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ملخ�ص
على الرغم من انت�شار قانون الغاب فى الع�صور القدمية� ،إال �أن غريزة حب احلياة واخلوف من
املوت التى الزمت الإن�سان منذ الأزل ،جعلت للنواحي الإن�سانية جذور ًا ولو �ضعيفة فى �أعماق التاريخ.
وكانت تقوى هذه اجلذور �أو ت�ضعف ح�سب تقدير املجتمع لكرامة الإن�سان و�إن�سانية ال�ضحايا.
وقد �أدى ظهور الديانة امل�سيحية ثم الإ�سالم فى الع�صور الو�سطى �إىل تقوية هذه اجلذور
الإن�سانية ،وبنا ًء على ذلك �شهدت الع�صور احلديثة بعد ذلك تطور ًا هائ ًال يف هذا ال�ش�أن ،وخا�صة
فيما يتعلق بالنزاعات امل�سلحة الدولية وغري الدولية.
واملدقق يف هذه امل�سرية اخلا�صة بالقانون الدويل الإن�ساين� ،سيجد �أنه اجته اجتاه ًا �إيجابي ًا يف
معظم الأمور ،حيث عمل على االنتقال باحلرب من حالتها الأكرث �أملا �إىل تخفيفها والو�صول بها
�إىل املراحل الأقل �أمل ًا ،لكن بالإ�ضافة �إىل هذه امل�سرية الإيجابية كان ي�سري فى بع�ض الأحيان �سريا
�سلبي ًا ،وذلك بخ�صو�ص بع�ض القواعد التى انتقل بها من حال الثبات والر�سوخ �إىل حال االختالف
فيها واالن�شقاق حولها.
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Abstrast
En dépit de l’ existence la loi de la jungle dans l’antiquité, mais,
l’instinct aimer la vie et la crainte de la mort qui a accompagné les
hommes toujour pandant la vie depuis le temps immémorial, ont
rendu aux aspects humanitaires des raciness, même faible dans
les profondeurs de l’histoire. Les racines des aspects humanitaires
renforce ou affaiblit dans la communauté d’ après la discrétion de
la dignité humaine et des victimes humaines.
L’apparition du christianisme et de l’Islam au Moyen Age a fait
renforcer des racines de ces aspects humanitaires, par consequent
les temps modernes ont arrives donc ensuite à Evolution énorme
à cet égard, en particulier en ce qui concerne les conflits armés
internationaux et non-international.
Le contrôleur dans la marche sur le droit internationale
humanitaire, il constatera qu’il a une tendance positive dans la
plupart des principes humanitaire, où il a travaillé à la transition
de la guerre à leur la plupart d’accès soulagé par douleur aux
moindres étapes douloureuses, mais en plus de ce processus positif,
il marchait parfois le négatif, ainsi sur quelques règles qui se sont
déplacées de l’uniformité et de la certitude d’événement au cas des
différences et de la dissidence.
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مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،الرحمن الرحيم ،خلق الإن�سان ،وعلمه البيان ،و�شرع له ما ي�ضمن
الأمن والأمان ،وال�صالة وال�سالم على الرحمة املهداة ،والنعمة امل�سداة �سيدنا حممد ،وعلى �آله
و�أ�صحابه و�أزواجه والتابعني �إىل يوم الدين ،وبعد:
فلعله من الوا�ضح الآن �أن للقانون الدويل الإن�ساين مكان ًا ومكانة بني فروع القانون الدويل
العام ،ومن الأهمية مبكان �أن نلقي نظرة بني احلني والآخر على امل�سرية التاريخية لكل علم وفن،
للوقوف على �أبعاده واجتاهاته ،ويحتل الوقوف على املراحل التاريخية للقانون الدويل الإن�ساين
اليوم كعلم له �أ�صوله وتاريخه وقواعده و�أحكامه �أهمية خا�صة� ،إذ يفيدنا يف معرفة ما �إذا كان
هذا الفرع للقانون الدويل العام ي�سري �سري ًا �إيجابي ًا ،ومتجه ًا بقواعده نحو تخفيف �آثار احلروب
واحلد من �آالمها ،متطور ًا يف هذه القواعد ع�صر ًا بعد ع�صر ،من فا�ضل �إىل �أف�ضل ،ومن ح�سن �إىل
�أح�سن ،وهذا ما ن�سميه «بالتطور �أو االجتاه الإيجابي»� ،أو �أن هناك بع�ض العقبات والأفكار ال�سلبية،
فت�ضعف تطوره ،وتزلزل قواعده ،وتثري ال�شك فيها ،بد ًال من ر�سوها ور�سوخها والت�أكيد عليها ،وهذا
ما ن�سميه « بالتطور �أو االجتاه ال�سلبي».
هذا بالإ�ضافة �إىل �أن الوقوف على مراحل تطور القانون الدويل الإن�ساين ،لها �أهمية م�ستقلة
�أخرى ،وذلك لأن �إملامنا باملا�ضي ومعرفتنا به ،يو�سع من �إمياننا وفهمنا للحا�ضر وامل�ستقبل مع ًا،
لأن التاريخ علم مفعم باالجتاهات والت�صورات واحلقائق ،ولي�س جمرد �سل�سلة من الأحداث �أو
�سجل للأ�سماء التي تن�شر يف �أي زمان �أو مكان ،بل هو العلم املعرب ب�صدق عن واجهة احل�ضارة
الإن�سانية ،وعن طبيعة املجتمعات الب�شرية ،وعن �أحوالها ونظمها وكل ما يت�صل بها( .)1ولذا كان ال
بد من الرجوع �إليه مرة بعد �أخرى لتطوير احلا�ضر والو�صول به �إىل م�ستقبل زاهر.
واملت�أمل يف املراحل وامل�سرية التاريخية للقانون الدويل الإن�ساين يجد �أنه يف معظم ع�صوره كان
ينتقل من النزاعات كثرية ال�ضحايا �إىل نزاعات قليلة ال�ضحايا ،وبال�ضحايا من عدم االعتناء بهم
�إىل رعايتهم وحمايتهم واالهتمام ب�ش�أنهم ،وهذا اجتاه �إيجابى يف تطور امل�سرية التاريخية للقانون
الدويل الإن�ساين ،لكنه يف �أحيان قليلة وخا�صة يف العقود القليلة املا�ضية كانت تقف بع�ض العقبات
�أمام بع�ض قواعده فتحول دون حتقيق الغاية منها ،بل وحتاول بع�ض الدول زلزلتها وبث عدم الثقة
فيها والرجوع بها �إىل الوراء ،وهذا اجتاه �سلبي يف م�سرية القانون الدويل الإن�ساين ،وبيان هذه
( )1ـ د� .سمري عبد املنعم عبد اخلالق ،البعد الأخالقي لقانون العالقات الدولية ،ر�سالة دكتوراه مقدمة �إىل كلية احلقوق ،جامعة
عني �شم�س ،عام � ،1988ص . 473
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االجتاهات وتقدمي بع�ض الأمثلة والنماذج عليها هو ما ق�صدته ب�صفة �أ�سا�سية من هذا البحث،
وقد دفعني �إىل معاجلة هذه امل�س�ألة ما وقع حتت يدى و�أنا �أعد ر�سالة الدكتوراه يف فرن�سا ،مما
�أ�شار �إليه الأ�ستاذ  ،Eric DAVIDيف بحثه الذي كان يدور حول تطور القانون الدويل الإن�ساين،
وقد قدمه يف م�ؤمتر « Le droit internationale humanitaire problèmes actuels
 « et perspectives d‘avenirوالذى انعقد يف رحاب جامعة  Clermont 1بفرن�سا :من �أن
م�س�ألة تطور القانون الدويل الإن�ساين وبيان مراحله ،م�س�ألة حتدث فيها كثري من الفقهاء و�أ�صبحت
كل مرحلة وا�ضحة املعامل �إىل حد كبري ،فهى م�س�ألة �سهلة التناول� ،أما امل�س�ألة ال�صعبة والتي حتتاج
�إىل جهد حقيقى ،فهي بيان اجتاهات القانون الدويل الإن�ساين من خالل هذا التطور ،وهل كان
ي�سري �سريا �إيجابي ًا متطور ًا بالنزاعات ،من نزاعات كثرية ال�ضحايا �إىل نزاعات قليلة ال�ضحايا «
تطور �إيجابي «� ،أم �أنه يف بع�ض الأحيان كان يرتاجع يف بع�ض قواعده التي �أحرزها وتو�صل �إليها
« تـطور �سلبي « ( .)2وقد عقدت العزم من يومها على �ضرورة تقدمي هذه امل�س�ألة للفقه العربي،
و�أحاول اليوم الوفاء مبا �ألزمت نف�سي به.
ولكن لعله من الوا�ضح من خالل ما تقدم� ،أن الو�صول �إىل اجتاهات التطور يف القانون الدويل
الإن�ساين ال ي�أتي �إال من خالل الوقوف على مراحل التطور �أو ًال ،لهذا جاء عنوان البحث « مراحل
واجتاهات التطور يف القانون الدويل الإن�ساين « لكن مما يلزم التنبيه �إليه� ،أن الوقوف على مراحل
التطور للقانون الدويل الإن�ساين ال يعني الوقوف على كل �أحكامه وقواعده ،لأين ال �أف�صل كتاب ًا
جامع ًا لكل �أحكام القانون الدويل الإن�ساين ،ويكفي يف بيان املراحل ما يخدم البحث يف الو�صول
�إىل اجتاهات التطور للقانون الدويل الإن�ساين التي �أريد الو�صول �إليها ،وذلك من خالل اخلطوط
الرئي�سة يف هذه املراحل فقط.
ومما يدعم ذلك �أن التو�سع يف م�سائل وتفا�صيل مراحل القانون الدويل الإن�ساين ،قد عاجلها
غريي من الباحثني وفقهاء القانون الدويل العام ( ،)3وقد عاجلت بنف�سي بع�ض امل�سائل املت�صلة بها
(  )2ـ يراجع ذلك يف:

- Eric DAVID: Evolution du droit humanitaire en un droit du moindre mal , Le droit
internationale humanitaire problèmes actuels et perspectives d'avenir, Colloque 13, et
14 décembre 1985, centre de recherches et d'études de droit de l'homme, Université de
…… Clermont 1, 1987 , P.23 ,

( ) 3يكفي يف الإحالة �إىل درا�سة مراحل القانون الدويل الإن�ساين الإ�شارة �إىل� :أ�ستاذنا د .جعفر عبد ال�سالم ،قانون احلرب
واحلياد� ،سل�سلة فكر املواجهة ،ت�صدرها رابطة اجلامعات الإ�سالمية - ،د .زكريا ح�سني عزمي :من نظرية احلرب �إىل نظرية
النزاع امل�سلح مع درا�سة خا�صة بحماية املدنيني يف النزاع امل�سلح ،كلية احلقوق ،جامعة الفاهرة  ،1978ـ د.زهري احل�سني:
القانون الدويل الإن�ساين تطوره وفعاليته ،املجلة الدولية لل�صليب الأحمر ،ال�سنة اخلام�سة عدد � ،27سبتمرب� ،أكتوبر 1992
.ـ مقدمة يف القانون الإن�ساين الدويل ،بعثة اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر بالقاهرة ،ـ د� .صالح عامر ،مقدمة لدرا�سة قانون
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يف ر�سالتي للماج�ستري « مبد�أ حظر ا�ستخدام القوة يف العالقات الدولية « درا�سة يف القانون الدويل
العام مقارنة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية( ،)4وبالتايل ف�إن �إعادة ما كتب يعد جهد ًا مكررا ال فائدة
منه ،ف�ض ًال عن خروجه عن هدف البحث الأ�صيل .
وحيث �إن القانون الدويل الإن�ساين مل يكتمل منوه ومل ي�صلب عوده ،بل ومل تظهر �إجتاهات
التطور فيه �إال يف الع�صور احلديثة� ،أما الع�صور القدمية والو�سطى فلم تت�ضمن �إال ما ميكن ت�سميته
بالإرها�صات الإن�سانية التي �سبقت مولد القانون الدويل الإن�ساين وظهور بع�ض العوامل التي �أثرت
ت�أثري ًا قوي ًا يف منوه وميالده بعد ذلك ،ف�إين �أق�سم الدرا�سة يف هذا البحث بعد هذه املقدمة �إىل
ف�صلني وخامتة على النحو التاىل:
الف�صل الأول :القانون الدويل الإن�ساين ومرحلتا الع�صور القدمية والو�سطى،
وفيه مبحثان :املبحث الأول :القانون الدويل الإن�ساين ومرحلة الع�صور القدمية.
النزاعات امل�سلحة ،دار الفكر العربي ،ط الأوىل  ،1976ـ �أ�ستاذنا .د.عبد الغني حممود :القانون الدويل الإن�ساين درا�سة
مقارنة بال�شريعة الإ�سالمية،دار النه�ضة العربية ط الأوىل1411،هـ 1991-م،ـ د.حممد عزيز �شكري :تاريخ القانون الدويل
الإن�ساين وطبيعته ،احلق ،جملة ف�صلية ي�صدرها احتاد املحامني العرب ،ال�سنة  ،14العدد الأول ،الثانى ،الثالث  ،1982ـ د
حممد م�صطفى يون�س:مالمح التطور يف القانون الدويل الإن�ساين ،دار النه�ضة العربية ،ط الأوىل  ،1989ـ �أ.د .حممود �سامى
جنينة :بحوث يف قانون احلرب ،جملة القانون والإقت�صاد ،العدد الأول من ال�سنة احلادية ع�شرة ،ذي احلجة  ،1359يناير
 ،1941ـ جان بكتيه :القانون الدويل الإن�ساين تطوره ومبادئه. 1984 ،
هذا بالإ�ضافة �إىل ما كتب يف الفقه الأجنبي ومنه:

Buirette Patricia: Le droit international humanitaire , Editions la Découverte, Paris 1996.,
Ch.ROUSSEAU, M.VIRALLY: Vers un Nouveau droit international humanitaire , RGDIP,
1978- Tome LXXXII ,. - Hans-Peter GASSER: Le droit international humanitaire Introduction ; Le mouvement International de la CR et de Croissent Rouge ; Institut Henry Dunant
; HAUPT 1993. , - Dietrich Schindler: L’évolution du droit de la guerre des conventions de
la Haye aux protocoles additionnels aux conventions de Genève , RDPMDG, 1982-XXI,
, - Henri.Courssier: L’évolution du droit international humanitaire , recueil des cours 1960 1,Tome 99, - Mourice Torrelli: :Le droit international humanitaire, Que sais-je ? Paris 1989,,Rosemary Abi-Saab: Droit humanitaire et conflits internes , Origines et évolution de la réglementation internationale , Institut Henry-DUNANT, Genève - Editions A. PEDONE, PARIS
; , 1986,, -les conflits internes aujourd’hui , Etudes à la mémoire du Professeur Jean SIOTIS
Les multiples aspects des relations internationales , Extrait , Bruylant-Bruxelle, 1995.

( ) 4ـ ر�سالتي للماج�ستري ،مبد�أ حظر ا�ستخدام القوة يف العالقات الدولية ،ر�سالة ماج�ستري مقدمة �إىل كلية ال�شريعة والقانون
بالقاهرة1414 ،هـ 1993م  .ومن النقاط التي عاجلتها الر�سالة بعمق و�أحيل �إليها ا�ستخدام القوة ( احلرب ) يف عهد
ع�صبة الأمم ،موقف الفقه الكن�سي من مبد�أ حظر ا�ستخدام القوة يف العالقات الدولية واحلرب يف ظل القانون الدويل
التقليدي ،ومدى م�شروعية احلرب يف ظل ميثاق الأمم املتحدة ،وحماوالت تعريف العدوان وما و�صلت �إليه اجلمعية العامة
للأمم املتحدة يف هذا ال�ش�أن .
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املبحث الثاين :القانون الدويل الإن�ساين ومرحلة الع�صور الو�سطى.
الف�صل الثاين :القانون الدويل الإن�ساين يف مرحلة الع�صور احلديثة واجتاهات التطور فيها.
وفيه مبحثان -املبحث الأول :القانون الدويل الإن�ساين ومرحلة الع�صور احلديثة
املبحث الثاين :اجتاهات التطور يف القانون الدويل الإن�ساين .
واهلل العظيم �أ�س�أل �أن �أكون قد وفقت يف اختيار مو�ضوع هذا البحث ،و�أن يلهمنا فيه ر�شدنا،
و�أن يحقق رجاءنا ،و�أن يرزقنا التوفيق وال�سداد ،والهدى والر�شاد ،كما �أ�ضرع �إليه �سبحانه بقوله:
« ال ُي َك ِّل ُف اللهَّ ُ َنف ًْ�سا ِ�إ اَّل ُو ْ�س َع َها َل َها َما َك َ�س َب ْت َو َع َل ْي َها َما ا ْكت ََ�س َب ْت َر َّب َنا ال ُت�ؤَ ِاخ ْذ َنا ِ�إنْ َن ِ�سي َنا �أَ ْو �أَخْ َط ْ�أ َنا
َر َّب َنا وال تحَ ْ مِ ْل َع َل ْي َنا ِ�إ ْ�ص ًرا َك َما َح َم ْل َت ُه َع َلى ا َّل ِذينَ ِمنْ َق ْب ِل َنا َر َّب َنا َوال تحُ َ ِّم ْل َنا َما ال َطا َق َة َل َنا ِب ِه َو ْاع ُف
َع َّنا َو ْاغ ِف ْر َل َنا َوا ْر َح ْم َنا �أَ ْن َت َم ْوال َنا َفا ْن ُ�ص ْر َنا َع َلى ا ْل َق ْو ِم ا ْل َكا ِف ِرينَ «(.)5
و�أ�صلي و�أ�سلم على �إمام الأنبياء واملر�سلني ،و�سيد الأولني والآخرين� ،سيدنا حممد وعلى �آله
ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين.

( �)5سورة البقرة �آية .286
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الف�صل الأول
القانون الدويل الإن�ساين ومرحلتا الع�صور القدمية والو�سطى
مما يجمع بني الع�صور القدمية والو�سطى بخ�صو�ص القانون الدويل الإن�ساين� ،أنها مل تعرف
هذا القانون ،ومل تت�ضمن ـ �إذا ما �صرفنا النظر عن الفكر الإ�سالمي الذي ظهر يف الع�صور
الو�سطى ـ �إال �إرها�صات ب�سيطة ت�شري�إىل �إمكانية حدوث ميالد يف يوم ما لأحد فروع القانون الذي
يعتمد على النواحي الإن�سانية يف معاملة �ضحايا احلروب والنزاعات ،ومل يولد هذا الفرع بالفعل
�إال بعد �أن عرفت الب�شرية ابتداء من القرن التا�سع ع�شر حركة تقنني وعادات احلروب( ،)6و�سنلقى
ال�ضوء على هذه الإرها�صات وعلى بع�ض العوامل التي �أثرت يف ميالد القانون الدويل الإن�ساين من
خالل هذا الف�صل يف هذين املبحثني:
املبحث الأول :القانون الدويل الإن�ساين ومرحلة الع�صور القدمية.
املبحث الثانى :القانون الدويل الإن�ساين ومرحلة الع�صور الو�سطى.
املبحث الأول
القانون الدويل الإن�ساين
ومرحلة الع�صور القدمية
لعله من احلقائق املت�صلة بالقانون الدويل الإن�ساين� ،أن تقنني القواعد احلديثة واملعا�صرة
التي حتكم النزاعات امل�سلحة اليوم ،ال متتد جذورها القوية واحلقيقية �إىل �أبعد من حركات
تقنني عادات و�أعراف احلرب التي انت�شرت يف القرن التا�سع ع�شر( ،)7وبنا ًء على ذلك ،ف�إنه منذ
بداية التاريخ الإن�ساين وحتى ذلك العهد كان املتحاربون يعتربون �أحرارا ،طبقا لل�سنن الأخالقية
والقانونية ،يف �أن يقتلوا �أعداءهم كافة �سوا ًء �أكانوا �أفرادًا يف القوات امل�سلحة �أم مل يكونوا كذلك،
و�أن يعاملوهم على النحو الذي يرونه منا�س ًبا ،وك ًثري ًا ما �أعمل ال�سيف ذبح ًا يف الرجال والن�ساء
والأطفال ،وك ًثريا ما مت بيعهم � ً
أي�ضا يف �أ�سواق النخا�سة حل�ساب املنت�صرين ،ودون �أن تكون هناك
)( 6) - CLAUDE Emmanuelli, introduction au droit applicable dans les conflits armé (D.I.H.
, Etudes internationales , décembre 1992, n.4, volume XXIII, P.725.
(7) - Rosemary. Abi-Saab , Droit humanitaire et conflits internes , Origine et évolution de
la réglementation internationale , Paris , Pedone , 1986, 15. – CLAUDE Emmanuelli,
introduction au droit applicable dans les conflits armé ( D.I.H.) , Etudes internationales ,
décembre 1992, n.4, volume XXIII, P.725.
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انعكا�سات خلقية تعار�ض مثل هذا الإجراء (.)8
و�إن جاز لنا �أن نطلق لفظ « قانون « على ما كان يجري يف تلك الع�صور ،ف�إنه «قانون الغاب ـ
 ،“ Loi de la jungleذلك القانون الذي كان ي�سمح للمنت�صر ب�أن يتبع ن�صره مبذابح وح�شية،
وفظائع لي�س لها حدود( ،)9ومن ال�سهل �أن نرجع �سيادة قانون الغاب يف تلك الفرتة �إىل �أ�سباب
كثرية منها:
 1ـ اعتقاد متيز بع�ض ال�شعوب على بع�ضها الآخر :فلقد كانت بع�ض ال�شعوب يف الع�صور
القدمية تعتقد يف متيزها على �سائر الب�شر ،مثل الإغريق والرومان ،والذي �أدى اعتقادهم يف
متييزهم على �سائر الب�شر� ،إىل قيام عالقات حربية بينهم وبني غريهم ،و�إن ظهرت جمموعة
من القواعد القانونية يف روما القدمية ،ف�إنها كانت ال حتمي �إال رعاياهم� ،أما رعايا الدول الأخرى
ف�إنهم ال يتمتعون ب�أية حماية قانونية ،حيث يتاح قتلهم �أو ا�سرتقاقهم ،و�إذا كان متيز ال�شعوب
ين�شئ حروبا دولية ،فلقد وجد متيز �آخر ين�شئ احلروب الأهلية � ً
أي�ضا وهو التميز بني اجلماعات
على �أ�سا�س العمل الذهني والعمل املادي ،فالعمل الذهني كان يحظى وحده باالحرتام والتقدير
�أما العمل املادي ،فال احرتام له وال تقدير(. )10
 2ـ غياب الروح الإن�سانية للفرد واملجتمع يف الع�صور القدمية :ومن الطبيعي �أن
تت�أثر قواعد القانون الدويل الإن�ساين باجلانب الفردي واجلانب املجتمعي من الثقافة :ففي
( )8ـ هانز جي مورجنتاو ،ال�سيا�سة بني الأمم ،ال�صراع من �أجل ال�سلطان وال�سالم ،ترجمة خريى حماد ،الدار القومية للطباعة
والن�شر ،1965 ،كتب �سيا�سية ،ج� ،2ص  ،22 ،21ويراجع يف املعنى �أي�ضا :د .حممد طلعت الغنيمي ،قانون ال�سالم يف
الإ�سالم درا�سة مقارنة ،من�ش�أة املعارف بالإ�سكندرية �ص  ،.39د .حممد عبد املنعم عبد اخلالق ،النظرية العامة للجرمية
الدولية ،ر�سالة دكتوراة مقدمة �إىل كلية احلقوق جامعة عني �شم�س ،عام � ،1988ص  ،12د .حممود �سامي جنينية ،بحوث
يف قانون احلرب ،جملة القانون واالقت�صاد ،يناير  ،1941العدد الأول ال�سنة احلادية ع�شرة� ،ص  ،41د.يو�سف حممد
�صبح ،حقوق الإن�سان يف القانون وال�شريعة الإ�سالمية،ط الأوىل  1992دار الثقافة اجلديدة� ،ص  ،7د .حممود �سالم زناتي،
مدخل تاريخي لدرا�سة حقوق الإن�سان ،تاريخ النظم االجتماعية والقانونية ،ط الأوىل � 1987ص  ،185د� .صالح عامر،
املقاومة ال�شعبية امل�سلحة يف القانون الدويل العام مع �إ�شارة خا�صة �إىل �أ�س�س ال�شرعية الدولية للمقاومة الفل�سطينية ،دار
الفكر العربي ،القاهرة� ،ص  ،6د.عبد الواحد حممد يو�سف الفار� ،أ�سرى احلرب درا�سة فقهية وتطبيقية يف نظام القانون
الدويل العام وال�شريعة الإ�سالمية ،عامل الكتب القاهرة� ،ص ،681
(9) - Jean Pictet, développement et principes de droit international humanitaire 1983, p.12.

( )10ـ د .حممد عبد املنعم عبد اخلالق ،النظرية العامة للجرمية الدولية ،ر�سالة دكتور�آه مقدمة �إىل كلية احلقوق جامعة عني
�شم�س ،عام � ،1988ص  ،14د .حممد حافظ غامن ،مبادئ القانون الدويل العام ،دار النه�ضة العربية  ،1967القاهرة،
�ص  ،64ويف املعنى نف�سه يراجع:
- Jean SIOTIS: le Droit de la guerre et les conflit armés d'un caractère non -international,
Paris, 1958, p.53.
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جمال الثقافة الفردية جند اجلنود املثقفني واملتعلمني تعلو عندهم الروح الإن�سانية ،ويكونون
قادرين على التعامل مع جند العدو ومواطنيه بروح �أكرث �إن�سانية من اجلنود الأميني .ويف جمال
الثقافة املجتمعية جند بع�ض املجتمعات �أكرث �إن�سانية وم�ساملة من غريها ،ويف املقابل هناك
بع�ض املجتمعات �أكرث عدوانية من املجتمعات الأخرى ،وذلك ح�سب العقلية الثقافية واالجتماعية
للمجتمع( ،)11وال �شك يف �أن الأفراد واملجتمع عموم ًا يف الع�صور القدمية كانت تغيب عندهم هذه
الروح الإن�سانية.
ويف التمييز بني املجتمعات على �ضوء الروح الإن�سانية ،ميكن �أن ن�ضرب مث ًال باملجتمع ال�صيني،
فقد اخرتع البارود منذ القرن ال�سابع للميالد ،ولكنه كان مق�صور ًا على ا�ستخدامه يف الأ�سهم
والألعاب النارية ،ومل ي�ستخدم �سالح ًا متفجر ًا ،لغلبة الروح الإن�سانية ،ولأن الثقافة ال�صينية
املت�أثرة مببادئ الكونفو�شيو�سية كانت متنع اللجوء �إىل القتل ،وظل الأمر كذلك حتى انتقل �سر
البارود �إىل �أوروبا عن طريق الرحالة الإيطايل « ماركوبولو « ،وفيها مت ا�ستخدام البارود �سالح ًا
متفجر ًا يف املدافع والبنادق منذ القرن الرابع ع�شر (. )12
 3ـ غياب فكرة التنظيم الدويل يف املجتمعات القدمية :ذلك �أن فكرة حقوق الإن�سان
يف ال�سلم واحلرب حتتاج �إىل نظام دويل ي�ؤمن بها ويقرها ،ويعمل على تطبيقها ،ويدافع عنها
بقراراته و�إ�صداراته ابتدا َء ،وبالتهديد با�ستعمال القوة �أو ا�ستعمالها بالفعل عند االعتداء على
هذه احلقوق الإن�سانية وخمالفتها انتها ًء ،وحيث غابت هذه الفكرة يف املجتمعات القدمية كان
من الطبيعي �أن ي�سود فيها قانون الغاب(.)13
 4ـ امليل الفطري �إىل حب ال�سيطرة والنزاع :فلقد �أكد الفكر اليوناين القدمي �أن جوهر
احلياة الإن�سانية يكمن يف القوة ،و�أن هدف الإن�سان الدائم هو اال�ستحواذ على �أكرب قدر منها،
ً
مرتبطا ببدء اخلليقة ،نتيجة حب الإن�سان لل�سيطرة والنزاع ،فظاهرة
لذا كان ال�صراع الب�شري
ال�صراع الب�شرى تعد �إحدى احلقائق الثابتة يف واقع الإن�سان واجلماعة وعلى م�ستويات الوجود
( )11ـ د� .إح�سان هندى� ،أثر الثقافة والأخالق والدين يف القانون الدويل الإن�ساين ،املجلة الدولية لل�صليب الأحمر ،العدد ،40
نوفمرب ـ دي�سمرب � ،1994ص 461
( )12ـ د� .إح�سان هندى� ،أثر الثقافة والأخالق والدين يف القانون الدويل الإن�ساين� ،ص .462 ،461مرجع �سابق.
( )13ـ يف املعنى يراجع :د .عبد الواحد حممد الفار ،قانون حقوق الإن�سان يف الفكر الو�ضعى وال�شريعة الإ�سالمية ،دار النه�ضة
العربية  1991القاهرة� ،ص  ،14وقد عرب �سيادته عن هذه الفكرة بفكرة الدولة ،ال بفكرة التنظيم الدويل ،ورمبا يكون
الرومان قد عرفوا فكرة الدولة ،لكنهم مل يعرفوا فكرة التنظيم الدويل ب�أهدافها ومبادئها املعروفة اليوم ،والتي تعمل على
حفظ ال�سلم والأمن الدوليني ،وت�ضع الدول جمي ًعا على قدم امل�ساواة يف احلقوق والواجبات .
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الب�شري كافة ،وك�أن احلياة الب�شرية تبدو دون ت�سلط ونزاع فاترة مملة ،والتاريخ يثبت �أن
(.)14
الأحداث التاريخية ،وخا�صة احلروب يكمن وراءها حب الإن�سان لل�سيطرة والنزاع
ومع �إمياننا بتلك احلقائق التي �سادت يف املجتمعات القدمية ،ف�إننا ن�ؤمن �أي�ضا ب�أن الأحكام
الإن�سانية اليوم مل توجد من العدم( ،)15بل ال بد �أن يكون لها �إرها�صات �سبقتها وجذور ت�صل �إليها
ولو �ضعيفة متتد يف �أعماق التاريخ ( ،)16وذلك نتيجة لغريزة حب احلياة وغريزة اخلوف من املوت
املالزمة للإن�سان منذ القدم والتي ال يوجد �شك فيها حتى بالن�سبة للحروب البدائية ،هذه اجلذور
الإن�سانية كانت تقوى �أو ت�ضعف تب ًعا لتقدير املجتمعات لكرامة الب�شر و�إن�سانية ال�ضحايا(.)17
وبنا ًء على ذلك ،كان من املنطقي �أن يعلن البع�ض ب�أن النزعة الإن�سانية مولودة مع مولد
الإن�سان ،و�أن تنظيم الإن�سان للنزاع امل�سلح قدمي قدم النزاع امل�سلح ،والنزاع امل�سلح قدمي نف�سه
قدم احلياة على الأر�ض( ،)18وكان من املنطقي �أي�ضا �أن يعلن بع�ضهم ب�أنه ال ينبغي �أن نربط ظهور
االهتمام بحقوق الإن�سان بزعيم معني ،وال �سيما �إذا كان هذا من الأباطرة الذين ال هم لهم �سوى
فتح املزيد من الأر�ض وقهر املزيد من ال�شعوب ،يف الوقت الذي تنبع فيه الدعوة �إىل الكفاح من
�أجل احلرية الإن�سانية( .)19وللتدليل على ذلك ن�ستطيع �أن نقدم بع�ض ال�صور الإن�سانية من املراحل
( )14ـ د� .أحمد ف�ؤاد ر�سالن ،نظرية ال�صراع الدويل ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة� ،1986 ،ص  60ـ د .حممد عبد
املنعم عبد اخلالق ،النظرية العامة للجرمية الدولية� ،ص � ،14ص  11مرجع �سابق.

