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ملخص
ا
خصوصا بعد
ّأدى تطور األسلحة إلى دخول اإلنسانية في منعرج كبير بداية من القرن الرابع عشر،
ظهور السالح الناري من بنادق ومدافع ،ما أدى إلى تساوي القزم مع العمالق وقلب منطق الحرب ر ا
أسا على
عقب ،فازدادت مآس ي الشعوب ،وتعقد وضع األبرياء ومن أصبحوا خارج دائرة سير العمليات العسكرية
ّ
ا
من جرحى ومرض ى ،...وظلت اإلنسانية تعاني ويالت النزاعات التي أصبحت أكثر دموية وبطشا ،وقد أكدت
ّ
خضم هذا الصراع دفع
الحرب السورية حقيقة أن السالح ما هو إًل اختراع وحش ي أتقنته يد العلم ،ففي
ِّ
األبرياء السوريين ،ويدفعون ،القسط األكبر من ويالتها ،ذلك ّأنهم الحلقة األضعف في ظل هذه الحرب،
فقد أصبحوا اليوم ضحايا ألعمال العنف العشوائية من مثل القتل ،والتوقيف ،والتعذيب ،واًلختفاء التي
يقوم بها أحد أطراف القوات املسلحة أو األطراف املعارضة لها ،وأضحت تعني لهم العنف والخوف
والحرمان من سبل العيش والعنف الجنس ي واًلحتجاز والجروح البدنية ،واملوت(.)1
إذا كانت الحرب ظاهرة سيئة ،فإن القاعدة الرئيسة التي تحكمها هي أن الدول في العالقات السلمية
يجب أن تفعل أفضل املمكن ،أما في العالقات الحربية يجب أن تفعل أقل سوء ممكن ،لذلك ّ
حرمت
اًلتفاقات الدولية على األطراف املتنازعة استعمال األسلحة واألساليب الحربية التي ًل تقتصر آثارها على
املحاربين فحسب ،بل تتعدى ذلك إلى املدنيين وممتلكاتهم ،وذلك محافظة على حياة املدنيين واألشخاص
ُ
العاملين على رعايتهم ،إذ ق ّيد حق املتحاربين في اختيار وسائل القتال وأساليبه ،ومما تقدم كان ًل بد من
تناول املبدأ الرئيس الذي جاءت به اًلتفاقات الدولية ،ويعد حجر األساس في بناء القانون الدولي ،وهو
آًلما ًل ّ
مبدأ حظر استخدام األسلحة التي تسبب ا
مسوغ لها ،هذا املبدأ الذي توالت على انتهاكه األطراف
املتصارعة على األرض السورية ،ومن ثم تبيان مدى مشروعية استخدام األسلحة في ظل النزاعات املسلحة.

أهمية البحث
تنبع أهمية البحث من:
▪ اًلرتفاع املتصاعد لالنتهاكات املستمرة والخطرة التي تعرضت لها اًلتفاقات الدولية وتغييبها ا
تماما،
في أكثر من نزاع وفي مقدمتها النزاع السوري ،نتيجة الوسائل واألساليب املتبعة في سير العمليات العسكرية.
 -1فقد أكد التقرير الصادر عن مركز حرمون وحدة المقاربات السياسية الصادر في السابع من كانون الثامي /يناير  2018إلى وقوع أكثر من  1461ا
قتيًل على التراب السوري في
الشهر األخير من عام  ،2017كانت نسبة المدنيين منهم  32في المئة ،واألطفال  7في المئة ،والنساء  6في المئة ،وفي تقرير آخر أكدت منظمة العفو الدولية طبقاا "لمركز توثيق
االنتهاكات" في سورية  ،وهي منظمة محلية للمراقبة أن الحكومة السورية هاجمت المناطق السكنية بأسلحة غير دقيقة وبصواريخ من صنع محلي ،مثل "صواريخ الفيل" ،التي سميت
كذلك بسبب ما تصدره من صوت متميز عند إطًلقها ،وأسفرت في المدة ما بين  14و 26نوفمبر /تشرين الثاني عن مقتل  97مدنياا في الهجمات البرية والجوية التي شنتها القوات
ضا ما يسمى ائتًلف "فتح حلب" الذي يضم جماعات تابعة للمعارضة المسلحة من خًلل هجماتها العشوائية بالمدفعية والصواريخ ومدافع الهاون ،بصورة
الحكومية ،وهو ما مارسه أي ا
متكررة على حي الشيخ مقصود في مدينة حلب ،ما أدى إلى مقتل  83مدنياا وإصابة ما يزيد على  70آخرين من شباط /فبراير إلى نيسان /أبريل  ،2017واحتاج ما ال يقل عن أربعة
مدنيين في المنطقة إلى المعالجة الطبية من أعراض تشير إلى أنهم قد تعرضوا إلى هجوم بغاز الكلور.
انظر :تقرير مركز حرمون للدراسات السياسية الصادر في السابع من كانون الثاني /يناير  2018عن شهر كانون األول /ديسمبر .2017
التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية .2017
.Pol.10/4800/2017 pp:202 www.amnesty.org
انظر أيضاا :التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية .سورية :الذخائر العنقودية المحظورة  -السوفياتية الصنع تؤجج الكارثة اإلنسانية في الغوطة الشرقية 30 .تشرين الثاني /نوفمبر
www.amnesty.org .2017
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▪ التأثر العميق باملآس ي املؤملة التي ّ
تعرضت لها الفئات املدنية ،وتلك التي أضحت خارج نطاق
العمليات العسكرية في ظل النزاعات الدولية وغير ذات الطابع الدولي ،وبخاصة في كل من سورية وفلسطين
والعراق وليبيا واليمن وأفغانستان والصومال.
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أهداف البحث
يهدف البحث إلى:
• التعرف إلى أهم اًلتفاقات الناظمة لوسائل استخدام األسلحة وأساليبها.
• إجراء عملية إسقاط بين القواعد التي نظمت استخدام األسلحة الدولية والتزام الدول في تطبيق
تلك القواعد التي جاءت بها اًلتفاقات الدولية الناظمة ًلستخدامها.

مشكلة البحث
إن اًلنفجار غير املسبوق للنزاعات املسلحة بمعايير وتسميات تختلف باختالف حوادثها وأماكنها،
وحصدت معها املاليين من القتلى والجرحى األبرياء ،بفعل الوسائل واألساليب العسكرية الجديدة ذات
اآلثار العشوائية ّ
التدميرية ،دفع املجتمع الدولي إلى أن يبذل ا
مزيدا من اًلهتمام في ظل هذه األوضاع لبيان
األسلحة املشروعة وغير املشروعة.
تتمحور مشكلة البحث وفق ما تقدم ،في ما يأتي:
هل استطاعت اًلتفاقات الدولية الحد من استخدام الوسائل العسكرية غير املشروعة بتحديدها
للوسائل املشروعة؟ وما مدى فاعلية تلك القواعد التي جاءت بها اًلتفاقات الدولية في الحد من األساليب
املتبعة في إدارة تلك الوسائل؟

منهج البحث
ُس ِّلك املنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية الناظمة ًلستخدام األسلحة والوقوف على أبعادها،
إضافة إلى اًلعتماد على املنهج املقارن بين القواعد التي نظمت استخدام تلك األسلحة وقدرتها على الحد
من اًلنتهاكات الناجمة عنها في دول النزاعات.

مخطط البحث
مقدمة
املطلب األول :املبادئ األساسية لقواعد القتال وسلوكه
ا
أوًل :مبدأ اإلنسانية
ا
ثانيا :مبدأ الضرورة العسكرية
ا
ثالثا :مبـ ـ ــدأ التناسب
آالما ال ّ
املطلب الثاني :حظر استخدام األسلحة التي تسبب ً
مسوغ لها.
ا
أوًل :األسلحة الكيماوية
ا
ثانيا :األسلحة النووية
5

ا
ثالثا :األلغام األرضية املضادة لألفراد
ر ا
ابعا :األسلحة الليزرية املسببة للعمى
املطلب الثالث :وسائل القتال املشروعة وأساليبه.
ا
أوًل :حصار املدن
ا
ثانيا :استخدام الخدع والحيلة
ا
ثالثا :استخدام الغواصات البحرية واأللغام
ر ا
ابعا :وسائل مختلفة
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مقدمة

ا
تحت وطأة الحروب املتعددة التي أنتجتها املتغيرات الدولية التي تدور حولنا ،إضافة إلى طبيعة هذه
ا
مسرحا
النزاعات التي تستخدم فيها أشد مهارات التسلح وأعتاها التي جعلت من املدنيين ومن هم في حكمهم
ر ا
ئيسا ملثل هذه العمليات العسكرية ،ليصبحوا من أهم ضحايا النزاعات املسلحة ،وعلى الرغم من اعتماد
عدد من اًلتفاقات للحد من استخدام األسلحة التي أفرزت معها ا
كثيرا من املآس ي واًلنتهاكات إًل أن النتائج
الكارثية لها ما زالت مستمرة( ،)2فقد أضحت املحافظات السورية في ظل النزاع السوري -وفق ما وثقته
التقارير الصادرة عن كل من لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية
ومنظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية -محطة تجارب لألسلحة التي ًل تبقي وًل تذر ،فقد أكدت
املنظمتان في تقاريرهما استخدام األطراف املتصارعة في سورية أسلحة أطاحت مبادئ القانون الدولي
ا
واتفاقاته عرض الحائط ،انطالقا من األسلحة الكيماوية إلى القذائف الفوسفورية والفراغية واًلنشطارية
والنابالم والغاز السام الذي يؤدي إلى شلل األعصاب وغيرها من القذائف املحرمة ا
دوليا).(3
في ظل لهيب الحروب يحاول كل طرف إنهاءها ملصلحته فيستعين بما يتاح له من الوسائل واألساليب
(ّ ،)4إًل أن هذه اًلستعانة ليست مطلقة ،بل إن استعمال أساليب القتال ّ
مقيد باجتناب اآلًلم غير املسوغة
من املقاتلين ،ومعنى ذلك أنه ًل يجوز للمتنازعين استعمال األسلحة الثقيلة (.)5
ا
ملا تقدم ،سيجري التطرق من خالل هذا البحث إلى املبادئ األساسية لقواعد القتال وسلوكه أوًل ،ثم
آًلما ًل ّ
دراسة الحظر الذي أدرجته اتفاقات القانون الدولي على استخدام األسلحة التي تسبب ا
مسوغ لها،
وذلك في املطلب الثاني ،وإلى وسائل القتال املشروعة وأساليبه من خالل املطلب الثالث ،وفق ما يأتي:
املطلب األول :املبادئ األساسية لقواعد القتال وسلوكه
املطلب الثاني :حظر استخدام األسلحة التي تسبب ا
آًلما ًل مبرر لها.
املطلب الثالث :وسائل القتال املشروعة وأساليبه.

 - 2تعد الحرب السورية أكبر دليل على ذلك .سيد هاشم .حقوق المقاتلين وضحايا النزاعات المسلحة .رؤية عربية إسًلمية .ضمن مقاالت في القانون الدولي اإلنساني واإلسًلم .د.عامر
راجع) .إصدارات اللجنة الدولية للصليب األحمر بالقاهرة .2007 .ص.114-113
الزمالي (جامع و ُمرتِّب و ُم ِّ
 -3أكد التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية عام  2017انتشار الذخائر العنقودية الروسية المصدر في أرجاء شرق حلب مشكلة خطر مستمر على المدنيين التي حصدت معها أرواح
مئات المدنيين ومنازلهم ،إضافة إلى األسواق والمساجد .تقرير منظمة العفو الدولية .Pol.10/4800/2017 pp: 21 www.amnesty.org .2017
انظر أيضاا :التقرير العالمي  2017الصادر عن منظمة هيومن رايتس وتش حول حقوق اإلنسان في العالم.
Human Rights Watch | 350 Fifth Avenue, 34th Floor | New York, NY 10118-3299 USA | t 1.212.290.4700
لًلستزادة :تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية  6أيلول /سبتمبر  :2017على الرغم من التقدم الطفيف الذي جرى إحرازه من أجل تهدئة األوضاع
في بعض المناطق السورية ما يزال المدنيون يعانون انتهاكات وتجاوزات موسَّعة لحقوق اإلنسان.
انظر :انتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساني الدولي في الجمهورية العربية السورية 21 ،تموز /يوليو  28 -2016شباط /فبراير  - 2017ورقة غرفة اجتماعات للجنة
)(A/HRC/34/CRP.3
التحقيق الدولية المستقلة المعنية الجمهورية العربية السورية.
 - 4يشير مصطلح "وسائل القتال" إلى األسلحة ومنظومات األسلحة المستخدمة في ممارسة العنف ضد العدو ،بينما يشير مصطلح "أساليب أو طرق القتال" عمو اما إلى الطرائق التي تستخدم فيها األسلحة ،أي التكتيكات أو اإلستراتيجية المستخدمة في
األعمال العدائية إللحاق الهزيمة بالعدو باستخدام المعلومات المتاحة بشأنه مقترنة باألسلحة والحركة والمفاجأة.
د.عبد الكريم الداحول ،حماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة :دراسة مقارنة بين قواعد القانون الدولي والشريعة اإلسًلمية( ،القاهرة :رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة  ،)1998ص
.476
انظر أيضاا :شريف عتلم ،القانون الدولي اإلنساني دليل لألوساط األكاديمية( ،القاهرة :إصدارات اللجنة الدولية للصليب األحمر ،)2006 ،ص .109
 - 5د .آدم عبد الجبار عبد هللا بيدار ،حماية حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة الدولية بين الشريعة والقانون ،ط( ،1بيروت :منشورات الحلبي الحقوقية ،)2009 ،ص .262
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املطلب األول؛ املبادئ األساسية لقواعد القتال وسلوكه
جاءت اتفاقات القانون الدولي اإلنساني لتؤكد وفق ما نصت عليه املادة ( )1/35من البروتوكول اإلضافي
األول لعام  1977أن( :حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس ا
حقا ًل تقيده
القيود).
إذا كانت الضرورة العسكرية ترجح قواعد الحرب ،إًل أن تطور وسائل القتال وأساليبه تقتض ي ضرورة
تقييد حرية املتحاربين في اختيار وسائل إلحاق األذى بالخصم عن خالل وضع قيود عدة على سلوك
األطراف املتصارعة ،من أجل تخفيف املعاناة واآلًلم التي تخلفها النزاعات املسلحة ،ومن ثم ،ومما تقدم،
كان ًل بد من درس أهم املبادئ املنظمة لقواعد القتال وسلوكه ،في ظل صراعات فقدت فيها أدنى أخالقيات
الحرب ،وًل أدل على ذلك من النزاع السوري الذي سجل انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ،لدرجة يكاد
أن يستقر معها ضمير الشعوب أن البشرية لم ترق بعد إلى الرتبة اإلنسانية ،وفق اآلتي:

ا
أوًل :مبدأ اإلنسانية

يقتض ي هذا املبدأ توفير حماية ومعاملة خاصة لإلنسان ،وهو ما جاء به مضمون املادة  /10/من
البروتوكول اإلضافي األول لعام  1977املتعلق بحماية ضحايا النزاعات املسلحة الدولية عندما نص على أنه:
" -2ويجب في جميع األحوال أن يعامل أي منهم معاملة إنسانيةُ ،".....
فيلزم أطراف النزاع املسلح بمقتض ى
ذلك بالكف عن كل ما هو دون الضرورة العسكرية ،ويدعو إلى تجنب أعمال القسوة والوحشية في القتال،
ا
خصوصا إذا كان استعمال هذه األساليب ًل يجدي في تحقيق الهدف من الحرب وهو تحقيق النصر وهزيمة
العدو ،فقتل الجرحى أو األسرى أو اًلعتداء على النساء واألطفال أو على املدنيين غير املشاركين في األعمال
القتالية بوجه عام كلها أمور تخرج عن إطار أهداف الحرب التي توجب على أطرافها التمييز بين املدنيين -
ا
من لم يعد قاد ارا على حمل السالح ومواصلة القتال ،أو من ًل يشارك فيه أصال -واملقاتلين ،ومن ثم تعد
ا
انتهاكها أعماًل غير إنسانية( ،)6وقد أبرزت الحرب السورية غياب أخالقيات الحرب لدى أطراف النزاع إذ
شخصا بين مدني وعسكري في ّ
ا
املدة (من  1إلى  10شباط /فبراير) ،كانت
جرى توثيق سقوط حوالى 760
نسبة املدنيين منهم  54في املئة ( 410قتلى) ،وهي النسبة األعلى على اإلطالق منذ أشهر عدة ،ومن بين القتلى
 106أطفال ،نسبتهم  26في املئة إلى مجموع القتلى املدنيين ،أما النساء فسقط منهم  69امرأة نسبتهم 17
في املئة إلى مجموع القتلى املدنيين(.)7

ا
ثانيا :مبدأ الضرورة العسكرية

يعد أحد أهم املبادئ األساسية التي بني عليها القانون الدولي اإلنساني ،وقد أكدت اتفاقات جنيف
لعام  1949والبروتوكوًلن امللحقان بها ضرورة التزام أطراف النزاع بمبدأ الضرورة العسكرية التي قد تمليها
 -6د .هنري ميروفيتز ،مبدأ اآلالم التي ال مبرر لها .ضمن كتاب ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ أ .د .ﻤﻔﻴﺩ ﺸﻬﺎﺏ ،ط( ،1القاهرة :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،)2000 ،ﺹ.333
-7انظر :التقرير الصادر من مركز حرمون ،وحدة المقاربات السياسية ،تقرير الثلث األول من شهر شباط /فبراير .الصادر في  13شباط /فبراير .2018
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ا
أحوال القتال ،وجعلت منها مسوغا لبعض اًلنتهاكات الجسيمة ألحكامها ،فقد أشارت هذه اًلتفاقات إلى
ا
جسيما لهذه اًلتفاقات ما لم ّ
ا
تسوغه
أن تدمير املمتلكات أو اًلستيالء عليها على نطاق واسع ُيعد انتهاكا
الضرورات الحربية ،في مضمون املادة  /56/من البروتوكول اإلضافي األول عندما نصت على أنه" :يحظر
ا
مهاجمة املنشآت املحتوية على قوى خطرة حتى لو كانت أهدافا عسكرية ،إذا كان من شأن ذلك أن يلحق
خسارات فادحة بالسكان املدنيين".
يجب وفق ما تقدم ،على أطراف الصراع املسلح استخدام القوة الالزمة لتحقيق هدف القتال الذي
يتمثل بشل قوة الخصم واًلنتصار عليه ،ومن ثم فإن كل استخدام للقوة املسلحة يتجاوز تحقيق الهدف
ا
من القتال يصبح من دون مسوغ من مسوغات الضرورة العسكرية ،ومن ثم يعد عمال غير مشروع ،ذلك
أن استخدام أساليب القوة والعنف والخداع في الحرب ،تقف عند قهر العدو وتحقيق الهدف من الحرب
وهو اًلنتصار على العدو ،وًل يجوز للطرف املنتصر اًلستمرار والتمادي في مواصلة األعمال العدائية ضد
ا
حدودا له،
الطرف اآلخر ،إذ ًل يمكن األخذ بهذا املبدأ بصورة مطلقة ،فقد وضع القانون الدولي اإلنساني
ا
إذ لم ُيجز الدفع بوجود ضرورة عسكرية لتسويغ القيام بفعل محظور ،فمثال ًل يجوز مهاجمة األهداف
املدنية حتى لو كانت خالية من السكان املدنيين لعدم وجود ضرورة تسوغ ذلك ،ومما ًل شك فيه إن تجاوز
ا
حالة الضرورة العسكرية يشكل انتهاكا لهذا القانون( ،)8ولعل صور العنف والوحشية من استهداف مباشر
للمستشفيات واألسواق خالل األيام العشرة األولى من شباط /فبراير  2018في ريف إدلب الشرقي من
الطيران الروس ي لشاهد حي على انتهاك أسس وبنى القانون الدولي(.)9

ا
ثالثا :مبـ ـ ــدأ التناسب

يعد مبدأ التناسب ،أحد املبادئ الجوهرية التي يجب تطبيقها في أثناء النزاعات املسلحة ،ألنه يهدف
إلى الحد أو التقليل من الخسارات وأوجه املعاناة املترتبة على العمليات العسكرية سواء بالنسبة إلى
األشخاص أم األشياء ،ومن ثم على األطراف املتصارعة في أي نزاع مسلح ،أن تلتزم بقاعدة التوازن بين
املعايير اإلنسانية والضرورة العسكرية ،فإذا كانت األعمال العسكرية مشروعة من الناحية القانونية من
أجل إلحاق الهزيمة بالعدو وتحقيق النصر ،فإن هذه اإلعمال مقيدة بحدود معينة يجب أًل تتجاوزها بما
يؤدي إلى إلحاق األذى باملدنيين أو األضرار بهم ،فهذه األمور تعد محظورة بموجب القانون الدولي اإلنساني،
لذلك فعلى األطراف املتحاربة أن ًل يحدثوا من األذى على الخصم بما ًل يتناسب مع هدف القتال ،وهو ما
أكدت مضمونه املادة  /52/من البروتوكول اإلضافي األول 1977عندما نصت على أنه" :تقتصر الهجمات
 -8أسامة دمج ،القانون الدولي اإلنساني في التشريع اإلسًلمي :ضمن مقاالت في القانون الدولي اإلنساني واإلسًلم ،جمعها ورتبها وراجعها د .عامر الزمالي( ،القاهرة :إصدارات
اللجنة الدولية للصليب األحمر .)2007 ،ص.253
-9تسبب القصف الروسي في سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين ،وخروج ثًلثة مستشفيات من الخدمة وإغًلق مدارس المحافظة البالغ عددها  1267مدرسة جميعها .وذكر أطباء
وعمال إنقاذ أن هجو اما بالمواد الكيماوية أدى إلى إصابة تسعة أشخاص .التقرير الصادر من مركز حرمون ،وحدة المقاربات السياسية ،تقرير الثلث األول من شهر شباط /فبراير.
الصادر في  13شباط /فبراير .2018
لًلستزادة حول انتهاكات استخدام األسلحة الكيماوية من أطراف النزاع السوري ،انظر:
تقرير منظمة هيومن رايتس ووتس في  2017/5/1حول استخدام الحكومة السورية الواسع والمنهجي لألسلحة الكيماوية
https://www.hrw.org/ar/report/2017/05/01/303074
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على األهداف العسكرية فحسب تنحصر األهداف العسكرية في ما يتعلق باألعيان على تلك التي تسهم
بمساهمة فاعلة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها ،التي
يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو اًلستيالء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية
أكيدة"(.)10

املطلب الثاني؛ حظر استخدام األسلحة التي ّ
آًلما ًل ّ
تسبب ا
مسوغ لها
ومآس
أصيبت البشرية خالل النزاعات املسلحة املعاصرة الدولية وغير ذات الطابع الدولي ،بأهوال
ٍ
بالغة القسوة والبشاعة ،أبرزتها الثورة التكنولوجية التي حملت معها فيروس األسلحة العمياء ،التي ًل
يمكن توجيهها أو السيطرة عليها ( ، )11ولم يكن الهدف منها الرغبة في هزيمة العدو ،وإنما دافعها الرغبة في
التشفي وإثارة الفزع والرعب ونشر الدمار (.)12
اتجه املفكرون والفقهاء والساسة والهيئات الدولية والوطنية وعدد من الدول إلى املطالبة بالحد من
آًلما ًل ّ
آثار تلك األسلحة التي تصيب بال تمييز لتحدث ا
مسوغ لها( ،)13فأوردت كثير من املعاهدات ا
حظرا
على تلك األسلحةَّ ،
ولعل البداية تعود إلى صكوك قانونية قديمة العهد كإعالن سان بيترسبورغ( ،)14الذي
ا
حملت ّ
طياته قاعدة أكدت من خاللها أن "الهدف الوحيد املشروع ألي حرب هو في إضعاف القوات
العسكرية للعدو" ،ومن ثم فإن إقصاء أكبر عدد ممكن من القوات يكفي لتحقيق هذا الغرض ،وقد يجري
تجاوزه إذا استخدمت أسلحة تزيد من دون ّ
مسوغ آًلم األشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال ،أو
يجعل موتهم مح ا
توما ،إضافة إلى اًلتفاق الخاص باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية  " 1907أحكام
ًلهاي")15(.
Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald. Customary International Humanitarian Law. international committee of the red cross. Beck - 10
With contributions by Carolin Alvermann, Angela Cotroneo, Antoine Grand and Baptiste Rolle 2005.p 100
ضا :شريف عتلم ،محمد ماهر عبد الوهاب ،موسوعة اتفاقات القانون الدولي اإلنساني :النصوص الرسمية لًلتفاقات والدول المصدقة والموقعة ،ط ،1القاهرة( :إصدارات اللجنة
انظر أي ا
الدولية للصليب األحمر بالقاهرة .)2002 ،ص .292
Jacqueline Morand -Deviller. Le Risque et Le Droit. P 151. - 11
المجلة القانونية والقضائية ،مجلة دورية محكمة تصدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية( ،قطر :وزارة العدل ،العدد األول السنة الثانية.)2008 ،
 - 12فقد أدى قصف حكومة النظام السوري للمناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة إلى بث الرعب في أوساط السكان المدنيين وأدى إلى التشريد التعسفي لآلالف ،كما إن قصف المناطق المدنية المأهولة من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ،أدى إ
الرجال والنساء واألطفال الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ،وفي ما يبدو فان هذه الهجمات تشن أيضاا بقصد معاقبة المدنيين بحجة دعمهم للحكومة .

لى ترويع

انظررررررررررررررررررررررررررررر :تقريررررررررررررررررررررررررررررر لجنررررررررررررررررررررررررررررة التحقيررررررررررررررررررررررررررررق الدوليررررررررررررررررررررررررررررة المسررررررررررررررررررررررررررررتقلة بشررررررررررررررررررررررررررررأن الجمهوريررررررررررررررررررررررررررررة العربيررررررررررررررررررررررررررررة السررررررررررررررررررررررررررررورية
23حزيران/يونيو )A/HRC/29/CRP.3) 2015
كذلك :د .أحمد أبو الوفا ،الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي اإلنساني .القانون الدولي اإلنساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني ،أ .د .أحمد فتحي سرور (تقديم) ،ط( ،3القاهرة :إصدارات اللجنة الدولية
ص .177
للصليب األحمر بالقاهرة ،)2006
 - 13أصدرت اللجنة الدولية للصليب األحمر ندا اء دولياا وصفت فيه استخدام السموم في الحرب بأنه "عمل إجرامي" .نداء اللجنة الدولية للصليب األحمر إلى السلطات السياسية والعسكرية والمجتمعات العلمية والطبية والصناعية والمجتمع المدني بشأن التطورات الخطرة المحتملة في التقنية

،

البيولوجية.2002 .
 - 14الذي حظر في زمن الحرب من استخدام مقذوفات متفجرة يقل وزنها عن  /400/غرام ،ذلك أن مثل هذه األسلحة تزيد بًل مبرر اآلالم.

