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  اإلعالم وعالقتو بالقانون الدولي اإلنساني بين األىمية والخطورة

 .بجامعة تلمسان /عبد الحكيم بوجاني .أ
 

 :الملخص

لوسائل اإلعالـ ادلرئية وادلكتوبة وادلسموعة أف تضطلع بدور مهم وكبَت يف التعريف بالقانوف اإلنساين ؽلكن    
ذلك أف اإلعالـ بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبَتة من الرأي العاـ الوطٍت نظرا النتشاره   نطاؽ واسع، ىالدويل عل

عن ادلراكز احلضرية والتجارية والسياسية ، ناىيك  غَت ادلسبوؽ يف أعماؽ القرى والنجوع وادلدف الصغَتة
. اجلميع متعلمُت وغَت متعلمُت قبل من و ألنو أيضا يستخدـ لغة  بسيطة ومبسطة مفهومة   ؛والثقافية

أو أنو سيتم بُت عشية   ، لإلعالـ يف ىذا اجملاؿ لن يتم ىكذا جملرد أننا نرغبو ونتمناهبيد أف الدور ادلمكن    
وضحاىا، بل على العكس من ذلك فإف استنهاض اإلعالـ ألداء ىذا الدور ؽلر عرب توجو مقصود وخطة 

  . واضحة إزاء اإلعالـ و اإلعالميُت؛ سبّهد الطريق الطلراطو يف أداء ىذه ادلهمة

 

 :مقدمة

حيث أصبح دوره عابرا للحدود والثقافات  ؛ دورا خطَتا ومهما يف اجملتمع الدويل ادلعاصر اإلعالـيلعب       
عديد من ادلفاىيم اليت كانت مستقرة يف القانوف الدويل والعالقات بُت اؿ إىلوؽلتد تأثَت ىذا الدور   ، والقوميات

واسعة للتفاعالت السلبية واالغلابية بُت الدوؿ والشعوب  وؼللق دائرة  ، الدوؿ كالسيادة واالستقالؿ واحلدود
 ىليس قياسا عل،  أصبح كونيا اإلعالـاحلد الذي ؽلكن معو القوؿ إف  إىل  ، واجلماعات والقارات واحلضارات

 .   أرجاء ادلعمورة ىأقص الدور إىل انتشار ىذا مضموف ىذه الكونية وإظلا استنادا إىل

تلك  ،الكونية والعادلية ىمستو بالضرورة إىل ىيرؽ ال  ، من زاوية ادلضموف لإلعالـذلك أف الدور الكوين      
إرساء ادلساواة واإلخاء بُت البشر وادلشاركة والدؽلقراطية يف تقرير مستقبل  ىالرسالة اليت تتطلب احلرص عل
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ادلشًتكة ومناىضة االستقطاب بُت األغنياء  اإلنسانية ىلولتعزيز قيم االختيار احلر واالنتماء إ ، النظاـ الدويل
والتطلع  ، وتأكيد حقوؽ األفراد واجلماعات والشعوب يف سبلك الثروات  ،الصعيد العادلي والوطٍت ىوالفقراء عل

يف الوقت  لإلعالـيف حُت أف الدور الكوين  ، لغد أفضل والتحرر من الفقر واجلوع واحلرب والعيش يف سالـ
الشعوب والثقافات وتسييد التحيزات النمطية وتربير  ىتعزيز األحكاـ القبلية وادلسبقة عل ينصرؼ إىلالراىن 

                     . 2اذليمنة ومنطق القوة يف العالقات الدولية

يف ادلشهد العادلي والدويل الراىن كأحد اخلصائص ادلميزة للعودلة دبعانيها االقتصادية  اإلعالـيدخل و    
اجلديد ادلتمثل يف شبكة  واإلعالـذلك أف الثورة يف رلاؿ البث ادلباشر والفضائيات  ، والسياسية والثقافية

واالندماج يف إطار ظلط وتآكل احلدود وادلسافات  ،قد أفسحت اجملاؿ للحديث عن عصر العودلة ، االنًتنت
 إىل اإلنسايناقتصادي وسياسي وثقايف يتمحور حوؿ اخلصخصة والدؽلقراطية وحقوؽ اإلنساف ووصوؿ التاريخ 

هنايتو وفق تعبَت فوكوياما إثر اهنيار االرباد السوفييت وبلداف أوروبا الشرقية وتفوؽ النموذج الغريب واألمريكي 
  .  أحرز قصب السباؽ مع هناية عقد الثمانينياتذلك النموذج الذي   ، ضلو خاص ىعل

وطبيعتو  اإلعالـتغَت كبَت يف دور  ىلواالتصاؿ إ اإلعالـالتطور التقٍت والتكنولوجي يف رلاؿ  ىلقد أفض    
فهي لغة كاملة   ، سبثل نظاما متكامال رمزيا ودالليا  ، ادلرئي اإلعالـشك بؤرة  فالصورة اليت ىي بال ،كميا وكيفيا

 ، خريطة العامل ىيستوي إزاءىا ادلتعلموف وغَت ادلتعلمُت بصرؼ النظر عن أماكن وجودىم عل  ،فهما اجلميعي
 ،دوف اإلشارة إيل ذلك عالنية ، وما ػلظر فيو التفكَت  ، ؽلكن التفكَت فيو وحدود ما ، وتشكل األذىاف والعقوؿ

                                         . 4فهي رسالة مضمرة ولكنها واضحة

تلك الثقافة السهلة اليت تضع ادلشاىد يف حالة استقباؿ دائم يعطل  ،دور الثقافة الشفهية اإلعالـعزز فلقد     
  . ويصوغ رؤيتو للعامل ودلختلف القضايا اليت يثَتىا اإلعالـ  ، ملكات ادلشاىد النقدية ، يف الكثَت من األحياف

اإلسهاـ  إىل  ، ادلواطن من نقل األخبار والوقائع حيثما ذبري إىل  ، يف ادلرحلة الراىنة من تطوره اإلعالـانتقل فقد 
مل تعد احليادية و،  عرب آليات الصورة والتحليل والتعليق والتنافس والربح ،يف صنع ىذه األحداث والتأثَت فيها

                                                             
 .، نفس ادلرجعدور اإلعالـ يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدويلعبد العليم زلمد، أنظر،  - 2

، مصر، سنة حسُت عبد اهلل قايد، حرية الصحافة، دراسة مقارنة يف القانونُت ادلصري والفرنسي، دار النهضة العربية، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرةأنظر، -  
مد، أعلية ؛ ياسر مح65 .، ص995 وما بعدىا؛ عبد اهلل مربوؾ النجار، التعسف يف استعماؿ حق النشر، دار النهضة العربية، مصر، سنة   4 ، 994 

وما بعدىا،  2- .مٍت، صالصحافة ووظيفتها وادلبادئ اليت ربكم عملها وفق القوانُت ادلقارنة، حبث منشور على موقع وزارة الداخلية اإلمارايت، مركز اإلعالـ األ
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، يونيو سنة ر، جابر زلجوب علي، قواعد أخالقيات ادلهنة، مفهومها وأساس إلزامها و نطاقها، رللة احلقوؽ، كلية احلقوؽ، جامعة الكويت، العدد الثاينأنظ -  
اإلعالـ األمٍت ؛ ضبدي شعباف،  9.، ص987 ، دار الرأي العاـ، سنة  .؛عبد احلميد حجازي، الرأي العاـ واإلعالـ واحلرب النفسية، ط.57 .، ص998 

؛ أضبد إبراىيم مصطفى، دور وسائل اإلعالـ 0 .، ص2005وإدارة األزمات والكوارث، الشركة العربية ادلتحدة للتسويق والتوريدات، القاىرة، مصر، سنة 
قع وزارة الداخلية اإلمارايت، مركز حبث منشور على مو ،2008ومؤسسات اجملتمع ادلدين يف تفعيل الشراكة اجملتمعية من أجل التصدي للجرؽلة، يونيو سنة 
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التضامن مع ىذا  ىربديد موقفهم منها وحثهم عل ىادلواطنُت علبل ضبل   ، يف رواية األخبار اإلعالـىي رسالة 
         .5 من أطراؼ القضايا والصراعات ادلختلفة يف بقاع شيت من العامل  ،الطرؼ أو ذاؾ

من مشاىدة األخبار ومتابعتها يف الكثَت من األحياف وقت وقوعها وحدوثها  اإلعالـدلواطنوف عرب فتمكن ا    
عرب االطلراط يف الصورة وإحلاح  ،وتشكيل انطباعاهتم ومواقفهم يف اللحظة والتو  ، أوال بأوؿ غلري ومتابعة ما

            . اإلنساينتعترب غَت مسبوقة يف تاريخ التطور  لإلعالـوىذه القدرة  ، ادلعلقُت واحملللُت

ادلعاصر سبيز  اإلعالـأف  ف األمر ادلؤكدإؼ ،ذلذا الدور اإلعالـوبصرؼ النظر عن طبيعة وظروؼ أداء     
وربديد  ، التأثَت واالنتشار وصوغ ادلواقف واالذباىات وربديد مدركات ادلواطنُت عرب العامل ىبقدرات خارقة عل

