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 تمهيد

 

 

 

م وتكنولوجيا الدفاع املتعلق و مركز عل( عبر إطار عمل MODوزارة الدفاع البريطانية ) دعمتهاضمن دراسة  ةالنهائي الدراسة شور نُيعّد هذا امل

مجاالت  يغطيالذي  نزاعستة أسابيع وتدرس النقاش األكاديمي العائد للمشهد األخالقي لل مدار الدراسة علىتّم إجراء . (DHCSTC) بالقدرة اإلنسانية

فت مديرية البرنامج والتسليم ملختبر عل، بحري، بّري، فضائي، إلكتروني(. عسكرية مختلفة )جّوي 
ّ
 Programme andم وتكنولوجيا الدفاع )و كل

Delivery Directorate of the Defence Science and Technology Laboratory التحقيق الذي ( بإجراء 
ّ
 .التقرير ال موضوع هذيشك

البحوث ترمي رسالتها إلى املساعدة على تحسين صنع السياسات والقرارات من خالل  ربحية غيرمستقلة أبحاث  مؤسسة RAND Europe  مؤسسة

دقيقة ليل اتحتاج إلى تح مؤسسات أخرى و أوروبية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات حكومات  RAND Europeعمالء مؤسسة  ويشمل والتحاليل.

 و 
ّ
 االختصاصات. ةمتعددومستقلة
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 موجز

 

 

ين  يشملالذي  النزاعمجاالت متداخلة )أي  غطيالذي ي للنزاعالعائد للمشهد األخالقي هذه الدراسة للبحث في النقاش األكاديمي  أجريت
َ
مجال

جريتفي الدراسة تنظر  عسكريَين أو أكثر )بّري، بحري، جّوي، إلكتروني، فضائي((.
ُ
ح في  النزاعاألخالقية و النزعة  حول  مجموعة األعمال التي أ

ّ
املسل

وتحّدد مجاالت التقليدية، جديدة املبادئ األخالقية القتال ال طرق ها تناقض من خاللقد  حول السبل التي رؤى قدموت ،البيئة التشغيلية املستقبلية

ة في 
ّ
جريت حول قد تكون غير مستغل

ُ
 إضافًيا.  النزعة مجموعة األعمال التي أ

ً
 جياو في نوَعي تكنولالدراسة  وتنظراألخالقية أو قد تستحّق تحليال

جديدة التفكير التقليدي حول  تكنولوجياتذاتية( للخروج بأفكار عملية حول السبل التي قد تعارض فيها ال واألنظمة الفضاء اإللكترونيناشئين )

ذات الصلة وبرنامج مقابالت وورشة عمل امتّدت على يوم واحد بمشاركة  السابقة ساتالعمل مراجعة منهجية للدرا وقد تضمناألخالقية. النزعة 

 خبراء أكاديميين. 

 ،أّن أطر العمل واملبادئ األخالقية املوجودة ال تزال ُتطّبق تتمثل فيوجدت الدراسة أّن وجهة نظر األغلبية وسط الخبراء الذين تّمت إستشارتهم 

ل "أذى" )بما في ذلك التأثيرات  مصطلحعلى تباين كبير في التفسيرات القانونية املطبقة  ثمةوأّنه 
ّ
ح" وفي التشاورات بشأن ما يشك

ّ
 املادية"هجوم مسل

رون بشكل عام على أّنه ليس هناك  تفق(. وياملاديةوغير 
ّ
 أن هذا الهجوملدى التأكيد على  -أمام الرّد على هجوم غير حركي أخالقي معّين حاجزاملنظ

ًحا" يشكل
ّ
لنظرية الحرب  التعديليةفي ظّل ظروف معّينة. وتتعارض املقاربات  ةمءمالاألكثر بقّوة حركية إن كان هذا ُيعتبر املسار  -"هجوًما مسل

في ظّل هذا املنهج من التفكير، قد يجعل ما.  نزاعالنوايا األخالقية لألفراد تجاه  تعتبرألّنها ال التفرقة القانونية بين املقاتلين وغير املقاتلين  معالعادلة 

ت أفعالهم على دعمهم لـ"حرب غير عادلة". 
ّ
 من  اعُتبر أّن غير املقاتلين أنفسهم عرضة لألذى إذا دل

ا
ل يالفضاء اإللكترونكال

ّ
 واألنظمة الذاتية يشك

 قّوض أطر العمل األخالقية والقانونية التقليدية. ما ي ،تحّديات لعدد من املبادئ
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 لخص التنفيذيامل

 

 

 

 اتالنزاعاألخالقية في النزعة النقاش األكاديمي حول مسألة في هذه الدراسة  تنظر 

 بالتطّور الثقافي والعسكري والتكنولوجي.  النزاعتتغّير طبيعة 
ً
رة

ّ
يعود خالل السنوات العشرين األخيرة، و تسارعت وتيرة التغيير بشكل مستمّر، متأث

فيها. أمام خلفية التغيير دث البيئة التنفيذية التي تح باإلضافة إلىات، النزاعجديدة تحّول طريقة خوض  تكنولوجياتإلى ظهور بجزء كبير ذلك 

استمرارية برز نقاش أكاديمي حيوي حول وقد لتدقيق متزايد.  ما نزاعالسلوك في  تؤسسالتي  التقليديةأطر العمل األخالقية  تخضعتواصل، امل

 شّن الحروب.  الجديدة ل الطرق  والتي تفرضهاهذه األطر يعرض التحّديات التي تواجهها  كمامالءمة أطر العمل األخالقية التقليدية 

جريت
ُ
 يشملالذي  النزاعمجاالت متداخلة )أي  يغطيالذي  نزاعفي النقاش األكاديمي العائد للمشهد األخالقي للللبحث السريعة"  الدراسة"هذه  أ

ين عسكريَين أو أكثر )بّري، بحري، جّوي، إلكتروني، فضائي((. 
َ
جريت حول مجال

ُ
األخالقية والنزاع  النزعة تنظر الدراسة في مجموعة األعمال التي أ

ح في البيئة التشغيلية املستقبلية، وت
ّ
ة التقليدية، القتال الجديدة املبادئ األخالقي طرق رؤى حول السبل التي قد تناقض من خاللها  قّدماملسل

جريت حول 
ُ
ة في مجموعة األعمال التي أ

ّ
العمل مراجعة منهجية للدراسات السابقة  وقد تضمناألخالقية.  النزعة وتحّدد مجاالت قد تكون غير مستغل

ز العملوقد  يوم واحد بمشاركة خبراء أكاديميين. ملدةذات الصلة وبرنامج مقابالت وورشة عمل 
ّ
ة" وليس دراسة الذي يشكل "نظرة سريع ،رك

ين  عادلةال حربالنظرية الغربي ) على أطر العمل األخالقية في التقليدمتعمقة، 
َ
 الفضاء) تكنولوجيينوالقانون الدولي اإلنساني( وتمحور حول مجال

 اإللكتروني واألنظمة الذاتية(. 

 

صنع األحكام األخالقية املستقبلية في بيئة تتسّم بالتعقيد 
ُ
 وااللتباس ست

سم األحكام األخالقية أنه في حين
ّ
سياق صنع تعقيد البيئة التنفيذية املستقبلية  فيسمات ال تزيد العديد منفي األصل بالتعقيد بطبيعتها،  غالًبا ما تت

)بّري، بحري، جّوي، فضائي، إلكتروني(،  للنزاعالحرب والسلم، وبين املجاالت املختلفة  حالتي بيناملتزايد  الخلطالقرار األخالقي. ومثال على ذلك 

ل غياب الحدود
ّ
األخالقية، ما يصّعب عملية تحديد أي النزعة امللموسة تحّديات عميقة أمام القانون و  وبين التأثير الحركي وغير الحركي. قد يشك

الجديدة، ستبقى مهارات التعليل األخالقي مهّمة، على  تكنولوجياتبروز ال ،ورّبما بسبب ،وبالرغم من قًيا.أخال ومبّرًراقانونًيا  يكون جائًزاسلوك قد 

ة األفعال الفردية فحسب بل لالستجابة لتدقيق خارجي أكبر لألفعال ليس لضمان أخالقي األمر مهًما وُيعتبر هذا املستوى الجماعي.و املستوى الفردي 

 لوسائل التواصل اإلجتماعي.  ةاملتزايد واألهميةاملراقبة  تكنولوجياتالعسكرية والفردية التي ستنتج عن نشر 

 



يغطي مجاالت متداخلةاملكّون األخالقي للنزاع الذي     
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 هرية سائل الجو املات املستقبلية حول عدد من النزاعاألخالقية في النزعة يتمحور النقاش األكاديمي حول 

 اإطارً باعتباره أو القانون الدولي اإلنساني  عادلةال حربالنظرية على ات النزاعاألخالقية في  النزعة يعتمد معظم العمل األكاديمي حول مسألة

، مع تمحور النقاش حول قابلية تطبيق أطر العمل األخالقية املوجودة على طرق جديدة لخوض الحروب. ويتناول النقاش ما إذا كانت امرجعيً 

 لالستجابة لبروز 
ً

طبيعة  أو الكامنةجديدة، سواء بسبب خصائصها  تكنولوجياتالتعريفات املوجودة أو األحكام القانونية تستلزم تعديال

ا للدولة( هناك توّجه متزايد نحو املسؤولية األ و  ات.النزاعاستخدامها في 
ً
 .تشاور األخالقيفي ال رئيسيةال فاعلةالجهة باعتباره الخالقية للفرد )خالف

 النتائج الرئيسية املستخلصة:

ل التركيز الرئيس ي لهذه الدراسة( ) النزاعأّن جانب "املجاالت املتداخلة" من  علىبشكل عام املشاركون في الدراسة تفق ا •
ّ
 يعتبرالذي شك

 تكنولوجياتاألخالقية بشكل أقّل من التركيز على التأثيرات )الحركية أو غير الحركية( والالنزعة إطار عمل للتشاور حول بوصفه  امفيًد 

 والتطبيق(. املتأصلة)خصائصها 

عتبر أطر العمل •
ُ
  لم ت

ً
طبق. وبالرغم كانت وجهة نظر الغالبية أّن أطر العمل األخالقية ال تزال تُ ف ،غير ذات نفعاألخالقية املوجودة عامة

 من ذلك، يدافع البعض عن تفسير جديد للمبادئ املوجودة أو تعديل التعريفات أو تأكيدها.

ح" )ما ُيعتبر "هجوم م مصطلحهناك تفاوت كبير في التفسيرات القانونية املطبقة على  •
ّ
تحديد قانونية اللجوء إلى القّوة( وفي  في مهًماسل

ل "أذًى" )كاٍف( )بما في ذلك تأثيرات 
ّ
(. وُيعّد هذا مثيًرا للنزاع بشكل خاص بالنسبة إلى ماديةوغير  ماديةالتشاورات املتعلقة بما يشك

 الفضاء اإللكتروني.

ل، بحّد ذاته و  النزاعل الدراسة على أّن ذلك التباين في ستشارتهم خالاكان هناك إجماع عام وسط الذين تّمت  •
ّ
، مشكلة بمفردهال يشك

ا أخالقًيا بحكم الواقع.   ةأخالقية. بعبار   أخرى، ال ُيعتبر استغالل منفعة التباين هما

رون ب لم يظهر أيوكذلك  •
ّ
أمام الرّد على هجوم غير  حاجز أخالقي معّين ما منشكل عام على أّنه إلتزام أخالقي للرّد "باملثل". يوافق املنظ

ًحا" هذا الهجوم لدى التأكيد على تشكيل -حركي
ّ
بالقّوة الحركية إذا اعُتبر هذا اإلجراء األكثر مالءمة في ظل الظروف  -"هجوًما مسل

 املعّينة. 

  تكنولوجياتالتزام أخالقي الستخدام  وجودحول في العمل األكاديمي بعض االعتبار  يظهرفي حين  •
ً

ة أكبر من خيارات أخرى )مثال
ّ
ر دق

ّ
توف

ة 
ّ
ن قدرة آلّية أو مستقل

ّ
قد يتم استشفاف حجج و االستهداف بشكل دقيق أكثر من القدرة اإلنسانية قبل ضربة حركية(،  منقد تتمك

ق باستخدام  هذا الرأيضد  قويةمضادة 
ّ
 بدون طّيار. طائرات قتال، ال سّيما في ما يتعل

لمع التفرقة القانونية بين املحاربين وغير املحاربين بما أّنها  عادلةالحرب اللنظرية  التعديليةتتعارض املقاربات  •
ّ
لنوايا األخالقية ا ال تعل

ت أفعالهم على من نهج هذا املما. وبناًء على  نزاعتجاه للجّهات الفردية 
ّ
التفكير، قد يجعل غير املحاربين أنفسهم عرضة لألذى إذا دل

 الدعم لـ"حرب غير عادلة".

 

 



  RAND Europe   املكّون األخالقي للنزاع الذي يغطي مجاالت متداخلة

 

xiv 
 

 ( اعتبارات أخالقية عملية معّينةواألنظمة الذاتية الفضاء اإللكتروني)حول  ةحالدراستا التناقش 

ي معّينة تكنولوجياتها ب تتحدىالدراسة رؤى حول الطرق التي  ة في هذهحالالدراستا  تقّدم
َ
تكنولوجيين ن أطر عمل أخالقية حالية. تّم تحديد مجال

ين الذاتية. ال يعني اختيار  واألنظمةالفضاء اإللكتروني  هما
َ
ال مأّنه التكنولوجيتينهات

ّ
تحّديات إضافية أو تحّديات أكثر صعوبة من مجاالت  نا تشك

 املعنية.  املصادراألكبر في على التغطية  اا حصلتمبل أّنه أخرى، كنولوجيةت

 ألطر العمل األخالقية من خالل طرق متعددة لكترونية مع املبادئ الجوهريةاإلتتعارض القدرات 

ل  حول  نطاق شّك الِسلم والحرب من خالل خلق  الخلط بين حالتييساهم الفضاء اإللكتروني في 
ّ
ا للجرم أو األنشطة األخرى( في نزاعً ما يشك

ً
ا )خالف

ال يتطابق الفضاء اإللكتروني بدقة مع املبادئ الرئيسية للقانون الدولي، على األقّل أنواع الرّد املالئمة أخالقًيا. حول ، وبالتاليالفضاء اإللكتروني 

ًحا" في ظل ا
ّ
ل "هجوًما مسل

ّ
يه لفكرة املسافة بسبب النقاش حول ما إذا كان الهجوم اإللكتروني يشك

ّ
 النزاعيفّرقه عن  املاديةلقانون الدولي. إّن تخط

اإللكتروني  املجالالجديد في لجوء إلى القّوة، حّتى وإن كان ا حّد تصّورة الفضاء اإللكتروني امل استخدام سهولة تخّفضاملجاالت األخرى. قد  جميعفي 

ل سابقة 
ّ
 .دائمة. ويزيد هذا من املعنى األخالقي للقرارات حول استخدامهيعني أّن استخدامه الهجومي أو الدفاعي قد يشك

 :من بين أمور أخرى للمبادئ األخالقية الجوهرية التالية،  ةخاص نظرة عاجلةالفضاء اإللكتروني  ينظر

حّق الدفاع عن النفس إلى  يستند. النزاعأمًرا أساسًيا للحجج األخالقية املرتبطة بخوض  عادلةُيعتبر وجود قضية  .عادلةقضية  •

ًحا" محورًيا 
ّ
ل "هجوًما مسل

ّ
ح". لذلك ُيعّد سؤال ما إذا كان الهجوم اإللكتروني يشك

ّ
بالنسبة إلى ما إذا كانت التعّرض لـ"هجوم مسل

ل  العادلةالقضية 
ّ
 يستحيلمسألة تحديد املصدر. قد في موجودة أم ال، ويمكن بالتالي تبرير اللجوء إلى القّوة. وهناك تحّدٍ مرتبط يتمث

 املبّررمن و يمكن تحديده بسهولة خصم وجود على  -جزئًيا -العادلةن بشكل حاسم وتقوم مبادئ القضية ين اإللكترونيياملهاجم تحديد

 . ضده نزاعخوض 

ل الفضاء اإللكتروني تحّدًيا ملبدأ املالذ األخير )أو الضرورة(،  خير.املالذ األ  •
ّ
 باعتباره فقط  ينشبيجب أن  النزاعفكرة أّن وهي يشك

ً
 امالذ

 واسع النطاق األخرى البدائل  جميع داستنفا عند اأخيرً 
ً

يصحبه قدر أقل املعقولة. وبما أّن العمليات اإللكترونية قد تسّبب تعطيال

ح نسبًيا من
ّ
عتبر خياًرا أسهل وأقّل تدميًرا للرّد على هجوم إلكتروني أو على أنواع أخرى من الهجوم املسل

ُ
على حد  الدمار نسبًيا، قد ت

 . سواء

ل الواقع الضرر مع  متناسًبافي ظل هذا املبدأ، يجب أن يكون استخدام القّوة . التناسب •
ّ
ا . من الصعب تحديد ما يشك على  مناسًباردا

الهجوم األساس ي والذي قد يكون من الصعب قياسه. كما يجدر بسلسلة التصعيد  الذي يسببهعلى األذى  ويعتمد ذلكهجوم إلكتروني. 

ع الذي قد يبرز  أي ،التناسبنسبة إلى اعتبارات املحتملة أن تكون أساسية بال
ّ
م التصعيد املتوق

ّ
 ُسل

ً
لهجوم إلكتروني والرّد عليه.  نتيجة

ل استخدام القّوة أو الرّد عليها في املجال اإللكتروني سابقة ويحمل بالتالي مسؤولية أخالقية إضافية.
ّ
 وأخيًرا، من األرجح أن يشك

ية وغير املقاتلين. وفيما قد يكون الهدف أن شرعبين األهداف ال فتفّرق بطبيعتها،  ممّيزةالحرب أن تكون في ظّل هذا املبدأ، على  التمييز. •

ر بها املدنيون أو البنية  مقصودةغير  تبعاتلكترونية تمييزية، قد ينتج عن الطبيعة املتشابكة للمجال اإللكتروني اإلعملية التكون 
ّ
يتأث

   التحتية غير العسكرية.
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 والتناسبتطرح األنظمة الذاتية أسئلة متعلقة بمبادئ السلطة الشرعية واملالذ األخير 

 إمكانيةسؤال بارز في النقاش العام حول  ُيطرحعام. وفي حين استحوذت املشاكل املحيطة باألنظمة الذاتية على الكثير من االهتمام من ِقبل الوعي ال

العمل األكاديمي حول املوضوع هيكل  يبقىأخرى، ما إذا كانت آلة قادرة يوًما على التشاور األخالقي(،  ةاألخالقية بخوارزمية )بعبار النزعة اختصار 

مة ومعقّدة. وفي حين تضاعف زيادة ذاتية نظام ما املخاوف ة األخالقية غير مستقيشروعييعترف بأّن العالقة بين مستويات الذاتية واملف. ةدق أكثر

األرجح أن يكون هناك فوائد ومخاطر أخالقية و  .، تقلل أيًضا تأثير الخطأ اإلنسانيياألخالق القدرة على الحكمو  شراف اإلنسانيبشأن غياب اإل 

اآللة كمن املسؤولية في أفعال ت أين سؤال ن األنظمة الذاتية حول يتمحور معظم النقاش بشأو مرتبطة بكل من األنظمة الذاتية املنخفضة والعالية. 

ن من استكشاف املسائل املرتبطة باملسؤولية )سواء مسؤولية املنتج أو ، ئهاوأخطا
ّ
االستهتار اإلجرامي أو املسؤولية على جرائم الحرب( ما يمك

  املعايير األخالقية التي يجب أن تحكم استخدام القدرات الذاتية(. برمجةو  صياغةواملعايير )كيفية 

ق،  تتحدى
ّ
  ، باملبادئ التالية: من بين أمور أخرى طبيعة األنظمة الذاتية التفكير التقليدي في ما يتعل

ألنظمة بالنسبة لة. املتعلق بحق استخدام القوّ يتعارض استخدام األنظمة الذاتية مع مبدأ السلطة الشرعية  السلطة الشرعية. •

 باعتبارها لقتل شخص ما أو لشّن حرب  ذاتية بالكامل، تتمحور املخاوف حول ما إذا كانت اآللة ستتمّتع يوًما بالسلطةال
ً

في  عامال

 سياسة الدولة.

يعني أّن االستخدام التاريخي تشمل مركبات جّوية بدون طّيار ات األخيرة التي النزاعالتباين الحاّد في البعض أّن  يرى  املالذ األخير. •

ا أخيًرا" ما ، إن لم يكن أبًدا،نادًرا تكنولوجياتلهذه ال
ً
ل "مالذ

ّ
قد يقود  في املعاركالبشر  االستغناء عنويقلق البعض من أن . مث

 على األدوات غير العسكرية.صّناع السياسات إلى اللجوء بشكل أسرع إلى القّوة 
ً

 تفضيال

الحساسية وفك  تقليلفي استخدام األنظمة الذاتية إلى  الكامنةعّبر بعض الخبراء عن مخاوفهم من أن تقود املسافة  .التناسب •

ل من "ضباب الحرب"، ما يسمح ببروز  االرتباط األخالقي.
ّ
أّما وجهة النظر املضادة لهذا فهي أّن استخدام األنظمة الذاتية يحّرر املشغ

ه شخص عملية صنع قرار قد تكون حّس 
ّ
ك آخرون باالفتراض األخالقي الذي قد ُيقتل في ظل

ّ
اسة وملتزمة أخالقًيا بشكل أكبر. ويشك

ل إنساني بما على يد آلة 
ّ
ا لكرامة اإلنسان األساسية. يمثل هذامشيرين إلى أن دون تدخ

ً
ة التي  انتهاك

ّ
وتشير حجة مضادة إلى أّن الدق

رها اآللة قد تؤّدي إلى 
ّ
 استهداف نظيف أكثر، ما يؤّدي إلى معاناة إنسانية أقّل.توف

 

ا أكبر وتقترح مجاالت ذات أولوية بالنسبة إلى وزارة الدفاع
ً
 تحّدد الدراسة مجاالت تستحّق استكشاف

ا إضافًيا:تحّدد الدراسة 
ً
 واستكشاف

ً
 عدًدا من املجاالت التي تستحّق تحليال

منفعة  (الداعمةطر العمل القانونية املوجودة )واألخالقية أل تشارتهم خالل هذه الدراسة أّن اعتبر العديد من الخبراء الذين تّمت اس •

 بمراجعةيوص ى  التشغيلية الجديدة. قواعدال تأخذ بعين االعتبارأكثر ل توّسعلكّنها قد تحتاج إلى أن ُتفّسر بشكل مختلف أو دائمة 

معّينة. قد يساعد  تكنولوجياتمع التطّرق بشكل خاص إلى التحّديات التي تطرحها  أكثر لـ"املجاالت الرمادية" في القانون الدولي، ةمفّصل
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سم بالتوّتر أو النقص أو االلتباس وقد ُيستخدم لتحسين قابلية تطبيق القانون في العمليات الحالية 
ّ
هذا على تحديد مجاالت تت

 واملستقبلية. 

جهة فاعلة أساسية )بدل الدولة( في السلوك األخالقي. قد يكون باعتباره في األهمية املتزايدة للفرد معظم الدراسات السابقة  تبحث •

في الحروب املستقبلية مفيًدا الستخالص رؤى عملية للتجنيد والتدريب والقيادة هذا  ،وقد يعني ،اعتبار عملّي أكثر ومطبق ملا يعني

 رى.ومجاالت أخوالتحكم 

ين  تتخطى تكنولوجيةنظًرا للغلبة الواضحة للعمل على الفضاء اإللكتروني واألنظمة الذاتية، يكون التركيز على مجاالت  •
َ
ين اللذ

َ
املجال

   واألسلحة غير الفتاكة. املوجهة والتكنولوجيا النانويةطاقة التتّم دراستهما هنا مفيًدا في إغناء النقاش األوسع. قد تشمل األمثلة أسلحة 

زت هذه الدراسة فقط على وجهات النظر  ألسباب عملية، •
ّ
وُينصح  األخالقية.النزعة الغربية والتقاليد الغربية للتفكير املرتكز على رك

ى إجراء ب
ّ
ر فهم أطر العمل املتمحورة حول الغرب.  هذه الرؤيةتحليل مفّصل ألطر العمل األخالقية وأنظمة االعتقاد يتخط

ّ
قد يوف

األخالقية خالل النزعة  نارة التفكير فيمساعدة إضافية إل  ،املتغيرة النزاعطبيعة  بسببوالتحّديات التي تواجهها  ،األخالقية البديلة

ر وجهات نظر حول االعتبارات األخالقية لحلفاء قد ات و النزاع
ّ
 . اومستقبليً  ااملستهدفة حاليً  هاوجماهير  هاوخصوماململكة املتحدة يوف

 األخالقية ما يلي:النزعة تفكيرها حول  تطوير علىتركيز جهودها في قد ترغب وزارة الدفاع  التي جاالتتشمل امل

األخالقية في الحوار األوسع بشأن االستراتيجية العسكرية بطريقة النزعة حول  املعاصر وزارة الدفاع الحرص على أن ُيدمج الخطابعلى  •

. يجب إعطاء اعتبار أكبر على هذا النحووأن ُينظر إليها جهة أخالقية فاعلة أن تكون في . من الواضح أّن اململكة املتحدة سترغب بّناءة

 ملكة املتحدة بتحقيق ذلك.مة ملا يعني هذا في الواقع وما هي الضمانات وأطر العمل التي يجب أن ُتطّبق للسماح للشموليأكثر و 

ف عمجاالت الضفي مساعدة وزارة الدفاع على تحديد  مفيًدايكون العمل على "املجاالت الرمادية" الحالية والناشئة في القانون الدولي  •

ل/ السوابق في حال 
ّ
 هجوم مستقبلي. حدوثالحالية واستباق التحّديات التي قد تتشك

ر على تطوير السياسات املتعلقة بالفضاء اإللكتروني واألنظمة الذاتية على التركيز على املسائل األخالقية املحددة يكبال التأكيديساعد  •

 رات في املستقبل، إلى جانب تشكيل القواعد العاملية األوسع.املرتبطة باستخدام اململكة املتحدة املحتمل لهذه القد

 األخالقية لدى كل عسكري، النزعة على وزارة الدفاع اتخاذ خطوات لضمان اندماج  •
ً
ي من وكالة الدولة إلى  بذلك عاكسة

ّ
االنتقال الجل

النزعة على وزارة الدفاع تشجيع النقاشات حول يتعين قيامها بذلك، وخالل قيامها . جهات أخالقية فاعلةباعتبارها التركيز على األفراد 

 بهدف تسهيل ذلك.الزًما والتدريب والتعليم والقيادة والتحكم  الحالي الخاص بالتجنيد نظامالما إذا كان تعديل فياألخالقية والتفكير 

وير أوسع الستكشاف اآلفاق والقوة يمكن دمج البحث في التغييرات املحتملة في مشهد التشغيل األخالقي املستقبلي ضمن عمل تط •

ة أاالستراتيجية من 
ّ
 . صنع القرار إلثراء عملية أكثر قوة جل تقييم التخطيط الدفاعي وفق افتراضات أخالقية ومحاولة إيجاد قاعدة أدل
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 شكر وعرفان

 

 

 

 يدين فريق الدراسة باالمتنان للعديد من املنظمات واألفراد الذين دعموا هذه الدراسة. 

 ملختبر عل
ً

 لهذه الدراسة. ( لرعايتهDstlم وتكنولوجيا الدفاع )و ندين بالشكر أّوال

الجنرال السير هيو بيتش هم القّيمة: ؤاالخبراء الذين تّمت استشارتهم في سياق هذه الدراسة القصيرة على وقتهم ومرونتهم ور  جميعنوّد أن نشكر 

(Hugh Beach( واألستاذ إيال بينفينستي )Eyal Benvenisti واألستاذ )نايجل (بيغارNigel Biggar والدكتور ويليام بو )ث( بيWilliam Boothby )

وني النغ ط( واألستاذ أنDon Howardهاورد )( واألستاذ دون Adam Henschke( والدكتور آدم هينشكي )Helen Froweو )ان فر يهيل ةواألستاذ

(Anthony Lang( والدكتور باتريك لين )Patrick Lin( واألستاذ جيف مكماهان )Jeff McMahanواألستاذة ماري إيلن أوك ) نل )وMary Ellen 

O’Connell( واألستاذ السير ديفيد أوماند )David Omand( وديفيد رونفيلت )David Ronfeldtوالرائد ) ( جاكي شيلرJackie Schiller والدكتور )

 (.Jim Walshجيم والش )

 Isabelleفستن )يفكير: األستاذة إيزابيل داكما نوّد أن نشكر كل الخبراء الذين شاركوا في ورشة عمل الخبراء وساهموا في نقاش مثير ومحّفز للت

Duyvesteyn( والدكتور كريستوفر فينالي )Christopher Finlay )( واألستاذ ميرفين فروستMervyn Frost و )ت( وم ماكاينTom McKane )

( والدكتورة مارياروزاريا تاديو Paul Schulte( وبول شولتيه )Massimo Renzo( والدكتور ماسيمو رينزو )Esther D. Reedريد ) .كتورة إستر ديدوال

(Mariarosaria Taddeo.) 

