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: المقدمة

قدٌمة ولٌست ولٌدة العصور الحدٌثة  إن فكرة حماٌة االنسان من وٌالت الحروب

فالمعاهدات بٌن األمم لٌست أمراً جدٌداً بل المعاهدات الثنابٌة
 
تعود إلى العصور القدٌمة  

كما أن بعض معاهدات ، نتحاربًموتارٌخ تبادل األسرى حافل باالتفاقٌات المبرمة بٌن ال

بعض األحكام  الصداقة والسالم بٌن الشعوب فً مختلف العصور نصت صراحة على

المتعلقة بمعاملة األسرى
 
.                                               

ولكن بدأت تؤخذ هذه الحماٌة الطابع القانونً فً القرن التاسع عشر
 
والعشرٌن وذلك بعدما  

ذاق العالم أقسى أنواع الحروب
 
ولذلك كان ال بد . والجرحىوما خلفته من مالٌٌن القتلى  

نٌن الحروب وعدم تركها تخضع للشعور باالنتقام والرغبة بالنصر بؤي وسٌلة كانت من تق

تم ابرام أربعة اتفاقٌات فً مدٌنة  9 9 ففً عام . ولو كانت على حساب أرواح المالٌٌن

جنٌف فً سوٌسرا وهً المعمول بها حالٌاً فً الحروب والنزاعات المسلحة وتحمً هذه 

كالمدنٌٌن  وأفراد الوحدات )الذٌن ال ٌشاركون فً القتال االتفاقٌات باألخص األشخاص 

كان البد من االشارة لكل االتفاقٌات السابقة وفً متن  ....(. اإلغاثةالطبٌة والدٌنٌة وعمال 

ولٌس  او االحالة الى المراجع التمام التفاصٌلفٌخصص اما الهامش : النص لٌس بالهامش

  لذكر نقاط اساسٌة بالموضوع

من ثالث سنوات الى اآلن ما ٌجري أكثر من  ذمن راقبوالعالم ي فً ربط الفقراتلم توفق 

لبنٌة التحتٌة واستهداف اتشرٌد وتدمٌر التهجٌر والتعذٌب والقتل وال وٌرىسورٌا  نزاع فً

                                                 
 
رُ رٛل١غ ارفبل١خ ث١ٓ أ١ِط ثطازٔجطز اٌّّضً ٌؼظجخ أٚجؽجطط ٚث١ٓ اٌىٛٔذ اؼف١ٍس لبئس اٌمٛاد اٌفطٔؽ١خ رٕض ػٍٝ االحزطاَ اٌّزجبزي  679 فٟ ػبَ  

 .رجبٖ اٌّؽزشف١بد ٚاٌجطحٝ
2
. فٟ اٌمطْ اٌربِػ لجً ا١ٌّالز أٔٗ ِٓ اٌؼطٚضٞ فٟ ظِٓ اٌحطة ِؼبٍِخ األؼطٜ ِؼبٍِخ حؽٕخ ٚضػب٠زُٙ" ؼْٛ رؽٛ"أوس اٌؼبٌُ اٌظ١ٕٟ  

 اٌّطجغ؟؟؟؟
 
 .864 فٟ آة  ،رحؽ١ٓ ِظ١ط اٌؼؽىط١٠ٓ اٌجطحٝ فٟ اٌمٛاد اٌّؽٍحخ فٟ ا١ٌّساْة اٌزٟ رؼٕٟ ج١ٕف رٛل١غ ارفبل١خ 
4
 .اٌحطة اٌؼب١ٌّخ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ 
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فقد وصلت بعض .....(  -أفران –دور عبادة  -مشافً)لمنشآت المدنٌة بشكل مباشر ا

الرسمٌة تبٌااالحصا
 
شخص والتشرٌد الداخلً  90  000ا إلى مقتل أكثر من فً سوري 

 .ملٌون شخص وفرار ثالثة مالٌٌن شخص تقرٌباً إلى بلدان مجاورة 6ر ألكثر من 

ما ٌزٌد عن    0 نهاٌة عام  فً وأما عن معاناة الالجبٌن وأعدادهم فقد وصل عددهم 

ملٌون 7 . 
6
بة الثانٌة فً العالم بؤعداد الالجبٌن مما ٌجعلها فً المرتالجا سوري مسجل  

بعد أفغانستان
7
. أما األعداد غٌر المسجلة فهً أضعاف هذا الرقم، 

منذ  األسرة الدولٌةوبعد هذه المؤساة والمعاناة االنسانٌة التً تجري على مرأى ومسمع 

ٌُلمح إلى اآلن أي بوادر لحل هذه المعا ،ودخلنا فً السنة الرابعةثالث سنوات  وبما  ،ناةولم 

القانون الدولً لٌس )القانون الدولً االنسانً حماٌة المدنٌٌن فً حاالت الحرب  مهامأن من 

سسة حتى تكون له مهام بل هو عبارة عن مجموعة من القواعد وضعت لحماٌة إم

، سنحاول معرفة (خالل النزاعات المسلحة ولٌس الحروب فقطوغٌرهم " المدنٌٌن"

رتب االسبلة منطقٌا بحٌث ) القانون الدولً االنسانً لقواعدٌا هل ٌخضع النزاع فً سور 

( طبٌعة) نوعما  ؟تعرف طبٌع النزاع ثم تسال اذا كان ٌخضع لقواعد قانون الدولً االنسانً

حقوق  (انتهاك) انتهاكاتفً سورٌا؟ ما مدى التزام القوات الحكومٌة بعدم  القابم+النزاع 

؟ سنجٌب على هذه الحكومٌةالقوات  هذه+أقدمت علٌها  وما هً االنتهاكات التً المدنٌٌن

: غٌرها من خالل البحث وستكون خطة البحث على النحو التالًاألسبلة و

 .قواعد القانون الدولً االنسانً المتعلقة بحماٌة المدنٌٌن: المبحث األول

 .ماهٌة وتصنٌف النزاعات فً القانون الدولً االنسانً: المطلب األول   

                                                 
 
ٚٔشط ف١ٗ  اٌحطة اٌٛحش١خ فٟ ؼٛض٠ب رٙسز اٌؽٍُ ٚاألِٓ اٌس١١ٌٚٓػٍٝ ِٛلؼٗ ػٍٝ إٌذ ذجطاً ثؼٕٛاْ  4 20-9- ِجٍػ حمٛق االٔؽبْ فٟ ٔشط   

 ٠طجٝ شوط اٌطاثؾ. ٘صٖ االحظبئ١بد

6
  ٠طجٝ شوط اٌّطجغ. احظبئ١خ اٌّفٛػ١خ اٌؽب١ِخ ٌألُِ اٌّزحسح ٌشؤْٚ اٌالجئ١ٓ 
7
ٚوبٔذ أوجط ٘جطح جّبػ١خ ِٕص االثبزح اٌجّبػ١خ فٟ ضٚأسا ػبَ    ١ٍِ20ْٛ شرض ػٍٝ اٌفطاض ذالي ػبَ 2.2أججط اٌظطاع اٌؽٛضٞ ِب ٠مطٞ  

 ٠طجٝ شوط اٌّطجغحؽت اٌّفٛػ١خ اٌؽب١ِخ ٌجمٛق اٌالجئ١ٓ  994 

http://www.unhcr-arabic.org/cgi-bin/texis/vtx/search?page=search&docid=5309b6c16&query=%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%202014#hit30
http://www.unhcr-arabic.org/cgi-bin/texis/vtx/search?page=search&docid=5309b6c16&query=%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%202014#hit30
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 .النزاعات المسلحة الدولٌة: الفرع األول      

 .النزاعات المسلحة غٌر الدولٌة: الفرع الثانً      

 .النزاعات المسلحة خالل  فًحماٌة المدنٌٌن : المطلب الثانً   

 . االشخاص الذٌن ٌنطبق علٌهم مصطلح المدنٌٌن: الفرع األول   

 .الحماٌة المقررة للمدنٌٌن: الفرع الثانً      

غٌر متطابق مع المحتوى بحٌث  العنوان) .النزاع الدابر فً سورٌا توصٌف: مبحث الثانًال

لم تصنف طبٌعة النزاع بل ذكرت االنتهاكات الخطٌرة للقانون الدولً االنسانً من طرف 

 (النظام

اعتداءات  .(عدم االعتداء على الحٌاة والسالمة البدنٌة)القتل للمدنٌٌن : المطلب األول    

 رة على حٌاة وسالمة المدنٌٌنمتكر

 .بشكل مباشر واألعٌان المدنٌة+ استهداف المدنٌٌن: الفرع األول      

 .استخدام األسلحة غٌر التقلٌدٌة فً حق المدنٌٌن: الفرع الثانً      

واالعتناء  عدم التعذٌب والمعاملة القاسٌة والتشوٌه)التعذٌب للمدنٌٌن : المطلب الثانً    

قاسٌة  معاملة المدنٌٌن معاملة  (.لمرضى واالعتقال وتنفٌذ األحكام دون محاكمةبالجرحى وا

غٌر انسانٌة و

(  االختفاء القسرٌة واالعتقاالت واخذ الرهابن)الحرٌة الحق فً التعدي على : الفرع األول

