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 المقدمة -1
التي المادة ركيزة أساسية التفاقيات جنيف ألنها تحدد الظروف والشروط  192

المادة الثانية، المشتركة بين اتفاقيات جنيف كانت و  1االتفاقيات. تلك بموجبها تنطبق
ألنها تعالج ثغرة في  1949األربع خطوة رئيسية إلى األمام منذ أن ُأقرت في عام 

صكوك القانون الدولي اإلنساني السابقة. وفي الواقع، لم تحدد اتفاقيتا الهاي لعامي 
تي إن الشروط ال 1929و 1906و 1864فاقيات جنيف ألعوام وال ات 1907و 1899

إلى موجبات  . وفي غياب أي إشارة صريحةجنيف اتفاقياتتطبيق  تستوجبت ر توف  
ُمعلنة الحرب ال، كان من المفهوم عموًما أن تلك الصكوك تنطبق فقط أثناء التطبيق

 واقتران ذلك باعتراف المتحاربين بوجود حالة حرب بينهم.

( توسع نطاق تطبيق اتفاقيات جنيف بإدخال مفهوم "النزاع المسلح"، 1)2الفقرة  193
وبذلك تجعل تطبيقها أقل اعتماًدا على الشكليات المرتبطة بفكرة "الحرب المعلنة". 

( على أن اتفاقيات جنيف تنطبق على جميع أنواع 2)2باإلضافة إلى ذلك، تنص المادة 
مسلحة أثناء الغزو  قاومةو لم ُيواجه هذا االحتالل بماالحتالل العسكري األجنبي، حتى ل

من نفس المادة،  1استكمااًل للفقرة  2من المادة  2أو بعده. وفي هذا الصدد، تأتي الفقرة 
 2تغطي حاالت االحتالل الناجمة عن األعمال العدائية بين الدول. وُتسهم المادة  وهي
الدولي والنزاع المسلح في ترسيخ التمييز بين النزاع  –المشتركة  3فضاًل عن المادة  -

                                                           
 .3 املشتركة التي تنظم النزاعات املسلحة غير الدولية. للمزيد من التفاصيل، انظر التعليق عليها، على األخص القسم 3باستثناء املادة 1
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فصل بين نوعي النزاع أكدته بمرور الزمن معاهدات القانون الالمسلح غير الدولي، وهذا 
 بعد اتفاقيات جنيف. اإلنساني التي ُاقرت

أن النزاعات معالمشتركة دوًرا أصياًل في بنية القانون اإلنساني،  2 المادة تلعب 194
وال غير الدولية أصبحت اآلن أكثر أشكال النزاعات المسلحة انتشاًرا. المسلحة 

أن ميثاق  معدورها الحاسم  2لنزاعات المسلحة تنشأ بين الدول، وال يزال للمادة تزاال
 2لمتحدة يحظر لجوء الدول إلى القوة المسلحة بحسبانها وسيلة لتسوية خالفاتها.األمم ا

وبالنظر إلى األبعاد السياسية والوجدانية المرتبطة بمفهوم الحرب أو النزاع المسلح، فإن 
( 1)2الدول كثيًرا ما تتردد في االعتراف بتورطها في حرٍب ما. وهذا يجعل من المادة 
بشكل المادة األكثر أهمية ألنها تشير بجالء إلى أن اتفاقيات جنيف والقانون اإلنساني 

 استناًدا إلى معايير موضوعية. ينطبقانأعم 

الذي كان فيما  3(si omnes) ( هجر شرط المشاركة الجماعية3)2تؤكد المادة  195
سبق عقبة أمام التطبيق الفعال للقانون اإلنساني على العنف المسلح بين الدول. كما أنها 

ذى ، األمر العبر القبول الصريحتتيح لدولة غير طرف إمكانية تطبيق اتفاقيات جنيف 
في نزاع مسلح قبل تصديقها على تلك  حديثة النشأةتبرز أهميته عندما تتورط دولة 

 الصكوك.

دوًرا في تحديد نطاق تطبيق البروتوكول  ،أيًضا ،المشتركة تلعب 2المادة  196
 4اإلضافي األول.

 الخلفية التاريخية -2

يحدد  حكًما مماثاًل لم تتضمن  1929و 1906و 1864اتفاقيات جنيف ألعوام  197
، أنه من المفيد القرن الماضي منالثالثينيات  إباننطاق تطبيقها. وبدا واضًحا 

إلى الحاالت التي ستنطبق عليها اتفاقيات جنيف المؤرخة في ،على وجه التحديد،اإلشارة
ألن بعض األحكام الواردة في تلك بشأن الجرحى والمرضى وأسرى الحرب،   1929

تفسيًرا ضيًقا، رت س   فُ ، وهي، إذا مماثلةاالتفاقيات ُتشير إلى "زمن الحرب" أو إلى عبارات 
                                                           

و  51(، املادتين 1945املتحدة )الدفاع عن النفس، والحاالت التي يصرح فيها مجلس األمن التابع لألمم املتحدة بذلك؛ انظر ميثاق األمم باستثناء حاالت  2

 ، على الترتيب.42
ا si omnesينص شرط املشاركة الجماعية )3

ً
( الوارد في املعاهدات األولى املعنية بقانون الحرب على أن الصك غير ملزم إذا لم يكن أحد أطراف النزاع طرف

افيه فحينئذ ال يلزم الصك أ التي تنص على ما يلي: "إن األحكام التي  1907من اتفاقية الهاي الرابعة لعام  2ة من األطراف، انظر على سبيل املثال املاد يًّ

ا في االتفاقية."تتضمنها القواعد املشار إليها في املادة األولى، والواردة في هذه االتفاقية، ال تطبق إال بين األطراف املتعاقدة إال إذا كان جميع 
ً
 املتحاربين أطراف

  اونطالع حكًم 
ً

 .1906من اتفاقية جينيف املؤرخة في  24في املادة  مماثل
( من البروتوكول اإلضافي األول على ما يلي: "ينطبق هذا اللحق "البروتوكول" الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب املوقعة 3)1تنص املادة 4

 شتركة ما بين هذه االتفاقيات."على األوضاع التي نصت عليها املادة الثانية امل 1949آب/ أغسطس  12بتاريخ 
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وفي الوقت نفسه، وال سيما 5حاالت الحرب الُمعلنة فقط.يتعنفقد يتبادر إلى الذهن أنها 
في ضوء الحرب األهلية اإلسبانية، أصبح واضًحا أن النزاعات المسلحة لم تكن 

ال تنطبق على "الحروب  1929وأن اتفاقيات جنيف  ،بين الدول فقطبالضرورة لتنشب 
وباإلضافة إلى ذلك، سلطت الخبرة المكتسبة من الحرب العالمية الثانية  6األهلية".

. ي الضوء على الحاجة إلى تطبيق االتفاقيات على جميع حاالت االحتالل العسكر 
المؤتمر الدولي للصليب  عليهاوافق ي تالمشتركة ال 2مشروع المادة جاءت صياغة و 

من أجل  1949لعام  يالمؤتمر الدبلوماس اوناقشه 1948األحمر في ستوكهولم لعام 
 7معالجة كل تلك الشواغل.

على جميع جنيف اتفاقيات تطبيقلم تكن جوانب مشروع المادة التي تنص على  198
رت ومر    خالف حاالت النزاع المسلح بين الدول، بما في ذلك االحتالل العسكري، مثار

والفقرات الثالث األولى من المادة التي نوقشت متطابقة تطابًقا يكاد أن  8.جدلدون 
المشتركة اليوم. والعنصر الذى ثبت أنه  2مع الصورة التي توجد عليها المادة ا م  تايكون 

والذي كان  2كان االقتراح الوارد في الفقرة الرابعة من النص األصلي للمادة مثير للجدل 
هذا النص يقضي بتطبيق اتفاقيات جنيف بكاملها في حاالت النزاع المسلح غير الدولي، 

 9المشتركة. 3وأصبح في نهاية المطاف المادة ل د   عُ 

                                                           
من تلك االتفاقية إلى "حالة  37بشأن الجرحى واملرض ى. تشير املادة  1929من اتفاقية جنيف املؤرخة في  29و  25و  24املواد  ،على سبيل املثال ،انظر5

( و "حالة الحرب" 28يباجة(، و"زمن الحرب" )املادة بشأن أسرى الحرب إلى "الحالة القصوى للحرب" )الد 1929حرب". وتشير اتفاقية جنيف املؤرخة في 

اًرا يعبر عن الرغبة في تطبيق قر  1934(. وفي رد فعل على هذه الشواغل، أقر املؤتمر الدولي الخامس عشر للصليب األحمر بطوكيو في عام 95)املادة 

 تقع بين الدول حتى في حالة عدم إعلن الحرب. بطريقة القياس في حالة النزاعات املسلحة التي 1929املؤرخة في جنيف اتفاقيات 

See Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, Vol. 16, No. 191, November 1934, 

p. 899. See also Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, pp. 14–15, and Report of the Conference of 

Government Experts of 1947, pp. 8, 102 and 272. 

 من هذا التعليق. 29رقم  ،الهامشأيًضا ،انظر
6ICRC, Report on the Interpretation, Revision and Extension of the Geneva Convention of July 27, 1929, Report prepared for the 16th 

International Conference of the Red Cross, London, 1938, pp. 7–8. 
 على ما يلي: 1948التي أقرها مؤتمر ستوكهولم لعام جنيف اتفاقيات  روعاتمشمن  2ينص مشروع املادة 7

باإلضافة إلى االشتراطات واجبة التطبيق في وقت السلم، يجب تطبيق هذه االتفاقية على جميع حاالت الحرب املعلنة أو أي نزاعات مسلحة 

 أخرى قد تنشب بين اثنين أو أكثر من األطراف السامية املتعاقدة، حتى إن لم يعترف أي من تلك األطراف بحالة الحرب. 

على جميع حاالت االحتلل الكلي أو الجزئي ألرض طرف ساٍم متعاقد، حتى إن لم يلَق ذلك االحتلل أي مقاومة  ،أيًضا ،تطبق االتفاقية

 مسلحة.

ا في االتفاقية املاثلة، يجب، مع ذلك، على الدول األطراف فيها االلتزام بها في علق
ً
 اتها املشتركة.إذا لم تكن إحدى الدول املنخرطة في النزاع طرف

حاالت النزاعات املسلحة التي ليس لها طابع دولي التي قد تنشب على أرض واحد أو أكثر من األطراف السامية املتعاقدة، يجب أن وفي جميع 

ايلتزم كل الخصوم بتنفيذ أحكام االتفاقية املاثلة. ويجب أن تنطبق االتفاقية في هذه الظروف، أ كان الوضع القانوني ألطراف النزاع ودون  يًّ

 .بهااإلخلل 
8Final Record of the Diplomatic Conference of 1949, Vol. II-B, p. 128. 

 .383إلى  372املشتركة، الفقرات من  3للمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على املادة  9
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 االتفاقية في وقت السلم انطباق: 1الفقرة  -3

بأن اتفاقيات جنيف مهمةالمشتركة هي بمثابة تذكرة  2الفقرة األولى من المادة  199
على عاتق الدول  تلقيفي حاالت النزاع المسلح،  بالكاملأنها قد أصبحت منطبقة  مع

األطراف التزامات في وقت السلم أيًضا. ويجب على الدول، على وجه الخصوص، إقرار 
نفاذلفات الجسيمةتشريعات وعقوبات جزائية على المخا اذ التدابير لقمع انتهاكات واتخ هاوا 

 عمالإساءة است رحظ؛ ويجب عليها أن تقر وُتنفذ تشريعات لجنيف التفاقياتأخرى 
تدريب القوات المسلحة  ،اأيًض ،على الدول؛ ويجب التجاوز في استعمالهاالشارات أو 

ونشر المعرفة بشأنها على أوسع  ،ولتكون قادرة على االمتثال لهاجنيف اتفاقيات لمعرفة 
وحيث إن التدريب والتعليم عادة يكون أكثر فاعلية  10نطاق ممكن بين السكان المدنيين.

 اإلنساني)بل صكوك القانون  جنيف ول ترجمة اتفاقياتللدينبغي فبلغة المرء، إذا كان 
 11كلها( إلى اللغة )اللغات( الوطنية.

، التنفيذ األمثل جنيف في اتفاقياتالمنصوص عليها تنفذ االلتزامات األخرى  200
 خطوات تحضيرية قد سبق اتخاذها في وقت السلم. ثم إذا كان،أثناء النزاعات المسلحة

وفيما يتعلق باالتفاقية األولى، تشمل تلك االلتزامات مهام  فنية مثل ختم شارات الذراع 
ع عالمات الوحدات والمنشآت وتوزيعها على أفراد الخدمات الطبية العسكريين، ووض

عدد كاف من أفراد  رتوف  مثل ضمان  مركبةالطبية، بل تمتد أيًضا إلى التزامات 
على يكونون لديهم التجهيزات المناسبة، و ر توف  تالخدمات الطبية المدربين تدريًبا جيًدا، و 

لالستشفاء في إنشاء مناطق ،اأيًض ،وقد ترغب الدول 12استعداد لتقديم الخدمات الطبية.
ضافة إلى ما تقدم، وكما يؤكد االلتزام بنشر اتفاقيات 13في وقت السلم. ، فإن جنيف وا 

تدريب جميع أفراد القوات المسلحة على احترام الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية 
مهمة بالغة  هيعمليات،  ما ينفذونه منكل والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبية في 

 14.األهمية في وقت السلم
                                                           

من االتفاقية الرابعة )التشريع بشأن  146الثالثة، واملادة من االتفاقية  129من االتفاقية الثانية، واملادة  50من االتفاقية األولى، واملادة  49انظر املادة 10

من االتفاقية الثالثة واملادة  127من االتفاقية الثانية، واملادة  48من االتفاقية األولى، واملادة  47املخالفات الجسيمة ووقف االنتهاكات األخرى(؛ واملادة 

 من االتفاقية األولى )حظر إساءة االستعمال(. 54دة املا ،أيًضا ،من االتفاقية الرابعة )النشر(. انظر 144
من االتفاقية الرابعة على الدول أن  145من االتفاقية الثالثة، واملادة  128من االتفاقية الثانية، واملادة  49من االتفاقية األولى، واملادة  48تفرض املادة 11

 تبادل التراجم الرسمية للتفاقيات.
 املشتركة في كل منها. 2. للطلع على االلتزامات املحددة املتصلة بكل اتفاقية، انظر التعليق على املادة 43إلى  40من  واملواد 12انظر املادة 12
 .23املادة 13
أو يجب أن تطبق بعد  ( من االتفاقية الرابعة(،4) 6باإلضافة إلى ذلك، يقع على عاتق الدول التزامات يستمر انطباقها إلى ما بعد انتهاء النزاع املسلح )املادة 14

من االتفاقية األولى على سبيل املثال(. يجب أن تواصل العمل مكاتب االستعلمات  17و  16انتهاء النزاع أيًضا حتى تكون ذات مغزى وفعالية )املادتان 

ة لها(، من بين عدة مواد أخرى، بعد النزاع. وباإلضافة إلى من االتفاقية الرابعة املناظر  136من االتفاقية الثالثة )واملادة  122الوطنية املشار إليها في املادة 

سلم. وتضم هذه االلتزامات التي تنص عليها اتفاقيات جنيف، يقع على عاتق الدول األطراف في البروتوكول اإلضافي األول التزامات معينة تنفذ في زمن ال
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 المتعاقدة : الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر بين األطراف السامية1الفقرة  -4

كالهما يستوجب الحرب المعلنة" و"النزاع المسلح"،ف" ي( مفهوم1)2المادة  تشمل 201
، فالمفهوم األخير مفهومين قانونين مختلفينتطبيق اتفاقيات جنيف، بيد أنهما يغطيان 

أكثر مرونة وموضوعية من األول. ومع ذلك، فهما متكامالن، بل قد يتداخالن، 
القانون ظل مما كانت عليه الحال في أكبر ويغطيان طائفة من العالقات بين المتحاربين 

 .1949اتفاقيات جنيف المؤرخة في  قبل

أحكامها تسري  ( هو توسيع نطاق تطبيق اتفاقيات جنيف بحيث1)2لمادة هدفا 202
ن لم تكنحتى  . وهكذا، ي ااألعمال العدائية بين الدول ناتجة عن إعالن الحرب رسم وا 

( الغرض اإلنساني التفاقيات جنيف بأن تنزل بإمكانية تملص الدول 1)2تخدم المادة 
إعالن عن  -ببساطة -بأن تمتنعمن التزاماتها بموجب القانون اإلنساني إلى أدنى حد، 

 15رفض االعتراف بوجود نزاع مسلح.الحرب أو 
 مفهوم الحرب الُمعلنة 4-1

مفهوم الحرب المعلنة حسبما أوردته اتفاقيات جنيف يتفق مع مفهوم الحرب على  203
، وكذلك مع ديباجة 1899من اتفاقية الهاي الثانية لعام  2النحو المبين في المادة 

األعمال العدائية. مفهوم الحرب فيما يتعلق ببدء  1907اتفاقية الهاي الثالثة لعام 
( من حيث إغراقه 1)2المعلنة أكثر محدودية من مفهوم النزاع المسلح الوارد في المادة 

ذا كانت اتفاقيات جنيف تمحورت حول المفهوم الشكلي للحرب  في الشكلية والذاتية. وا 
)أو خلق الحرب بحالة ي اف أحد األطراف المتحاربة رسمتطبيقها مرهوًنا باعترا لكان، فقط

، واحد جانبمن تصرفعبر إصدار إعالن الحرب. وا عالن الحرب، وهو تلك الحالة( 
وقد تكرر  16حرب بغض النظر عن موقف وسلوك من وجه إليه )إليهم(.الينشئ حالة 

ن لم يعترف بها 1)2هذا المفهوم في المادة  (، التي  تؤكد أن حالة الحرب تنشأ حتى وا 
 أحد المتحاربين.

                                                                                                                                                                      
 توكوالتها اإلضافية وتأمين االلتزامات تدريب موظفين أكفاء لتسهيل تطبيق اتفاقيات جنيف وبرو 

 
املستشارين القانونين لتقديم املشورة للقادة  رتوف

 ،أيًضا ،من البروتوكول اإلضافي األول، على الترتيب(. وتفرض معاهدات أخرى في القانون اإلنساني 82( واملادة 1) 6العسكريين عند االقتضاء )املادة 

ة التي تقدمها أثناء النزاعات املسلحة. فاتفاقية الهاي بشأن حماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح التزامات في زمن السلم لتأمين فاعلية الحماي

(؛ وتغيير لوائحها 3على سبيل املثال تشترط على الدول األطراف فيها االستعداد في وقت السلم لحماية املمتلكات الثقافية )املادة  1954املؤرخة في 

((؛ والتخطيط إلعداد متخصصين، أو اقسام ضمن صفوف القوات املسلحة، بغرض 1)7تها العسكرية لكفالة احترام االتفاقية )املادة العسكرية أو تعليما

 ((، من بين عدة مواد أخرى(.2)7ة السهر على احترام املمتلكات الثقافية والتعاون مع السلطات املدنية املسؤولة عن حمايتها )املاد
بأن تصف الدولة أفعالها بأنها عمليات ال ترقى إلى مستوى الحرب، أو أنها علميات عسكرية خلف الحرب، أو باعتبار تلك  ،ل املثالعلى سبي ،يكون ذلك15

 األفعال مجرد عمليات إلنفاذ القانون ال ينطبق عليها القانون اإلنساني.
16Dinstein, 2011, p. 30. 
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الدول في  خراطنمجرد حقيقة افإن لنظرية التقليدية للحرب الُمعلنة، ل اوطبقً  204
 تطبيق القانون اإلنسانيووجوب م قانون السلإلزاحة  اكافيً  اال ينهض سببً العنف المسلح 

فإن الحرب المعلنة بمعناها القانوني تبدأ بإعالن ،ى ما تقدمعلوبناًء . عنه بدياًل 
 .دول الدخول في حربالتعبير الوحيد عن نية الر على أنه ُيفس  يالذ17الحرب،

، التي 2005إثيوبيا  في عام –أهمية إعالن الحرب حددتها لجنة دعاوى إريتريا  205
ذكرت أن "جوهر إعالن الحرب هو التأكيد الصريح على وجود حالة حرب بين 

 واحد جانبإعالن رسمي يصدر عن "وإعالن الحرب هأن فهم وينبغي ال 18."المتحاربين
التي تبدأ عندها  اللحظةبالضبط دولة ما، يحدد في  ي اتصدره السلطة المختصة دستور 

هي عالقة التحول عن وبناًء على ذلك، فإن الحرب المعلنة  19الحرب مع عدو معين".
كما أنها ُتفضي إلى نتائج قانونية أخرى،  ،تطبيق قانون السلم إلى تطبيق قانون الحرب

 21واحتمال قطع العالقات الدبلوماسية بين المتحاربين، 20مثل تطبيق قانون الحياد،
 22وتطبيق قانون الغنيمة الدولي.

ن لم حتى فور إعالن الحرب  ي اتلقائلتطبيق واجبة اُتصبح اتفاقيات جنيف  206 وا 
من  مواجهات مسلحة بين الدولة المعلنة والخصم )الخصوم( المحدد،ذلك،عقبت

أعمال عدائية ضد العدو حتى إتيان إلى تأكيد ب يس بحاجةإن إعالن الحرب لف 23،جانبها
ولذلك، يتعين على الدولة التي تقتصر على  24يصبح القانون اإلنساني واجب التطبيق.

                                                           
: "تقر الدول املتعاقدة بأن األعمال العدائية بينها يجب أال تبدأ دون إنذار سابق وصريح، إما في صورة إعلن 1(، املادة 1907انظر اتفاقية الهاي الثالثة )17

 حرب مع إبداء األسباب، أو إنذار أخير يتوقف عليه إعلن الحرب".
18Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Jus Ad Bellum, Ethiopia’s Claims, Partial Award, 2005, para. 17. 
19Dinstein, 2011, p. 30. 

نزاع مسلح ينطبق قانون الحياد عند صدور إعلن الحرب، واقتران ذلك باإلقرار بحالة الحرب التي صدر بشأنها، وينطبق كذلك عندما يظهر إلى الوجود 20

 ( من اتفاقيات جنيف.1ادة )دولي في حدود املعنى الوارد في امل

See Michael Bothe, ‘The Law of Neutrality’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford 

University Press, 2013, pp. 549–580, at 549; WolffHeintschel von Heinegg, ‘“Benevolent” Third States in International Armed Conflicts: 

The Myth of the Irrelevance of the Law of Neutrality’, in Michael N. Schmitt and Jelena Pejic (eds), International Law and Armed Conflict: 

Exploring the Faultlines. Essays in Honour of Yoram Dinstein, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, pp. 543–568; Dietrich 

Schindler, ‘Transformations in the Law of Neutrality since 1945’, in Astrid J.M.Delissen and Gerard J. Tanja (eds), Humanitarian Law of 

Armed Conflict: Challenges Ahead, Essays in Honour of Frits Kalshoven, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1991, pp. 367–386; 

and Wolff Heintschel von Heinegg, ‘Wider die Mär vom Tode des Neutralitätsrechts’, in Horst Fischer (ed.), Crisis Management and 

Humanitarian Protection: Festschrift für Dieter Fleck, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2004, pp. 221–241. 
21Greenwood, 1987, pp. 283–306. 
22Wolff Heintschel von Heinegg, ‘The Current State of International Prize Law’, in Harry H.G. Post (ed.), International Economic Law and 

Armed Conflict, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1994, pp. 5–50. 
22 Milanovic/Hadzi-Vidanovic, p. 268; Greenwood, 2008, p. 43. 
23Milanovic/Hadzi-Vidanovic, p. 268; Greenwood, 2008, p. 43. 

 تشارك في أي أعمال عدائية؛ في الحرب العاملية الثانية على سبيل املثال أعلنت غالبية دول أمريكا اللتينية الحرب ضد دول املحور لكن لم24

SeeSchindler, p. 132.  
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 ،في القتال أن تطبق اتفاقيات جنيف. وهذا يسلط الضوء تنخرطإعالن الحرب ولكنها ال 
لمسلح حيث إن األخير على التكامل بين مفهوم الحرب المعلنة ومفهوم النزاع ا ،أيًضا

أعمال عدائية ليتأتى للقانون اإلنساني أن يسري على سلوك المتورطين  تؤيدهالبد وأن 
 (.1)2بالمعنى الوارد في المادة حسفي النزاع المسلح 

، لم يحدث أن أعلنت الدول الحرب إال فيما النفاذمنذ دخول اتفاقيات جنيف حيز  207
نشاء نظام 1945ندر. ولقد نتج عن إقرار ميثاق األمم المتحدة في عام  شن قانون ، وا 

انخفاٌض كبير  ،العدوانحروب الذي قضى بعدم مشروعية  (jus ad bellum) الحرب
فكرة ومع ذلك، فإن هذا ال يعني بالضرورة سقوط  .في انتهاج الدول إعالن الحرب

ن ادعى الكتاب األكاديميون  ،دائرة اإلهمالالحرب المعلنة في   مفهوم الحرب أنحتى وا 
ولذلك سيكون  .26فإن إمكانية إصدار دولة إعالن حرب ال يمكن تجاهلها 25،قد توارى 

ن كان من غير الممكن اإلقرار بزوال مفهوم الحرب المعلنة،  من السابق ألوانه حتى وا 
 27.التدريجي لهذا المفهومتجاهل التراجع 

ن لم تكن ي ااإلبقاء على مفهوم الحرب المعلنة يخدم أيًضا غرًضا إنسان 208 ، حتى وا 
العدو الدولة مواطني لألنه يتيح في أعمال عدائية صريحة، ي االدول قد انخرطت فعل

الطرف المعادي االستفادة من الحماية التي يسبغها القانون على أرضالموجودين 
من  رتبة على إعالن الحرب وما يالزمهفي حالة تعرضهم لآلثار الضارة المت اإلنساني

خطاب وأجواء عدوانية. وفي مثل تلك الحالة، يتعين على الدول أن تعامل المدنيين من 
وعلى الرابعة.  جنيف رعايا الدولة المعادية الموجودين على أراضيها وفًقا التفاقية

من منظور الحماية تثبت فائدته حالة الحرب المعلنة في جنيف ن تطبيق اتفاقيات إف،هذا
 28وينسجم مع أهدافها اإلنسانية.التي تسبغها 

                                                           
25See Kolb, 2009, p. 161; Partsch, p. 252; and Marco Sassòli, ‘La “guerre contre le terrorisme”, le droit international humanitaire et le 

statut de prisonnier de guerre’, Annuaire canadien de droit international, Vol. 39, 2001, pp. 211–252, at 215. 

شارة إلى لف  "حرب" عرفت النزاع املسلح الدولي من دون اإل  تاديتشتجدر اإلشارة كذلك إلى أن املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلفيا السابقة في قضية  

(Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70.) 
26International Law Association, Committee on the Use of Force, Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law, 

The Hague Conference, 2010, pp. 7–8. 

See also Greenwood, 1987, p. 294: 

، من املفترض أن تقبل استمرار وجود الحرب بوصفها من ثم  إنشاء حالة الحرب على أنها احتمالية، و زال تنظر إلى تمنها ال  كثير"تفيد ممارسات الدول أن ال

انظاًما قانون  ".يًّ
27Dinstein, 2011, p. 32. 

في تلك الظروف ال يخل بالتطبيق املوازي لقانون حقوق اإلنسان، والحماية التي يقدمها تكمل تلك التي يقدمها  1949تطبيق اتفاقيات جنيف املؤرخة في  28

 القانون اإلنساني.
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وفي غياب تعريف أكثر موضوعية للظروف التي تستوجب تطبيق القانون  209
على مفهوم الحرب المعلنة وما يرتبط به من سمة ذاتية  فقطاإلنساني، فإن االعتماد 

تولد الشعور في ومن ثم  29يمكن أن يقوض تحقيق األهداف اإلنسانية التفاقيات جنيف،
بمفهوم الحرب  ينعن الذاتية والشكلية المرتبط التخليلحاجة الماسة إلى با 1949عام 

ساس إلى معايير موضوعية المعلنة وضمان استناد انطباق القانون اإلنساني في األ
هذه الخلفية، أدخلت اتفاقيات جنيف مفهوم النزاع المسلح القائم  . وعلىومرتبطة بالوقائع

بمعناه المادي وليس بمعناه القانوني، ُبغية أن يكون مكماًل النزاع  على وقائع، أي تعريف
و اتفاقيات ، ابتعد صائغفي داللة األلفاظلمفهوم الحرب المعلنة. وعبر هذا التحول 

ومنذ ذلك جنيف عن اشتراط انطباق اتفاقيات جنيف على المفهوم القانوني للحرب وحده. 
بل  ،مرتبًطا فقط باإلرادة المعلنة للدولاإلنساني انطباق القانون  م يعدل ،الحين فصاعًدا
تنبثق عن مفهوم النزاع المسلح  ومرتبطة بالوقائععلى معايير موضوعية  أصبح معتمًدا

 )أعمال( دولة بعملبمجرد قيام لتطبيق واجب ا(، مما يجعله 1)2الوارد في المادة 
 ضد دولة أخرى. عسكري معادٍ 

 مفهوم النزاع المسلح 4-2

سائدة قبل اتفاقيات جنيف المؤرخة في  ما ُذكر أعاله، القاعدة التي كانتك 210
حالة حرب بين دولتين أو  ، قانوًنا،هناك تإذا كانانطباق قوانين الحرب فقط هي  1949

على انطباق اتفاقيات على هذه القاعدة الجامدة بأن أكدت  (1)2أكثر. وتغلبت المادة 
، 1907ومنذ  30.إلى جانب الحرب المعلنةجنيف عند عدم االعتراف بحالة الحرب 

فيها جميع خصائص  تجلىمن النزاعات المسلحة، التي تكثير الأظهرت التجارب أن 
الحرب، قد تنشأ دون أن يسبقها أي من اإلجراءات الشكلية المنصوص عليها في اتفاقية 

( أن الوجود الفعلي لنزاع مسلح 1)2ويترتب على المادة  1907.31الهاي الثالثة لعام 
وباإلضافة إلى ذلك، يشمل مفهوم النزاع المسلح طبًقا  32كاٍف النطباق القانون اإلنساني.