 ن( الذي سّهل بلطف التواصل مع العديد من الخبراء الذيPaul Cornishدعم األستاذ بول كورنيش ) نثمن، نوّد أن RAND EUROPEداخل مؤسسة 

 Giacomo Persiاكومو بيرس ي باولي )ي( والدكتور جChris Giacomantonioتّمت إستشارتهم في الدراسة. نشكر الدكتور كريس جاكومانتونيو )

Paoli بالفضل كما ندينبصفتهما مراجَعين لضمان الجودة. ( على مساهمتهم في العمل ( لسارة غراند كليمانتSarah Grand-Clementلت )هاقديم 

 مساعدة قّيمة لفريق الدراسة.
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xxi 
 

 التعريفات

 

 النزاع املسلح

 

 السعي وراء األهداف عبر العنف

ين عسكريين أو أكثر: جّوي،  يغطيلغايات هذه الدراسة، تشير هذه العبارة إلى نزاع  مجاالت متداخلةالنزاع الذي يغطي 
َ
مجال

 بحري، بّري، إلكتروني، فضائي

 

 نوع من الحروب يشمل مجموعة كاملة من أنماط الحروب املختلفة بما في ذلك أنماط الحرب الهجينة

ية كالسيكية قد تضّم، في مقاربة قصوى، تنّفذها قّوات عسكر  متكافئةتقليدية أو غير 

 
ً

 إرهابية وعنًفا ضد الناس وأعماال
ً

االضطراب العام. إّن هذه األنشطة هي عملية  تثيرأعماال

للنزاع. )املصدر:  جسدية ونفسية أبعادب تآزريةلتحقيق آثار  ويتم توجيههاوتكتيكية 

Barbu, 2015.) 

  

حة  (jus ad bellum) قانون مسوغات الحرب
ّ
ها إلى الحرب أو إلى استخدام القّوة املسل

ّ
يشير إلى الظروف التي قد تلجأ الدول في ظل

 بشكل عام

 

ح (jus in bello) قانون وقت الحرب
ّ
م سلوك الجّهات املشتركة في نزاع مسل

ّ
 ينظ

 ) تشكل كل الجّهات التي ال جّهات فاعلة غير حكومية
ً

ل( دوال
ّ
ذات صلة  تكون  لكّنها تعمل على املستوى الدولي ورّبما تمث

 بالعالقات الدولية. 

 يمكن تقسيم الجّهات الفاعلة غير الحكومية إلى الفئات التالية:

 منظمات حكومية دولية (1

 منظمات غير حكومية دولية (2

 ومؤسسات عابرة للحدود الوطنية مجموعات مصالح الشركات (3

 املعرفيةاملجتمعات  (4

افون و املنظمات املحترفة و الفئة املتبقية )بما في ذلك الشبكات اإلرهابية  (5
ّ
الكش

 ( Arts, 2005الكنائس، إلخ.( )املصدر: و 

 

 بين الدول  دثالنزاع املسلح الذي يح أشكال من شكٍل متطرف حرب
ً
 عادة
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 املقدمة. 1

 

 

 السياق 1.1

لت التطّورات 
ّ
لالتمييزات التقليدية التي التي شهدتها السنوات العشرين األخيرة تحّديات جديدة أمام  كنولوجيةالثقافية والعسكرية والتشك

ّ
 تشك

الدمج بين أنواع مختلفة من املجموعات و  1(،NSAمع بروز الجّهات الفاعلة غير الحكومية )فالتفكير القانوني واألخالقي واالستراتيجي التقليدي. 

أصبحت وزيادة استخدام األسلحة غير التقليدية )مثل االستهداف اإللكتروني التكتيكي(،  ،دية )مثل الروابط بين اإلرهاب والشبكات اإلجرامية(املعا

، ما أّدى إلى تغيير في طبيعة )الحد الفاصل( النزاع.
ً
األنظمة في  وجيةالتكنولتجمع التطّورات  2التمييزات بين حالة الحرب وحالة الِسلم أكثر إنسيابية

بين "املجاالت"  االختالفاتيشمل مجال املعركة املعاصر واملستقبلي أنواًعا من النزاع قد تتجاوز و  3بطريقة غير مسبوقة. مًعا الذاتية البشر واآلالت

وتضّم تطبيق كل من اآلثار الحركية )الجسدية( وغير الحركية )االفتراضية )الجّوي، البّري، البحري، الفضائي، اإللكتروني(  أو تشوشها العسكرية

 وغير امللموسة(.

 و 
ً
ل املكّونات األساسية للقواع 4للخصائص املتغيرة للبيئة التشغيلية نتيجة

ّ
د األخالقية واالتجاهات األوسع املوجزة أعاله، باتت املبادئ التي تشك

ع موضع تدقيق. ودفعت هذه التطّورات الجديدة إلى طرح أسئلة جديدة للتفكير بها. هل ال تزال أطر العمل زاتقليدية املطبقة على الحرب والنال

ق بطرق النزاع والحرب الجديدة؟ ما هي التحّديات األخالقية األكثر صعوبة التي يواج مهمةاألخالقية التقليدية 
ّ
هها صانعو القرارات في ما يتعل

األخالقية املستقبلية بالنسبة إلى اململكة املتحدة وحلفائها؟ تقع هذه األسئلة وشبيهاتها في التشغيلية البيئة  ستبدوبالنسبة إلى نزاعات الغّد؟ كيف 

 صلب الجهد البحثي املبذول في هذه الدراسة.

 هدف هذه الدراسة 1.2

ن عسكريَين أو  يشملالعائد للمشهد األخالقي للنزاع الذي يغطي مجاالت متداخلة، أي نزاع النقاش األكاديمي  إلى النظر فيهذه الدراسة  تهدف
َ
مجال

 أكثر. وينظر هذا العمل بشكل خاص في ما يلي:

 التشغيلية املستقبلية.الحروب والنزاعات املسلحة في البيئة في ما يخص األخالقية النزعة  حول  عة األعمال القائمة والناشئةو مجم •

 
ل) تشكل الجّهات الفاعلة التي "ال جميعتضّم الجّهات الفاعلة غير الحكومية "  1

ّ
، لكّنها تعمل على املستوى الدولي والتي (تمث

ً
ذات صلة بالعالقات الدولية "  ربما تكون " دوال

(Arts 2005 (. يمكن تقسيم الجّهات الفاعلة غير الحكومية إلى الفئات التالية )انظرArts 2005 :)ملراجع مفّصلة لدراسات سابقة ذات صلة حول هذه الفئات 

 منظمات حكومية دولية (1

 حكومية دوليةمنظمات غير  (2

 مجموعات مصالح الشركات ومؤسسات عابرة للحدود الوطنية (3

 املجتمعات املعرفية (4

افون والكنائس، إلخ.(  الفئة املتبقية (5
ّ
 )بما في ذلك الشبكات اإلرهابية واملنظمات املحترفة والكش

2  Global Strategic Trends, p.96  
3  Ibid., p.69 
 . Operating Environment 2035Futureفي  هو موضحكما  4
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األخالقية التقليدية املحيطة بالحروب والنزاعات لنزعة التقليدية لفاهيم املالجديدة و  أساليب القتالأي "انفصال" واضح بين  •

 املسلحة.

لسياسات املرتبطة باو القانونية الجديدة والتداعيات عالية املستوى ) أساليب القتالحول املبادئ األخالقية التي تعارضها  رؤى •

 جتماعية(.اال و العسكرية و الثقافية و 

 األخالقية في النزاع الذي يغطي مجاالت متداخلة.النزعة  حول  التعمق بها في مجموعة األعمال املتوفرةمجاالت معّينة قد ال يمكن حالًيا  •

 

 فتراضات وتحذيراتا 1.3

ز على املستقبل و 
ّ
سم الدراسة بكونها ترك

ّ
ز على تخطيط مشهد اهي تت

ّ
 إلى إيجاز نقاط النقاش  البحوثستطرادية بطبيعتها وترك

ً
ذات الصلة، ساعية

 اجديرً  عليها يكون التركيز التي اديمي واملجاالت اع السياسات على فهم املشهد األكملساعدة صنّ  مستوى عاٍل  للنقاش على إّنها خالصةاألساسية. 

 جازًما أو تفصيلًيا. لت ةمعّد  تليسوهي باالهتمام. 
ً

 كون تحليال

 تحت جميع ثابتة"حالة نزاع مسلح بين دول مختلفة أو مجموعات مختلفة داخل بلد ما. تبقى الحرب على أنها  الحربهذه الدراسة،  تعّرف

سم  5."الظروف
ّ
ر حّل الخالفات بشكل مرٍض بطرق أخرى، تتأّزم املواجهة لتصبح نزاًعا مسلًحا. يت

ّ
ا للعنف لكسب االمتياز  اعالنز "إن تعث

ً
بكونه مالذ

 6وتحقيق النتائج املرجّوة".

 7األخالقية" و"األخالقيات" بشكل متبادل.النزعة  ألهداف هذه الدراسة، يتّم استخدام "

على هذه الدراسة، كانت مراجعة الدراسات السابقة محصورة باملقاالت والدراسات السابقة غير الرسمية )مثل  ونظًرا للقيود التي يفرضها الوقت

ن فريق الدراسة من مراجعة الكتب أو املجلدات املنشورة. 
ّ
 تقارير السياسات ووثائق األمم املتحدة( ولم يتمك

يدتأمكن، ونظًرا لطبيعة الدراسة القصيرة واالستطرادية،  كلماوجهة نظر غير غربية  تضمينوفي حين سعى فريق الدراسة إلى 
ُ
 مماثلة أي مشاركة ق

والذين يأتون جميعهم من وجهة نظر ، ستشارتهم في هذه الدراسةابالدراسات السابقة الثانوية واملعلومات التي تّم الحصول عليها من خبراء تّمت 

 الغربية.غير ل وجهات النظر لنقاش إضافي حو  2غربية. ُيرجى الرجوع إلى الفصل 

ز هذه الدراسة بشكل خاص على "الحرب الهجينة"
ّ
أّن بعض  بالرغم منوأنماط الحرب غير التقليدية مثل وسائل التواصل االجتماعي،  8ال ترك

 ذه الدراسة.ذات صلة بالبحث في املسائل األخالقية ضمن ه تكون النواحي املرتبطة بجهد القتال العسكري داخل "الحرب الهجينة" 

 املنهجية 1.4

 
5  01 (2014). UK Defence Doctrine. P.18-Joint Doctrine Publication 0 
6  Ibid 
حول  اقديً ن اتفكيرً باعتبارها (. ثّم يتّم بناء األخالقيات Gert 2002األخالقية تصف قواعد سلوك مجتمع ما أو نوع آخر من املجموعات )النزعة يشير بعض الفالسفة إلى أّن   7

 أخالقية" و"أخالقيات" بشكل متبادل.نزعة " مصطلَحياألخالقية. في هذه الدراسة، يتّم استخدام النزعة 
 "تدمج مجموعة كاملة من أنماط الحرب املختلفة بما في ذلك األنماط التقليدية أو غير املتناسقة التي تن  8

ً
الكالسيكية ّفذها القّوات العسكرية تشمل "الحرب الهجينة" أفعاال

 
ً

 إرهابية وعنًفا ضد السكان وأفعاال
ً

هذه األنشطة تشغيلية وتكتيكية وُتوجه لتحقيق آثار تآزرية بأبعاد  تكون االضطراب العام.  إلثارةالتي قد تضّم، في مقاربة قصوى، أعماال

  (.Barbu 2015". )للنزاع جسدية ونفسية
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النزعة ل معظمهم على موضوع من دراسات أكاديمية سابقة وخبراء عمِ  التلى ُمدخإستة أسابيع وتستند بشكل كبير  مدارأجريت الدراسة على 

ال  هلعقود. تّم جمع هذ امتدت عند بعضهمنوات عّدة، األخالقية والنزاعات لس
َ
دخ

ُ
( من خالل املراجعة املنهجية للدراسات 1بثالث طرق: ) تامل

ا بيانًيا للمهام  1.1يظهر الشكل يوم واحد.  مدار ورشة عمل بقيادة خبراء امتّدت علىعبر ( 3مقابالت مع خبراء، و)من خالل ( 2السابقة، و)
ً
تخطيط

واملنهجيات املستخدمة في هذه الدراسة.

ةاملشروع واملنهجيتخطيط  1.1الشكل 

، PolicyFile، وJSTOR، ومكتبة EBSCOHostجزء من مرحلة مراجعة الدراسات السابقة، تّم إجراء بحث منهجي في قواعد البيانات التالية: شركة في 

إجراء . تّم Google Scholarمحّرك بحث ، و Web of Science، وشبكة العلوم SCSوشركة ، SCOPUS، وقاعدة بيانات ROCs، وProquestوشركة 

ا باألخالقيات أو  446من تألفت فحص ملجموعة أولية 
ً
مرجًعا آخر  267األخالقية والنزاع الذي يغطي "مجاالت متداخلة" والنزعة مرجًعا مرتبط

ا باألخالقيات أو األخالقية و"الحرب الهجينة" بحسب 
ً
خالقية األ النزعة لتحديد مصادر مرتبطة بموضوع األخالقيات أو وجز ملالعنوان وامرتبط

مصدًرا إضافًيا من خالل أبحاث على شبكة اإلنترنت  22مصدًرا بهذه الطريقة. كما تّم تحديد  45تّم تحديد  والنزاع الذي يغطي مجاالت متداخلة.

 مصدًرا إضافًيا خالل مجرى الدراسة.  42ستشارتهم بـاوأوص ى خبراء تّمت 
ً
قّدمت املعلومات األكثر  قدتبّين أّن هذه الفئة األخيرة هي األهّم و  ،عامة

ز أكثر بأهداف هذه الدراسة، إذ  منها ذات صلة  73بالتفصيل، اعُتبر  امصدرً  109تّمت مراجعة  . وفي اإلجمالفائدة
ّ
على املستقبل وتطّرقت  ترك

 رصدلدراسات السابقة لضمان طريقة منهجية لاراجعة مل مصفوفةسات السابقة في مراجعة الدرا رصد تّم  األخالقية والنزاع.النزعة بشكل خاص إلى 

ص الشكل  9البيانات.
ّ
 عملية مراجعة الدراسات السابقة. 1.2يلخ

ف والسنة والعنوان واملنشور؛ 1ات التالية: مصفوفة مراجعة الدراسات السابقة املعلوم رصدت  9
ّ
الصلة )مثل: نظرية  ذو( إطار العمل األخالقي 3( هدف الدراسة؛ 2( املؤل

( 9؛ املحددة( تداعيات السياسات 8لمقال؛ ل األطروحة األساسية( 7( دراسة الحالة أو دراسة البلد؛ 6( التقنية األساسية؛ 5( املجال العسكري األساس ي؛ 4الحرب العادلة(؛ 

ُتركت بعض األعمدة فارغة لُتمأل ببعض املقاالت. لم تذكر بعض املقاالت، على  . وفًقا ملوضوع املقال،RAND( مراجع من مؤسسة 10مراجعة من ِقبل األقران )أجل/ كال(؛ 

ا.
ً
سبيل املثال، أي دراسة لحالة أو دراسة لبلد ما. وبالتالي، ُترك هذا العمود فارغ

برنامج العمل 1: تقييم سريع لألدلة

برنامج العمل 0: تأسيس املشروع

برنامج العمل 2: مقابالت مصدر 

املعلومات األساسية

 Delphi برنامج العمل 3: ورشة عمل

بقيادة الخبراء

برنامج العمل 4: الجمع و التحليل وتقديم 

التقرير النهائي

•

•

إجتماع التأسيس 

االتفاق على أهداف الدراسة ونطاقها

•

•

تحديد مصطلحات البحث األساسية 

•إجراء مراجعة للدراسات السابقة 

•

•

استكشاف التصّورات األخالقية 

معارضة االكتشافات الناشئة  

تحديد الثغرات في البحث 

جمع البيانات وتحليلها •

تحديد النتائج األساسية •

إعداد التقرير النهائي •

ضمان الجودة •

•

•

تحديد الشركات الصغيرة إلى املتوسطة 

الحجم ذات الصلة 

إجراء مقابالت 

املنجزات: 

التقرير النهائي الت 
َ
ُمدخ

ُمخَرجات
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عملية مراجعة الدراسات السابقة 1.2الشكل 

مقابلة مع خبراء من الواليات املتحدة واململكة املتحدة وأستراليا  17، أجرى فريق الدراسة وإكمالها املواد من مراجعة الدراسات السابقةعلى لتأكيد ل

 RANDمن خالل: )أ( شبكات مؤسسة األخالقية والطرق الجديدة لخوض الحروب. تّم تحديد هؤالء الخبراء النزعة ناشطين في البحث في موضوع 

من خبراء. تّم إجراء املقابالت باستخدام بروتوكول مقابالت شبه موّحدة. تّم جمع  اتوصي( تجالداخلية، و)ب( مراجعة الدراسات السابقة، و)

 10البيانات من املقابالت في مصفوفة استخراج بيانات.

م فريق الدراسة ورشة 
ّ
زت على املهام التالية:عمل أخيًرا، نظ

ّ
عبر خبراء في لندن رك

 األخالقية داخل النزاع الذي يغطي املجاالت املتداخلة.النزعة نقاش حول املشهد املرتبط بمسألة إجراء  •

 تحديد املسائل األساسية التي يتمحور حولها النقاش. •

توجز موقًفا مستقبلًيا افتراضًيا. محددة مجموعات صغيرة الختبار تطبيق أطر العمل األخالقية مقابل مقاالت صغيرةضمن نقاشات  •

ين منفصلَتين
َ
زت  ،استخدم فريق الدراسة مقالَتين صغيرت

ّ
على االستنتاج  اتمرينً  ،على األنظمة الذاتية ةالثانيو  كترونيواحدة على الفضاء اإللرك

امللموسة. في  العملي. إّن املبّرر وراء استخدام دراسات حاالت افتراضية أو مقاالت صغيرة هو دراسة أطر عمل االستنتاج األخالقي في ضوء األمثلة

 (JWT) نظرية الحرب العادلةلهذا التمرين، اكتسب فريق الدراسة رؤية حول كيفية تصّور املشاركين للتحّديات التي تطرحها املبادئ الكامنة 

 الناشئة. تكنولوجياتلل حديثمن خالل االستخدام ال 11وأخالقيات الفضيلة (IHL) اإلنساني والقانون الدولي

( إطار العمل األخالقي ذا الصلة )مثل نظرية 3املقابلة؛  ( تاريخ2( الشخص الذي تتّم مقابلته )االسم واملوقع(؛ 1مصفوفة استخراج البيانات املعلومات التالية:  رصدت  10

ق بالطرق الحديثة لخوض الحروب؛ 4الحرب العادلة(؛ 
ّ
( وجهات 6( مالحظة أي سياسة معّينة/ تداعيات عسكرية/ معضالت أخالقية معّينة؛ 5( البحث األساس ي )في ما يتعل

( وجهات نظر حول 7صعيد النزاع، )ب( الدفاع عن النفس، )ج( الحاجة، )د( حق الشفعة، )هـ( التمييز، )و( التكافؤ؛ لـ: )أ( ت للقتلنظر معّينة حول تداعيات الطرق الحديثة 

 RAND( الشخص الذي يجري املقابلة من مؤسسة 8األخالقية والقانون؛ النزعة العالقة بين 
نه من عيش حياة "صالحة" (: "تّدعي أخالق2014) Redingُيعرض ملخص مفيد حول أخالقيات الفضيلة في   11

ّ
يات الفضيلة أّن كل فرد يتمّتع بأخالقيات الفضيلة التي تمك

(Sandel 2012عّبر عنها أعمال الفرد وهي ثابتة وموجودة ومؤثرة، لكّنها ُتطّبق فقط لدى الضرورة. ت
ُ
ف هذه الفضائل من سمات شخصية مرغوبة ت

ّ
ّم تقليدًيا تصنيف هذه (. تتأل

(. MacIntyre 1984فكرية مثل الحكمة العملّية والفضائل األخالقية كالشجاعة والعدالة والنزاهة واالستقامة ) الفضائل ضمن فضائل

713 م صد   ًر ا   خ ض ع   ل ف ح ص   

بحسب العنوان واملوجز

45 م ص د  ًر ا   ت  مّ ت   م ر ا ج ع ت ه  22 م ص د  ًر ا   م ن   البحث 

على شبكة اإلنترنت

42 م ص د  ًر ا   أ و ص   ى   ب ه ا   

خبراء

   
ً
ة
 
73 م ص د  ًر ا   أ ك ث ر   إ ف ا د 

تّمت مراجعته بالتفصيل
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رسلت مواد القراءة التمهيدية مسبًقا إلى املشاركين في ورشة العمل، وبالتالي تسّنى لهم التفكير في بعض األسئلة. خالل 
ُ
 رصداملناقشات، تّم  جميعأ

 . هوعمق النقاش امتداد لتوضيحكل من التوافق واالختالف في الحجج 

 

 املبادئ الداعمة للتحليل 1.5

ا بشّدة على مّر الدراسة، كان فريق ا
ً
. و األخالقية في النزاع قد تّمت مقاربته من منظالنزعة واقع أّن موضوع للدراسة مدرك

ً
ر و هذا املنظولر غربي أّوال

 .وخالله ويعترف بأهمّية القانون الدولي اإلنساني في تنظيم السلوك قبل القتال نظرية الحرب العادلةفي جذور 

للمزيد  2نظر الفصل ا)وخالله في حين يعترف فريق الدراسة ويشير إلى أطر عمل أخالقية أخرى قد ُتطّبق على السلوك قبل الحرب أو النزاع املسلح 

ل أساس التحليل في هذه الدراسة  تنظيممن التفاصيل(، يتّم 
ّ
ينعكس أيًضا في علًما أن العديد منها ، نظرية الحرب العادلةضمن املبادئ التي تشك

لتزامات األساسية )واملحاسبة( متجذرة في أسس تحليلية متينة وتعكس االالدراسة  كون القانون الدولي اإلنساني. يضمن الرجوع إلى هذه املبادئ 

  12الدولي اإلنساني.للجيش البريطاني حيال القانون 

 Stanford Encyclopedia ofللفلسفة ) دفريق الدراسة مجموعة مبادئ الحرب العادلة املوجزة في موسوعة ستانفور  سعًيا وراء التماثل، اعتمد

Philosophy)،13 عرف  رمختلفة من الفلسفة. يقّد  مجاالتفي  خبراءً  يضمعلى شبكة اإلنترنت  متوفر وهو مصدر
ُ
فريق الدراسة أّن هذه املبادئ قد ت

خذت مبادئ القانون الدولي اإلنساني املشار إليها في هذه الدراسة نظرية الحرب العادلة تتناول في مصادر بعضها  معُتدمج  بأسماء مختلفة و/ أو قد
ُ
. أ

ص الجدول  14األحمر.من املوقع اإللكتروني للجنة الدولية للصليب 
ّ
املبادئ  1.2ويوجز الجدول  نظرية الحرب العادلةاملبادئ األساس ل 1.1يلخ

 للقانون الدولي اإلنساني. الداعمة

إلى الحرب أو إلى استخدام القّوة  اقد تلجأ الدول بموجبه تيال( إلى "الظروف jus ad bellum) ، يشير قانون مسوغات الحرب1.1باإلشارة إلى الجدول 

هي: حظر استخدام القّوة بين الدول واالستثناءات  نظرية الحرب العادلةلقانون مسوغات الحرب في  يةإّن املكّونات األساس 15املسلحة بشكل عام".

  1945.16له )الدفاع عن النفس وتصريح األمم املتحدة باستخدام القّوة(، املنصوص عليها في ميثاق األمم املتحدة عام 

م سلوك الجّهات املشتركة في نزاع مسلح. ووفًقا للجنة الدولية ل( Jus in bello)أّما قانون وقت الحرب 
ّ
مرادف للقانون  فهولصليب األحمر، فينظ

 17الدولي اإلنساني.

 

 

 

 
 اللتزام اململكة املتحدة بصون القانون الدولي. 6، ص. Future Operating Environment 2035انظر   12
13  ”War“Stanford Encyclopedia of Philosophy,  
 لية للصليب األحمر. أسس القانون الدولي اإلنساني.اللجنة الدو   14
 اللجنة الدولية للصليب األحمر. ما هو قانون مسوغات الحرب وقانون وقت الحرب.  15
16  Ibid 

 17Ibid     
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 18مبادئ نظرية الحرب العادلة 1.1الجدول 

 

قانون مسوغات 

 الحرب

 من عدوان وإساءة خطيرةوحمايتهم اآلخرين عن الدفاع عن النفس والدفاع  -قضية عادلة .1

 البدائل السلمية املمكنة لحّل النزاعفزت كل نقد تلجأ دولة إلى الحرب فقط إن است -املالذ األخير .2

 في الدستور( في عملية مالئمة  -املالئمةالسلطة  .3
ً
حّدد عادة

ُ
يجب أن يؤخذ قرار خوض الحرب من ِقبل السلطات املالئمة )ت

 ومصّرح عنها علًنا

 الحرص على وجود قضية عادلة، وليس دافًعا خفًيا  -النّية الحسنة .4

 حّل النزاععلى قابل للقياس  ذلك بشكل ثربأن يؤ  احتمال توفرقد تلجأ الدول إلى الحرب فقط إن  -فرصة معقولة للنجاح .5

قبل بدء حرب ما، على الدول تقييم الحسنات املتوقعة الناتجة عنها مقابل السيئات  -الوسائل املستخدمة التناسب مع .6

 املتوقعة )مثل اإلصابات( 

قانون وقت 

 الحرب

 القوانين الدولية حول حظر األسلحة جميعاحترام  .1

 املقاتلين فقطحظورة( مسموح ضد املإّن استخدام األسلحة )غير  -التمييز وحصانة غير املقاتلين .2

 الغايات املرجّوة فقط متناسبة معُيسمح باستخدام قّوة  -التناسب .3

فون عن االشتراك في القتال تهديًدا قاضًيا على الحقوق  -حجر صّحي خيري ألسرى الحرب .4
ّ
ل األشخاص الذين يتوق

ّ
ال يشك

 ينبغي معاملتهم معاملة املحاربين النشطين األساسية وال

ر الوسائل الشريرة بحّد ذاتها )مثل اإلبادة الجماعية  -ال وسائل مسيئة بحّد ذاتها .5
ّ
حظ

ُ
االغتصاب و التطهير العرقي و ت

 الجماعي( 

ر اال  -نتقاميةاال أعمال  .6
ّ
حظ

ُ
ا على ت  نتهاكات قانون وقت الحربانتهاكات لقانون وقت الحرب ردا

 

  

 
18  ”War“Stanford Encyclopedia of Philosophy,  
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 19مبادئ القانون الدولي اإلنساني 1.2الجدول 

 

توجيه  يجوز يمكن توجيه الهجمات ضد املقاتلين فقط. ال  -العسكرية هدافاملدنية واأل  هدافبين املدنيين واملحاربين، وبين األ   التمييز  .1

 20الهجمات ضد املدنيين

أو أي شخص أعزل بسبب فقدانه الوعي أو تحطم سفينته في قبضة الخصم؛  يقع)أي كل شخص  عاجزين عن القتالالحظر شّن هجوم ضد  .2

 21االستسالم(في أو إصابته بالجروح أو املرض؛ أو أي شخص يعّبر بوضوح عن نّيته 

  22إصابة غير ضرورية أو معاناة غير ضروريةفي حظر استخدام أدوات أو طرق قتال تتسّبب بطبيعتها يُ  -حظر إلحاق معاناة غير ضرورية .3

عّد ضرورية في الواقع لتحقيق هدف عسكري مشروع وهي غير محظورة في خالف ذلك بموجب القانون الدولي  -الحاجةمبدأ  .4
ُ
يسمح بتدابير ت

 23اإلنساني

ع أن يتسّبب بخسارةُيحظر  -التناسبمبدأ  .5
ّ
ها، ألرواح املدنيين أو إصابة املدنيين أو الضرر باألهداف املدنية أو بمزيج من عرضية هجوم قد ُيتوق

ا بالنسبة إلى املنفعة العسكري
ً
  24املتوقعةاملباشرة وامللموسة  ةما قد يكون مفرط

 

ز النقاش األكاديمي األخير أيًضا على أهمية قانون وقت الحربو قانون مسوغات الحربباإلضافة إلى مبادئ 
ّ
". استخدم مصطلح قانون عادل ملا بعد الحرب"، رك

إلى العدالة والقانون بعد الحرب  وهو يشير ،2002عام  25"العدالة بعد الحرب" بعنوان ( في مقالهBrian Orendألّول مّرة براين أوراند )قانون عادل ملا بعد الحرب 

  واالنتقال من النزاع إلى السالم وإعادة اإلعمار.