 - 15نصت أحكام االتفاق الخاص باحترام قوانين الحرب البرية وأعرافها " 1907إ
بالخصوص:

عًلن الهاي" في المادة  " /23/ه"

على أنه:عًلوة على المحظورات المنصوص عليها في اتفاقات خاصة ،يمنع

أ -استخدام السم أو األسلحة السامة.
ه -استخدام األسلحة والقذائف والموارد التي من شأنها إحداث إصابات وآالم ال مبرر لها.
د .نعمان عطا هللا الهيني .مرجع سابق .ص .272
انظر أيضاا :معتصم عوض(( ،هل ستجعل معاهدة حظر القتال العنقودية العلم أكثر أمناا)) ،مجلة اإلنساني،ع( ،45 :القاهرة :إصدارات اللجنة الدولية للصليب األحمر بالقاهرة ،)2009
ص.29
لًلستزادة انظر كل من :أسامة دمج ،األسلحة المحرمة في القانون الدولي اإلنساني :ضمن القانون الدولي اإلنساني " آفاق وتحديات" ،الجزء الثاني القانون الدولي اإلنساني وحماية
المدنيين والتراث والبيئة( ،د.م :منشورات الحلبي الحقوقية ،)2005 ،ص.214
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ا
أوًل :األسلحة الكيماوية
غداة الحرب العاملية األولى التي شهد خاللها العالم فظاعات الحرب الكيماوية واسعة النطاق ،تكثف
الجهد الرامي إلى منع استعمال األسلحة الكيماوية( )16والحيلولة دون إيقاع مثل هذه املعاناة مرة أخرى
بالجنود واملدنيين ،وقد أثمرت هذه العزيمة العاملية املتجددة نتيجة تمثلت في بروتوكول جنيف 1925
الخاص بحظر استعمال الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات ،ووسائل الحرب الجرثومية(،)17
ُ
خدمت على األراض ي السورية في كثير من الهجمات في انتهاك صارخ لـ "اتفاقية حظر
تلك األسلحة التي است ِّ
األسلحة الكيماوية" ،فقد ألقت مروحيات الحكومة السورية براميل متفجرة تحتوي موادا كيماوية سامة
على أحياء سكنية في معاقل للمعارضة في مدينة حلب في  10أغسطس /آب و 6سبتمبر /أيلول( ،)18ووثقت
الجمعية الطبية السورية (سامز)  14حالة اختناق في الرابع من شباط /فبراير  2017بعد استخدام أسلحة
شديدة التدمير ،بينها تسعة صواريخ نابالم وصواريخ أرض أرض تحمل قنابل عنقودية ،إضافة إلى غاز
الكلور في مدينة سراقب بريف إدلب ،وما زالت األمم املتحدة تحقق في استخدام هذه األسلحة ا
سعيا منها
وفق زعمها ملحاسبة مرتكبي تلك الجريمة بحق األبرياء السوريين( )19التي انتهكت فيها ما يسمى بتصريح سان
بيترسبورغ واتفاق ًلهاي  ،1907وهو ما أكدت ارتكابه بحق الشعب السوري لجنة التحقيق الدولية بشأن
سورية التي وثقت استخدام السالح الكيماوي  33مرة بينها  7هجمات للنظام السوري ما بين شهري آذار/
مارس وتموز /يوليو .)20( 2017
على الرغم من أن بروتوكول جنيف  ،1925حظر استعمال األسلحة الكيماوية والجرثومية
ّ
(البيولوجية) في الحروب ،إًل أن هذا الحظر لم يشمل استحداث األسلحة الكيماوية أو إنتاجها أو امتالكها،
أيضاا :محمد طلعت الغنيمي .نظرة عامة في القانون الدولي اإلنساني اإلسًلمي .ضمن مقاالت في القانون الدولي اإلنساني واإلسًلم .جمعها ورتبها وراجعها د .عامر الزمالي( ،إصدارات
اللجنة الدولية للصليب األحمر بالقاهرة ،)2007 .ص33
أضرارا مختلفة األنواع والدرجات لإلنسان والحيوان ب استخدام الخواص الخانقة أو السامة أو المثيرة أو المسببة للشلل أو المتحكمة في النمو أو المضادة للتشحيم أو
 - 16أسلحة تسبب
ا
الحافزة لمادة كيمياوية صلبة أو سائلة أو غازية.
شريف عتلم ،ص.224
 - 17األسلحة الجرثومية :أسلحة تستخدم الحشرات الضارة أو غيرها من الكائنات الحية أو الميتة أو منتجاتها السامة إلصابة البشر والحيوانات بأمراض أو إحداث تغييرات مرضية
أضرارا.
بها ،ويمكن أن تدمر هذه األسلحة المحصوالت أو تلحق بها
ا
د .نعمان عطا هللا الهيني ،قانون الحرب :القانون الدولي اإلنساني ،ج( ،1دمشق :دار ومؤسسة الرسًلن ،)2008 ،ص  .280-279انظر ايضاا :شريف عتلم ،مرجع سابق ،ص .97
 - 18التقرير الصادر من منظمة هيومن رايتس وتش حول حقوق اإلنسان في العالم.2017
Human Rights Watch | 350 Fifth Avenue, 34th Floor | New York, NY 10118-3299 USA | t 1.212.290.4700
 - 19للمزيد انظر:
التقرير الصادر عن مركز حرمون للدراسات المعاصرة في  3شباط /فبراير  2018حول التطورات في األرض السورية عن شهر كانون الثاني /يناير  ،2018مرصد حرمون وحدة
المقاربات السياسية.
انظر كذلك لًلستزادةwww.aljazeera.net/news/arabic/2018 :
 - 20انظر :تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية  6أيلول /سبتمبر  :2017على الرغم من التقدم الطفيف الذي جرى إحرازه من أجل تهدئة األوضاع
في بعض المناطق السورية ما يزال المدنيون يعانون انتهاكات وتجاوزات موسَّعة لحقوق اإلنسان.
انتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساني الدولي في الجمهورية العربية السورية 21 ،تموز /يوليو  28 -2016شباط /فبراير  - 2017ورقة غرفة اجتماعات للجنة التحقيق
(A/HRC/34/CRP.3).
الدولية المستقلة المعنية الجمهورية العربية السورية.
في النطاق ذاته ،ال بد من التذكير بعيداا عن المسألة السورية أدانت األمم المتحدة في اإلطار ذاته ،وفي قرارات عدة "قصف السكان المدنيين بالقنابل ،وعلى األخص تلك المتضمنة مواد
كيميائية وبكتربيولوجية" ،بين العام  1986إلى  1988في حرب إيران -العراق ،وبغض النظر أكان االستخدام بد اءا أم ر ادا.
انظر :قرارات مجلس األمن رقم  ،/612/ ،/598/ ،/582/يضاف إلى ذلك إدانة المجتمع الدولي استخدام العراق لألسلحة الكيماوية ضد األكراد ،في النطاق ذاته ،وفي ديباجة قرارها /2603 /
تستحق الشجب أساسًا ا ،ألنه ال يمكن الحكم أو التنبؤ بآثارها في أغلب األحيان".

للعام  ،1969ذكرت الجمعية العامة لألمم المتحدة أن "األسلحة الكيميا ية والبيولوجية

و

محمد هاشم ماقورا ،مقاضاة المسؤولين اإلسرائيليين عن جرائم الحرب في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية ،بحث مقدم مجموعة أعمال المؤتمر الدولي الثالث لكلية الحقوق بعنوان
"جرائم الكيان الصهيوني والعدالة الدولية"( .منشورات جامعة حلب ،كلية الحقوق 18-17 ،أيار /مايو  ،)2010ص.272
انظر أيضاا :شريف عتلم ،ص .97
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يضاف إلى ما ّ
تقدم َّأن الدول املوقعة على مضمون البروتوكول أوردت ا
عددا من التحفظات عليهُّ ،
أهمها
ذلك الذي يتيح لها استعمال األسلحة الكيماوية ضد البلدان التي لم تنضم إلى البروتوكول -أو الرد باملثل
في حالة تعرضها لهجوم بواسطة األسلحة الكيماوية (.)21
آًلما ًل ّ
تراجع األخالقيات بصدد حظر استعمال هذه األسلحة التي تحدث ا
مسوغ لها ،قابلته مجموعة
ّ
انصب اًلهتمام الدولي على
من اًلتفاقات الدولية التي تكرر تقييد استعمال هذا السالح وحظره ،فقد
ا
ويالت على اإلنسان وصوًل إلى منع استعمالها،
ضرورة إيجاد حل لهذه األسلحة -الكيماوية -ملا تسببه من ٍ
بعدما شهد العالم ويشهد دما ارا وخر اابا شديدين من جراء استخدامها في الحروب العاملية والحديثة ،فكان
اتفاق  1972لحظر استحداث األسلحة البيولوجية وإنتاجها وتخزينها( ،)22التي نصت على أن "تتعهد الدول
األطراف في اًلتفاق بأن ًل تعمد ا
أبدا إلى استحداث العوامل الجرثومية ،أو البيولوجية األخرى أو إنتاجها أو
تخزينها أو اقتنائها أو حفظها ،أو التكسينات التي ًل مسوغ لها ألغراض الوقاية ،أو الحماية ،أو غير ذلك من
األغراض السلمية ،أو األسلحة واملعدات أو وسائل اًلتصال املوجهة ًلستعمال تلك العوامل أو التكسينات
لألغراض العدائية أو النزاعات املسلحة")23(.
من خالل هذا اًلتفاق نجدَّ ،أنها عملت على سد الفراغ الحاصل في اًلتفاقات السابقة عليها ،التي ذهبت
إلى مسألة حظر اًلستخدام ،من دون التطرق إلى ما يتعلق باستحداث تلك األسلحة أو إنتاجها أو امتالكها،
ا
وهو ما لم َ
تطبيقا من الوًليات املتحدة األميركية التي ما تزال تحتفظ بأسلحة بيولوجية وجرثومية ،إذ
يلق
ي ا
أبحاثا ّ
ا
سرية
تقريرا في عام  2010يفيد بأن "الوًليات املتحدة مازالت تجر
نشرت مجلة (نيويورك تايمز)
ا
لتطوير مجموعة من األسلحة البيولوجية ...ساعية لتطوير ترسانتها البيولوجية ،ولو صح ذلك فإنها تكون
مخالفة للمعاهدة"(.)24
جدير بالذكر ،أن "استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات ،وما في حكمها كله من
السوائل أو املواد أو األجهزة" ،يندرج في النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية بوصفه جريمة حرب،
ويدخل في اختصاصها ،من دون أن تقتصر الجريمة على البدء باستخدام هذه األسلحة (.)25

 -21يقتضي الدليل البحري للواليات المتحدة أن الرد بالمثل شرعي لغير األطراف ،ولكن يجب أن يتوقف الرد مع انتهاء األسباب الموجبة الستخدامها .ﺠﻭﻥ ﻤﺎﺭﻱ ﻫﻨﻜﺭﺘﺱ ﻟﻭﻴﺯ
ﺩﻭﺯﻭﺍﻟﺩ ﺒﻙ ،ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﻓﻲ ،ج( ،1القاهرة :ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ،)2007 ،ص .232

 - 22التي دخلت حيز النفاذ في عام .1975
 - 23ويقضي االتفاق بتدمير هذه االسلحة ،وإعادة استخدام محصًلتها في األغراض السلمية.
 - 24علوان نعيم أمين الدين ،كيف تطبق الواليات المتحدة األميركية قواعد القانون الدولي اإلنساني :القانون الدولي اإلنساني "آفاق وتحديات" ،ج( ،3بيروت :منشورات الحلبي الحقوقية،
 ،)2005ص .72
 - 25المادة " 2 /8/ب"  .18من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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ا
ثانيا :األسلحة النووية

ا
َّ
انصب اهتمام األمم املتحدة إضافة إلى ما تقدم ،على األسلحة النووية -Armes rucleaires- )26(،التي
تعد من أخطر أسلحة الوقت الراهن ،ملا لها من آثار كارثية مدمرة على البشر والشجر والحجر( ،)27لذلك
عملت ومنذ الساعات األولى إلنشائها على ضرورة إيجاد حل لهذه األسلحة ومنع استعمالها ،فأعلنت
ا
الجمعية العامة بقرا ها ( 1953د 1961 )16-أن "استعمال األسلحة النووية ،والنووية الحرا ية ّ
تعد انتهاكا
ر
ر
مليثاق األمم املتحدة ,ويسبب للجنس البشري وحضارة اإلنسان معاناة ودما ارا عشوائيين وهو ما يخالف
قواعد القانون الدولي و قوانين اإلنسانية)28(".
دخلت ّ
حيز التنفيذ في عام  ،1963معاهدة حظر تجارب األسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي
وتحت سطح املاء ،وناشدت من خاللها األطراف جميعها في املعاهدة إلى وقف التفجيرات التجريبية جميعها
لألسلحة النووية إلى األبد (.)29
امتدحت الجمعية العامة لألمم املتحدة عام  ،1968معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،التي تتعهد
بموجبها كل دولة من الدول األطراف الحائزة للسالح النووي بعدم نقل ّ
أي أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة
نووية أو السيطرة عليها إلى أي جهة أخرى ،إضافة إلى تعهدها بعدم مساعدة أي دولة من الدول غير الحائزة
لألسلحة النووية أو تشجيعها أو حتى تحفيزها على صنعها أو اقتنائها (.)30
ذكرت في هذا اإلطار ،الجمعية العامة لألمم املتحدة عام  ،1981ومن خالل اإلعالن املتعلق بمنع وقوع
كارثة نووية" :إن الدول أو الساسة البادئين باستخدام األسلحة النووية ،إنما يرتكبون بذلك أكبر جريمة في
حق البشرية ".
ٌ
شامل لألسلحة النووية التي يمكن
في هذا السياقً ،ل بد من اإلشارة إلى أنه ليس هناك حتى اآلن حظر
تقسيمها إلى:
 -1تكتيكية قصيرة املدى.
 -2تكتيكية متوسطة املدى.

 -26ينطبق هذا اللفظ بصفة عامة على القنبلة الذرية (التي يتوقف أثرها على االنشطار السريع لليورانيوم  ،235أو ذرة البلوتونيوم) والقنبلة الهيدروجية أو النووية الحرارية (القنبلة
أضرارا مادية ثانوية ولها آثار حرارية أقل
ه) التي تستخدم الطاقة المنبعثة من انشطار نظائر الهيدروجين في درجة حرارة شديدة االرتفاع ،وقنبلة النيوترون (قنبلة ن) التي تسبب
ا
شدة من القنبلتين اآلخرتين لكن اإلشعاع المنبعث منها يكون أكثر إهًل اكا ،شريف عتلم ،مرجع سابق ،ص.274
تشير اإلحصا ات أن عدد

 - 27من الجدير بالذكر ،أنه شهدت الحرب العالمية الثانية الكارثة األكبر في تاريخ البشرية ،عندما ألقت الواليات المتحدة األميركية بالقنبلة الذرية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين ،فخلفت أضرارا ا ال تحصى في الأرواح واألعيان ،إذ
القتلى في هيروشيما كان  ،200.000عل اما أن تعداد سكانها كان ذلك الوقت  313.000ألف نسمة ،ودمرت  90في المئة من منازل هيروشيما ،و 30في المئة من منازل مدينة ناغازاكي مع  73.990قتيلًا ا
بل شملت أولئك الذين أعدوا من أجل العناية بالمرضى "أفراد الخدمات اإلنسانية" ،إذ أسفر االنفجار عن قتل أو جرح  90في المئة من أطباء هيروشيما و 92في المئة من ممرضيها.
ء

 ،ولم تقتصر العواقب على الدمار الذي أصاب المنازل والمستشفيات،

((من سيساعد ضحايا األسلحة النووية)) ،مجلة اإلنساني( ،القاهرة :إصدارات اللجنة الدولية للصليب األحمر بالقاهرة ،ع .55 :شتاء /ربيع  ،)2013ص.13
أيضاا :د .جاسم زور .الحماية الدولية للنساء في أثناء النزاعات المسلحة الدولية( ،حلب :رسالة دكتوراه ،جامعة حلب ،)2009 ،ص .80 -79
و :د .حسام عبد الخالق السيخة ،المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب (مع دراسة تطبيقية على جرائم الحرب في البوسنة والهرسك)( ،اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة للنشر،)2004 ،

ص .145

December 1961, § 2.،UN General Assembly, Res./1953/16 (d) -28
أعيد تأكيد هذا القرار في أعوام  .1981-1979-1978د .كمال حماد .النزاع المسلح والقانون الدولي العام .ط( ،1بيروت :المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع والنشر،)1997 ،
ص.112
رغم من أن المعاهدة لم تعقد تحت رعاية األمم المتحدة ،فقد أقرتها الجمعية العامة لها.

