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Resumen
A través de este artículo queremos destacar el  importante papel de la Liberación
Nacional  de  Argelia  en  el  desarrollo  de  las  normas  y  leyes  internacionales
humanitarias. Resaltamos en principio las estadísticas de guerras como motivo del
caos y del desastre para la vida humana, y la consecuencia del surgimiento de los
derechos humanos y su desarrollo en base a los conceptos religiosos y las tradiciones
morales. A partir de los datos aportados sobre la guerra de independencia argelina,
investigamos  hasta  qué  punto  participó  el  movimiento  de  liberación  nacional
argelino en desarrollar los derechos humanos a nivel internacional.

Palabras  claves: El  movimiento  de  la  Liberación  Nacional  de  Argelia, guerras,
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ملخّص
تريههر الوطههني في الزائههر في تطههوير العههاييرلمن خلل هههذا القمههال نريههد أن نههبرز الههدور الهههام ل

والقمههواني النسههانية الدوليههة. ونسههلط الضههوء من حيث البههدأ على إحصههاءات الروب باعتبارههها
سههببا للفوضههى والكههوارث على حيههاة النسههان، وعههواقب نشههوء حقمههوق النسههان وتنميتههها على
أسهههاس مفهههاهيم دينيهههة وتقماليهههد أخلقيهههة. ومن خلل البيانهههات القمدمهههة عن حهههرب السهههتقملل
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الزائريهة، نبحث في مهدى مشههاركة حركههة التحريههر الوطهني الزائريههة في تطههوير حقمهوق النسهان
على الصعيد الدولي.
: حركهههة التحريهههر الوطهههني في الزائهههر، الروب، حقمهههوق النسهههان، تطهههويرالكلمممات الفمتاحية

القموق.

مقدممة
منذ هبط آدم عليه السلم على وجههه هههذه البسههيطة والرب سههجال بي البشههر،
فإذا ما قلبنا صفحات التاريخ ل ند أمة من المأ تكاد تخلو من الروب، سواء مههع
المأ الاورة أو فيمهها بينهمهها، فسههجل البشههرية حافههل بههالروب والصههراعات، حههتى
أصبحت الرب من أبرز سههمات التههاريخ النسههاني، وبههدت صههفحات هههذا التههاريخ

 وبرهانا على تلك الحههوال والنكبههات الههتي جنتههها الروبملطخة بدماء الضحايا،
.1على بني النسان

 حربهها اشههتعلت خلل خمسههة آلفا سههنة من14000إذ تشير الحصائيات بههأن 
3400 مليههير من بههني البشههر، و خلل 5التههاريخ، و بلغت السههائر بههالرواح نحههو 

 سههنة من1130 عههام من السههلم مقمابههل 250سههنة الخههيرة لم يعههرفا العههالم سههوى 
 سههنة من الرب مقمابههل كههل سههنة من السههلم وفي13الروب، أي بعههنى أن هنههاك 

 مليونا ماتوا21مليي من القمتلى و10القمرن العشرين خلفت الرب العالية الولى 
 مليونهها40نتيجة الوبئة التي خلفتها الرب، أما الرب العالية الثانية فقمههد خلفت 

 واستمر استخدام القمههوة بعههد الرب العاليههة الثانيههة2من القمتلى نصفهم من الدنيي
حتى يومنا هذا ...

لروب لسههباب متعههددة و متجههددة ،إمهها بسههبب الطههامع الشخصههية أووتقمههوم ا
حب السههيطرة والنفههوذ، وبسههط الاه والسههلطان أو بقمصههد زيههادة الرقعههة لسههتغلل

Revista Argelina Número 4 Primavera 2017

92



خيرات المأ الضعيفة ونهبها، ومهما تنههوعت وتعههددت وتددت أسههباب الروب،
فإن العامل الشترك فيها هو النسان، فهو الذي ابتدع أسباب الرب وانخرط فيها،
وهو ذاته اكتوى ويكتوي بنارها ويكابههد لظاههها وهههو الههذي يرفههع صههوته بالشههكوى

من فضائعها ويسعى إلى الد منها أو ضبطها.
انطلقا من هذا الواقع بدأ النسان ينظر إلى الرب باعتبارها عمل يهههدد كيانههه
ووجوده يلزم التخفيف من ويلتها، وقد انطلقمت هههذه النظههرة من خلل الفلسههفة
والفكرين منذ أقدم العصور الذين دعههوا إلى البههادئ والقميم النسههانية النبيلههة كمهها
تبنتها الديان السماوية، وقد استمر هذا التوجه الديني والفلسفي حقمبا زمنية إلى
أن اسههتقمر في ضههمير الاربي في شههكل عههادات ومبههادئ عرفيههة يتحتم مراعاتههها من

قادة اليوش الاربة.
ليتم بعد ذلك تقمني تلك العادات والبادئ العرفية في شكل مكتوب مع بداية
النصف الثاني من القمرن التاسع عشههر بعههد إنشههاء اللجنههة الدوليههة للصههليب الحمههر

