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: جمهُد

 واإلاىٓماث الضولي الٗام الغؤي حكٛل التي اإلاٗانغة ال٣ًاًا ؤَم مً اإلاؿلح الجزإ و٢ذ في ؤلاوؿان خ٣ى١  ٢ًُت حٗض

ت حٗاهُه إلاا ؤلاوؿاهُت، خضاءاث ٦ثرة مً البكٍغ . والخغوب والٓلم الٖا

 الجزاٖاث اهدكاع و الدؿلح ٖهغ في زانت الٗام، الضولي ال٣اهىن  ٞغوٕ ؤَم مً ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ؤنبذ ٞل٣ض

. اإلاٗمىعة ؤ٢ُاع قتى في اإلاؿلخت

اث ٢اهىن  ؤو الخغب، ٢اهىن  ؤو ؤلاوؿاوي، الضولي ال٣اهىن  ت ًٖ ٖباعة اإلاؿلخت، الىاٖػ  في جدمي التي ال٣ىاٖض مً مجمٖى

ً ٌٗىصوا لم ؤو ال٣خا٫ في ٌكاع٧ىن  ال الظًً ألاشخام اإلاؿلخت، الجزاٖاث ؤو٢اث  لهظا ألاؾاس ي والهضٝ. ُٞه اإلاكاع٦ت ٖلى ٢اصٍع

. اإلاؿلخت الجزاٖاث في وجٟاصيها ؤلاوؿان مٗاهاة مً الخض َى ال٣اهىن 

لت بغخلت ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  مغ ول٣ض  خا٫ بخدؿحن الخانت 1864 لٗام ألاولى ظى٠ُ اجٟا٢ُت م٘ بضؤث الؼمً مً ٍَى

ض ما اؾخمغث التي الغخلت جل٪ وزال٫ اإلاُضان، في اإلاؿلخت ال٣ىاث ؤٞغاص مً الجغحى  الىظىص بلى زغظذ ٖاما، وزالزحن ماثت ًٖ ًٍؼ

 بلى ونلذ ختى ال٣خا٫، ووؾاثل ؤؾالُب مً والخض اإلاؿلخت الجزاٖاث ضخاًا لخماًت ٢ىاٖض ناٚذ التي الاجٟا٢ُاث مً الٗضًض

٣ا الضاثمت الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت جإؾِـ . 1998 لٗام عوما الجٟا٢ُت ٞو

ُان ألاشخام ٖلى الخغب آزاع مً الخض بلى الاجٟا٢ُاث َظٍ ٧ل وتهضٝ  لل٣اهىن  اإلا٩ىهت الاجٟا٢ُاث م٘ جال٢ذ وبن وهي. وألٖا

ى واخض، َضٝ في ؤلاوؿان لخ٣ى١  الضولي  ال ؤلاوؿاوي الضولي لل٣اهىن  اإلا٩ىهت الاجٟا٢ُاث ؤن بال ؤلاوؿاهُت، ال٨غامت خماًت َو

. الضولُت ٚحر ؤو الضولُت اإلاؿلخت الجزاٖاث خاالث في بال جىُب٤

لُه،  مً ٧ل ٌؿعى بدُض ٨ًمله، ول٨ً ؤلاوؿان، خ٣ى١  ٢اهىن  ًٖ مخمحزا ٢اهىن  َى ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٞةن ٖو

ما٫ مً ألاٞغاص خماًت بلى ال٣اهىهحن . وؤلاؾاءة الخٗؿُٟت ألٖا

ت للُبُٗت مالػمت ؤلاوؿان ٞد٣ى١   الضولي ال٣اهىن  ؤما. الؿلم وؤو٢اث الخغب ؤو٢اث ألاو٢اث، ٧ل في الٟغص وجدمي البكٍغ

٣ت ًُب٣ان ؤلاوؿاوي الضولي وال٣اهىن  ؤلاوؿان خ٣ى١  ٢اهىن  ٞةن زم ومً. ٣ِٞ اإلاؿلح الجزإ خاالث في ُُٞب٤ ؤلاوؿاوي  بٍُغ

. اإلاؿلح الجزإ خاالث في مخ٩املت
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I-  ػت في ؤلاوطاوي الدولي للاهىن ا  ؤلاضالمُت الشَز

 

ٗت مٟهىم يمً ؤلاوؿاوي الضولي لل٣اهىن  بالخُغ١  ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ماصة مدايغاث ؾيؿتهل  ؤلاؾالمُت الكَغ

  ٧اٞت الخُاة ؤمىع  هٓم ٦ما ٞاإلؾالم اؾالمي، مىٓىع  في الخغب وؤخ٩ام مباصت ٖىض ؾيخى٠٢ الٛاًت ولهظٍ الؿمداء
ًا
 وصهُا، صًىا

ا الخغب ؤمىع  ٖالج ٣ٞض  وؤؾالُب ؤَضاٞها خُض مً بها ًخهل ما ل٩ل واإلاباصت اإلاىاهج زحر ووي٘ اظخماُٖت، ْاَغة باٖخباَع

 .اصاعتها

اع َظا ويمً ا التي الخالُت اإلاباصيء وؿخسلو ان ًم٨ىىا الَا   :بها ًخهل وما الخغب مجا٫ في الاؾالم ؤ٢َغ

 :الطالم دًً الاضالم -1

ىهي الىاؽ بحن الؿالم الى بضء طي باصيء ًضٖى لظا والغخمت، الؿلم صًً الاؾالم  ٣ُٞى٫  ال٣خل واهدكاع الخغوب ازاعة ٍو
ا: " وحٗالى ؾبداهه لَر  ًَر َْر

َر
ابِر  ؤ

خَر ٨ِر
ْر
ضْر  ال مْر  ٢َر

ُر
٦ اءَر ا ظَر ىَر

ُر
ىل ؾُر نُر  عَر ِر

حّر بَر مْر  ًُر
ُر
٨
َر
ا ل حرًا شِر

َر
ا ٦ مَّ مْر  مِر خُر ىْر

ُر
٦  

ىنَر ُٟر
ْر
س
ُر
ًَر  ج ابِر  مِر

خَر ٨ِر
ْر
ى ال ُٟر ْٗر ََر ًْر  وَر حرٍر  َٖر شِر

َر
ضْر  ۚ   ٦ مْر  ٢َر

ُر
٦ اءَر  ظَر

ًَر  هِر  مِر
َّ
ىعٌر  الل

ُر
ابٌر  ه خَر ٦ِر

، وَر حنٌر بِر
ي مُر ضِر هْر هِر  يَر هُر  بِر

ّر
ًِر  الل

َ٘ر  مَر بَر هُر  اجَّ
َر
اه ىَر لَر  عِريْر بُر مِر  ؾُر

َر
ال م الؿَّ هُر غِرظُر

ْر
س ٍُر ًِر  وَر ِر

اثِر  مّر مَر
ُر
ل
ُّظ
ى الٓ

َر
ل ىعِر  بِر

هِر  الىُّظ هِر
ْر
ط ةِر مْر  بِر يهِر ضِر

هْر يَر ى وَر
َر
ل ٍٍر  بِر ا غَر  نِر

ُم ٣ِر
خَر ؿْر   1".مُّظ

ٗخبر  زحراتها ونهب الكٗىب م٣ضعاث ٖلى والؿُُغة الىاؽ اؾخٗباص او الاؾخٗالء ؤو الؿُُغة ؾبُل في الخغوب قً َو
مت آلاًت في ظاء ٦ما مٟؿضًً، ا٣ًاصَا ٖلى واإلاؿاولحن ٞؿاصا، ا: " طل٪ ًٟٗلىن  الظًً اؾغاثُل بجي ًٖ ال٨ٍغ مَر

َّ
ل
ُر
٧  

ْر
وا ضُر
َر
٢ وْر
َر
ا ؤ اعًا

َر
 ه

بِر 
غْر خَر
ْر
ل ِر
ّر
ا ل ََر

َر
إ َٟر
ْر
َ
َر
هُر  ؤ

ّر
  الل

نَر ىْر َٗر ؿْر ََر ي وَر ىِر  فِر
عْر
َر
ا ألا اصًا ؿَر

َر
هُر  ٞ

ّر
الل بُّظ  الَر  وَر دِر

ًَر  ًُر ً ضِر ؿِر
ْٟر ُر   2".اإلاْر

ن: " حٗالى  ب٣ىله ؤلاؾالمُت والضو٫  ألامم بحن ج٣ىم ٢ض التي الجزاٖاث لٌٟ الؿلمُت الخلى٫  ازخُاع الى هللا صٖىا ٦ما بِر
  وَر

ْر
ىا دُر ىَر  ظَر

مِر 
ْر
ل لؿَّ ذْر  لِر ىَر اظْر

َر
ا ٞ هَر

َر
لْر  ل

َّ
٧ ىَر
َر
ج ى وَر

َر
ل هِر  َٖر

ّر
هُر  الل هَّ ىَر  بِر ُ٘ر  َُر ُ مِر

ُمُر  الؿَّ لِر
َٗر   3". الْر

 :الاضالم في الحزب هدف -2

ذ ل٣ض ٘ ؤظل مً ؤو الٗضوان لغص بما الاؾالم في الخغب قٖغ : الٓلم ٞع

 وحٗالى ؾبداهه ٣ًى٫  الٗضوان عص ًسو ُٟٞما" : 
َن
ن  ِذ

ُأ
ًَر  أ ً ظِر

َّ
ل   لِر

َن
ىن

ُأ
ل
َن
اج

َن
ل مْر  ًُأ هُر نَّ

َر
إ ىا بِر مُر لِر

ُر
نَّ  ْ بِر

هَر  وَر
َّ
ى الل

َر
ل مْر  َٖر َِر غِر

هْر
َر
ًغ ه ضِر

َر
٣
َر
  4".ل

 ًسو ُٞما ؤما ٘  واظبا بل ٞدؿب مكغوٖت لِؿذ الخالت َظٍ في ٞالخغب الباَل وابُا٫ الخ٤ واخ٣ا١ الٓلم ٞع
ُا ا: "وحٗالى ؾبداهه ل٣ىله قٖغ مَر مْر  وَر

ُر
٨
َر
  الَر  ل

ىنَر
ُر
ل اجِر
َر
٣
ُر
ي ج ُلِر  فِر بِر

هِر  ؾَر
ّر
حنَر  الل ِٟر

َٗر ًْر خَر ؿْر
ُر ْر
اإلا ًَر  وَر ا٫ِر  مِر

ِرظَر
اء الغّر ؿَر ِر

ّر
الي انِر  وَر

ضَر
ْر
ل ىِر
ْر
ال ًَر  وَر ً ظِر

َّ
 ال

 
ىنَر
ُر
ىل ٣ُر ا ًَر ىَر بَّ ا عَر ىَر غِرظْر

ْر
ز
َر
ًْر  ؤ ٍِر  مِر  ظِر

تِر  ََر
ٍَر غْر
َر
٣
ْر
مِر  ال الِر

َّ
ا الٓ هَر

ُر
ل َْر
َر
ل ؤ َٗر اظْر ا وَر ىَر

َّ
ً ل ه٪َر  مِر ضُر

َّ
ا ل ًُّ لِر

ل وَر َٗر اظْر ا وَر ىَر
َّ
ً ل ه٪َر  مِر ضُر

َّ
ا ل حرًا هِر

َر
 5".ه

                                                           

 
 

 .6 -5 طٕرِ انًائذِ  اٌَح 
 
 .64طٕرِ انًائذِ اٌَح  
 
 . 6طٕرِ األَفال اٌَح  

 
4

 .9 طٕرِ انحح اٌَح 
5
. 75طٕرِ انُظاء اٌَح  
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 مً خضوصَا ًٖ وصٞاٖا ألامت وخضة ل٣ىاٖض واعؾاء للضًً خماًت الخالخحن َاجحن ًٖ ًسغط ال (م) هللا عؾى٫  ٢خا٫ ٧ان و٢ض
 الخلٟاء ٖهض في بٗضٍ مً اإلاؿلمحن ظُىف زايتها التي الاؾالمُه الخغوب و٧اهذ ٖليها، ال٣ًاء وجداو٫  بها جتربو ٧اهذ ٢ىي 

. وؾلم ٖلُه هللا نلى الغؾى٫  بضؤَا التي للمهمت اجماما الغاقضًً

 الاضالم في للحزب ألاخالكُت اللُىد: 

 َظٍ وؤبغػ  ال٣خل في واؾغاٝ ال٣ؿٍى في مبالٛه مً ٚالبا واإلاٗاع٥ الخغوب ًهاخب ٢ض ما جدض ؤزال٢ُت ٢ُىصا ؤلاؾالم وي٘ ل٣ض

: يٌ ال٣ُىص

 6 :الاوطاهُه الىفظ غلى اإلاحافظه 

ضم الاوؿاهُه الىٟـ ٖلى اإلاداٞٓه الاؾالم في ٞاألنل ا، ٖو خضاء خغم لظا بَضاَع  : "حٗالى ل٣ىله الخُاة ٖلى الٖا
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 ." مؿلم ٢خل مً هللا ٖىض ؤَىن  الضهُا لؼوا٫"  الؿجن في ظاء ول٣ض. 8"ظَر

ى ختى اإلابضؤ َظا ٌؿخدًغ بإن مُالب واإلاؿلم  نلى هللا عؾى٫  مى٘ ٣ٞض: اإلا٣اجلحن ٚحر ٢خل ًجىػ  ال اإلاٗغ٦ت ؾاخت في َو

 ٣ًاجلىا لم بطا الضًً عظا٫ مً للٗباصة اإلاى٣ُٗىن  ؤو الجغحى ؤو ألاؾغي  ٢خل ًجىػ  ال ٦ما ،9والهبُان اليؿاء ٢خل وؾلم ٖلُه هللا
 .الؿً و٦باع الخضم و٦ظل٪

 ًألاضزي  مػاملت حط  :

 و٢ض. للمؿاٖضٍ خاظخه وقض و٢ىمه ؤَله ًٖ واه٣ُاٖه لًٟٗه وطل٪ بوؿاهُت، مٗاملت ألاؾحر ٌٗامل ؤن اإلاؿلم ؤلاؾالم ًلؼم
م ال٣غآن ٢اعن   " اإلاامىحن ون٠ في ؾبداهه ٣ٞا٫ واإلاؿا٦حن الُخامى ببر بٍغ ال٨ٍغ
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  10".ق

 ه الخمثُل حظز :  باإلاىحى والدشٍى

ظا بال٣خلى ًمشلىا ال بإن والجُىف الخمالث ٢اصة ًىص ي (م) الغؾى٫  ٧ان  ٧ان لى ختى لالوؿان الاؾالم اخترام مً هاب٘ َو
  مُخا

 والبِئت اإلادهين الى ؤلاضاءة غدم  :

ضاء مً للمضهحن والُٗام اإلاُاٍ مهاصع ٖلى باإلاداٞٓه وطل٪ يسجم. الايُغاع خاله في الا الٖا  الاؾالم في الخغب َضٝ م٘ طل٪ ٍو
 ان الاؾالم صًً في ًجىػ  وال الصخُذ الضًً ٖلى اَالٖهم صون  جدى٫  التي الٗىاث٤ واػاله واعقاصَم الىاؽ النالح وؾُله ٞانها
به اإلاؿلمىن  ٣ًاجل  ًضمغون ٧اهىا الظًً ٧اليهىص الازغي  الامم ظُىف جٟٗل ٧اهذ ٦ما لهم حٗظًبا ؤو للىاؽ اطالال او الخضمحر في ٚع

ضائهم ش يء ٧ل .  ٞان قُش او امغؤٍ او َٟل مً ٞيهم حي ٧ل ٣ًخلىن  ٦ما وخُىاهاتهم ومؼعٖاتهم مضنهم:  اٖل

                                                           
6
.  9-7أَظز انًحاضزج انزاتعح ٔاالخٍزج يٍ يادج انمإٌَ انذٔنً اإلَظاًَ ص  
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 . 5 طٕرج األَعاو اٌَح 

 
 
 .  طٕرِ انًائذِ  
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 .9 - طٕرِ االَظاٌ اٌَح  
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 واإلاىازُم باإلاػاهداث لىفاءا : 

م اإلاؿلمحن بحن ٧ان طاب حَر  ًجىػ  ال ٞاهه بالٗهض ازال٫ ؤو زُاهت آلازغ الُٝغ مً ًبضع ولم اٖخضاء ٖضم ؤو َضهه مٗاَضاث ٚو
 ل٣ىله ظاهبهم مً قغ ًإجُه ال ؤهه مً واز٣ا لهم مُمئىا ٩ًىن  الظي الخهم بمباٚخه ؤبغمٍى ٖهض بى٣ٌ ًبضءوا ؤن للمؿلمحن
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  11". اإلا

م ؤن ٖليهم ول٨ً مٗهم اجٟا٢ُتهم ًلٛىا ؤن لهم ُٞجىػ  مٗهم اإلاخٗاَضًً ؤٖضائهم مً الٛضع اإلاؿلمحن زص ى اطا ؤما . بظل٪ ٌٗلمَى

 ٧اهذ مهما خا٫ بإًه ججىػ  ٞال ومُشا١ ٖهض اإلاؿلمحن وبحن بِىه الظي الٗضو مباٚخه ؤما. ٣ًاجلهم ؤن للمؿلمحن ًجىػ  طل٪ وبٗض
اء الٗضالت مبضؤ ٌٗض٫ ش يء ال بط مباٚخه مً جد٣ُ٣ها ًم٨ً التي اإلا٩اؾب ا: " حٗالى ٢ا٫ اإلاؿلمحن زل٤ في بالٗهض والٞى مَّ بِر

ًَّ  وَر
َر
اٞ
َر
س
َر
 ج

ً مٍر  مِر
ىْر
َر
٢  

ًا
ت
َر
اه َُر   زِر

ْر
ظ اهبِر
َر
مْر  ٞ هِر

يْر
َر
ل ى بِر

َر
ل اء َٖر ىَر نَّ  ؾَر هَر  بِر

ّر
بُّظ  الَر  الل دِر

حنَر  ًُر ىِر اثِر
َر
 12".الخ

 مً ٖنها ؤؾٟغث وما ؤلاؾالمُت الٟخىخاث زال٫ اإلاٗاع٥ اقخضاص بٗض والؾُما (م) الغؾى٫  حٗالُم جُب٤ُ ٖلى وخغنا

 ب٨غ ؤبى الخلُٟت بٗض الؿمداء، عؾالتهم ألاخُان بٌٗ في ؤوؿتهم التي الاهخهاع وكىة مً اإلاجاَضًً عا٤ٞ وما وصماع ضخاًا

ض: الكام في اإلاؿلمحن ظِل ٢اثض بلى جىظيهاث (عى) الهض٤ً  هلل ؤهٟؿهم خبؿىا ٢ىما ؾخجض به٪: " ٢اثال ؾُٟان، ؤبي بً ًٍؼ

م  وال قاة ح٣ٗغن  وال ولُضا، وال امغؤة، وال َغما ج٣خل وال جمشل، وال حٛضع ال بٗكغ، ؤونُ٪ بوي... له ؤهٟؿهم خبؿىا وما ٞظَع

 13."ٖامغا جسغبىا وال هسال جدغ٢ىا وال بٗحرا،

 الىهغ وما وبخإًُضٍ، هللا ٖىن  ٖلى هللا باؾم امًىا: "٢اثال ظُىقه ٢اصة (عى) الخُاب بً ٖمغ وص ى هٟؿه، الاججاٍ وفي

 وال ال٣ضعة، ٖىض جمشلىا وال الل٣اء، ٖىض ججبىىا وال اإلاٗخضًً، ًدب ال هللا بن حٗخضوا وال والهبر الخ٤ وؤلؼمىا هللا، ٖىض مً بال

ىا ىض الجمٗان الخ٣ى بطا ٢خلهم واخظعوا ولُضا، وال امغؤة وال قُسا ج٣خلىا وال الٛلبت، ٖىض حؿٞغ  14".الٛاعاث قً ٖو

 

Ii-   ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ماَُت 

 ال٣اهىن، َظا مٟهىم ٖىض بالخى٠٢ وطل٪ ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ماَُت واؾدُٗاب لٟهم مضزال اإلادايغة َظٍ حٗخبر

سُت ظظوعٍ ىض الخاٍع ٤ جُب٣ُه مهاصع ٖو : آلاحي الخ٣ؿُم ٞو

خُت وحذوره ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  مفهىم :أوال  الخاٍر

ال٢خه ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  حٍٗغ٠ .    ؤلاوؿان خ٣ى١  ب٣اهىن  ٖو

                                                           
  
 .4اٌَح  انرٕتّ  

 
  

 . 5اٌَح  طٕرِ االَفال 
. 77، ص 7 9 ، انماْزج  عثذ انعشٌش يحًذ طزحاٌ، اإلطار انمإًََ نحمٕق اإلَظاٌ فً انمإٌَ انذٔنً انعاو، ط   

 . 5ـ57انًزخع انظاتك، ص  عًز صذٔق،. د 4 
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خي الخُىع  .   ؤلاوؿاوي الضولي لل٣اهىن  الخاٍع

 

 ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  جعبُم مصادر :زاهُا

ُت ال٣ىاٖض .      الٗٞغ

  اإلا٨خىبت اإلاهاصع . 

 ؤلاوطاوي الدولي لللاهىن  ألاضاضُت اإلابادا :زالثا

    ظى٠ُ و٢اهىن  الَاي ٢اهىن  مباصت . 

 ؤلاوؿان خ٣ى١  ٢اهىن  م٘ مكتر٦ت مباصت . 

 

خُت وحذوره ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  مفهىم :أوال  الخاٍر

 ال٣اهىن  ٞغوٕ مً آزغ ٕٞغ ًٖ وهمحٍز مٟهىمه في ؾيخىؾ٘ الٗام الضولي ال٣اهىن  ٞغوٕ ؤخض َى ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن 

ى الٗام، الضولي خي جُىعٍ ٖىض ؾيخى٠٢ ٦ما ؤلاوؿان خ٣ى١  ٢اهىن  َو :  الخالُخحن الى٣ُخحن يمً الخاٍع

ال٢خه ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  حٍٗغ٠ .    ؤلاوؿان خ٣ى١  ب٣اهىن  ٖو

خي الخُىع  .   ؤلاوؿاوي الضولي لل٣اهىن  الخاٍع

 

ف. 1 : ؤلاوطان حلىق  بلاهىن  وغالكخه ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  حػٍز

ت ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  حٍٗغ٠ ًجغي   ؤشخام اإلاؿلخت والجزاٖاث الخغب ؤو٢اث في جدمي التي ال٣ىاٖض مً ٦مجمٖى

ُما ؛15 اإلاؿلخت الجزاٖاث في وجٟاصيها ؤلاوؿان مٗاهاة مً الخض َى ال٣اهىن  لهظا ألاؾاس ي والهضٝ. مُٗىت وممخل٩اث مُٗىحن  ًلي ٞو

:  ؤلاوؿان خ٣ى١  ٢اهىن  ًٖ وجمُحٍز ال٣اهىن  َظا حٍٗغ٠ ًٖ جٟهُال

ف -أ  :ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  حػٍز

ت ًٖ ٖباعة ؤهه ٖلى ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  حٍٗغ٠ ًم٨ً ُت ال٣ىاٖض مً مجمٖى  خماًت َى ألاؾاس ي َضٞها اإلا٨خىبتو الٗٞغ

ُانو ألامىا٫ ،ألاشخام ت بالٗملُاث مباقغة ٖال٢ت لها لِؿذ التي ألاما٦ًو ألٖا ظا) الٗؿ٨ٍغ  ؤزىاء (اإلاىيىعي هُا٢ه َو

ظا) اإلاؿلخت الجزاٖاث . 16(الؼمجي هُا٢ه َو

                                                           
. انُماط انظثع األطاطٍح نهمإٌَ انذٔنً االَظاًَ: األٔل يهحكأَظز ال - 5 

 . -7، ص 4 9 خاٌ تٍكرّ؛ انمإٌَ انذٔنً االَظاًَ ذطٕرِ ٔيثادئّ، يعٓذ ُْزي دَٔاٌ، خٍُف   6 
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ما٫ ٧اإلاضهُحن ال٣خا٫ في ٌكاع٧ىن  ال الظًً ألاشخام ًدمي ؤلاوؿاوي الضولي ٞال٣اهىن  ازت ٖو ... والصخُٟحن الضًً وعظا٫ الٚا

ً ٌٗىصوا لم الظًً ألاشخام ؤو .  الخغب وؤؾغي  والٛغقى الجغحى مشل ُٞه اإلاكاع٦ت ٖلى ٢اصٍع

ُان بٌٗ ٖلى خماًخه اإلاؿلخت الجزاٖاث خالت في ال٣اهىن  َظا ًبؿِ ٦ما ُان وظمُ٘ الش٣اُٞت اإلامخل٩اث مشل ،ألٖا  ألٖا

ت الُبُت اإلايكأث بلى بياٞت ألازغي  اإلاضهُت  17.ؤلاؾٗاٝ وؾُاعاث الٗؿ٨ٍغ

 الجزاٖاث ؤو الخغب ػمً بوؿاهُت مٗاملت ألاخىا٫ ظمُ٘ في ؤلاوؿان مٗاملت يمان بلى يهضٝ الظي ؤلاوؿاوي الضولي وال٣اهىن 

 ممازل مُٗاع ؤي ؤو الثروة ؤو اإلاىلض ؤو الجيـ ؤو اإلاٗخ٣ض ؤو الضًً ؤو اللىن  ؤو الٗىهغ ٖلى ٣ًىم ياع جمُحز ؤي صون  اإلاؿلخت،

الن مشل ؤلاوؿان خ٣ى١  مُضان في الهامت الضولُت باله٩ى٥ وجإزغ جُىع  ٢ض...  آزغ  والاجٟا٢ُت ؤلاوؿان لخ٣ى١  الٗالمي ؤلٖا

 الخمخ٘ له ًد٤ ؤلاوؿان ؤن ٖلى جإؾِؿا وطل٪ والؿُاؾُت اإلاضهُت بالخ٣ى١  الخام الضولي والٗهض الاوؿان لخ٣ى١  ألاوعوبُت

ت و٦غامخه بأصمُخه الله٣ُت بد٣ى٢ه  الٗال٢ت ًٖ هدؿائ٫  َىا ومً. الخغب ػمً ؤو الؿلم ػمً في اإلاؿاواة ٢ضم ٖلى البكٍغ

 ؤلاوؿان؟ خ٣ى١  ٢اهىن  وبحن ال٣اهىن  َظا بحن ال٣اثمت

 :ؤلاوطان حلىق  وكاهىن  ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  بين الػالكت -ب 

ان َما ؤلاوؿان خ٣ى١  و٢اهىن  ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ما ،الٗام الضولي ال٣اهىن  ٞغوٕ مً ٖٞغ  م٨مالن ول٨ً مخمحزان َو

ؿعى. البٌٗ لبًٗهما ما٫ مً ألاٞغاص خماًت بلى ال٣اهىهحن مً ٧ل َو  للُبُٗت مالػمت ؤلاوؿان ٞد٣ى١ . وؤلاؾاءة الخٗؿُٟت ألٖا

ت .  الؿلم وؤو٢اث اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤو٢اث ألاو٢اث، ٧ل في الٟغص وجدمي البكٍغ

 الضولي وال٣اهىن  ؤلاوؿان خ٣ى١  ٢اهىن  ٞةن زم ومً. فلغ اإلاطلحت النزاغاث حاالث في فُعبم ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ؤما

لت ًعبلان ؤلاوؿاوي . اإلاطلح النزاع حاالث في مخياملت بعٍز

 مُٗىت خاالث ٖلى وؤَل٣ه" اإلاؿلح الجزإ" مهُلح وازخاع" الخغب" لٟٔ اؾخٗما٫ ًٖ ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  جسلى ول٣ض

مىما ،18ال٣ىة اؾخسضام مً : الخالُت الخاالث في ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ًُب٤ ٖو

 الضولُت اإلاؿلخت الجزاٖاث  

 الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث  

 الضازلُت الجزاٖاث  

 الىٕى َظا ؤن طل٪ الضازلُت، والايُغاباث الخىجغاث ٞهي ،ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  جُب٤ُ هُا١ ًٖ الخاعظت الخاالث ؤما

. ؾجري  ٦ما ال٣اهىن  َظا ٢ىاٖض خؿب" مؿلخا هؼاٖا" ٌٗخبر ال اإلاؿلح الٗى٠ ؤهىإ مً

خي الخعىر . 2  :ؤلاوطاوي الدولي لللاهىن  الخاٍر
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 .5- طٕف َرٕطع فً األشخاص ٔاأليٕال ٔاألعٍاٌ انرً ٌحًٍٓا انمإٌَ انذٔنً اإلَظاًَ فً انذرص   
 .7، ص 997 اإلَظاٌ ٔانهدُح انذٔنٍح نهصهٍة االحًز عايز انشيانً؛ يذخم إنى انمإٌَ انذٔنً اإلَظاًَ، يُشٕراخ انًعٓذ انعزتً نحمٕق    

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/htmlall/section_ihl_cultural_property
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الث مً ؤلاوؿان خماًت ٨ٞغة ْلذ  ؤلاوؿاهُت َاب٘ بيٟاء ؤن بال. ال٣ضًمت الٗهىع  مىظ الكٗىب ظمُ٘ لضي ٖال٣ت الخغب ٍو

  قهض اإلاؿلخت الجزاٖاث ٖلى
ًا
  جُىعا

ًا
ٗىص. ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  في َاثال  خضزحن ؤزغ ٖلى ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  وكإة في الًٟل َو

ً : ممحًز

 ٌ . 1863 ٖام ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت جإؾِـ :ألاوّو

حن مهحر بخدؿحن حٗجي التي ظى٠ُ اجٟا٢ُت جى٢ُ٘ :الثاوي   1864.19 آب في اإلاُضان، في اإلاؿلخت ال٣ىاث في الجغحى الٗؿ٨ٍغ

ىى مػزهت في ًٞاج٘ مً و٢٘ ما َاله الظي دوهان هاهزي  مً بمباصعة ظاءا اإلاهمحن الخضزحن َظًً  بٗىىان ٦خابا ٞإل٠ ضىلفٍز