وإضفاء صفات  ، وتقريب األوؿ واستبعاد الثاين ، معامل النموذج الصاحل والنموذج الطاحل من البشر والسلوؾ
ؼلضع بالضرورة  البشر ال ىوكأف احلكم عل ، الثاين ىوصفات اجلنب والنذالة عل ، األوؿ ىالبطولة والنبل عل

  . اإلعالـبل اقًتاهبم أو ابتعادىم عن تلك الصورة الكلية اليت يرمسها  ، دلعرفة تارؼلهم وثقافتهم

اسات وسيطرة السي تستند إىل  ، ضلو خاص ىعل واألمريكيالغريب  لإلعالـىذه حملة عامة عن الدور ادلعاصر     
يف وسائل   االحتكارات والشركات عابرة اجلنسيات واحلدود وسيادة منطق ادلنافسة والربح ونفوذ طبقة ادلتنفذين

يف ادلرحلة الراىنة  اإلعالـيهمنا يف ادلقاـ األوؿ إبراز أعلية  ماو  ، واإلعالـمن الفنيُت وزلًتيف االتصاؿ  اإلعالـ
ربديد االستجابات واالذباىات وبلورة أظلاط  ىطبيعة ىذا الدور وأبعاده وقدرتو عل ىوالتشديد عل  ، من تطوره

                                           . 6جديدة للتأثَت يف رلريات األمور واألحداث

اذباىات ادلواطنُت  ىملموسة عل اإلعالـالصعيد الوطٍت والعريب فمن ادلؤكد أف فاعلية وتأثَت  ىأما عل     
وتدىور زلصلة العملية   ، يعزز من ىذه الفاعلية يف رلتمعاتنا العربية النسبة الكبَتة من األمية ادلنتشرةو ، وموقفهم

  .7 والنشر واالتصاؿ وتعثر التحوؿ الدؽلقراطي اإلعالـالتعليمية وامتالؾ الدولة ألىم دور 

                                                             
-02.التصدي للجرؽلة، نفس ادلرجع، ص، أضبد إبراىيم مصطفى، دور وسائل اإلعالـ ومؤسسات اجملتمع ادلدين يف تفعيل الشراكة اجملتمعية من أجل أنظر - 5

 .وما بعدىا  0
 

 
ض، السعودية، سنة أنظر، علي فايز اجلحٍت، اإلعالـ األمٍت والوقاية من اجلرؽلة، مركز الدراسات والبحوث، أكادؽلية نايف العربية للعلـو األمنية، الريا- 6

 .7 2.، ص2000
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ما مدى  أىمية وخطورة دور وسائل اإلعالم في نشر : وعلى ىذا األساس، نطرح اإلشكال اآلتي     
مبادئ القانون الدولي اإلنساني؟ وما ىي الخطة الناجعة التي يمكن من خاللها تمهيد الطريق النخراط 

 وسائل اإلعالم في أداء ىذه المهمة؟

إبراز العالقة  ومن خالؿ ىذا اإلشكاؿ؛ سنقسم ىذا البحث إىل مبحثُت، يف ادلبحث األوؿ سنتطرؽ إىل     
أما يف ادلبحث الثاين فسنربز أىم ادلعوقات ادلتعلقة بنشر وتعزيز القانوف . بُت القانوف الدويل اإلنساين واإلعالـ 

الدويل اإلنساين على الصعيد الداخلي والدويل، باإلضافة إىل إعطاء أىم االقًتاحات واحللوؿ ادلمكنة واليت من 
 .دلذكورة أعالهشأهنا أف تغطي ىذه اإلشكاالت ا

 

 المبحث األول

   القانون اإلنساني الدوليعالقتو ب اإلعالم و

 

  ، وضع ضوابط عرفية أو مكتوبة للحروب والصراعات والنزاعات ادلسلحة ىمنذ القدـ عل اإلنسافحرص     
وإذا كاف التطور   ، وإذا كاف اإلنساف يف ىذا الوقت ادلبكر من تارؼلو قد أقر دبشروعية احلرب والقتاؿ والصراع

فإنو أي   ، ادلعريف والقانوين واألخالقي مل يسمح للبشرية باستكشاؼ عدـ مشروعية احلرب والقتل والقوة
 بإتباعهاقد حاوؿ أنسنة احلرب والصراعات عرب وضع قواعد وضوابط وأعراؼ يلتـز احملاربوف  اإلنساف

          . 8عا من فقداف شرؼ ادلقاتلُت أو عارا يلحق هبمويعترب اخلروج عليها نو  ،وشلارساهتا يف ميداف القتاؿ

                                          

عند فتح   ، جنودهأف ينهي  ىرضي اهلل عنو علالصديق ففي التاريخ اإلسالمي حرص اخلليفة أبو بكر     
وحظر  ، ػلمل سالحو أو رضيع مقاتل العن قتل امرأة أو طفل أو شيخ مسن أو أسَت أو   ، األقطار واألمصار

أو ما دوف ذلك شلا ليس لو عالقة بالقتاؿ وقواعده  ، عليهم اقتالع شجرة أو تدمَت بئر مياه أو إتالؼ زرع
                                               . 9وأعرافو

                                                             
، ادلرجع السابق؛ امساعيل عبد الرضبن، األسس األولية للقانوف اإلنساين الدويل، دور اإلعالـ يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدويل، دأنظر، عبد العليم زلم - 8

  ؛www.policence.gove.bh: وما بعدىا، أنظر ادلوقع اإللكًتوين اإلمارايت، مركز اإلعالـ األمٍت،حبث منشور على موقع وزارة الداخلية  ، 0.ص
؛ ستانيسالؼ هنليك، عرض موجز للقانوف الدويل اإلنساين، اجمللة 7.، ص984 كذلك أنظر، جاف بكتيو، القانوف الدويل اإلنساين، تطوره ومبادئو،  جنيف 

 .09.، ص784 الدولية للصليب األضبر، أغسطس سنة 

لدويل اإلنساين، أنظر، طلعت الغنيمي، نظرة عامة يف القانوف اإلنساين الدويل اإلسالمي، مقالة مقدمة  ضمن أعماؿ الندوة ادلصرية األوىل حوؿ القانوف ا -  
 .وما بعدىا 7 .، إصدارات اجلمعية ادلصرية للقانوف الدويل، ص982 نوفمرب سنة 
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 ىلوضع القيود عل  ،نظاـ كامل كانت تقاليد الفروسية تنخرط يف إطار ىويف أوروبا يف العصور الوسط    
تضمنت ىذه التقاليد ربديد شروط التحذير و ، وكذلك كانت مبادئ الساموراي يف الياباف ،شلارسة احلرب

وليات ادلنتصر ؤومس ىومعاملة غَت ادلقاتلُت والعسكريُت وضباية األسر  ، ادلناسبة ومعايَت السلوؾ يف أرض ادلعركة
                                      .0  بعد استسالـ خصمو

مل تعد ىذه التقاليد صاحلة للتطبيق  ، بيد أنو مع تطور وسائل القتاؿ واخًتاع ادلدفعية والبنادؽ والذخائر    
ومع بدء احلروب الصليبية واحلروب الدينية يف أوروبا يف القرنُت  ، وفشلت يف التوافق مع ىذه الوقائع اجلديدة

والرعب وظهر التنظَت ادلبكر دلا  ،للفوضىتوارت ىذه التقاليد وأفسحت اجملاؿ  ، السابع عشرالسادس عشر و
                                                      . أصبح يعرؼ بقانوف احلرب

وبينها وبُت غَت  ،ويقصد هبذا القانوف نظاـ إنساين قانوين دويل ػلكم العالقات بُت القوات ادلتحاربة    
وزبفيف ادلآسي اليت زبلفها احلروب  ىواألسر واجلرحىيضمن ضباية ادلدنيُت   ،احملاربُت يف النزاعات العسكرية

والنزاعات ادلسلحة خاصة بعد احلرب السبعينية بُت أدلانيا وفرنسا ومعركة سولفرينو بُت النمسا وإيطاليا 
                                                             .   وفرنسا

أحد شهود ىذه ادلآسي وكرس حياتو فيما بعد  ، 86  كاف مؤسس اللجنة الدولية للصليب األضبر عاـ    
 أجلرحيلتحسُت أوضاع   864   مت عقد مؤسبر آخر يف جنيف عاـ ، وبعد تأسيس ىذه اللجنة ، دلعاجلتها

                                                                            .2  وادلصابُت يف ادلعارؾ

خاصة أف العالقات الدولية   ،الدويل اإلنساينالبحث يف كيفية تطوير قواعد القانوف  تواىل ، ومنذ ذلك التاريخ
وتركز  ىأمر قائم ومعطبل افًتضت أهنا   ، والظروؼ السائدة آنذاؾ مل تسمح بازباذ قرار حوؿ قانونية احلرب