 (التعذٌب والتجوٌع والحصار)التعدي على السالمة الجسدٌة : الفرع الثانً

 .االختفاء القسري و االعتقاالت التعسفٌة بدون محاكمة: ولالفرع األ       

 .التعذٌب والتعذٌب حتى الموت: الفرع الثانً      

 (.حظر التجوٌع والترحٌل وأخذ الرهابن)المعاملة غٌر االنسانٌة للمدنٌٌن: المطلب الثالث    

هذي التفاصيل ال 

تذكز بالعىىان 

اوردتها لك فقط 

لكي تعيد تزتيب 

 البحج مىهجيا
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 .الحصار حتى الموت: الفرع األول      

 .ابن والترحٌلأخذ الره: الفرع الثانً      

 .قواعد القانون الدولً االنسانً المتعلقة بحماٌة المدنٌٌن :المبحث األول

 ،باعتبار أن بحثنا مركز على الحالة السورٌة وحماٌة المدنٌٌن فً النزاع الدابر فٌها

ى األسبلة واالستفسارات الخاصة نجٌب عل إلى الحالة السورٌة و؟؟؟ الدخولنستطٌع  يولك

ال بد لنا من معرفة أنواع  بسورٌاالدابر تقصد معرفة طبٌعة النزاع  هادابر فًبالنزاع ال

فً القانون الدولً االنسانً وهل ٌنطبق النزاع فً سورٌا على هذ  النزاعات  النزاع

عن أنواع النزاعات  المبحثولذلك سنتحدث فً هذا   وفق بطرح السإاللم ت .التقسٌم

مقسم  المبحثوسٌكون هذا  االنسانً فً حماٌة المدنٌٌن؟المسلحة وما دور القانون الدولً 

ماهٌة وتصنٌف النزاعات فً القانون ل عن سنخصصه سٌتحدثالمطلب األول  مطلبٌنعلى 

 . النزاعات المسلحة  خالل فًحماٌة المدنٌٌن الدولً االنسانً والمطلب الثانً عن 

 .االنسانً النزاعات فً القانون الدولًماهٌة وتصنٌف : المطلب األول

لتصنٌف النزاعات المسلحة أهمٌة بالغة السٌما فٌما ٌخص تحدٌد حقوق والتزامات 

  . األطراف المتنازعة، وكذا قواعد القانون الدولً اإلنسانً واجب التطبٌق

وٌقسم القانون الدولً اإلنسانً النزاعات المسلحة إلى أربعة أصناف، حٌث تتفاوت 

ى كل منها على النحو التالًالقواعد والصكوك المنطبقة عل
 
:  

، 1949وتطبق عميو اتفاقيات جنيف األربع لعام : النزاع المسلح الدولي .1

  .، وقواعد الىاي ومبادئ قانونية أخرى1977والبروتوكول اإلضافي األول لسنة 

                                                 
8
 (٠طجٝ شوط اٌّطجغ ثبٌزفظ١ً. )ِحبػطاد اٌمبْٔٛ اٌسٌٟٚ  االٔؽبٟٔ فٟ ِطوع ج١ً اٌجحش ٌٍسوزٛضح ؼطٚض ؽبٌجٟ 

تجىب 

 التكزار
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ويحدده البروتوكول : النزاع المسلح الدولي الذي يعد بمثابة حرب للتحرير الوطني .2

  .طبق عميويو 1977لسنة  اإلضافي األول

المشتركة بين اتفاقيات  03الذي يخضع لتنظيم المادة : النزاع المسلح غير الدولي .3

  .، وبعض المبادئ العرفيةةربعجنيف األ

 1977الذي ينظمو البروتوكول اإلضافي الثاني لسنة : الدولي النزاع المسلح غير .4

  .ويعرفو تعريفا ضيقا

أنواع النزاعات المسمحة من  ىناك نوعين أساسيين ا أنبين لنتبعد ىذه التقسيمات ي

نزاع مسمح دولي ونزاع مسمح غير دولي وسنتكمم بشيء من التفصيل عن  ىي

الفرع األول عن النزاعات المسمحة الدولية ، تاليينمتىذين النوعين في فرعين 

  .والفرع الثاني عن النزاعات المسمحة غير الدولية

 .عات المسلحة الدولٌةالنزا :الفرع األول   

؟ ومتى تنهً؟ وهل اعالن الحرب متى تبدأمن هم أطراف النزاعات المسلحة الدولٌة؟ 

الحرب من إحدى األطراف المتنازعة ضروري لتطبق علٌه قواعد القانون الدولً 

ال بد من تعرٌف النزاعات ، االنسانً؟ سنجٌب على هذه االسبلة ولكن قبل االجابة علٌها

 . بٌنها وبٌن النزاعات المسلحة غٌر الدولٌة لٌتسنى لنا التمٌٌزدولٌة المسلحة ال

:النزاعات المسلحة الدولٌة
 
هً حالة الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر ٌنشؤ بٌن  

دولتٌن أو أكثر كاالحتالل الحربً وحروب التحرٌر الوطنٌة وٌفرض على األطراف 

                                                 
9
   2008ػبَ   -6طفحخ  –ؼؤاي ٚجٛاة  –ز١ٌٍه فٟ اٌمبْٔٛ اٌسٌٟٚ االٔؽبٟٔ  (-2 )ؼٍؽٍخ اٌمبْٔٛ اٌسٌٟٚ االٔؽبٟٔ ضلُ  

ٕ٘ب رىّٓ 

أ١ّ٘خ شوط وً 

ارفبل١بد 

اٌمبْٚ اٌسٌٟٚ 

االٔؽبٟٔ فٟ 

ِمسِخ اٌجحش 

الٔه رؽزؼ١ٓ 

ثٙب ا٢ْ زْٚ 

اْ ٠ىْٛ 

ٌٍمبضا اٞ 

 ِؼطفخ ثٙب
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نسانً سواء اعترفت بقٌام النزاع أو لم تعترف به المتحاربة تطبٌق أحكام القانون الدولً اال

. وال ٌتوقف تطبٌقه على وجود اعالن مسبق بحالة الحرب

هو وبتعرٌف موجز ومختصر نقول
10
ٌنشب بٌن القوات المسلحة لدولتٌن على  قتاالً  :

 .األقل

دول فإذا كان أحد الومن خالل التعرٌف ٌتبٌن لنا أن أطراف النزاع المسلح الدولً هم 

 .علٌهاألطراف لٌس دولة تحول النزاع إلى نزاع آخر وٌجب تطبٌق قواعد أخرى 

إن القانون الدولً العرفً جعل من اعالن الحرب أمراً ف بداٌة الحرب واالعالن عنهاأما 

اعولم تكن واقعة عدم اعالن النزاع المسلح لتجعل منه نزاعاً غٌر مشرو،اختٌارٌاً 
  

 .

نسبة لهذا الموضوع فقد تمت مراعاة هذه القاعدة فً الحرب ولذلك تنوع سلوك الدول بال

الحرب العالمٌة الثانٌة عند هجومها على  فًالعالمٌة األولى بٌنما لم تراع ألمانٌا هذه القاعدة 

 .االتحاد السوفٌٌتً السابق

الحروب؟ فالنزاع المسلح الدولً هًتتنوأما متى 
  
 ،ال ٌنتهً بتوقف العملٌات العدابٌة 

بل ٌنتهً عند ( وقف اطالق النار)ٌدعى عادة بالهدنة سواء كانت شاملة أم محلٌة  أي ما

نصت علٌه اتفاقٌة جٌنٌف الثالثة عام  اسرى إلى أوطانهم وهذا معادة األإاحتالل االراضً و

ٌفرج عن أسرى الحرب وٌعادون إلى أوطانهم دون ابطاء بعد "بشؤن أسرى الحرب  9 9 

وتنهً الحرب إما بعقد اتفاقٌات سالم أو باستسالم غٌر  "ة الفعلٌةانتهاء األعمال العدابً

 اي مادة؟؟؟ .أحد األطراف من مشروط

 .النزاعات المسلحة غٌر الدولٌة: الفرع الثانً  

                                                                                                                                                         
 
 0
 2007اٌطجؼخ اٌؽبزؼخ ػبَ   -4طفحخ اٌمبْٔٛ اٌسٌٟٚ االٔؽبٟٔ اجبثبد ػٍٝ أؼئٍزه ِٓ ِٕشٛضاد اٌٍجٕخ اٌس١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت األحّط  
  
ِجٍخ جبِؼخ زِشك ٌٍؼٍَٛ االلزظبز٠خ   ٚاٌمب١ٔٛٔخ  -ٞ االٔؽبٟٔ ٚلبْٔٛ إٌعاػبد اٌّؽٍحخ ث١ٓ إٌظط٠خ ٚاٌٛالغاٌمبْٔٛ اٌسٚي -أًِ ٠بظجٟ  .ز 

 4  ص  2004اٌؼسز األٚي ػبَ  -20اٌّجٍس 
 2
    اٌّطجغ اٌؽبثك ص -زأًِ ٠بظجٟ  
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فقد بدأ فً اتفاقٌات جٌنٌف ، خضع مفهوم النزاعات المسلحة غٌر الدولٌة لتطور ملحوظ