 التعلقمههة بحمايههة الرض والرحى مههرورا باتفاقيههات1864بدءا باتفاقية جههنيف لعههام 
.1977، وانتهاء بالبروتوكولي اللحقمي بها لعام 1944جنيف الربع لعام 

نحههاول من خلل هههذه الدراسههة أن نتعههرفا على أهم مبههادئ و قواعههد القمههانون
الدولي النساني - كمبحث أول- ثم نتعرفا على دور الثههورة الزائريههة اليههدة في

تطوير قواعد هذا القمانون - كمبحث ثاني -

البمحث الول: مفمهوم القانون الدولي النساني
يهدفا القمانون الدولي النساني إلى تخفيف العانههات الناجمههة عن الرب، من
خلل توفير حماية أساسههية لن يههؤثر عليهم الههنزاع السههلح تههأثيرا مباشههرا ولم ينشههأ
هذا القمانون من فراغ فهو نتيجة لموعة من القميم والبههادئ الخلق الههتي تههدعو في
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إطارههها العههام إلى نبههذ الروب بي الههدول والشههعوب وحههل النازعههات الههتي تقمههع بي
الدول حل سلميا، أما إذا ما وقعت الرب فل بد من جعلها إنسانية.

أول: تعريف القانون الدولي النساني
يطلق على القمانون النساني أسماء أخرى مثههل: قههانون الرب، قههانون النزاعههات
السههلحة، أمهها مصههطلح القمههانون الههدولي النسههاني فقمههد أسههتخدم أول مههرة من قبههل
اللجنههههة الدوليههههة للصههههليب الحمههههر في الوثههههائق الههههتي قههههدمتها إلى مههههؤتر البراء

.3 1971الكوميي الذي عقمد في دورته الولى في جنيف عام 
ويقمصد بهذا الصههطلح:"مجموعههة قواعههد القمههانون الههدولي الههتي تسههتهدفا في
حالت النزاع السلح حماية الشخاص الذين يعانون ويلت هذا النزاع، وفي إطهههار

.4أوسع حماية العيان التي ليس لها علقة مباشرة بالعمليات الفدائية"
وفي تعريف آخر يعرفا القمانون الههدولي النسههاني بأنههه: مجمههوع من القمواعههد و
البادئ هدفها الرئيسي الد من العاناة البشرية في أوقات النزاع السههلح إلى أقصههى
قدر مكن، و تنص على معههايير السههلوك النسههاني، و تقميههد وسههائل وأسههاليب شههن
العمليات الربية، وتسعى إلى توفير الماية بشكل أساسي إلى غههير الشههتركي في
العمال الربيههة ولسههيما الدنيي منهم، بالضههافة إلى القمههاتلي الرضههى والرحى و

.5السرى
وقههد عههرفت اللجنههة الدوليههة للصههليب الحمههر القمههانون الههدولي النسههاني بأنههه
"مجموعههة القمواعههد الدوليههة السههتمدة من التفاقيههات أو العههرفا و الراميههة إلى حههل
الشكلت النسانية الناشئة بصورة مباشرة عن النزاعات الدوليههة و غههير الدوليههة، و
التي تقميد لسباب إنسانية حق أطرافا النزاع في استخدام طرق و أسهههاليب الروب
الههتي تههروق لههها، أو تمي الشههخاص أو العيههان الههذين تضههرروا أو قههد يتضههررون

.6بسبب النازعات"
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ثانيا: مبمادئ القانون الدولي النساني
يقمههوم القمههانون الههدولي النسههاني على مجموعههة من البههادئ الساسههية بعضههها
منصوص عليه في كثير من التفاقيات الدولية و البعض الخر غير مكتههوب، لكنههه
راسخ في ضمير البشههرية يتههد إلى أعههرافا الشههعوب الولى، وسههنوجز هههذه البههادئ

فيما يلي:

)Principio de caballerosidad(  مبمدأ الفمروسية 2-1
ظهر هذا البدأ في العصور الوسطى وهو يؤصل صفة النبل في القماتههل والفههارس
التي تنعه من التيان على جريح أو أسير أو مهاجمة المتلكات الاصة للشخاص
الدنيي غير الشاركي في العمليات القمتالية، كما أنها تنعه من اسههتعمال السههلح
الهههذي ل يتفهههق مهههع الشهههرفا أو القميهههام بأعمهههال اليانهههة، غهههير أن قواعهههد الفروسهههية
وتقماليههدها كههانت مقمصههورة على القمتههال بي الفرسههان السههيحيي ول يحترمونههها في
قتههههالهم مههههع السههههلمي، في حي أن السههههلمي كههههانوا يطبقمونههههها في قتههههالهم مههههع

السيحيي.
ومهما يكن من أمر فإن من محاسههن مبههدأ الفروسههية أنههه كههان سههببا في محاولههة
التخفيههف من ويلت الروب، و تنب غههير القمههاتلي مآسههيها و في ظههل هههذا البههدأ
نت القمواعههههد الاصههههة بؤاسههههاة الرحى و الرض و بههههذل العنايههههة الواجبههههة لهم من
الطرافا التحاربههة و كههذلك عههدم التعههرض لغههير القمههاتلي من سههكان دول العههدو أو