                                      . البحث يف ذباوز تداعياهتا وآثارىا

الدويل دبدينة الىاي يف ىولندا حيث عقد مؤسبراف مهماف يف تاريخ تطور  اإلنساينوارتبط تطور القانوف     
 ىالىاي أو لوائح الىاي واللذاف ركزا علأسفرا عن أنظمة  و ،907  وعاـ  ،899  ىذا القانوف وعلا مؤسبرا عاـ

                                                             
 اإلمارايت، مركز اإلعالـ األمٍت،حبث منشور على موقع وزارة الداخلية  ،05-04.ية للقانوف اإلنساين الدويل، صإمساعيل عبد الرضبن، األسس األوؿ أنظر، -   

   ؛www.policence.gove.bh: وما بعدىا، أنظر ادلوقع اإللكًتوين

رلموعة من القواعد الدولية ادلستمدة من االتفاقيات الدولية أو العرؼ الدويل الرامية بصفة : وقريب من ىذا التعريف، أف القانوف اإلنساين الدويل ىو -   
نية حق أطراؼ النزاع يف استخداـ خاصة إىل حل ادلشكالت اإلنسانية الناشئة بصورة مباشرة من ادلنازعات ادلسلحة الدولية وغَت الدولية واليت تفيد ألسباب إنسا

ري، تاريخ طرؽ وأساليب احلرب اليت تروؽ ذلا أو ربمي األعياف واألشخاص الذين تضرروا أو قد يتضرروف بسبب النزاعات ادلسلحة؛ أنظر، زلمد عزيز شك
 .  .، ص2000، سنة  .لقاىرة، طالقانوف الدويل اإلنساين وطبيعتو، دراسات يف القانوف الدويل اإلنساين، دار ادلستقبل العريب، ا

، تونس، سنة  .الزمايل عامر، مدخل إىل القانوف الدويل اإلنساين، منشورات ادلعهد العريب حلقوؽ اإلنساف واللجنة الدولية للصليب األضبر، طأنظر،  - 2 
 .2 -  .، ص997 

http://www.policence.gove.bh؛
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           .   إدارة احلرب وضبط استخداـ السالح ادلسموح بو وحظر أنواع معينة من األسلحة

ويف  ، الذي حظر استخداـ الغازات السامة واألسلحة البيولوجية ،925   وتال ذلك بروتوكوؿ جنيف لعاـ    
 واجلرحى  ، يف الرب ىوادلرض اجلرحىالتوايل لتقنُت التعامل مع  ىعل أقرت اتفاقيات جنيف األربع  ،949   عاـ

وصدر بعد ذلك يف   ،احلرب ومصَت ادلدنيُت غَت العسكريُت ىمنكويب البحار وأسر و  ، يف البحر ىوادلرض
                                      . 4 الربوتوكوالف اللذاف أضيفا التفاقية جنيف  977  عاـ

وقد شكل ىذا الرصيد ادلتنامي وادلتطور للقانوف اإلنساين الدويل النواة األساسية ادلعرفية واألخالقية     
 ىالدويل وذباوزه للحدود وسياسات القو اإلنساينواإلنسانية والعرفية اليت أفسحت اجملاؿ لتطور القانوف 

وحساسيتها إزاء معامل وزلطات التطور البارزة يف مسَتة القانوف اإلنساين خاصة جرائم احلرب واجلرائم  ىالعظم
افًتاض مؤداه أف شبة  ىضد اإلنسانية وجرؽلة اإلبادة وأخَتا وليس آخرا احملكمة اجلنائية الدولية اليت تأسست عل

ولية إشاعة ؤيتحملوف حبكم مواقعهم وأدوارىم مسيف كل الصراعات العرقية والنزاعات ادلسلحة أشخاصا وأفراد 
اعتبار صباعية قومية بأكملها  حوال يص اإلنسانيةالتطهَت العرقي وارتكاب اجلرائم ضد  ىالكراىية والتحريض عل

                                 .5  عنصرية أو مسئولة عن ىذه اجلرائم

ولُت عن ىذه اجلرائم يف يوجوسالفيا السابقة ؤجنائية للمسوىكذا شهد اجملتمع الدويل تشكيل زلاكم     
ورواندا نتيجة لتجاوز احلساسيات ووضع هناية للحصانة الفردية وجهود نشطاء حقوؽ اإلنساف من زلامُت 

                               . 6 اإلعالميةأو  اإلنسانيةوقانونيُت وشهود عياف ذلذه اجلرائم حبكم مهماهتم 

 ىالدويل عل اإلنساينادلرئية وادلكتوبة وادلسموعة دور مهم وكبَت يف التعريف بالقانوف  اإلعالـلوسائل  إفّ      
بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبَتة من الرأي العاـ الوطٍت نظرا النتشاره غَت ادلسبوؽ  اإلعالـ ذلك أفّ  ؛ نطاؽ واسع
وألنو أيضا ؛  راكز احلضرية والتجارية والسياسية والثقافيةناىيك عن امل ،والنجوع وادلدف الصغَتة القرىيف أعماؽ 

الدور  بيد أفّ             .7  متعلمُت وغَت متعلمُت ،يستخدـ لغة بسيطة ومبسطة مفهومة من قبل اجلميع
 ىبل عل ،أو أنو سيتم بُت عشية وضحاىا ، يف ىذا اجملاؿ لن يتم ىكذا جملرد أننا نرغبو ونتمناه لإلعالـادلمكن 

و  اإلعالـألداء ىذا الدور ؽلر عرب توجو مقصود وخطة واضحة إزاء  اإلعالـاستنهاض  فإفّ  ،العكس من ذلك
                                                             

 .4 .ابق، صالزمايل عامر، مدخل إىل القانوف الدويل اإلنساين، منشورات ادلعهد العريب حلقوؽ اإلنساف واللجنة الدولية للصليب األضبر، ادلرجع الس -   

 .84.، ص2000نة ، دار ادلستقبل العريب، القاىرة، مصر، س .أنظر، زلمد نور فرحات، تاريخ القانوف الدويل والقانوف الدويل حلقوؽ اإلنساف، ط -   

، ، آليات تنفيذ القانوف الدويل اإلنساين يف ضوء التغَتات الدولية للقانوف الدويل ادلعاصر، مذكرة ماجستَت، فرع قانوف التعاوف الدويلأنظر، أحسن كماؿ -   
، ؛ أنظر، عبد العليم زلمد06.، ص  20اجلزائر، سنة ، تيزي وزو، جامعة مولود معمري، كلية احلقوؽ، مدرسة الدكتوراه يف القانوف األساسي والعلـو السياسية

، 2004مارس سنة  7ىػ ادلوافق لػ  425 من زلـر سنة  6 ، ملفات األىراـ، مقاؿ منشور بتاريخ األحد دور اإلعالـ يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدويل
 www.ahram.org.eg :، منشور على ادلوقع اإللكًتوين42825، العدد 28 مصر، السنة 

ىػ ادلوافق  425 من زلـر سنة  6 ، ملفات األىراـ، مقاؿ منشور بتاريخ األحد دور اإلعالـ يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدويل، أنظر، عبد العليم زلمد -   
 www.ahram.org.eg :ى ادلوقع اإللكًتوين، منشور عل42825، العدد 28 ، مصر، السنة 2004مارس سنة  7لػ 

 .عبد العليم زلمد، نفس ادلرجع أعاله - 7 
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ما ىي : وعلى ىذا األساس نطرح اإلشكال اآلتي . سبهد الطريق الطلراطو يف أداء ىذه ادلهمة ،اإلعالميُت
التي الخطة وما ىي  الداخلي والدوليعلى الصعيد نشر وتعزيز القانون الدولي اإلنساني  أىم معوقات

والتي من خاللها نعزز دور وسائل اإلعالم في نشر بعض الخطوات المقترحة  ىأن تستند إليمكن 
 .وىو ما سنبينو في المبحث الموالي   مبادئ القانون الدولي اإلنساني؟

 

 

 

                  

 المبحث الثاني         

 بين طرح المشاكل وطرح الحلولنشر وتعزيز القانون الدولي اإلنساني  أىم معوقات

سنتطرؽ يف ىذا ادلبحث إىل مشاكل نشر وتعزيز القانوف الدويل اإلنساين يف ادلطلب األوؿ، أما يف       
انوف ادلطلب الثاين سنحاوؿ إبراز أىم االقًتاحات واحللوؿ كخطة بديلة لتعزيز دور اإلعالـ يف نشر مبادئ الق

 .الدويل اإلنساين

 المطلب األول       

 مشاكل نشر وتعزيز القانون الدولي اإلنسانيأبرز   

يُعاين من  ،الفرع الوحيد من فروع القانوف الدويل العاـ وىو القانوف الدويل اإلنساين من ادلعلـو أفّ       
ولعل  ؛أو الصراع ما بُت  قوة احلق وحق القوة ،الصراع بُت قوة القانوف وقانوف القوة:إشكاليات عدة أعلها 

