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  . و مبدأ التمييز الدولية  المدنية أثناء النزاعات المسلحة األعيانحماية

 

االحترام الذي يقتضي  :، كمفهوم من مفاهيم القانون الدولي اإلنسانيأثناء النزاعات المسلحةالحماية تفيد 

دم مهاجمتها كما تفترض عمال ايجابيا يتمثل في  المساعدة و النجدة في حالة تجنيب الفئة المحمية مخاطر النزاع و ع

 ال نعثر في االتفاقيات فإنناو رغم اعتبار النزاعات المسلحة الشرط األساسي لتطبيق القانون الدولي اإلنساني، . ١ الحاجة

 أن ١٩٤٩ لسنة ة التفاقيات جنيف األربعةرك المشت٢لمفهوم عدا إشارة المادة   تعريف لهذا اعلىالمبرمة في هذا الشأن 

حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من األطراف السامية " في تنطبقه االتفاقيات هذ

، و هو ما يحيل على النزاعات المسلحة الدولية و أهمها حالة الحرب "المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب

 يفسر ذلك بأن هذه االتفاقيات ذات الطبيعة اإلنسانية تفضل أن يكون مجال انطباقها مفتوحا إضافة إلى صعوبة .معلنةال

  .٢لنزاعات المسلحة في حد ذاتهااتحديد هذا المفهوم و تطور أشكال 

ة و غير يشمل النزاعات المسلحة الدوليبوصفه هذا المفهوم   المحكمة الجنائية ليوغسالفيا السابقةعرفت

حالة اللجوء إلى القوة المسلحة بين دول أو نزاع مطول بين السلطات الحكومية و مجموعات " و يتمثل في الدولية

 النزاعات المسلحة الدولية  تعريفيستنتج من ذلك أن. ٣"مسلحة منظمة أو بين مثل هذه المجموعات داخل دولة ما

، كأن تكون مجرد  مداهاكان مهمافأكثر قد لجأت إلى القوة  دولتين تعريف موسع يفترض أن تكون أطراف النزاع

فاالحترام الواجب تجاه الذات اإلنسانية ال  "، و دون النظر إلى أثرها من حيث حجم عدد الضحايامناوشات على الحدود،

  مقاومة وجود دون إلقليم إحدى الدول يدخل في هذا الباب حالة االحتالل الكلي أو الجزئيا، كم٤"يقاس بعدد الضحايا

  .٥مسلحة

 من المبادئ األساسية التي تحكم سير األعمال العدائية يعتبر، حيث دأ التمييز تكريسا لمفهوم الحماية مبيعد

 محكمة العدل الدولية، في رأيها المعتمد حول شرعية التهديد أو استعمال األسلحة بينتفي النزاعات المسلحة، وقد 

تمييز يسعى لحماية األشخاص المدنيين و األعيان المدنية و يضع التمييز بين المقاتلين و ال، أن مبدأ ١٩٩٦النووية لسنة 

  .٧ كرست المحكمة الجنائية ليوغسالفيا السابقة الطبيعة العرفية لهذا المبدأكما، ٦غير المقاتلين

                                                 
١ - Yves Sandoz, « La notion de protection dans le droit international humanitaire et au sein du mouvement de la 

Croix-Rouge », Mélanges Jean Pictet, Martinus Nijhoff Publishers, ١٩٨٤, p ٩٨٧-٩٧٥, p٩٧٦. 
�، ا��� ��� ���� ا���ل-  ٢����� :  0"ل /."ر ا�,+ا��ت ا����() و أ&� ذ�$ ��� ا�#��"ن ا� و�� ا

Luc Reydams, « À la guerre comme à la guerre : patterns of armed conflict, humanitarian law responses and new 
challenges », IRRC, Vol. ٨٨, n° ٢٠٠٦ ,٨٦٤, pp ٧٢٩٧٥٦. 

٣ -TPIY, Affaire Tadic, décision du ٢ octobre ١٩٩٥, cité in. Jean François Quéguiner, « Dix ans après la création 
du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie : évaluation de l’apport de sa jurisprudence au droit 

international humanitaire », RICR, ٢٠٠٣, Vol. ٨٥, n° ٨٥٠ pp ٣١١ -٢٧١       
٤ - CICR, Commentaire de la ٤ème Convention disponible sur le site internet de l’organisation : 

http://www.cicr.org  
٥ - Jean François Quéguiner, « Dix ans après... » , art. préc. p ٢٦٧.  
  .٧٨ ا��أي 5#�ة -  ٦
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  كما٨ييز التم، أول وسيلة دولية تتضمن مبدأ١٨٦٨ ديسمبر ١١/  نوفمبر٢٩ إعالن سان بترسبورغ، يعد

 الذي منع ١٩٠٧ من الترتيبات الملحقة باتفاقية الهاي الرابعة لعام ٢٣ورد منع استهداف األعيان المدنية في المادة 