                                                           
ردة  في اتفاقيات جنيف إال أن تنكر وجود إذا كانت اتفاقيات جنيف تنطبق فقط على "الحروب املعلنة"، فما على الدول إن أرادت أن تتفادى القيود الوا29

اليابان الذي  –حالة الحرب باملعنى القانوني )بسبب عدم إعلن حالة الحرب(، حتى وإن وقعت مواجهات مسلحة. املثال األشهر على ذلك كان نزاع الصين 

االشتباك في عمليات عسكرية حادة، واحتلل منشوريا، من م رغبال، عندما رفضت الصين واليابان اإلقرار بوجود حالة حرب بينهما 1931اندلع في عام 

(. من شأن موقف كهذا أن يؤدي إلى عدم يقين قانوني: فإذا لم يكن القانون اإلنساني ينظم تلك املواقف، فما Voelckel, p. 10وارتفاع مستوى اإلصابات )

ا؟ في تلك الحالة
ً
 ون باألعمال العدائية الحماية القانونية املناسبة.سيفقد املتأثر  ،اإلطار القانوني واجب التطبيق إذ

30Dietrich Schindler, ‘The Different Types of Armed Conflicts according to the Geneva Conventions and Protocols’, Collected Courses of 

the Hague Academy of International Law, Vol. 163, 1979, pp. 117–164, at 131. 
 .1(، املادة 1907اتفاقية الهاي الثالثة )31

32International Law Association, Committee on the Use of Force, Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law, 

The Hague Conference, 2010, p. 2. 
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ولذلك،  33( حالة االحتالل الناجمة عن األعمال العدائية أو الحرب المعلنة.1)2مادة لل
اتفاقيات  انطباقفإن القيمة المضافة الرئيسية لمفهوم النزاع المسلح تتمثل في إرساء 

 .ومرتبطة بالوقائعمعايير موضوعية  إلى ااستنادً جنيف 

للنزاع المسلح لوجود الفعلي أن األولوية، في الواقع، لعلى ( 1)2المادة  تؤكد 211
سلح بالمعنى المقصود في الجزم بوجود نزاع مفلذلك، و . ةيالرسمأكثر من حالة الحرب 

أعمال عدائية  تبرهن على وجود التيالوقائع السائدةإلى ،فقط ،( يجب أن يستند1)2المادة 
 دون إعالن الحرب.من ، حتى (de facto) بحكم الواقع بين المتحاربين

إلى في قرارات دولية حديثة وفي بعض األدلة العسكرية  ،أيًضا ،أيهذا الر يظهر  212
أكدت المحكمة الجنائية ولقد 34.على نطاق واسعبه الُكتاب األكاديميين  تمسكجانب 

يتعين تقرير أنه على الدولية ليوغوسالفيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
 الذاتيةاآلراء االرتكان إلى  من للظروف السائدة بدالً ا انطباق القانون اإلنساني وفقً 

ذكرت الدائرة االبتدائية للمحكمة الجنائية الدولية على سبيل المثال، ف35.النزاعألطراف 
ما إذا كان تقرير أن "مسألة  كوسكي وتاركولوفسكيسبو قضية ليوغوسالفيا السابقة في 

سماع  لدىالدائرة االبتدائية  تستقل بتقريرها واقعمسألة الوقت هو ذلك فيهناك نزاع مسلح 
المحكمة ، أكدت هنفسوعلى المنوال 36المحاكمة".في ومراجعة األدلة المقبولة المرافعات 

"إذا كان تطبيق القانون اإلنساني الدولي أنه أكاييسوقضية في االجنائية الدولية لرواند
ي معظم ففسيميل أطراف النزاعا على الحكم التقديري ألطراف النزاع، حصرً  يعتمد

 37نه إلى أدنى قدر ممكن."متهوين الحاالت إلى ال

                                                           
 .5 لتحليل مفصل ملفهوم االحتلل، انظر القسم33

34See e.g. David, p. 120; Robert Kolb and Richard Hyde, An Introduction to the International Law of Armed Conflicts, 3rd edition, Hart 

Publishing, Oxford, 2008, pp. 75–76; Kleffner, pp. 47–48; Geoffrey S. Corn et al. (eds), The Law of Armed Conflict: An Operational 

Approach, Wolters Kluwer Law & Business, New York, 2012, pp. 72 and 80; Gabriele Porretto and Sylvain Vité, ‘The application of 

international humanitarian law and human rights to international organisations’, Research Papers Series No. 1, Centre Universitaire de 

Droit International Humanitaire, 2006, p. 32; and Shraga, 2008, p. 94. See also International Law Association, Committee on the Use of 

Force, Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law, The Hague Conference, 2010,p. 33: 

 ن وجود نزاع مسلح يعتمد من الناحية القانونية على وجود وقائع ملموسة وملحوظة، وبعبارة أخرى معايير موضوعية".إ"
تكون ذات صلة فيما  ،أيًضا ،حتى وإن كانت غالبية تلك الحاالت قد عالجت مسألة تقرير وجود نزاع مسلح غير دولي، فإن تحليلت املحاكم الدولية35

فيا السابقة عات املسلحة الدولية. وتستند غالبية تلك القرارات إلى تعريف مفهوم النزاع املسلح الوارد في قرار املحكمة الجنائية الدولية ليوغسل يخص النزا

الجنائية الدولية، في ، الذي يتضمن النزاعات املسلحة بنوعيها، الدولية وغير الدولية. استخدمت الدائرة االبتدائية للمحكمة تاديتشفي قضية  1995عام 

 كي تقرر ما إذا كان ثم نزاع مسلح. تاديتش، املعيار الذي أجرته املحكمة الجنائية الدولية ليوغسلفيا السابقة في قضية لوبانغا وبيمباقضية 

ICC, Lubanga Trial Judgment, 2012, paras 531–538, and Bemba Trial Judgment, 2016, para. 128. 

 أن وجود نزاع مسلح هو أمر يتعين تقريره استناًدا إلى الوقائع في وقت وقوعها.وعلى ذلك، 
ً
 تقر املحكمة الجنائية الدولية صراحة

36ICTY, Boškoski and Tarčulovski Trial Judgment, 2008, para. 174. 
37ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, para. 603. See also ICTY, Milutinović Trial Judgment, 2009, para. 125: 

 مد على وجهات نظر أطراف النزاع"."وجود نزاع مسلح ال يعت
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بعض الدول إلى إنكار يستبعد ميل لمرء أن ليس بمستطاع افي هذا الصدد، و  213
ن وجود نزاع مسلح حتى  من وحتى إذا لم يعترف أي خالف ذلك. ي افعلالوقائع أثبتت وا 

شريطة  منطبًقايظل  اإلنسانيمسلح، فإن القانون  نزاعاألطراف بوجود حالة حرب أو 
ال تؤثر على تصف بها الدول المواجهات المسلحة  التيالكيفية.و بالفعلوجود نزاع مسلح 

 في-ي افعل -تنخرطأن الدولة المعنية أثبت الوضع الفعلي تطبيق اتفاقيات جنيف إذا 
ألسباب سياسية أو ألسباب وعدم إشارة دولة ما، مال عدائية مسلحة ضد دولة أخرى. أع

( في حالة 1)2في المادة  الواردمسلح بالمعنى  نزاعإلى وجود  إشارة صريحةأخرى، 
ذكر مجلس األمن التابع لألمم ولقد .أنه كذلكعلى  -اقانونً  -تصنيفهيحول دونال  بعينها
لقانون لاطبقً لحالة ما تصنيفه  على سبيل المثال، تهقرار حد أفي،المتحدة
عن التصريحات الرسمية لتفادي الحاالت ستقل يانطباق اتفاقيات جنيف و 38.نياإلنسا

 39االتفاقيات.تلك التي تنص عليهاحماية التتنصل منالتي ُيمكن فيها للدول أن 

لتحديد أو  يد سلطة مركزية بموجب القانون الدولو وجعدم وتجدر اإلشارة إلى  214
اإلطار تحديد نزاع الدول وأطراف الوعلى نزاع مسلح.  على أنه ما موقفتصنيف 

من اللجنة الدولية للصليب األحمر وتقدر عملياتها العسكرية. سير على  الذي ينطبقيالقانون
وهذه مهمة  ،بانتظام الحاالت ألغراض عملهاوتصنف الوقائع بصورة مستقلة، جانبها 
بموجب اتفاقيات تؤديه اللجنة الدولية للصليب األحمر الدور المتوقع أن  ضمنأصيلة 

للحركة الدولية والنظام الداخلي جنيف على النحو المنصوص عليه في النظام األساسي
، مثل األمم المتحدة جهات فاعلة أخرى ترى وقد  40.للصليب األحمر والهالل األحمر

ويصدق ذات القول على الحاالت المتعلقة بعملها، أن تصنف والمنظمات اإلقليمية، 
. وفي جميع الحاالت، يجب أن اختصاصهابغرض ممارسة الوطنية المحاكم الدولية و 

                                                                                                                                                                      
In the same vein, see Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 82:  

ا"أ ولى تفسيرها القاض ي بحسب ما كان األمر، ال يجوز ألطراف النزاع أن يتفقوا فيما بينهم على تغيير طبيعة النزاع، فهذا أمر يخضع للوقائع التي يت يًّ

 ".األحوال

See also United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 3.2.3. 
، فإنه يمكن القول بأن أي تقرير من جانب مجلس األمن التابع لألمم املتحدة يستند إلى 1945مم املتحدة املؤرخ في عام من ميثاق األ  103وفًقا للمادة 38

أنه من املحتمل أن يكون لهذا األمر ما يبرره، فإن هذا االستنتاج هو موضع شك إذا ما كان يؤدي إلى إنهاء أو تعديل  ،الفصل السابع يكون ملزًما. وفي حين

 (. انظر على سبيل املثال:ius cogeusزامات لها طبيعة القواعد اآلمرة )الت

Robert Kolb, Peremptory International Law: Jus Cogens, Hart Publishing, Oxford, 2015, pp. 119–121; Marco Sassòli, ‘Legislation and 

Maintenance of Public Order and Civil Life by Occupying Powers’, European Journal of International Law, Vol. 16, No. 4, 2005, pp. 661–

694, at 680–682 and 684. 
، تقرير معد من أجل املؤتمر الدولي الحادي والثلثين القانون الدولي اإلنساني وتحديات النزاعات املسلحة املعاصرةانظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، 39

 ؛8، صفحة 2011األحمر والهلل األحمر، جنيف، للصليب 

Vité, 2009, p. 72. 
 .5(، املادة 1986النظام األساس ي والنظام الداخلي للحركة الدولية للصليب األحمر والهلل األحمر )40
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لقانون لاطبقً التصنيف بحسن نية، استناًدا إلى الوقائع والمعايير ذات الصلة  ى يجر 
 41.اإلنساني

لفصل الصارم منسجًما مع االسائدة الوقائع القائم على  يردالتقأن يكون  يينبغ 215
يساعد وأن  (jus ad bellumالحرب )شن قانون ( و jus in belloقانون الحرب )بين

ما و ير وجود نزاع ُمسلح دفإن تق وبحكم هذا التمييز،42.على اإلبقاء على ذلك الفصل
الظروف السائدة على  على ،ق اح، يتوقفالقانون الدولي اإلنساني انطباقيرتبط به من 

أرض الواقع فقط وليس على ما إذا كان استخدام القوة ضد دولة أخرى مسموًحا به 
في  للحقإذا كانت دولة ما تستخدم القوة وفًقا ما بموجب ميثاق األمم المتحدة. وسواء 

بذلك بموجب تفويض من مجلس األمن التابع لألمم  ألنها مخولةأو الدفاع عن النفس، 
مسلح نزاع وجود  تقريرفذلك ال يؤثر على  ،حظر استخدام القوةانتهاًكالالمتحدة، أو 

أو مشروعية ذلك اللجوء، فعلية كانت ء إلى القوة المسلحة و اللجوتفويض دولة ما ب. دولي
، (jus ad bellum)الحربشن قانون في إطار تقع  يمن المسائل الت يهأو متصورة، 

على حالة محددة تشمل اإلنساني يالقانون الدول وجوب تطبيقوليس لها أي تأثير على 
 طرفين أو أكثر من األطراف السامية المتعاقدة.

                                                           
تباينة حول نفس الوقائع. وفي جميع حيث إن القانون الدولي هو نظام ذاتي التطبيق، فمن املمكن أن تتبنى الجهات الفاعلة املختلفة وجهات نظر م41

االحاالت، الوقائع هي مناط تقرير ما إذا كان موقف ما يشكل نزاًعا دول  مسلًحا أو نزاًعا مسلًحا غير دولي أو ليس نزاًعا مسلًحا على اإلطلق.  يًّ
وكذلك لفيف من الكتاب  والداخليةكد املحاكم الدولية املشتركة وديباجة البروتوكول اإلضافي األول( تؤ  1باإلضافة إلى قانون املعاهدات )املادة 42

( ومناسبته jus ad bellumشن الحرب )قانون ( و jus in belloاألكاديميين والكثير من األدلة العسكرية على صحة الفصل الصارم بين قانون الحرب )

ة أمام القانون اإلنساني. يشكل الحكم الصادر عن محكمة نورمبرغ للمقام، وليس ذلك فحسب بل ما يلزم عنه من مبدأ املساواة بين األطراف املتحارب

(، على وجه الخصوص، قراًرا US Military Tribunal at Nuremberg in the Hostages case in 1948) 1948عام  قضية الرهائنالعسكرية األمريكية في 

اتاريخ (. واتبعت أحكام أخرى تتعلق بجرائم حرب jus ad bellumشن الحرب )قانون ( و jus in belloفيما يتعلق بالفصل الصارم بين قانون الحرب ) يًّ

 .See Okimoto, p. 17, and Orakhelashvili, ppوأكدت أهمية الحفاظ على ذلك الفصل الصارم ) ه،ارتكبت خلل الحرب العاملية الثانية النهجنفس

اف (. أيد كتاب أكاديميون، عبر تتبع مسار تلك السوابق القضائية املتسقة، الفصل الصارم تأييًدا ساحًقا وأكدوا أن الوضع القانوني لألطر 170–167

 .هطباق القانون اإلنسانيأو تطبيق( ينبغي أال يؤثر على انjus ad bellumشن الحرب )قانون املتحاربة بموجب 

See e.g. Hersch Lauterpacht, Oppenheim’s International Law, 6th edition, Longman’s, Green and Co., London, 1940, pp. 174–175; 

Charles Rousseau, Le droit des conflits armés, Pedone, Paris, 1983, pp. 24–26; Myres S. McDougal and Florentino P. Feliciano, The 

International Law of War: Transnational Coercion and World Public Order, New Haven Press, 1994, pp. 530–542; Yoram Dinstein, War, 

Aggression and Self-Defence, 5th edition, Cambridge University Press, 2011, pp. 167–175; Leslie C. Green, The Contemporary Law of 

Armed Conflict, 2nd edition, Manchester University Press, 2000, pp. 18–19; Christopher Greenwood, ‘International Humanitarian Law 

(Laws of War): Revised Report for the Centennial Commemoration of the First Hague Peace Conference 1899’, in Frits Kalshoven (ed.), 

The Centennial of the First International Peace Conference: Reports and Conclusions, Kluwer, The Hague, 2000, pp. 173–192; François 

Bugnion, ‘Guerre juste, guerre d’agression et droit international humanitaire’, Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 84, No. 847, 

September 2002, pp. 523–546; Okimoto; Sassòli, 2007, pp. 241–264; Christopher Greenwood, ‘The relationship between jus ad bellum 

and jus in bello’, Review of International Studies, Vol. 9, No. 4, 1983, pp. 221–234; Ryan Goodman, ‘Controlling the recourse to war by 

modifying jus in bello’, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 12, 2009, pp. 53–84; and Jasmine Moussa, ‘Can jus ad bellum 

override jus in bello? Reaffirming the separation of the two bodies of law’, International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 872, 

December 2008, pp. 963–990. 



13 
 

حماية أولئك الذين ال وهما –وغرضه األساسيان  ياإلنسانالدولي هدف القانون  216
إذا ما ينتفيان  –أثناء النزاع المسلح العدائية في األعمال توقفت مشاركتهم أو يشتركون 

 jus ad) شن الحربقانون النزاع بموجب هذا القانون إلى مشروعية استند تطبيق 
bellum) . ُبشكل مختلف  انطباقهأو  يالقانون اإلنسانعدم انطباق ستنتج من ذلك أن وي
يحرم ضحايا هذا "عاداًل" أو "مشروًعا"، يراه مسلًحا  نزاًعايبتدئأحد المتحاربين الذيعلى 

الباب أمام أطراف النزاعات  ،أيًضا،هذايفتحوقد . المستحقة لهممن الحماية  ي االنزاع تعسف
وصف استخدام العدو عبر يالتزاماتهم القانونية بموجب القانون اإلنسانإلنكار المسلحة 

 يالدولية. ويتجاهل القانون اإلنسانالتأكيد على شرعيتها عبر للقوة بأنه غير قانوني أو 
 .النزاعيالمنخرطة فالدول على جميع ،بالقدر نفسه،وينطبقالفروق  تلكمثل 

 العناصر األساسية لتعريف النزاع المسلح 4-2-1

نزاع مسلح آخر قد ينشأ بين طرفين أو أكثر  "أي فقطعن (1)2المادة تتحدث  217
مسلح نزاع فيألطراف الفً يتعر تذكر هذه المادة وبينما  من األطراف السامية المتعاقدة".

من إدخال مفهوم  يالغرض الرئيسو لنزاع المسلح. اتعريف سكتت عن ، فإنها مادولي 
 السائدة.  الوقائععلى أساس يقيم يمعيار موضوعتقديم هو ( 1)2المادة  النزاع المسلح في

المالمح األكاديمية  والدراساتالقضائية والسوابق ُممارسات الدول ت رسم 218
أن تفسر بها ينبغي ية التيكيفالوقدمت نظرة ثاقبة عن  ،القانونية لمفهوم النزاع المسلح

تنشأ ( هي النزاعات التي 1)2المسلحة بالمعنى الوارد في المادة  والنزاعات(. 1)2المادة 
 علىالدول( وتحدث عندما ُتقدم دولة أو أكثر  ياألطراف السامية المتعاقدة )أ بين

المواجهة أو تلك القوة المسلحة ضد دولة أخرى، بصرف النظر عن أسباب إلى اللجوء 
أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة  تذكر ،تاديتشقضية وفي .43شدتها

ومنذ ذلك 44".بينهادول إلى القوة المسلحة فيما النشأ عندما تلجأ ةتمسلحالاتنزاعال"
 ير ألصالمرجع المعابوجه عام عد  يالذي هيئات دولية أخرى هذا التعريف أقرت ،الحين

 .يلقانون اإلنسانطبًقا لتفسير لمفهوم النزاع المسلح 

ي اللجوء ( يقتض1)2لمادة طبًقالتقدم أن مفهوم النزاع المسلح  كل مايبين من  219
 45.دولتين أو أكثرمن جانب المسلحة إلى القوة  يناو العد

                                                           
43ICRC, ‘How is the term “armed conflict” defined in international humanitarian law?’, Opinion Paper, March 2008, p. 1.  

امهدوًرا  1958عليق على اتفاقية جنيف الرابعة الذي صدر عام كما لعب الت  في إيضاح مفهوم "النزاع املسلح": مًّ

See Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, Geneva, 1958, pp. 20–21. 
44ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70. 
45ICRC, ‘How is the term “armed conflict” defined in international humanitarian law?’, Opinion Paper, March 2008, p. 1.  
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للمتحاربين: "بين اثنين أو أكثر من  القانوني الوضع 4-2-1-1
 األطراف السامية المتعاقدة"

ق اتفاقيات جنيف على "جميع حاالت (المشتركة، تنطب1)2المادة  حسب نص 220
، حتى المتعاقدةاألطراف السامية قد تنشأ بين طرفين أو أكثر من  ي... النزاع المسلح الت

تشير (.التأكيد باستخدام الخط مضاف من جانبنابحالة الحرب" ) يعترف أحدهالو لم 
ولذلك 46الصكوك. تلك"األطراف السامية المتعاقدة" إلى الدول التي تسري عليها  عبارة

 47الدول. بينالمسلحة  النزاعات( تقتصر على 1)2شار إليها في المادة فإن الحاالت المُ 

أي  –العدائية في األعمال  ينالمشارك الفاعلينهوية تحدد (، 1)2لمادة طبًقال 221
األساس هي الدولة صفة ظل تفي هذا الصدد، و 48الطابع الدولي للنزاع المسلح.–دول ال

 .من عدمه (1)2المادة طبًقا لهذه وجود نزاع مسلح استناًدا إليهيقاس الذي 

تعليق على اتفاقية اليشير (،1)2مفهوم النزاع المسلح الوارد في المادة  تناولعند  222
إلى تدخل أفراد  ويؤديدولتينينشأ بين  خالفإلى"أي  1958الصادر عام جنيف الرابعة 
 يعنيغير أن هذا األمر 49(.التأكيد باستخدام الخط مضاف من جانبنا) "القوات المسلحة

                                                           
( )ز( من اتفاقية فيينا 1) 2يجب تفسير عبارة "األطراف السامية املتعاقدة"، حسبما هو مستخدم في اتفاقيات جنيف، في سياق املعنى الوارد في املادة  46

 هتها".للف  "طرف" أال وهو "الدولة التي رضيت االلتزام باملعاهدة وكانت املعاهدة نافذة في مواج 1969لقانون املعاهدات املؤرخة في 

See Kritsiotis, p. 275: 

 من "األطراف السامية املتعاقدة" باعتبارها الجهات الفاعلة التي تدخل في العلقة القانونية التي يطل
ً

ق عليها "نزاع مسلح "إن استخدام لف  "الدول" بدال

دولية ليوغسلفيا السابقة[ في تعريف مفهوم النزاع املسلح الدولي دولي " هي، بطبيعة الحال، خطوة ضرورية اتخذتها دائرة االستئناف ]للمحكمة الجنائية ال

 .املتعاقدة التقليدي في حد ذاته"من منظور العرف بالنظر إلى مصطلح األطراف السامية 
أن تنخرط في نزاع مسلح. تظهر النزاعات املسلحة املعاصرة أنه، إلى جانب الدول، يمكن للمنظمات الدولية مثل األمم املتحدة أو حلف شمال األطلس ي  47

، تقرير معد من أجل املؤتمر الدولي الحادي والثلثين القانون الدولي اإلنساني وتحديات النزاعات املسلحة املعاصرةانظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

 ؛31و  30، الصفحتين 2011للصليب األحمر والهلل األحمر، جنيف، 

Ferraro, 2012a. 

ال يمكن أن تصبح  من ثم  و  ،ت جنيف ال تنطبق على هذا النحو على املنظمات الدولية. فاملنظمات الدولية ال يمكنها أن توقع اتفاقيات جنيفغير أن اتفاقيا

ا سامية متعاقدة، ولكنها ملزمة بالقانون الدولي اإلنساني العرفي.
ً
 أطراف

على أنها  وصفت حكومة الواليات املتحدة، في إطار جهودها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر للقضاء على التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة الحالة48

 ؛أن أحد األطراف ليس بدولة معنزاع مسلح دولي 

See Hamdan case, Government Brief on the Merits, 2006. 

تها حكومة الواليات املتحدة عد  املشتركة تنطبق على تلك الحالة،  3، ومفاده أن املادة قضية حمدانوفي أعقاب قرار املحكمة العليا للواليات املتحدة في 

 مسلًحا غير دولي عابًرا  للحدود.نزاًعا 

See United States, Supreme Court, Hamdan case, Judgment, 2006, pp. 629–631; John B. Bellinger, ‘Prisoners in War: Contemporary 

Challenges to the Geneva Conventions’, lecture at the University of Oxford, 10 December 2007, reported in American Journal of 

International Law, Vol. 102, pp. 367–370. See also Marko Milanovic, ‘Lessons for human rights and humanitarian law in the war on 

terror: comparing Hamdan and the Israeli Targeted Killings case’, International Review of the Red Cross, Vol. 89, No. 866, June 2007, pp. 

373–393. 
49Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, p. 20. 