ىى مً  هزي " : َما ٨ٞغجحن زالله مً َغح" ضىلفٍز

 الخغوب؛ ضخاًا بىجضة ج٣ىم بٚازت َُئت صولت ٧ل في بوكاء يغوعة -

تهم ٧اهذ مهما الجغحى الجىىص بخمٍغٌ لؿماح ٢ىاهحن جدضًض يغوعة - . ٍَى

 مً ٢ضع ٖلى الخٟاّ بلى اإلاىٓمت َظٍ وحؿعى. ال٣غن  وهه٠ ٢غن  ٢غابت مىظ ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت جإؾِـ جمَّ  ول٣ض

ؿترقض اإلاؿلخت، الجزاٖاث زًم في ؤلاوؿاهُت ما٫ لدؿُحر خضوص ؤي: هٟؿها للخغب خضوص بىي٘ ال٣اثل باإلابضؤ ٖملها َو  ألٖا

.  الجىىص لؿلى٥ وخضوص الخغبُت

ٗٝغ
ُر
ت وح با، الٗالم ؤمم ٧ل ؤ٢غتها والتي اإلابضؤ َظا بلى اؾدىاصا ويٗذ التي الىزاث٤ مجمٖى  ؤلاوؿاوي الضولي بال٣اهىن  ج٣ٍغ

: الخالُت الى٣ُت في ؾِخىضح ٦ما ألاؾاؾُت اإلا٨خىبت مهاصٍع ظى٠ُ اجٟا٢ُاث حك٩ل الظي

 ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  جعبُم مصادر :زاهُا

ُت وال٣ىاٖض الضولُت اإلاٗاَضاث وحك٩ل الٗام، الضولي ال٣اهىن  ٞغوٕ ؤَم مً َى عؤًىا، ٦ما ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  بن  الٗٞغ

، ؤَم : ٧اآلحي وؿخٗغيها مهاصٍع

:  الدولُت  اإلاػاهداث .1

: 20ؤبغػَا هىعص ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  حك٩ل التي اإلاٗاَضاث مً اإلائاث َىا٥

 ين الجزحى حاٌ لخحطين" حىُف" اجفاكُت  1864 ٖام آب 22 في اإلااعزت الاجٟا٢ُت َظٍ حٗىص: (1864) اإلاُدان في الػطىٍز

ت الاجداصًت الخ٩ىمت صٖذ ٖىضما ،1863 ٖام" ظى٠ُ لجىت" بها ٢امذ زانت مباصعة بلى ؿٍغ  ٣ٖض بلى والضٖىة صٖمها بلى الؿَى
حن خا٫ جدؿحن بلى جغمي اجٟا٢ُت إلبغام خ٩ىمي ماجمغ  .اإلاُضان في الٗؿ٨ٍغ

ت الخ٩ىمت صٖذ طل٪ وبزغ ؿٍغ ها مً ألاولى هي مٗاَضة جى٢ُ٘ بلى ؤٞط ى الظي اإلااجمغ بلى ألاوعبُت الضو٫  الؿَى  وجمشل هٖى

 21:ٖلى جىو ٣ِٞ مىاص ٖكغ ٖلى جدخىي  وهي اإلاؿلخت الجزاٖاث في اإلاُب٤ ال٣اهىن  اهُال١ ه٣ُت

                                                           
 . 1864نص اتفاقٌة جنٌف األولى للعام : الثانً ملحقانظر ال - 19

.  أهم اتفاقٌات القانون الدولً اإلنسانً: الثالث ملحقانظر ال  2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88&action=edit&redlink=1
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 الصخُت؛ الخضماث وؤٖىان الهخي الى٣ل ووؾاثل الصخُت ألاظهؼة خُاص -

حن اخترام - ازت؛ ؤٖما٫ في ٌؿاَمىن  الظي اإلاضهُحن اإلاخُٖى  ؤلٚا

  جمُحز؛ صون  الصخُت اإلاؿاٖضة ج٣ضًم -

 22 .بًُاء ع٢ٗت ٖلى ؤخمغ نلُب هي زانت قاعة خمل -

 ين واإلازض ى الجزحى حاٌ بخحطين الخاصت 1906 لػام" حىُف" اجفاكُت  في اإلاى٢ٗت الاجٟا٢ُت َظٍ: اإلاُدان في الػطىٍز
عة مخممت 6 19 جمىػ  6 لذ ألاولى، لالجٟا٢ُت ومُىّر ت" اجٟا٢ُت ْو ت الحزب ضحاًا ألن" بٍغ ين مً  البحٍز  ًخمخػىن  الػطىٍز

.  1899 لػام الثالثت" الهاي" اجفاكُت بحماًت

 ٖلى ًض٫ مما وزالزحن زالر مىاصَا ٖضص وبلٜ ؤًًا" اإلاغض ى" وقملذ الؿاب٣ت الاجٟا٢ُت جُب٤ُ هُا١ 6 19 اجٟا٢ُت ووؾٗذ

ى َامت ٢اهىهُت آزاع له قٍغ ٖلى الاجٟا٢ُت ههذ ٦ما.  الجضًضة ؤلاياٞاث ؤَمُت  اإلاشارهت أو باإلاثل  اإلاػاملت شزط َو

. الجماغُت

 ت الخ٩ىمت مً بضٖىة الضبلىماس ي" ظى٠ُ" ماجمغ او٣ٗض: 1929 لػام" حىُف اجفاكُخا ؿٍغ  وؤزمغ 1929 ؾىت الؿَى
: اجٟا٢ُخحن

ين واإلازض ى الجزحى حاٌ بخحطين اإلاخػللت" حىُف" اجفاكُت - أ  وجًم. 1929 جمىػ  27 في ماعزت: اإلاُدان في الػطىٍز
 إلى شارجين اضخخدام وأكزّوث وؤلاؾٗاٝ الهخي بالُحران واَخمذ 6 19 ؾىت الجٟا٢ُت ظضًضة نُٛت وهي ماصة 39

 .ألاحمز والشمظ وألاضد ألاحمز الهالٌ وهما ألاحمز الصلُب حاهب

ش الحزب أضزي  إلاػاملت" حىُف" اجفاكُت - ب  بدُاة ًخهل ما ؤَم ماصة 37 يمً الاجٟا٢ُت وجىاولذ: 1929 آب 27 بخاٍع
 الضولُت اللجىت بسضماث و٦ظل٪ اإلاخسههحن ؤٖىانها بىاؾُت الخامُت الضولت بسضماث الخمخ٘ له و٦ٟلذ ألاؾحر
 ؤَلهم م٘ ألازباع وجباص٫ ألاؾغي  ًٖ مٗلىماث مً ؤجُذ ما لجم٘ ؤبدار و٧الت بٗض ٖلى ههذ ٦ما ألاخمغ للهلُب
. الشاهُت الٗاإلاُت الخغب ؤؾغي  مٗالجت في ٦بحرا صوعا الاجٟا٢ُت َظٍ لٗبذ و٢ض. وطويهم

 1949 آب 12 ألاربػت حىُف اجفاكُاث  :

لى 1949 ٖام ت الخ٩ىمت صٖذ الشاهُت، الٗاإلاُت الخغب بزغ ٖو ؿٍغ  وجمسٌ ،"ظى٠ُ" بمضًىت ماجمغ بلى الضولي اإلاجخم٘ الؿَى

.  اإلاؿلخت والجزاٖاث الخغوب في خالُا بها اإلاٗمى٫  هي اجٟا٢ُاث ؤعب٘ ببغام ًٖ اإلااجمغ َظا

ت هي ظى٠ُ ٞاجٟا٢ُت  حٗخبر وهي. صولت  19 بليها اهًم و٢ض بغوجى٧ىالث، زالر و اجٟا٢ُاث ؤعبٗت مً مخ٩ىهت ههىم مجمٖى

. ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  مً ألاَمّر  الجؼء

ما٫ والضًيُت الُبُت الىخضاث وؤٞغاص ٧اإلاضهُحن) ال٣خا٫ في ٌكاع٧ىن  ال الظًً ألاشخام باألزو ظى٠ُ اجٟا٢ُاث وجدمي  ٖو

ازت  اجٟا٢ُاث وجُالب. (الخغب وؤؾغي  الٛغقى والجىىص واإلاغض ى ٧الجغحى) ال٣خا٫ ًٖ ٖاظٍؼً ؤنبدىا الظًً وألاشخام (ؤلٚا
                                                                                                                                                                                                 

.  1864نص اتفاقٌة جنٌف األولى للعام : الثالث ملحقانظر ال - 21

حول السالم " الهاي"بمؤتمر  1899تقتصر هذه االتفاقٌة على العسكرٌٌن الجرحى فً المٌدان البري فقط لذلك تّم سنة .  1866االتفاقٌة فً الحرب النمساوٌة الروسٌة سنة تّم تطبٌق هذه  - 22

" . جنٌف"إبرام إتفاقٌة لمالئمة الحرب البحرٌة لمبادئ اتفاقٌة 
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جب. (لها خض وي٘ ؤو)" الجؿُمت باالهتها٧اث" ٌٗٝغ ما و٢ٕى إلاى٘ بظغاءاث باجساط ؤلاياُٞت الشالزت والبروجى٧ىالث ظى٠ُ  ٍو

. الاهتها٧اث ًٖ اإلاؿئىلحن مٗا٢بت

: ألاربػت حىُف اجفاكُاث مضمىن 

 :خى٫  ألاعبٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُاث جضوع 

غ مغاظٗت -ؤ ت الخغب ضخاًا لخماًت زاهُت اجٟا٢ُت وب٢غاع الَاي و٢اهىن  1929 لٗام" ظى٠ُ" اجٟا٢ُتي وجٍُى  ٚغقى مً البدٍغ

. ومغض ى وظغحى

 اإلاٗاملت مً ؤصوى خض لًمان وطل٪ للضو٫  الضازلُت والٟتن الجزاٖاث لطخاًا ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  مجاالث جىضُؼ  -ب

 .اإلاؿلح الضازلي الجزإ ؤَغاٝ بحن ؤلاوؿاهُت

 الضو٫  جخم٨ً ولم الاخخال٫ جدذ باإلاضهُحن الاَخمام مغة ألو٫  جم ؤهه يغوعة الخغب وػمً الاخخال٫ جدذ اإلاضهُحن خماًت  -ط

 .1977 ٖام بال ٖلُه اإلاىا٣ٞت مً

   :(1977)"حىُف" الجفاكُاث ؤلاضافُان البروجىهىالن

: بياُٞحن بغجى٧ىلحن 1977 و 1974 بحن" بجى٠ُ" اإلاى٣ٗض الضبلىماس ي اإلااجمغ وي٘

 ٌ ٌ  البروجىهى :  ألاو

ه - ى الضولُت اإلاؿلخت الجزاٖاث ضخاًا مىيٖى  حزوب اغخبار وجًمً 1949 لٗام ألاعبٗت ظى٠ُ لالجٟا٢ُاث  مخمم َو

ز  الُبُت الخضماث وؤٖىان الصخُت للىخضاث ال٣اهىهُت الخماًت مجا٫ البروجى٧ى٫  ووؾ٘ ،مطلحا دولُا هشاغا الىظني الخحٍز

ت الصخُت الىخضاث ٚغاع ٖلى اإلاضهُت اثغاث؛ وػواع١  وؾًٟ ؾُاعاث مً الهخي الى٣ل وؾاثل ًٖ جٟانُل وؤُٖى الٗؿ٨ٍغ  َو

 وججىُبهم ونُاهتهم اإلاضهُحن بالؿ٩ان وؤَخم الخغب ؤؾحر ونٟت اإلا٣اجل بهٟت الٗهاباث خغب إلا٣اجلي البروجى٧ى٫  واٖتٝر -

ت الٗملُاث ؤزىاء اإلاؿلح الجزإ جبٗاث  الخغب؛ ػمً اإلاضهُحن بالؿ٩ان جدض١ التي ألازُاع مً الخض بهضٝ الٗؿ٨ٍغ

. ؤلاوؿاوي الضولي لل٣اهىن  الجؿُمت الخغ١  خاالث في الخد٤ُ٣ بمهام لالَإل ظهاػ بٗض ٖلى البروجى٧ى٫  وهوّر  -

 ٌ : الدولُت غير النزاغاث ضحاًا لحماًت الثاوي البروجىهى

غاٝ ؤخض ب٢لُم ٖلى ؤخضازه جضوع  هؼإ بإهه الضولي ٚحر الجزإ البروجى٧ى٫  ٖغّرٝ  و٢ىاث اإلاؿلخت ٢ىاجه بحن اإلاخٗا٢ضة ألَا

 ال٣اهىن  ٩ًىن  ال ختى للضولت الضازلُت الكاون في الخضزل ٖضم مبضؤ وا٢غّر  ؤزغي، مؿلخت هٓامُت ظماٖت ؤو ميك٣ت مؿلخت

ت ؤلاوؿاوي ُّر . للضولت الضازلُت الكاون في للخضزل مُ

م ّٖر  ٖىض لهم ال٣ًاثُت الخ٣ى١  ويمان ألاؾغي  إلاؿاٖضة الالػمت الخضماث وج٣ضًم اإلا٣اجلحن لٛحر ألاؾاؾُت الًماهاث وص

ٗهم . جدبّر

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5ZMGF9
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: مشل" ظى٠ُ" ب٣اهىن  ٖال٢ت لها التي الضولُت اإلاىاز٤ُ بٌٗ ط٦غ ًخٗحّرن الضولُت اإلاىاز٤ُ َظٍ ظاهب والى

. اإلاخٟجغة ال٣ظاث٠ بٌٗ اؾخسضام بدًغ اإلاخٗل٤ 1868 لؿىت بخحرؾبىعٙ ؾان بٖالن -

 ".صم صم" هٕى مً الغنام لخًغ 1899 لؿىت الَاي بٖالن -

ىلىظُت الجغزىمُت وألاؾلخت الؿامت الٛاػاث اؾخسضام إلاى٘ 1925 لؿىت" ظى٠ُ" بغوجى٧ى٫  -  .والب٨تًر

. الخ٣لُضًت ألاؾلخت بٌٗ اؾخسضام إلاى٘  198 لؿىت اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت -

 :الػزفُت اللىاغد .2

اث في ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  جُب٤ُ ٧ان إلاا  اإلاٗاَضاث، َظٍ ٖلى بالجزإ اإلاٗىُت الضو٫  جهض٤ً ٖلى ًخى٠٢ اإلاؿلخت اإلاىاٖػ

اث ؤعاييها ٖلى ججغي  صو٫  ٖضة َىا٥ ٞةن  ظى٠ُ الجٟا٢ُاث الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  ٖلى جهاص١ لم صولُت ٚحر مؿلخت مىاٖػ

. 1977 لٗام ألاعبٗت

اث َظٍ ٟٞي  الىخُض الخ٨م ألاعبٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُاث في اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة ج٩ىن  ما ٚالبا الضولُت ٚحر اإلاؿلخت اإلاىاٖػ

. ؤلاوؿاهُت اإلاٗاَضاث مً ٖليها اإلاىُب٤

  حك٩ل ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٢ىاٖض مً ؤي جدضًض اإلاهم مً ٞةهه ولظل٪
ًا
 جىُب٤ وبالخالي الٗغفي الضولي ال٣اهىن  مً ظؼءا

اث ؤَغاٝ ظمُ٘ ٖلى غاٝ َظٍ ٧اهذ بن الىٓغ بٌٛ اإلاىاٖػ  ما ؤو هٟؿها ال٣ىاٖض جخًمً التي اإلاٗاَضاث ٖلى ناص٢ذ ٢ض ألَا

 ال؟ ؤم قابهها

اث مً ٦بحرة وؿبت ٧اُٞت بخٟانُل ًىٓم ال الخٗاَضي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ؤن ٦ما  ؤي اإلاٗانغة، اإلاؿلخت اإلاىاٖػ

اث اث َظٍ ألن الضولُت، ٚحر اإلاىاٖػ   ا٢ل الخٗاَضًت ال٣ىاٖض مً لٗضص جسً٘ اإلاىاٖػ
ًا
اث جد٨م التي ال٣ىاٖض مً ٦شحرا  اإلاىاٖػ

ت مً لىا ٞالبض ولظل٪ الضولُت اث ًىٓم الٗغفي الضولي ال٣اهىن  ٧ان بطا ما مٗٞغ  جٟهُال ؤ٦ثر بك٩ل الضولُت ٚحر اإلاؿلخت اإلاىاٖػ

   مضي؟ ؤي ٞةلى ٦ظل٪ ٧ان وبطا الخٗاَضي ال٣اهىن  مً

 

IIi-   ؤلاوطاوي الدولي لللاهىن  ألاضاضُت اإلابادا 

ت ٖلى ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٣ًىم  حؿخسغط ؤو نغاخت الضولُت الاجٟا٢ُاث ٖليها ههذ التي ألاؾاؾُت اإلاباصت مً مجمٖى

.  الٗغفي ؤلاوؿاوي ال٣اهىن  ٢ىاٖض ٖليها ههذ ؤو ؾُا٢ها، مً يمىُا

                                                           

مقال نشر فً العدد .القانون الدولً اإلنسانً العرفً نافذة على: للتوسع فً الموضوع راجع بحث عبد الباسط التوٌجري  23
.  ؛ أنظر الملحق الرابع73-65األول من مجلة الجنان لحقوق اإلنسان ص 
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مىما  ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  بحن مكتر٦ت مباصت وفي ظى٠ُ، و٢اهىن  الَاي ٢اهىن  مباصت في اإلاباصت َظٍ خهغ ًم٨ً ٖو

 :٧اآلحي ٞيها هخىؾ٘ ؤلاوؿان، خ٣ى١  و٢اهىن 

 

 

 

  :حىُف وكاهىن  الهاي كاهىن  مبادا . 

 ؤي ًجب الخًاعة ج٣ضم: "ؤن" الَاي ٢اهىن " مؿحرة في ألاولى الخُىة ٌك٩ل الظي ،1868 لٗام بُترؾبىعٙ ؾان بٖالن في ظاء

الث مً ؤلام٩ان ٢ضع الخس٠ُٟ الى ًاصي  َى الخغب ؤزىاء بلُه حؿعى ؤن الضو٫  ٖلى الظي اإلاكغوٕ الىخُض الهضٝ" وؤن" الخغب ٍو

ت ال٣ىاث بيٗاٝ ".  للٗضو الٗؿ٨ٍغ

ؿخسلو ما اإلاؿلخت، للجزاٖاث مالػمحن ج٣لُضًحن مبضثحن ال٣ٟغجحن َظٍ مً َو ت الضزورة مبضؤي َو  اإلاػاملتو الػطىٍز

ىضعط. ؤلاوطاهُت ُت مباصت ؤعب٘ ألاؾاؾُحن، اإلابضثحن َظًً جدذ ٍو : ٖٞغ

 ت وألاهداف اإلادهُين بين الخفزكت مبدأ  ؤن ًجب ٞالهجىم اإلاضهُت، واإلامخل٩اث للمضهُحن الخٗغى اإلابضؤ َظا ًدٓغ: الػطىٍز
ت ألاَضاٝ ٖلى ٣ًخهغ ت ال٣ىاث ؤي الٗؿ٨ٍغ  ٖؿ٨غي، َضٝ جد٤ُ٣ في حؿاَم التي واإلايكأث اإلا٣اجلحن طل٪ في بما الٗؿ٨ٍغ

 ل٣اهىن  زغ٢ا حٗخبر ال ؤمىالهم ؤو اإلاضهُحن بحن الٗغيُت الخؿاثغ ل٨ً ،24ألاخىا٫ ظمُ٘ في الخىاؾب ٢اٖضة مغاٖاة م٘

 . الخغب

ت الظاث اخترام مبضؤ ٖلى ظى٠ُ ٢اهىن  ٢ام ول٣ض  الٗملُاث في ٌكاع٧ىن  ال الظًً ألاشخام خماًت ٨ًٟل بما البكٍغ

ً ٚحر ؤنبدىا الظًً ؤو الٗضاثُت . اإلابضؤ َظا بىيىح ألاو٫  البرجى٧ى٫  صٖم ٦ما بوؿاهُت؛ مٗاملت ومٗاملتهم طل٪ ٖلى ٢اصٍع

 ت والجغزىمُت الؿامت) ألاؾلخت ؤهىإ بٌٗ حظز  ألاؾلخت اؾخسضام مً والخض: (اإلاخٟجغاث ؤهىإ وبٌٗ وال٨ُمُاٍو
 ألاؾلخت يمً جهى٠ ٧ىنها الىىوٍت ختى ؤو الخاع٢ت، وألاؾلخت وألاٞسار ألالٛام طل٪ في بما الٗكىاثُت الخ٣لُضًت
 الٗكىاثُت؛

 ى: ال٣خا٫ ؤزىاء الٛضع الى اللجىء حظز  مكغوٖت؛ هي التي الخغبُت الخُل ًٖ ًسخل٠ َو

 ؛ال٣خا٫ ٖلى ٢اصعا ٌٗض لم ؤو الؿالح ًل٣ي الظي الخهم شخو ؾالمت اخترام 

 م٨ً اإلادخلت ألاعى في اإلال٨ُت اإلادخل ٌُٗي ال وا٢عي وي٘ الاخخال٫ ٗمل ألامىا٫ بٌٗ ًهاصع ؤن له ٍو . ألامً خٟٔ ٖلى َو

 مارجنز شزط:  

٣ا  اإلابادا حماًت جحذ الضولُت، الاجٟا٢ُاث في ٖليها اإلاىهىم ٚحر الخاالث في واإلا٣اجلىن  اإلاضهُىن  ًٓل الكٍغ لهظا ٞو

 ،7 19 لٗام والغابٗت ،1899 لٗام الشاهُت الَاي اجٟا٢ُت الكٍغ َظا ٖلى ههذ ول٣ض ،الػام الضمير ًملُه وما ؤلاوطاهُت

                                                           
. َشٕدعذو ذدأس األعًال انعظكزٌح يا ٌمرضٍّ ذحمٍك انٓذف انعظكزي انى: َمصذ تماعذج انرُاطة 4 
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 مد٨مت اٖخمضث ٦ما. الخ٣لُضًت ألاؾلخت بٌٗ خٓغ بكان  198 واجٟا٢ُت والشاوي، ألاو٫  والبرجى٧ىالن ألاعبٗت، ظى٠ُ واجٟا٢ُاث

. الشاهُت الٗاإلاُت الخغب مجغمي ٦باع ٢ًاًا في البذ ٖىض اإلابضؤ َظا" هىعمبٙر"

 :ؤلاوطان حلىق  كاهىن  مؼ مشترهت مبادا .2

 هلخهها ؤلاوؿان خ٣ى١  ٢اهىن  وبحن بِىه مكتر٦ت مباصت َىا٥ اإلاؿلخت، والجزاٖاث الخغب ب٣اهىن  الخانت اإلاباصت م٣ابل في

: ًلي ما في

  ؤلاوؿاهُت؛ الظاث واخترام الخغب م٣خًُاث جدىافى ؤال ًجب 

 ت الظاث خهاهت ً  ٌٗىصوا لم  الظًً ؤو  ال٣خا٫ في ٌكاع٧ىن  ال مً خُاة ٖلى لالٖخضاء مبرعا الخغب لِؿذ: البكٍغ  ٖلى ٢اصٍع
 طل٪؛

 ٘خٗحن ؤهىاٖه، بكتى الخٗظًب مى اًا ًدخجؼ الظي الُٝغ ٖلى ٍو تهم اإلاخٗل٣ت البُاهاث منهم ًُلب ؤن الٗضو ٖع  ٣ِٞ، بهٍى
م صون   ؤلا٦غاٍ؛ جدذ مٗلىماث بُٖاء ٖلى بظباَع

 وما ال٣اهىهُت بصخهُتهم ًدخٟٓىن  الٗضو ٢بًت في ٣ًٗىن  ممً ألاخُاء الخغب ٞطخاًا: ال٣اهىهُت الصخهُت اخترام 
 مكغوٖت؛ ٢اهىهُت ؤٖما٫ مً ٖليها ًترجب

 ىا٥ ؤلاوؿاوي ال٣اهىن  في زانت ؤَمُت الٗاثلُت ألازباع وج٨دس ي والخ٣الُض واإلاٗخ٣ض الٗاثلُت والخ٣ى١  الكٝغ اخترام  َو
 طل٪؛ في الخ٤ له مً بلى وه٣لها ألازباع ظم٘ جخىلى ألابدار و٧الت َى" ظى٠ُ" في زام ظهاػ

 ومًمىهت؛ مدمُت الٟغصًت اإلال٨ُت 

 ألاويإ جٟغيه ما بال ٞغ١  صون  للجمُ٘ ج٣ضم ٖامت بهىعة واإلاٗاملت الخضماث ومسخل٠ والٗالط اإلاؿاٖضة في: الخمُحز ٖضم 
 والؿً؛ الصخُت

 حر ما٫ وخٓغ والُمإهِىت ألامان جٞى اثً، واخخجاػ الجماُٖت وال٣ٗىباث الاهخ٣امُت ألٖا  ًدمُه شخو اعج٨ب وبطا الَغ
مت ؤلاوؿاوي ال٣اهىن  ٣ا ٌٗا٢ب ٞاهه ظٍغ  ؤلاظغاءاث مؿخىي  ٖلى ال٣ًاثُت الًماهاث مغاٖاة م٘ بها اإلاٗمى٫  للىهىم ٞو
ىض وبٗضٍ الخد٤ُ٣ ٢بل  الخ٨م؛ جىُٟظ وبمىاؾبت اإلادا٦مت ٖو

 ت؛ ؤَضاٝ لخماًت اؾخسضامهم ؤو اإلاضهُحن اؾخٛال٫ خٓغ   ٖؿ٨ٍغ

 ٘ما٫ الٗكىاجي والهجىم النهب مى  .الاهخ٣امُت وألٖا

 

IV-   الحماًت فئاث 

 ًبؿِ التي بالٟئاث للخٍٗغ٠ الشاهُت اإلادايغة ؾىسهو ،ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  ماهُت خى٫  ٖامت مٟاَُم بُٖاء بٗض

 خ٣ى٢ا لها و٦ٟل ٞئاث، ؤعب٘ خضص ٢ض ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ؤن هغي  1949 اجٟا٢ُاث إلاىيٕى وو٣ٞا ٖليها، خماًخه ال٣اهىن  َظا

: وهي اإلاؿلح، الجزإ ؤزىاء مغاٖاتها  الجزإ ؤَغاٝ ٖلى

http://jilrc.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b3%d8%b1/
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  اإلاُضان؛ في اإلاؿلخت ال٣ىاث مً واإلاغض ى الجغحى -
 البداع؛ في اإلاؿلخت ال٣ىاث مً واإلاغض ى والجغحى الٛغقى -
 الخغب؛ ؤؾغي  -

 . اإلاضهُحن -

 بد٨م ٞهي الغابٗت الٟئت ؤما ،اخخُارا أو اضعزارا اللخاٌ غً جخىكف أن كبل اإلا٣اجلحن بلى جيخمي ألاولى الشالر والٟئاث

: ٧اآلحي الٟئاث َظٍ في هخىؾ٘ وؾٝى ؤنال، ال٣خا٫ في حكاع٥ ال َبُٗتها

 : اإلاُدان في اإلاطلحت اللىاث مً واإلازض ى الجزحى .1

 في اإلاؿلخت بال٣ىاث واإلاغض ى الجغحى خا٫ لخدؿحن 1949 ؤٚؿُـ/آب12 في اإلااعزت ألاولى ظى٠ُ اجٟاا٢ُت ظاءث ل٣ض

. اإلاُضان

 27 في اإلااعزت اإلاُضان، في بالجُىف واإلاغض ى الجغحى خا٫ لخدؿحن ظى٠ُ اجٟا٢ُت جغاظ٘ الاجٟا٢ُت َظٍ بن الىا٢٘ وفي

. 1929 ًىلُه/جمىػ 

 الضولُت، اإلاؿلخت الجزاٖاث بطخاًا والخام ألاعبٗت ظى٠ُ الجٟا٢ُاث اإلاخمم ألاو٫  البرجى٧ى٫  مً (ؤ) ٣ٞغة 8 للماصة وو٣ٞا

 : واإلاغض ى بالجغحى ه٣هض ٞةهىا

ىن  ألاشخام " (ؤ) اًت ؤو مؿاٖضة بلي ًدخاظىن  الظًً اإلاضهُىن  ؤو الٗؿ٨ٍغ  ؤي ؤو اإلاغى ؤو الهضمت بؿبب َبُت ٖع

كمل. ٖضاجي ٖمل ؤي ًٖ ًيجمىن  الظًً ٣ٖلُا ؤم ٧ان بضهُا عجؼ ؤو ايُغاب ٟا٫ الىي٘ خاالث ؤًًا الخٗبحران َظا َو  وألَا

اًت ؤو مؿاٖضة بلي ًدخاظىن  ٢ض الظًً آلازٍغً وألاشخام الىالصة خضًثي  ألاخما٫، وؤوالث الٗاَاث طوي  مشل ٖاظلت، َبُت ٖع

". ٖضاجي ٖمل ؤي ًٖ ًيجمىن  الظًً

 بخُب٤ُ الخانت الٗامت ألاخ٩ام ٖىض الخى٠٢ اإلاُضان، في الجُىف ومغض ى لجغحى اإلا٣غعة الخماًت في الخىؾ٘ ٢بل بإؽ وال

: الاجٟا٢ُت َظٍ

 :ألاولى حىُف اجفاكُت بخعبُم الخاصت الػامت ألاحيام -أ

ت ألاولى ظى٠ُ اجٟا٢ُت مً ألاو٫  الٟهل في وعص ل٣ض :  الخالُت الى٣اٍ في هلخهها الٗامت ألاخ٩ام مً مجمٖى

 الاجفاكُت جعبُم هعاق:  

غاٝ الضو٫  جخٗهض ،(2)و (1) اإلااصة خؿب  لم ولى ختى ،ألاحىاٌ حمُؼ في اخترامها وج٨ٟل بىىصَا جدترم بإن الاجٟا٢ُت بهظٍ ألَا

  الجزإ صو٫  بخضي ج٨ً
ًا
ا  .الاجٟا٢ُت َظٍ في َٞغ
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حن بحن ًيكب آزغ مطلح اشدبان ؤي ؤو اإلاػلىت الحزب خالت في هاٞظة الاجٟا٢ُت َظٍ ؤن ٖلى (2) اإلااصة وجىو  ؤ٦ثر ؤو َٞغ