 على أن الحرب العالمية الثانية شهدت  . الملحة تدمير الممتلكات أو االستيالء عليها في ما عدا حالة الضرورة العسكرية

على المستوى العسكري، بل تجاوز  ث لم يقتصر القصف على مدن و قرى قليلة األهميةخرقا فادحا لهذه القوانين حي

    .  ٩ذلك إلى حد اإلعالن أن الهدف من القصف كان كسر معنويات المدنيين

 هذه القاعدة ١٩٧٧ أعطى البروتوكوالن اإلضافيان لسنة جاءت النصوص الالحقة لتؤكد هذا المبدأ، حيث

 من البروتوكول األول الملحق التفاقيات جنيف و المؤرخ في ٤٨ ةوضعت الماد ف١٠ت قاطعةالتكريس الواضح بعبارا

 مبدأ التمييز بين المدنيين و األعيان المدنية من جهة و المقاتلين و األهداف العسكرية من جهة أخرى بغرض ١٩٧٧

ستهداف األعيان المدنية بصورة عامة تأمين حماية عامة للمدنيين و األعيان المدنية من آثار النزاع، كما ورد منع ا

  . من البروتوكول األول٥٢ضمن المادة 

 في البروتوكول األول بطريق النفي فهي  و قد تم ذلك األعيان المدنيةيتطلب تطبيق مبدأ التمييز إذا تعريف

قة التي اعتبرت األعيان و هو االتجاه الذي ذهبت فيه المحكمة الجنائية ليوغسالفيا الساب" كل ما ال يشكل هدفا عسكريا"

يبدو هذا التعريف السلبي لألعيان المدنية .  ١١"كل األعيان التي ال يمكن اعتبارها بشكل مشروع هدفا عسكريا" المدنية 

التمييز، فكلما استجابت غير واضح، و ذلك عن قصد ألنه ليست هناك أعيان مدنية بذاتها مما يكون له أثر على مبدأ 

على أن ذلك ال يمنع من ) الفقرة األولى(  األعيان المدنية سرت في شأنها مقتضيات مبدأ التمييز أعيان معينة لتعريف

  ).الفقرة الثانية( وجود حدود للمبدأ 

  

  

  

  

 

                                                                                                                                                         
٧ - Affaires : Tadic, décision du ٢ octobre ١٩٩٥ (Par. ١٠٠ et ss), Kuperskic, jugement du ١٤ janvier ٢٠٠٠ ( par. 

٥٢١ et ss) et Blakic, jugement du ٣ mars ٢٠٠٠ (par. ١٨٠), voir. Jean-François Quéguiner, « Dix ans...”,art. préc, 
p ٢٩٠.  

٨ -Vincent Chetail, « The contribution of the International Court of Justice to international humanitarian law », 
IRCC, ٢٠٠٣, Vol. ٨٥, n° ٨٥٠, pp٢٩٦-٢٣٥, p ٢٥٤. 

٩ -Michael W. Lewis, “The law of aerial bombardment in ١٩٩١ Gulf war”, American journal of international 
law, ٢٠٠٣, vol. ٩٧, pp ٥٠٩-٤٨١, p ٤٨٢. 

١٠  -« It was not until ١٩٧٧, with the adoption if the two protocols additional to the Geneva conventions, that this 
customary rule was given formal clear-cut expression at the universal level”, Vincent Chetail, « The 

contribution…”, prec. art, p ٢٥٤.  
١١ - TPIY, Procureur c./ Tihomir Blaskic (IT-١٤-٩٥), ٣ mars ٢٠٠٠, par.٣٠.  
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  مقتضيات مبدأ التمييز: الفقرة األولى

لى أن ع) أ(يقتضي مبدأ التمييز في أول عناصره جملة من الواجبات المحمولة على الطرف القائم بالهجوم 

  . )ب (ذلك مرتبط ارتباطا وثيقا بجملة من الواجبات يتحملها الطرف الذي يكون عرضة للهجوم

  الواجبات المحمولة على الطرف القائم بالهجوم-)أ

 و ينتج عن ،١٢ أول قاعدة تنشأ عن هذا المبدأ هي منع الهجوم بصفة قصدية و مباشرة على األعيان المدنية

رعاية متواصلة "بذل يعد أساسها  ١٣ من البروتوكول األول٥٧لواجب اتخاذها ذكرت بالمادة ذلك جملة من االحتياطات ا

طبقا للفقرة األولى من نفس " في إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان المدنيين واألشخاص واألعيان المدنية

مات قانونية تحمل على األطراف و يترتب على  التزاإنها هذه االحتياطات تتجاوز مجرد االلتزام األخالقي ، .المادة

  .١٤خرقها مسؤوليتهم الكاملة في القانون الدولي

  :أنهاحيث  ٥٢ من المادة ٢ وقد تم ذلك في الفقرة العسكرية،القاعدة ترتبط بتعريف األهداف على أن هذه 

