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 المستخلص
تخدام االسلحة الذكية بشكل كبير ومؤثر في مجال الحروب المختلفة سواء بدا اس    

وبدات الكثير من التساؤالت تطرح نفسها حول مدى قانونية ، التقليدية او المعاصرة
استخدام هذه االسلحة ومدى خضوعها لقواعد القانون الدولي االنساني واماكنية تطبيقه 

اضافة ، ميها وحتى الشركات المصنعة لهاسواء على االسلحة نفسها او على مستخد
الى مدى قدرة هذه االسلحة على تطبيق قواعد القانون الدولي االنساني بنفسها دون اي 

ال سيما ان ، وماهي الصعوبات التي ستواجهها والحلول الممكنة لها، تدخل من االنسان
بما يتعارض مع  ، رلمتجه نحو استبعاد االنسان من دائة اتخاذ القرا تطور هذه االسلحة

كون القانون الدولي االنساني الحالي يسعى لتحقيق اهدافه المتمثلة بالتقليل من وحشية 
 الحروب واضفاء بعض من االنسانية عليها. 

 الكلمات المفتاحية: االسلحة، الذكية، القانون الدولي، االنساني
Abstract 

    The use of smart weapons appeared to be largely and influential 

in the field of various wars, whether traditional or contemporary, 

and many questions began to raise themselves about the legality of 

the use of these weapons and the extent of their compliance with 

the rules of international humanitarian law and the possibility of 

its application, whether on the weapons themselves or their users 
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and even the companies that manufacture them, in addition to The 

extent to which these weapons are able to implement the rules of 

international humanitarian law by themselves without any human 

intervention, and what are the difficulties they will face and the 

possible solutions to them, especially since the development of 

these weapons is directed towards excluding people from the 

decision-making process, in contradiction with the fact that the 

current international humanitarian law seeks to achieve Its goals 

are to reduce the brutality of wars and bring some humanity to it. 

Key words: weapons, smart, international law, humanitarian 

 المقدمة
وقد تطورت اساليب واسلحة الحرب ، ظهرت النزاعات والحروب مع ظهور البشرية    

حتى وصلت الى استخدام االسلحة الذكية ذاتية التحكم في ساحات المعركة بدال من 
االنسان والذي بات امرا واقعا . ويقوم أساس الثورة في مجال االسلحة الذكية أنها بدأت 

آلن فيما يتعلق بأخالقيات اآلالت مما يدفعنا إلى إعادة النظر فيما تطرح أسئلة واقعية ا
أي إعادة تشكيل ما هو ، هو ممكن ومحتمل في الحرب وفقا للقانون الدولي االنساني

معروف من قبل وا عادة تقويمه وحتى وضع قواعد قانونية جديدة . وبدء يتزايد 
استقاللها عن االنسان في اتخاذ  استخدامها بشكل كبير يرافقها تطور متسارع في مجال

ات ديدلتهمعرض  ياةحلا يف قحلا علجي ده األسلحة قذهفاستخدام ، القرار باستخدام القوة
مما قد  يجعل القانون الدولي االنساني غير قادر على مواكبة تقييد هذه ، اضافية

 االسلحة . 
امام بداية لثورة تاتي اشكالية البحث كون القانون الدولي االنساني اشكالية البحث : 

تغيير في مفاهيم واساليب الحرب التقليدية وذلك بدخول االسلحة الذكية بمختلف 
والتي ستخلق نموذجا جديدا تماما لخوض الحروب مع بقاء قوانين الحرب ، انواعها

 التقليدية بدون تغيير يواكبها لحد االن .
يمكن ان يطبق القانون تقوم فرضية البحث على السؤال التالي :هل فرضية البحث : 

الدولي االنساني الحالي على االسلحة الذكية ام سنحتاج الى قانون دولي انساني خاص 
 بها ؟ وهل االسلحة الذكية قادرة على تطبيق قواعد القانون الدولي االنساني ؟



 السلحة الذكية في الحرب وفق القانون الدولي االنسانياستخدام ا

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

56 

، ياتي البحث من خالل المنهج الوصفي والمنهج التحليلي  والمنهج الموضوعي  
البحث االول بعنوان تعريف االسلحة الذكية ، البحث الى ثالث مباحثوتقسم هيكلية 

والثاني انواعها ، وأنواعها يتناول هذا البحث ثالث مطالب االول تعريف االسلحة الذكية
، وطرق التحكم بها من قبل االنسان، والثالث تحديد هوية الروبوت في ساحة المعركة

طباق القواعد العامة للقانون الدولي االنساني وياتي المبحث الثاني تحت عنوان: مدى ان
 ، على استخدام االسلحة الذكية في الحرب

والمبحث الثالث بعنوان : تطبيق القانون الدولي االنساني على االسلحة الذكية وقدرة 
ويضم ثالث مطالب : االول بعنوان تطبيق  ، االسلحة الذكية  نفسها على تطبيقه

الثاني بعنوان : تطبيق ، على السالح الذكي كونه جندي الي القانون الدولي االنساني
القانون الدولي االنساني من قبل السالح الذكي نفسه و المطلب الثالث بعنوان : قدرة 

 االسلحة الذكية على  تطبيق قواعد التمييز والتناسب واالشتباك .
ما يدور  غير ان، دخل الروبوت الى مجال الحروب وباشكال  واغراض مختلفة   

لذا فقد تم ، حوله البحث هنا هو االسلحة الروبوتية المستخدمة في ساحة المعركة
 . ( بدل كلمة )روبوت، كونها اجهزة ذكاء اصطناعي ( االسلحة الذكية) اختيار مفردة

 القانون الدولي االنساني .، الروبوت، كلمات مفتاحية : االسلحة الذكية
 المبحث األول

 ذكية وأنواعها تعريف االسلحة ال
يتناول هذا البحث ثالث مطالب : االول تعريف االسلحة الذكية ،والثاني وانواعها 

 والثالث تحديد هوية الروبوت في ساحة المعركة . ، وطرق التحكم بها من قبل االنسان
 المطلب االول

 تعريف االسلحة الذكية وطريقة عملها
تتمتع بما يصطلح ، صنع اإلنساناالسلحة الذكية كمصطلح : هي أجهزة من      

تتصور شيئا معقدا وتتخذ " الذي هو قدرة اآللة على أن  ( عليه )الذكاء االصطناعي
 تحتوي على ثالثة مكونات رئيسية : "، القرارات المناسبة
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التي ترصد البيئة وتكتشف التغيرات فيها وتجمع المعلومات   sensors" المجسات" _
 المحيطة به . حتى يفهم الروبوت البيئة

الذي يتخذ القرارات بشان " الذكاء االصطناعي" أو   processors"المعالجات" _ و
معالجات الذكاء " حيث يتم ربط المجسات بـ، العالم الخارجي وكيفية االستجابة

لدى الروبوت أي فهم معنى الشيء المكتشف في سياق " اإلدراك" لخلق"االصطناعي
 البيئة . 

، التي تؤثر في البيئة على نحو يعكس القرارات المتخذة  effectors" المؤثرات" _ و
 . 1فهي تترجم النية الى الفعل  ، وبما يخلق نوعا من التغيير في العالم المحيط بها

ولكن ما هو مشترك  ، ال يوجد تعريف متفق عليه دوليا  لمنظومات األسلحة  الذكية   
أسلحة يمكنها أن تختار األهداف وتهاجمها  بين التعاريف المتنوعة هو  فكرة منظومة

وعليه فان اللجنة الدولية للصليب االحمر تعتبر أّن  ، بصورة مستقلة عن االنسان
مصطلح "منظومات األسلحة التلقائية" هو مصطلح شامل من شأنه أن يشمل أّي نوع 

تلقائية سواء أكانت تعمل في الجو أو على البر أو في البحر ب، من منظومات األسلحة
سالحا  يمكنه أن يختار أي يبحث أو يكشف، " في "وظائفها الحساسة"، وهذا يعني

أو يُضّر أو  يُدّمر ، أو يُعّطل، يختار و يُهاجم أي يستخدم القوة ضد، يتعقب، يُحددّ 
اإللة أو " ، وتعرف وزارة الدفاع ي االمريكية الروبوت :2" أهدافا  دون تدّخل بشري 

. وتعد الطائرات المسيرة بدون 3" تلقائيًا أو تعمل بالتحكم عن بعدالجهاز الذي يعمل 
                                                           

1
ات دور التكنلوجيا في الحرب،مركز االمارات للدراس –بيتر سينجر،الحرب عن بعد _  

 .128،133،138،دولة االمرات المتحدة،ابو ظبي، ص ص 2010والبحوث،الطبعة االولى،
2

_ قوة اإلنسانية،المؤتمر الدولي الثاني والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر،تقرير عن القانون  

،الوثيقة  2015الدولي اإلنساني وتحد يات النزعات المسلحة المعاصرة،كانون االول 

32IC/15/xxx 64،ص  . 
3

  _ ERIN A. MCDANIELK , ROBOT WARS: LEGAL AND ETHICAL 

DILEMMAS OF USING UNMANNED ROBOTIC SYSTEMS IN 21ST 

CENTURY WARFARE AND BEYOND, MASTER OF MILITARY ART 

AND SCIENCE, General Studies , Combined arms research library digital 

library, p 3  

http://cgsc.contentdm.oclc.org/cdm/singleitem/collection/p4013coll2/id/2566

/rec/4 
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   UAVوتعرف بمصطلح   ، طيار من اشهر انواع الروبتات استخداما في مجال الحرب
اختصارا لـ RPV كما يطلق عليها اسم، unmanned aerial vehicleاختصارا ل 

Remotely Piloted Vehicles ، اضافة الى مصطلحDrone ذي يقتصر وال
التسميات اإلصالحية فيتوسع عن ذلك  اما باقي ، استعماله  على المهام االستطالعية

 مصطلح ريشـي. و1ليشمل كافة األنواع التي يمكن إضافة القدرات القتالية إليها 
 وفقا لتعريف يستخدم بشكل واسع ويلقى تاييد من منظمة( الروبوتات المستقلة القاتلة)
يع طمات سالح آلية تستظومن" ىلإالدفاع  االمريكية و وزارة  (هيومن رايتس ووتش)
 نم يفخل إضادت ىلإ حاجة امنمعها دو كاف وتشتبداأله تارخت أن تشغيلها حال يف

