
 إمكانية تطبيق القانون الدولي المتعلق باالحتالل العسكري

 على نشاطات المنظمات الدولية

 ∗ سيلفان فيتيه : بقلم

 

 التشابه بين االحتالل العسكري كما يراه القانون الدولي اإلنساني وبعض ت نظرية القانونحدد

 ،وات دولية في أراٍض ماتتطلب هذه العمليات نشر قو. 1العمليات التي تقوم بها األمم المتحدة

يمكن . في ظل ظروف يغلب عليها عدم االستقرار على الصعيدين السياسي والعسكري

ومن منطلق هذا التشابه، يهدف  .للسلطات الدولية أن تمنح سلطة قيادية واسعة حسب الحاالت

لمنظمات هذا المقال إلى دراسة مسألة تطبيق القانون الدولي المتعلق باالحتالل على نشاطات ا

ن إ إذ ، الدولية التي تحظى بأهمية خاصة االنتقالية وتحديداً على اإلدارات المدنية،الدولية

  .2سلطتها تمتد إلى جميع مجاالت عمل الدولة وتمارس بصورة مستقلة بعيدا عن سيادتها

                                                 
.  يعمل المؤلف آمدرس مساعد في المرآز الجامعي للقانون الدولي اإلنساني ومسؤول برامج في المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب∗

 الدولي يعيد هذا المقال طرح بعض االستنتاجات التي انتهت إليها دراسة موسعة قام بها قسم األبحاث التابع للمرآز الجامعي للقانون
  والتي قامت بتمويلها الشبكة الجامعية الدولية الخاصة بجنيف  (</http://www.cudih.org>)اإلنساني

(<http://www.ruig-gian.org/>)  الترابط بين قواعد القانون الدولي اإلنساني والقوانين المتعلقة بحقوق اإلنسان "تتناول الدراسة

فهي تبرز على وجه الخصوص إمكانية تطبيق القانون ". اإلدارات المدنية الدولية االنتقالية والقابلة للتطبيق على القوات الدولية

ومن المنتظر أن تُنشر هذه الدراسة في عام . الدولي اإلنساني، من اآلن فصاعدا وعلى نطاق واسع، على نشاطات المنظمات الدولية

الكسندر "وإلى " نيوشاتيل"و" بيرن"األستاذ في جامعتي " روبير كولب" إلى األستاذ الشكر أن يتقدم بجزيل  ويود المؤلف. 2004

 .  المستشار القانوني لدى اللجنة الدولية للصليب األحمر على مقترحاتهما القيمة" فيت
 
 Michael J. Kelly, Restoring and Maintaining Order in Complex Peace انظر على وجه الخصوص 1

Operations,Kluwer, The Hague, 1999, pp. 145ss   
وعلى سبيل المثال، انظر   . اإلدارات المدنية االنتقالية الدولية هناك العديد من الدراسات التي تناولت مسألة  2   

Michael Bothe & Thilo Marauhn, «UN Administration of Kosovo and East Timor: Concept,Legality 
and Limitations of Security Council Mandated Trusteeship Administration » in Christian 
Tomuschat,Kosovo and the International Community : A Legal Assessment, Martinus Nijhoff 
Publishers, The Hague, 2002, pp. 217-242 ; Thierry Garcia, « La mission d’administration intérimaire 
des Nations Unies au Kosovo», Revue générale de droit international public, Vol. 104, 2000, pp. 60-71 
; Tobias H. Irmscher, « The legal framework for the activities of the UN interim administration mission 
in Kosovo: The Charter, human rights, and the law of occupation », German Yearbook of International 
Law, Vol. 44, 2001, pp. 353-395 ; Boris Kondoch, «The United Nations administration of East Timor», 
Journal of Conflict and Security Law, Vol. 6, 2001, pp. 245-265 ; Evelyne LaGrange, « La mission 
intérimaire des Nations Unies au Kosovo, nouvel essai d’administration directe d’un territoire», 
Annuaire français de droit international, Vol. 45, 1999, pp. 335-370; Matthias Ruffert, «The 
administration of Kosovo and East Timor by the international community», International and 
Comparative Law Quarterly, Vol. 3, 2001, pp. 613-631 ; Carsten Stahn, « The United Nations 
transitional administrations in Kosovo and East Timor: A first analysis », Max Planck Yearbook of 
United Nations Law, Vol. 5, 2001, pp. 105-183 ; Hansjorg Strohmeyer, « Collapse and reconstruction 
of a judicial system: the United Nations missions in Kosovo and East Timor», American Journal of 
International Law, Vol. 95, 2001, pp. 46-63 ; Ralph Wilde, « From Danzig to East Timor and beyond: 
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، 2002يار آ/  حتى مايو1999تشرين األول / تيمور الشرقية في الفترة من أكتوبروتعد 

ومن   .نجاحا من األمثلة األكثر ، إلى يومنا هذا1999حزيران / ك كوسوفا من يونيو وكذل

ناحية أخرى، تظهر أهمية الدراسة المتعمقة لهذا النوع من إدارة األراضي في كونها قد تعود 

 العراق حالياً  تسود فيبالفائدة على التطورات التي تشهدها أوضاع أخرى مماثلة مثل تلك التي

               .ه الخصوصعلى وج

 إلى فرع من فروع المعرفة التي يصعب إلى اآلن - أوال –وفي المقابل، من المهم الرجوع 

السيما أن التعريف القانوني لالحتالل وكذلك تحديد القواعد التي و ،فهم أبعادها ومحتواها

طرأت على  عليه قد شهد تطورا على مر الزمن بموجب التطورات التعاقدية التي تنطبق

 بقدر -  إلقاء الضوءنبغيولذا ي.  القانون الدولي للنزاعات المسلحة والممارسة المتعلقة به

 .على النظام القانوني الذي يطبق على احتالل األراضي في يومنا هذا -اإلمكان

 التعريف والنظام القانوني المتعلق باالحتالل العسكري في قانون النزاعات المسلحة 

 الل العسكريتعريف االحت

 من النظام القانوني المتعلق باالحتالل العسكري مدرج في كل من الالئحة ساسيإن الجزء األ

 والخاصة بقوانين وأعراف الحرب 1907الملحقة باتفاقية الهاي الرابعة المؤرخة في عام 

دنيين  والمتعلقة بحماية األشخاص الم1949، واتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في عام 3البرية

 المؤرخ في ، وكذلك في البروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف4في وقت الحرب

 .5 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية1977

تعتبر أرض الدولة محتلة حين "، على أنه 1907 من الئحة الهاي لعام 42وتنص المادة 

مل االحتالل سوى األراضي التي يمكن أن  وال يش،تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو

                                                                                                                                            
the role of international territorial administration », American Journal of International Law, Vol. 95, 
2001, pp. 583-606. 
 

 Convention (IV) concernant les lois  بها الخاص والملحق البرية الحرب وأعراف بقوانين المتعلقة الرابعة الهاي اتفاقية3
et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe: Règlement concernant les lois et coutumes de la 

guerre sur terre, La Haye, 18 octobre 1907, Deuxième Conférence internationale de la Paix, La Haye 
15 juin - 18 octobre 1907, Actes et Documents, La Haye, 1907, Vol. I, pp. 626-637 

 1949Convention (IV) de Genève relative à آب/أغسطس 12 ،الحرب وقت المدنيين بحماية المتعلقة الرابعة جنيف اتفاقية4
la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, Actes de la Conférence 

diplomatique de Genève de 1949, Vol. I, Berne, Département politique fédéral de la Suisse, pp. 294-
335.  

 .1977 حزيران/ يونيو8،  المسلحة الدوليةلنزاعاتالبروتوآول األول اإلضافي التفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا ا 5
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victims 
des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, Les Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949, Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 1977, pp. 3-
89. 
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يتم هنا األخذ بمبدأ السلطة الفعلية كما هي الحال بالنسبة .6"تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها

ن إ واضح بشكل كاٍف، إذ 42فمنطوق المادة  . للقانون الدولي للنزاعات المسلحة بوجه عام

ية الذاتي للوضع بل إلى حقيقة واقعة تعريف االحتالل ال يرتكز على تصور األطراف المعن

 .ملموسة موضوعياً متمثلة في خضوع أرض فعليا لسيطرة سلطة جيش العدو

، تم توضيح هذا التعريف وتوسيعه بعد 1949عند اعتماد اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 

ة الثانية فمبدأ السلطة الفعلية كما تحدده على وجه الخصوص الفقرة األولى من الماد . 7ذلك

لالتفاقية ينطوي على تطبيق نظام االحتالل العسكري الذي يطبق حتى لو لم تعترف األطراف 

باإلضافة إلى ذلك، يظل هذا النظام واجب التطبيق حتى لو لم تكن  . المتحاربة بحالة الحرب

واقع بأنه فالفقرة الثانية من المادة نفسها تضيف في ال . الهيمنة األجنبية ناتجة عن نزاع مسلح

 جميع حاالت االحتالل الجزئي أو الكلي إلقليم أحد األطراف علىتنطبق االتفاقية أيضاً " 

وبذلك تخرج المادة  ".  أية مقاومة مسلحة يواجهالسامية المتعاقدة حتى لو لم يكن هذا االحتالل

 التي 1907  من اتفاقية الهاي لعام42 عن اإلطار الذي حددته المادة 1949الثانية التفاقية 

. 8"جيش عدو"ربطت بين هذه الحقيقة وظاهرة الحرب بنصها على أن االحتالل يتميز بسيطرة 

فاتفاقية جنيف الرابعة تميل بذلك إلى توحيد القانون الذي يطبق على مختلف أشكال احتالل 

تالل فالفقرة األولى من المادة الثانية التي تتعلق باالح.  نتاج عمل عسكريمادامت األراضي 

في حالة الحرب المعلنة أو في أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين " المفروض تنص على أنه 

والفقرة الثانية المتعلقة بحاالت االحتالل الذي " طرفين أو أكثر من األطراف السامية المتعاقدة 

ذي  وهو ذلك النظام ال،ا إلى وضع نظام قانوني متماثلمهتا كل مسلحة تنتهيمقاومةب يواجه ال

 .9نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة

 على وباإلضافة إلى هذه األوضاع، هناك عدة أنواع من االحتالل لألراضي تبدأ من االتفاق

كما كان الحال في ( وتنتهي إلى االحتالل بعد نهاية االنتداب الدولي ،يهأو الدعوة إلاالحتالل 

في حالة (ين حاالت االحتالل الحربي ا بشكل عام التمييز بويتعين إذً ). 1966ناميبيا بعد 

                                                 
 بل أيضًا تحديدات جوهرية فيما يخص المنطقة التي يمكن لقوة ال تحتوي هذه المادة على تعريف لألراضي المحتلة فحسب،. 42المادة  6

 ,Voir Howard S. Levie, The Code of International Armed Conflict, Vol. 2 االحتالل أن تمارس فيها سلطتها انظر
Oceana, Londres / Rome / New York, 1986, p. 714. 

