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مقدمة 
خلت دون وازع وال عصور المدمرة للبالد والعباد منذالحروب غمار البشرية خاضتلقد

االختصامتيبنزعالحرب عندهاارتبط مفهومقد ، ورادع، واكتوت بنارها وعانت من ويالتها

تاإلخضاع، والسيطرة، والتوسع، والنهب المنظم للثرواو،والمصلحة،الهيمنةنزعةوكذاواالنقسام،

نقيض السلم، السلم، وأن الحرب والموارد االقتصادية للشعوب، مع أن األصل في العالقات الدولية هو

،وصراعاتحروبتاريخإلىأقربيكونأنبذاك،البشريةتاريخعلىليكتب هي حالة طارئة،و

.وسالمتعايشتاريخمنهأكثر

لألطماعوإشباعوالتوسعيطرةللسأداةلقد عرفت المدنيات القديمة الحروب باعتبارها 

هو بأن أساس العالقات الدولية الذي أكد اإلسالم وظلت عندها مستباحة إلى حين مجيء،الشخصية

فقطالمشروعةالحربو،مجرم شكال ومضمونافهوالعدوانوأما ستثناء، مجرد االحربأن و،السلم

، وإذا كان للفتنإخماداكانتأو،عاجزحليفأولشعبإغاثةأوعتداء،الردا؛الدفاعيةالحربهي

من بدايتها وإلى حين وشروط تحكمهاجب أن تخضع لقوانين وأخالق الوابد من خوض الحروب فال

غلوائها وآثارها، وهذا على عكس ما ذهبت إليه المسيحية في التلطيف أيضا مننتهائها، بل ويجب ا

لخصم والحكم في تبريرها لمشروعية الحرب من خطوة جريئة إلى الوراء عندما حاولت التسوية بين ا

"!!. الحرب العادلة"خالل مسمى 

شهدت البشرية حربين عالميتين مدمرتين، فرضت إحداهما بهول فقد في العصر الحديث وأما 

على المجتمع الدولي ضرورة التحرك في اتجاه نبذ ، فرضتما عرف العالم من ويالتها ودمارها

هيئة عبر ميثاق، وكذا تحريمهاالدوليةام القوة المسلحة أصال في النزاعاتوتحريم استخد،الحروب

زعات بوسائل سلمية وفقا لما نصت المنااألمم المتحدة، وأن األساس في العالقات الدولية هو حل تلك

هو المشروعة في اإلطار الدولي ميثاق، وأن المخول باستخدام القوة من العليه أحكام الفصل السادس

.العالميةللمنظمةالوحيدنفيذيحكام الفصل السابع منه باعتباره الجهاز التوفقا أللس األمنمج

لكرامة اإلنسان أشمل حماية ةالدوليةعومت المجأقرفقد )األمم المتحدة(هاوتعزيزا لمقاصد

، وإن قدر زمن السلموفقا لقانون حقوق اإلنسانالظروف واألحوالأنى كانتاللصيقة بآدميته الحقوقو

مجموعة مبادئ وقواعدتلك تظل مصونة بالحقوق ، ف!ون من جديد، وما أكثر الحروبللحرب أن تك

، كما تحمي ممتلكاتهم استعمالهاجراءتحمي األشخاص المتضررين ، وتحد من استخدام أسلحة معينة

إذاف،لتي يجب أن تسودمغلبة في ذلك النزعة اإلنسانية االحربية، وأموالهم غير ذات العالقة بالعمليات 

والتلطيف،غلوائهامنالتخفيفبالمقابليمكنهافإنه،)ةالدوليةعومالمج(الحربتوقيفيمكنهاالكان
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، 1949لعام جنيف األربعاتفاقياتقانون الهاي، اإلنساني عبر الدوليوفقا ألحكام القانونآثارهامن

.1977لها لعام نلحقين اإلضافيين المالبروتوكوليو

القنوات اإلعالمية والتقارير الصحفية تناقلتهمابحسبأمريكية-األنجلوالحربيةاآللةوإن

أنفتئتما،)2003(واألمنية عن حقائق المشهد العراقي المروع الذي تمخض عنه عدوان العام 

بناءأمناألحياءحتىلوأدومقبرةركامااألخيرهذاصيرتحتىالعراقعلىحربهافيتحركت

الشاملالدمارأسلحةاستخدامهاخاللمنالحربقانونوقواعدلمبادئالفاضحانتهاكها نتيجةشعبه

يتناسببشكلوالمباشرةكيدةاألالعسكريةالميزةتحقيقهيمكنالمكثفبشكلدولياالمحرمةواألسلحة

األساسيةالقاعدةأنوقتفي,المدنيةواألعيانالمدنيينعلىحدوثهايتوقعالتيواإلصاباتضرارواأل

المدنيةواألشياءالمدنيينبينفاصلةثابتةحدودبوضعااللتزامالمتحاربةالقواتعلىتفرضللتمييز

للجمعية2444القراربهجاءلماطبقاأخرىناحيةمنالعسكريةواألهدافالمقاتلينوبينجهة،من

مسبوقغيردماراذلكجراء)الحرب على العراق(خلفةم، 1969العامالصادرالمتحدةلألممالعامة

عديد والصحية، وحرق ونهب ليمية، التعاالقتصادية منها، والعراقية؛التحتيةللبنىالبشريةتاريخفي

،والفوضى،وإثارة الحرب الطائفية،والمستشفياتالحكومية،والمراكز،مؤسسات الخدمة المدنية

عراقاليومهوبلكان،كما،الرافدينبالدحضارةمهدوهوبذلكالعراقيعدولممة،والجريمة المنظ

أسلحةونزعالنفس،عنالوقائيالشرعيالدفاعذريعةتحتكلهوهذااألولى،الحجريةالعصور

.المزعومةالعراقيةالشاملالدمار

أجازتقدتحدةالملألممالتابعةاإلنسانحقوقوحمايةلتعزيزالفرعيةاللجنةأنوقتوفي

القدرةذاتاألسلحةتلكأوالشاملالدمارأسلحةجميعاستخداميدينالذي16/96القرار1996العام

الصالحةالمياهمصادرتلويثومنهالها،مبررالمفرطةآالمتسببكونهاوهذاالتمييزية،غير

بالعجزلإلصابةالعراقيونمومنهالمواطنينآالفوتعريضالقاتلة،بالسرطاناتواإلصابةللشرب

فإنوأخيرا،أوالوالديمقراطيةاإلنسانيةشعارهاكانحربفيلهضرورةالمماوغيرهاالكلوي

التأسيسوعدمأمريكية-األنجلوالجريمةإدانةعنمريبصمتيلجمهامازالالدوليةالمجموعة

مدىوعن،)2003(العام عدوان عليهعلى إثر الالعراقفيجرائمهماعنالعدواندولتيلمسؤولية

. أصالإصالحهيمكنالالذيالعراقيالضرروإصالحبالتعويضوالحكمعنهامقاضاتهماإمكانية

مبدئيا بأن يمسلتم التمن هنا جاءت فكرة اقتراح مناقشة موضوع الدراسة هذه، إذ لو:أوال 

وعلى ،خروج على الشرعية الدوليةهو )2003(العامأمريكي على العراق -العدوان األنجلو

وفي ظل المعطيات الدولية ،ناقش ومن جديدأحقية أن تبقى ضيات ميثاق األمم المتحدة، فإنه تمقت

تلك المبررات األمريكية المزعومة في حربها على العراق، مع محاولة لتجريم الفعل ،الراهنة
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في رب، وما على كل طرف من واجبفي تلك الحاألمريكي البريطاني، وتحديد مسؤولية كل طرف 

.جبر الضرر الالحق بدولة العراق وشعبه

:ولذلك وفي ظل التصور المقدم حول موضوع البحث فإنني أتساءل عن : ثانيا 

ü؟)2003(أمريكية على العراق العام -مدى مشروعية الحرب األنجلو.

üاتها الحربية الميدانية على أمريكية في عملي-وإلى أي مدى كان التزام قوات الغزو األنجلو

اتفاقيات جنيف ، سيما قانون الهاي، )القانون الدولي اإلنساني(قانون الحرب العراق بأحكام 

. ؟)1977(لعام بهاالملحقبروتوكول األولالو،)1949(لعام 

ü فهل يمكن استدعاء نظام المحكمة قانون الحربوإذا ما ثبت انتهاك القوات الغازية ألحكام ،

.ومن ثم إدانتها؟،جنائية الدولية لمساءلتهاال

ü وكيف يمكن لدولة العراق المطالبة بالتعويض العادل عن الخسائر التي أصابت أرضه

.وشعبه؟

: على أن تتركز اإلشكالية الرئيسة في هذه الدراسة حول التساؤل التالي 

انتهكت قواعد القانون وكيف؟،)2003(ما هو التكييف القانوني للحرب األخيرة على العراق 

.تلك الحرب؟في إثرالدولي اإلنساني 

ولعل موضوع الدراسة هذه يكتسي أهمية من حيث وجود إشكالية حقيقية تحتاج إلى :ثالثا 

بحث ودراسة ألجل الوصول إلى مبررات قانونية دامغة تجرم حرب العدوان األخيرة على العراق 

تقتضي استدعاء نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لمقاضاة وما خلفته من مآس،)2003(العام 

عن انتهاكات قواعد القانون اإلنساني، دحضا المسؤولينواألمريكيينالبريطانيينمناألشخاص

.لألهداف األمريكية المعلنة في هذه الحرب من جهة، وإحقاقا للعدالة الجنائية الدولية من جهة ثانية

وهو المتعلق :أول :من أسباب اختياري لهذا الموضوع على األقل سببانوقد كان:رابعا 

بمحاولة بناء تصور معرفي حول المسألة محل البحث، ثم طرحها أمام القارئ في شكل مبسط ومتكامل

وهو المتعلق باالستجابة لنداء داخلي بضرورة الكشف والتمحيص في : وثانلكل حيثيات الموضوع، 

على العراقاألخيرة الحرب االنتهاكات الفاضحة للقانون اإلنساني على إثر ية لمسألة الدوافع الحقيق

.وما قد يحمله ذلك من سياسة عدائية ألمتنا العربية واإلسالمية على وجه الخصوص،)2003(العام 
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جابة ويتمثل في اإل:هدف رئيس:ليكون لموضوع دراستي هذه في األخير هدفان :خامسا 

وهو محاولة الكشف عن ضعف التنظيمات :عنهوآخر متفرعالت المطروحة فيه، عن التساؤ

والقوانين الدولية الراهنة وما تتطلبه من إعادة بلورة لها وصياغة، وهذا في ظل ممارسة دولية تعمل 

.تكريس ازدواجية معايير المعاملة، وتغليب منطق السياسة على عدالة القانونعلى

المنهج منهجية قاربتالموضوع محل البحث فقد اعتمدتنتائج لكشف عنول:سادسا 

باعتماد النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة بعيدا عن اآلراء الفقهية إال الموضوعي

العدوان، ورصد مراحل تحريم حرب والحرببتعريف المن خالل المنهج التاريخي لضرورة ملحة، و

التاريخية، القانون اإلنساني ومراحل تطورهبتعريف ال، وكذا في ليةتخدام القوة في العالقات الدواس

المنهج القانوني والعرض لمبادئه وأهم قواعده التي تحكم النزاعات المسلحة الدولية خصوصا، وأما 

واالتفاقيات األمم المتحدةميثاقفيالمنصوص عليها تحليل المادة القانونية من خالل فكانالتحليلي

ستخدام القوة المسلحة في العالقات والقاضية بحظر ااآلمرة منها القواعد تحديد لألخرى، الدولية ا

وفقا لقواعد اإلنسانيةالدولية، وتجريم العدوان، والوقوف على جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد 

، نظام روماعليه وجرمه المترتبة عن ذلك طبقا لما نصالقانون اإلنساني، وتحديد المسؤولية الدولية

االنتهاكات والجرائم الواقعة على دولة عن شواهد ليفي عرضعلى أنني قاربت المنهج التطبيقي 

.)2003(ه على إثر العدوان عليه العام العراق وشعب

وفي حدود ما أتيح أمامي في الموضوع محل البحث فإنه لدراسات السابقةلوبالنسبة:سابعا 

ت قانونية أخرى متعددة تناولت المسألة بكل أبعادها في ضوء مبادئ يمكنني الجزم بأنه توجد دراسا

وأحكام القانون الدولي العام، على أنني سأتناول بالتحليل إضافة إلى ذلك كله هذه الجزئية وهي المتعلقة 

، وانتهاء بمحاكمة القادة العسكريين )2003(العام بداية بالتكييف القانوني للحرب األخيرة على العراق

األمريكيين والبريطانيين، بل كانت كلها، وعلى كثرتها، دراسات في جزئيات متفرقة، األجدر بها أن 

.تتوحد في دراسة كهذه، وسنشير إلى بعضها عند عرضنا لقائمة مراجع البحث

:الفصل األولحيث تناول :ثم خاتمةهذه الدراسة إلى مقدمة وفصلينتقسموقد :ثامنا 

في إطار القانون الدولي العام، مع تحديد العناصر التي تقوم بها الحالة واع الحروبتعريف الحرب وأن

ومن ثمة ،، وتجريم أبشع صورها وهو العدوانحظرهامراحل مشروعيتها، والقانونية لها، وكذا 

، ثم عرضت)في مبحث أول()2003(المناقشة لمدى مشروعية الحرب األخيرة على العراق العام 

بوصفه القانون واجب التطبيق على النزاع المسلح األمريكي العراقيانون الدولي اإلنسانيالقلمفهوم 

. )ثانفي مبحث (الذي يحكم سير الحروب، ويضمن حقوق اإلنسان خاللها
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فيه ألهم قواعد القانون اإلنساني المنتهكة جراء العدوان فقد عرضت: الفصل الثانيوأما 

ومنها مبادئ الضرورة والتناسب وحدود استعمال القوة، وما نتج عن أمريكي على العراق-األنجلو

إلمكانية ، مؤسسا بذلك)في مبحث أول(ذلك من مساس فاضح بحقوق المدنيين العراقيين وممتلكاتهم

بمفهوم التعريفبعد، متابعة قضائية دولية لمجرمي الحرب األمريكان والبريطانيين على حد سواء

محاولة إدانتها وفقا للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدائمة، ثم مناقشة مسألة الجرائم الدولية، و

.)ثانمبحث (في)2003(أمريكي عليه العام -التعويض عن األضرار العراقية جراء العدوان األنجلو

: ونتناول الدراسة عموما من خالل فصلين وخاتمة 

اإلنسانيالدوليوالقانون) 2003(العامالعراقعلىالعدوانحرب: األولالفصل

عليهاوالمساءلة) 2003(بالعراقأمريكية-األنجلواالنتهاكات:الثانيالفصل
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العراقعلىأمريكية-األنجلوحربال: األولالفصل

اإلنسانيالدوليوالقانون)2003(العام

وتقسيمتمهيد

أعمالإلىعمدتذلكفيأخفقتفإنالسلمية،بالطرقبينهاالمنازعاتتسويةالدولتحاول

واعتمادالدبلوماسية،العالقاتقطعبينتتنوعوهيومتشعبة،عديدةتلكاإلكراهوأعمالاإلكراه،

وهوإكراهااألساليبأشدإلىواللجوءبلاالقتصادية،المقاطعةإلىواللجوءبالمثل،التعاملسياسة

ومجردبلالدوليةالعالقاتفيالقوةاستخدامتحرمالتيالدوليةاقاتواالتفالمواثيقرغمالحروبشن

.بهاالتهديد

منضاعفتالبشربنيلدىوالمصلحةالهيمنةنزعةوكذاواالنقسام،االختصامنزعةإن

الدولطرفمنسيما–سلميةبطرقنزاعاتهاتسويةبدلالمسلحةالقوةإلىاللجوءحظوظ

يعيشحينفيمؤقتبسالمالبشرأجيالمنواحدجيلينعمأنهيذلكتيجةنلتكون-المتغطرسة

الكانوإذابالمقابلاإلنسانيةالنزعةولعل،1والوئامالسالمقيمفيهاتهدرحروباآخرجيالعشرثالثة

. آثارهامنوالتلطيف،غلوائهامنالتخفيفيمكنهافإنهالحرب،توقيفيمكنها

مشروعيةمدى،بهاالتعريفوبعد،الحربعنحديثنامعرضفيبحثالقالالئمنإذايصير

فيكأسلوبالقوةاستخداميحرمدوليقانونضوءفيالعراقعلىاألخيرةوالحربالدوليةبوالحر

وعليه،خاللها؟اإلنسانحقوقويضمنيحكمهاالذيالقانونيالنظامتحديدمعالدولية؟،النزاعاتفض

:  التاليينالمبحثينإلىصلالفهذاقسمأ

.مشروعيتهاوالحربماهية: األولالمبحث

.)2003(العراقعلىاألخيرةالحربفيالتطبيقواجباإلنسانيقانونال: الثانيالمبحث

ذوب . د-1 د المج ام   : محم دولي الع انون ال ي الق یط ف ة و  الوس ة للطباع دار الجامعی روت،  ، ال شر، بی ن بح .723، ص1999الن ث ع
.األمریكیة" The Time"نشرتھ مجلة " الحرب كوضع دائم"
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:األولالمبحث

الحرب ومشروعيتهاماهية

وتقسيمتمهيد

اإلكراهباليأسإلىتلجأفهي،سلميةبطرقبينهاالمنازعاتتسويةفيالدولتفشلماعند

حدوضعفيالوسائلتلككلتنجحلموإذااالقتصادية،أوالقنصليةأوالدبلوماسيةالعالقاتكقطع

حظرمبدأمعيتعارضماوهولحسمه،العسكريةالقوةاستخدامإلىالجنوحيتمماعادةفالقائمللنزاع

.الدوليةالعالقاتفيالقوةاستخدام

والوازعدونوالعبادللبالدالمدمرةالحربغمارخوضيعنيالعسكريةالقوةاستخدامإن

كأسلوبالقوةاستخداميحرمدوليقانونضوءفيالحروبمشروعيةمدىحولهنالأتساءورادع،

.؟الدوليةالنزاعاتفضفي

هذاتقسيميقتضيةالدوليالعالقاتفيالقوةواستخدامبوالحرمشروعيةمدىفيالبحثإن

: مطلبينإلىالمبحث

.العامالدوليالقانونفيالحربمفهوم: األولالمطلب

. الدوليالقانونمنظورفيالعراقعلىالحربمشروعية: الثانيالمطلب

:األولالمطلب

مفهوم الحرب في القانون الدولي

لدوافعهاتبعاتعريفاتهاواختلفتالعام،وليالدالقانونفيللحربكثيرةتعريفاتوضعت

يقتضيلهاالدقيقالفنيبالمعنىالحربوتعريفتخلفها،التيواآلثارتستغرقهالذيوالزمنوأحجامها

مراحلهاووأنواعها،)األولالفرع(عناصرهابيانثم،اصطالحاولغة،بالحربالمقصودتحديد

.)الثانيالفرع(
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:األولالفرع

وعناصرهابالحربالمقصود

. لهاالقانونيةالحالةبهاتقومالتيللعناصرالعرضثمواصطالحا،لغة،الحربتعريفيتم

واصطالحالغةالحرب: أوال

.اصطالحاثملغةالحربتعريف

:لغةالحرب- 1

مصدراألصلفيألنهاالعربعنروايةهاءبغيرحريبتصغيرهاالسلم،نقيضالحرب

المشركينبالدالحربودارحرب،بينهموقعتويقالحروب،حربوجمعوقويس،ذريع،ومثلها

ومحربحربورجلوتحاربوا،وحرابامحاربةحاربهويقالالمسلمين،وبينبينهمصلحالالذين

اهللاكرمعليحديثوفيلعدوه،محاربيعنيمحربورجلوشجاع،الحرب،شديديعنيالميمبكسر

رضيعباسابنحديثوفيبها،وعارفابالحرب،معروفاأي،"محربارجالعليهمفابعث": وجهه

عدوأيحاربنيلمنحربوأنا،"مثلهمحربارجالرأيتما":وجههاهللاكرمعليفيقالعنهمااهللا

والحرببقتل،أي،2﴾سوِلِهوراللَِّهِمنِبحرٍبفَْأذَنُواتَفْعلُوالَمفَِإن﴿: تعالىقولهومنهله،

المشلحالحارب: الحديثفيوله،الشيءويتركاإلنسانوينهبماله،الرجليسلبأن: بالتحريك

.3النزاعهي: )حرب(بالتسكينوالحربثيابهم،الناسيعريالذيالناهب،الغاصب،أي

: اصطالحاالحرب- 2

لجميعمالزمووصفٌ،ةالبشريسننمنسنةوهي،األولىيةاإلنسانقدمقديمةظاهرةالحرب

العالمةيقول،الذاتإرضاءودافعالسيطرةوحباألهواءوتغايرالمصالحتنازعبسببالحيةالكائنات

إرادةوأصلهااهللا،برأهامنذالخليقةفيواقعةتزللمالمقاتلةوأنواعالحروبأناعلم": خلدونابن

هذاوسببجيل،والأمةمنهتخلوتكادالالبشرفيطبيعيأمروهو،بعضمنالبشربعضانتقام

.4"عدوانوإماومنافسة،غيرةإمااألعماألكثرفياالنتقام

.من سورة البقرة) 279(اآلیة -2
شاذلي  -3 د ال م محم ب اهللا، ھاش د حبی د أحم ر، محم ي الكبی د اهللا عل ور، عب ن منظ رب الب سان الع اب ل ق كت ارف، ، تحقی ة دار المع ، طبع

304القاھرة، دون تاریخ،  ص
. 142، ص1998الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، ،المختار من مقدمة ابن خلدون:السناني محمد . سمیر سرحان و د.د-4
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والقرى،المدنفتدمرالبشر،منالماليينأرواحتطالبووالحراألولىاإلنسانيةفجرمنذو

وأهوالها،الحروبمصائبمنالعصورمنعصريخلويكادوالوالروحية،الماديةالقيموتهلك

فلقد،5وسالمتعايشتاريخمنهأكثروصراعاتحروبتاريخيكونألنأقربهوالبشريةوتاريخ

إالمؤقتسلمبينعملم, جيال185خاللنهوإ, اسالمواحدةسنةلكلحرباسنة213البشريةشهدت

مسلحانزاعا250منيقربماالعالمشهداليوموإلىالثانيةالعالميةالحربمنذوفقط،أجيالعشرة

رأشهةخمسكللواحدمسلحنزاعبمعدلأي, شخصمليون170ضحاياهاعددبلغوداخليادوليا

. 6والمعداتوالممتلكاتاألرواحفيخسائرمنعنهيترتببما, تقريبا

االجتماعيةالظواهرأحديمثلالعنفإلىاللجوءكانإذا": عثلممحمدحازمالدكتوريقول

إنذاته،الدوليالمجتمعتميزتزالماأيضافإنهاالداخلية،المجتمعاتتطبعتزالوماطبعتالتي

،7"المعاصرةالدوليةالحياةلوازمإحدىيمثلباتمشروعيتهمدىعنالنظروبغضالقوةإلىاللجوء

المثالسبيلفعلىالعالمقاراتكلفيلقائماالصراعذلكحجميدركالدوليةالحياةواقعفيوالمتأمل

فياألهليواالقتتالالصومالية،األثيوبيةوالحرباإلسرائيلي،العربيالصراعنجدالحصر؛ال

.وهناكهنااتالصراعبؤرمنوغيرهاالعراقعلىوالحربأفغانستان،

وحروبالدولة،فيالسلطةوحدةتهددداخليةثوراتبينوتنوعتالحربصورتعددتلقد

فيهاتناضلالتيوتلكذاتها،الدولبينمسلحةونزاعاتالقائمة،بالحكوماتعصفتماكثيراأهلية

بمقتضاهاالتيالدوليالبوليسأعمالثمةوأخيراواستقاللها،تحررهاأجلمنالمستعمرةالشعوب

. 8الدوليينواألمنلمالسبحفظالمتحدةاألمممنظمةرأسهاوعلىالدوليةالمنظماتتقوم

والحرب،االضطرابحالةإلىواألمنالسلمحالةمنانتقالاألحوالكلفيالحربإن

أواإلخضاعأجلمنالمسلحةالقواتفيهتستخدمأكثر،أودولتينبيننزاعبأنها"أوبنهايم"ويعرفها

منلكلالمسلحةقواتالبينصراعبأنها10صادقعليالدكتورويعرفها،9المنتصرشروطفرض

وفياآلخر،الطرفمواجهةفيومصالحهحقوقهصيانةإلىمنهماكلبهيرميالمتنازعين،الفريقين

بحيثمتنازعينفريقينبينمسلحنضالالحربأنإلى11المجذوبمحمدالدكتوريذهباالتجاهنفس

إرادتهلفرضأووحقوقه،الحهمصعنللدفاعالدماروسائلمنلديهماجميعفريقكلفيهيستخدم

سیني   . د-5 ر الح ر جعف راس زھی سلحة     : ف ات الم اء النزاع ة أثن شآت المائی اه والمن وارد المی ة لم ة الدولی ى،   ،الحمای ة األول الطبع
.36–35ص.، ص2009منشورات الحلبي الحقوقیة، 

.495، ص1996-1995، منشورات جامعة دمشق، سوریا، مدخل إلى القانون الدولي العام: محمد عزیز شكري .د-6
.16، صمرجع سابق، قانون النزاعات المسلحة الدولیة: حازم محمد عثلم . د-7
17المرجع السابق، ص-8
ھ د -9 ار إلی دي   . أش د حم دین أحم الح ال ام  : ص دولي الع انون ال ي الق ات ف ى، ،دراس ة األول شوراتالطبع ر، ELGAمن ، 2002، الجزائ

.246ص
.679، ص1975منشأة المعارف، اإلسكندریة، الطبعة الحادیة عشرة،،القانون الدولي العام: علي صادق أبو ھیف . د-10
.725، مرجع سابق، صالوسیط في القانون الدولي العام: محمد المجذوب . د-11
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الحربأنإلى12عثلممحمدحازمالدكتورويشيرالدول،بينإالتكونالوالحربالغير،على

ويكوناألخرى،الدوليالقانونأشخاصمنغيرهاأوالدولأطرافهمسلحصراعكلإلىتنصرف

تستتبعهوماالحربحالةيامقإلىإرادتهااتجهتمتىبهاخاصةذاتيةمصالحتحقيق13منهالغرض

مسلحصراع":بأنهاغانمحافظمحمدالدكتوريعرفهاو،الدوليةالمسلحةالنزاعاتقانونتطبيقمن

وهيالمحاربة،الدولةمصالحأوحقوقعنالدفاعمنهاالغرضويكونفريقينبينأودولتينبين

الدوليالمجتمعتكوينوبطريقةللدولماعيواالجتاالقتصاديبالكيانترتبطقديمةاجتماعيةظاهرة

عدممبدأتقريرمنالرغمعلىقيامهايمنعأنأوالحروببابأسيستأصلأنالعالميستطعولم

يجبكذلكتكونوحتىالحرببأن15آخرونويرى14"الدوليةالوثائقمنعددفيالحروبمشروعية

:التاليةبالخصائصتتميزأن

ü؛دولتينبينامسلحنزاعاتكونأن

ü؛مسلحةقواتالمسلحالنزاعهذافيتستخدمأن

ü؛غايةتحقيقإلىالمسلحالنزاعيهدفأن

üالحربقانونإلىالمسلحالنزاعيخضعوأن.

وسائلإلىأكثرأودولةلجوء: أنهاعلىلحربافتعرييمكننيفإنهذكرتماخاللمنو

والرضوخاالستجابةعلىحملهابهدفأخرى،دولأودولةضدواستخدامهاالعسكريةاإلكراه

هاوأعرافهاقوانينإلىالسلوكهذايخضعأنعلىأخرى،معنويةأوماديةغايةتحقيقأوإلرادتها

.دوليابهاالمعمول

الحالةبهاتقومالتيالعناصرأوخصائصالإبرازيمكنفإنهالتعريفهذامنوانطالقا

: يليفيمادوليامسلحانزاعاهاباعتبارللحربالقانونية

العناصر التي تقوم بها الحالة القانونية للحرب: ثانيا 

:اآلتيةالعناصرتوافرتمتىالعامالدوليالقانوننطاقفيللحربالقانونيةالحالةتقوم

.18، مرجع سابق، صالنزاعات المسلحة الدولیةقانون : حازم محمد عثلم . د-12
صطلح   -13 سلحة م ات الم ى النزاع دولي عل انون ال اب الق ن كت ر م ق كثی رب(یطل ر) الح صطلح  وألن الح تعمل م د اس ا فق ة دولی ب محرم
سلح ( زاع الم ي ت           )الن ار الت ھ اآلث ب عن رب، وتترت ة الح الن لحال دول دون إع ین ال سكري ب تباك ع ن اش ارة ع و عب ذي ھ ن  ال ب ع ترت

صطلح    ن وألن م رب، ولك رب(الح رغم           ) الح ى ال ة عل ذه الدراس ي ھ تخدامھ ف ا اس د آثرن ة فق ساحة الدولی ي ال تعمال ف شائع االس و ال ازال ھ م
ستخدم   بعض ی ن أن ال صطلح م سلحة   (م ات الم انون النزاع شأن  د    . )ق ذا ال ي ھ ع ف تالوي و د   : راج سین الف ھیل ح ي     . س ع ف د ربی اد محم عم

. 61، ص2007دار الثقافة، عمان، الطبعة األولى،،الدولي اإلنسانيالقانون: كتاب 
701، ص1972، دار النھضة العربیة، القاھرة، مبادئ القانون الدولي العام: محمد حافظ غانم. د-14
.63، مرجع سابق، صالقانون الدولي اإلنساني: عماد محمد ربیع . سھیل حسین الفتالوي  و د. د-15

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


13

: الدوليالمسلحالنزاعأطراف- 1

فيالعامالدوليالقانونإطارفيالدوليةالقانونيةبالشخصيةالتمتعيمكنهمالذيناألشخاصإن

االستعمارأولالحتاللالخاضعةوالشعوبالدولية،المنظماتأقلوبدرجةالدول،همالحاليةصورته

بالتزاماتوالتحملحقوقاكتسابيمكنهمالذينالدوليالقانونأشخاصهمفقطهؤالءالخارجي،

.يةقانونآثارترتبالتيبالتصرفاتواإلتيان

يعتبرمنوحدهاهيالداخليةالجماعاتبعضوكذلكالدوليةوالمنظماتالدولكانتولما

مالحظةويمكن،المعاصرهاقانونمفهومفيللحربأطرافاتعتبرأيضافإنهاالدوليللقانونأشخاصا

:اآلتي

،16واألصيلسالرئيالدوليالقانونيالشخصباعتبارهاالدولبينإالتكونالالحربنأ-أ

تكونأنيمكنهاالدولةفإنلحربلالقانونيةحالةاللقيامالمتطلبةاألخرىالعناصراستوفيتومتى

والدولةآثارها،تحملوعليهاإدارتها،وحقالحرب،إعالنحقلهمنفهيالمسلح،الصراعفيطرفا

طرفاباعتبارهاوذلكإياه،مخالفتهالجزاءتعرضتوإالالحربقانونقواعدتطبيقعليهامنهي

فيالدولةوجودتصورينبغيالأنهمالحظةمع،الشأنهذافيالمبرمةالدوليةالمعاهداتفيأصيال

ومنظمةدولةبينحربانتصورأنيمكنولكن،فحسبأخرىدولةمعتبادليمسلحصراععالقة

.17التحرريةنضاالتهافيوالشعوبالدولوبيندولية،

الدوليةاألوضاعمعيتفقيعدلمالمذكورةالحدودوفيفقطالدولعلىالحربقصرنأ-ب

القتالعلىمقصورايعدلمالحربووصفالثانية،العالميةالحرببعدتعاقبتالتيواألحداثالجديدة

. 18حربااعتبرفلسطينفيوإسرائيلالعرببيندارالذيفالقتالغيرها،دونالدولبينينشبالذي

نظاموإقرار،19الدوليةللمنظماتالقانونيةبالشخصيةالدوليالقانوناعترافشأنمنكانلقد

األخرىهيتخضعوأن،20الحربفيطرفالتكوناألخيرةهذهأمامالطريقمهدأنالجماعياألمن

ة ھ -16 ام              والدول ظ النظ ى حف دف إل یة تھ ة سیاس ة بوظیف ة والمكلف وة المادی ار الق یة احتك زة بخاص سیادة المتمی سیاسي ذو ال یم ال ك التنظ ي ذل
سالم ع . وال ر راج صیل أكث الي و: لتف رس غ سى بط ري عی ود خی سیاسة : محم م ال ى عل دخل إل والم ة األنجل اھرة، -، المكتب صریة، الق م

.171، ص1989
.22، مرجع سابق، صقانون النزاعات المسلحة الدولیة: عثلم حازم محمد . د-17
.679، منشأة المعارف، مرجع سابق، صالقانون الدولي العام: علي صادق أبو ھیف . د-18
صادر      -19 ة ال دل الدولی ة الع شاري لمحكم رأي االست ارا لل دولي اعتب انون ال خاص الق ن أش ة م ات الدولی د المنظم ي تع ، 11/04/1949: ف

ى داف           عل دد بأھ دودة تتح ة مح ة وظیفی صیة قانونی ي شخ ة، فھ ة للدول صیة القانونی ع الشخ ل م ك ال تتماث ة تل صیتھا القانونی أن شخ
ود                  ار بن ي إط سكریا ف صرف ع ي تت ط، وھ سیادة فق دول ذات ال ضویة ال سمح بع ي ت ة الت ة أو اإلقلیمی ة العالمی ة الدولی صاصات المنظم واخت

اق األ    ن میث سابع م صل ال م  الف دة م دكتور     . المتح تاذ ال ر األس ع أكث انع     : راج ر م د الناص ال عب دولي   : جم یم ال ة   (التنظ ة العام النظری
.97-96: ، دار العلوم للنشر، الجزائر، دون تاریخ، ص ص )والمنظمات العالمیة واإلقلیمیة والمتخصصة

م المتح           -20 ا األم وم بھ ي تق سكریة الت ال الع أن األعم ھ ب ن الفق ر م ب آخ رى جان د       وی اعي ال یع ن الجم ام األم ا لنظ ة وفق وات الدولی دة، والق
وة                 تخدام الق ا اس ة أم دول المتحارب ة بال یة خاص صلحة سیاس ق م و تحقی سلح ھ زاع الم ن الن دف م ك أن الھ سلحة؛ ذل ات الم ل النزاع ن قبی م

ون تطبی           الي یك ة، وبالت صلحة جماعی ق لم ة وتحقی شرعیة الدولی رض لل و ف ة ھ ة الدولی ل الجماع ن قب ذه    م ل ھ ي مث رب ف انون الح ق ق
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تهديدحالفياألمنمجلسإلىعهدقدالمتحدةاألممميثاقنجدناحيةفمن،21الحربقانونلقواعد

واألمنالسلملحفظيلزممااألعمالمنيتخذأنالعدوانأعمالمنعملوقوعأوبهاإلخاللأوالسلم

األعمالهذهأنشكوال،22من الفصل السابع من الميثاق) 42(و) 41(تينداالمينصبموجبالدوليين

تعملالتتبناهاالتيالقواتنأولوالدولية،الحربقانونلقواعدتخضعأنيجبالحربيةالقسرية

أبرزومن،23المتحدةلألممالتنفيذيالجهازباعتبارهاالدوليةالمنظمةلحسابتعملوإنماالدولةباسم

-1950(العامينبينكوريافينشبالذيالقتالفيعسكرياالمتحدةاألممتدخلالعملهذاأمثلة

.24مقتضاهاعلىوسيرهمالحربلحالةالمنظمةالدوليةلالتفاقياتاحترامهمقوادهاأعلنأين)1953

طرفاتكونأنيمكنهاالتيالدوليةالمنظمةوحدهاليستالمتحدةاألممأنإلىاإلشارةوتجدر

إنبلإليه،اإلشارةسابقالتنفيذيجهازهاعبروهذاالحربقانونلقواعدالخاضعالمسلحالنزاعفي

إلىاإلقليميةالدوليةالمنظماتلجوءإمكانيةمنه)53(المادةوبصريحلأوكقدالمتحدةاألممميثاق

.25الشأنهذافياألصيلاالختصاصصاحبالدولياألمنمجلسبمعيةالقمعإجراءاتمباشرة

الحربي،االستعمارنيرتحتالواقعةالشعوبفإنالدوليةوالمنظماتالدولجانبوإلى-ج

الوضعمناالستفادةثمومن،حربفيأطرافايكونواأنأيضايمكنهمالطبيعييناألفرادوبعض

قوانينتطبيقيقصرلم1907لعامالهايفقانونالعدو،يدفيوقعوامتىالحربألسرىالقانوني

المتطوعينمنالمحاربينلتشملنطاقهامنوسعبلوحدها،للدولالنظاميةالجيوشعلىالحرب

الشروطبتوافروهذاالمنظمة،وغيرالمنظمةالعسكريةالميليشياوأفرادالشعبية،المقاومةقواتوأيضا

1977لعاماألولالبروتوكولأما،26باالتفاقيةالملحقالنظاممناألولىبالمادةعليهاالمنصوص

مفهومضمنالوطنيالتحريرحرب)1/4(المادةبموجبأدرجفقداألربعجنيفباتفاقياتالملحق

فيالصادر25/26رقمالقراربموجباالتجاههذاالمتحدةاألممدعمتوقدالدولية،حربلاال

ذلكإلىإضافةمصيرها،تقريرفيالشعوبحقلمبدأالدوليالقانونمبادئالمتضمن24/10/1970

ا       ن آثارھ ف م رض التلطی ي تف سانیة الت ارات اإلن ل االعتب ن قبی و م االت ھ ع د   . الح ة راج ذه الجزئی ي ھ ر ف صیل أكث سین  . لتف ھیل ح س
. 51، مرجع سابق، صالقانون الدولي اإلنساني: عماد محمد ربیع . الفتالوي و د

.755، صمرجع سابق، ادئ القانون الدولي العاممب: محمد حافظ غانم . راجع في ھذا المعنى د-21
ادر                "-22 رار ص ب ق ا بموج شأ جمیعھ ث تن سكري بحی ل الع دني والعم ل الم ین العم راوح ب ة تت ال مزدوج دولي بأعم ن ال س األم وم مجل یق

ددة   رة مح ین ولفت زاع مع شأن ن دة ب م المتح ن األم اج   "ع ي بلح تاذ العرب شأن األس ذا ال ي ھ ع ف سلم : ، راج یانة ال ي  ص دولیین ف ن ال واألم
.  77، ص2009،، أوت04، دار الخلدونیة للنشر، الجزائر، العدد بمجلة دراسات قانونیةإطار األمم المتحدة، موضوع منشور 

.679، مرجع سابق، صالقانون الدولي العام: علي صادق أبو ھیف .د-23
ال   "-24 ة ح د الدولی ا بالقواع ر التزام ات أكث ذه المنظم ون ھ ب أن تك ساني،    یج ب اإلن ق بالجان ا تعل یما م صراع س راف ال ع أط ا م تعاملھ

ات       ي االتفاقی ا ف ست طرف ا لی دعوى أنھ ا ذاك ب ن واجبھ صل م ا التن ة، وال یمكنھ شرعیة الدولی ة وال ة العام ة الدولی رس الخدم ا تك ك أنھ ذل
االت      ذه الح ل ھ ي مث ق ف ة التطبی سانیة واجب ل  "اإلن ال أودن ان  : ، دانی ق الق ات تطبی دة       اتجاھ م المتح ات األم ب آلی ن جان ساني م دولي اإلن ون ال

. 481، ص1998،، سبتمبر61العدد المجلة الدولیة للصلیب األحمر،لحقوق اإلنسان، 
انع   . د/ أ-25 ر م د الناص ال عب دولي  : جم یم ال صة   (التنظ ة والمتخص ة واإلقلیمی ات العالمی ة والمنظم ة العام ابق،  )النظری ع س ، مرج

. 240ص
صت الم  -26 ى ادةن ن األول اي       م ة، الھ رب البری راف الح وانین وأع ة بق ة المتعلق وبر 18الالئح ى 1907أكت رب  : "عل وانین الح أن ق

ة                  شروط التالی یھم ال وافر ف ذین تت وعین ال شیا والمتط راد المیلی ى أف ضا عل ق أی ل تطب ط، ب یش فق ى الج ق عل ا ال تطب ا وواجباتھ أن : *وحقوقھ
". وأن یتقیدوا في عملیاتھم بقوانین الحرب*أن یحملوا السالح علنا، *یحملوا شارة ممیزة، أن* یكون على رأسھم شخص مسؤول، 
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ن أن ، في حيةغير الدوليالحربالثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف األربع أوردت مفهوم المادةفإن

بينت شروط تطبيق قواعد 1949لعامالملحق الثاني باتفاقيات جنيفالبروتوكولمن)1/1(المادة 

.27على النزاع غير الدوليالحربقانون 

ت جنيف األربعتطبيق اتفاقياالحربإن توافر الشروط تلك يعني في مفهوم قانون 

لة حرب أطرافها الدولة لدولية باعتبارها حاالنزاعات المسلحة غير اىوالبروتوكولين الملحقين بها عل

. 28انفصال من جهة أخرىكة تحرير وطنية، أو حركات تمرد وحرمن جهة و

التي ال ينطبق وصف الشخص القانوني الدولي على أحد أطرافها الحربإلى أن إذانخلص و

عمال العنف التي أما يعرف باالضطرابات الداخلية ومن ذلكحروبا بالمفهوم الذي تقدم، وال تعد 

أمريكية على  -لدولة القوة المسلحة الحتوائها والحد من انتشارها، والحرب األنجلوتستخدم فيها ا

العامدخل عصبة األمم المتحدة وذلك أن العراق قد تأسسة،دوليحربهو )2003(العراقي العام 

هي عضو مؤسس ، و1776ي العام أما أمريكا فقد نالت استقاللها السياسكدولة كاملة السيادة، و1932

. حالياأكبر األعضاء توجيها لمنظمة األمم المتحدة العالميةو1919لعصبة األمم العام 

: المسلحاالشتباكوقوع- 2

ومصطلحالمسلح،الصراعمقوماتوجودمنالبدالعامالدوليالقانونفيالحربتقومحتى

بينوتصادمتنافسأيضايعنيوهووالمعتقدات،القيموالمصالحفيالتوافقعدمعنيعبر" صراع"

ومنع،هوأهدافهتحقيقطرفكلفيهيحاولاالعتباريينأوالطبيعييناألشخاصمنأكثرأوطرفين

هوإذالنزاعمنأعمقالصراعيكونالمعنىبهذا،29الوسائلبمختلفذلكتحقيقمناآلخرالطرف

الصراع،إدارةعنالحديثيكونماكثيرالذلكتجاهات،واالالمواقففياالختالفمنحالة

النزاعيتطوروقدالنزاع،منوأشملأعموالصراعإكراهية،أوسلميةبطرقالنزاعحلبالمقابلو

.30نزاعإلىيتحولفإنهالصراعفيالقوةاستخدمتإذاأماصراع،إلى

ادة-27 ددت الم ن )1/1(ح ام  م اني لع ول الث ى  1977البروتوك صت عل ھ فن اق تطبیق ق : "نط ذا الملح سري ھ ول-ی ع -البروتوك ى جمی عل
ادة    شملھا الم ي ت سلحة الت ات الم ن )01(المنازع ول ا(م ام البروتوك سلحة    ) 1977ألول لع ة الم ات الدولی حایا المنازع ة ض ق بحمای المتعل

رى،       سلحة أخ ة م ات نظامی شقة أو جماع سلحة من وات م سلحة وق ھ الم ین قوات دة، ب سامیة المتعاق راف ال د األط یم أح ى إقل دور عل ي ت والت
...".عملیات عسكریة متواصلة ومنسقةوتمارس تحت قیادة مسؤولة على جزء من إقلیمیھ تحت السیطرة ما یمكنھا من القیام ب

ن             -28 ا م ادرة وغیرھ یة الن ف العرض شغب والعن ال ال ة كأعم وترات الداخلی طرابات والت االت االض ى ح رب عل وانین الح سري ق وال ت
.األعمال ذات الطبیعة المماثلة التي ال تعد منازعات مسلحة

ي د-29 ھ ف شار إلی ادري . م سین ق ات ا: ح ل النزاع ة وتحلی ةدراس ى،،لدولی ة األول ر،  الطبع یس، الجزائ ر جل شورات خی ، 2007من
.31ص

.32المرجع السابق، ص-30

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


16

هذااتصفإذاإالالحربحالةيامقعنيعبرأنيمكنهالالدوليالصراعفإنذكرماومع

.31ةالرئيسأطرافههي،نظاميةغيرأمكانتنظامية؛الجيوشتكونبحيثالمسلحبالطابعالصراع

: الطرفينلدىالقتالفيالرغبةتوفر- 3

أواقتصاديةأوسياسيةمصالحلتحقيقالقتالفيالرغبةوتوفرللحربالدولإرادةعنيعبر

مسبقإخطارهوهاوإعالنالخصوم،علىالحرببإعالنالتقليديالدوليالقانوننطاقفيغيرها

هوذلكفياألطرافوغرض،المتنازعينالطرفينبينقائمةالحربباعتبارالدولةجانبمنصريح

عنتعبرالوالعسكريةالقوةفيهاتستعملقدالتياألخرىالحاالتمنغيرهاعنالحربحالةتمييز

محدودمسلحاصراعاتعتبراألخيرةفهذهاالنتقام؛وأعمال،الثأريةاألعمالومنها،الحربحالة

.32للحربإعالنايتطلبوالوالمكانالزمان

من)2/4(المادةلنصوفقاللحربالمطلقالتحريمباتجاهسارالدوليالقانونتطوروألن

طبعا-األخيرةلهذهالقانونيةالحالةنشوءجلألالحربإعالنبوجوبالقولفإنالمتحدةاألممميثاق

القوةاستخدامبتحريمالقاضيالدوليالمبدأيناقض-إليهااإلشارةسالفالمقوماتباقيتوافرظلفي

الفنيبالمفهومالمسلحالنزاعلقيامالمعتبرةالحربحالةبأنالجزممعهيعنيمماالدولية،العالقاتفي

أمامكناللحربالواقعيةالحالةتوافرمجردبوالقانونية،الحالةدونللحربالواقعيةالحالةهيالدقيق

. )الحربقانون(الدوليةالمسلحةالنزاعاتقانونتطبيقيستوجبدوليمسلحنزاع

:الفرع الثاني 

ومراحلهاالحروبأنواع

.)ثانيا(مراحلهاثم،)أوال(الحروبأنواعالفرعهذافينبين

الحروبأنواع:  الأو

وعدالتهامشروعيتهاباعتباريقسمهامنفثمةللحروب؛عديدةتقسيماتثمةأنإلىبدايةنشير

حروبإلىيقسمهامنوثمةعدوانية،حرباأوشاملة،تكونوقددفاعية،أوعادلة،: الحربفتكون

.19، مرجع سابق، صقانون النزاعات المسلحة الدولیة: حازم محمد عثلم . د-31
.41-40:ص.ص: المرجع السابق -32
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جنيفاتفاقياتأماوفيها،لمشاركةاالدولوعددشموليتهامدىإلىبالنظروهذاإقليميةوأخرىعالمية

.33وجويةوبحريةبريةإلىنطاقها،باعتبارالحروبقسمتفقد1949لعاماألربع

: الشاملةالحرب- 1

وقدكافةالدوليالمجتمعتهمأصبحتبلالمعاصرالدوليالقانونفيمحدودةالحربتعدلم

الذيالمسلحالنزاعلتمييزكثيرا"لشاملةاالحرب"مصطلحواستعملدولة،منأكثرفيهاتشترك

واسعةأماكنإلىعملياتهتمتدكماالمتحاربة،الدولغيرإلىآثارهتمتدالذيأوعدةدولفيهتشترك

الحربيميزلكيأيضا" الشاملةالحرب"مصطلحويستخدمأحيانا،المتنازعةالدولأراضيتتجاوز

أسلحةفيهاتستخدمالتيالحربعلىللداللةأيضاويستعمل،34نوالعسكريوالمدنيونفيهايشتركالتي

علىالمصطلحهذاأيضاويطلقسواء،حدعلىالمقاتلينوغيرالمقاتلينتصيبعسكريةومعدات

ويرى"األهداف،منوغيرهاأيديولوجيوواقتصاديسياسيهدفبينأغراضهاتتعددالتيالحرب

المقاتلينبينبالتفرقةمنهتعلقماخاصةمعينقانونيلنظامتخضعالالشاملةالحربأنالبعض

.35"ذلكعكسيرىالراجحالرأيأنعلىالمقاتلين،وغير

:   الحرب الباردة - 2

تي يبين المعسكرين الشرقي بقيادة االتحاد السوفي) 1990-1947(لقد سادت الحرب الباردة 

، هذا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومريكيةالغربي بزعامة الواليات المتحدة األوسابقا،

يعبر عن مظاهر الحرب كقطع العالقات الدبلوماسية واالقتصادية دون "الحرب الباردة"اصطالحو

قد عرفت هذه الفترة من تاريخ العالقات الدولية إنشاء ، ووصول ذلك إلى حد استخدام القوة المسلحة

لح وإنشاء قواعد عسكرية في أراضي الدول الحلفاء، دون أن سباق تسوظهور ،األحالف العسكرية

بل على العكس من ذلك فقد قانوني جديد تخضع له هذه الحربيؤدي هذا الوضع إلى ظهور نظام 

.36هو القانون الدولي المعاصروخضعت هذه الفترة إلى القانون الدولي النافذ آنذاك 

ا      -33 روب ومنھ رى للح دة أخ ور عدی كال وص ة أش رب الوق   : وثم دودة، الح رب المح رب     الح صابات، والح رب الع ة، ح رب األھلی ة، الح ائی
ا  ة، وغیرھ شأن    . اإلثنی ذا ال ي ھ ع ف ادري . د: راج سین ق ة   : ح ات الدولی ل النزاع ة وتحلی ابق، ص دراس ع س ا    27، مرج ى أنن دھا، عل ا بع وم

ام           ف لع ات جنی ھ اتفاقی ت إلی ا ذھب سب م ة بح ة وجوی ة وبحری ى بری روب إل سیم الح ة تق نتناول بالدراس ام  عن1949س صدى للنظ دما نت
.القانوني للنزاعات المسلحة في المبحث الثاني من ھذا الفصل

ارة   -34 شاملة عب رب ال ھ للح رض تعریف ي مع دي ف د حم دین أحم الح ال دكتور ص د أورد ال ة: "لق سكان كاف ا ال شترك فیھ رھمأوی ، .."غی
ع دون التخی        ا للجمی شاركة فیھ ساع الم ضي ات رب تقت مولیة الح ة أن ش ر          والحقیق ذا التعبی ي ھ ح ف ون األص ذلك یك اربین، ل ات المح ین فئ ر ب ی

". غیرھمویشترك فیھا السكان كافة : "أن نقول 
ر  . د-35 و الخی د أب صطفي أحم سید م ة :ال ة الخاص ة الدولی سكریة واألمنی شركات الع روب ال ستقبل الح ى،،م ة األول شر إالطبع راك للن یت

.21، ص2008، القاھرةوالتوزیع،
.586، ص1984القاھرة، دار الفكر العربي، ، القانون الدولي العام:العنانيمحمد اھیم إبر. د-36
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: الحرب الدولية - 3

تشترك فيها الدول، وال يكون أحد أطرافها كيان ال يتمتع بالشخصية الحرب الدولية هي التي

يكون وراء هذا الصراع أو أكثر ينظمه القانون الدولي وصراع بين دولتين"هي والقانونية الدولية، 

هي تختلف على مصالحه الوطنية من خاللها ومحاولة من جانب أطرافه بأن يسعى كل منهم للمحافظة

اللجنة الدولية للصليب وتحدد، 37"لداخلية أو الثورات التي تقوم بها المستعمراتعن االضطرابات ا

ت المسلحة يحدث حال قيام مواجهات بين القواالنزاع الذي":األحمر ماهية الحرب الدولية بأنها

هذهىعلطبقيأنهعلى،38"لو لم تعترف إحداهما رسميا بحالة الحربلدولتين أو أكثر حتى و

والبروتوكول1949لعامعاألربجنيفاتفاقياتفيالواردةاألحكاموالقواعدمجموعةالنزاعات

.197739لعاملهااألولاإلضافي

: الحرب غير الدولية - 4

ثوار الحرب غير الدولية أو الحرب غير ذات الطابع الدولي يمكن أن تنشب بين دولة االحتالل و

وهي تختلف عن ،بينهافيماتتصارعمسلحةجماعاتبينوأإقليم يريد االنفصال عن الدولة األم،

تكوين دولة الحرب األهلية من حيث وجود دولة طرف فيها، ومن حيث هدفها الذي عادة ما يكون 

الحرب غير الدولية هي وضع فعلي يقتضي تطبيق قانون الحرب من خالل البروتوكول جديدة، و

واجبات األطراف المتصارعة والذي بين حقوق و1977اإلضافي الثاني التفاقيات جنيف الصادر سنة

ز في شدته االضطرابات الداخلية وأعمال فر حد أدنى من العنف يتجاو، وذلك متى تو40داخل الدولة

انم . د-37 افظ غ د ح ة : محم ھ العام ولیة وألحكام ضوابطھ األص ة ل ام، دراس دولي الع انون ال ادئ الق ة،مب ة الثانی ضة ، الطبع دار النھ
. 624، ص1961العربیة، القاھرة، 

صلیب ا-38 ة لل ة الدولی ر اللجن زاع   : ألحم االت الن ي ح شطتھا ف شأن أن ر ب الل األحم ر والھ صلیب األحم ة لل ات الوطنی ل الجمعی ، دلی
.23، ص1986جنیف، 

ن      -39 شتركة م ة الم ادة الثانی ددت الم د ح ام    وق ف لع ات جنی دولي        1949اتفاقی سلح ال زاع الم ف الن ذ وص ي تأخ االت الت ذكر الح الفة ال : س
ي حال .. " ة ف ذه االتفاقی ق ھ دة،    تنطب سامیة المتعاق راف ال ن األط ر م رفین أو أكث ین ط شب ب ر ین سلح آخ تباك م ة أو أي اش رب المعلن ة الح

سامیة                  راف ال د األط یم أح ي إلقل ي أو الكل تالل الجزئ االت االح ع ح ي جمی ضا ف ة أی ق االتفاقی ا تنطب رب، كم ة الح رف بحال م یعت ى وإن ل حت
تالل مقاو     ذا االح ھ ھ م یواج و ل ى ل دة، حت زاع        المتعاق إن دول الن ة، ف ذه االتفاقی ي ھ ا ف زاع طرف دى دول الن ن إح م تك سلحة، وإذا ل ة م م

رة          ذه األخی ت ھ ذكورة إذا قبل ة الم ة إزاء الدول زم باالتفاقی ا تلت ا أنھ ة، كم ا المتبادل ي عالقاتھ ا ف ة بھ ك ملتزم ع ذل ى م ا تبق راف فیھ األط
."وطبقتھاأحكام االتفاقیة

ن  -40 ة م ادة الثالث ي الم ام   تكتف اني لع ول الث ي          1977البروتوك دائر ف ي وال ابع دول ھ ط یس ل ذي ل سلح ال زاع الم ذكر الن ى ب ا األول ي جملتھ ف
ا            ق أحكامھ زاع تطبی ي الن رف ف ل ط ى ك ب عل دة وتوج سامیة المتعاق راف ال د األط ي أح ر      . أراض سلح غی زاع الم ّرف الن ادة ال تع ذه الم وھ

وعیة، وت      اھرة موض ھ ظ ن كون ق م ل تنطل دولي ب ة      ال شروط التالی ي ال سلح داخل زاع م فة ن وفر ص ادة لت رف  -: شترط الم د للط الب
رام            ل احت ة ویكف ي أرض معین شاط ف ھ ن یھا ول لوك مرؤوس ن س سؤولة ع ادة م ھ قی سكري فی یم ع ن تنظ ة م ة المركزی اھض للحكوم المن

ات،  وار،    -االتفاقی ة الث سكریة لمحارب وات الع ى الق شرعیة إل ة ال وء الحكوم را-لج وار،  اعت اربین للث صفة المح ة ب ا -ف الحكوم اعترافھ
رب،   ة ح ي حال ا ف ات،    -بأنھ ذ االتفاقی رض تنفی وار بغ اربین للث صفة المح ا ب ن أو   -اعترافھ س األم ال مجل دول أعم ى ج زاع عل إدراج الن

سالم    ددا لل صفتھ مھ دة ب م المتح ابعین لألم ة الت ة العام د   = =الجمعی ال ع شكل عم ھ أو ی ا ل دولي أو خارق ھ   -وانیا، ال وفر فی ام تت وار نظ للث
ة،   صائص الدول وطني،          -خ راب ال ن الت ّین م زء مع ي ج ة ف لطة فعلی سكان س ى ال وار عل ر الث لطة     -یباش ر س سلحة ألوام وات الم ضع الق تخ

.یاتتلتزم سلطات الثوار المدنیة بمراعاة أحكام االتفاق-منظمة وتعّبر عن استعدادھا الحترام قوانین الحرب وتقالیدھا، 
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احترام قانون ظيم العسكري بمعنى وجود قيادة مسؤولة وقادرة علىحد أدنى من التنالعنف العرضية، و

.الحرب

ةاألربعجنيفالتفاقياتالمشتركةالثالثةالمادةالنزاعاتهذهعلىقينطبفإنهعالوة على ذلك و

جنيفاتفاقياتمنالمشتركةالثالثةالمادةحددتقدف،1977لعاملهاالثانياإلضافيوالبروتوكول

الثانياإلضافيالبروتوكولوأماالدولي،غيرالمسلحالنزاعوصفتأخذالتيالحاالتاألربع

لألحكاممكمالًجاءفقدالدوليالطابعذاتغيرالمسلحةبالنزاعاتوالخاص1977يفجنالتفاقيات

البروتوكولنصحيثهي،كماعليهاوأبقىجنيفاتفاقياتمنالمشتركةالثالثةالمادةتضمنتهاالتي

إقليمىعلتدورالتيالمنازعاتعلى،..البروتوكوليسري":علىاألولىمادتهمناألولىفقرةالفي

مسلحةنظاميةجماعاتأومنشقةمسلحةوقواتالمسلحةقواتهبينالمتعاقدةالساميةاألطرافأحد

بعملياتالقياممنيمكنهاماالسيطرةمنإقليمهمنجزءعلىولةمسؤقيادةتحتوتمارس،أخرى

."البروتوكولتنفيذوتستطيعومنسقة،متواصلةعسكرية

: الحرب األهلية - 5

حرب األهلية هي التي تنشب بين أهالي إقليم واحد وعلى أرض دولة واحدة ويكون الهدف منها ال

محصورا في تغيير نظام الحكم القائم دون إنشاء دولة جديدة، وغالبا ما يطلق عليها اسم االضطرابات 

ترتب آثار دولية على الرغم من أن الحرب األهلية تعتبر مسألة داخلية إال أنها وأو التوترات الداخلية، 

.حيث تساند جهات أخرى خارجية ميليشيا ضد أخرى

: 41الحرب األهلية تتميز بما يأتيو

üالدولةفيالحكمنظامعلىالسيطرةاألهليةالحربمنالهدف.

üحربأسرىيعدونعليهمالقبضوعندالدوليةبالحمايةيديرونهاالذيناألشخاصيتمتع.

üالحربيةلألعمالمنطلقايكونالدولةإقليممنجزءعلىسيطرةالبعدلهممقراالثواريتخذ .

üبالتزاماتوالتحملبحقوقالتمتعيمكنهاوالتيالمسؤولةقيادتهمعنالثواريعلن .

üالحربلقانوناألهليةالحربفيالعسكريةالعملياتتخضع.

üعلنيةةبصورمالياوعسكريالمساعدتهااألهليةالحربكومةبحالدولتعترفقد.

با ما يكون من جانب الدول التي تقف وراء ت التي أدت إلى قيام حرب أهلية غالحل النزاعاو

الحروب في العصر الحديث؛ تلك من أبرز ، و42أو عن طريق تدخل األمم المتحدةتلك الحروب، 

.84، مرجع سابق، صالقانون الدولي اإلنساني: عماد محمد ربیع . سھیل حسین الفتالوي  و د. د-41
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مناطق ، ونسيراليو، والحرب األهلية في السودان، وأفغانستان، والصومال، والحروب األهلية في لبنان

.أخرى عديدة في العالم

: الدفاعيةالحرب- 6

عنالمدافعموقعفينفسهاتجددولةطرفمناضطرارياالقوةفيهاتستخدمحربوهي

يعتبرالدوليالقانونو،لمصالحهاتستشعرهالذيالتهديدنتيجةأوضدها،الموجهالهجومنتيجةنفسها

الحقهوونفسها،عنالدفاعفيالدولةحقإلىباالستنادهذاو،مشروعةحرباالدفاعيةالحرب

من) 51(المادةبموجبوالعاشرة، مادتهفيالمتحدةاألممعصبةميثاقأحكامبموجبالمكرس

الميثاقوفريقي،اإلالميثاقمنهاوووجودها؛روحهادوليةأخرىمواثيقمنهتاستمدالذيو،الميثاق

. 1974لعامالعدوانتعريفقرارمنالسادسةالمادةبموجبكذاو،43المشتركالعربي

: العدوانحرب- 7

دون"العدوان"مصطلحإلىالعاشرةمادتهفيأشارقدنجدهاألممعصبةميثاقإلىبالرجوع

"كيلوجبريان"التفاقيةبالنسبةالشأنكذلكو،اليومعليههيكماالعدوانيةللحرببالتعريفالتعرض

،العدوانحربلمسألةتتعرضلمفهيللحربالمشروعةالحاالتعددتقدكانتإنو1928لعام

إلىباإلشارةاكتفىوالعدوانيةللحربتعريفمنالياخجاءفقدالمتحدةاألمملميثاقبالنسبةأماو

1974ديسمبر14بتاريخالصادر3314رقمقرارهافيو،44بنودهبعضفي"العدوان"مصطلح

استعمال القوة المسلحة من ": بأنه العدوانتعريفإلىالتوصلالمتحدةلألممالعامةمعيةالجاستطاعت

ورة أخرى صبأيةأوالسياسي،استقاللهاأوضد سيادة دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية45قبل دولة ما

العدوانحربفيالحديثنرجئوسوف،46"تتنافى مع ميثاق األمم المتحدة، وفقا لنص هذا التعريف

.حينهإلى

شرط-42 ك ب دة     :األول :ینوذل م المتح اق األم ا لمیث دائرة طبق ة ال رب األھلی ة الح ل أزم أن تح ضاء ب دول األع ت ال اني . إذا عرض :والث
سلم    دد ال ة أن تھ رب األھلی أن الح ن ش ان م اق    إذا ك ن المیث سابع م صل ال دابیر الف ق ت ستوجب تطبی ا ی ر، مم دولیین للخط ن ال ع ،واألم م

اة  ن    مراع ة م ادة الثانی ن الم رة م رة األخی اق الالفق ى میث ة        : "عل شؤون الداخلی ي ال دخل ف دة أن تت م المتح سوغ لألم ا ی اق م ذا المیث ي ھ یس ف ل
ھ         یس فی ا، ول ة م داخلي لدول صاص ال میم االخت ن ص ون م ي تك ذا         الت م ھ ل بحك سائل ألن تح ذه الم ل ھ وا مث ضاء أن یعرض ضي األع ا یقت م

.85رجع السابق، ص، الم"المیثاق، على أن ھذا المبدأ ال یخل بتطبیق تدابیر القسر الواردة في الباب السابع
ادة  -43 صت الم ھ    ) 51(ن ى أن اق عل ن المیث ذا   "م ي ھ یس ف اقل دول، ف      المیث ي لل ق الطبیع تقص الح ضعف أو ین ا ی ي  م ات، ف رادى أو جماع

سلم                    ظ ال ة لحف دابیر الالزم ن الت س األم ذ مجل ى أن یتخ ك إل دة وذل م المتح ضاء األم د أع ى أح سلحة عل وة م دت ق سھم إذا اعت ن أنف دفاع ع ال
... ".واألمن الدولیین

.ن تعریف فني دقیق لھولكن دومیثاق األمم المتحدةمن ) 53(والمادة ) 42(، )41(، )39: (جاء ذكر حرب العدوان في المواد-44
.عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة14/12/1974الصادر في 3314القرار رقم المادة األولى من -45
صطلح -46 ة"إن م ي           " دول ضوا ف ة ع ون الدول سألة ك ھ، وال بم ن عدم ا م راف بھ سألة االعت ساس بم ستخدم دون م ف م ذا التعری ي ھ ف

.األمم المتحدة أم كانت غیر عضو
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الحروبمراحل: ثانيا

إدارةمرحلةهيووالثانيةالحرب،بدءمرحلةهيواألولىثالثة؛بمراحلعادةحربالتمر

الحرببدءمرحلتيبالتفصيلوسأتناولالحرب،نهايةمرحلةفهياألخيرةوالثالثةأماوالحرب،

غيراألطرافوبينبينهاأوالمتحاربة،األطرافبيناءسوقانونيةآثارمنترتبهمابالحربنهايةو

الدوليالقانونبتطبيقوثيقةصلةلهاالحربإدارةمرحلةوألن،الحياددولسيماالالمتحاربة

. الفصلهذامنالثانيللمبحثالعرضحينإلىفيهاالخوضأرجئفإننياإلنساني

:الحرببداية- 1

متستخدلمولوعنها،اإلعالنبمجردقانوناأتنشالحربكانت47يديالتقلالدوليالقانونفي

اللحربلإعالنغيرمنالدولبينالمسلحةالقوةاستخداموحالةاألطراف،جانبمنالمسلحةالقوة

الدوليالقانوناعتبرلقدمسلح،نزاعحالةفياألطرافالدولتعتبروالقانونااألخيرةهذهتقوم

عنهانجرمماالموضوعي،بالمفهومواقعيةوليستالشكليبالمفهوميةقانونحالةحربالالتقليدي

تصوريمكنناوهكذا"،48الواقععنيعبرالالقانونأصبحبحيثوالقانونالواقعبينصارخانفصال

قيامعدمرغمالنزاعفياألطرافجانبمنالمسلحةالقوةتستخدملمولوقانوناالحربحالةقيام

الالحربحالةفإنذلكومعأخرىضددولةجانبمنالقوةتستخدمقدكمابينهما،عدائيةأعمال

قيامإلىالواقعيةغيرالشكليةالنظريةهذهأدتوقدالضيقة،التقليديالدوليالقانونلنظرةوفقاتقوم

.49"والقانونالواقعبيناالنفصال

: 50أمرينفيتتلخصوهيالحربيةلبداأسساالثانيالهايمؤتمروضعلقد

وهو عدم البدء باألعمال الحربية إال بعد إخطار سابق ال لبس فيه، ويكون هذا اإلخطار :أول

إما في صورة إعالن مسبب للحرب، وإما في صورة إنذار نهائي يذكر فيه اعتبار الحرب قائمة بين 

.بات الدولة التي وجهتهالطرفين إذا لم تجب الدولة التي وجه إليها اإلنذار طل

وهو وجوب إبالغ قيام الحرب دون تأخير إلى الدول المحايدة، وال يترتب على قيام :ثان و

.الحرب بالنسبة إلى هذه الدول أي أثر إال بعد وصول البالغ إليها

صینیة          م"-47 ة ال رب الیابانی ي الح د ف ي وبالتحدی رن الماض ن الق ات م ذ الثالثینی ام   (ن ن ع ى  1931م ام    1933إل ن ع دھا م ى 1937وبع إل
ة   ة الثانی رب العالمی ة الح رف          ) غای ا ال یعت إعالن كم دأ ب ا ال تب حة ولكنھ ة واض رب معلن ي ح ة، فھ رب التقلیدی دة للح یغة جدی دأت ص ب

رب    ة ح ي حال ا ف ان بأنھم ع د"الطرف شكلي  . ، راج سن الشی اد،    : مح ة والحی روب البحری ي الح رة ف ضایا معاص وق ق ة الحق دد مجل ، الع
.   59، ص1989، مارس، األول

. 44، ص1986، دار الفكر العربي، القاھرة، السنة مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة:صالح الدین عامر. د-48
لطان، د . د-49 د س ب، و د . حام شة رات امر   .عائ دین ع الح ال ام  : ص دولي الع انون ال اھرة،    الق ة، الق ضة العربی ة، دار النھ ة الثالث ، الطبع

.768، ص1984
.1907اتفاقیة الھاي للحرب البریة لعام المادتان األولى والثانیة من -50
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وأما اللجوء إلى حشد الجيوش، والقيام بالحصار، واإلعالن عن التعبئة العامة، فقد ال يشكل

نا للحرب، وإنما وسيلة للضغط من أجل فرض التسوية، كما أن اإلعالن عن الحرب قد يكون إعال

، وهنا 1991متزامنا مع اندالع واسع للقتال كما فعلت الواليات المتحدة األمريكية مع العراق سنة 

إعالن 1990نوفمبر29الصادر عن مجلس األمن في 678هل يعتبر القرار : يمكننا أن نتساءل 

.حرب على العراق؟

السابقةالمتحدةاألمملقراراتلالمتثالالعراقأمامموعدآخر1991جانفي15تاريخكان

لدىاألعضاءالدولوتفويضالكويت،منمشروطغيرانسحابإلىتدعووالتي،678/1990قرارلل

.المنطقةيفالدوليينواألمنالسلمالستعادةالوسائلكافةباستخدامالمتحدةاألمم

، 51وجميع القرارات الالحقة ذات الصلة660/1990تنفيذ القرار بيأبهلمالعراقوألنوبالفعل

الدولشروعلدعمالالزمةالوسائلباستخداموالقاضي678/1990رقماألمنمجلسقرارجاء

،52المنطقةفيليينالدووالسلماألمنإلعادةاألمنمجلسقراراتتنفيذفيالمتحدةاألمملدىاألعضاء

فيالعراقيةالقواتعلىالجويةالعسكريةحملتهاتنفيذدولةثالثونعددهاالبالغالتحالفدولوأعلنت

.1991جانفي16بتاريخوالعراقالكويت

د أهداف العمليات من تحديالدول المتحالفة وليس مجلس األ678/1991لقد خول القرار

لى عاتقها تنفيذ قرار ع، وهي التي تأخذتتمتع بسلطة تقديرية واسعةفهي ،تحقيقهاالعسكرية وكيفية

األممميثاقصريحةمخالفةويخالفالدولية،الشرعيةيمثلالاألمرحقيقةفيوهذا، منمجلس األ

تحتذلكوالدوليين،واألمنمالسلصيانةفيالمتحدةاألممواتقمسؤوليةعلىينصالذيالمتحدة

معبالتعاوننفسهاوخولتالميثاق،علىقفزتالتيالمتحدةالوالياتوليسحدة،المتاألممراية

.العراقولتدميربلالكويت،لتحريرفقطليسالمسلحةالقوةاستخدامصالحيةالغربيينحلفائها

ن مع أ،كبر في سير العمليات الحربيةة األمريكية بالعبء األقد اضطلعت الواليات المتحدل

مم يتعهد فيها جميع أعضاء األه، والتيمن)43(المادة إلى الميثاق تستند في تطبيقهامن )42(المادة 

،منبأن يضعوا تحت تصرف مجلس األين،من الدوليسبيل المساهمة في حفظ السلم واألالمتحدة في 

، ينليمن الدوالضرورية لحفظ السلم واألوالمساعدات،ما يلزم من القوات المسلحة،وبناء على طلبه

م     51- دولي رق ن ال س األم رار مجل اء ق د ج س  678/1990لق رارات مجل ق ق ق تطبی نلتحقی ، 665، 664، 661،662، 660" األم
".677، والقرار 674، 670، 669، 667، 666

اء -52 القرار ج ي  678ب ن ف س األم ن مجل صادر ع ایلي 29/11/1990ال ن  : "م سابع م صل ال ب الف صرف بموج ن وإذ یت س األم إن مجل
و   اق فھ رار    :أوال المیث ًا للق اًال تام راق امتث ل الع أن یمتث ب ب رارات ال 660/1990یطال ع الق ت   وجمی ي الوق رر ف صلة، ویق ة ذات ال الحق

ة،            سن نی ن ح ذھا ع رة لتنفی ة أخی راق فرص نح الع ھ أن یم سك بقرارات ذي یتم ا ال ت       :ثانی ة الكوی ع حكوم ة م ضاء المتعاون دول األع أذن لل ی
ي    راق ف ذ الع م ینف ا ل انفي 15م ي ال    1991ج ھ ف صوص علی و من ا ھ امًال كم ذًا ك ذكر تنفی سالفة ال رارات ال ھ الق ذ أو قبل اله، وتنفی رة أع فق

رار  ة،   )1990(660الق ي المنطق دولیین ف ن ال سلم واألم ادة ال صلة بإع ة ذات ال رارات الالحق ع الق ا ، وجمی دول  :ثالث ع ال ن جمی ب م یطل
رار،        ذا الق ن ھ ة م الفقرة الثانی ًال ب ذ عم ي تتخ راءات الت ب لإلج دعم المناس دم ال ا أن تق وال  :رابع ة أن ت دول المعنی ن ال ب م الغ یطل ي إب

".مجلس األمن تباعًا بالتقدم المحرز فیما یتخذ من إجراءات عمًال بالفقرتین الثانیة والثالثة  من ھذا القرار
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سلوبه سنده القانوني أو أ678/1990القراركما لم يبينعن المجلسقراري لم يصدر أوالمالحظ أنه

دم ن فرض التدابير االقتصادية وكفايتها لم تقيم بعمن الميثاق، ثم إ)42(ق مع المادة الذي سيتبعه ليتطاب

اليات المتحدة وحلفائها، مما يعني من طرف الوجراءات العسكريةالجدوى ليتم بعدها االنتقال إلى اإل

مجلس األمن الدولي وليس على العراق من جانب53يعتبر إعالنا للحرب678/1991معه بأن القرار 

إعالنا للحرب من جانب أمريكا، في وقت أن الشرعية الدولية تقتضي بأن مجلس األمن هو المسؤول 

. 54عن تنفيذ قراراته وليس دولة بعينها

: منها55هامةقانونيةآثاررتبي،الحربيةياتالعملبدايةو

üمحاربةدولإلىالدوليةالمجموعةلتنقسمالمتحاربة،الدولبينالدبلوماسيةالعالقاتقطع

.المسلحالنزاعأطرافبينالخارجيللتمثيلتعطيلمنذلكعلىيترتببمامحايدة،وأخرى

üمنهاتعلقماعداماالمتحاربة،الدولبينريةالساوالجماعيةالثنائيةالمعاهداتتطبيقوقف

.المسلحةالنزاعاتزمنالتطبيقبواجبة

üوتأمينالمصالح،رعايةتشملبحيثمحايدة،دولإلىالمتحاربةالدولمصالحرعايةتعهد

.معتقلينالالمدنيينتحريروضمانالمتحاربة،الدولرعاياوحمايةالممثلين،تبادل

üالخاصةواألمالكووثائقها،،)والعدوالمحايدة،المحاربة،(الدولمالكألالحمايةتوفير.