 

 هيكلية التقرير 1.6

هيكلية التقرير ويوجز الروابط املنطقية بين الفصول  1.3حق قصيرة. يعرض الشكل مال ثالثة الدراسة. ويحتوي على خمسة فصول و يختصر هذا التقرير نتائج 

 . واملالحق

  

 
 اإلنساني.اللجنة الدولية للصليب األحمر. أسس القانون الدولي   19
 . مبدأ التمييز بين املدنيين واملحاربين.1اللجنة الدولية للصليب األحمر. القاعدة   20
 . هجمات ضد أشخاص عاجزين عن القتال.47اللجنة الدولية للصليب األحمر. القاعدة   21
 ة أو معاناة غير ضرورية.. أسلحة قد تتسّبب بطبيعتها بإصابة غير ضروري70اللجنة الدولية للصليب األحمر. القاعدة   22
 اللجنة الدولية للصليب األحمر. حاجة عسكرية.  23
 في الهجوم. التناسب. 14اللجنة الدولية للصليب األحمر. القاعدة   24
25  Orend (2002). 
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هيكلية التقرير  1.3الشكل 

الفصل 1  موجز تنفيذي 

املقدمة

الفصل 2 

النقاش األكاديمي

الفصل 3 

دراسات الحاالت

الفصل 4 

الخاتمة ومجاالت البحث 

اإلضافي

املراجع

 خاتمة تحليل مقدمةموجز
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 النقاش األكاديمي. 2

 

 

 

 البيئة التشغيلية األخالقية املستقبلية 2.1

يحدد هذا الجزء بعض العوامل املرتبطة بالسياق والتي برزت من خالل النشاط البحثي لفريق الدراسة. غالًبا ما تنتج هذه االعتبارات عن 

لى إهذا الفصل  ستندالسيناريوهات الحالية لكن يعتبرها الخبراء قابلة للتطبيق على نزاعات وحروب مستقبلية محتملة تطال اململكة املتحدة. ي

 واملقابالت مع الخبراء والنقاشات في ورشة عمل الخبراء. السابقة مواد من مراجعة الدراسات 

 بين الحرب والِسلم  التمييزات عدم وضوح 2.1.1

 يصعبها أمام مواقف قد ءاململكة املتحدة وحلفا( NSAحكومية )الفاعلة غير ال اتجهال ازديادو  26التهديدات الوطنية والخارجية عدم وضوح يضع

وب "غير معلنة" وبات من الصعب ، للتمييز بين الحرب والنزاع املسلح(. غالًبا ما باتت الحر 1نظر الفصل افيها التمييز بين الِسلم والنزاع والحرب )

 إرجاعويجّسد "هجوم" إلكتروني على بنية تحتية وطنية حساسة هذه املعضلة إذ قد ال يمكن  رسم حدود ملموسة بين زمن الِسلم وزمن الحرب.

 أّنه قد يؤّدي إلى إصابات بسبب  الهجوم بسهولة
ّ

نهيار الشبكة الكهربائية وإلحاقها بالتالي اإلى جهة ما أو قد ال يتسّبب بأي أذى جسدي مباشر، إال

ح" وصول تحديد  تظهر إشكالية عند محاولةقد  على املستشفيات ومنشآت أخرى. ثانويةآثاًرا 
ّ
وما  عمل عدائي أو نزاع ما إلى مستوى "هجوم مسل

   27سببب مبّرر للجوء إلى استخدام القّوة. يتوفركان  إذا

لتقويض جهود الخصم بمزيج من طرق القتال التقليدية وغير املتناسقة  28يمكن اعتبار بعض هذه التطّورات ظهوًرا ملا ُيعرف بـ"الحرب الهجينة"،

التكتيكي للحصول على مفاعيل استراتيجية من خالل االستغالل األخالقية، تستخدم "الحرب الهجينة" "النجاح النزعة من منظور  29القتالية.

واالجتماعية غالًبا ما تشمل "الحرب الهجينة" استخدام التدابير السياسية واالقتصادية و  30السريع للفوائد داخل الحقل املعرفي واألخالقي".

يين م
ّ
ان املحل

ّ
 31ن خالل الدولة أو الجهة الفاعلة غير الحكومية املتورطة في النزاع.واإلنسانية والدبلوماسية واإلعالمية، إلى جانب مشاركة السك

 
26  Future Operating Environment 2935, p.32 
27  Schmitt (2012)( مقابلة مع ويليام بوثبي ،BoothbyWilliam  ،)Tallinn Manual (2013). 
: "تشمل األفعال الهجينة مجموعة كاملة من أنماط الحروب املختلفة بما في ذلك األنماط Barbu (2015)يتوفر تعريف متكامل لألفعال داخل "الحرب الهجينة" في   28

 التقليدية أو غير املتناسقة التي تنّفذها القّوات العسكرية الكالسيكية التي قد 
ً

 إرهابية وعنًفا ضّد الناس وأفعاال
ً

 تكون الفوض ى العامة.  تثيرتضّم، في مقاربة قصوى، أعماال

 هذه األنشطة تشغيلية وتكتيكية لتحقيق آثار تآزرية في األبعاد الجسدية والنفسية للنزاعات".
29  Munteanu (2015) ،Hoffman (2007) ،Barbu (2015). 
30  Barbu (2015). 
31  2015)Munteanu (. 
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ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو  اعتباراتلتصل إلى وهكذا، تتوّسع االعتبارات األخالقية إلى أبعد من اعتبارات العمل القتالي العسكري 

ى مجال هذه الدراسة.
ّ
 إنسانية، ما يتخط

األخالقية، باإلضافة إلى مسألة ما ستؤول إليه النهاية املرجّوة للنزاع. النزعة القانون و  علىتداعيات عميقة  32لوجود هذه "املنطقة الرمادية" في النزاع

ل الهجوم "استخدامً 
ّ
إن  33قيد التطبيق؟ قانون مسوغات الحرب( من ميثاق األمم املتحدة، هل تبقى مبادئ 4)2ب املادة لقّوة" بموجل اإذا لم يشك

ل النزاع "حرًبا"، هل تبقى مبادئ 
ّ
، التي ما هي التدابير البديلة، باستثناء الحرب 34يشاركون في النزاع؟ منلتوجيه سلوك  مهمة "وقت الحرب"لم يشك

 أن تؤدي إلى تزايد كبير في دون بيجب أخذها بعين االعتبار 
ً
؟ ما هي النتيجة املرجّوة لإلنتظار خطر التعرض بشكٍل أكبر إلى أذى مستقبلي أكبر نتيجة

 ؟ هل هي العدالة؟ هل هو الِسلم؟من بعد هذا النزاع

الحكومات الغربية نقاشات موّسعة محاولين تحديد إطار العمل القانوني أجوبة بسيطة على هذه األسئلة ويخوض األكاديميون واملحامون و  ما من

القانون الدولي لحقوق اإلنسان( ليحّدد سلوكهم في هذه املجاالت "الرمادية". و القانون الجنائي املحلي و مثل القانون الدولي اإلنساني املالئم )

الوقت، تقع على عاتق صّناع  بمرورمع تطّور النزاع و ارات القانونية واألخالقية هي أيًضا. باإلضافة إلى ذلك، وبما أّن النزاع ديناميكي، تتطّور االعتب

عليهم التفكير في ما إذا كان هناك مقاربات بديلة للوضع الحالي مفّضلة من وجهة نظر قانونية  35القرارات مهّمة إعادة تقييم الوضع بشكل مستمّر.

 (.قانون مسوغات الحربللقّوة قانونًيا في ظل مبادئ  األوليوأخالقية )حّتى إن كان اللجوء 

 الحروب والنزاعاتاملتأصل في األخالقي  غموضال 2.1.2

موضع  ذلكدائم حول السلوك الصحيح أخالقًيا. ُيعتبر  يبرز غموضالعمل القانوني املالئم في وضع معّين،  الغموض الذي يحيط بإطار إضافة إلى

ي اعتبارات مرتبطة ببيئة القتال والوضع والصّحة العقلية وأمور أخرى. في سياق 
ّ
ى مجال هذه الدراسة ويغط

ّ
الدراسة،  هذهنقاش مطّول يتخط

 
ً

ل هذا الجزء تذكيًرا بأهمّية صنع القرار األخالقي الفردي بدال
ّ
 ًرا للتحليل املتكامل للتشاور األخالقي الفردي خالل الحرب. أن يكون مصد  منيشك

للتداعيات  دقيقاملعلومات غير كاملة وُيعتبر التقييم ال تكون بات تحديد ما إذا كان سلوك ما صائًبا أخالقًيا أكثر صعوبة في "ضباب الحرب" حيث 

ا. صنع القرار  عند 37.خالل الحروب التي قد تضّم عدًدا كبيًرا من العوامل ملبادئ األخالقيةامن الصعب تحديد تداعيات  يصبح 36أمًرا صعًبا جدا

لِقَيم األخالقي في سياق الحرب والنزاع املسلح، كما في مجاالت أخرى مثل مكافحة اإلرهاب والرعاية الصحية، على الفرد القيام بمفاضالت بين ا

 
 نوقش هذا املصطلح في ورشة عمل الخبراء.  32
33  Whetham (2016). 
34  Ibid. 
 (.Eyal Benvenistiمقابلة مع إيال بنفينيستي )  35
36  Morkevicius (2013) ،Cornish (2002, 2007, 2013). 
 .Cornish (2002, 2007)(، انظر أيًضا Jeff McMahanمقابلة مع جيف مكماهان )  37
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ب او  38األخالقية مثل الحياة والصحة والحفاظ على الثقافة وأمور أخرى.
ّ
لقرارات األخالقية في كما في مجاالت أخرى من األخالقيات املطبقة، تتطل

 39تشاوًرا خاًصا بالسياق. الحرب والنزاع املسلح

ألهداف هذه الدراسة ووسط الذين تّمت مقابلتهم بأّن  التي تمت مراجعتهاالسابقة إجماع في الدراسات  ثمةبتفصيل أكبر،  2.2.4وكما يظهر الجزء 

تعد  مل( والقانون الدولي اإلنساني JWTسياق الطرق الجديدة لخوض الحرب ال يعني أّن املبادئ األخالقية التقليدية لنظرية الحرب العادلة )

( بالرجوع إلى القانون الدولي اإلنساني أو مجموعة أوسع )سابقبأثر رجعي  ال يمكن تقييم حكم القائد أو الجندي بشكل صحيح إاللكن،  40.تنطبق

، توكل إلى صانع القرار )القائد االستراتيجي أو التشغيلي أو التكتيكي إلى جانب الجندي الفرد( في أي وضع كان مهّمة بالتالي 41من املبادئ األخالقية.

ستشارتهم في هذه الدراسة على أّن الوكالة األخالقية تكمن في ايوافق معظم الخبراء الذين تّمت  42.جراءاتلدى اختيار مجرى اإل  التمييز والتقدير

إّن هذه الجّهات الفاعلة التي تشترك بنفسها في القتال هي التي تكون في املوقع األفضل للحرص على أّن الخطوة  43الجندي الفرد. مثلالقائد  ،الفرد

ستوى املعلى قوية وتدعم هذا الجهد قيادة  44نونية واألخالقية لنظرية الحرب العادلة والقانون الدولي اإلنساني.املتخذة تتماش ى مع املبادئ القا

ضمن االختصاص القانوني )وُيسمح للقادة على املستوى تشاوًرا أخالقًيا فردًيا  تتيح( ROEشتباك )اتشغيلي وقواعد الستراتيجي و اال خالقي األ 

  45الشتباك فقط لجعلها تقييدية أكثر، ال أقل(.التكتيكي بتحسين قواعد ا

نزاع أو بال شبيهي في وضع ز ستشارتهم واملشار إليهم في هذه الدراسة على أّن التشاور األخالقي وصنع القرار االحتراايوافق معظم الخبراء الذين تّمت 

لًعا والقدرة على فهو . امعّقًد أمًرا  يعدحرب ال
ّ
كما يّتفق معظم الخبراء على أّن التشاور األخالقي  46بشكل أخالقي. التفكيريستلزم ضميًرا أخالقًيا مط

 مضاًدا قوًيا لوجهة النظر التي  هذا الرأي يقدمحول األنظمة الذاتية،  3فكما يظهر في دراسة الحالة في الفصل  47البشر فقط. لدىممكن 
ً

جدال

 يمكن تطويراألخالقية" و/ أو "القانونية" في آلة ذاتية. واستناًدا إلى معلومات من خبراء تّمت مقابلتهم، النزعة  يكون ممكًنا برمجة " تفيد بأّنه قد

وكما  49من خالل التركيز على الفضائل في سياق املهنة العسكرية. ايمكن تسهيلهو  48القدرة على التفكير أخالقًيا من خالل تأسيس وتدريب مالئَمين

 50التفكير الكامن". تطبيقالنقاط األخالقية بل  اختيار ليس من املهمأشار أحد الخبراء، "

 
 38 .Reding (2014). 

39  Ibid. 
وهيلين مع جيف مكماهان في مقابالت أيًضا  تناظروا، Lucas (2013a,b, 2014) ،Eberle (2013) ،Connell (2011, 2012, 2015)’O ،Jastram (2011)على سبيل املثال:   40

 (. Nigel Biggar( ونايجل بيغار )Mary Ellen O’Connellوماري إيلن أوكونل ) (Helen Froweفراو )
عتبر املعلوما  41

ُ
ت التي كانت متوفرة لديها/ لديه عند مقابلة مع إيال بنفينيستي. من املهم اإلشارة إلى أّنه عند إجراء تقييم بعد انتهاء العملية لقرار الجندي بالتصّرف، ت

 الهجوم(. التصّرف ذات صلة أخالقية وقانونية )وليس أي معلومات جديدة تّم الحصول عليها بعد 
42  Cornish (2002 and 2007). 
 (.Anthony Langوني النغ )ط(، وأنJackie Schiller(، وجاكي شيلر )Don Howardمكماهان، وهيلين فراو ، ودون هوارد )على سبيل املثال، مقابالت مع جيف   43
44  Cornish (2002). 
 .مقابلة مع جاكي شيلر   45
 ؛ مبرز أيًضا في نقاشات ورشة العمل.Morkevicius (201(3وصف مفّصل في   46
47  Morkevicius (2013) ،Lucas (2013b).مبرز في مقابلة مع إيال بنفينيستي ونقاشات ورشة العمل ، 
 .ودون هوارد  على سبيل املثال، مقابلة مع هيلين فراو   48
49  Myers (1997)  لالطالع على مقالة تّدعي العكس، انظر(Toner (2006).) 
 (.Sir David Omandمقابلة مع سير ديفيد أوماند )  50
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 أهمية التصّورات العامة 2.1.3

ر رّد فعل العام(Future Operating Environment 2035) 2035البيئة التشغيلية املستقبلية كما ُيشار في كتاب 
ّ
 ة وموقفهم، من املرّجح أن يؤث

كاميرات الاملراقبة مثل  تكنولوجياتمن املرّجح أن ينتج عن نمّو و  51قّوات في املستقبل.الحيال العمليات العسكرية على استعداد الحكومات لنشر 

وقد تخّفض  52.الجسم وانتشار املعلومات على وسائل التواصل اإلجتماعي تدقيًقا خارجًيا أكبر لألفعال العسكرية والفردية خالل القتالاملركبة على 

لكّنها قد تجعل، في الوقت عينه، الناس حّساسين أكثر حيال  53الحرب تجاه واقف املتحفظةمن املستهدافها الدقيقة االذاتية بقدرة  تكنولوجياتال

تهديدات أكثر "غير مباشرة" لألمن واملصالح واالزدهار مثل التهديد اإللكتروني للنظام املصرفي الوطني،  عندما يواجه الرأي العام 54اإلصابات املدنية.

  55حول تبرير الرّد العسكري. اآلراءختلف تمن األرجح أن 

ر التصّورات العامة على االعتبارات األخالقية 
ّ
قد تضغط املعارضة العامة ف. قانون مسوغات الحرب وقانون وقت الحرببالنسبة إلى كّل من تؤث

الحكومات للتفكير بردود بديلة يغيب عنها العمل العسكري. أّما التأييد العام، من جهة أخرى، فقد يعّزز سردية الحرب العادلة. تظهر على للحرب 

خدام املركبات املقاتلة غير املأهولة لحرب )من خالل استتجاه االعامة  املواقف املتحفظة انخفضتالبحوث القائمة على االستقصاءات أّنه حّتى لو 

(، ُيعتبر هذا التأثير أقل أهمية من دور تبرير السياسات ككل للجوء إلى استخدام القّوة.
ً

 56مثال

( للمزيد من التفاصيل 3نظر الفصل انظمة األسلحة الذاتية الفّتاكة )أل خالقية النزعة األ دور التصّورات العامة بشكل خاص في النقاش حول  يبرز

 في شرط املعروف بالشرط ظهر  57( في هذا السياق.Martens Clauseمارتنز )شرط وحول تفسير 
ً

 1899تفاقية الهاي الثانية عام ديباجة امارتنز أّوال

ز على أهمية األخذ بعين االعتبار الضمير العام لدى تحديد النظام املالئم لحكم استخدام أسلحة جديدة. وقد جاء ما يلي:
ّ
 ويرك

من املناسب أن تعلن أنه في الحاالت غير أنه وإلى أن يحين استصدار مدونة كاملة لقوانين الحرب، ترى األطراف السامية املتعاقدة "

األحكام التي اعتمدتها، يظل السكان املتحاربون تحت حماية وسلطان مبادئ قانون األمم، كما جاءت من التقاليد التي في املشمولة 

 58".الضمير العامل بين الشعوب املتمدنة وقوانين اإلنسانية ومقتضيات استقّر عليها الحا

واملتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية املسلحة،  1949آب )أغسطس(  12في  برمةتفاقيات جنيف املالمن البروتوكول اإلضافي  36املادة تلزم 

كل الدول املتعاقدة بإخضاع كل األسلحة الجديدة )بما فيها غير الفتاكة( إلى املراجعة )البروتوكول اإلضافي األّول(  1977حزيران )يونيو(  8جنيف، 

 
51  Future Operating Environment 2035 .7، ص 
52  Ibid.  .موضوع نقاشات ورشة عمل أيًضا.42، ص ، 
53  Connell (2011)’Walsh, Schultzke (2015), O 
54  Walsh (2015a, b) 
55  Future Operating Environment 2035 .7، ص 
56  Walsh, Schultzke (2015) 
57  Lin (2015) 
 ب. االلجنة الدولية للصليب األحمر. شرط مارتنز وقوانين النزاع املسلح. تركيز الكتّ   58
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ين مطّورة لحكم استخدام األسلحة الجديدة )كاألسلحة الذاتية الفّتاكة والفضاء دون مجموعة قوانبراجعة و امل هذهدون وب 59القانونية.

يه الضمير العام.، على املقاتلين وغير املقاتلين البقاء شرط مارتنزاإللكتروني(، واستناًدا إلى 
ّ
 وفي سبيل اإليضاح في ظل نظام حماية يغذ

ً
، قد مثال

ا في عمليات األنظمة  وسط الخبراء إجماًعا ناشًئار العام" إلى "الضمي اإلشارةكون ت
ً
م بشري هادف" يكون مشترك

ّ
وعامة الشعب على متطلبات "تحك

حّس األخالقي املوجود في "الضمير العام" التأثير على التشاورات القانونية والحكومية حول استخدام الوبالتالي، يستطيع  60شبه الذاتية.

 حرب.جديدة في النزاع وال تكنولوجيات

 تقدير وجهات النظر غير الغربية  2.1.4

نظرية الحرب العادلة في الحضارة اليونانية والرومانية ن ع تنتجكما أشير في املقدمة، بحثت هذه الدراسة واستخدمت في تحليلها مبادئ أخالقية 

ية للقانون الدولي اإلنساني وإطار عمل األخالقيات الفضيلة. وبالرغم من وجود نقاط شبه بين نظرية الحرب ئالقديمَتين واملسيحية والعقائد املبد

ى البحث فيها مجال هذه الدراسة. وعلى نحو مماثل، بالرغم  61أيًضا نقاط اختالف أساسية تبرزالعادلة املسيحية وحوكمة الحرب في اإلسالم، 
ّ
يتخط

الديانات والثقافات واألمم األساسية بعد الحرب العاملية الثانية،  لجميعتفاقيات جنيف قد اتفق عليها من قبل ممثلين او  من أّن ميثاق األمم املتحدة

عون على  62ما يعني أّن هذه القواعد هي ملزمة عاملًيا،
ّ
تختار بعض الدول أال تلتزم بالقانون أو أن تفّسر القانون بطريقة لم يتوخاها في األساس املوق

مبادئ القانون الدولي اإلنساني هي ملزمة أكثر أو أقّل بالنسبة لدول مختلفة، قد يختلف التزام وفي حين ال يعني هذا أّن  63تفاقيات املذكورة أعاله.اال

 الجيش البريطاني والحكومة البريطانية. ذي يعتمدهال عنالدول بها أو تفسيرها لها 

تالي مجبرة على االلتزام بمبادئ القانون الدولي القانون الدولي وليست بال إلى بشكل عامال تخضع الجهات الفاعلة غير الحكومية  أن واألهم من ذلك

األخالقية القبلية" النزعة تعتمد بعض الجهات الفاعلة غير الحكومية املشتركة في نزاعات حالية ومستقبلية محتملة ما يمكن تسميته بـ"و اإلنساني. 

ز وجهة نظر أخرى على أن يشترك الخصوم املتورطون في حروب اليوم والغّد في وضع  64التي تتمحور حول حماية الذات ضد اآلخر والرّد باملثل.
ّ
وترك

 اململكة املتحدة وحلفائها على التصّرف بطريقة تقّوض الِقَيم الجوهرية املصائدتوضع هذه " 65مصدر لقّوتهم.لتكون بمثابة أخالقية"  مصائد"
ّ
" لحث

"عدم تناسق أخالقي" تكون  ثمةأشار أحد األشخاص الذين تّمت مقابلتهم إلى أّنه، في األساس، وقد  66".واملبادئ األخالقية التي يدافع عنها "الغرب

القانون الدولي اإلنساني، في حين ال ُيحاسب معارضوهم )غالًبا جهات فاعلة غير حكومية( باملعايير  قيودب بشدةفيه الجيوش الغربية املحترفة ملزمة 

 
 من البروتوكول اإلضافي األّول. 36اللجنة الدولية للصليب األحمر. مراجعة األسلحة وفًقا للمادة   59
 (2015معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح )  60
61  Kelsay (1990). 
62  Connell (2015)’O. 
63  Ibid..مفّصلة في مناقشات ورشة العمل ، 
 (.dtDavid Ronfelمقابلة مع ديفيد رونفلت )  64
65  (2012) Frost.يفّصلها الكاتب خالل مناقشات ورشة العمل ، 
66  Ibid. 
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لعالقة بين مبادئ نظرية الحرب العادلة والقانون الدولي اإلنساني وأطر العمل األخالقية املعتمدة وللعدم التناسق،  بّناء غير أّن أي تقييم 67ذاتها.

 في "الغرب"، يستلزم جهًدا بحثًيا متفانًيا.

 

 ةاملستقبلي اتاألخالقية في النزاعالنزعة النقاش املرتبط ب 2.2

األخالقية والنزاع الذي يغطي مجاالت متداخلة. النزعة في ما يتعلق ب رسم مشهد النقاش األكاديمي فيأحد األهداف األساسية لهذه الدراسة  يكمن

يلتقط التنّوع في قاش، موجًزا مجاالت التقارب والتباعد. كما يوجز مجموعة من مجاالت البحث األساسية و نهذا الجزء ملحة عامة عن هذا ال يوفر

هذا الفصل من ناحية أّنه يحّدد الثغرات  4وجهات النظر حول تطبيق أطر العمل األخالقية املوجودة للنزاعات الحالية واملستقبلية. يكّمل الفصل 

 واملعرفة ويقترح مجاالت للبحث اإلضافي.في البحث 

 األسئلة األساسية 2.2.1

واسع النطاق وحّي ويشمل وجهات نظر متنّوعة. وقد شهدت نقاش األخالقية والنزاعات املستقبلية هو  النزعةإّن النقاش األكاديمي املرتبط ب

تخصص الفلسفة األخالقية، ليصل إلى القانون  بما يتجاوز في التفكير حول أخالقيات الحرب  توافًقااألخيرة  العشر إلى اثنتي عشرة السنوات

ن إطار عمل نظرية الحرب ضمظهر البحث الذي أجراه فريق الدراسة أّن غالبية الخبراء يعملون إّما يُ و والدراسات الدينية والعلوم السياسية. 

حول  االطالعبشكل عام، كان هناك زيادة في و بعض(. ال بعضهمال ومعززان العادلة أو القانون الدولي اإلنساني أو كليهما )اللذان ُيعتبران مكّمالن

 وذلك ملقارنة التحاليل التي تعتبر الدولة "الجهة األخالقية الفاعلة" األساسية في الحرب ،جهة أخالقية فاعلةباعتباره املسؤولية األخالقية للفرد 

تختلف بشكل كبير.  قدمونهاي، غير أّن األجوبة التي املجالكاديميون في هذا األسئلة األساسية التي يشترك فيها األ إلى حٍد كبير تتشابهو . واستكمالها

األخالقية  النزعة بالنسبة إلى باعتبارها أكثر أهميةاستناًدا إلى الدراسات واملقابالت، يشير تحليل فريق الدراسة إلى أّن هذه األسئلة قد برزت و 

  والنزاعات املستقبلية: 

عتبر  •
ُ
ة والقانون الدولي اإلنساني( قابلة للتطبيق على الطرق لأطر العمل األخالقية املوجودة )مثل نظرية الحرب العادإلى أي حّد ت

 الجديدة لخوض الحروب؟

التطّورات  دقة ما هي التسويات )إن ُوجدت( الالزمة للتعريفات القانونية لـ"نزاع مسلح" و"قضية عادلة" و"أذى" لتعكس بشكل أكثر •

 الجديدة؟ التكنولوجية

ه تداعيات غير جسدية؟ عليترّتب ت والذي تفسير حاالت من العمل العدائي غير الحركيما هو إطار العمل األخالقي والقانوني املالئم ل •

 عمل؟ال مثل هذاما هو إطار العمل املالئم، إن ُوجد، للرّد على 

 
 .مقابلة مع نايجل بيغار   67
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 الجديدة بحّد ذاتها وما هي التداعيات األخالقية الستخدامها؟ تكنولوجياتما هي التداعيات األخالقية املرتبطة بالخصائص الكامنة لل •

 ما هي التداعيات التي املرتبطة بالطرق الجديدة لشّن الحروب؟  املخاطرعتبار اال  مع األخذتقييد خيارات الرّد باألخذ يمكن كيف  •
ً

فمثال

 رّد معّين على تصعيد للنزاع؟ قد تترتب على

كر في الجزء باإلضافة إلى هذه 
ُ
 2.1.1األسئلة العامة، وكما ذ

ً
 لتمييز بين "الحرب" و"الِسلم"، وهي التالية:ا لغموض ، تبرز أسئلة قانونية عّدة نتيجة

ل الهجوم "استخداًما للقّوة" بموجب املادة  •
ّ
 68؟قانون مسوغات الحرب( من ميثاق األمم املتحدة، هل ُتطّبق مبادئ 4)2إن لم يشك

ل الن •
ّ
 69في النزاع؟ املشاركينذات صلة لتوجيه سلوك  مبادئ وقت الحربزاع "حرًبا"، هل تكون إّن لم يشك

أذى  إلىأكبر  التعرض بشكٍل  خطرمن دون الزيادة بشكل ملحوظ بما هي التدابير البديلة، باستثناء الحرب، التي يجب التفكير بها  •

 
ً
 نتظار؟لال  مستقبلي أكبر نتيجة

 هذا النزاع؟ هل هي العدالة؟ هل هو الِسلم؟ ما بعدما هي النتيجة املرغوبة  •

 األخالقية في النزاعالنزعة دور عامل املجاالت املتداخلة في التفكير حول  2.2.2

 إجراء يغطي مجاالت متداخلة". خاللفي البداية، كان هدف هذه الدراسة التركيز على االعتبارات األخالقية املرتبطة بما يمكن تسميته "النزاع الذي 

بشكل كبير بعنصر املجاالت  ال تتأثرأسئلة أخالقية صعبة مرتبطة بالنزاعات والحروب املستقبلية املتعلقة بعتبارات اال  البحث بات واضًحا أّن 

هل ُيعتبر استخدام القّوة  التالية: عاييروقًفا على املاألخالقية املرتبطة بالحروب النزعة قانونية أو نزعة التقييم للبل يبقى أي  ،املتداخلة من النزاع

ح" )كما هو منصوص في املادة  ،قانونًيا
ّ
ا للدفاع عن النفس ضّد "هجوم مسل  ةمن ميثاق األمم املتحدة(؟ بعبار  51أي هل ُيعتبر استخدام القّوة ردا

(؟ إن كان استخدام القّوة قانونًيا وأخالقًيا، 1.1أخرى، هل يتوافق اللجوء إلى استخدام القّوة مع مبادئ نظرية الحرب العادلة )املدرجة في الجدول 

ر خيار األسلحة أو املجاالت بحّد ذاته، ضمن قيود القانون الدولي اإلنساني، 
ّ
 70الحكم األخالقي.على ال يؤث

التمييز بين اآلثار الحركية وغير يكون األخالقية، النزعة املتعلقة بالعتبارات ل ه بالنسبةأنّ إلى أشار خبراء عّدة ريق الدراسة، مع ف في املناقشات

مسوغات قانون باإلضافة إلى اعتبارات  71التمييز بين األذى الجسدي وغير الجسدي. يرصدأكثر من منظور "املجاالت املتداخلة" إذ  االحركية مفيًد 

ق بمبادئ وقت الحرب، يسّهل هذا التمييز التفكير في بعض األسئلة األخالقية املتعلقة بسلوك الحرب
ّ
والتمييز. إّن  التناسب، ال سّيما في ما يتعل

ا املرتبطة بـ"األذطروحةهنا هو استخدام املجال اإللكتروني لغايات عسكرية واالعتبارات األخالقية امل األكثر وضوًحاالحالة  ل ردا
ّ
ى" امللحق وبما يشك

 .3" )حركي أو غير حركي(. تتّم دراسة هذه األسئلة في الفصل متناسًبا"

 
68  Whetham (2016) 
69  Ibid. 
 وجيف مكماهان.مقابالت مع ويليام بوثبي   70
 محادثات ورشة العمل.  71
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النزعة ، أشار فريق الدراسة إلى أّن الغالبية الكبرى من الكّتاب األكاديميين يتطّرقون إلى األسئلة حول السابقة استناًدا إلى مراجعة الدراسات

ستخدم بشكل كبير في املستقبل. تكنولوجياتإلى  باإلشارةبلية األخالقية في النزاعات املستق
ُ
 أو من املرّجح أن ت

ً
وبالرغم من أّن  معّينة تبرز أصال

 72وأسلحة معّينة، تكنولوجيات" تشمل مجموعة واسعة من الللقتالناشئة" أو "أسلحة جديدة" أو "طرق جديدة  تكنولوجياتمصطلحات "

ين: )
َ
( األنظمة الذاتية. وفي حين قد يكون هذا نتيجة 2( الفضاء اإللكتروني و)1تمحورت غالبية مصادر الدراسات ونقاشات املقابالت حول مجال

ين 
َ
 على أّن هات

ً
غالبية  تطرحان معضالت أخالقية مهمة وهما بالتالي مثاالن في التكنولوجيتينتحيز خفي في بحث الدراسات، قد يكون أيًضا دليال

 األخالقية والنزاعات املستقبلية.النزعة البحوث حول موضوع 

 
ً
وبالتالي يبدو أّن التفكير  73.لها وفي ما يتصل باستخدام معّين كنولوجيا ماللخصائص الكامنة لت كما يشير الخبراء، تبرز االعتبارات األخالقية نتيجة

لها طرق األخالقية  املعضالتالناشئة هو طريقة أخرى مفيدة لتقييم  تكنولوجياتالنزاعات املستقبلية عبر عدسة الفي 
ّ
الجديدة.  القتالالتي تشك

 ( األنظمة الذاتية.2( الفضاء اإللكتروني و)1جديدان: ) تكنولوجيانهذه املقاربة مقّيًما التحّديات األخالقية التي يطرحها مجاالن  3يأخذ الفصل 

 القانونيةتنّوع التفسيرات  2.2.3

ستخدم في النزاعات الحالية  تكنولوجياتقانوني األّول الستخدام القّوة مباشًرا نسبًيا. غير أّن بروز الطابع القد يبدو معيار ال
ُ
الجديدة التي قد ت

العديد من  طرحي ،واملستقبلية، مثل الفضاء اإللكتروني واألنظمة الذاتية واألسلحة غير الفّتاكة وأسلحة الطاقة املوجهة وتقنية النانو وغيرها

، وفي مالتناقضات ملعنى مصطلحات "الهجوم املسلح" و"األذى" ومبدأ "القضية العادلة". 
ً

قانون كّل من ال يذكر ا يخص الفضاء اإللكتروني مثال

ح".لـ)هذا إن ُوجد( عريًفا محدًدا ت عرفيوالقانون الدولي ال املعاهدات
ّ
"هجوم" إلكتروني أي تداعيات  ه من املرجح أن تكون وبما أنّ  74"الهجوم املسل

اأقل 
ً
معنى "األذى" الذي يشير تقليدًيا إلى التداعيات العنيفة لهجوم مثل أذى جسدي يتم تحدي جسدي من هجوم حركي تقليدي، أذى و  فتك

 75وخسارة حياة بشرية.

