينيتشا" الذين مت نقلهم من "بوتوتشاري" 

لم تتم إعادتهم إلى منازلهم فور توقف العمليات العدائية، وذهبت احملكمة إلى أن واقع 

األمر يشير إلى أن العمليات العدائية كانت قد توقفت في بلدة "سربرينيتشا" في الوقت 

استدعى  قد  املدنيني  السكان  أمن  بأن  القول  ال ميكن  وبالتالي  السكان،  نقل  فيه  مت  الذي 

هذا النقل.

كذلك رأت احملكمة عدم وجود ضرورة عسكرية تبرر نقل السكان وأن هذا النقل مت في إطار 

سياسة منظمة غرضها طرد السكان من مسلمي البوسنة. ونفت احملكمة أن يكون هذا 
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النقل قد مت طوعاً رغم أن القوات الصربية حاولت أن توحي بذلك في اللقاء الثاني الذي مت في 

فندق فونتانا بني ممثلي مسلمي البوسنة وبني اجلنرال "مالديتش"، ذلك أن مسلمي البوسنة 

في "سربرينيتشا" لم يكن أمامهم خيار سوى قبول النقل حفاظاً على حياتهم.

خارج  إلى  ونقلهم  "بوتوتشاري"  الذين مت جتميعهم في  املدنيني  أن  إلى  وخلصت احملكمة 

"سربرينيتشا" لم يتعرضوا لإلبعاد، وإمنا للنقل القسري. كما اعتبرت أن النقل القسري 
في ظروف هذه القضية ميثل شكالً من أشكال املعاملة غير اإلنسانية التي تغطيها املادة 

5 )ط( من النظام األساسي.

5- االضطهاد

بعد أن أشارت احملكمة إلى أنه استقر في عقيدتها أن هجوماً واسع النطاق ومنهجياً قد 

بسبب  11 يوليو  يوم  من  وجه ضد مسلمي البوسنة املقيمني في "سربرينيتشا" ابتداًء 

انتمائهم إلى جماعة "مسلمي البوسنة"، ذهبت احملكمة إلى أن احملنة اإلنسانية التي وقعت 

اآلالف  وقتل  البوسنيني،  املسلمني  من  املدنيني  وترويع  و"سربرينيتشا"،  "بوتوتشاري"  في 

وبالتالي  اضطهادية.  أفعاالً  تشكل  والعجائز،  واألطفال  للنساء  القسري  والنقل  منهم، 

اقتنعت احملكمة بوقوع جرمية االضطهاد.

6 - اإلبادة اجلماعية

اطمأنت احملكمة متاماً إلى أن الركن املادي جلرمية اإلبادة اجلماعية قد توافر في صورتني األولى 

هي عمليات القتل التي سبق ذكرها والتي تدخل في إطار املعنى الوارد في املادة 4 )2( )أ(، 

والثانية هي اجلراح والصدمات التي عانى منها أولئك األفراد القليلون، الذين جنوا من عمليات 

بدنية ونفسية جسيمة في إطار املعنى الوارد في  اإلعدام اجلماعية، والتي تشكل أضراراً 

املادة 4 )2( )ب( من النظام األساسي.

ثم انتقلت احملكمة بعد ذلك إلى مناقشة مدى توافر ما استلزمته املادة 4 )2( من النظام 

األساسي من أن يكون الفعل قد ارتُكب بقصد التدمير الكلي أو اجلزئي جلماعة وطنية أو 

إثنية أو عرقية أو دينية باعتبارها جماعة لها هذه الصفة.

أكدت احملكمة أنه على الرغم من أن مسلمي البوسنة يعتبرون أساساً جماعة دينية، فقد 

في  املُقدمة  األدلة  أن  أيًضا  وأكدت  1963 "أمة".  لعام  اليوغوسالفي  الدستور  اعتبرها 
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احملاكمة أظهرت بوضوح شديد أن أعلى مستويات السلطة السياسية لصرب البوسنة، 

يوليو/ فضالً عن قوات صرب البوسنة التي كانت تقوم بعملياتها في "سربرينيتشا" في 

أن  إلى  احملكمة  وخلُصت  خاصة.  وطنية  جماعة  البوسنة  مسلمي  اعتبرت   ،1995 متوز 

النظام األساسي يجب تعريفها، في  4 من  املادة  الوارد في  الفئة احملمية، في إطار املعنى 

هذه القضية، بوصفها "جماعة مسلمي البوسنة".

جلزء  استهدافاً  يعد  في سربرينيتشا"  البوسنة  "مسلمي  استهداف  أن  احملكمة  وأكدت 

قصد  توافر  إلى  احملكمة  وانتهت  البوسنة(،  مسلمي  )جماعة  احملمية  الفئة  من  متميز 

تدمير هذا اجلزء من اجلماعة، واستندت في ذلك إلى أن اتخاذ قرار بقتل جميع الرجال في 

يدل  السن  وكبار  واألطفال  للنساء  القسري  بالنقل  القتل  واقتران عمليات  التجنيد،  سن 

على نية التدمير املادي للسكان من مسلمي البوسنة في "سربرينيتشا". 

ثانياً- املسؤولية اجلنائية للجنرال كرستيتش

أ- مسئولية اجلنرال "كرستيتش" عن اجلرائم التي ارتكبت في "بوتوتشاري"

اعتبرت احملكمة أن وقائع الدعوى فرضت استنتاجاً مؤداه وجود مشروع إجرامي مشترك 

السكان  لنقل  "سربسكا"  جمهورية  جليش  والعسكرية  السياسية  القيادة  بني 

على  السكان  جتبر  إنسانية  أزمة  بخلق  وذلك  "سربرينيتشا"  خارج  قسراً  املسلمني 

إلى  الضرورية  واخلدمات  واملأوى  الغذاء  توفر  عدم  يؤدي  حيث  "بوتوتشاري"  إلى  الفرار 

مفاقمة خوفهم وذعرهم، ثم أخيراً رغبتهم في مغادرة املقاطعة.

وأضافت أن اخلطة نُفَذت خالل الفترة من 11 إلى 13 يوليو/ متوز، وبصفة رئيسية عن 

طريق النقل القسري للجزء األكبر من السكان املدنيني خارج "بوتوتشاري"، فور االنتهاء 

وتوصلت  السكان.  باقي  عن  العسكري  التجنيد  سن  بلغوا  الذين  الرجال  فصل  من 

املشروع  هذا  في  رئيسياً  مشاركاً  كان  كرستيتش  اجلنرال  أن  إلى  االبتدائية  الدائرة 

اإلجرامي، حيث كان يعمل بتعاون وثيق مع مسؤولني عسكريني آخرين في هيئة األركان 

للعمليات  املنظم  وكان  "درينا"  وفيلق  "سربسكا"  جمهورية  جيش  في  الرئيسية 

العسكرية في املقاطعة التي أدت إلى خلق األزمة اإلنسانية التي دفعت السكان إلى 

"سربرينيتشا"  "درينا" بقذف  فيلق  قيام  العمليات  الفرار إلى "بوتوتشاري" ومن هذه 
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كما  املدينة،  مغادرة  على  وحملهم  املسلمني  السكان  لتخويف  عليها  االستيالء  بعد 

شارك بنفسه في اإلشراف على عملية النقل القسري التي متت في "بوتوتشاري".

)القصد( لدى  للمسؤولية  املعنوي  الركن  توافر  أجل حتديد مدى  أنه من  احملكمة  ورأت 

اإلجرامي  املشروع  من  املرجو  الهدف  في  تدخل  التي  اجلرائم  حتديد  يتعني  فإنه  املتهم 

نفذ  الذي  املشترك  اإلجرامي  املشروع  أن  إلى  وذهبت  عنه،  تخرج  التي  وتلك  املشترك، 

املسلمني  نقل  إلى  البداية يهدف  12 و13 يوليو كان في  يومي  "بوتوتشاري" في  في 

املدنيني إلى خارج "سربرنيتشا"، واجتاه إرادة املتهم إلى ارتكاب هذه اجلرمية ال جدال فيها 

نظراً الشتراكه على نحو واسع في ارتكابها.

وعالوة على ذلك، اعتبرت الدائرة االبتدائية أن األزمة اإلنسانية التي سادت في "بوتوتشاري" 

بحيث  الصدد،  هذا  في  بالغ  أثر  وذات  للمدنيني  القسري  باإلجالء  االرتباط  وثيقة  كانت 

ال ميكن إال أن تكون قد وقعت أيضاً في إطار هدف املشروع اإلجرامي. ووجدت احملكمة أن 

إرادة املتهم قد اجتهت إلى خلق هذه األزمة اإلنسانية كتمهيد للنقل القسري للسكان 

املدنيني إذ لم يتخذ -وهو الذي ينظم العمليات العسكرية في "سربرينيتشا"- أي إجراء 

لتوفير الطعام أو املياه أو لضمان أمن السكان املدنيني في "بوتوتشاري".

ولم تكن احملكمة ُمقتنعة مبا ال يدع مجاالً لشك معقول أن عمليات القتل واالغتصاب 

هدفاً  أيضاً  والضرب وسوء املعاملة التي ارتُكبت ضد الالجئني في "بوتوتشاري" كانت 

لديها شك  يكن  لم  أنها  املشترك. بيد  اإلجرامي  املشروع  بني مخططي  عليه  متفقاً 

أن هذه اجلرائم كانت نتيجة طبيعية ومتوقعة للمشروع اإلجرامي. وعالوة على ذلك، 

وبالنظر إلى الظروف السائدة وقت إعداد اخلطة، توصلت الدائرة االبتدائية إلى أن اجلنرال 

مأوى،  وجود  عدم  بسبب  حتمياً  كان  اجلرائم  هذه  اندالع  أن  يعي  كان  "كرستيتش" 
الوحدات  من  العديد  ووجود  احلساسية،  شديدة  الالجئني  وظروف  الكثيف،  واالزدحام 

املتحدة  األمم  جنود  من  كافية  أعداد  إلى  الشديد  واالفتقار  املنطقة،  في  العسكرية 

لتوفير احلماية. كما اعتبرت أن جيش جمهورية سربسكا قام في 12 يوليو/متوز بتنظيم 

وتنفيذ نقل النساء واألطفال وكبار السن خارج املقاطعة، وأن اجلنرال كرستيتش كان 

موجوداً بنفسه على مسرح األحداث، وعرف بدايًة أن الالجئني يتعرضون لسوء املعاملة 

من جانب جيش جمهورية سربسكا أو أية قوات أخرى.
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وفي اجململ، خلُصت الدائرة االبتدائية إلى أن اجلنرال كرستيتش مذنب بوصفه عضواً في 

مشروع إجرامي مشترك يكمن هدفه في النقل القسري للسكان وخلق أزمة إنسانية 

تدعم هذه احملاولة. وكذلك يعد اجلنرال "كرستيتش" مسؤوالً أيضاً عن عمليات القتل 

في  اإلجرامي  املشروع  هذا  تنفيذ  عند  ارتُكبت  التي  واإلساءة  والضرب  واالغتصاب 

"بوتوتشاري" كنتيجة طبيعية ومتوقعة.

النطاق  واسع  بهجوم  ترتبط  اجلرائم  هذه  بأن  علم  على  كرستيتش  اجلنرال  كان  وملا 

منهجي موجه ضد السكان املدنيني املسلمني البوسنيني في "سربرينيتشا"، وكانت  أو

مشاركته في هذه اجلرائم تُعد دليالً دامغاً على توفر قصده في التمييز ضد مسلمي 

اإلنسانية  غير  األفعال  مسؤولية  يتحمل  كرستيتش  اجلنرال  فإن  ولهذا،  البوسنة. 