.7مسهم بسوء أثناء النزاعات السلحة

)Principio de humanidad( مبمدأ النسانية  2-2
يعتههبر مبههدأ النسههانية من البههادئ الولى و الساسههية الههتي نههادت بههها الديههان
السماوية على اختلفا أنواعها، فهذه الخيرة تهدفا إلى حماية الكرامة النسانية
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. ويههدعوا8و ذلههك أن ال عههز وجههل قههد مههيز النسههان و كرمههه على جميههع اللوقههات
هذا البدأ إلى تنب أعمال القمسوة و الوحشية في القمتههال خاصههة إذا كههان اسههتعمال
ههذه السههاليب ل يجههدي في تقميهق الهههدفا من الرب. وهههو إحههراز النصههر وكسههر
شههوكة العههدو فقمتههل الرحى أو السههرى أو العتههداء على النسههاء و الطفههال أو على
الدنيي غههير الشههاركي في العمليههات القمتاليههة كلههها أمههور تخههرج عن إطههار أهههدافا

الرب وبالتالي تعد أعمال غير إنسانية.
فالنسانية تتطلب السر بههدل من الرح، و الرح بههدل من القمتههل وحمايههة غههير
الاربي إلى أقصهههى حهههد مكن، وأن تكهههون الراح أخهههف مههها يكن أن تسهههمح بهههه
الظروفا حتى يكن للجريح أن يشههفى بأقههل مهها يكن من اللم، وأن يكههون السههر
محتمل بقمدر الستطاع، و باحترام مبدأ النسانية تبطل قاعدة الرب القمدية"أنههزل
بعههدوك أقصههى مهها تسههتطيعه من الذى" وتل محلههها القماعههدة الديههدة "ل تههنزل

.9بعدوك من الذى أكثر ما يقمتضيه غرض الرب"

)Principio de necesidad(مبمدأ الضرورة   2-3
الرب هي حالههة تنههاقض مههع الالههة الطبيعيههة للمجتمههع و هي حالههة السههلم، فل
تنشب الرب إل بوجود ضرورة ملحة تدفع إلى ذلك، و هي وسيلة و ليست هههدفا
في حد ذاتها، بل هي الوسيلة الخههيرة الههتي تسههتخدمها دولههة لجبههار دولههة أخههرى

على الذعان والستسلم.
و يقمتضههي مبههدأ الضههرورة أن اسههتعمال أسههاليب العنههف و القمسههوة و الداع في
الرب تقمف عند قهر العدو و تقميق الهدفا من الرب و هو هزيته و كسر شوكته
وتقميههق النصههر، فههإذا مهها تقمههق هههذا الهههدفا و على هههذا النحههو امتنعت الطههرافا

.10التحاربة عن توجيه العمال العدائية ضد الطرفا الخر
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فمفهههوم مبههدأ الضههرورة العسههكرية ينطلههق من عههدة أسههس منههها الرب وسههيلة
وليست هدفا بذاته و هي استثناء و ليست أصل في العلقات الدولية، و هههو المههر

 بشههأن اسهتعمال بعض القمهذائف وقت1868الذي أكده إعلن سههان بطرسهبرغ لعهام 
الرب"أن الهدفا الوحيهد الشههروع الهذي يحب أن تسهعى إليههه الهدول أثنههاء الرب
هو إضعافا قوات العدو العسههكرية لههذلك فههإن إقصههاء أكههبر عههدد من النههود يكفي

.11لتحقميق هذا الغرض

 مبمدأ التناسب  2-4
يقمصد بهذا البدأ مراعاة التناسب مابي الضرر الذي قههد يلحههق بالصههم والزايهها
العسكرية التي يكن تقميقمها نتيجة لستخدام القموة أثناء سير العمليات العدائية،
ويسعى مبدأ التناسههب إلى إقامههة التههوازن بي مفهههومي متعارضههي همهها النسههانية ،
والضههرورة الربيههة، فالنسههانية تتطلب أن تكههون جميههع الفعههال لصههالح النسههان،
بينما حالههة الضههرورة تفههرض اللجههوء إلى الرب، و ينتج عن هههذين الفهههومي مبههدأ
القمانون الدولي النساني"إن احترام الفرد وسههلمته يجب أن يكفل إلى أقصههى حههد

.12يتفق مع النظام العام، وفي وقت الرب مع التطلبات العسكرية"
فههإذا كههان أحههد أطههرافا الههنزاع يسههتخدم السههلحة التقمليديههة في الههنزاع السههلح
الدائر بي خصمه فوفقما لبدأ التناسههب ل يكن لهههذا الخههير أن يسههتخدم السههلحة
النووية أو الكيميائية أو البيولوجية لا في ذلههك من أخطههار تتجههاوز أثارههها الهههدفا

الراد تقميقمه و هو إضعافا قوة العدو.