 ، يعرف بيكتيه النزاعات املسلحة الدولية بأنها "أي مواجهة بين دولتين ينطوي على تدخل قواتهما املسلحة وتسفر عن وقوع ضحايا".هنفسفي السياق

See Jean S. Pictet, Humanitarian Law and the Protection of War Victims, Henry Dunant Institute, Geneva, 1975, p. 52. 
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تزامن انخراط القوات المسلحة (، يقتضي1)2وجود نزاع مسلح بالمعنى الوارد في المادة أن 
من نطاق  ايضيق كثيرً  . وهذا تفسيرفي عمليات عسكريةعلى األقل عاديتين تلدولتين م

 .النزاع المسلح الدولي

استخدام من نطاق النزاع المسلح ستبعديالوضع أنهذا  في واقع األمر، من شأن 223
( مع 1)2للمادة  هذا التفسير يتناقضضد دولة أخرى.  واحد من جانبدولة ما للقوة 
التي استخدام القوة المسلحة جميع أشكال تنظيم  هوو ، وغرضها جنيف هدف اتفاقيات

القوة ما دولة عند استخدام مسلح النزاع الويمكن أن ينشأ  .ن أو أكثرها دولتاتقع في
 ال يمكنها الرد،كان ، أو األخيرةضد دولة أخرى حتى لو لم ترد  واحد المسلحة من جانب
وال الجهات الفاعلة للقوة المسلحة تعدد  المنفرداالستخدام  ويفترض. بالوسائل العسكرية

)أو  الدولة المهاجمة والدولة عكس مواجهة مسلحة تشمل دولتين أو أكثر،ييزال 
لجوء دولة إن (. 1)2المادة الوارد في شرط ستوفىاليُ ومن ثمللهجوم،  (التي تتعرضالدول

الحالة على أنها نزاع مسلح بالمعنى لتوصيف يكفيما إلى القوة المسلحة ضد دولة أخرى 
 بحري أو جوي  ، فإن إعالن حصارالمنظورالوارد في اتفاقيات جنيف. ومن هذا 

نفاذ هوفرضيفعل طبق يندولي مسلح نزاع لبدء  ون كافًيا"، قد يكي احرب "عماًل  ره، باعتباهوا 
أو نشر قوات حعنوةفإن االجتيا، هنفسوعلى المنوال 50.عليه أيًضا القانون الدولي اإلنساني

قد  –واجه بالمقاومة المسلحة يُ حتى لو لم  –دولة أخرى ما في إقليم مسلحةتابعة لدولة 
األمر للقوة المسلحة من جانب دولة ضد دولة أخرى،  ي اوعدائمنفرًدا استخداًما يشكل 

 51(.1)2لمادة الدولي وفًقا لالمسلح النزاعشروط  الذي يستوفي

مع عدم توجيهها إلى ة استخدام القوة المسلحفإن ، سبقوعلى نحو مشابه لما  224
نما إلى اإل المسلحة للعدو القوات  وال سيما المدنيةواألعيان المدنيين السكانمن و  قليموا 

 يشكل، أو إلى أي من ذلك،الحصروليس  المثالعلى سبيل  البنية األساسية التابعة له
نزاع وجود فإن ، يلقانون اإلنسانووفًقال(. 1)2المادة  ألغراضوفًقا  ي اا دولا مسلحً نزاعً 

أو األعيان )أو كليهما( أن يكون األشخاص يقتضي بالضرورة ال دولي مسلح 
أن يكون الهجوم موجًها ضد -أيًضا-ال يشترطو ا من السلطة التنفيذية، جزءً  ينالمستهدف

                                                                                                                                                                      
تقريًبا، وأكدت أن "النزاعات املسلحة تنشأ عندما تلجأ الدول ها نفس، الصيغة تاديتشاستخدمت املحكمة الجنائية الدولية ليوغسلفيا السابقة في قضية 

 " )التأكيد باستخدام الخط مضاف من جانبنا(؛ فيما بينهاإلى القوة املسلحة 

Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70. See also Kritsiotis, p. 274. 
50Wolff Heintschel von Heinegg, ‘Naval Blockade’, in Michael N. Schmitt (ed.), International Law Across the Spectrum of Conflict: Essays 

in Honour of Professor L.C. Green on the Occasion of his Eightieth Birthday, International Law Studies, U.S. Naval War College, Vol. 75, 

2000, pp. 203–230, at 204. 
ونطاق اختصاص من قام هذه هي الحال عندما ال يكون هذا العمل العسكري االنفرادي نتيجة األخطاء أو األفعال التي تتجاوز حدود السلطة املقررة 51

 (.244إلى  236( )انظر الفقرات من ultra viresبالتصرف )
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ت سوى أحد بين الدول. والحكومة ليس قتاليهالدولية المسلحة النزاعاتف52الحكومة القائمة.
هجوم  ي. ولذلك، فإن أوالسكاناإلقليم هما خران العنصراناآلو ، ةالعناصر المكونة للدول
لجوًءا إلى  يشكلالعسكرية أو المدنية  األساسيةأو البنية السكان موجه ضد اإلقليم أو 

 53.السكانأو  األساسيةالبنية هذا اإلقليم أو نتمي إليها يالقوة المسلحةضد الدولة التي 

مشاركة القوات المسلحة لدولة واحدة على دولي الالمسلح نزاع الوجود ويقتضي 225
النزاع المسلح نشر الوسائل يفترض ، حقيقة األمروفي 54.عاديةتالماألقل من الدول 

والقضاء على التهديد الذي  لتغلب على العدو أو إرغامه على االستسالم،لالعسكرية 
مثل  –والوسائل التقليديةللحرب ساليب األظهور د عنو .مسلكهأو إجباره على تغيير  يمثله

أو  االستعانةبالطائرات المقاتلة النفاثةواستخدام المدفعية أو في إقليم العدوأنشر قوات 
سلحة بين مواجهة موبال جدال ذلك صبح ي، على الساحة – المقاتلةطائرات الهليكوبتر 

 بيق اتفاقيات جنيف.تطمعها ستوجبيالدول 

نزاع مسلح بالمعنى  وجودة إمكانيالتجاهل  تماميتجاهل المرء أال  مع ذلك، ينبغي 226
 جهاتعسكريين، بل ال( حتى لو لم تكن المواجهة المسلحة تشمل 1)2المادة في  الوارد

حرس الحدود أو قوات مثل القوات شبه العسكرية و تابعة للدول غير عسكرية 
شارك في أعمال عنف مسلح تأن ألي من تلك القوات ويمكن  55.السواحلخفر 

 .القوات المسلحة التابعة للدول مشاركةالتي تنطوي على  هانفسلهاخواصاألعمال

البحر، يجوز للدول، في  في واجب التطبيقيلقانون الدولوفًقالو يالسياق البحر  في 227
أو تشغلها دولة فينة تملكها ضد س بصورة مشروعةالقوة  أن تستخدمظروف معينة، 

على سبيل المثال، ، هي الحالتلك. وقد تكون في تلك الدولةمسجلة تكون أو  أخرى 
، التابعين لهالدولة ك لمصايد األسماالسواحل في انتهاك تشريعات  خفرعندما يشتبه 

نظم استخدام القوة في بمقاومة. ويُ  ن يواجهو  همة لكننالسفيتلك اعتالء ظهر محاولتهم و 
سياق هذا النوع وغيره من عمليات إنفاذ القانون البحري مفاهيم قانونية مماثلة لتلك التي 

ال تشكل تلك ومن حيث المبدأ، 56قانون حقوق اإلنسان.وفًقالتنظم استخدام القوة 
                                                           

52Akande, p. 75. 
 .244إلى  236انظر الفقرات من 53

54See Milanovic/Hadzi-Vidanovic, p. 274; Schindler, p. 131; and David, p. 122. 
خلل االشتباكات املسلحة البسيطة أو املتفرقة، أو كليهما، التي تشترك فيها جهات غير  إنه نظًرا ألن استخدام القوة بين الدول  ،أحياًنا ،يمكن القول 55

فسر على أنها نزاع مسلح دولي وال تخضع للقانون اإلنساني.
ُ
 عسكرية، فإن هذه الحالة ال ينبغي أن ت

See Arimatsu, p. 77. 
56Examples of relevant cases setting out the legal framework include: ICJ, Fisheries Jurisdiction case (Spain v. Canada), Jurisdiction of the 

Court, Judgment, 1998, para. 84; International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), The M/V ‘Saiga’ (No. 2) case, Saint Vincent and 

the Grenadines v. Guinea, Judgment, 1 July 1999, paras 155–159 (see also the last paragraph of the Separate Opinion of Judge 
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قوة ضد ال سيما عند ممارسةا بين الدول التابعة لها السفن، المسلحً ي ادولالتدابيرنزاًعا 
آخر دافعيحركه قد سفينة خاصة. بيد أنه ال يمكن استبعاد أن استخدام القوة في البحر 

يمكن اعتبار هذا و في البحر.  واجب التطبيقالئحينظام إلنفاذسلطة الدولة بخالف 
 .دولي وذلك اعتماًدا على الظروفمسلح على أنه نزاعالوضع 

كبير المسلحة بين الدول المواجهةيف المنخرطمسألة "من" هو يكون ل الينبغي أو  228
تلجأ دولة ما إلى وسائل  حينفمسلًحا.  ي انزاًعا دولها حسبانبأثر على تصنيف الحالة 

، بصرف دوليمسلح تصنف تلك الحالة على أنهانزاع وأساليب الحرب ضد دولة أخرى، 
 لجأ إلى هذه الوسائل واألساليب.الذيأي من أجهزة الدولة كنهالنظر عن 

نحتى وبوجه عام،  229 نشر ضمًنا ( تعني1)2لمادة وفًقا لت المسلحة كانت النزاعا وا 
فيها استخدام القوة ، قد تكون هناك حاالت يكفيفي العمليات راكهاتشواالعسكرية  القوات

النزاع أن غير . لدولةلبوصفهم "وكالء" أفرادها دولة أو ن أخرينفي المسؤوليمن جانب 
( de jureبحكم القانون )للدولة التابعة األجهزة القوة من جانب استخدام المسلح يقتضي 
 57.للقوةعاديينالشخاص األاستخدام وال يكفي في هذا الصدد، (de factoأو بحكم الواقع )

التي ، و بيمباقضية في  هنفسواتبعت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية المنطق
حالة األعمال العدائية المسلحة بين  فيينشأالدولي المسلح النزاع ن "إلى أفيها خلصت 
. ةالدول لحسابأو غيرها من الجهات الفاعلة التي تعمل قواتها المسلحةعن طريق الدول 

 58(التأكيد باستخدام الخط مضاف من جانبنا)

                                                                                                                                                                      
Anderson); and Arbitral Tribunal constituted Pursuant to Article 287, and in accordance with Annex VII, of the United Nations  

Convention on the Law of the Sea, In the Matter of an Arbitration between Guyana and Suriname, Award of the Arbitral Tribunal, 

Registry: The Permanent Court of Arbitration, The Hague, 17 September 2007, para. 445. See further Claim of the British Ship ‘I’m Alone’ 

v. United States, Joint Interim Report of the Commissioners, 30 June 1933, in American Journal of International Law, Vol. 29, 1936, pp. 

326–331, and ‘Investigation of certain incidents affecting the British Trawler Red Crusader’, Report of 23 March 1962 of the 

Commission of Enquiry established by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the 

Government of the Kingdom of Denmark on 15 November 1961, International Law Reports, 1962, Vol. 35, p. 485. For academic 

literature, see Efthymios Papastavridis, The Interception of Vessels on the High Seas, Hart Publishing, Oxford, 2014, pp. 68–72; Douglas 

Guilfoyle, Shipping Interdiction and the Law of the Sea, Cambridge University Press, 2009, pp. 271–272; Patricia Jimenez Kwast, 

‘Maritime Law Enforcement and the Use of Force: Reflections on the Categorisation of Forcible Action at Sea in Light of the 

Guyana/Suriname Award, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 13, No. 1, 2008, pp. 49–91; Natalie Klein, Maritime Security and the 

Law of the Sea, Oxford University Press, 2001, pp. 62–146; Ivan Shearer, ‘The Development of International Law with Respect to the 

Law Enforcement Roles of Navies and Coast Guards in Peacetime’, International Law Studies, Vol. 71, 1998, pp. 429–453; and Anna van 

Zwanenberg, ‘Interference with Ships on the High Seas’, International and Comparative Law Quarterly,Vol. 10, No. 4, 1961, pp. 785–

817. 
57Greenwood, 2008, p. 48. 
58ICC, Bemba Decision on the Confirmation of Charges, 2009, para. 223. 

بق هذا النهج أيًضا أثناء 
ُ
 املحاكمة؛كما ط

See Bemba Trial Judgment, 2016, paras 654–656. 
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نحتى ، ةللدول غير العسكرية األجهزةأن  لحاالتاهذه  تؤكد 230 لم تكن  وا 
شريطة أن تصنف دولي مسلح نزاعأصل المسلحة، يمكن أن تكون  قواتهاضمني ارسم

ن قصرأجهزة الدولة المعنية.  ضمن منبوصفها   انخراطة على مسلحاتالنزاعالوجود  وا 
قد لكل منهما  لداخليةاالقوانينلجانبين على النحو المحدد فيلكل من االقوات المسلحة 

ن ا غير عسكرية أو  هيئاتباستخدام  ياإلنسانتطبيق القانون ل الخضوعتجنبمن لدول يمك 
( 1)2القوات المسلحة. ومن شأن هذا التفسير للمادة من أفراد  ي ارسمد  تعبدائل أخرى ال 

التفاقيات  الحمائيالهدف وض تقنها إإذ إلطالق نتيجة غير منطقية على ا دي إلىأن يؤ 
 جنيف.

إذا كان ما  هيدولي الالمسلح نزاعالوجود فيتقرير المشاكل المتكررة ومن بين  231
في  حسب تعريف الدولةلنفسه كيان الدولة هو دولة فعاًل  الذي يدعىالنزاع أحد أطراف 

أو  ةنفصالياتاالمشروعالي حالة ف ،تحديًدا ،المسألةمواجهة هذه مكن تو القانون الدولي. 
قد يتحول النزاع الذي بدأ وفي هذا الصدد، 59نزاع مسلح غير دولي.في أعقاب الدولتفكك 
دوليإذا نجح الكيان االنفصالي في أن يصبح دولة مسلح إلى نزاع غير دولي امسلحً  انزاعً 

وهي الدولة عند المتحاربين،  صفةلقانون الدولي.وفًقا لةالدول صفةبمعايير  ئهوفاعبر 
ر معايي اتثبته، مسلًحا ي ادولنزاًعا  باعتبارهالمسلح  النزاعطبيعة اعلى أساسه قررتيالتي

عدم ال يعتد بو  60.تعقيداتها الخاصةالمعايير لتلك و لقانون الدولي، يحددها اموضوعية 
 خر.اآللطرف الدولة ل بصفةأحد األطراف  اعتراف

فيما عض المشاكلبأيًضا الوضع القانوني للمتحاربين يثير ، غرار ما سبقعلى و  232
ين الدول، ب قتالهيالدولية المسلحة النزاعاتولئن كان من الواضح أن .يتعلق بتمثيل الدول

هو حكومة  اتكياناليأ فتقرير61.الدول قد يكون مسأل ة شائكةفإن مسألة من يمثل تلك 
 في. و الدوليعدد من مسائل القانون  حيث يتوقف على هذه المسألةمهمهوأمر  دولةال

المسلح  النزاعهذا التساؤل بعض التأثير على تصنيف قد يكون للرد على الواقع، 

                                                                                                                                                                      
 بشأن الحالة التي يقدر فيها وجود النزاع املسلح الدولي على أساس سيطرة الدولة على جماعات مسلحة من غير الدول 

ً
داخل إقليم لتحليل أكثر تفصيل

 .273إلى  265خصمها، انظر الفقرات من 
ملحكمة الجنائية الدولية ليوغسلفيا السابقة تحديد ما إذا كانت كرواتيا قد أصبحت دولة من أجل تقدير ما إذا كان النزاع على سبيل املثال، كان على ا59

 القائم في يوغسلفيا السابقة هو نزاع مسلح دولي.

See ICTY, Slobodan Milošević Decision on Motion for Judgment of Acquittal, 2004, paras 85–93. 
60See Montevideo Convention on the Rights and Duties of States (1933), Article 1: 

؛ ب( إقليم محدد؛ ج( حكومة؛ د( القدرة على الدخول سكان دائمون  ها من أشخاص القانون الدولي، أن تستوفي الشروط التالية: أ(حسبانول، بللد"ينبغي 

 في علقات مع الدول األخرى".
61Milanovic/Hadzi-Vidanovic, p. 279. 
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أو إعادة تصنيفه مع مرور الوقت إذا تغيرت الحكومة نتيجة لعملية منذلحظته األولى
 62لجماعة مسلحة من غير الدول. ي انتقالية سياسية أو انتصار عسكر 

للنزاع المسلح هو أمر ال الذي تشكل في البداية فالطابع الدولي ، ما تقدممعو  233
حكومة المنتصر  الطرف المحاربإقامة أو الحكومة القائمة إلحاق الهزيمة بحقيقة غيره ت

صورية. والطريقة الوحيدة الممكنة التي يمكن أن تتغير بها طبيعة النزاع المسلح نتيجة 
هي حكومة فعلية إللحاق الهزيمة بالحكومة السابقة هي التأكد من أن الحكومة الجديدة 

على قيام تلك القوات بعمليات عسكرية، وتوافق على وجود قوات أجنبية على أراضيها أو 
 63االحتالل.تكن الحكومة الجديدة قد شكلتها دولة  وذلك ما لم

، وجودها الفعالحكومة هو هناك كون تن أل يالشرط الرئيس، الدوليلقانون وفًقال 234
إقليم حدود حكومة داخل الإلى ،عادة،ُتسندالتي مهام الأن تمارس بفاعليةقدرتها على أي 

في الدولة  القيام بمهامالقدرة على  هيالفعالية و 64حفظ القانون والنظام.وال سيما الدولة، 
 65مع الدول األخرى. هاعالقات أيفي، الداخل والخارج

                                                           
الخطاب املوجه من املستشار القانوني للجنة الدولية للصليب األحمر إلى مجلس العموم البريطاني )اللجنة املعنية بالتنمية  ،على سبيل املثال ،انظر62

 :2002كانون األول/ ديسمبر  20الدولية(، في 

ا ليب على املسائل التي أثيرت، أود أن اغتنم هذه الفرصة إلطلع اللجنة املعنية بالتنمية الدولية على التوصيف القانوني للجنة الدولية للص ردًّ

 األحمر للنزاع القائم في أفغانستان وبعض اآلثار املترتبة عليه.

آب/ أغسطس  12أن اتفاقيات جنيف األربع املؤرخة في  رأتر وتجدر اإلشارة، على وجه الخصوص، إلى أن اللجنة الدولية للصليب األحم

. وذلك نتيجة تصنيف اللجنة 2001تشرين األول/ أكتوبر  7، واجبة التطبيق بالكامل على النزاع املسلح الذي اندلع في أفغانستان في 1949

 الدولية للصليب األحمر هذا النزاع على أنه نزاع مسلح دولي.

حزيران/  19، وما تله من تشكيل الحكومة االنتقالية في أفغانستان في 2002يا جيرغا في كابول في حزيران/ يونيو عقب انعقاد مجلس اللو 

 عريضيمكن الزعم أنها قد حظيت باعتراف  -أيًضا -بل ،، التي لم تح  باالعتراف باإلجماع من مجتمع الدول بكامله فحسب2002يونيو 

اللويا جيرغا، بدلت اللجنة الدولية للصليب األحمر توصيفها األولي على النحو التالي: لم تعد اللجنة النطاق داخل أفغانستان عبر عملية 

حة الدولية للصليب األحمر ترى العمليات العسكرية الجارية في أفغانستان ضد املشتبه في أنهم من حركة طالبان أو غيرها من الجماعات املسل

 كنزاع مسلح دولي.

عمال العدائية التي تنفذها الواليات املتحدة والقوات املتحالفة ضد جماعات مثل حركة طالبان وتنظيم القاعدة في ن األ إوعلى ذلك، ف

تخضع للقواعد واجبة التطبيق على حاالت النزاع املسلح غير الدولي، حيث يجري االضطلع  2002حزيران/ يونيو  19أفغانستان بعد 

 موافقة حكومة دولة ذات سيادة معترف بها، أال وهي دولة أفغانستان اإلسلمية.بالعمليات العسكرية املشار إليها ب
. في الحاالت التي تتمخض عن ظهور حكومة محلية أثناء احتلل، "ويكون لديها قدر كبير من السلطة واملصداقية، 47انظر االتفاقية الرابعة، املادة 63

 طبيعة النزاع املسلح.ومقبولة كهيئة تمثيلية"، يمكن ملوافقتها أن تغير 

See ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, p. 29. 
64Hersch Lauterpacht, ‘Recognition of Governments: I’, Columbia Law Review, Vol. 45, 1945, pp. 815–864, especially at 825–830; 

Malcolm N. Shaw, International Law, 5th edition, Cambridge University Press, 2003, pp. 376–382. 
 ا في املشروعية.البعض هذا العامل عنصرً  َيُعد  65

For further discussion, see Jean d’Aspremont, ‘Legitimacy of Governments in the Age of Democracy’, New York University Journal of 

International Law and Politics, Vol. 38, 2006, pp. 877–917; see also Hersch Lauterpacht, ‘Recognition of Governments: I’, Columbia Law 

Review, Vol. 45, 1945, pp. 815–864, especially at 830–833, and Malcolm N. Shaw, International Law, 5th edition, Cambridge University 

Press, 2003, 379. 
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من  دعاءاالتنافس في حيث قسمة نفي حاالت الدول المالمشكلة كذلك تنشأ قد و  235
 عاميكوت ديفوار  في، و 2001أفغانستان عام  فيالحالة وتحققت هذه. حكومة الدولةهي 

اعتراف عدم تحقق ال يهم. وفي هذا الصدد، 2011ليبيا عام  فيو  ،2011- 2010
وتسيطر على ي اعلقائمة ف المعنيةالحكومة  أن فحقيقة. الحكومةبقاطبةالمجتمع الدولي 

يتعين و ( de facto)واقع بحكمالأنها حكومة فادهاالتي تحكمها مالدولة  أراضيمعظم 
بكل ما الدولة التي تمثلها ال معأ من على أنها التعامل مع اإلجراءات التي تتخذها 

 66.من عدمهدولي مسلح لتقرير وجود نزاع وذلك يترتب على ذلك من آثار 

 المواجهة المسلحة حدة 4-2-1-2

بأن يصل استخدام  ، ليس هناك ما يقتضيالدوليةالمسلحة لنزاعاتفيما يتعلقبا 236
يتسنى القول بوجود نزاع القوة المسلحة بين الطرفين إلى مستوى معين من الحدة قبل أن 

العدائية أو المدة التي دة األعمال حلحد فاصلأينفسها ( 1)2 المادةوال تتضمن.مسلح
،الذي 1958المشتركة الصادر عام  2وقدذكر بيكتيه في تعليقه على المادة .تستغرقها

 :أن االقتباس منهكرر يت
مفهوم لح بمس نزاعة هو مسلحاالمهإلى تدخل قوات يؤديدولتين و  خالف ينشأ بين أي

ن أنكر، حتى 2المادة  يستغرقها وال تهم الفترة التي حرب. الحالة وجود حد الطرفين أ وا 
بوصفه إلنسان شخص اله فاالحترام الواجب إيالؤ ،الذين يخلفهمأو عدد القتلى  النزاع

 .67بعدد الضحاياال يقاس إنساًنا 

ضافةو  إلحدى القوات المسلحة  تأسرأن  فيإذ يك ،القوات المشاركةعدد "يهم ال ذلك، إلىا 
من االتفاقية  "4نطاق المادة  فييدخلون  ممنخصوم المن  االدول أفرادً 

 .الراهن وقتنافي قائمة أيهذا الر همية ظألوت68الثالثة.

بري ة كانت، أو جوية، أو بحرية، المناوشات البسيطة بين القوات المسلحة،  حتى 237
 أيو  69.اإلنسانيالقانون  وجوب تطبيقوتؤدي إلىامسلحً  ي ادول انزاعً من شأنها أن تشعل 

                                                           
66Dinstein, 2004, p. 888. See also Christopher Greenwood, ‘International law and the “war against terrorism”’, International Affairs, Vol. 

78, No. 2, April 2002, pp. 301–317, at 312–313. 

الحالة، يتمحور مدى  ملسألة تمثيل الدول أيًضا قدر من األهمية فيما يتعلق بالحالة التي تتدخل فيها دولة غير طرف في النزاع في إقليم دولة أخرى. وفي هذه

اض ي وقدرته على إبداء الرضا انطباق القانون اإلنساني وما يرتبط به من تقرير طبيعة النزاع املسلح حول مفهوم الرضا. وفي هذا الصدد، تشكل هوية الر 

 .263إلى  257تعين مراعاته. انظر الفقرات من تعنصًرا حاسًما 
67Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, pp. 20–21. 
68Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention, ICRC, 1960, p. 23. 

 2010، ال سيما فيما يتعلق بالحادثة البحرية التي وقعت عام هنفسالفاصل املنخفض  دالحالدولية نهج املدعي العام للمحكمة الجنائية  استخدم مكتب69

 في البحر األصفر؛

see Situation in the Republic of Korea: Article 5 Report, June 2014, paras 45–46. 
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فسر تأن  ينبغيغير قابلة لها إقليم دولة أخرى  فيتقوم بها إحدى الدولعملية عسكرية 
مسلًحا وفًقا ي انزاًعا دولتشكل قد  من ثم  و تلك الدولة سيادة  نطاقفيتدخل مسلح  على أنها

 (.1)2لمادة ل

 اهذتدعمجنيف اتفاقياتتلت إقرار التيالعقودنظرية إبان  ممارسات وأفكارٌ تهناككان 238
تؤدي إلى  الدولية التيالمسلحة النزاعات ن بعض الدوألتاعتبر فعلى سبيل المثال، التفسير.
واحد فقط من قواتها أسر فرد بعدي ايتحقق وجودها فعلاتفاقيات جنيف  انطباق
على سبيل هاومن،من الحدة عدم اشتراط مستوى معيندولية  ماكمحوقد أيدت .70المسلحة
أن "وجود قوة مسلحة بين التي رأت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة المثال، 

عدد كبير من بالرأي نفسهقول يو 71."اإلنسانيالدولي القانون  النطباقذاته  فيكافٍ الدول
 72.الخبراء األكاديميين

مستوى معين دولي بالالمسلح نزاع تحققالعدم ربط وراء ية امحللملحة أسباب ثمة 239
كفالةأقصى قدر هو و تفاقيات جنيف، األسمى الهذا النهج مع الغرض  ويتفقمن العنف. 

على سبيل المثال، ف.73الصكوك حمايتهم تلك ألولئك الذين تستهدفالحماية من 
 ىالثالثة، إذا وقع أفراد القوات المسلحة لدولة في نزاع مع دولة أخرى في أيد وفًقالالتفاقية

بغض النظر عما إذا كان المركز القانوني ألسير الحربببالتمتع يحق لهم المطالبةالعدو، 
هما أمران مومعاملته الحرب ى ر القانوني ألسوضع والهناك قتال كامل بين الدولتين.

الحاجزة ال  ةالدولذلك حقيقة أن  فياتفاقيات جنيف، بما في اواضحً  اتحديدً محددان 
غياب تصنيف حالة  فيالمشروعة. و  الحربية عمالعناألأسير الحرب يجوز لها محاكمة 

مماثلة ، لن يتمتع األفراد العسكريون المحتجزون بحماية قانونية امسلحً  انزاعً بوصفها ما

                                                           
70Digest of United States Practice in International Law (1981–1988), Vol. III, 1993, p. 3456. See also Sassòli, 2008, p. 94, and Berman, p. 

39. 
71ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 184 (see also para. 208); Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on 

Jurisdiction, 1995, para. 70; ICC, Lubanga Decision on the Confirmation of Charges, 2007, para. 207.  

 ؛تاديتشاستخدمت املحكمة الخاصة لسيراليون تعريف النزاع املسلح الدولي الذي اقترحته اللجنة الدولية للصليب األحمر في قضية 

see SCSL, Taylor Trial Judgment, 2012, paras 563–566. 
72See Hans-Peter Gasser, ‘International humanitarian law: An introduction’, in Hans Haug (ed.), Humanity for All: The International Red 

Cross and Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute, Geneva, 1993, pp. 510–511; David, p. 122; Kolb, 2003, p. 73; 

Milanovic/Hadzi-Vidanovic, p. 274; Kritsiotis, pp. 278–279; Clapham, pp. 13–16. Schmitt, 2012b, pp. 459–461; and Grignon, p. 75, fn. 

255. 
73Arimatsu, p. 76. 
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ن ، حتى الحاجزة ةللدول الداخليةالقوانين بموجب  القانون الدولي تلك الحماية  ملكاستوا 
 74.لحقوق اإلنسان

األعمال  بدءعلى مرحلة  اإلنسانيبتطبيق القانون  ،أيًضا ،يسمح هذا النهج 240
تجري خاللها محاولة ترقب التيبالفترة  التي تحيطتجنب الشكوك  من ثم  العدائية، و 

 75معينة من الحدة.درجةالوصول إلى 

تنتج أن يستبعد من نطاق تطبيق القانون اإلنساني الحاالتالتي ،كذلك من المهم 241
 ultra)اختصاص فعال فردية تتجاوز حدود السلطة المقررة ونطاق أو أعن أخطاء

vires) حتى  مستوى النزاع المسلحإلى األفعال ال ترقى.هذه والتي ال تقرها الدول المعنية
ن كانت  ويتقرروجود نزاع 76.المسؤولية الدولية للدولة التي ينتمي إليها مرتكبها تستتبعوا 

المسلحة  هاقواتدولة أخرى أو  سكانعدائية ضد العمال األ من عدمه بتوجيهدولي مسلح 
ت أو تعليمال ووفًقابصفتهم الرسمية الذين يتصرفون الدولة  وكالءمن جانب  هاإقليمأو 

األعمال نفيذ تلك الذين تصدر إليهم تعليمات محددة بتشخاص من جانب غيرهم من األ
فعلى سبيل 77الخطأ.من قبيل  ذلكيكن ، ولم أجهزتهاالدولة أو  وكالءعن طريق العدائية 

العسكرية  العمليات فيي اتنخرطفعلالدول إحدى أن  بموضوعيةما  تبين حالةالمثال، حين
األصول العسكرية د األفراد أو ي  ح  تُ  عدائية ضد دولة أخرى، أوالعمال من األغيرها أو 
هذه الحالة ، فإقليمها أو تسيطر عليه أو تستخدم ،لياتها العسكرية، أو تعرقل عملعدول

 من الوقائع. هعلى وجودايستدل مسلحً  انزاعً تشكل 

أن األعمال العدائية يجب أن  يرى بأن البعض التسليم البد منإلى ما تقدم، خالًفا 242
في و  78(.1)2لمادة مسلحوفًقا لالنزاعالف لتكتسب وصتصل إلى مستوى معين من الحدة 

بين الدول على أنه المسلحة  ةللقو أو المتقطع االستخدام المنفرد صفيو  ،بعض األحيان
ستفزاز "اشتباك" أو غير ذلك من أنواع "اال أو "حادث بحرى " أو داخل الحدود"توغل "

                                                           
، تقرير معد من أجل املؤتمر الدولي الحادي والثلثين نزاعات املسلحة املعاصرةالقانون الدولي اإلنساني وتحديات الاللجنة الدولية للصليب األحمر، 74

 .7، صفحة 2011للصليب األحمر والهلل األحمر، جنيف، 
 .437إلى  422املشتركة، الفقرات من  3التعليق على املادة  ،أيًضا ،انظر75
 (.40و  39)الصفحتان ال يراعى الحوادث الفاصل املنخفض  دالحغير أن بيرمان يرى أن نهج 76

77See e.g. Vité, p. 72; Kritsiotis, p. 262; David, p. 122; Françoise J. Hampson, ‘The relationship between international humanitarian law 

and human rights law from the perspective of a human rights treaty body’, International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 871, 

September 2008, pp. 549–572, at 553; Nils Melzer, Targeted Killing in International Law, Oxford University Press, 2008, p. 250; and 

Ferraro, 2012b, p. 19. 
78International Law Association, Committee on the Use of Force, Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law, 

The Hague Conference, 2010, pp. 32–33. 
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بسبب دولية مسلحة نزاعات د  تعالحاالت ال تلك البعض إلى القول بأن ما يدفع ، المسلح"
 79.يكتنفهاالذي العنف قصر مدتها أو انخفاض حدة 

مسلحة نزاعات تشكلالحاالت  تلكأن علًنا بالدول ،قد ال تعترف األمر واقع في 243
على  عنفاستخدام البأيًضا عدم الرد تختارالدول . وقد "حوادث"أنها بوقد تصفها ببساطة 

أن بالنظر إلى غير أنه . ، أو على أرضهاأفرادها العسكريين أو سكانهاضدقع يهجوم 
آخر امصطلحً  دولة ما تستخدم عالنيةفكون الوقائع، إلى  ااستنادً ينطبق اإلنسانيالقانون 

ليس  على أعمال عدائية مع دولة أخرى  "نزاع مسلح" لوصف حالة تنطوي بخالفمصطلح 
ضافةالحالة على أنها نزاع مسلح. و تلك لتصنيف  في ذاته حاسًماأمًرا  فبمجرد ذلك، إلىا 
 اا معترفً إطارً  اإلنسانيضد بعضها البعض،يوفر القانون استخدام القوة  فيالدول  دأتب أن

ذو به لحماية المتضررين.   ذاإمسلًحا أو ي ادولبين الدول نزاًعا االشتباكات الخفيفة د  تعلم  اا 
 البحث عنيتعين عندئذ ، األعمال العدائيةبداية بالتنظيم كانالقانون اإلنساني ال يتناول

والقوانين ويبدو أن قانون حقوق اإلنسان واجب التطبيق.الالقانون  ليكون هوبديل
 jus ad) شن الحربقانون يوفر و . صورة تامةبالعنف بين الدولمهيأة لتناول غير الداخلية

bellum) ،ال يتضمن إال أنه اللجوء إلى استخدام القوة مشروعية بشأن م اعاإطاًرا ، بدوره
لقوة وبمجرد استخدام إحدى الدولل.80القوة كيفية استخدامبشأن  شديدة العموميةسوى قواعد 

 الصياغة محكمةمفصلةقواعد  يأخرى، يوفر القانون اإلنسانفي مواجهة دولة ي افعل
مستوى معين من حدة  ن عدم اشتراطفإ،ولذلك .لمواجهات المسلحة بين الدوللتناسبا
منطقي ويتفق مع الغرض اإلنساني هو أمر دولي مسلح ما بأنه نزاع نزاع لوصفالعنف 

 .جنيف تفاقياتال

بالضرورة على  ي ال ينطو  جنيف اتفاقيات تطبيق أن تجدر اإلشارة إلى، وأخيًرا 244
حالة االتفاقية األولى،  فيعلى الظروف. ف ويتوقف األمر برمته ،المعقدةتدخل اآلليات 

األولى تكون إذا أصيب شخص واحد فقط نتيجة للنزاع، فإن االتفاقية فعلى سبيل المثال، 
خطار الدولة واالعتناء به،  نقله من موقع إصابتهبمجردواحترمت أحكامها قد انطبقت  وا 

 .12أحكام المادة  بمقتضى،ي يتبعها بهويتهالت
 الدولية المسلحة ات ما يتعلق بمفهوم النزاعفيسائل محددة م 4-2-2

 التي تضم قوات متعددة الجنسيات النزاعات المسلحة 4-2-2-1

                                                           
79Ibid. pp. 32–33; Greenwood, 2008, p. 48. See also Marouda, pp. 393–400. 