ذلك مرّده إىل تقاطع السياسة مع القانوف ، واالزدواجية يف ادلعايَت واالنتقائية يف التطبيق، ىذا على الصعيد 
 .الدويل 
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على الصعيد الداخلي يُواجو القانوف الدويل اإلنساين ربديات عدة زبتلف من دولة ألخرى خصوصاً أما       
ادلعوقات اليت تواجو القانوف الدويل اإلنساين يف رلاؿ التعريف والتوعية بو ونشره وتدريسو وتنفيذه على الصعيد 

 :يل وىذا ما سوؼ نتطرؽ إليو على النحو التا ،8 ةحدالوطٍت لكل دولة على 

لعل من أبرز ادلعوقات اليت تواجو القانوف الدويل اإلنساين على الصعيد الداخلي تكمن يف عدـ إدراجو    -
ضمن ادلناىج الدراسية يف ادلراحل األوىل من الدراسة أو ضمن مناىج جامعية معمقة ، إذ صلد أنو يدرس يف 

العاـ ، باإلضافة إىل خلو ادلناىج ادلدرسية غالبية دوؿ العامل الثالث كمادة اختيارية وضمن مواد القانوف الدويل 
من ذلك ، وإف جرت بعض اجلهود يف السنوات األخَتة إال أهنا جهود ال تكفي لتحقيق الغرض ادلنشود ، 
ُيضاؼ لذلك أف تدريس ىذه ادلادة ينحصر بالدرجة األوىل لطلبة كليات القانوف مع أف ىذه ادلادة مهمة 

درس ادلواد اإلنسانية واالجتماعية ، لنجد أف تعليم وتدريس القانوف الدويل لكافة الكليات وخصوصاً اليت ت
 .9 اإلنساين وضمن اآلليات ادلتبعة حالياً ُيشكل عائق أماـ تقدـ ىذا القانوف وتطوره 

ومن ادلعوقات كذلك غياب الثقافة القانونية أو الوعي القانوين بالقانوف الدويل اإلنساين ، وذلك بسبب   -
ما بُت مفاىيم القانوف الدويل اإلنساين والقانوف الدويل حلقوؽ اإلنساف أو بسبب أف الكثَت من اخللط 

اجملتمعات ال تعتربه أولوية بالنسبة ذلا ، كوف ادلؤسسات العاملة يف ىذا اجملاؿ ال تتعامل مع القانوف الدويل 
 .اإلنساين وفق إطار مؤسسي 

شكل عدـ وجود قاعدة بيانات تتضمن أسم إفّ   - ُُ اء اخلرباء وادلختصُت يف رلاؿ القانوف الدويل اإلنساين ، ُي
عائق عند الرجوع إليهم بسهولة وُيسر لغايات نشر القانوف الدويل اإلنساين ، كوف اخلربات ادلتوفرة حالياً يف 

 . 20لديها إدلاـ دببادئ القانوف الدويل العاـ العاـالغالب 
الدويل اإلنساين واليت من ادلفروض أف يعوؿ عليها يف نشر وتعزيز القانوف أف اجلمعيات الوطنية للقانوف   -

أو       بسبب قلة اإلمكانيات وادلوارد ادلالية ادلخصصة لديها،الدويل اإلنساين مل تليب الغرض ادلطلوب منها  
بسبب سيطرة احلكومات عليها وذلك من خالؿ تبعيتها للحكومات يف أغلب البلداف ، ُيضاؼ لذلك أف 

أو  معظم أعضاء اللجاف الوطنية للقانوف الدويل اإلنساين ىم شلثلُت دلؤسساهتم دوف أف يكوف لديهم خربة 
 .دراية بالقانوف الدويل اإلنساين 

يز القانوف الدويل اإلنساين ليس لديها خطة إعالمية متكاملة لتحقيق أف ادلؤسسات العاملة يف نشر وتعز  -
ىذه الغاية ، وىي تعتمد بذلك على وسائل اإلعالـ ادلرئية وادلقروءة وادلسموعة ، علماً أف أغلب وسائل 

شر اإلعالـ ال تعطي ذلك ادلساحة ادلناسبة ، كوهنا تغلب اجلانب الرحبي فيما يتعلق باإلعالنات على جانب ف
                                                             

 0 20-05-26األربعاء الطراونة، مشكالت ادلؤسسات العاملة يف نشر وتعزيز القانوف الدويل اإلنساين وتطوير أدائها، مقاؿ منشور بتاريخ  أنظر، زلمد - 8 
  www.musawah.net، عماف ،ألردف، موقع ادلساواة دلتعلق بالًتبية على حقوؽ اإلنساف  والثقافة ادلدنية، ىػ   4 -6-2 ادلوافق  ـ

 .ادلرجع، نفس مشكالت ادلؤسسات العاملة يف نشر وتعزيز القانوف الدويل اإلنساين وتطوير أدائهازلمد الطراونة،  -   

، دار الفكر اجلامعي،  .بوجالؿ صالح الدين، احلق يف ادلساعدة اإلنسانية، دراسة يف ضوء أحكاـ القانوف الدويل اإلنساين وحقوؽ اإلنساف، طأنظر،  - 20
نوف الدويل ادلعاصر، ادلرجع ؛ أحسن كماؿ، آليات تنفيذ القانوف الدويل اإلنساين يف ضوء التغَتات الدولية للقا 22.، ص2008اإلسكندرية، مصر، سنة 

 .4 -  .السابق، ص

http://www.musawah.net/
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القانوف الدويل اإلنساين ، كما أف الصحافة الرمسية ليس لديها الكوادر ادلؤىلة بإيصاؿ الرسالة اإلعالمية 
 .  2الفضلى حوؿ القانوف الدويل اإلنساين

، يف رلاؿ القانوف الدويل اإلنساينال يوجد لدى ادلؤسسات العاملة يف ىذا اجملاؿ برامج تدريبية للعاملُت    -
مثل ىذه الربامج فإهنا زبلو من ربديد واضح للفئات ادلستهدفة من التدريب أو إعداد احلقيبة وإذا ُوجدت 

 .التدريبية 
غياب النهج التشاركي أو التنسيق الفعاؿ بُت ادلؤسسات احلكومية واجلمعيات الوطنية للهالؿ األضبر   -

لوحدىا األمر الذي يًتتب عليو والصليب األضبر يف العديد من البلداف ، حيث نالحظ أف كل جهة تعمل 
 .نوع من االزدواجية يف العمل وما يتبع ذلك من ىدر للجهد وادلاؿ والطاقات 

ومن ادلشكالت اليت تعاين منها ادلؤسسات العاملة يف رلاؿ القانوف الدويل اإلنساين وجود فجوة ما بُت  -
اً على كافة اتفاقيات القانوف الدويل اإلنساين الدوؿ مصادقة تقريب أفالتطبيق العملي والنص النظري دبعٌت صلد 

وخصوصاً اتفاقيات جنيف األربع اليت تنص على إلزاـ الدوؿ بنشر القانوف الدويل اإلنساين وتعزيزه إال أننا صلد 
 .أف ذلك ال يتحقق على أرض الواقع بشكل يتفق مع االلتزامات ادلفروضة على عاتق الدوؿ األطراؼ 

مل تقم بالقدر الكايف من ادلواءمات التشريعية ما بُت نصوص قوانينها الوطنية واالتفاقيات  أف أغلب البلداف  -
 .الدولية ادلصادؽ عليها وإذا ُوجدت مثل ىذه ادلراجعة فإهنا تتم بشكل بطيء وبفًتات متباعدة زمنياً 

ولعل أىم ادلشكالت اليت تواجو ادلؤسسات العاملة يف رلاؿ القانوف الدويل اإلنساين تتمثل وكما أسلفنا ،  -
باالزدواجية يف التطبيق وادلعايَت فنجد أف ىناؾ صعوبة يف اإلجابة على تساؤالت ادلواطن العادي ، دلاذا يُطبق 

ى الدوؿ الكربى أو الدوؿ اليت تقـو بانتهاكات القانوف الدويل اإلنساين على الدوؿ الصغَتة وال يُطبق عل
يف غزة أكرب دليل على صحة ما نقوؿ ،  يريجيف دارفور وما  جرىواسعة للقانوف الدويل اإلنساين ، ولعل ما 

 .ة يف ىذا اجملاؿ صعبة بعض الشيء املاألمر الذي غلعل مهمة ادلؤسسات الع
روضة على عاتقها خبصوص النشر والتوعية بالقانوف الدويل أف ادلؤسسات العاملة ال تطبق االلتزامات ادلف -

اإلنساين على الوجو األكمل ، فعلى سبيل ادلثاؿ إذا كانت اتفاقيات جنيف تنص على وجوب نشر القانوف 
إال أننا صلد أف ذلك يتم لقطاعات قليلة وزلدودة وبدوف وجود  ،الدويل اإلنساين على أوسع نطاؽ شلكن 

 .22وادلدنيُتبرامج معمقة لبعض الفئات من العسكريُت 
أف ادلؤسسات العاملة يف رلاؿ القانوف الدويل اإلنساين غَت قادرة حىت ىذه اللحظة على تطوير برارلها  -

