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تصدير

أصبح القتال الذي يدور يف املدن سمة من سامت النزاعات الحديثة، ومع زيادة 
نسبة سكان العامل الذين يعيشون يف البلدات واملدن، يزداد انتشار حروب املدن. 
ويُعد القتال يف املدن، إىل حد ما، أخطر أشكال الحرب من حيث الرضر الذي يلحق 
التحتية  املنازل والبنية  الذي يرتاوح من املوت واإلصابة، إىل أثره عىل  باملدنيني – 
وسبل العيش وخدمات التعليم. وفيام يتعلق بالقوات العسكرية، ميكن القول إن 
التضاريس وقرب  تفرض  العمليات صعوبة، حيث  أنواع  أكرث  املدن هو  القتال يف 
العمليات من أماكن وجود املدنيني متطلبات كبرية عىل القيادة والسيطرة عىل وجه 
الخصوص. ويرى بعض القادة العسكريني أن العمليات يف املدن هي العمليات التي 
تكون الجيوش أقل استعداًدا لها من حيث العقيدة والتدريب والتسليح وتصميم 
املعدات. ويجعل هذا املزيج، من االنتشار، واألرضار التي تلحق باملدنيني، والعمليات 
البالغة الصعوبة، وأوجه القصور يف االستعداد؛ حروب املدن مصدر قلق بالغ للجميع.

األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  جعلت  الحسبان،  يف  االعتبارات  هذه  أخذ  ومع 
يتمثل  أولوية مؤسسية،  املدن  الخاصة بحروب  الدولية( من اسرتاتيجيتها  )اللجنة 
هدفها العام يف الحد من األرضار التي تلحق باملدنيني. وهذا الدليل هو أحد عنارص 
تلك االسرتاتيجية. وهو نتاج بحث مفصل شارك فيه ضباط عسكريون من جميع 
أنحاء العامل – ممن ال يزالون يف الخدمة أو من املتقاعدين عىل حد سواء - الذين 
شاركوا تجاربهم وخرباتهم يف إدارة حروب املدن. ويهدف هذا الدليل إىل تسليط 
الضوء عىل املامرسات العسكرية التي ميكن أن تؤدي إىل الحد من األرضار التي تلحق 
باملدنيني. وتم إعداد هذا الدليل خصيًصا للعسكريني من الضباط يف املهام العملياتية 

أو التدريبية، وال سيام ملن تُسند إليهم أدوار يف حروب املدن.

نأمل أن يشجع هذا الدليل عىل إجراء نقاش بني أوساط الضباط العسكريني، ومع 
الجوانب  بشأن  األفكار  من  مزيد  تقديم  ميكنهم  الذين  الدولية،  اللجنة  ممثيل 
نحن نشجع  الحال،  املدن. وبطبيعة  لحروب  والصعوبة  األهمية  البالغة  اإلنسانية 
املزيد  النقاش. وإذا كنت ضابطًا عسكريًا وترغب يف معرفة  النوع من  بقوة هذا 
عن املوضوعات التي أثريت يف هذا الدليل أو مناقشتها، فريجى االتصال بأقرب بعثة 

للجنة الدولية أو باملقر الرئييس يف جنيف.

روبري مارديني
املدير العام للّجنة الدولية للصليب األحمر
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الرئيسية التوصيات 

العقيدة
يجب أن تسلط عقيدة حروب املدن الضوء 
أساسًيا  عنرًصا  بوصفها  املدنيني  حامية  عىل 
وتقييم  املدن،  يف  ذ  تُنفَّ التي  العمليات  يف 
وزنها مقارنة بإنجاز املهام وحامية القوات يف 
النزاعات املسلحة. ويجب أن  حدود قانون 

تشتمل العقيدة عىل ما ييل:
التحديد الواضح، من املستوى 	 

االسرتاتيجي إىل املستوى التكتييك، 
ألولوية حامية املدنيني عىل نطاق 

العمليات املحتملة
إدماج قانون النزاعات املسلحة 	 

وتذكري القادة عىل جميع املستويات 
بالتزاماتهم لضامن أنهم يتحملون 

املسؤولية عن مسألة حامية املدنيني
تحديد الخيارات لتنفيذ العمليات 	 

يف املدن بطريقة توفر أفضل حامية 
للمدنيني والبنية التحتية املدنية، 

عن طريق مجموعة من التدابري من 
"التجنب" إىل "التخفيف"

تسليط الضوء عىل أهمية فهم األعراف 	 
والقيم الثقافية املحلية عىل جميع 
مستويات القيادة، وأهمية تنفيذ 

عمليات تحرتم هذه األعراف والقيم
التأكيد عىل أهمية فهم نسيج املجتمع 	 

الحرضي وأهمية تخطيط العمليات 
والتدريب عليها وتنفيذها وفًقا لذلك

ذ 	  تسليط الضوء، يف العمليات التي تُنفَّ
مع رشكاء، عىل وجوب أن تكون حامية 
املدنيني عنرًصا رئيسيًا يف الطريقة التي 

ينفذ بها كال الطرفني العمليات.

التدريب
قبل  رضوري  والواقعي  املحدد  التدريب 
يؤكد  أن  املدن. ويجب  العمليات يف  تنفيذ 
قانون  القادة  صغار  تطبيق  عىل  التدريب 
أن  املسلحة بشكل عميل، ويجب  النزاعات 

يشتمل عىل:
تركيز متساٍو عىل "القتال يف املناطق 	 

املأهولة" )حيث يشكل املدنيون 
اعتباًرا رئيسيًا( و"القتال يف املناطق 

املبنية" )حيث تكون التضاريس هي 
العامل الرئييس(

السيناريوهات التي ال تقترص عىل 	 
محاكاة البيئة العملياتية والسلوك 

املحتمل للعدو )مبا يف ذلك املخاطر 
الناجمة عن هذا السلوك عىل 

املدنيني(، وإمنا تقدم كذلك محاكاة 
لوجود املدنيني واألنشطة التي يقومون 

بها وأفعالهم وردود أفعالهم يف الواقع
تدريب الضباط من جميع الرتب 	 

عىل السيناريوهات املحتملة وإصدار 
األحكام بشأن قواعد االشتباك

مدخالت ولعب أدوار من جانب 	 
وكاالت مدنية، لتعريف القوات 

باألوضاع عىل األرض وجعلها تتكيف 
معها قبل نرشها

مناقشة املعضالت القانونية التي تواجه 	 
جميع الرتب.

الرئيسية التوصيات 



6                 الحد من الرضر الذي يلحق باملدنيني بسبب حروب املدن: دليل للقادة

الرئيسية التوصيات 

التخطيط
لحروب  التخطيط  مجموعة  عىل  يجب 
والبنية  البرشية  التضاريس  مراعاة  املدن 
التحتية بالتفصيل )مدى تأثريها عىل القتال 
تجنب  لخياري  األولوية  وإعطاء  والعكس( 
إلحاق الرضر باملدنيني و/أو التخفيف منه. 

ويتعني عىل واضعي الخطط:
إعطاء األولوية للبعد املدين يف عملية 	 

التخطيط، وتحديد الخيارات الالزمة 
لتقليل الرضر الذي يلحق باملدنيني 

واألرضار التي تتعرض لها البنية التحتية 
)يجب توضيح هذه األولوية يف 
التوجيهات التي يصدرها القائد(

مراعاة العوامل التي تؤثر عىل حامية 	 
املدنيني، ويشمل ذلك: الرتكيبة 

السكانية، واملوقع، والكثافة السكانية، 
واملخاطر التي يواجهها املدنيون، 

والتعرض للخطر و/أو الفئات املعرضة 
للخطر، ومنط الحياة، والوضع اإلنساين، 

واملسارات املحتملة للعمليات
تحديد البنية التحتية الحيوية 	 

والخدمات األساسية للمدنيني لتعزيز 
تطوير قواعد االشتباك وتدابري السيطرة 

عىل اإلسناد النرياين، مبا يف ذلك قوائم 
املناطق املحظور استهدافها/األهداف 

املقيدة، والسلطة التي تخّول االشتباك 
مع األهداف

مراعاة أفعال املدنيني وردود أفعالهم 	 
إىل جانب مسارات عمل قوات العدو 

وقواتكم يف أثناء وضع مسارات العمل 
وخيارات املحاكاة الحربية

التأكد، يف العمليات التي تُنفذ مع 	 
رشكاء، من أن الُنهج التي تتبعها 

األطراف التي تقدم الدعم واألطراف 
التي تتلقى الدعم بشأن حامية 

املدنيني متوافقة مع قانون النزاعات 
املسلحة ومتسقة معه.

تنفيذ العمليات 
يجب عىل القوات العمل دامئًا وفًقا لقانون 
النزاعات املسلحة، ويتعني عليها أن متيل إىل 
يف  تتجنب  التي  واألساليب  الوسائل  اختيار 
املقام األول الرضر الذي يلحق باملدنيني، أو 
ممكًنا.  التجنب  يكن  مل  إذا  منه  التخفيف 

وتحقيًقا لهذه الغاية، يجب عىل القادة:
التأكيد للمرؤوسني، قبل بدء العمليات، 	 

عىل أهمية حامية املدنيني يف أثناء 
تنفيذ العمليات

تصميم العمليات بطريقة تتجنب 	 
القتال يف املدن و/أو تتيح الدخول يف 

حوار مع الخصوم ملناقشة خطة إجالء 
آمنة للمدنيني

اتخاذ جميع االحتياطات املمكنة 	 
لحامية السكان املدنيني واألعيان 

املدنية من الرضر، مبا يف ذلك توجيه 
اإلنذارات، ودعم عمليات اإلجالء، 

ومشاركة إجراءات الفحص واتباعها 
برصامة

تجنب إلحاق الرضر باملدنيني أو 	 
التخفيف منه يف الحاالت التي ال ميكن 
فيها تجنب القتال يف املدن وذلك عن 

طريق:
 تنفيذ عمليات هجومية أو غارات  	

تركز عىل أهداف محددة
تفضيل أسلحة النريان املبارشة  	
 عدم استخدام األسلحة املتفجرة  	

إال إذا تم اتخاذ التدابري الالزمة 
للحد، عىل نحو كاٍف، من آثارها 

الواسعة النطاق، مبا يف ذلك 
إجراءات االستهداف والتسليح 

الصارمة
افرتاض وجود مدنيني. 	
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مقدمة

1  "قانون النزاعات املسلحة" هو املصطلح األكرث استخداًما لدى الجيوش لإلشارة إىل القانون الدويل اإلنساين )املعروف أيًضا باسم 

قانون الحرب(.

2  اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( منظمة غري متحيزة ومحايدة ومستقلة، تؤدي مهمة إنسانية بحتة تتمثل يف 

حامية أرواح وكرامة ضحايا النزاعات املسلحة وغريها من حاالت العنف وتقديم املساعدة لهم. وتبذل أيًضا اللجنة الدولية كل 

الجهود املمكنة لتفادي املعاناة بنرش أحكام القانون الدويل اإلنساين واملبادئ اإلنسانية العاملية وتعزيزها.

شهدت العقود الثالثة املاضية نشوب الكثري من حروب املدن يف إطار نزاعات غري 
متكافئة، أي تلك النزاعات التي قد تكون محدودة النطاق والحجم ولكنها تنحو إىل 
أن متتد فرتة طويلة من الزمن. إال أنه مع تطور ديناميكيات النزاعات يف العامل، يوجد 
احتامل عودة الحروب التقليدية الواسعة النطاق. وإذا ما حدث ذلك، فقد تكون 

العواقب اإلنسانية الناجمة عن العمليات التي تُنفذ يف املدن أكرث خطورة.

وقطاع  ما حدث يف حلب،  مثل  أمثلة مؤخرًا  العواقب يف عدة  وقد ظهرت هذه 
غزة، ومراوي، واملوصل. فاملدنيون يتعرضون للقتل أو اإلصابة عىل نطاق أكرب بكثري 
منازلهم  أيًضا  السكان  ويفقد  مفتوحة.  تضاريس  القتال يف  يحدث يف حاالت  مام 
التي تعتمد عليها املجتمعات  الحيوية  التحتية  البنية  ويصبحون نازحني. وتتعرض 
املحلية للرضر والدمار، ما يؤدي إىل حرمانها من الكهرباء وخدمات الرعاية الصحية 
واملياه والتعليم والخدمات الحيوية األخرى. وبعد انتهاء القتال، تعطل الذخائر غري 
املنفجرة واملتفجرات األخرى من مخلفات الحرب عملية إعادة اإلعامر، وتطيل أمد 
معاناة السكان وتجعل عودتهم إىل ديارهم أكرث صعوبة. وباإلضافة إىل اإلصابات 
الجسدية وحاالت الوفاة، تتسبب شدة حروب املدن وقربها من املدنيني يف إحداث 

آثار نفسية عميقة حقيقية ودامئة.

من هذا املنطلق، تسعى معظم القوات املسلحة الحكومية إىل تجنب مغبة االنجرار 
إىل أي معركة يف املدن ألن التضاريس املعقدة ووجود املدنيني والبنية التحتية املدنية 
يف  تصبح  فإنها  ثم،  ومن  جدواها،  والتكتيكية  التكنولوجية  املزايا  تُفقد  أن  ميكن 
بارتفاع معدالت  الذي يتسم  القتال  املدافعة وتؤدي إىل إطالة أمد  القوات  صالح 
تتمثل  للقادة  املدن مشكلة محددة  املشهد يف  تعقيد  ويسبب  القوات.  استنزاف 
يف أنه يتعني عليهم اختيار وسائل وأساليب القتال املناسبة التي متّكنهم من إمتام 
مهمتهم والحفاظ عىل قواتهم مع العمل يف الوقت نفسه وفًقا ملبادئ قانون النزاعات 

املسلحة1 وقواعده - ال سيام مبادئ التمييز، والتناسب، واالحتياطات.

من جانبها، تدرك اللجنة الدولية التحديات التي تواجه الجيوش التي تنفذ عمليات 
الهدف منها،  املدن متثل  إدارة حروب  املنظمة دراسة حول  املدن. وقد أجرت  يف 
التي تلحق باملدنيني  الدولية2، إىل الحد من األرضار  اللجنة  اتساقًا مع بيان مهمة 
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مقدمة

والعواقب اإلنسانية األخرى الناجمة عن تلك العمليات. وتضمنت الخطوة األوىل 
أمثلة  وتحديد  املدن  يف  املعارك  بشأن  أُجريت  التي  الحالة  دراسات  استكشاف 
للمامرسات الجيدة التي أدت - أو التي كان من املمكن أن تؤدي - إىل الحد من 
التوصيات  من  إىل سلسلة  األمثلة  تحويل هذه  وتم  باملدنيني.  يلحق  الذي  الرضر 
تحت عناوين "العقيدة" و"التخطيط" و"التدريب" و"تنفيذ العمليات"، التي نوقشت 
آنذاك يف إطار مجموعات استشارية مع ضباط عسكريني حاليني ومتقاعدين من 
الذي سيُستكمل  الدليل،  العملية عن هذا  تلك  العامل. وقد متخضت  أنحاء  جميع 
بالنتائج التي ستخلص إليها دراسة تُجرى حاليًا عن كيفية تنفيذ الجامعات املسلحة 

من غري الدول العمليات يف املدن.

وهذا الدليل موجه يف املقام األول إىل الضباط الذين يتولون مناصب قيادية وهيئة 
من  أو  املدن،  حروب  يف  يشاركون  الذين  والكتائب  األلوية  مستوى  عىل  األركان 
املحتمل أن يشاركوا فيها. ويُعد نطاق هذا السياق متسًعا؛ من الحرب غري املتكافئة، 
دول  فيها  تشارك  التي  العمليات  ومن  النطاق؛  الواسعة  التقليدية  العمليات  إىل 
فرادى، إىل العمليات العسكرية التي تُنفذ مع رشكاء؛ ومن الجيوش ذات القدرات 
التكنولوجية املحدودة، إىل الجيوش التي متتلك قدرات تكنولوجية متقدمة. إال أن 
النزاع املسلح، ومن ثم ينطبق  ذ يف حاالت  تُنفَّ التي  الرتكيز ينصب عىل العمليات 

عليها قانون النزاعات املسلحة.3

النزاعات املسلحة  القراء لديهم فهم عام ألساسيات قانون  الدليل أن  يفرتض هذا 
واألطر القانونية الدولية األخرى التي تنظم سري العمليات العسكرية. وهو ال يهدف 
إىل إعادة صياغة قانون النزاعات املسلحة، وإمنا إىل مساعدة القادة يف ضامن أنهم 
الرضر  إلحاق  تحد من  بطريقة  وينفذونها  لعملياتهم  قواتهم ويخططون  يدربون 
)املحتجزون،  العدائية  العمليات  يف  املشاركني  غري  اآلخرين  واألشخاص  باملدنيني 
باحرتام.  املوىت  التعامل مع  يتم  وأن  الطبية(  الخدمات  وأفراد  والجرحى واملرىض، 
ويُعد الكثري مام يتضمنه هذا الدليل تذكريًا باملامرسات الجيدة "املوحدة" واإلجراءات 
التي سيكون الكثريون عىل علم بها. ولكن يجب أن يكون أيًضا مبنزلة قامئة مرجعية 

مفيدة.

3  يستند هذا التوصيف إىل تحليل قانوين للوضع. ويتوقف املدى الذي ميكن أن تنطبق فيه جوانب مختلفة من قانون النزاعات 

املسلحة، يف املقام األول، عىل ما إذا كان النزاع دوليًا أو غري دويل بطبيعته.
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األول  الفصل 

اإلطار القانوين4

4  لالطالع عىل تحليل أكرث تفصياًل لإلطار القانوين الذي ينظم حروب املدن، انظر: اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل 

اإلنساين وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة، 2019، اللجنة الدولية، جنيف، الصفحات 15-25، تم الدخول إىل جميع العناوين 

عىل شبكة اإلنرتنت يف 17 آذار/مارس 2021.

صنعاء، اليمن )أيار/مايو 2015(: فريق من اللجنة الدولية 
يجري تقيياًم لألرضار التي سببها القتال يف منطقة سعوان.
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https://www.icrc.org/ar/publication/4427-international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts
https://www.icrc.org/ar/publication/4427-international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts
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االلتزامات القانونية عىل القادة
يجب عىل جميع القادة وهيئة األركان التابعني لهم، املشاركني يف التخطيط للعمليات 
العسكرية وتنفيذها، ضامن تنفيذ عملياتهم وفًقا ألطر القانون الساري الخاص بهم، 

وأيًضا وفًقا لقانون النزاعات املسلحة يف حاالت النزاع املسلح.

يف واقع األمر، يشكل قانون النزاعات املسلحة جزًءا من مجموعة أكرب من قواعد 
الحرب. وقد  إدارة  املتفق عليها بشأن كيفية  القواعد  الدويل. وهو يحدد  القانون 
وضعت الدول هذه القواعد من أجل حامية السكان املدنيني واألفراد غري املشاركني 
يف العمليات العدائية5 )أو الذين توقفوا عن املشاركة فيها( من آثار هذه العمليات 
العدائية، ولحامية املقاتلني من املعاناة التي ال داعي لها. وهي تحدد األهداف التي 
تجوز مهاجمتها عىل نحو مرشوع وكيفية مهاجمتها، استناًدا إىل توازن دقيق بني 
الرضورة العسكرية واإلنسانية. وينطبق قانون النزاعات املسلحة بغض النظر عن 

أسباب القتال.

ال يُعد هذا الفصل بيانًا شاماًل لجميع القواعد القانونية الدولية التي تنظم العمليات 
العسكرية يف املدن.6 وإمنا الهدف منه توضيح بعض قواعد قانون النزاعات املسلحة 
ومبادئه األساسية التي ينبغي أن تكون يف أذهان القادة عند التخطيط للعمليات يف 
املدن والتدريب عليها وتنفيذها. وهي تنطبق عىل جميع أنواع حروب املدن، سواًء 

كانت جزًءا من نزاع مسلح دويل أو نزاع مسلح غري دويل.

مبادئ قانون النزاعات املسلحة بشأن سري العمليات العدائية
التمييز،  هي  العدائية  العمليات  سري  عىل  تنطبق  التي  الرئيسية  الثالثة  املبادئ 
والتناسب، واالحتياطات. وتتكامل هذه املبادئ مع بعضها بعًضا، ويجب االلتزام 
بها جميًعا - باإلضافة إىل جميع القواعد األخرى ذات الصلة - ليك يصبح أي هجوم 
مرشوًعا. عىل الرغم من ذلك، فإن الطبيعة املعقدة واملرتابطة التي متيز بيئات املدن 
املبادئ.  تطبيق هذه  لهم  التابعني  األركان  القادة وهيئة  الصعب عىل  تجعل من 
ولهذا السبب بالتحديد، تكتيس القواعد أهمية بالغة يف مثل هذه البيئات. وفيام 

ييل مناقشة لكل مبدأ عىل حدة:
 التمييز 	 

يجب عىل أطراف النزاعات املسلحة التمييز يف جميع األوقات بني املدنيني 
واملقاتلني، وبني األعيان املدنية واألهداف العسكرية. وال تُحظر الهجامت ضد 
األهداف العسكرية، يف املقابل، يحظر القانون الهجامت ضد السكان املدنيني 

واألفراد املدنيني واألعيان املدنية، وأيًضا الهجامت العشوائية - أي الهجامت 

5  األشخاص غري املقاتلني، مثل املحتجزين، وأفراد الخدمات الطبية، والجرحى واملرىض، واملوىت واملفقودين.

6  ملزيد من التفاصيل بشأن هذه النقطة، انظر: اللجنة الدولية للصليب األحمر، دليل القواعد الدولية التي تحكم العمليات 

العسكرية، 2013، اللجنة الدولية، جنيف.
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التي تستهدف األهداف العسكرية واملدنيني أو األعيان املدنية دون متييز. ويف 
بيئات املدن، يعني قرب األهداف العسكرية من املدنيني واألعيان املدنية أن 

الهجوم باستخدام بعض أنواع األسلحة - التي متتد آثارها امتداًدا كبريًا إىل ما هو 
أبعد من الهدف - من األرجح أن يصيب األهداف العسكرية واملدنيني واألعيان 

املدنية دون متييز، حتى عندما يُشن ضد هدف عسكري محدد.

واملوقف الذي تتبناه اللجنة الدولية يف ظل ارتفاع احتامالت حدوث آثار عشوائية، 
النطاق يف  الواسع  التأثري  املتفجرة ذات  األسلحة  استخدام  الحث عىل عدم  هو 
تأثرياتها  من  للتخفيف  الكافية  التدابري  تُتخذ  مل  ما  بالسكان  املأهولة  املناطق 
الواسعة النطاق وما يرتتب عىل استخدامها من خطر إلحاق الرضر باملدنيني. وقد 
أيًضا اآلثار املستمرة والعشوائية لأللغام املضادة لألفراد  الدولية  اللجنة  شهدت 
والذخائر العنقودية، ال سيام عند استخدامها يف املدن. ويتمثل موقفها يف أنه ال 
ينبغي بأي حال من األحوال استخدام هذه األسلحة تحت أي ظرف من الظروف.

