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 المستخلص
المسلحة الدولية أو غير  ، سواء في النزاعاتا ال شك فيه أن األعمال العدائيةمم

األعيان  ، قد تكون مصحوبة بالعديد من االنتهاكات ضد السكان المدنيين أوالدولية
، وفرض وجود ضوابط تحكم سلوك المقاتلين ، من الضروري المدنية، وفي هذا الصدد

يب ووسائل القتال في إطار أحكام القانون الدولي قيود أو حظر لبعض من أسال
اإلنساني  لقد حاول هذا البحث دراسة  مفهوم االحتياطات المستطاعة، وفيما إذا كانت 
ثبات خصوصا في ضوء تطور وسائل  مستقرة وواضحة أو قد تحتاج إلى تمحيص وا 

الضوء على ؟ من جانب آخر سلط البحث ال في النزاعات المسلحة المعاصرةوطرق القت
طبيعة االحتياطات المستطاعة، هل هي ذات طبيعة واحدة أم متعددة وبالخصوص في 
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يعة إطار االجتهادات الفقهية والسوابق القضائية الدولية فضال عن موقف الشر 
في العناصر الرئيسة لتلك االسالمية من هذا الموضوع ؟ وأخيًرا، حاول البحث الخوض 

م البحث إلى جزئين رئيسين، اإلجابة على هذه المسائل، قساالحتياطات، و فيما يتعلق ب
 لمستطاعة، اما المبحث الثاني:مفهوم وطبيعة االحتياطات اناقش المبحث األول:

 .إلى عناصر االحتياطات المستطاعةفتطرق 
 الثابت والمتغير, دراسة قانونية,االحتياطات المستطاعة: الكلمات المفتاحية

Abstract 

Undoubtedly during the hostilities, whether in International or 

non-International armed conflicts, may be accompanied by many 

violations against the civilian population or civilian objects.In this 

regard, it necessary to have controls that govern the behavior of 

combatants, and enforce restrictions or prohibit certain methods 

and means of combat within the provisions of IHL.This article 

will examine the concept of Feasible Precautions if is stable and 

clear or needs scrutiny and proof? Also, the article will examine 

the nature of these precautions, are they of one nature, or 

multiple? Finally, the article will search for the main elements of 

those precautions.Regarding with answer these issues, the article 

will be dividing into two sections as follows:The first section: the 

concept and nature of feasible precautions. 

Keywords: Feasible Precautions, A legal study,Stable and variable 

 المقدمة
سواء أكانت في اثناء نزاعات مسلحة دولية ، عمليات عدائية التخطيط أو التنفيذ أليإن 

يصاحبها بال شك الكثير من االنتهاكات تجاه السكان المدنيين أو ، ام غير دولية
ومن هنا كان البد من وجود ضوابط تحكم سلوك المقاتلين، تقيد أو ، االعيان المدنية

لقد حفل ، احكام القانون الدولي االنساني ضمن، قتالية معينة تحظر طرائق ووسائل
حتى اصبحت تلك النزاعات سمة تطبع العالقات ، التاريخ البشري بالنزاعات المسلحة

إذ كانت تلك الحروب تقوم على ، وارتكبت افظع الجرائم بحق المدنيين االبرياء، البشرية
، ما تمييز بين المقاتلين وغير المقاتليندون، اساس الفتك واالنتقام والتشفي من الخصم
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وكلما توسعت طرائق ووسائل القتال ، ودونما رادع من ضمير أو أخالق أو التزام بقانون 
كلما زادت االنتهاكات بحق المدنيين العزل  من دون استثناء للمدن اآلهلة بالسكان 

ماح الخصم الذي ال المدنيين ،أو استثناء اعيانا مدنية أو غيرها وال يوجد ما يكبح ج
نشأ ما ، و للوقوف بوجه هذه الفظائع، يتوانى عن قصف أي شئ يدخل في حساباته

لكي يخفف من ، باالحتياطات المستطاعة في أثناء العمليات العدائية يصطلح عليه
أكانت المباشرة أم غير  سواء ، ويالت القتال تجاه المدنيين ولتجنبهم آثاره المدمرة

؟ وهل هو محدد أن نسأل ما مفهوم تلك االحتياطاتذا الشأن لنا في هو ، المباشرة
هل ذا طبيعة لى تدقيق وبرهان وفقًا للمتغيرات؟ ما طبيعته و وثابت المعنى ام يحتاج ا

صر الرئيسة المكونة لهذا واحدة ومتفق عليها أم ذي طبائع متعددة ؟ وأخيرًا ما العنا
المبحث  :تقسيم الدراسة الى مبحثين همال سنجيب على هذه التساؤالت من خالالمفهوم؟
عناصر االحتياطات المبحث الثاني: مفهوم وطبيعة االحتياطات المستطاعة.األول:

 المستطاعة. 
 المبحث األول

 مفهوم االحتياطات المستطاعة وبيان طبيعتها 
 والحقيقزة ال، شهد المجتمع الدولي وال يززال واقعزا مؤلمزا وقاسزيا بسزبب النزاعزات المسزلحة

 نعلم وال نستطيع تخمين متى ستنتهي تلزك الحزروب ويسزود السزلم و األمزن الزدوليين، إذ  
مسألة النزاعات المسلحة هي مسألة قديمة بقدم اإلنسان إال ان ما زاد األمر تعقيدا و  أن  

رافقه زيادة في معاناة ، سوءًا هو التطور الملفت للنظر في مختلف طرائق ووسائل القتال
فبعزززد ان كانززت وسززائل القتزززال تقليديززة وبسزززيطة ، ونهم الفئزززة األكثززر اسززتهدافاالمززدنيين لكزز

إال أنهزززا أضزززحت اليزززوم  وسزززائل ال يمكزززن ، لدرجزززة يمكزززن تجنزززب آثارهزززا بشزززتى الوسزززائل
والنزاعززات المسززلحة دوليززة سززواء كانززت أم غيززر ، للمززدنيين واألعيززان المدنيززة مززن تجنبهززا

وألجززل تجنزب المززدنيين و االعيززان ، الخصززمدوليزة، تتضززمن اساسزًا عمليززات عدائيززة ضزد 
المدنيززة و غيرهززا، وضززع مززا يسززمى باالحتياطززات المسززتطاعة والتززدابير الوقائيززة. وعليززه 

وذلزك مزن خزالل ، سوف نبحث هنا عدة مواضيع مهمة تبين لنا ماهيزة تلزك اإلحتياطزات
اعة لغًة تقسيم هذا المبحث الى مطلبين، األول  نبحث فيه  تعريف االحتياطات المستط
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ة االحتياطززات واصززطالحًا، لبيززان مفهومززه وتحديززد معنززاه ،بينمززا نبحززث فززي الثززاني طبيعزز
المطلب : تعريززززززف االحتياطززززززات المسززززززتطاعة.المطلززززززب األول :المسززززززتطاعة وكمززززززا يلززززززي

 :طبيعة االحتياطات المستطاعة. الثاني
 المطلب األول

 تعريف االحتياطات المستطاعة 
لمسلحة الدولية وغير الدولية تتضمن بطبيعتها عمليات في االعم االغلب للنزاعات ا

قد تؤدي الى خسائر فادحة في االرواح ستخدم فيها طرائق ووسائل للقتال،ي، عدائية
واألعيان المدنية، لذلك فإن اتباع االحتياطات قدر المستطاع قد يؤدي الى تجنب 

ضوء قانون النزاعات  الخسائر واألضرار كما قد يقللها الى الحد االدنى المقبول في
: لَم ترتكب االنتهاكات والخسائر سواء باألرواح سلحة، وفي هذا الصدد لنا أن نسألالم

بالرغم من وجود نصوص صريحة تحظر ، أم باألعيان المدنية وعلى نطاق واسع
تي تشوب هل يعود السبب للضبابية الامل المؤدية إلى هذه االنتهاكات؟األسباب والعو 
ما موقف الشريعة االسالمية امتثال اطراف النزاع المسلح إليها ؟لى عدم النصوص، أم إ

من مبدأ االحتياطات المستطاعة وكيف حددت طبيعتها وفقا لفلسفة الحرب في 
البد من التطرق الى هذا ، ومن أجل تأكيد المفهوم القانوني لتلك االحتياطاتاالسالم؟

عريف األول نبحث فيه تثة فروع،نقسم هذا المطلب الى ثالإذ س،الموضوع ألهميته
يًا ببيان طبيعة هذه واصطالحا بينما سيكون الثاني معن االحتياطات المستطاعة لغة
عة وفقا إلطار الشريعة على طبيعة االحتياطات المستطا االحتياطات،أماالثالث فسيركز

  االسالمية
 الفرع األول 

 التعريف لغًة واصطالحاً 
اط لغًة مصدر للفعل أحتاط واحتياط على زنة افتعال وهو االحتي: أوال التعريف لغةً 

،واحتاط به أي أحدق به من جميع جوانبه،يقال  (1)طلب األحظ واألخذ بأوثق الوجوه
                                                           

(
1

–( احمد بن محمد الفيومي,المصباح المنير,منشورات المكتبة العصرية,بيروت

 .84ص,,مادة ]حوط[1,2010لبنان,ط
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وذكر الراغب االصفهاني في ، (1)أحاط باألمر ِعل مًا أي احدق به ِعل ُمُه من جميع جهاته
طة تكون على أوجهين )األول( في معنيين لمادة )حيط( حيث ان االحا، كتاب المفردات

واالحتياط هو ، أي الحفظ من جميع الجهات )الحفظ كقوله تعالى)أنه بكل شيء محيط
اعمال ما فيه الحياطة أي الحفظ و)الثاني( في العلم كقوله تعالى )ان هللا بما يعملون 

 (2. ) لكمحيط( أي يعلم ما يعملونه بكل وجوهه، وجودًا وجنسًا وكيفيًة وغرضًا وغير ذ
 (3)وأمززا االسززتطاعة لغززة، فهززي مصززدر للفعززل أسززتطاع واالسززتطاعة : الطاقززة أو القززدرة 

وعزن الراغزب (4).على فعل الشيء، فيقال استطاع استطاعة االمزر أي اطاقزه وقزوي عليزه
االصززفهاني )االسززتطاعة( زنززة االسززتفالة، ومعناهززا تمكززن االنسززان ممززا يريززده مززن احززداث 

أي ما يصير به الفعل مأتيا، فكان البد من وجود آله لالستطاعة للفعل وهي من الطوع 
السزفر  آلةأي ، ولذا قيل االستطاعة هي الزاد و الراحلة، فبدونها نقول أنه غير مستطاع

والتكليزززف ال يكزززون إال حزززين تكزززون ، ( 5)وبزززدونها يكزززون الشزززخص غيزززر مسزززتطيع للسزززفر
 ( 6)ج البيت من استطاع اليه سبيال(.قال تعالى )وهلل على الناس ح، االستطاعة موجودة

عليه اتضح ان معنى االحتياط لغة هو األخذ بأوثق الوجوه مع االحاطزة والعلزم بالشزيء 
كمززا اتضززح معنززى االسززتطاعة لغززة علززى انهززا القززدرة ، مززن جميززع جهاتززه للمحافظززة عليززه

تياطززات والزتمكن علزى فعززل مزا يريزده االنسززان مزن األشززياء لزذلك نسزتطيع القززول بزأن االح
 المستطاعة لغة: هي كل ما يتمكن االنسان من اتخاذه للمحافظة على الشيء.

( بأنهززا : التززدابير  precautionsوفزي قززاموس اكسزفورد عززرف مصززطلح االحتياطزات )
المتخذة مقدمًا لمنع شيء خطير وغيزر سزار وغيزر مناسزب مزن أن يحزدث، والمسزتطاعة 

 ،( 7)لعملية للقيام بشيء ما بشكل سهل ومزريح(، هي اإلمكانية واfeasibleأو الممكنة )
                                                           

(
1

لبنان  –( لويس معلوف,المنجد في اللغة و اإلعالم منشورات دار المشرق,بيروت 

 .162ص,,مادة ]حاط[40,2003,ط

(
2

 2,1988ايران,ط–(ينظر:الراغب االصفهاني ,مفردات القران الكريم ,منشورات طليعة النور,قم

  265,مادة ]حاط[,ص 

(
3

 .  197(  احمد بن محمد الفيومي ,مصدر سابق ,ص

(
4

 .  475( لويس معلوف ,مصدر سابق ,ص 

(
5

 .  529(  الراغب االصفهاني ,مصدر سابق ,ص 

(
6

 .  97(  القران الكريم ,سورة آل عمران ,االية 

)
7
 (oxford dictionary , oxford university press , 2012, p.292.  



