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 إلانسقني الددلي اللقاوور قواعد جطبيق في ألاحمس للصليب الددليت اللجنت  دزر

  2 البليدة لوايس ي علي جقمعت السيقسيت، العلوم د االلوور كليت ،أ صنف محقضسة أسخقذة ،زشيدة هيفقء جتقزرر.  

  

 

 :  ملخص

 اخترام و ؤلانعاني الخمامن مبادا ججعُذ ِلى الّمل في ألاهمُت بالٖ دوًسا ألاخمش للفلُب الذولُت اللجنت جلّب
ُت و ااتها١اجه ووٜٚ ؤلانعاني الذولي الٝااىون  الذولُت اللجنت بحو والّالٜت اإلاّنُت، الٙئاث مخخلٚ بحو بإخ٣امه الخِى

 من ؤو ِلى ألاظاس ي اٍامها ًنق خُث وزُٝت، ِالٜت ؤلانعاني الذولي والٝااىون 1863 ِام وحىدها منز ألاخمش للفلُب
ذم الحُاد ؤظاط ِلى ،"ؤلانعاني الذولي للٝااىون الذُٜٞ جىبُٞا٥" ِلى الّمل هي جخبناها التي الشبِعُت مهامها  ألي الخدحز ِو

  .وٗش

 الٝااىون ٜىاِذ جىبُٞ في ألاخمش للفلُب الذولُت اللجنت دوسن خذداا التي مذاخلخنا إؼ٣الُت و ؤهمُت جخجلى هنا من و 

 .ؤلانعاني الذولي للٝااىون ٠داسط اللجنت هزه ّ٘الُت مذي في ؤلانعاني، الذولي

ر

 ملدمت

ت بإاه ؤلانعاني الذولي الٝااىون ٌّٗش اث ؤزناء الّنٚ اظخخذام من جدذ التي والٝىاِذ اإلابادا مجمِى  ؤو اإلاعلحت اإلاناِص
ٛن الّام الذولي الٝااىون ٘شوُ من ُ٘ش ٘هى ِامت، ؤلانعاو ججاه الحشب ِن الناحمت آلازاس من  خماًت ٔشله ؤلانعاو لحٝى

ت بالّملُاث ِالٜت لها لِعذ التي وألامىا٥ اإلامخل٣اث ٠دماًت معلح اضاُ خالت في اإلاخمشسٍن ألاشخاؿ  ٌععى وهى الّع٢ٍش
 والٕشقى الجشحى مثل اإلاعلحت الجزاِاث في الاؼتراٟ ِن ٠ٙىا الزًن ؤو مباؼشة بفىسة اإلاؽتر٠حو ٔحر الع٣او خماًت إلى

ذ هزا ،الحشب ؤظشين  بالف٣ٟى الٝخا٥ إداسة وؤظلىب الحشوب ضحاًا بدماًت ًخّلٞ ُ٘ما ؤلانعاني الذولي الٝااىون جإزش ٜو
ٛن مُذاو في الهامت الذولُت الو مثل ؤلانعاو خٝى ٛن الّالمي ؤلِا ٛن ألاوسوبُت والاجٙاُٜت ؤلانعاو لحٝى  والّهذ ؤلانعاو لحٝى
ٛن الخاؿ الذولي ن ورل٤ والعُاظُت اإلاذاُت بالحٝى

ً
ه الخمخْ له ًدٞ ؤلانعاو ؤو ِلى جإظِعا  بأدمُخه اللفُٝت بدٜٝى

ت و٠شامخه  الذولي الٝااىون ٘ئو اإلاز١ىسة الذولُت الف٣ٟى حااب والى.  الحشب صمن ؤو العلم صمن في اإلاعاواة ٜذم ِلى البؽٍش
 ِلى ًٝىم لاس جمُحز ؤي دوون الحشب صمن إنعااُت مّاملت ألاخىا٥ حمُْ في ؤلانعاو مّاملت لماو إلى الهادٗ ؤلانعاني
 ٌّٗش ما بٙمل جىىسن ٜذ آخش ممازل مُّاس ؤي ؤو الثروة ؤو اإلاىلذ ؤو الجنغ ؤو اإلاّخٝذ ؤو الذًن ؤو   اللىون ؤو الّنفش
ت الذولُت والبروجى١ىالث الاجٙاُٜاث ًمم الزي حنُٚ بٝااىون اًت جدذ اإلاىلِى  والتي ألاخمش للفلُب الذولُت اللجنت ِس

ن تهخم
ً
 في ِٝذث التي العلم مؤجمشاث إليها ااتهذ التي بالنخابج يهخم الزي الهاي بٝااىون و٠زل٤ الحشب ضحاًا بدماًت ؤظاظا

دناو٥ن هىلنذا ِاـمت ن ٍو
ً
 لمماو اإلاخدذة ألامم مجهىداث بٙمل و٠زل٤ بها اإلاعمىح الحشبُت والىظابل ألاظالُب ؤظاظا

ٛن اخترام م٢ن.  ؤلانعاو إنعااُت مشاِاتها لّذم مُّنت ؤظلحت اظخخذام من والحذ اإلاعلحت الجزاِاث ؤزناء ؤلانعاو خٝى  ٍو
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 اإلاخدذة ألامم إواس في اإلاّٝذة الذولُت بالف٣ٟى ًخخق دولي ٜااىني إواس ِلى الُىم ًٝىم ؤلانعاني الذولي الٝااىون ؤو الٝى٥ن

ااىون ااىون" ًٚحن" ٜو م٢ن" الهاي" ٜو .  مّاإلاها ؤبشصن جدذًذ ٍو

ٛن  ًخم ما ٠ثحرا و ت، الذو٥ن وٗش من ؤلانعاني الذولي الٝااىون خش  الذولي الٝااىون اخترام لماااث بحو من و اإلاخناِص
 ِلى ألنها الٝااىاُت والحماًت اإلاعاِذة بمهام الُٝام ؤزناء خاؿ دوسن لها إر ألاخمش، للفلُب الذولُت اللجنت اجذ ؤلانعاني
بر الجزاُ، وبإوشاٗ بالطحاًا اجفا٥ اةي بالذوسن وجٝىم ًْٝ ااتهاٟ ؤي إلى اإلاخخفت العلىاث اٍش جلٙذ منذوبيها ِو  الٜى
 لها ٌعمداو ألاخمش والهال٥ ألاخمش للفلُب الّاإلاُت وللحش٠ت لها ألاظاظُحو النٍامحو ؤو وبما الااتها١اث جخ٢شسن ال ختى الالصم
ت معاُ وهي اإلاّنُت العلىاث لذي الالصمت باإلاعاعي جٝىم ٘ئنها ؤلانعاني للٝااىون ما ااتها١اث خى٥ن ؼ٣ىين ؤي بخلٝي  ظٍش

ٞ الّلن خحز إلى جخشج ٜذ ل٢ن ، مبذبُا  . اإلادذدة الؽشوه ٘و

 ؤلانعاني، الذولي الٝااىون جىبُٞ في ألاخمش للفلُب الذولُت اللجنت دوسن في اإلاخمثلت بدثنا إؼ٣الُت جخجلى هنا من و
 ؤلانعاني الذولي الٝااىون جىبُٞ مشاٜبت في ألاخمش للفلُب الذولُت اللجنت بذوسن ِنىااه خذد الزي البدث هزا ؤهمُت وج٢من

 جٝعُم هي اإلانخهجت الخىت ٘ئو بهزا و ؤلانعاني، الذولي للٝااىون ٠داسط اللجنت هزه ّ٘الُت مذي في اإلاعلحت الجزاِاث صمن

: ًلي ٠ما مبدثحو في الذساظت

. ملدمت

 .ألاحمس للصليب الددليت اللجنت مفهوم: ألادور املبحث 

.  ألاحمس للصليب الددليت اللجنت مهقم: الثقني املبحث

. خقجمت

 

 ألاحمس للصليب الددليت اللجنت مفهوم :ألادور املبحث

خي الخىىسن في جخمثل ؤظاظُت اٝاه زالزت في اإلابدث هزا ادناو٥ن  باللجنت الخٍّشٚ ألاخمش، للفلُب الذولُت للجنت الخاٍس

: مىالب زالر في ًلي ٠ما رل٤ و ألاخمش، للفلُب الذولُت اللجنت مبادا ألاخمش، للفلُب الذولُت

 ألاحمس للصليب الددليت للجنت الخقزيخي الخطوزر: ألادور املطلب

نى جز١اس" ٠خابه في ؤوسدها التي" دوااو هجرين"  إلاٝترخاث جنُٙزا م1863 ظنت ألاخمش للفلُب الذولُت اللجنت ؤنؽئذ  ،"ظىلٙاٍس
 ااتها١اجه ووٜٚ ؤلانعاني الذولي الٝااىون جىبُٞ مهمت إليها اظنذ ، ومعخٝلت مداًذة خ٣ىمُت، ٔحر دولُت منٍمت اللجنت هزا

ُت   اإلاعلحت الجزاِاث ضحاًا ومعاِذة خماًت في حعاهم ٠ما ، باخ٣امه والخِى

                                                           
العدد  الصحيفة اليومية االلكرتونية احلوار ادلتمدن، رسالة ماجستري، منشورة على ،الحماية الدولية للمدنيين في األقاليم المحتلةسامر أمحد موسى،  ( 

