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*   نرش نفس املؤلفني نسخة سابقة من هذا املقال تحت عنوان "انطباق القانون الدويل اإلنساين وتطبيقه عىل الحرب السيربانية" يف املجلة الصينية للقانون 
الدويل، املجلد 32، العدد 4، 2019. ثم تم تحديثه وتوسيع نطاقه إىل حد كبري متهيًدا لنرشه يف هذا العدد من املجلة. وهذا املقال مكتوب بصفحة شخصية 

وال يعرب بالرضورة عن آراء اللجنة الدولية.
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ص ُملخَّ
شهد العقدان املاضيان تطوًرا ملحوًظا يف اللجوء إىل العمليات السيربانية أثناء النزاعات املسلحة، 
وامتد هذا التطور إىل مسألة كيفية تطبيق القانون الدويل اإلنساين عىل هذه العمليات. وتابع 
مؤلفو املقال هذه التطورات عن كثب وشاركوا يف مناقشات الخرباء الحكوميني وغري الحكوميني 
بشأن هذا املوضوع، وذلك يف إطار أدوارهم املختلفة التي اضطلعوا بها يف الشعبة القانونية 
باللجنة الدولية. ونحلل يف هذا املقال املسائل اإلنسانية والقانونية والسياساتية ذات الصلة بهذا 
املوضوع. فنعمد أوًل إىل بيان أن استخدام العمليات السيربانية أثناء النزاع املسلح قد أضحى 
الضوء يف  املرجح أن يسلط عليها مزيد من  املسلحة ومن  النزاعات  سمة واقعية من سامت 
املستقبل. ويثري هذا التطور عدًدا من الشواغل يف مجتمعات اليوم التي تعتمد اعتامًدا متزايًدا 
عىل الفضاء السيرباين الذي تتسبب فيه العمليات السيربانية الضارة يف احتامل تعطيل البرش 
األطراف  املتعددة  للمناقشات  عامة موجزة  نقدم ملحة  ثانًيا،  بهم.  الجسيمة  األرضار  وإلحاق 
املسلحة،  النزاعات  أثناء  السيربانية  العمليات  ينظم  الذي  واملعياري  القانوين  باإلطار  املتعلقة 
العمليات  عىل  اإلنساين  الدويل  القانون  بانطباق  املتعلقة  املختلفة  الحجج  يف  تحديًدا  وننظر 
السيربانية أثناء النزاع املسلح، والعالقة القامئة بني القانون الدويل اإلنساين وميثاق األمم املتحدة. 
ونؤكد ونحن نعرض وجهة نظرنا أنه ليس مثة شك يف أن القانون الدويل اإلنساين ينظم العمليات 
أو وسيلة  أسلوب  أو  أي سالح  السيربانية- شأن  الحرب  أو  املسلحة  النزاعات  أثناء  السيربانية 
للقتال يلجأ إليها أي طرف من األطراف املتحاربة يف النزاع، قدمية كانت أو حديثة. ثالًثا، نركز 
العمليات  عىل  اإلنساين  الدويل  القانون  تطبيق  كيفية  عىل  املقال  هذا  من  الرئييس  الجزء  يف 
النظر يف بعض  القانونية للدول والخرباء، نعيد  السيربانية. ومن خالل تحليل أحدث املواقف 
املناقشات األبرز التي أجريت يف العقد املايض، مثل تحديد العمليات السيربانية التي تصل إىل 
حد "الهجوم" عىل النحو املحدد يف القانون الدويل اإلنساين وما إذا كانت البيانات املدنية تتمتع 
بحامية مامثلة للحامية التي تحظى بها "األعيان املدنية". ونتناول بالدراسة أيًضا قواعد القانون 
الخاصة  الحامية  ونظم  الهجامت  بخالف  السيربانية  العمليات  عىل  املنطبقة  اإلنساين  الدويل 

لبعض الجهات الفاعلة والبنى التحتية، مثل املرافق الطبية واملنظامت اإلنسانية.

البرشية،  التكلفة  السيربانية،  الحرب  املسلح،  النزاع  السيربانية،  االعمليات  الرئيسية:  الكلامت 
القانون الدويل اإلنساين.

الدكتور كنوت دورمان رئيس بعثة اللجنة الدولية لدى 

االتحاد األورويب وحلف شامل األطليس ومملكة بلجيكا 

)بروكسل( وسبق له شغل منصب كبري املسؤولني القانونيني 

ورئيس الشبعة القانونية )2007-2019(. وقبل ذلك، شغل 

منصب نائب رئيس الشعبة القانونية باللجنة الدولية 

)2004-2007( وعمل مستشارًا قانونًيا باللجنة الدولية 

)1999-2004( يف مجاالت منها العمليات السيربانية.
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شهد العقدان املاضيان تطورًا ملحوظا يف اللجوء إىل العمليات السيربانية أثناء النزاعات املسلحة، 
وامتد هذا التطور إىل مسألة كيفية تطبيق القانون الدويل اإلنساين عىل هذه العمليات. وهذه 
العمليايت،  املستوى  فعىل  والسياسية.  والقانونية  العملياتية  املستويات  عىل  صحيحة  النتيجة 
ومن  املسلحة  النزاعات  مييز  واقًعا  املسلح  النزاع  أثناء  السيربانية  العمليات  استخدام  أضحى 
الشواغل  من  عدًدا  التطور  هذا  ويثري  املستقبل.  يف  الضوء  من  مزيد  عليه  يسلط  أن  املرجح 
يف مجتمعات اليوم التي تعتمد اعتامًدا غري مسبوق عىل الفضاء السيرباين، الذي تتسبب فيه 
وعىل  بهم.  الجسيمة  األرضار  وإلحاق  البرش  تعطيل  احتامل  يف  الضارة  السيربانية  العمليات 
توافق  إىل  األطراف  متعددة  الدول من خالل عمليات  توصلت  والقانوين،  السيايس  املستويني 
بشأن بعض جوانب اإلطار القانوين واملعياري الذي ينظم العمليات السيربانية؛ ومع ذلك، يظل 
نقاش  موضوع  املسلح  النزاع  أثناء  السيربانية  العمليات  عىل  اإلنساين  الدويل  القانون  تطبيق 
مكثف. ونرشت بضع دول مواقف حول كيفية تطبيق القانون الدويل اإلنساين عىل العمليات 
السيربانية أثناء النزاعات املسلحة، وهناك ثروة من الدراسات األكادميية حول هذه املسألة، ومع 
ذلك تظل املسائل الرئيسية محل خالف وتفتقر إىل اتفاق بني الدول والخرباء اآلخرين أو تتطلب 
البيانات  بكيفية حامية  املتعلقة  "الهجوم"، واملسألة  التحليل. وهي تشمل مفهوم  مزيًدا من 
عىل  اإلنساين  الدويل  القانون  قواعد  تطبيق  وكيفية  الضارة،  السيربانية  العمليات  من  املدنية 
العمليات السيربانية بخالف الهجامت. وتابع مؤلفو املقال هذه التطورات واملناقشات عن كثب 
وشاركوا يف مناقشات الخرباء الحكوميني وغري الحكوميني حول انطباق القانون الدويل اإلنساين 
وتطبيقها عىل العمليات السيربانية أثناء النزاعات املسلحة منذ انطالق رشارتها األوىل، وذلك يف 

إطار أدوارهم املختلفة التي اضطلعوا بها يف الشعبة القانونية باللجنة الدولية.
اإلنساين  الدويل  القانون  بشأن  موقًفا مؤسسًيا شاماًل  الدولية مؤخرًا  اللجنة  ونرشت   
والعمليات السيربانية أثناء النزاعات املسلحة، ُقدم إىل فريق الخرباء الحكوميني والفريق العامل 
املفتوح العضوية التابعني لألمم املتحدة.1 ويف هذا املقال، نتوسع يف بيان هذا املوقف ونوضح 
يف البداية السبب يف اعتبار التكلفة البرشية املحتملة للعمليات السيربانية مصدرًا للقلق عىل 
الصعيد اإلنساين. ونؤكد بعد ذلك أن القانون الدويل اإلنساين ينطبق عىل العمليات السيربانية 
املختلفة حول هذا  الدول  نظر  ونتدارس وجهات  يقيدها-  ثم  -ومن  املسلحة  النزاعات  أثناء 
املوضوع. ثالًثا، نحلل الحاالت التي قد تؤدي العمليات السيربانية فيها إىل نزاع مسلح، وكيف 
يرتبط هذا الحد بحظر استخدام القوة والحق يف الدفاع عن النفس مبوجب ميثاق األمم املتحدة 
والقانون الدويل العريف. ويف الجزء األخري واألشمل من املقال، نتعمق يف دراسة بعض األسئلة 
أثناء  السيربانية  العمليات  اإلنساين عىل  الدويل  القانون  تطبيق  كيفية  أمدها حول  طال  التي 

النزاعات املسلحة، واملواقف التي اتخذتها الدول بشأن بعض املسائل الرئيسية.
املسلح  النزاع  أثناء  السيربانية  العمليات  استخدام  أضحى  العمليايت،  املستوى  فعىل   
الضوء يف  مزيد من  عليه  يسلط  أن  املرجح  املسلحة ومن  النزاعات  واقعية من سامت  سمة 

1   اللجنة الدولية، القانون الدويل اإلنساين والعمليات السيربانية خالل النزاعات املسلحة، ورقة موقف مقدمة إىل فريق العمل املفتوح العضوية املعني 

بالتطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية يف سياق األمن الدويل، وإىل فريق الخرباء الحكوميني املعني باالرتقاء بسلوك الدول 

املسؤول يف ميدان الفضاء السيرباين يف سياق األمن الدويل، 2019، متاح من خالل الرابط التايل:
www.icrc.org/ara/document/international-humanitarian-law-and-cyber-operations-during-armed-conflicts 

    )جرى االطالع عىل جميع مراجع اإلنرتنت يف آب/أغسطس 2020(. وهي متاحة أيًضا يف قسم "التقارير والوثائق" يف هذا العدد من املجلة.

ً

https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
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نزاعات مسلحة جارية.  أجرت عمليات سيربانية يف  بأنها  علًنا  الدول  وأقرت بعض  املستقبل. 
أنها لجأت إىل  الخصوص  املتحدة وأسرتاليا عىل وجه  املتحدة واململكة  الواليات  فقد كشفت 
العمليات السيربانية يف نزاعها ضد تنظيم الدولة اإلسالمية.2 نرشت أيًضا تقارير عامة تشري إىل 
أن إرسائيل استخدمت عمليات سيربانية ضد حامس - ومزاعم بأن حامس استخدمت عمليات 
سيربانية ضد إرسائيل.3 وعالوة عىل ذلك، أثرت العمليات السيربانية عىل بلدان أخرى مشاركة 
واململكة   5،2017-2015 الفرتة  يف  وأوكرانيا   4،2008 عام  مثل جورجيا يف  مسلحة،  نزاعات  يف 
الهوية  يزالون مجهويل  الهجامت ال  كان منفذو هذه  العربية يف عام 6،2017 وإن  السعودية 
ومثة تنازع عىل عزو املسؤولية. لذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت هذه العمليات لها عالقة 
ال.  أم  ينطبق  اإلنساين  الدويل  القانون  كان  إذا  ما  ثم  ومن  الصلة،  ذات  املسلحة  بالنزاعات 
وباإلضافة إىل ذلك، وردت تقارير عن عمليات سيربانية نفذتها دول يف حاالت أخرى قد ال يكون 
فيها التصنيف القانوين واضًحا، ومنها الحاالت التي يشار إليها أحياًنا باسم "املنطقة الرمادية".7 
املايض-  العقد  مدى  العسكرية عىل  السيربانية  العمليات  يف  زيادة  األمثلة وجود  وتبني هذه 
وهو ما ميثل تغريًا قد يستمر يف الحروب. والواقع أن هناك عدًدا متزايًدا من الدول يقال إنها 

2   انظر عىل وجه الخصوص:
Mike Burgess, Australian Signals Directorate, “Offensive Cyber and the People Who Do It”, speech given to the Lowy 
Institute, 27 March 2019, available at: www.asd.gov.au/speeches/20190327-lowy-institute-offensive-cyber-operations.
html; Paul M. Nakasone, “Statement of General Paul M. Nakasone, Commander, United States Cyber Command, before the 
Senate Committee on Armed Services”, 14 February 2019, available at: www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/
Nakasone_0219-14-.pdf; Jeremy Fleming, GCHQ, “Director’s Speech at CyberUK18”, 12 April 2018, available at: www.gchq.
gov.uk/pdfs/speech/director-cyber-uk-speech-2018.pdf. 
“Hackers Interrupt Israeli Eurovision WebCast with Faked Explosions”, BBC News, 15 May 2019, available at: www.bbc.    3

 co.uk/news/technology-48280902; Zak Doffman, “Israel Responds to Cyber Attack with an Air Strike on Cyber Attackers in
World First”, Forbes, 6 May 2019, available at: www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/05/06/israeli-military-strikes-and-

 destroys-hamas-cyber-hq-in-world-first/#1c692f73afb5.

يف حني أن الهدف املزعوم للعملية السيربانية التي ُيزعم أن حامس ارتكبتها مل ُيعلن بعد، فقد قيل إن استهداف مبنى حامس بالوسائل الحركية يستند 

إىل معلومات استخبارية تم الحصول عليها يف إطار جهود الدفاع السيرباين لقوات الدفاع اإلرسائيلية.
David Hollis, “Cyberwar Case Study: Georgia 2008”, Small War Journal, 2010, available at: https://smallwarsjournal.com/     4
blog/journal/docs-temp/639-hollis.pdf.

 Andy Greenberg, “How an Entire Nation Became Russia’s Test Lab for Cyberwar”, Wired, 20 June 2017, available at:      5
 www.wired.com/story/russian-hackers-attack-ukraine/; Andy Greenberg, “The Untold Story of NotPetya, the Most
Devastating Cyberattack in History”, Wired, 22 August 2018, available at: www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-
ukraine-russia-code-crashed-the-world/.

 Blake Johnson et al., “Attackers Deploy New ICS Attack Framework ‘TRITON’ and Cause Operational Disruption to Critical    6
Infrastructure”, Fireeye Blogs, 14 December 2017, available at www.fireeye.com/blog/threat-research/2017/12/attackers-
deploy-new-ics-attack-framework-triton.html.

7     عىل سبيل املثال، أفادت تقارير إعالمية مختلفة - تستند إىل مصادر رسمية مل تكشف عن هويتها- بأن الواليات املتحدة نفذت عمليات سيربانية ضد 

أهداف يف روسيا وإيران، وأن إرسائيل نفذت عملية سيربانية ضد ميناء يف إيران. انظر:
Ellen Nakashima, “U.S. Cyber Command Operation Disrupted Internet Access of Russian Troll Factory on Day of 2018 
Midterms”, Washington Post, 27 February 2019, available at: https://tinyurl.com/yxs8twyv; David E. Sanger and Nicole 
Perlroth, “U.S. Escalates Online Attacks on Russia’s Power Grid”, New York Times, 15 June 2019, available at: www.
nytimes.com/201915/06//us/politics/trump-cyber-russia-grid.html; Julian E. Varnes and Thomas Gibbons-Neff, “U.S. Carried 
out Cyberattacks on Iran”, New York Times, 22 June 2019, available at: www.nytimes.com/201922/06//us/politics/us-iran-
cyber-attacks.html; Joby Warrick and Ellen Nakashima, “Officials: Israel Linked to a Disruptive Cyberattack on Iranian Port 
Facility”, Washington Post, 18 May 2020, available at: https://tinyurl.com/y4onsrt9. 

وبشأن ما يسمى "املناطق الرمادية" والتكنولوجيا السيربانية، انظر:
Camille Faure, “Utilisation contemporaine et future des technologies cyber/numériques dans les conflits armés”, in Gabriella 
Venturini and Gian Luca Beruto (eds), Whither the Human in Armed Conflict? IHL Implications of New Technology in Warfare, 
42nd Round Table on Current Issues of International Humanitarian Law, International Institute of Humanitarian Law, 
Sanremo, 2020 (forthcoming); Gary Corn, “Punching on the Edges of the Grey Zone: Iranian Cyber Threats and State Cyber 
Responses”, Just Security, 11 February 2020, available at: www.justsecurity.org/68622/punching-on-the-edges-of-the-grey-
zone-iranian-cyber-threats-and-state-cyber-responses/. 

وبشأن حد تطبيق القانون الدويل اإلنساين، انظر: القسم أدناه املعنون "العمليات السيربانية التي تخضع للقانون الدويل اإلنساين". 

http://www.asd.gov.au/speeches/20190327-lowy-institute-offensive-cyber-operations.html
http://www.asd.gov.au/speeches/20190327-lowy-institute-offensive-cyber-operations.html
http://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/Nakasone_02-14-19.pdf
http://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/Nakasone_02-14-19.pdf
http://www.gchq.gov.uk/pdfs/speech/director-cyber-uk-speech-2018.pdf
http://www.gchq.gov.uk/pdfs/speech/director-cyber-uk-speech-2018.pdf
http://www.bbc.co.uk/news/technology-48280902
http://www.bbc.co.uk/news/technology-48280902
http://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/05/06/israeli-military-strikes-and-destroys-hamas-cyber-hq-in-world-first/#1c692f73afb5.  
http://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/05/06/israeli-military-strikes-and-destroys-hamas-cyber-hq-in-world-first/#1c692f73afb5.  
http://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/05/06/israeli-military-strikes-and-destroys-hamas-cyber-hq-in-world-first/#1c692f73afb5.  
https://smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/639-hollis.pdf.
https://smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/639-hollis.pdf.
https://www.wired.com/story/russian-hackers-attack-ukraine/
https://www.wired.com/story/russian-hackers-attack-ukraine/
http://www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-crashed-the-world/.
http://www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-crashed-the-world/.
http://www.fireeye.com/blog/threat-research/2017/12/attackers-deploy-new-ics-attack-framework-triton.html
http://www.fireeye.com/blog/threat-research/2017/12/attackers-deploy-new-ics-attack-framework-triton.html
https://tinyurl.com/yxs8twyv
https://www.nytimes.com/2019/06/15/us/politics/trump-cyber-russia-grid.html
https://www.nytimes.com/2019/06/15/us/politics/trump-cyber-russia-grid.html
http://www.nytimes.com/2019/06/22/us/politics/us-iran-cyber-attacks.html
http://www.nytimes.com/2019/06/22/us/politics/us-iran-cyber-attacks.html
https://tinyurl.com/y4onsrt9
http://www.justsecurity.org/68622/punching-on-the-edges-of-the-grey-zone-iranian-cyber-threats-and-state-cyber-responses/.  
http://www.justsecurity.org/68622/punching-on-the-edges-of-the-grey-zone-iranian-cyber-threats-and-state-cyber-responses/.  
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لديها قدرات عسكرية سيربانية أو بصدد تطوير هذه القدرات، ومنها الدول الخمس الدامئة 
العضوية يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة.8 ومن أمثلة استخدام العمليات السيربانية أثناء 
النزاعات التجسس؛ وتحديد األهداف؛ والعمليات املعلوماتية الرامية إىل التأثري عىل معنويات 
ابتغاء  التشويش عليها  أو  أو تضليلها  العدو  اتصاالت  القتال؛ وقطع نظم  إزاء  العدو وإرادته 
أمثلة  الحركية.9 ومن  العمليات  إىل دعم  الرامية  السيربانية  والعمليات  القوات؛  تنسيق  إعاقة 
الفئة األخرية تعطيل محطات الرادار العسكرية للعدو لدعم الرضبات الجوية.10 وباإلضافة إىل 
ذلك، وكام تبني لنا يف طائفة من العمليات السيربانية عىل مدى العقد املايض- التي رمبا مل تقع 
بالرضورة يف سياق نزاعات مسلحة- تشكل العمليات السيربانية التي تستهدف شبكات الكهرباء 
أو نظم الرعاية الصحية أو املنشآت النووية أو غريها من الهياكل األساسية الحيوية خطَر إلحاق 
أرضار جسيمة بالبرش.11 وعىل املستوى القانوين، انطلقت قبل أكرث من عقدين مناقشات حول 
النزاعات  أثناء  السيربانية ويقيدها  العمليات  ينطبق عىل  اإلنساين  الدويل  القانون  كان  إذا  ما 
الدويل  القانون  أحكام  بشأن  تالني  دليَل  صياغة  عمليات  وأظهرت  ذلك.12  وكيفية  املسلحة 

8   باإلضافة إىل الواليات املتحدة واململكة املتحدة، حددت فرنسا الهدف من "الحصول عىل قدرة دفاع سيربانية" بالدفاع عن نفسها ضد "الدول األجنبية 

أو الجامعات اإلرهابية ]التي[ قد تهاجم الهياكل األساسية الحيوية". فرنسا، وكالة أمن نظم املعلومات الوطنية، دفاع وأمن نظم املعلومات: اسرتاتيجية 

فرنسا، 2011، متاحة من خالل الرابط التايل:
 www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/2011-02-15_Information_system_defence_and_security_-_France_s_strategy.pdf.

الدول  السيربانية لدى  العسكرية  للقدرات  املتزايد  للتطور  "استجابة  أنه  العسكرية للصني عىل  حول السرتاتيجية  الكتاب األبيض لعام 2015  وينص 

األخرى، ستطور الصني قدرة عسكرية سيربانية دفاعية". انظر: حكومة الصني، الكتاب األبيض بشأن السرتاتيجية العسكرية للصني، 2015، متاح من خالل 

  .www.gov.cn/zhengce/2015-05/26/content_2868988.html :الرابط التايل

كانت روسيا أقل وضوًحا بشأن هذا املوضوع، إال أن مبدأ أمن املعلومات يف االتحاد الرويس ينص عىل أن "تحديث نظام أمن املعلومات للقوات املسلحة 

والقوات والتشكيالت والهيئات العسكرية األخرى التابعة لالتحاد الرويس، مبا يف ذلك قوات ووسائل املواجهة املعلوماتية" هو "مجال رئييس لضامن 

أمن املعلومات يف ميدان الدفاع الوطني". انظر: وزارة خارجية االتحاد الرويس، مبادئ أمن املعلومات يف التحاد الرويس، 5 كانون األول/ديسمرب 2016، 

متاحة من خالل الرابط التايل: https://tinyurl.com/y6yhp7pv. انظر أيًضا:
Ministry of Defence of the Russian Federation, “Western MD Operators Repelled Cyberattack of the Simulated Enemy in the 
Course of the Union Shield – 2015”, 2015, available at:
https://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12056193@egNews.

لالطالع عىل تقديرات عامة حول انتشار األدوات السيربانية، انظر:
Anthony Craig, “Understanding the Proliferation of Cyber Capabilities”, Council on Foreign Relations, 2018, available at: 
www.cfr.org/blog/understanding-proliferation-cyber-capabilities. 

ويفيد املؤرش السيرباين ملعهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح بأن سبًعا وأربعني دولة كان لديها يف عام 2012 برامج لألمن السيرباين أسندت بعض 

 UNIDIR, The Cyber Index: International Security Trends and Realities, UN Doc. UNIDIR/2013/ 3, Geneva,( األدوار لقواتها املسلحة

p. 1 ,2013(، يف حني سجل مرصد املراقبة الرقمية يف عام 2020 ما عدده ثالث وعرشون دولة وثالثون دولة لديها عىل الرتتيب أدلة أو مؤرشات عىل 

وجود قدرات سيربانية هجومية
(Digital Watch Observatory, “UN GGE and OEWG”, available at: https://dig.watch/processes/un-gge). 
ICRC, Avoiding Civilian Harm from Military Cyber Operations during Armed Conflicts, forthcoming.                              9
Sharon Weinberger, “How Israel Spoofed Syria’s Air Defense System”, Wired, 4 October 2007, available at: www.wired.   10

 com/2007/10/how-israel-spoo/; Lewis Page, “Israeli Sky-Hack Switched Off Syrian Radars Countrywide”, The Register, 22
 November 2007, available at: www.theregister.co.uk/2007/11/22/israel_air_raid_syria_hack_network_vuln_intrusion/.
11    يف ترشين الثاين/نوفمرب 2018، عقدت اللجنة الدولية اجتامًعا للخرباء إلجراء تقييم واقعي للقدرات السيربانية وتبعاتها اإلنسانية املحتملة يف ضوء 

الخصائص التقنية. انظر:
Laurent Gisel and Lukasz Olejnik (eds), ICRC Expert Meeting: The Potential Human Cost of Cyber Operations, ICRC, Geneva, 
2019, available at: www.icrc.org/en/download/file/96008/the-potential-human-cost-of-cyber-operations.pdf. 

انظر أيًضا:
Sergio Caltagirone, “Industrial Cyber Attacks: A Humanitarian Crisis in the Making”, Humanitarian Law and Policy Blog, 
3 December 2019, available at: https://blogs.icrc.org/law-and-policy/201903/12//industrial-cyber-attacks-crisis/. The World 
Economic Forum (WEF) Global Risks Report 2020 ranks cyber attacks among the top ten risks in terms of both likelihood 
and impact; see WEF, The Global Risks Report 2020, 2020, p. 3, available at: www.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_
Report_2020.pdf. 

12 انظر: مكتب املستشار العام بوزارة الدفاع األمريكية، تقييم املسائل القانونية الدولية يف عمليات املعلومات، 1999، متاح من خالل الرابط التايل: 

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/2011-02-15_Information_system_defence_and_security_-_France_s_strategy.pdf
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/2011-02-15_Information_system_defence_and_security_-_France_s_strategy.pdf
http://www.gov.cn/zhengce/2015-05/26/content_2868988.html
http://www.gov.cn/zhengce/2015-05/26/content_2868988.html
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/cptickb6bz29/content/id/2563163/
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/cptickb6bz29/content/id/2563163/
https://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12056193@egNews
https://www.cfr.org/blog/understanding-proliferation-cyber-capabilities
https://dig.watch/processes/un-gge
https://www.wired.com/2007/10/how-israel-spoo/
https://www.wired.com/2007/10/how-israel-spoo/
https://www.theregister.com/2007/11/22/israel_air_raid_syria_hack_network_vuln_intrusion/
https://www.theregister.com/2007/11/22/israel_air_raid_syria_hack_network_vuln_intrusion/
https://www.icrc.org/en/download/file/96008/the-potential-human-cost-of-cyber-operations.pdf
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/12/03/industrial-cyber-attacks-crisis/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
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املنطبقة عىل العمليات السيربانية )دليال تالني( أن هناك إجامًعا كبريًا بني الخرباء عىل أن القانون 
ويجب  بل  ميكن  األساسية  ومبادئه  قواعده  وأن  السيرباين  الفضاء  يف  ينطبق  اإلنساين  الدويل 
تطبيقها عند تنفيذ العمليات السيربانية أثناء النزاع املسلح.13 ومن ناحية أخرى، كام يتبني من 
واملجموعة  الدول  مواقف  من  متزايد  عدد  وكذلك يف  تالني  دليَل  املسجلة يف  املتباينة  اآلراء 
الرثية من املنشورات األكادميية حول املسائل املتعلقة بالفضاء السيرباين، تظل شتى الجوانب 
املتعلقة بكيفية تطبيق قواعد معينة من القانون الدويل اإلنساين يف هذا املجال تعاين من قلة 
الدراسة، ويوجد خالف بشأن مسائل أخرى، منها بعض املسائل التي ُقتلت بحًثا )انظر القسم 
أدناه حول "القيود التي يفرضها القانون الدويل اإلنساين عىل استخدام القدرات السيربانية أثناء 
النزاعات املسلحة"(. وعىل املستوى السيايس، بينت املناقشات األخرية والجارية يف األمم املتحدة 
أن التوصل إىل اتفاق بشأن انطباق القانون الدويل اإلنساين عىل العمليات السيربانية وتعزيز 
الدارسة املتعلقة بكيفية تفسري قواعده هام من املسائل التي ال تزال تنطوي عىل تحديات.14 
وبدأت املناقشات حول املسائل املتعلقة بـ "أمن املعلومات" عندما قدم االتحاد الرويس أول 
العامة لألمم املتحدة يف عام 1998. وشهدت السنوات  قرار بشأن هذا املوضوع يف الجمعية 
إطار  يف  حكوميون  خرباء  يجتمع   ،2004 عام  فمنذ  املناقشات.  هذه  تكثيف  املاضية  القليلة 
ستة أفرقة متتالية من الخرباء الحكوميني بشأن مسائل تتصل باملعلومات واالتصاالت السلكية 
والالسلكية يف سياق األمن الدويل. ويف عام 2018، أنشأت الجمعية العامة لألمم املتحدة أيًضا 
الفريق العامل املفتوح العضوية، الذي ميارس مهامه جنًبا إىل جنب مع فريق الخرباء الحكوميني. 
الدول  استخدام  الدويل عىل  القانون  انطباق  "كيفية  دراسة  منها  مبهام  مكلف  الفريقني  وكال 
لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت".15 وينبغي أن تستفيد هذه املناقشات من االستنتاجات 
املهمة التي خلص إليها فريق الخرباء الحكوميني السابق. ويف عامي 2013 و 2015، أكدت الدول 
األعضاء يف فريق الخرباء الحكوميني أن "أحكام القانون الدويل، وال سيام ميثاق األمم املتحدة، 
قابلة للتطبيق" يف بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأشارت إىل "املبادئ القانونية الدولية 
املعمول بها، مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، مبادئ اإلنسانية والرضورة والتناسب والتمييز".16 ومع 
ذلك، يبدو من املناقشات األخرية يف عمليات األمم املتحدة املذكورة، وعىل النحو املبني مبزيد 

https://fas.org/irp/eprint/io-legal.pdf؛ 

ولالطالع عىل واحدة من الدراسات األكادميية املبكرة التي تناولت هذه املسائل، انظر:
Knut Dörmann, “Computer Network Attack and International Humanitarian Law”, 2001, available at: www.icrc.org/en/doc/
resources/documents/article/other/5p2alj.html.

13  انظر:
Michael N. Schmitt (ed.), Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2013 (Tallinn Manual) [دليل تالني]؛

وانظر:
Michael N. Schmitt and Liis Vihul (eds), Tallinn Manual 2.0 on International Law Applicable to Cyber Operations, 2nd ed., 
Cambridge University Press, Cambridge, 2017 (Tallinn Manual 2.0) [2 دليل تالني].

14 انظر، عىل وجه الخصوص:
OEWG, “Initial ‘Pre-draft’ of the Report of the OEWG on Developments in the Field of Information and Telecommunications 
in the Context of International Security”, 11 March 2020, available at: https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/
uploads/2020200311-/03/Pre-Draft-OEWG-ICT.pdf.

15   قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة73/27 ، "التطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية يف سياق األمن الدويل"، وثيقة األمم املتحدة 

A/RES/73/27، 11 كانون األول/ديسمرب 2018، الفقرة 5؛ وقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 73/266، "االرتقاء بسلوك الدول املسؤول يف الفضاء 

اإللكرتوين يف سياق األمن الدويل"، وثيقة األمم املتحدة A/RES/73/266، 2 كانون الثاين/يناير 2019، الفقرة 3.
16   الجمعية العامة لألمم املتحدة، "فريق الخرباء الحكوميني املعني بالتطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية يف سياق األمن الدويل: 

مذكرة من األمني العام"، وثيقة األمم املتحدة A/70/174، 22 متوز/يوليو 2015، الفقرتان 24 و28 )د(.

https://fas.org/irp/eprint/io-legal.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/5p2alj.htm
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/5p2alj.htm
https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/03/200311-Pre-Draft-OEWG-ICT.pdf
https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/03/200311-Pre-Draft-OEWG-ICT.pdf
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من التفصيل أدناه، أن التوصل إىل اتفاق بشأن انطباق القانون الدويل اإلنساين عىل العمليات 
السيربانية وتعزيز الدارسة املتعلقة بكيفية تفسري قواعده ال تزال متثل تحدًيا.