ثم تطور مع مرور الزمن لتخرج منه مجموعة  (المشتركة  المادة ) 9 9 األربعة لعام 

وفق ما جاء فً  ؟؟؟؟؟ طارها الداخلً ولتصبح نزاعات مسلحة دولٌةإمن النزاعات من 

وتبلور هذا المفهوم فً البروتوكول  977 من البروتوكول األول لعام     فقرة  المادة 

 :رٌفها كالتالًلٌصبح تع الخاص بالنزاعات المسلحة غٌر الدولٌة 977 الثانً لعام 

تعرٌف النزاعات المسلحة غٌر الدولٌة
14

 إقلٌم على تدور التًهً النزاعات المسلحة : 

 نظامٌة جماعات أو منشقة مسلحة وقوات المسلحة قواته بٌن المتعاقدة السامٌة األطراف أحد

 ٌمكنها ما السٌطرة منو إقلٌمه من جزء على مسبولة قٌادة تحت وتمارس أخرى مسلحة

 .ومنسقة متواصلة عسكرٌة بعملٌات القٌام

وبتعرٌف آخر
15
ٌنشب داخل اقلٌم دولة بٌن القوات المسلحة النظامٌة  قتاالً  هو :

 .وجماعات مسلحة ٌمكن التعرف على هوٌتها أو بٌن جماعات مسلحة تتصارع فٌما بٌنها

ت جٌنف إلى اتفاقٌا االضافً للمادة األولى من البروتوكول الثانً دقٌقة قراءة من ٌظهرو

 إلى العودة من بد ال كان لذا ، ٌشوبها الغموض من الكثٌر أن  فقرة  9 9 األربعة لعام 

 6 :ٌؤتً ما تبٌن والتً النص على الواردة التعلٌقات

 نزاًعا عده ٌمكن بحٌث الحدة من معٌنة درجة على القابم النزاع ٌكون أن بد ال . 

 المادة أحكام تطبق أن على ٌه،عل البروتوكول هذا أحكام وتطبٌق دولً غٌر مسلًحا

 .حدة األخف النزاعات ،على 9 9  لعام جنٌف التفاقات المشتركة  

                                                 

"   
  

ٚشٌه فٟ ِّبضؼزٙب ٌحك ، ٔجٟ ٚػس األٔظّخ اٌؼٕظط٠خاألط إٌّبظػبد اٌّؽٍحخ اٌزٟ رٕبػً ثٙب اٌشؼٛة ػس اٌزؽٍؾ االؼزؼّبضٞ ٚاالحزالي 

ثّجبزا اٌمبْٔٛ اٌسٌٟٚ اٌربطخ ثبٌؼاللبد اٌٛز٠خ ٚاٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌسٚي  وّب وطؼٗ ١ِضبق األُِ اٌّزحسح ٚاإلػالْ اٌّزؼٍك، اٌشؼٛة فٟ رمط٠ط اٌّظ١ط

  ."ةؽجمبً ١ٌّضبق األُِ اٌّزحس

 4
اٌّزؼٍك ثحّب٠خ ػحب٠ب إٌعاػبد اٌّؽٍحخ غ١ط  949 ٟٔ االػبفٟ إٌٝ ارفبل١بد ج١ٕ١ف األضثؼخ ٌؼبَ وّب ػطفزٗ اٌّبزح األٌٚٝ ِٓ اٌجطٚرٛوٛي اٌضب 

 .اٌس١ٌٚخ

  
رصوط   2007اٌطجؼخ اٌؽبزؼخ ػبَ   -4اٌمبْٔٛ اٌسٌٟٚ االٔؽبٟٔ اجبثبد ػٍٝ أؼئٍزه ِٓ ِٕشٛضاد اٌٍجٕخ اٌس١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت األحّط طفحخ  

  ضر١تضلُ اٌظفحخ فٟ االذ١ط ١ٌٚػ ثٙصا اٌذ
 
 6
  8  ز أًِ ٠بظجٟ ِطجغ ؼبثك ص  
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 ٌعدها وأن حقوق من المشتركة   المادة فً جاء ما على ٌحافظ أن النص حاول . 

 .علٌها والزٌادة منها ٌنطلق التً القاعدة

 جهة ومن جهة نم بالنزاع المعنٌة الدولة هم الدولً غٌر المسلح النزاع أطراف . 

 غٌر حكومة ضد ٌناضلون والذٌن السكان، من جزء" وهم المتمردون أخرى

 ."مستقرة

 الشروط تتحقق إن ما البروتوكول هذا أحكام تنفٌذ األطراف على ٌتوجب . 

 : اآلتٌة الموضوعٌة

 ً  فً أو النظامً والجٌش المنشقٌن بٌن المسلحة والمواجهة الجٌش انقسام حال ف

 .التنظٌم من أدنى حد لهإالء ٌكون أن والمتمردٌن النظامً جٌشال بٌن المواجهة

 مسإولة قٌادة المتمردٌن أو للمنشقٌن ٌكون أن. 

 بصورة اإلقلٌم من جزء على المتمردة أو المنشقة القوات هذه تسٌطر أن 

 البروتوكول هذا بؤحكام والتقٌد العسكرٌة مهامها تمارس أن معها تستطٌع

 .أحكامه وتطبٌق

 .حماٌة المدنٌٌن فً النزاعات المسلحة: الثانًالمطلب 

 السكان الناسإن من ٌستقرأ تارٌخ الحروب ٌجد أن أكثر المتضررٌن من الحروب هم 

وحتى نزعات االنتقام تصب فوق ، المدنٌٌن الذٌن ال دخل لهم بالعملٌات العسكرٌة

فاقٌة كاملة هً اتفاقٌة ولذلك اهتم القانون الدولً بحماٌة المدنٌٌن وأفرد لهم ات ؟؟؟رإوسهم

عن الفرع األول ، فً فرعٌن متتالٌٌنجٌنٌف الرابعة وسنتعرف من خالل هذا المطلب 

 . عن الحماٌة المقررة لهموالفرع الثانً االشخاص الذٌن ٌنطبق علٌهم مصطلح المدنٌٌن 

 . االشخاص الذٌن ٌنطبق علٌهم مصطلح المدنٌٌن: الفرع األول
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فهل هذا المعنى  عسكرٌٌنهو عكس  ٌنالذهن من كلمة مدنً إن المعنى المتبادر إلى

ولذلك سنقوم بتعرٌف المدنٌٌن ،حسب تعرٌف المدنٌٌن فً القانون الدولً االنسانً صحٌح؟ 

 .حسب القانون الدولً االنسانً ومن ثم نحلل التعرٌف لٌتضح لنا المصطلح

تعرٌف المدنٌٌن 
1 
   :

ي األعمال العدابٌة بمن فٌهم أفراد القوات هم األشخاص الذٌن ال ٌشتركون مباشرة ف

المسلحة الذٌن ألقوا أسلحتهم واألشخاص العاجزون عن المشاركة فً القتال بسبب المرض 

 (ٌرجى ذكر المادة) .أو الجرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر

ومن خالل التعرٌف ٌتبٌن لنا أن حماٌة المدنٌٌن تنطبق على عناصر القوات المسلحة 

وٌدخل ضمن حماٌة المدنٌٌن أٌضاً ،تركوا القتال ولم ٌنخرطوا بالعملٌات القتالٌة  الذٌن

المصابٌن والمرضى واألسرى حتى لو كانوا من القوات المسلحة وٌخرج من حماٌة 

المدنٌٌن األشخاص الذٌن انخرطوا فً العملٌات القتالٌة حتى لو لم ٌكونوا من ضمن القوات 

 (. نأي هم من المدنًٌ)المسلحة 

 خدماتها تعرض أن األحمر، للصلٌب الدولٌة كاللجنة متحٌزة، غٌر إنسانٌة لهٌبة وٌجوز

 خاصة، اتفاقات طرٌق عن ذلك، فوق تعمل أن النزاع أطراف وعلى.النزاع أطراف على

 .بعضها أو االتفاقٌة هذه من األخرى األحكام كل تنفٌذ على

المدنٌة إذ األعٌان المدنٌة هًوٌجب التفرٌق هنا بٌن المدنٌٌن وبٌن األعٌان 
  
األعٌان التً  

فً " مساهمة فعالة"لٌست أهدافاً عسكرٌة وأن األهداف العسكرٌة هً األعٌان التً تساهم 

                                                 
 7
رصوط  ضلُ  2008ػبَ  -2 طفحخ  –ؼؤاي ٚجٛاة  –ز١ٌٍه فٟ اٌمبْٔٛ اٌسٌٟٚ االٔؽبٟٔ  (-2 )ؼٍؽٍخ اٌمبْٔٛ اٌسٌٟٚ االٔؽبٟٔ ضلُ  

  اٌظفحخ فٟ االذ١ط ١ٌٚػ ثٙصا اٌزطر١ت
 

 

 8
رصوط  ضلُ اٌظفحخ فٟ االذ١ط ١ٌٚػ ثٙصا  2008ػبَ –  طفحخ –حّب٠خ األػ١بْ اٌّس١ٔخ  (-9)ؼٍؽخ اٌمبْٔٛ اٌسٌٟٚ ضلُ  