:  2015ادلوقع االلكرتوين الرئيسي دلؤسسة احلوار ادلتمدن، تاريخ ادلراجعة أكتوبر ، 05/07/2007، 1967
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101756 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101756
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ن ِنذما 1859 ظنت ألاولى البزسة ٌهشث ٜذ و
وَن ازت الذولُت اللجنت ،"دوااو هجرين"  منهم حنُٚ، في سحا٥ خمعت ١ىّو  إٔل

: بُماء خلُٙت ِلى اللىون ؤخمش ـلُب ؼّاسها ١او. ألاخمش للفلُب الذولُت اللجنت إلى بّذ ُ٘ما جدىلذ والتي الجشحى،
عشين الّلم ٢ِغ خ في باسصة ِالمت حؽ٣ل والتي ألاولى؛ حنُٚ مّاهذة خ٣ىمت 12 جبنذ ظنىاث، ِذة وبّذ. العَى  جاٍس

ت، شة البؽٍش اًت م٘ى اًت خذماث وم٢عبت للجشحى، الِش  ( ) .الحُادًت ـٙت اإلاّش٠ت مُذاو في الىبُت الِش

 ألاحمس للصليب الددليت بقللجنت الخعسيف: الثقني املطلب

ن حّذ ال ألاخمش للفلُب الذولُت اللجنت
ً
 دولُت، اجٙاُٜت بمٝخط ى جخإظغ لم ألنها الذولي، الٝااىون ؤشخاؿ من شخفا

ن ٜااىاُت بصخفُت جخمخْ خ٣ىمُت ٔحر منٍمت حّخبر بل
ً
ٝا عشي، اإلاذني للٝااىون ٘و  الح٣ىمت ِن معخٝلت وهي العَى

ت، عٍش  1995 ِام ؤ٠خىبش في الذولي اإلاجخمْ مندها لهزا دولي، بذوسن ألاسبّت حنُٚ اجٙاُٜاث بمٝخط ى إليها ِهذ ؤاه إال العَى
 اإلاخدذة لألمم الّامت الجمُّت ِلُه وا٘ٝذ ٜشاس بمىحب اإلاخدذة ألامم منٍمت في مشاٜبت ـٙت ومعخٝلت مداًذة ٠مؤظعت
 خال٥ من ِملها لدعهُل الذولت مْ اإلاٝش اجٙاُٜاث إبشام في الحٞ الذولُت وللجنت وألاسبّحو الخامعت دوستها في باإلحماُ

 جدٍى الزي الذولي الٝااىني اإلاش٠ض إو ٘الىاْٜ الذولُت، الح٣ىمُت للمنٍماث ِادة جمنذ التي والامخُاصاث الحفاااث مندها

 .( ) الح٣ىمُت ٔحر اإلانٍماث إلى منها الذولُت الح٣ىمُت باإلانٍماث ؤؼبه ًجّلها الذولُت اللجنت به

 ألاحمس للصليب الددليت اللجنت مبق ئ: الثقلث املطلب

 ألاخمـش والهـال٥ ألاخمـش للفلُـب الذولـي اإلاؤجمـش ؤِلنهـا الخـي العبّـت ألاظاظُـت اإلابادا

: الوحدة مبدأ -1

جب البلذ، اٙغ في ألاخمش الهال٥ ؤو ألاخمش للفلُب واخذة وونُت حمُّت ظىين هناٟ ج٣ىون ؤو ًم٢ن ال  ج٣ىون ؤو ٍو

. البلذ ؤساض ي حمُْ ؤلانعااُت ؤِمالها حؽمل وؤو للجمُْ مٙخىخت

: إلانسقايت مبدأ -2

بت من ابّذ وووني دولي وابْ راث خش٠ت ألاخمش الفلُب  الٝخا٥، مُذاو في الجشحى إلى جمُحز بذوون الّىون جٝذًم في الٔش
ن والىوني، الذولي حاابيها في الحش٠ت، هزه وجبز٥

ً
ت اإلاّاااة إلانْ حهىدا  خماًت إلى جشمي ٠ما وحذث، خُثما وجخُٙٙها البؽٍش

ض ؤلانعااُت، الصخفُت اخترام ولماو والصحت الحُاة  بحو الذابم والعالم والخّاوون والفذاٜت اإلاخباد٥ الخٙاهم وحٍّض

 .الؽّىب حمُْ

 

 

 

                                                           
 :2015، تاريخ ادلراجعة أكتوبر لالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر و اذلالل األمحر االلكرتوين، منشور على ادلوقع الخلفية التاريخيةمقال بعنوان ( 1

 https://www.ifrc.org/ar/who-we-are/history /
 :2015ريخ ادلراجعة أكتوبر ، تالالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر و اذلالل األمحر ، منشور على ادلوقع االلكرتوينالخلفية التاريخيةمقال بعنوان ( 2

 https://www.ifrc.org/ar/who-we-are/history /
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:  الخحيز عدم -3

ٛن ال هم ؤو حنعُاتهم ؤظاط ِلى ألاشخاؿ بحو الحش٠ت جٙش  ما و١ل العُاس ي، ؤو الاحخماعي ولّهم ؤو دًااتهم ؤو ِٜش

ت إِىاء مْ مّاااتهم خعب لألشخاؿ اإلاعاِذة جٝذًم هى إلُه حععى  .( )إلحاخا الحاالث ألؼذ ألاولٍى

: االيق  مبدأ -4

ذ ؤي في حؽتٟر وال الحشبُت الّملُاث في الحُاد جلتزم الجمُْ زٝت ِلى الحش٠ت جداَ٘ ل٣ي  الىابْ راث الخال٘اث في ٜو
 اإلازهبي ؤو الذًني ؤو الّنفشين ؤو العُاس ي

 ٔحر ؤو مباؼش بؽ٣ل الاؼتراٟ ِذم ًٝخط ي ااخُت من ٘هى حااباو، له بإو: " ب٢خُه حاو ًٝى٥ن للحُاد ؼشخه وفي
خىلب النؽىت، الّذابُت الّملُاث في مباؼش ن آخش بمّنى ؤو مزهبُا، خُادا ؤخشين ااخُت من ٍو  خالٗ إًذًىلىحُت ؤي ٘س

  .       ( )" ؤلانعااُت مبذؤ في جخجعذ التي الخاـت إًذًىلىحُخه

  :الاسخلالليت مبدأ -5

ن لها ٌعمذ الزي الىابْ هزا ِلى جداَ٘ ؤو الىونُت الجمُّاث ِلى ًجب ولزل٤ معخٝلت، الحش٠ت
ً
ن بالّمل دابما

ً
ٝا  إلابادا ٘و

 .( )بلذانها لٝىااحو وخالّت ؤلانعااُت ؤنؽىتها في الّامت للعلىاث مّاوات باِخباسها الحش٠ت

ن ؤو ًجب رل٤ جدٝٞ ول٣ي لحُادها، لماو اظخٝاللها ٘ئو الىاْٜ  ِملها، مجا٥ في ظُاس ي جذخل ١ل ٜىة ب٣ل ج٘ش
 محزااُتها في ١لُت حّخمذ ألاخمش للفلُب الذولُت اللجنت وؤو وخاـت خاـت، مالُت إلافالح ادُجت جذخل بإي ٌعمذ ال ٠ما

ذ والّىاًا، الهباث ِلى  والهال٥ ألاخمش الفلُب ًدخَٙ ل٣ي: " بٝىله الاظخٝال٥ ِلى اإلاداٍ٘ت ؤظلىب ب٢خُه حاو بحو ٜو
ت ًبحو ؤو ِلى ٜادسا ٣ًىون ؤو والبذ وؤٜىاله، وؤِماله ٜشاساجه ظُذ ٣ًىون ؤو له البذ ووابّه بزاجه ألاخمش  ؤلانعااُت وٍشٞ بدٍش

  ".        مبادبه له جشظمه الزي الخي ِن ًدُذ ؤو ِلى ١ااذ مهما ٜىة ؤًت ججبره بإو العماح ًجب وال والّذالت،

ا الخٝذم الذولُت ألاخمش والهال٥ ألاخمش الفلُب لحش٠ت بالنعبت هى الخىُى: الخطوعيت ااخدمت -6  حااب من وإخخُاسا وِى
الو ودوون الخاـت، اإلافلحت ؤحل من الععي دوون ألاشخاؿ ؤخذ  ِمل إاجاص بهذٗ الحاالث، مٍّم في اظمه ِن ؤلِا

ذ ؤلانعااُت، ألاخىة بشوح الٕحر إلافلحت ملمىط ت ؤحشة مٝابل ختى ؤو باإلاٝابل ؤو باإلاجاو الّمل هزا ٣ًىون ٜو  اإلاهم ول٢ن سمٍض
ا الٙاِل ٣ًىون ؤال هى  ؤخخاسه إنعاني هذٗ بلٓى ؤحل من والخّبئت الصخص ي الالتزام بل خاـت منّٙت وساء بالععي مذِ٘ى

ا ٜبله ؤو الٙشد  الخىُى حىهش هى الخحر ّ٘مل للمجخمْ، ألاخمش والهال٥ ألاخمش الفلُب ًٝذمها التي الخذماث إواس في وِى