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

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

603 

وعليززززه نسززززتطيع القززززول بززززأن المعنززززى اللغززززوي لعبززززارة االحتياطززززات المسززززتطاعة فززززي اللغززززة 
االنكليزية هي عبارة عن التدابير الممكنة والعملية المتخذة مقزدمًا لشزيء مزا بشزكل مزريح 

 منعا لحدوث شيء خطير وغير مرغوب فيه.
المستطاعة بصورة ضمنية و  لقد ورد ذكر االحتياطات : اً ثانيًا: التعريف اصطالح
، وبعد ذلك قننت بشكل ) 1)1907( من اتفاقية الهاي لعام  22ألول مرة في المادة )

الملحق باتفاقية جنيف لعام  1977واضح وجلي في البروتوكول االضافي األول لعام 
ة االسلحة التقليدية لعام كما ذكرت كتعريف في اتفاقي، (2)( منه 57في المادة ) 1949
وهي اتفاقية حظر أو تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة  1980

الضرر أو عشوائية األثر في البروتوكول الثالث، بشأن حظر أو تقييد استعمال 
( من المادة األولى إذ عرفت )االحتياطات المستطاعة( 3االسلحة المحرقة في الفقرة )

ا: االحتياطات القابلة لالتخاذ أو الممكنة عمليًا مع جميع الظروف القائمة في بأنه
 (3)حينها، بما في ذلك االعتبارات االنسانية والعسكرية. 

فززي  1996وقززد عرفززت فززي البروتوكززول الثززاني لالتفاقيززة ألمززذكورة بصززيغته المعدلززة لعززام 
: هززززي االحتياطززززات العمليززززة أو المززززادة الثالثززززة الفقززززرة عاشززززرًا )االحتياطززززات المسززززتطاعة(

الممكن اتخاذها عمليًا مزع مراعزاة جميزع الظزروف السزائدة فزي ذلزك الوقزت، بمزا فزي ذلزك 
االعتبارات االنسانية والعسكرية، ففي هذا السياق يشير برنامج األمم المتحدة البيئي إلزى 

مزة فزي تزاريخ حالة احتالل حديقة وطنية مشهورة ولهزا مكاًنزة عاليزة القيمثال مميز، وهو 
ن أدى إلزى تقزويض الزروح المعنويزة ، دولة ما وتاريخها فإن مهاجمزة مثزل هزذه الحديقزة وا 

إذ ان الحديقززة الوطنيززة ال يمكززن أن ، فززإن ذلززك الهجززوم ال يحقززق ميزززة عسززكرية، الوطنيززة

                                                           

 (
1
( بأنه : ليس للمتحاربين حق مطلق في وسائل إلحاق الضرر بالعدو",انظر 22نصت المادة )(

لعسكرية,مجموعة اتفاقيات الهاي القانون الدولي المتعلق بسير العمليات ا” اللجنة للصليب األحمر,

 .21,ص.2001,جنيف,الطبعة الثانية,سبتمبر / أيلول “وبعض المعاهدات األخرى 

(
2
أب أغسطس  12الملحقان باتفاقيات جنيف المعقودة في  1977لعام  البروتوكوالن اإلضافيان(

1949. 

(
3
الثالث,الملحق باتفاقية األمم بروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال األسلحة المحرقة,البروتوكول  (

المتحدة بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية 

 .  1980األثر لعام 
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مع عبارة "في الظروف السائدة في ذلزك  القياستفي بتعريف الهدف العسكري من خالل 
ة اخرى أنزه وعنزدما ال يزوفر تزدمير جززء مزن البيئزة الطبيعيزة ميززة عسزكرية الوقت" وبعبار 
 (1)فال يجوز المهاجمة في حينها.، أو لم يعد يوفر ميزة عسكرية محددة، محددة بعد

 1954كمززا وردت االحتياطززات المسززتطاعة فززي البروتوكززول الثززاني التفاقيززة الهززاي عززام 
فزي المزادتين  1999لة وجود نزاع مسلح لعزام والخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حا

  ( 2) السابعة والثامنة منه.
إن ورود التعريززف فززي اتفاقيززات دوليززة يجعززل مززن مفهومززه اكثززر اسززتقرارًا ووضززوحًا ويقلززل 

ن كزززززان هنززززاك دول كثيززززرة ذهبززززت الززززى ان اتخزززززاذ ، مززززن االجتهززززادات الالزمززززة لتفسززززيره وا 
مززززع االخززززذ بعززززين ، تخززززاذه بصززززورة عمليززززةاالحتياطززززات "العمليززززة" محصززززور فيمززززا يمكززززن ا

فسويسزرا و ، روف االنسزانية والضزرورة العسزكريةكزالظ، االعتبار الظزروف السزائدة حينهزا
، اعلنزززززت ان الواجزززززب 1977عنزززززد التصزززززديق علزززززى البروتوكزززززول االضزززززافي األول لعزززززام 

، (  حززول االحتياطززات، إنمززا هززو ملزززم للضززباط القززادة فقززط/572المفززروض فززي المززادة)
مزا تشزكل عبئزًا ، صزياغة المزادة المزذكورة بالغامضزة و عدت، الكتيبة أو آمر الفوج كآمر

وعبرت النمسا عند تصديقها عن نفس القلق الزذي  ( 3) على العسكريين من الرتب الدنيا.
، وأفصززحت عززن عززدم قززدرة العسززكريين مززن اصززحاب الرتززب الززدنيا، عبززرت عنززه سويسززرا

كمزا أثزارت بريطانيزا عنزد التصزديق ، ناسب في الهجومباالمتثال و بصورة كاملة لمبدأ الت
على البروتوكول االضافي األول رأيزًا مشزابهًا حزول إلغزاء أو تعليزق الهجزوم إذا تبزين أنزه 
من المحتمل أن يتسبب الهجوم بأضرار مفرطة في جانب المزدنيين أو األعيزان المدنيزة، 

م إنمززا هززو مفتززرض علززى مززن أو أن الهززدف لززيس عسززكريًا، وأشززارت إلززى ان هززذا االلتزززا

                                                           

(
1
)United Nations Environment Programme, Protecting the Environment 

during Armed Conflict, an Inventory and Analysis of International Law, 

UNEP, Nairobi, November 2009, p. 13. 

(
2

الخاص بحماية الممتلكات  1954الملحق باتفاقية الهاي لعام  1999ينظر البروتوكول الثاني لعام  (

ولتفصيل اكثر ينظر كذلك: شريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد  الثقافية في حالة نزاع مسلح

 م .  2002ون الدولي االنساني ,اصدار اللجنة الدولية للصليب االحمر القاهرة ,موسوعة اتفاقيات القان

(
3

,القواعد ,القاعدة  1بك ,القانون الدولي االنساني العرفي ,مج-هنكرتس ولويز دوزوالد –(  جون 

 .  49,ص  2007للصليب االحمر , –,اصدار اللجنة الدولية 15
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ولززززيس علززززى أي عسززززكري ، يملززززك السززززلطة و زمززززام اإلمكانيززززة إللغززززاء الهجززززوم أو تعليقززززه
 ( 1) خصوصًا اصحاب الرتب الدنيا.

كمزا ، أن وجود االحتياطزات المسزتطاعة فزي صزكوك دوليزة يعززز مزن واجزب االلتززام بهزا
ا منظمززززة حاليززززًا فززززي إنهززززا اصززززبحت واجبززززًا يحززززتم علززززى جميززززع الززززدول االلتزززززام بهززززا كونهزززز

كمزا إن وجزود هززذه االحتياطزات فزي اتفاقيززة الهزاي التززي  ،( 2)االتفاقيزات الدوليزة الشززارعة 
فضال عن ذكرها فزي البروتوكزول االضزافي األول وغيرهزا ، اصبحت احكامها عرفًا دولياً 

  ( 3) سيعني وسم االحتياطات المستطاعة بالطابع العالمي.، من االتفاقيات الدولية
مما تقدم نخلص إلى ان من غير الممكن، على أي دولة من الدول ولو كانت غير و 

ياطات، وذلك بسبب طابعها لتلك االتفاقيات، أن تعلن عدم االلتزام بتلك االحت( 4)ُمنضمة
وعلى المستوى الفقهي فقد عر ف فرديك دي مولينين االحتياطات المستطاعة ،العالمي

لتنفيذ العملي مع اخذ الوضع التعبوي في الحسبان، أي بأنها :" االحتياطات القابلة ل
 (5)جميع الظروف القائمة في وقت معين، بما في ذلك االعتبارات االنسانية والعسكرية".

: "االحتياطات العملية أو الممكن اتخاذها عمليًا مع مراعاة بالقول فيما عرفها نيلز ميلزر

                                                           

(
1

,القواعد,المصدر  1الدولي االنساني العرفي,مج  بك,القانون-هنكرتس ولويز دوزوالد–(جون

 .49,ص15السابق,القاعدة 

(
2

(  المعاهدات الشارعه )العامة(:هي التي تبرم بين مجموعة كبيرة من الدول ,التي تتوافق اراداتها 

على انشاء قواعد عامة او انظمة مجردة تهم الدول جميعا ,فهي من هذه الناحية تشبه التشريع 

ث أنها تضع قواعد قانونية بمعنى الكلمة.انظر.عصام العطية القانون الدولي العام الداخلي,حي

 .  59,ص2,2012,منشورات المكتبة القانونية,بغداد ,ط

(
3

(من خالل مراجعة عدد الدول االطراف في اتفاقيات جنيف او بروتوكوالتها الملحقة بها ,ففي شهر 

ولة اطرفا في اتفاقيات جنيف ,أي دول العام كلها د 195كانت  2013تشرين الثاني / نوفمبر عام 

دولة طرفا في البروتوكول االضافي االول  173كانت  2014تقريبا ,وفي شهر  آذار / مارس عام 

دولة طرفا في البروتوكول االضافي الثالث  66دولة طرفا في البروتوكول االضافي الثاني و  167و

لية للصليب األحمر القانون الدولي االنساني ,اجابات على . ينظر:اللجنة الدو1949التفاقيات جنيف 

 . 32,ص 2014سويسرا ,اصدار  –اسئلتك ,منشورات اللجنة الدولية للصليب االحمر ,جنيف 

(
4

(  االنضمام : هو االجراء الذي تعلن بمقتضاه دولة لم توقع على معاهدة لدى اعتمادها موافقتها على  

م نفس االثار القانونية المترتبة على التصديق.ينظر:اللجنة الدولية االلتزام بها ,ويكون لالنضما

للصليب االحمر,القانون الدولي االنساني اجابات على اسئلتك ,اصدار اللجنة الدولية للصليب االحمر / 

 .  5,ص  2007سويسرا ,اصدار  –جنيف 

(
5

ولية للصليب فريديك دي مولينين,دليل قانون الحرب للقوات المسلحة ,اللجنة الد(

 99,ص2000االحمر,
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ذلك االعتبارات اإلنسانية والعسكرية، جميع الظروف السائدة في ذلك الوقت، بما في 
ويجب اضافة الى ذلك إلغاء أو تعليق أي هجوم ضد شخص مدني اصبح عاجزًا عن 

لقد اتضح لنا من خالل التعريفات السابقة انها متقاربة من حيث اللفظ  (1)القتال ".
ومراعاة الجوانب ، والمعنى وركزت على أمرين هما : اإلمكانية والعملية من جهة

 االنسانية والعسكرية من جهة اخرى .
، ( ؟ هززل معناهززا عززدم االسززتحالةfeasibleولنززا ان نسززأل مززا هززو المقصززود باإلمكانيززة ) 

اي كززل مززا هززو غيززر مسززتحيل فهززو ممكززن،ام معناهززا مززا كززان باالسززتطاعة القيززام بززه أي 
لسزببين :  لإلجابة نقول أن المعنى الثاني هو األقرب للواقع وذلك ممكن الوقوع خارجًا ؟