 .الخغب بدالت ؤخضَا ٌٗتٝر لم لى ختى ؤَغاٞها، مً

غاٝ ؤخض إل٢لُم الىلي أو الجشةي الاحخالٌ خاالث ظمُ٘ في جىُب٤ ٦ما  م٣اومت الاخخال٫ َظا ًىاظه لم لى ختى ٞيها، ألَا

 .مؿلخت

ت ٞهىا٥ ،دولي ظابؼ لها لِظ التي النزاغاث في ؤما  ٦دض الجزإ ؤَغاٝ بها ًلتزم ؤن ًجب التي ألاؾاؾُت ألاخ٩ام مً مجمٖى

.  ؾجري  ٦ما ،)3) اإلااصة ٖليها ههذ ؤصوى

٣ت الاجٟا٢ُت، َظٍ ؤخ٩ام اإلاداًضة الضو٫  جُب٤ (4) للماصة وو٣ٞا  الخضماث وؤٞغاص واإلاغض ى الجغحى ٖلى ال٣ُاؽ، بٍُغ

غاٝ اإلاؿلخت لل٣ىاث الخابٗحن والضًيُت الُبُت  .اإلاىحى ظشض ٖلى و٦ظل٪ بها، ًدخجؼون ؤو ؤعاييها بلى ًهلىن  الظًً الجزإ، أَل

اًت ج٩ل٠ التي الخامُت الضو٫  بقغاٝ وجدذ بمٗاوهت جُب٤"  الاجٟا٢ُت َظٍ ٞةن )8) للماصة وو٣ٞا . الجزإ ؤَغاٝ مهالح بٖغ

  و
ًا
ٟيها بسالٝ حٗحن، ؤن الخامُت للضو٫  ًجىػ  الٛاًت، لهظٍ َلبا اًاَا مً مىضوبحن ال٣ىهلُحن، ؤو الضبلىماؾُحن مْى اًا ؤو ٖع  ٖع

سً٘. مداًضة ؤزغي  صو٫   .لضيها واظباتهم ؾُاصون  التي الضولت إلاىا٣ٞت اإلاىضوبحن َاالء حُٗحن ٍو

لى  .مم٨ً خض ؤ٢ص ى بلى الخامُت، الضولت مىضوبي ؤو ممشلي مهمت حؿهُل الجزإ ؤَغاٝ ٖو

جب ا ؤو الخامُت الضو٫  ممشلى ًخجاوػ  ؤال ٍو ليهم الاجٟا٢ُت، َظٍ بم٣خط ى مهمتهم خضوص ألاخىا٫ مً خا٫ ؤي في مىضوبَى  ٖو

 طل٪ اؾخضٖذ بطا بال وكاَهم ج٣ُُض ًجىػ  وال. بىاظباتهم ٞيها ٣ًىمىن  التي الضولت ؤمً م٣خًُاث مغاٖاة زانت بهٟت

٩ىن  وخضَا، الخغبُت الًغوعاث  ."وما٢خت اؾخصىاثُت بهٟت طل٪ ٍو

 :الخالُت الٟئاث مً واإلاغض ى الجغحى ٖلى الاجٟا٢ُت َظٍ جىُب٤"  ،)13) للماصة وو٣ٞا ؤزغي  ظهت ومً

ت والىخضاث اإلالِكُاث ؤٞغاص و٦ظل٪ الجزإ، ؤَغاٝ ألخض الخابٗحن اإلاطلحت اللىاث أفزاد -   حك٩ل التي اإلاخُٖى
ًا
 مً ظؼءا

 اإلاؿلخت؛ ال٣ىاث َظٍ

ت والىخضاث ألازغي  اإلالِشُاث أفزاد -  ؤخض بلى ًيخمىن  الظًً اإلاىٓمت اإلا٣اومت خغ٧اث ؤًٖاء ٞيهم بمً ألازغي، اإلاخُٖى

، ؤلا٢لُم َظا ٧ان لى ختى بلُه، ًيخمىن  الظي ؤلا٢لُم زاعط ؤو صازل ٌٗملىن  و الجزإ ؤَغاٝ
ًا
غ ؤن ٖلى مدخال  الكغوٍ جخٞى

ت، الىخضاث ؤو اإلالِكُاث َظٍ في الخالُت  : بليها اإلاكاع اإلاىٓمت اإلا٣اومت خغ٧اث ٞيها بما اإلاخُٖى

 مغءوؾُه، ًٖ مؿئى٫  شخو ٣ًىصَا ؤن  -ؤ

ا ًم٨ً مدضصة ممحزة قاعة لها ج٩ىن  ؤن -ب  بٗض، مً جمُحَز
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، ألاؾلخت جدمل ؤن  -ط
ًا
 ظهغا

اصاتها، الخغب ب٣ىاهحن ٖملُاتها في جلتزم ؤن  -ص  ٖو

 الخاظؼة، الضولت بها حٗتٝر ال لؿلُت ؤو لخ٩ىمت والءَم ٌٗلىىن  الظًً الىظامُت اإلاطلحت اللىاث أفزاد -

  الىا٢٘ في ٩ًىهىا ؤن صون  اإلاطلحت اللىاث ًزافلىن  الذًً ألاشخاص -
ًا
 يمً اإلاىظىصًً اإلاضهُحن ٧األشخام منها، ظؼءا

ً، ومخٗهضي الخغبُحن، واإلاغاؾلحن الخغبُت، الُاثغاث ؤ٣َم ُه اإلاسخهت الخضماث ؤو الٗما٫ وخضاث وؤٞغاص الخمٍى  ًٖ بالتٞر

حن، ُت الٗؿ٨ٍغ ذ لضيهم ٩ًىن  ؤن قٍغ  .ًغا٣ٞىنها التي اإلاؿلخت ال٣ىاث مً جهٍغ

م واإلاالخىن  ال٣اصة ٞيهم بمً ،اإلاالحُت ألاظلم أفزاد - ت الؿًٟ في ومؿاٖضَو  الخابٗت اإلاضهُت الُاثغاث وؤ٣َم الخجاٍع

غاٝ  الضولي، ال٣اهىن  مً ؤزغي  ؤخ٩ام ؤي بم٣خط ى ؤًٞل إلاٗاملت ًيخٟٗىن  ال الظًً الجزإ، أَل

ت، ال٣ىاث إلا٣اومت الٗضو، ا٢تراب ٖىض أهفطهم جللاء مً الطالح ًحملىن  الذًً اإلاحخلت غير ألاراض ي ضيان -  ؤن صون  الٛاٍػ

غ ُت هٓامُت، مؿلخت وخضاث لدك٨ُل الى٢ذ لهم ًخٞى   الؿالح ًدملىا ؤن قٍغ
ًا
اصاتها الخغب ٢ىاهحن ًغاٖىا وؤن ظهغا  ."ٖو

 الػدابُت ألاغماٌ في مباشزة ٌشترهىن  ال الذًً ألاشخاص مػاملت هُفُت: 

ما٫ في مباقغة ٌكتر٧ىن  ال الظًً ألاشخام ٞةن ،)3) اإلااصة خؿب  الظًً اإلاؿلخت ال٣ىاث ؤٞغاص ٞيهم بمً الٗضاثُت، ألٖا

 في ٌػاملىن  آزغ، ؾبب ألي ؤو الاخخجاػ ؤو الجغح ؤو اإلاغى بؿبب ال٣خا٫ ًٖ الٗاظؼون وألاشخام ؤؾلختهم، ٖنهم ؤل٣ىا

 ؤو اإلاىلض ؤو الجيـ، ؤو اإلاٗخ٣ض، ؤو الضًً ؤو اللىن، ؤو الٗىهغ ٖلى ٣ًىم ياع جمُيز أي صون  ،إوطاهُت مػاملت ألاحىاٌ حمُؼ

 .آزغ ممازل مُٗاع ؤي ؤو الثروة

 : وألاما٦ً ألاو٢اث ظمُ٘ في مدٓىعة وجب٣ى ؤٖالٍ، اإلاظ٧ىعًٍ باألشخام ًخٗل٤ ُٞما الخالُت ألاٞٗا٫ جدٓغ الٛغى، ولهظا

خضاء (ؤ ( ه، ؤق٩اله، بجمُ٘ ال٣خل وبسانت البضهُت، والؿالمت الخُاة ٖلى الٖا  والخٗظًب؛ ال٣اؾُت، واإلاٗاملت والدكٍى

اثً؛ ؤزظ (ب(  الَغ

خضاء (ط( لى الصخهُت، ال٨غامت ٖلى الٖا  بال٨غامت؛ والخاَت اإلاهُىت اإلاٗاملت ألازو ٖو

  مك٩لت مد٨مت ؤمام ؾاب٣ت مدا٦مت بظغاء صون  ال٣ٗىباث وجىُٟظ ألاخ٩ام بنضاع (ص(
ًا
، حك٨ُال

ًا
 ظمُ٘ وج٨ٟل ٢اهىهُا

 .اإلاخمضهت الكٗىب هٓغ في الالػمت ال٣ًاثُت الًماهاث

خىاء واإلاغض ى الجغحى بجم٘ (3) اإلااصة مً 2 ال٣ٟغة في الاجٟا٢ُت َظٍ جلؼم ٦ما  ٚحر بوؿاهُت لهُئاث حؿمذ ٦ما بهم، والٖا

 .الجزإ ؤَغاٝ ٖلى زضماتها حٗغى ؤن ألاخمغ، للهلُب الضولُت ٧اللجىت مخدحزة،
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 غنها البدًلت اإلاحاًدة والهُئاث الحامُت الدولت: 

غاٞها ألاولى ظى٠ُ اجٟا٢ُت مً ( 1) اإلااصة حؿمذ  الهُئاث إلى أو حامُت دولت إلى حٗهض ؤن ٖلى و٢ذ ؤي في جخ٤ٟ ؤن"  أَل

 .الخامُت الضو٫  ٖاج٤ ٖلى الاجٟا٢ُت َظٍ جل٣يها التي باإلاهام والىفاءة الحُدة ضماهاث ول فيها جخىفز التي لها البدًلت

 ؤو خامُت صولت بجهىص ٧ان ؾبب ألي اهخٟاٖهم جى٠٢ ؤو والضًيُت الُبُت الخضماث وؤٞغاص واإلاغض ى الجغحى ًيخٟ٘ لم وبطا

  مُٗىت َُئت
ًا
٣ا  جًُل٘ ؤن ال٣بُل َظا مً َُئت بلى ؤو مداًضة صولت بلى جُلب ؤن الخاظؼة الضولت ٞٗلى ؤٖالٍ، ألاولى لل٣ٟغة ٞو

اث٠   .الجزإ ؤَغاٝ حُٗنها التي الخامُت بالضو٫  الاجٟا٢ُت َظٍ جيُُها التي بالْى

حر ًم٨ً لم بطا ؤما  َُئت بلى جُلب ؤن الخاظؼة الضولت ٞٗلى: "الشالشت ٣ٞغتها في  1 اإلااصة ج٠ًُ الىدى، َظا ٖلى الخماًت جٞى

 ؤن ؤو الاجٟا٢ُت، َظٍ بم٣خط ى الخامُت الضو٫  جاصيها التي ؤلاوؿاهُت باإلاهام الايُإل ألاخمغ، للهلُب الضولُت ٧اللجىت بوؿاهُت،

  ج٣بل،
ًا
ىا  ."الهُئت َظٍ مشل ج٣ضمه الظي الخضماث ٖغى اإلااصة، َظٍ بإخ٩ام َع

لى: "الغابٗت ال٣ٟغة وجا٦ض غاى جد٤ُ٣ الكإن ناخبت الضولت بليها َلبذ َُئت ؤو مداًضة صولت ؤًت ٖو  ؤو ؤٖالٍ، اإلاظ٧ىعة ألٚا

  هي ٢ضمذ
ًا
 بلُه ًيخمي الظي الجزإ َٝغ ججاٍ ٖليها ج٣٘ التي اإلاؿئىلُت بيكاَها ٢ُامها مضة َىا٫ ج٣ضع ؤن بظل٪، لل٣ُام ٖغيا

 صون  وؤصائها اإلاُلىبت اإلاهام جىُٟظ ٖلى ٢ضعتها إلزباث ال٩اُٞت الًماهاث ج٣ضم وؤن. الاجٟا٢ُت َظٍ بم٣خط ى اإلادمُىن  ألاشخام

 ."جدحز

ت ؤظل مً الخمُضة مؿاٖيها"  ج٣ضًم ٦ظل٪، لها البضًلت اإلاداًضة الهُئاث ؤو الخامُت الضولت مهام ومً  في الخالٞاث حؿٍى

لى اإلادمُحن، ألاشخام مهلخت في طل٪ ؤن ٞيها جغي  التي الخاالث ظمُ٘  ٖلى الجزإ ؤَغاٝ اجٟا١ ٖضم خاالث في ألازو ٖو

 .(11) اإلااصة في ظاء ٦ما ،"الاجٟا٢ُت َظٍ ؤخ٩ام جٟؿحر ؤو جُب٤ُ

 اإلاطلحت النزاغاث أظزاف بين خاصت اجفاكُاث ابزام امياهُت: 

غاٝ ًجىػ  ألاولى، ظى٠ُ اجٟا٢ُت مً 52 و 37 و 36 و 31 و 28 و 23 و 15 و  1 و 6و 3 اإلااصة خؿب  ح٣ٗض ؤن الاجٟا٢ُت أَل

تها اإلاىاؾب مً جغي  مؿاثل ؤًت بكإن ؤزغي  زانت اجٟا٢اث   زام اجٟا١ ؤي ًازغ وال. زانت ب٨ُُٟت حؿٍى
ًا
  جإزحرا

ًا
 وي٘ ٖلى ياعا

 .بم٣خًاَا لهم اإلامىىخت الخ٣ى١  ٣ًُض ؤو الاجٟا٢ُت، َظٍ خضصجه ٦ما واإلاغض ى، الجغحى

ؿخمغ ت الاجٟا٢ُت ماصامذ الاجٟا٢اث بهظٍ واإلاغض ى الجغحى اهخٟإ َو دت ؤخ٩ام َىا٥ ٧اهذ بطا بال ٖليهم، ؾاٍع  ج٣ط ي نٍغ

 اجسظ ٢ض الجزإ ؤَغاٝ مً طا٥ ؤو الُٝغ َظا ٧ان بطا ؤو لها، الخ٣ت اجٟا٢اث في ؤو الظ٦غ ؾالٟت الاجٟا٢اث في طل٪ بسالٝ

 .لهم مالءمت ؤ٦ثر جضابحر

 ؤي في اإلاحاًدة الهُئت أو الحامُت بالدولت الخاصت ألاحيام غلى الخزوج ًجىس  ال ٞةهه  1 اإلااصة مً الخامؿت لل٣ٟغة وو٣ٞا

ت ملُدة إحداها جىىن  صو٫  بحن ٣ٌٗض زام اجٟا١  ولى الخغب، ؤخضار بؿبب خلٟائها ؤو ألازغي  الضو٫  م٘ الخٟاوى في الحٍز
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لى ما٢خت، بهٟت  .منها َام ظؼء ؤو ؤعاييها ٧ل اخخال٫ خالت في ألازو ٖو

 : اإلاُدان في اإلاطلحت اللىاث مً واإلازض ى للجزحى اإلالزرة الحماًت -ب

ٌ ... واإلاغض ى للجغحى ًجىس  ال:" ألاولى ظى٠ُ اجٟا٢ُت مً )7) اإلااصة بمىظب ؤهه ٖلى الخإ٦ُض ًجب بضاًت  مً حاٌ أي في الخىاس

  ألاحىاٌ
ً
  أو حشبُا

ً
 ؤَغاٝ بحن اإلابرمت الخانت الاجٟا٢اث بم٣خط ى ؤو الاجٟا٢ُت، َظٍ بم٣خط ى لهم اإلامىىخت الخ٣ى١  ًٖ ولُا

 ".الجزإ

 بها ج٣ىم ؤن ًم٨ً التي ؤلاوؿاهُت ألاوكُت ؾبُل في ٣ٖبت" ج٩ىن  ؤن الًجب الاجٟا٢ُت َظٍ ؤخ٩ام بإن (9) اإلااصة وج٠ًُ

ُت... واإلاغض ى الجغحى وبٚازت خماًت ب٣هض مخدحزة ٚحر ؤزغي  بوؿاهُت َُئت ؤًت ؤو ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت  مىا٣ٞت قٍغ

 ."اإلاٗىُت الجزإ ؤَغاٝ

مىما  في (17 بلى 12 مً اإلاىاص) في وعصث ٦ما اإلاُضان في اإلاؿلخت ال٣ىاث مً واإلاغض ى للجغحى اإلا٣غعة الخماًت جلخُو ًم٨ً ٖو

:  آلاحي

 ؛ وخماًتهم اخترامهم -
  بوؿاهُت؛ مٗاملت مٗاملتهم -

ٗجى -  مٗاًحر ؤي ؤو الؿُاؾُت آلاعاء ؤو الضًً ؤو الجيؿُت ؤو الٗىهغ ؤو الجيـ ؤؾاؽ ٖلى ياع جمُحز ؤي صون  بهم ٌِر
 ؤزغي؛ ممازلت

 مٗهم؛ الٗى٠ اؾخٗما٫ ؤو خُاتهم ٖلى اٖخضاء ؤي خٓغ  -
  جغ٦هم ؤو الخُاة، بٗلم زانت لخجاعب ؤو للخٗظًب حٍٗغًهم ؤو بباصتهم ؤو ٢خلهم ٖضم -

ًا
اًت ؤو ٖالط صون  ٖمضا  َبُت، ٖع

 الجغوح؛ جلىر ؤو باألمغاى الٗضوي  إلاساَغ حٗغيهم ْغوٝ زل٤ ؤو

لى - خباعاث به حؿمذ ما ب٣ضع مٗهم، ًتر٥ ؤن لخهمه اإلاغض ى ؤو الجغحى بٌٗ جغ٥ بلى ًًُغ الظي الجزإ َٝغ ٖو  الٖا
 بهم؛ الٗىاًت في لإلؾهام الُبُت واإلاهماث الُبُت زضماجه ؤٞغاص بٌٗ الخغبُت،

 ال٣اهىن  ؤخ٩ام ٖليهم وجىُب٤ خغب، ؤؾغي  الٗضو، ؤًضي في ٣ًٗىن  الظًً مداعبت لضولت الخابٗىن  واإلاغض ى الجغحى ٌٗخبر -

 .الخغب بإؾغي  اإلاخٗل٣ت الضولي
 مً وخماًتهم وظمٗهم، واإلاغض ى، الجغحى ًٖ للبدض اإلام٨ىت الخضابحر ظمُ٘ بجساص ببُاء وصون  الجزإ ؤَغاٝ ٖلى -

اًت وجإمحن اإلاٗاملت، وؾىء الؿلب   .ؾلبها ومى٘ اإلاىحى ظشض ًٖ للبدض و٦ظل٪ لهم، الالػمت الٖغ

  باخترام، خضة ٖلى خالت ل٩ل ًجغي  خغ٢ها ؤو الجشض صًٞ ؤن مً الخد٤٣ -
ًا
ب٣ا  به حؿمذ ما ب٣ضع صًنهم لكٗاثغ َو

ؿب٣ه الٓغوٝ، دو بض٢ت، الجشت ٞدو َو اة، خالت مً الخإ٦ض ب٣هض ؤم٨ً، بن َبي ٞو ت مً والخد٤٣ الٞى  ٍَى

غ وي٘ مً والخم٨ً اإلاخىفى، جب. ج٣ٍغ ت جد٤ُ٣ لىخت ههٟي ؤخض الجشت م٘ ًب٣ى ؤن ٍو  اللىخت ؤو مؼصوظت ٧اهذ بطا الهٍى

ت صخُت ألؾباب بال الجشض خغ١  ًجىػ  ال ٦ما .مٟغصة ٧اهذ بطا هٟؿها  خالت وفي. اإلاخىفى بضًاهت جخٗل٤ ألؾباب ؤو ٢هٍغ
غوٞه ؤؾبابه جبحن الخغ١، اة قهاصة في بالخٟهُل ْو  .ٖليها اإلاهض١ اإلاىحى ؤؾماء ٢اثمت في ؤو الٞى
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 :البحار في اإلاطلحت اللىاث مً واإلازض ى والجزحى الغزقى .2

غقى ومغض ى ظغحى خا٫ لخدؿحن اؾمها ٖليها ًض٫ ٦ما الشاهُت، ظى٠ُ اجٟا٢ُت ظاءث ل٣ض  25.البداع في اإلاؿلخت ال٣ىاث ٚو

 ألاشخام مٗاملت و٦ُُٟت جُب٣ُها، هُا١: الؾُما بخُب٣ُها، الخانت الٗامت باألخ٩ام ًخٗل٤ ُٞما الاجٟا٢ُت َظٍ وجسً٘

ما٫ في مباقغة ٌكتر٧ىن  ال الظًً  وام٩اهُت ٖنها، البضًلت اإلاداًضة والهُئاث الخامُت بالضولت الخانت وألاخ٩ام الٗضاثُت، ألٖا

. الؿاب٣ت الى٣ُت في ٞيها جىؾٗىا التي ألاولى ظى٠ُ اجٟا٢ُت في الىاعصة ألاخ٩ام هٟـ بلى زانت؛ اجٟا٢ُاث ابغام

غقى واإلاغض ى للجغحى اإلا٣غعة الخماًت ؤما : ٧اآلحي ( 2 بلى 12 مً اإلاىاص) في وعصث ٦ما ٞهي البداع في اإلاؿلخت ال٣ىاث ٚو

 البحار في اإلاطلحت اللىاث وغزقى واإلازض ى للجزحى اإلالزرة الحماًت: 

٣ا بالٛغقى ٣ًهض -  الايُغاعي  الهبٍى خاالث طل٪ في بما ؤؾباب، بإي الٛغقى: " الشاهُت ظى٠ُ اجٟا٢ُت مً (12) للماصة ٞو

 .26"البدغ في الؿ٣ٍى ؤو اإلااء ٖلى للُاثغاث

م اإلاؿلخت ال٣ىاث ؤٞغاص مً البدغ في ٩ًىهىن  ممً والٛغقى واإلاغض ى الجغحى وحماًت احترام ألاحىاٌ حمُؼ في ًجب - حَر  ٚو

 ؛12 اإلااصة في بليهم اإلاكاع ألاشخام مً

 ؤو الضًً ؤو الجيؿُت ؤو الٗىهغ ؤو الجيـ ؤؾاؽ ٖلى ياع جمُيز أي دون  بهم ٌٗجى وؤن إوطاهُت مػاملت مػاملتهم ًجب -

.  ؤزغي  ممازلت مٗاًحر ؤي ؤو الؿُاؾُت آلاعاء

جب مٗهم، الٗى٠ اؾخٗما٫ ؤو حُاتهم غلى اغخداء أي بشدة ًحظز -  حٍٗغًهم ؤو بباصتهم ؤو ٢خلهم ٖضم ألازو ٖلى ٍو

  جغ٦هم ؤو الخُاة، بٗلم زانت لخجاعب ؤو للخٗظًب
ًا
اًت ؤو ٖالط صون  ٖمضا  الٗضوي  إلاساَغ حٗغيهم ْغوٝ زل٤ ؤو َبُت، ٖع

  .الجغوح جلىر ؤو باألمغاى

 ال٣اهىن  ٣ًخط ي خُشما ًجب، مداًضة، خغبُت َاثغة في ؤو مداًضة خغبُت باعظت ٖلى ٚغقى ؤو مغض ى ؤو ظغحى خمل خالت في -

  الاقترا٥ ٌؿخُُٗىا ؤال يمان طل٪، الضولي
ًا
  .الخغبُت الٗملُاث في مجضصا

 وظمٗهم، واإلاغض ى، والجغحى الٛغقى ًٖ للبدض ببُاء صون  اإلام٨ىت الخضابحر ظمُ٘ اجساص اقدبا٥ ٧ل بٗض الجزإ ؤَغاٝ ٖلى -

اًت وجإمحن اإلاٗاملت، وؾىء الؿلب مً وخماًتهم  .ؾلبها ومى٘ اإلاىحى ظشض ًٖ للبدض و٦ظل٪ لهم، الالػمت الٖغ

 الخضماث ؤٞغاص وإلاغوع مُى٢ت، ؤو مدانغة مى٣ُت مً البدغ بٍُغ٤ واإلاغض ى الجغحى إلزالء مدلُت جغجِباث ٖلى الاجٟا١ -

  .اإلاى٣ُت جل٪ بلى الُبُت واإلاهماث والضًيُت الُبُت

                                                           
. على الحرب البحرٌة 6 19، بشأن تطبٌق مبادئ اتفاقٌة جنٌف لعام 7 19أكتوبر /تشرٌن األول 18جاءت هذه االتفاقٌة بقصد مراجعة اتفاقٌة الهاي العاشرة، المؤرخة فً   25

. لقد سبق تعرٌف الجرحى والمرضى، أنظر أعاله  26
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ت مً الخد٤٣ ٖلى حؿاٖض التي البُاهاث ظمُ٘ ًم٨ً ما بإؾٕغ حسجل ؤن الجزإ ؤَغاٝ ٖلى -  واإلاغض ى والجغحى الٛغقى ٍَى

يخمىن  ٢بًتها في ٣ًٗىن  الظًً واإلاىحى .  الخهم الُٝغ بلى ٍو

 الٓغوٝ به حؿمذ ما ب٣ضع خضة ٖلى خالت ل٩ل ًجغي  البدغ بلى اإلاىحى ظشض بل٣اء ؤن مً الجزإ ؤَغاٝ جد٤٣ يغوعة -

ؿب٣ه دو ص٤ُ٢، ٞدو َو اة خالت مً الخإ٦ض ب٣هض ؤم٨ً، بطا َبي ٞو غ وي٘ وبم٩ان الصخهُت مً والخد٤٣ الٞى  وفي. ج٣ٍغ

ت، لخد٤ُ٣ مؼصوظت لىخت وظىص خالت  .الجشت م٘ ههٟيها ؤخض ٌؿدب٣ى الهٍى

  .ألاولى ظى٠ُ اجٟا٢ُت ؤخ٩ام بكإنها جُب٤ البر، بلى اإلاىحى ظشض بهؼا٫ خالت وفي

 :27الحزب أضزي  .3

 28.الخغب ؤؾغي  خا٫ لخدؿحن اؾمها ٖليها ًض٫ ٦ما الخغب، ؤؾغي  مٗاملت بكإن الشالشت ظى٠ُ اجٟا٢ُت ظاءث ل٣ض

 اإلا٣غعة الخماًت ؤما. ؤٖالٍ ٞيها الخىؾ٘ ؾب٤ والتي والشاهُت ألاولى ظى٠ُ اجٟا٢ُتي في الىاعصة الٗامت ألاخ٩ام لىٟـ جسً٘ وهي

: ٧اآلحي (21 بلى 12 مً اإلاىاص) في وعصث ٦ما ٞهي الخغب ألؾغي 

 29:الحزب  ضزي  اإلالزرة الػامت الحماًت 

ا جُىعا الخغب ؤؾغي  هٓام جُىع  ل٣ض ش ٖبر ملخْى ، لىا ؾب٤ و٦ما. اإلاؿلخت للجزاٖاث مالػمت ْاَغة وؤهه زانت الخاٍع  ط٦ٍغ

. اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤزىاء والضم واإلاا٫ الٗغى نُاهت بلى يهضٝ الظي الاوؿاهُت اإلاٗاملت مبضؤ ٖلى ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٣ًىم

لُه،  مٗاملتهم، ٖليها ًجب بدُض ٢بًتها في ٣ًٗىن  الظًً ألاؾغي  ًل٣اَا التي اإلاٗاملت ًٖ مؿئىلت الخاظؼة الضولت ج٩ىن  ٖو

 ؾلُت جدذ ال ؾلُتها جدذ الخغب ؤؾغي  ٣ً٘ ٦ما ،وظنهم إلى غىدتهم غاًت إلى كبضتها في وكػتهم مىذ وطل٪ اوؿاهُت، مٗاملت

ت الىخضاث ؤو ألاٞغاص اًت وبخ٣ضًم م٣ابل صون  بةٖاقتهم جخ٨ٟل وهي ؤؾغتهم، التي الٗؿ٨ٍغ  خالتهم جخُلبها التي الُبُت الٖغ

  الصخُت
ًا
 30.مجاها

 ؤن وبٗض ،فيها ظزف دولت إلى إال الحزب أضزي  هلل الحاحشة للدولت ًجىس  ال ؤهه ٖلى الاجٟا٢ُت َظٍ جا٦ض ؤزغي  ظهت ومً

بت الخاظؼة الضولت ج٣خى٘  الىدى، ھظا ٖلى الخغب ؤؾغي  ه٣ل خالت وفي .طل٪ ٖلى و٢ضعتها الاجٟا٢ُت جُب٤ُ في اإلاٗىُت الضولت بٚغ

 .ٖهضتها في صامىا ما ٢بلتهم التي الضولت ٖلى الاجٟا٢ُت جُب٤ُ مؿئىلُت ج٣٘

ُما  ٣ا ألاؾغي  ًخل٣اَا ؤن ًجب التي الٗامت للخماًت جلخُو ًلي ٞو :  الشالشت ظى٠ُ الجٟا٢ُت ٞو

                                                           
.  5انظر مقالنا تحت عنوان انتهاكات خطٌرة للقانون الدولً اإلنسانً فً العراق من قبل الحلفاء، الملحق   27

. 1929ٌولٌه/تموز 27 بتارٌخ فً  جنٌف المبرمة الحرب، أسرى بمعاملة المتعلقة االتفاقٌة مراجعة جاءت هذه االتفاقٌة بقصد  28

.  5-47لمرجع السابق، ص للمزٌد من التفصٌل، راجع عامر الزمالً؛ ا 29

.  من اتفاقٌة جنٌف الثالثة 15و 12أنظر المادة   3
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ض الخاظؼة الضولت ٖلى ًدٓغ -  وخالت جخالءم التي خ٣ى٢ه مماعؾت صون  طل٪ ًدى٫  ال ختى ال٣اهىهُت ؤَلُخه مً ألاؾحر ججٍغ