(15) – R. Abi Saab , Droit humanitaire et conflits internes , Origine et évolution de la
réglementation internationale , Paris , Pedone , 1986, 15.

( ) 16ـ وذلك ناجت من �أن طبيعة احلرب ،يف �أي ع�صر كانت ،وعلى �أي �إقليم ن�شبت� ،أنها حتمل معها �أحيانا جمموعة من الأو�ضاع
القانونية والأخالقية ،وهذه الأو�ضاع هي التي كانت متثل �شذرات النور يف عامل الإن�سانية يف تلك الع�صور املظلمة  .يراجع:

- Philippe contamine: la guerre au moyen Âge, nouvelle CLIO, l‘ histoire et ses problèmes
24, presses universitaires de France , août 1986, P. 419.

( )17ـ فالق�ضية �أ�سا�س ًا هي ق�ضية االعرتاف املبدئي ب�أن �ضحية النزاع �إمنا هو قبل كل �شيء �إن�سان ،و�إن�سانيته ال تقل قدر ًا عن
�إن�سانية املنت�صر �أو الغالب ،وما مل يوجد االعرتاف الأويل واملبدئي ب�إن�سانية ال�ضحية ،ف�إن حجم الأعمال الرببرية التي تثري
ال�ضمري الإن�ساين �ستتخطى حدود الو�صف واخليال  .يراجع يف ذلك :د .ال�شافعي حممد ب�شري ،قانون حقوق الإن�سان ،مكتبة
اجلالء اجلديدة باملن�صورة� ،ص  21ويف املعنى �أي�ضا د.حممد احل�سيني م�صيلحي ،حقوق الإن�سان بني ال�شريعة الإ�سالمية
والقانون الدويل ،بحوث ودرا�سات يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان مقارن ًا بال�شريعة الإ�سالمية ،تقدمي ف�ضيلة الإمام الأكرب
�شيخ الأزهر د� .سيد طنطاوي ،دار النه�ضة العربية� ،،1988 ،ص .15
(18) – Jean Pictet, développement et principes de droit international humanitaire 1983, p.12.

ويف املعنى د.عزت �سعد الربعي ،حماية حقوق الإن�سان يف ظل التنظيم الدويل الإقليمي ،القاهرة � ،1985ص  ،1ـ د.يو�سف حممد
�صبح ،حقوق الإن�سان يف القانون وال�شريعة الإ�سالمية،ط الأوىل  1992دار الثقافة اجلديدة� ،ص  ،7د.حميى �شوقي �أحمد،
اجلوانب الد�ستورية حلقوق الإن�سان ،ر�سالة دكتوراه ،مقدمة �إىل كلية احلقوق جامعة عني �شم�س� ،1986 ،ص .11 ،10
( )19ـ د .عمر �سعد اهلل  ،مدخل يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر 1993م� ،ص 121
.
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القدمية( )20لتطور املجتمعات الب�شرية ،والتى ميكن �أن تكون كما عرب Pectet

()21

القواعد التى تعمل على تخفيف فظائع احلرب اليوم:

طيفا لبع�ض

ـ املجتمعات البدائية :ومن املعاين الإن�سانية يف املجتمعات البدائية كما يحكى»  “ Frazerيف
كتابه” � “ Le Rameau dorأن املحاربني يف القبائل البدائية كانوا ميرون بفرتات مقد�سة،
وفيها ال ي�ستطيع �شخ�ص �أن مي�س حتى �أواين الآخرين التي فيها ي�أكلون وي�شربون( ،)22ومن يقتل
عد ًوا يف �أثناء املعركة يكون حمروم ًا من العالقات مع �أقرانه وبخا�صة زوجته ،ويجب �أن يخ�ضع
بالت�أكيد لطقو�س مطهرة قبل �أن يكون ع�ضوا جديدا مقبوال يف املجتمع ،زيادة على �أنهم عرفوا
بع�ض قواعد الفرو�سية(.)23
وبنا ًء على هذا ي�ؤكد بع�ضهم �أن الأفكار الواردة عن املجتمعات البدائية ،والتي تت�ضمن �أن
�أفراده كانوا ق�ساة القلوب ،غالظ ًا ومتعط�شني للدماء ،و�أدى ذلك �إىل حروب طاحنة فيما بينهم
لي�ست كلها �أفكار ًا �صحيحة على الإطالق ،لأنه مل يكن لديهم املوارد الب�شرية والأ�ساليب التنظيمية
التي تلزم ملثل هذه املعارك الطاحنة ،بل �إن الإغارة مل تكن �شائعة ،لأنه مل يكن هناك ما يدفع �إليها
من قطعان املا�شية �أو اخليول �أو احلقول الوا�سعة باعتبارها �أهداف ًا مغرية ،كما �أن التو�سع الإقليمي
مل يكن هدف ًا حم�سو�س ًا يف حد ذاته ،للفراغ الكبري الذي كان موجود ًا لدى كل �شخ�ص ،ولأن كل
( )20ـ �إذا �أردنا التعرف على املراحل الأ�سا�سية لتطور املجتمعات الب�شرية� ،أمكننا الوقوف على �أربع مراحل ،املرحلة الأوىل:
وهى املرحلة التى عا�شها الإن�سان معتمد ًا يف احل�صول على قوته على قن�ص احليوانات وجمع الثمار والأع�شاب ،وت�شكل هذه
املرحلة �أدنى املراحل تطور ًا وهي �أقدم مراحل التطور الب�شري املعروفة لنا ،ولهذا �أطلقنا على املجتمعات التي تعي�ش يف هذه
املرحلة ا�سم املجتمعات البدائية  .املرحلة الثانية :وهى املرحلة التى عرفت فيها بع�ض املجتمعات الب�شرية الزراعة الب�سيطة
�أو الرعي �أو اجلمع بينهما كو�سيلة للح�صول على القوت ،ويف هذه املرحلة تزداد كثافة ال�سكان وت�صبح الظروف مهي�أة لظهور
نظام �سيا�سي يحتوي هذه املجتمعات ،وهو القبيلة ،ولذا يطلق على هذه املجتمعات القبلية  .املرحلة الثالثة :وهي املجتمعات
التي عرفتها بع�ض املجتمعات القبلية عندما تطورت فيها الزراعة ،وتقدمت التجارة وال�صناعة ون�ش�أت املدنية ،وعرفت هذه
املجتمعات نظ ًاما �سيا�س ًيا جديد ًا ،حل حمل القبيلة ،وله �سماته اخلا�صة به وهو نظام الدولة ،وعرفت هذه املجتمعات با�سم
املجتمعات املدنية �أو جمتمعات الدولة .املرحلة الرابعة :وهي املرحلة احلديثة �أو املعا�صرة ،وتتميز بتطور العلوم واملعارف تطو ًرا
كب ًريا ،وازدهار ال�صناعة ،وانت�شار الثقافة التعليمية ،وتطور و�سائل نقل الأ�شخا�ص والب�ضائع تطو ًرا بال ًغا ،وقد �أطلقت على
هذه املجتمعات ا�سم املجتمعات احلديثة  .يراجع :د .حممود �سالم زناتي ،مدخل تاريخي لدرا�سة حقوق الإن�سان� ،سل�سلة تاريخ
النظم االجتماعية والقانونية ،ط الأوىل � ،1987ص .10 ،9
(21) – Jean Pictet, développement et principes de droit international humanitaire 1983, op. cit,
p.12.
(22) – M.W. Mouton , l’ histoire des lois et coutume de la guerre jusqu’ ou moyen Âge,
R.I.C.R. N. 477 , Septembre 1958 .p. 465.
(23) - M.W. Mouton , l’ histoire des lois et coutume de la guerre jusqu’ ou moyen Âge, op.
cit .p. 466.
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جماعة كانت ال ت�سيطر �أ�ص ًال على م�ساحة من الأر�ض �إال بقدر ما ميكنها الإفادة منها(.)24
ويف �أفريقيا القدمية :كانت احلروب بني القبائل تدور ح�سب قانون �شرف متقدم �إن�ساني ًا ،فيما
يتعلق بطرق و�أ�ساليب القتال ،وكان تعلم هذا القانون �إجباري ًا بالن�سبة لكل املحاربني الذين كانوا
يطبقونه ب�أمانة ح�سب �أغلب امل�ؤرخني ،وهكذا كان غري املقاتلني يف م�أمن ،وكان الغدر واخليانة
وبع�ض الأ�سلحة وبخا�صة ال�سامة منها حمرمة (.)25
ـ ويف م�صر القدمية :كان من الطبيعي �أن تكون عالقاتًا مع غريها عالقات ذات طابع �إن�ساين،
نابع من عظمة ح�ضارتها( ،)26حيث �شهدت م�صر القدمية باعتبارها �أوىل ح�ضارات العامل،
جمتمع ًا �إن�ساني ًا� ،شيد على �أ�س�س قانونية وروحية و�أخالقية منذ ما يقرب من �ستني قرن ًا ،حيث
تكونت يف وادي النيل �أول مملكة موحدة يف التاريخ حكمتها �أ�سرة « بوتو « ،وكان نظام احلكم فيها
ذا �سلطة مركزية ،قوية حكمت �شعب م�صر بطابع �سيا�سي وديني(. )27
ـ ويف الهند القدمية� :أثبتت الك�شوف الأثرية وجود ح�ضارة راقية يف الهند القدمية ابتكرت فيها
جميع العلوم الإن�سانية التي غزت �شعوب العامل القدمي ،حيث كانت على ات�صال دائم منذ فجر
التاريخ مع احل�ضارات القدمية التي كانت يف ال�شرق والغرب( .)28وبنا ًء على ذلك عرفت كتب
الهند املقد�سة كما يحكي  Megastheneعدد ًا من القواعد الأخالقية ،منها �أن املقاتلني كانوا
مينحون املزارعني الأمان ،وال يدمرون �أبدا �إقليم العدو بالنار ،وال يقطعون �شجرهم ،وال يفاجئون
ف ًالحا بالعداوة يف العمل ،وال ي�سببون له �أمل ًا ،لأن من ميتهن هذه املهنة “ الفالحة “ يعد كويل
النعمة الذي يجب �أن يكون حمم ًيا من كل �سوء ( .)29ويف �أثناء املعارك كان ال يجب قتل النائمني
وال العط�شى وال املتعبني وال املجانني ،وال الهاربني من املعركة ،وال امل�شغولني بالطعام وال�شراب ،وال
( )24ـ د .حممود �سالم زناتي ،مدخل تاريخي لدرا�سة حقوق الإن�سان� ،سل�سلة تاريخ النظم االجتماعية والقانونية� ،ص  39مرجع
�سابق .
( ) 25ـ د .زيدان مربوط ،مدخل �إىل القانون الدويل الإن�ساين ،بحث �ضمن كتاب حقوق الإن�سان ،درا�سات حول الوثائق العاملية
والإقليمية ،املجلد الثاين� ،إعداد د .حممود �شريف ب�سيونى ،د .حممد ال�سعيد الدقاق ،د .عبد العظيم وزير ،دار العلم للماليني
ن يونيو � ،1989ص ،100
( ) 26ـ د� .سمري عبد املنعم عبد اخلالق ،البعد الأخالقي لقانون العالقات الدولية� ،ص  458مرجع �سابق.
( ) 27ـ د� .سمري عبد املنعم عبد اخلالق ،البعد الأخالقي لقانون العالقات الدولية ،عام � ،1988ص 458مرجع �سابق ،د .حامد
�سلطان ،القانون الدويل العام يف وقت ال�سلم ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة يناير � ،1962ص  ،764د .حممد عبده الزغري،
حماية الأطفال يف حاالت النزاع امل�سلح ،حقوق النا�س ،العدد التجريبى الأول ،دار حقوق الإن�سان قرب�ص� ،ص .118
( )28ـ د� .سمري عبد املنعم عبد اخلالق ،البعد الأخالقي لقانون العالقات الدولية ،مرجع �سابق� ،ص  ،508ـ د .حممد عبده
الزغري ،حماية الأطفال يف حاالت النزاع امل�سلح� ،ص  18مرجع �سابق .
(29) – M.W. Mouton , l’ histoire des lois et coutume de la guerre jusqu’ ou moyen Âge. op.
cit.p. 469, 470.
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امل�صابني بجراحات قاتلة� ،أو من �أ�ضعفتهم اجلراح ،وال اخلائفني ،وال غري القادرين على متابعة
القتال وال الذين �صرعتهم الأحزان ،وال املكلفني ببع�ض الأعمال (.)30
ويف قانون « مانو الهندى � ”Ordinances de Manouأي�ضا ،جند هذه الأحكام يف
البنود �أرقام:)31( 93 ،92 ،91 :
ـ يحرم على الفار�س مطلقا �أن يجهز على العدو املطروح �أر�ضا ،واملتفرغ واجلال�س عن
القتال والذي يريد �أن ي�ضع نف�سه يف الأ�سر.
ـ وال على العدو الذي ينام ،وال على الذي ال ميلك وفاء وال على منزوع ال�سالح ،وال على
الذي ال يقاتل �أبدا ،وال على امل�شاهد �أو املتفرج فقط.
ـ وال على مك�سور الذراع ،وال على ذي عاهة ،وال على م�صاب بجرح خطري وال على اخلائف
وال على الهارب .
وبالإ�ضافة �إىل ذلك وجدت بع�ض القواعد التى ت�شبه �إىل حد كبري بع�ض القواعد التي وردت
بعد ذلك يف اتفاقيات الهاي ،من ذلك املادة  ،55حيث ورد� :أن امللكيات العقارية على �أر�ض العدو،
ميكن �أن تكون م�ؤقت ًا م�ستخدمة من قبل الغازي �أو املحتل ،و�أن الأعيان اخلا�صة يف بلد العدو تبدو
من جهة �أخرى حممية �ضد العنف و�أخطار احلرب ،واملعابد و�أعيانها من الأماكن املحتلة من العدو
والأعيان اخلا�صة للمواطنني ال ميكن �أن يكون حمجوزا عليها حتت �أي عذر �أو حجة(.)32
ومما ورد م�شاب ًها لن�ص م  23من تنظيم الهاي� ،أنه �أثناء احلرب ال يجب �أن يقتل العدو ب�سالح
خمبئ ال ب�سالح م�سمم ،وال ب�سهام م�شتعلة �أو ملتهبة ،هذا بالإ�ضافة �إىل رعاية اجلرحى والأ�سرى
املجروحني وحماية �أماكن العبادة و�أ�شخا�ص الوحدات الطبية والعلماء ( ،)33ويف جمال تطبيق
(30) – M.W. Mouton, l’histoire des lois et coutume de la guerre jusqu’ ou moyen Âge , op.cit..
p470.
( 31) – M.W. Mouton , l' histoire des lois et coutume de la guerre jusqu' ou moyen Âge op.
cit. .p. 470, Jean Pictet, développement et principes de droit international humanitaire
1983, op. cit, p.15.
(32) - M.W. Mouton , l’ histoire des lois et coutume de la guerre jusqu’ ou moyen Âge , op.
cit, .p. 471.
(33) – M.W. Mouton , l’ histoire des lois et coutume de la guerre jusqu’ ou moyen Âge, op cit.
.p. 471 , 472.- Jean Pictet, développement et principes de droit international humanitaire
1983, p.15.

وقريب من هذا يراجع � ً
أي�ضا د .حممد م�صطفى يون�س ،مالمح التطور يف القانون الدويل الإن�ساين ،ط الأوىل ،1989 ،دار النه�ضة
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ذلك يذكر ما قام به امللك «  “ Acokoملك الهند الذي �أمر جيو�شه باحرتام اجلرحى من العدو،
وكذلك رجال الدين الذين يعاجلونهم (.)34
ويف اليونان والرومان� :أما يف املجتمع اليوناين القدمي فلقد نبت مبد�أ العدالة يف القانون
()35
الطبيعي ،والذي يعد الأ�سا�س البعيد ملا ي�سمى اليوم بحقوق الإن�سان
ويف كتابه « اجلمهورية  « La republiqueبني الفيل�سوف الإغريقي « اليوناين « �أفالطون
 “ Platonوهو يجيب عن �س�ؤال م�ضمونه :هل من الأف�ضل جتريد املوتى من �أ�سلحتهم �أثناء
القتال؟ �إن هذا الت�صرف ال يكون �إال للجبناء حتى ال يواجهوا عد ًوا ح ًيا ،وكان �سلب اجلثة وجتريدها
يف نظرهم �شي ًئا منبوذ ًا ،لأنه ينطوي على الطمع واجل�شع  .ومن احلقارة الإن�سانية معاملة اجل�سد
على �أنه هو العدو ،يف حني �أن النف�س ـ وهي العدو احلقيقي ـ قد خرجت منه �إىل غري رجعة ـ كما
كانوا يعتقدون ـ ومل ترتك وراءها �إال هذا اجل�سد ،و�إن �صاحب هذا الت�صرف يكون كالكلب الذى
يلهث وراء احلجر الذي قذف به ،دون �أن يهاجم ذلك الإن�سان الذي رماه �أو قذفه ،ثم يخل�ص يف
النهاية �إىل �أنهم يجرمون جتريد املوتى ،وال مينعون ذويهم من �أن يقربوهم(.)36
وفيما يخ�ص تقييد احلرب من الناحية الزمانية ،عرف اليونان الهدنة ،والتي كانت ت�ؤدي �إىل
�إيقاف القتال ،وكان هدفها الأ�سا�س هو �إعطاء الفر�صة للحوارات من ناحية ،ودفن جثث املوتى من
ناحية �أخرى ( ،)37ومن الناحية املكانية ،كان حتديد احلرب يظهر يف حتييد املعابد واملقد�سات
وبع�ض املدن والأقاليم ،ولقد ذكر يف ذلك  Wilsonيف كتابه � International Lawأن تعاهد رابطة
املنتديات اليونانية كانت مثا ًال منوذج ًيا يف التحديد املكاين للحرب ،حيث جاء فيه� ،إننا ال نهدم �أي
مدينة يونانية ،وال نقطع عنها جمرى تيارها املائى ،ال يف وقت ال�سلم وال يف وقت احلرب ،و�إذا فعل
ذلك �أحد �سنم�شي �ضده ونهدم مدينته ،ولو �أن �أحدً ا اختل�س ملكية اهلل �أو دبر من �أجل �أن يدن�س
الأ�شياء املوجودة يف املعابد �سنعاقبه بالأيدي والأرجل والأ�صوات وبكل و�سائل قوتنا ( ،)38ويبدو �أن
ذلك يت�ضمن عقاب ًا ملا ي�سمى اليوم بجرائم احلرب .
(34) - Jean Pictet, développement et principes de droit international humanitaire 1983, p.15,
16 – H. coursier , L’ évolution de droit international humanitaire , recueil de cours ,
1960 – 1 , P 364.
(35) - Jean Pictet, développement et principes de droit international humanitaire 1983, p.16.
(36) - Yvon Garian, La guerre dans l’ antiquité , 1972, P.39.
(37) - Yvon Garian, La guerre dans l’ antiquité , 1972, op. cit , P.31.
(38) - M.W. Mouton , l’ histoire des lois et coutume de la guerre jusqu’ ou moyen Âge, op.
cit, .p. 472,473.
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وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،عرف اليونان بع�ض القواعد املنظمة للحرب مثل قاعدة �إعالن احلرب
قبل الدخول فيها( ،)39وقاعدة �إمكان تبادل الأ�سرى ،ووجوب احرتام حياة الالجئني �إىل املعابد،
وعدم االعتداء على �أ�سرى احلرب واملحافظة على حياتهم (.)40
وفيما يخ�ص جرمية اغت�صاب الإناث وقت احلرب ،فلقد عرف ذلك املجتمع جترميها ،وو�ضع
بع�ض العقوبات عليها ،مثل النفي �إىل بع�ض اجلزر البعيدة ،وكذلك جرمية ال�سلب والنهب ،و�إن
جرمت هذه اجلرمية الأخرية فلي�س بوحي من الأ�سباب الأخالقية ،و�إمنا على �أ�سا�س عدم �إثراء
اجلنود الأكرث طم ًعا وج�ش ًعا ،على ح�ساب الآخرين الذين ب�شجاعتهم وب�سالتهم تعبوا وماتوا من
�أجل غريهم (.)41
ومع ثبوت هذه الأحكام �إال �أنه من الأهمية مبكان �أن نبني �أنه كان ال يجري تطبيقها �إال داخل
الدولة اليونانية� ،أو يف حروبهم الداخلية وغري الدولية ،وهي التي تثور بني �أطراف يونانية فقط،
و�إن جرى و�صف هذه احلروب بالدولية �أحيان ًا ،فلأنهم يعتربون �أنف�سهم هم الدول فقط ،وال
يعتربون غريهم كذلك ،و�إذا ما �أثريت النزاعات بينهم وبني غريهم فيكون لها ق�سطها الوافر
من الهمجية والرببرية( .)42ومما يدل على �شرا�سة احلرب وهمجيتها �إذا ن�شبت بني اليونانيني
وغريهم ،ما ذكره  Grotiusمن �أن الأ�سرى يف ذلك العهد كان من املمكن �أن يتعر�ضوا للموت،
وغالب ًا ما كانوا يخ�ضعون للرق ،حتى ي�ستفيد الآ�سر من خدمتهم� ،أو من قب�ض ثمنهم عند بيعهم،
�أو من احل�صول على الفدية املنا�سبة لهم (.)43
… (39) - Yvon Garian, La guerre dans l’ antiquité , 1972, op. cit, p. 29,

( ) 40ـ �أ�ستاذنا د .جعفر عبد ال�سالم ،مبادئ القانون الدويل العام ،ط الثالثة ،دار النه�ضة العربية� 1990 ،ص  ،47د� .سمري
عبد املنعم عبد اخلالق ،البعد الأخالقي لقانون العالقات الدولية ،مرجع �سابق� ،ص  ،833د .زيدان مريوط ،مدخل �إىل
القانون الدويل الإن�ساين ،بحث �ضمن كتاب حقوق الإن�سان ،درا�سات حول الوثائق العاملية والإقليمية ،املجلد الثاين� ،إعداد
د .حممود �شريف ب�سيوين ،د .حممد ال�سعيد الدقاق ،د .عبد العظيم وزير ،دار العلم للماليني ن يونيو � ،1989ص ،100
 ،101و�أي�ضا:
– H. coursier, L‘ évolution de droit international humanitaire, recueil de cours,1960 – 1, op.
cit , P 364.
(41) - M.W. Mouton , l’ histoire des lois et coutume de la guerre jusqu’ ou moyen age , op cit.
.p. 474, 475. - Jean Pictet, développement et principes de droit international humanitaire
1983, p.16, ..

( )42ـ يف االهتمام اليوناين باحلروب الداخلية فقط يراجع� :شارل زور غبيب ،احلرب الأهلية ،ترجمة �أحمد برو ،من�شورات
عويدات ،بريوت باري�س ،ط الأوىل � ،1981ص  ،13غا�ستون بوتول ،هذه هي احلرب ،ترجمة مروان القنواتي ،من�شورات
عويدات ،بريوت ـ لبنان� ،سل�سلة زدين عل ًما ،رقم � ،46ص  .123 ،122كما يراجع:

Jean SIOTIS: le Droit de la guerre et les conflit armés d‘un caractère non -international,
Paris, 1958, p.53, – M.W. Mouton , l’ histoire des lois et coutume de la guerre jusqu’ ou
moyen age , op. cit ,1958 .p. 472.
(43) - Jean Pictet, développement et principes de droit international humanitaire 1983, p.16.,
- Yvon Garian, La guerre dans l’ antiquité , 1972, p. 48.
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ويف العهد الروماين� :شهدت احل�ضارة الإن�سانية تقدم ًا ال يقل عن مثيلتها يف احل�ضارة اليونانية،
ففي جمال احرتام املوتى كان اجلرنال الروماين  Eus Germaniيعود بعد �سبع �سنني �إىل
م�سرح املعركة التى مت فيها مذابح كبرية جليو�ش  ،Varusويجمع العظام الإن�سانية التي وجدها،
وي�ضعها يف قرب م�شرتك ،وي�ضع عليها �شي ًئا من �أع�شاب الأر�ض اخل�ضراء (.)44
وفيما يخ�ص ت�ضميد اجلرحى من املقاتلني ،يذكر �أن امللك  Pyrrhusكان يعالج اجلرحى
ويدفن املوتى بعد كل معركة ،وبد ًال من �أن يحتقر �أعداءه ،كان يعطيهم الرعاية نف�سها التي كانت
جلنده ،وي�شيد مبن يقع يف قب�ضته ح ًيا (.)45
ون�ستطيع �أن نقول� :إن الرومان قد عرفوا قاعدتني من �أهم قواعد احلرب وهما :الأوىل توجيه
الأعمال القتالية للمقاتل فقط ،حيث مل يكن م�سموح ًا مبقاتلة العدو يف الفرتة التي ال يكون فيها
مقات ًال ،و�إن اعترب Grotiusذلك جمرد ن�صيحة يف امليدان الع�سكري �أكرث منها قاعدة يف قانون
()46
احلرب ،والثانية :معرفة �إعالن احلرب ،ف�أي حرب ال تكون م�شروعة بدون هذا الإعالن
ولقد �سيطر الرومان و�أقاموا مملكتهم على �أمرين هما :التنظيم والقانون ،ولقد تطور القانون
يف عهدهم تطور ًا كبري ًا ،لكنه كان متوقف ًا �أي�ضا عند احلدود الرومانية ،فلم يكن القانون الطبيعي
مطبق ًا �إال على املواطنني فقط� ،أما بخ�صو�ص القانون الذي كان يطبق على الأجانب فلم يكن
يت�ضمن �شيئ ًا من املعاين الإن�سانية ،لأنه كان قانون ًا م�سلم ًا به من جانب واحد ( ،)47ومما كان
يت�ضمنه ،احلرية الكاملة يف �إبادة �أ�سراهم ،ومعاملة العبيد معاملة بائ�سة ووح�شية(.)48
ومن مراجعة ما تقدم يتبني لنا �أن للقواعد الإن�سانية املت�صلة بحماية �ضحايا النزاعات امل�سلحة
جذور ًا ـ و�إن كانت �ضعيفة ـ يف الع�صور القدمية ،على الرغم من همجيتها وبربريتها ،ن�ستطيع �أن
نرجع ذلك للأ�سباب الآتية:
(44) - H. coursier, L’ évolution de droit international humanitaire, recueil de cours,1960 – 1,
P. 366 , - Yvon Garian, La guerre dans L’antiquité , 1972, p. 39.
(45)-H. coursier, L’ évolution de droit international humanitaire, recueil de cours,1960 – 1,
P.364. Jean Pictet, développement et principes de droit international humanitaire 1983,
p.17,
(46) - M.W. Mouton , l’ histoire des lois et coutume de la guerre jusqu’ ou moyen Âge, op.
cit, .p . 476, 477.
(47) - Jean Pictet, développement et principes de droit international humanitaire 1983, p.18,
 (48) - Jean Pictet, développement et principes de droit international humanitaire 1983, p.18,Cloude PILLOUD, La Rançon , Etudes et essais sur le droit international humanitaire et
sur les principes de la Croix-Rouge , CICR , Martinus Nijhoff Publishers , P.515.
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ـ ال�سبب العملي :وهو الرغبة النف�سية لدى الإن�سان عموم ًا يف حتديد وتخفيف العنف ،واخلوف
من الثار ل�ضحايا النزاع ،ورغبة القبائل القدمية يف الو�صول �إىل �أهدافها دون �أن تكون عر�ضة
خل�سائر فادحة .
ـ ال�سبب العريف :ويتمثل يف عادات و�أعراف الفرو�سية التي عرفتها بع�ض القبائل التي حظيت
بقدر من التح�ضر يف الع�صور القدمية ،والتي كانت تهدف �إىل « �أن�سنة احلرب Humaniser
.)49( “ la guerre
وبنا ًء على ذلك ،يتبني �أن فال�سفة الع�صور القدمية حاولوا ب�أفكارهم �أن يلطفوا من همجية
احلروب ،لكن ذلك كان مق�صور ًا على العالقة بني مدن احل�ضارات املعروفة كاليونانية والرومانية،
ومل متتد تلك القواعد �إىل الرببر ،حيث كانت �ضحاياهم ال تو�ضع �إال يف القتل �أو الرق (.)50
املبحث الثانى
القانون الدويل الإن�ساين
ومرحلة الع�صور الو�سطى
ويف الع�صور الو�سطى( )51كانت الب�شرية على موعد مع بع�ض العوامل التي �أثرت ت�أثريا قوي ًا
يف منو وتطوير املبادئ والقواعد الإن�سانية املت�صلة بالقانون الدويل الإن�ساين ،وكانت العوامل
الأكرث ت�أثريا على الإطالق هي ظهور امل�سيحية ،ثم ظهور الإ�سالم ،و�إ�شاعة �أفكار الفرو�سية يف هذا
الع�صر(.)52
و�إذا كانت الأحكام والقواعد الإن�سانية تت�أثر ب�صفة عامة بالأفكار الفل�سفية وال�صراعات
االجتماعية والنظريات االقت�صادية وال�سيا�سية ،ف�إنه من الطبيعي �أن تكون هذه القواعد �أ�شد ت�أثرا
(49) - M.W. Mouton , l’ histoire des lois et coutume de la guerre jusqu’ ou moyen Âge, op.
cit, .p.464 , 465.
(50) – J. Pictet, le droit de la guerre , RICR N. 513.September 1961, P. 418.