األول المعنزززى اللغزززوي السزززابق لالسزززتطاعة وهزززو تمكزززن االنسزززان ممزززا يريزززده مزززن احزززداث 
أي مزززا يطيقزززه ويقزززدر عليزززه، فلزززيس كزززل ممكزززن يسزززتطيع اإلنسزززان القيزززام بزززه ألن ، الفعزززل

الظزززززروف واالعتبزززززارات لهزززززا مدخليزززززة فزززززي ذلزززززك أيضزززززا والثزززززاني وجزززززود مفهزززززوم العمليزززززة 
(practicalفززززي التعريفززززات السززززابق ) ة كقيززززد استرشززززادي علززززى اإلمكانيززززة، أي لززززيس كززززل

( فززي قززاموس اكسززفورد هززو feasibleإمكانيززة بززل هززي إمكانيززة عمليززة، وتقززدم ان معنززى )
االمكانية والعملية للقيام بشيء ما بشكل سهل ومريح، وعليه فان معنزى العملزي هزو مزن 

يزة وقصزد. العمل وال يطلق، إال علزى الفعزل الزذي يقزوم بزه الفاعزل برو 
والعملزي، ايضزًا  (2)

، وهزذا األمزر يقودنزا حتمزًا (3)هو الزواقعي والتطبيقزي، اي مزا يمكزن تطبيقزه بصزورة واقعيزة
الزززززى مفهزززززوم الواقعيزززززة، والواقعيزززززة فزززززي الفلسزززززفة الحديثزززززة مقابلزززززة للمثاليزززززة، حيزززززث يجعزززززل 
للموضوعات الماديزة وجزودًا فزي الخزارج سزواء ادركنزاه ام لزم ندركزه، بعكزس المثاليزة التزي 

 (4)ول بأن االشياء والوقائع الخارجية ال توجد بصورة مستقلة عن وجودنا.تق

                                                           

(
1

( د. نيلز ميلزر,الدليل التفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية ,اللجنة الدولية 

 .75,ص2010سويسرا,-للصليب األحمر جنيف

م,مادة 2006هـ.ش,1385ايران,-,منشورات ذوي القربى,قم2( د.جميل صليبا,المعجم الفلسفي,ج2)

 .104العمل,ص

 oxford dictionary ,op.cit,p.608.(
3
) 

(
4

–( د.عبد المنعم الحفني ,موسوعة الفلسفة والفالسفة,منشورات مكتبة مدبولي,القاهرة 

 م,مادة الواقعية.3,2010مصر,ط
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ولما كان تعريف الشيء إنما يكون بزالجنس والفصزل المميزز لزذلك الشزيء عزن غيزره، أو 
بمززا هززو بمنزلززة الجززنس والفصززل ،وذلززك لتعريززف المفززاهيم االعتباريززة وأنززه البززد ان يكززون 

ن نعزرف االحتياطزات المسزتطاعة بزالقول : هزي كزل ، لذا يمكن ا(1)التعريف جامعًا مانعا
مززا يمكززن اتخززاذه مززن تززدابير أو اجززراءات مززن صززاحب القززرار، مززن شززأنها ان تززؤدي الززى 

وتفززززاديهم الخسززززائر  (2)المدنيززززة ومززززا بحكمهززززا تجنززززب المززززدنيين ومززززن بحكمهززززم واألعيززززان
ولزو ، ممكزن الزى تقليزل ذلزك الزى ادنزى حزد واألضرار نتيجزة العمليزات العدائيزة، أو تزؤدي

قارن ا بين التعريف اللغوي و االصطالحي، لوجدنا انه ليس هناك اخزتالف كبيزر بينهمزا، 
بل نجزد ان هنزاك تشزابهًا معتزدا بزه بزين االثنزين، فزالمعنى اللغزوي واالصزطالحي كالهمزا 
يشيران الى ان االحتياطات المستطاعة، هي كل ما يمكن اتخاذه بالتزامن معا، باإلشزارة 

 الحذر مرتبط باإلمكانية )االستطاعة( هذا من جانب. إلى توخي
مثززززل المززززدنيين، ، مززززن جانززززب آخززززر يشززززيران ايضززززا الززززى المحافظززززة علززززى حقززززوق الشززززيء

وان كززان التعريززف اللغززوي أوسززع فززي  -فززي التعريززف االصززطالحي  –واألعيززان المدنيززة 
كثيززرة، الحقيقززة ألنززه فيززه المحافظززة علززى الشززيء، والشززيء كمفهززوم يشززير الززى مصززاديق 

بينما في التعريف االصطالحي المحافظة على بعض االشياء كحق المدني في السالمة 
 المادية والمعنوية وارتباط ذلك ايضا بالحق في حماية االعيان المدنية.

 الفرع الثاني
 طبيعة االحتياطات المستطاعة 

يصززح القززول ومززن حيززث المبززدأ ان لكززل شززيء طبيعززة معينززة  متززى مززا حززددت و كشززف 
ومززن خززالل الطبيعززة ، عنهززا، اتضززح مززن خاللهززا عالقززة ذلززك المفهززوم بغيززره مززن المفززاهيم

                                                           

(
1

 -,منشورات دار فراقد قم2( ينظر:السيد كمال الحيدري ,شرح منطق المظفر,بقلم نجاح النويني,ج

 دها.,وما بع33,ص1,2011ايران,ط

(
2

(  المقصود من بحكم المدني هو كل شخص مقاتل اال انه ترك القتال,اما بسبب غير ارادي كاألسر 

والجرح والمرض والغرق او بسبب إرادي مثل تركه المباشرة لألعمال العدائية,اما المقصود ما بحكم 

صبحت مدنية باستعمالها االعيان المدنية فهي كل عين كانت عسكرية باستخدامها او بطبيعتها إال انها ا

حصراً ,او لم تستعمل فقط لدعم العمليات العدائية او منشئات خطرة يؤدي استهدافها الى خسائر فادحة 

في جانب المدنيين,وكذلك بحكم االشخاص المدنيين هم المرافقين للقوات المسلحة كاألطباء 

طبية وذات العمل االنساني البحت والممرضين والمراسلين الصحفيين وكذلك االعيان ووسائل النقل ال

 وان رافقت القوات المسلحة ما لم تشارك.
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وتطلق الطبيعة في الفلسفة الحديثة على  ، نستطيع التعرف على اهمية الشيء و حركيته
المبدأ االساسي لكل حكم معياري، إذ  تصزبح قزوانين الطبيعزة بحسزب هزذا المعنزى قزوانين 

لية  تستنبط منها مبادئ االخالق و التشريع كالحق الطبيعي، مثالية كاملة، أو صورًا عق
  .(1)فهو المبدأ االساسي الذي  تستمد منه القوانين الوضعية معقوليتها

ومن حيث المبدأ علينا تحديد طبيعة االحتياطات المستطاعة، هل هي قواعد اخالقية ام 
لإلجابة عن ذلك البزد أواًل  ؟ على مخالفتها مسؤولية قانونية قواعد قانونية ملزمة ويترتب

من معرفة الشروط التي يجب ان تتوافر لكي تصبح الممارسة قاعدة قانونية، فأول شرط 
هو ان توجزد سزلطة تشزريعية تقزوم بوضزع تلزك القاعزدة، والثزاني ان توجزد سزلطة قضزائية 

قواعزد  لزذا قيزل بزأن، تقوم بتنفيذها ،والثالث ان يوجد جزاء ُمنظ م يطبزق علزى مزن يخالفهزا
القززانون الززدولي كلهززا قواعززد غيززر قانونيززة بسززبب عززدم تززوفر الشززروط المتقدمززة، وهززو أمززر 

 فنده الواقع العملي للقواعد القانونية الدولية، فضال عن االتجاه الفقهي المعاصر.
امزززا مزززن ناحيزززة القواعزززد العرفيزززة ولكزززي يصزززبح العزززرف ملزمزززًا ،فيجزززب ان يتزززوافر ركنزززان 

مزززادي المتمثزززل باألعمزززال المكزززررة فزززي تصزززرف معزززين والمتماثلزززة اساسزززيان همزززا الزززركن ال
وبززوتيرة واحززدة، علززى ان يكززون مقبززواًل لززدى الززدول الصززادر تجاههززا وان يكززون التصززرف 
ال يستحيل ان يوجد عزرف  عامًا، والعمومية ليست باإلجماع بل المقصود بها االغلبية وا 

وهززززو االعتقززززاد بإلزاميززززة تلززززك  مززززا، والززززركن المعنززززوي أيضززززًا البززززد مززززن تززززوفره فززززي العززززرف،
نمزا علزى نحزو االمتثزال. وواقزع الحزال (2)التصرفات، ليس على نحو المجاملة واألخالق وا 

ان االحتياطات المستطاعة هي األقرب ضمن نطاق مبدأ التمييزز الزذي هزو احزد مبزادئ 
احتياطزات  ، فال يمكن االلتزام حتمًا بمبدأ التمييز ما لزم تتخزذ( 3)القانون الدولي االنساني

                                                           

(
1

 .14,مادة الطبيعة ,ص2( ينظر: د.جميل صليبا,مصدر سابق ,ج

(
2

 .113( ينظر: د. عصام العطية,القانون الدولي العام,مصدر سابق,ص

(
3

بين المدنيين والمقاتلين ان المقصود بمبدأ التمييز هو ان يميز اطراف النزاع في جميع االوقات ( 

وتوجه الهجمات نحو المقاتلين فحسب دون المدنيين ولألهداف العسكرية دون االعيان المدنية ,ومبدأ 

و  51/2و  48التمييز االن مقنن في القانون الدولي االنساني,راجع البروتوكول االضافي االول المادة 

ما مبادئ القانون الدولي االنساني فعرفت بأنها ا  .32/2والبروتوكول االضافي الثاني المادة  52/2

)االسس اإلنسانية التي تنطبق في كل زمان ومكان,وفي كل الظروف حتى بالنسبة للدول االطراف في 

االتفاقيات الدولية لها القانون,وعلى الرغم من ان هذه االسس منصوص عليها في القانون المكتوب,اال 

 =ينظر: د. سعيد سالم جويلي,المدخل لدراسة القانون الدوليوب(,ان جذورها ممتدة الى اعراف الشع
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قتضزززي االحتياطزززات كمزززا فزززي الهجزززوم، أو حتزززى عنزززد الطزززرف المزززدافع، فمبزززدأ التمييزززز ي
والمقصزززززود هنزززززا باالحتياطزززززات التزززززي مزززززن ضزززززمن مبزززززدأ التمييزززززز هزززززي ، يقتضزززززي غيرهزززززا

االحتياطززززات كمفهززززوم ولززززيس كمصززززداق، ألن المصززززاديق غيززززر منحصززززرة، بززززل ال يمكززززن 
حتياطزات كمفهزوم ان لزم نقزل بأنهزا مبزدأ حصرها بسبب تجدد طرائق ووسائل القتزال، واال

كبززززاقي مبززززادئ القززززانون الززززدولي االنسززززاني فحتمززززًا نسززززتطيع ان نقززززول انهززززا ضززززمن مبززززدأ 
، ومزززززن ناحيزززززة ثانيزززززة فزززززإن االحتياطزززززات المسزززززتطاعة لهزززززا صزززززلة قويزززززة بمبزززززدأ (1)التمييزززززز
و ، ألن وجود التناسب هو من اجل ضمان التوازن بزين المتطلبزات االنسزانية (2)التناسب

 االعتبارات العسكرية.
ان اتخاذ احتياطات متناسبة مع الموقزف سزوف يجنزب المزدنيين واألعيزان المدنيزة خطزر 
الهجمات العدائية، فالتوقع المسبق لهجوم ما قد يتسبب بأضرار عرضية مفرطة الضزرر 

رة ال يتناسب مع الميزة العسزكرية المباشزة و وآالم ال مبرر لها في االرواح واألعيان المدني
كل جريمة  المأمول الحصول عليها من ذلك الهجوم ،يعد خرقًا لمبدأ التناسب ومن ثم يش 
حرب، فعنصري التوقع المسبق واألضرار العرضية هما عنصران مشزتركان فزي مسزألتي 
التناسب واالحتياطات في الهجوم، وعليه البد للقائد العسكري ان يزتفهم المخزاطر ويتخزذ 