                                                           
 :2015تاريخ ادلراجعة أكتوبر  ،لوزارة التنمية االجتماعية ، منشور على ادلوقع االلكرتوينالصليب األحمر و الهالل األحمر مقال بعنوان  ( 1

http://www.mosd.gov.jo/?option=com_content&view=article&id=930&catid=116:116 
 : منشور على ادلوقع التايل  ،دور المنظمات الفاعلة في تطبيق القانون الدولي اإلنساني: حبث بعنوان( 2

http://forum.kooora.com/f.aspx?t=21967704 
 .ادلرجع السابق، األحمر و الهالل األحمرالصليب مقال بعنوان  ( 3

http://forum.kooora.com/f.aspx?t=21967704
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ُــت اظّاُ٘ــت الحش٠ــت  مبادئها، ؤو٥ن الحش٠ت منه حّلذ الزي ؤلانعاني الؽّىسن ِن مباؼش حّبحر ؤ٠بر وهى  مــن حّمــل ال جىِى

. ( )مفلحـــت ؤي ؤحــل

 بلذ خذود داخل ؤو الّالم اإلاعخىين ِلى ظىاء مخ٣املت وخذة حؽ٣ل ألاخمش للفلُب الذولي اللجنت إو: الوحدة مبدأ -7 
. العالم إلى الذاّ٘ت الّىامل من ِامل ٌؽ٣ل وهزا مّحو،

 الحُٝٝت هزه لخُٝذ الّاإلاُت ٘خإحي ؤؼٝاء، حمّا البؽش إو الذوام ِلى جنس ى ٘ئنها الحشوب جنؽب ِنذما: العقمليت مبدأ -8 
  .( )م٢شمحو إخىاو البؽش حمُْ وإو بؽشين ١ابن وهى الّذو ؤو ولخز٠ش ألارهاو إلى

 ألاحمس للصليب الددليت للجنت اللقاوني الوضع: السابع املطلب

 خ٣ىمُت، ٔحر دولُت منٍمت ٘هي وحؽ٢ُلها وبُّتها خُث من ٜااىني بىلْ ألاخمش للفلُب الذولُت اللجنت جخمخْ

 .ومعخٝلت مخدحزة ٔحر مداًذة،

ذ خاؿ، ٜااىني مش٠ض ؤو وبُّت لها ألاخمش للفلُب الذولُت ٘اللجنت          ٝا خاـت ٠جمُّت البذاًت في حؽ٣لذ ٜو  ٘و
عشي، اإلاذني للٝااىون ابٙها ٘ئو رل٤ ومْ الح٣ىمت، من جٍٙىن ادُجت وحىدها ٢ًن ٘لم العَى  جخمثل والتي وؤنؽىتها ٌو
حر في ؤظاظُت بفٙت  ورل٤ الذولُت الحماًت من بخ٣لُٚ خذدث ٜذ اإلاعلحت، الجزاِاث لطحاًا واإلاعاِذة الحماًت ج٘ى

ها في ٌؽ٣ل التي وهي ؤلالاُ٘حو وبشوجى١ىليها ألاسبّت حنُٚ إجٙاُٜاث بمىحب  وحّذ ؤلانعاني الذولي الٝااىون ؤظاط مجمِى
 جخمخْ ألاخمش للفلُب الذولُت اللجنت بإو الٝى٥ن ًم٢ن الخاؿ الىلْ هزا وبعبب الّالم، في جفذًٝا اإلاّاهذاث ؤ٠ثر من

م ِلى الح٣ىمُت الذولُت اإلانٍماث ٔشاس ِلى الذولُت الٝااىاُت بالصخفُت  وحعاهم خ٣ىمُت ٔحر منٍمت ؤنها من الٔش

: الىلْ هزا في الخالُت الّىامل

ماث مىلُى ألاخمش للفلُب الذولُت اللجنت -  . ؤلانعاني الذولي الٝااىون مّاهذاث إًاها مندتها دولُت جٍٙى

 للفلُب الذولُت الحش٠ت م٣ىااث إخذي ٘ئنها رل٤ ومْ دولت ألًت الخبُّت ِن معخٝلت ألاخمش للفلُب الذولُت اللجنت  -
 الذولُت للجنت الٝااىاُت العلىت جدذًذ في ؤلانعاني ٠ُانها الذولي مؤجمشها في الذو٥ن حؽاٟس التي ألاخمش، والهال٥ ألاخمش

.  اإلاعلح الجزاُ في آخش وحه ِلى الخذخل ؤو خذماث لخٝذًم ألاخمش للفلُب

 ؤظاط جمْ التي الذولُت الجنابُت اإلاد٢مت وؤدلت إحشاءاث ٜىاِذ في لمنُا به مّتٗر الذولُت للجنت الٝااىني الىلْ  -
تراٗ  الٝااىون بمىحب لها اإلامنىخت الذولُت للىالًت اٍشا بؽهادة ؤلادالء من ألاخمش للفلُب الذولُت اللجنت باظخثناء الِا

.  ؤلانعاني الذولي

 الذو٥ن مْ دبلىماظُت بّالٜاث اللجنت وجدخَٙ الح٣ىمُت اإلانٍماث مّها جخّامل ٠ما اللجنت مْ ٠ثحرة دو٥ن جخّامل  -
.  الخبُّت ولِغ الخنعُٞ معخىين ِلى والخّامل الذولُت، واإلانٍماث

                                                           
 2001 –قدمت إىل كلية احلقوق جامعة عني مشس  –رسالة دكتوراه  –محاية ادلدنيني واألعيان ادلدنية يف النزاعات ادلسلحة غري الدولية  –رقية عواشرية  (  
 .373، 372ص  –
  .ادلرجع السابق  ،اإلنسانيدور المنظمات الفاعلة في تطبيق القانون الدولي : حبث بعنوان( 2
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م ّ٘لى الذولُت الٝااىاُت بالصخفُت اللجنت جخمخْ  -  بحو من حّذ ؤنها إال خ٣ىمُت ٔحر دولُت منٍمت حّخبر ؤنها من الٔش
خطح الذولي، الٝااىون بإخ٣ام اإلاخاوبحو ُأت إِذاد في الذو٥ن ظلٟى خال٥ من رل٤ ٍو  ًشحْ بل ؤلانعاني، الذولي الٝااىون ـو

ى٥ن في ال٢بحر الٙمل إليها  ( )1977 لّام ؤلالاُ٘حو وبشوجى١ىليها 1949 لّام ألاسبّت حنُٚ إجٙاُٜاث ٜشاس إِذاد إلى الـى

 

 ألاحمس للصليب الددليت اللجنت مهقم: الثقني املبحث

ابٚ إدساٟ العهل من لِغ ت والجىااب الٌى  حعلعل في بىلىح وسظمها وجٙفُلها ؤلانعاني اللجنت لذوسن اإلاخنِى

ابٙها بّن ألو منىٝي، ، جخذاخل ٌو
ً
 :ًلي ٠ما جفنُٚ ولْ ًم٢ن رل٤ ومْ مّا

 ميثققهق في املركوزة ألاحمس للصليب الددليت اللجنت اخخصقصقث أهم: ألادور املطلب

اسة في جخمثل اخخفاـاث ِذة ألاخمش للفلُب الذولُت للجنت  ِن البدث اإلاذاُحو، واإلادخجٍضن الحشب ؤظشين ٍص
ت، الشوابي إِادة الجزاُ، ؼختها التي ألاظش ؤبناء بحو الشظابل اٝل اإلاٙٝىدًن، حر ألاظٍش  الىبُت واإلاعاِذة واإلاُاه الٕزاء ج٘ى
اث هزه من اإلادشومحو للمذاُحو ت نؽش ألاظاظُت، المشوٍس  لٙذ الٝااىو، بهزا الالتزام مشاٜبت ؤلانعاني، بالٝااىون اإلاّ٘ش

: ًلي ٠ما ؤهمها في اٙفل ؤانا إال ؤلانعاني، الٝااىون جىىسن في وؤلاظهام الااتها١اث إلى الاادباه

 كسامتهم د املحخجزين احترام ضمقو -1

 ِام ١ل ألاخمش للفلُب الذولُت اللجنت منذوبى ًضوس و٠شامتهم، واإلادخجٍضن ألاظشين خُاة اخترام ًخق ُ٘ما
اسة بذؤث ٜذ اللجنت و١ااذ الّالم، دو٥ن مخخلٚ في اإلاّخٝلحو و اإلادخجٍضن  الّاإلاُت الحشب بذاًت منز واإلادخجٍضن ألاظشين بٍض

اساث خال٥ من الذولُت اللجنت وتهذٗ اإلاخداسبت، ألاوشاٗ وبمىا٘ٝت منها بمبادسة ألاولى،  إلى الاخخجاص مشا٠ض إلى اإلاخ٢شسة الٍض
 الفلت واظخّادة مٝبىلت ِِؾ ٌشوٗ وجإمحو ؤلانعااُت ٔحر واإلاّاملت الخّزًب ختوم٣اٗ اإلادخجٍضن اخخٙاء دوون الحُلىلت

 .وؤظشهم اإلادخجٍضن بحو

اسة، ١ل ٜبل و هزا اساث هزه جخمخن ل٣ي اإلادلُت العلىاث ِلى ؼشووها الذولُت اللجنت حّشك ٍص  اٜتراخاث ِن الٍض
 ألاما٠ن حمُْ في الذولُت اللجنت مهمت حؽملهم الزًن اإلادخجٍضن حمُْ مٝابلت الؽشوه، هزه ؤبشصن ومن وواُّٜت ملمىظت