يف الواقع، ميكن استخدام العديد من األعيان لألغراض العسكرية واملدنية يف آن 
واحد. عىل سبيل املثال، قد يوجد موقع إلطالق النار عىل سطح أحد منازل املدنيني 
أو شقة يف مبنى متعدد الطوابق تُستخدم مركزًا للقيادة. وباملثل، قد توفر إحدى 
التحتية  والبنية  املجاورة  واألحياء  العسكرية  للثكنات  الكهرباء  الطاقة  محطات 
الحيوية. وإذا أدى استخدام أي من األعيان املدنية ألغراض عسكرية إىل جعله - أو 
جعل جزء ميكن فصله عنه - هدفًا عسكريًا، فإنه يصبح هدفًا مرشوًعا. عىل الرغم 
من ذلك، يظل القادة ملزمني بقواعد االحتياطات والتناسب، ما يعني أنه ينبغي 
عليهم العمل عىل الحد من األرضار العرضية التي تلحق باألعيان املدنية األخرى 
املدين  االستخدام  تعطيل  بسبب  باملدنيني  تلحق  التي  العواقب  من  والتخفيف 

لألعيان املدنية املشار إليها.
 التناسب	 

تُحظر الهجامت التي من املحتمل أن تُلحق باملدنيني رضًرا عرضيًا مبارًشا أو غري 
مبارش7 يكون مفرطًا يف تجاوز ما يُنتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة 

ومبارشة.8 ومتثل املفاهيم األساسية التي يعتمد عليها مبدأ التناسب )األرضار 
العرضية التي تلحق باملدنيني، وامليزة العسكرية، واإلفراط( تحديًا للقادة عىل 

7  يف هذا الدليل، يُستخدم مصطلح "الرضر العريض" كمصطلح شامل يتضمن الرضر الذي يلحق بكل من األشخاص واألعيان.

8  يجب أن تكون امليزة العسكرية التي قد تربر الخسائر واإلصابات واألرضار التي تلحق باملدنيني من أجل أغراض مبدأ التناسب 

ملموسة، ومبارشة، وعسكرية. ويعني الوصفان "ملموسة" و "مبارشة" أن امليزة العسكرية يجب أن تكون كبرية وقريبة نسبيًا. 

ويتعني أن تكون امليزة املتوقعة ملموسة عىل نحو كاٍف. لذلك، تُستبعد املزايا الغامضة أو االفرتاضية أو غري املبارشة أو التي 

تتحقق عىل املدى البعيد )مبا يف ذلك املزايا العسكرية املحتملة التي قد تُستمد عىل نحو غري مبارش من مزايا يف املجاالت 

السياسية أو االقتصادية أو األخالقية أو املالية(. وتشمل األمثلة النموذجية للنتائج العسكرية التي تنطوي عىل مزايا تدمري معقل 

للعدو أو مقره العسكري أو معداته العسكرية.
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جميع املستويات، ال سيام يف حالة القتال يف املدن، حيث يكون من الصعب 
عادة توقع الرضر الذي يلحق باملدنيني نتيجة أي عمل هجومي.

االحتياطات	 
عن  االمتناع  عىل  الدائم  الحرص  توخي  يجب  العسكرية،  العمليات  جميع  يف 
مهاجمة السكان املدنيني، واملدنيني بصفة عامة، واألعيان املدنية. ويشري مصطلح 
"العمليات العسكرية" هنا إىل جميع التحركات واملناورات واألنشطة األخرى التي 
وهي  العدائية.  بالعمليات  املتعلقة  أو  القتال  بهدف  املسلحة  القوات  تنفذها 
تشمل، عىل سبيل املثال، العمليات الربية يف املدن، وبناء منشآت عسكرية مبا يف 
ذلك القواعد، واالستعدادات الدفاعية وعمليات التفتيش. وكلام زاد الخطر الذي 
يتعرض له السكان املدنيون يف أي عملية عسكرية، زادت درجة الحرص املطلوب. 
ويُعد تطبيق معايري الحرص الصارمة أمًرا بالغ األهمية عند تنفيذ العمليات يف 

املدن.

ونظرًا إىل الخطر الكبري الذي يتمثل يف إلحاق رضر باملدنيني عندما ينفذ الجيش 
هجوًما، يفرض قانون النزاعات املسلحة التزامات إضافية خاصة باملسؤولني عن 
التخطيط للهجامت أو اتخاذ قرارات بشأنها أو تنفيذها. ويطالب أطراف النزاع 
أيًضا بحامية من هم تحت سيطرتهم، من أشخاص مدنيني وأعيان مدنية، من آثار 

الهجامت.

وميكن تقسيم التدابري الخاصة باالحتياطات إىل فئتني: "نشطة" و"سلبية"، وفيام 
ييل مناقشة تفصيلية لها:

 االحتياطات النشطة تستند إىل مبدأ "اإلمكانية"، أي اتخاذ أي احتياطات - 
ممكنة يف الواقع العميل مع مراعاة الظروف السائدة يف وقت الهجوم، مبا يف 

ذلك االعتبارات اإلنسانية والعسكرية. وتشمل األمثلة عىل ذلك ما ييل:
التحقق من أن األهداف هي بالفعل أهداف عسكرية	 
اختيار وسائل أو أساليب القتال التي من املحتمل أن تسبب أقل قدر من 	 

الرضر
إلغاء أي هجوم أو تعليق تنفيذه إذا تبني أن الهدف ليس هدفًا عسكريًا 	 

أو أن الهجوم قد يكون غري متناسب أو عشوايئ أو ميثل انتهاكًا بشكل 
آخر لقانون النزاعات املسلحة

توجيه إنذار مسبق مجٍد يف حالة الهجامت التي قد متس السكان 	 
املدنيني، ما مل تحل الظروف دون ذلك. 

 االحتياطات السلبية تشري إىل تدابري أخرى تهدف إىل حامية املدنيني - 
واألشخاص غري املشاركني يف القتال واألعيان املدنية من آثار الهجامت. وتشمل 

األمثلة املحتملة ما ييل:
إبعاد املدنيني واألعيان املدنية عن محيط األهداف العسكرية	 

الفصل األول: اإلطار القانوين
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تجنب وضع األهداف العسكرية )مثل الثكنات، أو مخازن املعدات 	 
العسكرية، أو الذخرية( داخل املناطق املكتظة بالسكان أو بالقرب منها

تجنب، قدر املستطاع، وضع القوات أو املعدات العسكرية أو وسائل 	 
النقل يف مناطق مكتظة بالسكان

استخدام االسرتاتيجيات والتكتيكات التي تنقل القتال خارج املناطق 	 
املأهولة بالسكان متاًما.

أخريًا، يُحظر استخدام الدروع البرشية حظرًا تاًما.

الحصار وتكتيكات التطويق األخرى
شهدت النزاعات يف اآلونة األخرية عودة ظهور عمليات الحصار وتكتيكات التطويق 
األخرى، التي غالبًا ما تؤدي إىل ارتفاع عدد القتىل املدنيني. واليوم، ال يكون الحصار 
مرشوًعا إال إذا كان موجًها ضد القوات املسلحة التابعة للعدو دون غريها. ويحظر 
قانون النزاعات املسلحة تجويع املدنيني كأسلوب من أساليب القتال )مبعنى آخر، 
اإلمدادات  املدنيني من  يتعمد حرمان  أال  الحصار  الذي يفرض  الطرف  يجب عىل 
الرضورية كوسيلة إلخضاع العدو(. وباملثل، فإن العديد من القواعد املنبثقة من مبدأ 
االحتياطات تتطلب أيًضا من الطرفني السامح للمدنيني مبغادرة املنطقة املحارصة 

متى كان ذلك ممكًنا.

مطلوبة  وحتى  رضورية،  تكون  قد  املؤقتة  اإلجالء  عمليات  أن  من  الرغم  وعىل 
مبوجب القانون، يجب عدم استخدام الحصار إلجبار املدنيني عىل مغادرة منطقة 
ما بشكل دائم. وإذا أصبح املدنيون نازحني )بسبب فرارهم من منطقة محارصة 
أو إجالئهم منها(، يجب اتخاذ جميع التدابري املمكنة لضامن حصولهم عىل املأوى 
واإلبقاء  الصحية،  والرعاية  الصحية  النظافة  مرافق  وتوفري  الكايف،  والغذاء  املالئم، 
عليهم يف مأمن )مبا يف ذلك من العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع(، وأنه ال 

يوجد فصل بني أفراد العائلة الواحدة.

عند إجراء عمليات فحص األفراد الذين يغادرون منطقة حرضية أو تنفيذ تدابري 
أمنية أخرى، يجب عىل الطرف الذي يفرض الحصار )أو أي طرف آخر يف نزاع يف 
منطقة حرضية( االمتثال الكامل لقانون النزاعات املسلحة وقانون حقوق اإلنسان. 
ويشمل هذا األمر االلتزام بقواعد املعاملة اإلنسانية، وتوفري ظروف املعيشة املالمئة، 
والضامنات اإلجرائية ذات الصلة يف حاالت االحتجاز. ويجب أال يتم الفحص بطريقة 

تشكل عقابًا جامعيًا. 

ويظل املدنيون الذين يبقون يف منطقة محارصة يتمتعون بالحامية بوصفهم مدنيني. 
وقد وِضعت قواعد قانون النزاعات املسلحة بشأن التجويع وعمليات اإلغاثة عىل 
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نحو يجعلها تعمل مًعا لضامن عدم حرمان املدنيني من اإلمدادات الرضورية لبقائهم 
عىل قيد الحياة. بعبارة أخرى، يجب عىل قائد القوات املحارَصة، الذي ليس يف وضع 
لسيطرته  الخاضعني  املدنيني  السكان  لبقاء  الرضورية  اإلمدادات  توفري  من  ميّكنه 
عىل قيد الحياة، أن يوافق عىل عمليات اإلغاثة اإلنسانية لهؤالء املدنيني. وباملثل، 
يتعني عىل قائد القوات التي تفرض الحصار السامح بوصول املساعدات اإلنسانية إىل 
املدنيني الباقني يف املنطقة املحارصة وتنفيذ عمليات اإلغاثة. ويف هذا السياق، يشمل 
لتحديد هويتهم  املوىت وجمعهم  البحث عن  أيًضا  اإلنسانية"  "العمليات  مصطلح 
عائالتهم.  إىل  تسليمهم  أو  كرامتهم  تصون  بطريقة  جثثهم  يف  والترصف  الحًقا، 
ويخضع هذا األمر لحق األطراف يف فرض سيطرتها، وقدرتها عىل فرض قيود مؤقتة 
ومحدودة جغرافيًا تتطلبها الرضورة العسكرية يف وقت تنفيذ العمليات العدائية 
الجارية ومكانها. ومن املهم أيًضا أنه عىل أطراف النزاع التزامات تتعلق باملوىت من 

حيث البحث عنهم، وجمعهم، وإجالئهم، والتزامات أخرى تجاههم.

قواعد قانون النزاعات املسلحة األخرى التي تهدف إىل حامية 
املترضرين من حروب املدن

باإلضافة إىل ما سبق، توجد قواعد أخرى يف قانون النزاعات املسلحة ذات صلة قوية 
بحاالت حروب املدن. وهي تشمل القواعد التي:

 توفر حامية خاصة ألشخاص معيّنني )مثل أفراد الخدمات الطبية، والجرحى، 	 
واملرىض( وأعيان معيّنة )مثل املستشفيات، واألعيان التي ال غنى عنها لبقاء 

السكان املدنيني، واملمتلكات الثقافية(
تحمي األشخاص الخاضعني لسيطرة أحد أطراف النزاع )مثل األشخاص املحرومني 	 

من حريتهم، أو الذين يعيشون يف أراٍض محتلة، أو العالقني يف مناطق محارصة(
تنص عىل معاملة الجرحى واملرىض )سواًء املدنيني أو أفراد القوات املسلحة 	 

التابعة للعدو( باحرتام وحاميتهم )يجب عىل أطراف النزاع اتخاذ جميع التدابري 
املمكنة للبحث عن الجرحى واملرىض وجمعهم، وحاميتهم من النهب وسوء 

املعاملة، وضامن توفري الرعاية املناسبة لهم، والبحث عن جثث املوىت وجمعها 
وإجالئها دون متييز مجحف، وحاميتها من سوء املعاملة والتشويه، والحفاظ 

عليها من النهب(
تنص عىل معاملة النساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة باحرتام 	 

وحاميتهم
تطلب من أطراف النزاع السامح للمنظامت اإلنسانية املحايدة بتنفيذ أنشطة 	 

إنسانية، وأيًضا التعامل باحرتام مع العاملني يف املجال اإلنساين ووسائل نقلهم 
ومرافقهم وحاميتها يف جميع الظروف

تنظم حامية البيئة الطبيعية، وأيًضا تدمري املمتلكات واالستيالء عليها خارج 	 
نطاق سري العمليات العدائية.
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منطقة حرضية  يقاتل يف  الذي  النزاع  أطراف  أحد  يترصف  قد  الحاالت،  بعض  يف 
تعمد  )مثل  املسلحة  النزاعات  قانون  اعتبار اللتزاماته مبوجب  أي  إيالء  من دون 
إقامة دفاعات بني السكان املدنيني، أو استخدام املستشفيات أو غريها من األعيان 
املشمولة بحامية خاصة مبوجب قانون النزاعات املسلحة ألغراض عسكرية، أو حتى 
استخدام املدنيني كدروع برشية(. ومع ذلك، فبموجب مبدأ "عدم املعاملة باملثل"، 
ال يعفي عدم التزام الخصم بقانون النزاعات املسلحة القادة بأي شكل من األشكال 

من التزامهم باالمتثال لقواعد القانون وكفالة االمتثال لها.

ملخص
يف ما يتعلق بالقادة املشاركني يف العمليات العدائية يف مناطق حرضية، ميثل تداخل 
الجيوش واملدنيني - واألهداف العسكرية واألعيان املدنية - تحديات كبرية لالمتثال 
لقانون النزاعات املسلحة، سواًء يف تحقيق األهداف العسكرية أو يف تقليل الرضر 
الذي يلحق باملدنيني. ويف بيئة تتسم بتفويض املسؤولية وصنع القرار، من الرضوري 
أن يفهم القادة عىل جميع املستويات كيف تنطبق مبادئ قانون النزاعات املسلحة 
يف الواقع العميل وما تعنيه هذه املبادئ لحامية املدنيني يف إثناء سري العمليات يف 

املدن.
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الثاين  الفصل 

العقيدة يف حروب املدن

املوصل، العراق )2017(: أطفال يلعبون يف 
الشوارع. ُدّمر العديد من املنازل والكثري من 
هياكل البنية التحتية املدنية يف أثناء القتال.
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اعتبارات عامة
العنارص  إحدى  وهي  وترشده.  العمل  توجه  التي  املبادئ  مجموعة  العقيدة هي 
القتال، مبا يف  األساسية التي تؤثر عىل الطريقة التي تُنفذ بها العمليات يف ساحة 

ذلك يف املدن.

ويف سياق التوصيات العامة، فإن العقيدة يجب أن:
تكون ذات صلة، وحديثة، ومتامشية مع قانون النزاعات املسلحة، ومتسقة عىل 	 

جميع مستويات القيادة
تركز عىل "القتال يف املناطق املأهولة" )حيث يشكل املدنيون اعتباًرا رئيسيًا( 	 

بقدر الرتكيز عىل "القتال يف املناطق املبنية" )حيث تكون التضاريس هي 
العامل الرئييس(

توفر األساس إلجراءات العمل املوحدة وللتخطيط عىل مستوى مجموعة 	 
العمليات املحتملة يف املدن من أجل تعزيز حامية املدنيني

تشمل عملية رصد ومراجعة.	 

عىل نحو أكرث تحديًدا، يجب أن تشتمل العقيدة عىل ما ييل:
التحديد الواضح، من املستوى االسرتاتيجي إىل املستوى التكتييك، ألولوية حامية 	 

املدنيني عىل نطاق العمليات املحتملة
إدماج قانون النزاعات املسلحة وتذكري القادة، عىل جميع املستويات، بالتزاماتهم 	 

بتحمل املسؤولية عن ترسيخ مسألة حامية املدنيني بني من هم تحت قيادتهم، 
وبدرجة أقل، بني رشكائهم

تحديد الخيارات لتنفيذ العمليات يف املدن بطريقة توفر أفضل حامية للمدنيني 	 
والبنية التحتية املدنية، عن طريق مجموعة من التدابري من "التجنب" إىل 

"التخفيف"
التأكيد عىل أهمية فهم املشهد يف املدن، والحاجة إىل رسم خريطة للمخاطر 	 

التي قد تشكلها العمليات العسكرية عىل املدنيني والبنية التحتية املدنية 
وتقييمها عىل نحو مسبق، ورضورة إدراج هذه االعتبارات يف التخطيط 

للعمليات يف املدن والتدريب عليها وتنفيذها
تسليط الضوء عىل املامرسات أو القدرات املحددة التي قد تكون مطلوبة 	 

يف أثناء القتال يف املدن، مبا يف ذلك االستعداد لدعم عمليات اإلجالء وحامية 
املدنيني الفارين من منطقة القتال

تحديد املعايري الدنيا ملعاملة األفراد الذين تلقي قواتكم والقوات التابعة للرشكاء 	 
القبض عليهم أو تحتجزهم )ويُشار إليهم غالبًا باسم "األشخاص املقبوض 

عليهم"، مبا يف ذلك:
 الضامنات القضائية أو الضامنات اإلجرائية التي ينص عليها القانون املحيل - 

والقانون الدويل، وأيًضا املعايري الدنيا الواجبة التطبيق

الفصل الثاين: العقيدة يف حروب املدن
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 املعايري األساسية للمعاملة التي يجب توفريها لجميع األشخاص املقبوض - 
عليهم يف جميع األوقات

ترتيبات لتوفري العالج الطبي- 
املسؤوليات وحسن اإلدارة- 
التخطيط لألنشطة املتعلقة باالحتجاز والتدريب عليها- 

تسليط الضوء عىل خيارات التعامل مع قادة العدو، سواًء بشكل مبارش أو عرب 	 
وسطاء، من أجل مناقشة التدابري الالزمة لتقليل الرضر الذي يلحق باملدنيني

تسليط الضوء عىل أهمية فهم األعراف والقيم الثقافية املحلية التي تحمي 	 
املدنيني أو تؤثر عليهم )مثل التعامل مع املوىت( عىل جميع مستويات القيادة، 

وأهمية تنفيذ عمليات تحرتم هذه األعراف والقيم )يجب أن تنعكس يف 
إجراءات العمل املوحدة ومناقشتها مع املرؤوسني قبل تنفيذ العمليات(

وضع إطار للتوقعات بشأن حامية املدنيني واملسؤوليات عنها بني الحلفاء 	 
والرشكاء يف أثناء العمليات التي تُنفذ مع رشكاء

تقديم اإلرشادات والتوجيهات فيام يتعلق بعمليات إدارة الحوادث التي تنطوي 	 
عىل خسائر بني املدنيني و/أو انتهاكات مزعومة لقانون النزاعات املسلحة )يتوفر 

أساس مناسب إلعداد توجيهات وطنية(.9

العقيدة التي توجه التخطيط
من منظور حامية املدنيني، يجب أن تتضمن العقيدة التي توجه التخطيط لحروب 

املدن ما ييل:
دلياًل للتخطيط الرسمي أو عملية صنع القرار العسكري، يحدد كيفية مراعاة 	 

التضاريس البرشية يف كل خطوة - من حيث مدى الرضر الذي قد يلحق 
باملدنيني والبنية التحتية والخدمات بسبب العملية العسكرية، وكيف ميكن 

تخفيف هذا الرضر
توجيهات شاملة بشأن تحليل البيئة الطبيعية والبرشية والبنية التحتية املدنية 	 

كجزء من إعداد املعلومات االستخباراتية عن بيئة العمليات )انظر الفصل 
املعنون "التخطيط لحروب املدن" لالطالع عىل مناقشة أكرث تفصياًل(

سياسة للتعاون بني الجهات املدنية والعسكرية تتضمن االنخراط مع الوكاالت 	 
املدنية املحلية والوكاالت اإلنسانية ملناقشة الرتتيبات الخاصة مبساعدة السكان 

يف أثناء القتال وبعد انتهاء العمليات العدائية وفًقا لقانون النزاعات املسلحة 
ومع املراعاة الواجبة ملبادئ عمل الوكاالت اإلنسانية )الحياد وعدم التحيز 

واالستقالل(
توجيهات بشأن كيفية الحد من تعطيل تقديم الرعاية الصحية، وكيفية دعم 	 

تقديم الرعاية الصحية وتوفري الحصول اآلمن عليها يف جميع أنحاء منطقة 

 N. Lubell, J. Pejic and C. Simmons, Guidelines on Investigating Violations of International Humanitarian Law:   9

Law, Policy and Good Practice, 2019, Geneva Academy and ICRC, Geneva.

https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Guidelines on Investigating Violations of IHL.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Guidelines on Investigating Violations of IHL.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Guidelines on Investigating Violations of IHL.pdf
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العمليات )يشمل توفري الرعاية الصحية جميع الشبكات املرتابطة التي تشمل 
العاملني يف مجال الرعاية الصحية، واملرىض، واملرافق، واملركبات(

توجيهات بشأن كيفية تنفيذ مهام محددة يف املدن، مبا يف ذلك:	 
توجيه اإلنذارات- 
دعم عمليات إجالء املدنيني والجرحى واملرىض واملحرومني من حريتهم- 
إجراء عمليات الفحص- 
عمليات إلقاء القبض واالحتجاز- 
 البحث عن املوىت وجمعهم وإجالؤهم والتعامل معهم والترصف يف جثثهم - 

)انظر الفصل الرابع واملالحق(
إجراء تقييم واقعي لقدرة الرشكاء أو الحلفاء عىل ضامن عدم إغفال حامية 	 

املدنيني أو التقليل من شأنها بوصفها تفرُّق للمسؤولية
توجيهات واضحة بشأن املسؤوليات املتعلقة بالعمليات التي تنفذ بعد انتهاء 	 

العمليات العدائية )مبا يف ذلك جهود إعادة اإلعامر( ومدى إمكانية تغيري اإلطار 
القانوين الذي ينظم استخدام القوة إىل اإلطار األكرث تقييًدا الذي ينظم استخدام 

القوة يف عمليات إنفاذ القانون.

العقيدة التي توجه االستهداف10
بسبب ما تشهده حروب املدن من قرب شديد بني املقاتلني واملدنيني - واألهداف 
عىل  وشاملة  صارمة  استهداف  بعملية  االلتزام  فإن   - املدنية  واألعيان  العسكرية 
مستوى العمليات القتالية أمر أسايس لحامية املدنيني والبنية التحتية املدنية. ومن 
ثم، يجب أن تكون العقيدة التي توجه االستهداف للقتال يف املدن واضحة ومفهومة 
قامئة مرجعية  االطالع عىل  والرشكاء. وميكن  الحلفاء  وأيًضا  قواتكم  أي   - للجميع 
أن  يجب  تحديًدا،  أكرث  نحو  أدناه.11 وعىل  ألف"  "امللحق  لالستهداف يف  منوذجية 

يشتمل هذا الجانب من العقيدة عىل ما ييل:
قسم يوضح االعتبارات القانونية الواجبة التطبيق عىل االستهداف، مبا يف ذلك 	 

اشرتاط وجود مستشار قانوين لتقديم املشورة القانونية، واإلجراءات التي يجب 
التدرب عليها بانتظام

رشح لألدوات املطلوبة للتخطيط للعمليات املرشوعة التي تحد من الرضر الذي 	 
يلحق باملدنيني وتنفيذها، مبا يف ذلك:

10  "االستهداف )تعيني األهداف( هو عملية اختيار األهداف وتحديد أولوياتها وتحديد االستجابة املناسبة لها، مع مراعاة متطلبات 

العمليات والقدرات عىل القيام بها، وقواعد االشتباك السارية، وقانون النزاعات املسلحة". املصدر: املعهد الدويل للقانون 

اإلنساين، دليل سان رميو بشأن قواعد االشتباك، 2009، املعهد الدويل للقانون اإلنساين، سان رميو، ص. 25.