( )51ـ الع�صور الو�سطى م�صطلح تاريخي �سجله امل�ؤرخون ب�صفة تقريبية على الفرتة التي بد�أت من �سقوط روما عا�صمة
الإمرباطورية الرومانية الغربية ،على �أيدى قبائل اجلرمان عام 476م �إىل �سقوط الق�سطنطينية عا�صمة الإمرباطورية
الرومانية ال�شرقية على �أيدى الأتراك العثمانيني بقيادة ال�سلطان حممد الفاحت يف عام 1453م ،وبذلك تكون الع�صور
الو�سطى قد امتدت قرابة ع�شرة قرون من انتهاء الع�صور القدمية حتى ظهور الع�صور احلديثة ،د� .سمري عبد املنعم عبد
اخلالق ،البعد الأخالقي لقانون العالقات الدولية� ،ص  569مرجع �سابق .
( )52ـ د .حممود �سامي جنينية ،بحوث يف قانون احلرب� ،ص  42وما بعدها ،د .عبد العزيز جميع ،باال�شرتاك مع عبد الفتاح
عبد العزيز ،ح�سني دروي�ش ،قانون احلرب� ،ص  .84 :80كما يراجع � ً
أي�ضا:
- Jean Pictet, développement et principes de droit international humanitaire 1983, p.19.
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بالأفكار الدينية ،ولذا يعتقد البع�ض (� )53أن االتفاقات الدولية التي تتعلق بالقواعد الإن�سانية تعد
من امل�صادر ال�شكلية لقواعد القانون الدويل الإن�ساين ،بينما قواعد الدين ومعاىل الأخالق هي
امل�صادر املو�ضوعية لهذا القانون(. )54
�أو ًال :ظهورامل�سيحية
لقد كان لظهور امل�سيحية ورواج الأفكار الدينية عموم ًا �أثر وا�ضح يف القواعد الإن�سانية ،رغم
�أن املناخ ال�سيا�سي الذي كان �سائد ًا يف �أوروبا �آنذاك ،كان عائق ًا قوي ًا يف وجه حقوق الإن�سان ،حيث
ات�سم هذا الع�صر ب�سيطرة «رجال الدين» ،وحتكمهم يف م�صري �أوروبا ،و�أن الفرد يف ذلك العهد
كان ينظر �إليه على �أنه جمرد �شيء ،مبعنى �أنه مل يكن يتمتع ب�أى حق وال يلتزم ب�أي واجب يف منظور
القانون الدويل� ،أو مبعنى �آخر كان الفرد م�ستبعدا من دائرة القانون الدويل على الإطالق(.)55
ومع ذلك ،ف�إن الأفكار امل�سيحية اخلال�صة ال ميكن �إنكار �أثرها يف حماولة �إ�ضفاء الطابع
الإن�ساين على احلرب ،وال�سري بها نحو ما عرف باحلرب العادلة ،وذلك �شيء ال يوجد مثله يف
الع�صور القدمية ،ذلك �أن امل�سيحية تقوم يف الأ�صل على فكرة ال�سالم اخلال�صة ومن تعاليمها
الثابتة ،النهي عن القتل ،والتحذير من القيام به ،والأناجيل الأربعة ( متي ،ومرق�ص ولوقا ويوحنا)
جممعة على �أن من يقتل بال�سيف فبال�سيف يقتل ،والرب يف امل�سيحية هو رب ال�سالم واملحبة (.)56
ومما ورد عن امل�سيح �أنه �أو�صى بحب النا�س جمي ًعا ،و�صعد ذلك احلب �إىل امل�ستوى العاملي،
حيث �أعلن �أن احلب الإن�ساين يجب �أن يكون يف �صورة احلب الإلهي ،و�أن يكون مطلق ًا دون �سبب،
و�أن ميتد حتى �إىل العدو( .)57ولذا �صاحب احلرب بع�ض الأفكار التي كانت ت�ؤدي �إىل تخفيفها
وقلة التدمري فيها ،مثل اخلوف من العذاب الإلهي ،والرغبة يف احل�صول على بركة اهلل �أو بركة
( )53ـ د� .إح�سان هندي� ،أثر الثقافة والأخالق والدين يف القانون الدويل الإن�ساين� ،ص  460مرجع �سابق .
( )54ـ يف ت�أثري الأديان ال�سماوية ب�صفة عامة على تخفيف ويالت احلرب يراجع :د  .حممد جمدي مرجان� ،آثار املعاهدات
بالن�سبة للدول غري الأطراف ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة � ،1981ص  602 ،601ويف بيان امل�صادر الدينية للقانون
الدويل الإن�ساين يراجع � ً
أي�ضا:

- Louis Gondre, Le droit de la Guerre et le droit Humanitaire , Tribunal de grande instance
de Paris , Février 1979,Paris , P. 6.

( )55ـ د .عمر �سعد اهلل ،مدخل يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر � ،1993ص ،127
.128
( )56ـ د .حامد �سلطان ،احلرب يف نطاق القانون الدويل – املجلة امل�صرية للقانون الدويل ،املجلد اخلام�س والع�شرون ل�سنة
 1969م � .ص  ،10وله � ً
أي�ضا� :أحكام القانون الدويل يف ال�شريعة الإ�سالمية �ص  247مرجع �سابق .
(57) - Jean Pictet, développement et principes de droit international humanitaire 1983, p.19
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القدي�سني ،الذين كانوا يوجهون ر�ؤ�ساء اجلي�ش �إىل هذا التخفيف(.)58
وذلك بخالف اليهودية التي مل متنع احلرب ،بل كانت تبيحها ومتجدها .... ،فقانون اليهود هو
ال�سن بال�سن ،وربهم هو رب االنتقام  .ومل تكن هناك قواعد قانونية ملزمة يف ممار�سة احلرب ،بل
كانت القاعدة �أن كل �شيء مباح ،وهم ال يعرتفون ب�إعالن احلرب بل تبد�أ فج�أ ًة وغدر ًا دون �إنذار،
�أو دعوة للإميان بدينهم .وال يجوز يف �شرعة اليهود ال�صلح مع الأعداء املغلوبني على �أي حال ،بل
حتى �إن افتتحوا �أي بلد وجب قتل جميع �سكانها ال فرق بني حمارب �أو مدين �أو طفل� ،أو امر�أة بل
الكل طعمة للنار واحلديد(.)59
وعلى ذلك .فاليهود دعاة هدم وتخريب ،و�أ�سفارهم املتداولة مليئة بالدعوة �إىل التدمري
والإهالك ،ومما جاء يف الإ�صحاح الع�شرين عندهم� « :إذا خرجت للحرب على عدوك ،ور�أيت خيال
ومراكب  ..فال تخف منهم ،لأن معك الرب �إلهك ،فكل ال�شعب يكون لك للت�سخري وي�ستعبد لك ،و�إن
مل ت�ساملك بل عملت معك حرب ًا فحا�صرها ،و�إذا دفعها الرب �إلهك �إىل يدك فا�ضرب جميع ذكورها
بحد ال�سيف ،و�أما الن�ساء والأطفال والبهائم  ..فتغنمها لنف�سك ،هكذا تفعل بجميع املدن البعيدة..
و�أما مدن ه�ؤالء ال�شعوب التي يعطيك الرب �إلهك ن�صيب ًا فال ت�ستبق منها ن�سمة ،»...ومما ي�ؤكد
ذلك ماورد يف بروتوكوالت حكماء �صهيون « :نحن اليهود ل�سنا �إال �سادة العامل ومف�سديه وحمركي
()60
الفنت فيه وجالديه»
�أما يف ظل الديانة اليهودية امل�سيحية �أو ما �سمى باليهو م�سيحية  Judeo-Chrétienneفلقد
تطورت �أفكار القانون الدويل الإن�ساين حيث �أعلنت هذه الديانة �أن النا�س خملوقون يف �صورة اهلل،
ومهي�أون للحياة الأبدية ،ويرتتب على ذلك نتائج عديدة منها �أن النا�س جميعا �أخوة يحرم قتلهم
ورقهم(.)61
وكما عرفت احلرب بع�ض القواعد الإن�سانية يف ظل امل�سيحية مثل حترمي بع�ض الأ�سلحة،
واحرتام املوفدين ،واحرتام �إعالن احلرب ،وذلك كله بف�ضل ما دعا �إليه امل�سيح من الرحمة
(58) - Philippe contamine: la guerre au moyen Âge, nouvelle Clio, l’ histoire et ses problèmes
24, presses universitaires de France , août 1986, P. 422.

(  )59ـ يراجع يف ذلك :د .حامد �سلطان� ،أحكام القانون الدويل يف ال�شريعة الإ�سالمية �ص  ،247د.عبدالواحد الفار� ،أ�سرى
احلرب ،عامل الكتب القاهرة �ص  ،1975 ،26مراجع �سابقة .
( ) 60ـ يراجع ب�صفة ب�صفة خا�صة د .وهبة الزحيلى� ،آثار احلرب  ,دار الفكر بدم�شق ت�صوير الطبعة الثالثة1419 ،هـ ـ
1998م� ،ص . 45 ،44

(61) - Jean Pictet, développement et principes de droit international humanitaire 1983, op.
cit, p.19
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والت�سامح واملحبة بني �أبناء الب�شر جميعا( ،)62وخا�صة ما ورد يف الو�صايا الع�شر حول عدم قتل
الأعداء ،بل وما ورد من الأمر بحب الأعداء �أي�ض ًا ،و�إن كان ذلك كان مو�ضع جدل كبري ومو�ضع
تنازع حار .ومما �ساعد على تلطيف احلروب بقوة يف هذا العهد ظهور فكرتني �أ�سا�سيتني هما
(:)63
 1ـ فكرة ال�سالم الإلهي:
ففي عام 989م ويف املجمع الديني � Charrouxأعلن رئي�س �أ�ساقفة  Bordeauxفكرة
ال�سالم الإلهي ،والتي �ألقت اللعنة على كل من يجتاح الكنائ�س �أو الأديرة� ،أو من ي�سيء �إىل رجال
الدين ،و�إقرار احل�صانة للتجار وامل�سافرين ،واملزارعني ،وحيواناتهم وحرثهم ،وطواحينهم.
كما �أقامت املجامع الدينية يف هذا العهد �أي�ض ًا ما عرف بجمعية ال�سالم ،وفيها يق�سم الأع�ضاء
على احرتام الكنائ�س والأ�شخا�ص املح�صنة هلل ،وحرمة �أخذ املا�شية و�أ�سر الفالحني� ،أو التجار،
وحرمة املنازل واجتثاث احلقول ،وهدم الطواحني ،والهجوم على و�سائل نقل املح�صول من القمح،
والعقاب على املخالفات لهذه الأمور كان هو الف�صل ،وهو عقاب �شديد �إذ املف�صول كان كالع�ضو
املقطوع من املجتمع ب�أكمله ،يتجنبه النا�س ك�أنه موبوء �أو م�صاب بالطاعون (.)64

( ) 62ـ �أ.د .حممد عبده الزغري ،حماية الأطفال يف حاالت النزاع امل�سلح� ،ص �ص  ،18د .زيدان مريوط ،مدخل �إىل القانون
الدويل الإن�ساين ،بحث �ضمن كتاب حقوق الإن�سان ،درا�سات حول الوثائق العاملية والإقليمية ،املجلد الثاين� ،ص  ،101مراجع
�سابقة.
(  )63ـ يراجع يف هاتني الفكرتني :
- Louis Gondre, Le droit de la Guerre et le droit Humanitaire , Tribunal de grande instance
de Paris , Février 1979,Paris , P. 6 .- Rosemary. Abi-Saab , Droit humanitaire et conflits
internes , Origine et évolution de la réglementation internationale , Paris , Pedone , 1986,
15, 16. – G. Owens , L’ Idée humanitaire a travers les ages , RICR., Juillet 1963, P.317,..
- Philippe contamine: la guerre au moyen Âge, nouvelle Clio, l’ histoire et ses problèmes
24, presses universitaires de France , août 1986, P. 433.

( ) 64ـ بنا ًء على فكرة ال�سالم الإلهي عرف يف هذا الع�صر ما �سمى بنظام « ال�سالم الكن�سي « ،الذى ظل فرتة ثم انهار بعد
ذلك ،ك�سابقه الذى عرف يف الع�صر الرومانى القدمي بنظام « ال�سالم الروماين « وذلك عندما بد�أت امل�سيحيني زحفها الروحي
على « روما « عا�صمة الإمرباطورية الرومانية و�صادفت عقبات كثرية ومقاومة �شديدة من احلاكمني ،وذلك المتناع امل�سيحني عن
القيام باخلدمة الع�سكرية يف «روما» ولرف�ضهم �أن ينخرطوا يف اجلي�ش الروماين �أو �أن ي�شرتكوا يف احلروب التي كانت ت�شنها
الإمرباطورية الرومانية ولقد كانت فكرة ال�سالم عظيمة� ،إال �أنه با�صطدام القوتني الزمنية والروحية انهار هذا النوع من ال�سالم
�ضرو�سا «حرب الثالثني» 1618م :1648 :هي التي �أنهت هذا الع�صر .غري �أن احلقيقة التي
وقام على �أثر اال�صطدام حر ًبا
ً
يجب �أن ن�سجلها هنا هي �أن �أخالق احلرب مل تو�ضع �إال مع ظهور امل�سيحية .يراجع ر�سالتنا للماج�ستري ،مبد�أ حظر ا�ستخدام القوة
يف العالقات الدولية ،ر�سالة مقدمة �إىل كلية ال�شريعة والقانون بالقاهرة عام � ،1993ص .186 ،185
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 2ـ فكرة الهدنة الإلهية:
و�إىل جانب فكرة ال�سالم الإلهي ،ظهرت فكرة الهدنة الإلهية ،والتي مبوجبها �أكد املجمع الديني
يف � Elneأنه يحرم على الفرد �أن يهاجم عدوه بعد ظهر ال�سبت حتى �صباح االثنني ،وقيل من �صباح
اخلمي�س حتى م�ساء الأحد ،ثم امتدت الهدنة بعد ذلك �إىل مقد�سات عيد امليالد ،و�أيام ال�صوم
الكبري ،وعيد القيامة « الف�صح « ،وتكون مرتني يف العام �أثناء خم�سة �أ�سابيع متعاقبة.
وقد مددت هذه الهدنة بعد ذلك « � « Saint Odilonإىل كل امل�سيحيني ،الأ�صدقاء والأعداء،
اجلريان والأجنبيني ،منذ م�ساء الأربعاء من كل �أ�سبوع حتى �صباح االثنني ،وي�شرح هذه الهدنة
مبين ًا� :أنهم قدموا هلل اخلمي�س ب�سبب �صعود امل�سيح ،واجلمعة ب�سبب ذكرى �آالمه ،وال�سبت ب�سبب
قربه ،والأحد ب�سبب قيامته ،لدرجة �أن يف هذه الأيام ال يجب فيها بعث �أية غزوة ،وال ميلك �أي �شيء
يقلق به العدو .
وظلت هذه الأفكار �سائدة ،حتى قويت امل�سيحية و�صارت الدين الر�سمى لروما يف زمن
الإمرباطور ق�سطنطني ،يف هذه الآونة حاول النا�س �أن يحرفوا هذه الأفكار ،و�أن يتنكروا ملذهب
احلب بال مقابل  ،L’amour gratuitزاعمني �أن الإيثار وحب الغري و�سيلة ل�سالمة النف�س
لكنها ال تطبق �إال يف حروب الإخوة يف الدين( . )65ويف هذه الأجواء بد�أ رجال الدين يبحثون يف ظل
الفقه الكن�سى عن مربرات دينية للحرب ،فظهر ما عرف بنظرية احلرب العادلة والتي كان من
كبار القائلني بها القدي�س « �أوغ�ستني» (430 :354م ) ،والقدي�س «توما�س الإكويني « ( :1225
1274م) ،والقدي�س « فيتوريا « (1546 :1483م)(. )66
الفقه الكن�سى ونظرية احلرب العادلة:
لقد �أ�سهم الفقه الكن�سي – يف الع�صور الو�سطى – يف تدعيم املبادئ الإن�سانية وتطوير نظرية
احلرب،وذلك بتقدميه لنظرية احلرب العادلة( ،)67حيث �سيطر على فكر القرون الو�سطى بنا ًء
على هذه النظرية حماولة التمييز بني احلرب العادلة وغري العادلة ،وكان الف�ضل الأول يرجع يف
(65) - J. Pictet, le droit de la guerre , RICR N. 513.September 1961, P. 418, 419.

( )66يف هذا املعنى:

- « L‘ecole scolastique à le mérite important d'avair développé la théorie du bel15
(� -)67أ�ستاذنا د .جعفر عبد ال�سالم ،مبادئ القانون الدويل العام ،دار النه�ضة العربية ،ط الثانية � ،1986ص  ،795وله
�أي�ضا قواعد العالقات الدولية يف القانون الدويل ويف ال�شريعة الإ�سالمية  .النا�شر مكتبة ال�سالم العاملية ط الأوىل  1401هـ
 1981م �ص . 686
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ذلك �إىل القدي�س « �أوغ�ستني « ( )68الذي �أنهى بنظريته « احلرب العادلة « انق�سام ًا كبري ًا ،و�صراع ًا
عنيف ًا ،حوته الع�صور الو�سطى (.)69
ومما قدمه « �أوغ�ستني «من حجج لتربير م�شروعية احلرب العادلة (:)70
� - 1إن احلرب هي عمل من �أعمال الق�ضاء العادل املنتقم ،فهي تقوم لإنزال العقاب بالعدل،
ومن ثم فلي�س هناك ظلم يقع من جانب من يقوم باحلرب العادلة .
� - 2أن احلرب هي مل�صلحة املنهزمني ،وذلك لأنها ترجع بهم �إىل حال ال�سعادة يف ال�سالم .
� - 3إن احلروب �إمنا تقع من �أجل �ضمان ال�سالم .
وحتى ت�صبح احلرب عادلة لدى �أوغ�ستني �أي�ض ًا يجب �أن تتوافر فيها ال�شروط الآتية:
� - 1أن يكون الهدف منها االنتقام من الظلم .
� - 2أال تعلن احلرب �إال �إذا اقت�ضتها ال�ضرورة وحدها .
 - 3من بني احلروب التي تعد عادلة :احلروب الدفاعية ،واحلروب التي �أمر بها اهلل ،واحلروب
( )68احلرب وال�سالم عميد �أ .ح � /سعد الدين زكي �ص � 23أ�سري احلرب د  /عبد الواحد الفار �ص  28مراجع �سابقة .
(  )69ـ ذلك �أن رجال الكني�سة الغربية نادوا مبقاومة احلرب وعدوها خطيئة خطرة ،بل حرم القدي�س «بازيل» عام  379م على
الع�سكريني الذين قتلوا الأعداء يف احلرب� ،أن يقرتبوا من املائدة املقد�سة خالل ثالث �سنوات ،لأن �أيديهم ملوثة بالدماء ،وغري
طاهرة ،بينما نادى رجال الكني�سة ال�شرقية  ,مبا يخالف متاما ر�أي الكني�سة الغربية ،فلقد �أباحوا احلرب التي حرمها امل�سيح،
و�أعلنوا �أن احلرب تعترب م�شروعة وذات طبيعة مقد�سة �إذا كانت نافعة للدولة ،وعلى �أثر هذا االنق�سام قام �صراع عنيف بني دعاة
امل�سيحية امل�ساملة ورجال احلكم يف روما ،واجتهد رجال الكني�سة بني هذين االجتاهني للتوفيق بينهما ،ولعل الذي كان له الأثر
احلا�سم يف �إيجاد هذا التوفيق هو القدي�س « �أوغ�ستني « والذي كان مل�ؤلفيه « العقيدة املخالفة ،MUTSUAF RETENOC
ومدينة اهلل � UEID ED ETICأثر كبري يف التقاء الفكر امل�سيحي واالجتاه الع�سكري للحكام  .يراجع :احلرب وال�سالم
عميد �أ.ح� /سعد الدين زكي �ص  ،23 ،12من نظرية احلرب �إىل نظرية النزاع امل�سلح د /زكريا ح�سني عزمي ،ر�سالة دكتوراه
عام  1978م �ص  18 ،17حقوق القاهرة � ، .أحكام القانون الدويل يف ال�شريعة الإ�سالمية د /حامد �سلطان �ص ،. 247وله
�أي�ضا احلرب يف نطاق القانون الدويل �ص � ،10أحكام القانون الدويل يف ال�شريعة الإ�سالمية �ص � 103 ،102أ�سرى احلرب
د /عبد الواحد الفار �ص � 28سابقة ر�سالتنا للماج�ستري ،مبد�أ حظر ا�ستخدام القوة يف العالقات الدولية� ،ص . 188
( )70القانون الدويل العام وقت ال�سلم �أ.د  /حامد �سلطان الطبعة اخلام�سة يناير  1972دار النه�ضة العربية �ص . 177
احلرب يف نطاق القانون الدويل �ص � 11 ،10أحكام القانون الدويل يف ال�شريعة الإ�سالمية �ص  103للم�ؤلف نف�سه مراجع
�سابقة .
�أ�سرى احلرب د /عبد الواحد الفار نقال عن:

NAWAZ ,M.K :the doctrine of autlawry of war , indion year Book of international Affairs
) 1964(p84 .
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التي يكون الغر�ض منه حماية احللفاء .
 - 4ومن بني احلروب غري العادلة :حروب املغامن ،احلروب التي ت�شبع �شهوة ال�سيطرة .
وقد تبع �أوغ�ستني يف تبنى هذه النظرية يف مالحمها الرئي�سة مع �إ�ضافة بع�ض الأفكار �أو
ال�شروط ،كل من :توما�س الأكويني (  ،) 1274 :1225وفيتوريا ( ،) 1546 :1483و�سواريز
( ،) 1617 – 1548ومما �أ�ضافه فيتوريا و�سواريز ما عرف بفكرة �أو نظرية االحتمالية
 PROBABLISMوالتي تعني �أن احلرب التي يخو�ضها �أحد الأطراف يكفي مل�شروعيتها �أنه
من املحتمل �أن تكون عادلة بالن�سبة له ،وكذلك بالن�سبة للطرف الآخر ،وبالتايل يعد كل طرف يف
احلرب ك�أنه خ�صم وحكم يف �آن واحد ( )71وذلك عندما يعتقد حاكم بنية �سليمة ب�أنه يحارب من
�أجل �سبب عادل ،واحلقيقة على خالف ذلك(. )72
ويف تقديرنا لهذه النظرية� :إنها و�إن كانت خطوة نحو التمكني للمعانى الإن�سانية يف احلروب،
�إال �أن القائلني بها مل يتفقوا على بيان ال�سبب العادل ،حيث �أ�صبح بعد اختالفهم فيه ً
غام�ضا وغري
دقيق ( ،)73كما �أنها مل تقدم معيا ًرا ع ًاما ميكن على �أ�سا�سه �أن تتحدد التفرقة بني احلرب العادلة
( )71الأمن اجلماعي الدويل ،د .ن�ش�أت الهاليل ر�سالة دكتوراه  1405هـ  1985حقوق عني �شم�س �ص .18 ،17
( )72يف املدر�سة االحتمالية �أنظر :مبد�أ حترمي احلروب د /يحي ال�شيمي ر�سالة دكتوراه  1976حقوق القاهرة �ص  247وما
بعدها  .وخال ًفا لفكرة االحتمالية وجد اجتاه �آخر هو اجتاه الفيل�سوف الإيطايل « ميكيافيلي « الذي اعترب كل حرب عادلة ،طاملا
�أنها يف م�صلحة الدولة � .أنظر هذا االجتاه يف مبد�أ حترمي احلروب �ص  247وما بعدها والأمن اجلماعي الدويل �ص ،16
 .17وذلك تطبي ًقا ملبدئه ال�شهري « الغاية تربر الو�سيلة «  .وعلى عك�س ذلك كله ذهب « فيكتوريا « (  1480هـ )1549
�إىل �إنكار ما ي�سمي باحلرب العادلة واعتبار كل حرب ظاملة وجائرة ويف ذلك يقول :لي�س هناك حرب عادلة فالوا�ضح �أن
�شرور احلرب على الدولة اكرث من خريها ،وهذا حق برغم ما يزعم الآخرون منه من �أن ثمة �أ�سبابا جتعل من احلرب �إجراء
عاد ًال  .كال ،فما دامت الأمة جزء ًا من العامل ف�إن احلرب التي حتقق ك�سب ًا لأمة ما البد �أن تعود بال�ضرر على �أمة �أخرى ومن
ثم على الكيان العاملي نف�سه ومن �أجل هذا تبقى احلرب غري عادلة « ـ �أ� .أبادوراى :ا�ستخدام القوة يف العالقات الدولية ( عدة
حما�ضرات �ألقاها امل�ؤلف بدعوة من جامعة كلكتا يف �سبتمرب 1957م) ،كتب �سيا�سية ،ترجمة عبد اهلل ح�سن ،مراجعة حممود
فتحي عمر� ،.ص  ،18ولعل هذا االجتاه جنوح باخليال �إىل عامل املثالية املطلقة كما �أن اجتاه « مكيافيلي « جنوح �إىل الفو�ضى
املطلقة ،وفيهما �إالفراط والتفريط
( ) 73ـ مما قيل يف حتديد ال�سبب العادل وتعريفه:
 -1تعريف « �أوغ�ستني « احلرب العادلة :هي التي تنتقم من الأخطاء حينما يحق العقاب على �أمة� ،أو دولة ،لرف�ضها تقومي
الأخطاء التي ارتكبتها� ،أو لرف�ضها �إعادة ما تكون قد اغت�صبته دون وجه حق .
ً
 -2تعريف « �شي�شرون « �أنه على الدولة املثالية �أال تخو�ض غمار احلرب� ،إال دفاعا عن �شرفها و�سالمتها.
 -3ويرى «�سورز» �أن احلرب العادلة هي كل و�سيلة لتطبيق القانون ولن�صرة احلق ،ومكافحة الظلم وت�أكيد العدالة  .يراجع
يف هذه التعريفات :ا�ستخدام القوة يف العالقات الدولية  /حما�ضرات �أ� .أبا دوراي �ص  14مرجع �سابق ،امل�سئولية الدولية عن
�أ�ضرار احلروب العربية الإ�سرائيلية د /ر�شاد عارف جـ 1دار الفرقان ط الأوىل ( 1404هـ  1984م ) �ص  181و� ً
أي�ضا

DELVANTS: la legitime defense en droit international public modrne- paris . 1971. p. 9 .
préface de: rené de la charriere .
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وغري العادلة ( )74و�أنها مل ت�ؤد �أبد ًا �إىل تنظيم قانوين فعال ،ومل حتظ فكرة الدفاع ال�شرعي يف
ظلها مبكانة فعلية( ،)75كما �أن عدالة احلرب �أو عدم عدالتها �أمر ن�سبي ،فقد يكون ما تراه الدولة
�صاحبة ال�ش�أن �سب ًبا عاد ًال للدخول يف حرب ال تراه الدول الأخرى كذلك(. )76
و�إ�ضافة �إىل ذلك كله ،ف�إن تق�سيم احلرب �إىل حرب عادلة وغري عادلة تق�سيم يهم يف الواقع
الأخالق �أكرث مما يهم القانون ،ويتعلق فقط ب�ضمري الأمري فهو الذي يقرر مبفرده و�إزاء �ضمريه
ما �إذا كان ال�سبب عاد ًال �أو ال ( .)77ولهذا قامت على �أ�سا�سها ماعرف باحلروب ال�صليبية والتى
ـ ب�شهادة ال�صليبيني �أنف�سهم ـ متيزت بالفظاعة والب�شاعة ،نظرا للدماء الكثرية التى مت �سفكها،
والف�ساد الكبري الذى مت ارتكابه(.)78
وعلى هذا ،ففي الوقت الذى قويت فيه امل�سيحية تقل�صت املعاين الإن�سانية ،و�أ�ضحى تطبيقها
مق�صور ًا فقط على احلروب التى كانت تدور بني ال�سيادات امل�سيحية� ،أو عامل النبالء امل�سيحي
ال�صغري( ،)79وهذه الفكرة تعد امتدادًا لفكرة الرومان يف التفريق بني احلروب الأهلية التي تدور
بني ال�سيادات الرومانية واحلروب التى تدور بينهم وبني غريهم من الرببر ،وبن ًاء على ذلك وافق
امل�سيحيون على تنظيم احلروب فيما بينهم ،بينما رف�ضوا تطبيق املبادئ والقواعد الإن�سانية على
حروبهم مع غريهم (. )80
ويف ظل هذه الظروف ،كان الأ�سري يو�ضع حتت الت�صرف املطلق للمنت�صر� ،إن �شاء قتله و�إن
�شاء ا�ستبقاه لي�ستغله �أو ي�ستعمله ،ويف ذلك عود للمبادئ القدمية التى كانت تعطى للمنت�صر احلق
يف متلك كل ما تقع عليه يده ،وال فرق يف ذلك بني �شخ�ص عدوه املهزوم و�أمواله( ،)81ثم بدا االجتاه
مييل �إىل االنتفاع بالأ�سرى فقط بدال من قتلهم ،فحل اال�سرتقاق حمل القتل ،ويف حالة اال�سرتقاق
( )74االحتالل الإ�سرائيلي للأرا�ضي العربية د /تي�سري النابل�سي  /منظمة التحرير الفل�سطينية ،بريوت – لبنان � 1975ص . 19
( )75حق الدفاع ال�شرعي يف القانون الدويل اجلناين د /حممد حممود خلف ن ط الويل مكتبة النه�ضة امل�صرية – � 1973ص
. 147
( )76بحوث يف قانون احلرب د /حممود �سامي جنينه �ص  ،9احلرب وال�سالم �ص  24مرجع �سابق .
(77) CHARLES ROUSSEAU: Droit international public . paris . 1953, . p. 540 .
( ) 78ـ �أ.د .حممد عبده الزغري ،حماية الأطفال يف حاالت النزاع امل�سلح� ،ص  18مرجع �سابق و� ً
أي�ضا:
- Jean Pictet, développement et principes de droit international humanitaire 1983, p.20, 21.

( ) 79ـ د .زيدان مريوط ،مدخل �إىل القانون الدويل الإن�ساين ،بحث �ضمن كتاب حقوق الإن�سان ،درا�سات حول الوثائق العاملية
والإقليمية ،املجلد الثاين� ،ص  101مرجع �سابق .

(80) - Jean SIOTIS: le Droit de la guerre et les conflit armés d’un caractère non -international,
Paris, 1958, p.53.

( ) 81ـ د.عبد الواحد حممد يو�سف الفار� ،أ�سرى احلرب درا�سة فقهية وتطبيقية يف نظام القانون الدويل العام وال�شريعة
الإ�سالمية� ،ص  181مرجع �سابق .