م ؤو بإظمائهم ٜابمت وولْ ٘يها، ًىحذوون التي
ّو
 واظخ٢مالها منها الخدٝٞ لهم ججحز التي العلىاث من الٝابمت هزه مثل حعل

ُب دوون من ااٙشاد ِلى مدخجٍضن ومٝابلت الاٜخماء، ِنذ  .ٜس

ن ما وفي ش الّابلُت والشوابي اإلاعلحت الجزاِاث خقّو  حمْ ؤلام٣او ٜذس الجزاُ وؤوشاٗ اإلاخّاٜذة العامُت ألاوشاٗ جِعّو

دذ التي ألاظش ؼمل  للّام ألاو٥ن ؤلالافي البروجى١ى٥ن من ،74 اإلاادة ِلُه افذ ما ؤبشصن هزا اإلاعلحت، الجزاِاث ادُجت ؼخّو

ن ،1977
ً
ٙيها حهىد بٙمل ِام، مابت من ؤ٠ثر منز الذولُت اللجنت حّمل اإلاادة، لهزه وو٘ٝا  اإلاٙٝىدًن ِن البدث وخذماث مٌى

 وحمْ ِليها، والحٙاً ألاظش ؤ٘شاد بحو الشوابي اظخّادة ِلى ألاخمش، والهال٥ ألاخمش للفلُب الىونُت للجمُّاث الخابّت

ٞ اإلادخجٍضن وحىد ؤما٠ن ِن وال٢ؽٚ الجزاِاث، بعبب جٙشّوٜذ التي ألاظش ؼمل ّٝو  .اإلاٙٝىدًن مفحر من والخد
 وجباد٥ الفالث اظخّادة من ألاهل جم٢ن ألاخمش للفلُب جابّت اجفاالث ؼب٢ت إلى ألاخمش للفلُب الذولُت اللجنت وجلجإ

                                                           
 .11ص -2008أفريل  –الطبعة الثامنة  –منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر   –تعرف على اللجنة الدولية للصليب األحمر( 1
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سٍن خى٥ن اإلاّلىماث حمْ وإلى بُنهم، ما في الشظابل  ألاظش بحو مداًذ ١ىظُي الخذخل وإلى الجزاِاث، حشاء من اإلاخمشّو
ت اإلاخداسبت وألاوشاٗ  بحو والحذود الٝخا٥ حبهاث ِبر ألاظش ؼمل حمْ وجِعحر وجنعُٞ جنٍُم وإلى اإلاٙٝىدًن، مفحر إلاّ٘ش

ت وزابٞ دوون من ؤاٙعهم ًجذوون الزًن لألشخاؿ ألاخمش للفلُب الذولُت اللجنت ظٙش وزابٞ إـذاس وإلى الذو٥،  هٍى

ح الجزاُ بعبب
ّو
 .( )اإلاعل

 املهجسدو ألاشخقص د الالججوور د املداييو الستقو حمقيت ضمقو -2

: ١اآلحي اإلاهجٍشن ٘األشخاؿ الالحئحو زم اإلاذاُحو، الع٣او خماًت هنا ادناو٥ن خُث

 املداييو الستقو حمقيت -

ادة ِن ٘مال وإٜلُمُت ِاإلاُت خشوب في اإلاذاُحو من آلاالٗ وهالٟ اإلاعلحت والجزاِاث الحشوب جىىسن إو   دو٥ن ِذد ٍص
 اإلاُالدي الّؽٍشن الٝشون من الثاني النفٚ ٜبل ما اجٙاُٜاث مىاد بّن وجخلٚ الاخخال٥ واادعاس اإلاعخٝلت الّالم

 في اإلاخدمشة الٝىين الٕحر،جنادث وؼّىب ؤسك ِلى باالخخال٥ الٝابمت الٝىين ِلى الٝااىاُت الالتزاماث جىلُذ ِذم ،وخاـت

 جدذ اإلاعلحت،واإلاذاُحو الجزاِاث ؤزناء اإلاذاُحو بدماًت الخاـت م1949 لّام الشابّت حنُٚ اجٙاُٜت الّالم،لفُأت ٜاساث

 البروجى١ى٥ن إلا٘ت ،جم م1977 الّام في ،زم ظبٝتها التي الاجٙاُٜاث في والُّىب النٝق ،لخالفي باالخخال٥ الٝابمت الٝىين احر
ت ِلى ،واؼخماله الشابّت الاجٙاُٜت لخل٤ ؤلالافي اإلالحٞ/ ٛن من حذًذة ،مجمِى  والجزاِاث الحشوب ؤزناء للمذاُحو الحٝى

ذ ِلى الخاـت،واؼخماله الٙئاث لبّن اإلاعلحت،وخاـت  اللجنت ابخ٣اس” :مٝذمها في ،التي الجذًذة الخنُٙز آلُاث من اإلاٍض

. ”الحٝابٞ لخٝص ي الذولُت

 من الشابّت الاجٙاُٜت ،وهي”ألاخمش للفلُب الذولُت اللجنت“ ـأتها التي الشابّت هي الّاإلاُت اإلاذاُحو خماًت اجٙاُٜت ١ااذ  

: الخالُت الاجٙاُٜاث بّذ“ حنُٚ اجٙاُٜاث“

. 1949 آب 12 في اإلاُذاو،اإلاؤسخت في اإلاعلحت بالٝىاث واإلاشض ى الجشحى خا٥ لخدعحو حنُٚ اجٙاُٜت -1

ٛن ومشض ى حشحى خا٥ لخدعحو حنُٚ اجٙاُٜت-2 ش شقى ٔو . م1949 آب 12البداس، في اإلاعلحت الٝىاث ٔو

. م1949 آب 12، الحشب ؤظشين مّاملت بؽإو حنُٚ اجٙاُٜت-3

ذ  اجٙاُٜت) الاجٙاُٜاث هزه ِلى العابٝت الثالر لالجٙاُٜاث منٝدت“ ٠فُٖ الز٠ش، العالٙت حنُٚ اجٙاُٜاث حاءث ٜو

 جىبُٞ بؽإو م1907 لّام الّاؼشة الهاي ،واجٙاُٜت اإلاُذاو في بالجُىػ واإلاشض ى الجشحى خا٥ لخدعحو م1929 لّام حنُٚ
ت،واجٙاُٜت الحشب ِلى م1906 لّام حنُٚ اجٙاُٜت مبادا (.  الحشب ؤظشين مّاملت بؽإو 1929 ِام البدٍش

: اإلادمُت اإلاذاُت الٙئاث*  

                                                           
، ادلوقع االلكرتوين الرمسي 2008الثاين ، كانون 271العدد  - رللة اجليشاللجنة الدولية للصليب األمحر والقانون الدويل اإلنساين، ، جان دارك أيب ياغي( 1

 http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?17575#.ViVsgyvjyzY: 2015للجيش اللبناين، تاريخ ادلراجع أكتوبر 
 

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/armymagazine/?issue=271
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ٞ اإلاذني   حنُٚ اجٙاُٜت من الشابّت اإلاادة في الىاسدة  الٙئاث إلى ًنخمي ال شخق ؤي هى حنُٚ الجٙاُٜاث ألاو٥ن اإلالحٞ ٘و

: الخالُت الٙئاث إلى جنخمي ال  التي الّناـش الخدذًذ وحه ِلى الحشب،وهم ؤظشين مّاملت بؽإو الثالثت

ت الىخذاث ؤو الجزاُ،واإلالِؽُاث ؤوشاٗ ألخذ اإلاعلحت الٝىاث ؤ٘شاد-1  اإلاعلحت، الٝىاث هزه من حضءا حؽ٣ل التي اإلاخىِى

ت ولىخذاث ألاخشين اإلالِؽُا ؤ٘شاد-2  ؤوشاٗ ؤخذ إلى ًنخمىون اإلانٍمت،الزًن اإلاٝاومت خش١اث ؤِماء ٘يهم ألاخشي،بما اإلاخىِى
 الجزاُ،

 الحاحضة، الذولت  بها حّتٗر ال ظلىت ؤو لح٣ىمت والءهم ٌّلنىون الزًن النٍامُت اإلاعلحت الٝىاث د ؤ٘شا-3

ت الٝىاث إلاٝاومت الّذو اٜتراب ِنذ ؤاٙعهم جلٝاء من العالح ًدملىون الزًن اإلادخلت ٔحر ألاساض ي ظ٣او-4  ؤو دوون الٕاٍص

ش ذ لهم ًخ٘ى ىت اٍامُت معلحت وخذاث لدؽ٢ُل  الٜى اداتها الحشب ٜىااحو ًشاِىا واو حهشا العالح ًدملىا ؤو ،ؼٍش  ِو

 رل٤ ،٘ئو مذني ٔحر ؤم مذاُا ما شخق ١او إرا ما الؽ٤ زاس إرا”ؤاه  اإلاذاُحو بدماًت الخاـت الشابّت حنُٚ اجٙاُٜت وسؤث

ٞ ٌّذ الصخق  الع٣او في ًنذسج“ ؤاه إًاها اإلاادة في ؤلاٗ الزي حنُٚ، الجٙاُٜاث ألاو٥ن اإلالحٞ من(50) اإلاادة مذاُا،٘و
ذ ًجىصن اإلاذاُحو،وال ألاشخاؿ ١ا٘ت اإلاذاُحو  ِليهم ٌعشين ال بُنهم ؤ٘شاد وحىد اإلاذاُت ـٙتهم من اإلاذاُحو الع٣او ججٍش
. “ اإلاذاُحو حٍّشٚ