 الضرورة والتناسب.، باإلضافة إلى متطلبات 1945من ميثاق األمم املتحدة املؤرخ في  51انظر املادة 80
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 التيالدول أو المنظمات الدولية ما يمنع اإلنسانيالدولي القانون بين أحكام ليس  245
الشروط  توفرنزاع مسلح حال  فيمن أن تصبح طرًفا  81ُترسل قوات متعددة الجنسيات

 jus in)قانون الحرب بين الفصل الصارم  وبحكم. اإلنساني القانون  النطباقالتقليدية 
bello ) شن الحربقانون و (jus ad bellum)القانون انطباقأعاله، فإن ه نا، الذي تناول

إنما ، الفاعلينغيرها من شأن في ذلك اعلى القوات متعددة الجنسيات، شأنه اإلنساني
أي تفويض دولي عن بغض النظر  الواقع على أرضالسائدة على الظروف -فقط-يعتمد
الذي توصيف العن  -اأيًض  -بغض النظرو ،األمن التابع لألمم المتحدةمجلس  يمنحه

هذا ستند يو . المتعددة الجنسيات خصوم القواتألطراف اتصبغه األمم المتحدة على 
ذات الصلة،  اإلنسانيالقانون مبادئ  هانشأماستيفاء شروط قانونية محددة  إلىالتقرير 

فيما ( المشتركة 3)والمادةة، الدوليالمسلحة اتلنزاعفيما يخص االمشتركة  (1)2المادة ي أ
إلى القوات كل و المهام التي تلتفويضبدخالوي82.ةالدوليغير  ةالمسلح اتلنزاعيخص ا

ليس له و ( jus ad bellum)الحرب شن قانون نطاق ضمنوشرعيتها متعددة الجنسيات 
 .على أعمال تلك القوات اإلنسانيتأثير على انطباق القانون من 

ينظم الذى  اإلنسانيانطباق القانون  أنإلى ذهب البعض ،ما ذكرمع 246
عند ةيتطلب، أو ينبغي أن يتطلب، وجود درجة أعلى للعنف الدوليالمسلحة اتالنزاع

أعمال فيتحت قيادة األمم المتحدة وسيطرتها تعمل قوات متعددة الجنسيات انخراط 
يعارض هذا الرأي ال  .83مجلس األمن التابع لألمم المتحدةإلى تفويض ااستنادً عسكرية

تختلف ينطبق بموجبها التيالشروطيشير إلى أن  بلانطباق القانون اإلنساني ككل، 
هناك و 84.وسيطرتهاتحت قيادة األمم المتحدة تعمل قوات متعددة الجنسيات  عندمشاركة

األمم تفويض منبموجب حين تعمل القوات متعددة الجنسيات أن وهو  ارأي أقل شيوعً 
ن الدول المساهمة بقوات في العمليات ال فإ، وسيطرتهالكن ليس تحت قيادتهاو ، المتحدة

                                                           
 يصف مصطلح "القوات املتعددة الجنسيات" املستخدم في هذا القسم، القوات املسلحة التي وضعتها البلدان املساهمة بقوات تحت تصرف عمليات81

لم"، و "عمليات حف  السلم. وليس هناك تعريف قاطع ملفهوم عمليات السلم في القانون الدولي. فعبارات "عمليات السلم"، و "عمليات دعم الس

األحيان  السلم"، و "عمليات إنفاذ السلم" ليس لها وجود في ميثاق األمم املتحدة. ويمكن تفسير هذه العبارات بطرق مختلفة، كما تستخدم في بعض

املنظمات الدولية أو املنظمات بالتبادل. وبوجه عام، يغطي مصطلح "عمليات السلم" عمليات حف  السلم وعمليات إنفاذ السلم التي تضطلع بها 

السادس أو  اإلقليمية أو تحالفات الدول التي تعمل بالنيابة عن املجتمع الدولي بمقتض ى قرار يصدره مجلس األمن التابع لألمم املتحدة بموجب الفصل

القسم، من حيث املبدأ، على القوات املتعددة الجنسيات  . كما تنطبق االعتبارات الواردة في هذا1945السابع أو الثامن من ميثاق األمم املتحدة املؤرخ في 

 نفس.التي تعمل خارج نطاق التفويض الذي يسنده إليها املجتمع الدولي، على سبيل املثال، عند القيام بعمليات عسكرية من منطلق الدفاع عن ال
 .413إلى  411ات من املشتركة، الفقر  3للطلع على مناقشة تلك املسألة، انظر التعليق على املادة 82

83See Shraga, 2008; Berman, p. 41; Christopher Greenwood, ‘International Humanitarian Law and United Nations Military Operations’, 

Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 1, 1998, pp. 3–34, at 24; and International Law Association, Committee on the Use of 

Force, Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law, The Hague Conference, 2010, p. 17. For an overview of the 

discussion, see Ferraro, 2013, pp. 580–583. 
84Shraga, 2008, pp. 359–360. 



25 
 

الهدف الوحيد من العمليات العسكرية هو مادامدولي الالمسلح نزاع الفي  مشاركةتكون 
 85م واألمن الدوليين.السالحالل حماية المدنيين وا عادة إ

ما يعني ضمًنا أن شروط اتفاقيات جنيف نصت عليه ا يس من بين مغير أنه ل 247
القوات وال سيما –قوات متعددة الجنسيات  انخراط تختلف عند االتفاقياتتلك انطباق 

، ن الحاليو انطبًقا للق. و ةمسلحاتالنزاعالفي– وسيطرتهاالتي تخضع لقيادة األمم المتحدة 
المعايير قوات متعددة الجنسيات هي ينطوي على وجود نزاع مسلح تقرير فإن معايير 
 مستوى أعلىواشتراط86للنزاعات المسلحة. "تقليدية"األكثر  األشكال فيها نفسالمستخدمة 

لنزاع المسلح الذى حد فاصل لللوصول إلى العدائية األعمال فيما يخص حدة المن 
االعتقاد ؤكده يالممارسة العامة وال  هو أمر ال تؤيدهات يقوات متعددة الجنسهتشترك فيه
إذا تقريرما ذلك، فإن على و 87.( jurisopinio) رأي يمليه القانون أو الضرورةبإلزامية 

أو غير  دوليأو غير دولي مسلح نزاع في  منخرطةكانت القوات متعددة الجنسيات 
 3و 2نزاع مسلح على اإلطالق، ينبغي أن يتفق مع التفسير المعتادللمادتين  فيمنخرطة 
 88مجلس األمن التابع لألمم المتحدة. إلى تفويض ااستنادً عند العمل حتى ، تينالمشترك

من يصبح ، دولي مسلح نزاع قوات متعددة الجنسيات في التشاركبمجرد أن  248
النزاع.  فيطرًفا أن يعد ينبغيمتعددة الجنسيات الالعملياتفيالمشاركين بين  تحديد منالمهم 

دولية المنظمة الأو  هي البلدان المساهمة بقواتف أو أطراف النزاع طر وقد يكون 
تحت قيادتها وسيطرتها، أو كليهما، وذلك تبًعا  قوات متعددة الجنسياتالتعمل التي

 للظروف.

                                                           
، يشير إلى بيان 259. انجدال، صفحة 2011"عملية الحماية املوحدة" التي قامت بها قوات حلف شمال األطلس ي في ليبيا عام  أثيرت هذه الحجة في سياق85

ا في النزاع املسلح الدولي أثناء مشاركتها في عمليات حلف شمال األطلس ي في ليبيا عد  ال يمكن أن ت ،وفًقا له ،رئيس الوزراء النرويجي الذي
ً
حيث النرويج طرف

 نها تنفذ مهمة أسندتها إليها األمم املتحدة.إ
، تقرير معد من أجل املؤتمر الدولي الثاني والثلثين القانون الدولي اإلنساني وتحديات النزاعات املسلحة املعاصرةاللجنة الدولية للصليب األحمر، 86

 .23إلى  21، الصفحات من 2015للصليب األحمر والهلل األحمر، جنيف، 

Kolb/Porretto/Vité, pp. 180–181; 

 . 88رقم  الهامشانظر أيًضا املراجع الواردة في 

But see Marten Zwanenburg, Accountability of Peace Support Operations, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005, p. 207. 
87Ferraro, 2013, p. 582. 
88Ola Engdahl, ‘The Status of Peace Operation Personnel under International Humanitarian Law’, Yearbook of International 

Humanitarian Law, Vol. 11, 2008, pp. 109–138, at 118; Garth J. Cartledge, ‘Legal Restraints on Military Personnel Deployed on 

Peacekeeping Operations’, in Helen Durham and Timothy L.H. McCormack (eds), The Changing Face of Conflict and the Efficacy of 

International Humanitarian Law, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1999, pp. 125–130. 
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عمليات متعددة  ، وسيطرتها،منظمة دولية دول ليست خاضعة لقيادة تنفذعندما  249
 (دول) العمليات العسكرية ضد دولة فيالدول المشاركة  فرادىأن تعد  ينبغي، الجنسيات

 .الدوليالمسلح النزاع  فيعلى أنها أطراف أخرى 

تحت ىيتعلق األمر بعمليات متعددة الجنسيات تجر  حينالوضع تعقيًدا ويزداد 250
تجمعها العمليات  تلكالمنظمات الدولية المشاركة في و . وسيطرتها دولية قيادة منظمة

ذ يتنف سبيل فيو قوات مسلحة خاصة بها. أنها ال تمتلك هي أال و عموًما سمة واحدة، 
 تضعفيها التي عضاء األدول العلى  على تلك المنظمات االعتمادهذه العمليات، يجب 

 منظمة دولية دائًماتحت تصرف  هاتضع قوات التيالدول و المسلحة تحت تصرفها. هاقوات
القوات المسلحة  بما يجعلها المسلحةالسلطة والسيطرة على قواتما تحتفظ بجزء من 

بالنيابة عن منظمة دولية، فإنها تعمل في الوقت ذاته كجهاز من عملحين ت التابعة للدول
للقوات  المزدوجالقانوني الوضعيتسببوعلى ذلك،ا. ة التي تتبعهدولالأجهزة 

 تحت قيادة منظمة دولية ي متعددة الجنسيات التي تجر الالمسلحةالمشاركة فيالعمليات 
في –المنظمة الدولية أجهزةمن البلد المساهم بقوات و بحسبانها من أجهزة –وسيطرتها

 .ا في النزاع المسلحطرفً أن تعد  ينبغيالذي من  تحديدمسألة تعقيد 

ها تقرير أطراف النزاع في مثل تلك الحاالت هي بالتي يمكن  إحدى الوسائل 251
وبموجب 89ا لقواعد القانون الدولي.وفقً التصرف إليه ندسيُ الذي يمكن أن  الكيانتحديد 
يكون مسؤولية المنظمات الدولية والدول، في شأن الموضوعة  التصرف إسنادقواعد

، في حالة اعتماد هذا النهج، من ثم  و 90.بالغة أهميةالمعني التصرفمفهوم السيطرة على ل
يقتضي نزاع مسلح  فيالطرف )الكيانات( كيانماهية الأن تحديد  يعنيفإن ذلك 

الذي تمارسه المنظمة الدولية على القوات الموضوعة تحت  السيطرةمستوى البحثفي
 تصرفها.

 ناسب جميعينهج "واحد ال يوجد حيث  محفوًفا بالصعابهذا المسعى كون يقد  252
التي لسلطة امستويات ما يقابلهما من و فيما يتعلق بترتيبات القيادة والسيطرة " الحاالت

ترتيبات القيادة والسيطرة من عملية وتتفاوت  متعددة الجنسيات.الالعمليات تسري على 
                                                           

89Zwanenburg, 2012b, pp. 23–28. 
90See Draft Articles on the Responsibility of International Organizations (2011), paras 77–88. See also Tom Dannenbaum, ‘Translating 

the Standard of Effective Control into a System of Effective Accountability: How Liability Should be Apportioned for Violations of Human 

Rights by Member State Troop Contingents Serving as United Nations Peacekeepers’, Harvard International Law Journal, Vol. 51, No. 1, 

2010 pp. 113–192, and Christopher Leck, ‘International Responsibility in United Nations Peacekeeping Operations: Command and 

Control Arrangements and the Attribution of Conduct’, Melbourne Journal of International Law, Vol. 10, No. 1, 2009, pp. 346–364.For 

States, see also paras 265–273. 
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لكل محدد نهج  اتباعيتعين هذا الصدد،  فيو  91إلى أخرى ومن منظمة دولية إلى أخرى.
جماليةفعلية أو سيطرة اتالتي تمتلك كيانالالوقوف على حالة على حدة من أجل  على ا 

النزاع المسلح ًفا في اطر أها عد  ينبغيالكيانات التي  تحديدمن ثم  العمليات العسكرية و 
الدول المساهمة بقوات المنظمة الدولية وبعض تكون بعض الحاالت، قد  فيو 92الدولي.

 93أطراًفا في النزاع المسلح. في العمليات أو جميعها

 السيبرانيةالعمليات التي تحدثها ةالدوليالمسلحة اتالنزاع 4-2-2-2

السيبرانية قدرات الفي  المطردة، ال سيما الزيادة التكنولوجيالتقدم تثير أوجه  253
،فضاًل عن تأثيرها على األساسيةوالبنية  المحتمل على السكان المدنيين وتأثيرهاللدول 

القانون وجوب تطبيق بشأن مهمةتساؤالت تثير معادية، للدول الالقدرات العسكرية 
لعمليات تقرير ما إذا كان باستطاعة اأكثر تحديًدا، من المهم  وعلى نحو. اإلنساني

 .مسلًحاي ادولنزاعا حدث تأن السيبرانية 
، واقتران ذلك ودعمه أخرى دولة ضد سيبرانية إحدى الدول عملياتتنفذ  عندما 254
 94.دوليمسلح نزاع بمثابة  هيفهذه الحاالت، بال ريب،عمليات عسكرية أكثر تقليدية،ب

عمال لألالشكل الوحيد هيالسيبرانية تكون العمليات حين ا بدو أقل وضوحً الوضعيأن غير 
. منفردةتظل هذه العمليات أفعااًل حين ا المسألة تعقيدً زداد وت. التي تنفذها الدولعدائيةال
بحسبانها لجوء إلى القوة المسلحة" بين الدول البمثابة " تلك العملياتعد  هل يمكن ف

 مفهوم النزاع المسلح؟من عناصر  ي اأساسا عنصرً 

                                                           
91Terry D. Gill, ‘Legal Aspects of the Transfer of Authority in UN Peace Operations’, Netherlands Yearbook of International Law , Vol. 42, 

2011, pp. 37–68; Blaise Cathcart, ‘Command and control in military operations’, in Terry D. Gill and Dieter Fleck (eds) The Handbook of 

the International Law of Military Operations, Oxford University Press, 2010, pp. 235–244. 
92For a discussion of these issues, see Engdahl, pp. 233–271; Zwanenburg, 2012b, pp. 23–28; and Ferraro, 2013, pp. 588–595. 

اقد يحدث أن تكون البلدان املساهمة بقوات على صلة وثيقة   تبين ما إذا كانت  جدًّ
ً

بهيكل القيادة والسيطرة للمنظمة الدولية بحيث يكاد يكون مستحيل

 ،مارس السيطرة اإلجمالية أو الفعلية على العمليات العسكرية. وفي مثل تلك الحاالت، ينبغيتلية نفسها أو البلدان املساهمة بقوات هي من املنظمة الدو 

 
ً
نسب العمليات إلى املنظمة الدولية والبلدان املساهمة بقوات في آن واحد. النتيجة القانونية املنطقية لهذا األمر، من منظور  ،عادة

ُ
القانون اإلنساني،  أن ت

ا في النزاع املسلح؛ انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر،  ،كليهما ،هماعد  هي أنه ينبغي 
ً
، القانون الدولي اإلنساني وتحديات النزاعات املسلحة املعاصرةأطراف

 .24و 23، الصفحتين 2015تقرير معد من أجل املؤتمر الدولي الثاني والثلثين للصليب األحمر والهلل األحمر، جنيف، 
 أن هذه املنظمات ملزمة بالقانون الدولي العرفي. القبول من قد أصبح 93

See ICJ, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, 1949, p. 179; Interpretation of the 

Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, Advisory Opinion, 1980, para. 37; and Legality of the Use by a State of 

Nuclear Weapons in Armed Conflict (WHO), Advisory Opinion, 1996, para. 25. 

 .3-1-4 املشتركة، القسم 3انظر أيًضا التعليق على املادة 
94See Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare (2013), Rule 22. 
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العمليات تأثير تأثيريماثللها يالتالسيبرانية من المسلم به عموًما أن العمليات  255
ذاأسفرت و 95.الدوليةالمسلحة النزاعات  مصاف التقليديةترقى إلىالحركية  هذه العمليات ا 

مقتل أو جرح جنود أو مدنيين،  فيمدنية أو عسكرية أو تسببت  أصولعن تدمير ق اح
ماثلة الهجمات المُ وضع الوضع بشكل مختلف عن يدعو إلى معالجة  ثمة سببيكون فلن
 .ها األكثر تقليديةوأساليبالحرب  وسائلعبر تجرى  التي

والهجمات تلك اآلثار.  ،ا وبالضرورةدائمً ،السيبرانيةلعمليات ل ليس، ما تقدم مع 256
ن لم تدمرها أو  العسكرية أو المدنيةعمل البنية األساسية  ،أيًضا ،قد تعطلالسيبرانية  وا 

إلى القوة لجوًءا تلك الهجمات عد  هل اليزال باإلمكان ف. تخربها من الناحية المادية
مناسًبا لألعمال العدائية ةمنخفضالحدة الهل ال يزال نهج و (؟ 1)2لمادة وفًقا لالمسلحة 

تتحمله الذي الضرر يختلف مقدار هل و ؟ السيبرانيةعن طريق العمليات التي تنفذ فقط 
بيعة العسكرية أو المدنيةلألعيان لطااستناًدا إلى السيبرانية الدول المتضررة من العمليات 

في  اليس حاسمً القانون ، كما أن حتى اآلنمطروحةهذه التساؤالت تظل و ؟"ة"المستهدف
مع الدول ستتعامل، وتحت أي ظرف، إذا ما كانت لم يتضح بعد لذلك، و شأن. هذا ال

قوة مسلحة ترقى إلى مستوى النزاع المسلح  مستقباًل بحسبانهاالسيبرانية تلك العمليات
 96بموجب القانون اإلنساني.

 دولي مسلح نزاع وجود بوصلته الرضا  4-2-2-3

 إقليمالدول عمليات عسكرية في تزايد تنفيذ المسلحة المعاصرة  النزاعاتتبين  257
شكل مسلحة من غير الدول وتُ التدخالتضد جماعات وغالًبا ما توجه تلك دول أخرى. 

غير  ةمسلحاتالنزاعالالمحلية في إطار  الذي يقدم إلى الحكوماتمن الدعم العسكريجزًءا 
من ًءاجز الجماعات تلكالتدخل ضد قد يشكل حاالت أخرى،  فيو . القائمة بالفعلة دوليال

وقد . هتلك الدولة طرًفا فيوال تكون دولة أخرى في إقليم يجرى  دولينزاع مسلح غير 
الدعم تقديم  برع،بالفعل،قائمفي نزاع مسلح غير دولي ليست أطراًفادول تتدخل أيًضا 

                                                           
95See Schmitt, 2012a, p. 251; Knut Dörmann, Applicability of the Additional Protocols to Computer Network Attacks, ICRC, 2004, p. 3; 

Heather Harrison Dinniss, Cyber Warfare and the Laws of War, Cambridge University Press, 2012, p. 131; Nils Melzer, Cyberwarfare and 

International Law, UNIDIR Resources Paper, 2011, p. 24; and Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare 

(2013), Rule 23, para. 15. See, however, Report of the Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and 

Telecommunications in the Context of International Security, UN Doc. A/68/98, 24 June 2013, para. 16. 
96Cordula Droege, ‘Get off my cloud: cyber warfare, international humanitarian law, and the protection of civilians', International Review 

of the Red Cross, Vol. 94, No. 886, June 2012, pp. 545–549.  
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حكومة الالسيطرة على الجماعات المسلحة التي تقاتل أشكال شكل منوحتى ممارسة 
 97.يةاإلقليم

تأثير األعمال  مسألة الدولةت العابرةإلقليمهذه األشكال من التدخالتثيرجميع  258
أغراض القانون حسب  على تصنيف الحالةدولة غير طرف تقوم بها  التيالعسكرية 
المادة مفهوم بي ادولمسلًحا الحاالتنزاًعا قد تشكل تلك ، األحيانبعض  فيو . اإلنساني

2(1.) 
إقليم دولة  فيالمسلحة  استخدام القوةأن إلى ،يءوقبل كل ش أواًل  ،تجدر اإلشارة 259

مع  عدوانيةعالقة -دائًما-ينشئال ومجالها الجوي، اإلقليمية أخرى، بما في ذلك مياهها 
 نزاع مسلحعلى أنه ذلك االستخدام يصنف  أن ي ايس ضرور ل من ثم  ، و دولة اإلقليم

بل  قليمها،داخإلالقوة أن تستخدم دولة أجنبية ترضى دولة ما بقد .وفي واقع األمر،دولي
جماعة تشكله تهديد ل لتصديبغرض االمثال، على سبيلقد تدعو إلى هذا التدخل، و 

إقليمها. داخل مسلحة من غير الدول تقاتل الحكومة أو تعمل ضد دول أخرى من 
تصنيف التدخل  ،حو وضب،و من شأنه أن يستبعد تحقق ذلك الرضاالحاالت، فإن تلك فيو 

، شريطة أن يظل التدخل ضمن الحدود التي تفرضها الدولة دولي على أنه نزاع مسلح
 بعد. هسحبلم تو  ،أبدت الرضاالتي 

ه أهمية في تحديد اإلطار القانوني واجب التطبيق بين توفر الرضا أو عدم  توفرول 260
يؤثر على تقرير الطابع الدولي أو غير الدولي للنزاع المسلح بين هاتين نه إالدولتين إذ 

 التدخلوفي حالة تدخل دولة من الغير دون رضا دولة اإلقليم، فقد يرقى هذا  98الدولتين.
 99بين الدولة المتدخلة ودولة اإلقليم. دولي إلى مستوى نزاع مسلح

 التدخل المسلح في إقليم دولة أخرى  -
الدولة المتدخلة أن العنف ليس موجًها ضد  يفي بعض الحاالت، قد تدع 261

الحكومة أو البنية األساسية للدولة، بل ينصرف، على سبيل المثال، فقط إلى طرف آخر 
تمتد آثاره إلى دول أو عابر للحدود أو  ييقاتل في إطار نزاع مسلح غير دولي عبر وطن

كل تسلاًل مسلًحا في . ومع ذلك، وحتى في مثل تلك الحاالت فإن هذا التدخل ُيشالجوار
بالمعنى الوارد في دولي ، ويرقى إلى نزاع مسلح دون رضاها نطاق سيادة دولة اإلقليم
                                                           

97For a more detailed review of these different scenarios, Vité, pp. 69–94. 
98Fleck, p. 608: 

أخرى، دون رضا األخيرة، فهذا استخدام للقوة من قبل دولة أجنبية ضد دولة اإلقليم، الوضع الذي ينشأ  "حيث إن استخدام دولة ما للقوة في إقليم دولة

ا حالة نزاع مسلح بين البلدين"عنه تلقائ  .يًّ
 (.jus ad bellumشن الحرب )بقانون ال يخل ذلك األمر بمسألة األثر الذي قد ينتج عن الرضا فيما يتعلق 99
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األنشطة في قضية  ي اوقد أكدت محكمة العدل الدولية هذا الموقف ضمن .100(1)2المادة 
، الذي طبقت فيه المحكمة القانون الذي يحكم النزاع المسلح وغإقليم الكونالمسلحة في 

الديمقراطية و غالكونعلى األعمال العسكرية التي قامت بها أوغندا في جمهورية الدولي 
 ي ا. ووفًقا لمحكمة العدل الدولية، فإن النزاع كان دولهاخارج المناطق التي احتلتها من

الديمقراطية لمحاربة و غالكونأن أوغندا أدعت أن لديها قوات في جمهورية  معبطبيعته 
الجماعات المسلحة من غير الدول في المقام األول وليس القوات المسلحة لجمهورية 

بين الدولة  ًياوهذا ال يستبعد وجود نزاع مسلح غير دولي مواز 101الديمقراطية.و غالكون
 المتدخلة والجماعة المسلحة.

أعضاء جماعة  سوى تهاجم فيها دولة ما ال يرى البعض أنه في الحاالت التي  262
 موازًياي ادول انزاعً  ئال ينشفإن ذلك مسلحة غير دولة أو أمالكها على إقليم دولة أخرى، 

ولهذا الرأي تداعيات من  102بين دولة اإلقليم والدولة التي تحارب الجماعة المسلحة.
دولة اإلقليم وممتلكاتها العامة قد سكان فمن المفيد أن نتذكر أن  ،ومع ذلك؛بعض الزوايا

في المناطق التي توجد فيها الجماعة المسلحة، وقد يكون بعض أعضاء موجودين نانيكو 
من المقيمين في دولة اإلقليم أو من مواطنيها، بحيث تؤثر مثل تلك  ،أيًضا ،الجماعة

اسية للدولة. الهجمات ضد الجماعة المسلحة بالتبعية على السكان المحليين والبنية األس
بين دولة اإلقليم والدولة الخلوص إلى نشوء نزاع مسلح دولي ن إفلهذه األسباب وغيرها، 

أكثر اتساًقا  هو أمر رضا منهاالمتدخلة عند استخدام القوة في إقليم الدولة األولى دون 
 .مع حقيقة الواقع

يستبعد وجود نزاع  من ثم  عندما توافق دولة إقليمية على أعمال الدولة المتدخلة، و  263
ذلك أو تأكد  الرضامواٍز، فيجب أن تكون الدولة قد سبق لها إبداء دولي مسلح 

                                                           
100Akande, pp. 74–75. 