 2" ي يشغلهاذي الرالبش رالعنص
 المطلب الثاني

 انواع االسلحة الذكية من حيث اإلدارة الذاتية ومدى تحكم االنسان به
اد روي"، ة عن االنسان هو خاصية تسمى "االدارة الذاتيةان استقالل االسلحة الذكي  

ر ارة القرـى دائـف علري يشربش رعنص دووجهو اف رلإلش اضعةخلباالستقاللية ا
وتقاس االدارة ، 3السالح الذكي ارات رقء اـيع إلغطستـوي دـصرم بعملية الويق وفه

الى ، ادنى القياس من التشغيل االنسان المباشر للسالح في، الذاتية وفق مقياس متدرج
باعتبارها االستقاللية . وتقاس درجة 4في اعلى القياس" التشغيل التكيفي" ما يطلق عليه

كالطائرات ، جهة نم ريكببشكل ي  رالبش راصلة تشمل مشاركة العنصوسلسلة مت
واالستقالل ، اررة القردائ ني ضمرالبش رصـن  العنويك ثحيبدون طيار بية رحلا

 رن العنصويك ثحيلالسلحة القاتلة  سبةـبالن الـحلا وـهى كما رجهة أخ نالتام م

                                                           
1

بعة،بال دار _ حسين الساعدي و وائل الوائلي،الطائرات المسيرة  وتطبيقاتها العسكرية،بال رقم ط 

 . على الرابط : 9،ص 2014نشر،بال دولة،

49.pdf-f365-https://portal.arid.my/Publications/610d863f  
2

دول  األعمال من ج3البند ،الدورة الثالثة والعشرون ،س حقوق اإلنسانلجم_ منظمة االمم المتحدة، 

ذلك  يف امب، واالجتماعية والثقافية،والسياسية واالقتصادية،المدنية وق اإلنسانحق يعمج ايةمحولتعزيز 

 . 10ص، 2013،نيسان 9،التنمية  يفق حلا
3
 .11_ المصدر نفسه،ص 
4
 .  124بيتر سينجر،مصدر سابق،ص_  

https://portal.arid.my/Publications/610d863f-f365-49.pdf
https://portal.arid.my/Publications/610d863f-f365-49.pdf
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اقع وال يفودة دحمن وتك امبرااللغاء رة على دأن الق دبي، اررالقخارج دائرة ي رالبش
يصعب  دوق، ثانيةيتم قياسها باجزاء ار غالبًا  رللقاالسلحة الذكية ا اذختألن عمليات ا

ه ذه يفو، لناحية العمليةا نارات مرالق كلتلاساس المعلومات  ىلل إوصوالعمليا 
ه ذه نم علجي اممار رة القراقع خارج دائوال مكحبي رالبش رن العنصووف يكظرال

هناك ثالثة أنماط من االسلحة الذكية حسب نوع التحكم  .1قاتلة بالفعل االسلحة الذكية 
: 
ويكون وحده صاحب القرار باستخدام ، يتحكم بها االنسان بشكل كلي النمط االول : 

 المميتة . القوة 
تعمل بطريقة مستقلة تماما دون تدخل ، : متحكم هي بنفسها بشكل كلي النمط الثاني 

وتمتلك القدرة على اتخاذ قراراتها بنفسها متسقة مع مهمتها دون اشتراط اإلذن ، اإلنسان
، ومن خالل جعلها مستقلة، بما في ذلك قرار استخدام القوة المميتة، البشرية المباشرة

.  2 كما وال يمكن تشويش اشارات تشغيلها، تحتاج الى اشارات او تحكم من بعدفانها ال
فكلما استقلت الروبوتات عن التحكم البشري من جهة وما يقابله من ادخال هذا النوع 
، من الروبوتات الى مجال الحرب كلما ظهرت الحاجة الى اخضاعها الى قوانين الحرب

 ة لغرض مواكبه هذا التغيير الكبير في االسلحة .  بل قد نحتاج الى وضع  قوانين جديد
اي ان يعمل بدون تدخل بشري  . متحكمة هي بنفسها بشكل جزئيالنمط الثالث :  

حتى يتم التوصل إلى بعض النقاط الحاسمة التخاذ القرار ثم البد من تدخل اإلنسان ال 
لذكية بطريقة التحكم في الوقت الحاضر، تعمل معظم االسلحة ا ، تخاذ القرار النهائي

                                                           
1
 .10،11_ منظمة االمم المتحدة،مجلس حقوقو االنسان،مصدر سابق ،ص  

2
 _ ERIN A. MCDANIELK ,ibid.p 3.                        

http://cgsc.contentdm.oclc.org/cdm/singleitem/collection/p4013coll2/id/2566

/rec/4 

ينغر،الشرق االوسط ميدان الـ " الروبوتات " المتطورة ..قريبا،مجلة افاق _ بي دبليو سانظر كذلك :

 . 84،209،ص ص 2009بال دولة ،ديسمبر، -المستقبل،السنة االولى،عدد نوفمبر 

ميديا بنجامين،حرب الطائرات بدون طيار،الطبعة االولى،منتدى العالقات العربية  _ 

 . 169- 168، ص ص،2014والدولية،قطر،

http://cgsc.contentdm.oclc.org/cdm/singleitem/collection/p4013coll2/id/2566/rec/4
http://cgsc.contentdm.oclc.org/cdm/singleitem/collection/p4013coll2/id/2566/rec/4
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عن بعد غير ان التقدم العلمي السريع يشير الى التسارع إلى حد كبير على قدرة 
  .1الروبوتات التي تستخدم في القتال ان تكون في وضع التحكم الذاتي الكامل 

سواء في الوقت الحاضر ام بكل انواعها أن استخدام االسلحة الذكية غير المأهولة    
وعلى الرغم من كل أوجه ، يكون دائمًا يتطلب وجود المشغل البشري في المستقبل س
فانه ال توجد اليوم تكنولوجيا للنظام االسلحة الذكية غير مأهولة التي ، التقدم الحالية

فيكون التعامل مع  ، تعمل بصورة مستقلة تستعمل القوة القاتلة وفقا لقوانين الحرب
 . 2ربما هو األسلوب المنطقي المقبول حاليا  االسلحة الذكية بوصفها ملحقات البشرية

 المطلب الثالث
 تحديد هوية الروبوت في ساحة المعركة

يمكن تحديد هوية الروبوتات في ساحة المعركة بوصفها ملحقات بشرية او كجزء     
من المعدات العكسرية وفق القانون الدولي االنساني بموجب الملحق األول / الالئحة 

باتفاقيات جنييف االربع  ( يق الهوية من الملحق االول )البروتوكولالمتعلقة بتحق
تنفذ " : ( 1: أحكام عامة  الفقرة ) 1والخاص باالشارات المميزة حيث تنص المادة 

القواعد المتعلقة بتحقيق الهوية والواردة في هذا الملحق األحكام ذات الصلة من اتفاقيات 
تيسير التحقق من هوية الموظفين والمعدات  جنيف والملحق "البروتوكول" وتستهدف

موضع الحماية بموجب اتفاقيات جنيف والملحق ، والوحدات ووسائط النقل والمنشآت
وال ، تدعى األطراف السامية المتعاقدة" وتنص : 4اضافة الى الفقرة  "، "البروتوكول"

أو النظم  في كل وقت إلى االتفاق على اإلشارات أو الوسائط، سيما أطراف النزاع

                                                           
1

 - ERIN A. MCDANIELK , ibid. p3 . 
2

 - ERIN A. MCDANIELK , ibid. p 26.                 

انظر كذلك : _ عمــــر مكــي ،القانون الدولي االنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة،اللجنة 

 .  136،ص2017الدولية للصليب االحمر،

_ Peter M. ASARO , How Just Could a Robot War Be? , HUMlab & 

Department of Philosophy, Umeå University Center for Cultural Analysis, 

Rutgers Universitypp  p 2, 

تشرين االول  30_ اقتراح منطقي بمنح الروبوتات وضعا اجتماعيا،قناة روسيا اليوم،بتاريخ 

  /ttps://arabic.rt.com/societyh،على الرابط :2017

 .6،ص 1،2014مالكولم لوكارد،مبرمجون للحرب،مجلة الصليب األحمر والهالل األحمر،العدد _ 

https://arabic.rt.com/society/
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وتستفيد كل االستفادة من ، اإلضافية أو المختلفة التي تحسن إمكانية تحقيق الهوية
اضافة الى  الفصل الثالث / اإلشارات المميزة  "، التطور التكنولوجي في هذا المجال

 1والتي تتحدث عن تحديد الهوية بالوسائل اإللكترونية  الفقرة  9حيث تنص االمادة 
كما هو محدد ، الثانوية للمراقبة ( خدام نظام أجهزة التحسس )الراداريجوز است" على:

 7في الملحق العاشر التفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني الدولي المعقودة في 
وما يجري عليها من تعديالت بين الوقت واآلخر، لتحديد  1944كانون األول/ديسمبر 

جب على األطراف السامية المتعاقدة وعلى وي، هوية الطائرات الطبية ومتابعة مسارها
أن تقرر طرق ورموز نظام ، سواء متفقة أو منفردة، أطراف النزاع أو أحد أطراف النزاع

وفقًا ، الثانوية للمراقبة المخصصة الستعمال الطائرات الطبية وحدها ( التحسس )الرادار
سبق من نصوص فما ، لإلجراءات التي توصي بها منظمة الطيران المدني الدولي

لغرض تحديد هويته في ساحة ( االسلحة الذكية) يمكن موائمتها لتطبق على الروبوت
 المعركة .