 أهلُتهم بيامل الحزب أضزي  ًحخفظ: " الشالشت الاجٟا٢ُت مً 14 اإلااصة ٞخىو زاعظه، ؤو الضولت جل٪ ب٢لُم صازل ؾىاء ألاؾغ،

هم ٖىض لهم ٧اهذ التي اإلاضهُت  في ؾىاء ألاَلُت، َظٍ ج٨ٟلها التي الخ٣ى١  مماعؾت ج٣ُُض الخاظؼة للضولت ًجىػ  وال .ألاؾغ في و٢ٖى

هم ؤشخانهم اخترام في الخ٤ لهم ٞاألؾغي  ،"ألاؾغ ٣ًخًُه الظي بال٣ضع بال زاعظه ؤو ا٢لُمها .  وقٞغ

دٓغ. ألاوكاث حمُؼ وفي إوطاهُت مػاملت مػاملتهم يغوعة -  مكغوٕ ٚحر بھما٫ ؤو ٞٗل ؤي الخاظؼة الضولت ج٣تٝر ؤن ٍو

ٗخبر ٖهضتها، في ؤؾغي  مىث ٌؿبب   اهتها٧ا َظا َو
ًا
. الاجٟا٢ُت لهظٍ ظؿُما

ه حٍٗغًهم ًدٓغ -  في ٩ًىن  ال ؤو الُبُت اإلاٗالجت جبرعٍ ال مما ٧ان هٕى ؤي مً الٗلمُت ؤو الُبُت الخجاعب ؤو البضوي للدكٍى

 .مهلختهم

ًى٫  الؿباب ويض التهضًض، ؤو الٗى٠ ؤٖما٫ ظمُ٘ يض ألاو٢اث، ظمُ٘ في الخغب ؤؾغي  خمُت -  جدٓغ ٦ما الجماَحر، ٞو

 13 ) اإلااصة ) .منهم الا٢خهام جضابحر

  حٗاملهم ؤن الخاظؼة الضولت ٖلى ًخٗحن -
ًا
 أو الصحُت حالتهم أو وحيطهم، رجبهم مزاغاة مؼ اإلاؿاواة، ٢ضم ٖلى ظمُٗا

 16)  اإلااصة). اإلاهىُت مؤهالتهم أو أغمارهم

: ألاضز وظزوف ميان

 خا٫ ؤي ٖلى الىي٘ ھظا  ضوم ؤن  جىػ  وال صخخھم، خما ت ج٣خًیھ يغوعي  ٦ةظغاء بال ألاؾغي  خبـ ؤو حجؼ  جىػ  ال -

 .ا٢خًخھ التي الٓغوٝ جخُلبھ مما أل٦ثر

غ ألاعى ٞى١  م٣امت مبان في بال الخغب ؤؾغي  اٖخ٣ا٫  جىػ  ال -  اٖخ٣الھم  جىػ  وال والؿالمت، الصخت يماهاث ٧ل ٞیھا جخٞى

 .ؤهٟؿھم ألاؾغي  مهلخت جبرعھا زانت خاالث في بال بنالخیت  جىن  في

 اؾخٛال٫ ؤو ٞیھا، ؤوبب٣اٍئ ال٣خا٫، مى٣ُت لىحران ٞیھا  خٗغى ٢ض مى٣ُت بلى خغب ؤؾحر ؤي بعؾا٫ ٧ان و٢ذ ؤي في  جىػ  ال -

 .الخغبیت الٗملیاث مً مإمً في اإلاىا٤َ ؤو اإلاىا٢٘ بٌٗ لجٗل وظىصٍ

غ - غ إلاا ممازلت مالثمت ْغوٝ الخغب ؤؾغي  مإوي  في جٞى  ھظٍ في وجغاعى .طاجھا اإلاى٣ُت في اإلا٣یمت الخاظؼة الضولت ل٣ىاث  ٞى

  .خا٫ بإي بصخخھم ياعة ج٩ىن  ؤال ویجب ألاؾغي، وج٣الیض ٖاصاث الٓغوٝ

 مً والى٢ا ت للصخت ومالءمخھا اإلاٗؿ٨غاث هٓاٞت لخإمحن الًغوعیت الصخیت الخضابحر ٧اٞت باجساط الخاظؼة الضولت جلتزم -

غ طل٪ مً ؤبٗض ألاوبئت، ا ت، مً بلیھ  دخاظىن  ٢ض ما ٖلى الخغب ؤؾغي  ٞیھا  دهل مىاؾبت ٖیاصة مٗؿ٨غ ٧ل في جٞى  ٖع

 . اإلاىاؾب الٛظاجي الىٓام ٖلى و٦ظل٪



 2015شباط    - ضزور ظالبي اإلال . د| اللاهىن الدولي ؤلاوطاوي | ضلطلت اإلاحاضزاث الػلمُت 

 

 

ت   29  2015© حمُؼ الحلىق محفىظت إلازهش حُل البحث الػلمي     -جخلي إدارة اإلازهش مطؤولُتها غً أي اهتهان لحلىق اإلالىُت الفىٍز

 

 ب٣ٗیضجھم، الخانت الض يیت الاظخماٖاث خًىع  طل٪ في بما ،الدیيیت شػابزھم إلامارضت واملت حزیت الحزب  ضزي  جترن -

  .الض يیت الكٗاثغ إل٢امت مىاؾبت ؤما٦ً حٗض. الخغبیت الؿلُاث خضصجھا التي اإلاٗخاصة الىٓامیت الخضابحر  غاٖىا ؤن قغیُت

: الحزب أضزي  غمل

 ٢ضعجھم و٦ظل٪ وعجبخھم وظيؿھم، ؾىھم، مغاٖاة م٘ ،للػمل الالبلين الحزب أضزي  حشغیل الخاظؼة للضولت یجىس  -

  ظیضة صخت في ٖلیھم اإلاداٞٓت زانت بهىعة ال٣هض  ٩ىن  ؤن ٖلى البضهیت،
ًا
  بضهیا

ًا
  .ومٗىىیا

 ج٣ل ؤال ویجب والخجھحزاث، واإلالبـ والٛظاء باإل٢امت  خٗل٤ ٞیما وبسانت للٗمل، اإلاالءمت الٓغوٝ الخغب ألؾغي  جھیإ -

ا ا مخاح ھى ٖما مالءمت الٓغوٝ ھظٍ   ویجب ممازل، ٖمل في اإلاؿخسضمحن الخاظؼة الضولت لٖغ
ًا
 في اإلاىازیت الٓغوٝ ؤزظ ؤ ًا

خباع   .الٖا

  م٨ً بٗمل خغب ؤؾحر ؤي  ٩ل٠ وال .بھ لل٣یام  خُٕى لم ما زُغ ؤو نخي ٚحر ٖمل في خغب ؤؾحر ؤي حكٛیل  جىػ  ال -

  اٖخباٍع
ًا
حرھا ألالٛام بػالت حٗخبر .الخاظؼة الضولت ٢ىاث ألٞغاص مھىیا ما٫ مً اإلامازلت الىباثِ مً ٚو   .الخُغة ألٖا

  الخغب ؤؾغي  ٖمل ؤظىع  جدضص -
ًا
 الخاظؼة الؿلُاث مً الخغب ؤؾغي   دهل: "ؤي الاجٟا٢یت ھظٍ مً 62 اإلااصة ألخ٩ام َب٣ا

  ىم ًٖ ؾىوؿغي  ٞغه٪ عب٘ ًٖ خا٫ بإي  ٣ل ؤال ٖلى مٗضلھ، اإلاظ٧ىعة الؿلُاث جدضص ٖملھم، ًٖ مىاؾب ؤظغ ٖلى مباقغة

 "  .ال٩امل الٗمل

: بالخارج ألاضير غالكت

ھ بمجغص خغب، ؤؾحر ل٩ل یؿمذ -  ختى اإلاٗؿ٨غ، بلى ونىلھ جاعیش مً واحد أضبىع غلى جشید ال مضة زال٫ ؤو ألاؾغ في و٢ٖى

، اإلاٗؿ٨غ ھظا ٧ان لى
ًا
 بعاكاث یزضل بأن آزغ، مٗؿ٨غ ؤوبلى مؿدكٟى، بلى ه٣لھ ؤو ألاؾحر، مغى خالت في و٦ظل٪ اهخ٣الیا

ھ إلبالٚھم الخغب، ألؾغي  اإلاغ٦ؼیت الى٧الت وبلى ظھت، مً ٖاثلخھ بلى ومباقغة مم٨ً و٢ذ وبإؾٕغ  وبٗىىاهھ ألاؾغ في بى٢ٖى

. الصخیت وخالخھ

 ٞةهھ اإلاغاؾالث، ھظٍ جدض ض يغوعة الخاظؼة الضولت عؤث وبطا ،والبعاكاث الزضابل واضخالم بئرضاٌ الخغب ألؾغي  یؿمذ -

 قھغ، ٧ل بُا٢اث وؤعب٘ عؾالخحن بةعؾا٫ ألا٢ل ٖلى الؿماح ٖلیھا  خٗحن

  أخزي  ظزیلت بأیت أو بالبرید یخللىا بأن الحزب  ضزي  یطمح وباإلا٣ابل، -
ً
 ألازو ٖلى جدخىي  ظماٖیت ؤو فزدیت ظزودا

 ال٨خب طل٪ في بما ،الترفیھیت أو الدراضیت أو الدیيیت احخیاحاجھم لخلبیت لىاسم أو أدویت أو مالبظ أو غذابیت مىاد

 للؾغي  جدیذ التي واإلاىاص الغیايیت، وألاصواث اإلاىؾی٣یت وآلاالث الامخداهاث، وؤوعا١ الٗلمیت، واإلاىاص الض يیت، واإلاؿخلؼماث

. ٞجي وكاٍ مماعؾت ؤو الضعاؾت مىانلت
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ازت َغوص ظمی٘ حٟٗى -  وحٟٗى .ألازغي  الغؾىم وؾاثغ والجماع٥ الاؾخحراص عؾىم ٧اٞت مً الخغب ؤؾغي  بلى اإلاغؾلت ؤلٚا

غوص اإلاغاؾالث ازت َو . بىاؾُخھم ؤو الخغب ؤؾغي  بلى اإلاغؾلت الى٣ض ت والخدىیالث ؤلٚا

: ألاضز اهتهاء

اة ألاؾغ خالت جيخهي انهم بلى ألاؾغي  بٖاصة ؤو الىاجح، الهغب ؤو بالٞى  الصخُت ْغوٞهم بؿبب مداًض بلض في اًىائهم ؤو ؤَو

ظٍ ،(117 بلى 9 1 اإلاىاص) انهم بلى بٖاصتهم وؤزحرا ألاؾغ، ؤزىاء جُغؤ ٢ض الخاالث َو ت الٗملُاث اهتهاء بٗض مباقغة ؤَو  ٦ما الٗؿ٨ٍغ

اهھم بلى ووٗاصون  الخغب ؤؾغي  ًٖ  ٟغط: " ج٣ط ي التي 118 اإلااصة ٖلُه ههذ ما٫ اهخھاء بٗض ببُاء صون  ؤَو  الٗضاثیت ألٖا

." الٟٗلیت

ظٍ زالض، َٝغ بلى طَابهم ؤو الب٣اء ؤو الٗىصة ٖلى ألاؾغي  ب٦غاٍ مىيٕى الشالشت الاجٟا٢ُت جدىاو٫  وال  ؤٚلب قهضتها ْىاَغ َو

 اإلاخدضة الىالًاث جإزحر ؤؾباب مً ؾببا ألاؾغي  بٖاصة مىيٕى ٧ان ال٩ىعٍت الخغب ٞةزغ والخضًض، ال٣ضًم في اإلاخداعبت الضو٫ 

. ظى٠ُ اجٟا٢ُاث ٖلى اإلاهاص٢ت

ُدىام الهحن هؼاٖاث مشل الخ٣ت مؿلخت هؼاٖاث وفي  خؿم ًيخه لم ،31والدكاص ولُبُا والٗغا١ وبًغان والهىما٫ وبزُىبُا ٞو

  32.جٟاصيها الًغوعي  مً ٧ان نٗىباث مً طل٪ ًشحٍر ما م٘ الخغبُت الٗملُاث باهتهاء ألاؾغي  بٖاصة مىيٕى

 33:اإلادهُين .4

 لم ،34اإلادخلت ألاعى وؾ٩ان اإلادخل بحن الٗال٢اث بٌٗ بإخ٩ام وجخٗل٤ الَاي الثدت جًمىتها التي ال٣ىاٖض بٌٗ باؾخصىاء

هغث ؤلاخخال٫، جدذ ؤو الخغب ػمً اإلاضهُحن وي٘ ٌكمل اإلاؿلخت الجزاٖاث ٢اهىن  ٨ًً  الخغبحن في بالخهىم طل٪ ُٖىب ْو

. ظى٠ُ ٢اهىن  في ٦بحرة سٛغة ؾض مً البض ٩ٞان الٗاإلاُخحن،

. زانت اجٟا٢ُت بم٣خط ى اإلاضهُحن خماًت ؤي ظضًضا ال٣اهىن  َظا بلى لخ٠ًُ الغابٗت الاجٟا٢ُت ٞجاءث

غ خغوب ب٣ُذ طل٪، وم٘ م الىيعي ال٣اهىن  هُا١ زاعط الخدٍغ ا ٚع  خض ٖلى واإلا٣اجلحن اإلاضهُحن ؤويإ ٖلى اإلاباقغ جإزحَر

 ٖلى الضو٫  ايُغ مما. ظضًضة جدضًاث الضولي اإلاجخم٘ ٖلى ٞاعيت مىدكغة الضازلُت الجزاٖاث ٧اهذ طل٪ بلى اياٞت. الؿىاء

. ألاعبٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُاث بلى البروجى٦الن ؤي٠ُ ٖىضما 1977 ٖام م٣بىلت ٢اهىهُت نُٜ اًجاص

ُما  خماًت ًسو ُٞما ألاو٫  البرجى٧ى٫  ٖليها ؤصزلها التي والاياٞاث الغابٗت، ظى٠ُ اجٟا٢ُت في ظاء ما ألَم جلخُو ًلي ٞو

.   اإلاضهُحن
                                                           

. جمٌع هذه الدول أطرافا فً اتفاقٌات جنٌف الثالثة 31

.  5راجع عامر الزمالً؛ المرجع السابق، ص  32

.  انظر مقالنا تحت عنوان انتهاكات خطٌرة للقانون الدولً اإلنسانً فً العراق من قبل الحلفاء، الملحق بالمحاضرة 33

 .56إلى  42أنظر المواد من   34
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: الزابػت حىُف الجفاكُت الصخص ي الخعبُم

 في وان شيل وباي ما لحظت في أهفطهم ًجدون  الذًً أولئً" جدمي الاجٟا٢ُت َظٍ ؤن ٖلى ؤولى ٣ٞغة الغابٗت اإلااصة جىو

" رغاًاها مً لِطىا احخالٌ دولت او رغاًاه مً لِطىا النزاع، مً ظزف ضلعت جحذ احخالٌ، حالت او مطلح هشاع كُام حالت

. اإلاجا٫ َظا في الخاؾم الٗىهغ هي الجيطُت ٞةن وبظل٪

ىا٥ ،الجيطُت غدًمي غلى الاجفاكُت هذه جعبم ٦ما م الاجٟا٢ُت َظٍ ٖليهم جُب٤ ألاشخام مً آزغ هٕى َو  اهخمائهم ٚع

م الاخخال٫، صولت بلى ظا. ( 7 اإلااصة) الجزإ وكىء ٢بل البلض جل٪ بلى الالظئحن َو اًا مً الالظئحن الىي٘ ًٖ ًسخل٠ الىي٘ َو  ٖع

. (44 اإلااصة) اإلاٗاصًت للضولت ال٣اهىهُت جبُٗتهم إلاجغص ؤٖضاء ٦إظاهب مٗاملتهم الًجب الظًً الٗضو

: (4و 2 ٣ٞغة 4 اإلااصة) بالخماًت الاجٟا٢ُت َظٍ حكمل ال وباإلا٣ابل

اًا - . الاجٟا٢ُت في َٝغ ٚحر الضولت ٖع
اًا -  .ؾلُتها جدذ ًىظضون  التي اإلاخداعبت الضولت لضي ٖاصي صبلىماس ي جمشُل لها صام ما اإلاخداعبت ؤو اإلاداًضة الضولت ٖع

 .ألازغي  الشالر ظى٠ُ اجٟا٢ُاث ٖليهم جُب٤ الظًً ألاشخام -

: اإلادهُين مػاملت

اثً واخخجاػ والاهخ٣ام الجماعي وال٣ٗاب والخٗظًب الا٦غاٍ ؤٖما٫ جدٓغ الخاالث ظمُ٘ في  وخضصث. الؿ٩ان وجغخُل الَغ

 وجل٣ي الٗضو ؤعى مٛاصعة خ٤ ومىدتهم ،(46 بلى 35 اإلاىاص) الجزإ ؤَغاٝ ؤعاض ي في اإلاىظىصًً الاظاهب مٗاملت ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت

ازت مىاص ما٫ ومماعؾت الٚا خ٣ا٫ قغوٍ الاجٟا٢ُت َظٍ بُيذ ٦ما والا٢امت، بها اإلاؿمىح ألٖا غوٞه الٖا  بلى ألاشخام وه٣ل ْو

. ؤزغي  صولت ؤعاض ي

ُما  صولت وواظباث اهتها٦ها، ًم٨ً ال التي الؿ٩ان خ٣ى١  بالخٟهُل الاجٟا٢ُت خضصث اإلادخلت، باألعاض ي باألويإ ًخٗل٤ ٞو

مىما. (78 ٚلى 47 اإلاىاص) الاخخال٫ خ٣ا٫ اإلاخٗل٣ت ألاخ٩ام جدكابه ٖو  الخغب بإؾغي  الخانت باألخ٩ام نهاًخه بلى بضاًخه مً بااٖل

. (135 بلى 79 اإلاىاص)

 طل٪ ؤمً ًمـ وكاٍ بؿبب ظاثؼة قبهت مدل ٩ًىن  الظي الصخو ومدا٦مت وجدب٘ ا٣ًاٝ الجزإ َٝغ الاجٟا٢ُت وجسى٫  

،  الخ٣ى١  ٣ًٟض ؤن ًم٨ً الاخخال٫ صولت ؤمً ًمـ بما ٣ًىم ؤو مدخلت ؤعى في والخسٍغب الخجؿـ ٣ًتٝر مً ؤن ٦ما الُٝغ

 الغابٗت لالجٟا٢ُت َب٣ا الٗضالت يماهاث طل٪ في وجغاعى باوؿاهُت اإلاى٢ٝى ٌٗامل ؤن ًجب الخالخحن ٧لخا وفي ٖليها اإلاىهىم

. (5 اإلااصة)

ىا٥ زانا مجاال منهما ل٩ل ٞةن الغابٗت و الشالشت الاجٟا٢ُاحي بحن الدكابه مً ال٨شحر الخٓىا وبطا  باإلاضهُحن جخٗل٤ ؤمىع  َو

ت، بالغجب جخهل مىاص مشال هجض ٞال ؤؾاؾا  هٓاما زاعظه ؤو الاخخال٫ جدذ اإلاضهُحن الؿ٩ان مِٗكت ْغوٝ وج٣خط ي الٗؿ٨ٍغ
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 بٌٗ الاجٟا٢ُت وايعي ًٖ حٛب ولم. مٗؿ٨غاتهم قاون وبصاعة ألاؾغي  بدُاة اإلاخٗل٣ت ألاخ٩ام ًٖ بُبُٗخه ًسخل٠ ٢اهىهُا

ٟا٫ واليؿاء ط٦غها، ٦ما ٧االظئحن الخانت الخاالث .  (132 اإلااصة) وألَا

 

 

ٌ  اضافاث ٌ  البرجىهى : ألاو

 ؤخ٩ام ًخمم مىه الغاب٘ الباب ٞةن ألازغي، الشالزت ظى٠ُ اجٟا٢ُاث ٖلى ألاو٫  البرجى٧ى٫  ؤصزلها التي الاياٞاث ٚغاع ٖلى

ُما. الغابٗت الاجٟا٢ُت : الاخ٩ام لهظٍ جلخُها ًلي ٞو

غاٝ الضو٫  ٖلى ألاو٫، البرجى٧ى٫  بمىظب  الؿ٩ان ًجغص وال واإلا٣اجلحن، اإلاضهُحن الؿ٩ان بحن الخمُحز اإلاؿلخت الجزاٖاث في ألَا

ف غليهم ٌطزي  ال بُنهم أفزاد بىحىد" ختى َظٍ اإلاضهُت نٟتهم مً اإلاضهُىن    35".اإلادهُين حػٍز

ما٫ في مباقغ بضوع  ٣ًىمىا لم ما اإلاضهُىن  الؿ٩ان ٖلى الهجىم ًجىػ  ٞال  ؤٖما٫ اله٩ى٥ َظٍ جدٓغ ٦ما الٗضاثُت، ألٖا

. الغصٕ وهجماث بُنهم الظٖغ بض ؤو التهضًض ؤو الٗى٠

 :ٖكىاثُت هجماث وحٗخبر الٗكىاثُت، الهجماث البرجى٧ى٫  َظا ًدٓغ ؤزغي  ظهت ومً

 مدضص ٖؿ٨غي  َضٝ بلي جىظه ال التي. 
 ٣ت حؿخسضم التي . مدضص ٖؿ٨غي  َضٝ بلي جىظه ؤن ًم٨ً ال لل٣خا٫ وؾُلت ؤو ٍَغ
 ٣ت حؿخسضم التي ا خهغ ًم٨ً ال لل٣خا٫ وؾُلت ؤو ٍَغ ت ألاَضاٝ جهِب، ؤن قإنها ومً آزاَع  اإلاضهُحن وألاشخام الٗؿ٨ٍغ

ُان ؤو  .جمُحز صون  اإلاضهُت ألٖا

: ٖكىاثُت هجماث بمشابت ؤزغي، هجماث بحن مً الهجماث، مً الخالُت ألاهىإ حٗخبر مىه  5 اإلااصة وخؿب

ت ألاَضاٝ مً ٖضصا ٌٗالج الظي والىؾاثل، الُغ١  ٧اهذ ؤًا بال٣ىابل، ٢هٟا الهجىم ( أ  والخمُحز الخباٖض الىاضخت الٗؿ٨ٍغ
ت ؤو بلضة ؤو مضًىت في والىا٢ٗت آلازغ البٌٗ ًٖ بًٗها ُان ؤو اإلاضهُحن مً جغ٦ؼا جًم ؤزغي  مى٣ُت ؤو ٢ٍغ  اإلاضهُت، ألٖا
 واخض، ٖؿ٨غي  َضٝ ؤنها ٖلي

ُان ؤيغاعا ؤو بهم بنابت ؤو اإلاضهُحن ؤعواح في زؿاعة ٌؿبب ؤن مىه ًخى٢٘ ؤن ًم٨ً الظي الهجىم ( ب  ًدضر ؤن ؤو اإلاضهُت، باأٖل
ت محزة مً الهجىم طل٪ ٖىه ٌؿٟغ ؤن ًيخٓغ ما ججاوػ  في ًٍٟغ وألايغاع، الخؿاثغ َظٍ مً زلُا  ملمىؾت ٖؿ٨ٍغ

 ومباقغة،

                                                           
.  من البرتوكول األول 3فقرة   5أنظر المادة  35
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 ًٖ بُٗضا اإلاضهُحن وألاٞغاص اإلاضهُحن الؿ٩ان مً ؾُُغتها جدذ ما ه٣ل بلي ظاَضة الؿعي الجزإ ؤَغاٝ ٖلى طل٪، مً ؤبٗض 

ت، للَضاٝ اإلاجاوعة اإلاىا٤َ اًت ببظ٫ الجزإ، ؤَغاٝ ألاو٫  البرجى٧ى٫  مً 57 اإلااصة جلؼم ٦ما الٗؿ٨ٍغ  بصاعة في مخىانلت ٖع

ت الٗملُاث  :الخالُت الى٢اثُت الخضابحر واجساص الٗؿ٨ٍغ

. زانت بدماًت مكمىلت ٚحر وؤنها مضهُت ؤُٖاها ؤو مضهُحن ؤشخانا لِؿذ مهاظمتها اإلا٣غع  ألاَضاٝ ؤن مً الخد٤٣ -

. ؤلانابت بلخا١ ؤو اإلاضهُحن، ؤعواح في زؿاثغ بخضار ججىب ؤظل مً اإلاؿخُاٖت الاخخُاَاث ظمُ٘ اجساص -

 بلخا١ ؤو اإلاضهُحن ؤعواح في زؿاثغ ًدضر ؤن ،ٖغيُت بهٟت ولى مىه، ًخى٢٘ هجىم ؤي بكً ٢غاع اجساط ًٖ الامخىإ -

. بهم ؤلانابت

.  بهم ؤلانابت بلخا١ ؤو اإلاضهُحن ؤعواح في زؿاثغ ًدضر ؤن مىه ًخى٢٘ ٢ض جبحن بطا هجىم ؤي حٗل٤ُ ؤو بلٛاء -

ت ؤَضاٝ ب٢امت ججىب -  .منها بال٣غب ؤو بالؿ٩ان اإلا٨خٓت اإلاىا٤َ صازل ٖؿ٨ٍغ

 .طل٪ صون  الٓغوٝ جدل لم ما اإلاضهُحن، الؿ٩ان جمـ ٢ض التي الهجماث خالت في مجضًت بىؾاثل مؿب٤ بهظاع جىظُه -

يبغي ت ؤَضاٝ ٖضة بحن مم٨ىا الخُاع ٩ًىن  خحن ازخُاٍع الىاظب الهضٝ ٩ًىن  ؤن ٍو ت محزة ٖلي للخهى٫  ٖؿ٨ٍغ  ممازلت، ٖؿ٨ٍغ

 اإلاضهُحن ؤعواح ٖلي ألازُاع مً ٢ضع ؤ٢ل بخضار ًٖ ٖلُه الهجىم ٌؿٟغ ؤن ًخى٢٘ الظي الهضٝ طل٪ َى

: اإلادهُين اغازت

حر والاؾدكٟاء الٛضاء مجخ٠، جمُحز ؤي بضون  للمضهُحن جامً ؤن اإلادخلت الضو٫  ؾلُاث ألاو٫  البرجى٧ى٫  ًلؼم  لهم والخٞى

ا لإلًىاء ووؾاثل والٟغاف ال٨ؿاء حَر غي  اإلاضص مً ٚو  ًلؼم ما و٦ظل٪ الخُاة ٖلي اإلاضهُحن اإلادخلت ألا٢الُم ؾ٩ان لب٣اء الجَى

٘ اإلاغوع وحؿهُل بالؿماح جلتزم ٦ما. للٗباصة . ٖليها والٗاملحن الٛىر وججهحزاث بعؾالُاث لجمُ٘ ٖغ٢لت وبضون  الؿَغ

 

: جذهير

حضزه ألاضفل، في اإلاىاضُؼ هذه مً واحد مىضىع ًخخار آن اإلاادة بهذه مسجل ظالب ول غلى  كصير بحث شيل غلى ٍو

: العالب باقي مؼ مىاكشخه لُخم ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  كطم في ًزفػه (أكص ى هحد صفحت 15)

ُان .   .ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ًدميها التي ألٖا
ما٫ .   .اإلاؿلخت الجزاٖاث في اإلادٓىعة وألاؾلخت ألٖا

. ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  جىُٟظ آلُاث . 
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V-   ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  كىاغد جعبُم آلُاث 

 

غاٝ الضو٫  ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ًلؼم  ٨ًٟل هدى ٖلى ٞيها ٖليها اإلاىهىم الخضابحر ٧اٞت اجساط اجٟا٢ُاجه، مسخل٠ في ألَا

د٤٣ اإلاؿلخت الجزاٖاث وكىء زال٫ واخترامه جُب٣ُه ُان ألاشخام خماًت وهى ؤال ؤظلها مً وكإ الظي ألاَضاٝ ٍو . وألٖا

 َظٍ وجهي٠ُ مٟهىم ٖىض هخى٠٢ ؤن باؽ ال لظا اإلاؿلخت الجزاٖاث خاالث خؿب ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٢ىاٖض وجُب٤

: الجزاٖاث

 اإلاطلحت النزاغاث وجصيُف مفهىم: أوال

 مسخل٠ بلى وبالغظٕى مدٓىعة، اإلابضؤ خُض مً الخغب ؤن اٖخباع ٖلى الخغب، مهُلح مدل خل مهُلح اإلاؿلح الجزإ

م ٖلى ؤهه هجض الَاي، اجٟا٢ُاث و٦ظا ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  اجٟا٢ُاث  ؤي له جً٘ لم ؤنها بال اإلاهُلح َظا اؾخٗما٫ مً الٚغ

. حٍٗغ٠

ىؾالُٞا الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت الؾُما الضولي، ال٣ًاء ؤخ٩ام بلى وبالغظٕى " جاصًدل" ٢ًُت في خ٨مها وفي ؾاب٣ا، لُٚى

 اإلاؿلخت والجماٖاث الخ٩ىمُت الؿلُاث بحن اإلاخُاو٫  اإلاؿلح الٗى٠ ؤو الضو٫، بحن اإلاؿلخت ال٣ىة بلى اللجىء بإن ٢ًذ

. مؿلخا هؼاٖا ٌٗض الضولت صازل الجماٖاث َظٍ بحن ُٞما ؤو اإلاىٓمت،

 الضولي اإلاؿلح الجزإ مٟهىم في ؾيخىؾ٘ لظا صولُت، ٚحر ؤو ٧اهذ صولُت اإلاؿلخت الجزاٖاث ٧ل جدىاو٫  ال الهُاٚت َظٍ ؤن ٚحر

حر : ٧اآلحي الضولي ٚو

  اإلاطلح النزاع مفهىم  –1

 :الخالُت ال٣ٟغاث ؾخبُىه ٦ما الضولي ٚحر اإلاؿلح الجزإ ًٖ الضولي اإلاؿلح الجزإ ًسخل٠

  :الدولي اإلاطلح النزاع  -أ
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 بُاب٘ ًدؿم الظي اإلاؿلح الجزإ جدضًض ٖىض ظى٠ُ اجٟا٢ُاث ٖلى ألاخمغ للهلُب الضولُت للجىت الغؾمي الخٗل٤ُ في وعص ل٣ض