الذي يوجز مجموعة من ( Tallinn Manual)حول الحرب اإللكترونية على شكل دليل تالين  76تّم إحراز بعض التقّدم في تطوير "قانون غير ملزم"

ر العديد من الخبراء  77تبرز من القانون الدولي العرفي.و لقواعد التي ترتكز على إجماع مجموعة من خبراء القانون الدوليين ا
ّ
أنواع املعايير التي  فيفك

  ستلزمقد ت
ً

ح" غير أّن االختالف حول معنى  78،لقانون وقت الحربتحليال
ّ
يبقى قائًما. على الفضاء اإللكتروني  هوقابلية تطبيقمصطلح "هجوم مسل

 
ستخدم في النزاعات والحروب: الذكاء االصطن  72

ُ
( )الذكاء االصطناعي AIاعي )خالل ورشة عمل الخبراء، حّدد الخبراء التكنولوجيات املستقبلية األساسية التالية التي ست

، فيروسات الحاسوب، النظام العاملي لتحديد املواقع، وسائل املستخدم بطريقة فّتاكة(، الطاقة املوجهة، االستنساخ، األدوية، التقدمات في التكنولوجيات الطبية البيولوجية

 ّتاكة.التواصل االجتماعي، إنترنت األشياء، الفضاء، الحروب الكيميائية، تقنية النانو، األسلحة البيولوجية، طائرات بدون طيار، أسلحة غير ف
 مناقشات ورشة العمل.  73
74  Schmitt (2012،)Tallinn Manual (2013.مفّصل في مقابلة مع ويليام بوثبي ،) 
 مناقشات ورشة العمل.  75
  (. Cini (2001)مذكور في  Snyder 1993"القانون غير امللزم" هو "قواعد سلوك ليس لها، باملبدأ، قّوة قانونية ملزمة لكن قد يكون لها آثار عملية" )املصدر:   76
77  Tallinn Manual (2013). 
78  , 2014)Lucas (2013a ،Bethlehem QC  مذكور فيJastram (2011 ،)Allhoff (2014.) 
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أّنه يجب اعتبار معظم األنشطة العدائية املسّهلة  فيرى البعض 79بعض الخبراء أّن اإلنترنت لم ُيخترع ليكون أرض معركة. يرى باإلضافة إلى ذلك، 

 
ً
عالج بحسب القانون الجنائي )املحلي والدولي اإجراميً  افي الفضاء اإللكتروني نشاط

ُ
ل النشاط اإللكتروني مثل الرفض املباشر  80(.ويجب أن ت

ّ
قد يشك

 
ً

 من أعمالأن ُيعتبر  يفشل فيلكّنه غالًبا ما  قسرًياللخدمة أو التجسس اإللكتروني أو تشويش النظام العاملي لتحديد املواقع عمال
ً

 81حرب.ال عمال

عتبر مدّمرة جسدًيا بشكل أقّل من طرق الحرب التقليدية، لكّنها قد تتسّبب بأذى و معظم األنشطة اإللكترونية في مجال التجسس والتخريب،  تقع
ُ
ت

ا على عملية إلكترونية.  ، وفي ظل معظم الظروف، الإلى هذا الرأيوارتكاًزا  82)غير جسدي( كبير. في أخرى،  ةار بعبُيطّبق القانون الدولي اإلنساني ردا

ًح  ا"هجومً باعتباره تحديد "هجوم" إلكتروني  حال عدم القدرة على
ّ
"، وحدها التدابير باستثناء الحرب، كالعقوبات الدبلوماسية أو الدعاوى امسل

 
ً

ا مالئًما. ،الجنائية مثال ل ردا
ّ
 قد تشك

 قابلية تطبيق أطر العمل األخالقية املوجودة 2.2.4

معظم مصادر الدراسات والخبراء في هذه الدراسة أّن أطر العمل األخالقية املوجودة املرتكزة على  يرى  83االستثناءات القليلة البارزة،بوجود بعض 

 . وفي حينللقتالنظرية الحرب العادلة والقانون الدولي اإلنساني واألخالقيات الفضيلة قابلة للتطبيق بشكل واسع على ما قد يكون طرق مستقبلية 

واملستقبلية، أّنهم قد يوافقون على أّنه ال حاجة إلى شطب كل ش يء والبدء من الصفر أو أّن ال صلة ألطر العمل األخالقية املوجودة بالحروب الحالية 

ب وجودة تستلزم تجديًدا في حبعض الخبراء أّن عناصر من أطر العمل األخالقية امل يرى . طيف ضمنجهات نظرهم، بطبيعة الحال، و تقع 
ّ
ين تتطل

خبراء قد يوصف موقفهم بـ"نظرية حرب  ويرى  84بعض املبادئ إعادة تفسير في ضوء التطّورات الجديدة مثل الحرب اإللكترونية واألنظمة الذاتية.

ق بالسلوك األخالقي الفردي ال" أّن مبادئ نظرية الحرب العادلة املوجودة تحتاج إلى تعديليةعادلة 
ّ
وال يزال  85واملسؤولية األخالقية.تفسير في ما يتعل

ملبادئ  آخرون يشّددون على الطابع العاملي للمبادئ األخالقية لنظرية الحرب العادلة املؤسسة للقانون الدولي اإلنساني ويعتبرون أّنه ال حاجة

  86طار.هذا اإل جديدة أو لتجديد كبير ل
ً

على النوايا األصلية وراء القانون الذي يحكم  أّن ما هو مطلوب هو تركيز متجدد فإنهم يرونذلك،   منوبدال

 87القادة السياسيين بعد الحرب العاملية الثانية الذين سعوا إلى تأسيس نظام يحمي ِسلًما طويل األمد. نوايااستخدام القّوة والتي كانت 

ل مفيدة بشكل كبير لدى دراسة الطرق املستقبلية وفي حين يشير البحث الذي أجرته هذه الدراسة إلى أّن أطر العمل األخالقية املوجودة ال تزا

وقد انعكسا في الغالب في املناقشات التي األخالقية في النزاعات املستقبلية. النزعة تجاهان منفصالن وجديدان متعلقان باللنزاعات والحروب، برز 

 
79  Connell’O (2012.) 
80  Ibid., Reed (2015.) 
81  Schmitt (2012) ؛Tallinn Manual (2013 ،)Allhoff (2014 ،)Henschke (2014مفّصل في مقابلة مع أن ،)وني النغ .ط 
 (.Adam Henschkeمقابلة مع آدم هنشكي )  82
 إلى حّد ما. Arquilla (1999)هو األبرز، و Dipert (2010)على سبيل املثال   83
، ديفيد (Michael Schmitt(، مايكل شميت )George Lucas(، جورج لوكاس )Edward Barrett(، آدم هينشكي ، إدوارد باريت )Patrick Linعلى سبيل املثال: باتريك لين )  84

 (. انظر املراجع لالطالع على الئحة باألعمال ذات الصلة.David Whethamويتهام )
.Valerie Morkeviciusمكماهان، هيلين فراو ، تتخذ فاليري موركيفيسيوس )على سبيل املثال: جيف   85

ً
 ( موقًفا مماثال

 (. انظر املراجع لالطالع على الئحة باألعمال ذات الصلة.Esther Reedعلى سبيل املثال: ماري إيلن أوكونل ، إيستر ريد )  86
87  Ibid. 
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، قد ال تطرح ال
ً

 أّنها تميل إلى الكشف عن مشاكل  تكنولوجياتعقدت في ورشة عمل الخبراء. أّوال
ّ

الجديدة بالضرورة مسائل أخالقية "جديدة"، إال

الذاتية الفّتاكة على األسلحة  املعضالت األخالقية املرتبطة باستخدام أنظمةفيعتبر بعض الخبراء أن  88.أكثر وضوًحاأخالقية موجودة بطريقة 

على التفكير األخالقي املستقّل لكّنهم  أقل قدرةطة بـ"الجنود مغسولي األدمغة" الذين هم تلك املرتب عنمن ناحية معّينة  ال تختلفسبيل املثال 

ا لهذه الحجة، تجدر اإلشارة 89وامر، سواء كانت أخالقية أم ال.األ "مبرمجين" التباع 
ً
أّن الجنود، بالرغم من أّنهم "مغسولو األدمغة"،  إلى غير أّنه وخالف

 أّنهم يبقون بشًرا بقدرة
ّ

وثانًيا، تزيد الطريقة  فطرية على التفكير أخالقًيا. غير أّن األنظمة الذاتية ليست بشًرا وال تتمّتع بـ"بوصلة أخالقية" فطرية. إال

ستخدم فيها ال
ُ
س للمّرة األولى، مسؤولية املستخدم األخالقية، إذ قد يؤس في حالة حدوث مثل هذا االستخدامفي القتال، ال سّيما  تكنولوجياتالتي ت

  90.املزيد من السلوك التصعيدي املحتملنحو  اخياره اتجاًه 

تفيض املنشورات املبدأ على قابلية تطبيق مبادئ نظرية الحرب العادلة على النزاعات الحالية واملستقبلية، من حيث حّتى إن كان هناك اتفاق 

فمن  كاديميون واملمارسون مقاربات مختلفة لدى تفسيرها.القرون واتخذ األاألكاديمية بالتفسيرات املختلفة لهذه املبادئ. تطّورت النظرية على مّر 

ومن جهة أخرى، يمكن قوانين. األخالقية كما توجهها القواعد والتوجيهات والالنزعة  تفسير قانوني مرتكز أكثر على القواعد يحدد أطر يبرز، جهة

نطالق فرًدا يشترك في التفكير األخالقي العملي على أساس ، بحيث تكون نقطة اال مفٍت بقضايا الضميرتطبيق مبادئ نظرية الحرب العادلة بشكل 

ين املقاربَتين هو  91كل حالة على انفراد، متخطًيا القانون والتوجيهات.
َ
ويعتقد خبراء عّدة تّمت استشارتهم في هذه "حّل" طبيعي عملًيا إّن دمج هات

ن تفكير األفراد بشكل أخالقي، ال سّيما في مواقف معّقدة في الحروب والنزاعات.
ّ
ب 2.2.1فقرة وكما تّمت اإلشارة في ال 92الدراسة أّن الدمج يمك

ّ
، يتطل

 لضمير أخالقي.
ً

دة استخدام األنظمة الذاتية واملوّجهة عن ُبعد، واملراقبة اإلعالمية بعض الخبراء أّنه، وبزيا ويرى  93التفكير األخالقي الفّعال تشكيال

على ، قد تصبح قدرة األفراد حيال صنع القرار مقاربة ترتكز على القواعد بشكل عاماعتماد الدائمة و"اإلدارة التفصيلية" العامة للقتال، إلى جانب 

بعض  ورأى 94حيال نظرية الحرب العادلة.اإلفتاء بقضايا الضمير على أساس مقاربة قدرتهم على التشاور  تنخفضالحكم وأخذ القرار مقّيدة وقد 

القدرة على  فقدانإلى "تخفيض املهارة األخالقية" لدى الجنود البشر، أي الخبراء أّن استخدام األنظمة املوجهة عن ُبعد وتلك الذاتية قد تقود 

االستخدام العملي للطائرات املوجهة عن ُبعد يشير إلى مستوى عاٍل من التشاور  ه يبدو أنأنّ  رأوابالرغم من أّن آخرين  95أحكام أخالقية، إصدار

 إضافًيا لهذه املسائل في الفصل  96األخالقي وسط الجنود، باإلضافة إلى اشتراك أكبر للمستشارين القانونيين.
ً

 .3تجدون تفصيال

 

 
 مناقشات ورشة العمل.  88
89  Ibid. 
90  Ibid. 
91  Rengger (2002). 
 فراو .(، مجهول، جيف مكماهان ، هيلين Paul Cornishعلى سبيل املثال: بول كورنيش )  92
93  Morkevicius (2013).)ا لـ"الروح" )مصطلح مستخدم في النقاش التقليدي حول نظرية الحرب العادلة

ً
 . قد ُيعتبر "الضمير" مرادف

94  Cornish (2002) ،Vallor (2013). 
95  Vallor (2013). 
 مناقشات ورشة العمل.  96



   املكّون األخالقي للنزاع الذي يغطي مجاالت متداخلة

   

19 
 

 التطّورات العسكرية الجديدة على املبادئ األخالقيةتأثير  2.3

ين 
َ
في هذا التحليل  ويدور جديدة. ال القتال األخالقية وطرق النزعة السياق العام وطبيعة النقاش األكاديمي املحيط بمسألة  السابقينأوجز الجزئ

ًزا بشكل خاص على هذه املبادئ التي يبدو أّنها "تخضع للضغط" حول املبادئ األساسية لنظرية الحرب العادلة والقانون الدولي الجزء 
ّ
اإلنساني، مرك

  3الفصل  يقدمالحروب.  لخوضجديدة وطرق جديدة  تكنولوجياتأكثر لدى التفكير ب
ً

 أكثر تحليال
ً

ر هذه املبادئ  تفصيال
ّ
حول كيفية تأث

ين: ) بتكنولوجيتين
َ
   ية.( األنظمة الذات2( الفضاء اإللكتروني و)1جديدت

 في "الحروب غير العادلة" األفعال 2.3.1

لهذا التمييز تبعات أساسية ملعاملة األشخاص و  97التمييز بين "املقاتلين" و"غير املقاتلين". فيأحد أسس القانون الدولي اإلنساني الرئيسية  يكمن

رين به. بشكل عام، ُتمنح املعاملة نفسها للم
ّ
ي النزاع بغض النظر عّما إذا كانوا متوّرطين املشتركين في النزاع أو املتأث قاتلين وغير املقاتلين من جّّهَ

من وجهة نظر  (.1.1نظر الجدول الـ"حرب عادلة" ) مسوغات الحربغير فاعل في حرب "غير عادلة"، أي حرب ال تتوافق مع معيار  بشكل فاعل أو

في "حرب غير عادلة" تتسّبب بأذى غير مبّرر لألبرياء  كانت لهم حرية اختيار املشاركة" لنظرية الحرب العادلة، قد يجعل األفراد الذين تعديلية"

 و  98"غير محاربين" بموجب القانون الدولي اإلنساني.ُيعتبرون أنفسهم عرضة لألذى بغض النظر عّما إذا كانوا 
ً
ا من هذا الذلك،  نتيجة

ً
، لرأيوانطالق

نفذةإن كافة األفعال 
ُ
عتبر غير مبررة أخالقًيا.  امل

ُ
متخصًصا في  قرصاًنا مدنًيا، لنأخذ فعلى سبيل املثالفي إطار "الحرب غير العادلة" هذا قد ت

على بنية تحتية وطنية حّساسة  الخدمات املوزعة حجبيعمل بشكل سّري باسم دولة ما عندما يقوم بسلسلة من هجمات  االتصاالت الدولية

ا مباشًرا في ال قرصانتابعة لدولة أخرى ال تشترك )بعد( في نزاع بين الدول )لذا قد ال ُيعتبر ال
ً
قد  بموجب القانون الدولي اإلنساني(. عداوات""مشارك

" لنظرية الحرب العادلة عرضة لألذى إذا تسّبب هجومه بأذى خطير للمدنيين التعديليةقرصان نفسه، استناًدا إلى وجهة النظر "يجعل هذا ال

 األبرياء.

دة إّن معرفة ما إذا كانت حرب ما "عادلة" أم ال هو أمر صعب وعلى الجنود في أرض القتال االتكال على حكم القيافغير أّنه ومن وجهة نظر عملية، 

تبقى املعلومات غير املكتملة والتشاور األخالقي غير الكافي، (، 2.1.2نظر الجزء ااملتأصل في الحروب ) للغموضالسياسية والعسكرية. ونظًرا 

ح. مبدأ ال تشوبه شائبة لتوجيه العمل في م تشكلمفيدة وإن لعوامل  ،بين "املقاتلين" و"غير املقاتلين" القانونيباإلضافة إلى التمييز 
ّ
 حرب ونزاع مسل

 االلتزام" األخالقي للتخفيف من "الخطر" في الحروب" 2.3.2

ستخدم أكثر في النزاعات املستقبلية، مثل األنظمة املوّجهة عن ُبعد الجديدة الت تكنولوجياتبعض الطرحت 
ُ
ستخدم أو من األرجح أن ت

ُ
ي بدأت ت

 
ً

 ما اتكنولوجيأخالقي للتخفيف من الخطر الذي تواجهه القّوات الخاصة من خالل التزام  وجود  حول وتلك الذاتية والفضاء اإللكتروني، سؤاال

خالقي يّتكلون على ما يمكن تسميته األ التزام  مثل هذابقّوة لصالح  يجادلون دون وقوع إصابات أو تفادي ذلك بالكامل. إّن الذين  الحيلولةتساعد على 

 
 . مبدأ التمييز بين املدنيين واملقاتلين.1اللجنة الدولية للصليب األحمر. القاعدة   97
 وهيلين فراو . مقابالت مع جيف مكماهان   98
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د املبدأ أّنه: "بمحاولة تحقيق بعض األهداف الجيدة بموضوعية، على األشخاص،  99"مبدأ الخطر غير الضروري".
ّ
مع بقاء األشياء األخرى على يؤك

 101أكبر من الالزم لتحقيق الهدف الجيد". اخطرً  تستلزماختيار الطرق التي ال تنتهك مطالب العدالة أو تجعل العالم أسوأ مما كان عليه أو  100،حالها

ق بمركبات القتال  همية أكبرأالحجة  تكتسب هذه
ّ
رتكز على تفسير مبدأ تطبيق رّد وهي تواألسلحة الذاتية بشكل متزايد.  ذاتية القيادةفي ما يتعل

باإلضافة إلى ذلك،  املرتبطة بنظرية الحرب العادلة. مسوغات الحربفي ظل مبادئ  نجاح معقولة فرصة شرط توفرمع الطرق املستخدمة و  يتناسب

البعض أّن األسلحة الذاتية بالكامل بشكل خاص  يرى باإلضافة إلى تخفيف الخطر على القّوات الخاصة بدولة ما، ف: مبدأ التمييزاالستشهاد ب يمكن

لحة لتتماش ى بالكامل مع ساأل  مثل هذهإن تّمت برمجة  102قد تستطيع االستهداف بطريقة تمييزية أكثر، ما يخفف بالتالي من اإلصابات املدنية.

  سيزيدالقانون الدولي اإلنساني، 
ً

  103أي أسلحة أخرى.  منتعزيز حجة "االلتزام األخالقي" الستخدام األسلحة الذاتية بدال

، في حين  نقاط ثالث تظهر
ً

أّن ستشارتهم في هذه الدراسة امن الخبراء الذين تّمت  أّي  لم يّدِع جدال أساسية مضادة لالدعاءات املذكورة آنًفا. أّوال

لذاتية وا ذاتية القيادةّن استخدام األسلحة إ يمكن القول ( فعلًياهناك "التزاًما" أخالقًيا لنشر قّوات بّرية على األرض )على شكل مقاتلين موجودين 

 من قيمة الفضائل الحربية )ال سّيما الشجاعة(
ّ
ا".أقّل "وقد ُيعتبر  104قد يحط

ً
ة أّن استخدام املركبات البّرية األ  تظهر بعضكما  105شرف

ّ
ذاتية دل

 ذاتية القيادةالبّرية صّناع القرار إلى القّوة من خالل املركبات وفقها التي يلجأ  الحدودكما قد يخّفض  ،استخدام القّوة حدودقد يخّفض  القيادة

 )إذ أّنهم لن يضّحوا بجنودهم( ما ُيعتبر منافًيا للحظر العام على استخدام القّوة في ميثاق األمم املتحدة.
ً

ونظًرا للتأثير السلبي املحتمل على  106مثال

ة على التبعات غير املقصودة للطائرات امل
ّ
 أخالقًيا. "ا"ملزمً  يعتبرّن استخدامها إ القول ، من الصعب قاتلة بدون طّيارالفضائل واألدل

جّس اتية بشكل متزايد في البيئة البحرية: ذ تكنولوجياتتسليح ( حول UNIDIRمنشور ملعهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح ) ثانًيا، وكما يظهر في

 يرى ، (The Weaponization of Increasingly Autonomous Technologies in the Maritime Environment: Testing the Waters) النبض

ن نظام ذاتي مستقبلي من العمل بطريقة متوافقة مع القانون الدولي اإلنساني، تبقى متطلبات شرط مارتنز 
ّ
لدراسة وجهة بعض الخبراء أّنه إن تمك

حّتى  ،انالنظر ضمن "الضمير العام" قائمة. إّن بعض املسائل التي تندرج ضمن "الضمير العام" هي أسئلة على غرار "هل من املقبول أن ُيقتل إنس

ا عسكرًيا مشروًعا
ً
ل هدف

ّ
طاملا يبقى هذان  107.على كرامة اإلنسان؟" غياب النية البشرية؟" و"ما هي التبعاتفي ظل على يد "رجل آلي"  ،إن شك

 108ذاتية في القتال. تكنولوجياتدون أجوبة، من الصعب املحاججة لصالح "التزام أخالقي" الستخدام بالسؤاالن 

 
99  Stawser (2010)  مذكور فيGalliott (2012). 

 مع بقاء األوضاع على ما هي عليه". "  100
101  Stawser (2010)  مذكور فيGalliott (2012). 
 (.2015ألمم املتحدة لبحوث نزع السالح )معهد ا  102
 (.2015معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح )  103
104  Kirkpatrick (2015)  ذاكًراSparrow (2013)  الكاتب الوحيد )إلى جانبه( الذي خاض مسألة العالقة بين الفضائل الحربية و"الطائرات بدون طّيار". غير أّنه من باعتباره

 بشكل صريح أّن الفضائل الحربية ُتطّبق على استخدام "الطائرات بدون طّيار".  يرى Kirkpatrick (2015 )ة إلى أّن الجدير اإلشار 
 مناقشات في ورشة العمل.  105
106  Connell (2011)’O ؛Walsh, Schultzke (2015). ؛ مفّصل في مقابلة مع ماري إيلن أوكونل 
 (.2015معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح )  107
108  Ibid. 
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ر أّنه، عملًيا، ليست  األمدينوأخيًرا، على 
ّ
واألضرار التبعية بشكل  التناسبالذاتية كافية لحساب  ولوجيانالتكالقصير واملتوسط، من املهم التذك

 اممثل هذا النظ"إّن الطريقة الوحيدة )حالًيا( ليكون استخدام  109دقيق، وبالتالي ال يمكن اعتبارها متوافقة بالكامل مع القانون الدولي اإلنساني.

وأغراض أو أشخاص قانونًيا هو حصر مجال بحثه وأوقات بحثه لألهداف بمكان يخلو من املدنيين واألهداف املدنية واإلرث التاريخي أو الثقافي 

در على نظام ذاتي كامل قا تحقيق يوافق خبراء عّدة على أّن مستوى التطّور الحالي هو بعيد عن 110حماية خاصة بموجب القانون".لتمتع بمؤّهلين ل

في هذه املرحلة وللمستقبل القريب، واستناًدا إلى الدراسات وآراء الخبراء الذين  111إجراء تشاور أخالقي لتلبية متطلبات القانون الدولي اإلنساني.

 "التزام أخالقي" الستخدام أسلحة ذاتية. ثمةّنه إ القول تّمت استشارتهم في هذه الدراسة، من غير املترابط 

 اعتبارات حول "التباين" في النزاعات 2.3.3

تب الكثير حول موضوع "الحروب املتباينة" ال سّيما خالل العقَدين األخيَرين
ُ
من  إجراء تحليالت"الحروب" والنزاعات "املتباينة"  اقتضت، فقد ك

هذه  الدراسات السابقة املنقحة لتحقيق أهداففي وجهات نظر استراتيجية وأخالقية على حّد سواء. إّن األسئلة األخالقية التي تّمت مناقشتها 

ل بحّد ذاته 1الدراسة هي: )
ّ
يتّم التفكير  ؟( ما إذا كان التباين غير أخالقي باألصل2و) ؟مشكلة أخالقية في الحروب وبمفرده( ما إذا كان التباين يشك

 في ما يخص مركبات القتال 
ً
ين عادة

َ
ين السؤال

َ
تية لكّنهما ُيطّبقان أيًضا على القدرات اإللكترونية الهجومية واألنظمة الذا ذاتية القيادةبهذ

املتفوقة ضد  التكنولوجيةعلى حجة أّن استخدام القدرات  112الجديدة. يرتكز ما ُيعرف بـ"اعتراض التباين" تكنولوجيات)والدفاعية(، إلى جانب ال

قتال، واتباًعا ال مثل هذا الشكل ممن أشكالفي  113بطبيعته" وبالتالي غير عادل.عن ُبعد( يجعل القتال "غير منصف  متكافئ)أو حتى  ال يمتلكهاخصم 

ل  التكنولوجيةالقدرات  التي تفتقر إلى 114على القّوة متناسب، يرتكز الخطر بشكل غير لهذه الطريقة في التفكير
ّ
 مثل هذهومن غير املعقول أن تشك

ا ال تباين جذري  حالة( عن Clausewitzن أّنه لم يكن عالم أخالق عسكرية، كتب كالوزفيتز )الطرق املستخدمة. وبالرغم م مع متناسًباحرب ردا

 بعد تكّبد قّوة ما خسارة عسكرية قبل انتهاء الحرب( بحيث ال)
ً
 أن يواجههادون ب"الحرب" "حرًبا" بل تصبح "إدارة" وتعمل القّوة املنتصرة  تبقى عادة

 إّن الخطر املوجود في الحروب هو جزء من الطابع األخالقي للحرب: إن  115أي خطر تقريًبا.
ً

ق أحد الذين تّمت مقابلتهم في هذه الدراسة قائال
ّ
وقد عل

 116غاب، تتغّير طبيعة الحرب.

