القانون الدويل اإلنساين
ما هو القانون الدويل اإلنساين؟

«القانون الدويل اإلنســـاين هـــو مجموعة من القواعـــد الرامية إىل
الحد من آثار النزاعات املسلحة .يفـــــرض قيـــــو ًدا علــى أطــراف
النــزاع مــن حيــث أســاليب الحــرب ووسائلها املستخدمة .يوفــر
الحاميــة أللشــخاص غيــر املشــاركني فــي األعمــال العدائيــة ،أو
الذيــن كفــوا عــن املشــاركة فيهـــــا .يعــرف القانــون الدولــي
اإلنساين أيضا بقانون الحـــــرب أو قانـــــون النزاعات املسلحة».

مصدر :القانون الدويل اإلنساين

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻤﻠﻬﺎ إﱃ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ
اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم  1949وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻟﻴﻬﺎ اﻹﺿﺎﰲ ن ﻟﻌﺎم . . 1977
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻷوﱃ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺠﺮﺣﻰ واﳌﺮﴇ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮ د
ﰲ اﻟﺤﺮب اﻟﱪﻳﺔ . . .وﻻ ﺗﻘﺘﴫ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋﲆ ﺣﺎﻤﻳﺔ
اﻟﺠﺮﺣﻰ ،واﳌﺮﴇ ،ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺼﺤﺔ ،واﻟﻮﺣﺪ ات
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،واﻟﻮﺣﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ ،ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻄﺒﻲ .
»اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺠﺮﺣﻰ واﳌﺮﴇ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮ د
اﻟﻨﺎﺟﻦﻴ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻐﺎرﻗﺔ ﰲ وﻗﺖ اﻟﺤﺮب .وﺗﺸﺒﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﺮﻴ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻷوﱃ ﻫﻴﻜﻼ ً
وﻣﺤﺘ ًﻮى «.
»اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ أﴎى اﻟﺤﺮب  . . .ﺗﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻒ أدق ﻟﻈﺮوف اﻻﻋﺘﻘﺎل ،وﻣﻜﺎﻧﻪ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻞ
أﴎى اﻟﺤﺮب ،وﻣﻮاردﻫﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،واﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ،
واﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﺨﺬة ﺿﺪﻫﻢ .
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺤﺎﻤﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻦﻴ ،ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ
اﻷراﴈ اﳌﺤﺘﻠﺔ . . .وﺗﻮﺿﺢ ﻣﻮاد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﻮة

االحتالل تجاه الســـكان املدنيـــن ،وتضم أحكا ًما تفصيلية بشـــأن
اإلغاثـــة اإلنســـانية يف اإلقليم املحتل.
«وخـــال العقديـــن اللذين عقبا اعتـــاد اتفاقيات جنيف شـــهد
العـــامل زيادة يف عـــدد النزاعات املســـلحة غري الدوليـــة وحروب
التحريـــر الوطنـــي .وكرد فعل عىل ذلـــك تم اعتـــاد بروتوكولني
إضافيـــن التفاقيات جنيـــف األربع لعـــام  1949يف  . . .1977وكان
الربوتوكـــول الثاين هـــو أوىل املعاهدات الدولية املكرســـة بالكامل
لحاالت النزاع املســـلح غـــر الدويل .
مصدر :اتفاقيات جنيف  1949و بروتوكوالتها اإلضافية
يحمـــي القانون الدويل اإلنســـاين يف املقـــام األول املدنيني الذين ال
يشـــاركون يف نزاع .كام يوفـــر الحامية للجنـــود الجرحى أو أرسى
الحرب.