üالمرضىوإغاثةعليهم،المساعداتوتوزيعوزيارتهم،المقاتلينمنالحرببأسرىواالهتمام

.دولهمإلىوإعادتهموالجرحى،

:  الحربانتهاء- 2

أسفرتقدتكونأنبعدلميدانيةاالعملياتوقفوهو:أول؛أمرينطريقعنالحربتنتهي

الطبيعيةبالنهايةيسمىماوهو،المتحاربةاألطرافبينسالمقيةاتفاوعقدومهزوم،منتصرعن

يسمىماوهواآلخر،الطرفأراضيالمتحاربةرافاألطأحدغزوأوحتاللاوهو:وثانللحرب،

وقففهيمؤقتة،هدنةاتفاقأوعامةهدنةتكانأسواءالهدنةعنأماوللحرب،الطبيعيةغيربالنهاية

. الحربلحالةإنهاءوليستالحربيةللعملياتقتمؤأودائم

د                   -53 اعي ال یع ن الجم ام األم ا لنظ ة وفق وات الدولی دة، والق م المتح ا األم وم بھ ي تق سكریة الت ال الع أن األعم ھ ب ن الفق ر م ب آخ رى جان وی
.، من ھذا البحث لتكمل قراءة التعلیق)14ص(20: ارجع إلى التھمیش ... سلحةلممن قبیل النزاعات ا

راق   ":-----------54 د الع سكریة ض وة الع تخدام الق ن واس س األم ال ، "مجل ع مق ى الموق عل
http//www.Alitthad.com:اإللكتروني

ع -55 صیل راج ر دلتف ار  . أكث د بیط ام : ولی دولي الع انون ال سة الجالق ان،    ، المؤس روت، لبن ع ، بی شر والتوزی ات والن ة للدراس امعی
.783، ص2008
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: الحربلحالةالطبيعيةالنهاية-أ

جانبإلىتشملبحيثالمتحاربة،األطرافبينصلحمعاهدةأوسالماتفاقيةبعقدتكون

فيالدولبينتقومالتيالسلميةالعالقاتوتحديدالحرب،تعويضاتفيها،المتنازعالمسائلتسوية

صورتها،أوشكلهاكانأياألطرافهاملزمةالصلحأوالسالممعاهداتوتكونالنزاع،بعدمامرحلة

.56الحربلحالةإنهاءمكتوبةغيرأممكتوبةكانتوسواء

11فيللصلحمعاهدةاألخيرهذامعتبرملمفهيالعراقضدالتحالفلقواتوبالنسبة

687/1991القراربموجبالعراقضدالحربانتهاءرسمياأعلناألمنمجلسولكن،1991أفريل

عنالكويتبتعويضضمنيافيهتعهدبقرارالنارإطالقوقفعلى1991أفريل06فيوافقأنبعد

الحربية،إنتاجهمصانعوكذلكوالنووية،البيولوجيةأسلحتهمنشآتجميعوتدميرالحرب،أضرار

لمراقبةالعراقإلىفرقًاالمتحدةاألممانتدبتالحق،وقتوفيالعسكري،بالتصنيعيتعلقماوكل

. بهتعهدماكللتنفيذهضمانًاعليهالحظرعقوباتفرضفيواستمرتالمنشآت،تلكتدمير

:نهاية الحرب بالغزو واالحتالل -ب

أو جزء ،راضي دولة أخرىألحتالل دولة نازعة باالدول المتنتهت العمليات الحربية بينإذا ا

لتزامات د القانون الدولي واالرتب آثار قانونية هامة وخطيرة على صعي، فإن ذلك يمن هذه األراضي

: حتالل وهيولية الناشئة عن هذا الغزو أو االالد

üالحربدامتماباالحتاللالقائمةالدولةإلىالمحتلاإلقليمملكيةينقلالاالحتاللهذاأن

. الدولةهذهإلىاإلقليمضمعلىباالتفاقتنتهولمقائمة

üوالفيه،المقيمينالسكانلصالحالمحتلاإلقليمإدارةفياالحتالللدولةسلطةاالحتالليمنح

بالملكيةتمسأنأوالدينية،أوالثقافيةأوالسكانيةسواءالمحتلاإلقليمهويةفيالتغييريمكنها

األمريكيالنزاععلىذلكطبقناوإذاوأراضيهم،وبممتلكاتهماإلقليمهذالسكانالفردية

،2003العاممنذالمحتلالعراقيالشعبحقفيجرائممنأمريكابهتقوموماالعراقي

الشعبهذاحقفيارتكبتهاالتيالجرائممنأكبروكمااالنتهاكات،منكبيراحجمالوجدنا

.57خاصبوجهاإلنسانيالدوليوالقانونعام،بوجهالدوليالقانونقواعدلكافةمخالفتهاراءج

سابق  -56 ع ال ي               و . 784ص: المرج رب دون أن یعن دا للح ضع ح ة ت دول المتحارب ین ال د ب ة تعق ة مؤقت ة قانونی ا حال ى أنھ ة عل رف الھدن تع
ة ال     رام اتفاقی ار إب ي انتظ ة ف دول المتحارب ا ال ة تعلنھ ا عام ي إم سالم، وھ ودة ال ك ع ال   ذل اع القت ھا أوض ة تفرض ون مؤقت د تك صلح، وق

د            ن جدی ال م ود القت ضي لیع ا ینق رعان م دود س دف مح ق ھ ل تحقی ن أج سكریون م ادة الع ھ الق ث یبرم واد  . بحی ع الم ن ) 37(و) 36: (راج م
.1907أكتوبر 18الالئحة المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة، الھاي 

صل     -57 ي الف ا ف ك معن صیل ذل یأتي تف و      س ات األنجل نا لالنتھاك د تعرض ة عن ذه الدراس ن ھ اني م دولي    -الث انون ال د الق ة لقواع أمریكی
.  )2003(اإلنساني في العراق العام
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üدولةتمارسحيثالمحتلة،والدولةاالحتاللدولةبينالعالقاتفياالختصاصفيالحلول

أنهابيدالقضائي،واالختصاصالالئحيةالتنظيماتإصدارالمحتلةالدولةعننيابةاالحتالل

.58لألفرادالخاصةالملكيةواحترامالمحتلةللدولةالعامةاألموالباحترامذلكفييدةمق

فيالبحثيمكنفإنه،ومراحلها،أنواعهاوعناصرها،وبيانبالحربالتعريفوبعد

القانونإطارفي)2003(العامخصوصاالعراقعلىالعدوانحربومشروعية،مشروعيتهامدى

. عامالالدولي

مشروعية الحرب:المطلب الثاني 

)2003(العامعلى العراق 

الحرببينأخرىبعبارةأو،العدوانيةوالحرب،الدفاعيةربالحبينتمييزثمةكانقديما

الحربتكونظروفأيةفيالبحثعلينايفرضمنهوالتمييزوهذاالعادلة،غيروالحرب،العادلة

العامالعراقعلىالحربكانتوهل،شرعيتهاتقررالتيالدوليةالنصوصهيوما،مشروعة

.؟مشروعةحربا) 2003(

مدى مشروعية الحرب:الفرع األول 

في القانون الدولي العام

ثم نعرض لمدى ،)أوال(نناقش هنا مدى مشروعية الحرب في الفترة ما قبل التنظيم الدولي

).ثانيا(مشروعيتها في ظل مرحلة التنظيم الدولي

ادة -58 نص الم ن ) 54(ت ة م ف الرابع ة جنی ام اتفاقی ى 1949لع ضاة     ":عل وظفین أو الق ع الم ر وض تالل أن تغی ة االح ى دول ر عل یحظ
ة أو ت ي المحتل ي األراض ن     ف دافع م ائفھم ب ة وظ ن تأدی وا ع ة إذا امتنع سفیة أو تمییزی دابیر تع دھم ت ذ ض ات أو تتخ یھم عقوب ع عل وق

ادة    ن الم ة م رة الثانی ق الفق وق تطبی ر ال یع ذا الحظ ى أن ھ مائرھم، عل وظفین  ) 51(ض صاء الم ي إق تالل ف ة االح ق دول ى ح ؤثر عل وال ی
ائفھم   ن وظ ومیین م ادة   ،"العم نص الم ا ت ى  من) 64(كم ا عل ا       ": ھ م تلغھ ا ل ذة م ة ناف ي المحتل ة باألراض ة الخاص شریعات الجزائی ى الت تبق

ضرورة                 ر ول ار األخی اة االعتب ع مراع ة وم ذه االتفاقی ق ھ بیل تطبی ي س ة ف ل عقب ا ویمث دد أمنھ ا یھ ا م ان فیھ ا إذا ك تالل أو تعطلھ ة االح دول
ي الم      اكم األراض ل مح ال تواص و فع ى نح ة عل ق العدال مان تطبی ذه      ض ي ھ ا ف صوص علیھ ات المن ع المخالف ق بجمی ا یتعل ا فیم ة عملھ حتل

شریعات  ن                "الت ر م ا تغی صالحھا فإنھ ظ م ا یحف ا لم ضاھا ووفق تالل بمقت ة االح عة لدول ة واس لطة تقدیری ا س د منحت ادتین ق ظ أن الم ، والمالح
ام          راق الع ي الع ع ف ا وق رار م ى غ ة عل ة المحتل ي الدول ساریة ف ة ال ة القانونی ي      ،)2003(األنظم سیطرة الت ة وال ة الھیمن سر نزع ا یف و م وھ

.تكرسھا بنود ھذه االتفاقیة لمصلحة الدول العظمى
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مشروعية الحرب في الفترة ما قبل التنظيم الدولي: أوال

،والحربإلسالمالمسألةنعرضثمالقديمة،المدنياتفترةفيالحربمشروعيةهنانبحث

القرونبفترةيعرفماأوالتقليديالدوليالقانونظلفيالحربمشروعيةمسألةنناقشوأخيرا

.الوسطى

: 59القديمةياتالمدنفيالحرب- 1

،مسلحبشكليدوركانالقبائلبينالصراعوالعصور،أقدممنذالحرباإلنسانعرفلقد

وإشباعوالتوسعللسيطرةأداةإالالحربتكنلمالقديمةمصرففيالعشائري،للعرفويخضع

دائيةالعالسياسةمنطقو،واحتاللوسيطرةوحربهجومشعبفهمفارسأماو،الشخصيةلألطماع

وازدراءوغطرسةاستعالءنظرةنظروافقدإلغريقلبالنسبةوعندهم،السائدهوكاناآلخرينضد

واالقتتالالغزوعلىبهاعالقتهموقصروابالهمجية،ووصفوهااألخرىاألمممنحولهممنإلى

فقدمانلروباتعلقوفيما،60النفوذوبسط،السيطرةرغبةمنيحدرادعوالوازعبالالوحشي

ضداالضطهادلحروبوشنوقسوةظلمأييتحاشونيكونوالمإذالقوةاحتكارفكرةعندهمسيطرت

.61اليونانفعلوكذلكروما،شعبخدمةفيهاواستغالل،وغيرهاالمجاورةالشعوب

:والحرباإلسالم- 2

المسلحالقتالمعنىبالحربكلمة،)اإلسالميةالدولةدستوروهو(،الكريمالقرآنيستخدملم

جزاءِإنَّما﴿: تعالىقالاهللا،طاعةعنالخروج:لمعانيكمرادفةاستعملهابلاليوم،عندناالمعروف

الَِّذينوناِربحياللَّهولَهسرونوعسيِضِفيواالَْأرادا﴿: تعالىقولهومنهاالكيد،وبمعنى،62﴾فَسكُلَّم

بمعنىوليسالعهود،لنقضجزاءوالتنكيل،القتلبمعنىوأيضا،63﴾اللَّهَأطْفََأهاِللْحرِبنَاراَأوقَدوا

خَلْفَهممنِبِهمفَشَردالْحرِبِفيتَثْقَفَنَّهمفَِإما﴿: تعالىاهللاقالالقتال،فيالسالحباستخدامالمبادأة

ملَّهلَعونذَّكَّرقالذاته،للقتالوليسالقتاللحالةمرادفاأيضاجاءاإلسالمفيالحربطلحومص،64﴾ي

.65﴾َأوزارهاالْحربتَضعحتَّٰىِفداءوِإمابعدمنافَِإما﴿:تعالىاهللا

ر      -59 ة المعتب سانیة للكتاب شاف اإلن ذ اكت دة من زمن الممت ن ال ة م ك الحقب ا تل صد بھ ة ویق صور القدیم ة بالع ي المعروف ة ھ دنیات القدیم الم
.م486طوریة الرومانیة الغربیة العام بدایة التاریخ وإلى غایة انھیار اإلمبرا

.25، صمرجع سابق، جدلیة القوة والقانون في العالقات الدولیة المعاصرة: سمعان بطرس فرج اهللا . د-60
بانھ     -61 و ش ر أب ھ یاس ار إلی المي        : أش صور اإلس الي والت ع الح ین الواق د ب دولي الجدی ام ال سالم،    النظ ة، دار ال ة الثالث صر، الطبع ، م

.378، ص2004
). 33(سورة المائدة اآلیة -62
). 64(سورة المائدة اآلیة -63
).  57(سورة األنفال اآلیة -64
).04(سورة محمد اآلیة -65
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ألفاظبثالثةوردتهافيللحرباإلشارةأننجدالكريمالقرآنمناآلياتتلكباستقراءو

،والقتال،والحرب،66الجهادفإنالعربيةاللغةأصولوفي،والجهادوالحرب،القتال،:هيةمترادف

لسفكأو،النهبأو،للثأريكونالالقتالهذاأنعلىالمسلح،67القتالوهوذاتهالمعنىعلىتدل

دأ في المبف،المعتدونيفرضهاطارئأمروالحربالسلم،هواإلسالمألنحق،وجهبغيرالدماء

الحربو،والحرب هي االستثناء، والعدوان مجرم شكال ومضمونا،اإلسالم هو الجنوح إلى السلم

.68للفتنإخماداأو،عاجزحليفأولشعبإغاثةأوعتداء،الردا؛الدفاعيةالحربهيفقطالمشروعة

:"الحرب العادلة"ونظرية69الوسطىالعصور- 3

العادلةالحربفكرةجاءتالغربيةأوروبافيالسابعالقرنفمنتصفي"البابويةالدولة"بقيام

البدضرورةالحرببأنرىي:أولالتقليدي؛الدوليالقانونفيفقهييناتجاهينبينللتوفيقأصال

تكونالولذا،70عليهامعاقبجريمةالحرببأنتقضيالمسيحيالدينتعاليمبأنيرى: وثانمنها،

:71ثالثةشروطوافربتإالعادلةالحرب

üالحديثبالمفهومسيادةذاتدولبينأيمستقلينحكامبينإالتقومالالعادلةالحربأن .

üغيرعملعلىالردفيأساساينحصرالمشروعوالسببمشروعسببإلىتستندأنويجب

ماوتوأغسطينوس،فكرةإلىاستنادافيتوريالخصقدوآخرطرفارتكبهقديكونمشروع

. 72"سابقظلموقوعهوالعادلةالحربأساسإن": واحدةعبارةفيالشرطهذااإلكويني

üهوهناالمشروعوالهدف،عادلةلتكونمشروعهدفإلىالحربتستندأنيجبوأخيرا

. نيةبحسنالحقلصاحبالحقإحقاقأيالعدالةتحقيق

علىيبعثممانفسهالحكمهوالخصمونيكبأنتقضيالعادلةالحربفكرةكانتلماوولكن،

الدول،بينوالسيادةالمساواةمبدأتأكيدأمامالشتتماسرعانفإنها،الدوليةالصراعاتةحدتأجيج

نبذعلىللحروبالمطلقالتحريملجانبالحماسزادقدو"المشروع،غيرالقوةاستخدامتحريمتأكيدو

73."حاصلعدوانضدالنفسعندفاعحربالحربكانتإنوبالعادلةالحروببعضتسمية

ى أي        -66 ضاف إل اد ال ی ظ الجھ ال، ولف ى القت رب، وال بمعن ى الح اھلي ال بمعن ص ج ي أي ن ھ ورد ف رف أن م یع المي ول ظ إس اد لف الجھ
اد  ال جھ ال یق ر ف ظ آخ ع  لف الم، راج ریعة اإلس ي ش روطھ ف توفى ش ى اس شروع مت و م ثال، وھ دس م صیلمق ر لتف مي : أكث افر القاس : ظ

.   87-86، ص1996دار العلم للمالیین، الطبعة األولى،،الجھاد والحقوق الدولیة العامة في اإلسالم
ال    -67 ة، والقت ي اللعن ي تعن ل وھ ل قت ن الفع ة م ال لغ ی : القت ین اثن ة ب اداه،  المحارب ا أي ع ل اهللا فالن ال قات المیة  ن، ویق ة إس اد كلم والجھ

.تستعمل بمعنى الحرب عند بقیة األمم
.631، مرجع سابق، صالنظام الدولي الجدید بین الواقع الحالي والتصور اإلسالمي: یاسر أبو شبانھ. د-68
قوط اإلم    -69 ین س رة ب صف الفت طى ت صور الوس ى أن الع ؤرخین عل ور الم ق جمھ نة   اتف رب س ي الغ ة ف ة الرومانی م 477براطوری

.م1453وسقوط القسطنطینیة في الشرق العام 
.65، مرجع سابق، صالقانون الدولي اإلنساني: عماد محمد ربیع . سھیل حسین الفتالوي و د. راجع في ھذه الجزئیة د-70
.30، مرجع سابق، صلعالقات الدولیة المعاصرةجدلیة القوة والقانون في ا: سمعان بطرس فرج اهللا . لتفصیل أكثر راجع د-71
.32وھنا یكون مفھوم الحرب العادلة منصرفا إلى مفھوم الحرب الدفاعیة في كل األحوال، المرجع السابق، ص-72
.258، مرجع سابق، صدراسات في القانون الدولي العام: صالح الدین أحمد حمدي . د-73
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:حالتين فهي تنحصر فيأما الحرب العادلة في القانون الدولي المعاصرو

من ميثاق )51(وفقا للمادة عن النفسحالة الدفاع الشرعي الفردي والجماعيوهي :أولى

.األمم المتحدة، وهناك ضوابط وشروط لذلك يأتي بيانها

من الميثاق حيث يقدر مجلس )39(لة األمن الجماعي الدولي طبقا للمادة حاوهي :ثانيةو

، ومتى ثبت ذلك فإنه يأمر بوقف 74األمن ما إن كانت حالة ما تمثل تهديدا للسلم واألمن الدوليين أم ال

لحة التدابير غير العسكرية، وتنتهي باستخدام القوة المسبتبدأإطالق النار أوال، ليتخذ بعد ذلك إجراءات 

.التي تقدمها الدول األعضاء بناء على اتفاق مع مجلس األمن وفقا لنصوص ميثاق األمم المتحدة

مشروعية الحرب في ظل مرحلة التنظيم الدولي: ثانيا

،)ثانيا(باريسفاقيةاتثم،)أوال(األممعصبةعهدإطارفيالحربمشروعيةهنانبحث

. )ثالثا(المتحدةاألممإطارفيالقوةىإلاللجوءتحريممسألةنناقشوأخيرا

: األممعصبةميثاقإطارفيللحربالنسبيالتحريم- 1

يهتم )شمول االختصاص على األقلث العضوية ومن حي(أول تنظيم دولياألممعصبةتعتبر

بعدماألعضاءالدولالتزمت1919لعام"فرساي"معاهدةخاللمنف،األمن الدوليينبقضايا السلم و

كذا بترسيخ و،هاشعوببينوالشرفالعدالةمنأساسعلىوديةعالقاتوبإقامة،للحرباللجوء

لم يحرم الحرب إذ ميثاق العصبة ، و75القانون الدولي بوصفه قاعدة للسلوك الفعلي بين الدولمفاهيم

إليهاتلجأتيالالدولضدعقوباتتستوجب76فإنه قد اعتبرها غير مشروعة في حاالت،على إطالقها

.العصبةميثاقمن) 16(المادةفيوضعتالتيوالشروطلألحكامخالفًا

محكمةقراراتتنفيذترفضالتيالدولةضدمشروعةالحرباعتبرقدعصبةالعهدويكون

علىالنزولترفضالتيالدولةضدأوالدولي،لعدللالدائمةالمحكمةعنالصادرحكمالأو،التحكيم

تعتبروكذلك،أشهرثالثةمروربعدالعصبةمجلسقبلمنباإلجماعيصدرالذيلتقديرامقتضى

.77العدوانلحربالمقابلالشرعيالدفاعحالةفيمشروعةالحرب

سع   "-74 دیري یت ن تق س األم صاص مجل ي          إن اخت اس سیاس ى أس ة عل ارات المالءم ال اعتب ى إعم ؤدي إل د ت ددة ق ا متع شمل فروض لی
انوني  یس ق شأن د  "ول ذا ال ي ھ ع ف سین  . ، راج المة ح صطفى س ام   : م دولي الع انون ال ي الق ة ف ة المعامل دة  ازدواجی ة الجدی ، دار الجامع

.123، ص2007مصر،للنشر، اإلسكندریة،
...."االلتجاء إلى الحرب وإقامة عالقات علنیة وعادلة وشریفة بین األمم بعدم".. : مم راجع ما ورد  بدیباجة عصبة األ-75
.میثاق العصبةمن ) 17/3(والمادة ) 17/1(، )15/6(، )13/4(، )12/1(راجع المواد -76
.810، مرجع سابق، صالقانون الدولي العام: على صادق أبوھیف . د-77
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، هي الحرب العدوانية عصبةالميثاقلفإذا يمكن أن نقرر بأن الحرب غير المشروعة بالنسبة

عضاء، أما في غير تلك الحالة فالحرب تظل مشروعة كأداة التي تمس بالسالمة اإلقليمية للدول األ

مما يتبين لتسوية المنازعات الدولية، شريطة استنفاد جميع وسائل التسوية السلمية في حلها كما أسلفنا،

، فقطجزئياتحريمااحرمهوإنما،مطلقًااتحريمالحربإلىاللجوءيحرملمعهد العصبةنمعه أ

من خالل ع الدولي استعجل التفكير في سد الفراغ الموجود في عهد العصبة، وهذاوالنتيجة أن المجتم

.)بريان كيلوج(إعالن الميثاق المعروف باصطالح ميثاق 

:78"بريان كيلوج"باريساتفاقيةخاللمنالحربتجريم- 2

يمثل خطوة1928أوت27: بتاريخ تمت المصادقة عليه الذي "بريان كيلوج"إن ميثاق 

هامة في تاريخ تحريم اللجوء إلى الحرب كوسيلة تسوية للنزاعات الدولية، فقد كان أكثر وجريئة

عدم اتخاذها أداة في إدارة السياسة وعزما في نبذه استخدام القوة في العالقات الدولية، وصراحة

مخالف من حيث أنها حدثاعتبرها جريمة دوليةفلقد حرم اللجوء إلى الحرب و،الوطنية للدول

هذا لدفاع عن النفس ضد عدوان حاصل، وهي حالة ا؛ وللقانون الدولي ماعدا في صورتها المشروعة

.79مقارنة بما أورده ميثاق العصبة من أن الحرب غير المشروعة هي فقط الحرب العدوانية

في عالقاتها ي فرض حظر الحرب كسلوك بين الدولمن القصور فهذا الميثاق أيضالم يسلم 

ات الدولية عدم تقنينه لوسيلة تكون بديلة عن الحرب في تسوية النزاعوإغفاله"، وهذا من حيثمتبادلةال

حيث كونه أيضا أغفل فرض الجزاءات الدولية المترتبة عن مخالفات الدول بالطرق السلمية، و

.80"ائد الميثاقماعدا الجزاء القاضي بحرمان الدولة المخالفة من فو،األطراف اللتزاماتها التعاقدية

: المتحدةاألممإطارفيالقوةإلىاللجوءحظر- 3

استخدامإلىواللجوءالحربحظرمراحلفيالنهائيةالخطوةليكملالمتحدةاألممميثاقجاء

جهة،منالشأنهذافيتبذلمافتئتالتيالدوليةللجهودتتويجاوهذاالدولية،العالقاتفيالقوة

،أخرىجهةمنمروعةوأهوالأحزانمناإلنسانيةعلىالثانيةالعالميةالحربتهجرلماكنتيجةو

تحملوأنالحروب،ويالتمنجيال المقبلة نقذ األعلى نفسها أن تالمتحدةاألممشعوبآلتلقدف

دة األ-78 ات المتح دت الوالی د عق نة  لق لح س دة ص سا معاھ ة وفرن میت 1928مریكی وج"س ان كیل اق بری رب " میث ا الح تبعدت فیھ اس
.كوسیلة لفض المنازعات الدولیة

ثلم    -79 د ع ازم محم دكتور ح رى ال اق  : وی أن میث وج "ب ان كیل صبة         "بری اق الع ة میث ب إلی ا ذھ را عم ف كثی ن یختل م یك رب ل ره للح ي حظ ف
ا    ر ھن رة، وأن الحظ ھ العاش ي مادت رب      ف ریم الح ى تح یس إل ة ول رب العدوانی ى الح صرف إل د ان ضا ق ا أی ى إطالقھ ثلم   . د. عل د ع ازم محم ح

.73، مرجع سابق صقانون النزاعات المسلحة الدولیة: 
.65مرجع سابق، صجدلیة القوة والقانون في العالقات الدولیة المعاصرة،: سمعان بطرس فرج اهللا . د-80
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واألمنبالسلمنحتفظكيقواهاتوحدوأنجوار،وحسنسالمفيوالعيشالتسامحعلىشعوبها

.81الدوليين

: الدوليةالعالقاتفيالقوةاستخدامحظرلمبدأالقانونياألساس-أ

الرابعةالفقرةهوالدولية،العالقاتفيالقوةاستخدامحظرلمبدأالصريحالقانونيالسندإن

التهديدعنالهيئةأعضاءيمتنعأنعلىأكدتالتيو،المتحدةاألممميثاقمنالثانيةالمادةمن

وجهأيعلىأو،دولةأليةالسياسياالستقاللأواألراضيسالمةضداستخدامهاأو،قوةالباستخدام

حفظبأن،الميثاقمناألولىالمادةمناألولىلفقرةاأوضحتكماالمتحدة،األممومقاصديتفقالآخر

القوةاستخدامنبذأنالمخالفةبطريقيعنىمما،المتحدةاألممأهدافأهممنالدوليينواألمنالسلم

المادةمنالثالثةالفقرةتؤكدهماأيضاوهوالمنظمة،أهدافأهممنأيضايعد،الدوليةالعالقاتفي

بنودإطارفيالدوليةلمنازعاتالحلكوسيلةالسلميةالتسويةمبدأعلىنصتعندماالميثاقمنالثانية

، ولم "الحرب"لم تذكر مصطلح الثانيةالمادةنمالرابعةالفقرةأنمالحظةمع،82منهالسادسالفصل

.83حدد معنى القوة المقصودة بالحظرت

:الميثاقمن)2/4(المادةفيالمحظورةبالقوةالمقصود-ب

األعضاءالدولعلىيجبالتيالقوةأعمالعلىللداللةمصطلحاتعدةالميثاقاستخدملقد

،"الدوليةالعالقاتفيالقوة"مصطلحأوردتالثانيةالمادةمنالرابعةالفقرةفبها،القيامعناالمتناع

ديباجةفيالواردة"المسلحةالقوة"عبارةبخالفوهذاصودة،المقالقوةلمعنىتحديددونولكن

ماوأيضانفسه،الميثاقمن)51(المادةبهاجاءتالتي"مسلحةقوةعدوان"عبارةوأيضاالميثاق،

.84"العدوانأعمالمنعمالوقعماكانأو.. ": بقولهالثالثةاالمادةعليهنصت

المحظورالقوةمعنىتحديدإشكاليةأثارتقدالثانيةالمادةمنالرابعةالفقرةتكونوعليه

بالسلمإخاللهو،مسلحةغيركانتولو،بهاالتهديدأوللقوةاستخدامكليعتبرهلإذإليها؛اللجوء

.فحسب؟المسلحالعدوانأعمالعلىيقتصربالميثاقعليهالمنصوصالمنعأنأم،؟الدوليينواألمن

میثاق األمم المتحدةراجع ما جاء في دیباجة-81
.من میثاق األمم المتحدة)37(و) 33(: راجع المواد-82
دع-83 د ت ادة لق ا    )2/4(مت الم ة منھ ات الدولی ي العالق وة ف تخدام الق وء الس رب واللج رم الح رى تح ة أخ ق دولی ا بمواثی اق الحق ن المیث م
م   -١: دة رق م المتح ة لألم ة العام رار الجمعی ي ) 290(ق صـادر ف سمى 1/12/1949ال ذي ی سالم" وال س ال ة -٢، "أس ة العام رار الجمعی ق

م    دة رق م المتح ي   ) 2625(لألم صادر ف وبر 24ال د           1970أكت داء أو التھدی رب االعت ة لح ن الدعای اع ع دول باالمتن زام ال ى الت د عل ذي أك ال
ا      ل المنازع یلة لح ة كوس ة ألي دول دود الدولی اك الح تعمالھا النتھ وة أو اس تخدام الق ة، باس م  -٣ت اإلقلیمی رار رق ي  ) 2334(الق صادر ف ال

سمبر  16 إعالن 1970دی روف ب دولي "، والمع ن ال ز األم اد    " تعزی داف ومب اة أھ دول بمراع ع ال وة جمی ى دع ص عل ذي ن م ئال األم
الط             ة ب ات الدولی ل المنازع ا وح د بھ وة أو التھدی وء للق ن اللج اع ع دأ االمتن ة مب ة خاص اتھم الدولی ي عالق دة ف سلمیة المتح م  -٤رق ال ن أھ وم

".بتعریف العدوان"م الخاص 1974دیسمبر 14الصادر في ) 3314(القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة، القرار رقم 
. 73مرجع سابق، صجدلیة القوة والقانون في العالقات الدولیة المعاصرة،: سمعان بطرس فرج اهللا . د-84
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بموجبإليهااللجوءالمحظورالقوةمعنىتحديدمسألةبشأنالدوليالقانونفقهانقسملقد

:اتجاهينإلىالميثاقمنالثانيةالمادةمنالرابعةالفقرة

القوةإلىينصرفالميثاقفيالقوةاصطالحأنرىفيللقوة،الضيقبالتفسيريأخذ:85أول

أنذلكفيوحجتهم،واأليديولوجية،واالقتصاديةالسياسة،الضغوطيشمللكييتجاوزهاوال،المسلحة

لفظمنالميثاقواضعيمرادأنتؤكدالميثاقمنالثانيةالمادةمنالرابعةللفقرةالتحضيريةاألعمال

المادةفيصراحةذلكألعلنواالقوةمفهومفيالتوسعمرادهمكانولو،المسلحةالقوةهو،القوة

،األخرىالميثاقبنودضوءفييتمأنيجب،الثانيةالمادةمنالرابعةالفقرةتفسيرإنثمالمذكورة،

.86منه) 44(المادةسيما

أنلكذفيوحجتهمالمسلحة،وغيرالمسلحةالقوةهيالمقصودةالقوةبأنيرى: 87ثانو

قوةكلقصدتبل،الحصرسبيلعلىللقوةالمحظورةالصورعددتلمالثانيةالمادةمنالرابعةالفقرة

،المتحدةاألمممقاصدوتتفقالوالتيدولةأليةالسياسياالستقاللأو،األراضيسالمةضدموجهة

،السياسيةالضغوطممارسةإنبلذلك،ثإحداشأنهامنالتيهيوحدهاالمسلحةالقوةوليست

،)41(المادتينإنثم،واضحةوبطريقةالنتيجةذاتإلىيؤدىقدمعينةدولةضد،واالقتصادية

اتخاذها،األمنلمجلسيجوزالتيالعسكريةوغيرالعسكريةالتدابيرعنتحدثتاالميثاقمن)42(و

الفقرةفإن"وأخيرا،القوةتخداماسصورأحدهواالقتصاديةالتدابيراستخدامأنمنهماصلخستيحيث

"Violence":العنفلفظمنبدال"Force":القوةلفظاستعملتالميثاقمنالثانيةالمادةمنالرابعة

.88"األخرىالقهرووسائل،المسلحةالقوةيشملاألولواللفظ

المحظورةالقومفهومتحديدمسألةبشأنالمتعارضينالفريقينبينيحسملمالصراعوألن

اإلشكاليةهذهظلتفقد،الثانيةالمادةمنالرابعةالفقرةنصبموجبالدوليةالعالقاتفياستخدامها

اإلعالنبصدورإالبشأنهاالخالفيحسمولمالمتحدة،األممميثاقظلفيمقنعجوابوبالمطروحة

اإلعالنمناألولىالمادةنصخاللمن،1974العامالمتحدةألمملالعامةالجمعيةعن»3314«

لقوة المسلحة من كل استخدام ل": )المسلحةللقوةاستخداموهو(بالعدوانالمقصودأنبقولهاالمذكور

."...قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى

ن رأي ا     -85 ي ع اه الفقھ ذا االتج ر ھ ھ         یعب ھ الفقی دافعین عن رز الم ن أب ة، وم مالیة الغربی دول الرأس ي "ل ذا  " رونزیت رد"وك ". روس-ألف
.79-78:ص.دون سنة، ص، دار النھضة العربیة، القاھرة،التدخل الدولي اإلنساني: حسام أحمد محمد ھنداوي : راجع

ادة -86 ضمون الم صد   ) 44(إن م ا یق اق إنم ي المیث وارد ف وة ال ظ الق د أن لف وةیفی ھ الق دوان   ب سمى بالع ا ی ى م صرف إل سلحة، وال ین الم
.المیثاقمن) 39(تقع تحت طائلة المادة فإنھا وإذا كانت ھذه التدابیر تمثل تھدیًدا للسلم الدولي االقتصادي أو العدوان األیدیولوجي،

دافعین        -87 رز الم ن أب ة، وم تراكیة النامی دول االش ن رأي ال ي ع اه الفقھ ذا االتج ر ھ ھ  یعب ھ الفقی سن"عن ذا " كل ي"وك ع". براونل : راج
.153، ص1975، بغداد، دراسة في المنظمات الدولیة: صالح جواد الكاظم

.210ص،1985القاھرة، ،دار النھضة العربیة، المنظمات الدولیة: مفید شھاب. د-88
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العالقاتنطاقفيعنهاالمنهيالقوةمعنىلتوضيحالعدوانتعريفمسألةنبحثفإنناوعليه

.بقمعها) 39(المادةبموجبالمخولاألمنمجلسصالحيةومدىصورها،حديدتوكذاالدولية،

: المتحدةاألممهيئةإطارفيالعدوانتعريف-ج

إن فكرة العدوان لها جذورها في التاريخ اإلنساني، ففي النظام الكنسي خالل العصور الوسطى

االستيالء على أراضي الغير بررالتي ت"بالحرب غير العادلة"كانت الحرب العدوانية تعرف

مصطلح ، و89ن يحمل صفة الضحيةملدون تحديد كاشف لمن هو معتدي، واالستحواذ عليها بالقوةو

أين 1864لعامدون تحديد واضح لمعناه في مسودة بروتوكول جنيفد ذكر وألول مرة وق"المعتدي"

1919أما اتفاقية السالم لعام ، والفع"بالمعتدي"اعتبرت الدولة التي ترفض التحكيم هي التي تسمى 

بريان "ميثاق في حين اعتبر لم تعرف حرب العدوان بالشكل القانوني الذي هو عليه اليوم،فبدورها

األمن الجماعي، هي حرب اعتداء تطبيق نظامالحرب الدفاعية، و: الحرب فيما عدا حالتي "كيلوج

لكن صراحة و"العدوان"قد ذكر مصطلح األمم المتحدة ف، وبالنسبة لميثاقعدوان تجرمها بنود االتفاقيةو

.90هموادبعض دون تعريفه في 

حول تعريف العدوان، أحالت 1950العامتي ترح الذي تقدم به االتحاد السوفييبموجب المقو

ها بدراسة مسألة تعريف العدوان على لجنة القانون الدولي حيث كلفتمشروع القانوناألمم المتحدة 

لتقدم نتائج أعمالها للجمعية العامة خالل 1974التوصيات بشأنه، وقد انتهت دراستها سنة إصدار و

.91المتضمنة تعريف العدوان1974لعام ) 9619/أ(الدورة التاسعة والعشرين  

استعمال القوة المسلحة من قبل "على أنه في مادته األولى العدوان » 3314«لقد عرف اإلعالن

ولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقاللها السياسي، أو بأية صورة أخرى تتنافى دولة ما ضد سيادة د

رينة المبادأة باستخدام القوة، ، كما تضمنت بنوده ق"مع ميثاق األمم المتحدة، وفقا لنص هذا التعريف

لس أخيرا حدد صالحية مجوبعض نماذج العدوان، وأيضا العالقة بين العدوان وحق الدفاع الشرعي، و

.   األمن الدولي تجاه مسألة العدوان في ظل أحكام الميثاق

حرب شروط ومعاييريمكننا أن نحدد» 3314«من خالل تعريف العدوان المتضمن بالقرار و

:يليالعدوان كما

ودة   . د-89 عید حم صر س ة   : منت ة الدولی ة الجنائی ة للجریم  -المحكم ة العام ةالنظری كندریة،   -ة الدولی دة، اإلس ة الجدی ، 2006، دار الجامع
.176ص

.میثاق األمم المتحدةمن )53(المادة و)42(،)41(،)39(: راجع المواد-90
.187، ص1990، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر: بوكرا إدریس -91
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: استعمال القوة أو التهديد باستخدامها - 1

ضدالقوةخدمتستاعتدائهافيالدولةفإناألولىمادتهفيالعدوانتعريفقرارإلىاستنادا

المسلحةالقوةهيالقرارفيالمقصودةالقوةوالترابية،ووحدتهاأراضيهاوسالمةاألخرىالدولسيادة

طبعا(الثقافيةواأليديولوجيةالضغوطأوتصاديةاالقكالضغوطاألخرى؛القسرأعمالمنسواهادون

صورةفييكونقداالعتداءدولةطرفمنالمسلحةالقوةاستخدامأنعلى،)المادةعبارةبصريح

.مباشرغيرمسلحعدوانشكلفيأومباشر،مسلحعدوان

منأوحرببإعالنسواءالتالية،الاألعممنأيعلىالمباشرالعدوانيالعملصفةتنطبق

:لهاوطبقاالثانية من قرار تعريف العدوانالمادةبأحكامإخاللدونوذلكدونه،

عسكري،احتاللأيأوعليه،الهجومأوأخرىدولةإقليمبغزومالدولةالمسلحةالقواتامقي-أ

.القوةباستعمالمنهلجزءأوأخرىدولةإلقليمضمهعنينجممؤقتا،ولو

أيةمادولةاستعمالأوالقنابل،بإلقاءأخرىدولةإقليمبقصفمالدولةالمسلحةالقواتقيام-ب

أخرى؛دولةإقليمضدأسلحة

أخرى؛لدولةالمسلحةالقواتقبلمنسواحلهاعلىأومادولةموانئعلىحصارضرب-ت

أوالجوية،أوالبحرية،أوالبرية،المسلحةالقواتبمهاجمةمالدولةالمسلحةالقواتقيام-ث

أخرى؛لدولةوالجويالبحري،التجارييناألسطولين

الدولةبموافقةأخرىدولةإقليمداخلالموجودةالمسلحةقواتهاباستعمالمادولةقيام-ج

ماإلىالمذكوراإلقليمفيلوجودهاتمديدأيأواالتفاق،وأحكاميتعارضوجهعلىالمضيفة،

. االتفاقنهايةبعد

أوحرببإعالنسواءالتالية،الاألعممنأيعلىالمباشرغيرالعدوانيالعملصفةوتنطبق

:لهاوطبقاالثانية من قرار تعريف العدوانالمادةبأحكامإخالليرغمنوذلكدونه،من

عسكري،احتاللأيأوعليه،الهجومأوأخرىدولةإقليمبغزومالدولةالمسلحةالقواتقيام-ح

.القوةباستعمالمنهلجزءأوأخرىدولةإلقليمضمهعنينجمبحيثمؤقتا،ولو

ارتكابفيالدولةتلكتستخدمهبأنأخرىدولةرفتصتحتإقليمهاوضعتمادولةسماح-خ

؛92ثالثةدولةضدعدوانعمل

ا أورد -92 ك م ة ذل ن أمثل اریخ     وم رة بت اة الجزی ھ قن ذي أذاعت دود ال ال ح امج ب ي برن ھ ف دیث ل ي ح ر ف ة قط ة دول یس خارجی ه رئ
ول   : "23/10/2002 ستطیع أن نق ن ال ن ا(نح دة     )ال ألمریك ستخدم قاع ا ست ي أن أمریك و یعن د(وھ ا    ) العدی وم حالی ي تق ة الت القطری

.  "عراقبتوسیعھا وتحدیثھا الستخدامھا في حرب ال
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أومادولةقبلمنمرتزقة،أونظامية،غيرقواتأومسلحة،جماعاتأوعصابات،إرسال-د

بحيثالخطورةمنتكونالمسلحةالقوةأعمالمنبأعمالأخرىدولةضدلتقومباسمها،

.ذلكفيملموسبدورالدولةاشتراكأوه،أعالالمعددةاألعمالتعادل

السياسياالستقالليهددبمامعينة،دولةداخلالثوارمنلمجموعةالسياسيالدعموأما"

نظاملقلبالدعوةمجردأواألهليةالحربعلىوالتحريضالعدوان،ضحيةللدولةالترابيةوالسالمة

بأعمالمصحوبةاألعمالتلكتكنلمماالمباشرةغيرالعدوانيةاألعمالقبيلمنتعدالفهيالحكم،

العدوانأنذلكلنشاطهم،قواعدتوفيرأوتدريبهم،أوالمتمردين،كتسليحعسكريةطبيعةذاتمادية

.93"المسلحباإلكراهإاليتحققالالمباشر

هذهكانتإنوباستخدامها،التهديدأيضايشملولكنهفحسب،القوةاستخداميطالالوالتحريم

صناعةميدانفيالتكنولوجيالتطورإلىبالقياسالتطبيقفيكثيرةصعوباتتثيراألخيرةالمسألة

أسلحةوامتالك-وةالقباستخدامالتهديدبتحريمالقولأنذلكبعد،عناستخدامهاووسائلاألسلحة

عنالوقائيالشرعيالدفاعفيالدولةحقبتبريرالقوليعني-باستخدامهاتهديدهوالشاملالدمار

للحالةمناقشتناعندالحقاسنرىكماالحق،استعمالفيتعسفمناألخيرهذايثيرهبما،94النفس

.نالشأهذافيالعراقية

: استعمال القوة في العالقات الدولية - 2

نطاقهاليسودام القوة هو العالقات الدولية هذا الركن الثاني من العدوان يعني أن مجال استخ

يستثنى من ذلك ، والذي يعد غير مشمول بحكم الفقرة الرابعة من المادة الثانية95الداخلي للدولةالشأن

طبقا لما جاء به، 96كافة أشكال التمييز العنصري، وحالة الشعوب المكافحة ضد السيطرة االستعمارية

لدولي بشان العالقات الودية والتعاون ن االمتعلق بمبادئ القانوصريح الصادر عن الجمعية العامة والت

.97"لحقوقهاانتهاكايشكلالوطنيةهويتهامنالشعوبلحرمانالقوةاستعمالإن ": بين الدول 

دولة،أليةالسياسياالستقاللأواألراضيسالمةضد.. "يكونبهاالتهديدأوالقوةاستخدامو

ة يكون استعمال القوة بما بمفهوم المخالف، أي أنه و"المتحدةاألممومقاصديتفقالآخروجهأيعلىأو

.93مرجع سابق، ص جدلیة القوة والقانون في العالقات الدولیة المعاصرة،: ان بطرس فرج اهللا سمع. د-93
.94المرجع السابق، ص-94
االت   -95 ذه الح ن ھ ة، أو    : *م طرابات الداخلی ة لالض ع الدول ة، أو     *قم ة قائم د حكوم سكري ض انقالب ع ام ب ة   *القی تخدام الدول ي اس ف

ة    رب داخلی ار ح ي إط ا ف ع ر. لقواتھ دولي    "اج اب ال سمى باإلرھ ا ی ن م اذا ع دد   ، ".؟م دن، الع وار المتم اریخ 1584الح ، بت
www.ahewar.org: على الموقع اإللكتروني ، 07/06/2006

نة  -96 وال س د بروتوك د أك ام  1977وق ف لع ات جنی افیان التفاقی س 1949اإلض صراعات الم ة لل صفة الدولی شعوب ال ھا ال ي تخوض لحة الت
. ضد السیطرة االستعماریة واالحتالل األجنبي أو ضد النظم العنصریة

ع-97 رار راج دول      ) 2526(الق ین ال اون ب ة والتع ات الودی شان العالق دولي ب انون ال ادئ الق ق بمب ة   المتعل ة العام ن الجمعی صادر ع ، ال
).25(الدورة 24/10/1970لألمم المتحدة بتاریخ 
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من ذلك استخدامها في حالتي الدفاع المشروع عن النفس المتحدة أمرا مشروعا، ومقاصد األمم يتفق و

، على 98هإعمال تدابير األمن الجماعي وفقا لبنود الفصل السابع منمن الميثاق، وعند )51(طبقا للمادة 

مكن الفصل بين االستقالل السياسي للدولة وانتهاك وحدة أراضيها، ذلك أن كليهما أننا نشير إلى أنه ال ي

شيء واحد، وهذا بخالف ما ذهبت إليه المادة األولى من قرار تعريف العدوان، واألصح أن تقول 

، بدل استخدامها للتخيير الوارد في "..دولةأليةالسياسياالستقاللواألراضيسالمةضد.. ": المادة

."..دولةأليةالسياسيستقاللاالأواألراضيسالمةضد.. ": ياغة المادة كما يلي ص

:البدء باستعمال القوة أو مبدأ المبادأة - 3

علىقاطعإثباتدليلاعتبرهواألهميةمنغايةفيمبدأعدوانالتعريفقرارتضمنلقد

.أخرىضددولةقبلمنالمسلحةللقوةولاألاالستعماليجسدهالمبدأهذاالعدوان،سلوكإلىالجنوح

القاطعالدليلفهوالمتحدة،األممميثاقمبادئيخالفكونهإلىإضافةالقوةباستخدامالبدءإن

المدافعموقففيفهيالعدوانضحيةالدولةوأماالعدوان،فعلفياالعتداءدولةتورطعلىاألول

الدينصالحالدكتوريقولقانون،اليجرمهوالمشروع،استخدامهوللقوةواستخدمهاالنفس،عن

للدولةأوالاألساسهوالذيالماديالركنيشكلالمسلحةالقوةباستعمالالبدءإن": حمديحمدأ

فأفعالعدوانا،تعدالتيباألفعالالماديالركنيرتبطإنمافعل،أيليسولكنالفعل،بارتكابالبادئة

مفهومفييدخلالقدالعرضيالحدوديوالحادثالبسيط،والخطأالقوة،استعمالفيالمصادفة

.99"بالعدوانالمبادأة

توافرضرورةمنالعدوانتعريفمشروعمناقشةإثرعلىالفقهمنجانباشترطهالذيوأما 

ومعدوالألن(لعدوانابوقوعللقولاالعتداءفعلفيالمتمثلالماديالركنجانبإلىالعدائيالقصد

يلقلمفهو)العدائيالقصدلديهاينتفيأنهإالأخرىضدالمسلحةالقوةيستخدممنأولتكونأنها

فيالقوةإلىاللجوءتسويغشأنهامنيكونقدثغرةكليرفضالذيالقانونمنطقأمامالكافيالصدى

الدوليين،واألمنللسلمتهديدوهبساطتهوعلىالقوةباستخداممبادأةكلأنمعتبراالدولية،العالقات

أخيراوأوالاألمنومجلس،100العدوانلدولةالعدائيالقصدفيالبحثدونعدوانااعتبارهيحتممما

منفهوعدمه،منالعدوانوقوعتحديدسلطةيملكمنوحدههوالعدوانتعريفقرارألحكامووفقا

.الدوليينواألمنالسلميهددالذيالالقوةاستعمالوبينالعدواني،العملبينيميز

اق د       راج-98 ن المیث سابع م صل ال ار الف ي إط ن ف س األم ذھا مجل ي یتخ ع الت راءات القم ي إج وان  . ع ف ریم عل د الك انون  : عب ي الق یط ف الوس
.26، ص2008دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الكتاب الثاني،الطبعة األولى،،)القانون الدولي المعاصر(الدولي العام

. 275، مرجع سابق، صدراسات في القانون الدولي العام:صالح الدین أحمد حمدي . د-99
ات   . د100- د العلیم ایف حام ة     : ن ة الدولی ة الجنائی ام المحكم ل نظ ي ظ دوان ف ة الع ة    جریم ان العربی ة عم وراه، جامع الة دكت ، رس

ا،   ات العلی ھ د  . 46، ص2006للدراس ار إلی دي    . أش د حم دین أحم الح ال دولي الع    : ص انون ال ي الق ات ف ابق،  امدراس ع س ، مرج
.277-276ص.ص
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المسلحةالقوةاستعمالفياألسبقيةبمبدأاألخذعلىتقتصرالهنااألمنمجلسوظيفةإن

منوالقوة،تلكباستعمالالمحيطةفالظروفيبحثهإلىتتعداهابلعدمه،منالعدوانبوقوعللقول

يمكنهكماالدولة،بهقامتالذيالعملخطورةدرجةباالعتباراألخذيمكنهاألمنمجلسفإنهنا

عبءعليهايكونالتيوالقوةاستعملتالتيالدولةطرفمنللعدواننيةوجودأيضاباالعتباراألخذ

.101العدوانقصدوجودعدمإثبات

االستعمالأهمهاولهاالمكونةالماديةبعناصرهاتقومالعدوانحرببأنمعنايتضحأخيرا

للدولةاإلقليميةالسالمةيمسبمامباشرة،غيربطريقةأومباشرةبصفةسواءالمسلحة،لقوةلالمادي

مماالدوليين،األمنوللسلمتهديدهو،بساطتهعلىو،القوةباستخداممبادأةكلوالسياسي،استقاللهاو

فيفهيالعدوانضحيةالدولةأماوالعدوان،لدولةالعدائيالقصدفيالبحثدونعدوانااعتبارهيحتم

.نالقانويجرمهالولهامشروعاستخدامهوللقوةهااستخدمو،النفسعنالمدافعموقف

: الميثاقمن)2/4(للمادةالقانونيةالطبيعة-د

ويستمدالميثاق،من)2/4(المادةنصإلىالدوليالتنظيمعصرفيالقوةاستخدامتحريميستند

معاهدةأوالتزامأيعلىيعلـوالمتحدةاألمموميثاقذاته،المتحدةاألممميثاقةقيممنالقانونيةقيمته

أثارنسبيةمبدألاستثناءو،102وغيرهاالمتحـدةاألممأعضـاءالدولبينستعقدأوعقدتدولية

بحفظلتعلقهاهذاوالمنظمة،فياألعضاءغيرللدولحتىملزمةتكونالقاعدةهذهفإن،المعاهدات

.103الدولييناألمنوالسلم

الدوليالقانونفياآلمرةالقواعدمنهيالدوليةالعالقاتفيالقوةاستخدامحظرقاعدةإن

االدعاءيجوزالأنهكما،104باالتفاقولومخالفتهايمكنالالدولي،العامالنظاممنأيالعام،

عسكريةأواقتصاديةأوكانتسياسيةخرىأاعتباراتأيأوالحيوية،المصالحأوالضرورة،بحالة

.106الخامسةمادتهفيالعدوانتعريفقرارعليهأكدماوهو،105لمخالفتها

رف   -101 ن ط سلحة م وة الم شروع للق ر الم تخدام غی سات االس شفھ مالب د ك ن وبع س األم ة أن مجل شل  والحقیق ھ أن یف داء یمكن ة االعت دول
راض              ق االعت سمى بح ا ی ود م ام وج ذا أم دوان أم ال، وھ ع ع د وق ان ق ا إن ك ر م ي تقری ة    "Vito Right"ف ق المعارض ب ح ة تجن ، وحال

س ذا ى المجل ون عل ا      ك یك ول بھ صویت المعم راءات الت سب إج ضاء بح ة األع د أغلبی ن تأیی ث ع ة (البح ل  9موافق ن أص ضاء م 15أع
. وتلك مسألة أخرى لیس ھنا مقام تفصیلھا) عضوا

نص -102 ادة ت ن ) 103(الم اقم ھ  المیث ى أن ا  : "عل رتبط بھ ي ی ات الت ت االلتزام ا  إذا تعارض دة وفًق م المتح ضاء األم ذا  أع ام ھ ألحك
".فالعبرة بالتزاماتھم المترتبة على ھذا المیثاقھمع أي التزام دولي آخر یرتبطون بالمیثاق 

.50، مرجع سابق، ص مستقبل الحروب الشركات العسكریة واألمنیة الدولیة الخاصة:السید مصطفي أحمد أبو الخیر . د-103
ادة  -104 نص الم ن )53(ت س   م دات ل ا للمعاھ ة فیین ى 1969نة اتفاقی رة        ": عل دة آم ع قاع ا م اء إبرامھ ارض أثن دة تتع ل معاھ ة ك ر باطل تعتب

."من قواعد القانون الدولي العام
.238، ص1982الدار الجامعیة للطباعة والنشر، القاھرة،الطبعة األولى،،التنظیم الدولي: محمد سعید الدقاق -105
ن   -106 سة م ادة الخام صت الم دوان ن ف الع رار تعری ىق صادیة أو    ": عل سیاسیة أو االقت واء ال ة س ار أي طبیع ین االعتب ذ بع ال تؤخ

..".العسكریة التخاذھا مسوغا للعدوان
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منتعتبرأيضاالدولية،العالقاتفيللحرباللجوءتحريموبالتاليالقوةاستخدامتحريموقاعدة

فيبهمعترفلمبدأتأكيدهولمتحدةااألممميثاقفيوإدراجها،اآلمرةالدوليةالعرفيةالقواعدقبيل

وشبهالعسكريةاألنشطةبشانحكمهافيالدوليةالعدلمحكمةإليهذهبتماوهوالدولي،العرف

.107نيكاراغوافيالعسكرية

تعدالدوليةالعالقاتفيالقوةباستخدامالتهديدأواالستخدامحظرقاعدةأنإلىإذانخلص

يجوزالالتياآلمرةقواعدهإحدىأنهاكماالمعاصر،الدوليالقانوناتإنجازوأبرزأهممنواحدة

وهيذاته؛الميثاقعليهانصالتياالستثنائيةالحاالتفيإالبحال،مخالفتهاعلىاالتفاقأومخالفتها

لقراروفقاالجماعياألمننظامبموجبالمتخذةالتدابيروحالةالنفس،عنالشرعيالدفاعحالة

استخدامإلىإضافةالميثاق،منالسابعالفصللبنودإعماالوهذاالدولي،األمنمجلسمنيحصر

قراراتوأيدتهالدولي،الفقهعليهاستقرمابحسبالوطنيةالتحريرحركاتجانبمنالمسلحةالقوة

.108المتحدةاألمم

قامتالذيالمنفرديالعسكرالعملشرعيةمدىحوليثورالتساؤلفإنكذلكاألمركانوإذا

منالفاتحفيأمريكيإدعاءظلفيوهذا)2003(العامالعراقضدأمريكية-األنجلوالحربيةاآللةبه

فيالحكمنظامتغييروعلىالعراقية،الشاملالدمارأسلحةنزععلىستعملابالدهبأن2002جويلية

.النفس؟عنالدفاعفيالمشروعحقالطائلةتحتالعراق،

دولي         -107 انون ال د الق اال لقواع ة مث ات الدولی ي العالق وة ف ى الق وء إل ر اللج دأ حظ دة مب م المتح ة لألم دولي التابع انون ال ة الق رت لجن اعتب
ا بمث    د انتھاكھ ي یع رة الت دولیین        اآلم سلم ال ن وال تتباب لألم و اس ا ھ زام بھ ة، وااللت ة دولی ة جریم ول   19/م(اب ة ح شروع اللجن ن م م

ة  سؤولیة الدولی زاط   )الم د الھ ع محم ة      : "، راج شرعیة الدولی راق وال ى الع ة عل ة البریطانی رب األمریكی ي ، "الح ستقبل العرب دد  الم ، الع
.94.، ص2003، جوان 292

االت ا -108 ى ح افة إل ود         باإلض ول بوج ى الق اء إل ض الفقھ ب بع دة، ذھ م المتح اق األم ي میث ا ف صوص علیھ سلحة المن وة الم تخدام الق س
االت                  الث ح ي ث ل ف ام، وتتمث دولي الع انون ال دة أو الق م المتح اق األم ة لمیث ام العام ارض واألحك ا ال تتع ا ألنھ شروعة دولًی رى م االت أخ ح

ي  ساني -١: ھ دخل اإلن تخدا  -٢.الت ي اس ق ف ا،            الح ام بواجباتھ ي القی دة ف م المتح زة األم شل أجھ االت ف ي ح انون ف رام الق رض احت وة لف م الق
ذات    ساعدة ال ي م ق ف ة          -٣.أو الح وق الدولی ار الحق وة إلنك رض عن ي تتع وق الت سلحة للحق ة الم ي الحمای ق ف ر . الح ع أكث د    . دراج صطفي أحم سید م ال

.54، مرجع سابق، صمنیة الدولیة الخاصةمستقبل الحروب الشركات العسكریة واأل: أبو الخیر 
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)2003(العراقعلىالحرب: الثانيلفرعا

العامالدوليالقانونمنظورفي

هنا ما إن كانت أمريكا وحليفتها بريطانية قد مارستا حق الدفاع المشروع عن نتساءل إننا

الصادر عن مجلس األمن 1441من الميثاق، وبتفويض ضمني من القرار )51(النفس وفقا للمادة 

، كما أننا نتساءل عن موقف القانون الدولي من هذه الحرب على ؟2002نوفمبر08فيالدولي 

.العراق؟

لشرعية الدوليةواعلى العراق ةأمريكي-األنجلوالحرب: أوال 

شكل انتهاكا إنما ت) 2003(على العراق العام ةأمريكي-األنجلوالحرببداية نشير إلى أن 

:وأهمها لعديد قواعد الشرعية الدوليةصارخا 

الذي قررته المادة الثانية من ميثاق األمم :مبدأ وجوب التسوية السلمية للمنازعات الدولية-أ

منه، فقد استعجلت أمريكا الحرب على العراق )33(المتحدة، وحددت وسائله الفقرة األولى من المادة 

ب سلطاته المخولة له في في وقت كانت المسألة محل نظر من مجلس األمن الدولي الذي اتخذ بموج

الميثاق ما يلزم من إجراءات وتدابير لحمل هذا األخير على االمتثال لما تم تحديده بموجب القرار 

، والذي وافقت عليه أمريكا وبريطانيا ذاتهما، واستجاب له العراق فورا بشهادة تقارير فرق 1441

.109وعة إلى مجلس األمن الدوليالتفتيش الدولية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية المرف

فقد تدخلت الواليات المتحدة األمريكية :مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول-ب

بمساعدة بريطانية في الشأن الداخلي العراقي، وانتهكت سيادته، وأطاحت بنظام الحكم السياسي 

يثاق األمم المتحدة في فقرته الثانية واالقتصادي واالجتماعي فيه، بما يناقض الشرعية الدولية سيما م

الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة والقاضي بعدم 2131/1965من المادة السابعة، وكذا القرار 

.110جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول

ال    . د-109 د الع وقي عب د ش راق        : محم ى الع ي عل دوان األمریك وء الع ي ض ر ف دولي المعاص انون ال ة الق ى، ،أزم ة األول ز  الطبع مرك
.153، ص2003الحضارة للدراسات، 

ع د -110 وع راج ي الموض ر ف صیل أكث زاط . لتف د الھ ة ع: محم ة البریطانی رب األمریكی ةالح شرعیة الدولی راق وال ى الع ابق، ل ع س ، مرج
.99ص
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قوة الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدة، قد حرمت اللجوء إلى الألن لكن، و

في العالقات الدولية تحريما صريحا وواضحا وشامال في مداه، وال ترد عليه أي استثناءات غير تلك 

نظام(، وفي الفصل السابع )الشرعيالدفاعحالة()51(التي نص عليها الميثاق صراحة في المادة 

دأ دون غيره من ، فإننا سوف نقصر دراستنا هنا على االنتهاك األمريكي لهذا المب)الجماعياألمن

المبادئ األخرى سابق اإلشارة إليها، سيما أن هذا العدوان جاء متذرعا بحق الدفاع الشرعي الوقائي 

عن النفس، وبالدفاع عن المجموعة الدولية في ظل عجز مجلس األمن عن القيام بدوره كما تدعي 

.أمريكا وحليفتها بريطانيا

اقالعرعلىالحربوشرعية» 1441«األمنمجلسقرار- 1

.  ، ثم نعرض للقراءة األمریكیة للقرار1441نناقش ھنا مضمون قرار مجلس األمن رقم 

:»1441«رقماألمنمجلسقرارمضمون-أ

الشاملالدمارأسلحةبامتالكراقللعاتهامهاسياقفياألمريكيةالمتحدةالوالياتسعتلقد

حملإلىسعتشرسة،وإعالميةدبلوماسيةلحملةشنهاخاللومنالدوليين،واألمنالسلموتهديده

جديدقراراستصدارألجلاألمنمجلسعلىالضغطواالتهامات،تلكتأييدعلىالدوليةالمجموعة

غرارعلىوهذاالجديد،التفتيشبنظامالتزامهعدمحالةفيالعراقضدالقوةاستخداملهايجيز

في بداية حرب 678/1990القراربموجباألمنمجلسمنعليهحصلتالذيالقانونيالتفويض

.111الخليج الثانية والذي أجاز استخدام القوة بالقدر الممكن إلعادة سيادة دولة الكويت

روسيامنكلمعارضةعلىالتغلبفيوبريطانيااألمريكيةالمتحدةالوالياتفشلوبسبب

بالطرقالعراقيةالشاملالدمارأسلحةنزعبوجوعلىألماني،وبدعمأصرتالتيوالصين،وفرنسا

قبلمهامهاإلنجازالكافيالوقتالتفتيشفرقوإعطاءالدولي،والتفتيشالمراقبةآليةخاللمنالسلمية

إذنعلىوالحصولأخرىمرةاألمنمجلسإلىالعودةوجوبوعلىالعراق،ضدالقوةإلىاللجوء

لنظامالعراقجانبمنبالفعلوقعقدماديانتهاكثمةأنثبتإذاضدهالقوةباستخداممنهصريح

القرارجاءفقدالدول؛تلكمعارضةبسبب،112إليهاإلشارةسابقالقرارعليهنصالذيالتفتيش

متضمنغيرالميثاق،منالسابعالفصلإلىواستنادااألمن،مجلسأعضاءبإجماعو1441رقم

.ةالمحظوراألسلحةعنالتفتيشبشروطيلتزملمإذاالعراقضدللقوةالشاملباالستخدامالتصريح

ى، د    -111 ذا المعن ي ھ ر ف ع أكث ة، و د  . راج سن نافع ال    . ح د الع وقي عب د ش دولي  : محم یم ال اھرة،     التنظ ة، الق شروق الدولی ة ال ، مكتب
.  وما بعدھا413، ص2002

.152، مرجع سابق، صألمریكي على العراقأزمة القانون الدولي المعاصر في ضوء العدوان ا: محمد شوقي عبد العال . د-112
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القراراتبموجباللتزاماتهماديانتهاكفييزالوالكانالعراقبأن1441القرارأقرلقد

العراقمنحمع،687/1991القرارضمنهامنوالتيالمحظورة،العراقيةاألسلحةبنزعالصلةذات

الدولية،التفتيشعمليةإلنجازمشددةبشروطومحددزمنيجدولوفقلتزاماتهالتنفيذأخيرةفرصة

"األنموفيك"والتفتيشوالتحقيقالمراقبةلجنةمعالعراقتعاونعدموأن،113بهاااللتزاموعليه

114وخيمةلعواقبيعرضهقداللتزاماتهآخرجوهرياانتهاكايمثل"الذريةللطاقةالدوليةالوكالة"و

يتضمنلمإليهالمشارفالقراروعموما،115لذلكالمناسبةالجزاءاتويوقعالدولياألمنمجلسيقدرها

أسلحتهنزععمليةبتنفيذالتزامهعدمحالةالعراقدولةضدالعسكريةالقوةاستخداميبيحصريحانصا

.ذلكعرقلةأو،ةالمحظور

:» 1441«رقماألمنمجلسلقراراألمريكيةالقراءة-ب

أنمنیحذرالمتحدةاألمملدىاألمريكيالمندوبراح1441القرارصدورعلىتعقيبهفي

تقييديعنيالجديد،عراقيانتهاكحدوثحالةفيحاسمةبطريقةالتصرففياألمنمجلسفشل

أوراق،العيمثلهالذيالتهديدضدنفسهاعندفاعاللتحركالمتحدةاألممفيعضودولةأيةصالحية

كاليقدمهاكانالتيالمتابعةتقاريركافةفيهتؤكدكانتالذيالوقتوفيالمتحدة،األممقراراتلتنفيذ

"الذريةللطاقةالدوليةالوكالة"مديرالبرادعيمحمدالدكتورو"األنموفيك"رئيسبليكسالسيدمن

الوالياتراحت،116مهامهمإلنجازسهيالتالتكلوتقديمهالدوليين،المفتشينمعللعراقالتامالتعاون

:117إلىذلكفيمستندةالعراق،ضدالمسلحةالقوةباستخدامتلوحاألمريكيةالمتحدة

üاألخيرهذاأخلومتىالعراق،ضدالقوةاستخدامرخصةمؤقتاأوقف687/1991القرارأن

لشروطاالمتثالعلىهإلجبارضدهالحربيةاألعمالاستئنافيحقفإنهالنارإطالقبشروط

.المفعولالساريالقرار

üانتهاكا"سيعتبرللقرارالخضوعفيالعراقإخفاقأنتؤكد1441القرارمنالرابعةالفقرةأن

من )12(و)11(وأن هذا الخرق سيتم إبالغه لمجلس األمن لتقييمه وفقا للفقرتين ،"جسيما

القرار؛

. 2002نوفمبر 08الصادر عن مجلس األمن الدولي في 1441الفقرة األولى من القرار -113
رة  -114 صت الفق ى  ) 13(ن رار عل ن الق اك            ": م تمرار انتھ ة اس ة نتیج ب وخیم یواجھ عواق ھ س رارا بأن راق م ذر الع د ح س ق أن المجل

."ھالتزامات
رة  -115 صت الفق ن )12(ن س األم ى أن مجل سابق عل رار ال ن الق رة  ": م ا للفق را وفق سلمھ تقری ال ت ورا ح ئم ف ن 11أو 4یلت رار م ن الق م

."أجل أن یدرس الوضع
یس  -116 یكس رئ سید بل ال ال ك"ق اریخ    " األنموفی د بت اع المنعق ي االجتم ن ف س األم ى مجل دم إل ھ مق ر ل ي تقری ت : ".. 14/02/2003ف قل

ة ا ن إن لجن س األم امل   لمجل ار ش لحة دم ى أس ر عل م تعث یش ل ق والتفت ة والتحقی دة للمراقب م المتح تنتاج  ..ألم ى اس ز إل ستطیع القف ا ال ن إنن
ودة  ا موج ى أن  .."أنھ نص عل س فت یة للمجل التي األساس ا رس ل   : "،    أم ط لح اون ناش ة تع شر ببدای أنھا أن تب ن ش وات م ام بخط راق ق الع

ة   ة العالق سالح الجوھری زع ال سائل ن ع د" ..م یكس .راج انس بل یش   : ھ ن التفت دال م زو ب راق الغ الح الع زع س ى، ،ن ة األول ز الطبع مرك
.183-182:ص.، ص2005بیروت، لبنان، دراسات الوحدة العربیة،

.  467، مرجع سابق، ص جدلیة القوة والقانون في العالقات الدولیة المعاصرة: سمعان بطرس فرج اهللا . د-117
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üاستمرارهحالفي"وخيمةعواقب"سيواجهالعراقنأتضمنتالقرارمناألخيرةالفقرةأن

تلقائياالعسكريةالقوةباستخدامللدولضمنياتفويضاتتضمنعبارةوهيالتزاماته،انتهاكفي

الدوليين؛واألمنالسلميحققبماالمحظورةأسلحتهنزععلىالعراقإلرغام

üمنلمزيدحاجةالوأنهاألمن،لمجلسسابقةعديدةقراراتمخالفةعلىدأبقدالعراقأن

.ضدهالقوةاستخداملتبريرالمخالفات

:» 1441«رقماألمنمجلسلقرارالقانونيةالقراءة-ج

الواليات صراحةخولقدالدولياألمنمجلسأننجد678/1990القرارنصإلىبالرجوع

العامحتالل العراقيحرير الكويت من االوة العسكرية لتوحلفاءها، إمكانية استخدام القالمتحدة األمريكية

باستخداممجتمعةأومنفردةالدولتفويضبسلطةتتمتعالتيالوحيدةالجهةباعتبارهوهذا،1990

الجماعياألمنلنظامإعماال،نصابهماإلىوإعادتهماالدوليينواألمنالسلمحفظألجلعنهنيابةالقوة

.اقالمیثمنالسابعالفصللبنودوفقا

القاعدةمناستثناءيعتبرالجماعياألمنلنظاموفقاالدوليةالعالقاتفيالقوةاستخداموألن

أنيجبباستخدامهاتفويضكلفإنالميثاق،منالثانيةالمادةمنالرابعةبالفقرةعليهاالمنصوص

:التاليةللشروطيخضع

üضمنياالصريحاالقوةباستخدامالتصريحيكونأن.

üالهدفمحددالتصريحيكونأن.

üامتدادهصراحةاألمنمجلسيقررلممامنهالهدفبتحقيقالتصريحينتهيأن.

: 118ذلكالعراقعلىأمريكية-األنجلوالحربعلىتنطبقالالشروطهذهأنالمؤكدومن

üدولةوأليةالتفويضضمناالوصراحةالضمنمتغير1441للقرارالقانونيالصوغأن

بضربجماعيأومنفردبشكلالعسكريةالقوةباستخدامالمتحدةباألمماألعضاءالدولمن

.أو البسيط أو الفني للقرارالجسيمانتهاكهحالفيالعراق

üالسلمبتهديدمالدولةاألمنمجلسإدانةأنعلىبوضوحتدلالميثاقمن) 39(المادةأن

.ضدهاالعسكريةالقوةماستخدابالضرورةيعنيالالدوليينواألمن

ذه ا -118 تنتجنا ھ د اس رار     لق أن الق ي ب اء األمریك شروعیة اإلدع دم م ة بع دفوع المتعلق وة  1441ل تخدام الق منیة باس ازة ض ضمن إج یت
اب            ن كت شأن م ذا ال ي ھ صول ف ن الف دد م ا لع وع مطالعاتن ن مجم ك م تنتجنا ذل شامل، اس دمار ال لحة ال ن أس ده م راق لتجری د الع سكریة ض الع

.  ع السابقالمرج: األستاذ الدكتور سمعان بطرس فرج اهللا 
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üنصاتضمنتالعراقيةالشاملالدمارأسلحةبنزعالصلةذاتاألمنمجلسقراراتكلأن

.المحظورةأسلحتهنزعبتدابيرالعراقالتزامعدمأمرفيللنظرإليهالرجوعبوجوبصريحا

üالقرارجببمومفعولهأبطلقدالعراقضدالقوةباستخدامرخصيالذ678/1990القرارأن

مجلساختصاصمنتبقىالعراقيةالشاملالدمارأسلحةنزعمسألةأنعلى،687/1991

.1441القرارمنالرابعةللفقرةووفقاالقرار،هذامن) 34(للمادةطبقاوحدهاألمن

üللقرارالعراقانتهاكاتإلدانةبذاتهاجهةصراحةتفوضلم1441القرارمن) 13(الفقرةأن

بالمسألةاألصيلاالختصاصصاحبهواألمنمجلسوأنعليه،الجزاءاتتوقيعاليوبالت

أسلفناوقدعشرةوالحاديةالرابعةالفقرتينإلىتحيلوالتيالقرارمن) 12(للفقرةطبقا

.لهاالتعرض

أخيرا، وأمام رفض كل من روسيا والصين، وتهديد وزير خارجية فرنسا باستخدام حق الفيتو 

وبمشاركة اسبانيا في الحصول على 119روع القرار الذي تقدمت به كل من أمريكا وبريطانياضد مش

ولما أعيت الحيلة أمريكا ، 1441اإلذن باستخدام القوة ضد العراق حال إخالل هذا األخير بنص القرار 

يبقلم"وحليفتها بريطانيا في الحصول على قرار صريح من مجلس األمن يسوغ ضرب العراق، 

حرببشن2003مارس20:فيالقيامو،الدوليةالشرعيةعلىجديدمنالتمردإالالمتحدةوالياتلل

القوانينكلمسبوقغيرووخطيرسافروبشكلبذلكمنتهكتينالمتحدة،األممإطارخارجالعراقعلى

.120"، وھذا تحت ذریعة الدفاع الشرعي الوقائي عن النفسالدوليةاألعرافوالمواثيقو

: أمريكا وحق الدفاع الشرعي الوقائي المزعوم - 2

الحقيقة أن الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي ضد التهديد العراقي الوشيك الذي استندت إليه 

أمريكا، إنما يمثل تيارا فقهيا غربيا ضعيفا يزعم بمشروعية ممارسة الدفاع الشرعي عن النفس ليس 

ّرح-119 د ص سي لق ة الفرن ر الخارجی ان"وزی ك دوفیلب ي  " دومین ة ف ة البریطانی ة اإلذاع ر،  : "2003-3-14لھیئ م یتغی سا ل ف فرن أن موق
ز      رار یجی د أي ق نقض ض ق ال ستخدم ح اریس ست نقول     وأن ب راق، س ي الع وة ف تعمال الق ال      )ال(اس ي ح وات، وف سعة أص اك ت ان ھن ، إذا ك

ان ز ك رار یجی وة الق تخدام الق ھ    "اس م بقول ف الحاس ذا الموق ررًا ھ شین : "، مب ا أن المفت راق     طالم لحة الع زع أس ة لن اك فرص ون إن ھن یقول
رة       ى األس ب عل یش، فیتوّج ات التفت ق عملی ن طری ر           ع دم تغیی اه، وع ذا االتج ي ھ ل ف ال العم دولي أن یواص ن ال س األم ى مجل ة وعل الدولی

ق ة ا   المنط ى منطق ال إل دم االنتق ربوع صریحات  "لح ع ت ان "، راج ك دوفیلب ي   "دومین ع االلكترون ى الموق :عل
http://www.aawsat.com/details.asp?section=1&issueno=8874&article=158464

ن               س األم ى مجل ت عل ث عرض ة حی ة البدای ى نقط ور إل د األم سیة لتعی ة الفرن ادرة األلمانی اءت المب ة ج دات األمریكی ع التھدی الموازاة م وب
ضم                 ا ستن رب كم ارات الح ادي خی ذا لتف ھ وھ لحة فی زع األس ة ن ى عملی راف عل ة لإلش وات دولی ار ق ي إط راق ف ى الع ود إل ال جن رة إرس فك

. قتراح حالة أن یتبناه مجلس األمنروسیا إلى ھذا اال
اریخ-120 ي  17/03/2003بت رئیس األمریك ى ال وش"، ألق ورج ب ھ  "ج ن فی الم أعل عبھ والع ى ش ًا عل م              الحخطاب راق إذا ل ى الع رب عل

الل      راق خ ادرة الع اؤه بمغ ي وأبن رئیس العراق م ال ال    48یق ث ق اب حی اء الخط ن إلق اعة م ادروا             : "س ھ أن یغ سین وأبنائ دام ح ى ص عل
ضون  ي غ راق ف اره    48 الع ذي نخت ت ال ي الوق سكري ف زاع ع دء ن ى ب ضھم إل یؤدي رف اعة، وس ى أن "س شیرًا إل س": ، م ن مجل األم

م  دولي ل سؤولیاتنا     ال ستوى م ى م ن إل نرتقي نح ذا س سؤولیاتھ، ل ستوى م ى م ِق إل ع ". یرت ال  راج راق  ": مق ادرة الع دام بمغ ذر ص وش ین ب
رب   اعات أو الح الل س رفض .. خ داد ت اریخ "وبغ ي ، .2003-3-18: ، بت ع االلكترون ى الموق :عل

http://www.aawsat.com/details.asp?section=1&issueno=8876&article=158464
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إنما أيضا للرد على عدوان محتمل أو وشيك الوقوع، مستندا فقط للرد على عدوان مسلح وقع فعال، و

.121من ميثاق األمم المتحدة) 51(في هذا إلى نص المادة 

الدفاع الشرعي عن النفس ال يكون إال إذا تعرضت دولة ما لعدوان ولما كان اللجوء إلى حق

الة أن يكون العدوان مسلح بحسب نص المادة أعاله، فإننا نتساءل عن إمكانية إعمال هذا الحق ح

.أمريكي والحرب األخيرة على العراق؟-محتمال أو وشيك الوقوع كما في حالة اإلدعاء األنجلو

ولكن وقبل مناقشتنا لهذه اإلشكالية فإنه يتوجب علينا أن نعرض لمفهوم الدفاع الشرعي عن 

مبدأ حظر استعمال القوة في النفس باعتباره استثناء من قاعدة آمرة أقرها نظام األمم المتحدة، وهي

.  العالقات الدولية، وقد سبق التعرض إليه

: الشرعي ونظام األمم المتحدة حق الدفاع -أ

ليس في هذا الميثاق ما يضعف": من ميثاق األمم المتحدة هكذا )51(جاءت صياغة المادة لقد 

نفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة أو ينقص من الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أ

على أحد أعضاء األمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن 

أثارت خالفات فقهية وسياسية حادة، من حيث تحديد مضمون حالة مةاھي صیاغة عو، "..الدوليين

ى الحاالت الخاصة، إذ كثيرا ما تتستر الدفاع الشرعي عن النفس، ومن حيث انطباق هذا المضمون عل

الدول وراء المفهوم العام للدفاع الشرعي، وتتخذه ذريعة للتدخل في شؤون الدول األخرى بالقوة 

.المحظور استخدامها في العالقات الدولية

: لقد عرف حق الدفاع الشرعي عن النفس مفهومين أحدهما ضيق، واآلخر موسعا 

من ميثاق األمم )51(فهو الذي قصدت إليه المادة :  لدفاع الشرعيالحق المفهوم الضيق أما 

المتحدة، والتي اعتبرت هذا الحق استثناء من المبدأ المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة الثانية 

منه، والمالحظة البسيطة لنص المادة تؤكد أن العدوان المسلح الحال ضد السالمة اإلقليمية واالستقالل 

ياسي للدولة ضحية العدوان، أي العدوان القائم بالفعل، وليست مقدماته، وسواء أكان عدوانا مباشرا الس

أم غير مباشر، يكون هو المبرر الوحيد لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس دون غيره من أشكال 

اد إلى حق الدفاع ، بمعنى أنه ال يجوز للدول االستن122العدوان األخرى، االقتصادي منه، واأليديولوجي

. 155، مرجع سابق، صأزمة القانون الدولي المعاصر في ضوء العدوان األمریكي على العراق: محمد شوقي عبد العال . د-121
اریخ           -122 صادر بت ا ال ي حكمھ ة ف دل الدولی ة الع ر محكم ذا األم سمت ھ د ح وان  27لق بھ    1986ج سكریة وش شطة الع صوص األن بخ

ات  سكریة للوالی شرعي       الع دفاع ال ة ال ام حال ي قی سبب ف ذي یت سلح ال وم الم أن الھج ة ب دت المحكم د أك اراغوا، فق ة بنیك دة األمریكی المتح
ادة   نص الم ا ل ان         51وفق واء ك رى س ة أخ د دول ة ض ة للدول وات النظامی ا الق وم بھ ي تق ال الت ب األعم ى جان شمل إل دة ی م المتح اق األم ن میث م

ا،   شاركتھا فیھ مھا أو بم ك باس ھ     ذل سلح بحالتی دوان الم ف الع شأن تعری دة ب م المتح ة لألم ة العام ھ الجمعی ذي أوردت ف ال س التعری و نف وھ
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الشرعي عن النفس بحجة حماية مصالحها الحيوية بالخارج، أو بحجة حماية مواطنيها في الخارج، أو 

بذريعة القضاء على قواعد الجماعات اإلرهابية المنتشرة هنا وهناك، على أن تكون هذه الرخصة 

. 123لدوليين إلى نصابهمامؤقتة إلى حين اضطالع مجلس األمن باختصاصه في إعادة السلم واألمن ا

يقيد حق اللجوء إلى رخصة الدفاع فهو ال: أما المفهوم الموسع لحق الدفاع الشرعيو

من الميثاق، بل إن ممارسته تكون مقررة لمصلحة الدولة )51(الشرعي بشروط كما أقرت ذلك المادة 

المسلح الحال ضد العدوان وليس شرعي عن نفسها، ها في وضع دفاع متى قدرت هذه األخيرة أن

لألخذ بهذه الرخصةللدولة ضحية العدوان، هو المبرر الوحيد السياسياالستقاللوالسالمة اإلقليمية

يجوز للدول االستناد إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس ، بل إنهدون غيره من أشكال العدوان األخرى

مواطنيها في واية مصالحها الحيوية بحجة حممتى اعتبرت أن ثمة تهديدا باستخدام القوة ضدها، أو 

بل وبعبارة أدق فإن هناك،جماعات اإلرهابية المنتشرة هنا والخارج، أو بذريعة القضاء على قواعد ال

على أن تكون هذه الرخصة مؤقتة إلى ، "الوقائي"هذا االتجاه الفقهي يجيز ما يسمى بالدفاع الشرعي 

.124األمن الدوليين إلى نصابهماالسلم واألمن باختصاصه في إعادةحين اضطالع مجلس 

مما سبق عرضه أن ثمة مدرستين تتنازعان تفسير حق الدفاع الشرعي عن وخالصة القول

النفس، ومدار الخالف بينهما يؤول إلى أن االتجاه الفقهي الذي يأخذ بالتفسير الموسع لهذه الرخصة هو 

دا على ممارسة حق الدفاع الشرعي عن على نقيض االتجاه األول، وذلك من حيث عدم وضعه قيو

، وجعله حقا مطلقا ولصيقا منھ)2/4(من الميثاق أو حتى المادة )51(النفس، بما في ذلك المادة 

بأي التفسيرين أخذت الواليات المتحدة األمريكية في تبريرها : بالدولة، والسؤال المطروح اآلن هو 

.  الحرب على العراق؟

: شرعي الوقائي األمريكي المزعوممشروعية الدفاع ال-ب

بحقها الطبيعي في الدفاع )2003(بررت أمريكا وحليفتها بريطانيا حربهما على العراق العام 

عن نفسها ضد التهديد العراقي وشيك الوقوع الذي يستهدف أمنها، من خالل أسلحة الدمار الشامل التي 

بأن "فيه صرح والذي ى الكونجرس األمريكي على حد زعم بوش االبن في خطابه إليمتلكها، وهذا 

القرار  ھ3314ب رض إلی ابق التع ع د. س ر راج صیل أكث داوي . لتف د ھن سام أحم ساني  : ح دولي اإلن دخل ال ة وظی(الت وء دراس ي ض ة ف فی
. وما بعدھا25، ص2007، ، دار النھضة العربیة، القاھرة)قواعد القانون الدولي

.  164، مرجع سابق، ص جدلیة القوة والقانون في العالقات الدولیة المعاصرة: سمعان بطرس فرج اهللا . د-123
.   170المرجع السابق، ص -124
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أنه يجب علينا أن العالم بأسره، وكذلك المنطقة وشامل تهدد أمننا وسالمتنا ويمتلك أسلحة دمار العراق

.125"الخطيرة التي ستؤدي حتما إلى انهيار السلم واألمن الدوليينندافع عن أنفسنا ضد هذه التهديدات 

الواليات المتحدة األمريكية لن تنتظر إلى حين تعرضها لهجوم لقد أكد الرئيس بوش االبن أن

فعلي أو لتهديد وشيك بالعدوان عليها لكي تقوم بالرد عليه دفاعا عن نفسها، وإنما سوف تبادر بالهجوم 

بمجرد إدراكها للخطر الذي يتهددها، حتى وإن كان هذا الخطر غير حال وغير مؤكد الحدوث، وهذا 

اهرة اإلرهاب الدولي وتطور قدراته في مجال استخدام أسلحة الدمار الشامل، كله في ظل شيوع ظ

ليوافق الكونجرس األمريكي وبأغلبية كبيرة على طلب اإلدارة األمريكية بمنح الرئيس بوش االبن حق 

استخدام القوة ضد العراق بغير إعالن رسمي للحرب من جانب الكونجرس لمواجهة التهديد المستمر 

.126قومي األمريكي، وتنفيذا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة بنزع أسلحة العراق المحظورةلألمن ال

ضد العراق، والمؤسس على حق الرد على اعتداء وشيك 127والحقيقة أن الحرب الوقائية

:الوقوع أو التهديد بالعدوان، هي مبرر زائف وغير مقنع على األقل للحجج التالية

üيرى أن الدفاع الشرعي منذ إنشاء عصبة 128وبإجماع الفقه العربيغالبية الفقه الدولي،أن ،

األمم وإلى اآلن مقيد بضرورة وقوع عدوان مسلح ضد إقليم الدولة والرد على هجوم مسلح، 

إن التهديد بالعدوان إذا كان ظاهرا وحتى إذا : "وفي ذلك يقول الدكتور محمود خيري بنونة 

استخدام القوة طبقا لحق الدفاع الشرعي عن النفس قبل كان يتضمن أسلحة نووية، ال يبرر 

129."…وقوع العدوان

üتحرم ليس وهي منه ) 2/4(الرجوع إلى المادة بمن الميثاق يقتضي حتما )51(تفسير المادة أن

الوارد فقط استخدام القوة في العالقات الدولية، بل ومجرد التهديد بها، وال يمكن لالستثناء

، وما دام األصل قد حرم التهديد بالقوة )2/4(المادة أصليكون غير متفق معأن )51(المادة ب

.فالبد من أن يتفق االستثناء مع هذا األصل

üتعني وقوع الهجوم فعال وليس مجرد احتمال وقوعه" إذا وقع هجوم مسلح"عبارة أن.

