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املمنوحة لهم مما يجعل باإلمكان حتليل نظام 
احلماية الوارد في القانونني وتطوير واحترام 

احلقوق واحلريات الواردة فيهما.
وفي نهاية اللقاء أوصى املشاركون بضرورة 
الدولي  ال��ق��ان��ون  ف��ي  ال��وع��ي  ن��ش��ر  تكثيف 

اإلنساني وإدماجه في برنامج تدريب قوات 
وتنقيح  وم���راج���ع���ة  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة  األم�����ن 
العقوبات  لتطبيق  اجل��زائ��ي��ة  التشريعات 
القانون  مراعاة  تفرض في حالة عدم  التي 
الدولي اإلنساني أو انتهاكه،وتشجيع الدراسات 

لتعيني الثغرات التي يتعني سدها في مجال 
والتدابير  اإلنساني  الدولي  القانون  تطبيق 
تشكيل  الى  باالضافة  اتخاذها.  ميكن  التي 
الدولي  للقانون  فلسطينية  وطنية  جلنة 

اإلنساني.

مركز شمس يدعو لتشكيل جلنة فلسطينية للقانون الدولي االنساني
مع أن قواعده قدمية دون شك ،وهو فرع من 
والهدف منه هو   . العام  الدولي  القانون  فروع 
ك��ان هو  إن  حماية اإلن��س��ان ذات���ه وم��س��اءل��ت��ه 
الفاعل ، وهو مبثابة القواعد القانونية التي 
حتول دون وقوع الفعل ) بالردع ( وتطبق بعد 
وقوعه باحلماية والعقاب بحسب كون الشخص 
فاعاًل أو مضرورًا وليس الهدف من هذا الفرع من 
القانون الدولي معاجلة ما مت بعد وقوع الضرر 
وحسب. وقالت أن نصوصه  شارعة آمرة تشكل 
جزءًا من النظام العام الدولي وهذه النصوص 
بها  وتسلم  تقبلها  التي  ال��ق��واع��د  ه��ي  اآلم���رة 
يجوز  ال  كمعيار  دولها  بكافة  الدولية  األس��رة 
في  جديدة  بقاعدة  إال  تعديله  وال  انتهاكه 

القانون الدولي العام تكون لها ذات الصفة.
حماية  أن  دق���م���اق،  ال���دك���ت���ورة  وب��ي��ن��ت 
اإلن��س��ان م��ن آث���ام احل���رب وش���روره���ا الغاية 
أن  كما  اإلن��س��ان��ي.  ال��دول��ي  للقانون  العظمى 
ح��م��اي��ة اإلن���س���ان ذات����ه م��ن ب��ط��ش وتعسف 
السلطة هي الغاية العظمى للقانون الدولي 
نقطة  ف��ان  لذلك  اإلن��س��ان.  حقوق  حلماية 
القانونني تكمن في أن  االلتقاء األولية بني 
اإلنسان هو محور احلماية ومحلها . فكالهما 
ك��ان جّل  ال��غ��اي��ة.وإذا  ه��ذه  لتحقيق  مكرس 
األنظمة  مستوى  على  الوضعية  ال��ق��وان��ني 
دائمًا  اإلنسان  املختلفة تتخذ من  القانونية 
تلتقي  ثم  وم��ن   ، وموضوعًا  للحماية  هدفًا 
املهم  م��ن  ،ف��ان  واح���دة  نقطة  عند  جميعها 
االلتقاء  ون��ق��اط  األخ����رى  ال���ف���روق  حت��دي��د 
اجل��وه��ري��ة ال��ت��ي حت���دد ل��ك��ل ق��ان��ون مجال 
عمله ومسرح حتركه.وال تختلف العالقة بني 
القانون الدولي اإلنساني وبني القانون الدولي 

حلقوق اإلنسان عن ذلك .
الدولي  القانون  بني  االلتقاء  نقاط  وح��ول 
اإلن��س��ان��ي وال��ق��ان��ون ال��دول��ي حل��ق��وق اإلنسان 
يسعى  فكالهما  كثيرة.  التقاء  نقاط  فثمة 
إلى حماية قيم إنسانية سامية تدور في فلك 
النظر  دون  ذات��ه  ف��ي  اإلن��س��ان  حماية شخص 
مطلقًا للتفرقة املجحفة بني بني اإلنسان على 
أساس اللون أو اجلنس أو املعتقد أو األصل أو أي 
اعتبارات أخرى . هذه القاعدة تتصل باإلنسان 
أيًا كانت هويته أو موطنه طاملا كان له موقع 
على الكرة األرضية .ومن أهم هذه القيم التي 
حترمي  القانونني  ب��ني  مشتركًا  قاسمًا  متثل 
الكرامة  من  احل��اط  امل��ذل  بالعقاب  التعذيب، 
اإلنسانية ،و احترام حقوقه العائلية ، حرية 
املعتقد ،احلق املادي ، عدم مساءلة إنسان عن 
االنتقامية  األعمال  وحظر  يرتكبه  لم  عمل 
ولكل  ال��ره��ائ��ن  وأخ���ذ  اجلماعية  وال��ع��ق��وب��ات 
إنسان احلق في االنتفاع بالضمانات القانونية 
التي تقرها الشعوب املتمدنة. ومن هذا يبدو 