  لعسكريتسهم بطبيعتها أو بموقعها أو بغايتها أو باستخدامها مساهمة فعالة في العمل  "-

يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية -

  ".أكيدة

 إذ أن هناك أعيان ،في ذات الوقت لتعريف الهدف العسكريعنصران   أن يتوفريجبيستنتج من ذلك أنه 

لوسائل المعتمدة مباشرة من طرف القوات المسلحة من  كل ا و هيتساهم بطبيعتها مساهمة فعالة في العمل العسكري

أو يكون موقعها له نفس الدور دون أن تكون بطبيعتها عسكرية ...تجهيزات و وسائل نقل و تحصينات و مراكز اتصال

ف توجد أعيان مدنية أو أهدا أنه ال  يبدو، الغاية واالستخداميمعيار  من خالل هذا المعيار، باإلضافة إلى.١٥كالجسور

 و ذلك ١٦ العسكريةاإلستراتيجية يقتصر األمر على أثر عين ما على مجرى النزاع على مستوى إنماعسكرية بذاتها و 

هذا االستنتاج هو الذي يجعل بعض الحاالت محل تساؤل مثل الهجوم على . بالنظر إلى العنصر الثاني في التعريف

 أو قصف صفوف ١٩٩١-١٩٩٠ في حرب  أن تشاركإيران دونالطائرات العسكرية التي فرت من العراق إلى 

  .١٧رين في نفس الحرباالعسكريين الف

                                                 
  . => ا���و/"آ"ل ا:ول٥٦ إ�� ٥٢ ا��"اد -  ١٢
 ,Jean-Francois Quéguiner .انظر . حة  وقعت اإلشارة إلى هذه االحتياطات  في بعض االتفاقيات المتعلقة باستعمال بعض أنواع األسل-  ١٣

“Precautions under the law governing the conduct of hostilities”, Vol. ٨٨, n° ٢٠٠٦ ,٨٦٤, pp٨٢١-٧٩٣, p ٧٩٨.. 
١٤ - Ibid, p ٧٩٤. 
١٥ -Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann (éd), Commentaires des protocoles additionnels 

du ٨ juin ١٩٧٧ aux Conventions de Genève du ١٢ aout ١٩٤٩, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Genève, ١٩٨٦, 
p ٦٥٢.  

١٦  - Eric David, Principes de droit des conflits armés, ٣ème édition, Bruxelles, Bruylant, ٢٠٠٢, p ٢٧١. 
١٧  - Ibid, p ٢٧٣ 
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أنه ليس من الضروري تدمير هدف عسكري طالما كان يمكن االستيالء عليه أو   هذه القاعدة خاللمنيتبين 

جها ضد الضرورات العسكرية ال يمكن أن تبرر، بأي حال من األحوال، هجوما مو"  وهذا ما يعني أن .١٨تحييده

 الغرفة االبتدائية بالمحكمة الجنائية ليوغسالفيا السابقة في قرار إليه، خالفا لما ذهبت ١٩"المدنيين أو األعيان المدنية

 كان ال يمكن تبريره إذا إال ال يعد مخالفة م ضد المدنيين و األعيان المدنية حين اعتبرت أن الهجو"بالسكيتش"

 تتمتع بقرينة استخدامها المدني في حالة مدنية التي توجد في مناطق التماسن ال األعياإنبل . ٢٠بالضرورة العسكرية

  . من البروتوكول األول٥٢ من المادة ٣الشك وذلك طبقا للفقرة 

وكول األول و تعد من البروت ٥و  ٥١/٤ إلى منع الهجمات العشوائية الوارد بالمادة  كذلكيؤدي مبدأ التمييز

  : عشوائيةهجمات 

  ،ال توجه إلى هدف عسكري محددتي التلك  -"

  ،يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محددقتال ال لل ةليقة أو وسيالتي تستعمل طرأو تلك -

الملحق ) هذا(للقتال ال يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه  يقة أو وسيلةالتي تستعمل طر أو تلك -

، األهداف العسكرية و األشخاص المدنيين أو األعيان  حالة كهذه في كل، تصيب و من ثم فان من شأنها أن"البروتوكول"

 "المدنية دون تمييز

يستفاد من ذلك أن القانون الدولي اإلنساني يمنع االستعمال العشوائي لألسلحة كما يمنع استعمال األسلحة التي 

ي استعمالها دون النظر إلى المكان الذي فاالستعمال العشوائي لألسلحة يعن.  تكون آثارها عشوائية ال تحترم مبدأ التمييز

ستستهدفه إن كان هدفا عسكريا أو كان غير ذلك وهي حالة اعتبرتها المحكمة الجنائية ليوغسالفيا السابقة بمثابة الهجوم 

على أنه في حالة وجود هدف عسكري بمحاذاة . و إن اختلفت عنها نظريا  ٢١المباشر على المدنيين أو األعيان المدنية