ي -125 ي ف رئیس األمریك ن ال انفي 29أعل یس   2002ج راق ل د الع سكریة ض ربة ع ھ ض وي توجی ھ ین ي بأن ونجرس األمریك ام الك ط أم فق
ھ      م فی ام الحك ر نظ ضا لتغیی ل وأی شامل، ب دمار ال لحة ال زع أس ى ن اره عل ل إجب ر د. ألج ع أكث یدي . راج د الرش شرعیة : أحم راق وال الع

.118-117:ص.، ص2003، جانفي 151، العدد السیاسة الدولیة، 1441الدولیة قراءة في سیاق ودالالت القرار 
ي ا -126 ونجرس األمریك رار الك ات ق ع حیثی ي  راج راق  ف د الع وة ض تخدام الق از اس ذي أج وبر 10ل رج . ،  د2002أكت رس ف معان بط س
.   473مرجع سابق، ص : اهللا 
ي                 -127 ة الت ة المادی ض األدل ود بع ى وج ستند إل األول ی ة؛ ف رب الوقائی تباقیة والح ضربة االس ھ بال صطلح علی ا ی ین م ھ ب رق الفق ا یف ا م غالب

صرف أو     رض الت ائال وتفت را ھ رز خط س           تب ن تتأس ل ولك دوان الھائ ن الع وف م ى الخ ز عل ال ترتك ة ف رب الوقائی ا الح سبق، وأم دخل الم الت
راق       ى الع رب عل ي الح ال ف و الح ا ھ دى كم د الم ب بعی ى الرع ة  . عل ة نعیم ع  بوعقب دولي     : "راج انون ال ام الق ین أحك شرعي ب دفاع ال ق ال ح

//:www.khnaq.gov.sahttp:الموقع االلكتروني، بحث منشور على "والممارسة الدولیة
شأن د -128 ذا ال ي ھ ع ف ب .راج شة رات رائیلي : عائ ي اإلس زاع العرب ة للن ب القانونی ض الجوان اھرة،  بع ة، الق ضة العربی ، 1969، دار النھ
. 910-889:ص.، ص1971، منشأة المعارف، اإلسكندریة، األحكام العامة في قانون األمم: محمد طلعت الغنیمي .، وكذلك د81ص
. 78، ص1971، القاھرة، القانون الدولي واستخدام الطاقة النوویة: محمود خیري بنونة . د-129
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üبل إنه لعراق،قوم كحجة لضرب اال يمبرر خطر أسلحة الدمار الشامل وقدرتها التدميريةأن

.ومحاولة نزعها سلميا تجنبا لحرب كونية،حجة لصالحه بعدم التعرض له

üإذا اعتدت قوة "من الميثاق اشترطت وقوع عدوان مسلح من خالل عبارة )51(المادة أن

، والعدوان المبرر لحق الدفاع الشرعي هنا هو الذي "مسلحة على أحد أعضاء األمم المتحدة

.معيار األسبقية أو المبادأة باستعمال القوةوأهمهاسبق بيانهاالتيمعاييره 3314حدد اإلعالن 

üرفضت مبدأ الدفاع الشرعي الوقائي من خالل في قضية مشابهةمحكمة العدل الدولية أن

بشأن الجدار العازل اإلسرائيلي، وألزمت هذه األخيرة بنص 2004رأيها االستشاري العام 

.130من الميثاق)51(المادة 

üضداالستباقيةالضربةاستخدام486/1981بقرارهبشدةأدانقدنفسهمجلس األمن الدولي أن

مفاعلضداإلسرائيليالهجومبعدوذلكالشامل،الدمارأسلحةلتطويرفيهامشكوكمواقع

وقواعدالمتحدةاألمملميثاقإسرائيلخرقبشدةالمجلسوأدان،1981عامالعراقيةتموز

بعدم2003أفريل5فينيودلهيناشدتفقدنفسهاالمتحدةالوالياتأما، الدوليالسلوك

ضربةتوجيهحقهامنأننيودلهيادعتأنبعدباكستانضداالستباقيةالضربةدأمباعتماد

.131بغدادضدواشنطنفعلتكماآبادإسالمضداستباقية

رخ كبير في المجتمع الدولي، أوكلت وفي أعقاب الحرب األخيرة على العراق وما خلفته من ش

لجنة القانون الدولي التابعة لألمم األمم المتحدة مهمة تقييم واقتراح إصالح منظومة األمم المتحدة إلى 

والتي بدورها وضعت تقريرا تضمن ما يربو عن المائة توصية منها ما تعلق باستخدام القوة ،المتحدة

تحتم على ضوئها القيام بعمل عسكري، ليس فقط للدفاع عن العسكرية والذي جسدته خمسة معايير ب

2004دیسمبر 01تقريرها المقدم لألمم المتحدة بتاريخفيالنفس، ولكن لمنع هجمات محتملة، وذلك 

:132كمايلي

üجدية التهديد؛ فهل أن الضرر الذي يهدد دولة ما هو واضح وجدي بشكل كاف : المعيار األول

كر للقوة العسكرية؛لتبرير االستخدام المب

üهدف العمل العسكري؛ هل من الواضح أن الهدف من العمل العسكري هو : المعيار الثاني

وقف التهديد المحدد أم أن ثمة أهداف ودوافع أخرى؟؛ 

الفقرة    -130 اء ب د ج ة      ) 151(لق دل الدولی ة الع رار محكم ن ق دار        : "م ل الج دولي وأن تزی انون ال اك الق ة انتھ ي حال رائیل أن تنھ ى إس أن عل
ازل ع "  الع داد راج ن إع ة م ر و : دراس و زاھ ة أب قرنادی ى األش ي    : "لبن سطیني ف شعب الفل صیر ال ر م ق تقری ى ح ھ عل دار وتداعیات الج

ة    دل الدولی ة الع شاري لمحكم رأي االست اریخ"ال ي  26/04/2005: ، بت ع اإللكترون ى الموق : عل
http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=27389)48عرب "خاص بـ.("

.سابقموقع، حق الدفاع الشرعي بین أحكام القانون الدولي والممارسة الدولیة: بوعقبة نعیمة -131
.السابقموقعال-132
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üمسألة الخيار األخير؛ هل أن الخيار العسكري هو الخيار األخير والحل :المعيار الثالث

الوحيد؟؛ 

üالوسائل المناسبة؛ هل مدة وحجم وشدة العمل العسكري هي أدنى حد :المعيار الرابع

ضروري لمواجهة التهديد المعني؛ 

üاالنعكاسات المترتبة؛ هل هناك فرصة منطقية لنجاح العمل العسكري في : المعيار الخامس

.مواجهة التهديد المحتمل؟

في التوسع في مفهوم الدفاع وعليه يمكننا أن نقرر بأن أمريكا وحليفتها بريطانيا قد بالغتا

الشرعي عن النفس من خالل تجاهل الشروط الموضوعية لمشروعية استخدام القوة المتضمنة في بنود 

، وهذا في ظل سياسة التكهنات بدل سياسة )51(، و)2/4(ميثاق األمم المتحدة سيما منها المواد 

م مشروعية الحرب على العراق، ووصفها االستناد إلى الحقائق الموضوعية، مما يترتب عنه القول بعد

. بحرب عدوان همجية انتهكت فيها كل قواعد الشرعية الدولية

العراقعلىالعدوانلحربالدوليالتجريم: ثانيا

فينزع إلى ما يشبه الحظر الكامل هيئة األمم المتحدة نظاما إليجاد أمن شامل،ميثاقيقدم 

ا لألمن نظامويقرر،الميثاق ومادته األولىديباجةى النحو المستفاد من الستخدام القوة أو التهديد بها عل

من خالل ميثاقها الذي يفوض مهمة حفظ السلم واألمن الدوليين المنظمة الدولية تضطلع به الجماعي

،133له صالحيات يقوم بها نيابة عن الجماعة الدوليةلمجلس األمن الدولي وتخو

وكذا من الميثاق ملزمة بالفقرة الرابعة من المادة الثانيةلمتحدةإن الدول األعضاء في األمم ا

قاعدة تحريم (من القاعدة الكلية تفسير الحاالت االستثنائية فيعالتوسيجوز أنه ال ومنه،)51(بالمادة 

يشمل جميع )2/4(مادة وهذا يعني أن الحظر العام الوارد في البصورة تضر بأصل القاعدة،)القوة

وقد أيدت صريحة وال تقبل التفسير والتأويل،ت التي لم يستثنها الميثاق بصورة واضحة والحاال

دوانععندما أقرت تعريفا لل1974ديسمبر 14جماع بتاريخ لألمم المتحدة ذلك باإلة امالجمعية الع

.134في مادته األولى3314بالقرار

لحة ضد سيادة دولة العراق تكون قد الواليات المتحدة األمريكية التي استخدمت قواتها المسإن 

تمثلت ألحد أفعال الحرب العدوانية الموجبة للمسؤولية الدولية المدنية، وبالتالي تعويض األضرار التي 

وهو ما ،135لحقت بهذا األخير، ودونما اعتبار لما بررت به حربها ضد دولة عضو في األمم المتحدة

.میثاق األمم المتحدةمن ) 47(إلى ) 42: (راجع المواد 133-
.1974دیسمبر 14لعامة لألمم المتحدة في الصادر عن الجمعیة ا) 3314(رقم  قرار تعریف العدوانراجع المادة األولى من -134
. .السابقالقرارراجع المادة الخامسة من -135
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من )19(نها لقواعد المسؤولية الدولية اعتبرت بموجب المادة قررته لجنة القانون الدولي وبمناسبة تقني

أن الجريمة الدولية يمكن أن تنجم عن انتهاك خطير اللتزام دولي ذي أهمية ":مشروعها الذي أعدته 

.136"..جوهرية للحفاظ على السلم واألمن الدوليين كااللتزام بتحريم العدوان

ن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي الجهاز وما هو الفت لالنتباه في هذه الجزئية أ

القضائي الدولي المخول بكفالة حماية قواعد القانون الدولي اإلنساني من كل خرق وانتهاك لمبادئه 

الناظمة للعالقات الدولية، قد اعتبر العدوان كأحد الجرائم التي تختص بها المحكمة وفقا للمادة الخامسة 

للمادتينوفقاًالشأنبهذاحكماعتمادنحيإلىنظرهامسألةأجلقدأنهإالاسي، من نظامها األس

،بهااختصاصهاالمحكمةتمارسبموجبهاالتيالشروطويضعالعدوانجريمةيعرف)123(و) 121(

هتشكلماإلىبالنظروهذاللمحكمة،توجهالتياالنتقاداتأهممنالعدوانبجريمةالنظرتأجيلويعتبر

إليهصلتتوالذيالعدوانتعريفتجاهلبعدسيماالدولي،الواقعصعيدعلىوخطورةأهميةمن

بعضلرغبةاستجابةوذلك،)33/14(رقمالعامةالجمعيةقراربموجب1974العامالمتحدةاألمم

لقانون ، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن مشروع لجنة اةاألمريكيالمتحدةالوالياترأسهاوعلىالدول

ودفع باتجاه تعريف )33(و) 19(قد ألغى العمل بالمادتين 2001الدولي الجديد لشهر حزيران عام 

. أدق وأشمل لجريمة العدوان دون تجريمها بصورة واضحة وال قطعية

ويمكننا التسليم إذا بأن أمريكا بمساعدة بريطانية قد أخلت بكل عناصر االستعمال المشروع 

ئ القانون الدولي الذي يروج لعالقات الصداقة والتعاون بين الدول، وحل المنازعات للقوة، وبكل مباد

بينها بالطرق السلمية عندما أقدمت على عدوانها االحتمالي على دولة العراق بدعوى حفظ السلم 

.فعل مجرم دولياهيحرب العدوان كما أسلفنا واألمن الدوليين، و

ما -ة نزاعها مع العراق إلى استعمال القوة المسلحة أمريكا جنحت إلى تسويولكن، وألن 

فهذا ال يعني عدم تقييدها في إدارة عملياتها العسكرية، بل إنه -دامت الحرب مشروعة في نظرها 

يتوجب عليها التوفيق بين الضرورات الحربية، والمقتضيات اإلنسانية األولية، وعموما االلتزام في 

، وهو خاللهااإلنسانحقوقويضمنالمسلحة،النزاعاتيحكمالذيقانونيالالنظامبحربها ضد العراق

. ما نناقشه في المبحث التالي

ادة -136 ص الم ع ن دولي     ) 19(راج انون ال ة الق ر لجن ة، تقری سؤولیة الدولی اس الم ة وأس ق بماھی دولي المتعل انون ال ة الق شروع لجن ن م م
ا     ال دورتھ ن أعم دة ع م المتح ة لألم ة العام ى الجمعی دولي ح، )32(إل انون ال ة الق ة لجن اني،  ولی زء الث اني، الج د الث ،1980، المجل

. و ما بعدھا122ص
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التطبيقواجباإلنسانيالدوليالقانون: الثانيالمبحث

)2003(العامالعراقعلىلحربافي

وتقسيمتمهيد

الحربية،الضروراتبينالتوفيقضرورةأطرافهاعلىتحتمحربكلأنالمعلوممن

بأن تلتزم في عملياتها الحربية التي تشنها أيضااألطرافعلىتحتمكمااألولية،اإلنسانيةوالمقتضيات

قواتها العسكرية بالتمييز بين األشخاص المشتركين في العمليات العسكرية، والسكان المدنيين الذين 

ة التي يمكن مهاجمتها، واألهداف المدنية التي يجب تجنيبهم آثار الحرب، وكذا بين األهداف العسكري

. يتوجب تحييدها

ما دامت -العراق إلى استعمال القوة المسلحة في حربهما علىاجنحتقد وألن دولتي العدوان

فهذا ال يعني عدم تقييدهما في إدارة العمليات العسكرية ضده، بل إن -الحرب مشروعة في نظرهما

. خاللهااإلنسانحقوقويضمنالحروب،يحكمالذيالقانونيالنظامبما االلتزام في حربهعليهما

األخيرةالحربفيبهوااللتزامالتطبيقواجبالدوليةالمسلحةالنزاعاتقانونفيالبحثإن

الحربفيالتطبيقواجبالحربقانونمفهومتحديدإلىالمبحثهذاتقسيممنايقتضيالعراقعلى

هذهفيالتطبيقواجبةالحمايةقواعدطبيعةبيانثم،)األولالمطلب(العراقعلىأمريكية-األنجلو

.)الثانيالمطلب(الحرب

الدوليالقانونمفهوم: األولالمطلب

التاريخيوتطورهاإلنساني

علىأمريكية-األنجلوالحربفيالتطبيقواجبالمسلحةالنزاعاتقانونتعريفنتناول

.)الثانيالفرع(التاريخيلتطورهنعرضثم،)ولاألالفرع(العراق
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: األولالفرع

اإلنسانيالدوليالقانونمفهوم

حقوقبقانونعالقتهمدىنحددثم،)أوال(مبادئهألهمونعرضاإلنسانيالدوليالقانوننعرف

).  ثانيا(اإلنسان

هومبادؤاإلنسانيالدوليالقانونتعريف: أوال

.جنيفواتفاقياتالهايلقانونوفقامبادئهألهمنعرضثمالحرب،نقانونعرف

:اإلنسانيالدولينونالقاتعريف- 1

اآلنلحديوجدالإذاإلنساني،الدوليالقانونطلحبمصالمقصودصوغفيالفقهختلفا

منحالةإلىتأدوالتيبهامرالتيالسريعةالتطوراتإلىبالنظرهذاوالمصطلح،لهذاواحدتعريف

قبلوهذاالحرب،قانونمصطلحاستعمالعلىالتقليديالفقهدأبفقدالمفاهيم،بينخلطوالالغموض

المصطلحهذاأنعلى،137اإلنسانيالدوليالقانونوبعدهالمسلحة،النزاعاتقانوناصطالحيشاعأن

اللجنةرأسهاوعلىالمتخصصةليةالدوالهيئاتمنشوراتفيسيماحديثااالستعمالالشائعهواألخير

.األحمرللصليبالدولية

في138مرةأولاإلنسانيالدوليالقانوناصطالحاألحمرللصليبالدوليةاللجنةاستخدمتلقد

،1971جوان12وماي24بينالفترةفيجنيففياألولىدورتهفيالحكوميينالخبراءمؤتمر

لهذااستخدامهامبررةالمسلحة،النزاعاتفيالمتبعةلقوانينوااألعرافوتطويربإنماءوالمتعلق

يقضيوالذيالمسلحة،النزاعاتلقانونالخالصاإلنسانيالطابعإبرازفيبرغبتهاالجديداالصطالح

الحربيةالضروراتبينالتوفيقخاللمنانتماءاتهم،كانتماأياالنزاعاتهذهضحايابحماية

.139الحربألنسنةقانونابلللحرب،قانوناليسفهواألولية،ةاإلنسانيوالمقتضيات

.89، ص1976دار الفكر العربي، القاھرة،الطبعة األولى،،مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة: صالح الدین عامر . د-137
رب      "-138 انون الح ر ق تخدام تعبی ل اس د ظ ة  " Law of war"لق ن بدای ائعا م امي     ش اي لع ات الھ ي اتفاقی ھ ف ى  1907و1899تدوین وحت

ام    دة الع م المتح ام األم سلحة   1945قی ات الم انون النزاع ذ ق ین أخ ك الح ذ ذل تخداما  "The law of armed conflit"، ومن ر اس و األكث ھ
ادة    ب الم راحة بموج رب ص ریم الح ذا لتح ام    ) 2/4(وھ ف لع ات جنی ى اتفاقی ل إل د التوص اق، وبع ن المیث تعمال  1949م اع اس ر وش ظھ

ال     زه أص ذي یمی ساني ال ابع اإلن ارا للط ساني اعتب انون اإلن ھ بالق شار إلی ر الم ر د". التعبی ع أكث ار  .راج ب عم د اهللا الحبی ین : "عب ة ب العالق
سان    وق اإلن انون حق ساني وق دولي اإلن انون ال ي  "الق شور ف وع من ة ، موض ات قانونی ة دراس شر، الج مجل ة للن دد  ، دار الخلدونی ر، الع زائ

.   122، ص2008، جانفي األول
. 100، مرجع سابق، صمقدمة إلى دراسة قانون النزاعات المسلحة: صالح الدین عامر .د-139
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تأكيد"شعارتحت1977و1974بينماجنيففيانعقدالذيالدبلوماسيالمؤتمرومنذ

اإلنسانيالدوليالقانوناصطالحغدا" المسلحةالنزاعاتفيالمطبقاإلنسانيالدوليالقانونوتطوير

.  140الدوليالقضاءوفياإلقليمية،المنظماتقراراتوفيالمتخصصة،تالمؤلفافياستخدامااألكثر

"المصطلحاتبأنعثلمشريفاألستاذويرى " المسلحةالنزاعاتقانون"و" الحربقانون: 

الحديثةالفترةفيشيوعاأكثرهاأنمعالمعنى،فيمترادفةمصطلحاتهي" اإلنسانيالدوليقانونال"و

مناالصطالحهذاأصبحوقدالحرب،قانونعنبديلوهو،141"اإلنسانيالدوليقانونال"هو

.142المسلحالنزاعأثناءاإلنسانحقوقعلىللداللةخالفدوناآلنعليهاالمتفقاالصطالحات

جانبينمنيدرسأنيمكن" اإلنسانيالقانون"143مصطلحأنفيرى: بكتيه.سجانهيالفقأما

منالواسعبمعناهاإلنسانيالقانونيتكونحيث: ضيقجانبواآلخرع،واسجانبهماأحدمختلفين،

اإلنسانيالقانونأنحينفيازدهاره،وتعززالفرداحترامتكفلالتيالدوليةالقانونيةاألحكامكافة

الواسع،بالمفهومالحرب،قانونواإلنسان،وحقوقالحرب،قانونهما: فرعينمنيتكونفهواليوم

األضراروتخفيفالحربيةللعملياتمنظمةقواعدوضعإلىيهدف،المسلحةعاتازالننونقاأو

أوالهايقانون: 144فرعينإلىينقسموهوالعسكرية،الضروراتنتيجةحدأقصىإلىعنهاالناجمة

ويقيدملياتالعإدارةفيوواجباتهمالمتحاربينحقوقيحددالذيالتحديد،وجهعلىالحربقانون

حمايةيستهدفوهوالتحديد،وجهعلىاإلنسانيالقانونأوجنيفوقانونالقتال،وسائلاختيار

.الحربيةالعملياتفييشتركونالالذينواألشخاصالقتال،عنالعاجزينالعسكريين

يقيمفهواإلنسان،لحقوقالدوليقانونوالاإلنسانيالدوليالقانونبينفرقيإذبكتيهوالفقيه

".ازدهارهوتعززالفرداحترامتكفلالتيالقوانين"عبارةيوردعندمابينهماوثيقةعالقةثانيةجهةمن

منالفرعذلك: "أنهعلىاإلنسانيالدوليالقانونفتعرفاألحمرللصليبالدوليةاللجنةأما

تنظيمإلىتهدفالتيية،العرفوكذااالتفاقيةالقواعدمجموعةروافدهالذيالعامالدوليالقانونفروع

تعلقماسيماالدولي،الطابعذاتوغيرمنهاالدوليةالمسلحةبالنزاعاتالمباشرةالعالقةذاتالمسائل

الي  -140 امر الزم ساني     : ع دولي اإلن انون ال ى الق دخل إل صلیب         ،م ة لل ة الدولی سان واللجن وق اإلن ي لحق د العرب ة، المعھ ة الثانی الطبع
.  07، ص1997األحمر، تونس، 

ثلم -141 ریف ع ساني   : ش دولي اإلن انون ال دلول الق ة          م ة الدولی ثلم، اللجن ریف ع ر ش ساني، تحری دولي اإلن انون ال ي الق رات ف ، محاض
.10، ص2001للصلیب األحمر، 

ود   .د-142 ي محم د الغن المیة      : عب شریعة اإلس ة بال ة مقارن ساني دراس دولي اإلن انون ال ى، ،الق ة األول ضةالطبع ة،  دار النھ العربی
.10، ص1991القاھرة، 

ھ  -143 ان بكتی ھ    ":ج وره ومبادئ ساني تط دولي اإلن انون ال اب  ، "الق ي كت ساني    "ف دولي اإلن انون ال ي الق ات ف ى،   ،"دراس ة األول الطبع
.37إلى 34، ص 2000مفید شھاب، دار المستقبل العربي، القاھرة،. تقدیم د

انو     "-144 ة وق ن جھ ف م انون جنی ن ق دیث ع د          إن الح ا عن ا وال مھم ا وجیھ ون رأی د ال یك ف ق شيء مختل رى ك ة أخ ن جھ اي م ن الھ
ا       اقیتین انطلقت ال االتف ى فك ر ذات معن انونین غی ین الق ة ب إن التفرق اه ف ذي رأین التطور ال الیوم وب ساني، ف انون اإلن وى الق ن محت دیث ع الح

سانیة  صالح إن ن م ار  .د". م ب عم د اهللا الحبی انون : "عب ین الق ة ب سان  العالق وق اإلن انون حق ساني وق دولي اإلن ي  "ال شور ف وع من ، موض
.      124، مرجع سابق، صمجلة دراسات قانونیة
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تلكزمنوممتلكاتهماألشخاصوحمايةالحرب،ووسائلأساليببعضاستخداممنبالحدمنها

.145"النزاعات

والمكتوبةالعرفيةقواعدهتهدفالدوليانونالقفروعمنفرع":أنهعلىالبعضيعرفهكما

تهدفكماآالم،منالنزاعذلكعنانجربمامسلحنزاعحالةفيالمتضرريناألشخاصحمايةإلى

القواعدعلىيقتصرالأنه"و،146"العسكريةبالعملياتمباشرةعالقةلهاليسالتياألموالحمايةإلى

إلىذلكيتجاوزبل،بهاالمحلقينوالبروتوكولينألربعاجنيفتواتفاقياالهاياتفاقياتفيالواردة

بهااستقركماالدوليالقانونمبادئمنأوآخر،دولياتفاقأيمنالمستمدةاإلنسانيةالقواعدكافة

.147"العاموالضميراإلنسانيةومبادئالعرف

الملزمة،العامالدوليانونالقفروعمنفرعأنهعلىنسانياإلالدوليالقانونتعريفويمكننا

استخداممنالحدإلىترميوالتيوالعرفية،منهاالمكتوبةوالقواعدالمبادئمجموعةروافدهالذي

وغيرمنهاالدولية؛148المسلحةعاتازالنزمنالمتضرريناألشخاصحمايةو،الحربوسائلوأساليب

.الدولية

:التاليةالحقائقيتضمنالتعريفوهذا

üوأشخاصه،مصادره،لهالعام،الدوليالقانونفروعمنفرعهواإلنسانيالدوليلقانوناأن

. الخاصةوطبيعته

üوالالحروب،آثارمنللحدوبعدها،المسلحةالنزاعاتزمنيطبقاإلنسانيالدوليالقانونأن

.149السلمزمنيطبق

üعلىأيضاينطبقفهوالدولية،ةالمسلحالنزاعاتعلىينطبقكمااإلنسانيالدوليالقانونأن

حتىأطرافهابينالحربحالةإعالنبمجردوهذاالدولي،الطابعذاتغيرالمسلحةالنزاعات

.المسلحةالقوةتستخدملموإن

http://www.icrc.org: ، على الموقع االلكتروني 31/07/2004: اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، بتاریخ -145
Le droit international humanitaire (DIH) est une partie du droit intenational public composè des « régles
internationales d´origine conventionelle ou cotumière qui sont spècialement dèsinèes à règler les problémes
hummanitaires dècoulant directement des conflits armès intenationaux ou non intenationaux et qui restreigent,
pour des raisons hummanitaires, le droit des partits au conflits d´utiliser les mèthodes et moyens de guerre de
leur  choix ou protégent les personnes et les biens affectès, ou pouvont être affecttès par le conflit ».E n 1981

.245، ص1991، دار النھضة العربیة، القاھرة، الغزو العراقي للكویت: عبد العزیز سرحان .د-146
.9، مرجع سابق، صالقانون الدولي اإلنساني دراسة مقارنة بالشریعة اإلسالمیة: عبد الغني محمود .د-147
سلحة                  -148 ات الم ن النزاع ة زم رى خاص ة وأخ ة عام ان حمای خاص واألعی ن األش ة م ات معین ة فئ ى حمای ساني إل انون اإلن دف الق ا یھ كم

وع د      ذا الموض ي ھ ع ف ة، راج ر الدولی ة وغی اء   .الدولی و الوف د أب ي     : أحم ساني، ف دولي اإلن انون ال ة الق شمولة بحمای ات الم ابالفئ : كت
ساني   دولي اإلن انون ال وطني   -الق صعید ال ى ال ق عل ل للتطبی ى، ،دلی ة األول ر، دار    الطبع صلیب األحم ة لل ة الدولی دارات اللجن ن إص م
. وما بعدھا143، ص2003المستقبل العربي، القاھرة، 

الي أن   -149 امر الزم دكتور ع رى ال ضا      : "وی ق أی ا یطب سب وإنم سلحة فح ات الم ن النزاع ون زم ساني ال یك دولي اإلن انون ال ق الق تطبی
رب        ت الح تعداد لوق ھ واالس دریب علی ك بالت سلم  وذل ت ال ھ  "وق ع مقال ي      : ، راج ث ف ساني، بح دولي اإلن انون ال ق الق ي   : تطبی رات ف محاض

ساني،  دولي اإلن انون ال ة،الق ة الرابع ن الطبع ر م صلیب األحم ة لل ة الدولی دارات اللجن اھرة، ، إص ي، الق ستقبل العرب ، 2004، دار الم
.    121ص
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üقانونأوالهايقانونفيالمتمثلوهوقانونيا،إطارايتضمناإلنسانيالدوليالقانونأن

الدوليالقانونقواعدمجموعالهايبقانونيقصدوجنيف؛وقانونالتحديد،وجهعلىالحرب

بحظرالمتعلقةكالقواعدالقتال،وأساليبووسائلالقوةاستخدامبتنظيمالمتعلقةاإلنساني

مجموعجنيفبقانونويقصد. القتالأثناءالمتحاربينسلوكوتنظيممعينةأسلحةاستخدام

دائرةفيجدينالمتواالمسلحةالمنازعاتضحايابحمايةةالمتعلقاإلنسانيالدوليالقانونقواعد

القواعدكافةاإلنسانيالدوليالقانونيشملكما. الفئاتلهذهالحمايةوتكريسالقتاليةالعمليات

. 150العاموالضميراإلنسانيةمبادئمنالنابعةاألخرىالدوليةوالعرفيةاالتفاقية

üوعدممخالفتهحالةالدوليةالمسؤوليةأحكامبموجبلعقابايوجباإلنسانيالدوليالقانونأن

.  الحقاتفصيلهامعنايأتيالتياآلمرةبطبيعتهأخذاوهذابه،وااللتزاماحترامه

: 151اإلنسانيالدوليالقانونمبادئ- 2
جميعوتحتومكانزمانكلفيتطبقالتياإلنسانيةاألسسأبسطعنتعبرماعادةالمبادئ

ورغمالمبادئ،تلكمصدراالتفاقياتإلىالمنضمةغيرللبلدانبالنسبةحتىصالحةوهيوف،الظر

الهاياتفاقيةديباجةتضمنتولقدالشعوب،أعرافإلىتمتدجذورهافإنمكتوبقانونإلىتستندأنها

واجبةسانياإلنالدوليالقانونمبادئمجموعة1949لعاماألربعجنيفاتفاقياتوكذا،1907لعام

.  أطرافهكانتماأيامسلحنزاعكلفيوالتطبيقاالحترام

: 152"الهاي"قانونمبادئ-أ

üويالتهامنللتخفيفالحربفياإلنسانيةوالمعاملةالعسكريةالضرورةمبدأيمراعاةوجوب.

üافاألهدعلىالهجوموقصرالعسكريةواألهدافالمدنيينبينالتفرقةمبدأمراعاةوجوب

.فحسبالعسكرية

üمنوالحدالمتفجراتأنواعوبعضوالكيماويةوالجرثوميةالسامةسلحةاألأنواعبعضحظر

.الحارقةواألسلحةوالفخاخاأللغامذلكفيبماالعشوائيةالتقليديةاألسلحةاستخدام

üالمشروعةالحربيةالحيلعنيختلفوهوالقتالأثناءالغدرإلىاللجوءحظر.

üالقتالعلىقادرايعدلمأوالسالحيلقيالذيالخصمشخصسالمةاماحتر.

ذا -150 ادة وھ نص الم ا ل ن ) 1/2(طبق ام م ول األول لع ام 1977البروتوك ف لع ات جنی ق باتفاقی ھ 1949الملح ى أن نص عل ي ت ل : "الت یظ
ق          ذا الملح ي ھ ا ف نص علیھ ي ال ی االت الت ي الح اتلون ف دنیون والمق ول (الم لطان      ) البروتوك ة وس ت حمای ر، تح ي آخ اق دول أو أي اتف

".ھا العرف ومبادئ اإلنسانیة وبما یملیھ الضمیر العاممبادئ القانون الدولي كما استقر ب
ھ -151 ان بكتی ر ج ع أكث ھ ":راج وره ومبادئ ساني تط دولي اإلن انون ال اب ،"الق ي كت ساني "ف دولي اإلن انون ال ي الق ات ف ع ،"دراس مرج

.ا المرجعفقد استقینا كل المعلومات المتعلقة بھذه الجزئیة من ھذ. وما بعدھا45سابق، ص
صل       سن-152 ي الف انون ف ذا الق یة لھ ادئ األساس ر للمب صیل أكث رض بالتف ى أن نع اي عل انون الھ ة لق ادئ العام ر المب ى ذك ا عل صر ھن قت

.الثاني من ھذا البحث و ھذا تفادیا  للتكرار
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üيصادرأنلهويمكنالمحتلةاألراضيملكيةفيالحقالمحتليعطيالواقعيوضعاالحتالل

.األمنحفظعلىويعملاألموالبعض

üعليهاتنصالالتيالحاالتفيوالمقاتلونالمدنيونيظلالشرطلهذاوفقا:تنزمارشرط

محكمةاعتمدتوقدالعامالضميريمليهومااإلنسانيةالمبادئحمايةتحتالمكتوبةالنصوص

.الثانيةالعالميةالحربمجرميكبارقضايافيالبتعندالمبدأهذانورمبرج

" :جنيف"لقانوناألساسيةالمبادئ-ب

üاإلنسانيةاتالذاحتراممعالحربمقتضياتتتنافىأاليجب.

üالقتالفييشاركونالمنحياةعلىلالعتداءمبرراالحربليستإذالبشريةالذاتحصانة

.ذلكعلىالقادرينغيرعلىأو

üمنهميطلبأنالعدورعايايحتجزالذيالطرفعلىويتعينأنواعه،بشتىالتعذيبمنع

.ذلكعلىإجبارهمدونفقطبهويتهمالمتعلقةالبيانات

üالعدوقبضةفييقعونممناألحياءالحربفضحاياللفرد،القانونيةالشخصيةحتراما

.مشروعةقانونيةأعمالمنعليهايترتبوماالقانونيةبشخصيتهميحتفظون

üخاصةأهميةالعائليةاألخباروتكتسيوالتقاليد،والمعتقد،العائلية،والحقوقالشرف،احترام

جمعمهمةبهمنوطاألبحاثوكالةهو" جنيف"فيخاصجهازاكوهناإلنساني،القانونفي

.ذلكفيالحقلهمنإلىونقلهااألخبار

üومضمونةمصونةالفرديةالملكية.

üدونللجميعتقدمعامةبصورةوالمعاملةالخدماتومختلفوالعالجفالمساعدةالتمييز،عدم

.والسنالصحيةاألوضاعتفرضهماإالفرق،

üوإذاالرهائن،واحتجازالجماعيةوالعقوباتاالنتقاميةاألعمالوحظروالطمأنينةألماناتوفير

معبهاالمعمولللنصوصوفقايعاقبنهفإجريمةاإلنسانيالقانونيحميهشخصارتكب

المحاكمة،وعندوبعده،التحقيق،قبلاإلجراءاتمستوىعلىالقضائيةالضماناتمراعاة

.حكمالتنفيذوبمناسبة

üعسكريةأهدافلحمايةاستخدامهمأوالمدنييناستغاللحظر .

üاالنتقاميةواألعمالالعشوائيوالهجومالنهبمنع .

üوالغدرالغشأعمالمنع.

اإلنسانحقوقبقانوناإلنسانيالدوليالقانونعالقة: ثانيا
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تنازعتهموضوعن،اإلنسالحقوقالدوليوالقانوناإلنسانيالدوليالقانونبينالعالقة

تكامليةنظريةفهيالثالثةأماباندماجهما،تقولوثانيةالقانونين،بانفصالتقولأولىثالثة،نظريات

.نمتكامالالقانونينأنإلىجوهرهافيترمي

سنةالصادراإلنسانلحقوقالعالمياإلعالنبأنيجزم" شندلرديتريش"األستاذكانوإذا

تتضمنلمكماالمسلحة،النزاعاتزمناإلنسانحقوقباحتراميتعلقصنأييتضمنلم1948

يبقىهذامعفإنه،153السلموقتاإلنسانحقوقباحتراممتعلقةإشارةأي1949لعامجنيفاتفاقيات

.الفروقتحديدوكذاالقانونين،بينالمشتركةالمساحةإبرازالضروريمن

: القانونينتعريف- 1

الذيالملزمة،العامالدوليالقانونفروعمنفرعهوتعريفهسبقكمااإلنسانيليالدوالقانون

وجنيفالهايقوانينأهمهاوالتيوالعرفية،منهاالمكتوبةوالقواعدالمبادئمجموعةروافده

األشخاصوحمايةالحرب،ووسائلأساليباستخداممنالحدغرضهاوالتي،1977عاموبروتوكوال

.الدوليةوغير،منهاالدوليةالمسلحةالنزاعاتزمنينالمتضرر

القواعدمجموعة": أنهعلىفرحاتنورمحمدالدكتوريعرفهفاإلنسانحقوققانونوأما

وحرياتحقوقتؤمنوالتيالدوليةوالمعاهداتاإلعالناتمنعددفيعليهاالمنصوصوالمبادئ

عنها،للتنازلقابلةوغيرباإلنسان،لصيقةحقوقوهيأساسا،الدولةمواجهةفيوالشعوباألفراد

: أنهعلىفيعرفهالمجذوبمحمدالدكتوروأما،154"االنتهاكأواالعتداءمنبحمايتهاالدولةوتلزم

توافرهايلزمالتيوالمطالباالحتياجاتمنمجموعةلألفرادتقرالتيالقانونيةالقواعدمجموعة"

تمتعهمعلىللرقابةالالزمةالمؤسسيةوبالضماناتبينهمتمييزأيدونجتمعمأيوفياألفرادلعموم

والعهدان،1948لعاماإلنسانلحقوقالعالمياإلعالنمصادرهوأهم،155"والرخصالحقوقبهذه

إلى،1966لعامواالقتصاديةوالثقافيةواالجتماعية،1966لعاموالسياسيةالمدنيةللحقوقالدوليان

. 156ناإلنسالحقوقاألخرىواإلقليميةالدوليةاالتفاقياتمنبالقليلليسدعدجانب

ندلر  -153 ریش ش سان   : "دیت وق اإلن ر وحق صلیب األحم ة لل ة الدولی ص    "اللجن ة لل ة الدولی ي المجل شور ف رجم ومن ال مت ر، ، مق لیب األحم
ري  د  . 07، ص1979فیف ھ یؤك شأن ذات ي ال ب"وف ر كول وق    : "أن " روبی رام حق سألة احت ا م ستبعد تمام سان ی وق اإلن دولي لحق انون ال الق

ام   ف لع ات جنی ا أن اتفاقی سلحة، كم ات الم ي النزاع سان ف سان 1949اإلن وق اإلن ذكر لحق ى بال رض حت م تتع وان "ل ال بعن ة : "، مق العالق
ان  ین الق ف         ب ات جنی سان واتفاقی وق اإلن المي لحق الن الع اریخ اإلع ن ت ة ع سان، لمح وق اإلن ساني وحق دولي اإلن ة  ، "ون ال ة الدولی المجل

397، ص1998، سبتمبر 61، العدد للصلیب األحمر
ات. د-154 ور فرح د ن سان،  : محم وق اإلن دولي لحق انون ال ساني والق دولي اإلن انون ال اریخ الق يت ات ف اب دراس ي كت دولي ف انون ال الق

.85-84:ص.، ص2000مفید شھاب، دار المستقبل العربي،بیروت، .تقدیم دالطبعة الرابعة،اإلنساني،
. 782-780:ص.ص، مرجع سابق، الوسیط في القانون الدولي العام: محمد المجذوب . د-155
ات  -156 ذه االتفاقی ن ھ ة  -:وم شري والمعاقب نس الب ادة الج ة إب ع جریم ة من ام  اتفاقی ا لع كال  -، 1948علیھ ع أش ى جمی ضاء عل ة الق اتفاقی

ام    صري لع ز العن ام        -، 1965التمیی ا لع ة علیھ صري والمعاقب صل العن ة الف ع جریم ة قم ذیب   -، 1974اتفاقی ضة التع ة مناھ اتفاقی
ام ام   -، 1984لع سانیة لع د اإلن ة ض رائم المرتكب رب والج رائم الح ادم ج دم تق ة ع ة-، 1968اتفاقی ام  اتفاقی ل لع وق الطف ة حق ، 1919حمای
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القانونينبينواالختالفالتكاملأوجه- 2

.القانونينبيناالختالفثمالتكامل،أوجههنانبين

:القانونينبينالتكاملأوجه-أ

للقانون الدولي بما أن حماية اإلنسان من ويالت الحروب وشرورها هي الغاية العظمى

اإلنساني، كما أن حماية اإلنسان ذاته من بطش وتعسف السلطة هو الغاية العظمى للقانون الدولي 

اإلنسان هو محور الحماية ومحلها أنلحقوق اإلنسان، فإن نقطة االلتقاء األولى بين القانونين تكمن في

نزاع المسلح من األمور الطارئة التي ولما كانت حالة الحرب وال،فكالهما مكرس لتحقيق هذه الغاية

، فإن هذا الظرف الطارئ ال يسوغ لهذه الدول تحللها 157تجوز للدول حق تقييد بعض حقوق اإلنسان

من بعض الحقوق المنصوص عليها في قانون حقوق اإلنسان، ألنها من الحقوق غير القابلة للتقييد أو 

نة والتي ال يجوز المساس بها، تسري هي أيضا ن حقوق اإلنسان المصوالسقوط، ويمكن القول إذا أ

زمن الحرب جنباً إلى جنب مع أحكام القانون الدولي اإلنساني، وتعد مكملة وداعمة ومعززة لهذا 

والمعاملة القاسية الحق في الحياة، ومنع أعمال التعذيب: 158القانون، وعلى رأس تلك الحقوق

.وحقوق األسرى، وحقوق الطفل، وغيرهالمهينة، وحظر القوانين الجنائية الرجعية،او

ث يمكن إعطاؤهما يجاد عالقة ترابط بين القانونيين بحيإبكتيه.سجانهيالفقولقد حاول 

هما نفرعيإلىاألخيرهذاقسمعندما)نسانيالقانون اإل(تسمية أفضل ويطلق عليهما اسم مشترك هو 

القانونيةاألحكامكافةعلىاإلنسانيالدوليالقانون، وحقوق اإلنسان، فيشتمل بذلك قانون الحرب

.ازدهارهوتعززالفرداحترامتكفلالتيالعامةالقوانينأولتشريعاتافيسواءالدولية

وق اإلنسان يمكن أن يأتي من خالل نساني وقانون حقكما أن التعاون بين القانون الدولي اإل

وال ،راعات العرقية والطائفيةالصمنفي التخفيفالمساهمةاألخير، حيث بإمكانهخر للقانوندور آ

ة بين أبناء البلد الواحد نسان والمساواوحقوق اإلديمقراطيةالمتى ما طبقت المبادئ،سيما الداخلية

زيع الثروات القومية والقضاء على الفساد كحلول توراقه ودياناته، وهذا من حيثعبمختلف مكوناته وأ

الي    - و الت ى النح ة عل ة اإلقلیمی ات الدولی ن المنظم صادرة ع ة ال ات اإلقلیمی ن االتفاقی ة م سان  -: ومجموع وق اإلن ة لحق ة األوروبی االتفاقی
.1979االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان لعام -، 1979االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان لعام -، 1950لعام 

ود   . د-157 ي محم د الغن المیة     : عب شریعة اإلس ة بال ة مقارن ساني دراس دولي اإلن انون ال اھرة،   الق ة، الق ضة العربی ، 1991، دار النھ
. 11ص
ن    -158 ة م ادة الرابع ع الم ام      راج سان لع وق اإلن المي لحق الن الع ن    1948اإلع سابعة م ادة ال ة     ، والم وق المدنی ة للحق ة الدولی االتفاقی

سیاسیة  ام وال ن  1966لع ة م ادة الثالث ام   ، والم سان لع وق اإلن ة لحق ة األوروبی ذا 1950االتفاقی سان   ، وك وق اإلن ة لحق ة األمریكی االتفاقی
.  1969لعام 
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ن تكون أجدى من تطبيق أحكام األزمات والصراعات الداخلية والتي يمكن أمعالجة أسباب مبنية على

.159بعد نشوء الصراعات والعمليات العسكريةلتي تطبق أحكامها القانون اإلنساني ا

اختصاصفيتدخلالتيالجرائمأننجد1998لسنةاألساسيرومانظامخاللومنأخيرا

ومنهااإلنساني،الدوليوالقانوناإلنسانحقوقبقانونمباشرةتتصلالدائمةالدوليةالجنائيةالمحكمة

بتنفيذمتعلقتطبيقيجانبوهوالحرب،وجرائماإلنسانية،ضدالجرائمالجماعية،اإلبادةجريمة

.    160تكاملهماوبالتاليلهمااألصليالمبدأوحدةيبرزمماالقانونينبينالعالقةذاتاألحكام

: القانونينبيناالختالفأوجه-ب

فقان في أكثر من نقطةتيان ويقيلتقانون حقوق اإلنسانإذا كان القانون الدولي اإلنساني وو

ت بينهما، فمن حيث المضمون ختالفا، فإن ذلك ال يعني عدم وجود ااألخرأحدهمايكمل ويعززبحيث

دا على طرق ووسائل الحرب نجد أن القانون اإلنساني يرسي أنواعا من الحماية لألفراد، ويفرض حدو

عن قانون حقوق اإلنسان بين الدول المتحاربة، خصوصا في النزاعات المسلحة الدولية، في حين يعلن 

.ضمانات واسعة للحقوق األساسية لجميع البشر وهذا في مواجهة السلطة الزمنية الحاكمة

قانون حقوق اإلنسان، فبينما كما تختلف آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني عن آليات تنفيذ 

يتحصن تنفيذ القانون األول بآليات تنفيذ متكاملة منها ما هو ذو طابع وقائي يكون وقت السلم، ومنها ما 

طابع ردعي زمن الحرب في شكل إجراءات تضطلع بها الدول األطراف في االتفاقيات يكون ذا

، واللجنة الدولية للصليب، وأيضا 162امية، وكذا الدولة الح161الدولية، واألطراف المتنازعة خصوصا

والمنظماتالعسكرية،للقواتالقانونيونالمستشارون، و163األحمروالهاللاألحمرالصليبحركات

جنائيا في تطبيق ذلك القانون على دوراثم اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، كما أن ثمةالحكومية،غير

األربع وتقرر إعمال قاعدة االختصاص الجزائي العالمي، المستوى الوطني إذ توجب اتفاقيات جنيف 

، وعلى 164أي أنه يتوجب على كل طرف متعاقد مالحقة مجرمي الحرب لمحاكمتهم أمام قضائها

المستوى الدولي فقد جرى استحداث محاكم خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب عقب الحرب العالمية 

ال   .د-159 ذر كم راء من سلحة     :ب صراعات الم ن ال ي زم سان ف وق اإلن ة حق اریخ ،حمای شور  09/02/2010: بت اب من ع  كت ى الموق عل
http://hawassdroit.ibda3.org/montada-f17/topic-t514.htm :اإللكتروني 

ار  .د-160 ب عم د اهللا الحبی ي    : عب شور ف وع من سان، موض وق اإلن انون حق ساني وق دولي اإلن انون ال ین الق ة ب ات العالق ة دراس مجل
.       132، مرجع سابق، صنیةقانو
انون           -161 ق الق ة بتطبی نظم الكفیل شریعات وال ن الت صوص س دول بخ ة لل ة الداخلی نظم القانونی ى ال ة إل ف األربع ات جنی ت اتفاقی د أحال لق

ة          سكریة والمدنی یم الع رامج التعل ي ب ھ ف ة إدراج أحكام ا مھم ت إلیھ ساني وأوكل دولي اإلن ادة   . (ال ثال الم ع م ن 27راج ام   ام ف لع ة جنی تفاقی
1906.(

.1929اتفاقیة جنیف لعام من ) 86(راجع في تعریف الدولة الحامیة المادة -162
ادة    -163 ة الم سلحة الدولی ات الم ي النزاع ر ف صلیب األحم ة لل ة الدولی ي دور اللجن ع ف ن )126(راج ة م ف الثالث ة جنی 1949اتفاقی

. ، و المادة الثالثة المشتركة1949ام اتفاقیة جنیف الرابعة لعمن )143(و) 76(والمادتین 
ادة            -164 ع الم ة، راج اكم الوطنی ین المح سلیم ب ة والت دأ المحاكم اس مب ى أس ذا عل ام    ) 86(وھ ول األول لع ن البروتوك ذلك . 1977م وك

).147(والمادة ،)130(، )51(، )50: (المواد المشتركة من اتفاقیات جنیف
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كم الخاصة التي استحدثت لمحاكمة مجرمي الحرب وطوكيو، وكذلك المحابرجالثانية وهي محاكم نورم

في رواندا ويوغسالفيا، ويمكن أن يشار إلى أن تطور آلية تطبيق القانون الدولي اإلنساني وصلت إلى 

، أما 165في هذا المجالقضائيا متكامالنائية الدولية التي اعتبرت نظامامداها عندما تشكلت المحكمة الج

فهو يخضع لرقابة عالمية تتمثل في دور األمم المتحدة، واألجهزة تطبيق قانون حقوق اإلنسان 

.166المختصة التابعة لها

التاريخيالتطور: الثانيالفرع

اإلنسانيالدوليللقانون

فوالدةالمضمون،حيثمنجديداليس"اإلنسانيالدوليالقانون"تعبيرأنإلىنشيربداية

أولىوظهوراألحمر،الصليبوفكرةالشهير،األمريكيلبالغامنحتىأقدمهيبلقديمة،قواعده

.عشرالتاسعالقرنفيالحرببجرحىالخاصةجنيفاتفاقيات

ضمنالتطورلهذااإلشارةمنايقتضياإلنساني،الدوليللقانونالتاريخيالتطوررصدإن

لتدوينالمواكبةوالمرحلة،)أوال(القانونهذاقواعدتدوينقبلمامرحلة: همارئيستينمرحلتين

).  ثانيا(قواعده

اإلنسانيالدوليالقانونقواعدتدوينقبلمامرحلة: أوال

هذالقواعدالتطورمنالفترةتلكاإلنساني،الدوليالقانونقواعدتدوينقبلمابمرحلةيقصد

اتفاقيةعقدقبلمابفترةاءوانتهالوسطى،العصورإلىالقديمة،المدنياتعصرمنالممتدةاألخير

.1864لعامجنيف

: القديمةالعصورفياإلنسانيالدوليالقانونقواعد- 1

ة را    -165 ذه المحكم ي دور ھ ر ف صیل أكث ع د لتف ي   . ج ود المخزوم ر محم ة       : عم ة الجنائی وء المحكم ي ض ساني ف دولي اإلن انون ال الق
.وما بعدھا181، ص2009دار الثقافة للنشر والتوزیع، األردن،الطبعة األولى،،الدولیة

ي    -166 زة ف ك األجھ ل تل سان،    -: "وتتمث وق اإلن ة بحق ة المعنی ة وا   -اللجن صادیة واالجتماعی وق االقت ة الحق ة، لجن ضاء  -لثقافی ة الق لجن
". لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة-لجنة حقوق الطفل، -لجنة مناھضة التعذیب، -على التمییز العنصري، 
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،هالهمجيترادعوالوازعبالحربهاتمارسكانتالقديمةالشعوبأنإلىسبقفيماأشرنالقد

الميالدمنسنة3000لفقب"لديها،متاحةوسيلةبكلالعدوقوةوإضعافالتوسعإالهمهايكنلمإذ

تقطعمجازرمنيرتكبونهماخاللمنحروبهمفيالبشريةالحياةإتالففييسرفوناآلشوريونكان

. 167"األحوالأغلبفيأسراهمفيهاويقتلمدنهم،وتدمرالبشر،رؤوسفيها

فيبالظهورالشعوببينالعالقاتوبدأتتتشكل،األممبدأتالميالدقبلسنة2000ومنذ

لحياةحمايةأعطىفقدمساوئه،ورغمالنظام،هذاالرق،نظامعلىأساسايقومتجاريتبادلشكل

اإلنساني،الدوليالقانونبوادرأولىبذلكلتظهرمصونة،األحيانأغلبفيأصبحتالتياألسرى،

حصانةنتضمقواعدثمةكانتإعالنهاضرورةجانبفإلىنظامها؛للحربكانالسامريينفلدى

اسمهيحملقانونابابل،ملك)حمورابي(أصدروقدالصلح،معاهداتبإبرامتتعلقوأخرىللمفاوضين

.168"للضعيفالقويظلمدونأحولكيالقوانينهذهأقررإني":بعبارةمصدرا

عدواالغريبهذاكانلووالغريب،احترامفيرائعامثاالالمصريةالحضارةلناتضربو

"ضرورةعلىللرحمةالسبعةباألعماليسمىفيمانصتعندما العطشى،وإرواءالجياع،إطعام: 

.  169"الموتىودفنبالمرضى،والعنايةاألسرى،وتحريرالغرباء،وإيواءالعراة،وكساء

المسمومةالسهاماستخدامالميالدقبل1000سنةحواليفي) مانو(قانونحظرفقدالهندوفي

بإنسانيةاألسرىبمعاملةأوصىكمانيام،وهمالناسواغتيالوالمصابينالجرحىوقتليتةالمموالنبال

الالذيناألشخاصومساكنالعبادةأماكنعلىالهجوموحظرالمحاربين،منالمستسلمينقتالوتجنب

الورجوالنساءالمسنينقتلحرموأيضاتخريبها،والتهديمهايجوزالإذالحرب،فييشتركون

للملكينبغيالإنه) : "مانو(يقول،170أصالمنهطائلالعدائيعملأيتجنبإلىودعابلالدين،

أسلحةهيهذهألنفيهاالنارإشعالتمأومسممةأوشائكةأطرافذاتأسلحةاستخدامالمحارب

.  171"ومفرطةضروريةغيرمعاناةتسببوهياألشرار

قواعدلهاوضعوافقدوالقوة،المجدطريقعندهمتمثلربالحكانتوإناليونانيونوأما

كانتمعينةأعماالوأنالداخلية،دويالتهابينالحروبتلكقامتماحالوشراستهاغلوائهامنتلطف

إخاللفهوالرسلقتلوأماتلقائيا،اإلنسانيالضميريرفضهاالتيالتقليديةوالمبادئللعاداتمنافيةتعد

تعلقفيماوأما،172باحترامهاااللتزاممعاألحوالكلفيالهدناتإبراميجبأنهكمانسان،اإلبقوانين

ي -167 ھ ف شار إلی ز: م د العزی ود عب ساني   : میل دولي اإلن انون ال دولي والق المي ال ھ اإلس ي الفق سلحة ف ات الم حایا النزاع ة ض ، دار حمای
.49، ص2009ئر، ھومة، الجزا

.12، ص2005اللجنة الدولیة للصلیب األحمر،الطبعة الخامسة،،محاضرات في القانون الدولي اإلنساني: شریف عثلم. د-168
.13، ص1984، معھد ھنري دونان، جنیف، القانون الدولي اإلنساني تطوره و مبادئھ: جان بكتیھ -169
.  13، ص1989، دار النھضة العربیة، القاھرة، نون الدولي اإلنسانيمالمح التطور في القا: محمد مصطفى یونس -170
. 18، ص2003طبع وتوزیع معھد القانون الدولي لحقوق اإلنسان، القانون اإلنساني الدولي،: محمود شریف بسیوني . د.أ-171
.  795، ص 1986بیة ، القاھرة،دار النھضة العرى،الطبعة األول،مبادئ القانون الدولي العام: جعفر عبد السالم . د-172
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الحربوقانونأخرى،قديمةدولةأيفيعنهااعتداالأكثركانتالحربيةالعملياتفإنبالرومان

وهذا،والمتمدنةالمتحضرةالدولضدالغدرأعمالكلويدينالهمجيةعلىقيودايفرضكانعندهم

.173الحربقانونمزايامنتستفيدالفهي) الرومانيبالمفهوم(الهمجيةتلكعكسعلى

واإلهداروالوحشيةبالقسوةتتسمكانتوإنالقديمة،العصورفيالحروبأنإلىإذاونخلص

سنهاخاللمنللحروبوأعرافاطقوسا،أرستقدأخرىجهةمنفإنهاعمومها،فياإلنسانآلدمية

بمساهمتهانقريجعلنامماالقتال،أساليباختيارفيحريتهامنتقيدوالتيتحكمها،التيالقواعدلبعض

.   وبساطتهاقلتها،علىاإلنسانيالقانونقواعدإرساءفي

: الدينيةالشرائعفياإلنسانيالدوليالقانونقواعد- 2

االعتباراتإبرازفياألثربالغالحنيفالمواإلسالنصرانية،السماوية؛األديانلظهوركانلقد

يهودشريعةعكسعلىوهذااإلنساني،الدوليللقانوناألولىالجذوربعثفيساهمتالتياإلنسانية

فاضرب) األخرىالشعوبويقصد(يدكإلىإلهكالربدفعهاوإذا: ".. علىالقديمعهدهانصالتي

وال.. لنفسك،تغتنمهاالمدينةفيماوكلوالبهائمواألطفالالنساءوأماالسيف،بحدذكورهاجميع

بحدالمدينةتلكسكانتضربفضربا: ".. توراتهموتقول،)20التثنية،سفر(.."نسمةمنهاتستبق

جارودياألستاذوينتقد،174)13التثنية،سفر(.."السيف،بحدبهائمهامعفيهامابكلوتحرمهاالسيف

بحقكاهاناحاخامإلىشارونمنالصهيونيةمارستهالذينفسهاألسلوبهوهذاليسأ: "بقولهذلك

رجاالياسين؛ديرسكانمن254ذبحعندمابيغنطريقنفسههويوشعنطريقأليس،!!فلسطين

يهودشريعةأنمع"،"إرهابهمطريقعنالهربعلىالمسلمينالعربإجباربغيةوأطفاال،ونساء

فيهايجوزوالمحترمة،أيامهي) بورالكي(الغفرانكيوماألخرىالمقدسةواأليامتالسبتعتبر

المساءصالةمناهللامنهدنةثمةأن1035عامفي) آرلس(أساقفةرئيسأعلنوقدالحرب،بأعمال

.  175"اإلثنينيومشمسشروقوحتىاألربعاءمن

عيسىلسانعلىوردفقدالسالم،فكرةمنهدىعلىتقومفهيالنصرانية،الشريعةوأما

منبلبالشر،الشرتقاوموااللكمأقولوأنابسن،وسنبعين،عينقيلأنهسمعتم: "السالمعليه

الرداءلهفاتركثوبكويأخذيخاصمكأنأرادومنأيضا،اآلخرلهفحولاأليمنخدكعلىلطمك

إنجيل(..."أعداءكمأحبوالكمفأقولأناوأماعدوك،وتبغضقريبكتحبقيلأنهسمعتم.. أيضا،

بانة    -173 و ش ر أب ھ یاس ار إلی المي     : أش صور اإلس الي والت ع الح ین الواق د ب دولي الجدی ام ال سالم،   ،النظ ة،  دار ال ة الثالث صرالطبع ، م
.378، ص2004

. 46، مرجع سابق، ص)النطاق الزماني(لنزاعات المسلحة الدولیة المدخل قانون ا: عثلم محمد حازم . د-174
.20مرجع سابق، صالقانون اإلنساني الدولي،: محمود شریف بسیوني . د.أ-175
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اهللابهأمرلمااستجابةإالالسالمعليهمريمبنعيسىنظرفيعادلةتكونالوالحرب،)05متى،

.176الحلفاءنجدةأوالشرعي،والدفاعالضرورةمقتضياتوفرضتهاتعالى،

العادلة،بالحربيسمىمارظهالميالديالرابعالقرنبدايةفيأوغسطينالقديسوبمجيء

فكرةعنوالتخليوالتسلطالتوسععقيدةفيالمتمثلةوهيآنذاك،السياسيةالسلطةعقيدةأملتهاوالتي

أوغسطيناعتبارجانبوإلى177"اهللامدينة"كتابهففيالمسيحية،بهانادتلطالماالتيالمسالمة

لهميحقالذيناألفرادحددكماالحرب،وأعرافالمعاهداتاحترامإلىدعافقد"مشروعة،الحرب

المقاتلينبينالتمييزإلىأفضىالذياألمراألعمال،تلكمنالمدنيينإقصاءمعالقتال،فياالشتراك

وضعحاولتعندمااإلكوينيوتوماوشيشرونأرسطوكتاباتأيضابهنادتماوهوالمقاتلين،وغير

كماالعادلة،غيروالحربالعادلةالحرببينللتمييزوهذاالحربمشروعيةلشروطالفلسفيةاألسس

منلهاالممارسينغيرعلىالضارةوتأثيراتهاالحروبشنوسائلمنتحدوقواعدمبادئوضعت

.178"واألسرىوالجرحىالمرضى

األساسهوالدوليوالسلممنازع،بالالسالمعقيدةفهوحرج،والفحدثالسمحاإلسالموعن

منتحدالتيوضوابطهاقيودهاوللحربأشرنا،وأنسبقكمااستثناءإالالحربوماالدين،هذافي

رسولأوصىقرناعشرأربعةعنينيفمافمنذالغراء،اإلسالميةالشريعةظلفيوويالتهاغلوائها

"بقولهمؤتةإلىأنفذهلماحارثةبنزيداوسلمعليهاهللاصلىاهللا والامرأة،والوليدا،تقتلواال: 

قادةأوصىعندماالصديقبكرأبوالراشدخليفتهفعلوكذلك،"بصومعةمنعزالوالفانيا،والكبيرا،

وأاليحرقوه،أونخال،يقطعواوأالامرأة،والكبيرا،شيخاوالصغيرا،طفاليقتلواال: "بأنجيوشه

.179.."ألكلهالإبعيراوالشاةيعقرواوالمثمرة،شجرةيقطعوا

ماوفقالحربزمنالدولياإلسالميالنظامقواعدعنشبانهأبوياسرالدكتورتحدثقدو

التاريخفييوجدهل: بقولهاإلسالمخصومأماممتعجباالمطهرة،والسنةالكريمالكتابفيجاء

:180القواعدتلكومن،!الدين؟هذالعدالةمثيلحديثا،أوقديمااإلنساني

.54، مرجع سابق، ص)النطاق الزماني(ل قانون النزاعات المسلحة الدولیة المدخ: عثلم محمد د حازم -176
ام   -177 اب الع ذا الكت شر ھ د ن ھ   1625لق ي مقدمت اء ف ا ج سی    : "ومم الم الم ن الع ان م ل مك ي ك ت ف د الحظ ھ   لق دى ل رب، ین ي الح ورا ف حي تھ

انون          ود للق تكلم ال یع دما ی سالح عن دت أن ال ذكر، ووج بب ی ة، أو دون س باب تافھ سالح ألس ون ال اس یحمل ت الن د رأی رة، لق ین البراب جب
ل             اب ك ام الرتك وم ع ب مرس دي، بموج ق األی ام یطل ان الع أن الھیج ري وك يء یج ل ش رام، وك ساني أي احت ي أو اإلن رائماإللھ ع  . "الج راج

د العزی  ود عب ساني   : زمیل دولي اإلن انون ال دولي والق المي ال ھ اإلس ي الفق سلحة ف ات الم حایا النزاع ة ض ابق، حمای ع س ، مرج
. 62-61:ص،ص

.24، مرجع سابق، صالقانون اإلنساني الدولي: محمود شریف بسیوني . د.أ-178
الي  .د-179 امر الزم ساني   : ع دولي اإلن انون ال ى الق دخل إل شورم صلیب     ، من ة لل ة الدولی سان واللجن وق اإلن ي لحق د العرب ات المعھ

. 10، ص1997األحمر، تونس، 
بانة  .د-180 و ش ر أب المي   : یاس صور اإلس الي والت ع الح ین الواق د ب دولي الجدی ام ال ابق، ص النظ ع س دھا661، مرج ا بع ار  . وم د أش و ق

ي اس         شریفة الت ث ال ات واألحادی ن اآلی ة م ى مجموع دكتور إل ضیلة ال ریم        ف ارئ الك دة الق ن فائ رى أن م ي ن ام، والت ك األحك ا تل تنبطت منھ
.الرجوع إلیھا واالستفادة مما ورد فیھا من أحكام
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üالخسائرمنممكنةدرجةبأقلمنهاالغرضوتحقيقالحرب،نطاقضييقت.

üاإلنسانيةالكرامةواحترامبالفضيلة،االلتزام.

üوالغلولوالنهب،والسلب،والخيانة،الغدر،تحريم.

üوغيرهاوالحيوانية،النباتية،للثرواتالمتعمدواإلتالفالتخريب،عناالبتعاد.

üآالمهوزيادةالفردتعذيبشأنهمنماوكلالوحشية،لالقتاوسائلعناالبتعاد.

üيطلبهلمناألمانإعطاء.

üالمدنيينمنوالمسالمينلألسرى،واإلساءةالقتلى،بجثثوالتشويهاالنتقام،أعمالمنع .

üالمهزومةالدولةلممتلكاتوالنهبالسلب،تحريم .

وقتلالخديعةوباستعمالالخصومبإبادةرجالهاأمرتقداليهوديةكانتإذاأنهوالخالصة

ظلفيوهذااإلنساني،القانوندائرةفيمتقدمةثورةشكلتقدالمسيحيةكانتوإذاالمدن،سكان

تمثيلخيراإلنسانيالقانونمثلتقدالغراءاإلسالميةالشريعةفإنوالشدة،القسوةتسودهكانتمجتمع

فحسب،السلمزمنفيليساإلنسان،بأخيهاإلنسانعالقةتنظمالتيالقاألخمبادئإرسائهاخاللمن

.  القتالوساحاتالحرب،زمنوفيبل

اإلنسانيالدوليالقانونقواعدلتدوينالمعاصرةالمرحلة: ثانيا

قصوىأهميةيكتسيالقانونهذابدأاإلنساني،القانونمبادئتطورتاريخمنالفترةهذهفي

بحقوقهاتطالبالتيالوطنيةاألقلياتوبروز،الدوليةالعالقاتفيالشعبمفهومظهورلكنتيجة

،جهةمنهذاالدولية،القانونيةبالشخصيةلفردلواالعترافالسيادية،الحدودداخلهابواالعتراف

لدولياالقانونعلماءأحدوهومارتينزجورجومنهم،181المفكرينإسهاماتخاللمنثانيةجهةومن

التيالمقاومةعلىأوالنفس،عنالدفاععلىمبنيوالجرحالقتلفيحقناأنبماولكن: ".. قالحيث

والعجائزاألطفالفإنثمومنالحرب،فيفعلياشاركمنإالقتلأوجرحلنايحقالفإنهتعترضنا،

تحتأمانفييعدذلكلهيينبغالأوالسالححملعنيعجزمنكلعاموبشكلوالنساء،الرجالمن

أنبما: "بقولهروسوإليهدعاماوأيضا،"العدوضدالعنفمارسقديكنلمماالشعوبقانونحماية

طالماالدولةتلكعنالمدافعينقتلللمحاربيحقفإنهمعادية،دولةإخضاعهوالحربمنالهدف

الي .د-181 امر الزم ول    : ع ة ح دوة التعلیمی دم للن ث مق رة، بح ات المعاص دیات النزاع واه وتح وره ومحت ساني تط دولي اإلن انون ال الق
ة    " ساني والرقاب دولي اإلن انون ال سلحة    الق صراعات الم ي ال سلح ف ى الت یراكوزا،       " عل ة، س وم الجنائی ي العل ا ف ات العلی دولي للدراس د ال المعھ

ا،  وان27ایطالی ة 3-ج ي   213، ص1998جویلی ھ ف شار إلی ي   .د: ، م ود المخزوم ر محم وء     : عم ي ض ساني ف دولي اإلن انون ال الق
. 25، مرجع سابق، صالمحكمة الجنائیة الدولیة
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أنكماقتلهم،يمكنالثمومنأعداء،بحونيصالفإنهمألسلحتهمتركهمبمجردولكنمسلحون،أنهم

.182"النصرلتحقيقضروريهوعمايزيددمارأيإلحاقفيحقأيتمنحالالحرب

فيأثرهاألمم،حياةمنالفترةهذهفياإلنسانيالفكرعليهاستقرالذيالتوجهلهذاكانلقد

عالميعرفيقانونوتشكللقتال،اعملياتبسيرالمتعلقةوالعاداتالعرفيةالقواعدبعضظهور

. يأتيفيمالهنعرضماوهواإلنسانيةالنزعةيكرس

: 1949لعامجنيفاتفاقياتقبلمافترةفياإلنسانيالدوليالقانونقواعد- 1

باسمالشهيرةالمعركةعنهأسفرتبماالمرحلةهذهفياإلنسانيالقانونقواعدتطوريرتبط

بين1859سنةبإيطاليالومبارديابمنطقةسلفرينوأرضعلىرحاهادارتلتيا،"سلفرينومعركة"

لمزمنفيرجل00038عنينيفمابدماءالفرنسيالنصرخضبوقدوالنمساويين،الفرنسيين

.183المعركةعمرمنفقطساعة15يتجاوز

الوعاينها،ةالمعركحضرHenry Dunantيدعىسويسريامواطناذاكالحربمشهدروعلقد

يمكنكانبينمارهيبة،بآالممتأثرينويموتونالكنائسفيمكدسينجرحىعاينكمدني،بلكجندي

كتابهفياألحداثتلكفظاعة1862العامالحيالعالمإلىلينقلالمناسب،الوقتفيأسعفوالوإنقاذهم

بلدكلفيتنشأأنوهي: أولىة،مزدوجأمنيةخاللهمننقل" Un souvenir de solferino"الشهير

: وثانيةالحرب،وقتللجيشالصحيةالخدماتلتقديمالسلمزمنفينفسهاتعدتطوعيةغوثجمعية

الخدماتأفرادوبعضالعسكريةللمستشفياتالقانونيةالحمايةيوفراتفاقيمبدأعلىالدولتصادقأن

األحمرالصليبمؤسسةاألولشقهافيعنهامخضتأنفيأثرهااألمنيةلهذهكانوقد،184الطبية

.1864لعامجنيفاتفاقيةالثانيشقهاوفيالدولي،

،1864لعامجنيفاتفاقيةخاللمنوبوضوحالفترةهذهفياإلنسانيةالنزعةتأكدتلقد

سانإعالنفيقبلمنظهرتكما،1907و1899لعاميالهايمؤتمريفيوقعتالتيواالتفاقيات

1899للعامالهايمؤتمرإعالنيوفيالمحرقة،الصغيرةبالقذائفالمتعلق1868للعامبطرسبورغ

.الجسدفيالمتفجروالرصاصالسامةالغازاتحول

.19، مرجع سابق، صالقانون اإلنساني الدولي: ریف بسیوني محمود ش. د.أ-182
ع د    -183 اعة، راج شرة س ت ع اوزت س دة تج ي م ل، وف ف قتی ین أل اوز األربع ى تج دد القتل ى أن ع ضھم إل ار بع د أش ااهللا . وق ان عط نعم

ي  رب : الھیت انون الح ساني(ق دولي اإلن انون ال ى،،)الق ة األول زء األول، الطبع الن للطالج وریا،  دار أرس ع، س شر والتوزی ة والن باع
.   5، ص2008

سج    -184 د ب وال أحم سلحة        : ن ات الم ن النزاع ي زم ة ف ان المدنی دنیین واألعی ة الم ساني وحمای دولي اإلن انون ال ى، ،الق ة األول الطبع
.34-33:، ص،ص2010منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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القانوندائرةفيالمكتوبةاألولىالنصوصباعتبارهااالتفاقياتتلكبهجاءتالذيأهمإن

: يليمااإلنساني

سلوكينظمرسميدوليطارإكأولباريستصريحجاء:1856لعامباريستصريح-أ

سفنومهاجمةالقرصنةبأعماليسمىكانماإلغاءتموبموجبهالبحرية،الحربفيالمحاربين

،1863العام" ليبر"بمدونةيسمىماظهورفيالتصريحهذاساهمكماعليها،االستيالءوالعدو

جوانبلكافةمفصلةوهيأهلية،حربفيلتطبيقهاتأعدبحتةداخليةأمريكيةوثيقةوهي

وانتهاءالمدنيين،السكانومعاملةالضيقبمعناهاالحربيةاألعمالتسييرمنبدأالبريةالحرب

.185النظاميينغيروالمقاتلينوالجرحىالحربكأسرىاألشخاص،منمعينةفئاتبمعاملة

عدة،جهاتطرفمنلسنواتالمبذولةودالجهمنسلسلةبعد:1864لعامجنيفاتفاقية-ب

22فيالسويسريةالحكومةإليهدعتالذيالدبلوماسيالمؤتمرعنالمنشودةاالتفاقيةتمخضت

سماتهاأهمومنالميدان،فيالجيوشجرحىحالبتحسينتعنىاتفاقيةوهي،1864أوت

وحيادفيها،لينالعاماألشخاصوحمايةوحمايتهااإلسعافعرباتبحياداالعتراف

الجرحىجمعوجوبمعفيها،العامليناألشخاصوحمايةوحمايتهاالعسكريةالمستشفيات

األسرىوتسليمجنسياتهم،عنالنظربغضبهم،والعنايةالميدانفيالعسكريينمنوالمرضى

. 186ثانيةالسالححمليستطيعونالكانواإذادولهمإلىمنهم

فيشهدالذيالمكانهيبطرسبورغسانمدينةتكان:1868املعبطرسبورغسانإعالن-ت

يقلالتيالمتفجراتقنابلاستخدامبنبذاإلعالنهياألهميةبالغةأخرىوثيقةصدورالعامهذا

ضرورةدونلهاحدودالآالمتسببوالتيالكبيرة،التدميريةاآلثارذاتغرام400عنوزنها

ففيوجه،منأكثرفي" ليبر"مدونةعنتمامامختلفااإلعالناهذوكانالحرب،زمنعسكرية

دوليةمعاهدةشكلفيجاءاإلعالنفإنفحسب،داخليتشريععنتعبرالمدونةكانتحين

منوحيدجانببمعالجةفقطاكتفىأنهاإلعالنعلىيعابمافإنذلكومعالنطاق،واسعة

.187كرالذسالفالجانبوهوالحربتسييرجوانب

وبدعوىروسية،بمبادرةجاءالذيالمؤتمرهذاهدفكان:1899للسالماألولالهايمؤتمر-ث

عنهأسفرماذلكفيمستلهماوأعرافها،البريةالحربقوانينتجمعمدونةوضعهوهولندية،

نجحوقدبطرسبورغ،سانإعالنوروح،"ليبر"مدونةوكذا،1874لعامبروكسلإعالن

سھوغن و لیزاب    -185 ریتس كال ع ف ر راج الع أكث سغفلد الط رب   : ات ت وض الح م خ وابط تحك ساني  -ض دولي اإلن انون ال دخل للق ة ، -م ترجم
.24-23:ص.، ص2004حزیران /أحمد عبد العلیم، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، یونیو

.32المرجع السابق، ص-186
.24المرجع السابق، ص-187
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تتعلققواعدتضمنتالئحةبهألحقتوأعرافها،البريةالحرببشأناتفاقيةاعتمادفيالمؤتمر

القواعدتلكومنبشأنهااالتفاقمنالمتعاقدةالدولتمكنتوالتيالبرية،الحربجوانببجميع

. 188القتالوسائلوتقييدالحرب،أسرىومعاملةمقاتلين،المعتبرينباألشخاصتعلقما

أنإالالعالمي،السلمكفالةبغرضالمؤتمرهذاعقد:1907للسالمالثانييالهامؤتمر-ج

دونحالكماالهدف،هذاتحقيقدونحالقد1914العاماألولىالعالميةالحرباندالع

هوللسالمالثانيالمؤتمربهجاءوماعقده،مزمعاكانالذيللسالمالثالثالهايمؤتمرانعقاد

عليهالمطروحةالموضوعاتأهممنوكان،1899والئحةاتفاقيةعلىطفيفةتعديالتإدخال

عديدةجوانببحثعلىالمؤتمرعكفكماالدفاع،وسائلمنالمجردةالمدنقصفهو

قداالتفاقيةمنالثالثةالمادةأنعليهيعابماأنغيرأخرى،مسائلوتناولالبحرية،للحرب

علىاالستيالءألوامرسلطاتهارفضحالالدفاعوسائلمنالمجردةالمدنبقصفسمحت

.189المدينةبهتوجدالذيالمكانفيالمرابطةالبحريةللقوةالمباشرلالستعمالالالزمةالمؤن

كنتيجة:العالميتينالحربينبينمافترةفيعاداتهاوالحربأعرافلتقنينالمبذولةدالجهو-ح

القتاتفاقيةاعتمد1925عامجنيففيمؤتمرعقدألولىاالعالميةالحربعنهأسفرتلما

حربوتحريمللرقابة،األسلحةتجارةوإخضاعالسالح،بنزعالمتعلقةوهيكبيرا،دوليانجاحا

تدخللماتفاقياتوضعفيذلكبعدالدولجهودلتتوالىالبكتريولوجية،والحربالغازات

على،1934-1932مؤتمرعنهأسفروما،1930عامللندناتفاقيةومنهاالنفاذ،حيزأصال

وإنشاء،1945العامالمتحدةاألمممنظمةإنشاءهوالفترةهذهفيالتطوراتأبرزمنيبقىأنه

.190وطوكيونورمبرجمنكلفيالعسكريتينالمحكمتين

الفترةهذهفيهتطورباتجاهاإلنسانيالدوليالقانونقطعهاالتيالعمالقةبالخطوةنقرإذإنناو

الحرب،فياألوليةاإلنسانيةالمبادئاحتراموجوبعلىتأكيدهحيثمنالدولي،المجتمعحياةمن

تجسدتنفيذلوسيلةيفتقدكانالشأنهذافيدوليةاتفاقياتمنوردمابأنثانيةجهةمننقرفإننا

.االتفاقياتكتلفيالمحددةالخطيرةالمخالفاتيقمعالذياإللزاميالطابع

: بعدهاوما1949لعامجنيفاتفاقياتظلفيالحربقانونقواعد- 2

جراءاإلنسانيةأصابالذيالدمارحجمالعالمأدركحتىالثانيةالعالميةالحربانتهتإنما

قواعدبحمايةتحظىفتئتماوالتيوالجوية،البحرية،منها،البريةالحربوأعرافقواعدكلانتهاك

.25المرجع السابق، ص-188
. 31-30:ص.المرجع السابق، ص-189
.1925كام  بروتوكول جنیف لعام أحراجع -190
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قبلالسكانمنالمدنيينبأرواحتلكالشاملةالحربعصفتفلقديومها،النشأةحديثاإلنسانيالقانون

األمممنظمةإنشائهوبعدالدوليبالمجتمعحدامماوالقرى،المدنودمرتمنهم،والعسكريينالمقاتلين

