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 (1الفصل الثاني م/ النطاق الزمني لمقانون الدولي االنساني )

يقصد بالنطاق الزمني لمقانون الدولي االنساني   الفترات التي يسري خالليا القانون الدولي االنساني 
 اثناء النزاع المسمح سواء اكان النزاع دوليا او داخميا .
 المسمحة الدولية المبحث االول : النزاعات

بالنزاعات المسمحة الدولية تمك :    النزاعات المسمحة الدولية االول : مفيوم  الفرع  المطمب االول : 
التي تحدث بين مقاتمين ينتمون الى دول مختمفة اي بين دولتين مستقمتين وجيشين نظاميين او اكثر 

وحروب حركات التحرير  .وكذلك النزاعات التي تكافح فييا الشعوب ضد السيطرة االستعمارية . 
الن االضافيان ليا عمى النزاعات المسمحة وتسري اتفاقيات جنيف والبروتوكو وحروب تقرير المصير ، 

لية حتى لو لم تعترف الدول المتحاربة بوجود حالة الحرب وحتى لو ان احد اطراف النزاع غير الدو 
مرتبط باتفاقيات جنيف بشرط ان يكون ىذا الطرف قد قبل بأحكام جنيف وبروتوكوالتيا وقام بتطبيقيا 

 لمسمحة الدولية ..وقد عرف العديد من الفقياء النزاعات ا
 

ان اسباب القتال المسمح متعددة ومتجددة ال يمكن الفرع الثاني : عوامل النزاعات المسمحة الدولية : 
تحديدىا اال بالرجوع الى الظواىر االنسانية التي تفسر لنا ذلك والى عمم االجتماع الذي يفسر لنا 
طبيعة التجمعات االنسانية ، والى عمم التاريخ الذي بدوره يفسر لنا مراحل ظيور الدول وتطورىا . 

انت متعددة ومتنوعة فأن النظرة الييا يتم من زوايا متعددة تاريخية او عميو فأن اسباب الحروب اذا ك
االنسانية بالدرجة االولى وبما ان الحرب اجتماعية او فمسفية ، وزاويتنا نحن او نظرتنا  ىي الزاوية 

ال يمكن ان تكون مشروعة وان صفة الشرعية  ال تعدو ان تكون  فأنياتعد مستنقع االجرام الدولي 
 نونية .وان الدفاع عن النفس الفردي او الجماعي قانونيا ومشروعا .صفة قا

 
: لبيان التنظيم القانوني لمنزاعات المطمب الثاني : التنظيم القانوني لمنزاعات المسمحة الدولية 

 االربعة  المسمحة الدولية ال بد من ان نبين موقف كل من القانون الدولي التقميدي و اتفاقيات جنيف
 منيا  تباعا : 1111وقف البروتوكوالن االضافيان وم 1191

يشترط القانون الدولي موقف القانون الدولي التقميدي من النزاعات المسمحة الدولية :  الفرع االول : 
التقميدي من الناحية القانونية  لقيام حالة الحرب االعالن عنيا وذلك الن الدولة ىي الشخص 
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، واشترطت اتفاقية  بإعالنياالقانوني الدولي الوحيد وفق القانون التقميدي وىي وحدىا ليا الحق 
و تحذير لمدول االخرى اي يشترط االعالن عن الحرب قبل بدئيا من خالل توجي  1101 الىاي الثالثة

ان يكون ىناك انذار تبين فيو الدولة التي سوف تدخل حالة حرب اسباب الحرب او اعطاء ميمة اخيرة 
فان التجارب الالحقة  1101لمطرف االخر قبل البدء بالحرب .وعمى الرغم من ىذا الشرط في الىاي 

مختمفة  منيا  ألسبابلحروب دون ان تعمن عنيا تبين ان العديد من الدول باشرت وبدأت بالعديد من ا
اما الن الدولة قد ارادت مخالفة االتفاقية ، او ان  الدول باشرت بحروب مع دول لم تكن اطراف في 

 اتفاقية الىاي . وعميو خرج العديد من النزاعات المسمحة الدولية من نطاق قانون الحرب .
 

: وضعت  من النزاعات المسمحة الدولية  :1191 بعة االر  الفرع الثاني : موقف اتفاقيات جنيف
اتفاقيات جنيف  االربعة نصوص جديدة خاصة بالنزاعات المسمحة الدولية اىميا نص المادة الثانية 
المشتركة لتنص عمى سريان اتفاقيات جنيف عمى النزاعات المسمحة المعمنة حتى وان كان احد 

عتراف بالحرب الرسمي او اال لإلعالناالطراف المتحاربة ليس طرف في االتفاقية ولم يعد ىناك شرط 
بل ان حدوث االعمال العدائية وحده يكفي لسريان قانون الحرب )القانون الدولي االنساني (  عمى 
النزاع الدولي وبذلك فان جنيف قطعت عمى الدول الذرائع التي كانت تتمسك بيا لمتخمص من تطبيق 

 لألراضيبالنسبة   1191جنيف  قانون الحرب عمى نزاعاتيا واعماليا العدائية . ويبدأ تطبيق اتفاقيات
 من لحظة بداية النزاع المسمح اي لحظة بداية االشتباك الفعمي بين القوات المسمحة اياً الغير محتمة 

 . تطبيق االتفاقية عند االيقاف العام لمعمميات العسكرية كان حجمو ونطاقو الجغرافي وتنتيي 
يات جنيف بعد عام واحد من انتياء العمميات اما بالنسبة لالراضي المحتمة فينتيي تطبيق اتفاق 

  الحربية بوجو عام .
 

 1111يسري البروتوكول االضافي االول :  1111الفرع الثالث : موقف البروتوكول االضافي االول 
عمى نوع جديد من النزاعات المسمحة ىي تمك التي تقودىا حركات التحرير الوطني ضد االستعمار 

 ت العنصرية دون سواىا .االجنبي او ضد الكيانا
معمميات اع المسمح وينتيي تطبيقو عند االيقاف العام لويبدأ تطبيق البروتوكول من لحظة بداية النز 

  . وفي حالة االراضي المحتمة ينتيي تطبيق البروتوكول بانتياء االحتالل مباشرة .العسكرية 