 . 3-3-3املشتركة، القسم  3الستعراض مناقشة مسألة النزاعات املسلحة غير الدولية غير ذات الطبيعة الداخلية البحتة، انظر التعليق على املادة 
101ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo case, Judgment, 2005, paras 108, 146 and 208ff. For a similar position, see UN 

Commission of Inquiry on Lebanon, Report of the Commission of Enquiry on Lebanon pursuant to Human Rights Council resolution S-

2/1, UN Doc. A/HRC/3/2, 23 November 2006, paras 50–62,  

بين إسرائيل ولبنان حتى وإن كانت  2006ألمم املتحدة بوقوع نزاع مسلح دولي عام لجنة التحقيق املعنية بلبنان التي أنشأتها ا اعترفت،في هذه الحالة

 األعمال العدائية تشمل حزب هللا والقوات املسلحة اإلسرائيلية فقط.
102See Noam Lubell, Extraterritorial Use of Force against Non-State Actors, Oxford University Press, 2010, pp. 92–134; Djemila Carron, 

L’actedéclencheur d’un conflitarmé international, Thèse de doctorat, Université de Genève, 2015, pp. 402–425; Andreas Paulus and 

MindiaVashakmadze, ‘Asymmetrical war and the notion of armed conflict – a tentative conceptualization’, International Review of the 

Red Cross, Vol. 91, No. 873, March 2009, pp. 95–125, at 111–119; and Claus Kreß, ‘Some Reflections on the International Legal 

Framework Governing Transnational Armed Conflicts’, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 15, No. 2, 2010, pp. 245–274, at 255–

277. 
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صدر عن الرضا صحيًحا، أي أن يكون يويجب أن  103(.ا)صراحة أو ضمنً الرضا
كون قد صدر عنه دون إكراه من الدولة وأن ي نيابة عن الدولة، شخص مفوض في إبدائه
قد يكون صعًبا للغاية  الرضاصحة إثبات ومع ذلك، فإن  104المتدخلة على اإلطالق.

ذلك، فإن تدخل إلىإضافة. الرضائيةاتفاقاتها  -عادة -لعدٍد من األسباب، فالدول ال ُتعلن
دولة من الغير قد ال ُيثير أي احتجاج من دولة اإلقليم، أو قد يؤدي إلى خروج 

رمزية تستهدف إرضاء تصريحات متناقضة من جانب سلطاتها، أو إلى احتجاجات 
ذا كان غياب االحتجاج مؤشًرا قو و جمهورها. ضمني على األقل،  رضاعلى وجود  ي اا 

 ،تظل الحالتان األخريان بقدر كبير من التعقيد والحساسية. ولكن إذا احتجت دولة اإلقليم
إبداء الرضا معلى التدخل وصدر هذا االحتجاج عن األشخاص الذين يحق له ،صراحةً 

ابتداًء أو جرى سحبه، األمر الذي  امً و عدالرضاكان م، ينبغي افتراض أن أو سحبه
 تطبيق القانون اإلنساني على العالقة بين دولة اإلقليم والدولة المتدخلة. يستوجب

 وجود قوات مسلحة على أرض دولة أخرى لدعم جماعة مسلحة من غير الدول -

ليم دولة أخرى لدعم جماعة تتدخل الدول أحياًنا عن طريق قواتها المسلحة في إق 264
مسلحة أو أكثر من غير الدول في قتالها ضد الحكومة المحلية. وطبيعة هذا الدعم قد 

بيد أنها تتخذ في كثير من األحيان شكل المشاركة المباشرة للقوات المسلحة  ،تختلف
 -لتلك الدولة جنًبا إلى جنب مع الجماعة )الجماعات( المسلحة.  ففي مثل تلك الحالة

إلى جانب قيام نزاع مسلح غير دولي بين الحكومة المحلية والجماعة )الجماعات( 
تكون المواجهة المسلحة بين الدولة المتدخلة ودولة اإلقليم ذات طابع دولي.  –المسلحة 

في إقليم دولة أخرى عن طريق الوسائل  ،عنوةً  ،والواقع، أن الدولة من الغير تتدخل
ستوفى جميع شروط قيام النزاع المسلح لة اإلقليم. وهنا تُ العسكرية المستخدمة ضد دو 

( وتحكم اتفاقيات جنيف كلها عالقة الحرب بين الدولة المتدخلة ودولة 1)2للمادة  اطبقً 
 النزاع بين دولة اإلقليم والجماعة )الجماعات( المسلحةذلك مع خضوع ويتزامناإلقليم )

 105(.للقانون واجب التطبيق على النزاعات المسلحة غير الدولية

                                                           
، املجلد الثاني، حولية لجنة القانون الدوليا الثالثة والخمسين"، تهلجنة القانون الدولي، "تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال دور 103

 .73، صفحة 2001الجزء الثاني، 

See also Antonio Cassese, International Law, 2nd edition, Oxford University Press, 2005, pp. 370–371. 

http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/arabic/ilc_2001_v2_p2.pdf  
104Draft Articles on State Responsibility (2001), commentary on Article 20, p. 73. For a more detailed discussion of the notion of consent 

in the context of armed conflict, see ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 20–23. 

 
105See Vité, pp. 85–87. 

اعندما تتدخل دولة ما في نزاع مسلح غير دولي دائر، يصبح النزاع بكامله دوليرى البعض أنه   ، لكن املمارسة أو السوابق القضائية لم يقبل ذلك الرأي.يًّ

http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/arabic/ilc_2001_v2_p2.pdf
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سيطرة الدولة على جماعة مسلحة من غير الدول والنزاع  4-2-2-4
 الدوليالمسلح 

الدعم المقدم من الدولة الخارجية إلى الجماعة يرقى بعض الحاالت  في 265
من أشكال السيطرة، وهذه السيطرة يمكن  إلى شكل)الجماعات( المسلحة من غير الدول 

للقوات المسلحة التابعة للدولة في إقليم دولة  رستها باإلضافة إلى الوجود الماديمما
أخرى أو بدياًل عنه. وهذا السيناريو عالجته المحاكم الدولية، التي قبلت أن حالة ما تأخذ 

ولي قائم من قبل عبر ممارسة عندما تتدخل دولة أخرى في نزاع مسلح غير د ي ابعًدا دول
أو أكثر من الجماعات المسلحة التي كانت طرًفا  جماعةمستوى محدد من السيطرة على 

 في النزاع.

، دولي ونزاع مسلح غير دولي موازٍ مسلح لن يكون ثم نزاع في مثل تلك الحالة،  266
ى حدت إبين الدولة المتدخلة ودولة اإلقليم،حتى ولو كاندولي نزاع مسلح بل فقط 
وكانت تلك هي الحال في التسعينيات  106ستخدم جماعة مسلحة من غير الدول.الدولتينت

أثناء النزاع في يوغوسالفيا السابقة، حينما، مارست حكومتا كرواتيا وصربيا سيطرة 
على جماعات مسلحة معينة تقاتل في النزاعات المسلحة غير الدولية في إجمالية 

البوسنة والهرسك وفي كرواتيا وذلك وفًقا للنتائج التي توصلت إليها المحكمة الجنائية 
الدولية ليوغسالفيا السابقة. هذا النوع من السيطرة يسلط الضوء على عالقة التبعية بين 

تلك العالقة قد  مستوى اعتماًدا على و لدولة المتدخلة، الجماعة )الجماعات( المسلحة وا
 يتحول نزاع مسلح غير دولي قائم من قبل إلى نزاع دولي صرف.

إثبات أن الجماعة المسلحة قرير ما إذا كانت عالقة التبعية قائمة، يلزم لت 267
 األمر الذي يعني ضرورة ربط أعمال الجماعة ،نيابة عن الدولة المتدخلة ي اتتصرف فعل

هاالمسلحة بالدولة المتدخلة، حتى يتسنى  من أعمال تلك الدولة من الناحية القانونية. عد 
لقانون اإلنساني لتحديد ما إذا كانت قوات طبًقا لمحدد معيار نه ال يوجد وحيث إ

يتعين النظر إلى القواعد العامة  107الجماعة المسلحة "تنتمي" إلى دولة من الغير،
 تساعد على تحديد متى وتحت أي ظروف يمكن اعتبارللقانون الدولي، التي 

                                                                                                                                                                      
See e.g. David, pp. 167–178. See also George H. Aldrich, ‘The Laws of War on Land’, American Journal of International Law, Vol. 94, No. 

1, 2000, pp. 42–63, especially at 62–63 
د دولة أخرى ومع ذلك، قد يتصور املرء أن النزاع املسلح الدولي يندلع في غياب نزاع مسلح غير دولي سابق عليه إذا اشتركت دولة في عمليات عسكرية ض106

ك املوقف، يحكم قانون النزاعات املسلحة الدولية على الفور منفرًدا تلك باستخدام جماعة مسلحة تسيطر عليها بالقدر اللزم من السيطرة. وفي مثل ذل

 االشتباكات املسلحة.
طرة ( من االتفاقية الثالثة هي املادة الوحيدة التي تشير إلى علقة التبعية لكنها تصفها بطريقة واقعية، وال تستلزم بالضرورة ممارسة سي2)أ()4املادة 107

 على الجماعة.
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 مسلحة من غير الدول(األشخاص العاديين )بما في ذلك أعضاء الجماعات الأن
يتصرفون نيابة عن دولة من الغير. ويقدم القانون الدولي الذي ينظم مسؤولية الدول 

 .لهذه المسألة بعض الحلول المناسبة

الذي ينظم مسؤولية الدول، فإن المسألة وكما هي الحال في القانون الدولي  268
يقوم األعمال التي إسناد مكن من المالمطروحة لتصنيف النزاع تدور حول ما إذا كان 

الدولة المتدخلة(. أي )المكلف بااللتزامات الدولية إلى بها أفراد أو مجموعة من األفراد 
المستخدم في تحديد العالقة بين مجموعة من األفراد ودولة ما المعيار وهذا يعني أن 

لقانون اإلنساني ينبغي أن يكون هو ل اطبقً ألغراض تصنيف نزاع ما 
المستخدم في إسناد عمل قام به أفراد عاديون )أو مجموعة من األفراد هنفسالمعيار 

عب مسألة "اإلسناد" وتل 108لقانون الدولي لمسؤولية الدول.طبًقا لدولة ما إلى العاديين( 
إذ تسمح مسألة اإلسناد ،طابع دولي على أنه ذودوًرا رئيًسا في تعريف النزاع المسلح 

إلى جانب إمكانية 109الدولة المتدخلةصادرة عن أعمال الجماعة المسلحة أعماالً حسبانب
 إثبات عالقة التبعية.

مستوى سيطرة الدولة األجنبية على الجماعات المسلحة من غير الدول وال يزال  269
اعترفت لجنة القانون إذ 110.محل جدالنزاع مسلح إلضفاء صفة الدولية على الالزم 
وبعض المحاكم الدولية )المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية  111الدولي

بأن مفهوم السيطرة هو أمر  113يون،وكذلك كتاب أكاديم 112ليوغوسالفيا السابقة(،
غير أن  ،محوري في مسألة إسناد أعمال جماعة مسلحة من غير الدول إلى دولة ما

                                                           
108Zwanenburg, 2012b,p.26. See also MarinaSpinedi, ‘On the Non-Attribution of the Bosnian Serbs’Conduct to Serbia’, Journal of 

International Criminal Justice, Vol. 5, No. 4, 2007, pp. 829–838, at 832–833. 

 املستخدم لتصنيف النزاع؛ ه نفسناد السلوك ال ُيشترط أن يكون املعيار يرجى ملحظة أن محكمة العدل الدولية يبدو أنها تشير إلى أن معيار إس

see ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, paras 404–405. 
109ICTY, TadićAppeal Judgment, 1999, para. 104. 

 ،لعرض شامل للمناقشة110

see e.g. Akande, pp. 57–62 and 63–64. 
111Draft Articles on State Responsibility (2001), commentary on Article 8, pp. 110–112. 
112ICC, LubangaDecision on the Confirmation of the Charges, 2007, and Trial Judgment, 2012, para. 541; ICTY, Tadić Appeal Judgment, 

1999. 

من املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن تطبق معيار اإلسناد لتحديد االختصاص ، ولكن املحكمة أكدت في عدد من أحكامها طلب أطراف في قضايا عدة 

 أنها تستخدم معياًرا مختلًفا. 

See e.g. Chiragov and others v. Armenia, Grand Chamber, Judgment, 2015, para. 169; see also Partly Dissenting Opinion of Judge 

Ziemele, paras 6–12, and Dissenting Opinion of Judge Gyuluman, paras 49–95. See also Al-Skeini and others v. UK, Judgment, 2011, 

paras 130–142; Catan and others v. Moldova and Russia, Grand Chamber, Judgment, 2012, paras 106–107; Jaloudv. The Netherlands, 

Judgment, 2014; Loizidouv. Turkey, Judgment, 1996; and Cyprus v. Turkey, Judgment, 2001. 
113Milanovic, pp. 553–604; Cassese, pp. 649–668; Talmon, p. 496 
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مفهوم السيطرة بطريقة غير موحدة. ابتداًء المحاكم الدولية التي تنظر المسألة قد فسرت 
لمتعلقة بالسيطرة المختلفة التي اقترحتها المحاكم، وال سيما تلك االمعايير أثارت ، من ثم  و 

. وبعيًدا عن اإلغراق في تفاصيل التحليل القانوني ي افكر  جداًل ، اإلجماليةالفعلية والسيطرة 
لمفهوم السيطرة في تحديد قواعد القانون اإلنساني واجبة التطبيق في حالة بعينها، من 

قد ترددا كثيًرا بين الخيارات األكثر  ينالدوليوالقضاء فقه الضروري التأكيد على أن ال
تقييًدا لالعتماد والسيطرة الكاملين أو "السيطرة الفعلية" التي أقرتها محكمة العدل الدولية 

وبين المفهوم  1986115و 2007114ألغراض مسؤولية الدول في قراراتها الصادرة عامي 
دولية ليوغوسالفيا " الذي اقترحته المحكمة الجنائية الاإلجماليةاألوسع "للسيطرة 

المسلحة من غير مفهوم السيطرة الفعلية أن تكون الجماعة يكفي لتحقق وال  116السابقة.
الدول مجهزة أو ممولة من جانب الدولة المتدخلة، أو كال األمرين، وأن تخضع أعمالها 

الجماعة المسلحة أن تتلقى يجب لتحقق مفهوم السيطرة الفعلية بل  .إلشراف تلك الدولة
تحت سيطرة  االنتهاكبصددها يقع العملية التي تكون ، أو أن من الدولةليمات محددة تع

، أكدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة في عام ما تقدموخالًفا ل 117.الدولة
 أنه: تاديتشفي قضية  1999

إلسناد أعمال جماعة عسكرية أو شبه عسكرية إلى دولة ما، يجب إثبات أن الدولة 
وتمويلها، بل أيًضا  هاالجماعة، ليس فقط بتجهيز تلك على إجمالية تمارس سيطرة 

فقط يمكن  ئذعندو أو المساعدة في التخطيط العام له.  ي بتنسيق نشاطها العسكر 
يصدر عن الجماعة. بيد أنه ليس من تصرف سوء عن أي  ي امساءلة الدولة دول

الضروري، باإلضافة إلى ذلك، أن تصدر الدولة أيًضا تعليمات بارتكاب أفعال محددة 
 . ئهاسواء لقائد الجماعة أو أعضا 118تتنافي مع القانون الدولي،

                                                           
114ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, paras 392–393. 
115ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 115 

. لم تحسم لجنة القانون الدولي خيارها 2001يظهر هذا التردد في تعليقات لجنة القانون الدولي على مشاريع املواد التي تنظم مسؤولية الدول املؤرخة في 116

بين السيطرة الفعلية والسيطرة اإلجمالية، وقررت بساطة أنه: "املسألة على أي حال هي مسألة  8اء مناقشتها مفهوم السيطرة في إطار التعليق على املادة أثن

 (.48ها" )صفحة تقدير ما إذا كانت تصرفات معينة قد وقعت أو لم تقع تحت رقابة دولة ما لدرجة تستوجب إسناد التصرفات الخاضعة لرقابتها إلي
117ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para.115. 
118ICTY, Tadić Appeal Judgment, 1999, para. 131. 

يتطلب كذلك ممارسة نوع من السلطة على جهة أخرى. من بهذا املعنى، ال يشير مفهوم السيطرة اإلجمالية ببساطة إلى نشاط الرصد أو الرقابة، إنما 

 من مفهوم "الصلحية إلصدار تعليمات"، و 
ً

  من ثم  الواضح أن مفهوم "السلطة" املشار إليه في هذا السياق أكثر عمومية وشموال
ً

يكون املفهوم األول مماثل

 بدرجة أكبر لصلحية "التوجيه والتنسيق".
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وعلى ذلك، رفضت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة تطبيق معيار السيطرة 
غراض تصنيف النزاع المسلح في حالة وجود مجموعة عسكرية أو شبه عسكرية الفعلية أل

 119".اإلجماليةواختارت شرط "السيطرة 

على النحو " اإلجمالية"السيطرة معيار تقبل محكمة العدل الدولية استخدام  لم 270
 دولة،السلوكإلى إسنادالالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة بغرض أبرزته الذي 
المعيار تطبيق ذلك نحو مياًل واضًحا تظهر أحدث قرارات المحاكم الدولية  بيد أن

ألغراض تصنيف النزاع. وبطبيعة الحال، كانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا 
اتبعت المحكمة  120.ولد برعايتهااإلجمالية مفهوم السيطرة  أنالسابقة في الطليعة، إذ 

، ذكرت الدائرة 2007. وفي عام لوبانغاة يه المنهجية الحًقا في قضالجنائية الدولية هذ
في أراضي  ةً ر مباشبقواتهادولة ما  ال تتدخلالتمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أنه "حيث 

لتحديد ما إذا كانت القوات المسلحة اإلجمالية السيطرة معيار ، يستخدم  أخرى دولة 
وفي حكمها في القضية ذاتها الصادر في عام  121ال".تعمل نيابة عن الدولة األولى أم 

وأخيًرا، أشارت محكمة العدل الدولية في  122هذا التحليل. الدائرة االبتدائيةقرت أ، 2012
لتحديد التصنيف اإلجمالية صراحة إلى إمكانية استخدام مفهوم السيطرة  2007عام 

 123لقانون اإلنساني.لاطبقً القانوني لحالة ما 

                                                           
أدلة أكثر  توفر"يلزم بأنه عندما ال تكون الدولة املسيطرة هي دولة اإلقليم،  ،كذلك ،لكن املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلفيا السابقة أقرت 119

، وقطعية إلثبات أن الدولة تسيطر ح
ً

اتفصيل للعمليات  على الوحدات والجماعات"، ويعني ذلك أن تحديد اشتراك الدولة في التخطيط والتنسيق قًّ

 ؛العسكرية قد يكون أكثر صعوبة

(Tadić Appeal Judgment, 1999, paras 138–140.) 

 .منظمين في هياكل عسكرية غيرإلى اختلف املنهجية املتبعة عندما يكون األشخاص أو الجماعات  ،أيًضا ،أشارت املحكمة

(ibid. paras 132–137). 
انتباه املعلقين. لكن مفهوم السيطرة اإلجمالية  تاديتشطاملا جذب حكم دائرة االستئناف في املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلفيا السابقة في قضية  120

و نافيا، بحق، في . ولقد خلص القاضيان فوهراه ونيت1999في  ليكسوفسكيأالدائرة االبتدائية في قضيةكان قد نشأ في الواقع قبل ذلك الحكم في حكم 

 :27املشتركة من النظام األساس ي املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلفيا السابقة، الفقرة  2آرائهما املشتركة بشأن انطباق املادة 

ية لجيش لم تف هيئة االدعاء بواجب عبء إثبات أن مجلس الدفاع الكرواتي، في زمان االدعاء ومكانه، كان في الواقع تحت السيطرة اإلجمال

 لكرواتيا  كمة أن مجلس الدفاعاأغلبية هيئة املحة والهرسك. ترى جمهورية كرواتيا في خوض النزاع املسلح ضد البوسن
ً

الكرواتي لم يكن وكيل

 ( ... وعليه، لم تثبت هيئة االدعاء دولية النزاع.de factoبحكم الواقع )
121ICC, Lubanga Decision on the Confirmation of the Charges, 2007, para. 211. 
122ICC, Lubanga Trial Judgment, 2012, para. 541:  

 :لوبانغاالدائرة االبتدائية في قضيةحكم  في لجنة القانون الدوليوذكرت 

اإلجمالية" هو يطرة خلصت دائرة املحكمة إلى أن معيار "السبشأن القدر اللزم لسيطرة دولة أخرى على جماعة مسلحة تتصرف نيابة عنها، 

ااملنهجية الصحيحة لتحديده. ويحدد هذا املعيار ما إذا كان نزاع مسلح ما ليس له طابع دولي من املحتمل أن يصبح نزاًعا دول بسبب اشتراك  يًّ

 قوات مسلحة تتصرف نيابة عن دولة أخرى.

See also Bemba Trial Judgment, 2016, para. 130. 
123ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, para. 404. 

اهو نزاًعا دول العبارات التي استخدمتها محكمة العدل الدولية هي: "بالقدر الذي يوظف به معيار "السيطرة اإلجمالية" لتحديد ما إذا كان نزاع مسلح ما أم  يًّ

 وملئًما."باألحرى منطبًقا ال ...، قد يكون ذلك املعيار 
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، إذا ما طبًقا للقانون اإلنساني عند وجود عالقة وثيقة تصنيف حالةوفي سبيل  271
معيار من الغيرفإن تربط بين جماعة مسلحة من غير الدول ودولة  لم تكن عالقة تبعية،

العالقة اإلجمالية يبرز حقيقة ألن مفهوم السيطرة  ؛مالئمالالمعيار هو اإلجمالية السيطرة 
سناد الفعلقرير ، كما أنه مالئم لتالغير منبين الجماعة المسلحة والدولة  . فهو يشير ا 

ن لم إلى ضمًنا  تعليمات محددة تتلق أن الجماعة المسلحة قد تكون تابعة للدولة حتى وا 
اإلجمالية السيطرة معيار اللجوء إلى فبكل عمل من أعمال الحرب. وباإلضافة إلى ذلك، 

أو الجماعة (، de factoالواقع )بحكم تقييم مستوى السيطرة على الكيان يمكن من 
 .124من الغيرعدة أفعال إلى الدولة  إسنادومن ثم يتيح  ،المسلحة من غير الدول ككل

، إعادة تصنيف الفعليةالسيطرة معيار ومن الناحية األخرى، قد يتطلب االعتماد على 
ضافة. و اع مع كل عملية، وهو أمر غير عمليالنز  المعيار ذلك، يجب أن يتفادى إلىا 

التي تخضع فيها بعض األفعال لقانون النزاعات المسلحة الدولية الحاالت الُمستخدم 
 إلى دولة ما. إسنادهاال يكون ممكًنا ولكن 

. حيث ترى من القبول بالقدر نفسههذا الوضع في الوقت الحالييحظى ال  272
لتصنيف اإلجمالية السيطرة معيار محكمة العدل الدولية أنه من الممكن استخدام 

إحدى ما إلى  إسناد فعلمعيار النزاعات، في حين يظل معيار السيطرة الفعلية هو 
من المعلقين ولقد تشكك عدد محدود 125ا.معً المعيارين ية عمل دول، دون توضيح كيفال

 126.اإلجماليةالسيطرة معيار مسألة استخدام في األكاديميين 

المترتبة على مفهوم السيطرة  النتائجترى اللجنة الدولية للصليب األحمر أن  273
إلى أن الجماعة المسلحة من غير الدول  من حيث تحولستكون حاسمة اإلجمالية 

لدولة المتدخلة. ويصبح أعضاء الجماعة المسلحة "وكالء" الدولة المتدخلة تصبح تابعة ل
بداًل  لقانون الدولي. ويعني هذا أن الدولة المتدخلة أصبحت طرًفا في النزاع القائمطبًقال

كلية. وقد يمنع مفهوم بالطابع دولي  اأصبح ذقد من الجماعة المسلحة، وأن النزاع 
                                                           

إثبات السيطرة الفعلية املتصلة بكل عملية منفردة ألن ذلك يتطلب قدًرا من اإلثبات من املستبعد وعلى العكس من ذلك، يكاد يكون من املستحيل  124

القضية في  2007تحقيقه. ومن باب أولى، فإن معيار اإلسناد القائم على "السيطرة والتبعية الكاملتين" الذي استخدمته محكمة العدل الدولية في عام 

القضية املتعلقة باألنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا في  1986، وفي عام يمة االبادة الجماعية واملعاقبة عليهااملتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جر 

 لتحديد مسؤولية الدولة عن أي فعل غير قانوني على املستوى الدولي يجعل معيار اإلسناد أشد صرامة. وضدها )نيكاراغوا ضد الواليات املتحدة األمريكية(

See Ascencio, pp. 290–292, and Jörn Griebel and Milan Plücken, ‘New Developments regarding the Rules of Attribution? The 

International Court of Justice’s Decision in Bosnia v. Serbia’, Leiden Journal of International Law, Vol. 21, No. 3, 2008, pp. 601–622. 
125ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, paras 404–407. 
126For an analysis of these views, see e.g. Milanovic, 2006, pp. 553–604; Milanovic, 2007, pp. 669–694; Talmon, pp. 493–517; Akande, 

pp. 57–62; Katherine Del Mar, ‘The Requirement of “Belonging” under International Humanitarian Law’, European Journal of 

International Law, Vol. 21, No. 1, 2010, pp. 105–124; and Theodor Meron, ‘Classification of Armed Conflict in the former Yugoslavia: 

Nicaragua’s Fallout’, American Journal of International Law, Vol. 92, No. 2, April 1998, pp. 236–243. 
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الدولة المتدخلة من االختباء خلف قناع الوكيل تجنًبا اللتزاماتها اإلجمالية السيطرة 
لقانون اإلنساني. كما أن هذا المفهوم يمكن من الطعن في طبًقالومسؤولياتها الدولية 

األفعال كانت في الواقع صادرة عن أشخاص ال يمكن  تلكبأن  من الغيرادعاء الدولة 
 تلك الدولةعد  ال يمكن  من ثم  عنها، و  بالنيابةيأتي تصرفهم أو أشخاًصارسميين هم عد  

 127طرًفا في النزاع.
 الدولينهاية النزاع المسلح 4-2-3

شديد ( عماًل 1)2انتهاء نزاع مسلح بالمعنى الوارد في المادة تقدير قد يكون  274
. وترجع هذه الصعوبة باألساس إلى سكوت اتفاقيات جنيف عن هذه المسألة، الصعوبة
إلى ممارسات الدول التي تشير إلى أن لجوءها إلى إبرام معاهدات  ،كذلك ،كما ترجع
 128.آخذ في التراجعالسالم 

التقليدية، تنتهي الحرب بإبرام معاهدة سالم أو بأي إشارة  الفقهيةووفًقا للمنهجية  275
فيد أنهم يرون أن حالة ن المتحاربين تع تصدر مثل صدور إعالن(واضحة أخرى )

هت. هذا الموقف يدعم الُحجة القائلة بأنه بمجرد ظهور حالة الحرب تنالحرب قد ا
ف األعمال العدائية الفعلية حقيقة توق فإن)بالمعنى القانوني التقليدي( إلى حيز الوجود، 

وبناء على ذلك،  129في حد ذاته إلنهاء حالة الحرب". والعمليات العسكرية "غير كافٍ 
فإن أي اتفاقات أخرى، ولتكن على شكل وقف إلطالق النار أو هدنة غير رسمية، أو 

اتفاقات مؤقتة وتعليًقا لألعمال عد  توقف لألعمال العدائية أو هدنة رسمية، كانت 
والسمة المشتركة بين هذه االتفاقات هي أنها ال تغير من  130عدائية، وليس إنهاًء لها.ال

وبصفة عامة ال تكون كافية لتحقيق السلم. ومع ذلك،  ،دولي نزاع مسلح استمرارية وجود
نحو  خطوةً ها عد  التدابير وقف األعمال العدائية مؤقًتا ويمكن  تلكفإن المقصود من كل 

 131إنهاء قاطع للنزاع المسلح.

في الوقت الراهن، نادًرا ما تنتهي النزاعات المسلحة الدولية بإبرام معاهدة سالم  276
 درجةلنار، وانخفاض بطيء ومتدرج فياطالٍق غير مستقر إلولكنها غالًبا ما تتسم بوقف 

                                                           
127Cassese, p. 656. See also ICTY, Tadić Appeal Judgment, 1999, para. 117. 

؛ 6، واالتفاقية الرابعة، املادة 5دة ، مع ذلك، عدًدا من املواد املعنية بمدد انطباقها. انظر على سبيل املثال االتفاقية األولى، املااتفاقيات جنيفتورد  128

 .3البروتوكول اإلضافي األول، املادة  ،أيًضا ،انظر
129Kleffner, p. 62; Dinstein, 2004, pp. 889–890. 
130Dinstein, 2004, pp. 889–890. 
131Shields Delessert, p. 97. 