وعىل الصعيد اإلقليمي، سبق للدول األعضاء يف منظمة شنغهاي للتعاون أن قررت يف   
عام 2009 أن "تطوير واستخدام أسلحة املعلومات" و "التحضري لحرب املعلومات وتنفيذها" 
يشكالن تهديًدا رئيسًيا يف مجال أمن املعلومات الدويل، إال أنها التزمت الصمت بشأن اإلطار 
القانوين املنطبق.17 وأجريت مناقشات بشأن تطبيق القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل 
اإلنساين، يف املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية )آلكو( )التي أنشأت فريًقا عاماًل 
والكومنولث،19   18،)2015 عام  يف  السيرباين  الفضاء  يف  الدويل  القانون  بشأن  العضوية  مفتوح 
األمريكية،22  الدول  ومنظمة  )الناتو(،21  األطليس  شامل  حلف  ومنظمة  األورويب،20  واالتحاد 

باإلضافة إىل جهات أخرى. 

التكلفة البرشية املحتملة للعمليات السيربانية

الكمبيوتر  شبكات  عرب  االتصال  ذلك  يف  مبا  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  تطوير  يوفر 
االجتامعية  املجاالت  يف  واألفراد  واملجتمعات  للدول  هائلة  وفرًصا  فوائد  السيرباين(،  )الفضاء 
ويعتمد  أخرى.  مجاالت  إىل  باإلضافة  االتصال،  ومجاالت  واملعلوماتية  والتنموية  واالقتصادية 
املجتمع الدويل واملجتمعات وكل فرد منا بشكل متزايد عىل األدوات الرقمية. وهذا االتجاه - 
الذي رمبا تسارعت وتريته بفعل انتشار جائحة كوفيد-19 يف وقت كتابة هذا املقال - يزيد من 
اعتامدنا عىل استمرار تشغيل هذه التقنيات، وبالتايل يزيد من تعرضنا للعمليات السيربانية. 
ولذلك، فإن الطبيعة الرسيعة التطور التي يتسم بها الفضاء السيرباين والتكنولوجيا السيربانية، 

والتكلفة البرشية املحتملة للعمليات السيربانية، تتطلبان رصًدا وتقيياًم مستمرين.
واستخدام األدوات السيربانية باعتبارها من وسائل أو أساليب القتال يتيح للجيوش   
إمكانية تحقيق أهدافها دون التسبب بالرضورة يف إلحاق رضر مبارش باملدنيني أو إلحاق أرضار 
مادية بالبنية التحتية املدنية. وحسب الظروف، قد تتيح العمليات السيربانية استهداف هدف 
عسكري مع تقليل األرضار العرضية املتوقع أن تلحق باألعيان املدنية مقارنة باستخدام وسائل 
الحرب األخرى. ويف املناقشات الحكومية الدولية األخرية، شددت بعض الدول عىل أن تكنولوجيا 

17   اتفاقية التعاون يف مجال ضامن أمن املعلومات الدويل بني الدول األعضاء يف منظمة شنغهاي للتعاون، يكاترينبورغ، 16 حزيران/يونيو 2009 )اتفاقية 

منظمة شنغهاي للتعاون(؛ ترجمة غري رسمية يف وزارة الدفاع يف االتحاد الرويس،
“The State and the Prospects of Russian Military Cooperation on International Information Security (A Collection of Papers)”, 
2014, pp. 77 ff. 

انظر أيًضا عىل سبيل املثال: J.Fleming، الحاشية 2 أعاله، الصفحة 5.
18   انظر:

AALCO, International Law in Cyberspace, Doc. No. AALCO/58/DAR ES SALAAM/2019/SD/17, available at: www.aalco.int/
Final%20Cyberspace%202019.pdf.

19   انظر: إعالن الكومنولث بشأن العمليات السيربانية الصادر يف اجتامع رؤساء حكومات الكومنولث، لندن، 16-20 نيسان/أبريل 2018، متاح من خالل 

.https://thecommonwealth.org/commonwealth-cyber-declaration :الرابط التايل
20  انظر عىل سبيل املثال: استنتاجات مجلس االتحاد األورويب، اجتامع مجلس الشؤون العامة، الوثيقة رقم 13/11357، 25 حزيران/يونيو 2013.

21   انظر عىل سبيل املثال: إعالن قمة ويلز الصادر عن رؤساء الدول والحكومات املشاركني يف اجتامع الناتو يف ويلز، 5 أيلول/سبتمرب 2014، الفقرة. 72، 

.www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.html :متاح من خالل الرابط التايل
22  انظر:

OAS, Improving Transparency: International Law and State Cyber Operations: Fourth Report, OAS Doc. CJI/doc. 603/20 rev.1 
corr.1, 5 March 2020, available at: www.oas.org/en/sla/iajc/docs/CJI_doc_60320-_rev1_corr1_eng.pdf. 

http://www.aalco.int/Final%20Cyberspace%202019.pdf 
http://www.aalco.int/Final%20Cyberspace%202019.pdf 
https://thecommonwealth.org/commonwealth-cyber-declaration
https://thecommonwealth.org/commonwealth-cyber-declaration
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm
http://www.oas.org/en/sla/iajc/docs/CJI_doc_603-20_rev1_corr1_eng.pdf 
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املعلومات واالتصاالت إذا ُوظفت بطريقة مسؤولة ووفًقا للقانون الدويل، "فإن استخدامها يف 
السياقات العسكرية قد تكون له األفضلية عن استخدام األسلحة الحركية وميكن أن يؤدي إىل 
التهدئة".23 يف املقابل، وكام أرشنا آنًفا، حذرت الدول األعضاء يف منظمة شنغهاي للتعاون من 

"تطوير واستخدام أسلحة املعلومات" و "التحضري لحرب املعلومات وشنها".24
قد ينطوي تنفيذ عمليات سيربانية شديدة التمييز تتوافق مع القانون الدويل اإلنساين   
السيرباين  الفضاء  مييز  الذي  والرتابط  تقنية.  تحديات  عىل  املدنيني  السكان  إصابة  وتتفادي 
التي  السيربانية  بالعمليات  يتأثر  باإلنرتنت ميكن أن  بينية تتصل  يعني أن أي يشء له واجهة 
ُتنفذ يف أي مكان يف العامل. وقد يخلف الهجوم السيرباين الذي يستهدف نظاًما معيًنا تداعيات 
عىل نظم أخرى مختلفة، بغض النظر عن مكان وجود تلك النظم. ومثة خطر حقيقي من أن 
تؤدي األدوات السيربانية - سواء عمًدا أو خطأً - إىل آثار واسعة النطاق ومتنوعة عىل البنية 
التحتية املدنية الحيوية. وترابط الفضاء السيرباين يعني أيًضا أن جميع الدول ينبغي أن تهتم 
التي ُتشن ضد دولة واحدة ميكن أن تؤثر عىل العديد من  الفعالة عليه: "الهجامت  بالرقابة 
الدول األخرى - بغض النظر عن مكان وجودها وعن مشاركتها يف النزاع".25 وأظهرت العمليات 
السيربانية التي ُنفذت عىل مدى السنوات األخرية - أساًسا خارج نطاق النزاعات املسلحة - أن 
الربامج الضارة رسعان ما تنترش يف جميع أنحاء العامل وتؤثر عىل البنية التحتية املدنية وتوفري 
الخدمات األساسية.26 نتيجة لذلك، يحذر املعلقون من أن الهجامت اإللكرتونية الصناعية متثل 

"أزمة إنسانية يف طور التكوين".27
وقطاع الرعاية الصحية عىل ما يبدو ُمعرّض للغاية للهجامت السيربانية.28 فالقطاع   
يتجه نحو زيادة الرقمنة واالتصال، األمر الذي يؤدي إىل زيادة اعتامده عىل األدوات الرقمية 
واتساع الرقعة املعرضة للهجوم - وهو تطور من املرجح أن يستمر يف السنوات املقبلة. ويف كثري 
من األحيان، مل يقابل هذه التطورات تحسٌن يف األمن السيرباين.29 وباتت نقطة الضعف املذكورة 
أبرز خالل جائحة كوفيد-19، حيث تعطلت املستشفيات وغريها من مرافق الرعاية الصحية 

 UK Response to Chair’s Initial ‘Pre-draft’ of the Report of the OEWG on Developments in the Field of Information and”   23
Telecommunications in the Context of International Security”, available at:

  https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/04/20200415-oewg-predraft-uk.pdf.

وانظر أيًضا: اللجنة الدولية، الحاشية 9 أعاله؛ وانظر:
Gary Corn, “The Potential Human Costs of Eschewing Cyber Operations”, Humanitarian Law and Policy Blog, 31 May 2019, 
available at: https://blogs.icrc.org/law-and-policy/201931/05//potential-human-costs-eschewing-cyber-operations/.  

24   اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون، الحاشية 17 أعاله، املادة 2.
 Helen Durham, “Cyber Operations during Armed Conflict: 7 Essential Law and Policy Questions”, Humanitarian Law and    25
Policy Blog, 26 March 2020, available at: https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/03/26/cyber-armed-conflict-7-law-
policy-questions/.

26   تشمل األمثلة برنامج CrashOverride الضار، وبرنامج الفدية WannaCry، وبرنامج NotPetya املعروف باسم "املمسحة"، وبرنامج Triton الضار. 

وأّثر برنامج CrashOverride عىل إمداد الكهرباء يف أوكرانيا؛ وأثر برنامج WannaCry عىل املستشفيات يف عدة بلدان؛ وأثر برنامج NotPetya عىل 

عدد كبري للغاية من الرشكات؛ وكان برنامج Triton يستهدف تعطيل نظم التحكم الصناعية وتشري تقارير إىل استخدامه يف توجيه هجامت إىل املنشآت 

البرتوكيميائية السعودية. لالطالع عىل بعض املناقشات يف هذا الصدد، انظر:
Laurent Gisel and Lukasz Olejnik, “The Potential Human Cost of Cyber Operations: Starting the Conversation”, Humanitarian 
Law and Policy Blog, 14 November 2018, available at: https://blogs.icrc.org/law-and-policy/201814/11//potential-human-
cost-cyber-operations/. 

27  انظر: S. Caltagirone، الحاشية 11 أعاله.
L. Gisel and L. Olejnik )eds(  28، الحاشية 11 أعاله، الصفحات 22-18.

29  انظر:
Aaron F. Brantly, “The Cybersecurity of Health”, Council on Foreign Relations Blog, 8 April 2020, available at: https://tinyurl.
com/yxc4oc9j.  

https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/04/20200415-oewg-predraft-uk.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/04/20200415-oewg-predraft-uk.pdf
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/05/31/potential-human-costs-eschewing-cyber-operations/.  
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/03/26/cyber-armed-conflict-7-law-policy-questions/.
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/03/26/cyber-armed-conflict-7-law-policy-questions/.
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/11/14/potential-human-cost-cyber-operations/. 
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/11/14/potential-human-cost-cyber-operations/. 
https://www.cfr.org/blog/cybersecurity-health?utm_source=blognotification&utm_medium=email&utm_campaign=Blog%20Post%20Notification%20Net%20Politics&utm_term=NetPolitics
https://www.cfr.org/blog/cybersecurity-health?utm_source=blognotification&utm_medium=email&utm_campaign=Blog%20Post%20Notification%20Net%20Politics&utm_term=NetPolitics
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يف دول مختلفة بسبب العمليات السيربانية العدائية. ويف ضوء األهمية الخاصة لقطاع الرعاية 
الصحية يف تخفيف املعاناة يف جميع األوقات، وخاصة أثناء النزاعات املسلحة واألزمات الصحية، 
دعت اللجنة الدولية جميع الدول إىل احرتام الخدمات الطبية واملرافق الطبية وحاميتها من 
الهجامت السيربانية من أي نوع، سواء يف وقت السلم أو يف وقت النزاع، وإعادة تأكيد القواعد 
الدولية التي تحظر هذه األعامل وإعادة االلتزام بها.30 وبينام تجسد هذه الدعوة االلتزامات 
النزاع  أثناء  السيربانية  العمليات  املنطبقة عىل  الدويل اإلنساين  القانون  القامئة مبوجب أحكام 
املسلح،31 فهي تعيد التأكيد، أو تعزز كام يرى البعض، عىل املحظورات القامئة مبوجب القانون 

الدويل العام التي تنطبق يف جميع األوقات.32
قد تتسبب العمليات السيربانية التي تستهدف البنية التحتية املدنية الحيوية، مثل   
الكهرباء واملياه والرصف الصحي، يف إحداث أرضار جسيمة بالبرش.33 وغالًبا ما يتم تشغيل هذه 
البنية التحتية عن طريق نظم التحكم الصناعية. ويحتاج الهجوم السيرباين الذي يستهدف نظام 
التحكم الصناعي قدرًا معيًنا من الخربة والتطور، ويف كثري من األحيان برامج ضارة مخصصة. 
ولنئ كانت الهجامت التي تستهدف نظم التحكم الصناعية أقل تواترًا يف حدوثها مقارنة بسائر 
أنواع العمليات السيربانية، تشري التقارير إىل أن وتريتها آخذة يف الزيادة، وقد تطورت خطورة 
األمن  يف  متخصصون  وأشار  فقط.34  سنوات  بضع  قبل  متوقًعا  كان  مام  أكرب  برسعة  التهديد 
السيرباين إىل أنه "ملا كان من املحتمل أن تؤدي الهجامت السيربانية املادية إىل إحداث تأثري 
أمن تكنولوجيا  للمتخصصني يف  الدولية  بالنسبة لألوساط  امللح واألهم  حريك وإصابات، فمن 
املعلومات، والحكومات، والخرباء القانونيني املتخصصني يف مجال العمل اإلنساين التحاور بشأن 

كيفية تنظيم تنفيذ الهجامت السيربانية املادية".35 

30  انظر:
“Call by Global Leaders: Work Together Now to Stop Cyberattacks on the Healthcare Sector”, Humanitarian Law and Policy 
Blog, 26 May 2020, available at: https://blogs.icrc.org/law-and-policy/202026/05//call-global-leaders-stop-cyberattacks-
healthcare/. 

يف اإلطار املحدد للفريق العامل املفتوح العضوية املذكور أعاله، اقرتحت اللجنة الدولية أن تعتمد الدول قاعدة تلتزم مبوجبها "بعدم إجراء أو دعم 

عمليات سيربانية عن قصد من شأنها اإلرضار بالخدمات الطبية أو املرافق الطبية، واتخاذ تدابري لحامية الخدمات الطبية من الرضر". ويتضمن هذا 

االقرتاح عنرًصا "سلبًيا"، أال وهو أن الدول ال ينبغي لها أن تجري أو تدعم عن قصد نشاًطا سيربانًيا من شأنه اإلرضار بالخدمات أو املرافق الطبية، وعنرًصا 

"إيجابًيا" يعني أن الدول ينبغي لها اتخاذ تدابري لحامية الخدمات الطبية من الرضر. انظر:
ICRC, “Norms for Responsible State Behavior on Cyber Operations Should Build on International Law”, 11 February 2020, 
available at: www.icrc.org/en/document/norms-responsible-state-behavior-cyber-operations-should-build-international-
law.

31   انظر أدناه: القسم املعنون "قواعد القانون الدويل التي تحمي األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيني والخدمات الطبية وعمليات اإلغاثة 

اإلنسانية".
32   لالطالع عىل املزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق القانون الدويل عىل هذه العمليات، انظر:

Kubo Mačák, Laurent Gisel and Tilman Rodenhäuser, “Cyber Attacks against Hospitals and the COVID-19 Pandemic: How 
Strong are International Law Protections?”, Just Security, 27 March 2020, available at: www.justsecurity.org/69407/cyber-
attacks-against-hospitals-and-the-covid-19-pandemic-how-strong-are-international-law-protections/. 

انظر أيًضا: ]بيان أكسفورد[
 the Oxford Statement on the International Law Protections against Cyber Operations Targeting the Health Care Sector, 
May 2020 (Oxford Statement), available at: www.elac.ox.ac.uk/the-oxford-statement-on-the-international-law-protections-
against-cyber-operations-targeting-the-hea. 

L. Gisel and L. Olejnik )eds(   33، الحاشية 11 أعاله، الصفحات 23-28. انظر أيًضا:
Aron Heller, “Israeli Cyber Chief: Major Attack on Water Systems Thwarted”, ABC News, 28 May 2020, available at: 
https://abcnews.go.com/International/wireStory/israeli-cyber-chief-major-attack-water-systems-thwarted-70920855. 

34   املرجع نفسه، الصفحة 25.
 Marina Krotofil, “Casualties Caused through Computer Network Attacks: The Potential Human Costs of Cyber Warfare”,    35
42nd Round Table on Current Issues of International Humanitarian Law, 2019, available at: http://iihl.org/wp-content/
uploads/2019/11/Krotofil1.pdf.

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/05/26/call-global-leaders-stop-cyberattacks-healthcare/.  
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/05/26/call-global-leaders-stop-cyberattacks-healthcare/.  
https://www.icrc.org/en/document/norms-responsible-state-behavior-cyber-operations-should-build-international-law
https://www.icrc.org/en/document/norms-responsible-state-behavior-cyber-operations-should-build-international-law
http://www.justsecurity.org/69407/cyber-attacks-against-hospitals-and-the-covid-19-pandemic-how-strong-are-international-law-protections/.  
http://www.justsecurity.org/69407/cyber-attacks-against-hospitals-and-the-covid-19-pandemic-how-strong-are-international-law-protections/.  
http://www.elac.ox.ac.uk/the-oxford-statement-on-the-international-law-protections-against-cyber-operations-targeting-the-hea
http://www.elac.ox.ac.uk/the-oxford-statement-on-the-international-law-protections-against-cyber-operations-targeting-the-hea
https://abcnews.go.com/International/wireStory/israeli-cyber-chief-major-attack-water-systems-thwarted-70920855. 
http://iihl.org/wp-content/uploads/2019/11/Krotofil1.pdf.
http://iihl.org/wp-content/uploads/2019/11/Krotofil1.pdf.
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وكام سيتبني الحًقا يف هذا املقال، يوفر القانون الدويل اإلنساين حامية شاملة لقطاع   
الرعاية الصحية يف النزاع املسلح، ويحظر الهجامت عىل البنية التحتية املدنية، ما مل تتحول هذه 

البنية التحتية إىل هدف عسكري.
بالنظر إىل ما هو أبعد من تأثري العمليات السيربانية عىل بنية تحتية محددة، هناك   

ثالث خصائص عىل األقل للعمليات السيربانية تثري املزيد من القلق.36
أواًل، ثبت أن عزو املسؤولية عن الهجامت السيربانية إىل دولة أو جهة فاعلة من غري   
التي  الفاعلة  الجهات  إمكانية تحديد  إن مل يكن مستحياًل.37 ويعرقل هذا  أمر صعب  الدول 
تنتهك القانون الدويل اإلنساين يف الفضاء السيرباين وتحميلها املسؤولية، وهي إحدى سبل كفالة 
االمتثال للقانون الدويل اإلنساين. وقد تؤدي سياسة إنكار الهجامت السيربانية، واألمل يف عدم 
الكشف عنها أيًضا إىل تغيري الحسابات السياسية املستخدمة يف تنفيذ هذه الهجامت السيربانية 

- ويف تنفيذها عىل نحو ينتهك القانون الدويل.
ثانًيا، كام أشارت الصني، عىل سبيل املثال، "فإن انتشار األدوات والتكنولوجيا السيربانية   
الضارة آخذ يف الزيادة".38 وقد تنترش األدوات واألساليب السيربانية يف الواقع بطريقة فريدة 
يصعب السيطرة عليها. واليوم، ال ُتنفذ الهجامت السيربانية املتطورة إال من قبل الجهات الفاعلة 
األكرث تقدًما والتي تتمتع بأفضل املوارد. ومبجرد استخدام الربامج الضارة أو رسقتها أو ترسيبها 
أو إتاحتها بأي طريقة أخرى، قد تتمكن جهات فاعلة، بخالف من طوروا الربامج الضارة، من 

العثور عىل هذه الربامج عىل شبكة اإلنرتنت وإعادة تصميمها واستخدامها ألغراضها الخاصة.
ثالًثا، تنطوي العمليات السيربانية عىل خطر املبالغة يف رد الفعل من جانب الدول   
املستهدفة وتصعيد العنف الحًقا. ويصعب عىل هدف الهجوم السيرباين عادًة معرفة ما إذا كان 
املهاجم يهدف إىل التجسس أم التسبب يف أرضار مادية أخرى محتملة. وال ميكن تحديد هدف 
العملية السيربانية عىل وجه اليقني إال مبجرد تحقيق التأثري أو الهدف النهايئ. ومن ثم، هناك 
خطر يتمثل يف أن هدف العملية سيتوقع إحداث أسوأ تأثري وسريد بطريقة أقوى مام لو كان 

يعلم أن قصد املهاجم كان يقترص عىل التجسس.
ويف وقت كتابة هذا التقرير، مل تكن العمليات السيربانية قد تسببت يف إلحاق أرضار   
كبرية بالبرش. إال أنها أحدثت أرضارًا اقتصادية كبرية.39 وباإلشارة إىل التكلفة البرشية املحتملة 

36   انظر أيًضا: اللجنة الدولية، القانون الدويل اإلنساين وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة، جنيف )تقرير التحديات الصادر عن اللجنة الدولية لعام 

2019(، الصفحة 27، متاح من خالل الرابط التايل:
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-
to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-ar؛ 

وانظر: )Gisel and L. Olejnik )eds، الحاشية 11 أعاله، الصفحة 7. 
37  لالطالع عىل مناقشة أوسع عن عزو املسؤولية، مبا يف ذلك قواعد القانون الدويل ذات الصلة، انظر: القسم أدناه املعنون "مسألة عزو املسؤولية".

 Statement by Counsellor Sun Lei of the Chinese Delegation at the Thematic Discussion on Information and Cyber Security    38
 at the First Committee of the 72nd Session of the UN General Assembly, 23 October 2017, available at:
 www.china-un.org/eng/chinaandun/disarmament_armscontrol/unga/t1505683.html.
39   ُتقاس التكلفة اإلجاملية للجرائم السيربانية وحدها برتيليونات الدوالرات: فقد ُقدرت بنحو 3 تريليونات دوالر يف عام 2015 يف جميع أنحاء العامل، ومن 

املتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2021
(Steve Morgan, “Hackerpocalypse: A Cybercrime Revelation”, Herjavec Group, 17 August 2016, available at: 
www.herjavecgroup.com/hackerpocalypse-cybercrime-report/). 

ُقدر تأثري برنامج NotPetya بأكرث من مليار دوالر، وتصل بعض التقديرات إىل 10 مليارات دوالر
(Fred O’Connor, “NotPetya Still Roils Company’s Finances, Costing Organizations $1.2 Billion in Revenue”, Cybereason,          
9 November 2017, available at: www.cybereason.com/blog/notpetya-costs-companies-1.2-billion-in-revenue; A. Greenberg, 

الحاشية 5 أعاله(. ويتأثر النظام املايل أيًضا يف أغلب األحوال بالهجامت السيربانية: انظر عىل سبيل املثال: 

https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-ar
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-ar
http://www.china-un.org/eng/chinaandun/disarmament_armscontrol/unga/t1505683.html
http://www.china-un.org/eng/chinaandun/disarmament_armscontrol/unga/t1505683.html
http://www.china-un.org/eng/chinaandun/disarmament_armscontrol/unga/t1505683.html
http://www.herjavecgroup.com/hackerpocalypse-cybercrime-report/
https://www.cybereason.com/blog/notpetya-costs-companies-1.2-billion-in-revenue
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التي طورتها  واألدوات  والقدرات  التكنولوجي  التطور  عن  الكثري  نجهل  السيربانية،  للعمليات 
الجهات الفاعلة األكرث تطورًا - ومنها الجهات العسكرية - وقد يختلف مدى إمكانية استخدام 
التي لوحظت حتى اآلن. مبعنى  االتجاهات  املسلحة عن  النزاعات  أثناء  السيربانية  العمليات 
آخر، يف حني أن مخاطر التكلفة البرشية ال تبدو مرتفعة للغاية بناًء عىل املالحظات الحالية، ال 
سيام بالنظر إىل الدمار واملعاناة اللذين تسببهام النزاعات دامئًا، فإن تطور العمليات السيربانية 

يتطلب اهتامًما وثيًقا بسبب أوجه عدم اليقني الحالية والوترية الرسيعة للتغيري.

انطباق القانون الدويل اإلنساين عىل العمليات السيربانية أثناء النزاعات املسلحة

من وجهة نظر قانونية، يعترب القانون الدويل اإلنساين اإلطار األسايس الذي يفرض قيوًدا عىل 
اللجوء إىل العمليات السيربانية أثناء النزاع املسلح ويحمي السكان املدنيني من األرضار املحتملة.

وال يحتوي القانون الدويل اإلنساين وال مجاالت القانون الدويل األخرى عىل تعريف   
للعمليات السيربانية أو الحرب السيربانية أو القتال السيرباين. واستخدمت دول معينة تعريفات 
مختلفة للعمليات السيربانية يف وثائق عسكرية أو غريها.40 وتشري دول أخرى بداًل من ذلك 
إىل قتال املعلومات أو حرب املعلومات، وتعرف هذا املفهوم بطريقة تشمل عىل األقل بعض 
الدول  النظر عن كيفية تعريف  السيربانية.41 وبرصف  الحرب  أنه  ُيفهم غالًبا عىل  جوانب ما 
فإن تحديد  املعلومات،  أو حرب  السيربانية  الحرب  أو  السيربانية  للعمليات  األخرى  والجهات 
بناًء عىل  يتم  أن  العمليات يجب  اإلنساين عىل هذه  الدويل  القانون  انطباق  أو عدم  انطباق 

طبيعة هذه العمليات وآثارها وظروفها.
تعني  أنها  عىل  املسلح"  النزاع  أثناء  السيربانية  "العمليات  الدولية  اللجنة  وتفهم   
تدفق  خالل  من  متصاًل،  آخر  جهازًا  أو  الكمبيوتر  شبكات  أو  نظم  تستهدف  التي  العمليات 

البيانات، عند استخدامها كوسيلة أو أسلوب للحرب يف سياق نزاع مسلح.42
ينطبق عىل  اإلنساين  الدويل  القانون  كان  إذا  ما  مسألة  الجدل حول  يستمر  وبينام   
البداية  اللجنة الدولية منذ  النزاع املسلح، وبالتايل يقيدها، اتخذت  العمليات السيربانية أثناء 
موقًفا واضًحا وإيجابًيا.43  وترى اللجنة الدولية أنه ليس مثة شك يف أن القانون الدويل اإلنساين 
أو  سالح  أي  شأن  السيربانية-  الحرب  أو  املسلحة  النزاعات  أثناء  السيربانية  العمليات  ينظم 

Choe Sang-Hun, “Computer Networks in South Korea Are Paralyzed in Cyberattacks”, New York Times, 20 March 2013, 
available at: www.nytimes.com/201321/03//world/asia/south-korea-computer-network-crashes.html.  

.US Department of Defense, DOD Dictionary of Military and Associated Terms :40  انظر عىل سبيل املثال
41   تعرف اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون، الحاشية 17 أعاله، "حرب املعلومات" عىل أنها "مواجهة بني دولتني أو أكرث يف فضاء املعلومات بهدف اإلرضار 

بنظم املعلومات والعمليات واملوارد، والهياكل الحيوية وغريها، وتقويض النظم السياسية واالقتصادية واالجتامعية، والتالعب النفيس بجموع السكان 

من أجل زعزعة استقرار املجتمع والدولة وكذلك إجبار الدولة عىل اتخاذ قرارات لصالح الطرف املعادي". وُتعرّف القوات املسلحة لالتحاد الرويس 

حرب املعلومات بالطريقة نفسها، مشرية إىل أن "القوات املسلحة لالتحاد الرويس تتبع ... القانون اإلنساين الدويل" أثناء األنشطة العسكرية يف فضاء 

املعلومات العاملي )وزارة دفاع االتحاد الرويس، مفهوم أنشطة القوات املسلحة التابعة لالتحاد الرويس يف فضاء املعلومات، 2011، القسم 1-2، متاح من 

.(https://eng.mil.ru/en/science/publications/more.htm?id=10845074@cmsArticle :خالل الرابط التايل
42  انظر: اللجنة الدولية، الحاشية 1 أعاله.

43   انظر: اللجنة الدولية، القانون الدويل اإلنساين وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة، جنيف، 2011 )تقرير التحديات لعام 2011 الصادر عن اللجنة 

الدولية(، الصفحات 36-39، متاح من خالل الرابط التايل:
https://www.icrc.org/ar/document/international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts 

وانظر: K. Dörmann، الحاشية 12 أعاله. 

https://www.nytimes.com/2013/03/21/world/asia/south-korea-computer-network-crashes.html
https://eng.mil.ru/en/science/publications/more.htm?id=10845074@cmsArticle
https://eng.mil.ru/en/science/publications/more.htm?id=10845074@cmsArticle
https://www.icrc.org/ar/document/international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts
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أساليب ووسائل القتال التي يلجأ إليها أي طرف من األطراف املتحاربة يف النزاع، سواء كانت 
قدمية أو حديثة. واعتامد العمليات السيربانية عىل تقنية جديدة ومتطورة باستمرار ال يحول 
أو  وسائل  من  باعتبارها  التقنيات  هذه  استخدام  عىل  اإلنساين  الدويل  القانون  تطبيق  دون 
أساليب القتال. ويصح ذلك سواء كان الفضاء السيرباين يعترب ميداًنا جديًدا للحرب عىل غرار 
الجو واألرض والبحر والفضاء الخارجي، أو يعترب نوًعا مختلًفا من امليادين ألنه من صنع اإلنسان 

يف حني أن األول طبيعي؛ أو ال يعترب ميداًنا عىل هذا النحو.
ويف  اإلنساين،  الدويل  القانون  معاهدات  يف  الرأي  لهذا  قوًيا  تأييًدا  هناك  أن  ونرى   
االجتهاد القضايئ ملحكمة العدل الدولية، ويف اآلراء التي أعرب عنها عدد من الدول واملنظامت 

الدولية.
التي  النزاعات املقبلة، أي  الدويل اإلنساين هو تنظيم  القانون  والهدف والغرض من   
تقع بعد اعتامد معاهدة من معاهدات القانون الدويل اإلنساين. وأدرجت الدول، لدى اعتامد 
جديدة  وأساليب  وسائل  تطوير  تسترشف  التي  القواعد  اإلنساين،  الدويل  القانون  معاهدات 
للحرب وافرتضت أن القانون الدويل اإلنساين سينطبق عليها. ففي عام 1868، كان إعالن سان 
بيرتسربغ يهدف إىل الحفاظ عىل املبادئ التي وضعها بشأن "التحسينات املقبلة التي قد يدخلها 
القانون  قواعد  قاعدة مهمة وحديثة من  االطالع عىل  الجيوش".44 وميكن  تسليح  العلم عل 
الدويل اإلنساين يف هذا الصدد يف املادة 36 من الربوتوكول اإلضايف األول لعام 1977 )الربوتوكول 

اإلضايف األول(،45 التي تنص عىل ما يل:

يلتزم أي طرف سام متعاقد، عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سالح جديد أو أداة للحرب 
أو اتباع أسلوب للحرب، بأن يتحقق مام إذا كان ذلك محظورًا يف جميع األحوال أو يف 
بعضها مبقتىض هذا الربوتوكول أو أية قاعدة أخرى من قواعد القانون الدويل التي يلتزم 

بها الطرف السامي املتعاقد.