فيالقوةاستخدامإلىاللجوءتحريمهاعبرالعالميالسالمإرساءبمهمةاضطلعتالتيالمتحدة

األعمالتنظمالدوللكلملزمةقواعدصوغفيالتفكيرإلىاألمرهذابهحداالدولية،العالقات

كلأهملتهاالتيالمشكالتلبعضالمناسبةالحلولوتجدالحروب،ويالتمنوتخففالقتالية،

.الذكرسالفةاالتفاقيات

ضحايالحماية1949لعاماألربعجنيفاقياتاتفتوقيععنالدوليةالجهودأسفرتلقد

باتجاههذايومناوإلىالدوليةالجهودلتتوالى،1977العامبروتوكوليوكذلكالمسلحة،النزاعات

.المسلحةالنزاعاتزمناإلنسانيالبعديحفظقانونتكريس

الدولينونالقاتطورتاريخمنالفترةهذهفيالدوليةالجهودعنهأسفرتالذيأهمإن

:اإلنساني

منوالجرحىالمرضىبحمايةمتعلقة1949أغسطس12فيالمؤرخةاألولىجنيفاتفاقية-أ

.الميدانفيالمسلحةالقواتأفراد

والجرحىالمرضىبحمايةمتعلقة1949أغسطس12فيالمؤرخةالثانيةجنيفاتفاقية-ب

.البحارفيالمسلحةالقواتأفرادمنوالغرقى

.الحربأسرىبحمايةمتعلقة1949أغسطس12فيالمؤرخةالثالثةجنيفةاتفاقي-ت

المدنييناألشخاصبحمايةمتعلقة1949أغسطس12فيالمؤرخةالرابعةجنيفاتفاقية-ث

.الحربزمنالمدنيةوالمنشآت

األولالبروتوكوليتعلقحيث،1949ماللعجنيفالتفاقياتاإلضافيان1977عامبروتوكوال-ج

.191الدوليةغيرالمسلحةبالنزاعاتالثانييتعلقحينفيالدولية،المسلحةلنزاعاتبا

فيوالديني،والتاريخيالثقافيالطابعذاتالممتلكاتبحمايةمتعلقة1954لعامالهاياتفاقية-ح

.لإلنسانيةمشتركاتراثاباعتبارهامسلح،نزاعحالة

.1972لعامالجرثوميةاألسلحةحظراتفاقية-خ

الصادرالمسلحةالنزاعاتفيللعمىالمسببةالليزرأسلحةاستخدامبحظرالخاصالبروتوكول-د

.1995أكتوبر13فيفيينافي

اءت -191 د ج ام  لق ف لع ات جنی ضعیفة،     1949اتفاقی دول ال صالح ال ر بم ا أض رب، مم انون الح ة إزاء ق ر الغربی ة النظ ن وجھ رة ع معب
ضروري إذا       ن ال ون م ة، لیك ر الوطنی روب التحری ق بح ام تتعل ھا ألحك دم تعرض ا و ع ث إھمالھ ن حی ث، م الم الثال ا دول الع ي عموم وھ
ام            افیان لع والن اإلض اء البروتوك ذلك ج ة ل دول، وكنتیج د لل داخلي الجدی ع ال ذا الوض ع ھ تالءم م ا ی ات بم ك االتفاقی ي تل ر ف ادة النظ إع

ز          . م1977 د العزی ود عب ع میل وع راج ذا الموض ي ھ الع ف ن اإلط د م دولي        : لمزی المي ال ھ اإلس ي الفق سلحة ف ات الم حایا النزاع ة ض حمای
.98ص، مرجع سابق، نسانيوالقانون الدولي اإل
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.الكيميائيةاألسلحةتحريمشأنب1993عامفيالمبرمةاالتفاقية-ذ

المضادةاأللغامونقلوإنتاجوتخزيناستعمالحظرشأنب1997ديسمبرفيأوتاوااتفاقية-ر

.األلغامتلكوتدميرلألفراد

خارقا،تطورامسيرتهمناألخيرةالفترةهذهفيحقققداإلنسانيالقانونأنالقولوخالصة

وسائلعلىتشتملباتتالتيالنصوص،تلكإلزاميةمستوىعلىوإنالنصوص،مستوىعلىإن

المعاهدات،تلكفيالمحددةالخطيرةفاتالمخاللقمعإلزاميانظامابذلكمكرسةواإلكراه،التنفيذ

أومحاكمهم،إلىجنسياتهمتكنمهماالمخالفينبإحالةملزمةالمواثيقهذهفيالمتعاقدةفاألطراف

الدوليالقانونلقواعداإللزاميالطابعفيأكثرولتفصيلإدانتهم،حالةأخرىجهاتإلىتسليمهم

.  المواليالمطلبنتناولاإلنساني

القانونقواعدطبيعة: الثانيلمطلبا

بوللحرالمنظمةوقواعدهاإلنسانيالدولي

الفرع(العراق،علىاألخيرةالحربفيالتطبيقواجباإلنسانيالقانونقواعدطبيعةنتناول

).الثانيالفرع(الحربلتلكالمنظمةلقواعدلنعرضثم،)األول

: األولالفرع

اإلنسانيالدوليالقانونقواعدطبيعة

السلوكمناألدنىبالحدالمحاربينالتزامعلىوركز،متواضعةبدايةاإلنسانيالقانونبدألقد

الالزمةالحمايةتوفيرحيثومنناحية،منالتدميريةاألسلحةاستخدامفيالتحكمحيثمناإلنساني،

القرنمطلعمنذالدوليةاالتفاقياتديدعإبرامالصددهذافيتموقدأخرى،ناحيةمنالضعيفةللفئات

هذاقواعدكانتولمااإلنساني،الدوليللقانوناالتفاقياألساستشكلوهياآلن،وإلىعشرالتاسع

نعرضسوففإنناالدولي،المجتمعأعضاءلجميعبالنسبةالخاصةاألهميةتلكتمثلبالذاتالقانون

.  العامالدوليالقانونوأهمهااألخرى،القانونقواعدعنتميزهاالتيالخاصةللطبيعة
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اإلنسانيالدوليالقانونلقواعداإللزاميةالصفة: أوال

بحيـث وقواعده،القانونبهذاتلتزمالدولأناإلنساني،القانونلقواعداإللزاميةبالصفةيقصد

والصفةاآلمرة،قواعدهيخالفماعلىاالتفاقيمكنهاالكمامنها،التحللأوعنها،الخروجتستطيعال

جهـة، مـن العامالدوليالقانونأحكامقررتهماخاللمنتستوضحاإلنسانيالقانونلقواعداإللزامية

التحديـد سـبيل علىونقصدنفسها،اإلنسانيالقانونأحكامبهجاءتماعلىاعتماداثانيةجهةومن

أنعلـى ،1949لعـام األربـع جنيفاتفاقياتورية،الببالحربالخاصة1899عاملالهاياتفاقيات

.اكيرأمكدولةمواجهةفيجنيفاتفاقياتإلزاميةمدىعناإلجابةإلىالفرعهذافينخلص

:البريةبالحربالخاصة1899لعامالهايالتفاقياتالقانونيالطابع- 1

البريةالحرببشانبهاقةمرفوالئحةاتفاقيةاعتمادفي1899لعامالهايمؤتمرنجحلقد

وألولالدولتمكنتالتيالبرية،الحربجوانببجميعتتعلققواعداالتفاقيةهذهوتتضمنوأعرافها،

.بشأنهااالتفاقمنمرة

فيوتوكيدهاتكرارهاجرىوالتيالبرية،الحرببشأن1899لعامالهاياتفاقيةديباجةإن

بالقدرالحربشرورمنالتقليلفيالرغبةمصدرهكانتفاقيةاالوضعأنتؤكد،1907عاماتفاقية

هذاعلىصاغوهاقدالقواعدهذهصاغواالذينأنيعنيوهذاالعسكرية،الضرورةبهتسمحالذي

معينةقاعدةإعماليمكنالوأنهالعسكرية،الضرورةعنصرتماماحسبانهمفيأخذواأنبعدالنحو

. 192ذلكتبيحذاتهاالقاعدةتكنلمماالعسكريةرورةالضبدعوىالقواعدهذهمن

القانونيةمفاهيمالبرتتأثفقدي،التقليدالدوليلقانوناظلفيصدرتقداالتفاقيةهذهوألن

تعاقديةعالقاتأنهاعلىالدوليالقانونقواعدإلىتنظركانتالدولأنومنهارحابها،فينشأتالتي

الوحيدةالدوليةةالقانونياألشخاصبوصفها)وغيرهااالتفاقيةلهذهبالنسبة(فحسبالدولبينتبادلية

كانوقداليوم،نعرفهاالتيالدوليالقانونأشخاصمنلغيرهاملزمةتكونالفهيالفترةتلكفي

.193ةواحددولةإطارفيأو،دولبينتدورالالتيالمدنيةللحروباالتفاقيةهذهتجاهلفيأثرهلذلك

،)الشمولشرط(الكلياالشتراكشرطفياالتفاقيةلهذهيالتبادلالتعاقديالطابعويظهر

علىتطبقالأحكامهافإن،االتفاقيةفيأطرافاالمتحاربةفاألطراكلتكنلممابأنهيقضيوالذي

بهجاءتلماوفقا،بهاالتزمتالتيلمتحاربةااألطرافبينحتىأياألطراف،كلبينالعالقات

بينإالتطبقالالراهنة،االتفاقيةفيالواردةاألحكامأن: "علىنصتالتيالالئحةمنالثانيةالمادة

. 44، مرجع سابق، صمدخل للقانون الدولي اإلنساني-ضوابط تحكم خوض الحرب: فریتس كالسھوغن و لیزابات تسغفلد -192
ویلي    .د.أ-193 الم الج عید س ساني    ":س دولي اإلن انون ال د الق ة لقواع ة القانونی دیات    ،"الطبیع اق وتح ساني آف انون اإلن اب الق ي كت ،ف

. 256، ص2005الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، األولى،الطبعة
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االلتجاءيمكنأنهيعنيماوهذا،"االتفاقيةفيأطرافاالمتحاربينجميعيكونأنشرطالمتعاقدة،الدول

األطرافأحدقبلمناالتفاقيةالنتهاكجزاءك،القتالأثناءالقصاصأواالنتقاميةجراءاتاإلإلى

أواالتفاقيةهذهأحكامبدورهاتنتهكالتينفسهااإلجراءاتاتخاذاألخرللطرفيجيزمما،المتحاربة

.194اإلنسانيالدوليالقانونأحكامنمغيرها

كانمماغيرهاواالتفاقيةهذهفإن،آنذاكالتقليديالدوليالقانونلمفاهيمتبعاوإذاالنتيجةو

األطرافجميععلىفإنهبها،االلتزامثمةومنبالتطبيق،تحظىوحتىثنائي،إطارفييبرم

الشمولوشرطبها،وااللتزامتطبيقهاتعذرطرفاإحداهاتكنلمفإذافيها،طرفاتكونأنالمتحاربة

أصبحتقدبهاالملحقةئحةوالالاالتفاقيةمحتوىأنيفترضحيثالقانونية،قوتهفقدقديكونهذا

. عرفياقانونابوصفهاوهذااستثناء،ودونالدول،لجميعملزمة

: 1949لعامجنيفالتفاقياتاإللزاميةالصفة- 2

بعدمااإلنسانيالدوليالقانونفيجذرياتحوال،1949لعاماألربعجنيفاتفاقياتتمثل

أهوالهامنعانتالتيالعالميةالحربثرإفعلى،مهااحتراوبتطبيقهاالتزمتوالدولعليهاصادقت

وبدايةالمتحدة،لألممالعالميةالمنظمةءوإنشاالعشرين،القرنمناألولالنصففيتينمرالبشرية

فيهامتطويرفيساهمتحديثةبمفاهيماالتفاقياتهذهءتجااإلنسان،حقوقلحمايةالدوليةالحركة

،العامالدوليالقانونفروعمنغيرهعنتميزهخصائصعليهوأسبغت،نياإلنساالدوليالقانون

:همهاأرئيسيةجوانبعدةمنوذلك

يعتبر العرف الدولي إلى جانب المعاهدات الدولية أهم مصدرين :195عرفية قواعد الحماية-أ

على أنها عرفية ولكي توصف قاعدة ما للقانون الدولي بكل فروعه؛ العام والجنائي وحتى اإلنساني،

أول مادي يتمثل في ممارسة الدول لسلوك معين واآلخر معنوي ويتمثل ؛البد من توافر عنصرين فيها

.ن تعمل على احترامه بصورة متكررةفي ممارسة الدول لهذا السلوك على أنه إلزام قانوني يجب أ

تيبات العسكرية التي تعلق بقواعد حماية المدنيين فإنه يمكننا أن نالحظ من خالل الكوفيما 

المتحدة البريطانية، بأن أجهزتها تشرع أو تقر كةتصدرها الدول كالواليات المتحدة األمريكية والممل

بعض األحكام ذات الطابع الدولي أو ما له عالقة وثيقة بهذا الجانب، فهي تعمل على توجيه جيوشها 

بقوانين موعة قواعد معينة غالبا ما تتعلقتزامها أو تخليها عن مجلالتأكيدا نحو فهم قانوني معين 

.256ص ،المرجع السابق-194
ة  -195 ن مراجع صلیب األ  یمك ة لل ة الدولی ر اللجن ؤتمر ا  تقری ول الم ر ح صلیب األ  حم الل وال شرین للھ سادس والع رینل ة  حم ق بحمای المتعل

حایا ا  ام ض رب لع ة والراب1995لح ھ الثانی ي فقرتی ذه اإل ف ف لھ ث أوردت تعری ة حی داراتع ي ص ع االلكترون ى الموق : عل
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/5TDKXF#2
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النزاعات المسلحة وبالجيوش وعالقتها بالمناطق التي تتواجد فيها، وهذا في شكل أوامر أو توجيهات 

. من رؤساء إلى مرؤوسين عليهم االلتزام بها

نيينلقواعد المتعلقة بحماية المدالواليات المتحدة األمريكية قد أكدت على عرفية بعض اوتكون

تعريفا )40(، حيث تضمنت الفقرة 1956لسنة10-27احة وذلك من خالل إصدارها رقم صر

كما أشارت الفقرة،من البرتوكول األول)52/2(لمادةالألهداف العسكرية جاء مطابقا لما نصت عليه 

ول، وعلى من البروتوكول األ) 51/5(ليها المادة لتناسب بنفس الطريقة التي أشارت إإلى مبدأ ا)41(

العموم فإن إشارة الواليات المتحدة األمريكية إلى هذه األحكام رغم عدم تصديقها على البروتوكول 

أحكام البروتوكول األول، ثم إن تطبيق عرفية تلك القواعدتبنيها مبدأعلى اواضحدلياليعتبر األول 

المتحدة والمملكة المتحدة لم تكن في وقت أن أطراف الحرب العراق والواليات في حرب الخليج الثالثة

.على عرفية تلك القواعدأيضا قد انضمت إليه، يدل بوضوح 

ربعواتفاقيات جنيف األحكام كتيباتها العسكرية إلى أشارة الدول من خالل وعموما فإن إ

ما قانون الحرب أو يدل على أن قواعد لم تكن وسواء كانت تلك الدول أعضاء فيها أفاقيات الهاياتو

.عرفية بطبيعتهايطلق عليه بالقانون الدولي اإلنساني

,التبادليةلمبدأتخضععموماالدوليةالمعاهداتإن:بالمثلالمعاملةأواالنتقامجوازعدم-ب

األخرىاألطرافأوالطرفتنفيذعلىيتوقفاللتزاماتهالمعاهدةأطرافمنطرفكلتنفيذأنأي

.المتعاقدينشريعةالعقدقاعدةبهوجاءتللمعاهدات،فينااتفاقيةعليهدتأكماوهذا،اللتزاماتها

المشتركةالثانيةالمادةفيأشارتقدنجدها1949لعاماألربعجنيفاتفاقياتإلىوبالرجوع

تلكمناألولىالمادةأنحينفي،196فيهااألطرافالدولبينالتبادليةالعالقاتهذهمثلإلىهابين

تبادليةبقاعدةعليهاالصطالحيمكنماإلىالحمايةقواعدخضوعجوازعدمقررتقدتكوناقياتاالتف

فعلردباعتبارها،المحميةواألموالاألشخاصضدانتقاميةإجراءاتاتخاذثمومناالنتهاكات،

غيريكونتاالتفاقياهذهأحكامبكلالدولالتزامأنعلى،197األخرالطرفمصدرهاالتينتهاكاتالل

هذهمنالتزامأليدولةأيخرقالوإعفاءيمكنالكماحترم،اْ, احترم: مثاليقالفالبشروط،مقيد

ة ا   -196 ادة الثانی ن الم ة م رة الثالث صت الفق ات ج ن ن اتفاقی شتركة م ع لم ف األرب ام نی ى 1949لع زاع   : "..عل دى دول الن ن إح م تك وإذا ل
ة             زم إزاء الدول ا تلت ا أنھ ة، كم ا المتبادل ي عالقتھ ا ف ة بھ ك ملتزم ع ذل ى م ا تبق راف فیھ زاع األط إن دول الن ة، ف ذه االتفاقی ي ھ ا ف طرف

ا     ة وطبقتھ ام االتفاقی رة أحك ذه األخی ت ھ ذكورة إذا قبل رة الث ، "الم ارت الفق ا أش دم      كم ى ع ة إل ف الرابع ة جنی ن اتفاقی ة م ادة الرابع ن الم ة م انی
."ال تحمي االتفاقیة رعایا الدولة غیر المرتبطة بھا: "تطبیق ھذه االتفاقیة على رعایا دول لیست طرفا في المعاھدة 

ن  -197 ع م ع راج ف األرب ات جنی ام اتفاقی شتركة 1949لع واد الم نص ا،)33(، و)13(،)48(،)46(: الم ادة فت ى  ) 46(لم ثال عل : م
ة ،      " ذه االتفاقی ا ھ ي تحمیھ ات الت ة، أو المھم ذه االتفاقی یھم ھ ذین تحم وظفین ال ى أو الم ى أو المرض ن الجرح صاص م دابیر االقت ر ت تحظ

".أو المباني أو المھمات التي تحمیھا
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تخرقأنللدولةيمكنالأنهإذ1969لسنةللمعاهداتفيينااتفاقيةبهجاءتلماطبقااالتفاقيات،

.198إنسانيبعدلهاأحكاماتتضمندوليةاتفاقية

ناء قواعد حماية المدنيين من قاعدة التبادلية له إن استثفبكتيه. سجاناألستاذرأيحدوعلى

واعد جعلت من غير المعقول القول أن إرادة المجتمع الدولي نسانية لتلك القرره ذلك أن الطبيعة اإلما يب

بنفس خر قام بقتل مدنيين آخرين مثال ألن الطرف اآلعطاء الحق للمحاربين في التعمد تميل إلى إ

.199نسان ذاته، وألن موضوعها وغايتها اإلالعمل

الدوليالقانونقواعدأنعلىالدوليالفقهيؤكد:1949جنيفالتفاقياتاآلمرةالطبيعة-ج

عليهنصتماوهذايخالفها،ماعلىاالتفاقيجوزالالتياآلمرةالقواعدطائفةفيتندرج،انياإلنس

وما يعكس الصفة اآلمرة ،المعاهداتلقانونفيينااتفاقيةمن)60(مادةالمنالخامسةالفقرةصراحة

ين منها على التقليل من وعدم قدرة المستفيد،وانتفاء الصفة التبادلية،قبولها العاملهذه القواعد هو 

ألييخضعالهاتطبيقوسؤوليته،ي طرف على التحلل من معدم قدرة أوشمولها بقاعدة حقوقهم،

مرةوما يترتب على الصفة اآلصراحة،عليهاالنصيتملممعينةظروفتوافرإلىأو،كانشرط

، بل المدنييناتفاقيات تبطل أو تعارض األحكام المتعلقة بحمايةعقد عدم إمكانية الدول في هو تلك

.200عيعد باطال كل سلوك من هذا النوو

شريعةالعقدمبدأمناستثناء: الكافةمواجهةفي1949لعامجنيفاتفاقياتسريان-د

الطابعذاتسيماالدوليةالمعاهداتفإنالدولي،وحتىالداخليالقانوندائرتيفيالمعروفالمتعاقدين

1949لعامجنيفاتفاقياتوفيها،أطرافاليسواآخرينأشخاصإلىآثارهاتمتدأنيمكناإلنساني

،األطرافالدولغيرك؛أخرىكياناتتخاطبفهي،"احترام وضمان احترام"عباراتعلىباشتمالها

محايدة المسلحة،المقاومةأفرادوكذلكالتحررية،نضاالتهافيوالشعوبالحكومية،غيروالمنظمات

هذهمنحتهافقد،ضمان احترام تلك القواعدعلىن تعمل فالواجب أ،عدوةأنهاو، أمحالفةكانت، أم

تلككانتوسواء،201لهاالتابعةالدولعنوبعيدامباشرةبصورةتزاماتلباوحملتهاحقوقا،االتفاقيات

المشتركةاألولىالمادةفيعليهالمنصوصااللتزاموينطوي،دوليةغيرأمدولية،المسلحةتالنزاعا

ادة  -198 نص الم ن ) 60(ت دات  م ا للمعاھ ة فیین ى اتفاقی د  ":عل سیم لمعاھ اك ج ا      إن أي انتھ د أطرافھ ب أح ن جان راف م ددة األط ة متع
سبة       یا بالن ر أساس م یعتب رق ألي حك سیما أي خ ا ج ر انتھاك ا ویعتب ا أو جزئی ة كلی ذ االتفاقی ق تنفی ق تعلی رى ح راف األخ ي ألط یعط

دة   راض المعاھ ى أن     ". ألغ ضا عل ادة أی نص ذات الم رد        : "وت ة الف ة بحمای ام المتعلق ى األحك ق عل دة ال تنطب ذه القاع ضمنھا  ھ ي تت الت
ات            یھم االتفاقی ذین تحم راد ال د األف ة ض ال االنتقامی ن األعم وع م ر أي ن ي تحظ ام الت یما األحك ساني ال س ابع اإلن دات ذات الط ".المعاھ

.84-79، ص1980، منشأة المعارف، اإلسكندریة، الغنیمي الوسیط في قانون السالم: محمد طلعت الغنیمي . د: راجع 
Institute Henry Dunant,، Development and Principles International Humanitarian law:Jean Pictet203-

Geneva , 1985.P. 90.
 - Ibid, P.271.204

ف     -201 ات جنی شتركة التفاقی سابعة الم ادة ال نص الم ى 1949ت ازل      : "عل وال، التن ن األح ال م ي أي ح ین ف خاص المحمی وز لألش ال یج
".لحقوق الممنوحة لھم بمقتضى ھذه االتفاقیة أو االتفاقیات الخاصة المشار إلیھا في المادة السابقة، إذا وجدتعن بعض أو كل ا
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نفصلهماهوواإلنساني،الدوليالقانوناحتراموكفالةاحترام،على1949لعامجنيفاتفاقياتمن

.لييفيما

احترامهبكفالةوااللتزاماإلنسانيالدوليالقانونباحترامااللتزاممضمون: ثانيا

باحترامتلتزماألعضاءالدولأنعلىاألولاإلضافيالبروتوكولمناألولىالمادةنصتلقد

خاصنهألذلكعلىينصالفهو1977لسنةالثانيالبروتوكولأماواإلنساني،الدوليالقانونقواعد

:كلمةو،الدوليةغيرالنزاعاتعلىحتىيسريااللتزامنفإذلك،ومعولكن،،الدوليةغيربالنزاعات

،)82/1(المادةفي1929لسنةجنيفاتفاقيةفيموجودةكانت202]احترامعلىو،باحترامتلتزم[

،األعضاءغيرلدولاعلىحتىشروط،غيرومنالظروف،كلفياالحترامواجبةاتااللتزامهذهو

.التزامأليدولةأيخرقالوإعفاءيمكنوال

اإلنسانيالدوليالقانونباحترامااللتزام- 1

األمنمجلسدورثانيانبينثماإلنساني،الدوليالقانونباحترامااللتزاملمضمونأوالنعرض

.هاحترامفرضفي

: اإلنسانيالدوليالقانونباحترامااللتزاممضمون-أ

دابيرالتجميعباتخاذاإلنسانيالدوليبالقانونالمخاطبةاألشخاصإلزامااللتزام،هذايتضمن

،القانونهذاوقواعدلمبادئوفقااألحوالجميعفيبالتصرفوااللتزامالقانون،هذابهايقضيالتي

السلم،وقتفيأيضاالدولاتتحملهشتىالتزاماتفهناكالحرب،زمنعلىاألحوالهذهتقتصروال

القواتحثوة،المحليالقانونيةاألنظمةفيودمجهاإلنسانيالدوليالقانونبنشرااللتزامومنها

.هحتراماتضمنمختصةهيئاتوضعمعنسانياإلالقانوناحترامعلىالمسلحة

المسلحةالقواتأماو،لحسابهايعملونالذينواألشخاصأجهزتهاالتزامالدولةالتزامويتضمن

الصادرالحكمذلكأكدوقدأيضا،هاخارجوحدودها،داخلالقانونلهذااالمتثالبملزمةفهيدولةلل

أهميةعلىالحكمأكدحيث،)دوسكو(قضيةفيابقة،السليوغسالفياالدوليةالجنائيةالمحكمةعن

قواتتلتزمكماي،اإلنسانالدوليالقانونباحترامبالخارجوجودهاأثناءلدولةالمسلحةالقواتالتزام

زام -202 احترام(إن االلت ن          ) ب رام م ع احت ة موض د المعنی ون القواع ضمان أن تك عھا ل ي وس ا ف ل م ل ك أن تفع ة ب ة ملزم ي أن الدول یعن
ضعون      ذین یخ ك ال ع أولئ ن جمی ا، وم زام   أجھزتھ ا االلت ا، أم رام (لوالیتھ ة احت شتركة، أم       ) بكفال ت م واء أكان دول س ى ال ین عل ھ یتع ي أن فیعن

صفة                     زاع ب راف الن ل أط ن قب ع، وم ل الجمی ن قب د م رام القواع ل احت ي تكف ة الت دابیر الممكن ع الت ذ جمی ا، أن تتخ زاع م ي ن شتركة ف ر م غی
.خاصة
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منالصادرللكتابطبقا،القانونهذاباحترامالمتحدة،األممإشرافتحتتعملالتيالسالمحفظ

.203"ياإلنسانللقانونالمتحدةاألممقواتاحترام: "بعنوان1999أوت6فيالمتحدةلألممالعاماألمين

سبببأيالتذرععدميعني،األحوالجميعفياإلنسانيوليالدالقانونباحترامااللتزامو

محكمةأكدتوقد،النفسعنبالدفاعالتذرعذلكومن،اإلنسانيةزاماتلاللتمحددانتهاكأليكمبرر

صدقتقدتكانسواءاالحترام،واجبةاإلنسانيالدوليالقانونقواعدأن1996عامالالدوليةالعدل

الدوليةالجنائيةالمحكمةأماوعليها،صدقتلمأمالقواعدتلكتتضمنالتياتتفاقياالعلىالدول

أحكامجلأنرتوقربالمثل،المعاملةمبدأإلىاالستنادرفضإلىذهبتفقدالسابقةليوغسالفيا

.204مطلقةالتزاماتتنشئاإلنسانيالدوليالقانون

: اإلنسانيالدوليالقانوناحترامفرضفياألمنمجلسدور-ب

هذافيهاينتهكالتيالحاالتفيذلكوالمتحدة،األمموهيئةاإلنسانيالقانونبينعالقةدتوج

ةمارسمه،قواعداحتراملفرضالمتحدةاألممميثاقإطارفيالمتحدةاألممتتدخلبحيثالقانون،

التنفيذيجهازهابرعأوه،باحترامتوصياتتصدرالتيالعامةالجمعيةعبرسواءتلكوظيفتها

.الميثاقمنالسابعالفصللبنودطبقاالقوةالستخداميلجأالذياألمنمجلسفيالمتمثل

أمينهابرئاسةالعامةالجمعيةعبرالدولبهتتقدمطلببموجبإاليتدخلالاألمنومجلس

،العربيةالدولامعةكجدوليةمنظمةأيمنأوالدولي،األحمرالصليبمنظمةمنبطلبأوالعام،

. منهبمبادرةيتدخلاألمنمجلسكانكثيرةحاالتوفي

،نسانياإلالقانونقواعدخرقخاللهامنأدانالقراراتمنالعديداألمنمجلسأصدرلقد

األمنمجلسأنشاْكما،205الجماعيةاإلبادةوجرائماإلنسانية،ضدجرائموال،الحربجرائموارتكاب

لهتحقيقنظامأنشامراتلعدةأيضاالمتحدةلألممالعاماألمينمنوبطلبتحقيق،نلجامراتعدة

. احترامها؟تمهلالقرارات،هذهمصيرهومالكنو،206اإلنسانيالقانونقواعدبانتهاكاتعالقة

ا -203 ي موادھ   كم ة ف ف األربع ات جنی ارات اتفاقی والي  ) 144(و) 127(، )48(، )47(ا أش ى الت دة   : "عل سامیة المتعاق راف ال د األط تتعھ
درج                 أن ت ة ب صفة خاص د ب رب، وتتعھ ت الح ي وق ا ف سلم كم ت ال ي وق دانھا، ف ي بل ن ف اق ممك ع نط ى أوس ة عل ذه االتفاقی ص ھ شر ن أن تن ب

ا     صبح المب ث ت ن، بحی دني إذا أمك سكري، والم یم الع رامج التعل من ب تھا ض سكان  دراس وع ال ة لمجم ضمنھا معروف ي تت ع ..". .دئ الت راج
.  268مرجع السابق، ص، الطبیعة القانونیة لقواعد القانون الدولي اإلنساني: سعید سالم الجویلي : أیضا 

ع -204 ي   : راج صادرة ف ة ال دل الدولی ة الع وى محكم ة 8فت ة أو   1996جویلی لحة النووی تخدام األس د باس شروعیة التھدی شأن م ب
ة،    اس دل الدولی ة الع ر محكم رة 1996تخدامھا، تقری ي     )79(، فق اي، ف ي الھ صادر ف م ال انفي 14، والحك م  2000ج ضیة رق -T-16الق

95-IT 269مشار إلیھما في المرجع السابق، ص) 518(، الفقرة  .
ساني     -205 انون اإلن ق الق رض تطبی القوة لف دخل ب ضرورة الت دعو ل ي ت ن الت س األم رارات مجل ن ق م ال*:وم رار رق ي  ) 827(ق ؤرخ ف م
الفیا،     05/05/1993 ة بیوغوس ة دولی ة جنائی شاء محكم ق بإن م  *متعل رار رق ي  ) 955(الق ؤرخ ف ة   08/11/1997م شاء محكم ق بإن متعل

دا،   ة بروان ة دولی م  *جنائی رار رق ي   ) 1315(الق ؤرخ ف یرالیون،   08/2000/ 14م ة س اص بمحكم م  *خ رار رق ؤرخ ) 1593(الق م
.متضمن إحالة ملف دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة05/2005/ 31في
ع -206 رار راج رار ) 780(الق د     ) 446(والق رائم ض ي الج ق ف ة تحقی شاء لجن اص بإن رار   ) ق د إ ( خ سالفیا، والق ي یوغ ) 1564(ف

.في دارفور) ق د إ ( بطلب من األمین العام بإنشاء لجنة تحقیق في الجرائم ضد 
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التزاماتهاتراعلمالتيالدوللىإبطلبإماتدخل؛قداألمنمجلسيكونقراراتهطريقعن

القوةباستعمالأودولية،جنائيةمحاكمبإنشاءوإماسلميا،اإلنسانيالقانونقواعدباحترامليةالدو

بهتحاولالذي،"الفيتو"بحقيسمىبماتصطدمزالتماتلكهقراراتلكنالقواعد،تلكاحتراموفرض

هاجعلمما،اعليهعقوباتتوقيعتفادياألمريكيةالمتحدةالوالياترأسهاوعلى،الدولبعض

.المتحدةاألممميثاقأهدافعنوليسالكبرىالدولمصالحعناألخيرفيتعبر)القرارات(

اإلنساني،القانونتنتهكتعقوباتنفيذالدولمنيطلبأناألمنلمجلسيجوزالفإنهأخيرا

والمنظماتالدولكذلفيبمابأسره،الدوليالمجتمعتلزمالقانونهذامنالنابعةااللتزاماتنأل

.207اإلنسانيالقانونقواعدفتخالأنالمتحدةلألمميجوزالاليوبالت،الدولية

اإلنسانيالدوليالقانوناحترامأجلمنااللتزام- 2

.فقط1949لعامجنيفاتفاقياتأحكامظلفيالجزئيةهذهبمناقشةهناسنكتفي

:1949جنيفاتفاقياتخاللمناإلنسانيالدوليالقانوناحترامأجلمنااللتزام-أ

الدولعلىيتعينأنهيعنينسانياإلالدوليالقانوناحترامبكفالةااللتزامأنأوضحناأنسبق

احترامتكفلالتيالممكنةدابيرالتجميعتتخذأن،مانزاعفيمشتركةغيرأممشتركةكانتسواء

الدوليةااللتزاماتمنالتزامأنهأيخاصة،بصفةالنزاعأطرافقبلومنالجميع،قبلمنهقواعد

.208يخالفهماعلىاالتفاقللدوليمكنالو،الكافةمواجهةفيتسريتيال

2000جانفي14فيالصادرحكمهافيالسابقةياليوغسالفالدوليةالجنائيةمحكمةللسبقوقد

المطلقطابعهابحكمتفرضالاإلنسانيدوليالللقانونالقواعدهذه": قائلةالمعنىهذاأكدتأن

قبلماتالتزاباألحرى،وإنماأخرى،دولةقبلدولةتتحملهاالتزاماتأيالدول،بينمتبادلةالتزامات

قانونيةةمصلحلهالدوليالمجتمعفيعضوكلأنذلكعلىويترتب،"مجموعهفيالدوليالمجتمع

إذاااللتزامليكون،االلتزاماتهذهباحترامالمطالبةفيقانونيحقثممنولهالقواعد،هذهاحترامفي

.209وواجبحق،

داخلالعسكريةوشبهيةالعسكراألنشطةقضيةفيأكدتفقدالدولية،العدلمحكمةأما

المحكمةرأت":يليمااإلنسانيالقانونشأنفي1976جوان27فيالصادرحكمهافينيكاراجوا

.الدراسةھذهمن14: ص20: رقمالھامشفيالتعلیقراجع-207
ادة  -208 ع الم ام )51(راج ى لع ة األول ن االتفاقی ادة 1949م ة، ) 52(، والم ة الثانی ن االتفاقی ادة م ادة )131(والم ة، والم ة الثالث ن االتفاقی م

.من االتفاقیة الرابعة)148(
ي    -209 اي، ف ي الھ صادر ف م ال ع الحك انفي 14راج ضیة 2000ج م الق رة T-16-95-ITرق ع   )518(، الفق ي المرج ا ف شار إلیھم م

.  270السابق، ص
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المسلحةالنزاعاتعلىالمنطبقةاألربعاالتفاقياتفيالمشتركةالثالثةالمادةفيالمبينةالقواعدأن

بلاالتفاقيات،" احترام"بـملزمةالمتحدةفالوالياتهنا،تطبقأنينبغيالدولي،الطابعذاتغير

فيركةالمشتالجماعاتأو،األشخاصتشجيعبعدمملزمةبذلكوهي" احترامهاكفالة"بـوحتى

للقانونالعامةالمبادئمنمستمدااللتزاموهذاالثالثة،المادةأحكامانتهاكعلىنيكاراجوافيالنزاع

.210"عنهمحدداتعبيراتكونأنعلىاالتفاقياتتزيدالالذياإلنساني

أعطىقد2002العامجويليةمنذالنفاذحيزودخولهاالدوليةالجنائيةالمحكمةإنشاءإنو

حربجريمةارتكبمنكلمالحقةممكنايصبحإذأخرى،إلزاميةقوة1949لعامفينجاتتفاقيال

منوالثامنةالخامسةللمادتينوفقاالمحكمةهذهأماماالتفاقياتهذهفيعليهاالمنصوصالجرائممن

اتيالتفاقوىستنضملمالمتحدةالوالياتأنمنالرغمعلى،للمحكمةالمنشئاألساسيرومانظام

توقيعهابعدالدوليةالجنائيةالمحكمةنظامإلىانضمامهاسحبتكمااإلضافيين،ملحقيهادونجنيف

مسألةطرحإعادةشأنهمناألخرىالدولوبعضالحربفيبريطانيااشتراكأنوقتفيعليه،

إلىمنضمةالدولذههألن،2003العامللعراقغزوهاإثرأمريكية-األنجلوالقواتحربجرائم

.الدوليةالجنائيةالمحكمةاتفاقيةوإلىجنيفاتفاقياتملحق

للوفاءالالدولإليهاتلجأأنيمكنوسائلاإلضافيانهاوبروتوكوالجنيفاتفاقياتتحددو

األحوال،جميعفيأيضااحترامهولكفالةبل،اإلنسانيالدوليالقانونباحترامبالتزاماتهافحسب

الضغوطتمارسأنأو،المتعاقدةلألطرافاجتماعاتعقدإلىتدعوأنالدولهذهطيعفتست

خاللمناإنسانيتدخلتوأن،اقتصاديةعقوباتطتسلوأن،لالنتهاكاتالعالميةاإلدانةو،الدبلوماسية

.211الحقائقتقصيلجنةإلىتلجأأنأو،التدخلجوازعدممبدأهاتقييد

:العالمياالختصاصمبدأخاللمناإلنسانيالدوليالقانوناحترامأجلمنااللتزام-ب

وحتىجنيف،اتفاقياتفيالمتعاقدةالساميةاألطرافأنيعنيالعالمياالختصاصمبدأإن

للقانونكانتهاكاتجرائممنيترتبمابنظرتختصالنزاع،فيطرفاليستالتيأوالمتعاقدة،غير

مكانفيكونمرتكبيها،جنسيةعنأوالجرائم،تلكوقوعمكانعنلنظرابغضوهذااإلنساني،

. 212الدعوىفيالنظرأهليةلهمالعالمقضاةوكللمحاسبته،األساسيالمحددهوالمتهمعلىالقبض

الجرائمبتلكالمتهمينمحاكمةعلىمجبرةتكونالهذاالعالمياالختصاصبموجبوالدول

إلىفيهالمشتبهالشخصلتسليمالضروريةاإلجراءاتاتخاذعلىمجبرةكونتولكنهاواالنتهاكات،

.  268المرجع السابق، ص-210
الي  .د-211 امر الزم ساني   : ع دولي اإلن انون ال ق الق ة، ،تطبی ة الرابع اب  الطبع ي كت ساني،    : ف دولي اإلن انون ال ي الق رات ف ن محاض م

.257، ص2004قبل العربي، القاھرة،إصدارات اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، دار المست
.195، ص2006، دار ھومة، الجزائر، أبحاث في القانون الدولي الجنائي: عبد العزیز العشاوي . د-212
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كلفيممكنغيرأخرىدولةإلىالتسليميكونأالالجائزمنكانولمالمحاكمته،أخرىطرفدولة

عنالنظربغضالمتهمين،محاكمةمنيمكنهاجنائيتشريعالدوللدىيكونأنيتعينفإنهاألحوال،

.213الجريمةارتكابمكانوأالجنسية

تسلمهأووتقاضيه،الجانيعلىالقبضتلقيأنللدولةيمكنفإنهالعالميلالختصاصووفقا

إن: "بقولهااألحمرللصليبالدوليةاللجنةتعقيبفيجاءماوهذالمحاكمته،المعاهدةفيآخرلطرف

فقداألربعجنيفاتفاقياتوأما،"الوطنينالقانوبموجبقمعهايجبالحاليةلالتفاقيةالمخالفاتجميع

ممكنواجبأداءفيالتقصيرأناعتبرتكمااإلنساني،للقانونالجسيمةبالمخالفاتقائمةحددت

التخليأومنهالتملصينبغيالمطلقالتزامهوالمخالفاتتلكبقمعوااللتزامجسيمة،مخالفةيشكل

فيالمسائلهذهكللتفصيلوسنعودالمعنية،األطرافبينفاقاالتبطريقحتىوالعنه،التنازلأو

.214الدراسةهذهمنالثانيفصلنا

بـأن الدولعلىفرضتقدتكون1949لعامجنيفاتفاقياتمناألولىالمادةأنوالخالصـة 

اقـدة المتعللـدول فقطليسملزمةفأحكامها،احترامهافرضبتتعهدكمااالتفاقيات،هذهماحترباتتعهد

ـ المتحاربـة يـر غاألخـرى الـدول لكافةأيضاوبل،أحكامهاتخالفالتيوالمتحاربة تفـرض أنب

ذاتـه لالتفاقيةاإلنجليزينصالهذاويؤكدتخالفها،التيالحربأطرافالدولةعلىاالتفاقياتاحترام

»To respect and for respect«،الفرنسيالنصوكذا»A respecter et a faire respecter«،مـا وهو

هـذه علـى الموقعةالعالمدولكلعلىأنبلجنيف،باتفاقياتالملزمةوحدهاليستكايرأمأنيعني

المنطقـي التفـسير مؤدىهوهذا،ذاتهاكايرأمعلىاالتفاقياتهذهأحكامماحتراتفرضأناالتفاقيات

.تأويلىإليحتاجالوالوضوحغايةفيهوالذياألولىالمادةلنص

شأن   -213 ذا ال ي ھ ع ف ي  .دراج ود المخزوم ر محم ة    : عم ة الدولی ة الجنائی وء المحكم ي ض ساني ف دولي اإلن انون ال ابق،  الق ع س ، مرج
ضا عب .89-88:ص.ص رات  وأی ادر البقی ة    : د الق ة الدولی ة الجنائی سانیة    (العدال د اإلن رائم ض ي الج ة مرتكب ، 2005ج، .م.د،)معاقب
.212-200:ص.ص
.89-88:ص.، مرجع سابق، صالقانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة: عمر محمود المخزومي .د-214
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للحربالمنظمةالقواعد: الثانيالفرع

)2003(العامالعراقعلىاألخيرة

برية،حرباأكانتسواءتنظمها،قواعداألخيرةلهذهأصبحفقدالحربقانونلتطوركنتيجة

الدالبطالتمدمرةحربعنتمخضقدالعراقياألمريكيالنزاعوألنجوية،حرباأمبحرية،

هذهمثلفيالدوليالقانونبهايضطلعالتياإلنسانيةللمهمةنعرضأنعليناالواجبمنفإنوالعباد،

وآثارها،الحرب،ويالتمنللتخفيفيضعهاالتيوالضوابطالقواعدفيتتجلىوالتيالحاالت،

المسلحةالنزاعاتزمنالتطبيقواجبةللقواعدوسنعرضالمدنيين،مناألبرياءأرواحعلىوالحفاظ

الجوية،الحربتحكمالتيللقواعد)ثانيا(والبرية،الحربتحكمالتيللقواعد) أوال(التعرضخاللمن

. بتناولهاهناالضرورةتقضيالإذالبحرية،الحربتحكمالتيلتلكنتعرضلنسوفأنناعلى

البريةللحربالمنظمةالقواعد:أوال 

.وواجباتهمالمحاربينحقوقعلىنأتيثموعناصرها،البريةربالحلتعريفأوالنعرض

: وعناصرهاالبريةالحرب- 1

فوقتقعالتيأيدول،عدةأوما،دولةأراضيعلىتقعالتيالحربهيالبريةالحربإن

تكونقدةالبريالعملياتمسرحأنوالطبيعيالبحار،أعاليأوالداخليةأواإلقليميةالمياهدوناليابسة

،2003العامالعراقيةاألمريكيةحربالفيالوضعهوكمامتحاربتين،دولتينبينالمشتركةالحدود

فيالحالهوكماالمتعددةالدولهذهألقاليمأيدولعدةإلىالبريةالحربيةالمعاركنطاقيمتدوقد

طرفاتكنلمدولأقاليمإلىالبريةالقتالعملياتفيهاامتدتوالتيالثانية،واألولىالعالميتينالحربين

.الحربفي

منالمناطقجميعهيوالتيالبرية،الحربمنطقةبينالبشيرمحمدالشافعيالدكتورويفرق

الحرب،ساحةأومسرحوبينبعضها،ضدعدائيةبأعمالفيهاالقيامالمتحاربةللدوليجوزالتيالعالم

.215فعالالقتاليةالعملياتفيهاتجريالعالممنمحددةمناطقعلىتقتصروالتي

: أهمهاالعناصرمنمجموعةعلىتقومالبريةوالحرب

ويقصدالشعب،وأفرادومتطوعة،نظامية،ثالثة؛أنواعالبريةوالقوات:بريةقواتجودو-أ

العامل،والجيشاطي،االحتيالجيشمنهاوالتيوتشكيالتها،أشكالهابمختلفالجيوشالنظاميةبالقوات

.  450، ص1971، اإلسكندریة، القاھرة، ولي العام وقت السلم والحربالقانون الد: الشافعي محمد البشیر .د-215
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القبضتمماإذاحربكأسرىويعاملونالمحاربين،حقوقلهموهؤالءوغيرها،الوطني،والحرس

بعضوحتىالدين،ورجالوالصيادلة،األطباء،فرقأيضاالنظاميةالبريةللقواتويضاف،216عليهم

حالةللمقاتلينالممنوحةلتلكةمماثلمعاملةالفئاتهذهتمنحالهايواتفاقيةاإلداريين،الموظفين

بالنظروهذاالخاصة،الحمايةمنبنوعآثرتهمفقداألخرىالحاالتفيوأمااألسر،فيوقوعهم

مواطنيمناألفرادمجموعفهمالقتال،لمتطوعيوبالنسبة،217بهايقومونالتياإلنسانيةللمهمات

إرباكبهدفالنظامي،الجيشمعوطنيتهمفعبدايعملونالذينالمحايدة،والدولالمحاربة،الدول

فيالنظاميةالجيوشتخفقوعندماوأخيراوقواته،مؤنه،علىوالقضاءمواصالته،وتخريبالعدو،

وهؤالءاألراضي،تلكعنللدفاعيهبونالوطنية،وبدافعالشعبأفرادفإنأراضيها،عنالعدوانصد

.218حاربينالمصفةعليهمتطبقالناسمنالمقاتلين

العدو،قواتإضعافهوالحربوسيلةاستعمالمنالغرضكانلما:الحربسائلو-ب

الوحشيةحدإلىاستخدامهاليصلهذاغرضهاتتعدىأنيعنيالهذافإنالقتال،دائرةمنخراجهاوإ

غيروالمشروعةالعنفوسائلالدوليةاالتفاقياتحددتقدو،219لهامبررالأضرارابذلكحققةم

أوقتل،السامةاألسلحةأوالسماستخدام:فيفتتمثلالمشروعةغيرللوسائلفبالنسبةالمشروعة،

أعلنالذيالعدوجرحأوقتل،الغدرإلىباللجوءالمعاديالجيشأوالمعاديةالدولةمنأفرادجرح

علىاإلبقاءعدمعنالنواإلع،حملهعنعاجزاأصبحأوالسالحألقىأنبعداالستسالمفينيتهعن

منالدولةتمكنالتيفهيالعسكرية،الضرورةتفرضهاالتيالمشروعةالحربوسائلأماو،220الحياة

استعمالهالكنواالستسالم،إلىودفعهالعسكرية،وطاقتهالعدوعلىءالقضاوالحرب،فياالنتصار

الوسيلةكانتأياالمحميةغيرالمبانيوىلقراوالمدنإلىالقصفتوجيهعدم:التاليةبالشروطمقيد

تجنبللحملة،العسكريالقائدطرفمنضربهاالمرادالقرىوللمدنالمسبقالتحذير،المستعملة

المفروضمنوالتيوالمستشفيات،التعليم،ودورالعبادة،كأماكنالخاصةألهميةاذاتاألماكنإصابة

.221المهاجمةواتالقمقدماتخطرمميزةشاراتحملعليها

.1907أكتوبر18الالئحة المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة، الھاي من ) 23(راجع المادة -216
ادة  -217 نص الم ن  ) 29(ت ة م سابقة الالئح ى ال ادة      : "عل ي الم یھم ف شار إل راد الم ر األف رى  )25(یعتب ة أس ن الالئح ي   م وا ف رب إذا وقع ح

...". قبضة العدو
ادة  -218 نص الم ن  ) 1/1(ت ة  م سابقة الالئح ى ال ضا           : "عل ق أی ل تنطب ط، ب یش فق ى الج ق عل ا ال تطب ا وواجباتھ رب وقوانینھ وانین الح إن ق

: على أفراد المیلیشیا والوحدات المتطوعة التي تتوفر فیھا الشروط التالیة 
.مسؤول عن مرؤوسیھأن یكون على رأسھا شخص-
.أن تكون لھا شارة ممیزة یمكن التعرف علیھا عن بعد-
.أن تحمل األسلحة علنا-
". أن تلتزم في عملیاتھا بقوانین الحرب وأعرافھا-

.734، ص، مرجع سابقالوسیط في القانون الدولي العام: محمد المجذوب . د-219
.1907أكتوبر18الالئحة المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة، الھاي من) 23(راجع المادة -220
.السابقةالالئحة من ) 27(و) 26(، )25(راجع المادة -221
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إلىودفعهالخصمثقةتستثيرالتياألفعالتلكالغدرقبيلمنيعتبر:الخداعسائلو-ج

فيالمطبقةاإلنسانيالقانونلقواعدطبقاالحمايةبمنحالتزاماعليهأنأوفيالحقلهبأناالعتقاد

المشروع،منهاتماما؛الحربئلكوساالخداعوسائلوالثقة،هذهخيانةتعمدمعالمسلحة،النزاعات

التضليلوعملياتواإليهامالتمويهأساليباستخدامالمشروعةالوسائلمنوالمشروع،يرغمنهاو

طريقةكلفهيالمشروعةغيرالخداعوسائلقبيلمنيعتبرالذيأماوالخاطئة،المعلوماتوترويج

منبعجزالتظاهراالستسالم،أوالهدنةعلمتحتالتفاوضبنيةالتظاهر: ومنهادر،الغعلىمنطوية

محايدةأزياءأوعالماتأوشاراتواستخدام،المقاتلغيرالمدنيبوضعالتظاهر،مرضأوجروح

. 222النزاعفيطرفاليستالتيالدولبإحدىأوالمتحدةباألممخاصة

: وواجباتهمالمحاربينحقوق- 2

غيرعدوهممواجهةفيحقوقمنلهموليسالسالح،حملةفهمالمقاتلين،بينالحربتدور

الوسائلكلاستخدامفيالحريةمطلقللعدويكونذلكعداوفيماإليها،أشرناوأنسبقالتيتلك

المحاربةبالقواتالملحقيناألشخاصعلىعتداءااليجوزوالعدوه،إلضعافالمعركةفيالمشروعة

.غيرهموكاألطباء

يمتنعفإنهواستسلمألقاهإذاوأمالسالحه،حامالالعدوكانطالمامستمرةتظلالقتالوعمليات

واإلنسانيةالصحيةالخدماتكلتقديمإلىتبادرأنالمنتصرةالجهةعلىويتوجبمالحقته،أوقتله

. قتلىأومرضىأوجرحىأوكأسرىتعاملهموأنالمهزومة،القواتمنوالمرضىللجرحى

إن كل من يعتقل في نزاع مسلح دولي يعتبره القانون الدولي اإلنساني أسير :حربالأسرى-أ

حرب، حتى يقوم الدليل على ما يثبت نزع هذه الصفة عنه وفق محاكمة عادلة تضمن للطرف األخر 

المنتموناألشخاصهمالثالثةجنيفأسرى الحرب بالمعنى المقصود في اتفاقية وأبسط حقوق الدفاع، 

وأسرى الحرب يقعون تحت سلطة ،223العدوقبضةفييقعونو،)أ/4(بالمادةالمحددةالفئاتإلحدى

الدولة المعادية، ال تحت سلطة األفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخالف المسؤوليات 

الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها األسرى، كما تجب

معاملتهم معاملة إنسانية في جميع األوقات، وبكل االعتبار الواجب للنساء األسيرات، وال يجوز

محاكمة أو إدانة أي أسير حرب لفعل ال يحظره صراحة قانون الدولة الحاجزة أو القانون الدولي الذي 

.274-273:ص.مرجع سابق، صالجزء األول،،)القانون الدولي اإلنساني(قانون الحرب، : نعمان عطا اهللا الھیتي . د-222
ادة -223 رت الم ن ) أ/4(ذك ة  اتفاقم ف الثالث ة جنی ي   ی ة ف رب المؤرخ رى الح ة أس شأن معامل سطس 12ب ة  1949أغ ات التالی -: "..الفئ

...".وكذلك األشخاص الملحقون بالقوات المقاتلة-أفراد الشعب الثائر في وجھ العدو، -المتطوعون، -أفراد القوات المقاتلة، 
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ة، وكل عصيان يكون ساريا في وقت اقتراف هذا الفعل، وعلى األسرى الخضوع لقوانين الدولة اآلسر

.224يؤدي إلى فرض عقوبات، ويمكن اإلفراج عن األسرى بعد انتهاء الحرب وعقد اتفاق الصلح

مساعدةإلىيحتاجونالذينالمدنيونأوالعسكريوناألشخاصهم:والمرضىالجرحى- ب

نعيتوقفونوالذينعقليأوبدنيعجزأواضطرابأيأوالمرضأوالصدمةبسببطبيةرعايةأو

واألشخاصالوالدةحديثيواألطفالالوضعحاالتأيضاالوضعهذاويشملعدائي،عملأي

األولىجنيفاتفاقيتاأقرتقدو،225عاجلةطبيةرعايةأومساعدةإلىيحتاجونقدالذيناآلخرون

البحر،وفيالقتالميادينفييصابونلذيناالمرضىوالجرحىحمايةمبدأ1949لعامالثانيةو

دولةالقواتعلىاالتفاقيةفرضتدوقجنسيتهم،عنالنظربصرفعايتهمروبهمالعنايةضرورةو

فييقعممنوالمرضىالجرحىوانتقام،أواعتداءكلمنحميهمتأنوالجرحىعنالبحثالمسيطرة

الصليبكشارةبشارةمميزةومحروسةأماكنفيوضعهميتوجببحرأسرىهمالعدوقبضة

.226األحمرالهاللأواألحمر

عليهايتوجبكماسلبهم،وبأشالئهم،العبثمنعالقتلىحونالدولعلىيتوجب:القتلى-ج

إذاو،أسمائهمبقائمةدولهمإخطارثمومنأيديهم،فيالمثبتةالمعدنيةاللوحةخاللمنعليهمالتعرف

.227بذلكاسميةقوائمدلتباولموتى،ادفنإلىتسارعالمتنازعةاألطراففإناألمرلزم

الجويةللحربالمنظمةالقواعد:ثانيا 

.قواعدهاعلىنأتيثموقوامها،الجويةالحربلتعريفأوالنعرض

: وقوامهاالجويةالحرب- 1

تعرفهمابسببواضحغيرزالماالقانونينظامهاأنإالالجويةالحربخطورةرغمعلى

وضعحاولمنأولكان1922لعامواشنطنفمؤتمرومطرد،هائلتطورمنالحربيةالطائرات

ولكنهالمناطيدمنالقنابلإلقاءوالثانياألولالهايمؤتمريمنكلحرمبعدماالجويةللحربقواعد

الثابتةاألجنحةذاتالحربيةالطائراتفيهتستخدمقتال"أنهاعلىتعرفالجويةوالحربفشل،

وفيالمحاربةالدولأراضيفوقتجريوهيالجوية،الدفاعاتبهاقوتلحالسمتية،والمروحيات

الدولتشملالوهيالبحار،أعاليفوقاألجواءلتشملوتمتداإلقليميةمياههايعلوالذيالهواء

.السابقةتفاقیة الامن ) 99(والمادة ) 15(، )14(، )13(، )12: (المواد . -224
. 53مرجع سابق،صالجزء األول،،)القانون الدولي اإلنساني(قانون الحرب، : نعمان عطا اهللا الھیتي . د-225
.متعلقة بحمایة األشخاص المدنیین والمنشآت المدنیة زمن الحرب1949اتفاقیة جنیف الرابعة لعام من ) 17(و ) 16: (المواد-226
واد-227 ن  ) 17(و ) 16: (الم ام    م ى لع ف األول ة جنی ي         1949اتفاقی سلحة ف وات الم راد الق ن أف ى م ى والجرح ة المرض ة بحمای متعلق

. المیدان
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فوقهاالتحليقيحظروالتيالدولية،االتفاقياتبموجبحيادحالةفيالموضوعةوالمناطقالمحايدة

.228"أجوائهاوعبور

: 229منيتركبفهوالجويةالحربقوامأما

أنواعها؛اختالفعلىالحربيةالطائراتمجموعمنالقواتهذهتتكون:الجويةالقوات-أ

الحربيةللطائراتيكونأنويجبالتموين،طائراتوكذاالتجسسوطائراتالقنابلوقاذفاتالمطاردة

حربكأسرىويعاملونمحاربونفهمفيهاالعاملونوأماوجنسيتها،صفاتهاعلىيدلخارجيمظهر

.حربيةطائراتإلىالمدنيةالطائراتتحويلحقوللدولعليهم،القبضحال

المشروعةغيرأماومشروعة،وغيرمشروعةإلىتنقسمهيو:الجويةالحربوسائل-ب

األشخاصعلىجماتالهتوقيعدمدم،نوعمنالمتفجرالرصاصالسامة،الغازاتاستعمال: فهي

والمنافيةالغدرأعمالعلىالمنطويةخداعالوسائلاستعمالومدنيين،ووجرحىمرضىمنالعاجزين

االستسالمعلىإجبارهوالعدوإضعاففيبحقهمحتفظاظليالجويالسالحفإنذلكعداماوللشرف،

.ممكنوقتأقصرفي

: الجويةالحربقواعد- 2

استبعاديجبإذالبرية،الحربقواعدمنلكثيرتخضعالجويةالحربأنإلىنشيربداية

والحربالدولية،االتفاقياتتحظرهاالتيوالذخائراألسلحةاستعمالوعدموالتدميرالهمجيةاألعمال

: بـالحروبمنغيرهاعنتتميزالجوية

وهو،الجويةحربالبهتتميزماأهممنالطائراتمنالقصفيعتبر:القصفأعمال-أ

الجويالقصفوألنالخسائر،وبأفدحممكنوقتأقلفيبهالهزيمةوإلحاقالعدوإضعافإلىيهدف

الطائراتاستعمالتقييدإلىالقانونرجالجنحفقدوالممتلكاتاألشخاصفيالهائلالدمارذلكيحدث

غيرها،دونالعسكريةاألهدافهاجمةمللطائراتيجوزبأنهفقالواتحدثها،التيالخسائرمنللتخفيف

إالمشروعايكونالالجومنالضربأنعلىتنصالجويةللحربالهايمشروعمن)24(والمادة

حربيةمصلحةالجزئيأوالكليإتالفهفييكونهدفضدأيعسكري،هدفإلىموجهاكانإذا

.230المتحاربةاألطرافألحدظاهرة

. 110، مرجع سابق، صالقانون الدولي اإلنساني: عماد محمد ربیع .سھیل حسین الفتالوي  و د. د-228
.854، مرجع سابق، صالقانون الدولي العام: ولید بیطار . د-229
.855رجع السابق، صالم-230
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حربيةائرةطكلتدميرالدولةتستطيع:العدوطائراتإلىةبالنسبحاربينالمحقوق-ب

مالهاالتعرضيجوزفالالخاصةالعدوطائراتأماوسواء،حدعلىوالراسيةمنهاالمحلقةللعدو

.231االستكشافأوالتجسسقبيلمنكانولوحربيعملبأيتقومالدامت

بأننؤكدأنيمكنناالفرعهذافيلجويةواالبريةالحربلقواعداستعراضناخاللومنأخيرا

فيالمدنيينللسكانكافيةحمايةوسائلإلىتفتقدمازالت1949لعاماألربعوجنيفالهاياتفاقيات

ضحايابحمايةمتعلقهوإنماحاليامقررهووماخصوصا،الدوليةالمسلحةالنزاعاتأثناءعمومهم

يخضعالمطلقاأمرابهاااللتزاممنجعلتتلكالتفاقياتانصوصأنمعسواهم،دونالنزاعاتتلك

.معناممركماالمتحاربةلألطرافاالختياريلالتفاق

جنحتاقدبريطانياوحليفتهاأمريكاأنإلىالدراسةهذهمناألولالفصلهذافيإذاونخلص

تبريرفيالمتحدةاألممميثاقمن)51(المادةإلىاستناداالنفسعنالوقائيالشرعيالدفاعمبدأإلى

العالقاتفيالقوةاستعماليحرمأمميقانونظلفيوهذا،)2003(العامالعراقعلىعدوانهما

مناألحوالجميعفيبهااللتزامواجبإنسانيقانونظلوفيباستعمالها،التهديدومجردبلالدولية،

الحروبأثناءالعنفاستخداممنتحدعرفيةوحتىاتفاقيةوقواعدمبادئمجموعةيكرسكونهحيث

عدميعنياإلنسانيالقانونقواعدباحترامااللتزاموإنعامة،اإلنسانتجاهعنهاالناجمةاآلثارمنأو

الوقائيالشرعيبالدفاعالتذرعذلكومن،اإلنسانيةزاماتلاللتانتهاكأليكمبررسبببأيالتذرع

أنللدولةيمكنالأنهبقولها1969لسنةللمعاهداتفيينااتفاقيةهأكدتمالوفقاالمزعوم،األمريكي

التزامأليدولةأيخرقالوإعفاءيمكنالكما،إنسانيبعدلهاأحكاماتتضمندوليةاتفاقيةتخرق

جلنأإلىذهبتعندماالسابقةليوغسالفياالدوليةالجنائيةمحكمةالأيضاوقررتهاالتفاقيات،هذهمن

أمريكاالغازيتانالدولتانومنهاالدولعاتقعلىمطلقةالتزاماتتنشئاإلنسانيالدوليالقانونأحكام

علىحتىشروط،غيرومنالظروفكلفياالحترامواجبةاتااللتزامهذهوبريطانيا،وحليفتها

.التزامأليدولةأيخرقالوإعفاءيمكنوالفيها،األعضاءغيرالدول

وقواعداإلنساني،القانونلقواعدبريطانياوحليفتهاأمريكاانتهاككيفيةعننتساءلأنويبقى

مواجهتهمافيحربجرائمتأسيسإمكانيةمدىوعن،)2003(العامالعراقعلىحربهمافيالحرب

.عليهماالجزاءاتوتوقيعمساءلتهماوبالتالي

.    الدراسةهذهمنالثانيللفصلنامناقشتخاللمنالتساؤلهذاعننجيب

.856المرجع السابق، ص-231
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أمريكية -االنتهاكات األنجلو:الثاني الفصل

والمساءلة عليها) 2003(بالعراق 

وتقسيمتمهيد

اعتادت الواليات المتحدة األمريكية ومن يسبر في فلكها منذ عقود خلت على نهج سبيل لقد 

يات عسكرية مباشرة في مواجهة األنظمة التي الزجر والعقوبات التي وصلت إلى حد اللجوء إلى عمل

اعتبرتها معادية لها، وخارجة عن طاعتها، بعد تصنيفها ضمن الدول المارقة والديكتاتورية، وهذا كله 

تحت غطاء حماية الشرعية الدولية، وكما رأينا فإن حرب العدوان على العراق هو خير مثال لعلو 

.القانون والشرعيةأمريكا وحليفتها بريطانيا على الحق و

أمريكا وحليفتها بريطانيا في ظل حرب العدوان سابق التعرض إليها لقد ارتكبت الدولتان؛

جرائم فاضحة للقانون اإلنساني تحت ذريعة حماية الشرعية الدولية، وهي الذريعة التي لم تصمد أمام 

.وهو األمم المتحدةمنطق القانون الذي ال ولن يقبل باستخدام القوة خارج إطارها الشرعي 

ال يمكن بحال اعتبارها مجرد حرب، )2003(أمريكية على العراق العام -إن الحرب األنجلو

وإنما هي بشهادة المجتمع الدولي تمثل عملية إبادة جماعية ضربت عرض الحائط كل النداءات المناوئة 

.للحروب وكل القرارات الشاجبة لها

هذه الدراسة األحكام القانونية التي تطبق على النزاعات وبعد أن بينا في الفصل األول من

المسلحة الدولية خصوصا، فإننا في هذا الفصل الثاني سنعرض إلى االنتهاكات األمريكية البريطانية 

عن جرائمهما إثر ةيمريكأ-نجلواأل، على أن نبين أساس المساءلة )مبحث أول(لتلك األحكام في 

:  ، متبعين التقسيم اآلتي )مبحث ثان(في )2003(العدوان على العراق العام

.الحربلمبادئ قانون مريكيةأ-نجلواالنتهاكات األ: األول المبحث

.)2003(ة على إثر العدوان على العراق يمريكأ-نجلوأساس المساءلة األ: الثاني المبحث
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االنتهاكات : األول المبحث

الحربون لمبادئ قانمريكيةأ-نجلواأل

وتقسيمتمهيد

إن حرب العدوان التي شنتها أمريكا وحليفتها بريطانيا على العراق وعلى النحو الوحشي 

والبربري الذي اتخذته أساسا لتحقيق سياستها عبر إبادة العدد األكبر والممكن من المدنيين العزل 

ريخ البشرية للبنى التحتية واألبرياء من أبناء الشعب العراقي، وبتدمير كلي وغير مسبوق في تا

قانون (العراقية، إن هذه الحرب إنما تشكل انتهاكا صارخا وفاضحا لعديد مبادئ القانون اإلنساني 

التي تحكم النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والتي منها مبدأ الضرورة في اللجوء إلى )الحرب

يلة العسكرية المستعملة مع حجم الخطر المحدق استخدام القوة في حل نزاعاتها، ومبدأ تناسب الوس

بالجهة مستخدمة القوة، وتجاوزها حدود استخدام القوة، وأيضا انتهاكها االلتزام بتحييد المدنيين 

.    واألهداف المدنية في العمليات العسكرية

منايقتضي )2003(أمريكية ألحكام قانون الحرب العام  -االنتهاكات األنجلوفيالبحثإن

: كما يأتي معنا مطلبين إلىالمبحثهذاتقسيم

.القوةاستعمال وحدود التناسب الضرورة وئداانتهاكات مب: األول المطلب

.األهداف المدنية في العمليات العسكريةاكات مبدأ عدم تحييد المدنيين وانته: الثاني المطلب

التناسبالضرورة وئداانتهاكات مب:األول المطلب

)2003(الحرب األخيرة على العراق العام القوة فيوحدود استعمال

اللجوء للقوة في دائرة القانون الدولي عموما وقواعد القانون اإلنساني خصوصا، ال يكون 

مشروعا ما لم تكن القوة هي الوسيلة الوحيدة الممكن استخدامها كحل للنزاع الدولي، وبما يتناسب 

ري المقصود، وفي حدود ما يجيزه القانون من استعمال لتلك القوة، والقانون اإلنساني والهدف العسك

أما الوضع الثاني فيعبر عنه بحدود و،)األولالفرع(يصف الوضع األول بمبدأي الضرورة والتناسب

).الثانيالفرع(استعمال القوة العسكرية أو مبدأ حظر اآلالم التي ال مبرر لها
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الضرورة والتناسب يانتهاك مبدأ: األول الفرع

في اللجوء إلى استعمال القوة

).ثانيا(ثم نعرض النتهاك مبدأ التناسب ،)أوال(نناقش انتهاك مبدأ الضرورة العسكرية 

)2003(في العراق انتهاك مبدأ الضرورة في اللجوء إلى استعمال القوة العسكرية: أوال 

لجوء إلى استعمال القوة العسكرية من منظور القانون نعرض هنا لمفهوم الضرورة في ال

.الدولي العام بداية، ثم نأتي لبيان مفهومها من وجهة نظر القانون اإلنساني

:الضرورة العسكرية من منظور القانون الدولي العام - 1

الدولة الحالة التي تكون : "في اللجوء إلى استعمال القوة العسكرية بأنها تعرف حالة الضرورة

مهددة بخطر جسيم حال، أو على وشك الوقوع، بحيث يعرض بقاءها للخطر، وال يكون لها دخل في 

، ويعرفها "ذلك الخطر، كما ال يمكن دفعه إال بإهدار مصالح أجنبية محمية بمقتضى القانون الدولي

.232"انونالحالة التي يستحيل فيها التصرف بوسيلة أخرى غير مخالفة الق: "أنزيلوتي بأنها 

: واستعمال القوة على أساس الضرورة العسكرية يخضع لمجموعة شروط 

ü أن يكون الخطر المبرر لحالة الضرورة للجوء إلى استخدام القوة العسكرية جسيما وعلى

.درجة عالية من الخطورة

ü أن تكون الدولة المستندة لحالة الضرورة بمنأى عن مسؤولية تورطها في العمل الموجب لهذا

.لحقا

ü أن تكون حالة الضرورة هذه هي مما ال يمكن تفادي اللجوء إليه بعد استنفاد كل طرق ووسائل

.الحل السلمي

نجده )33(في المادة بخصوص المسؤولیة الدولیةوبالرجوع إلى مشروع لجنة القانون الدولي

ن ال تتعارض حالة تقضي بأ: أولىيقرر مجموعتين من الشروط للقول بمشروعية حالة الضرورة؛ 

الضرورة مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي ومنها حظر انتهاك السالمة اإلقليمية واالستقالل 

تقضي بأن اللجوء :  ثانيةالسياسي للدولة، وأيضا قاعدة حظر استخدام القوة في العالقات الدولية، و

.     233ةالستعمال القوة ال يكون مشروعا ما لم تكن ثمة ضرورة فعلي

. 673، ص1965، الثاني، العدد مجلة القانون واالقتصاددراسات في القانون الدولي الجنائي، : محمد محي الدین عوض . د-232
ادة -233 نص الم ى ) 33(ت اب      : "عل ر مط ل غی ن فع شروعیة ع دم الم ي ع رر لنف ضرورة كمب ة ال تج بحال ة أن تح وز لدول زام ال یج ق اللت

الیتین    التین الت ي الح ة إال ف ك الدول ي لتل ر      : *دول ن خط یة م صلحة أساس صون م ة  ل ذه الدول دة لھ یلة الوحی و الوس ل ھ ذا الفع ان ھ إذا ك
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فإذا، يكون التمسك باستخدام القوة العسكرية كحالة ضرورة مشروعة متى تعرض أمن الدولة 

وكيانها لخطر جسيم ال يكون إلرادتها أي دخل فيه، وال سبيل لرده إال بإهدار مصالح وحقوق دولة 

:أخرى، وبتطبيق هذا المدلول على الحرب األمريكية على العراق يمكننا تقرير اآلتي 

üلنزع أسلحة الدمار 234إثارة حالة الضرورة كمبرر من جانب الواليات المتحدة األمريكيةأن

من )33/2(الشامل العراقية ال يقوم كمبرر سليم ومشروع للحرب على العراق كون المادة 

تنفي إمكانية اللجوء إلى هذا المبرر )سالف اإلشارة إليه(مشروع لجنة القانون الدولي 

. قوة ما دام مخالفا للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدةالستخدام ال

üالواليات المتحدة األمريكية بوصفها القوة العسكرية العظمى األولى في العالم ال يمكن أن

. محتمليعدوان عراقنها من تصورها أصال في حالة من الضرورة للدفاع عن أمنها وكيا

üضد العراق واعتبارها حالة ة األمريكية تكون باستخدامها للقوة العسكريةالواليات المتحدأن

.قد انتهكت مبدأ دوليا راسخا يرجح الحل السلمي لألزمات الدوليةضرورة

وعليه فإن حالة الضرورة التي تذرعت بها الواليات المتحدة األمريكية وحليفتها بريطانيا 

ال يمكن اعتبارها مبررا شرعيا وال سليما )2003(ق العام  كحجة الستخدام القوة العسكرية ضد العرا

للحرب عليه، فعلى افتراض أن العراق يمتلك فعال قدرة على تطوير برنامج تسلح نووي فإنه بالمقابل 

. ال يمكننا بحال تصور تهديده ألول قوة نووية في العالم

:من منظور القانون اإلنساني الضرورة العسكرية- 2

سان "الضرورة الحربية تتبوأ مكانة بارزة في مواثيق القانون اإلنساني، ففي ديباجة إعالن إن

ضرورات الحرب التي يجب أن تتوقف عند مقتضيات "جاءت عبارة 1868لعام " بطرسبورغ

ين المتعلقة بقوان1907، بينما جاء في الفقرة الثانية من ديباجة اتفاقية الهاي الرابعة لعام "اإلنسانية

الحد من "، وأما الفقرة الخامسة منها فقد أشارت إلى "مصالح اإلنسانية"وأعراف الحرب البرية عبارة 

، وأما الالئحة الملحقة بهذه االتفاقية فهي "آالم الحرب إلى الحد الذي تسمح به الضرورة العسكرية

"تنص على محظورات منها  ون إال إذا اقتضت تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ال يك: 

1977وبروتوكليها اإلضافيين لعام 1949، وفي اتفاقيات جنيف لعام "ضرورات الحرب ذلك حتما

ددھا،  یك یتھ سیم ووش دولي    *ج ع ال ا أو للمجتم ا تجاھھ زام قائم ان االلت ي ك دول الت یة أو لل صلحة أساس ى م ؤثر عل ل ال ی ذا الفع ان ھ إذا ك
ل دة،  ، "كك م المتح م        األم رار رق سون، ق ة والخم دورة الثانی دولي، ال انون ال ة الق ة، لجن ة العام اریخ ،A/CN.4/L.600: الجمعی بت

ي   ، 10ص،11/08/2000 ع االلكترون ى الموق :عل
http://www.un.org/arabic/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/L.600&referer=/english/&Lang=A

رح -234 د ص ي   لق ة األمریك ر الخارجی اول "وزی ولن ب ان         " : "ك ع لج ل م ھ أن یتعام امل، و أن علی ار ش لحة دم ك أس ي یمتل ام العراق إن النظ
الم       ا والع ن أمریك مان أم ي ض ده یعن وة ض تخدام الق ة، واس ة جدی یش بطریق ورات التفت یح المحظ ضرورات تب ن  ، "، وإن ال ادرة ع ة ص وثیق

ي  ونجرس األمریك م  الك ت رق اریخ 31715RL: تح ى CRS03، 22/04/2003: ، بت ع اإل، عل ي  الموق : لكترون
http://www.fas.org/man/crs/RL31715.pdf
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"وردت عبارات  الضرورات العسكرية "، و"المقتضيات العسكرية الحتمية"، و"الضرورات الحربية: 

.235"الحتمية

الحربية وهو ما يتيح لدى فهو لم يتعرض لفكرة الضرورة1977وأما البروتوكول األول لعام 

المنتهك، وبالتالي تبرير مصالحها بعض الدول فرصة التأويل القانوني الخاطئ لهذا المبدأ اإلنساني

.236أوال وأخيرا

وإذا كان العرف والقانون الدولي يقضيان بأن تضمن الدول المحاربة عبر جيوشها الميدانية

اإلنساني الذي صادقت وانضمت إليه سيما منه بنود سالمة خططها بما ال يتعارض وقواعد القانون 

باتت تفرض أن يوقع )الدول(، فإن هذه األخيرة 1977اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوال العام 

المستشار القانوني للقائد العسكري على خطة العمليات قبل المصادقة عليها لضمان اتفاقها مع القانون 

.237سيمة لهاالدولي ومنع حدوث أي انتهاكات ج

وألن العمليات العسكرية الميدانية كثيرا ما تفرض على القواد العسكريين الميدانيين ضرورة 

اتخاذ قرارات فورية واستعجالية قد تفضي إلى تدمير أعيان مدنية قاعدية، أو قصف أهداف عسكرية 

مناطق مدنية، فإن قريبة من مواقع مدنية، أو حتى إلى تدمير قوى اإلسناد للعدو ولو كانت داخل

التساؤل الذي يفرض نفسه هو مدى شرعية تحقيق القائد العسكري للميزة العسكرية على حساب القوى 

.238المعادية وهذا كله باعتبار ما يسمى بالضرورة الحربية؟

إن اتفاقيات جنيف سالف اإلشارة إليها وباقي المواثيق األخرى كما رأينا، تكون قد سلمت 

ه الضرورة الحربية التي قد تمليها ظروف القتال، وجعلت منها مبررا لبعض االنتهاكات بوجود مثل هذ

الجسيمة ألحكامها، فتدمير الممتلكات أو االستيالء عليها على نطاق واسع يظل انتهاكا جسيما لهذه 

ة األخرى االتفاقيات ما لم تبرره الضرورة الحربية، بينما ال تبرر الضرورة الحربية المخالفات الجسيم

التي ترتكب ضد األشخاص المحميين كأفعال القتل العمد أو التعذيب أو المعاملة غير اإلنسانية 

.239وغيرها، فال يمكن االحتجاج بها لتبرير تلك االنتهاكات

زاز  . د-235 د الب ساني،        : محم دولي اإلن انون ال المیة والق شریعة اإلس ب ال ة بموج ات الحربی ة للعملی ادئ المنظم ات  المب ة دراس مجل
. 55، ص2008، مركز البصیرة، الجزائر، العدد األول،قانونیة

ادة -236 نص الم ن ) 52(ت ول األولم ى البروتوك ردع : "عل ات ال وم أو لھجم ال للھج ة مح ان المدنی ون األعی ادة ..."ال تك نص الم ، وت
ى  ) 53( ھ عل زاع            : "من ة الن ي حال ة ف ان الثقافی ة األعی ة بحمای اي المتعلق ة الھ ام اتفاقی الل بأحك ك دون اإلخ ة وذل ال التالی ر األعم تحظ

سل ة      -: ح الم ار التاریخی د اآلث ة ض ة الموجھ ال العدائی ن األعم ا م اب أی ال       ..."ارتك ر أفع تا لحظ د تعرض ادتین ق ي أن الم ا یعن و م ال، وھ ، فع
:عدائیة وحربیة دونما تصریحھما بمبدأ الضرورة الحربیة وما یتوجب على الدول حیالھا، وھو ما أشار إلیھ األستاذ 

- Bretton Phillipe: le probleme des methodes et moyens de guerre ou de combat dans les deux  protocoles
additionnells aux conventionde geneve de 1949, R.G.D.I.P, (Pedone) , Paris, T 292, 1978, P73.