افزززة مزززن اجزززل تجنزززب اصزززابة االعيزززان المدنيزززة وتأكيزززد عمليزززة االحتياطزززات المسزززتطاعة ك

                                                                                                                                                      

. وكذلك ينظر: الرأي االستشاري لمحكمة 133,ص2002اإلنساني دار النهضة العربية,القاهرة,=

العدل الدولية في قضية االسلحة النووية,إذْ جاء فيه ان مبدأ التمييز هو احد المبادئ الرئيسية للقانون 

  في العراق التي ال يجوز انتهاكها.الدولي االنساني 

(
1

( من البرتوكول االضافي االول )تعمل اطراف النزاع على التمييز بين السكان 48(   نصت المادة )

المدنيين والمقاتلين,وبين االعيان المدنية واألهداف العسكرية ومن ثم توجه عملياتها ضد االهداف 

ينظر د.  رام وحماية السكان المدنيين واألعيان المدنية(.العسكرية دون غيرها وذلك من أجل تأمين احت

عصام عبد الفتاح مطر,القانون الدولي االنساني مصادره ومبادئه واهم قواعده ,المالحق,منشورات 

 . 465م,ص2011مصر ,–دار الجامعة الجديدة,االسكندرية 

(
2

الحد من الضرر الناجم عن ( عرف الفقيه بيتروفيري مبدأ التناسب بأنه المبدأ الذي يهدف الى 

العمليات العسكرية,حيث يقضي بان تكون اثار و وسائل وأساليب الحرب المستخدمة متناسبة مع 

الميزة العسكرية المنشودة. ينظر: شريف عتلم,القانون الدولي االنساني دليل لألوساط األكاديمية 

. وينظر كذلك 88,ص2006,الكتاب الثالث,منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر القاهرة

( من كتاب القانون الدولي 14( من البروتوكول االضافي االول وكذلك القاعدة)51,57المواد)

 .41هنكرتس,مصدر سابق,ص -االنساني العرفي جون



 (دراسة في الثابت والمتغير وفقا للقانون الدولي اإلنساني) مفهوم االحتياطات المستطاعة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

610 

تززوازن وتناسززب بززين المتطلبززات االنسززانية و بززين الحصززول علززى ميزززة عسززكرية أكيززدة و 
 ملموسة ومباشرة.

، هي تلك الممكن التحقق منها خزالل سزير “الميزة العسكرية“بأن و مما تقدم يصح القول 
مزن أجززاء معينزه أو متفرقزة منهزا، وهزذا مزا ذهبزت العمليات العدائية بمجملها، وليس فقزط 

بقضزية المزدعي إليه المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة في إحزدى فقزرات قرارهزا 
أن اإلصابات في صفوف المدنيين، أو الخسائر فزي ” بالنص:، العام ضد مارتشج ميالن

الميززززة العسزززكرية المتوقعزززة  األرواح أو األضززرار المدنيزززة التزززي تكزززون مفرطزززة بالقيزززاس إلزززى
كمزززززا أن الزززززذي يقصزززززد بزززززه مزززززن مصزززززطلح  1”.الملموسزززززة والمباشزززززرة فأنهزززززا  تعزززززد محظزززززورة

أن ال تكزززون بطبيعتهززززا ميززززة سياسززززية أو )العسزززكرية( المضزززافة إلززززى )الميززززة(، فيعنززززي بزززه 
 2اجتماعية أو نفسية أو أخالقية أو اقتصادية أو مالية بصورة مجردة.

تسزاؤل: هزل االحتياطزات المسزتطاعة  مفهزوم قزانوني ذي طبيعزة وعودًا على بزدء يطزرح 
أن االجابة على هزذا التسزاؤل يقتضزي مناقشزة مستفيضزة، فزإن قيزل انهزا  قانونية محددة؟

ليست ذات طبيعة قانونية محدده وذلزك بسزبب انهزا خاضزعة لتقزديرات شخصزية مزن قبزل 
طبيقها، قلنزا ان ذلزك  صزحيح القادة وال يوجد سلطة عليا تقوم بوضعها أو قضاء يقوم بت

،إذ لززم يفصززل بمفهززوم االحتياطززات المسززتطاعة بشززكل حصززري، ذلززك ان القواعززد الدوليززة 
ليست دائما هي المصدر الوحيد وال يجب ان تكون كزذلك فزي مسزائل تفصزيلية، ، المقننة

أمزا مزا يؤكزد االمتثزال لهزا فهزي مسزألة تكزون فيهزا كلمزة الفصزل ، فهي تضع احكام عامزة
التحقيزززق والمحاكمزززة علزززى مسزززتوى المحزززاكم الجنائيزززة الدوليزززة، وهزززو مزززا يطلزززق عليزززه إلزززى 

اي الظروف التي كانت محيطة و متزامنة قبل وفي اثناء القيام بعملية ، بالوقائع الظرفية
لى السوابق القضائيةويمكن الرجوع في ذلك ، عدائية فعلى سزبيل المثزال، ، إلى العرف وا 

دوليزة ليوغسزالفيا السزابقة وفزي قضزية كوبريسزكيتش، أن اتخزاذ اكدت المحكمة الجنائية ال
االحتياطززات فززي الهجززوم هززو مطلززب عرفززي، ألنززه انمززا يززنص علززى قاعززدة عامززة كانززت 

                                                           
1
 www.icty.org\SID\3533  \ Case number IT-95-11     

2
 International Law Association Study Group, “The Conduct of Hostilities 

and International Humanitarian Law: Challenges of the 21st Century”, 

International Law Studies, Vol. 93, No. 322, 2017 , p. 364. 

http://www.icty.org/SID/3533%20/Case%20number%20IT-95-11
http://www.icty.org/SID/3533%20/Case%20number%20IT-95-11
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ذا ثبتزززت الطبيعزززة العرفيزززة لالحتياطزززات المسزززتطاعة، ثبتزززت ( 1)موجزززودة سزززابقًا ويجسزززدها وا 
دوليزززة ال تتسزززم بإلزاميزززة قواعزززد قانونيزززة ملزمزززة ولزززيس فقزززط قواعزززد اخالقيزززة أو مجزززامالت 

االمتثززززال الن العززززرف مصززززدر رئززززيس مززززن مصززززادر القززززانون الززززدولي اإلنسززززاني فليسززززت 
االتفاقيززات وحزززدها هزززي المصزززدر الوحيزززد بزززل يوجزززد الزززى جانبهزززا العزززرف و ان العزززرف قزززد 

 . (2)يكون اصدق تعبيرًا بسبب الممارسة والقبول واالعتقاد باإللزام
قضاء يقوم بتطبيق القاعدة ألقانونية أو جزاًء يفرض على  وأما القول بأنه البد من وجود

ننتهكها فالجواب ان هذين الشرطين ال يدخالن فزي تكزوين القاعزدة القانونيزة الن القاعزدة 
القانونية انمزا توجزد فزي مرتبزة سزابقة مزن تطبيزق كمزا إن وجزود الجززاء أو عدمزه ال يزؤثر 

إن  تقنزين االحتياطزات ، والجززاء شزيء اخزرالن القاعدة شيء في تكون القاعدة القانونية 
( مززن البروتوكززول االضززافي 57/2المسززتطاعة اآلن بشززكل واضززح وصززريح فززي المززادة )

األول كما وتضمنت العديد من الكتيبات العسكرية واجزب العمزل بهزا. وذكزرت كزذلك فزي 
 ( 3) عدة بروتوكوالت ملحقة باتفاقيات دولية.

وعززززز االلتزززام بزززه وجعزززل منززه قاعزززدة آمزززرة وان هزززذا كززل ذلزززك التقنزززين دعززم هزززذا الواجزززب 
التقنين في حقيقة االمر انمزا هزو كاشزف لقاعزدة االحتياطزات ولزيس منشزأ لهزا، ألننزا قلنزا 
فيما سبق من الطبيعة العرفية لقاعدتي التمييز والتناسب وصلة الربط القوية بينهما وبين 

قزانون الزدولي االنسزاني هزي عرفيزة ما جعلها عرفيزة مثلهمزا واغلزب قواعزد ال، االحتياطات
                                                           

(
1

-يوغسالفيا السابقة,قضية كوبريسكتش اشار إليها جون( ينظر: المحكمة الجنائية الدولية ل

 .48,ص15بك,مصدر سابق,القاعدة -هنكرتس,ولويزدوزالد

(
2

-ينظر:د.عدنان عاجل عبيد ,القانون الدستوري,منشورات مؤسسة النبراس,النجف االشرف ( 

 . 87م,ص2,2013العراق,ط

(
3

الفقرة  57المادة  1949جنيف لعام الملحق باتفاقية  1977(   البروتوكول االضافي االول لعام 

ً وكذلك البروتوكول الثالث بشأن حظر او تقييد استعمال االسلحة المحرقة لعام  ,الملحق 1980ثانيا

باالتفاقية الدولية لحظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر عشوائية 

وكذلك البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة المتعلق  الخامسة. ,في المادة االولى الفقرة1980االثر لعام 

,الملحق باالتفاقية 1996بحظر او تقييد استعمال االلغام واألشراك الخداعية والنبائط االخرى لعام 

الدولية لحظر او تقييد اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية االثر لعام 

ثالثة الفقرة العاشرة. وكذلك ,البروتوكول الثاني الخاص بحماية الممتلكات الثقافية ,في المادة ال1980

,في المادة السابعة الفقرة ب منها. 1954الملحق باتفاقية الهاي لعام  1999في حالة نزاع مسلح لعام 

صدار ينظر: د. شريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد ,موسوعة اتفاقيات القانون الدولي االنساني ,ا

 م. 2002اللجنة الدولية للصليب االحمر القاهرة 
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النشززأة ثززم قننزززت، وجعززل التقنززين مزززن هززذه القواعزززد قواعززد قانونيززة آمزززرة تترتززب المسزززؤولية 
القانونية على الدولة أو االفراد اذا انتهكوا تلك االحتياطات أو القواعزد بصزورة عامزة، وال 

البرتوكززوالت فززأن يقزول قائززل بززأن هنززاك مزن الززدول مززن لززم تصززادق علزى تلززك االتفاقيززات و 
ذلك ال يمنع الدول من واجب االلتزام بها لما ُعِرف من طبيعتهزا العرفيزة،والعرف ينطبزق 
علزززى جميزززع الزززدول مزززن دون اسزززتثناء، ألن العزززرف لزززيس لزززه أثزززر نسزززبي كالمعاهزززدات أو 

 االتفاقيات بل هو يخاطب جميع الدول. 
عة، سززواء قلنززا ذات طبيعززة وعليززه فقززد اتضززحت الطبيعززة القانونيززة لالحتياطززات المسززتطا

عرفية ام اتفاقية فهي كقاعدة قانونية تستفيد من جميع المزايا التي تمنح من قبزل العزرف 
 الدولي واالتفاقيات الدولية.

 الفرع الثالث 
 االحتياطات المستطاعة في إطار الشريعة االسالمية

فهوم فلسفة من حيث المبدأ فإن ثمة عالقة بين مفهوم االحتياطات المستطاعة وم
الحرب من حيث الوسيلة والغاية في اطار المنظومة التشريعية في االسالم. بل يمكن 
القول ان هناك تناسبًا طرديًا بين الفلسفة التي تقوم عليها الحرب ودوافعها وبين مسألة 
االحتياطات المستطاعة فكلما كانت الغاية من الحرب لتحقيق اهداف غير عدائية 

شرعيه اصبحت االحتياطات المستطاعة من حيث االلتزام بها أمر  وقائمة على حجج
 ضروري وواجب االخذ بها ومراعاتها في ميدان القتال والعكس بالعكس.

ما هي إال قيود ترد على المقاتلين ، اذ ان مسألة االحتياطات المستطاعة في حقيقتها
متبعة، وفي جميع سواء على سلوكهم في اثناء الحرب أو على الوسائل والطرائق ال

االحوال هي في الواقع اقرب ما تكون قيودًا اخالقية بالرغم من ان التشريعات والقوانين 
، الزمت المقاتلين بها، إال أن العامل االخالقي يبقى هو المتحكم الحقيقي في سلوكهم

فضاًل عن ان االحتياطات المستطاعة هي مسألة نسبية يصعب ان تضبط أو تؤطر 
ني محدد يكفل ضمان تحقيقها، من هنا جاءت مسألة ضرورة نشر قواعد بإطار قانو 

ومبادئ القانون الدولي االنساني بين المقاتلين لضمان أو وضع حد ادنى من االلتزام 
في نفوس المقاتلين بقواعد هذا القانون، ولعل مفهوم االحتياطات المستطاعة هو احد 
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فير الحماية لغير المقاتلين والخروج بأقل عدد اهم المفاهيم التي تعد الضمان الحقيقي لتو 
 ممكن من الضحايا والخسائر.