154

مراحل واجتاهات تطور القانون الدويل الإن�ساين

يكلف الأ�سري مبا ال يطيق من الأعمال ال�شاقة ،وت�ساء معاملته يف امل�أكل وامل�شرب وغري ذلك ،و�إن
يوما اخلروج على �سيده يكون م�صريه القتل ،ثم خطت بعد ذلك الب�شرية خطوة �أخرى ،حيث
حاول ً
بدا يف الإمكان فداء الأ�سري ،ليطلق �سراحه مقابل فدية من املال( ،)82وقد كانت تعاليم الدين
امل�سيحي حاف ًزا قو ًيا على ت�أييد هذا االجتاه(.)83
ثاني ًا :ظهور الإ�سالم
ومما �أثر ت�أثيرً ا بال ًغا يف تقدم وتطور قواعد القانون الدويل الإن�ساين ظهور الدين الإ�سالمي يف
هذا الع�صر ،حيث بدت من �أول وهلة ظهر فيها الإ�سالم� ،أن رحمته �شملت الإن�سانية جمعاء ،وهذا
ما يركز عليه القر�آن الكرمي يف قوله تعاىل « :وما �أر�سلناك �إال رحمة للعاملني»( ،)84دون تفرقة بني
) (82ـ عرف  Cloude PILLOUDالفدية ب�أنها:
“ La Rançon, est le prix qu une personne détenue paie, en temps de guerre , pour obtenir
la vie sauve ou la liberté , cette expression s’ appliquait également au prix que devait
payer une ville pour éviter d être mise à sac , ou au prix que ceux qui l avaient capture
» demandaient pour rendre un bateau .
“
Cloude PILLOUD, La Rançon, Etudes et essais sur le droit international humanitaire,
op. cit, P.515.
(  )83ـ د.عبد الواحد حممد يو�سف الفار� ،أ�سرى احلرب درا�سة فقهية وتطبيقية يف نظام القانون الدويل العام وال�شريعة
الإ�سالمية� ،ص  182 ،181مرجع �سابق ،و�أي�ضا:

Cloude PILLOUD, La Rançon , Etudes et essais sur le droit international humanitaire
op. cit , P.516.

وللتو�سع يف الفقه الكن�سي و�إ�سهامه يف ظهور نظرية احلرب العادلة ،وت�أثريه يف و�ضع بع�ض القيود على احلرب يراجع :ر�سالتنا
للماج�ستري ،مبد�أ حظر ا�ستخدام القوة يف العالقات الدولية ،يف القانون الدويل العام وال�شريعة الإ�سالمية درا�سة مقارنة ،مقدمة
�إىل كلية ال�شريعة والقانون بالقاهرة عام 1993م� ،ص  154وما بعدها
(  )84ـ الأنبياء �آية  .107وقد ذكر الطاهر بن عا�شور يف معنى هذه الآية:
« فمعنى كون ال�شريعة املحمدية منح�صرة يف الرحمة �أنها �أو�سع ال�شرائع رحمة بالنا�س ف�إن ال�شرائع ال�سالفة و�إن كانت مملوءة
بالرحمة �إال �أن الرحمة فيها غري عامة �إ ّما لأنها ال تتعلق بجميع �أحوال املكلفني ،فاحلنيفية �شريعة �إبراهيم عليه ال�سالم كانت
رحمة خا�صة بحالة ال�شخ�ص يف نف�سه ولي�س فيها ت�شريع عام ،و�شريعة عي�سى عليه ال�سالم قريبة منها يف ذلك؛ و�إما لأنها قد
ت�شتمل يف غري القليل من �أحكامها على �شدّة اقت�ضتها حكمة اهلل يف �سيا�سة الأمم امل�شروعة هي لها مثل �شريعة التوراة ف�إنها
خ�ص ال�شريعة الإ�سالمية بو�صف
�أو�سع ال�شرائع ال�سالفة لتعلقها ب�أكرث �أحوال الأفراد واجلماعات .... ،وال جرم �أن اهلل تعاىل ّ
و�سعت كل �شيء ف�س�أكتبها
الرحمة الكاملة  .وقد �أ�شار �إىل ذلك قوله تعاىل فيما حكاه خطاب ًا منه ملو�سى عليه ال�سالم( :و َرحمتي ِ
للذين يتّقون وي�ؤتون الزكاة والذين هم ب�آياتنا ي�ؤمنون الذين يتبعون الر�سول النبي الأمي) الأعراف ..... 157 ،156:وحكمة
متييز �شريعة الإ�سالم بهذه املزية �أن �أحوال النفو�س الب�شرية م�ضت عليها ع�صور و�أطوار تهي�أت بتطوراتها لأن تُ�سا�س بالرحمة
و�أن تدفع عنها امل�شقة �إال مبقادير �ضرورية ال تُقام امل�صالح بدونها ،فما يف ال�شرائع ال�سالفة من اختالط الرحمة بال�شدة وما يف
متح�ض الرحمة مل يجر يف زمن من الأزمان �إال على مقت�ضى احلكمة ،ولكن اهلل �أ�سعد هذه ال�شريعة والذي
�شريعة الإ�سالم من ّ
جاء بها والأمة املتبعة لها مب�صادفتها للزمن والطور الذي اقت�ضت حكمة اهلل يف �سيا�سة الب�شر �أن يكون الت�شريع لهم ت�شريع
رحمة �إىل انق�ضاء العامل  .ف�أقيمت �شريعة الإ�سالم على دعائم الرحمة والرفق والي�سر  .قال تعاىل ( :وما جعل عليكم يف الدين
احلج 78 :وقال تعاىل( :يريد اهلل بكم الي�سر وال يريد بكم الع�سر) [ البقرة ،185 :وقال النبي �صلى اهلل عليه
من حرج) [ ّ
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�أوقات ال�سلم و�أوقات احلرب ،وهذا هو قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ـ « �أنا نبي الرحمة «( .)85ومل
تكن القواعد الإن�سانية التى جاء بها الإ�سالم يف احلروب والتى عرفت بالقانون الدويل الإن�ساين
حدي ًثا ،جمرد �أفكار نظرية بل طبقها ر�سول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ يف ميادين القتال وكان
ي�أمر �أ�صحابه و�أتباعه بتطبيقها ،ويف ذلك روى عن �سليمان بن بريدة عن �أبيه قال :كان ر�سول اهلل
ـ �صلى اهلل عليه و�سلم �إذا �أمر �أمريا على جي�ش �أو �سرية �أو�صاه يف خا�صته بتقوى اهلل ومن معه
من امل�سلمني خريا ،ثم قال :اغزوا ب�سم اهلل يف �سبيل اهلل قاتلوا من كفر باهلل ،اغزوا وال تغلوا وال
تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدة « (.)86
وقد �سار على ذلك يف تطبيق قواعد القانون الدويل الإن�ساين � ً
أي�ضا �أ�صحاب ر�سول اهلل ـ �صلى
اهلل عليه و�سلمـ ،وهاهو �أبو بكر ال�صديق ـ ر�ضى اهلل عنه ـ ملا َب َعثَ ُج ً
يو�شا �إِليَ َّ
ال�ش ِام َ َخ َر َج ْمي ِ�شي َم َع
الَ ْر َبا ِع َفزَ َع ُموا �أَنَّ ِيز َيد َق َال ِ ألَ ِبي َب ْك ٍر ِ�إ َّما �أَنْ َت ْر َك َب َو�إِ َّما
ِيز َيد ْب ِن �أَ ِبي ُ�س ْفيانَ َو َكانَ َ�أ ِم َري ُر ْب ٍع ِمنْ ِت ْل َك ْ أ
�أَنْ �أَ ْن ِز َل َف َق َال َ�أ ُبو َب ْك ٍر َما َ�أ ْن َت ِب َناز ٍِل َو َما �أَ َنا ِب َر ِاك ٍب �إِنيِّ �أَ ْحت َِ�س ُب ُخ َطاي هَ ِذ ِه فيِ َ�س ِب ِيل اللهَّ ِ ُث َّم َق َال َل ُه
ِ�إ َّن َك َ�ست َِج ُد َق ْو ًما َز َع ُموا �أَ َّن ُه ْم َح َّب ُ�سوا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم للِهَّ ِ َف َذ ْرهُ ْم َو َما َز َع ُموا �أَ َّن ُه ْم َح َّب ُ�سوا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َل ُه َو َ�ست َِج ُد
و�ص َ
و�سهِ ْم ِمنْ َّ
يك ِب َع ْ�ش ٍر
ال�ش َع ِر َف ْ
يف َو ِ�إنيِّ ُم ِ
ال�س ِ
اط ُر ُء ِ
َق ْو ًما َف َح ُ�صوا َعنْ �أَ ْو َ�س ِ
ا�ض ِر ْب َما َف َح ُ�صوا َع ْن ُه ِب َّ
اَل َت ْق ُت َلنَّ ْام َر�أَ ًة َو اَل َ�ص ِبيا َو اَل َك ِب ًريا هَ ِر ًما َو اَل َتق َْط َعنَّ َ�ش َج ًرا ُم ْثمِ ًرا َو اَل ُت َخ ِّر َبنَّ َع ِام ًرا َو اَل َت ْع ِق َرنَّ َ�شا ًة
ب « (. .)87
َو اَل َب ِع ًريا �إِ اَّل لمِ َ�أْ َك َل ٍة َو اَل تحَ ْ ِر َقنَّ َن ْحلاً َو اَل ُت َغ ِّر َق َّن ُه َو اَل َت ْغ ُل ْل َو اَل تجَ ْ نُ ْ
ومما متيز به الدين الإ�سالمى يف معاجلته لأحكام القانون الدويل الإن�ساين ،بع�ض الأمور،
منها:
و�سلم « ُبعثت باحلنيفية ال�سمحة «  .وما يتخيل من �شدة يف نحو ال ِق�صا�ص واحلدود ف�إمنا هو ملراعاة تعار�ض الرحمة وامل�شقة
كما �أ�شار �إليه قوله تعاىل( :ولكم يف الق�صا�ص حياة )[ البقرة 179 :فالق�صا�ص واحلدود �شدة على اجلناة ورحمة ببقية
النا�س « التحرير والتنوير من التف�سري ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عا�شور التون�سي (املتويف1393 :هـ)،
ج� 9ص . 297 ،296
(  )85ـ وذلك من حديث �أبي مو�سى الأ�شعري ،والذى جاء فيه « �سمى لنا ر�سول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ نف�سه �أ�سماء منها ما
حفظنا ،فقال� :أنا حممد و�أحمد واملقفي واحلا�شر ونبى الرحمة « وقال �شعيب الأرن�ؤوط �إ�سناده �صحيح ،م�سند الإمام �أحمد
بن حنبل ،من حديث �أبي مو�سى الأ�شعري ،م�ؤ�س�سة قرطبة ـ القاهرة ،والأحاديث مزيلة ب�أحكام �شعيب الأرنا�ؤوط عليها ،ج4
�ص . 395
( ) 86ـ �صحيح م�سلم ،الإمام م�سلم بن حجاج الني�سابورى ،دار �إحياء الرتاث العربى ،بريوت حتقيق حممد ف�ؤاد عبد الباقي،
كتاب اجلهاد ،ج � ،3ص . 1356
( )87ـ موط�أ الإمام مالك ،مالك بن �أن�س الإ�صبحي ،دار حياء الرتاث العربى ،م�صر حتقيق حممد ف�ؤاد عبد الباقى ،كتاب
اجلهاد ،باب النهي عن قتل الن�ساء وال�صبيان يف الغزو ،ج � ،2ص .447ويف هذا املو�ضوع يراجع �أ�ستاذنا �أ.د .عبد الغني حممود
“القانون الدويل الإن�ساين دار النه�ضة العربية1411 ،هـ 1491م� ،ص  ،148ف�ضيلة ال�شيخ حممد �أبو زهرة “العالقات
الدولية يف الإ�سالم” دار الفكر العربي� ،ص .99
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 1ـ �أنه عالج كل �ألوان النزاعات ،الدولية منها وغري الدولية ،فالنزاعات امل�سلحة غري الدولية
التي مل يعاجلها القانون الدويل الإن�ساين الو�ضعى �إال يف الن�صف الثاين من القرن املا�ضى ،قد
عاجلها القر�آن الكرمي منذ نزوله ،ومما ورد ب�ش�أنها قوله تعاىل « :و�إن طائفتان من امل�ؤمنني
اقتتلوا ف�أ�صلحوا بينهما ف�إن بغت �إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ �إىل �أمر اهلل
ف�إن فاءت ف�أ�صلحوا بينهما بالعدل و�أق�سطوا �إن اهلل يحب املق�سطني « (.)88
 2ـ كما امتاز الت�شريع الإ�سالمي ب�ش�أن قواعد القانون الدويل الإن�ساين � ً
أي�ضا ب�أنه جاء مكتملاً ،
ومل مير ب�أطوار ومراحل متعددة حتى و�صل �إىل ال�صورة التي هو عليها الآن ،كما هو احلال
بالن�سبة للقانون الدويل الإن�ساين الو�ضعى ،و�إمنا جاء مكتمال� ،ش�أنه �ش�أن بقية قواعد الدين
الإ�سالمى كاملة والتي ورد فيها « اليوم �أكملت لكم دينكم و�أمتمت عليكم نعمتى ور�ضيت لكم
الإ�سالم دي ًنا» (.)89
 3ـ �إنه � ً
أي�ضا ت�ضمن بع�ض القواعد العامة املجملة كقاعدة التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني،
()90
فيي قوله تعاىل « :وقاتلوا يف �سبيل اهلل الذين يقاتلونكم وال تعتدوا �إن اهلل ال يحب املعتدين «
والقواعد الأخرى املف�صلة والتى تف�صل ل�ضحايا النزاع امل�سلح حقوقهم يف احلياة �أو يف امل�أكل
�أو يف امل�شرب وامللب�س وغري ذلك ،ومنه ما ورد يف �إطعام الأ�سري قوله تعاىل « :ويطعمون الطعام
( ) 88ـ احلجرات �آية .9
ومن املعانى الإن�سانية التى ركز عليها الفقهاء يف النزاعات امل�سلحة غري الدولية ا�ستنباطا من هذه الآية �أن حكم ت�صرف اجلي�ش
املقاتل للبغاة �أنه ال يقتل �أ�سريهم وال يتَّبع مدبرهم وال يذ ّفف على جريحهم وال ت�سبى ذراريهم وال تغنم �أموالهم وال ت�سرتق
�أ�سراهم  .وللفقهاء تفا�صيل يف �أحوال جرب الأ�ضرار الالحقة بالفئة املعتدَ ى عليها والأ�ضرار الالحقة باجلماعة التي تتوىل قتال
البغاة فينبغي �أن ي�ؤخذ من جمموع �أقوالهم ما يرى �أولو الأمر امل�صلحة يف احلمل عليها جري ًا على قوله تعاىل« :و�أق�سطوا �إن اهلل
يحب املق�سطني»  .يراجع يف ذلك التحرير والتنوير من التف�سري ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عا�شور التون�سي
(املتويف1393 :هـ) ،ج � 14ص . 95
( )89ـ املائدة �آية  ،3ويف معنى هذه الآية يقول ف�ضيلة ال�شيخ ال�شعراوى رحمه اهلل “ والإكمال هو �أن ي�أتي ال�شيء على كماله،
وكمال ال�شيء با�ستيفاء �أجزائه ،وا�ستيفاء كل جزء للمراد منه .وقد �أمت اهلل ا�ستمرار النعمة بتمام املنهج .لقد ر�ضي احلق
الإ�سالم دين ًا للم�سلمني .ومادام ر�ضي �سبحانه الإ�سالم منهج ًا ،ف�إياكم �أن يرتفع ر�أ�س ليقول :لن�ستدرك على اهلل؛ لأن اهلل قال:
« �أكملت « فال نق�ص .وقال� « :أمتمت « فال زيادة .وعندما ي�أتي من يقول� :إن الت�شريع الإ�سالمي ال ينا�سب الع�صر .نرد� :إن
الإ�سالم ينا�سب كل ع�صر ،و�إياك �أن ت�ستدرك على اهلل؛ لأنك مبثل هذا القول تريد �أن تقول� :إن اهلل قد غفل عن كذا و�أريد �أن
�أ�صوب هلل ،و�سبحانه قال� « :أكملت « فال تزيد ،وقال� « :أمتمت « فال ا�ستدراك ،وقال « :ور�ضيت « فمن خالف ذلك فقد َغ َّلب
ر�ضاه على ر�ضا ربه .تف�سريال�شيخ ال�شعراوى خواطرى حول القر�آن الكرمي ،ج � 5ص . 2926 ،2925
ويف اكتمال القانون الدويل الإن�ساين يف ال�شريعة الإ�سالمية يراجع :د .عزت عبد العزيز عبد الرحيم يف ر�سالته :احلقوق الإن�سانية
�أثناء النزاعات امل�سلحة الدولية يف ال�شريعة والقانون ،ر�سالة مقدمة �إىل كلية ال�شريعة والقانون بالقاهرة عام 1421هـ ـ
2001م ،ج� ،1ص  118وما بعدها .
(  )90ـ البقرة �آية . 190
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على حبه م�سكي ًنا ويت ًيما و�أ�سيرً ا »

()91

وال يت�سع هذا البحث لبيان كل قواعد القانون الدويل الإن�ساين التف�صيلية التى وردت يف الإ�سالم
( ،)92لكن يكفينا �أن ن�شري �إىل بع�ض الأ�س�س التى قام عليها القانون الدويل الإن�ساين يف الإ�سالم
وت�أثر بها القانون الدويل الو�ضعي ،وهى:
 1ـ الرحمة العامة :فقد �أحاط الإ�سالم كل النزاعات امل�سلحة ب�سياج عظيم من الرحمة البالغة
التى حتد من �شرورها وتخفف من �آالمها ،والتى بها ميتنع املحاربون من قتل الن�ساء والأطفال
والذرية وال�شيوخ و�أ�صحاب الأعذار ومن يف حكمهم ،والتى جتلت � ً
أي�ضا يف معاملته ـ �صلى اهلل
عليه و�سلم ـ لأ�سرى بدر ،حني �أطلق �سراحهم مقابل الفداء �أو تعليم غريهم من امل�سلمني الكتابة،
ويف معاملته لأهل مكة حني دخلها فا ً
منت�صرا ،و�أراد �أن ي�ستل من �صدورهم �سخائم احلقد
حتا ً
والبغ�ضاء والعداوة فقال لهم « :اذهبوا ف�أنتم الطلقاء»(. )93
عاما ،ي�سع النا�س
 2ـ الف�ضيلة الكاملة :فقد جعل الإ�سالم د�ستور الف�ضائل والأخالق د�ستو ًرا ً
جميعا يف �أوقات ال�سلم ويف �أوقات احلرب ،ولذا ف�إن ن�شوب النزاع امل�سلح ال مينع الإ�سالم من �أن
يحر�ض �أتباعه على التم�سك بالف�ضائل والتقوى �أثناء هذا النزاع ،وذلك حتى ال ي�شوب النزاع
وح�شية �أو همجية �أو غدر ًا �أو اعتدا ًء ،وذلك هو قوله تعاىل« :فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه
مبثل ما اعتدى عليكم واتقوا اهلل واعلموا �أن اهلل مع املتقني « (. )94
 3ـ التعاون الإن�ساين :ومما يقوم عليه القانون الدويل الإن�ساين يف الإ�سالم � ً
أي�ضا التعاون الإن�ساين
وح�سن اجلوار بني الدول ،وقد طبقه ر�سول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ بعد �أن �أ�س�س دولته يف
املدينة حني �أبرم كثري ًا من معاهدات التعاون واجلوار مع قبائل اليهود يف املدينة ،ومع قبائل
( ) 91ـ الإن�سان� ،آية .8
(  )92ـ ويكفي �أن نحيل يف درا�سة قواعد القانون الدويل الإن�ساين يف الإ�سالم �إىل هذه الأبحاث :ـ �أ�ستاذنا د .جعفر عبد ال�سالم،
القانون الدويل الإن�ساين يف الإ�سالم ،جملة كلية ال�شريعة والقانون بالقاهرة �شوال 1406هـ ـ يونية  1986م ،.ـ �أ�ستاذنا
د.عبد الغنى حممود :القانون الدويل الإن�ساين درا�سة مقارنة بال�شريعة الإ�سالمية،دار النه�ضة العربية ط الأوىل1411،ه
1991م .،د .عزت عبد العزيز عبد الرحيم يف ر�سالته :احلقوق الإن�سانية �أثناء النزاعات امل�سلحة الدولية يف ال�شريعةوالقانون ،ر�سالة مقدمة �إىل كلية ال�شريعة والقانون بالقاهرة عام 1421هـ ـ 2001م .
( ) 93ـ ال�سرية النبوية البن ه�شام ،مراجعة وتعليق خليل حممد هرا�س ،مكتبة زهران ،ج � ،4ص .30
(  )94ـ البقرة �آية  . 194ويف الأمر بالتقوى حتى �أثناء القتال ورد العدوان قال �أبو جعفر :يعني جل ثنا�ؤه بذلك :واتقوا اهلل �أيها
امل�ؤمنون يف ُح ُرماته وحدوده �أن تع َت ُدوا فيها ،فتتجاوزوا فيها ما ب َّينه وحدَّه لكم ،واعلموا �أن اهلل ُيحب املتقني ،الذين يتقونه ب�أداء
َفرائ�ضه وجتنب حمارمه .جامع البيان يف ت�أويل القر�آن ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الآملي� ،أبو جعفر الطربي،
[  310 - 224هـ ،املحقق� :أحمد حممد �شاكر ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة :الأوىل 1420 ،هـ  2000-م ج � 3ص
. 582
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العرب ،و�أ�شهرها معاهدة احلديبية التي جنح فيها �إىل ال�سلم و�إنهاء القتال ،وال يتعار�ض هذا
التعاون الإن�ساين مع فري�ضة اجلهاد ،لأن اجلهاد يكون لرد كيد املعتدين� ،أما التعاون ،ف�إنه يكون
مع من يواد امل�سلمني ومل يقاتلهم ،وذلك هو قوله تعاىل« :ال ينهاكم اهلل عن الذين مل يقاتلوكم
()95
يف الدين ومل يخرجوكم من دياركم �أن تربوهم وتق�سطوا �إليهم �إن اهلل يحب املق�سطني «
 4ـ الوحدة الإن�سانية :ومما يدعو �إىل تخفيف غلواء احلرب يف الإ�سالم � ً
أي�ضا� ،أن الإ�سالم ينظر
�إىل الإن�سانية جمي ًعا على �أنها ذات �أ�صل واحد ،و�إن تعددت اللغات والألوان والأديان وغري ذلك،
وهو قوله تعاىل « :يا �أيها النا�س اتقوا ربكم الذى خلقكم من نف�س واحدة وخلق منها زوجها وبث
(.)96
منهما رج ًاال كثري ًا ون�س ًاء واتقوا اهلل الذى ت�ساءلون به والأرحام �إن اهلل كان عليكم رق ًيبا «
 5ـ الكرامة الإن�سانية :حيث يثبت الإ�سالم الكرامة لكل بني �آدم ،ال فرق يف ذلك بني �أبي�ض
و�أحمر ،وال بني م�سلم وغري م�سلم ،وهذا يعمل � ً
أي�ضا على �إبعاد الهمجية والوح�شية من النزاعات
امل�سلحة ،ويكفي يف بيان ذلك قوله تعاىل« :ولقد كرمنا بنى �آدم وحملناهم يف الرب والبحر
ورزقناهم من الطيبات وف�ضلناهم على كثري ممن خلقنا تف�ضيال»(.)97
 6ـ الت�سامح الدينى :حيث حر�ص الإ�سالم على عدم ا�ضطهاد غري امل�سلمني ،وتقرير حرية العبادة
(  )95ـ املمتحنة� ،آية  . 8ويف هذه الآية يقول �صاحب الظالل:
« �إن الإ�سالم دين �سالم ،وعقيدة حب ،ونظام ي�ستهدف �أن يظلل العامل كله بظله ،و�أن يقيم فيه منهجه ،و�أن يجمع النا�س حتت
لواء اهلل �إخوة متعاونني متحابني  .ولي�س هنالك من عائق يحول دون اجتاهه هذا �إال عدوان �أعدائه عليه وعلى �أهله  .ف�أما �إذا
�ساملوهم فلي�س الإ�سالم براغب يف اخل�صومة وال متطوع بها كذلك! وهو حتى يف حالة اخل�صومة ي�ستبقي �أ�سباب الود يف النفو�س
بنظافة ال�سلوك وعدالة املعاملة ،انتظار ًا لليوم الذي يقتنع فيه خ�صومه ب�أن اخلري يف �أن ين�ضووا حتت لوائه الرفيع  .وال يي�أ�س
الإ�سالم من هذا اليوم الذي ت�ستقيم فيه النفو�س ،فتتجه هذا االجتاه امل�ستقيم» يف ظالل القر�آن� ،سيد قطب ،دار ال�شروق تف�سري
الآية الثامنة من �سورة املمتحنة .
(  )96ـ الن�ساء �آية  . 1ويف افتتاح ال�سورة بهذه الآية يقول �صاحب الظالل “ :هذا ال�شوط الأول يف ال�سورة يبد�أ ب�آية االفتتاح،
التي ترد « النا�س » �إىل رب واحد ،وخالق واحد؛ كما تردهم �إىل �أ�صل واحد ،و�أ�سرة واحدة ،وجتعل وحدة الإن�سانية هي « النف�س
» ....كما �أنها توحي ب�أن هذه الب�شرية التي �صدرت من �إرادة واحدة ،تت�صل يف رحم واحدة ،وتلتقي يف و�شيجة واحدة ،وتنبثق من
�أ�صل واحد ،وتنت�سب �إىل ن�سب واحد( :يا �أيها النا�س اتقوا ربكم الذي خلقكم من نف�س واحدة ،وخلق منها زوجها ،وبث منهما
رجا ًال كثري ًا ون�ساء) . .ولو تذكر النا�س هذه احلقيقة ،لت�ضاءلت يف ح�سهم كل الفروق الطارئة ،التي ن�ش�أت يف حياتهم مت�أخرة،
ففرقت بني �أبناء « النف�س » الواحدة ،ومزقت و�شائج الرحم الواحدة ،وكلها مالب�سات طارئة ما كان يجوز �أن تطغى على مودة
الرحم وحقها يف الرعاية ،و�صلة النف�س وحقها يف املودة ،و�صلة الربوبية وحقها يف التقوى  .وا�ستقرار هذه احلقيقة كان كفي ًال
با�ستبعاد ال�صراع العن�صري ،الذي ذاقت منه الب�شرية ما ذاقت ،وما تزال تتجرع منه حتى اللحظة احلا�ضرة؛ يف اجلاهلية
احلديثة ،التي تفرق بني الألوان ،وتفرق بني العنا�صر ،وتقيم كيانها على �أ�سا�س هذه التفرقة ،وتذكر الن�سبة �إىل اجلن�س والقوم،
وتن�سى الن�سبة �إىل الإن�سانية الواحدة والربوبية الواحدة « يف ظالل القر�آن� ،سيد قطب ،تف�سري الآية الأوىل من �سورة الن�ساء .
( ) 97ـ الإ�سراء �آية . 70
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والعقيدة لهم يف وقت ال�سلم ،وعدم الت�شفي بالباطل منهم وقت احلرب ،وهذا يدعو �إىل تهذيب
احلر ب و�أن�سنتها.
 7ـ الوفاء بالعهد :والوفاء بالعهد من �أهم الأ�س�س التى ركز عليها القر�آن كثري ًا ويف موا�ضع
خمتلفة ،ومن �أهم هذه املوا�ضع قوله تعاىل « :و�أوفوا بالعهد �إن العهد كان م�سئو ًال» ( ،)98ولقد بلغ
من تعظيم الإ�سالم للعهود� ،أنه قدم الوفاء بالعهد لغري امل�سلم على ن�صرة امل�سلم ،فقال« :و�إن
ا�ستن�صروكم يف الدين فعليكم الن�صر �إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق»( ،)99وكان امل�سلمون يف
تطبيقهم العملى لهذه الف�ضيلة م�ضرب الأمثال ،ومل متنعهم احلروب من الوفاء بالعهد ،ومن
ذلك ما حدث مع حذيفة بن اليمان ملا �أخذ عليه امل�شركون عهد ًا �أال يقاتل مع الر�سول ـ �صلى اهلل
عليه و�سلم ـ بعد ذلك حتى يطلقوا �سراحه ،مل يكن من ر �سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ـ �إال �أن
�أعانه على الوفاء بهذا العهد حني قال له بعد �أن �أخرب بذلك « :نفي لهم بعهدهم ون�ستعني باهلل
عليهم»(. )100
ثالث ًا :مبادئ الفرو�سية
ومن العوامل التي �أثرت يف تطوير قواعد القانون الدويل الإن�ساين يف الع�صور الو�سطى ،مبادئ
الفرو�سية التى عرفت يف هذا العهد ،والتي لقيت تدعيما قو ًيا من الأديان ال�سماوية وخا�صة الدين
الإ�سالمي احلنيف ،وتعنى هذه املبادئ مراعاة قدر معني من العدالة حالة الهجوم والدفاع،
ومراعاة قدر معني من االحرتام املتبادل بني القوات املتحاربة ،وظهور ال�شرف والأمانة والإخال�ص
وال�صدق كمبادئ تقام عليها عالقة الإن�سان بالإن�سان ،بل وعالقة العدو بعدوه ( .)101وال �شك يف �أن
ال�شرف الع�سكرى ي�ستلزم احرتام العهد املقطوع ،ويحرم ا�ستعمال ال�سالح الذى ال يتفق ا�ستعماله
مع ال�شرف �أو القيام بعمل من �أعمال اخليانة ،لأن احلرب عندهم كفاح �شريف ال يجب �أن يلجا
املتحاربون فيها �إىل عمل �أو �إجراء يتنايف مع ال�شرف(.)102
(  )98ـ الإ�سراء �آية . 34
( ) 99ـ الأنفال �آية .72
( ) 100ـ �أحكام القر�آن� ،أحمد بن على الرازى اجل�صا�ص ،دار �إحياء الرتاث العربى ،بريوت 1405،هـ حتقيق حممد ال�صادق
قمحاوي ،ج � 5ص . 11
( ) 101ـ يراجع يف املعنى د .عائ�شة راتب ،بع�ض اجلوانب القانونية للنزاع العربى الإ�سرائيلى ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة
� ،1968ص .104