 
 .Lin (2008)أيًضا خالل مناقشات ورشة العمل، أفكار مفّصلة في  امقابلة مع ويليام بوثبي، طرح حجًج   109
 مقابلة مع ويليام بوثبي.  110
 .Lin (2008)في مقابلة مع ويليام بوثبي، طرح حجج أيًضا خالل مناقشات ورشة العمل، أفكار مفّصلة   111
112  Galliott (2012) 
113  Galliott (2012) 
114   Ibid. 
115  Clausewitz  (.1832)منشور في األصل عام 
 مجهول.  116
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العديد من  يرى  117لقتال.والقدرات املستخدمة في ا الوسائلتكافؤ في  هناكأّنه  فليسغير أّنه بطريقة ما، يمكن القول إّن كل النزاعات متباينة 

ل مشكلة أخالقية. وبمفردهااألشخاص الذين تّمت مقابلتهم الستشارتهم في هذه الدراسة أّن تباين الوسائل بحّد ذاتها 
ّ
وباإلضافة إلى  118ال يشك

  التحصيناتنسانية إذ قد يقود إلى ذلك، قد ينتج عن اإلصرار على التكافؤ في النزاع إطالة املعاناة اإل
ً

ما يهّم من وجهة نظر  119الحّل السريع. ن مبدال

 متناسبةيفعل ذلك في سبيل قضية عادلة وبطريقة  ةتكنولوجيال تطوًرا من الناحية أخالقية هو ما إذا كان الطرف الذي يستخدم وسائل أكثر

التزام أخالقي  يظهرقضية عادلة يجعل نفسه عرضة لألذى وقد و  تكنولوجيةوسائل  الذي يفتقر إلىيقترح بعض الخبراء أّن الخصم و وتمييزية. 

 120الستخدام أسلحة أكثر تطّوًرا تقنًيا إذا ثبت أّنها تقلل من الخطر على املقاتلين من الجهة الفاعلة التي تتمّتع بقضية عادلة.

 الردّ  تناسب 2.3.4

ا حول ال بالسؤال يرتبط ل ردا
ّ
، ال سّيما في حاالت متعلقة بالهجمات غير الحركية متناسًباتبعات األخالقية للتباين في القدرات السؤال حول ما يشك

تحديد ما إذا كان باملرحلة األولى في اإلجابة على هذا السؤال  وتتمثلينطبق هذا على الهجمات اإللكترونية بشكل خاص. الصادرة عن دولة أخرى. 

ًحا" وما إذا كان بالتالي "الهجوم
ّ
ل "هجوًما مسل

ّ
يخضع ال ، (2.1.1وكما هو موجز آنًفا )الجزء  121القانون الدولي اإلنساني.إلى  يستلزم اللجوء" يشك

ح"، وعلى الجواب املسموح به أن يكون متماشًيا مع القانون الجنائي وقانون حق وضع باستثناءالدولي اإلنساني  الوضع للقانون 
ّ
وق "هجوم مسل

 122اإلنسان الدولي.

ح" وكانت قادرة على إرجاعه إلى جهة حكومية أو جهة غير حكومية، قد يّتخذ الرّد  وقوعالعديد من الخبراء أّنه إن حّددت الدولة  يرى 
ّ
"هجوم مسل

 إّما حركًيا أو غير حركي طاملا 
ً

ا أخيًراال مثل هذاوأّن للتناسب عايير القانونية املتّم استيفاء يشكال
ً
ل مالذ

ّ
الخيارات  جميع ذفانتّم استأنه  ، أيرّد يشك

ين طاملا يتّم استيفاء متطلبات هذا الرأياستناًدا إلى في األساس، و  123األخرى.
َ
ين الشكل

َ
  .قانون مسوغات الحرب، قد يّتخذ الرّد العسكري أحد هذ

 ،هجوم اإللكتروني بضرر كبيرالتشاور األخالقي درجة خاصة من الخطورة. ففي حين قد يتسّبب ال، يفترض غير أّنه في حال حدوث هجوم إلكتروني

ا؟يقد يتسّببب حّتى بضرر فّتاك، يبرز تحّدٍ أخالقي و ، ثانويةوبآثار  كما أّنه إذا  124رتبط بمسألة متى يصبح هذا الضرر كبيًرا بما يكفي ليستلزم ردا

 حركًيا، ما هي السابقة التي يحّددها 
ً

 قد يتسّبب بها هذا وتبًعا لذلك، ما هي التداعيات التي 125املستقبلي؟ صرفللت ذلك بالنسبةاتخذ الرّد شكال

 على تصعيد النزاع املحتمل؟  الردّ 

 
 تعليق من ورشة العمل.  117
 على سبيل املثال، مقابالت مع جيف مكماهان ، هيلين فراو ، ماري إيلين أوكونل ، نايجل بيغار ، ديفيد رونفلت .  118
 مناقشات من ورشة العمل.  119
 مقابالت مع جيف مكماهان  وهيلين فراو .  120
121  Schmitt (2012) ،Tallinn Manual (2013) ،Bethlehem QC   مذكور فيJastram (2011) ت مناقشة املوضوع أيًضا في مقابلة مع ويليام بوثبي.، تّم 
122  Bethlehem QC   مذكور فيJastram (2011). مفّصل في مقابلة مع السير ديفيد أوماند  ومقابلة مع ماري إيلين أوكونل ، 
123  Lucas (2013a) ،Allhoff (2014). 
124  Allhoff (2014)مع السير ديفيد أوماند . ، تّم التطرق إلى هذه النقطة أيًضا في مقابلة 
 تّم التطّرق لهذه النقطة خالل مناقشات ورشة العمل.  125
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ل الرد الحركي، بحّد ذاته، على هجوم غير حركي تناقضات أخالقية ملبادئ املالذ األخير أو من الناحية النظرية
ّ
من الناحية . غير أّنه التناسب، ال يمث

ف لتحديد ما إذااحاجة إلى تشاور قال تدعو العملية
ّ
ًحا" نوني وأخالقي مكث

ّ
وما إذا كانت الردود البديلة ممكنة لتحقيق  كان الهجوم ُيعتبر "هجوًما مسل

كما أّنه من املهّم التفكير باحتمال التصعيد واألخذ بعين االعتبار أي أذى يمكن أن يخلقه رّد مضاد متباين ومن املحتمل أن يكون النتيجة املرجّوة. 

ن االعتبار أيًضا أهمّية يوأخبًرا، على الحكومة أن تأخذ بع 126أسلحة نووية أو من خالل رّد حركي ساحق(.غير قانوني )مثل من خالل استخدام 

 تشكيل سابقة تترافق، بحّد ذاتها، مع مسؤولية أخالقية خاصة.

 

 األساسية النتائج 2.4

ر هذا الجزء موجًزا ب
ّ
يشكل لنقاش األكاديمي حول موضوع األخالقية والنزاع الذي يغطي مجاالت متداخلة. امن خالل تحليل األساسية  النتائجيوف

 .النتائجهذه كل من ل ة ومصدر دعمز يركالتحليل الذي تّم تقديمه آنًفا في هذا الفصل 

املحيط بالتمييز بين الِسلم والنزاع والحرب "منطقة رمادية" يستلزم فيها التطبيق املالئم للمبادئ القانونية واألخالقية  الغموضخلق ي .1

، بما في ذلك إعادة النظر الدورية في 
ً

 بدائل أخرى )عسكرية/غير عسكرية( للوضع الراهن. توفرسؤال حول التشاوًرا حذًرا ومتواصال

 في التفكير األكاديمي تقارب ثمة تخلفه الحرب، ُيعتبر التشاور األخالقي صعًبا وممارسة التحّفظ أمًرا أساسًيا. يذنظًرا لنطاق الشك ال .2

ز
ّ
ُيعّد تطوير قدرة األفراد على تطبيق تفكير أخالقي عملي و على املسؤولية األخالقية للفرد )سواء في القيادة أو الفعل القتالي املباشر(.  يرك

يمكن تسهيل أساسًيا للحرص على توافق القرارات املتخذة ضمن سياق النزاع مع مبادئ نظرية الحرب العادلة والقانون الدولي اإلنساني. 

ل خارجي  الرشيدةر التفكير األخالقي العملي من خالل التدريب والتعليم والقيادة تطوي
ّ
والسماح لألفراد بتطبيق تفكير أخالقي دون تدخ

 غير ضروري. 

 على "الضمير العام" بمثابة إشارةالتصّورات العامة  تعملفي عالم وسائل التواصل االجتماعي والسرعة الفائقة في تبادل املعلومات، قد  .3

ستخدم بها القّوة. 
ُ
وعلى هذا النحو، وقد يكون لها أثر إيجابي أو سلبي على استعداد الحكومة الستخدام القّوة وكذلك على الطريقة التي ت

 لنزاع معّين. وقت الحربقانون قانون مسوغات الحرب و أن تغّير بشكل ملحوظ تقييمات  تستطيع هذه الوسائل

عة  جميعباالعتراف أن  .4
ّ
، يجب اإلشارة إلى أّن االقانون الدولي اإلنساني هي ملزمة به وغيرها من أدواتاتفاقيات جنيف على األطراف املوق

 
ً

 اذلك إطار عمل أخالقيً   منالجهة الفاعلة غير الحكومية وبعض الجهات الفاعلة الحكومية ال تلتزم )بالكامل( بهذه املبادئ وتطّبق بدال

أجريت هذه الدراسة من وجهة نظر غربية وتّم تشاور املسائل األخالقية بالرجوع إلى نظرية الحرب لعسكرية. مختلف على قراراتها ا

 في هذه الدراسة على ضوء هذا التحذير. توالتحليال  النتائجيجب تفسير كل العادلة والقانون الدولي اإلنساني. 

 
 مقابالت مع جيف مكماهان  وهيلين فراو .  126
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 الخبراء  يتفق .5
ً
على أّن التركيز على طابع "املجاالت املتداخلة" من النزاع مفيد بشكل أقل للتشاور حول املسائل األخالقية باملقارنة مع عامة

 )كل من استخدامها وخصائصها الكامنة(. تكنولوجياتتركيز على الالعسكرية أو العملية الالتركيز على آثار )الحركية مقابل غير الحركية( 

ح"، إلى جانب التطبيق املالئم للقانون الدولي على مواقف يظهر النقاش األكا .6
ّ
ديمي تنّوًعا كبيًرا في التفسيرات القانونية لـ"هجوم مسل

 هنا هو الفضاء اإللكتروني.
ً

 مختلفة تتسّبب بأذى جسدي أو غير جسدي. املجال األكثر جدال

تنطبق على أشكال الحروب الحالية  القائمةالقية واملبادئ يعتقد غالبية الخبراء املشتركين في هذه الدراسة أّن أطر العمل األخ .7

 آخرون أّن هذه املبادئ ُمصانة. يرى واملستقبلية، وإن أّيد البعض تفسيًرا جديًدا للمبادئ املوجودة، في حين 

النوايا  يأخذ بعين االعتبار" لنظرية الحرب العادلة أّن التمييز القانوني بين املقاتلين وغير املقاتلين قد ال التعديليةتعتقد املقاربة " .8

ت أفعالهم هذا الرأياألخالقية لألفراد املشتركين في النزاع. واستناًدا إلى 
ّ
، حّتى "غير املقاتلين" قد يجعلون أنفسهم عرضة لألذى إذا دل

 لـ"غير املحاربين". دّق أفهم  يمكن املطالبة بتطويرعادلة" وتسّببت بأذى كبير. استناًدا إلى هذا املنطق،  على دعمهم لـ"حرب غير

حجج  طرح"التزام أخالقي". يمكن هو  وتكون أكثر قدرة على التمييزاستخدام األسلحة التي تخّفض خطر اإلصابات  بعض الخبراء أّن  يرى  .9

ق باستخدام ، ال سّيما هذا الرأيقوية مضادة ضد 
ّ
يثير استعمالها عدًدا من التحّديات التي قاتلة بدون طيار املطائرات الفي ما يتعل

 األخالقية.

على أّن التباين في النزاع ال يطرح، بحّد ذاته، مشاكل  ستشارتهم في هذه الدراسةماع بين األكاديميين الذين تّمت ايشير البحث إلى وجود إج .10

هذه  املتباينة بل عن استخدام التكنولوجيةلعملية التي أثارها استخدام طائرات مقاتلة بدون طيار عن امليزة ال تنتج املخاوف ا أخالقية.

ح.  الطائرات
ّ
  ضد الخصوم واملدنيين غير املشتركين في النزاع املسل

ل "هجوًما من  وعند التحققعام على أّن الهجوم غير الحركي، نظري اتفاق  ثمة .11
ّ
ًحا"أّنه يشك

ّ
ا حركًيا. غير أّنه على  ،مسل قد يستحّق ردا

عتبر التدابير التي تستثني الحرب مالئمة أكثر. كما 
ُ
تشكيلها سابقة أي حالة مماثلة النظر فيها على ضوء  قد تستلزمأرض الواقع، قد ت

 .الناتجة عن ذلكخالقية األ سؤولية وامل
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 ةالحالت ادراس. 3

 

 

 

 التعليل 3.1

ين تكنولوجيين: الفضاء اإللكتروني واألنظمة الذاتية. 
َ
ر توليًف وهو يتناول هذا الفصل النقاش األكاديمي املحيط بمجال

ّ
للتفكير الحالي حول  ايوف

 ،التواصل مع خيراء الدراسة عبرأو  السابقة مراجعة الدراسات خاللسواء  ،التي برزت املسائل خالقية املرتبطة بهذه القدرات ويحّدداالعتبارات األ 

 .من الناحية األخالقيةعلى أّنها معّقدة كثيًرا 

العناصر األكثر تجريًدا  بحثمعّينة، إلى جانب  تكنولوجياتإلى استعراض االعتبارات األخالقية "العملية" املرتبطة ب ةالحال اتيهدف شمل دراست

معّينة أطر العمل األخالقية الحالية ومدارس الرأي، من املمكن استمداد  تكنولوجياتمن خالل البحث في الطرق التي تعارض فيها و  من النقاش.

 .وحسب رؤى قد ال تكون جلّية من خالل دراسة النقاش األخالقي األوسع

ين 
َ
ين  التكنولوجيتينإّن اختيار هات

َ
تحديات أكثر طرحان املزيد من التحّديات الصعبة أو تي ضمنًيا أّنهما " ال يعنحالة"دراسَتي باعتبارهما املحددت

ين بشكل رئيس ي ألّنهما حصال على التغطية األكبر في املصادر التي كنولوجيةمن املجاالت الت صعوبة
َ
ين املجال

َ
فريق  درسها األخرى. تّم اختيار هذ

 الدراسة.

 

 الفضاء اإللكتروني 3.2

 السياق 3.2.1

 باعتباره قد يتّم تحديد الفضاء اإللكتروني 
ً

داخل بيئة املعلومات املؤلفة من شبكة مترابطة من ُبنى تكنولوجيا املعلومات التحتية، بما  اعامليً  مجاال

مات املدمجة.
ّ
ف الهجوم اإللكتروني بالعملية اإللكترونية، ُيعر   قد 127في ذلك اإلنترنت وشبكات االتصاالت وأنظمة الكمبيوتر واملعالجات واملتحك

ع بشكل معقول أن 
ّ
أو إلحاق الضرر أو الدمار بأهداف )فعلية أو  تهمأو وفاتسّبب بإصابة أشخاص تسواء كانت هجومية أو دفاعية، ُيتوق

شير في الجزء  128فتراضية(.ا
ُ
ل2.2.3غير أّنه وكما أ

ّ
ًحا" موضع نقاش متواصل ومثير  ، ُيعّد تحديد ما إذا كان "هجوم" إلكتروني يشك

ّ
"هجوًما مسل

 للخالف. 

 
 .DoD Dictionary of Military Terms(، 2008) 1-02منشور مشترك   127
128  Tallinn Manual, (2013). 
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شبه مجاالت أخرى مثيرة للخالف كالبيئات البّرية والبحرية. كما أّنه فضاء مختلف يبالتالي و فضاء  وهف ،ُيعتبر الفضاء اإللكتروني موضع تناقضات

  إذ يشكلعن الفضاءات األخرى، 
ً

ما يجعله مغايًرا عن املجاالت األخرى.  129لية وافتراضية،من األغراض والكيانات بخصائص فع اجديًد  مجاال

قّوة ال" طرحفي رة الفضاء اإللكتروني، إذ بدأت الدول كال سّيما بزيادة عس 130وبالتالي، يجب تقدير الفضاء اإللكتروني بحسناته الخاصة،

 131النظام الدولي. فيلكترونية" اإل

في ا فراغ في السياسات حاليً  يظهرجديد للحرب منذ تطوير األسلحة النووية. وبالتالي، الساس ي األ ّول األ شكل اليعتبر البعض "الحرب اإللكترونية" 

لع أو مفتوح أو عام أو سياس ي حول ماهية السياسة األخالقية الستخدام األسلحة اإللكترونية.ظل 
ّ
طلق على الفضاء اإللكتروني  132غياب نقاش مط

ُ
أ

 دول على وضع سابقة إيجابية من  133الخارج عن القانون" الذي "يجوز فيه كل ش يء". املتوحشسم "الغرب ا
ّ
وقد دفع هذا بعض العلماء إلى حث

 قابلةاإللكترونية ليست آخرون أّن الحرب  رأىوقد  134بشكل متبادل حول السلوك في الفضاء اإللكتروني. مفيدةخالل تأسيس عالقات ومقاربات 

يتّم السعي إلى توازن  إلى أنلتنظيم املواثيق الدولية وأّن الفترات الطويلة من الحروب اإللكترونية متعددة األطراف ومنخفضة املستوى مرجحة 

األطراف على املدى  جميعحق باكتشاف استراتيجيات تكون أخالقية وفّعالة في وقف األذى الشامل املل لن يتمأخرى،  ةبعبار  135اللعبة النظرية.

 136من خالل تطبيق مبادئ نظرية اللعبة.البعيد إال 

 األخالقية املتعلقة بالفضاء اإللكتروني: النزعة يمكن التمييز بين عدد من العوامل السياقية ضمن النقاش حول 

ق باألفعال التي  غموًضاتخلق طبيعة املجال اإللكتروني  التمييز بين الحرب والِسلم. غموضيساهم الفضاء اإللكتروني في  •
ّ
في ما يتعل

ا للجرم أو األنشطة الهجومية أو التهديدية األخرى( في الفضاء اإللكتروني وبالتالي 
ً
ل نزاًعا ما )خالف

ّ
عتبر مالئمة بتشك

ُ
أنواع األفعال التي ت

 قانون(. ال إنفاذلنزاع أو ينطبق على اهذه األفعال تكون وقًفا على ما إذا كان إطار عمل أخالقي  )بما أّن  ادا بوصفها ر أخالقًيا 

إّن أحد األسئلة األخالقية التي تتّم مواجهتها في النقاش  .الرئيسية الدوليأسس القانون مع  دقيقالفضاء اإللكتروني بشكل  فقايتو  ال  •

ح" بموجب املواد 
ّ
من ميثاق األمم املتحدة، مؤسًسا بالتالي  51و 39و 2.4هو ما إذا كان الهجوم اإللكتروني يستطيع تشكيل "هجوم مسل

ا حركًيا أو غير حركي.  137سبًبا للحرب وخيمة لكّنها ال تتوافق بشكل دقيق  في عواقبتتسّبب تستطيع العمليات اإللكترونية أن ومشّرًعا ردا

ح" باملعنى الحركي
ّ
بما يكفي لضمان رّد  اذي يسّببه هجوم إلكتروني كبيرً الما يثير السؤال التالي: متى يصبح الضرر  ،مع فكرة هجوم "مسل

 
129  Barrett (2013). 
130  Libicki (2009). 
131  (2010)Nye ر

ّ
وأحداث تأثيرية في بيئات عملية أخرى وعبر أدوات  مزاياالتعريف التالي للقّوة اإللكترونية: "القدرة على استخدام الفضاء اإللكتروني لخلق  (Nyeناي ) . يوف

نتائج مفضلة في مجاالت  للتوصل إلىدم األدوات اإللكترونية نتائج مفّضلة داخل الفضاء اإللكتروني أو يمكن أن تستخ للتوصل إلىالقّوة. يمكن استخدام القّوة اإللكترونية 

 أخرى خارج الفضاء اإللكتروني". 
132  Dipert (2010). 
133  Cornish (2010). 
134  Ibid. 
135  Dipert (2010). 
136  Ibid  على خيارات املشاركين  العمل اختيار املشاركالرياضيات معني بالقرارات االستراتيجية في حاالت تنافسية حيث ترتكز نتيجة فروع إّن نظرية اللعبة هي فرع من

 . اآلخرين. يمكن تطبيق نظرية اللعبة على القرارات االستراتيجية في األعمال واالقتصاد والحروب من بين أمور أخرى 
 .casus belli الترجمة العربية للعبارة الالتينية  137
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ح في السياق Schmittتتفق مصادر مختلقة مع وجهة نظر شميت ) 138حركي؟
ّ
(، ضمن إطار روح القانون، بأّنه يمكن تفسير الهجوم املسل

تخلق نتائج مماثلة لتلك التي تسّببت بها األفعال الحركية املتوقعة في األصل من مصطلح شمل أي أفعال ي اهجومً باعتباره اإللكتروني 

ح".
ّ
رلم   139"هجوم مسل

ّ
ح" يستلزم بالضرورة في صياغة دليل تالين مجموعة الخبراء العاملية املشتركة في غالبية  تفك

ّ
أّن مصطلح "مسل

لكتروني قابلة للمقارنة مع تلك الناتجة عن هجوم حركي. اإلهجوم الهو ما إذا كانت آثار  األساس ياستخدام "األسلحة": اعتبروا أّن العامل 

التطبيق األّولي على النشاط اإللكتروني،  لقانون الدولي اإلنسانيأّنه ليس لفضاء اإللكتروني وتعتقد وجهة نظر معارضة لهذا التصّور لل

ا من هذا الرأي 140لقانون الدولي الذي يحكم النشاط االقتصادي واالتصاالت.لهذه األنشطة  تخضعبل 
ً
عتبر "الهجمات" وانطالق

ُ
، ت

 إجرامية في املقام األّول تتّم مع
ً

الجتها بموجب نظام العقوبات والتدابير املضادة والدعاوى الجنائية وال يتّم الرّد عليها اإللكترونية أعماال

  141بطريقة عسكرية.

ح"، قد يكون ك"هجوم" إل وقوعلدى تأكيد  "هجوم" إلكتروني، يمكن للرّد أن يكون حركًيا أو غير حركي. وقوعإذا تّم تأكيد  •
ّ
تروني "مسل

في (، من املهّم التفكير 2.3.4)الجزء  2غير أّنه وكما تّمت اإلشارة في الفصل مبّرًرا أخالقًيا.  ،سواء كان حركًيا أو غير حركي ،الرّد املالئم

تصعيًدا للنزاع وانعكاسات على التصّورات العامة والدعم العام  يضمالتبعات العملية املحتملة لرّد حركي على هجوم غير حركي قد 

  ألفعال الحكومة.

ل سابقة ثابتة. •
ّ
على غرار أي قدرة  ال يزال الفضاء اإللكتروني جديًدا بما يكفي لدرجة أّن استخدامه الهجومي أو الدفاعي قد يشك

ل االستخدام األّول أو املبكر ل
ّ
ا أخالقًيا ألّنه قد يؤسس سابقة الستخدامهيها، أو الرّد عللقدرةجديدة، يمث  دعمتاملستقبلي.  ا، خياًرا مهما

قد يحول و  142تأسيس إطار عمل مالئم للتطبيق األخالقي لألثر اإللكتروني. إلى حيناستخدام الفضاء اإللكتروني  تعليقبعض املصادر 

هذا دون تأسيس سوابق "متهّورة" خطرة قد تطرح مشاكل كبرى في النهاية. غير أّنه تّم االعتراف بأّن تطوير إطار عمل مماثل يستلزم 

 143، نظًرا لصعوبة املهمة الكامنة.متوفرةإرادة سياسية أكبر من تلك التي ُيعتقد أّنها 

يناقض الفضاء اإللكتروني االعتبارات الزمنية واملكانية ويشمل عدًدا كبيًرا من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، ما  •

ين مختلَفين.  الدولة الستخدام القّوة. الحتكار  يطرح تحّد  
َ
ًيا عن أشكال النزاع التقليدية في مجال

ّ
ل الفضاء اإللكتروني تخل

ّ
، يشك

ً
أّوال

ر لصنع القرار. وُيعتبر هذا واضًحا في كل من أشكال النزاع التقليدية التي ترتكز اليوم عل
ّ
ل الفضاء اإللكتروني من الوقت املتوف

ّ
ى يقل

رة وقد  الُبعدفي وقت أقّل للتفكير  يتوفرأنظمة املعلومات وفي النزاع اإللكتروني. قد 
ّ
برمجة  تدعو الحاجة إلىاألخالقي للخيارات املتوف

 قانون مسوغات الحرب ووقت الحربكما أّن الطبيعة شبه اآلنية للفضاء اإللكتروني قد تقّوض التمييزات بين مسبقة لبعض القرارات. 

غضون أجزاء من الثانية. وثانًيا، ينهار الفضاء اإللكتروني ويتخطى فكرة املسافة في ه ؤ يمكن بدء نزاع إلكتروني وإنهاإذ  وبعد الحرب

عتبر قيًدا مهًما في إجراء النزاع في 
ُ
منشآت  بما يشملاملجاالت األخرى. كما يخلق مناطق وأهداف نزاع جديدة محتملة  جميعاملادية التي ت

 
 مقابلة مع نايجل بيغار .  138
139  Schmitt (2012). 
140  Connell (2012)’O. 
141  Ibid..كر أيًضا من ِقبل أحد الحضور في ورشة العمل

ُ
 ، ذ

 أحد الحضور في ورشة العمل.  142
 مناقشات في ورشة العمل.  143
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فقد ، تهاأو موافقالدولة دون علم بّن "األسلحة" اإللكترونية قد ُتنشر بما أو  144، إلى جانب مؤسسات خاصة.ةإلكتروني وجهات عاملة

 الدولة الستخدام القّوة. يمثل ذلك تحدًيا الحتكار

ض الفضاء اإللكتروني  •
ّ
 تؤديقد هو مفّصل أدناه، كما  .ما بعد الحربوقد يغّير إعتبارات  قانون مسوغات الحرب حدودقد يخف

ذى إلى األ إسناد  التي يطرحهااملستويات األدنى نسبًيا من األذى امللحق، و"السهولة" النسبية في نشر األسلحة اإللكترونية، والتحّديات 

 أو   قانون مسوغات الحربوبالتالي، يمكن االعتبار أّن مبادئ  145عزم الحكومة على استخدام القّوة.خفض 
ً

تستحّق تفسيًرا مصقوال

أسهل بكثير  بعد الحربالبعض أّن انعكاسية "الهجوم" اإللكتروني قد تجعل إعادة البناء  يرى ا تماًما. باإلضافة إلى ذلك، حّتى مختلًف 

 بهجوم حركي.
ً
ة تظهر كم من السهل خروج  لهذا الرأيوتعتقد حجة مضادة  146مقارنة

ّ
 147هجوم" عن السيطرة.ال" مثل هذاأّن األدل

، ما يجعل من املستحيل "عكس" الضرر بأي طريقة امللحقدرجة الضرر  وكذلكاألهداف املتعرضة لهجوم،  قد يصعب تحديدوبالتالي، 

 148موّجهة.

 

 التي يطرحها النزاع اإللكتروني على املبادئ األخالقيةالتحّديات  3.2.2

وعلى وجه الخصوص، عدًدا من املبادئ الرئيسية ألطر العمل األخالقية املوجودة.  ،يعّقد على األقلأو  ،يبدو أّن النزاع في الفضاء اإللكتروني يتحّدى

 والسلطة الشرعية واملالذ األخير والتمييز والنية الحسنة.  والتناسبال يسمح الفضاء اإللكتروني بتطبيق مباشر ملبادئ القضية العادلة 

  . يمكن إيجاد وصف أكثرنزاع اإللكتروني على املبادئ األخالقيةالتي يطرحها التستكشف املصفوفة التالية بإيجاز التحّديات 
ً

لهذه التحّديات  تفصيال

 في ما يلي.