فلو تأملنا في المنظومة الفلسفية والتشريعية للحرب في االسالم من ، وفي هذا الجانب
حيث الهدف والغاية وبمراجعة وقراءة سيرة النبي االكرم )ص( وأصحابه األخيار 

ة تنبع من قراءة موضوعية ألحوال المشاركين سنالحظ ان مسألة االحتياطات المستطاع
في الحرب ،ففضال عن الذين يقاتلون طواعية وعن عقيدة في القتال ،نالحظ ان هناك 
من الجأته الظروف لذلك كضرورة السكن واإلقامة في البلد الذي يعيش حاله الحرب، 

ضاًل عن تواجد اي انهم ربما دخلوا القتال دون ارادتهم وال يمتلكون دوافع للقتال، ف
 االطفال والنساء بالتبع لهم باإلضافة الى تواجد غير المحاربين في وسط المعركة.

وهناك ايضًا من يخوضون الحرب مكرهين بحكم عملهم أو استجابة ألوامر صادرة من  
رؤساءهم لذا نرى ان النبي )ص( كان يوصي الجيش والقادة قبل القتال قائاًل )انطلقوا 

 (1) وعلى ملة رسول هللا ال تقتلوا شيخًا فانيًا وال صغيرًا وال امرأة...(بسم هللا وباهلل
سابق الذكر هو في مقام بيان الفئات التي ال ، وقد يرى البعض ان حديث النبي )ص(

يجوز قتالها وهذا في واقع االمر ال جدال فيه، ولكن لو تأملنا الحديث وتدبرناه لوجدنا 
طات المستطاعة ألن هؤالء كما ذكرنا سابقًا سيتواجدون في انه قائم على مسألة االحتيا

ساحة القتال وهم في الحقيقة غير مقاتلين، لذا فأن النبي )ص( يوصي القادة والجيش 
ليحتاطوا من أن يمس هؤالء الضرر علمًا بأن وسائل وأساليب القتال في عصر النبي 

ر العلمي والتكنولوجي )ص( كانت بسيطة ومحددة فكيف بنا ونحن نعيش عصر التطو 
واألسلحة الحديثة المتطورة، فان األمر يكون ادعى لألخذ والتمسك باالحتياطات 
المستطاعة، ومن هذا المنطلق وفي تلك الظروف ندرك بأن ليس كل من حضر ميدان 

                                                           

 (
1

انظر: محمد بن الحسن بن علي الطوسي: تهذيب األحكام باب الجهاد, دار نشر الصدوق,  (

. ويراجع ايضاً سليمان ين االشعث السجستاني االزدي, سنن ابي داود, تحقيق محمد 1997طهران, 

, لبنان, بدون طبعة او تاريخ. ويراجع أيضا: مسلم بن محي الدين عبد الحميد, دار الفكر, بيروت

الحجاج ابو الحسين القشيري النيسابوري, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, دار احياء التراث العربي, 

بيروت, لبنان, بدون طبعة او تاريخ نشر. ويراجع ايضاً: ابو عبد هللا محمد بن اسماعيل البخاري: 

 .1987, 3طفى ديب, دار اليمامة, بيروت, لبنان, ط صحيح البخاري, تحقيق د. مص
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القتال مستحقًا للقتل فيكون مبدأ االنسانية والحياد وحرمة قتل غير المقاتلين حاكمة في 
 التي تقتضي إكمال مسألة االحتياطات المستطاعة.المقام و 

ولعل ما يجري في عالمنا المعاصر من نزاعات مسلحة اغلبها ذات طابع غير دولي  
وداخل المدن، ما يوجب أن تكون مسألة االحتياطات المستطاعة لها الصدارة واألولوية 

وتدريب القادة في مجال التشريعات والقوانين ،فضال عن ان تكون حاضرة في تدريس 
 والجنود.

لقد اثارت مسألة التترس باألطفال والنساء واألسرى والمدنيين عمومًا اثناء الحرب 
واتخاذهم دروعًا بشرية، جداًل فقهيًا بين فقهاء المسلمين، ولعل عمدة االختالف ومحل 

يل هللا النزاع بينهم هي حرمة قتل غير المقاتلين )المدنيين( لقوله تعالي )وقاتلوا في سب
 (1)الذين يقاتلونكم وال تعتدوا ان هللا ال يحب المعتدين(.

فقد ذهب اإلمام الشافعي الى جواز ضرب الحصون والقالع والبيوت في حال تترس 
العدو بهم عند االلتحام واالشتباك اما في حال عدم االلتحام فال يجوز التعرض للنساء 

 (2)واألطفال والشيوخ وغيرهم من غير المقاتلين.
ويفهم من قول اإلمام الشافعي ،ان الضحايا من غير المقاتلين حال االلتحام تكون  

بالتبع ال بالقصد، ووافقُه في رأيه هذا ايضًا ابو حنيفة النعمان في حين خالفهم االمام 
االوزاعي في هذا الرأي اذ يذهب االمام االوزاعي الى عدم جواز الرمي حتى يمكن قتال 

 (3)العدو بعينِه.
اما المحقق الحلي فقد خالف االوزاعي في رأيه بعدم جواز القتال مطلقًا بل ميز بين 
الظروف الطبيعية للقتال والظروف االستثنائية المرجئة للقتال، فلو تترس العدو بالنساء 
والصبيان واألسرى كف عنهم، إال في حال االلتحام في اثناء المعركة فيجوز ذلك اذا 

                                                           

 (
1

 .190سورة البقرة, اية ( 

(
2

, دار الوفاء, تحقيق وتخريج د. رفعت فوزي 3انظر: محمد بن ادريس الشافعي, كتاب االم, ج (

 .306, ص1990عبد المطلب, 

(
3

 .319المصدر نفسه, ص (
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وتحقيق جهادهم على ان ال توجه النيران، إال على المقاتلين دون توقف عليه الفتح 
 ( 1)النساء واألطفال واألسرى وغيرهم ممن لم يشاركوا في القتال.

وفي الشأن نفسه، يذهب المحقق الحلي بالقول: )اذا تترس المشركون بأطفالهم، فان 
من خلفه، ألنه ان  كان ذلك حال التحام القتال جاز رميهم وال يقصد االطفال بل يقصد

لم يفعل ألدى الى بطالن الجهاد، وكذلك الحكم اذا تترسوا بأسرى المسلمين وكذلك اذا 
 وهذا الرأي يتوافق مع رأي االمام الشافعي وأبو حنيفة النعمان. (2)تترسوا بالنساء(.

من هنا ندرك ان علة االختالف بين فقهاء المسلمين، إنما تعود في واقع االمر الى 
ف سياقية تتصل بمسألة االحتياطات المستطاعة، ألن عدم جواز قتل النساء ظرو 

واألطفال واألسرى وكل من يحتمي به العدو من غير المقاتلين، تبقى هي األصل 
والحاكمة في المقام وذلك للنص والروايات الواردة في هذا المورد، إال ان الضرورات 

 طات المستطاعة.تقدر بقدرها وهي صيغة أخرى لمفهوم االحتيا
كما يمكن لنا هنا اكمال ما تعارف عليه عند علماء االصول في تطبيق قاعدة التزاحم  

وهي )تقديم االهم على المهم( فال يشرع للوهلة األولى االقدام على ضرب العدو حال 
وهو  ( 3) تترسه باألطفال والنساء أو االسرى إال عند الضرورة وهي حالة االلتحام معهم،

عرف في القانون الدولي االنساني )الميزة العسكرية( التي تحددها ظروف المعركة ما ي
وتقدير القادة الميدانيون الذين ال بد وان يأخذوا بمسألة االحتياطات المستطاعة لتجنب 

 الخسائر الكبيرة في المدنيين واألعيان المدنية.
 

                                                           

(
1

لحلي , شرائع االسالم في مسائل الحالل انظر: ابو القاسم نجم الدين بن جعفر بن الحسن ا( 

 .312, ص2004, كتاب الجهاد, دار القارئ, بيروت, 2والحرام, ج

(
2

 .8, مؤسسة النشر اإلسالمي ص3انظر: ابن ادريس محمد بن منصور الحلي, السرائر, ج (

(
3

مدارك  تعد قاعدة التزاحم من القواعد المهمة التي اعتمدها جميع فقهاء المسلمين وهي من اهم( 

الفقه ويتفرع منها العديد من المسائل وهي قاعدة فطرية عقلية وعرفية شرعية وضرورة دينية,ففي 

حاالت التزاحم عند االمتثال لألوامر يقدم فيها االهم على االقل أهمية وهذه القاعدة تعد من اهم القواعد 

االسالمية وللمزيد حول فهم تلك  ال سيما للباحثين في القانون الدولي االنساني المقارن مع الشريعة

القاعدة يراجع: ابي عبد هللا محمد بن علي الترمذي الحكيم, اثبات العلل, تحقيق خالد زهري, 

/ ويراجع أيضا محمد بحر العلوم, االجتهاد 1998منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط, 

اجع أيضا محمد جواد مغنية, االسالم / وير1997, 1اصوله وأحكامه , دار الزهراء, بيروت,ط

 .1973, 1بنظرة عصرية, دار العلم للماليين, بيروت, ط
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 المبحث الثاني
 عناصر االحتياطات المستطاعة

باتخاذ جميع االحتياطات المستطاعة لتفادي أو تقليص الخسائر الناجمة من إن االلتزام 
، تعد من اولويات القانون الدولي االنساني جراء العمليات العدائية  تجاه الفئات المحمية

يتمتززع (jus in bello) فبموجززب القواعززد التززي حززددها لززتحكم سززير العمليززات العدائيززة 
اية  عامة من اخطار وآثزار العمليزات القتاليزة، لزذلك البزد المدنيون واألعيان المدنية بحم

ألطزراف النزززاع مززن التمييزز بززين المززدنيين والمقززاتلين وان توجزه هجماتهززا باتجززاه المقززاتلين 
فحسب وبعبارة أخرى البد من اتخاذ احتياطات تجن ب َمن  لزم يشزارك بنشزاط مسزلح، مزن 

مززدنيين خززارج دائززرة تلززك العمليززات، ثززم خززالل التخطززيط واالسززتهداف الززدقيق مززع عزززل ال
 والقول بعكس ذلك سيعني ان انتهاكًا صريحا للقانون الدولي االنساني قد وقع.

االحتياطات في النزاعات المسلحة الدولية أم غير الدوليزة ،بأهميزة كبيزرة وأساسزية  وتتسم
ألضزرار من اجل حمايزة المزدنيين أو االعيزان المدنيزة،كما ان عنصزري التوقزع المسزبق وا

العرضزززية يعزززدان مزززن اهزززم العناصزززر التزززي يجزززب ان تتخزززذ فزززي الحسزززبان وان تزززدخل فزززي 
معادلة التناسب خالل الهجوم، فاستخدام بعض االسلحة في فترات النزاعات المسلحة قد 
يتوقزززع منهزززا إحزززداث أضزززرار عرضزززية  ليسزززت علزززى المزززدى القريزززب للهجزززوم فحسزززب، بزززل 

اآلثار المترتبة والعرضية المتوقعة  للهجوم أكبر  وعلى المدى البعيد أيضا بل وقد تكون 
كتعطيززل محطززات ، بكثيززر مززن الخسززائر المدنيززة المباشززرة التززي تحززدث فززي اثنززاء الهجززوم

الكهرباء أو تدمير شزبكات ميزاه الشزرب أو تزدمير البنزى التحتيزة للمرافزق الصزحية، وذلزك 
 بشكل دائم ام مؤقت.