11  توجد تباينات يف الطريقة التي تطبق بها الجيوش املختلفة العملية املوصوفة؛ ملزيد من التفاصيل، ميكن االطالع عىل:

ICRC, The Principle of Proportionality in the Rules Governing the Conduct of Hostilities under 

International Humanitarian Law, International Expert Meeting 22–23 June 2016 – Quebec.
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 تحليل منط الحياة لتوفري فهم مفصل لسلوك املدنيني وتنقالتهم داخل املنطقة - 
الحرضية وخارجها، ما يؤدي إىل فهم شامل للمخاطر املحتملة إللحاق رضر 

باملدنيني
 التحديد القطعي، الذي ميكن تعريفه بأنه التثبت بدرجة معقولة من اليقني - 

من أن هدف الهجوم )املحدد يف حيث وظيفته وموقعه( هو هدف عسكري 
مرشوع وفًقا لقانون النزاعات املسلحة وقواعد االشتباك الواجبة التطبيق – 

وهو يتحقق من خالل مراقبة الهدف وتحليل خصائصه، مبا يف ذلك عن طريق 
التعرف البرصي، وغالبًا ما يكون مدعوًما بأساليب مختلفة لجمع املعلومات 

االستخباراتية.
 تقدير األرضار الجانبية ملساعدة القادة - عىل جميع املستويات ويف مختلف - 

أوضاع ساحة املعركة - عىل إجراء تقييم يستند إىل قدر أكرب من املعرفة للرضر 
املتوقع يف أثناء التخطيط للعمليات وإصدار األوامر بشأنها وتنفيذها، واتخاذ 

التدابري الالزمة لتجنب األرضار العرضية أو عىل األقل تقليلها
 دور السلطة املخولة باالشتباك مع الهدف ومسؤولياتها، وتوجيهات محددة - 

بشأن كيفية االمتثال لحاالت حظر الهجامت العشوائية وغري املتناسبة، 
باإلضافة إىل جميع قواعد قانون النزاعات املسلحة األخرى التي تنظم سري 

العمليات العدائية يف الظروف التي تطبق فيها قواعد االشتباك "للدفاع عن 
النفس" )غالبًا ما يُشار إليها بأنها "قوات يف حالة اشتباك"(

 خيارات لتقليل األرضار العرضية عن طريق ما يُعرف باسم "إعداد التسليح" - 
)عىل سبيل املثال عن طريق ضبط السالح، الطابة املستخدمة )الفتيل(، 

وزاوية الهجوم، وعيار املقذوف، ووقت الهجوم(
 تقييم أرضار املعركة بعد الرضبة، مبا يف ذلك تقييم الرضر الذي يلحق باملدنيني - 

واألعيان املدنية )مبا يف ذلك البنية التحتية( وأجزاء من البيئة الطبيعية
 خلية تتبع الخسائر بني املدنيني لتحديد مدى الرضر الذي يلحق باملدنيني، - 

وفهم أسبابه، ومعرفة كيفية الحد منه يف العمليات التي تُنفذ يف املستقبل، 
وتقديم توصيات، وإسناد املسؤوليات، وعند االقتضاء، اقرتاح تدابري ترمي إىل 

التخفيف من الرضر الذي يلحق باملدنيني
القيود املفروضة عىل استخدام أنظمة أسلحة أو ذخائر معينة يف املدن، حيث 	 

ميكن أن يؤدي استخدامها إىل مخالفة قواعد قانون النزاعات املسلحة )مبا 
يف ذلك حظر الهجامت العشوائية وغري املتناسبة(. ويجب عىل أطراف النزاع 

املسلح تجنب استخدام األسلحة املتفجرة ذات التأثري الواسع النطاق يف املناطق 
املأهولة بالسكان كسياسة عامة، ما مل يتم اتخاذ تدابري كافية للحد من تأثريها 

الواسع النطاق وتقليل ما يرتتب عليها من خطر إلحاق رضر باملدنيني
سياسة بشأن إنشاء قوائم املناطق املحظور استهدافها وتحديثها، مبا يف ذلك، عىل 	 

سبيل املثال، املستشفيات واملشارح، والبنية التحتية الحيوية لتقديم الخدمات 
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املدنية األساسية، واملواقع الثقافية، واملناطق السكنية، واملدارس، واألسواق، 
وأماكن العبادة.

العقيدة التي توجه إجراءات العمل املوحدة
واملامرسات  الراهنة  الحقائق  لتعكس  بانتظام  وتحديثها  العقيدة  مراجعة  يجب 
أو  املوحدة  العمل  إجراءات  تنقيح  ويتعني  املدنيني،  بحامية  يتعلق  فيام  الجيدة 
تطويرها حسب االقتضاء. وعىل وجه الخصوص، يجب أن تستخدم العقيدة التي 

توجه حروب املدن كأساس ملا ييل:
إجراءات العمل املوحدة التي توضح دور الوحدات العسكرية واألفراد 	 

ومسؤولياتهم فيام يتعلق بحامية املدنيني واألعيان املدنية يف ساحة القتال 
)ميكن استخدام مدونة قواعد السلوك أثناء القتال الصادرة عن اللجنة الدولية12 

أساًسا لوثائق محددة للجنود املشاركني يف العمليات يف املدن(
توجيهات بشأن مهام الوكاالت اإلنسانية وأدوارها واألطراف املدنية األخرى 	 

التي يُرجح وجودها يف ساحة القتال، باإلضافة إىل السياسات والتوجيهات بشأن 
التعامل مع هذه الوكاالت

إجراءات العمل املوحدة التي تشمل تنقالت السكان والدعم العسكري لعمليات 	 
إجالء املدنيني، مبا يف ذلك املسؤوليات، وتحديد الطرق اآلمنة، ومناطق اللجوء، 

واألمن واملساعدة، وإجراءات الفحص، وتوفري القوات واألفراد املتخصصني
توجيهات بشأن الدعم التكتييك للمدنيني الفارين من القتال، مبا يف ذلك ما إذا 	 

كان سيتم التواصل معهم وكيفية ذلك التواصل، وكيفية مساعدتهم يف الفرار 
)بطريقة تراعي السن والنوع، وتشمل األشخاص ذوي اإلعاقة(

إجراءات العمل املوحدة بشأن السلوك املرشوع لعمليات إلقاء القبض 	 
واالحتجاز، واملسؤوليات املحددة التي تضطلع بها القوات والقادة يف كل مرحلة 
من مراحل العملية العسكرية حتى مرحلة نقل املسؤولية إىل سلطات االحتجاز 

)املدنية أو العسكرية( املعرتف بها، عند االقتضاء
إجراءات العمل املوحدة بشأن معاملة املوىت باحرتام وبطريقة تحفط كرامتهم 	 

)ملزيد من التوجيهات راجع أفضل املامرسات التشغيلية املتعلقة بإدارة الرفات 
البرشية واملعلومات عن املوىت من جانب غري املتخصصني13، اللجنة الدولية(.

12  اللجنة الدولية للصليب األحمر، قواعد السلوك أثناء القتال، 2011، اللجنة الدولية، جنيف.

13  اللجنة الدولية للصليب األحمر، أفضل املامرسات التشغيلية املتعلقة بإدارة الرفات البرشية واملعلومات عن املوىت من جانب 

غري املتخصصني، 2004، اللجنة الدولية، جنيف.
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التقييم املستمر وإعادة التقييم النهايئ
انتهاء  بعد  مراجعة  عمليات  إجراء  يجب  القتال،  أنواع  جميع  يف  الحال  هو  كام 
العمليات يف الوقت املناسب تتسم باملوضوعية كجزء من الروتني املتبع يف عمليات 
تقييم  أو  وقوع حادث  بعد  ما  تحقيق  ذلك يف شكل  كان  املدن، سواء  القتال يف 
روتيني. وبينام قد ينصب الرتكيز عىل التقدم املحرز يف إنجاز املهمة، فمن األهمية 
تحسني  وكيفية  املدنية،  واألعيان  املدنيني  عىل  يقع  الذي  التأثري  يف  التفكري  مبكان 
القتال  الناجمة عن  تقييم األرضار  األمر  املتبعة. وميكن أن يشمل هذا  اإلجراءات 
وتتبع الخسائر يف صفوف املدنيني، ولكن من املمكن أيًضا إنشاء هياكل أقل رسمية. 
تبادل  الحال مع  العمليات أهميته، كام هو  انتهاء  بعد  املراجعة  ولتواتر عمليات 
األفكار بشأن كيفية تقليل الرضر الذي يلحق باملدنيني عىل مستوى القوات املوجودة 

عىل األرض وحلفائها ورشكائها، ومع القوات الالحقة التي تعمل بالتناوب.

ملخص
املدن  يف  العمليات  لتخطيط  األساس  املدن  حروب  توجه  التي  العقيدة  تشكل 
املحددة  للمتطلبات  وفًقا  مصممة  تكون  أن  ويجب  وتنفيذها.  عليها  والتدريب 
بوضوح  تحدد  أن  وينبغي  املسلحة.  النزاعات  قانون  مع  ومتوافقة  املدن  لحروب 
أهمية الحد من األرضار التي تلحق باملدنيني وترشح كيفية القيام بذلك. ويجب أن 
تكون الرسائل متسقة عىل جميع مستويات القيادة وبني الحلفاء والرشكاء. ويجب 

تعليمها وفهمها، وأال ترتك أي مجال لحدوث لبس.
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امللحق ألف: قامئة مرجعية منوذجية لالستهداف

هل لديكم سلطة مبوجب قواعد االشتباك/أوامر لشن هجوم؟

هل الهدف مدرج يف قامئة املناطق املحظور استهدافها/
األهداف املقيدة؟

هل الهدف يساهم مساهمة فعالة يف األعامل العسكرية التي 
ينفذها العدو؟

هل تدمريه أو تحييده، يف الظروف الحالية، يوفر ميزة 
عسكرية مؤكدة؟

هل من املتوقع أن يسبب الهجوم خسائر عرضية يف أرواح 
املدنيني، أو إصابات بهم، أو أرضاًرا باألعيان املدنية أو مزيًجا 

من هذه الخسائر واألرضار )أي أرضار جانبية(؟

هل تسمح تعليامت االستهداف التي تصدرونها، وقواعد 
االشتباك املنطبقة، بحدوث أرضار عرضية/أرضار جانبية؟

هل يوجد هدف عسكري بديل يحقق امليزة العسكرية 
نفسها، مع مخاطر أقل بحدوث أرضار/خسائر عرضية؟

هل تم اتخاذ جميع االحتياطات املمكنة يف اختيار وسائل 
وأساليب الهجوم بهدف تفادي الخسائر العرضية يف أرواح 

املدنيني وإصابة املدنيني واألرضار التي تلحق باألعيان املدنية، 
أو عىل األقل تقليلها إىل أدىن حد؟

إذا كان الهجوم يلحق أرضارًا بالسكان املدنيني، فهل تم توجيه 
إنذار فعيل مسبق؟

هل من املتوقع أن يسبب الهجوم خسائر عرضية يف أرواح 
املدنيني، أو إصابات بهم، أو أرضاًرا باألعيان املدنية أو مزيًجا 

من هذه الخسائر واألرضار، التي قد تكون مفرطة مقارنة 
بامليزة العسكرية امللموسة واملبارشة املرجوة؟

ال يُسمح 
بالهجوم

العودة إىل 
البداية لتحديد 

هدف جديد

يجب فعل ذلك 
ثم إعادة التقييم 

النهايئ 

يجب توجيه 
إنذار ثم إعادة 
التقييم النهايئ

ال يُسمح 
بالهجوم

السامح بالهجوم – 
لكن مع استمرار 
الرصد. إذا تغريت 
الظروف – تجب 

إعادة التقييم 
النهايئ للهجوم

السامح بالهجوم – 
لكن مع استمرار 
الرصد. إذا تغريت 
الظروف – تجب 

إعادة التقييم 
النهايئ للهجوم
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الثالث  الفصل 

التدريب عىل حروب املدن

ضباط من القوات املسلحة التابعة ألرض 

الصومال يتلقون تدريبًا لتجديد املعلومات 

بشأن قانون النزاعات املسلحة
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نظرة عامة
يُعد التدريب الواقعي للقادة والقوات من بني أكرث الطرق فعالية لضامن فهم قانون 
النزاعات املسلحة وإدماجه بشكل فعال يف تخطيط العمليات وتنفيذها. وألن القتال 
يف املدن هو أحد أكرث أشكال الحرب تعقيًدا واحتياًجا للكثري من املتطلبات، فإنه 
يتطلب تدريبًا محدًدا ومركزًا باستخدام املعدات املناسبة للمهمة املطلوب تنفيذها. 
ويجب عىل القادة عىل جميع املستويات فهم املشهد يف املدن وما له من بُعد مدين.

اعتبارات عامة للتدريب
ينبغي، حيثام أمكن، إجراء تدريب عميل "ميداين" ملحاكاة القتال يف املدن 	 

عىل أفضل وجه )من حيث االزدحام، واالرتباك، وعدم املركزية مع محدودية 
الرؤية، وعدم انتظام االتصاالت، وما إىل ذلك(، وليعكس الدروس املستفادة من 
العمليات السابقة أو العمليات قيد التنفيذ. ويف حالة تعذر توفري هذا التدريب 

العميل، ينبغي النظر يف توفري تدريبات عىل مستوى مركز القيادة، وأيام دراسية، 
وأدوات الواقع االفرتايض، وعند االقتضاء، إجراء مناقشات السيناريوهات بني 

القادة والقوات والوكاالت املدنية أو اإلنسانية.
وينبغي أال تقترص السيناريوهات عىل الرتكيز عىل البيئة العملياتية والسلوك 	 

املحتمل للعدو فحسب، ولكن يجب أيًضا أن تتضمن وجوًدا مدنيًا واقعيًا )يُظهر 
تنوًعا من حيث السن والنوع واإلعاقة والعدد( ونشاطًا مدنيًا، واملخاطر التي 

يواجهها املدنيون، باإلضافة إىل أفعالهم وردود أفعالهم، وذلك بغرض جعل 
القوات تعتاد عىل هذه األوضاع وتأهيلها قبل نرشها. ويجب تجنب إرشاك 

املدنيني ملجرد جعلهم "اختبار ضغط" لتعقيد عملية صنع القرار عىل القائد، أو 
عىل سبيل التدريب لكسب تأييد شعبي. ويتعني أن ينصب الرتكيز عىل حامية 

السكان يف بيئة تسودها الفوىض وتتسم بالصعوبة.
يف أثناء التدريب امليداين، يجب معاملة السكان بالطريقة نفسها التي يُعامل بها 	 

جميع "املشاركني" اآلخرين يف التدريب )عىل سبيل املثال، عند استخدام معدات 
املحاكاة الحية، يجب أيًضا تزويد املشاركني املدنيني بأجهزة استشعار لألسلحة 

من أجل تسجيل الضحايا املدنيني(.
يجب إرشاك عامل اإلغاثة يف التدريب امليداين وتدريب املوظفني )حيثام أمكن، 	 

وحيثام تسمح القيود عىل املوارد( من أجل مساعدة القادة وهيئة األركان 
والقوات عىل فهم الدور الذي تضطلع به املنظامت اإلنسانية يف مثل هذه 

الحاالت واملبادئ التي تلتزم بها، وأيًضا االحتياجات التي قد تكون لدى السكان 
املدنيني وكيفية تلبية هذه االحتياجات.

إذا كانت هناك حاجة الستخدام قوات ومعدات متخصصة مثل الطائرات بدون 	 
طيار واألجهزة البرصية يف العمليات التي تُنّفذ يف املدن – لتحقيق قدر أكرب من 
الوضوح والدقة يف تحديد األهداف، وتوفري األسلحة التي تعمل عىل نحو أفضل 

عىل جعل الرضر يقترص عىل الهدف املطلوب - فإنه يجب تحديد احتياجات 
التدريب ذات الصلة. ويجب أن يشمل التدريب تركيزًا عىل تحديد وجود 

املدنيني وأمناط تنقالتهم و/أو املؤرشات ذات الصلة بشكل أفضل.
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ينبغي اتخاذ قرار بشأن التدابري الرامية إىل حامية مقدمي الرعاية الصحية 	 
ومرافقها وضامن تقديم خدماتها سلًفا، وإدراجها يف التدريب قبل تنفيذ 

العمليات ويف أثناءها. ويجب أن يشمل التدريب حقوق أفراد الخدمات الطبية 
العسكريني واملدنيني العاملني يف النزاعات املسلحة ومسؤولياتهم، وأفضل السبل 

لتوفري الحامية لهم.
يجب أن يتلقى صغار القادة تدريبًا خاًصا عىل صنع القرار من أجل االمتثال 	 

لقانون النزاعات املسلحة، مع تركيز خاص عىل القواعد واملبادئ املتعلقة 
بسري العمليات العدائية )التمييز والتناسب واالحتياطات( يف بيئة املدن، مع 

سيناريوهات محددة ومقاالت موجزة تستند إىل عمليات املراجعة بعد انتهاء 
العمليات.

يجب أن تكون التوعية بشأن املعضالت القانونية واألخالقية التي تفرضها 	 
العمليات يف املدن وتطبيق قانون النزاعات املسلحة يف القتال يف املدن 

ومناقشتها، سمة من سامت اإلعداد للعمليات يف املدن.

تدريب القادة
نظرًا إىل التأثري الذي سيتمتع به كبار القادة يف وضع إطار أولوية حامية املدنيني، 
يجب مناقشة العنارص الثالثة العملياتية املتمثلة يف حامية املدنيني، وحامية القوات، 
وإنجاز املهمة، عىل مستوى كليات القادة واألركان العليا/كليات الحرب، مبا يف ذلك 
يف سياق العمليات التي تُنفذ مع رشكاء. ويجب أن يشمل تدريب القادة التوعية 
بكيفية التخفيف من الرضر الذي يلحق باملدنيني، وإىل أي مدى قد يفرض القتال 
يف املدن معضالت قانونية، عىل القوات التي تعمل تحت قيادتهم، يف تطبيق قانون 
النزاعات املسلحة، وكيف ميكن التصدي لهذه القضايا يف ضوء السيناريوهات الراهنة. 
وبالنظر إىل مسؤولية القادة عن االضطالع بدور السلطة املسؤولة عن االشتباك مع 

الهدف، سيكون من املناسب التعرف عىل إجراءات االستهداف عىل نطاق أوسع.

تدريب ضباط أركان مقر القيادة الرئييس
يجب أن يكون ضباط األركان املسؤولني عن التخطيط يف مقر القيادة الرئييس عىل 
التي تُنفذ يف املدن، ويتعني أن يكتسبوا فهاًم للتضاريس  دراية بطبيعة العمليات 

البرشية يف تلك املناطق. وتشتمل االعتبارات املحددة للتدريب عىل ما ييل:
تحليل مفصل للتضاريس البرشية، مبا يف ذلك سلوك املدنيني املعتاد، واملخاطر 	 

التي يواجهونها، وأفعال املدنيني وردود أفعالهم املحتملة يف أثناء النزاع
تحليل مفصل للبنية التحتية والخدمات ذات الصلة مع مدخالت من املهندسني 	 

العسكريني و/أو ممن لديهم معرفة بالبنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات
مناقشة االحتياطات التي يجب مراعاتها سواًء يف أثناء الهجوم أو لحامية السكان 	 

املدنيني واألعيان املدنية الخاضعة لسيطرتكم من آثار هجامت العدو ضد 
قواتكم )عىل سبيل املثال، توجيه إنذار فعيل، وإبعاد السكان املدنيني واألعيان 

املدنية من محيط األهداف العسكرية، وتجنب وضع األهداف العسكرية داخل 
املناطق املكتظة بالسكان أو بالقرب منها(
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تدريب عىل إصدار األحكام بشأن تقييم مخاطر تعرض املدنيني للرضر قبل اإلذن 	 
باالشتباك باستخدام القوة املميتة.

التدريب عىل االستهداف
يعد االستهداف عنرصًا أساسيًا من الروتني املتبع يف مقر القيادة الرئييس أثناء عمليات 
القتال. لذلك، يجب أن يتلقى جميع املشاركني يف إجراءات االستهداف )املخطط له 
مسبًقا والدينامييك عىل حد سواء( تدريبًا شاماًل، وأن يشاركوا يف التدريبات ذات 

الصلة. ويجب أن تشتمل التدريبات عىل ما ييل:
التدريب عىل عملية االستهداف وإجراء تقييامت التناسب، بحيث يصبح تقييم 	 

امليزة العسكرية املتوقعة واألرضار العرضية يف الظروف املحددة لبيئة املدن 
عملية طبيعية عىل نحو أكرب وتلقائية يف نهاية املطاف. ومن األهمية مبكان أن 

يؤخذ يف الحسبان كاًل من الرضر العريض الناجم مبارشة عن الهجوم )أي الوفيات 
واإلصابات املبارشة بني املدنيني، واألرضار التي تلحق باألعيان املدنية بسبب 

انفجار األسلحة وآثار الشظايا(، واآلثار غري املبارشة أو االرتدادية14 )برشط أن 
تكون متوقعة(. وترد يف الصورة التالية أمثلة عىل ما يحدثه أحد االنفجارات من 

آثار مبارشة وآثار ارتدادية عىل الخدمات األساسية:15

14  اآلثار االرتدادية لحدث ما هي عواقبه غري املبارشة، التي غالبًا ما تُعرف أيًضا باسم التأثريات "من الدرجة الثانية والثالثة" أو 

"غري مبارشة" أو "عىل املدى البعيد". عىل سبيل املثال، من املحتمل أن تتسبب األرضار العرضية التي تلحق مبنازل املدنيني يف 

نزوح املدنيني، يف حني من املرجح أن تؤدي األرضار العرضية التي تلحق باملستشفيات إىل تعطيل الخدمات الطبية، ما يؤدي 

بدوره إىل وفاة املرىض. وتُعد البنية التحتية املدنية الحيوية، مثل مرافق املياه والكهرباء، وشبكات اإلمداد، بالغة الهشاشة 

وعرضة لآلثار العرضية للهجامت يف املدن. وهذا هو الرتابط بني الخدمات األساسية التي تعتمد عىل البنية التحتية الحيوية 

بحيث يكون لتعطل إحدى الخدمات آثار غري مبارشة عىل الخدمات األخرى )مثل الرعاية الصحية، والطاقة، وإمدادات املياه، 

وإدارة النفايات(، ما يؤدي إىل انتشار األمراض واملزيد من حاالت الوفاة.

 M. Talhami and M. Zeitoun, “The impact of explosive weapons on urban services: Direct and reverberating   15

.effects across space and time”, International Review of the Red Cross )IRRC(, Vol. 98, No. 1, 2016, p. 59

موجة انفجارية
 شظايا

  طاقة حرارية

انفجار       آثار مبارشة...          +       آثار ارتدادية...
... عىل الناس واألجهزة
    واملواد االستهالكية.

... عىل مكونات املسار األعىل أو املسار األوسط
    أو املسار األد للخدمة نفسها؛

... عىل خدمات أخرى ("تأث� الدومينو")؛
... بعيًدا عن منطقة االنفجار؛ و

... بعد فرتة طويلة من حدوث االنفجار.
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تدريب شامل عىل التحديد القطعي، إىل جانب إجراءات التحديد القطعي 	 
الفعالة والتكنولوجيا املتاحة. وميكن لهذا التدريب أن يقلل إىل حد كبري من 

مخاطر حدوث أرضار عرضية واحتامل وقوع حوادث بسبب "النريان الصديقة"، 
ذ مع رشكاء. ال سيام يف أثناء العمليات التي تنفَّ

التعرف عىل إجراءات التخطيط وتنفيذ االستهداف الدينامييك )أي لألهداف 	 
الحساسة من حيث الزمن، والحاالت التي يُحكم عليها بأنها دفاع عن النفس(.16 
ويف الحاالت التي يُرجح فيها تفويض السلطة املسؤولة عن االشتباك مع الهدف 
وتويل مستويات أدىن من القيادة، من املهم أن يكون من يتولون املسؤولية قد 
حصلوا عىل تدريب مسبق عىل إجراءات االستهداف ولديهم فهم أكرب ملبادئ 

التمييز والتناسب واالحتياطات، وقواعد قانون النزاعات املسلحة األخرى 
املتعلقة بسري العمليات العدائية.