  اٌزطر١ت
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األعمال العسكرٌة حسب طبٌعتها وموقعها والغاٌة منها أو من استخدامها وهً التً ٌنتج 

 .مٌزة عسكرٌة أكٌدة"طٌلها عن تدمٌرها الكلً أو الجزبً أو االستٌالء علٌها أو تع

 .وبحثنا مقصور على حماٌة المدنٌٌن ولٌس حماٌة األعٌان المدنٌة

 

 

  .نيالحماٌة المقررة للمدنً: الفرع الثانً

 قواعد القانون الدولً االنسانً الواجب  تطبٌقها فً النزاعات المسلحة غٌر الدولٌةإن    

بوجه التحدٌد وٌشمل ذلك  9 9 جٌنٌف لعام المشتركة بٌن اتفاقٌات   المادة علٌها تنطبق 

دون أن ٌنحصر فٌها النزاعات المسلحة بٌن الحكومات والجماعات المسلحة المنظمة أو 

الخاص  977 ماذا عن البروتوكول الثانً لعام  .النزاعات التً تدور ما بٌن تلك الجماعات

 بالنزاعات المسلحة غٌر الدولٌة

 السامٌة األطراف أحد أراضً فً دولً طابع له لٌس مسلح نزاع قٌام حالة فً"وتنص 

 : التالٌة األحكام أدنى كحد ٌطبق بؤن النزاع فً طرف كل ٌلتزم المتعاقدة،

 القوات أفراد فٌهم بمن العدابٌة، األعمال فً مباشرة ٌشتركون ال الذٌن األشخاص . 

 المرض بببس القتال عن العاجزون واألشخاص أسلحتهم، عنهم ألقوا الذٌن المسلحة

 معاملة األحوال جمٌع فً ٌعاملون آخر، سبب ألي أو االحتجاز أو الجرح أو

 أو المعتقد، أو الدٌن أو اللون، أو العنصر على ٌقوم ضار تمٌٌز أي دون إنسانٌة،

 .آخر مماثل معٌار أي أو الثروة أو المولد أو الجنس،

 وتبقى أعاله، المذكورٌن باألشخاص ٌتعلق فٌما التالٌة األفعال تحظر الغرض، ولهذا

 : واألماكن األوقات جمٌع فً محظورة

 والتشوٌه، أشكاله، بجمٌع القتل وبخاصة البدنٌة، والسالمة الحٌاة على االعتداء 

 .والتعذٌب القاسٌة، والمعاملة
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 الرهابن أخذ. 

 والحاطة المهٌنة المعاملة األخص وعلى الشخصٌة، الكرامة على االعتداء 

 .بالكرامة

 مشكلة محكمة أمام سابقة محاكمة إجراء دون العقوبات وتنفٌذ األحكام إصدار 

 الشعوب نظر فً الالزمة القضابٌة الضمانات جمٌع وتكفل، قانونٌاً  تشكٌالً 

                                                        .المتمدنة

 ."بهم وٌعتنً والمرضى الجرحى جمعي .2

 تغٌٌر العنوان كما سبق االشارة الٌه .زاع الدائر فً سورٌاتوصٌف الن :لثانًاالمبحث 

من خالل عرض ماهٌة وتصنٌف النزاعات المسلحة فً القانون الدولً االنسانً ٌتبٌن 

أن النزاع فً سورٌا هو نزاع مسلح غٌر دولً باعتبار أن األطراف المتنازعة فٌها طرف 

   /9 لخاص بسورٌا رقم ونص على هذا تقرٌر مجلس حقوق االنسان اغٌر دولً 

فقد ورد فٌه  (من اٌن تحصلت علٌه ذكر المرجع بالهامش)    0 /اذار /   المإرخ فً 

إن المواجهات بٌن القوات    0 ٌولٌه /تموز 6 فً  قالت اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر"

حمص  الدابرة فً أنحاء عدة فً البلد، بما فٌها عات المسلحة المعارضةلمجموالحكومٌة وا

 "دولً وإدلب وحماة، تشكل بداٌة نزاع مـسلح غـٌر

ولذلك سوف ٌكون معٌار قٌاس االنتهاكات بحق المدنٌٌن هو القواعد الخاصة بحماٌة 

المدنٌٌن فً النزاعات المسلحة غٌر الدولٌة والتً تتلخص فً المادة الثالثة المشتركة بٌن 

 .والعرف الدول977ً الثانً لعام  وتوكول االضافًاتفاقٌات جٌنٌف األربعة وبٌن البر

وذلك ألن الدول هً المسإولة ،خص فً هذا البحث االنتهاكات من قبل النظام السوري لوسن

المعارضة قبل عن االنتهاكات أكثر من أي طرف آخر وألن االنتهاكات التً ارتكبت من 

المسلحة
 9
تى مجلس من االنتهاكات المرتكبة من قبل النظام السوري وح%  ال تتعدى  

                                                 
 .ػزجط ؽطف صبٌش ال زذً ٌٗ ثبٌّؼبضػخ اٌؽٛض٠خ اٌّؽٍحخٞثبؼزضٕبء رٕظ١ُ اٌسٌٚخ االؼال١ِخ اٌزٟ  9 
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،السلطات 9 /  من القرار ( أ)  و  و  بقوة، فً الفقرات  وطالب حقوق االنسان 

السورٌة على وضع حد فوري ألعمال العنف وجمٌع انتهاكات حقوق اإلنـسان ،وطالبها بؤن 

 .تفً بمسإولٌتها فٌما ٌتعلق بحماٌة السكان

السوري لجمٌع القوانٌن  وبوضوح مدى انتهاكات النظام ونإن متابعً الشؤن السوري ٌجد

االنتهاكات  الحماٌة المقررةواألعراف الدولٌة لحماٌة المدنٌٌن وإذا أردنا أن نلخص 

الثالثة المشتركة    وفقا للمادة+ دمج الحماٌة المقررة بٌننقوم بوللمدنٌٌن المتكررة على 

  :نجد أنها 977 والبروتوكول االضافً الثانً لعام 

 (والسالمة البدنٌةالعتداء على الحٌاة عدم ا)القتل للمدنٌٌن  - 

والتشوٌه واالعتناء بالجرحى  عدم التعذٌب والمعاملة القاسٌة)التعذٌب للمدنٌٌن  - 

 (.واالعتقال وتنفٌذ األحكام دون محاكمة والمرضى

 (.حظر التجوٌع والترحٌل وأخذ الرهابن)المعاملة غٌر االنسانٌة للمدنٌٌن   - 

اضٌع الثالثة مطلباً نبٌن فٌه مدى االنتهاكات التً جرت وسنفرد لكل موضوع من هذه المو

                                                                                                                               .بحق المدنٌٌن فً سورٌا

تعدٌل  .(ٌاة والسالمة البدنٌةعدم االعتداء على الح)القتل للمدنٌٌن  :المطلب األول    

 ودمج العناوٌن كما تم ذكره فً مالحظاتً على الخطة

إن الهدف من العملٌات العسكرٌة هو السٌطرة على مواقع الخصم واضعاف قدراته 

. العسكرٌة ولذلك ٌجب أن تركز العملٌات العسكرٌة على األهداف التً تحقق هذا الهدف

من األعٌان المدنٌة التً تعتبر هدفاً مدنٌاً ولٌست عسكرٌاً فاألفران والمشافً والمدارس هً 

ولكن النظام ،تحدث القانون الدولً عن الفرق بٌن األعٌان المدنٌة واألهداف العسكرٌةو ،

، السوري استهدف وبشكل مباشر المدنٌٌن دون أن ٌكون هناك أي هدف عسكري من هذا 

وشل جمٌع ،والتهجٌر ،االبادة الجماعٌة  واتباع سٌاسة،وإنما فقط للضغط على العسكرٌٌن 

 .مفاصل الحٌاة
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ولتؤكٌد هذا العمل الممنهج فً استهداف المدنٌٌن سنبحث المطلب فً فرعٌن األول عن 

والفرع ، استهداف المدنٌٌن ومراكز تجمعهم مثل األفران والمدراس والمشافً ودور العبادة 

 .المدنٌٌنالثانً عن استخدام األسلحة غٌر التقلٌدٌة بحق 

    

 

 .استهداف المدنٌٌن بشكل مباشر: الفرع األول

الحرب والبحث عن لقمة العٌش لم ٌشفع لهم عند النظام السوري ٌبدو أن اعتزال ما على 

فً ف .وإنما أنت عدوي وٌجب قتلك  ،بهذان لم تكن معً فؤنت عدوي ولم ٌكتف وآثر عقلٌة إ

وقتل المدنٌٌن وهم ستهداف األفران وبشكل كبٌر االسوري كثف النظام    0 عام 

وذكرت هذا الهٌبة العامة مصطفون ٌنتظرون دورهم فً الحصول على أهم مادة غذابٌة 

وأطلقوا على هذا    0 للثورة السورٌة فً تقرٌر احصابً الستهداف االفران فً عام 

هداف فقد تم احصاء عدد الشهداء وعدد مرات است" الخبز المعجون بالدم"التقرٌر اسم 

 مما ٌدل على المنهجٌة فً القتل .استهداف األفران فٌها تم االفران والمحافظات التً

ذكر المرجع بالهامش بدقة وصٌاغة الجمل بطرٌقة علمٌة غٌر شخصٌة ) .واالستهداف

 (انفعالٌة

استهداف ولم ٌشفع للطالب والصغار اهتمامهم بدراستهم والعكوف على التعلٌم فقد أصر 

وإٌقاف العملٌة  مدارسهمبشكل مباشر مما أدى إلى قتل األطفال وتدمٌر  رسهممدا استهداف