( )102ـ د حممود �سامى جنينة ،بحوث يف قانون احلرب� ،ص  ،.42ويف املعنى د .عبد العزيز جميع و�آخرون ،قانون
احلرب� ،ص  80مراجع �سابقة.
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وقد بد�أت هذه املبادئ تظهر من جراء العادات والتقاليد التي كانت حتدث بني الفر�سان من
املقاتلني ،والتى كانت تت�ضمن االحرتام املتبادل والإن�صاف يف عملية الهجوم والدفاع كاالمتناع
عن قتل من �سقط عن فر�سه� ،أو من قتل فر�سه ،غري �أن هذه التقاليد كانت مق�صورة على القتال
الذى يدور بني الدول امل�سيحية فقط ،وال يحرتمها امل�سيحيون يف قتالهم مع امل�سلمني ،يف حني
�أن امل�سلمني كانوا يطبقونها يف قتالهم مع امل�سيحيني ،ويدل على ذلك ما كان يجري يف احلروب
ال�صليبية(.)103
ويف نهاية الع�صور الو�سطى ظهر فال�سفة املدر�سة الفل�سفية ال�شهرية  La Scolastiqueمن
�أمثال “ توما�س الإكوينى  ،“ Tomas d Aquinوقد و�ضع ه�ؤالء الفال�سفة �أ�س�س القانون
الطبيعى ،و�أعلنوا بتهيب �أن احلرب يجب �أن تدار ب�صفة �صحيحة “  ،“ Correcteوذلك حتى
تتجنب فيها الآالم بالغة الق�سوة التى ال طائل منها ،غري �أن ه�ؤالء القانونيني قد عرقلوا تقدم
هذه الأفكار الإن�سانية للحرب بتفريقهم بني احلرب العادلة واحلرب غري العادلة ،فالدولة التى
كانت تقوم بحرب عادلة كانت ت�سمح لنف�سها ب�أن تفعل ما ت�شاء �ضد رعايا الدولة املعادية ،ومن
الوا�ضح �أن كل طرف يف هذه احلرب كان يتخيل �أن ال�سبب العادل يف جهته ،و�أنه هو �صاحب احلرب
العادلة ،وتقوم بينهم مذبحة التناف�س يف ادعاء هذا ال�سبب(.)104
وقد انتقد « فيتوريا “ Vitoraهذه الأفكار و�أ�ضاف مبد�أً ه ًاما يعد من �أ�س�س القانون الدويل
الإن�ساين اليوم ،هذا املبد�أ هو مبدا ال�ضرورة الع�سكرية ،حتى ال يتم توجيه �أعمال القتال �إىل
املدنيني �أو الأ�شخا�ص الأخرين املحميني �إال عند ال�ضرورة الق�صوى(.)105

(  )103ـ يراجع يف املعنى د .حامد �سلطان� ،أحكام القانون الدويل العام يف ال�شريعة الإ�سالمية �ص  251مرجع �سابق ،كما
يراجع حول مبادئ الفرو�سية:

Louis Gondre, Le droit de la Guerre et le droit Humanitaire , Tribunal de grande instance de
. Paris , Février 1979,Paris , P. 6

( ) 104ـ يف فكر هذه املدر�سة يراجع ب�صفة عامة:

- Philippe contamine: la guerre au moyen Âge, nouvelle Clio, l’ histoire et ses problèmes
24, presses universitaires de France , août 1986, P. 446., …..
- J. Pictet, le droit de la guerre , RICR N. 513.September 1961, P.419.
(105) - Rosemary. Abi Saab , Droit humanitaire et conflits internes , Origine et évolution de
la réglementation internationale , Paris , Pedone , 1986 ,P.16, 17.
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الف�صل الثانى
القانون الدويل الإن�ساين يف مرحلة الع�صور احلديثة
واجتاهات التطور
�شهدت الع�صور احلديثة ميالد ومنو القانون الدويل ب�صفة عامة ،وتبع ذلك � ً
أي�ضا ميالد
ومنو القانون الدويل الإن�ساين ،وذلك بظهور الكتابات التى تعالج م�سائله ابتدا ًء من كتاب الفقيه
الهولندى جرو�سيو�س حول « قانون احلرب وال�سالم « ومرو ًرا باتفيات جنيف  1864والتي متت
مراجعتها مرة بعد �أخرى حتى و�صلت �إىل مراحلها النهاية ب�صدور اتفاقيات جنيف  ،1949ومع
منو وتطور القانون الدويل الإن�ساين يف هذه الع�صور ميكن �أن نلحظ اجتاهات التطور للقانون
الدويل الإن�ساين ،ولهذا نق�سم هذا الف�صل �إىل مبحثني:
املبحث الأول :القانون الدويل الإن�ساين ومرحلة الع�صور احلديثة.
املبحث الثاين :اجتاهات التطور يف القانون الدويل الإن�ساين.
املبحث الأول
القانون الدويل الإن�ساين
ومرحلة الع�صور احلديثة
ابتداء من القرن ال�ساد�س ع�شر ومرو ًرا بالقرنني ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر� ،شهدت احلرب
تهذيبا عاما ون�ضجا للقواعد التي حتكمها ،وتطورت تطو ًرا �إيجابي ًا ،وخا�صة فيما يتعلق مبعاملة
الأ�سرى واجلرحى ،حيث كان قادة اجليو�ش يعقدون فيما بينهم املعاهدات لتبادل الأ�سرى،
ومعاهدات لال�ست�سالم يحددون من خاللها ب�صفة �أكرث �إن�سانية حق اجلرحى والأ�سرى ،ولكن
هذه االتفاقيات غالب ًا ما تكون حمدودة بالزمان واملكان( .)106وحتى تكون درا�ستنا يف هذا الع�صر
دقيقة ينبغى �أن نو�ضح �أهم املجاالت املتعددة التى تطور فيها القانون الدويل الإن�ساين ،وذلك بذكر
اخلطوات الرئي�سة واملعامل الأ�سا�سية يف هذا التطور فقط ،لأن جمال الإفا�ضة لي�س يف هذا البحث،
ونكتفي بالإ�شارة �إىل �أهم الدرا�سات التى كتبت يف هذه اخلطوات.
( )106ـ هذه االتفاقيات التى كانت تعقد بني قادة اجلي�ش يف هذا الع�صر ترجع �إىل تاريخ  1581وحتى تاريخ توقيع اتفاقية
جنيف  ،1874وكانت معظمها تت�ضمن �شرط تبادل الأ�سرى دون فدية  .يراجع يف ذلك:

- Rosemary. Abi-Saab , Droit humanitaire et conflits internes , Origine et évolution de la
réglementation internationale , 1986, op. cit, p.16. note N.4. - J. Pictet, le droit de la
guerre , RICR N. 513.September 1961, P.419, 420.
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وهذه املجاالت التي تطور فيها القانون الدويل الإن�ساين هي :حالة النزاعات امل�سلحة الدولية،
وحالة النزاعات امل�سلحة غري الدولية ،وحالة اال�ضطرابات والتوترات الداخلية ،و�سنبني �أهم معامل
هذا التطور يف كل هذه املجاالت فيما ي�أتي:
�أو ًال :النزاعات الدولية امل�سلحة وتطور القانون الدويل الإن�ساين
لقد �شهدت النزاعات الدولية امل�سلحة باعتبارها املجال الرئي�س لتطبيق قواعد القانون الدويل
الإن�ساين ،تطور ًا هائ ًال ،بخ�صو�ص القواعد الإن�سانية التى حتكمها ،ون�ستطيع �أن نق�سم هذا التطور
�إىل مرحلتني �أ�سا�سيتني ،هما مرحلة القانون الدويل التقليدي ،ومرحلة القانون الدويل الإن�ساين
احلديث .
 1ـ مرحلة القانون الدويل التقليدي(:)107
ويف تلك الفرتة ظهر كتاب جرو�سيو�س « قانون احلرب وال�سالم «  1624 - 1623على �ضوء
التجربة املفزعة حلرب الثالثني عاما الدينية التى اجتاحت �أوربا �آنئذ ،ور�أى جرو�سيو�س وجوب
مراعاة بع�ض القواعد التى ت�ضبط �سلوك املحاربني ،والتى يجب مراعاتها العتبارات �إن�سانية
ودينية ،كما قرر �أنه ال ي�صح قتل املهزوم �إال يف احلاالت اال�ستثنائية اخلطرية وال يجوز تدمري
امللكية �إال لأ�سباب ع�سكرية �ضرورية (.)108
ويف تلك الفرتة بد�أت ت�ضيق الفجوة بني الدول امل�سيحية وغري امل�سيحية ،حيث مالت الدول
امل�سيحية �شيئا ف�شيئا �إىل اعتبار الدول الأخرى من �أ�شخا�ص القانون الدويل ويجب �أن يطبق
جتاههم القواعد العرفية التى كانت �سارية املفعول يف ذلك الوقت بني الدول امل�سيحية فقط(.)109
( ) 107ـ يحدد  Antonio Casseseيف درا�سته  La guerre civile et le droit internationalاملن�شورة يف
� ،RGDIP، 1986ص  ،558الع�صر التقليدي ب�أنه :الع�صر الذى يبد�أ من وقت تكوين املجتمع الدويل ،وعلى وجه التقرير
ابتدا ًء من معاهدة و�ستفاليا عام  1648م وحتى احلرب الأهلية الأ�سبانية . 1936
( )108ـ د .حممد عزيز �شكرى ،تاريخ القانون الدويل الإن�ساين وطبيعته ،احلق ،ال�سنة  ،14العدد � 3 ،2 ،1سنة � 1982ص
 18و� ً
أي�ضا د .حممود �سامى جنينه ،بحوث يف قانون احلرب� ،ص  ،.42د .عبد ا لعزيز جميع و�آخرون ،قانون احلرب� ،ص
 81و�أي�ضا مورجنتاو ،ال�سيا�سة بني الأمم ،ج � ،2ص  23 ،22مراجع �سابقة ،ويراجع � ً
أي�ضا:

- Jean SIOTIS: le Droit de la guerre et les conflit armés d‘un caractère non -international,
Paris, 1958, p.54.
(109) - Jean SIOTIS: le Droit de la guerre et les conflit armés d’un caractère non -international,
op. cit , p. 53,54.
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وظلت القواعد الإن�سانية تنمو حتى �أعلن رو�سو �أفكاره حول �إن�سانية احلرب يف كتابه «العقد
االجتماعي» ،وفيه يرى �أن احلرب لي�ست عالقة �إن�سان ب�إن�سان ،و�إمنا عالقة دولة بدولة ،وفيها ال
ي�صري رعايا الدول �أعداء �إال عند مواجهتهم يف القتال ال بو�صفهم رجا ًال �أو مواطنني يف الدولة
و�إمنا بو�صفهم جنود ًا مقاتلني ،ما داموا يحملون ال�سالح ،ف�إذا �ألقوا ال�سالح وتخلوا عن القتال مل
يعد لدولة العدو احلق يف قتلهم (.)110
ويف ذات القرن الثامن ع�شر كتب « فاتل ً � “ Vattel
أي�ضا �أنه يف اللحظة التي يكون عدوك فيها
منزوع ال�سالح ال يكون لك احلق يف �إنهاء حياته� ،شريطة �أال يكون قد ا�ستحق املوت على جرمية
(.)111
�أخرى ارتكبها
ورغم ما �أثري من ت�سا�ؤالت حول مدى �إمكانية �أن�سنة النزاعات امل�سلحة ،والقول بعدم �إمكانية
اجلمع بني وجود احلرب وقواعد الإن�سانية يف �آن واحد ،ذلك لأن املبادئ الإن�سانية تتنحى غالب ًا
�أمام العمليات احلربية ،ولأن املقاتل ي�ستخدم �أقوى ما لديه من �أ�سلحة تدمريية للق�ضاء على
خ�صمه ،دون النظر �إىل �آثار ذلك ال�سالح(. )112
�إال �أن املت�أمل يف هذه الت�سا�ؤالت وتلك االعرتا�ضات ،يجد �أنها ال تثبت �أمام النظرة الفاح�صة
ملو�ضوع النزاعات امل�سلحة� ،إذ �أنه مع التدقيق فيها ال جند �أي تعار�ض بني العمليات احلربية
واملبادئ الإن�سانية ،ذلك لأن العمليات احلربية نف�سها تتطلبها املبادئ الإن�سانية يف بع�ض الأحيان،
كحالة رد االعتداء� ،أو حالة الدفاع عن امل�ست�ضعفني والأبرياء ،بل رمبا تكون العمليات احلربية يف
غاية ال�ضرورة لإحياء املبادئ الإن�سانية ،وهى يف القانون الدويل ال تقل �ش�أن ًا عن �إنزال الق�صا�ص
باجلاين يف القانون الداخلي و�إنزال الق�صا�ص باجلاين �أمر �ضروري لدرجة �أن قال اهلل عنه
(110) - Rosemary. Abi-Saab , Droit humanitaire et conflits internes , Origine et évolution de
la réglementation internationale , Paris , Pedone , 1986, p.17. - J. Pictet, le droit de la
guerre , RICR N. 513.September 1961, P.419,

ويف تقدم الأفكار الإن�سانية ب�صفة عامة يف عهد رو�سو يراجع:

- R.Derathe: Jean-Jacques Rousseau et le progrès des idées humanitaires de XVI au XVIII
Siècle , R.I.C.R. Octobre 1958, N. 478, P.523 : 543. – Jean Jacques Rousseau : du Contrat
social , Interdiction commentaire Par : J.L.Lecercle , Editions sociales , Paris , 1968,
Chap.IV, de l’ esclavage , P.62.
(111) - Rosemary. Abi-Saab , Droit humanitaire et conflits internes , Origine et évolution de
la réglementation internationale , Paris , Pedone , 1986, p.17, - H. coursier, L évolution
de droit international humanitaire, recueil de cours,1960 – 1, P.399..

( )112ـ د .زهري احل�سنى ،القانون الدويل الإن�ساين ،تطوره وفاعليته ،املجلة الدولية لل�صليب الأحمر ،يوليو� ،أغ�سط�س ،1992
ال�سنة  ،5العدد � ،26ص . 44 ،43
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�سبحانه وتعاىل « :ولكم يف الق�صا�ص حياة يا �أوىل الألباب لعلكم تتقون «(.)113
وعلى ذلك فال تنافر بني العمليات احلربية واملبادئ الإن�سانية ،والقول ب�أن املبادئ الإن�سانية
تختفي �أمام العمليات احلربية قول ال �أ�سا�س له ،بل كانت ر�ؤية الفقيه «  “ J. Pictetهى �أن
العمليات احلربية هى التى يجب �أن تتال�شى و�أن تتح�سن �أمام املبادئ الإن�سانية ،ومما قاله يف
ذلك “ :ولكنى مقتنع متام االقتناع ب�أن انت�صار القانون على القوة الغا�شمة ميثل الأمل الرا�سخ يف
بقاء الب�شرية على قيد احلياة � ...إن هذا القانون الإن�ساين وديعة بني �أيديكم فا�سعوا جاهدين لكى
يحيا وينفذ وي�شع “ (.)114
واالدعاء مبعار�ضة العمليات احلربية للمبادئ الإن�سانية ،ي�شبه االدعاء الذى نادى به بع�ضهم
من قبل �أي�ض ًا من �ضرورة منع احلرب بد ًال من تنظيمها ،و�إهمال قانون احلرب بد ًال من درا�سته،
وتلك مغالطة �شديدة لأن الواقع ي�شهد ب�أن عدد ال�صراعات يف تزايد م�ستمر يف �أرجاء متعددة
لزاما على فقهاء القانون الدويل �أن تتعر�ض جهودهم لتطوير قواعد النزاعات
من العامل ،وبات ً
()115
امل�سلحة ،وتدعو �إىل كفالة �أكرب قدر من االحرتام ملبادئ الإن�سانية خالل تلك ال�صراعات .
وبنا ًء على ذلك تطورت القواعد الإن�سانية ،وو�صل العامل يف العهد التقليدي للقانون الدويل
الإن�ساين �إىل عدد من الوثائق الهامة ن�شري �إليها ب�إيجاز فيما ي�أتي:
ـ اتفاقية باري�س  :1856يف  16من �أبريل  1856تو�صل العامل �إىل اتفاقية باري�س التي ت�ضمنت
معاملة املحاربني يف احلروب البحرية ،وكانت �أول معاهدة جماعية تت�ضمن تنظي ًما دوليا ب�ش�أن
�سلوك املحاربني ومعها بد�أ يبزغ فجر القانون الدويل الإن�ساين( ،)116كما بد�أ ينمو على �أ�سا�س
حماولة التوازن بني نوعني من االعتبارات :النوع الأول االعتبارات الإن�سانية التى ت�شده �إىل التوادد
والرتاحم ومراعاة �إن�سانية اخل�صم و�إن كان عدوا ،والنوع الثانى :متطلبات ال�ضرورة الع�سكرية
(  )113ـ البقرة ،من الآية .179
( )114ـ جان بكتيه ،ن�ش�أة القانون الإن�ساين ،املجلة الدولية لل�صليب الأحمر ،ال�سنة ال�سابعة العدد  ،40نوفمرب دي�سمرب ،1994
�ص .459
( )115ـ جان بكتيه ،،ن�شاة القانون الإن�ساين ،املجلة الدولية لل�صليب الأحمر� ،ص  457مرجع �سابق ،ـ الندوة امل�صرية الأوىل
حول القانون الدويل الإن�ساين ،اجلمعية امل�صرية للقانون الدويل واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،القاهرة  24 / 20نوفمرب
 ،1982افتتاح د .زكى ها�شم� ،ص  ،3د .ال�شافعى حممد ب�شري ،قانون حقوق الإن�سان ،مكتبة اجلالء اجلديدة باملن�صورة،
�ص . 247
( )116ـ �أ�ستاذنا د .عبد الغنى حممود ،القانون الدويل الإن�ساين ،درا�سة مقارنة بال�شريعة الإ�سالمية ،ط الأوىل 1411هـ ـ
1991م ،دار النه�ضة العربية ـ القاهرة �ص  ،27ـ د .حممد عزيز �شكرى ،تاريخ القانون الدويل الإن�ساين وطبيعته ،احلق،
ال�سنة  ،14العدد � 3 ،2 ،1سنة � 1982ص  .19د.زهري احل�سنى ،القانون الدويل الإن�ساين �ص  286مرجع �سابق .
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التى ت�شده �إيل العنف والقوة والغلظة ،وبقدر جناح القانون الدويل الإن�ساين يف التوفيق بني هذين
االعتبارين يكون جناحه وازدهاره (.)117
اتفاقية جنيف  :1864بنا ًء على الدعوة التى وجهها االحتاد ال�سوي�سري لعقد م�ؤمتر دوىل،
وبنا ًء على اجلهود التي بذلها �أع�ضاء اللجنة الدولية لإغاثة اجلرحى الع�سكريني التي ن�ش�أت عام
 (،1863تلك اللجنة التي �أخذت فيما بعد عام  1880ا�سم اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ) مت
التو�صل �إىل �أول اتفاقية جلنيف عام  ،1864و�سميت هذه االتفاقية اتفاقية حت�سني حال الع�سكريني
اجلرحى ،وقد �أبرمها يف هذا الوقت  12دولة ثم ان�ضمت الدول الأخرى �إليها بعد ذلك .
ـ �إعالن �سان بيرت �سبورج  :1868عندما اخرتعت املقذوفات القابلة لالنفجار �أو االلتهاب والتى
يقل وزنها عن  400جرام ،فكرت احلكومة الرو�سية يف دعوة دول العامل �إىل �إبرام وثيقة دولية
آالما قا�سي ًة ،وبنا ًء على
حترم هذه املقذوفات ،حتى ال يتم ا�ستخدامها �ضد اجلنود فت�سبب لهم � ً
هذه الدعوة مت التو�صل �إىل ما �سمى ت�صريح �سان بيرت �سبورج من قبل مندوبى  17دولة ،وفيه مت
حترمي ا�ستعمال هذه املقذوفات التى تزيد يف �آالم امل�صابني �أو جتعل موتهم �أمر ًا حمق ًقا .
ـ م�شروع م�ؤمتر بروك�سل  :1874على �أثر احلرب الفرن�سية الأملانية التي ن�شبت عامي 1870ـ
 ،1871قامت احلكومة الرو�سية بو�ضع م�شروع لقواعد احلرب الربية ،و�أطلقت الدعوة �إىل

عموما ،وانعقد امل�ؤمتر بالفعل يف بروك�سل من مندوبى
م�ؤمتر دويل للنظر يف قواعد احلرب ً
الدول الأوروبية ،ومتكن امل�ؤمتر رغم اخلالفات التي �شابته من الو�صول �إىل م�شروع اتفاق دويل
ي�ضع للحرب الربية قواعدها ،لكن مل يتم الت�صديق عليه ب�سبب معار�ضة بريطانيا من ناحية،
واخلالفات التي دارت بني الدول الكربى والدول ال�صغرى من ناحية �أخرى  .ومع ف�شل هذه
املحاولة �إال �أن م�شروع هذا االتفاق ظل نقطة انطالق للدول من �أجل الو�صول �إىل اتفاقات
�أخرى.

ـ م�ؤمتر الهاي الأول لل�سالم  :1899وقد انعقد هذا امل�ؤمتر بنا ًء على دعوة رو�سيا يف الفرتة من
 18مايو �إىل 29يوليو  ،1899وذلك ل�صيانة ال�سلم وحتديد الت�سليح ثم �أ�ضيف �إىل برناجمه يف
من�شور �إ�ضايف جتميع قواعد احلرب ،وقد �أ�سفر امل�ؤمتر عن ثالث اتفاقيات وثالثة ت�صريحات
وقرار و�ست رغبات ،كان من �أهم هذه االتفاقيات االتفاقية الثانية اخلا�صة بقواعد وعادات
( ) 117ـ أستاذنا د .جعفر عبد السالم ،مبادئ القانون الدولي العام  ،ص  ،850د .محمد طلعت الغنيمى ،قانون السالم
في اإلسالم ،ص  ،373د .محمود سامى جنينة ،بحوث في قانون احلرب ،ص  ،41د .حامد سلطان ،أحكام القانون الدويل
العام يف ال�شريعة الإ�سالمية� ،ص  ،251د .صالح عامر ،املقاومة الشعبية املسلحة ،ص  ،.478د .عبد الواحد الفار ،أسرى
احلرب ،ص  .71مراجع سابقة.
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احلرب الربية .
ـ م�ؤمتر الهاي الثاين لل�سالم  :1907وقد انعقد هذا امل�ؤمتر لإعادة النظر يف االتفاقات التى تو�صل
�إليها امل�ؤمتر الأول ،وملعاجلة بع�ض امل�سائل التى مل يتم تناولها من قبل ،كامل�سائل املتعلقة باحلرب
البحرية ،وقد �أ�سفر امل�ؤمتر عن �إبرام  15اتفاقية ،منها ما يتعلق بالت�سوية ال�سلمية للمنازعات
الدولية ومنها ما يتعلق باحلرب الربية والبحرية وغري ذلك ،كما مت الإعالن يف هذا امل�ؤمتر عن
انعقاد م�ؤمتر �آخر عام  ،1915لكن ظروف احلرب العاملية الأوىل حالت دون انعقاده.
ـ اتفاقية جنيف  :1906نظ ًرا ملا �شاب اتفاقية جنيف التى �أبرمت عام  1864من ق�صور وعيوب،
مت مراجعة هذه االتفاقية عام  1906ملواجهة ال�صعوبات التي �أظهرتها احلروب وو�ضع احللول
املنا�سبة لها ،وقد اهتمت هذه االتفاقية ب�ضحايا احلروب ،و�أوجبت احرتام الع�سكريني واملر�ضى
واجلرحى ومعاجلتهم ،بغ�ض النظر عن جن�سياتهم .
ـ اتفاقية جنيف  :1929ملا قامت احلرب العاملية الأوىل وارتكبت فيها من امل�آ�سى واملجازر الكثري،
ظهرت احلاجة �إىل مراجعة اتفاقيات جنيف ال�سابقة ،فتمت الدعوة �إىل م�ؤمتر دبلوما�سى عام
 1929ملراجعة هذه االتفاقيات ،و�أ�سفر امل�ؤمتر عن ثالث اتفاقيات ،الأوىل خا�صة بحماية
اجلرحى واملر�ضى من القوات امل�سلحة يف امليدان ،والثانية خا�صة بتح�سني حال اجلرحى
واملر�ضى والغرقى من القوات البحرية ،والثالثة خا�صة بحماية �أ�سرى احلرب .
 2ـ مرحلة القانون الدويل الإن�ساين
ما �إن ن�شبت احلرب العاملية الثانية ،و�أبيد خاللها ع�شرات املاليني من الب�شر حماربني ومدنيني،
ً
و�شيوخا ،ممن مل يكن لهم دور يف املعركة ،حتى بدا للعامل �ضرورة الدخول بالقانون
ن�سا ًء و�أطفا ًال
الدويل الإن�ساين يف مرحلة جديدة ومراجعة االتفاقيات ال�سابقة من �أجل زيادة احلماية الدولية
ل�ضحايا احلروب( ،)118وكان �أهم ما تو�صل �إليه العامل يف هذا ال�ش�أن ما يلي .
( ) 118ـ حول درا�سة تطور القانون الدويل الإن�ساين وبع�ض امل�سائل املتعلقة به يراجع:

- Buirette Patricia: Le droit international humanitaire , Editions la Découverte, Paris 1996.,
-Ch.ROUSSEAU, M.VIRALLY: Vers un Nouveau droit international humanitaire
, RGDIP, 1978- Tome LXXXII ,. - Hans-Peter GASSER: Le droit international
humanitaire Introduction ; Le mouvement International de la CR et de Croissent
Rouge ; Institut Henry Dunant ; HAUPT 1993. ,- Henri.Courssier: L'évolution du droit
international humanitaire , recueil des cours 1960-1,Tome 99, - Mourice Torrelli: :Le
droit international humanitaire, Que sais-je ? Paris 1989,, - Igor P. Blishchenko , Les
Principes du droit international humanitaire, P291- 300, - Sylvie-Stoyanka Junod,
La diffusion du droit international humanitaire , P. 359 – 368 , - Manfred Lachs ,
Responsibility for the development of humanitarian Law , P. 395- 400, - Stanislaw
E Nahlik, Le probleme des sanctions en droit internationale humanitaire, P469- 481
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ـ اتفاقيات جنيف الأربع لعام  :1949نتيجة للجهود التي بذلتها اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
يف تطوير القانون الدويل الإن�ساين ،متت الدعوة �إىل عقد م�ؤمتر دبلوما�سي يف جنيف عام
 ،1949ومت التو�صل من خالله �إىل مراجعة اتفاقيات جنيف ال�سابقة ،والو�صول بها �إىل �أربع
اتفاقيات جديدة وكانت هذه االتفاقيات هى :اتفاقية حت�سني حال اجلرحى واملر�ضى يف احلرب
الربية ،واتفاقية حت�سني حال اجلرحى واملر�ضى والغرقى يف احلرب البحرية ،واتفاقية حماية
�أ�سرى احلرب ،واتفاقية حماية املدنيني �أثناء االحتالل احلربي ،وت�شكل االتفاقيات الثالث
الأوىل مراجعة لالتفاقيات القدمية� ،أما االتفاقية الرابعة اخلا�صة باملدنيني ،ف�إنها تعد اتفاقية
م�ستحدثة و�أهم �إ�ضافة لقانون احلرب عام . )119( 1949
ـ اتفاقية حماية املمتلكات الثقافية  :1954وعلى الرغم من التقدم الهائل الذي �أحدثته
اتفاقيات جنيف لعام � ،1949إال �أنه كانت هناك ثغرة ك�شفت عنها احلرب العاملية الثانية � ً
أي�ضا،
وهى عدم وجود حماية كافية للرتاث الثقايف الذى تعر�ض للتدمري والتخريب �أثناء هذه احلرب،
م�شروعا التفاقية دولية حلماية
وبدا لليون�سكو �ضرورة الو�صول �إىل اتفاقية بهذا ال�ش�أن ،ف�صاغت
ً
املمتلكات الثقافية ،وقد عر�ض هذا امل�شروع على م�ؤمتر دبلوما�سي عام  ،1954وفيه مت �إقرار هذه
االتفاقية (.)120
ـ الربوتوكول الأول جلنيف  1977واملتعلق بالنزاعات الدولية امل�سلحة :عندما �أظهر التطبيق
, - Richard Perruchoud, A propos d’ un nouvel ordre humanitaire internationale , P. 499514 . Etudes et essays sur Le droit internationale humanitaire, en l’honneur de JEAN
PICTET, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, 1984 .

(  )119ـ حول درا�سة بع�ض امل�سائل يف هذه االتفاقيات يراجع:
- Geoffrey Best, Making the Geneva Conventions of 1949: The view from Whitehall, p.
5-15, - Luigi Condorelli et Laurence Boisson de Chazournes, Quelques remarques de
l’obligation des Etats de respecter et faire respecter le droit international humanitaire
en toutes circonstances, P. 17 – 35 , Yoram Dinstein, The release of prisoners of war, P
37 – 45, Giorgio Malinverni, Le droit des personnes privees de liberte au respect de leur
correspondence , P. 77 – 101, Bruno Zimmermann, La succession d’Etats et les Conventions de Geneve, P. 113- 123. Etudes et essays sur Le droit internationale humanitaire,
en l’honneur de JEAN PICTET, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, 1984 .