 .رات أداء ولعدـ وجود خطط عمل سنويةوخططها بشكل يهدؼ إىل تطوير أدائها وذلك لعدـ وجود مؤش
ولعل كثرة النزاعات ادلسلحة الدولية وغَت الدولية خصوصاً فرضت نفسها على عمل ادلؤسسات العاملة يف  -
األمر الذي أضاؼ عبء كبَت على ىذه  وخاصة مؤسسات اإلعالـ، ،اؿ نشر القانوف الدويل اإلنساينمج

                                                             
 0 20-05-26األربعاء الطراونة، مشكالت ادلؤسسات العاملة يف نشر وتعزيز القانوف الدويل اإلنساين وتطوير أدائها، مقاؿ منشور بتاريخ  زلمدأنظر،  -  2

 www.musawah.net، عماف ،ألردف، موقع ادلساواة دلتعلق بالًتبية على حقوؽ اإلنساف  والثقافة ادلدنية، ىػ   4 -6-2 ـ ادلوافق 

ـ  0 20-05-26ربعاء األادلؤسسات العاملة يف نشر وتعزيز القانوف الدويل اإلنساين وتطوير أدائها، مقاؿ منشور بتاريخ  أنظر، زلمد الطراونة، مشكالت- 22
 www.musawah.net، عماف ،ألردف، موقع ادلساواة دلتعلق بالًتبية على حقوؽ اإلنساف  والثقافة ادلدنية، ىػ   4 -6-2 ـ ادلوافق 
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كوف احلديث عن النشر والتوعية والتثقيف يف رلاؿ القانوف الدويل اإلنساين يف ظل احلروب ُيصبح  ؛ األخَتة
 .نوع من الًتؼ الفكري حسب وجهة نظر البعض 

احلكومات ، اجلمعيات الوطنية ، اللجاف الوطنية ،  :نظراً لوجود أكثر من جهة تعمل يف ىذا اجملاؿ وىي -
، التلفزيوف جملتمع ادلدين ، اإلرباد الدويل للصليب األضبر واذلالؿ األضبر الصليب األضبر ، بعض منظمات ا

فنجد أف ادلشكالت والتحديات ىي غياب التنسيق والتشارؾ يف  واإلذاعة والصحافة وكل وسائل اإلعالـ،
، حيث صلد على سبيل ادلثاؿ أف بعض اجلمعيات الوطنية تتمتع وتعزيز القانوف الدويل اإلنساين رلاؿ نشر

بإمكانيات مادية كبَتة يف حُت أف البعض يُعاين من نقص كبَت يف ىذا اخلصوص ، لنجد أف النقص يف 
اإلمكانيات وادلوارد يقف حائاًل أماـ تطوير األداء وأماـ أف نشر وتعزيز القانوف الدويل اإلنساين على الوجو 

 .األكمل 
غياب للثقافة القانونية والوعي يف رلاؿ القانوف الدويل اإلنساين ، ولعل كما أنو يوجد عائق آخر يتمثل يف   -

ذلك ربدي كبَت للمؤسسات العاملة يف رلاؿ القانوف الدويل اإلنساين من حيث أف نشر وتعزيز القانوف الدويل 
العسكرية وادلدنية ادلعنية مباشرة هبذا القانوف بل  على األوساطكما سبق الذكر اإلنساين ال يتوجب أف يقتصر 

توفَت ؿأصبح يف عامل اليـو ضروري لكافة األفراد حىت ادلواطن العادي ، وىذا يتطلب رلهودات ضخمة 
اإلمكانيات وادلوارد ادلالية من أجل تنفيذ احملاور الرئيسية للنشر اليت هتدؼ إىل تعزيز ثقافة الوعي بالقانوف 

 .  2، وىنا يظهر الدور ادلهم لوسائل اإلعالـ يف ىذا الصددنساينالدويل اإل
ولعل من أىم ادلشكالت اليت تواجو ادلؤسسات العاملة يف رلاؿ القانوف الدويل اإلنساين وما فرضتو  -

حيث تداخلت ادلفاىيم مع بعضها  ؛سبتمرب    األحداث اليت عصفت بالعامل بأسره وخصوصاً أحداث 
البعض مثل صعوبة التفريق ما بُت ادلقاومة ادلشروعة للشعوب من أجل تقرير مصَتىا واإلرىاب ، وعدـ وجود 

مفهـو أو تعريف زُلدد وواضح لإلرىاب ، وكذلك دخوؿ مفاىيم ومصطلحات جديدة مل يألفها القانوف 
األمر الذي فرض تبعات ؛وصعوبة ادلوازنة بُت احلرية واألمن   ،اقيةاحلرب اإلستب :الدويل اإلنساين من قبل مثل 

 .وصعاب جديدة توجو ادلؤسسات العاملة يف ىذا اجملاؿ 
وأصبحت ادلؤسسات العاملة يف رلاؿ القانوف الدويل اإلنساين ُعرضة لالعتداء عليها ، وذلك كما شاىدناه  -

، والصحفيُت ادلكلفُت باإلعالـالعاملُت يف رلاؿ اإلغاثة صبيعاً يف االعتداء على طواقم سيارات اإلسعاؼ و
الطواقم الطبية والعاملُت يف رلاؿ  أفوىذا ما حدث فعالُ يف بعض مناطق النزاعات ادلسلحة على الرغم من 

 .ىم من الفئات احملمية دبوجب أحكاـ القانوف الدويل اإلنساين  وادلكلفُت باإلعالـ اإلغاثة
أف احلروب والنزاعات األخَتة يف بعض ادلناطق ، مت استخداـ أسلحة تدمَتية أحدثت آالـ ال مربر ذلا وعلى  -

األمر الذي تبُت معو أف األضرار اليت  ؛خَت دليل على ذلك ما حدث يف غزة وجنوب لبناف ونطاؽ واسع ، 

                                                             
ـ  0 20-05-26األربعاء الطراونة، مشكالت ادلؤسسات العاملة يف نشر وتعزيز القانوف الدويل اإلنساين وتطوير أدائها، مقاؿ منشور بتاريخ  زلمد أنظر، -  

 www.musawah.net، عماف ،ألردف، موقع ادلساواة دلتعلق بالًتبية على حقوؽ اإلنساف  والثقافة ادلدنية، ىػ   4 -6-2 ادلوافق 
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إلنساف أف تتعامل معها بشكل حلقت باألشخاص وادلمتلكات ال ؽلكن للمؤسسات العاملة يف رلاؿ حقوؽ ا
 .فعاؿ يف ظل االنتهاكات القادمة من قبل بعض أطراؼ النزاع 

 
 وبناًء على ما تقدـ صلد أف ادلشكالت اليت تواجو ادلؤسسات العاملة يف رلاؿ القانوف الدويل اإلنساين     

، ىي وخاصة وسائل اإلعالـ دلا ذلا من دور مهم وحساس وخطَت يف نشر مبادئ القانوف الدويل اإلنساين
أف تصبح تلك ادلؤسسات يف وضع يصعب  ؛مشكالت ليست بالسهلة ، ويًتتب عليها إف مل يتم معاجلتها

سلباً على الفئات احملمية  عليها القياـ بادلهاـ ادللقاة على عاتقها على الوجو األكمل ، األمر الذي ينعكس
 . 24دبوجب أحكاـ القانوف الدويل اإلنساين

وعليو، ال بد من السعي واحملاولة إىل إعطاء بعض التوصيات أو التصورات أو بتعبَت آخر بعض احللوؿ      
ليو وادلقًتحات، واليت ؽلكن من خالذلا ذباوز ىذه ادلشكالت أو التخفيف من آثارىا، وىو ما سيتم التطرؽ إ

 .يف ادلطلب ادلوايل
 

 المطلب الثاني
في نشر مبادئ القانون  والمؤسسات األخرى ديلة لتعزيز دور اإلعالمالبأىم االقتراحات والحلول 

 الدولي اإلنساني
   

كوف االعًتاؼ بادلشكلة جزء ىاـ من حلها ،  ؛ف االعًتاؼ بادلشكالت والتحديات مهم وضروري إ      
اليت تعاين من أنواع شىت من النزاعات ادلسلحة ، ولعل العمل على تقوية ادلؤسسات  ادلناطقخصوصاً يف 

وخاصة وسائل  كوف ىذه ادلؤسسات ؛العاملة يف ىذا اجملاؿ من أىم األمور اليت غلب أخذىا بعُت االعتبار 
لصعيد الرمسي ال كوف احلكومات وعلى ا ؛تتمتع بقدر كبَت من ادلرونة والفعالية أكثر من احلكومات  اإلعالـ

تعترب ذلك ضمن سلم أولوياهتا ، يف حُت أف ذلك ُيشكل أولوية قصوى للمؤسسات العاملة يف رلاؿ القانوف 
 . 25وىذا ما ثبت من خالؿ الواقع العملي الدويل اإلنساين،

 ؛د اإلقليمي ولتحقيق ادلزيد من التقدـ يف ىذا اجملاؿ ، ال بد من إغلاد نوع من النهج التشاركي على الصعي    
ألنو من خالؿ ذلك ؽلكن تعزيز احًتاـ قواعد القانوف الدويل اإلنساين ، وؽلكن للمؤسسات من تطوير أدائها 