 مبمدأ التمييزج 2-5
يعتبر مبههدأ التميههيز حجههر السههاس لحكههام الههبروتوكولي الضههافيي لتفاقيههات

 من الهههبروتوكول الول على أن " تعمهههل48 فقمهههد نصهههت الادة 1977جهههنيف لعهههام 
أطههرافا الههنزاع على التميههيز بي السههكان الدنيي و القمههاتلي و بي العيههان الدنيههة و
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الهدافا العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الهدافا العسكرية دون غيرها،
وذلك من أجل تأمي احترام و حماية السكان الدنيي و العيان الدنية ".

ويعد مبدأ التمييز أحد أبرز ملمح القمانون الدولي النسههاني ، فهههو يقمههوم عليههه
ويعد أساسا له، سواء بالنظر إلى سير العمليات الربيههة، ووسههائل القمتههال وأسههاليبه،
أو إلى قواعد حماية ضحايا النزاعات السلحة والمتلكات الدنية، ول يقمتصر مبدأ
التميههيز فقمههط على القمههاتلي والدنيي بههل يتههد ليشههمل أيضههاالتمييز بي الهههدافا

.13 العسكرية و العيان الدنية

ثالثا: الفمئات الشممولة بحماية القانون الدولي النساني
حهههدد القمهههانون الهههدولي النسهههاني الفئهههات الهههتي تخضهههع لمايتهههه ، وأقهههر مبهههدأ
احترامهههها وحمايتهههها في مختلهههف التفاقيهههات، والقمواعهههد العرفيهههة، البهههادئ العامهههة
للقمانون ومبادئ النسههانية ومهها يليههه الضههمير العههام، ويكن أن نقمسههم الفئههات الههتي
يحميههها القمههانون الههدولي النسههاني إلى قسههمي : قسههم يضههم فئههة القمههاتلي الههذين
توقفوا لسباب معينة عن القمتههال إمهها بسههبب الرح أو الرض أو الغههرق أو السههر ، و
قسم يضم أشخاصا من غير القمههاتلي و هم الدنيون ونظههرا لتعههدد فئههات الشههخاص

الميي سوفا نقمتصر في هذه الدراسة على الفئات الكبرى.

 فئة القاتلي 3-1
 الرحى و الرضى و الغرقى و النكوبي في البمحار 3-1-1

يشهههكل الرحى و الرضهههى في اليهههدان جانبههها كبهههيرا من الشهههخاص الشهههمولي
بحماية القمانون الدولي للنسان ، فيجب احترامهم وحمايتهم، وعلى طرفا الههنزاع
الذي يكونون تت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية ، و أن يعتني بهم دون تييز
ضههار على أسههاس النس أو العنصههر أو النسههية أو الههدين أو الراء السياسههية أو أي
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معههايير أخههرى، و يحظههر بشههدة العتههداء  على حيههاتهم أو اسههتعمال العنههف معهم،
ويجب على الخص عهههدم قتلهم أو إبهههادتهم أو تعريضههههم للتعهههذيب أو لتجهههارب
خاصههة بعلم اليههاة ، أو تههركهم عمههدا دون علج أو رعايههة طبيههة، أو خلههق ظههروفا
تعرضههههم لاطر العهههدوى بهههالمراض أو تلهههوث الروح، وتقمهههرر الولويهههات في نظهههام
العلج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها ، و تعامل النساء بكههل العتبههار
الاص الهههواجب إزاء جنسههههن، و على طهههرفا الهههنزاع الهههذي يضهههطر إلى تهههرك بعض
الرحى أو الرضى لصههمه أن يههترك معهم بقمههدر مهها تسههمح بههه العتبههارات الربيههة،

.14بعض أفراد خدماته الطبية و الهمات الطبية للسهام في العناية بهم

 أسرى الرب 3-1-2
يقمصد بأسير الرب كل مقماتل يقمع في قبضة العدو، و يقمههع أسههرى الرب تت
سلطة الدولة العادية، ل تت سلطة الفراد أو الوحدات العسههكرية الههتي حجههزتهم
و يجب معاملة السرى معاملههة إنسههانية في جميههع الوقههات ، و يحظههر على الدولههة
الاجزة أن تقمههترفا أي فعههل أو إهمههال يسههبب مههوت أسههير في عهههدتها و ل يجههوز
تعريض السرى للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نههوع كههان ما

ل تبرره العالة الطبية للسير العني أو ل يكون في مصلحته.
كمهها يجب حمايههة السههرى في جميههع الوقههات ضههد جميههع أعمههال العنههف أو
التهديد و ضد السباب و فضول المههاهير أو القتصههاص و يجب احههترام شههرفهم و
التعامههل مههع النسههاء السههيرات بكههل العتبههار الههواجب لنسهههن و تتكفههل الدولههة
السرة بإعاشههة السههرى دون مقمابههل و بتقمههدي الرعايههة الطبيههة الههتي تتطلبههها حههالتهم
الصحية مجانا و تعاملهم جميعا على قدم السههاواة دون أي تيههيز ضههار على أسههاس