ائل المهمزززة جزززدا لمتخزززذي القزززرار، ألن بعزززض أن مسزززالة التوقزززع آلثزززار الهجزززوم مزززن المسززز
االسززلحة فزززي الحقيقزززة ال يمكزززن حصزززر آثارهززا القريبزززة أو البعيزززدة األجزززل ،كمزززا إن اآلثزززار 
المباشزززرة أو غيزززر المباشزززرة لسزززالح أو طريقزززة مزززا ،يجزززب ان تزززدخل فزززي حسزززابات القزززادة 

ين أو ألنهزززا مزززن المسزززائل المهمزززة ألجزززل التقليزززل مزززن خطزززر اصزززابة المزززدني، العسزززكريين
األعيززان المدنيززة، وفززي هززذا الصززدد لنززا أن نسززأل مززاذا يعنززي التوقززع المسززبق ؟ ومززا هززي 

هززذا مزا سززنعمل علززى بحثزه مززن خززالل تقسزيم المبحززث الززى مطلبززين األضزرار العرضززية ؟ 
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فيمززززا سززززكون الثززززاني معنيززززا بالبحززززث فززززي االضززززرار ، فززززي األول نبحززززث التوقززززع المسززززبق
 العرضية.

 المطلب األول
 سبقالتوقع الم

فززي هززذا المطلززب سززنبحث مسززألتين مهمتززين لهمززا عالقززة بعنصززر التوقززع المسززبق: أولهمززا 
 هل التوقع معيار شخصي أم موضوعي؟ وثانيا ما هو نطاق هذا التوقع؟ 

هنززاك مززن يززذهب إلزى رأي بززأن القواعززد المتعلقززة بالتناسززب واالحتياطززات  المسأأةلة األولأأ 
ذاتي)شخصززي( مزن قبززل القائززد المسززؤول عززن فزي الهجززوم، انمززا تنطززوي حتمزا علززى تقيززيم 

واألضزززززرار العرضزززززية ، الهجوم؛لزززززذلك فزززززأن تقيزززززيم الميززززززة العسزززززكرية الملموسزززززة والمباشزززززرة
والمقارنزززززة بينهمزززززا وتحديزززززد مزززززا إذا كانزززززت االضزززززرار مفرطزززززة بالقيزززززاس للميززززززة ، المتوقعزززززة
 (1)إنما يستند الى رؤية شخصية في ضوء مهارات وخبرات القائد نفسه.، العسكرية

هناك من يرى ان تلك القواعد انما يمكن التنبؤ بها بشكل ، وعل  النقيض من هذا الرأي
موضوعي، وليست متروكة للرؤية الشخصية للقائد العسكري، وهذا الرأي يجد دعما مزن 

( مزززن البروتوكزززول 57قبزززل اللجنزززة الدوليزززة للصزززليب االحمزززر فزززي تعليقهزززا علزززى المزززادة )
أن احتياطزززات الهجزززوم وان كانزززت تشزززتمل علزززى شزززيء مزززن وعليزززه فززز، (2)االضزززافي األول

الذاتية، إال ان تلك الذاتية يجب ان تؤخذ وفقا للمعايير الموضوعية للحس السليم وحسن 
( بززالقول : يجززب علززى Dinstinومززا يؤكززد ذلززك مززا ذهززب إليززه دنسززتين ) ، (3)النيززة للقائززد

 (4)المهاجم ان يتصرف بحسن نية وبشكل معقول.
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( لوجزززدنا أن المحكمزززة Galic caseالزززى قضزززية ستانيسزززالف غزززاليتش )ولزززو رجعنزززا  
الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، قد رأت أن المنطق يحتم تقيزيم مزا إذا كزان الشزخص 
حسززن  االطززالع بدرجززة معقولززة فززي نفززس ظززروف المهززاجم الفعلززي ويسززتخدم المعلومززات 

ه أن يتوقزع فزي مثزل تلزك الظزروف  المتاحة عنده بشكل معقزول أيضزا، ومزا إذا كزان يمكنز
صزززابات مفرطزززة فزززي جانزززب المزززدنيين  إن ، (1)مزززن أن الهجزززوم سزززوف يتسزززبب بوفيزززات وا 

معيزززار الموضزززوعية يعنزززي انزززه البزززد للقائزززد أو المخطزززط للهجزززوم ان يقزززوم بمثزززل مزززا يفعلزززه 
الشززززززززخص العاقزززززززززل والحكزززززززززيم فزززززززززي مثزززززززززل تلزززززززززك الظزززززززززروف، ولهزززززززززذا يزززززززززذهب كالشزززززززززوفن 

((kalshoven(2)المعيزززار الموضزززوعي: هزززو ان المهزززاجم المعتزززاد يكزززون علزززى  ، الزززى ان
 ويستعمل المعلومات المتاحة بشكل معقول. ، دراية جيدة
اال انزه ال ، يزذهب الزى انزه البزد أن يؤخزذ بالمعيزار الموضزوعي للتوقزع نهج ثالأثوهنزاك 

ينبغززي ان نركززز علززى معيززار الشززخص العاقززل )الحكززيم( بززل التركيززز يكززون علززى معيززار 
 ألنه هو من يستطيع تقييم مسألة التناسب.، د العاقل )الحكيم(القائ
وتأكيدا على ما تقدم يذهب مزاركو ساسزولي وكزاميرون بزالقول :" مزن غيزر المتوقزع مزن  

الشخص العادي العاقل أن يربط بين تدمير مرفق الكهرباء الذي سوف يزؤدي بزدوره الزى 
يمكن توقزع ذلزك مزن القائزد العسزكري  قطع امدادات الماء الصالح للشرب للمدنيين، بينما

ألنه يستثني ، ، وهذا هو المعيار المفضل(3)الخبير، ألنه يدرك الترابط بين البنية التحتية
 السلوك المهمل الذي ال يلبي الدرجة الموضوعية للتوقع ،وهو ما نؤيده.

بحث وأمززا نطزاق التوقزع فهززو قزد يكزون زمنززي أو مزادي أو جغرافزي وسززن المسأةلة الثانيأة:
 ذلك تباعًا:

اي مراجعزة وحصزر االثزار المسزتقبلية المتوقعزة والناتجزة عزن  أ. النطاق الزمني للتوقأع:
الهجززوم فالمهززاجم حززين يقززوم باتخززاذ االحتياطززات ويمتثززل لقاعززدة التناسززب نسززأل مززا هززو 

                                                           

)
1
(Isabel Robenson and Ellen nohle, op.cit , p. 120. 

)
2
(frits kalshoven, constraint on the waging of war: an introduction to IHL, 

4th ed., Cambridge university  press, Cambridge, 2011, p.115. 

)
3
(Marco sassoli and lindesy Cameron, the protection of civilian objects: 

current state of the law and issues de lege ferend, 2006, p. 64. 
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المززدى الزمنززي الززذي ينبغززي ان ينظززر اليززه فززي المسززتقبل عنززد اجززراء الموازنززة بززين الميزززة 
ية الملموسة والمباشرة واآلثار المترتبة على الهجوم،  سواء كانت أليام ام ألشهر العسكر 

أو حتززى لسززنوات أو عقززود كمززا فززي األسززلحة التززي تبقززى اثارهززا مززدمرة علززى صززعيد البيئززة 
الززى أن مززا يجززب ان يؤخززذ بعززين  Green woodلقززد قززد ذهززب كززرين وود ، الطبيعيززة

أو فزززي ، المباشزززر الزززذي يكزززون اثنزززاء الهجزززوم االعتبزززار فزززي معادلزززة التناسزززب هزززو الخطزززر
ألن الخطززر طويزل األجززل قزد تززتحكم فيزه عوامززل كثيزرة غيززر ، السزاعات التاليزة لززه مباشزرة
 .(1)قابله للتقييم اثناء الهجوم 

عن قلقه في النظزر غيزر المحزدود للتزأثيرات غيزر المباشزرة  Kennethكما أعرب كينيث 
الدقيق عندما يمكن اعتبار التزأثيرات غيزر المباشزرة  في حالة استحالة تحديد الحد الزمني

 (2)بعيدة جدا.
هناك من يذهب ) دول وخبراء(  بأن االثار طويلة االجزل  وعل  النقيض من هذا الرأي

للهجوم أيضا تتعلق بقواعزد االحتياطزات والتناسزب، فقزد ذهبزت سويسزرا والبرازيزل والسزويد 
ار طويلة االجل كاالنفجارات من مخلفات الحرب و ايرلندا وغيرها من الدول الى ان االث

يجب ان تدخل في معادلة التناسزب وُتؤ َخزذ  بعزين االعتبزار، بينمزا اشزارت النمسزا الزى ان 
تلك االثار غير المباشرة  والالحقة هي جزء من االلتزام باتخزاذ االحتياطزات المسزتطاعة 

 (3) في الهجوم.
اق الزمنززي ينطبززق علززى كززال االجلززين القريززب الززى ان نفززس النطزز بينمأأا يأأذهب رأي ثالأأث 

والبعيززد وعليززه مززن الممكززن ان يززدخل كالهمززا فززي معادلززة التناسززب وبالززذات فززي االمتثززال 
إال أنزززه هنزززاك مسزززألة مهمزززة وهزززي ان ، (4)لتزززدابير االحتيزززاط فزززي اثنزززاء التخطزززيط للهجزززوم 

                                                           

)
1
(christopher Greenwood, legal issues regarding explosive Remnants of war, 

working paper submitted to the ccw group of government experts, 22 

May, 2002, p. 23. 

)
2
(kenneth Rizer, Bombing dual-use targets: legal ethical and doctrinal 

perspective, air and space power journal, may, 2001, p. 8. 

)
3
(I. Robenson and E. Nohle, op.cit, p.127. 

)
4
(A.P.V. Rogers, law on the battle field, 3rd ed., Manchester University 

Press, Manchester and New York, 2012, p. 22. 
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القريززب بصززورة المهزاجم حتززى لزو اسززتطاع ان يقزيس االثززار المترتبززة علزى الهجززوم للمزدى 
إال انه من الصعب التنبؤ ، دقيقة من أجل الحصول على ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة

للمززدى البعيززد لتلززك اآلثززار فمززثال نعززرف ان السززالح النززووي و تأثيراتززه علززى المززدى البعيززد 
تقليزدي، يكزون لهزا تزأثيرات فادحزة  أال انزه قزد تحزدث امزور غيزر متوقعزة السزتخدام سزالح

علززى البيئززة الطبيعيززة أو حيززاة البشززر، مثززل تسززرب  الززنفط  وتلززوث ميززاه الشززرب ؛ لززذلك 
علزززى القائزززد الحكزززيم ان يتخزززذ االحتياطزززات المناسزززبة فيمزززا يخزززص االهزززداف المشزززروعة، 

 ودراستها بصورة كافية، من اجل تجنب احداث اضرار جانبية أو مفرطة ال مبرر لها.
والمقصزززود بزززه هزززو مزززدى االضزززرار المتوقعزززة فزززي جانزززب  ب. النطأأأاق المأأأادي للتوقأأأع:

المززدنيين أو االعيززان المدينززة. فالضززرر الززذي يقزززع علززى وظززائف جسززم االنسززان المزززدني 
فضزززال عزززن االضزززرار البيئيزززة كلهزززا يجزززب ان تؤخزززذ بالحسزززبان، وال يقصزززد بالضزززرر هنزززا 

ى الجزرح والمزرض البزدني يشزمل العقلزي فهو باإلضافة ال، الضرر البدني الجسماني فقط
كززذلك، واإلصززابات النفسززية التززي تصززيب الززذهن كززالجنون وغيرهززا مززن األمززراض العقليززة 

 . (1)التي يجب ان تؤخذ أيضا عند تقييم مسألة التناسب 
ان مجزرد القلزق أو اإلجهزاد و االنزعزاج النفسزي ال يمكزن ، وفي هذا الشأن تطرح فرضزية

، وقع المسبق ؛ ألنه امزر ال يمكزن تفاديزه بزأي حزال مزن االحزوالأن يدخل في حساب الت
ولكننا نسأل أال يدخل  ذلك في إطار اآلثار الناشزئة عزن وقزائع ماديزة كزالنزوح والفقزر و 

 التلوث البيئي وغيرها من االضرار العرضية ؟ 
ا ان االجتهززاد الفقهززي، يززذهب بززدخول هززذه اآلثززار فززي معادلززة التناسززب واالحتياطززات أيضزز

فقززال بززدخول جميززع االثززار الجانبيززة ، بززل جززادل الززبعض مثززل رينولززدز بززأكثر مززن ذلززك، (2)
المتوقعة للهجوم سواء للسكان المزدنيين  ام للبنزى التحتيزة، إال انزه مزن الواضزح ان نطزاق 
الضززرر الززذي يجززب اخززذه بعززين االعتبززار هززو فقززدان االرواح واألعيززان المدنيززة أو اآلثززار 

مزززراض غيزززر طبيعيزززة، فزززي حزززين ال يمكزززن أن يشزززمل آثزززارًا مثزززل الفقزززر النفسزززية المسزززببة إل
                                                           

)
1
) Michael N. Schmitt, Tallinn manual on the  International law applicable to 

Cyber Warfare, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, p.108. 