                                                             
،  0، العدد 20د أمل يازجي، القانوف الدويل اإلنساين وقانوف النزاعات ادلسلحة بُت النظرية والواقع، رللة دمشق للعلـو االقتصادية والقانونية، اجملل أنظر، -   

 .49 .، ص2004سنة 
 0 20-05-26األربعاء الطراونة، مشكالت ادلؤسسات العاملة يف نشر وتعزيز القانوف الدويل اإلنساين وتطوير أدائها، مقاؿ منشور بتاريخ  زلمد أنظر،  -   
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وىي بذلك تكوف قادرة على نشر وتعزيز مفاىيم القانوف . من خالؿ تبادؿ التجارب واخلربات مع اآلخرين
 .الدويل اإلنساين

البديلة لتعزيز دور اإلعالـ وادلؤسسات األخرى يف نشر مبادئ القانوف  االقًتاحات واحللوؿولعل من أىم      
 :ىي ما يلي الدويل اإلنساين

 

 اإلنساينبشأف االىتماـ بالتعريف بالقانوف  واإلذاعيةسلاطبة رؤساء ربرير الصحف والقنوات التليفزيونية   : 01
هبذا القانوف   عرب رسالة مكتوبة من قبل ادلتخصصُت والقانونيُت ادلعنيُت ، الدويل ومصادره وتطوره وقواعده

توسيع مدركات ادلواطنُت وتزويدىم دبعايَت من أجل   ، يوضح فيها أعلية التعريف بو والغرض من ىذا التعريف
وف عنها أو يسمع       لتشكيل مواقفهم وفهمهم للجرائم واالنتهاكات اليت يشاىدوهنا ؛ دقيقة وموضوعية

وخلق ثقافة قانونية سبكن ادلواطنُت من التمييز بُت األنواع ادلختلفة من االنتهاكات يف الصراعات والنزاعات يف 
                                     . 26العامل

وأنظمة  بداياتو األوىل  ،إصدار سلسلة من الكتيبات الصغَتة حوؿ مراحل تطور القانوف اإلنساين الدويل  : 02
وتوزيع ىذه الكتيبات   ،الىاي واتفاقيات جنيف واحملاكم اجلنائية الدولية والظروؼ وادلالبسات اليت قادت إليها

اإلعالميُت والصحفيُت يف الصحف واجملالت القومية والقنوات التليفزيونية هبدؼ تبسيط وتوضيح قواعد  ىعل
      .27 زاء ىذا القانوف هبدؼ تقدؽلو للقراء واجلمهورىذا القانوف لغَت ادلتخصصُت وتنمية حساسية خاصة إ

                                    

وىذا التقليد معموؿ بو يف البلداف ادلتقدمة خاصة يف رلاؿ تبسيط العلم وادلعارؼ والنظريات العلمية     
ويقـو  ، كتاب اجليب الذي يسهل قراءتو يف أي مكاف ىجلمهور كبَت من القراء غَت ادلتخصصُت عرب ما يسم

تكوف يف متناوؿ  حىتتبسيط ادلسائل العلمية ادلعقدة  ىبوضع ىذه الكتب أساتذة يف رلاالهتم لديهم قدرة عل
                    . القارئ العادي

مساحات ومناطق رمادية  ىألف ىذا القانوف ينطوي عل ؛القانوف اإلنساين الدويل ىوقد ينسحب ذلك عل    
بينها وقابلتيها لالنطباؽ يف صراعات ونزاعات  االشتباؾوغامضة تتعلق بالتميز بُت بعض ادلفاىيم وفض 

مثل توصيف نزاع ما بأنو مسلح أو أنو نزاع داخلي أو دويل وما إذا كاف وضعا داخليا معينا زلكوما   ، سلتلفة
كذلك األمر فيما يتعلق بضرورة  ،نزاعا داخليا  أـ ،نوف حقوؽ اإلنسافبالقانوف اإلنساين أو القانوف احمللي وقا

                                                             
ىػ ادلوافق  425 من زلـر سنة  6 ، ملفات األىراـ، مقاؿ منشور بتاريخ األحد دور اإلعالـ يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدويل، أنظر، عبد العليم زلمد -   
 www.ahram.org.eg :، منشور على ادلوقع اإللكًتوين42825، العدد 28 ، مصر، السنة 2004مارس سنة  7لػ 

، دار ادلستقبل العريب،  .ماريا تَتيزا دوتلي، التدابَت الوطنية الالزمة للبدء يف تنفيذ القانوف الدويل اإلنساين، دراسات يف القانوف الدويل اإلنساين، طأنظر، -   
 .544.، ص2000القاىرة، مصر، سنة 
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                          . انطباؽ ادلادة الثالثة ادلشًتكة يف اتفاقيات جنيف

وادلكتوب يشمل زلاؿ إقامتهم ومقرات  يادلرئويرتب ذلك عمل سجل كامل للعاملُت يف حقل اإلعالـ     
  . اإلعالـعملهم وإرساؿ ىذه الكتيبات بشكل منتظم لقادة الرأي وكتاب األعمدة والباحثُت العاملُت يف دور 

ؽلكن باالتفاؽ بُت اجلهات وادلنظمات ادلدنية الوطنية والدولية التخطيط لدورات تثقيفية وتدريبية   : 03
فيها التدريس سلتصوف يف رلاؿ القانوف اإلنساين ومعامل  يتوىل ، الدويل اإلنسايننوف يف رلاؿ القا لإلعالميُت

تطوره وضرورة قواعده ومبادئو يف أنسنة الصراعات وضبطها وتعريف ادلتدربُت باالتفاقيات وادلعاىدات وادلبادئ 
                       . 28اليت تضمنتها وفلسفتها واالذباه العاـ لتطور القانوف اإلنساين الدويل

من تقدمي معارفهم للقراء يف إطار التعليقات وادلبادئ اليت تضمنها  اإلعالميُتوىذه الدورات ستمكن     
                         . وفلسفتها واالذباه العاـ لتطور القانوف اإلنساين الدويل

    

تدريس القانوف اإلنساين الدويل يف الكليات وادلعاىد خاصة كليات اإلعالـ واآلداب قسم الصحافة   : 04
ويتم ىذا التدريس  ، وغَتىا من ادلعاىد ذات الصلة باإلعالـ والتليفزيوف والصحافة ووسائل اإلعالـ ادلختلفة

اؿ جديدة من اإلعالميُت ذوي الصلة عرب إضافة مقرر أكادؽلي حوؿ القانوف اإلنساين الدويل هبدؼ زبريج أجي
                              . هبذا القانوف

وإذا كاف تدريس القانوف اإلنساين الدويل ضمن برامج التدريب العسكري إجباريا للدوؿ دبوجب اتفاقيات     
بادئ معروفة من تصبح ىذه امل حىتفإنو ؽلكن إدراج ىذه الدراسة ضمن الربامج ادلدنية   ،949   جنيف لعاـ

                     . قبل اجلمهور العريض من األطباء والدارسُت وسلتلف اذليئات

وؽلكن للصليب األضبر واذلالؿ األضبر وغَتعلا من ادلنظمات األىلية واحلكومية رصد بعض ادلنح التدريبية      
القانوف اإلنساين الدويل يف ادلعاىد ادلتخصصة مثل  ىدلختلف الفئات من اإلعالميُت وغَتىم للتدريب عل

                         . يف ساف رؽلو بإيطاليا اإلنساينادلعهد الدويل للقانوف 

عدد كبَت  ىلد اإلنساينوتصب ىذه اخلطوات يف اذباه تشكيل وتطوير ثقافة قانونية فرعية تتعلق بالقانوف     
 ىواألطباء والطالب هبدؼ نشر رسالة القانوف اإلنساين وتعميم مبادئو عل من الفئات يف أوساط اإلعالميُت

                         .29 نطاؽ واسع خارج دائرة ادلتخصصُت من رجاؿ القانوف

                                                             
القانوف ساعد، مبدأ التمييز بُت ادلقاتلُت وغَت ادلقاتلُت وربديات النزاعات ادلسلحة ادلعاصرة، مذكرة ادلاجستَت يف العلـو القانونية، زبصص أنظر، العقوف  - 28

 .   .، ص2009الدويل اإلنساين، جامعة احلاج خلضر، باتنة، اجلزائر، سنة 

ىػ ادلوافق  425 من زلـر سنة  6 ، ملفات األىراـ، مقاؿ منشور بتاريخ األحد نوف اإلنساين الدويلدور اإلعالـ يف التعريف بالقا، أنظر، عبد العليم زلمد -   
 www.ahram.org.eg :، منشور على ادلوقع اإللكًتوين42825، العدد 28 ، مصر، السنة 2004مارس سنة  7لػ 
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الوطنية والدولية زبصيص وتصميم شهادة تقدير   ، ؽلكن للجهات ادلعنية بنشر القانوف اإلنساين الدويل  : 05
وؽلكن دلثل ىذه الشهادة   ، ىذا القانوف وتعريف اجلمهور العريض بو   لإلعالميُت النشيطُت يف ترويج مبادئسبنح 