كما يجب ان يزود السالح الذكي المستخدم ضمن القوات العسكرية للدولة      
بالمعلومات الكافية التي تحدد اكبر تفاصيل عنه بموجب نصوص القانون الدولي 

من االتفاقية  ( 17بما يتالئم مع المادة )، تكييفها لتطبق عليه االنساني والتي يمكن
على كل طرف في النزاع أن يزود جميع " الخاصة باسرى الحرب والتي تنص :

ية و ھببطاقة لتحقيق ال، األشخاص التابعين له والمعرضين ألن يصبحوا أسرى حرب
رقة أو رقمه الشخصي أو يش أو الفبالج ورقمه، ورتبته، بالكامل اھاسم حامل اھيبين فی

ية أيضًا و ھويمكن أن تحمل بطاقة ال، وتاريخ ميالده، المسلسل أو معلومات مماثلة
وقد تتضمن كذلك أية معلومات أخرى ، ماھیكل أو أصابعه بصمات أو اھتوقيع حامل

 فالسالح".   المسلحة اھين لقواتالتابع األشخاص عن اھيرغب طرف النزاع إضافت
 االستفادة تتيح تفاصيل بعدة المصنعة الشركة من يزود وان البد عيصنا كمنتج الذكي
 .  اعاله المادة لتالئم منها
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 المبحث الثاني
مدى انطباق القواعد العامة للقانون الدولي االنساني على استخدام االسلحة الذكية 

 في الحرب
وقت النزاعات تهدف قواعد القانون الدولي االنساني الى الحد من استعمال العنف    

، ويشمل ذلك تحديد نوع االسلحة المستخدمة اثناء النزاع المسلح . فقد 1المسلحة 
فرضت العديد من االسلحة عن طريق الضرورة العسكرية اتفاقيات دولية جديدة او 

مثل االسلحة الكيميائية و البايولوجية واسلحة الدمار ، غيرت في اتفاقيات موجودة اصال
فكل ، النووية والتي تم تنظيم كل واحد منها بموجب اتفاقيات دولية الشامل واالسلحة

ظاهرة في المجتمع الدولي تظهر وتثير اهتمامه تقود الى البحث عن قواعد قانونية 
موجودة فعال او وضع قوانين جديدة لغرض تنظيم هذه الظاهرة ومنها االسلحة الذكية 

فمنظومات األسلحة الذكية المستقبلية قد  وما تتركه من اثار سواء ايجابية او سلبية .
تمنح حرية عمل أكبر تحددل أهدافها ولتعمل خارج عن القيود المكانية والزمانية المقيّدة 

كما ان وتيرة  التطورات التكنولوجية ، ولترّد على الظروف المتغيرة بشكل سريع، بإحكام
 .2سانية واألخالقية لهذه األسلحةالحالية تبين الحاجة للنظر في التداعيات القانونية واإلن

 هناك اربعة اركان للقانون الدولي االنساني تنظم كل انواع االسلحة بصورة عامة :    
اذ عليها اتباع ، لكن هذا الحق محدود، _ يحق للدول اختيار طرائق الحرب ووسائلها1

 قواعد القانون الدولي االنساني .
 مكنها التمييز بين االهداف المدنية والعسكرية ._  تحريم استخدام االسلحة التي ال ي2

                                                           
1

_ محمود سالم السامرائي،القانون الدولي االنساني وتحديات الموقف السياسي،الطبعة االولى،مطبعة  

 . 20ص  2008ابن االثير،العراق،الموصل،جامعة الموصل،
2

_ قوة اإلنسانية،المؤتمر الدولي الثاني والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر،مصدر سابق،  

 DW_ فابيان شميت واخرون،كيف تعمل الطائرات بدون طيار؟،موقع قناة .انظر كذلك : 65ص 

 ،على الرابط :2013كانون الثاني  20،علوم وتكنولوجيا،بتاريخ 

http://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D

-8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85

AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%%D9%88%D8%

8411-AC%D9%8A%D8%A7/s  

 .9،48،49_ حسين الساعدي و وائل الوائلي،مصدر سابق،ص ص 

http://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/s-8411
http://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/s-8411
http://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/s-8411
http://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/s-8411
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 _ تحريم استخدام االسلحة التي تسبب معاناة ال داعي لها . 3
 . 1_ تحريم أي اسلحة يقرر المجتمع الدولي انها محرمة لسبب من االسباب 4

ول القواعد التي تنظم سير العمليات العسكرية ووسائل ألاإلضافي ويضم  البروتوكول ا
 ألسلحة :القتال ومنها حظراواساليب 

ت أو االما صاباتحدث بطبيعتها إلتي تشمل االسلحة ا ( 2ة)رلفقا( ، 35دة )لما_ ا
 مبرر لها  .ال مفرطة أو 
وتشمل االسلحة التي يقصد بها او يتوقع منها ان تلحق   ( 3الفقرة ) ( 35_ المادة )

 .بالبيئة الطبيعة اضرار بالغة واسعة االنتشار وطويلة االمد
 نلتي ال يمكهدف عسكري محدد أو الى توجه إلتي ال . ا ( 4الفقرة ) ( 51_ المادة )

أن شأنها  نمن فإ مث نمو، ي يتطلبه هذا البروتوكولذلا ولنحاعلى اثارها  رحص
، ن المدنية بدون تمييزألعياص المدنيين أو األشخااالهداف العسكرية وا بتصي

ما منها اضافية مل اوعاعتبارها عدة في خذ  باالضافة الى ذلك فان الدول مطالبة باال
وساليب الحروب الجديدة سائل اليب ووسوأية لألسلحة رلعسكورة ارلضيخص ا

لتي ت اإلصاباو طبيعة ا، لصحةاعلى ر آثاوما تتركه من ، والغرض من استخدامها
 لياالسلحة الذكية حيث ينظم القانون الدو والقواعد اعاله تشمل بطيبعة الحال ، 2تحدثها 
استخدام  فيها بما ووسائلها، الحروب أساليب كلّ ، العامة قواعده خالل من، االنساني
 اإلضافي األول  )البروتوكول( الملحق من 36 المادة سيما وال، األسلحة كل انواع
يلتزم أي طرف سام " : على جنيف المتعلقة بمراجعة االسلحة والتي تنص التفاقيات
أو اقتناء سالح جديد أو أداة للحرب أو اتباع أسلوب  عند دراسة أو تطوير، متعاقد
بأن يتحقق مما إذا كان ذلك محظورًا في جميع األحوال أو في بعضها ، للحرب

أو أية قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي التي " البروتوكول" بمقتضى هذا الملحق

                                                           
1
 . 610_ بيتر سينجر،مصدر سابق،ص  
2

_ االسلحة الجديدة،قسم الخدمات االستشارية،القانون الدولي االنساني،موقع اللجنة الدولية للصليب  

ط ى الراباالحمر عل

:https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/new_weapons_ara.pdf  

 .65انظر كذلك : _ محمود سالم السامرائي،مصدر سابق،ص 

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/new_weapons_ara.pdf
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الحرب الجديدة  سائلوو  فمثال إذا كانت أساليب يلتزم بها الطرف السامي المتعاقد "،
تحدث على االرض نفس اثار االسلحة التقليدية كالتسبب بدمار أو عطل أو ضرر أو 

فمن ، 1إصابة أو وفاة فهي تقع تحت طائلة نفس القواعد التي تحكم األسلحة التقليدية 
جراء المراجعات في مرحلة ، الضروري إجراء هذه المراجعة قبل استخدام هذه األسلحة وا 

 حيث يجب، 2تصميم السالح وبعد ذلك في مراحل تطوير النماذج والتجريب تصور أو
يتعين التأكد من ، باإلضافة لذلك، أن تكون عملية التطوير مصحوبة بمراجعات مستمرة

ضرورة تطوير قدرة السالح على احترام القانون الدولي اإلنساني  كما يبذل جهد في 
ولي االنساني بقواعدها العامة تنطبق على ان قواعد القانون الد، 3قدرته على القتل

استخدم االسلحة الذكية في ساحة المعركة شانها بذلك كاي نوع جديد من االسلحة 
  . 4وعليه فال يوجد فراغ قانوني في مجال استخدام الروبوت في الحرب ، المستخدمة

                                                           
1

آب /  12، المعقودة في 1977الملحق )البروتوكول( األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف، _  

والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة،موقع اللجنة الدولية للصليب  1949أغسطس 

 http://www.icrc.org/ara/resources/index.jspاألحمر،
2

.انظر كذلك : _منظمة االمم المتحدة،مجلس  148،149عمــــر مكــي ،مصدر سابق،ص ص _  

من  36استعراض  األسلحة وفقا للمادة ند،._ جستن ماك كليال8حقوق االنسان،مصدر سابق،ص 

 31، بتاريخ 850ل،المجلة الدولية للصليب االحمر،العدد األوالبروتوكول االضافي 

 . 14،ص 2003_12_
3
 . 148،149عمــــر مكــي ،مصدر سابق،ص ص _  

 انظر كذلك : 

 .8_ منظمة االمم المتحدة،مجلس حقوق االنسان،مصدر سابق،ص 
4

آب /  12، المعقودة في 1977_ الملحق )البروتوكول( األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف،  

والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة،موقع اللجنة الدولية للصليب  1949أغسطس 

   http://www.icrc.org/ara/resources/index.jspاألحمر،

 انظر كذلك : 

 . 45،ص2011صيف /،ربيع52_الحرب السيبرانية والقانون الدولي االنساني،مجلة االنساني،العدد 

 . 608_ بيتر سينجر،مصدر سابق،ص

يات النزاعات المعاصرة ،موقع اللجنة الدولية للصليب االحمر،مقال _ القانون الدولي اإلنساني وتحد

-https://www.icrc.org/ar/resource،على الرابط:  2013شباط  25بتاريخ 

centre/result?f=document_type%3A%22%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%

84%22&sort=date+desc&__hstc=753710.4cb114a60729fce58618a69d001e7

5ca.1525338549873.1537770506510.1539850980416.4&__hssc=753710.1.1

539850980416&__hsfp=2817820431  قوة اإلنسانية،المؤتمر الدولي الثاني والثالثون _

 .55للصليب األحمر والهالل األحمر،مصدر سابق، ص 

http://www.icrc.org/ara/resources/index.jsp
http://www.icrc.org/ara/resources/index.jsp
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 المبحث الثالث
السلحة الذكية  نفسها ا تطبيق القانون الدولي االنساني على االسلحة الذكية وقدرة