 - 29على ال

 - 30د .شريف عتلم ،ص.274
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 -3إستراتيجية ( ،)31بل محض حظر جزئي يشمل اآلتي:
(أ) حظر اختبار أسلحة نووية واستخدامها وتصنيعها وإنتاجها وحيازتها وتلقيها وتخزينها وتركيبها
وامتالكها في منطقة معينة مثل أميركا الالتينية.
(ب) حظر وضع األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل- Armes destruction massive-
في قيعان البحار واملحيطات وباطن أرضها.
(ج) حظر وضع أجهزة تحمل أسلحة نووية حول مدار األرض أو األجرام السماوية األخرى ،أو وضع مثل
هذه األسلحة على سطح القمر أو األجرام السماوية األخرى أو في باطن أرضها.

ا
ثالثا :األلغام األرضية املضادة لألفراد

ّ
ملا كان غرض القانون الدولي تقليل شرور الحرب عبر حماية املقاتلين وغير املقاتلين من اآلًلم غير
الضرورية ,فإنه إضافة إلى األسلحة املحظورة التي سبقت اإلشارة إليهاُ ،ح ِّظر استخدام األلغام األرضية
املضادة لألفراد( ،)32عندما جاء اتفاق أوتاوا بشأن اتفاق حظر استعمال األلغام املضادة لألفراد وحظر
تخزينها وإنتاجها ونقلها ،وضرو ة تدمير تلك األلغام  )33(1997لتضع في فقرتها األولى من ديباجتها ا
حدا
ر
للمعاناة والخسارات في األرواح الناتجة عن األلغام املضادة لألفراد التي تقتل أو تشوه كل أسبوع مئات
األشخاص ،معظمهم من األبرياء املدنيين العزل ،وتشير الفقرة األخيرة من الديباجة ،إلى املبادئ األساسية
للقانون الدولي اإلنساني التي تؤكد أن الحق في استخدام وسائل القتال وأساليبه ليس بالحق املطلق الذي
ًل تحدده قيود ،وتحظر استخدام أسلحة من شأنها أن تسبب معاناة ًل ضرورة لها ووجب التمييز بين
املدنيين واملقاتلين( ،)34وقد جسدت الحرب السورية بعض غيض من فيض عن اآلثار الناجمة عن هذه
األلغام ،فقد أكد أحد التقارير الصادرة عن منظمة اليونسيف أن األلغام األرضية أضحت تشكل التهديد
األحدث للمدنيين السوريين وعلى األخص قاطني مدينة الرقة السورية ،فقد وثق التقرير تعرض األسر التي
قررت الفرار من لهيب النيران التي شهدتها مدينة الرقة إلى خطر تلك األلغام التي جعلت منهم مصائد
للموت وحصدت الشقيق األكبر للطفل خالد الذي تعرض هو بدوره وشقيقته إسراء ألضرار جسدية بالغة

 - 31من المًلحظ ،أن هذه التصنيفات ليست جامعة مانعة ،وب

خاصة مع وجود الصواريخ األوروبية (وهي صواريخ بالستية متوسطة المدى).

 - 32تلك األلغام التي تعد أدوات تدميرية بالغة القسوة ،هي بعكس غيرها من األسلحة التي تتطلب من مستخدميها التصويب ثم اإلطًلق ،فإن ما ينشط عمل األلغام األرضية المضادة
لألفراد هو الضحية نفسه ,ذلك أنها صممت لكي تنفجر عندما يخطو عليها شخص ما ،أو يمسك بها بيده ,وحال أن توضع خفية في مكانها ،تصبح األلغام األرضية المضادة لألفراد
عشوائية في آثارها ،ودائمة الخطر ما لم تجر إزالتها أو يبطل مفعولها ،وحتى يومنا هذا يستمر اكتشاف ألغام أرضية من مخلفات الحروب القديمة -كالحرب العالمية الثانية -تؤدي أحياناا
على الرغم من مضي عقود على زرعها إلى قتل ضحاياها وجرحهم.
 - 33ﻫو ﺍﺘفاق ﺩﻭﻟي ﺨﺎﺼ ﺒﻨﺯﻉ ﺍﻷﻟﻐﺎﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ،ﻭعﻠى ﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺍعﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﻠﻭ عﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ ﻓﻲ  18أﻴﻠول /ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  ،1997ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗ ﺃﻭﺘﺎﻭﺍ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟى
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺘﺢ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ عﻠﻴﻬ ﻴﻭﻤﻲ  3و  4كﺎﻨون اﻷول /ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  ،1997ﻭﻗﺩ ﺠﺎء ﻫﺫا ﺍﻻﺘﻔﺎﻗ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭكول ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -ﺍﻟﻤﻌﺩل
ﺒﺎﻟﺒﺭﻭﺘﻭكول ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗ ﺤﻅﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩه ﻴﻤﻜﻥ عدﻫﺎ ﻤﻔﺭﻁﺔ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺃﻭ عﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻷﺜﺭ -ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ،ﻭﺴﻌﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺇﻟى ﺤﻅﺭ
ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻷﻟﻐﺎﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ جميعها ﻭﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ .د .نعمان عطا هللا الهيني .مرجع سابق .ص .295
 - 34انظر ديباجة ﺍﺘﻔﺎﻗ ﺃﻭﺘﺎﻭﺍ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﻟﻐﺎﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ.1997
مخلفات الحرب القابلة لًلنفجار ،موجز إصدار اللجنة الدولية للصليب األحمر ،آذار  ،2015ص.5
ضا:
أيضاا :كتيب الرعاية الصحية في خطر ،الدفاع عن القضية( ،إصدارات اللجنة الدولية للصليب األحمر :المركز اإلقليمي لإلعًلم بالقاهرة ،)2001 ،ص .17أي ا
Les Restes Explosifs De Guerre. Héritage meurtrier des conflits armés modernes. CICR, juillet 2003, deuxième édition juillet 2004.p:
13.
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في الحادي عشر من تموز /يوليو  2017في أثناء محاولتهم الهرب من جحيم املوت الدائر في مدينة الرقة
لتلتقطهم مصائد املوت في رحلتهم املحفوفة باملوت(.)35

ر ا
ابعا :األسلحة الليزرية املسببة للعمى

ّ
إضافة إلى القيود الواردة على حق أطراف النزاع في استخدام وسائل القتال وأساليبه ،فقد حظر
ا
خصيصا تلك التي تكون وظيفتها
القانون الدولي استخدام األسلحة الليزرية املسببة للعمى املصممة
القتالية الوحيدة أو إحدى وظائفها القتالية إحداث عمى دائم للرؤية للعين املجردة( ،)36أو للعين املجهزة
ّ
ا
بأجهزة مصممة للنظر( ،)37ولم يحمل اتفاق جنيف الرابع  1949ا
صريحا بتحريم تلك األسلحة ،إًل أن
نصا
حرص اًلتفاق على إبعاد املدنيين عن آثار القتال هو دليل ضمني بتحريم استخدام مثل هذه األسلحة،
ذلك أن أحد صور اإلبعاد للمدنيين تتحقق من خالل تحريم األسلحة غير التمييزية.
ّ ّ
إذا كانت اًلتفاقات السابقة ،قد أسهمت في تطوير القانون الدولي اإلنساني ،إًل أنه ومن املالحظ أن
أحكامها ليست مالئمة بصورة كاملة للتطورات الجديدة في األسلحة ،لذلك اتجهت األمم املتحدة إلى دفع
الجهد الرامي إلى منع أسلحة تقليدية معينة أو تقييدها هي ما يسمى "باألسلحة غير اإلنسانية" بالنظر إلى
األثر الذي تحدثه ،والحروق الناجمة عنها ،إذ عملت على توسيع النظر في هذه املسألة ليشتمل على
األسلحة التقليدية األخرى جميعها التي ّ
تعد من األسلحة التي تسبب اآلًلم بال داع أو التي تكون لها آثار تؤذي
من دون تمييز ،إذ عقد في أيلول /سبتمبر  1979أول مؤتمر دولي كبير بشأن حظر استعمال أسلحة تقليدية
معينة أو تقييدها يمكن ّ
ا
اقتناعا منها بأنه يمكن التخفيف بدرجة
عدها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر،
كبيرة من اآلًلم التي يتعرض لها السكان املدنيون واملقاتلون إذا ما أمكن التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن(.)38
جرى التوقيع على اتفاق حظر استعمال أسلحة تقليدية معينة أو تقييد استخدام أسلحة يمكن ّ
عدها
مفرطة الضرر أو عشوائية األثر في العاشر من نيسان /أبريل  (39)،1980وأشارت في ديباجتها ،إلى املبدأ
العام لحماية السكان املدنيين من آثار األعمال القتالية واملعاناة غير الضرورية(40( .
 -35تقرير منظمة اليونيسيف ،تشكل األلغام األرضية أحدث تهديد لألطفال في الرقة.
UNICEF Syrian Arab Republic/2017/Souleiman.
https://www.unicef.org/arabic/infobycountry/syria_96635.html
 - 36العمى الدائم :فقد النظر القابل للرجوع وغير القابل للتصحيح والمسبب لعجز شديد ال أمل في الشفاء منه ،والعجز الشديد يعادل حدة البصر التي تقل عن  200/20سنلن مقيسة
باستخدام العينين كلتيهما .د .نعمان عطا هللا الهيني .مرجع سابق .ص .295
 -37وقد ورد تحريم استخدام تلك األسلحة ،ونقلها إلى أي دولة أو كيان ليس له صفة الدولة في البروتوكول الرابع الملحق باتفاق حظر استعمال أسلحة تقليدية معينة أو تقييدها يمكن
عدها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر 13 .تشرين األول /أكتوبر  .1995أسامة دمج ،األسلحة المحرمة في القانون الدولي اإلنساني ،ضمن القانون الدولي اإلنساني " آفاق وتحديات"،
ضا :جان فيليب الفواييه" .التدخل اإلنساني" ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي اإلنساني .ضمن القانون الدولي اإلنساني
ج( ،2د.م :منشورات الحلبي الحقوقية ،)2005 ،ص  .221أي ا
والعًلقات الدولية ،إصدار اللجنة الدولية للصليب األحمر بدمشق ،مطبعة الداودي ،)2003 ،ص.33
 - 38أ .د .سعيد سالم جويلي ،الطبيعة القانونية الخاصة لًلتفاقات الدولية في القانون الدولي اإلنساني ،ضمن القانون الدولي اإلنساني " .آفاق وتحديات" ،ج ،3ط( ،1بيروت :منشورات
الحلبي الحقوقية ،)2005 ،ص .251-250
- 39عﻘﺩ ﻫﺫا ﺍﻻﺘﻔﺎﻗ بﺈﺸﺭﺍﻑ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﻌﺽ الشيء عﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﺘﻲجرت
ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ بﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ .د .كمال حماد .النزاع المسلح والقانون الدولي العام ،ط( ،1بيروت :المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع والنشر،)1997 ،
ص.118

 -40ألحق باالتفاق أربعة بروتوكوالت ثًلثة منها منذ البداية ،والرابع واألخير في تشرين األول /أكتوبر عام :1995
 -1البروتوكول األول :وهو خاص بحظر الشظايا التي ال يمكن كشفها باألشعة السينية.
 -2البروتوكول الثاني :وهو خاص بحظر استعمال األلغام والشراك والخداعية أو تقييدها.
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ا
خالفا ًلتفاق جنيف الرابع املتعلقة بحماية املدنيين وقت الحرب  ،1949ذهب البروتوكول اإلضافي
األول املتعلق بحماية ضحايا النزاعات املسحة الدولية للعام  1977إلى اإلشارة الصريحة بتحريم أسلحة
معينة ،عندما ّ
حرمت املادة  /51/فقرة  4استخدام األسلحة التي:
" ب -تستخدم طريقة أو وسيلة قتال ًل يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد.
ج -تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ًل يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا امللحق
(البروتوكول) ،ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب ،في كل حالة كهذه ،األهداف العسكرية واألشخاص
املدنيين أو األعيان املدنية من دون تمييز"(.)41
تجدر اإلشارة في هذا السياق ،إلى أن محكمة العدل الدولية في هذا اإلطار وفي فتواها الصادرة عام
 1996بشأن مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها ،أكدت أن مبدأ حظر استخدام
األسلحة التي تسبب اآلًلم التي ًل ّ
مسوغ لها ،يعد املبدأ الثاني من املبادئ الرئيسة ) (...التي تشكل نسيج
القانون اإلنساني "حول إدارة األعمال العدائية" ،إذ يحظر استخدام األسلحة التي تسبب مثل هذا الضرر
أو تفاقم اآلًلم من دون جدوى ،أي ًل يوجد أمام الدول حرية مطلقة في اختيار الوسائل في األسلحة التي
تستخدمها (.)42
على الرغم من أن هذا املبدأ ّ
يعد إعادة تأكيد حكم راسخ في القانون الدولي العرفي منذ زمن طويل ،إًل
أنه ما زال السؤال العسير املتعلق باملعايير التي تستخدم في التمييز بين اآلًلم الضرورية وغير الضرورية،
موضع خالف ،وفي ذلك تقترح املحكمة في فتواها اًلستشارية الصادرة بشأن مشروعية التهديد باستخدام
األسلحة النووية ا
عمليا من خالل تعريف "اآلًلم التي ًل ّ
نهجا ا
مسوغ لها بالنسبة إلى املقاتلين "بأنها "الضرر
الذي يزيد على الضرر الذي ًل يمكن تجنبه لتحقيق األهداف العسكرية الشرعية" ،ومن ثم يعتمد تقويم
قانونية سالح ما أو استخدامه على التوازن بين درجة اإلصابة أو اآلًلم الناتجة وبين درجة الضرورة
العسكرية ،في ضوء األوضاع املعينة لكل حالة على حدة داخل اإلطار العام الذي توفره املحكمة بشأن
 -3البروتوكول الثالث :وهو خاص بحظر استعمال األسلحة المحرقة أو تقييدها.
 -4البروتوكول الرابع :وهو خاص بحظر استخدام أسلحة الليزر المسببة للعمى في النزاعات المسلحة (صدر في فيينا  13تشرين األول /أكتوبر لعام .)1995
د .سعيد سالم جويلي ،مرجع سابق ،ص .251
انظر أيضاا :ﺸﺭﻴﻑ عﺘﻠﻡ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻤﺎﻫﺭ عﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ .موسوعة اتفاقات القانون الدولي اإلنساني .النصوص الرسمية لًلتفاقات والدول المصدقة والموقعة ،ط( ،8إصدارات اللجنة الدولية
للصليب األحمر في القاهرة ،)2002 ،ﺹ .495