من الذين يحميهم القانون الدويل اإلنساين؟

«يحمـي القانـون الدولـي اإلنســــاين األشـخاص غيـر املشـاركة فـي
األعمـال العدائيـة ،وأولئــــك الذيـن كفـوا عـن املشـاركة فيهـا مثل
املدنيـــن ،العاملني الطبيـــن والدينيني ،الجرحى وضحايا الســـفن
الغارقـــة واملرىض مـــن بـــن صفـــوف املقاتلـــن ،أرسى الحرب،
واملحتجزيـــن املدنيني.
كـــا مينـــح القانون الـــدويل اإلنســـاين حاميـــة إضافية للنســـاء ً
واألطفـــال إقـــرارا باحتياجاتهـــم الخاصة».
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مصدر :القانون الدويل اإلنساين

متى يطبق القانون الدويل اإلنساين؟
يُطبق القانون الدويل اإلنساين يف حالتني رئيسيتني:

«النزاعــــات املسـلحة الدوليـة ،التـي يشــــتبك فيهـا بلدان علــى
األقل؛»
«النزاعـات املسـلحة التـي تنشـب داخــــل بلـد مـا بيـن ُ حكومـة
ومجموعــــة مسـلحة منظمـة واحـدة أو أكثـر ُ ،أو بيـن مجموعـات
مسلحة منظمـة مختلفـة.
ينطبـق القانــــون الدولـي اإلنسـان علـى جميــــع أطـراف النـزاع،
بغـض النظـر عـن مـن الــــذي بـدأ النـزاع».
مصدر :القنون الدويل اإلنساين
ينطبـــق القانون الدويل اإلنســـاين عـــى جميع املقاتلـــن يف نزاع،
بغض النظـــر ع ّمن بدأ النـــزاع أو ما إذا كان النـــزاع يُعترب قانونياً.
ّ
مبوجـــب القانون الدويل اإلنســـاين ،ميكن تصنيف النـــزاع عىل أنه
نزاع مســـلح دويل أو نزاع مســـلح غري دويل .يكون النزاع املســـلّح
الـــدويل بني دولتـــن أو أكرث تشـــارك يف نزاع ضد بعضهـــا البعض.
ويف النزاعـــات املســـلّحة الدولية ،تنطبق اتفاقيـــات جنيف األربع،
باإلضافـــة إىل الربوتوكـــول اإلضـــايف األول (للدول التـــي صادقت
عليـــه) .أما النزاع املســـلّح غري الدويل فيحدث ضمـــن حدود دولة
واحـــدة بـــن دولة وجهـــة (جهات) فاعلـــة غري تابعـــة لدولة أو
جهات فاعلـــة متعددة غري تابعـــة لدولة .ويف النزاع املســـلّح غري
الدويل ،ال تنطبق ســـوى املادة  3املشـــركة بـــن اتفاقيات جنيف
والربوتوكـــول اإلضـــايف الثـــاين .ولكـــن تدابري الحاميـــة املنصوص
عليهـــا يف كل حالة متشـــابهة إىل ٍ
حـــد كبري ،مبا يف ذلـــك القواعد
املتعلقة باســـتخدام بعض وســـائل الحرب ،واملســـاعدات الغوثية،
وحظـــر بعض أســـاليب الحـــرب .ويف كلٍ من النزاع املســـلّح غري
الدويل والنزاع املســـلّح الـــدويل ،تلتزم جميع أطـــراف النزاع باتباع
القواعـــد ذات الصلـــة ،مبعنى أنه يجـــب عىل كلٍ مـــن الجيوش
التابعـــة لدول واملجموعـــات غري التابعة لـــدول أن تحرتم القانون.
وإن مســـألة مـــا إذا كان يجـــب تصنيف ســـوريا عـــى أنها نزاع