االضطهاد، بوصفها جرائم ضد اإلنسانية. و

مسؤولية اجلنرال كرستيتش اجلنائية عن قتل الرجال املسلمني الذين بلغوا 
سن التجنيد العسكري في "سربرينيتشا":

توصلت احملكمة إلى أن اجلنرال "كرستيتش" مبشاركته في تنظيم عملية نقل السكان 

أنه  من "بوتوتشاري" في يوم 12 يوليو، قد شاهد عملية فصل الرجال في سن اجلندية و

مت احتجازهم في املنزل األبيض، وال بد أن يكون قد الحظ كذلك أنه -خالفاً ملا قرره اجلنرال 

الرجال  لفحص  تبذل  جهود  أي  هناك  تكن  فونتانا- لم  فندق  اجتماع  "مالديتش" في 
للتوصل إلى مجرمي احلرب. باإلضافة إلى ذلك كان اجلنرال "كرستيتش"يعلم -في يوم 

أوقفت في  "بوتوتشاري" قد  إلى خارج  التي كانت في طريقها  12 يوليو- أن احلافالت 
الذين متكنوا من ركوب هذه احلافالت وسيقوا  الرجال  إنزال جميع  "تيستشا" حيث مت 
وأثناء  يوليو-   13 يوم  "كرستيتش" -في  إلى أماكن االحتجاز. كذلك قد علم اجلنرال 

إعداده للعمليات العسكرية التي بدأت في "زيبا" في اليوم التالي، أن اآلالف من أعضاء 

فيلق  سيطرة  حتت  أراضي  في  عليهم  القبض  ألقي  قد  "توزال"  إلى  املتجه  الصف 

"درينا"، وال بد، وهو رئيس أركان الفيلق في ذلك الوقت، أن يكون قد علم بعدم اتخاذ أية 
تدابير لتوفير املأوى والغذاء واملاء والرعاية الطبية لعدة آالف من الرجال املأسورين، وعدم 

اتخاذ أية ترتيبات أو مفاوضات لتبادلهم كأسرى حرب.

وعلى أساس علمه بكل هذه احلقائق، خلُصت احملكمة إلى أن اجلنرال "كرستيتش" كان 

الثالث عشر من يوليو/متوز على أقصى تقدير، بإعدام الرجال  على علم، بحلول مساء 
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املسلمني في عدد من املواقع املنفصلة. كما اعتبرت أيضاً أن اجلنرال "كرستيتش" كان 

بإمكانه أن يحدس أن الهدف األصلي إلخالء "سربرينيتشا" من السكان املسلمني، قد 

نهائياً  الذكور  "سربرينيتشا"  سكان  على  القضاء  هدفه  إجرامي  مشروع  إلى  حتول 

وبشكل حاسم.

يكن  فلم  محدودة  كانت  "سربسكا"  جليش  الرئيسية  األركان  هيئة  موارد  ألن  ونظراً 

ودعماً  وجوهرية  ملموسة  مساعدة  ليقدم  بفيلق"درينا"  االستعانة  عن  غنى  هناك 

تقنياً لعمليات االحتجاز والقتل والدفن في هذه املواقع العديدة في الفترة ما بني يومي 

14-16 يوليو/متوز. وال ميكن تصور انخراط قوات فيلق "درينا" ومعداته دون توفر درجة ما 
من التخطيط حتى وإن مت في عجالة من األمر الذي كان يتطلب عالوة على ذلك تورط 

املستويات العليا من القيادة.

اجلنرال  شارك  فصاعداً  يوليو/متوز  من  عشر  الثالث  مساء  منذ  أنه  احملكمة  واعتبرت 

التاريخ  هذا  فمنذ  اجلماعية،  اإلبادة  إلى  الرامي  اإلجرامي  املشروع  في  "كرستيتش" 
الذي  اإلقليم  أنحاء  كافة  في  موارده  وعلى  عليه  واملسيطر  "درينا"  أصبح قائداً فيلق 

في  اجلماعي  القتل  عمليات  بدأت  وعندما  والدفن،  واإلعدام  االحتجاز  عمليات  شهد 

أن يكون قد  بد  "زيبا" فال  الهجوم على  هذا اليوم كان اجلنرال "كرستيتش" قد نظم 

في  اجلماعية  القتل  عمليات  في  "درينا"  فيلق  موارد  باستخدام  تسمح  تدابير  اتخذ 

األركان  تورط  نتيجة  يتوقف  لم  للفيلق  املعتاد  القيادي  فالتسلسل  "سربرنيتشا". 
في  املتابعة  عمليات  جوانب  بعض  في  مباشر  نحو  على  األمن  هيئات  أو  األساسية 

"سربرنيتشا" فال يوجد شك في أن اجلنرال "كرستيتش"، بوصفه قائداً لفيلق "درينا"، 
كان ميتلك سلطات رسمية واسعة على موارد فيلق "درينا" وقواته.

وفيما يتعلق مبدى توافر الركن املعنوي للجرمية، توصلت احملكمة إلى أن اجلنرال "كرستيتش" 

في  آخرين  وضباط  "مالديتش"  لم يدبر خطة القتل اجلماعي، ولم يشترك مع اجلنرال 

تصعيد هدف املشروع اإلجرامي املشترك من النقل القسري إلى اإلبادة اجلماعية، إال أنه 

ال يوجد شك في أنه منذ أن تنامى إلى علمه عمليات القتل واسعة النطاق واملنهجية 

وتورطه بوضوح في ارتكابها كان يتقاسم قصد اإلبادة اجلماعية.
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2- املسؤولية عن اجلرائم األخرى التي شكلتها أفعال القتل:

وجدت احملكمة أن اجلنرال "كرستيتش" مبشاركته في املشروع اإلجرامي املشترك لإلبادة 

البوسنيني  املسلمني  اجلندية من  البالغني لسن  الرجال  قتل  الذي يستهدف  اجلماعية 

انتهاكاً  باعتبارها  القتل  )1( أفعال  إلى سربرنيتشا، يعد مسؤوالً كذلك عن  املنتمني 

ال  إذ  اإلنسانية،  جرائم ضد  باعتبارها  واإلبادة  القتل  أفعال   )2( احلرب،  وأعراف  لقوانني 

ميكن إال أن يكون عاملاً بأن أفعال القتل قد ارتبطت بهجوم واسع النطاق أو منهجي ضد 

القتل باعتبارها اضطهاد  )3( أفعال  "سربرينيتشا"،  البوسنيني من سكان  املسلمني 

نظراً ملا انطوت عليه من قصد متييزي ضد الرجال املسلمني البوسنيني.

3- املسؤولية وفقاً لنص املادة 7 )3( من النظام األساسي: 

فإنه  األساسي  النظام  7 )3( من  املادة  أركان  توافر  من  الرغم  على  أنه  احملكمة  قررت 
يكفي إدانة املتهم مبوجب املادة 7 )1( من النظام األساسي.

ملخص حكم الدائرة االستئنافية

املسئولية عن اإلبادة اجلماعية

اعتبرت دائرة االستئناف أن علم املتهم بعمليات اإلعدام وسماحه باستخدام موارد فيلق 

"درينا" في القيام بهذه العمليات ال يكفي لالستدالل على توافر نية اإلبادة اجلماعية 
لديه وبالتالي ال يعد شريكاً في املشروع اإلجرامي الرتكاب اإلبادة اجلماعية.

وذهبت دائرة االستئناف إلى أن اجلنرال "كرستيتش" بسماحه لهيئة األركان الرئيسية 

باستخدام موارد فيلق "درينا" على الرغم من علمه بأن خطة اإلبادة اجلماعية ال ميكن 

اإلبادة  ارتكاب جرمية  أن تتم دون االستعانة مبوارد فيلق "درينا" وقد ساعد وحرض على 

اجلماعية.

اجلنرال  إدانة  ميكن  ال  والتحريض،  املساعدة  لهذه  بتقدميه  أنه  احملكمة  وأوضحت 

 )3( )4( املادة  لنص  اجلماعية" وفقاً  اإلبادة  "االشتراك في  "كرستيتش" على أساس 
)ه�( ذلك أن مثل هذه اإلدانة تستلزم إثبات توافر الركن املعنوي على النحو الوارد املادة 
اإلبادة  )قصد  اجلماعة  على  جزئياً  أو  كلياً  القضاء  إلى  املتهم  قصد  اجتاه  أي   )2(  4

اجلماعية( وهو ما ال يوجد دليل على توافره لدى اجلنرال "كرستيتش".
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ثم ناقشت الدائرة االستئنافية ما استقرت عليه سوابقها من أن إدانة الشخص املساعد 

تستلزم  ال  األساسي  النظام  من   )1(  7 لنص  وفقاً  اجلرمية  ارتكاب  على  التحريض  أو 

اجلرمية  املعنوي للجرمية( مع فاعل  )الركن  القصد  أو احملرض تقاسم  أن املساعد  إثبات 

وبأن املساعدة  اجلرمية،  ارتكاب  الفاعل من  أنه كان على علم بقصد  إثبات  ولكن يجب 

التحريض الذي قدمه كان له تأثير مهم في ارتكابها. أو

الرئيسية  األركان  لهيئة  بسماحه  "كرستيتش"  اجلنرال  أن  إلى  احملكمة  وخلصت 

اإلبادة اجلماعية لدى هيئة  "درينا" مع علمه بقصد  باستدعاء واستخدام موارد فيلق 

األركان الرئيسية وبأن استخدام هذه املوارد ال غنى عنه في ارتكاب اجلرمية يعد مسؤوالً 

عن املساعدة والتحريض على ارتكاب اإلبادة اجلماعية وفقاً لنص املادة 7 )1( من النظام 

األساسي.

املسؤولية عن القتل باعتباره انتهاكاً لقوانني احلرب، وباعتباره يشكل إبادة:

وفقاً لذات األسباب سالفة الذكر واملتعلقة بالقصد اجلنائي لدى اجلنرال "كرستيتش" 

رأت دائرة االستئناف أنه ال يعد مسؤوالً عن جرائم القتل التي نتجت عن عمليات إعدام 

املسلمني البوسنيني من سكان "سربرينيتشا" باعتباره شريكاً في مشروع إجرامي وإمنا 

يعد مسؤوالً عن املساعدة والتحريض على ارتكاب هذه األفعال.
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القضية التطبيقية الثانية

قضية املدعي العام ضد "ميلومير ستاكيتش"

ملخص الوقائع

تكونت  جديدة  سياسية  أحزاب  ثالثة  البوسنة  جمهورية  في  ظهر   1990 عام  خريف  في 

على أسس عرقية وهي احلزب الكرواتي، واحلزب الصربي وحزب التحرك الدميقراطي الذي ميثل 

املسلمني. وشكلت هذه األحزاب الثالثة ائتالفاً موحداً خلوض االنتخابات احمللية التي جرت في 

عام 1990 وفاز االئتالف بأغلبية ساحقة في غالبية املقاطعات البوسنية، ومنها مقاطعة 

الغربي  الشمال  في  تقع  الدعوى  وقائع  تشكل  التي  األحداث  فيها  جرت  التي  "برييدور" 
منهم،   % 43.9 املسلمون  يشكل  مواطن،  ألف   112 يسكنها  وكان  البوسنة  جلمهورية 

والصرب 42.3 %، والكروات 5.6 % وباقي السكان ينتمون لعدة قوميات أخرى.