الدويل اإلنساين ينطبق عىل  القانون  وال شك يف أن هذا االلتزام يستند إىل افرتاض مفاده أن 
هذه األسلحة والوسائل واألساليب الجديدة، وإال فلن يكون من الرضوري استعراض مرشوعيتها 
مبوجب أحكام القانون الحالية. وهذا يشمل األسلحة ووسائل وأساليب القتال التي تعتمد عىل 

التكنولوجيا السيربانية.
واالستنتاج القائل بأن القانون الدويل اإلنساين ينطبق عىل العمليات السيربانية أثناء   
النزاع املسلح يلقى مزيًدا من التأييد يف اآلراء التي أعربت عنها محكمة العدل الدولية. فقد 
ذكرت املحكمة، يف فتواها بشأن مرشوعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها، أن مبادئ 
القانون الدويل اإلنساين وقواعده املستقرة املنطبقة يف النزاع املسلح "تنطبق عىل كافة أشكال 
الحروب وعىل كافة أنواع األسلحة، مبا فيها "ما سيكون يف املستقبل".46 ونشري مرة أخرى إىل أن 

هذا يشمل العمليات السيربانية. وهذا الرأي معرتف به أيًضا عىل نطاق واسع بني الخرباء.47 

44  إعالن سان بيرتسربغ بغية حظر استعامل قذائف معينة، يف زمن الحرب، سان بيرتسربغ، 29 ترشين الثاين/نوفمرب/ 11 كانون األول/ديسمرب 1868.
       ،1125 UNTS 3 ،45   الربوتوكول اإلضايف )األول( التفاقيات جنيف املؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، واملتعلق بحامية ضحايا املنازعات الدولية املسلحة

8 حزيران/يونيو 1977 )دخل حيز النفاذ يف 7 كانون األول/ديسمرب 1978(.
46  محكمة العدل الدولية، مرشوعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، 8 متوز/يوليو 1996، الفقرة 86.

 Yaohui و Zhixiong Huang 47   انظر: دليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، القاعدة 80؛ وبيان أكسفورد، الحاشية 32 أعاله، النقطة 5. انظر أيًضا: مقال
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العمليات  عىل  ينطبق  اإلنساين  الدويل  القانون  بأن  الدول  بني  متزايد  إقرار  وهناك   
السيربانية أثناء النزاعات املسلحة ومن ثم يقيدها. وكام ذكرنا آنًفا، خلص الخرباء يف تقريري 
القانون  التابع لألمم املتحدة، إىل أن "أحكام  الحكوميني  الخرباء  عامي 2013 و 2015 لفريق 
الدويل، وال سيام ميثاق األمم املتحدة، قابلة للتطبيق" يف بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،48 
وهو استنتاج رحبت به الجمعية العامة لألمم املتحدة يف بداية األمر49 ثم أكدته.50 وأشار تقرير 
عام 2015 أيًضا إىل "املبادئ القانونية الدولية املعمول بها، مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، مبادئ 
اإلنسانية والرضورة والتناسب والتمييز".51 وإن كانت هذه القامئة من املبادئ ال تذكر القانون 
الدويل اإلنساين رصاحة، فقد أشار الخرباء إىل أن هذه املبادئ هي "املبادئ األساسية للقانون 

الدويل اإلنساين".52 
ووفًقا لهذا االستنتاج، أكد عدد متزايد من الدول واملنظامت الدولية عالنية أن القانون   
الدويل اإلنساين ينطبق عىل العمليات السيربانية أثناء النزاع املسلح. ويشمل هذا عىل سبيل 
املثال االتحاد األورويب53 والناتو.54 عالوة عىل ذلك، أعاد نداء باريس للثقة واألمن يف الفضاء 
السيرباين )أيدته 78 دولة يف نيسان/أبريل 2020( التأكيد عىل انطباق القانون الدويل اإلنساين 
الكومنولث  املسلحة؛55 وأعلن رؤساء حكومات دول  النزاعات  أثناء  السيربانية  العمليات  عىل 
الفضاء  يف  يطبق   ... كيف  حول  املناقشات  يف  قدًما  بامليض  "االلتزام  دولة   54 عددها  البالغ 
السيرباين القانون الدويل اإلنساين املنطبق من جميع جوانبه"؛56 وقد كشفت ردود الدول عىل 
دراسة أجرتها اللجنة القانونية التابعة ملنظمة الدول األمريكية "تأييد انطباق القانون الدويل 

اإلنساين "يف الفضاء السيرباين.57

Ying يف هذا العدد من املجلة؛ وانظر ما شينمني، نائب املدير العام إلدارة املعاهدات والقانون بوزارة الخارجية يف جمهورية الصني الشعبية آنذاك، 

حيث كتب بصفته الشخصية ما يل: "اتسع نطاق انطباق قواعد القانون الدويل اإلنساين ... واتسع مداه أيًضا ليشمل الفضاء السيرباين. أكد فريق الخرباء 

الحكوميني التابع لألمم املتحدة املعني بالتطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية يف سياق األمن الدويل يف تقريريه لعامي 2013 

و2015 أن أحكام القانون الدويل، وال سيام ميثاق األمم املتحدة، قابلة للتطبيق يف الفضاء السيرباين. لذلك، ُيفرتض أن يكون القانون الدويل اإلنساين قاباًل 

للتطبيق من حيث املبدأ عىل الهجامت السيربانية، لكن كيفية تطبيقه ال تزال مفتوحة للنقاش ")ترجمة غري رسمية(.
Ma Xinmin, “International Humanitarian Law in Flux: Development and New Agendas – In Commemoration of the 40th 
Anniversary of the 1977 Adoption Protocols to the Geneva Conventions”, Chinese Review of International Law, Vol. 30, No. 
4, 2017, p. 8. 

48   الجمعية العامة لألمم املتحدة، "فريق الخرباء الحكوميني املعني بالتطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية يف سياق األمن الدويل: 

مذكرة من األمني العام"، وثيقة األمم املتحدة A/68/98، 24 حزيران/يونيو 2013، الفقرة 19، ووثيقة األمم املتحدة A/70/174، 22 متوز/يوليو 2015، 

الفقرة 24.
العامة لألمم املتحدة 237/70، "التطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية يف سياق األمن الدويل"، وثيقة األمم  49   قرار الجمعية 

املتحدة A/RES/70/237، 03 كانون األول/ديسمرب 2015، الفقرة 16 من الديباجة.
50   قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 73/27، الحاشية 15 أعاله، الفقرة 17 من الديباجة؛ وقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 266/73، الحاشية 15 

أعاله، الفقرة 12 من الديباجة.
51  وثيقة األمم املتحدةA/70/174 ، الحاشية 48 أعاله، الفقرة 28 )د(.

 Michael N. Schmitt, “France Speaks Out on IHL and Cyber Operations: Part I”, EJIL: Talk!, 30 September 2019, available at:    52
www.ejiltalk.org/france-speaks-out-on-ihl-and-cyber-operations-part-i/.

53  استنتاجات مجلس االتحاد األورويب، الحاشية 20 أعاله.
54  إعالن قمة ويلز، الحاشية 21 أعاله، الفقرة 72.

55  انظر: 
“Cybersecurity: Paris Call of 12 November 2018 for Trust and Security in Cyberspace”, France Diplomacy, available at: 
www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/france-and-cyber-security/article/cybersecurity-paris-
call-of-12-november-2018-for-trust-and-security-in.

56  إعالن الكومنولث بشأن العمليات السيربانية، الحاشية 19 أعاله، الصفحة 4، الفقرة 4.
57   انظر: منظمة الدول األمريكية، الحاشية 22 أعاله، الفقرة 43 )التي تشري إىل بوليفيا، وبريو، وشيل، وغيانا، والواليات املتحدة(؛ وتضمنت استجابة 

اإلكوادور عىل ما يبدو مثل هذا الدعم )انظر أيًضا: الفقرات 19-21، و25(. وأعربت دول أعضاء أخرى يف منظمة الدول األمريكية عن هذا املوقف يف 

سياق الفريق العامل املفتوح العضوية. انظر: التعليقات التي قدمتها أوروغواي، والربازيل، وكولومبيا عىل املسودة األولية لتقرير الفريق العامل املفتوح 

http://www.ejiltalk.org/france-speaks-out-on-ihl-and-cyber-operations-part-i/.
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/france-and-cyber-security/article/cybersecurity-paris-call-of-12-november-2018-for-trust-and-security-in
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/france-and-cyber-security/article/cybersecurity-paris-call-of-12-november-2018-for-trust-and-security-in
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عىل  اإلنساين  الدويل  القانون  انطباق  حول  املناقشات  سياق  ويف  نفسه،  الوقت  يف   
العمليات السيربانية أثناء النزاع املسلح، أعرب عدد من الدول عن معارضتها لعسكرة الفضاء 
الدول عن مخاوفها بشأن إمكانية رشعنة  التسلح السيرباين. كذلك أعربت  السيرباين أو سباق 
استخدام العمليات العسكرية السيربانية،58 ودعت إىل توخي الحيطة يف مناقشة انطباق القانون 
الدويل اإلنساين،59 وأشارت إىل أن القانون الدويل اإلنساين "يجب أن ُيطبق مع مراعاة خصوصيات 
مع  متعارضة  أنها  ُتفهم عىل  أن  ينبغي  ال  لكن  مهمة،  اعتبارات  السيربانية".60 وهذه  الحرب 

تطبيق القانون الدويل اإلنساين عىل العمليات السيربانية أثناء النزاع املسلح.
نرى من ناحية أخرى أن التأكيد عىل أن القانون الدويل اإلنساين ينطبق عىل العمليات   
السيربانية أثناء النزاع املسلح ال يشجع عىل عسكرة الفضاء السيرباين وال ينبغي، بأي حال من 
األحوال، أن ُيفهم عىل أنه يضفي الرشعية عىل الحرب السيربانية.61 أي لجوء من جانب الدول 
إىل القوة، سواء كان ذو طابع سيرباين أو حريك، يظل دامئًا خاضًعا مليثاق األمم املتحدة والقانون 
الدويل العريف، وال سيام حظر استخدام القوة.62 يجب تسوية املنازعات الدولية بالطرق السلمية. 
وينطبق هذا املبدأ يف الفضاء السيرباين كام ينطبق يف جميع املجاالت األخرى. وباإلضافة إىل 

.www.un.org/disarmament/open-ended-working-group/ :العضوية، متاحة من خالل الرابط التايل

انظر من ناحية أخرى: وجهات نظر فنزويال وكوبا ونيكاراغوا، التي أشارت إىل أمور منها عدم وجود توافق يف اآلراء حتى اآلن بشأن انطباق القانون 

الدويل اإلنساين يف الفضاء السيرباين وأن اإلشارة املبارشة إىل القانون الدويل اإلنساين يف التقرير قد تضفي الرشعية عىل عسكرة الفضاء السيرباين.
58   انظر: التعليقات التي قدمتها مؤخرًا إيران، والصني، وكوبا، ونيكاراغوا وغريها يف املسودة األولية لتقرير الفريق العامل املفتوح العضوية، متاحة من 

 .www.un.org/disarmament/open-ended-working-group/ :خالل الرابط التايل

انظر أيًضا، عىل سبيل املثال: 
People’s Republic of China, Position Paper of the People’s Republic of China for the 73rd Session of the United Nations 
General Assembly, 2018, p. 10, available at: https://tinyurl.com/y4qquywp; “Declaration by Miguel Rodríguez, Representative 
of Cuba, at the Final Session of the Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and 
Telecommunications in the Context of International Security”, 23 June 2017, p. 2; Ministry of Foreign Affairs of the Russian 
Federation, “Response of the Special Representative of the President of the Russian Federation for International Cooperation 
on Information Security Andrey Krutskikh to TASS’ Question Concerning the State of International Dialogue in This Sphere”, 
29 June 2017.

59   "يجب توخي الحيطة يف التعامل مع انطباق قانون النزاعات املسلحة وقانون مسوغات الحرب. وال ينبغي االعرتاف برشعية الحرب السيربانية تحت أي 

ظرف من الظروف. وال ينبغي للدول أن تحول الفضاء السيرباين إىل ساحة قتال جديدة": 

“China’s Submissions to the Open-ended Working Group on Developments in the Field of Information and 
Telecommunications in the Context of International Security”, September 2019, p. 6, available at: https://
s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/201909//china-submissions-oewg-en.pdf. 

"ينبغي أن نتوخى الحذر الشديد إزاء أي محاولة إلدخال استخدام القوة بأي شكل من األشكال يف الفضاء السيرباين، وإجراء تقييم دقيق للنزاعات 

واملواجهات املحتملة الناتجة عن التطبيق العشوايئ لقانون النزاعات املسلحة يف الفضاء السيرباين واالمتناع عن توجيه رسائل خاطئة إىل العامل":
“China’s Contribution to the Initial Pre-Draft of OEWG Report”, April 2020, p. 5, available at: https://front.un-arm.org/wp-
content/uploads/202004//china-contribution-to-oewg-pre-draft-report-final.pdf. 

"يف ظل غياب مامرسة الدول، ينبغي لنا أن نتوخى الحذر الشديد بشأن مناقشة تطبيق القانون اإلنساين عىل ما يسمى ‘الحروب السيربانية’. والسبب 

بسيط للغاية ولكنه أسايس: أواًل، ال ينبغي السامح بأي حروب سيربانية؛ وثانًيا، ستكون الحرب السيربانية شكاًل جديًدا متاًما من أشكال حرب التكنولوجيا 

املتقدمة": 
China statement at AALCO 58th Annual Session, in AALCO, Verbatim Record of Discussions: Fifty-Eighth Annual Session, 
Doc No. AALCO/58/ DAR ES SALAAM/2019/VR, 2019, p. 176, available at: www.aalco.int/Verbatim%20(FINAL)%2020200311.
pdf. 
60   أفادت الصني يف اجتامع للفريق العامل التابع للمنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية املعني بالقانون الدويل يف الفضاء السيرباين أن "نظامي 

قانون الحرب وقانون مسوغات الحرب يجب أن ُيطبقا مع مراعاة خصوصيات الحرب السيربانية".
AALCO, Summary Report of the Fourth Meeting of the Open-Ended Working Group on International Law in Cyberspace,          
3 September 2019, available at: www.aalco.int/Summary%20Report%20as%20Adopted.pdf.
61   أُعرب عن هذا الرأي يف مجموعة من الوثائق ومنها اإلفادات املقدمة من أسرتاليا، والربازيل، والدامنرك، وشيل، واململكة املتحدة يف املسودة األولية 

.www.un.org/disarmament/open-ended-working-group/ :لتقرير الفريق العامل املفتوح العضوية، متاحة من خالل الرابط التايل
62  ميثاق األمم املتحدة، املادة 2 )4(.

http://www.un.org/disarmament/open-ended-working-group/
http://www.un.org/disarmament/open-ended-working-group/
http://www.un.org/disarmament/open-ended-working-group/
http://www.un.org/disarmament/open-ended-working-group/
https://tinyurl.com/y4qquywp
https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2019/09/china-submissions-oewg-en.pdf
https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2019/09/china-submissions-oewg-en.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/04/china-contribution-to-oewg-pre-draft-report-final.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/04/china-contribution-to-oewg-pre-draft-report-final.pdf
http://www.aalco.int/Verbatim%20(FINAL)%2020200311.pdf
http://www.aalco.int/Verbatim%20(FINAL)%2020200311.pdf
http://www.aalco.int/Summary%20Report%20as%20Adopted.pdf
http://www.un.org/disarmament/open-ended-working-group/.
http://www.un.org/disarmament/open-ended-working-group/.
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قيوًدا  اإلنساين  الدويل  القانون  يوفر   - عنها  مبعزل  وكذلك  املتحدة-  األمم  ميثاق  مقتضيات 
عىل سري األعامل العدائية متى قررت الدول أو األطراف من غري الدول اللجوء إىل العمليات 
املدنيني  اإلنساين  الدويل  القانون  يحمي  الخصوص،  املسلح. وعىل وجه  النزاع  أثناء  السيربانية 
واألعيان املدنية من آثار األعامل العدائية من خالل تقييد اختيار املتحاربني لوسائل وأساليب 
القتال، بغض النظر عن مرشوعية أو عدم مرشوعية استخدام القوة. وهذا يعني أن القانون 
الدويل اإلنساين-قانون الحرب- بداًل من إضفاء الرشعية عىل العمليات السيربانية )أو أي عملية 
عسكرية أخرى( أثناء النزاع املسلح، فإنه يفرض قيوًدا باإلضافة إىل القيود املنصوص عليها يف 
ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل العريف - قانون مسوغات الحرب. عالوة عىل ذلك، يفرض 
القانون الدويل اإلنساين يف الواقع بعض القيود عىل عسكرة الفضاء السيرباين. فهو يحظر عىل 
أو من  بطبيعتها  أسلحة وتكون عشوائية  اعتبارها  قدرات سيربانية ميكن  تطوير  املثال  سبيل 

شأنها أن تسبب إصابات غري مربرة أو معاناة غري رضورية.63 
أثناء  السيربانية  العمليات  عىل  ينطبق  اإلنساين  الدويل  القانون  أن  فكرة  قبلنا  إذا   
النزاعات املسلحة عموًما، فإن السؤال التايل هو هل تنطبق جميع قواعد القانون الدويل اإلنساين 
أم بعضها فقط. ويف هذا الصدد، ميكن تقسيم نطاق تطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين التي 
تنظم وسائل وأساليب القتال إىل قواعد تنطبق عىل جميع األسلحة ووسائل وأساليب القتال، 
أينام استخدمت )مثل مبادئ التمييز والتناسب واالحتياط(، والقواعد الخاصة بأسلحة معينة 
)مثل معاهدات األسلحة(، أو مجاالت معينة )مثل القواعد التي تنظم الحرب البحرية تحديًدا(. 
الفئة  العدائية إىل  التي تنظم سري األعامل  الرئيسية  العرفية  املبادئ والقواعد  وتنتمي جميع 
األوىل وتنطبق بالفعل عىل العمليات السيربانية أثناء النزاع املسلح.64 ومن ناحية أخرى، يلزم 
إجراء تحليل أكرث تفصياًل بشأن انطباق قواعد القانون الدويل اإلنساين املتعلقة تحديًدا بأسلحة 

معينة أو مجاالت معينة.
القانون الدويل،  القانون الدويل اإلنساين ال مينع الدول من مواصلة تطوير  وانطباق   
أو االتفاق عىل قواعد طوعية، أو العمل عىل وضع تفسريات مشرتكة للقواعد الحالية. فعىل 
سبيل املثال، عندما أنشئ الفريق العامل املفتوح العضوية التابع لألمم املتحدة يف عام 2018، 
فإن معظم الدول يف الجمعية العامة لألمم املتحدة "رحبت مبجموعة القواعد واملعايري واملبادئ 
الدولية للسلوك املسؤول للدول" التي تستند إىل املعايري التي وضعتها عىل مر السنني أفرقة 
الخرباء الحكوميني التابعة لألمم املتحدة.65 ومثة مثال آخر عىل قواعد جديدة محتملة يف ميدان 
الدول  قدمتها  التي  املعلومات  ألمن  الدولية  السلوك  قواعد  مدونة  يف  ورد  املعلومات  أمن 
األعضاء يف منظمة شنغهاي للتعاون يف عام 2011 إىل األمم املتحدة. ومبوجب املدونة، تتعهد 
الدول، بجملة أمور منها، "عدم نرش أسلحة املعلومات والتكنولوجيات ذات الصلة".66 وهناك 

63   انظر: جون-ماري هنكرتس ولويز دوزوالد-بك، القانون الدويل اإلنساين العريف، املجلد األول: القواعد، القاهرة، 2007 )دراسة اللجنة الدولية للقانون 

.https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul :العريف(، القاعدتان 70 و 71، متاح من خالل الرابط التايل
64   ُيسلط مزيد من الضوء أدناه عىل املبادئ والقواعد التي تنظم سري األعامل العدائية، تحت القسم املعنون "القيود التي يفرضها القانون الدويل اإلنساين 

عىل استخدام القدرات السيربانية أثناء النزاعات املسلحة".
65  قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 27/73، الحاشية 15 أعاله.

66   املدونة املقرتحة لقواعد السلوك الدولية ألمن املعلومات متاحة من خالل الرابط التايل:

http://nz.chineseembassy.org/eng/zgyw/t858978.html. 

وقد قدمته أوزبكستان، وروسيا، والصني، وطاجيكستان يف عام 2011 وانضم إىل قامئة مقدميه كل من كازاخستان وقريغيزستان يف عام 2013 )انظر: 

 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul.
 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul.
http://nz.chineseembassy.org/eng/zgyw/t858978.html
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أيًضا اقرتاحات أكادميية، منها ما يتعلق بزيادة القيود القانونية أو السياساتية عىل العمليات 
السيربانية أثناء النزاعات املسلحة.67 

لالستنتاج  الدويل  التأييد  وتزايد  مقنعة  قانونية  أسباب  وجود  رغم  القول،  وخالصة   
الذي يذهب إىل أن القانون الدويل اإلنساين ينطبق عىل العمليات السيربانية أثناء النزاع املسلح، 
فإن املسألة ال تحظى باتفاق عاملي بعد. ومن ناحية أخرى، كام تبني يف هذا القسم، فإن الفحص 
انطباق  تأكيد  أن  ُيظهر  األطراف  املتعددة  املناقشات  يف  أثريت  التي  الحجج  ملختلف  الدقيق 
القانون الدويل اإلنساين ال يضفي الرشعية عىل عسكرة الفضاء السيرباين أو اللجوء إىل العمليات 
السيربانية الضارة. وهو، عالوة عىل ذلك، ال يحول دون وضع قواعد جديدة محتملة، بل يوفر 

إطارًا قانونًيا أساسًيا ميكن للقواعد الجديدة املحتملة االستناد إليه - بل وينبغي لها ذلك.

هل ميكن للعمليات السيربانية أن تتجاوز وحدها "الحد"؟ توضيح الفرق بني الحدود 
ذات الصلة مبوجب القانون الدويل اإلنساين وميثاق األمم املتحدة

يف ضوء العمليات السيربانية املتعددة التي يتم اإلبالغ عنها يومًيا، من املهم أن نتذكر أن القانون 
الدويل اإلنساين ينطبق فقط عىل العمليات السيربانية التي تشكل جزًءا من نزاع مسلح ُيشن 
إىل  ذاتها  تصل يف حد  التي  السيربانية  العمليات  األرجح،  أو، عىل  تقليدية  أسلحة  باستخدام 
مستوى النزاع املسلح يف ظل غياب العمليات الحركية. وكام أكد القسم السابق، يجب تحليل 
مسألة انطباق أو عدم انطباق القانون الدويل اإلنساين عىل العمليات السيربانية أثناء النزاعات 
القوة  استخدام  تحكم  التي  للقواعد  انتهاك  أو عدم وجود  مسألة وجود  بعيًدا عن  املسلحة 
مبوجب ميثاق األمم املتحدة. ويف سياق تطبيق القانون الدويل اإلنساين وميثاق األمم املتحدة، 
هذا  ويتناول  الدول.  إىل  السيربانية  العمليات  عن  املسؤولية  عزو  يف  الرئيسية  املسألة  تتمثل 
القسم النقاط الثالث املذكورة وهي تحديد العمليات السيربانية التي تخضع للقانون الدويل 
اإلنساين،68 والعالقة بني القانون الدويل اإلنساين وميثاق األمم املتحدة، واملسائل املتعلقة بعزو 

املسؤولية.

وثيقة األمم املتحدة A/68/98، الحاشية 48 أعاله، الصفحة 9، الفقرة 18(. وكذلك، قدمت وزارة خارجية االتحاد الرويس يف عام 2011 مرشوع اتفاقية 

بشأن أمن املعلومات الدويل )22 أيلول/سبتمرب 2011، متاح من خالل الرابط التايل:
www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/191666) 

النزاع العسكري يف فضاء املعلومات" أن تقوم الدول "باتخاذ إجراءات تهدف إىل الحد من انتشار ‘أسلحة  يدرج من بني "التدابري الرئيسية لتجنب 

املعلومات’ والتكنولوجيا الالزمة إلنشائها" )املادة 6 )10((. وتنص املادة 7 )2( أيًضا عىل أنه "يف أي نزاع دويل، فإن حق الدول األطراف املشاركة يف النزاع 

يف اختيار وسائل ‘حرب املعلومات’ مقيد مبعايري القانون اإلنساين الدويل املنطبقة". 
67   أشار العديد من الكّتاب ومنهم باسكوتيش )Pascucci(، عىل سبيل املثال، إىل أن التفاوض بشأن بروتوكول رابع إضايف قد مُيّكن من معالجة بعض 

املسائل التي يثريها تطبيق مبدأ التمييز ومبدأ التناسب يف الفضاء السيرباين:
Peter Pascucci, “Distinction and Proportionality in Cyberwar: Virtual Problems with a Real Solution”, Minnesota Journal of 
International Law, Vol. 26, No. 2, 2017. 

وقدم شميت )Schmitt(، يف الوقت نفسه، مقرتحات بشأن سياسات قد تعتمدها الدول:
Michael N. Schmitt, “Wired Warfare 3.0: Protecting the Civilian Population during Cyber Operations”, International Review of 
the Red Cross, Vol. 101, No. 910, 2019, pp 333–355. 

68   لالطالع عىل توضيح لهذه املناقشات، انظر:
“Scenario 13: Cyber Operations as a Trigger of the Law of Armed Conflict”, in Kubo Mačák, Tomáš Minárik and Taťána 
Jančárková (eds), Cyber Law Toolkit, available at: https://cyberlaw.ccdcoe.org/.

http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/191666
https://cyberlaw.ccdcoe.org/
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العمليات السيربانية التي تخضع للقانون الدويل اإلنساين

عندما تنفذ العمليات السيربانية يف سياق نزاع مسلح دويل أو غري دويل قائم ُينفذ من خالل 
اإلنساين ذات  الدويل  القانون  النزاع، فإن قواعد  بهذا  العمليات متصلة  وسائل حركية وتكون 
الصلة تنطبق عىل جميع أطراف النزاع وتنظم سلوكهم.69 والعمليات السيربانية التي ُتنفذ إىل 
جانب العمليات الحركية وتدعمها أثناء النزاعات املسلحة هي النوع الوحيد من العمليات التي 

اعرتفت به الدول واعتربتها خاضعة للقانون الدويل اإلنساين.70 
مثة سؤال منفصل يتعلق مبا إذا كانت العمليات السيربانية وحدها - يف ظل غياب   
العمليات الحركية - ميكن أن تخضع للقانون الدويل اإلنساين. بعبارة أخرى، هل ميكن أن تكون 
يف  املحدد  النحو  عىل  مسلح  نزاع  يف  الوحيدة،  ورمبا  األوىل،  الطلقة  هي  السيربانية  العملية 
القانون الدويل اإلنساين؟ ُتقيم هذه املسألة حسب املادتني 2 و3 املشرتكتني بني اتفاقيات جنيف 
األربع لعام 1949 71 الخاصتني بالنزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية عىل الرتتيب.72 يختلف 
الذي  العنف  وشدة  فيها،  املشاركة  األطراف  طبيعة  املسلحة يف  النزاعات  من  النوعان  هذان 

يؤدي إىل انطباق القانون الدويل اإلنساين، وبعض قواعد القانون الدويل اإلنساين التي تنطبق.
هذه  "تنطبق  يل:  ما  عىل   2 املادة  تنص  الدولية،  املسلحة  النزاعات  إىل  باإلشارة   
االتفاقية يف حالة الحرب املعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بني طرفني أو أكرث من األطراف 
السامية املتعاقدة، حتى لو مل يعرتف أحدها بحالة الحرب". ومن املتفق عليه اليوم أنه "يقوم 
نزاع مسلح كلام تم اللجوء إىل القوة املسلحة بني الدول".73 وفيام يتعلق مبسألة وجود أو عدم 
وبعض  الدول،  مامرسات  بعض  تشري  الدولية،  املسلحة  النزاعات  سياق  يف  للشدة  حد  وجود 
الحجج اإلنسانية والنظرية القوية إىل أن القانون الدويل اإلنساين ينطبق مبجرد اللجوء إىل القوة 
املسلحة بني الدول، بغض النظر عن شدة العنف. ُيعنى القانون الدويل اإلنساين يف املقام األول 
بحامية األشخاص املترضرين من النزاعات املسلحة. وهكذا، يتعني عىل الدول، مبجرد اللجوء إىل 
القوة املسلحة، أن توجه هجامتها نحو األهداف العسكرية وليس إىل املدنيني أو األعيان املدنية، 
ويجب أن تتوخى الحذر باستمرار لتجنب إصابة الفئة األخرية. وال يهم ما إذا كان هناك مدين 
واحد أو أكرث يحتاجون إىل الحامية من الهجوم.74 وينطبق القانون الدويل اإلنساين عىل األقل يف 

69   انظر: التعليق عىل اتفاقية جنيف األوىل: التفاقية األوىل لتحسني حال الجرحى واملرىض بالقوات املسلحة يف امليدان، الطبعة الثانية، جنيف، 2016 

)تعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف األوىل(، الفقرة 254؛ وانظر: دليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، القاعدة 80.
70  انظر: املراجع الواردة يف الحاشية 2 أعاله.

71   اتفاقية جنيف األوىل لتحسني حال الجرحى واملرىض بالقوات املسلحة يف امليدان، املؤرخة 12 آب/أغسطس UNTS 31،1949 75  )دخلت حيز النفاذ 

يف 21 ترشين األول/أكتوبر 1950( )اتفاقية جنيف األوىل(؛ واتفاقية جنيف الثانية لتحسني حال جرحى ومرىض وغرقى القوات املسلحة يف البحار، 

املؤرخة 12 آب/أغسطس UNTS 85 ،1949 75 )دخلت حيز النفاذ يف 21 ترشين األول/أكتوبر 1950( )اتفاقية جنيف الثانية(؛ واتفاقية جنيف الثالثة 

بشأن معاملة أرسى الحرب، املؤرخة 12 آب/أغسطس UNTS 135 ،1949 75 )دخلت حيز النفاذ يف 21 ترشين األول/أكتوبر 1950( )اتفاقية جنيف 

الثالثة(؛ واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حامية األشخاص املدنيني يف وقت الحرب، املؤرخة 12 آب/أغسطس UNTS 287 ،1949 75 )دخلت حيز النفاذ 

يف 21 ترشين األول/أكتوبر 1950( )اتفاقية جنيف الرابعة(.
72    املادة 2 )1( املشرتكة: "تنطبق هذه االتفاقية يف حالة الحرب املعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بني طرفني أو أكرث من األطراف السامية املتعاقدة، 

حتى لو مل يعرتف أحدها بحالة الحرب". املادة 3 )1( املشرتكة: "يف حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دويل يف أرايض أحد األطراف السامية املتعاقدة..."
 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), The Prosecutor v. Duško Tadić, Case No. IT-94-1, Decision    73

on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, para. 70;

وتعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف األوىل، الحاشية 69 أعاله، الفقرة 218.
التابعة لدولة أخرى، فإن قواعد  74   باملثل، إذا أدى اللجوء إىل القوة املسلحة، عىل سبيل املثال، إىل وقوع إصابات أو أرس أحد أفراد القوات املسلحة 

القانون الدويل اإلنساين املتعلقة بحامية الجرحى واملرىض أو وضع أرسى الحرب ومعاملتهم يعتد بها سواء كان هناك أسري واحد أو العديد من األرسى 
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الحاالت التي يؤدي فيها استخدام العمليات السيربانية بني الدول إىل تأثريات مشابهة للتأثريات 
التي تخلفها وسائل وأساليب الحرب التقليدية.