 - 41شريف عتلم ،محمد ماهر عبد الوهاب ،ص.290
 - 42ذكرت الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية عام  1996بشأن مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها عدداا من "المبادئ األساسية" التي تشكل نسيج القانون اإلنساني،
وهي مبدأ التمييز ،وحظر استخدام األسلحة العشوائية ،وحظر تسبيب معاناة المقاتلين بًل ضرورة ،وأن الدول ال تملك حقاا غير محدود الختيار الوسائل في األسلحة التي تستخدمها.
M. Aubert, “The International Committee of the Red Cross and the problem of excessively injurious or indiscriminate weapons”,
International Review of the Red Cross, No. 279, 1990, pp. 477-497
Avoir Aussi:
International Court of Justice, Legality of the threat or use of nuclear weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996. P 78.
أيضاا :فانسان شيتاي ،مساهمة محكمة العدل الدولية في القانون الدولي اإلنساني ،مجلة الصليب األحمر( ،إصدارات اللجنة الدولية للصليب األحمر ،ع .850 :حزيران /يونيو

 2003ص .14

،

تجدر اإلشارة إلى أن محكمة العدل الدولية تبنت المبادئ ذاتها التي صاغها جان بكتيه للقانون الدولي اإلنساني وهي:
مبدأ القانون البشري ،ومبدأ القانون اإلنساني ،ومبدأ قانون جنيف ،ومبدأ قانون الحرب.
Jean S. Pictet. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces At
Sea. commentaire, Geneva, CICR, 1960. P:164…177.
انظر أيضاا :جان بكتيه ،القانون الدولي اإلنساني تطوره ومبادئه ،ضمن دراسات في القانون الدولي اإلنساني ،ط( ،1القاهرة :دار المستقبل العربي2000 ،م) ،ص .40-38
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 ويصعب بصورة مجردة تجاوز تلك املعايير العامة املتعلقة بحظر استخدام،األوضاع املتعلقة بحالة بعينها
ّ آًلما ًل
األسلحة التي تسبب ا
(43(.مسوغ لها أو إصابات مفرطة
يشكل انتهاك هذا املبدأ ا
 وهو ما رسخته قرارات عدة،)44(جرما بمقتض ى تشريعات كثير من الدول
،)46( وبعض قرارات الجمعية العامة ملنظمة الدول األميركية بهذا املبدأ،)45(للجمعية العامة لألمم املتحدة
ّ
وذكر بها عدد من املؤتمرات الدولية أهمها املؤتمر الدولي الثاني والعشرين للصليب األحمر واملؤتمر الدولي
، وهو ما لم تلتزم به اآللة العسكرية لألطراف املتصارعة في سورية،السادس والعشرين للصليب األحمر
َّ
 ورغبة كل منها في توظيف،ولعل ذلك يعود إلى الرغبة الجامعة لها في اًلنتقام وإبراز دموية األعمال الحربية
 ولذا فإن األعمال الحربية كانت تشن ضد،ضرب املدنيين بوصفه وسيلة ضغط إلجبارها على اًلستسالم
/ فقد أشار التقرير الصادر عن مركز حرمون في السابع من كانون الثاني،األفراد من مدنيين وعسكريين
 في املئة58  ساهم في مقتل2017  إلى أن املعارك األرضية والقصف في الشهر األخير من العام2018 يناير

 "اآلالم تكون مفرطة أو ال مسوغ لها إذا كانت مفرطة مادياا بدرجة المعاناة التي تسوغها الميزة العسكرية المرجو: ويًلحظ القاضي اللبناني لمحكمة العدل الدولية شهاب الدين أن- 43
، زادت الرغبة في إجازة مستويات أعلى من األلم، وكلما كانت الميزة العسكرية أكبر، لذلك يجب المحافظة على التوازن بين درجة اآلالم الناتجة والميزة العسكرية المرجوة،تحققيها
:ضا
 انظر أي ا.14  ص،المرجع السابق
H. Meyrowitz, “The principle of superfluous injury or unnecessary suffering. From the Declaration of St. Petersburg of 1868 to Additional
Protocol I of 1977”, International Review of the Red Cross, No.299, 1994, pp. 198122.
." على سبيل المثال "اليابان- 44
/3076/ قرار رقم

 كال- 45

In a resolution adopted in 1973, the UN General Assembly requested that the CDDH promote an agreement concerning incendiary
weapons. It called for urgent efforts by States “to seek, through possible legal means, the prohibition or restriction of the use of
weapons that may cause unnecessary suffering”. It welcomed ICRC proposals at the Conference aimed at “a reaffirmation of the
fundamental general principles of international law prohibiting the use of weapons which are likely to cause unnecessary suffering”.
The General Assembly invited the Conference to “seek agreement on rules prohibiting or restricting” the use of “incendiary weapons,
as well as other specific conventional weapons which may be deemed to cause unnecessary suffering.

-

UN General Assembly, Res. 3076 (XXVIII), 6 December 1973, preamble and § 1. The resolution
was adopted by 103 votes in favour, none against and 18 abstentions (Belarus, Belgium, Bulgaria, Central African Republic, Czechoslovakia,
France, GDR, Greece, Hungary, Israel, Italy, Mongolia, Poland, Saudi Arabia, Ukraine, USSR, UK and
US).
:/3255/ إضافةا إلى القرار رقم
In a resolution adopted in 1974, the UN General Assembly invited the CDDH to consider the prohibition of weapons that cause
unnecessary suffering and a prohibition or restriction of napalm and other incendiary weapons. It called urgently “for renewed
efforts by Governments to seek, through legal means, the prohibition of weapons that cause unnecessary suffering”

-

UN General Assembly, Res. 3255 (XXIX), 9 December 1974, preamble and §§ 1 and 3. The resolution was adopted by 108 votes in favour,
none against and 13 abstentions (Belarus, Bulgaria, Czechoslovakia, France, GDR, Hungary, Israel, Mongolia, Poland, Ukraine, USSR, UK and
US).
:64/31 والقرار رقم

In a resolution adopted in 1976, the UN General Assembly invited the CDDH: to accelerate its consideration of the use of specific
conventional weapons, including any which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effects, and to do
its utmost to agree for humanitarian reasons on possible rules prohibiting or restricting the use of such weapons.

-

UN General Assembly, Res. 31/64, 10 December 1976, § 2.
: 1270/

/

 كالقرار رقم- 46

In a resolution adopted in 1994 on respect for international humanitarian law, the OAS General Assembly stated that it was “deeply
disturbed by the testing, production, sale, transfer, and use of certain conventional weapons which may be deemed to be excessively
injurious”. It urged all member States to accede to AP I and AP II and to the 1980 CCW.

-

OAS General Assembly, Res. 1270 (XXIV-O/94), 10 June 1994, preamble.
Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald. Customary International Humanitarian Law. international committee of the red cross. Beck
With contributions by Carolin Alvermann, Angela Cotroneo, Antoine Grand and Baptiste Rolle 2005. p:1546…1549.
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من الضحايا ،بينما كان نصيب سالح الجو  32في املئة ،واملفخخات واأللغام  7في املئة ،وهذه النسبة األخيرة
مرتفعة ا
جدا وغير طبيعية ،وفي السياق نفسه أكدت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقرير لها أن
ا
ا
قتيال ا
تكلفة معركة طرد داعش من الرقة فقط التي دامت  11ا
مدنيا ،بينهم  562طفال
شهرا تقدر بـ 2371
و 346امرأة ،إضافة إلى تشريد  450ألف شخص ،أما تكلفة العملية املماثلة لتحرير جزء من مدينة
ا
ا
قتيال ا
مدنيا ،بينهم  124طفال،
البوكمال شرق دير الزور التي استغرقت بضعة أسابيع فقط ،فكانت 411
وتسببت في تشريد  200ألف شخص)47(.
ّ
تخلفت ا
كثيرا عن الحظر على استخدام هذه األسلحة،
إن القيود على التسلح وعلى أنواع األسلحة قد
ا
ا
محكما بين اإلنتاج والحيازة
على الرغم من أن اًلتفاقات املتعلقة بمختلف األسلحة قد ربطت ربطا
ا
خصوصا أسلحة الدمار الشامل،
والتخزين واًلستعمال ،بل نقل املواد التي تدخل في صناعة األسلحة،
ّ
ويصور هذه الحقيقة أن النص على تحريم األسلحة غير املشروعة يرتعد أمام الهوى الجامع للدول بترك
ا
مفتوحا أمام البطش والبغي الذي تمارسه؛ فبينما تصر اًلتفاقات الدولية على الحظر املطلق
الباب
ّ
ًلستخدام القوة ،إًل أنها تميز بين مبدأ حظر اًلستخدام ونوع السالح املستخدم( ،)48وهو ما يدفعنا إلى
تناول وسائل القتال املشروعة وأساليبه وذلك من خالل املطلب التالي.

املطلب الثالث؛ وسائل القتال املشروعة وأساليبه
ّ
صبت كثير من اًلتفاقات الدولية ُج َّل اهتمامها في تنظيم النزاعات املسلحة ،إذ جردت كل مقاتل من
ّ
الحرية املطلقة وفي أي حال من استعمال الوسائل واألساليب الحربية إًل لتحقيق الغاية التي شرعت
ًلستعمالها من إضعاف للقدرات العسكرية للطرف اآلخر دون تجاوزها إلى حد القسوة والوحشية املتنافية
مع األخالق والشرف (.)49
في البداية ،وقبل التطرق إلى أهم وسائل القتال املشروعة وأساليبهً ،ل بد والتفرقة بينها وبين تلك التي
حرمتها قواعد القانون الدولي.
ص ّنفت وسائل القتال والعنف إلى وسائل غير مشروعة تشكل ا
ُ
قيدا على حرية املقاتلين في استخدامها
ِّ
وإًل تعرض منتهكها للعقاب ( ،)50مع اًلعتراف بما يسمى بمصطلح "الضرورات الحربية" الذي أباح تدمير
- 47انظر :التقرير الصادر عن مركز حرمون للدراسات المعاصرة في السابع من كانون الثاني /يناير  2018حول التطورات في األرض السورية عن شهر كانون الثاني /يناير .2017
.
مرصد حرمون وحدة المقاربات السياسية
International Court Of Justice Reports (ICJ) 1996. P256. Para 75.- 48
 - 49من ذلك ما جاء به تصريح سان بيترسبورغ  ،1868وكذلك المادة  22من االتفاق الخاص باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية  " 1907أحكام الهاي" ،اللتان جردتا كل مقاتل
من الحرية المطلقة التي كان يتمتع بها سابقاا في استعمال وسائل القتال وأساليهب والعنف من دون قيد أو شرط.
 - 50األسلحة غير المشروعة :األسلحة المحرمة التي ُحظر استخدامها لكونها وردت اسمياا بشكل واضح في معاهدات واتفاقات دولية ،سبق وأشرنا إلى بعض منها في المطلب السابق،
وأهمها:
▪

إعًلن سان بطرسبورغ  1868لحظر استخدام المقذوفات المتفجرة من دون  400غرام ضد األشخاص.

▪

إعًلن الهاي  1899لحظر استخدام الرصاص المتمدد في الجسم (دمدم).

▪

بروتوكول جنيف  1925لحظر استخدام الغازات السامة.

▪

اتفاق  1993لحظر استخدام األسلحة الكيماوية.

▪

اتفاق أوتاوا  1997لحظر استخدام األلغام المضادة لألفراد.
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ا
األهداف العسكرية جميعها التي يمكن للعدو اًلستفادة منها في عملياته العسكرية ،إضافة إلى ما يمكن
اًلستيالء عليه من معدات العدو وقوته وذخائره ( ،)51وأخرى مشروعة لم تحمل قواعد القانون الدولي
ا
ا
صريحا ّ
يحرمها" ،فكل ش يء مباح ما لم يرد نص صريح بتحريمه" ،وهو ما سيجري التطرق إلى بعض
نصا
منه وفق اآلتي:

ا
أوًل :حصار املدن

ّ
أك َد ميثاق األمم املتحدة في املادة ّ /41/أن ":ملجلس األمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي ًل
تتطلب استخدام القوة املسلحة لتنفيذ قراراته ،وله أن يطلب من أعضاء األمم املتحدة تطبيق هذه
التدابير ،ويجوز أن يكون من بينها وقف الصالت اًلقتصادية واملواصالت الحديدية والبحرية والجوية
والبريدية والبرقية والالسلكية ،وغيرها من وسائل املواصالت ا
جزئيا ،أو ا
ا
كليا وقطع العالقات
وقفا
الدبلوماسية"(.)52
ُي ُّ
عد حصار املدن واملناطق السكنية والقرى واألحياء وضربها أحد أبرز األساليب املشروعة التي تلجأ إليها
ا
وتمهيدا للهجوم عليه بعد استنزاف
األطراف املتصارعة ،بقصد إضعاف الخصم وحمله على اًلستسالم،
قدراته وطاقاته من مؤن وذخائر.
مما تقدم يمكن القول ،بأن حصار املدن وضربها "إطالق النار عليها" يندرج ضمن إطار العمل العسكري
املشروع شرط احترام الشروط اآلتية:
عدم توجيه القصف والضرب إلى املدن والقرى واملواقع غير املدافع عنها)53( .ا
ا
عسكريا،
 ينبغي اإلبالغ من قبل مسؤول القوات املهاجمة ملسؤولي املدينة بأن املوقع أصبح هدفاوقصفها إن رفضوا اًلستسالم (.)54
 ينبغي على املقاتلين في أثناء عمليات القصف أن يراعوا قدر اإلمكان عدم إصابة املباني املخصصةا
للعبادة واملنشآت املدنية والخيرية ،إضافة إلى األماكن املخصصة للمرض ى والجرحى كاملستشفيات
والعيادات ،وغيرها من املباني واملنشآت ما دامت ًل تؤدي وًل تسهم في املجهود الحربي (.)55
مما سبق يستنتج بأن الحصار الذي جاءت به قواعد القانون الدولي وشرعته هو الحصار الذي يهدف
إلى إضعاف الخصم وحمله على اًلستسالم ،وهو ما لم يطبقه متصارعي الحرب السورية ففي أغسطس/
▪

البروتوكول األول التفاق  1980والخاص بحظر استخدام أي سًلح يكون أثره الرئيس إحداث جراح في جسم اإلنسان بشظايا ال يمكن الكشف عنها أشعة (.)x

▪

البروتوكول الرابع التفاق  1980الخاص بحظر استخدم أسلحة الليزر المعمية.