                   . أف تشكل حافزا معنويا رمزيا خلدمة ىذه القضية ادلهمة

وعلى أوسع وضع إسًتاتيجية متكاملة من أجل نشر وتعزيز مبادئ ومفاىيم القانوف الدويل اإلنساين : 06
نطاؽ شلكن ودبا يعزز الثقافة والوعي بتلك ادلبادئ وادلفاىيم ، األمر الذي يتوجب معو إنشاء وحدات 

حىت ؽلكن من خالؿ ؛ واضحة أداء متخصصة باإلعالـ والنشر ضمن معايَت وضوابط تقـو على مؤشرات
 . 0 الدويل اإلنساين ادلؤشرات تطوير األداء ادلؤسسي لعمل ادلؤسسات العاملة يف رلاؿ القانوف

أـ ، سواء كانت دولية ، حكوميةال بّد للمؤسسات ادلختلفة العاملة يف رلاؿ القانوف الدويل اإلنساين  :07
األمر الذي غُلنب االزدواجية يف  كما سبق الذكر؛ أىلية من أف تعمل وفق النهج التشاركي والتنسيق فيما بينها

العمل ، وىدر الطاقات وادلوارد جراء تكرار العمل الواحد من قبل أكثر من مؤسسة ، على أف يشمل التنسيق 
 .هبذا اخلصوص ادلؤسسات العاملة يف ادليداف 

ومفاىيم يتوجب إدماج مبادئ  ولكوف التدريس مرحلة مهمة من مراحل نشر القانوف الدويل اإلنساين،: 08
القانوف الدويل اإلنساين ضمن مناىج ادلدارس االبتدائية وادلتوسطة والثانوية ، مث ادلراحل اجلامعية كمنهاج 

مستقل وليس ضمن مادة القانوف الدويل العاـ ، على أف يتم إعداد اخلطط الدراسية بالتعاوف ما بُت ادلدارس 
نوف الدويل اإلنساين من جهة أخرى حبيث ػُلدد اخلطة واجلامعات من جهة وادلؤسسات العاملة يف رلاؿ القا

 .الفئات ادلستهدفة من التدريس وادلواضيع اليت يتوجب أف تشملها اخلطط الدراسية 
كوف ذلك  ؛يتوجب أف ترصد احلكومات ادلوارد ادلالية الالزمة لنشر القانوف الدويل اإلنساين وتعزيزه : 09

 .ليات الدوؿ األطراؼ يف اتفاقيات جنيف األربع يندرج بالدرجة األوىل يف إطار مسؤو
نوصي كذلك بإغلاد نوع من ادلراجعة التشريعية للنصوص الوطنية الواردة يف القوانُت احمللية دبا يضمن : 10

إغلاد االنسجاـ ما بُت النص الوارد يف االتفاقيات الدولية والنص الوارد يف القوانُت الوطنية ، دبا يضمن عدـ 
 .ة ما بُت التطبيق العملي والنص النظري وجود فجو

تتضمن ادلؤسسات العاملة يف رلاؿ  حدهيتوجب إنشاء قاعدة بيانات وطنية على صعيد كل دولة على :   
 اإلنساين،وإنشاء مركز توثيق لقواعد ومبادئ القانوف الدويل القانوف الدويل اإلنساين واخلرباء واالستشاريُت  

ويعقد سنوياً على األقل مؤسبر سنوي  ُيشارؾ فيو القطاعُت الرمسي واألىلي،   (مركز وطٍت)على أف يكوف ادلركز 
يتم من خاللو استعراض ادلشكالت اليت تعاين منها ادلؤسسات العاملة يف رلاؿ القانوف الدويل اإلنساين ووضع 

 .تصورات لكيفية ذباوز تلك ادلشكالت وادلعوقات يف حاؿ وجودىا 

                                                             
معة احلاج أنظر، لعور حساف ضبزة، نشر القانوف الدويل اإلنساين، مذكرة ماجستَت يف العلـو القانونية، زبصص قانوف دويل إنساين، كلية احلقوؽ، جا - 0 

 .60 ،  7-70.، ص2009خلضر، باتنة، اجلزائر، سنة 
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ادلؤسسات وتطوير أدائها يتوجب على اجلهات ادلاضلة واجلهات الدولية مثل  مستوياتع ولغايات رؼ: 2 
إغلاد برامج تدريبية ( اإلنسانيةمنظمات اإلغاثة الدولية  األضبر،اللجنة الدولية للصليب  ادلتحدة،األمم )

فيذ بعض األنشطة اليت دلساعدة ادلنظمات العاملة يف رلاؿ القانوف الدويل اإلنساين على تطوير أدائها، وتن
 .تصب يف ىذا االذباه سواء من خالؿ الدعم ادلايل واللوجسيت أو من خالؿ تبادؿ اخلربات والتجارب 

عند إنشاء اللجاف الوطنية للقانوف الدويل اإلنساين ، ال غلوز اقتصار العضوية على اجلهات احلكومية بل :   
كوف  ؛ال بد من إشراؾ منظمات اجملتمع ادلدين واخلرباء وبصفتهم الشخصية ، دلا يف ذلك من أثر إغلايب 

 .ف اجلهات احلكومية منظمات اجملتمع ادلدين تتمتع بقدر كبَت من ادلرونة يف العمل أكثر ـ
يتوجب أف زبصص الدولة يف ميزانيتها السنوية مبالغ وموارد كافية ( الوطٍت ) وعلى الصعيد احمللي : 4 

للمؤسسات العاملة يف رلاؿ القانوف الدويل اإلنساين ، كوف اجلمعيات الوطنية للهالؿ األضبر والصليب األضبر 
ذكر ، أو زبصص بعض ادلوارد اليت ال تكفي لدفع أجور ادلقرات ال تتقاضى من ميزانية بعض الدوؿ أي شيء يُ 

ورواتب ادلوظفُت ، األمر الذي ُيشكل عائق أماـ ادلؤسسات العاملة يف رلاؿ العمل اإلنساين من ربقيق 
 .   أىدافها

وتنسيق وصى بإغلاد آليات تعاوف فومن أجل ربقيق سياسة فعالة وناجعة لنشر القانوف الدويل اإلنساين  :5 
مع سلتلف وسائل اإلعالـ من أجل زبصيص فًتة زمنية كل شهر مثاًل يف وسائل اإلعالـ ادلرئية من أجل 

التعريف بالقانوف الدويل اإلنساين ، وكذلك مساحة معينة يف وسائل اإلعالـ ادلقروءة وادلسموعة لنفس الغاية ، 
ين إعداد ادلادة اإلخبارية ، نظراً للدور احليوي واذلاـ على أف يتوىل بعض اخلرباء يف رلاؿ القانوف الدويل اإلنسا

 .الذي أصبحت وسائل اإلعالـ تلعبو خصوصاً يف ظل ثورة االتصاالت وادلعلوماتية 

االىتماـ بالقانوف  ىىذه رلرد أمثلة وخطوات دلا ؽلكن عملو حلفز اإلعالميُت وغَتىم من الفئات عل    
بادئو يف تغطية القضايا ادلختلفة وتقدؽلها للقراء هبدؼ تنمية وعيهم وتوسيع اإلنساين الدويل ومراعاة قواعده ـو

.  أسس تتوافق مع ىذه ادلبادئ القانونية ىتشكيل وصياغة ادلواقف واألحكاـ عل ىمداركهم وتنمية قدراهتم عل
 
 
 
 
 
 

 :خــاتــمـة

                                                             
ىػ ادلوافق  425 من زلـر سنة  6 ، ملفات األىراـ، مقاؿ منشور بتاريخ األحد دور اإلعالـ يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدويل، أنظر، عبد العليم زلمد -   
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ادلرئية وادلكتوبة وادلسموعة دور  اإلعالـلوسائل  -كما سبق الذكر-نستنتج من خالؿ ىذا البحث، أّف      
بطبيعتو يتوجو  اإلعالـ ذلك أفّ  ؛ نطاؽ واسع ىالدويل عل اإلنساينيف التعريف بالقانوف فعال مهم وكبَت 

 ،والنجوع وادلدف الصغَتة القرىلقطاعات كبَتة من الرأي العاـ الوطٍت نظرا النتشاره غَت ادلسبوؽ يف أعماؽ 
وألنو أيضا يستخدـ لغة بسيطة ومبسطة مفهومة من ؛  والتجارية والسياسية والثقافيةناىيك عن ادلراكز احلضرية 

                               . متعلمُت وغَت متعلمُت ،قبل اجلميع

أو أنو سيتم بُت عشية  ، يف ىذا اجملاؿ لن يتم ىكذا جملرد أننا نرغبو ونتمناه لإلعالـالدور ادلمكن  بيد أفّ     
ألداء ىذا الدور ؽلر عرب توجو مقصود وخطة  اإلعالـاستنهاض  فإفّ  ،العكس من ذلك ىبل عل ،وضحاىا