 Jean Pictet (éd.), La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps انظر7
de guerre: commentaire, Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 1956, p. 67 ; Kelly     

  وما بعده147.ص) 8الحاشية رقم  (سبق ذآرهمصدر 
 
 ,Eyal Benvenisti, The International Law of Occupation, Princeton University Press, Princetonانظر8

1993, p. 4;   
 149.ص) 1الحاشية رقم  (سبق ذآرهمصدر  

 Adam Roberts, «What is a military occupation ؛Pictet.  وما بعدها22.ص) 7الحاشية رقم  (سبق ذآرهمصدر  :نظرا 9
? » British Yearbook of International Law, Vol. 55, 1984, p. 253 
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.  10)بعد عقد االتفاق(، وحاالت االحتالل السلمي )لخإ...، الحرب أو الهدنة أو بعد االستسالم

فاألنواع األولى تسمح عادة بتطبيق االتفاقيات المتعلقة بالنزاعات المسلحة الدولية في حين أن 

وسوف .  رسمياًاالتفاقيات وذلك دون تطبيقهاأن تستوحى بالقياس من هذه األنواع الثانية يمكن 

نستخدم مصطلح االحتالل بالمعنى الحصري بدون أية إيضاحات أخرى لإلشارة إلى تلك التي 

 .تتعلق بالفئة األولى

وفيما يخص االحتالل الحربي، تضع الفقرة الثانية من المادة السادسة من اتفاقية جنيف الرابعة 

عن نزاع مسلح يوضح نص ا فعندما يكون االحتالل ناتج . ا بينهاروقًالمتعلقة بنهاية االحتالل ف

يوقف تطبيق هذه االتفاقية في األراضي المحتلة بعد عام " الفقرة الثانية من المادة السادسة أنه 

طبق قائمة  فتُأما في حالة استمرار االحتالل، . 11"واحد من انتهاء العمليات الحربية بوجه عام

وفي المقابل لم تتطرق المادة السادسة إلى حاالت  . 12حددة لهذا الغرضمن األحكام الم

فإن االحتمال األكبر أن " بيكتيه"ومن وجهة نظر  . قابله مقاومة عسكريةتاالحتالل الذي لم 

 وفي الواقع، يرى الكاتب أن الوفود المشاركة في ا متعمدلهذه المسألةيكون عدم التطرق 

 تطبيق هذه االتفاقية في حال حدوث جوبطريقة أن تدلل على و أرادت بهذه ال1949مؤتمر 

 الذي أويليأتي هذا االستخالص متماشياً مع الت . 13ا االحتالل مستمرمادامتلك االفتراضات 

ن القاعدة التي بني على أساسها القانون العرفي والتي إيمكن أن نصل إليه في حال الشك، إذ 

يجب تطبيق القواعد الخاصة : دة السادسة هي مبدأ السلطة الفعليةاستثنتها الفقرة الثانية من الما

 . قائماًمادامباالحتالل 

 في 14 تم التخفيف من حدة هذا الخالف1977توكول األول اإلضافي لعام و البراعتمادوعند 

.  كما باتت نتائجه العملية غير مرضية هذا األساس الذي بني عليه واضحا، إذ لم يعد،المعاملة

توقف تطبيق االتفاقيات "توكول األول اإلضافي تنص على ومن البر) الفقرة ب(ادة الثالثة فالم

وبالنسبة للدول األطراف في البروتوكول  ". ا كانت أسبابهتوكول عند نهاية االحتالل أيووالبر

ا غير باتت المناقشات الدائرة حول تحديد اإليقاف العام للعمليات العسكرية من اآلن فصاعد

                                                 
 . وما بعدها260.لمعرفة المزيد عن جميع هذه الحاالت، انظر المصدر نفسه ص 10

. المادة السادسة، الفقرة الثالثة 11  
فبعد . إلى مسألة ألمانيا واليابان) إذا ما طرحنا جانبًا المنظور التقليدي لالحتالل(يرجع السبب في وضع هذه المادة . المصدر نفسه12

فيتعين منح المحتل . عد من الممكن الحفاظ على جمود الوضع الخاص باألرض والذي يفرضه القانون المتعلق باالحتاللمضي عام، لم ي
انتفاء أسباب اتخاذ "ويضاف إلى ذلك، رؤية متفائلة تتمثل في . هامشًا أآبر حيث تقع على عاتقه، بشكل أعم، ممارسة وظائف الحكومة

وفي آل األحوال، تبقى القواعد اإلنسانية . ؛ وبالتالي تقل الحاجة إلى الحماية" لتوقف العمليات العدائية اتدابير صارمة حيال السكان نظرًً
 .أي المبادئ األساسية الخاصة بمعاملة األشخاص والتي تتضمنها االتفاقية

  7 0.ص) 7الحاشية رقم (Pictet سبق ذآره  مصدر  13
بشكل بالغ بالمفهوم القديم الذي مفاده أن االحتالل الحربي ال يشكل إال مرحلة انتقالية  قد تأثر 1949 يبدو من الواضح أن مؤتمر   14

إال أن هذا النموذج الذي لم تطرأ عليه أية تغييرات منذ القرن التاسع عشر، بدا . قصيرة إبان العمليات العدائية وحتى عقد اتفاق السالم
ستينيات، ظهرت حاالت احتالل ممتدة آما هي حال األراضي التي احتلتها إسرائيل ومنذ ال.   وقد أآل عليه الدهر وشرب1945بعد عام 

 التحديد الزمني لفترة عام 1977 للبروتوآول األول اإلضافي لعام 3من المادة " ب"ولذا ُألغي في الفقرة .   وإلى يومنا هذا1967من 
 .   واحد
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وفي حال تلك الدول، تترتب نهاية االحتالل على عدة ظروف حقيقية أو قانونية .  جديةم

استئناف العمليات العدائية بشكل تعجز فيه قوات "متنوعة يمكن تقسيمها إلى عدة فئات 

 السيطرة الفعلية على األراضي، أو انسحاب قوات االحتالل بإرادتها أو بغير ناالحتالل ع

 .15"ا جديداة إبرام اتفاق يمنح قوات االحتالل وضعإرادتها أو في حال

وعلى غرار هذا اإلطار التعاقدي، ساهمت الممارسة في مسألة تحديد وتطوير التعريف 

فإن هذا المفهوم يتسع بالقدر الكافي " روبرتس"ا لما أثبته ووفقً.  16المتعلق باالحتالل العسكري

يقترح الكاتب إمكانية تحديد بعض المعالم ومع ذلك . 17ليشمل مجموعة متنوعة من الحاالت

 :التالية النقاط األربع  في؛ ويلخصهاالمشتركة على الرغم من وجود هذا التنوع

 دون اتفاق صحيح يجيز ذلك أو ينظمه أو تكون ،أن توجد قوة عسكرية على أرض ما) 1(

ع المضيف  مع المجتمتا من االتصاالا واسع تشمل قدراالنشاطات التي تمارسها عليه

 .االتفاق األصلي الذي أجاز تدخلها  على نحو كاٍف والتي لم يغطها 

 قد استعاض عن النظام الساري في األرض والمتعلق بالنظام العام الجيشكون يأن ) 2(

 .عنه أو أبد بوضوح قدرته المادية على االستعاضة بهيكل قيادي خاص بهوالحكومة 

لمصلحة بين السكان من ناحية وبين القوة التي تتدخل أن يوجد فرق من حيث الجنسية وا) 3(

 .اآلخرنهم وتمارس سلطتها عليهم من ناحية أخرى، وأال يدين األول بالوالء إلى وؤفي ش

همة من النظام القانوني المحلي أو الدولي وأن يتعين مأن يكون هناك انقسام بين أجزاء  )4(

من ذلك، االستمرار في هذا اإلطار وفقا على اإلدارة والحياة االجتماعية، على الرغم 

لبعض القواعد القانونية، وأن يتطلب ذلك من الناحية العملية، مجموعة من قوانين 

 بين القوات العسكرية كاتااشتب للحد من المخاطر التي قد تسفر عنالطوارئ 

 .18"والسكان

 سيطرة جيش أجنبي فعند.  لدوليةفاالحتالل يدخل إذن في إطار قانون النزاعات المسلحة ا

يدلل .   ذلك احتالالًدرفض السلطات ذات السيادة االعتراف به، يعوبشكل فعلي على أرض 

                                                 
  15 للحصول على المزيد من التفاصيل، انظر 

 Roberts, op. cit. (note 9), pp. 257ss  انظر أيضًا
Yves Sandoz et al. (éd.), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949, Comité international de la Croix-Rouge/Nijhoff, Genève/Dordrecht, 1986, 
para. 156. 

 .Benvenisti, op. cit. (note 8), 241 p لى تحليل مفصل لهذا التطور انظر للحصول ع 16
  
 

Roberts, op. cit. (note 9), pp. 248-305.  نظرا  17  
 

 عده ب وما300.ص السابق المصدر 18
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 شكل من أشكال المقاومة التي يبديها صاحب السيادة وسكان األرض والدفع ، الوضعهذاعلى 

االحتالل " تيبنفينيس"فهكذا يعتبر . بتطبيق القواعد الالزم تطبيقها في ظل انعدام االستقرار هذا

)  دولة أو أكثر من دولة أو منظمة دولية كاألمم المتحدةتسواء كان(سيطرة القوة الفعلية "هو 

 .19" سيادة ورغم إرادة السلطة ذات السيادة على هذه األرضةعلى أرض ليست لها عليها أي

 

 النظام القانوني المتعلق باالحتالل العسكري

 يسمح بتحليل القواعد واجبة التطبيق تفصيليا في حاالت على الرغم من أن إطار هذا البحث ال

من المهم التذكير بأن هذا النظام يتميز في خطوطه العريضة بمبدأين فاالحتالل العسكري، 

على ما هو راضي والقوانين وضع األحترام حقوق الفرد والمحافظة على وجوب ا: عامين هما

م على سبيل المثال عمليات ة قواعد تحرّ تجسيده عن طريق عدجرىفالمبدأ األول . 20عليه

 وتدمير الممتلكات 23 واستيطان األرض المحتلة22 واألشغال الشاقة21النقل الجبري والترحيل

 .لخإ ...24المنقولة أو غير المنقولة

ر من وضع األرض المعنية وأال يفضي غيّال ييجب أالمبدأ الثاني ينص على أن االحتالل و

 من اتفاقية 47تنص المادة  و.25هذه األرض تقال السيادة علىالخصوص إلى ان على وجه

 ةبأي محتل إقليم أي في يوجدون الذين المحميون األشخاص يحرم ال :"جنيف الرابعة على أنه

 الحتالل نتيجة يطرأ تغيير أي بسبب سواء االتفاقية، بهذه االنتفاع من كيفية بأية أو حال

                                                 
 

  انظرBenvenisti. 3. ص) 8الحاشية(مصدر سبق ذآره  19
 للحصول على تعريف مماثل، انظر أيضا

Eric David, Principes dedroit des conflits armés, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 497 
وقوع نزاع مسلح بين دولتين، ووجوًدا عسكرًيا ألي من الدولتين على آل أو جزء من أرض الدولة األخرى [...] إن االحتالل يفترض "

". واستمرار النزاع بين دولتين  
 /Robert Kolb,Jus in bello, Le droit international des conflits armés, Helbing & Lichtenhahn انظر20 

Bruylant, Bâle/Bruxelles, 2003, pp. 187ss.  
4  -1، الفقرات 49 اتفاقية جنيف الرابعة، المادة  21  