طقة مدنية ال يعد تأثير السالح في الدائرة المحتملة للخطأ استعماال عشوائيا و يصبح التحليل في هذه الحالة في نطاق من

 االعتماد على معلومات غير يعد كما .٢٢مبدأ التناسب، في حين أن تأثيره خارج هذه الدائرة يعد استعماال عشوائيا

 و هذا ما حصل حينما قصف مدنيون ألبان ٢٣ستهانة بهذا المبدأبير اقصف الجوي من ارتفاع كموثوقة في القصف أو ال

  .٢٤ أو في حالة قصف السفارة الصينية في بلغرادKorisa)  (من كوسوفو في كوريزا 

                                                 
١٨ - Eric David, ouv. préc. P ٢٧٣ 
١٩  - Jean-François Quéguiner, « Dix ans après... », art. préc. p ٢٩٢. 
٢٠  - � راIH� EP ا���EP ا�Oي ��MN إ�� �Lارات أ�Kى آ��IH� J ا��GHة 5� E#/ F� <�0 ا�D�رة إ�� ذ�$ ��� =�@"ى 5�B) ا�A@?,�ف أو 5

  .٦٠ ا�S=�T �L٢٩٢ارات =(�G) ا�R ل ا� و��)، ص 
٢١  ICTY, Prosecutor v. Stanislav Galic, Case n° IT-٢٩-٩٨-T, (Trial chamber), ٥ December ٢٠٠٣, par. ٥٢, quoted 

in: Michael N. Schmitt, « Precision…, op. cit, p٤٥٦.  
٢٢  - Ibid  
٢٣ -Ibid  
٢٤  -Claudio Cordone et Avner Gidron, «  Kosovo et droit de la guerre : faut-il juger l’OTAN ? », Le Monde 

diplomatique, juillet ٢٠٠٠, pp ١٨ ,١ et ١٩. 
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أما في خصوص األسلحة التي تكون آثارها عشوائية فهي تلك التي ال يمكن الوثوق بها في ضرب الهدف 

ة العدل الدولية أن مبدأ التمييز يقتضي أن م، و في هذا الصدد اعتبرت محك٢٥بآثارهاالعسكري أو التي ال يمكن التحكم 

 استعمال أسلحة غير ه يجدر القول أن، على أن٢٦ال تستعمل أسلحة ال تميز بين األهداف المدنية و األهداف العسكرية

  .٢٧ألعيان المدنية القصدي تجاه المدنيين و اهااستعمال بمثابة  هوقادرة على التمييز بين األهداف

التي  من البروتوكول األول هجمات الردع ٥٢/١ منعت المادةإضافة إلى منع الهجوم على األعيان المدنية، 

  منها بولونيا الردع،عمال  منع مطلق أ في ه نقاشات حادة بين دول كانت ترغبت األعيان المدنية وهو ما سبقتستهدف

 وهو الهجمات الوسيلة الوحيدة لفرض احترام قانون النزاعات المسلحةهذه  و دول أخرى من بينها فرنسا كانت ترى في

على أن المحكمة . ٢٨ في بعض الحاالت المحددة وجود منعإنماو  الردع،عمال  عامة تمنع أ قاعدة عدم وجودما أدى إلى

لقانون ا في يةية لاللتزامات الدولو استندت إلى الفقه و إلى الطبيعة الموضوع ذا المنعالجنائية ليوغسالفيا السابقة أكدت ه

 فال  أخرىدولر إلى خرق االلتزامات نفسها من  حيث تلتزم الدول باحترام مصالح األفراد دون النظاإلنسانيالدولي 

   كما أكدت المحكمة الجنائية ليوغسالفيا السابقة الطبيعة العرفية لهذا المنع٢٩مجال في هذه الحالة لقاعدة المعاملة بالمثل

  .٣٠هو ما ال يمكن الجزم به استنادا إلى معارضة عديد الدول لقاعدة عامة تكرس منع األعمال االنتقاميةو 

 

 

 

 

 

                                                 
٢٥ - Ibid  
  .٧٨ ا��أي، 5#�ة -  ٢٦

٢٧ - A. Cassese, « Means of warfare: the traditional and the new law », in. A. Cassese (ed.), The new 
humanitarian law of armed conflict, Editoriale Scientifica, Naples, ١٩٧٩, p ١٤٦, cited in. Vincent Chetail, “The 

contribution…”, prec. art, p ٢٥٥, note ٦٦. 
 ( ٤- ٥٤، )ا:���ن ا�#��5) و أ=�آ> ا��R�دة( ج- ٥٣، )ا:���ن ا�� ��) ( ١-٥٢، )ه�X�ت ا��دع V  ا�� ���>(٦-٥١:  ="اد ا���و/"آ"ل ا:ول- ٢٨