عىل  القدرة  لها  ذاتها،  حد  يف  السيربانية،  العمليات  أن  عىل  عموًما  الخرباء  يتفق   
تجاوز حد النزاع املسلح الدويل مبوجب القانون الدويل اإلنساين.75 وتوافق اللجنة الدولية عىل 
هذا الرأي.76 ويف تعبري نادر عن موقف دولة بشأن هذه املسألة، ذكرت فرنسا أن "العمليات 
السيربانية التي تشكل أعاماًل عدائية بني دولتني أو أكرث قد تكون من السامت املميزة لوجود 

نزاع مسلح دويل".77 
واملسألة املتعلقة مبكان وجود هذا الحد عىل وجه التحديد ال تزال غري محسومة.78   
وترى اللجنة الدولية أنه ال يوجد سبب للتعامل مع عملية سيربانية واحدة أو أكرث تؤدي إىل 
تدمري األصول املدنية أو العسكرية، أو إىل وفاة أو إصابة جنود أو مدنيني، معاملة مختلفة عن 
الهجامت املامثلة التي ُتشن من خالل وسائل وأساليب القتال التقليدية. فالعمليات السيربانية 
قد تؤدي أيًضا عىل أية حال إىل تعطيل األعيان دون إتالفها فعلًيا. ويبقى لنا أن نرى ما إذا كانت 
الدول وتحت أي ظروف قد تعترب هذه العمليات مبثابة لجوء إىل القوة املسلحة كام هو مفهوم 

يف القانون الدويل اإلنساين، ومن ثم يجب أن تخضع لهذا الفرع من فروع القانون.79 
وباإلشارة إىل النزاعات املسلحة غري الدولية، قد تصل حاالت العنف الداخل إىل حد   
النزاع املسلح غري الدويل إذا كان هناك "عنف مسلح طويل األمد بني سلطات حكومية وجامعات 
مسلحة منظمة أو بني هذه الجامعات املسلحة داخل الدولة".80 ويطرح املعياران املستمدان 
بالعمليات  تتعلق  مختلفة  أسئلة   - العنف  وشدة  النزاع  أطراف  تنظيم   - التعريف  هذا  من 
السيربانية. أواًل، بينام تستويف القوات املسلحة التابعة للدولة معيار التنظيم، فإن تحديد درجة 
تنظيم جامعة مسلحة هو تقييم أعقد وأكرث ارتباًطا بالحقائق؛ ويزداد األمر صعوبة - وإن كان 
البعض يرى أنه ليس مستحياًل - عندما تكون هذه املجموعة منظمة عن طريق شبكة اإلنرتنت 
فقط.81 ثانًيا، بخالف أحكام القانون الدويل اإلنساين املنطبقة عىل النزاعات املسلحة الدولية، 
والتي تحكم أي لجوء إىل القوة املسلحة بني الدول بغض النظر عن شدتها،82 لن يقوم نزاع 
مسلح غري دويل إال إذا كان العنف القائم بني طرفني منظمني أو أكرث شديًدا بالقدر الكايف. مرة 

أو كان هناك جريح واحد أو العديد من الجرحى الذين يجب االعتناء بهم. انظر: تعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف األوىل، الحاشية 69 أعاله، 

الفقرات 244-236.
75  دليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، القاعدة 82، الفقرة 16.

76  تعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف األوىل، الحاشية 69 أعاله، الفقرات 256-253.
77   وزارة الجيوش الفرنسية، أحكام القانون الدويل املطبقة عىل العمليات يف الفضاء السيرباين، 2019، الصفحة 12، متاحة من خالل الرابط التايل:

www.defense.gouv.fr/content/download/5676489770527//file/international+law+applied+to+operations+in+cyberspace.pdf. 

تنص هذه الوثيقة عىل أنه "بينام ال ميكن من حيث املبدأ استبعاد النزاع املسلح الذي ال يتكون إال من أنشطة رقمية، فهو يعتمد عىل قدرة العمليات 

السيربانية الذاتية التشغيل عىل الوصول إىل حد العنف املطلوب ليك ُتصنف عىل هذا النحو".
78   دليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، القاعدة 82، الفقرات 11-16؛ وكام يتبني من الفقرتني 12-13، فإن املسألة مل تحسم بعد بالنسبة للعمليات الحركية 

أيًضا، وهذا الشك سيتخلل النقاش بشأن ما إذا كانت العمليات السيربانية وحدها ميكن أن تتجاوز حد النزاع املسلح الدويل بخالف املسائل املحددة 

املتعلقة بالعمليات السيربانية.
79  تعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف األوىل، الحاشية 69 أعاله، الفقرة 255؛ ودليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، القاعدة 82، الفقرة 11.

ICTY, Tadić  80، الحاشية 73 أعاله، الفقرة 70.
81   تعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف األوىل، الحاشية 69 أعاله، الفقرة 437؛ ودليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، القاعدة 83، الفقرات 13-15. لالطالع 

عىل تحليل متعمق لهذه املسألة، انظر:
Tilman Rodenhäuser, Organizing Rebellion: Non-State Armed Groups under International Humanitarian Law, Human Rights 
Law, and International Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 104–108.

82  تعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف األوىل، الحاشية 69 أعاله، الفقرات 244-236.

http://www.defense.gouv.fr/content/download/567648/9770527/file/international+law+applied+to+operations+in+cyberspace.pdf 
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أخرى، لنئ كان البعض يرى أن هذا األمر ليس مستحياًل يف ظروف استثنائية، فمن غري املرجح 
أن تفي العمليات السيربانية وحدها مبتطلبات الشدة التي تحدد وجود نزاع مسلح غري دويل.83 
وبينام أعربت فرنسا عن رأي مفاده أن العمليات السيربانية الطويلة األمد قد تشكل من حيث 
املبدأ وحسب الظروف نزاًعا مسلًحا غري دويل، فقد رأت أن حالة التكنولوجيا تستبعد عىل ما 

يبدو هذا االحتامل يف الوقت الراهن.84 
أكد البعض، وكانوا عىل صواب يف ذلك، عىل أن قانون النزاع املسلح "ال ينظم العمليات   
السيربانية التي تقع خارج نطاق حالة النزاع املسلح".85 ومع ذلك، توجد آراء متباينة حول ما 
إذا كان ينبغي تطبيق بعض مبادئه أو كلها، من الناحية السياساتية، عىل العمليات السيربانية 

يف جميع الظروف.
وذكرت الواليات املتحدة مؤخرًا أنه "حتى إذا كان قانون الحرب ال ينطبق من الناحية   
التقنية ألن العملية العسكرية السيربانية املقرتحة لن تحدث يف سياق نزاع مسلح، فإن ]وزارة 
أما  إزاء جميع عملياتها.87  تفعل عموًما  الحرب"86 كام  قانون  الدفاع[ مع ذلك تطبق مبادئ 
للقانون  والتلقايئ  الكامل  االنطباق  خطرية...لفرض  تكون  قد  "محاوالت  من  فحذرت  روسيا 

الدويل اإلنساين عىل بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف وقت السلم".88 
يف حني أنه من املرجح أن تستمر املناقشات السياسية حول هذه املسألة، فال جدال،   
املسلح.  النزاع  ينطبق خارج سياق  اإلنساين ال  الدويل  القانون  أن  قانونية، يف  نظر  من وجهة 
وصحيح أن بعض قواعد القانون الدويل اإلنساين، مثل حامية األشخاص الذين ال يشاركون يف 
األعامل العدائية أو كفوا عن املشاركة فيها، واملكرسة يف املادة 3 املشرتكة، أو الحامية القوية 
ملرافق الرعاية الصحية أو األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيني، ميكن أن ترتك آثارًا 
إيجابية إذا ُطبقت يف جميع األوقات. ويف املقابل، قد يكون من الصعب تطبيق قواعد القانون 
الدويل اإلنساين األخرى خارج سياق النزاع املسلح، وال سيام القواعد املستمدة من مبدأ التمييز 
ومبدأ التناسب. فهذه القواعد تستند إىل افرتاض مفاده أن الهجامت عىل األهداف العسكرية 
مرشوعة مبوجب القانون الدويل اإلنساين أثناء النزاع املسلح. أما خارج نطاق النزاع املسلح، فال 
وجود ملفهوم "األهداف العسكرية" التي يجوز مهاجمتها بشكل قانوين- بل تحظر الهجامت 

83   املرجع نفسه، الفقرة 437. لالطالع عىل املزيد من املناقشات، انظر: دليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، القاعدة 83، الفقرات 7-10؛ وكوردوال دروغيه، 

"ال تقرتب من حدود فضايئ اإللكرتوين: الحرب اإللكرتونية والقانون الدويل اإلنساين وحامية املدنيني"، املجلة الدولية للصليب األحمر، املجلد 94، العدد 

886، 2012، الصفحة 553؛ وانظر:
Michael N. Schmitt, “Classification of Cyber Conflict”, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 17, No. 2, 2012, p. 260.

84  وزارة الجيوش الفرنسية، الحاشية 77 أعاله، الصفحة 12.
85   قوة الدفاع النيوزيلندية، دليل قانون القوات املسلحة، املجلد 4: قانون النزاع املسلح، الطبعة الثانية، DM 69، 2017 )الدليل العسكري لنيوزيلندا(، 

.www.nzdf.mil.nz/assets/Publications/DM-69-2ed-vol4.pdf :الفقرة 5-2-23، متاح من خالل الرابط التايل
 Paul C. Ney Jr., US Department of Defence General Counsel, Remarks at US Cyber Command Legal Conference, 2 March    86
2020, available at: www.defense.gov/Newsroom/Speeches/Speech/Article/2099378/dod-general-counsel-remarks-at-us-
cyber-command-legal-conference/.

87   انظر: وزارة الدفاع األمريكية، التوجيه 2311.01E، "برنامج وزارة الدفاع لقانون الحرب"، 2006 )ُعدل يف عام 2011(، الفقرات من 4 إىل 4-1: "سياسة 

وزارة الدفاع هي أن...أعضاء مكونات وزارة الدفاع ميتثلون لقانون الحرب أثناء جميع النزاعات املسلحة، مهام كان تصنيف هذه النزاعات، ويف جميع 

العمليات العسكرية األخرى" )التوكيد مضاف(. انظر أيًضا: وزارة الدفاع األمريكية، دليل قانون الحرب، 2015 )دليل وزارة الدفاع لقانون الحرب(، 

.https://tinyurl.com/y6f7chxo :الفقرة 3-1-1-2، متاح من خالل الرابط التايل
Russia, “Commentary of the Russian Federation on the Initial ‘Pre-draft’ of the Final Report of the United Nations Open-    88
 Ended Working Group on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International
Security”, April 2020, available at: https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/04/russian-commentary-on-oweg-
 zero-draft-report-eng.pdf.

http://www.nzdf.mil.nz/assets/Publications/DM-69-2ed-vol4.pdf
http://www.nzdf.mil.nz/assets/Publications/DM-69-2ed-vol4.pdf
http://www.defense.gov/Newsroom/Speeches/Speech/Article/2099378/dod-general-counsel-remarks-at-us-cyber-command-legal-conference/.
http://www.defense.gov/Newsroom/Speeches/Speech/Article/2099378/dod-general-counsel-remarks-at-us-cyber-command-legal-conference/.
https://tinyurl.com/y6f7chxo
https://tinyurl.com/y6f7chxo
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/04/russian-commentary-on-oweg-zero-draft-report-eng.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/04/russian-commentary-on-oweg-zero-draft-report-eng.pdf
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عىل القوات املسلحة التابعة لدولة أخرى. ويف حني أن مبدأ التناسب قائم أيًضا خارج نطاق 
النزاع املسلح، فإن له معنى مميزًا يف إطار فروع القانون األخرى، وبالتايل يطبق بطريقة مختلفة 
أثناء النزاعات املسلحة وخارج نطاقها.89 فخارج نطاق النزاع املسلح، ُتنظم املنازعات بني الدول 
واللجوء إىل القوة فقط من خالل فروع أخرى من القانون الدويل، مثل ميثاق األمم املتحدة 

وقانون حقوق اإلنسان، حسب االقتضاء.

العالقة بني القانون الدويل اإلنساين وميثاق األمم املتحدة

يجب عىل الدولة التي تفكر يف تنفيذ عملية سيربانية ضد دولة أخرى أن تحلل رشعية هذه 
العملية مبوجب إطار قانون مسوغات الحرب )كام هو وارد يف ميثاق األمم املتحدة والقانون 
الدويل العريف( وإطار قانون الحرب )القانون الدويل اإلنساين(. وميثاق األمم املتحدة والقانون 
الدويل اإلنساين مكمالن لبعضهام البعض عندما يتعلق األمر بحامية البرش من الحرب وآثارها، 
الدويل. وأهدافهام يكمل بعضها  القانون  أنهام مجاالن مختلفان من مجاالت  الرغم من  عىل 
بعضا: فبينام تنص ديباجة ميثاق األمم املتحدة عىل أنه يهدف إىل "إنقاذ األجيال املقبلة من 
ويالت الحرب"، تنص ديباجة الربوتوكول اإلضايف األول عىل أن هدف القانون الدويل اإلنساين 
هو "حامية ضحايا النزاعات املسلحة". ومن الواضح أن ميثاق األمم املتحدة يحظر استخدام 
القوة يف غري حالة الدفاع عن النفس أو عندما يأذن بها مجلس األمن. وال يحل تطبيق القانون 
الدويل اإلنساين محل القواعد األساسية مليثاق األمم املتحدة أو يتجاهلها، ولكن يف حالة اندالع 
نزاع مسلح، يحدد القانون الدويل اإلنساين تدابري الحامية ملن ال يشاركون )املدنيون( يف األعامل 
العدائية أو كفوا عن املشاركة فيها )عىل سبيل املثال، الجنود الجرحى أو املحتجزون(، ويقيد 
اختيار األطراف املتحاربة لوسائل وأساليب القتال. وهكذا، بينام ينص ميثاق األمم املتحدة - 
رهًنا باستثناءات محدودة - عىل حظر استخدام القوة، يفرض القانون الدويل اإلنساين قيوًدا عىل 

كيفية إدارة األعامل العدائية مبجرد اندالع النزاع.
يف الوقت نفسه، يشكل القانون الدويل اإلنساين وميثاق األمم املتحدة مجالني مختلفني   
من مجاالت القانون الدويل، ولكل منهام مفاهيمه ومصطلحاته الخاصة. وملا كان كالهام معني 
بتنظيم اللجوء إىل القوة، فإن بعض املصطلحات التي يستخدمها كل منهام متشابهة ومربكة يف 
بعض األحيان. وهذا هو الحال، عىل سبيل املثال، يف سياق مفهوم "اللجوء إىل القوة املسلحة بني 
الدول" لتصنيف النزاع مبوجب القانون الدويل اإلنساين، وحظر "التهديد بالقوة أو استخدامها" 
أن  املتحدة. ويف حني  األمم  النفس ضد "هجوم مسلح" مبوجب ميثاق  الدفاع عن  والحق يف 
معاهدات القانون الدويل ال ُتعرّف هذه املفاهيم - ال بشكل عام وال يف سياق الفضاء السيرباين 

- ميكن استخالص بعض العنارص األساسية من االجتهادات القضائية والرشوح.
وكام تبني آنًفا، ينطبق القانون الدويل اإلنساين مبجرد اللجوء إىل القوة املسلحة بني   

الدول، بغض النظر عن شدة العنف.
 ،)4(  2 املادة  مبوجب  القوة"  "استخدام  مصطلح  املتحدة  األمم  ميثاق  ُيعرّف  ال   
وتبقى مسألة نوع القوة املؤهلة يف هذا الصدد موضع نقاش. وإذا تتبعنا تاريخ صياغة الحكم 

89  لالطالع عىل تقييم موجز، انظر: تقرير التحديات الصادر عن اللجنة الدولية لعام 2019، الحاشية 36 أعاله، الصفحات 22-18.
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ومامرسة الدول الالحقة، ميكن أن نستنتج أن استخدام اإلكراه السيايس أو االقتصادي غري مدرج 
يف هذا املفهوم.90 بل يرى البعض أن حظر استخدام القوة مبوجب ميثاق األمم املتحدة "يقترص 
محكمة  أن  إىل  السيربانية  بالعمليات  يتعلق  فيام  اإلشارة  املهم  ومن  املسلحة".91  القوة  عىل 
األسلحة  النظر عن  للقوة برصف  استعامل  "أي  )4( تحظر   2 املادة  أن  الدولية ذكرت  العدل 
املستخدمة".92 وبناًء عىل هذ االستنتاج، أكدت بعض الدول أن "تجاوز حد استخدام القوة ال 
يتوقف عىل الوسائل الرقمية املستخدمة ولكن عىل آثار العملية السيربانية"، وخلصت بذلك 
إىل أن "العملية السيربانية التي تنفذها دولة ضد أخرى تنتهك حظر استخدام القوة إذا كانت 
آثارها مامثلة لآلثار الناجمة عن استخدام األسلحة التقليدية".93 ويعكس عدد من األمثلة التي 
ساقتها الدول عىل استخدام القوة يف الفضاء السيرباين عىل ما يبدو هذا الفهم، مثل العمليات 
السيربانية التي تتسبب يف إصابة األشخاص أو موتهم أو إلحاق الرضر باملمتلكات أو تدمريها؛94 
والتسبب يف انهيار محطة نووية؛ وفتح سد فوق منطقة مأهولة، األمر الذي يؤدي إىل الدمار؛ 
وتعطيل خدمات مراقبة الحركة الجوية، األمر الذي يؤدي إىل حوادث الطائرات؛ وإعاقة األنظمة 
اللوجستية للقوات املسلحة.95 وتفرس بعض الدول عىل ما يبدو الحظر املفروض عىل استخدام 
القوة عىل نطاق أوسع، مشرية إىل أنه ال ميكن استبعاد أن "توصف عملية سيربانية ال تخلف 
آثارًا مادية أيًضا بأنها استخدام للقوة"،96 أو أن "عملية سيربانية لها أثر مايل أو اقتصادي خطري 

للغاية قد توصف بأنها استخدام للقوة".97 
باالنتقال إىل الحق يف الدفاع عن النفس مبوجب ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل   
الذي خلصت  الحق إال لصد "هجوم مسلح". وعقب االستنتاج  العريف، ال يجوز مامرسة هذا 

90  انظر:
Oliver Dörr and Albrecht Randelzhofer, “Article 2(4)”, in Bruno Simma et al. (eds), The Charter of the United Nations: A 
Commentary, Vol. 1, Oxford University Press, Oxford, 2016, paras 17–20 of the commentary on Art. 2(4).

 بناًء عىل ذلك، خلص الخرباء إىل أنه "ال العمليات النفسية السيربانية غري املدمرة التي تهدف فقط إىل تقويض الثقة يف الحكومة، وال حظر الدولة 

للتجارة اإللكرتونية مع دولة أخرى بهدف إحداث عواقب اقتصادية سلبية، ُيصنف عىل أنه استخدام للقوة": دليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، الفقرة 

3 من رشح القاعدة 69.
O. Dörr and A. Randelzhofer  91، الحاشية 90 أعاله، الصفحة 208، الفقرة 16.

92  محكمة العدل الدولية، الحاشية 46 أعاله، الفقرة 39.
93  وزارة الجيوش الفرنسية، الحاشية 77 أعاله، الصفحة 7. انظر أيًضا: دليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، الفقرة 1 من رشح القاعدة 69.

94   انظر:
Estonia, “President of the Republic at the Opening of CyCon 2019”, 29 May 2019, available at: www.president.ee/en/official-
duties/speeches/15241-president-of-the-republic-at-the-opening-of-cycon-2019/index.html. 

وزارة الشؤون الخارجية والتجارة األسرتالية، "اسرتاتيجية أسرتاليا الدولية بشأن املشاركة السيربانية"، 2019، متاحة من خالل الرابط التايل:
www.dfat.gov.au/international-relations/themes/cyber-affairs/Pages/australias-international-cyber-engagement-strategy.

95  دليل وزارة الدفاع لقانون الحرب، الحاشية 87 أعاله، الفقرة 1-3-16.
96   وزارة الجيوش الفرنسية، الحاشية 77 أعاله، الصفحة 7. ومن األمثلة التي تقدمها فرنسا عىل اإلجراءات التي "ميكن اعتبارها استخدامات للقوة" "اخرتاق 

النظم العسكرية من أجل تعريض القدرات الدفاعية الفرنسية للخطر، أو متويل أو حتى تدريب أفراد عىل تنفيذ هجامت سيربانية تستهدف فرنسا".
97   وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، "رسالة إىل الربملان بشأن النظام القانوين الدويل يف الفضاء السيرباين"، 5 متوز/يوليو 2019، الصفحة 4، متاحة من 

خالل الرابط التايل:
www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs/documents/parliamentary-documents/201926/09//letter-to-the-
parliament-on-the-international-legal-order-in-cyberspace؛ 

ووزارة الجيوش الفرنسية، الحاشية 77 أعاله، الصفحة 7. لالطالع عىل ملحة عامة حديثة عن مواقف الدول، انظر: 
Przemysław Roguski, Application of International Law to Cyber Operations: A Comparative Analysis of States’ Views, Policy 
Brief, Hague Program for Cyber Norms, 2020. 

لالطالع عىل توضيح لهذه املناقشات، انظر، عىل سبيل املثال: 
Kenneth Kraszewski, “Scenario 14: Ransomware Campaign”,in K. Mačák, T. Minárik and T. Jančárková (eds),

 .L13–L5 الحاشية 68 أعاله، الفقرات

http://www.president.ee/en/official-duties/speeches/15241-president-of-the-republic-at-the-opening-of-cycon-2019/index.html 
http://www.president.ee/en/official-duties/speeches/15241-president-of-the-republic-at-the-opening-of-cycon-2019/index.html 
http://www.dfat.gov.au/international-relations/themes/cyber-affairs/Pages/australias-international-cyber-engagement-strategy
http://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs/documents/parliamentary-documents/2019/09/26/letter-to-the-parliament-on-the-international-legal-order-in-cyberspace
http://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs/documents/parliamentary-documents/2019/09/26/letter-to-the-parliament-on-the-international-legal-order-in-cyberspace
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التي ميكن  القوة" هي فقط  الدولية ومفاده أن "أخطر أشكال استخدام  العدل  إليه محكمة 
وتأثريات" معينة،98  "نطاق  إىل  أن تصل  الهجامت يجب  اعتبارها هجامت مسلحة وأن هذه 
فقد ُيستنتج أن استخدام القوة يجب أن يصل إىل مستوى شدة معينة ليك يوصف بأنه "هجوم 
مسلح".99 ومرة أخرى، رأى الخرباء أن "بعض العمليات السيربانية قد تكون خطرية مبا يكفي 
لتربير تصنيفها عىل أنها ‘هجوم مسلح’ باملعنى املقصود يف امليثاق"،100 وال سيام العمليات التي 
أيًضا يف  الرأي  التقليدية. ويرد هذا  الهجامت املسلحة  التي تخلفها  آثارًا مامثلة لآلثار  تخلف 

املواقف العامة لبعض الدول.101 
املسلحة  القوة  إىل  اللجوء  حدود  تفسري  بكيفية  املتعلقة  املسائل  باستمرار  تتطور   
التي ينطبق عليها القانون الدويل اإلنساين، وحظر استخدام القوة مبوجب ميثاق األمم املتحدة، 
يف  النفس  عن  الدفاع  يف  الطبيعي  الحق  نشوء  إىل  تؤدي  التي  املسلحة"  "الهجامت  ومفهوم 
الفضاء السيرباين. ويف حني ميكن تحديد بعض املعامل بناًء عىل االجتهاد القضايئ ملحكمة العدل 
الدول،  ومامرسة  الدولية،  الجنائية  القضائية  والهيئات  للمحاكم  القضائية  والسوابق  الدولية، 

وآراء الخرباء، ال تزال العديد من املسائل غامضة يف الوقت الحايل. 
الثالثة تنبع من فروع  التأكيد عىل أن هذه املفاهيم واألفكار  ومع ذلك، من املهم   
مختلفة من القانون الدويل وتحتمل معان مختلفة. وعىل النحو املشار إليه أعاله، ترى اللجنة 
الدولية أن العملية السيربانية التي تصل إىل حد اللجوء إىل القوة املسلحة بني الدول مبوجب 
القانون الدويل اإلنساين يحكمها ذلك الفرع من القانون حتى يف حالة عدم وجود نزاع مسلح 
للقوة  املحظور  االستخدام  إىل حد  أيًضا  العملية  العملية، قد تصل هذه  الناحية  سابق. ومن 
مبوجب ميثاق األمم املتحدة. ومع ذلك، يتطلب االستنتاجان تحلياًل قانونًيا منفصاًل: استنتاج 
أن الحد تم الوصول إليه مبوجب فرع واحد من القانون ال مينع بالرضورة التوصل إىل استنتاج 
التمييز بني  القانون. ويكتيس هذا األمر أهمية خاصة عند  الفرع اآلخر من  مختلف مبوجب 
انطباق القانون الدويل اإلنساين والحق يف الدفاع عن النفس مبوجب ميثاق األمم املتحدة. ويف 
ضوء الرأي الذي يذهب إىل أن أخطر أشكال استخدام القوة - أي التي تصل إىل نطاق وتأثريات 
معينة - هي فقط التي ميكن اعتبارها هجامت مسلحة، فمن الواضح أنه ليس كل لجوء إىل 
القوة املسلحة ينطبق عليه القانون الدويل اإلنساين يصل إىل حد هجوم مسلح، مبوجب ميثاق 
األمم املتحدة، يؤدي إىل الحق يف الدفاع عن النفس.102 وهذه االختالفات لها تبعات قانونية 
وعملية كبرية. لذلك، فإن أي تحليل للحالة التي تستخدم فيها دولة العمليات السيربانية ضد 

دولة أخرى يجب أن مييز بني املفاهيم املختلفة وأال يدمجها يف "حد" واحد غري محدد.

مسألة عزو املسؤولية

فاعلة من  بجهات  أحياًنا  الدول  تستعني   - السيرباين خصوًصا  الفضاء  - ويف  الحرب عموًما  يف 

98   محكمة العدل الدولية، القضية املتعلقة باألنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضدها )نيكاراغوا ضد الوليات املتحدة األمريكية(، الحكم، 

27 حزيران/يونيو 1986، الفقرتان 191 و 195.
99  إال أن هذا الرأي ليس مقبواًل من جميع الدول. فعىل سبيل املثال، ترى الواليات املتحدة أن أي استخدام للقوة هو هجوم مسلح.

100  دليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، الفقرة 4 من رشح القاعدة 71.
101  وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، الحاشية 97 أعاله، الصفحة 4؛ ووزارة الجيوش الفرنسية، الحاشية 77 أعاله، الصفحة 7.

H. Durham  102، الحاشية 25 أعاله.
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الخاصة،  واألمنية  العسكرية  الرشكات  أو  الدول  املسلحة من غري  الجامعات  مثل  الدول،  غري 
مثل  السيرباين،  للفضاء  املحددة  والخصائص  السيربانية.  العمليات  منها  معينة،  أعامل  لتنفيذ 
تنوع احتامالت قيام الجهات الفاعلة بإخفاء أو تزوير هويتها، تؤدي إىل تعقد عزو املسؤولية 
عن السلوك إىل أفراد معينني، وإىل أطراف يف النزاعات املسلحة.103 ويثري ذلك تحديات مهمة 
عند البت يف انطباق القانون الدويل اإلنساين يف حالة معينة. فإذا تعذر تحديد مرتكب عملية 
معينة - وبالتايل تحديد العالقة بني العملية ونزاع مسلح - فسيكون من الصعب للغاية تحديد 
ما إذا كان القانون الدويل اإلنساين ينطبق حتى عىل العملية.104 أواًل، عىل النحو املبني آنًفا، هناك 
حدود مختلفة للعنف ُيعتد بها لتصنيف الهجامت السيربانية التي تشنها الدول أو األطراف من 
غري الدول عىل أنها نزاع مسلح. وبالتايل، إذا كانت الدولة أو الطرف من غري الدول الذي تنطلق 
منه العملية السيربانية خارج نطاق نزاع مسلح مستمر غري معلومة، فال يكون من الواضح أي 
ثانًيا، حتى يف حالة حدوث نزاع مسلح، فإن الهجامت السيربانية  حد ينطبق يف هذا الصدد. 
التي ليس لها صلة بالنزاع )مثل األعامل اإلجرامية غري املرتبطة بالنزاع( ال تخضع للقانون الدويل 
اإلنساين، وقد يؤدي العجز عن تحديد هوية مصمم العملية السيربانية إىل إعاقة تحديد ما إذا 
كانت هذه الصلة بالنزاع قامئة أم ال. وُتظهر هذه األمثلة أن هناك عواقب قانونية مهمة ترتتب 
عىل تحديد مصمم العملية السيربانية، وما إذا كان ميكن عزو املسؤولية عن العملية إىل دولة 

أو طرف من غري الدول يف النزاع.
كام أن عزو املسؤولية عن العمليات السيربانية مهم لضامن إمكانية محاسبة الجهات   
القائل بأنه  القانون الدويل اإلنساين. والتصور  القانون الدويل، مبا يف ذلك  التي تنتهك  الفاعلة 
الحظر  أيًضا من  القانونية قد يضعف  الهجامت غري  إنكار املسؤولية عن  سيكون من األسهل 
املفروض عىل هذه االستخدامات - وقد يجعل الجهات الفاعلة أقل حرًصا بشأن إجراء عمليات 

تنتهك القانون الدويل.105 
ومع ذلك، فإن عزو املسؤولية ال ميثل مشكلة من منظور الجهات الفاعلة التي تنفذ   
العمليات السيربانية أو توجهها أو تتحكم فيها: فهي لديها جميع الحقائق املتاحة لتحديد اإلطار 

القانوين الدويل الذي تعمل مبوجبه وااللتزامات التي يتعني عليها احرتامها.106 
مبوجب القانون الدويل، تتحمل الدولة املسؤولية عن السلوك املنسوب إليها، مبا يف   

ذلك االنتهاكات املحتملة للقانون الدويل اإلنساين. وهذا يشمل:

 ) أ(     االنتهاكات التي ترتكبها الهيئات التابعة لها، مبا فيها قواتها املسلحة؛
) ب(     االنتهاكات التي يرتكبها أشخاص أو كيانات مخولة مبامرسة اختصاصات السلطة 

الحكومية؛
) ج(     االنتهاكات التي يرتكبها أشخاص أو جامعات تترصف يف الواقع بناًء عىل تعليامتها 

أو بتوجيه منها أو تحت سيطرتها؛

103   لالطالع عىل دراسة للتحديات التقنية املتعلقة بعزو املسؤولية عن الهجامت السيربانية إىل جهات فاعلة محددة، انظر:
“Know Your Enemy and Know Yourself: Attribution in the Cyber Domain”, Humanitarian Law and Policy Blog, 3 June 2019, 
available at: https://blogs.icrc.org/law-and-policy/201903/06//know-your-enemy-know-yourself-cyber-domain-attribution/.

104  تقرير التحديات الصادر عن اللجنة الدولية لعام 2011، الحاشية 43 أعاله، الصفحة 36.
105  اللجنة الدولية، الحاشية 1 أعاله، الصفحة 9.

106  املرجع نفسه.