تدريب صغار القادة والقوات القتالية
يجب أن يشتمل هذا التدريب عىل ما ييل:

الرتكيز عىل صنع القرار املقيد بوقت وفًقا ملبادئ قانون النزاعات املسلحة )وال 	 
سيام الرتكيز عىل تطبيق مبادئ التمييز والتناسب واالحتياطات يف بيئات املدن(.

الرتكيز عىل صنع القرار وقواعد االشتباك يف الحاالت التي قد يكون فيها 	 
املقاتلون/املحاربون واملدنيون متجاورين، وعىل أفضل السبل للعمل عىل تقليل 

الرضر الذي يلحق باملدنيني. وقد يشتمل هذا التدريب عىل ما ييل:
 تدريب عىل تقدير املوقف )مثل إطالق النار/عدم إطالق النار( لجميع - 

املستويات، الذي يشمل سيناريوهات مثل:
استخدام مدنيني كدروع برشية ملوقع رئييس تابع للعدو	 
احتامل اختالط مدنيني فارين من القتال مع مقاتلني	 

 اإلجالء اآلمن والرسيع للجرحى واملرىض واملحرومني من حريتهم واملدنيني من - 
منطقة القتال املبارشة

حامية املدنيني الفارين من القتال يف أثناء تعرضهم إلطالق النار- 
 البحث عن املوىت وجمعهم وإجالئهم والترصف يف جثثهم عىل نحو يصون - 

كرامتهم )أي ضامن اتخاذ التدابري الالزمة لتحديد هويتهم ومعاملتهم باحرتام 
ووفًقا لقواعد قانون النزاعات املسلحة(17

 التعرف عىل أنواع مختلفة من البنية التحتية املدنية الحيوية والخدمات - 
األساسية التي تدعمها، حتى يتمكن األفراد من التمييز بينها )مثل التمييز بني 

محطة معالجة مياه ومحطة معالجة مياه الرصف الصحي(

16  يف أثناء العمليات القتالية يف املدن، يجب استخدام النريان من جانب القوات التي تشتبك مع العدو وأيًضا اإلسناد النرياين عىل 

نحو يتم فيه االلتزام بجميع قواعد قانون النزاعات املسلحة التي تنظم سري العمليات العدائية، حتى عندما يُنظر إليه عىل أنه 

دفاع عن النفس.

17  اللجنة الدولية للصليب األحمر، "التعامل اإلنساين ما بعد املوت: احرتام املوىت وحاميتهم"، 3 نيسان/أبريل 2020.

https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%89-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85


31 الفصل الثالث: التدريب عىل حروب املدن 

مناقشات بشأن املعضالت القانونية التي متت مواجهتها يف أثناء القتال )مع 	 
احتامل االستعانة بأمثلة واقعية - غري مرتبطة بسياق محدد - لالنتهاكات(، مثل:

عالج/إجالء الجرحى أو املرىض أو القتىل من املقاتلني/املحاربني- 
عالج األشخاص املقبوض عليهم، مبن فيهم الجرحى- 
 مخاطر إساءة معاملة أفراد عائالت املقاتلني/املحاربني املدنيني، ال سيام يف أثناء - 

عمليات التفتيش
 مخاطر إساءة معاملة املدنيني بعد إصابة جنود تابعني لكم أو قتلهم، ورمبا - 

مع تزايد التوترات.
مبادئ التعامل مع األسلحة ودقة الرماية يف بيئة املدن، التي ستساعد عىل ضامن 	 

تطبيق مبدأي التمييز واالحتياطات الواردين يف قانون النزاعات املسلحة.

التدريب يف أثناء العمليات
تتلقى  أن  يجب  مدتها،  العسكرية وطول  العملية  طبيعة  اإلمكان، وحسب  بقدر 
الخطوط  عن  "بعيًدا  تنشيطيًا  وتدريبًا  مستمرًا  تدريبًا  القتال  يف  املشاركة  القوات 
األمامية". ويجب أن يسرتشد هذا التدريب بالدروس املستفادة من العملية الجاري 
تنفيذها، وأن يشمل املواقف التي حددت فيها التجربة احتامل إلحاق رضر باملدنيني 
وكيفية تجنبه أو الحد منه عىل أقل تقدير. وميكن أن تشتمل الجوانب الرئيسية 

عىل ما ييل:
زيادة املعرفة بقانون النزاعات املسلحة وقواعد االشتباك وتعميق فهمهام عن 	 

طريق التدريب عىل تقدير املوقف، باالستعانة بأمثلة من أعامل القتال
مناقشة املعضالت القانونية التي تواجه القوات يف أثناء القتال	 
تنفيذ إطالق نار لتحديد املدى للتحقق من دقة األسلحة ومراجعة طريقة 	 

التعامل مع األسلحة
أخذ مدى تأثري البيئة املتغرية يف املدن عىل قدرة القوات عىل التمييز بني 	 

األهداف واملدنيني واألعيان املدنية يف الحسبان )عىل سبيل املثال تحديد 
تكتيكات العدو التي من األرجح أن تنطوي عىل خطر إلحاق رضر باملدنيني، 

وتحديد أفضل الطرق للعمل من أجل تقليل هذا الرضر(.

ثة  عندما يتعذر توفري هذا النوع من التدريب العميل، يجب تعميم املعلومات املحدَّ
عن طريق عمليات التلقني من القادة و/أو التحديثات املكتوبة.
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ملخص
يُعرف القتال يف املدن بأنه أحد أكرث أشكال الحرب احتياًجا للكثري من املتطلبات، ألنه 
يفرض متطلبات مادية ومفاهيمية وقانونية عىل القادة والقوات ال توجد يف كثري من 
األحيان يف بيئات أخرى. لذلك، فإن التدريب عىل القتال يف املدن أمر بالغ األهمية. 
ولكن من املهم بالقدر نفسه تأهيل القوات للعمل يف ساحة قتال حيث يؤثر كل 
عمل عىل املدنيني. وقد يكون من الصعب صنع نسخة من بيئة املدن تعمل بكامل 
طاقتها والحصول عىل هذا النوع من مرافق التدريب إلطار زمني متثييل. ومن ثم، 

يجب اعتبار املحاكاة وأدوات الواقع االفرتايض فرص تدريب بديلة.





الرابع  الفصل 

التخطيط لحروب املدن
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ضباط من القوات املسلحة الفلبينية يخططون للعمليات يف أثناء 
معركة مراوي )2017(.
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مقدمة

18  اللجنة الدولية للصليب األحمر، عملية صنع القرار يف العمليات القتالية العسكرية، 2013، اللجنة الدولية، جنيف.

يتبع هذا الفصل العملية العامة نفسها املكونة من أربع خطوات للتخطيط العسكري 
عىل النحو الوارد يف كتيب عملية صنع القرار يف العمليات القتالية العسكرية،18 الذي 
العوامل، ووضع  الدولية يف عام 2013، وهي فهم املشكلة، وتقييم  اللجنة  نرشته 
مسارات العمل وتقييمها، وقرار القائد )انظر الرسم البياين أدناه(. يف هذه الحالة 
بالذات، تم تصميم املحتوى ليناسب حاالت حروب املدن، مع إبراز تلك األجزاء من 

العملية التي تتعلق بالتضاريس البرشية وتأثريها عىل املدنيني.

فهم املشكلة
• اإلطار القانوين

• مسؤولية القيادة
• توجيهات القائد

تقييم العوامل
•  إعداد املعلومات 

االستخباراتية عن بيئة 
العمليات

• البيئة
• املدنيون

• قوات العدو
• قواتكم
• الوقت

• قواعد االشتباك
ROE •

وضع مسارات العمل وتقييمها
• نرش القوات

• اإلسناد النرياين
• املحاكاة الحربية

قرار القائد
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املشكلة فهم 
اإلطار القانوين

يجب دامئًا أن يوجه اإلطار القانوين الواجب التطبيق عىل سري العمليات العسكرية 
عملية التخطيط، مبا يف ذلك وضع مسارات العمل املناسبة. ومن املرجح أن يتضمن 
أمر املهمة األساس القانوين للعملية العسكرية املحددة باإلضافة إىل قواعد قانون 
النزاعات املسلحة التي تنطبق عليها )مبا يف ذلك املعاهدات ذات الصلة والقانون 

العريف(.

يجب دامئًا أن يوجه اإلطار القانوين الواجب التطبيق عىل سري العمليات العسكرية 
عملية التخطيط، مبا يف ذلك وضع مسارات العمل املناسبة. ومن املرجح أن يتضمن 
أمر املهمة األساس القانوين للعملية العسكرية املحددة باإلضافة إىل قواعد قانون 
النزاعات املسلحة التي تنطبق عليها )مبا يف ذلك املعاهدات ذات الصلة والقانون 

العريف(.

القيادة مسؤولية 
تُعد مسؤولية القيادة )أو املسؤولية الهرمية( أحد املبادئ األساسية لقانون النزاعات 
املسلحة. ويقع عىل عاتق القائد وهيئة قيادته مسؤولية قانونية تتمثل يف التأكد من 
أن األوامر التي يصدرونها قانونية، وأن املرؤوسني يترصفون عىل نحو قانوين يف تنفيذ 
هذه األوامر. ويتعني عىل القائد التأكد من أن القوات تتلقى التدريب الالزم عىل 
قانون النزاعات املسلحة ووضعه موضع التنفيذ. ويجب أيًضا أن توجد آلية لإلبالغ 
عن االنتهاكات املزعومة والتعامل معها، والتي ينبغي تطبيقها عىل جميع عنارص 
القوات. وال بد من توفري مستشارين قانونيني، عند الرضورة، لتقديم املشورة للقادة 

عىل املستوى املناسب بشأن تطبيق قانون النزاعات املسلحة.
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القائد توجيهات 
يف البداية، يجب عىل القائد تحديد النوايا وااللتزامات املتعلقة بحامية املدنيني ضمن 
السياق االسرتاتيجي األوسع، التي كان ينبغي أن يحددها القائد العام )أو رمبا عىل 
املستوى السيايس(. وتتمثل إحدى األدوات املفيدة لتحديد إطار النقاش يف "العنارص 
الثالثة العملياتية"، التي تعكس رضورة أن يحقق القادة التوازن بني ثالثة أهداف 
من املحتمل أن تكون متضاربة هي: إمتام املهمة، وحامية القوات، وحامية املدنيني. 

وميكن توضيح هذا األمر كام هو يف الشكل التايل:

إن هدف القائد هو إمتام املهمة يف حدود املوارد املتاحة والقيود املحددة. ويتمثل 
التحدي الذي يواجهه يف اتباع أفضل السبل لتحقيق ذلك الهدف مع موازنة االعتبارات 
األخرى - ال سيام حامية القوات وحامية املدنيني، التي رمبا ُمنحت أي منهام أولوية 
سياسية اسرتاتيجية. ومن الواضح أن العنارص الثالثة مرتابطة، ألن القوات العسكرية 
التي تخفق يف توفري حامية كافية لقواتها القتالية تخاطر بالفشل يف تحقيق مهمتها. 
أمرًا  أيًضا  أن تكون  القانونية، وميكن  املتطلبات  السكان أحد  تُعد حامية  وباملثل، 
املهمة  إلنجاز  ثم  العسكرية، ومن  للعملية  الدعم  استمرار  للحفاظ عىل  جوهريًا 
بنجاح. وبالتايل، فإن أي عملية تخطيط يجب أن تحقق التوازن املناسب بني هذه 
ما  دامئًا ضمن حدود  البقاء  مع  متضاربة،  تكون  أن  املحتمل  من  التي  األولويات 

يسمح به قانون النزاعات املسلحة.

ويجب أن ينعكس هذا التوازن يف توجيهات القائد الصادرة لألركان واملرؤوسني يف 
التكتييك  الرسمية - من املستوى االسرتاتيجي إىل املستوى  التخطيط  بداية عملية 
وبغض النظر عن نوع العملية. ويجب أن تتضمن هذه التوجيهات توجيًها محدًدا 
بشأن حامية املدنيني، أي تجنب الرضر الذي يلحق باملدنيني واألرضار التي تصيب 
البنية التحتية، أو عىل األقل تقليلها. وفيام ييل بعض االعتبارات املهمة يف هذا الشأن:

إمتام املهمة

حامية املدنيني حامية القوات
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تويل ضابط كبري أو مسؤول املسؤولية عن القضايا اإلنسانية واالتصال: يجب 	 
تعيني ضابط أو مسؤول لتقديم املشورة لقائد العمليات بشأن اآلثار اإلنسانية يف 

أثناء التخطيط، وتوفري معلومات محدثّة يف أثناء سري القتال.
وسائل وأساليب القتال: يفرض القتال داخل املدن متطلبات عىل جميع أفراد 	 

القوات، وذلك ألسباب عدة ال سيام طبيعته الالمركزية واملتطلبات املحددة 
املفروضة عىل صغار القادة. وبعد إجراء تقييم أويل للوضع يف املدن وقرب 

األهداف العسكرية من املدنيني واألعيان املدنية، قد يتضح أن استخدام أنظمة 
أسلحة أو ذخائر معينة - ال سيام ذات التأثري الواسع النطاق - واتجاهات اقرتاب 

معينة قد ينطوي عىل مشكالت. ومن شأن تسليط الضوء عىل هذا األمر من 
البداية أن يجعل تركيز األفراد ينصب عىل تدابري التخفيف من الرضر أو عىل 

استخدام وسائل وأساليب بديلة.
اإلنذارات: يتضمن قانون النزاعات املسلحة التزامات محددة بشأن توجيه 	 

اإلنذارات، التي تُعد بالغة األهمية يف مرحلة التحضري للقتال يف املدن ويف أثنائه. 
ويجب فهم هذه االلتزامات ونرشها )انظر ما ييل ملزيد من املناقشة التفصيلية 

لإلنذارات(.
التخطيط إلعادة اإلعامر/إعادة التأهيل: من املهم وجود تخطيط مسبق ملا 	 

سيحدث عندما تهدأ حدة العمليات القتالية. ومن بني أمور أخرى، يجب عىل 
القادة مراعاة ما ييل:

 الحد من األرضار التي تلحق بالبنية التحتية الرضورية إلعادة تأهيل املدينة - 
بعد انتهاء النزاع )عن طريق نرش قوائم املناطق املحظور استهدافها وبأي 

وسائل أخرى(، مثل إحداث ُحفر يف الطرق والجسور بداًل من تدمريها لتجنب 
إتالف خطوط الكهرباء وخطوط أنابيب املياه التي متر بجانبها أو تحتها.

 تأمني إمكانية وصول السلطات املحلية ومقدمي خدمات املرافق وفرق - 
اإلصالح/إعادة اإلعامر.

 العمل مع السلطات املحلية، عند االقتضاء، الستعادة الخدمات واملرافق - 
األساسية وحامية األفراد واألصول املرتبطة بها )مثل املكاتب، واملستودعات، 

واملخازن، واملركبات(.
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ساحة لتخزين معدات الكهرباء التي ُدمرت خالل النزاع يف قطاع غزة )2014(.

 االتصال مع فرق الحامية املدنية للبحث عن الجرحى واملرىض والقتىل يف - 
املباين املترضرة وجمعهم وإجالئهم.

 اتخاذ خطوات للحد من تأثري املتفجرات من مخلفات الحرب/الذخائر غري - 
املنفجرة )مثل وضع عالمات عىل املناطق امللوثة، وإزالة األلغام والذخائر 
غري املنفجرة أو تدمريها يف أقرب وقت ممكن بعد انتهاء القتال، وتبادل 
املعلومات عن الذخائر املستخدمة واملناطق التي قد توجد فيها األلغام 

األرضية والذخائر غري املنفجرة، مبا يف ذلك الذخائر غري املنفجرة التي خلفها 
التدريب عىل تحديد املدى(.

 ضامن أن يكون اإلطار القانوين الذي ينطبق يف أثناء النزاع املسلح وفور انتهاء - 
القتال مفهوًما للجميع )يجب أن تنعكس اآلثار القانونية والعملية لالنتقال إىل 

العمليات يف املدن يف بيئة ما بعد النزاع يف قواعد االشتباك، وأن يتم رشحها 
بوضوح لجميع القوات، مبا يف ذلك القوات التابعة للرشكاء(.

S.
 B

ad
ie

i/I
C

RC

الفصل الرابع: التخطيط لحروب املدن



40                 الحد من الرضر الذي يلحق باملدنيني بسبب حروب املدن: دليل للقادة

العوامل تقييم 

19 الرتتيبات الرسمية بني الرشكاء لتحقيق هدف عسكري محدد يف إطار نزاع )ترِد يف الفصل السادس(.

إعداد املعلومات االستخباراتية عن بيئة العمليات
القتال،  ساحة  عن  االستخباراتية  املعلومات  إلعداد  التقليدي  الشكل  عكس  عىل 
يُعد إعداد املعلومات االستخباراتية عن بيئة العمليات عملية أوسع نطاقًا تتضمن 
تحليل ما يُعرف باسم "التضاريس البرشية" )مبا يف ذلك جميع املعلومات املتاحة 
عن الخصائص السكانية، واملواقع، والكثافة السكانية، والوضع اإلنساين، ومسارات 
البرشية  التضاريس  فهم  ويُعد  أثنائه(.  ويف  القتال  قبل  للمدنيني  املحتملة  العمل 
أمرًا رضوريًا لالمتثال لقانون النزاعات املسلحة، وال سيام للقواعد التي تنظم سري 

العمليات العدائية.

وتشمل االعتبارات ذات الصلة تحديد ييل:
املخاطر التي يواجهها املدنيون	 
ما إذا كان من املرجح أن يحاول املدنيون مغادرة املنطقة الحرضية أو البقاء 	 

فيها
نظرة املدنيني إىل أطراف النزاع )وما إذا كان ميكنهم تجنب املناطق التي توجد 	 

فيها أطراف معينة(
املامرسات املحلية أو الثقافية التي قد تثري الشبهات عىل سبيل الخطأ، مثل 	 

إصالح الطرق والخنادق يف أثناء هدوء الليل.

وتشمل املصادر:
علامء األنرثوبولوجيا	 
علامء االجتامع	 
مستشاري البلديات	 
القادة الدينيني والقادة غري الرسميني )قادة املجتمع املحيل أو زعامء القبائل( 	 

)الذين ميكنهم املساعدة يف تحقيق فهم أفضل للديناميكيات، والروابط، 
والتوجهات، واإلجراءات املحتملة(

القوات املحلية يف العمليات التي تُنفذ مع رشكاء19 )التي ميكنها تقديم أفكار 	 
قيّمة إىل أبعد حد(.

إن إعداد املعلومات االستخباراتية عن بيئة العمليات هي عملية مستمرة يجب أن 
تحظى مبزيد من التطوير عن طريق دراسة مفصلة لسلوك املدنيني املعتاد وتحليل 
بقدرات  باالستعانة  والتحليل  الدراسة  هذه  إجراء  ويجب  حياتهم.  ألمناط  شامل 
الرتكيز عىل  ينصب  العمليات، وأن  تنفيذ  قبل  املتاحة ألطول فرتة ممكنة  املراقبة 
املناطق التي ميكن أن تدخل يف دائرة الرضبات يف املستقبل )مثل املناطق املجاورة 
ملقرات العدو أو قواعده(. ويتعني أن توجه النتائج بعد ذلك عملية تقدير األرضار 
العرضية عند التخطيط لتنفيذ الرضبات، باإلضافة إىل املساعدة يف ضامن االمتثال 

لقانون النزاعات املسلحة.
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املادية التحتية  البنية 
يف سياقات العمل يف املدن، تشكل حامية املدنيني والبنية التحتية التي تعتمد عليها 
اآلونة  يف  املسلحة  النزاعات  وأظهرت  الصعوبة.  بالغ  تحديًا  األساسية20  الخدمات 
تعرضت الستهداف  الحيوية21، سواًء  التحتية  البنية  أن  حاليًا  تجري  والتي  األخرية 
مبارش أو ألرضار عرضية، تتحمل دامئًا وطأة العمليات العدائية - مع ما تسببه من 
عواقب وخيمة. ويُعزى ذلك األمر إىل أن املدن ليست مصممة ألن تصبح ساحة 
للحروب، وأن النظم يف املدن ضعيفة بطبيعتها. وغالبًا ما تكون هناك حاالت تعطل 
يف أحد أنظمة الخدمات الذي قد يتسبب، عندما يتعرض ألي عمل يؤدي إىل تعطيله، 
التي تعتمد عليه. عىل سبيل  النظام برمته - إىل جانب األنظمة األخرى  يف فشل 
املثال، يف حالة تعطل إحدى محطات الكهرباء الفرعية، فلن يتوقف إمداد الكهرباء 
البنية التحتية الحيوية املرتبطة بها  داخل هذا النظام فحسب، بل ستتعطل أيًضا 
التي تعتمد عليها كمصدر وحيد للكهرباء - مثل إمدادات املياه، ومرافق جمع مياه 
هذا  التالية  الصورة  وتوضح  واملدارس.  واملستشفيات  ومعالجتها،  الصحي  الرصف 

الرتابط:22

20  "الخدمات األساسية" هي خدمات ال غنى عنها لبقاء السكان عىل قيد الحياة، مثل املياه، والرصف الصحي، والكهرباء، والرعاية 

الصحية، والتخلص من النفايات الصلبة.

21  "البنية التحتية الحيوية" هي البنية التحتية الالزمة لتمكني خدمة أساسية من أداء وظيفتها، والتي يكون لتعرضها للرضر أو 

تدمريها تأثري كبري عىل تقديم الخدمة.

.M. Talhami and M. Zeitoun )2016(, p. 57 22
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فيام ييل بعض النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها يف أثناء عملية التخطيط:
ال ميكن استمرار عمل الخدمات األساسية إال يف حالة حامية املكونات الثالثة 	 

التي تشكل الخدمة وهي: األفراد )املشغلون والفنيون(، واألجهزة )البنية التحتية 
واملعدات(، واملستهلَكات )مثل املواد الكيميائية ملعالجة املياه، أو وقود مولدات 

الكهرباء(.
يجب توفري إمكانية الوصول اآلمن ومن دون عوائق لألفراد األساسيني التابعني 	 

ملقدمي الخدمات )باإلضافة إىل معداتهم، وقطع الغيار الالزمة، واملستهلَكات( 
حتى يتسنى لهم االستمرار يف أداء واجباتهم )مثل تشغيل البنية التحتية 
وصيانتها وتقييم أدائها وإصالحها( والحفاظ عىل استمرار عمل الخدمات 

األساسية.
يجب فهم البنية التحتية الحيوية واعتامد الخدمات كل منها عىل األخرى فهاًم 	 

كاماًل من أجل تجنب انقطاع الخدمات األساسية ملدة طويلة.
ميكن أن تؤدي اآلثار املبارشة الستخدام األسلحة املتفجرة يف املدن إىل عواقب 	 

إنسانية تؤثر عىل جزء من السكان أكرب بكثري من األشخاص املوجودين يف الجوار 
املبارش ملنطقة االنفجار )أي اآلثار االرتدادية(.