: اإلاذاُحو ِلى الّؽىابُت الهجماث*

تها اإلاذاُحو لذ الّؽىابُت الهجماث ،خٍش اإلالحٞ من ( 51) اإلاادة ؤ٠ذث   ٘ش  ِع٢شين هذٗ إلى جىحه ال التي جل٤”ؤنها ِو
ٝت حعخخذم التي جل٤:مدذد،ؤو  جمُحز دوون جفِب التي“ او”مدذد ِع٢شين هذٗ إلى جىحه ؤو ًم٢ن ال للٝخا٥ وظُلت ؤو وٍش

ت الهذاٗ ُاو ؤو اإلاذاُحو وألاشخاؿ الّع٢ٍش ت ٔحر الؽّب ومباني مؤظعاث)” اإلاذاُت ألِا (. الّع٢ٍش

: ١الخالي الّؽىابُت ،الهجماث حنُٚ الجٙاُٜاث ألاو٥ن اإلالحٞ من راتها اإلاادة واِخبرث  

ٛن ١ااذ ؤًا بالٝنابل ٜفٙا الهجىم-1“ ت ألاهذاٗ من ِذدا ٌّالج والىظابل،الزي الىش  والخمحز الخباِذ الىاضحت الّع٢ٍش
ت ؤو بلذة ؤو مذًنت في والىاّٜت آلاخش البّن ِن بّمها ُاو ؤو اإلاذاُحو من جش٠ضا جمم ؤخشين منىٝت ؤو ٍٜش  ،ِلى اإلاذاُت ألِا

 واخذ، ِع٢شين هذٗ ؤنها

ْ ؤو ًم٢ن الزي والهجىم-2“ ُاو ؤلشاسا بهم،ؤو إـابت ؤو اإلاذاُحو ؤسواح في خعاسة ٌعبب ؤو منه ًخٜى  ؤو اإلاذاُت،ؤو باأِل
ت محزة من الهجىم رل٤ ِنه ٌعٙش ؤو ًنخٍش ما ججاوصن في وألالشاس،ًٙشه الخعابش هزه من خلىا ًدذر  ملمىظت ِع٢ٍش

” ومباؼشة
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 ولْ ججض لم ،و٠زل٤”اإلاذاُحو ألاشخاؿ ؤو اإلاذاُحو الع٣او لذ الشدُ هجماث“ راتها والخمعىون الحادًت اإلاادة وخٍشث

ت ٠ذسوُ اإلاذاُحو الع٣او ت الّملُاث لذ مُّنت مناوٞ آو اٝاه لحماًت بؽٍش  الهذاٗ ِن الهجىم دسء“ ،خاـت الّع٢ٍش
ت ت الّملُاث إِاٜت ؤو جدُُذ ؤو حٕىُت ؤو الّع٢ٍش . ( ) ”الّع٢ٍش

 الالججيو حمقيت -

ما٥ من ٘شاسهم بّذ مىاونى ًخمخْ دولي، معلح اضاُ نؽىب خالت ٘ٙي  بالحماًت الّذو بلذ في واظخٝشاسهم الّذابُت ألِا
 البلذ إلي الشابّت الاجٙاُٜت ،وجىلب الجزاُ في وٗش ؤساض ي في ًُٝمىون ؤحااب ؤنهم ؤظاط الشابّت،ِلى حنُٚ اجٙاُٜت بمىحب
 ًخمخّىون ال ،١ىنهم حنعُتهم ؤظاط ِلى ؤِذاء ٠إحااب مّاملتهم ِن والامخناُ ، جٙمُلُت مّاملت الالحئحو مّاملت اإلامُٚ

ذ ؤًت بدماًت ذ التي ، الٝاِذة هزه ألاو٥ن البروجى١ى٥ن ِضصن خ٣ىمت،ٜو  .الجنعُت ِذًمي خماًت إلى جىٜش

خمخْ  حنُٚ اجٙاُٜت بمىحب بالحماًت مداسبت دولت ؤساض ي في إٜامتهم خالت في مداًذة دولت ؤي مىاوني بحو من الالحئىون ٍو

 .اإلاداسبت والذو٥ن دولتهم بحو دبلىماظُت ِالٜاث وحىد ِذم خالت الشابّت،في

 إر ، خاـت بدماًت ًخمخْ مىاونيها اخذ هى التي الذولت ظلىت جدذ ًْٝ الزي الالجئ ٘ئو ما، دولت ؤساض ي اخخال٥ خا٥ وفي
 ِن إبّاده ؤو إدااخه ؤو مدا٠مخه ِليها جدٍش بل ، الالجئ هزا ِلى الٝبن الاخخال٥ دولت ِلى جدٍش الشابّت الاجٙاُٜت ؤو

 .اإلادخلت ألاساض ي

ٝا واإلاعاِذة الحماًت بئحشاءاث جٝىم اإلاخدذة لألمم الخابّت اإلاٙىلُت ١ااذ وإرا  الذولُت اللجنت ٘او ، الذولُت للمّاًحر ٘و
ٝا الذوسن بنٙغ جٝىم ألاخمش للفلُب ْٝ ، ؤلانعاني الذولي الٝااىون لٝىاِذ ٘و  مفحر ِن مباؼشة معؤولُت ِاجٝها ِلى ٍو
 الالحئحو ًخق ُ٘ما الذولُت اللجنت جخذخل ،بدُث لاللىشاباث آو اإلاعلحت للجزاِاث اإلاذاُحو الطحاًا هم الزًن الالحئحو

 في ،وجداو٥ن الشابّت حنُٚ باجٙاُٜت الفلت راث الٝىاِذ اإلاخداسبىون ًىبٞ ل٣ي ؤلانعاني، الذولي الٝااىون ٌؽملهم الزًن

ش الالحئحو هؤالء جضوس ؤو اإلاُذاني ِملها مجا٥ ت واإلاعاِذة الحماًت ظبل لهم وج٘ى  .المشوٍس

البا ا لِغ اإلامُٚ البلذ ١او إرا ؤلانعاني، الذولي الٝااىون بمىحب بالحماًت الالحئىون ًخمخْ ال ما ٔو  ؤو معلح، اضاُ في و٘ش
 في اللجنت جخذخل ال ِامت ،و٠ٝاِذة الالحئحو ٜااىون بمىحب بالحماًت الالحئىون ًخمخْ ِنذها ، داخلي اضاُ ألي ِشله لِغ
ُت، بفٙت إال الحالت هزه  لؽؤوو اإلاخدذة ألامم مٙىلُت مدلها خلذ إرا ؤما ، اإلاُذاو في الىخُذة اإلانٍمت هي ١ااذ إو ِ٘ش

عمذ مّا ِملهما جؤدًاو ،٘ئنهما بالّمل الالحئحو  ؤ٘مل ِلى الطحاًا بئٔازت وزُٞ ادى ِلى حهىدهما وجنعُٞ حؽاوسهما َو

 . وحه

 في ِامت ٠ٝاِذة حؽاٟس لم إرا ختى و الذولُت، للجنت الشبِعُت اإلاؽأل من ؤووانهم إلى الالحئحو إِادة معإلت وجخمثل
ذ بالمبي جدذد ؤو اإلاّنُت واإلانٍماث الذو٥ن من جىلب ٘ئنها ؤووانهم، إلى الالحئحو إِادة ِملُاث  ِىدة وؼشوه مِى

 .ؤووانهم إلى الالحئحو

                                                           
، مقالة مىشورة فً صحٍفة رأي الٍوم، مقال مىشور حماٌة المدوٍٍه إبان الحروب فً القاوون الدولً، ماجد توهان الزبٍدي. د(  

 :5 20تارٌخ المراجعة أكتوبر على الموقع االلكترووً لصحٍفة رأي الٍوم، 

https://www.youtube.com/watch?v=UN1MCjmXUGY 
 

http://www.raialyoum.com/?p=234052
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م ٘ئرا ، بلذانهم داخل اإلاهجشوو باألشخاؿ ًخّلٞ ُ٘ما ؤما  الجعُمت الااتها١اث بعبب مىونهم جٟش ِلى اإلاذاُحو ؤٔس
جىصن ، الٝااىون هزا بمىحب بالحماًت ًخمخّىون ٘ئنهم ، ؤلانعاني الذولي للٝااىون  في اإلاىبٞ بالٝااىون الحماًت هزه جخّلٞ ؤو ٍو
حو هزًن الو ، الذاخلُت اإلاعلحت الجزاِاث ذ إلى ًؤدًاو ٜذ الجزاِاث من النِى  إلى وبالنعبت بلذهم، داخل الع٣او حؽٍش
 ؤزاس من خماًت مىلْ ٘هم مذاُحو بفٙتهم اإلاهجٍشن ألاشخاؿ ٘إو دولي، معلح اضاُ ؤي ِن الناحمت الخهجحر ِملُاث
ما٥  للحماًت مؽابهت خماًت مىلْ ًفبدىون ٘ئنهم داخلي، اضاُ بعبب مىونهم من اإلاذاُىون الع٣او ٘ش وإرا الّذابُت، ألِا