.15العنصر أو النسية أو الدين أو الراء السياسية أو أي معايير ماثلة أخرى
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 الدنيون 3-1-3
الدني هو كل شخص غير مقماتل، و يتمتع السكان الدنيون بحماية عامة ضهههد
الخطار الناجمة عن العمليات العسههكرية، فل يجههوز أن يكونههوا محل للهجمههات
العسكرية، و تظر أعمال العنف أو التهديد بههه الههتي تهههدفا إلى بث الههذعر يبنهم
كما تظر الهجمات العشههوائية ضههد الدنيي او اتخههاذهم دروعهها بشههرية لنههع أو درء

الهجوم على أهدافا عسكرية .
ل يجهههوز أيضههها الهجهههوم على وسهههائل النقمهههل الهههبري أو البحهههري او الوي الهههتي
تستخدم في نقمل الرحى و الرضههى الدنيي. كمهها ل يجههوز الهجههوم على النشههآت
الههتي تتههوي على قههوى خطههرة كالسههور، و محطههات توليههد الطاقههة الكهربائيههة ، و
السهههدود أو الهجهههوم على ضهههد الشهههياء الهههتي ل غهههنى عنهههها ليهههاة الدنيي كهههالواد

الغذائية و مياه الشرب، ومياه الري و الناطق الزراعية .
و ل يجههوز تويههع الدنيي كسههلح للحههرب، و يجب أن يطلههق سههراح الدنيي

.16بأقصى سرعة بعد انتهاء العمليات العدائية

 فئات أخرى يحدد لها القانون الدولي حماية خاصة 3-1-4 
:17تضم هذه الفئة ما يلي

- النساء 1
- الطفال 2
- الشخاص الذين يقمفزون بالباراشوت 3
- الناضلون من أجل التحرر من الستعمار أو الحتلل مارسة تت تقمرير الصير4
- الصحفيون الراسلون الربيون 5
- اللجئون و عديو النسية 6
- الشخاص الذين يصاحبون القموات السلحة دون أن يكونوا من أفرادها 7
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- الرهائن8
- الفقمودون و الوتى9

- أفراد الطقمم الطبية 10
- أفراد الدمات النسانية 11
- أفراد فرق الدفاع الدني 12
-  الجانب القميمون في إقليم أحد الطرافا التنازعة13
- موظفو المأ التحدة و الفراد الرتبطون بها 14

البمحث الثاني: دور الثورة التحريريممة الزجائريممة في تطمموير قواعممد القممانون
الدولي النساني

لم تكن الهههدول السهههتعمارية في الاضهههي تعهههترفا لفهههراد حركهههات القماومهههة داخهههل
الراضي التلة بصفة الاربي أو القماومي القمانونيي ، إذا ما وقعوا في قبضههتها، بههل
بالعكس من ذلك كانت تعتبرهم مجرمي و قتلة، وخارجي عن القمههانون، و كههانت
تنزل بهم أشد العقموبات ثههأرا منهم و ردعهها لبههاقي السههكان داخههل القليم التههل، و
مع تنامي حركات التحههرر الوطههني بعههد الرب العاليههة الثانيههة، وتأكيههد ميثههاق المأ
التحدة على حق الشعوب في تقمرير مصيرها، تغير الوضع القمانوني لفههراد حركههات
التحرير الوطني ، حيث أصبح يعترفا لهم بالصفة القمانونية كمقماتلي و ما يهههترتب

على ذلك من نتائج نفصلها فيما بعد .
وقد لعبت الثورة التحرير الزائرية دورا بارزا في أن ترقى الثههورات الههتي تقمودههها
الشهههعوب السهههتعمرة إلى نزاعهههات مسهههلحة دوليهههة، و في اكتسهههاب مقمهههاتلي ههههذه

الثورات صفة الاربي أو القماتلي القمانونيي .
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 الوضع القانوني لركات التحرر الوطممني قبمممل اتفماقيممات جممنيف عممامأول:
1949 

كما أشرنا سههابقما لم تكن الههدول السههتعمارية تعههترفا للفههراد حركههات التحههرر
الوطني بصفة القماتلي أو الاربي، تسيدا لنظرية القمانون الههدولي التقمليههدي، الههتي
كههانت تعتههبر القليم التههل جههزء ل يتجههزأ من إقليم الدولههة التلههة، لههذلك ل يحههق
لسكان القليم التل مقماومة سلطات و قههوات الحتلل، لن ذلههك يشههكل خرقهها و
انتهاكا للههتزام دولي يتمثههل في واجب الطاعههة الفروضههة على السههكان الدنيي تاه
سلطات الحتلل، وبالتأكيد حرمانهم من حق التمتع بحمايههة سههلطات الحتلل،

.18و متابعتهم بارتكاب جرائم حرب

1949 الوضع القانوني في ظل اتفماقيات جنيف  ثانيا:
 بشأن معاملة أسرى الرب1949 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 13نصت الادة 

على مهها يلي: " أسههرى الرب بههالعنى القمصههود في هههذه التفاقيههة هم الشههخاص
الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية و يقمعون في قبضة العدو.