بعنون    0 منظمة هٌومن راٌتس الصادر فً حزٌران  تتضمنه تقرٌرالتدرٌسٌة وهذا ما 

 مناطق فً"فً تقرٌرها  وردفقد " االعتداءات على الطالب والمدارس"لم تعد آمنة "

 لقوانٌن واضحة خروقات السورٌة المسلحة القوات ارتكبت (ذكر المرجع بالهامش)القتال،

 أغراض فً ُتستخدم تكن لم مدارس على جوٌة وغارات برٌة هجمات شنت إذ الحرب
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 فعّرضت المدارس، فً للحكومة موالٌة مسلحة وجماعات قوات نشرت كما .عسكرٌة

 "التعلٌم فً حقهم من وحرمتهم للخطر الطالب

لجرحى والمرضى بغض النظر عن انتماءاتهم كان لهم األطباء الذٌن ٌهتمون بمعالجة ا

مدنٌٌن من وسابل العالج والطبابة النصٌب االكبر فً االستهداف والقتل وحرمان ال

 -  ونشرت الشبكة السورٌة لحقوق االنسان على موقعها على شبكة االنترنت بتارٌخ ،

كانت "ٌا وذكرت فٌه تقرٌراً ٌبٌن حال الكوادر الطبٌة والمشافً فً سور   0 -نٌسان 

من الكوادر الطبٌة وقد الحظنا من خالل رصدنا الٌومً أن     القوات الحكومٌة قد قتلت 

القوات الحكومٌة قد رفعت من وتٌرة استهداف المشافً والمسعفٌن مما تسبب فً عجز 

رهٌب على المستوى الطبً فً كافة أنحاء البالد وأدى إلى وفاة العدٌد من الجرحى أمام 

 ذكر المرجع بالهامش ".عٌن أهالٌهم لعدم وجود من ٌقوم بإسعافهم أو عالجهمأ

من القصف والتدمٌردور العبادة لم تسلم و
 0
فقد  اهدفاً عسكرٌاً ٌجب تدمٌرهأٌضاً هً ’ 

مسجد تم تدمٌره ونسبته للشبكة  600 نشرت شبكة الجزٌرة االعالمٌة فً تقرٌر لها أن 

اشتهرت سورٌا بمساجدها ومآذنها على  "ها رفً تقريالسورٌة لحقوق االنسان وذكرت 

مستوى العالمٌن العربً واإلسالمً، إال أنها تشتهر الٌوم بؤعداد المساجد التً دمرها نظام 

 بالهامشذكر المرجع  "بشار األسد الربٌس السوري

وفً أخر احصابٌة صادرة عن األمم المتحدة
  
ألف  9 أن عدد القتلى فً سورٌا تجاوز  

من (  779 )و طفالً دون العاشرة ( 6  )بما فً ذلك قاصرٌن (  0  )شخص بٌنهم 

ًّ للقتلى خالل  "االناث وقالت فً تقرٌرها  ان هذه التقدٌرات هً أقل من العدد الفعل

  "من هذا النزاع الدموي السنوات الثالث األولى

والحدٌث ٌطول عن استهداف المدنٌٌن فلم ٌبق فً سورٌا منطقة وال سوقاً وال شارعاً إال 

 .والحقد وناله نصٌب من القصف والتدمٌر

                                                 
20
 ٠ٚجت  أؼٍحخ ِّٕٛػخ االؼزرساَ ػٕس إٌظبَ اٌؽٛضٞ رزُ طٕبػخ أذطط أٔٛاع األؼٍحخ فبٌظالح ٚاٌسػبء ٚلطاءح اٌمطآْ افساذٍٗ 

  (ال ٠جت اٌرطٚط ػٓ حسٚز اٌجحش اٌؼٍّٟ ثجًّ وٙصٖ) .رس١ِط٘ب ٚلزً ِٓ ثساذٍٙب    
2 
، ػٓ إطساض٘ب رح١ًٍ رُ رحس٠ضٗ (4 20أغؽطػ /آة 22)ج١ٕف  أػٍٕذ اٌّفٛػخ اٌؽب١ِخ ٌألُِ اٌّزحسح ٌحمٛق اإلٔؽبْ اٌؽ١سح ٔبفٟ ث١الٞ ٠َٛ اٌجّؼخ  

ّٛ ث١بٔبد ثب١ٌٕبثخ ػٓ ِىذ حبٌخ لزً  69  9 ٚلس أفؼٝ ٘صا اٌزح١ًٍ إٌٝ رج١ّغ لبئٍّخ رؼُ  ة اٌّفٛع اٌؽبِٟ ٌألُِ اٌّزحسح ٌحمٛق اإلٔؽبِْٓ لجً أذظبئ١

 (طسض؟؟؟اٌُ) .4 20أثط٠ً /ٚٔٙب٠خ ١ٔؽبْ   20ِبضغ /ألفطاٍز فٟ ؼٛض٠خ ث١ٓ آشاض

http://www.aljazeera.net/news/pages/83986fea-52e9-4622-9873-5bcc70121cd6
http://www.aljazeera.net/news/pages/83986fea-52e9-4622-9873-5bcc70121cd6
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مراجعة كل ) .استخدام األسلحة غٌر التقلٌدٌة فً حق المدنٌٌن: الفرع الثانً

 (العنواٌن كما تم ذكره

ٌة ئايالقتل واحد فً حق المدنٌٌن سواء كان باألسلحة التقلٌدٌة أو باألسلحة الكٌم

والمدنٌٌن الذٌن قتلوا فً سورٌا باألسلحة التقلٌدٌة أضعاف مضاعفة عن الذٌن قتلوا 

محرمة دولٌاً باألسلحة الكٌمٌابٌة ولكن باعتبار أن هذه األسلحة 
  
حتى فً االستخدام  

  .اً خاصاً ولما أثارت من ردود فعل دولٌةالعسكري أوردنا لها فرع

ٌة من قبل النظام السوري فً حق المدنٌٌن وتم توثٌق هذه ئايلقد تكرر استخدام االسلحة الكٌم

من قبل مكتبالجرابم 
  
كان استخدام النظام توثٌق ملف انتهاكات الكٌمٌابً فً سورٌا و 

ولى استخدم غاز الخردل الذي السوري االسلحة الكٌمٌابٌة على عدة مراحل فالمرحلة األ

وأخطر  ، ٌسبب حروًقا وتقرًحا فً الجهاز التنفسً ، وٌسبب التقٌإ واإلسهال عند ابتالعه

مع الزمن هً تؤثٌراته تحصل بسبب كون غاز الخردل مسببا للسرطان اما الضرر البعٌد له 

 .التغٌٌرات الوراثٌة

ان  التً بإمكانهاى الجهاز العصبً والقاتلة  وهً تإثر عل VXومن ثم تم استخدام مادة 

 .تقتل األحٌاء بغضون دقابق

وتطور االنتهاك لٌستعمل مادة السباند والكلور سباند وهً تعتبر شدٌدة السمٌة على 

 % .97الحٌوانات وقاتلة لإلنسان بنسبة 

جرى على إثرها تحقٌق دولً وأقر  مادة السارٌن التً أٌضاً المواد التً استخدمها  ومن

وجد فرٌق األمم المتحدة الذي ٌحقق فً "تخدامه تقرٌر األمم المتحدة والذي ورد فٌه باس

على استخدام غاز " أدلة واضحة ومقنعة"احتمال استخدام األسلحة الكٌمٌابٌة فً سورٌا 

أغسطس فً منطقة الغوطة فً ضواحً    0 /آب   السارٌن فً الهجوم الذي وقع فً 

                                                 
١ٔؽبْ /أثط٠ً ٠29ػ، ٚاٌزٟ زذٍذ ح١ع اٌزٕف١ص فٟ فٟ ثبض  99 وبْٔٛ اٌضبٟٔ /٠ٕب٠ط   رحظط ِؼب٘سح حظط األؼٍحخ اٌى١ّ١بئ١خ اٌّٛلؼخ فٟ  22

وّب رحظط ػٍٝ اٌسٚي اٌّٛلؼخ ِؽبػسح زٌٚخ اذطٜ فٟ اٌشطٚع ثزظ١ٕغ اٚ اؼزرساَ ٘صا إٌٛع ِٓ . ، رظ١ٕغ ٚررع٠ٓ ٚاؼزرساَ أؼٍحخ و١ّب٠ٚخ997 

 (شوط اٌّظسض ثٙصٖ اٌسلخ: اػزّس زائّب ٘صٖ اٌطط٠مخ فٟ اٌٙٛاِش) .االؼٍحخ
2 
 .ٖ فٟ االٚؼبؽ اٌس١ٌٚخ ٚلسَ اٌؼس٠س ِٓ اٌٛصبئك ٚازاضرٗ ِٓ االشربص اٌّؼطٚف١ِٓىزت ِؼزطف ة 
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ر تم انضماموبعد صدور هذا التقري". دمشق
  