 ..دولي معلح اضاُ نؽىب خالت في ِليها اإلانفىؿ

 إرا ، اظخثنابُت بفٙت إال بترخُلهم ألامش ًجىصن ال ،إر للمذاُحو الٝعشين الترخُل( 17 اإلاادة) الثاني البروجى١ى٥ن ًدٍش ٠ما
ت ؤظباب آو ألامن دواعي رل٤ جىلب  اإلاذاُحو الع٣او الظخٝبا٥ اإلام٢نت ؤلاحشاءاث اجخار ًجب الحالت هزه ،وفي ملحت ِع٢ٍش

 من العابّت اإلاادة ِلُه افذ ما وهزا والخٕزًت، والعالمت والّالحُت الصحُت وألاولاُ اإلاإوين خُث من مشلُت ٌشوٗ في

 .( )ؤلانعااُت لذ الجشابم ٜبُل من للع٣او الٝعشين الترخُل اِخبرث التي الذولُت الجنابُت للمد٢مت ألاظاس ي النٍام

 املهجسدو ألاشخقص حمقيت -

ٚ اإلاهجٍشن ألاشخاؿ إؼ٣الُت إو ض ِن اإلاعؤولت ؤنها ؤظاط ِلى الذولُت اللجنت اهخمام حعخٜى  الٝااىون وخَٙ حٍّض

ش التي الخنُٙزًت الى١الت وؤنها, ؤلانعاني الذولي  الذاخلُت، والالىشاباث اإلاعلحت الجزاِاث لطحاًا واإلاعاِذة الحماًت ج٘ى
خممن و٠شامتهم، ظالمتهم لماو مْ ؤلام٣او بٝذس معا٠نهم في باإلا٣ىر اإلاذاُحو للع٣او للعماح ش ئ ١ل ٜبل حععى ٘هي  ٍو

ن بالخالي ِملها
ً
ن حاابا

ً
ابُا ن ٜو

ً
ن, الذولُت اللجنت بها جمىلْ التي اإلاهمت مفاِب ِن الخهجحر ِملُاث حعامت وج٢ؽٚ . مهما  ِو

ما٥ خذة من للخخُٙٚ جىاحهها التي الجمت الفّىباث . اإلاذاُحو بالع٣او جلحٞ التي والخجاوصاث الخّعُٙت ألِا

 ب٣ل الذولُت اللجنت اخخفاؿ في ًذخلىون الالىشاباث ؤو اإلاعلحت للجزاِاث ضحاًا بفٙتهم اإلاهجٍشن ألاشخاؿ إو

عخُٙذوون, جإ٠ُذ ش التي واإلاعاِذة الحماًت ؤِما٥ من ِنذبز َو  اإلاُٙـذ من ٣ًىون ٜذ والتي, ِامت اإلاذاُحو للع٢ـاو ج٘ى

: الخالي الندـى ِلى ؼذًذ باٜخماب جلخُفها

 ؤلانعااُت واإلابادا ؤلانعاني الذولي الٝااىون واخترام; اإلاذاُحو الع٣او خماًت .

 اسة ت من اإلادشومحو ألاشخاؿ ٍص . الحٍش

 م حشاخت) الخإهُل وإِادة الّاحلت الىبُت اإلاعاِذاث جٝذًم ماء وجٍٝى .(. الخ الىبُت الهُئاث ومعااذة ألِا

 للؽشب الفالحت اإلاُاه جذبحر وخاـت, الصحت مجا٥ في اإلاعاِذة جٝذًم .

 حر حرها الّاحلت الٕزابُت اإلاىاد ج٘ى  الحماًت مىاد مثل) ألاظاظُت الاخخُاحاث حؽمل التي اإلاعاِذاث من ٔو
(. اإلااؼُت وجىُّم ألاظماٟ لفُذ الالصمت وألادواث الضساُِت وألادواث البزوسن وجىصَْ الخصححُت واإلانخجاث

                                                           
آليات احلماية الدولية لالجئني ومصداقيتها، مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان، مقال منشور على ادلوقع االلكرتوين، تاريخ الدكتور محمد الطراونة، ( 1

: 2015ادلراجعة أكتوبر 
 http://www.achrs.org/index.php/2010-10-18-13-49-13-

27/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9/283-88.html 
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 جِعحر ؤو الالىشاباث، ؤو الحشب بعبب اإلاؽدخت الّابالث ؤ٘شاد بحو الاجفاالث إِادة إلى الشامُت ألانؽىت مباؼشة 

 .ؼملهم حمْ

 ت ألاوشاٗ بحو الاجفا٥ لدعهُل الحمُذة معاِيها حّشك ن إنعاني وابْ راث سظابل بنٝل) اإلاخناِص
ً
 إلبشام ؤو( مثال

 اإلاعلحت الجزاِاث في ؤلانعاني الذولي الٝااىون جىبُٞ إم٣ااُت لخمذًذ مثال خاـت اجٙاٜاث) إنعااُت اجٙاٜاث

 .( ) (الجشحى بئحالء للعماح ؤو, الذاخلُت

 اللقاوني املسخوور على ألاحمس للصليب الددليت اللجنت  دزر: الثقني املطلب

ابٚ ِذة الٝااىني اإلاعخىين ِلى ألاخمش للفلُب الذولُت للجنت       خُث ؤلانعاني الذولي الٝااىون اخترام لمماو جٝىم ٌو

ىام في الخق ِلى و ؤلانعاني الذولي للٝااىون مىظّت و دوسٍت مشاحّت ؤدي مما رل٤ في هابلت إظهاماث ٜذمذ  ،1906: ألِا
ت في هزا ًخمثل و ،1977 ،1949 ،1929 ابٚ من مجمِى  .( )ألاخمش للفلُب الذولُت اللجنت بها جٝىم مترابىت ٌو

ُٙت - ذ ٌو  واْٜ مْ لخدناظب جىحه ؤنها لمماو ؤلانعااُت للٝىاِذ معخمشة بفٙت الخُُٝم بئِادة الىٌُٙت هزه جٝىم: الـش

شها إلاىاءمتها ًلضم ما وإِذاد الجزاُ ؤولاُ ا رل٤ ٣ًىون ِنذما وجىٍى  .لشوٍس

ُٙت -  الحلى٥ن هزه ١ااذ ظىاء لها اإلام٢نت والحلى٥ن الناؼئت للمؽا١ل الخبراء مناٜؽت إواس في ورل٤ الخنؽُي ؤي: الحٙض ٌو

 .رل٤ ٔحر ؤو الٝااىون في حُٕحراث إحشاء ِلى جنىىين

ُٙت - ض ٌو  .وحّلُمه نؽشه في واإلاعاِذة الٝااىون مناـشة ؤي: الخٍّض

ُٙت -  من جٝلل التي ؤو وحىده ِن جخٕاض ى التي الٝااىاُت الخىىساث لذ ؤلانعاني الٝااىون ِن الذ٘اُ ؤي: الحاسط اإلاالٟ ٌو
 .٘اِلُت

ُٙت - ملي مباؼش بئظهام الُٝام ؤي: اإلاباؼش الّمل ٌو  .اإلاعلح الجزاُ ؤولاُ في الٝااىون لخىبُٞ ِو

ُٙت - ن بالخىش ؤلاازاس ؤي: اإلاشاٜبت ٌو
ً
 اإلاجخمْ رل٤ وبّذ اإلاعلح الجزاُ في مباؼشة اإلاّنُت ألاخشين وألاوشاٗ الذو٥ن بحو ؤوال

 .للٝااىون خىحرة ااتها١اث خذزذ ؤًنما ٣٠ل الذولي

ابٚ هزه مجمل ٘ئو  ابت في ألاخمش للفلُب الذولُت اللجنت دوسن لذًنا حؽ٣ل الٌى  في للمذاُحو الحماًت ٜىاِذ جنُٙز ِلى الٜش
ا اإلادخلت، ألاٜالُم ابت ِملُت إواس في وخفـى ن الخنُٙز، ِلى الٜش

ً
 ألاٜالُم في اللجنت دوسن ابرص ؤو نعخىُْ جٝذم ما ِلى وبناءا

 .( )ؤِاله اإلابحو ال٣ل رل٤ من حضء ٌّخبر الزي هزا اإلادخلت،

                                                           
اجمللة منشور  مقالالقانون الدولي اإلنساني ودور اللجنة الدولية للصليب األحمر، : ، الالجئون واألشخاص المهجرون فليب الفواييو –جان ( 1

 :2015على ادلوقع االلكرتوين للجنة الدولية للصليب األمحر تاريخ ادلراجعة أكتوبر ، منشور  1995-04-30، 305الدولية للصليب األمحر، العدد 
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5zxhvp.htm 

ادلقاتلني و حتديات النزاعات ادلسلحة ادلعاصرة، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف العلوم القانونية، ختصص العقون ساعد، مبدأ التمييز بني ادلقاتلني و غري ( 2
  94-92، ص 2009القانون الدويل اإلنساين، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 

 .، ادلرجع السابقسامر أمحد موسى ( 3

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%D3%C7%E3%D1+%C3%CD%E3%CF+%E3%E6%D3%EC
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 امليداني املسخوور على ألاحمس للصليب الددليت اللجنت  دزر: الثقلث املطلب

اةي الّمل ؤبشصها اإلاُذاني اإلاعخىين ِلى مهام ِذة ألاخمش للفلُب الذولُت للجنت  ضحاًا خماًت في دوسها و الٜى