( ٢- ٥٥، )� T,� �,B A� ��#�ء ا��G�ن ا�� ���>ا��"اد و ا:���ن ا�@ (�R��.ى  ( ٤- ٥٦، )ا���?�) ا�"L ��� (N"@)ت ا��]M,و ا�� (�� ,Tل ا��^D:ا
  ).K.�ة

� N A,.�` ��� ١٩٦٩ => ا/�L�H) �5��� ا� و��) ��,) ٥ 5#�ة ٦٠/,_ ا���دة -  ٢٩���a (�=�Rط ا���D ه ات أن�Rن ا��"��#a (#�R@ا��"اد ا��@"  ا�� (#�R
 dOTa <���)ص ا���eD:ا  V ت ا��دع��Xه E,�/ ��، a `�R@N ���5 (f�K���"اد ا�@���5� ا/�L�H�ت ذات Ea�g إ� (,�hص و ا���eD:) اN�(�a

  ".ا�L�H/A�ت
�.�,�) ا��(@�) =,O ��م - �Hا� �Vا:را ���ن 5��� a(��) 0#"ق ا,Rص ا���eرد، ا��#�ر ا��Bن دو"P ��@رده� ، أن =� اد�@١٩٦٧ ا� <= ��kإ��ا l

� و � م ��kا�����Gي اRا��د ا� ���� ا�@T اqa �T5"ارpN ا�#��م  ا�@� /oدي إ�� إa�f) إ��اN <����k.�ح /��ؤAت N P) 0"ل = ى ا�����^) 5
�N�G) و ا�� ��)Rا:ه اف ا� <�a ��kا�  ا�#��". /���+ إ��ا"L r�aأ JGT@ا�  L ��kا�#"ل إن إ��ا �5 (T�Pو (X0 (�& وذ�$ و ،������ن ا� و�� ا

��ن، ا� ورة ا���Ra)، و&�#) /(�P �GMN ." JاFk �0ب��� ا��a�R) ا��(@�) ا:�Kى، �X,) 0#"ق اVا:را ��5�.�> و 5 ���ن 5��0��) 0#"ق ا
  .٢٥ ا�H#�ة ٧/١٧/A/HRCر=+ 

٣٠ - Martic, décision de la chambre de première instance, du ٨ mars ١٩٩٦ (par. ١٧-١٥) ; Affaire Kupreskic, 
jugement du ١٤ janvier ٢٠٠٠ (par. ٥١٥ et ss). Voir : Jean-François Quéguiner, « Dix ans après... », art. préc, p 

٢٩٤  



 7 

   .واجبات الطرف الذي يكون عرضة للهجوم-)ب

إن مجموعة الواجبات التي تحمل على المهاجم تقابلها بالضرورة واجبات محمولة على الطرف اآلخر في 

  .الهجوم الذي يقع ضده  هوالنزاع و

 و خاصة المادة  في جملة من المواد٣١يضع القانون الدولي اإلنساني جملة من االحتياطات ضد آثار الهجوم

من نفس  البروتوكول بالنسبة إلى األعيان الثقافية و أماكن العبادة، و ) ب (٥٣ من البروتوكول األول أو المادة ٥٨

 .نايات و الوحدات الطبية من اتفاقية جنيف األولى في ما يخص الب١٩المادة 

السعي جاهدة إلى نقل ما "،  من البروتوكول األول٥٨ طبقا للمادة  أطراف النزاع، قدر المستطاع،تولىت

تحت سيطرتها من السكان المدنيين واألفراد المدنيين واألعيان المدنية بعيداً عن المناطق المجاورة لألهداف العسكرية، 

تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة " و كذلك".  من االتفاقية الرابعة٤٩ وذلك مع عدم اإلخالل بالمادة

، وهو واجب ينطبق في حالتي الحرب و السلم سواء كانت األهداف العسكرية قارة أو "بالسكان أو بالقرب منها

ت األخرى الالزمة لحماية ما اتخاذ االحتياطا"من نفس المادة واجبا عاما في ) ج(بخالف ذلك تضع النقطة  .٣٢متحولة

مثال ذلك إقامة " األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية تحت سيطرتها من سكان مدنيين وأفراد وأعيان مدنية من

  .مالجئ للمدنين أو نظام إنذار مبكر

اية  المتعلقة بحم١٩٥٤ فقرة أولى من اتفاقية  الهاي لسنة  ٤في ما يخص األعيان الثقافية، نصت المادة 

األعيان الثقافية في حالة نزاع مسلح، على أنه يحجر على الدول أن تستعمل هذه األعيان بطريقة تجعلها عرضة للتدمير 

كما نصت . أو التخريب في حال نزاع مسلح إال في  حالة الضرورة العسكرية الملحة طبقا للفقرة الثانية من نفس الفصل

   ولدعم المجهود الحربيتعمال هذه األعيان حق باتفاقيات جنيف على منع اسمن البروتوكول األول المل) ب(٥٣المادة 