 

 ها الفضاء اإللكتروني املبادئ األخالقيةب. طرق يتحّدى 3.1الجدول 

 التحّديات املطروحة املبادئ

ًحا"؟ هل يمكن  القضية العادلة
ّ
ل الهجوم اإللكتروني "هجوًما مسل

ّ
 تحديد هوية منّفذ الهجوم األساس ي بشكل موثوق؟هل يشك

 

ه يمكن تنفيذ العمليات اإللكترونية على يد العديد من الجّهات الفاعلة، هل تخضع فكرة احتكار الدولة  السلطة الشرعية
ّ
بما أن

 الستخدام القّوة للتدقيق؟

 

 
 .وني النغ طمقابلة مع أن  144
145  Arquilla (1999). 
146  (2012)Lin . 
147  Ibid. 
148  Ibid. 
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 إلكتروني؟هل يمكن تحديد أو إثبات الدوافع الكامنة وراء هجوم  النية الحسنة

 

"، مخّفًضا  الحاجة/ املالذ األخير
ً

ل الفضاء اإللكتروني "خياًرا سهال
ّ
 يمكن أناستخدام القّوة على صّناع السياسات؟ هل  حدودهل يمث

 الحًقا وما قد تكون التبعات األخالقية؟يحول هجوم إلكتروني وقائي دون التسّبب بأذى أفظع 

 

 بؤ بنتائج هجوم ما؟ هل يمكن الحّد من آثاره املدمرة؟ ما هو رّد الخصم املحتمل؟نيمكن الت مدىإلى أي  حتمال النجاحا

 

لحق(؟ املتناسبما هو الرّد  التناسب
ُ
 على هجوم وكيف يمكن تحديد ذلك )نظًرا للصعوبة املرتبطة بتحديد حجم األذى امل

 

آثار متعاقبة وتبعات غير مقصودة، هل يستطيع الفضاء اإللكتروني أن يكون يوًما تمييزًيا حدوث نظًرا الحتمال  التمييز

حصانة غير على تبعات  ظهور قاتل" مع املهل يعارض الفضاء اإللكتروني التعريف/التعريفات الحالية لـ"غير بالفعل؟ 

 املقاتل؟

 

 القضية العادلة

في الحرب غير  التاليةقد يجعل غياب القضية العادلة كل األفعال ف ،ركيزة أساسية لنظرية الحرب العادلةُيعتبر وجود قضية عادلة لخوض الحرب 

ل هدف عملية إلكترونية 
ّ
ح قد تمارس حّقها الكامن للدفاع عن النفس.تأخالقية. يعتبر دليل تالين أّن الدولة التي تشك

ّ
 149رتفع إلى مستوى هجوم مسل

ًحا" )أو وكما تّم االستكشاف آنًفا،
ّ
ل "هجوًما مسل

ّ
عتبر مسألة ما إذا كان الهجوم اإللكتروني يشك

ُ
بالنسبة  ةمحوري مسألة متناسب(أذى ب يتسبب ت

لـ"هجوم" بحيث  دقة اقترح بعض الخبراء أّن يتّم اعتماد فهم أكثرإلى وجود قضية عادلة أم ال، وما إذا كان يمكن بالتالي تبرير اللجوء إلى القّوة. 

للوظائف املجتمعية  الشديدوصف العمليات اإللكترونية التي تتسّبب بنتائج خطيرة مؤذية مثل اآلثار االقتصادية الحاّدة أو التعطيل  ُيحتمل

ح" حّتى إّن لم ينتج عنها موت أو إصابة أو ضرر أو دمار.
ّ
   150بـ"الهجوم املسل

ق
ّ
ًحا"، م عندهي يصبح ذال الحدن عن اإلعال  يجوز ن أّنه ال ييجادل بعض املعل

ّ
، على ال برهنين علىالهجوم "هجوًما مسل

ً
خصم أّنه وليكون الردع فّعاال

 152فهم مشترك ملكان الحدود، ال يمكن تأسيس رادع موثوق به. وجود دون بويفترض آخرون أّنه  151أال يتمّتع بتقدير واضح حول مكان وجود الحدود.

هي مسألة تحديد املصدر. ترتكز مبادئ القضية العادلة، بجزء منها، على و  ،مشكلة إضافية لتحديد القضية العادلة في النزاع اإللكتروني تظهر

 قابل للتحديد بسهولة من املبّرر الدخول في نزاع ضّده. والجانب األ  فاعلوجود 
ً

ر إنكاًرا محتمال
ّ
 ،ساس ي من العمليات اإللكترونية هو أّنها غالًبا ما توف

في العديد من الحاالت، تستطيع الدول االدعاء بشكل معقول  153مهّمة صعبة.ما يجعل من تحديد الجّهات الفاعلة والعمالء املذنبين بشكل أكيد 

 
149  Tallinn Manual (2013). 
150  Scmitt (2012). 
151  Lucas (2013a). 
152  Mazo (2011). 
153  Arquilla (1999). 
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نتأّن الهجمات قد  يمكن أن تكون أّنه 
ُ
ر تحديد هوية منّفذ الهجوم األساس ي ف .الحكومة. يطرح هذا مشكلة ن موافقةلكن بدو من أراضيها  ش

ّ
إّن تعث

 أّنه من غير املقبول أخالقًيا الرّد من خالل مهاجمة مصدر الهجوم املشكوك فيه. تكون حجة ذلكبشكل موثوق، 

إذا لزم الحصول على إثباتات حاسمة، مبّرًرا أخالقًيا. الرّد على هجوم إلكتروني حيث تبقى هوية املنّفذ موضع شّك ما إذا كان  حول  سؤال ُيطرح هنا

ل اعتباًرا أخالقًيا بحّد  ، ماالتشغيلية أو إحتمال نجاح أي ردّ  فائدةبدوره ال يضعفلحصول عليها بتأخير، ما قد الوقت املستغرق لقد يتسّبب 
ّ
يشك

ة حاسمة، من املرّجح أن تكون "إن لم  154ذاته.
ّ
د" خاصة ب حدوديكن هناك حاجة إلى أدل

ّ
ة الذنب فحسب، أن حالة و كل التأك

ّ
تكون وقًفا ليس على أدل

ة طريقة مشابهبل على العواقب املحتملة وسلسلة تصعيد الرّد أيًضا )أو عدم الرّد(. يعتقد بعض الخبراء أّنه يمكن التطّرق إلى تحّدي تحديد املصدر ب

يواء الجّهة الفاعلة "متواطئة" ما لم تعمل على معالجة السلوك اإلجرامي داخل إل للنزاع التقليدي، من خالل التهديد باعتبار الدولة املشتبه بها 

   155حدودها.

 نةالنية الحس

لخوض الحرب هو،  قضية عادلة. إّن وجود ةافع سّيئو دأن تغيب عنه أي ضية عادلة و قاللجوء إلى القّوة  خدم"النية الحسنة"، يجب أن ي تحققل

أخالقًيا. من غير املسموح أخالقًيا، في ظل نظرية الحرب العادلة  االدافع أو النية وراء اللجوء إلى الحرب مبّرًر  أن يكون  بحّد ذاته، غير كاٍف ألّنه يجب

باإلضافة إلى القضية العادلة،  156، حّتى وإن كان القضية عادلة.نتقامدية، االشتراك في نزاع لدوافع مشوبة مثل املكاسب اإلقليمية أو لال يالتقل

ى نشاط النزاع ذلك املطلوب إلثبات صحة القضية العادلة ويجب أن ُينّفذ بطريقة  الوللتمّتع بالنية الحسنة، يجب أ
ّ
األرجح أن تسفر عن من يتخط

 "سالم عادل ودائم".

للبنية التحتية  ناسبأذى متفي بدافع نية التسبب شرط أن يكون بشكل أساس ي  العمليات اإللكترونية مقبول  جمع مصادر عّدة على أّن استخدام تُ 

 من قدرة الخصم على تنفيذ عمليات هجومية مدّمرة. وليستالعسكرية )
ّ
 إن كان  157املدنية( أو الحط

ً
املدنيين باألذى  الهدف إلحاقوال يكون مقبوال

 من حدوثدنية )أو تدمير البنية التحتية امل
ً

 باعتباره ذلك  بدال
ً
استخدام سمح يإن أمكن إثبات "قضية عادلة"، قد  158غير مقصودة(. نتيجة

 و  159ألرواح أو الضرر املادي.في اخسارة أقل قدر من الالعمليات اإللكترونية غير الحركية الدقيقة بتبرير القضية شرط التسّبب ب
ً
لآلثار املؤذية  نتيجة

 160حترازية.املمارسة عمليات وقائية أو حّتى عمليات عسكرية  جاذبية باعتبارها وسيلةاملحدودة لـ"هجوم" إلكتروني، قد تصبح األسلحة اإللكترونية 

 إبطاءعطيل قدرة حركية أو تّدعي هذه الحجة أّن االستخدام االحترازي لألسلحة اإللكترونية قد يخفف من احتمال األذى في املستقبل، من خالل ت

.
ً

لتخريب برنامج التخصيب النووي  دودة حاسوب خبيثة فيها)التي اسُتخدمت  Stuxnetدراسة حالة  ويتّم ذكر 161انتشار أسلحة الدمار الشامل مثال

 
 مناقشات من ورشة العمل.  154
155  Lucas (2013a). 
156  Burkhardt (2013). 
157  Lucas (2013a) ،Arquilla (1999). 
158  Lucas (2013a). 
159  Arquilla (1999) ،Lucas (2013a). 
160  Arquilla (1999). 
161  Ibid. 
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ا على هذه الحجة، يجب  162اإليراني.اإليراني( لدعم هذا االدعاء بما أّنه نتج عن العملية اإللكترونية تأخيًرا كبيًرا في التخصيب النووي  غير أّنه وردا

ر أّن العمليات "االحترازية" هي
ّ
الوقائية فقط في ظل ظروف محدودة عمليات الغير قانونية بموجب القانون الدولي اإلنساني وُيسمح ب عمليات التذك

ا، بما في ذلك هجوم وشيك.  163جدا

 املالذ األخير

مع ، وحسبمن باب الحاجة املطلقة  يتمّن االشتراك في النزاع يجب أن القائل إفهوم وهو اململبدأ "املالذ األخير"، يطرح الفضاء اإللكتروني تحّدًيا 

تعطيل واسع في وبما أّن العمليات اإللكترونية قد تتسّبب  164البدائل األخرى املنطقية وعندما يهّدد تأخير إضافي بجعل الوضع أسوأ. جميعاستنفاد 

لحق أو املقصود.النطاق لكن بدما
ُ
عتبر خياًرا أسهل وأقل تدميًرا ملعالجة األذى امل

ُ
 قديمكن املحاججة أّن استخدامها وعّما إذا  165ر قليل نسبًيا، قد ت

ا أخيًرا
ً
ًحا" ُيعتبربشكل أساس ي على ما إذا كان "الهجوم اإللكتروني"  ذلك " في ظل مبادئ الحرب العادلة، فيعتمدُيعتبر "مالذ

ّ
وبالتالي ما  "هجوًما مسل

شير آنًفا، من األرجح أن تجعل صعوبة تحديد أي إطار عمل من 3.2.1نظر الجزء االرّد األخالقي الصائب ) هو إذا كان استخدام القّوة
ُ
(. وكما أ

غاية الصعوبة. قبل اللجوء إلى في القانون الدولي ُيطّبق على نشاط إلكتروني معّين املحاججة أّن الرّد العسكري هو خيار "املالذ األخير" مسألة 

للرّد على نشاط مؤٍذ منّفذ ضد الدولة الخيارات األخرى املتوفرة بموجب القانون الجنائي الدولي  عجمياستخدام القّوة العسكرية، يجب استكشاف 

 املتأثرة.

"سهولة" أكبر لالستخدام توفر  ، أير الهجوم اإللكتروني، يبدو مبدأ "املالذ األخير" مقّوًضا بشكل أساس ي لألسباب املوجزة في الجزء السابقو من منظ

  166احتمال استخدام الفضاء اإللكتروني بطريقة احترازية بنية الوقاية من "أذى أكبر".ارتفاع ود و نظًرا للضرر املحد

 التناسب

  بطبيعتهُيعتبر  الذي التناسبيطرح الفضاء اإللكتروني عدًدا من التحّديات ملبدأ 
ً
ويظهر البحث الذي  167صعًبا ال يمكن تطبيقه بسهولة. ًنامرِ مبدأ

ا  ل ردا
ّ
جري في هذه الدراسة أّنه من الصعب تحديد ما يشك

ُ
بالنسبة للمبادئ األخرى التي تّم تحليلها  وكما هو الحال 168على هجوم إلكتروني. متناسًباأ

ا" دتحيبقى في هذا الفصل،  ل "ردا
ّ
نظر الجزء الهجوم األساس ي وتقييمه )وقًفا، بشكل كبير، على تعريف "األذى" الذي سّببه ا متناسًبايد ما يشك

بحّد ذاته. وفي حين قد تكون اآلثار املباشرة لهجوم إلكتروني ملحوظة، في بعض  صعًباقد يكون  ، علًما أن التحديد الكّميملزيد من التفصيل( 3.2.1

ملموسة )مثل عدد تحديد مسبباتها. قد تكون اآلثار  أو يصعب وقًتا أطول الثالث على املستوى و  الثانويةاآلثار  تحديد يستلزمغالًبا ما  األحيان،

 
162  Lindsay (2013). 
 مقابلة مع ماري إيلين أوكونل . مناقشة أوسع حول اندراج أخالقية الوقاية واالحتراز خارج حدود هذه الدراسة.  163
164  Lucas (2013a). 
165  Arquilla (1999). 
166  Ibid. 
 مقابلة مع نايجل بيغار .  167
 مناقشات ومقابالت من ورشة العمل.  168
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عتبر مسألة تحديد ما إذا كانت اآلثار  169الوفيات املباشرة/غير املباشرة، آثار مادية مباشرة/غير مباشرة( أو غير ملموسة )مثل اآلثار النفسية(.
ُ
كما ت

  املتعاقبة متوقعة ومقصودة من ِقبل الخصم مثيرة للجدل أيًضا.

ا. في التفكير لدى 
ً
العامل الحاسم  ، تقترح مصادر عّدة أّن متناسًباتحديد نوع الرّد الذي قد يكون  فعند السعي إلىخيارات الرّد، يبدو النقاش متجّزئ

 لدولة صناعية حديثة العالي مستوى التعطيل وبالتالي، قد يكون  170.كنولوجيةطبيعة الهجوم الت وليسالعنف الناتج عن الهجوم األساس ي  هو

 حّتى عندما ال يتسّبب الهجوم األساس ي بأي آثار فّتاكة مباشرة. 171،متناسًباخطيًرا لدرجة أّن تطبيق القّوة الحركية الفّتاكة في الرّد قد يكون 

هاَجمة أيظروف، يبدو أّنه ليس ال مثل هذهفي ظل 
ُ
أخرى، ليس من  ةعبار ب 172(.2.3.4نظر الجزء التزام أخالقي لتقييد نفسها برّد "باملثل" )ا للدولة امل

فهم األذى املحتمل بكامله  عن كامنعلى هجوم إلكتروني هو هجوم إلكتروني مضاد. بالفعل، فنظًرا للعجز ال املتناسبالصحيح أّن الرّد الوحيد 

مع واحدة بواحدة تصعيدية  شديد الخطورة، ما يزيد من احتمال التوّرط في حرب إلكترونيةالذي قد يسّببه هجوم إلكتروني، قد يكون الرّد باملثل 

ر دليل تالين التوجيه التالي: " الخصم.
ّ
ع أن يتسّبب  يوف

ّ
خسارة عرضية ألرواح املدنيين أو إصابة املدنيين أو في ُيحظر الهجوم اإللكتروني الذي ُيتوق

ا بالنسبة إلى املنفعة العسكرية في الضرر باألهداف املدنية أو 
ً
عها".مزيج منها، ما قد يكون مفرط

ّ
غير أّنه عملًيا ال  امللموسة واملباشرة التي تّم توق

ستخدم قط من قبل.مسبًقا ونطاقها يمكن معرفة فعالية  العديد من الهجمات اإللكترونية
ُ
    173، ال سّيما إن لم ت

: هل قد ُيشّجع عدم الرّد على هجمات ما يلي . وتشمل األسئلة املطروحةالتناسبعتبارات اسلسلة التصعيد املحتملة في قلب  تكمنيجب أن 

تصعيًدا للنزاع ن املحتملين؟ هل يثير الرّد الحازم التهديد املستقبلي من ِقبل الخصم وردع املهاجمين اآلخري إزالةمستقبلية؟ هل يستطيع الرّد الحازم 

التخفيف من األذى غير الضروري الكامن في نظرية الحرب العادلة والقانون الدولي. بتزام االاعتبارات أخالقية بسبب اهذه األسئلة  جميعاألشمل؟ ل

يخلص بعض  يؤخذ هذا بعين االعتبار أيًضا في التشاورات حول الرّد.إذا زاد خطر األذى غير الضروري، من خالل الرّد أو عدم الرّد، يجب أن 

 174مستحيلة ألّن السيطرة على التصعيد في هذا املجال هو أمر في غاية الصعوبة. املتناسبةن إلى أّن الردود اإللكترونية ياالستراتيجي

 التمييز

بيعتها، ممّيزة بين األهداف املشروعة وغير املقاتلين. ويترّدد صدى هذا في أن تكون تمييزية بط الحرب أطر العمل األخالقية التقليدية على تفرض

ر استخدام وسائل أو 
ّ
من الحرب اإللكترونية ال تكون  منهجياتالقانون غير امللزم العائد إلى الفضاء اإللكتروني. ينّص دليل تالين على أّنه ُيحظ

ح. على النحو الذي يقتضيهمحّدد أو كانت محدودة بآثارها عجز توجيهها نحو هدف عسكري  إنتمييزية بطبيعتها، أي 
ّ
غير أّنه  175قانون النزاع املسل

تبعات غير  وفي حين قد ينوي أولئك الذين ينّفذون عملية إلكترونية أن يكونوا تمييزين في آثارها، قد ينتج عن طبيعة املجال اإللكتروني املترابطة

 
 مناقشات من ورشة العمل.  169
 مقابلة مع ويليام بوثبي.  170
 مقابالت وورشة عمل.  171
172  Lucas (2013a) ،Allhoff (2014). 
173  Henschke (2014). 
174  Mazo (2011). 
175  Tallinn Manual (2013). 



   املكّون األخالقي للنزاع الذي يغطي مجاالت متداخلة

   

33 
 

ر
ّ
عقد ينتشر الهجوم اإللكتروني إلى أبعد مّما التحتية غير العسكرية.  ىاملدنيون والبن بها مقصودة يتأث

ّ
تّم التخطيط له، مسّبًبا آثاًرا أو  هو متوق

ا مشروعة في النزاع.
ً
لون أهداف

ّ
 متعاقبة تطال الذين ال يشك

تفاقية جنيف ااعتبار املدنيين أهداف حرب جائزة. وبحسب التعريفات القانونية في عدم قد يضعف الفضاء اإللكتروني قاعدة أّنه يجب 

 في التقاتل وبروتوكوالتها اإلضافية، قد ُيعتبر املدنيون املشار 
ً
وآخرون  التكنولوجيأهداف حرب مشروعة. قد يجد العاملون في املجال كون مباشرة

فين ناشطون في الفضاء اإللكتروني )سواء كانوا متورطين بشكل مباشر في العمليات اإللكترونية باسم سلطة سياسية شرعية أم ال( أنفسهم مستهد

  176ضادة.بشكل متزايد في الهجمات العدوة والهجمات امل

بعد املرحلة املباشرة ما  النظر فيالحال دائًما. وبالتالي يجب  يههذه كون تنعكاسية، لن وفي حين قد يكون لبعض الهجمات اإللكترونية درجة من اال

 ملزيد من التفصيل(. 3.2.1نظر الجزء اّولية من التخطيط لعملية إلكترونية )األ راحل املفي  الحرب

 أخرى تحّديات ملبادئ 

األنظمة السياسية املعترف بها هي الجّهات الفاعلة الوحيدة التي تتمّتع بالسلطة السلطات السياسية داخل  تكون بحسب نظرية الحرب العادلة، 

سياسية أدوات العنف )األصول البّرية والجّوية والبحرية والفضائية(. السلطات ال مثل هذهاملقابل، "تملك" في الشرعية ملمارسة استخدام القّوة. 

ا لألصول العسكرية التقليدية، 
ً
ُمتاح للجميع هو ال يملكه أحد و و  اعامليً  االفضاء اإللكتروني مشاعً  يكون يعّقد الفضاء اإللكتروني هذا املبدأ: فخالف

 إلى الجّهات الفاع
ً

 177لة غير الحكومية فاألفراد.بدًءا من الوكاالت الحكومية وصوال

عتبر املنافع املتوفرة  ةفي ظل نظرية الحرب العادلة، ُيعتبر احتمال نجاح معقول ضرورًيا إذا أرادت الحرب أن تكون عادلة. بعبار 
ُ
أخرى، يجب أن ت

ع اإللكتروني، قد يصعب تحديد النجاح نفسه. في النزا 178فروضة.بعض املعاناة امل على األقل ُيوازن نزاع قابلة للتحقيق، ما المن خالل االشتراك في 

تمييز ال كما أّن نطاق الشك املحيط بآثار الدرجة الثانية والثالثة للعمليات اإللكترونية )املتفاقمة بالنقص املحتمل للوضوح( قد تجعل من احتم

    مما هو عليه في أشكال النزاع أو الحرب التقليدية. أمًرا أصعبالنجاح 

 

 األنظمة الذاتية 3.3

 السياق 3.3.1

جيين وعلماء يإلى جانب الفضاء اإللكتروني، كانت التطّورات في مجال الروبوتات العسكرية عرضة أيًضا لنقاش واسع وحّي وسط كل من االسترات

حة البريطانية".مع تشكيل األنظمة الذاتية اليوم "منّصة األسلحة  ،األخالق العسكريين
ّ
 في محفظة القّوات املسل

ً
 179التقليدية األكثر جدال

 
176  Henschke (2014). 
177  Connell (2012)’O ،Reed (2015). 
178  Harbour (2011). 
179  Birmingham Policy Commission (2014). 
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حا جديًدا وبعًدا عملًيا ملناقشات نظرية طويلة األمد حول أخالقية اآلالت والذكاء االصطناعي ) تكنولوجياتوقد خلق انتشار ال
ً
(. AIالذاتية إلحا

ل طائرات بدون طّيار (US Government Accountability Office) ب األمريكي ملساءلة الحكومةوبحسب املكت
ّ
، تضاعف عدد الدول التي تشغ

(UAVs في الفترة املمتدة بين )ذاتية القيادة قدرةدولة تملك اليوم  80حوالي جيوش تشير وزارة الدفاع البريطانية أّن و  2012،180و 2004 

حة املشغلة.ISTARستطالع )اال الهدف و  فراقبة واكتشااملستخبارات و لال 
ّ
ستخد 181(، إلى جانب عشرات األنظمة املسل

ُ
ا، ت  ذاتية القيادةاألنظمة  مبرا

حة لحراسة الحدود واملنشآت العسكرية في إسرائيل وروسيا وكوريا EODتفكيك القنابل )منذ زمن طويل ألهداف 
ّ
الجنوبية. (، مع نشر األنظمة املسل

مع نشر البحرية األمريكية  ،هاواختبار  كما يقوم عدد من الدول، بما فيها اململكة املتحدة، باستثمارات كبرى أيًضا في تطوير األنظمة الذاتية البحرية

 2015.182عام  (class-Virginia) ( من غواصة الهجوم من فئة فيرجينياUUVs) ذاتية القيادةمركباتها الغواصة األولى 

م  ،لهدف هذه الدراسة، يدّل مصطلح "األنظمة الذاتية" على مجموعة واسعة من القدرات
ّ
بدًءا من األنظمة "املوجهة عن ُبعد" التي تعتمد على التحك

 إلى "األنظمبلية" القادرة على تنفيذ عدد محدود من املهام البشري، مروًرا باألنظمة "اآل
ً

ل البشري، وصوال
ّ
" املجّهزة بالكامل ة الذاتيةدون التدخ

 ،املجاالت البّرية أو الجّوية أو البحرية أو الفضائية أو اإللكترونية في قد تعمل هذه األنظمةدون توجيه بشري لفترات طويلة من الزمن. بللعمل 

 ّونات الكمبيوتر أو املنّصة نفسها. على مك وليسيكون التركيز على قدرة البرنامج على التشاور األخالقي والوكالة األخالقية الكانتية، و 

 تشمل األسئلة البارزة املهّمة:

 (؟تكنولوجية وليستأن تكون قادرة يوًما على التشاور األخالقي )من وجهة نظر أخالقية  هل يجدر بهاهل تستطيع آلة أو  •

م البشري املطلوبة أو املرجّوة؟ من  •
ّ
األنظمة الذاتية )بما في ذلك األعطال أو الضرر  هانّفذالتي تفعال األ سؤول عن املما هي درجة التحك

 التبعي أو جرائم الحرب(؟ 

عتبر  •
ُ
مه؟النزعة هل ت

ّ
 ماذا عن القانونية؟ األخالقية أمًرا يمكن برمجته أو يجب تعل

عّد أطر العمل األخالقية والقانونية املوجودة مالئمة أو  •
ُ
حاجة إلى محظورات وقواعد جديدة؟ هل يجب تطبيق املعايير ال تدعوهل ت

 ؟لآلالت ر أعلىييامع يجب تطبيقعلى البشر أو هل  كماعلى اآلالت نفسها 

 للمحاربين البشر؟كيف يمكن استخدام اآلالت بالشكل األفضل لتخطي القيود األخالقية  •

ل  وكما هو الحالأثارت هذه املواضيع مجموعة واسعة من األجوبة. 
ّ
في الفضاء اإللكتروني، ينقسم الخبراء حول ما إذا كانت األنظمة الذاتية تمث

 في األخالقيات العسكرية. وي
ً
 أو تطّوًرا أو ثورة

ً
 دناه.أ 3.3.2هذا التنّوع في وجهات النظر في الجزء  تم عرضاستمرارية

 هذه املسألة:في لدى التفكير  املهمةعدد من العوامل السياقية  هناك

ز معظم امل خطية وهي معقدة.األخالقية  باحةليست العالقة بين مستويات الذاتية واإل  •
ّ
 ذاتية القيادةلألنظمة القوية عارضة ترك

نظمة، بقدرتها املتطّورة األ  مثل هذهدون توجيه بشري. تجعل ب( القادرة على العمل والقتل LAWS) األسلحة الذاتية الفتاكة على نظم

 
180  US GAO (2012). 
181  Holland (2013)-Brooke. 
182  Osborn (2015). 
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خاطئ من العلى التفكير املستقّل )األخالقي أو غيره( األسئلة حول أخالقية اآللة بديهية. غير أّن الدراسات واملقابالت قد أشارت أيًضا أّنه 

وبالرغم من أّن زيادة ذاتية نظام ما تتسّبب  األخالقية. إمكانية قبولهاتية لنظام معّين و استنتاج عالقة خطّية بسيطة بين الدرجة الذ

ل من تأثير الخطأ أو اإلرهاق أو االنفعال البشري فإلة الوكالة األخالقية، أغياب اإلشراف البشري ومس حول بمخاوف متزايدة 
ّ
ّنها تقل

ها صنع القرار 
ّ
 تجربةأو الرغبة في االنتقام، وال يستطيع  ةاألخالقي. ال يستطيع جندي آلي الشعور بالغضب أو اللهفالتي قد تقّوض كل

ة يفعالباإلضافة إلى ذلك، وكما تتّم اإلشارة في ما يلي، قد تكون األنظمة الذاتية بالكامل أكثر  .ةالحرمان من النوم أو الصدمة النفسي

لذلك، هناك  الذي تتّم مناقشته في نظرية الحرب العادلة.زيد بالتالي من "احتمال النجاح" على أرض املعركة في سياقات معّينة، فت

منافع ومخاطر أخالقية مرتبطة بكل من األنظمة الذاتية بمستوى منخفض )يدوية بشكل كبير( وبمستوى عاٍل )آلية بشكل كبير(، في 

ر األنظمة ذات املستوى املتوسط بعيوب كل من قا
ّ
  بلية الخطأ البشري وعدم مرونة اآللة.حين قد تتأث

كما يشير لوكاس  .ئهاوأخطا هافعالأو اآللة تطرح النقاشات حول الوكالة األخالقية الذاتية أسئلة حول املسؤول عن خيارات  •

(Lucas( )2013 يثير استخدام األنظمة الذاتية أسئلة أساسية حول سلسلة املسؤولية البشرية ،)تشاورات اآللة األخالقية.  حيال

مماثلة قد يكونون  تكنولوجياألي  واملصّدرين، ما يعني أّن املصّممين واملبرمجين املنتج واإلهمال الجنائي حول مسؤولية قضاياويثير هذا 

يشير تقرير معهد األمم املتحدة لبحوث نزع  183رب ارُتكبت بفعل عطل اآللة أو خللها أو تصميمها الرديء.عن جرائم ح نيمسؤول

املسموح به أخالقًيا في نظام ذاتي فّتاك من حيث معّدل الخطأ أو  التقنيمستوى االمتثال على حكم ال إلى ضرورة( UNIDIRالسالح )

ز. املعروفالفشل 
ّ
على واقع أّن الناخبين وصّناع السياسات  هذا النقاش حول سلسلة الوكالة األخالقية واملسؤولية عن اآلالت يرك

     184( الجنود البشريين.مشتركون أيًضا في صياغة التشاورات األخالقية )وإخفاقات غيرهمو  اتالصناعمختلف و 

كما يلحظ موركيفيسيوس  تبعات على نقاش الحرب العادلة األشمل. لهاألخالقية بخوارزمية هو تمرين النزعة إّن محاولة اختصار  •

(Morkevicius( )2013 إّن عملية مناقشة ،)بالتركيز على حتماالت األنظمة الذاتية التي تتمّتع بالقدرة على التشاور األخالقي قد تلقي ا

 هو أمرتطوير روبوتات عسكرية ذاتية بالكامل  إّن " قضايا أوسع عالقة في ما يخص نظرية الحرب العادلة والقانون الدولي اإلنساني:

م أخيًرا تفكير الحرب العادلة، في حين قد تلتزم ، فمرغوب بشكل مضاعف
ّ
العملية التقنية لـ"تعليم" الروبوتات األخالقيات قد ينظ

ال ُيفترض  تقول إنه لكن تبرز حجج مضادة 185".ةعاطفيال صعوبة من الناحيةبوتات بقواعد االشتراك حّتى في ظل أكثر الحاالت الرو 

م وترتكز على القواعد، بل 
ّ
ا".أن بأخالقية الحرب أن ُتنظ   186تستقي قدرتها ومنفعتها من كونها "تقليًدا حيا

. بالنسبة إلى بعض الخبراء، إّن التركيز على مسألة قدرة األنظمة الذاتية هو موضع نقاش تخضع لهيجب أن إّن املعيار األخالقي الذي  •

 (Arkin. يقترح آركن )مباشرة صرف االنتباه عن مخاوف أكثر ُيراد منها "مسألة زائفة"اآللة على التشاور األخالقي هو تخميني للغاية أو 

 أنّ 2007)
ً

 ( مثال
ً

الت، على كل من التقنيين وعلماء األخالق التركيز اآلمحاولة "دمج" التشاور األخالقي بكامله "بشكل جميل" في   منه بدال

 
ً

(، "ال نريد وال نحتاج إلى أن تكون أنظمتنا 2013) (Lucas) لوكاس يرى وكما  187.بشكٍل أكبر ذلك على أهداف قابلة للتحقيق  منبدال

 
183  Lucas (2013b). 
184  Lin (2015). 
185  Morkevicius (2013). 
 مجهول.  186
187  Arkin (2007). 
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أن تكون آمنة وموثوقة لتحقق وحسب أخالقية أو إنسانية من العمالء البشر. نريدها  كونها أكثر أخالقية، ناهيك عن القيادةذاتية 

الصلة )مثل القانون الدولي  ذيدون خطأ أو حادث، وأن يتّم تصميم هذه البرمجة لتتطابق مع القانون الدولي بأهدافها املبرمجة 

تشفيره أكثر من بالتالي قد يسهل و  دّق أالقانوني بشكل  االلتزام ه قد يتم تحديديفترض هذا أنّ  188شتراك معّينة".ااإلنساني( وقواعد 

 .تاًء بقضايا الضميروأكثر إفللسياق  أكثر مراعاةأخالقية 

ل نشر أنظمة ذاتية بالكامل سابقة أشمل أو معياًرا أخالقًيا. •
ّ
بالرغم من انتشار األنظمة املوجهة عن ُبعد بشكل واسع  قد يشك

ف في أرض املعارك، من األرجح أن يضطلع النشر املستقبلي لألنظمة الذاتية بالكامل بدور مهّم في تشكيل املعايي
ّ
ر واستخدامها املكث

 Campaign toلذلك، ناقشت مجموعات املجتمع املدني مثل "الحملة لوقف الروبوتات القاتلة" ). التكنولوجيااألوسع الستخدام 

Stop Killer Robots تفاقية األمم املتحدة املتعلقة بأسلحة تقليدية معينةا( أو الهيئات الدولية مثل (United Nations (UN) 

Convention on Certain Conventional Weapons)  فهم تبعاتها  إلى حيننظمة األ  مثل هذهاحتمال الوقف االختياري لتطوير

( إلى Crosston( )2014أشار كروستون )بالنسبة النتشار التكنولوجيات الذاتية،  األخالقية واالستراتيجية والسياسية بشكل كامل.