 
51اتفاقية جنيف الرابعة، المادة  22  

 
  23    6، الفقرة 49اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 

 53عة، المادة اتفاقية جنيف الراب 24
  

  نظر  ا 25
Affaire de la dette publique ottomane, Sentence du 18 avril 1925, Recueil des sentences arbitrales, I, p. 
555, 

502.ص ) 19الحاشية ( David, الوارد في 
 حيث شدد 1967تشرين الثاني لعام /مبر  الصادر في نوف242أعاد مجلس األمن عدة مرات التذآير بهذا المبدأ السيما في قراره رقم  

 .UN Doc. S/RES/242 (1967)[...]"عدم جواز االستيالء على أراض عن طريق الحرب "على 
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 سلطات بين يعقد اتفاق أي بسبب أو حكومته، أو المذكور اإلقليم مؤسسات على األراضي

 األراضي من جزء أو كل بضم الدولة هذه قيام بسبب كذلك أو االحتالل، ودولة المحتل اإلقليم

 ويكرس هذا النص عدم المساس بالحقوق في األراضي المحتلة حيث تزيد في هذه ".المحتلة

 . ين المعادينيدة خطر الضغوط على السكان المدنحالحالة بشكل خاص 

يعني أيضا ] االحتالل[نه إف  جانبه التشريعي الذي سوف نقوم ببحثه بشكل مفصل،فيو

 من الالئحة المؤرخة 43 المادة عبرت. استمرارية النظام القانوني الساري في األرض المحتلة

ي القوانين السارية ف" هذا المبدأ وذلك بفرضها على قوة االحتالل احترام ن ع1907في سنة 

 من اتفاقية 64وتكمل المادة  . 26"كذلإال في حالة الضرورة القصوى التي تحول دون " البالد،

 هذا النص حيث تضيف بأنه يجب أن تبقى التشريعات الجزائية 1949جنيف الرابعة لسنة 

 يمثل عقبة في ه أو وال يجوز للمحتل أن يغيرها إال إذا كان فيها ما يهدد أمن،السارية نافذة

 في الجرائم بالبتتبقى محاكم األرض المحتلة أيضا مختصة .  القانون الدولي اإلنسانيتطبيق

 وذلك بما ال يتعارض وتطبيق القانون الدولي اإلنساني أو سير العدالة ،المخلة بالقانون المحلي

 يتال على أنه يجوز لدولة االحتالل سن القوانين 64وبصورة أعم، تنص المادة . 27الطبيعي

تكون استمرارية القانون المحلي هي المبدأ بينما يظل الي وبالت. 28"ضرورية "قط تراها ف

فإن ذلك " التشريعات الجزائية" يرجع إلى  الذي64ورغم منطوق المادة . تغييره هو االستثناء

أنه إذا لم "على "جون بيكتيه"وفي هذا الصدد، يؤكد . يسري أيضا على النظام القانوني برمته

بسبب عدم مراعاة ذلك الدبلوماسي صراحة إال إلى احترام القانون الجنائي فإنما يشر المؤتمر 

 بمفهوم -وال مجال لالستنتاج من ذلك. هذا القانون إبان النزاعات السابقة بشكل كاٍف

 .29" النظام الدستوريوال حتى أن المحتل غير ملزم باحترام التشريع المدني -المخالفة

 حيث يظل من بوضوح مغزى مبدأ استمرارية النظام القانوني حددوعلى الرغم من ذلك، لم يت

في الوقت الذي يتسم فيه ما . 30جهة أخرى موضع نقاش فقهي لم يبت فيه إلى يومنا هذا

                                                 
إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة االحتالل، يتعين على هذه األخيرة، قدر اإلمكان، تحقيق األمن  " 43 المادة  26

 :اانظر أيًض." ى التي تحول دون ذلك وضمانه، مع احترام القوانين السارية في البالد، إال في حاالت الضرورة القصووالنظام العام
Benvenisti, op. cit. (note 8), pp. 7ss. 

1، الفقرة 64اتفاقية جنيف الرابعة، المادة  27. 
:انظر ل  اللتزامات القوة المحتلةوللحصول على تحليل مفص. 2، الفقرة 64 اتفاقية جنيف الرابعة، المادة   28  

David, op cit. (note 19), pp. 497ss. 
 Pictet, op. cit. (note 7), p. 360. Benvenisti, op. cit. (note 8), pp100ss :  وفي هذا المعنى، انظر 29

 رابعة   لالتفاقية ال64أن نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  يرى المؤلف أن هذا المعنى سبق  
على أنه يجوز لدولة االحتالل إخضاع سكان األراضي المحتلة للقوانين التي تراها الزمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه "

 أن األعمال التمهيدية المتعلقة بكتابة هذه الفقرة تظهر أن مفوضي المؤتمر" بنفنستي"يرى . ).اإلشارة من المؤلف"(االتفاقية 
وعلى وجه الخصوص السماح بإدخال " القوانين الجزائية"اسي قد عمدوا في هذا السياق إلى عدم اإلشارة إلى الدبلوم

 .   تعديالت على أنواع أخرى من التشريعات
 Benvenisti, op. cit. (note 8), pp. 8ss30 إللقاء نظرة عامة على هذا النقاش، انظر  
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 أي أنه يجب احترام ، بالصرامة الشديدة1907لسنة ] من الئحة الهاي [43تفرضه المادة 

، فإن ما تتضمنه المادة "كذل التي تحول دون إال في حالة الضرورة القصوى"القانون الساري، 

فهي تسمح فعال للمحتل  .  تدخل أوسعجال يبدو قابال لم1949لسنة ] من اتفاقية جنيف [ 64

ها مثل الوفاء بالتزاماته حيال يلتحقيق بعض األهداف المشار إل" الضرورية " التشريعات سنب

ا لرغبة وللوهلة األولى ووفقً. ه الخاصالقانون اإلنساني وإدارة األرض بانتظام وضمان أمن

 تحرك هامش، يمنح هذا الفارق الدقيق سلطة االحتالل 31المفاوضين الذين أبرموا االتفاقية

 .أوسع فيما يتعلق بممارسة سلطتها الخاصة بتغيير القانون الداخلي

االنطباع وبالرغم من ذلك، فإن الدراسة المتأنية لهذين النصين تقتضي إعادة النظر في هذا 

، والتي تعبر عن صيغة 321907 من الئحة الهاي لسنة 43ذلك أن فحوى المادة . األول

 بدأ إبان المؤتمر األول الذي عقد في الهاي سنة ،ليها إثر جدل مكثفوصل إتالجرى توفيقية 

 يفقدها الكثير امن السعة مفيها ، 1907 واستمر خالل المؤتمر الثاني الذي عقد في سنة 1899

جميع اإلجراءات التي "إذ تنص المادة على أنه يتعين على المحتل اتخاذ . قيمتها كقاعدةمن 

 Public order ("∗بحوزته بغية إعادة وضمان النظام والحياة العامين وذلك قدر المستطاع

and safety) ."("التأكيد من المؤلف.( 

إذا كان النظام العام يعد مفهوما قانونيا محددأن ذلك ال ينطبق على مفهوم الحياة ا إالا نسبي 

العامة الذي يتسم مضمونه بالغموض بحيث يمكن تفسيره بشكل مبدئي على أنه يشتمل على 

فالفارق بين سلطة المحتل وسلطة   .33طات التي تمارسها سلطات الدولة بوجه عاماجميع النش

في الترجمة " حياة عامة"التي تقابلها " أمن"إن كلمة . صاحب السيادة قد يصبح بذلك ضئيال

 .اإلنجليزية تسمح فقط بحصر مفهوم قابل للمد في النص الفرنسي بشكل كبير

هامشاً يبدو تيح النظام العام والحياة العامة ي" إعادة وضمان"ومن ناحية أخرى، إن االلتزام بـ 

 الحال كلما  جميع األعمال التي يتعين القيام بها فيتشمل" إعادة"فكلمة  .  فيهىهو أيضا مغال

 مما يعني إعادتها كما كانت قبل اندالع ،أمكن ذلك حتى يتسنى إعادة األوضاع إلى طبيعتها

وبذلك تكون . 34عسكري الالنزاع المسلح أو قبل نشر القوات األجنبية في حال االحتالل غير
                                                 

  ومابعده102. راجع المصدر نفسه ص 31
  وما بعده8. جع المصدر نفسه صرا 32
. القانون الدولي المتعلق بسير العمليات العدائية(بالرجوع إلى نص الئحة الهاي في الترجمة العربية الصادرة عن اللجنة الدولية [  ∗

ه األخيرة، يتعين على هذ:"  من النص الفرنسي األصلي آاآلتي 43نجد أن ترجمة المادة ) 1996 والنسخة المنقحة في 1990جنيف 
 .]وهذه الصيغة آما نالحظ ال تتناسب والنص األصلي" قدر اإلمكان، تحقيق األمن والنظام العام وضمانه

 انظر  33
Myres McDougal & Florentino Feliciano, Law and Minimum World Public Order, Yale University 

Press,New Haven, 1961, p. 746 
 Benvenisti, op. cit. (note 8), p. 1134  انظر  
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 العامة النظام العام والحياة" ضمان"أما كلمة . سلطة المحتل التقديرية في هذه الحال محدودة

 بل على العكس قد يتطلب األمر ،ال تفرض في المقابل إعادة األوضاع إلى ما كانت عليهف

همة في موخاصة إذا امتدت فترة االحتالل أن يقوم المحتل باتباع سياسات تفضي إلى تغييرات 

  ال يعطي في هذه الحال معيارا ثابتا يسمح بإبداء الرأي43فمنطوق المادة . التشريع المحلي

الغموض المقصود إذ هذا ومن جهة أخرى، تبرز الممارسة . 35حول شرعية هذه التغييرات

لتبرير ] 43المادة [ باالستناد إلى عدم وضوح فحوى المادة تارةيقوم المحتلون وفقا لمتطلباتهم 

بالرجوع إلى البند التحديدي الذي يظهر في نهاية وتارة أسباب ممارستهم لسلطات واسعة 

 .   36لك لتقليص المسؤوليات التي تقع على عاتقهم والمنبثقة من وضعهم كمحتلين وذ،الفقرة

 إليجاد بعض االتجاهات 1949ولذا يتعين اللجوء إلى اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة سنة 

أن الفقرة بر في هذا الصدد وينبغي أن نذكَّ.  بغية الوقوف على أبعاد سلطة المحتلدقةاألكثر 

لجزائية المحلية إال في حالتين  ال تسمح بإلغاء أو تعطيل التشريعات ا64ة األولى من الماد

. ولم يرد ذكر أسباب أخرى.  القانون اإلنسانينفيذوجود تهديد ألمن المحتل، ولضمان ت: هما

 فال ا صارماديي تقياين طابعءلهذين االستثنا "إنوكما توضح اللجنة الدولية للصليب األحمر ف

  مجرد إلغاء التشريعات الجزائية أو تعطيلها ألسباب أخرى السيما من أجليستطيع المحتل

ومن ناحية أخرى، قد يتعين فقط إلغاء أو  . 37"مواءمتها مع المفاهيم القانونية الخاصة به