 على تطبيقه
ستساهم في تغيير ، شأنها في ذلك شأن االسلحة التي سبقتهاان االسلحة الذكية    

كما انها ستستمر بالتطور فاالستقالل الذاتي الكامل عن االنسان هو ، طبيعة الحرب
 و فهم، ل االسلحة الذكيةعمالية البد من فهم ابتداءا  . 1هدف نهائي لمطوريها

فاذا كانت ، قدرة هجومية أم الكانت تمتلك تحديد إذا ما ليتم ، الهالعسكري االستخدام 
صورة بيانية لمواقع التشكيالت تضع بطريقة بحيث وتصنفها البيانات تجمع 

البيانات تنقل ببساطة كانت أو إذا ، العسكرية دون تغيير طبيعة البيانات أو فحواها
اما اذا كانت ، الحربوسائل واساليب  نطاقتعد ضمن فال ، من موقع إلى آخر

ل المثال على سبيفقد تستخدم االسلحة الذكية ، مهاستخداااسلوب فيتم تحديد ، تمتلكها
فمن المنطقي أن وعليه  ، له أو صورة عنهل بيانات الهدف ومن ثم تقديم حل لتحلي

ار من عملية اتخاذ قريشكل جزء اساسي ألنه بذلك  الحربنطاق في يكون لها دور 
  .2االستهداف 

تنشأ صعوبات في تفسير وتطبيق قواعد القانون الدولي االنساني على االسلحة    
الذكية التي تلعب دورا في ساحة المعركة نظرا لخصائصها وظروف استخدامها 

و تثير هذه الصعوبات مسألة ما إذا كانت القواعد القانونية ، وعواقبها اإلنسانية المتوقعة
بما يكفي أو اننا بحاجة لتوضيح القانون الدولي اإلنساني أو وضع الحالية واضحا 

                                                           
1

 - ERIN A. MCDANIELK ,ibid., p 24.              

ية لتكنولوجيات األسلحة الجديدة،موقع اللجنة الدولية للصليب االحمر،بيان دراسة قانون انظر كذلك : 

 ، مركز المعلومات،على الرابط :2011ايلول  7،في 184/ 11صحفي رقم 

http://www.icrc.org/ara/resources/index.jsp 

 P. W. Singer, Military Robots and the Laws of War , the new _انظر كذلك :

atlantis – a journal of technology and society , Winter 2009 ~ 25.p2, 

http://www.thenewatlantis.com 

 .Peter M. ASARO ,ibid.  p,11انظر كذلك :
2

،على الرابط 10ند،مصدر سابق،ص ال_ جستن ماك كلي 

:https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6lhghq.htm  

http://www.icrc.org/ara/resources/index.jsp
http://www.icrc.org/ara/resources/index.jsp
http://www.thenewatlantis.com/
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6lhghq.htm
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ولمواكبة هذا التطور قد نحتاج لقواعد قانونية  ،1قواعد جديدة للتعامل مع هذه التحديات 
جديدة تلزم الصانعين والمبرمجين  والمستخدمين لالسلحة الذكية الذي لم يعودوا 

، مات بل حتى باتو من االفراد العاديينمحصورين فقط بالدول او الجماعات والتنظي
فامكانية تطبيق القانون الدولي االنساني مع وجود االنظمة الروبوتية المستقلة يثير 

 ثالث امور اساية سيتم تناولها في ثالث مطالب : 
 

 المطلب االول : تطبيق القانون الدولي االنساني على السالح الذكي كونه جندي الي .
 تطبيق القانون الدولي االنساني من قبل السالح الذكي نفسه . المطلب الثاني :

 المطلب الثالث : قدرة االسلحة الذكية على  تطبيق قواعد التمييز والتناسب واالشتباك .
 المطلب االول

 على السالح الذكي كونه جندي الي إمكانية تطبيق القانون الدولي اإلنساني
واعد قانون الحرب على السالح الذكي نفسه المقصود هنا مدى امكانية تطبيق ق   

والذي يتخذ هيئة الجندي في ساحة المعركة فهو سيتعرض الى نفس الظروف التي 
ابتداءا يلزم القانون الدولي االنساني الدول بضرورة ، 2يتعرض لها الجندي البشري 

لين دون وذلك بأن تستعين بالمقات، وجود العنصر البشري عند استخدام االسلحة الذكية
غيرهم  ويعني هذا أن الدول عليها أن تعهد إلى أفراد قواتها المسلحة بالتدخل البشري 
، األخير في اتخاذ قرار باحترام أو عدم احترام مبادئ التمييز والتناسب واالحتياط

فالمادة االولى من اتفاقية الهاي تنص على ان المقاتل يجب ان يكون تابعا لقيادة 
فاالسلحة الذكية يجب أن تظل ، تقيد بقواعد القانون الدولي االنسانيوبغية ال، 3شخص 

وان يكون لالنسان  القرار النهائي بإطالق النار حتى في حال ، تحت السيطرة االنسان
وعليه ومن أجل البقاء ضمن حدود ، االسلحة الذكية المستقلة عن االنسان بشكل تام

                                                           
1

بق، _ قوة اإلنسانية،المؤتمر الدولي الثاني والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر،مصدر سا 

 . 56ص 
2

قوة اإلنسانية،المؤتمر الدولي الثاني والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر،مصدر سابق، _  

 . 56ص 
3
 .141، 156_ عمر مكي،مصدر سابق،ص ص  
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فاالنسان سيظل مسيطرة لوحده ، الماسيوتجنب إمكانية حدوث المزيد من  51المادة 
وهذا ما يقضيه ايضا ، 1على عملية اتخاذ القرار أثناء المهمة الموكلة لالسلحة الذكية 

ة دقاع ثلميي ذالفي النزاع المسلح ( مبدا االنسانية) المتعلق بتطبيق" رتمارت" طرش
ومنع ، العام ريالضم ليهميما  مع تتعارض يتاألسلحة ال ظرحيحيث ، مةزثابتة ومل

 . 2ال موجب لها راً  رضبالمدنيين ا قتلح يتالوائية والعشذات االثار ام األسلحة داستخ
وهذا ما اكدته المناقشات بين الخبراء الحكوميين في االتفاقية بشأن األسلحة التقليدية 

أّن هناك اتفاقا  واسع النطاق بأنه يجب اإلبقاء على تحّكم  2015و 2014في 
سواء كان ألسباب قانونية أو أخالقية أو حتى ، أو مناسباالنسان وبشكل فعال 

 .3سياسية 
، باعتباره جندي بشري   ( وعليه من غير الممكن معاملة السالح الذكي )الروبوت  

 .  4فالجندي االلي ال يمكن تصنيفه في الوقت الحاضر اال كاحد المعدات العسكرية 
الغراض مدنية سواء في البر او  حتى الروبوتات التي تسخدم في ساحات المعركة   

ففي هذ الحال تتمتع الروبوتات فقط بحماية االعيان المدنية التي ، البحر او الجو
يضمنها القانون الدولي االنساني وفق الفصل السادس من البروتوكول االول الملحق 

ع أجهزة الدفا" على : ( الفقرة )ب ( 61باتفاقيات جنييف االربع حيث تنص المادة  )
المدني" : المنشآت والوحدات األخرى التي تنظمها أو ترخص لها السلطات المختصة 

والتي تكرس  ( ألحد أطراف النزاع لالضطالع بأي من المهام المذكورة في الفقرة )أ
 5. " وتستخدم لتلك المهام دون غيرها

                                                           

3-ERIN A. MCDANIELK ,ibid.  p 15.                       
2
 . 24،25،28_ منظمة االمم المتحدة،مجلس حقوق االنسان،مصدر سابق،ص ص  
3

_ قوة اإلنسانية،المؤتمر الدولي الثاني والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر،مصدر سابق،ص  

68 . 
4
 .65قوة اإلنسانية،مصدر سابق،ص  _  
5

،موقع اللجنة 61_ الملحق ) البروتوكول ( االول التفاقيات جنييف االربعة، الفصل السادس،المادة  

على الرابط : الدولية للصليب االحمر،

-to-additional-i-https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol

conventions-geneva-the  

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions
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مهاجمة ال يجوز في أي حال " من اتفاقية جنيف والتي تنص : ( 22اضافة للمادة )   
أي السفن التي أنشأتها الدول أو جهزتها خصيصًا ، أو أسر سفن المستشفيات العسكرية

بل يجب ، ومعالجتهم ونقلهم، ولغرض واحد هو إغاثة الجرحى والمرضى والغرقى
شريطة أن تكون أسماؤها وأوصافها قد أبلغت ، احترامها وحمايتها في جميع األوقات

، 26، 25، 24اضافة الى المواد )، 1" ها بعشرة أيامإلى أطراف النزاع قبل استخدام
  من نفس االتفاقية . ( 45، 44، 43، 27
باتفاقيات جنيف والخاص بالنزاعات غير  ( وينص الملحق الثاني )البروتوكول    

: حماية وحدات ووسائط النقل الطبي والتي باالمكان ان  11الدولية في المادة لمــادة 
يجب دومًا احترام  -1" بوتات المستخدمة الغراض طبية وتنص :تكييفها لتشمل الرو 

ال تتوقف الحماية  -2وأال تكون محاًل للهجوم . ، وحماية وحدات ووسائط النقل الطبي
ما لم تستخدم في خارج نطاق مهمتها اإلنسانية في ، على وحدات ووسائط النقل الطبي

الحماية إال بعد توجيه إنذار تحدد وال يجوز مع ذلك أن تتوقف ، ارتكاب أعمال عدائية
باالضافة  "، مدة معقولة ثم يبقى ذلك اإلنذار بال استجابة، كلما كان ذلك مالئماً ، فيه

يجب على أفراد الخدمات الطبية وأفراد " : الخاص بالعالمة المميزة وتنص : 12للمــادة 
، ة المختصة المعنيةبتوجيه من السلط، الهيئات الدينية والوحدات ووسائط النقل الطبي