 ؤخض ؤه٨غ وبن ختى ،"اإلاؿلخت ال٣ىاث ؤٞغاص ظاهب مً جضزل بلى ًٟط ي ؤن قإهه  مً صولخحن بحن هاش ئ زالٝ ٧ل" َى بإهه صولي،

غاٝ . ضخُاٍ ٖضص ؤو الجزإ ب٣اء مضة يهم ال ٦ما الخغب، خالت وظىص ألَا

ظَب  طل٪ ٧ان ؾىاء ؤ٦ثر، ؤو صولخحن بحن اإلاؿلح الٗى٠ بلى اللجىء خالت في صولُا مؿلخا هؼاٖا ٌٗخبر ؤهه بلى ال٣ٟهاء بٌٗ ٍو

ٟغى بضوهه، ؤو للخغب ؾاب٤ بةٖالن غاٝ ٖلى ٍو ذ ؾىاء ؤلاوؿاوي، الضولي ال٣اهىن  جُب٤ُ اإلاخداعبت ألَا  لم ؤو الجزإ ب٣ُام اٖتٞر

ظا به، حٗتٝر ل َى الضولي اإلاؿلح الجزإ ؤن ب٣ىلهم ؤًًا البٌٗ ٖىه ٖبر ما َو زُّظ ضَر
َر
 ؾىاء ؤزغي، صولت يض لضولت اإلاؿلخت ال٣ىة ج

، الخضزل ؤ٧ان
ًا
، ٚحر ؤم مكغوٖا

ًا
، الخغب ؤٖلىذ وؾىاء مكغوٖا

ًا
  .حٗلً لم ؤم عؾمُا

ت الخغب وؤٖغاٝ ب٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت ألاولى الَاي اجٟا٢ُت ا٢خهغث ول٣ض  :في الدولي اإلاطلح النزاع أظزاف ،1899 لؿىت البًر

غاٝ ألخض الخابٗت الىٓامُت الجُىف -  صوال ؤو بؿُُت صوال ٧اهذ ؾىاء ؾُاصة، طاث لضو٫  الخابٗت الجُىف وهي: اإلاخداعبت ألَا

  .اجداصًت

حن اإلاُلكُاث مجمٕى - ت َظٍ عؤؽ ٖلى ٩ًىن  ؤن بكٍغ: واإلاخُٖى ، ًٖ مؿاو٫ اإلاجمٖى  قاعة ؤًًا لضيها ٩ًىن  ؤن ٖىانٍغ

ا،   .الخغب وؤٖغاٝ ب٣ىاٖض ال٣خالُت الٗملُاث ؤزىاء والخ٣ُض الؿالح، خمل ٌكتٍر ٦ما جمحَز

ا الؿالح جدمل والتي اإلادخلت، ٚحر ألا٢الُم ؾ٩ان -  الى٢ذ مؿب٣ا لضيها ٩ًىن  ؤن وصون  إلاىاظهخه، الٗضو ا٢تراب ٖىض ٍٖٟى

٣ا طاتها لخىٓم ال٩افي . وؤٖغاٞها الخغب ٢ىاهحن جدترم ؤن بكٍغ ل٨ً للمُلكُاث، باليؿبت ٖليها اإلاىهىم للكغوٍ ٞو

  :الخالُت الفئاث أغاله اإلاذهىرة الفئاث إلى لخضُف ألاولى حىُف اجفاكُت مً 13 اإلاادة حاءث زم

 الخاظؼة؛ الضولت بها حٗتٝر ال لؿلُت ؤو لخ٩ىمت والءَم ٌٗلىىن  الظًً الىٓامُت اإلاؿلخت ال٣ىاث ؤٞغاص -

  الىا٢٘ في ٩ًىهىا ؤن صون  اإلاؿلخت ال٣ىاث ًغا٣ٞىن  الظًً ألاشخام -
ًا
 يمً اإلاىظىصًً اإلاضهُحن ٧األشخام منها، ظؼءا

ً، ومخٗهضي الخغبُحن، واإلاغاؾلحن الخغبُت، الُاثغاث ؤ٣َم ُه اإلاسخهت الخضماث ؤو الٗما٫ وخضاث وؤٞغاص الخمٍى  ًٖ بالتٞر

حن، ُت الٗؿ٨ٍغ ذ لضيهم ٩ًىن  ؤن قٍغ   ًغا٣ٞىنها؛ التي اإلاؿلخت ال٣ىاث مً جهٍغ

٣م ؤٞغاص - م واإلاالخىن  ال٣اصة ٞيهم بمً اإلاالخُت، ألَا ت الؿًٟ في ومؿاٖضَو غاٝ الخابٗت اإلاضهُت الُاثغاث وؤ٣َم الخجاٍع  أَل

  .الضولي ال٣اهىن  مً ؤزغي  ؤخ٩ام ؤي بم٣خط ى ؤًٞل بمٗاملت ًيخٟٗىن  ال الظًً الجزإ،

ا الىاظب الكغوٍ (3 ٣ٞغة  14 اإلااصة) ألاعبٗت ظى٠ُ الجٟا٢ُاث ألاو٫  اإلالخ٤ البرجى٧ى٫  ز٠ٟ ول٣ض   الجماٖاث في جىاَٞغ

زوا ؤن ٣ِٞ ٖليهم لُٟغى اإلاؿلخت، اإلا٣اومت ؤًٖاء طل٪ في بما اإلا٣اجلت اإلاؿلخت  في طل٪ ٨ًً لم وبن ،اإلادهُين غً أهفطهم ًميّو

. غلىا الطالح حمل مً فالبد الاؾخُاٖت

  الدولي غير اإلاطلح النزاع  -ب
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 غير اإلاطلحت النزاغاث مػالجت حلل في ؤلاظالق غلى اإلاىاد أهم مً ألاربػت حىُف اجفاكُاث بين اإلاشترهت 03 اإلاادة حٗخبر

 َاب٘ لها لِـ التي الجزاٖاث مً الىٕى َظا بُان خاولذ و٢ض ،"اإلاصغزة اإلاػاهدة" حؿمُت ٖليها ًُل٤ البٌٗ ؤن ختى ،الدولُت

  :بُنها مً اإلاطلح النزاع مفهىم خاللها مً ًخحدد أن ًمىً التي اإلاػاًير مً مجمىغت وي٘ زال٫ مً صولي،

غاٝ َظٍ جخمخ٘ ؤن ًجب ؤي مم٨ىا، الجزإ ؤَغاٝ بلى الخٗٝغ ٩ًىن  ؤن -  في وبدؿلؿل واله٩ُلت الخىُٓم مً أدوى بحد ألَا

  .ال٣ُاصة

غاٝ جلجإ ؤن الٗاصة في ًٟترى بط ،الحدة مً أدوى مؿخىي  بلى اإلاؿلح الجزإ ًهل ؤن -  حؿخسضم ؤو اإلاؿلخت ٢ىاتها بلى ألَا

ت، الىؾاثل   .الخؿبان في ًازظ ٢ض إضافُا غىصزا الػىف أغماٌ خاللها حطخمز التي اإلادة حشيل خُض الٗؿ٨ٍغ

 الػزفي، الدولي لللاهىن  حلُلُت جزحمت اإلاكتر٦ت 3  اإلااصة ؤخ٩ام ؤن ٖلى ،1986 ؾىت الضولُت الٗض٫ مد٨مت ؤ٦ضث ول٣ض

  .النزاع مً هىع أي في غىه جحُد ال أن اإلاشارهت لألظزاف ًيبغي الذي ألادوى اإلاػُار وجمشل

 اإلالخ٤ َظا ٌؿغي : "ًلي ما ٞيها هجض ظى٠ُ باجٟا٢ُاث اإلالخ٤ الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  مً ألاولى اإلااصة بلى وبالغظٕى

٨مل ًُىع  الظي" البروجى٧ى٫ " اث ظمُ٘ ٖلى... ظى٠ُ اجٟا٢ُاث بحن اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة ٍو  ٖلى جضوع  والتي...  اإلاؿلخت اإلاىاٖػ

غاٝ ؤخض ب٢لُم  وجماعؽ ؤزغي  مؿلخت هٓامُت ظماٖاث ؤو ميك٣ت مؿلخت و٢ىاث اإلاؿلخت ٢ىاجه بحن اإلاخٗا٢ضة الؿامُت ألَا

ت بٗملُاث ال٣ُام مً ًم٨نها ما الؿُُغة مً ب٢لُمه مً ظؼء ٖلى مؿاولت ٢ُاصة جدذ  وحؿخُُ٘ وميؿ٣ت، مخىانلت ٖؿ٨ٍغ

  ".البروجى٧ى٫ " اإلالخ٤ َظا جىُٟظ

 ،الدولُت غير اإلاطلحت النزاغاث مً محددة حاالث غلى ًىعبم وي حاء الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  ؤن بلى َىا ؤلاقاعة وججض

ؼ في وطَب ٌ  هذا ٌطزي  ال ؤهه ٚحر ،اإلاشترهت 03 اإلاادة في الىاردة اإلاػاًير مً أبػد إلى الخماًت حٍٗؼ  صادكذ إ ا إال البروجىهى

ى ،غلُه الدولت  هظامُت حماغاث أو ميشلت وكىاث ما لدولت اإلاطلحت اللىاث بين اإلاطلحت النزاغاث في فلغ ًعبم َو

 مً ًم٨نها ما الؿُُغة مً ولها الضولت ب٢لُم مً ظؼء ٖلى مؿاولت ٢ُاصة جدذ ؤٖمالها جماعؽ ؤن ٞيها ٌكتٍر ،أخزي  مطلحت

ت بٗملُاث ال٣ُام   .اإلالخ٤ َظا جىُٟظ وحؿخُُ٘ وميؿ٣ت، مخىانلت ٖؿ٨ٍغ

ٌ  حىىماث ٞهي الضولي ٚحر اإلاؿلح الجزإ ؤَغاٝ ًسو ُٞما اما  والجماغاث اإلاؿلح، للجزإ مهغخا ب٢لُمها ٌٗخبر التي الدو

 مٗخبرا، خضا ٢ىتها وبلٛذ الضولت، َظٍ ب٢لُم مً ظؼء ٖلى الٟٗلُت الؿُُغة ٖلى ال٣ضعة ولها غاٌ بدىظُم جخميز التي اإلاطلحت

 .واخترامه البروجى٧ى٫  جُب٤ُ ٖلى ال٣ضعة لها

  اإلاطلحت للنزاغاث ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  جصيُف -2

غاٝ والتزاماث خ٣ى١  جدضًض ًسو ُٞما الؾُما بالٛت ؤَمُت اإلاؿلخت الجزاٖاث لخهي٠ُ ت، ألَا  ال٣اهىن  ٢ىاٖض و٦ظا اإلاخىاٖػ

  . الخُب٤ُ واظب ؤلاوؿاوي الضولي

٣ؿم  منها ٧ل ٖلى اإلاىُب٣ت واله٩ى٥ ال٣ىاٖض جخٟاوث خُض ؤنىاٝ، ؤعبٗت بلى اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٍو

  :الخالي الىدى ٖلى
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 و٢ىاٖض ،1977 لؿىت ألاو٫  ؤلايافي والبروجى٧ى٫  ،1949 لٗام ألاعب٘ ظى٠ُ اجٟا٢ُاث ٖلُه وجُب٤: الدولي اإلاطلح النزاع -

  .ؤزغي  ٢اهىهُت ومباصت الَاي

ز حزب بمثابت ٌػد الذي الدولي اإلاطلح النزاع - دضصٍ: الىظني للخحٍز ُب٤ 1977 لؿىت ألاو٫  ؤلايافي البروجى٧ى٫  ٍو   .ٖلُه ٍو

ُت اإلاباصت وبٌٗ ألاعبٗت، ظى٠ُ اجٟا٢ُاث بحن اإلاكتر٦ت 3  اإلااصة لخىُٓم ًسً٘ الظي: الدولي غير اإلاطلح النزاع -   .الٗٞغ

ه 1977 لؿىت الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  ًىٓمه الظي: الدولي غير اإلاطلح النزاع - ٗٞغ ٟا َو  .ي٣ُا حٍٗغ

ٌ الُىم ٦بحر اججاٍ ًىظض ؤهه ٚحر حر انُىاعي ج٣ؿُم ؤهه اٖخباع ٖلى اإلاؿلخت، الجزاٖاث جهي٠ُ ٨ٞغة ًٞغ  مُلىب ٚو

هٗب ، ٍو ٍغ ظا الخغب، ل٣اهىن  ؤلاوؿاوي الٛغى ًبُل ؤهه طل٪ جبًر  الضولُت اللجىت ؤن هجض بل بالجضًض، لِـ الاججاٍ َو

غا 1948 ؾىت في ٢ضمذ ٢ض ألاخمغ للهلُب  الجزإ ختى اإلاؿلح، الجزإ خاالث ظمُ٘ في ظى٠ُ اجٟا٢ُاث جُب٤ بإن ًىص ي ج٣ٍغ

اث ؤو ألاَلُت الخغوب خاالث في وبسانت الضولي ٚحر اإلاؿلح ت اإلاىاٖػ ". الضًيُت" الخغوب ؤو الاؾخٗماٍع

 مجمل جُب٤ُ وظىب ٌؿتهضٝ آزغ با٢تراح الخ٩ىمُحن، للخبراء ٢ضمخه الظي اإلاكغوٕ في اللجىت َظٍ ؤونذ 1971 ٖام وفي

. ؤظىبُت ٢ىاث جضزل ٖىض ألاَلُت الخغوب ٖلى ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٢ىاٖض

لى م ٖو  نضوع  ًخهىع  ٧ان خُض الشاوي، الازخُاعي  البروجى٧ى٫  نُاٚت ٖىض الضبلىماس ي اإلااجمغ ناخب الظي ألامل مً الٚغ

 َظٍ مشل بلى الىنى٫  صون  خا٫ 1977 ؾىت اإلااجمغ الو٣ٗاص ألازحرة ألاًام في ؾُاس ي اجٟا١ وظىص ٖضم ؤن بال قمىال، ؤ٦ثر وز٣ُت

  .الىز٣ُت

خي جدحز َى اإلاؿلخت، الجزاٖاث جهي٠ُ اهخ٣اص ؤؾباب ؤبغػ  بحن ومً  التي الخغوب ٢ىاٖض ججاٍ ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  في جاٍع

 28 و اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة ؾىي  منها هجض ال ماصة،   6 خىالي جًم ببروجى٧ىالتها ظى٠ُ اجٟا٢ُاث ؤهه خُض الضو٫، بحن جيكب

 اإلاخٗل٤ الَاي ٢اهىن  ؤن طل٪ بلى ًًاٝ الضولُت، ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث ٖلى جُب٤ التي ٣ِٞ الشاوي ؤلايافي البرجى٧ى٫  مً ماصة

  .الضولُت اإلاؿلخت الجزاٖاث ٖلى بال ًىُب٤ ال اإلاٗغ٦ت مُضان في الجُىف وبصاعة ال٣خا٫ وؤؾالُب بىؾاثل

 الجماغاث في اإلالاجلين ًمىح شزط أي إليها اإلاشار 28 الـ واإلاىاد اإلاشترهت الثالثت اإلاادة في ًىحد ال ٞةهه طل٪ مً ؤبٗض

 . الدولُت غير اإلاطلحت اإلاىاسغاث في" الحزب أضزي " صفت اإلاطلحت

اث مً الهىٟحن َظًً بحن ج٣اعب َىا٥ بإن اإلاٗانغة ال٣اهىهُت الضعاؾاث ؤٚلبُت ؤظمٗذ ٦ما  أن  لً اإلاؿلخت، اإلاىاٖػ

 حٗالذ ٣ٞض الخ٣اعب َظا وبؿبب ،بزوسا أكل الصىفين بين الفجىة أصبحذ أن درحت إلى جعىر  كد الػزفي الدولي اللاهىن 

حر الضولُت اإلاؿلخت الجزاٖاث بحن ال٣اهىوي الخمُحز بةػالت مُالبت ألازحرة الؿىىاث في الىضاءاث  َظٍ صٖم مً ػاص وما الضولُت، ٚو

 ٚحر مً ٦ُاهاث جًم التي الىَىُت ٖبر بالجزاٖاث ٌؿمى ما ٖلى الخُب٤ُ الىاظب ال٣اهىن  بكإن الضولي الاعجبا٥ َى اإلاُالباث

حر الضولُت اإلاؿلخت الجزاٖاث بحن وؾُى مى٣ُت َىا٥ ؤن ُٞبضو الضو٫، ى الضولُت، ٚو  ،الىظني غبر اإلاطلح بالنزاع ٌٗٝغ ما َو

 حدود خارج حػمل اإلاؿلخت الجماٖاث ؤو ال٨ُاهاث َظٍ ؤن طل٪ اإلاؿلخت، الجزاٖاث هىعي مً ألي جسً٘ ال ما الخاالث مً ُٟٞه

. واحدة دولت
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ؿالُٞا الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت عثِـ ٧اؾِـ ؤهُىهُى ٖبر و٢ض  ال٣اهىن  ٦ُاوي بحن خضر ٢ض ج٣اعبا ؤن الؿاب٣ت لُٚى

 جعبم جىً لم التي واإلابادا اللىاغد لحىم هبير وبشيل آلان جخضؼ أصبحذ الداخلُت اإلاىاسغاث ؤن ًٖ ؤؾٟغ مما الضولي،

 ؤَم ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٣ًٟض الظي الخهي٠ُ َظا إلاشل آلان مدل ال ؤهه هجض ٦ما ،الدولُت اإلاىاسغاث غلى إال جللُدًا

بٗضٍ ،ؤلاوطاوي العابؼ وهي ؤال زهاثهه، ى ؤال ؤَضاٞه، ؤَم ًٖ ٍو  خُض ،اإلاطلحت النزاغاث أزىاء وألاغُان ألافزاد حماًت َو

 ال٨شحر في مخمحزة م٩اهت ًدخل ؤنبذ الٟغص وؤن زانت الجزاٖاث، َظٍ في الخماًت مدىع  ؤهه ٖلى ؤلاوؿان بلى صاثما ًىٓغ ؤن ًجب

 مً ألاصوى الخض خماًت في ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  م٘ ًخ٣اَ٘ الظي ؤلاوؿان، خ٣ى١  مجا٫ وزهىنا الضولي، ال٣اهىن  ؤع٧ان مً

 مً الٗضًض وؤمام الضولُت، الجىاثُت اإلاد٨مت هٓام في ًدخلها ؤنبذ التي اإلا٩اهت و٦ظا. اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤزىاء ؤلاوؿان خ٣ى١ 

  .الضولُت الاجٟا٢ُاث بىىص وفي الضولُت اإلاىٓماث

ت مٗاعيت َىا٥ ٞةن طل٪ وم٘ اث في اإلاىُب٣ت ال٣ىاٖض ؤن ل٨ٟغة ٢ٍى  ٢اهىن  في جيسجم ؤن ًم٨ً بهىٟيها اإلاؿلخت اإلاىاٖػ

  .واخض

 ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  كىاغد جعبُم هعاق: زاهُا

ا ج٩ىن  التي الضولُت اإلاٗاَضاث بخُب٤ُ نغاخت ملؼمت الضو٫  ؤن البضًهي مً  الضولي ال٣اهىن  مٗاَضاث ٞيها بما ٞيها، َٞغ

.  ؤلاوؿاوي

ت الخغب وؤٖغاٝ ب٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت ألاولى الَاي اجٟا٢ُت ؤلاوؿاوي؛ الضولي ال٣اهىن  اجٟا٢ُاث ؤو٫  ويٗذ ول٣ض  لؿىت البًر

الن لها اإلاىظه للضولت ُٞه لبـ ال ؾاب٤ بةزُاع جبضؤ ؤن يغوعة في واإلاخمشلت اإلاٗلىت الدولُت للحزوب ضىابغ ،1899  ؤو ؤلٖا

 اإلاخػللت اللىاغد جعبم فلغ الشيل وبهذا اإلاداًضة، الضو٫  بلى جإزحر صون  الخغب ٢ُام بباٙل ًجب ٦ما النهاجي، ؤلاهظاع

. الاجفاكُت في غليها اإلاىصىص الحزبُت بالػملُاث

 الحزب حاهب إلى اإلاطلح النزاع لدشمل الخغب ٢ىاٖض جُب٤ُ مجا٫ مً وؾٗذ ،1949 لٗام ألاعبٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُاث ؤن ٚحر

ان ظى٠ُ اجٟا٢ُاث مً الشاهُت اإلااصة ؤياٞذ ٦ما ،اإلاػلىت  اإلاطلحت والاشدباواث اإلاػلىت الحزوب حاالث الاجفاكُاث هذه ضٍز

. الحزب حالت بلُام ٌػترف ال فيها ألاظزاف أحد وان وإن حتى واهذ أًا

ظا ٗت بهظٍ ًخمؿ٪ َٝغ ٧ل ؤمام الٍُغ٤ ٢ُ٘ ؤظل مً َو ان بضؤ ٖضم ؤظل مً الظَع  ٞخذ وبالخالي الاجٟا٢ُاث، َظٍ ؾٍغ

ان اإلاجا٫ ما٫ مً ؤي خهى٫  ٖىض الاجٟا٢ُاث َظٍ لؿٍغ   .الٗضاثُت ألٖا

 الَاي؛ اجٟا٢ُاث في واعصا ٧ان الظي الخ٣لُضي وبمٗىاَا اإلاٗلىت الخغوب ٖلى م٣خهغا ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ًهبذ لم وبهظا

 .ال أم الاجفاكُاث في أظزافا اإلاخحاربت ألاظزاف واهذ ضىاء ،الدولُت اإلاطلحت النزاغاث أهىاع ول ٌشمل أصبح بل

 ،جىً لم أو ملاومت هىان واهذ ضىاء ظؼثُا ؤو ٧لُا ٧ان ؾىاء الاخخال٫ لِشمل أخزي  مزة اإلاطلح النزاع مفهىم جىضؼ زم 

٣ا .  صاثما ألاعبٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُاث مً الشاهُت اإلااصة مً الشاهُت لل٣ٟغة ٞو
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 فلغ جلؼ ال أحيامها جعبُم مطؤولُت بإن لخ٣غع  اإلااصي هُا٢ها ألاعبٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُاث بحن اإلاكتر٦ت 3  اإلااصة وؾٗذ ٦ما

  .النزاع في اإلاشترهين الحىىمُين غير الفاغلين ول لدشمل جمخد بل فحطب، لحىىماثا غلى

 اإلاطلحت النزاغاث وافت اإلاغة َظٍ لِكمل الجزإ مٟهىم مً ؤزغي  مغة لُىؾٗا 1977 لؿىت اإلا٨ملحن البروجى٧ىلُحن ظاء زم

 التي اإلاطلحت النزاغاث حشمل الضولُت اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤن ألاو٫  ؤلايافي البروجى٧ى٫  ٞدضص ،دولُت غير أو دولُت واهذ ضىاء

ت ألاهظمت وضد ألاحىبي والاحخالٌ الاضخػماري  الدطلغ ضد الشػىب بها جىاضل  في لخ٣ها مماعؾتها ٖىض وطل٪ ،الػىصٍز

غ الن و٦ظا اإلاخدضة، ألامم مُشا١ طل٪ ٖلى ًىو مشلما اإلاهحر، ج٣ٍغ  الىصًت بالٗال٢اث الخانت الضولي ال٣اهىن  بمباصت اإلاخٗل٤ ؤلٖا

  .اإلاخدضة ألامم إلاُشا١ َب٣ا الضو٫  بحن والخٗاون 

 ال" البروجى٧ى٫  َظا ؤن هجض ظى٠ُ باجٟا٢ُاث اإلالخ٤ الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  مً زاهُت ٣ٞغة ألاولى اإلااصة بلى وبالغظٕى

 العبُػت  اث ألاغماٌ مً وغيرها الػزضُت الػىف وأغماٌ الشغب مثل الداخلُت والخىجز الاضعزاباث حاالث غلى ٌطزي 

. "مطلحت مىاسغاث حػد ال التي اإلامازلت

 اإلاػشولت الػىف أغماٌ كبُل مً ٌػخبر ما ول ٞهي ،الحصز ال اإلاثاٌ ضبُل غلى غددث ٢ض الخاالث َظٍ ؤن واإلاالخٔ

جي لل٣اهىن  ألانل في جسً٘ التي ،واإلاخفزكت ٣ا الَى ٗاجه، بلض ٧ل لٓغوٝ ٞو  الخضة مً اإلاُلىب ألاصوى الخض جد٤٣ لم ألنها وحكَغ

 ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٌكملها ال التي الخاالث َظٍ بحن الٟهل ألاخُان مً ال٨شحر في ًهٗب ؤهه مالخٓت م٘. الخىُٓم ؤو

 ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  كىاغد مً أدوى حد بخُب٤ُ مُالباث ٞهىا٥ طل٪ وم٘ به، اإلاكمىلت الضولُت ٚحر اإلاؿلخت والجزاٖاث

  .الداخلي الػىف مىحاث في

لت، لٟتراث الضولُت ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث وكىب خا٫ في ال٣اهىن  َظا جُب٤ُ عجؼ اؾخمغ ول٣ض  الضولي باإلاجخم٘ صٞ٘ ما ٍَى

ٌ  باالغتراف  مخٗضصة اجٟا٢ُت باٖخماص وطل٪ النزاغاث مً الىىع هذا في جزجىب أن ًمىً التي الجزابم مً بلابمت مزة  و

غاٝ . ؾجري  ٦ما ،(عوما هٓام) 1998 ٖام جبيُه جم الظي الدولُت الجىابُت للمحىمت ألاضاس ي الىظام هي ألَا

 ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  كىاغد جعبُم: زالثا

ا ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٌٗخبر  الؿىاء، خض ٖلى والؼظغي  الى٢اجي حكمل مخ٩املت جىُٟظ بألُت جدهِىه خُض مً بظاجه ٢اثمًا

 .اإلاؿلخت الجزاٖاث في ؤلاوؿاهُت لل٣ىاٖض ناعزت اهتها٧اث و٢ٗذ إلاا وخؿً بدؼم ٢ىاٖضٍ َب٣ذ ولى

م  جىُٟظ في نٗىباث ًىاظه والظي وجُب٣ُه اإلاٗانغة الجزاٖاث ووا٢٘ ؤلاوؿاوي ال٣اهىن  ؤخ٩ام بحن الهىة جدؿ٘ طل٪ ٚع

ا الخ٣هحر ؤو الجزإ ؤَغاٝ مهالح جد٨مها ٢ض ٖضًضة، ألؾباب ؤخ٩امه ًُا . الجغاثم مغج٨بي ومٗا٢بت مخابٗت في صول

ظا  لخعبُم ألاولي اإلاطؤولُت جلؼ حُث ؤلاوؿاهُت، ال٣ىاٖض جىُٟظ صٖم باججاٍ ٨ًٟغون ظى٠ُ اجٟا٢ُاث وايعي ظٗل ما َو

ٌ  غاجم غلى الاجفاكُاث هذه ا ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  مىاز٤ُ في ألاظزاف الدو ا، اإلاخىاسغت ألاظزاف وغلى ٖمىمًا  زهىنًا

غاٝ صوع  بلى باإلياٞت   .ؤلاوؿان الضولي ال٣اهىن  جىُٟظ في اإلاخٗا٢ضة ألَا

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=11557
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=11557
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=11557
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=11557
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ىا٥  للهلُب الضولُت واللجىت الخامُت الضو٫  هٓام في واإلاخمشلت ال٣اهىن  َظا اخترام في اإلاؿاَمت واظبها مً ؤزغي  ٢ىىاث َو

: ٧اآلحي ٞيها هخىؾ٘ الضولُت، واإلادا٦م الخ٣اث٤ لخ٣ص ى الضولُت واللجىت ألاخمغ

 وكابُت آلُاث: اإلاخػاكدة ألاظزاف .1

بضؤ اخترامها، ٖلى بالٗمل ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  اجٟا٢ُاث في اإلاخٗا٢ضة الضو٫  ظمُ٘ جلتزم ضاص ٍو  مً الؿلم ػمً لظل٪ ؤلٖا

لحن هاقُحن وبٖضاص به، والخٍٗغ٠ ؤوؾ٘ هُا١ ٖلى ٢ىاٖضٍ وكغ في مخمشلت و٢اثُت آلُاث زال٫ ً وحُٗحن مَا  ٢اهىهُحن مؿدكاٍع

: ٧اآلحي ٞيها هخىؾ٘ اإلاؿلخت، ال٣ىاث في

ف ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  كىاغد بيشز الالتزام -أ  :به والخػٍز

 ألاعواح في وزؿاثغ بوؿاهُت مٗاهاة ٖليها جترجب ظؿُمت اهتها٧اث بلى ًاصي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٢ىاٖض بإخ٩ام الجهل بن

ت  ؤن للطخاًا ًدؿجى لً ٦ما ال٣اهىن، َظا بإخ٩ام مؿب٤ ٖلم َىا٥ ٧ان ما بطا امىه الخض ؤو جٟاصيها ًم٨ً واإلامخل٩اث البكٍغ

. بإخ٩امه ال٩املت والضعاًت الٗلم لضيهم ٨ًً لم ما بها ًُالبىا وؤن   ال٣اهىن  َظا ٖليها هو التي بد٣ى٢هم ًخمؿ٩ىا

  ًلم ؤن البض الخ٣ى١، َظٍ ٖلى خهىلهم ولًمان
ًا
ت الٗملُاث ًٖ اإلاؿاولىن  ؤًًا   بإخ٩امه، الٗؿ٨ٍغ

ًا
 ههذ لظل٪ وجإ٦ُضا

غاٝ جخٗهض ؤن ٖلى (144 ،127 ،48 ،47 ؤع٢ام) اإلاكتر٦ت اإلاىاص في 1949 لٗام ألاعب٘ ظى٠ُ اجٟا٢ُاث  بإن اإلاخٗا٢ضة الؿامُت ألَا

 بةصعاط زانت بهٟت وجخٗهض الخغب، و٢ذ في ٦ما الؿلم و٢ذ في بلضانها، في مم٨ً هُا١ ؤوؾ٘ ٖلى الاجٟا٢ُاث َظٍ هو جيكغ