ور  -237 د األن ي   : أحم ال، ف لوك القت د وس ابقواع ساني   : كت دولي اإلن انون ال ي الق ات ف ى،الطبع،دراس ي،  ة األول ستقبل العرب دار الم
.317، ص2000القاھرة،

.317المرجع السابق، ص-238
.على الترتیباتفاقیات جنیف األولى والثانیة والرابعةمن ) 17(،)51(،)50: (، والمواد318-317:ص.المرجع السابق، ص-239
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إن الهدف الوحيد المشروع الذي يجب أن تسعى إليه الدول أثناء الحرب هو إضعاف قوى 

أكبر عدد ممكن من الجنود يحقق هذا الغرض، والحرب إنما تنطوي العدو العسكرية، لذا فإن إقصاء

على ما يلزم من سبل اإلكراه للوصول إلى تلك النتيجة، وبالتالي فإن كل العنف الذي ال ضرورة له 

، ولعل خير مثال على 240لتحقيق هذا الهدف إنما هو عنف ال غرض له ويصبح مجرد عمل وحشي

من 1991فيفري 13لف الدولية بقيادة الواليات المتحدة األمريكية في قوات التحات عليهمقدذلك ما أ

ن أوه،رفيعة المستوى كانت تحتمي بداخلفي بغداد على أساس أن قيادات عسكريةأملجلقصف 

بتدميره مدني ملجأ نه أبعد تبين فيما لي, تهقنابل خاصة لمهاجمعمالضرورة عسكرية دفعت الست

.   المدنيين العراقيينالعشرات من أزهقت أرواح

أمريكية في حربها -وواقع حال العمليات العسكرية التي قامت بها القوات الميدانية األنجلو

استعمال الذخائر العنقودية يدفعنا إلى التساؤل عن مدى مشروعية )2003(على العراق العام 

.؟كضرورة عسكرية

العنقوديةالذخائر2008خائر العنقودية لعام اتفاقية دبلن لحظر الذمن)2/2(المادة لقد عرفت

الذخيرة التقليدية التي تصمم لتنثر أو تطلق ذخائر صغيرة متفجرة يقل وزن كل واحدة منها ": بأنها 

أثبتت الدراسات التي تناولت ، وقد 241"كيلو غرام وهي تشمل تلك الذخائر الصغيرة المتفجرة20عن 

ؤدي إلى انتشار عدد تنهاأ،2006عامالحرب لبنانوالعراق،األخيرة علىحرب إثر النتائجها على

بقى تل)األولفي االنفجارهافشلبعد (على مساحات شاسعةغير المتفجرةالقنيبالتد من وغير محد

باستخدامهان يكون السكان بصفتهم هذه محال للهجومأأو ،242نيالمدنيمهددة لحياة من الزمن اعقود

المبادئ التي منتهكة لمضمونالمستخدمة لها دولاليمكن اعتبار"، وعليه ريةبدافع وجود ضرورة عسك

في مادته الواحدة 1977البروتوكول اإلضافي األول لعام، ومنهاتضمنها القانون الدولي اإلنساني

، فضال المقاتلينرتها على التمييز بين المدنيين وعدم قدلمحظورة، وتظل تلك الذخائر 243"والخمسين

.نها تجاوزت المبدأ القاضي بأن جواز العنف يكون مقدرا بقدر ضرورات الحرب فقطعن كو

وأما استعمال القسوة في مواجهة رعايا العدو وأموالهم فال يمكن اعتباره من ضرورات 

الحرب، ألن اإلنسانية تتطلب األسر بدل الجرح وتتطلب الجرح بدل القتل حتى تكون الجراح كأخف 

. 52، مرجع سابق، ص-الدولي اإلنسانيمدخل للقانون-ضوابط تحكم خوض الحرب: فریتس كالسھوغن و لیزابات تسغفلد -240
ر    -241 صلیب األحم ة لل ة الدولی ان: "اللجن افیان " الملحق والن اإلض ي    البروتوك ودة ف ف المعق ة جنی ة  ،1949أوت 12التفاقی الطبع

.43، ص1997,سویسرا, جنیف,الرابعة
ة  -242 ي دراس دكتورف سؤو       لل دة الم ة بوح م األوبئ ي عل صائي ف و أخ دینجر وھ د می صلیب     دیفی ة لل ة الدولی ي اللجن سي ف ي الرئی ل الطب

دار           د بمق ت تزی صغیرة كان ة ال ل العنقودی ة القناب صابین نتیج ى والم سبة القتل إن ن ر، ف ن     4.9األحم ارھم ع ل أعم ن تق د م رة عن ا، 14م عام
ھ     ودة علی سطح الموج ى ال ة عل وان وجذاب ة األل دونھا زاھی ال یج ك أن األطف بب ذل شأن ا . وس ذا ال ي ھ ع ف سید راج ي : ل ر ھیرب : بیت

.      55، ص2001، مختارات من أعداد عام المجلة الدولیة للصلیب األحمرالمخلفات المتفجرة بعد الحرب، 
ادة  -243 ارت الم د أش ك         ) 51(لق شوائیة كتل ات ع ى ھجم ؤدي إل أنھا أن ت ن ش ة م ائل قتالی رق أو وس تعمال ط واز اس دم ج ى ع ي : إل الت

یلة للقت  ة أو وس ستخدم طریق ق    ت ذا الملح ھ ھ ذي یتطلب و ال ى النح ا عل صر أثارھ ن ح ول"ال ال یمك أنھا أن  " البروتوك ن ش إن م م ف ن ث وم
. تصیب في كل حالة األھداف العسكریة واألشخاص المدنیین أو األعیان المدنیة دون تمییز
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الضرورة العسكرية فإن أمريكا بمساعدة بريطانية قد جعلت منبعبارة أدق وظروف،ما قد تسمح به ال

.244اطارئاظرفاستثناء ووليستالعمليات القتاليةمن أركان اركن

استخدام مبدأ إلى أتلجومنها أمريكا وحليفتها بريطانيا حينماالدول ننخلص إذا إلى أو

القانون ها قواعدانتهاكالمترتبة علىالمسؤولية الدولية لتهرب منافهي تهدف إلىالضرورة العسكرية

فقد استقر رأي القانون اإلنساني األقل تخفيفهاعلىجل كبح تلك االنتهاكات أوأومن ,الدولي اإلنساني

وال أدل , العمليات العسكريةعلى يرداستثناءالما هي إالضرورة العسكريةأنمؤخرا على اعتبار

كاتفاقية جنيف الرابعة ليها إمحددة للجوء ادولية قد وضعت شروطعض االتفاقيات الأن بمن على ذلك 

.   245الرأي الراجحوهوبشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب 

انتهاك مبدأ التناسب بين الوسيلة العسكرية وحجم العملية الحربية: ثانيا 

ياطات الواجب اتخاذها أثناء الهجوم نعرض هنا لألساس القانوني لمبدأ التناسب، واالحت

.العسكري كمقتضى من مقتضيات هذا المبدأ

:األساس القانوني لمبدأ التناسب بين الوسيلة العسكرية وحجم العملية الحربية - 1

على المنازعات المسلحة بصورة عامة للتخفيف من ويالت الحرب من خـالل        هذا المبدأ   طبقي

تعقيـد التناسب غاية فـي ال     أالمعادلة التي يقوم عليها مبد    و,أثناء اندالعها التأكيد على الجانب اإلنساني   

تفرض الموازنة بين المهمة القتالية وإحراز النصر للقوات العسكرية، وضـبط عمليـة التـدمير             كونها  

تفـرض احتـرام    المبادئ اإلنسانية التـي      وعدم إلحاق أضرار مفرطة بالخصم، وهو ما يعني مراعاة        

.من خالل االحتجاج بالمقتضيات العسكرية المجردةدم الثأر منهمالضحايا وع

ـ مراجعة   ضرورة ر إلى يشينجده 1868لعام   "رسبورغطسان ب "عالن  وبالرجوع إل  عيةوشرم

مبـادئ اإلنـسانية  بين ضرورات الحرب وافقالتوتحقيقأي سالح قد يثار حياله أي شك في        استعمال

ا بعد كلما تم تقديم اقتـراح       مة بحق التفاهم فيم   ضمتعاهدة أو المن  تحتفظ األطراف ال  ":ه على   نصوذلك ب 

.39-37:ص.، ص1975حمر، جنیف، ، الناشر اللجنة الدولیة للصلیب األمبادئ القانون الدولي اإلنساني: بكتیھ . جان س. د-244
ادة  -245 صت الم ة  ) 53(ن ن اتفاقی ام   م ة لع ف الرابع ى 1949جنی ة أو     : "عل ة ثابت ات خاص دمر أي ممتلك تالل أن ت ة االح ى دول ر عل یحظ

ت ا    ة، إال إذا كان ة أو التعاونی ات االجتماعی ة أو المنظم سلطات العام ة أو ال ات أو بالدول أفراد أو جماع ق ب ة تتعل ة منقول ات الحربی لعملی
دمیر  ذا الت ا ھ ضي حتم ضا د"تقت ع أی تالوي .، راج ة الف یس نعم د عب وء    :أحم ي ض ة ف لحة التقلیدی واع أألس ض أن تعمال بع شروعیة اس م

ي     شور ف ث من ساني، بح دولي اإلن انون ال ادئ الق سیاسیة مب ة وال وم القانونی ة للعل ة الكوف سنة  مجل ة، ال ة الكوف انون، جامع ة الق ، كلی
http://www.law.kufauniv.com/files/Issue-2.pdf:على الموقع االلكتروني . 39، ص2009، 01العدد ، األولى
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يقضي بإدخال التحسينات على تسليح الجيوش بفضل التقدم العلمي لصيانة المبادئ التي وضـعتها            دقيق

.246"والتوفيق بين ضرورات الحرب وقوانين اإلنسانية

فقد أقرت في المادة 1907وأما الئحة الهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام

"مبدأ التناسب عندما نصت على أنه ) 22( ليس للمحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق : 

فقد جاءت معززة لكفالة 1977من البروتوكول األول لعام ) 51/5(، وأما المادة "الضرر بالعدو

مدنيين التي ال ضرورة لها، معتبرة واحترام مبدأ التناسب في جميع العمليات العسكرية منعا لمعاناة ال

: 247أن األنواع التالية من بين هجمات أخرى تعتبر هجمات عشوائية

ü الهجوم قصفا بالقنابل الذي يعالج عددا من األهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها

ين أو عن البعض اآلخر، والواقعة في مدينة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزا من المدني

.األعيان المدنية على أنها هدف عسكري واضح

ü والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابات بهم أو

أضرارا باألعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا بين هذه الخسائر واألضرار، يفرط في تجاوز ما 

.مباشرةينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية و

تعمد شن هجوم مع العلم أن مثل هذا : "وبمقتضى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن 

الهجوم يسبب خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو إصابات بين صفوفهم أو أضرارا باألعيان 

لموسة والمباشرة ، ويكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الم..المدنية، 

.248"يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية

إن تحقيق معادلة التناسب التي تقضي بعدم اإلفراط في استعمال القوة العسكرية ووسائل القتال 

يحدث خلطا من هذه أو أن أضرارا في أعيانهم،و أ،يحدث خسائر في أرواح المدنيينعلى نحو قد

، إن ن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزه عسكرية مباشرةأجاوز ما ينتظر ا يتبمضرارالخسائر أو األ

تحقيق هذه المعادلة يظل من أوجب الواجبات المنوطة بالقادة العسكريين الذين عليهم االلتزام بما 

: 249يأتي

.47المرجع السابق، ص: أحمد عبیس نعمة الفتالوي .د-246
ادة  -247 ت الم د ألزم ن ) 57/2(وق ام  م افي األول لع ول اإلض أن   1977البروتوك سلح ب زاع م ي ن شاركة ف دول الم ق: " ال ى أو تعل أي تلغ

ي     سائر ف دث خ ھ أن یح ع من د یتوق وم ق ة أو أن الھج ة خاص شمول بحمای ھ م سكریا أو أن دفا ع یس ھ سكري ل دف الع ین أن الھ وم إذا تب ھج
م    ابة بھ اق اإلص دنیین أو إلح صفة           , أرواح الم ك ب رار وذل سائر أو اإلض ذه الخ ن ھ ا م دث خلط ة أو أن یح ان المدنی رار باألعی أو األض

اوز   ي تج رط ف یة تف رة   عرض سكریة مباش زه ع ن می وم م ك الھج ھ ذل سفر عن ر أن ی ا ینتظ ع د"م ي  . ، راج ت الغنیم د طلع رة : "محم نظ
المي     ساني اإلس دولي اإلن انون ال ي الق ة ف ي " عام الم    ف ساني واإلس دولي اإلن انون ال ي الق االت ف ا  , مق ا ورتبھ الي  .د: جمعھ امر الزم ع

. 33خ، صدون تاری, القاھرة,واللجنة الدولیة للصلیب األحمر
.، الفقرة الثانیة من المادة الخامسةالنظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةراجع -248
سید  -249 واء ال ور / الل د األن ال  ": أحم لوك القت د وس ي،         "قواع ستقبل العرب ساني، دار الم دولي اإلن انون ال ي الق ات ف اب دراس ي كت ، ف

.320، ص2003القاھرة، 
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ü السيطرة التامة على المرؤوسين من القواد العسكريين وعلى مصادر النيران لمنع االنتهاكات

.ة لقانون الحربالجسيم

ü االقتصار على العمليات الالزمة لقهر العدو وهزيمته، وبالتالي ال يكون ثمة مجال لتدمير باقي

.أفراده ومعداته

üعدم جواز إصدار األوامر أو التخطيط المسبق لعدم اإلبقاء على أحد من أفراد العدو ومعداته.

ü آالما أو أضرارا ال مبرر لها والمحظور االمتناع عن العمليات أو استخدام األسلحة التي تسبب

.استخدامها دوليا

üعدم استخدام الهجمات العشوائية وهي التي ال توجه إلى هدف عسكري محدد.

üعدم القيام بهجمات ردع ضد السكان المدنيين أو األعيان المدنية.

üإال الحرص التام على توجيه النيران لألهداف العسكرية وعدم إصابة غيرها من األهداف

.  عرضا وبشكل غير مباشر

ويؤكد عدد كبير من كتيبات الدليل العسكري على مبدأ التناسب في الهجوم ومنها الدليل 

العسكري للواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة البريطانية، كما تبنت هاتان الدولتان تشريعات 

. 250تجعل من القيام بالهجوم الذي يخرق مبدأ التناسب جرما

الذخائر العنقودية الذي استخدمته أمريكا وحليفتها بريطانيا بشكل سالحويبقى أن نشير إلى أن 

كيدة والمباشرة بشكل تحقيق الميزة العسكرية األهال يمكنفهو،)2003(مكثف ضد العراق العام 

توخي يس يغني ول,على المدنيين واألعيان المدنيةضرار واإلصابات التي يتوقع حدوثهايتناسب واأل

تلك فإنومن ثمة القول بجواز استخدامها، وعليهالحيطة والحذر للحيلولة دون إيقاع إصابات بالمدنيين

المناطق المأهولة من حيث األساس، ناهيك عن استخدامها في اللجوء إليهامحظورااألسلحة يظل 

ويبقى أن نتساءل .ن الدولي اإلنسانيلقانومبادئ وأحكام االتناسب طبقا لألعدم توفر مبد، وهذابالسكان

.حول مدى  إمكانية االحتياط لتلك الهجمات ألجل تجنب الخسائر المدنية العرضية أو التقليل منها؟

:االحتياطات أثناء الهجوم كمقتضى لمبدأ التناسب - 2

ـ   إلى 1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام    ) 51/4(لقد أشارت المادة     ى أنـه إضـافة إل

ن تؤدي  أز استعمال طرق أو وسائل قتالية من شأنها         جويالقواعد الدولية األخرى القابلة للتطبيق فإنه ال      

أو تلك التي تـستخدم طريقـة أو        ،توجه إلى هدف عسكري محدد     ال التيكتلك"ة  إلى هجمات عشوائي  

ویس   -250 رتس و ل اري ھنك ون م د ج ك -دوزوال ي    : ب ساني العرف دولي اإلن انون ال ر،       الق صلیب األحم ة لل ة الدولی ن اللجن ادر ع اب ص ، كت
اریخ، ص م    . 42دون ت دارھا رق الل إص ن خ ة م دة األمریكی ات المتح إن الوالی ال ف بیل المث ى س ام 10-27وعل م  1956ع رة رق ي الفق ، ف

صت     ) 40( ا ن ا لم ا مطابق سكریة تعریف داف الع ت األھ د عرف ادة   ق ة للم رة الثانی ھ الفق رة    52علی ارت الفق ا أش ول األول كم ن البرتوك م
.من البروتوكول األول) 5ف51(إلى مبدأ التناسب بنفس الطریقة التي أشارت إلیھا المادة ) 41(
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قة أو وسيلة للقتـال  أو تلك التي تستخدم طري     ،ن توجه إلى هدف عسكري محدد     بأيمكن  وسيلة للقتال ال    

ن أن مـن شـأنها      إلحق البروتوكول ومن ثم فـ     ملاارها على النحو الذي يتطلبه هذا       ثآال يمكن حصر    

."األشخاص المدنيين أو األعيان المدنية دون تمييزكل حالة كهذه األهداف العسكرية وتصيب في 

:بأنهامات العشوائية الهج,البروتوكولذاتمن) 51(المادة الفقرة الخامسة منبينما عرفت

يعالج عددا من األهداف العسكرية الواضحة الذي)أيا كانت الطرق أو الوسائل(الهجوم قصفا بالقنابل "

الواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم و،بعضها عن البعض األخر،والتمييزالتباعد 

."واحدف عسكري المدنية على أنها هدتركزا من المدنيين أو األعيان 

وإذا سلمنا بأن الهدف من كل معركة هو إلحاق الهزيمة بالخصم وتحقيق مكاسب عسكرية، 

فهذا ال يعني إمكانية تجاوز الحدود التي يقرها القانون اإلنساني، وعلى كل قائد عسكري أن يتخذ تبعا 

:توكول األول وهي من البرو) 57(لذلك االحتياطات الوقائية الالزمة المنصوص عليها بالمادة 

ü أن يبذل القائد العسكري جهده في التحقق من أن األهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصا

مدنيين أو أعيانا مدنية، وأنها غير مشمولة برعاية خاصة كدور العبادة والمستشفيات، وكالمواد 

.التي ال غنى عنها لبقاء المدنيين، وكمرافق مياه الشرب وغيرها

üقائد العسكري جميع االحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم أن يتخذ ال

لتجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق اإلصابة بهم أو اإلضرار باألعيان المدنية، 

.وحصر ذلك في أضيق نطاق

ü إحداث أن يمتنع القائد العسكري عن اتخاذ قرار، أو أن يعلق قرارا بشن هجوم قد يتوقع منه

.خسائر في أرواح المدنيين أو يلحق اإلصابة بهم واإلضرار باألعيان المدنية بصفة عرضية

ü على القائد العسكري توجيه إنذار مسبق وبوسائل مجدية كإلقاء منشورات من الطائرات

.العسكرية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين

üي يحقق الميزة العسكرية بأقل قدر ممكن من األخطار على القائد أن يتخير الهدف العسكري الذ

.على حياة المدنيين واألعيان المدنية، وباستخدام سالح ذي دقة عالية

بأنه ال يجوز تفسير أي من أحكام هذه : "ولعله من المثير لالنتباه أن تردف المادة أعاله قولها 

، وهو ما يعني وفي جميع "األعيان المدنيةالمادة على أنه يجيز شن أي هجوم ضد السكان المدنيين أو

األحوال، ومراعاة لمقتضيات اإلنسانية أوال وأخيرا، بأنه ال يمكن تصور تحقيق معادلة التناسب إطالقا، 

حتى وإن ادعت قوة ما بأنها تتخذ من االحتياطات ما يحقق ميزة عسكرية مباشرة دونما إضرار 

.يا األسلحة ما يجنبها ذلكبالمدنيين، أو أنها تستخدم من تكنولوج
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ويبقى تساؤلنا قائما وبال جواب فيما إذا كان من الممكن عمليا أن تتوفر لكل الدول كافة 

اإلمكانات والوقت الالزم للتحقق من أن هذه االحتياطات قد تمت مراعاتها؟، بل وما هو المعيار الذي 

ل والطرق بعدم االعتداء على غير نحكم على أساسه بأن طرفا ما قد استعمل واستنفذ كافة السب

.األهداف العسكرية؟

ويمكننا أن نقرر بأن القاعدة األساسية للتمييز تفرض على القوات المتحاربة االلتزام بوضع 

حدود ثابتة فاصلة بين المدنيين واألشياء المدنية من جهة، وبين المقاتلين واألهداف العسكرية من ناحية 

والذي وضح قاعدة التمييز 1969للجمعية العامة الصادر سنة 2444رار أخرى طبقا لما جاء به الق

: 251على النحو التالي

üإن حق األطراف المتنازعة في استخدام وسائل إصابة العدو ليس مطلقا.

üأنه من المحظور شن هجمات على السكان المدنيين ذاتهم.

üأعمال الحرب وبين أعضاء أنه ينبغي في كل األحوال التمييز بين األشخاص المشاركين في

.  المجتمع المدني بحيث يمكن المحافظة على هؤالء قدر اإلمكان

وتسليمنا بالزعم األمريكي البريطاني بوجود أسلحة دمار شامل عراقية يجب نزعها، يوجب 

على األطراف المتحاربة ضرورة تجنب الخسائر المدنية غير المتناسبة مع الميزة العسكرية المنتظرة 

والمتفجرات هي تدمير األسلحة المزعومة فحسب، وأما إسقاط آالف األطنان من القنابل العنقوديةو

وما طال المدنيين العراقيين من "لتدمير البنى التحتية للعراق، وكل المرافق العسكرية وشبه العسكرية، 

للمبادئ التي تحكم سير فال يمكن اعتبار ذلك إال انتهاك ،252"الهجمات العشوائية، وحتى المقصودة منها

.العمليات الحربية وخصوصا مبدأي الضرورة والتناسب، وما ينجر عن ذلك من آالم ال ضرورة لها

حظرانتهاك مبدأ : الثاني الفرع

)2003(في العراق هاالتي ال مبرر لاآلالم

أمريكا وحليفتها ثم نأتي على ذكر األسلحة المحرمة دوليا التي استخدمتها،)أوال(نعرف بالمبدأ 

).ثانيا(والتي سببت آالما ال مبرر لها للمدنيين العراقيين )2003(بريطانيا في عدوانهما العام 

20- G.A.Res.2444 (XXIII), 23U.N.GAOR.Supp.(NO.18).at50.U.N.Doc.A/7218(1969).
ات   -252 ت الدراس د أثبت ضمون             لق ة لم ا دول منتھك ن اعتبارھ سكریة ممك ضرورة ع ة ك ذخائر العنقودی تعمال ال دة الس دول المؤی أن ال ب

ساني      دولي اإلن انون ال ضمنھا الق ي ت ادئ الت ام     , المب بورغ لع ان بیترس الن س ا إع ى أن   1868ومنھ ص عل ذي ن ب   "ال رب یج رورات الح ض
ادة     ذلك الم سانیة، وك ات اإلن ضع لمتطلب ن ) 51/4(أن تخ ام  م ول األول لع رق     1977البروتوك تعمال ط واز اس دم ج ى ع ارت إل ي أش الت

. أو وسائل قتالیة من شأنھا أن تؤدي إلى ھجمات عشوائیة
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المبدأ : أوال 

.نورد األساس القانوني لمبدأ اآلالم التي ال مبرر لها، ثم نعرض بعد ذلك للمقصود بها

:253األساس القانوني لمبدأ اآلالم التي ال مبرر لها- 1

إن حق اللجوء إلى استعمال القوة العسكرية ضد دولة ما لم يعد حقا مطلقا، إذ أنه بات يخضع 

لمجموعة قيود نصت عليها االتفاقيات الدولية، وكرستها قواعد القانون اإلنساني التي فرضت على 

.    المجموعة الدولية مراعاتها وااللتزام بتطبيقها

وفي مشروع " سان بطرسبورغ"مبرر لها في ديباجة إعالن لقد ورد مبدأ حظر اآلالم التي ال

من ) ه(الفقرة ) 23(، ليصبح جزءا من القانون الوضعي بناء على المادة 1874إعالن بروكسل لسنة 

المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، والتي نقل 1899الالئحة المرفقة باتفاقية الهاي الثانية لسنة 

.1907من الالئحة المرفقة باتفاقية الهاي الرابعة لعام )  ه(الفقرة ) 23(نصها من نص المادة 

"..على ) ه(الفقرة ) 23(لقد نصت المادة  وباإلضافة إلى أي حظر منصوص عليه في : 

استعمال أسلحة أو قذائف أو مواد من شأنها أن تتسبب في آالم ال ) : ه: .. (اتفاقيات خاصة، يحظر 

".مبرر لها

فقد منحت لمبدأ حظر اآلالم التي ال مبرر 1977من البروتوكول األول لعام ) 35(وأما المادة

ليكون " أساليب الحرب"عبارة ) ه(الفقرة ) 23(، وأضافت إلى نص المادة "القاعدة األساسية"لها مرتبة 

ا إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حق: "نصها على النحو التالي 

".ال تقيده قيود

وما يمكننا مالحظته هنا أن المادتين المذكورتين تحظران اللجوء إلى وسائل وأساليب الحرب 

الواردة بالمادة " الوسائل"التي ال يحظر استخدامها أي قاعدة أخرى من قواعد قانون الحرب، وكلمة 

وهما تشيران إلى كل عامل من ،)23(الوارد ذكرها بالمادة " األسلحة والقذائف والمواد"تشمل ) 35(

.فما المقصود إذا باآلالم التي ال مبرر لها؟. شأنه أن يتسبب في آالم ال مبرر لها

ط                 -253 ة فق ذه الجزئی ق بھ ا تعل ا فیم یح أمامن ذي أت د ال ھ الوحی ع كون ذا المرج ن ھ ا م ات كلھ ذه المعلوم تقینا ھ د اس ز . د: لق ري میروفیت : ھن
دأ اآلالم الت " ا مب رر لھ ساني،    ، "ي ال مب دولي اإلن انون ال ي الق ات ف دیم د  دراس ى، تق ة األول ي،    . الطبع ستقبل العرب ھاب، دار الم د ش مفی

.   323، ص2000القاھرة،  
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:مبدأ اآلالم التي ال مبرر لها بالمقصود- 2

) 35(من الئحة الهاي، والمادة ) 23(الواردة بنص المادة " اآلالم التي ال مبرر لها"إن عبارة 

أي تعد على السالمة البدنية أو الذهنية أو على حياة : ، تعني أوال 1977ألول لعام من البروتوكول ا

األشخاص الذين يكونون عرضة ألعمال عنف مشروعة وفقا للقواعد العرفية لقانون الحرب 

والبروتوكول اإلضافي األول، وينطبق ثانيا على األضرار التي تلحق باألعيان المادية، ذلك أن مفهوم 

".اآلالم التي ال مبرر لها"كمفهوم " راألضرا"

ضرر أعظم مما ال يمكن : "عرفت اآلالم التي ال مبرر لها بأنها وأما محكمة العدل الدولية فقد

، والطابع الذي ال مبرر له لآلالم، يتكون من عناصر نوعية "تجنبه لتحقيق أهداف عسكرية شرعية

لها، وأما ذات الطابع الكمي فهي تعني داعيم التي ال وأخرى كمية؛ فذات الطابع النوعي تتعلق باآلال

.القتلى الذين ال مبرر لهم

يعتبر من األعمال غير المشروعة اللجوء إلى وسائل أو أساليب الحرب التي ال تنقطع آثارها و

ال تضر بالسكان المدنيين فحسب، بل تضر بكل سكان بعد انتهاء األعمال العدائية، والضارة حتى

- وإن من أمثلة ذلك ما عمدت إليه اآللة الحربية األنجلو، 254تتوقف فيه الحربفي الوقت الذي الدولة 

من استخدام ألسلحة محرمة دوليا ""Royal Societyأمريكية بحسب تقرير الجمعية الملكية في بريطانيا

الف أدت إلى تلويث مصادر المياه الصالحة للشرب واإلصابة بالسرطانات القاتلة، وتعريض آ

المواطنين العراقيين لإلصابة بالعجز الكلوي وغيرها مما ال ضرورة له في حرب كان شعارها 

قنبلة ألف13األمريكية قرابة القوات م ااستخدنتيجة، وهذا 255اإلنسانية والديمقراطية أوال وأخيرا

: العفو الدولية"مة الباحث بقسم األسلحة في منظ"رويبن بريغتي"قال قد و، عنقودية تم إسقاطها من الجو

فهما ،ائق بشأن ما فعلتاه بهذه األسلحةيجب على الواليات المتحدة وبريطانيا إماطة اللثام عن كافة الحق"

.256"ال تبذالن كل ما في وسعهما لحماية المدنيين من العواقب المهلكة للهجمات بالذخائر العنقودية

زيز وحماية حقوق اإلنسان التابعة لألمم قامت اللجنة الفرعية لتع1996ونذكر بأنه في عام 

الذي يدين استخدام جميع أسلحة الدمار الشامل أو تلك األسلحة ذات 16/1996المتحدة بإجازة القرار

، في حين اعتبر نظام روما 257القدرة غير التمييزية، وهذا كونها تسبب آالم مفرطة ال مبرر لها

.1977من البروتوكول األول لعام ) 35(بناء على القاعدة األساسیة المنصوص علیھا في المادة -254
وز   "-255 ي نی ي س ي ب د ع  : ""ب ر جدی ستنفذ  تقری وم الم ضار الیورانی اریخ  .، "ن م ى 12/03/2002: بت ي  ، عل ع االلكترون :الموق

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1868000/1868580.stm
ة  -256 و الدولی ة العف دنیین   ":منظم دد أرواح الم ن األرض تھ ا م تم إطالقھ ي ی ة الت ل العنقودی اریخ "القناب ى 28/04/2003: ، بت ، عل

http://www.hrw.org/ar/news/2003/04/28: الموقع االلكتروني 
سان التاب    -257 وق اإلن ة حق ز وحمای ة لتعزی ة الفرعی ة للجن رة القانونی ت الخبی د حاول دة  لق م المتح ة لألم اركو(ع ارین ب ررات ) ك دیم المب تق

و            ا لحق یة العلی ام المفوض ا أم صت أعمالھ سالح ولخ ن ال وع م ذا الن ریم ھ ة لتح ة     الكافی اییر أربع ي مع سان ف لحة  -١: "ق اإلن أن األس
ا      دى نطاقھ ب أال تتع ة، ویج ا أرض المعرك سماة قانون ة الم ي المنطق ط ف ستخدم فق صراع    -٢. ت ة بال رة الخاص لحة للفت ستخدم األس ت

شروعة       ر م ر غی رب تعتب د الح ا بع ى م ا إل ى تأثیرھ ي یبق لحة الت سلح، وأن األس آ  -٣. الم لحة ب سبب األس ب أال تت ةیج ب -٤. الم مفرط یج
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معاناةأومفرطةصاباتإبطبيعتهاتسببالتيالحربسائلوومواداستخدام للمحكمة الجنائية الدولية 

والمقذوفاتاألسلحةهذهتكونأنبشرطالمسلح،للنزاعالدوليللقانونمخالفاأمراضروريةغير

.258النظامهذافيالعالقةذاتالنصوصمعومتفقةشامللحظرموضوعاالحربووسائلومواد

سلحة المحرمة دوليا العدوان لألدولتي استخدام : ثانيا 

القنابل العنقودية، واليورانيوم المنضب واألسلحة سنكتفي هنا بمعالجة ما تعلق باستخدام قذائف

أمريكي على -األخرى الحارقة، كونها األسلحة المحرمة دوليا األكثر استخداما في العدوان األنجلو

. حة الدمار الشامل، وهذا بعد التعرض لمدى قانونية استخدام أسل)2003(العراق 

:قانونية استخدام أسلحة الدمار الشامل - 1

إن قاعدة سير النزاعات المسلحة الدولية منها وغير الدولية تقيد حق األطراف في استخدام 

كافة وسائل التدمير المتاحة لتدمير الخصم وإضعافه، إذ ثمة أسلحة ذات قوة على التدمير غير 

.للبشر بها، يجب تجنبها، ومنها أسلحة الدمار الشاملالمحدود، وتسبب آالم ال طاقة

أعداد هائلة من البشر والحيوان والنبات، هو سالح بإمكانه قتل259"سالح الدمار الشامل"و

وهذا المصطلح مرتبط بالقدرة على اإلصابة الدقيقة وبالقوة التدميرية الهائلة والتخريب الممتدين بال 

، وقد قام الخالف حول 260هذا المصطلح أنواعا كثيرة من األسلحةحدود وبال ضوابط، كما يتضمن 

تاريخ أول استخدام لها، ومبدئيا هو مرتبط بحرب أمريكا على اليابان واستخدامها لقنبلتين نوويتين على 

، ومع بداية الحرب الباردة والتقدم العسكري المحقق خاللها 1945كل من هيروشيما وناجازاكي العام 

يشير أكثر فأكثر إلى األسلحة المحرم استخدامها دوليا، ليدخل حيز االستعمال الشائع أصبح المصطلح

.)2003(مع الغزو األمريكي البريطاني للعراق العام 

ة   ى البیئ رط عل أثیر مف لحة ت ون لألس ع د". أال یك ي  . راج ااهللا الھیت ان عط ات  : نعم د واآللی ا القواع ة دولی لحة المحرم ة ،األس الطبع
.   116ص،2007األولى، 

.نظام المحكمة الجنائیة الدولیةمن )123(و)121(والمواد ) ب/2ف(راجع المادة الثامنة -258
ذه األس -259 ھ                ھ ذي تخلف دمار ال ا أن ال فھا، كم ن وص رء ع ز الم سانیة یعج اة إن سبب معان ن أن ت صور ویمك وق الت و یف ى نح دمرة عل لحة م

ك        ى ذل الوة عل ضحایا، وع ة لل ة الفوری دیم المعون ن تق ر الممك ن غی ل م ان أو     , یجع ث الزم ن حی ا م ن احتواؤھ دمرة ال یمك ا الم إن آثارھ ف
ان ى   , المك تخدامھا إل ؤدي اس ا ی باب      وربم ذه األس ل ھ شار، ولك صعید واالنت ن الت د م ورة       , المزی دید الخط دا ش شكل تھدی لحة ت ذه األس إن ھ ف

ر      صلیب األحم ة لل ة الدولی ھ، اللجن شریة ذات اء الب ة وبق ال القادم ة واألجی ى البیئ ة: "عل لحة النووی ة..األس ة تاریخی 20/04/2010، "فرص
http://www.icrc.org: الموقع االلكترونيعلى 

: ھناك ثالثة مجموعات من ھذه األسلحة -260
ة * لحة نووی ا : أس شطاریة : ومنھ ة(ان ة الذری ة )القنبل ة (، اندماجی ة الحراری ة أو النووی ة الھیدروجینی ة ،)القنبل ة تجمیعی ل ذات (نووی القناب

).القذرة"القنبلة اإلشعاعیة (، و داریولوجیة )االنشطار المصوب
ة  * لحة كیمیائی د ھ : أس ول      تعتم ع وص اق وتمن سبب االختن ي ت ازات الت ا، أو الغ ف أنواعھ سامة بمختل ازات ال تخدام الغ ى اس لحة عل ذه األس

.=، وغاز الخردلVXالھواء إلى الرئتین، ومن تلك األسلحة الكیمیائیة غاز األعصاب 
ة   =* ة أو جرثومی لحة بیولوجی ذه األس     : أس د ھ ائر، وتعتم ات أو خم ا أو فیروس ا بكتیری ون إم ة   وتك راض الفتاك شر األم ى ن لحة عل

.كأمراض الطاعون والجدري والكولیرا وغیر ذلك
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وبالنظر لألخطار المدمرة التي تشكلها تلك األسلحة الفتاكة على اإلنسانية ومستقبلها، فقد 

ة إلى تحريم استخدام أنواع محددة منها وتقييد استخدام عمدت االتفاقيات المتعلقة بالنزاعات المسلح

، ولكن دون التوصل إلى تقنين حظر استخدام األسلحة ذات القوة التدميرية الهائلة على 261أنواع أخرى

اقية الهاي أن اتف"Piettro Verri"األستاذ غرار النووية منها وأسلحة الدمار الشامل، وفي هذا يرى

فقد "، الوقت الحاضر إذا نظرنا إليها من زاوية أسلحة الدمار الشاملتعد تساير لم1907الرابعة لسنة 

فكيف وقد تم 1911أثبتت عدم صالحيتها بمجرد دخول الطائرة نطاق النزاعات المسلحة العام 

.262"استخدام األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل اليوم

لمسألة استخدام السالح النووي وأسلحة لم تتعرض 1949وإذا كانت اتفاقيات جنيف لعام 

قد تناولت هذه المسألة بنصها على 1977من البروتوكول األول لعام ) 36(الدمار الشامل، فإن المادة 

أنه في حالة اكتساب األطراف لسالح جديد فإن عليهم أن يعلموا بأن استخدامه ممنوع وفقا ألحكام هذا 

.263كم في هذه األسلحةالبروتوكول، وهذا لعدم إمكانية التح

حول قانونية األسلحة النووية واستعمالها فإن محكمة العدل الدولية قد وفي رأيها االستشاري

إن المحكمة، وفي ضوء حالة القانون الدولي الراهنة، وفي ضوء الحقائق التي تمتلكها، : "أفتت بقولها 

سلحة النووية أو استعمالها مشروعا أم ليس في وسعها أن تستنتج بشكل حاسم ما إذا كان التهديد باأل

، في حين 264"غير مشروع في ظرف دفاع عن النفس استثنائي يكون بقاء الدولة نفسها عرضة للخطر

"صرح رئيسها األسبق محمد بجاوي بقوله  ذات -على األقل حاليا-إنه يبدو أن األسلحة النووية : 

بين المقاتلين وغير المقاتلين، والسالح خصائص تجعلها تصيب الضحايا بطريقة عشوائية، وتخلط

النووي سالح أعمى، ولذلك فإنه بطبيعته يقوض القانون اإلنساني، وهو القانون المعني بالتمييز في 

.265"استخدام األسلحة النووية

ومع أن المجتمع الدولي مازال ينادي بحظر استخدام هذا النوع من األسلحة، ويحاول تحريمها 

فإن وتجريم استعمالها بسبب اآلثار المهلكة التي تسببها والتي ال يمكن السيطرة عليها، بشكل تام ودائم،

ا                   -261 شامل ومنھ دمار ال لحة ال اق ألس ع النط ام وواس ر ع ة أو حظ یم أو رقاب نص تنظ ي ت لحة وھ ى األس ة عل سیة للرقاب ات رئی ة اتفاقی : ثم
ابھھا وا   * ا ش سامة أو م ة وال ازات الخانق تعمال الغ ر اس شأن حظ ول ب رب  بروتوك ي الح ة ف ائل الجرثومی ر *، 1925لوس ة حظ اتفاقی

لحة   ذه األس دمیر ھ سینیة وت ة والتك لحة البكتریولوجی اج األس تحداث وإنت لحة  *، 1972اس تخدام األس زین واس نع وتخ ر وص ة حظ اتفاقی
لحة   ذه األس دمیر ھ ة وت زین  *، 1993الكیمیائی اج وتخ ویر وإنت ر وتط ة حظ ة  اتفاقی لحة البیولوجی دمیر األس ر أو  *، 1973وت ة حظ اتفاقی

. . .،1980تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارھا مفرطة أو عشوائیة الضرر 
261-Piettro Verri : Le destin des dients culturels dans les conflits arme, 2emes partie, R.I.C.R (Geneve), N:753
1985, P130.

ادة  -263 نص الم ى ع) 36(ت رب        : "ل لوب للح اع أس رب أو إتب د أو أداة للح الح جدی اء س ة أو اقتن د دراس د عن ام متعاق رف س زم أي ط یلت
ق          ذا الح ضى ھ ضھا بمقت ي بع وال أو ف ع األح ي جمی ورا ف ك محظ ان ذل ا إذا ك ق مم أن یتحق ول–ب د    -البروتوك ن قواع رى م دة أخ ة قاع أو أی

...".  القانون الدولي
رأي االست -264 ذا ال ان ھ ام ك ة الع دل الدولی ة الع ع د،1994شاري لمحكم ي .راج ااهللا الھیت ان عط د : نعم ا القواع ة دولی لحة المحرم األس

.74صمرجع سابق،،واآللیات
. 75.المرجع السابق، ص-265
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ذلك الحظر الذي ما زال يكتنفه من الغموض وازدواجية المعايير التي تسري في مواجهة دول دون 

ن أخرى، يجعلنا نصر على أال يكون امتالكها مقصورا على دول دون أخرى تطبيقا لمبدأ المساواة بي

الدول، وقبل هذا أن تبادر الدول إلى تدميرها وتفكيكها كليا، ولعل ما استخدم ضد في حرب العراق 

يدفع باتجاه المسارعة إلى لعل هذا منضب،ويورانيوميةفوسفورأخرى قنابل عنقودية واألخيرة من 

.عيانهمنزع تلك األسلحة وحظرها والمعاقبة على استخدامها وبخاصة ضد السكان المدنيين وأ

:قنابل عنقودية ويورانيوم وفوسفور أبيض مصبوب على العراق - 2

أعلن الدكتور خالد الشيخلي ممثل وزارة الصحة العراقية أن المسوحات واألبحاث التي رفعها 

فريق طبي إلى وزارة الصحة العراقية تؤكد استخدام الواليات المتحدة األمريكية لمواد محرمة دوليا 

ل واألعصاب والمواد الحارقة األخرى، والتي تسبب لمواطنينا أمراضا خطيرة على المدى كغاز الخرد

البعيد، كما أعلن أنه ال يستبعد استخدام الغزاة للمواد النووية والكيماوية ألن جميع أشكال الطبيعة قد 

.266انتهت في األماكن التي طالتها عملياتهم الهجومية

دونالد "بقناة الجزيرة اعترافا لوزير الدفاع األمريكي ونقل أحمد منصور الصحفي المعروف

ونقلت تفاصيلها وكالة األنباء 2003ماي14في جلسة عقدها الكونجرس األمريكي في" رامسفيلد

وهي صواريخ ذات قدرة تدميرية »رهل فاب«الجيش األمريكي قد استخدم صواريخ : "الفرنسية أن 

"، وأوضح رامسفيلد "هائلة واريخ والقنابل الحرارية باستطاعتها القضاء على العناصر أن الص: 

، وأضاف ذات المصدر أن جهات عراقية قد "المعادية المختبئة في المغاور أو المالجئ المحصنة

أشارت إلى استخدام القوات األمريكية لقنابل محرمة دوليا لها خاصية القنابل النووية، غير أن تأثيرها 

.     267قطرها ال يزيد عن كيلومتر واحديمتد إلى دائرة صغيرة 

قنبلة عنقودية أمريكية وبريطانية قد انفجرت 00013فقد أعلنت أن "أما منظمة العفو الدولية

، وأن استخدام القنابل العنقودية في قلب المناطق التي يسكنها البشر يشكل انتهاكا 268في حرب العراق

ة، وانتهاكا فظيعا للقانون اإلنساني، ومع أن قوانين صارخا للحظر المفروض على الهجمات العشوائي

صرة  -266 بكة الب تالل    : "ش وات االح تخدام ق د اس صحة تؤك راق    وزراة ال رب الع ي ض ا ف ة دولًی واد محرم اریخ " م ، 01/03/2005: بت
http://articles.abolkhaseb.net/maqalat_mukhtara/arabic/0305/kimawi_230305.htm: على الموقع

.94-93:ص.، ص2004، طبعة الجزائر ANEP، منشورات قصة سقوط بغداد: أحمد منصور -267
ا          -268 ع أنح ي جمی ة ف ذخائر العنقودی ل ال زین ونق اج وتخ تخدام وإنت ر اس ة حظ دت اتفاقی د اعتم ي  لق الم ف اي 20ء الع ز  2008م ت حی ، ودخل

اتح أوت   ي الف اذ ف دى       2010النف سبة لم ا بالن ا، أم ع علیھ رفض التوقی ة ت دة األمریكی ات المتح إن الوالی ة ف ذه الدراس ة ھ ى غای ، وإل
. 2008مشروعیة استخدامھا طبقا لمبدأ التناسب فھو لم ینظم بأیة اتفاقیة دولیة قبل اتفاقیة دبلن لعام 
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الحرب ال تحظر استخدام هذا النوع من القنابل فإن هذا ال يعني إمكانية استخدامها في األماكن غير 

.269ذات األهمية العسكرية

وفي وقت دعت فيه منظمة العفو الدولية الحكومات إلى االمتناع عن استخدام أسلحة اليورانيوم 

نفد، فإن األمريكان قد استعملوا ما مقداره أربعة ماليين رطل منه في هذه الحرب أي ما يعادل المست

ووفقا لبعض التقارير اإلعالمية فإن ،270ربع مليون قنبلة من النوع الذي ألقي على ناجازاكي اليابانية

GBUأمريكا قد استخدمت قنابل  وهي ،والصخورالتي تخترق وتدمر التحصينات تحت األرض 28

طن 2000- 1000سقاط إ"الغارديان"وسجلتتحتوي على رؤوس حربية تستخدم اليورانيوم المستنفد، 

2005عام الوفي منشور صدر ،المدن العراقيةمنطقة متوزعة على مختلف51من اليورانيوم على 

.271موقعاً ملوثاً باليورانيوم في العراق311حدد برنامج األمم المتحدة للبيئة 

أن تقارير : "جاء فيه " هوجو شافيز"التركية أن بيان الرئيس الفنزويلي " زمان"صحيفة وذكرت

وزارة الصحة العراقية تؤكد قيام القوات األمريكية باستخدام غازات محرمة دوليا، وأضاف أن   

قط أن الذائبة التي عثر عليها في الفلوجة، وكذلك فناء كل ما هو حي بالمدينة، كل ذلك يمكن فالجثث

يجب أن تمثل قلقًا بالنسبة "أن تلك الواقعة شافيزيحدث إذا ما تم استخدام غاز الخردل، هذا وقد أكد

.272"ةالعالم يواجه مشكلة غاية في الخطور"للعالم بأسره، محذرا من أن 

البنتاجون باستخدام ذخائر تحتوي على الفوسفور األبيض ضد من وصفهم بمقاتلين أقرفقد

وا يتخندقون في مخابئ ومواقع مغطاة إلخراجهم منها تحت تأثير الدخان، وقد أثار فيلم أعداء كان

دلة دامغة على جدال واسعا، حيث تضمن الفيلم أ" ةالفلوجة المذبحة الخفي"يطالية بعنوان إقناة لوثائقي 

لجنود وعلى حد وصف أحد ا، بيض في هجومها على الفلوجةدام القوات األمريكية الفسفور األاستخ

ى تنكشف األجساد حتيذيباألمريكان المشاركين في الهجوم على الفلوجة فإن الفسفور األبيض 

.273"نسفور ينفجر ويولد سحابة من الدخاطفال وكان الفلقد رأيت جثثا محترقة لنساء وأ"ظامها ع

الدولية ول في األمم المتحدة أن أمريكا لم توقع على البروتوكول المعني باالتفاقية ؤذكر مسو

لما فيها النوويةهذا ما يؤكد أن أمريكا دولة تعشق الحروب ، ور استخدام األسلحة الكيميائيةظالتي تح

دم آ"برسالة من وزير القوات المسلحة البريطاني المسؤول تجارب على الشعوب، واستشهد للإجراء من 

ة  منظم-269 و الدولی ان":ة العف رائیل /لبن دنیین   : إس ى أرواح الم زب اهللا عل رائیل وح افظ إس ب أن تح اریخ "یج ، 24/07/2006: ، بت
م  ة رق ي  MDE15/070/2006: وثیق ع االلكترون ى الموق -http://www:عل

secure.amnesty.org/ar/library/info/MDE15/070/2006/ar
http://thawra.alwehda.gov.sy:الموقع االلكتروني على 27/07/2010:یخ بتارمقال منشور : ریما الرفاعي -270
.الموقع السابق-271
الم  -272 رة االس ة      ":مفك ي الفلوج ا ف رم دولی ردل المح از الخ تخدمت غ ا اس افیز أمریك اریخ "ش ى 06/03/2005: ، بت ع ، عل الموق

http://www.islammemo.cc/search.aspx:االلكتروني 
بكة ال-273 صرة ش شیباني    :ب ثم ال دكتور ھی ال لل ضاء أو   : "مق ة البی ا الرای یض ....إم فور األب اریخ "الفوس ى  20/01/2009، بت ، عل

http://www.albasrah.net/ar_articles_2009/0109/shybani_200109.htm:الموقع اإللكتروني
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31رب أهداف عسكرية بين من النابالم في ضةقنبلة مطور30استخدام ه تمالذي صرح أن"نجرامأ

، وأضاف قائد عسكري عراقي أن أثناء غزو قوات االحتالل للعراق2003ريل فمارس والثاني من أ

أيضا في معركة المطار قنابل تزن تسعة أطنان وقنابل فوسفورية حارقة كي استخدميرالجيش األم

، 274قادرة على إحراق منطقة عمليات بحجم سرية

ت المتحدة قد اعتبرت األراضي العراقية ميدانا الختبار أسلحتها الجديدة أن الواليا"والخالصة 

لتحديد مدى قدرتها على تدمير المدنيين وأعيانهم، وكل ذلك على حساب شعب أعزل أنهكه الحصار 

.275"االقتصادي لثالثة عشر عاما متوالية

بتحييد المدنيين واألعيانااللتزامانتهاكات :الثاني المطلب

)2003(في الحرب األخيرة على العراق ية المدن

يقع على الدولة المستخدمة للقوة العسكرية التزام بحماية المدنيين وتحييدهم زمن النزاعات 

كما ال يمكن للدولة انتهاك التزاماتها ،)األولالفرع(المسلحة الدولية وغير ذات الطابع الدولي أيضا

).انيالثالفرع(بشأن تحييد األعيان المدنية 

أثناءااللتزام بتحييد المدنيينانتهاك : األول الفرع

)2003(في العراقالعمليات العسكرية

، ثم نأتي )أوال(نتناول في هذا الفرع مضمون االلتزام بتحييد المدنيين زمن النزاعات المسلحة 

.)ثانيا(أمريكي لهذا االلتزام -على االنتهاك األنجلو

ار   -274 ة المط رت معرك ا       (ج ي انتھجتھ ب الت صدم والرع دة ال ال لعقی ر مث ي خی و وھ رب األنجل راق    -الح ى الع ا عل ي حربھ ة ف ي ) أمریكی ف
ایلي            06/04/2003 ة كم ذه المعرك ي ھ ستخدم ف سالح الم ي ال سكري عراق ف ع د وص ام وق ة أی داد بأربع قوط بغ ل س ر  : ".. قب ى أن ظھ إل

الح ة تل            = =س ل عنقودی ن قناب ارة ع و عب سالح ھ ذا ال ان، وھ صالح األمریك ة ل ى المعرك ذي أنھ ادي ال صدمة المع ائرات   ال ن ط ى م ق
F16.F18.F15      ذكاء ة ال ة فائق ائر فرعی تة ذخ ا س ة منھ ل القنبل كیت  Brilliant تحم صیات افكوس دعى ع ي    ت شكل رأس المظالت ب بط ب تھ

اص          رك خ الل مح ن خ صیات م ذه الع دأ ھ ر تب ائتي مت اع م ى ارتف سھ         وعل ت نف ي الوق ر ف ة وینث ال المظل ھ حب ع مع شكل یتقط دوران ب بال
طوانی  اق أس ع أطب كیتةأرب دعى اإلس ة  Skeet ت سرعة مھول دور ب ة / دورة54ت دوران حرك ك ال صحب ذل ة ی رة  الثانی ي دائ ة تغط حلزونی

ا  ف     30قطرھ ي والمزی دف الحقیق ز الھ اق تمیی ذه األطب ان ھ را وبإمك ا      مت داف مم راري لألھ ردد الح ز للت ر التمیی الل دوائ ن خ دمرة م والم
ا    ارثي حق الح ك ا س رب  ". یجعلھ ون الع ار عی ار  ": أخب ة المط اریخ " معرك ي   25/03/2006بت ع اإللكترون ى الموق :عل
http://vb.arabseyes.com.

اظو  -275 عید ك نعم س د الم واء عب راق   : "الل د الع ة ض ة البریطانی سكریة األمریكی ضربات الع ة ، "ال سیاسة الدولی دد ال وبر 138، الع ، أكت
. 266، ص1999
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م بتحييد المدنيين أثناء العمليات العسكريةمضمون االلتزا: أوال 

حتى نعرف بالمدنيين فإننا نعرض هنا لمبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين، ثم نورد 

1949قواعد الحماية المقررة لهم زمن النزاعات المسلحة طبقا ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

. وبروتوكولها اإلضافي األول

:لتفرقة بين المقاتلين والمدنيين مبدأ ا- 1

ت اإلنسانية، مضمون هذا المبدأ مراعاة التوازن بين الضرورات العسكرية واالعتبارايقتضي 

إذ يجب التقيد بحدود استخدام القوة حال تدمير أهداف الخصم العسكرية، واالكتفاء بأقل الخسائر 

المستهدف بتلك العمليات إنما هي قوة العدو الممكنة في األرواح واألعيان، مادام األصل يقضي بأن 

وليس شخصه، ومتى ما تم إضعافها فهذا يعني توقف العمليات الحربية، وإن استمرارها يعني استهداف 

.276المدنيين وأعيانهم ممن تتوجب حمايتهم بموجب هذا المبدأ

لحروب، وقد خ اويؤكد ذلك تاري،ميمعروف منذ القدالتفرقة بين المقاتلين والمدنيين مبدأ و

من خالل حقيقية إال ةالشرائع السماوية، ولكنه لم يحترم بصوركذا وعليه مختلف الحضارات،نصت

كتاب العقد وبالنسبة للقوانين الوضعية فقد ورد النص عليه ألول مرة في،277الشريعة اإلسالميةأحكام

عالقة بين الدول هي مجرد قرر أن الحرب حيث  ،1762عام الاالجتماعي لجان جاك روسو الصادر 

ليصبح بعد ذلك من وليست عالقة عداء بين المواطنين المدنيين إال بصفة عرضية بوصفهم جنودا، 

.278مخالفتهاال يجوز االتفاق علىوقاعدة آمره النزاعات المسلحةالعامة في قانون المبادئ

وواجباتها أكثر من اهتمامه وإذا كان القانون الدولي التقليدي قد اهتم بحقوق الدول المتحاربة

تلك وسع من نطاق قدفإن القانون الدولي المعاصر عامة والقانون الدولي اإلنساني، بمصير الضحايا

وال يشتركون في عمليات عسكرية ضد ،الذين ال يحملون السالحالحماية لتشمل حتى السكان المدنيين

متكررةمع ما يشوبه من انتهاكات -279وغير المقاتلين، ليتبوأ بالتالي مبدأ التفريق بين المقاتلينالعدو

.71، مرجع سابق، ص ل الحروب الشركات العسكریة واألمنیة الدولیة الخاصةمستقب:السید مصطفي أحمد أبو الخیر.د-276
صحابة،          -277 دون وال اء الراش ا الخلف ث وطبقھ دة أحادی ي ع رة ف ة المطھ سنة النبوی ھ ال صت علی د ن ول   فق یة الرس ي وص ھ  فف لى اهللا علی ص

لم ال   وس زوات ق ة الغ ي كاف یش ف ادة الج ول : "لق ة رس ى برك م اهللا وعل وا باس رأة وال   انطلق غیًرا وال ام ًال وال ص یًخا وال طف وا ش ھ، ال تقتل
سنین     ب المح سنوا إن اهللا یح لحوا وأح وا، وأص ى "تغل ا نھ لم   ، كم ھ وس لى اهللا علی ال    ص ث فق ل بالجث ن التمثی اكم والمثل : "ع ب   ھإی و بالكل ول

".ال تقتلوا ذریة وال عسیًفا، وال تقتلوا أصحاب الصوامع: "، وقال أیًضا "العقور
. 72المرجع السابق، ص-278
ادة  -279 نص الم ن ) 48(ت ام  م ول األول لع ى 1977البروتوك دنیین        : "عل سكان الم ین ال ز ب ى التمیی راف عل دول األط ل ال ب أن تعم یج

ان              دنیین واألعی سكان الم ة ال رام وحمای وفیر احت ل ت ن أج ك م ا، وذل سكریة دون غیرھ داف الع ة واألھ داف المدنی ین األھ اتلین، وب والمق
". المدنیة
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التقدم التكنولوجي الحربي الهائل،منرغم، على الكأحد أسس القانون الدولي اإلنسانيالمكانة-اليوم 

.280د المقاتليناعدأوزيادة ،وتطور أساليب القتال وفنونه

اإلشارة إليهم في الفصل األول هم المدنيون الحاملون للسالح وقد سبق: أولوالمدنيون نوعان؛ 

بحيث 1949من هذه الدراسة، وهم المشمولون بحكم المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

وهم المدنيون بالمفهوم الحقيقي لهذا : ثانيتمتعون بمعاملة أسير حرب متى ما قبض عليهم، ونوع 

.ال بطريق مباشرة وال بطريق غير مباشرةالمصطلح وهم الذين ال يشتركون في األعمال الحربية 

إن على أطراف النزاع احترام مبدأ التفرقة بين المدنيين والمقاتلين، وفي حالة الشك فيما إذا كان 

ليعد مدنيا، فاتفاقيات جنيف شخص ما مدني أو غير مدني، فإن الشك يفسر لمصلحة ذلك الشخص

لمدنيين من ويالت النزاعات المسلحة، كونهم األكثر إنما وجدت للحد من معاناة ا1949األربع لعام 

تضررا من ويالت الحروب وفظاعتها بما يشكله ذلك من انتهاك صريح وفاضح ألحكام القانون 

. ، وتفصل قواعد الحماية تلك على نحو ما سيأتي281اإلنساني على نحو ما جرى في العراق ولبنان

:ف الرابعة والبروتوكول األول قواعد حماية المدنيين في ظل اتفاقية جني- 2

في الحرب العالمية الثانية ، مما حدا بالمجموعة مات ماليين البشرجراء قصف جوي ال يميز

الدولية إلى المطالبة بوضع قواعد جديدة تضمن الحماية الكافية لضحايا النزاعات المسلحة عموما، 

1949مؤتمر دبلوماسي في جنيف العام انعقادوحماية أشمل للمدنيين خصوصا، وقد كللت هذه الغاية ب

بمبادرة من اللجنة الدولية للصليب األحمر وبدعوة من الحكومة السويسرية، وضعت من خالله ثالثة 

، إضافة إلى استحداث أخرى وهي اتفاقية 1929و1907اتفاقيات جديدة معوضة لتلك المبرمة عامي 

.   ن النزاعات المسلحة الدولية وتحت االحتاللجنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زم

، هم مستثنون 282ن المدنيين الذين ال يبدون تجاه العدو أي مقاومةفإاألخيرةووفقا لهذه االتفاقية

وأن حمايتهم تبيحها االتفاقيات الدولية، ولة أن تمارسها تجاه المقاتلين ومن كل أعمال عدائية يحق للد

لمحاربة عما يتعرضون له من أعمال ضارة نتيجة للمعارك الحربية أثناء تفترض مسؤولية الدولة ا

.283قوم بها هذه الدول بقصد احتاللهاالهجمات التي تقصف المدن والحصار و

.73المرجع السابق، ص -280
ع  -281 ة راج ذه الجزئی ول ھ امر  . د: ح دین ع الح ال اتلین  ": ص ر المق اتلین وغی ین المق ة ب اب،"التفرق ي كت انون  :  ف ي الق ات ف دراس

اھرة،      ي، الق ستقبل العرب ساني، دار الم دولي اإلن ى  97، ص2000ال اء    . و د. 110إل و الوف د أب شمولة   : أحم ات الم انون   الفئ ة الق بحمای
ساني  دولي اإلن اب   ،ال ي كت ساني    : ف دولي اإلن انون ال وطني    (الق صعید ال ى ال ق عل ل التطبی ر، دار    )دلی صلیب األحم ة لل ة الدولی ، اللجن

.208إلى 143، ص2003المستقبل العربي، القاھرة، 
ام     -282 ف لع ات جنی صت اتفاقی د ن دنیین     1949لق احترام الم زام ب وب االلت ى وج راحة عل اجزین      ص بحوا ع الحھم وأص وا س ذین ألق ال

ع د    ر راج صیل أكث ال، لتف ات القت ي عملی اباتھم ف سبب إص سید  . ب ارف ال اد ع سلح   : "رش زاع الم ي الن سان ف وق اإلن ول حق رات ح ، "نظ
.    83، ص1985، 41، المجلد المجلة المصریة للقانون الدولي

.1949یة جنیف الرابعة لعام من اتفاق)149(و،)148(،)147(،)146(راجع المواد -283
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زمن النزاعات المسلحة وما يالحظ على هذه االتفاقية وإن كانت توفر حماية للسكان المدنيين

رى من دائرة الحماية وهم مواطنو غير الدول المتحاربة الدولية، فإنها ما زالت تستبعد طوائف أخ

ثم إن االلتزامات المقررة بموجب هذه االتفاقية ال تعدو أن تكون الموجودين على اإلقليم محل الحرب،

، في حين أن 284مجرد اختيارية وجوازية في مواجهة الدول، فهي تخضع التفاقها أوال وأخيرا

د مجموعة أحكام تضمن حماية أوفر للسكان المدنيين إبان النزاعات أور1977البروتوكول األول لعام 

.1949المسلحة الدولية وهي في عمومها تغطي ما عجزت عنه االتفاقية الرابعة لعام 

: 285للسكان المدنيينعلى الدول أن تضمن و

üحماية عامة ضد األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية برية كانت، بحرية، أم جوية، وال

يجوز أن يكون المدنيون بوصفهم هذا محال للهجوم، كما تنشأ مناطق أمان ومناطق استشفاء 

خاصة بعد اندالع العمليات الحربية ضمانا لرعاية خاصة بالجرحى والمرضى والعجزة منهم 

.والمسنين واألطفال دون الخامسة عشرة والحوامل وأمهات األطفال دون السابعة

üصة بالمدنيين الذين ال يشتركون في العمليات العسكرية، كما يجب أن إنشاء مناطق محايدة خا

يسعى أطراف النزاع إلى نقل السكان المدنيين ممن هم تحت سيطرته إلى خارج دائرة 

المعارك، وأال يقيم معسكراته بالقرب من تلك األماكن، مع مراعاة ما نص عليه حكم المادة 

تحظر النقل اإلجباري الفردي والجماعي من األراضي من اتفاقية جنيف الرابعة والتي )49(

.المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل أو أراضي دولة أخرى إال ألسباب حربية قهرية

ü ضرورة حماية المستشفيات المدنية القائمة على أساس من حماية المرضى والجرحى والعجزة

ة ألغراض إنسانية، كما أنه من والمسنين من المدنيين، فال ضرورة لمهاجمتها ما دامت مسخر

.الواجب حماية األشخاص العاملين بتلك المستشفيات بشرط أن يحملوا شارة مميزة لهم

ü ،ضمان حماية خاصة لألطفال دون الخامسة عشرة من الذين فقدوا عائالتهم بسبب الحرب

هن إلى وضمان احتجاز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال على أن يوكل أمر اإلشراف علي

. وتسهيل االتصال بين أفراد األسر المشردة نتيجة العمليات الحربية ولم شملها. نساء أيضا

ü تحظر أعمال القتل والتعذيب بشتى صوره بدنيا كان أم عقليا، كما تحظر العقوبات البدنية

. والتشويه وانتهاك الكرامة الشخصية وكل معاملة مهينة لإلنسان

ü األول الدول األطراف من القيام بأي عمل من شانه بث الذعر بين حذرت قواعد البروتوكول

السكان المدنيين، كما حذرت من القيام بأي هجمات عشوائية من شأنها إصابة أهداف عسكرية 

ل            -284 ا والعم دول بأحكامھ زام ال دم الت صور ع ن ت ر الممك ن غی ون م ات یك ذه االتفاقی د ھ ز قواع ذي یمی ي ال ابع العرف ى الط النظر إل ن ب ولك
. ھذا المبحثعلى نشرھا حتى وإن لم تكن قد انضمت إلیھا على غرار الوالیات المتحدة األمریكیة مثال، وسیأتي تفصیل ذلك الحقا في 

ام      -285 ف لع ات جنی ن اتفاقی ة م ة الرابع واد االتفاقی ى م افة إل ام  1949باإلض ول األول لع ود البروتوك ذا   1977، وبن ي ھ ر ف ع أكث ، راج
.     مرجع سابقالجزء األول،،)القانون الدولي اإلنساني(قانون الحرب:نعمان عطااهللا الھیتي .الشأن د
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وأخرى مدنية من دون تمييز، وعلى كل األطراف اتخاذ كافة االحتياطات الالزمة أثناء كل 

.هجوم

üلبسة واألدوية والمساعدات الطبية والمقويات الالزمة ضمان وصول شحنات األغذية واأل

لألطفال والنساء الحوامل والنفساء سيما المعزولين منهم، وكذا مواد العبادة حتى ولو كانوا 

.تابعين لدولة عدوة

)2003(مخالفة االلتزام بتحييد المدنيين أثناء العمليات العسكرية على العراق: ثانيا 

الصدمة "أسلوبواستخدام ،باالستخدام المفرط للقوة)2003(األمريكي للعراقلقد تميز الغزو

كذا وليمية، التع؛ االقتصادية منها، والتحتية للبالد، وشن الغارات الوحشية لتدمير البنية"والرعب

وإثارة الحرب ،والمستشفياتالحكوميةالصحية، وحرق ونهب مؤسسات الخدمة المدنية والمراكز

لم تبخل القنوات اإلعالمية وال التقارير وعلى إثر ذلك مة،والجريمة المنظ،والفوضى،ةالطائفي

أمريكي على -الصحفية واألمنية بحقائق المشهد العراقي المروع الذي تمخض عنه العدوان األنجلو

سيادة وأرض العراق العربي المسلم، فأمريكا وبمساعدة بريطانية تكون قد انتهكت كل القواعد 

األعراف التي تحكم النزاعات المسلحة عندما استهدفت بقصفها العشوائي المدنيين من دون تمييز بين و

هدف عسكري وآخر مدني، وإلقامة الحجة عليها فإننا نسوق للتاريخ بعض صور االنتهاكات التي 

.اسة الموجزةطالت المدنيين العراقيين العزل وليس جميعها لعدم قدرتنا على اإلحاطة بها في هذه الدر

: المدنيون العراقيون في مرمى النيران - 1

حرب أمريكا وحليفتها بريطانيا على العراق من القتلى المدنيين إلى الحد حصيلةبلغتلقد 

الذي يمكن اعتباره كارثة إنسانية بكل المقاييس، والسبب في ذلك هو عدم تقيد الغزاة بما تفرضه 

. مييز األهداف العسكرية عن تلك المدنية التي ال يجوز بحال مهاجمتهاقوانين الحرب من التزام دائم بت

ثبت 2007العام نشرت ) ORB(في دراسة ميدانية موثّقة أجرتها مؤسسة األبحاث البريطانية ف

ورغم أن ،)2003(لغزو واالحتالل األمريكي له العام مليون عراقي قتلوا في العراق منذ ا1.5بأن 

واألطفال الشبابن غالبيتهم كانت من فئة الوقائع تشير إلى أفإنأعمار الضحايا الدراسة لم تحدد 

، إضافة إلى عمليات ضحايا القنابل العنقودية غير المنفجرة واأللغام التي نشرها المحتل خالل حملته

ة في مدن لها خالل عمليات المداهمة التي تقوم بها القوات األمريكية لألحياء السكنيواالقتل التي تعرض

وعزت الدراسة ، تلعفر والرمادي والنجف ومدينة الموصلافة، وخاصة منها مدن الفلوجة والعراق ك
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القسم األكبر من هؤالء الضحايا إلى العمليات العسكرية للقوات المسلحة الغازية التي استخدمت القوة 

.286العسكرية بشكل مفرط ومن غير تمييز أيضا

تشعر ببواعث قلق عميق حيال انتهاك فقد جاء في تقرير لها أنهاوأما منظمة العفو الدولية

ات المدنيين فقد القى عشر،بين في القتال الحالي في الفلوجةقواعد الحرب التي تحمي المدنيين والمحار

من وصفتهم والقوات العراقية وبين إبان القتال بين قوات الواليات المتحدة مصرعهم بحسب ما ذكر

اإلنساني وتخشى منظمة العفو الدولية أن يكون المدنيون قد قتلوا على نحو يخالف القانون ،المتمردينب

من ال يشاركون نتيجة لعدم اتخاذ األطراف المشاركة في القتال االحتياطات الضرورية لحمايةالدولي

ات المتحدث تشعر ببواعث قلق من أن الناطق الرسمي العسكري للواليوتقول المنظمة بأنها،في القتال

لم يتحدث عن عدد أنه في وقت)تالذين قال إنهم بالمئا(رات لعدد القتلى بين المتمردين قد أورد تقدي

وتحث المنظمة جميع األطراف المشاركة في المصادمات ،الجرحى من المدنيينالقتلى وأولئك 

.287لعدم إلحاق األذى بالمدنيينةلى اتخاذ جميع االحتياطات الممكنالعسكرية إ

سلك الجنود األمريكيون سلوكاً فظاً مع لقد ": كما صرحت أيضا منظمة العفو الدولية بقولها 

عن أسلوب وضع أقدامهم على رؤوس المواطنين واأن يقلععليهم و،المدنيين العراقيين بال داٍع

أمرا مذالفمثل هذا المسلك يعد ،العراقيين الذين اعتقلوهم ثم أرغموهم على االنبطاح على وجوههم

أي نأنهم سوف يحاسبون عاألمريكيونيجب أن يدرك الجنود، وللغاية في الثقافة العراقيةناومهي

إذ يشعر الجنود اآلن أن بمقدورهم الضغط على زناد بنادقهم دون الخضوع ،استخدام غير مناسب للقوة

.288"ألي مراجعة ألفعالهم

ستخدام المفرط للقوة لم يكن ليفسر على أنه سوء لالإن جنوح قوات الغزو األمريكي البريطاني

إدارة للحرب، أو على أنه مجرد مجموعة أخطاء في تسيير العمليات الحربية، وإنما هو استهداف سافر 

لقتل المدنيين العراقيين كجماعة وطنية، إضافة إلى الرغبة في إحداث الصدمة واألذى النفسيين 

نذار مسبق وال فعال بإخالء مناطق العمليات طبقا لما تقضي به الشديدين لدى من تبقى منهم، دون إ

، وأشارت إليه قبل ذلك مدونة ليبر، وإعالن 1977من البروتوكول األول لعام ) 57/2(المادة 

، وأشار إليه كتيبات الدليل العسكري للواليات 1907بروكسل، ودليل أكسفورد، والئحة الهاي لعام 

.  مملكة المتحدة البريطانيةالمتحدة األمريكية وكذا ال

وق اإل   -286 ة لحق ة العربی سان اللجن ي       : "ن ارینز األمریك د الم راق مج ي الع زل ف دنیین الع شي للم ل الوح اریخ "القت ، 10/04/2008، بت
ى  ي عل ع اإللكترون ام  http://www.achr.eu/art330.htm:الموق ى الع دد القتل رى ع ة أخ صادر دولی د م دھا ب2003وتؤك ـوح
.راقيألف مدني ع100

ة   -287 و الدولی ة العف م : منظم ة رق م   : 14/056/2004MDE: وثیق حفي رق ان ص ي 287: بی وفمبر  12ف شأن    «2004ن ق ب ث قل بواع
:الموقع االلكتروني ، على »انتھاكات خطیرة لقواعد الحرب في الفلوجة

http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE14/056/2004/ar/1a3696dd-d55e-11dd-bb24-1fb85fe8fa05/mde140562004ar.html
ة  -288 و الدولی ة العف دنیین   ":منظم دد أرواح الم ن األرض تھ ا م تم إطالقھ ي ی ة الت ل العنقودی اریخ "القناب ى 28/04/2003: ، بت ، عل

http://www.hrw.org/ar/news/2003/04/28: الموقع االلكتروني 
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وألن العلماء العراقيين يمثلون قدرة إستراتيجية عراقية قادرة على تحقيق نهضة علمية مؤكدة 

300تصفية أكثر من عملية تجريكون من نتائجها تهديد أمن إسرائيل والدول المجاورة لها، فإنه قد 

في خالل 289جسديا ثر من مجال علميأستاذ جامعي متخصص في أك200و، من العلماء العراقيين

وهو رقم لم ،وفقا لمركز دراسات األهرام في القاهرة،للعراقشهرا األولى من االحتالل األمريكي18

بأن الواليات المتحدة لها : "وقد صرح جنرال أمريكي قائال ،تشكك في صحته وزارة التربية العراقية

تسعى إلى تدمير قدرة العراق على تطوير أسلحة نووية أهداف أخرى غير اإلطاحة بصدام حسين، إنها

الصادر عن مجلس األمن بندا يقر بضرورة 1441أو كيميائية أو بيولوجية، وقد تضمن القرار 

.290"استجواب العلماء العراقيين

: البريطانية بالفلوجة -المجزرة األمريكية- 2

اتفاقية جنيف بشأن طبقا ألحكامدولياً بالرغم من أن القنبلة الفسفورية محرمة االستخدام

زعمت في العراققوات االحتالل األمريكيفإن، 1980عام الاألسلحة الحارقة ضد المدنيين استخدام

ضد المدنيين العراقيين بالفلوجة من رجال لتستخدمه هو من األسلحة التقليديةأن الفسفور األبيض

فباإلضافة إلى إبادة األحياء من المدنيين العزل فقد ،مدمرالر تأثيذلك الفكان له ،ونساء وأطفال وشيوخ

وجدت جثث وقد، بل وإذابتها بالكامل دون أن تتعرض مالبسهم ألي أذىأجسادهمحرق أدى إلى 

.291ق منها سوى العظامبلم يواحترقت تماما 

في مستشفى لقد أبلغني أطباء عراقيون : "لصحفي المعروف بقناة الجزيرةايقول أحمد منصور 

الفلوجة بأنهم رأوا كثيرا من القتلى العراقيين وقد تحولت أجسادهم إلى اللون األزرق ونزلت الدماء من 

.292»رهل فاب«أنوفهم وعيونهم وآذانهم، ولعل هذه هي آثار استخدام صواريخ 

الحكومية يةيطالاإل" راينو"بثته محطة "المذبحة الخفية.. الفلوجة"عنوانه اتهم فيلم وثائقي وقد 

القوات األميركية في العراق باستخدام أسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين مثل الفوسفور األبيض الشهيرة 

الوثائقيواستضاف الفيلمكما استعملت قنابل حارقة شبيهة بالنابالم ضد أهداف مدنية،،القابل لالشتعال

أن ل أعرف بالفع":لليقوبالعراق،المشاة األميركية األولىالجندي في فرقة " جيف إنجلهارت"

اتذة ا     -289 ة أس یس رابط راوي رئ صام ال رح ع ا ص ة  بینم ات العراقی ین      800أن "لجامع اء ومھندس ر وأطب امعي محاض تاذ ج الم وأس ع
". أستاذ آخر قد فروا إلى خارج العراق2000وأئمة المساجد ممن یحملون شھادات علیا قد قتلوا، وأن 

راس  -290 یمس بیت راق   ": ج ى الع ة عل رب األمریكی ة  .. الح ضارة حدیث دمیر ح ن "ت سطوح  ، ع وق ال ة ف اریخ مجل ، 06/01/2010: ، بت
http://pharb.wordpress.com/2010/01/06/%D8%A7%: الموقع االلكتروني على 

ع        -291 تعال إال إذا من ي االش ستمر ف سجین، وت ھا لألوك رد تعرض رق بمج تعال تحت دیدة االش ة ش ادة حارق صنف كم یض ُم فور األب والفوس
ول الثال       ي البروتوك تخدامھ ف ى اس ر عل رض حظ د ُف سجین، وق ا األوك ق ب عنھ لحة     «ث الُملح ض األس ر بع ول حظ ة ح دة الدولی المعاھ

ة   ة        »)1983(التقلیدی ت معزول ة، إال إذا كان ات مدنی من تجمع ع ض ي تق سكریة الت داف الع د األھ تخدامھ ض دة اس ك المعاھ ر تل ، وتحظ
ي      تخدامھ، وف د اس ایتھم عن ة لحم ات الكافی تخدام االحتیاط ع اس دنیین، وم كان م ن س ا م یط بھ ا یح وح عم دة  بوض ات المتح ت أن الوالی وق
. تلتزم تلك المعاھدة، فھي لم ُتقر أبدًا البروتوكول الثالث الُملحق بھا، لذا فإنھا ال تعتبر الفوسفور األبیض مادة محرمة

.93، مرجع سابق، صقصة سقوط بغداد: أحمد منصور-292
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أطفال ،..جثث محترقةلقد كانت هناك ،في هجوم الفلوجةتشاركقدالفوسفور األبيض قد استخدم، و

.293"الفوسفور األبيض يقتل بال تمييز،..محترقون ونساء محترقات

آالف فإنر، على الفلوجة، وبحسب ما ذُكالتابعة للواليات المتحدةالمارينزقوات لوفي هجوم

ن أكما النقص الحاد في الغذاء والماء واألدوية،نتيجةأزمة إنسانية تلوح في األفق يعانونالمدنيين 

وأورد الهالل ،هناك العديد من األشخاص الجرحى الذين لم يتلقوا أي رعاية صحية بسبب القتال

السماح له بإيصال مواد ألمريكيةاقوات الاألحمر العراقي أنه قد طلب من الحكومة العراقية المؤقتة و

. 294اإلغاثة للمدنيين في الفلوجة، وبإرسال فريق طبي إلى المستشفى الرئيسي، إال أنه لم يتلق أي رد

"نقل مسؤول إحدى قوافل المساعدات اإلنسانية في مدينة الفلوجة قوله و الذيصعب أإن: 

رائحة الموت التي , صعب وصفها بالكلماتيالتيواجهني في بداية دخولي إلى المدينة هو الرائحة

جثث لرجال ونساء ،مئات الجثث المتعفنة داخل البيوت والحدائق والشوارع, ها ما حييتسوف لن أنسا

فدمرت البيوت والمدارس اكتسحت ثلثي المدينةضارية حقد موجة ،وأطفال نهشتها الكالب الضالة

لقد ، 295"مريكي الرهيب والمرعب لمدينة الفلوجةتلكم هي حقيقة االجتياح األ. والعيادات الطبية

استعملت أمريكا إلخضاع سكان الفلوجة كل ما تملك من قوة عسكرية لتحول الملعب البلدي بها مقبرة، 

. 296"والمستشفى الوحيد مجرد أطالل

أنه رأى أحد الجنود في أثناء اقتحام القوات : "بشهادة قال فيها )NBC(شبكة أفاد مراسلو

ريكية للفلوجة وهو يطلق النار على أحد الجرحى العراقيين في رأسه بينما كان الجريح ملقا على األم

األرض، وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت سلطات الواليات المتحدة إلى التحقيق في حادثة سابقة 

وهو يطلق النار بثتها قناة األخبار الرابعة في المملكة المتحدة، وظهر فيها أحد الجنود األمريكيين

باتجاه أحد المتمردين الجرحى الذي كان خارج إطار الشاشة وبعد ذلك غادر الجندي المكان وهو 

.297"لقد انتهى أمره: يقول

ت  -293 رة ن سفور   ":الجزی تخدام الف ن اس شف ع ة والك ة الخفی ي المذبح یض ف ةاألب اریخ "الفلوج ى 12/11/2005: ، بت ع ، عل الموق
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4815B87D-8AA0-4C0D-894A-98D7CB9D0A2D.htm: اإللكتروني 

5آالف مدني وإصابة حوالي 3حقوق اإلنسان بالمدینة فقد كشفت عن مقتل أكثر من وأما التقاریر الصادرة عن الجھات الصحیة ومنظمات-294
منظمة العفو . بینھم عدد من عناصر الفصائل المسلحة جراء أسبوع متواصل من القصف الجوي والبري العنیف على منازل المدنیینآالف آخرین

بواعث قلق بشأن انتھاكات خطیرة لقواعد الحرب "2004نوفمبر 12في 287: بیان صحفي رقم ،14/056/2004MDE: وثیقة رقم: الدولیة 
:الموقع االلكتروني على ."في الفلوجة

http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE14/056/2004/ar/1a3696dd-d55e-11dd-bb24-1fb85fe8fa05/mde140562004ar.html
الم -295 وزي س دى ف ة   : "ھ ة البطل ة الفلوج ن مدین اویة م ھادة مأس اریخ "ش ى 04/03/2005: ، بت ي  عل ع االلكترون :الموق

http://www.baghdadalrashid.com/vb3/showthread.php?6589
اوي     -296 اج الزرق ن الح و ب ن عل د ب دام   : أحم وش وص ین ب راق ب داد   . .الع ى بغ ود إل ان یع ز خ ران،    جنكی ع، وھ شر والتوزی رب للن ، دار الغ

.111الجزائر، دون سنة، ص
ة -297 و الدولی ة العف ي ال : "منظم رب ف رائم الح ع ج ل لمن رك العاج رورة التح راقض م" ع ة رق ة عام ، MDE 14/057/2004: ، وثیق

:الموقع االلكتروني على، ،16/11/2004: ، بتاریخ 289: بیان صحفي رقم 
http://www -secure.amnesty.org/ar/region/iraq?page=12
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:  سالح آخر ضد المدنيين العراقيين " الصدم والرعب"عقيدة - 3

أعمال العنف أو تمتنع عن كل عمل من تلزم الدول بأن اإلنساني إذا كانت قواعد القانون 

وإذا كانت ، 298همما يسمى بهجمات الردع ضدصد بث الذعر بين السكان المدنيين، وتحرمبقبهالتهديد 