لذاتية )مثل الواليات املتحدة واململكة املتحدة( نموذًجا لالستخدام املسؤول قبل أن فائدة وضع املعتمدين األوائل للتكنولوجيات ا

  189.تحقق دول أخرى املساواة التكنولوجية نفسها

 

 تطرحها األنظمة الذاتية على املبادئ األخالقيةالتحّديات التي  3.3.2

تستكشف  عدًدا من املبادئ األساسية ألطر العمل األخالقية املوجودة. ،أو تعّقد على األقّل  ،األنظمة الذاتية تناقض تتضمنيبدو أّن النزاعات التي 

  . يمكن إيجاد وصف أكثرتطرحها األنظمة الذاتية على املبادئ األخالقيةالتي املصفوفة التالية بإيجاز التحّديات 
ً

لبعض هذه التحّديات في  تفصيال

 ما يلي:

 

 الطرق التي تناقض فيها األنظمة الذاتية املبادئ األخالقية 3.2الجدول 

 التحّديات املطروحة املبادئ

ا في السنوات األخيرة النتهاكات السيادة ولعمليات القتل املستهدف. القضية العادلة
ً
ح"  كانت األنظمة الذاتية مرادف

ّ
ما هو "الهجوم املسل

 لة؟اآلسؤول عن فظائع املبالنسبة إلى األنظمة الذاتية؟ من  سبب الحربأو 

 

م البشري كيف  السلطة الشرعية
ّ
" بالنسبة إلى الذاتية؟ ما هي السلطة املستقلة التي يجب أن تتمّتع بها آلة الهادفيجب تحديد "التحك

 ل وغير املقاتل؟ما؟ هل تشّوش الذاتية التفرقة بين املقات

 

 
188  (2013b)Lucas . 
189  Crosston (2014). 
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ب  النية الحسنة
ّ
استخدام األنظمة الذاتية خسارة للفضائل  علىهل تستطيع آلة ما أن تتمّتع بالنية أو الوكالة األخالقية؟ هل يترت

 الحربية؟

 

التداعيات لتصّورات صّناع السياسات الستخدام القّوة؟ ما هي  الحد أمامهل تخّفض األنظمة الذاتية أو ترفع  الحاجة/ املالذ األخير

  شرعية الحرب؟

 

دون الخسائر الصديقة واملدنية؟ هل يطرح ذلك خطر  للحيلولةهل للقادة التزام أخالقي باستخدام األنظمة الذاتية  حتمال النجاحا

 رد فعل استراتيجي عنيف؟ 

 

 

ل التباين واملسافة مشاكل أخالقية؟ هل تستطيع آلة التصّرف دفاًعا عن النفس؟ هل يستطيع نظام ذاتي  التناسب
ّ
هل يشك

 والكرامة اإلنسانية؟ التناسباستخدام قّوة فّتاكة متوافقة مع مبادئ 

 

ة؟ التمييز
ّ
هل هي أكثر مالءمة في  هل تستطيع األنظمة الذاتية أن تكون تمييزة بشكل كاِف للسماح بوكالة أخالقية مستقل

 مجاالت معّينة؟

 

 القضية العادلة

ألنظمة الذاتية بالنسبة إلى "القضية العادلة" مخلوطة بنقاشات أوسع حول شرعية القتل املستهدف أو لخالقية النزعة األ غالًبا ما تكون مناقشة 

حول القدرة أو مرغوبية التشاور األخالقي في األنظمة الذاتية بفعل دورها األخير في  يزداد تعقيد النقاش املعقد بالفعلاإلعدام الخارج عن القانون. 

مما ُيعرف بالحرب على اإلرهاب.  اجزءً باعتبارها ما من ِقبل الواليات املتحدة( الستهداف جّهات فاعلة غير حكومية عمليات مثيرة للجدل )ال سيّ 

يئات غير العسكرية )مثل وكالة دول تستهدف مواطنيها في الخارج، ومكان اله مقبوليةوتطرح هذه العمليات أسئلة مرتبطة بسيادة دول هشة، و 

ا ذاتية القيادةتشغيل أنظمة  فيستخبارات املركزية( اال 
ً
، وخطر اإلصابات املدنية، والدور األوسع للقّوة العسكرية في مكافحة اإلرهاب، وذلك خالف

(، كان تركيز معظم الجدل العام والنقاش األكاديمي "بشكل أساس ي على Mayer( )2015وكما يشير ماير ) لتطبيق القانون أو النماذج األخرى.

ر دمج استخدام لقد بحّد ذاتها.  للتكنولوجياعلى الخصائص الكامنة  وليسة بالسياسات املتعلقة بكيفية استخدام املنّصة القرارات املرتبط
ّ
عك

حة بدون طّيار بتكتيك القتل املستهدف 
ّ
 بدون طّيار الجيل التالي قتالجتماعي لطائرات اال هّم بشأن التأثير االستراتيجي و املنقاش الالطائرات املسل

(UCAVوذاتية اآللة )  
ً

    190".إيضاحه، بالرغم من أّن هذا الدمج نابع عن حسن النّية  منبدال

ق بفكرة "القضية العادلة". الصعوبات قدر أقل من ال إلى السياسة األخيرخارج سياق  الذاتيةدراسة األنظمة  تشير
ّ
بقدر ما تعتمد فكامنة في ما يتعل

ل األنظمة الذاتية على املجال اإل
ّ
فرًصا جديدة للهجوم غير الفّتاك أو غير الحركي الذي قد يقّوض التعريفات التقليدية  ذاتية القيادةلكتروني، تمث

 
190  Mayer (2015). 
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ح" أو "األذى" املستخدم لتبرير الحرب الدفاعية. 
ّ
 وبالرغم من أّنه من املستبعد أن تكون األنظمة الذاتية جزئًيا أو األنظمة املوّجهةلـ"الهجوم املسل

تماًما كما استخدام األسلحة الكيميائية في املستقبل،  191""ضاًرا بحّد ذاتهدام األنظمة الذاتية بالكامل عن ُبعد عرضة للحظر الدولي، قد ُيعّد استخ

ل هذا فئة جديدة من  أو البيولوجية.
ّ
 الحيلولةبالنسبة إلى دول تسعى للدفاع عن القواعد الدولية أو  اب الحرببأسوإذا كان األمر كذلك، قد يمث

شير سابًقا، 
ُ
مسألة مسؤولية أفعال األنظمة الذاتية التي تلحق حول أيًضا قضايا عالقة  تبرزدون وقوع جرائم حرب أو مكافحة االنتشار. وكما أ

إذا اقتنت دولة ما نظاًما من دولة أخرى ونّفذ النظام عن طريق الخطأ ضربة ضد تلك ف .دماًرا أو إصابات غير مرغوب بها من خالل الخطأ اآللي

  نتقامية؟االدولة األخرى، أي دولة )إن ُوجدت( تكون عرضة لضربة 

 السلطة الشرعية

ي سياق أنظمة موّجهة عن ُبعد فوحتى سلطة البشرية وتلك اآللية. يطرح استخدام األنظمة الذاتية مجموعة واسعة من األسئلة حول العالقة بين ال

د النقاد أّن االتكال املتزايد على الوسائل 
ّ
ر على التكنولوجيةيتّم تشغيلها بالقليل من الذاتية أو بغياب الذاتية، يؤك

ّ
 هأو يحجب التفكير البشري  قد يؤث

لالبيانات التي تجمع  هاوخصوصيات هاوافتراضاتالخوارزميات األساسية . فحّتى تصميم هأو ينزع األحاسيس من
ّ
 تضيفملّدها إلى الطّيارين قد  هاوتحل

لالطريقة التي  تحّدد" الخاصة بها التي التكنولوجية"السياسات 
ّ
روابط البيانات مغشوشة  قد تكون وبشكل مقلق،  192ها صنع القرار األخالقي.ب يتشك

ية األكثر إيجابية، وعلى وجه الخالف، قد يحّسن إقران البشر باألنظمة الذاتية التي أّما من الناح 193)أي مزّورة أو ملفقة( أو تتعّرض للقرصنة.

 بالرغم من أّن آثار هذه املراقبة على تماسك الوحدة ومعنوياتها ،االمتثال البشري للقانون الدولي اإلنساني هوتسّجلكل عمل من اعمالهم تراقب س

 194.بشكٍل أقل قد تكون مرغوبة

، فهل يؤّدي تمتع بهذه السلطةلقتل؟ إذا كانت تابالنسبة إلى األنظمة الذاتية بالكامل، ال تزال املخاوف كثيرة: هل تستطيع اآللة التمّتع يوًما بسلطة 

 باعتبارها ذلك منطقًيا إلى تمّتعها بالسلطة أيًضا لبدء حرب برّمتها 
ً

نقاش األخير حول فكرة لسياسة الدولة؟ نظًرا لهذه املخاوف، توّحد ال عميال

م البشري الهادف"
ّ
. 2014تفاقية األمم املتحدة املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة في أيار )مايو( افي  اأساسيً  اموضوعً باعتباره وهو مفهوم برز  ،"التحك

م البشري الهادف وهي الخوف من "فجوة تحّرك التركيز على الت ] معّينة [(، "هناك مسألة Scharre( )2015( وشار )Horowitzهورويتز ) يرى وكما 
ّ
حك

 مالئم" والحرص على تدّرب هؤالء املشغلين البشريين بشكل طالعاإبقاء اإلنسان "على  إلىالخبراء  يدعواملحاسبة" املحتملة". وللتطّرق لهذه املسألة، 

ل  لضمانقانونية أخالقية وإجراء اختبارات دقيقة لألنظمة الذاتية  والحصول على املعلومات الكافية التخاذ قرارات
ّ
م وال تشك

ّ
أّنها قابلة للتحك

 .علة غير حكوميةمن ِقبل جّهات فا هار يتبّنيها وتطو ازدياد سائل من هذا النوع أكثر تعقيًدا حّتى مع انتشار اآلالت و املوتصبح  195خطًرا غير مقبول.

تتمّتع  مثلماالفاعلة القانونية ) تبالفعل فباستخدامها بحّدها األقص ى املنطقي، قد تصبح هذه اآلالت بدورها في املستقبل فئة جديدة من الجّها

 اعتبار الوكالة األخالقية والقانونية في الطريق نحو الحرب.  يزيد من تعقيداملؤسسات بالشخصية القانونية(، ما 

 
 .mala in seللعبارة الالتينية الترجمة العربية   191
192  Introna (2004). 
 .Blair (2011)على سبيل املثال   193
194  Lin وBekey وAbney (2008.) 
195  Howard وScharre (2015.) 
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ر ليس على أخالقية صنع القرار فحسب،مخاوف مرتبطة  رزتب
ّ
بل على تماسك الجماعة  حول التوازن بين السلطة البشرية وتلك اآللية، ما قد يؤث

حيث تقّرر آلة، على  البشري واآلليقد تبرز في السياق املستقبلي للجمع بين ( أّن الحاالت املعقدة Lin( )2015وسالسل القيادة أيًضا. يفترض لين )

 يجب أن يسير كيف" (.ROEصادًرا عن قائد بشري ألّنها تعتبر األمر غير متوافق مع قواعد االشتباك ) مخالًفاسبيل املثال، أن ترفض أمًرا شرعًيا 

 196؟"(تهعرفأفضل م وفق)يصدر أمًرا شرعًيا ضابط الذي لل مأ موقفبوعي أكبر للالذي قد يتمّتع  اآللي لإلنسانالوضع: هل يجب أن نرضخ 

 عن األحداث والتبعات غير املقصودة التي تنتج عن رفض اآللة إلى االنصياع. ال يتضح بشكٍل فوريوباإلضافة إلى ذلك، 
ً

 من قد يكون مسؤوال

ثير أسئلة حول العالقة بين السلطة البشرية وتلك اآللية فحسب، بل تعّقد أيًضا العالقة يومن املهم اإلشارة أيًضا إلى أّن بروز األنظمة الذاتية ال 

ـ"إسناد" السلطة اليومية للحروب في العديد من الدول ب طائرات بدون طّيارارتبط استخدام ال(، Galliotغاليوت ) فكما يشيربين البشر أنفسهم. 

فهم الدولة أو متعاقدين خاصين.
ّ
حاجة ال تمس يمن أرض املعركة، الطّيارين أو موظفي الدعم للطائرة بدون طّيار  إخراجلدى  197إلى مدنيين توظ

ر نقاد ال الستحضارهمأقّل إلحاًحا 
ّ
الذاتية من أن يساهم استخدامها في إضعاف التمييز  تكنولوجياتمن املؤسسات العسكرية. في هذا اإلطار، يحذ

دنيين املشتركين في التقليدي بين املقاتل وغير املقاتل، وبين العسكري واملدني، وبين الجهة الفاعلة العامة وتلك الخاصة. قد يجعل هذا املوظفين امل

ا شرعية  األنظمة الذاتية أو بنائها أو تشغيلها تصميم
ً
عال اآللة وتجاوزاتها. تصل ( تجاه أفجزئًيا على األقلنظًرا ملسؤوليتهم األخالقية )محتملة أهداف

للجنود البشر من الخطر  ة الذاتيةزالأّن واقع إ يرى البعضعلى وجه الخصوص، ف .من جانب مختلف من الذاتيةحجة مرتبطة إلى االستنتاج نفسه 

ان املدنيين 
ّ
وسيلة إللحاق أضرار بشرية باعتباره ال يترك أمام الخصوم سوى خيار االتجاه نحو اإلرهاب أو الهجمات االستراتيجية ضّد السك

 على أرض املعركة.  بشكٍل ىخروسياسية من املستحيل تحقيقها 

 النية الحسنة

نحراف عن األهداف املعلنة لنزاع ما، وبما األخالقية في األنظمة الذاتية أّن اآللة، إذا تّمت برمجتها بشكل مالئم، ال تستطيع اال النزعة مؤيدو يشير 

 أّنه ليس لديها مصلحة خاصة لنفسها، ال تستطيع إفساد "قضية عادلة" أو االنحراف عنها والسعي وراء أي ش يء غير "النية الحسنة".

، وليس مجّرد غياب للنوايا الخبيثة أو غير العادلة، وأّن هذه القدرة على التعّمد "النية الحسنة" هي قيمة إيجابية يعلقون قائلين إنغير أن النّقاد 

 تظهرأي نية أخرى(، تفترض نوًعا من "الروح" أو "الضمير" أو الوكالة األخالقية. إلى جانب النقاش حول قدرة اآللة على امتالك النية الحسنة )أو 

عدد من الخبراء أّن االستخدام  يرى ، 2.2.4على الفضيلة واألخالقية البشرية. وكما تّم اإليجاز في الجزء  التكنولوجياهذه  تداعياتمخاوف أكبر حول 

الفرد على اإلفتاء بقضايا قد يقّيد فرص  ،القواعدلى إتستند لصنع القرار مقاربة  إلىانتقال من  ما يرتبط به إلى جانب ،املتزايد لألنظمة الذاتية

الذاتية من دور الفضائل  تكنولوجياتانتشار ال قد يقللوبالتأكيد  198" أوسع "للمهارة األخالقية".تدهور وقد يؤّدي إلى " في النقاش األخالقي الضمير

ستشارتهم اغير أّن بعض الخبراء الذين تّمت  الشجاعة" أو "الشرف".األخرى التي كانت تقليدًيا أساسية بالنسبة إلى ثقافة املحارب، شأن مفهوَمي "

لسعي باطل نحو ون انتقادها، ففي املاض ي، رّوجت بعض الثقافات العسكرية بدالتعامل مع هذه الفضائل  يجوز في هذه الدراسة يشيرون إلى أّنه ال 

القتل باسم مفاهيم مثل الشجاعة. في  تماجتمثل اإلمبراطورية اليابانية( أو املجد )مثل شهامة القرون الوسطى( أو سعت وراء االنتحار والوحشية )

 
196  Lin وBekey وAbney (2008.) 
197  Galliott (2015). 
198  Vallor (2013). 
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كها أحاسيس ا
ّ
لكره أو وفي املقابل، ليست اآلالت قادرة على سفك الدماء والغضب والخوف، وليس لها دوافع لالغتصاب أو النهب أو القتل، وال تتمل

برمجة النية الحسنة )أو،  ُيحتملوبالتالي،  ائع على أرض املعركة.البشر إلى ارتكاب انتهاكات أو فظ الصدمة التي قد تدفع أقلية صغيرة من الجنود

 قواعد االشتباك.لضمان طاعتها الكاملة لعلى األقّل، غياب النية الخبيثة( في األنظمة الذاتية 

 املالذ األخير

( أّن التباين الحاّد للنزاعات األخيرة التي Galliott( )2015غاليون ) فيرى ذ األخير". ال ملفهوم "امل بالنسبة حول تداعيات األنظمة الذاتية مهمنقاش  ثمة

 ما يكون ، تشمل طائرات بدون طّيار
ً
ل االستخدام  يعني أّنه نادًرا ما ،في دول هشة فقيرة تكنولوجًيا ضد جهات فاعلة غير حكومية والذي عادة

ّ
مث

ن أرض املعركة قد يقود صّناع السياسات عالبشر  إبهاد. ويقلق نقاد آخرون من أّن " هذا إن لم نقل أبًدا"املالذ األخير تكنولوجياتالتاريخي لهذه ال

  199إلى اللجوء بسرعة أكبر إلى استخدام القّوة قبل األدوات غير العسكرية.

ة ال غير أّن 
ّ
مدني  3000بيانات استطالع لـفي ( Schulze( )2015) ز( وشولWalshمختلطة. بحث والش )نتائج  تشير إلى تجريبية لهذا االفتراضاألدل

. غير أّنهما وجدا أّن أهداف السياسات )مثل مكافحة اإلرهاب أو ذاتية القيادةأنظمة توفر  ظهار أّن الدعم العام الستخدام القّوة يزيد عندإل ل

املحددات األكبر للسلوكيات العامة. وبالتالي، في حين "أّن  بقيت هيالتدخل اإلنساني أو الدعم لحليف( وعوامل ديمغرافية أخرى )مثل الجنس( 

هذه الطائرات في تقليل املحظورات ضد الحرب... تجعل الطائرات بدون  نتباه إلى خطرعلى حق في لفت اال  تكون االنتقادات للطائرات بدون طّيار 

وبشكل مواٍز، يبدو أّن تركيز القادة السياسيين والخطاب العام  200األخرى مهّمة أكثر من أي وقت مض ى". مسوغات الحربعتبارات قانون اطّيار 

يتّم تقّبل هذا الضرر الجانبي  ، لكن قدحيال الخسائر في األرواح املدنيةزايد على الذخائر الدقيقة والذاتية يجعل الرأي العام غير متسامح بشكل مت

 201أكبر عندما يكون الجنود البشر في خطر. يطوعشكٍل ب

 حتمال النجاحا

ية عن بالرغم من أّن انتشار األنظمة الذاتية في السنوات األخيرة قد حّركته الجدوى التشغيلية والتكتيكية، ال تنفصل مسألة الفعالية العسكر 

 يخاطر القادة الو  األفعال تكون هناك احتمالية معقولة للنجاح لتبرير تفاقيات نظرية الحرب العادلة أّن ا توجبالتشاور األخالقي. 
ّ

عسكريون إال

 بفشل مهّمتهم أو الضرر الجانبي أو التداعيات غير املقصودة.

ر مجموعة واسعة من 
ّ
أّما على املستوى ، ما قد يعّزز احتمال نجاح العمليات. البشريةباملقارنة مع األنظمة  املزايامن املؤكد أّن األنظمة الذاتية توف

في حين أّنه على املستوى التكتيكي تكون  ،تطّول بالتالي الدعم الشعبي والسياس ي ألهداف النزاعاالستراتيجي، فهي تخّفف من نسب اإلصابات وقد 

ة أو قذرة أو خطرة أو صعبة أو مختلفة".
ّ
عتبر "ممل

ُ
ر  202منافع الذاتية جلية بشكل خاص في مهّمات ت

ّ
بعد تحّررها من قيود القدرة البشرية، توف

الذي اقتنته مؤخًرا وزارة الدفاع البريطانية الطيران بشكل  ذاتي التشغيل Zephyrيستطيع نظام ف .ثابرةاألنظمة الذاتية مستويات عالية من امل

 
 .وني النغ طمقابلة مع أن  199
200  Walsh وSchulze (2015.) 
201  Walsh (2015b). 
202  The Economist (2011). 
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  336متواصل ملدة 
ً

 أّن الذاتية ال تقتصر على بعثات املراقبة الطويلة فحسب.  203ألف قدم. 60من هجوم محتمل على علو  بأمانساعة عامال
ّ

إال

للمناورات بقوة تسارع  حّسنةالتصاميم املتقدمة امل شملالطائرات بدون طّيار التي هي في طور التطوير حالًيا حّرة ل تكون دون طّيار بشري، بف

ز آخرون على منّصات رخيصة ُتطرح بعد االستعمال أو تكتيكات "الحشد" املرتبطة بالشبكة إلرباك  .أو يصعب مالحظتها 204عالية
ّ
وبشكل بديل، يرك

ا للمركبات دفاعات العدّو. وخال 
ً
ف"بـ، يمكن نشر هذه األنظمة بسرعة البشريةف

 
ُتترك نائمة وغير مكتشفة في قد " لوجستي محدود أو أثر مخل

والجدير بالذكر أيًضا أّن األنظمة الذاتية تستطيع العمل منطقة نزاع محتملة لتشغيلها في مرحلة الحقة، ما يخّفض بشكل جذري أوقات التعبئة. 

دون تشكيلها خطًرا على الحياة البشرية، بما في ذلك بيئات ملّوثة باملواد الكيميائية أو البيولوجية أو الشعاعية بع عليها أو محظورة في مناطق متناز 

 أو بيئات أخرى قاسية كالفضاء. 

ارة البشرية املباشرة فحسب سن الخلتزام أخالقي بنشر أنظمة ذاتية ليس ملجّرد التقليل ماعدد من الخبراء أّن لدى الجيوش  يرى في هذا السياق، 

قد يثير، نظًرا ملدلوالتها املثيرة  ذاتية القيادةغير أّنه من املهّم اإلشارة إلى أّن نشر األنظمة  205بل لضمان نجاح العملية على املدى الطويل أيًضا.

ان املحليين أو الناخبين و من مجموعات الخص سلبية آراءللجدل، 
ّ
باعتبارها بدون طّيار  اتاملحليين. يذكر النقاد استخدام ضربات الطائر م أو السك

كما أّن عدًدا من الدراسات دون شرف أو شجاعة أو إنسانية. بتكتيكات حرًبا ال مثل هذهفي الدعاية املعادية للغرب أو يشيرون أّنه قد يتّم اعتبار  ارمزً 

ان ال صعبةقد أشار إلى آثار صحية ونفسية 
ّ
 بينما تحومالعيش ب املدنيين أّن شعور  مشيرين إلىذين "يعيشون تحت الطائرات بدون طّيار"، على السك

ط دائم،و  "مراقبة جماعية" تحمل، ترى كل ش يء لكن ال ُترى  همآلة فوق رؤوس
ّ
 دافًعاقد يسّبب املحنة واالضطراب على نطاق واسع  206سيف مسل

( Birmingham Policy Commission)غير أّن لجنة سياسات برمنغهام  .آخر في ظرفمن املمكن أن تكون عادلة حرب كانت  إلى معارضةاملدنيين 

  207.ذاتية القيادةاألنظمة  تجاهجماهير مختلف الالتجريبية لتقييم ردود فعل  اتملزيد من الدراسجراء اقد وجدت أّن هناك حاجة إل 

 التناسب

عتبر مسألة "
ُ
شير في الجزء ألنظمة الذاتية. لخالقية األ  النزعة أساسية بالنسبة إلى النقاش حول " التناسبت

ُ
، غالّبا ما يتمحور النقاش 3.3.1وكما أ

ا لخصائصها الحقيقية أو التجريدية. التكنولوجيابشأن الذاتية حول الطبيعة الحديثة الستخدام 
ً
(، تّم Frostوكما يشير فروست )، وذلك خالف

ى، وقد دعمت قتصادية وتقنية وعسكرية كبر ابدون طّيار بشكل أساس ي حّتى يومنا هذا من ِقبل الحكومات الغربية التي تتمّتع بموارد نشر الطائرات 

لون تهديًدا وجودًيا.اعمليات 
ّ
باإلضافة إلى ذلك، يخش ى بعض الخبراء من أن تقود املسافة  208ختيارية ضّد خصوم صغار غير حكوميين ال يشك

 يرى وكما  نعدام الشعور وعدم االشتراك األخالقيين.ااملعنية في استخدام األنظمة الذاتية )سواء بين الطّيار واملنّصة أو بين املنّصة وهدفها( إلى 

قد  تكنولوجياتوإنسانية من خالل استخدام هذه األنواع من ال حًياومؤمنة صمحاوالت جعل الحروب غير دموية  فإنمن  (Coker( )2001كوكر )

 
203  Quick (2014). 
 مناورات ذات كميات كبرى من قّوة جي )أي جاذبية(، غالًبا ما ُتربط بالقتال الجّوي.   204
205  Strawser (2010)  مذكور فيGalliott (2012). 
206  Foucault (1975). 
 (.2014لجنة سياسات برمنغهام )  207
208  (2015) Frost ،Galliott (2015). 
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مجّرد االستراتيجية ذات االتجاهين  جدليةيتّم إبعاد الجندي البشري عن أرض املعركة وُتقّوض ثقافة املحارب وتصبح  ، إذإلى وحشية أكبرتقود 

 209للعنف. إدارة

لت منذ و  تكون النزاعات  يرون أن جميعغير أّن املنظرين االستراتيجيين 
ّ
طويل سمة من سمات النزاع  ٍت قمتباينة بطبيعتها، كما أّن املسافة قد شك

يؤدي عمله   رامي السهام أو امِلدفعي أو الطّيار فإّن Crosston)  )(2014 ،)للمناقشات حول التباين(. وكما يشير كروستون  2.3.3نظر أيًضا الجزء ا)

لقتال في ذروته على ار الكبار الذين كان إشرافهم القريب الخاص وينطبق هذا بشكل خاص على صّناع القرا ،يهبعيًدا عن العنف الذي يتسبب ف

بالفعل، فبالرغم من أّن القّوات البّرية تقاتل بشكل متزايد في "حرب بين الناس"، تعني التطّورات الكبرى في الدروع وحماية القّوة  خالل عهد نابليون.