األعيان الثقافية بحماية معززة إذا كانت تشكل أهمية قصوى لإلنسانية ولم يقع استعمالها ألغراض عسكرية أو هذه تتمتع 

 .٣٣لحماية مواقع عسكرية

 بشرط أن يقع ٣٤"األرض المحروقة"األول سياسة  من البروتوكول ٥٤ال تمنع المادة  مقابل هذه االحتياطات، 

 إقليمها طالما كان يوجد تحت سيطرتها، في جانب مناللجوء إليها من طرف الدولة الطرف في النزاع، كوسيلة دفاعية، 

رة على جانب من إقليمها يكون خارج سيطرتها و يكون تحت االحتالل األجنبي، مقابل ذلك فان مثل هذه السياسة محج

  .رة على الدولة األخرى الطرف في النزاعهي محجكما 

  القانون الدولي اإلنسانييمنعباإلضافة إلى مختلف الواجبات المحمولة على الطرف الذي يقع ضده الهجوم، 

تنص صراحة على إن كانت  ، و هذه المادة المالحظ أن و .٧-٥١استعمال األشخاص المدنيين كدروع و ذلك بالمادة 

مدنيين إلى موقع عسكري، فإنها تشير ضمنا إلى فرضية تركيز هدف عسكري داخل أو حذو موقع مدني، حالة توجيه ال
                                                 

٣١ -/ ����@� ()Vن ووا��R�� رزة�a ت�=v� EV"a اع أن /#"م+,��a (�,Rا� ول ا�� <= w�./ (�x����+ه� �,  ا�,+اع  أو�� ا�,q"ص ا�@� ���J ا��
dر�&y <= �T@N��0 و. Jean-Francois Quéguiner, “Precautions..”, op. cit, p ٨١٨. 

٣٢ -Ibid 
�5) 5� 0��) �+اع =��} ا��oرخ 5� ١٠ ا���دة -  ٣٣�#� ا��@N��0 (�L�H/�a `�R) ا:���ن ا���  .١٩٩٩ =�رس ٢٦ => ا���و/"آ"ل ا�
٣٤ - Eric David, ouv. préc. p ٢٩٤ 
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ال يجوز أن " البروتوكول الثاني إلى أنه ، مقابل ذلك يشير ٣٥كحالة وضع قطع مدفعية في مدرسة أو في منطقة سكنية

  . ٣٦"تجاور أماكن االعتقال و االحتجاز مناطق القتال

   مبدأ التمييزحدود :الفقرة الثانية

 في حالتين تتمثل األولى في االستخدام المزدوج حدود تطبيقهال يعد مبدأ التمييز مبدآ مطلقا بل انه يجد 

  .التناسبالتي تجد مصدرها في مبدأ )ب( "األضرار العرضية" أما الثانية فهي فكرة ،)أ(المدنيةلألعيان 

  :   االستخدام المزدوج لألعيان المدنية-)أ

 المتعلقة بحماية األعيان الثقافية بعض األهداف العسكرية المحتملة وهي ١٩٥٤ت اتفاقية الهاي لسنة بين

مهابط الطائرات، محطات البث اإلذاعية، بناءات تستغل لصالح الدفاع الوطني، المواني محطات قطار ذات أهمية كبرى 

...) الطرق و المدارس وشبكات السكك الحديدية( نية األعيان المد"، فالحماية إذا ليست مطلقة، إذ أن ٣٧أو طريق مهم

التي تكرس بشكل مؤقت لالستخدام العسكري، أو التي تستخدم ألغراض مدنية و عسكرية في آن واحد، تصبح أهدافا 

   .٣٨"مشروعة

يخرق االستعمال المزدوج منع االستخدام العسكري كشرط للحماية، لذلك يصعب اليوم أن تعترف القوات 

في حرب الخليج سنة " ملجأ العامرية"نها تقوم بقصف األعيان المدنية أو المدنيين بطريق قصدي ففي مثال ربة بأالمتحا

، كان معلوما أن هذا الملجأ قد أنجز في الثمانينات لتيسير اختباء المدنيين من الهجمات الجوية على أن الواليات ١٩٩١

  .٣٩ إلدارة العمليات العسكرية و هو ما برر قصفهالمتحدة األمريكية ادعت أنه استعمل بصفة ثانوية كمقر

 كالمواد الغذائية والمناطق  ،نفس الحكم يسري على األعيان  و المواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان

 تحضر مهاجمتها أو حيث ،٤٠والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري الزراعية التي تنتجها

  :على ما يستخدمه الخصم من األعيان و الموادالحضر   هذايسريال  على أن ها أو تعطيلهاتدميرها أو نقل

  ٤١زادا ألفراد قواته المسلحة وحدهم-أ"

   ..."أو إن لم يكن زاداً فدعماً مباشراً لعمل عسكري -ب

إلى األكل تطرح هذه النقطة التساؤل حول معنى الدعم المباشر للعمل العسكري، فالعسكريون يحتاجون حتما 

