
فقدان المدنیین للحق في الحمایة من الھجمات المباشرة

اعداد 

  اسامة صبري محمد. م.أ

احد اھم االھداف الرئیسیة والجوھریة للقانون الدولي االنساني ھي حمایة المدنیین 
في النزاعات المسلحة ، بموجب القواعد القانونیة یتمتع االفراد والسكان المدنیین 

ار التي ترتبھا العملیات القتالیة التي تقوم بھا الجیوش وتحقیقا بالحمایة العامة من االث
للحمایة یلزم القانون المقاتلین بالتمییز طیلة فترة النزاع بین المدنیین والمقاتلین وان 
توجھ العملیات ضد االھداف العسكریة فحسب ، وزاد االھتمام بحمایة المدنیین في 

في اسالیب القتال وظھور التكنولوجیا المتطورة اآلونة االخیرة نتیجة للتطور الكبیر 
والمدمرة في مجال القتال ـ وواجھ القانون الدولي االنساني العملیات المتزایدة 
لمشاركة المدنیین في العملیات العدائیة والسیما في حروب التحریر الوطني التي 

االحمر نتیجة تبنھا البرتوكول االضافي االول وزیادة قلق اللجنة الدولیة للصلیب 
، ونتیجة لذلك كان البد من ) النزاعات غیر الدولیة ( التساع رقعة الحروب االھلیة 

ان یتصدى القانون الدولي االنساني لمشاركة المدنیین في العملیات العدائیة الن تلك 
المشاركة تمثل استثناء یرد على االصل المتمثل في عدم المشاركة الن الحالة 

تترتب علیھا الحمایة وجاء ذلك التصدي من خالل تحدید قاعدة االخیرة ھي التي
تمتع المدنیین بالحمایة من الھجوم ( اساسیة في البرتوكولین والتي تنص على 

المباشر ما لم یقوموا بدور مباشر في االعمال العدائیة وعلى مدى الوقت الذي 
  ) .یقومون بدور مباشر في االعمال العدائیة 

بموضوع مشاركة المدنیین في لفقھي حول المسائل ذات الصلةونتیجة للجدل ا
العملیات العدائیة والتي لم یستطع الدلیل التفسیري لمفھوم المشاركة المباشرة والذي 

وختمت بإصدار ٢٠٠٣یمثل حصیلة نقاشات طویلة بین الخبراء ابتدأت في عام 
الدلیل التفسیري الذي یمثل حصیلة االراء المختلفة للخبراء  في مع االخذ بنظر 

  .٢٠٠٩ر ان تلك االفكار تعبر عن راي اصحابھا االعتبا

البحث محاولة الستكشاف المسائل المتعلقة بموضوعنا من خالل تتبع المراحل 
المختلفة إلزالة االبھام عن مصطلح المشاركة المباشرة مع التركیز على اكثر 

و المسائل جدلیة اال وھي تلك المتعلقة بالوقت الذي یفقد المدني الحمایة او عض
الجماعة المسلحة ، قسم البحث الى مبحثین نتناول في المبحث االول تعریف 
المشاركة المباشرة من خالل عرض آلراء الخبراء وما توصلوا الیھ مع تسلیط 
الضوء على راي الفقھ في الموضوع وعرض لممارسات  الدول والھیئات الدولیة 



لك في المطلب االول بینما والقضائیة التي تناولت موضوع المشاركة المباشرة وذ
اھتم المطلب الثاني بتحدید عناصر المشاركة المباشرة الثالث الضرر والعالقة 

  .السببیة واالرتباط بالنزاع المسلح 

المبحث الثاني تناول شروط فقدان الحمایة المقررة للمدنیین وذلك في المطلب االول 
علقة بالفترة الزمنیة التي یفقد الذي یلقي الضوء على اكثر المسائل جدلیة تلك المت

خاللھا المدني الحمایة اما المطلب الثاني فانھ تناول مبداي الشك والتمییز من ناحیة 
االحتیاطات التي یجب ان تتأخذ في حالة الشك والزام المقاتلین بالتمیز طیلة فترة 

ان استخدام القوة النزاع بین المدنیین والمقاتلین  ، ان فقدان المدنیین للحمایة ال یعني 
مباح ضدھم بل ترد قیود على استخدام القوة في مواجھ ھؤالء وھذا ما سنسلط  علیھ 
الضوء في المطلب الثالث اما المطلب الرابع فخصص لبیان ما ھي العواقب التي 
یتعرض الیھا المدني المشارك في العملیات العسكریة بعد انھاء العملیات العسكریة 

  .ركة سواء في مواجھ القوانین الوطنیة او الدولیة او توقفھ عن المشا

  

  