( ) 120ـ حول حماية الأعيان الثقافية يف املنازعات الدولية امل�سلحة يراجع:

- Jiri Toman , La protection des biens culturels dans les conflits armes internationaux ,
cadre juridique et institutionnel, P. 559- 580 Etudes et essays sur Le droit internationale
humanitaire, en l’honneur de JEAN PICTET, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, 1984
.
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العملى التفاقيات جنيف  1949وجود بع�ض �أوجه الق�صور يف �أحكامها ،لعل من �أهم هذه الأوجه
فيما يخ�ص النزاعات الدولية امل�سلحة هو عدم معاجلة حروب التحرير الوطنية على �أنها نزاعات
دولية تقت�ضي تطبيق القانون الدويل الإن�ساين ،وعلى ذلك ر�أت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
�ضرورة الدعوة �إىل م�ؤمتر دبلوما�سى لتطوير القانون الدويل الإن�ساين مرة �أخرى ،و�ضرورة �إدخال
حروب التحرير الوطنية على �أنها نزاعات دولية لتكون �ضمن جمال تطبيق القانون الدويل الإن�ساين،
وذلك اعتماد ًا على قرارات الأمم املتحدة يف هذا ال�ش�أن ،ون�شاط اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
يف معاجلتها لهذه النزاعات ،وقد انعقد بالفعل هذا امل�ؤمتر يف الفرتة من � 1974إىل ،1977
واعتمد بروتوكولني جديدين ملحقني باتفاقيات جنيف ،كان �أولهما هو الربوتوكول اخلا�ص بحماية
�ضحايا النزاعات امل�سلحة الدولية ،واعتماد هذا الربوتوكول ال يعني �إلغاءه التفاقيات جنيف ،بل
يعني ت�أكيد وتطوير ما ورد بها من �أحكام (.)121
ثاني ًا :تطور القانون الدويل الإن�ساين بخ�صو�ص النزاعات امل�سلحة غري الدولية:
�أما بخ�صو�ص معاجلة القانون الدويل الإن�ساين للنزاعات امل�سلحة غري الدولية ،ف�إنه حتى
القرن الثامن ع�شر مل يكن يعرف القانون الدويل الإن�ساين وال الفقه القانوين الدويل �إال النزاعات
الدولية امل�سلحة ،وبقيت النزاعات غري ذات الطابع الدويل خارج ذلك التطور ،خا�ضعة للتنظيم
اجلنائي الداخلي للدولة(.)122
ذلك لأنه مع ظهور فكرة الدولة ومالزمتها لفكرة ال�سيادة ،بدا لدى احلكومات القائمة الرغبة
ال�شديدة يف الدفاع عن وجودها ،والتدخل ب�أ�سرع ما ميكن يف العمل الإجرامي لكي يطول اجلرمية
ال�سيا�سية حتى قبل والدتها ( . )123ولعل �أ�سباب ذلك وا�ضحة يف الأهمية الكبرية للمو�ضوع القانونى
( ) 121ـ يراجع يف درا�سة بع�ض امل�سائل املت�صلة بالربوتوكول الأول اخلا�ص بالنزاعات امل�سلحة الدولية هذه الدرا�سات:

George H. Aldrich, Some reflections on the origins of the 1977 Geneva Protocols, P. 129
– 137, - Maurice Aubert, Les reserves formulees par la Suiisse Lors de la ratification du
Protocole additionnel aux Conventions de Geneve relative à la protection des victims
des conflits arms internationaux ( Protocole 1 ) P. 139 – 145 – L.R.Penna, Customary
 international Law and Protocol 1: An analysis of some provisions , P. 201- 225 ,Medard R.Rwelamira, the significance and contribution of the protocols Additional to
the Geneva Conventions of August 1949 P. 227 – 236 . Etudes et essays sur Le droit
internationale humanitaire, en l’honneur de JEAN PICTET, CICR, Martinus Nijhoff
Publishers, 1984 .
(122) - Jean SIOTIS: le Droit de la guerre et les conflit armés d’un caractère non
-international, Paris, 1958, p.55.

(  )123ـ فيما يخ�ص اجلرمية ال�سيا�سية يالحظ �أن املجتمعات البدائية مل تكن تعرف هذه اجلرمية ،لعدم وجود الدولة ب�شكلها
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املطلوب معاجلته ،خا�صة �أنه يف حال وقوع اجلرمية �أو جناح املحاولة ال�سيا�سية ،ف�إن القانون
ي�صبح عاجز ًا ،لأن املحاولة الناجحة جتعل من امل�ستحيل اتخاذ تدابري زجرية ،وهذه احلقيقة هى
التى عرب عنها امل�ؤرخ « �سالي�ست  “ Sallusteعندما تكلم عن ت�آمر “ كاتالينا “ “ :يجب عدم
�إعطاء املت�آمر فر�صة عدم التعر�ض للعقاب ب�سبب جناح امل�ؤامرة “ (. )124
وبنا ًء على ذلك كانت حتر�ص هذه الت�شريعات الداخلية على �أن تت�ضمن ن�صو�ص ًا حترم هذه
النزاعات ،وتر�صد �أ�شد العقوبات ملن يحاول �أن يرتكبها �أو يحر�ض عليها ،لكن مع بزوغ فكرة
احلريات العامة ،بد�أ يظهر التعار�ض بني دافعني �أ�سا�سيني ،الأول هو دافع م�صلحة الدولة العليا يف
تدارك الع�صيان ،والثاين هو دافع احلفاظ على احلريات الفردية واحرتام املواطنني ( .)125و�أمام
هذا التعار�ض بد�أت املبادئ الإن�سانية يف النمو والتو�سع ،و�أخذ تو�سعها يجري يف اجتاهني:
االجتاه الأول :التو�سع الأفقى ،وذلك بتمديد قواعد احلماية الإن�سانية يف وقت احلرب ل�سائر
�أنواع النزاعات الدولية وغري الدولية ،ويف وقت ال�سلم ل�سائر �أنواع احلقوق كحق الطفل وحق
املر�أة واحلق يف ال�صحة العامة ويف بيئة نظيفة ويف مكافحة الأوبئة ،بالإ�ضافة �إىل احلقوق
الأ�سا�سية وهي احلق يف احلياة وكرامة ال�شخ�ص الإن�ساين وغري ذلك .
االجتاه الثاين :التو�سع الر�أ�سي ،وذلك بتوغل القواعد الإن�سانية ال يف النزاعات امل�سلحة فقط
احلايل ،ولأن القبائل يف هذه الفرتة كانت تختار زعيمها فقط عند احلاجة �إليه كحالة احلرب ،ف�إذا انتهت احلرب انتهت
زعامته ،ولكن بعد �أن تطورت املجتمعات و�أ�صبحت تختار �أحد الأ�شخا�ص ليتوىل �أمر ال�سلطة الدينية والدنيوية فيها ،باعتباره
خليفة الآلهة يف الأر�ض ،ف�إن �أى انتهاكا حلقه يعترب انتهاكا حلق الآلهة نف�سها ،وكان يعاقب ب�أ�شد �أنواع العقوبات �إر�ضاء للآلهة
وتطري ًا له من الإثم ،وقد عرفت م�صر الفرعونية هذه اجلرمية وكانت عقوبتها الإعدام ،ويف الع�صور الو�سطى عرفت هذه
اجلرمية بجرمية اخليانة  Treasonوكانت عقوبتها �أي�ضا غاية يف ال�شدة ،وكانت ت�سمى يف القانون الفرن�سى بجرمية امل�سا�س
باجلاللة وق�سمها �إىل نوعني ،النوع الأول جرائم امل�سا�س بالذات امللكية من الدرجة الأوىل وهي االعتداء على امللك �أو �أحد
�أفراد �أ�سرته� ،أو الت�آمر �ضد �سالمة اململكة وا�ستقرارها� ،أو ت�سليم اخلطط الع�سكرية للأعداء ،والنوع الثاين :جرائم امل�سا�س
بالذات امللكية من الدرجة الثانية وت�شمل �إهانة امللك �أو �أحد �أفراد �أ�سرته �أو التربم من قرار �أو حكم ملكى� ،أو تهريب النقود
خارج البالد �أو تزييفها� ،أو �صناعة الأ�سلحة دون �إذن م�سبق� ،أو التج�س�س على البالد مل�صلحة بع�ض القوى الأجنبية ،وكانت
عقوبة النوع الأول الإعدام م�سبوق ًا ب�أ�شد �أنواع العذاب ،وعقوبة النوع الثاين الإعدام � ً
أي�ضا �أو الأ�شغال ال�شاقة �أو امل�صادرة .
يراجع يف ذلك :د� .إلهام حممد العاقل ،مبد�أ عدم ت�سليم املجرمني يف اجلرائم ال�سيا�سية ،ر�سالة ماج�ستري ،كلية احلقوق
جامعة القاهرة� 1992 ،ص  ،.19 :6و�أي�ضا ـ د .ممدوح توفيق ،الإجرام ال�سيا�سى ،دار اجليل للطباعة� ،ص  6وما بعدها،
د حممود �سالم زناتى ،موجز تاريخ النظم االجتماعية والقانونية ،املجتمعات البدائية والقبلية واملدينة القدمية ،املطبعة
العربية احلديثة� ،1970 ،ص . 42
(  )124ـ �شارل زور غبيب ،احلرب الأهلية ،ترجمة �أحمد برو ،من�شورات عويدات ،بريوت ،باري�س�،ص.23
( )125ـ �شارل زورغبيب ،احلرب الأهلية ،ترجمة �أحمد برو� ،ص ،27 :24مرجع �سابق .
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بل يف عديد من �أفرع القانون الدويل العام كقانون احلرب وقانون ال�سالم ،ونزع ال�سالح والأمن
اجلماعي ،وتلوث البيئة ،وما يطلق عليه اليوم باجلرائم �ضد �سلم الإن�سانية و�أمنها(.)126
وبنا ًء على ذلك �أخذت املبادئ الإن�سانية يف ال�سري(� )127إىل النزاعات امل�سلحة غري الدولية
� ً
أي�ضا ،وقد �سبق اجلهد الفقهى يف هذا املجال اجلهد الت�شريعي.
�أما اجلهد الفقهى :فلقد بد�أ يف القرن الثامن ع�شر وكان رائد حماولة متديد �أحكام القانون
الدويل الإن�ساين �إىل النزاعات غري الدولية هو الفقيه « فاتل  )128( “ Vattelوذلك حني خ�ص�ص
لها الف�صل الثامن ع�شر من الق�سم الثالث يف كتابه.
“ Droit des gens Ou Principes de la loi naturel appliqués a la
“ conduite et aux affairs des nations et des souverains

ومنذ �أن فتح « فاتل « هذه النافذة من القانون الدويل الإن�ساين �أمام احلروب الأهلية ،بد�أت
الأفكار الإن�سانية تزحف نحوها ،يف الفقه الدويل ،حماولة االنطباق عليها ،وكان زحفها من ثالثة
جوانب:
اجلانب الأول :فيما يخ�ص احلقوق والواجبات الدولية للدول الثالثة بالن�سبة �إىل الدولة التي
يثور عليها النزاع ،ويف هذه الزاوية كان القانون الدويل يجرب الدول على �أال ت�ساعد املتمردين،
يف حني يرتك لهم احلرية الكاملة يف م�ساعدة احلكومة ال�شرعية .
اجلانب الثاين :فيما يخ�ص ال�شخ�صية الدولية للمتمردين ،ويف هذه الزاوية كانت قواعد القانون
الدويل غام�ضة للغاية ،وما ميكن قوله هو �أن احلزب املتمرد لو �سيطر على جزء كبري من الإقليم
ب�شكل م�ستقر ورا�سخ ،واعرتفت به عديد من الدول ففي هذه احلالة ميكن �أن يح�صل على بع�ض
احلقوق الدولية ،ويلتزم كذلك ببع�ض االلتزامات مثل حماية رعايا الدول الثالثة على الإقليم
الذي �سيطر عليه .
( )126ـ د .زهري احل�سنى ،القانون الدويل الإن�ساين ،تطوره وفاعليته� ،ص  282مرع �سابق .
( )127ـ حتى �إن بع�ضهم يرى �أن قوانني احلرب املعروفة الآن يف امليدان الدويل ترجع �أ�صال من ناحية املبد�أ �إىل الفرتة الأخرية
من القرون الو�سطى عندما ا�شرتكت روح الفرو�سية التى كانت تتملك ال�شعوب مع عوامل الرحمة التى فر�ضتها الأديان
ال�سماوية لتحد من ق�سوة احلرب  .حممد عبد الفتاح �إبراهيم ،احلرب بني املا�ضى واحلا�ضر� ،سل�سلة الألف كتاب ،رقم ،80
مكتبة الأجنلو امل�صرية� ،ص .64
( ) 128ـ ويف تقرير ريادته يف هذا املجال يراجع:
- Jean SIOTIS: le Droit de la guerre et les conflit armés d'un caractère non -international,
Paris, 1958, p.55, 56.
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اجلانب الثالث :فيما يخ�ص �سري العمليات العدوانية ،وقد �شهد هذا اجلانب بع�ض التطور ،حيث
�إن احلاجة دائ ًما كبرية لتدخل بع�ض الدول عند اندالع النزاعات الداخلية ،وذلك لو�ضع حد
للت�صرفات الهمجية والرببرية (.)129
�أما اجلهد الت�شريعي :فلم يبد�أ يف احلقيقة �إال مع �إبرام اتفاقيات جنيف عام  ،1949وقد تطور
القانون الدويل الإن�ساين يف هذا اخل�صو�ص من خالل مرحلتني �أ�سا�سيتني هما:
 1ـ املرحلة الأوىل :مرحلة املادة الثالثة امل�شرتكة يف اتفاقيات جنيف  :1949لقد �أ�سفر
امل�ؤمتر الدبلوما�سي الذي عقد يف جنيف  1949فيما �أ�سفر ،عن مادة م�شرتكة يف كل اتفاقيات
جنيف ،هي املادة الثالثة اخلا�صة بالنزاعات امل�سلحة غري الدولية ( ،)130وكان مو�ضوع هذه
املادة حمل املناق�شة املتعمقة بني �أع�ضاء امل�ؤمتر ،وقد حملت هذه املادة عند اعتمادها تقدما
خال�صا ،وترجم عن تطور بالغ يف املجتمع الدويل� ،إذ بها ـ لأول مرة ـ تبدو النزاعات امل�سلحة
ً
غري الدولية حمكومة مببادئ القانون الدويل الإن�ساين ،و�أزاحت هذه املادة ـ على الأقل ـ ال�سلطة
التقديرية للحكومة القائمة يف مواجهة هذه النزاعات ،فبعد �أن كانت مطلقة �أ�صبحت مقيدة ـ
على الأقل ـ مبا جاء يف هذه املادة من �أحكام (.)131
( 129) - Antonio Cassese : La guerre civile et le droit international ; RGDIP; 1986; Tome
LXXXX. P.557 , 558.

( ) 130ـ تن�ص هذه املادة الثالثة امل�شرتكة يف اتفاقيات جنيف  1949على ما يلى:
ـ يف حالة قيام نزاع م�سلح لي�س له طابع دويل يف �أرا�ضي �أحد الأطراف ال�سامية املتعاقدة ،يلتزم كل طرف يف النزاع ب�أن يطبق كحد
�أدنى الأحكام التالية:
 1ـ الأ�شخا�ص الذين ال ي�شرتكون مبا�شرة يف الأعمال العدائية ،مبن فيهم �أفراد القوات امل�سلحة الذين �ألقوا عنهم �أ�سلحتهم،
والأ�شخا�ص العاجزون عن القتال ب�سبب املر�ض �أو اجلرح �أو االحتجاز �أو لأي �سبب �آخر ،يعاملون يف جميع الأحوال معاملة
�إن�سانية ،دون �أي متييز �ضار يقوم على العن�صر �أو اللون� ،أو الدين �أو املعتقد� ،أو اجلن�س� ،أو املولد �أو الرثوة �أو �أي معيار
مماثل �آخر .ولهذا الغر�ض ،حتظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأ�شخا�ص املذكورين �أعاله ،وتبقى حمظورة يف جميع الأوقات
والأماكن.
�أ ـ االعتداء على احلياة وال�سالمة البدنية ،وبخا�صة القتل بجميع �أ�شكاله ،والت�شويه ،واملعاملة القا�سية ،والتعذيب،
ب ـ �أخذ الرهائن،
ج ـ االعتداء على الكرامة ال�شخ�صية ،وعلى الأخ�ص املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة،
د ـ �إ�صدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون �إجراء حماكمة �سابقة �أمام حمكمة م�شكلة ت�شكي ًال قانوني ًا ،وتكفل جميع ال�ضمانات
الق�ضائية الالزمة يف نظر ال�شعوب املتمدنة.
 2ـ يجمع اجلرحى واملر�ضى ويعتنى بهم .ويجوز لهيئة �إن�سانية غري متحيزة ،كاللجنة الدولية لل�صليب الأحمر� ،أن تعر�ض
خدماتها على �أطراف النزاع .وعلى �أطراف النزاع �أن تعمل فوق ذلك ،عن طريق اتفاقات خا�صة ،على تنفيذ كل الأحكام
الأخرى من هذه االتفاقية �أو بع�ضها.
ولي�س يف تطبيق الأحكام املتقدمة ما ي�ؤثر على الو�ضع القانوين لأطراف النزاع..

(131) - R. Abi Saab , Droit humanitaire et conflits internes , Origine et evolution de la
reglementation internationale , Paris , Pedone , 1986 ,p.67,68.
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 2ـ املرحلة الثانية :مرحلة الربوتوكول الثاين املتعلق بالنزاعات امل�سلحة غري الدولية
 :1977على الرغم من �أن املادة الثالثة امل�شرتكة يف اتفاقيات جنيف ،قد اعتربت خطوة
متقدمة يف طريق القانون الدويل الإن�ساين� ،إال �أن التطبيق العملى لهذه املادة� ،أظهر كثريا
من العيوب التىي�شابتها ،من ذلك �أنها مل تقدم مفهوم النزاع امل�سلح غري الدويل ،كما �أنها مل
تبني الإجراءات التى حتدد وجود النزاع امل�سلح غري الدويل ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أنها مقت�ضبة
وموجزة ( ،)132وبنا ًء على ذلك ،انتهزت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر فر�صة امل�ؤمتر
م�شروعا لربوتوكول خا�ص
الدبلوما�سي الذي انعقد ما بني عامى  1974و ،1977فقدمت
ً
بالنزاعات امل�سلحة غري الدولية بالإ�ضافة �إىل الربوتوكول اخلا�ص بالنزاعات امل�سلحة الدولية،
وقد انتهى امل�ؤمتر �إىل اعتماد الربوتوكولني ،وبذلك يكون القانون الدويل الإن�ساين قد خطا
خطوة موفقة بخ�صو�ص النزاعات امل�سلحة غري الدولية (. )133
ثالث ًا :القانون الدويل الإن�ساين واال�ضطرابات والتوترات الداخلية :لقد حاولت اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر �أن متدد جمال تطبيق القانون الدويل الإن�ساين �إىل اال�ضطرابات والتوترات
الداخلية من خالل وثيقة خا�صة بها ،كانت ت�أمل �أن يعتمدها املجتمع الدويل يف امل�ؤمتر
الدبلوما�سي  ،1977/1974غري �أنه بعد �أن مت رف�ضها من قبل م�ؤمتر اخلرباء احلكوميني
 ،1971مت ا�ستبعاد هذه الوثيقة من �أعمال امل�ؤمتر ،و�صدر بالفعل الربوتوكول الثانى اخلا�ص
بالنزاعات امل�سلحة غري الدولية م�ستبعدا اال�ضطرابات والتوترات الداخلية من جمال
تطبيقه(. )134
وظلت اال�ضطرابات والتوترات الداخلية منطقة خواء ت�شريعي يف القانون الدويل الإن�ساين،
وظهرت بع�ض االجتاهات الفقهية التي تدعو �إىل عالج هذه اال�ضطرابات والتوترات الداخلية
من خالل وثائق القانون الدويل حلقوق الإن�سان� ،أو من خالل ن�صو�ص ووثائق خا�صة ،وقدمت
(  )132ـ يراجع فيما ت�ضمنته املادة الثالثة من ثغرات دعت �إىل �إبرام الربوتوكول الثاين اخلا�ص بالنزاعات امل�سلحة غري
الدولية:

- Melle SIMON Christine , Le conflit Interne: Un Concept Ambigu et Contemporain
, Thèse, de Docteur , UNIVERSITE de Montpellier 1 , FACULTE de Droit , 1995,
P.160, . - Georges ABI-SAAB: Conflits armés non internationaux , Les dimensions
internationales du droit humanitaire , Pedone , Unesco, Institut Henry Dunant , 1986,
P.258.

عموما يراجع ر�سالتنا للدكتور�آه ،حماية �ضحايا النزاعات امل�سلحة غري الدولية يف
( )133ـ حول النزاعات امل�سلحة غري الدولية ً
القانون الدويل العام وال�شريعة الإ�سالمية ،ر�سالة مقدمة �إىل كلية ال�شريعة والقانون بالقاهرة عام .1999
(  )134ـ حول اال�ضطرابات والتوترات الداخلية يراجع :اال�ضطرابات والتوترات الداخلية بني خواء القانون الدويل الإن�ساين
وثراء الفقه الإ�سالمى ،د .حممود داود ،دار النه�ضة العربية1424 ،هـ ـ  2002م
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يف ذلك بع�ض املحاوالت منها حماولة هانز بيرت غا�سر حني قدم :مدونة قواعد ال�سلوك يف حالة
اال�ضطرابات والتوترات الداخلية( ،)135وحماولة فريق اخلرباء القانونيني الذي و�ضع�« :إعالن
عن القواعد الإن�سانية الدنيا» بنا ًء على دعوة معهد حقوق الإن�سان بجامعة �آبو �أكادميى ،توركو
�آبو  /فنلندا عام � .)136( 1990إال �أن هذه املحاوالت مل يتم اعتمادها دوليا ،وظلت حتى الآن
اال�ضطرابات والتوترات الداخلية منطقة خواء قانونى دوىل تنتظر القفزة القادمة للقانون الدويل
الإن�ساين.
وبنا ًء على ذلك ن�ستطيع القول ب�أن قواعد القانون الدويل الإن�ساين و�إن ن�ضجت يف هذه املرحلة
بخ�صو�ص النزاعات الدولية امل�سلحة وكذا النزاعات امل�سلحة غري الدولية� ،إال �أنها مل تن�ضج بعد
القواعد الدولية الإن�سانية اخلا�صة باال�ضطرابات والتوترات الداخلية.
املبحث الثاين
اجتاهات التطور يف القانون الدويل الإن�ساين
ومن مراجعة ما تقدم من مراحل تطور القانون الدويل الإن�ساين ،يت�ضح �أن القانون الدويل
الإن�ساين يف جممله قد انتقل من مرحلة �إىل �أخرى يف اجتاه �إيجابي متجها بالنزاعات امل�سلحة
من مرحلة �أكرث �أمل ًا �إىل مرحلة �أقل �أملا ،ثم الو�صول بها بعد ذلك من التخفيف بدرجة معينة �إىل
التخفيف ب�أق�صى درجة ممكنة ،لكن املدقق يف م�سريته التاريخية والقانونية � ً
أي�ضا ي�ستطيع �أن
يلحظ �شي ًئا ي�س ًريا من ال�سلبية يف هذا التطور ،حيث فقدت بع�ض قواعده العمومية من ناحية،
والثبات والر�سوخ من ناحية �أخرى ،و�سنبني ذلك فيما ي�أتي (:)137
�أو ًال :االجتاه الإيجابي يف تطور القانون الدويل الإن�ساين
لقد تطور القانون الدويل الإن�ساين يف اجتاه �إيجابي منتقال بالنزاعات امل�سلحة من �صورتها
الوح�شية املفزعة �إىل �صورة �أكرث تهذي ًبا و�أكرث �إن�سانية ،و�أهم مظاهر هذا التطور الإيجابي ما
ي�أتي:
(135) – Hans - Peter GASSER, Un minimum d’ humanité dans les situations de troubles
e135t tensions internes: Proposition d’ un Code de conduite , Extrait de RICR, Janvier
- Fevrier 1988.
(136 ) - Un Nouveau projet de Déclaration sur les normes humanitaires minimales , RICR ,
TIRE A PART , Mai - Juin 1991 , 73e Année , N.789 351:356.
(137) - Eric DAVID: Evolution du droit humanitaire en un droit du moindre mal , Le droit
internationale humanitaire problèmes actuels et perspectives d’avenir, Colloque 13, et
14 décembre 1985, centre de recherches et d’études de droit de l’homme, Université de
Clermont 1, 1987 P.23.
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 1ـ االنتقال بالنزاعات امل�سلحة من نزاعات غري حمدودة املقاتلني وال�ضحايا �إىل
ميا ،كان ينظر من خاللها �إىل �أن
نزاعات حمدودة ال�ضحايا :فالنزاعات امل�سلحة قد ً
رعايا العدو كلهم �أعداء ميكن قتالهم والفتك بهم ،وعلى ذلك كانت العالقة احلربية عالقة عداء
بني جميع مواطني الدول املتحاربة ،املقاتلني وغري املقاتلني على ال�سواء ،وبالتاىل كان من املمكن
قتل املدنيني �أثناء النزاع لإ�ضفاء �صفة العداوة عليهم دون قيد �أو �شرط ،و�إذا ما ظفر العدو ببلد
كان ما فيها من الأ�شخا�ص والأعيان تابعة �أو مملوكة للمنت�صر ،و�أن جمازر الأطفال والن�ساء
مفهوما يف قانون احلرب ،ولكن القانون الدويل الإن�ساين مع
كما يرى جرو�سيو�س كانت �أم ًرا
ً
تطوره بطريقة �إيجابية ظل يخفف من هذه ال�صورة الوح�شية للنزاعات امل�سلحة ،حتى و�صلت
�إىل ال�صورة الأكرث تهذي ًبا و�أكرث �إن�سانية ب�إر�ساء عدد من القواعد الإن�سانية احلديثة والتى
جعلت احلرب حمدودة ال�ضحايا بعد �أن كانت من قبل غري حمدودة املقاتلني ،وبالتاىل غري
حمدودة ال�ضحايا من باب �أوىل ،و�أهم هذه القواعد الإن�سانية:
ـ التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني :فمما يعمل على تهذيب احلرب وتقليل �ضحاياها،
التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني ،هذه القاعدة التي مل تظهر �إال يف بداية القرن التا�سع ع�شر،
ومن �أول الوثائق التى ت�ضمنت هذه القاعدة وبطريقة غري مبا�شرة� :إعالن « �سان ـ بيرت�سبورج
« ،1868حيث ا�شتمل على « �أن الهدف امل�شروع الوحيد الذي يجب �أن ت�سعى �إليه الدول �أثناء
احلرب هو �إ�ضعاف القوة الع�سكرية للعدو» ،والن�ص على �إ�ضعاف القوة الع�سكرية للعدو فقط
يعنى احلر�ص على عدم �إ�صابة املدنيني ( ،)138ثم متت الإ�شارة �إليه بعد ذلك ب�صورة مقت�ضبة
يف اتفقات الهاي  ،1907 ،1899لكن مع تطور �أ�سلحة احلرب بعد ذلك حر�صت اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر وكذلك الأمم املتحدة على �إفراد بع�ض القرارات لهذه القاعدة الهامة ،ثم تطور
القانوين الدويل الإن�ساين بعد ذلك ليفرد لهذه القاعدة مادة خا�صة يف الت�شريع الدويل ،وكانت
هذه املادة هى م  48من الربوتوكول الأول امللحق باتفاقيات جنيف واملربم عام .1977
ـ حتديد و�سائل القتال :ومما يعمل على تهذيب احلرب �أي�ضا حتديد و�سائل و�أ�ساليب القتال،
وكانت الإ�شارات الأوىل �إىل هذه القاعدة �أي�ض ًا يف القرن التا�سع ع�شر ويف �إعالن « �سان
بيرت�سبورج « ،ثم ت�أكدت هذه القاعدة بعد ذلك يف ال ئحة احلرب الربية امللحقة باتفاقية الهاي
الرابعة لعام  1907والتى ورد بها يف املادة � 22أن « حق املحارب يف اختيار و�سائل الإ�ضرار
(138) - Claude PILLOUD et des autres ; Commentaire du Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés internationaux ( protocole I ) CICR , Martinus Nijhoff Publishers , Genève 1986,
P.608.
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بالعدو لي�س حق ًا مطلق ًا ال حدود له « ،ثم ت�أكدت بعد ذلك يف بروتوكول جنيف لعام  ،1925ثم
ب�صورة وا�ضحة يف املادة  35من الربوتوكول الأول املربم عام  1977وامللحق باتفاقيات جنيف
. )139(1949
ـ تنظيم امل�ساعدة الإن�سانية ل�ضحايا احلرب :ومما عمل على تهذيب احلرب �أي�ض ًا تنظيم
امل�ساعدة الإن�سانية ل�ضحايا احلروب ،هذه امل�ساعدة التي تعني الغوث الإن�ساين� ،أو اخلدمات
واملواد الغذائية واللوازم ال�ضرورية املقدمة من الداخل �أو اخلارج ل�ضحايا النزاعات امل�سلحة،
وذلك حتى ال يعاين ال�سكان املدنيون من احلرمان ال�شديد ب�سبب نق�ص املدد اجلوهري لبقائهم
كالأغذية واملواد الطبية ،ولوقت قريب كانت تبدو �أعمال امل�ساعدة الإن�سانية وخا�صة اخلارجية
منها متعار�ضة مع احرتام ال�سيادة الإقليمية وال�سالمة الوطنية للدولة التى يثور على �أر�ضها
النزاع ،غري �أن اجتاه القانون الدويل الإن�ساين احلديث قد �أ�س�س لهذه امل�ساعدة الإن�سانية يف
�إبعاد احلماية الدولية حلقوق الإن�سان من جمال االخت�صا�ص الداخلى للدول ( ،)140وبذلك �صارت
حماية ه�ؤالء ال�ضحايا بتقدمي امل�ساعدة لهم غري التدخل يف ال�شئون الداخلية للدول ،وبنا ًء على
ذلك ركز الربوتوكول الأول  1977على هذه امل�ساعدة والغوث الإن�ساين يف مواد متعددة منها
م  17والتى بني فيها دور ال�سكان املدنيني وجمعيات الغوث ،و�أي�ضا م  70والتى ت�ضمنت �أعمال
الغوث ،وكذلك م  81والتى بينت �أوجه ن�شاط ال�صليب الأحمر واملنظمات الإن�سانية الأخرى.
ـ العقاب علي انتهاكات القانون الدويل الإن�ساين :ومما �ساعد على تخفيف ويالت احلرب
وتهذيبها �أي�ض ًا ،ظهور الت�شريعات الدولية التى ت�ؤكد العقاب على اجلرائم التي ترتكب باملخالفة
لأحكام القانون الدويل الإن�ساين ،والتى جتعل الدولة م�سئولة عن هذه االنتهاكات وقت احلرب
�سوا ًء كان االنتهاك من جانبها �أو من جانب الأ�شخا�ص الذين ي�شكلون جزء ًا من قواتها ،وال
تتخل�ص الدولة من هذه امل�سئولية �إال �إذا قامت ب�إ�صالح ما ترتب على هذه اجلرائم من �ضرر،
�أو مبعاقبة الأ�شخا�ص الذين ارتكبوا هذه الأعمال ،ومن الت�شريعات التي ت�ؤكد ذلك املادة 3
من اتفاقية الهاي الرابعة لعام  ،1907واملادة  91من الربوتوكول الأول لعام  ،1977وكذلك
( )139ـ �أ�ستاذنا د .عبد الغني حممود ،القانون الدويل الإن�ساين ،درا�سة مقارنة بال�شريعة الإ�سالمية� ،ص  159وما بعدها
مرجع �سابق.
( )140ـ موري�س توريللي ،هل تتحول امل�ساعدة الإن�سانية �إىل تدخل �إن�سانى ،املجلة الدولية لل�صليب الأحمر ،عدد  ،25مايو ،يونيو
� ،1992ص  ،201كما يراجع يف ذلك:

- Melle SIMON Christine , Le conflit Interne: Un Concept Ambigu et Contemporain , Thèse
, de Docteur , UNIVERSITE de Montpellier 1 , FACULTE de Droit , 1995,.P.412.
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النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية املربم يف روما .1998
 2ـ تطور القانون الدويل الإن�ساين من قانون موجز �إىل قانون مت�شعب ومتعدد
اجلوانب :ومن مظاهر التطور الإيجابى �أي�ضا للقانون الدويل الإن�ساين� ،أنه حتول من قانون
موجز خمت�صر �إىل قانون مت�شعب ومتعدد اجلوانب ،فمنذ قرن تقريب ًا كان القانون الدويل
الإن�ساين يتكون فقط من اتفاقية جنيف  1864و�إعالن « �سان ـ بيرت�سبورج « � ،1868أما الآن
فقد �أ�صبح القانون الدويل الإن�ساين يتكون من ع�شرات االتفاقيات والربوتوكوالت املت�ضمنة
ملئات املواد ،وقد �سبق �أن عر�ضنا هذه االتفاقيات والربوتوكوالت ،والتي كان �آخرها الربوتوكولني
املربمني عام  1977وامللحقني باتفاقيات جنيف  .1949وبنا ًء على ذلك ن�ستطيع القول �إن
القانون الدويل الإن�ساين عرف التطور الكمي يف �إنتاج الن�صو�ص القانونية ،والتى تتنا�سب مع
التطور املو�ضوعي للقانون الدويل الإن�ساين ،ون�ستطيع �أن نلم�س هذا التطور الكمي يف معاجلة
املو�ضوعات التالية:
ـ �إدارة الأعمال العدوانية :لقد كانت �إدارة الأعمال العدوانية تعتمد يف الأ�صل على حظر
الهجوم على عربات الإ�سعاف وامل�ست�شفيات الع�سكرية ( اتفاقية جنيف  1864م  ) 2 ،1وحظر
الهجوم على غري املقاتلني ،وحظر ا�ستخدام القذائف القابلة لالنفجار �أو االلتهاب والتي يقل
وزنها عن  400جرام� ( ،إعالن �سان ـ بيرت �سبورج .)1868
�أما مع تطور القانون الدويل الإن�ساين الكمي ،فقد مت عالج هذه امل�سائل ب�صورة م�سهبة يف عدد
من الوثائق الدولية التي ت�سمى اليوم بقانون الهاي ،والتي حترم الهجوم على بع�ض الأهداف من
ناحية ،وحترم ا�ستخدام بع�ض الأ�سلحة من ناحية �أخرى .
�أما عن الأهداف التي يحرم مهاجمتها ،فمنها :املواقع املجردة من و�سائل الدفاع ( م 59
من الربوتوكول الأول  ،) 1977والأماكن ال�صحية والأمنية ( م  14من االتفاقية الرابعة جلنيف
 )1949واملناطق منزوعة ال�سالح ( م 60من الربوتوكول الأول  ،)1977والأعيان الثقافية (
اتفاقية الهاى  ،)1954والأعيان املدنية ،والأعيان امل�ستخدمة يف خدمة املدنيني ( م 54 ،52

من الربوتوكول الأول ) ،والبيئة الطبيعية،واملن�شئات املنطوية على قوى خطرة ( الربوتوكول الأول
م . ) 56 ،55
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و�أما عن طرق وو�سائل القتال التي يحرم ا�ستعمالها ،فمنها :الغازات اخلانقة والأ�سلحة
امل�سممة ( �إعالن الهاى  1899وبروتوكول جنيف  )1925واملكر واخلداع با�ستعمال العالمات
املحمية �أو غري ذلك اتفاقية جنيف الأوىل والثانية  1949م  / 54 ،53م  ،)45 ،44والأ�سلحة
النووية (الأمم املتحدة  ،) A/res1653XVIوتقنيات تغيري البيئة ذات الآثار املدمرة ( اتفاقية
 ،)1976والهجمات التى المتيز بني الأهداف الع�سكرية واملدنية� ،أو التى تهدف �إىل �إرهاب
املدنيني ( بروتوكول الأول  1977م  )51واللجوء �إىل الث�أر واالنتقام ( الربوتوكول الأول  1977م
 )51والأ�سلحة املحرقة واللغام ( اتفاقية الأمم املتحدة . )141( ) 1980
ـ حماية الأ�شخا�ص املوجودين يف قب�ضة العدو :ومما ي�شري �إىل التطور الكمى للقانون الدويل
الإن�ساين� ،أن حماية الأ�شخا�ص املوجودين يف قب�ضة العدو مل تكن معاجلة �إال بن�صو�ص خمت�صرة
جد ًا يف اتفاقية جنيف  ،1864وذلك بامل�ساعدات التي يجب �أن تقدم �إىل جرحى قوات املحاربني،
ومل تعلن �أوىل القواعد اخلا�صة بحماية الأ�سرى �أو املدنيني املوجودين يف الأرا�ضى املحتلة �إال مع
م�ؤمتر الهاي الأول والثاين لل�سالم عامي  1899و . 1907
ثم تطورت هذه الأحكام بعد ذلك يف اتفاقية جنيف  ،1929وبعد ذلك يف اتفاقيات جنيف
 ،1949والربوتوكولني امللحقني بها عام . 1977
ـ جمال تطبيق القانون الدويل الإن�ساين :و�أما بخ�صو�ص جمال التطبيق ،فلقد تطور القانون الدويل
الإن�ساين ب�ش�أنه تطور ًا وا�ضح ًا ،حيث عالج بع�ض احلاالت التى مل يكن ممتدا لعالجها من قبل،
وذلك من خالل الوثائق التي اعتمدت يف هذا املجال ،ويت�ضح ذلك من هذين املثالني:
�أ ـ �شرط مارتن :والذي ظهر لأول مرة يف ديباجة اتفاقيات الهاى  ،1907 /1899والذى يعنى:
�أنه يف احلاالت التي ال ت�شملها القواعد االتفاقية املعتمدة من قبل الدول ،ف�إن املدنيني واملحاربني
يظلون حتت احلماية التي تقت�ضيها مبادئ القانون الدويل ،والتى تت�ضح من تطبيقات الأمم
املتمدينة ،وكذلك القوانني الإن�سانية وما يتطلبه ال�ضمري العام ،وهذا يعني �أن هذا ال�شرط
يقت�ضي متديد املبادئ الإن�سانية �إىل احلاالت التي ال تغطيها االتفاقيات الدولية(.)142
(141) - Eric DAVID: Evolution du droit humanitaire en un droit du moindre mal , Le droit
internationale humanitaire problèmes actuels et perspectives d’avenir, Colloque 13, et
14 décembre 1985, centre de recherches et d’études de droit de l’homme, Université de
Clermont 1, 1987 P.27.
(142) - Eric DAVID: Evolution du droit humanitaire en un droit du moindre mal , Le droit
internationale humanitaire problèmes actuels et perspectives d’avenir, Colloque 13, et
14 décembre 1985, op. cit, P . 28.
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ولقد كانت القوة الإلزامية لهذا ال�شرط مثار �شك يف البداية لأنه مل يتواجد �إال يف ديباجة هذه
االتفاقية ،لكن مع تطور القانون الدويل الإن�ساين مت الرتكيز عليه يف عدد من الوثائق الدولية التي
�أكدت الطابع الإلزامي له ،ومن هذه الوثائق اتفاقيات جنيف الأربع لعام  1949يف املادة امل�شرتكة
يف هذه االتفاقيات .158 ،142 ،62 ،63
كما �أكده ب�صورة نهائية �أي�ض ًا الربتوكول الأول لعام  1977يف املادة الأوىل منه والتى ورد فيها
« يظل املدنيون واملقاتلون يف احلاالت التي ال ين�ص عليها يف هذا اللحق «الربوتوكول» �أو �أي اتفاق
دويل �آخر حتت حماية و�سلطان مبادئ القانون الدويل كما ا�ستقر بها العرف ومبادئ الإن�سانية وما
ميليه ال�ضمري العام « .
ب ـ النزاعات امل�سلحة غري الدولية :فالقانون الدويل الإن�ساين كان ال يطبق �إال يف النزاعات
الدولية امل�سلحة ،وحالة �أخرى نادرة هي حالة االعرتاف باملحاربني ،لكن يف تقدم معترب مت متديد
جمال تطبيق القانون الدويل الإن�ساين �إىل النزاعات امل�سلحة غري الدولية ،وذلك عندما ت�ضمنت
اتفاقيات جنيف  1949املادة الثالثة امل�شرتكة والتى اعتربت كاتفاقية م�صغرة ،مت�ضمنة القواعد
الإن�سانية الدنيا ملثل هذه النزاعات (.)143
ويف عام  1977مت عمل �إ�ضافتني هامتني بالن�سبة للقانون الدويل الإن�ساين ،الإ�ضافة الأوىل
كانت يف متديد قواعد القانون الدويل الإن�ساين �إىل حروب التحرير الوطنية واعتبارها كنزاع
م�سلح دويل( ،)144و�أما الثانية فكانت يف اعتماد الربوتوكول الثانى اخلا�ص بالنزاعات امل�سلحة غري
الدولية والتى ت�ضمن تف�صي ًال ملا �أجملته من قبل املادة الثالثة امل�شرتكة.
ـ مراقبة تطبيق القانون الدويل الإن�ساين :و�أما عن املراقبة الدولية لتطبيق القانون
الدويل الإن�ساين ف�إنها مل تكن موجودة قبل القرن التا�سع ع�شر ،ومل تبد�أ يف الظهور �إال مع
اتفاقية جنيف  ،1929والتي تعرتف يف املادة  86منها ب�سلطات املراقبة للقوات احلامية،
ثم حددت بو�ضوح اتفاقيات جنيف  1949بعد ذلك اخت�صا�صات القوات احلامية يف املواد
امل�شرتكة  ،9/8/8/8كما اعرتفت بهذا االخت�صا�ص �أي�ض ًا للجنة الدولية لل�صليب الأحمر لتقوم
بزيارة �أماكن االعتقال �أو الأ�سر واحلديث مع �أي معتقل ،ملراقبة تطبيق �أحكام القانون الدويل
(  )143ـ حول مفهوم النزاع امل�سلح غري الدويل ومعياره يف �ضوء املادة الثالثة امل�شرتكة التفاقيات جنيف  1949يراجع :ر�سالتنا
للدكتوراه :حماية �ضحايا النزاعات امل�سلحة غري الدولية يف القانون الدويل العام وال�شريعة الإ�سالمية ،ر�سالة مقدمة �إىل كلية
ال�شريعة والقانون بالقاهرة ،عام � ،1999ص  55وما بعدها ،و�أي�ضا  197وما بعدها.
(144) - Jean MALLEIN, Applicabilité et application du droit international humanitaire:
Le cas des conflits ou la France est impliquée , Le droit international humanitaire,
Colloque 13et 14 Décembre 1985, op. cit,, P. 84, 85.
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الإن�ساين على كل الأ�شخا�ص والأماكن ( االتفاقية الثالثة والرابعة جلنيف املواد امل�شرتكة / 126
. )143هذا بالإ�ضافة �إىل ما ميكن �أن تقوم به الدول بعد اتفاقها على ذلك ،من �إجراء التحقيق

بنا ًء على طلب �أى طرف يف النزاع كطريق من طرق املراقبة لأحكام القانون الدويل الإن�ساين
(اتفاقيات جنيف الأربع  1949املادة امل�شرتكة . )148 /132 / 53 /52

ويف تطور �آخر للقانون الدويل الإن�ساين عام  ،1977يعطى للجنة الدولية لل�صليب الأحمر ولكل
منظمة �إن�سانية �أي�ض ًا احلق يف �أن حتل حمل القوات احلامية بالكلية ،وذلك يف حالة عدم وجود هذه
الدولة احلامية ( م  4 / 5من الربوتوكول الأول ).
ثاني ًا :االجتاه غري الإيجابي يف تطور القانون الدويل الإن�ساين
ومع هذه امل�سرية احلافلة من التقدم والتطور والإيجابية التى �سار عليها القانون الدويل
الإن�ساين� ،إال �أن الإن�صاف والدقة يف درا�سة هذه امل�سرية ،يقت�ضي منا �أن نذكر بع�ض ما وقفنا عليه
من الهنات والثغرات والتي ميكن �أن ن�صفها بال�سري �أو التطور ال�سلبي يف م�سرية القانون الدويل
الإن�ساين ،و�إن حر�صنا على �إثبات هذه الثغرات ،فذلك ال لت�شويه وجه القانون الدويل الإن�ساين
امل�شرق بعد �أن و�صل بالإن�سانية �إىل درجة عالية من التح�ضر والرقي يف معاجلة النزاعات ،وتقدمي
امل�ساعدات ،وجمع ال�شتات ،وحماية ال�ضحايا وغري ذلك ،و�إمنا لبيان طبيعة العمل الإن�ساين الذي
ال يخلو من �ضعف �أحيان ًا �أو تناق�ض واختالف �أحيان ًا �أخرى �أو ما �شابه ذلك ،و�صدق احلق �سبحانه
وتعاىل �إذ يقول يف حمكم تنزيله (�أفال يتدبرون القر�آن ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه
اختالف ًا كثري ًا) ( .)145ومن هذه الثغرات �أو ال�سلبيات ما ي�أتى:
 1ـ االنتقال ببع�ض القواعد من ثباتها ور�سوخها �إىل زلزلتها واالختالف فيها:
فهناك بع�ض قواعد القانون الدويل الإن�ساين التي كانت تتمتع بالثبات والر�سوخ يف فرتة تاريخية
معينة ،لكن مع م�سرية القانون الدويل الإن�ساين ،مل جتد بعد ذلك الت�أكيد والت�أييد املطلوب ،لأنه
ملا طرحت املناق�شة ب�صددها ،اختلفت الآراء حولها ،وهذا يعني �أنها حتولت من مرحلة الثبات
والر�سوخ �إىل مرحلة التنازع واالختالف ،ومن هذه القواعد ما ي�أتي:
ـ قاعدة رف�ض االعتذار بالأوامر العليا:
فاالعتذار بالأوامر العليا من قبل بع�ض القادة �أو اجلنود يف ميدان القتال ،لرفع امل�سئولية
(  )145ـ الن�ساء� ،آية . 82
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الدولية عن االنتهاكات اخلطرة واجلرائم الدولية التي يرتكبونها باملخالفة لقواعد القانون الدويل
الإن�ساين ،يعد �أمر ًا مرفو�ض ًا وغري مقبول ،خا�صة و�أن قواعد القانون الدويل الإن�ساين باتت تخاطب
الأفراد مع خماطبتها للدول ،و�أن هناك التزام ًا دولي ًا ت�ضمنته اتفاقيات جنيف  1949بن�شر قواعد
القانون الدويل الإن�ساين والعمل على تطبيقها و�إلزام النف�س والغري بها ،هذا ف�ض ًال عن كونها باتت
�أي�ض ًا قواعد �آمرة ال ميكن خمالفتها حتى ب�أوامر القادة �أو الأوامر العليا عموم ًا .
ولقد كانت هذه قاعدة را�سخة ثابتة مت الإعالن عنها يف وثائق دولية كثرية منها ( :)146النظام
الأ�سا�سي للمحكمة الع�سكرية الدولية يف نورمربج ( املادة الثامنة ) ،والنظام الأ�سا�سي ملحكمة
طوكيو ( املادة ال�ساد�سة ) ،و�أثبتها �أي�ض ًا قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم  ،) 1(95وكذلك
املبادئ العامة التي �أعدتها جلنة القانون الدويل يف يونيو ويوليو  ،1950واعتربت بذلك هذه
القاعدة جزء ًا ال يتجز�أ من القانون الدويل الإن�ساين.
ولثبات هذه القاعدة كان من املنطقي �أن ت�صيغها اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف م�شروع
الربوتوكول الثاين امللحق باتفاقيات جنيف  ،1949وذلك يف املادة  77العتمادها مع الربوتوكول
عموما من قبل امل�ؤمتر الدبلوما�سي الذي عقد يف جنيف .)147( 1977/ 1974
لكن املفاج�أة التي حدثت �أثناء مناق�شة هذا الن�ص اخلا�ص بهذه القاعدة� ،إنه لقي معار�ضة
�شديدة من قبل بع�ض الدول التي كانت تخ�شى من �أن هذه القاعدة �ستتعار�ض مع قاعدة الطاعة
الع�سكرية املطلقة �سارية املفعول يف ت�شريعاتهم الداخلية ،وقد �أدت هذه املعار�ضة يف النهاية
�إىل رف�ض الن�ص املقرتح من قبل اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر  .وبذلك زلزلت هذه القاعدة
( ) 146ـ لقد �أ�شارت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف تعليقها على املادة  77من م�شروع الربووكول الأول امللحق باتفاقيات
جنيف � 1949إىل جزء من هذه الوثائق بقولها:
( On s’ est inspire des principes du droit international consacres par le statut du Tribunal de
Nuremberg et dans le jugement de ce Tribunal , confirmes par l’ Assemblée generale des
Nation Unies dans ses resolution 3 (1) et 95 (1) et formules ensuite par la Commission
du droit international des Nation Unies à la demande de l’ Assemblée génerale ) - CICR
, Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 ,
COMMENTAIRES ,CDDH/3, GENEVE Octobre 1973 , P.100.

( ) 147ـ لقد كان ن�ص املادة  77من م�شروع الربوتوكول الأول كما يلي:

Article 77 – Ordres supérieurs
1 – Nul ne sera puni pour refus d obéissance á un ordre de son gouvernement ou d un
supérieur , dont l exécution constituerait une infraction grave aux disposition des
Conventions ou du présent Protocole .
2 – Le fait d avoir agi sur ordre de son gouvernement ou d un supérieur n exonère pas un
inculpe de sa responsabilité pénale s’ il est établi que , dans les circonstances existantes
, il devait raisonnablement se rendre compte qu il participait á une infraction grave aux
Conventions ou au présent protocole et qu il avait eu la possibilité de s’ opposer á cet
ordre .
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الرا�سخة نتيجة االختالف حولها ،وعدم �إقرارها يف الربوتوكول الثاين امللحق باتفاقيات جنيف
واملعتمد عام . 1977
ـ قاعدة ت�سليم املجرمني يف جرائم احلرب:
ومن القواعد الثابتة �أي�ض ًا يف القانون الدويل الإن�ساين قاعدة « معاقبة املجرمني يف جرائم
احلرب « �أو كما يطلق عليهم « جمرمى احلرب « ،وقد �أكد هذه القاعدة عدد من الوثائق الدولية
�أي�ض ًا منها :قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم  )1( 3ال�صادر يف  13فرباير ،1946
وكذلك �إعالن اجلمعية العامة للأمم املتحدة حول “  “ L‘ asile territorialرقم (A/
 )RES.2312XXIIIم رقم  2/1بتاريخ 14دي�سمرب  ،1967واالتفاقية اخلا�صة بعدم قابلية
جرائم احلرب للتقادم ،ال�صادرة يف  26من نوفمرب  ( 1968املادة الثالثة ) ،وقرارات اجلمعية
العامة للأمم املتحدة �أرقامXXIV، 2712 / XXV، 2840 / XXVI ، 3074 / / 2583 :
. XXVIII

وطب ًقا التفاقيات جنيف الأربع وخا�صة املادة امل�شرتكة رقم  146 ،129 ،50 ،49من االتفاقية
الأوىل والثانية والثالثة والرابعة على التواىل ،تلتزم الدول الأطراف مبالحقة املتهمني بارتكاب هذه
اجلرائم ،وتقدميهم للمحاكمة ،ولكل طرف متعاقد �إذا �أراد ذلك� ،أن ي�سلم ه�ؤالء املجرمني �إىل
طرف �آخر ما دامت تتوافر لدى هذا الطرف الآخر �أدلة اتهام كافية �ضد ه�ؤالء الأ�شخا�ص (.)148
(  )148ـ تن�ص هذه املادة امل�شرتكة يف اتفاقيات جنيف على ما ي�أتي:
ـ تتعهد الأطراف ال�سامية املتعاقدة بان تتخذ �أي �إجراء ت�شريعي يلزم لفر�ض عقوبات جزائية فعالة على الأ�شخا�ص الذين
يقرتفون �أو ي�أمرون باقرتاف �إحدى املخالفات اجل�سيمة لهذه االتفاقية ،املبينة يف املادة التالية .
ـ يلتزم كل طرف متعاقد مبالحقة املتهمني باقرتاف مثل هذه املخالفات اجل�سيمة �أو بالأمر باقرتافها ،وبتقدميهم �إىل حماكمه،
�أيا كانت جن�سيتهم ،وله �أي�ض ًا �إذا ف�ضل ذلك وطبق ًا لأحكام ت�شريعه� ،أن ي�سلمهم �إىل طرف متعاقد معنى �آخر ملحاكمتهم ما
دامت تتوافر لدى الطرف املذكور ادلة اتهام كافية �ضد ه�ؤالء الأ�شخا�ص .
ـ على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابري الالزمة لوقف جميع الأفعال التي تتعار�ض مع �أحكام هذه االتفاقية بخالف املخالفات
اجل�سيمة املبينة يف املادة التالية .
ـ وينتفع املتهمون يف جميع الأحوال ب�ضمانات للمحاكمة والدفاع احلر ال تقل مالءمة عن ال�ضمانات املن�صو�ص عليها باملادة 105
وما بعدها من اتفاقية جنيف ب�شان معاملة �أ�سرى احلرب امل�ؤرخة يف � 12أغ�سط�س  .1949يراجع يف التعليق على هذه
املادة:
-Jean S.PICTET et des autre ; , Commentaire I , La convention de Genève pour l'amélioration
du sort des des blessés et des malades dans les forces armées en campagne ; CICR
Genève 1952 ; p…. - Jean S. PICTET;et des autres; Commentaire II La Convention
de Genève pour l'amélioration du sort des blesses et des malades et des naufragés des
forces armés sur mer ,CICR , Genève , 1959, . p.
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وتدعيما لهذا احلكم قامت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر بو�ضع ن�ص خا�ص يف م�شروع
الربوتوكول الأول امللحق باتفاقيات جنيف ليتم اعتماده من خالل امل�ؤمتر الدبلوما�سي املنعقد يف
 يت�ضمن �أن االنتهاكات اجل�سيمة التفاقيات جنيف �أو القانون الدويل،1977 / 1974 جنيف
 وذلك بال�شروط املن�صو�ص عليها،الإن�ساين عموم ًا تعد حالة من حاالت ت�سليم املجرمني �إجبارا
 من م�شروع هذا الربوتوكول78  وكان ذلك هو م�ضمون ن�ص م،يف قانون الدول ال�سامية املتعاقدة
.)149(
ولكن بعد �أن قدمت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر هذا االقرتاح �ضمن م�شروع الربوتوكول
 بنا ًء على معار�ضة بع�ض الدول الغربية وبع�ض دول العامل، كان م�آله يف املناق�شة الرف�ض،الأول
.)150( وبذلك مت زلزلة التطبيق الآيل لإحدى القواعد التي كانت را�سخة منذ �سنني،الثالث
: ـ االنتقال ببع�ض القواعد من كونها قواعد عامة �إىل قواعد �ضيقة غري مالئمة2
 �أن،وبالإ�ضافة �إىل ما تقدم ف�إن امل�سرية التاريخية للقانون الدويل الإن�ساين �أظهرت �أي�ض ًا
هناك بع�ض القواعد التى طر�أ عليها �شيء من الت�ضييق والتحديد نتيجة التو�سع يف و�ضع ال�ضوابط
: ويت�ضح ذلك من الأمثلة الآتية،والقيود الالزمة لتطبيق هذه القواعد
:ـ قاعدة حترمي الأ�سلحة امل�سببة لآالم ال مربر لها
 لأنها ترجع،تعد هذه القاعدة من القواعد القدمية واملتفق عليها يف القانون الدويل الإن�ساين
: من م�شروع الربوتوكول الأول ين�ص على ما يلي78 ) ـ كان ن�ص م149 (

Article 78: Extradition
1 – Les infractions graves aux Conventions ou au present Protocole, quel que soit le motif
pour lequel elles ont eté commises , sont de plein droit comprises dans les cas d’
extradition de tout traite d extradition conclu entre les Hautes Parties contractantes . les
Hautes Parties contractantes s' engagent á comprendre lesdites infractions graves dans
les cas d’ extradition de tout traite d’ extradition a conclure entre Elles .
2 – Si une Haute Partie contractante qui subordonne l’ extradition á l’ existence d’ un traite
est saisie d’ une demande d’ extradition par une autre Haute Partie contractante avec
laquelle Elle n’ est pas liée par un traite d extradition , les Conventions et le present
protocole seront considerés comme constituant la base juridique de l’ extradition en
ce qui concerne lesdites infractions graves .l extradition est subordonnée aux autres
conditions prevues par le droit de la Haute Partie contractente requise .
3 -les Hautes Parties contractentes qui ne subordonnene pas l’ extradition á l’ existence d’un
traite reconnaissent lesdites infraction graves comme cas d' extradotion entre Elles dans
les condition prevues par le droit de la Haute Partie contractente requise .
(150) - Eric DAVID: Evolution du droit humanitaire en un droit du moindre mal , Le droit
internationale humanitaire problèmes actuels et perspectives d’avenir, Colloque 13, et
14 décembre 1985, centre de recherches et d’études de droit de l’homme, Université de
Clermont 1, 1987 , p.33.
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�إىل �إعالن �سان بيرت �سبورج لعام  1868ب�ش�أن ا�ستعمال بع�ض القذائف يف وقت احلرب ،ثم تكرر
الرتكيز عليها بعد ذلك يف اتفاقيات الهاي  ( 1907 / 1899م  23هـ ) والربوتوكول امللحق عام
 ( 1977م .)151( ) 2/35
وال �شك يف �أن حظر الأ�سلحة التى حتدث �آالم ًا ال مربر لها يف القانون الدويل الإن�ساين ،ي�شري
بو�ضوح �إىل �أن العنف الذى ي�ستخدم �ضد املقاتلني الأعداء يف وقت احلرب ال يجب �أن يهدف �إال �إىل
�إبعادهم عن القتال �أو تعجيزهم عنه ب�أقل �أمل ممكن ،ومبعنى �آخر يجب �أن نتحا�شى �إيجاد مذبحة
�أو �آالم بالغة الق�سوة مت�س املقاتلني مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،من جراء ا�ستخدام هذا ال�سالح .
و�إن كان من املمكن تطبيق هذه القاعدة على الأ�سلحة التقليدية� ،إال �أنها تكون �أوىل بالتطبيق
على الأ�سلحة الأخرى مثل ر�صا�ص دمدم� ،أو الر�صا�ص املتفجر �أو املحرق ،لأن هذه الأ�سلحة لن
ت�ضع العدو خارج القتال فقط ،بل �ست�ؤدي بال�ضرورة �إىل �آالم وخ�سائر ال تعو�ض وال تربر ،وال ميكن
�إ�صالحها ،وبالتايل فهي غري مق�صورة على �إحداث الهدف ال�شرعى وهو �إ�ضعاف القوات امل�سلحة
للعدو ،ومن ثم ف�إن القاعدة العامة التي مت تر�سيخها يف القانون الدويل الإن�ساين منذ �إعالن
�سان بيرت �سبورج  1868توجب حترمي ا�ستعمالها يف الأ�صل ب�صورة نهائية� ،ضد املدنيني �أو حتى
الع�سكريني .
لكن املتتبع مل�سرية القانون الدويل الإن�ساين التاريخية ،يجد بهذا اخل�صو�ص �أي�ض ًا خطوة �سلبية
�أو ثغرة يف م�سرية التطور القانوين لهذه القاعدة ،وذلك يف الربوتوكول اخلا�ص بحظر �أو تقييد
ا�ستعمال الأ�سلحة املحرقة واملربم يف جنيف بتاريخ � 10أكتوبر  ،1980هذا الربوتوكول الذي �أبرم
كخطوة يف تطور القانون الدويل الإن�ساين ،ت�ضمن يف مادته الثانية( )152اخلا�صة بحماية املدنيني
( )151ـ مما جاء يف �إعالن �سان بيرت �سبورج لعام  1868ب�ش�أن حظر ا�ستعمال بع�ض القذائف يف وقت احلرب “ ،نظر ًا � ...إىل
انه يكفي �إق�صاء �أكرب عدد ممكن من اجلنود من املعركة بغية حتقيق هذا الهدف ،و�إىل �أنه قد يتم جتاوز هذا الهدف يف حالة
ا�ستخد�آم �أ�سلحة تزيد بال مربر من �آالم الأ�شخا�ص الذين �أ�صبحوا عاجزين عن القتال �أو جتعل موتهم حمتوم ًا ..... ،ف�إن
الأطراف املتعاقدة تلتزم باالمتناع املتبادل يف حالة قيام احلرب فيما بينها ،عن ال�سماح لقواتها الربية �أو البحرية با�ستعمال
�أية قذيفة يقل وزنها عن  400جرام  ”....و�أما ن�ص م  2 / 35من الربوتوكول الأول امللحق عام  1977فهو “ :يحظر
ا�ستخدام الأ�سلحة والقذائف واملواد وو�سائل القتال التي من �ش�أنها �إحداث �إ�صابات �أو �آالم ال مربر لها “ .
(  )152ـ تن�ص املادة الثانية من الربوتوكول اخلا�ص بحظر �أو تقييد ا�ستعمال الأ�سلحة املحرقة  1980على:
 1ـ يحظر يف جميع الظروف جعل ال�سكان املدنيني ب�صفتهم هذه �أو املدنيني فرادى �أو الأعيان املدنية ،حمل هجوم بالأ�سلحة
املحرقة .
 2ـ يحظر يف جميع الظرو ف جعل �أى هدف ع�سكرى يقع داخل جتمع مدنيني هدف ًا لهجوم �أ�سلحة حمرقة تطلق من اجلو .
 3ـ يحظر كذلك جعل �أي هدف ع�سكرى يقع داخل جتمع مدنيني هدف ًا لهجوم ب�أ�سلحة حمرقة غري تلك التي تطلق من اجلو� ،إال
حني يكون الهدف الع�سكرى وا�ضحا مميزا عن جتمع املدنيني وتكون قد اتخذت جميع االحتياطات امل�ستطاعة كيما تق�صر
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والأعيان املدنية ،حترمي ا�ستعمال الأ�سلحة املحرقة �ضد املدنيني �أو �ضد الأهداف الع�سكرية التي
تقع داخل التجمعات املدنية� ،إال حينما يكون الهدف الع�سكرى وا�ضح ًا مميز ًا عن املدنيني ،وتكون
قد اتخذت جميع الإجراءات الالزمة حتى تق�صر الآثار املحرقة على هذا الهدف الع�سكرى .
واحلق �أنه و�إن كان هذا احلكم يهدف �إىل تخفيف �آالم احلرب و�آثارها� ،إال �أنه ي�سمح با�ستثناء
ا�ستعمال الأ�سلحة املحرقة �ضد الأهداف الع�سكرية التي تقع بعيد ًا عن جتمع املدنيني ،ويف هذه
احلالة يكون ا�ستعمال الأ�سلحة املحرقة مباح ًا ،بينما كانت حترم ذلك كله القاعدة العامة التي
�أر�ساها �إعالن �سان بيرت �سبورج  1868دون تخ�صي�ص �أو ا�ستثناء (. )153
ـ قاعدة حترمي الث�أر واالنتقام:
وقاعدة حترمي الث�أر واالنتقام تعد قاعدة عامة ركزت عليها اتفاقيات جنيف  1949يف املواد
 33 ،13 ،47 ،46من االتفاقية الأوىل والثانية والثالثة والرابعة على الرتتيب ،وهى حتمي كل
�ضحايا النزاع امل�سلح من اجلرحى واملر�ضى والغرقى والأ�سرى واملدنيني ،وتدعيم ًا لذلك كان
هناك �أحد االقرتاحات املقدمة �إىل امل�ؤمتر الدبلوما�سي عام  1977/1974من قبل « بولندا «
وكان يهدف �إىل حترمي وا�ستبعاد �أعمال الثار واالنتقام ب�صفة عامة يف الربوتوكول الأول ،لكن
هذا االقرتاح قوبل مبعار�ضة من قبل بع�ض الدول الغربية ،ومت �سحبه ،واعتمد مبد�أ احلظر املقيد
بحاالت �أو �أ�شخا�ص حمددة ( ،)154وذلك مثل حظر �أعمال الثار بالن�سبة للجرحى واملر�ضى والغرقى
والأ�شخا�ص والأعيان ال�صحية الواردة يف م  20من الربوتوكول الأول ( ،)155وحظر �أعمال الث�أر
اخلا�صة باملدنيني الواردة يف املادة  6/51من الربوتوكول الأول( ،)156وحظر �أعمال الث�أر اخلا�صة
بالأعيان الثقافية الواردة يف املادة  53من الربوتوكول الأول( ،)157وحظر �أعمال الث�أر اخلا�صة
الآثار املحرقة على الهدف الع�سكري ويتفادى ويخفف �إىل احلدود الدنيا يف �أية حال ،ما قد ينجم عنها عر�ض ًا من وقوع
خ�سائر يف �أرواح املدنيني �أو �إ�صابتهم بجروح �أو تلف الأعيان املدنية .
 4ـ يحظر �أن جتعل الغابات وغريها من �أنواع الك�ساء النباتى هدف هجوم با�سلحة حمرقة �إال حني ت�ستخدم هذه العنا�صر
الطبيعية ل�سرت �أو �إخفاء �أو متويه حماربني �أو �أهداف ع�سكرية �أخرى �أو حني تكون هي ذاتها �أهداف ًا ع�سكرية .