 .اإلاعلحت الجزاِاث

: الواجبقث د بقاللوور ألاطساف جركير -1

هم ألاوشاٗ جز٠حر ٌّذ ا و مهما و جٝلُذًا إحشاء واحباتهم و بدٜٝى  الٝىاِذ ِادة الخز٠حر ِملُت جخممن و لشوٍس
 اإلاعلحت، الجزاِاث ضحاًا بدماًت الخاـت الٝىاِذ و ألاظلحت خمش ٜىاِذ و اإلاٝاجلحو ٔحر و اإلاٝاجلحو بحو بالخمُحز الخاـت

ُٙت ألاخمش للفلُب الذولُت للجنت الؽإو هزا في و ُٚ خٞ في جخمثل مهمت ٌو  .اإلاعلح للجزاُ الٝااىني الخٌى

 إلانسقني الددلي اللقاوور قواعد نشس -2

اةي جإزحر راث الذولي الٝااىون ٜىاِذ نؽش بإو ألاخمش للفلُب الذولُت اللجنت جؤمن  وٍشٞ ِن خاـت جخم هي و ٜو
ت الخذماث  بإدواث التزود ِلى خاؿ بىحه الذو٥ن معاِذة و الذولي و الذاخلي الفُّذًن ِلى رل٤ و لها، الخابّت الاظدؽاٍس
 ااتها١اتها ٜمْ و جىظُّها و ؤلانعاني الذولي الٝااىني و الٙني الّىون بخٝذًم ؤلانعااُت، الاجٙاُٜاث إلاخىلباث مىابٝت ٜااىاُت

 اللجنت ٘ئو رل٤ ظبُل في و ؤلانعاني، الذولي للٝااىون وونُت لجاو إنؽاء ِلى الحث و اإلامحزة، الّالماث و الؽاساث خماًت و

: ًلي بما جٝىم الحمش للفلُب الذولُت

. ؤلانعاني الذولي للٝااىون الّامت باإلابادا للخٍّشٚ الىوني ؤو ؤلاٜلُمي اإلاعخىين ِلى: الذساظُت الحلٝاث -

ى٥ن و اإلاّمٝت بالذساظاث للخشوج: الخبراء احخماِاث - ش ـُٕت إلى الـى اث بؽإو إسؼادًت مبادا و جٝاٍس . اإلاىشوخت اإلاىلِى

ّاث اإلاىاءمت اٍم دساظت و الاجٙاُٜاث جشحمت خال٥ من: الٙنُت اإلاعاِذة - . للدؽَش

. الّملُت اإلاماسظاث و باإلاىازُٞ للخٍّشٚ الذولُت و الىونُت الهُئاث مْ: اإلاّلىماث جباد٥ -

اث -  ج٣ىون و ؤلانعاني الذولي الٝااىون ؤو الحمش للفلُب الىونُت اللجنت بخفىؿ ٘هم ِذم ؤو ٔمىك ؤي إلبّاد: اإلاىبِى
اث هزه . الجمُْ مخناو٥ن في اإلاىبِى

 املسللت النزاعقث ضلقيق حمقيت على العمل -3

ٝت إلى ألاوشاٗ جنبُه وٍشٞ ِن رل٤ ٣ًىون  ؤي إلى الخنبُه مْ الحشب ؼن ؤظالُب و وظابل إلى و الطحاًا، مّاملت وٍش
 لحماًتهم الطحاًا مْ جىاـلها و اإلاُذاو في وحىدها بٙمل ؤولُت مّلىماث بجمْ ٘خٝىم الالتزاماث مشاِاة مْ رل٤، في ٘ؽل
 العلىاث مْ معخمش بدىاس رل٤ ًإحي و الحماًت ؼاساث ااتها١اث ؤو الّذابُت الّملُاث ظحر ٜىاِذ اخترام وٍشٞ ِن

ت العُاظُت ُى خالت في و الّع٢ٍش ش ًجب خشوٜاث ٜو الو من الحمش للفلُب الذولُت اللجنت لخخم٢ن ؼشوه ؤسبّت ج٘ى  ؤلِا

. رل٤ ِن

ٛن ٣ًىون ؤو - . مخ٢شسن و حعُم الخش

ت اإلاعاعي ٘ؽل - . إلًٝا٘ها الجزاُ ؤوشاٗ لذي العٍش
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. الااتها١اث هزه اإلانذوبىون ًشين ؤو -

الو ٣ًىون ؤاذ -  .( )الطحاًا إلافلحت ؤلِا

 السلم أيقم ألاحمس للصليب الددليت اللجنت  دزر: السابع املطلب

 بّذ ما مشخلت حؽهذها التي الٍشوٗ في مهام ِذة لها اإلامنىح الخٍٙىن إواس في ألاخمش للفلُب الذولُت اللجنت جخىلى
 وإِادة والبناء الخإهُل إِادة ؤنؽىت خال٥ من الطحاًا معاِذة جخىلى ؤلانعااُت، اإلاعاِذاث جٝذًم ٘بخالٗ الجزاُ

اسة ِلُه، ١ااذ ما إلى ألاولاُ  وونهم، إلى وإِادتهم ألاظشين ظشاح إوالٛ ِلى الّمل الجزاُ، إواس في اإلادخجٍضن ألاشخاؿ ٍص
 ِن باإلبآل الخفم الىٗش ُٜام بّذ اإلاٙٝىدًن ألاشخاؿ مفحر اظخجالء ألاظش، ؼمل لم وجِعحر اإلاٙٝىدًن ِن البدث

 لأل٘شاد اإلامادة ألالٕام بدٍش الخاـت ؤوجاوا مّاهذة جنُٙز ادى خىىاث إجخار ِلى اإلاذني واإلاجخمْ الذو٥ن خث اخخٙائهم،

         ( )ِنها الناحمت وآلازاس الحشب مخلٙاث من اإلاخٙجشاث اظخخذام من والحذ

 ًشوو ٌشوٗ في الِّؾ من لُخم٢نىا اإلاعلح الّنٚ من اإلاخمشسة واإلاجخمّاث الناط معاِذة هى للجنت النهاةي الهذٗ        
هم اخترام من رل٤ ؤحل من والبذ ٠شامتهم، جدترم ؤنها ت التي الاخخُاحاث وجلبُت ألاظاظُت خٜٝى مت لحُاة لشوٍس  إواس في ٠ٍش

. ( )ا بإاٙعهم ًدذدونها التي ؤلانعااُت للمؽا١ل الذابمت الحلى٥ن جنُٙز في ّ٘اال دوسا ًلّبىا ؤو والبذ زٝا٘تهم،

 

 خقجمت

ت ومعخٝلت خاـت إنعااُت منٍمت ألاخمش للفلُب الذولُت اللجنت عٍش  خاالث في اإلاداًذة الىظُي بذوسن جٝىم وظَى
اث ن. اإلاسجلت اإلاناِص

ً
ٝا  الحماًت جٝذم ٘هي نؽشه ِلى الذولُت اللجنت حّمل الزي ؤلانعاني الذولي الٝااىون لٝىاِذ ٘و

ن ؤو مؽشدًن ؤو مشض ى ؤو حشحى ؤو مذاُحو مّخٝلحو ؤو خشب ؤظشين ١ااىا وظىاء الطحاًا إلى واإلاعاِذة
ً
 ٌِّؽىون ؤشخاـا

ذ خٞ وهى اإلابادساث اجخار بدٞ جخمخْ وألنها. الاخخال٥ جدذ ن حعخىُْ ٘هي الذو٥، به لها اِت٘ر
ً
 في خذماتها حّشك ؤو ؤًما

ذ. ؤلالاُ٘حو وبشوجى١ىليها 1949 لّام حنُٚ اجٙاُٜاث جدناولها ال خاالث اساث من ظلعلت بدنٍُم الفذد هزا في ٜامذ ٜو  الٍض
. ِذًذة بلذاو في العُاظُحو للمّخٝلحو

لى الجهاص ًخمثل و حو اإلاىاونحو من حمُّت في ألاخمش للفلُب الذولُت للجنت ألِا عٍش ذ ال -العَى   25 ِن ِذدهم ًٍض
ماء ًنخخبهم  .للخجذًذ ٜابلت ظنىاث ؤسبْ الذولُت اللجنت سباظت ومذة ،-آلاخشوو ألِا

                                                           
كلية احلقوق و العلوم أحسن كمال، آليات تنفيذ القانون الدويل اإلنساين يف ضوء التغيريات الدولية للقانون الدويل ادلعاصر، مذكرة لنيل درجة ادلاجستري، ( 1

  .44-42، ص 2011السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  -2006جوان  862العدد  88اجمللد    -اجمللة الدولية للصليب األمحر - التعاون بني جلان احلقيقة واللجنة الدولية للصليب األمحر –توين بفانري  ( 2

 .44ص  ،2006خمتارات من أعداد 
ادلكتب   -2003خمتارات من أعداد  –أتنتهي احلروب يوما ما؟ عمل اللجنة الدولية للصليب األمحر عندما تصمت البنادق  –تافيل  ىاروف  ماريون  ( 3

 .30ص -2004 -مصر –القاىرة  – اإلقليمي اإلعالمي

http://www.startimes2.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn42
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اسة مجشد واإلاّاٟس اإلاعلحت الجزاِاث حّني ال ؤلانعاني اإلاعخىين ِلى  ؤو الىاْٜ وفي الجشحى، ِالج ؤو اإلادخجٍضن ٍص
ن الطحاًا ؤ٠ثر هم اإلاذاُحو الع٣او