أسامة دمج ،مرجع سابق ،ص .217
 - 51من مثل الطرق ووسائل المواصًلت المختلفة.
 - 52المادة  /41/من ميثاق األمم المتحدة.
 - 53تعد مسألة الدفاع عنها ،مسألة واقع ذلك أن الموقع على الرغم من كونه محصناا لم يجز قصفه ما دام الطرف الخصم قد أعلن تخلي الدفاع عنه ،وقد يحدث العكس بأن يكون الموقع
غير محصن ولكن يجوز قصفه طالما أنه أعلن الدفاع عنه.
صا على عنصر المفاجأة.
 - 54تعد مسألة اإلخطار مرتبطة بالضرورة العسكرية لنجاح الهجوم "أي إن اإلخطار ال يعد ملز اما حر ا
 - 55ال بد من اإلشارة في السياق ذاته ،إلى أنه يمكن للقوات المسلحة لألطراف المتنازعة اللجوء إلى ما يسمى "بالخنق اإلستراتيجي" ،هي وسيلة أخرى شبيهة بالحصار يجري العمل
من خًللها على قطع اإلمداد الوحيد للقوات المعادية ،بغية إجبارها على االستسًلم ،أو خلق األوضاع التي تجعلها مضطرة إلى االستسًلم عند أول صدام.
جمال رواب ،الوضع القانوني للمقاتل في القانون الدولي اإلنساني( ،رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة سعد دحلب بالبليدة ،كلية الحقوق ،)2006 ،ص.86
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آب  2015ونوفمبر /تشرين الثاني  ،2017وثق تقريرا منظمة العفو الدولية حالة الحصار غير القانوني
الذي مارسته الحكومة السورية للغوطة الشرقية ،فكشفت إستراتيجية الحكومة في فرض حاًلت حصار
مطولة بغرض التهجير القسري للسكان املحليين ،وهو ما شاطرتها بذلك قوات تنظيم الدولة اإلسالمية
بحق مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية والتي يقطنها أكثر من  300ألف مدني ،وهو ما
مارسته كذلك الجماعات املسلحة املعارضة للحكومة بقطع إمدادات الكهرباء واملياه عن األحياء التي
تسيطر عليها الحكومة في مدينتي د عا وحلب ا
عمدا عن املدنيين ملنعهم الحصول على املياه الصالحة للشرب
ر
والصرف الصحي(.)56

ا
ثانيا :استخدام الخدع والحيلة

أكد القانون الدولي اإلنساني جواز استخدام الخدعة في أثناء النزاعات املسلحة بوصفه أسلوب حرب
مشروع بشرط عدم اإلخالل بقواعده ،فقد أجازت املادة  /24/من اًلتفاق الخاص باحترام قوانين وأعراف
الحرب البرية "ًلئحة ًلهاي البرية" :1907
" اللجوء إلى خدع الحرب والوسائل الالزمة لجمع املعلومات من العدو وعن ميدان القتال" ،ذلك أنها
من األساليب التي من شأنها تمكين أحد األطراف املتنازعة التغلب على اآلخر (.)57
من مضمون ما حملته املادة الرابعة والعشرين من اتفاق ًلهاي يمكن التوصل إلى أن للحرب تكتيكاتها
ومكائدها ،ولها حيلها التي يعرفها من درب الحرب وسلك سبلها ،والغرض من حيل ومكائد الحرب الظفر
أمر ّ
بالعدو بأقصر الطرق وأقل الوسائل ،وهو ٌ
أقرته قوانين الحرب قديمها وحديثها ،بخالف الغدر الذي
حظرته اًلتفاقات الدولية(.)58
ّ
عرف البروتوكول اإلضافي األول الخدع الحربية بأنها :التضليل والتمويه واإلغرار بالخصم في حدود
املروءة والشرف واألخالق ( ،)59أي "األفعال التي ًل تستثير ثقة الخصم في الحماية التي يقرها القانون الدولي،
التي تهدف إلى تضليل الخصم أو استدراجه إلى املخاطرة ،ولكنها ًل تخل بأي قاعدة من قواعد ذلك القانون
املطبق في النزاعات املسلحة"( ،)60ومن أبرزها:
 - 56في السياق ذاته تجدر اإلشارة إلى أن الحصار الذي مارسته القوات الحكومية على الغوطة الشرقية حصد معه موت عشرات المدنيين جوعاا وحرمت مئات من تلقي الرعاية
الطبية وغيرها من الخدمات األساسية.
23حزيران/يونيو 2015
)(A/HRC/29/CRP.3أيضاا :تقرير منظمة العفو الدولية عام .2015
انظر :تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية
.Pol.8/3700/2015 pp: 37 www.amnesty.org
انظر أيضاا :تقرير منظمة العفو الدولية . 2017
.Pol.10/4800/2017 pp: 21 www.amnesty.org
انظر كذلك :تقرير منظمة العفو الدولية .سورية" ،إما أن نرحل أو نموت" :التهجير القسري بموجب اتفاقات "المصالحة" في سورية.
13تشرين الثاني  /نوفمبر , 2017رقم الوثيقة: MDE 24/7309/2017
 - 57وهو ما أيدته كثير الكتيبات والتشريعات والمحاكم الوطنية ،كالمحكمة الدستورية في كولومبيا عام  ،1977التي
د .آدم عبد الجبار عبد هللا بيدار،

أكدت أن ":استخدام الخدع الحربية يجب أن يكون مطابقاا للمعايير الدستورية".

ص .289

 - 58د .أحمد أبو الوفا ،كتاب اإلعًلم بقواعد القانون الدولي والعًلقات الدولية في شريعة اإلسًلم ،ج( ،10القاهرة :دار النهضة العربية ،)2001 ،ص .174
- 59

وقد ذهب جون ماري هنكرتس إلى أن

خدع

الحرب :أفعال يقصد بها تضليل العدو .ﺠﻭﻥ ﻤﺎﺭﻱ ﻫﻨﻜﺭﺘﺱ ﻭﻟﻭﻴﺯ ﺩﻭﺯﻭﺍﻟﺩ ﺒﻙ ،مرجع سابق ،ص

.182

 - 60وهو ما نصت عليه على تحريمه المحكمة الجنائية الدولية وعدته من قبيل جرائم حرب "المادة  /8/ف  2ب ".
د .آدم عبد الجبار عبد هللا بيدار ،مرجع سابق ،ص .287 -286
انظر كذلك :د .نعمان عطا هللا الهيني ،مرجع سابق ،ص .274
أيضاا :د .محمد السعيد الدقاق .القانون الدولي اإلنساني بين المفهوم اإلسًلمي والقواعد الوضعية .ضمن مقاالت في القانون الدولي اإلنساني واإلسًلم ،د .عامر الزمالي (جامع و ُم َرتِّب
راجع)( ،د.م :إصدارات اللجنة الدولية للصليب األحمر بالقاهرة ،)2007 ،ص.69
و ُم ِّ
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 التظاهر باًلنسحاب من ساحة املعركة بقصد استدراج العدو إلى كمين. تسريب معلومات خاطئة في أوساط العدو حول القدرات العسكرية الحقيقية.ا
 مباغتة العدو بالهجوم عليه ليال أو اًلنقضاض عليه في أماكن أو مواقع لم يتوقع الهجوم عليه فيها. تلغيم الطرق التي يمكن أن يسلكها الطرف الخصم بقصد تعطيل سيره(.)61تجدر اإلشارة إلى أن البروتوكول اإلضافي األول لعام  1977املتعلق بحماية ضحايا النزاعات املسلحة
ا
أسلوبا من أساليب القتال ،وذلك في املادة ( )1/37التي عرفت الغدر بأنه:
الدولية حظر الغدر بوصفه
"األفعال التي تستثير ثقة الخصم مع تعمد خيانة هذه الثقة ،وتدفع الخصم إلى اًلعتقاد بأن له الحق في
الحماية ،وأن عليه التز ااما بمنح الحماية طبقا لقواعد القانون الدولي املنطبقة في النزاعات املسلحة" ،وهو
ا
ما أضحت ممارسته عرفا لدى أطراف الحرب السورية إذ أضحى استعمال شارة الحماية املميزة "شارة
الصليب األحمر" بهدف اًلدعاء بالتمتع بالحماية من أجل حماية املقاتلين املسلحين أو املعدات الحربية
كسيارة اإلسعاف أو املروحية التي تحمل الشارة وتنقل مقاتلين مسلحين ،أو إخفاء مستودع للذخيرة
بوساطة علم الصليب األحمر وما إلى ذلك)ّ ،
وتعد هذه التجاوزات في استخدام الشارة جرائم حرب(.)62
ًل َّبد من اإلشارة هنا ،إلى أن القانون الدولي اإلنساني اإلسالمي ،كان قد ذهب ا
أيضا إلى جوازها بشرط
ا
اًللتزام بقواعدها وعدم اإلخالل بها ،أي أن يكون فيها نقض عهد أو أمان ،فال يحل ،إذا فالخدعة املشروعة
جائزةّ ،أما الخدعة غير املشروعة التي ًل تراعي فيها مبادئ الشريعة اإلسالمية السمحة فغير جائزة ،ذلك
أنها ترقى إلى مرتبة الغدر(.)63

ا
ثالثا :استخدام الغواصات البحرية واأللغام

أباح اتفاق واشنطن الذي جاء غداة الحرب العاملية األولى اللجوء إلى عدد من الوسائل في إطار
العمليات العسكرية البحرية ،التي ُع ّدت من الوسائل املشروعة ،شرط احترام قاعدة التناسب بين
الوسائل املستخدمة وتحقيق الغرض من العمليات العسكرية ،أي قهر العدو وحمله على اًلستسالمُ ،ويعد

 - 61في هذا اإلطار يشير الدليل العسكري للمملكة المتحدة ،إلى األمثلة اآلتية من الخدع المشروعة:
"المفاجآت -الكمائن  -الهجمات واالنسحابات والغارات الوهمية -بث رسائل زائفة -إرسال برقيات ونشرات كاذبة -إجراء مناورات عسكرية زائفة -بناء مطارات وطائرات وهمية -نزع
الشارات عن البزات".
ﺠﻭﻥ ﻤﺎﺭﻱ ﻫﻨﻜﺭﺘﺱ ﻭ ﻟﻭﻴﺯ ﺩﻭﺯﻭﺍﻟﺩ ﺒﻙ ،مرجع سابق ،ص .182
 - 62التقرير الصادر من منظمة هيومن رايتس وتش حول حقوق اإلنسان في العالم.2017
Human Rights Watch | 350 Fifth Avenue, 34th Floor | New York, NY 10118-3299 USA | t 1.212.290.4700
كذلك:
Emblems Of Humanity. International Federation of Red Cross And Red Cross Crescent Societies . International Committee of the Red Cross
19. www.cicr.org
 - 63د .آدم عبد الجبار عبد هللا بيدار ،مرجع سابق،

ص .276

انظر أيضاا :د .علي عبد القادر قهوجي .القانون الدولي الجنائي .أهم الجرائم الدولية ،المحاكم الجنائية الدولية ،ط( ،1بيروت :منشورات الحلبي الحقوقية.)2001 ،
د .جعفر عبد السًلم ،القانون الدولي اإلنساني في اإلسًلم :القانون الدولي اإلنساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني .أ .د .أحمد فتحي سرور ( ُمقدِّم) ،ط( ،3د.م :إصدارات اللجنة
الدولية للصليب األحمر بالقاهرة  ،)2006ص .177
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استخدام الغواصات في مقدمتها (64( ،وهي إحدى أبرز األساليب التي يمكن أن يلجأ إليها أطراف النزاع في
أثناء عملياتهم العسكرية ،لتضع بعض القواعد الخاصة التي تحكمها ،من أهمها:
 قصر العمليات العدائية التي تجري بوساطة هذا السالح على سفن العدو الحربية فقط. يمكن مهاجمة السفن التجارية إذا رفضت الوقوف إلجراء الزيارة أو التفتيش بعد إنذارها بذلك،أو خرجت على املسار املحدد لها في حالة وضعها تحت الحجز.
 يجوز تدمير السفن التجارية بعد ضمان سالمة من عليها من الركاب ورجال الطاقم بإنزالهم إلىقوارب النجاة ،أو سفينة تستطيع حملهم في أمان إلى الشاطئ ،مع مراعاة األوضاع الجوية وحالة البحر.
في هذا اإلطارً ،ل بد من اإلشارة إلى أن البارجات والغواصات البحرية الروسية املتمركزة في الساحل
السوري أطلقت صواريخها البالستية املجنحة على بلدتي أبو الظهور والدوير في ريف إدلب الشرقي موقعة
عشرات املدنيين القتلى وجرح آخرين وملحقة دما ارا ا
كبيرا في املناطق التي تعرضت لالستهداف ضاربة عرض
الحائط بقوانين الحرب وقواعدها (.)65
في اإلطار نفسه ّ
يعد استخدام األلغام البحرية( ،)66التي نظمها اتفاق ًلهاي اًلتفاق الخاص باحترام
ا
قوانين الحرب البحرية وأعرافها "ًلئحة ًلهاي البحرية"  ،1907ا
مشروعا شرط مراعاة مبدأ التمييز بين
أمرا
ا
املدنيين واملقاتلين ،ومن ثم من غير الجائز زرعها في أعالي البحار ،إضافة إلى أنه يجب رفع تلك األلغام أو
تبليغ الطرف اآلخر بمكانها لرفعها بعد انتهاء العمليات الحربية( ،)67وفي السياق ذاته أباح اًلتفاق -اتفاق
ًلهاي اًلتفاق الخاص باحترام قوانين الحرب البحرية وأعرافها -ضرب املوانئ البحرية ،ذلك أن ضربها
ا
يشكل مساهمة في إضعاف مقاومة الخصم وسبيال للقضاء عليه ،إًل أنه تجب املراعاة وبقدر اإلمكان املباني
املخصصة للعبادة واملستشفيات ما دامت ًل تساهم في العمليات العسكرية (.)68