)
2
(Report on Iraq inquiry, 2016, 227-278, and http://www.iraqinquiry.org-

uk/the-report  

http://www.iraqinquiry.org-uk/the-report
http://www.iraqinquiry.org-uk/the-report
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والبطالززة أو القززدرة االقتصززادية أو الوظززائف،  إذ لززن يطلززب مززن المهززاجم النظززر فززي مثززل 
و مزززن السزززوابق القضزززائية التزززي تؤكزززد مزززا (  1)هزززذه الخسزززائر فزززي تطبيزززق قاعزززدة التناسزززب .

لجسززر القززديم فززي مدينززة موسززتار البوسززنية قيززام القززوات الكرواتيززة بتززدمير ا ذكرنززاه هززو فززي 
، بحجززة أن تززدمير هززذا الجسززر سززيكون لززه أثززر نفسززي كبيززر علززى المززدنيين، 1993عززام 

ألجل السيطرة عليها الحقا وبسهولة وهو ما عدته الدائرة االبتدائيزة فزي المحكمزة الجنائيزة 
تبعد عزن تحقيزق ليوغسالفيا السابقة، في قضية المدعي العام ضد برليتش بأنه تفسير مس

 2الميزة العسكرية االكيدة التي اقرها القانون الدولي االنساني.
أن المقصززززود بالنطززززاق الجغرافزززي للتوقززززع هززززو ان هنززززاك منطقززززة  ج. النطأأأأاق الفغرافأأأأي:

إال ان االضزرار العرضزية أو االثزار الجانبيزة  امتزدت ، جغرافية محددة للعمليات العدائيزة
ومزن ناحيزة أخزرى فزأن نفزس المنطقزة ، هزذا مزن ناحيزةالى منطقزة اخزرى غيزر مقصزودة ،

الجغرافيزززة المقصزززودة بالعمليزززات قزززد تكزززون مأهولزززة بالسزززكان المزززدنيين أو قزززد تكزززون غيزززر 
مأهولزززة إال انهزززا حيويزززة بالنسزززبة للسزززكان المزززدنيين، مثزززل خطزززوط نقزززل الكهربزززاء أو ميزززاه 

اخزذ كززل ذلزك بعززين  الشزرب، أو قزد تكززون بيئزة طبيعيزة، لززذا البزد مزن المخططززين للهجزوم
االعتبزززار، وعلزززى القائزززد المهزززاجم أو صزززاحب القزززرار أن ينظزززر مسزززألة تمزززدد آثزززار وسزززائل 

وال يمكزززززن اسزززززتخدام طرائزززززق قتاليزززززة محظزززززورة كتجويزززززع ، القتزززززال الزززززى المنزززززاطق المجزززززاورة
دخززال كززل ذلززك فززي مسززألة التززوازن والتناسززب بززين الميزززة العسززكرية التززي يريززد ، المززدنيين وا 

 ا واآلثار الجانبية المتوقعة.الحصول عليه
 المطلب الثاني

 االضرار العرضية 
ويقززال لهززا االضززرار الجانبيززة أو االضززرار المجززاورة، وهززي عبززارة عززن االضززرار الناتجززة  

عززن القيززام بهجززوم مشززروع علززى هززدف مشززروع، وتتمثززل هززذه الخسززائر أو االضززرار فززي 

                                                           

)
1
(I. Robenson and E.Nohle, op. cit, p.130. 

2
انظر قضية المدعي العام ضد برليتش,الدائرة االبتدائية في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا  

  .ICTY, Prosecutor v. Prlić, Case No. IT-04-74-A, Judgment: ةالسابق
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هزززذه االضزززرار تعزززد مقبولزززة متزززى مزززا  والحقيقزززة ان . (1)ارواح المزززدنيين واألعيزززان المدنيزززة
، وهزذا هزو الزذي يميزز االضزرار ( 2)كانت داخلة فزي مقيزاس التناسزب مزع الميززة المرجزوة 

الجانبيززة عززن الخسززائر غيززر المفصززودة حيززث األولززى ناتجززة عززن اصززابة هززدف مشززروع، 
 . (3)بينما الثانية ناتجة عن الخطأ في تحديد الهدف العسكري 

يجزب أن ال تكززون الفئزات المحميزة مزن المززدنيين و ، يزث المبزدأوفزي كزل االحزوال ومززن ح
، االعيزان المدنيززة هزي المقصززودة مزن الهجززوم، إذ عنزدها سززوف نكزون امززام جريمزة حززرب

لذلك البد من اتخاذ االحتياطات المناسبة والمستطاعة، واهم تلك االحتياطات هو االخذ 
سزد فزي الحقيقزة منهزاج لضزبط النتزائج ،  إذ أن األخزذ بهمزا يج(4)بمبدأ التناسب والتمييزز 

 بين الميزة العسكرية المحققة وبين االضرار الجانبية الحاصلة.
ضزززعاف القزززوات العسزززكرية   والميززززة العسزززكرية تتمثزززل عزززادة فزززي كسزززب أرض أو تزززدمير وا 

للعززدو، كمززا أن معنززى ملموسززة ومباشززرة اي كبيززرة ومباشززرة نسززبيا ،إذ تسززتبعد الميزززة التززي 
لدرجزة ، ، لهذا ال يجوز تفسير الميزة علزى نحزو واسزع(5)أو بعيدة المدى  يصعب ادراكها

اليزززة فالهجمزززات ضزززد مرافزززق الميزززاه والكهربزززاء أو ، تجعزززل مزززن مبزززدأ التناسزززب عديمزززة الفع 
إال انزه يجزب النظزر ، االتصاالت وأن كانت قد تعطزي ميززة عسزكرية فزي بعزض االحيزان

ار العرضية التي قد تتسبب للسكان المدنيين عند استهدافها بالقياس إلى الى قيمة االضر 
                                                           

(
1

,منشورات دار 1( د.احمد ابو الوفا,النظرية العامة للقانون الدولي االنساني,ط

 .82,ص2006النهضة,القاهرة,مصر,

(
2

والهجوم الذي يمكن ان يتوقع منه ان ((/ب( 51/5( ينظر: البروتوكول االضافي االول)المادة 

في ارواح المدنيين او اصابة بهم او اضراراً باألعيان المدنية او ان يحدث خلطاً يسبب خسارة 

من هذه الخسائر و االضرار,يفرط في تجاوز ما ينتظر ان يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة 

 )).عسكرية ملموسة ومباشرة

(
3

الدولي  ( ينظر: د. ايناس ابو حميرة,االضرار الجانبية في النزاعات المسلحة في القانون

االنساني,مجلة العلوم القانونية والشرعية,كلية القانون جامعة طرابلس,العدد 

 .108,ص2015السادس,

(
4

ً وثالثاً( وكذلك المادة )57/2(المادة ) ينظر: د. /ب( من البروتوكول االضافي االول. 57/2/أ /ثانيا

 . 471و 470عصام عبد الفتاح مطر,مصدر سابق ,ص 

(
5

جاس,جان جاك فريزار,مصادر السلوك في الحرب,فهم انتهاكات القانون الدولي رو ز(دانيال مونيو

. منقوالً عن: 74,ص2004االنساني و الحيلولة دون وقوعها ,المجلة الدولية للصليب االحمر ,

روشو خالد,الضرورة العسكرية في نطاق القانون الدولي االنساني ,أُطروحة دكتوراه ,مقدمة الى 

- 2012تلمسان ,الجزائر , –لوم السياسية /جامعة ابي بكر بلقايد كلية الحقوق والع

 . 145,ص2013
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وعنزدها سزوف نكزون أمزام ، وفيما اذا كانت تفوق تلك االضرار أو تتجاوز الميزة المرجزوة
 .  (1)عملية غير مشروعة

 precision) وهنززاك مسززألة مهمززة وهززي مسززالة الدقززة ،أو مززا يسززمى الحززرب الدقيقززة )
warfareعلزى اسزتهداف نقطزة محززددة ، سزالح مزا ، والدقزة المقصزود بهزا هنزا تعنزي قززدرة

وتشزير الدقزة ، ) aim point (وهزي النقطزة الدقيقزة المقصزودة باالسزتهداف والتزي تعزرف
الى قدرة القوات المشتركة على تحديد وتمييز وتتبع االهزداف واختيزار وتنظزيم واسزتعمال 

ناسب وتحديزد مزا الوسائل المناسبة )مثل االسلحة الدقيقة والموجهة (، واختيار الوقت الم
 اذا كانت االثار المرجوة قد تحققت أو هناك حاجة الى اعادة الضبط .

وفزززي جانزززب عملزززي وعلزززى سزززبيل المثزززال، هنزززاك انظمزززة رادار دقيقزززة بشزززكل خزززاص ضزززد 
فبعض الطائرات تقوم بإدارة المعزارك بالتواصزل مزع القيزادة والسزيطرة ، االهداف االرضية

طائرات االستطالعية التي تقدم معلومات مهمة تزدعم بهزا والمخابرات والمراقبة، وهناك ال
كززم  50000الهجمززات ضززد القززوات البريززة للعززدو ويسززتطيع رادارهززا مسززح مسززاحة قززدرها 

 . (2)كم 250مربع واكتشاف اهداف محتملة خارج هذه المساحة بحوالي 
تجلزب وفي دليل سان ريمو، فزان األضزرار العرضزية هزي فقزدان الحيزاة،أو الزويالت التزي 

علززززى المززززدنيين أو االعيززززان المدنيززززة المحميززززة أو البيئززززة الطبيعززززة أو تززززدميرها،كما يجززززب 
االمتناع أو تعليزق أو ايقزاف الهجزوم اذا كانزت االضزرار العرضزية مفرطزة مقارنزة بزالميزة 

 .(3)العسكرية الملموسة والمباشرة 
يزززة واألضزززرار وفزززي الحقيقزززة هنزززاك عوامزززل مختلفزززة ومزززؤثرة فزززي مسزززالة االصزززابات الجانب

العرضززية الناتجززة عززن الخطززأ فززي إصززابة الهززدف المقززرر، وكززذلك الفشززل فززي توقززع كيفيززة 
وعززدم الدقزة فزي اختيززار الوسزيلة المناسزبة لضززرب الهزدف المقصزود وذلززك ، تزأثر المزدنيين

، وعليزه كلمزا كانزت هنزاك دقزة، باستخدام وسزيلة أو سزالح يفزوق الحاجزة الالزمزة للتزدمير

                                                           

(
1

 .146(روشو خالد ,مصدر سابق ,ص

)
2
( Michael N. Schmitt ,precision attack and international humanitarian law , 

international review of the red cross,vol.87,no.859,september2005,p.447.
 