النظام السوري إلى معاهدة حظر األسلحة  

 00  وقدر عدد شهداء هذه المجزرة بحوالً  الكٌمٌابٌة وتم تسلٌم ترسانته الكٌمٌابٌة

وبحسب بعض ، شخص حسب تقدٌرات بعض الناشطٌن الموجودٌن فً الغوطة آنذاك

 .الوسابل االعالمٌة

  ذٌب والمعاملة القاسٌة والتشوٌه عدم التع)التعذٌب للمدنٌٌن  :المطلب الثانً 

 (.واالعتقال وتنفٌذ األحكام دون محاكمة واالعتناء بالجرحى والمرضى        

وتحث على ، تمنع التعذٌب والتشوٌه الوضعٌة واألرضٌةإن جمٌع الشرابع السماوٌة 

تثبت وتنص القاعدة القانونٌة أن المتهم بريء حتى ،المعاملة الحسنة مع الجرحى والمرضى 

وفً العصر الحدٌث أصبحت هذه األعراف والقواعد السماوٌة مقننة ضمن معاهدات ،إدانته 

ومنصوص علٌها +واتفاقات ومواثٌق وقعت أو صدقت أو انضمت إلٌها معظم دول العالم 

أما فً الحالة السورٌة فٌبدو أن هذا األمر مختلف تماماً فكل ، فً التشرٌعات الوطنٌة

والمعاهدات واالتفاقات والمواثٌق وحتى األعراف الدولٌة لم  واألرضٌةالشرابع السماوٌة 

فانتهاكات التعذٌب والتشوٌه واالعتقاالت التعسفٌة ،تقنع النظام السوري أو لم تصل إلٌه 

المرتكبة فً حق المدنٌٌن أقرت بها معظم المنظمات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ومعظم دول 

كرة كما كان البد من ذكر القانون السوري النه كغٌره من هناك تكرار لنفس الف) .العالم

 (القوانٌن والتشرٌعات الداخلٌة ٌمنع التعذٌب كما ٌضع اسس للمحاكمة العادلة

وسنوضح هذا المطلب بفرعٌن األول عن االختفاء القسري واالعتقاالت التعسفٌة بدون 

 .التعذٌب والتعذٌب حتى الموتمحاكمة والثانً 

 .االعتقاالت التعسفٌة بدون محاكمة و االختفاء القسري :الفرع األول

                                                 
24
 ٚشٌه ثؼس اؼزرساِٗ ٌغبظ اٌؽبض٠ٓ فٟ غٛؽخ  زِشك ٚرُ رؽ١ٍُ رطؼبٔزٗ       20ا٠ٍٛي  4 رُ أؼّبَ إٌظبَ اٌؽٛضٞ ٌٍّؼب٘سح فٟ  

 اٌؼؽىطٞ ٚأطجحٕب أِبَ  ٖ ٌٚىٓ ثٙصا األِط رُ اٌغبء اٌؼًّ اش وبْ ِمطض ػًّ ػؽىطٞ ِٓ لجً ثؼغ اٌسٚي اٌؼظّٝ ػس.اٌى١ّ١بئ١خ    

 .(وبْ ػ١ٍه اْ رزٛؼغ ثٙصٖ اٌفىطح ثظٍت اٌّٛػٛع) لبْٔٛ ػبٌّٟ جس٠س ِفبزٖ إشا ؼٍّذ االزاح اٌمبرٍخ فأٔذ ِؼفٛ ِٓ اٌؼمٛثخ    
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االتفاقٌة الدولٌة لحماٌة جمٌع األشخاص من االختفاء القسريإن 
  
االختفاء  عرفت 

االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال "فً المادة الثانٌة بـ  القسري

أشخاص أو مجموعات من األفراد الحرمان من الحرٌة ٌتم على أٌدي موظفً الدولة، أو 

تشكل ممارسة " ونصت فً مادتها الخامسة  "ٌتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها

االختفاء القسري العامة أو المنهجٌة جرٌمة ضد اإلنسانٌة كما تم تعرٌفها فً القانون الدولً 

 "المطبق وتستتبع العواقب المنصوص علٌها فً ذلك القانون

أما فً سورٌا فالوضع ،قواعد القانونٌة المتفق علٌها المتهم بريء حتى تثبت ادانته من الو 

حتى اضطرت عداد المعتقلٌن فً تزاٌد أإن  .فؤنت متهم حتى تثبت براءتك،مختلف 

وبعض أجزاء من المستشفٌاتالسلطات السورٌة لتحوٌل بعض المدارس 
 6
اعتقال  لسجون 

ألف    وق االنسان  أعداد المعتقلٌن إلى ما ٌزٌد عن وقدرت الشبكة السورٌة لحق .وتعذٌب

  .ألف معتقل 76معتقل تمتلك وثابق وقوابم بؤكثر من 

ال فرق بٌن صغٌر وكبٌر وال فرق أٌضاً بٌن رجال ونساء واالعتقاالت تطال جمٌع األعمار 

وحتى من أومن العمل أو من الجامعة واالعتقاالت تكون من الشارع أو من البٌت 

ومعظمها ٌكون على شكل خطف أو اقتحام البٌوت دون الحفاظ تشفٌات أثناء العالج المس

 .على حرمة البٌوت

وصل االختفاء القسري إلى اعتقال أقارب المتهمٌنو
 7
للضغط على المعارضٌن لتسلٌم  

العقوبة "        أن تنص على   من الدستور السوري فقرة    المادة  أنفسهم علماً أن

 " شخصٌة

                                                 
2 
 ٚاٌجّٙٛض٠خ اٌؼطث١خ اٌؽٛض٠خ .992 ِجط ز٠ػ/وبْٔٛ األٚي 8 اٌّؤضخ     /47اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزحسح فٟ لطاض٘ب  ااػزّسرٗ 

 .ٌُ رٛلغ ٌُٚ رظسق ػ١ٍٙب   
26
 فٟ فمطحج١ُ ِٓ اٌجٕس   2 20-فجطا٠ط – 22اٌّؽزمٍخ ػٓ اٌجّٙٛض٠خ اٌؼطث١خ اٌؽٛض٠خ اٌظبزض فٟ  ٚصك رمط٠ط ٌجٕخ اٌزحم١ك اٌس١ٌٚخ 

. وِٟٛ إٌٝ ِطاوـع رؼص٠تِٚؽزشفٝ اٌالشل١خ اٌح ثشأْ رح٠ًٛ أجعاء ِٓ ِؽزشفٝ حّض اٌؼؽىطٞ اٌضبٌش      
27
ُٔٙ وّب ٚضز فٟ شٙبزح إحسٜ اٌّؼزمالد ِٓ زضػب ٚاٌزٟ أجطد ِؼٙب ِمبثٍخ اٌشجىخ اٌؽٛض٠خ ٌحمٛق االٔؽبْ ٚجبء فٟ شٙبزرٙب ثؼس   اػزمبٌٙب ثأ 

 .ؼٛف ٠مزٍٛٔٙب فٟ حبي ٌُ ٠ؽٍُ ٔفؽٗ أحس ألبضثٙب ٠ٚؽّٝ ػجس هللا
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زٌارات وتواصل مع الخارجٌنوفً 
  
أوضحوا أن مدة االعتقال لٌس لها أي  تمن المعتقال 

أو ما هً العقوبة فً حال عرف ما ،ضوابط فالمعتقل ال ٌعرف ما هً التهمة الموجهة إلٌه 

 .هً التهمة الموجهة إلٌه

ن حتى وإ ،وكثٌر منهم وبالرغم من مكوثهم لمدد طوٌلة لم ٌعرضوا على أي جهة قضابٌة  

جرت محاكمات قضابٌة فهً محاكمات صورٌة فالمتهم ال ٌسمح له بالتكلم وال الدفاع عن 

 .نفسه أمام القاضً فالتهم جاهزة والعقوبات معدة مسبقاً 

 .حتى الموتوالتعذٌب التعذٌب : الفرع الثانً

مناهضة التعذٌب اتفاقٌةمعٌة العامة لألمم المتحدة جاعتمدت ال
 9
وغٌره من   

وكان بدء نفاذ المعاهدة فً  أو العقوبة القاسٌة أو الالإنسانٌة أو المهٌنة لةضروب المعام

  00 -آب /  9 و الجمهورٌة العربٌة السورٌة صدقت علٌها فً    9 -حزٌران -6 

فاالنتهاكات التً ارتكبت من قبل النظام  .ولكن ٌبدو أن هذا التصدٌق كان حبر على ورق

 .انتهاكات دول العالم مجتمعةالسوري على هذه االتفاقٌة تفوق 

 .فقد تعددت شهادات الخارجٌن من المعتقل عن أشكال العقوبات واالنتهاكات بحقهم

فً ورقةف
 0
تعذٌب : جروح مفتوحة"أعدتها المفوضٌة السامٌة لحقوق االنسان وأسمتها  

ة صوراً حٌة لمعاناة ضحاٌا أعمال التعذٌب وإساءوقدمت فٌها " وإساءة معاملة فً سورٌا

كانوا ٌعلقوننً أحٌاناً على الحابط من ٌدّي  " وردت فٌهاومن بٌن الصور التً . المعاملة