ً
ادة بعبب الحالُت الجزاِاث في جمشسا  اظخّما٥ وبعبب اإلاّاٟس في الّؽىاةي الىابْ ٍص

ن راتها خذ في حّخبر للمعاِذة ضخمت بشامج اإلاذاُحو الع٣او إلافلحت الذولُت اللجنت وجنُٙز الخىىسن دابمت ؤظلحت
ً
 من ؼ٢ال

. بهم الخن٢ُل جؤخش ؤو الحُاة ُٜذ ِلى البٝاء ِلى الطحاًا حعاِذ ألنها الحماًت ؤؼ٣ا٥

ازت ؼّبت من مؤلٚ حهاص حنُٚ في لذيها ًخىا٘ش ًشام ما ؤخعن ِلى ؤِمالها الذولُت اللجنت جنجض ل٣ي و  من الّامت ؤلٔا

. ؤخشين حهت من الّامت الىبُت والؽّبت حهت

ازت ؼّبت جخىلى و  ِمل: ِليها وحؽٗش وجذًشها اإلاعاِذة بشامج جنٍم زم الاخخُاحاث جٝذًش ؤظاظُت بفىسة الّامت ؤلٔا

اث)  العلـْ ِلـى الحفـى٥ن وجنٍُـم والنٝـل الخخٍضن وإم٣ااُاث اإلادلُت ألاظىاٛ ودساظت اإلاُذاني الخُُٝم ( اإلانذ ؤو اإلاؽتًر
 ومنٍماث الىونُت والجمُّاث والح٣ىماث باإلااادحو والاجفا٥( الىابشاث ؤو العٙن باظدئجاس) جىصَّها مناوٞ إلى وإسظالها

ت مثل مخخلٙت حرها اإلاخدذة باألمم اإلاخخففت والى١االث ألاوسوبُت الاٜخفادًت اإلاجمِى  ظحر ومشاٜبت اإلاخضوااث وإداسة(. ٔو

ن البرامج
ً
 منز الجزاِاث جىىسن خعب مهامها جىىسث ٘ٝذ الّامت الىبُت الؽّبت وؤما. اإلاخخففحو اإلانذوبحو جذٍسب وؤخحرا

ت، راث الاخخُاحاث حااب ٘ئلى. الثااُت الّاإلاُت الحشب ت ؤي ألاولٍى  من البذ ٘ئاه الجشحى، لّالج الىبُت واإلاّذاث ألادٍو

. رل٤ ٔحر إلى والخٕزًت الصحُت الٍشوٗ وظىء ألاوبئت : الطحاًا منها ٌّاني التي الصحُت اإلاؽا١ل إلاىاحهت ؼامل ؤظلىب

اث ضحاًا ومن ماء مبخـىسي ؤو مؽلىلحو ؤو مّٝذًن ظٍُلىون الزًن من الجشحى هناٟ اإلاعلحت اإلاناِص  ؤحل ومن. ألِا

ن ِؽٍشن منز الذولُت اللجنت وىسث هؤالء
ً
ن حؽخمل ؤنؽىت ِاما

ً
الج حشاخُت ِملُاث) اإلاشض ى إلى الّالج جٝذًم ِلى ؤًما  ِو

ناِـت (الخإهُل وإِادة وبُعي مُـت ألاوـشاٗ ـو ىائهم الالصمـت الخٍّى ن إِل
ً
ا  .الحش٠ت في الاظخٝال٥ من اِى

ر

: املساجع ققئمت

 لنُل مز٠شة ،املعقصس الددلي لللقاوور الددليت الخغييراث ضوء في إلانسقني الددلي اللقاوور جنفير آليقث ٠ما٥، ؤخعن -1

ٛن ١لُت اإلااحعخحر، دسحت   .2011 وصو، جحزين مّمشي، مىلىد حامّت العُاظُت، الّلىم و الحٝى

 ؼهادة لنُل مز٠شة ،املعقصسة املسللت النزاعقث جحديقث د امللقجليو غير د امللقجليو بيو الخمييز مبدأ ظاِذ، الّٝىون -2

  94-92 ؿ ،2009 باجنت، لخمش، الحاج حامّت ؤلانعاني، الذولي الٝااىون جخفق الٝااىاُت، الّلىم في اإلااحعخحر

 اإلاجلذ  ،-ألاحمس للصليب الددليت املجلت - ألاحمس للصليب الددليت داللجنت االليلت اجقو بيو الخعقدور  بٙااحر، جىني  -3
 44 ؿ ،2006 ؤِذاد من مخخاساث  -2006 حىاو 862 الّذد 88

 الثاني ١ااىون ،271 الّذد - الجِؾ مجلت ،إلانسقني الددلي داللقاوور ألاحمس للصليب الددليت اللجنت ،ًاغي ؤبي داٟس حاو -4

2008، ْ خ اللبناني، للجِؾ الشظمي الال٢تروني اإلاٜى  : 2015 ؤ٠خىبش اإلاشاحْ جاٍس
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?17575#.ViVsgyvjyzY 

 ألاحمس، للصليب الددليت اللجنت د دزر إلانسقني الددلي اللقاوور:  املهجسدو دألاشخقص الالججوور ،ال٘ىاًُه ٘لُب حاو -5

ْ ِلى منؽىسن ، 1995-04-30 ،305 الّذد ألاخمش، للفلُب الذولُت اإلاجلت منؽىسن مٝا٥  الذولُت للجنت الال٢تروني اإلاٜى

 http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5zxhvp.htm :2015 ؤ٠خىبش اإلاشاحّت جاٍسخ ألاخمش للفلُب

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/armymagazine/?issue=271
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5zxhvp.htm
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ُت -6 ت، ٜس  ١لُت إلى ٜذمذ  د٠خىساه، سظالت  الددليت، غير املسللت النزاعقث في املدايت دألاعيقو املداييو حمقيت ِىاؼٍش

ٛن  .2001 ؼمغ، ِحو حامّت الحٝى
 الُىمُت الصحُٙت ِلى منؽىسة ماحعخحر، سظالت ،املحخلت ألاققليم في للمداييو الددليت االمقيت مىس ى، ؤخمذ ظامش -7

ْ ،05/07/2007 ،1967 الّذد اإلاخمذو، الحىاس الال٢ترواُت خ اإلاخمذو، الحىاس إلاؤظعت الشبِس ي الال٢تروني اإلاٜى  اإلاشاحّت جاٍس

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101756 : 2015 ؤ٠خىبش

 مٝا٥ الُىم، سؤي صحُٙت في منؽىسة مٝالت ،الددلي اللقاوور في االسدب إبقو املداييو حمقيت الضبُذي، جىهاو ماحذ  -8

ْ ِلى منؽىسن خ الُىم، سؤي لصحُٙت الال٢تروني اإلاٜى : 2015 ؤ٠خىبش اإلاشاحّت جاٍس
https://www.youtube.com/watch?v=UN1MCjmXUGY 

ىون -9   ،البنق و جصمت عندمق ألاحمس للصليب الددليت اللجنت عمل مق؟ يومق االسدب أجنخهي ،جاُ٘ل هاسوٗ ماٍس

المي، ؤلاٜلُمي اإلا٢خب  ،2003 ؤِذاد من مخخاساث . 2004 مفش،  الٝاهشة، ؤلِا

 منؽىسن مٝا٥ إلانسقو، حلوور لدزاسقث عمقو مسكز دمصداقيتهق، لالججيو الددليت االمقيت آليقث ،الىشاوات مدمذ -10
ْ ِلى خ الال٢تروني، اإلاٜى : 2015 ؤ٠خىبش اإلاشاحّت جاٍس

 http://www.achrs.org/index.php/2010-10-18-13-49-13-27/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9/283-88.html 

ْ ِلى منؽىسن ،الخقزيخيت ااخلفيت بّنىاو مٝا٥ -11  الهال٥ و ألاخمش الفلُب لجمُّاث الذولي لالجداد الال٢تروني اإلاٜى

خ ألاخمش،   /https://www.ifrc.org/ar/who-we-are/history  :2015 ؤ٠خىبش اإلاشاحّت جاٍس
ْ ِلى منؽىسن ،الخقزيخيت ااخلفيت بّنىاو مٝا٥ -12  الهال٥ و ألاخمش الفلُب لجمُّاث الذولي لالجداد الال٢تروني اإلاٜى

خ ألاخمش، / https://www.ifrc.org/ar/who-we-are/history  :2015 ؤ٠خىبش اإلاشاحّت جاٍس

ْ ِلى منؽىسن ، ألاحمس الهالو د ألاحمس الصليب بّنىاو مٝا٥ 13- خ ،الاحخماُِت الخنمُت لىصاسة الال٢تروني اإلاٜى  جاٍس

 http://www.mosd.gov.jo/?option=com_content&view=article&id=930&catid=116:116 :2015 ؤ٠خىبش اإلاشاحّت

ْ ِلى منؽىسن  ،إلانسقني الددلي اللقاوور جطبيق في الفقعلت املنظمقث  دزر: بّنىاو بدث 14- : الخالي اإلاٜى
http://forum.kooora.com/f.aspx?t=21967704 

ل  الثامنت، الىبّت ،ألاخمش للفلُب الذولُت اللجنت منؽىساث  –ألاحمس للصليب الددليت اللجنت على حعسفر15-  .2008 ؤٍ٘ش
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