ايشير ضمن بحيثى مد من ناحية الجوهر، ربما يكون اتفاق الهدنة الرسمية هو ما يذهب إلى أبعد خاذ خطوات نحو إنهاء إلى نية املتحاربين البدء في ات  يًّ

 الحرب؛

See Greenwood, 2008, p. 58. 
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تئناف قوي الس احتمالهناك  ظليحدتها، أو تدخل حفظة السالم. وفي بعض الحاالت، 
التمييز بين االتفاقات الرامية إلى وقف يصبح وفي ضوء هذا االتجاه،  .132أعمال القتال

مسلح انتهاء نزاع ير د. وعلى أي حال، فإن تقملتبًسا األعمال العدائية ومعاهدات السالم
 دولي ال يستند إلى اتفاق سالم، بل إلى تقدير للوقائع على األرض.

" هو العسكريةلعمليات اإلنهاء الشامل ل"أن في هذا الصدد، على والدليل،  277
بصفة عامة ونهائية ُأنهي المعيار الموضوعي الوحيد لتقرير أن النزاع المسلح الدولي قد 

در من االستقرار والديمومة حتى يمكن قبتتوقف األعمال العدائية يجب أن و .133وفعلية
وقد أكدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا  134.ُأنهيقد الدولي اعتبار النزاع المسلح 
أن اإلنهاء الشامل للعمليات العسكرية يشكل جوهر تقرير  غوتوفيناالسابقة في قضية 

 135:، حيث أفادتالدولي مسلحالنزاع النهاية 
المسلحة منطبًقا، ال ينبغي للمرء أن يترخص في  اتيصبح قانون النزاعبمجرد أن 

ال فإن المشاركين في نزاع مسلح قد يجدون أنفسهم يتراوحون  استنتاج توقف انطباقه. وا 
كبير من  قدرباب دوار بين االنطباق وعدم االنطباق، مما يؤدي إلى الولوج عبر في 

المسلح ائية ما إذا كان النزاع الدائرة االبتدنظر تس ،. لذلكواالرتباكعدم اليقين القانوني 
، إلى إنهاء عام ونهائي الفترة التي تشير إليها عريضة االتهامالدولي قد وصل، في 

 ،بوجه خاص،الدائرةسريان قانون النزاعات المسلحة.وستنظر وقف تلبما يكفي  يوفعل
 136فيما إذا كانت العمليات العسكرية انتهت بشكل عام.

على االتفاقية  1958للعمليات العسكرية فسره تعليق عام اإلنهاءالشامل مفهوم  278
وفي وقت الحق، وفي  .137البات للقتال كله بين جميع المعنيين"اإليقاف الرابعة بأنه "
اإلنهاء الشامل على البروتوكول اإلضافي األول، قيل إن تعبير " 1987تعليق عام 

ئية الفعلية، ألن العمليات لعمليات العسكرية" هو أكثر من مجرد وقف األعمال العدال
 معبالضرورة العنف المسلح، ويمكن أن تستمر يتعنال الحربي العسكرية ذات الطابع 
ال يقتصر على نهاية األعمال اإلنهاءالشاملللعملياتالعسكرية138غياب األعمال العدائية.

                                                           
132Sassòli/Bouvier/Quintin, pp. 134–135. 

 "اإلنهاء الشامل للعمليات العسكرية". ( في االتفاقية الرابعة املزيد من الدعم لهذه الحجة، حيث تنص على توقف انطباق االتفاقية بعد 2)6تقدم املادة  133

See alsoGreenwood, 2008, p. 72 : 

 "يجب أن يكون توقف األعمال العدائية الفعلية كافًيا إلنهاء النزاع املسلح".
134Ibid. p. 88. 
135ICTY, Gotovina Trial Judgment, 2011, para. 1697 
136Ibid. para. 1694. 
137 Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, p. 62. 
138Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 153. 
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انتهاء التحركات العسكرية ذات الطابع  -أيًضا -العدائية الفعلية فحسب، بل يشمل
الحربى، بما في ذلك تلك التي تجري إصالحات أو إعادة تنظيم أو إعادة تشكيل، حتى 

 استبعاد احتمال استئناف األعمال العدائية. ،ي امنطق ،يمكن

 ،وحيث إن "العمليات العسكرية" قد ُعرفت بأنها "الحركات والمناورات واألفعال 279
فإن إعادة نشر القوات  139"،القتال، التي تنفذها القوات المسلحة بهدف هانوع كان ي اأ

عسكرية أو تعبئة القوات أو نشرها ألغراض دفاعية القدرات تجميع العلى طول الحدود ل
حتى في غياب و . القتالعسكرية بهدف التدابير من قبيل العد  تُ أن يجب  ،أو هجومية

الدولي المسلح النزاع مع العسكرية العملياتتلكفإن استمرار تالزم فعلية، األعمال العدائية ال
. والصورة العامة ي ادولمسلًحا تبرر اإلبقاء على تصنيف الحالة بوصفها نزاًعا المعني 

 عن نزاع مسلح لم ينته بشكل عام ي اموضوعالمنبثقة عن هذا الوضع هي صورة تعبر 
 ونهائي وفعلي.

في األعمال العدائية  االنخراطول المتحاربة عن ومن ثم، عندما تتوقف الد 280
لكنها، على سبيل المثال، تبقي القوات متأهبة، أو ُتعبئ االحتياط أو تنفذ تحركات 

من  انوعً ،بوجه عام ،عسكرية على حدودها، فإن غياب األعمال العدائية الجارية سيكون 
 إلطالق النار أو هدنةر امستقا وقفً  وليسلالشتباكات المسلحة التعليق المؤقت أو التوقف 
. وضع سالم وشيك التحققيمكن تفسيرها على أنها المرحلة األولى نحو  رسمية

دولة محاربة لب تؤ  التيفالعمليات العسكرية التي ال ترقى إلى األعمال العدائية الفعلية 
كون من دولي، شريطة أن يالالمسلح نزاع الستمرار ال افي ذاتها مبررً تظل  ى خر أضد 

األعمال العدائية بين الدول المتنازعة في المستقبل القريب المنطقي ترجيح استئناف 
الظروف، ال يمكن أن نخلص إلى أن  ها العسكرية المستمرة. في مثل تلكبسبب تحركات

 ُأنهيت على نحو شامل. قد العمليات العسكرية 

طرحت فكرة "، يةالعسكر لعمليات اإلنهاء الشامل ل"لمعيار وفي سياق مماثل  281
"تطبيق توقف هو المسلح يدور حول مبدأ عام أساسيو  نهاية النزاعمفادها أن تقدير 

استوجبت تطبيقه في المقام  الظروف التيالدولي اإلنسانيبمجرد أن تنتفي  قانون ال
( 1)2إن تطبيق هذا المبدأ يعني أن النزاع المسلح بالمعنى الوارد في المادة  140".األول

مسلحة. يتضح ذلك  المتحاربة عن االنخراط في مواجهات عندما تتوقف الدولسينتهي 

                                                           
139Ibid. para. 152. 
140Milanovic, 2013, pp. 86–87. 

 استثناءات عليه، وهو مصيب في ذلك. لكن هذا الكاتب ذكر على وجه التحديد أن هذا املبدأ العام قد ترد
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 أسرمجرد على على سبيل المثال، ويقتصر فيهاالنزاع المسلح،  ينشأفي الحاالت التي 
 تلكوفي  مؤقتة في أراضي الدولة المعادية،عسكرية متفرقة و عمليات توغل الجنود أو 
لحالة النزاع د ٍ حلوضع  وقف التوغالت العسكريةد أو الجنو  يكفي إطالق سراحالحاالت، 

أكثر تعقيًدا في السياقات التي اأمرً تقرير نهاية النزاع المسلح فقد يكون المسلح. ومع ذلك، 
فيها النزاع المسلح عن مواجهة مسلحة أكثر تقليدية، أي األعمال العدائية المفتوحة  ينشأ

من  بهذا الشكل الواردالمبدأ العام فإن  ،وهكذابين القوات المسلحة لدولتين أو أكثر. 
لعمليات اإلنهاء الشامل لالوضوح ينظر إليه في سياق العوامل التي توفر الدليل على 

 العسكريةعلى النحو المشار إليه أعاله.

هو إنما ، ي اأو قانون ي االنزاع المسلح ليس مفهوًما فنالرأي الذي يذهب إلى أن إن  282
االستنتاج أن االتفاقات األقل رسمية من يدعم ل عدائية، حدوث أعماواقع إقرار ب

االتفاقات التي ال ترقى وتلك مسلح. النزاع المعاهدات السالم يمكن أن تشير إلى نهاية 
فإن معاهدات السالم قد تؤدي إلى إنهاء األعمال العدائية بشكل دائم. وهكذا، إلى مرتبة 

ال  معاهدة سالم،إبرام أو الهدنة أو حتى وقف األعمال العدائية أو وقف إطالق النار 
على األرض خالف  الحقائقدولي إذا أظهرت الالمسلح نزاع النهاية  يعني
دليل، عند اقترانه بعناصر أخرى، قد يكشف عن نية  هو باألحرى مجرداالتفاق و 141ذلك.

أمر ، فإن "تصنيف" االتفاق من ثم  ،المؤكدة إلنهاء النزاع المسلح بشكل قاطع المتحاربين
عن االتفاق هو ما  يتمخضالذي ( de facto)يإن الوضع الواقعبل ؛ ذي صلةغير 

، اتفاقات وقف من ثم  و  142على إنهاء النزاع المسلح.ي اموضوعيحدد معناه الحقيقي وقدرته 
( de facto)إلى إيقاف عام فعلي يتؤدإطالق النار أو أي صكوك من هذا القبيل التي 

النزاع عد  يعندها للعمليات العسكرية أو تتزامن معه، قد تشير إلى النقطة الزمنية التي 
 المسلح قد انتهى.

                                                           
 ، كانت املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلفيا السابقة محقة في أن نصت على ما يلي:بوسكوسكي وتاركولوفسكيفي هذا الصدد، في قضية  141

املسلحة الداخلية إلى حين تحقيق  ذكرت دائرة االستئناف باملحكمة أن النطاق الزمني لتطبيق قوانين الحرب وأعرافها يستمر في حالة النزاعات

هذا االستنتاج ال ينبغي أن ُيفهم على أنه يقصر اختصاص املحكمة على الجرائم التي ارتكبت قبل الوصول إلى اتفاق سلم بين  تسوية سلمية.

اح ال يزال مساألطراف؛ إنما إذا استمر النزاع املسلح حتى بعد الوصول إلى ذلك االتفاق، يجوز اعتبار أن النزاع املسل وأن قوانين الحرب  تمرًّ

 وأعرافها ال تزال منطبقة.

لحة الدولية حيث يعكس تلك الحالة تناولت النزاعات املسلحة غير الدولية، بيد أنه من املسلم به في هذا املقام أن هذا الرأي يمكن إنزاله على النزاعات املس

 قدير مدى انطباق القانون اإلنساني استناًدا إلى الحقائق السائدة وحدها. ( وغرضها وهو ت1)2بدقة الفكرة الكامنة وراء املادة 

See alsoVenturini, p. 57. 
142Shields Delessert, pp. 97–100. 
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بدايته،  كما هي الحال معنهاية النزاع المسلح، نبغي تحديد يبناء على ما سبق،  283
هو أن المواجهة المسلحة بين والمهم في األمر 143وموضوعية.واقعية معايير إلى  ااستنادً 

إنهاء بأنه  ي اتفسير الموقف منطق معهتوقفت إلى الحد الذي يمكن قد الدول المتحاربة 
 للعمليات العسكرية.شامل 

فال تزال  ية،عني توقف انطباق القانون اإلنساني بالكلانتهاء النزاع المسلح ال ي 284
من  5المادة على ذلك بعض األحكام ُتطبق بعد انتهاء النزاع المسلح. وتشمل األمثلة 

( من االتفاقية الرابعة، 4)6( من االتفاقية الثالثة، والمادة 1)5االتفاقية األولى، والمادة 
 تنص على ما يلى:التي )ب( من البروتوكول اإلضافي األول، و 3والمادة

" في إقليم أطراف النزاع عند اإليقاف كولتو البرو اقيات وهذا اللحق "يتوقف تطبيق االتف
العام للعمليات العسكرية، وفي حالة األراضي المحتلة عند نهاية االحتالل، ويستثنى 
من هاتين الحالتين حاالت تلك الفئات من األشخاص التي يتم في تاريخ الحق 

أو إعادتها إلى وطنها أو توطينها. ويستمر هؤالء األشخاص في  يتحريرها النهائ
" إلى أن يتم كولتو البرو "الملحقاالستفادة من األحكام المالئمة في االتفاقيات وهذا 

 أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم. يتحريرهم النهائ

 : انطباق االتفاقيات في حالة االحتالل2الفقرة  -5

 بمقاومة مسلحةالذي ال يواجه االحتالل  5-1

أول نص في اتفاقيات جنيف يشير صراحة إلى مفهوم  ي( ه2)2المادة  285
بصورة  هذا المفهوم ، عنسبقها( المشتركة، التي ت1)2 المادة االحتالل. ومع ذلك عبرت

أثناء األعمال العدائية أو نتيجة لها في سياق  يقعاالحتالل الذي ه بيوتعنغير مباشرة، 
، عالج وصومع ذلك، وألسباب تتعلق بتحرير النص 144لمعلنة أو النزاع المسلح.الحرب ا

 هذا القسم من التعليق جميع القضايا ذات الصلة باالحتالل.

قانون االحتالل حتى عندما ال يواجه  تطبيق( لتكفل 2)2ُأدر جت المادة  286
دون أعمال  وقعتاالحتالل مقاومة. وتهدف المادة إلى معالجة حاالت االحتالل التي 

( إلى 2)2األصل التاريخي للمادة ويستند (. 1)2الثغرة التي خلفتها المادة تسد قتالية، و 
. 1940تجربة الحرب العالمية الثانية، ال سيما احتالل ألمانيا النازية للدنمارك في عام 

                                                           
 تاديتشقضية  أكثر من ذلك في غوتوفينايبدو أن املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلفيا السابقة حددت معياًرا قائًما على الحقائق في قرارها في قضية  143

 "إلى حين الوصول إلى إبرام اتفاق سلم شامل" والذي كان يعرض املسألة لخطر إدخال قدر من الشكلية غير املرغوب فيه. 
 . 339إلى  331ب، الصفحات من -2، املجلد 1949املحضر النهائي ملؤتمر جنيف الدبلوماس ي لعام انظر 144

See also Pictet (ed.) Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, pp. 18–22. 
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في ذلك الحدث، قررت الدنمارك أال تقاوم االحتالل بسبب التفوق الساحق للقوات ف
انية. وباإلضافة إلى ذلك، وفي وقت سابق على إقرار اتفاقيات جنيف المؤرخة في األلم

 معمحتلة ضي  أرابوهيميا ومورافياالمحكمة العسكرية الدولية أللمانيا عدت، 1949
أدخلت المادة  وبذلك145،مقاومة مسلحةأي خضوعهما للسيطرة الفعلية أللمانيا دون 

قد سبقوا إلى االعتراف به األكاديميون والمحاكم  كان( إلى قانون المعاهدات تصوًرا 2)2
 146عند إقراره. ي اقانونبدًعا كن يولم 

( وتكفل انطباق قانون االحتالل على جميع 1)2المادة ( 2)2ُتكمل المادة هكذا و  287
 .صوره

. ي ااًل عدائحول دون ثبوت كونه عممقاومة مسلحة ال يعدم مواجهة االحتالل ب 288
لالحتالل تنجم عن غزو القوات المسلحة لدولة ما أو وجودها على الطبيعة العدائية ف

هو عالقة  هالحتالل العسكري بحكم تعريفوا147.رضا األخيرةدون  أراضي دولة أخرى 
حتالل يدل على فرض قوات أجنبية سلطتها على الحكومة المحلية اال: فغير متكافئة

بوسائل عسكرية ال يستلزم  فرض هذه السلطةو أخرى.  إكراهأو بوسائل وسائل عسكرية ب
أو  يالحقيق ي التفوق العسكر و بمجرد إظهار القوة.  تحققها، بل يمكن قتالية صريحةأعمااًل 

العسكرية لنشر قوات  كومة المحلية إلى اإلحجام عن المقاومةالمتصور قد يدفع الح
يجب أال السيادة الدولة ذات العسكرية من جانب قاومة غياب المو أجنبية على أرضها. 

ما  ، وهووجود القوات األجنبية على أرضها رضا عنُيفسر على أنه شكل من أشكال ال
فإن وفي هذا السياق،  148يمنع  تطبيق قانون االحتالل، بل هو قراٌر ُيتخذ تحت إكراه.

، ي افعاًل عدائه حسبانوجود القوات األجنبية ينجم بوضوح عن اإلكراه العسكري، ويتعين 
 لالحتالل.حربي المما يقدم دلياًل على الطابع 

وا" بلقن السكان المحليين قد "عدم مواجهة االحتالل مقاومة مسلحة ال يعني أ 289
وجود الدولة المحتلة وأنهم ليسوا بحاجة إلى حماية قانونية. فمتى وجد المدنيون ب

ذلك  ويشملرب، المدنية أنفسهم تحت السيطرة العسكرية واإلدارية لعدو محا واألعيان
ساءة المعاملة. إعمال الهوى خطر تحقق ي، قتاليةدون أعمال الذي وقع االحتالل  وا 

لتطبيق القانون اإلنساني يظل حاضًرا حتى عندما  يولذلك، فإن األساس المنطق
                                                           

145International Military Tribunal for Germany, Case of the Major War Criminals, Judgment, 1946, pp. 220–222. 
146Arnold D. McNair and Arthur D. Watts, The Legal Effects of War, Cambridge University Press, 1966, p. 423. 

 د سحب األخيرة رضاها عن وجودها. إذا مكثت قوات مسلحة تابعة لدولة ما على سبيل املثال على أرض دولة أخرى بع ،أيًضا ،تتحقق تلك الحالة147

See e.g. Roberts 2005, pp. 43–44; Dörmann/Colassis, pp. 309–311. See also para. 289. 
املقاومة التي تواجه نشر القوات األجنبية في أرض دولة أخرى من جانب، والرضا الرسمي من جانب آخر، فاألول ال يدل جب التفرقة بوضوح بين غياب ت148

 على الثاني بالضرورة.
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 بالقوات األجنبية الالسكان المحليين  ترحيب بعضو  ،االحتالل دون مقاومة مسلحةيقع
 احتالل. على أنه وضععلى تصنيف ال له أثر

اإلشارة إلى أن القوات المتعددة الجنسيات التي تعمل تحت قيادة األمم نبغي ت 290
المتحدة وسيطرتها بموجب قرار من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة وبموافقة الدولة 

مسلحة المقاومة الالحاالت، يكمن أساس غياب  تلكفي و 149احتالل.قوات ُتعد  المضيفة ال 
على أراضيها، وجود القوات المتعددة الجنسيات  بدى صراحة عنالمالدولة  رضاللقوة في 

فيها قوة متعددة الجنسيات في دولة ما  ظل. بيد أنه في الحالة التي تاأيًض  عملياتها نوع
 رضاالدولة المضيفة، أو عندما تنشر قواتها دون  رضاوتستمر في العمل في غياب 

معايير تستوفي تلك القوة )أو الدول التي تساهم بقوات فيها(  فإنالدولة المضيفة، 
 150االحتالل، بغض النظر عن األساس القانوني لواليتها.

وجود احتالل بالمعنى الوارد في القانون اإلنساني تطبيق اتفاقيات يستدعى  291
لثالث من القسم اتطبيق  ،على نحٍو خاص ،يوجبهذا الوضع . و جميعهاجنيف األربع 

من القواعد  ذلك ية الرابعة المعنون )"األراضي المحتلة"(، وغيرالباب الثالث من االتفاق
التي تحكم االحتالل المنصوص عليها في معاهدات أخرى مثل لوائح الهاي المؤرخة في 

 151على أطراف تلك المعاهدات.واجبة التطبيق والبروتوكول اإلضافي األول،  1907
 االحتاللمفهوم  تعريف 5-2

القسم الثالث من الباب  التي يتضمنهاقانون االحتالل، وال سيما األحكام يشكل  292
ية ئتفصياًل وحماالقانون اإلنسان  الثالث من االتفاقية الرابعة، مجموعة من أكثر قواعد
من تلك االتفاقية. ولذلك من  4"لألشخاص المحميين" على النحو المحدد في المادة 

لم يهالنزاع المسلح الذي أدى إل دامتحديد مفهوم االحتالل تحديًدا دقيًقا، ما  الضروري 
، حيث إن ذلك التحديد يوجب تطبيق قانون االحتالل وكذلك ذلك المفهوم  ،بعدُ ،يوضح

األحكام ذات الصلة باالحتالل من االتفاقيات األولى والثانية والثالثة، فضاًل عن 
 .تلك االتفاقياتطراف أ علىالبروتوكول اإلضافي األول، 

                                                           
149See Roberts, 1984, pp. 289–91; Dinstein, 2009, p. 37; Kolb/Vité, pp. 102–103; and Michael Kelly, Restoring and Maintaining Order 

in Complex Peace Operations, Martinus Nijhoff Publishers, 1999, pp. 167–181. 

 .5-4-5 انظر أيًضا: القسم
 .ترى األغلبية أن هذا االحتمال قائم في حالة ما يعرف عموًما بعبارة "عملية اإلنفاذ" أو "إنفاذ السلم" 150

See Alexandre Faite, ‘Multinational Forces Acting Pursuant to a Mandate of the United Nations: Specific Issues on the Applicability of 

International Humanitarian Law’, International Peacekeeping, Vol. 11, No. 1, 2007, pp. 143–157, especially at 150–151; Shraga, 1998, 

pp. 64–81, especially at 68–70; Kolb/Vité, pp. 99–105; and Dinstein, 2009, p. 37. See also Benvenisti, pp. 62–66. 
 .69و  63و  15و  14، والبروتوكول اإلضافي األول، على األخص املواد 56إلى  42(، املواد من 1907لوائح الهاي ) انظر151
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تعقد يحتمل أنها التي تحديد مفهوم االحتالل ليس سهاًل بسبب عدد من العوامل  293
، مثل استمرار األعمال العدائية، ومواصلة الحكومة المحلية ممارسة قدر من الوضع

السلطة، أو رفض الطرف الغازي أن يأخذ على عاتقه االلتزامات الناشئة عن ممارسة 
 ليم أجنبي.سلطته في إق

وضع اتفاقيات جنيف  وتزداد صعوبة تقرير قيام حالة االحتالل بسبب عدم 294
 1907من لوائح الهاي المؤرخة في  42المادة  وضعت، في المقابلتعريف له.  و 

أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة  ُتعد  : "لهعلى النحو التالي ي اوصًفا إجمال
الفعلية لجيش العدو. وال يشمل االحتالل سوى األراضي التي ُيمكن أن ُتمارس فيها هذه 

الالحقة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، ذلك  المعاهداتالسلطة بعد قيامها". ولم تغير 
 التعريف.

على وجه ( يشمل 2)2مفهوم االحتالل الوارد في المادة  أسلفنا، فإنوكما  295
وفيما عدا اإلضافة التي تؤكد على مقاومة مسلحة.  يلق أيلم  ياالحتالل الذالتحديد 

ال يوجد في األعمال دخول حاالت عدم وجود مقاومة مسلحة في مفهوم االحتالل، ف
قصدوا تغيير مفهوم قد جنيف التحضيرية ما يشير إلى أن من تولوا صياغة اتفاقيات 

من لوائح الهاي المقبول على نطاق واسع، إنما أرادوا  42في المادة  االحتالل الوارد
 152توضيح مضمون ذلك التعريف فقط.

المشتركة تقر صراحة تطبيق تلك الصكوك في جميع حاالت  2حيث إن المادة  296
إلى أن  ي ااالحتالل لكنها ال تضع تعريًفا لمفهوم االحتالل، يمكن للمرء أن يخلص منطق

يستند إلى تعريفه المنصوص عليه جنيف باالحتالل من اتفاقيات  ةالمعني انطباق القواعد
من االتفاقية الرابعة التي  154ما أوحت به المادة  ، وهذامن لوائح الهاي 42في المادة 

وحسب نص تلك  1907.153تحكم العالقة بين هذا الصك واتفاقيات الهاي المؤرخة في 
هي للوائح الهاي. وبعبارة أخرى، االتفاقية الرابعة المادة، فإن االتفاقية الرابعة مكملة 

تعريف مفهوم  ث عنيالحد ها عندعنيست بدياًل ، ولكنها لإلى لوائح الهايإضافة 
 االحتالل.

                                                           
152See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 650, 672, 675–676, 728 and 811. See also ICJ, Legal 

Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, paras 78 and 89; ICTY, 

Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, para. 215; and Dinstein, 2009, pp. 6–7. See also Kolb/Vité, pp. 70–71. 
 من االتفاقية الرابعة. 124ملزيد من التفاصيل، انظرالتعليق على املادة  153
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تتكون مجموعة من القواعد القانونيةهو قانون االحتالل فإن وبناًء على ما سبق،  297
البروتوكول اإلضافي حسب األحوال، من لوائح الهاي واالتفاقية الرابعة، و  في األساس

 154األول.

تؤكد محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة هذا  298
من لوائح الهاي بأنها المعيار الحصري  42ر لمفهوم االحتالل، كما وصفتا المادة يالتفس

 155لقانون اإلنساني.لاطبقً حتالل االوجود قرير لت

اتفاقيات جنيف ال  تهستخدماث إن مفهوم االحتالل كما ونتيجة لذلك، وحي 299
وجود االحتالل  قريرفإن شروط تلذا لوائح الهاي،  تهستخدميختلف عن ذاك الذي ا

 156من لوائح الهاي. 42تستند إلى المادة 

وجود االحتالل بحسبانه فإن ( المشتركة، 1)2في التعليق على المادة  وردوكما  300
على أساس الوقائع السائدة.  ،فقط،يتقرريجب أن الدولية نوًعا من النزاعات المسلحة 

 jus inقانون الحرب )المستند إلى الوقائع السائدة يتفق مع الفصل الصارم بين فالتقدير 
bello قانون ( و( شن الحربjus ad bellum،) أيدته المحكمة العسكرية هذا ما و

األمريكية في نورمبرج التي ذكرت أن "مسألة تطور الغزو إلى احتالل هي مسألة 

                                                           
 لقد قيل إن ثم تعريفين مستقلين للحتلل، أحدهما يستند إلى لوائح الهاي واآلخر إلى اتفاقية جنيف الرابعة. 154

See Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, p. 60; Sassòli, 2012, pp. 42–50; Akande, pp. 44–48;and 

Koutroulis, pp. 719–729. 

زم بأن اتفاقيات جنيف من تلك االتفاقية، فإن الج 154ولكن في حالة غياب أي تعريف واضح للحتلل طبًقا للتفاقية الرابعة وبالنظر إلى انطباق املادة 

 .تقدم تعريًفا متميًزا للحتلل، لم يح  بقبول عام

(See Zwanenburg, 2012a, pp. 30–36, and Ferraro, 2012b, pp. 136–139) 
من قراراتها لكي تقرر ما إذا كان النزاع القائم كثير استخدمت املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلفيا السابقة تعريف االحتلل الوارد في لوائح الهاي في ال 155

 من االتفاقية، قررت املحكمة ما يلي:  154خاضًعا للتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف. واستناًدا إلى املادة 

ابينما تشكل اتفاقية جنيف الرابعة تقنيًنا إضاف بهذا الخصوص. ولذلك، في ظل لحقوق دولة االحتلل وواجباتها، فإنها لم تنسخ لوائح الهاي  يًّ

ة الطبيعة ننا ]قضاة املحكمة[ نشير إلى لوائح الهاي والتعريف الذي تنص عليه، مع مراعاإيات جنيف عن تعريف "االحتلل"، فسكوت اتفاق

 العرفية لتلك اللوائح.

See Naletilić and MartinovićTrial Judgment, 2003, para. 215 

(.  وفي فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة 216من لوائح الهاي وركزت على أن املادة أوضحت هذا املفهوم ) الفقرة  42البتدائية املادة دائرة االاقتبست بعد ذلك 

لعام  غوقضية األنشطة املسلحة في إقليم الكونوحكمها بشأن  2004بشـأن اآلثـار القانونيـة الناشـئة عـن تشـييد جدار في األرض الفلسطينية املحتلة عام 

من لوائح الهاي لتحديد ما إذا كان هناك احتلل في األقاليم املعنية أم ال، وما إذا كان قانون االحتلل  42، اعتمدت املحكمة تحديًدا على املادة 2005

 واجب التطبيق على تلك األوضاع أم ال. 