 

(
3

( دليل سان ريمو,بشأن القانون المطبق في النزاعات المسلحة في البحار,اعداد بعض القانونيين 

 /د(.46/ج( و )المادة 13الدوليين والخبراء البحريين,المادة)
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اصززابات وأضززرار عرضززية اقل،وبززذلك تتأكززد مسززالة الميزززة العسززكرية  كززان احتمززال وجززود
لذلك وان لم َنُقل  بوجود عالقة قانونية مباشرة بين الدقة والتناسب إال انه  ، بصورة افضل

 . (1)و من المؤكد هناك عالقة حقيقية وواقعية بينهما
المعلومزات مثزل نقزص ، ويصح القول إن االضزرار العرضزية تحصزل غالبزا ألسزباب عزدة

ذات الصزلة بالهززدف المقصززود بززالهجوم أو االسززتخدام المفززرط للقززوة، أو بالوسززيلة التززي ال 
؛ولزززذلك علزززى القزززادة االلمزززام والزززوعي الكزززافي وأن يأخزززذوا (2)تصزززيب الهزززدف بدقزززة وكفزززاءة

مبدأي التناسب والتمييزز فزي الحسزبان عنزد التخطزيط أو عنزد الهجزوم واسزتعمال االسزلحة 
 اصابة المدنيين واألعيان المدنية أو تقليل الخسائر الى ادنى حد ممكن. الدقيقة لتجنب

كمززا ان كميززة المعلومززات ونوعيتهززا مطلوبززة مززن اجززل تقيززيم اآلثززار المتوقعززة علززى نحززو  
معقززول، فعلززى القززادة أن يحصززلوا علززى أفضززل المعلومززات وأوثقهززا، وأن يطلبززوا معلومززات 

ر كافية بالغرض، مثل تمركز المدنيين وخطوط اضافية إذا كانت المعلومات المتاحة غي
نقززل الميزززاه والكهربززاء وغيزززر ذلززك، ولزززذلك قززد تكزززون هنززاك صزززعوبة فززي اسزززتهداف هزززدف 

 عسكري من قبل الطرف المهاجم بسبب قرب السكان المدنيين .
وهنزززا يثزززار تسزززاؤل حزززول مزززا اذا كزززان علزززى الزززدول أن تمتلزززك أنظمزززة دقيقزززة مزززن الناحيزززة  

)االسزتخبارات والمراقبزة واالسزتطالع(،أو انظمزة االسزلحة  ISRعلوماتيزة،االستخباريه والم
والواقززع ان كثيززر مززن ، الدقيقززة والمتطززورة التززي تسززمح لهززا بززاالنخراط فززي هجمززات دقيقززة

( مزززن 36الزززدول قزززد ال تفعزززل ذلزززك ،بزززالرغم مزززن ان هنزززاك التززززام يحزززتم ذلزززك وفقزززا للمزززادة )
أو تطزوير أو اسزتحداث وتزوفير التكنولوجيزا البروتوكول االضافي األول،من خزالل شزراء 

الحديثة والدقيقة ضمن النفقات التي تقوم بهزا الدولزة لشزراء االسزلحة أو المخصصزة لهزذا 
 .  (3)الغرض

                                                           
(1)
Michael N. Schmitt ,precision attack and international humanitarian 

law,op.cit,p.457.                                                                                                                         
 

(
2

,مبدأ التناسب,مقال منشور في كتاب جرائم الحرب ,ترجمة غازي مسعود,منشورات هوست فشر(

 . وأشار اليه,مالك منسي الحسيني,الحماية401,ص 1,2003األردن ط -دار أزمنة,عمان 

 .148,ص1 2006لبنان,ط, -الدولية لألهداف المدنية ,منشورات زين الحقوقية ,بيروت
(3)
Michael N. Schmitt ,precision attack and international humanitarian 

law,op.cit, p.460.                                                                                                                                        
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إن التكنولوجيززززا الحديثززززة قززززد تجنززززب الحززززاق االضززززرار واإلصززززابات الواسززززعة فززززي جانززززب 
الوحيزد هزو ان ال تسزتعمل تلزك وال يوجد مانع قانوني مزن االمزتالك ،الن القيزد ، المدنيين

وأمززززا ، أو يززززتم شززززراء اسززززلحة عشززززوائية االسززززتعمال بطبيعتهززززا، االسززززلحة  بشززززكل عشززززوائي
االسلحة الموجهة بالليزر أو عن طريق االقمار االصطناعية مثال،فهذه تدخل في المادة 

 (1)1977/أ /ثانيا(من البروتوكول االضافي األول لعام  2/ 57( والمادة )36)
االحززوال يجززب ان يسززود عنززد القائززد الحكززيم والخبير،حسززن النيززة والحززس السززليم  وفززي كززل

، ،وان يعمززل علززى تززأمين مخزونززه مززن االسززلحة الدقيقززة والموجهززة بززالليزر أو غيززر ذلززك
ليسزززززتعملها فزززززي المنزززززاطق ذات الكثافزززززة السزززززكانية والمركززززززة بالسزززززكان المزززززدنيين)المناطق 

المتوفرة لديه في الصحاري والمناطق االقل كثافة الحضرية(،بينما يستعمل بقية االسلحة 
لكززي يعمززل علززى تقليززل االصززابات ، للسززكان المززدنيين، وكززل ذلززك مززن بززاب االحتياطززات

 خصوصا في النزاعات المسلحة طويلة االمد. ، العرضية الى الحد االدنى الممكن
اجززل ذلززك لهززذا علززى القائززد العسززكري وصززاحب القززرار اتخززاذ االحتياطززات المناسززبة مززن 

(من البروتوكول االضزافي األول والقواعزد العرفيزة 57( و)51(وااللتزام بما ورد في المواد
فعلزى القائزد العسزكري ، (20-15المنطبقة في النزاعات المسلحة غيزر الدوليزة كالقواعزد )

نيين طزن( الن الثانيزة قزد تعزرض المزد 1كغزم( بزدال مزن ) 500مثال اختيار قنبلزة تززن ) 
 .(2)من األولى للخطر أكثر

وهناك مسألة اخرى يجب ان تؤخذ بنظزر االعتبزار، وهزي مسزألة حمايزة القزوة المهاجمزة، 
إذ يجزززب ان ال تغيزززب مسزززألة التناسزززب عنهزززا أيضزززًا، وفزززي ، أو اي قززوة محاصزززرة للخصزززم

                                                           

(
1

 36المادتين ) 1949الملحق باتفاقية جنيف لعام  1977( ينظر:البروتوكول االضافي االول لعام 

منه على ))يلتزم أي طرف سام متعاقد ,عند دراسة أو تطوير أو  36(,وقد نصت المادة 57و

لوب للحرب,بأن يتحقق مما إذا كان محظورا في اقتناء سالح جديد أو ادارة للحرب او اتباع اس

جميع االحوال أو في بعضها بموجب البروتوكول االضافي االول او أي قاعدة اخرى من قواعد 

/أ/ثانيا( منه 57/2القانون الدولي التي يلتزم بها الطرف السامي المتعاقد ((,كما نصت المادة)

تخير وسائل وأساليب الهجوم من اجل تجنب  على  ))أن يتخذ جميع االحتياطات المستطاعة عند

احداث خسائر في ارواح المدنيين او الحاق االصابة بهم او االضرار باألعيان المدنية ,وذلك 

 بصفة  عرضية ,وعلى أي االحوال حصر ذلك في أضيق نطاق ((.

(
2

ير ,مقدمة ( امزيان جعفر,مبدأ التناسب واألضرار الجوارية في النزاعات المسلحة,رسالة ماجست

 .50و49,ص2011تيزي وزو,الجزائر,-الى كلية الحقوق /جامعة مولود معمري



 (دراسة في الثابت والمتغير وفقا للقانون الدولي اإلنساني) مفهوم االحتياطات المستطاعة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

626 

أال انهززا ليسززت ، الحقيقززة ان حمايززة القززوة العسززكرية هززو ميزززة عسززكرية ملموسززة ومباشززرة
لتناسب والموازنة بين الضرورات العسكرية واالعتبارات اإلنسانية الن بمعزل عن مسألة ا

الفكززرة بززأن قيمززة الجنززود اكبززر مززن قيمززة المززدنيين أو االعيززان العسززكرية اكبززر مززن قيمززة 
 . (1)االعيان المدنية تتناقض مع فكرة التناسب،  بل تقوض هذا المبدأ 

قعزات مسزبقة تجسزد خطزرا علزى وبهذا الخصوص يمكن القول أن االمتناع عزن تزدارك تو 
أرواح المزززدنيين، يعزززد بحزززد ذاتزززه سزززلوكا يوجزززب المالحقزززة الجنائيزززة الفرديزززة، إذا كزززان مزززن 
المتفق بين العقالء علزى وجزوب تحاشزيه، مزا يعنزي أن توجزه اإلرادة نحزو االمتنزاع يمثزل 

مزززززًا، وهزززززو مزززززا يتفزززززق والمبزززززد الالتينزززززي القائزززززل )ال جريمزززززة مزززززن دون ذنزززززب(.  أسزززززلوكا ُمجر 
(nullum crimen since culpa.)2   

 الخاتمة
 بعد أن  أنهينا بحثنا توصل نا االستنتاجات التالية:

َتطاَعة كمفهوم هو كل ما1 كان باإلمكان اتخاذه من تدابير  .إنَّ معنى االحتياطات الُمس 
ن  هذه  من أجل تجنيب المدنيين واألعيان المدني ة والمحمي ة الخسائر واألضرار، وا 

نية هي إمكانية واقعي ة وعملي ة وغير مستحيلة في الواقع الخارجي في تلك اإلمكا
 الظروف ،مع مراعاة الجوانب اإلنسانية والعسكرية.

فِمَن الممكن اتخاذ االحتياطات ، .إن االحتياطات كمصاديق غير ُمنحصرة بعدد معي ن2
وأن   ليدية،واإللتزام بها حتى مع طرائق ووسائل القتال الحديثة فضاًل عن التق

ن  التفسير  َتطاَعة ذات طبيعة قانونية ُملزمة وليست أخالقية فحسب، وا  االحتياطات الُمس 
الحرفي للنصوص قد يجعل من االحتياطات محصورة في نطاق ضي ق، إال  أنَّ األخذ 
بروح النص وحكمة التشريع سيجعل االحتياطات تتسع لما هو جديد من طرائق ووسائل 

 ياس األولوية أو غيره.قتالية سواء بق

                                                           

)
1
( N.Neuman, Applying the rule of proportionality: force protection and 

cumulative assessment in international humanitarian law and morality, 

2004, pp. 71,88. 
2
 Iulia Crisan, the principles of legality “nullum crimen, nulla poena sine 

lege” and their role ", the Effectius Newsletter, Issue 5, 2010. 
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.إن معيار التوق ع المسبق معيار موضوعي وأن  القواعد المتعلقة باالحتياطات 3
والتناسب إنما ُتقيَّم على هذا األساس الموضوعي وفي إطار حسن الني ة والحس السليم 

ِني والخبير بالموضوع ، للقائد العاقل )الحكيم( وليس الشخص العاقل ألن األول هو الَمع 
 وليس الثاني.

.هناك عالقة حقيقية وواقعي ة بين األسلحة الدقيقة واإلصابات العرضي ة فكل ما كانت 4
األسلحة أكثر دقَّة كل ما كانت اإلصابات العرضي ة أقل، ولكن هذا ال يعني أن  الدول 
ُملزمة قانونًا باقتناء األسلحة الدقيقة بل هو التزام أخالقي، ولكن من الواجب عليها 

َتطاَعة التي ُتَحتِ م استعمال األسلحة الدقيقة في ظروف قا نونًا االلتزام باالحتياطات الُمس 
 معي نة .

 المصادر باللغة العربية

 القران الكريم

 , مؤسسة النشر االسالمي.3ابن ادريس محمد بن منصور الحلي, السرائر, ج .1

م في مسائل الحالل والحرام, ابو القاسم نجم الدين بن جعفر بن الحسن الحلي, شرائع االسال  .2

 .2004, كتاب الجهاد, دار القارئ , بيروت , 2ج

ابو عبد هللا محمد بن اسماعيل البخاري: صحيح البخاري, تحقيق د. مصطفى ديب, دار  .3

 .1987, 3اليمامة, بيروت, لبنان, ط 

ورات ابي عبد هللا محمد بن علي الترمذي الحكيم, اثبات العلل, تحقيق خالد زهري, منش .4

 . 1998كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط, 

, منشورات دار النهضة العربية 1احمد ابو الوفا, النظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني ط .5

 .2006للطبع وللنشر والتوزيع, القاهرة, مصر, 

, 1لبنان,ط–احمد بن محمد الفيومي, المصباح المنير, منشورات المكتبة العصرية,بيروت .6

2010. 

امزيان جعفر, مبدأ التناسب واألضرار الجوارية في النزاعات المسلحة,رسالة ماجستير  .7

 .2011تيزي وزو,الجزائر, -,مقدمة الى كلية الحقوق /جامعة مولود معمري
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