و الشرب وهي حاجة يومية و ليست عرضية مما يجعل كل مخزون من المواد الغذائية و المياه عرضة للهجوم 

                                                 
٣٥ - Jean-Francois Quéguiner, “Precautions... », op. cit, p ٨١٢. 
�). ٢ (٥ ا���دة -  ٣٦��  .ج => ا���و/"آ"ل ا�
  .=> ا�L�H/A) ا��Oآ"رة ) أ(١- ٨ ا���دة -  ٣٧
٣٨  - Alexandre Balguy-Galloix, « Protection des journalistes et des médias en période de conflit armé », RICR, 

Vol.٨٦, n° ٨٥٣, pp ٦٧-٣٧, p ٥٠.  
٣٩ - Michael W. Lewis, “The law of aerial bombardment…”, op. cit. p ٥٠٣ 
  . => ا���/"آ"ل ا:ول ا���(` �L�H/�a�ت P,�{٣ 5#�ة ٥٤ ا���دة -  ٤٠
٤١  -w�0 �T/��&إ �5 (���GDا�(��) إ dOح ه�./  :Eric David, ouv. préc. p ٢٩٤  
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أال تتخذ مع ذلك حيال هذه األعيان والمواد في أي حال من األحوال إجراءات ) " ب( لذلك اشترطت النقطة ٤٢العسكري،

  ".مأكل ومشرب على نحو يسبب مجاعتهم أو يضطرهم إلى النزوحقد يتوقع أن تدع السكان المدنيين بما ال يغني عن 

 اعتماد األشخاص المدنيين و األعيان لمدنية كدروع لحماية األهداف العسكرية، و مثال ذلك ما إشكالطرح 

أن القوات العراقية كانت تضع ) Iraqui Freedom" ( العراقحرية"ات األمريكية في ما سمي بعملية ادعته القو

زات العسكرية و الوسائل القتالية داخل األعيان المدنية أو بمحاذاتها، بما في ذلك األعيان التي تتمتع بحماية التجهي

  .  بما يخرق القانون الدولي اإلنساني٤٣ علي بالنجفاإلمامخاصة كالمستشفى الجراحي بالناصرية أو جامع 

ل حيث صرح رئيس الواليات المتحدة ال يمكن أن يحصن األهداف العسكرية من منظور الدوهذا التصرف 

 وضع المدنيين في المواقع اإلستراتيجية بقصد حمايتها  أن قرار الرئيس العراقي١٩٩١األمريكية في حرب الخليج لسنة 

على أن ذلك ال يعفي  .٤٤من هجمات الحلفاء، ال يمكن أن يحول دون هجوم القوات المسلحة األمريكية على هذه المواقع

 من البروتوكول ٨-٥١جمة من احترام مقتضيات مبدأ التناسب كما نصت على ذلك بوضوح المادة القوات المها

  .٤٥األول

  :األضرار العرضية-)ب

 من قبل  اثر الحرب العالمية الثانية في الفترة الحديثةمرة ألول إثارة نظرية األضرار العرضيةوقعت 

 كانت حيث ، يوجدون داخل المصانعاكانو المدنيين الذين ر إصابةلتبرياالستراتيجيين العسكريين لقوات الجو البريطانية 

  هذه. المدنيينإصابةو تبرر هذه اآلثار بعد أخذ االحتياطات الالزمة لعدم  ،٤٦ت الصناعية تعد هدفا عسكري مباحاالقدرا

عيان المدنية آلثار  التمييز لكن وقائع الحرب يمكن أن تؤدي إلى تعريض المدنيين و األلمبدأ نتيجة ت تعداالحتياطا

 فان هذه الخسائر أو ٤٧بالنظر إلى مبدأ التناسب.  الذي يكون في أصله موجها إلى هدف عسكري مشروعالهجوم

 تعد مقبولة في القانون الدولي اإلنساني الناشئ عن ،ن أو لألعيان المدنيةي سواء لألشخاص المدني،األضرار العرضية

 م تكن مفرطة في عالقتها بالميزة العسكرية الفعلية و المباشرة و المنتظرة، وهو ماالمعاهدات أو عن العرف الدولي ما ل

لذلك تفرض . ٤٨ إلى المبدأ الذي يقصرها على العسكريين و األهداف العسكريةباإلضافة للهجمات إضافيايعد تقييدا 

، إذا كان هجوم أو إلغاء أو تعليق ال،هجومالاتخاذ قرار بشن    من البروتوكول األول احتياطات كاالمتناع عن٥٧المادة 

قد يتوقع منه، بصفة عرضية، أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق اإلصابة بهم، أو "  ،في هذه الحاالت،

                                                 
٤٢ - Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann (éd), Commentaires des protocoles...ouv. préc, p 

٦٧٤. 
٤٣ - Michael N. Schmitt, “ Precision attack…”, prec. art, p ٤٥٩.  
٤٤ -Jean-Francois Quéguiner, “Precautions... », op. cit., p ٨١٣.  