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/06/03/know-your-enemy-know-yourself-cyber-domain-attribution/.
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وتعتمدها  بها  تقر  خاصة  مجموعات  أو  عاديون  أفراد  يرتكبها  التي  ) د(     االنتهاكات 
باعتبارها سلوكها الخاص.107  

تنطبق هذه املبادئ سواء ارتكب انتهاك القانون الدويل اإلنساين عن طريق وسائل سيربانية أو 
غريها.108 

أثناء  السيربانية  القدرات  استخدام  اإلنساين عىل  الدويل  القانون  يفرضها  التي  القيود 
النزاعات املسلحة

مسلح  بنزاع  املرتبطة  السيربانية  العمليات  ينطبق عىل  اإلنساين  الدويل  القانون  بأن  االعرتاف 
ليس سوى خطوة أوىل. وتثري الخصائص املحددة لهذه التقنية الجديدة العديد من التحديات يف 
إطار تفسري قواعد القانون الدويل اإلنساين، مبا يف ذلك القواعد املتعلقة بسري األعامل العدائية.

بني  والرتابط  السيرباين  للفضاء  الرقمية(  )أي  جزئًيا  املادية  غري  الطبيعة  وتشكل   
الشبكات العسكرية واملدنية تحديات عملية وقانونية يف تطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين 
العامة التي تحمي املدنيني واألعيان املدنية من العمليات السيربانية، وال سيام التي تصل إىل 
أحياًنا  املستحيل  من  يكون  قد  إنه  يقال  بل  اإلنساين.  الدويل  القانون  مبوجب  الهجامت  حد 
أدناه، قد  السيرباين. وكام سيتضح  الفضاء  األساسية يف  اإلنساين  الدويل  القانون  مبادئ  تطبيق 
تتعلق  رئيسية  مشكالت  تظهر  ذلك،  ومع  التحدي.  هذا  عن  التعبري  يف  مبالغة  هناك  تكون 
بحامية البنية التحتية السيربانية املدنية األساسية من الهجامت العسكرية. وملا كانت العديد 
من قواعد القانون الدويل اإلنساين التي تحكم سري األعامل العدائية ال تنطبق إال عىل العمليات 
فإن  اإلنساين،  الدويل  القانون  املحدد يف  النحو  "الهجامت" عىل  التي تصل إىل حد  العسكرية 
هذا القسم يبحث أوالً يف مختلف املسائل املتعلقة بالعمليات السيربانية التي تصنف عىل أنها 
القانون  يعترب هجامت مبوجب  العمليات  بأي  املتعلق  البارز  السؤال  ذلك  ويشمل  هجامت، 
العمليات  يف  املسلحة  النزاعات  أطراف  التزامات  القسم  هذا  يستطلع  ثانًيا،  اإلنساين.  الدويل 
العسكرية بخالف العمليات التي تصل إىل حد "الهجامت". ثالًثا، يحلل القسم بعض التحديات 

املتعلقة باملراجعة القانونية للقدرات السيربانية.

العمليات السيربانية التي تصل إىل حد الهجوم مبوجب القانون الدويل اإلنساين

يحدد القانون الدويل اإلنساين القواعد األساسية التي تقيد العمليات السيربانية التي تصل إىل 
حد "الهجامت" عىل النحو املحدد يف القانون الدويل اإلنساين. ويبحث هذا القسم يف القواعد 
واملبادئ التي خضعت ألشد النقاشات حدة. وهو يبحث أواًل فيام إذا كانت الهجامت السيربانية 

األفعال غري  الدول عن  مسؤولية  الدويل،  القانون  لجنة  أيًضا:  انظر  القاعدة 149.  أعاله،  الحاشية 63  العريف،  للقانون  الدولية  اللجنة  107   انظر: دراسة 

املرشوعة دولًيا، 2001، وال سيام املواد 11-4.
108   اللجنة الدولية، الحاشية 1 أعاله، الصفحة 9؛ ودليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، القواعد 15-17. لالطالع عىل وجهة نظر مختلفة، انظر: تعليق الصني 

عىل املسودة األولية لتقرير الفريق العامل املفتوح العضوية والذي يشري إىل أنه فيام يتعلق "مبسؤولية الدولة، والتي، عىل عكس قانون النزاعات 

املسلحة أو حقوق اإلنسان، مل تحصل بعد عىل إجامع دويل، ال يوجد أي أساس قانوين عىل اإلطالق ألي مناقشة حول تطبيقه يف الفضاء السيرباين". 

تعليقات الصني عىل املسودة األولية لتقرير الفريق العامل املفتوح العضوية، متاحة من خالل الرابط التايل:
www.un.org/disarmament/open-ended-working-group/. 

http://www.un.org/disarmament/open-ended-working-group/
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عرب شبكة اإلنرتنت، من منظور تقني، ميكن توجيهها إىل أهداف عسكرية محددة عىل النحو 
الذي يقتضيه مبدأ التمييز. ويحلل الجزء الثاين كيفية تفسري مفهوم الهجوم مبوجب القانون 
الدويل اإلنساين يف الفضاء السيرباين. ويناقش الجزء الثالث الجدال الوثيق الصلة بشأن وجوب 
أو عدم وجوب منح البيانات املدنية نفس الحامية التي تتمتع بها "األعيان" املدنية يف إطار 
أغراض القانون الدويل اإلنساين، ويتناول الجزء األخري الجدل الدائر حول كيفية تطبيق قواعد 
القانون الدويل اإلنساين املتعلقة بسري األعامل العدائية عىل األعيان املستخدمة يف الوقت نفسه 
ألغراض مدنية وعسكرية )تسمى غالًبا األعيان ذات االستخدام املزدوج(، والتي تنترش بشكل 

خاص يف الفضاء السيرباين.

من وجهة نظر تقنية، ميكن توجيه الهجامت السيربانية إىل أهداف عسكرية محددة

يقتيض تنفيذ مبدأ التمييز ومبدأ التناسب، وحظر الهجامت العشوائية، أن يكون الهجوم موجًها 
نحو هدف عسكري وأال يتسبب يف أرضار عرضية مفرطة للمدنيني أو األعيان املدنية. وعىل 
عكس االفرتاض القائل بأن هذه املبادئ قد تصبح بال معنى يف الفضاء السيرباين بسبب الرتابط 
الذي مييزه، فإن الدراسة الدقيقة للعمليات السيربانية تظهر أن هذه العمليات ليست عشوائية 
هدًفا  ُيدِخلون  مشغلني  خالل  من  سيربانية  عملية  ُنفذت  إذا  املثال،  سبيل  فعىل  بطبيعتها. 
وباملثل،  به.  يقومون  وما  مبكانهم  دراية  عىل  يكونون  املشغلني  هؤالء  فإن  عملية،  وينفذون 
ُتظهر تحليالت األدوات السيربانية أنها ليست بالرضورة عشوائية. ومن ناحية أخرى، فإن برمجة 
الربامج الضارة التي متيز بني األعيان املدنية واألهداف العسكرية، وتنفيذ العمليات السيربانية 

دون التسبب يف وقوع أرضار عرضية مفرطة، تتطلب قدرات واختبارات متطورة.
أدواتهم  تصميم  سيربانية  لهجامت  يخططون  أو  ضارة  برامج  يطورون  ملن  وميكن   
دون أن تتضمن وظائف االنتشار الذايت. ويف تلك الحالة، ال ميكن أن تنترش الربامج الضارة دون 
تدخل برشي إضايف. وحتى لو كانت الهجامت ذاتية االنتشار، فقد أظهرت عىل مر السنني أنه 
من املمكن تصميم برامج ضارة ملهاجمة أجهزة أو برامج معينة فقط. وهذا يعني أنه حتى يف 
حالة برمجة الربامج الضارة بحيث تنترش عىل نطاق واسع، فيمكن تصميمها إللحاق رضر يقترص 
عىل هدف معني أو مجموعات محددة من األهداف. وقد تتطلب الهجامت السيربانية خاصة 
الصناعية أدوات سيربانية مصممة تحديًدا  التحكم  التي تهدف إىل إحداث رضر مادي لنظم 
لهذا الهدف وهذا الغرض. ويف كثري من الحاالت، تؤدي الحاجة إىل مثل هذه األدوات املصممة 
خصيًصا إىل العرقلة الفعلية - من منظور تقني - للقدرة عىل تنفيذ هجوم سيرباين عىل نطاق 
واسع أو بطريقة عشوائية. وإمكانية توجيه الهجامت السيربانية بدقة من الناحية التقنية ال 
تعني بالرضورة أنها قانونية إذا ُنفذت يف النزاع. ومع ذلك، تبني الخصائص التي تظهر يف عدد 
من العمليات السيربانية أنه ميكن تصميمها بدقة شديدة إلحداث تأثريات تقترص عىل أهداف 
الدويل  القانون  ملبادئ وقواعد  االمتثال  القدرة عىل  لها  العمليات  فإن هذه  وبالتايل  محددة، 

اإلنساين.
وإذا كانت بعض األدوات السيربانية املعروفة قد ُصممت لتنترش ذاتًيا وتسببت يف   
آثار ضارة عىل النظم الحاسوبية املدنية املستخدمة عىل نطاق واسع، فإن ذلك ال يؤيد الحجة 
التي تذهب إىل أن الرتابط الشديد الذي يتسم به الفضاء السيرباين يجعل من الصعب، إن مل 
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يكن من املستحيل، تنفيذ قواعد القانون الدويل اإلنساين األساسية. بل عىل العكس من ذلك، 
ويحظر  املسلحة.109  النزاعات  أثناء  السيربانية  األدوات  هذه  استخدام  الدويل  القانون  يحظر 
القتال، مبا يف ذلك الوسائل  التي تستخدم وسائل وأساليب  القانون الدويل اإلنساين الهجامت 
واألساليب السيربانية التي ال ميكن توجيهها إىل هدف عسكري محدد أو قد ُيتوقع أن تخرج 
عن نطاق سيطرة املستخدم،110 أو يتوقع منها- أثناء توجيهها إىل هدف عسكري- أن تتسبب يف 

أرضار مدنية عرضية مفرطة مقارنة بامليزة العسكرية امللموسة واملبارشة املنتظرة.111 

مفهوم "الهجوم" يف إطار القانون الدويل اإلنساين وتطبيقه عىل العمليات السيربانية

مسألة وصول أو عدم وصول عملية معينة إىل حد "الهجوم" عىل النحو املحدد يف القانون الدويل 
اإلنساين هي مسألة أساسية لتطبيق العديد من القواعد املستمدة من مبادئ التمييز والتناسب 
مثل حظر  قواعد  فإن  املدنية. وعملًيا،  واألعيان  للمدنيني  توفر حامية مهمة  التي  واالحتياط 
املتناسبة،114  وغري  العشوائية113  الهجامت  وحظر  املدنية،112  واألعيان  املدنيني  عىل  الهجامت 
وااللتزام باتخاذ جميع االحتياطات املمكنة لتجنب، أو عىل األقل، تقليل الرضر العريض الذي 
يلحق باملدنيني واألرضار التي تلحق باألعيان املدنية عند تنفيذ هجوم،115 تنطبق عىل العمليات 
مدى  مسألة  فإن  لذا  اإلنساين.  الدويل  القانون  يف  املحدد  النحو  عىل  "هجامت"  تعترب  التي 
اتساع أو ضيق تفسري مفهوم "الهجوم" يف سياق العمليات السيربانية رضورية لتطبيق القواعد 

الرئيسية - والحامية التي توفرها للمدنيني والبنية التحتية املدنية - عىل العمليات السيربانية.
ُتعرّف املادة 49 من الربوتوكول اإلضايف األول الهجامت بأنها "أعامل العنف الهجومية   
والدفاعية ضد الخصم". من املقرر أن مفهوم العنف يف هذا التعريف قد يشري إما إىل وسائل 
القتال أو اآلثار املرتتبة عليها، وهذا يعني أن العملية التي تسبب آثارًا عنيفة ميكن أن تكون 
هجوًما، حتى لو مل تكن الوسائل املستخدمة إلحداث هذه اآلثار عنيفة يف حد ذاتها.116 وعىل 
أساس هذا الفهم، يقرتح دليل تالني 2 التعريف التايل للهجوم السيرباين: "الهجوم السيرباين هو 
عملية سيربانية، سواء كانت هجومية أو دفاعية، ُيتوقع استناًدا إىل أسباب معقولة أن تتسبب 

يف إصابة أو وفاة األشخاص أو إلحاق أرضار باألعيان أو تدمريها".117

109   باملثل، يخلص ]دليل قانون الحرب الصادر عن وزارة الدفاع[، الحاشية 87 أعاله، الفقرة 16-6 إىل ما يل: "عىل سبيل املثال، ُيحظر فريوس الكمبيوتر 

املدمر املربمج ليك ينترش ويدمر بشكل ال ميكن السيطرة عليه داخل نظم اإلنرتنت املدنية بوصفه سالًحا عشوائًيا بطبيعته".
 Yves Sandoz, Christophe Swinarski and Bruno Zimmerman (eds.), Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977    110
 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, ICRC, Geneva, 1987 (ICRC Commentary on the APs), para. 1963.

]رشح الربوتوكولني اإلضافيني[.
  ،1125 UNTS 3 ،111   الربوتوكول اإلضايف )األول( التفاقيات جنيف املؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، واملتعلق بحامية ضحايا املنازعات الدولية املسلحة

8 حزيران/يونيو 1977 )دخل حيز النفاذ يف 7 كانون األول/ديسمرب 1978( )الربوتوكول اإلضايف األول(، املادة 51 )4(-)5(؛ ودراسة اللجنة الدولية 

للقانون العريف، الحاشية 63 أعاله، القاعدتان 11 و 14.
112  انظر: الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 52؛ ودراسة اللجنة الدولية للقانون العريف، الحاشية 63 أعاله، القواعد 10-7.

113  انظر: الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 54 )ج(؛ ودراسة اللجنة الدولية للقانون العريف، الحاشية 63 أعاله، القاعدة 11.
114  انظر: الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 51 )5( )ب(؛ ودراسة اللجنة الدولية للقانون العريف، الحاشية 63 أعاله، القاعدة 14.

115  انظر: الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 57 )1(؛ ودراسة اللجنة الدولية للقانون العريف، الحاشية 63 أعاله، القاعدة 15.
116  انظر: يس. دروغيه، الحاشية 83 أعاله، الصفحة 557؛ وانظر:

William H. Boothby, The Law of Targeting, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 384.

وتشري دروغيه إىل أنه "ال خالف عىل أن استخدام العنارص البيولوجية أو الكيميائية أو اإلشعاعية يشكل هجوًما، حتى إذا مل يتضمن الهجوم استخدام 

القوة املادية".
117  دليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، القاعدة 92.
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هذه  بشأن  موقًفا  اتخذت  التي  الدول  قبل  من  واسع  نطاق  عىل  به  املسلم  ومن   
املسألة، ومن قبل اللجنة الدولية والخرباء أن العمليات السيربانية التي تسبب الوفاة أو اإلصابة 
الدويل اإلنساين.118 وُتدرج بعض  القانون  أو الرضر املادي عىل األقل تشكل هجامت مبوجب 
للهجامت،119  املتوقعة  االرتدادية(  )أو  املبارشة  غري  اآلثار  عن  الناجم  الرضر  رصاحة  الدول 
وهو رأي تعتمده اللجنة الدولية.120 وهذا صحيح، عىل سبيل املثال، إذا ُقتل املرىض يف وحدة 
العناية املركزة نتيجة لعملية سيربانية ضد شبكة كهرباء تسببت يف انقطاع التيار الكهربايئ عن 

املستشفى.
بخالف هذا اإلجامع األسايس، توجد آراء مختلفة حول ما إذا كانت العملية السيربانية   
التي تعطل عيًنا دون اإلرضار بها مادًيا تصل إىل حد الهجوم مبوجب القانون الدويل اإلنساين.121 
وأجريت مناقشات مستفيضة حول هذه املسألة يف إطار عملية صياغة دليل تالني. فقد رأى 
أغلب الخرباء أن العملية السيربانية تصل إىل حد الهجوم إذا كان من املتوقع أن تعطل القدرة 
املادية. ويرى بعض  املكونات  استبدال  تتطلب  القدرة  استعادة هذه  كانت  وإذا  العمل  عىل 
الخرباء أن العملية السيربانية ستصل أيًضا إىل حد الهجوم إذا كانت استعادة القدرة عىل العمل 

تتطلب إعادة تثبيت نظام التشغيل أو بيانات معينة.
اتخذت اللجنة الدولية موقًفا مفاده أن العملية املصممة لتعطيل جهاز كمبيوتر أو   
شبكة كمبيوتر أثناء نزاع مسلح تشكل هجوًما عىل النحو املحدد يف القانون الدويل اإلنساين 

سواء تعطلت العني أو مل تتعطل بفعل التدمري أو أي طريقة أخرى.122
هناك سببان رئيسيان يدعامن موقف اللجنة الدولية. األول ناتج عن تفسري مفهوم   
املادة 52 )2( من  الوارد يف  العسكرية  الهجوم يف سياقه.123 وبالنظر إىل أن تعريف األهداف 
الربوتوكول اإلضايف األول ال يشري إىل التدمري أو االستيالء فحسب، بل يشري أيًضا إىل "التعطيل" 
الربوتوكول  من   49 املادة  مبوجب  "الهجوم"  مفهوم  إدراك  فينبغي  للهجوم،  محتملة  كنتيجة 
اإلضايف األول عىل أنه يشمل العمليات التي تهدف إىل إعاقة عمل األعيان )أي تعطيلها( دون 
التسبب يف رضر مادي أو تدمري. ويف الواقع، تم التأكيد عىل أن اإلشارة الرصيحة إىل التعطيل 

118   انظر: اللجنة الدولية، القانون الدويل اإلنساين وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة، جنيف، 2015 )تقرير التحديات الصادر عن اللجنة الدولية لعام 

2015(، الصفحتان 41-42، متاح من خالل الرابط التايل:
https://www.icrc.org/ar/document/international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts؛ 

وانظر: دليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، القاعدة 92. بالنسبة للدول التي اعتمدت رأًيا بشأن كيفية تطبيق مفهوم الهجوم مبوجب القانون الدويل 

اإلنساين عىل العمليات السيربانية، انظر عىل وجه الخصوص: وزارة الشؤون الخارجية والتجارة األسرتالية، الحاشية 94 أعاله، املرفق ألف؛ ووزارة الدفاع 

الدمناركية، الدليل العسكري للقانون الدويل املتعلق بالقوات املسلحة الدمناركية يف العمليات الدولية، 2016 )الدليل العسكري الدمناريك(، الصفحتان 

290-291، النسخة اإلنجليزية متاحة من خالل الرابط التايل:
www.forsvaret.dk/omos/publikationer/Documents/Military%20Manual%20updated%202020.pdf؛ 

ووزارة الجيوش الفرنسية، الحاشية 77 أعاله، الصفحة 13؛ والرنويج، دليل القانون الدويل للحرب، 2013 )الدليل العسكري الرنويجي(، الفقرة 54-9، 

متاحة من خالل الرابط التايل:
https://fhs.brage.unit.no/fhs-xmlui/bitstream/handle/11250194213//manual_krigens_folkerett.pdf?sequence=1&isAllowed=y؛

 ودليل نيوزيلندا العسكري، الحاشية 85 أعاله، الفقرة 8-10-17؛ ودليل وزارة الدفاع لقانون الحرب، الحاشية 87 أعاله، الفقرة 1-5-16.
119   الدليل العسكري الدمناريك، الحاشية 118 أعاله، الصفحة 677 )عند مناقشة الهجامت عىل شبكات الكمبيوتر(؛ ودليل نيوزيلندا العسكري، الحاشية 

85 أعاله، الفقرة 8-10-22؛ والدليل العسكري الرنويجي، الحاشية 118 أعاله، الفقرة 54-9.
120  اللجنة الدولية، الحاشية 1 أعاله، الصفحة 7.

121  انظر عىل سبيل املثال: دليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، رشح القاعدة 92، الفقرات 12-10.
122   انظر: تقرير التحديات الصادر عن اللجنة الدولية لعام 2015، الحاشية 119 أعاله، الصفحتان 41-42. انظر أيًضا: دليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، 

الفقرة 12 من رشح القاعدة 92.
123  اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، املادة 31 )1(.

https://www.icrc.org/ar/document/international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts
http:// www.forsvaret.dk/omos/publikationer/Documents/Military%20Manual%20updated%202020.pdf
https://fhs.brage.unit.no/fhs-xmlui/bitstream/handle/11250/194213/manual_krigens_folkerett.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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مبوجب املادة 52 )2( زائدة عن الحاجة من ناحية أخرى.124 والسبب الثاين، أن من الصعب 
املتعلقة بسري  القواعد  الهجوم والغرض والهدف من  للغاية ملفهوم  املقيد  الفهم  التوفيق بني 
األعامل العدائية التي تهدف إىل ضامن حامية السكان املدنيني واألعيان املدنية من آثار األعامل 
العدائية. ويف الواقع، يف ظل الفهم املقيد للغاية، فإن العملية السيربانية التي تهدف إىل تعطيل 
أن  ُيحتمل  أو  أو غريها(  االتصاالت  أو  الخدمات املرصفية  أو  الكهرباء  شبكة مدنية )شبكات 
تتسبب يف حدوث ذلك عرضًيا، قد تكون مستبعدة من نطاق قواعد القانون الدويل اإلنساين 

األساسية التي تحمي السكان املدنيني واألعيان املدنية.125
بطريقة مامثلة، يشري الخرباء املعلقون إىل أنه من املهم "تفسري الحكم ]املادة 49 من   
الربوتوكول اإلضايف األول[ مع مراعاة التطورات التكنولوجية الحديثة وتوسيع مفهوم ‘العنف’ 
البنية  تعطيل  أيًضا  يشمل  بل  فحسب،  باألعيان  يلحق  الذي  املادي  الرضر  يشمل  ال  بحيث 

التحتية دون تدمري".126 
ونظرًا ألن العمليات السيربانية ميكن أن تعطل الخدمات األساسية بشكل كبري دون   
التسبب بالرضورة يف أرضار مادية، فإن هذا يشكل أحد املناقشات األكرث أهمية لحامية املدنيني 
من آثار العمليات السيربانية. لذلك، من األهمية مبكان أن تعرب الدول عن آرائها بشأن هذه 
املسألة وأن تعمل عىل التوصل إىل تفاهم مشرتك. ويف الوقت الحايل، تختلف اآلراء بني الدول 

التي اتخذت مواقف علنية.
وتجسد تعاريف مفهوم "الهجوم" املعتمدة يف األدلة العسكرية للرنويج ونيوزيلندا   
التعريف املعتمد يف دليل تالني 2. ومع ذلك، فمن غري الواضح ما إذا كانت هذه األدلة تهدف 
يشري   2 تالني  دليل  من   92 القاعدة  رشح  ألن  املناقشة،  هذه  بشأن  موقف  عن  التعبري  إىل 
أن  أسرتاليا  وذكرت  السيرباين.  السياق  "الرضر" يف  فهم  كيفية  مختلفة حول  نظر  إىل وجهات 
العمليات السيربانية تعترب هجامت إذا وصلت "إىل نفس حد ‘الهجوم الحريك مبوجب القانون 
الدويل اإلنساين’"،127 ولكن من غري الواضح ما إذا كان املقصود من ذلك أن يشكل موقًفا يف هذه 

املناقشة.
أنها  املادي ليك تصنف عملية سيربانية عىل  الرضر  الدول عىل  قليل من  يركز عدد   
هجوم. ووفًقا لدراسة أجرتها منظمة الدول األمريكية، رأت بريو أنه ليك يتم تصنيف عملية 
الدليل  األعيان".128 وينص  أو  باألشخاص  الفعل  األذى  "إلحاق  يجب  أنها هجوم،  معينة عىل 

 :Knut Dörmann, “Applicability of the Additional Protocols to Computer Network Attacks”, 2004, p. 4, available at     124
 www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/applicabilityofihltocna.pdf؛

و يس. دروغيه، الحاشية 83 أعاله، الصفحة 559. ولالطالع عىل وجهة نظر مختلفة، انظر:
Michael N. Schmitt, “Cyber Operations and the Jus in Bello: Key Issues”, International Law Studies, Vol. 87, 2011, pp. 95–
96; Heather Harrison Dinniss, Cyber Warfare and the Laws of War, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, p. 198.

125    بنفس املعنى، انظر أيًضا: M. N. Schmitt، الحاشية 67 أعاله، الصفحة 339.
 Marco Roscini, Cyber Operations and the Use of Force in International Law, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 181.   126

انظر أيًضا:
Dieter Fleck, “Searching for International Rules Applicable to Cyber Warfare – A Critical First Assessment of the New 
Tallinn Manual”, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 18, No. 2, 2013, p. 341: 

"يف الواقع، من غري املقنع اإلرصار عىل أن مصطلح" الهجامت "ينبغي أن يقترص عىل األفعال التي تؤدي مبارشة إىل إصابات أو دمار مادي، يف الحاالت 

التي يؤدي فيها نفس اإلجراء، عىل سبيل املثال، إىل تعطيل اإلمدادات األساسية للمستشفيات أو غريها من البني التحتية املدنية املهمة".
127  وزارة الخارجية والتجارة األسرتالية، الحاشية 94 أعاله، املرفق ألف.

128  منظمة الدول األمريكية، الحاشية 22 أعاله، الفقرة 43.

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/applicabilityofihltocna.pdf
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العسكري الدمناريك عىل أن مصطلح "الهجوم" "يشمل أي رضر مادي، باإلشارة إىل األرضار التي 
تلحق باألعيان. ومع ذلك، فإن املصطلح ال يشمل العجز املؤقت عن التشغيل وغريه من أشكال 
التعطيل التي ال تنطوي عىل رضر مادي )عىل سبيل املثال، "التجميد" الرقمي لنظام التحكم يف 
االتصال(."129 وأشارت الواليات املتحدة يف تعليقها الذي قدمته يف عام 2014 إىل فريق الخرباء 

الحكوميني التابع لألمم املتحدة إىل ما يل:

عند تحديد ما إذا كان نشاط سيرباين يشكل "هجوًما" يف إطار أغراض قانون الحرب، يجب 
عىل الدول أن تنظر يف جملة أمور منها ما إذا كان النشاط السيرباين ينتج عنه تأثريات 
املدنية ال  السيربانية  التحتية  البنية  أو  املدنية  األعيان  أو  املدنيني  وتأثريات عىل  حركية 

ميكن عكس مسارها، أو تأثريات غري حركية عىل الفئات نفسها ميكن عكس مسارها.130

مثااًل عىل  األمريكية  الدفاع  وزارة  عن  الصادر  الحرب  قانون  دليل  يسوق  املنوال،  نفس  عىل 
"هجوم سيرباين من شأنه تدمري النظم الحاسوبية املعادية"، ويالحظ أن "العوامل التي تشري إىل 
أن العملية السيربانية ليست ‘هجوًما’ تشمل ما إذا كانت العملية تسبب تأثريات ميكن عكس 
مسارها أم تأثريات مؤقتة فقط".131 ولسوء الحظ، ال توضح هذه الوثائق ما تعنيه بالتأثريات 
"التي ميكن عكس مسارها" أو "املؤقتة" أو الفرق - إن وجد - بني املفهومني.132 وهي ال تناقش 
ما إذا كان التأثري مل يعد يعترب مؤقًتا- وإذا كان كذلك فبعد كم من الوقت- أو كيفية النظر 
كان  تأثري مؤقت، وإن  إحداث  منها يف  تتسبب كل  أن  التي من شأنها  املتكررة  العمليات  يف 
مرتاكاًم بشكل متعمد. وهي ال تناقش ما إذا كان مصطلح "ميكن عكس مسارها" يشري فقط 
إىل العمليات التي قد يقوم فيها مصمم العملية بعكس مسار تأثريات الهجوم،133 أم يشري أيًضا 
إىل العمليات التي يتعني فيها عىل الهدف اتخاذ إجراءات الستعادة وظيفة النظام املستهدف 
أو إنهاء أو عكس مسار آثار الهجوم. ويف هذا الصدد، يجب أن نتذكر أن إمكانية إصالح الرضر 
املادي الناجم عن عملية عسكرية )سواء كانت سيربانية أم حركية( ال ُتفهم عموًما عىل أنها 
معيار لعدم اعتبار عملية معينة هجوًما مبوجب القانون الدويل اإلنساين.134 وهذا صحيح حتى 
إذا كان اإلصالح يؤدي إىل عكس مسار التأثري املبارش لتلك العملية واستعادة وظيفة العني محل 

الدراسة.135

129   الدليل العسكري الدمناريك، الحاشية 118 أعاله، الصفحة 290. ينص الدليل يف سياق الهجامت عىل شبكات الكمبيوتر وعمليات هذه الشبكات أن 

"هذا يعني عىل سبيل املثال، أن العمليات التي تعتمد عىل الشبكات يجب أن تعترب هجامت مبوجب القانون الدويل اإلنساين إذا كانت النتيجة أنها 

تسبب رضرًا مادًيا". املرجع نفسه، الصفحة 291.
130   تعليق الواليات املتحدة املقدم إىل فريق األمم املتحدة للخرباء الحكوميني املعني بالتطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية يف 

سياق األمن الدويل، 2014-2015، الصفحة 5.
131  انظر أيًضا: دليل قانون الحرب الصادر عن وزارة الدفاع، الحاشية 87 أعاله، الفقرتان 16-5-1 و 2-5-16.

 Gary Brown and Kurt Sanger, “Cyberspace and the Law of War”, Cyber Defense Review, 6 November 2015, available     132
at: https://cyberdefensereview.army.mil/CDR-Content/Articles/Article-View/Article/1136032/cyberspace-and-the-law-of-
war/.

133   عىل سبيل املثال، الهجوم املوزع لتعطيل تقديم الخدمة الذي تعود فيه الشبكة أو النظام املستهدف تلقائًيا إىل العمل بصورة طبيعية عندما ينهي 

املهاجم الهجوم املوزع وال يقع أي تأثري غري مبارش آخر خالل الوقت الذي تتأثر فيه الشبكة أو النظام.
 Laurent Gisel, “The Use of Cyber Technology in Warfare: Which Protection Does IHL afford and Is It Sufficient?”, in G.    134

Venturini and G. L. Beruto (eds)،
الحاشية 7 أعاله.