 
 .من االتفاقية الرابعة 6ملزيد من التفاصيل انظر التعليق على املادة 156

See also United Kingdom, Military Manual,1958, p. 141, para. 501; United States, Field Manual,1956, p. 138, para. 352(b); and ICTY, 

Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, paras 221–222. 
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 1907لوائح الهاي لعام ما أوردته مفهوم االحتالل طبًقا لتماثل حسبانوب157واقع".
ال يعني عدم انطباق قواعد فهذا  1949اتفاقيات جنيف المؤرخة في مفهومه الوارد في و 

قانون االحتالل خالل مرحلة الغزو. فقد تنطبق بعض قواعد قانون االحتالل  بعينها من
 أثناء مرحلة الغزو.بالتأكيد 

 العناصر األساسية لالحتالل 5-3

مفهوم دراسة أواًل يتعين في سبيل تحديد العناصر المكونة لمفهوم االحتالل،  301
ما  اوكثيرً طالما ارتبط به. لالسيطرة الفعلية الذي يقع في صميم مفهوم االحتالل، و 

االحتالل؛ ومع ذلك، لم تتضمن  ث عنيالحد عبارة "السيطرة الفعلية" في سياقتستخدم 
. و"السيطرة الفعلية" اهيلإأي إشارة  1907اتفاقيات جنيف أو لوائح الهاي المؤرخة في 

تعكس فكرة تطورت على مر الزمن في الخطاب القانوني المتعلق باالحتالل لوصف 
 158وجود حالة احتالل. تي تحددلظروف والشروط الا

على قدر من السيطرة من جانب قوات عدائية ينطوي االحتالل  أنيمن البديه 302
على كامل أرض أجنبية أو أجزاء منها، بداًل من السيادة اإلقليمية على تلك األرض. 

تطبيق يستلزم الفعلية هو ما السيطرة  لقانون اإلنساني، فإن مدىفمن منظوراومع ذلك، 
نقانون االحتالل.  ما يسمح للقوات األجنبية بتطبيق  ، هيوحدها ،السيطرة الفعلية وا 

تعطي ألنها مفهوم أساسيهي "السيطرة الفعلية"  فإنقانون االحتالل. وفي هذا الصدد، 
الذى يقع في صميم تعريف االحتالل الوارد في ، وهو هوتعينمفهوم "السلطة" مضمون 
السيطرة الفعلية هي السمة الرئيسية فمن لوائح الهاي. وبناًء على ذلك،  42المادة 

                                                           
157United States, Military Tribunal at Nuremberg, Hostagescase, Judgment, 1948. The same approach has been reaffirmed in ICJ, Armed 

Activities on the Territory of the Congocase, Judgment, 2005, para. 173, and ICTY, Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, para. 

211. 
لل عن مفهوم السيطرة الفعلية في قانون مسؤولية الدول. يرتبط اختيار كلمة "فعلية" عادة بمفهوم يتميز مفهوم" السيطرة الفعلية" املتعلقة باالحت 158

وهو ما الحصار على االحتلل  الرغبة في قياسعلى األراض ي املعنية، ويعكس ذلك االختيار  وهيمنتها عريف طبيعة ظهور القوات األجنبيةالسيطرة بغرض ت

. وأثناء صياغة هذا اإلعلن أشار املندوبون دون استثناء )تقريًبا( إلى أوجه التشابه بين االحتلل 1874ة بإعلن بروكسل لعام نوقش أثناء املفاوضات املتعلق

اوالحصار: وكلهما يجب أن يكون فعل  .دهما ألغراض قانون النزاع املسلحللقول بوجو  يًّ

See Marten Zwanenburg, ‘The law of occupation revisited: the beginning of an occupation’, Yearbook of International Humanitarian 

Law, Vol. 10, 2007, pp. 99–130 at 102; Shane Darcy and John Reynolds, ‘“Otherwise occupied”:‘An Enduring Occupation:The Status of 

the Gaza Strip from the Perspective of International Humanitarian Law’, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 15, No. 2,  2010, pp. 

211–243, at 218–220; Thomas J. Lawrence, The Principles of International Law, 6th edition, Macmillan & Co., London, 1917, pp. 435–

436; and James M.Spaight, War Rights on Land, Macmillan & Co., London, 1911, pp. 328–329. 

اال يعترف به حتى يصبح فعلالذي ة الحصار حال فيكما وذهب البعض إلى أنه  ، باملثل يجب أن يتقرر وجود االحتلل أيًضا على أساس السيطرة الفعلية. يًّ

فقط حسب قدرة الجيش األجنبي على ممارسة قدر من السيطرة يتحقق حتلل وجود اال وفي هذا الصدد، فإن االتفاق الواضح بين املندوبين يشير إلى أن 

 ولة املعنية. على أراض ي الد

See Doris A. Graber, The Development of the Law of Belligerent Occupation 1863–1914: A Historical Survey, Columbia University 

Press, New York, 1949. 
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سيطرة فعلية  معاديةلالحتالل، فال تصبح أرض ما محتلة دون أن تمارس قوات أجنبية 
كفي ياإلقليم؛ بل السيطرة الفعلية ال تتطلب فرض سلطة كاملة على فعليها. ومع ذلك، 

بصرف  ي مجرد القدرة على ممارسة تلك السلطة. ويمكن القول بوجود احتالل عسكر 
حتى عندما تسيطر قوات مقاومة سيطرة ،اأيًض ،، ويمكن القول بوجودهتهالنظر عن مقاوم

 159مؤقتة على جزء من اإلقليم المعني.

ن لم تتضمن اتفاقيات جنيف  303 لوائح الهاي المؤرخة فإن لالحتالل،  اتعريفً حتى وا 
وأعمالها التحضيرية، والدراسات األكاديمية، واألدلة العسكرية والقرارات  1907في 

وجود قوات أجنبية  ، وهيفي معادلة االحتاللثالثة عناصر أهمية بين تكلها القضائية، 
، وقدرة القوات األجنبية على ممارسة السلطة هاعلى غير رضا منعلى أرض دولة أخرى 

ألخيرة على ممارسة المحلية، وعدم قدرة تلك ا السلطاتاألرض المعنية بداًل من على 
السيطرة معيار "طلق عليه . تشكل كل هذه العناصر مجتمعة ما يسلطتها على اإلقليم

القانون اإلنساني. وصف االحتالل من منظور  توفردى الفعلية" الذي يستخدم لتحديد م
حالة الشد  – مجتمعة -العناصر الوحيدة التي تعكس  ،أيًضا ،وهذه العناصر الثالثة هي

الحكومة المحلية والدولة المحتلة والسكان المحليين، وهى والجذب التي تعتري مصالح 
 160عسكري.الحتالل االسمة مميزة لحالة 

الشروط الثالثة التالية من أجل ،مجتمعةف ر،تتو وعلى هذا األساس، يجب أن  304
 161معنى الوارد في القانون اإلنساني:إثبات وجود حالة احتالل بال

 الحكومة  رضاأرٍض أجنبية دون على لقوات المسلحة لدولة ما الوجود المادي ل
 المحلية الفعلية القائمة وقت الغزو؛

                                                           
159United States, Military Tribunal at Nuremberg, Hostages case, Judgment, 1948, pp. 55–59. 

 على ما يلي: البريطانينص الدليل العسكري يو 

أو محاربي املقاومة نجاحات بين  وقت وآخر ال ينهيان االحتلل. وحتى إن نجح التمرد في أفراد حرب العصابات تمرد بعض السكان، أو تحقيق 

ت مع التمرد واستعادة سلطتها أو إذا كانجزء من املنطقة املحتلة ال ينهي بالضرورة االحتلل مادامت دولة االحتلل تتخذ خطوات للتعامل 

 .املنطقة املعنية مطوقة ومعزولة

See Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 11.7.1. 

ومة املسلحة اومع ذلك، إذا تطلب األمر وجود قوات مسلحة أجنبية للشتراك في عمليات قتال مهمة الستعادة السيطرة على املنطقة املعنية من قوات املق

 املحلية، فل يمكن اعتبار ذلك الجزء من األرض بأنه محتل حتى تتمكن القوات األجنبية من استعادة السيطرة الفعلية عليه. 

See also ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 16–26, and Dinstein, 2009, pp. 42–45 and 

Roberts, 2005, p. 34. 
160See ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 16–26. 

 :ملفهوم االحتلل العناصر املكونةملزيد من التفاصيل حول  161

See Ferraro, 2012b, pp. 133–163; Sassòli, 2015; Dinstein, 2009, pp. 31–45; and Benvenisti, 2012, pp. 43–51. See also ICRC,Occupation 

and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 16–35. 
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  على أو احتمال عدم قدرتهاالحكومة المحلية الفعلية القائمة وقت الغزو عدم قدرة
على أرضها وجود قوات أجنبية لسلطاتهابشكل كامل أو شبه كامل نظًرا ممارسة 
 ؛منها دون رضا

  القوات األجنبية في وضع يمكنها من ممارسة السلطة على األرض المعنية وجود
 162)أو أجزاء منها( بداًل من الحكومة المحلية.

. إذ إن اإلنهاء ير قانونمن منظو  ،أيًضا ،نتهاء االحتالل قد يكون صعًبارايتقد 305
حتاللها، واالحتفاظ بمسؤوليات محددة على مناطق سبق ا ،التدريجي، واالنسحاب الجزئي
، أو تطور مشكوك فيه من قبل الدولةرضااستناًدا إلى  واإلبقاء على وجود عسكري 

القضايا يمكن أن تعقد التصنيف  تلكوسائل ممارسة السيطرة منذ لوائح الهاي: كل 
ول إن االحتالل قد بشأن متى يمكن القة كثير القانوني لحالة معينة وتثير تساؤالت 

 163انتهى.

تحديد بداية االحتالل بنفس القدرلالسيطرة الفعلية معيار من حيث المبدأينطبق  306
مماثلة لتلك المستخدمة  ،عموًما ،ونهايته. والواقع أن معايير تحديد نهاية االحتالل هي

الوجود المادي للقوات األجنبية، فإن ولذلك 165.يعكسبترتيولكن ب 164لتحديد بدايته،
وقدرتها على فرض السلطة على األراضي المعنية بداًل من السلطة الحكومية المحلية 

                                                           
 لفرض سيطرتها العسكرية، لكنه يسمح162

ً
أيًضا  يفترض قانون االحتلل أن دولة االحتلل تتحمل جميع املسؤوليات في األراض ي املحتلة بوصفها نتيجة

 ستمارس سلطتها اإلدارية، وما  ال
ً
صلحيات التي باملشاركة الرأسية في السلطة. يجوز لدولة االحتلل بموجب القانون اإلنساني أن تحدد إلى أي درجة

 ة. ستتركها تحت يدي الدولة املحتلة. وال يؤثر هذا الوضع ، في اقع األمر، على وجود السيطرة الفعلية لدولة االحتلل على األراض ي املحتل

See Ferraro, 20122012b, pp. 148–150, and ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, p. 20. See also 

Israel, Supreme Court sitting as High Court of Justice, Tzemelcase, Judgment, 1983, pp. 373–374. 
ا حتلل ما دام هذوقد ينتهي االحتلل بعد معاهدة سلم وفيها قد تختار الدولة التي استردت سيادتها أن تتنازل عن الحق في األراض ي املحتلة إلى دولة اال  163

 .1969من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات املؤرخة في  52التنازل يتطابق مع املادة 
الفعلية إلى ممارسة وظائف  املعيار من السيطرةبدل  االحتلل( من االتفاقية الرابعة قد ابتكرت تعريًفا جديًدا لنهاية 3)6أن املادة إلى ذهبت شراغا  164

 الحكومة؛ 

See Daphna Shraga, ‘Military Occupation and UN Transitional Administrations – the Analogy and its Limitations’, in Marcelo G. Kohen 

(ed.), Promoting Justice, Human Rights and Conflict Resolution through International Law: Liber Amicorum Lucius Caflisch, 

MartinusNijhoff, Leiden, 2007, pp. 479–498, at 480–481. 

(. ولم يكن هناك أي نية  لكي تقدم تلك املادة معياًرا لتقدير بداية احتلل 3)6للمادة تفسير قد بني على سوء الرأي أن هذا البعض قد ذهب إلى بيد أن

 1907من لوائح الهاي املؤرخة في  42ونهايته، ولكن فقط لكي تضبط نهاية انطباق االتفاقية الرابعة أو مداه على أساس أن ذلك االحتلل سيستمر. املادة 

ا ( بوصفها ن3)6مختلفة. ولذلك ال يمكن استخدام املادة  متمايزان يتعلقان بظروف مادية محددةهما نصان ( من االتفاقية الرابعة 3)6واملادة  امرجعصًّ  يًّ

 لتحديد نهاية االحتلل.

See Ferraro, 2012b, p. 149. 
165See YuvalShany, ‘Faraway, So Close: The Legal Status of Gaza after Israel’s Disengagement’, Yearbook of International Humanitarian 

Law, Vol. 8, 2005, pp. 369–383, at 378. 

ال تفرق بين  املعايير يمكن استنتاج الطبيعة املتطابقة للمعايير التي تجرى لتحديد بداية احتلل ونهايته من الكتابات القانونية واألدلة العسكرية، ألن تلك

 االحتلل ونهايته، مما يعني أن املعيار واحد لتحديد بداية االحتلل ونهايته.املعايير املستخدمة في تقدير بداية 

See Kolb/Vité, p. 150. 
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أن الحكومة المحلية على وجود القوات األجنبية يجب  رضاالقائمة، واستمرار غياب 
. عدمهمن تهيناقد حتالل االما إذا كان لدراسة دقيقة لتقرير مجتمعة  تلك الشروط تخضع
ذا   االحتالل قد انتهى.عد  الشروط، يمكن  تلكأي من  توفرانتفى وا 

خاصًة عندما تنسحب  -ومع ذلك، في بعض الحاالت المحددة واالستثنائية  307
( مع االحتفاظ بالعناصر األساسية االقوات األجنبية من األراضي المحتلة )أو أجزاء منه

عادًة تضطلع بها تلك التي التي تماثل الحكومية المهمة  الوظائفللسلطة أو غيرها من 
دود اإلقليمية والوظيفية قد يستمر انطباق قانون االحتالل ضمن الح -دولة االحتالل 
 166.لتلك السلطات

حتفظ في اإلقليم المعني، فإن السلطة التي ت ي االقوات األجنبية فعلعدم وجود  مع 308
قانون االحتالل، وتستلزم استمرار منظور علية من فالسيطرة مرتبة الإلى بها قد ترقى 

 167تطبيق األحكام ذات الصلة.

إقليم لسيطرة الفعلية من خارج اممارسة استمرار استبعادإمكانية اليوم ال يمكن  309
بأن التطورات التكنولوجية والعسكرية جعلت من ،وبحق، قد يحتج البعضو . سبق احتالله

دون وجود عسكري ي اأو جزئ ي اكل األجنبي اإلقليمفعلية على السيطرة تأكيدالالممكن 
القدر الذي في النظر الحاالت، من المهم  تلكفي مثل و مستمر في المنطقة المعنية. 

على وسائل ا حصرً السلطة التي تحتفظ بها القوات األجنبية بداًل من التركيز به توفر ت
أي اتصال جغرافي أن أيًضا، في ظل تلك الظروف، وال بد أن ندرك . ي اممارستها فعل

في تيسير ممارسة السيطرة الفعلية عن بعد،  ي ابين الدول المتحاربة قد يؤدي دوًرا أساس
ملموسة سلطتها تكون اإلقليم من أن دولة االحتالل التي نقلت قواتها خارج بتمكين مثاًل 

 .في غضون فترة زمنية مناسبة على أرض الواقع

بوصفه في التعاطي مع االحتالل وهكذا يمكن استخدام هذا النهج الوظيفي  310
سارية تظل االلتزامات التي ينص عليها قانون االحتالل إلى أي مدى لتقرير ئًمامال امعيارً 

محتل مع إقليم أو فجأًة من  ي اتنسحب تدريجالتي معادية الجنبية األقوات في حقال
الذي تستمر فيه  المدىإلى المعيار .  وينطبق هذا من السلطة عليه معينبقدر االحتفاظ 

التي اضطلعت بها ، الوظائف الحكومية هأو بعض،في كل اإلقليمالقوات األجنبيةمارسة م
 بشكل قاطع. على اإلقليمر ا ومستماالحتالل قائًما  كانعندما 

                                                           
166See ICRC,Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 31–33; Ferraro, 2012b, p. 157. 

اذات الصلة على طبيعة الصلحيات التي احتفظت بها دولة االحتلل. ولذلك ليس من املمكن أن نحدد نظر  األحكامتعتمد  167  43عدا املادة  معينةقواعد  يًّ

 . 1907من لوائح الهاي املؤرخة في  عريضذات النطاق ال
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بتحديد أكثر دقة لإلطار القانوني واجب التطبيق على  ،أيًضا ،هذا النهجيسمح 311
ال. وأصبح هذا  مما إذا كان االحتالل قد انتهى أتقرير  ايقينً الحاالت التي يصعب فيها 

مسألة االلتزامات القانونية  ،صراحةً  ،النهج أكثر أهمية حيث إن قانون االحتالل ال يعالج
تلك واجبة التطبيق أثناء االنسحاب أحادي الجانب من أرٍض محتلة. والسكوت عن 

المسألة يرجع بوضوح إلى أن االحتالل ينتهي عادة بالقوة، أو باتفاق، أو بانسحاب 
 . وفي معظم الحاالت، الالمعنية أحادي الجانب غالًبا ما يتبعه تمكين للحكومة المحلية

على األقل دون  ،ممارسة وظائف مهمة هناك قليمالقوات األجنبية التي تغادر اإلواصل ت
 .من الحكومة المحلية رضا

أهمية خاصة ، وبحق، لهألحكام قانون االحتالل ذات الصلة التطبيق المستمر  312
السلطة وما يتصل بذلك من إسناد التشاركفي تنظيمللتعامل مع اخصيًص نه مجهز أل

 .فيما بين الدول المتحاربة المسؤوليات

القول بعكس ذلك، أي بما يسمح بعدم تطبيق األحكام ذات الصلة من قانون  313
االحتالل على سحب  دولأن يشجع من شأنه االحتالل في مثل تلك الحاالت المحددة، 

مع االحتفاظ ببعض الوظائف المهمة التي  ي ائجز أو ي اكل المحتلة يضاقواتها من األر 
القانون عليها عن ُبعد من أجل التنصل من الواجبات التي يفرضها  هاتمارس

السكان المحليين من  من شأنه أن يحرموهذا النهج في نهاية المطاف  .168اإلنساني
 ه.هدف قانون االحتالل وغرضمع  ىقانونية، ويتنافالحماية ال

 تتعلق بمفهوم االحتالل خاصةقضايا  5-4
 النطاق اإلقليمي لالحتالل 5-4-1

إلى أن النطاق  1907من لوائح الهاي لعام  42تشير الجملة الثانية من المادة  314
ثباتها،  بسطالحتالل يتناسب مع قدرة المحتل على لاإلقليمي سلطته على هذا اإلقليم وا 

قد تكون خارج   التي تعرضت للغزويشير إلى أن بعض أجزاء األراضي  األمر الذيو 
 محتلة. ُتعد  فإنها ال  من ثم  نطاق سيطرة المحتل الفعلية و 

                                                           
168Yuval Shany, ‘Faraway, So Close: The Legal Status of Gaza after Israel’s Disengagement’, Yearbook of International Humanitarian Law, 

Vol. 8, 2005, pp. 369–383, at 380–383. 

See also Israel, Supreme Court sitting as High Court of Justice, Bassiouni case, Judgment, 2008, para. 12. But compare e.g.Dinstein, pp. 

276–280 and, Michael Bothe, Cutting off electricity and water supply for the Gaza Strip: Limits under international law, preliminary 

expert opinion commissioned by Diakonia, 18 July 2014, p. 2, as well asand ICC, Office of the Prosecutor, Situation on Registered 

Vessels of Comoros, Greece and Cambodia, Article 53(1) Report, 6 November 2014, para 16. 
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إلى مفهوم االحتالل  ،راحةً ص ،تشير إذ( المشتركة تؤكد هذا النهج 2)2المادة  315
من قواعد الهاي، فكرة أن تكون األراضي إما  42بجانب المادة  ،ترفضالجزئيحيث 

إمكانية تنوع قد ال يراعي هذا النهج فمحتلة بالكامل أو غير ُمحتلة على اإلطالق. 
ن كان الحاالت.  ( أن 2)2، توضح المادة تحتل دولة بأكملهاأن  المتصورمن حتى وا 

من لوائح الهاي والمادة  42االحتالل يمكن أن يقتصر على أجزاء منها. بيد أن المادة 
من منظور الدقيق للحدود الجغرافية لالحتالل. و م يرستإلى النال يشيرا( المشتركة 2)2

)مثل قرى  المساحةصغيرة مناطق ل دون احتالل يحو ليس هناك ما القانون اإلنساني، 
ولذا فإن الوقوف على الحدود الدقيقة لألرض المحتلة في حالة 169أو جزر صغيرة(.
 170.قد يكون مسألة معقدة االحتالل الجزئي

                                                           
169See ICRC,Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, p. 24. 

  ،انظر170
ً

في وضع حدود إقليمية متعلقة باحتلل أوغندا ألجزاء من جمهورية الكونغو  2005محكمة العدل الدولية عام الصعوبة التي واجهتها ، مثل

 الديمقراطية

(Armed Activities on the Territory of the Congo case, Judgment,2005, paras 167-180.) 
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قانون االحتالل، ل اطبقً تنشأ هذه الصعوبة ألن مفهوم السيطرة الفعلية ال يتطلب،  316
فعلية السيطرة التمارس  قدالقوات األجنبية كل متر مربع من األرض المحتلة. ف تشغلأن 

إستراتيجية من األرض المحتلة، شريطة أن يكون من عبر وضع القوات في مواقع 
، إلثبات وجود سلطة االحتالل مناسبةهذه القوات، في غضون فترة زمنية  نشرالممكن 

يمكن أن ينشأ عندما تكون أجزاء  ،مثل هذا الوضع 171في جميع أنحاء المنطقة المعنية.
من إقليم قد خضعت للسيطرة الفعلية للقوات األجنبية فيما ال يزال البعض اآلخر ُعرضة 

قليلة بما ال ألعمال عدائية مفتوحة، أو عندما تكون الموارد المتاحة للقوات األجنبية 
الحدود اإلقليمية لالحتالل  تحديد ،أيًضا ،أرض العدو. وقد يصعب تناسب مع مساحةي

من األراضي المحتلة مع االحتفاظ بسيطرٍة فعليٍة  ي اعندما تنسحب قوات االحتالل تدريج
 على مناطق محددة.

 172وهكذا، فإن البعد اإلقليمي لالحتالل قد يختلف تبًعا للظروف. 317
 النطاقالزمني لالحتالل 5-4-2

ايستلزم هي ما إذا كان القانون و ،بالتفصيل ها القانون تناوليمسألة لم  هناك 318  حد 
 .اًل فعوقع أن االحتالل قد أدنى من الوقت للتحقق يقيًنا من 

للتمييز بين مرحلة الغزو  انقضاء مدة معينة ضروري ه منالوذهب البعض إلى أن 319
االحتالل. ووفًقا لهذا النهج، يقتضي االحتالل قدًرا من االستقرار ويتطلب بعض مرحلة و 

الوقت قبل اعتبار أن المنطقة المتنازع عليها قد استولت عليها تماًما القوات األجنبية، 
على ممارسة سلطاتها بسبب  ي اكل أو جوهري المحلية غير قادرة بشكل  السلطاتوأن 
بعض  ذهبوفي هذا الصدد،  173.رضا من الدولةغير  علىد القوات األجنبية و وج

أراٍض ما عد   معينة من الوقت قبل تتطلب انقضاء مدة أن السيطرة الفعلية إلى الخبراء 
االحتالل في وضع يمكنها من االضطالع  دولةألغراض القانون اإلنساني وأن  محتلةً 

 174حتالل.االبمسؤولياتها بموجب قانون 

موضوع سكت عن و بل زمنية محددة لالحتالل  اقانون االحتالل حدودً  لم يضع 320
اقد تكون مدة االحتالل قصيرًة ف.175الحد األدنى للمدة الزمنية ستمر لبضعة بأن ي، جد 

                                                           
171See United States, Field Manual, 1956, p. 139. 
172Dinstein, 2009, pp. 45–47. 
173SeeICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 38–40.  
174Ibid. p. 24. 
175Dinstein, 2009, p. 39  

 .الحربي"حد األدنى للحتلل وفيها:  "ليس هناك قاعدة راسخة ومحكمة تحدد الحد األقص ى لطول مدة الغارة أو ال
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وقد يكون االنتقال من مرحلة الغزو إلى  176.على سبيل المثال أسابيع أو بضعة أيام فقط
ااالحتالل سريعا مرحلة  ، ال سيما عندما ال ُتواجه القوات الغازية مقاومة مسلحة جد 

لسلطة على ممارسة اسرعة لديها موارد كافية لكي تكون في وضع يسمح لها بكون تو 
 .األراضي المعنية

أن يكون الُمحتل قادًرا قانون االحتالل، لطبًقا ال يتطلب مفهوم السيطرة الفعلية  321
إلى أن االحتالل قد ظهر  لتقريرعلى االضطالع بجميع المسؤوليات المسندة إليه 

 .بمرور الوقتي ابل يتيح المفهوم تطبيق قانون االحتالل تدريج ،لوجودا

قانون االحتالل التزامات سلبية وأخرى إيجابية. االلتزامات السلبية تطبق ضمن يت 322
تدخل في حينترحيل األشخاص المحميين خارج األراضي المحتلة، على الفور مثل حظر 
ا حيز النفاذ بمرور الوقت وفقً بذل عناية، التزامات بومعظمها االلتزامات اإليجابية، 

، والقيود السائدة في المراحل األولية لالحتالل، والموارد المتاحة للقوات لمستوى السيطرة
، من المنتظر أن يوفر االحتالل قصير المدةاألجنبية. فعلى سبيل المثال، في االحتالل 

االحتياجات األساسية للسكان مثل الماء والغذاء وعدم ترحيل األشخاص المحميين، ولكن 
قائًما ذلك النظام مثل إذا لم يكن  يفعالأو صح ية نظام تعليمال يمكن أن ُيتوقع منه إقام

السماح للنظم القائمة  األمرقد يتطلب في المقابل، . و لهقبل االحتالل، أو انهار نتيجة 
وظائفها. وبعبارة أخرى، فإن الواجبات الملقاة على عاتق دولة االحتالل أداء بمواصلة 

االحتالل، تتزايد المسؤوليات الواقعة على عاتق تتناسب مع مدة االحتالل؛ فمع استمرار 
 177االحتالل. دولة

                                                           
يدور القتال في منطقة سيطرت عليها القوات املسلحة للقوة املعادية  ال أيدت لجنة املطالبات الخاصة بإثيوبيا وإريتريا هذا الوضع حيث رأت: "عندما 176

 ."التطبيق على األراض ي املحتلة فإن اللجنة تؤمن بضرورة تطبيق اللوائح القانونية واجبة ،أليام قليلة فقط

See Central Front, Eritrea’s Claim, Partial Award, 2004, para. 57. 
177See ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 18 and 24–26. 
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 احتالل أقاليم  وضعها القانوني الدولي غير واضح 5-4-3

أن الجزء الثالث، من القسم الثالث من االتفاقية الرابعة هناك من ذهب إلى  323
 الدوليالقانون تعريف حسب المتعلقة باألراضي المحتلة، لن ينطبق إال في حدود "دولة" 

ما يمكن . وبناًء على ذلك، اإلقليم الذي يقع تحت السيادة الفعلية لدولة ما هو فقط للدولة
 178محتلة. اأرًض ه عد  

 179ابق القضائيةو هذه الُحجة تناقض روح قانون االحتالل ورفضتها السإال أن  324
 الوضع القانوني ألي إقليم العدم وضوح إن . عريضعلى نطاق  180والدراسات القانونية

، يحول دون انطباق قواعد االتفاقية الرابعة، بما فيها تلك المتعلقة باألراضي المحتلة
تكون الدولة التي فرضت قواتها المسلحة سيطرة فعلية على والتي يكفي النطباقها أال 

ندلع النزاع أو عندما اعندما  على تلك األرضاألرض هي ذاتها صاحبة السيادة الشرعية 
االحتالل بمجرد وقوع أرض ما تحت  ينشأ وضع. و مسلحة ي مقاومةال ُيواجه الغزو أ

وال يهم . على تلك األرضالسيادة المعترف بها صاحبة السيطرة الفعلية لدولة ليست هي 
الذين وقعت دولتهم ، كما ال يجوز حرمان السكان في هذا األمر ممن سلبت األرض

ين فيما يتعلق من الحماية الممنوحة لهم بسبب المنازعات بين المتحارب تحت االحتالل
 181ض المعنية.بالسيادة على األر 

 هحيث يقصد بلفظ "االحتالل" أن هذا التفسير في القرارات الدولية األخيرةيظهر  325
ومثال ذلك . مثار خالف الدولييتضمن الحاالت التي تحتل فيها دولة ما أراٍض وضعها 

 :من أن 2004محكمة العدل الدولية عام فتوى ه تما أقر 

                                                           
)التأكيد باستخدام الخط  "الدولة املعاديةتحمل عنوان "السلطة العسكرية على أراض ي  1907استند هذا الوضع في األساس إلى أن لوائح جنيف لعام  178

تحقق أشراطها ( املشتركة تشير إلى أراض ي "أحد األطراف السامية املتعاقدة"، هذه العبارة فسرت على أنها تشير إلى دولة 2)2وأن املادة  )مضاف من جانبنا

املعايير القانونية للدولة ال تدخل في إطار مصطلح "أحد األطراف  ،بعد ،. وطبًقا لهذا النهج، فاألراض ي التابعة لكيان ما ولم تستوفالقانونية بالفعل

 ( املشتركة.2)2السامية املتعاقدة" الذي تنص عليه املادة 

See MeirShamgar, ‘Legal concepts and problems of the Israeli military government: The initial stage’, in Meir Shamgar (ed.), Military 

Government in the Territories Administered by Israel 1967–1980: The Legal Aspects, Vol. I, Harry Sacher Institute for Legislative 

Research and Comparative Law, Jerusalem, 1982, pp. 31–43,and‘The observance of international law in the administered territories’, 

Israel Yearbook on Human Rights, 1971, pp. 262–277. 
179For example, ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, 

para. 95.. 
180See Greenwood, 1992, pp. 243–244; Roberts, 1984, p. 283; Benvenisti, p. 4; Kolb/Vité, pp. 81–85; Dinstein, 2009, pp. 20–25; Bothe, 

p. 794; and Gasser/Dörmann, pp. 270–271. 
181See Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Central Front, Ethiopia’s Claim, Partial Award, 2004, para. 28. 
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تقييد نطاق تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة،  2الهدف من الفقرة الثانية من المادة ليس 
األراضي التي ال تقع تحت  بأن يستبعد منهعلى النحو المحدد في الفقرة األولى، 

ن وقع  االحتاللتوضيح أن هو ،ببساطة،دفهاسيادة أحد األطراف المتعاقدة. وه حتى وا 
 182.التفاقية ال تزال واجبة التطبيق، فإن اون مقاومة مسلحة لهمن دأثناء النزاع  ي افعل

ريتريا سارت 326 ، 2004في عام هنفسالنهج على لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا وا 
 حيث أفادت:

لسلطة  اديٍة تخضع فعاًل أن األراضي المحتلة هي أراضي دولٍة مع ُتعد  لوائح الهاي 
... على 1949اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين لعام نطبق ، وتجيش معادٍ 

ولكن لم "جميع حاالت االحتالل الجزئي أو الكلي إلقليم الطرف السامي المتعاقد ". 
هي فقط وغير المتنازع عليها  تبعيتهااألراضي الواضحة  أي من النصين إلى أنيشر 

 183محتلة.أرًضا أن تكون التي يمكن 

من شأن أي تفسير آخر أن يؤدي إلى نتيجة غير منطقية ألن تطبيق قانون  327
االحتالل يعتمد على االعتبارات الذاتية للدولة الغازية. ويكفي أن تحتج تلك الدولة 
بالوضع الدولي المتنازع عليه لإلقليم المعني لكي تنكر أن المناطق المعنية هي أراض 

 مسؤولياتها بموجب قانون االحتالل.محتلة ومن ثم تتهرب من 
 بالوكالة االحتالل 5-4-4

في  ي ا"التقليدي"، توجد القوات المسلحة لدولة االحتالل فعل االحتاللفي سياق  328
حاالت من قبيل تلك التي سادت في يوغوسالفيا السابقة في  غير أناإلقليم المحتل. 