يجب تدريب األفراد املسؤولني عن التخطيط عىل تحديد البنية التحتية املدنية 	 
وتجهيزهم مبا يلزم لذلك. وينبغي لفرق العمل أن تضم مستشارين قانونيني، 

ومهندسني، وضباط للتصوير الجغرايف املكاين، وموظفني للشؤون املدنية، ويجب 
أن تسعى للحصول عىل مشورة إضافية من الوكاالت املدنية حيثام أمكن ذلك، 

مبا فيها السلطات املدنية املحلية أو الوطنية، واملنظامت البيئية واإلنسانية 
حسب االقتضاء. وميكن استكامل هذه املعلومات عن طريق عمليات التحديد 

عن بعد )مثل صور مراقبة األرض( والبيانات من مصادر مفتوحة. وحيثام أمكن، 
يجب تحديد مصادر بديلة لتقديم الخدمة لضامن االستمرارية يف حالة حدوث 

رضر للبنية التحتية.

باإلضافة إىل ذلك، يجب أن يوفر إعداد املعلومات االستخباراتية الشاملة عن بيئة 
العمليات فهاًم تفصيليًا للتكوين املادي للمنطقة الحرضية - ال سيام طبيعة البنية 
التحتية الرئيسية وموقعها وحالتها وترابط عنارصها. ويتعني أن توجه هذه املعلومات 
عملية تقييم األرضار العرضية التي تلحق باملدنيني التي من املحتمل أن تنجم عن 
املتعلقة  اإلجراءات  من  كجزء  التحتية  للبنية  األولوية  إعطاء  ثم  ومن  الهجامت، 
باالحتياطات. ويجب أيًضا أن تساهم يف وضع قواعد االشتباك وتدابري التحكم يف 
اإلسناد النرياين، مبا يف ذلك قوائم املناطق املحظور استهدافها، ويف سلطة اتخاذ قرار 
االشتباك عند االقتضاء. وال بد أيًضا من النظر عىل نحو مسبق يف الوسائل البديلة 

لتقديم الخدمات الحيوية يف حالة حدوث رضر أو عمليات صيانة غري سليمة.
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البرصة، العراق )2003(: قذيفة مدفعية عيار 105 ملم تستقر يف جدار كابينة 
كهرباء يف محطة لضخ املياه رشقي املدينة، ما أدى إىل قطع إمدادات املياه عن 

عدد كبري من السكان.

دعم تقديم الرعاية الصحية
قبل  للسكان  فعالة  صحية  رعاية  توفري  املسلحة  النزاعات  قانون  قواعد  تتطلب 
العمليات القتالية ويف أثنائها وبعد انتهائها. ويكون توفري هذه الرعاية أمرًا جوهريًا 
عملية  أثناء  يف  االعتبار  يف  يؤخذ  أن  ويجب  باملدنيني  يلحق  الذي  الرضر  لتقليل 
الرعاية  مقدمي  مع  التنسيق  القوات  عىل  يجب  العمليات،  بدء  وقبل  التخطيط. 
الصحية واملنظامت غري الحكومية املعنية واللجنة الدولية واملنظامت األخرى التي 
وخارجها.  العمليات  منطقة  داخل  يف  الصحية  الرعاية  مجال  يف  املساعدة  تقدم 
التنسيق وإجراءاته مع مقدمي الرعاية  وينبغي التوصل إىل اتفاقات بشأن تدابري 
الصحية والسلطات املختصة )كحد أدىن(، ومع القوى املعارضة إن أمكن.23 ويجب 
بأفراد  باالستعانة  وعالجهم  املدنيني  املصابني  إلجالء  التخطيط  عمليات  تنفيذ 
الخدمات الطبية العسكريني واملرافق والعمليات العسكرية )مبا يف ذلك يف الحوادث 
التي ينجم عنها إصابات جامعية(. ويجب النظر يف ما إذا كان املدنيون، عىل اختالف 
أعامرهم ونوعهم وإعاقاتهم، لديهم القدرة عىل الحصول عىل الرعاية الصحية عىل 

نحو عادل وآمن، وما إذا كان تقديم هذه الخدمات مفيًدا لهم.

23  ميكن االطالع عىل: اللجنة الدولية للصليب األحمر، حامية الرعاية الصحية: إرشادات للقوات املسلحة، 2020، اللجنة الدولية، 

جنيف، ص. 19-18.
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باإلضافة إىل ذلك، يجب تقييم بيئة العمليات قبل تنفيذ العملية العسكرية وعىل 
فرتات منتظمة يف أثنائها. وال بد أن تشمل هذه العمليات ما ييل:

تحديد مواقع املرافق الطبية والخدمات األساسية التي تعتمد عليها ورسم 	 
خرائط لها وتحديثها بانتظام، مع تحديث قوائم املناطق املحظور استهدافها 

وقوائم املناطق البالغة األهمية وفًقا لذلك.
تحديد مختلف أنواع مقدمي الرعاية الصحية )الرسميني وغري الرسميني( 	 

ومركباتهم العاملة داخل نطاق منطقة العمليات وخارجها )سيارات اإلسعاف، 
واملركبات املدنية التي ال تحمل عالمات مميزة، إلخ( وتحديث هذه املعلومات 

بانتظام.
تحديد النظم املعتمدة و/أو املعرتف بها رسميًا للتعرف عىل هوية املركبات 	 

)نوع املركبة، والعالمات املميزة لها، والتعقب اإللكرتوين، إلخ( وتحديث هذه 
النظم بانتظام، والعالمات والرموز املرئية وغري املرئية للتعرف عىل هوية املرافق 

)نهاًرا ولياًل(، ويشمل ذلك تحديد الهوية من الجو، ووسائل التعرف عىل هوية 
العاملني )بطاقات الهوية، أو الزي املوحد، إلخ(.

تقييم اآلثار املحتملة املبارشة وغري املبارشة للعمليات العسكرية التي تُشن 	 
عىل أهداف عسكرية عىل تقديم الرعاية الصحية، كأن تتعطل املرافق األساسية 

وتتعرقل قدرة املرىض وعائالتهم عىل الوصول إىل الخدمات )تعطل شبكات 
الكهرباء واملياه، وإعاقة خدمات الطوارئ وطرق اإلمداد، إلخ(.

دعم تقديم خدمات الطب الرشعي )رعاية املوىت(
وفًقا اللتزامات القوات مبوجب قانون النزاعات املسلحة، يجب عليها تنفيذ عمليات 
الترصف  لتسهيل  وأيًضا  هويتهم،  وتحديد  وإجالئهم  وجمعهم  املوىت  عن  للبحث 
بعد  سيام  وال  بذلك،  الظروف  سنحت  كلام  كرامتهم،  يصون  نحو  عىل  جثثهم  يف 
أي اشتباك. ويؤدي القيام بذلك إىل تجنب املعاناة اإلضافية غري الرضورية، ويحول 
العمليات  هذه  أخذ  ينبغي  لذلك،  املفقودين.  عداد  يف  األشخاص  يصبح  أن  دون 
التي تقدم  القوات مع الجهات  التخطيط. وقد تنسق  أثناء عملية  يف الحسبان يف 
خدمات الدفن، والرشطة املحلية، وقادة املجتمع املحيل، واملنظامت غري الحكومية، 
واللجنة الدولية، والجمعيات الوطنية وغريهم من املستجيبني األولني الذين يقدمون 
خدمات رعاية املوىت وخدمات االتصال بالعائالت - مبا يف ذلك وضع تدابري للتنسيق 

مع مراكز الطب الرشعي والسلطات املعنية، ومع القوات املعادية إن أمكن.
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املهام العسكرية املحتملة املتعلقة باملدنيني
يجب أن يحدد التقييم التفصييل للتضاريس البرشية املهام املحتملة التي قد تنفذها 
قوة ما لتحقيق الهدف العسكري وتقليل احتامل إلحاق رضر باملدنيني. وباإلضافة 
إىل تأكيد وجود املدنيني والتحقق من منط حياتهم )الذي قد يتم عن طريق املراقبة 

الجوية أو نقاط املراقبة الثابتة(، قد يتعني عىل القوات أيًضا القيام مبا ييل:
إنشاء وسيلة للتواصل مع املدنيني و/أو ممثليهم املعينني أو مسؤويل االتصال، 	 

من أجل الوفاء بالتزاماتها القانونية )توجيه إنذار فعيل مسبق بشأن الهجامت 
الذي يتيح للمدنيني وقتًا للمغادرة، أو العثور عىل مأوى، أو اتخاذ تدابري أخرى 

لحامية أنفسهم( ولتوفري املعلومات الروتينية حسب االقتضاء
توفري الرعاية الطبية للجرحى واملرىض من املدنيني ومقاتيل العدو أو إتاحة 	 

توفريها، جنبًا إىل جنب مع إدارة املوىت حسب االقتضاء
تنسيق الدعم للمدنيني وتنقالتهم يف أثناء عمليات اإلجالء، باإلضافة إىل دعم 	 

املدنيني الفارين من القتال )انظر "امللحق ألف" لالطالع عىل دليل مخترص بشأن 
التخطيط لعمليات اإلجالء(

تحديد السلطات املحلية/الوطنية والوكاالت اإلنسانية والعمل معها بشأن تقديم 	 
الدعم لألشخاص الذين يتعرضون لرضر مبارش بسبب القتال )وهو واجب يقع 
يف املقام األول عىل عاتق أطراف النزاع(، وميكن أن يشمل هذا األمر تخصيص 

منطقة يف املقر الرئييس ميكن ملسؤول االتصال العمل منها
تحديد املساحة املتاحة للمدنيني للتجمع الطوعي )مثل استاد ريايض، أو مكان 	 

عام(، سواًء داخل املنطقة الحرضية أو خارجها.

الطبيعية البرشية والبيئة  البيئة 
عند التخطيط، يجب مراعاة الجوانب البيئية التي تؤثر عىل السكان إذ قد يكون لها 
تأثري عىل القدرة عىل ضامن توافق العمليات مع القانون. ويف النزاعات املمتدة، عىل 
سبيل املثال، قد يؤدي تدهور جودة الخدمات األساسية ونواتجها أو تدهور األرايض 
الزراعية أو مصادر املياه أو تدمريها إىل زيادة املخاطر التي يتعرض لها املدنيون 
وجعل املجتمعات املحلية أقل قدرة عىل الصمود يف مواجهة الصدمات. وباملثل، فإن 
تأثري النزاع املسلح عىل البيئة الطبيعية - مثل فقدان املحاصيل أو الرثوة الحيوانية، 
أو عدم القدرة عىل الحصول عىل املياه النظيفة أو الوصول إىل األرايض الزراعية، 
والرضرالذي يلحق بالنظام البيئي وفقدان التنوع البيولوجي - يجب أن يؤخذ يف 

الحسبان يف أثناء التخطيط للعمليات وتنفيذها.

من املسلم به بصفة عامة أن البيئة الطبيعية ذات طابع مدين، وأن جميع أجزاء 
الذي  الرضر  يُعد  أهدافًا عسكرية. ويف حني  تصبح  ما مل  مدنية  أعيان  البيئة هي 
يلحق بالبيئة بدرجة معينة أمرًا ال ينفك عن النزاعات املسلحة، يتعني عىل واضعي 
قانون  مبوجب  للبيئة  الحامية  توفر  التي  بالقواعد  دراية  عىل  يكونوا  أن  الخطط 
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النزاعات املسلحة )مبا يف ذلك مبادئ التمييز والتناسب واالحتياطات( ويجب عليهم 
مراعاتها.24

باإلضافة إىل هذه القواعد العامة، توجد أيًضا قواعد محددة تحمي البيئة الطبيعية:
يجب إيالء العناية التامة أثناء استخدام أساليب ووسائل القتال لحامية البيئة 	 

الطبيعية والحفاظ عليها.
يُحظر استخدام أساليب أو وسائل للقتال يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب 	 

أرضاًرا بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد بالبيئة الطبيعية.
ال يستخدم تدمري البيئة الطبيعية كسالح.	 
تحظر هجامت الردع التي تُشن ضد البيئة الطبيعية.	 

وللحد من تأثري النزاعات املسلحة عىل البيئة، يجب عىل الدول وأطراف النزاع اعتامد 
تدابري وتنفيذها لزيادة فهم هذه التأثريات قبل بدء العمليات العسكرية، ويف أثنائها، 
كلام كان ذلك ممكًنا ومجديًا من الناحية العملية. ويجب أن تشمل االعتبارات يف 

هذا الشأن ما ييل:
الوضع اإلنساين العام )الصحة، وإمدادات الغذاء واملياه، واملرافق الطبية، وما 	 

إىل ذلك( وحالة البنية التحتية التي تقدم الدعم )مثل املستشفيات، ومرافق 
اإلمدادات الغذائية والتخزين(

مخاطر األرضار التي تلحق بالبيئة وعواقبها، مبا يف ذلك انطالق مواد كيميائية 	 
صناعية سامة أو غريها من القوى الخطرة التي قد تؤثر عىل املنطقة الحرضية 

)مثل محطات الطاقة النووية، أو منشآت الوقود، أو السدود والحواجز املائية(، 
فضاًل عن وجود املتفجرات من مخلفات الحرب/الذخائر غري املنفجرة

الرضر املبارش الذي يلحق بالبنية التحتية الحيوية الذي ميكن أن يؤدي إىل تعطل 	 
الخدمات وأرضار بالبيئة

الروابط بني النسيج العام يف املدن وخطر حدوث رضر عريض )عىل سبيل املثال 	 
قدرة املنازل واملباين األخرى عىل تحمل الصدمات، وما إذا كانت املباين بها 

أقبية لالستخدام كمالجئ محتملة، ومخاطر نشوب حرائق، ال سيام يف البلدات 
القدمية(

إىل أي مدى يؤثر الطقس واملناخ عىل الظروف املعيشية املحلية، مبا يف ذلك تأثري 	 
الحرارة الشديدة عىل األشخاص الذين يجدون صعوبة يف الحصول عىل املياه، أو 

تأثري الطقس البارد عىل املجتمعات املحلية التي تفتقر إىل الكهرباء أو الوقود 
ألغراض التدفئة

24  ملزيد من التفاصيل، ميكن االطالع عىل: اللجنة الدولية للصليب األحمر، املبادئ التوجيهية بشأن حامية البيئة الطبيعية يف 

النزاعات املسلحة، 2020، اللجنة الدولية، جنيف. حددت املبادئ التوجيهية 32 قاعدة وتوصية للدول واألطراف يف نزاع مسلح 

بشأن حامية البيئة الطبيعية مبوجب القانون الدويل اإلنساين.

https://shop.icrc.org/guidelines-on-the-protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict-rules-and-recommendations-relating-to-the-protection-of-the-natural-environment-under-international-humanitarian-law-with-commentary.html
https://shop.icrc.org/guidelines-on-the-protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict-rules-and-recommendations-relating-to-the-protection-of-the-natural-environment-under-international-humanitarian-law-with-commentary.html
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املناطق ذات األهمية البيئية الخاصة أو التي تتسم بالهشاشة يف مناطق القتال 	 
)يجب توفري الخرائط ذات الصلة والرجوع إليها(.25

قوات العدو
تأثري حاسم عىل  لها  يكون  املدنيني  تجاه  العدو  بها  التي قد يترصف  الطريقة  إن 
خطط قواتكم وسري القتال. وباإلضافة إىل استخالص األدلة من الخربة القتالية، قد 

يرغب واضعو الخطط يف أخذ األسئلة التالية يف الحسبان:
هل سيمتثل العدو لقانون النزاعات املسلحة ويسمح للمدنيني مبغادرة املنطقة 	 

الحرضية إذا رغبوا يف ذلك؟
هل من املحتمل أن يوافق العدو عىل وقف القتال إلتاحة تقديم اإلغاثة 	 

اإلنسانية؟
ما أفضل طريقة للتواصل مع العدو )بشكل مبارش، أو من خالل وسيط مناسب، 	 

ويف هذه الحالة، من يكون الوسيط وكيف تتم الوساطة(؟
هل من املحتمل أن يستخدم العدو أساليب أو وسائل للقتال قد تلحق أرضاًرا 	 

باملدنيني؟
هل من املحتمل أن يوجه العدو هجامت ضد السكان املدنيني واألفراد املدنيني 	 

واألعيان املدنية؟
هل من املحتمل أن يكون مقاتلو العدو مصحوبني بأفراد عائالتهم الذين يحق 	 

لهم، بوصفهم مدنيني، الحصول عىل الحامية )ميكن أن يكون وضعهم غامًضا ما 
مل يتم إبالغ قواتكم بوضعهم بوضوح(؟

هل من املحتمل أن يستخدم العدو املدنيني لحامية عملياته، وإذا كان األمر 	 
كذلك، فكيف يفعل ذلك؟

هل توجد قوات العدو بالقرب من األماكن التي يرتكز فيها املدنيون بشكل كبري، 	 
وإذا كان األمر كذلك، فهل تؤدي األعامل التي تنفذها قواتكم إىل خطر التسبب 

يف أرضار عرضية تلحق باملدنيني؟

يجب أن تشري اإلجابات عىل هذه األسئلة إىل بعض املهام املحتملة، مثل "محاولة 
التواصل مع قادة العدو عىل املستوى املناسب ملناقشة وقف القتال من أجل أعامل 

اإلغاثة اإلنسانية".

25  توجد توجيهات أكرث تفصياًل يف: اللجنة الدولية للصليب األحمر، املبادئ التوجيهية بشأن حامية البيئة الطبيعية يف النزاعات 

املسلحة )2020(.

الفصل الرابع: التخطيط لحروب املدن



48                 الحد من الرضر الذي يلحق باملدنيني بسبب حروب املدن: دليل للقادة

قواتكم )مبا فيها القوات التابعة للرشكاء(
فور اكتامل إعداد املعلومات االستخباراتية عن بيئة العمليات وتحديد املهام املحتمل 
إسنادها للقوات، يجب أن يقرر القائد األولويات املتضاربة )عىل سبيل املثال من 
وتحديد  واملراقبة  االستخبارات  أو نرش وسائل  والهندسية،  الطبية  القدرات  حيث 
النظر يف  أيًضا  القادة  ويتعني عىل  الحياة(.  تحليل منط  لدعم  واالستطالع  الهدف 
كيفية عمل القوات التابعة لهم وطريقة تعاملها مع وجود املدنيني يف ساحة القتال. 

وتشمل هذه االعتبارات ما ييل:
الوقت الذي تقضيه يف القتال، وكثافة الخسائر يف قواتكم ومستوياتها )وهي 	 

األمور التي قد يجعل كل منها عىل حدة القتال أكرث إرهاقًا، أو تؤدي مجتمعة 
إىل انتهاكات لقانون النزاعات املسلحة(

السلوك السابق يف القتال وما إذا كانت هناك أمثلة سابقة عىل االنتهاكات	 
مستوى إعداد القوات للقتال يف املدن، مبا يف ذلك مستوى التدريب عىل قانون 	 

النزاعات املسلحة وقواعد االشتباك، باإلضافة إىل التدريب الخاص بالعمل يف 
املدن

العوامل التي قد تؤثر عىل سري القتال، مثل التحالفات التاريخية أو االنقسامات 	 
التي تسبب توترات.

وللتأكيد مرة أخرى، من املهم أن يضع القادة عىل جميع املستويات إطاًرا للعمليات 
من حيث النهج الواجب اتباعه تجاه السكان، وتحديد الضامنات الالزمة. وقد يشمل 
ذلك األمر تناوب القوات بعيًدا عن نطاق االشتباك لفرتات قصرية لتقليل اإلجهاد 
الذي يصيبها بسبب القتال والحد من خطر عدم االمتثال لقانون النزاعات املسلحة، 

وعقد مناقشات جامعية بشأن التحديات التي تواجه القوات يف أثناء القتال.

من جهة أخرى، قد يؤثر توافر األسلحة والذخائر واملعدات عىل تحديد األولويات 
يف سري القتال يف املدن ألن املعدات التي ميكن استخدامها لتقليل الرضر الذي يلحق 
باملدنيني قد يُستعان بها يف أولويات أخرى. عىل العكس من ذلك، من شأن التقدم 
التكنولوجي أن يوفر للقادة قدرات ميكن استخدامها لهذا الغرض، رغم أنها ليست 
عرض  ييل  وفيام  باملدنيني.  يلحق  الذي  الرضر  لتقليل  مصممة خصيًصا  بالرضورة 

تفصييل لبعض االعتبارات املتعلقة باملعدات:
املراقبة:	 

 الطائرات بدون طيار/طائرات الدرون: بينام تُستخدم معدات املراقبة الجوية - 
بصفة عامة للرتكيز عىل العدو، ميكن أيًضا أن توفر معلومات عن سلوك 

املدنيني باإلضافة إىل املساعدة يف تحديد مواقع البنية التحتية املدنية والتعرف 
عليها )عىل مستوى سطح األرض أو فوقه(. ومع صغر حجم األهداف وزيادة 

كفاءة األجهزة البرصية، ميكن أيًضا اكتشاف وجود املدنيني داخل املباين 
والغرف يف بعض الظروف. وتُستخدم الطائرات بدون طيار يف القتال منذ فرتة 
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إليصال املياه والهواتف إىل العائالت املعزولة، ما يساعد عىل توفري مزيد من 
األمان لهم يف أثناء فرارهم من القتال.

 منظار التكبري: عىل الرغم من قرص خطوط الرؤية ومدى االشتباك يف املدن، - 
ميكن أن يكون ملنظار التكبري )التلسكوب( - املثبت عىل السالح أو جهاز 

محمول - فائدة كبرية يف التمييز بني املدنيني واملقاتلني ويف دقة إطالق النار 
)مبا يتامىش مع مبدأي التمييز واالحتياطات(. وحيثام تكون هذه األجهزة غري 

متاحة للقوات املقاتلة، فال يزال من املفيد توفريها للقادة.
 أجهزة الرؤية الليلية وأجهزة الرؤية التي تثبت عىل األسلحة ميكن أن تدعم - 

تطبيق مبدأي التمييز واالحتياطات، عىل الرغم من أن اإلضاءة املحيطة يف 
املدن قد تجعل الصورة مشوشة.

األسلحة والذخائر:	 
 الذخائر الدقيقة التوجيه: للعديد من القوات، أصبحت الذخائر الدقيقة - 

التوجيه أقل تكلفة وأكرث توافرًا. ويجب عىل القادة وهيئة األركان النظر يف 
كيفية الوفاء بالتزامات حامية املدنيني عندما تكون هذه الذخائر متاحة، 
وتحديد األولويات وفًقا لذلك. ويف حني يخضع استخدام هذه الذخائر يف 
بيئات املدن لألولويات العملياتية املتعارضة ويجب التحكم فيه برصامة، 

يجب استخدام الذخائر الدقيقة التوجيه يف هجوم معني إذا كان ذلك 
االستخدام يؤدي إىل تجنب إحداث رضر عريض أو يقلل منه )أي إذا كان ذلك 

إجراًء ممكًنا يتعلق باالحتياطات يف اختيار وسائل القتال كام هو مفهوم يف 
قانون النزاعات املسلحة(.