135   عىل سبيل املثال، يناقش مايكل لويس مامرسة شن هجامت عىل الجرس طولًيا خالل حرب الخليج لعام 1991، ويالحظ جملة أمور منها أن "الرضر 

الذي يلحق بالجرس سيكون أقرب إىل منتصف املسافة وبالتايل يسهل إصالحه"، دون االدعاء بأن هذه السمة ستمنع عملية توصف بأنها هجوم. انظر:
Michael Lewis, “The Law of Aerial Bombardment in the 1991 Gulf War”, American Journal of International Law, Vol. 97, 
No. 3, 2003, p. 501.

https://cyberdefensereview.army.mil/CDR-Content/Articles/Article-View/Article/1136032/cyberspace-and-the-law-of-war/
https://cyberdefensereview.army.mil/CDR-Content/Articles/Article-View/Article/1136032/cyberspace-and-the-law-of-war/
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وأعربت فرنسا عن فهم أوضح وأوسع نطاًقا ملفهوم الهجوم السيرباين. فهي ترى أن:  

النظم املستهدفة توفر الخدمة  العملية السيربانية هي هجوم مل تعد فيه املعدات وال 

أم  مساره  عكس  ميكن  بشكل  أو  دائم،  أو  مؤقت  بشكل  سواء  أجلها،  من  ُتنفذ  التي 
عندما  متييزه  ميكن  الهجوم  فإن  مسارها،  عكس  ميكن  أو  مؤقتة  اآلثار  كانت  وإذا  ال. 
تكون اإلجراءات التي يتخذها الخصم رضورية الستعادة البنية التحتية أو النظام )إصالح 

املعدات أو استبدال جزء أو إعادة تثبيت الشبكة وما إىل ذلك(.136 

الحظ شميت، يف تعليقه عىل هذا املوقف، قائاًل إن "وجهة النظر املذكورة ميكن الدفاع عنها 
النظم  البسيط للرضر ميتد بشكل معقول إىل  القانونية، ألن املعنى  الناحية  بدرجة كبرية من 
التي ال تعمل عىل النحو املنشود وتتطلب بعض أشكال اإلصالح الستعادة الوظائف".137 بطريقة 
مامثلة، وفًقا لدراسة منظمة الدول األمريكية املذكورة أعاله، تشري شيل أنه ليك يتم تصنيف 
عملية معينة عىل أنها هجوم، فإن نتيجتها يجب أن تتطلب من الدولة املترضرة "اتخاذ إجراءات 
إلصالح أو استعادة البنية التحتية أو نظم الكمبيوتر املترضرة، فعواقب الهجوم يف تلك الحاالت 
باملمتلكات".138  تلحق  التي  املادية  األرضار  ، وال سيام  أعاله  املذكورة  للعواقب  تكون مامثلة 
وأشارت الدراسة أيًضا إىل أن غواتيامال أعربت عن رأي مفاده أن العملية السيربانية التي "ال 
تؤدي سوى إىل "فقدان القدرة عىل التشغيل" تصل إىل حد الهجوم، وهو الرأي الذي ذهبت إليه 
إكوادور.139 كام ترى بوليفيا وإكوادور وغيانا أن هذه العمليات السيربانية قد تشكل هجوًما 
مبوجب القانون الدويل اإلنساين ال سيام عندما تعطل البنية التحتية الحيوية أو تقديم الخدمات 

األساسية للسكان.140 
وعىل أي حال، لن تشكل جميع العمليات السيربانية أثناء النزاعات املسلحة "هجامت"   
الدويل  القانون  الهجوم يف  أواًل، ال يشمل مفهوم  اإلنساين.  الدويل  القانون  املفهوم يف  مبعناها 
اإلنساين التجسس. ثانًيا، ال تحظر القواعد املتعلقة بسري األعامل العدائية جميع العمليات التي 
تعطل نظم االتصاالت املدنية: فقد درجت العادة عىل عدم اعتبار التشويش عىل االتصاالت 
الالسلكية أو البث التلفزيوين هجوًما عىل النحو املحدد يف القانون الدويل اإلنساين. ومع ذلك، 
أقل  يكون  رمبا  الهجوم  حد  إىل  يصل  ال  الذي  االتصاالت  وتعطيل  الهجامت  بني  التمييز  فإن 
وضوًحا يف العمليات السيربانية مقارنة بالعمليات الحركية أو الكهرومغناطيسية التقليدية.141 
التي  العمليات  فيها  اإلنساين، مبا  الدويل  القانون  العسكرية" مبوجب  "العمليات  ثالًثا، مفهوم 
األجزاء  سيتبني يف  كام  "الهجامت"،  مفهوم  من  نطاًقا  أوسع  سيربانية،  وسائل  باستخدام  ُتنفذ 

التالية.

136  وزارة الجيوش الفرنسية، الحاشية 77 أعاله، الصفحة 13.
M. N. Schmitt  137، الحاشية 52 أعاله. وبنفس املعنى، انظر أيًضا: W. H. Boothby، الحاشية 116 أعاله، الصفحة 386.

138  منظمة الدول األمريكية، الحاشية 22 أعاله، الفقرة 43.
139   قررت اإلكوادور أن "العملية السيربانية ميكن أن تعترب هجوًما إذا أدت إىل تعطيل البنية التحتية الحيوية للدولة أو غري ذلك مام يعرض أمن الدولة 

للخطر". املرجع نفسه، الفقرة 44.
140   أشارت بوليفيا إىل أن العملية السيربانية "ميكن اعتبارها هجوًما عندما يكون هدفها تعطيل الخدمات األساسية للدولة )املياه أو الكهرباء أو االتصاالت 

أو النظام املايل"(؛ وأشارت غيانا إىل أن "العمليات السيربانية التي تقوض عمل نظم الكمبيوتر والبنية التحتية الالزمة لتوفري الخدمات واملوارد للسكان 

املدنيني تشكل هجوًما" وأدرجت ضمنها "املحطات النووية واملستشفيات واملصارف ونظم مراقبة الحركة الجوية". املرجع نفسه، الصفحتان 45-44.
141  تقرير التحديات الصادر عن اللجنة الدولية لعام 2015، الحاشية 118 أعاله، الصفحتان 41-42؛ ويس. دروغيه، الحاشية 83 أعاله، الصفحة 560.
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حامية البيانات بوصفها من "األعيان املدنية"

باإلضافة إىل السؤال األسايس املتعلق بأي العمليات السيربانية يصل إىل حد "الهجامت" مبوجب 
القانون الدويل اإلنساين، يدور نقاش كبري حول مسألة ما إذا كانت البيانات املدنية تتمتع بنفس 
الحامية التي تتمتع بها األعيان املدنية، وال تزال مسألة غري محسومة. وتكتيس حامية البيانات 
املدنية من العمليات السيربانية الخبيثة أثناء النزاع املسلح أهمية متزايدة ألن البيانات ركن 
أسايس يف املجال الرقمي وحجر زاوية للحياة يف العديد من املجتمعات: فالبيانات الطبية الخاصة 
باألفراد، وبيانات الضامن االجتامعي، والسجالت الرضيبية، والحسابات املرصفية، وملفات عمالء 
الرشكات، وقوائم وسجالت االنتخابات، كلها عنارص رئيسية ألداء معظم مناحي الحياة املدنية. 
وملا كان من املتوقع لهذا االتجاه أن يستمر، إن مل يتصاعد يف السنوات املقبلة، فثمة قلق متزايد 

إزاء حامية هذه البيانات األساسية املدنية.
وتتسم قواعد الحامية بالشمول يف سياق البيانات الخاصة بفئات معينة من األعيان   
أدناه، يجب فهم  اإلنساين. وكام هو مبني  الدويل  القانون  تتمتع بحامية خاصة مبوجب  التي 
االلتزامات باحرتام وحامية املرافق الطبية وعمليات الغوث اإلنساين عىل أنها متتد إىل البيانات 
ُيحظر  لعملياتها.142 كام  الرضورية  اإلنسانية  املنظامت  وبيانات  املرافق  بتلك  الخاصة  الطبية 
حذف البيانات أو العبث بها بطريقة تعطل األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيني، 

مثل منشآت مياه الرشب وشبكات الري.143 
ومع ذلك، من املهم توضيح مدى حامية البيانات املدنية من خالل القواعد العامة   
القامئة بشأن سري األعامل العدائية. وعىل وجه الخصوص، نشأ الجدل حول ما إذا كانت البيانات 
تخضع  الحالة  هذه  ويف  اإلنساين،  الدويل  القانون  مبوجب  املفهوم  النحو  عىل  أهداًفا  تشكل 
العمليات السيربانية عىل البيانات )مثل حذفها( ملبادئ التمييز والتناسب واالحتياطات والحامية 

التي توفرها لألعيان املدنية.144 
ترتبط هذه املسألة ارتباطا وثيقا باملناقشات املبينة آنفا حول مفهوم "الهجوم". بادئ   
ذي بدء، إذا ُحذفت البيانات أو جرى التالعب بها بطريقة ُيقصد بها أو ُيتوقع منها أن تسبب، 
إلحاق الرضر )بسبل منها، من وجهة  أو  أو إصابة شخص،  بشكل مبارش أو غري مبارش، وفاة 
نظرنا، التعطيل( بعني مادية، فإن العملية تشكل هجوًما بغض النظر عام إذا كانت البيانات 
نفسها تشكل أعياًنا يف إطار أغراض القانون الدويل اإلنساين. وهذا صحيح ألن عواقب أي عملية 
تستهدف البيانات ميكن أن تصنف تلك العملية عىل أنها هجوم مبوجب القانون الدويل اإلنساين 
وبالتايل تخضع ألحكام القانون الدويل اإلنساين ذات الصلة. وبالنسبة لهذه الهجامت، ال يهم ما 

إذا كانت البيانات ُتصنف أو ال تصنف كعني مبوجب القانون الدويل اإلنساين.
 

142  انظر: املناقشة يف القسم املعنون أعاله "قواعد القانون الدويل التي تحمي األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيني".
143   الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 54؛ والربوتوكول اإلضايف )الثاين( التفاقيات جنيف املؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، املتعلق بحامية ضحايا املنازعات 

املسلحة غري الدولية،UNTS 609 1125، 8 حزيران/يونيو 1977 )دخل حيز النفاذ يف 7 كانون األول/ديسمرب 1978( )الربوتوكول اإلضايف الثاين(، املادة 

14؛ ودراسة اللجنة الدولية للقانون العريف، الحاشية 63 أعاله، القاعدة 54.
144   انظر: دليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، الفقرتان 6-7 من رشح القاعدة 100. لالطالع عىل مناقشة أكادميية، 

 Israel Law Review, Vol. 48, No. 1, pp. 39–132 :انظر 

وانظر: M. N. Schmitt، الحاشية 67 أعاله.
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ومن ناحية أخرى، فإن املسألة املتعلقة مبا إذا كانت البيانات تشكل أعياًنا يف إطار   
أغراض القانون الدويل اإلنساين هي مسألة بالغة األهمية للعمليات التي ال ُيقصد بها أو ُيتوقع 
منها أن تسبب نتائج من هذا القبيل. وعموًما، ميكن النظر يف نهجني عامني. مبوجب النهج األول، 
الذي يعترب البيانات أعياًنا مبوجب القانون الدويل اإلنساين، فإن العملية التي ُيقصد بها أو ُيتوقع 
منها أن تؤدي إىل حذف البيانات أو التالعب بها ستشكل هجوًما تحكمه جميع قواعد القانون 
الدويل اإلنساين ذات الصلة ألنها تصل إىل حد أو إتالف عني )البيانات(. ويصح ذلك أيًضا إذا 
مل ُيتوقع أن يتسبب هذا الحذف أو التالعب يف وفاة أو إصابة شخص أو إتالف أو تعطيل عني 
مادية. ومن ناحية أخرى، حتى يف ظل هذا الرأي، فإن العملية التي يقترص هدفها عىل الوصول 

إىل بيانات )قد تكون رسية( دون حذفها أو التالعب بها - مثل التجسس - لن تشكل هجوًما.
فإن  اإلنساين،  الدويل  القانون  مبوجب  أعياًنا  تعترب  البيانات  تكن  مل  إذا  املقابل،  يف   
أو  شخص  إصابة  أو  وفاة  يف  التسبب  دون  بها  التالعب  أو  حذفها  إىل  تهدف  التي  العملية 
توفر  التي  العامة  األخرى  القواعد  بعض  أو  الهجامت،  لقواعد  تخضع  لن  بعني  رضر  إلحاق 
الحامية لألعيان املدنية )مثل االلتزام بالحرص الدائم عىل تجنب إصابة املدنيني واألعيان املدنية، 
بخالف  العسكرية  العمليات  تحكم  التي  "القواعد  املعنون  القسم  يف  أدناه  املبني  النحو  عىل 
الهجامت"(. فالعمليات ميكن أن تخضع، من ناحية أخرى، لنظم حامية معينة مبوجب القانون 
الدويل اإلنساين، سريد تحليلها يف األجزاء التالية يف القسم املعنون "قواعد القانون الدويل التي 
اإلغاثة  وعمليات  الطبية  والخدمات  املدنيني  السكان  لبقاء  عنها  غنى  ال  التي  األعيان  تحمي 
اإلنسانية". ومع ذلك، ستكون هناك ثغرة يف حامية البيانات املدنية األساسية التي ال تستفيد 

من نظام حامية محدد، وهذا من شأنه أن يثري القلق.
والخرباء لديهم وجهات نظر مختلفة حول ما إذا كانت البيانات تعترب أعياًنا يف إطار   
إليه  العدائية.145 فثمة رأي يذهب  الدويل اإلنساين بشأن سري األعامل  القانون  أغراض قواعد 
أغلب الخرباء املشاركني يف عملية صياغة دليل تالني، ومفاده أن املعنى العادي للمصطلح "عني" 
عىل النحو املبني يف رشح اللجنة الدولية للربوتوكول اإلضايف األول الذي أصدرته يف عام 1987، 
ال ميكن أن ُيفرس عىل أنه يشمل البيانات ألن األعيان تكون مادية ومرئية وملموسة.146 ومع 
ذلك، فإن الرشح املتصل باملوضوع الوارد يف رشح اللجنة الدولية يهدف إىل التمييز بني األعيان 
امللموسة،  وغري  امللموسة  األعيان  بني  التفريق  وليس  "الغرض"،  أو  "الهدف"  مثل  ومفاهيم 
بأنه  املقابل، دفع آخرون  البيانات.147 يف  للنقاش حول  اعتباره عاماًل حاساًم  وبالتايل ال ميكن 
ينبغي اعتبار كل أنواع البيانات أو بعضها أعياًنا مبوجب القانون الدويل اإلنساين. وذهب رأي 

145  لالطالع عىل توضيح لهذه املناقشات، انظر:

“Scenario 12: Cyber Operations against Computer Data”, in K. Mačák, T. Minárik and T. Jančárková (eds)، الحاشية 68 أعاله.
146   يعرف قاموس أكسفورد العني بأنها "يشء مادي ميكن رؤيته وملسه". وباإلشارة إىل املعنى العادي لكلمة "عني"، يصف رشح اللجنة الدولية لعام 1987 

الفقرة 2008. انظر  اللجنة الدولية للربوتوكولني اإلضافيني، الحاشية 110 أعاله،  للربوتوكولني اإلضافيني العني عىل أنها "يشء مريئ وملموس". رشح 

أيًضا: دليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، الفقرة 6 من رشح القاعدة 100. ومن املثري لالهتامم أن نالحظ هنا أن قاموس أكسفورد يتضمن اليوم تعريًفا 

محدًدا لألعيان املستخدمة يف الحوسبة: "بناء من البيانات يوفر وصًفا ألي يشء معروف يتصل بجهاز كمبيوتر )مثل املعالج أو جزء من التعليامت 

الربمجية( ويحدد طريقة تشغيله."
147   انظر أيًضا:

International Law Association (ILA) Study Group on the Conduct of Hostilities in the 21st Century, “The Conduct of 
Hostilities and International Humanitarian Law: Challenges of 21st Century Warfare”, International Law Studies, Vol. 93, 
2017 (ILA Report), pp. 338–339.
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إىل أن "املعنى الحديث" ملفهوم األعيان يف مجتمع اليوم، وتفسري املصطلح يف ضوء موضوعه 
أغراض  إطار  يف  ‘عيًنا’  تشكل  "البيانات  أن  مفاده  استنتاج  إىل  يؤدي  أن  يجب  منه،  والغرض 
التقليدي  بالفهم  مدعوم  التفسري  االستهداف".148 وهذا  بشأن  اإلنساين  الدويل  القانون  قواعد 
العادي  الدويل اإلنساين، وهو مفهوم أوسع نطاًقا من املعنى  القانون  "العني" مبوجب  ملفهوم 
للكلمة ويشمل أيًضا املواقع والحيوانات. ومثة اقرتاح آخر هو التمييز بني "البيانات عىل املستوى 
التشغيل"، أو "الرمز"، و "البيانات عىل مستوى املحتوى".149 ويرى البعض يف هذا النموذج أن 
التشغيل عىل وجه الخصوص قد تعترب هدًفا عسكرًيا، وهو ما يعني  البيانات عىل املستوى 
ضمًنا أن هذا النوع من البيانات ميكن أن ُيعترب أيًضا عيًنا مدنية.150 وأثناء النظر يف البيانات 
تعطيل  أن  إىل  تذهب  التي  أعاله  املبينة  النظر  تتامىش مع وجهة  أعياًنا  باعتبارها  التشغيلية 
األعيان يشكل هجوًما، يتبني عىل ما يبدو أنها ال توفر حامية إضافية. ويف هذه املناقشة، رأى 
البعض أن االستنتاجات املقرتحة ليس فيها أي فكرة مرضية متاًما، فكل منها إما أنه يفتقر إىل 

الشمول أو مفرط يف الشمول.151
األساسية،  املدنية  البيانات  حامية  عىل رضورة  جانبها،  من  الدولية،  اللجنة  شددت   
تام  أن يؤدي إىل توقف  السيرباين ميكن  الفضاء  بها يف  التالعب  أو  البيانات  مؤكدة أن حذف 
أكرب من  للمدنيني  أن يتسبب يف رضر  الخاصة، وبالتايل ميكن  الحكومية والرشكات  للخدمات 
تدمري األعيان املادية. وبالتايل، ترى اللجنة الدولية أنه يبدو من الصعب التوفيق بني االستنتاج 
القائل بأن هذا النوع من العمليات ال يحظره القانون الدويل اإلنساين يف عامل اليوم األكرث اعتامًدا 
عىل الفضاء السيرباين، وأهداف وأغراض هذه املجموعة من القواعد.152 ومن الناحية املنطقية، 
ال ينبغي أن تؤدي االستعاضة عن امللفات واملستندات الورقية ببيانات رقمية إىل تقليل الحامية 
البيانات  "استبعاد  الدولية أن  اللجنة  لها.153 وقد أكدت  الدويل اإلنساين  القانون  التي يوفرها 
املدنية األساسية من نطاق الحامية التي يوفرها القانون الدويل اإلنساين لألعيان املدنية من شأنه 

أن يؤدي إىل فجوة خطرية يف الحامية".154
 

 Kubo Mačák, “Military Objectives 2.0: The Case for Interpreting Computer Data as Objects under International Humanitarian    148
 Law”, Israel Law Review, Vol. 48, No. 1, 2015, p. 80; Robert McLaughlin, “Data as a Military Objective”, Australian Institute
of International Affairs, 20 September 2018, available at: www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/data-as-a-
military-objective/.
149   مبوجب التمييز املقرتح، قد تتضمن البيانات عىل مستوى املحتوى بيانات "من قبيل نص هذا املقال أو محتويات قواعد البيانات الطبية وفهارس 

املكتبات وما إىل ذلك"، يف حني أن البيانات عىل املستوى التشغيل تصف يف "األساس" ‘روح الجهاز’"، أي "نوع البيانات التي متنح األجهزة وظائفها 

وقدرتها عىل أداء املهام التي نطلبها".
Heather Harrison Dinniss, “The Nature of Objects: Targeting Networks and the Challenge of Defining Cyber Military 
Objectives”, Israel Law Review, Vol. 48, No. 1, 2015, p. 41.

150  املرجع نفسه، الصفحة 54.
151   لذلك يرى شميت أن الدول، من الناحية السياساتية، ينبغي لها أن "تويل حامية خاصة إىل ‘الوظائف أو الخدمات املدنية األساسية’ من خالل االلتزام 

باالمتناع عن إجراء عمليات سيربانية تستهدف البنية التحتية املدنية أو البيانات تؤدي إىل تعطيلها". M. N. Schmitt، الحاشية 67 أعاله، الصفحة 

.342
152  تقرير التحديات الصادر عن اللجنة الدولية لعام 2015، الحاشية 118 أعاله، الصفحة 43.
153  تقرير التحديات الصادر عن اللجنة الدولية لعام 2019، الحاشية 36 أعاله، الصفحة 21.

154   اللجنة الدولية، الحاشية 1 أعاله، الصفحة 8. وانظر أيًضا: P. Pascucci، الحاشية 67 أعاله، الذي يشري إىل أن املوقف الذي اتخذه غالبية الخرباء يف 

دليل تالني فيام يتعلق بالبيانات يوجد "فجوة واسعة عىل ما يبدو بشأن ما يشكل عيًنا" ثم يدفع الحًقا بأنه "من غري الواقعي يف عرص املعلومات أن 

تقع البيانات خارج نطاق ما يشكل عيًنا، األمر الذي يؤدي من ثم إىل اإلخفاق يف تلقي الحامية التي يوفرها القانون الدويل اإلنساين املرتبطة مببدأ 

التمييز ومبدأ التناسب".

http://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/data-as-a-military-objective/
http://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/data-as-a-military-objective/
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أعرب عدد قليل من الدول حتى اآلن عن رأيها بشأن ما إذا كان ينبغي فهم مفهوم   
"العني" عىل أنه يشمل البيانات وذلك يف إطار القواعد التي تحكم سري األعامل العدائية. فعىل 
سبيل املثال، يرى الدليل العسكري الدمناريك أن "البيانات )الرقمية( ال تشكل عموًما عيًنا".155 
ويف املقابل يذهب الدليل العسكري الرنويجي إىل أن البيانات ينبغي اعتبارها أعياًنا وال يجوز 
أن تتعرض للهجوم املبارش إال إذا كان تصنف عىل أنها هدف قانوين.156 وأعربت فرنسا عام ميكن 
اعتباره وجهة نظر وسطية حيث أشارت إىل أنه "نظرًا للحالة الراهنة لالعتامد عىل التقنيات 
محمية  وغريها(  الطبية  أو  املرصفية  أو  املدنية  البيانات  )مثل  املحتوى  بيانات  فإن  الرقمية، 
مبوجب مبدأ التمييز”.157 ويبدو أن وصف موقف بريو يف تقرير تحسني الشفافية الصادر عن 
منظمة الدول األمريكية يعكس موقًفا مشابًها: بينام مل تتخذ بريو موقًفا رصيًحا بشأن ما إذا 
مبوجب  البيانات  مقابل  العمليات  يقيم  أنه  عىل  موقفها  ُيفرس  أعياًنا،  تعترب  البيانات  كانت 
ألن  للهجامت  تتعرض  ال  قد  البيانات  نظم  بعض  أن  إىل  مشرية  العسكري"،  "الهدف  مفهوم 
هذه الهجامت "لن توجد ميزة عسكرية مرشوعة".158 نظرًا ألن تعريف "األهداف العسكرية" 
مبوجب املادة 52 )2( من الربوتوكول اإلضايف األول ينطبق "بقدر ما يتعلق األمر باألعيان"، فإن 
هذه الفكرة تعني ضمنًيا عىل ما يبدو أن البيانات تشكل أعياًنا. وتقرتح شيل النظر يف اآلثار 
التي يخلفها الهجوم عىل البيانات وخلصت إىل أنه "يجب من ثم مراعاة مبدأ التمييز يف سياق 
العمليات السيربانية، ومبوجبه ينبغي للدولة أن متتنع عن مهاجمة البيانات يف حالة كان ذلك 
يؤثر عىل السكان املدنيني". وتفيد التقارير أن شيل أكدت أيًضا عىل أن "الهجوم املوجه حرصًيا 

إىل بيانات الكمبيوتر قد يؤدي إىل عواقب وخيمة تؤثر عىل السكان املدنيني".159
لقواعد  الدول  تفسري  كيفية  مسألة  ستكون  البيانات،  عىل  اعتامده  يتزايد  عامل  ويف   
القانون الدويل اإلنساين وتطبيقها لحامية البيانات األساسية من التدمري أو الحذف أو التالعب 

اختبارًا أساسًيا ملدى مالءمة قواعد القانون اإلنساين الحالية.

حامية البنية التحتية السيربانية التي تخدم األغراض العسكرية واملدنية يف آن واحد

من أجل حامية البنية التحتية املدنية الحيوية التي تعتمد عىل الفضاء السيرباين، من الرضوري 
أيًضا حامية البنية التحتية للفضاء السيرباين نفسه. لكن التحدي يكمن يف الرتابط بني الشبكات 
املدنية والعسكرية. فمعظم الشبكات العسكرية تعتمد عىل البنية التحتية السيربانية املدنية، 
أو  التوجيه  أو أجهزة  األقامر االصطناعية  أو  البحر  الضوئية تحت سطح  األلياف  مثل كابالت 
الُعقد. وُتجهز املركبات املدنية وأنشطة الشحن ومراقبة الحركة الجوية بشكل متزايد مبعدات 
املالحة التي تعتمد عىل األقامر االصطناعية لنظام املالحة عرب األقامر االصطناعية )GNSS( مثل 
بايدو )BeiDou( وغلوناس )GLONASS( والنظام العاملي لتحديد املواقع )GPS( وغاليليو 
اللوجستية  التوريد  سالسل  وتستخدم  أيًضا.  الجيش  يستخدمها  قد  نظم  وهي   ،)Galileo(
املدنية )لألغذية واإلمدادات الطبية( والرشكات األخرى نفس شبكات اإلنرتنت واالتصاالت التي 

155  الدليل العسكري الدمناريك، الحاشية 118 أعاله، الصفحة 292.
156  الدليل العسكري الرنويجي، الحاشية 118 أعاله، الصفحة 58-9.

157  وزارة الجيوش الفرنسية، الحاشية 77 أعاله، الصفحة 14.
158  منظمة الدول األمريكية، الحاشية 22 أعاله، الفقرة 49، الحاشية 115.

159  املرجع نفسه، الفقرة 48.
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متر عربها بعض االتصاالت العسكرية. وباستثناء بعض الشبكات املخصصة تحديًدا لالستخدام 
البحتة  املدنية  السيربانية  التحتية  البنى  بني  التمييز  كبري  حد  إىل  املستحيل  من  العسكري، 

والعسكرية البحتة.
مبوجب القانون الدويل اإلنساين، يجب أن تقترص الهجامت بشكل صارم عىل األهداف   
العسكرية. وفيام يتعلق باألعيان، تقترص األهداف العسكرية عىل األهداف التي تسهم، بحكم 
طبيعتها أو موقعها أو غايتها أو استخدامها، مساهمة فعالة يف العمل العسكري، ويحقق تدمريها 
التام أو الجزيئ أو االستيالء عليها أو تعطيلها يف الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة. 
وجميع األعيان التي ليست أهداًفا عسكرية مبوجب هذا التعريف هي أعيان مدنية مبوجب 
القانون الدويل اإلنساين ويجب أال تكون هدًفا لهجوم أو أعامل انتقامية. وإذا ثار الشك حول 
ما إذا كانت عني ما تكرس عادًة ألغراض مدنية إمنا تستخدم يف تقديم مساهمة فعالة للعمل 

العسكري، فإنه يفرتض أن تظل محمية بوصفها عيًنا مدينة.160
استخدامها  يفي  عندما  عسكري  هدف  إىل  تتحول  قد  العني  أن  عىل  الفهم  ودرج   
لألغراض العسكرية بتعريف الهدف العسكري، ولو ُاستخدمت يف نفس الوقت ألغراض مدنية. 
وقد يؤدي التفسري الواسع لهذه القاعدة إىل استنتاج مفاده أن العديد من األعيان التي تشكل 
جزًءا من البنية التحتية للفضاء السيرباين قد تشكل أهداًفا عسكرية وبالتايل لن تكون محمية 
من الهجوم، سواء أكان سيربانًيا أم حركًيا. وقد يكون هذا مصدر قلق بالغ بسبب االعتامد املدين 

املتزايد باستمرار عىل الفضاء السيرباين.
غري أن هذا االستنتاج سيكون ناقًصا. أواًل، ال ميكن إجراء تحليل للتوقيت الذي تتحول   
فيه عني مدنية إىل هدف عسكري يف سياق الفضاء السيرباين أو شبكة اإلنرتنت عموًما. وبدالً 
من ذلك، يجب عىل األطراف املتحاربة تحديد أجهزة الكمبيوتر أو العقد أو أجهزة التوجيه أو 
الشبكات التي قد تكون هدًفا عسكرًيا. ويف هذا الصدد، يجب أن ُتحلل عىل حدة أجزاء الشبكة 
أو نظام ككل.  التي ميكن فصلها عن شبكة  أو األجهزة األخرى  املحددة  الكمبيوتر  أو أجهزة 
يجب أن تتيح الوسائل واألساليب املستخدمة توجيه الهجوم نحو الهدف )األهداف( العسكرية 
املحددة التي رمبا تم تحديدها، ويجب اتخاذ جميع االحتياطات املمكنة لتجنب التأثري العريض 
عىل األعيان املدنية أو أجزاء الشبكة املتبقية أو عىل األقل الحد منها إىل أدىن حد.161 ويرى 
البعض أيًضا أنه ُيحظر التعامل مع عدد من األهداف العسكرية السيربانية املنفصلة بوضوح 
يف البنية التحتية السيربانية املستخدمة يف املقام األول ألغراض مدنية باعتبارها هدًفا واحًدا، 
إذا كان القيام بذلك سيلحق الرضر باألشخاص أو األعيان املشمولني بالحامية.162 ثانًيا، الفضاء 
السيرباين مصمم مبستوى عال من التكرار، وهذا يعني أن من خصائصه القدرة عىل إعادة توجيه 
حركة البيانات بشكل فوري. ويجب مراعاة هذه املرونة الداخلية عند تقييم ما إذا كان تدمري 
الهدف أو تعطيله سيوفر ميزة عسكرية أكيدة كام يقتيض ذلك تعريُف الهدف العسكري. فإذا 
مل يكن هذا صحيًحا، فستظل العني مدنية وال يجوز مهاجمتها. وثالًثا، يخضع أي هجوم للحظر 

160  انظر: الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 52. دراسة اللجنة الدولية للقانون العريف، الحاشية 63 أعاله، القواعد 10-7.
161  انظر: الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 51 )4(، و57 )2( ‘2’ )أ(؛ ودراسة اللجنة الدولية للقانون العريف، الحاشية 63 أعاله، القواعد 17-12.

162  انظر: دليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، القاعدة 112 املستمدة من الحظر املفروض عىل قصف املناطق املنصوص عليه يف املادة 51 )5( )أ( من 

الربوتوكول اإلضايف األول والقانون الدويل اإلنساين العريف )انظر: دراسة اللجنة الدولية للقانون العريف، الحاشية 63 أعاله، القاعدة 13(.
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املفروض عىل الهجامت العشوائية وقاعديت التناسب واالحتياطات يف الهجوم. ومن شأن إيقاف 
أو تعطيل االستخدام املدين لعني ما، مبا يشكل انتهاًكا إلحدى هذه القواعد، أن يحول الهجوم 

إىل هجوم غري قانوين رغم أن العني تحولت إىل هدف عسكري.163 
مقارنة بالعمليات العسكرية الحركية، قد يؤدي استخدام العمليات السيربانية، حسب   
الظروف، إىل التمكني من تحقيق تأثري معني مع إحداث دمار أقل )عىل الهدف أو بشكل عريض 
عىل أعيان أو نظم أخرى( أو إحداث رضر ميكن إصالحه أو استعادته بسهولة أكرب. وهذا االعتبار 
للغاية يف سياق األعيان ذات االستخدام املزدوج، كام يتضح من سيناريو طرف محارب  مهم 
يحاول تعطيل مخبأ قيادة تحت األرض تابع للعدو عن طريق قطع إمداد الكهرباء الذي يوفر 
يف الوقت نفسه الطاقة للبنية التحتية املدنية. وقد تسمح العملية السيربانية للمشغل بالقيام 
عن بعد باختيار أجزاء الشبكة التي سيتم إيقاف تشغيلها.164 وقد ميكن ذلك املهاجم من تحقيق 
التأثري املطلوب مع تجنب اآلثار الضارة التي تلحق بتوصيل الكهرباء إىل املدنيني أو عىل األقل 
التقليل منها إىل أدىن حد. ويف هذه الحالة، وبرشط أن يكون اختيار استخدام عملية سيربانية 
بداًل من عملية حركية أمرًا ممكًنا، يصبح تنفيذ العملية السيربانية أمرًا مطلوًبا مبقتىض مبدأ 
االحتياط. ويف الواقع، فإن االلتزام باتخاذ جميع االحتياطات املمكنة يف تخري وسائل وأساليب 
التقليل منها إىل أدىن حد165 هو إجراء  األقل  أو عىل  العرضية  املدنية  لتجنب األرضار  الحرب 
محايد من الناحية التقنية: فهو ينطبق أيًضا عىل الوسائل واألساليب التي تعتمد عىل التقنيات 
الجديدة، بل وقد يقتيض استخدامها.166 وتتوقف إمكانية ذلك عىل الظروف السائدة يف ذلك 

الوقت، ومنها االعتبارات اإلنسانية والعسكرية.167 

حد  إىل  تصل  التي  العمليات  بخالف  السيربانية  العمليات  عىل  املفروضة  القيود 
"الهجامت"، مبا يف ذلك الحامية الخاصة لبعض األشخاص واألعيان

يف حني أن العديد من القواعد العامة املتعلقة بسري األعامل العدائية تقترص عىل األعامل التي 
تصل إىل حد الهجامت عىل النحو املحدد يف القانون الدويل اإلنساين، فإن بعض قواعد القانون 
العمليات:  العدائية تنطبق عىل مجموعة أوسع من  التي تحكم سري األعامل  الدويل اإلنساين 
القواعد عىل جميع "العمليات العسكرية" وثانًيا، تتجاوز الحامية الخاصة  أواًل، تنطبق بعض 

املمنوحة لفئات معينة من األشخاص واألعيان نطاق الحامية من الهجامت.