إنذار السكان المدنيين بخطر الهجوم الوشيك ثم إتاحة الفرصة تلك القواعد توجب أيضا على الدول

ا مدى التزام أمريكا وحليفتها ، فم299أمامهم لمغادرة مناطق العمليات واالبتعاد عنها قدر المستطاع

.بريطانيا في حربهما على العراق بتلك القواعد؟

جوابنا، أن القيادات العسكرية األمريكية والبريطانية لم تتردد طرفة عين وال أخرى في شن 

حرب نفسية قذرة إلى جانب تلك العسكرية ضد المدنيين العراقيين ألجل حملهم على االختيار بين 

نيران القصف التي ال ترحم، أو االستسالم وتسليم الوطن إلى الغزاة دون دفاع عنه وال الموت تحت 

التي بدأت بها قوات )الصدمة والذهول(مهندس ومصمم خطة "هارالن أولمان"فتبعا لتصريحاستماتة، 

600رب يومين متتالين بما يقالتم قصف العاصمة بغداد فإنه قد ،لعراقلمريكي اجتياحها االحتالل األ

تقصفدقائق، وخالل نفس اليومين خمسىإلأربعوذلك بمعدل ضربة كل " كروز"صاروخ 800ىإل

B-61تزن الواحدة منها طنا كامالً مع احتمالية استخدام قنابل قنبلة ذكية3000ىإل1500بغداد بـ 

.300!فقط.. كل هذا في يومين،النووية

21في ون في أول مؤتمر صحفي له في البنتاغ" درامسفيل"قد قام وزير الدفاع األمريكي ل

تلقي منازلهم واالستماع إلى اإلذاعات وهي البقاء في "بمناشدة المواطنين العراقيين 2003مارس 

عصيان األوامر، وعدم مهاجمة "، كما طلب من الجيش العراقي "التعليمات من األمريكيين وحلفائهم

ارتكاب جرائم في حق سيفضي إلىتباع هذه األوامر عدم إ"بأن ، مهدداً"تدمير حقول النفطالمدنيين أو 

أن : "مؤكداًو، "حقيقة تلك األوامر هي محاولة يائسة لنظام يحتضر".. ، موضحاً أن "الشعب العراقي

.301"أيام نظام الرئيس العراقي صدام حسين معدودة

اة فإن اآللة الحربية ولتطويع المدنيين العراقيين وإرغامهم على االستجابة ألوامر الغز

أو ما يسمى "الرعبالصدمة و"األمريكية والبريطانية اختارت أسلوب الترهيب الذي جسدته فكرة 

ساعة األولى من الغزو للعراق 48قذيفة على بغداد وحدها خالل 800إذ سقطت""المفاجأة"أسلوب 

عراقيين كجماعة وطنية، إضافة ساعة بهدف قتل المدنيين من ال300وهذا خالل الحملة التي استمرت 

. 1977من البروتوكول األول لعام یة، الرابعة، والسادسة الثان: الفقرات )  51: (المادة-298
السابقمن البروتوكول ) 58(و)  57: (المواد-299
یتي  -300 دة س ع وج وان  : موق ال بعن ة : "مق ل ذری ة.. قناب فوریة..عنقودی وم..فوس ذرة  ..یورانی ا ق ا دائم لحة أمریك اریخ"أس : ، بت
http://www.oujdacity.net/correspondants-article-696-ar.html:الموقع االلكتروني ، على 15/12/2005
سكریة    -301 د الع ك خال ة المل ة كلی ا    ": مجل راق  مراحلھ ى الع ة عل سیة األمریكی رب النف الیبھا.. الح دد.. " أس اریخ 73: الع بت
http://www.kkmaq.gov.sa: الموقع اإللكترونيعلى 01/06/2003
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إلى إحداث الصدمة واألذى الشديدين، وعلى حد قول أحد الباحثين اإلستراتيجيين في البنتاغون في 

، دون سابق إشعار باإلخالء "لن يبقى هناك مكان واحد آمن في بغداد")C.B.S(حديثه إلى محطة أخبار

.302لألماكن اآلهلة بالسكان المدنيين

كي أكثر من ثالثين ألف يرذيب الجماعي، فقد رمى الجيش األمقة من طرق التعن الحرب طريإ

من عدد الصواريخ في المائة 67أي قنبلة على العراق إضافة إلى عشرين ألف صاروخ كروز 

عقيدة عسكرية تفاخر بأنها ال تستهدف قوات العدو )والترهيبةالصدم(عقيدة ذلك أن،المصنوعة

.303"فالخوف الجماعي هو جزء أساسي من اإلستراتيجية"،"مجتمع بأسرهال"العسكرية فحسب بل 

في األمريكيةتابعة للقوات الجويةMC-130ألقت طائرة من طرازوتعزيزا لتلك العقيدة فقد 

األسلحة األمريكية في منطقة تجارب بوالية فلوريدا أقوى قنبلة تقليدية في ترسانة2003نوفمبر22

الموجهة " MOAB"، وهى القنبلة طنا تقريبا11ها وزنبلغ التي ي،"ألم القنابل"في آخر خطوة تطويرية

3048وارتفع عمود من الدخان لمسافة تزيد على فوق منطقة تجارب بالقاعدة،باألقمار االصطناعية،

أسابيع فقطتسعةخالل ترطوالقنبلةرا، وهذهكيلومت64الهواء، وكان يمكن رؤيته على بعد متراً في

ار عدم استخدامها، وجرى االختبكي يتسنى استخدامها خالل الحرب على العراق، ولكن القادة اختاروا

في العمليات النفسية، لها األهمية الكبرىوأم القنابل ، 304الحي الوحيد لها في األسبوع السابق للغزو

الدخان التي تتصاعد ألن الصوت المدوي الذي تحدثه عند االصطدام بالهدف أو السحابة الكثيفة من 

.305وعند االنفجار تساهم في إضعاف معنويات العد

فالهجوم المكثف على هذا البلد وتدمير بناه ". ةفرط الصدم"ما جرى في العراق بـلقد وصف

.306العصر الحجريلما كان عليه  فيإعادتهفييشكل رغبة أمريكية بريطانية التحتية بشكل تام 

:  يين ومعاناة األطفال أنموذجافرض الحصار على العراق- 4

إلى 2003ما إن اندلعت الحرب األمريكية العراقية حتى عمدت قوات االحتالل ومنذ مارس 

استعمال أساليب إعاقة التزود بالغذاء، وتدمير خزانات المياه ومجاري الصرف الصحي كسالح حرب، 

من وسائل الحرب يعد أمرا مشروعا، ووفقا للقانون الدولي اإلنساني فإن استخدام الحصار كوسيلة

الس-302 ان دوغ دة ":إی ات المتح ة الوالی ادة جماعی ة إب راق جریم ي الع اب "ف ي كت ریس  :، ف ة وتك دمیر الدول تالل ت ت االح راق تح الع
.  25، ص2008مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الناشر الطبعة األولى،الفوضى،

.المرجع السابق-303
.سابقموقع: مجلة كلیة الملك خالد العسكریة-304
.السابقوقعالم-305
ن  -306 ومي كالی صدمة  :نع دة ال وارث  (عقی مالیة الك عود رأس ى، ،)ص ة األول ة الطبع شر     : ترجم ات للن ركة المطبوع وري، ش ادین خ ن

:الموقع اإللكتروني على 12/06/2010: ، بتاریخ 2009بیروت، , والتوزیع
http://aljazeera.net/NR/exeres/F9BD49BD-0ADB-40F0-B4A5-2A45F6C98523.htm
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ولكن فرضه يظل خاضعا لمبدأي الضرورة العسكرية والتناسب، إذ ال يجوز أن يكون الهدف الرئيس 

من الحصار تخويف المدنيين أو مضايقتهم أو تجويعهم فهذا ما يحظره القانون اإلنساني الذي يحرم 

.307ع عبر حرمانهم من موارد الغذاء وإمداداتهعلى القوات المسلحة تعمد جعل المدنيين يعانون الجو

الغذاء، أمام الدورة السنوية ، مقرر األمم المتحدة للحق في "جان زيغلر"تقرير رفعه في ف

أن ما تم إثباته هو أنه في العراق تم استعمال : "حذر فيه من لمفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

تعتبر انتهاكا واضحا "وهي " مير خزانات المياه كسالح حربالحصار وحظر دخول المواد الغذائية وتد

بالتداعيات "، كما أنه وجه تنديدا صارما "في ما خص حماية المدنيين في زمن الحربجنيفلمعاهدة 

اإلنسانية التي نتجت عن اإلستراتيجية العسكرية التي تطبقها قوات االحتالل األمريكية بمساعدة 

ربع أطفال العراق يعانون من نقص حاد في الغذاء وأن نسبة الوفيات لدى : "، مشيرا إلى أن "بريطانية

لى التنديد الصارم بالتداعيات حرص ببساطة عأني إ"وقال زيغلر للصحفيين، ، "األطفال تزداد كل شهر

. 308"بدأ الغزوي تطبقها قوات االحتالل منذ ستراتيجية العسكرية التالتي نتجت عن هذه اإلنسانية اإل

طفال دون الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية نسبة األب جريدة المستقبل اللبنانية فإن وحس

4، بعدما كانت ال تتجاوزفي المائة 8رب اما يقحيث بلغت كي للعراق، يرمالغزو األتضاعفت منذ 

ن من طفال األقل من خمس سنوات كانوا يعانواألمن في المائة7.7أن نحو تكما أكدفي المائة ،

أخرى لتصل درجاتأربعة، وأن هذه النسبة قفزت نحو الوزن وسوء التغذية قبل الغزوفينقص حاد

.309اآلنفي المائة11.5إلى 

في 30عالج والمعدات الطبية فتبلغ ارتفاع نسبة الوفيات في المستشفيات لعدم توفر العن أما 

الصعوبات البالغة بألم عنث أحد العراقيين تحدوقدبين األطفال،في المائة70المائة بين البالغين و

بغية تأمين مستلزمات طبية تعد بسيطة الصحة العراقيةوزارةيل الكبيرة التي كانت تقف أمام والعراق

فقد تم تأمين شحنة من لقاح شلل األطفال كانت قد ،!!العراقفي أماكن أخرى من العالم باستثناء دولة 

إلنسانية للعراق ونتيجة لإلجراءات المعقدة والطويلة ولإلهمال المتعمد تبرعت بها إحدى المنظمات ا

اج والسماح بدخولها إلى فقد انتهت فترة صالحيتها قبل اإلفرمن قبل اللجنة والسلطات المختصة،أحيانا 

وقد أتلفت الكمية وحرم منها األطفال وهي تساوي ماليين الدوالرات وذلك أمام أنظار وانتظار العراق،

.310الجميع

. 226لقانون الدولي اإلنساني وحمایة المدنیین واألعیان المدنیة في زمن النزاعات المسلحة، مرجع سابق، صا: نوال أحمد بسج -307
ن -308 ست اونالی دل ای رب    : "می لحة ح ذاء كأس اء والغ تخدام الم ة باس وات األمریكی تھم الق ي ی ر دول اریخ "تقری ى 31/03/2005، بت ، عل

http://middle-east-online.com/?id=29888:لموقع االلكتروني ا
زو      : "-----------309 د الغ ضاعف بع راق ت ي الع وعى ف ال الج داد األطف اریخ ، "أع ى 04/12/2010: بت ع ، عل ي  الموق : االلكترون

http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=114646 ،
. سابقموقع، "الواقع الصحي وأطفال العراق": سعاد خبیة -310
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البشرية : "على مبدأ مفاده أن 1959نوفمبر20إعالن حقوق الطفل الصادر في قاموفي وقت

: مبدأ عام مؤداه اتفاقية حقوق الطفل، بينما كان أساس"مدينة للطفل بأقصى ما يمكنها أن تمنحه إياه

ل أطفال العراق في إجابتها تبرر قت" مادلين أولبرايت"فإن وزيرة الخارجية األمريكية ،311"الطفل أوال"

األطفال الذين ماتوا في العراق خالل العقوبات هم أكثر من األطفال الذين قتلوا في : عن سؤال 

.312"نعتقد أن النتيجة تستحق كل ذلك: "هيروشيما؟، بقولها 

: واقع المعتقالت األمريكية وسجن أبو غريب انتهاك فاضح لحقوق اإلنسان العراقي - 5

ه وإلى غاية كتابة هذه األسطر ال توجد معطيات دقيقة باألرقام يمكنها تحديد ية إلى أننشير بدا

عدد المعتقلين العراقيين بالسجون األمريكية، في حين أنه يمكننا فقط تقرير ما صرح به مسؤول 

، فيما قالت اللجنة الدولية للصليب معتقال4400حوالي يضم سجن أبو غريبعسكري أمريكي من أن

تمثل مجموع األشخاص المعتقلين : أولى: وهم فئتان ، معتقال6500السجن يضم حوالي إن: ألحمرا

وإلى غاية انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية 2003مارس20أثناء عمليات الغزو ابتداء من تاريخ 

عتقلت إلى غاية ، وطبقا لصحيفة النيويورك تايمز فإن القوات األمريكية قد ا2004أفريل09بتاريخ 

عراقي من غير تهم واضحة منسوبة إليهم، وقد شملت عمليات االعتقال تلك 00010هذا التاريخ 

وهم األشخاص الذين اختطفوا واعتقلوا بعد هذا :وفئة ثانية األطفال والنساء إضافة إلى الرجال، 

.313التاريخ

ات الخاصة أن حراس السجن في القوعن ضابط بريطاني سابق "الجارديان"وقد نقلت صحيفة 

)R21(تقنيات فإن , ، وحسب الصحيفة"مقاومة االستجواب"المعروفة باسم) R21(تقنيات استخدموا

سجناء عراة غالبية الوقت كما تظهر الصور لمعتقلين عراقيين في سجن أبو غريب الإبقاء تتضمن

315األكلوالحرمان منالجنسي، وتقول الصحيفة أن تغطية الوجوه، واالعتداء ، 314القريب من بغداد

ة  خربا. أ-311 ي عقیل صوصیة    : "ش ة والخ ین العالمی ل ب ة الطف شور  "حمای وع من ة  ، موض ات قانونی ة دراس شر،  بمجل ة للن ، دار الخلدونی
.52، ص2009، نوفمبر 05الجزائر،  العدد 

ادة  -312 نص الم ن  24ت ل م وق الطف ة حق م      اتفاقی ا رق ي قرارھ دة ف م المتح ة لألم ة العام دتھا الجمعی ي اعتم ي 24-44الت ؤرخ ف الم
ى 20/11/1989 ھ         : "عل ن بلوغ حي یمك ستوى ص أعلى م ع ب ي التمت ل ف ق الطف راف بح دول األط رف ال ن   ..تعت ل م رم أي طف ، أال یح

ذه       صحیة ھ ة ال دمات الرعای ى خ صول عل ي الح ھ ف ین      ..حق صحیة الالزمت ة ال ة والرعای ساعدة الطبی وفیر الم ة ت راض  ..، كفال ة األم ، مكافح
ة   وء التغذی ة   ..وس ة الرعای دھا      ، كفال والة وبع ل ال ات قب بة لألمھ صحیة المناس اون       ..ال شجیع التع ز وت راف بتعزی دول األط د ال ، وتتعھ

..".الدولي من أجل التوصل بشكل تدریجي إلى اإلعمال الكامل للحق المعترف بھ في ھذه المادة 
ة-313 وریا المنظم ي س سان ف وق اإلن ة لحق راق : "العربی ي الع سان ف وق اإلن ات حق اریخ ، ب"انتھاك ع 02/05/2004: ت ى الموق ، عل

http://arabinsan.jeeran.com/iraq.html: االلكتروني 
ادة  -314 نص الم ام         ) 89(ت رب لع ن الح ي زم دنیین ف خاص الم ة األش شأن حمای ف ب ة جنی ن اتفاقی ى 1949م وفر: "عل ینت دللمعتقل عن

بض  یھم الق ع عل سھیالت جمی زود الت المالبس للت ارات  ب ة وغی صول لمالبس، اواألحذی ا وللح د فیم ي بع د األشیاء ھذه عل وإذا.الحاجة عن
."مجانابھاتزودھمأنالدولة الحاجزةعليوجبعلیھا،الحصولیستطیعونوالللمناخمالئمةمالبسیملكونالمعتقلون النكا

ادة   -315 نص الم ة من  ) 90(ت سابقاالتفاقی ى  ةال ةتكون : "عل ة الجرای ة الغذائی ینللمعالیومی ة كاتقل ثمن فی ا كمحی ا بحیث  یتھ ونوعیتھ
."للمعتقلینالمعتادالغذائيالنظامویراعي آذلكالغذائي،النقصاضطراباتوتمنعالطبیعيالصحيالتوازنتكفل
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هي بعض الوسائل المستخدمة ، 316...والترهيب باستعمال الكالب الجائعة،النوم وفقدان الحس بالزمنو

.317وإنما يحرمون من حاجاتهم اإلنسانية األساسية, بحق السجناء الذين ال تهان كرامتهم فقط

المدنيةااللتزام بتحييد األعيانانتهاك : الثاني الفرع

)2003(في العراق أثناء العمليات العسكرية

، )أوال(نتناول في هذا الفرع مضمون االلتزام بتحييد األعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة 

).ثانيا(أمريكي لهذا االلتزام -ثم نأتي على االنتهاك األنجلو

يةمضمون االلتزام بتحييد األعيان المدنية أثناء العمليات العسكر: أوال 

نعرض للتفرقة بين األهداف المدنية واألهداف العسكرية، ثم نورد قواعد الحماية المقررة 

وبروتوكولها 1949لألعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة طبقا ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

.ولاألاإلضافي 

:تعريف األهداف المدنية والفرق بينها وبين األهداف العسكرية - 1

من البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال األلغام واألشراك )2/6(رفت المادة ع

أي شيء يسهم بحكم : "الهدف العسكري بأنه 1996ماي 03الخداعية والنبائط األخرى الصادر في 

ء طبيعته أو موقعه أو غرضه أو استعماله، إسهاما فعليا في العمل العسكري، ويتيح تدميره أو االستيال

، وبمفهوم 318"عليه أو إبطال مفعوله كليا أو جزئيا في الظروف القائمة في حينه فائدة عسكرية أكيدة

.المخالفة فإن الهدف المدني هو كل شيء ال يستخدم لغرض عسكري

وطبقا لهذا التعريف فإن الهدف العسكري يشمل كال من المقاتلين والمنشآت ووسائل النقل 

كذلك المواقع العسكرية والمواقع ذات األهمية التكتيكية، أما الهدف المدني العسكري بجميع أشكالها و

فيشمل المدنيين والمنشآت المدنية بجميع أشكالها ووسائل النقل المدنية، وال تعتبر المنشآت الثابتة 

والوحدات المتحركة التابعة للوحدات الطبية أهدافا عسكرية يجوز مهاجمتها، بل أنها واجبة الحماية

واالحترام في جميع األوقات من جهة األطراف المتنازعة متى ما كانت مميزة بعالمة ظاهرة وواضحة 

ادة  -316 نص الم ن ) 31(ت ةم سابقاالتفاقی ى  ةال ر: "عل ةتحظ راهأيممارس دنيإك ويأوب ین،األشخاص إزاءمعن صوصا المحمی خ
."غیرھممنأومنھممعلوماتعليالحصولبھدف

الم -317 رة اإلس ب   ":مفك و غری جن أب ي س ب ف ا وراء الترھی اریخ "م ي  12/05/2004: ، بت ع االلكترون ى الموق :، عل
http://www.islammemo.cc/2004/05/12/2711.html

د   -318 ذي أورده البن ف ال و ذات التعری ن ) 40(وھ ل م ون "دلی ان ریم شأن "س ي      ب سلحة ف ات الم ن النزاع ق زم دولي المطب انون ال الق
. 1994البحر صادر في جوان 
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، بشرط عدم خروج هذه 319لقوات العدو البرية والجوية والبحرية تالفيا لوقوع أي اعتداء عليها

م على المنشآت الوحدات عن واجباتها اإلنسانية، وال يمكن تقديم أي من الظروف التالية كمبرر للهجو

: 320الثابتة وبالتالي حرمانها من الحماية المقررة لها

üحمل أفراد المنشأة السالح للدفاع عن أنفسهم أو عن الجرحى والمرضى الذين يعنون بهم.

üكون الوحدة أو المنشأة محروسة.

üوجود أسلحة صغيرة أو ذخيرة لدى طاقم الوحدة أخذت من الجرحى والمرضى .

üط اإلنساني للوحدة أو المنشأة الطبية ليشمل العناية بالجرحى والمرضى المدنيينامتداد النشا.

واألعيان من قبيل الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية ومحطات توليد الطاقة، قد ينطبق 

فهي تكون أعيانا مدنية إذا كانت ال تسهم إسهاما "عليها وصف الهدف العسكري أو ال ينطبق عليها، 

ي العمل العسكري، وأن تدميرها حينذاك وفي الظروف السائدة ال يحقق ميزة عسكرية مؤكدة، فعليا ف

. 321"وإذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين من األعيان مدنية أم عسكرية فإنه يفترض أنها مدنية

وأما التمييز بين األعيان المدنية واألهداف العسكرية فإنه يرجع إلى سببين يماثالن تماما 

لسببين اللذين أوجبا التمييز بين المدنيين والمقاتلين، فاألهداف العسكرية تسهم مساهمة فعلية في العمل ا

العسكري ومن ثم تجوز مهاجمتها، وأما األعيان المدنية فليس لها مثل هذه المساهمة الفعلية ومن هنا ال 

. 322تجوز مهاجمتها

:323قواعد حماية األعيان المدنية- 2

üارتكاب أي من األعمال ع، كما يحظر عيان المدنية محال للهجوم أو لهجمات الردال تكون األ

العدائية الموجهة ضد اآلثار التاريخية أو األعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث 

.للشعوب، وال حتى استخدامها في دعم المجهود الحربيالثقافي أو الروحي

ü من أساليب الحربيحظر تجويع المدنيين كأسلوب.

ü تحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان

المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق 

واد -319 ع الم ادة ، )21(، )19(راج ن ) 42(والم ى م ف األول ة جنی سلحة    اتفاقی وات الم ن الق ى م ى والمرض ال الجرح سین ج ة بتح متعلق
. 1949أوت 12في المیدان مؤرخة في 

ادة   -320 ع الم ف    ) 22(راج ة جنی ن اتفاقی ي             م ة ف دان مؤرخ ي المی سلحة ف وات الم ن الق ى م ى والمرض ال الجرح سین ج ة بتح ى متعلق األول
. 1949أوت 12
. 134مرجع سابق، ص: نوال أحمد بسج -321
. 131المرجع السابق، ص-322
واد -323 ع الم ام  ) 56(، )55(، )54/3(، )54/2(، )54/1(، )ب/53(، )أ/53(، )52/1: (راج ول األول لع ن البروتوك م

.1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام ) 18: (والمادة..1977
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لسكان المدنيين أو مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن ا

.الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث

ü يحظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه

.األضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان

üالمرضى والعجزة ال يجوز بحال مهاجمة المستشفيات المدنية المخصصة لرعاية الجرحى و

وتجب حمايتها واحترامها في جميع األوقات، ما لم تخرج تلك المستشفيات عن واجباتها 

.اإلنسانية

ü ال يمكن بحال مهاجمة المنشآت ذات الخطورة الخاصة كالمحطات النووية لتوليد الطاقة

اجمة أهداف الكهربائية ولو كانت تمثل أهدافا من شأنها تحقيق ميزة عسكرية، كما ال يمكن مه

.عسكرية قريبة من تلك المنشآت تجنبا إلحداث كارثة قد تلحق السكان المدنيين

)2003(مخالفة االلتزام بتحييد األعيان المدنيين في الحرب على العراق: ثانيا 

، وشن الغارات الوحشية باالستخدام المفرط للقوةقد تميزالغزو األمريكي أشرنا إلى أنلقد 

والصحية، وحرق ونهب مؤسسات الخدمة المدنية منها وخاصة التعليمية التحتية للعراقيةوتدمير البن

فأمريكا بمساعدة بريطانية تكون قد انتهكت كل القواعد واألعراف ،والمستشفياتالحكوميةوالمراكز

بين التي تحكم النزاعات المسلحة عندما استهدفت بقصفها العشوائي األعيان المدنية من دون تمييز

:هدف عسكري وآخر مدني، ومن صور تلك االنتهاكات 

:استهداف البنية التحتية العراقية - 1

وجدوا أن جميع 2003أفريل09عندما وصل مندوبو منظمة العفو الدولية إلى البصرة في 

ولة المباني الحكومية قد نهبت وأحرق بعضها، كما طال النهب والتدمير البنية األساسية الحيوية للد

.324العراقية وبخاصة المستشفيات ومنشآت الكهرباء والماء، وأيضا الكتب والوثائق التي كانت بها

صحيا امركز1394مستشفى و217يات العراق فترة ما قبل االحتالل عدد مستشفكان لقد 

اختلفت هذه قدو، واد العاملين في فترة ما قبل الغزهذه األرقام اعتمدت إحصاء أعد,عيادة طبية402و

، فقد تم قصف تماشيا مع اختالف األحوال على األرض2003أفريل09األرقام كلية منذ تاريخ 

من في المائة70، وإن 325راكز الصحية وإزالتها بشكل كاملالمستشفيات والموتدمير العديد من

ة  -324 و الدولی ة العف راق ":منظم ن : الع ة لألم م  "الحاج ة رق اریخ 2003/143/14MDE: ، وثیق ى 02/07/2003: بت ع ، عل الموق
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE14/143/2003/ar: االلكتروني

.سابقموقع، "الصحي وأطفال العراقالواقع": سعاد خبیة -325
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، 326اهم أو مسروقبين مهدم أو مدي منها هووما بق،دون مستوى األداء الالزمهو اآلنالمستشفيات

وقد حذرت وكاالت األمم المتحدة لإلغاثة في بيان لها من أن أزمة صحية تواجه سكان بغداد خصوصا 

مع اكتظاظ المستشفيات وتدمير البنية التحتية العراقية، وأما اللجنة الدولية للصليب األحمر فقد وصفت 

.327األوضاع في بغداد بأنها حرجة للغاية

في المائة90أن نهار، وقد الف مشروع صناعي أ36إن فة في العراق الصناعوأما عن واقع

ومنها معمال 350أن و،وحتى الوقت الحالي2003عام المنذ من المصانع العراقية انزوت وتوقفت

أغلقت وصناعة الجلود والمدابغالبالستك واللدائن ومعامل الخياطةولمنيوم والحديد معامل تصنيع األ

ومصانع حكومية كبيرة ،اوياتميومعامل البتروك،ضال عن غلق مصانع الكهربائياتفبعدما أفلست،

المصنفة األكبر في الشرق األوسط كمصنع نسيج حتى عمالقا، منها مصنعا 64ها إلى يصل عدد

، لقد بلغت 328الكوت ومعامل االسمنت في الفرات، وقد أصبحت مجرد أماكن لتجمع العمال العاطلين

، في حين تبلغ نسبتها لدى فئة في المائة18في جميع محافظات العراق نسبة تتجاوز معدالت البطالة 

.329بالمائة22، وأما في بغداد وحدها فقد وصلت إلى معدل في المائة33.4الشباب 

قيادة معهد البمم المتحدة نشر مدير جامعة األ، فقد 330لوضع التربوي والتعليميوبالنسبة ل

نهب تم حرق و, )2003(العام نذ بدء الحرب مهأنبين فيه 2005أفريل27الدولية تقريرا بتاريخ

تم و, مدرسة ابتدائية700كثر من أقصف و. راكز التعليم العالي في العراقمن مفي المائة84وتدمير 

لجيش العراقي ااحتلت قوات المتعددة الجنسيات وكما،آالف3كثر منأونهب منها 200حرق

ما نسبة أ,فقطيهداف عسكرية في محافظة ديالمبنى مدرسي أل70كثر من أة والشرطة العراقي

في أعداد األميين، كما أن331بدأ عملية الغزومنذفي المائة80إلىقد هبطت فالمدرسين في بغداد 

سان   -326 وق اإلن ة لحق ة العربی ساني    ":اللجن صحي واإلن ع ال ي الوض أثیره ف راق وت زو الع ال "غ اریخ  : ، مق سي، بت ر الكبی : عم
http://www.achr.eu/art616.htm: الموقع اإللكتروني ، على 24/03/2009
ة   -327 و الدولی ة العف د   ":منظم ب وانع سلب والنھ سانیة  ال ب اإلن انون والعواق م   "ام الق ة رق اریخ  2003/085/14MDE: ، وثیق : بت
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE14/085/2003/ar:الموقع االلكتروني ، على 09/04/2003
الم   -328 ات واإلع ل للدراس ة    ":دار باب ت متوقف ا زال ل م صا  ..آالف المعام ار االقت صناعة وانھی دمیر ال يت اریخ"د العراق :، بت
http://www.darbabl.net/akhbarshow.php?id=1024:الموقع االلكتروني ، على 14/02/2010

دھا  " ة وح ي الفلوج ة     –وف الي الفلوج ویض أھ ة تع یس لجن دلیمي رئ افظ ال دكتور ح ھ ال ن عن ا أعل سب م دمیر فق-بح م ت ل 4800د ت مح
دمیر     ة، وت ادات طبی اء وعی واد البن ع م ب بی شائیة ومكات ات إن ناعیة ومجمع الت ص ت ومح وبر مارك اري وس دم  56تج سجدا ھ ا وم جامع

دمیر            م ت ا ت ھ، كم ذي بداخل رم ال دم الح ھ أو ھ دمت مآذن ر ھ بعض اآلخ ھ األرض، وال ى وج ن عل سح م ل وم شكل كام ا ب ة 59أغلبھ مدرس
ة ومتو دمیر            ابتدائی ال، وت ات األطف اري وروض صناعي والتج ل ال دارس التأھی ات وم ین ومعلم د معلم ة ومعھ ة وثانوی طة وإعدادی 13س

ربط                ذي ی ار ال كك القط ي س ة ومحطت ودة بالمدین ة الموج اه الثالث صفیة المی ات ت صف محط ن ق ك ع ة، ناھی ة العراقی دوائر الدول ة ل ة تابع بنای
بك   الف ش اورة، وإت دول المج راق بال ة       الع ي المدین ة ف ات األثری دمیر المكتب و ت ذا ھ ل ھ ن ك ى م ا، واألدھ ن كاملھ صحي ع صرف ال ات ال

.  100مرجع سابق، ص: حسن خلیل غریب ". مكتبات تحوي آالف الكتب4والتي كانت تحوي أنفس كتب العلم اإلسالمي بواقع 
صاء وتكنولوج   -329 زي لإلح از المرك ائي، الجھ اون اإلنم یط والتع راق،     وزارة التخط ي الع شیة ف وال المعی سح األح ات، م ا المعلوم ی

. 133، ص2004
األطفالتعلیمویكفل: "..، مرجع سابق، على 1949من اتفاقیة جنیف بشأن حمایة األشخاص المدنیین في زمن الحرب لعام ) 94(تنص المادة -330

."ھاخارجاالعتقال أونكأماداخلسواءبالمدارس،االنتظاملھمویجوزوالشباب،
ي -331 ة العراق دد :أكادیمی ة، الع شرة اإلخباری وفمبر7الن ي 2010، ن ع اإللكترون ى الموق : ، عل

http://www.brussellstribunal.org/Newsletters/Newsletter7AR.htm
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التعليم مستوى وعموما فإن ،1991عام ، في وقت كانت قد انعدمت الماليينالخمسةتبلغقدالعراق

التخلف على المجتمع العراقي بعدما كان العراق الدولة األولى قد انحدر وسيطراألساسيالجامعي و

.332لم التي محت األمية بالكاملفي العا

اآلن ماليين عراقي ثمانیةمنإن أكثرففي الدولة العراقيةالزراعةقطاع تدمير لوكنتيجة

األراضي الزراعية ألنى خط الفقرماليين منهم تحت مستوأربعة، وأن يعانون من الفقر الغذائي

الكيميائية المحرمة دوليا والتي األسلحةجراءواقعة تحت تأثير المواد الملوثة ذات السمية العالية ظلت 

في المائة43وإن نسبة ،البيئة والصحة العامة على حد سواءفيسلبية على نطاق واسع خلفت آثار

لى مساعدات تاجون إن ثلث السكان يحاحد في اليوم، وأى أقل من دوالر وعيش علمن العراقيين ي

.333طارئة

، ولم يرفع إلى اليوم2005منذ سنة مليار دوالر 17تم إنفاق وفي  قطاع الكهرباء والماء فقد 

، بينما بسبب الدمار الهائل الذي أصاب محطات التوليد وشبكات التوصيلإنتاج الكهرباء واطا واحدا

وقد حذرت ،الصرف الصحيللماء الصالح للشرب وقنوات العراقسكانن مفي المائة70يفتقد 

طفل عراقي  في البصرة مهددون باإلصابة بأمراض خطيرة 000100منظمة اليونيسيف من أن 

بسبب توقف محطة تصفية المياه عن العمل، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العراق 

. 334درة المياه الصالحة للشربيواجه خطر تفشي الكوليرا بسبب ن

المستقل منظومة وطنية للرعاية الصحية، وخدمات سخية توفر كان للعراقأنه قد والخالصة 

العراقية في أواخر الطبيعة المتقدمة للحضارة يفسروهو ما كانالتعليم العام، والرعاية االجتماعية، 

الشيء الذي حداأمريكية، -ة الحربية األنجلو، وقد دمرت تلك المنظومة المتكاملة اآللالقرن العشرين

من أجل وضع حد العراقالنزاع فيللصليب األحمر بأن توجه نداءها إلى أطراف المنظمة الدوليةب

وأما منظمة العفو الدولية وبعد أن حذرت من أزمة ، وأعيانهم وحمايتهالالستهداف المتعمد للمدنيين

نقص الحاد في الغذاء والماء واألدوية، فقد دعت إلى محاكمة إنسانية محتملة في العراق نتيجة ال

صرة -332 بكة الب راق":ش ة الع صریحات الموثق ام والت اریخ "باألرق وان 12، بت ى 2010ج ي  ، عل ع االلكترون :الموق
http://www.albasrah.net/ar_articles_2010/0610/haydri_120610.htm

ى        وع إل ن الرج وع یمك ي الموض ر ف ق أكث ام      *: ولتحقی ع للع یم للجمی د التعل المي لرص ر الع ل   2010التقری ي أفری صادر ف ، 2010ال
ي   من* در ف ا ص ر لھ ي تقری سیف ف ة الیونی ل 14ظم راق    *، 2007أفری ي الع ي ف وي والتعلیم ع الترب ن الوض دة ع ات عدی اریر ودراس تق

نة   ة س شرت نھای ة   *، 2009ن یم والثقاف ة والتعل دة للتربی م المتح ة األم سكو(منظم ي   ) الیون ة ف ار اللبنانی حیفة النھ شرتھ ص ،7/10/2009ن
وان* ة بعن ع "دراس دھور الوض راق ت ي الع صحي ف ارس     " ال ي م ي ف ان األورب ى البرلم ة إل سي مقدم ضر الكبی ر خ دكتور عم , 2009لل
حیفة      * ع ص ا م ة لھ ي مقابل ة ف ة الحكومی رة البیئ ان وزی ان عثم ان(ناریم اریخ  ) ذي غاردی شر بت ة ن صائیة *، 24/01/2010البریطانی إح

ي        ا ف شف عنھ ة ك یم العراقی وزارة التعل میة ل وان       تقر*، 21/12/2009رس ان بعن ذي ك ة وال و الدولی ة العف ر منظم أس (ی ة والی ) المذبح
. 2007منظمة أوكسفام الدولیة في تقریر لھا صدر في جویلیة*، 2008مارس17صدر في 

ادة    -333 رض الم ت تف ي وق ن  ) 55(ف ة  م ف الرابع ة جنی ي          اتفاقی سكان األراض ة ل وازم الطبی ذاء والل وفیر الغ ب ت تالل واج ة االح ى دول عل
.لةالمحت

. سابقموقع، "الحاجة لألمن: العراق ":منظمة العفو الدولیة -334
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غير المشروعة والهجمات العشوائية وغير المتناسبة المتعمدة المسؤولين عن تلك العمليات العسكرية

.335ضد المدنيين العراقيين

:336تدمير التراث األثري والثقافي العراقي ونهبه- 2

من أقدم وهي ،التاريخرة البابلية بحسب مصادرالحضاتعتبر مدينة بابل العراقية مهد 

حمورابيحين اعتلىقبل الميالد1750الحضارات البشرية والتي ازدهرت بشكل كبير في عام 

الواقعة جنوب بغداد، كما تعتبر مدينة الحضر التاريخية الواقعة شماله أيضا أحد أهم عرش المملكة

جزءا من التراث 1985تشكل مدينة الحضر منذ العام إذالموروثات األثرية التاريخية في العالم،

بدأت هذه ) 2003(العالمي لليونيسكو، وبمجيء قوات الغزو األمريكية البريطانية إلى العراق العام 

. 337المواقع األثرية تتعرض للخطر

بهاضرارا بالغة أحدثت وأكقاعدة عسكرية 338الموقع األثريكيةياألمراتخذت القوات لقد "

سواتر ترابية وتكديسها،ليات ومعدات كبيرةآخنادق عميقة باستخدام لليات حفر يجة لقيامها بعمنت

فتش آثار يقول معاون م، 339"للمروحيات العسكريةاتها مدرجئوبنا،خدامها في الحاالت الدفاعيةالست

وطائرات ثريةالتي كانت تجوب المدينة األن اآلليات العسكرية الثقيلةإ": بابل عايد غالب الطائي

ألحقت أضرارا 2004و2003دينة مهابط لها خالل عامي التي اتخذت من المليكوبتر العسكريةاله

فضال عن األضرار التي ،بمعابد المدينة والمسرح البابلي وبالقصر الشمالي والقصر الجنوبيكبيرة

لب المدينة ر من اآلثار في قلى إتالف عدد كبيإكل ذلك أدى ،لحقت باآلثار التي ما زالت غير مكتشفة

ن أفضال عن ،ثريةألعشتار وغيرها من المواقع اوشارع الموكب وبوابة"ننماخ"التاريخية ومنها معبد 

بواعث قلق بشأن انتھاكات "2004نوفمبر 12في 287: بیان صحفي رقم :14/056/2004MDE: وثیقة رقم : منظمة العفو الدولیة -335
-http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE14/056/2004/ar/1a3696dd:الموقع االلكتروني على ،"خطیرة لقواعد الحرب في الفلوجة

d55e-11dd-bb24-1fb85fe8fa05/mde140562004ar.html
ي       -336 ا ف دول أمریك سابع ل دولي ال ؤتمر ال د الم و 16/12/1933: بع ا         وھ صیا أم وطنی ا شخ ت ملك واء كان ة س ار الثابت ة اآلث ق بحمای المتعل

اءت      شعوب، ج ا لل ا ثقافی ا تراث دةباعتبارھ ة المعاھ ة الخاص ساتبحمای ةالمؤس ة الفنی ة، والعلمی ار التاریخی اقواآلث نطن  میث خ، واش روری
ي  ى   15/04/1935: ف ا عل ى منھ ادة األول صت الم د ن ر: " ، وق ارتعتب ةاآلث فالتاریخی ساتوالمتح ةوالمؤس ةالثقافی ة والتربوی والفنی

ة  اكن والعلمی دة أم ى وینبغي محای راف عل زاع أط ا احتالن ا رامھ ك وحمایتھ صفة بتل ة الھ    "ال اءت اتفاقی م ج ة اي، ث ات لحمای ة الممتلك الثقافی
.1954ماي 14 :مسلح في نزاعحالةفي
ة  -337 سكو العالمی ة الیون ي،     :منظم افي العراق راث الثق ة الت ة لحمای سیق الدولی ة التن ل، لجن ة بباب ة الخاص ة الفرعی ر  اللجن سودة التقری م

رار  یم األض اص بتقی م  الخ ة رق ل، وثیق ي باب اریخ ،CLT/EO/CIP/2009/RP/114: ف ي : بت ع االلكترون ى الموق :عل
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001831/183134a.pdf

اي       -338 ة الھ ى من اتفاقی ادة األول ت الم د عرف ات ةلحمای لق ة الممتلك ي الثقافی ة ف زاع حال ام   ن ا    ا1954مسلح لع ى أنھ ة عل ات الثقافی لممتلك
ات :  " ة الممتلك ة أوالمنقول ة ذاتالثابت رى األھمی راث الكب ة  لت شعوب الثقافی اني ومجموعات ال ي المب سب الت ا تكت ة بتجمعھ ة قیم تاریخی

ة، أو ة  فنی ب والمخطوطات والتحف الفنی ر واألشیاء والكت ة ذاتىاألخ ة القیم ة الفنی ذلك  أوالتاریخی ة، وك ة المجموعات األثری العلمی
". …التذكاریةاألبنیةومراكزومخازن المحفوظاتالكبرىالكتبودورالھامة والمحفوظات المتاحفالكتبومجموعات

ادة    -339 صت الم ا ن ة  )04(كم د : "من ذات االتفاقی راف تتعھ سامیة األط دة ال احترام المتعاق ات الب ة ممتلك ة سواء  الثقافی ي أراضیھا   الكائن ف
راف ي األط سامیةأو أراض دةال رى،المتعاق كاألخ اوذل تعمالبامتناعھ ن اس ذهع اتھ ائلأوالممتلك ا أو الوس صة لحمایتھ المخص

.".إزاءھاعدائيعملعن أيوبامتناعھامسلح،نزاعحالةفيالتلفأوللتدمیرتعرضھاقدألغراضلھا مباشرةاألماكن المجاورة
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نتيجة لحركة الدبابات والمدرعات واآلليات والتصدعق لى التشقإبنية األثرية تعرضت العديد من األ

.340وما تمثله للحضارة اإلنسانية جمعاءلمدينةلةهمية التاريخيالعسكرية الضخمة دون االكتراث لأل

أن أضراراً كبيرة لحقت بالمدينة األثرية" : سكو يصدرته منظمة اليونأجاء في التقرير الذي و

كما أن أبنية رئيسية تعرضت ألضرار تشمل بوابة ،بسبب أعمال الحفر والقطع والقشط والتسوية

حتالل وصف لألضرار التي لحقت بالموقع بعد االنهائي التقريرلموكب وورد فيوشارع ا"عشتار"

لى الجهة التي تسببت في إقريب من رير لم يشر ال من بعيد وال ن التقأغير ،)2003(العامالعراق 

عرق الحضارات التي أقدم وأة والتي مثلت اعتداءا صارخا بحق ريثداث الدمار الهائل في المواقع األحإ

.341لمختصين بشؤون اآلثارانية بحسب انساإلعرفتها

دينة ضرار التي لحقت بالمإن األ":بل الدكتورة مريم عمرانثار باآمفتشيةمديرة تقولو

هود جن دائرتها بذلت أو،للبشرية جمعاءخسارة نها تعدإذ إن يعادلها أي تعويض أيمكن ثرية الاأل

جهود متواصلة من وزارة الثقافة وهيئة وبعد،ثريةبالمدينة األلتجاوزات التي تجريلمتابعة امضنية

قت غلأوقد ،مريكيواجد العسكري األثرية من التخالء المدينة األإثار والتراث ومفتشية بابل جرى اآل

. 342"ضرار الكبيرة التي لحقت بهاجل حصر األأالمدينة بعدها من 

أكواما من بت النيرانعندما ألهالمكتبة العراقية في بغدادوقد طالت عمليات النهب والتخريب 

تحتوي على نسخ من والتي ،343ت مكتبة األوقاف اإلسالمية الرئيسةكما نهب،الكتب والمخطوطات

نهب المن األماكن التي تعرضت إلى وكان ، 344المصاحف والمخطوطات الدينية التي ال تقدر بثمن

ه     منتسرقالذيسلب وتركت جروحا عميقة في ذاكرة العراقيين المتحف الوطني العراقيالو

وكانت بعض هذه القطع من الضخامة في الحجم ما يستحيل سرقته من قبل قطعة أثرية، 000170

أن المأساة طالت أكثر من نصف مليون قطعة أثرية منقوشة أو منحوتة أو كلها والحقيقة ،أفراد عاديين

وألمانيا أكثر من مليون قطعة مخطوطة، ويوجد في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا

ي   -340 الم العراق اء اإلع ة أنب ة  :  "وكال ل األثری ة باب ا؟      .. مدین دت ھویتھ ل فق المي ھ راث الع ة الت ن قائم تالل م ا االح د أن أخرجھ ، "بع
http://al-iraqnews.net/old/report/27737.html:  ، على الموقع االلكتروني 25/12/2010بتاریخ 

ر   -341 یات التقری ي توص اء ف م        : "..ج ن ث یانتھا، وم ة ص ل، ومحاول ار باب ق بآث ا تعل ي فیم ار العراق انون اآلث ام ق اة أحك رورة مراع ض
المي  راث الع من الت ا ض ادة إدراجھ ون !!!. إع د أن یك ان الب ر ك أن األم سكو.وك ة الیونی ی :منظم اص بتقی ر الخ سودة التقری رار م م األض

.  سابقموقعفي بابل،
ي   -342 الم العراق اء اإلع ة أنب ة  ":وكال ل األثری ة باب ا؟     .. مدین دت ھویتھ ل فق المي ھ راث الع ة الت ن قائم تالل م ا االح د أن أخرجھ ، "بع

. سابقموقع
ات  -343 ك المكتب ن تل ھ األ    : وم ید وابن ارون الرش ة ھ ا الخلفی ي رعاھ ة الت صور، ودار الحكم ة المن ة   مكتب أمون، وخزان م الم ین ث م

زائن    ضد، وخ ة         : المعت اهللا المعروف صر ب دین اهللا، والمستن ر ل اهللا، والناص دي ب أمر اهللا، والمقت ائم ب اهللا، والق ي ب ي، والراض المكتف
ة،    سناة البغدادی اهللا، ودار الم صم ب صریة، والمستع وزراء و     بالمستن سالطین وال وك وال ات المل اء مكتب زائن الخلف ى خ ضاف إل اء، وت العلم

ي       شافعیة الت ة ال دارس النظامی ة الم دارس، وخاص ات، والم ا والرباط ساجد والزوای اف الم ة، وأوق ة والخاص ات العام زائن المكتب وخ
الل         راق خ واحي الع ة ن ن كاف ات م ا آالف المخطوط ت فیھ ي جمع ات الت دام للمخطوط المي، دار ص الم اإلس اب الع ي رح شرت ف انت

. السنوات الماضیة
الم مفك -344 راق ":رة اإلس افي للع ب الثق ة التخری ان وجریم اریخ "األمریك ي 08/04/2006: ، بت ع االلكترون ى الموق :  عل

http://www.islammemo.cc/2006/04/08/3226.html
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سنة من 5000أنقذوا المتحف العراقي أنقذوه من أجل اإلنسانية أنقذوا "أثرية قبل هذه الحرب الفظيعة، 

، هذا ما رددته صارخة والدموع تسيل من عينيها نضال أمين مديرة المتحف "الحضارة والتاريخ

.345الوطني العراقي السابقة

طالت البنية التراثية العراقية هي عملية منظمة خططت لها المافيا إن عملية السرقة التي "

األمريكية حيث تمكنت من وضع يدها على أهم اآلثار في متحف بغداد والمناطق األخرى من 

، على أن تلك العمليات كانت تتم بالتنسيق الكامل بين القادة العسكريين لقوات االحتالل الذين 346العراق

في وقت تضمنت االتفاقية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في فترة ،347"المنظمةحموا عمليات السرقة

من لحماية الممتلكات الثقافية تنظيم قانونيأول 1954النزاعات المسلحة وبروتوكولها األول لعام 

من)85/4(إضافة إلى ما نصت عليه المادة ،348االستيالء أو التدمير أو حتى مجرد التحقيرعمليات 

.في هذا الشأنمن البروتوكول الثاني)16(المادة كذا األول والبروتوكول

:االعتداء على حرمة أماكن العبادة - 3

ىابق االعتداء األمريكي الوحشي علستنكر الشيخ محمود عاشور وكيل األزهر السلقد ا

من لدن المقدسات الدينيةىحتالم تحترم فيهفي الفلوجة مؤكدا أنها جريمة بشعة ىالمساجد والجرح

وقتلوا األبرياء ،مسجدا باألرض33األمريكيون المجرمونىسو، بعد أن دولة تدعي الديمقراطية

العزل بدم بارد مخالفين بذلك جميع االتفاقات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية المدنيين ودور العبادة 

.349المي كله عرض الحائطالعربي واإلسينوضربوا بمشاعر المسلمين في العالم

هو انتهاك أمريكي بريطاني على وجه أخص،الفلوجةالعراق وانتهاك حرمة المساجد في إن 

ات منتصف القرن يبدءا باتفاقالدولية وحتى األعراف،االتفاقياتفكل ألحكام القانون اإلنساني، فاضح

اتاتفاقيوانتهاء ب،1907عام لالهاي الخاصة بأعراف الحرب البريةباتفاقيات مرورا ،التاسع عشر

حظرت ، تكون قد1977بروتوكول األول الملحق باالتفاقيات لعام الثم 1949عام لجنيف األربع 

لو تحت أي ظرف من الظروف والمدنيين العزلضداالنتقامعمليات وكذلك ،قصف المناطق السكنية

.لعبادةلدور كانوا الجئين في 

.سابقموقع:مفكرة اإلسالم -345
رة ا-346 ت الفق د ألزم ن  وق ى م ادة األول ن الم ة م ام لثانی اي لع ة الھ ول األول التفاقی ذه  1954البروتوك ضع ھ أن ت تالل ب ة االح دول

.محتلةكانتالممتلكات تحت الحراسة وأن تسلمھا بعد انتھاء العملیات العسكریة إلى السلطات الوطنیة المختصة لألراضي التي
. 107، الكتاب الثالث، مرجع سابق، صي العراقالجریمة األمریكیة المنظمة ف: حسن خلیل غریب -347
ام   -348 ة لع ات الثقافی اي للممتلك ة الھ ت اتفاقی د عرف ادة   1954لق ي الم ھ ف صوص علی ا المن ع تعریفھ ابق م ا ال یتط ن ) 53(تعریف م

ام   ول األول لع وى ال      1977البروتوك ول س ذا البروتوك ام ھ ي أحك ا، إذ ال تحم یق نطاق ا أض ا تعریف دمت لھ ي ق ة ذات  والت ات الثقافی ممتلك
ارة              ھ عب د وردت ب ول ق إن البروتوك ا ف ادة، وعموم اكن عب ة أو أم اال فنی ة أو أعم ارا تاریخی فھا آث صوصیة بوص ال  : الخ ر األعم تحظ

.  وأحكام المواثیق األخرى الخاصة بالموضوع1954اتفاقیة الھاي لعام اآلتیة وذلك دون اإلخالل بأحكام 
رب -349 ا ع و":آه ی دموا انتھك ات وھ د اآلن 33ا الحرم ى ح سجدا إل الم .. م ى اإلس رب عل الن للح اریخ "إع ى 22/11/2004: ، بت ، عل

http://www.ahyaarab.net/vb/archive/index.php/t-12437.html: الموقع االلكتروني 
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والذي يخالف الفقرة -بالشكل المدمر الذي رأينا –النوويةاألسلحةاستخدامنأ"والخالصة 

منه، هو استخدام ) 51(الرابعة من المادة الثانية من الميثاق، ويخفق في احترام كل اشتراطات المادة 

تلكخاصة و،النزاع المسلحعلىةرياسالالدوليالقانونمتطلباتلأيضاًغير قانوني، وهو مناقض 

معوأيضاً، )ضروريةغيرمعاناة(فرضضدالموجهةاإلنسانيالقانونوقواعدبمبادئالمتعلقة

، وهي تستوجب 350"النوويةاألسلحةصراحةتتناولأخرىوتعهداتمعاهداتا تفرضهمحددةالتزامات

.مساءلة جنائية وأخرى مدنية تعويضية جراء األضرار المترتبة عنها

مريكيةأ-نجلواألأساس المساءلة: الثاني المبحث

)2003(العامعلى العراق األخيرة للحربثر كأ

وتقسيمتمهيد

لم تلبث اآللة الحربية األمريكية والبريطانية أن تحركت في حربها العدوانية على العراق حتى 

صيرت هذا األخير ركاما ومقبرة لوأد حتى األحياء من أبناء شعبه، وهذا نتيجة ما خلفته حرب اإلبادة

تلك من دمار لم تشهد البشرية له مثيال منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وال حتى في حروب البلقان 

كما كان، بل هو اليوم عراق العصور الحجرية )مهد حضارة بالد الرافدين(األخيرة، إذ لم يعد العراق 

أمريكية والتعتيم -األنجلواألولى، وما صير الهم همين هو سكوت المجتمع الدولي عن إدانة الجريمة 

حول أحقية العراق في المطالبة بالتعويضات عن األضرار التي أصابته جراء العدوان عليه العام 

، وألننا دافعنا عن عدم مشروعية الحرب عليه في الفصل األول من هذه الدراسة، فإننا في )2003(

ومبادئ حقوق اإلنسان فيه، سنواصل هذا الفصل وبعد إثباتنا النتهاكات قواعد القانون اإلنساني

مرافعتنا بشأن التأسيس لمسؤولية أمريكا وبريطانيا عن جرائمهما في العراق ومدى إمكانية مقاضاتهما 

.   عنها والحكم بالتعويض وإصالح الضرر العراقي الذي ال يمكن إصالحه أصال

وان على العراق العام أمريكية على إثر حرب العد-أساس المساءلة األنجلوفيالبحثإن

: كما يأتي معنا مطلبين إلىالمبحثهذاتقسيممنايقتضي )2003(

والقضاء المختص بنظرها)2003(الجرائم الدولية المرتكبة في العراق العام : األول المطلب

اقيوإصالح الضرر العرمسؤولية أمريكا وبريطانيا عن جرائمهما : الثاني المطلب

رأي-350 شاريال ماالست ة95 رق دللمحكم ة،الع رعیة"الدولی دش تخدامأوالتھدی لحةاس ةالنواألس م "وی ، I.L.M35 ،809: ، رق
. 1996جویلیة 8: ، صادر في 897
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الجرائم الدولية المرتكبة :األول المطلب

والقضاء المختص بنظرها)2003(في العراق

كأساس أمريكية المرتكبة في العراق -نعرض في هذا المطلب لتصنيف الجرائم األنجلو

ثم نحدد جهة ،)األولالفرع()2003(عن جرائمهما في العراق العام مسؤولية أمريكا وبريطانيال

).الثانيالفرع(لمختص بنظر تلك الجرائم القضاء ا

أمريكية -تصنيف الجرائم األنجلو: األول الفرع

)2003(المرتكبة في العراق العام 

، ثم )أوال()2003(أمريكية في العراق العام -نبين في هذا الفرع جرائم الحرب األنجلو

وأما جريمة العدوان فقد سبق وأن ،)ثانيا(نعرض لجريمة اإلبادة الجماعية وجرائم ضد اإلنسانية 

.  تعرضنا إليها في الفصل األول من هذه الدراسة ببيان تعريفها، وتحديد أركانها، ثم تجريمها دوليا

)2003(في العراق العام أمريكية-األنجلوجرائم الحرب: أوال 

لدولية ذات نعرف جرائم الحرب بحسب ما أورده فقه القانون الدولي، وأحكام االتفاقيات ا

.الصلة، تم نبين أهم تقسيمات تلك الجرائم باعتماد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

تعريف جرائم الحرب- 1

الجرائم التي ترتكب ضد قوانين وأعراف الحرب، تلكعلى أنهاها الفقه الدولي عموما عرفي

بأنها تلك " Donnedieu Devabres"ها عرفيسواء صدرت عن المحاربين أو عن غير المحاربين، و

األفعال التي يشكل ارتكابها انتهاكا لقوانين وأعراف الحرب، ومنها استخدام القوة في التعذيب 

واالغتيال والنفي والمعاملة السيئة للسكان المدنيين في األراضي المحتلة وكذا القتل العشوائي وقصف 

بأنها كل األفعال العمدية المرتكبة من جهة يرى الدكتور شريف عثلم، في حين351المدن والقرى

القوات المسلحة المعادية أو أحد المدنيين، بحيث تكون مخالفة للقواعد اإلنسانية واجبة االحترام على 

، وأما البعض اآلخر فهو ال يقصر تلك الجرائم على مجرد االغتيال وسوء المعاملة فقط، بل 352الجميع

.205، ص1996، دار النھضة العربیة، القاھرة، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیھا: عبد الواحد محمد الفار.أشار إلیھ د-351
ریف ع -352 ة  : ثلم ش ة الدولی ة الجنائی انو    (المحكم شروع ق شریعیة، م توریة والت ات الدس وذجي المواءم صلیب   )ن نم ة لل ة الدولی ، اللجن

.123، ص2003األحمر، 
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األراضي المحتلة، وسوء معاملة أسرى الحرب، وقتل الرهائن، وكذا يتعداها إلى ترحيل المدنيين من

.  353تدمير المدن والقرى بالصورة التي ال يمكنها أن تحقق ميزة عسكرية على اإلطالق

والمالحظ على هذا التعريف األخير أنه قد اعتمد مفهوما لجريمة الحرب من خالل تحديد 

توافر القصد الجنائي للدولة المعتدية إذ يتعين أن تنصرف الركن المعنوي الذي يشترط: أركانها وهي 

إرادتها إلى إتيان فعل مخالف لقوانين وأعراف الحروب، والركن الدولي الذي يشترط أن يكون أطراف 

. االعتداء تابعين جميعهم لدولة تحارب أخرى، بمعنى اشتراط قيام الحالة القانونية للحرب

كل انتهاكات : "فقد عرفت تلك الجرائم بأنها " نورمبرج"محكمة من الئحة)ب/6(وأما المادة 

قوانين وأعراف الحرب، وتتضمن هذه االنتهاكات على سبيل المثال ال الحصر، القتل العمد والمعاملة 

السيئة أو اإلقصاء من أجل القيام بأعمال شاقة أو ألي هدف آخر للسكان المدنيين الموجودين على 

والقتل أو المعاملة السيئة ألسرى الحرب أو لألشخاص الموجودين في البحر، قتل األقاليم المحتلة،

الرهائن، نهب األموال العامة أو الخاصة، التدمير غير المبرر للمدن والقرى أو التخريب الذي ال 

".تبرره ضرورات الحرب

لجنائية الدولية باإلضافة إلى ذلك فقد جاءت المادة الثانية من النظام األساسي للمحكمة ا"

ليوغسالفيا السابقة لتشير إلى اختصاص المحكمة بمالحقة األشخاص الذين ارتكبوا أو أعطوا أوامر 

كما تضمنت المادة الثالثة من هذا النظام 1949بارتكاب انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف لعام 

.354"عراف الحرباختصاص المحكمة بمالحقة األشخاص الذين يرتكبون انتهاكات لقوانين وأ

من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإننا نجدها )ب/أ-8/2(وبالرجوع إلى المادة 

"تورد التعريف اآلتي لجرائم الحرب تعني جرائم الحرب االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف : 

ألعراف السارية ، وكذلك االنتهاكات الجسيمة األخرى للقوانين وا1949أغسطس 12المؤرخة في 

".والمطبقة على المنازعات المسلحة الدولية في النطاق الثابت في القانون الدولي

أما بالنسبة لمشروع قانون الجرائم المخلة بسلم اإلنسانية وأمنها فقد عدد مجموعة األفعال ذات 

"الخطورة االستثنائية والتي تشكل جرائم حرب ومنها ب بما في ذلك انتهاك قوانين وأعراف الحر: 

.355..."عمليات االغتيال، وإساءة معاملة المدنيين في األراضي المحتلة، أو نفيهم 

وترتيبا على ما سبق فإن جرائم الحرب إذا هي مجمل السلوكات واألعمال الصادرة عن جهة 

ات عدائية، والتي ترتكب بالمخالفة للقوانين واألعراف المنظمة للحروب المنصوص عليها في اتفاقي

 Droit international public, L.G.D.G, Paris, 1999,P169.: Pellet (Alain),Daillier (Patrik)-355
.   265، مرجع سابق، صالقانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة: عمر محمود المخزومي .د-354
ضیر     .د-355 وان خ ریم عل د الك سان       : عب وق اإلن ام، حق دولي الع انون ال ي الق یط ف ى،  ،الوس ة األول ة دار   الطبع ث، مكتب اب الثال الكت

.  246، ص1997الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،
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، وفي مشروع تقنين الجرائم ضد سلم وأمن 1945لعام ، وفي الئحة نورمبرج1907الهاي لعام 

.كل االتفاقيات األخرى ذات الصلة، و1949لعام 356، واتفاقيات جنيف األربع1952البشرية لسنة 

تقسيم جرائم الحرب- 2

جرائم الحرب، فإن عديد إضافة إلى الجهود الفقهية الكبيرة التي بذلت من أجل وضع تقسيمات ل

االتفاقيات الدولية هي األخرى قد وضعت تقسيمات لتلك الجرائم، وقد تركزت جلها حول اتجاهين 

، وعموما وألن 358، وآخر وصفي يقسمها باعتبار أنواعها357اثنين؛ اتجاه موضوعي يستند لمعايير كلية

د في تقسيم جرائم الحرب هنا ما ذهب موضوع مناقشتنا ينزع إلى الجوانب القانونية البحتة فإننا سنعتم

األفعال تصنففي مادته الثامنة التي1998للعام 359إليه النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

غير ذات الطابع الدولي باعتبارها تشكل جرائم النزاعات المرتكبة زمن النزاعات المسلحة الدولية و

:360حرب إلى أربعة أقسام

ü1949أغسطس 12مة التفاقيات جنيف المؤرخة في االنتهاكات الجسي.

ü االنتهاكات الجسيمة األخرى للقوانين واألعراف السارية والمطبقة على المنازعات المسلحة

.الدولية في النطاق الثابت في القانون الدولي

üة في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي فإن االنتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة المشترك

تعتبر جرائم حرب، وهي أي من األفعال التالية المرتكبة 1949من اتفاقيات جنيف األربع لعام 

، بما في ذلك أفراد القوات ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكا فعليا في األعمال الحربية

المسلحة الذين ألقوا سالحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو 

.االحتجاز أو ألي سبب آخراإلصابة أو 

ü االنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات

.الطابع الدولي في النطاق الثابت للقانون الدولي

ادة  -356 ة الم صفة خاص ع ب ادة ) 50(راج ى، والم ة األول ن االتفاقی ادة ) 51(م ة، والم ة الثانی ن االتفاقی ث،  ) 130(م ة الثال ن االتفاقی م
.من االتفاقیة الرابعة) 147(والمادة

ى    -357 رب إل رائم الح ي ج اه الفقھ ذا االتج سم ھ سلحة،  : *یق وات الم ا الق رائم ترتكبھ اتلین،   *ج ر المق ن غی راد م ا أف رائم یرتكبھ وج
.267سابق، صمرجع : عمر محمود المخزومي . راجع د. وكافة أعمال السلب*وأعمال التجسس والخیانة، *

ذه            -358 ة لھ ة طویل ذلك قائم ضع ب ستقلة، وی ة م ل جریم ورھا تمث ن ص ورة م ل ص ار أن ك رب باعتب رائم الح في ج اه الوص سم االتج یق
.269الجرائم، المرجع السابق، ص

د  -359 ي  اعتم ا األساس ام روم ي  نظ ة  17ف شاء م     1998جویلی ي بإن ین المعن ي للمفوض دة الدبلوماس م المتح ؤتمر األم الل م ة  خ ة جنائی حكم
م    ة رق فھ الوثیق م بوص د عم ا وق ي روم د ف ذي عق ة وال وان  A/CONF/183/9: دولی اتح ج ي الف اذ ف ز النف ل حی ادة 2001ودخ ا للم ، وفق

. منھ) 126(
ادة     -360 ى أن الم ا إل شیر ھن ن أن ن واد        ) ب/أ-8/2(یمك ھ الم اءت ب ع ج ابق م ا تتط ام روم ن نظ ن  ) 147(،و) 130(،) 51(،) 50: (م م
.1949لعام یات جنیف األربعاتفاق
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وقد أورد نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية األفعال والتصرفات التي تعتبر جرائم 

اءلة القضائية ومن ثم العقاب عليها، وألن قائمة تلك الجرائم تبدو طويلة إلى الحد حرب تستوجب المس

الذي قد يالزم عرضها كاملة بعض الملل لدى متصفح هذه الدراسة فإننا سنكتفي فقط باإلشارة إلى أهم 

مشار ما يتعلق منها بالموضوع محل الدراسة على أن نحيل القارئ الكريم إلى النص الكامل للنظام ال

:إليه أعاله 

القتل العمد-أ

.التعذيب أو المعاملة غير اإلنسانية-ب

.تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة-ت

.أخذ الرهائن-ث

تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم أفراد مدنيين ال يشاركون مباشرة في -ج

.األعمال الحربية

.ع مدنية، أي المواقع التي ال تشكل أهدافا عسكريةتعمد توجيه هجمات ضد مواق-ح

تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة -خ

في مهمة من مهام المساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمال بميثاق األمم المتحدة ما داموا 

.المدنية بموجب قانون النزاعات المسلحةيستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع 

تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في األرواح أو عن إصابات -د

بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد 

سب العسكرية المتوقعة الملموسة للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكا

.المباشرة

إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات واالستيالء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية -ذ

.تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة

التي ال تكون أهدافاً ولةعزممهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني ال-ر

.ة وسيلة كانتعسكرية بأي

تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية -ز

والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة أال , واآلثار التاريخية, أو الخيرية

.تكون أهدافاً عسكرية

ي أو ألي نوع من إخضاع األشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدن-س

التجارب الطبية أو العلمية التي ال تبررها المعالجة الطبية أو معالجة األسنان أو المعالجة في 
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تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك المستشفي للشخص المعني والتي ال

.األشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد

لم يكن هذا التدمير أو االستيالء مما تحتمه ها ماتدمير ممتلكات العدو أو االستيالء علي-ش

.ضرورات الحرب

.استخدام السموم أو األسلحة المسممة-ص

استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو -ض

.المواد أو األجهزة

بيعتها أضراراً زائدة أو آالماً ال استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بط-ط

بشرط أن , أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة, لزوم لها

تكون هذه األسلحة والقذائف والمواد واألساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في 

الصلة الواردة في المادتين عن طريق تعديل يتفق واألحكام ذات, مرفق لهذا النظام األساسي

.)123(و, )121(

تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي ال غنى عنها -ظ

بما في ذلك تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات , لبقائهم

.جنيف

منة أعاله أنها غير واضحة وغير جلية بالقدر وما يمكن مالحظته مبدئيا في صياغة المادة الثا

الذي يغلق الباب مستقبال أمام محاوالت التفسير لها بأسلوب مشوش أو مبالغ فيه، وبالتالي فسح المجال 

عدم برمته يؤخذ على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أمام االجتهاد القضائي الجنائي، كما 

أسلحة الدمار الشامل ضمن جرائم الحرب، حيث أنه ربط تجريمها إدراج نص صريح يقضي بتجريم

بأن تكون قد جرمتها اتفاقية دولية متعددة األطراف، وهو ما يتيح للدول الممتلكة لهذا السالح بالتذرع 

.تبعدم وجود مثل هذه االتفاقيا

ذلك األحياء مراكز الحياة المدنية في العراق بما في 361لقد قصفت أمريكا بمساعدة بريطانية

التجارية والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس والمناطق السكنية والمواقع األثرية والتاريخية 

والسيارات الخاصة وسيارات اإلغاثة والمواقع الحكومية، دون تمييز، وباستخدام أسلحة محظورة دوليا 

لك هي القتل العشوائي للمدنيين لتكون نتيجة ذNK-77: كالفوسفور األبيض والنابالم المرادف لـ 

العراقيين وتجويع من بقي منهم، والعقاب الجماعي للنساء واألطفال والرجال على حد سواء، وهو ما 

يدلل على أن الغزاة قد ارتكبوا من األفعال الفظيعة ما يمكن وصفه بأنه جرائم حرب وفقا للمادة الثامنة 

ت أن -361 ي وق شریعا  188ف منت ت د ض الم ق ي الع ة ف سكریة  دول ا الع ة وقوانینھ رب(تھا الوطنی رائم الح ات  )ج ن متطلب ب م كمطل
. اتفاقیات جنیف التي تحرم تلك االنتھاكات، ومنھا الوالیات المتحدة األمریكیة
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فإن هدف هذه الحرب " جيف سيمونز"لدولية، وعلى حد قول من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية ا

إيذاء شعب العراق، وتعميق معاناته، وجعل حياته اليومية أكثر صعوبة، وقتل المزيد من "إنما هو 

.362..."أطفاله ونسائه

)2003(في العراق العام جريمة اإلبادة الجماعية وجرائم ضد اإلنسانية: ثانيا 

الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية، مع بيان أهم صورهما وفقا للنظام نعرف جريمتي اإلبادة 

.األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

)2003(العراق العام على إثر العدوان علىجريمة اإلبادة الجماعية- 1

توصف جريمة اإلبادة الجماعية بأنها أشد الجرائم الدولية جسامة وبأنها جريمة الجرائم، ومن 

للنظر أن تعريف جريمة اإلبادة الجماعية جاء موحدا في معظم التشريعات الدولية بدأ باتفاقية الملفت 

منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في          

.363ة الجنائية الدوليةوانتهاء بتعريف المادة السادسة من النظام األساسي للمحكم،1948دیسمبر 9

من خالل 1944وكان أول ظهور لمصطلح جريمة اإلبادة الجماعية في القانون الدولي العام 

مستشار وزارة الحرب األمريكية من أجل توضيح خصوصية الجرائم المرتكبة من النازيين، إال أن 

ن الجمعية العامة الصادرة ع)96/1(ظهور المصطلح رسميا وللمرة األولى كان في التوصية رقم 

.1946364نوفمبر21لألمم المتحدة في 

1948وقد عرفت المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 

جريمة اإلبادة بأنها تعني أيا من األفعال التالية، المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية 

:ة أو دينية، بصفتها هذه أو إثنية أو عنصري

üقتل أعضاء من الجماعة.

üإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

üإخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية قاسية تفضي إلى القضاء عليهم بصفة كلية أو جزئية.

üإعاقة التناسل داخل الجماعة.

üنقل األطفال قهرا من جماعتهم إلى جماعة أخرى.

یمونز  -362 ف س ا  : جی ات والغ راق، العقوب تھداف الع ة  اس سیاسة األمریكی ي ال ة،    رات ف دة العربی ات الوح ز دراس ى، مرك ة األول ، الطبع
. 136، ص2003بیروت،

ر    . د-363 و الخی د أب صطفى أحم سید م ام      : ال دولي الع انون ال وء الق ي ض زة ف ى غ رة عل رب األخی اھرة،   الح ة، الق ضة العربی ، دار النھ
.98، ص2009

.99المرجع السابق، ص-364
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:دة الثالثة من ذات االتفاقية على المعاقبة على األفعال التالية وتنص الما

üإبادة الجنس البشري.

üاالتفاق أو التآمر على ارتكاب جريمة إبادة الجنس.

üالتحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري.

üالشروع في ارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري أو االشتراك فيها.

واسع يستخدم لوصف اإلبادة التامة لشعب : 365ضح إذا أن لكلمة اإلبادة الجماعية مدلوالنويت

والذي أقر بأن 1946لعام )96/1(ما، ومدلول قانوني أكده قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

ان من اإلبادة الجماعية هي الحرمان من حق الوجود لجماعة من البشر، في حين أن القتل هو الحرم"

، وإنما تعني الحرمان من "اإلبادة"، فجريمة اإلبادة الجماعية إذا؛ ال تعني واقع "الحق في الحياة ألفراد

في الوجود لجماعة من البشر، وال يعني ذلك التدمير الفوري ألمة ما، إنما المقصود هو خطة " الحق"

.366ات وطنيةمنظمة من أفعال مختلفة تستهدف تدمير األسس الضرورية لحياة جماع

وهكذا يمكننا أن نخلص من خالل المادتين الثانية والثالثة من اتفاقية منع جرائم اإلبادة 

: 367الجماعية والمعاقبة عليها إلى ما يلي

ü أنه ال يوجد حد أدنى لإلبادة الجماعية في حد ذاتها بل إنها تحدد على أساس القصد في تحقيق

.طنية وتحويلها إلى كيان غير حيويالتدمير الكلي أو الجزئي للجماعة الو

ü تتحقق اإلبادة الجماعية بمجرد وجود القصد في تهديد وجود جماعة محددة ولو لم يتحقق تدمير

.تلك الجماعة

ü تتحقق اإلبادة أيضا متى توفر القصد في القضاء على التطور البيولوجي للجماعة عن طريق

.و االجتماعياألذى النفسي أو الجسدي أو عن طريق تعطيل النم

وأما المادة السادسة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد عرفت جريمة اإلبادة 

: الجماعية على النحو التالي 

ى أن -365 ا إل شیر ھن سیاسیة، وأن    ن ادة ال سمى باإلب ا ی ت م د أغفل ا ق ة علیھ ة والمعاقب ادة الجماعی ع اإلب ة من ن اتفاقی ة م ادة الثانی الم
ات       ط ثالث مجموع ي فق ة ھ ة الدولی ة تحت الحمای ات الواقع ویر : الجماع د تط ذهفعن ة، ھ م االتفاقی ادیكن ل سوفیاتياالتح ذاكال ًا آن راغب

ي  شمل أنف ة الجماعات ا  ت سیاسیة لجماعات الحمای ة، ال ا ونظامھ ستالین ألنواالجتماعی د آان دءا ق ي بالفعل ب ة ف ر، عملی ي التطھی والت
تھدفت  ب اإلدارة     اس ى دوالی سیطرة عل ن ال ا م دابیر تمكنھ رى ت ة أخ ة لدول ة محتل ذ دول سیاسیة أن تتخ ادة ال صد باإلب ات، ویق ذه الجماع ھ

ات الحی    ل قطاع ي ك ا ف ارس تأثیرھ ة تم ن ثم ا وم اد  . اةفیھ لمى جھ ع س ق  : راج نص والتطبی ین ال شري ب نس الب ادة الج ة إب ، دار جریم
.  16الھدى، الجزائر، دون تاریخ، ص

الس  -366 ان دوغ ة    ":إی ادة جماعی ة إب راق جریم ي الع دة ف ات المتح اب  " الوالی ي كت ت االح : ف راق تح ریس  الع ة وتك دمیر الدول تالل ت
. 16، ص2008سات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، الناشر مركز دراالطبعة األولى،،الفوضى

.20المرجع السابق، ص-367
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رتكب بقصد أي فعل من األفعال التالية يلغرض هذا النظام األساسي تعني اإلبادة الجماعية"

، ثم عددت األفعال "إهالكاً كلياً أو جزئياً, أو دينية بصفتها هذهثنية أو عرقية إإهالك جماعة قومية أو 

.المنصوص عليها بالمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها

وإذا كانت اتفاقية منع اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها لم تقرر أي جزاءات تذكر ال على 

على األشخاص المعنوية تاركة المجال مفتوحا بشأن معاقبة األشخاص األشخاص الطبيعيين، وال 

، فإن النظام األساسي 368العاديين للدول المتعاقدة وفقا للقانون الوطني متى ثبتت مسؤوليتهم الجزائية

نص على العقوبات التي يجوز للمحكمة أن تقضي بها حال )77(للمحكمة الجنائية الدولية في مادته 

: جريمة اإلبادة الجماعية أو مجرد التخطيط لها وحتى الشروع فيها وهي ثبوت ارتكاب 

ü سنة30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها.

ü السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة

.للشخص المدان

üقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتفرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في ال.