لى الؿ٩ان، لجمُ٘ مٗغوٞت جخًمنها التي اإلاباصت جهبذ بدُض ؤم٨ً، بطا واإلاضوي الٗؿ٨غي، الخٗلُم بغامج يمً صعاؾتها  ٖو

  .والضًيُت الُبُت الخضماث وؤٞغاص اإلاؿلخت، لل٣ىاث ألازو

غاٝ جخٗهض: "الالتزام هٟـ ٖلى ألاو٫  ؤلايافي البروجى٧ى٫  مً ؤولى ٣ٞغة 83 اإلااصة ههذ ٦ما  في بال٣ُام اإلاخٗا٢ضة الؿامُت ألَا

 بالصَا، في مم٨ً هُا١ ؤوؾ٘ ٖلى" البروجى٧ى٫ " اإلالخ٤ َظا وهو الاجٟا٢ُاث ههىم بيكغ اإلاؿلح الجزإ ؤزىاء و٦ظا الؿلم ػمً

 مٗغوٞت اإلاىاز٤ُ َظٍ جهبذ ختى صعاؾتها ٖلى اإلاضهُحن الؿ٩ان وحصجُ٘ الٗؿ٨غي، الخٗلُم يمً زانت بهٟت صعاؾتها وبةصعاط

".  اإلاضهُحن وللؿ٩ان اإلاؿلخت لل٣ىاث

 بالتزاماتها الضو٫  نهىى يغوعة ٖلى مىاؾبت مً ؤ٦ثر في اإلاخدضة للمم الٗامت الجمُٗت ؤ٦ضث و٢ض

  ألاخمغ والهال٫ ألاخمغ للهلُب الضولُت اإلااجمغاث ؤبغػث ٦ما اإلاؿلخت، الجزاٖاث ػمً في ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  بيكغ
ًا
 مغاعا

البذ ؤلاوؿاوي، الضولي ال٣اهىن  وكغ ؤَمُت  .اإلاجا٫ َظا في التزاماتها بدىُٟظ الضو٫  َو

ف اللاهىن  هذا وشز ؤن بجالء لىا ًخطح وبظل٪  الدولُت الاجفاكُاث غليها هصذ التي آلالُاث أهم مً ٌػد به والخػٍز

 ألامشل الخُب٤ُ جد٤ُ٣ بلى وللىنى٫  الجطُمت الاهتهاواث وكىع مً الىكاًت بهدف الدولُت اللزاراث مً مجمىغت وأهدتها

 .الىَىُت ألانٗضة ٖلى ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ألخ٩ام

 :ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  كىاغد جعبُم حطهُل بهدف مؤهلين هاشعين إغداد -ب
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غاٝ صٖىة ٖلى ألاو٫  ؤلايافي البروجى٧ى٫  مً ؤولى ٣ٞغة الؿاصؾت اإلااصة ههذ  ػمً في حؿعى ؤن بلى اإلاخٗا٢ضة الؿامُت ألَا

  الؿلم
ًا
ضاص ؤًًا لحن ٖاملحن إٖل ظا الاجٟا٢ُاث جُب٤ُ حؿهُل بُٛت مَا . (ألاو٫  البروجى٧ى٫  ؤي) اإلالخ٤ َو

 
ًا
غاٝ جغؾل ؤن ًجب لظل٪ وجىُٟظا لحن ٖاملحن بةٖضاص ٢امذ التي اإلاخٗا٢ضة ألَا  الضولُت اللجىت بلى بإؾمائهم ٢ىاثم مَا

غاٝ جهٝغ جدذ جًٗها التي ألاخمغ للهلُب  ٣ِٞ لِـ واؾ٘ هُا١ ٖلى بسضماتهم الاؾخٗاهت ؤظل مً ألازغي، اإلاخٗا٢ضة ألَا

. ؤزغي  مخٗا٢ضة ؤَغاٝ ظاهب ومً بل صولهم ؾلُاث ظاهب مً

ً حػُين -ج : اإلاطلحت اللىاث في كاهىهُين مطدشاٍر

غاٝ حٗمل" ؤن ٖلى ألاو٫  ؤلايافي البروجى٧ى٫  مً (82) اإلااصة جىو ، اإلاخٗا٢ضة الؿامُت ألَا
ًا
ٗمل صوما  ؤزىاء الجزإ ؤَغاٝ َو

غ جإمحن ٖلى اإلاؿلح الجزإ ً جٞى حن لل٣اصة اإلاكىعة لخ٣ضًم الا٢خًاء، ٖىض ال٣اهىهُحن، اإلاؿدكاٍع  اإلاىاؾب، اإلاؿخىي  ٖلى الٗؿ٨ٍغ

ظا الاجٟا٢ُاث جُب٤ُ بكإن .  اإلاىيٕى بهظا ًخٗل٤ ُٞما اإلاؿلخت لل٣ىاث حُٗى التي اإلاىاؾبت الخٗلُماث وبكإن البروجى٧ى٫، َو

حر بلى آلالُت َظٍ وتهضٝ حن لل٣اصة اؾدكاعي  عؤي جٞى  والٗملُاث ًهضعونها التي ال٣خا٫ ؤوامغ مُاب٣ت مضي خى٫  الٗؿ٨ٍغ

ت  لٗملُاث ؤوامغ نضوع  مى٘ في ٦بحر هدى ٖلى ٌؿاَم ٢ض الظي ألامغ ؤلاوؿاوي، الضولي ال٣اهىن  ؤخ٩ام م٘ بها ٣ًىمىن  التي الٗؿ٨ٍغ

ت  اعج٩اب مً جمىٗهم ٢ض التي الالػمت ال٣اهىهُت باإلاٗلىماث اإلاؿلخت ال٣ىاث ؤٞغاص جؼوٍض بلى تهضٝ ٦ما ال٣اهىن، جسال٠ ٖؿ٨ٍغ

بُت البرامج بةٖضاص ال٣اهىوي اإلاؿدكاع ج٩ل٠ُ زال٫ مً ال٣اهىن، لهظا اهتها٧اث ت وال٨خِباث الخضٍع  جل٪ ٖلى جدخىي  التي الٗؿ٨ٍغ

. اإلاٗلىماث

٣ت وجسخل٠  ؤلام٩اهُاث لضيها جخىاٞغ ال التي ٞالضو٫  منها، ل٩ل الا٢خهاصًت الٓغوٝ بدؿب آلالُت َظٍ جُب٤ُ في الضو٫  ٍَغ

ً لخُٗحن الالػمت ً بلى جلجإ مخسههحن، ٢اهىهُحن مؿدكاٍع حن ال٣اصة ج٩ٍى   لضيها الٗؿ٨ٍغ
ًا
ىا   ج٩ٍى

ًا
  ٢اهىهُا

ًا
 في مخسهها

ً َظا لهم ًدُذ بدُض ؤلاوؿاوي، الضولي ال٣اهىن  مجا٫ م الخ٩ٍى  الٗملُاث ؤو ال٣خا٫ ؤوامغ بنضاع ٖىض ال٣اهىوي اإلاى٠٢ ج٣ٍى

ت، غ التي الضو٫  ج٣ىم خحن في الٗؿ٨ٍغ ً بخُٗحن ؤلام٩اهُاث لضيها جخٞى  جدبٗهم اإلاؿلخت لل٣ىاث مخسههحن ٢اهىهُحن مؿدكاٍع

ت واإلاٗلىماث ألاؾغاع ٖلى الخٟاّ بىظىب ؤلازال٫ ٖضم لًمان لل٣اصة   .الٗؿ٨ٍغ

 :الحامُت الدولت هظام -2  

٣ا ا ًخ٤ٟ الظي اإلاحاًد اإلاخػاكد العزف هي الحامُت الدولت ٞةن ؤلاوؿاوي الضولي لل٣اهىن  َبًا اًت حُِٗىه ٖلى الجزإ َٞغ  لٖغ

ان ًخىنل لم وبطا آلازغ، لضي ؤخضَما مهالح   "محاًدة إوطاهُت هُئت" في ًخمشل "بضًل" بلى اللجىء لهما ًم٨ً طل٪ بلى الُٞغ

ت باإلاهام اإلاؿاؽ صون  وطل٪ ظى٠ُ، اجٟا٢ُاث في ظاء ٦ما ألاخمغ، للهلُب الضولُت اللجىت مشل  بم٣خط ى اللجىت بهظٍ اإلاىَى

  .جىظض لم ؤو الخامُت الضو٫  وظضث ؾىاء الخام ويٗها

ا ٣ا زهمه لضي مخداعب َٝغ جمشُل ًٖ اإلاداًضة الضو٫  اؾدى٩اٝ بلى وهٓغًا
ًا
 وامخىإ ؤلاوؿاهُت، ال٣ىاٖض إلا٣خًُاث ٞو

غاٝ ا هٟؿها ألاخمغ لهلُب الضولُت اللجىت وظضث ببضًل، الاؾدىجاص ًٖ اإلاخداعبت ألَا ًُا  .الخامُت الضولت بإٖباء ج٣ىم ٖمل

 :ألاحمز للصلُب الدولُت اللجىت -3
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غ ٖال٢تها باٖخباع نغاخت الضولُت اللجىت صوع  ٖلى ظى٠ُ اجٟا٢ُاث ههذ  ومخابٗت ْهىعٍ مىظ ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  بخٍُى

 اللاهىن  بمبادا الىعي ووشز واحترام بخعبُم مػىُت حىىمُت غير لجىت هي ألاخمغ للهلُب الضولُت ٞاللجىت ٢ضًمت، جُب٣ُه

. ؤلاوطاوي الدولي

دؿ1863٘  ٖام اللجىت َظٍ وكإث  خمشل ؤظم٘، الٗالم مؿخىي  ٖلى آلان ٖملها ٍو  للهلُب الضولُت للجىت ال٣اهىوي الىي٘ ٍو

 الجزإ ضخاًا ومؿاٖضة خماًت مهمت الضو٫  بليها ؤؾىضث مخحيزة وغير محاًدة مطخللت حىىمُت غير مىظمت ٧ىنها في ألاخمغ

 .1977 لٗام ؤلاياُٞحن وبغوجى٧ىليها 1949 لٗام ألاعبٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُاث زال٫ مً اإلاؿلح

ا الىَىُت ولجانها ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت وجلٗب  ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  اخترام ٖلى الٗمل في ألاَمُت بالٜ صوعًا

ُت اهتها٧اجه وو٠٢ لُه .اإلاٗىُت الٟئاث مسخل٠ بحن بإخ٩امه والخٖى  ال٣اهىن  م٘ وز٣ُت وظىصَا مىظ اللجىت َظٍ ٖال٢ت ٞةن ٖو

 . ؤلاوؿاوي الضولي

ىو  جعبُم" ٖلى الٗمل هي جخبىاَا التي ألاؾاؾُت اإلاهمت ؤن ٖلى الضولُت ألاخمغ والهال٫ الهلُب لخغ٦ت ألاؾاس ي الىٓام ٍو

حن اإلاضهُحن الطخاًا ومؿاٖضة ،"بأماهت ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن   غلى الضازلُت والايُغاباث اإلاؿلخت الجزاٖاث في والٗؿ٨ٍغ

. الخحيز وغدم الحُاد مً أضاص

 اإلااصة وبمىظب اإلاكتر٦ت  1-9–3 اإلاىاص زال٫ مً ألاخمغ الهلُب خغ٦ت ٖلى اإلال٣اة باإلاهام ألاعبٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُاث وحٗتٝر

 .الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  مً  (18)واإلااصة ألاو٫، ؤلايافي البروجى٧ى٫  مً (81)

 ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  بحماًت اإلاشمىلين لألشخاص والحماًت اإلاطاغدة بمهام ألاحمز للصلُب الدولُت اللجىت وجلىم

م غً  جلىم هما اهتهاواث أًت حدور غىد اإلاخخصت الطلعاث هظز لفذ غلى والٗمل ،النزاع بأظزاف الدابم الاجصاٌ ظٍز

 .الاهتهاواث وكىع لخفادي وكاةي بدور 

اعة اللجىت ج٣ىم مهامها جد٤ُ٣ ؾبُل وفي حر الغؾاثل وه٣ل اإلا٣ٟىصًً ًٖ والبدض اإلاضهُحن واإلادخجٍؼً الخغب ؤؾغي  بٍؼ  وجٞى

اث َظٍ مً اإلادغومحن للمضهُحن الُبُت واإلاؿاٖضة واإلاُاٍ الٛظاء حر ألاؾاؾُت الًغوٍع  واإلاؿاٖضة اإلاغا٢بت وؾاثل مً طل٪ ٚو

ازت  .وؤلٚا

طمح ٌ  الشياوي  بخللي للجىت ألاضاس ي الىظام َو  لضي الالػمت باإلاؿاعي اللجىت وج٣ىم ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  اهتهاواث حى

م٨ً .ضزي  بشيل اإلاٗىُت الؿلُاث ضم الاهتها٥ ج٨غاع ؤَمها مُٗىت بكغوٍ الٗلىُت َاب٘ جإزظ ؤن اإلاؿاعي لهظٍ ٍو  اؾخجابت ٖو

ا جماعؽ التي الضولت
ًا
. إلاباصعتها مخٗمضة بهىعة اهتها٧

 مً ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  بإخ٩ام الىعي وكغ بلى تهضٝ بسضماث ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت ج٣ىم الؿلم و٢ذ وفي 

بُت الخٗلُمُت والبرامج الٗلمُت والىضواث اإلاخسههت اإلايكىعاث زال٫ المُت والخضٍع  الىَىُت الجمُٗاث م٘ الخٗاون  وبغامج وؤلٖا

 . اإلاٗىُت والجهاث اإلااؾؿاث و٧اٞت ألاخمغ والهلُب ألاخمغ للهال٫

 :الحلابم لخلص ي الدولُت اللجىت -4  
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 اإلاؤجمز أوحدها والتي ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  خاللها مً ًعبم التي ألاداة الخ٣اث٤ لخ٣ص ي الضولُت اللجىت حٗخبر

ٌ  بمىحب أكزث والتي ، 1974الػام في الدبلىماس ي ٌ  ؤلاضافي البرجىهى  ال٣اهىن  جىُٟظ آلُت إلى حدًدة هُئت ؤياٝ الظي ألاو

 ؤن بال ،الدولُت بالنزاغاث ًخػلم فُما دامحد غملها إظار ٧ان وبطا الخ٣اث٤، لخ٣ص ى الضولُت اللجىت وهي ؤلاوؿاوي الضولي

.  لً غلى النزاع أظزاف وافم إ ا الداخلُت النزاغاث في الخحلُم بأغماٌ كُامها إمياهُت أكزوا اللجىت َظٍ ؤًٖاء

ا اللجىت غمل دخل و٢ض ًُ  .ازخهانها ٖلى صولت ٖكٍغً مىا٣ٞت بٗض واخض ٖام ؤي ،1992 غام مىذ الخىفُذ حيز إلى رضم

 :هي بمهام ال٣ُام اللجىت بهظٍ ًىاٍ خُض اللجىت، َظٍ حك٨ُل ٦ُُٟت ٖلى ألاو٫  البروجى٧ى٫  مً (90) اإلااصة وجىو 

ا اهتها٧ا حك٩ل ؤنها ًٟترى وا٢ٗت ؤي في الخد٤ُ٣ .ؤ   ؤلاوؿاوي؛ الضولي لل٣اهىن  ظؿُمًا

٩ىن  الخمُضة، مؿاٖيها زال٫ مً ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  بإخ٩ام للخ٣ُض الٗىصة حؿُحر. ب  بطا الازخهام َظا للجىت ٍو

غاٝ الضو٫  ؤٖلىذ  .اللجىت مهام ٢بىلها ألَا

ُت الجزإ ؤَغاٝ ؤخض َلب ٖلى بىاء جد٤ُ٣ ٞخذ مُٗىت خاالث في للجىت ًم٨ً .ث  وحؿلم .اإلاٗىُت ألازغي  الضولت ٢بى٫  قٍغ

ا اللجىت َغ ت ج٣اٍع  .اإلاهمت  َظٍ بليها ؤو٧لذ التي الضولت بلى الؿٍغ

 ،اللجىت هذه فشل ألاضباب أهم أحد ٌشيل فهذا اإلاخحاربت، ألاظزاف إلاىافلت جخضؼ بياملها الخحلُم غملُت أن وهىن 

 وضابل مً الىضُلت لهذه ًىً لم ولهذا الخهم، مً بُلب جد٤ُ٣ بظغاء بم٩اهُت ًالءم ال اإلاؿلح الجزإ وا٢٘ ؤن بلى بياٞت

 . اهتها٧اث مً ٖنها ًيخج وما اإلاطلحت النزاغاث مً الحد في اإلالمىص ألازز النزاغاث فض

  الدولُت اإلاحاهم :اللضابُت آلالُاث -5

 خُض ؤلاوؿاوي، ال٣اهىن  اهتها٧اث ٖلى اإلاترجبت اإلاؿئىلُت جخُلبها وبظغاءاث وؾاثل ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  مىاز٤ُ جًمىذ

 ًسل الظي الُٝغ ؤن ؤي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  اهتها٥ ٖلى الٗام الضولي ال٣اهىن  في اإلاخبٗت للمؿئىلُت الٗامت ال٣اٖضة جُب٤

. والخٍٗىٌ الًغع  ظبر ٖلى الىو ظاء وبالخالي طل٪، ٖا٢بت ًخدمل ؤخ٩امه

 ٌٟٗي ال" ؤهه ٖلى ٞىهذ اإلاؿئىلُت مبضؤ ألاو٫  وبغوجى٧ىلها ظى٠ُ اجٟا٢ُاث و٦ظل٪ 1907 لٗام الغابٗت الَاي اجٟا٢ُت وؤ٢غث 

ا ؤو هٟؿه مخٗا٢ض َٝغ ؤي  الاهتها٧اث بؿبب آزغ مخٗا٢ض َٝغ ٖلى ؤو ٖلُه ج٣٘ التي اإلاؿئىلُاث مً آزغ مخٗا٢ضا َٞغ

 ألاعب٘ الاجٟا٢ُاث في الخهغ ؾبُل ٖلى بُانها ظاء و٢ض .الحزب لجزابم مزادف هى الجطُمت الاهتهاواث واصعالح ."الجؿُمت

 .ألاو٫  والبروجى٧ى٫ 

ب٣ا  اإلاخػاكدة ألاظزاف جخػهد ألاو٫، ؤلايافي البروجى٧ى٫  مً (87) واإلااصة الغابٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُت مً (146) اإلااصة لىو َو

 ،والدطلُم اإلاحاهمت مبدأ أضاص غلى حيطُتهم واهذ أًا الحزب حزابم مزجىبي إلاالحلت والػملُت اللاهىهُت ؤلاحزاءاث باجخا 

. الضولُت ال٣ًاثُت اإلاالخ٣ت مً ًمى٘ ال اإلاجا٫ َظا في الىَىُت الؿلُاث مسخل٠ به ج٣ىم وما
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ى٦ُى هىعمبٙر مدا٦متي في جُب٣ُاتها بٌٗ جمشلذ و٢ض ىؾالُٞا ومد٨متي الشاهُت، الٗاإلاُت الخغب بزغ َو  وعواهضا الؿاب٣ت ًٚى

ما  إلاالخ٣ت ألامً مجلـ مً ب٣غاع وق٩لخا بهما زام مدضص بَاع ٖلى منهما ٧ل نالخُت وج٣خهغ ما٢خان صولُخان مد٨مخان َو

 .البلضًً ؤعاض ي ٖلى اعج٨بذ التي الخغب ظغاثم

 الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام ب٢غاع مً ٦ظل٪ عجلذ حك٨ُلهما بلى ؤًٞذ التي اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤن ق٪ وال

٘ مىيٕى ٧اهذ والتي ل وظض٫ مكاَع   .اإلااض ي ال٣غن  ؤوازغ مىظ ٍَى

٣ط ي ضزل ؤلاوؿاهُت يض والجغاثم الخغب مجغمي إلادا٦مت 1998 ٖام الهاصع عوما إلاد٨مت ألاؾاس ي الىٓام ٍو  ٞيها ٍو

. اإلاٗاَضة َظٍ بمىظب ؤوكإث ٢ض الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ؤن ٧ىن  ؤلاوؿاوي، الضولي ال٣اهىن  اهتها٧اث الخا٫ بُبُٗت

٤ الضولُت الجىاثُت وللمد٨مت  والجغاثم الخغب ظغاثم مغج٨بي إلادا٦مت ٧املت نالخُاث ألاؾاس ي هٓامها مً (5 ) اإلااصة ٞو

ا ؤلاوؿاهُت يض ًًا ا التي ألاٞٗا٫ صامذ ما ومؿئىلُت، مى٢٘ وبإي ظيؿُت ؤًت ومً ٧اهىا، ؤ  ٦ما الاجٟا٢ُت، هٟاط ٖلى الخ٣ت اعج٨بَى

. مغج٨بيها حؿلُم وجلؼم جخ٣اصم ال اإلاغج٨بت ألاٞٗا٫ اٖخبرث

 

 

 

 :اإلاالحم

ٌ  لحمالم  ؤلاوطاوي الدولي لللاهىن  ألاضاضُت الطبؼ اللىاغد أو الىلاط: ألاو

ما٫ في مباقغة اإلاكاع٦حن ٚحر ؤو ال٣خا٫ ًٖ الٗاظٍؼً للشخام ًد٤ -1  ت وؾالمتهم ؤعواخهم جدترم ؤن الٗضاثُت ألٖا  اإلاٗىٍى

.  مجخ٠ جمُحز ؤي صون  ؤلاوؿاهُت واإلاٗاملت بالخماًت ًخمخٗىا وؤن والبضهُت،

  ٩ًىن  ؤو ٌؿدؿلم الظي الٗضو ؤٞغاص ؤخض بنابت ؤو ٢خل ًدٓغ -2
ًا
. ال٣خا٫ ًٖ ٖاظؼا

  الخماًت وحكمل. لؿلُخه الخايٗحن الجزإ َٝغ ٢بل مً وعٖاًتهم واإلاغض ى الجغحى ظم٘ ًخم -3 
ًا
 في الٗاملحن ألاٞغاص ؤًًا

جب الخماًت َظٍ ٖالمت هي ألاخمغ الهال٫ ؤو ألاخمغ الهلُب وقاعة. واإلاٗضاث الى٣ل ووؾاثل واإلايكأث، الُبي، اإلاجا٫  ؤن ٍو

. جدترم

 الصخهُت وخ٣ى٢هم و٦غامتهم ؤعواخهم، جدترم ؤن الخهم الُٝغ ؾلُت جدذ الىا٢ٗحن واإلاضهُحن للم٣اجلحن ًد٤ -4 

ما٫ الٗى٠ ؤٖما٫ ٧اٞت مً بالخماًت ًخمخٗىا وؤن ومٗخ٣ضاتهم، د٤. الاهخ٣امُت وألٖا ازت وجل٣ي ٖاثالتهم مغاؾلت لهم ٍو . ؤلٚا

  ٌٗض وال. ألاؾاؾُت ال٣ًاثُت الًماهاث مً الاؾخٟاصة ٞغص ل٩ل ًد٤ -5 
ًا
  ٩ًىن  وال. ًغج٨به لم ٖمل ًٖ مؿاوال

ًا
 مٗغيا

. اإلاهُىت ؤو الىخكُت اإلاٗاملت ؤو البضوي ال٣ٗاب ؤو الىٟس ي، ؤو البضوي للخٗظًب
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غاٝ لِـ -6   اؾخسضام اإلادٓىع  ومً. الخغب وؤؾالُب لىؾاثل باليؿبت مدضوص ٚحر زُاع اإلاؿلخت ٢ىاتها وؤٞغاص الجزإ أَل

ت ٚحر زؿاثغ حؿبب التي الخغب ؤؾالُب ؤو ؤؾلخت ت مٗاهاة ؤو يغوٍع . مَٟغ

 اإلاضهُحن الؿ٩ان خُاة ٖلى الخٟاّ ؤظل مً واإلا٣اجلحن اإلاضهُحن الؿ٩ان بحن ألاو٢اث ٧اٞت في الخمُحز الجزإ ؤَغاٝ ٖلى -7 

خضاءاث جىظه بل لالٖخضاء، ٖغيت اإلاضهُىن  ألاشخام ؤو اإلاضهُىن  الؿ٩ان ٩ًىن  ؤن ًجىػ  وال. اإلاضهُت اإلامخل٩اث ونُاهت  يض الٖا

ت ألاَضاٝ . ٣ِٞ الٗؿ٨ٍغ
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  1864 للػام ألاولى حىُف اجفاكُت هص: الثاوي اإلالحم

 

Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field.  

Geneva, 22 August 1864 

 

Article 1. Ambulances and military hospitals shall be recognized as neutral, and as such, protected and 

respected by the belligerents as long as they accommodate wounded and sick. 

 Neutrality shall end if the said ambulances or hospitals should be held by a military force.  

Art. 2. Hospital and ambulance personnel, including the quarter-master's staff, the medical, administrative and 

transport services, and the chaplains, shall have the benefit of the same neutrality when on duty, and while 

there remain any wounded to be brought in or assisted.  

Art. 3. The persons designated in the preceding Article may, even after enemy occupation, continue to 

discharge their functions in the hospital or ambulance with which they serve, or may withdraw to rejoin the 

units to which they belong. 

 When in these circumstances they cease from their functions, such persons shall be delivered to the enemy 

outposts by the occupying forces.  

Art. 4. The material of military hospitals being subject to the laws of war, the persons attached to such 

hospitals may take with them, on withdrawing, only the articles which are their own personal property. 

 Ambulances, on the contrary, under similar circumstances, shall retain their equipment.  

\Art. 5. Inhabitants of the country who bring help to the wounded shall be respected and shall remain free. 

Generals of the belligerent Powers shall make it their duty to notify the inhabitants of the appeal made to their 

humanity, and of the neutrality which humane conduct will confer. 

 The presence of any wounded combatant receiving shelter and care in a house shall ensure its protection. An 

inhabitant who has given shelter to the wounded shall be exempted from billeting and from a portion of such 

war contributions as may be levied.  

Art. 6. Wounded or sick combatants, to whatever nation they may belong, shall be collected and cared for. 

 Commanders-in-Chief may hand over immediately to the enemy outposts enemy combatants wounded during 

an engagement, when circumstances allow and subject to the agreement of both parties. 

 Those who, after their recovery, are recognized as being unfit for further service, shall be repatriated. 

 The others may likewise be sent back, on condition that they shall not again, for the duration of hostilities, 

take up arms. 

 Evacuation parties, and the personnel conducting them, shall be considered as being absolutely neutral.  

Art. 7. A distinctive and uniform flag shall be adopted for hospitals, ambulances and evacuation parties. It 

should in all circumstances be accompanied by the national flag. 
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 An armlet may also be worn by personnel enjoying neutrality but its issue shall be left to the military 

authorities. 

 Both flag and armlet shall bear a red cross on a white ground.  

Art. 8. The implementing of the present Convention shall be arranged by the Commanders-in-Chief of the 

belligerent armies following the instructions of their respective Governments and in accordance with the 

general principles set forth in this Convention.  

Art. 9. The High Contracting Parties have agreed to communicate the present Convention with an invitation to 

accede thereto to Governments unable to appoint Plenipotentiaries to the International Conference at Geneva. 

The Protocol has accordingly been left open.  

Art. 10. The present Convention shall be ratified and the ratifications exchanged at Berne, within the next four 

months, or sooner if possible. 

 In faith whereof, the respective Plenipotentiaries have signed the Convention and thereto affixed their seals. 

 Done at Geneva, this twenty-second day of August, in the year one thousand eight hundred and sixty-four. 
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 ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  اجفاكُاث أهم: الثالث اإلالحم

 

 1949 ،اإلاُضان في اإلاؿلخت بال٣ىاث واإلاغض ى الجغحى خا٫ لخدؿحن ظى٠ُ اجٟا٢ُت. 

 غقى ومغض ى ظغحى خا٫ لخدؿحن ظى٠ُ اجٟا٢ُت  .1949 ،البداع في اإلاؿلخت ال٣ىاث ٚو

 1949 ،الخغب ؤؾغي  مٗاملت بكإن خى٠ُ اجٟا٢ُت. 

 1949 الخغب و٢ذ في اإلاضهُحن ألاشخام خماًت بكإن خى٠ُ اجٟا٢ُت. 