كالتالي:  وكانت املقاعد التي فاز بها االئتالف سالف الذكر في مقاطعة "برييدور" موزعة 

30 مقعداً حلزب التحرك، و28 مقعداً للحزب الصربي، ومقعدان للحزب الكرواتي، وتوزعت 
حزب  من  "محمد شيهايتش"  البروفيسور  انتخاب  األخرى. ومت  األحزاب  على  املقاعد  باقي 

التحرك رئيساً جمللس احلكم احمللي للمقاطعة، وانتخاب الدكتور "ميلومير ستاكيتش" نائباً 

له، وكان األخير يشغل في ذلك الوقت منصب نائب رئيس اجمللس احمللي للحزب الصربي في 

"برييدور".

احلكم  عن  البوسنة  انفصال  في  رغبة  وجود  الصربي  احلزب  استشعر  أخرى  جهة  ومن 

اليوغسالفي الذي يسيطر عليه الصرب فبدأ في اتخاذ خطوات مضادة له، وشكلت القيادات 

عن  ممثلني  من  عضويته  وتتكون  الصربية"  املقاطعات  "مجلس  البوسنة  في  الصربية 

املقاطعات التي يشكل الصرب غالبية سكانها. وفي يناير 1992 أعلن عن قيام جمهورية 

"الشعب الصربي في البوسنة" والتي تتكون مما أطلق عليه األقاليم واملناطق الصربية في 
البوسنة )جمهورية سربسكا فيما بعد(.

وفي مقاطعة "برييدور" وبعد مرور يومني على إعالن نتيجة االستفتاء باستقالل جمهورية 

"حكومة  احمللي  احلكم  مجلس  في  الصرب  األعضاء  شكل   ،1992 مارس  في  البوسنة 

إلى  "ستاكيتش" وقرروا االنضمام  الدكتور  الشعب الصربي في مقاطعة برييدور" برئاسة 

"جمهورية الشعب الصربي في البوسنة".
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وفي أبريل 1992 وضعت "حكومة الشعب الصربي في مقاطعة برييدور" خطة لالستيالء 

املباني  على  للسيطرة  الصربيني  من  شرطة  رجل  بأربعمائة  باالستعانة  السلطة  على 

احملكمة. ومت  ومبنى  الداخلية،  قيادة  ومبنى  احمللي،  احلكم  املقاطعة كمبنى  في  الرئيسية 

إعداد قائمة بأسماء العديد من الشخصيات التي سيمنع دخولها هذه املباني، وكانت حتوي 

رأسهم  وعلى  الصربيني  غير  من  املوظفني  وكبار  القيادية  الشخصيات  أسماء  القائمة 

البروفيسور "محمد شيهايتش" الرئيس املنتخب جمللس احلكم احمللي ملقاطعة "برييدور".

وفي صباح 30 أبريل مت تنفيذ اخلطة واالستيالء على السلطة في مقاطعة "برييدور"، وحل 

رجال من الصربيني ومن املوالني لهم محل أصحاب السلطات الرئيسية والوظائف العليا 

"محمد  البروفيسور  محل  حل  الذي  "ستاكيتش"  الدكتور  أولهم  وكان  املقاطعة،  في 

للمقاطعة  العسكرية  الوحدات  إلى  املنتمون  الصربيون  اجلنود  وانتشر  شيهاتيش". 

وأنشأوا نقاط  املقاطعة  أنحاء  املقاطعة في  أخرى من خارج  إلى قوات مسلحة  باإلضافة 

تفتيش في العديد من املناطق، ورفعت األعالم الصربية فوق أسطح العديد من املباني.

وعقب االستيالء على السلطة وإذاعة بيان بذلك في اإلذاعة احمللية لبرييدور، بدأت هذه اإلذاعة 

"سيمو درلياتشا"  في إذاعة العديد من البيانات الصادرة عن الدكتور "ستاكيتش" وعن 

قائد الشرطة تدعو املواطنني إلى التزام الهدوء وتسليم األسلحة التي بحوزتهم. وكانت 

وباقي وسائل اإلعالم تصف  أغاني صربية، وكانت هي  تذيع بصفة مستدمية  اإلذاعة  هذه 

قيادات حزب التحرك والشخصيات العامة غير الصربية باجملرمني.

ومت فصل العديد من غير الصربيني من وظائفهم وحل موظفون صربيون محلهم، وأذاعت 

اإلذاعة احمللية بياناً بأنه على جميع املواطنني غير الصربيني رفع أعالم بيضاء خارج منازلهم 

للتعبير عن والئهم للسلطات الصربية.

ووفقاً للقانون يجب -في حالة حدوث تهديد باحلرب- تشكيل "مجلس الدفاع احمللي" ليتولى 

مت  السلطة  على  االستيالء  وفور  العسكرية.  والسلطات  املدنية  السلطات  بني  التنسيق 

تشكيل هذا اجمللس برئاسة الدكتور "ستاكيتش" وعضوية مجموعة من القيادات املدنية 

والعسكرية من بينها الكولونيل "فالدميير ارسيتش"، وقائد الشرطة "سيمو درلياتشا".

للقانون-  -وفقاً  وباإلضافة إلى مجلس الدفاع احمللي، مت تشكيل "هيئة أركان األزمة" التي 
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تتولى القيام مبهام مجلس احلكم احمللي في إدارة شؤون املقاطعة في حالة عدم قدرته على 

العمل، ومت انتخاب الدكتور "ستاكيتش" رئيساً لهيئة أركان األزمة.

وفي خالل األسابيع التي تلت االستيالء على السلطة بدأت السلطات الصربية في العمل 

بأن  على تقوية قواتها املسلحة في املقاطعة، وأصدر الكولونيل "فالدميير ارسيتش" أمراً 

تعرض  وإال  سالحه  يسلم  أو  احمللي"  الدفاع  "مجلس  إمرة  نفسه حتت  يضع كل مسلح 

غير  مساكن  بتفتيش  الصربية  القوات  قيام  السائدة  األمور  من  وكان  قاسية.  لعقوبات 

الصربيني للبحث عن األسلحة.

نقاط  املسلمون  املسلحون  وأنشأ  الصربيني  غير  من  املقاطعة  سكان  بني  الذعر  وانتشر 

القوات  واتخذت  فيها.  السكان  غالبية  املسلمون  يشكل  التي  والقرى  املدن  في  تفتيش 

النطاق ضد  الصربية من وجود فرق من املسلمني املسلحني ذريعة لشن هجمات واسعة 

املدن التي يقطنها غالبية من السكان املسلمني لالستيالء على أكبر عدد منها وجعلها 

خالصة للصرب. ومن هذه املدن والقرى مدينة "كوزاراك" وقرية "هامبرين".

ففي خارج قرية "هامبرين" شكل املسلمون املسلحون نقاط تفتيش خارج القرية، ودوريات 

مسلحة داخل القرية للعمل على حتذير السكان في حالة وجود هجوم متوقع على القرية 

الغابة  إلى  للهروب  الالزم  الوقت  السكان  ملنح  الهجوم  هذا  مثل  تعطيل  على  وللعمل 

القريبة من القرية.

القرية وبني  التفتيش في خارج  نيران بني إحدى نقاط  1992وقع إطالق  22 مايو  وفى يوم 

بأن  القرية  سكان  إلى  نداًء  الصربية  القوات  أصدرت  الليلة  ذات  وفي  صربيني.  مسلحني 

عليهم تسليم األشخاص الذين انخرطوا في حادث إطالق النار وتسليم جميع األسلحة 

املوجودة في القرية وإال تعرضوا لهجوم. وفي ظهيرة اليوم التالي ونتيجة لعدم االستجابة 

إلى النداء مت قصف القرية من ثالث جهات ثم دخلت إليها قوات عسكرية صربية مدعمة 

بدبابات. وحاولت القوات املسلمة الدفاع عن القرية إال أن األمر انتهى بهروب السكان إلى 

ومت  واالغتصاب،  للقتل  السكان  بعض  وتعرض  القصف،  من  خوفاً  الغابة  وإلى  أخرى  قرى 

تدمير املنازل.

وفي مدينة "كوزاراك" التي يشكل املسلمون 99 % من سكانها، حاول السكان السيطرة 

من  عشرة  من  منها  كل  تتكون  الدوريات  من  عدد  بتنظيم  وقاموا  مدينتهم  حدود  على 
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الصربية  القوات  وجهت  "هامبرين"  السكان املسلحني ببنادق الصيد. وبعد الهجوم على 

فقامت  السكان،  يستجب  فلم  سالحهم  لتسليم   " كوزاراك   " مدينة  سكان  إلى  نداًء 

القوات الصربية -بعد خروج السكان من الصربيني- بتطويق املدينة وقطع خطوط الهاتف 

ثم أعلنت عن مرور قافلة عسكرية عبر املدينة.

وعندما  العسكرية،  القافلة  مبرور  للسماح  التفتيش  نقاط  بفتح  "كوزاراك"  وقام سكان 

وفي  التفتيش،  نقاط  وعلى  املنازل  على  النيران  جنودها  فتح  املدينة  من  القافلة  اقتربت 

ذات الوقت مت قصف املدينة من فوق التالل، واستهدفت العمليات العسكرية قتل السكان 

الذين يفرون من املدينة وتدمير منازلهم. وأسفر الهجوم عن مقتل حوالي مائة من السكان 

وتسوية منازل املدينة باألرض.

وقبضت السلطات الصربية على عدة آالف من السكان الفارين من "هامبرين" و"كوزاراك" 

في  احتجازهم  ومت  مبهاجمتها  الصربية  القوات  قامت  التي  والقرى  املدن  من  وغيرهما 

"كيراتيم"،  مثل  مناطق  عدة  معسكرات االحتجاز التي أنشأتها "هيئة أركان األزمة" في 

و"أومارسكا" و"ترنوبولي" وقامت بتعيني األشخاص القائمني على إدارتها. وقامت اللجنة 

في  االحتجاز  تواجدوا في معسكرات  23 ألف محتجز  بتسجيل  األحمر  للصليب  الدولية 

أوقات مختلفة حيث كان يطلق سراح العديد منهم بني فترة وأخرى.

وارتكبت العديد من عمليات القتل في معسكرات االحتجاز وراح ضحيتها املئات من احملتجزين 

 128 ضحيتها  وراح  "كيراتيم"  التي جرت في معسكر  املذبحة  مثل  والنساء  الرجال  من 

شخصاً من غير الصربيني.

ونتيجة لهذه األحداث قام اآلالف من املسلمني والكروات مبغادرة مقاطعة "برييدور" وقامت 

إلى وسط  الرحيل  الراغبني في  بتوفير حافالت وقطارات مجانية لنقل  الصربية  السلطات 

البوسنة. ومن ناحية أخرى استقبلت مقاطعة "برييدور" العديد من الالجئني الصرب الفارين 

من مناطق أخرى ووزعت عليهم ممتلكات املسلمني والكروات الذين غادروا املقاطعة. 

يعد  لم  هناك،  أية حقوق  لنا  يعد  قائالً: "لم  اإلقليم  مغادرة  أسباب  الشهود  أحد  ووصف 

لنا احلق في احلياة، في أي وقت ميكن أن يأتي شخص ويصادر سيارتك ويستولي على منزلك 

يقتلك دون أن يحاسبه أحد على ذلك، فلم يكن هناك حل سوى أن تفر إلى أبعد ما ميكن  أو

مهما كانت النتائج".
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قطارات  توفير  مت  بأنه  "ستاكيتش"  الدكتور  البريطاني صرح  التليفزيون  وفى مقابلة مع 

وحافالت مجانية لنقل من يرغب إلى وسط البوسنة حتى ال يتهم الصرب بارتكاب جرمية 

إبادة جماعية، وأنه بعد انتهاء احلرب ميكن أن يعود من يرغب في ذلك.