ü مصادرة العائدات والممتلكات واألصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك

.دون المساس بحقوق األطراف الثالثة الحسنة النية, الجريمة

لقد قصدت أمريكا وبريطانيا لتدمير العراق ماديا بقصف متواصل ال ينتهي ومن دون تمييز 

ضمن خطة منظمة من أفعال " الصدمة والرعب"عسكري وآخر مدني، ومعنويا باعتماد فكرة بين هدف 

استهدفت تدمير األسس الضرورية لحياة الجماعة الوطنية العراقية، واعتبارا -سبق تقريرها -مختلفة 

عية بأن الواليات المتحدة األمريكية كانت صاحبة السبق في أول ظهور لمصطلح جريمة اإلبادة الجما

عبر مستشار وزارة الحرب األمريكية، فإنها كدولة معتدية على العراق 1944في القانون الدولي العام 

.ومع سبق إصرارها مدانة بارتكابها جريمة إبادة الجنس البشري سابق التعرض لهاتكون2003العام 

)2003(العراق العام على إثر العدوان علىجرائم ضد اإلنسانية- 2

م ضد اإلنسانية من الجرائم الحديثة في القانون الجنائي الدولي مع أن جذورها ترجع إلى الجرائ

ما قبل الحربين العالميتين األولى والثانية، وقد ظهرت هذه الجريمة في ديباجة اتفاقية الهاي لعام 

ى     -368 ة عل ن االتفاقی ة م ادة الثامن نص الم دابیر          : "ت ن الت با م راه مناس ا ت دة م م المتح زة األم ى أجھ ب إل دة أن یطل راف المتعاق ن األط ألي م
". ي المادة الثالثةلمنع وقمع أفعال اإلبادة الجماعیة أو أیا من األفعال المذكورة ف
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ة ليأتي النص عليها صراحة في الئحة محكمتي نورمبرج وطوكيو في أعقاب الحرب العالمي1907

.369على التوالي)ج/5(و )ج/6(الثانية في المواد 

)ب/13(و)3(: وقد جاء النص على جرائم ضد اإلنسانية في ميثاق األمم المتحدة في المواد

، كما جاء النص على ھذه الجریمة أیضا في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر العام )ج/55(و

رقاق أو االستعباد أو البغاء أو التعذيب وغيرها من ضروب ما تعلق باالضطهاد أو االستسواء 1948

.370المعاملة القاسية أو المهينة

على الجرائم ضد )ب/5(أما نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد نص في مادته 

ارتكب في كل فعل من األفعال التالية، متى: "اإلنسانية، لتعرفها بعد ذلك المادة السابعة منه على أنها 

" : إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم

.القتل العمد-أ

.اإلبادة-ب

.االسترقاق-ت

.إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان-ث

.لقانون الدولياقواعد ر من الحرية البدنية بما يخالف السجن أو الحرمان الشديد على نحو آخ-ج

.التعذيب-ح

االغتصاب واالستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو -خ

.أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة

اضطهاد أي جماعة محددة، أو مجموع محدد من السكان ألسباب سياسية، أو عرقية، أو -د

، أو ألسباب أخرى من المسلم عالميا بأن 371و متعلقة بنوع الجنسقومية، أو ثقافية، أو دينية، أ

.القانون الدولي ال يجيزها

.االختفاء القسري-ذ

.جريمة الفصل العنصري-ر

األفعال غير اإلنسانية األخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة، أو في -ز

.نيةأذى خطير يلحق بالجسم، أو بالصحة العقلية أو البد

ان   -369 یم عثم د الحك د عب المیة    : أحم شریعة اإلس ائي وال دولي الجن انون ال وء الق ي ض ة ف رائم الدولی صر،  الج ة، م ب القانونی ، دار الكت
. 169، ص2009

. 170المرجع السابق، ص-370
ر   "-371 وم أن تعبی ن المفھ نس (م وع الج سین   )ن ى الجن شیر إل ار ال   : ی ي إط ى ف ذكر واألنث ى       ال نس إل وع الج ر ن ى تعبی شیر إل ع، وال ی مجتم

ك    الف ذل ر یخ ى آخ ر أ  ". أي معن ع أكث سیوني   . د.راج ریف ب ود ش دولي    : محم ساني ال انون اإلن ة الق دخل لدراس صر،    م اھرة، م ة الق ، جامع
. 84، ص2003
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وما يالحظ على هذا التعريف أنه جاء أوسع نطاقا مما جاءت به المادة الخامسة من قانون 

المحكمة الجنائية ليوغسالفيا، وكذا المادة الثالثة من قانون المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، مع أنه 

دها بالشكل الذي مازال يحتفظ بمجرد تسميات فقط لتلك االنتهاكات المجرمة دون الخوض في تحدي

التفسير من يمكنه من استبعاد كل احتمالية في التفسير لهذه المادة من جهة، وما قد يغلب على ذلك

.مصلحة سياسية لدولة أو ألخرى من جهة ثانية

إن األفعال التي أشار إليها مجلس األمن في تعريفه لهذه الجرائم يجب أن تكون قد اقترفت في 

.372ضد المدنيين مع علم المهاجم بذلكإطار هجوم عام ومركز 

وألن أمريكا بمساعدة بريطانية في حربها على العراق قد ارتكبت وفي مناطق مختلفة من 

والقصف المكثف لعديد المدن ،القتل الجماعي والفرديالدولة العراقية، وضد جماعات معينة، أعمال 

عنهاوإجبار للسكان على االبتعاد ،هاوالقرى بما نتج عن ذلك من تدمير كلي لبناياتها وتجهيزات

واللجوء إلى العيش في العراء، والتعذيب المادي والمعنوي، واالعتقاالت التعسفية، والمعامالت غير 

عدم إخطار واإلنسانية الحاطة بالكرامة، كالقسوة ضد األشخاص تحت الحماية عند القبض عليهم، 

الحجز االنفرادي ويقات للحصول على معلومات، التعذيب الجسدي والنفسي أثناء التحقوذويهم، 

االستيالء على الممتلكات الخاصة وكذا االستخدام المفرط للقوة أثناء فترة االحتجاز، والمطول، 

، فإنها بذلك تكون قد اقترفت مع سبق اإلصرار جرائم ضد اإلنسانية وهذا للمقبوض عليهم ومصادرتها

.  استنادا إلى المادة السابعة أعاله

أخيرا أن نجمل الجرائم األمريكية البريطانية المنتهكة ألحكام القانون اإلنساني في ويمكننا

: فيما يلي ) 2003(حربهما على العراق العام 

.القتل العمد وأخذ الرهائن من غير المقاتلين والتعذيب والمعاملة غير اإلنسانية-أ

المباني المخصصة لألغراض الدينية المدن والقرى والمساكن وتعمد شن هجمات عشوائية ضد -ب

والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى , واآلثار التاريخية, والخيريةوالتعليمية والفنية والعلمية

.، وكذا قصف الموانئ والمطارات، ومحطات اإلرسال واالتصالوالجرحى

عرقلة اإلمدادات الغوثيةووإخضاعهم عمدا لظروف معيشية قاسيةتجويع المدنيين -ت

.المساعدات اإلنسانيةو

.األثر بالبيئة الطبيعيةدإحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشدي-ث

سج  -372 د ب وال أحم ن النزا   : ن ي زم ة ف ان المدنی دنیین واألعی ة الم ساني وحمای دولي اإلن انون ال سلحةالق ات الم ابق، ع ع س ، مرج
.269ص
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المسببة حربية الساليب األوقذائفالالغازات الخانقة وواستخدام السموم واألسلحة المسممة-ج

.التي ال مبرر لهاالم اآلضرار ولأل

يمة التي اقترفها فإنه من الالئق إذا وألن العدالة الدولية تقضي بأن يعاقب كل مجرم عن الجر

البحث في الفرع الموالي لهذا الفرع من الموضوع محل الدراسة في القضاء المختص بنظر الجريمة 

. )2003(األمريكية البريطانية المنظمة في العراق العام 

اختصاص المحكمة الجنائية : الثاني الفرع

)2003(العام في العراقالمنظمةالجريمة بنظرالدائمة 

من والمؤقتالخاصالطابعذي الدوليالجنائيالقضاءبعد التجربة الدولية المتعلقة بإنشاء 

الجنائيةالمحكمةإنشاء، ثم وطوكيومبرجلنورالدوليتينالجنائيتينالمحكمتينخالل عملية تأسيس 

قا لمبادئ القانون اإلنساني، ، وهذا تطبي1994سنة ندااروو1993العام ليوغوسالفياالخاصةالدولية

تشكلالتيالدوليةالجرائمخطرتزايدفإن )بعد هذه التجربة(وتكريسا لسيادة أحكام القانون الدولي، 

علىالديمومةصفةإصباغاإلنساني فرض التفكير الجاد باتجاه للمجتمعالحيويةللمصالححقيقياتهديدا

بتفويض كامل في ممارسة سلطاتها القضائية على األشخاص جديدة، تتمتع ةدوليةجنائيقضائية هيئة

بالتالي الحد من سياسةو،المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع البشري

. العقابمناإلفالت

النظاممشروعإلعدادالدوليالقانونلجنةإطارفيالمبذولة الدوليةالجهودلقد أسفرت 

األممبرعايةللمفوضيندبلوماسيمؤتمرعقد، عنلألممالتابعةالدوليةالجنائيةحكمةللماألساسي

اإلعالن عنهتمخض، وقد 1998جويلية17:إلى 1998جوان15:خالل الفترة الممتدة من المتحدة 

.373النفاذحيزدخل2002جويلية01:وبتاريخالدائمة،الدوليةالجنائيةلمحكمة، لرومانظامعن 

سيادةالعتباراتمراعاة374دوليةمعاهدةبموجبالمنشأةالدائمةالدوليةالجنائيةالمحكمةإن

الكاملة هليةوتتمتع باأل،375، تتمتع بشخصية قانونية دولية مستقلةدائمةدوليةقضائيةهيئةتعتبرالدول،

).A /Res /49/54: (الصادر بالوثیقة ذات الرمز09/12/1994قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة في راجع-373
ي،  رَّرَُّأِقُأِق-374 ا الدبلوماس ؤتمر روم ي م ة ف ي للمحكم ام األساس ي،  النظ ا الدبلوماس ؤتمر روم ي م ة ف ي للمحكم ام األساس و النظ ذلك فھ و ل ذلك فھ دینل دینم ي م ي ف ا  ف ت علیھ ة وافق ـة دولی ى  اتفاقی ـوده إل ا  وج ت علیھ ة وافق ـة دولی ى  اتفاقی ـوده إل ))122122((وج

ة، ة،دول ا   دول ي وقعتھ دول الت دد ال غ ع ا   وبل ي وقعتھ دول الت دد ال غ ع ي   ))139139((وبل ھ ف ع علی اب التوقی الق ب ى إغ ي   حت ھ ف ع علی اب التوقی الق ب ى إغ سمبر3131حت سمبردی ام دی ام الع ھ  )2000(الع ت علی د وقع ھ  وق ت علی د وقع ة 1313وق ة دول دول
ي   ة ھ ي  عربی ة ھ دة،           : : عربی ة المتح ارات العربی سودان، اإلم لطنة عمان،ال رب، س ت، المغ صر، األردن، الكوی وتي، م رین، جیب ر، البح دة،           الجزائ ة المتح ارات العربی سودان، اإلم لطنة عمان،ال رب، س ت، المغ صر، األردن، الكوی وتي، م رین، جیب ر، البح الجزائ

.الیمنسوریا، جزر القمر، وأخیرا دولة 
ل    -375 دة ب م المتح ا لألم ازا تابع ست جھ ي لی اأن عالقفھ اتھ ةبھ بمنظم ةبموج ةاتفاقی ةثنائی ھ خاص ضي ب ا تق ن  كم ة م ادة الثانی الم

.األساسينظامھا
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دولية جرائممنارتكبواماعلىاألفرادالمتمثلة في مقاضاةامقاصدهوتحقيق، وظائفهاممارسةفي 

وعلى أراضي أي عبر إجراءات مكملة لإلجراءات القضائية الوطنية على أراضي الدول األعضاء،

، وتتمتع المحكمة بحق ممارسة سلطاتها 376دولة أخرى بموجب اتفاقية خاصة تعقدها مع الدولة المعنية

ضمن شروط وجريمة العدوان، القضائية بخصوص الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية، وجرائم الحرب،

.377محددة، إضافة إلى الجرائم الخطيرة األخرى التي تضمنتها اتفاقيات جنيف األربع

حق التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية في هذا الفرع وإذا كان األمر كذلك فإننا نناقش

).ثانيا(لدولية الدائمةمتطلبات تحريك العراق للدعوى أمام المحكمة الجنائية ال، ثم نعرض )أوال(

حق التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة: أوال 

أمريكية المنظمة في العراق -شروط ممارسة المحكمة الختصاصها بالجريمة األنجلونناقش 

لمسؤولية الجنائية ألفراد القوات الغازية للعراق كضمان لممارسة ل، ثم نعرض )2003(العام 

.  كمةاختصاص المح

)2003(أمريكية في العراق -محكمة الختصاصها بالجريمة األنجلوالشروط ممارسة - 1

إن من النقاط األساسية التي أثيرت خالل مراحل النقاش حول النظام األساسي للمحكمة الجنائية 

ث كان ثمة الدولية مسألة العالقة بين إجراءات القضاء الدولي الجنائي وإجراءات المحاكم الوطنية، بحي

توجه عام بعدم جعل المحكمة الدولية بديال عن المحاكم الوطنية، وفي شأن ذلك ساندت كثير من الدول 

فكرة أال تنظر المحكمة في قضية ما إال بعد أن تتبين بأن الدولة المعنية ال تتوفر على اإلرادة 

. 378متابعة ذلك المتهمواإلمكانات الكفيلة بإجراء التحقيق، أو عندما تقرر تلك الدولة عدم 

وألن األصل يقضي بأن المحاكم الوطنية العراقية هي المختصة بنظر الجريمة الدولية 

، فهذا يعني أن اختصاص )2003(أمريكية المنظمة بالعراق على إثر العدوان عليه العام -األنجلو

م والية قضائية عراقية أصيلة المحكمة الجنائية الدولية بنظر تلك الجرائم يبقى مبدئيا مجرد استثناء أما

:على القضية محل البحث، ولتوضيح ذلك نتصدى بالمناقشة للمسألتين التاليتين 

أمريكية -األنجلووهي مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدائمة بنظر الجريمة:األولى 

حث؛ لقضية موضوع الباعلى ةالتكميليواليتهامن منظور )2003(المنظمة بالعراق العام 

.   النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةراجع المادة الرابعة من -376
شاللدة  -377 اد ال د فھ دولي اإلن : محم انون ال صر،   سانيالق كندریة، م ارف، اإلس شأة دار المع ع و. 374، ص2005، من ضا راج ادة أی الم

.النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةاألولى من 
دي  . د-378 م الحمی د قاس ة : أحم ة الدولی ة الجنائی اني  ،المحكم زء الث ى، الج ة األول ة   : الطبع ة الجنائی دور المحكم ددة ل ل المح العوام

.19، ص2005ز المعلومات والتأھیل لحقوق اإلنسان، الجمھوریة الیمنیة، الدولیة، مرك
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وهي المتعلقة بمدى إمكانية ممارسة المحكمة الجنائية العراقية المنشأة بموجب :ثانيةالو

أمريكية المنظمة بالعراق على إثر العدوان -الختصاصها بنظر الجريمة األنجلو48/2004القانون 

.)2003(عليه العام 

)2003(راق العامأمریكیة المنظمة بالع-اختصاص المحكمة بنظر الجریمة األنجلو-أ

نشير بداية إلى أن العدالة القضائية ظلت تقضي بإقامة توازن بين إجراءات المحكمة الجنائية 

الدولية وإجراءات المحاكم الجنائية الوطنية، ليس فقط ألجل تكريس مبدأ تفوق الواليات القضائية 

ة الدائمة مجرد والية الوطنية، بل ولضرورة تجنب أن يصبح اختصاص المحكمة الجنائية الدولي

أن أولىبابمنفكان ، 379قضائية على المسائل المتبقية غير المشمولة بالوالية القضائية الوطنية

. الدوليةالجرائمبنظريلاألصبدور االختصاصتضطلع هذه األخيرة

وإذا كان مفهوم االختصاص التكميلي ينصرف إلى تلك العالقة القائمة بين االختصاص "

الوطني واختصاص المحكمة الجنائية الدائمة، إذ تتميز هذه العالقة بوصفها عالقة تكميلية القضائي

، فإن الوالية بنظر الجرائم الدولية ال تنعقد كاختصاص 380"واحتياطية بالنسبة الختصاص المحكمة

ة قد جرى التحقيق في القضية محل الشكوى من طرف دولة لها واليللمحكمة الجنائية الدولية متى 

كان قد صدر في حق الشخص محل اإلدعاء حكم في نفس السلوك موضوع ، أو متىقضائية عليها

درجة من الخطورة بما يفرض على المحكمة اتخاذ أي ذات غيرالدعوى ، وأيضا متى كانتالشكوى

.381إجراء بشأنها

للحكومة وتأكيدا على تفضيل القضاء الوطني في الدعاوى الجنائية الدولية، فقد كرس تعليق 

األمريكية بخصوص نظام روما مبدأ االختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية استنادا لعدة أسباب 

:382منها

ü أن القانون المطبق في المحاكمات الوطنية واضح، وأن تلك المحاكمات سوف لن تكون أكثر

.تعقيدا في كل مراحل إجراءاتها

üبها في كل أطوار المحاكمةأنه سوف تسد ذريعة مشكل اللغة والتعبير.

.20المرجع السابق، ص-379
ي   .د-380 ود المخزوم ر محم ابق، ص  : عم ع س د . 336-335:ص.مرج ص وق رة  تن رةالفق ة   العاش ن دیباج ا م ام روم ى  نظ إن .. : "عل

تكون مكمل   ي س ام األساس ذا النظ ب ھ شأة بموج ة المن ة الجنائی ة المحكم ة الوطنی ضائیة  الجنائی ات الق اكم  "ة للوالی س المح ى عك ذا عل ، وھ
وزراء               یس ال ة رئ ابقا، ومحكم دا س سالفیا، وروان ة یوغ وطني كمحكم داخلي ال ضاء ال سة الق دت لمناف ي وج ة الت ة المؤقت ة الدولی الجنائی

.نظام رومامن األولىلمادةاللبناني الراحل رفیق الحریري التي ستنقضي بمجرد انقضاء ملف القضیة، راجع أیضا ا
ك،         "-381 ى ذل ادرة عل ر ق اة أو غی التحقیق أو المقاض طالع ب ي االض ة ف ر راغب ا غی ة حق ن الدول م تك ا ل ن   ".. م ى م رة األول ر الفق ع أكث راج

.نظاممن ذات ال)20(، وكذلك االستثناءات الواردة بالمادة نظام روما للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةمن ) 17(المادة 
كار-382 ولیراأوس صاص": س ضائياالخت يالق ضاءالتكمیل ائيوالق دوليالجن ة، "ال ةالمجل صلیبالدولی ارات، راألحملل نمخت م

172. ص، 2002 أعداد
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ü أن تكاليف هذه المحاكمات هي أقل بكثير من تكاليف تلك الدولية ذات اإلجراءات المعقدة

.أصال

ومع هذا فإن النظام األساسي للمحكمة قد حدد حاالت استثنائية يمكن االستناد إليها والقول 

: ذلك متى بتحول االختصاص التكميلي للمحكمة إلى اختصاص أصيل لها و

üبغرض القرار الوطنياتخاذجرىأوبهااالضطالعيجريأوباإلجراءاتاالضطالعجرى

.المحكمةاختصاصداخلة فيجرائمعنالجنائيةالمسؤوليةمنالمعنيالشخصحماية

üنية عدم تقديم معالظروفهذهفييتعارضبمااإلجراءاتفيلهمبررالتأخيرحدث

.الةللعدالمعنيالشخص

ü يتفق النحوعلىبوشرتأونزيهأومستقلبشكلمباشرتهاتجرىالأواإلجراءاتتباشرلمإذا

.للعدالةالشخصتقديممع

تتأكد من عدم إمكانية حينماأي والية أصيلة إاللهايكونالالدائمةالدوليةالجنائيةلمحكمةوا

بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني،تلك الدولة على االضطالع بواليتها القضائية

جمع أدلة اإلثبات، على أو بسبب عدم قدرتها على ضبط وإحضار المتهمين، أو بسبب عدم القدرة 

.383وعموما ألي سبب مانع لممارسة اختصاصها القضائي على تلك الجرائم

من )2003(اق العام أمريكية على العر-مجرمي الحرب األنجلوحمايةنوهو ما يعني أ

الوطني للنظام القضائيالكليوكذا االنهيارمحاكمتهم،إجراءاتتأخيرأو، 384طرف الدول الغازية

التي يعيشها، واالضطرابات الداخليةالفوضى العامةظل حالةفيتصور قيامهال يمكنالعراقي والذي

األدلة وضبط وإحضار المتهمين، كل هذا من لجمع كفايتهاالوسائل واآلليات القانونية وعدموأن انعدام

المحاكمة تلك، سيما إذا ما  الجنائية الدولية الدائمة مهمة االضطالع بإجراءاتشأنه أن يخول المحكمة

تم التأكيد على اختصاص المحكمة الدائمة بنظر تلك الجرائم على الرغم من عدم عضوية الواليات 

. ساسيالمتحدة األمريكية في نظام روما األ

ادة  -383 ع الم ا إن كا             )3و17/2(راج دیر م ق تق ھ ح ن ل دھا م ي وح ة ھ ة الدائم ة الدولی ة الجنائی ى أن المحكم ا إل ارة ھن در اإلش ا تج ت  ، كم ن
سبب    ادرة ل ر ق ا غی ن أنھ ا م ة م رة  \دول ى مباش ر عل صي    أو آلخ ار الشخ و المعی ق ھ ار المطب ار أن المعی ا، باعتب ة م راءات محاكم إج

.ولیس المعیار الموضوعي، وھذا ما یعني الحد والتقیید من اختصاص المحكمة في ممارسة والیتھا بعیدا عن كل اعتبار شخصي
د -384 دعن ؤتمرعق م المتم دة للاألم یح ینین ادبلوماس ة   لمفوض ة دائم ة دولی ة جنائی شاء محكم ن  بإن دة م رة الممت الل الفت : خ
ى 15/06/1998 ت،17/07/1998: إل سان      عارض ى ل اء عل ي ج ة الت دة األمریكی ات المتح ا الوالی ام ومنھ شروع النظ بع دول م س

ا  ا ت    إن": ممثلھ رب كم رائم الح رن أن ج ة ت دة األمریكی ات المتح ن      الوالی ة م ة طویل ن الئح ألف م ام تت ن النظ ة م ادة الثامن ضمنتھا الم
ال   م      ...األعم وات األم ع ق ذلك م سكریة، وك ات ع ي تحالف ة ف ات مختلف ع حكوم ساھم م ال أو ت ي أعم شارك ف نطن ت ث أن واش ، وحی

صور الج             ن ت ذا ال یمك دولي، ل سالم ال ظ ال ات حف ي عملی سیات ف ددة الجن وات المتع ع الق ضا م دة، وأی دا    المتح شرین بعی ریكیین المنت ود األم ن
ضائیا   یا وق م سیاس راءات تالحقھ ضغوط وإج ین ل نھم األم معرض ن وط ة  . "ع ذه الجزئی ي ھ ع ف ا  ": راج ة ودورھ ة الدولی ة الجنائی المحكم

ة    رائم الدولی ي الج ة مرتكب ي معاقب د،       "ف رحیم محم د ال رو عب شار عم ضیلة المست داد ف ن إع ث م ي   ، بح ع اإللكترون ى الموق :عل
http://www.kambota.forumarabia.net
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ذلك أن اختصاص المحكمة الجنائية الدائمة ينعقد في مواجهة الدول غير األطراف في نظام 

: 385روما في حاالت ثالثة

ü وهي أن تقبل الدولة غير الطرف باختصاص المحكمة وفقا لمنصوص المادة :الحالة األولى

.من النظام وهذا برضاء تام منها)12(الرابعة والمادة 

üأن تختص المحكمة بالقضية قسرا حال إحالتها من مجلس األمن الدولي وفقا :لثانية والحالة ا

.من النظام)ب/13(ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة وهذا بحسب ما جاء بالمادة 

ü فهي المتعلقة باختصاص المحكمة الدائمة بجرائم الحرب باعتبارها انتهاك :وأما الحالة الثالثة

من اتفاقيات جنيف الرابعة الملزمة )146(لقواعد القانون اإلنساني من خالل المادة صارخ 

.للدول األطراف وغير األطراف  فيها

أمريكية-ونخلص إذا إلى أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بنظر الجرائم األنجلو

و اختصاص أصيل وليس مجرد والية تكميليةه)2003(بالعراق على إثر العدوان عليه العام المنظمة

، ثم ، حتى وإن دفعت الواليات المتحدة األمريكية بأنها فقط قد وقعت وانضمت إلى نظام روماللمحكمة

سيما، 2002ماي04: في " كولن باول"المصادقة عليه بموجب تصريح وزير خارجيتها عنتتنعام

حرب من مواطنيهما بموجب أحكام القانون اإلنساني في ظل عدم التزام الدولتين بمحاكمة مجري ال

في ظل تغييب الدور الحقيقي والحاسم الذي كانت ستلعبه المحكمة الجنائية سابق اإلشارة إليها، و

.48/2004المنشأة بموجب القانون العراقية الخاصة

)2003(أمريكية-إمكانية اختصاص المحكمة الجنائية العراقية بالجريمة األنجلو-ب

المرتكبة بحق العراقي البائد على الجرائمسيحاكم رموز النظام 48/2004األمربموجب 

، فجرائم ذلك النظام مورست بأسوأ كذا الكويتي على حد سواءإليراني واالشعب العراقي والشعب 

. الطرق الوحشية الماسة بالجنس البشري والبيئة الطبيعية

سوف تباشر )10(صة بالجرائم ضد اإلنسانية بموجب المادة المختوالمحكمة الجنائية العراقية 

المقيمين في العراق والمتهمين غير العراقيينواألشخاص الطبيعيين من العراقيين اختصاصها على 

لمحكمة الجنائية العراقية الخاصة، كما من النظام األساسي ل) 14(، )13(، )12(، )11(بانتهاك المواد 

حتى 1968جويلية07: في الفترة من الجرائم المرتكبة لزمنية للمحكمة ستطالالوالية القضائية اأن

. قليم العراقي واألقاليم األخرى؛ اإليرانية والكويتيةوالواقعة على اإل01/05/2003

ة     -385 ت الدول د كان ة فق دة البریطانی ة المتح سبة للمملك ا بالن ط، أم ة فق دة األمریكی ات المتح ي الوالی ا ھ رف ھن ر الط ة غی صود بالدول المق
م  ن طری         42: رق ة ع ة الدائم ة الجنائی ول المحكم ا خ ھ، مم رف فی ي ط ذلك فھ ي ل ا األساس ام روم ى نظ صادقة عل ھ   الم ام توجی دعي الع ق الم

سي                   امي الفرن رف المح ن ط ة م دعوى المقدم ى ال اء عل ب بن و غری جن أب ي س ا ف شأن انتھاكاتھ ة ب ة البریطانی ات للحكوم اتھام
"JacquesVerges"    رب راف الح وانین وأع ل ق ذلك ك ة ب ة منتھك ي العراقی ي األراض ة ف رائم الدولی شع الج اب أب ا بارتك ا إیاھ متھم

. فضت الحكومة البریطانیة كل تعاون مع المحكمة في ھذا الشأنونظام روماـ وقد ر
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يشمل كافة فئات الشعب العراقي الشخصي للمحكمة فإن االختصاص) 13(،)12(ووفقاً للمواد 

متهمين بارتكاب الجرائم بوصفهم أشخاصا طبيعيين كانوا أم شيعة،سنة،من عرب وأكراد وتركمان

ة،عسكرية أم مدنيللمحكمة الخاصة بغض النظر عن صفتهم المنصوص عليها في النظام األساسي

.عتباريةا اأشخاصباعتبارها بمعنى أن المحاكمة سوف لن تحاسب الدول

: 386على الجرائم الدولية التاليةوالمحكمة الجنائية العراقية الخاصة لها والية 

üجريمة اإلبادة الجماعية.

üجرائم ضد اإلنسانية.

üجرائم الحرب .

üانتهاكات بعض القوانين العراقية.

القوانين انتهاكاتبعض المترتبة عن ولية ا للمسؤواضحاتحديد)14(المادة وقد أوردت

:العراقية وهي

üوالقوانين 1970ي الدستور العراقي المؤقت لعام االنتهاكات المتعلقة بالحقوق والواجبات ف

. األخرى

ü االنتهاكات المتعلقة بجرائم إهدار وتبديد الثروة الوطنية استناداً إلى المادة الثانية من قانون

قانون رقم سبعة (معاقبة المتآمرين على سالمة الوطن ومفسدي نظام الحكم والممتلكات العامة 

). 1958لعام 

üوالمتمثلة في سوء استخدام المنصب 1985لمتعلقة بالقانون رقم سبعة لعام االنتهاكات ا

الرسمي والسعي وراء سياسات كادت تؤدي إلى التهديد بالحرب أو باستخدام القوة المسلحة 

. ضد دولة عربية

محاكم ك387أن المحكمة الجنائية العراقية ما هي إال محكمة مؤقتة خاصةوهو ما يعني 

لمحاكم المؤقتة في القرن الماضي، وفي الوقت ذاته يمكننا تسجيل المالحظات ها من ايوغسالفيا وغير

:التالية 

واد  -386 ع الم ن )14(،)13(،)12(،)11(راج ة   م ة الخاص ة العراقی ة الجنائی ي للمحكم ام األساس انون  النظ ب الق شأة بموج المن
48/2004.
ع    -387 ة راج ة العراقی ة الجنائی صاص المحكم وع اخت ي موض ر ف صیل أكث اد : لتف لمى جھ نص   ج: س ین ال شري ب نس الب ادة الج ة إب ریم

. وما بعدھا123، ص،2009دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، ، والتطبیق
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ü64(ادوهو خرق للم48/2004: إنشاء المحكمة الجنائية العراقية بموجب القانون رقم نأ(،

من اتفاقية جنيف الرابعة التي تقضي بأنه ال يجوز المساس بالتشريعات )67(و،)66(،)65(

.زائية، كما ال يجوز المساس بالحقوق والضمانات القضائية لألفرادالج

üعلى سلطة االحتالل واجب اإلبقاء على المحاكم الوطنية وعلى التنظيم القضائي الذي كان نأ

.متبعا قبل الغزو أو االحتالل

ü54(على عاتق سلطة االحتالل التزام بعدم تغيير وضع الموظفين أو القضاة وفقا للمادةنأ(

من اتفاقية جنيف الرابعة، كما ال يحق لها استحداث محاكم جديدة وإذ حدث فإنها تعد باطلة 

.وغير موجودة مع مراعاة حقها في إنشاء مجالس حرب للنظر في خروقات األوامر العسكرية

üإلى غاية تاريخ 48/2004األمرامتداد الوالية الزمنية للمحكمة الجنائية المنشأة بموجب نأ :

-امتداد اختصاص المحكمة ليشمل مجرمي الحرب األنجلويعني إمكانية2003ماي01

وإلى حين انتهاء 2003مارس20:أمريكية سيما بالنسبة للجرائم المرتكبة في الفترة من 

األجل الزمني المحدد للمحكمة، وما أكثرها، خاصة وأن نظام المحكمة قد نص على الجرائم 

.قوانين جنيف وكذا نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية الدائمةالدولية المتضمنة في 

-برغم تشكيكنا في مدى شرعيتها -ويمكننا الجزم إذا بأن المحكمة الجنائية العراقية الخاصة 

متى )2003(أمريكي عليه العام -يمكنها النظر في الجرائم الدولية المقترفة على إثر العدوان األنجلو

ها، أو تم قياسا على المحكمة العراقية إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة العمل بنظامما تم تمديد 

.  بموجب قرار من مجلس األمن الدولي)2003(بمجرمي الحرب األخيرة على العراق العام 

أمريكية-المسؤولية الجنائية الدولية كضمان لمحاكمة مجرمي الحرب األنجلو- 2

الدولة : "أن 1907اتفاقية الهاي الخاصة بقواعد الحرب البرية لعام جاء في المادة الثالثة من 

تسأل "، كما "األفعال التي تقع من أي فرد من أفراد قواتها المسلحةفعل منة عن كلتكون مسؤول

تأسيسية ؛الدولة عن كل فعل أو امتناع يتنافى مع التزاماتها الدولية أياً كانت سلطة الدولة التي أتته

المسؤولية الدولية حالة انتهاك 1949، وقد أقرت اتفاقيات جنيف لعام 388"قضائية أو تنفيذيةم، أكانت

ثم نعرض،أمريكية-المسؤولية الجنائية الدولية لمجرمي الحرب األنجلوأحكامها، لذلك فإننا نناقش هنا 

المسؤولية أما وكسبب مانع لمساءلة بوش االبن وتوني بلير،مبدأ عدم االعتداد بحصانة الرئيس ل

.فنؤجل الحدیث فیھا للمطلب الموالي)2003(الجنائية الدولية لدولتي العدوان على العراق العام 

X.I.I.C.1956, VOL.11.P.227: الوثیقة رقم راجع تعریف معھد القانون الدولي للمسؤولیة الدولیة في -388
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أمريكية-المسؤولية الجنائية الدولية لمجرمي الحرب األنجلو-أ

ذهب اتجاه فقهي دولي إلى القول بأن الجرائم الدولية ال يمكن أن ترتكب إال من  قبل شخص 

مبدأ مسؤولية 1919كون هو المحل الوحيد للمساءلة الجنائية، وقد كرست معاهدة فرساي طبيعي ي

التي جعلت إمبراطور ألمانيا غليوم الثاني ) 227(الفرد أمام القانون الدولي الجنائي بموجب نص المادة 

.389األولىبصفته الشخصية مسؤوالً عن الجرائم التي ارتكبتها ألمانيا ولحسابها في الحرب العالمية

وفي محاكمات نورمبرج تم التأكيد على أن الجرائم الدولية هي جرائم ارتكبها رجال عاديون "

.390"وبالتالي ال يمكن كفالة تنفيذ واحترام نصوص القانون الدولي دون معاقبتهم

م ونتيجة لالنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان وما نج

عنه من ارتكاب جرائم إبادة وضد اإلنسانية وجرائم حرب في كل من يوغسالفيا ورواندا، فقد تطورت 

قواعد المسؤولية الجنائية الفردية في نطاق القانون الدولي الجنائي باتجاه تأكيد هذا المبدأ والعمل به، 

.391من حيث تكريس المسؤولية الجنائية الفردية لألشخاص الطبيعيين

المحكمة الجنائية الدولية الدائمة فقد نص نظامها األساسي على أن اختصاص المحكمة وأما

يكون فقط على األشخاص الطبيعيين بصفتهم الشخصية وليس كمتصرفين باسم الدولة أو الهيئة التي 

ينتمون إليها، وأن أي شخص قد يكون محل عقاب أمام نظام المحكمة متى ثبت ارتكابه لجريمة دولية 

ثبت اشتراكه أو تحريضه أو شروعه فيها، كما ال يجوز االعتداد بالصفة الرسمية لإلعفاء من أو

المسؤولية الجنائية كما ال تشكل هذه الصفة بحد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة، وال تحول أي حصانة 

من يقوم مرتبطة بهذه الصفة الرسمية من ممارسة المحكمة الختصاصها، وإذا كان القائد العسكري أو

: مقامه، هو من يخضع إلمرته مجموعة من العسكريين فإنه يكون مسؤوال جنائيا في الحاالت التالية 

ü إذا كان القائد قد علم بأن قواته على وشك ارتكاب إحدى هذه الجرائم، ويفترض أنه قد علم ما

.لم يثبت هو عكس ذلك

üولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب إذا لم يتخذ القائد العسكري التدابير الالزمة والمعق

.هذه الجرائم

ازي  . د-389 ومي حج اح بی د الفت ة : عب ة الدولی ة الجنائی امعي  دا، المحكم ر الج ي .94ص ، 2005، ر الفك الف الفقھ ي الخ ر ف وانظ
ا د   ة جنائی ساءلة الدول ة م شأن إمكانی ار  . ب د الف د الواح اھرة، ص   : عب ة، الق ضة العربی ا، دار النھ اب علیھ لطة العق ة وس رائم الدولی 26الج

.وما بعدھا
.1945أغسطس 08:فيیة في نورمبرجالئحة المحكمة الجنائیة العسكریة الدولراجع المادة السادسة من -390
والمادة النظام األساسي لمحكمة رواندا، من )06(والمادة النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسالفیا،من )7/1(راجع المواد -391

.1949اتفاقیة جنیف الثالثة لعام من ) 29(
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ü إذا لم يمارس القائد العسكري سيطرته على األشخاص الخاضعين إلمرته أو لم يتخذ التدابير

.392الالزمة لمنع ارتكاب الجريمة

على أن الشخص ال يعفى من الخضوع الختصاص المحكمة عن تنفيذه ألوامر عليا بحسب ما 

: من النظام إال)33(جاء بالمادة 

üإذا كان تحت وطأة التزام قانوني يفرض عليه تنفيذ تلك األوامر.

üوكان ال يعلم أنها غير مشروعة.

üوتكون األوامر بارتكاب الجرائم الدولية غير مشروعة بطريقة واضحة.

في اتفاقية ) 51(ذات المبدأ في نص المادة 1949وقد كرست اتفاقيات جنيف األربع لعام 

من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة ) 131(من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة ) 52(ف األولى، والمادة جني

من اتفاقية جنيف الرابعة، فال يعد إذا أمر الرئيس األعلى عذراً مقبوالً في دفع المسؤولية أيا ) 148(

.كانت وظيفة ومركز الممتثل لألمر ومدى سلطة مصدر األمر

ه وبسبب الفظائع التي ارتكبت أثناء الحرب العدوانية على العراق والتي بلغ عدد ونقرر إذا أن

مليون عراقي من القتلى وما ينيف عن أمثال ذلك من الجرحى واألسرى والمشوهين 1.5ضحاياها 

م والمشردين، نتيجة أفعال وجرائم تدينها النزعة اإلنسانية قبل القواعد القانونية، وتنفيذا ألحكام النظا

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر المملكة المتحدة البريطانية أحد أطرافها، إنه وبسبب كل 

، )2003(أمريكية على العراق العام -هذا تجب مساءلة، ومن ثم معاقبة كبار مجرمي الحرب األنجلو

والتي 1966ة وأمنها لعام وهذا بدعم من نص المادة الرابعة من مدونة الجرائم المخلة بسلم اإلنساني

ال يعفى الفرد المتهم بجريمة مخلة بسلم اإلنسانية وأمنها من المسؤولية الجنائية لكونه : "جاء بها أنه 

تصرف بناء على أمر صادر من حكومته أو من رئيس أعلى، ولكن يجوز النظر في تخفيف العقوبة 

".إذا اقتضت العدالة ذلك

ه هو ذلك التصريح الذي أدلى به رئيس العالقات الخارجية في غير أن ما يجب االلتفات إلي

إن المحكمة الجنائية : "والذي جاء فيه 2000جانفي02الكونغرس األمريكي أمام مجلس األمن بتاريخ 

الدولية المقترحة ال تؤمن الحماية الكاملة للجنود األمريكيين من المقاضاة، وأنه إذا كانت األمم المتحدة 

سلطتها على الشعب األمريكي، فمعنى ذلك أنها تبحث عن مجابهة ويمكن أن يؤدي ذلك تريد فرض

، وهو تصريح خطير يعبر عن نفسه وال "إلى انسحاب الواليات المتحدة األمريكية من األمم المتحدة

كرد على المشروع 2002جوان28يحتاج إلى تعليق غير ذلك الذي قرره مجلس األمن الدولي بتاريخ 

.ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةالنظام األمن )28(، و)27(،)26(،)25(راجع لمواد -392
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من واشنطن وهو المتعلق بطلب منح رعايا الواليات المتحدة 2002جوان27قدم إليه بتاريخ الم

"األمريكية حصانة دائمة وشاملة وقد تضمن الحقيقة التالية  رفض اثني عشر عضوا من أعضاء : 

مجلس األمن الدولي وعلى رأسهم سائر دول اإلتحاد األوربي منح الجنود األمريكيين الحصانة ضد 

.393"محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدوليةال

وألن العالقات الدولية مازالت وستظل محكومة بمنطق القوة فقد دفعت الضغوط األمريكية 

المتواصلة بمجلس األمن إلى اتخاذه القرار التاريخي المخزي الذي يدلل على تبعية هذه المؤسسة 

أمام أول 394على إعفاء األمريكيين لمدة عامصوتا 15الدولية ألمريكا والذي وافق فيه وبأغلبية 

، مع ما يشكله هذا القرار من مخالفة صريحة لنظام المحكمة 1422محكمة جنائية دولية بموجب القرار 

.395من جهة، وللشرعية الدولية من جهة ثانية

إلى منظمة األمن والتعاون في أوربا ردا على " الري نابار"وفي كلمة للسفير األمريكي 

2004أكتوبر13بتاريخ )98(وع الخاص بالمحكمة الجنائية الدائمة واالتفاقيات الواردة بالبند الموض

95الواليات المتحدة األمريكية تبرم اتفاقيات ثنائية ملزمة قانونا بلغ عددها إلى حد اآلن : "جاء أن 

فقة أمريكا، إن أمريكا ال اتفاقية قاضية بحظر تسليم أي أمريكي إلى المحكمة الجنائية الدولية دون موا

تسعى ألجل حصول مواطنيها على أي حصانة، إنما تسعى إلى عقد اتفاق بعدم التسليم يتمشى مع 

. 396"النظام األساسي لروما

-إن المسألة إذا جلية وال تقبل الكثير من النقاش وال التحليل، فمساءلة مجرمي الحرب األنجلو

دو غير ممكنة، وال متاحة في ظل هيمنة أمريكية حقيقية على تب)2003(أمريكية على العراق العام 

النظام الدولي الحالي والذي من صوره تحويل المحكمة الجنائية الدائمة إلى جهاز توجهه سياسة 

. أمريكية بحتة همها إدانة الضعفاء من الدول وحسب

ر  -393 ع أكث ة    ": راج رائم الدولی ي الج ة مرتكب ي معاقب ا ف ة ودورھ ة الدولی ة الجنائی رو    "المحكم شار عم ضیلة المست داد ف ن إع ث م ، بح
.20ص.عبد الرحیم محمد، مرجع سابق

وف      -394 ة س دة األمریكی ات المتح ة للوالی ام الممنوح ة الع د أن مھل ام        واألكی ي النظ ت ف ضاء كان رى أع دول األخ ى ال ضغط عل ي ال ستغل ف ت
دم                   ا وع صانة لمجرمیھ نح الح ي بم ي القاض ب األمریك رس المطل ا تك ة معھ ات ثنائی د اتفاقی وخ لعق ى الرض ا عل ي وحملھ ضاء ف ر أع أم غی

.   12/07/2002: بتاریخ 1422: وقد صدر القرار رقم . مساءلتھم
: یة الدولیة من حیث ویبدو القرار مخالفا للشرع-395

.التوجھ األساسي لرفض اعتبار المحكمة ھیئة تابعة لمجلس األمن الدولي1422مخالفة القرار *
.)120(و)27(مخالفة القواعد األساسیة التي أقرھا نظام روما ومنھا المواد *
. ةتنظیم العالقة بین مجلس األمن والمحكمة الجنائیة الدولیة الدائم*
.23إلى 21:راجع أكثر المرجع السابق، ص.تجاوز مجلس األمن لحدود صالحیاتھ*

ادة  -396 صت الم ن ) 27(ن ي  م ا األساس ام روم ھ  نظ ى أن ز        : "عل ساویة دون تمیی صورة مت خاص ب ع األش ى جمی ام عل ذا النظ ق ھ یطب
ان رئی          واء ك شخص، س میة لل صفة الرس إن ال اص ف ھ خ میة، وبوج صفة الرس سبب ال ان      ب ة أو برلم ي حكوم ضوًا ف ة أو ع ة أو حكوم سًا لدول

د                ي ح شكل ف ا ال ت ا أنھ ام، كم ذا النظ ب ھ ة بموج سؤولیة الجنائی ن الم وال م ن األح ال م أي ح ھ ب ًا، ال تعفی ًا حكومی ًا أو موظف ثًال منتخب أو مم
ي        ة الت ة الخاص د اإلجرائی صانات أو القواع ول الح ا ال تح ة، كم ف العقوب ببًا لتخفی ا س واء     ذاتھ شخص، س میة لل صفة الرس رتبط بال د ت ق

".كانت في إطار القوانین الوطنیة أو الدولیة دون ممارسة المحكمة اختصاصھا على ھذا الشخص
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تقرير مبدأ عدم االعتداد بحصانة الرئيسين بوش االبن وتوني بلير  -ب

يعتبر حاكما كل شخص ليس له رئيس أعلى في سلم الدرجات، والمنصب الرسمي للمتهم 

سواء أكان رئيس دولة أو رئيس حكومة أو مسؤوالً حكومياً، ال يعفيه من المسؤولية الجنائية أو يخفف 

.397من نظام روما األساسي) 27(نصت المادة لماالمترتبة عن الفعل المرتكب وفقامن العقوبة

يكون قد حاول جاهدا اتقاء من نظام المحكمة) 27(المشرع الدولي من خالل نص المادة إن 

الدفع بعدم مسؤولية القادة أو الرؤساء أمام القضاء الدولي بعدما باتت عائقا حقيقياً يحول دون محاكمتهم 

بموجب المادة أمام القضاء الوطني وبالتالي إفالتهم من العقاب، ذلك أن بشاعة الجرم الدولي المحدد

القادة الخامسة من نظام المحكمة الجنائية الدائمة، ودرجة خطورته، هو الذي يفرض سقوط حصانة

والرؤساء، وعدم جواز الدفع بها أمام المحكمة إذا ما تقرر المثول والمساءلة أمامها، وبال شك فاألمر 

.ينطبق على الرئيسين بوش وبلير

:398لي عندما نصت علىوهو ما أكدته لجنة القانون الدو

الدولي يكون مسؤوالً عنها ومعرضاأن أي شخص يرتكب فعالً يشكل جريمة وفقاً للقانون -1

. للعقاب عليها

ال يعفي عدم وجود عقوبة، في القانون الداخلي عن الفعل الذي يعد جريمة وفقاً للقانون الدولي، -2

. وليالشخص الذي ارتكب الفعل من المسؤولية طبقاً للقانون الد

لدولي كونه قد تصرف بوصفه رئيسا ال يعفى الشخص الذي ارتكب جريمة وفقاً للقانون ا-3

. ، من المسؤولية بالتطبيق للقانون الدوليللدولة أو مسؤوال حكوميا

على من المسؤولية ال يعفى الشخص الذي ارتكب الفعل بناء على أمر من حكومته أو رئيسه األ-4

. لهوجود خيار معنوي كان متاحابشرط للقانون الدولي،وفقا

للقانون الدولي الحق في محاكمة عادلة بخصوص الوقائع لكل شخص متهم بجريمة وفقا-5

. والقانون

الجرائم ضد السالم، جرائم الحرب، الجرائم : يعد من الجرائم المعاقب عليها الجرائم التالية -6

. ضد اإلنسانية

راك في ارتكاب جريمة ضد السالم أو جريمة حرب أو للقانون الدولي االشتجريمة وفقايعتبر-7

.جريمة ضد اإلنسانية

النظام األساسي لمحكمة رواندا،من )27(والمادة .النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسالفیامن )28(راجع المادة -397
11/12/1946:مؤرخ في 95/1قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم راجع أكثر -398
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إن الواليات المتحدة األمريكية وإضافة لعدم انضمامها لنظام المحكمة الجنائية الدائمة فهي 

تفرض نوعا من الحصانة الدستورية في جانبيها الموضوعي واإلجرائي للقادة األمريكان تحول دون 

و محاكمة هؤالء حول الجرائم المخلة بأمن وسالمة المجتمع البشري المرتكبة هنا إمكانية مساءلة أ

وهناك في كل أنحاء المعمورة، مما يعني معه إعاقة عمل المحكمة وعدم إمكانية تطبيق نظام روما في 

.مواجهتهم على األقل في الوقت الراهن

ر يكشف عن مساءلة سطابة هذه األوألن واقع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وإلى غاية كت

، فاألمل سيظل قائما 399مة لقواعد القانون اإلنسانيانتهاكات جسيفي مواجهتهتواحدة لرئيس دولة ثبت

قيق العدالة مع مجرمي كبار الدول، وأال تحفي أن تضطلع المحكمة بوظيفتها القضائية من خالل 

يدنا على أن القادة والعسكريين يساءلون جنائيا وفقط، سيما بعد تأكلضعفاءتوصف بأنها مجرد محكمة ل

عن الجرائم المرتكبة من قبل قوات تخضع ألوامرهم وتحت سيطرتهم، وهذا متى تم تحريك الدعوى 

في مواجهتهم من خالل جهاز مجلس األمن الدولي، أو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كون 

. ت بسلم وأمن اإلنسانيةالجرائم المرتكبة في العراق قد أخل

محكمة الجنائية الدولية الدائمةآليات تحريك العراق للدعوى أمام ال:ثانيا

في ضوء المسؤوليات المنوطة بمجلس األمن الدولي والتي منها المحافظة على السلم واألمن 

يطلب تدخل الدوليين بمقتضى الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة فإن لهذا األخير الحق في أن

المحكمة الجنائية الدولية الدائمة إذا ما تعلق األمر بالجرائم الدولية األشد خطورة سيما تلك المنصوص 

عليها في المادة الخامسة من نظام روما، كذلك يمكن لمدعي عام المحكمة اتخاذ القرار بالبدء في 

.التحقيق في حالة ولكن بشروط

أمريكية -تحريك الدعوى ضد مجرمي الحرب األنجلوآليةمسألة )أوال(وعليه فإننا نناقش

من خالل مجلس األمن الدولي، ثم إمكانية مباشرتها عبر مدعي عام المحكمة )2003(على العراق 

.)ثانيا(الجنائية الدائمة 

أمريكية على جهاز المحكمة بواسطة مجلس األمن -األنجلوإحالة مجرمي الحرب - 1

الجنائية الدائمة من نص     لدولي سلطته في تحريك الدعوى أمام المحكمة      يستمد مجلس األمن ا   

حالـة أيالمحكمـة أن يحيل إلى مدعي عامالحق فيلهحيث يكون    ،400من نظام روما   )13(المادة

ا                   -399 رض لھ ي تع ة الت ضیة العرقی ار الق ي إط رب ف رائم ح سانیة وج د اإلن رائم ض ھ ج ة ارتكاب سوفیتش بتھم لوبودان میلی رئیس س و ال وھ
.2006شھر مارس مسلمو البوسنة والھرسك وكوسوفو، وقد مات في سجنھ بعد خمس سنوات من محاكمتھ في 

رة  -400 نص  الفق ادة  ) ب(ت ن الم ھ    ) 13(م ى أن ي عل ام األساس ن النظ شار      : "م ة م ق بجریم ا یتعل صاصھا فیم ارس اخت ة أن تم للمحكم
ادة   ي الم ا ف ة   ) 5(إلیھ وال التالی ي األح ي ف ام األساس ذا النظ ام ھ ًا ألحك سابع  ،..: وفق صل ال ب الف صرفا بموج ن، مت س األم ال مجل إذا أح

"یثاق األمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام یبدو فیھا أن جریمة أو أكثر من ھذه الجرائم قد ارتكبتمن م

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


143

المـادة   وكذلك،  قد ارتكبت  المحكمة   من  الجرائم الداخلة في اختصاص      أو أكثر  يبدو فيها أن جريمة   

تخوله مسألة حفظ السلم واألمن الـدوليين، وتجعلـه واجبـا    التي لميثاقمن ابعالفصل السا من) 40(

.أساسيا على عاتقه

وعلى الفور قـرار      يحيل، فإن األمين العام لألمم المتحدة       الحالةقرر المجلس إحالة تلك     إذا  و

الـصلة ثيقة تكون والتياألخرىمشفوعاً بالمستندات والمواد إلى المدعي العام، الخطياألمن   مجلس

وبالمقابـل تُحال عن طريق األمين العام المعلومات التي تقدمها المحكمة إلى مجلـس        ،  بقرار المجلس 

.401األمن

نها تدخلإن كانت حالة معينة يمكن وصفها بأوليس لمجلس األمن في الغالب إال أن يقدر ما 

م مسألة إجراء التحقيق ، على أن تترك للمدعي العاالمحكمةبهاختصالتي تضمن نطاق الجرائم 

بجعل مجلس يكتفالنظام األساسي لم بيد أن"بأسمائهم، إلى فرد أو أفراد معروفينتهاموتوجيه اال

يختلف في ،يختص بهوإنما منحه امتيازا،الثالث التي يمكنها تحريك الدعوىاألمن أحـد الجهات 

، و تحريكها من المدعي العامأ،رافأحد الدول األطالسلطة الخاصة بتحريك الدعوى منمحتواه عن

بإحالة الدعوى إلى الحقمن النظام األساسي لمجلس األمن ) 12(من المادة الثانية الفقرةعندما كفلت

بها باختصاصها،المعنيةلو انصرفت الحالة إلى جريمة دولية لم تقبل جميـع الدول حتى ، المحكمة

والتي تشترط ،)قاعدة الرضائية(من مقتضيـاتذلك إعفاء إحاالت مجلـس األمن رتبومن ثم 

.402"موافقة مجمل الدول المعنية لتحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية

ومسألة إحالة مجلس األمن لحالة ما على مدعي عام المحكمة تطرح تساؤال جوهريا وهو 

.لقانون روما؟المتمثل في تحديد الطابع الغالب على الحالة المعتبرة انتهاكا صارخا

يقول الدكتور أحمد قاسم الحميدي بأن الحالة المعتبرة انتهاكا لمنصوص المادة الخامسة من 

وهنا أيضا ،403نظام روما هي وفي أغلب األحيان الحالة المعتبرة عدوانا، وهي حالة ذات طبيعة عامة

أمريكية على العراق -نجلويمكننا التساؤل من جديد عما إذا كان مجلس األمن الدولي يعتبر الحرب األ

.حالة عدوان؟

في )2003(لقد سبق وأن أوضحنا من خالل مناقشتنا لمشروعية الحرب على العراق العام 

أن مجلس األمن الدولي لم ولن يقر بأن تلك الحرب هي حرب عدوان الفصل األول من ھذه الدراسة،

ة األمريكية كذريعة في نزع أسلحة الدمار الذي استغلته الواليات المتحد1441جاءت منتهكة للقرار 

..من االتفـاق التفاوضي المعني بالعالقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة و األمم المتحدةمن االتفـاق التفاوضي المعني بالعالقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة و األمم المتحدة) ) 1717((من المادة من المادة األولىاألولىالفقرة الفقرة -401
ف    . د-402 د اللطی ال عب ذر كم راء من ات المع:  ب ة   الق ة الدولی ة الجنائی ة (حكم ة مقارن شریة     )دراس ة الب ؤتمر التنمی ى م دم إل ث مق ، بح

.16، ص2007واألمن في عالم متغیر الذي تعقده جامعة الطفیلة التقنیة، 
.60، مرجع سابق، صالمحكمة الجنائیة الدولیة: أحمد قاسم الحمیدي . د-403
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الشامل العراقية المزعومة، وهذا مخافة فيتو أمريكي من شأنه شل كل قرار جديد يدين فعل العدوان 

محل البحث في هذه الدراسة، ومن ثمة يمكننا الجزم بأن مجلس األمن كجهاز سياسي أمريكي سوف 

ام المحكمة الجنائية الدائمة مادامت الحرب على العراق ال لن يبادر بإحالة الحالة العراقية على مدعي ع

حالة عدوان، وإذا من الفصل السابع من المیثاق)39(تعتبر وفقا لسلطته التقديرية المستمدة من المادة 

باعتبارها جرائم حرب مخلة بأمن اإلنسانية وسالمتها،  كان وأن أحال المسألة على مدعي عام المحكمة

. 404من النظام)16(صالحيته بتعطيل سير القضية بموجب المادة فإنه سيمارس 

أمريكية -األنجلوالحرب مدعي عام المحكمة الجنائية الدائمة في جرائمهل يحقق- 2

استنادا إلى كون أن مجلس األمن الدولي قد ال يتمكن دائما من إحالة القضايا ومنها القضية 

مة، فقد جاءت الضرورة ملحة في أن يكون لهذه األخيرة سلطة العراقية على المحكمة الجنائية الدائ

تحريك الدعوى ومباشرة إجراءاتها بحكم اختصاصها األصيل في ذلك، وهذا عبر مدعي عام المحكمة 

الذي يمكنه المبادرة من تلقاء نفسه بناء على المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة

.405ل ما طرف في نظام المحكمة أو بطريق شكوى من قبل دو

من نظام روما صالحية اتخاذ القرار )13(إن مدعي عام المحكمة له بموجب نص المادة 

بالبدء في التحقيق في حالة ما، شرط حصوله على موافقة لجنة مكونة من ثالثة قضاة من غرفة ما قبل 

العام التحقق من مدى جدية المحاكمات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، كما يمكن للمدعي 

المعلومات وسيلة اإلدعاء، وله في ذلك أن يطلب مزيد توضيحات بشأنها من طرف الدول ذات 

العالقة، أو من منظمة األمم المتحدة، أو حتى من منظمات حكومية أو غير حكومية إن اقتضت 

.406الضرورة ذلك

المحكمة الجنائية الدولية الدائمةوبالرجوع إلى واقع حال المسألة العراقية فإن مدعي عام 

وهذا استنادا لرده التالي )2003(لن يحقق في جرائم الحرب العراقية للعام " لويس مورينو أوكامبو"

:407قرد مكتب المدعي العام على رسائل حول العرا: الذي جاء تحت عنوان 

ثنى عشر لمدة إاضاة ،بموجب ھذا النظام األساسي یجوز البدء، أو المضي في تحقیق أو مقال: "من النظام األساسي على أنھ ) 16(تنص المادة -404
یتضمنھ قرار یصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة، األمن إلى المحكمة بھذا المعنى بناًء على طلب من مجلسشھرًا

."ویجوز للمجلس تجدید ھذا الطلب بالشروط ذاتھا
.67، مرجع سابق، ص)العوامل المحددة لدور المحكمة الجنائیة الدولیة(، المحكمة الجنائیة الدولیة: أحمد قاسم الحمیدي . د-405
ة      "-406 رائم الدولی ي الج ة مرتكب ي معاقب ا ف ة ودورھ ة الدولی ة الجنائی رحیم       "المحكم د ال رو عب شار عم ضیلة المست داد ف ن إع ث م ، بح

. 06ص. محمد، مرجع سابق
ة -407 ة الدولی ة الجنائی امبو    : المحكم و أوك ویس مورین ام ل دعي الع ب الم راق    ":مكت ول الع ائل ح ى رس ام عل دعي الع ب الم ،"رد مكت

اي،  اریخ  الھ ري  9:  بت ب    2006فیف فحة وی ى ص ي    www.icc-cpi.int، عل ع االلكترون ى الموق رجم عل : ومت
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-News
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240قد تلقى أكثر من شكرا التصالكم فيما يختص بالحالة في العراق، إن مكتب المدعي العام 

رسالة تتعلق بالحالة هناك، وهذه الرسائل أعربت عن اهتمام وقلق كثير من المواطنين والمنظمات 

بشأن بدأ العمليات العسكرية و ما ينتج عنها من خسائر بشرية، وفي الوقت الذي نشارك فيه باألسى 

لمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إزاء الخسائر في األرواح والتي سببتها الحرب وتبعاتها، فإن ا

.لديه دور محدد وتفويض كما نص عليه ميثاق روما

وليتي هي إجراء المرحلة األولى من جمع المعلومات والنتائج األولية وتبني المبادرة ؤإن مس

.المعايير األساسية حسبما جاءت بالميثاقبللدعوة للتحقيق فقط لو توفرت المعلومات التي تفي 

ميثاق روما عرف المسؤولية األساسية للوالية القضائية للمحكمة، ومجموعة محددة من إن

.الجرائم الدولية

لميثاق روما، فإن واجبي ) 15(باالتساق مع المادة :تفويض مكتب المدعي العامبالنسبة ل-أ

اك أسس معقولة هو تحليل المعلومات الواردة بشأن الجرائم المحتملة من أجل تحديد ما إذا كانت هن

على معلومات اوالذي ربما يبادر للتحقيق مستندللشروع في إجراء تحقيق خالفا للمدعي العام الوطني 

.محددة، فإن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية محكوم بميثاق روما األساسي

وليتي وواجبي أن تجرى المرحلة األولى من جمع وتحليل ؤووفق هذا النظام، فإن مس

المعلومات، وبعد ذلك ال نسعى للشروع في التحقيق إال إذا كانت المعايير ذات الصلة من الميثاق 

.األساسي قد استوفيت

:وعلي أن أضع في االعتبار ثالثة عوامل

أن أضع في االعتبار ما إذا كانت هذه المعلومات المتوفرة تعطي مسوغا علييجب :األول 

جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجرى ارتكابها، موضوعيا العتقادي بأن هناك 

وحيثما تتوفر هذه المتطلبات حينئذ أشرع في قبول الحالة أمام المحكمة على ضوء المتطلبات المتعلقة 

.بمدى الخطورة وتكاملها وتناسقها مع اإلجراءات الوطنية

التحليل وهي ء اعتبار مصلحة العدالة اليالبد لي من إإذا كانت تلك العوامل إيجابية :الثاني 

.المنهجي لهذه األسئلة، وهذا يمكن أن يستغرق بعض الوقت

إن استخدام مكتب المدعي العام لصالحيات محددة وضعت تحت تصرفه في مرحلة :الثالث 

التحليل األولى، يتطلب سعي المكتب إلى جمع المعلومات حتى يمكن معرفة أن هناك أساسا معقوال 
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وإذا ، وع في إجراء تحقيق وفقا للمعايير المنصوص عليها في النظام األساسي لميثاق روما أم الللشر

ت الشروط في هذه الحالة سأقدم إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة طلبا للحصول على إذن للبدء في ياستوف

ا ال يمنعني من التحقيق، وسأقوم بإخطار الجهات التي قدمت المعلومات إذا لم تستوف الشروط، وهذ

.النظر في أي معلومات أخرى عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة

لميثاق )15(إن تحليل الرسائل واالتصاالت المتعلقة بالعراق قد تم وفقا للمادة : التحليل -ب

روما؛ حيث لم تصل إحاالت من الدول، واستعرض مكتب المدعي العام جميع االتصاالت والرسائل،

وتحديدا تلك التي تحتوي على معلومات موثقة، واطلع على كافة الوثائق ذات الصلة والمعلومات 

.المسجلة على أشرطة فيديو

باإلضافة لذلك أجرى مكتب المدعي العام بحثا شامال لجميع مصادر المعلومات المفتوحة 

واد إضافية تشمل ضمن أمور والمتاحة بما فيها تقارير وسائل اإلعالم الحكومية وغير الحكومية وم

أخرى النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان، والمنظمة 

العراقية، ومنظمة األولوية اإلسبانية ضد الحرب في العراق؛ وذلك من أجل سد الثغرات التي تم 

الدول ذات الصلة ومن كيانات مستقلة تحديدها في المعلومات، كما تلقى المكتب معلومات إضافية من 

.أخرى لصالح الضحايا المحتملين التي يمكن أن توفر معلومات مستقلة

وعندما ترد معلومات جديدة تتعلق بما زعم عن سوء معاملة المحتجزين يقوم المكتب بجمعها، 

.االدعاءاتكما قام المكتب بجمع معلومات عن اإلجراءات الوطنية التي شرع فيها بالنسبة لهذه 

وقام المكتب بإجراء تحليل جنائي لكل المعلومات المتوفرة اتساقا مع منهجيتنا القياسية وقواعد 

تضمن التحليل إعداد جداول االدعاءات، ونمط التحليل، ودراسة األحداث، قد و،تقييم المصدر وقياسه

هذه العملية أشرفت ، ةقهية الرئيسة بشأن القضايا الفباإلضافة لذلك أجرينا البحوث والتحليالت القانوني

.عليها الهيئة التنفيذية المكونة من المدعي العام ورؤساء األقسام

وقعت األحداث موضع هذه المسألة في : لوالية القضائية الشخصية واإلقليميةبالنسبة ل-1

ة المحكمة أراضي العراق التي ليست هي طرفا في ميثاق روما والتي لم تودع إعالنا بقبولها والي

.المحكمةختصاصابما يعني عدم قبولها لوالية ) 12/3(بموجب المادة 

فإن األفعال في أرض دولة غير طرف تقع ضمن اختصاص )12(واتساقا مع المادة ،عليه

.)ب/12/3(والية المادة مواطنا لدولة قبلت المحكمة فقط عندما يكون الشخص المتهم بجريمة 
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:ل عن االتصاالت أو الرسائل فإنه ليس لدينا والية فيما يتعلقكما ذكرت في إعالني األو

üبأفعال في األراضي العراقية من قبل مواطني دولة غير طرف.

üقانونية بأن مواطني دول أطراف ربما يكونون قد حججمن بعض الرسائل به قدمت فيما ت

.ساعدوا في جرائم ارتكبت بواسطة مواطنين من دول غير األطراف

ولية الجنائية الفردية ؤالمسمعقول ألي شكل من أشكال يحليل المكتب طبق مستوى أساستإن 

.من النظام(25)طبقا للمادة 

العديد من الرسائل المستلمة أشارت إلى االهتمام :االدعاءات المتعلقة بشرعية الصراع-1.1

العدوان فهو يشير إلى أنه ال يجوز وبينما يتضمن ميثاق روما جريمة ، بمسألة مشروعية النزاع المسلح

ويحدد الشروط التي ،للمحكمة أن تمارس واليتها على الجريمة إلى أن يتم تبني نص يحدد الجريمة

بعبارة أخرى، فإن المحكمة الجنائية الدولية لديها ، )5/2:م (يمكن للمحكمة أن تمارس واليتها تجاهها 

، كن ليس لها قانونيا قرار الدخول في حالة صراع عسكريأثناء النزاع ول) السلوك(تفويض للنظر في 

تفويض تعامل مع شرعية استخدام القوى أو جريمة يلمحكمة الجنائية الدولية فليس لدوبصفتي مدعي ا

.العدوان

واقعيا قدم عدد :االدعاءات المتعلقة بجرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية-2.1

عاءات بخصوص اإلبادة الجماعية أو الجرائم ضد اإلنسانية، وقام مكتب المدعي بجمع قليل من االد

التحالف أن قوات على والمعلومات المتوفرة لم تقدم أية دالئل معقولة ،المعلومات ودراسة االدعاءات

كما ،أو عنصرية، أو دينية بصفتها هذهقصدت التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية، أو إثنية،قد 

وبالمثل فإن المعلومات المتوفرة لم تقدم أي دالئل ، )6: م (هو مطلوب في تعريف اإلبادة الجماعية

أي هجوم واسع أو منهجي موجه ضد أي ؛ر المطلوبة لجريمة ضد اإلنسانيةمعقولة من العناص

.)7: م (مجموعة من السكان المدنيين

:االدعاءات المتعلقة بجرائم الحرب- 3.1

تلقى مكتب :االدعاءات المتعلقة باستهداف المدنيين أو الهجمات المكثفة الواضحة-1.3.1

العمليات العسكرية المدعي العام عدة ادعاءات متعلقة بموت وجرح مدنيين والدمار الذي يحدث أثناء

ل ، وتحت القانون اإلنساني الدولي أو ميثاق روما، فإن موت المدنيين خال2003يبين مارس وما

.الصراع المسلح وبغض النظر عن كونها فظيعة ومؤسفة ال تشكل في حد ذاتها جريمة حرب
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إن القانون اإلنساني الدولي وميثاق روما يسمحان لألطراف المتحاربة بالقيام بهجمات متناسبة 

ضد األهداف العسكرية، حتى عندما يكون معلوما أن بعض الوفيات أو اإلصابات ستقع بين المدنيين، 

أو شن هجوم ،)8/2: م ()مبدأ التمييز(وتنشأ جريمة عندما يكون هناك أي اعتداء متعمد ضد المدنيين 

على هدف عسكري، مع العلم بأن اإلصابات المدنية العارضة من شأنها أن تكون مفرطة في تجاوز ما 

.)8/2: م () مبدأ التناسب(كان متوقعا لذلك الهجوم من ميزة عسكرية 

تجرم تعمد شن هجوم إذا علم بأن مثل هذا الهجوم سيسفر عن خسائر عرضية )8/2(المادة و

واسع النطاق اشديداباألهداف المدنية، أو ضرراضرارأالمدنيين، أو في األرواح، أو إصابات بين 

وطويل األجل على البيئة الطبيعية التي من شأنها أن تكون واضحة اإلفراط فيما يتعلق بالميزة 

.لملموسة والمباشرة المتوقعةالعسكرية ا

من البروتوكول اإلضافي )ب/51/5(على المبادئ الواردة في المادة )8/2(وتعتمد المادة 

."بوضوح"، ولكنه يقيد الحظر بالحاالت التي تكون متجاوزة 1977لعام األول

:يتطلب من بين عدة أمور، تقييم ما يلي)ب/8/2(إن تطبيق المادة 

üلضرر المتوقع بين المدنييناإلصابات أو ا.

üالميزة العسكرية المتوقعة.

ü ب(فيما يتعلق بـ" بكل وضوح مفرطا"هو ) أ(ماذا إذا كان(.

باإلضافة إلى تلبية عناصر جريمة، فإن المعلومات يجب أن تشير إلى التورط الموصوف 

.لمواطن من دولة طرف لغرض أن تقع الجريمة ضمن اختصاص المحكمة

أعربت عن القلق إزاء استخدام الذخائر العنقودية، وميثاق روما األساسي يتضمن عدة بالغات 

الذخائر العنقودية ليست مدرجة في ، و)8/2(المادة قائمة األسلحة التي يحظر استعمالها في حد ذاتها 

ع وم، القائمة، وبالتالي فإن استخدامها في حد ذاتها ال يشكل جريمة حرب بموجب ميثاق روما األساسي

ذلك، فإن جريمة حرب يمكن أن تنشأ رغم ذلك، إذا استخدم أي سالح في تلبية عناصر جرائم حرب 

.)8/2(وبناء عليه فإن االدعاءات بشأن الذخائر العنقودية تم تحليلها وفقا للمادة ، أخرى

جميع المدعي العاممكتبفحص :استهداف المدنيين، أو الهجمات الواضحة اإلفراط-2.3.1

صاالت والمعلومات المتاحة بسهولة، وطبق قواعد من تقييم المصدر والقياس، وأعد جداول االت

المعلومات المتاحة ، ونمطا تحليليا للحوادث التي يمكن أن تكون ذات صلة64االدعاءات وأنجز

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


149

، كما أن ا من المدنيين لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خالل العمليات العسكريةكبيراأوضحت أن عدد

.المعلومات المتوفرة لم تشر إلى الهجمات المتعمدة على المدنيين

:فإن المواد المتاحة بالنسبة لحوادث مزعومة تميزت بـ،)8/2(المادة وفيما يتعلق بادعاءات 

ü عدم وجود معلومات تشير إلى إفراط واضح بالنسبة إلى الميزة العسكرية، وعدم وجود

.لدول األطرافمعلومات تشير إلى مشاركة مواطني ا

ü في محاولة إلغالق هذه الثغرات، فإنه تم السعي لمعلومات إضافية، وتم تسلمها من مصادر

حكومية ذات صلة، ومن مصادر أخرى يمكن أن تكون لها معلومات مستقلة، ويمكن أن تكون 

.مرتبطة بمنظور الضحايا

üقوائم ألهداف محتملة مقدما، تم تحديد : المعلومات المتاحة من المملكة المتحدة توضح ما يلي

ضرورة والقادة كانت لديهم مشورة قانونية متاحة لهم في جميع األوقات، وكانوا مدركين ل

، بما في ذلك مبدأ التناسب، ونماذج حاسوبية مفصلة كانت تستخدم في االمتثال للقانون اإلنساني

أنشئت بهدف الموافقة على تقييم األهداف، والرقابة السياسية والقانونية والعسكرية والتي 

الهدف، ومعلومات الزمن الحقيقي لمعلومات االستهداف، بما في ذلك ضمان تقييم األضرار 

لومات في االعتبار من قبل المكتبالجانبية، كانت تمرر إلى هيئة القيادة، لقد أخذت هذه المع

ووفقا لوزارة الدفاع ،وفقا لمعايير تقييم نقدي، والمعلومات لم تتناقض مع أي معلومات أخرى

من األسلحة التي استخدمت كانت طائرات دقيقة في المائة85، فإن ما يقرب من بريطانيافي 

.التهديف، وهذا الرقم من شأنه أن يدل على جهد للتقليل إلى أدنى حد في الضحايا

üاالدعاءات، دعا المكتب المملكة المتحدة لتقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بمجموعة منتقاة من

.وقد زودته المملكة المتحدة برد مفصل

ü سعى المكتب أيضا للحصول على معلومات إضافية من المصادر التي يمكن أن تكون لها

وقد دعاهم المكتب ، معلومات مستقلة، والتي من شأنها أن تكون متماشية مع منظور الضحايا

تشكل بوضوح اإلفراط في على وجه الخصوص إلى تقديم أي معلومات عن الحوادث التي

.الهجمات التي تدخل في اختصاص المحكمة

ü باالعتماد على كل المعلومات اإلضافية التي تم جمعها، فحص المكتب عدة حوادث بمزيد من

التفصيل بمجموعة متنوعة من التقنيات تم استخدامها في تحليل المعلومات، وأن الناتج عن 

ا في الهجوم أساسا معقودا لالعتقاد بأن إفراطا واضحهناك المعلومات ال يسمح باالستنتاج بأن 

.ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكب
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üا ن المكتب قرر أنه في حين أن كثيربعد استنفاد جميع التدابير المناسبة أثناء مرحلة التحليل، فإ

بأن من الحقائق ما زالت غير محددة، فإن المعلومات المتوفرة لم تقدم أساسا معقوال لالعتقاد

.جريمة التدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت

من الميثاق، فإن االستنتاج قد يعاد النظر فيه في ضوء )15/6(ووفق المنصوص عليه في المادة 

.وقائع أو أدلة جديدة

أثناء التحليل، :االدعاءات المتعلقة بالقتل العمد أو المعاملة غير اإلنسانية للمدنيين -3.3.1

ات في وسائل اإلعالم بشأن وقوع حوادث من سوء معاملة المحتجزين، والقتل العمد وردت ادعاء

للمدنيين، واالدعاءات العامة تضمنت الوحشية ضد األشخاص عند إلقاء القبض عليهم أو قيد االحتجاز 

إضافة إلى ذلك، كانت هناك حوادث لمدنيين قتلوا، األولي، مما تسبب في الوفاة أو اإلصابة الخطيرة

.خالل عمليات الشرطة في مرحلة االحتالل

قام المكتب بجمع المعلومات فيما يتعلق بهذه األحداث، وكذلك بالنسبة إلى اإلجراءات الجنائية 

الوطنية ذات الصلة التي تضطلع بها حكومات الدول األطراف فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه رعاياها، 

)أ/8/2(المادة غير اإلنسانيةوالتعذيب أو المعاملة ،عمدوقد أجري التحليل في ضوء عناصر القتل ال

وبعد تحليل جميع المعلومات المتاحة تم التوصل إلى أنه كان هناك أساس لالعتقاد بأن الجرائم أيضا،

.غير اإلنسانيةالتي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وتحديدا القتل العمد والمعاملة 

من ضحايا 12إلى 4هذا الوقت تدعم أساسا معقوال لما يقدر بـإن المعلومات المتاحة في

.شخصا20ما يقل عن ب، غير اإلنسانيةمن ضحايا المعاملة امحدوداوعدد،القتل العمد

حتى عندما يكون هناك أساس معقول لالعتقاد بأن جريمة قد ارتكبت، :لمقبوليةبالنسبة ل-ج

من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ثم إن الميثاق يتطلب النظر في فإن هذا ال يكفي لبدء إجراء تحقيق 

بينما، في المفهوم العام، أي ، ، في ضوء خطورة الجرائم والتكامل مع النظم الوطنيةهاالمقبولية أمام

، ويشترط الميثاق عتبة إضافية من الخطورة حتى "خطيرة"جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة تعد 

ختصاص القضائي مستوفى، وهذا التقييم ضروري؛ حيث إن المحكمة تواجه بتعدد إن كان موضوع اال

.)53(الحاالت التي تنطوي على مئات أو آالف من الجرائم، ويجب اختيار الحاالت وفقا لمعايير المادة

يكون للمحكمة اختصاص ":تنص على أن) 8/1(بالنسبة الرتكاب جرائم حرب، فإن المادة 

م الحرب، والسيما عندما ترتكب كجزء من خطة أو سياسة، أو كجزء من ارتكاب فيما يتعلق بجرائ

بصفة "وهذا الحد األدنى ليس عنصرا من عناصر الجريمة، وعبارة ، "واسع النطاق لهذه الجرائم
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تشير إلى أن هذا ليس شرطا صارما، إال أنه يقدم اإلرشادات للميثاق بأن المحكمة تنوي " خاصة

.ت تلبي هذه االحتياجاتالتركيز على حاال

، قد )8/1(استنادا إلى المعلومات المتاحة ال يبدو أن أيا من المعايير الواردة في المادة 

قد استوفيت، فإنه عندئذ يكون من )8/1(حتى إذا كان للمرء أن يفترض أن المادة ، واستوفيت

ويراعي المكتب ،)ب/53/1(بموجب المادة "الخطورة العامة"الضروري النظر في خطورة شرط 

عوامل مختلفة في تقييم الخطورة، وهناك اعتبار رئيسي هو النظر في عدد الضحايا وخاصة في 

.الجرائم الخطيرة، مثل القتل العمد أو االغتصاب

إن عدد الضحايا المحتملين من الجرائم التي تدخل في الوالية القضائية للمحكمة في هذه الحالة 

نسانية كان في وضع اإلغير من ضحايا المعاملة امحدوداعددو،القتل العمدمن ضحايا ) 12إلى 4(

ومن ، مختلف عن عدد الضحايا الذين هم في حاالت أخرى قيد التحقيق أو التحليل من قبل المكتب

الجدير باألخذ في االعتبار أن مكتب المدعي العام يقوم حاليا بالتحقيق في هذه الحاالت الثالث التي 

لى الصراعات التي طال أمدها في شمال أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودارفور، تنطوي ع

كل واحدة من الثالث حاالت قيد التحقيق يشمل اآلالف من القتل العمد، وكذلك العنف الجنسي المتعمد 

ماليين شخص، خمسة مجتمعة أدت إلى تشريد أكثر من وواسع النطاق، وعمليات االختطاف، وهي

مع مراعاة جميع ، حاالت أخرى قيد التحليل أيضا تتميز بمئات أو آالف من مثل هذه الجرائمو

.االعتبارات، فإن الوضع ال يبدو أنه يلبي الحد األدنى المطلوب حسب الميثاق

وفي ضوء النتيجة التي تم التوصل إليها بشأن الخطورة، فإنه من غير الضروري التوصل إلى 

ا جمع معلومات عن اإلجراءات الوطنية، وقد يالحظ مع ذلك أن المكتب أيضملية،استنتاج بشأن التكا

بما في ذلك التعليقات من مصادر مختلفة، بأن اإلجراءات الوطنية تم الشروع فيها فيما يتعلق بكل من 

.الحوادث ذات الصلة

ق روما، أود أن من ميثا)15/6(لألسباب المذكورة أعاله، ووفقا للمادة فإنه: ةـالخالصو-د

أبلغكم أن النتيجة التي توصلت إليها في هذه المرحلة هي أن شروط الحصول على إذن بالشروع في 

هذا االستنتاج يمكن أن يعاد النظر فيه في ضوء ، وإجراء تحقيق في الوضع في العراق لم تكن مستوفاة

ة وقواعد اإلثبات، أنه إذا توفرت لديكم من القواعد اإلجرائي) 49/2(وقائع أو أدلة جديدة، أو وفقا للمادة 

آخذين في االعتبار يعن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، يمكنكم أن تتقدموا إلأدلة 

محدودية نطاق اختصاص هذه المحكمة، فضال عن طاقم النظم القانونية الوطنية التي تعمل بفعالية هي 

.ب جرائم من هذا القبيلمن حيث المبدأ األنسب واألكمل لمزاعم ارتكا
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بوش االبن وحليفه بلير، وكل القادة العسكريين، وحتى الجنود ويمكننا التسليم إذا بأن

البريطانيين واألمريكان ممكن إدانتهم تحت طائلة قواعد المسؤولية الجنائية الفردية بوصفهم أشخاصا 

الة األمثل المتاح لمحاسبتهم عن جرائم طبيعيين، وأن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تظل وجه العد

الحرب المرتكبة، وباقي الجرائم الدولية األخرى، وهذا متى ما تم إرسال لجنة لتقصي الحقائق في 

، ومن ثم مد مدعي عام المحكمة بما 1977من البروتوكول األول لعام )90(العراق بموجب المادة 

جرائم، وأما إقامة المسؤولية الجنائية في مواجهة الدول يحتاج من معلومات كافية لفتح تحقيق في تلك ال

تتمتع ذلك أن الدولالمعاصر،مشكلة القانون الدوليفستظلقواعد القانون اإلنساني انتهاكاتجراء

هو التعويض العيني أو هايمكن اتخاذه ضدالذيكل أن مستقلة، ووالمعنوية القانونية الشخصية بال

.  ة المتضررةالمالي الذي تدفعه للجه

إصالح الضرر العراقي كمقتضى لمسؤولية:الثاني المطلب

)2003(عن جرائمهما العام الدوليةأمريكا وبريطانيا 

قد أقر القانون الدولي مبدأ فال تقوم جنائيا، كدولتي غزومسؤولية أمريكا وبريطانيافألن

وع إزاء دولة أخرى من أجل إصالح التعويضات كالتزام ناتج عن ارتكاب دولة ما عمالً غير مشر

في ما تبقى من صفحات هذه الدراسة عن نحاول اإلجابةوعليه، ذلك العملكامل الضرر الذي سببه 

إصالح كامل الضرر الذي سببه إشكالية كيف ومتى يستطيع العراق المطالبة بالتعويضات من أجل

. ؟)2003(ه العام أمريكي غير المشروع على إثر العدوان علي-ل األنجلوالفع

للمطالبة العراقية األساس القانوني: األول الفرع

وشروط المطالبة بهإصالح الضرر ب

نحدد في هذا الفرع األساس القانوني للمطالبة بإصالح الضرر باعتباره أثرا من آثار 

، ثم نعرض )2003(أمريكي على العراق العام -المسؤولية المدنية الدولية جراء فعل العدوان األنجلو

.ألهم شروط المطالبة به
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المسؤولية الدولية كأساس للمطالبة العراقية بإصالح الضرر: أوال 

نعرف بمفهوم المسؤولية الدولية المعتبرة كأساس لتعويض دولة العراق، ثم نحدد شروط 

.قيامها

المسؤولية الدولية المعتبرة كأساس لتعويض العراق- 1

دولي العام مجموعة القواعد المحددة لواجبات وحقوق الدول، ويجب أن تلتزم يتضمن القانون ال

الدول باحترام هذه القواعد، وكل انتهاك لها هو إضرار بحقوق دول أخرى يترتب عليه التعويض 

26المناسب للضرر الواقع، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر بتاريخ 

من مبادئ : "حيث قررت أنه «Chorzów»ي النزاع األلماني البولندي حول مصنع ف1927جویلیة 

القانون الدولي أن يترتب على إخالل الدولة بتعهداتها التزام بالتعويض عنه على نحو كاف، ولو لم 

أن كل عمل : "، وقررته أيضا لجنة القانون الدولي بقولها "ينص على ذلك في االتفاقية المخل بأحكامها