فلن .  على وجه التحديدنهدفي الينتعطيل األحكام التي من شأنها أن تحول دون تحقيق هذ

 .عاد قانون العقوبات برمته من منطلق هذه القاعدةيكون من الممكن تبرير استب

 تفرض مواصلة 64فالفقرة األولى من المادة . ، يتبع النظام القضائي المنطق ذاتهوفوق ذلك

محاكم األراضي المحتلة عملها إال في حال تعارض ذلك مع القانون الدولي اإلنساني أو إقامة 

الجنائية ير العدالة يست (...) ال يحق للمحتل إذًا" االستثناءين وبخالف هذين. العدل بشكل فعلي

 .     38"معاقبة القضاة الذين يطبقون بإخالص قانون بالدهم بأي شكل من األشكال أو

إال أنه على . وبذلك تكون االتفاقية قد عرفت سلطة المحتل بوضوح من الناحية الجزائية

رأينا أن الفقرة  فلقد . خرى في االختصاصات األ هي نفسها الحالتالعكس من ذلك، ليس

:  تنص على أن سلطة المحتل التشريعية تقتصر على حاالت ثالث وهي64الثانية من المادة 

الوفاء بالتزاماته حيال القانون الدولي اإلنساني وضمان إدارة األراضي بانتظام وكذلك ضمان 
                                                 

Kolb, op. cit. (note 20), pp. 186ss35 انظر  
  
 

 Benvenisti, op. cit. (note 8), p. 11 انظر  36
 

 Pictet 360.ص) 7الحاشية رقم  (سبق ذآرهمصدر  37
361.المصدر نفسه ص 38  
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ن هذه المادة من ، يبدو مضمو1907 من الئحة 43وعلى غرار منطوق المادة . أمنه الخاص

بإدارة "فااللتزام .  تقارب سلطة صاحب السيادةيكفل للمحتل، في الحقيقة، سلطةًبحيث السعة 

 يمنح المحتل في ،"إعادة وضمان النظام العام والحياة العامة"مثل وجوب " األرض بانتظام

ع حدود  ويبدو أن عليه وض،الواقع، بسبب عدم وضوحه هذا، مساحة واسعة لممارسة نشاطاته

 ومع ذلك، من الجدير باألهمية التأكيد على أنه يحظر على المحتل بشكل .39ا لتقديرهلها وفقً

 فهو ال يستطيع، من تلقاء .بالسيادة بشكل مباشرواضح اتخاذ أية تدابير من شأنها المساس 

. ل على سبيل المثاهااستقاللتشجيع  أو هاضمبنفسه، اتخاذ قرار بتغيير وضع األرض المحتلة 

 .   ال يسمح في الواقع بنقل السيادة بصفته هذهفوضع االحتالل

 

 يتشبيه العمليات الدولية بعمليات احتالل األراض

 نظرية القانون

حصر مسألة تطبيق بح سمالتفكير التي تمجاالت  والقانوني بعض يهذا اإلطار المفهوميفسح 

وبوجه خاص  ، بشكل أفضلوليةالقانون المتعلق باالحتالل على بعض نشاطات المنظمات الد

 بصفة عامة أن قوات المنظمات مؤلفينى العديد من الأروقد . االنتقاليةاإلدارات المدنية 

ما ضع في و ،ألحوالوفقا ل سهاف تجد نتستطيع أن ألمم المتحدة،تابعة لوخاصة تلك ال الدولية،

 ىعل ،"يبنفنيست" ؤكديو . المشار إليها40عديتطابق مع الشروط المادية لتطبيق مجموعة القوا

دولة واحدة أو أكثر، "  يمكن أن يمارس من خالل هأن إلى ،ه لالحتاللسبيل المثال في تعريف

" روبرتس"تحدث وي 41)اإلشارة من المؤلف(" األمم المتحدةمنظمة "أو من منظمة دولية، مثل 

شأنه أن يسمح من ألمم المتحدة  منظمة اتمارسه) سلمي(أيضا، من وجهة نظره، عن احتالل 

 .42قانون المتعلق باالحتاللبتطبيق ال

هناك فرقاً بين  أن مؤلفين العديد من الى ير،وفي الواقع . 43موضع جدل ىغير أن المسألة تبق

بتطبيق نظام قانوني ينادون بالتالي و ،وضع المحتلفي الميدان ووضع القوات الدولية المنتشرة 

                                                 
362.المصدر نفسه ص 39  

 
 Derek W. Bowett, United Nations Forces: A Legal Study of United Nations Practice, Stevens انظر  40

and Sons, London, 1964, pp. 490ss ; Finn Seyersted, United Nations Forces in the Law of Peace and 
War, Sijthoff, Leiden, 1966, pp. 281-283. Roberts, op. cit. (note 9), pp. 290ss. Claude Emanuelli, Les 
actions militaires de l’ONU et le droit international humanitaire, Wilson et Lafleur Itéé, Montréal, 
1995, p. 40. Christopher Greenwood, «International humanitarian law and UN military operations », 
Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 1, 1998, p. 28 ; Kelly, op. cit. (note 1), pp. 167ss. 

 Benvenisti, op. cit. (note 8), pp. 3ss   انظر  41
 Roberts, op. cit. (note 9), pp. 289-291 .انظر   42
 .Kolb, op. cit. (note 20), p. 75 انظر  43
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 جيش  على أنها القوات الدوليةالنظر إلىعب من الص أنه التأكيد علىجرى و  .44مختلف

ولكن ضمان حماية السكان  الدفاع عن مصالح معينة لدولة ما،ليس  هدفها ألن ،احتالل

المصدر الوحيد للسلطة بطبيعة الحال شكل القوات الدولية تُ ال ،باإلضافة إلى هذا . المحليين

" اغاشر "شددوي . صاحب السيادةفي غياب دائماً  وال تتصرف ،في األراضي التي تعمل بها

ىضع لالحتالل فهي خالف علاخت ماهية العالقة بين المحتل والأياً كان"  أنهعلىا أيض 

هو التعاون بين القوة والسكان  ، ما األمم المتحدة ألراٍضةدارإ"فما يميز  المصالح،

 .45"المحليين

 ىن المتعلق باالحتالل العسكري علقانو بحد ذاتها للالتطبيق،قابلية غير أنه بدال من استبعاد 

توضح هذه البراهين بعض العوامل التي قد يكون من شأنها التأثير ، المنظمات الدوليةاطات نش

موافقة السكان بتحظى مبدئياً صحيح أن أهداف العمليات الدولية   . التطبيق في الواقعىعل

مع في خواصه شابه  يتوضعسها في ا أن تجد القوات الدولية نفقد يحدث أيض، إال أنه المحليين

 ليس من الممكن أن تؤدي شرعية العملية ،ةفي هذه الحال و .لالحتالل الموضوعيةواص الخ

 .  المنصوص عليهاإلى إعادة النظر في قابلية تطبيق األحكام

من الناحية  مسألة تطبيق القانون المتعلق باالحتالل العسكري، نظرية القانونغفل تولم 

من ميثاق  42المادة  تستند إلىالقسرية التي في إطار العمليات  على وجه الخصوص القانونية

يتم  ،منطلق هذا المنلقوات ل لمخوّلالتفويض افتنفيذ  . 46السالمفرض  مهماتاألمم المتحدة و

وفي حال  .نشر عليها سلطات األراضي التي ت أو دون إرادةإرادةبوبشكل محدد، في الواقع 

 الشروط المادية  تجتمع هذه األراضي،ىعلسيطرة فعلية إلى ممارسة ت هذه القواتوصل 

يتطور  قد إال أن الوضع .47 1949لسنة  وجنيف الرابعة 1999 الهاي لسنة تيلتطبيق اتفاقي

 أو إذا إذا توصلت الدولة المحتلة والمنظمة إلى اتفاق حول المبدأ وأشكال الوجود الدولي،

 . يةية دولية انتقالإدارة مدن -ى كما سوف نر-وضعت

 

                                                 
  44   انظر على وجه الخصوص 

Daphna Shraga, «The UN as an actor bound by international humanitarian law », Les Nations Unies et 
le droit international humanitaire, Actes du Colloque international à l’occasion du 50e  anniversaire de 
l’ONU, Pedone, Paris, 1996, pp. 326ss. Michael Bothe, «Peace-Keeping» in Bruno Simma (éd.), The 
Charter of the United Nations – A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 1995, p. 600. 

 Shraga, op. cit. (note 44), p. 328 انظر   45
 Bowett, op. cit. (note 40), p. 490; Emanuelli, op. cit. (note 40), p. 40 ; Greenwood, op. cit. (note انظر  46 

40), p. 28. 
 استبعاد إمكانية قيام آلية خاصة باألمم المتحدة بإنفاذ طرد سلطة شرعية وإدارة - من الناحية النظرية-ال يجب"بأنه " شراغا"رف يعت  47

 ". أرض ما بموجب لوائح الهاي واتفاقية جنيف الرابعة 
:وللتعرف على وجهة نظر معاآسة، انظر. 328. ص) 44حاشية (، مصدر سبق ذآره،   Shraga 

  .David 500.   ص) 19حاشية (مصدر سبق ذآره،     
 .قد وافقت على وجود القوات الدولية على أراضيها" الواقعة تحت االحتالل"ولتبرير وجهة نظره،  يفترض المؤلف أن الدولة 
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 خاصة فيما يتعلق ،ايصبح التطبيق المباشر للقانون المتعلق باالحتالل بعيد وفي المقابل،

 بين مسبق بعد التوصل إلى اتفاق تنشر هذه القوات دائما  الواقع،يوف  .48بعمليات حفظ السالم

 ى عل، ما يستبعدوهو ، التي تنشر فيها القواتدولةالو المنظمة التي تعمل بموجب تفويض

ا أن ينقض االتفاق وقد يحدث أيض .االحتاللالقانون المتعلق بتطبيق العملية، األقل في بداية 

 فتأخذ ، اختصاصاتهانطاق توسيع ىأو تنهار الحكومة المحلية فتصبح القوات الدولية مجبرة عل

القوات ه الحال أن تقوم في هذ يحتملو  . عاتقها جميع المهام المتعلقة بالنظام واألمن العامىعل

الدولية بدور المحتل دون أن يتمكن صاحب السيادة السابق من أن يعلن موقفه من هذا 

 . 49التطور

 

 لمتعلقة بعمليات حفظ وإعادة السالمة االممارس

 ىاالحتالل العسكري اكتملت عدة مرات علالمتعلق بقانون الشروط تطبيق  أن "كيلى"يذكر 

 الكونغو، على وجه الخصوص، في الحال،كانت كما : لألمم المتحدةمدار التاريخ العسكري 

إال  .501995 والبوسنة في  ،1993والصومال في  ،1991ات، وكمبوديا في يفي بداية الستين

ذات الصلة من الناحية األمم المتحدة إلى تطبيق للقواعد  سعفي كل هذه الحاالت لم تأنه 

في ظل "نه أ ب-الحال بالنسبة للصومالكانت  كما -هابل وصل األمر إلى اعترافالقانونية، 

إلرشادية المناسبة اتفاقية جنيف الرابعة الخطوط اه يمكن أن نجد في نإظروف انهيار دولة ف