تدعى  فصيلة  "ستاكيتش"  كما أنشأت هيئة أركان األزمة التي يتولى رئاستها الدكتور 

"فصيلة التدخل" مكونة من أصحاب السوابق اجلنائية واملفرج عنهم حديثاً من السجون 
وأسند إليها مهمة مصاحبة وحماية قوافل املغادرين من املقاطعة إال أن العديد من املغادرين 

قد قتل على يد هذه الفصيلة.

وفي 30 سبتمبر 1992 انتهت األحداث التي بدأت في 30 أبريل 1992 وكانت حصيلتها 

وفي  "برييدور"  3000 قتيل من املسلمني والكروات قتلوا في مدن وقرى مقاطعة  حوالي 

معسكرات االحتجاز وضمن قوافل املغادرين باإلضافة إلى مغادرة غالبية السكان املسلمني 

والكروات للمقاطعة.

اإلشكاليات القانونية املطلوب بحثها

هذه  نظرت  التي  السابقة  ليوغسالفيا  الدولية  اجلنائية  احملكمة  أعضاء  أحد  أنك  اعتبر 

التمرين، ناقش مع  التالي من هذا  الواردة في اجلزء  القانونية  القواعد  الدعوى، وعلى ضوء 

أعضاء فريقك التساؤالت التالية وصوالً إلى إجابة عنها.

أ- اإلشكاليات املتعلقة باجلرائم

والكروات  املسلمني  قتل  عمليات  أن  اإلحالة  قرار  في  للمحكمة  العام  املدعى  ذكر   -1
إبادة جماعية، وفي دفاعه جادل املدافع عن  جرمية  البوسنيني بأعداد ضخمة تشكل 

أو جزئياً على جماعة قومية أو اثنية،  املتهم في مدى توافر ركن "قصد القضاء كلياً 

اإلبادة  جرمية  في  توافره  الالزم  أو دينية باعتبارها جماعة لها هذه الصفة"  أو عرقية، 

اإلبادة  ملفهوم جرمية  وفقاً  متميزة  اجلماعية، حيث ال يشكل "غير الصربيني" جماعة 

اجلماعية

فهل وقعت جرمية إبادة جماعية؟ دعم رأيك باألسانيد القانونية ومعطيات الوقائع لبيان 

مدى توافر أو عدم توافر أركان جرمية اإلبادة اجلماعية.
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وإبادة، واضطهاد، وإبعاد  أنه قد وقعت أفعال قتل،  العام في أمر اإلحالة  2- ذكر املدعى 
جرائم  تشكل  األفعال  هذه  وأن  القسري  النقل  في  متثلت  أخرى  إنسانية   ال  وأفعال 

ضد اإلنسانية. 

فهل ارتكبت هذه األفعال؟ إذا كانت اإلجابة بنعم فهل توافرت املتطلبات الالزمة لتشكل 
هذه األفعال جرائم ضد اإلنسانية؟ دعم رأيك باألسانيد القانونية ومعطيات الوقائع

3- ذكر املدعى العام في أمر اإلحالة أنه وقعت جرائم قتل أشخاص غير مشاركني في 
جرائم  األفعال  هذه  تشكل  وبالتالي  دولي  غير  مسلح  نزاع  أثناء  العدائية  األعمال 

حرب.

فهل يوجد نزاع مسلح غير دولي وهل وقعت هذه اجلرائم في إطار هذا النزاع؟ دعم رأيك 

باألسانيد القانونية ومعطيات الوقائع

ب - مسؤولية الدكتور ستاكيتش

الثالث  اجلرائم  هذه  عن  الشخصية  باملسؤولية  "ستاكيتش"  الدكتور  اإلحالة  أمر  اتهم 

للمحكمة،  األساسي  النظام  7 )1( من  املادة  لنص  وفقاً  بنفسه  لها  الرتكابه  كنتيجة 

وكذلك نتيجة ملسؤوليته وفقاً ملبدأ مسؤولية القادة املنصوص عليه في املادة 7 )3( من 

النظام األساسي ألن القوات التي تعمل حتت قيادته انخرطت في ارتكاب هذه األفعال.

نفى املدافع عن املتهم أن يكون املتهم قد ارتكب أياً من هذه األفعال بنفسه، فضالً عن أنه 

ال ميكن أن يكون مسؤوالً عن هذه األفعال في حالة ارتكابها نظراً لعدم علمه بارتكاب هذه 

اجلرائم فضالً عن عدم اجتاه إرادته إلى إحداث أياً منها.

فهل يعد الدكتور "ستاكيتش" مسؤوالً عن اجلرائم التي خلص فريقك إلى وقوعها؟ 

وما هو األساس القانوني لهذه املسؤولية بشأن كل جرمية من هذه اجلرائم؟ دعم رأيك 

باألسانيد القانونية ومعطيات الوقائع موضحاً الدليل على توافر الركن املعنوي للجرمية 

)العلم واإلرادة(
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القواعد القانونية ذات الصلة بالدعوى:

أوالً- من النظام األساسي للمحكمة الدولية:

املادة 2 - االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف لعام 1949

للمحكمة الدولية سلطة محاكمة األشخاص الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب انتهاكات 

متى  التالية  األفعال  وهي   1949 آب/أغسطس   12 املؤرخة  جنيف  التفاقيات  جسيمة 

ارتكبت ضد األشخاص أو املمتلكات الذين حتميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:

أ- القتل العمد،

ب- التعذيب أو املعاملة الالإنسانية، مبا في ذلك إجراء جتارب بيولوجية،

ج- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إحلاق أذى خطير باجلسم أو بالصحة،

ضرورة  هناك  تكون  أن  دون  عليها  واالستيالء  باملمتلكات  النطاق  واسع  تدمير  د- إحلاق 

عسكرية تبرر ذلك وباخملالفة للقانون وبطريقة عابثة،

أو أي شخص آخر مشمول باحلماية على اخلدمة في صفوف  ه�- إرغام أي أسير حرب 

قوات دولة معادية،

أن  في  حقه  من  باحلماية  مشمول  آخر  شخص  أي  أو  حرب  أسير  أي  حرمان  تعمد  و- 

يحاكم محاكمة عادلة ونظامية،

ز- اإلبعاد أو النقل غير املشروعني أو احلبس غير املشروع ملدني،

ح- أخذ املدنيني رهائن.

املادة 3 - انتهاكات قوانني أو أعراف احلرب

احلرب،  أعراف  أو  قوانني  ينتهكون  الذين  األشخاص  محاكمة  سلطة  الدولية  للمحكمة 

وتشمل هذه االنتهاكات على سبيل املثال ال احلصر:

أ- استخدام األسلحة املسممة أو أي أسلحة أخرى حتدث معاناة غير ضرورية.
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ب- تعمد تدمير أو تخريب املدن أو القرى الذي ال تبرره ضرورة عسكرية.

ج- مهاجمة أو قصف املدن أو القرى أو املنازل أو املباني غير احملمية، بأية وسيلة كانت.

د- تعمد تدمير أو تخريب أو االستيالء على املباني اخملصصة لألغراض الدينية أو اخليرية 

التعليمية أو الفنية أو العلمية واآلثار التاريخية. أو

ه�- نهب املمتلكات اخلاصة أو العامة.

املادة 4 - اإلبادة اجلماعية

1- للمحكمة الدولية سلطة محاكمة األشخاص الذين يرتكبون اإلبادة اجلماعية حسب 
تعريفها الوارد في الفقرة رقم 2 من هذه املادة أو يرتكبون أياً من األفعال األخرى املبينة 

في الفقرة 3 من هذه املادة.

2- اإلبادة اجلماعية تعني أياً من األفعال التالية يرتكب بقصد القضاء كلياً أو جزئياً على 
جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية، باعتبارها جماعة لها هذه الصفة:

أ- قتل أفراد اجلماعة.

ب- إحلاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد اجلماعة.

ج- إخضاع اجلماعة عمداً ألحوال معيشية يقصد بها إهالكها الفعلي كلياً أو جزئياً.

د- فرض تدابير تستهدف منع اإلجناب داخل اجلماعة.

ه�- نقل أطفال اجلماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

3- يعاقب على األفعال التالية:

أ- اإلبادة اجلماعية

ب- التواطؤ على ارتكاب اإلبادة اجلماعية

ج- التحريض املباشر والعلني على ارتكاب اإلبادة اجلماعية
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د- الشروع في ارتكاب اإلبادة اجلماعية

ه�- االشتراك في ارتكاب اإلبادة اجلماعية

املادة 5 - اجلرائم ضد اإلنسانية

للمحكمة الدولية سلطة محاكمة األشخاص املسؤولني عن اجلرائم التالية إذا ارتكبت في 

إطار نزاع مسلح دولي أو غير دولي ضد أي من السكان املدنيني:

أ- القتل

ب- اإلبادة

ج- االسترقاق

د- اإلبعاد

ه�- السجن

و- التعذيب

ز- االغتصاب

ح- االضطهاد ألسباب سياسية أو عرقية أو دينية

ط- األفعال غير اإلنسانية األخرى.

املادة 7 - املسؤولية اجلنائية الفردية

هذا  من   5 إلى   2 من  املواد  في  إليها  املشار  اجلرائم  من  جلرمية  خطط  شخص  كل   -1
على  شجع  أو  ساعد  أو  ارتكبها،  أو  بها،  أمر  أو  عليها،  حرض  أو  األساسي،  النظام 

التخطيط أو اإلعداد لها أو تنفيذها، تقع عليه شخصياً املسؤولية عن هذه اجلرمية. 

........... -2

5 من  2 إلى  3- ال يعفي ارتكاب املرؤوس ألي فعل من األفعال املشار إليها في املواد من 
هذا النظام األساسي رئيسه من املسؤولية اجلنائية إذا كان هذا الرئيس يعلم أو كان 
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هناك من األسباب ما يجعله يعلم أن ذلك املرؤوس كان على وشك ارتكاب هذه األفعال 

أو ارتكبها فعالً ولم يتخذ الرئيس التدابير الضرورية واملعقولة ملنع ارتكاب تلك األفعال 

أو معاقبة مرتكبيها.

........ -4

ثانياً- من السوابق القضائية للمحكمة الدولية

العسكريني  القادة  يشمل  األساسي  النظام  من   )3(  7 املادة  في  الرئيس  مفهوم   -
والرؤساء املدنيني.

- لتطبيق نص املادة 5 من النظام األساسي للمحكمة، ال بد أن تكون األفعال اإلجرامية 
جزءاً من هجوم واسع النطاق أو منهجي.

- ترحيل السكان املدنيني قسراً، سواء كان داخل حدود الدولة )نقل قسري( أو خارجها 
)اإلبعاد( ألسباب ال يسمح بها القانون الدولي، يعد من األفعال غير اإلنسانية، ويندرج 
املادة  الثاني حتت نص  يندرج  بينما  النظام األساسي،  5 )ط( من  املادة  األول حتت نص 

5 )د(.

- االضطهاد هو اإلنكار اجلسيم أو شديد الوضوح، على أساس متييزي، للحقوق األساسية 
الواردة في القانون الدولي العرفي أو االتفاقي، التي تبلغ ذات حد اجلسامة الذي تبلغه 

األفعال األخرى اجملرمة مبوجب نص املادة 5 من النظام األساسي.

- املسؤولية الناشئة عن "املشروع اإلجرامي املشترك" هي شكل من أشكال املسؤولية 
أنه موجود ضمنياً  الدائرة االستئنافية  العرفي وجدت  الدولي  القانون  اجلنائية مبوجب 

للمسؤولية  املادي  الركن  يكتمل  ولكي  األساسي.  النظام  من   )1(  7 املادة  نص  في 

الناشئة عن "املشروع اإلجرامي املشترك" ال بد من توافر عناصر ثالثة:

1- تعدد في األشخاص.