  اث ضخاًا بدماًت واإلاخٗل٤ 1949 ؤٚؿُـ/آب 12 في اإلا٣ٗىصة ظى٠ُ باجٟا٢ُاث اإلالخ٤ ألاو٫  ؤلايافي البرجى٧ى٫  اإلاىاٖػ
 .1977 ،الضولُت اإلاؿلخت

  اث ضخاًا بدماًت واإلاخٗل٤ 1949 ؤٚؿُـ/آب 12 في اإلا٣ٗىصة ظى٠ُ باجٟا٢ُاث اإلالخ٤ الشاوي ؤلايافي البرجى٧ى٫  اإلاىاٖػ
 .1977 ،الضولُت ٚحر اإلاؿلخت

 الداخلُت والخىجزاث الاضعزاباث:  

 ٕالن ظضًض مكغو  ُٞما -الصخهُت بهٟتهم -الخبراء مً لٍٟغ٤ بظخمإ ًٖ نضع الضهُا، ؤلاوؿاهُت ال٣ىاٖض ًٖ إٖل
مبر  3 بحن  .جىع٧ى في  199 ألاو٫  ٧اهىن / صٌؿمبر 2و الشاوي حكٍغً/ هٞى

 ما٫ بدؿُحر اإلاخٗل٣ت ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٢ىاٖض بكإن بٖالن اث في الٗضاثُت ألٖا  نضع ،الضولُت ٚحر اإلاؿلخت اإلاىاٖػ
ل 7 في جاوعمُىا في لل٣اهىن، الضولي اإلاٗهض مجلـ بظخمإ زال٫  . 199 هِؿان/ ؤبٍغ

 ٕمى، ؾان ،ؤلاوؿاوي الضولي لل٣اهىن  الغاَىت اإلاك٨الث بكإن ٖكغ الخاؾ٘ اإلاؿخضًغة اإلااثضة اظخما -ؤٚؿُـ/ؤب 29 ٍع
 .1994 ؾبخمبر/ؤًلى٫  2

 29 في بترؾبىعٙ ؾان في و٢٘ ،الخغب ػمً في مُٗىت ٢ظاث٠ اؾخٗما٫ خٓغ بُٛت 1868 لؿىت بترؾبىعٙ ؾان بٖالن 
مبر/الشاوي حكٍغً  .1868 هٞى

 تراٝ لإلٖالن همىطظُا هها ،الخ٣اث٤ لخ٣ص ي الضولُت اللجىت  .الخ٣اث٤ لخ٣ص ي الضولُت اللجىت بازخهام بااٖل

 مى ؾان مٗهض بصاعة مجلـ ٢بل مً اٖخمضث ،ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضة في الخ٤ بكإن جىظيهُت مباصت  لل٣اهىن  الضولي ٍع
ل/هِؿان في اإلاى٣ٗضة صوعجه في ؤلاوؿاوي الضولي  .1993 ؤبٍغ

  غ الٗمل بلي ال٣اهىن  مً الاهخ٣ا٫: ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ضخاًا لخماًت الضولي اإلااجمغ مخابٗت ؤٖما٫ ًٖ ج٣ٍغ
 ٧اهىن  7-3 ظى٠ُ ألاخمغ، والهال٫ ألاخمغ للهلُب والٗكٍغً الؿاصؽ الضولي اإلااجمغ ًٖ الهاصع ،1 ال٣غاع ،الخغب

 .1995 صٌؿمبر/ألاو٫ 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b090.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b091.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b092.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b093.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b094.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b094.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b095.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b095.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/iccr1.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/iccr2.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/icrc3.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/icrc4.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/icrc5.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/icrc6.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/icrc7.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/icrc7.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/icrc7.html
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 ألاخمغ للهلُب والٗكٍغً الؿاصؽ الضولي اإلااجمغ ًٖ الهاصع ،2 ال٣غاع ،اإلاؿلح الجزإ ٞترة في اإلاضهُحن الؿ٩ان خماًت 
 .1995 صٌؿمبر/ألاو٫  ٧اهىن  7-3 ظى٠ُ ألاخمغ، والهال٫

 ا التي الخغب مىاص ض مل٪ ؤنضَع  .1621 ؾىت ،ؤصول٠ الشاوي ٚىؾخاٝ الؿٍى

 ٨ُت الضو٫  إلاىٓمت الٗامت ألاماهت بحن حٗاون  اجٟا١  .1996 ماًى/ؤًاع  1 ،ألاخمغ للهلُب الضولُت واللجىت ألامٍغ

 غان 14 بلي 3 مً اؾُىبى٫  ،الضولُت اللجىت مً بٖالن: الشاوي البكغي  اإلاىثل  .1996 ًىهُه/خٍؼ

 199 ؤ٦خىبغ/ألاو٫  حكٍغً 16 ،اإلاخدضة للمم الٗامت الجمُٗت لضي اإلاغا٢ب مغ٦ؼ ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت مىذ . 

 ؤ٦خىبغ/ألاو٫  حكٍغً  2 ،ألاخمغ والهال٫ ألاخمغ الهلُب ظمُٗاث وعابُت ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت بحن اجٟا١ 

 .ظى٠ُ-1989

  الؿاصؽ الضولي اإلااجمغ ًٖ الهاصع ،3 ال٣غاع ،البداع في اإلاؿلخت الجزاٖاث في اإلاُب٤ ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن 
 .1995 صٌؿمبر/ألاو٫  ٧اهىن  7-3 ظى٠ُ ألاخمغ، والهال٫ ألاخمغ للهلُب والٗكٍغً

 ما٫ اإلاباصت  الضولي اإلااجمغ ًٖ الهاصع ،4 ال٣غاع ،ؤلاوؿاوي الٗمل بَاع في والخماًت اإلاؿاٖضة بكإن اإلاٗخمضة وألٖا
 .ظى٠ُ ،1995 صٌؿمبر/ألاو٫  ٧اهىن  7-3 ألاخمغ، والهال٫ ألاخمغ للهلُب والٗكٍغً الؿاصؽ

 الهاصع ،5 ال٣غاع ،اإلاؿخًٟٗحن وخماًت ؤلاهماثُت و ؤلاوؿاهُت الكاون في اإلاؿاٖضة ج٣ضًم ٖلي الىَىُت ال٣ضعة صٖم 
 .ظى٠ُ ،1995 صٌؿمبر/ألاو٫  ٧اهىن  7-3 ألاخمغ، والهال٫ ألاخمغ للهلُب والٗكٍغً الؿاصؽ الضولي اإلااجمغ ًٖ

 الن  .ظى٠ُ ،1993 ؾبخمبر/ؤًلى٫  1 بلي ؤٚؿُـ/آب  3 ،الخغب ضخاًا لخماًت الضولي للماجمغ الخخامي ؤلٖا

 ٕظى٠ُ ،1995 ًىاًغ/الشاوي ٧اهىن  27 بلي 23 ،الخغب ضخاًا بدماًت اإلاٗجي الخ٩ىمي الضولي الخبراء ٍٞغ٤ اظخما. 

 اث في ؤلاوؿاوي الٗمل ومؿاهضة ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  اخترام ذ صون  اجسظ ٢غاع ،اإلاؿلخت اإلاىاٖػ  ٢بل مً جهٍى

 .اؾترالُا ٧اهبحرا، ،1993 ؾبخمبر/ؤًلى٫  18 بلي 13 الدؿٗىن، الضولي البرإلااوي اإلااجمغ

 الىخضة مىٓمت وػعاء إلاجلـ ٢غاع ،اإلاؿلخت الجزاٖاث في ؤلاوؿاوي الٗمل ومؿاهضة ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  اخترام 
٣ُت غان 11 بلي 6 الؿخىن، الٗاصًت صوعجه في ألاٍٞغ  .جىوـ ،1994 ًىهُى/خٍؼ

 ٨ُت، الضو٫  إلاىٓمت الٗامت للجمُٗت ٢غاع ،ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  اخترام  والٗكغون، الغابٗت الٗاصًت الضوعة ألامٍغ
غان 6 والؿُاؾُت، ال٣اهىهُت اإلاؿاثل ألاولي، اللجىت ل باعا، ظى بلُم ،1994 ًىهُه/خٍؼ  .البراٍػ

 غان 24 في نضع ،ألاخمغ للهلُب الضولُت للجىت ألاؾاس ي الىٓام  الهاصع ألاؾاس ي الىٓام مدل وخل ،1998 ًىهُه/خٍؼ
غان 21 في  .1998 ًىلُه/جمىػ   2 في الىٟاط خحز صزل ،1973 ًىهُه/خٍؼ

 ٍم بلي الاججا ما: للٞغاص اإلاًاصة ألاعيُت ألالٛام جدٍغ  5 بلي 3 مً ؤوجاوا، الضولي، الاؾتراجُجي للماجمغ بٖالن ،جاما جدٍغ
 .1996 ؤ٦خىبغ/ألاو٫  حكٍغً

  ؤي وعصٕ إلاى٘ صولُت ٢ًاثُت َُئت بوكاء بكإن صولُت اجٟا٢ُت مكغوٕ ،صاثمت صولُت ظىاثُت مد٨مت إلوكاء ا٢تراح ؤو٫ 
 .1872 ظى٠ُ،  -مىاهُِه ٚىؾخاٝ: بٖضاص ،1864 ؤٚؿُـ/آب 22 في اإلااعزت ظى٠ُ الجٟا٢ُت مسالٟت
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 الٗض٫ مد٨مت ٞخىي  خى٫  اإلاخدضة للمم الٗام الجمُٗت ؤمام ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت به ؤصلذ الظي البُان 
 اإلاخدضة، للمم الٗامت للجمُٗت ألاولي اللجىت ؤمام ،اؾخسضامها ؤو الىىوٍت باألؾلخت التهضًض مكغوُٖت بكإن الضولُت

 .1996 ؾىت ،51 الضوعة

 1995 ًىاًغ/الشاوي ٧اهىن  27 بلي 23 ،الخغب ضخاًا بدماًت اإلاٗجي الخ٩ىمي الضولي الخبراء ٍٞغ٤ اظخمإ جىنُاث، 
 .ظى٠ُ

 1992 ًىلُه/جمىػ  8 في اٖخمض ،الخ٣اث٤ لخ٣ص ي ؤلاوؿاهُت الضولُت للجىت الضازلي الىٓام. 

 ٣ي اإلااجمغ اٖخمضٍ ،٦مباال بٖالن ىضا) ٦مباال في 1996 ؾبخمبر/ؤًلى٫  27 في الغاب٘، ألاٍٞغ  .(ؤٚو

 اًت هٓمذ مؿخضًغة ماثضة ًٖ نضعث ،الٗاثالث قمل ظم٘ بكإن اؾخيخاظاث  ؤلاوؿاوي، لل٣اهىن  الضولي اإلاٗهض بٖغ
مى ؾان  .1988 ؾبخمبر/ؤًلى٫   1 بلي 6 مً الٟترة زال٫ ٍع

 ٩ا، زىػٍه، ؾان ،ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  لخُب٤ُ الىَىُت الخضابحر بكإن ؤلا٢لُمُت الىضوة وجىنُاث هخاثج  ٧ىؾخاٍع
غان 21 بلي 18 مً  .1991 ًىهُه/خٍؼ

 اصة بكإن ٖالنب  ووكغ اٖخمض ،الضولُت الٗال٢اث في اؾخٗمالها ؤو ال٣ىة باؾخٗما٫ التهضًض ًٖ الامخىإ مبضؤ ٞٗالُت ٍػ
 .1987 صٌؿمبر/ ألاو٫  ٧اهىن  18 في اإلااعر 42/22 اإلاخدضة للمم الٗامت الجمُٗت ٢غاع بمىظب اإلال ٖلى

 ت بكإن ماهُال بٖالن اث حؿٍى  الٗامت الجمُٗت ٢غاع بمىظب اإلال ٖلى ووكغ اٖخمض ،الؿلمُت بالىؾاثل الضولُت اإلاىاٖػ
مبر/الشاوي حكٍغً 15 في اإلااعر  37/1 اإلاخدضة للمم  .1982 هٞى

 ت الخغب وؤٖغاٝ ب٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت الالثدت  .7 19 ؤ٦خىبغ/ألاو٫  حكٍغً 18 الَاي ،البًر

 ت الخغب خالت في صًًاإلاداي وألاشخام اإلاداًضة الضو٫  وواظباث خ٣ى١  بكإن الَاي اجٟا٢ُت  حكٍغً 18 ،البًر
 .7 19 ؤ٦خىبغ/ألاو٫ 

 1954 ماًى/ؤًاع 14 ،مؿلح هؼإ خالت في الش٣اُٞت اإلامخل٩اث لخماًت الَاي اجٟا٢ُت. 

  مبر/الشاوي ٧اهىن  28 ،الخغب مسلٟاث مً اإلاخٟجغاث بكإن بغوجى٧ى٫  .3  2 هٞى

  1995 ؤ٦خىبغ/ألاو٫  حكٍغً 13 ،للٗمى اإلاؿببت اللحزع بإؾلخت اإلاخٗل٤ البروجى٧ى٫ .
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 الػزفي ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  غلى هافذة: الزابؼ اإلالحم

جزي  غبدالباضغ ، الػدد ؤلاوطان؛ لحلىق  الجىان مجلت في وشز ملاٌ الخٍى ٌ  ألاٌو . 73-65 ص ،2010 أًلى

ٍغ الخًاعي  الاَخمام مدىع  ؤلاوؿان ٌٗض  وقُضث وكإ الظي لل٣اهىن  الاظخماُٖت ال٨ُىىهت جغظمت زال٫ مً وطل٪ وجٍُى

اجه  و٢ذ ) الُاعثت الٓغوٝ ؤو ( الؿلم و٢ذ ) الٗاصًت الٓغوٝ في ؾىاء ٦غامخه وخماًت ؤلاوؿان لخضمت ؤنال وهٓمه هٍٓغ

. (الخغب

ت ألاؾغة ظمُ٘ لضي بها لإل٢غاع الضاعي َى ؤلاوؿان ٦غامت ٞمبضؤ  الشبىث ًٖ وحٗبر ؤلاوؿان في مخإنلت ال٨غامت ٧ىن  البكٍغ

ت ألؾاؽ واإلاؿاواة   36.الٗالم في لإلوؿان والؿالم والٗض٫ الخٍغ

  ٧ان الظي ألامغ والخجاوػاث، الاهتها٧اث مً وخ٣ى٢ه شخهه خماًت ٖلى اههب باإلوؿان ال٣اهىوي والاَخمام
ًا
 حكُِض في ؾببا

 ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  اهبش٤ بمًمىنها الخ٣ُض إللؼامُت وجإ٦ُضا ؤلاوؿاوي الضولي بال٣اهىن  ؾمُذ ٖاإلاُت ٢اهىهُت هٓم

. الخٗاَضي

اث في ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  جُب٤ُ ٧ان وإلاا  اإلاٗاَضاث، َظٍ ٖلى بالجزإ اإلاٗىُت الضو٫  جهض٤ً ٖلى ًخى٠٢ اإلاؿلخت اإلاىاٖػ

اث ؤعاييها ٖلى ججغي  صو٫  ٖضة َىا٥ ٞةن  ظى٠ُ الجٟا٢ُاث الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  ٖلى جهاص١ لم صولُت ٚحر مؿلخت مىاٖػ

. 1977 لٗام ألاعبٗت

اث َظٍ ٟٞي  الىخُض الخ٨م ألاعبٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُاث في اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة ج٩ىن  ما ٚالبا الضولُت ٚحر اإلاؿلخت اإلاىاٖػ

. ؤلاوؿاهُت اإلاٗاَضاث مً ٖليها اإلاىُب٤

  حك٩ل ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٢ىاٖض مً ؤي جدضًض اإلاهم مً ٞةهه ولظل٪
ًا
 جىُب٤ وبالخالي الٗغفي الضولي ال٣اهىن  مً ظؼءا

اث ؤَغاٝ ظمُ٘ ٖلى غاٝ َظٍ ٧اهذ بن الىٓغ بٌٛ اإلاىاٖػ  ما ؤو هٟؿها ال٣ىاٖض جخًمً التي اإلاٗاَضاث ٖلى ناص٢ذ ٢ض ألَا

 ال؟ ؤم قابهها

اث مً ٦بحرة وؿبت ٧اُٞت بخٟانُل ًىٓم ال الخٗاَضي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ؤن ٦ما  ؤي اإلاٗانغة، اإلاؿلخت اإلاىاٖػ

اث اث َظٍ ألن الضولُت، ٚحر اإلاىاٖػ   ا٢ل الخٗاَضًت ال٣ىاٖض مً لٗضص جسً٘ اإلاىاٖػ
ًا
اث جد٨م التي ال٣ىاٖض مً ٦شحرا  اإلاىاٖػ

                                                           
 .  ص ،0 0  نثُاٌ، نهكراب انحذٌثح انًؤطظح اإلَظاٌ، نحمٕق ٔاإللهًٍٍح انذٔنٍح االذفالٍاخ انطثال، نٍُا -د 6 
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ت مً لىا ٞالبض ولظل٪ الضولُت اث ًىٓم الٗغفي الضولي ال٣اهىن  ٧ان بطا ما مٗٞغ  جٟهُال ؤ٦ثر بك٩ل الضولُت ٚحر اإلاؿلخت اإلاىاٖػ

 مضي؟ ؤي ٞةلى ٦ظل٪ ٧ان واطا الخٗاَضي ال٣اهىن  مً

 
ًا
: ه٣ُخحن ٖلى ٣ًىم زُخه مدخىي  ٞان البدض َظا بمىيٕى الخٍٗغ٠ لجىاهب جد٣ُ٣ا

  الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ماَُت حٗالج: ألاولى

 الضو٫  مماعؾاث زال٫ مً وظىصٍ مٗاًحر جدضًض جدىاو٫ : الشاهُت

 الػزفي ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  ماهُت: أوال

٤ ومهاصٍع مٟهىمه ٖىض الخى٠٢ الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ماَُت صعاؾت حؿخىظب : آلاحي الخ٣ؿُم ٞو

: الػزفي ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  مفهىم  –1

 الىظىص في باعػا ٢اهىهُا هٓاما لجٗله الضولُت اإلاىٓىمت جُىع  خغ٦ت ٖلى وكإجه في الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٌؿدىض

حر الضولُت الجزاٖاث في ؤلاوؿان خ٣ى١  خماًت ؤَضاٝ لخٗالج ٟى١  بل ًًاهي بك٩ل الضولُت ٚو ا التي الخماًت ٍو َغ  ال٣اهىن  ًٞى

. الخٗاَضي ؤلاوؿاوي الضولي

خي الخُىع  خغ٦ت ؤزغث ول٣ض ٟه، في ؤلاوؿاوي الضولي لل٣اهىن  الخاٍع  وظهاث الزخالٝ مُضاها الخٍٗغ٠ َظا ػا٫ ما بدُض حٍٗغ

اث وؤن زانت الىٓغ  ًمشل الخُىع  اؾخ٣غاع ٧ىن  والضعاؾت للبدض مُضاها ػالذ ال ؤنها ٦ما بٗض، حؿخ٣غ لم ال٣اهىن  َظا هٍٓغ

: الى٣ُخحن َاجحن زال٫ مً ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  مٟهىم وؾىٗالج. الخٍٗغ٠ خُض مً ال٣اهىن  َظا مهُلح إلاضلى٫  جباًىا

 :الػزفي ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  وشأة .أ

 جدضًاث مٟتريت وهُا٢ها مًمىنها في جُىعث التي ؤلاوؿاهُت الجزاٖاث ٢ضم ٢ضًمت الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٨ٞغة بن

 خماًت ٖملُاث ًىٓم الظي َى ال٣اهىن  َظا بن خُض. 37الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي لل٣اهىن  متزاًضة ؤَمُت اًالء في زانت ظضًضة

حر الضولُت الجزاٖاث في ؤلاوؿان خ٣ى١   ٢ىاٖض وق٩ل ؤلاوؿان خ٣ى١  بدماًت ال٨ُٟلت ال٣ىاهحن ل٩ل ألانل َى ُٞٗض الضولُت ٚو

. الخهىم َظا في الؿلى٥

                                                           
 .9 4 ص ،006  تٍزٔخ، نهًالٌٍٍ، انعهى دار األٔنى، انطثعح يظعٕد، يذٌحح-انشيانً عايز-د يزاخعح يظعٕد، يحًذ ذزخًح اإلَظاًَ، نهمإٌَ انعًهً انمايٕص طٕنٍٍُّ، تٕشٍّ فزاَظٕاس 7 
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 الخغم ًا٦ض آزغ ظاهب وفي الخغب ؾلى٥ جىُٓم ٖلى ظاهب، في ًدخىي، الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ؤن َظا مشل و٢ض

ازت في الخ٤ ٖلى  .38ؤلاوؿان خ٣ى١  بدماًت الجزإ ؤَغاٝ ظمُ٘ مؿاولُاث جإ٦ُض زال٫ مً والخماًت ؤلٚا

حر الضولُت اإلاؿلخت الجزاٖاث في ؤلاوؿان خ٣ى١  خماًت ٖلى ال٣اثمت الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٨ٞغة و٧اهذ  الضولُت ٚو

حن ال٣اصة مؿاولُت مً حن لل٣اصة حُٗى حٗلُماث ًٖ ٖباعة وهي الٗؿ٨ٍغ لتزم اإلاٗىُت الٟئاث خ٣ى١  بدماًت الٗؿ٨ٍغ  َاالء بها ٍو

لى قٟهُت وناًا في جهب و٧اهذ اإلاٗاع٥ ؾحر ؤزىاء ال٣اصة ا ٖو ت ألاَضاٝ بحن ًمحز ؤزَغ ُان واإلاضهُت الٗؿ٨ٍغ حر واإلا٣اجلحن وألٖا  ٚو

ما٫ ومماعؾت اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤخ٩ام اخترام يىابِ مجملها في جا٦ض وهي اإلا٣اجلحن  ؤي ًٖ اإلاؿاولُت هٓام وجشبذ الٗضاثُت ألٖا

. 39ؤلاوؿاوي الضولي لل٣اهىن  اهتها٧اث

سُا اإلاغجبِ الُبُعي ال٣اهىن  الىناًا َظٍ مهضع وبن  لُإزظ ال٨ٟغ َظا جُىع  زم. صًجي جإزحر مً وماله ألازالقي بال٣اهىن  جاٍع

 
ًا
اث في ًىاظهىنها التي ألازُاع مً ألاشخام خماًت ٖلى ؤ٦ض الظي ؤلاوؿاهُت اإلاىٓماث ؤٖما٫ مً ظاهبا  بجهىص طل٪ وجمشل اإلاىاٖػ

ازت ومىٓماث ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت  . 185940 ٖام مىظ الؿ٩ان خُاة لخماًت الخماًت وؤظهؼة ؤلٚا

 وه٣له الىا٢٘ ؤعى ٖلى الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٨ٞغة جغؾُش ظهض ٖاج٣ها ٖلى ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت وؤزظث

ُت ؾلى٥ ٢ىاٖض مجغص مً جي البدض ٞغ١  ٖمل زال٫ مً ٢اهىهُا واٖخ٣اصا مماعؾت الضو٫  بها جخ٣ُض وظىص مٗاًحر بلى ٖٞغ . الَى

لُه حر الضولُت الجزاٖاث في ؾلى٥ ٢ىاٖض بلى الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٨ٞغة جُىعث ٖو  ٢بل مً جُب٤ الضولُت ٚو

ٟا الضولُت الٗض٫ مد٨مت ٢غعث ؤن ونلذ صعظت بلى الضولُت الجىاثُت اإلادا٦م  الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي لل٣اهىن  مدضصا حٍٗغ

خ٣اص الضولُت للمماعؾت اؾدىاصا  .ال٣اهىوي والٖا

ف .ب  :الػزفي ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  حػٍز

 ال٣اهىن  ٨ٌٗـ الخٍٗغ٠ َظا يىء ٖلى .٣٦41اهىن  م٣بىلت ٖامت مماعؾت ؤهه ٖلى الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٌٗٝغ

 صولُا م٣بىلت اإلاماعؾاث َظٍ ؤنبدذ ختى مخ٨غع  وبك٩ل ال٣اهىهُت اإلاماعؾاث ببٌٗ الضو٫  بٌٗ ٢ُام الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي

                                                           
 . 7- 7 ص ،006  نماْزج، األحًز، نهصهٍة انذٔنٍح انهدُح تعثح اإلطاليٍح، ٔانشزٌعح اإلَظاًَ انذٔنً انمإٌَ فً انًظهحح انُشاعاخ ضحاٌا حًاٌح يحًٕد، انحًٍذ عثذ انغًُ عثذ   

 انمٕاعذ،: األٔل انًدهذ انعزفً، اإلَظاًَ انذٔنً انمإٌَ تك،-دٔسٔانذ ٔنٌٕش ُْكزذض، ياري خٌٕ ٔ   4ص انظاتك، انًزخع اإلَظاًَ نهمإٌَ انعًهً انمايٕص طٕنٍٍُّ، تٕشٍح فزاَظٕاس 9 

 .  ص ،007  انماْزج، األحًز، نهصهٍة انذٔنٍح انهدُح ذزخًح

 .8ص ،6  2 القاهرة، األحمر، للصلٌب الدولٌة للجنة اإلقلٌمً المركز السادسة، الطبعة جرجس، سامً تعرٌب سولفرنٌٌو، تذكار دونان، هنري  4

 . /   انًادج انذٔنٍح، انعذل نًحكًح األطاطً انُظاو  4
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ُت م٣بىلت بإنها ؾلى٦ها زال٫ ومً الضو٫  جل٪ حٗبر بدُض  مماعؾا ٢اهىها الٗٝغ ٩ُٞىن  ال٣اهىهُت الهٟت وج٨دؿب وهاٞٗت قٖغ

. 42الضو٫  لجمُ٘ وملؼما

: الػزفي ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  مصادر -2

 ٧ىهذ ؤؾاؾُت ٢ىاٖض بلى حؿدىض ٨ٞغجه ؤن ٌٗجي الظي ألامغ مهاصٍع زال٫ مً ًدبحن الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٦ُان بن

: آلاجُت اإلاهاصع مً ؤخ٩امه الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  اؾخمض و٢ض ؤخ٩امه،

 :العبُعي اللاهىن  .أ

سُا ًغجبِ الُبُعي ال٣اهىن  بن  طاث مُٗىت وم٨دؿباث خ٣ى١  لضيهم البكغ ؤن ٨ٞغة ٖلى ال٣اثم ألازالقي ال٣اهىن  بمٟهىم جاٍع

تراٝ اخترامها ًخم ؤن ًخٗحن وظىص  43.بها ًلتزم مضوهاث حك٩ل ؾلى٦ُاث بمىظب بها والٖا

 :الدًني اللاهىن  .ب

ت الكغاج٘ جىو  بوؿان ل٩ل ٦ٟالتها ًخٗحن وم٨دؿباث اظخماُٖت يغوعاث حك٩ل التي ؤلاوؿاهُت الخ٣ى١  ٖلى الؿماٍو

ا  َابٗا الاظخماُٖت والٗاصاث ال٣ىاهحن إلاىذ ؤؾاؾُا مغظٗا ال٣ىاٖض جل٪ حك٩ل بدُض مغاٖاتها ًخٗحن بلؼامُت ٢ىاٖض باٖخباَع

 .44بوؿاهُا

 :الخػاهدي اللاهىن   .ت

غاٝ اإلاخٗضصة الضولُت لالجٟا٢ُاث ٩ًىن  ٢ض غ ؤو الٗٝغ مً اإلاكخ٣ت ال٣ىاٖض وحٍٗغ٠ حسجُل في مهم صوع  ألَا  جل٪ جٍُى

ُا صولُا ٢اهىها ج٣جن ٢ض اإلاٗاَضاث ؤن ال٣اعي  الجٝغ ٢ًُت في الضولُت الٗض٫ مد٨مت ؤ٦ضث و٢ض ال٣ىاٖض،   ٖٞغ
ًا
 ٢بل مً مىظىصا

غ ألاؾاؽ جً٘ ٢ض ؤنها ٦ما  45.اإلاٗاَضاث جل٪ جخًمنها التي ال٣ىاٖض ٖلى مبيُت ظضًضة ؤٖغاٝ لخٍُى

 وإضهاماجه الػزفي ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  كىاغد جعبُم شزوط. 3

                                                           
   4ص انظاتك، انًزخع اإلَظاًَ، نهمإٌَ انعًهً انمايٕص تٕشٍّ، فزاَظٕاس  4

 . 7 ص انظاتك، انًزخع يحًٕد، عثذانحًٍذ عثذانغًُ. د   4

 .5 4 ص انظاتك، انًزخع طٕنٍٍَّٕ، تٕشٍّ فزاَظٕاس 44

 .76  ص انظاتك، انًزخع ُْكزذض، ياري خٌٕ 45
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ان الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٢ىاٖض مً ٢اٖضة لخُب٤ُ ٌكتٍر ما قَغ  ال٣اهىن  وكىء في ٌؿهم إلاا الضو٫  مماعؾت: َو

خ٣اص الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي ظان ال٣اهىوي، والٖا ان َو  ٖلى وبالى٢ٝى الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ج٣ُُم ٖامال َما الكَغ

ُحن َظًً ؤخ٩ام  الخٗاَضي ال٣اهىن  ل٣ىاٖض مُاب٣تها صيم ٖلى وٗغط زم ومً ال٣اهىن  َظا ٢ىاٖض وظىص مىظباث جخدضص الكَغ

٤ وطل٪ : ألاحي ٞو

ٌ  ممارضاث  –أ : الدو

٩ىن  باالؾخسضام ٖنها ٌٗبر الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٢ىاٖض لىظىص الالػم الضو٫  مماعؾت قٍغ بن  اؾخسضاما ٍو

: ألاحي زال٫ مً ؾىٗالجها والخمشُل الاهخٓام ٞدىي  ٖلى وللى٢ٝى وجمشُلُا مىخٓما

 :مىخٓمت مماعؾاث -

 واؾخسضام الؿلى٦ُاث، خُض مً اإلاٗغ٦ت ؤعى ٖلى اإلااصًت ألاٞٗا٫ زال٫ مً مخ٨غعة ج٩ىن  ؤن اإلاىخٓمت باإلاماعؾاث ٣ًهض

ٗاث الٗؿ٨غي  الضلُل باؾخسضام اإلاخٗل٣ت اللُٟٓت وألاٞٗا٫ ظهت، مً َظا مُٗىت، ؤؾلخت ت والبُاهاث الىَىُت والدكَغ  الٗؿ٨ٍغ

٘ ٖلى الخ٩ىمُت والخٗل٣ُاث ألامً و٢ىي  اإلاؿلخت لل٣ىاث اإلاُٗاة والخٗلُماث الخغب ؤزىاء  واللىاثذ وال٣غاعاث اإلاٗاَضاث مكاَع

 .46ؤزغي  ظهت مً الضولُت اإلاىٓماث حٗخمضَا التي ال٣غاعاث مً الخ٩ىماث ومىا٠٢ الضولُت اإلادا٦م ؤمام واإلاغاٞٗاث الخىُٟظًت،

ُت مهاصع هي الضولُت اإلادا٦م ٢غاعاث ؤن الٗلم م٘  لِؿذ ٧ىنها صو٫  مماعؾاث حك٩ل ال ؤنها بال الضولي لل٣اهىن  ٖٞغ

 الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٢ىاٖض وكىء في حؿهم ٢اهىهُت ٦ؿىاب٤ ٢ُمت طاث ؤنها بال الىَىُت ٧اإلادا٦م خ٩ىمُت ماؾؿاث

  .47الضولُت واإلاىٓماث الضو٫  ٢بل مً الالخ٣ت اإلاماعؾاث ٖلى الخإزحر وفي

 ٖلى صلُال جٓهغ ٢ض اإلاماعؾت جل٪ وبمىظب ل٨نها ؾلى٥ ٢ىاٖض حك٩ل ال ٞةنها اإلاؿلخت اإلاٗاعيت الجماٖاث مماعؾاث ؤما