 الذخائر القليلة األرضار الجانبية: قد تؤدي الشحنة املتفجرة الثقيلة واملدى - 
التدمريي املؤثر والكبري الذي تحدثه بعض الذخائر الدقيقة التوجيه إىل آثار 

واسعة النطاق عىل الرغم من دقتها وإحكامها. وميكن أن يؤدي استخدام 
الذخائر القليلة األرضار العرضية إىل تقليل الرضر الذي يلحق باملدنيني 

واألعيان املدنية بالقرب من الهدف املقصود.
 أسلحة النريان املبارشة: توفر بنادق القناصة واألسلحة املضادة للدبابات - 

والدبابات واملدفعية، عند استخدامها يف مهام إطالق النريان املبارشة، مزايا من 
حيث إحداث تأثري فوري ودقتها النسبية أكرب من مزايا الذخائر التي تُطلَق 
من الجو والنريان غري املبارشة. وعندما يوجد خط رؤية، فإن إصابة الهدف 

بدقة أكرب ميكن أن تقلل الرضر العريض الذي يلحق باملدنيني، عىل الرغم 
من أنه قد يشكل خطرًا أكرب عىل قواتكم بسبب زيادة تعرضها لالستهداف 
وتقليص بُعد املدى الذي تعمل فيه من الهدف. ويتعني عىل القادة مراعاة 

املدى التدمريي املؤثر لهذه األسلحة حتى عند استخدامها يف مهام إطالق 
النريان املبارشة، وتحقيق التوازن بني املخاطر مع قبول أن يظل االلتزام مببادئ 

قانون النزاعات املسلحة التزاًما مطلًقا.
 يجب أال تستخدم القوات األسلحة العشوائية الطابع، مثل األلغام املضادة - 

لألفراد والذخائر العنقودية.
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الوقت
األسئلة املتعلقة بالوقت وذات الصلة بحامية املدنيني يف أثناء حروب املدن تتضمن 

ما ييل:
ما املقصود بأمن السكان وصحتهم؟ وما املدة التي ميكن أن تكفي فيها املواد 	 

الغذائية أو املياه أو املستلزمات الطبية إذا توقفت إمداداتها بسبب العمليات 
القتالية؟

ما الحالة األساسية للبنية التحتية الحيوية التي تدعم تقديم الخدمات األساسية؟ 	 
وهل توجد تدابري طارئة يجب اتخاذها يف أقرب وقت ممكن عمليًا، مثل نقل 

املياه بالشاحنات يف األماكن التي تترضر فيها شبكة إمدادات املياه التابعة 
للبلدية؟

ما املدة التي قد يستغرقها السكان للترصف حيال رسائل مثل اإلنذرات بشن 	 
هجوم؟ وما الوقت الذي قد تستغرقه عملية اإلجالء؟ ومتي ينبغي/يجب توجيه 

إنذار؟
ما رسعة قادة العدو يف االستجابة للرسائل؟	 
كم سيستغرق األمر قبل أن تتمكن املنظامت اإلنسانية من تقديم املساعدة 	 

)األدوية، والغذاء، واملياه(، أو دعم احتياجات الحامية األخرى )مثل البحث عن 
الجرحى واملرىض والقتىل وعائالت األشخاص املفقودين وجمعهم وإجالئهم( يف 

حالة التوصل إىل هدنة إنسانية؟ وكم ستستغرق العملية العسكرية برمتها؟
هل توجد أوقات معينة قد يكون فيها السكان أقل تعرًضا ملخاطر الهجوم، مثل 	 

ساعات الظالم )وفًقا لتحليل منط الحياة(؟

قواعد االشتباك
توفر قواعد االشتباك اإلذن باستخدام القوة واستخدام قدرات معينة، وأيًضا تضع 
قيوًدا عىل ذلك. وميكن تلخيص العالقة بني قواعد االشتباك واالستهداف عىل النحو 

التايل:
ال يجوز للقوات مهاجمة أي أهداف سوى األهداف العسكرية املسموح 	 

باستهدافها مبوجب قواعد االشتباك ذات الصلة.
قد تفرض قواعد االشتباك قيوًدا عىل االستهداف تتعلق بالسياسات تتجاوز 	 

متطلبات قانون النزاعات املسلحة.
يجب أال تسمح قواعد االشتباك مطلًقا بأي استهداف ال يتوافق مع قانون 	 

النزاعات املسلحة.

القادة من أن جميع مرؤوسيهم عىل دراية  قبل تنفيذ العمليات، يجب أن يتأكد 
بقواعد االشتباك املرصح بها يف العمليات القتالية وأنهم قد تلقوا تدريبًا عليها. وعند 
االقتضاء، يجب أن يشمل ذلك األمر املواقف التي ميكن فيها استخدام ما يطلق عليه 
قواعد االشتباك "للدفاع عن النفس". ويجب أن تكون جميع القوات واضحة بشأن 
املقصود باملدنيني "املشاركني مشاركة مبارشة يف العمليات العدائية" )أي الظروف 



51 الفصل الرابع: التخطيط لحروب املدن 

التي من شأنها أن تجعلهم يفقدون الحامية التي يتمتعون بها من الهجوم مبوجب 
أخطاء بسبب  باحتامل حدوث  دراية  يكونوا عىل  املسلحة(، وأن  النزاعات  قانون 
التوصيف غري الصحيح لسلوكيات املدنيني العادية بأنها سلوكيات مثرية للريبة )انظر 
القسم الخاص بإعداد املعلومات االستخباراتية عن بيئة العمليات/منط الحياة أعاله(. 
باختصار، يجب أن يقتنع القادة بوجود فهم كاٍف، عىل مستوى القوات التي تعمل 
تحت قيادتهم، للمبادئ التي تنظم استخدام القوة يف القتال )التمييز، والتناسب، 

واالحتياطات(.

وما مل تسمح الظروف بذلك، يجب توجيه إنذار فعيل مسبق بالهجامت التي قد تؤثر 
عىل السكان املدنيني. ويتعني تقييم فعالية اإلنذار من وجهة نظر السكان املدنيني؛ إذ 
يجب أن يصل إىل أكرب عدد ممكن من املدنيني بني السكان املترضرين من الهجوم 
وقتًا  وأن مينحهم  لهم،  مفهوًما  يكون  وأن  والفتيات(  والفتيان،  والرجال،  )النساء، 
للمغادرة أو البحث عن مأوى أو اتخاذ أي تدابري أخرى لحامية أنفسهم. واألهم من 

ذلك أنه يجب أن يقلل من تعرضهم للخطر. وينبغي للقادة مراعاة ما ييل:
أفضل السبل لنقل املعلومات لضامن وصولها إىل أكرب عدد ممكن من األشخاص 	 

وفهمهم لها
ما إذا كان من السهل فهم الرسالة وتذكرها )أي الوضوح وعدم الغموض(	 
كيفية الحفاظ عىل اتساق الرسالة عىل مستوى جميع الرشكاء والوكاالت 	 

املختصة
ما يشكل إخطاًرا كافيًا قبل الهجوم	 
ما إذا كان السكان لديهم الحرية يف اتخاذ أي رد فعل عىل اإلنذار	 
ما إذا كانت القوات عىل علم بتوجيه إنذارات، وأنها، عند االقتضاء، قادرة عىل 	 

العمل دعاًم للتوجيهات التي تتلقاها
كيفية معاملة املدنيني الذين يختارون البقاء )ال ينبغي افرتاض أنهم مرتبطون 	 

بالعدو، ويجب أن يحتفظوا بوضعهم الذي يتمتعون مبوجبه بالحامية بوصفهم 
مدنيني(.

النزوح القرسي إال إذا اقتىض ذلك أمن املدنيني  النزاعات املسلحة  ويحظر قانون 
أو ألسباب عسكرية قهرية، وطاملا كانت الظروف التي تقتيض ذلك قامئة. باإلضافة 
النزاع السكان املدنيني بصفة مؤقتة من منطقة  إىل ذلك، يُعد إجالء أحد أطراف 
التي ميكن  باالحتياطات  تتعلق  التي  الواضحة  اإلجراءات  أحد  العدائية  العمليات 
اتخاذها. عىل سبيل املثال، يف املناطق املحارصة، قد تكون عمليات اإلجالء املؤقت 
رضورية وحتى مطلوبة قانونًا. وعىل أي حال، يجب أال تستخدم عمليات اإلجالء إال 
كإجراء للحامية بوصفه مالًذا أخريًا؛ فال ينبغي أن يتعرض املدنيون لخطر أكرب مام لو 
بقوا يف أماكنهم، وال ميكن إجبارهم عىل مغادرة منطقة معينة عىل نحو دائم )انظر 

"امللحق ألف" ملزيد من التوجيهات(.
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وضع مسارات العمل وتقييمها
عند وضع مسارات العمل الخاصة بقواتكم، يجب عىل القادة وهيئة األركان النظر 
النزاعات املسلحة،  لقانون  االمتثال  من أجل  الوسائل واألساليب  مجموعة من  يف 
السعي  تقليله، مع  األقل  أو عىل  باملدنيني  الرضر  إلحاق  تجنب  مبا يف ذلك رشط 
بطبيعة  قواتكم  خطة  تعكس  وبينام  القوات.  وحامية  العسكري  الهدف  لتحقيق 
الحال أخذ خطة العدو املحتملة يف الحسبان، يجب أيًضا أن تأخذ يف االعتبار ردود 
أفعال املدنيني املحتملة. ويؤثر وجود املدنيني عىل كل مرحلة من مراحل العملية 
يفهمون  املدنيني، وقد ال  القادة تحركات غري متوقعة من  يواجه  العسكرية، وقد 

احتياجاتهم فهاًم كاماًل أو قد ال تكون لديهم القدرة عىل تلبيتها.

لقانون  للمبادئ األساسية  باإلضافة إىل ذلك، وينبغي اختبار كل مسار عمل وفًقا 
التمييز  مبادئ  اتباع تسلسل  العسكرية مع  الرضورة  بدًءا من  املسلحة،  النزاعات 
والتناسب واالحتياطات. ويجب تقييم احتامل تنفيذ كل عمل وعواقبه وأخذها يف 
االعتبار يف أثناء تنفيذ املحاكاة الحربية إىل جانب مسارات العمل الخاصة بالقوات 

الصديقة وقوات األعداء.

نرش القوات
يف أثناء عملية التخطيط، يجب عىل القادة واألفراد تقييم مدى تأثري نرش القوات 
يف منطقة حرضية - مؤقتًا أو لفرتة طويلة - عىل السكان. وحيثام يكون من املرجح 
إنشاء قواعد، يتطلب قانون النزاعات املسلحة من أطراف النزاع العمل، إىل أقىص 
حد ممكن، عىل تجنب وضع أهداف عسكرية داخل مناطق مكتظة بالسكان أو 
النزاع  أطراف  فإن عىل  األمر،  تجنب هذا  املمكن  من  يكن  مل  وإذا  منها.  بالقرب 
مسؤولية السامح للمدنيني باملغادرة، أو إجالء املدنيني املعرضني للخطر أو إيوائهم.

اإلسناد النرياين
يف  النظر  التخطيط  عن  للمسؤولني  ميكن  املدن،  يف  القتال  تجنب  ال ميكن  عندما 
النرياين. ويجب  أنواع مختلفة من اإلسناد  بناًء عىل  للعمل  مجموعة من مسارات 
اختيار هذه املسارات والتحكم فيها بأقىص قدر من العناية، ألنها ستكون بصفة عامة 
السبب الرئييس ألي رضر يلحق باملدنيني يف املدن. ويناقش الفصل الخاص بالعقيدة 
التدابري املعرتف بها للتحكم يف اإلسناد النرياين غري املبارش واإلسناد الجوي، ولكن ال 
بد من إعادة التأكيد عىل أهمية حامية املدنيني عن طريق عملية استهداف دقيقة 

ومحدثة باستمرار.

النريان املبارشة: يف حني قد يزيد استخدام أسلحة النريان املبارشة مثل الدبابات 	 
وقاذفات الصواريخ عدمية االرتداد وبنادق القناصة من تعرض قواتكم للخطر، 
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يحقق إطالق النار عىل الهدف فوق خط الرؤية مزايا كبرية من حيث الحد من 
الرضر الذي يلحق باملدنيني. ولذلك، ينبغي أن تعكس مسارات العمل هذه 

الخيارات.
النريان غري املبارشة: تشري األدلة املستقاة من النزاعات يف اآلونة األخرية إىل 	 

أن أسلحة النريان غري املبارشة من املحتمل أن تشكل أكرب تهديد بإلحاق رضر 
باملدنيني. ويُعزى هذا األمر إىل أن قرب األهداف العسكرية من املدنيني واألعيان 

املدنية يعني أن بعض األسلحة )مثل قاذفات الصواريخ املتعددة الفوهات( 
التي ميكن أن يكون استخدامها مرشوًعا يف ساحات القتال املفتوحة تُعد أسلحة 

عشوائية األثر يف املدن، حتى عندما يكون تحديد الهدف بوضوح أمرًا ممكًنا. وال 
ينبغي استخدام أسلحة النريان غري املبارشة املتفجرة ذات التأثري الواسع النطاق 
ضد أهداف تقع يف مناطق مأهولة بالسكان، ما مل يتم اتخاذ تدابري كافية للحد 

من آثارها الواسعة النطاق وما يرتتب عىل استخدامها من خطر إلحاق الرضر 
باملدنيني. وعند وضع مسارات العمل، يجب عىل هيئة األركان موازنة الخيارات 

املتاحة، وتقييم، عىل سبيل املثال، توافر الذخائر الدقيقة التوجيه الالزمة 
لألنظمة التي تطلقها املدفعية، وأولوية األهداف يف حالة االشتباك املتعمد. 

ونظرًا إىل أن الذخائر الدقيقة التوجيه قد تكون محدودة، يجب أن يكون هناك 
تحديد واضح للخيارات البديلة للتخفيف من الرضر الذي يلحق باملدنيني 

وتقدميها )راجع الفصل السادس ملزيد من التفاصيل(.
اإلسناد الجوي القريب: قد تؤدي الذخائر التي تُطلَق من الجو أيًضا إىل إلحاق 	 

رضر باملدنيني، ال سيام عند إطالقها يف أثناء االستهداف الدينامييك )غالبًا من 
طائرات توفر اإلسناد الجوي القريب(. ويجب أال تكلَّف القدرات الجوية 

االحتياطية مبهاجمة هدف يف منطقة حرضية إال إذا كانت قادرة عىل إطالق 
أسلحة دقيقة بحمولة متفجرة "متناسبة" مع الهدف )معادلة للهدف( املحتمل. 

ويجب عىل قائد القوات الجوية التأكد من وجود تناسب كاٍف بني توافر هذه 
القدرات/األسلحة املحددة واحتامل االشتباك يف بيئة املدن.

الحربية املحاكاة 
تُعد املحاكاة الحربية خطوة بالغة األهمية يف عملية التخطيط. ويتعني عىل القادة 
وهيئة األركان مراعاة وجود املدنيني يف املنطقة الحرضية وردود أفعالهم املحتملة 
عىل كل مسار من مسارات العمل، وذلك باستخدام التسلسل الرسمي التايل: عمل 
العدو، عمل قواتكم، رد فعل املدنيني. وال ينبغي التعامل مع رد فعل املدنيني عىل 
أنه مجرد أمر ينظر فيه يف مرحلة الحقة، بل يجب أن يظل اعتباًرا رئيسيًا يوجه قرار 
القائد، ويجب تعديل مسارات العمل عىل أساس الرضر الذي من املحتمل أن يلحق 

باملدنيني.
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قرار القائد
اختيار مسار العمل

عند اتخاذ قرار بشأن مسار العمل، يوازن القائد بني جميع العوامل التي تؤخذ يف 
االعتبار لتحقيق الهدف العسكري، مبا يف ذلك خطر إلحاق رضر باملدنيني والتدابري 
املحددة لتقليل هذا الرضر. ويجب أن يعكس مسار العمل الذي يقع عليه االختيار 
هذه املسؤولية وأن يوفر للقائد الخيار األفضل لتحقيق الهدف بأقل قدر ممكن من 
التأثري عىل النواحي اإلنسانية )عىل النحو الذي يتطلبه قانون النزاعات املسلحة(. 

ويجب أن يكون القائد مسؤواًل عن القرار بناًء عىل هذا التحليل.

مخطط املناورة
عند صياغة مخطط املناورة للعملية املحددة، يجب عىل القائد أن يحدد بوضوح 
النية فيام يتعلق بحامية املدنيني. وال بد أيًضا من التعبري عنها بوضوح عىل املستويات 

التابعة للقيادة.

لتنفيذ ا
يجب أن يكون مبقدور القائد تغيري املهمة - أو عنارص محددة من العملية - أو 
تعليقها أو إلغاء تنفيذها يف أي وقت. وينطبق هذا األمر، عىل سبيل املثال، يف حالة 
أصبح من الواضح أن الهدف ليس هدفًا عسكريًا، أو أن الهجوم سيكون عشوائيًا، أو 
أنه من املمكن اتخاذ احتياطات إضافية لتجنب إلحاق رضر باملدنيني أو تقليله، أو 

أن الرضر العريض مفرط مقارنة بامليزة العسكرية املرجوة.

ملخص
من املرجح أن يكون التخطيط للعمليات يف املدن أكرث تعقيًدا من التخطيط للعمليات 
يف املناطق املفتوحة، ويُعزى ذلك جزئيًا إىل وجود املدنيني واألعيان املدنية. ويجب 
عىل القادة وأركانهم أخذ التضاريس البرشية يف االعتبار عىل نحو شامل، وأال يقترص 
املعركة  تأثري  مدى  أيًضا  يشمل  بل  املعركة،  عىل  البيئة  تأثري  مدى  عىل  تفكريهم 
عىل السكان املدنيني - وعىل وجه الخصوص احتامل إلحاق رضر باملدنيني. وال بد 
من اختيار "أفضل" مسار عمل مع وضع هذا العامل يف الحسبان بقوة. ويجب أن 
يتحمل القائد املسؤولية عن القرار من حيث تأثريه عىل السكان املدنيني وااللتزامات 

القانونية الواجبة التطبيق.
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امللحق ألف: اعتبارات التخطيط لإلجالء

املوصل، العراق )آذار/مارس 2017(: مدنيون يغادرون حي الطريان يف املرحلة 
الثانية من الهجوم العسكري الستعادة املدينة.

نقاط عامة
مبوجب قانون النزاعات املسلحة، يجب عىل القادة العسكريني اتخاذ مجموعة من 
االحتياطات لحامية السكان املدنيني عند تنفيذ عمليات يف املدن. وقد يستلزم ذلك 
األمر السامح للمدنيني باملغادرة إىل مناطق أكرث أمانًا إذا رغبوا يف ذلك، أو إبعادهم 
بطريقة أخرى عن املناطق املجاورة لألهداف العسكرية، عىل سبيل املثال عن طريق 
يُتوقع  أو  العدائية  العمليات  تستمر  حيث  املحارصة  املناطق  من  مؤقتًا  إجالئهم 
حدوثها. وهنا، يشري مصطلح "اإلجالء" إىل انتقال األشخاص عىل نحو مقصود ومنظم 
بعيًدا عن مناطق النزاع أو العمليات العدائية عرب طرق آمنة محددة. وحيثام أمكن، 
يقدمون  الذين  النزاع،  يف  املعنية  األطراف  بني جميع  اتفاق  ذلك عن طريق  يتم 

ضامنات لسالمة األشخاص الذين يتم إجالؤهم.

وتشري األمثلة الراهنة لحروب املدن إىل أن إجالء السكان املترضرين قد يصبح جزًءا 
بالغ األهمية من عملية عسكرية يف منطقة حرضية، وعنرًصا أساسيًا لتقليل الرضر 
الذي يلحق باملدنيني. وميكن أن تتفاوت ظروف اإلجالء عىل نحو كبري. وقد تحدث 
عملية اإلجالء يف وقت مبكر من النزاع، أو بعد شهور أو سنوات من الجمود. ورمبا 
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تشكل جزًءا أوليًا من االستعدادات الدفاعية أو الهجومية املخطط لها أو يتم تنفيذها 
من خالل عملية تأمني من مبنى إىل مبنى عىل خط املواجهة. وقد تشمل القوات 
املسلحة التي تعمل مبفردها أو باالشرتاك مع املنظامت اإلنسانية. وميكن أن تتضمن 
مدنيني أو جرحى أو مرىض و/أو محتجزين يكون احتجازهم مرتبطًا بالنزاع أو ال 

عالقة له به.

وال ينبغي الخلط بني عمليات اإلجالء واملدنيني الفارين من العمليات العدائية من 
تلقاء أنفسهم ومن دون مشاركة أطراف النزاع )مع تحملهم مخاطر أكرب(. ويجب 

السامح للمدنيني بالفرار من العمليات العدائية يف جميع األوقات.

املخاطر
يواجه املدنيون الذين يتم إجالؤهم عدًدا من املخاطر؛ إذ قد يتعرضون لإلصابة أو 
القتل يف هجوم )عن عمد أو عن غري عمد(، أو بسبب األلغام، أو العبوات الناسفة 
املُصّنعة يدويًا، أو املتفجرات من مخلفات الحرب/الذخائر غري املنفجرة. وتشمل 
املخاطر األخرى التي يواجهونها اإلعدام خارج نطاق القضاء، واالختفاء، واالعتداء 
)مبا يف ذلك العنف الجنيس(، واالحتجاز التعسفي. وقد ينفصل أفراد العائالت، يف 
حني قد يتم إرسال األشخاص إىل مواقع غري آمنة حيث يواجهون مخاطر مامثلة، 
أو ال يتمكنون من الحصول عىل الخدمات والدعم. ويوجد أيًضا خطر كبري من أن 
عمليات اإلجالء القرسي قد ترقى يف الواقع إىل النزوح القرسي )املحظور مبوجب 

قانون النزاعات املسلحة( وأن السكان قد ال يتمكنون من العودة إىل ديارهم.

القانونية املتعلقة باإلجالء االلتزامات 
يجب مراعاة االلتزامات القانونية التالية عند التخطيط لعمليات اإلجالء وتنفيذها:

ال يجوز مهاجمة املدنيني أو املحتجزين أو الجرحى أو املرىض )ما يعني أي 	 
شخص عاجز عن القتال(. ويجب حاميتهم من الرضر العريض ومعاملتهم معاملة 

إنسانية ووفًقا للقانون الدويل، وال سيام وفًقا لقانون النزاعات املسلحة. ويظل 
املدنيون واألشخاص العاجزون عن القتال الذين ال يشاركون يف عمليات اإلجالء، 

ألي سبب من األسباب، يتمتعون بالحامية مبوجب قانون النزاعات املسلحة 
ويجب عدم مهاجمتهم.

إذا نزح املدنيون من ديارهم، فإن قانون النزاعات املسلحة يفرض اتخاذ جميع 	 
التدابري املمكنة لضامن متتعهم بظروف ُمرضية من حيث املأوى، والنظافة 

الصحية، والصحة، والسالمة والتغذية، وعدم فصل العائالت.
يجب حامية حقوق امللكية لألشخاص النازحني.	 
يحق لألشخاص النازحني العودة الطوعية بأمان إىل ديارهم فور زوال أسباب 	 

نزوحهم.
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قد يختار املدنيون أو األشخاص الذين ال يشاركون يف العمليات العدائية أو 	 
توقفوا عن املشاركة فيها أن يتم إجالؤهم طواعية. وميكن أيًضا إجالؤهم رغاًم 

عنهم إذا اقتىض أمنهم ذلك أو ألسباب عسكرية قهرية. ويجب أال تستمر 
عمليات اإلجالء لفرتة أطول مام تتطلبه الظروف، وإال فقد ترقى إىل مستوى 

النزوح القرسي، وهو أمر محظور مبوجب قانون النزاعات املسلحة.
يجب اتخاذ جميع التدابري املمكنة إلجالء الجرحى واملرىض إىل املرافق الطبية 	 

املناسبة. ويف حالة احتجاز األشخاص، يجب أن يتلقوا الرعاية الطبية التي 
يحتاجونها بوصفها أولوية.

يجب أن يُعامل أي شخص يُحرم من حريته معاملة إنسانية يف جميع األوقات 	 
ووفًقا لقانون النزاعات املسلحة. ويجب احتجازهم يف أماكن بعيدة عن منطقة 

القتال.
لألطفال املترضرين من النزاع املسلح الحق يف أن يحظوا باحرتام وحامية 	 

خاصتني، ويجب أخذ سنهم يف الحسبان.