النظام  في  عليها  املنصوص  اجلرائم  إحدى  ارتكاب  تتضمن  2- وجود خطة مشتركة 
األساسي، وال يشترط أن تكون هذه اخلطة، أو تصميمها، أو غرضها قد أعد مسبقاً. 

فاخلطة أو الغرض املشترك ميكن أن يظهر دون إعداد مسبق ويستدل عليه من حقيقة 
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أن هناك عدداً من األشخاص يعملون جنباً إلى جنب من أجل تنفيذ املشروع اإلجرامي 

املشترك.

3- اشتراك املتهم في تنفيذ اخلطة املشتركة.

ومن ناحية أخرى فرقت احملكمة -فيما يتعلق بالركن املعنوي للمشروع اإلجرامي املشترك- 

بني حالتني، األولى عندما ترتكب اجلرائم في إطار تنفيذ األهداف املشتركة واملتفق عليها 

للمشروع اإلجرامي، واحلالة الثانية عندما تقع جرائم لم يتفق عليها املشاركون في املشروع 

احلالة  اإلجرامي. في  للمشروع  ومتوقعة  نتيجة طبيعية  تعد  ولكنها  املشترك  اإلجرامي 

األولى ال بد أن يثبت االدعاء أن املتهم كان لديه ذات القصد الذي توافر لدى الشخص الذي 

ارتكب اجلرمية بنفسه، وفى احلالة الثانية يتعني فقط على االدعاء أن يثبت أن املتهم كان 

مدركاً أن اجلرمية التي وقعت هي نتيجة محتملة لتنفيذ املشروع اإلجرامي املشترك، وأنه 

على الرغم من هذا اإلدراك قد شارك في املشروع اإلجرامي.

ثالثاً: من املبادئ املستقر عليها في القانون الدولي

- ال يجوز إخالء السكان املدنيني إال إذا استدعى ذلك أمنهم أو ضرورة عسكرية ملحة، 
انتهاء العمليات العدائية  الذين مت إخالؤهم إلى منازلهم فور  ويجب إعادة األشخاص 

في املنطقة التي مت إخالؤهم منها. 

- الفرق بني اإلبادة واإلبادة اجلماعية:

كما  اإلبادة،  جرمية  تتحقق  حتى  اإلنسانية  ضد  للجرائم  العامة  الشروط  توافر  يجب 

يجب توافر الدليل على استهداف جماعة سكانية بعينها وأن أفراد تلك اجلماعة إما 

ُقتلوا أو تعرضوا لظروف معيشية يُقَصد بها القضاء على جزء كبير منهم. وال يلزم 

- على خالف احلال في جرمية اإلبادة اجلماعية- أن يشكل السكان املدنيون املستهدفون 
جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية.
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ملخص احلكم

قضية املدعي العام ضد "ميلومير ستاكيتش"

بتهمة  يتعلق  فيما  مذنب  غير  "ميلومير ستاكيتش"  الدكتور  املتهم  أن  احملكمة  وجدت 

يتعلق  فيما  مذنب  غير  كذلك  ووجدته  اجلماعية،  اإلبادة  في  االشتراك  أو  اجلماعية  اإلبادة 

فيما  مذنباً  املتهم  وجدت  لكنها  اإلنسانية.  ضد  جرمية  بوصفه  القسري  النقل  بتهمة 

أعراف  أو  لقوانني  انتهاكاً  بوصفه  والقتل  اإلنسانية  ضد  جرمية  بوصفها  باإلبادة  يتعلق 

واإلبعاد  اإلنسانية،  ضد  جرمية  بوصفه  واالضطهاد  اإلنسانية،  ضد  جرمية  وبوصفه  احلرب 

بوصفه جرمية ضد اإلنسانية. وقد أصدرت الدائرة االبتدائية حكمها على الدكتور "ميلومير 

ستاكيتش" بالسجن مدى احلياة.

ملخص أسباب احلكم 

قد  األساسي  النظام  من   5 ،3 املادتني  النطباق  األولية  املتطلبات  أن  إلى  احملكمة  أشارت 

في  "برييدور"  مقاطعة  في  داخلي  نزاع مسلح  ال جدال في: )1( وجود  أنه  ذلك  توافرت، 

ذات  االتهام  الواردة بعريضة  اجلرائم  )2( أن   ،1992 30 سبتمبر  إلى  30 أبريل  الفترة من 

صلة وثيقة بهذا النزاع.

ثم قامت احملكمة مبناقشة مدى توافر العناصر املكونة للركن املادي لكل جرمية من اجلرائم 

توافر  ثبت  التي  اجلرائم  عن  املتهم  مسؤولية  مدى  ومناقشة  االتهام  عريضة  في  الواردة 

أركانها.

أوالً: مدى توافر عناصر اجلرائم الواردة بأمر اإلحالة:

1- اإلبادة اجلماعية أو االشتراك في اإلبادة اجلماعية

أوضحت احملكمة أنه عندما يتم استهداف أكثر من جماعة بأفعال متييزية ميكن أن تشكل 

جرمية إبادة جماعية، فإنه ال ميكن تعريف هذه اجلماعة تعريفاً عاماً سلبياً كتعريفها مثالً 

اإلبادة  توافر عناصر جرمية  البحث في مدى  يتعني  وإمنا  الصربيني"،  "غير  بأنها جماعة 

اجلماعية بالنسبة إلى كل جماعة على حدة. ثم قامت احملكمة بتطبيق ذلك على الوقائع 

بالنسبة إلى جماعة "املسلمني البوسنيني" وإلى جماعة "الكروات البوسنيني".
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توصلت احملكمة إلى أن غالبية ضحايا األفعال التي قد تكون الركن املادي جلرمية اإلبادة 

اجلماعية هم جماعة "املسلمني البوسنيني" باإلضافة إلى أن عدد الكروات في املقاطعة 

كان محدوداً، وخلصت احملكمة إلى أن اجلرائم التي ارتكبت ضد الكروات لم تكن كافية 

للتدليل على أن جماعة "الكروات البوسنيني" كانت مستهدفة.

واسعة  جلرائم  تعرضوا  قد  البوسنيني  املسلمني  أن  من  الرغم  على  أنه  احملكمة  ورأت 

"املسلمني  جماعة  تدمير  إلى  القصد  اجتاه  قاطع  نحو  على  يثبت  لم  فإنه  النطاق 

أخرى-  أشياء  بني  -من  ذلك  على  احملكمة  وجزئياً. واستدلت  كلياً  البوسنيني" تدميراً 

بأن اإلمكانيات كانت متاحة لقتل 23 ألف شخص ثبت من سجالت اللجنة الدولية 

للصليب األحمر أنهم  قد أمضوا أوقاتاً متفاوتة مبعسكر "ترنوبولي"، وغيره من أماكن 

في  وقعت  التي  األحداث  ضحايا  من  القتلى  عدد  إجمالي  يتجاوز  لم  بينما  االحتجاز، 

املقاطعة 3000 قتيل.

2- اجلرائم ضد اإلنسانية

اقتنعت احملكمة بأن اجلرائم الواردة بعريضة االتهام واملوصوفة بأنها جرائم ضد اإلنسانية 

قد ارتكبت ضد السكان املدنيني على نحو واسع النطاق ومنهجي، إذ مت اإلعداد لها في 

"برييدور"، ووضع خطة  "الشعب الصربي" في  تأسيس حكومة  1992 عند  7 يناير 
الهجمات  تنفيذ  بدأ  ثم  الصربية،  للسلطات  املوالني  وغير  الصرب  غير  من  للتخلص 

في مايو 1992 ضد السكان املدنيني في مناطق عديدة، ولقي املئات من غير الصرب 

مصرعهم ومت القبض على واحتجاز أعداد أكبر مبعرفة السلطات الصربية. ثم تناولت 

احملكمة كل جرمية من اجلرائم الواردة بعريضة االتهام. 

القتل 

العمليات  املشاركني في  التي استهدفت غير  القتل  أن عمليات  إلى  احملكمة  خلصت 

ضد  جرمية  تشكل  قوافل  في  واملسافرين  املعسكرات  وفي  املقاطعة  في  العسكرية 

اإلنسانية.

اإلبادة

اعتبرت احملكمة أن أفعال القتل سالفة الذكر والتي ارتكبت على نطاق واسع باستهدافها 
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تشكل  وبالتالي  بعينها،  سكانية  جماعة  استهدفت  قد  الصرب  غير  من  السكان 
جرمية إبادة.

اإلبعاد والنقل القسري

ذهبت احملكمة إلى أن األشخاص الذين تركوا املقاطعة لم يتركوها عن اختيار بل دفعهم 

إلى ذلك مناخ الرعب الذي نشره الصرب، والرغبة في احلفاظ على حياتهم.

وذهبت احملكمة إلى أن اإلبعاد يتم بترحيل األشخاص قسراً ألسباب ال يسمح بها القانون 

الدولي من منطقة يتواجدون فيها بصفة قانونية إلى منطقة أخرى حتت سيطرة طرف 

آخر، وبالتالي يعد هذا الترحيل القسري إبعاداً عندما يتم ترحيل األشخاص عبر احلدود 

الدولية املعترف بها أو احلدود الواقعية اخلطوط األمامية دائمة التغير.

غادروا  قد  الرحيل  أجبروا على  الذين  السكان  ملا كان جميع  أنه  إلى  احملكمة  وخلصت 

املناطق التي يسيطر عليها الصرب بقصد تكوين دولة فإن جرمية اإلبعاد قد توافرت دون 

النقل القسري.

احلدود  ورفضت فكرة  ذلك  االبتدائية في  الدائرة  االستئنافية مع  الدائرة  اختلفت  وقد 

الواقعية، وانتهت إلى أن اجلرمية التي حتققت بترحيل السكان قسراً هي النقل القسري، 

وملا كان الثابت أن أحد اجملبرين على الرحيل قد توجه إلى كرواتيا عابراً احلدود الدولية، فإن 

جرمية اإلبعاد قد حتققت كذلك.

االضطهاد

رأت احملكمة أن اجلرائم التي ارتكبت في املقاطعة كانت جزءاً من حملة اضطهاد واسعة 

النطاق موجهة على أساس متييزي إلى السكان من غير الصرب.

3- انتهاك قوانني أو أعراف احلرب

اقتنعت احملكمة بأن غالبية ضحايا القتل لم يكونوا من املشاركني في العمليات العدائية 

بل كانوا من احملتجزين واملدنيني وبعضهم من النساء واألطفال، وبالتالي يعد استهدافهم 

انتهاكاً لقوانني أو أعراف احلرب.
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ثانياً: املسؤولية اجلنائية للدكتور "ستاكيتش"

لم تطبق احملكمة مبدأ "املشروع اإلجرامي املشترك" كأساس ملسؤولية الدكتور "ستاكيتش"، 

وقررت احملكمة عدم استخدام التعبير القضائي "املشروع اإلجرامي املشترك" وذلك جتنباً ألي 

انطباع خاطئ أنها حتاول إدخال جرمية جديدة غير واردة في النظام األساسي من باب خلفي. 

ووجدت احملكمة أن املتهم مسؤول عن اجلرائم التي خلصت إلى توافرها باعتبار أنه مرتكب 

النظام  7 )1( من  املادة  في نص  لهذه اجلرائم مع غيره وفقاً ملعنى "ارتكاب اجلرمية" الوارد 

األساسي.