عض الدول وفي المقابل، أبدت ب.  51" بين قوات حفظ السالم والسكان المحلييناتلتنظيم العالق

وهكذا اعترفت الحكومة   .موضوعلجرأة في هذا ال الكثير من ا،التي تشارك في عمليات دولية

تدخل عند االحتالل يطبق بقوة القانون المتعلق بقانون ال بأن يلاالصوم النزاع أثناءالية األستر

 . 53سياقفي هذا ال جنودها دهاقويالتي عمليات ال عليها إدارة وأن 52"الموحدة قوة التدخل"

  

                                                 
  48   انظر

Bowett, op. cit. (note 40), p. 490 ; Emanuelli, op. cit. (note 40), p. 40 ; David, op. cit. (note 19), p. 500. 
 Roberts, op. cit. (note 9), p. 291  انظر  49
 Kelly, op. cit. (note 1), p. 178 انظر  50
 The Comprehensive report on Lessons Learned from the United Nations Operation in Somalia انظر    51

(UNOSOM),April 1992 – March 1995, United Nations Peacekeeping Department, New York, par: 57. 
 <http://www.un.org/Depts/dpko/lessons/UNOSOM.pdf>: التالي العنوان على التقرير هذا يتاح

 
باستخدام " المخولة " قوة التدخل الموحدة"  على إنشاء1994آانون األول/ وافق مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في ديسمبر 52

 "  لتأمين عمليات اإلغاثة اإلنسانية في الصومال في أقرب وقت ممكنالوسائل الالزمة 
 )UN Doc. S/RES/794.1992آانون األول / ديسمبر3 الصادر في 794الفقرة العاشرة من قرار مجلس األمن رقم (

ملية حفظ السالم التي تولتها وقامت بتعزيز ع. تكونت القوة المعنية من وحدات تابعة لدول مختلفة وعملت تحت قيادة الواليات المتحدة
 )عملية األمم المتحدة في الصومال (1992نيسان سنة /األمم المتحدة في أبريل 

 .Kelly, op. cit. (note 1), p. 37انظر 53
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 القانون المتعلق  الذين ينادون بعدم تطبيقئكأولمم المتحدة تفضل األممارسة يبدو أن 

من الناحية  لمنظمات الدولية على األقلالتي تقوم بها ااالحتالل على العمليات العسكرية ب

األمين العام لألمم المتحدة سنة التعميم الصادر عن يساهم  عالوة على ذلك، . القانونية

وصحيح أن هناك  . لنظام القانونينه ال يذكر هذا اإحيث  في دعم هذا االنطباع 199954

العاجزين عن معاملة السكان المدنيين أو األشخاص (بعض القواعد المذكورة في المادة السابعة 

المرضى وأفراد و حماية الجرحى،(والمادة التاسعة  )معاملة األسرى(لثامنة اوالمادة  )القتال

 التي تتناسب قانونيةلعناصر البعض اوالتي تقدم هذا النص  من )الخدمات الطبية واإلغاثة

 ليست كافية ي وبالتالي فه،تطبيق  إال أنها تظل عامة ال.في هذا السياق تهمنا يلتاواألوضاع 

 .لتنظيم حالة احتالل ما بطريقة محددة وكاملة

 

 الدولية االنتقالية  في حالة اإلدارات المدنية المستضيفةدولة الموافقة 

 .اأكثر وضوح  الدولية،الية االنتق الخاصة باإلدارات المدنيةتعلق بالحالةويـعد الوضع الم

ذا أعطى  إ أنهتؤكد نظرية القانون على وكوسوفا،كل من تيمور الشرقية مثالي ا إلى داستنوا

موافقته على وضع النظام الجديد فال يكون هناك احتالل بالمعنى السابق صاحب السيادة 

مصادر اللجوء إلى ذن يجب   إ.55 القوات الدوليةبينو، ألنه ليس هناك تعارض بينه حصريال

 .  لضمان حماية المدنيين حقوق اإلنسان،ل القانون الدولي السيما قواعد ،أخرى للقواعد

ا كافي  األراضي المعنية،ى علتهاالدولة التي تمارس سيادالمتعلق بموافقة معيار العد ي     ال

تماثل فيم بالتوصل إلى حل  بالتاليالدولية وال يسمح ليةااالنتقاإلدارات ال يميز نه  ألا،تمام 

إرادة صاحب بهذه الهياكل المؤسسية   ليس من المستحيل أن تقام، الواقعيوف .جميع الحاالت

 أن يعد القانون المتعلق يير إرادة الدولة فقط، يتعين إذًاوإذا اكتفينا بمعا  . أو بدونهاالسيادة

نصل   . بينما لم يكن كذلك في حالة تيمور الشرقية وكوسوفا،حالة في هذه المطبقًاباالحتالل 
                                                 

54  
 6 احترام القانون الدولي اإلنساني من قبل القوات التابعة لألمم المتحدة، تعميم صادر عن األمين العام لألمم المتحدة في

 UN Doc. ST/SGB/1999/13  1999آب لسنة /أغسطس

المطبقة على القوات " المبادئ واألحكام األساسية المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني"وكما تشير المادة األولى منها، تذكر هذه الوثيقة 

 ". حدود وطوال مدة مشاركتها فيهاالتابعة لألمم المتحدة في حاالت النزاع المسلح والتي تشارك بشكل فعال في المعارك وذلك في
 

  انظر 55
Marco Sasslٍi, «Droit international pénal et droit pénal interne : le cas des territoires se trouvant sous 
administration internationale » in Marc Henzelin et Robert Roth (éd.), Le droit pénal à l’épreuve de 
l’internationalisation, LGDJ/Bruylant/Georg, Paris/Bruxelles/Genève, 2002, pp. 141ss. Michael J. 
Kelly, Timothy L.H.  McCormack, Paul Muggleton, & Bruce M. Oswald, «Legal aspects of Australia’s 
involvement in the International Force for East Timor», Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 
841, 2001, p. 113; David, op. cit. (note 19), p. 501 
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 من خالل السيما في الواقع حلوالً متماثلة تتطلب - بطريقة مختلفة- أوضاعمعالجةإلى هكذا 

 .   المدنيينوجهة النظر الخاصة بحماية السكان 

 أن نغفل مسألة فمن الصعب ،تحديد وجه الىعل ،كوسوفاحالة ناولنا ، إذا توعالوة على هذا

بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في  نشروسالفية على غواليموافقة السلطات شرعية 

قد منحت هذه الموافقة في الثالث من   ل.57كوسوفاقوة األمن الدولية في  وأيضاً، 56كوسوفا

 ىلوسالفيا عغليوالية  عندما وافق البرلمان الصربي والحكومة الفيدر1999حزيران /يونيو 

حملة القصف التزال حين كانت ي  في كوسوفا، فة دولية وعسكرية مدنيقواتالسماح بنشر 

المبرم بين قوات " التقني-االتفاق العسكري" صفة رسمية بعدب هذا القرار قُبلوقد  . 58مستمرة

وسالفيا وجمهورية الصرب في التاسع من يونيو غليوالية وحكومة الجمهورية الفيدر كوسوفا

 من اتفاقية فيينا المتعلقة 52في ضوء المادة  ،59بعض المراقبينتساءل ف . 1999حزيران /

سياق ضمن  تحت الضغط،برم أية اتفاق شرعمدى ، عن 60 1969المعاهدات لسنة انون بق

وإذا كان معيار إرادة صاحب   .أقل ما يقال، محالً للجدل ،رعية استخدام القوةكانت فيه ش

،  فإنهنظام جديدوضع  ىالحكومة المعنية بكل حرية موافقتها عل عندما تمنح اًالسيادة كافي

أو عندما يكون الخالف  يظهر في المقابل أن هذا المعيار أقل فاعلية عندما يكون هناك شك،

ويعمل هذا المعيار بطريقة عشوائية ويقود إلى حدوث حاالت من عدم المساواة   .اواضح

الدولية،  اليةاالنتق اإلدارات المدنية ىيد القانون المطبق عل يسمح بتوحيالمعيار الذ  ف .القانونية

 . هذه الكيانات في حد ذاتها غير طبيعةمعيار يأنه  ذلك يويعنهو الذي يتعين األخذ به، 

 

 
                                                 

 : بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في آوسوفا متاح على العنوان التاليموقع 56 
<http://www.un.org/french/peace/kosovo/pages/kosovo1.htm> 

تعمل بالتنسيق مع حلف شمال األطلسي وهي مكلفة من قبل  مجلس األمن بضمان النظام تضم هذه القوة عدة دول .  قوة آوسوفو 57
 : متاح على العنوان التالي حلف شمال األطلسيموقع. واألمن العامين في آوسوفا

<http://www.nato.int/kfor/welcome.html> 
 58  
وسالفيا وجمهورية غليوالية   والحكومة الفيدرؤقتة في كوسوفا بعثة األمم المتحدة لإلدارة الماتفاق عسكري فني بين) قوة كوسوفا(

، راجع 1999حزيران / يونيو 9الصرب،   
Revue générale de droit international public, Vol. 104, 2000, pp. 1127ss, art. 1, para. 1. 

 
 ,«John Cerone, «Minding the Gap: Outlining KFOR accountability in post-conflict Kosovo انظر  59

European Journal of International Law, Vol. 12, 2001, p. 484. 
 

  60 52، المادة 1969آيار / مايو23المعاهدات الموقعة في فيينا في انون اتفاقية فيينا المتعلقة بق
غية، أي اتفاقية أبرمت عن طريق التهديد أو تعد ال") :"ضغط يمارس على دولة ما عن طريق اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة ("

 ")استخدام القوة مما يعد انتهاآًا لمبادئ القانون الدولي المدمجة في ميثاق األمم المتحدة
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 الدولية اليةسلطة مجلس األمن في وضع اإلدارات المدنية االنتق

الجديدالسلطة أن هياكل   هوهذا الخصوص في اما يبدو قاطعلها اة التي تم وضعها تجد أساس 

 ألراضِيفي ا اتإجراء تحويل في النظام القانوني والمؤسسيقتضي في قرار لمجلس األمن 

 جميع األحوال، فالنظام المطبق يبعد يوف . الشرطة والقضاءبمهام المعنية، خاصة فيما يتعلق 

  .ددةمحقواعد تطبيق فرض عندئذ ينظام االحتالل ول المالزمةعن الحدود 

في كوسوفا، بمقتضى قرار مجلس األمن لإلدارة المؤقتة  عاتق بعثة األمم المتحدة ىويقع عل

المؤسسات االنتقالية للحكم الذاتي الديمقراطي   إرساء قواعدتنظيم"ولية ؤ، مس1244رقم 

 حافزا هذا الهدف، كان وقد 62".موسعا ذاتياً حكما" من أجل منح كوسوفا 61"واإلشراف عليها

 خاصة من خالل تجديد شامل للقانون قليمجذرية للقانون المطبق في اإلجراء عملية تحويل إل

 ذي الالتفويضوفي حالة تيمور الشرقية، فإن   .جديد الجنائي الساري وإعداد إطار دستوري

قواعد االحتالل العسكريالتي فرضتها  الحدود  أيضاًى في اإلقليم تعدينح للوجود الدولم، 