التخطيط اعتبارات 
ميكن أن يكون اإلجالء عملية تستغرق وقتًا طوياًل، وقد تتطلب تأخريًا يف العمليات 
العسكرية أو وقًفا مؤقتًا لها. ويجري تنظيم عمليات اإلجالء اآلمن عىل أفضل وجه 
عندما تتفق جميع األطراف عىل عملية اإلجالء واإلجراءات اللوجيستية والتنسيقية 
الالزمة. ويتعني عىل القادة أخذ األسئلة التالية يف االعتبار عند التخطيط لعمليات 

اإلجالء:
ما أفضل طريقة للتواصل مع جميع األطراف املعنية والتنسيق معها، مبا فيها 	 

املدنيون واملنظامت اإلنسانية وقادة العدو )عند االقتضاء(؟
 إىل أقىص حد ممكن، يجب إخطار املدنيني مسبًقا برشوط االتفاق، وموقع - 

وجهة اإلجالء، وعملية اإلجالء بطريقة ولغة ميكنهم فهمها.
ما التدابري التي ميكن اتخاذها لضامن عدم فصل أفراد العائلة الواحدة؟	 

 عىل سبيل املثال، ميكن أن يحمل األطفال شارات هوية قبل عملية اإلجالء يف - 
حالة انفصالهم عن ذويهم.

أين الطرق اآلمنة واملناطق الخطرة واألعيان )القابلة لالنفجار( التي يجب 	 
تجنبها، وكيف يتم متييزها أو تحديدها؟

كيف سيتنقل هؤالء األشخاص؛ عىل األقدام، أم بسيارة، أم بقارب؟ هل يجب 	 
توفري وسيلة نقل؟

ما األمتعة التي سيحملها هؤالء األشخاص؟	 
 يجب السامح ملن يتم إجالؤهم بأخذ قدر مناسب من متعلقاتهم الشخصية - 

)مبا يف ذلك املتعلقات الثمينة، ووثائق الهوية، وسندات امللكية(، ولكن ليس 
كاًم مبالًغا فيه يعيق عملية اإلجالء. ويجب عدم حرمانهم من األشياء التي ال 

غنى عنها لبقائهم عىل قيد الحياة.
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متى تبدأ عملية اإلجالء وما اإلطار الزمني لها؟	 
ما التهديدات التي يتعرض لها املدنيون/األشخاص الذين يتم إجالؤهم، وما 	 

أفضل السبل للتصدي لها؟
كيف سيتم نزع سالح املقاتلني/املحاربني الذين يعلنون استسالمهم قبل التنقل؟	 
كيف سيتم تأمني مناطق التجمع قبل النقل/التنقل، ويف أثناء التنقل )إذا تم 	 

تخطيط نقاط للتوقف( ويف الوجهة النهائية؟
ما عنارص التحكم يف التنقل التي تستخدمها القوات )مثل الصوت، ومكربات 	 

الصوت - بلغة وباستخدام طرق/أشكال اتصال مختلفة ميكن فهمها - أو إشارات 
الدخان(، وما املوقف الذي ستتخذه القوات التي تتحكم يف التنقالت؟

كيف سيتم توفري الرعاية الطبية )مبا يف ذلك رعاية املصابني بصدمات(؟	 
 عند وجود جرحى أو مرىض من املقاتلني/املحاربني، فقد يتطلب األمر تأمني - 

املرافق الطبية وحاميتها من عمليات االنتقام.
كيف سيتم تلبية متطلبات توفري الغذاء، والنظافة الصحية، واملأوى يف أثناء 	 

عملية اإلجالء ويف موقع الوجهة النهائية )وما الرتتيبات اللوجستية ذات الصلة(؟
ما إجراءات االستقبال التي ستُتخذ يف الوجهة النهائية، مبا يف ذلك الوقت 	 

واملرافق الخاصة بالفحص عند االقتضاء )انظر امللحق باء أدناه(؟
ما مرافق االحتجاز التي ستتاح والرتتيبات التي ستُتخذ إلمتام اإلجراءات القانونية 	 

للمقاتلني/املحاربني، عند االقتضاء؟
كم عدد األشخاص الذين بقوا يف منطقة القتال، وأين يوجدون؟	 
ما األوامر التي ستصدر، وكيف سيتم التدرب عىل العملية، وماذا سيكون 	 

تسلسل القيادة؟

ملخص
يُعد اإلجالء من منطقة حرضية تجربة محزنة للمدنيني. وقد تشكل العملية أيًضا 
الشامل،  التخطيط  ويساعد  كافيًا.  استعداًدا  لها  تستعد  مل  قوات  كبريًا ألي  تحديًا 
واالتصال، والتدريب عىل ضامن سري عملية اإلجالء بنجاح، مع ما يرتتب عىل ذلك 

من تقليل احتامل إلحاق رضر باملدنيني.
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امللحق باء: اعتبارات التخطيط للفحص األمني

املوصل، العراق )شباط/فرباير 2017(: مدنيون نازحون من غرب املدينة ينتظرون 
استقبال الجيش العراقي لهم.

نقاط عامة
يف النزاعات التي تشهدها املدن، عادة ما تحاول أعداد كبرية من السكان مغادرة 
املنطقة التي يدور فيها القتال، سواًء عن طريق اإلجالء الذي تتُخذ ترتيباته مسبًقا، 
الدول يف كثري من  الحفاظ عىل األمن، تقوم  القتال. ومن أجل  الفرار من  أو عند 
األحيان بفحص السكان، عادة عن طريق قواتها املسلحة. وغالبًا ما يتم ذلك يف املكان 
الذي يوجدون فيه )مثل منازل أولئك األشخاص فور االستيالء عىل املنطقة(، أو عند 
نقاط التفتيش، أو يف مواقع معينة/مخصصة )مثل املرافق املؤقتة أو املعاد تصميمها 
لهذا الغرض(، أو يف مواقع العبور، أو مخيامت النازحني. وبشكل حاسم، يجب عىل 
القوات، يف كل حالة من هذه الحاالت، أن تترصف بناًء عىل توجيهات قادتها، الذين 
وال  عنها.  املسؤولية  يتحملوا  وأن  مرؤوسيهم  بأفعال  دراية  عىل  يكونوا  أن  يجب 
ينبغي إجراء الفحص يف أماكن غري رسمية مخصصة لهذا الغرض غري معروفة للقائد 
املسؤول عن هذه العملية. وبقدر اإلمكان، ال ينبغي أن تتم بالقرب من العمليات 

القتالية حيث قد يتعرض األشخاص غري املقاتلني لخطر كبري.
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نظرًا إىل أن عملية الفحص غالبًا ما تُجرى يف حاالت يسودها التوتر والصعوبة، يرتفع 
خطر إلحاق رضر باملدنيني، سواًء كان ذلك بسبب الظروف املادية غري املالمئة يف أثناء 
الفحص، أو االعتداء أو سوء املعاملة، أو الحرمان التعسفي من الحرية بعد الفحص، 
أو انفصال أفراد العائلة، أو خطر أن يصبح األشخاص يف عداد املفقودين. ويجب 
اتباع إجراءات بسيطة وواضحة، دومنا تأخري ال داعي له، من أجل تقليل احتامل 

حدوث هذا الرضر.

اإلطار القانوين
تشمل عملية الفحص بالرضورة درجة معينة من تقييد حرية التنقل، سواًء عند نقطة 
تفتيش أو يف موقع معني أو يف منزل شخص بعينه. وينص القانون الدويل لحقوق 
اإلنسان، الذي يستمر تطبيقه يف أوقات النزاع املسلح، عىل أن لجميع األشخاص، مبن 
فيهم النازحون داخليًا، الحق يف حرية التنقل. ومع ذلك، فإنه مبوجب هذا القانون، 
بالحق يف  التقيد  أمنية، وميكن عدم  الحق ألسباب  تقييد بعض عنارص هذا  ميكن 
حرية التنقل يف أثناء فرتات الطوارئ والنزاع املسلح، برشط أن تستند هذه القيود 
وحاالت عدم التقيد إىل أسس قانونية، وأن تلبي رشط الرضورة ومتطلبات التناسب. 
بعض  يف  ترقى،  قد  التنقل  عىل  املبارشة  غري  أو  املبارشة  القيود  أن  هنا  واملالحظ 
الحاالت، إىل حد الحرمان الفعيل من الحرية )أي االحتجاز(، ويف هذه الحالة، تنطبق 

جميع أشكال الحامية ذات الصلة التي يكفلها قانون النزاعات املسلحة.

يجب عىل جميع املشاركني يف عملية الفحص االلتزام باملبادئ األساسية التالية:
معاملة جميع األشخاص معاملة إنسانية.	 
أال يكون هناك متييز مجحف أو متييز ضد األشخاص الذين يخضعون للفحص.	 
أن يتمتع األشخاص الذين ينتظرون الخضوع للفحص بظروف معيشية إنسانية.	 
توفري الحامية لألشخاص املعرضني للخطر بصفة خاصة.	 
عندما تصل عملية الفحص إىل حد االحتجاز، يجب تطبيق قواعد قانون 	 

النزاعات املسلحة ذات الصلة.
عند استخدام األدوات والتقنيات الرقمية يف عملية الفحص، يجب إيالء اهتامم 	 

خاص للمخاطر املرتبطة بأمن األشخاص وسالمتهم وكرامتهم عىل املدى 
القصري واملتوسط والطويل )مثل ترسيب البيانات، وإساءة استخدام البيانات 

الشخصية(.
عندما تتضمن عملية الفحص معالجة البيانات الشخصية، يجب أن يتم ذلك 	 

عىل نحو منصف وأن يقترص عىل األغراض املحددة التي ينص عليها القانون. 
ويجب إبالغ أصحاب البيانات بالغرض من معالجة البيانات ووسائلها. ويتعني 

أن تكون البيانات الشخصية مناسبة لألغراض التي تتم معالجتها من أجلها 
وذات صلة بها. ويجب تخزين هذه البيانات ومعالجتها بطريقة تضمن 

مستوى مناسب من األمن والرسية. وتجعل القدرة الفريدة لبيانات القياسات 
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الحيوية )البيانات البيومرتية( عىل تحديد األفراد عملية معالجة البيانات بالغة 
الحساسية، ومن ثم، يجب إيالء مزيد من العناية واالهتامم ملعالجة مثل هذه 

البيانات.

للقادة التخطيط  توجيهات 
يف ضوء زيادة احتامل إلحاق رضر باملدنيني يف أثناء عملية الفحص، يجب عىل القادة 

اتباع التوجيهات التالية:
الظروف املادية	 

 يجب اختيار موقع عملية الفحص وإعداده مع إيالء االعتبار الواجب للسالمة - 
واملأوى والنظافة الصحية.

 يجب توفري الغذاء واملياه والرعاية الطبية الكافية، وينبغي توفريها يف الوقت - 
املناسب وبطريقة تحرتم الثقافة، وتراعي السن ونوع الجنس، وتشمل ذوي 

اإلعاقة.
 يجب أن يكون املوقع محدًدا ومميزًا بوضوح، وأن يكون له، من الناحية - 

املثالية، محيط آمن يوفر ساترًا عن األنظار.
 يف حالة إجراء الفحص يف املنازل، يجب مراعاة اإلجراءات الرسمية، مبا يف ذلك - 

احرتام امللكية الخاصة.
إجراءات الفحص	 

 تحديد السلطة املسؤولة عن عملية الفحص والتي تخضع للمساءلة بشأنها - 
بوضوح. وال بد من وجود تسلسل قيادة واضح، ال سيام عندما تشارك عدة 

قوات يف هذه العملية. وسيتطلب هذا األمر تنسيًقا مسبًقا مع القوات التابعة 
للرشكاء.

توافر املشورة القانونية للقائد يف املوقع.- 
 صياغة توجيهات/إجراءات عمل موحدة واضحة وعرضها وإبالغها لجميع - 

القوات لتوعيتهم مبسؤوليات عملية الفحص وإجرائها وضامناتها. ويجب أن 
تتلقى جميع القوات املشاركة تدريبًا شاماًل عىل هذه التوجيهات، وإجراء 

تدريبات قبل إجراء عملية الفحص.
 تخصيص عدد كاٍف من األفراد لتنفيذ عملية الفحص من أجل تسهيل معالجة - 

البيانات برسعة وتجنب النتائج السلبية ألي تأخري.
 وضع معايري موضوعية للفحص. ويجب أن تستند هذه املعايري إىل قواعد - 

االشتباك، وإطار االحتجاز و/أو إجراءات العمل املوحدة، عىل أساس القانون 
املحيل و/أو القانون الدويل، وأن تكون مفهومة بوضوح لجميع األشخاص 

املعنيني.
 تلقي األشخاص الذين يخضعون للفحص معلومات واضحة وذات صلة بهذه - 

العملية، باللغة املناسبة لهم، مبا يف ذلك سبب إجرائها، وكيفية عملها، واملدة 
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التي ستستغرقها. ويجب رشح العملية لألطفال غري املصحوبني بذويهم بلغة 
تناسب أعامرهم، ويتعني أن تكون املعلومات متاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 عدم مصادرة املتعلقات الشخصية، مبا يف ذلك الهواتف ووثائق الهوية، إال - 
يف حالة الرضورة القصوى. وإذا تم أخذ هذه املتعلقات، فيجب إعادتها 

عىل الفور إىل أصحابها يف نهاية عملية الفحص. ويجب فحص وثائق الهوية 
ونسخها بداًل من مصادرتها.

 إىل أقىص حد ممكن، يجب أن تتوىل نساء عملية فحص النساء ورجال عملية - 
فحص الرجال. ويجب إجراء عمليات التفتيش الذايت واملقابالت الشخصية 

بطريقة تحفظ الكرامة، ويجب أن يكون أحد الوالدين أو الويص حارًضا عند 
، حتى عند اعتبارهم مشتبًها بهم. فحص األطفال/الُقرصَّ

 يف أثناء عملية الفحص، ال يجوز استخدام القوة ضد املدنيني وضد الخصوم - 
الخاضعني لسيطرة القوات التي تتوىل عملية الفحص إال إذا كانت تستند 

إىل أسس قانونية، وأن تلبي رشط الرضورة ومتطلبات التناسب )وفًقا ملبادئ 
إنفاذ القانون الدويل ومعايريه ومبا يتامىش مع القانون املحيل(. وال يصبح 

الشخص الذي يرفض إطاعة األوامر العسكرية أو يشكل تهديًدا يف أثناء عملية 
الفحص بالرضورة هدفًا مرشوًعا مبوجب قانون النزاعات املسلحة. وإذا كان 
هناك أي شك، فيجب افرتاض أن هذا الشخص يتمتع بالحامية من الهجوم.

 وجود إجراء محدد لتسجيل مزاعم التعرض لسوء املعاملة واإلبالغ عنها - 
والتحقيق فيها، والتخاذ اإلجراءات التأديبية املناسبة. ويجب أن يكون هذا 
اإلجراء معروفًا بصفة عامة، مبا يف ذلك لألشخاص الذين يخضعون للفحص.

 عىل القوات تسجيل أسامء األشخاص الذين يُنقلون إىل جهة أخرى أو يُحالون - 
إىل مرافق طبية خارجية وإبالغ أفراد عائالتهم بذلك. وال يُنقل األشخاص إىل 

سلطة أخرى )أي من دولة أخرى(، مبا يف ذلك إىل القوات التابعة للرشكاء، إذا 
كانوا سيتعرضون لخطر التعذيب، أو سوء املعاملة، أو الحرمان التعسفي من 

الحياة، أو االضطهاد.
 إصدار ترصيح أمني مكتوب بعد الفحص، وتقديم نسخة منه إىل الشخص - 

الذي خضع للفحص حتى يتجنب أي تأخري الحق يف مواقع الفحص أو إلقاء 
القبض عليه )ما مل يكن ذلك بسبب جرمية غري ذات صلة بالفحص(.

 اتخاذ التدابري اآلمنة املناسبة عند جمع البيانات الشخصية وتخزينها. ويجب - 
أال يتعرض األشخاص الذين تم جمع بياناتهم للخطر. 

العوامل املتعلقة بالسكان	 
 يجب أن تعطي إجراءات الفحص أولوية لألشخاص األكرث عرضة ملخاطر - 

محددة. ويجب إدراج احتياجاتهم املحددة للحامية واملساعدة و/أو اتخاذ 
تدابري محددة لضامن قدرتهم عىل الحصول عىل املواد والخدمات األساسية 

)مثل الغذاء، واملياه، واملأوى، والرعاية الصحية(، من دون متييز مجحف عند 
مقارنتهم باآلخرين. وقد تشمل هذه الفئة النساء، واألطفال، وكبار السن، 
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واألشخاص ذوي اإلعاقة، واألشخاص الذين ينتمون إىل خلفيات دينية أو عرقية 
معينة. ورمبا تشمل أيًضا الجرحى واملرىض، الذين يتطلب األمر نقلهم إىل 

املرافق الطبية لتلقي الرعاية املناسبة.
 بذل كل جهد ممكن لتجنب انفصال أفراد العائلة. وعندما يستلزم األمر - 

فصل البالغني عن أقاربهم مؤقتًا ألسباب أمنية، يجب السامح لهم بالبقاء عىل 
اتصال بأفراد عائالتهم داخل مرفق الفحص وخارجه، وجمع شملهم يف أقرب 
وقت ممكن. وحيثام أمكن، ال ينبغي فصل األشقاء. ويجب أن يظل األطفال 

تحت رعاية أحد الوالدين أو أحد أفراد العائلة البالغني أو مقدم الرعاية 
املوثوق به يف جميع األوقات، مبا يف ذلك يف أثناء خضوعهم للفحص.

 تحديد الُقرصًّ غري املصحوبني بذويهم )هم الذين يصلون إىل موقع الفحص - 
مبفردهم أو الذين ينفصلون عن أفراد عائالتهم املرافقني لهم بعد الفحص( 
عىل وجه الرسعة وإحالتهم إىل خدمات حامية الطفل املحددة مسبًقا وفًقا 
لإلجراءات املحددة. ويجب معرفة إجراءات تقدير السن واتباعها، وتطبيق 

. مبدأ افرتاض أنهم قرُصًّ
 توافر ترتيبات التنسيق مع السلطات املدنية املعنية لضامن أن القوات التي - 

تجري عملية الفحص األمني ال تسهل الطرد غري القانوين لالجئني وطالبي 
اللجوء واألشخاص الفارين من العنف )مبن فيهم املقاتلون(.

 عىل القوات تحديد األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة أو الجامعات املسلحة - 
أو الذين كانوا مرتبطني بها )ليس كمقاتلني فحسب، ولكن أيًضا كطهاة أو 
حاّملني أو جواسيس، أو ألغراض جنسية(. ويحق لهؤالء األطفال الحصول 

عىل أشكال محددة من الحامية القانونية، ومن املحتمل أيًضا أن تكون 
لديهم احتياجات حامية خاصة واحتياجات تتعلق بالنوع. ويجب أن توجد 
بروتوكوالت وإجراءات أخرى لتسليمهم بحيث ميكن إحالتهم إىل خدمات 

حامية الطفل املناسبة. وال يُحتجز األطفال إال كتدبري أخري - وألقل وقت 
ممكن.

 يجب أن تتوىل نساء عملية فحص النساء والفتيات يف مكان يوفر لهن - 
املستوى املناسب من الخصوصية واألمان واحرتام األعراف الثقافية. وقد تحتاج 

النساء الحوامل واملرِضعات والنساء يف فرتة الحيض مساعدة إضافية - مبا يف 
ذلك الحصول عىل الطعام واملياه واملراحيض والرعاية الصحية - ألنفسهن 

وألطفالهن.
 األفراد الذين يبلغون عن أنهم ضحايا للعنف الجنيس أو الذين يتم تعريفهم - 

عىل هذا النحو قد يحتاجون الحصول عىل مجموعة مستلزمات ما بعد 
التعرض لالغتصاب يف غضون 72 ساعة ويجب أن يتم منحهم خيار اإلحالة 

الفورية إىل أحد مرافق الرعاية الصحية.
 حيثام يكون ذلك ممكًنا، يجب السامح للمنظامت اإلنسانية غري املتحيزة - 

بالحضور وتقديم خدماتها.

الفصل الرابع: التخطيط لحروب املدن
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االحتجاز بعد الفحص	 
بعد انتهاء عملية الفحص، قد يتم إلقاء القبض عىل األشخاص الذين ال يحصلون 

عىل ترصيح أمني لالشتباه يف سلوكهم اإلجرامي، أو احتجازهم ألسباب أمنية 
قهرية، أو نقلهم، إذا كانوا مقاتلني يف نزاع مسلح دويل،26 إىل أحد مرافق احتجاز 

أرسى الحرب. وقد يؤدي عدم اتباع اإلجراءات الصحيحة التي تناسب كل نوع 
من أنواع االحتجاز إىل حدوث رضر كبري. ويجب عىل القوات املسلحة ضامن أن 
تكون العقيدة والتدريب عىل االحتجاز شاملني ومتوافقني مع القانون الواجب 

التطبيق. وبغية منع حدوث آثار سلبية عىل سلطات االحتجاز وتخفيف العبء 
عن كاهلها بشأن ضامن املعاملة املناسبة وظروف االحتجاز املالمئة، يجب 

معاملة املحتجزين وفًقا لقانون النزاعات املسلحة والقانون املحيل واملعايري 
الدنيا املعمول بها:

يجب اتخاذ اإلجراءات التالية لجميع املحتجزين:- 
التسجيل	 
توفري معاملة إنسانية	 
توفري ظروف معيشية إنسانية، مبا يف ذلك ما يكفي من الغذاء واملياه 	 

وامللبس واملأوى، والرعاية الطبية املناسبة، وإمكانية الخروج إىل الهواء 
الطلق

السامح لهم بالتواصل مع عائالتهم.	 
 يجب أن يكون مرفق االحتجاز مزوًدا باملوارد الكافية - مبا يف ذلك عدد كاٍف - 

من العاملني )أفراد األمن من الذكور واإلناث، وأفراد الخدمات الطبية، وما 
إىل ذلك(، واملوارد املادية )املياه والغذاء ومرافق الرعاية الصحية والكهرباء 

والتهوية( - مبا يتناسب مع أعامر املحتجزين والفوارق بني الجنسني، وبحيث 
تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة، وتناسب ثقافة املحتجزين.

 يكون نقل املحتجزين بني سلطات االحتجاز وفًقا إلجراءات تم ترتيبها مسبًقا، - 
ويجب تسجيل جميع عمليات النقل. ويف حالة نقل املحتجزين إىل قوات 

تابعة لدولة أخرى، يجب التمسك مببدأ عدم اإلعادة القرسية.
 ال يواجه األطفال املحاكمة ملجرد ارتباطهم مبجموعات مسلحة. ويُعامل - 

األطفال املشتبه يف ارتكابهم جرائم يف أثناء ارتباطهم مبجموعات مسلحة 
بوصفهم ضحايا يف املقام األول، ويجب العمل عىل إيجاد بدائل لإلجراءات 

القضائية. وينبغي النظر يف تسليم هؤالء األطفال إىل خدمات حامية األطفال 
املدنية.

26  يف النزاعات املسلحة الدولية، يُعرَّف جميع أفراد القوات املسلحة )باستثناء أفراد الخدمات الطبية والدينية( عىل أنهم 

"مقاتلون" يحصلون، عندما يقعون يف قبضة العدو، عىل وضع "أسري حرب". ويف النزاعات املسلحة غري الدولية، ال يوجد وضع 

مقاتل وال وضع أسري حرب، لكن األشخاص الذين يشكلون تهديًدا أمنيًا مبارًشا، ومن بينهم املقاتلون أو غريهم ممن يشاركون 

مشاركة مبارشة يف العمليات العدائية، قد يتعرضون لالحتجاز أو املحاكمة مبوجب القانون املحيل.
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 منح األشخاص املشتبه يف ارتكابهم سلوكًا إجراميًا جميع الضامنات القضائية - 
التي ينص عليها قانون النزاعات املسلحة والقانون املحيل.