أن صيانة حرمة اإلنسان هي القاسم املشترك 
األعظم بني القانون الدولي اإلنساني والقانون 
وم��ا يتفرع عنه من  اإلن��س��ان  ال��دول��ي حلقوق 

مجموعة من احلقوق املتصلة باإلنسان .
الدولي  القانون  بني  االختالف  نقاط  أما 
اإلنسان  حلقوق  ال��دول��ي  وال��ق��ان��ون  اإلنساني 
فمن البنّي أن غاية القانون الدولي اإلنساني 
الرئيسة هي حماية األفراد الذين أصبحوا 
ال��ق��ت��ال وال��ذي��ن ال يشاركون  ع��اج��زي��ن ع��ن 
وضمان  العدائية  العسكرية  العمليات  في 

معاملتهم معاملة إنسانية .
اإلنساني  الدولي  القانون  تطور  فإن  لذا   
ف��ي اجتاهني  اإلن��س��ان نشئا  وق��ان��ون ح��ق��وق 
تطورفي  اإلنسان  حقوق  فقانون  متمازيني 
أزمنة متعددة منها العهد العظيم ال� الصادر 
 ، عشر  الثالث  القرن  في  اإلنكليز  ملك  عن 
 1776 عام  األمريكي  االستقالل  إعالن  وفي 
واملواطن  اإلنسان  الفرنسي حلقوق  واإلع��الن 
البريطاني  وامل��ي��ث��اق   1789 ع���ام  ال���ص���ادر 
احلقوق  وميثاق  القضائي  اإلع���الن  وق��ان��ون 
وعدد كبير من االتفاقيات الدولية األخرى 
، إلى أن جاء ميثاق األمم املتحدة وما تبعه 
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1948 ثم 
السياسية  ب��احل��ق��وق  خ��اص  وأول��ه��م��ا  العهد 
باحلقوق  اخل��اص  العهد  وثانيهما  واملدنية 
لعام  واالقتصادية  والثقافية  االجتماعية 
باملرأة  خاصة  وث��ائ��ق  م��ن  تالهما  وم��ا   1966
.أما  وس��واه��ا  التعذيب  ومناهضة  والطفل 
يد  على  نشأ  فقد  اإلنساني  الدولي  القانون 
مضمون  ويختلف  ،كما  واألدي���ان  الفالسفة 
القانون الدولي اإلنساني عن مضمون القانون 
األول يعنى  أن  ف��ي  اإلن��س��ان  ال��دول��ي حلقوق 
بصفة أساسية بحماية األفراد واألعيان زمن 
النزاعات املسلحة في حني أن القانون الدولي 
حلقوق اإلنسان يعنى بصفة أساسية بالفرد 
حقوقه  على  االع��ت��داء  ج��راء  عامة  بصفة 
أكانت  س��واء  السلطة  مواجهة  في  األساسية 
سلطة بالده أم سلطة البلد الذي قد يتخذ 

منها مكانًا مؤقتًا أو دائمًا .
القوانني    ه��ذه  اهمية  ان  دق��م��اق  وبينت 
تنبع من أنها تعكس طبيعة عالقتها مببادئ 
العام  ال��دول��ي  ال��ق��ان��ون  ف��ي  ومستقرة  مهمة 
وه��م��ا س��ي��ادة ال���دول وح��ظ��ر اس��ت��خ��دام القوة 
هذين  على  وآثارهما  الدولية  العالقات  في 
املبدأين ، فاحلماية التي يقدمانها لها مساس 
التي  القواعد  أن  كما  ال��دول  بسيادة  مباشر 
واحترام  تطبيق  مب���دى  ت��ت��أث��ر  يحتويانها 
الدول ملبدأ حظر استخدام القوة في العالق�ات 
الدولية . كما تنصب أهميتها في التعرف على 
صفات األشخاص احملميني واحلقوق واحلريات 

إعالم  مركز  عقد   � سمودي  علي   � جنني 
ح��ق��وق اإلن��س��ان وال��دمي��ق��راط��ي��ة " شمس" 
اإلنساني  الدولي  القانون  ماهية  حول  لقاًء 
وعالقته بالقانون الدولي حلقوق اإلنسان،في 
بالتعاون  القدس  جامعة  في  احلقوق  كلية 

عدد  اللقاء  وحضر  الكلية،  م��ع  والتنسيق 
مؤمن  ال��ورش��ة  ،واف��ت��ت��ح  الكلية  طلبة  م��ن 
باملركز  "شمس"،معرفًا  مركز  م��ن  عويضة 
واملشروع،وقال أن الورشة تأتي ضمن برنامج 
تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان وسيادة القانون 

ل��دى ط��الب اجل��ام��ع��ات،ب��دع��م ومت��وي��ل من 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.

دقماق  جن��اح  الدكتورة  قالت  جانبها،  من 
أن تعبير  القدس،  القانون في جامعة  أستاذة 
القانون الدولي اإلنساني تعبيرًا حديثًا جدًا، 