أطلقت  ما  يشمل  7 )1( بأنه  املادة  لنص  وفسرت احملكمة مفهوم "ارتكاب اجلرمية" وفقاً 

الدكتور  أن  وقررت  اجلرمية"،  ارتكاب  في  اجلماعية  "املساهمة  عن  الناشئة  املسؤولية  عليه 

"ستاكيتش" مسؤول عن اجلرائم التي ارتكبت وفقاً لهذا الشكل من أشكال املسؤولية.

وأوضحت احملكمة أن "املساهمة اجلماعية في ارتكاب اجلرمية" هي شكل من أشكال ارتكاب 

اجلناة، فاجلميع أصحاب  النظام األساسي- يتعدد فيه  7 )1( من  املادة  لنص  -وفقاً  اجلرمية 

مشروع إجرامي واحد يساهمون فيه بأفعالهم بنسب متفاوتة. ويكفي وجود اتفاق صريح أو 

قبول صامت للوصول إلى هدف مشترك من خالل تنسيق التعاون والسيطرة املشتركة فيما 

يتعلق بالسلوك اإلجرامي.

وبالنسبة لهذا النوع من املساهمة في اجلرمية، فهناك منوذج -ليس بالضرورة ملزماً- ميتلك 

فيه أحد اجلناة مهارات أو سلطات يفتقر اجلاني اآلخر إليها. وهذا ما ميكن أن يوصف باألفعال 

نفسها من  الدرجة  على  اعتماداً  املشترك  الهدف  حتقق  ممارستها معاً  التي عند  اجلماعية 

السيطرة على تنفيذ هذه األفعال املشتركة. لكن اجلاني املساهم ال يستطيع أن يحقق أي 

شيء مبفرده، فاخلطة ال تنجح إال إذا تعاون املساهم مع الشخص اآلخر. ومن ثم، يكون مرتكبا 

اجلرمية في الوضع نفسه وال يستطيعان حتقيق خطتهما إال إذا عمال معاً، لكن قد يدمر كل 

منهما مبفرده اخلطة بأكملها إن لم ينفذ الدور املنوط به. وبهذا القدر يتحكم املساهم في 

اجلرمية في الفعل.

وأضافت احملكمة أنه ال ميكن اعتبار أن املساهم في "املساهمة اجلماعية في ارتكاب اجلرمية" 

مجرد مساعد أو محرض على ارتكاب اجلرمية، بل يتعلق األمر بتقاسمه القصد من املشروع 

اإلجرامي وليس مجرد علمه بقصد باقي مرتكبي اجلرمية.



156

دليل تدريب القضاه علي احكام القانون الدولي االنساني

وقد رفضت الدائرة االستئنافية ما ذهبت إليه الدائرة االبتدائية، وقررت أن الدائرة االبتدائية 

قد أخطأت في االرتكان إلى ما أطلقت عليه "املساهمة اجلماعية في ارتكاب اجلرمية" فهو 

وال يجد أساساً  للمحكمة  القضائية  السوابق  تعرفه  املسؤولية ال  شكل من أشكال 

استخلصته  ما  أن  وجدت  االستئنافية  الدائرة  أن  بيد  العرفي.  الدولي  القانون  في  له 

أنه  الدائرة االبتدائية من الوقائع ومن العلم والقصد لدى الدكتور "ستاكيتش" يثبت 

املسؤولية  شكل  صياغة  وأعادت  املشترك"  اإلجرامي  "املشروع  ملذهب  وفقاً  مسؤول 

الذي توصلت إليه الدائرة االبتدائية على النحو التالي:

احلكم  مجلس  في  الصربية  والقيادات  "ستاكيتش"  الدكتور  أن  االبتدائية  الدائرة  وجدت 

اإلقليمي،  والدفاع  األزمة،  أركان  وهيئة  الصربي،  الدميقراطي  واحلزب  "برييدور"،  في  احمللي 

والشرطة قد عملوا جميعاً من أجل حتقيق هدف مشترك هو القيام بحملة اضطهاد ضد 

سكان "برييدور" من غير الصربيني، ومن غير املوالني للسلطات الصربية، وذلك حلملهم على 

مغادرة املقاطعة حتى تكون حتت السيطرة الكاملة للصرب. وبذلك يكون الهدف املشترك 

انطوى على ثالث جرائم: االضطهاد، واإلبعاد، والنقل القسري.

وعن الدور الذي لعبه الدكتور "ستاكيتش" في هذا املشروع اإلجرامي املشترك، ذهبت الدائرة 

االبتدائية إلى أنه في خالل الفترة التي وقعت فيها اجلرائم -من 30 أبريل إلى 30 سبتمبر 

"برييدور"، نائب رئيس اجمللس احمللي للحزب  في مقاطعة  التالية  املناصب  تولى  -1992 قد 
للمقاطعة،  احمللى  اجمللس  ورئيس  "برييدور"،  في  الصربي  الشعب  حكومة  ورئيس  الصربي، 

-على هذا  ورئيس مجلس الدفاع الشعبي للمقاطعة، ورئيس هيئة أركان األزمة، وباعتباره 

النحو - أعلى ممثل للسلطة املدنية فقد لعب دوراً جوهرياً بالتنسيق والتعاون مع الشرطة 

واجليش في تنفيذ اخلطة الرامية إلى تأسيس مقاطعة صربية على أراضي "برييدور". وكذلك 

إذ شارك  الرئيسيني في حملة االضطهاد،  أنه كان أحد املشاركني  االبتدائية  الدائرة  وجدت 

بفاعلية في إنشاء وإدارة املعسكرات، وفي تنظيم عمليات ترحيل غير الصربيني إلى خارج 

مقاطعة "برييدور".

وقد استدلت احملكمة على توافر قصد املتهم في االشتراك في حتقيق الهدف املشترك من عدة 

أشياء من بينها أن الدكتور "ستاكيتش" يعلم أن دوره وسلطته باعتباره القائد السياسي 

أن يحبط هذا  أنه ميكنه  عاملاً  املشترك. وكان  الهدف  للمقاطعة كانا جوهريني في حتقيق 

الهدف املشترك باستخدام سلطاته ملعاقبة املسؤولني عن ارتكاب اجلرائم، أو بتوفير احلماية 

واملساعدة للضحايا، أو بالتخلي عن مناصبه القيادية.



157

الفصل الثالث: التمرينات العملية

وبالنسبة للجرائم التي تخرج عن الهدف من املشروع اإلجرامي املشترك، وهي: اإلبادة، القتل 

كانتهاك لقوانني أو أعراف احلرب، والقتل كجرمية ضد اإلنسانية، خلصت الدائرة االبتدائية 

قتل غير  إلى  يتجه  لم  املشترك  اإلجرامي  املشروع  االشتراك في  املتهم من  أن قصد  إلى 

الصربيني من مواطني "برييدور"، إال أن هذه اجلرائم كانت نتيجة طبيعية ومتوقعة حلملة 

االضطهاد الرامية إلى إخراج غير الصربيني من املقاطعة.

الهدف  خارج  وقعت  التي  اجلرائم  عن  املسئولية  لهذه  املعنوي  الركن  أن  احملكمة  واعتبرت 

من املشروع اإلجرامي قد توافر لدى املتهم إذ إنه توقع حدوث هذه اجلرائم ورغم ذلك شارك 

أشياء من  املادي من عدة  الركن  توافر هذا  احملكمة على  اإلجرامي. واستدلت  املشروع  في 

قد  القوافل  في  املسافرين  من  كبيراً  عدداً  قتلت  بينها أن أعضاء "فصيلة التدخل" التي 

كانت  أنشئت مبوجب قرار من هيئة أركان األزمة التي يرأسها الدكتور "ستاكيتش". وملا 

هذه الفصيلة مكونة من أصحاب السوابق اجلنائية ومن أشخاص أفرج عنهم حديثاً من 

غير  املدنيني  قوافل  بعض  مرافقة  عملية  بإسناده  "ستاكيتش"  الدكتور  فإن  السجون، 

إلى  أن يكون قد توقع إمكانية تعرض املسافرين  إلى أعضاء هذه الفصيلة، ال بد  احملميني 

عمليات قتل وعلى الرغم من ذلك شارك في املشروع اإلجرامي املشترك.

املسؤولية وفقاً لنص املادة 7 )3( من النظام األساسي: 

7 )1(من النظام األساسي، ولذلك لم  إدانة املتهم مبوجب املادة  قررت احملكمة أنه يكفي 
تناقش مدى توافر أركان املسئولية على أساس املادة 7 )3( من النظام األساسي.
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ثالثاً: احملاكمة التمثيلية

لو  كما  تقسيمهم  ثم  املشاركني  على  تخيلية  قضية  طرح  التمثيلية  باحملاكمة  يقصد 

كانوا يشكلون محكمة بحيث يشكلون فريقاً لالدعاء، وآخر للدفاع، وثالثاً لهيئة احملكمة، 

وميكن وضع مثل هذه القضايا بسهولة من خالل جتريد وقائع دعوى حقيقية من األسماء 

واألماكن احلقيقية ووضع أخرى تخيلية وإضافة أو حذف وقائع حسب حجم التمرين وكم 

اإلشكاليات املرغوب تناولها.

وتعد احملاكمة التمثيلية من أفضل وسائل التمرين فهي تسمح للمدرب بأن يضع ما يشاء 

من إشكاليات وتسمح بالتالي للمشاركني باستعراض عدد كبير من اإلشكاليات القانونية 

أنها تضع  عن  اإلنساني فضالً  الدولي  القانون  مما يساعدهم على فهم أفضل ملوضوعات 

املشاركني في أجواء احملاكمة مما يزيد من استمتاعهم بالتمرين.

ونذكر هنا مرة ثالثة بأنه من الضروري أن يعلم املشاركون في التمرين أن الهدف ليس هو 

رأيه  عن  شخص  كل  يعبر  لكي  الفرصة  إتاحة  هو  ما  بقدر  للتمرين  "حل"  التوصل إلى 

القانوني، وأنه ال يوجد رأي صحيح ورأي خاطئ وأن كل رأي هو رأي صحيح ما دامت حتمله 

أسانيد قانونية سليمة، ودائماً يجب ذكر أن احملاكم نفسها تختلف وفي الكثير من األحيان 

تقوم احملكمة األعلى بإلغاء حكم أصدرته محكمة أدنى. فمن الضروري جداً منح املشاركني 

النقاش  هو  الهدف  وأن  إليه  الوصول  من  بد  ال  "حل"  الثقة والطمأنينة إلى أنه ال يوجد 

وتبادل اآلراء والتفسيرات القانونية. 

وفيما يلي نستعرض منوذجاً للمحاكمات التمثيلية.
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محاكمة متثيلية

دعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية

قضية املدعي العام ضد اجلنرال ستاكو

اخللفية التاريخية:

والسميرية  الهلنانية  اإلمبراطوريتان  أصبحت  عشر  التاسع  القرن  مطلع  مع   -1
تتقاسمان السيطرة على دول العالم الذي انقسم إلى كتلتني، كتلة شمالية تهيمن 

السميرية  اإلمبراطورية  تهيمن  بينما  أراضيها  وتستعمر  األولى  اإلمبراطورية  عليها 

التاسع عشر من نهايته،  القرن  اقتراب  أراضيها، ومع  الكتلة اجلنوبية وتستعمر  على 

وبدعم من اإلمبراطورية السميرية بدأت تقوى احلركات املناهضة لالستعمار الهلناني 

واملطالبة باالستقالل عنه في كافة أنحاء العالم.