- أفهههراد القمهههوات السهههلحة لحهههد أطهههرافا الهههنزاع و اليليشهههيات أو الوحهههدات1
التطوعة التي تشكل جزءا من هذه القموات.

- أفههراد اليليشههيات الخههرى و الوحههدات التطوعههة الخههرى بن فيهم أعضههاء2
حركات القماومة النظمة الذين ينتمون إلى أحد أطرافا الههنزاع و يعملههون داخههل أو
خارج إقليمهم حتي لو كان القليم محتل، على أن تتوفر الشروط التاليههة في هههذه

اليليشيات أو الوحدات التطوعة با فيها حركات القماومة النظمة الذكورة:
أ/- أن يقمودها شخص مسؤول على مرؤوسيه

ب/- أن تكون لها شارة ميزة محددة يكن تييزها عن بعد
ج/- أن تمل السلح جهرا
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د/- أن تلتزم في عملياتها بقمواني الرب و عاداتها ...
أضههافت هههذه الادة فئههة جديههدة إلى فئههات القمههاتلي القمههانونيي الههتي نصههت عليههها

 التعلقمههة بقمههواني و أعههرافا الرب البريههة، و هي فئههة أفههراد حركههات*لهههاي*لئحههة 
 بههالق1949القماومة النظمة في إقليم محتل، و رغم تسليم اتفاقيات جههنيف لعههام 

في القماومهههة ضهههد سهههلطات الحتلل، إل أنهههها احتفظت بالنظريهههة التقمليديهههة الهههتي
تتجاهل القماومة داخل القليم التل حتى يتمتع بالماية القمههررة بوجب اتفاقيههات
القمهههانون الهههدولي النسهههاني، و بوضهههع أسهههير حهههرب إذا مههها و قهههع في قبضهههت قهههوات
الحتلل، حيث يصعب من الناحية العملية توفر الشروط الربعة في أفراد القماومة

الشعبية السلحة .

: الثورة التحريرية الزجائرية نقطة تول في تطوير قواعممد القممانون الممدوليثالثا
النساني

 و استمرت ما يزيد عن سهههبع1954 من نوفمبر 01اندلعت الثورة التحريرية في 
سنوات، دفع فيها الشعب الزائههري الغههالي و النفيس، و ضههحى بكههل مهها يلههك من

أجل أن يستعيد حريته التي افتقمدها لزيد من قرن من الزمن.
في البدايههههة اعتقمههههد السههههتعمار الفرنسههههي أن بدايههههة الثههههورة مهههها هي إل مجههههرد
اضطرابات و توترات داخلية، سرعان ما تتم السيطرة عليههها، إل أن الثههورة اشههتدت
و قوي عودها و حقمقمت انتصارات باهرة دفعت فرنسا إلى العترافا بأن مهها يحصههل
في الزائههر هههو نههزاع داخلي بفهههوم الادة الثالثههة الشههتركة لتفاقيههات جههنيف لعههام

، و أن هههذا الههنزاع يخضههع لسههلطات الدولههة الفرنسههية، و ل يكن لي جهههة1949
.19أخرى أن تتدخل فيه
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1949 انضمام الكومة الزجائرية الؤمقتة إلى اتفماقيات جنيف لعام  3-1
1960 أفريل 11أرسلت الكومة الزائرية الؤقتة طلب انضمامها إلى اتفاقيات في 

 ثم قههامت سويسههرا20عن طريق بواسطة ملكة ليبيهها التحههدة سههابقما - ليبيهها - حاليا
 بصههفتها سههلطة مكلفههة1960 سههبتمبر 20بالرد على طلب النضمام باليجاب في 

بإدارة هذه التفاقيات ، و قد أبههدت تفظههها على هههذا النضههمام بصههفتها السههلطة
التي تتولى الشؤون الارجية لسويسرا، كما أبههدت فرنسهها تفظههها أيضهها على هههذا

النضمام.
 ثورة1949لقمد أحدث انضمام الكومة الزائرية الؤقتة لتفاقيات جنيف لعام 

قانونيههة واسههعة، باعتبارههها أول حركههة مقماومههة مسههلحة تنضههم إلى هههذه التفاقيههات
الههتي تسههمح فقمههط للههدول بالنضههمام إليههها، حيث أدى هههذا النضههمام إلى طههرح
اشههكال قههانوني جديههد أدى إلى تطههوير قواعههد القمههانون الههدولي النسههاني من خلل

 التعلههق بحمايههة ضههحايا النزاعههات1977صههدور الههبروتوكول الضههافي الول لعههام 
السلحة الدولية.