ر محدودة بالهجوم. وهو معرضون مع الخصم لكّنهم يعملون  تقاسم القرب الجغرافيعون أّن الجنود يستطي
ّ
 ةال ُيعتبر هذا إشكالي 210لقابلية تأث

  211املحاوالت املعقولة لخفض خطر خسارة األرواح الصديقة. جميعالتشغيلي( في  أو)سواء على الصعيد األخالقي  صائب تبريرلدول ل، فةأخالقي

لين من معظم الفوض ى واال  بالذكرومن الجدير 
ّ
سّهلة عملية صنع القرار التي قد ب"، مو"ضباب الحر  نفعالأيًضا أّن األنظمة الذاتية تحّرر املشغ

(، على سبيل املثال، أّن طّياري RPASعن الطائرات املوّجهة عن ُبعد )يلحظ املدافعون  بشكل أقّل. وليسأخالقًيا بشكل أكبر  ةلزمتكون حّساسة ومُ 

واالستماع إلى محادثات أفراد والتعّرف على تحّركاتهم وتطوير فهم وثيق  ما كشاف موقع هدفتالطائرات بدون طّيار قد يمضون ساعات في اس

ر  ون ومحللو ن القانونيو املستشار  يبقىألنماط حياتهم. باإلضافة إلى ذلك، 
ّ
، بينما تدقيقالتأمين ول ن إلثراء أي قرار بالضربياالستخبارات متوف

رير في املحكمة بعد الواقعة. وبالتالي، قد يدعم صنع القرار عن ُبعد حكًما عقالنًيا واستراتيجًيا تحتاج إلى التب القرارات وكّل  ن أّن أي قرارو الطّيار  يدرك

  " أي استخدام للقّوة.تناسبأكثر لـ"

ز انتقادات أخرى لألنظمة الذاتية ليس على أنماط معّينة الستخدامها
ّ
. وجياللتكنول)مثل عمليات القتل املستهدفة( بل على الخصائص الكامنة  وترك

حظر أو مؤّيدو  ويرى تفاقية الهاي. افي شرط مارتنز في  هو موضحوالجدير بالذكر هنا مفهومان وهما "الكرامة اإلنسانية" و"الضمير العام" كما 

ل اإلنسان ينتهك كرامة اإلنسان األساسية، معترضين أّن اآللة ال ب( أّن القتل LAWS) األسلحة الذاتية الفتاكةوقف استخدام نظم 
ّ
دون تدخ

رها اآلالت في الواقع فرًصا قد تقدم ، التقنيغير أّنه وعلى الصعيد  212"محاسبة ومعالجة واحترام". علىأبًدا وبحق  تبرهنتستطيع أن 
ّ
ة التي توف

ّ
الدق

 اهأملأو  تهفوضويأو  قتلال لحد من امتدادل
ً
 اإلصابات املفرطة أو املعاناة غير  بقدر أكبر من الدقةألهداف ، ضاربة

ً
من مطلق النار البشري ومتفادية

ر لين ) 213الضرورية.
ّ
( من أّن الحجج التي تفيد بأّن األنظمة الذاتية "ضارة بحّد ذاتها" قد ترتكز بشكل أساس ي على الشعور Lin( )2015كما يحذ

الفطري قد يكون، حّتى إن كان غير منطقي،  ر ّن هذا الشعو إ ذلك قائلين يناقض النقادغير مالئمة لآلالت.  شبيهة باإلنسانالفطري أو على أوصاف 

النفور على نطاق واسع ويجب بالتالي أن يتّم  تثيرسلحة األ  مشيرين إلى أن مثل هذهلى إعادة تقييم قانونية األنظمة الذاتية، الحاجة إ فيزلتحكافًيا 

 حظرها باسم "الضمير العام". 

 
209  Coker (2001). 
210  Smith (2005). 
 مقابالت مع جيف مكماهان  وهيلين فراو .   211
212  Lin (2015). 
213  Ibid. 
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إذا تعّرض نظام ذاتي  لة.اآلاألخالقية في النزعة املرتبطة ببرمجة  اإلفتاء بقضايا الضميرأيًضا في نقاشات حول معضالت  التناسبمشكلة  تتكرر 

ظل القانون الدولي اإلنساني؟ هل يحق لآللة الدفاع عن النفس بغياب النفس؟  في املتناسببالكامل إلى هجوم ما، على سبيل املثال، ما هو الرّد 

ي الحواجز 
ّ
نت  التي تعترض الذاتية الكاملة التكنولوجيةومن الناحية األخرى من التطّرف املنطقي، إذا تّم تخط

ّ
لة من تحقيق وكالة أخالقية اآلوتمك

يه كانتية، يثير هذا مجموعة من القضايا الجديدة، بحيث قد يرفض النظام بشكل مبّرر األوامر التي تضعه في خطر أو قد ينقلب حّتى على صانع

 لضمان بقائه لدى محاولة وقف التشغيل.

 التمييز

عتبر
ُ
األخالقية لألنظمة الذاتية. وهنا، من املهم التمييز بين  املشروعيةمناقشة  عند أيًضارئيسية  ألةمسمسألة قدرة اآللة على التمييز املالئم  ت

ق  ةختلفامللكن  ةرتبطامل النقاشات
ّ
، يشير النقاد إلى أّن الضربات باألنظمة املوجهةحول األنظمة املوجهة عن ُبعد وتلك الذاتية بالكامل. في ما يتعل

في السنوات األخيرة. غير أّنه مقابل كثيرة  ةر جانبياضر أقد كانت مسؤولة عن إصابات مدنية و املسلحة لطائرات بدون طّيار ل املفترضة"الدقيقة" 

ين يتّم فاملستمرة املوّجهة عن ُبعد  أّن األنظمة آخرون خبراء يرى ذلك، 
َ
ر الوقت واملكان اللذ

ّ
  214.أكثر اطالًعا وتمييًزايهما القيام بخيارات أخالقية توف

وتتعلق جًدا  بشكٍل كبيرسياقية تعتبر األخالقية النزعة أّن  التكنولوجيانقاد هذه  جادلاألنظمة الذاتية الكاملة، ي وهيلمسألة األصعب ل بالنسبة

لذلك، تتّم املحاججة أّن هذه األنظمة ال تستطيع أبًدا أن تأمل في آلة ذاتية.  بمستوى مرٍض برمجتها  باإلفتاء بقضايا الضمير، وبالتالي ال يمكن أبًدا

( ومقاربة ارمزً باعتبارها خالقية في آلة بأن تكون تمييزية بما يكفي لتتمّتع بوكالة أخالقية كاملة. غير أّن هذا يفترض مقاربة تنازلية )مثل برمجة األ 

م اآللةا أكثر تصاعدية
ّ
ن( قد ستكشافية )تعل

ّ
م"  في املستقبل األنظمة الذاتية تمك

ّ
 بقضايا الضمير مفِت  األخالقية بشكلالنزعة من "تعل

ً
، عاكسة

 215تطّور الفهم األخالفي لدى اإلنسان.

ا أنحتمال بعيًدا في الوقت اال بقي هذا إذا 
ً
 ااألنظمة عالية الذاتية جائزً  يصبح استخدام الحالي، تقترح الدراسات واألشخاص الذين تّمت مقابلتهم إذ

لضمان استخدامها اآلمن. وكما تشير دراسة معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح  امؤقتً  اتدبيرً بوصفه في بعض املجاالت أكثر من أخرى 

(UNIDIRاقترح خبراء أّنه م" ،).في بيئة بحرية "غير فوضوية" نسبًيا 
ً

التي  املؤشراتحيث يكون عدد  ن األرجح أن تظهر األسلحة الذاتية بالكامل أّوال

نسبًيا،  البسيطفي هذا اإلطار  216.ينخفض عدد املدنيين املعرضين للخطر والذي يمثل أضراًرا جانبية حيثمحدوًدا بشكل نسبي و  آللةا تحسبها

تتطابق مع سفن العدو العسكرية بصمات صوتية دون تعليمات بشرية على بتستطيع الحقول املعلنة دولًيا للغواصات الذاتية العمل والرّد 

ف األعمال ايمكن وقف تشغيل هذا ال ،املعروفة
ّ
م بوجود الضمانات املالئمة للحماية ضد عطل في النظا 217قتالية.لحقل بكل بساطة عندما تتوق

( مثل أنظمة A2ADقدرات منع الولوج وحظر املنطقة )انتشار قد يجعل  )على سبيل املثال، عمليات مراقبة بشرية على التشغيل/وقف التشغيل(

أن وفي املقابل، من األرجح  .األنظمة الذاتية بالكامل أساسية للقتال البحري والفضائي والجّوي  ،الجوية وأنظمة الدفاعالدفاع املضادة للسفن 

 .رتفاع خطورة األضرار الجانبية على املدنيينبة نظًرا ال و صع أكثردعم الجّوي القريب املجال البّري واليتبّين أّن بعثات 

 
 مقابلة مع نايجل بيغار .  214
215  Lin, Bekey and Abney (2008) 
 (.UNIDIR( )2015معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح )  216
 مقابلة مع السير ديفيد أوماند .  217
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 األساسية النتائج. 4

 

 

 

 املشهد األكاديمي 4.1

 نقاش حّي واسع النطاق حول مواضيع مثل: وجوداألخالقية في النزاعات إلى النزعة تشير هذه الدراسة املوجزة للمشهد األكاديمي املرتبط ب

 قابلية التطبيق املستمرة ألطر العمل األخالقية املوجودة في سياق تشغيلي متطّور  •

 في النزاعات الحالية واملستقبليةوقصوره قيود النظام القانوني الدولي  •

 علةجّهات أخالقية فاباعتبارهما دور الدولة والفرد  •

 الجديدة في النزاعات. تكنولوجياتاالعتبارات األخالقية الناتجة عن االستخدام املتزايد لل •

سم هذا العمل بشكل كبير بتركيزه 
ّ
معّين )مثل أخالقية النزاع  تكنولوجيإّما على إطار عمل أخالقي معّين )مثل نظرية الحرب العادلة( أو على مجال يت

ا بعين االعتبار إطار عمل أخالقي ومجال اإللكتروني(. ومع ذلك، يتجاوز 
ً
تنّوعت وقد  بالتوازي. تكنولوجيعدد من املصادر هذه الفئات، آخذ

ا لذلك، كانت بعض املصادر ف ،تهااخصصتالدراسات في 
ً
ا بطبيعته. وخالف ع،  .طبيعة عامة جًدا ذاكان العديد من املصادر عاًما جدا

ّ
وكما هو متوق

عّينة الدراسات املحددة دعًما  في. ةتجريبي وليس ةكون نظريتالعمل إلى أن  ت لهجةوبما أّن هذه الدراسة قد اقتصرت على املصادر األكاديمية، مال

ين  لهذا العمل،
َ
ين حصال على االهتمام األكبر التكنولوجيينكان الفضاء اإللكتروني واألنظمة الذاتية املجال

َ
أخرى مثل  تكنولوجياتمع ذكر  ،اللذ

 نسبًيا.القليل من التحليل املفّصل  على حصلت التيتقنية النانو والهندسة البيولوجية والقدرات غير الفتاكة 

 الرئيسيةأسئلة البحث  4.1.1

مجموعة من األسئلة املختلفة. مارسين األكاديميين وامللدى األخالقية والنزاعات املستقبلية النزعة موضوع كما هو مبين في الفصول السابقة، يثير 

ف من جمع هذه األسئلة ، تّم جمع هذه األسئلة لتوفير ملحة عامة وتّم تقسيمها بحسب مجاالت موضوعية ذات صلة. إّن الهد4إلى  1املرّبعات من في 

 في مكان واحد هو املساعدة على تحديد األسئلة البحثية املستقبلية التي قد يكون من املفيد متابعتها.

 أسئلة بحثية مرتبطة ببيئة العمل األخالقية املستقبلية. 1املرّبع 

 النزاعات والحروب؟هل ال تزال أطر العمل األخالقية التقليدية ذات صلة بالطرق الجديدة لخوض  •

ق بنزاعات الغد؟األخالقية ما هي التحّديات  •
ّ
 األكثر صعوبة التي يواجهها صّناع القرار في ما يتعل

 بالنسبة إلى اململكة املتحدة وحلفائها؟كيف ستكون بيئة العمل األخالقية املستقبلية  •
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 قية املوجودةأسئلة بحثية مرتبطة بتطبيق أطر العمل القانونية واألخال. 2املرّبع 

 تطبيق أطر العمل القانونية واألخالقية املوجودة

عتبر أطر العمل األخالقية املوجودة )مثل نظرية الحرب العادلة والقانون الدولي اإلنساني( قابلة للتطبيق على  •
ُ
إلى أي مدى ت

 الطرق الجديدة لخوض الحروب؟

ح" و"القضية العادلة" و"األذى" لألخذ بعين االعتبار  •
ّ
ما هي التسويات )إن ُوجدت( الالزمة للتعريفات القانونية لـ"النزاع املسل

 الجديدة؟ التكنولوجيةالتطّورات 

ما هو إطار  حاالت من العمل العدائي غير الحركي ليس لها عواقب مادية؟ تعليلما هو إطار العمل األخالقي والقانوني املالئم ل •

 عمل؟ال مثل هذاالعمل املالئم، إن ُوجد، للرّد على 

الجديدة بحّد ذاتها وما هي التداعيات األخالقية الناتجة  تكنولوجياتاملرتبطة بالخصائص الكامنة للما هي التداعيات األخالقية  •

 عن استخدامها؟

 بالطرق الجديدة لخوض الحروب؟كيف يمكن تقييد خيارات الرّد نظًرا لألخطار املرتبطة  •

 

 بين "الحرب" و"الِسلم" بعدم التمييز . أسئلة بحثية مرتبطة 3املرّبع 

 بين "الحرب" والِسلم" الغامضالتمييز 

ل "استخداًما للقّوة" بموجب املادة  •
ّ
من املمكن تطبيق قانون  ( من ميثاق األمم املتحدة، هل ال زال4)2إن لم يكن الهجوم يشك

 ؟الحرب مسوغات

عتبر مبادئ قانون  •
ُ
ل "حرًبا"، هل ت

ّ
 سلوك أولئك الذين يشاركون في النزاع؟ لتوجيه مهمة وقت الحرب إن لم يكن النزاع يشك

 أكثر دون زيادة خطر التحّول إلى هدف بما هي التدابير البديلة التي يجب أخذها بعين االعتبار  •
ً
 عرضة ألذى مستقبلي أكبر نتيجة

 لالنتظار؟

 هذا النزاع؟ هل هي العدالة؟ هل هو الِسلم؟ بعد انتهاءما هي النتيجة املرجّوة  •

 

ي. أسئلة بحثية مرتبطة بدراس4املرّبع 
َ
 الفضاء اإللكتروني واألنظمة الذاتية ةحال ت

 دراسة حالة الفضاء اإللكتروني

ًحا"؟ هل يمكن تحديد هوية منّفذ الهجوم األساس ي بشكل موثوق؟ هل يمكن تحديد  •
ّ
ل هجوم إلكتروني "هجوًما مسل

ّ
هل يشك

 ؟هاأو إثبات الدوافع الكامنة وراء هجوم إلكتروني

هل تخضع فكرة احتكار الدولة الستخدام بما أّن العمليات اإللكترونية يمكن أن ُتنّفذ على يد العديد من الجّهات الفاعلة،  •

 القّوة للتدقيق؟

"، مخّفًضا  •
ً

ل الفضاء اإللكتروني "خياًرا سهال
ّ
صّناع السياسات؟ هل قد يحول هجوم  أماماستخدام القّوة  حدودهل يمث

 إلكتروني وقائي دون التسّبب بأذى أفظع الحًقا وما قد تكون التبعات األخالقية؟
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 إلى أي حّد يمكن التنّبؤ بنتائج هجوم ما؟ هل يمكن الحّد من اآلثار الضارة؟ ما هو رّد الخصم املحتمل؟ •

 ديد ذلك )نظًرا للصعوبة املرتبطة بتحديد حجم الضرر امللحق(؟على هجوم ما وكيف يمكن تح املتناسبكيف قد يكون الرّد  •

نظًرا الحتمال اآلثار املتعاقبة والتبعات غير املقصودة، هل يستطيع الفضاء اإللكتروني أن يكون يوًما تمييزًيا بالفعل؟ هل  •

 نة غير املقاتل؟تبعات لحصاظهور يعارض الفضاء اإللكتروني التعريف/التعريفات الحالية لـ"غير مقاتل" مع 

 

 دراسة حالة األنظمة الذاتية

ح" أو ما  •
ّ
 لة؟اآلسؤول عن فظائع امل نبالنسبة إلى األنظمة الذاتية؟ م سبب الحربهو "الهجوم املسل

م البشري كيف  •
ّ
" بالنسبة إلى الذاتية؟ ما هي السلطة املستقلة التي يجب أن تتمّتع بها آلة ما؟ هل الهادفيجب تحديد "التحك

 تشّوش الذاتية التفرقة بين املقاتل وغير املقاتل؟

 استخدام األنظمة الذاتية خسارة للفضائل الحربية؟ علىهل تستطيع آلة ما أن تتمّتع بالنية أو الوكالة األخالقية؟ هل يترّتب  •

تصّورات شرعية على صّناع السياسات الستخدام القّوة؟ ما هي التداعيات  الحد أمامهل تخّفض األنظمة الذاتية أو ترفع  •

 الحرب؟

خطر رد فعل  يطرح ذلكدون الخسائر الصديقة واملدنية؟ هل  للحيلولةاستخدام األنظمة الذاتية بالتزام أخالقي  للقادةهل  •

 استراتيجي عنيف؟ 

ل التباين واملسافة مشاكل أخالقية؟ هل تستطيع  •
ّ
لة التصّرف دفاًعا عن النفس؟ هل يستطيع نظام ذاتي استخدام اآلهل يشك

 والكرامة اإلنسانية؟ التناسبقّوة فّتاكة متوافقة مع مبادئ 

ة؟ هل هي أكثر مالءمة في مجاالت  •
ّ
هل تستطيع األنظمة الذاتية أن تكون تمييزة بشكل كاِف للسماح بوكالة أخالقية مستقل

 معّينة؟

 

 

 تستحق االستكشافمجاالت  4.1.2

 املزيد من التحليل واالستكشاف: ُيعتقد أنها تحتاج إلىتحّدد هذه الدراسة عدًدا من املجاالت 

( ال تزال الداعمةاعتبر العديد من الخبراء الذين تّمت استشارتهم خالل هذه الدراسة أّن أطر العمل القانونية املوجودة )وأخالقيتها  •

توّسع أكثر لتأخذ بعين االعتبار  إلى أن طابع النزاع، لكّنها قد تحتاج إلى أن ُتفّسر بشكل مختلف أوتواجه التدقيق على ضوء تغّير 

  القيام بمعاينة أكثرمن املفيد قد يكون القواعد التشغيلية الجديدة. 
ً

السّيما تلك لـ"املجاالت الرمادية" في القانون الدولي،  تفصيال

سم  أساسًياتحليل ال مثل هذامعّينة أمام القانون الدولي. قد يكون  تكنولوجياتاملتعلقة بالتحّديات التي تطرحها 
ّ
في تحديد مجاالت تت

ية. تشمل قابلية تطبيق القانون في العمليات الحالية واملستقبلفيها ويمكن أن يحّسن التغيير أو التوّسع  بالتوّتر أو النقص أو االلتباس

ح" وتعديل مفهوم "األذى" وصياغة متينة 
ّ
 . للعدل بعد الحرباألمثلة توّسع املعايير املرتبطة بـ"الهجوم املسل
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 باعتباره معظم الدراسات السابقة في األهمية املتزايدة للفرد  تبحث •
ً

يفيد الدولة( في السلوك األخالقي. قد   منجهة فاعلة أساسية )بدال

البتعاد ل. قد يكون في الحروب املستقبلية ،قد يعنيما و  املفهوم، يعني هذاملا بشكٍل أفضل ق يطبوقابل للت أكثر عملية تطوير اعتبار

 عن 
ً

 .وأنظمة الدعم للمحاربينلتجنيد والتدريب والقيادة والتحكم األخالقية التي ترتكز على الدولة تداعيات على االنزعة قليال

  ةموّجهمجموعة األعمال بدو ت •
َ
فيد قد يُ ، و الفضاء اإللكتروني واألنظمة الذاتية تكنولوجيا يبشكل كبير نحو التداعيات األخالقية ملجال

ين املدروَسين هنا كنولوجية تتخطىمجاالت اهتمام تليشمل  هاتركيز  توسيع
َ
. وقد تشمل األمثلة أسلحة الطاقة املوّجهة أو املجال

أّن حجم الدراسات التي تّم الحصول عليها في هذه الدراسة حول هذه املواضيع  ندركالقدرات غير الفتاكة أو علم األحياء االصطناعي. 

ين عائًدا إلى جاذبيتهما "الرائجة" اقد يعكس 
َ
ين املجال

َ
نحياًزا بحثًيا كامًنا. ومع ذلك، من املمكن أيًضا أن يكون انتشار الدراسات حول هذ

أخرى ناشئة مثل علم  تكنولوجياتأو عن نضوجهما النسبي لدى مقارنتهما بقواعد اللعبة  هماتغيير ل املتصورة مكانيةاإل  عنالناتجة 

 ،أخرى ناشئة تكنولوجيات تضيفهااعي. في أي حال، من األرجح أن يتّم إغناء النقاش من خالل ضّم اعتبارات أشمل قد صطناألحياء اال 

رقد تاملوجودة، كما عناصر معّينة من أطر العمل األخالقية أو األنظمة القانونية  عيوبنقاط  التكنولوجيات قد تعزز هذهف
ّ
 وف

  صلة.   أكثر األنظمةو هذه األطر  تجعل أنيمكن إضافية حول الطرق التي  مؤشرات

زت هذه الدراسة على وجهات نظر غربية وتقاليد التفكير الغربية املرتكزة الفعلية لقيود لكما تّم التركيز سابًقا، ونظًرا ل •
ّ
لوقت واللغة، رك

ى وجهة النظر النزعة على 
ّ
األخالقية. وسيكون من املفيد إجراء تحليل مفّصل ألطر العمل األخالقية وأنظمة االعتقاد التي تتخط

ر أطر العمل األخالقية تقد  لبديلة بفعل طبيعة النزاعات املتغيرة.والتحّديات التي تواجهها أطر العمل ااملتمحورة حول الغرب 
ّ
وف

ر رؤى مهّمة حول االعتبارات األخالقية تالبديلة مساعدة عملية إلنارة التفكير في التداعيات األخالقية للنزاعات املستقبلية وقد 
ّ
وف

 ا.لحلفاء اململكة املتحدة وخصومها وجماهيرها املستهدفة حالًيا ومستقبليً 

ذخائر في الحروب املستقبلية بوصفها األخالقية واألسئلة األخالقية املستخدمة النزعة قد يكون البحث اإلضافي في مدى إمكانية تسليح  •

 بعض الخبراء "الفخ األخالقي"، أي خطر جّر اململكة املتحدة وحلفائها إلى نزاعات أو التزامات تنتهك املعايير األخالقية التي ذكرّيًما. ق

لوا سلوكهم 
ّ
هذا الرّد، ما يقّوض بالتالي تمّتع اململكة املتحدة على وجه التحديد الستخراج تفرضها على نفسها من ِقبل معارضين شك

  بـ"التفّوق" األخالقي.

ل  النزعة بحث إضافي في تأثير وسائل التواصل االجتماعي على تصّورات •
ّ
األخالقية والحرب العادلة لدى الجماهير املحلية والدولية. تمث

ل فرًصا  لكن من املحتمل أن وسائل التواصل االجتماعي تحّديات أساسية، بما في ذلك خطر التفكير )السلبي( الجماعي،
ّ
 ال ُتضاهىتمث

 لتشكيل التصّور العام ألفعال أو تدابير معّينة. 

 

 قترحة لوزارة الدفاعمجاالت األولوية امل 4.1.3

ز فيها جهود  ترغبتضّم املجاالت التي قد 
ّ
 األخالقية ما يلي:النزعة تفكيرها حول  تطويروزارة الدفاع أن ترك

األخالقية مندمًجا في الحوار األوسع حول االستراتيجية الكبرى النزعة على وزارة الدفاع الحرص على أن يكون الخطاب املعاصر حول  •

أن تنظر بو جّهة أخالقية فاعلة في سلوكها في النزاعات  أن تكون في  سترغبومن الواضح أّن اململكة املتحدة والعسكرية بطريقة بّناءة. 

ما يعني هذا في الواقع نظًرا للطابع املتغّير للنزاع بكثر أ أكثر شمولية التفكير بشكٍل لكن يجب  ذلك،إليها الجماهير املحلية والدولية ك

 ملكة املتحدة بتحقيق ذلك.مللسماح لل اعتمادهاوأطر عمل يجب  ضماناتأي بو 
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في مساعدة وزارة الدفاع على  ةعمليفائدة لعمل على املجاالت الرمادية الحالية والناشئة في القانون الدولي )املقترح آنًفا( قد يكون ل •

تحديد مجاالت الضعف واستباق التحّديات التي قد ُتطرح أو السوابق التي قد توضع في حال حدوث هجوم مستقبلي. قد يكون التفكير 

ي إللحاق االحترازي حول هذه املواضيع ذا قيمة كبرى، ال سّيما في وجه "حرب قانون" محتملة )أي استخدام القانون املحلي أو الدول

 أو املعرقلين. التعديليينالخصوم  الضرر بالخصم أو إلهائه أو احتالله( من

األكبر على تطوير السياسات في ما يتعلق بالفضاء اإللكتروني واألنظمة الذاتية على التركيز على مسائل أخالقية  التأكيد قد يساعد •

رات في املستقبل، إلى جانب تشكيل قواعد عاملية أوسع. وكذلك، على معّينة مرتبطة باستخدام اململكة املتحدة املحتمل لهذه القد

ونطاق الشك )أي "الحرب الهجينة" وعمليات املعلومات( للقواعد  للغموضتشعبات التنمية الهادفة في وزارة الدفاع التفكير 

 األخالقية.

  ،دعم من "ثقافة أخالقية" تنظيميةبي الخدمة، كل عضو ف فياألخالقية  النزعة ترسيخخطوات لضمان  أن تتخذعلى وزارة الدفاع  •
ً

 بدال

 بذلك ابتعادها عن وكالة الدولة وتركيزها على األفراد لألوامر وقائمة على القواعدوممتثلة  تنازليةاالتكال على مقاربة  من
ً
، عاكسة

أي تغيير أو تعديل قد يكون ضرورًيا لنظام التجنيد والتدريب في ، على وزارة الدفاع التفكير بالتالي .جّهات أخالقية فاعلةباعتبارهم 

خبراء حول احتمال تخطي الوالتعليم والقيادة والتحكم بهدف تسهيل ذلك. فعلى سبيل املثال، ونظًرا للخوف الذي عّبر عنه 

 تنظرأو تعقيدها إّياها بطريقة ما، على وزارة الدفاع الحرص على أن جديدة أطر العمل والتعريفات األخالقية التقليدية  تكنولوجيات

 دراسةخصوصيات هذه التحّديات الجديدة )مثل  في موظفي الخدمة فيسلوك أخالقي وقانوني  ترسيخالتدريب املستخدمة ل تقنيات

 أخالقية األفعال اإللكترونية في األلعاب الحربية(.

حتملة في مشهد التشغيل األخالقي املستقبلي ضمن عمل تطوير أوسع الستكشاف اآلفاق والقوة يمكن دمج البحث في التغييرات امل •

اجتماعية واقتصادية وعسكرية( ومحاولة إيجاد قاعدة و جل تقييم التخطيط الدفاعي وفق افتراضات أخالقية )أاالستراتيجية من 

ة أكثر
ّ
 إلغناء صنع القرار. متانة أدل
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