163   مع اإلقرار بوجود وجهة نظر أخرى أيًضا، اعترب فريق الدراسة التابع لرابطة القانون الدويل املعني بسري األعامل العدائية أن هذا "رأي أفضل" استناًدا 

إىل مامرسة الدول والوثائق الرسمية واملبادئ: انظر: تقرير رابطة القانون الدويل، الحاشية 147 أعاله، الصفحتان 336-337. انظر أيًضا: 
ICRC, International Expert Meeting Report: The Principle of Proportionality in the Rules Governing the Conduct of Hostilities 
under International Humanitarian Law, Geneva, 2018, p. 39, available at www.icrc.org/en/document/international-expert-
meeting-report-principle-proportionality; Helen Durham, Keynote Address, in Edoardo Greppi (ed.), Conduct of Hostilities: 
The Practice, the Law and the Future, 37th Round Table on Current Issues of International Humanitarian Law, International 
Institute of Humanitarian Law, Sanremo, 2015, p. 31.

164   أشارت بعض التقارير إىل حدوث ذلك يف العمليات السيربانية التي استهدفت شبكة الكهرباء يف أوكرانيا يف عام 2015. انظر:
Kim Zetter, “Inside the Cunning, Unprecedented Hack of Ukraine’s Power Grid”, Wired, 3 March 2016, available at: 
www.wired.com/201603//inside-cunning-unprecedented-hack-ukraines-power-grid/.

165  انظر: الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 57 )2( )أ( )‘2’(؛ ودراسة اللجنة الدولية للقانون العريف، الحاشية 63 أعاله، القاعدة 17.
166  انظر: تقرير رابطة القانون الدويل، الحاشية 147 أعاله، الصفحة 384.

167   يف حني قد تشمل االعتبارات العسكرية "هشاشة" الوسائل والطرق السيربانية، فهي ليست العامل الوحيد املناسب الذي يحدد اإلمكانية. وليس من 

املمكن استبعاد أن يكون من املمكن، وبالتايل مطلوًبا، استخدام العمليات السيربانية لتجنب األرضار املدنية العرضية أو عىل األقل التقليل منها إىل 

أدىن حد، عىل أساس وحيد هو أن الوسائل أو األساليب السيربانية املستخدمة "هشة"، دون النظر إىل مجمل الحالة مبا يف ذلك جميع االعتبارات 

اإلنسانية ذات الصلة.

https://www.icrc.org/en/document/international-expert-meeting-report-principle-proportionality
https://www.icrc.org/en/document/international-expert-meeting-report-principle-proportionality
http://www.wired.com/2016/03/inside-cunning-unprecedented-hack-ukraines-power-grid/
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القواعد التي تحكم العمليات العسكرية بخالف الهجامت

مثة مسألة تحتاج إىل املزيد من االهتامم، أال وهي تحديد، ورمبا توضيح، القواعد التي توفر 
حامية عامة للسكان املدنيني واألعيان املدنية من آثار العمليات السيربانية التي ال تصل إىل حد 
الهجامت. وهذا أمر بالغ األهمية إذا أخذنا بالرأي الذي مفاده أن العمليات التي تسبب رضرًا 
مادًيا هي فقط التي تعترب هجامت: ويف هذه الحالة، ستكون هناك فئة واسعة إىل حد ما من 
العمليات السيربانية التي ال تنطبق عليها سوى مجموعة محدودة من قواعد القانون الدويل 
اإلنساين. ومن شأن هذا االستنتاج أن يسبب قلًقا حقيقًيا بشأن حامية املدنيني والبنية التحتية 

املدنية.
 1949 لعام  جنيف  اتفاقيات  مواد  من  عدد  يف  العسكرية"  "العملية  مفهوم  يظهر   
وبروتوكولّيها اإلضافيني لعام 168.1977 األمر األهم هنا هو القواعد التي تنظم سري العمليات 
العسكرية، ومنها العمليات التي ُتنفذ باستخدام وسائل سيربانية. وهي تشمل القاعدة األساسية 
غريها"  دون  العسكرية  األهداف  ضد  عملياتها  توجه   ... النزاع  "أطراف  أن  عىل  تنص  التي 
)الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 48(، واملبدأ القائل بأن "السكان املدنيون واألشخاص املدنيون 
اإلضايف  )الربوتوكول  العسكرية"  العمليات  عن  الناجمة  األخطار  ضد  عامة  بحامية  يتمتعون 
األول، املادة 51 )1((،169 وااللتزام برضورة بذل "رعاية متواصلة من أجل تفادي السكان املدنيني 
واألشخاص واألعيان املدنية" يف إدارة العمليات العسكرية )الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 57 

170.))1(
املواد  لهذه  املنهجي  والتفسري  العسكرية"  "العملية  ملصطلح  العادي  املعنى  يؤدي   
إىل استنتاج مفاده أن هذا املفهوم يختلف عن مفهوم "الهجوم" عىل النحو املحدد يف املادة 
الربوتوكول  من   48 للامدة  الدولية  اللجنة  رشح  ويشري  األول.171  اإلضايف  الربوتوكول  من   49
اإلضايف األول إىل أن املفهوم يشري إىل العمليات العسكرية التي يستخدم فيها العنف، وليس 
إىل الحمالت األيديولوجية أو السياسية أو الدينية، إال أنه يوضح أنه مفهوم أوسع نطاًقا من 
"أي  أنها  املواد عىل  أغراض هذه  إطار  العسكرية" يف  "العمليات  الرشح  وُيعرِّف  "الهجامت". 
تحركات ومناورات وأنشطة أخرى أًيا كان نوعها تقوم بها القوات املسلحة بهدف القتال" أو 

"تتعلق باألعامل العدائية" - وهو فهم مقبول عىل نطاق واسع.172

168   انظر: اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 23؛ واتفاقية جنيف الرابعة، املادة 28؛ والربوتوكول اإلضايف األول، املواد 3 و 39 و 44 و 51 و 56-60؛ والربوتوكول 

اإلضايف الثاين، املادة 13.
169  انظر أيًضا: الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 58؛ والربوتوكول اإلضايف الثاين، املادة 13 )1(.

170  انظر: دراسة اللجنة الدولية للقانون العريف، الحاشية 63 أعاله، القاعدة 15؛ ودليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، القاعدة 114.
171   التفسري الذي يستوعب مفهومي "العملية" و "الهجوم" من شأنه أن ينزع عن القواعد املطبقة عىل "العمليات" املحتوى الهادف وأن يحولها إىل قواعد 

زائدة عن الحاجة يف األساس. انظر: يس. دروغيه، الحاشية 83 أعاله، الصفحة 556.
172   رشح اللجنة الدولية للربوتوكولني اإلضافيني، الحاشية 110 أعاله، الفقرات 2191 و 1936 و 1875. ويف السياق نفسه، انظر:

 Michael Bothe, Karl Josef Partsch and Waldemar A. Solf, New Rules for Victims of Armed Conflict: Commentary on the 
Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijhoff, Leiden, 2013, para. 2.2.3 on Art. 48, 
para. 2.8.2 on Art. 57; 

وانظر: وزارة الدفاع باململكة املتحدة، دليل الخدمة املشرتكة لقانون النزاع املسلح، منشور الخدمة املشرتكة 383، 2004 )الدليل العسكري للمملكة 

املتحدة(، الفقرة 5-32، الحاشية 187؛ وتقرير رابطة القانون الدويل، الحاشية 147 أعاله، الصفحة 380. يطبق دليل برنامج السياسة اإلنسانية وأبحاث 

النزاعات بشأن أحكام القانون الدويل املنطبقة عىل الحرب الجوية والصاروخية )برنامج السياسة اإلنسانية وأبحاث النزاعات، جامعة هارفارد 2009( 

االلتزام ببذل العناية املتواصلة عىل "العمليات القتالية الجوية أو الصاروخية" )القاعدة 34(، وهو مفهوم أوسع نطاًقا من مفهوم "الهجوم" الذي 

يشمل جملة أمور منها التزود بالوقود، والتشويش عىل رادارات العدو، واستخدام أجهزة اإلنذار املحمولة جًوا واإلبرار الجوي )رشح القاعدة 1 )ج(، 
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الدائم، يف  التعاهدي والعريف بتوخي الحرص  ُيناقش املفهوم غالًبا يف سياق االلتزام   
واألعيان  املدنيني،  واألشخاص  املدنيني،  السكان  إصابة  تفادي  عىل  العسكرية  العمليات  إدارة 
يقتيض  السيرباين.173  الفضاء  يف  أيًضا  ينطبق  االلتزام  هذا  أن  رصاحة  فرنسا  وذكرت  املدنية. 
هذا االلتزام من جميع املشاركني يف العمليات العسكرية أن يضعوا يف اعتبارهم باستمرار آثار 
يتخذوا  وأن  املدنية،  واألعيان  املدنيني  واألشخاص  املدنيني  السكان  عىل  العسكرية  العمليات 
آثار غري رضورية.174 وقد  أي  تجنب  إىل  يسعوا  وأن  اإلمكان  قدر  اآلثار  تلك  لتقليل  خطوات 
ُوصف بأنه التزام إيجايب ومستمر يهدف إىل التخفيف من حدة املخاطر ومنع الرضر ويفرض 
متطلبات تزداد مبا يتناسب مع املخاطر التي يتعرض لها املدنيون.175 ويوضح دليل تالني يف هذا 

الصدد أن

التخطيط  عملية  يف  املشاركني  لألفراد  فيه  يجوز  وقت  أو  حالة  بأي  يعرتف  ال  القانون 
يف  ذلك  ويتطلب  املدنية.  واألعيان  املدنيني  عىل  عملياتهم  آثار  يتجاهلوا  أن  والتنفيذ 
السياق السيرباين دراية باألحوال يف جميع األوقات، وليس فقط أثناء املرحلة التحضريية 

للعملية.176

الهجامت.  بخالف  العسكرية  العمليات  عىل  التمييز  مبدأ  تطبيق  فهي  األصعب  املسألة  أما 
العسكرية  العمليات  توجيه  األول  اإلضايف  الربوتوكول  من   48 املادة  تتطلب  أعاله،  ُذكر  وكام 
ضد األهداف العسكرية دون غريها. وتؤكد الرشوح التي قدمتها اللجنة الدولية وبوته وبارتش 
املعنى  الضوء عىل  الكثري من  تسلط  أنها ال  إال  املادة،  لهذه  األسايس  الطابع  وسولفي177 عىل 

الدقيق لهذا االلتزام ونطاقه، الذي ال يزال موضع نقاش.
ُينفذ من خالل تطبيق مختلف قواعد  أنها مبدأ شامل  أحياًنا عىل  املادة 48  ُتفهم   
القواعد  أن  املعلقني  بعض  يرى  لذلك،  به.  يفتتح  الذي  اإلضايف  الربوتوكول  يف  الوارد  القسم 
املحددة املنبثقة عن مبدأ التمييز ال تنطبق إال عىل الهجامت وليس عىل العمليات العسكرية 
العمليات  أن  العسكرية رصاحًة عىل  األدلة  الهجامت.178 وبناًء عىل ذلك، تنص بعض  بخالف 

الفقرة 3(. انظر أيًضا:
 Noam Neuman, “A Precautionary Tale: The Theory and Practice of Precautions in Attack”, Israel Yearbook on Human 
Rights, Vol. 48, 2018, p. 28; Jean-François Quéguiner, “Precautions under the Law Governing the Conduct of Hostilities”, 
International Review of the Red Cross, Vol. 88, No. 864, 2006, p. 797; Chris Jenks and Rain Liivoja, “Machine Autonomy 
and the Constant Care Obligation”, Humanitarian Law and Policy, 11 December 2018, available at: https://blogs.icrc.org/
law-and-policy/201811/12//machine-autonomy-constant-care-obligation/. 

وتحديًدا يف سياق العمليات السيربانية، انظر دليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، الفقرة 2 من رشح القاعدة 114 )التي تشري إىل أن مفهوم األعامل 

العدائية الذي ينطبق عليه االلتزام ببذل العناية املتواصلة أوسع نطاًقا من مفهوم الهجامت(؛ H. Harrison Dinniss، الحاشية 124 أعاله، الصفحة 

199. لالطالع عىل وجهة نظر مختلفة عىل األقل يف سياق مبدأ التمييز، انظر: M. Roscini، الحاشية 127، الصفحة 178.
173  وزارة الجيوش الفرنسية، الحاشية 77 أعاله، الصفحة 15.

174   الدليل العسكري للمملكة املتحدة، الحاشية 172 أعاله، الفقرة 5-32-1؛ ودليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، الفقرة 4 من رشح القاعدة 114؛
Dieter Fleck, The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 199; N. Neuman، 

الحاشية 172 أعاله، الصفحتان 29-28.
175  تقرير رابطة القانون الدويل، الحاشية 147 أعاله، الصفحة 381.

176  دليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، الفقرة 4 من رشح القاعدة 114.
M. Bothe, K. J. Partsch and W. A. Solf  177، الحاشية 172 أعاله.

M. Roscini   178، الحاشية 126 أعاله، الصفحة 178. انظر أيًضا، وإن جرى التعبري عنه مبوجب القانون العريف، دليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، الفقرة 

5 من رشح القاعدة 93؛ وانظر:
Michael N. Schmitt, “‘Attack’ as a Term of Art in International Law: The Cyber Operations Context”, in Christian Czosseck, 
Rain Ottis and Katharina Ziolkowski (eds), 4th International Conference on Cyber Conflict: Proceedings, NATO CCD COE 
Publications, Tallinn, 2012, pp. 283–293, 289–290.

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/12/11/machine-autonomy-constant-care-obligation/.  
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/12/11/machine-autonomy-constant-care-obligation/.  
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السيربانية بخالف الهجامت قد تكون موجهة ضد املدنيني أو األعيان املدنية.179 وقد يبدو من 
الصعب التوفيق بني هذا التأكيد واملادة 48 بالنسبة للدول األطراف يف الربوتوكول، أو عىل األقل 
سيحتاج إىل توضيحه بدقة. ويف الواقع، أشار الخرباء إىل أنه "رغم... وجود فرق بني العمليات 
الكمبيوتر ميكن  العنيفة عىل شبكات  غري  الهجامت  أن  يعني  ال  فهذا  والهجامت،  العسكرية 
التي  املعاهدات  تفسري  قواعد  من  االستنتاج  هذا  وينبع  مدنية".180  أعيان  ضد  شنها  بالتايل 

تتطلب تفسري األحكام عىل أنها "ذات محتوى مفيد وليست زائدة عن الحاجة".181 
وكام ُذكر أعاله، ُتفهم "العمليات العسكرية" عىل أنها أي تحركات ومناورات وأنشطة   
أخرى أًيا كان نوعها تقوم بها القوات املسلحة بهدف القتال" أو "املتعلقة باألعامل العدائية. 
واملناورة جزء ال يتجزأ من العمليات السيربانية.182 فعىل سبيل املثال، قد يكون إنشاء إمكانية 
الوصول عن ُبعد لنظام أو جهاز خطوة نحو الوصول إىل نظام أو جهاز آخر أو مهاجمته.183 
وبافرتاض أن النظام أو الجهاز األول مدين بطبيعته والثاين هدف عسكري، فقد يثور السؤال 
حول ما إذا كان إنشاء الوصول إىل النظام أو الجهاز املدين سيشكل عملية عسكرية محظورة. 
ويرى مؤلفو هذا املقال أن هذا السيناريو ال يتعارض عىل ما يبدو مع املادة 48، رشيطة أال 
يترضر أو يتعطل النظام أو الجهاز املدين أثناء العملية، ألن العملية موجهة يف نهاية املطاف 
تقييم  طريقة  بنفس  السيربانية  العمليات  هذه  تقييم  بالفعل  عسكري.184 وميكن  هدف  إىل 
العمليات العسكرية التقليدية - عىل سبيل املثال، عندما يتحرك جندي كوماندو عرب منزل مدين 
ملهاجمة هدف عسكري يقع خلفه. ومع ذلك، تظل االلتزامات األخرى ذات صلة، مثل االلتزام 

بتوخي الحرص الدائم عىل تجنب إصابة األعيان املدنية.
ويرى املؤلفون أن املادة 48 يجب أن ُتفرس، وحدها أو باالقرتان مع املادتني 51 )1(   
و57 )1( من الربوتوكول اإلضايف األول عىل أنها تحظر العمليات اإللكرتونية التي تهدف فقط 
تؤدي  ال  السيربانية  العمليات  كانت هذه  ولو  املدنيني  للسكان  اإلنرتنت  تعطيل خدمات  إىل 
إىل تعطيل األعيان أو تفيض من ناحية أخرى إىل تبعات تؤدي إىل تصنيفها كهجامت. وأصبح 
االستخدام املدين لشبكة اإلنرتنت اليوم واسع االنتشار لدرجة أن أي تفسري آخر سيخلف فجوة 
مهمة يف الحامية التي يوفرها القانون الدويل اإلنساين للمدنيني من آثار األعامل العدائية التي 

تنفذ بوسائل سيربانية.185 

179   الدليل العسكري الرنويجي، الحاشية 118 أعاله، الفقرة 9-57.  انظر أيًضا: دليل قانون الحرب الصادر عن وزارة الدفاع، الحاشية 87 أعاله، الفقرة 

.2-5-16
H. Harrison Dinniss  180، الحاشية 124 أعاله، الصفحة 199.

181  انظر أيًضا: يس. دروغيه، الحاشية 83 أعاله، الصفحة 556.
182   انظر عىل سبيل املثال:

US DoD, Cyberspace Operations, Joint Publication 3-12, 8 June 2018, p. xii: ”Movement and Maneuver. 

وتتيح عمليات الفضاء السيرباين إسقاط القوة دون الحاجة إىل إقامة وجود فعل يف أراٍض أجنبية. وتنطوي املناورة يف قسم شبكة معلومات وزارة 

الدفاع أو الفضاء السيرباين األزرق ]الصديق[ عىل تحديد مواقع القوات وأجهزة االستشعار ووسائل الدفاع لتوفري أفضل تأمني ملناطق الفضاء السيرباين 

أو االنخراط يف اإلجراءات الدفاعية عىل النحو املطلوب. واملناورة يف الفضاء السيرباين الرمادي ]املحايد[ واألحمر ]العدو[ إجراء الستغالل الفضاء 

السيرباين، وتنطوي عىل أنشطة من قبيل الوصول إىل الروابط والُعقد الخاصة بالخصم أو العدو أو الوسيط وتشكيل هذا الفضاء السيرباين لدعم 

اإلجراءات املستقبلية".
L. Gisel and L. Olejnik )eds(  183، الحاشية 11 أعاله، الصفحة 57.

184  قارن بـ H. Harrison Dinniss، الحاشية 124 أعاله، الصفحة 201.
185   ناقش الخرباء الذين صاغوا دليل تالني ما إذا كان تعطيل جميع اتصاالت الربيد اإللكرتوين يف جميع أنحاء بلد أثناء نزاع مسلح يصل إىل حد الهجوم 

- وهو مفهوم أضيق من العمليات العسكرية. وترى مجموعة قليلة أن املجتمع الدويل سيعترب هذه العملية عموًما هجوًما، إال أن األغلبية ترى أن 

القانون الدويل اإلنساين ال ميتد إىل هذا الحد يف الوقت الراهن، غري أنها اعتربت أن توصيف هذه العمليات عىل أنها هجامت يستند إىل أساس منطقي.  
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تعطل  التي  السيربانية  العمليات  جميع  ليست  أنه  البعض  يرى  أعاله،  تبني  وكام   
فإن  التفسريات،  لهذه  ونتيجة  هجامت.  تشكل  بها،  تتالعب  أو  البيانات  تحذف  أو  األعيان، 
نطاًقا أوسع بكثري من العمليات السيربانية لن يخضع لقواعد الهجامت، مبا فيها العمليات التي 
يرتتب عليها احتامل كبري لوقوع الرضر. لذلك، من األهمية مبكان لحامية السكان املدنيني أن 
يرون  كانوا  إذا  ما  النطاق  تفسريًا محدود  و"األعيان"  "الهجوم"  مفهومي  يفرسون  يوضح من 
البيانات تصل إىل حد  التي تؤدي فقط إىل تعطيل األعيان أو حذف  أن العمليات السيربانية 
"العمليات العسكرية"، ومدلول ذلك بالنسبة لتطبيق مبدأ التمييز عىل هذه العمليات - وعىل 
وجه الخصوص، ما تقتضيه املادة 48 من الربوتوكول اإلضايف األول بأن تقوم أطراف النزاعات 
املسلحة "بتوجيه عملياتها ضد األهداف العسكرية دون غريها". فعىل سبيل املثال، ميكن عىل 
تفسريًا  "الهجوم"  مفهوم  يفرسون  من  قبل  إذا  الحامية  من  معني  مستوى  عىل  اإلبقاء  األقل 
محدود النطاق أن العملية السيربانية التي تعطل األعيان فقط هي "عملية عسكرية" ولذلك 

يجب أن توجه ضد األهداف العسكرية دون غريها.
وحتى العمليات السيربانية التي ال تدخل يف نطاق مفهوم "العملية العسكرية" كام   
يفهم يف الربوتوكول اإلضايف األول قد تخضع لبعض قواعد القواعد الدويل اإلنساين املنبثقة من 
مبدأ التمييز. فعىل سبيل املثال، ُذكر أن "توجيه" عمليات نفسية أو أنواع أخرى من الدعاية 
إىل املدنيني ال ينتهك املادة 48 من الربوتوكول اإلضايف األول ألن هذه العمليات ال تندرج ضمن 
معنى "العمليات العسكرية" كام تفهم يف املادة 186.48 ومع ذلك، فإن العمليات النفسية ال 
تقع خارج نطاق الحامية الذي توفره معايري القانون الدويل اإلنساين األخرى. فعىل سبيل املثال، 
يجب أال تصل إىل حد األعامل املحظورة أو التهديدات بالعنف التي يكون الغرض األسايس منها 

بث الرعب بني السكان املدنيني أو تشجيع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين.187
قد تنبع القيود املفروضة عىل العمليات السيربانية بخالف الهجامت أيًضا من مبدأ   
لعام 1907،  قواعد الهاي  إىل  تعود  التي  العرفية  القاعدة  واعتامًدا عىل  العسكرية.  الرضورة 
ينص دليل قانون الحرب الصادر عن وزارة الدفاع األمريكية عىل أن "العملية السيربانية التي ال 
تشكل هجوًما، ولكنها مع ذلك ستؤدي إىل مصادرة أو تدمري ممتلكات العدو، يجب أن متليها 
رضورات الحرب".188 ويشري الدليل أيًضا إىل الرضورة العسكرية بطريقة أكرث عمومية، ويقرر أن 
العمليات السيربانية التي ال تصل إىل حد الهجوم "يجب أال تكون موجهة ضد املدنيني أو األعيان 
املدنية للعدو ما مل تكن العمليات رضورية من الناحية العسكرية".189 وباملثل، تشري أسرتاليا 
إىل أن "قواعد القانون الدويل اإلنساين املنطبقة ترسي أيًضا عىل العمليات السيربانية يف نزاع 
مسلح التي ال تشكل أو تصل إىل حد ‘الهجوم’، مبا يف ذلك مبدأ الرضورة العسكرية".190 وهذه 
اإلحاالت إىل الرضورة العسكرية كمبدأ تقييدي موضع ترحيب، غري أن هناك حاجة إىل مزيد 
من الوضوح بشأن ما ينص عليه مبدأ الرضورة العسكرية تحديًدا عند تنفيذ عمليات سيربانية.

دليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، الفقرة 13 من رشح القاعدة 92.
186  يس. دروغيه، الحاشية 83 أعاله، الصفحة 556.

187  تقرير التحديات الصادر عن اللجنة الدولية لعام 2019، الحاشية 36 أعاله، الصفحتان 29-28.
188  دليل قانون الحرب الصادر عن وزارة الدفاع، الحاشية 87 أعاله، الفقرة 1-5-16.

189  املرجع نفسه، الفقرة 2-5-16.
190  وزارة الشؤون الخارجية والتجارة األسرتالية، الحاشية 94 أعاله، الصفحة 4.
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توضح هذه املناقشة املوجزة أن العمليات السيربانية بخالف الهجامت ليست خارج   
نطاق التنظيم. ومن ناحية أخرى، ال يزال النظام القانوين الذي يحكم العمليات العسكرية غري 
مكتمل ويفتقر إىل الدقة ويفرض متطلبات أقل مقارنة بالنظام القانوين الذي يحكم العمليات 
التي تصل إىل حد الهجامت مبوجب القانون الدويل اإلنساين. وملعالجة فجوة الحامية املذكورة 
ولو بعض اليشء عىل أقل تقدير، اقرتح شميت أن تطبق الدول - من الناحية السياساتية- تقيياًم 

محدًثا للتناسب عىل العمليات السيربانية التي ال تصل إىل حد الهجامت.191 
واألعيان  األشخاص  لبعض  اإلنساين  الدويل  القانون  يوفرها  التي  املحددة  والحامية   

تفرض قيوًدا أكرب عىل نطاق العمليات العسكرية املسموح بها.

املدنيني  السكان  لبقاء  عنها  غنى  ل  التي  األعيان  تحمي  التي  الدويل  القانون  قواعد 
والخدمات الطبية وعمليات اإلغاثة اإلنسانية

باإلضافة إىل القواعد العامة املتعلقة بسري األعامل العدائية، ينص القانون الدويل اإلنساين عىل 
الحامية  من  وأقوى  إضافية  حامية  توفر  والخدمات  األعيان  من  معينة  لفئات  محددة  نظم 

املمنوحة لجميع املدنيني واألعيان املدنية.
فعىل سبيل املثال، ينص القانون الدويل اإلنساين تحديًدا عىل أن "مهاجمة أو تدمري أو   
نقل أو تعطيل األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيني" هي إجراءات غري قانونية.192 
تنتجها"  التي  الزراعية  و"املناطق  الغذائية"  "املواد  املثال  سبيل  عىل  القاعدة،  هذه  وتحمي 
أن  تالني  دليل  صاغوا  الذين  الخرباء  ورأى  الري".193  وأشغال  وشبكاتها  الرشب  مياه  و"مرافق 
شبكة اإلنرتنت يف حد ذاتها ال ميكن اعتبارها عيًنا ال غنى عنه لبقاء السكان املدنيني، إال أنهم 
أشاروا إىل أن "البنية التحتية السيربانية التي ال غنى عنها لتشغيل املولدات الكهربائية وأشغال 
النحو  الغذايئ قد أن تصنف عىل هذا  الري، ومنشآت مياه الرشب، ومرافق اإلنتاج  ومنشآت 
أنها تشمل  "التعطيل" عىل  إىل  الرصيحة  اإلشارة  ُتفهم  أن  الظروف".194 ويجب  وذلك حسب 
نطاًقا أوسع من العمليات التي قد تؤثر عىل هذه املقومات، مبا يتجاوز الهجامت أو التدمري. 
وعىل النحو املشار إليه يف رشح اللجنة الدولية للامدة 54 )2( من الربوتوكول اإلضايف األول، 
استهدف القامئون عىل الصياغة "تغطية جميع االحتامالت" لكيفية تعطيل األعيان املخصصة 
إلعاشة السكان املدنيني.195 واليوم، ُتحظر العمليات السيربانية التي يقصد بها أو يتوقع منها 
تعطيل األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيني بغض النظر عام إذا كانت تصل إىل حد 
الهجوم. وبالتايل، فإن الجدل الدائر حول ما إذا كانت العمليات العسكرية التي تستهدف هذه 
األعيان تصل إىل حد الهجوم )عىل النحو املبني أعاله(، هو موضع نقاش بالنسبة لهذه األعيان.

M. N. Schmitt   191، الحاشية 67 أعاله، الصفحة 347: "تلتزم الدول، من الناحية السياساتية، باالمتناع عن تنفيذ عمليات سيربانية ال تنطبق عليها قواعد 

القانون الدويل اإلنساين التي تحكم الهجامت عندما تكون اآلثار السلبية امللموسة املتوقعة عىل األشخاص املدنيني أو السكان املدنيني مفرطة مقارنة 

بالفائدة امللموسة املتعلقة بالنزاع التي يتوقع الحصول عليها من خالل العملية".
192   انظر: الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 54 )2(؛ والربوتوكول اإلضايف الثاين، املادة 14؛ ودراسة اللجنة الدولية للقانون العريف، الحاشية 63 أعاله، القاعدة 

.54
193  الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 54 )2(.

194  دليل تالني، الحاشية 13 أعاله، الفقرة 5 من رشح القاعدة 141.
195  رشح اللجنة الدولية للربوتوكولني اإلضافيني، الحاشية 110 أعاله، الفقرتان 2101 و 2103.
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ونظرًا  الطبية.  للخدمات  محددة  حامية  توفري  عىل  اإلنساين  الدويل  القانون  ينص   
يجب عىل  املسلح،  النزاع  من  يترضر  بالنسبة ألي شخص  الصحية  للرعاية  األساسية  لألهمية 
األطراف املتحاربة احرتام وحامية املرافق والطواقم الطبية يف جميع األوقات.196 وُيفهم االلتزام 
حد  إىل  تصل  التي  العمليات  من  يحميهم  ال  أنه  عىل  الطبية  والطواقم  املرافق  "احرتام"  بـ 
الهجامت فحسب- بل ُيحظر "إلحاق األذى بهم بأي شكل من األشكال. وهذا يعني أيًضا أنه ال 
ينبغي أن يكون هناك أي تعطيل لعملها )عىل سبيل املثال، من خالل منع وصول اإلمدادات( 
أو منع إمكانية مواصلة تقديم العالج للجرحى واملرىض املشمولني بعنايتهم".197 وميتد نطاق 
التشويش عىل  أن  الطبية: رغم  االتصاالت  ليشمل  الطبية  للمرافق  املمنوحة  الخاصة  الحامية 
اتصاالت العدو يعترب عموًما أمرًا مسموًحا به، فال يجوز السامح بإحداث "تعطيل متعمد لقدرة 
الوحدات ]الطبية[ عىل االتصال ألغراض طبية"، حتى إذا كانت الوحدات الطبية تتواصل مع 
القوات املسلحة.198 وعالوة عىل ذلك، فإن االلتزام باحرتام املرافق الطبية وحاميتها يشمل حظر 
حذف البيانات الطبية أو تغيريها أو التأثري سلًبا عليها بطريقة أخرى.199 وقد يوفر أيًضا حامية 
الصعب  يكون من  قد  والتي  الطبية،  البيانات  تستهدف رسية  التي  السيربانية  العمليات  من 
الطبية.200  املرافق  واحرتام  بحامية  االلتزام  وبني  بينها  التوفيق  الظروف  بعض  يف  األقل  عىل 
وتشمل البيانات ذات الصلة يف السياق الطبي "البيانات الالزمة لالستخدام السليم للمعدات 
الطبية وتتبع مخزون اإلمدادات الطبية" باإلضافة إىل "البيانات الطبية الشخصية املطلوبة لعالج 
املرىض".201  وينطوي االلتزام بـ "حامية" املرافق الطبية، مبا فيها بياناتها، عىل التزامات إيجابية. 