 احترام أفراد حركة التحرير الوطني للقانون الدولي النساني إبان الثممورة 3-2
)1962-1954(الزجائرية 

التزم مقماتلوا جبهة التحريري الوطني بقمواعد القمانون الدولي النساني أثناء نههزاعهم
السلح مع الستعمر الفرنسي من أجل الصول على الستقملل و كههان مصههدر هههذا
اللتزام قواعد الشريعة السلمية الههتي تقمتضههي أل يتجههاوز السههلمون أثنههاء الروب
الضرورة العسكرية السموح بها في القمتال و أن يعاملوا خصههومهم معاملههة إنسههانية
مهما كان جنسهم أو عقميدتهم تسيدا لوصايا أبي بكر رضههي ال عنههه في وصههاياه
العشر للجيوش السلمية التي يقمول فيها:"إنههك سههتجد قومهها زعمههوا أنهم حبسههوا
أنفسهم في الصوامع للعبادة فدعهم و ما زعموا، و ستجد قوما قد فحصوا أوسههاط
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رؤوسهم من الشعر و تركوا منههها أمثههال العصههائب فاضههربوا مهها فحصههوا بالسههيف، و
إني موصههيك بعشههر ل تقمتلن إمههرأة و ل صههبيا ول كبههيرا هرمهها، و ل تقمطعن شههجرا
مثمرا، و ل نخل و ترقها، ول تخربن عامرا، و ل تعقمرن شههاة  و ل بقمههرة إل لأكلههة،

ول تبج، و ل تغلل".
فقمههد تشههبع مقمههاتلوا جبهههة التحريههر الوطههني بأفكههار جمعيههة العلمههاء السههلمي
الزائرية وكان سلوك قادتها قائما على احترام القميم السلمية و النسانية  و هو مهها

 الههذي جههاء فيههه أن الهههدفا الساسههي1954تسههد في بيههان ثههورة أول نوفمههبر لعههام 
للثورة هو "تقميق الستقملل الوطههني و إقامههة الدولههة الزائريههة الديقمراطيههة الشههعبية

.21ذات السيادة ضمن إطار البادئ السلمية"
كما كان مصدر الههتزام مقمههاتلي جبهههة التحريههر الوطههني بقمواعههد القمههانون الههدولي
النسههاني، قواعههد القمههانون الههدولي العههرفي، فقمههد كههان سههلوك القمههاتلي متماشههيا مههع
البههادئ العرفيههة الساسههية في الرب، خاصههة تلههك الههتي تنههع الهجمههات العشههوائية
الههتي ل تفهههرق بي القمهههاتلي و الدنيي وعههدم توجيههه الهجمههات للعيهههان الدنيههة و

.22اقتصارها فقمط على الهدافا العسكرية
وعلى الصههعيد اليههداني أثبتت مارسههات الثههورة الزائريههة أنههها احههترمت قواعههد
القمانون الدولي النساني من خلل توفههير المايههة لميههع الرحى و الرضههى الدنيي
و العسههكريي و بههذل العنايههة الضههرورية للحفههاظ على حيههاتهم و حظههر توجيههه أي
هجهههوم إلى الشهههخاص الدنيي أو العيهههان الدنيهههة و اتخهههاذ التهههدابير  الحتياطيهههة
لتفادي إصابة السكان الدنيي بأضرار أو خسائر فادحة في الرواح أو المتلكات.

من جهههة أخههرى عمهههل الثهههوار على حمايهههة و احههترام أفهههراد الدمات الطبيههة أو
الهيئات الدينية و الستشههفيات و سههيارات السههعافا و كههذلك الوحههدات ووسههائل
النقمههل الطبيههة الخههرى التابعههة للصههليب الحمههر، و كههذلك كههان الشههأن بالنسههبة
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للمستشفيات ووسائل النقمل الطبية الفرنسية ، ولم يستخدم الثوار شههارة الصههليب
الحمر للغدر بالعدو.

وأعلنت جبههههة التحريهههر الوطهههني على حمايهههة السهههرى الفرنسهههيي و سههههلت
اتصالهم بههذويهم وتلقمي الرسههائل منهم من خلل رسههائل صههوتية مسههجلة بواسههطة

 كما تعاونت البهههة مههع هههذه الخههيرة في مجههال، اللجنة الدولية للصليب الحمر
التعريههف و نشههر القمههانون الههدولي النسههاني ورصههد المتثههال لقمواعههد هههذا القمههانون
وسهلت عمل اللجنة في تقمدي مساعداتها لضحايا النزاع السههلح الههدائر بي جبهههة

.23الرير الوطني من جهة الستعمر الفرنسي من جهة ثانية

 1949رابعا: آثار انضمام الكومة الزجائرية الؤمقتة إلى اتفماقيات جنيف لعام 
 إلى1949لقمد أدى انضمام الكومة الزائية الؤقتههة إلى اتفاقيههات جههنيف لعههام 

إعههادة التفكههير و تغههير النظههرة إلى حركههات القماومههة و التحريههر الوطههني و التوصههيف
القمانوني للحروب  التي تخوضها ضد سلطات الحتلل.