مســـلح غري دويل أو دويل أمر معقد .ويجـــب أن يتم البت يف هذا
األمـــر يف محكمة قضائيـــة ،إذا متت محاكمة الجرائـــم املرتكبة يف
ســـوريا يف املســـتقبل ،ولكن الغالبية العظمى مـــن تدابري الحامية
مبوجـــب القانون الـــدويل اإلنســـاين تنطبق عىل الســـوريني بغض
النظر عـــن كيفية تعريـــف النزاع.
إن الجهـــات الفاعلـــة غـــر التابعة لدولـــة ملزمة أيضـــاً باحرتام
قواعـــد الحـــرب وأعرافها.
ال يجـــوز التحلّـــل (االنتقاص) من بعـــض الحقوق ،وهـــذا يعني
أنه ال ميكن للـــدول أن تتحلّل من مســـؤولياتها مبوجـــب القانون
الدويل حتـــى يف حـــاالت الطـــوارئ أو النزاعات املســـلّحة ،ومن
األمثلـــة عىل ذلـــك الحق يف عـــدم التع ّرض للتعذيـــب وغريه من
رضوب املعاملـــة الالإنســـانية أو املهينـــة ،والحـــق يف التح ّرر من
العبوديـــة .حيث تتمتع هـــذه الحقوق بالحاميـــة مبوجب القانون
الدويل اإلنســـاين والقانـــون الدويل لحقوق اإلنســـان.
ينطبـــق قانـــون حقوق اإلنســـان يف أوقـــات الحـــرب ويف أوقات
السلم.
يحمـــي القانون الـــدويل اإلنســـاين املدنيني من اســـتهدافهم أثناء
الحرب .واملدنيون هم أشـــخاص ليســـوا ،أو مل يعـــودوا ،أعضاء يف
قوات مســـلحة أو يف جامعة مســـلحة منظمة .كـــا يُعترب األفراد
العاملـــون يف املجال الطبـــي والديني يف الجيـــش محميني من أي
هجوم .أما إذا شـــارك شـــخص مدين مبـــارشة يف أعـــال عدائية،
فإنه ال يصبـــح مقاتالً ،ولكنه يفقد الحصانـــة إزاء التع ّرض للهجوم.
يتمتـــع املهنيـــون الطبيـــون بالحاميـــة مبوجب القانـــون الدويل
اإلنســـاين ،حتى لـــو كانـــوا يعملون مـــع مجموعة مســـلحة.

مــا هــي املبــادئ األساســية للقانــون الــدويل
اإلنســاين؟

يســـتند القانون اإلنســـاين الدويل إىل مجموعة مـــن املبادئ التي
تو ّجه كيف ينبغي عىل املقاتلني املشـــاركة يف النزاعات املســـلّحة.
وتشـــمل هذه املبـــادئ :التمييز والتناســـب واتخـــاذ االحتياطات
الالزمـــة ومنع املعاناة غـــر الرضورية.
التمييـــز – ينـــص مبدأ التمييز عـــى وجوب التمييـــز بني املدنيني
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واملقاتلـــن أثناء النزاع املســـلّح .ويؤدي هذا املفهـــوم إىل متطلَّبني
اثنـــن .أوالً ،يجب عىل املقاتلـــن أن مي ّيزوا أنفســـهم عن املدنيني
زي مو ّحـــد أو شـــارة مم ّيزة ميكـــن متييزها
عـــن طريق ارتـــداء ّ
عن بُعـــد .باإلضافة إىل ذلك ،يجـــب عىل املقاتلني أن يســـتهدفوا
مقاتلـــن وأهدافـــاً عســـكرية فقط .وهـــذا يعني بـــأن املدنيني
يتمتعـــون بالحاميـــة من أي هجـــوم وأنه يجب عدم اســـتهداف
األعيـــان املدنية ،مثـــل دور العبـــادة والرشكات واملـــدارس ،إال يف
حال ت ّم اســـتخدامها ألغراض عســـكرية.
ولكـــن يف بعض الحـــاالت يكون التمييـــز بني املدنيـــن واملقاتلني
أمـــرا ً صعباً .عىل ســـبيل املثال ،الجنـــدي هو مقاتـــل ،ولكن ماذا
عـــن ضابط مخابـــرات أو مهندس أو ســـائق يعمل مـــع الجيش؟
عندما يكون هـــؤالء األفراد أعضـــا ًء يف القوات املســـلّحة للدولة،
فإنهـــم يُعتـــرون أهدافاً مرشوعـــة يف أي وقـــت (إال إذا كانوا من
العاملـــن يف املجال الدينـــي أو الطبي) .حيث يُعتـــر هذا املجال
أقـــل وضوحاً فيام يتعلـــق باألفراد
مـــن القانون الدويل اإلنســـاين ّ
الذين ليســـوا جزءا ً من القوات املســـلّحة للدولة ولكنهم يشاركون
بشـــكل مبارش يف األعـــال العدائية .ويُعترب هؤالء األفراد بشـــكل
عام أهدافـــاً مرشوعة إذا كانـــت هناك عالقة ســـببية مبارشة بني
العمـــل الذين يقومون بـــه والنتيجة املحتملة .عىل ســـبيل املثال،
من املر ّجح أن يـــؤ ّدي قيامك بتوصيل شـــخص انتحاري إىل الهدف
إىل اعتبـــارك مشـــارك مبارش يف النزاع ،يف حـــن أن العمل يف مصنع
لتصنيع الذخرية ال يجعلك مشـــاركاً مبـــارشا ً يف النزاع.
التناســـب – يشـــرط مبدأ التناســـب أن يُقيّم املقاتلون املكاسب
العســـكرية املحتملة للهجـــوم مقابل التكلفة املدنيـــة .ومن أجل
االمتثال بهـــذا املبدأ ،يجب أال تكون الخســـائر يف األرواح واألرضار
التي تلحـــق باملمتلـــكات مفرطـــة مقارنـــة بامليزة العســـكرية
امللموســـة واملبـــارشة التي يتوقـــع الحصـــول عليها .ويُقـــ ّر هذا
املبـــدأ بتواجد مدين حتمـــي يف مناطق النزاع املســـلّح ،وأنه حتى
اإلجراءات ضد األهداف العســـكرية قد تـــؤدي إىل أرضارا جانبية يف
صفـــوف املدنيني .ولكن مبدأ التناســـب يحظر بوضوح اســـتخدام
األســـلحة العشـــوائية ،مثل الرباميل املتفجـــرة والذخائر العنقودية
وذخائر الفوســـفور األبيـــض ،يف املناطق املدنية.