إبراز العالمة المميزة للصليب األحمر أو الهالل األحمر أو األسد والشمس األحمرين 
على أرضية بيضاء ووضعها على وسائط النقل الطبي ويجب احترام هذه العالمة في 

 .2" جميع األحوال وعدم إساءة استعمالها
 
 

                                                           
1

سين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار،المادة _ اتفاقية جنيف الثانية لتح 

(،موقع اللجنة الدولية للصليب 22)

nevahttps://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/ge-االحمر،

sick-and-wounded-on-ii-convention  
2

_ الملحق )البروتوكول ( الثاني التفاقيات جنييف االربعة،موقع اللجنة الدولية للصليب االحمر،على  

ii-https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-الرابط:

conventions-geneva-the-to-additional  

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-ii-on-wounded-and-sick
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-ii-on-wounded-and-sick
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-ii-on-wounded-and-sick
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-ii-additional-to-the-geneva-conventions
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-ii-additional-to-the-geneva-conventions
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-ii-additional-to-the-geneva-conventions
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 المطلب الثاني
 نفسهقبل السالح الذكي تطبيق القانون الدولي االنساني من 

يعد التحكم البشري باستخدام االسلحة الذكية بكل انواعها في ساحة المعركة امر     
فال يوجد اليوم اسلحة ذكية تعمل بصورة مستقلة ، محسوم سواء االن ام في المستقبل

وتبقى عملية تحديد هدف ، تامة عن االنسان تستعمل القوة القاتلة وفقا لقوانين الحرب
انوني صحيح التحدي الحقيقي للتقدم التقني الذي قد يسمح مستقبال لالسلحة الذكية ق

وهذا ما قد يحص في ، 1باتخاذ قرار استخدام القوة المميتة بدون التدخل البشري 
حيث ستتمكن االسلحة الذكية من العمل بدون الحاجة للرجوع ، الحروب المستقبلية

لمعركة المتغيرة بشكل اسرع مما عليه في الوقت ولترّد على الظروف ا للعنصر البشري 
وهذا يتطلب ان تكون االسلحة الذكية قادرة على تطبيق قواعد القانون الدولي ، 2الحاضر

وعليه ولغرض تمكين هذه االسلحة من اتباع قواعد قانون الحرب ، االنساني بنفسها
تحديدا ، ضمن برمجتهابنفسها  فيتطلب ان يتم ادخال قواعد القانون الدولي اإلنساني 

 وقواعد االشتباك .، قاعدتي التمييز والتناسب
وتساعد ، تصدر قواعد االشتباك عن السلطات المختصة في الدولة_ قواعد االشتباك : 

في تحديد الظروف و الحدود التي يمكن استخدام القوات العسكرية ضمنها لتحقيق 
، ي العقائد العسكرية الوطنيةوتظهر قواعد االشتباك في اشكال مختلفة ف، ألهدف

وهذه ( ، او التوجيهات الثابتة )الدائمة، او خطط العمليات، بضمنها اوامر التنفيذ
الستخدام ، في عدة امور اخرى ، تصدر اذنا و/او تضع حدودا، القواعد ايا كان شكلها

، يدواستخدام قدرات معينة على وجه التحد، واتخاذ القوات مواقفها او مواقعها، القوة
                                                           

ERIN A. MCDANIELK ,ibid. , p 26.   -1  

 . 136انظر كذلك :_ عمــــر مكــي ،مصدر سابق،ص

_ Peter M. ASARO ,ibid.  p 2, 

تشرين االول  30عيا،قناة روسيا اليوم،بتاريخ _ اقتراح منطقي بمنح الروبوتات وضعا اجتما

  /https://arabic.rt.com/society،على الرابط :2017
2

_ قوة اإلنسانية،المؤتمر الدولي الثاني والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر،مصدر سابق،ص  

65. 

 ميت و اخرون،مصدر سابق ._ فابيان شانظر كذلك : 

 .48،49، 9_ حسين الساعدي و وائل الوائلي،مصدر سابق،ص ص 

https://arabic.rt.com/society/
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في حين تعتبر ، ويمكن ان تكون قواعد االشتباك عبارة عن توجيهات للقوات العسكرية
وال تستخدم قواعد االشتباك لتحديد مهام او افعال وال ، في دول اخرى اوامر قانونية

وانما تحدد المهام واالفعال اما باوامر العمليات او ، تستخدم العطاء اوامر تكتيكية
وتطبق قواعد االشتباك في ظل ، سيطرة اخرى صادرة من القيادة بصكوك قيادة واساليب

 .1قواعد القانون الدولي االنساني باالضافة الى القوانين الوطنية 
_ قاعدتي التمييز والتناسب : التناسب بموجب قواعد القانون الدولي االنساني هو حظر 

، صفوف المدنييناي هجوم يتوقع ان ينتج عنه خسائر واصابات عرضية في ارواح و 
تكون مفرطة قياسا الى ، او ان يحدث مزيجا من هذه الخسائر، واضرارا لالعيان المدنية

 5/  51تنص المادة )حيث ، الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة من الهجوم
أي هجوم يمكن أن يتوقع منه " من البروتوكول االول من اتفاقية جنيف على أن : ( ب

خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو إصابات بالمدنيين أو األضرار أن يسبب 
مما يكون مفرطًا مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة ، أو مزيج منها، باألعيان المدنية

وأساليب الحرب مع ل توافق األسلحة ووسائفمدى ، 2والمباشرة المتوقعة محظور" 
اإلقرار بالتوازن تفرض ، االنسانيولي بموجب القانون الدل االلتزامات القانونية للدو

 . 3جهة اخرى  ومستوى المعاناة من، جهةبين الضرورة العسكرية من 
 ريالتفاسالى معيار التناسب ويستند ، يخضع التناسب لتقدير القائد العسكري     
و يتم تقدير ، النية نحسو  مسليـال قـطنملاالمعتمدة على  مفاهيم مثل  ة دنية السائوالقان
كل حالة وظروفها والسياقات  المحددة  بسحبالتناسب  عيارملم وجهلااستيفاء   ىدم
تكون متغيرة حة  وسمملا انبيةجلار ارى األضومستالهدف التي تحدد فقيمة ، لها

 .  4المسلح اع نزال يفة ظة اللحدن وليووتك، اررباستم
                                                           

1
 –_ االن كول واخرون،دليل قواعد االشتباك،المعهد الدولي للقانون االنساني،ايطاليا  

 .  13،14،ص ص 2009سانريمو،تشرين الثاني 
2

 - ERIN A. MCDANIELK , ibid. , p 15. 

 . 157مكــي ،مصدر سابق،ص  انظر كذلك : _عمــــر

 . 17،18_ االن كول واخرون،مصدر سابق،ص ص 
3
 . 10ند،مصدر سابق، ص _ جستن ماك كليال 
4
 . 20_ منظمة االمم المتحدة،مصدر سابق ،ص  
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التمييز بين اما التمييز فيعني بانه يجب على اطراف النزاع ان يكونوا قادرين على    
اضافة الى احترام االطراف للفرق ، وان يحترموا حصناة المدنيين، المقاتلين والمدنيين

من  48حيث تنص المادة ، 1بين مقاتل معاد يمثل تهديدا فتاكا ومقاتل ال يمثل ذلك 
من اجل ضمان احترام وحماية السكان المدنيين واالعيان المدنية " اتفاقية جنيف على :

في النزاع ان تميز في جميع االوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين واالطراف 
  . 2" االعيان المدنية واالهداف العسكرية

 المطلب الثالث
 اعد التمييز والتناسب واالشتباكقدرة االسلحة الذكية على  تطبيق قو 

اما عن او تكون مستقلة تم، يتحكم االنسان باالسلحة الذكية بشكل جزئي او تام   
وبكل االحوال يجب ان تمتلك هذه االسلحة في ساحة المعركة القدرة ، تحكم االنسان

ال توجد مشكلة في ، 3على التمييز والتناسب اضافة القدرة على تطبيق قواعد االشتباك 
لكن االشكالية تظهر في حاالت االسلحة ، حال تحكم االنسان بها بشكل جزئي او تام

فمن الناحية النظرية هذه ، التي من المتوقع ظهورها مستقبالالذكية ذاتية التحكم 
كما يمكن ، قواعد االشتباك المحددة في القانون الدولي االنساني االسلحة يمكن ان تتبع

، لتحديد األهداف المناسبة ومتى تقوم بإطالق النار عليها برمجتها بقائمة من المعايير
تم الكشف عنهم عن  ي حال وجود مدنيينتكون مبرمجة لتتطلب التدخل البشري ف وقد

 .4طريقها 
فتطبيق هذه القواعد من قبلها يواجه لكن في الواقع فان االمر ليس بتلك السهولة      

الالزم برمجتها داخل االسلحة الذكية نوع البيانات منها ما يتعلق ب، صعوبات كثيرة
حديد من هو صاحب وبالتالي ت، لتحديد كون الهدف مناسب الن يطلق عليه النار

ام الطيار الذي ينفذ ، هل هو القائد العسكري ، الخبرة والصالحية في اتخاذ القرار

                                                           
1
 . 608_ بيتر سينجر،مصدر سابق،ص 

 17،18انظر كذلك : _ االن كول واخرون،مصدر سابق،ص ص 
2
 . 635 – 634 _ بيتر سينجر،مصدر سابق،ص ص 

3
 - ERIN A. MCDANIELK , ibid. p 14.ي 

4
 . 635 – 634_ بيتر سينجر،مصدر سابق،ص ص  
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فقواعد التمييز والتناسب واالشتباك تترك ، مهمات قتالية لكنه جالس في دولة اخرى 
مما قد يتسبب في ، مجااًل كبيرا للتناقض أو عدم الوضوح بالنسبة لالنسان باالصل

، ب وغير متوقع من قبل االسلحة الذكية في حال برمجتها بهذه القواعدسلوك غير مرغو 
ال " يقول احد المحللين العسكريين في منظمة حقوق اإلنسان _هيومن رايتس ووتش:

أنها تتعدى قرارات ، فاألوضاع معقدة، يمكنك مجرد تنزيل القانون الدولي في حاسوب
المتغيرة وغير وف ساحة المعركة . وقد تظهر الصعوبات في ظر  1" األسود واألبيض

فكيف باالسلحة الذكية اذ ، اتهاسياقرها و اطإ ديدحتالتي قد يعجز البشر عن  ، المنظمة
 مفهباالعتماد  على م وجهلاالسالح الذكي ر ريقفقد ، وضعت في بيئة معركة  متغيرة

 . 2وف رـظلل تلخماو  صناق
نح االسلحة الذكية القدرة على تم استشعار أنظمةمن الصعوبات االخرى عدم وجود    

وعلى الرغم من ان الروبوتات االكثر تقدما في هذه االيام تقوم بجمع ، التمييز
اال انها تفتقر ، المعلومات من مجموعة واسعة من الكاميرات والمايكروفونات وغيرها

 الى القدرة على معالجة جميع تلك المعلومات في الوقت الحقيقي لتحقيق ما يسمى بفهم
 .   3ثم التصرف بذكاء على ضوء النتائج ، الظرفية

مشاكل تقنية وبرمجية كعيوب في البرمجيات، او فشل تقنية فقد تظهر من ناحية   
، اضافة السياق مفه نعاالسلحة الذكية رة دم قدوع، ا4األجهزة بسبب عطل تقني 

الناحية  نقاتل مملا رييف وضع غرلتع يناإلنسا يلودن الوام لغة القانداستخلصعوبة 
ما كان  إذا ، او التاكد القتال يففًا طر ديع ملأو مصاب قاتل ملثًال إذا كان اـم، العملية

                                                           
1
 .613،617_ بيتر سينجر،مصدر سابق،ص ص  

 .Peter M. ASARO, ibid.  p,12انظر كذلك :
2
 . 20،مصدر سابق ،ص حقوق اإلنسان لسجم_ منظمة االمم المتحدة، 

3
  _ LORA G. WEISS , Autonomous Robots in the Fog of War , IEEE 

Spectrum , p2 

http://spectrum.ieee.org/robotics/military-robots/autonomous-robots-in-the-

fog-of-war/0 

 انظر كذلك:

_ ERIN A. MCDANIELK , ibid. p77. 

2_P. W. Singer,ibid.p19 

http://spectrum.ieee.org/robotics/military-robots/autonomous-robots-in-the-fog-of-war/0
http://spectrum.ieee.org/robotics/military-robots/autonomous-robots-in-the-fog-of-war/0
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تقنيا برمجة االسلحة الذكية  لتنفيذ تقييمات  ، فمن الصعب1د االستسالم دبصالجندي 
معقدة ونوعية بطبيعتها وتحتاج دائما إلى االستنتاج والحكم البشري المعتمدان على 

ر البشري والمتوقفة على السياقات التي تتطلبها قواعد القانون الدولي العقل والضمي
األسلحة الذكية  أن التحديات المرتبطة بالسمات االنسانية البحتة  ستبقي، 2اإلنساني 

المستقلة تماما عن االنسان تخالف القانون الدوليً اإلنساني ألنه حتى ولو أصبح من 
تملك إدراك كإدراك البشر، فإنها ستظل تفتقر إلى  الممكن تطوير أسلحة ذاتية التشغيل

 . 3سمات إنسانية معينة مثل العاطفة والتعاطف والقدرة على فهم البشر
، وفي الوقت الذي يواصل الخبراء االشارة إلى التحدي التقني المتمثل في التمييز     

ط وليس فالسالح الذكي ال يزال غير قادرة بشكل موثوق على استهداف السالح فق
، فالقدرة على التمييز بين 4وال حتى التفريق بين االسلحة من غير األسلحة ، الشخص

مما قد يزيد ، اهدف قانونية وغيرلقانونية ال تزال صعبة على حد سواء علميًا و أخالقياً 
في حين ان التمييز بين االثنين من اهم قواعد ، 5الجدل القانوني واألخالقي حولها 

المشكلة النظرية والعملية األكثر  ويبدو أن هذه القدرة ستبقى، ي االنسانيالقانون الدول
 *. 6االسلحة  صعوبة التي تواجه تطوير مثل هذه

                                                           
1
 .24،ص  18،19،مصدر سابق، ص حقوق اإلنسان لسجممنظمة االمم المتحدة،_  

 انظر كذلك : 

ھيومان رايتس ووتش" تدعو إلى صياغة اتفاقية دولية لحظر تطوير وإنتاج _ الروبوتات القاتلة / "

كانون االول  12432،11العدد يدة الشرق االوسط،،جرواستخدام األسلحة اآللية بشكل كامل

   http://archive.aawsat.com/default.asp،على الرابط :2012
2
 . 66،65قوة اإلنسانية،مصدر سابق،ص ص _  

 .6انظر كذلك : _ مالكولم لوكارد،مصدر سابق،ص 

 .Patrick Lin,and others , ibid.p76انظر كذلك : 

 . 140،ص مصدر سابقعمــــر مكــي ، _
3
 . 158_ عمر مكي،مصدر سابق ،ص  
4

" ھيومان رايتس ووتش " تدعو إلى صياغة اتفاقية دولية لحظر تطوير _ الروبوتات القاتلة /  

 ،مصدر سابق .وإنتاج واستخدام األسلحة اآللية بشكل كامل

 .Patrick Lin, and others ,ibid.p76انظر كذلك : 

 . 211_ بيتر سينجر مصدر سابق،ص 
5

 - ERIN A. MCDANIELK , ibid. p37. 
6

  _ Peter M. ASARO, ibid.  p,12. 

http://archive.aawsat.com/default.asp
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اضافة الى تحدي ان تقوم هذه االسلحة باالستشعار والتقييم للعوامل والمتغيرات    
ق إصابات بالمدنيين السياقية العديدة الالزمة لتحديد امكانية التوقع بأّن الهجوم قد يلح

أو أن يُحدث خلطا  من هذه اإلصابات ، وبأضرار في األعيان المدنية بصورة عرضية
ومن ، عدم تحقيق الميزة عسكرية المتوقعة من الهجوم يسببمما ، واألضرار معا

الصعوبات ايضا عدم القدرة على برمجتها لتلغي أو  تعلق هجوما في حال إذا تبيّن أّن 
ريا  أو أنه مشمول بحماية خاصة أو أّن الهجوم قد يُتوقع منه أن الهدف ليس عسك

على اتخـــاذ ، أثنـــاء الهجـــوماضافة الى عدم قدرة السالح الذكي ، ينتهك قاعدة التناسب
كما ان  ،1االحتياطـــات لتقليـــل الخســـائر فـــي صفـــوف المدنييـــن إلـــى الحـــد األدنـــى 

ن وللقان ةربجمها درجات امتثال الـمن، عدة نواحي يف تلفختاالسلحة هذه صنع تطور 
 يفارزمية وخلات اطوخلاع  م قافوبالت قوث مشاكل تتعلدح وإمكانية يناإلنسا يلودال

 .2المتنازعة ات وـالتابعة للقاالسلحة الذكية نفسها  نياجهة بوالع مدان حالة
ة بقواعد مخالفة لقواعد وقد تظهر مشاكل اخالقية اذا ما تم برمجة االسلحة الذكي   

وذلك ، 3القانون الدولي االنساني خصوصا ما يتعلق بقواعد االشتباك والتمييز والتناسب 
ن أقل ميًال وول تكدال ريغ نات فاعلة مـي جهدأي نيبوقوعها احتمال  طرخلوجود 
فهذه االسلحة إن وقعت في يد قائد او جنود ال ، 4انون الدولي االنساني بالقلاللتزام 

فستكون االسلحة  عاجزة عن التوصل إلى استنتاج بأن األمر مخالف ، رفون الرحمةيع
                                                                                                                                                      

ان المسائل القانونية المتعلقة بالنظم الروبوتية ھي اكثر تعقيدا من مثيالتها عند المقاتلين     *

الف قدم ورائى تحته  23ن يحلق فوق افغانستان بارتفاع البشر،فعلى سبيل المثال كان احد الطياري

اضواء ساطعة واتعتقد انه تحت اطالق نيران المتمردين فقام وبدون اذن من القادة بالقاء قنبلة تزن 

رطل على االضواء ليتبين بعد ھا انها اضواء لقوات كندية كانت في مهمة تدريب ليلية حيث   500

ن الطيار بتهمته التقصير في اداء الواجب،فاذا قمنا  بتغيير ھذا السيناريو قتل اربعة وجرح ثمانية وادي

لم يكونوا متأكدين من ما يجب  واستبدلنا الطيار البشري بروبوت مستقل ذاتيا وفالمحامين عسكريين

                                               فعله مع الطيار البشري فكيف والحال مع الروبوت                                                   

P. W. Singer, ibid.p19         _: انظر كذلك_ ERIN A. MCDANIELK , ibid. p 37. 
1
 .6.انظر كذلك : مالكولم لوكارد،مصدر سابق،ص  66،65_ قوة اإلنسانية،مصدر سابق،ص ص  
2
 .18،19،24،ص ص صدر سابق  ،محقوق اإلنسان لسجممنظمة االمم المتحدة،_  

"ھيومان رايتس ووتش" تدعو إلى صياغة اتفاقية دولية لحظر انظر كذلك : _ الروبوتات القاتلة / 

 ،مصدر سابق .تطوير وإنتاج واستخدام األسلحة اآللية بشكل كامل

P. W. Singer, ibid.p19 _
4

 
4
 .24،مصدر سابق،ص لس حقوق اإلنسانجممنظمة االمم المتحدة،_  



  (2021لعام )ا(/37/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

75 

، 1حتى في  حالة وجود انتهاكات متكررة وواسعة للقانون الدولي اإلنساني، للقانون 
، وبينما يمكن أن يؤدي استبدال القوات البشرية باسلحة ذكية إلى إنقاذ أرواح العسكريين

فهذه االسلحة ال يمكنها ، ى زيادة سهولة نشوب الحروبإال أنها سوف تؤدي أيضا إل
فقد يقوم أصحاب القرار في الدولة إساءة استخدام هذه ، ان تتعاطف مع الضحايا