فلطالا اعتههبرت فرنسهها أن مهها يحههدث في الزائههر مجههرد تههوترات و اضههطرابات
داخلية ل ترقى حتى إلى حالة نزاع مسلح داخلي، غير أن عملية النضههمام جعلت
النزاع في الزائر يدور بي طرفي كلهما منضم إلى اتفاقيات جنيف و هههو مهها أدى

وبالتههالي فههرض على فرنسهها أن 24إلى قبول دول العههالم بالصههفة الدوليههة لهههذا الههنزاع
تترم قواعههد القمههانون الههدولي النسههاني و هي الههتي لطالا انتهكت هههذه القمواعههد و
مارسهههت جميهههع أنهههواع القمتهههل و التعهههذيب و التشهههريد ضهههد جميهههع أفهههراد الشهههعب

فلم تيز أبههدا بي القمههاتلي و الدنيي و ل بي العيههان الدنيههة و الهههدافا، الزائري 
العسهههكرية، و دمهههرت القمهههوى و الداشهههر و أحهههرقت الشهههجار و الغابهههات، و أتلفت
الاصيل الزراعيههة و اتخههذت الدنيي دروعهها بشههرية و ارتكبت أعمههال انتقمههام بشههعة
ضد الدنيي انتقماما من النتصارات التي كان يحقمقمها الثوار، و عذبت أفههراد جيش
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التحرير الوطههني الههذين يقمعههون في قبضههتها بشههتى صههنوفا العههذاب، و لم تعتههبرهم
و كل هذه الفعال شكلت انتهاكات لقمواني و قواعد القمانون الدولي، أسرى حرب

النساني.
 مههع1949لقمد تزامن انضمام الكومة الزائرية الؤقتة إلى اتفاقيات جنيف لعام 

تطهههورات سياسهههية و عسهههكرية حصهههلت في التمهههع الهههدولي فقمهههد زادت حركهههات
التحههرر الوطههني في البلد السههتعمرة، و تصههاعدت عملياتههها النضههالية و التحرريههة
ضههد القمههوات السههتعمارية ، المههر الههذي أدى بههالمأ التحههدة و التمههع الههدولي إلى
العههترافا بشههرعية كفاحههها السههلح من أجههل السههتقملل و مارسههة الق في تقمريههر

 الصههادر في3103 فقمد أكدت المعية العامة للمأ التحههدة في قرارههها رقم ، الصير
 على الق الكامن للشعوب الستعمرة في النضال بكل الوسههائل1973 ديسمبر 12

التاحة لها ضد الدول الستعمرة و الدول الجنبية الههتي تسههيطر عليهم تطبيقمهها لق
تقمرير الصير الههذي أعههترفا بههه ميثههاق المأ التحههدة و إعلن مبههادئ القمههانون الههدولي

24 الصههادر في 2625التي تكم العلقات الودية و التعاون بي الههدول (القمههرار رقم 
واعتبر القمرار بأن ذلك النضال يعد مشروعا و يتفق تاما مع مبادئ، )1970أكتوبر 

القمانون الدولي و أكد القمرار بههأن النزاعههات السههلحة الههتي تتضههمن نضههال للشههعوب
ضد السيطرة الستعمارية أو الجنبية تعتبر نزاعات مسلحة دوليههة و بالتههالي تطبههق

، ونص القمهههرار على أن الناضهههلي من أجهههل1949عليههههها اتفاقيهههات جههههنيف لعهههام 
التخلص من السهههيطرة السهههتعمارية أو الجنبيهههة أو الجنبيهههة أو العنصهههرية الهههذين
يقمعون في قبضة العدو هم أسرى حرب تطبق عليهم اتفاقية الثالثة التعلقمة بأسهههرى

،كمهها اعتههبر أن اسههتخدام الرتزقههة ضههد حركههات التحريههر الوطنيههة1949الرب لههها 
.يعتبر عمل إجراميا و أن الرتزقة يجب معاملتهم كمجرمي
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، و تزايههد1949أدى انضمام الكومههة الؤقتههة الزائريههة لتفاقيههات جههنيف لعههام 
عدد الثورات التحريرية من قيود الستعمار خاصة في القمههارة الفريقميههة ، و اعههترافا
المأ التحههدة بشههرعية هههذه الثههورات إلى تغيههير النظومههة القمانونيههة الدوليههة للقمههانون

 و اللحههق باتفاقيههات1977الدولي النساني وتبني البروتوكول الضافي الول لعههام 
 الذي اعتبر حههروب حركههات التحههرر الوطههني1949و اللحق باتفاقيات جنيف لعام 

 و تتع مقماتليها بالصفة القمانونية للمقماتلي و بصههفة أسههرى، نزاعات مسلحة دولية
الرب إذا مهها وقعههوا في قبضههة العههدو بخلفا النظريههة التقمليديههة الههتي كههانت تعتههبر
حركهههات التحهههرر الوطهههني مجهههرمي، فقمهههد جهههاء في الادة الولى الفقمهههرة الرابعهههة من
البروتوكول أن قواعد القمانون الدولي النساني تنطبق على"النازعات السلحة التي
تناضل بها الشعوب ضد التسلط الستعمارى و الحتلل الجنبي و ضههد النظمههة
العنصرية و ذلك في مارستها لق الشعوب في تقمرير الصير،كما كرسه ميثاق المأ
التحدة و العلن التعلق التعلق ببادئ القمانون الدولي الاصة بالعلقههات الوديههة و

التعاون بي الدول طبقما ليثاق المأ التحدة".
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