 ."وٌنتف حارس لحٌتً شعرة شعرة بٌدٌه –وظهري ُمسند إلى الحابط  –المقٌدتٌن 

وأحصت الشبكة السورٌة لحقوق االنسان فً الٌوم العالمً لضحاٌا التعذٌب فً سورٌا عن 

نتهاكات فً سجون النظام السوري  وأوردت الشبكة فً تقرٌرها أسلوب لال   أكثر من 

                                                 

اٌزؼؽفٟ   االػزمبي فٟ ثٕس " حطلٛا لٍجٟ"رحذ ػٕٛاْ  4 20- -2فٟ االٔزطٔذ ثزبض٠د ٔشطد ِٕظّخ ١ِ٘ٛٓ ضا٠زػ ٚٚرش ػٍٝ ِٛلؼٙب  28

ٌُٚ . ٌُ ٠رؼغ اٌّحزجع إٌٝ أٞ اؼزجٛاة جّسٞ، ٚ٘ٛ ِب ٠ش١ط إٌٝ أٔٗ ٌُ ٠ىٓ ٠ٛجس ؼجت ِحسز الحزجبظٖ "ف١ٗ  ٚضزٚ  ٚاٌزؼص٠ت ٚاالذزفبء اٌمؽطٞ

 ".ٚجٙخ ٌُٙ، ٌُٚ ٠زُ رمس٠ُّٙ إٌٝ اٌمؼبء، ٚ٘ٛ ِب ٠ؼٕٟ أُٔٙ وبٔٛا ِحزجع٠ٓ ثشىً رؼؽف٠ٟزُ إػالَ اٌّحزجع٠ٓ ثأؼجبة احزجبظُ٘ أٚ ثبٌزُٙ اٌُ

29
 984 ز٠ؽّجط / وبْٔٛ األٚي  0 اٌّؤضخ فٟ  9/46 فٟ اٌمطاض  اػزّسرٙب اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ ٚفزحذ ثبة اٌزٛل١غ ٚاٌزظس٠ك ػ١ٍٙب ٚاالٔؼّبَ ا١ٌٙب 

 ( ) 27ٌٍّبزح  ،ٚفمب987 ١ٔٛ٠ٗ / حع٠طاْ 26: ربض٠د ثسء إٌفبش
 0
 ٠طجٝ شوط اٌطاثؾ  4 20أ٠بض  28ٔشطرٙب ػٍٝ ِٛلؼٙب ػٍٝ إٌذ فٟ ربض٠د  
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الكرسً الكهربابً والكرسً األلمانً وتعرٌض المعتقل للبرد القارس  ،عن أسالٌب منها

التحطٌم وهو وضع رأس المعتقل بٌن " واغتصاب الرجال والنساء ومن بٌن هذه األسالٌب 

 "جدار وباب السجن واغالق الباب على رأسه

من العذاب وكان  فقد ارتكبت فً حقهن ألواناً كن النساء بمعزل عن هذه االنتهاكات ولم ت

بعد كما أوردت منظمة هٌومن راٌتس ووتش فً تقرٌراً لها عن أشدها االغتصاب الجنسً 

للضرب والتهدٌد بالتعذٌب، واالغتصاب  نعن تعرضهونشرت فٌه شهادة بعض المعتقالت 

على ٌد ضابط أمن أثناء احتجازها فً    0 حزٌران /وفً مناسبتٌن منفصلتٌن فً ٌونً

.  فرع التحقٌقات بالمخابرات الجوٌة فً المزة بدمشق

أصدرت تقرٌراً عن أعداد ضحاٌا التعذٌب فً سجون والشبكة السورٌة لحقوق االنسان 

وصل أعداد ضحاٌا التعذٌب إلى    0 فً نهاٌة شهر آب النظام السوري وقالت أنه 

 (ذكر المصدر بدقة بالهامش) .امرأة   طفالً و   9بٌنهم شخصاً      

  حظر التجوٌع والترحٌل وأخذ)المعاملة غٌر االنسانٌة للمدنٌٌن  :المطلب الثالث      

 (.الرهائن     

عــن جزعــه الــشدٌد إزاء    0 لعام  9   أعرب مجلس األمن فً قراره رقم 

ســورٌة، وبخاصــة الحالــة العــصٌبة  خطــورة وســرعة تــدهور الحالــة اإلنــسانٌة فً

،ومعظمهم  لمحاصــرةالمبــات اآلالف مــن المــدنٌٌن المحبوســٌن فً المنــاطق 

جماعـات المعارضـة،  محاصرون من قبل القوات المـسلحة الـسورٌة وبعـضهم تحاصـره

مالٌـٌن شـخص ٌوجـدون فً منـاطق ٌـصعب   وكذلك الحالة العصٌبة لما ٌزٌد علـى 

 . اإلٌه الوصـول

ولتوضٌح هذه الحالة االنسانٌة العصٌبة سنفرد فرعٌن نوضح فٌهما حصار المدنٌٌن وعملٌة 

  .احتجاز الرهابن والترحٌل

 :الحصار حتى الموت: الفرع األول     

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/PaperOnTorture.pdf
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فً  الفلسطٌنٌٌنهدف حصار المدنٌٌن فً حمص القدٌمة وفً مخٌمات الالجبٌن إن 

المفوض العام لألونروا  وبٌن سورٌا هو الضغط على المعارضة المسلحة لتسلٌم أنفسهم

فً بٌان رسمًفٌلٌبو غراندي 
  
أن النظام السوري هو من ٌمنع وصول المساعدات 

  
إلى  

وطالب مجلس األمن الٌرموك مخٌم فًمحاصر  0000 أكثر من 
  
أٌضاً جمٌع األطراف  

علماً أنه كان ٌقٌم فٌه أكثر من إٌصال المساعدات إلٌهم وال سٌما السلطات فً سورٌا 

على  المفوض العام لألونرواأكد  وقد. ة فٌه رفروا نتٌجة المعارك الدائ شخص 60000 

تجاه أخٌه  كلمة جدٌدة أضٌفت إلى معجم مصطلحات وحشٌة اإلنسان –الٌرموك أن "

إال أن المخٌم تحول، خالل األشهر الستة الماضٌة، إلى نموذج النتشار سوء . اإلنسان

التغذٌة بٌن األطفال الرضع، ووفاة األمهات أثناء الوالدة بسبب نقص الرعاٌة الطبٌة، 

وهذا . وبحث السكان المحاصرٌن عن أي شًء ٌإكل، حتى لو كان ما تعلف به الحٌوانات

  ".  فً عاصمة دولة عضو فً األمم المتحدة فً القرن جمٌعه ٌحدث 

وانتهت هذه االزمة بعد اتفاقات جرت بٌن المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري على 

الخروج من المخٌم ولكن بعد سقوط كثٌر من الضحاٌا نتٌجة الجوع والعطش ونقص المواد 

منظمة العفو الدولٌةوقدرت الطبٌة 
  
 .شخص  9  بلغر أن ضحاٌا الحصا 

 

 

                                                 
  
 .ٚرُ ٔشطٖ ػٍٝ ِٛلؼُٙ اٌطؼّٟ فٟ االٔزطٔذ   20-وبْٔٛ األٚي  -20رُ اطساض اٌزظط٠ح اٌطؼّٟ فٟ  

 2
 اٌىزبئت اٌّؽٍحخ ٟ٘ اٌزٟ    ٠ج١ٓ ػسَ طحخ ازػبء إٌظبَ اٌؽٛضٞ ثأْ ث١بْ اٌّفٛع اٌؼبَ ٌألٚٔطٚا ف١ٍ١جٛ غطأسٞإْ  

ٚإغالق اٌّر١ُ     ، 2 20   ٌىٓ اؼزّطاض ٚجٛز اٌجّبػبد اٌّؽٍحخ اٌزٟ زذٍذ إٌّطمخ فٟ ٔٙب٠خ ػبَ " ثمٌٛٗ رّٕغ ٚطٛي اٌّؽبػساد ٌٍّس١١ٔٓ     

 (اٌّظسض) ."ِٓ لجً اٌمٛاد اٌحى١ِٛخ أحجؾ ج١ّغ اٌجٙٛز اإلٔؽب١ٔخ اٌّجصٌٚخ
  

ٌٍٛوبالد  ٠طبٌــت ج١ّــغ األؽــطاف، ٚال ؼــ١ّب اٌــؽٍطبد اٌــؽٛض٠خ، ثــأْ رــؽّح فــٛضاً  " 4 20ٌؼبَ  9  2لُ ٚضز فٟ لطاض ِجٍػ األِٓ ض

ػٍٝ ٔحٛ ؼط٠غ ٚآِٓ ٚزْٚ ػٛائك، ثّب فٟ شٌـه ػـجط ذطـٛؽ  اإلٔؽب١ٔخ اٌزبثؼخ ٌألُِ اٌّزحسح ٚشطوبئٙب اٌزٕف١ـص١٠ٓ، ثئ٠ـظبي اٌّـؽبػساد اإلٔـؽب١ٔخ