 .سبهد الطريق الطلراطو يف أداء ىذه ادلهمة ،اإلعالميُتو  اإلعالـواضحة إزاء 

ط وىذا ما استنتجناه من خالؿ إعطائنا لبعض احللوؿ اليت من شأهنا كما سبق الذكر أف سبهد الطريق الطلرا    
اإلعالـ باعتباره وسيلة مهمة لنشر مبادئ القانوف الدويل اإلنساين يف أداء ىذه ادلهمة احلساسة، وأف أىم 

كوف االعًتاؼ بادلشكلة جزء  ؛االعًتاؼ بادلشكالت والتحديات مهم وضروري أّف اقًتاح وحل يبدأ أوال من 
أنواع النزاعات ادلسلحة ، ولعل العمل على ىاـ من حلها ، خصوصاً يف منطقتنا اليت تعاين من أنواع شىت من 

 كوف ىذه ادلؤسسات ؛تقوية ادلؤسسات العاملة يف ىذا اجملاؿ من أىم األمور اليت غلب أخذىا بعُت االعتبار 
كوف احلكومات وعلى  ؛تتمتع بقدر كبَت من ادلرونة والفعالية أكثر من احلكومات  وخاصة وسائل اإلعالـ

الصعيد الرمسي ال تعترب ذلك ضمن سلم أولوياهتا ، يف حُت أف ذلك ُيشكل أولوية قصوى للمؤسسات العاملة 
 .وىذا ما ثبت من خالؿ الواقع العملي  يف رلاؿ القانوف الدويل اإلنساين،

  
 ؛ىج التشاركي على الصعيد اإلقليمي ولتحقيق ادلزيد من التقدـ يف ىذا اجملاؿ ، ال بد من إغلاد نوع من الن    

ألنو من خالؿ ذلك ؽلكن تعزيز احًتاـ قواعد القانوف الدويل اإلنساين ، وؽلكن للمؤسسات من تطوير أدائها 
وىي بذلك تكوف قادرة على نشر وتعزيز مفاىيم القانوف . من خالؿ تبادؿ التجارب واخلربات مع اآلخرين

 .الدويل اإلنساين
  

فمن اهلل، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والحمد هلل الذي ىدانا لهذا وما كنا  ىذا وإن أصبت
 .لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل

  
 :المعتمدة في ىذا البحث   قائمة المراجع

 :الكتب -أوال
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الدولية الزمايل عامر، مدخل إىل القانوف الدويل اإلنساين، منشورات ادلعهد العريب حلقوؽ اإلنساف واللجنة - 
 .997 ، تونس، سنة  .للصليب األضبر، ط

بوجالؿ صالح الدين، احلق يف ادلساعدة اإلنسانية، دراسة يف ضوء أحكاـ القانوف الدويل اإلنساين -2
 .2008، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، سنة  .وحقوؽ اإلنساف، ط

 .984 جنيف  جاف بكتيو، القانوف الدويل اإلنساين، تطوره ومبادئو،  - 
 
ضبدي شعباف، اإلعالـ األمٍت وإدارة األزمات والكوارث، الشركة العربية ادلتحدة للتسويق والتوريدات، -4

 .2005القاىرة، مصر، سنة 
 
 .987 ، دار الرأي العاـ، سنة  .عبد احلميد حجازي، الرأي العاـ واإلعالـ واحلرب النفسية، ط -5
 
قانوف الدويل اإلنساين، اجمللة الدولية للصليب األضبر، أغسطس سنة ستانيسالؼ هنليك، عرض موجز لل-6

 784. 
 
ماريا تَتيزا دوتلي، التدابَت الوطنية الالزمة للبدء يف تنفيذ القانوف الدويل اإلنساين، دراسات يف القانوف -7

 .2000، دار ادلستقبل العريب، القاىرة، مصر، سنة  .الدويل اإلنساين، ط
 
زلمد عزيز شكري، تاريخ القانوف الدويل اإلنساين وطبيعتو، دراسات يف القانوف الدويل اإلنساين، دار  -8

 . 2000، سنة  .ادلستقبل العريب، القاىرة، ط
 
، دار ادلستقبل العريب،  .زلمد نور فرحات، تاريخ القانوف الدويل والقانوف الدويل حلقوؽ اإلنساف، ط-9

 .2000القاىرة، مصر، سنة 
 

 

 :المراجع الخاصة-ثانيا
 

 :أطروحات الدكتوراه ومذكرات الماجستير -1
حسُت عبد اهلل قايد، حرية الصحافة، دراسة مقارنة يف القانونُت ادلصري والفرنسي، دار النهضة العربية، - 

يف وما بعدىا؛ عبد اهلل مربوؾ النجار، التعسف   4 ، 994 رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، مصر، سنة 
 .995 استعماؿ حق النشر، دار النهضة العربية، مصر، سنة 
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أحسن كماؿ، آليات تنفيذ القانوف الدويل اإلنساين يف ضوء التغَتات الدولية للقانوف الدويل ادلعاصر، -2
مذكرة ماجستَت، فرع قانوف التعاوف الدويل، جامعة مولود معمري، كلية احلقوؽ، مدرسة الدكتوراه يف القانوف 

 .  20األساسي والعلـو السياسية، تيزي وزو، اجلزائر، سنة 
 
العقوف ساعد، مبدأ التمييز بُت ادلقاتلُت وغَت ادلقاتلُت وربديات النزاعات ادلسلحة ادلعاصرة، مذكرة - 

ادلاجستَت يف العلـو القانونية، زبصص القانوف الدويل اإلنساين، جامعة احلاج خلضر، باتنة، اجلزائر، سنة 
2009. 

 
لعور حساف ضبزة، نشر القانوف الدويل اإلنساين، مذكرة ماجستَت يف العلـو القانونية، زبصص قانوف دويل -4

 .2009إنساين، كلية احلقوؽ، جامعة احلاج خلضر، باتنة، اجلزائر، سنة 

 
 :والتعاليق المقاالت -2
النظرية والواقع، رللة دمشق للعلـو أمل يازجي، القانوف الدويل اإلنساين وقانوف النزاعات ادلسلحة بُت - 

 .2004، سنة  0، العدد 20االقتصادية والقانونية، اجمللد 
 
جابر زلجوب علي، قواعد أخالقيات ادلهنة، مفهومها وأساس إلزامها و نطاقها، رللة احلقوؽ، كلية -2

 .998 احلقوؽ، جامعة الكويت، العدد الثاين، يونيو سنة 
 
الـ األمٍت والوقاية من اجلرؽلة، مركز الدراسات والبحوث، أكادؽلية نايف العربية علي فايز اجلحٍت، اإلع- 

 .2000للعلـو األمنية، الرياض، السعودية، سنة 
 
ضمن أعماؿ الندوة ادلصرية  الدويل اإلسالمي،مقالة مقدمة عامة يف القانوف اإلنساينطلعت الغنيمي، نظرة -4

  .982 نوفمرب سنة ،إصدارات اجلمعية ادلصرية للقانوف الدويل األوىل حوؿ القانوف الدويل اإلنساين،
 
أضبد إبراىيم مصطفى، دور وسائل اإلعالـ ومؤسسات اجملتمع ادلدين يف تفعيل الشراكة اجملتمعية من أجل -5

، حبث منشور على موقع وزارة الداخلية اإلمارايت، مركز اإلعالـ األمٍت، 2008التصدي للجرؽلة، يونيو سنة 
 www.policence.gove.bh: ظر ادلوقع اإللكًتوينأف

 

حبث منشور على موقع وزارة الداخلية  إمساعيل عبد الرضبن، األسس األولية للقانوف اإلنساين الدويل،-6
   www.policence.gove.bh: اإلمارايت، مركز اإلعالـ األمٍت، وما بعدىا، أنظر ادلوقع اإللكًتوين

http://www.policence.gove.bh/
http://www.policence.gove.bh؛
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، ملفات األىراـ، مقاؿ منشور بتاريخ دور اإلعالـ يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدويل، عبد العليم زلمد-7
، 42825، العدد 28 ، مصر، السنة 2004مارس سنة  7ىػ ادلوافق لػ  425 من زلـر سنة  6 األحد 

  . www.ahram.org.eg :منشور على ادلوقع اإللكًتوين

زلمد الطراونة، مشكالت ادلؤسسات العاملة يف نشر وتعزيز القانوف الدويل اإلنساين وتطوير أدائها، مقاؿ -8
موقع ادلساواة دلتعلق ، عماف ،ألردف، ىػ   4 -6-2 ـ ادلوافق  0 20-05-26األربعاء منشور بتاريخ 

  www.musawah.netبالًتبية على حقوؽ اإلنساف  والثقافة ادلدنية، 
 
حبث منشور على عملها وفق القوانُت ادلقارنة، أعلية الصحافة ووظيفتها وادلبادئ اليت ربكم ياسر زلمد، -9

                     : أنظر ادلوقع اإللكًتويناإلعالـ األمٍت،اإلمارايت،مركز موقع وزارة الداخلية 
www.policence.gove.bh  

 

 
 

      

http://www.ahram.org.eg/
http://www.musawah.net/
http://www.musawah.net/
http://www.policence.gove.bh/