. 408"غير مشروع دوليا صادر عن دولة معينة يرتب مسؤوليتها

المتعلقة بقواعد الحرب البرية كتعريف 1907وجاء بالمادة الثالثة من اتفاقية الهاي لعام 

أن الدولة التي تخل بأحكام هذه االتفاقية تلتزم بالتعويض إن كان لذلك التعويض : "للمسؤولية الدولية 

، ويعرفها الدكتور "كل األفعال التي تقع من أي فرد من أفراد قواتها المسلحةمحل، وتكون مسؤولة عن 

الشافعي محمد البشير على أنها النظام القانوني الذي بمقتضاه تلتزم الدولة التي نسب إليها الفعل غير 

.409المشروع خالفا للقانون الدولي بأن تعوض الدولة التي ارتكب ضدها هذا الفعل

ؤولية الدولية المعتبرة كأساس للمطالبة العراقية بالتعويض عن الفعل األمريكي وعليه فإن المس

، هي ذلك النظام القانوني الذي غرضه جبر الضرر الناشئ عن الفعل غير )2003(البريطاني العام 

ونقصد قواعد القانون اإلنساني (المشروع المخل بمبدأ قانوني عام أو عالقة قانونية في اإلطار الدولي 

الذي مصدره الشخص االعتباري الممثل في شخص )وباقي االتفاقيات الدولية األخرى ذات العالقة

. الدولة، ولكن بشروط

)2003(العراق جراء العدوان عليهشروط قيام المسؤولية الدولية الموجبة لتعويض- 2

ت في مواجهة دولتي ال تثبطبقا للقواعد القانونية الدولية المعاصرة، فإن المسؤولية الدولية

: إال إذا توافرت أحد أو كل هذه الشروط )2003(العدوان على العراق العام 

دوق  .د-408 ر ص انون  : عم ي الق رات ف ة   محاض سؤولیة الدولی ام الم دولي الع ة (ال ات الدولی سان   -المنازع وق اإلن ة لحق ة الدولی ،)الحمای
.6-5:، ص ص2003ج، بن عكنون، الجزائر، .م.دالطبعة الثانیة،

. 79، ص1974، منشاة المعارف، اإلسكندریة، القاھرة، القانون الدولي العام في السلم والحرب: عي محمد البشیر الشاف-409
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من دون الضررف:بدولة العراق ضررا )2003(أمريكي العام -األنجلوأن يحدث الفعل -أ

المخالف جراء الفعل غير المشروع )وهو دولة العراق(بالشخص المطالب بالتعويض عنه

، ذلك ما أكده معهد القانون الدولي في فإن المسؤولية الدولية ال تقومنونية الدوليةللقواعد القا

إن الدولة مسؤولة عن األضرار : "في قراره الذي جاء فيه 1927دورته المنعقدة بلوزان سنة 

مساس ، والضرر"التي تسببها لألجانب نتيجة كل فعل أو امتناع مخالف اللتزاماتها الدولية

ويشترط فيه أن يكون جديا، بمعنى أنه قد أخل فعليا بحق من حقوق "به دوليا، بحق معترف

الدولة التي تشكو الضرر، ويستوي في الحكم الضرر المادي كاالعتداء على حدود دولة، 

.410"والضرر األدبي كامتهان كرامة ممثليها أو اإلخالل بما يجب لها من االحترام

وهنا : أمريكا وحليفتها بريطانياإلى )2003(عراق على الأن يسند الفعل غير المشروع-ب

"يقول الدكتور عارف رشاد السيد  حيث أن الشخص الدولي ما هو إال شخص اعتباري :  

يمارس نشاطه بواسطة أشخاص طبيعيين يمثلونه، فمن البديهي تحميل الشخص االعتباري تبعة 

.411"تصرفات ممثليه

ويعني أن : )2003(دولتي العدوان على العراق في جانب الفعل غير المشروع يتأكدأن -ت

يكون الخطأ من جانب دولتي أمريكا وبريطانيا الحليفة المشكو منهما من الجانب العراقي، 

سواء كان هذا الخطأ متعمدا أو كان نتيجة إهمال منهما، إال أن يكون نتيجة قوة قاهرة، أو 

. 412ضرر ذاتها وهو ما ال يمكن احتمالهظرف طارئ، أو نتيجة خطأ من الدولة التي أصابها ال

، بل  )2003(ونخلص إلى أن التهديد باستخدام القوة، أو باستخدامها فعليا ضد العراق العام

واستخدام أشد أسلحة الدمار الشامل فتكا، وما خلفته من دمار يجل الحال عن وصفه، هي أفعال غير 

ي العدوان على العراق جراء مخالفتهما لكل مشروعة موجبة للمسؤولية القانونية الدولية لدولت

، وهو )وقد عرضنا لها في الفصل األول من هذه الدراسة(االلتزامات الدولية المكتوبة منها والعرفية 

.ما يوجب عليهما إصالح تلك األضرار العراقية

المقصود بإصالح الضرر وصوره للحالة العراقية : ثانيا

. رر، ثم نبين أهم صورهنبين هنا المقصود بإصالح الض

.217مرجع سابق، صالقانون الدولي العام،: علي صادق أبو ھیف . د-410
سید  . د-411 ارف ال اد ع رائیلیة   : رش ة اإلس روب العربی ن الح ة ع سؤولیة الدولی زء األول، داالم ان،   ، الج ع، عم شر والتوزی ان للن ر الفرق

.92، ص1984
.217مرجع سابق، صالقانون الدولي العام،: علي صادق أبو ھیف . د-412
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إصالح الضررالمقصود ب- 1

إذا كان مصطلح التعويض يعني البدل أو الخلف، فإن إصالح الضرر يعني إعادة الحالة إلى 

ما كانت عليه، وعليه يكون استخدامنا لالصطالح الثاني هو األكثر دقة ومناسبة كونه يستغرق 

ويض لذلك الضرر الناشئ أصال عن إخالل الدول االصطالح األول، إذ ال إصالح لضرر دونما تع

.413بالتزاماتها المنصوص عليها في عديد االتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيات القانون اإلنساني

في المادة الثالثة من مشروع المسؤولية الدولية الذي قدمته "إصالح الضرر"وقد ورد مصطلح 

"في قولها 1930اللجنة الثالثة إلى مؤتمر الهاي للتقنين  المسؤولية الدولية لدولة ما تفرض عليها : 

من )13/2(، وأكدت اللجنة في المادة "التزاما بإصالح الضرر الناتج عن عدم وفائها بالتزامها الدولي

مشروعها على أن فكرة إصالح الضرر قد تجاوزت حدود إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو 

في نطاق المسؤولية الدولية فرديةلى فرض جزاءات دولية وأخرى التعويض المالي، أو الترضية، إ

.كعقوبات على االنتهاكات الخطيرة للمصالح األساسية الدولية

ويشترط للمطالبة بإصالح الضرر وجوب إسناد حق المطالبة به ألصحابه، أي بين شخص 

األخير هو المتسبب في القانون الدولي والفرد المطالب بإصالح ذلك الضرر، على أال يكون هذا 

حدوث ذلك الضرر، وأن يستنفذ جميع الوسائل المتاحة على مستوى القضاء الوطني قبل لجوئه إلى 

الجهات الدولية األخرى صاحبة الشأن في ذلك في ظل مبدأ التكاملية بين القانون الداخلي الوطني 

.     والقانون الدولي اإلنساني

)2003(اء العدوان علیھ العام العراقي جرصور إصالح الضرر- 2

أمريكي عليه، -جراء العدوان األنجلوفألننا نستبعد أسلوب الترضية إلصالح الضرر العراقي

:فإنه تبقى صورتان ممكنتان إلصالحه وهما المتمثلتان في 

)2003(إعادة الوضع في العراق إلى الحال التي كان علیھا قبل -أ

ية أن إعادة الحال لما كانت عليه هي الصورة األساسية إلصالح لقد أقرت محكمة العدل الدول

، والمقصود بالترضية أن تتفق دولتا 414الضرر وأن التعويض العيني واجب إذا لم تكن الترضية ممكنة

على تسوية األضرار التي تعرضت لها هذه األخيرة )2003(العدوان والدولة المعتدى عليها العام 

.يمكن تصورهبطريق رضائية وهو ما ال

انم  . د-413 افظ غ د ح ة : محم سؤولیة الدولی ات      الم د الدراس ة، معھ دول العربی ة ال ا، جامع ات العلی سم الدراس ى ق ا عل رات ألقاھ ، محاض
.16-15:ص.، ص1962العربیة العالمیة، طبعة سنة 

ود  -414 ي محم د الغن المیة    : عب شریعة اإلس ام وال دولي الع انون ال ي الق ضر ف الح ال ة بإص ة الدولی ضة  ،المطالب ى، دار النھ ة األول الطبع
.12-11:، ص ص2007العربیة، القاھرة، 
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وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالنسبة لدولة العراق يعني اإلعادة العينية لوضع هذه الدولة 

أمريكية من -، وال يكتفى هنا بالقول أن انسحاب القوات األنجلو)2003(كما كانت قبل الغزو لها العام 

ة إصالح ما دمرته اآللة الحربية للدول العراق يعني إعادة حال هذا األخير لما كانت عليه، بل إن إعاد

الغازية في العراق من بنى تحتية، واقتصادية، وتاريخية، وحضارية، مع إلغاء كافة التدابير األخرى 

المتخذة في اإلقليم كترسانة القوانين والتنظيمات المؤسساتية التي فرضتها دول العدوان هو ما يعني 

، ومن غير الممكن تصور حدوث مثل هذا النوع )2003(ليه قبل إعادة الحال العراقية إلى ما كانت ع

من إصالح الضرر العراقي في ظل إصرار أمريكي بريطاني وحتى دولي على أن الحرب األخيرة 

.     على العراق هي حرب مشروعة

)2003(التعويض العيني للخسائر العراقية جراء العدوان عليه العام -ب

ع تعويضات عن األضرار التي تصيب المدنيين في النزاعات عبر قرون طويلة كانت تدف

المسلحة، والدولة هي من تمثل ضحاياها في هذا الشأن، والمقصود بالضحية هنا حسب المادتين األولى 

، كل شخص أصيب فرديا أو جماعيا 1985والثانية من إعالن الجمعية العامة لألمم المتحدة لعام 

ه الجسدية، أو أصيب بألم معنوي، أو بخسائر مادية، أو انتهكت بضرر، وخاصة من انتهكت سالمت

حقوقه األساسية بشكل خطير يتعارض والقوانين الجنائية، والمالحظ أن هذا التعريف ال يوجد به ما 

.415يشير إلى أن الشخص المعنوي يمكن اعتباره ضحية أيضا

: نجده ينص على أن فإننا687/1991أما برجوعنا إلى قرار مجلس األمن الدولي رقم 

العراق مسؤول وفقا للقانون الدولي عن كل خسارة وكل ضرر، بما في ذلك االعتداءات على البيئة "

وإتالف الموارد الطبيعية، وعن أي أضرار أخرى مباشرة لحقت بدول أجنبية وبأشخاص طبيعيين 

هنا بالتأكيد إشارة إلى ، و"وشركات أجنبية من جراء غزوه واحتالله غير المشروعين لدولة الكويت

أحقية الشخص االعتباري في المطالبة بالتعويض عن األضرار التي لحقته جراء الفعل غير المشروع، 

جراء غزوه واحتالله غير "وإن كان ما يؤاخذ على قرار مجلس األمن هنا هو إيراده لعبارة 

.والتي توحي بوجود غزو واحتالل آخرين مشروعين" المشروعين

لتعويض يجب أن تعادل الضرر الحاصل فال يكون التعويض أقل من الضرر، كما ال وقيمة ا

يجب أن يزيد عليه، مع مراعاة ما لحق العراق من خسارة، وما فاته من كسب جراء العدوان عليه 

أصال عما حل به من دمار على ، وفي اعتقادي أنه ال يمكن بحال تعويض دولة العراق)2003(العام 

.ت البشرية منها والمادية العينيةكل المستويا

ین -415 وك وال ر  ": ل ق التعبی ى ح ة إل ق الحمای ن ح ة م رائم الدولی ھود الج حایا وش ة الد، "ض رالمجل صلیب األحم ة لل ن ولی ارات م ، مخت
.59-58:، ص ص2002أعداد سنة 
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وألنه عبر التسوية القضائية، أو بطريق مجلس األمن الدولي يمكن الحكم بإصالح األوضاع 

أمريكي غير المشروع وبالتالي التعويض لدولة العراق فإننا ندرس في -األنجلوالمترتبة عن الفعل

.الفرع الموالي مدى إمكانية ذلك في الوقت الراهن

ة ــالعراقيةــالمطالب: الثاني رعالف

وإصالح األضـرار بالتعويضات

طرق وفقيمكن للطرف العراقي المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار ومن ثم إصالحها

عبر مجلس األمن :وثانية وهي االتفاق الرضائي بين الجانبين العراقي واألمريكي، :أولى:ثالث

محكمة العدل الدولية، وألن طريق االتفاق الرضائي بين طرفي النزاع وهي سبيل:وثالثة الدولي، 

العراقي واألمريكي البريطاني غير متوقع في المنظور القريب وال حتى البعيد باعتبار أن الحرب على 

نناقش الحالتين هي حرب مشروعة من وجهة نظر أمريكية، فإنه يبقى أمامنا أن )2003(العراق العام 

.األخريين

674/1990المطالبة العراقية بالتعويض عبر مجلس األمن استنادا للقرار : أوال 

بموجب الفصل السابع من الميثاق اعتبر مجلس األمن دخول القوات العراقية للكويت غزوا، 

ة فورا من الكويت دون قيد أو وأنه خرق للسلم واألمن الدوليين، وقد طالب بانسحاب القوات العراقي

بأن العراق مسؤول عن أي خسارة مباشرة أو ضرر مباشر بما في ذلك الضرر الالحق معتبراشرط

بالبيئة واستنزاف الموارد الطبيعية أو الضرر الواقع على الحكومات األجنبية أو رعاياها أو شركاتها 

منقبول العراق بدفع التعويضات واحدااعتبر كما نتيجة لغزوه واحتالله غير المشروعين للكويت، 

مجلس األمن من األمين العام لألمم المتحدة تقديم طلبالحق وفي قرارشروط وقف إطالق النار، 

توصيات بشأن إنشاء صندوق لدفع التعويضات وإنشاء لجنة إلدارة الصندوق واقتراح المستوى 

عليه ، ووافق 1991ماي02قدم األمين العام تقريره يومقد و،المناسب لمساهمة العراق في الصندوق

.416مجلس وبذلك أسست لجنة التعويضات التابعة لألمم المتحدة وأنشئ صندوق التعويضاتال

م   -416 دولي رق ن ال س األم رار مجل ع ق م  674/1990: راج رار رق م 686/1990: ، والق رار رق م  687/1991: ، والق رار رق : ، والق
S/22559.: الوثیقة 02/05/1991: وتقریر األمین العام لألمم المتحدة بتاریخ .696/1991
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من عائدات النفط العراقي في المائة30على تسديد 986/1995لقد نص قرار مجلس األمن 

نسبة االستقطاع من صادرات العراق وقد خفضتالبرنامج إلى صندوق التعويضات،المصدر ضمن

1330بموجب قرار مجلس األمنفي المائة25إلى في المائة30دوق التعويضات من النفطية لصن

بموجب قرار في المائة5مريكي للعراق خفضت النسبة إلى ، وبعد االحتالل األ2000ديسمبر 05في 

.1483/2003مجلس األمن 

إن قرارات مجلس األمن الدولي بخصوص تعويض العراق لدولة الكويت عن األضرار 

: نجملها فيما يلي أمريكيةلالحقة بهذا األخير يستند إلى معايير ا

ü وإنما هي حرب ،لم تكن حربا مشروعة1990أوت02:أن الحرب على دولة الكويت في

.عدوان

üوأضرارا بالبيئة الطبيعية، استنزافا لموارده،ألخير، أن الحرب على الكويت قد ألحقت بهذا ا

.شركاتهاورعاياها وجنبية ضرارا بمصالح الحكومات األوأ

üأن الحرب على الكويت تستوفي كل عناصر المطالبة بالضرر ومن ثم إصالحه.

ü أن الضرورة كانت ملحة في أن يتدخل مجلس األمن الدولي للحكم بتعويض دولة الكويت وأنه

.ال ضرورة للجوء إلى اآلليات الدولية المتاحة لتسوية المنازعات الدولية

üته محل اتهام لم يمنح حق الدفاع عن نفسه ومن ثم االتفاق حول صيغ أن العراق بصف

.التعويض وإصالح الضرر الكويتي

فهذا ،إنه وإن سلمنا بمشروعية التعويض العراقي لدولة الكويت وفقا للمعايير األمريكية أعاله

جراء العدوان دولة العراق عن األضرار يكا وحليفتها بريطانيا أن تعوضا يعني قياسا بأن على أمر

وهذا عبر الجهاز السياسي المسمى بمجلس األمن األمريكي وليس الدولي )2003(عليه العام

: لالعتبارات التالية على األقل 

ü وقد دللنا في الفصل األول من هذه لمبررات مشروعةأن استخدام القوة ضد العراق لم يكن

.الدراسة على ذلك

ü الصادر 1441انتهكتا كل قواعد الشرعية الدولية سيما القرار أن أمريكا وحليفتها بريطانيا قد

. عن مجلس األمن الدولي

ü ،أن أمريكا وحليفتها بريطانيا في حربهما على العراق قد انتهكتا كل قواعد القانون اإلنساني

. ،..الحضارية، العراقية، العلمية، الثقافية، التاريخية، ووعمدتا إلى اجتثاث البنية التحتية

أي نوع من ، سوف لن يتخذوألن مجلس األمن األمريكي وأقصد مجلس األمن الدولي سابقا

لوجود فيتو أمريكي وآخر )2003(أمريكي على العراق العام -القرارات الشاجبة للعدوان األنجلو
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دحض كل إمكانية لذلك، فإنه ال يبقى لدولة العراق سوى اللجوء إلى الجهة مابريطاني من شأنه

. المنازعات الدولية وأعني محكمة العدل الدوليةمنختصة أصال بنظر مثل هذا النوعالم

بالتعويض وإصالح الضرر أمام محكمة العدل الدوليةالعراقية المطالبة : ثانيا

عضاء في األمم المتحدة، والدول األعضاء في النظام األساسي لمحكمة العدل الدوليـة     للدول األ 

ل على أن اختصاصها األصـي     اشرة أمامها، وللمحكمة اختصاصان اختياري وإجباري؛     حق التقاضي مب  

اتفق الخصوم على إحالتها إليها قبـل  لى غير المسائل التي تمتد إاختياري، وهذا يعني أن واليتها ال    هو  

تـشمل جميـع   ن واليـة المحكمـة   من النظام األساسي تقرر أ     )36(، فالمادة   قيام النزاع أو عند قيامه    

صوص عليها بصفة خاصة في ميثـاق  ، كما تشمل جميع المسائل المنالقضايا التي يرفعها إليها الخصوم    

من ميثاق األمم المتحـدة      )95(والمادة   اقات المعمول بها،  و في المعاهدات الدولية واالتف    األمم المتحدة أ  

حل ما ينشأ بيـنهم مـن       هدوا ب مم المتحدة من أن يع    تنص على أنه ليس في الميثاق ما يمنع أعضاء األ         

أمـا  ،  و يمكن أن تعقد بينهم فـي المـستقبل        رى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أ      لى محاكم أخ  خالف إ 

.در عن الدول التي تقبله، فمرهون بتصريح خاص يصاإلجباريالتقاضي 

: ة ثالث   االحتماالت المتاحة لمقاضاة الواليات المتحدة أمام محكمة العدل الدولي        فيكون إذا بين    

، أن يوافق العراق والواليات المتحدة على عرض النزاع على المحكمة والقبول بواليتها الجبرية             :أول  

من خالل قرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة، أن تصدر فتوى قانونية حول شرعية الغـزو                 :وثان  

منع جريمة إبادة الجنس البـشري     من خالل االرتكاز إلى اتفاقية       :وثالث  ،  واالحتالل األمريكي للعراق  

.1948والمعاقبة عليها لعام 

العتبارات سياسية بالدرجة )على األقل حاليا(وإذا كان االحتماالن األوالن غير واردين

للمطالبة بالتعويض عن أمام الدولة العراقية والممكناألولى، فإن االحتمال الثالث يظل الوحيد المتاح 

: وهذا باعتبار ، 417الد والعباد وفقا للمادة التاسعة من االتفاقيةاألضرار التي أصابت الب

üفي االتفاقية أعالهاأطرافالعدوانأن العراق وكذا دولتي.

ü أن المنازعات الخاصة بمسؤولية أمريكا وبريطانيا عن أعمال إبادة الجنس البشري أو أيا من

تختص بها محكمة العدل الدولية وذلك األفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة من االتفاقية 

.الدولة العراقيةمن بناء على طلب 

ى     -417 ة عل ن االتفاقی عة م ادة التاس نص الم ة         ": ت راف المتنازع ن األط ن أي م ب م ى طل اء عل ة بن دل الدولی ة الع ى محكم رض عل تع
شأن      راف ب ین األط شأ ب ي تن ات الت ال            ..النزاع ن األفع ن أي م ة أو ع ادة جماعی ن إب ا ع ة م سؤولیة دول صلة بم ات المت ك النزاع ي ذل ا ف ، بم

."لثالثةاألخرى المذكورة في المادة ا
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إضافة لما نصت عليه المادة الثالثة من (المعدة جرائم إبادةويعتبر من بين األعمال األخرى

: والتي ال تسقط بالتقادم )اقيةاالتف

ü من 000700والحصار الدولي المفروض على دولة العراق والذي أودى بحياة مليون

.بشري برأي كثير من الخبراء القانونيينين العراقيين وتلك جريمة إبادة جنس المدني

üبالمواد المشعة وما خلفه من مآس بشرية تستمر لبيئي العراقي جراء العدوان عليهالتلوث ا

.ألجيال وأجيال

ü صحية واجتماعية تدمير البنمية التحتية االقتصادية العراقية وما انعكس عنها سلبا من آثار

.مدمرة للجنس البشري

ومع مالحظة أن محكمة العدل الدولية ال يمكنها النظر في الدعاوى المرفوعة من طرف 

األشخاص الطبيعيين وال الدعاوى المرفوعة إليها من قبل المنظمات الدولية أو األشخاص المعنوية 

، فإن تساؤلنا يظل  418طرافا دون غيرهااألخرى، فقط هي تفصل في النزاعات التي تكون فيها الدول أ

مطروحا حول مدى إمكانية معاقبة الدولتين المعتديتين لو أن المحكمة أدانتهما وهذا كونهما شخصان 

اعتباريان، ومن يلزم الدولتين أمريكا وبريطانيا بذلك التعويض في ظل غياب سلطة مركزية بإمكانها 

.  المشروعة خالفا للقانون الدولي؟أصال مالحقة الدول الكبرى عن أفعالها غير

العام أمريكية على العراق-ونخلص في هذا الفصل من هذه الدراسة إلى أن الحرب األنجلو

ورغم اكتسابها الطابع الدولي الذي يفرض عليها الخضوع في كل مراحلها لقواعد القانون )2003(

ه اإلنسان عامة، فقد ميزها االنتهاك األمريكي اإلنساني للحد من اآلثار الناجمة عن استخدام العنف تجا

البريطاني الفاضح لمبادئ وقواعد قانون الحرب من خالل استعمال القذائف العنقودية وكذا الفوسفورية 

كيدة والمباشرة بشكل يتناسب تحقيق الميزة العسكرية األهال يمكنبشكل مكثفوقذائف اليورانيوم

في وقت أن القاعدة األساسية ,على المدنيين واألعيان المدنيةحدوثهاضرار واإلصابات التي يتوقع واأل

للتمييز تفرض على القوات المتحاربة االلتزام بوضع حدود ثابتة فاصلة بين المدنيين واألشياء المدنية 

للجمعية 2444من جهة، وبين المقاتلين واألهداف العسكرية من ناحية أخرى طبقا لما جاء به القرار 

والذي وضح قاعدة التمييز على النحو الذي رأينا، وفي حين 1969ة لألمم المتحدة الصادر العام العام

القرار1996أن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة قد أجازت العام 

غير التمييزية، وهذا الذي يدين استخدام جميع أسلحة الدمار الشامل أو تلك األسلحة ذات القدرة16/96

كونها تسبب آالم مفرطة ال مبرر لها، ومنها تلويث مصادر المياه الصالحة للشرب واإلصابة 

.من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة)36(راجع المادة -418
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بالسرطانات القاتلة، وتعريض آالف المواطنين العراقيين لإلصابة بالعجز الكلوي وغيرها مما ال 

. ضرورة له في حرب كان شعارها اإلنسانية والديمقراطية أوال وأخيرا

إن استخدام القنابل العنقودية وأسلحة الدمار الشامل األخرى في قلب المناطق التي يسكنها 

يشكل انتهاكا صارخا للحظر المفروض على )2003(البشر من قبل دولتي العدوان على العراق العام 

دام هذا الهجمات العشوائية، وانتهاكا فظيعا للقانون اإلنساني، ومع أن قوانين الحرب ال تحظر استخ

النوع من القنابل فهذا ال يعني إمكانية استخدامها في األماكن غير ذات األهمية العسكرية لتتأسس بذلك 

إلى جانب جريمة العدوان، جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية في مواجهة أمريكا وحليفتها بريطانيا، 

بية والتعويضية من جهة االختصاص وبالتالي مساءلتهما جنائيا ومدنيا، ومن ثم توقيع الجزاءات العقا

،)2003(المحكمة الجنائية الدولية الجريمة األمريكية المنظمة بالعراق العام األصيل بذلك؛ جنائيا بنظر

من البروتوكول األول لعام ) 90(متى ما أوفدت لجنة لتقصي الحقائق إلى العراق بموجب المادة

التيروما بتحريك الدعوىنظام من ) 12(لمادة وفقا لتبعا لذلك والدوليمجلس األمن، وبادر 1977

بنظرها، ومدنيا بتقدير محكمة العدل الدولية لألضرار الالحقة بالعراق المعنيةلم تقبل جميـع الدول 

دولة، وشعبا، وحضارة، ومن ثم الحكم بتعويضها استنادا إلى المادة التاسعة من اتفاقية منع إبادة الجنس 

.عليهاالبشري والمعاقبة

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


162

خاتمة

سيما بموجب قواعد القانون الدولي اآلمرةأن الحرب باتت محرمةيتضح لنا من هذه الدراسة 

لبند الرابع من المادة الثانية من الميثاق التي نصت على أن يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في عالقاتهم ا

ا بذلك تجاوزماللجوء إليها من أي طرف كان برليعت،الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها

على سالمة الدول واستقالل أراضيها، عدوانهو ،عات الدولية بالطرق السلميةمبدأ حل المناز

عن بتعريف العدوان الصادر المتعلق» 3314«اإلعالن أيضا بموجب جريمة دوليةوالعدوان ذاك بات

رقم ومنتهكة أيضا لقرار مجلس األمن الدولي،1974العام التاسعة والعشریناألمم المتحدة في الدورة 

وهي العراق ذات سيادة عضو في األمم المتحدةيعتبر بذلك الهجوم المسلح ضد دولةل،1441/2002

، وإنهاء ترابها، عدوانا بما نتج عنه من احتالل ألراضيها بالقوة، ومس باستقالل ووحدة )2003(العام 

عديد المؤسسات لقال ومحاكمة للقادة المسؤولين والممثلين لحكومتها، وتدمير لنظامها السياسي، واعت

ميثاق ولعديد القوانين النافذة قبل االحتالل، وأن كل ذلك يتعارض رعية القائمة قبل الغزو، وتغيير الش

.األمم المتحدة

ي الذي ورغم اكتسابها الطابع الدول)2003(العام أمريكية على العراق-والحرب األنجلو

يفرض عليها الخضوع في كل مراحل سيرها لقواعد القانون اإلنساني للحد من اآلثار التي قد تنجم عن 

استخدام العنف تجاه رعايا الدولة، واإلنسان عامة، فقد ميزها انتهاك مبادئ حقوق اإلنسان، واالنتهاك 

مبادئ الضرورة، والتناسب، ومنها انتهاكاألمريكي البريطاني الفاضح أيضا لقواعد قانون الحرب،

وحدود استعمال القوة، وارتكبت بذلك جرائم تدينها القوانين الدولية، وقبل ذلك تشجبها النزعة 

اإلبادة الجماعية، إلى اليوم، جريمةجريمة العدوان التي الزالت مستمرةاإلنسانية، وهي المتمثلة في 

مساءلة دولتي العدوان جنائيا ومدنيا عن األضرار ليمكن بذلك رب، اإلنسانية، وجرائم الحم ضد الجرائ

الالحقة بالعراق دولة، وشعبا، وحضارة، ومن ثم توقيع الجزاءات العقابية، والمدنية التعويضية من 

)2003(جهتي االختصاص األصيل بنظر الجريمة األمريكية البريطانية المنظمة في العراق العام 

وفقا لما يقضي به نظام روما، ومحكمة العدل الدولية استنادا لدائمةالمحكمة الجنائية الدولية ا: وهما 

.إلى المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها

: ومن جملة ما أسفرت عنه هذه الدراسة النتائج والتوصيات التالية 

النتائج: أوال 

فتقد إلى الشرعية الدولية كون ت)2003(العام العراقعلى بريطانيةاليةمريكاألأن الحرب )1

الواليات المتحدة األمريكية قد استندت في تبريرها لتلك الحرب إلى مبدأ الدفاع الشرعي 
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لدمار الشامل لنزع أسلحة ا(من ميثاق األمم المتحدة )51(الوقائي عن النفس وفقا للمادة 

عالقات الصداقة والتعاون بين الدول، يروج لوهذا في ظل قانون أممي )العراقية المزعومة

.وهي حرب عدوان مجرمة دولياوحل المنازعات بينها بالطرق السلمية، 

،نزاع مسلح ذو طابع دوليهي )2003(العام العراقعلى بريطانيةاليةمريكاألأن الحرب )2

عراق التقيد وااللتزام في إدارة العمليات العسكرية ضد دولة اليفرض على دولتي العدوان 

التوفيق ، وهذا بخاللهااإلنسانحقوقويضمنيحكم النزاعات المسلحة، الذيالقانونيالنظامب

.بين الضرورات الحربية، والمقتضيات اإلنسانية األولية على األقل

في جميع يكون باحترام قواعد القانون الدولي اإلنساني أمريكا وحليفتها بريطانيالتزاماأن )3

التذرع بأي سبب كمبرر ألي انتهاك محدد لاللتزامات اإلنسانية، ومن ذلك وال يمكناألحوال، 

أن قواعد بقولها 1996التذرع بالدفاع عن النفس، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية عام 

القانون الدولي اإلنساني واجبة االحترام، سواء كانت قد صدقت الدول على االتفاقيات التي 

فقد لم تصدق عليها، وأما المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة تتضمن تلك القواعد، أم

.أقرت بأن جل أحكام القانون الدولي اإلنساني تنشئ التزامات مطلقة

أن قواعد القانون الدولي اإلنساني مع ما عرفت من التطور في االتجاه الذي يحمي مصالح )4

وغير الدولية، فهي ما تزال في ،حة الدوليةويضمن حمايتها زمن النزاعات المسل،اإلنسانية

، سيما من حاجة إلى تعميم تلك الحماية لتشمل فئات أخرى غير رعايا الدول أطراف النزاع

.1977وبروتوكوليها اإلضافيين لعام 1949خالل رافديها األصيلين اتفاقيات جنيف لعام 

قد انتهكتا أبشع الجرائم ،)2003(هما على العراق العامفي حربأن أمريكا وحليفتها بريطانيا )5

جرائم الحرب، : الدولية المنصوص والمعاقب عليها وفقا للمادة الخامسة من ميثاق روما وهي 

.انية، وجريمة إبادة الجنس البشريجريمة العدوان، الجرائم ضد اإلنس

ترتب ، تلقانون الدولي وطبقا لقواعد المسؤولية المدنية، فإن كل عمل دولي غير مشروعفي ا)6

الل العراق ن احتولة ضحية االعتداء، أو أفرادها، فإنه يوجب التعويض، وبما أر للداضرأعليه 

لتعويض نه يوجب اا للعراق دولة وشعبا، فإوسبب ضرريعتبر خرقا لميثاق األمم المتحدة،

لشأن عليه، ولدينا سابقه قانونيه بهذا اتكانلى مابنوعيه المادي والمعنوي، وإعادة الحال إ

استنادا إلى قرار مجلس الكويتهنتيجة اجتياحإلى اآلنالتعويضات التي يقدمها العراقوهي 

.674/1990األمن الدولي 
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ن جهاز المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ووفقا لنظامها األساسي تظل واليتها القضائية بنظر أ)7

والية أصيلة، )2003(ان عليه العام أمريكية المنظمة بالعراق على إثر العدو-الجرائم األنجلو

وليست مجرد والية تكميلية للمحكمة، حتى وإن دفعت الواليات المتحدة األمريكية بأنها ليست 

، 2002ماي 04: في " كولن باول"طرفا في نظام المحكمة بموجب تصريح وزير خارجيتها 

ري الحرب من مواطنيهما وهذا في ظل عدم التزام الدولتين؛ أمريكا وبريطانيا، بمحاكمة مج

في ظل أحكام القانون اإلنساني، وأيضا في ظل تغييب الدور الحقيقي والحاسم الذي كانت 

.48/2004ستلعبه المحكمة الجنائية العراقية الخاصة المنشأة بموجب القانون 

من النظام األساسي    )36(وإذا كانت المادة    )8

تشمل جميع القضايا التي يرفعها إليها الخـصوم،  لمحكمة العدل الدولية تقرر أن والية المحكمة       

كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثـاق األمـم المتحـدة أو فـي                  

فإن لدولة العراق الحق فـي أن تؤسـس لمـساءلة         المعاهدات الدولية واالتفاقات المعمول بها،    

اتفاقية منع جريمة إبادة الجـنس   إلى   ، وهذا باالرتكاز  )2003(مدنية لدولتي العدوان عليه العام      

، والمطالبة بالتعويضات المناسبة عن األضـرار الالحقـة         1948البشري والمعاقبة عليها لعام     

.بالعراق دولة، وشعبا، وحضارة، والتي برأي أنها ال تعوض أصال

التوصيات: ثانيا 

: عامة لألمم المتحدة رقم جاء في تعريف العدوان الوارد بالمادة األولى من إعالن الجمعية ال)1

استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى ": والتي جاء بها 3314/1974

أو سالمتها اإلقليمية أو استقاللها السياسي، أو بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق األمم 

ا الفنية مما يقتضي ، وهذا التعريف يظل مشوبا بقصور من الناحية الموضوعية وكذ"..المتحدة

من نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة إعادة )123(و)121(معه وعمال بمضمون المادتين 

.صياغة تعريف شامل جامع ومانع للعدوان

نصت على قد ،1977وكذا برتوكوليها اإلضافيين لعام ،1949لعام إن اتفاقيات جنيف األربع)2

هك قواعد القانون اإلنساني، لكنها غفلت عن إقرار حق حق إنزال عقوبات جنائية بمن ينت

في التدخل في اإلجراءات المتعلقة الحق، وال حتى عن ذلكالضحايا في تقاضي تعويضات

، وعليه نقترح إعادة النظر في مضمون هذه بالمسؤولية الجنائية والحصول على تعويضات

.ها الملحقين بهاوأيضا برتوكولياالتفاقياتعلى مستوىالجزئية المهمة 
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للمحكمة الجنائية مراجعة نظام روما من حيث إطالق االختصاص الشخصي والمكانيضرورة )3

في والعدالة الدولية،لقضاء الجنائي الدولي، وهذا تعزيزا لدور اوعدم تقييدهماالدولية الدائمة،

الجهاز الدولي هيالمحكمةأن باعتبار وهذا مواجهة كل انتهاك لقواعد القانون اإلنساني،

.ة قواعد القانون الدولي اإلنسانياألول المخول بكفالة حماي

تعويضية تفعيل نظام محكمة العدل الدولية من حيث فرض عقوبات دولية وجزاءات ضرورة )4

وهذا ، في مواجهة األشخاص االعتباريةفي مواجهة مرتكبي جريمة اإلبادة الجماعيةمدنية

من نظامها ال يمكنها النظر في الدعاوى )36(المادة على اعتبار أن المحكمة بموجب

المرفوعة من طرف األشخاص الطبيعيين، وال الدعاوى المرفوعة إليها من قبل المنظمات 

الدولية، أو األشخاص المعنوية األخرى، فقط هي تفصل في النزاعات التي تكون فيها الدول 

. ا ومن يسير في فلكهاأطرافا دون غيرها، ليكون من الممكن محاسبة أمريك

ضرورة التحرك الفوري للمجتمع الدولي في اتجاه جمع األدلة والبيانات الكافية بطريق لجنة )5

، ومن 1977من البروتوكول األول لعام )90(بموجب المادة لتقصي الحقائق في العراق، وهذا 

الدولية الذي مازال ثمة إقامة أدلة اإلثبات الدامغة في مواجهة مدعي عام المحكمة الجنائية 

.يرفض مباشرة التحقيق في المسألة العراقية محل الدراسة
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: ع ـة المراجـقائم

üالقرآن الكريم وأحاديث من السنة المطهرة.

:قائمة الكتب العامة والخاصة باللغة العربية -أ

.1984القاهرة، دار الفكر العربي،القانون الدولي العام،:العناني محمدإبراهيم)1

.ANEP ،2004منشورات ،طبعة الجزائرقصة سقوط بغداد،:أحمد منصور )2

جنكيـز خـان يعـود إلـى بغـداد، دار           . .العراق بين بـوش وصـدام      :أحمد بن علو بن الحاج الزرقاوي     )3

.تاريخدون الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، 

انون الـدولي الجنـائي والـشريعة اإلسـالمية،         الجرائم الدولية فـي ضـوء القـ        :أحمد عبد الحكيم عثمان     )4

.2009دار الكتب القانونية، مصر، 

العوامـل المحـددة لـدور المحكمـة الجنائيـة الدوليـة،           ،  المحكمة الجنائية الدوليـة   : أحمد قاسم الحميدي    )5

.2005مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان، الجمهورية اليمنية،،)02(ج ،األولىالطبعة

مـستقبل الحـروب الـشركات العـسكرية واألمنيـة الدوليـة الخاصـة،               :رد مصطفى أحمد أبو الخي    السي)6

.2008،، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرةالطبعة األولى

الحرب األخيرة علـى غـزة فـي ضـوء القـانون الـدولي العـام، دار                 :رالسيد مصطفى أحمد أبو الخي    )7

.2009النهضة العربية، القاهرة، 

.1971القانون الدولي العام وقت السلم والحرب، اإلسكندرية، القاهرة، :ي محمد البشير الشافع)8

الجزائـر، المعاصـر، المؤسـسة الوطنيـة  للكتـاب،        الـدولي القانونفيالتدخلعدممبدأ :إدريس  بوكرا)9

1990.

.1984ه، معهد هنري دونان، جنيف، ون الدولي اإلنساني تطوره و مبادئالقان:جان بكتيه )10

ــدولي : جمــال عبــد الناصــر مــانع)11 ــة (التنظــيم ال ــة واإلقليمي النظريــة العامــة والمنظمــات العالمي

.، دار العلوم للنشر، الجزائر، دون تاريخ)والمتخصصة
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ى لطبعـة   امبـادئ القـانون الـدولي العـام،        :جعفر عبد السالم    )12 دار النهـضة العربيـة ، القـاهرة،         ،األول

1986.

ى لطبعـة  ا،-العقوبـات والغـارات فـي الـسياسة األمريكيـة     –العـراق  اسـتهداف  :جيف سيمونز   )13 ،األول

.2003مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 

.1988القاهرة، اآلداب،مكتبةاإلقليمية،الدوليةالمنظمات:عثلممحمدحازم)14

ة لطبعـة   االدوليـة، المـسلحة النزاعاتقانون :عثلممحمدحازم)15 القـاهرة، العربيـة، لنهـضة ادار،الثانی

2002.

التـدخل الـدولي اإلنـساني، دراسـة وظيفيـة فـي ضـوء قواعـد القـانون                   :حسام أحمد محمد هنداوي     )16

.2007الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 

الجزائــر،  جلـيس، خيـر منـشورات األولـى، الطبعـة الدولية،النزاعاتوتحليلدراسة: قادريحسين)17

2007.
ار )18 اد ع سید رش رائیلیة   :ف ال ة اإلس روب العربی ن الح ة ع سؤولیة الدولی ان  الم زء األول، دار الفرق ، الج

.1984للنشر والتوزیع، عمان، 
اد )19 لمى جھ ق   :س نص والتطبی ین ال شري ب نس الب ادة الج ة إب ــر،  ،جریم ــة، الجزائ ــين مليل ــدى، ع دار اله

2009.

فـي القـانون الـدولي اإلنـساني، تحريـر           مدلول القانون الـدولي اإلنـساني، محاضـرات        :شريف عثلم   )20

.2001شريف عثلم، اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

المحكمة الجنائية الدولية، المواءمـات الدسـتورية والتـشريعية، مـشروع قـانون نمـوذجي،       :شريف عثلم  )21

.2003اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

اللجنـة  الطبعـة الخامـسة، مـن إصـدارات    محاضرات فـي القـانون الـدولي اإلنـساني،          :شريف عثلم   )22

.2005الدولية للصليب األحمر، 

، ELGAالطبعـة األولـى، منـشورات       دراسات في القـانون الـدولي العـام،        :صالح الدين أحمد حمدي     )23

.2002الجزائر، 

الطبعـة األولـى، دار الفكـر العربـي،         مقدمة لدراسة قـانون النزاعـات المـسلحة،        :صالح الدين عامر    )24

.1976ة، القاهر

.1986مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة، دار الفكر العربي، القاهرة، :صالح الدين عامر )25

للماليـين، العلـم داراألولـى، الطبعـة اإلسـالم، فـي العامـة الدوليـة والحقوقالجهاد :القاسمي  ظافر)26

1996.

دار النهـضة العربيـة، القـاهرة،       بعض الجوانب القانونيـة للنـزاع العربـي اإلسـرائيلي،            :عائشة راتب   )27

1969.

المعهـد العربـي لحقـوق اإلنـسان     الطبعـة الثانيـة،  مدخل إلى القانون الدولي اإلنـساني،      :عامر الزمالي   )28

.1997واللجنة الدولية للصليب األحمر، تونس، 

،"يمحاضـرات فـي القـانون الـدولي اإلنـسان       "فـي ،  "تطبيق القانون الـدولي اإلنـساني     ":عامر الزمالي   )29

ة الطبعة   مـن إصـدارات اللجنـة الدوليـة للـصليب األحمـر، دار المـستقبل العربـي، القـاهرة،                   ،الرابع

2004.
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فـي القـانون الـدولي العـام والـشريعة اإلسـالمية،            رالمطالبة الدولية بإصالح الضر   : عبد الغني محمود  )30

.2007دار النهضة العربية، القاهرة، ولى،الطبعة األ

.2005، دار الفكر الجامعي ، المحكمة الجنائية الدولية:حجازي عبد الفتاح بيومي )31

ج، .م.، د )معاقبـة مرتكبـي الجـرائم ضـد اإلنـسانية         (العدالـة الجنائيـة الدوليـة          :عبد القادر البقيرات    )32

2005.

الوسيط في القانون الدولي العـام، حقـوق اإلنـسان، الكتـاب الثالـث، الطبعـة            :عبد الكريم علوان خضير     )33

.1997لى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األو

الكتـاب ،)المعاصـر القـانون الـدولي   (العـــام   الـدولي القانونفيالوسيط:عبد الكريم علوان خضير     )34

.2008عمان،والتوزيع،للنشرالثقافةمكتبة دار،األولىبعةطالالثاني،

.2006جنائي، دار هومة، الجزائر، أبحاث في القانون الدولي ال:عبد العزيز العشاوي )35

.1991الغزو العراقي للكويت، دار النهضة العربية، القاهرة، :عبد العزيز سرحان )36

دار  الطبعـة األولـى،   القانون الدولي اإلنساني دراسـة مقارنـة بالـشريعة اإلنـسانية،           :عبد الغني محمود  )37

.1991النهضة العربية، القاهرة، 

،اإلسـكندرية المعـارف، منـشأة ،عـشر الحاديـة الطبعـة العـام، الدولينونالقا:هيفأبوصادقعلي)38

1975.

الحمايـة  المـسؤولية الدوليـة، المنازعـات الدوليـة،         (الدولي العـام     محاضرات في القانون   :عمر صدوق   )39

.2003ج، بن عكنون، الجزائر، .م.دالطبعة الثانية،،)الدولية لحقوق اإلنسان

أثنــاء النزاعـات  المائيـة والمنـشآت الميـاه لمـوارد الدوليـة الحمايـة  :الحـسيني   جعفرزهيرفراس)40

.2009بيروت، لبنان، الحقوقية،الحلبيمنشوراتاألولى،الطبعةالمسلحة،

والنـشر، بيـروت،     الجامعيـة للطباعـة   الـدار العـام، الـدولي القـانون فـي الوسيط :المجذوب  محمد)41

1999.

، )دراسـة لـضوابطه األصـولية وألحكامـه العامـة         (الـدولي العـام      مبادئ القـانون   :محمد حافظ غانم    )42

.1961الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

المسؤولية الدولية، محاضـرات ألقاهـا علـى قـسم الدراسـات العليـا، جامعـة الـدول            :محمد حافظ غانم    )43

.1962العربية، معهد الدراسات العربية العالمية، طبعة سنة 

.1972سنةطبعة القاهرة،العربية،النهضةدارالعام،الدوليالقانونمبادئ:افظ غانم محمد ح)44

القـاهرة، للطباعـة والنـشر،   الجامعيـة الـدار ،الطبعـة األولـى   الـدولي، التنظـيم  :الدقاقسعيدمحمد)45
1982.

.2005مصر، القانون الدولي اإلنساني، منشأة دار المعارف، اإلسكندرية، : محمد فهاد الشاللدة )46

مالمح التطور في القـانون الـدولي اإلنـساني، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة،                 :محمد مصطفى يونس    )47

1989.

.1971األحكام العامة في قانون األمم، منشأة المعارف، اإلسكندرية، :محمد طلعت الغنيمي )48

.1980اإلسكندرية، الغنيمي الوسيط في قانون السالم، منشأة المعارف، :محمد طلعت الغنيمي )49

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


169

مقـاالت فـي القـانون      "فـي   " نظرة عامة في القانون الـدولي اإلنـساني اإلسـالمي          :محمد طلعت الغنيمي    )50

, عـامر الزمـالي واللجنـة الدوليـة للـصليب األحمـر           .د: جمعهـا ورتبهـا   , "الدولي اإلنساني واإلسـالم   

.دون تاريخ, القاهرة

-1995العـام، منـشورات جامعـة دمـشق، سـوريا،           مدخل إلى القـانون الـدولي        :محمد عزيز شكري    )51

1996.

أزمة القانون الدولي المعاصر فـي ضـوء العـدوان األمريكـي علـى العـراق،                :محمد شوقي عبد العال     )52

.2003مركز الحضارة للدراسات، الطبعة األولى،

القـانون اإلنـساني الـدولي، طبـع وتوزيـع معهـد القـانون الـدولي لحقـوق                  :محمود شريف بسيوني    )53

.2003اإلنسان، 

.1971القانون الدولي واستخدام الطاقة النووية، القاهرة، :محمود خيري بنونة )54

ازدواجية المعاملة فـي القـانون الـدولي العـام، دار الجامعـة الجديـدة  للنـشر،           :مصطفى سالمة حسين    )55

.2007اإلسكندرية، 

.1985، القاهرة،دار النهضة العربيةالمنظمات الدولية، :شهابمفيد)56

الجامعـة دار،)الدوليـة النظريـة العامـة للجريمـة     (الدوليـة الجنائيـة المحكمـة  :حمودة  سعيدمنتصر)57

.2006اإلسكندرية، الجديدة،

القانون الدولي اإلنساني مع اإلشارة إلـى أهـم مبادئـه فـي الفقـه اإلسـالمي، دار                   :حمودة  سعيدمنتصر)58

.2009الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 

حماية ضحايا النزاعـات المـسلحة فـي الفقـه اإلسـالمي الـدولي والقـانون الـدولي               :عبد العزيز   ميلود  )59

.2009اإلنساني، دار هومة، الجزائر، 

الطبعـة  الجـزءان األول والثـاني،    األسلحة المحرمـة دوليـا القواعـد واآلليـات،         :نعمان عطااهللا الهيتي    )60

.2007سوريا،األولى، دار أرسالن للطباعة والنشر والتوزيع، 

القانون الدولي اإلنـساني وحمايـة المـدنيين واألعيـان المدنيـة فـي زمـن النزاعـات                   :نوال أحمد بسج    )61

.2010منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،المسلحة،

مركـز دراسـات الوحـدة   الطبعـة األولـى،  نزع سالح العراق الغزو بدال مـن التفتـيش،     : هانس بليكس )62

.2005بيروت، لبنان، العربية،

القانون الدولي العام، المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات والنـشر والتوزيـع، بيـروت، لبنـان،                 :وليد بيطار   )63

2008.

الثالثـة، دار   الطبعـة اإلســالمي، والتـصور الحـالي الواقعبينالجديدالدوليالنظام:شبانةأبوياسر)64

.2004العربية، مصرالسالم، جمهورية

:مؤلفــات مشتركة-ب

ضـوابط تحكـم خـوض الحـرب، مـدخل للقـانون الـدولي               :ليزابـات تـسغفلد     و   فريتس كالسهوغن )1

.2004اإلنساني، ترجمة أحمد عبد العليم، اللجنة الدولية للصليب األحمر، جويلية 
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لقـانون الـدولي    ا: ، فـي كتـاب      "الفئات المشمولة بحماية القـانون الـدولي اإلنـساني        ":أحمد أبو الوفاء    )2

، اللجنـة الدوليـة للـصليب األحمـر، دار المـستقبل        )دليل التطبيـق علـى الـصعيد الـوطني        (اإلنساني    

.2003العربي، القاهرة، 

الطبعـة  دراسـات فـي القـانون الـدولي اإلنـساني،         : كتـاب    ، فـي  "قواعد وسلوك القتال  "أحمد األنور،   )3

.2000األولى، دار المستقبل العربي، القاهرة،

العـراق تحـت    «: فـي كتـاب     " الواليات المتحدة في العـراق جريمـة إبـادة جماعيـة          ": يان دوغالس   إ)4

الطبعة األولـى، الناشـر مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة،             ،»االحتالل تدمير الدولة وتكريس الفوضى    

.2008بيروت، لبنان، 

مـصرية، -نجلـو األالمكتبـة الـسياسة، علـم إلـى المـدخل :عيـسى خيـري محمودوغاليبطرس)5

.1989القاهرة، 

دراسـات فـي القـانون الـدولي        ، فـي كتـاب      "القانون الدولي اإلنساني تطوره ومبادئه    ": بكتيه  . جان س )6

.2000دار المستقبل العربي، القاهرة، الطبعة األولى،مفيد شهاب،. ، تقديم داإلنساني

ي العرفـي، كتـاب صـادر عـن     القـانون الـدولي اإلنـسان   :بك -جون ماري هنكرتس و لويس دوزوالد     )7

.اللجنة الدولية للصليب األحمر، دون تاريخ

دارالثالثـة، الطبعـة العـام، الـدولي القـانون :عامر  الدينصالح .دو،راتبعائشة. د،سلطانحامد)8

.1984القاهرة، النهضة العربية،

.2002لية، القاهرة، التنظيم الدولي، مكتبة الشروق الدو: محمد شوقي عبد العال .دو حسن نافعة)9

دراسـات فـي القـانون الـدولي        :  ، في كتـاب   "التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين    ":صالح الدين عامر    )10

.2000اإلنساني، دار المستقبل العربي، القاهرة، 

داراألولـى، الطبعـة اإلنـساني، الـدولي القـانون : ربيـع   محمـد عمـاد . دوالفتالويحسينسهيل)11

.2007ان،الثقافة، عم

الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،         ،المختار من مقدمة ابن خلـدون     : محمد السناني . و د  سمير سرحان )12

.1998القاهرة، 

تحقيـق كتـاب لـسان العـرب        : عبد اهللا علي الكبير، محمد أحمد حبيب اهللا، وهاشـم  محمـد الـشاذلي              )13

.طبعة دار المعارف،  القاهرة، دون تاريخالبن منظور،

دار الطبعـة األولـى،  ،مـن إصـدارات اللجنـة الدوليـة للـصليب األحمـر      : مـن المـؤلفين    مجموعة)14

.2003المستقبل العربي، القاهرة، 

دار  رابعـة، الطبعـة ال  مـن إصـدارات اللجنـة الدوليـة للـصليب األحمـر،           : مجموعة من المـؤلفين     )15

.2004المستقبل العربي، القاهرة، 

لي اإلنـساني والقـانون الـدولي لحقـوق اإلنـسان، فـي كتـاب               تاريخ القانون الـدو   :محمد نور فرحات  )16

دار المـستقبل العربـي،   الطبعـة األولـى،  مفيـد شـهاب،  .دراسات في القانون الدولي اإلنساني، تقـديم د     

.2000بيروت، 

، فـي كتـاب دراسـات فـي القـانون الـدولي اإلنـساني،              "مبدأ اآلالم التي ال مبرر لها     ": هنري ميروفيتز )17

.2000الطبعة األولى، دار المستقبل العربي، القاهرة،،يد شهابمف. تقديم د
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:المنشورةالقانونيةوالبحوثالدوريات المتخصصة -ج

الـسياسة  ،  "1441العـراق والـشرعية الدوليـة قـراءة فـي سـياق ودالالت القـرار                : "أحمد الرشيدي   )1

.2003، جانفي 151، العدد الدولية

مجلـة  ، "اقيـة ودور مجلـس األمـن فـي حفـظ الـسلم واألمـن الـدوليين        األزمة العر: "أحمد سيد أحمد   )2

.2003، جويلية 153، العدد السياسة الدولية

فـي ضـوء مبـادئ      أألسـلحة التقليديـة      أنـواع بعـض    مشروعية استعمال : "أحمد عبيس نعمة الفتالوي     )3

، كليـة القـانون،   اسيةمجلة الكوفـة للعلـوم القانونيـة والـسي    ، بحث منشور في     "القانون الدولي اإلنساني  

.2009، األول، العدد األولىجامعة الكوفة، السنة 

للـصليب الدوليـة المجلـة ، "الـدولي الجنـائي والقـضاء التكميليالقضائياالختصاص": سوليراأوسكار)4

.2002أعدادمنمختارات، راألحم

الهـالل األحمـر بـشأن      و دليـل الجمعيـات الوطنيـة للـصليب األحمـر         ": اللجنة الدولية للصليب األحمر   )5

.1986، جنيف، "أنشطتها في حاالت النزاع

، دار مجلـة دراسـات قانونيـة   ، "صيانة السلم واألمن الدوليين في إطـار األمـم المتحـدة     : "العربي بلحاج   )6

.2009، أوت الرابعالخلدونية للنشر، الجزائر، العدد 

الـسياسة  ،  "ة البريطانيـة ضـد العـراق      الـضربات العـسكرية األمريكيـ     : "اللواء عبد المنعم سعيد كاظو      )7

.1999، أكتوبر 138، العدد الدولية

، بحـث مقـدم إلـى    )دراسـة مقارنـة  (عالقات المحكمة الجنائية الدوليـة  : براء منذر كمال عبد اللطيف     )8

.2007، مؤتمر التنمية البشرية واألمن في عالم متغير الذي تعقده جامعة الطفيلة التقنية

، مختـارات مـن أعـداد       المجلة الدولية للـصليب األحمـر     ،  "لمخلفات المتفجرة بعد الحرب   ا: "بيتر هيربي   )9

.2001عام 

، دار الخلدونيـة    مجلـة دراسـات قانونيـة     ،  "حماية الطفل بين العالميـة والخـصوصية      : "خرباشي عقيلة   )10

.2009، نوفمبر الخامسللنشر، الجزائر،  العدد 

الـدولي اإلنـساني مـن جانـب آليـات األمـم المتحـدة لحقـوق                 اتجاهات تطبيق القانون  : "دانيال أودنل   )11

.1998، سبتمبر 61، العدد المجلة الدولية للصليب األحمر، "اإلنسان

المجلـة  ، مقـال متـرجم ومنـشور فـي          "اللجنة الدولية للصليب األحمر وحقوق اإلنسان     : "ديتريش شندلر   )12

.1979، فيفري الدولية للصليب األحمر

المجلـة المـصرية للقـانون    ، "نظرات حول حقـوق اإلنـسان فـي النـزاع المـسلح     : "رشاد عارف السيد  )13

.1985، 41، المجلد الدولي

لمحـة عـن تـاريخ اإلعـالن        .. العالقة بين القانون الدولي اإلنـساني وحقـوق اإلنـسان         : "روبير كولب   )14

سـبتمبر   ،61، العـدد    المجلـة الدوليـة للـصليب األحمـر       ،  "العالمي لحقوق اإلنسان واتفاقيـات جنيـف      

1998.

، موضـوع   "العالقة بـين القـانون الـدولي اإلنـساني وقـانون حقـوق اإلنـسان              : "عبد اهللا الحبيب عمار     )15

.2008، جانفي األول، دار الخلدونية للنشر، الجزائر، العدد مجلة دراسات قانونيةمنشور في 
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المجلـة الدوليـة     ،"بيـر ضحايا وشهود الجرائم الدولية مـن حـق الحمايـة إلـى حـق التع              ": لوك والين   )16

.2002مختارات من أعداد سنة ،للصليب األحمر

، 01، العـدد    مجلـة الحقـوق   ،  "قضايا معاصـرة فـي الحـروب البحريـة والحيـاد          : "محسن الشيشكلي   )17

.1989مارس، 

، المـستقبل العربـي   الحرب األمريكيـة البريطانيـة علـى العـراق والـشرعية الدوليـة،              : محمد الهزاط   )18

.2003جوان ،292العدد 

المبـادئ المنظمـة للعمليـات الحربيـة بموجـب الـشريعة اإلسـالمية والقـانون الـدولي              : محمد البزاز   )19

.2008، مركز البصيرة، الجزائر، العدد األول، مجلة دراسات قانونيةاإلنساني، 

، العـدد  مجلـة القـانون واالقتـصاد     دراسات في القـانون الـدولي الجنـائي،         : محمد محي الدين عوض     )20

.1965، الثاني

، تقريـر لجنـة القـانون الـدولي إلـى الجمعيـة العامـة               حولية لجنة القانون الدولي   : ----------)21

.1980، ، المجلد الثاني، الجزء الثاني32لألمم المتحدة عن أعمال دورتها 

الحــرب النفــسية األمريكيــة علــى العــراق  "مجلـة كليــة الملــك خالــد العـسكرية  : ---------)22

: علـــى الموقـــع اإللكترونـــي01/06/2003بتـــاريخ 73: ، العـــدد .."أســـاليبها. .مراحلهـــا
http://www.kkmaq.gov.sa

:المطبوعات والوثائق الرسمية -د

A/CN.4/L.600: قرار رقم :األمم المتحدة )1

31715RL:وثيقة رقم :الكونجرس األمريكي )2
G.A.Res.2444 (XXIII):رقم زالوثیقة ذات الرمالجمعیة العامة لألمم المتحدةقرار )3
A /Res /49/54:رقم الوثیقة ذات الرمزالجمعیة العامة لألمم المتحدةقرار )4
2003/143/14MDE:وثيقة رقم :منظمة العفو الدولية )5

MDE15/070/2006: وثيقة رقم :منظمة العفو الدولية )6

2003/085/14MDE:وثيقة رقم :منظمة العفو الدولية )7

14/056/2004MDE: وثيقة رقم:نظمة العفو الدولية م)8

14/057/2004MDE: وثيقة رقم:منظمة العفو الدولية )9

A/CONF/183/9: المعمم بموجب الوثيقة رقم :نظام روما األساسي )10
CLT/EO/CIP/2009/RP/114: وثيقة رقم : منظمة اليونيسكو العالمية )11

:ترنيتاألنشبكة على المقاالت المنشورة-ھ

، "إعـالن للحـرب علـى اإلسـالم       .. مسجدا إلـى حـد اآلن        33انتهكوا الحرمات وهدموا    ":آه يا عرب    )1

http://www.ahyaarab.net:، على الموقع االلكتروني 22/11/2004: بتاريخ 
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ــرب )2 ــون الع ــار عي ــار":أخب ــة المط ــاريخ "معرك ــي ع25/03/2006، بت ــع اإللكترون ــى الموق :ل
http://vb.arabseyes.com

نـادين خـوري،   : ، لنعـومي كاليـن،  ترجمـة   "عقيدة الصدمة، صعود رأسمالية الكـوارث ":الجزيرة نت   )3

12/06/2010: ، بتـاريخ  2009بيـروت، الطبعـة األولـى، الـسنة      , شركة المطبوعات للنشر والتوزيـع    

http://aljazeera.net:  على الموقع اإللكتروني 

:، بتـاريخ    "فـي الفلوجـة   األبـيض المذبحة الخفيـة والكـشف عـن اسـتخدام الفـسفور          ":الجزيرة نت   )4

http://www.aljazeera.net:، على الموقع اإللكتروني 12/11/2005

، 07/06/2006: ، بتـاريخ    1584، العـدد    "الـدولي باإلرهـاب يـسمى مـا عـن ماذا":الحوار المتمدن )5

www.ahewar.org:على الموقع اإللكتروني 

علـى الموقـع  20/04/2010،  "فرصـة تاريخيـة   .. األسـلحة النوويـة     ":اللجنة الدولية للصليب األحمر     )6

http://www.icrc.org:االلكتروني

ــر  )7 ــصليب األحم ــة لل ــة الدولي ــاريخ :  اللجن ــي  31/07/2004:بت ــع االلكترون ــى الموق :، عل
http://www.icrc.org

الوحـشي للمـدنيين العـزل فـي العـراق مجـد المـارينز         القتـل   ":اللجنة العربيـة لحقـوق اإلنـسان      )8

ــي ــاريخ "األمريكـــ ــي   10/04/2008: ، بتـــ ــع اإللكترونـــ ــى الموقـــ : ، علـــ
http://www.achr.eu/art330.htm

ـ "غزو العـراق وتـأثيره فـي الوضـع الـصحي واإلنـساني           ":اللجنة العربية لحقوق اإلنسان     )9 : اريخ ، بت

http://www.achr.eu/art616.htm: ، على الموقع اإللكتروني 24/03/2009

رد مكتـب المـدعي العـام       ":المدعي العام لـويس مورينـو أوكـامبو       مكتب :المحكمة الجنائية الدولية  )10

-www.icc، علـى صـفحة ويـب        2006فيفـري    9:  بتـاريخ     الهـاي،  ،"على رسائل حول العـراق    

cpi.int ومترجم على الموقع االلكتروني :http://www.islamonline.net

:، بتـاريخ    "انتهاكـات حقـوق اإلنـسان فـي العـراق         ":فـي سـوريا      العربية لحقوق اإلنسان  المنظمة)11

http://arabinsan.jeeran.com/iraq.html:، على الموقع االلكتروني 02/05/2004

و مجموعـة بحـوث الـشرق       منظمة مـن جامعـة غنـت ،       (النشرة اإلخبارية السابعة ألكاديمية العراقي    )12

مـع الرابطـة الدوليـة للدراسـات العراقيـة          األوسط وشـمال أفريقيـا  ومحكمـة بروكـسل بالتعـاون             

، علـى   2010نـوفمبر ) : والـشبكة الدوليـة لمناهـضة لالحـتالل       ,  ب11ومنظمـة فـردي     , المعاصرة

http://www.brussellstribunal.org:الموقع اإللكتروني

ــراء)13 ــذرب ــالمن سلحة  ":كم صراعات الم ن ال ي زم سان ف وق اإلن ة حق ــاريخ ،"حمای ، 09/02/2010: بت

http://hawassdroit.ibda3.org:كتاب منشور على الموقع االلكتروني 

، 06/01/2010: ، بتـاريخ    "تـدمير حـضارة حديثـة     .. الحرب األمريكية على العـراق    : "جيمس بيتراس   )14

http://pharb.wordpress.com/2010/01/06/%D8%A7%: على الموقع االلكتروني 

تـدمير الـصناعة وانهيـار االقتـصاد        ..الف المعامل ما زالـت متوقفـة        آ":دار بابل للدراسات واإلعالم     )15

http://www.darbabl.net:، على الموقع االلكتروني 14/02/2010: ، بتاريخ "العراقي

مقال منشور بيومية الثـورة، مؤسـسة الوحـدة للـصحافة والطباعـة والنـشر، سـوريا،                  :ريما الرفاعي   )16

http://thawra.alwehda.gov.sy:على الموقع االلكتروني 27/07/2010الثالثاء 
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، علـى   12/03/2002: بتـاريخ   .،  "ورانيـوم المـستنفذ   تقرير جديد عن مـضار الي     ":نيو ز    BBCشبكة  )17

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news: الموقع االلكتروني 

: ، بتـاريخ    "أمريكـا تخطـط الغتيـال علمـاء األسـلحة العراقيـة           ...بعد تخريب بغـداد   ":شبكة البصرة   )18

http://www.albasrah.ne:الموقع االلكتروني ، على 09/01/2005

وزراة الصحة تؤكـد اسـتخدام قـوات االحـتالل مـواد محرمـة دوليـا فـي ضـرب                    ":شبكة البصرة   )19

: ، علــــــى الموقــــــع اإللكترونــــــي01/03/2005:، بتــــــاريخ"العــــــراق
http://articles.abolkhaseb.net

، علـى الموقـع     20/01/2009، بتـاريخ    "الفوسـفور األبـيض   ....إما الراية البيضاء أو     ":شبكة البصرة   )20

http://www.albasrah.nett:اإللكتروني

، علـى الموقـع     2010جـوان    12، بتـاريخ    " العراق باألرقـام والتـصريحات الموثقـة      ":شبكة البصرة   )21

http://www.albasrah.net:االلكتروني

، بتـاريخ   "القنابل العنقودية التي يتم إطالقهـا مـن األرض تهـدد أرواح المـدنيين             ":منظمة العفو الدولية    )22

http://www.hrw.org/ar/news:، على الموقع االلكتروني 28/04/2003: 

، بتـاريخ   "القنابل العنقودية التي يتم إطالقهـا مـن األرض تهـدد أرواح المـدنيين             ":منظمة العفو الدولية    )23

http://www.hrw.org/ar/news:، على الموقع االلكتروني 28/04/2003: 

: ، بتـاريخ  "شـافيز أمريكـا اسـتخدمت غـاز الخـردل المحـرم دوليـا فـي الفلوجـة            ":سالم  مفكرة اإل )24

http://www.islammemo.cc/search.aspx:، على الموقع االلكتروني 06/03/2005

، "أسـلحة أمريكـا دائمـا قـذرة       ..يورانيـوم ..فوسـفورية ..عنقوديـة .. قنابل ذريـة  ":موقع وجدة سيتي    )25

http://www.oujdacity.net:، على الموقع االلكتروني 15/12/2005: بتاريخ

، "تقرير دولي يتهم القوات األمريكيـة باسـتخدام المـاء والغـذاء كأسـلحة حـرب               ": ميدل ايست اونالين    )26

http://middle-east-online.com: االلكتروني على الموقع،31/03/2005: بتاريخ 

، علـى الموقـع     12/05/2004: ، بتـاريخ    "ما وراء الترهيب فـي سـجن أبـو غريـب          ":مفكرة اإلسالم   )27

http://www.islammemo.cc:االلكتروني

خرجهـا االحـتالل مـن قائمـة التـراث          أن  أبعـد   .. ثريـة   مدينة بابل األ  ": ء اإلعالم العراقي    وكالة أنبا )28

ــا؟  ــدت هويته ــل فق ــالمي ه ــاريخ "الع ــي ،25/12/2010، بت ــع االلكترون ــى الموق -http://al: عل
iraqnews.net

علــى 08/04/2006: ، بتــاريخ "يكــان وجريمــة التخريــب الثقــافي للعــراقاألمر":مفكــرة اإلســالم )29

http://www.islammemo.cc:الموقع االلكتروني 

، "المحكمة الجنائية الدولية ودورهـا فـي معاقبـة مرتكبـي الجـرائم الدوليـة              ":عمرو عبد الرحيم محمد   )30

http://www.kambota.forumarabia.net:على الموقع اإللكتروني منشوربحث 

الجدار وتداعياته علـى حـق تقريـر مـصير الـشعب الفلـسطيني فـي                ":نادية أبو زاهر ولبنى األشقر      )31

ــة : علــى الموقــع اإللكترونــي26/04/2005:تــاريخ، ب"الــرأي االستــشاري لمحكمــة العــدل الدولي
http://www.arabs48.com

علـى الموقـع     04/03/2005: ، بتـاريخ    "شهادة مأساوية من مدينة الفلوجـة البطلـة       ":هدى فوزي سالم  )32

http://www.baghdadalrashid.com:االلكتروني 
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ن أخرجهـا االحـتالل مـن قائمـة التـراث           بعـد أ  .. مدينة بابل األثريـة     ":كالة أنباء اإلعالم العراقي     و)33

: ، على الموقع االلكتروني 25/12/2010، بتاريخ "العالمي هل فقدت هويتها؟
http://al-iraqnews.net/old/report/27737.html

مقـال علـى الموقـع      ،  "ة ضـد العـراق    مجلس األمـن واسـتخدام القـوة العـسكري        ":----------)34

http//www.Alitthad.com:اإللكتروني

، "أعـداد األطفـال الجـوعى فـي العـراق تـضاعف بعـد الغـزو               ":مقال بعنـوان    :----------)35

http://www.almustaqbal.com46: الموقع االلكتروني ، على 04/12/2010:بتاريخ

:علــى الموقــع االلكترونــي ، "نــك دوفيلبــانتــصريحات دومي": مقــال بعنــوان : ----------)36
http://www.aawsat.com/details.asp?section=1&issueno=8874&article=158464

:علـــى الموقـــع االلكترونـــي27/07/2010: مقـــال منـــشور بتـــاريخ : ----------)37
http://thawra.alwehda.gov.sy

:ائمة الكتب العامة والخاصة باللغة األجنبية ق-ن

le probleme des methodes et moyens de guerre ou de combat dans les:  Bretton Phillipe)1
,Paris,)Pedone(,P.I.D.G.R,1949deux  protocoles additionnells aux conventionde geneve de

.73P,1978,292T

2) Daillier (Patrik) Pellet (Alain) Droit international public, L.G.D.G, Paris, 1999.

 Institute Henry, Development and Principles International Humanitarian law :Jean Pictet)3
Dunant, Geneva , 1985.P90.

 LES TRAITÉ INTERNATIONAUX-w

affaire des blessés et des malades'dans l:1949Août12"eGenèv" Première Convention)1
.dans les forces armées dans le domaine

,état des blessés'amélioration de l'dans l:1949 Août12"Genève"Deuxième Convention)2
.des malades et des naufragés des forces armées sur mer

dans le traitement des prisonniers de:1949Août12"Genève" Convention Troisième)3
.guerre

pour la protection des personnes civiles en:1949Août12"Genève" Quatrième Convention)4
.temps de guerre

ction des victimes des conflitsla prote:relatifs à)1977(année' Protocole additionnel I de l)5
armés internationaux

la protection des victimes des conflits:relatifs à)1977(année' Protocole additionnel II de l)6
armés non internationaux

personnelamélioration de la condition du'pour l1906Juillet6"Genève", Convention)7
.blessés et malades militaires sur le terrain
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,18Octobre,La Haye, Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre)8
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre1907

concernant la protection des sauvages1864août22conclu le, Convention de Genève)9
Et sert le premier accord international conclu dans le domaine du droit.blessés de guerre

.international humanitaire

10) Protocole additionnel à la Convention de La Haye de 1954

11) Protocole additionnel I de 1977 sur la protection des victimes des conflits internationaux
de 1977.

12) Protocole additionnel II de 1977 sur la protection des victimes des conflits armés non
internationaux de 1977

13) de la Charte des Nations Unies de 1945

14) de la Charte de la Ligue.

15) Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations
Unies dans sa résolution n o 44-24 du 20/11/1989 sur:

16) du Statut de la Cour pénale internationale  le 17 Juillet 1998 lors de la Conférence des
Nations Unies diplomatique de plénipotentiaires sur la création d'une Cour pénale
internationale, qui s'est tenue à Rome a été distribué sous le n ° document: A/CONF/183/9 et
entré en vigueur en Juin 2002 Conquérant.

17) Convention sur la prévention et la répression du génocide, 1948

18) la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou cruels,
inhumains ou dégradants dans 12.10.1984

19) Résolution 3314 publié le 14/12/1974 de l'Assemblée générale des Nations Unies.

20) Résolution 678 émis par le Conseil de sécurité 29/11/1990.

21) Résolution (2526) relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États, adoptée par l'Assemblée générale de la session des
Nations Unies sur 24.10.1970 (25).

22) Déclaration universelle des droits de l'homme 10/12, 1948,

23) le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,

,1950homme en' Convention européenne des droits de l)24

.1979homme en' Convention américaine sur les droits de l25

.1969 Convention de Vienne sur les traités de)26
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الفهرس

01اإلھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
02الشكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

03مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
فصــــــــــــلال

:األول 
09الدولي اإلنسانيوالقانون)2003(العامالعراقاألخیرة علىالحرب

األولالمبحــــــــث
:

10ماھیة الحرب ومشروعیتھا

المطلــــــــــب
:األول 

10مفھوم الحرب في القانون الدولي العام

الفــــــــــــــــــــــــ
:األولرع

11ب وعناصرھاالمقصود بالحر

11واصطالحالغةالحرب:أوال 
13العناصر التي تقوم بھا الحالة القانونیة للحرب:ثانیا 

الفـــــــــــرع
:الثاني

17ومراحلھاالحروبأنواع

17الحروبأنواع:أوال 
22مراحل الحروب:ثانیا 

26)2003(العاممشروعیة الحرب على العراق :الثاني المطلب
الفــــــــــــــــــــــــ

:األولرع
26في القانون الدولي العاممشروعیة الحربمدى

27مشروعیة الحرب في الفترة ما قبل التنظیم الدولي:أوال 
29مشروعیة الحرب في ظل مرحلة التنظیم الدول:ثانیا 

الفـــــــــــرع
:الثاني

39منظور القانون الدولي العامفي ) 2003(العراقالحرب على

39أمریكیة على العراق والشرعیة الدولیة-الحرب األنجلو:أوال 
48التجریم الدولي لحرب العدوان على العراق:ثانیا 

50)2003(القانون الدولي اإلنساني واجب التطبیق في الحرب على العراق العام :الثانيالمبحث
المطلـــــــــــب

:ول األ
50مفھوم القانون الدولي اإلنساني وتطوره التاریخي

الفــــــــــــــــــــــــ
:األولرع

51مفھوم القانون الدولي اإلنساني 

51تعریف القانون الدولي اإلنساني ومبادؤه:أوال 
56عالقة القانون الدولي اإلنساني بقانون حقوق اإلنسان:ثانیا 

عالفـــــــــــر
:الثاني

59التطور التاریخي للقانون الدولي اإلنساني

59مرحلة ما قبل تدوین قواعد القانون الدولي اإلنساني:أوال 
63المرحلة المعاصرة لتدوین قواعد القانون الدولي اإلنساني:ثانیا 

68طبیعة قواعد القانون الدولي اإلنساني وقواعده المنظمة للحرب:الثانيالمطلب
الفــــــــــــــــــــــــ

:األولرع
68طبیعة قواعد القانون الدولي اإلنساني

69الصفة اإللزامیة لقواعد القانون الدولي اإلنساني:أوال 
73مضمون االلتزام باحترام القانون الدولي اإلنساني وااللتزام بكفالة احترامھ:ثانیا 

الفـــــــــــرع
:الثاني

78المنظمة للحرب األمریكیة العراقیةالقواعد

78القواعد المنظمة للحرب البریة:أوال 
81القواعد المنظمة للحرب الجویة:ثانیا 

85والمساءلة علیھا) 2003(أمریكیة بالعراق -االنتھاكات األنجلو:الثاني الفصل
األولالمبحــــــــث

:
86قانون الحربلمبادئ مریكیةأ-نجلواالنتھاكات األ

86وحدود استعمال القوة في النزاع األمریكي العراقي الضرورة والتناسبئداانتھاكات مبالمطلــــــــــب
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:األول 
الفــــــــــــــــــــــــ

:األولرع
87الضرورة والتناسب في اللجوء إلى استعمال القوةيانتھاك مبدأ

87)2003(اللجوء إلى استعمال القوة العسكریة في العراق انتھاك مبدأ الضرورة في :أوال 
91انتھاك مبدأ التناسب بین الوسیلة العسكریة وحجم العملیة الحربیة في العراق :ثانیا 

الفـــــــــــرع
:الثاني

95)2003(حظر اآلالم التي ال مبرر لـھا في العراق العام انتھاك مبدأ 

96المبدأ:أوال 
98)2003(استخدام  دولتي العدوان لألسلحة المحرمة دولیا العام :نیا ثا

اك :الثانيالمطلب زامانتھ ام    االلت راق الع ى الع رة عل رب األخی ي الح ة ف ان المدنی دنیین واألعی د الم بتحیی
)2003(

102

الفـــــــــــــــــــــرع
:األول

102)2003(یات العسكریة في العراق العام االلتزام بتحیید المدنیین أثناء العملانتھاك 

103مضمون االلتزام بتحیید المدنیین أثناء العملیات العسكریة:أوال 
106)2003(مخالفة االلتزام بتحیید المدنیین أثناء العملیات العسكریة على العراق :ثانیا 

الفـــــــــــرع
:الثاني

114)2003(دنیة أثناء العملیات العسكریة بالعراق العام االلتزام بتحیید األعیان المانتھاك 

114مضمون االلتزام بتحیید األعیان المدنیة أثناء العملیات العسكریة :أوال 
116)2003(مخالفة االلتزام بتحیید األعیان المدنیة في الحرب على العراق العام :ثانیا 

122)2003(كأثر للحرب األخیرة على العراق العام ریكیةمأ-نجلواألأساس المساءلة:الثانيالمبحث
المطلــــــــــب

:األول 
123والقضاء المختص بنظرھا)2003(الجرائم الدولیة المرتكبة في العراق العام 

الفــــــــــــــــــــــــ
:األولرع

123)2003(أمریكیة المرتكبة في العراق العام -تصنیف الجرائم األنجلو

123)2003(جرائم الحرب المرتكبة في العراق العام :أوال 
128)2003(جریمة اإلبادة الجماعیة وجرائم ضد اإلنسانیة العام :ثانیا 

الفـــــــــــرع
:الثاني

133) 2003(اختصاص المحكمة الجنائیة الدائمة بنظر الجریمة األمریكیة المنظمة في العراق 

134اضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةحق التق:أوال 
144آلیات تحریك العراق للدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة:ثانیا 

154)2003(إصالح الضرر العراقي كمقتضى لمسؤولیة أمریكا وبریطانیا عن جرائمھما عام :الثانيالمطلب
الفــــــــــــــــــــــــ

:األولرع
154األساس القانوني للمطالبة العراقیة بإصالح الضرر وشروط المطالبة بھ

155المسؤولیة الدولیة كأساس للمطالبة العراقیة بإصالح الضرر:أوال 
156المقصود بإصالح الضرر وصوره المناسبة للحالة العراقیة:ثانیا 

الفـــــــــــرع
:الثاني

159ضات وإصالح الضررالمطالبة العراقیة بالتعوی

674/1990159المطالبة العراقیة بالتعویض عبر مجلس األمن استنادا للقرار :أوال 
161المطالبة العراقیة بالتعویض وإصالح الضرر أمام محكمة العدل الدولیة:ثانیا 

خاتمــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــة

164

164النتائـــــــــج:أوال 
166التوصیات:ثانیا 

169قائمة المراجــــــــــع
181الفھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس
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