اتّخـــاذ االحتياطـــات الالزمة – يقـــي مبدأ االحتيـــاط بأن عىل
الدول اتخـــاذ االحتياطـــات املعقولـــة لحامية املدنيـــن من آثار
الهجـــات .عىل ســـبيل املثـــال ،إذا كان ذلك ممكناً مـــن الناحية
التكتيكيـــة ،يجب أن يعطـــي املحاربـــن تحذيـــرا ً للمدنيني قبل
الهجوم ،مثل إســـقاط منشـــورات عىل املراكز التـــي يتواجد فيها
مدنيـــون تشـــ ّجعهم عىل إيجاد مـــأوى أو إخـــاء املكان.
املعانـــاة غري الرضوريـــة – إن مبدأ املعاناة غـــر الرضورية يقيض
معي غري متناســـبة بدرجة
بأال تكـــون املعاناة الناجمـــة عن فعل ّ
كبـــرة مقارنة مبيزة عســـكرية مكتســـبة .ويعني هـــذا املبدأ أنه
يتم حظر اســـتخدام أســـلحة مثل الرصـــاص املتفجـــر والغازات
الخانقـــة والذخائـــر العنقودية ألنها تزيد من املعانـــاة دون زيادة
امليـــزة العســـكرية .ويوفّر هذا املبـــدأ الحامية لـــكل من املدنيني
واملقاتلني.
يحمي القانـــون الدويل اإلنســـاين املدنيني واملقاتلني مـــن املعاناة
غري الرضورية.

مــا الجرائــم التــي ميكــن محاكمتهــا مــن قبــل
املحكمــة الجنائيــة الدوليــة؟

تســـتطيع املحكمـــة الجنائية الدوليـــة أن تحاكـــم جرائم الحرب
والجرائـــم ضـــد اإلنســـانية واإلبـــادة الجامعيـــة .ولكـــن مبا أ ّن
املحكمـــة قادرة عـــى محاكمة عـــدد محدود مـــن القضايا فقط،
فإنهـــا تركّز عـــى محاكمة األشـــخاص الذين يتح ّملـــون أكرب قدر
من املســـؤولية عـــن أخطـــر االنتهاكات.