5� ا�#�ن ا��=> ��M( ��e= �HL"= ���K <aA  �H) ٣١٨ص ( N"رد هOا ا��#�ل ��#N�5ل إ��D ء�T#5 <= l�#5 ( �= و إذا Rك ا��/ wXN l��0 ا�@�� ا�
 v#�:Marcel Boisard, « De certaines règles islamiques �>. وP�0 EV+ا => ا�,��ء وا:Hg�ل، إA إذا آ��K J."ر/N D l ة

concernant la conduite des hostilités et la protection des victimes de conflits armés », Annales d’études 
internationales, Vol. ١٩٧٧ ,٨, p١٥٢. 

ال يعفي خرق هذه المحظورات أطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيال السكان المدنيين واألشخاص المدنيين "تنص هذه المادة على أنه  -  ٤٥
  .وهي إجراءات تهم المدنيين و األعيان المدنية" ٥٧اذ اإلجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة بما في ذلك االلتزام باتخ

٤٦  -Charles S. Maier, « Les villes pour cible : débats et silences autour des bombardements aériens de la Seconde 
Guerre mondiale », RICR, vol. ٨٧, Sélection française, ٢٠٠٥, pp ٢٠٢-١٨٣, p١٨٩. 

  .من البروتوكول األول وهو جزء من القانون العرفي) أ(٢-٥٧و ) ب (٥-٥١ ذكر مبدأ التناسب في المواد -  ٤٧
٤٨ -Michael N. Schmitt, « Precision…”, op. cit., p٤٥٧.  
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األضرار باألعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر واألضرار، مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه 

  ". ن ميزة عسكرية ملموسة ومباشرةذلك الهجوم م

تؤثر عديد المعطيات   حيثيتضح من العبارات المستعملة ظرفيتها و ارتباطها باألوضاع في ميدان النزاع

في تقدير األضرار العرضية، كعدم معرفة الهدف أو المعرفة المنقوصة به أو الفشل في تحديد كيفية امتداد الضرر إلى 

 تعتبر ،لذلك. ٤٩...القوة الواجب استعمالها نظرا لعدم التأكد من أن الهدف قد أصيب فعالالمدنيين، أو عدم تحديد 

رجاحة عقل و حسن " سألة مبدأ التناسب مإطارالمنظمة الدولية للصليب األحمر أن االحتياطات التي يجب اتخاذها في 

قائد عسكري " إلى ، في هذا الصددسابقة أن يلجأنائية ليوغسالفيا الج اقترحت اللجنة التي أنشأتها المحكمة الكما  ٥٠،"نية

  . ٥١"حكيم

يؤدي ذلك إلى ضرورة اختيار الوسائل و التكتيكات الحربية المالئمة، فالقصف من علو مرتفع كان السبب 

و قد اتخذ المدعي في المحكمة الجنائية ، ٥٢ أفواج الالجئين األلبان من طرف القوات المتحالفة ضد يوغسالفياإصابةفي 

، وهو  بناء على التقرير الذي قامت به اللجنة التي أنشأتها المحكمةيوغسالفيا السابقة قرارا بعدم اتهام الحلف األطلسيل

بينما يقتضي التناسب بين مدى احترام احتياطات الهجوم بالنظر إلى العلو  المرتفع للطائرات المهاجمة إلى تقرير ينظر 

قدر من المخاطر لتجنب األضرار العرضية ل ضرورة تحمل القوات العسكرية انيةاإلنسالميزة العسكرية و االعتبارات 

األسلحة الذكية أو المتطورة ال يمنع من حدوث أضرار عرضية خاصة مع األهداف " فحتى استعمال ،٥٣أو تقليلها

 إنها" دنية كدروع  و هي خطورة تكون أكبر في حالة استعمال األشخاص المدنيين أو األعيان الم٥٤،العسكرية المتحولة

  .٥٥"واحدة من أكثر المخاطر التي تقبل بها القوات المحاربة في النزاعات المسلحة
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Against the Federal Republic of Yugoslavia, ٨ June ٢٠٠٠, par. ٥٠, disponible sur : 
http://www.un.org/icty/pressreal/nato٠٦١٣٠٠.htm> 

٥٢ - Michael N. Schmitt, “Precision attack…”, prec. art. p ٤٦٢. 
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Liban », RICR, vol. ٨٨, Sélection française, ٢٠٠٦, pp ٢٩٠-٢٧٥, p٢٨٦. 
٥٤  -A.P.V. Rogers, « Zero-casualty warfare », IRRC, n° ٨٣٧, pp ١٨١-١٦٥, available at the ICRC 

website:http://www.icrc.org/web/eng/siteeng٠.nsf/html/٥٧JQCU  
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