ر ا
ابعا :الطائرات الحربية

ّ
يعد سالح الجو من األسلحة التي أبرزتها الثورة العلمية ،ولم تكن حتى العام  1914من قواعد تنظم
سير العمليات العسكرية التي تشارك فيها الطائرات الحربية( ،)69إًل أنه ومع فاعلية سالح الجو وقدرته
التدميرية الكبيرة في إنهاك قدرات العدو وإلحاق الضربات املوجعة به ،عمل املجتمع الدولي على البحث عن
قواعد تنظم استعماله ،إلى أن توصل الجهد إلى ما يسمى بفكرة "األهداف العسكرية" التي تتمثل في أن غاية
- 64الغواصات سًلح بحري خطر تكمن خطورتها من خًلل العمل تحت سطح الماء  -ال تظهر للعيان ،إضاف اة إلى قدرتها في القضاء على أكبر السفن وأقواها في عرض البحار
والمحيطات بكل ما تحمله على ظهرها ،عل اما أن ألمانيا تعد إحدى أكثر الدول استخدا اما لهذا السًلح ،وهو ما تجلى خًلل الحرب العالمية األولى والثانية ضاربة بعرض الحائط القوانين
كثيرا من األرواح البريئة في عرض البحار .جمال رواب ،مرجع سابق ،ص .90-88
واألعراف جميعها ،إذ استهدفت خًلل تلك الحرب سفن الحلفاء والمحايدين ،فأهدرت ا
 -65تقرير التقرير الصادر عن مركز حرمون .وحدة المقاربات السياسية .تقرير الثلث األول من شهر شباط /فبراير .الصادر في  13شباط /فبراير

.2018

انظر كذلك لًلستزادةwww.aljazeera.net/news/arabic/2018 :

 - 66اللغم البحري :جهاز يحتوي على كمية كبيرة من المواد المتفجرة المخصصة لًلنفجار تحت الماء.
 - 67قامت ألمانيا بزرع األلغام البحرية األوتوماتيكية خًلل الحرب العالمية الثانية في مناطق عدة من غير الجائز وضعها فيها.

جمال رواب .مرجع سابق .ص

.90-89

Michael L. Gross. Asymmetric war, symmetrical intentions: killing civilians in modern armed conflict. - November 2009. - p. 320-336. - - 68
 Global Crime; Vol. 10, no. 4 – Cote 345.25/31 (Br.). IHL Academic Articles - 1st trimester 2010 -ICRC Library and Research Service11.05.2010- p 4.
 - 69ذلك أنه لم تكن سوى المناطيد تستخدم في عمليات القتال.
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العمليات العسكرية الجوية( ، )70هي تحطيم كل ما يغذي أداة العدو العسكرية حتى تتعطل ،مع األخذ
بالحسبان مراعاة الحماية وقدر اإلمكان األشخاص اآلمنين الذين ًل صلة لهم باألعمال العسكرية( ،)71وهو
ما لم تلتزم به وواصلت انتهاكه كل من قوات الجو السورية والروسية والتحالف الدولي بقيادة الوًليات
املتحدة األميركية ،إذ عكس تفوق الحكومة العسكري وسيطرتها على املجال الجوي وبمساندة حليفها
الروس ي ،حجم الدمار األوسع نتيجة ضرباتها على املدن والقرى والبلدات ومخيمات النازحين اآلهلة
باملدنيين ،فقد دمر القصف الجوي السوري والروس ي وفق التقرير الصادر عن لجنة التحقيق املستقلة
الخاصة في سورية عن مدينة حلب في ّ
املدة من كانون الثاني /يناير  2016وحتى صدور التقرير في أيلول/
سبتمبر من العام ذاته ما يزيد على  25مستشفى وعيادة ،وقتلت الهجمات مرض ى وأفراد طواقم طبية ،وكان
من ضمن املرافق الطبية التي جرى تدميرها مستشفيات توليد ،أقسام أطفال وعيادات طوارئ ،ولم تستثن
الضربات الجوية والبراميل املتفجرة األسواق واملخابز ومحطات لضخ املياه ،فأضحت املناطق التي تسيطر
عليها الجماعات املسلحة حياة ملؤها الرعب نتيجة التهديد شبة الدائم باملوت من الضربات الجوية.
وكميات الغذاء واملياه وتجهيزات اًلطفال والرضع محدودة ،والوصول إلى الرعاية الطبية في هذه املناطق
غير موجود( ،)72وفي تقرير آخر صدر عن مركز حرمون للدراسات املعاصرة أكد أن الطائرات الروسية
ا
شخصا ا
مدنيا في غوطة دمشق
والسورية التي استهدفت وبوحشية املدنيين األبرياء حصدت حوالى 245
ا
شخصا في مدينة إدلب وذلك في الثلث األول من شهر شباط /فبراير  ،2018بينما كانت حصيلة وحشية
و65
قوات التحالف الدولي الذي تقوده الوًليات املتحدة األميركية في حمالتها الجوية في  /19تموز /يوليو 2017
وفق التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية ،ما ًل يقل عن  73ا
مدنيا في مناطق التوار بالقرب من منبج،
ويذكر أن أقرب هدف عسكري كان يبعد عن املدينة أكثر من  300متر ،بينما سجل املرصد السوري لحقوق
اإلنسان حصيلة القتلى من املدنيين خالل الضربات الجوية التي استهدفت املستشفى الواقع في قرية
"البحرة" في ريف دير الزور الشرقي أكثر من  11ا
مدنيا وجرح العشرات(.)73
 - 70العمليات العسكرية الجوية :كل ما يجري في الفضاء فيشمل نطاق هذه العمليات ،أي هي تلك األعمال العسكرية سواء كانت أعمال المراقبة أم التدمير التي كانت في السابق تقوم بها
المناطيد المسيرة والطائرة ،واليوم أصبحت تقوم بها الطائرات بمختلف أشكالها وأحجامها سواء الطائرات المائية أم الطائرات النفاثة المطاردة أو الحوامات التي توجه ضد العدو سواء في
الجو كأن تقاتل طائرة أخرى وهو ما يعرف بعملية المطاردة أم عن طريق القصف بالطائرات لمواقع العدو سواء على البر أو الماء كضرب قواعد العدو ومنشآته العسكرية.
 - 71المادة  /24/من الئحة الهاي للحرب الجوية ،أجازت للطائرات مهاجمة األهداف العسكرية بالقضاء على كل ما ينتجه العدو إلى تغذية الحرب ،من دون المساس بأهداف أخرى
غيرها ،فحرمت القصف الجوي بقصد اإلرهاب وبث الفزع في نفسية السكان المدنيين ،وحرمت كذلك قصف بعض المنشآت قياساا على ما هو مقرر بالنسبة إلى العمليات العسكرية
البرية ،وهو ما لم تلتزم به طائرات الواليات المتحدة التي تقود ما يسمى بالتحالف الدولي ألقت بقذائفها على مشارف مدينة الغندورة فوق رؤوس األطفال والنساء وبعيدة عن القوات
العسكرية التي خرجت الستهدافها فحصدت أكثر من  /28/مدنياا.
التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية  ،2017حول انتهاك حقوق اإلنسان في سورية .ص 203
http:// www.amnest/.org/ar/latest/news/2015/04/yemen-investigate
ماركو ساسولي ،أنطوان بوفييه ،بالتعاون مع سوزان كار ،وليندسي كامرون ،وتوماس دي سان موريس ،كيف يوفر القانون الحماية في الحرب ،القضية رقم  ،153الواليات المتحدة/
المملكة المتحدة ،إدارة حرب العام  2003في العراق .دراسة حالة النزاعات المسلحة في منطقة البحيرات العظمى( ،د.م إصدارات اللجنة الدولية للصليب األحمر .المركز اإلقليمي
لإلعًلم بالقاهرة ،أيار /مايو  ،)2011ص .282
انظر أيضاا :أ.حنان حاجي(( ،التدخل الدولي في ليبيا)) ،مجلة الفقه والقانون ،المملكة المغربية ،العدد  ./12/تشرين األول /أكتوبر  ،2013ص.225
 -72انظر التقرير :الصادر عن اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق حول الجمهورية العربية السورية حول الحاجة ال ُمل احة إلى حماية المدنيين الذين يعيشون في ظل الهجمات المستمرة في
مدينة حلب 19 ،أيلول /سبتمبر .2016
http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
 - 73التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية  ،2017حول انتهاك حقوق اإلنسان في سورية .ص 203
http:// www.amnest/.org/ar/latest/news/2015/04/yemen-investigate
انظر أيضاا :التقرير الصادر من مركز حرمون ،وحدة المقاربات السياسية ،تقرير الثلث األول من شهر شباط /فبراير ،الصادر في  13شباط /فبراير .2018
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ا
خامسا :وسائل مختلفة
أبرزت الثورة التكنولوجية الراهنة أسلحة جديدة ّ
تعد أسلحة القرن ،وهي ما زالت تصنف في إطار
األسلحة املشروعة في نظر كثيرين ،منها:
 ((أسلحة تنفجر بالطاقة الحركية ورؤوس خارقة تقليدية. وحدات مستقلة ضاربة تحت املاء ،وحموًلت نافعة خفيفة في الغواصات تتضمن أسلحة تكتيكيةضاربة ومدفعية عمودية ونظام مستشعرات متطورة ملراقبة املياه الساحلية ومركز قيادة تحت سطح
البحر ونظم متطورة لحرب األلغام.
 منظومات من املركبات الفضائية تدور حول األرض ،وتقصف األهداف املعادية من أعلى مدارهاداخل الغالف الجوي بقضبان من مواد ثقيلة ،مستفيدة من التسارع الذي يجعل تلك القضبان تنطلق
بسرعة عشرة أضعاف سرعة الصوت.
 شبكة مستشعرات شاملة لالشتباك يعمل تحت سطح البحر بالتعاون مع سفن أخرى ،ويوفرصورة متكاملة لقاع البحر لتسهيل عملية ربط منصات إطالق األسلحة املختلفة في هجوم جماعي سريع.
 تطوير شبكة جديدة للدفاع الصاروخي معتمدة على صواريخ ذات رؤوس حربية متعددة تمتازا
ا
عموديا ويفتك باملدرعات املعادية على
أوتوماتيكيا مثل صاروخ " ًلم" الذي ينطلق
بالتعرف إلى أهدافها
مدى  100كيلو متر ،ويستطيع الطيران مدة 30دقيقة(.)))74
ا
مشروعا ّإًل إذا ّ
تقيدت بالضوابط الثابتة واملبادئ
إن األسلحة املشروعة بحد ذاتها ًل يكون استعمالها
املقررة في القانون الدولي اإلنساني ،إذ "يجب استعمال القوة بالقدر الالزم في التعامل مع العدو املقاتل"،
ّ
ا
ا
فالتجاوز في استعمال القدر الالزم من القوة املشروعة يشكل انتهاكا لقاعدة التناسب ،ومن ثم خرقا ملبدأ
تقييد حق أطراف النزاع في اختيار وسائل القتال )75(،وهو ما يملي علينا في هذا السياق ضرورة اإلشارة إلى
ما واصلت اسرائيل ممارسته في حروبها العدوانية حيث رصد املراقبون ومندوبو الوكاًلت الدولية واألطباء
واملنظمات الحقوقية في األراض ي الفلسطينية استخدام إسرائيل لعدد من األسلحة املحرمة الدولية ،ومن
أهم هذه األسلحة:
▪ األسلحة الكهرومغناطيسية (أسلحة الطاقة املباشرة) :فالتشوهات واإلصابات التي رصدها أطباء
املستشفيات في غزة أظهرت عوار لهذا السالح املحرم ،التي تظهر في صورة تشوهات غير طبيعية للجثث
وحرقها وإذابة الجلد مخترقة العظام ،وهذا النوع من األسلحة يتسبب في تقطيع أوصال األشخاص
املستهدفين وظهور حروق في أجزاء مختلفة من أجسادهم.

 - 74جمال رواب ،مرجع سابق ،ص.97-91
 -75د .جمعة شباط ،حماية المدنيين واألعيان المدنية وقت الحرب ،رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة القاهرة .2003 ،ص .169-168
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▪ قنابل الحرارة والضغط الفراغية ) (thermo baricوالقنابل الوقودية الهوائية ):)fuel air bombs
هذا النوع من األسلحة يظهر أثره في انهيار الرئتين وتوقف في القلب من دون أسباب واضحة ،إضافة إلى
نزيف في الدماغ ،وتفتت أو تفجر أعضاء الجسم الداخلية.
▪ الفوسفور األبيض :وهذه القنابل تظهر في هيئة جروح مختلفة وحروق من الدرجة الثالثة تمتد
من الجلد نحو األعضاء الداخلية ويصبح من املستحيل عالجها في بعض األحيان ،وهناك اعتراف رسمي
إسرائيلي باستخدامها.
▪ القنابل الصغيرة واملتفجرات املحشوة باملعادن ( :(DIMEوهي قنبلة صغيرة القطر تحتوي على
مركب في حالة كثيفة ومعادن خاملة ) (DIMEفي داخلها ،ما يجعلها قادرة على الوصول بدقة قاتلة
ا
جروحا غريبة تتمثل في
واًلنفجار ضد األهداف السهلة مع انخفاض مذهل لألضرار الجانبية ،وهي تحدث
بتر للرجلين واليدين ووفيات غير مفهومة بعد أن يكون األطباء قد عالجوا الجروح الظاهرة (.)76
ذكر في اإلطار نفسه ،أطباء مصريون دخلوا غزة ،أن إسرائيل تستخدم أسلحة كيماوية محرمة ا
دوليا
ا
ا
وفسفورا حارقا ،وأن هناك أدلة طبية على ذلك ،مثل تعريض املصابين بمرض اللوكيميا (سرطان الدم)
للنزيف الحاد بفعل الغازات السامة واملسرطنة املستخدمة في األسلحة املحرمة ،وهو دليل طبي ملموس،
ا
فضال على التهابات الرئتين والحروق الكيماوية الناتجة عن غازات مهيجة وسامة في الجو ،وهؤًلء
مستعدون للشهادة أمام املحاكم الجنائية الدولية على هذه الجرائم الصهيونية(.)77