بمسؤولية "ها ي عهد إل63في تيمور الشرقية االنتقالية ألمم المتحدةاع إلى أن إدارة وذلك يرج

السلطات التشريعية والتنفيذية "ممارسة جميع من  تمكينها تمو"  بشكل عامدارة تيمور الشرقيةإ

 .65قليم في اإليعملية الحكم الذاتدعم وذلك بهدف  ،64"بما فيها سير العدالة 

لذين  تيمور الشرقية وكوسوفا المثاليات مشتركة بين مميزهناك  وبطريقة أكثر منهجية،

 هذه تتمثلو  .66"السابع من الميثاقفصل تدويل األراضي بمقتضى ال"" ستان" ما يعتبره يشكالن

منح األمم المتحدة سلطات تنظيمية واسعة وحصرية في  وجه الخصوص، ىعلات، مميزال

نظام قانوني ا إلى جنب مع  ينفذ جنبمحلي بحيث األراضي المعنية، وتحويل القانون الىعل

                                                 
  1999حزيران/  يونيو10 الصادر بتاريخ 1244 القرار  61

UN Doc. S/RES/1244 (1999), para. 11, c. 
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المؤسسات المحلية وإسناد جزء من الشخصية القانونية الدولية تدويل و  األمم المتحدة،هتفرض

  67.لألراضي المعنية

كما الدولية  نتقاليةأن وضع اإلدارات المدنية اال ،اتمميزهذه الومن الواضح، عند قراءة 

األراضي في تحويل عميق فضي إلى  ي،الممارسة الالحقةحددته قرارات مجلس األمن و

إن قصد مجلس   .و يسمح به القانون المتعلق باالحتاللأينص عليه بكثير مما ر ثكأالمعنية 

إدارة "كونها كان وضع مؤسسات يتعدى تفويضها مجرد  األمن في الحالتين المذكورتين آنفا،

من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  64المادة  من ةالفقرة الثانيما تنص عليه ك" نظامية لألراضي

فمن  ،تدابير من الهائلةمجموعة اتخاذ سمح بت درجةب واسعاحكم وإذا كان هذا ال  .1949

" موسعا اً ذاتيحكما ""ألراضي المعنية االمشكوك فيه في المقابل أن يشجع االحتالل على منح

 ". استقالالً"وأ

تتطلب احتياجات اإلدارة قد ف كوسوفا، يالحال ف عليهكانت ا وفيما يتعلق بالشق الجنائي كم

في قيدة التي تم سردها أحد األسباب المموجب  تبرير بيأ دون ،جراء تغيير للتشريعالية إاالنتق

كما يمكن للتفويض الذي يمنحه مجلس  .الرابعةمن اتفاقية جنيف  64 المادة  منالفقرة األولى

أن هذا األمر ضروري عند  لنظام القضائي، حتى إذا لم يظهرسماح بتعديل اأيضاً الاألمن 

 . ير العدالة فعلياًيتطبيق القانون الدولي اإلنساني أو تس

 وضعال بن في كوسوفا وتيمور الشرقية تشكالتين الدولياإلدارتينهل يجب عندئذ االعتقاد أن ف

ولكننا   ؟امحظرهذن إ للقانون المتعلق باالحتالل ويجب ين مناقضينمانظ عليه ماالذي ه

راد أن يخلق أوضاعاً تبتعد عن مجال التطبيق أعتبار أن مجلس األمن، الاب  أن نأخذنفضل

عندما 68نظام قانوني خاصحديد ت المادي للقانون الدولي المتعلق باالحتالل، وتتطلب بالتبعية،

 . بوضع مؤسسات مخصصة بتعديل قانون ومؤسسات هذين اإلقليمينىقض

وفي الواقع .   الدوليةاليةإلدارات المدنية االنتقالخاصة لطبيعة ال التحويل من ذاهينبع مثل و

مصلحة أي  المصلحة العامة، يخدملسياق ثبت الممارسة أن نشر الوجود الدولي في هذا ات

 على عكس ذلك، . حماية السكان المحليين إلى وجه الخصوصىهدف عليو المجتمع الدولي،

 إرادة السكان ضدا  قائم مبدئيووه الدولة المحتلة،أي مصلحة صة، يحقق االحتالل مصلحة خا
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 ولالطالع على رأي مغاير، انظر 68
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 هذين الوضعين اللجوء إلى ىلوندرك عندئذ أنه قد يترتب ع  . المعنيةي األراضيوالسلطات ف

، يتعين على مجلس األمن أن يكون وبسبب االختالفات سالفة الذكر . ختلفةأنظمة قانونية م

وفي الواقع، يمنح  . اليةالخاصة لإلدارات االنتق مميزاتلقادراً على فرض حلول تتوافق وا

 من المرونة تسمح بتلبية ا تلك اإلدارات نوعىاإلطار القانوني والمؤسسي المطبق عل

قد تتطور فترة االنتقال   .احتياجات يعجز القانون المتعلق باالحتالل عن تلبيتها بطريقة تامة

، تحويالت جذريةإجراء  وقد يتطلب ذلك ،ار عدة أعوام مدىاإلدارة الدولية علتقوم بها  يالت

 .  القانون المتعلق باالحتاللاستنادا إلى  مماثلةتطوراتنه ليس من الممكن إجراء أإال 

 ،قانون المتعلق باالحتاللضمن نطاق تطبيق ال الدوليةالية اإلدارات المدنية االنتققع وإذا لم ت

كما هو مبين في - قانونيةالقواعد ال مجموعة فإن مسألة سلطة مجلس األمن في تبديل

 وعندئذ، . حصري القانوني الى األقل بالمعنىعل ليست واردة -قانون العرفيالنصوص وال

إال . ةحوطرميست أو لمجلس األمن ل/للدول وبالنسبة ن مسألة الصفة اإللزامية لهذا القانون إف

من مقبول –ن خالل إرساء نظام خاص مى مدى دقة الخط الفاصل بين إجراء استثناء أننا نر

نظام االحتالل من مس  ال يالحكم الذاتي الذيواللجوء إلى حل  ،–ملزم وجهة نظر القانون ال

 وهو حل ال ينال من ،من حيث االختصاص النوعي والمحليخالل عدم انطباق هذا األخير 

 . القانون اإللزامي

  للسلطات المخولةةجديدإمكانية وجود تيمور الشرقية بذلك  و كل من كوسوفامثاالبرز ي

باإلضافة إلى أنه يعد  . نص الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدةبموجب مجلس األمن ل

 حق السماح ا لهتيال ،امةالهيئة الشرعية الوحيدة، مع مراعاة الصالحيات الخاصة بالجمعية الع

إقامة، الحق في  نفسهاتضى السلطات بمق،اباللجوء إلى القوة في العالقات الدولية، وله أيض 

وذلك في حال تهديد   الحدود المفروضة بموجب القانون المتعلق باالحتالل،ىسلطات تتعد

ومع افتراضنا أن القانون المتعلق باالحتالل  .حدوث عمل عدواني أو عدم استتبابهالسالم أو 

جرين "ىير لقوات الدولية، العمليات التي تقوم بها اىيمكن أن يطبق، في ظل شروط معينة،عل

 أو -فقط، إال إذا ] ----[من شأنها أن تطبق  " قانونيةاعد البذلك أن مجموعة القو" وود

فرض نظام مختلف ل الفصل السابع سلطات الممنوحة له بموجب ال مجلس األمنستخدما -عند

 .69"السالم واألمنعادة  ضرورية إلدالتي تعتدابير كجزء من ال

حل هنا محل إرادة ين قرار مجلس األمن كهيئة تمثل المجتمع الدولي، إ ف،وبعبارة أخرى

معرفة ما إذا كانت هذه م يعد من الضروري ول  . األرضىالدولة التي تمارس السيادة عل

                                                 
 69

  Greenwood, op. cit. (note 40), p. 28انظر
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تحويل الوضع في  على وضع اإلدارة الدولية، بما أن إرادة مجلس األمن م الالدولة موافقة أ

 إرساء ىإلضفاء الصبغة الشرعية عل، حاسمةالمعنية لألرض ات المؤسسوضع القانوني و

 .النظام الجديد

، الدولية اليةاالنتق اإلدارات المدنية ىأن القانون المتعلق باالحتالل ال يطبق علبمجرد إدراك و

تطبيق قانون ن الحق في شن الحرب ال يجب أن يؤثر في  أل70المؤلفينيعترض بعض 

الفصل السابع من ميثاق األمم بموجب جلس األمن  ميصدرها وهذا يعني أن قرار ،الحرب

القرار ف  . من القانون الدولي اإلنساني كبيرجزءالمتحدة ال يمكن أن يقف حائالً دون تطبيق 

 يسمح باللجوء ي المتعلق باالحتالل من الناحية القانونية، ليس هو الذتطبيق القانونالذي يمنع 

وعلى سبيل المثال، صدر . اليةدارة االنتقوجبه وضع اإلبميتم الذي رار  ولكنه الق،إلى القوة

  الوفه .صحيح بعد انقضاء فترة العمليات العدائية بالمعنى ال في حالة كوسوفا1244القرار 

 ،ىومن جهة أخر  .ضع حجر األساس لإلدارة الدوليةيولكنه  الحق في شن الحرب،ينبع من 

 في ظل وضع يقتضي ا استثنائيا قانونياامباعتماد هذا القرار، لم يفرض مجلس األمن نظو

 الخاصة به مع مميزاتا ال يتناسب وال، ولكنه أوجد وضع األراضيتطبيق قانون احتالل

 . ياريةتطبيق مجموعة القوانين المعشروط 

 

 الدولية والقانون المتعلق باالحتالل العسكرياالنتقالية لعالقة بين نظام اإلدارات المدنية ا

فهو مع   من نوع خاص،اماالدولية نظاالنتقالية المدنية اإلدارات الذي يعد فيه نظام في الوقت 

احتوائه ب وفي الواقع يتسم هذا األخير .يعد مواءمة لهقانون المتعلق باالحتالل، بل امتداد للذلك 

ذه تتعلق بعض هحين في ف  .71"تتعلق بالنظام اإلنساني العامقواعد التي نسبة قليلة من ال"على 

إن القواعد من .  السلطة المحتلةصالحيات ىاألخرقواعد تعرف ال بحماية الضحايا،القواعد 

" النظام اإلنساني العام "نسان، تبدو قريبة مناإلحماية هو الذي النوع األول وبسبب هدفها 

ذلك خارج اإلطار الصارم لتطبيق القانون المتعلق الحفاظ عليها بما في تستحق لهذا السبب و

وفي المقابل، نجد أن   .الية سلطات اإلدارات االنتقعلىفرض يجب إذن أن تُو  .الحتاللبا

وتبتعد  خاصةالمصالح المحتل عزز نها تإقل، حيث  أ ضروري بدرجةقواعدالنوع الثاني من ال

 عمليات تقودها منظمات نقلها لكي تطبق علىإن عملية  . النظام العاممتطلبات  عن يلابالت

قانون المتعلق أسباب إمكانية استبدال الهذا التفرع سر يفو . ةبالضرورة مالئم تدولية ليس
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 .Cerone, op. cit. (note 59), p. 484 انظر 
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قاعدة القانون الخاص، بنظام خاص، سواء عن طريق إبرام اتفاق بين وجب ، بمالحتاللبا