مبصاحلها  كثيراً  أضر  الذي  االجتاه  هذا  من  الهلنانية  اإلمبراطورية  تتخلص  وحتى   -2
إدارة هذه  عن  الناجت  الكبير  العبء  من  التخلص  من  تتمكن كذلك  وحتى  االقتصادية 

العشرين- بتقسيم  القرن  األول من  الربع  -خالل  قامت  املستعمرات بطريقة مركزية 

الكتل اجلغرافية الكبيرة إلى مجموعة من الدول الصغيرة ومنحت كالً منها استقاللها 

مع العمل على جعل القائمني 

حديثة  الدول  حكومات  على 

لها  املوالني  من  االستقالل 

مجموعة  بإبرام  قامت  كما 

االقتصادية  االتفاقيات  من 

متنحها  التي  والعسكرية 

من  ممكنة  استفادة  أقصى 

ثروات هذه الدول.

مبنح  اإلمبراطورية  تقم  لم  3-و 
إسنا  جزيرة  شبه  سكان 

الوسيط  احمليط  على  املطلة 
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االستقالل كما فعلت مع باقي املستعمرات نظراً ملا تتمتع به شبه اجلزيرة من أهمية 

الذي يجعل منها مركز التجارة في النصف الشمالي من  كبيرة ملوقعها اجلغرافي املميز 

القارة فضالً عما تتمتع به من ثروات طبيعية وأراض زراعية خصبة.

اختارت  إسنا،  جزيرة  شبه  على  واملستمرة  الهادئة  احملكمة  السيطرة  ولضمان   -4
اإلمبراطورية شمال شبه اجلزيرة الذي يتميز بقلة عدد سكانه مقارنة مبساحته فضالً 

عن خصوبة أراضيه وتوافر شبه جزيرة إسنا خالل الربع األول من القرن العشرين املوارد 

الطبيعية، باإلضافة إلى التضاريس اجلغرافية التي تشكل حدوداً طبيعية له، وقامت 

مجاني  انتفاع  حق  ومنحتهم  املنطقة،  هذه  إلى  االنتقال  على  مواطنيها  بتشجيع 

بأراضي شمال شبه اجلزيرة وأعفتهم من الضرائب.

يتدفقون  الهلنانيون  5-وأخذ 
بكثافة من  املنطقة  على هذه 

عاصمة اإلمبراطورية ومن غيرها 

املستعمرات حتى أصبحوا  من 

يشكلون  الزمن-  مرور  -مع 
ضعف  ومع  السكان،  غالبية 

معارضتها  وعدم  اإلمبراطورية 

املقيمني  من  الهلنانيون  متكن 

على أراضي إسنا-في مطلع عام 

استقاللهم  إعالن  من   1950-
بوسط شبه اجلزيرة وإعالن قيام 

تاريخ  وفى  "هولونيا"،  دولة 

الحق متكن اإلسنيون السكان األصليون من االستقالل بباقي شبه اجلزيرة احمليط بهولونيا 

ومت إعالن قيام دولة "إسنا".  

الوقائع:

السكان  غالبية  يشكلون  الهلنانية  األصول  ذوي  من  "هولونيا"  سكان  أصبح   -6
لهولونيا  األصليون  السكان  وأصبح  والبرملان  احلكومة  على  سيطرتهم  ويحكمون 
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منهم  قليلة  قلة  إال  يشغل  ال  اجملتمع  في  مهمشة  أقلية  اإلسنية  األصول  ذوي  من 

الوظائف احلكومية العليا، أما الغالبية العظمى من الهولونيني من األصول اإلسنية 

فقد كانوا يشغلون الوظائف الدنيا ويقومون باألعمال البسيطة التي تدر من األموال 

ما يكفي بالكاد لسد الرمق، وبدأ السخط يظهر بني أوساطهم ويقومون بني حني وآخر 

مبظاهرات عنيفة تنتهي بالصدام بني املتظاهرين ورجال الشرطة، وكانت هذه األعمال 

في  وكثافة  األحذية  صناعة  تتركز  حيث  "هولونيا"  الغربي لدولة  الشمال  تقع في 

عمال املناجم وحيث يتواجد أكثر من 95 % من سكان "هولونيا" ذوى األصول اإلسنية 

البالغ عددهم حوالي 200 ألف نسمة.

7- في عام 1960 شكلت مجموعة من الهولونيني ذوي األصول اإلسنية حزب "التحرر 
عن  الغربي  الشمالي  اإلقليم  انفصال  إلى  مبادئه  ضمن  من  يدعو  الذي  اإلسني" 

"إسنا"، ورفضت احلكومة  دولة  إلى  لالنضمام  أو  دولة جديدة  "هولونيا" لتشكيل 
االعتراف بهذا احلزب واعتبرته كياناً غير شرعي ومنعت انخراطه في العمل السياسي، 

وبدأت في اعتقال أعضائه بتهمة الدعوة لقلب نظام احلكم.

سكان  مع  الدولي-  الصعيد  -على  تعاطفها  إظهار  في  "إسنا"  دولة  وبدأت   -8
والعادات  الثقافة  في  معهم  تشترك  الذين  اإلسنية  األصول  ذوي  من  "هولونيا" 

كانت  بينما  واللغة  والتقاليد 

ذوي  من  الهولونيني  إلى  تنظر 

باعتبارهم  الهلنانية  األصول 

دخالء على اإلقليم جاءوا بثقافة 

وكانت  مختلفة،  ولغة  وعادات 

في  اإلسني  التحرر  تدعم حزب 

أن من حق  وترى  الدولية  احملافل 

تقرير  الغربي  الشمالي  اإلقليم 

مصيره.

دولة  حكومة  شعرت  و  -9
وجود  بخطورة  "هولونيا" 
معادية  املساحة  كبيرة  دولة 
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بدعم  وقامت  إسنا  وغرب  شرق  بني  قدمية  ضغائن  إحياء  على  فعمدت  حدودها  على 

احلركات االنفصالية حتى متكن شرق إسنا - في عام 1990 - من االنفصال وإعالن قيام 

"هولونيا" التي  دولة  قوية مع  بعالقة صداقة  يرتبط حكامها  إمارة "بليميا" التي 

دعمت االنفصال.

10 - وفي عام 1995 وبدعم مادي وفني بدأ حزب التحرر اإلسني في تشكيل جناح عسكري، 
تولت إسنا تدريبه وإمداده بالسالح، وبدأ زعماء احلزب في توجيه اجلناح العسكري إلى 

القيام بعدة تفجيرات للمباني احلكومية واغتياالت للقيادات السياسية في احلكومة 

للضغط على احلكومة ملنح اإلقليم الشمالي شبه جزيرة إسنا في تسعينيات القرن 

العشرين الغربي احلق في االنفصال. 

االتفاقيات  من  العديد  "بليميا"  إمارة  مع  "هولونيا"  أبرمت   2000 عام  في   -11
الدوالرات  مبليارات  منحة  وقدمت  والتعدين  األحذية  صناعة  مجال  في  التجارية 

للنهوض بهاتني الصناعتني في بليميا وعقب ذلك أعلنت إمارة بليميا عن حاجتها 

الستقدام العمالة املدربة في هذا اجملال من كافة الدول وعن توفير رواتب مجزية فضالً 

بحيث  "بليميا"  بإمارة  وتزامن ذلك مع تعديل قانون اجلنسية  املالئم،  عن السكن 

ملدة  البليمية  األراضي  في  ويقيم  إسنية  أصول  من  ينحدر  من  لكل  اجلنسية  مينح 

عام على األقل، كما عدلت "هولونيا" من قانون جنسيتها بحيث ال يسمح باجلمع 

بني جنسية الدولة وجنسية أخرى وإسقاط اجلنسية الهولونية عن كل من يكتسب 

جنسية دولة أخرى. 

العسكري  املستوى  على  قوي  قد  اإلسني  التحرر  حزب  كان   2001 عام  وبحلول   -12
وزادت إمكانيته وأحكم سيطرته على اإلقليم الشمالي الغربي، وأصبحت عملياته 

العسكرية تهدد احلكومة تهديداً شديداً، وبحلول عام 2003 أصبح هذا اإلقليم من 

الناحية الواقعية خارج سيطرة احلكومة، وفي نهاية عام 2003 قام احلزب بعملية 

عسكرية كبيرة أسفرت عن تفجير مقر وزارة الداخلية.

األمني حلكومة  الوزاري  اجمللس  2004 انعقد  يناير عام  األول من شهر  13- وفي صباح 
"هولونيا" برئاسة رئيس الوزراء وبحضور الوزراء املعنيني بالدفاع واألمن والسياسة 
"الهولونية"  املسلحة  القوات  أركان  قائد  "ستاكو"  اجلنرال  وبحضور  اخلارجية 
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وأسفر هذا االجتماع عن إعالن حالة الطوارئ في اإلقليم الشمالي الغربي وتكليف 

اجلنرال "ستاكو" بالقضاء على منابع اإلرهاب في هذا اإلقليم.

املعروفة  املسلحة  القوات  كتائب  إلى  "ستاكو"  اجلنرال  أصدر  الفور  وعلى   -14
ب�"الكتائب املميزة" أمراً مبحاصرة اإلقليم الشمالي الغربي من كافة اجلهات التي 
تربط هذا اإلقليم بباقي الدولة وإقامة نقاط تفتيش متنع خروج أي شخص أو مركبة 

من اإلقليم متهيدا ملسحه بحثاً عن اإلرهابيني.

15 - ومتهيداً ملسح اإلقليم أصدر اجلنرال "ستاكو" األمر رقم 1400 والذي حمل توجيهاً 
وأماكن  اإلرهابيني  اختباء  أماكن  بقصف  "بالقيام  املميزة  الكتائب  مروحيات  إلى 
أو  املواطنني املساملني  أي من  الذخيرة مع مراعاة احلذر واحليطة لعدم إصابة  تخزين 
دور  وقصف  التحرر  حزب  قيادات  مساكن  بقصف  املروحيات  فقامت  ممتلكاتهم"، 

العبادة حيث أفادت وزارة الداخلية بأن األسلحة والذخائر مخبئة فيها. 

1401 جاء  "ستاكو" أمراً عسكرياً حمل رقم  16- وبعد إحكام احلصار أصدر اجلنرال 
فيه "على قوات الكتائب املميزة مسح اإلقليم الشمالي الغربي وتفتيش املساكن 
غير  املساملني  باملواطنني  املساس  عدم  مراعاة  مع  وأسلحتهم  اإلرهابيني  عن  بحثاً 

املنتمني إلى اإلرهابيني، وعلى القوات أن حتافظ على أرواح املواطنني وممتلكاتهم".

17 - وبدأت القنوات الفضائية عن طريق مراسليها بث صور ومقابالت تبني تهدم عشرات 
كما  أسلحة  أية  على  احتوائها  عدم  تبني  التي  عبادتهم  ودور  املواطنني  منازل  من 
البري،  أثناء املسح  ذويهم قد قتلوا  أن  تبني  لقاءات مع مواطنني  الفضائيات  أذاعت 
قصف  من  خوفاً  العراء  إلى  وتوجهوا  املساكن  كافة  مغادرة  إلى  السكان  واضطر 

منازلهم أو تعرضهم للقتل أثناء تواجدهم فيها.

املساملني  املواطنني  احلكومة  "تناشد  فيه  جاء  بياناً  األمني  الوزاري  اجمللس  أصدر   -18
عدم ترك بيوتهم حتى ال يستغلها اإلرهابيون في االختباء أو تخزين الذخيرة، إال أن 
من يشاء مغادرة اإلقليم الشمالي الغربي فله ذلك في إطار احلق في حرية التنقل 

املكفول مبوجب الدستور".