ا
أخيرا
مع ارتفاع املآس ي اإلنسانية اليومية في خضم الحرب السورية ،ما تزال نداءات الرحمة وعدم إيذاء
األبرياء املدنيين ومن يقوم بتقديم العون وسط املعارك ،تحتاج إلى أكثر من مسألة الشجب واًلستنكار
الدولي ،إلى قوة ميدانية ّ
تفع ُلها في الوقت الذي تكاد تغيب ا
تماما في ضوء ما نعيشه من جرائم إباده ،وجرائم
ضد اإلنسانية ،تقترف باسم حقوق اإلنسان ،لتبقى آمال األبرياء من السوريين معقودة بمسؤولية املجتمع
الدولي والدول جميعها أطراف العالقة "الدول الراعية لألطراف املتحاربة السورية" القادرة وحدها على
إيالء اًلحترام الواجب ملا اتفقت عليها من قواعد التزمت بها بموجب اًلتفاقات الدولية.
في النهايةً ،ل بد من اإلشارة ومن باب املقارنة إلى أنه وبالرجوع إلى أحكام القانون الدولي اإلنساني
اإلسالمي في أسلحة الدمار الحديثة واألسلحة الفتاكة القديمة ،فقد رأت أنه "إذا كان من املباح استخدام
كل سالح لقهر العدو فإن تلك الحرية ليست مطلقة ,وإنما تحدها حدود معينة" )78(،والدليل على ذلك قوله
 - 76محمد هاشم ماقورا مقاضاة المسؤولين اإلسرائيليين عن جرائم الحرب في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية .بحث مقدم مجموعة أعمال المؤتمر الدولي الثالث لكلية الحقوق بعنوان
"جرائم الكيان الصهيوني والعدالة الدولية" ،منشورات جامعة حلب ،كلية الحقوق 18-17 .أيار /مايو  .2010ص.273-272
 - 77ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺠﻲ "ﻤﺎﺩﺯ ﺠﻴﻠﺒﺭﺕ" الذي ﻴﻌﻤل ﻤﺘﻁﻭعﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺸﻔى ﺍﻟﺸﻔﺎء ﺒﻐﺯﺓ الذي ذكر بأن" :شكل ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﺇﻟى ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔى تشير ﺇﻟى ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻟﻘﻨﺎﺒل الكثافة ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﻠﺔ ﺩﺍﻴﻡ ) ،(DIMEﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺜﻘﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭعﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﻭﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﻗﺎﺘﻠﺔ ﻻ ﺘﺭﻯ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ،ﻭﻻ ﻴﻜﺘﺸﻔﻬﺎ ﺍﻷﻁﺒﺎء ،ﻭﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ

عﺩﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺒﺘﺭ ﺍﻷﺭﺠل ،ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﻀى  10ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﺇﻟى ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺅكد ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﺒﺴﺭﻁﺎﻨﺎﺕ ﻗﺎﺘﻠﺔ ﺨﻼل ﺃﺸﻬﺭ .مركز أنهاري ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻨﺤﻭ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ" .اﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﺭكزwww.anhri.net :

 -78د .أحمد أبو الوفا ،مرجع سابق ،ص.148
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ا
ا
وطمعا"( ،)79فقد نهى هللا سبحانه وتعالى عن
تعالى" :وًل تفسدوا في األرض بعد إصالحها وادعوه خوفا
اإلفساد في األرض وما استخدام األسلحة املدمرة إًل من قبيل اإلفساد املنهي عنه( ،)80وهو ما يتنافى ومقاصد
الشريعة ،ألن استخدامهما يؤدي إلى حدوث خراب ودمار ،وقتل لألنفس بغير حق ،وإفساد في األرض ،في
حين قصد الشارع من تشريع القتال إسعاد الناس ،وخالص املستضعفين ،وحماية أرواح أكبر قدر ممكن
من املخلوقات لذا ًل يجوز استخدامها في الحروب.

خاتمة
على الرغم من النصوص التي حملتها اًلتفاقات الدولية في تقييد حرية أساليب القتال ووسائله ما زالت
اًلنتهاكات تتواصل وحصاد األرواح البريئة في سورية مستمر ،لذلك ًل بد من البحث عن الرادع ًلنتهاك
األطراف السورية ومن يقف وراءهم "الرعاة الرسميون للقانون اإلنساني وفق زعمهم" ،ولعل وجود
اتفاقات مستقلة تنظم سير العمليات العسكرية لن تكون ذات فحوى من دون حملها بآليات عقابية تضع
تلك القواعد موضع التنفيذ الفعلي.
مما تقدم يمكن القول إن التفرقة بين السالح غير املشروع بذاته والوسيلة املحرمة ،أنه في حالة
السالح غير املشروع يجب أن توجد قاعدة دولية مكتوبة في معاهدة أو قاعدة عرفية تنص على التحريم،
أما بالنسبة إلى تحريم الوسيلة فإنه ًل تقوم ضرورة إلى وجود قاعدة دولية بل يكفي أن تخالف هذه الوسيلة
املبادئ األساسية في قانون الحرب للقول بعدم مشروعيتها ،ومن ثم ومن هذا املنطلق يمكن أن نستخلص
بأن وجود النص الذي يحرم استعمال سالح معين يصبح واجب اإلتباع وفي حالة عدم ورود مثل هذا النص
فان الحكم على مشروعية هذه الوسيلة أو تلك أو عدم مشروعيتها يجري في إطار العرف الدولي ،ولعل
قاعدة الضرورة العسكرية وقاعدة النسبية تصبح هي الحد الفاصل في إبراز انتهاكات الدول لالتفاقات
الدولية فالقاعدة األولى تعني َّأن استعمال األسلحة والقذائف واملواد ووسائل القتال وأساليبه يجب أن ًل
تتعدى الغرض من الحرب وهو هزيمة العدو وقهره وأي آًلم أو إصابات أو خسارات تتجاوز ذلك الغرض
تصبح غير مشروعة أما القاعدة الثانية فتعني بأنه يلزم عند اإلصابة أو التدمير أن تقف عند حد تحقيق
 -79سورة األعراف ،اآلية .56
 -80في هذا السياق ،تجدر اإلشارة إلى أن القتال ال يكون إال في سبيل هللا وما سواه عدوان ،والعدوان محرم "وال تعتدوا" ،ولعل ذلك يعود للرحمة العامة التي امتاز بها القانون اإلنساني
اإلسًلمي لقوله تعالى" :وما أرسلناك إال رحمة للعالمين" ،فالمسلم يبذل روحه وجسده في سبيل هذه الغاية األسمى ،وما استخدام األسلحة المدمرة إال من قبيل انتهاك هذه الغاية.
ال بد من اإلشارة أن فقهاءنا القدامى استثنوا جواز استخدام األسلحة الفتاكة الموجودة في زمانهم للضرورة ،ومثلوا لهذه الضرورة بحال قيام الحرب بين المسلمين وغيرهم واشتداد
الحرب بالصور ة التي لو كف عن استخدام هذه األسلحة ضد الكفار لظفروا بالمسلمين ،وأما المحدثون من الفقهاء ،فقد أجازوا استخدام أسلحة الدمار الشامل في حالتين:
األولى  :أن يكون هناك ضرورة الستخدام هذه األسلحة ،كأن ال يمكن النصر على األعداء والظفر بهم إال باستخدامها ،ألن الضرورات تبيح المحظورات على أن الضرورة تقدر بقدرها.
الثانية  :أن يكون استخدامها من قبيل المعاملة بالمثل ،ولكن الراجح هو عدم استخدام أسلحة الدمار الشامل.
د  .ضو مفتاح غمق .نظرية الحرب في اإلسًلم وأثرها في القانون الدولي العام ،ط( ،1بنغازي :مكتب اإلعًلم والبحث والنشر لجمعية الدعوة اإلسًلمية العلمية ،دار الكتب الوطنية،
1426ه) ،ص .46...44
انظر أيضاا :وهبة الزحيلي ،حماية ضحايا الحرب في الشريعة اإلسًلمية والقانون الدولي اإلنساني ،ضمن مقاالت في القانون الدولي اإلنساني واإلسًلم ،د .عامر الزمالي (جامِّ ع و ُمرتِّب
راجع)( ،إصدارات اللجنة الدولية للصليب األحمر بالقاهرة ،)2007 ،ص.242
و ُم ِّ
أيضاا :أسامة دمج ،القانون الدولي اإلنساني في التشريع اإلسًلمي ،ص.253
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املصالح املحمية بالقانون ويجب أًل تتجاوز ذلك بدرجة تزيد عن املزيات العسكرية املحققة من وراء تحقيق
الهدف.

نتائج
 -1إن املعايير اإلنسانية التي حفزت املجتمع الدولي للتفاوض على اتفاقات من أجل حظر استخدام
اآلما ًل ّ
األسلحة التي تكون عشوائية التأثير أو مفرطة الضرر أو التي تسبب ا
مسوغ لها تمثل في األصل
ا
اعتداء على املصلحة العامة لألطراف جميعها في
اتفاقات ذات طبيعة موضوعية ويشكل انتهاك أحكامها
احترام مبدأ اإلنسانية ،هي التي يجب أن تكون الدافع للدول األطراف جميعها لالحتجاج بمسؤوليتها تجاه
الدول املنتهكة ألحكام تلك اًلتفاقات.
 -2أبرز النزاع السوري عبقرية اإلنسان في القتل والتدمير والتخريب من خالل األسلحة الحديثة التي
ا
أفرزت ويالت ما خطرت على البال قبال من دون تمييز بين مقاتل وغير مقاتل ،التي فاق عدد ضحاياها
َ
حروب سابقة ،ف َهلك آًلف من املدنيين والجنود ،وتعرض اإلنسان فيها ألبشع ضروب
األرقام املعهودة ألي
ٍ
القسوة والوحشية.
 -3بني القانون الدولي اإلنساني على مبدأ اإلنسانية الذي جرى تقييده بمبدأ الضرورة العسكرية،
ويعد املبدأ األول من املبادئ العامة بالقانون الدولي اإلنساني ويتعلق بحماية ضحايا النزاعات املسلحة ،أما
املبدأ الثاني فيمثل مبادئ خاصة تتعلق بأوضاع النزاعات املسلحة ،ولتحقيق التوازن بين هذين املبدأين
أوجد القانون الدولي اإلنساني مبدأ التناسب ،الذي يعد من أهم مبادئ القانون الدولي اإلنساني ،وتحقيق
الحماية اإلنسانية في أثناء النزاعات املسلحة يتطلب ضرورة مراعاة املعايير اإلنسانية وتحديد الضرورة
العسكرية بدقةّ ،
وتعد تلك الضرورة استثناء من األصل العام وهي الحماية اإلنسانية.
 -4يشكل استعمال األسلحة الكيماوية والبترولوجية في ظل النزاع السوري أحد أفدح اًلنتهاكات
لبروتوكول جنيف  ،1925واتفاقات جنيف .1949
 -5تظهر الهجمات املشينة باألسلحة الحارقة في سورية الفشل الذريع في اًللتزام بالقانون الدولي في
تقييد األسلحة الحارقة.
ً -6ل شك في أن سوق السالح أضحى بحاجة إلى نزاعات وحروب كي ينمو ،وبفضل الفرصة التي حظيت
بها روسيا في األرض السورية التي سمحت لها حكومتها "الحكومة السورية" بأن تجعل من أجساد أبريائها
دعاية مجانية لفخر الصناعة الروسية ،ارتفعت مبيعات روسيا في سوق السالح العاملي بصفقات عادت
على الخزينة الروسية بعشرات املليارات من الدوًلرات
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توصيات
 -1ضرورة انضمام الدول إلى اًلتفاقات املتعلقة باألسلحة التقليدية وأسلحة التدمير الشامل ،وعلى
األخص اتفاق حظر استخدام أسلحة تقليدية معينة  1980أو تقييدها ،واتفاق أوتاوا بشأن األلغام
املضادة لألفراد ،1997وذلك في ظل التطورات التي أفرزتها الثورة العلمية في مجال الوسائل القتالية ،التي
ّ
ا
تشكل ا
خطرا بالغ األهمية حصدت معه آًلفا من األبرياء السوريين.
أصبحت
 -2دعوة الدول جميعها إلى الوقف الفوري ،توقف استعمال الذخائر العنقودية وإنتاجها ونقلها
وتخزينها ا
فورا ،وأن تنضم إلى اًلتفاق بشأن الذخائر العنقودية لعام .2008
 -3وجوب العمل على إزالة العقوبات اًلقتصادية "حصار املدن" من املواثيق الدولية ،ا
نظرا إلى عدم
عدالة هذه العقوبات ،هي عقوبات مشروعة – لورودها في هذه املواثيق ومن بينها ميثاق األمم املتحدة– إًل
ا
إنها غير عادلة ألنها تنزل العقاب بمن لم يرتكب ا
جرما ،بمعنى أنها تخالف مبدأ أصيال في القانون ،سواء
الداخلي أو الدولي ،ذلك املبدأ الذي يقرر الصفة الشخصية للعقوبة ،في حين إننا حالة الحرب نعاقب ا
شعبا
ا
بريئا بأكمله ،وبخاصة في ظل الحرب السورية التي أكدت غياب أخالقيات الحرب لدى أطرافها.
 -4مناشدة املجتمع الدولي للعمل الفاعل على تطبيق قواعد املسؤولية الدولية في أثناء النزاعات
املسلحة وبخاصة غير ذات الطابع الدولي ،من أجل رصد اًلنتهاكات الجسيمة ألحكام القانون الدولي
اإلنساني املطبقة على هذه النزاعات املسلحة ،ولن يكون ذلك في الحقيقة إًل من خالل إعطاء اللجنة
الدولية للصليب األحمر الدور الفاعل في مراقبة تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني في أثناء النزاعات
املسلحة غير الدولية.
 -5مناشدة املجتمع الدولي إلنشاء منصب مقرر خاص ضمن منظومة األمم املتحدة ،يكون من
اختصاصاته مراقبة انتهاكات اًلتفاقات الدولية املنظمة لوسائل القتال وأساليبه.
 -6الدعوة إلى إنشاء محاكم جنائية خاصة تختص في النظر في اإلحاًلت التي يقدمها إليها املقرر
الخاص في األمم املتحدة بشأن الجرائم التي يرتكبها منتهكو اًلتفاقات الدولية املتعلقة باألسلحة الدولية.
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