 .72مجلس األمن منحهتفويض ي استنادا إلىو  أاألمم المتحدة وصاحب السيادة،

، وهو ما يمكن احتالٍلاألولى إلى أن تؤدي عملية دولية في المرحلة في الواقع، من الممكن و

واتفاقية  1907الهاي لسنة مالئمة المنصوص عليها في الئحة تطبيق القواعد البرر أن ي

قرار الحق  بموجب ، انتقاليةإدارة مدنيةوضع جنيف الرابعة ثم في المرحلة الثانية إلى 

ى حت هي االحتالل ليس بسبب انسحاب القوات األجنبية والينت، وفي هذه الحالة  .لمجلس األمن

 .  لمجلس األمنيقانونفعل  بموجب ولكن 73ةالمحتل ياألراضصاحبة لسلطات موافقة ابسبب 

مح مجلس س.  في تيمور الشرقيةالذي وقع عند التدخل كان من الممكن أن تكون هذه الحال 

 الجنسيات، القوة الدولية في تيمور بنشر قوة متعددة 1999أيلول / سبتمبر15األمن في 

حماية و باستعادة السالم واألمن في تيمور الشرقية،"مكلفة ية  أسترال74الشرقية تحت قيادة

وتسهيل عمليات المساعدة ، [..…]تنفيذ مهامها،في  75هناكبعثة األمم المتحدة مساعدة و

اليا سترأ ألن نظراذه الحالة  يطبق القانون المتعلق باالحتالل مباشرة في همول  .76"اإلنسانية

نه من الجائز أن نتساءل في أغير  . هذه العمليةىأعطت موافقتها علقد أن إندونيسيا اعتبرت 

 ى لم تعترف أبداً األمم المتحدة وال غالبية الدول بسيادتها عل،هذه الحالة عما تعنيه موافقة قوة

 بحالة الوضع تشبيه ىعلالية ت األستر القواتها، وافقموقف الرغم من ىوعل  .77تيمور الشرقية

يقرر لم و .78قامت بتطبيق القواعد ذات الصلة باعتبارها مبادئ توجيهية، و"الفعلياالحتالل "

 25 في وتحديداً  إال في وقت الحق،مجلس األمن وضع إدارة انتقالية دولية مجلس

لقوة الدولية في  ا"ا محل العسكري تدريجي هاجناح، حيث حل 1999تشرين األول /أكتوبر

                                                 
ر المصدر نفسه انظ 72  

 
  حول الحاالت التي تؤدي إلى إنهاء االحتالل، انظر 73

Roberts, op. cit. (note 9), pp. 257ss. 
  

74  INTERFET 
75  MINUTO 

1999أيلول / سبتمبر15 الصادر بتاريخ 1264 القرار رقم  76  
UN Doc. S/RES/1264 (1999), الفقرة الثالثة 

77  
الصحيح،  في هذه الحالة، االستناد إلى موافقة إندونيسيا آقوة محتلة إلنكار وجوب  تطبيق القانون المتعلق هكذا أنه ليس من "ليفرا"يرى 

 انظر. باحتالل األرض
Levrat, op. cit. (note 68), pp. 96s 

 
 78  

 .Kelly, McCormack, Muggleton & Oswald, op. cit. (note 55), p. 115 انظر
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 وقد حول هذا القرار، كما نعلم، وضع تيمور الشرقية وبدأ عهد نظام جديد  .79"تيمور الشرقية

 .اإلقليمإلى استقالل أدى 

 تم نشر القوات متعددة الجنسيات ووضع اإلدارة االنتقالية بطريقة متزامنة، وفي حالة كوسوفا،

وقد تزامن   . للقانون المتعلق باالحتاللعليف إمكانية لتطبيق قانوني أو ةلم تكن هناك أيف

، إنشاء بعثة األمم المتحدة في كوسوفابموجبه  الذي تم 1244صدور قرار مجلس األمن رقم 

كوسوفايمع دخول تلك القوات أراض "قوات كوسوفا"ا بوجود واالعتراف رسمي . 

 

 الدولية  االنتقالية المدنية  اإلداراتىلقانون المتعلق باالحتالل العسكري علل  الواقعيتطبيقال

  لقانون المتعلق باالحتالل العسكريل  الواقعيتطبيقالمبدأ 

 اإلدارات المدنية ىقانون المتعلق باالحتالل يطبق علأن الإذا كان من الصعب أن نركن إلى 

  األقل هناك إمكانية تقديمه لحلول مالئمةىظل علت، من الناحية القانونيةالدولية  اليةاالنتق

 إطار يوف  .خالل الشهور األولى من إرساء النظام الجديد المعنية خاصة ؤسساتالملحاجات 

 هماستخداو  أ، 80"ايلعف"هذا النص القانوني تطبيق ب مؤلفينالبعض  يهذا الهدف، يوص

المتعلقة باالحتالل لن قواعد إن تطبيق ال  .82"بصفة مكملة" أو أيضا 81"كمصدر للحلول العملية"

عندما يتحد السبب، "، وبالتحديد بمقتضى القول المأثور  ولكن بالقياسلناحية الشكليةايتم من 

 للحفاظ على النظام والحياة اا مالئميقانون اإطارهذه القواعد تقدم قد وهكذا " . يتحد القانون

ا من جميع دول العالم، بمعزل عن مسألة شرعية العامين وتتمتع بميزة كونها مقبولة مسبقً

 من القوات  ستكون معروفة مسبقاً، ذلكىعالوة عل  .اراضيهأ ىد القوات األجنبية علوجو

 .83، مما يسهل عملية التطبيقا التابعين لهانونالمسلحة ورجال الق

غير أن هذا الحل لم يتم أبدالدولية اليةاالنتقا في السياق المتعلق باإلدارات ا إقراره رسمي  .

 .في بعض المناسبات النادرة حكومات خالل العمليات الدوليةبعض ال ت بهأخذالمقابل وفي 

                                                 
 .Résolution 1272, 25 octobre 1999, UN Doc. S/RES/1272 (1999)انظر 79
 
 .Kelly, McCormack, Muggleton & Oswald, op. cit. (note 55), p. 115 انظر80

  
  انظر  81

Sassoli , op.cit. (note 55), p. 143 
 

 .David, op. cit. (note 19), p. 501 انظر  82
 دفاع مفصل عن هذه الفرضية، انظرللحصول على  ،.Sassoli, op. cit. (note 55), pp. 145ss  انظر 83

Kelly, op. cit. (note 1), 311 p. 
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في العسكرية  ها عندما نشرت قوات-كما ذكرنا آنفا-الياسترأ سبيل المثال وضع ىعلوكما كان 

القوة الدولية في تيمور "وفي تيمور الشرقية في إطار  "قوة التدخل الموحدة"الصومال، ضمن 

 ".الشرقية

يجب أن  ،الدوليةاالنتقالية  اإلدارات المدنية ىون المتعلق باالحتالل عللقانل  الفعليتطبيقالإن 

 رغبة الوحدات ى مدىنه يتوقف علأل ،اغير أن هذا التطبيق يظل قاصر . ينال كل التشجيع

أو تقرر تطبيق  تطبيق القواعد المعنية،خلى عن في التطبيق، والتي قد تتالميدان  في نتشرةالم

تنفذ نفس التي الوحدات المختلفة تقوم  ذلك، قد ىوعالوة عل  . فقطا منها تناسبهياألجزاء الت

 افقد القانون بعض يوفي جميع هذه الحاالت،  .المسألةهذه باتخاذ مواقف متباينة إزاء العملية 

القانون بالنسبة الذي يكفله األمن إلى انعدام وهو ما يؤدي التوقع الخاصة به قابلية  من

 .للمستفيدين منه

 اإلدارات الدولية منذ بداية العمليات بطريقة ىا أن يحدد القانون المطبق علمن المستحب إذً

له يقضي قرار لاعتماده عن طريق  ،مجلس األمنيتعين على هذا الهدف، لتحقيق و  .موحدة

 المجال أمام مع فتح تطبيق القانون المتعلق باالحتالل،نفسه يفرض ب نظام انتقالي، أن بإنشاء

ا يقرر أن يكون هذا القانون إجباري بالتاليو  .بما يتفق وتطور الوضع هذا النظام مةمواء

يلعب قد و  . بعض الجوانبقانونًا يعدل م تضعلالسلطات االنتقالية مادامت أي  بصفة مؤقتة،

أي في اللحظة التي يكون له  ا في بداية العملية،سماحا  دور- هكذا-القانون المتعلق باالحتالل

على نحو متعاقب كلما تطورت نشاطات ا ويستبدل تدريجي قد كبر قدر من النفع، ثمأها في

وضع أن يتم إلى ا، فورذا بمثابة تشريع طارئ قابل للتطبيق  قد يكون ه.المؤسسات الجديدة

يمكن  ال التي و نظام الملكية،أ سبيل المثال سير العدالة بعض المجاالت، علىقوانين تنظم 

من خالل وبذلك نكون قد استفدنا .   تجربة كوسوفا ذلككما أثبتت  وضحاها،عشية بين سنَّها

فإن القانون المتعلق  ،ىهذا المعنوب  .مع االحتفاظ ببعض مرونة القانون ،التوقعقابلية 

 .الً في آن واحدومكم ملزمايصبح قد باالحتالل 

 

 فحوى القواعد 

على الدولية، سواء كان  قاليةاالنتدارات المدنية  اإلىإن تطبيق القانون المتعلق باالحتالل عل

 كل جدوى ىيتطلب تقييم مد مجلس األمن،من  قرارباالختيار الحر للدول المعنية أو أساس 

ن القانون   إ 84.الدوليةلمنظمات طريقة التي تعمل بها ابالنسبة للقواعد المعنية من القاعدة 
                                                 

 للحصول على دراسة مفصلة لهذه القواعد ، انظر 84
Emanuelli, op. cit. (note 40), pp. 60ss ; Kolb, op. cit. (note 20), pp. 75ss et 85ss. 
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في الواقع من أجل وضع  النزاعات المسلحة، انونقالمتعلق باالحتالل كما هي الحال بالنسبة ل

هذه القواعد للهيكل الخاص بالمنظمات مة بعض ءظهر عندئذ عدم ماليوقد   .للدولقواعد  سن

 . الدولية

 ال يناألشخاص المعنيوضع بما أن مباشرة الحماية يمكن أن تنقل قواعد فإن  وفي هذا الصدد،

 يواألمر يتعلق خاصة بالقواعد الت  .طة منظمة دوليةيتغير سواء كانوا تحت سلطة دولة أو سل

الحماية " والتي تتعلق بموضوع 1949 اتفاقية جنيف الرابعة لسنة منوردت في الباب الثاني 

األول والثالث من الباب قسم ويضاف إلى ذلك ال  ".العامة للسكان من بعض عواقب الحرب

و أنزاع أطراف ال يين في أراضقترح قواعد حماية األشخاص الموجوديي ذالثالث ال

الشرف وحقوق  ب سبيل المثال،ىعل ،علقعدد من هذه القواعد كتلك التي تت  .محتلةال يراضاأل

تكون في الواقع  و األشغال الشاقة،أ الجبري بعاد منع اإلومنع العنف الجسدي وأيضاً األسرة،

 تتجمع غالبية وأخيراً  .وليةمطبقة بدون تكييف في حالة العمليات التي تقودها المنظمات الد

 معتقلين الرابع من الباب الثالث الذي يتناول النظام القانوني المتعلق بالقسمالقواعد في ال

 . وضعالمدنيين الذين يتواجدون في نفس ال

ال تتواءم بالشكل الكافي مع التفاقية الرابعة  امنخرى األحكام األ بعض أن بدوي ،المقابلوفي 

الباب الثالث المتعلق كذلك على القسم الثاني من وهو ما ينطبق   .ت الدوليةالمنظما مميزات

 خاصة يضتملك أرا بما أن المنظمات الدولية الدولة طرف في النزاع،  يراضجانب في أباأل

التي  ) وما يليها47المادة (االحتالل تعلقة بن القواعد المإف وفيما يخص حماية األفراد،  .85بها

 األراضي تجد ى بما أن اإلدارات الدولية عندما تنتشر علجدوى األكثر ،لى ذلكبالنظر إبدو، ت

ا في وضع مماثل لوضع المحتلنفسها غالب . 