 "ػّبْ ٚطٛي اٌّؽبػساد اإلٔؽب١ٔخ إٌٝ اٌّحزبج١ٓ ِٓ ذالي ألظط اٌططق ثط اٌحـسٚز، ِـٓ أجـًاٌـزطاع ٚػـ
 4
 .ٌٚؼً اٌظٛضح أثٍغ ِٓ اٌىالَ 4 20-وبْٔٛ اٌضبٟٔ  -  أطسضد ِٕظّخ اٌؼفٛ اٌس١ٌٚخ ٚص١مخ ثؼٕٛاْ أزعاع اٌح١بح ِٓ جٛف ا١ٌطِٛن فٟ  

ٌىالَ اٚ ٠ّىٓ ازضاط جساٚي ٚاحظبئ١بد ِغ ثبالثحبس اٌؼ١ٍّخ ٔؽزغٕٟ ػٓ اٌظٛض ٚٔظف اٌٛالغ ثب

 (رح١ٍٍٙب

 ٌّبشا اٌظٛضح
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 .والترحٌل أخذ الرهائن: الفرع الثانً

االتفاقٌة الدولٌةإن 
  
فقرة   حددت فً المادة  979 لمناهضة أخذ الرهابن لعام  

ٌشار إلٌه فٌما ٌلً )أي شخص ٌقبض علً شخص آخر  "بنصها على أن  معنى الرهٌنة 

ستمرار احتجازه من أجل إكراه أو ٌحتجزه وٌهدد بقتله أو إٌذابه أو ا"( الرهٌنة"بكلمة 

طرف ثالث ، سواء كان دولة أو منظمة دولٌة حكومٌة، أو شخصا طبٌعٌا أو اعتبارٌا، أو 

القٌام أو االمتناع عن القٌام بفعل معٌن كشرط صرٌح أو  ىمجموعة من األشخاص، عل

 ."تفاقٌةضمنً لإلفراج عن الرهٌنة، ٌرتكب جرٌمة أخذ الرهابن بالمعنً الوارد فً هذه اال

عن االختفاء القسري بحق أقارب المطلوبٌن للضغط    صفحة ذكرنا فً  قد+ونحن كنا 

لشهادة علٌهم لتسلٌم أنفسهم ونقلنا الشهادات التً نقلتها الشبكة السورٌة لحقوق االنسان 

تسلٌم أحد أقاربها نفسه لسلطات النظام وفً حال ل وأن سبب االعتقال ه إحدى المعتقالت

االتفاقٌة وهذا الفعل ٌعتبر جرٌمة أخذ الرهابن كما حددتها  ،م نفسه سٌتم قتلها عدم تسلً

ٌشرع فً (  أ) "على أن أي شخص   فقرة  فً المادةلمناهضة أخذ الرهابن  الدولٌة

أو ٌساهم فً عمل من أعمال أخذ الرهابن (  ب( ارتكاب عمل من أعمال أخذ الرهابن؛

ٌرتكب كذلك  رع فً ارتكاب مثل هذا العمل،بوصفه شرٌكا ألي شخص ٌرتكب أو ٌش

  ".جرٌمة فً حكم هذه االتفاقٌة

ولكن شدة القصف بترحٌل أحد من السورٌٌن  رسمً  فربما لم ٌصدر قرارأما عن الترحٌل 

 .محددة تهدف إلى الترحٌل والتهجٌر الممنهجمحدد وفً آماكن الممنهج فً أوقات 

                                                 
  
وبْٔٛ -7 ٚفزحذ ثبة اٌزٛل١غ ٚاٌزظس٠ك ٚاالٔؼّبَ إ١ٌٙب ثزبض٠د  االرفبل١خ اٌس١ٌٚخ ٌّٕب٘ؼخ أذص اٌط٘بئٓاػزّسد اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزحسح  

 979 األٚي 
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 .الخاتمة

 دول العالم معظم اوالتً اعترفت بهتهاكات فً حق المدنٌٌن بعد هذا العرض الموجز لالن

وبعد دخول السنة الرابعة ألكثر نزاع دامً فً المنظمات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة  ومعظم

وأطلقوا على سورٌا مصطلح مؤساة القرن وباعتبار أن سورٌا أصبحت العصر الحدٌث 

 :أوصً بما ٌلًأبنابها   ة لتصفٌة الخالفات الدولٌة على أراضٌها وبدماءحسا

إحالة الجرابم التً ارتكبت فً سورٌا إلى محكمة الجناٌات الدولٌة لمعاقبة الجناة  -

 .ومرتكبً هذه الجرابم

هذه لٌست ) أنشؤ لهفً تطبٌق أهم هدف من أهدافه الذي  المجتمع الدولًبعد فشل  -

وهو حماٌة ن م المجتمع الدولً (اهداف المجتمع الدولً بل منظمة االمم المتحدة

 سكانكٌف ذلك مع ) المجتمع الدولًالدولٌٌن أقترح بالعمل خارج األمن والسلم 

لتكوٌن حلف ٌإمن الحماٌة للمدنٌٌن وٌنهً حاالت القتل والتدمٌر   (الفضاء ؟؟؟

    .الممنهجٌن

تغٌٌر قوانٌٌن التصوٌت فً مجلس األمن فً الحاالت التً تمس األمن السعً إلى  -

 (.الفٌتو)ٌن وذلك بإلغاء حق النقض والسلم الدولً

االتحاد من أجل السالم  المعروف تحت تسمٌة+ مٌة تفعٌل قرار الجمعٌة العمو -

 .وتطبٌقه على الحالة السورٌة

جدٌد ٌساعد على ٌجب على الجامعة العربٌة أن تبذل مجهوداً مضاعفاً لتكوٌن حلف  -

وباعتبار ،ذا النزاع باعتبارها أحد المتضررٌن من هإنهاء الصراع فً سورٌا 

 . روابط األخوة والدٌن والتارٌخ



 
 

 

 غياث األميه/ حماية المدوييه 

 

 

 

24 

 

ٌجب على السورٌٌن أنفسهم التماسك والترابط والوحدة ومعرفة األعداء من  -

 .األصدقاء لٌستطٌعوا رسم مستقبل سورٌا

 

 

 

 .المراجع

 –دلٌلك فً القانون الدولً االنسانً  (-  )سلسلة القانون الدولً االنسانً رقم  . 

 سإال وجواب

انون الدولً االنسانً اجابات على أسبلتك من منشورات اللجنة الدولٌة للصلٌب الق . 

 األحمر

مجلة  -القانون الدولً االنسانً وقانون النزاعات المسلحة بٌن النظرٌة والواقع . 

 .مقال للدكتورة  أمل ٌازجً . جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة   والقانونٌة

 .ة األعٌان المدنٌةحماي (-9)سلسة القانون الدولً رقم  .4

 .9 9 اتفاقٌات جٌنٌف األربعة  لعام  . 

 .9 9 التفاقٌات جنٌف لعام  اإلػبف١بْ اٌجطٚرٛوٛالْ .6

 .االتفاقٌة الدولٌة لمناهضة أخذ الرهابن .7

 .اتفاقٌة مناهضة التعذٌب . 

 .االتفاقٌة الدولٌة لحماٌة جمٌع األشخاص من االختفاء القسري .9

 .معاهدة حظر األسلحة الكٌمٌابٌة .0 

 وقع مجلس األمن التابع لألمم المتحدة على االنترنت م .  

http://www.un.org/ar/sc/ 
موقع مجلس حقوق اال نسان التابع لألمم المتحدة على االنترنت  .2 

http://www.ohchr.org/AR/Pages/WelcomePage.aspx 

 الجمعٌة العامة لألمم المتحدة على االنترنتموقع  .  

http://www.un.org/ar/ga/ 
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغٌل الجبً فلسطٌن فً )  موقع األونروا .  

 على االنترنت ( الشرق األدنى

http://www.un.org/ar/sc/
http://www.ohchr.org/AR/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.un.org/ar/ga/


 
 

 

 غياث األميه/ حماية المدوييه 

 

 

 

2  

 

http://www.unrwa.org/ar 
 على االنترنت   المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشإون الالجبٌنموقع  .  

http://www.unhcr-arabic.org/cgi-bin/texis/vtx/home 
على االنترنت  فً سورٌاتوثٌق ملف انتهاكات الكٌمٌابً موقع مكتب  .6 

https://sites.google.com/site/syriachemicalattack/ 

 موقع الشبكة السورٌة لحقوق االنسان على االنترنت  .7 

http://sn4hr.org/arabic/ 
 نظمة هٌومن راٌتس ووتش على االنترنتموقع م .  

http://www.hrw.org/ar 
 موقع منظمة العفو الدولٌة على االنترنت .9 

http://www.amnesty.org/ar 

 موقع اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر  على االنترنت  .0 

https://www.icrc.org/ara/index.jsp 

 

http://www.unrwa.org/ar
http://www.unhcr-arabic.org/cgi-bin/texis/vtx/home
https://sites.google.com/site/syriachemicalattack/
http://sn4hr.org/arabic/
http://www.hrw.org/ar
http://www.amnesty.org/ar
https://www.icrc.org/ara/index.jsp