19- وعلى الرغم من صدور هذا اإلعالن إال أن وسائل اإلعالم قد نقلت بالصوت والصورة 
الهولوني لم تسمح مبغادرة  أقامها اجليش  التي  الكثيفة  األمنية  أن احلواجز  كيف 
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أي شخص لإلقليم في اجتاه أي محافظة هولونية مجاورة لإلقليم، ولم يعد في وسع 

الهولونية  املسلحة  القوات  وقامت  "إسنا"،  دولة  إلى  احلدود  عبور  السكان سوى 

بتسكني أعداد كبيرة من أسر ضباط اجليش وجنوده في املساكن املتروكة ووضعت 

عليها حراسة مشددة حتى "ال تستخدم هذه املنازل من قبل اإلرهابيني" كما جاء 

في بيان احلكومة.

انتهاء  املسلحة  القوات  أعلنت   2004 عام  من  سبتمبر  شهر  من  اخلامس  وفي   -20
محصلة  وكانت  طبيعتها  إلى  احلياة  وعودة  اإلرهاب  على  والقضاء  العمليات 

 300 2004 مقتل  العمليات التي متت خالل الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 

شخص من أعضاء حزب التحرر اإلسني، و3000 من غيرهم، واعتقال 800 شخص 

من أعضاء احلزب، كما غادر اإلقليم الشمالي الغربي أكثر من 150 ألفاً من سكانه 

عابرين احلدود إلى دولة "إسنا" توجه أكثر من نصفهم إلى إمارة "بليميا".

واحتفلت هولونيا بانتهاء العمليات اإلرهابية ومت تكرمي قيادات اجليش التي اشتركت 

في العملية ومت منح اجلنرال "ستاكو" وسام "البطل القومي".   

ما بعد انتهاء العمليات 

انتهاء العمليات لم يهدأ اجملتمع املدني في كافة أنحاء العالم عن املطالبة  21- وبعد 
مبطالبة  املدني  اجملتمع  منظمات  من  العديد  وقامت  "ستاكو"،  اجلنرال  مبحاكمة 

على  صادقت  قد  "بليميا"  إمارة  كانت  وملا  "ستاكو"،  اجلنرال  مبحاكمة  دولهم 

في  اإلنساني  الدولي  للقانون  اجلسيمة  االنتهاكات  وأدمجت  جنيف  اتفاقيات 

من  الهولونيون  قام  فقد  العاملي،  اجلنائي  باالختصاص  وتأخذ  الداخلية،  تشريعاتها 

الرسمية  التصريحات  من  يستطيعون  ما  بجمع  باإلمارة  املتواجدون  إسنية  أصول 

شهادة  وتوثيق  الفضائية  القنوات  شاشات  على  عرضت  التي  واملشاهد  والصور 

مجموعة من شهود العيان وقاموا في ديسمبر من عام 2004 بإبالغ املدعي العام 

لإلمارة ومطالبته بالتحقيق فيما نسب إلى اجلنرال "ستاكو".

األساسي  النظام  على   - 2003 عام  -في  صادقت  قد  "إسنا"  دولة  كانت  وملا   -22
-2005 بإحالة  -في األول من مايو من عام  للمحكمة اجلنائية الدولية فقد قامت 

حالة النزاع في "هولونيا" إلى املدعي العام للمحكمة وطالبته مبباشرة التحقيق 
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وفقاً لنص املادة 14 من النظام األساسي في اجلرائم املرتكبة خالل الفترة من يناير 

بإشعار   )1( 18 املادة  بنص  عمالً  العام  املدعي  وقام   ،2004 عام  من  سبتمبر  إلى 

الدول األطراف والدول التي تأخذ باالختصاص اجلنائي العاملي، فضالً عن إشعار دولة 

"هولونيا" بأنه سيبدأ التحقيق، وبعد مرور شهرين لم يتلق رد فعل من أية دولة، 
أمر  -58 إصدار  املادة  إلى نص  -استناداً  التمهيدية  الدائرة  العام من  املدعي  فطلب 

بالقبض على اجلنرال "ستاكو"، وبالفعل صدر أمر القبض في اخلامس من أبريل عام 

2006 ومت تعميمه على جميع الدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة.

اجلنائية  للمحكمة  األساسي  النظام  في  ليست طرفاً  "هولونيا" -وهي  23- جتاهلت 
على  مصادقة  دولة  أية  إلى  السفر  "ستاكو"  الدولية- أمر القبض وجتنب اجلنرال 

النظام األساسي، حتى شاءت الظروف أن تصيبه أزمة قلبية أثناء تواجده في إحدى 

املتحدة، واضطرت  زيارة لألمم  أثناء عودته من  الهولونية  التابعة للخطوط  الطائرات 

الطائرة إلى الهبوط في مطار أمستردام إلنقاذ حياته حيث كان هو أقرب املطارات، 

ومت نقله إلى أحد املستشفيات بالعاصمة الهولندية حيث ألقي القبض عليه عقب 

تلقيه العالج وقدم إلى احملكمة اجلنائية الدولية في العاشر من ديسمبر عام 2007. 

في  "هولونيا"  دولة  رئيس  صرح  "ستاكو"  اجلنرال  على  القبض  إلقاء  وبعد   -24
إحدى املقابالت التليفزيونية بأن الدولة على الرغم من عدم تصديقها على النظام 

مبجلس  احملكمة  هذه  بعالقة  تتصل  ألسباب  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  األساسي 

األمن، فإنها تنظر إلى احملكمة اجلنائية الدولية بكثير من االحترام والتقدير إال أنها 

سيئاً،  مستاءة من املدعي العام للمحكمة الذي استغلته دولة "إسنا" استغالالً 

مع  -بالتعاون  اإلجراءات  من  نتخذ  )إننا  قائالً:  الهولوني  الشعب  الرئيس  طمأن  ثم 

الدول الصديقة- ما يكفل كف احملكمة اجلنائية الدولية عن مالحقة البطل القومي 

اجلنرال "ستاكو"(.

25- وفي فبراير من عام 2008 قام املدعي العام إلمارة "بليميا" بالتحقيق في الشكوى 
قام  التحقيق  لهذا  ونتيجة   2004 عام  من  ديسمبر  في  إليه  وردت  قد  كانت  التي 

بتحريك دعوى جنائية أمام محكمة اجلنايات الكبرى يتهم فيها اجلنرال "ستاكو" 

أثناء  ارتكبت  جماعية  وإبادة  اإلنسانية  ضد  وجرائم  حرب  جرائم  عن  باملسؤولية 

النزاع.
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التعاون  بشأن  اتفاقيات  بعد  تبرم  لم  النشأة  احلديثة  "بليميا"  إمارة  كانت  وملا   -26
القضائي الدولي وتسليم اجملرمني مع غيرها من الدول، فقد رفضت دولة "هولونيا" 

وجمع  الشهود  أقوال  لسماع  "بليميا"  قبل  من  املرسل  القضائية  اإلنابة  طلب 

التي  والوثائق  الشهود  شهادة  إلى  الكبرى  اجلنايات  محكمة  فاستمعت  األدلة، 

اجلنرال  تقدم بها املدعي العام وأصدرت حكمها -في مايو من عام 2008 - مبعاقبة 

"ستاكو" غيابياً بالسجن مدى احلياة. 

وبعد تعيني هيئة الدفاع عن اجلنرال ستاكو أمام احملكمة اجلنائية الدولية حتدد يوم 2 فبراير 

2009 لبدء اإلجراءات أمام احملكمة.

التمرين: )الدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية(

)الدعوى أمام  سيتم تقسيم املشاركني إلى فريقني، فريق يتناول مرحلة ما قبل احملاكمة 

الدائرة التمهيدية(، وفريق آخر يتناول مرحلة احملاكمة )الدعوى أمام دائرة احملاكمة( وسيتم 

الدفاع  وفريق  االدعاء،  وفريق  قضاة،  شكل  على  مجموعات  ثالث  إلى  فريق  كل  تقسيم 

الدعوى  مرحلتي  بإحدى  املتعلقة  احلجج  تقدمي  على  واالدعاء  الدفاع  مجموعتا  وستعمل 

وعلى فريق القضاة اجملادلة فيما يقدم وصوالً إلى احلكم.

املسائل الرئيسية

املرحلة األولى:اإلجراءات أمام الدائرة التمهيدية

املطلوب من الدائرة االبتدائية الفصل في مسألتني:

1- هل احملكمة ذات اختصاص بنظر الدعوى وفقاً ألحكام االختصاص املنصوص عليها 
في املواد من 11 إلى 15 من النظام األساسي للمحكمة؟

2-  بافتراض أن احملكمة قضت باختصاصها، هل تعد الدعوى مقبولة وفقاً ألحكام املقبولية 
املنصوص عليها في املواد من 17 إلى 20 من النظام األساسي للمحكمة؟

بطبيعة احلال يرى فريق االدعاء أن شروط االختصاص واملقبولية متوافرة وسيحاول عرض 

األخيرة  والكلمة  إثباته،  يحاول  اخملالف  االجتاه  الدفاع  فريق  سيتخذ  بينما  ذلك،  وإثبات 

الوقائع وحجج كل طرف،  استعراض  وقناعة من  رأي  تكونه من  ما  للمحكمة على ضوء 



167

الفصل الثالث: التمرينات العملية

مبينة  املعروضة  باحلجج  قناعتها  مدى  وتبني  األصوات  بأغلبية  قراراتها  احملكمة  وتتخذ 

أسباب ذلك.

املرحلة الثانية: اإلجراءات أمام محكمة الدائرة االبتدائية

)يرجى االنتباه بأن هذه املرحلة مستقلة عن نتيجة املرحلة األولى( 

1- التهم املقدمة ضد اجلنرال هي التالية:

1- جرمية اإلبادة اجلماعية-املادة )6( من النظام األساسي

2- جرائم ضد اإلنسانية-اإلبعاد القسرى للسكان-املادة )7( فقرة )1 -د(.

3- جرائم ضد اإلنسانية -االضطهاد-املادة )7( فقرة )1 -ح(.

4- جرائم حرب-القتل العمد-املادة )8( فقرة )2 -أ، 1(.

5- جرائم حرب-مهاجمة املدنيني-املادة )8( فقرة )2 -ب، 1(

6- جرائم حرب-مهاجمة أهداف مدنية-املادة )8(، فقرة )2 -ب، 2( أو )8(

)2 -ه�،2(.   

هذه  أركان  توافر  بيان  سيحاول  كما  دولي  مسلح  نزاع  وجود  إثبات  االدعاء  فريق  سيحاول 

اجلرائم.

داخلية  اضطرابات  يعدو  ال  األمر  وأن  مسلح  نزاع  وجود  بعدم  الدفاع  فريق  سيدفع  بينما 

أركان هذه اجلرائم غير  النزاع فإن  بافتراض وجود مثل هذا  وأنه  في إطار مكافحة اإلرهاب 

متوافرة.

وتوافرت  وقعت  قد  اجلرائم  كافة  أن  )بافتراض  "ستاكو"  اجلنرال  مسؤولية   -2
أركانها(

وعلى  25 - د  املادة  أساس  سيحاول فريق االدعاء إثبات مسؤولية اجلنرال "ستاكو" على 

سبيل االحتياط على أساس املادة 1-28.
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دليل تدريب القضاه علي احكام القانون الدولي االنساني

بينما سيحاول فريق الدفاع نفي هذه املسؤولية وإثبات براءة املتهم.

الوقائع  استعراض  من  وقناعة  رأي  من  تكونه  ما  ضوء  على  للمحكمة  األخيرة  والكلمة 

باحلجج  قناعتها  مدى  وتبني  األصوات  بأغلبية  قراراتها  احملكمة  وتتخذ  طرف،  كل  وحجج 

املعروضة مبينة أسباب ذلك.
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