 القواعد اإلنسانية ننظر إلى يمكن أن 1907من الئحة الهاي لسنة قسم الثالث وفيما يتعلق بال

وهي التي   .الدولية اليةاالنتقدنية  اإلدارات المىتطبيق مباشرة علقابلة للوالواردة فيها  حصريا

أداء و أاإلدالء بمعلومات على إجبار سكان األراضي المحتلة   سبيل المثال،ى، علحظرت

 احترام ىوهي التي تنص عل  النهب أو فرض عقوبات جماعية،يحظرواليمين القانونية 

 48فالمواد  .كلةمشثير المقابل ت في وهناك قواعد أخرى. 86الشرف واألسرة والملكية الخاصة

 المتعلقة بجباية الضرائب والرسوم تبدو في الواقع صعبة التطبيق بدون تفويض 51و 49و

المتعلقتين  53و52واألمر كذلك بالنسبة للمادتين . هذا الخصوصفي خاص من مجلس األمن 

                                                                                                                                            
 

 Emanuelli, op. cit. (note 40), p. 62. انظر   85  
 50 و47-44 المواد 1907الئحة الهاي لعام  86
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من الصعب تطبيقهما في بدو عامة حيث يالمصادرة والحجز على الممتلكات العلى التوالي ب

 . 87اق عملية دوليةسي

حماية الممتلكات كاملة التي تتعلق ب 1954 ة الهاي لسنةاتفاقييمكن تطبيق أحكام ا وأخير

من سيكون و. الدوليةاالنتقالية  اإلدارات المدنية ىالثقافية في حالة النزاع المسلح عل

ون دون المساس بروح القان ألحكام المعنيةعلى ا عديالت بعض التدخالالضروري فقط إ

 األطراف المتعاقدة احترام ىالرابعة التي تفرض عل  واألمر كذلك بالنسبة للمادة .الخاص

وبما أن المنظمات الدولية ليس لها أراض خاصة   .هاراضيأ ىالممتلكات الثقافية الموجودة عل

  .قع تحت سيطرة اإلدارة الدوليةي اإلقليم الذي ىتطبق علقد أن هذه المادة يتعين هنا إدراك ف

رتبطا فالنظام الذي وضع يجب أن يوأخيرالقانون الدولي الخاصة بالمالئمة قواعد بال ا أيض

كل منهما تطبيق هذا القانون وقانون النزاعات المسلحة يدعم في الواقع  و.لحقوق اإلنسان

 تؤكد الفقرة الخامسة وفي الواقع،  .بطريقة واضحةهذا ما يقره الفرعان القانونيان و  .88خراآل

 القوانين "رتبطة بـ ، من اتفاقية جنيف الرابعة أن األطراف المتعاقدة تظل م158المادة من 

" القوانين"نه يجب أن ندرك أن هذه أإال .  تعاهدية الاالتزاماتهبصرف النظر عن  " اإلنسانية

ا العهد الدولي أيضيفرض و . 89حقوق اإلنسانالنابعة من العرفية قواعد  األقل الىتشمل عل

و أ الدول االلتزام باحترام القوانين واالتفاقيات واللوائح ىالخاص بالحقوق المدنية والسياسية عل

و االحتالل، أوفي حالة النزاع المسلح   .90فضل لألفرادأنها تقديم حماية أمن شالتي األعراف 

 . القانون الدولي للنزاعات المسلحةيعن هذه القواعد فالبحث يجب 

في ظل طبقا  لكي يانّ قد سماوبما أنه . بعضهما البعض القانونلفرعان من ا هذان اويكمل إذً

وباإلضافة إلى   . محددةقانونيةبمضامين خاصة بكل منهما تمتاز القواعد ال، فظروف متباينة

 وهكذا يبرز بشكل  .حيث يفسران بعضهما البعضخر، إلى تعزيز اآلمنهما كل  ىسعي، هذا

                                                 
 Kolb, op. cit. (note 20), pp. 79ss وفي هذا المعنى، راجع  87
 

 وحول نظرية التقارب بين حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، انظر 88
Theodor Meron, Human Rights in Internal Strife : Their International Protection, Grotius Publications, 
Cambridge, 1987, p. 28 ; Walter Klin, Human rights in Times of Occupation : The Case of Kuwait, 
LBE, Berne, 1994, pp. 26ss; Sylvain Vité, Les procédures internationales d’établissement des faits 
dans la mise en oeuvre du droit international humanitaire, Bruylant, Bruxelles, pp. 49ss.  

 وحول هذه المسألة وفي إطار اإلدارات المدنية االنتقالية الدولية تحديدًا، انظر
Kolb, Poretto & Vité, op. cit. (note 65). 

 
89  

 ,kalin, op. cit. (note 88)وفي هذا المعنى انظر 
"لى قانون حقوق اإلنسان آما هو  مطبق في حالة النزاع المسلحيشير إ"  هكذا أن هذا التعبيرمؤلفيرى ال  

 
  90 الفقرة الثانية من المادة الخامسة
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المتعلقة بحقوق اإلنسان ، تنص عليها المعاهدات نسانية التي الإل ا معنى تحريم المعاملةكامل

أحكام  في ضوء ، بمعاملة األفراد في األراضي المحتلة أو في أماكن االعتقالفيما يرتبط

 أبعاد تصل  العكس من ذلك،ىوعل  .في هذا الشأناتفاقية جنيف الرابعة عليها  نصمفصلة ت

 وما يليها من هذه 71ئية المنصوص عليها في المادة فرض احترام الضمانات القضامسألة 

الممارسات العملية التي  النصوص واستنادا إلىها، عندما نطور فحواها اإلى مدنفسها االتفاقية 

 .حقوق اإلنسانم مع ءتتال

 

 ة ــــــــاتمـخال

لمنظمات  نشاطات اى تطبيق القانون المتعلق باالحتالل علاتالتحليل السابق أن إمكانيأظهر 

هذا النظام القضائي وبما أن .  درجةىألقص من الناحية الشكلية يعد أمرا محدوداالدولية 

ضروريات من الصعب تطبيقه بما يتماشى وف " الراهنالوضع اإلقليمي والتشريعي"يحكمه مبدأ 

 ،وفي الواقع . منظمة دولية سلطة فعلية على أرض مامن خاللها معظم العمليات التي تمارس 

بل  اتمؤسسالبهدف مصاحبة تغيير  ليس فقط ا ما تنتشر العمليات الدوليةغالبلسعي  لاأيض

  . هذا التغيير إحداثإلى

حماية ضمان وإذا كان القانون المتعلق باالحتالل يعود بالنفع، في بادئ األمر، على مسألة 

وضع ظهر الصدد، يوفي هذا  .  المدى البعيدى علتهمءمالقد تتكشف عدم فإنه  المدنيين،

  وقد .اا وممكنً أن إعداد قانون قابل للتطور يعد ضروري الدوليةاإلدارات المدنية االنتقالية

الفصل السابع من ميثاق بمقتضى  له الممنوحة ات مجلس األمن، بموجب السلطىعليتعين 

هذه ة األمم المتحدة، أن يفرض القانون المتعلق باالحتالل كإطار قانوني يطبق في بداي

ن حماية األفراد تحت   إ. عن طريق اللوائحمة هذا القانون تدريجياءسمح بمواويالعمليات 

السلم، أي نظام القانون  حاالتلمة ء أكثر مالاًنظاملكي تغدو مظلة اإلدارة الدولية قد تتطور 

 .اإلنسانالدولي لحقوق 

تثير هذه  ودها المنظمات الدولية، اإلدارات االنتقالية التي تقعلىالقانون المطبق فيما وراء و

 تحدثدولية فرض عندما تكون هناك ائتالفات يمسألة اإلطار القانوني الذي يجب أن ألفكار ا

تقتضي التي عمليات ا عن شرعية تلك العيدوب.  ا خارج نطاق أراضيهاتمؤسسفي التغييرات 

مة القانون ءمدى مالنتساءل عن هناك حاجة ماسة إلى أن ف إجراء نوع آخر من التحليل،

في هذا المقال قد قترحها التي نألفكار إن ا.  األوضاعالمتعلق باالحتالل وحدوده في مثل هذه 

  . البدء فيهتقدم بعض التمهيد لفتح باب نقاش يتعين 
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 صـملخ

 إمكانية تطبيق القانون الدولي المتعلق باالحتالل العسكري

 على نشاطات المنظمات الدولية

 لفان فيتيهسي:  بقلم 

 

المنظمات  التشابه بين االحتالل العسكري وبعض العمليات التي تقوم بها خصائيو القانونإحدد 

 في ظل ظروف يغلب عليها عدم ،تتطلب هذه العمليات نشر قوات دولية في أراٍض ما. الدولية

منح السلطات تُالدولية ، االنتقالية وفي حال اإلدارات المدنية . االستقرار السياسي والعسكري

 .القائمة سلطة واسعة

يعد أمرا  -من الناحية الشكلية -المتعلق باالحتالل على العمليات الدولية أن تطبيق القانونإال 

 فمن "الراهن  اإلقليميالتشريعي الوضع "هذا النظام القضائي يحكمه مبدأ وبما أن  . محدودا

 غالبا ما تنتشر ليس فقط التي  المعنيةضروريات معظم العملياتالصعب تطبيقه بما يتماشى و

 . هذا التغيير إحداث للسعي إلىأيضاًبل  اتمؤسسفي البهدف مصاحبة تغيير 

 بوضع مؤسسات مخصصة لتعديل قانون ومؤسسات بعض ىإن مجلس األمن عندما قض

علق راد بذلك أن يخلق أوضاعاً تبتعد عن مجال التطبيق المادي للقانون الدولي المتأالمناطق، 

  القانونيويتعين أن يعتمد هذا النظام.  نظام قانوني خاصحديد ت باالحتالل، وتتطلب بالتبعية،

غير بشكل ي هذه العمليات على أنعلى القانون الدولي المتعلق باالحتالل عند التطبيق في بداية 

ة  بحيث يلبي االحتياجات المحددة الخاصة بالشعوب الخاضع-عن طريق اللوائح -تدريجي

 .إلى اإلدارة الدولية
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