جرائم الحرب

تتض ّمن اتفاقيـــات جنيف قامئة من االنتهاكات التـــي ت ُعترب جرائم
حـــرب .حيث تشـــمل جرائـــم الحرب القتـــل العمـــد والتعذيب
والتدمري واســـع النطـــاق للممتلـــكات والتجنيد اإلجبـــاري وأخذ
رهائن .كام تشـــمل جرائم الحرب انتهاكات خطـــرة أخرى لقانون
النزاع املســـلّح ،مثـــل تع ّمد مهاجمـــة أعيان مدنية أو إنســـانية،
والقصف الذي يســـتهدف مبـــاين مدنية ومستشـــفيات ،والنهب
(التعفيش) ،واســـتخدام الغازات الخانقـــة .ويف حني أن العديد من
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جرائـــم الحرب غـــر قانونية أيضاً خـــارج نطاق القتال املســـلّح،
فإنـــه ليك يتـــم محاكمتها «كجرميـــة حرب» ،يجـــب أن يكون قد
تـــ ّم ارتكابها أثناء النـــزاع .وال يُعترب كل انتهـــاك التفاقيات جنيف
جرمية حـــرب؛ إذ من أجـــل أن يُص ّنـــف االنتهـــاك جرمية حرب،
يجـــب أن يكون خطـــرا ً مبا فيـــه الكفاية ،وعادة مـــا ينطوي عىل
وقوع وفـــاة أو إصابات خطـــرة ،أو رسقة أو تدمـــر أو خرق قيم
ها مة .

الجرائم .ومـــن األمثلة عىل عمليـــات اإلبادة الجامعية الســـابقة:
أرمينيا ودارفـــور واإلبادة الجامعيـــة ضد األكراد املعروفة باســـم
حملة األنفال.

مـــن أجل تصنيفه كجرميـــة حرب ،يجب أن يكـــون االنتهاك خطريا ً
مبا فيه الكفاية.

الجرائم ضد اإلنسانية

يف حـــن أن جرائم الحرب هي أفعـــال فردية (مثـــل القتل العمد
أو االغتصاب) ،تشـــر الجرائم ضد اإلنســـانية إىل مامرسات واسعة
النطـــاق ومنهجية .عىل ســـبيل املثال ،يف حني قـــد يُعترب قيام أحد
الجنـــود بارتكاب أحد أعـــال العنف الجنيس جرميـــة حرب ،فإن
اســـتخدام العنف الجنيس عىل نطاق واســـع من قبـــل العديد من
املقاتلني من أجل الســـيطرة عـــى فئة من الســـكان أو معاقبتهم
قـــد يُص ّنف بأنه جرائم ضد اإلنســـانية .كام تختلـــف الجرائم ضد
اإلنســـانية عن جرائـــم الحرب من حيـــث إمكانيـــة ارتكابها أثناء
السلم.
النزاع أو ِّ
عىل عكس جرميـــة الحرب ،ميكـــن ارتكاب جرمية ضد اإلنســـانية
يف وقت الســـلم أو الحرب.

اإلبادة الجامعية

ت ُعـــ َّرف اإلبـــادة الجامعيـــة بأنها محاولـــة تدمري جامعـــة قومية
أو إثنيـــة أو عرقيـــة أو دينيـــة تدمريا ً كليـــاً أو جزئيـــاً .وميكن أن
تشـــمل اإلبادة الجامعية القتل العمد والعنـــف الجنيس والتعقيم
القـــري وغـــر ذلك من أســـاليب التدمـــر .وال يوجـــد حد أدىن
لعـــدد الوفيـــات ليتم تصنيف وضع مـــا عىل أنه إبـــادة جامعية.
يف املقابـــل ،فإن اســـتهداف الناس عىل أســـاس انتامئهم ملجموعة
مع ّينة هـــو الذي مي ّيـــز اإلبـــادة الجامعية عن فئـــات أخرى من
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