196   انظر عىل سبيل املثال: اتفاقية جنيف األوىل، املادة 19؛ واتفاقية جنيف الثانية، املادة 12؛ واتفاقية جنيف الرابعة، املادة 18؛ والربوتوكول اإلضايف األول، 

 Tallinn املادة 12؛ والربوتوكول اإلضايف الثاين، املادة 11؛ ودراسة اللجنة الدولية للقانون الدويل اإلنساين العريف، الحاشية 63، القواعد 25 و 28 و 29؛ و

Manual 2.0، الحاشية 13 أعاله، القاعدتان 131-132. ال تتوقف حامية املرافق والطواقم الطبية إال إذا ارتكبت أو استخدمت الرتكاب أعامل ضارة 

بالعدو خارج نطاق واجباتها اإلنسانية. بيد أن هذه الحامية ال تتوقف إال بعد توجيه إنذار تحدد فيه كلام كان ذلك مالمئًا مهلة معقولة ثم يبقى هذا 

اإلنذار بال استجابة. انظر: اتفاقية جنيف األوىل، املادة 21؛ واتفاقية جنيف الثانية، املادة 34؛ واتفاقية جنيف الرابعة، املادة 19؛ والربوتوكول اإلضايف 

األول، املادة 13؛ والربوتوكول اإلضايف الثاين، املادة 11 )2(؛ ودراسة اللجنة الدولية للقانون الدويل اإلنساين العريف، الحاشية 63، القواعد 25 و 28 و 29؛ 

و Tallinn Manual 2.0، الحاشية 13 أعاله، القاعدة 134.
197   رشح اللجنة الدولية للربوتوكولني اإلضافيني، الحاشية 110 أعاله، الفقرة 517. انظر أيًضا: تعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف األوىل، الحاشية 69 

أعاله، الفقرة 1799؛ وبيان أكسفورد، الحاشية 32 أعاله، النقطة 5 )"أثناء النزاع املسلح، ينص القانون الدويل اإلنساين احرتام وحامية الوحدات الطبية 

ووسائل النقل والطواقم الطبية يف جميع األوقات. وفًقا لذلك، يجب عىل أطراف النزاعات املسلحة االلتزام مبا يل: أال تعطل عمل مرافق الرعاية 

الصحية من خالل العمليات السيربانية؛ ويجب أن تتخذ جميع االحتياطات املمكنة لتجنب الرضر العريض الناجم عن العمليات السيربانية؛ ويجب 

أن تتخذ جميع التدابري املمكنة لتيسري عمل مرافق الرعاية الصحية ومنع تعرضها للرضر، بسبل منها العمليات السيربانية"(؛ دليل تالني، الحاشية 13 

أعاله، الفقرة 5 من رشح القاعدة 131 )"عىل سبيل املثال، هذه القاعدة ]القاعدة 131 التي تنص عىل أنه" يجب احرتام وحامية أفراد الخدمات الطبية 

والدينية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي، وال يجوز عىل وجه الخصوص تحويلها إىل هدف للهجوم السيرباين"[ تحظر تغيري البيانات يف النظام 

العاملي لتحديد املواقع العاملي لطائرة هليكوبرت طبية بغية تضليلها، رغم أن العملية ال تعترب هجوًما عىل وسيلة نقل طبية"(.
198  رشح اللجنة الدولية للربوتوكولني اإلضافيني، الحاشية 110 أعاله، الفقرة 1804.

199  انظر: تقرير التحديات الصادر عن اللجنة الدولية لعام 2015، الحاشية 118 أعاله، الصفحة 43.
200   انظر: )L. Gisel and L. Olejnik )eds، الحاشية 11 أعاله، الصفحة 36، يناقش هذا املرجع فرضية اخرتاق السجالت الطبية أو اإلدارية ملرفق طبي 

من أجل معرفة املوعد الطبي لقائد العدو لتحديد مكانه من أجل إيقاعه يف األرس أو قتله يف طريقه إىل املرفق الطبي أو العودة منها. وقد يؤدي هذا 

بالفعل إىل إعاقة األداء الطبي للمرفق دون مربر وعرقلة قدرة العاملني يف مجال الرعاية الصحية عىل التمسك بواجبهم األخالقي املتمثل يف الحفاظ 

عىل الرسية الطبية. ويقرتح دليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، الفقرة 2 من رشح القاعدة 132، ما يل كمثال عىل عملية ال تنتهك القانون الدويل 

اإلنساين: "استطالع سيرباين غري ضار لتحديد ما إذا كان املرفق الطبي أو وسائل النقل الطبية )أو ما يرتبط بها من أجهزة الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر 

والبيانات( محل االهتامم ُتستغل الرتكاب أعامل ضارة من الناحية العسكرية".
201  دليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، الفقرة 3 من رشح القاعدة 132.
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ويجب عىل أطراف النزاع اتخاذ تدابري فعالة لحامية املرافق الطبية من الرضر قدر املستطاع، 
مبا يف ذلك الرضر الناجم عن العمليات السيربانية.202 

املجال  يف  العاملني  وحامية  احرتام  وجوب  عىل  اإلنساين  الدويل  القانون  ينص  كام   
اإلنساين وإرساليات الغوث.203 ويحظر هذا االلتزام بالتأكيد أي "هجامت" تستهدف العمليات 
اإلنسانية. وعىل غرار االلتزام باحرتام وحامية الطواقم واملرافق الطبية، ينبغي أيًضا فهم القواعد 
األعامل  سري  نطاق  خارج  الضار  السلوك  من  األخرى  "األشكال  تحظر  أنها  عىل  الصلة  ذات 
العدائية" التي تستهدف العاملني يف املجال اإلنساين أو التدخل غري املربر يف عملهم.204 عالوة 
عىل ذلك، يتعني عىل أطراف النزاعات املسلحة املوافقة عىل عمليات الغوث اإلنسانية والسامح 
بها وتسهيلها.205 وفًقا لذلك، تنص القاعدة 145 من دليل تالني 2 عىل أنه "ال يجوز تصميم أو 
تنفيذ العمليات السيربانية للتدخل غري املربر يف الجهود غري املتحيزة الرامية إىل تقديم املساعدة 
‘الهجوم’".206  حد  إىل  تصل  مل  لو  "حتى  محظورة  العمليات  هذه  أن  عىل  وتنص  اإلنسانية"، 
البيانات  تحمي  أنها  عىل  اإلغاثة  وعمليات  طواقم  وحامية  باحرتام  االلتزام  فهم  ينبغي  كام 
أن  ينبغي  األول،  اإلضايف  الربوتوكول  يف  األطراف  للدول  بالنسبة  األقل  وعىل  الصلة.207  ذات 
تشمل حامية البيانات اإلنسانية البيانات التي تحتاج اللجنة الدولية إليها "ألداء املهام اإلنسانية 
املسندة إليها مبوجب اتفاقيات ]جنيف[ وهذا الربوتوكول بقصد تأمني الحامية والعون لضحايا 

النزاعات".208
وُتظهر أشكال الحامية الخاصة املذكورة أن القانون الدويل اإلنساين يوفر قواعد أكرث   
السكان  لبقاء  رضورية  معينة  خدمات  أو  سلًعا  تستهدف  التي  العسكرية  للعمليات  رصامة 

املدنيني وصحتهم ورفاههم.

أهمية املراجعات القانونية لوسائل وأساليب الحرب السيربانية لضامن احرتام القانون 
الدويل اإلنساين

يف ضوء التحديات الخاصة التي تطرحها خصائص الفضاء السيرباين أمام تفسري وتطبيق بعض 
مبادئ القانون الدويل اإلنساين يف سري األعامل العدائية، يتعني عىل أطراف النزاعات املسلحة 
عىل  تعتمد  جديدة  أساليب  أو  وسائل  أو  أسلحة  استخدام  أو  اقتناء  أو  تطوير  تقرر  التي 
القيام بذلك. ويف هذا الصدد، فإن الدول األطراف يف  التكنولوجيا السيربانية توخي الحذر يف 

اتفاقية جنيف األوىل، الحاشية 69 أعاله، الفقرات 1805-1808؛ ودليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، الفقرة 6 من رشح  اللجنة الدولية عىل  202   تعليق 

القاعدة 131.
203  الربوتوكول اإلضايف األول، املادتان 70 )4( و 71 )2(؛ ودراسة اللجنة الدولية للقانون العريف، الحاشية 63 أعاله، القاعدتان 31 و 32.

204  تعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف األوىل، الحاشية 69 أعاله، الفقرتان 1358 و 1799.
205   انظر عىل سبيل املثال: اتفاقية جنيف الرابعة، املادة 59؛ والربوتوكول اإلضايف األول، املادتان 69-70؛ ودراسة اللجنة الدولية للقانون العريف، الحاشية 

63 أعاله، القاعدة 55.
206  دليل تالني 2، الحاشية 13 أعاله، الفقرة 4 من رشح القاعدة 80.

207  لالطالع عىل املزيد من املناقشات، انظر:
Tilman Rodenhäuser, “Hacking Humanitarians? IHL and the Protection of Humanitarian Organizations against Cyber 
Operations”, EJIL: Talk!, 16 March 2020, available at: www.ejiltalk.org/hacking-humanitarians-ihl-and-the-protection-of-
humanitarian-organizations-against-cyber-operations/.

208   الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 81. وتشمل هذه البيانات، عىل سبيل املثال، البيانات الالزمة إلنشاء وكاالت البحث عن املفقودين لجمع املعلومات 

عن األشخاص املبلغ عن فقدانهم يف سياق نزاع مسلح، أو البيانات التي تجمعها اللجنة الدولية عند زيارة املحتجزين وإجراء مقابالت معهم دون 

شهود.

http://www.ejiltalk.org/hacking-humanitarians-ihl-and-the-protection-of-humanitarian-organizations-against-cyber-operations/
http://www.ejiltalk.org/hacking-humanitarians-ihl-and-the-protection-of-humanitarian-organizations-against-cyber-operations/
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الربوتوكول اإلضايف األول التي تقوم بتطوير أو اقتناء قدرات الحرب السيربانية - سواء ألغراض 
هجومية أو دفاعية - عليها التزام بتقييم ما إذا كان استخدام السالح السيرباين أو وسائل أو 
أساليب القتال محظورًا مبوجب القانون الدويل يف بعض الظروف أو كلها.209 وال غنى عموًما 
عن املراجعات القانونية لجميع الدول لضامن احرتام قواتها املسلحة للقانون الدويل اإلنساين،210 
بحيث ال تستخدم سوى األسلحة أو وسائل أو أساليب الحرب، وما يعتمد منها عىل التكنولوجيا 
السيربانية، التي متتثل اللتزامات الدولة مبوجب القانون الدويل اإلنساين.211 وينبغي االستعانة 
يف هذه املراجعات بفريق متعدد التخصصات يضم خرباء قانونيني وعسكريني وتقنيني حسب 
تحليل  من  أكرب  وبعمق  أبكر  وقت  يف  القانونية  املراجعات  هذه  إجراء  ويجب  االقتضاء.212 

مرشوعية االستخدام الفعل لألداة يف الظروف املحددة للهجوم.
ووسائل  لألسلحة  القانونية  املراجعة  تحظى  أن  املهم  من  التقنية،  ويف ضوء حداثة   
وأساليب الحرب السيربانية باهتامم خاص. وقد يكون حظر األسلحة العشوائية بطبيعتها أمرًا 
ذا صلة بشكل خاص بالنظر إىل قدرة بعض األدوات السيربانية عىل االنتشار الذايت من تلقاء 
نفسها.213 ومع ذلك، قد تطرح املراجعة القانونية لألسلحة ووسائل وأساليب الحرب السيربانية 

عدًدا من التحديات. ونوضح بعض املسائل يف األجزاء التالية التي ال تتسم بطابع حرصي.
أواًل، يتعني عىل الدولة التي تجري مراجعة قانونية تحديد املعايري القانونية التي تقوم   
مبراجعة األداة السيربانية يف ضوئها. مبعنى آخر، تحتاج الدولة إىل إجابات لبعض األسئلة التي 
نوقشت أعاله، مثل ما إذا كان استخدام أداة معينة يعترب هجوًما وبالتايل يخضع لطائفة واسعة 
بالغموض أو  القانون  التي يتسم فيها  الدويل اإلنساين. وبالنسبة للمسائل  القانون  من قواعد 
عدم الحسم، قد يكون هناك ما يربر اتباع نهج حذر لتجنب ما يبدو الحًقا من أن استخدام أداة 

سيربانية كان غري قانوين أو كان ينبغي اعتباره كذلك.
ثانًيا، يتعني عىل الدول تحديد املسائل التي يجب مراجعتها. وقد ال يكون هذا واضًحا   
بالرضورة يف سياق باألدوات السيربانية أو القدرات السيربانية، كام يتضح من االستخدام الواسع 
إذا  ما  املعلقون  السيربانية. وناقش  األسلحة  بداًل من مفاهيم مثل  لهذه املصطلحات  النطاق 
كانت األدوات أو القدرات السيربانية تعترب من األسلحة أو وسائل وأساليب القتال، وأيها يعترب 
كذلك، وما هي اآلثار املرتتبة يف سياق مراجعتها القانونية.214 وعىل أي حال، كام هو مذكور 
أعاله، يجب عىل الدول األطراف يف الربوتوكول اإلضايف األول مراجعة جميع األدوات أو القدرات 
السيربانية التي تعترب من األسلحة أو وسائل وأساليب الحرب. وبالنسبة للدول التي ليست طرًفا 
يف الربوتوكول اإلضايف األول، فإن االلتزام باحرتام وكفالة احرتام القانون الدويل اإلنساين من قبل 
قواتها املسلحة وحداثة استخدام التقنيات السيربانية كسالح أو وسيلة أو أسلوب حرب سيجعل 

من الحكمة توسيع نطاق البحث من حيث القدرات قيد املراجعة.215 

209  الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 36.
210  انظر: املادة 1 املشرتكة؛ ودراسة اللجنة الدولية للقانون العريف، الحاشية 63 أعاله، القاعدة 139.

 ICRC, A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare: Measures to Implement Article 36    211
of Additional Protocol I of 1977, Geneva, 2006, p. 1.

212  املرجع نفسه، الصفحتان 23-22.
213   انظر: دراسة اللجنة الدولية للقانون العريف، الحاشية 63 أعاله، القاعدة 71. لالطالع عىل توضيح لبعض املسائل التي أثارتها املراجعة القانونية لألسلحة 

السيربانية، انظر: Scenario 10: Cyber Weapons Review”,in K.Mačák, T. Minárik and T. Jančárková (eds)”، الحاشية 68 أعاله.
 Jeffrey T. Biller and Michael N. Schmitt, “Classification of Cyber Capabilities and Operations as Weapons, Means, or    214
Methods of Warfare”, International Law Studies, Vol. 95, 2019, p. 219.

215   عىل سبيل املثال، يف حني أن وزارة الدفاع األمريكية تطبق سياسة إجراء مراجعة قانونية لألسلحة، مبا يف ذلك األسلحة التي تستخدم القدرات السيربانية 
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ثالًثا، ال ينبغي تقييم السالح أو وسائل الحرب مبعزل عن طريقة استخدامها، وهذا   
يعني أن االستخدام العادي أو املتوقع للسالح أو وسائل الحرب يجب أن يؤخذ يف االعتبار يف 
املراجعة القانونية. ومع ذلك، قد تكون القدرات العسكرية السيربانية أقل ثباًتا من األسلحة 
الحركية، خاصة إذا كانت مصممة لعملية معينة. وهذا يعني أن املراجعة يجب أن تتم يف ضوء 

البيئة السيربانية املحددة التي ُيحتمل أن يستخدم فيها السالح.
رابًعا، ويف هذا السياق، ينبغي للدولة إجراء مراجعة قانونية ال تقترص عىل السالح   
أو وسائل وأساليب الحرب التي تعتزم اقتناءها أو استخدامها ألول مرة، بل أيًضا عندما تقوم 
يشكل  وقد  قانونية.  مراجعة  أصاًل  اجتازت  التي  الحرب  وأساليب  وسائل  أو  السالح  بتعديل 
هذا تحدًيا يف سياق األدوات السيربانية التي ُيحتمل أن تخضع للتكيف املتكرر، ويشمل ذلك 
نوع  مسألة  أن  ويف حني  املحتمل.  الهدف  لها  يخضع  التي  الربامج  أمن  لتحديثات  االستجابة 
ومدى التغيري الذي يتطلب مراجعة قانونية جديدة قد تحتاج إىل مزيد من التوضيح، يجب 
إجراء مراجعة قانونية جديدة، ال سيام عند تعديل السالح أو وسائل وأساليب الحرب بطريقة 
تغري وظيفتها أو عندما يكون للتعديل تأثري بطريقة أخرى عىل توافق السالح أو وسائل وأساليب 
الحرب مع القانون.216 وقد لوحظ يف هذا الصدد يف سياق األسلحة السيربانية أن "تقييم ما إذا 
طبيعته".217  يف  كمًيا  وليس  نوعًيا  يكون  أن  يجب  الربنامج  تشغيل  عىل  سيؤثر  التغيري  كان 
أو  تطوير  أو  بدراسة  تقوم  التي  الدول  عىل  يجب  فعالة،  القانونية  املراجعات  تكون  وليك 
اقتناء أو استخدام أسلحة أو وسائل وأساليب جديدة تعتمد عىل التقنيات الجديدة أن تعالج 
الفريدة  الخصائص  االختبار مع  نظم  تتكيف  أن  آخر، يجب  التعقيدات وغريها. مبعنى  هذه 
للتكنولوجيا السيربانية. ويف ضوء التعقيدات املذكورة أعاله، من املامرسات الجيدة لكفالة احرتام 
القانون الدويل اإلنساين من قبل جميع الدول تبادل املعلومات بشأن آليات املراجعة القانونية 
للدولة، وبقدر اإلمكان، بشأن النتائج املوضوعية للمراجعات القانونية.218 ويكتيس هذا اإلجراء 
لتجنب  اإلنساين، وذلك  الدويل  القانون  السالح مع  توافق  أهمية خاصة عند ظهور مشكالت 
تعرض دول أخرى للمشكالت نفسها وإخطار الدول األخرى باالستنتاجات التي خلصت إليها 
الدولة القامئة باالختبار ومفادها أن هذه األدوات محظورة مبوجب القانون الدويل اإلنساين. وقد 
يساعد تبادل املعلومات بشأن املراجعات القانونية لألسلحة أو الوسائل أو األساليب التي تعتمد 
عىل التقنيات الجديدة أيًضا يف تراكم الخربة وتسهيل تحديد املامرسات الجيدة، األمر الذي قد 

يساعد الدول التي ترغب يف إنشاء أو تعزيز آليات املراجعة القانونية الخاصة بها.219 

)دليل قانون الحرب الصادر عن وزارة الدفاع، الحاشية 87 أعاله، الفقرة 16-6(، فإن تعليامت القوات الجوية األمريكية ذات الصلة تقرر مراجعة 

األسلحة واإلمكانيات السيربانية: وزارة القوات الجوية األمريكية، املراجعات القانونية لألسلحة والقدرات السيربانية، تعليامت وزارة الدفاع 402-51، 

27 متوز/يوليو 2011.
216  اللجنة الدولية، الحاشية 211 أعاله، الصفحة 10.

 Gary D. Brown and Andrew O. Metcalf, “Easier Said than Done: Legal Reviews of Cyber Weapons”, Journal of National    217
Security Law and Policy, Vol. 7, 2014, p. 133.

218   تم اقرتاح ذلك يف الكلمة التمهيدية التي ألقتها هيلني دورهام، مديرة القانون الدويل والسياسات باللجنة الدولية للصليب األحمر، خالل الجلسة العامة 

التي نظمتها يف 22 كانون الثاين/يناير 2019 اللجنُة العاملية املعنية باستقرار الفضاء السيرباين )بيان موجود لدى اللجنة الدولية(.
219  تقرير التحديات الصادر عن اللجنة الدولية لعام 2019، الحاشية 36 أعاله، الصفحة 35.
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الخامتة

لحامية السكان املدنيني والبنية التحتية املدنية يف النزاعات املسلحة، من املهم يف املقام األول 
االعرتاف بأن العمليات السيربانية التي ُتنفذ أثناء النزاعات املسلحة ال تحدث يف فراغ قانوين، بل 
تخضع للقانون الدويل، وعىل األخص القانون الدويل اإلنساين. وكام يبني هذا املقال، فإن االعرتاف 
بانطباق القانون الدويل اإلنساين ليس نهاية الحديث. فهناك حاجة إىل إجراء مزيد من املناقشة 
- وال سيام بني الدول - بشأن كيفية تفسري القانون الدويل اإلنساين يف الفضاء السيرباين. وينبغي 
السيربانية،  العسكرية  القدرات  لتطور  بفهم متعمق  القبيل  مناقشة من هذا  أي  أن تسرتشد 
والتكلفة البرشية املحتملة التي قد ترتتب عليها، والحامية التي توفرها أحكام القانون الحالية. 
السيربانية  العمليات  استخدام  ويتطور  املناقشات.  لهذه  أساس  توفري  إىل  املقال  ويهدف هذا 
أثناء النزاعات املسلحة وكذلك تكلفتها البرشية املحتملة واملواقف القانونية للدول بشأن هذا 

املوضوع، إال أن التحليل الوارد يف هذا املقال يقدم عدًدا من االستنتاجات.
أواًل، عىل املستوى العمليايت، أضحى استخدام العمليات السيربانية أثناء النزاع املسلح   
سمة واقعية من سامت النزاعات املسلحة ومن املرجح أن يزداد بروزًا يف املستقبل. وميكن أن 
تسبب أرضاًرا جسيمة للسكان املدنيني، ال سيام إذا أثرت عىل البنية التحتية املدنية الحيوية 
التسبب يف  الكهرباء أو املياه أو الرصف الصحي. ويف حني أن مخاطر  الطبية أو  مثل املرافق 
حدوث التكلفة البرشية ال تبدو مرتفعة للغاية بناًء عىل املالحظات الحالية، ال سيام بالنظر إىل 
الدمار واملعاناة اللذين تسببهام النزاعات دامئًا، فإن تطور العمليات السيربانية يتطلب اهتامًما 

دقيًقا بسبب الغموض الحايل والوترية الرسيعة للتغيري.
ينظم  اإلنساين  الدويل  القانون  أن  يف  شك  مثة  ليس  أنه  الدولية  اللجنة  ترى  ثانًيا،   
التي  القتال  أساليب ووسائل  أو  أي سالح  املسلحة- شأن  النزاعات  أثناء  السيربانية  العمليات 
يلجأ إليها أي طرف من األطراف املتحاربة يف النزاع، سواء كانت قدمية أو حديثة. ولنئ كانت 
هذه املسألة ال تحظى باتفاق شامل )بعد(، فإن الفحص الدقيق ملختلف الحجج التي أثريت يف 
املناقشات املتعددة األطراف ُيظهر أن تأكيد انطباق القانون الدويل اإلنساين ال يضفي الرشعية 
عىل عسكرة الفضاء السيرباين أو استخدام العمليات السيربانية الضارة. ويجب عىل الدولة التي 
تفكر يف تنفيذ عملية سيربانية ضد دولة أخرى أن تحلل رشعية هذه العملية مبوجب ميثاق 
األمم املتحدة والقانون الدويل اإلنساين. فهذان اإلطاران مكمالن لبعضهام البعض عندما يتعلق 
األمر بحامية البرش من الحرب وآثارها. فبينام يستخدم اإلطاران بعض املصطلحات املتشابهة، 
فهام مستقالن عن بعضهام البعض من الناحية القانونية ويتطلبان تحليالت مختلفة، حيث إن 
املصطلحات املامثلة لها أحياًنا معنى مختلف. فعىل سبيل املثال، فإن تقديم استنتاج مفاده أن 
عملية سيربانية تؤدي إىل انطباق القانون الدويل اإلنساين ال يعني بالرضورة أنها تصل إىل حد 

هجوم مسلح يؤدي إىل نشوء حق الدفاع عن النفس.
السيرباين والرتابط بني  للفضاء  الرقمية-  -أي  املادية جزئًيا  الطبيعة غري  ثالًثا، تشكل   
الشبكات العسكرية واملدنية تحديات عملية وقانونية يف تطبيق مبادئ القانون الدويل اإلنساين 
يف  الخصوص  وجه  وهذا صحيح عىل  املدنية.  واألعيان  املدنيني  تحمي  التي  والقواعد  العامة 
سياق مفهوم "الهجوم" مبوجب القانون الدويل اإلنساين، ومسألة ما إذا كانت البيانات املدنية 
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ذات  السيربانية  التحتية  البنية  وحامية  املدنية"،  "األعيان  من  بوصفها  مامثلة  بحامية  تتمتع 
"االستخدام املزدوج".

مسألة وصول أو عدم وصول عملية معينة إىل حد "الهجوم" عىل النحو املحدد يف   
القانون الدويل اإلنساين، هي مسألة أساسية لتطبيق العديد من القواعد املستمدة من مبادئ 
التمييز والتناسب واالحتياط، التي توفر حامية بالغة األهمية للمدنيني واألعيان املدنية. وعىل 
مدى سنوات طويلة، اتخذت اللجنة الدولية موقًفا مفاده أن العملية التي تهدف إىل تعطيل 
جهاز كمبيوتر أو شبكة كمبيوتر أثناء نزاع مسلح تشكل هجوًما عىل النحو املحدد يف القانون 
الدويل اإلنساين سواء تم تعطيل العني من خالل التدمري أو بأي طريقة أخرى. ويرد هذا الرأي 

أيًضا يف مواقف عدد من الدول.
ويف حني أن العديد من القواعد العامة املتعلقة بسري األعامل العدائية تقترص عىل   
األعامل التي تصل إىل حد الهجامت عىل النحو املحدد يف القانون الدويل اإلنساين، فإن بعض 
قواعد القانون الدويل اإلنساين التي تحكم سري األعامل العدائية تنطبق عىل مجموعة أوسع من 
العمليات. ويشمل القانون الدويل اإلنساين عدًدا من القواعد التي تنطبق عىل جميع "العمليات 
العسكرية"، مثل االلتزام بتوخي الحرص الدائم عىل تجنب إصابة األعيان املدنية. وعالوة عىل 
ذلك، ينص القانون الدويل اإلنسان عىل قواعد محددة تحمي فئات من األشخاص واألعيان، مثل 
األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيني والخدمات الطبية وعمليات الغوث اإلنساين. 
للمدنيني  املمنوحة  العامة  الحامية  ليتجاوز  القواعد  هذه  توفرها  التي  الحامية  نطاق  وميتد 

واألعيان املدنية.
وتكتيس حامية البيانات من العمليات السيربانية الخبيثة أثناء النزاع املسلح أهمية   
متزايدة ألن البيانات ركن أسايس يف املجال الرقمي وحجر زاوية للحياة يف العديد من املجتمعات. 
التي  العمليات  بأن  القائل  التوفيق بني االستنتاج  الصعب  يبدو من  أنه  الدولية  اللجنة  وترى 
يقصد بها أو يتوقع منها حذف بيانات أساسية أو التالعب بها ال يحظرها القانون الدويل اإلنساين 
يف عامل اليوم األكرث اعتامًدا عىل الفضاء السيرباين، وأهداف وأغراض هذه املجموعة من القواعد، 

وهي مسألة تثري قدرًا كبريًا من القلق.
من أجل حامية البنية التحتية املدنية الحيوية التي تعتمد عىل الفضاء السيرباين، من   
الرضوري أيًضا حامية البنية التحتية للفضاء السيرباين نفسه. ودرج الفهم عىل أن العني املدنية 
الهدف  بتعريف  العسكرية  لألغراض  استخدامها  يفي  عندما  عسكري  هدف  إىل  تتحول  قد 
العسكري حتى لو ُاستخدمت يف نفس الوقت ألغراض مدنية. ومن ناحية أخرى، يجب عىل أي 
طرف يف نزاع يفكر يف تنفيذ هجوم عىل البنية التحتية للفضاء السيرباين أن يحلل األجزاء املتميزة 
من البنية التحتية التي تساهم مساهمة فعالة يف العمل العسكري، وما إذا كان تدمريها أو 
تعطيلها، يف الظروف السائدة آنذاك، سيوفر ميزة عسكرية أكيدة. عالوة عىل ذلك، يجب عىل 
هذا الطرف اتخاذ جميع االحتياطات املمكنة لتجنب الرضر الذي يلحق باملدنيني يف النهاية أو 
التقليل منه إىل أدىن حد، مبا يف ذلك الرضر الناجم عن اآلثار غري املبارشة أو االرتدادية، ويجب 

عليه االمتناع عن تنفيذ الهجوم إذا كان من املتوقع أن يكون هذا الرضر مفرًطا.
رابًعا، يف ضوء التحديات الخاصة التي تطرحها خصائص الفضاء السيرباين أمام تفسري   
أطراف  عىل  يتعني  العدائية،  األعامل  سري  يف  اإلنساين  الدويل  القانون  مبادئ  بعض  وتطبيق 
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النزاعات املسلحة التي تقرر تطوير أو اقتناء أو استخدام أسلحة أو وسائل أو أساليب جديدة 
تعتمد عىل التكنولوجيا السيربانية توخي الحذر يف القيام بذلك. ولنئ كانت املراجعات القانونية 
لألسلحة ووسائل وأساليب القتال الجديدة إلزامية عىل الدول األطراف يف الربوتوكول اإلضايف 
أال تستخدم قواتها  الدول لضامن  القانونية أهمية حاسمة لجميع  املراجعات  األول، تكتسب 
املسلحة إال األسلحة أو وسائل وأساليب الحرب التي متتثل اللتزامات الدولة مبوجب القانون 

الدويل اإلنساين.
السيرباين  الفضاء  عىل  ينطبق  اإلنساين  الدويل  القانون  بأن  االعرتاف  فإن  وختاًما،   
الخصائص  تطرحها  التي  املختلفة  للتحديات  معالجته  كيفية  حول  مناقشات  يف  واملشاركة 
املحددة للمجال السيرباين وما إذا كانت أحكام القانون الحالية مناسبة وكافية ال يستبعد أن 
تتوقف  السؤال  اإلجابة عىل هذا  أن  أو حتى رضورية. ونرى  الجديدة مفيدة  القواعد  تكون 
بشكل خاص عىل كيفية تفسري الدول لاللتزامات القامئة مبوجب القانون الدويل اإلنساين. ففي 
والبنية  املدنيني  السكان  حامية  يف  كبرية  ثغرات  تظهر  فقد  محدودة،  تفسريات  اعتامد  حالة 
التحتية، وقد يحتاج اإلطار القانوين الحايل إىل تعزيز. ومن ناحية أخرى، يف حالة وضع قواعد 
جديدة، فرنى أن من األهمية مبكان أن تستند إىل اإلطار القانوين القائم أصاًل وأن تعززه- وال 

سيام القانون الدويل اإلنساين.