حسب دون نشر قواتها المسلحة )ات القرن العشرين قد أظهرت أن الدول، حتى يتسعين
، قد تتصرف في إقليم دولة أخرى عن على األرض (الداخليةفي قوانينها تعريفها الوارد 

 طريق جماعات مسلحة تعمل بالنيابة عنها.

                                                           
182ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, para. 95. 
183See Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Central Front, Ethiopia’s Claim, Partial Award, 2004, para. 29. 
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وكما ُذكر أعاله، فإن االحتالل يثبت عندما ُتمارس قوات سيطرة فعلية على  329
س قوات مسلحة بديلة سيطرة فعلية على إقليم إقليم ما. ووفًقا للقانون اإلنساني، قد تمار 

للدولة اإلجمالية للسيطرة خاضعة أجنبي بالكامل أو على أجزاء منه ما دامت تلك القوات 
 إجماليةدولة ما دولة احتالل عندما تمارس سيطرة عد  وعلى ذلك، يمكن  .184األجنبية

أو غيرها من الجماعات المحلية  (de factoعلى السلطات المحلية القائمة بحكم الواقع )
 المنظمة التي تمارس، هي نفسها، سيطرة فعلية على كامل اإلقليم أو أجزاٍء منه.

القرارات المختلفة الصادرة عن محاكم دولية.  وجود هذه النظرية وأهميتهاويثبت  330
، على سبيل المثال، قررت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا تاديتشففي قضية 

( مع de factoعالقة األجهزة أو الوكالء القائمين بحكم الواقع )تتضمن  سابقة أن  "ال
 تصرفأو ت امعينً  االتي "تحتل" فيها الدولة األجنبية إقليمً  حاالتالدولة األجنبية تلك ال

 deفيه منفردة عن طريق أعمال األجهزة أو الوكالء المحليين القائمين بحكم الواقع )
facto.")185 تناولت محكمة العدل قضية األنشطة المسلحة في إقليم الكونغو وفي ،

الدولية مسألة ما إذا كانت أوغندا تسيطر على الجماعات المسلحة الكونغولية من عدمه. 
ويبدو أن المحكمة تقبل إمكانية قيام االحتالل عن طريق السيطرة الفعلية غير المباشرة، 

الدولة سيطرة فعلية على الجماعة أو  أساس ممارسةعلى قائًماشريطة أن يكون 
 186الجماعات المسلحة ذات الصلة.

                                                           
ى كيان أو جماعة مسلحة ما. ومسألة السيطرة اإلجمالية على الجماعة أو الكيان تختلف بشأن السيطرة اإلجمالية عل 273إلى  265انظر الفقرات من  184

 عن مسألة ما إذا كانت تلك الجماعة أو الكيان تمارس سيطرة فعلية على اإلقليم.
185ICTY, Tadić Trial Judgment, 1997, para. 584. 

 إذ تقول: بلشكيتشاملحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلفيا السابقة هذا التفسير في قضية أكدت 

 لعبت كرواتيا دور قوة االحتلل في تلك األراض ي الحبيسة عبر السيطرة اإلجمالية التي مارستها على مجلس الدفاع الكرواتي، والدعم الذي

هذا النزاع، فإن السيطرة لاملطبق إلثبات الطبيعة الدولية  هوباستخدام املنطق نفس . وعلى ذلك،قدمته له، واحتفاظها بعلقات قوية معه

خاضعة لسيطرة كرواتيا كانت عند تدميرها ممتلكات مسلمي البوسنة  لى مجلس الدفاع الكرواتي تعني أناإلجمالية التي مارستها كرواتيا ع

 وأن تلك املمتلكات كانت في إقليم محتل.

Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 149. 
186ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo case, Judgment, 2005, paras160 and 177. 
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قلما تناولت الدراسات القانونية أو األدلة العسكرية مفهوم السيطرة الفعلية غير  331
المباشرة. ومن الُمسلم به أن المعيار الذي يستلزم الوجود العسكري للقوات األجنبية 

التي اإلجمالية ية غير المباشرة. فالسيطرة المعادية يتحقق عند ثبوت السيطرة الفعل
ُتمارس على الكيانات المحلية التي لها سيطرة فعلية على المناطق المعنية تحول األفراد 
المنتمين إلى تلك الكيانات إلى "وكالء" أو "مساعدين" للدولة األجنبية. وتعكس السيطرة 

وفعلية بين مجموعة األشخاص التي ُتمارس على تلك الكيانات المحلية صلة حقيقية 
الذين يمارسون السيطرة الفعلية والدولة األجنبية التي تعمل عن طريق تلك الكيانات 

 187البديلة.

نشوء فراغ قانوني  من حيث منعهالنظرية السيطرة الفعلية غير المباشرة أهمية  332
 االحتالل.نتيجة الستغالل دولة ما لبدائل محلية للتنصل من مسؤولياتها وفًقا لقانون 

 188من قبل قوات متعددة الجنسيات االحتالل 5-4-5

قانون االحتالل على القوات المتعددة  تطبيقُ بالرفض قوبل  ،ولفترة طويلة 333
الوضع ن إالجنسيات، وال سيما تلك التي تخضع لقيادة األمم المتحدة وسيطرتها. وقيل 

على والية محددة يمنحها تلك القوات بموجب القانون الدولي القائم لالقانوني الخاص 
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، والطبيعة اإليثارية ألعمالها، والغياب المتصور للعداء 

 189بينها وبين السكان المحليين يتناقض مع مفهوم االحتالل العسكري.
قانون ( و jus in belloما تقدم، تخلط الُحجة األولى ما بين قانون الحرب ) معو  334

قانون  ( ويتجاهل منطق هذه الحجة حقيقة أن تطبيقjus ad bellumشن الحرب )
 42على أساس الوقائع السائدة والوفاء بالمعايير المنبثقة عن المادة  االحتالل إنما يتقرر

 190من لوائح الهاي، بصرف النظر عن الوالية المسندة إلى القوات المتعددة الجنسيات.

                                                           
 تناول الدليل العسكري البريطاني مسألة السيطرة الفعلية غير املباشرة كاآلتي: 187

وجود بعض  مع أهلية قائمة أو حديثة التنصيب... في تلك الحاالت، و في بعض الحاالت، عملت قوات االحتلل بشكل غير مباشر عبر حكومة 

االختلفات عن الشكل التقليدي للحتلل العسكري، من املرجح أن يطبق القانون املتعلق باالحتلل العسكري. وقد تشير االلتزامات 

 .إلى تلك النتيجة ،جميعها ،لخارجيةالقانونية، واعتبارات السياسة العامة، والضغوط الدبلوماسية ا

Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 11.3.1. 
 .81للطلع على تعريف القوات املتعددة الجنسيات ألغراض هذا التعليق، انظر الهامش رقم  188

189Shraga, 1998, pp. 69–70. 
190See ICRC,Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 33–34. 

For a detailed analysis of this issue, see Ferraro, ‘The applicability of the law of occupation to peace forces’,in GianLucaBeruto(ed.), 

International Humanitarian Law, Human Rights and Peace Operations,Proceedings of the 31st Round Table on Current Problems of 

International Humanitarian Law,International Institute of Humanitarian Law, San Remo, 2008, pp. 133–156. 
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وفًقا لألشكال األخرى للنزاعات المسلحة، ليس في القانون اإلنساني ما يحول  335
 191.هاحتالل عند تحقق شروط سلطةدون تصنيف القوات المتعددة الجنسيات على أنها 

وال تحمي الوالية التي يسندها المجتمع الدولي إلى القوات المتعددة الجنسيات، بأي شكل 
ل قانون االحتالل ومن توصيفها على أنها دولة من األشكال، تلك القوات من إعما

غير أنه حين تنفذ التي ال تحمي فيها الجهات الفاعلة األخرى. بالطريقة نفسهااحتالل 
مجلس األمن قوةمتعددة الجنسيات تعمل تحت قيادة األمم المتحدة وسيطرتها والية أقرها 

لمتحدة، فمن غير المرجح بموجب الفصل السادس من ميثاق األمم االتابع لألممالمتحدة
 ها بأنها دولة احتالل.فأن تتحقق في هذه القوة المعايير الالزمة لتوصي

ال سيما عند انتشار قوات -السمات الحديثة لبعض العمليات المتعددة الجنسيات  336
السلطة الحكومية  الدولة المضيفة أو في بلد يعاني انهيار   رضامتعددة الجنسيات دون 
 ي اإلى أهمية قانون االحتالل بوصفه إطاًرا قانون ،أيًضا،تشير –والبنية األساسية للدولة 

لى ضرورة تحديد وقت وكيفية تطبيق هذا  من القانون اإلنساني  الفراغفي تلك الحاالت وا 
 على القوات المتعددة الجنسيات.

القوات  على بالقدر نفسه، ،ير حالة االحتاللدالشروط التقليدية لتقتنطبق  337
بين المشاركين م ن ن تكمن في تحديد م   الرئيسيةن الصعوبة أالمتعددة الجنسيات، غير 

أن يعد  ينبغيالذي فرض سيطرة فعلية على إقليم ما التي تعملية متعددة الجنسيات الفي 
التي المتعددة الجنسيات القواتبخصوص دولة احتالل ألغراض القانون اإلنساني. و 
المنظمة الدولية، من حيث  النظر إلى تخضع لقيادة منظمة دولية وسيطرتها، ينبغي

 192.حتاللادولة  بحسبانها المبدأ، 

                                                           
191See Roberts, 1984, pp.289–291;Christopher Greenwood, ‘International Humanitarian Law and United NationsMilitary Operations’, 

Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 1, 1998, pp. 3–34, at 28; Marco Sassòli, ‘Legislation and Maintenance of Public Order 

and Civil Life by Occupying Powers’,  European Journal of International Law, Vol. 16, No. 4, 2005, pp. 661–694, at 689–690; and 

Kolb/Porretto/Vité, p. 218. 
192Kolb/Vité, pp. 99–105. See also Benvenisti, p. 63 (with further references); Dinstein, 2009, p. 37. 

ألمم املتحدة وسيطرتها وفي حين ال يزال البعض يفرق بين مفهومي "حف  السلم" و"إنفاذ السلم" حين يتعلق األمر بإمكانية توصيف قوة خاضعة لقيادة ا

لق على العملية على أنها قوة احتلل بسبب الظروف املعتادة النتشار تلك القوات، يكون من املناسب االعتماد على وقائع الحالة وليس على االسم الذي يط

 للخروج باستنتاج. 
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ير هو أمر بالغ الصعوبة حين يتعلق باحتالل تنفذه قوات متعددة دهذا التق 338
فقد تكلف الدول المشاركة في القوات المتعددة الجنسيات  193الجنسيات تقودها دول.

قوة الالدول المشاركة في أيمن  بمهام مختلفة في إطار العملية. وثمة خياران لتحديد
التي يمكن تصنيفها بأنها هي تمارس سيطرة فعلية على إقليم ما التي متعددة الجنسيات ال

لقانونية لالحتالل لكل دولة مساهمة دول احتالل. الخيار األول هو تقييم المعايير ا
بقوات على حدة. وفي تلك الحاالت، يقتضي القانون اإلنساني لكي تصنف الدولة على 

كل دولة مساهمة في القوة المتعددة الجنسياتقوات منتشرة لكون دولة احتالل، أن يأنها 
لسلطة السلطة الحكومية المحلية، وأن تكون في وضع ممارسة ا رضاعلى األرض دون 

، على تلك األجزاء من التي أزيحت عن السلطةالمسندة إليها، بداًل من الحكومة المحلية 
 اإلقليم المحتل.

ووفًقا لهذا النهج،  194"النهج الوظيفي".عليه طلق والخيار الثاني هو ما ي 339
الدول األخرى إن فيها معايير السيطرة الفعلية،  قالدول التي تتحقفرادى فباإلضافة إلى 

 دًة،عا،الوظائف والمهام التي تضطلع بهايتؤدالمساهمة في القوة المتعددة الجنسيات التي 
على أنها -أيًضا-تصنيفهاينبغي دول االحتالل والتي تقع تحت طائلة قانون االحتالل، 

دول احتالل. وبناًء على ذلك، فإن أعمال هذه الدول المساهمة والمهام المسندة إليها 
 تحولها إلى دول احتالل.

لكل من التمييز بين الوضع القانوني  ي اأهمية النهج الوظيفي، قد يصعب عمل مع 340
ع نطاق األنشطة اتسابالنظر إلى  ماًدابلالدول المساهمة في قوة متعددة الجنسيات تحتل 

" فيهالمتنازع غير ن أداء المهام تحت قيادة أو توجيه دول االحتالل "أالتي تنفذها غير 
يميل إلى إضفاء وضع الدولة المحتلة على أولئك المتعاونين مع دول االحتالل تلك، ال 

المهام ضرورية لالضطالع بالمسؤوليات اإلدارية الناشئة عن  تلكسيما عندما تكون 
 195.قانون االحتاللتطبيق 

                                                           
 . 252إلى  248انظر الفقرات من  193
 ؛ 2003لنهج فيما يتعلق باالحتلل في العراق عام استخدمت اللجنة الدولية للصليب األحمر هذا ا 194

See Dörmann/Colassis, pp. 302–304; ICRC,Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 34–35; and Ferraro, 

2012b, pp. 160–162. 
195See Roberts, 2005, p.33, and Lijnzaad, p. 298. 
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بأن تطور حقوق دول االحتالل ،أيًضا ،اإلقرار، ينبغي وباإلضافة إلى ما تقدم 341
 –لةً كاماإلدارة وواجباتها إزاء اإلقليم المحتل، والدور المعترف به لمن يضطلع بمسؤولية 

تجعل  -من اتفاقية جنيف الرابعة  64من لوائح الهاي والمادة  43كما تفترضهما المادة 
النظام  فرضمن العسير التمييز بين المهام األساسية الُمسندة إلى المحتل )مثل 

والقانون( والمهام األخرى األقل رمزية، حيث تندرج جميع هذه المهام ضمن صالحيات 
الدول المشاركة في قوة النظر إلى  وجوبب االمحتل. وعلى ذلك، يبدو أن هناك افتراًض 

قوات احتالل إذا هي سيطرة فعلية على إقليم أجنبي  على أنها تمارسمتعددة الجنسيات 
من بين تلك التي تضطلع بها عادة دول االحتالل. بيد أن هذا  اضطلعت بوظائف

مساهمة القيادة أو السيطرة الميدانية إحدى الدواللاالفتراض قابل للنقض، مثاًل حين تسلم 
 قواتها إلى دولة أخرى مشاركة في القوة المتعددة الجنسيات.على 

في النزاع ليس  يكون طرف : تطبيق اتفاقيات جنيف حين3 الفقرة -6
 طرًفا في االتفاقيات

 في األطراف الدول جميع فيها تكون  ال التي الحاالت المشتركة (3)2 المادة تتناول 342

 جنيف اتفاقيات تتمتع التعليق، هذا كتابة وقت وحتى جنيف. اتفاقيات في أطراًفا ما نزاعٍ 

 إنشاء احتمال نأ غير الوقوع. نادر أمر هي الحاالت تلك أن يعني ما عالمي، بتصديق

 فاصل هناك يكون  قد أنه يعني الوقوع( نادرًراأم ذلك كون  عن النظر )بغض جديدة دول

 .األحكام تلك عليها تنطبق حتى جنيف، اتفاقيات على هاوتصديق الدولة قيام بين زمني

 مماثل. حكم على األول اإلضافي البروتوكول من (2)96 المادة وتنطوي  343

 (si omnesإلغاء شرط المشاركة الجماعية )الجملة األولى:  6-1

( في صدرها على أنه "إذا لم تكن إحدى دول النزاع طرًفا في 3)2تنص المادة  344
ويجب تفسير  ".فإندواللنزاعاألطراففيها تبقىمعذلكملتزمةبهافيعالقاتهاالمتبادلةهذه االتفاقية، 
، التي تنص على أن اتفاقيات جنيف تنطبق على 2لمادة العام ل سياقالهذه الجملة في 

النزاعات التي تقع بين طرفين أو أكثر من األطراف السامية المتعاقدة. وعلى ذلك، ففي 
النزاعات التي تقع بين دولتين فقط وال تكون إحداهما طرًفا في االتفاقيات )إال إذا "قبلت 

مر الذي يجوز لها القيام به وفًقا للجملة الثانية ]تلك الدولة أحكام االتفاقية[ وطبقتها"، األ
على ذاك النزاع، غير  (dejure)االتفاقيات ال تنطبق بحكم القانون (، فإن 3من الفقرة 

 تعكس القانون الدولي العرفي.ما أنها ملزمة لألطراف بظل أن االلتزامات الموضوعية ت
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في نزاٍع  كان هناك ثالث دولأنه إذا عن الذكر، اليوم، ي اواضًحا وغنقد يبدو  345
ذلك بين هذين  معفقط أطراف في اتفاقيات جنيف، تنطبق االتفاقيات منهما تاناثنما، 

هي الحال دائًما. وفي حقيقة األمر، وفًقا إلحدى المواد  تلكغير أنه لم تكن  ،الطرفين
 1899، وكذلك في اتفاقيتي الهاي لعامي 1906الواردة في اتفاقية جنيف لعام 

حتى يتسنى  االتفاقياتأطراف النزاع أطراًفا في  جميع، يجب أن يكون 1907و
تنقيح  (. عندsi omnesوُعرف هذا الحكم بشرط المشاركة الجماعية )196تطبيقها.

، ُأدر جت فكرة إلغاء شرط المشاركة الجماعية 1929في عام  1906اتفاقية جنيف لعام 
(si omnes.في جدول األعمال في ضوء تجربة الحرب العالمية األولى )وبعد 197

ق ر نص مطابق تقريًبا لذلك الوارد في المادة أُ  ،1929مناقشة مختلف المقترحات عام 
 .1949ة في عام عليه دون مناقشي  وأبق198(.3)2

أهمية خاصة للدول التي تشارك في عمليات متعددة  ،أيًضا ،لهذا النص 346
 بوصفها دواًل  –عدمهللقوات من هيكل القيادي وحدة البغض النظر عن   –الجنسيات 

)أو البروتوكول اإلضافي  لدولة ليست طرًفا في اتفاقيات جنيف ةكيأو شر  ةفيحل حاربةتم
إزاء مقيدة بالتزاماتها جنيف اتفاقيات الدول األطراف في  تظلاألول(. وفي تلك الحالة، 

 القدر بتلك المعاهدات.ذات جميع الدول األخرى الملتزمة ب
 

 

                                                           
 :2(، املادة 1899انظر اتفاقية الهاي )الثانية( ) 196

 أو أكثر.منها غير ملزمة للدول املتعاقدة إال في حالة الحرب بين طرفين  1إن األحكام التي تتضمنها اللوائح املشار إليها في املادة 

 .تعاقدة إلى إحدى الدول املحاربةة غير متتوقف الصفة اإللزامية لتلك األحكام، في حالة الحرب بين الدول املتعاقدة، حين تنضم دول

والتي يرد ذكرها  ،1للوائح املشار إليها في املادة التي تنص على ما يلي: "إن األحكام التي تتضمنها ا 1907من اتفاقية الهاي )الرابعة( لعام  2املادة  ،أيًضا ،انظر

ا في االتفاقية". قط إذا كانت جميع الدول ال تنطبق إال بين الدول املتعاقدة وف ،كذلك في االتفاقية املاثلة
ً
 املحاربة أطراف

ا في  في مواجهة على وجه اإلطلق نافذة 1906أثناء الحرب العاملية األولى، لم تكن اتفاقية جنيف لعام 197
ً
أطراف النزاع حيث لم يكن الجبل األسود طرف

 ذلك فقد طبقتها جميع الدول املشتركة في النزاع تقريًبا واحتكمت إليها. مع و االتفاقية؛ 

See Paul Des Gouttes, ‘De l’applicabilité des Conventions de La Haye de 1889 et de 1907, ainsi que de celles de Genève de 186 4 et de 

1906’, Revue internationale de La Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, Vol. 1, No. 1, 1919, pp. 3–10. 

واجبة التطبيق، إال أن دولة واحدة، وهي الواليات املتحدة، لم تر نفسها ملزمة حيث رأتها  معظم الدول في االحتكام إلى االتفاقيات رتوفي حين استم

((. وعلى ذلك، رفضت أملانيا تسليم العاملين الطبيين األمريكيين si omnes)شرط املشاركة الجماعية ) 24دة نتيجة إلعمال نص املا 1906باتفاقية عام 

 أن الواليات املتحدة على ما يبدو قد غيرت موقفها الحًقا.إال الواقعين في األسر. 

See Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, p. 188, fn. 2. 

ا في تلك االتفاقيات إلى النزاع. 1917ظلت اتفاقيات الهاي نافذة حتى عام 
ً
 وعند تلك املرحلة انضمت عدة دول ليست أطراف

ا في االتفاقية، في وقت (: "إذا لم تكن إحدى الدول امل2)25(، املادة 1929اتفاقية جنيف األولىبشأن الجرحى واملرض ى بالقوات املسلحة ) 198
ً
حاربة طرف

 .ين الدول املحاربة األطراف فيها"ذلك، فيما ب مع الحرب، تكون أحكام االتفاقية ملزمة، 
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من جانب ( De factoالجملة الثانية: تطبيق اتفاقيات جنيف بحكم الواقع ) 6-2
 دولة ليست طرًفا

في النزاع أطراًفا في خالل الحرب العالمية الثانية، لم تكن بعض الدول األطراف  347
بشأن أسرى الحرب، األمر الذي قوض على نحو خطير  1929اتفاقية جنيف لعام 

وفي هذا الصدد، هناك اختالف مهم بين معاهدات 199عملية حماية أسرى الحرب.
في النزاع ملزًما  يكون طرفالقانون اإلنساني ومعاهدات قانون حقوق اإلنسان: فحين ال 

في  ،أيًضا،باتفاقيات جنيف، فإن الدولة المتنازعة مع ذلك الطرف ال تكون ملزمة
معاهدات قانون حقوق جنيف.أما  اتفاقياتطرًفا في الدولة  كون ؛ وحتى حين تههتمواج

وقد ُأضيفت الجملة الثانية  200الدول األطراف فيها في جميع األوقات.فإنها تلزم اإلنسان 
 تلك الحاالت.مثل من أجل توفير سبيل انتصاف ل 3قرة من الف

، جرت مناقشة مختلف الصيغ المحتملة 1949خالل المؤتمر الدبلوماسي لعام  348
لهذا النص، بما في ذلك إمكانية مطالبة طرف في نزاٍع بقبول التقيد باالتفاقية ومنح فترة 
زمنية لإلذعان لهذا الطلب، وفي نهاية المطاف، اختير النهج األكثر عملية بحكم الواقع 

(de facto).201 

ترد أن تجعل التزامات الدول األطراف م أن الدول ل ةل التحضيرياعمبين األوت 349
ة ما تصرف دولفأخرى.  وبناًء على ذلك،  ةبإعالن القبول الرسمي لدول ،فقط ،مرهونة

تطبقها يكفي لجعل كال الطرفين خاضعين أنها و جنيف اتفاقيات تقبلقد بطريقة ُتظهر أنها 
وقد حدث ذلك في عدد من  202االتفاقيات. تلكتماًما لاللتزامات المنصوص عليها في 

وفي المقابل، إذا  1956.203، على سبيل المثال، أثناء أزمة قناة السويس عام الحاالت
في لن تجدي نفًعا قبول التقيد بها،  ،صراحةً ،جنيفرفضت دولة ليست طرًفا في اتفاقيات 

 204حيز النفاذ ألي من الطرفين.جنيف ( إلدخال اتفاقيات 3)2المادة 

                                                           
199See Bugnion, pp. 169–170 and 176–194. 

بتصديق عالمي يفوق ما حظيت به نها قد حظيت إحيث  1929على تطبيق اتفاقية جنيف بشأن الجرحى واملرض ى لعام  املعينةولم تترتب تلك املشكلة 

 .االتفاقيات األخرى الواردة في شأن أسرى الحرب
 بالتزاماته العرفية.  يظل كل الطرفين ملزمين ملزًماغير أنه في تلك الحالة،  200

201Final Record of the Diplomatic Conference of 1949, Vol. II-B, pp. 53–55, and Vol. III, pp. 27–28. 
202Ibid. Vol. II-B, pp. 53–55. 
203See Jean S.Pictet,Humanitarian Law and the Protection of War Victims, A.W. Sijthoff, Leiden, 1975, p. 52. 

 ؛ 1971عبرت سلطات بنغلديش عن نيتها احترام اتفاقيات جنيف أثناء النزاع بين الهند وباكستان عام 

See also ‘Activitésextérieures’, Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 54, No. 637, January 1972, pp. 20–29, at 20. 
 ريتريا على اتفاقيات جنيف ولم توافق على أنها ملزمة بتلك االتفاقيات. إريتريا، لم توافق إثيوبيا و إوفي النزاع بين  204

See Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Prisoners of War, Ethiopia’s Claim, Partial Award, 2003, paras24–28. 
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بحكم الواقع  انطباق اتفاقيات جنيفأهمية ،ي احال،ومن الناحية العملية، انخفضت 350
(de facto) عموًما -أحكامها ُتعد  تفاقيات بتصديق عالمي، كما تلك االحيث حظيت- 

 205جزًءا من القانون الدولي العرفي.
  

                                                           
205See e.g. ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, paras 79 and 82;Eritrea -Ethiopia Claims 

Commission, Prisoners of War, Eritrea’s Claim, Partial Award, 2003, para. 40; and Prisoners of War, Ethiopia’s Claim, Partial Award, 2003, 

para. 31. 
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