 2األسلحة بتوجيهها للتصدي لمواطنيها .
ففيما يتعلق بمكان ، بعدة حلول غير ان الصعوبات السابقة من الممكن معالجتها   

، استخدامه حيث يمكن تحديده  بان يتم تشغيلها مثال فقط في مناطق القتال العنيف
مناطق االشتباك" والتي تزخر " أو" والتي يطلق عليها في بعض األحيان "مربعات القتل

، وال وجود للمدنيين، حيث تكون قواعد االشتباك مفقودة، بأهداف عسكرية صحيحة
أو على األقل يمكن بسهولة تحديدها من ، لة التمييز بين األهدافحيث تنتفي مسأ

خالل أجهزة االستشعار، أو ان تستخدم في مناطق ليس فيها قتال عنيف ولكن تحتاج 
 .3مثاًل حراسة الحدود الخارجية ، إلى إجراءات أمنية مشددة

بما ، حةبان يسمح لالسلحة الذكية بان تستهدف فقط األسل، أحد الحلول يتضمن    
اعدها الفريق  2006وهذا ما ناقشته دراسة عام ، في ذلك االسلحة الذكية المعادية
من خالل منحها  االذن بـاطالق ، التابع لوزارة الدفاع، المعني بسالمة الدفاع االمريكية

أي ان ، لكن ليس على المقاتلين المشتبه بهم، النار على انظمة االسلحة المعادية
 4النار على الدبابات والعربات العسكرية دون االفراد الموجودين داخلها بامكانها اطالق 

، يجب ان يتم تحديث االسلحة الذكية بصورة دائمة بالعمليات والخطط العسكرية    
ال يمكن أن يترك لها تطبيق مبدأ التناسب ، فإنها  حتى لو كانت مبرمجة بشكل مثالي

المختصين بالقانون الدولي اإلنساني ضد اال اذا حدثت باستمرار، وهذا اهم حجج 

                                                           
1
 .143مصدر سابق،ص _ عمر مكي، 
2

"ھيومان رايتس ووتش" تدعو إلى صياغة اتفاقية دولية لحظر تطوير وإنتاج _ الروبوتات القاتلة /  

 ،مصدر سابق . واستخدام األسلحة اآللية بشكل كامل
3
 _Patrick Lin, and others, ibid .pp76-77. 
4
  _pid.p76. 

 . 211_ بيتر سينجر،مصدر سابق،ص انظر كذلك :
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اإلمكانية النظرية لنشر األسلحة التي تظل ذاتية التشغيل بالكامل على مدار فترات 
وبالتالي من ، فبعض الظروف في ساحة المعركة من الممكن توقعها، 1زمنية طويلة 

مبرمج الممكن برمجة هذه األسلحة بحيث يمكن مواءمة قاعدة مع ظروف ال يتوقعها ال
اي يصبح من الممكن لها ان تتعامل مع ظروف ال يتوقعها المبرمج فاالسلحة الذكية 

  2قادرة على التعلم على ان يبقى اتخذا قرار استخدام القوة المميتة بيد االنسان .
فاباالضافة الى قواعد القانون الدلولي ، اما فيما يتعلق بضرورة بايجاد اطار قانوني    

فهناك ضرورة اليجاد قواعد ، تحكم قواعده العامة استخدام هذه االسلحةاالنساني التي 
 رينية هامة وغوك قانوصك توجد، قانونية خاصة تحكم إنتاج هذه األسلحة واستعمالها

ع السالح زن الجمهذه الصكوك في وتشمل االسلحة الذكية   ظمأن تن نكميمة زمل
كما ارية طات اإلـة واالتفاقـثقالبناء  ريابدمات وتوعلملاوتشارك مات وكحلا نيار بوحلوا

حيث ، األسلحةهذه  دتقيييلعب دورا في العام والراي مية وكحلا ريمات غظنملنشاط اان  
 يف، فاعدوزارة ال نجيهات صادرة عوتبموجب  2012عام  بدءت الواليات المتحدة 

 رقابة ارسةمم ىلإ  اجةحلت بارإذ أق، تخص باالسلحة الذكيةمهمة ذاتية  ميظتن عملية
على أن ، ف الختياريـقوكال الـأش نـكًال  مـش تضروف، هارونش إنتاجها على داخلية
، ةوام القدباستخ قي فيما يتعلرالبش ريدللتقمالئما هامشًا بها  متحكـي نملتصميمها يتيح 

، اشكالها تلفخم ريطولت يةمسرافقة الوملل على اودة للحصدحميات ومست نيتعي متو
  . 3اجراءات محددة اتباع  ديبها إال بعرجتوتطويرها  ظرحاضافة الى 

أنصار هذا  وهناك من يرى وجوب حضر االسلحة الذكية بشكل كامل حيث يرى     
الراي أنه من الضروري البدء اآلن وقبل فوات األوان الى ابرام اتفاق دولي لحظر 

حيث دعت  منظمة العفو الدولية إلى حظر استباقي ، تطوير ونشر مثل هذه األسلحة
ين ونقل ونشر واستخدام نظم األسلحة الذاتية التحكم أو اإلنسان اآللي على تطوير وتخز 

، فالحكومات مطالبة بشكل واسع ان تحظر المساعي الهادفة إلى تطويرها، القاتل

                                                           
1
 . 157،158عمــــر مكــي ،مصدر سابق،ص ص  _ 
2
 . 139_ المصدر نفسه،ص 
3
 .29،30،مصدر سابق ،ص ص حقوق اإلنسان لسجم_ منظمة االمم المتحدة، 



  (2021لعام )ا(/37/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

77 

فدخولها إلى عمليات حفظ األمن من شـأنه أن يعرض حياة الناس للخطر، ويشكل 
وقسم  ( هيومان رايتس ووتش) كما دعت منظمة، 1تهديدًا خطيرًا على حقوق اإلنسان 

في تقرير ، 2012تشرين الثاني من عام  19حقوق اإلنسان بجامعة هارفارد،في 
، حيث دعت ( فقدان اإلنسانية: لماذا يجب حظر الروبوتات القاتلة؟ ) بعنوان:

التي سوف تكون قادرة على ، الحكومات إلى فرض حظر استباقي على هذه االسلحة
طال ودعت  إلى صياغة اتفاقية ، ق النار عليها من دون تدخل االنساناختيار أهدافها وا 

أي تطوير أو إنتاج أو استخدام لها و بشكل كامل كما دعت ، دولية تحظر بشكل قاطع
نتاج واستخدام  الدول إلى إصدار قوانين وتبني سياسات كتدابير الزمة لمنع تطوير وا 

ة لوقف الروبوتات القاتلة تتكوم من كما وبدءت حمل .2هذه األسلحة على مستوى الدول 
، حيث دعت هذه 2013مجموعة من المنظمات الغير حكومية  والتي بدءت عام 

المنظمات االمم المتحدة والحكومات لتبني سياسة تحظر استخدام هذا النوع من 
خبير في مجال الذكاء االصطناعي وقعوا  1000تضم هذه الحملة اكثر من ، االسلحة

اضافة الى منظمة العفو الدولية ، هم ستيفن هوكينغ ونعوم تشومسكيعليها من ضمن
 . 3وهيومن رايتس ووتش

 الخاتمة 
سواء ذاتية ، ان وجود االسلحة الذكية بات امرا واقعا في مجال الحروب الحديثة  

وتخضع هذه االسلحة وبكل ، التحكم ام التي يتحكم بها االنسان بشكل جزئي او كامل
                                                           

1
األمم المتحدة : احظروا اإلنسان اآللي القاتل قبل أن يتحول استخدامه في حفظ األمن إلى خطر _  

نيسان  16ار،اسيا الوسطى واروربا،تجارة االسلحة،بتاريخ ،منظمة العفو الدولية،االخبعلى حياة الناس

  /https://www.amnesty.org/ar/latest/news،على الرابط :2015

 انظر كذلك :_ كيوي بيورد واخرون،مصدر سابق .
2

عو إلى صياغة اتفاقية دولية لحظر تطوير وإنتاج تد« ھيومان رايتس ووتش»_ الروبوتات القاتلة /  

،مصدر سابق . انظر كذلك :_ ميديا بنجامين،مصدر سابق،ص واستخدام األسلحة اآللية بشكل كامل

 . 207- 205ص ،
3
 _ حملة لوقف الروبوتات القاتلة،موقع ويكيبيديا،على الرابط : 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9

%84%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%

8%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9D8%A8%D9%8

%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9
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ونظرا للتطور المتسارع الذي ، عد القانون الدولي االنساني بشكل عامانواعها الى قوا 
مما قد ، تشهد هذه االسلحة فمن المتوقع مستقبال ان تستقل عن االنسان بشكل تام

او ابرام اتفاقيات متخصصة لتنظيم عمل ، يتطلب تحديثا لقواعد القانون الدولي االنساني
 هذا النوع من االسلحة .

كون ، نه ال يوجد الى اليوم اسلحة ذكية مستقلة بشكل تام عن االنسانوعلى الرغم ا  
التدخل البشري أمر ال مفر منه حتى يتم حل المسائل المتعلقة بالتمييز والتناسب والتي 
لن تتمكن هذه االسلحة من تطبيقها في ساحة المعركة مستقبال بالدقة التي تتوفر عند 

وحتى اخالقية وقانونية فمستوى التكنولوجيا ودرجة ولعدة اسباب تقنية وبرمجية ، البشر
الذكاء االصطناعي ما هو مطلوب إلجراء مثل هذا التمييز والتناسب ببساطة غير 

وان وصل التطور الى درجات متقدمة ، موجود االن ولن يتحقق بالدقة المطلوبة مستقبال
اخالق ومابدئ سيبقى السالح الذكي مفتقد للضمير البشري وما يتصل به من قيم و 

 انسانية .
 وعليه تم التوصل الى النتائج التالية : 

ان قواعد القانون الدولي االنساني بقواعدها العامة تنطبق على استخدم االسلحة  -
، الذكية في ساحة المعركة شانها بذلك كاي نوع جديد من االسلحة المستخدمة

غير  . 1في الحرب وعليه فال يوجد فراغ قانوني في مجال استخدام الروبوت 
، 2 بما يواكب  تطور التكنلوجيا  القانون  اننا في حاجة الى زيادة تطوير

فوسائل وأساليب الحرب الجديدة تطرح تحديات قانونية وعملية في ما يخص 

                                                           
1

_ الملحق )البروتوكول( األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف، مصدر سابق . انظر كذلك : _الحرب  

 . 608._ بيتر سينجر،مصدر سابق،ص 45السيبرانية والقانون الدولي االنساني،مصدر سابق،  ص 

نساني وتحديات النزاعات المعاصرة ،موقع اللجنة الدولية للصليب االحمر،مصدر _ القانون الدولي اإل

سابق ._ قوة اإلنسانية،المؤتمر الدولي الثاني والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر،مصدر 

 .55سابق، ص 
2
 _ الملحق )البروتوكول( األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف، مصدر سابق .  