(153) - Eric DAVID: Evolution du droit humanitaire en un droit du moindre mal , Le droit
internationale humanitaire problèmes actuels et perspectives d’avenir, Colloque 13,
et 14 décembre 1985, centre de recherches et d’études de droit de l’homme, op. cit,
P.31, 32.
(154) - Eric DAVID: Evolution du droit humanitaire en un droit du moindre mal , Le
droit internationale humanitaire problèmes actuels et perspectives d’avenir, Colloque
13, et 14 décembre 1985, op. cit , P.32.

( )155ـ املادة :20الردع الث�أرى وتن�ص على :يحظر الردع �ضد الأ�شخا�ص والأعيان التى يحميها هذا الباب”
( )156ـ م  6/51تن�ص على :حتظر هجمات الردع �ضد ال�سكان املدنيني �أو الأ�شخا�ص املدنيني «.
( )157ـ م  53تن�ص على :حتظر الأعمال التالية�:أ ـ ..ب ـ..ج ـ اتخاذ مثل هذه الأعمال حمال لهجمات الردع
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بالبيئة الطبيعية الواردة يف املادة  2/55من الربوتوكول الأول(.)158
ويعد ذلك ثغرة �أو تطور ًا �سلبي ًا ،حيث انتقل القانون الدويل الإن�ساين من القاعدة العامة التي
ميكن �أن يندرج حتتها كل ما يت�صل بها �إىل قاعدة مقيدة بحاالت معينة و�ضوابط حمددة ،قد
ي�ستجد فيما بعد بع�ض احلاالت التي ال ميكن حكمها مبثل هذه القواعد املقيدة ،بينما لو تركت
القاعدة عامة لدخلت حتتها هي وما ي�ستجد غريها .

( )158ـ تن�ص م  2/55على :حتظر هجمات الردع التي ت�شن �ضد البيئة الطبيعية .
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اخلامتة
ويف ختام هذا البحث ،يت�ضح لنا من خالل الوقوف على مراحل واجتاهات تطور القانون الدويل
الإن�ساين ،ومن خالل �إلقاء ال�ضوء على حالة القانون الدويل الإن�ساين يف الع�صور القدمية ومرورا
بالع�صور الو�سطى وحتى الع�صور احلديثة واملعا�صرة ،ن�ستطيع �أن نر�صد النتائج الآتية:
�أو ًال� :إن قانون الغاب هو الذى �ساد غالب ًا يف الع�صور القدمية ،نتيجة عدة عوامل منها :اعتقاد
متيز بع�ض ال�شعوب على بع�ضها الآخر ،واجلفاف الثقايف الذى كان يعم الفرد واملجتمع وخا�صة
يف النواحى الإن�سانية ،وغياب فكرة التنظيم الدويل يف هذه الع�صور ،وامليل الفطري �إىل حب
ال�سيطرة والنزاع .ومع ذلك ،ف�إن غريزة حب احلياة واخلوف من املوت التي الزمت الإن�سان منذ
الأزل ،جعلت للنواحي الإن�سانية جذور ًا ولو �ضعيفة يف �أعماق التاريخ ،هذه اجلذور كانت تظهر
وتختفي يف هذه املجتمعات ح�سب تقديرها لكرامة الب�شر و�إن�سانية �ضحايا احلروب .
ومما ي�ؤكد وجود �شيء من هذه اجلذور الإن�سانية يف املجتمعات القدمية ،على الرغم من همجيتها
وبربريتها ،الرغبة النف�سية لدى الإن�سان عموما يف تخفيف العنف واخلوف من الثار لل�ضحايا،
هذا بالإ�ضافة �إىل بع�ض الأعراف والعادات املخففة لآالم احلرب والتى عرفتها بع�ض املدن التي
حظيت بقدر من التح�ضر يف الع�صور القدمية كاملدن الرومانية واليونانية .
ثاني ًا :ويف الع�صور الو�سطى ظهرت بع�ض العوامل التى �ساهمت �إ�سهام ًا كبري ًا يف �إبراز هذه
اجلذور الإن�سانية وتقدميها قواعد قانونية يجب التحاكم �إليها �أثناء النزاعات واحلروب ،وهذه
العوامل هي:
 1ـ ظهور امل�سيحية :وفيها �أو�صى امل�سيح عليه ال�سالم ،بحب النا�س جميع ًا ،و�أن ميتد هذا
احلب حتى �إىل العدو ،ولذا �صاحب احلرب بع�ض الأفكار التي كانت ت�ؤدي �إىل تخفيفها وقلة
التدمري فيها ،مثل اخلوف من العذاب الإلهى والرغبة يف احل�صول على بركة الرب ،كما �ساعد
على تهذيب احلرب �أي�ض ًا ظهور ما �سمى بفكرة ال�سالم الإلهي ،والتي دعت �إىل عدم اجتياح
الأديرة والكنائ�س ،و�إقرار احل�صانة للم�سافرين والتجار واملزارعني ،وفكرة الهدنة الإلهية،
والتي حرمت على الأفراد مهاجمة �أعدائهم يف فرتات حمددة .
 2ـ ظهور الإ�سالم :ومع ظهور الإ�سالم ظهر للعامل �أجمع �شريعة كاملة حتكم حياة الأفراد
وقت ال�سلم ووقت احلرب ،كما بدا للعيان من �أول وهلة �أن الإ�سالم هو دين الرحمة التي ت�شمل
الإن�سانية جمعاء ،ومل تكن هذه الرحمة جمرد فكرة نظرية فقط ،بل طبقها ر�سول اهلل ـ �صلى اهلل
عليه و�سلم ـ ب�أروع معانيها يف �سلمه ،ويف حربه .
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كما �ساعد على تر�سيخ قواعد الإ�سالم الإن�سانية التطبيق العملي لها بعد ر�سول اهلل ـ �صلى اهلل
عليه و�سلم ـ يف عهد �إبى بكر وعمر وغريهم ،ومما ي�شهد بذلك و�صية �أبى بكر ـ ر�ضى اهلل عنه ـ
و�ص َ
يك ِب َع ْ�ش ٍر اَل َت ْق ُت َلنَّ ْام َر�أَ ًة َو اَل َ�ص ِبيا َو اَل َك ِب ًريا هَ ِر ًما َو اَل
لأحد قادة جنده ،ومما ورد فيها « َو�إِنيِّ ُم ِ
َتق َْط َعنَّ َ�ش َج ًرا ُم ْثمِ ًرا َو اَل ُت َخ ِّر َبنَّ َع ِام ًرا َو اَل َت ْع ِق َرنَّ َ�شا ًة َو اَل َب ِع ًريا �إِ اَّل لمِ َ�أْ َك َل ٍة َو اَل تحَ ْ ِر َقنَّ َن ْحلاً َو اَل ُت َغ ِّر َق َّن ُه
ب «« (..)159
َو اَل َت ْغ ُل ْل َو اَل تجَ ْ نُ ْ
ومما متيز به الدين الإ�سالمي يف هذا املجال �أنه عالج كل �ألوان النزاعات امل�سلحة الدولية
وغري الدولية ،كما �أنه نزل من ال�سماء كام ًال مل مير بالأطوار التي مر بها القانون الدويل الإن�ساين
الو�ضعي .كما قام على عدد من املبادئ الهامة مثل :الرحمة العامة ،والف�ضيلة الكاملة ،والتعاون
الإن�ساين والوحدة الإن�سانية والكرامة الإن�سانية ،والت�سامح الديني والوفاء بالعهد .
ثالث ًا :ويف الع�صور الو�سطى �أي�ض ًا �ساهم الفقه الكن�سي يف تدعيم املبادئ الإن�سانية،
وذلك بتقدميه لنظرية احلرب العادلة ،ويرجع الف�ضل يف تقدميها �إىل القدي�س �أوغ�ستني ،وتبعه
بعد ذلك القدي�س توما�س الإكوينى ،وفيتوريا و�سواريز ،ولكن مل يكتب لها النجاح لأنها مل حتدد
ال�سبب العادل وبات غام�ض ًا وغري دقيق ،كما �أن عدالة احلرب �أو عدم عدالتها �أمر ن�سبي ،فقد
يكون ما تراه الدولة �صاحبة ال�ش�أن �أمر ًا عاد ًال للدخول يف حرب ،ال تراه الدول الأخرى كذلك.
وبناء على ذلك قامت على �أ�سا�س هذه النظرية احلروب ال�صليبية والتي و�صفت بالفظاعة
والب�شاعة نظر ًا للدماء التي �أريقت ،وذلك ب�شهادة ال�صليبيني �أنف�سهم .
رابع ًا :يف الع�صور احلديثة �شهد القانون الدويل تطور ًا ملحوظ ًا يف هذا ال�ش�أن،
وخا�صة يف جمال النزاعات امل�سلحة الدولية وغري الدولية .
�أما بخ�صو�ص النزاعات امل�سلحة الدولية ،ففي العهد التقليدي بد�أت تنمو القواعد الإن�سانية
الو�ضعية التي حتكم النزاعات امل�سلحة ،وتو�صل العامل �إىل عدد من االتفاقات الدولية التي تعد
جزء ًا ال يتجز�أ من القانون الدويل الإن�ساين اليوم ،و�أهم هذه االتفاقيات هي :اتفاقية باري�س
 ،1856واتفاقية جنيف  ،1864و�إعالن �سان برت�سبورج  ،1868وم�شروع م�ؤمتر بروك�سل ،1874
وم�ؤمتر الهاى الأول لل�سالم  ،1899وم�ؤمتر الهاي الثاين لل�سالم  1907واتفاقية جنيف ،1906
واتفاقية جنيف  .1929وما �أن انتهت احلرب العاملية الثانية حتى بد�أ عهد جديد للقانون الدويل
الإن�ساين ،وذلك عندما مت التو�صل �إىل �أهم وثائق القانون الدويل الإن�ساين اليوم ،وهي :اتفاقيات
( )159ـ موط�أ مالك ،كتاب اجلهاد ،باب النهي عن قتل الن�ساء وال�صبيان يف الغزو.
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جنيف الأربع لعام  ،1949ثم اتفاقية حماية املمتلكات الثقافية  ،1954ثم الربوتوكول الأول
اخلا�ص بحماية �ضحايا النزاعات امل�سلحة الدولية عام .1977
و�أما بخ�صو�ص النزاعات امل�سلحة غري الدولية ،ف�إنه يف القرن الثامن ع�شر مل يكن يعرف
القانون الدويل الإن�ساين هذا النوع من النزاعات ،ولكن مع ظهور فكرة احلريات العامة واحرتام
الرعايا واملواطنني ،بد�أت املبادئ الإن�سانية تزحف �إىل النزاعات امل�سلحة غري الدولية ،وقد �سبق
اجلانب الفقهى اجلانب الت�شريعي يف معاجلة هذه النزاعات ،حيث كان رائد هذه املحاولة هو الفقيه
«فاتل  “ Vattelحيث خ�ص�ص لها الف�صل الثامن ع�شر من كتابه “ قانون الأمم “� ،أما املعاجلة
الت�شريعية فلم تبد�أ حقيقة �إال مع ظهور املادة الثالثة امل�شرتكة يف اتفاقيات جنيف  1949ثم بظهور
الربوتوكول الثاين امللحق بهذه االتفاقيات واخلا�ص بالنزاعات امل�سلحة غري الدولية لعام ،1977
وبذلك مت عالج النزاعات امل�سلحة غري الدولية ،و�أما اال�ضطرابات والتوترات الداخلية فلقد ظلت
منطقة خواء ت�شريعي تنتظر الإ�سهام الدويل يف معاجلتها وحماية �ضحاياها حتى اليوم.
خام�س ًا :اجته القانون الدويل الإن�ساين يف تطوره �إجما ًال اجتاها �إيجابي ًا ،حيث حاول
بقواعده التى مرت ب�أطوار متعددة االنتقال بالنزاعات امل�سلحة من نزاعات كثرية ال�ضحايا من
القتلى واجلرحى والأ�سرى �إىل نزاعات حمدودة ال�ضحايا ،ومن نزاعات �أكرث �أملا �إىل نزاعات
�أخف �أملا �أو �إىل �أق�صى درجة من التخفيف يف حالته الراهنة ،حيث �أبعد املدنيني عن �أعمال
القتال ،ومنع ماكان ميكن �أن يحدث يف �ساحات احلروب من املجازر التى كان من املمكن �أن
ترتكب �ضد الن�ساء والأطفال ،ووفر احلماية الدولية املنا�سبة والالزمة لكل ما يلزم حمايته �أثناء
القتال كالأعيان املدنية والأعيان الثقافية وال�صحفيني ورجال الدين والوحدات الطبية وغريهم.
�ساد�س ًا :من �أهم قواعد القانون الدويل الإن�ساين التي �ساهمت يف التطور الإيجابي
له:
ـ قاعدة التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني :هذه القاعدة التي ظهرت على ال�ساحة
الت�شريعية للقانون الدويل الإن�ساين ابتدا ًء من �إعالن �سان ـ بيرت�سبورج عام  ،1868وا�ستقرت
بعد ذلك يف املادة  48من الربوتوكول الأول امللحق باتفاقيات جنيف واملربم عام . 1977
ـ قاعدة حتديد و�سائل القتال :وقد ظهرت هذه القاعدة �أي�ض ًا يف القرن التا�سع ع�شر ،وعلى
وجه التحديد يف �إعالن �سان بيرت�سبورج �أي�ض ًا ،ثم ت�أكدت بعد ذلك يف ال ئحة احلرب الربية
امللحقة باتفاقيات الهاي الرابعة لعام  ،1907وا�ستقرت بعد ذلك ب�صورة وا�ضحة يف املادة 35
من الربوتوكول الأول امللحق باتفاقيات جنيف واملربم عام . 1977
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ـ قاعدة تنظيم امل�ساعدة الإن�سانية ل�ضحايا احلرب :هذه امل�ساعدة التي تت�ضمن الغوث
الإن�ساين وتقدمي اخلدمات ال�صحية واملواد الغذائية واللوازم ال�ضرورية ل�ضحايا النزاعات
امل�سلحة ،وقد مت تر�سيخ هذه القاعدة يف عدد من املواد الواردة يف الربوتوكول الأول لعام 1977
منها املادة  17واملادة  70واملادة . 81
ـ قاعدة العقاب على انتهاكات القانون الدويل الإن�ساين :حيث تر�سخ يف هذا القانون
م�سئولية الدول عن انتهاكات هذا القانون ،ومعاقبة الدول والأ�شخا�ص الذين يقعون يف هذه
االنتهاكات ،وي�ؤكد ذلك املادة  3من اتفاقية الهاى الرابعة لعام  ،1907واملادة  91من بروتوكول
عام  ،1977والنظام الأ�سا�س للمحكمة اجلنائية الدولية املربم يف روما . 1998
�سابع ًا :من مظاهر التطور الإيجابى للقانون الدويل الإن�ساين �أنه انتقل من قانون
موجز �إىل قانون مت�شعب ومتعدد اجلوانب ،ففي القرن التا�سع ع�شر كان القانون الدويل
الإن�ساين يتكون من عدد حمدود جد ًا من االتفاقيات �أهمها اتفاقية جنيف  ،1864و�إعالن
�سان بيرت �سبورج � ،1868أما يف القرن الع�شرين فقد �أ�صبح القانون الدويل يتكون من ع�شرات
االتفاقيات والربوتوكوالت املت�ضمنة ملئات املواد �أهمها اتفاقيات جنيف الأربع لعام ،1949
والربوتوكولني امللحقني بها لعام  ،1977وقد جاء هذا التطور الكمي ال يف مو�ضوع معني بل يف كل
املو�ضوعات املت�صلة بالقانون الدويل الإن�ساين ،ومنها طريقة �إدارة الأعمال العدوانية ،وحماية
الأ�شخا�ص املوجودين يف قب�ضة العدو ،وجمال تطبيق القانون الدويل الإن�ساين وطريقة مراقبة
تطبيقه وغري ذلك .
ثامن ًا :اجته القانون الدويل الإن�ساين اجتاه ًا �سلبي ًا �أثناء م�سريته التاريخية،
بخ�صو�ص بع�ض امل�سائل املت�صلة به ،والتى ت�ؤكد �أن العمل الب�شري ال يخلو �أحيان ًا من �ضعف
�أو تناق�ض �أو نق�ص ،ومن �أهم نقاط ال�ضعف هذه ،قاعدة رف�ض االعتذار بالأوامر العليا ،حيث
تر�سخ من قبل ،عدم اعتبار الأوامر العليا عذر ًا النتهاك قواعد القانون الدويل الإن�ساين وارتكاب
اجلرائم الدولية وت�أكد ذلك يف النظام الأ�سا�سي ملحكمة نورمربج ،وحمكمة طوكيو ،بل واعتربتها
جلنة القانون الدويل يف مبادئها التي �أعدتها عام  1950جزء ًا ال يتجز�أ من قواعد القانون
الدويل الإن�ساين ،لكن املفاج�أة التى حدثت �أثناء مناق�شة م�شروع الربوتوكول الأول يف امل�ؤمتر
الدبلوما�سى  ،1977 /1974هى �أن هذه القاعدة لقيت معار�ضة �شديدة من قبل بع�ض الدول
و�أدى ذلك �إىل عدم اعتمادها يف هذا الربوتوكول ،وبذلك تزلزلت هذه القاعدة بعد �أن كانت
ثابتة را�سخة .
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تا�سع ًا :من القواعد التي م�سها االجتاه ال�سلبى يف م�سرية القانون الدويل الإن�ساين
قاعدة ت�سليم املجرمني يف جرائم احلرب ،فبعد �أن كانت ت�ؤكد بع�ض الوثائق الدولية
ومنها اتفاقيات جنيف  1949معاقبة جمرمي احلرب و�إمكانية ت�سليم ه�ؤالء املجرمني �إىل
طرف لديه �أدلة اتهام كافية ،كانت املفاج�أة �أي�ض ًا �أثناء مناق�شة الن�ص اخلا�ص بهذه القاعدة
يف م�شروع الربوتوكول الأول ،حيث عار�ضته بع�ض الدول وكان م�آله الرف�ض ،ومت الرتاجع يف هذه
القاعدة �أي�ض ًا� ،أو على الأقل زلزلتها بعد ر�سوخها .
عا�شر ًا :من مظاهر االجتاه ال�سلبي يف م�سرية القانون الدويل الإن�ساين� ،أنه انتقل
ببع�ض القواعد من كونها قواعد عامة �إىل قواعد �ضيقة غري مالئمة ،ومن الأمثلة
على ذلك قاعدة حترمي الأ�سلحة امل�سببة لآالم ال مربر لها ،فلقد تر�سخ يف م�سرية القانون الدويل
الإن�ساين حترمي هذه الأ�سلحة حتى يف مواجهة املقاتلني ،لأن الهدف لي�س �إبادتهم و�إمنا فقط
�إبعادهم عن القتال �أو تعجيزهم ب�أقل �أمل ممكن ،لكن املفاج�أة �أن الربوتوكول اخلا�ص بحظر
ا�ستخدام الأ�سلحة املحرقة واملربم عام  ،1980قد �أفادت مادته الثانية حترمي هذه الأ�سلحة
�ضد املدنيني �أو الأهداف الع�سكرية التي تقع داخل التجمعات املدنية ،وهذا يعني �إجازة ا�ستخدام
هذه الأ�سلحة �ضد املقاتلني.
ومن القواعد �أي�ض ًا التي �أ�صابها الرتاجع قاعدة حترمي الث�أر �أو االنتقام ،هذه القاعدة التي
اعتربتها اتفاقيات جنيف قاعدة عامة ،وقد تقدمت بولندا يف امل�ؤمتر الديلوما�سى /1974
 1977لو�ضع هذه القاعدة العامة �ضمن الربوتوكول الأول ،لكن هذا االقرتاح قوبل بالرف�ض
�أي�ض ًا واعتمدت هذه القاعدة مقيدة ببع�ض احلاالت �أو الأ�شخا�ص املعينة فقط ،وبعد �أن كانت
القاعدة عامة من قبل �أ�صبحت مقيدة �ضيقة .
حادى ع�شر :يو�صى البحث ب�ضرورة عقد م�ؤمتر دبلوما�سي حكومي يتم فيه حماولة ح�صر مثل
هذه القواعد التي مت الرتاجع فيها �أو مت زلزلتها بعد ا�ستقرارها �أو تقييدها وتخ�صي�صها بعد
�أن كانت عامة غري مقيدة ،ثم درا�ستها درا�سة مت�أنية والدفع بها يف االجتاه الإيجابي يف م�سرية
القانون الدويل الإن�ساين .
ويف اخلتام� ،أ�صلى و�أ�سلم على �سيد الأولني والآخرين ،وقائد الغر املحجلني� ،سيدنا حممد،
وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعني ،والتابعني �إىل يوم الدين ،و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني .

191

مراجع البحث
�أو ًال:املراجع العربية
 �أ� .أبادوراى :ا�ستخدام القوة يف العالقات الدولية ( عدة حما�ضرات �ألقاها امل�ؤلف بدعوة منجامعة كلكتا يف �سبتمرب 1957م) ،كتب �سيا�سية ،ترجمة عبد اهلل ح�سن ،مراجعة حممود فتحي
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ـ �أحمد بن على الرازي اجل�صا�ص� ،أحكام القر�آن ،،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت1405،
هـ حتقيق حممد ال�صادق قمحاوي.
ـ د� .أحمد ف�ؤاد ر�سالن ،نظرية ال�صراع الدويل ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة،
.1986
ـ د� .إلهام حممد العاقل ،مبد�أ عدم ت�سليم املجرمني يف اجلرائم ال�سيا�سية ،ر�سالة ماج�ستري،
كلية احلقوق جامعة القاهرة1992 ،
 د /تي�سري النابل�سي ،االحتالل الإ�سرائيلي للأرا�ضي العربية  /منظمة التحرير الفل�سطينية،بريوت – لبنان � 1975ص . 19
ـ جان بكتيه ،ن�ش�أة القانون الإن�ساين ،املجلة الدولية لل�صليب الأحمر ،ال�سنة ال�سابعة العدد ،40
نوفمرب دي�سمرب . 1994
ـ جان بكتيه :القانون الدويل الإن�ساين تطوره ومبادئه. 1984 ،
ـ د .جعفر عبد ال�سالم ،مبادئ القانون الدويل العام ،ط الثالثة ،دار النه�ضة العربية،
.1990

ـ د .جعفر عبد ال�سالم ،قواعد العالقات الدولية يف القانون الدويل ويف ال�شريعة الإ�سالمية .
النا�شر مكتبة ال�سالم العاملية ط الأوىل  1401هـ  1981م.
د .جعفر عبد ال�سالم ،قانون احلرب واحلياد� ،سل�سلة فكر املواجهة ،ت�صدرها رابطة اجلامعات
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الإ�سالمية.
ـ اجلمعية امل�صرية للقانون الدويل واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،الندوة امل�صرية الأوىل حول
القانون الدويل الإن�ساين ،القاهرة  24 / 20نوفمرب  ،1982اافتتاح د .زكي ها�شم.
ـ د .حامد �سلطان� ،أحكام القانون الدويل العام يف ال�شريعة الإ�سالمية ،دار النه�ضة العربية،
فرباير .1970
ـ د .حامد �سلطان ،القانون الدويل العام يف وقت ال�سلم ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة يناير
.1962
 د .حامد �سلطان ،احلرب يف نطاق القانون الدويل – املجلة امل�صرية للقانون الدويل ،املجلداخلام�س والع�شرين ل�سنة  1969م.
 د .زكريا ح�سني عزمى :من نظرية احلرب �إىل نظرية النزاع امل�سلح مع درا�سة خا�صة بحمايةاملدنيني يف النزاع امل�سلح ،كلية احلقوق ،جامعة الفاهرة .1978
ـ د .زهري احل�سنى ،القانون الدويل الإن�ساين ،تطوره وفاعليته ،املجلة الدولية لل�صليب الأحمر،
يوليو� ،أغ�سط�س  ،1992ال�سنة  ،5العدد .26
ـ د .زيدان مريبوط ،مدخل �إىل القانون الدويل الإن�ساين ،بحث �ضمن كتاب حقوق الإن�سان،
درا�سات حول الوثائق العاملية والإقليمية ،املجلد الثانى� ،إعداد د .حممود �شريف ب�سيونى ،د.
حممد ال�سعيد الدقاق ،د .عبد العظيم وزير ،دار العلم للماليني ن يونيو .1989
ـ د� .سمري عبد املنعم عبد اخلالق ،البعد الأخالقي لقانون العالقات الدولية ،ر�سالة دكتوراه
مقدمة �إىل كلية احلقوق ،جامعة عني �شم�س ،عام .1988
ـ د� .صالح عامر ،املقاومة ال�شعبية امل�سلحة يف القانون الدويل العام مع �إ�شارة خا�صة �إىل �أ�س�س
ال�شرعية الدولية للمقاومة الفل�سطينية ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
ـ د� .صالح عامر ،مقدمة لدرا�سة قانون النزاعات امل�سلحة ،دار الفكر العربي ،ط الأوىل
.1976
ـ �شارل زور غبيب ،احلرب الأهلية ،ترجمة �أحمد برو ،من�شورات عويدات ،بريوت باري�س ،ط
الأوىل .1981
ـ د .ال�شافعي حممد ب�شري ،قانون حقوق الإن�سان ،مكتبة اجلالء اجلديدة باملن�صورة.
ـ د .عائ�شة راتب ،بع�ض اجلوانب القانونية للنزاع العربى الإ�سرائيلي ،دار النه�ضة العربية.
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ـ د .عبد العزيز جميع ،باال�شرتاك مع عبد الفتاح عبد العزيز ،ح�سني دروي�ش ،قانون احلرب،
مكتبة الأجنلو امل�صرية.
ـ د .عبد الغنى حممود ،القانون الدويل الإن�ساين ،درا�سة مقارنة بال�شريعة الإ�سالمية ،ط
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حممد هرا�س ،مكتبة زهران.
ـ د.عبد الواحد حممد يو�سف الفار� ،أ�سرى احلرب درا�سة فقهية وتطبيقية يف نظام القانون
الدويل العام وال�شريعة الإ�سالمية ،عامل الكتب القاهرة.
ـ د .عبد الواحد حممد الفار ،قانون حقوق الإن�سان يف الفكر الو�ضعى وال�شريعة الإ�سالمية،
دار النه�ضة العربية  1991القاهرة.
ـ د.عزت �سعد الربعى ،حماية حقوق الإن�سان يف ظل التنظيم الدويل الإقليمي ،القاهرة
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ـ د .عزت عبد العزيز عبد الرحيم :احلقوق الإن�سانية �أثناء النزاعات امل�سلحة الدولية
يف ال�شريعة والقانون ،ر�سالة مقدمة �إىل كلية ال�شريعة والقانون بالقاهرة عام 1421هـ ـ
2001م.
ـ د .عمر �سعد اهلل ،مدخل يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،ديوان املطبوعات اجلامعية،
اجلزائر 1993م.
ـ غا�ستون بوتول ،هذه هى احلرب ،ترجمة مروان القنواتى ،من�شورات عويدات ن بريوت ـ لبنان،
�سل�سلة زدين علما ،رقم .46
ـ مالك بن �أن�س الأ�صبحي ،موط�أ الإمام مالك ،دار �إحياء الرتاث العربي ،م�صر ،حتقيق حممد
ف�ؤاد عبد الباقي.
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194

مراحل واجتاهات تطور القانون الدويل الإن�ساين

ودرا�سات يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان مقارنا بال�شريعة الإ�سالمية ،تقدمي ف�ضيلة الإمام
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حماد ،الدار القومية للطباعة والن�شر ،1965 ،كتب �سيا�سية.
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