اث في مُٗىت ٢ىاٖض ٢بى٫   ٢ىاٖض وظىص بزباث في ٖليها ٌٗخمض ال ال٣اهىهُت ٢ُمتها ويىح لٗضم وهٓغا الضولُت ٚحر اإلاؿلخت اإلاىاٖػ

. الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن 

                                                           
 .467طاتك،ص يزخع ، ُْكزذض ياري خٌٕ 46

 . 4 4 ص ، انظاتك انًزخع ُْكزذض، ياري  خٌٕ 47
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 ؤْهغث لظل٪ الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  في ٢اٖضة إلوكاء ٞٗلُت مماعؾت ج٩ىن  ؤن ًيبغي اإلاىخٓمت اإلاماعؾت ولخ٣ُُم

ً صون  جدى٫  ال اإلاىا٢ًت اإلاماعؾت ؤن الضولُت الٗض٫ مد٨مت اظتهاصاث  صامذ ما الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  في ٢اٖضة ج٩ٍى

ًها ؤو اإلاىا٢ًت اإلاماعؾت جل٪ جضًً ألازغي  الضو٫   .48ٞٗلُا طاتها اإلاٗىُت الخ٩ىمت جٞغ

 :جمشُلُت مماعؾاث -

ت وؿبت ؤو مدضصا ٖضصا جخُلب ال ٖامت مماعؾت ج٩ىن  ؤن الخمشُلُت اإلاماعؾت وحٗجي  ؤن حؿخلؼم ال ٧ىنها الضو٫  مً مُٗىت مئٍى

٣ا زام بك٩ل مهالخها اإلاخإزغة الضو٫  مماعؾاث حكمل بل ٖاإلاُت ج٩ىن   الغن٠ُ ٢ًُت في الضولُت الٗض٫ مد٨مت لغؤي ٞو

. الكما٫ لبدغ ال٣اعي 

لبُت َظٍ ج٣بل ؤن ألا٢ل ٖلى ٨ًٟي ول٨ً ٞٗلي بك٩ل ما ؤمغ مماعؾت في الضو٫  ؤٚلبُت إلاكاع٦ت يغوعة ال لظل٪ وجىز٣ُا  ألٚا

 مً بالخالي لخهبذ اإلاماعؾت َظٍ جىطج ٞال ما، إلاماعؾت زام بك٩ل اإلاخإزغة الضو٫  ٢بى٫  ٖضم خالت في ول٨ً اإلاماعؾاث، لخل٪

 .الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٢ىاٖض

لُت  خُض مً ٧اُٞت ب٨شاٞت اإلاماعؾت جغا٦م َى الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٢ىاٖض وكىء في الخاؾم الٗامل ٞان ٖو

اع وظىص ولِـ والخمشُلُت واإلاضي الاهخٓام   .49اإلادضص الؼمجي ؤلَا

: اللاهىوي الاغخلاد -ب

خ٣اص ًمشل ٩ىن  الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ٢ىاٖض لىظىص الشاوي الكٍغ ال٣اهىوي الٖا  بان ال٣اهىوي الا٢خىإ زال٫ مً ٍو

ٗبر خ٤، ٦إنها جىٟظ مُٗىت مماعؾت  اإلاخًمىت اإلاٗىُت ال٣اٖضة ٖلى اٖخماصا مسخلٟت بهُٜ ال٣اهىوي والا٢خىإ اإلاماعؾت ًٖ َو

 
ًا
  ؤو خًغا

ًا
هٗب مٗحن بإؾلىب الؿلى٥ بمباقغة خ٤ مجغص ؤو التزاما  بًٗهما؛ ًٖ ال٣اهىوي والا٢خىإ اإلاماعؾت ٖىهغي  ٞ٪ ٍو

ظا اإلاٗىُت للضولت ٢اهىهُا ا٢خىاٖا طاجه الى٢ذ في ح٨ٗـ الضو٫  مماعؾت ٧ىن   اللُٟٓت ألاٞٗا٫ ٖلى ًىُب٤ زام بىظه الخا٫ َو

 جخًمً اإلاماعؾت ٧ىن  مىٟهل بك٩ل ال٣اهىوي ٖخ٣اصالا وظىص بزباث ٖاصة الًغوعي  مً ولِـ. الٗؿ٨غي  الضلُل ٨٦خِباث

  اٖخ٣اصا
ًا
.  ال٩افي بال٣ضع ٦شُٟت مماعؾت َىا٥ ج٩ىن  خُض ٖام بك٩ل ٢اهىهُا

                                                           
 نهصهٍة انذٔنٍح انًدهح فً يُشٕر تحث انعزفً، اإلَظاًَ انذٔنً انمإٌَ ٌشاٌ األحًز نهصهٍة انذٔنٍح انهدُح دراطح عهى انًرحذج انٕالٌاخ حكٕيح إخاتح ٔرفٍمّ، انثانث تزَكز. ب خٌٕ  4

 .0  ص ،007  أٌار ،عذد اإلعاليً اإللهًًٍ انًكرة األحًز،

 .6   -    ص انظاتك، انًزخع ٔرفٍمّ، انثانث تزَكز. ب خٌٕ 49
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خ٣اص ًاصي ٚامًت اإلاماعؾت ٞيها ج٩ىن  التي ألاويإ وفي  بلى جخجه اإلاماعؾت ٧اهذ بطا ما جدضًض في مهما صوعا ال٣اهىوي الٖا

ً  ؟ ال ؤم بوؿاوي صولي ٖٝغ ج٩ٍى

ظا  واضح ٚحر طل٪ وؾبب ٞٗل عص لها ٩ًىن  ال ؤو ما بظغاء الضو٫  جخسظ ال ٖىضما ؤلاحجام ؤو الخٛاض ي ؤٞٗا٫ م٘ الخا٫ َى َو

 مك٩لت ؤلاحجام ؤو الخٛاض ي ؤٞٗا٫ جشحر مٗحن ؾلى٥ ًٖ الامخىإ ٦شحرة ٢ىاٖض ج٣خط ي خُض ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  مجا٫ وفي

خ٣اص ج٣ُُم في مدضصة  ؤن م٘ مكغوٕ جى٢٘ ٖلى ٣ًىم ول٨ىه مهاصٞت ٨ًً لم الامخىإ ؤن بزباث ٣ًخط ي ألامغ ألن ال٣اهىوي، الٖا

  .50 ؾهال ؤمغا لِـ ٢اهىوي بالتزام خـ ٖلى بىاءًا  الامخىإ خضور بزباث

 ومطاهماجه الخػاهدي لللاهىن  اإلاعابلت الػزفُت اللىاغد: زاهُا

  ٖليها الخهض٤ً ًخم لم صولُت مٗاَضاث َىا٥
ًا
 لٗام ظى٠ُ الجٟا٢ُاث والشاوي ألاو٫  ؤلاياُٞان البروجى٧ىالن طل٪ مشا٫ ٖاإلاُا

ضص الش٣اُٞت اإلامخل٩اث لخماًت الَاي واجٟا٢ُت ،1977  بلى وؿ٘ لم ؤهىا وم٘. ألاؾلخت اؾخسضام جىٓم مدضصة اجٟا٢ُاث مً ٖو

ُت ٢ىاٖض جىظض اهه بال مُٗىت حٗاَضًت ألخ٩ام الٗغفي الُاب٘ جدضًض  في ؤؾهمذ ؤزغي  و٢ىاٖض الخٗاَضي لل٣اهىن  ٢تمُاب ٖٞغ

٤ وطل٪ اإلاؿلخت الجزاٖاث جىُٓم : آلاحي ٞو

: الدولُت وغير الدولُت اإلاطلحت اإلاىاسغاث في الخػاهدي لللاهىن  اإلاعابلت الػزفُت اللىاغد -1

اث في َىا٥ ُت ٢ىاٖض الضولُت، اإلاؿلخت اإلاىاٖػ  ٞهىا٥ الخٗاَضي ال٣اهىن  في هجضٍ ما م٘ مدكابهت ؤو مخُاب٣ت ٦شحرة ٖٞغ

ُت ٢ىاٖض ُان وبحن واإلا٣اجلحن، اإلاضهُحن بحن الخمُحز مبضؤ: طل٪ ومشا٫ ألاو٫  ؤلايافي البروجى٧ى٫  في مُاب٣ت ؤخ٩ام لها ٖٞغ  ألٖا

ت وألاَضاٝ اإلاضهُت ٟا٫ لليؿاء الخانت والخماًت الٗؿ٨ٍغ ٘ وخٓغ وألَا .       الخ... الخجَى

اث في ؤما ت ٧ان ٞل٣ض الضولُت، ٚحر اإلاؿلخت اإلاىاٖػ ً ٖلى َاما جإزحرا اإلاماعؾاث مً إلاجمٖى  في اإلاىُب٤ الٗغفي ال٣اهىن  ج٩ٍى

اث  ٖلى واؾ٘ جإزحر ألاو٫  ؤلايافي البروجى٧ى٫  قإن طل٪ في قإهه الشاوي ؤلايافي للبروجى٧ى٫  ٧ان و٢ض الضولُت ٚحر اإلاؿلخت اإلاىاٖػ

  ؤخ٩امه مٗٓم آلان حٗخبر لظل٪ وهدُجت اإلاماعؾت َظٍ
ًا
ُت ؤنها وظض التي ال٣ىاٖض ؤمشلت ومً الٗغفي الضولي ال٣اهىن  مً ظؼءا  ٖٞغ

٘، خٓغ الُبُت، اإلاهام خماًت واظب اإلاضهُحن، ٖلى الهجماث خٓغ: الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  في مُاب٣ت ؤخ٩ام ولها  الخجَى

ٟا٫ لليؿاء اإلامىىخت الخانت الخماًت للمضهُحن، ال٣ؿغي  الى٣ل خٓغ  .الخ...وألَا

                                                           
 . 4 -9  ص ، انظاتك انًزخع األحًز، نهصهٍة انذٔنٍح انًدهح فً يُشٕر تحث انًرحذج، انٕالٌاخ ذعهٍماخ عهى إخاتح انعزفً، اإلَظاًَ انذٔنً انمإٌَ ُْكزذض، ياري خٌٕ 50
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: اإلاطلحت اإلاىاسغاث جىظُم في الػزفي ؤلاوطاوي الدولي اللاهىن  إضهاماث -2

اث جىُٓم في الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي لل٣اهىن  بؾهام ابغػ  بن   ؤخ٩ام مً ؤبٗض بلى ًظَب ؤهه َى الضازلُت اإلاؿلخت اإلاىاٖػ

اث جىُٓم في مهمت سٛغاث مل وبالخالي الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  . الضازلُت اإلاىاٖػ

لى ما٫ إلصاعة ٣ِٞ بضاثُا جىُٓما الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  ًخًمً اإلاشا٫ ؾبُل ٖو : اهه ٖلى 13 اإلااصة جىو بط الٗضاثُت ألٖا

لى..." للهجىم مدال اإلاضهُىن  ألاشخام وال َظا، بىنٟهم اإلاضهُىن  الؿ٩ان ٩ًىن  ؤن ًجىػ  ال"  ؤلايافي البروجى٧ى٫  زالٝ ٖو

. والخىاؾب الخمُحز إلابضؤي مدضصة وحٗاٍع٠ ٢ىاٖض الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  ًخًمً ال ألاو٫ 

ث و٢ض ما٫ بصاعة جىُٓم في الشٛغاث ٦بحر خض بلى ؾضَر  الضو٫  مماعؾاث زال٫ مً الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  في الٗضاثُت ألٖا

ت ٢ىاٖض زل٤ بلى ؤصث التي اث في ٖغفي ٣٦اهىن  جُب٤ ول٨نها ألاو٫  ؤلايافي البروجى٧ى٫  ل٣ىاٖض مىاٍػ . الضولُت ٚحر اإلاؿلخت اإلاىاٖػ

غاٝ ؤن ٦ما ُاص في الخغب قً ٖضم مشال اإلاؿلخت، الجزاٖاث جى٢ُخاث في للضو٫  ملؼمت الضولُت ألٖا  قهغ زال٫ ؤو الضًيُت ألٖا

  ؤًام ٖكغة إلاضة 1969 ٖام لُبُا في الٟاجذ زىعة جإظُل طل٪ ٖلى مشا٫ وزحر الاوإلابُت ألالٗاب زال٫ ؤو عمًان
ًا
با  جؼامً بؿبب ج٣ٍغ

 هٟىؽ في ازغ مً لها ٧ان إلاا بوؿاهُت لجىاهب مغاٖاة وطل٪ الخٟلت اهتهاء لخحن والاهخٓاع (٧لشىم ؤم للؿُضة ) خٟلت م٘ طل٪

 .51آهظا٥ الٗغبي الكإع

: الخاجمت

  ٖليها الخهض٤ً ًخم لم صولُت مٗاَضاث جىٓمها التي اإلاؿاثل ٖلى التر٦حز البدض ٚاًت بن
ًا
 ألاو٫  ؤلاياُٞحن ٧البروجى٧ىلحن ٖاإلاُا

ضص الش٣اُٞت، اإلامخل٩اث لخماًت الَاي واجٟا٢ُت ،1949 لٗام ظى٠ُ باجٟا٢ُاث اإلالخ٣حن 1977 لٗام والشاوي  اجٟا٢ُاث مً ٖو

. ألاؾلخت اؾخسضام

ُت ٢ىاٖض جىظض اهه بال مُٗىت حٗاَضًت ألخ٩ام الٗغفي الُاب٘ جدضًض بلى وؿ٘ لم ؤهىا وم٘  ُٞما الخٗاَضي لل٣اهىن  مُاب٣ت ٖٞغ

اث ًسو حر الضولُت اإلاؿلخت اإلاىاٖػ ُت ٢ىاٖض ٞهىا٥ الضولُت، ٚو  1977 لٗام ألاو٫  ؤلايافي البروجى٧ى٫  ألخ٩ام مُاب٣ت ٖٞغ

اث والخام ُان وبحن واإلا٣اجلحن، اإلاضهُحن بحن الخمُحز ٦مبضؤ الضولُت اإلاؿلخت باإلاىاٖػ ت وألاَضاٝ اإلاضهُت ألٖا  والخماًت الٗؿ٨ٍغ

ٟا٫ لليؿاء الخانت . الخ...وألَا

                                                           
 . 0 0 ، نثُاٌ ، اندُاٌ ،خايعح اإلَظاٌ حمٕق فً انًاخظرٍز طهثح عهى أنمٍد اإلَظاًَ، انذٔنً انمإٌَ فً كٕدِ رٔخٍّ انذكرٕر يحاضزج  5
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اث وفي ت ٧ان الضولُت ٚحر اإلاؿلخت اإلاىاٖػ ً ٖلى َام جإزحر اإلاماعؾاث مً إلاجمٖى اث في اإلاىُب٤ الٗغفي ال٣اهىن  ج٩ٍى  اإلاىاٖػ

ُت ؤنها وظض التي ال٣ىاٖض ؤمشلت ومً الضولُت ٚحر اإلاؿلخت  1977 لٗام الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  في مُاب٣ت ؤخ٩ام ولها ٖٞغ

٘ خٓغ الُبُت، اإلاهام خماًت وواظب اإلاضهُحن، ٖلى الهجماث خٓغ 1949 لٗام ظى٠ُ باجٟا٢ُاث واإلالخ٤  الى٣ل وخٓغ الخجَى

ٟا٫ لليؿاء اإلامىىخت الخانت والخماًت للمضهُحن ال٣ؿغي  . وألَا

حر الضولي اإلاؿلح بالجزإ اإلاخٗل٣ت الاجٟا٢ُاث ٖلى جهاص١ لم وبن الضو٫  لجمُ٘ ملؼمت ج٩ىن  بظل٪ وهي  ابغػ  ؤن ٚحر.الضولي ٚو

اث جىُٓم في الٗغفي الضولي لل٣اهىن  بؾهام  الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  ؤخ٩ام مً ؤبٗض بلى ًظَب اهه َى الضازلُت اإلاؿلخت اإلاىاٖػ

اث جىُٓم في سٛغاث مل وبالخالي لى الضازلُت اإلاىاٖػ   الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  ًخًمً الخهغ ال اإلاشا٫ ؾبُل ٖو
ًا
  جىُٓما

ًا
 بضاثُا

ما٫ إلصاعة ٣ِٞ  ألاشخام وال َظا بىنٟهم اإلاضهُىن  الؿ٩ان ٩ًىن  ؤن ًجىػ  ال: "ٖلى مىه 13 اإلااصة جىو بط الٗضاثُت ألٖا

..." للهجىم مدال اإلاضهُىن 

لى  الخمُحز إلابضؤي مدضصة وحٗاٍع٠ ٢ىاٖض الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  ًخًمً ال ألاو٫  ؤلايافي البروجى٧ى٫  زالٝ ٖو

ما٫ بصاعة جىُٓم في الشٛغاث ٦بحر خض بلى ؾضث و٢ض. والخىاؾب  مماعؾاث زال٫ مً الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫  في الٗضاثُت ألٖا

ت ٢ىاٖض زل٤ بلى ؤصث التي الضو٫  اث في ٖغفي ٣٦اهىن  جُب٤ ول٨نها ألاو٫  ؤلايافي البروجى٧ى٫  ل٣ىاٖض مىاٍػ  ٚحر اإلاؿلخت اإلاىاٖػ

 .الضولُت
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 اهتهاواث خعيرة لللاهىن الدولي ؤلاوطاوي في الػزاق مً كبل الحلفاء: اإلالحم الخامظ

   اإلال  -ظالبي ضزور. د بللم

 

ُاهُحن، خلٟائها م٘ ألامحر٦ُت اإلاخدضة الىالًاث زايذ   2004  آطاع  2 في  ؤظل ومً الٗغاقي، الكٗب يض صامُت خغبا البًر

غ" َى الخغب َظٍ وعاء مً الهضٝ بإن ألامحر٦ُت  اإلاخدضة  الىالًاث اصٖذ الضولي،  الٗام الغؤي عيا هُل  الٗغاقي  الكٗب  جدٍغ

". ًد٨مه  الظي الٓالم  الىٓام  مً

 جسغط لً مخُىعة ظض وج٣ىُاث ؤؾلخت ٞيها  حؿخٗمل بدُض"   هُٟٓت"  خغبا ؾخ٩ىن  بإنها بىنٟها الضولي اإلاجخم٘ َمإهذ ٦ما

ُب"  ؤَضاٞها بحن مً بإن ال٣ى٫  مخىاؾُت َضٞها، ًٖ  ." اإلاضهُحن  ونضم جٖغ

ت ألاعب٘، ظى٠ُ اجٟا٢ُاث ويٗذ ل٣ض  الجزاٖاث اهضإل ٖىض ٖنها الخغوط ًم٨ً ال  التي ؤلاوؿاهُت الضولُت ال٣ىاٖض مً مجمٖى

 .الخغب وؤؾغي  اإلاضهُحن الؾُما الٟئاث  بٌٗ بدماًت وؤونذ اإلاؿلخت،

غث الٗغا١، يض ألامحر٧ي الٗضوان بضاًت ٢بل
ّر
 ألامحر٦ُت، اإلاخدضة الىالًاث خ٩ىمت مً ٧ل  ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت ط٦

ُاهُا،   الخُاة  خماًت ٌؿخىظب ٞيها، ؤَغاٞا الشالر  الضو٫  َظٍ حٗخبر التي ألاعب٘ ظى٠ُ اجٟا٢ُاث  بمىظب بإهه والٗغا١، بٍغ

 .ؤلاوؿاهُت وال٨غامت

 وخلٟائها ؤمحر٧ا ٢بل مً الٗغا١ في ؤلاوؿاوي الضولي لل٣اهىن  الخُحرة الاهتها٧اث ٖلى الًىء بل٣اء اإلا٣ا٫، َظا زال٫ مً هداو٫ 

  .ؤػمخه مً الٗغاقي الكٗب بزغاط في حؿاَم بًجابُت مىا٠٢ هدغ٥ لٗلىا الخغب، وؤؾغي  اإلاضهُحن ٖلى ؾُما ال

: اإلادهُين  ضد  مخىزر  غدوان

ت الخغب،  و٢ذ في اإلاضهُحن  بدماًت الخانت الغابٗت، ظى٠ُ اجٟا٢ُت ويٗذ ل٣ض   الٟئت َظٍ  لخماًت  ال٣ىاٖض مً مجمٖى

 .الجزإ في حكاع٥  ال ل٩ىنها

  العجؼة و٦ظل٪ الخغب لجغحى"  زانا اختراما" مىذ  ٌؿخىظب  وؤهه اإلاضهُحن ٢ه٠ ًدٓغ بإهه ج٣ط ي منها 16 ٞاإلااصة

 .الخىامل واليؿاء

                                                           
.  1، ص 4  2عام  358حزٌران العدد  24الخمٌس : مقال نشر فً جرٌدة األدٌب 52
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ؼم اإلاؿدكُٟاث ٢ه٠ جدٓغ ٞةنها ،18 اإلااصة ؤما
ّر
 َظٍ مً 19 اإلااصة وج٠ًُ وخماًتها اخترامها ٖلى الجزإ ؤَغاٝ وجل

غاى حؿخٗمل بإنها جبحن بطا ما خالت في بال اإلاؿدكُٟاث ًٖ الخماًت بػالت ًجىػ  ال بإهه الاجٟا٢ُت ت، أٚل  الخالت َظٍ وفي ٖؿ٨ٍغ

 ."مالثما" ؤظال جمىذ ؤن بٗض لِـ ل٨ً ٖنها، الخماًت و٠٢ ًم٨ً ٣ِٞ

ت اإلاىاص حجؼ ًمى٘ ٞةهه الاجٟا٢ُت، َظٍ مً 23 اإلااصة وخؿب ت للِٗل الًغوٍع  ٌؿخىظب بل الصخُت، وألاظهؼة وألاصٍو

 .مم٨ً و٢ذ  بإؾٕغ للمضهُحن بًهالها

 جمى٘ مىه 54 اإلااصة ٞةن 1977 لؿىت اإلاؿلخت  الجزاٖاث ضخاًا بدماًت اإلاخٗل٤ ظى٠ُ، الجٟا٢ُاث  ؤلايافي البروجى٧ى٫  ؤما

ت ممخل٩اث جدُُم ؤو نهب َضم، مهاظمت، . الهخي الهٝغ  ومدُاث الكغب مُاٍ جسٍؼً ميكاءاث مشل اإلاضهُحن إلاِٗكت يغوٍع

م ٦ما آلازغ الُٝغ بمهاظمت ال٣ُام ٖىض الخُُت ؤزظ اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤَغاٝ مىه 57 اإلااصة جُالب  ازخُاع بلى جضَٖى

 .اإلاضهُت للممخل٩اث يغع  ؤ٢ل وحؿبب والجغحى الطخاًا مً مم٨ً ٖضص ؤ٢ل حؿ٣ِ للهجىم وؾاثل

ًمهم اإلاؿلخت، الجزاٖاث ٌُٛىن  الظًً الصخُٟحن البروجى٧ى٫  َظا ًدمي طل٪، مً ؤبٗض   .(79 اإلااصة ) اإلاضهُحن لٟئت ٍو

ىض١ ٖغاقي مؿدكٟى ٢هٟذ ٦ما ًىمُا، الٗغا٢ُحن اإلاضهُحن ٖلى وخلُٟتها ؤمحر٧ا اٖخضث ل٣ض  ُٞه  ٣ًُم  الظي ٞلؿُحن ٞو

 .الخغب َظٍ لخُُٛت ظائا الظًً الصخُٟحن

 اإلاُاٍ  مٗالجت ووخضاث الكغب مُاٍ  جى٣ُت  ميكاءاث الؾُما لل٣ه٠، حٗغيذ مضوي َاب٘ طاث ميكاءاث ؤزغي  ظهت مً

  .الخاص  وؤلاؾها٫  ال٩ىلحرا  مشل اإلاٗضًت ألامغاى ْهىع  في الؿبب و٧ان الكغب مُاٍ ٖلى الخهى٫   مً  اإلاضهُحن خغم مما  آلاؾىت

ظًت مؿخىصٖاث ٦ظل٪ وخلُٟتها ؤمحر٧ا خُمذ ل٣ض ل الجىىص بٌٗ و٢ام ألاؾاؾُت ألٚا  بوؿاوي مهضع طاث ؤٚظًت بخدٍى

 .بها  الاهخٟإ مً اإلاضهُحن  بظل٪ خاعمحن الصخهُت، الخخُاظاتهم

ت وال٣ىابل  الٗى٣ىصًت ال٣ىابل مشل" صولُا  اإلادٓىعة للؾلخت الاؾخٗما٫ طل٪ مً ألازُغ  مٟٗى٫  هٟـ لها التي الاوكُاٍع

ا وؾىىاث ؤقهغ ختى بل ؾاٖاث بً٘ طل٪ ًإزظ ٢ض وبهما بَال٢ها بمجغص جىٟجغ ال بىنٟها ألالٛام  في خخما ؾِؿبب ممّر

  .اإلاضهُحن مً الطخاًا ٖضص جًا٠ٖ

 مً  5 اإلااصة وخؿب .اإلاضهُحن خماًت ًسو ُٞما الضولي ال٣اهىن  ٢ىاٖض ٧ل اهته٩ا ٢ض وخلُٟتها ؤمحر٧ا بان ج٣ضم مما ًخطح

  .٢ًاثُا ٞاٖلُه إلاخابٗت ٨ًٟي ال٨شحرة الاهتها٧اث َظٍ مً واخض اهتها٥ ٞان ألاولى ظى٠ُ اجٟا٢ُت
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لت الحزب أضزي  مػاملت :  إوطاهُت غير بعٍز

ؼم منها الشالشت ٞاإلااصة الخغب، ؤؾغي  لخماًت الشالشت ظى٠ُ اجٟا٢ُت ظاءث ل٣ض
ّر
غاٝ الضو٫  هل  بةوؿاهُت مٗاملتهم ٖلى ألَا

٣ت هم، شخهُتهم اخترام في الخ٤ الخغب ألؾغي  بان 14 اإلااصة وج٠ًُ ٦غامتهم، لهم جدٟٔ وبٍُغ  خماًتهم ٌؿخضعي ٦ما وقٞغ

  .(13 اإلااصة) الٗى٠ ؤٖما٫ ٧ل مً

 مضهُحن ٧اهىا ؾىاء ٢بًتهم جدذ ٣ًٗىن  الظًً ألاشخام ٖلى ماعؾىا بدُض اإلاىاص، َظٍ ٧ل ًدترمىا لم الاخخال٫ ظىىص بن

  .ؤلاوؿاهُت بال٨غامت اإلاـ ؤهىإ ٧ل مضهُحن ٚحر ؤو

ىهُت  اإلادُاث  مسخل٠ ٖبر بإؾٍغ الٗالم قاَض ل٣ض بالٟٗل  في ٣ً٘ مً ؤو ألاؾغي  ٌٗاملىن  الجىىص َاالء ٧ان ٠ُ٦ الخلٍٟؼ

ىن  ًؼالىن  ال الظًً مكاٖغ ؤزاعث مكاَض ؤ٢ضامهم، جدذ الغ٧ٕى منهم بالُلب بةَاهتهم ؤو بالكخم ؾىاء ٢بًتهم  مٗجى ٌٗٞغ

  .للٗغوبت ًىدؿبىن  والظًً ؤلاوؿاهُت

ىا ٢ض الاخخال٫ ظىىص هجض طل٪، مً ؤبٗض  مماعؾت عئوؾهم، ٖلى ؾىصاء ؤ٦ُاؾا بىي٘ وطل٪ الٗغا٢ُحن ألاؾغي  بطال٫ في ؤَٞغ

  .الٟلؿُُيُحن  للؾغي  مٗاملخه في ؤلاؾغاثُلي الجِل مً مى٣ىلت

 ٞدحن اإلاِٗكت قغوٍ ابؿِ ختى وال خماًت ؤي صون  مً الكمـ ؤقٗت جدذ الصخغاء في الٗغا٢ُحن ألاؾغي  وي٘ ول٣ض

ؼم (19 واإلااصة 13 اإلااصة) الخُغ بلى الخغب ؤؾغي  وخُاة صخت حٍٗغٌ الشالشت ظى٠ُ اجٟا٢ُت جدٓغ
ّر
حر ٖلى آلاؾغة الجهت وجل  جٞى

  .بها جخمخ٘  التي  ؤلا٢امت قغوٍ هٟـ لهم

 ٖلى بالخىاظض ألاخمغ الهلُب لجىت مشل ؤلاوؿاهُت للمىٓماث الؿماح بلى الجزإ ؤَغاٝ ألاعب٘، ظى٠ُ اجٟا٢ُاث جضٖى ٦ما

 ٢لُلت ؤًام  الٗغا٢ُت ألاعاض ي ؤلاوؿاهُت اإلاىٓماث ٚاصعث ؤن الٍٛغب إلاً واهه .واإلاغض ى للجغحى مؿاٖضاتها لخ٣ضًم الجزإ اعى

ا الٗغا١ ٖلى الٗضوان اهضإل ٢بل  ؟ بظل٪ لل٣ُام  صٞٗها الظي الؿبب ًٖ الدؿى٫  بلى ًضٞٗىا ممّر

غ ؤن ؤزحرا وهىص
ّر
 ًغي  ؤن وؤلاوؿاهُت الٗض٫ مً ؤلِـ الٗغاقي الىٓام ًض ٖلى اإلاأس ي وطا١ ألامٍغً ٖاها الٗغاقي الكٗب بإن هظ٦

ت وجمىده ؤخؼاهه ٖىه جمسح بن مً" بضال وخلُٟتها بإمحر٧ا ٞةطا ظضًض مً الٗضالت هىع   ." وؤخؼاها" وصماعا" باؾا ػاصجه الخٍغ

غؽ البلض لهظا الىُُٟت الثرواث مو َى الىخُض ٞاوكٛالها "غلىج" بال ؤمحر٧ا وما ت ٢ىاٖض  ٚو  في وظىصَا ج٣ىي  ٖؿ٨ٍغ

. ألاوؾِ الكغ١  مى٣ُت

٩ا قبذ وببٗاص الكٗب َظا ههغة ؤظل مً مىخضة و٢ٟت لخ٠٣ الٗغبُت الضو٫  ؤهٓمت جخدغ٥ ؤن هإمل ٦ما  . ٖىه وبؾغاثُل ؤمٍغ
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