بيتر  . 45مصدر سابق،  ص لحرب السيبرانية والقانون الدولي االنساني،انظر كذلك : _ا

._ القانون الدولي اإلنساني وتحديات النزاعات المعاصرة  مصدر  608سينجر،مصدر سابق،ص

مصدر قوة اإلنسانية،المؤتمر الدولي الثاني والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر،سابق ._ 

 .55ص سابق،
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ضمان استخدامها على نحو يمتثل لقواعد القانون الدولي اإلنساني القائمة 
يالء االعتبار الواجب للتداعيات اإلن وإذا ، 1سانية المتوقعة جراء استخدامها وا 

يستدعي تعزيز االطار القانوني الدولي لمواجهة تحديات المستقبل  ركان األم
 .2مستحيالقبل أن يصبح يحدث ذلك أن فمن الضروري 

فالجندي االلي ال ، ان الروبوت ال يمكن ان يعامل معاملة الجندي البشري    -
فال توجد اليوم ، حد المعدات العسكريةيمكن تصنيفه في الوقت الحاضر اال كا

تكنولوجيا لالسلحة الذكية التي تعمل بصورة مستقلة تماما دون وجود العنصر 
البشري الذي يرجع له فقط اتخاذ القرار باستعمال القوة القاتلة وفقا لقوانين 

فالتعامل معها بوصفها ملحقات البشرية او كجزء من المعدات العكسرية  ، الحرب
 .3هو األسلوب المنطقي المقبول حاليا  ربما 

بالنسبة لقواعد االشتباك والتمييز والتناسب حتى إذا كان السالح الذكي يحتوي  -
وذلك للصعوبات الكثيرة التي ، 4جميعا  هاعلى البرمجيات التي تمكنه ان يتبع

ويبدو أن هذه القدرة ستبقى المشكلة النظرية والعملية األكثر ، سبق تفصيلها
ة التي تواجه تطوير مثل هذه االسلحة . ان االسلحة الذكية وعلى الرغم صعوب

من كل التقدم الحاصل فهي ال تزال غير قادرة على تطبيق قواعد التمييز 
وعلى الرغم من ان التطور الهائل قد يسمح لها مستقبال بان ، والتناسب واالشتباك

االخالق والضمير البشري تستقل بشكل تام عن االنسان لكنها ستبقى مفتقرة الى 
اهم التحديات  الضروريان التخاذ القرار باستخدام القوة في ساحة المعركة . أن

المرتبطة  التي تواجه هذه االسلحة المستقلة بشكل كامل عن االنسان هي تلك
والتي يسعى القانون الدولي االنساني في اهدافه الى ، بالسمات االنسانية البحتة

فحتى ولو أصبح من الممكن جعل األسلحة ذاتية ، نسانيةجعل الحرب اكثر ا

                                                           
1
 الدولي اإلنساني وتحديات النزاعات المعاصرة،مصدر سابق ._ القانون  
2
 .7_ منظمة االمم المتحدة،مجلس حقوق االنسان،مصدر سابق،ص  
3
 . 65قوة اإلنسانية،مصدر سابق،ص _  
4

.انظر كذلك :_ ميديا بنجامين،مصدر سابق،ص  13ند،مصدر سابق، ص _ جستن ماك كليال 

 . 152-151ص،
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التشغيل تملك إدراك كإدراك البشر، فإنها ستظل تفتقر إلى سمات إنسانية معينة 
 مثل العاطفة والتعاطف والقدرة على فهم البشر.

غير انه من الممكن ايجاد ، ومع كل التحديات التي ظهرت من خالل البحث -
ديد مكان استخدام هذه االسلحة كحصرها في ساحات تبدء بتح، بعض الحلول لها

المعركة او جعل الهدف الذي توجه اليه هو االسلحة المماثلة لها . يجب ايضا 
العمل على تحديث بياناتها بشكل دوري ومتقارب ومستمر لتتمكن من مواكبة أي 
مستجات لم يسبق ان يتوقعها المبرمج البشري . اضافة للضمانات التقنية 

وصوال الى حضر هذا النوع من االسلحة . كما ، طار القانوني المنظم لهاواال
يجب العمل على ايجاد اطار قانوني خاص بها ابتدا من انتاجها وبرمجتها 
، وتحديد الجهات التي يمكن ان تمتلكها وكيفية استخدامها واماكن استعمالها

االسلحة والمبرمجين  وتحديد المسؤولية القانونية واطرافها سواء المنتجين لهذه
والمستخدمين لها . واخيرا قد يكون خيار حظر استخدام هذه االسلحة هو احد 
الحلول المطروحة وبشدة من قبل الكثير من الجهات المختلفة كخطوة استباقية 
لتالفي كل المخاطر التي تشكلها واالضرار الكبيرة والتي من المحتمل ان يسببها 

 ة .استعمال ونشر هذه االسلح
-  

 المصادر
 اوال : الكتب.

 –االن كول واخرون، دليل قواعد االشتباك، المعهد الدولي للقانون االنساني، ايطاليا  .1

 . 2009سانريمو، تشرين الثاني 

دور التكنلوجيا في الحرب، مركز االمارات للدراسات  –بيتر سينجر، الحرب عن بعد  .2

 متحدة، ابو ظبي .، دولة االمرات ال2010والبحوث، الطبعة االولى، 

حسين الساعدي و وائل الوائلي، الطائرات المسيرة  وتطبيقاتها العسكرية، بال رقم طبعة،  .3

 . 2014بال دار نشر، بال دولة، 

عمــــر مكــي، القانون الدولي االنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة، اللجنة الدولية  .4

 . 2017للصليب االحمر، 

القانون الدولي االنساني وتحديات الموقف السياسي، الطبعة االولى،  محمود سالم السامرائي، .5

 مطبعة ابن االثير، العراق، الموصل، جامعة الموصل .

ميديا بنجامين، حرب الطائرات بدون طيار، الطبعة االولى، منتدى العالقات العربية  .6

 . 2014والدولية، قطر، 
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 ثانيا : الوثائق.

لي الثاني والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر، تقرير عن قوة اإلنسانية، المؤتمر الدو .1

، الوثيقة  2015القانون الدولي اإلنساني وتحد يات النزعات المسلحة المعاصرة، كانون االول 

32IC/15/xxx . 

من جدول  3البند ، الدورة الثالثة والعشرون، لس حقوق اإلنسانجممنظمة االمم المتحدة،  .2

واالجتماعية ، والسياسية واالقتصادية، المدنية يع حقوق اإلنسانمجة ايمحولتعزيز األعمال 

 . 2013نيسان،  9التنمية،   يفق حلاذلك  يفا مب، والثقافية

 ثالثا : المجالت والدوريات .

، ربيع / صيف 52الحرب السيبرانية والقانون الدولي االنساني، مجلة االنساني، العدد  .1

2011 . 

يدان الـ" الروبوتات" المتطورة ..قريبا، مجلة افاق بي دبليو سينغر، الشرق االوسط م .2

 . 2009ديسمبر، بال دولة،  -المستقبل، السنة االولى، عدد نوفمبر 

ل، األوالبروتوكول االضافي من  36استعراض  األسلحة وفقا للمادة ند، جستن ماك كليال .3

 . 2003_12_ 31،  بتاريخ 850المجلة الدولية للصليب االحمر، العدد 

، 1م لوكارد، مبرمجون للحرب، مجلة الصليب األحمر والهالل األحمر، العدد مالكول .4

2014 . 

 رابعا : مصادر االنترنيت . 

اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار،  .1

( ، موقع اللجنة الدولية للصليب االحمر، 22المادة )

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/genevaconventi

sick-and-wounded-on-ii-on  

تشرين  30اقتراح منطقي بمنح الروبوتات وضعا اجتماعيا، قناة روسيا اليوم، بتاريخ  .2

  /https://arabic.rt.com/society، على الرابط : 7201االول 

االسلحة الجديدة، قسم الخدمات االستشارية، القانون الدولي االنساني، موقع اللجنة الدولية  .3

 للصليب االحمر على الرابط : 

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/new_weapons_ara.pdf  

الروبوتات القاتلة / "ھيومان رايتس ووتش" تدعو إلى صياغة اتفاقية دولية لحظر تطوير  .4

 11، 12432وإنتاج واستخدام األسلحة اآللية بشكل كامل، جريدة الشرق االوسط، العدد 

 ، على الرابط :2012كانون االول 

http://archive.aawsat.com/default.asp  

األمم المتحدة : احظروا اإلنسان اآللي القاتل قبل أن يتحول استخدامه في حفظ األمن إلى  .5

اسيا الوسطى واروربا، تجارة  خطر على حياة الناس، منظمة العفو الدولية، االخبار،

 ، على الرابط :2015نيسان  16االسلحة، بتاريخ 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/  

القانون الدولي اإلنساني وتحديات النزاعات المعاصرة، موقع اللجنة الدولية للصليب  .6

 ، على الرابط:2013شباط  25قال بتاريخ االحمر، م

-https://www.icrc.org/ar/resource

centre/result?f=document_type%3A%22%D9%85%D9%82%D8%A
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