 يجب أن يحصل املحتجزون ألسباب أمنية قهرية عىل الضامنات اإلجرائية التي - 
ينص عليها القانون املحيل والقانون الدويل واملعايري الدنيا الواجبة التطبيق.

 التعامل مع أرسى الحرب وفًقا لقانون النزاعات املسلحة.- 

ملخص
تشكل عملية فحص أعداد كبرية من األشخاص الفارين من القتال يف منطقة حرضية 
خطرًا كبريًا بإلحاق رضر باملدنيني بأشكال عديدة. ومن املمكن تقليل هذا االحتامل 
والتوجيهات  اللوجستية(،  الرتتيبات  يشمل  )الذي  املفصل  التخطيط  طريق  عن 
والرصد  الشامل،  والتدريب  بالشفافية،  يتسم  قيادة  تسلسل  ووجود  الواضحة، 

واإلرشاف الفعال عن كثب.
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امللحق جيم: توجيهات بشأن إيصال املساعدات اإلنسانية

الدولية  اللجنة   :)2016 الثاين/نوفمرب  )ترشين  سورية  حلب،  هنانو،  مساكن  حي 
والهالل األحمر العريب السوري يجريان تقيياًم للظروف املعيشية لألشخاص الذين 

قرروا العودة متى يصبح ذلك ممكًنا.

خلفية
يف العمليات التي تجري يف املدن، ميكن للسامح للمنظامت اإلنسانية غري املتحيزة 
بالوصول إىل األشخاص املترضرين من القتال ومساعدتهم أن يقلل إىل حد كبري من 
األرضار التي تلحق باملدنيني. إال أن العديد من النزاعات األخرية شهدت منع جميع 
غري  من  املسلحة  والجامعات  املسلح  النزاع  يف  األطراف  الدول  فيها  مبا  األطراف، 
الدول، هذه املنظامت من الوصول إىل هؤالء األشخاص. وتتعدد أشكال املعوقات 
التي يفرضها أطراف النزاع، من حاالت التأخر ملدة طويلة يف إصدار التصاريح الالزمة 
املرهقة  البريوقراطية  اإلجراءات  إىل  العسكرية،  الرضورة  ألسباب  الوصول  ومنع 

وانعدام الضامنات األمنية للعاملني يف املجال اإلنساين.

إن القدرة عىل إيصال املساعدات اإلنسانية تُعد ركيزة أساسية ألي اسرتاتيجية فعالة 
لحامية املدنيني. وهي تتطلب حواًرا منتظاًم ومتكرًرا بني جميع األطراف، وليس فقط 
عندما توجد تهديدات أو قيود عىل قدرة املنظامت اإلنسانية غري املتحيزة عىل القيام 
املقام  املساعدات هو عملية سياسية تسرتشد يف  إيصال  بشأن  والتفاوض  بعملها. 

األول باالعتبارات اإلنسانية، وبدرجة أقل، باالعتبارات القانونية.
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قواعد قانون النزاعات املسلحة بشأن إيصال املساعدات اإلنسانية
النزاع  أطراف  عىل  يجب  التي  األساسية  القواعد  املسلحة  النزاعات  قانون  يحدد 
واملنظامت اإلنسانية غري املتحيزة اتباعها. واألهم من ذلك، أن هذه القواعد ليست 
"تفويًضا مطلًقا" ألي من الطرفني. عوًضا عن هذا، فإنها توفر إطاًرا ملا ميكن لجميع 
األطراف فعله وما ال ميكنها فعله، مع تحقيق التوازن دامئًا بني الرضورات العسكرية 

والرضورات اإلنسانية.

النزاع  القواعد ذات الصلة حسب طبيعة  الرغم من االختالفات الطفيفة بني  عىل 
ميكن  دويل(،  غري  مسلح  نزاع  أو  احتالل،  أو  االحتالل،  بخالف  دويل  مسلح  )نزاع 
تلخيص إطار عمل قانون النزاعات املسلحة الذي ينظم العمل اإلنساين يف خمس 

"مستويات" مرتابطة عىل النحو التايل:
يقع عىل عاتق كل طرف يف نزاع مسلح االلتزام الرئييس بتلبية االحتياجات 	 

األساسية للسكان الخاضعني لسيطرته.
يحق للمنظامت اإلنسانية غري املتحيزة عرض خدماتها من أجل تنفيذ أنشطة 	 

إنسانية، ال سيام عند عدم تلبية احتياجات ضحايا النزاع املسلح.
بصفة عامة، يجب أن تحصل األنشطة اإلنسانية غري املتحيزة التي يجري 	 

تنفيذها يف حاالت النزاع املسلح عىل موافقة أطراف النزاع.
فور املوافقة عىل خطط اإلغاثة اإلنسانية غري املتحيزة، من املتوقع أن تسمح 	 

أطراف النزاع املسلح، وأيًضا جميع الدول غري األطراف فيه، باملرور الرسيع من 
دون عوائق للمساعدات املحددة يف خطط اإلغاثة وتيسريه، مع مراعاة حق هذه 

األطراف يف مراقبة هذه التنفيذ.
يجب عىل أطراف النزاع املسلح احرتام العاملني يف املجال اإلنساين واألعيان 	 

الخاصة بالعمل اإلنساين وحاميتها. ويعني هذا يف املقام األول أنه يجب 
عدم تعرضهم للهجوم. ويتعني أيًضا عىل أطراف النزاع بذل قصارى جهدها 

للحيلولة دون تحول وجهة عمليات اإلغاثة أو تعرضها للنهب، وضامن سالمة 
قوافل اإلغاثة. ومتّكن هذه الحامية العاملني يف املجال اإلنساين من أداء عملهم 

بفعالية لصالح األشخاص املحتاجني. وتحقيًقا لهذه الغاية، يجب عىل أطراف 
النزاع إصدار تعليامت واضحة وصارمة لقواتها لحامية العاملني يف مجال اإلغاثة 

اإلنسانية، مبا يف ذلك تعزيز احرتام شاريت الصليب األحمر والهالل األحمر.

وال يجوز رفض عرض الخدمات إال لسببني:
عندما تُقدم عرض الخدمات منظمة ال ميكن اعتبارها غري متحيزة وليست 	 

منظمة إنسانية بطبيعتها.
عندما ال توجد احتياجات لتلبيتها يف املنطقة املحددة، عىل سبيل املثال ألن 	 

طرف النزاع املسلح املعني لديه القدرة عىل الوفاء بالتزامه األسايس يف هذا 
السياق والرغبة يف ذلك.
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من وجهة نظر اللجنة الدولية، ال تُعد حجة الرضورة العسكرية سببًا وجيًها لرفض 
إيصال  لتنظيم  إال  الحجة  بهذه  التذرع  ميكن  وال  نهائيًا.  رفًضا  الخدمات  عرض 
يف  العمل  من  متحيزة  غري  إنسانية  منظمة  أي  ملنع  وليس  اإلنسانية،  املساعدات 
األرايض التي يسيطر عليها أطراف النزاع املسلح. ولذلك، ترى اللجنة الدولية أنه ال 
ميكن التذرع بحجة الرضورة العسكرية إال فيام يتعلق بعمليات إغاثة محددة حاملا 
العسكرية محدودة  الرضورة  تكون  أن  يجب  آخر،  الخدمات. مبعنى  يُقبل عرض 

جعرافًيا وزمنًيا.

للقادة توجيهات 
عىل قادة القوات العاملة يف املدن ضامن ما ييل:

وجود فهم واضح بني هيئة األركان واملرؤوسني لاللتزام بالسامح للمنظامت 	 
اإلنسانية غري املتحيزة بإيصال املساعدات اإلنسانية

وجود فهم لطبيعة عمل املنظامت اإلنسانية التي من املحتمل أن توجد يف 	 
األماكن الحرضية، واملبادئ التي تنظم عملياتها، ورضورة حامية موظفيها 

واألعيان التابعة لها واحرتامها، وإدراك لكل هذه األمور
توافر وسيلة للتواصل مع املنظامت اإلنسانية غري املتحيزة، سواًء عن طريق 	 

املقر الرئييس أو ميدانيًا، ما يتيح التنسيق الروتيني والتواصل الرسيع يف حاالت 
الطوارئ.
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الخامس  الفصل 

العمليات العسكرية التي تُنفذ مع 
رشكاء يف حروب املدن
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نقاط عامة
العمليات العسكرية التي تُنفذ مع رشكاء هي ترتيب رسمي بني الرشكاء لتحقيق 
هدف عسكري محدد يف إطار النزاع. وتشمل هذه العمليات أنشطة مثل التدريب، 
والتدريب والتجهيز باملعدات، وتقديم املشورة، ومهام املساعدة واملرافقة، باإلضافة 
واملعلومات  اللوجستية  الخدمات  وتوفري  الحريك  والدعم  االحتجاز،  عمليات  إىل 
االستخباراتية.27 وأي فجوة بني وجهات نظر الرشكاء املعنيني بشأن النية والقدرات 
تُعد  التي  املدن  يف  النزاع  أماكن  يف  املدنيني  عىل  محتماًل  خطرًا  تشكل  والقيادة 

العمليات العسكرية التي تُنفذ مع رشكاء سمة من سامتها.

القانونية االعتبارات 
ينبغي للدول، إىل أقىص حد ممكن، مامرسة نفوذها عىل رشكائها لتعزيز االمتثال 
واملستشارون  واملخططون  القادة  يدرك  أن  ويجب  املسلحة.  النزاعات  لقانون 
القانونيون أنه ليس كل الدول أطرافًا يف معاهدات قانون النزاعات املسلحة نفسها، 
إال أن القانون الدويل اإلنساين العريف28 ينطبق عىل جميع أطراف النزاع. وباملثل، قد 
ال يكون لدى الدول األطراف يف املعاهدات نفسها التفسريات ذاتها للقانون الوارد 
يف تلك املعاهدات، يف حني أن دواًل أخرى قد تكون أطرافًا يف اتفاقيات أخرى تفرض 
قيوًدا إضافية عىل استخدام القوة أو األسلحة. وقد تفرض التزامات الدولة املضيفة 

قيوًدا إضافية عىل قواعد االشتباك يف أراضيها.

باإلضافة إىل ذلك، يجب إجراء نقاش بني القادة والرشكاء لضامن تحقيق فهم مشرتك 
لقواعد االشتباك وتنسيق تطبيقها يف األماكن الحرضية، والعمل وفًقا للمعيار األعىل 
يشكل  ما  لفهم  خاص  اهتامم  إيالء  أيًضا  ويبنغي  األدىن.  املشرتك  القاسم  وليس 
"مشاركة مبارشة يف العمليات العدائية"، وللحاالت التي ميكن فهمها عىل أنها تربر 

استخدام قواعد االشتباك للدفاع عن النفس.

العقيدة
يجب أن يكون لدى القوات املسلحة التابعة للدولة التي من املحتمل أن تشارك يف 
عمليات تُنفذ مع رشكاء عقيدة وتعليامت وتوجيهات أخرى تطبَّق يف هذه العمليات 
الطرفني  الحفاظ عىل حامية املدنيني بوصفها أولوية اسرتاتيجية لكال  وتربز كيفية 
الرشيكني. وألسباب تتعلق باالمتثال للقانون وتقليل الرضر، يجب أن تتضمن هذه 

العقيدة والتعليامت ما ييل:

27  ميكن االطالع عىل: اللجنة الدولية للصليب األحمر، الحلفاء والرشكاء والوكالء: إدارة عالقات الدعم يف النزاعات املسلحة لتقليص 

الكلفة البرشية للحرب، 2021، اللجنة الدولية، جنيف.

28  القانون العريف هو قانون ناشئ عن املامرسات العامة للدول ومقبول بوصفه قانونًا. ويسد القانون الدويل اإلنساين العريف 

الثغرات املوجودة يف القانون التعاهدي، ومن ثم يعزز الحامية املمنوحة لضحايا النزاعات.
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الوسائل واألساليب واملعدات املتاحة للرشكاء، وإىل أي مدى ميكن أن تؤثر عىل 	 
القدرة عىل تنفيذ العمليات وفًقا لقانون النزاعات املسلحة

تدابري التخفيف من تأثري التحديات التي تفرضها حروب املدن املتعلقة بصفة 	 
خاصة بكل من الرشكاء الذين يقدمون الدعم والرشكاء الذين يتلقون الدعم )من 
حيث القيادة، والسيطرة، والتنسيق، وتقدير املوقف العسكري( من أجل تعزيز 

حامية املدنيني
عمليات الرصد واملراجعة التي تتيح تحديث العقيدة بطريقة تتفق مع حامية 	 

املدنيني
اآللية التي سيتم بواسطتها محاسبة القادة واملرؤوسني يف حالة سوء السلوك أو 	 

انتهاك القانون
أحكام محددة وواضحة وشاملة تنظم النهج املتبع يف حاالت إلقاء القبض 	 

واالحتجاز، تعكس االلتزامات القانونية وتعرتف باملخاطر املحددة التي تنطوي 
عليها هذه األحداث من حيث الرضر الذي يلحق باملدنيني.

التخطيط
قبل بدء العمليات العسكرية التي تُنفذ مع رشكاء، يجب عىل كل من الرشكاء الذين 
يتبعونه  الذي  النهج  التأكد من أن  الدعم  يتلقون  الذين  الدعم والرشكاء  يقدمون 
تجاه حامية املدنيني يتفق مع قانون النزاعات املسلحة ويتسق معه ويتم تنفيذه 
النهج  ويتعني توضيح هذا  الفهم.  بهذا  الدعم مرهونًا  أن يكون  ويجب  له.  وفًقا 
التخطيط  يف  وتطبيقه  األطراف،  بني  اتفاق  أي  يف  فيه  لبس  ال  نحو  عىل  املشرتك 
عىل املستويني العمليايت والتكتييك، وتحديده بوضوح يف األوامر وإجراءات العمل 

املوحدة والتوجيهات األخرى.

يجب أن تستخدم أوامر التخطيط واألوامر العملياتية لغة دقيقة ومتفق عليها من 
حيث العقيدة لتوضيح مهام املرؤوسني وتكليفاتهم املرشوعة، من أجل تجنب خطر 
سوء الفهم واالنتهاكات املحتملة لقانون النزاعات املسلحة. وهذا أمر بالغ األهمية يف 
العمليات املتعددة الجنسيات حيث يستخدم الرشكاء لغة عمل مشرتكة قد ال تكون 

هي اللغة األصلية لبعض األفراد.

عند العمل كجزء من تحالف مع القوات التابعة للرشكاء، يجب أن توجد سياسات 
بحامية  املتعلقة  االستخباراتية  واملعلومات  املعلومات  تبادل  بشأن  املعامل  واضحة 
املتلقي  استخدام  لكيفية  تقيياًم  السياسات  هذه  تتضمن  أن  وينبغي  املدنيني. 
املعلومات االستخباراتية، أو يجب أن تحدد ضامنات للتحقق من دقة املعلومات 

التي تتم مشاركتها.
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قد يكون لدى سلطات الدولة املضيفة التي تتلقى الدعم قدرة مؤسسية محدودة 
عىل حامية املدنيني ومعاونتهم يف أثناء العمليات يف املدن ومساعدتهم عىل التعامل 
مع عواقبها. ويجب تقييم هذه القدرة يف أثناء التخطيط العمليايت. ويف حالة وجود 
ثغرات، ينبغي النظر يف الخيارات املتاحة للتعامل معها، عىل سبيل املثال عن طريق 
إجراء مناقشات يف أيام الدراسة، والتدريبات عىل مستوى مركز القيادة والتدريب 
امليداين )انظر أدناه(. يف املقابل، قد يكون لدى القوات التابعة للرشكاء التي تعمل 
يف الدولة املضيفة مصادر أكرب للمعلومات االستخباراتية التي تجمعها مصادر برشية 
وفهم أفضل للتضاريس البرشية والجغرافيا واملباين القامئة، أو موقع البنية التحتية 
املدنية الحيوية وترابطها ووظائفها. ويجب عىل القادة السعي الستغالل هذه الخربة 

ألغراض حامية املدنيني.

التدريب
يُعد التدريب عىل حروب املدن أمرًا بالغ األهمية لتعزيز حامية املدنيني يف أثناء 
العمليات التي تُنفذ مع رشكاء، ويجب تصميمه وفًقا للقدرة العسكرية التي يتمتع 
التدريب عىل تقدير املوقف  لتوفري  املتاحة لهم. وميكن  بها الرشكاء والتكنولوجيا 
يف إطار العمليات التي تُنفذ مع رشكاء، أن يدعم تطبيق املبادئ األساسية لقانون 
النزاعات املسلحة، وقواعد االشتباك، وإجراءات االستهداف. ويتعني عىل القادة الذين 
يقدمون الدعم والقادة الذين يتلقون الدعم تحديد السيناريوهات التي ميكن أن 
تؤدي إىل إلحاق رضر باملدنيني )مبا يف ذلك الخسائر البرشية( ومناقشتها والتدريب 
عليها من أجل توضيح فهم مشرتك لحامية املدنيني والنهج املتبع تجاه هذه الحامية، 

وتشجيعهام وتطويرهام.

ليناسب خربات  املصمم  املسلحة،  النزاعات  قانون  عىل  التدريب  يكون  ما  وغالبًا 
القوات التابعة للرشكاء وقدراتها، عنرًصا أساسيًا يف عالقة الرشاكة. وميكن أن يساعد 

التدريب يف الحد من األرضار التي تلحق باملدنيني بثالث طرق هي:
 تعزيز فهم مبادئ قانون النزاعات املسلحة )وحامية املدنيني( وكيفية تطبيقها 	 

عمليًا يف بيئة املدن
توضيح األدوار واملسؤوليات والسلوك املقبول يف املجاالت التي تنطوي عىل 	 

مخاطر )مثل عمليات االحتجاز واإلجالء والفحص األمني(، وتزويد القوات 
التابعة للرشكاء باملهارات املحددة الالزمة للعمليات يف املدن )مبا يف ذلك 

تجنب األرضار التي تلحق بالبنية التحتية الحيوية أو الحد منها، والكشف عن 
املتفجرات من مخلفات الحرب/الذخائر غري املنفجرة ووضع عالمات عليها 

وإزالتها(
تحسني التنفيذ املشرتك لحروب املدن، ومن ثم متكني القوات املعنية من القتال 	 

بفاعلية أكرب وفًقا ملبادئ قانون النزاعات املسلحة دومنا الحاجة إىل اللجوء إىل 
استخدام أسلحة أو تكتيكات لتحقيق املهمة قد تهدد املدنيني.
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أو  تعليمية مستقلة  املسلحة كوحدة  النزاعات  قانون  تدريس  يتم  أال  املهم  ومن 
دورة تدريبية تركز عىل العمليات التي تُنفذ مع رشكاء. ويف الواقع، يجب أن يكون 
التدريب العسكري كله متسًقا مع متطلبات قانون النزاعات املسلحة وأن يتيح فرًصا 

لتعزيز القواعد املرتبطة به أو توضيحها.

وباملثل، فإن رصد فعالية التدريب وتقييمها عىل القدر نفسه من األهمية. ويجب 
إدراج املالحظات عىل سلوك الرشكاء فيام يتعلق بحامية املدنيني، يف تصميم املزيد 

من برامج التدريب أو التوجيه وتنفيذها.

العمليات تنفيذ 
يف العمليات العسكرية التي تُنفذ مع رشكاء، ميكن أن يؤدي وجود رشكاء متعددين 
يعملون مًعا إىل وجود تسلسل قيادي غري واضح أو مرِبك، وتفرُّق املسؤولية عن 
االمتثال لقانون النزاعات املسلحة، واالفتقار إىل الفهم والتوافق بشأن كيفية حامية 
املدنيني واألشخاص اآلخرين )مبا فيهم املوىت(. ويؤكد هذا الوضع الحاجة إىل وضوح 

املساءلة عىل جميع املستويات يف أي تحالف.

يف أثناء تنفيذ العمليات، ميكن تعزيز تطبيق مبادئ قانون النزاعات املسلحة )وحامية 
املدنيني( عن طريق ما ييل:

تشارُك املعلومات عن سلوك املدنيني الروتيني ومسائل أخرى )برشط أال يشكل 	 
ذلك خطرًا عىل السكان املدنيني(

ضامن وجود فهم واضح للمخاطر التي يتعرض لها املدنيون عند تنفيذ أنشطة 	 
الدعم التكتييك واللوجستي والحريك واالستخبارايت

رصد االنتهاكات التي يرتكبها الرشكاء وقواتكم واإلبالغ عنها، مع وضوح تسلسل 	 
اإلبالغ واملسؤوليات

مساعدة الرشكاء باملعدات، التي تعزز القدرات عىل جمع املعلومات 	 
االستخباراتية واملراقبة واالستطالع

إصدار توجيه واضح بشأن املسؤوليات املشرتكة عن حامية املدنيني )وأولويتها( 	 
عند توجيه األوامر التكتيكية

الحفاظ عىل اتساق الرسالة عىل مستوى جميع الرشكاء والوكاالت الوطنية عند 	 
توجيه إنذارات للمدنيني.

الرصد واملراجعة
غالبًا ما يكون الرصد هو الطريقة الوحيدة ملعرفة ما إذا كانت العمليات يف املدن 
تُنفذ وفًقا لقانون النزاعات املسلحة أم ال. ومع ذلك، تجعل الطبيعة الالمركزية لهذه 
العمليات وميل الوحدات الصغرية إىل العمل باستقالل عملية الرصد بالغة الصعوبة 
يف هذه البيئة. ويجب عىل الدول التي تقدم الدعم ألطراف النزاع املسلح مراعاة 

ما ييل:
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البقاء فعليًا بجانب الرشكاء يف أثناء التخطيط للعمليات وتنفيذها	 
إنشاء عمليات مشرتكة للمراجعة بعد انتهاء العمليات العسكرية وتنفيذها بغية 	 

تقييم جميع جوانب العمليات )اإليجابية منها والسلبية(، مبا يف ذلك ما يتعلق 
بحامية املدنيني، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة

التعامل املبارش مع السكان املدنيني، واألشخاص املحرومني من حريتهم، وغريهم 	 
من املترضرين من النزاع املسلح )عند االقتضاء( من أجل فهم سلوك أطراف 

النزاع وتقييمه
األخذ يف االعتبار املعلومات عن تنفيذ العمليات التي توفرها مجموعة كبرية من 	 

جهات الرصد الخارجية، وال سيام الجهات املستقلة وغري املتحيزة
استحداث آليات ملساءلة القوات التابعة للرشكاء عن أي سلوك يثري مشكالت تتم 	 

مالحظته من خالل عملية الرصد، وتحديد اإلجراءات التصحيحية املطلوبة
رصد جميع التدابري القامئة لتحسني االمتثال لقانون النزاعات املسلحة 	 

ومراجعتها، ومحاولة تكرار املامرسات التي أثبتت فعاليتها لألغراض اإلنسانية
تشجيع األطراف عىل التعامل مع املنظامت اإلنسانية غري املتحيزة بطريقة تتسم 	 

بالشفافية، أو تيسري هذه املشاركة )مثل الحوار البناء والرسي والثنايئ مع اللجنة 
الدولية بشأن سري العمليات العدائية واملسائل ذات الصلة(

دمج آليات الرصد يف عمليات التعلم، وعند االقتضاء، إجراء تعديالت ملنع تكرار 	 
املشكالت.

ملخص
تفرُّق  إىل  تؤدي  أن  مع رشكاء ميكن  تُنفذ  التي  العسكرية  العمليات  أن  إىل  نظرًا 
املسؤولية وانعدام املساءلة عن اإلجراءات التي تتم عىل األرض، فإنها قد تزيد بشكل 
كبري من خطر إلحاق رضر باملدنيني يف العمليات التي تُنفذ يف املدن. لكنها تتيح 
أيًضا فرًصا واضحة لتقليل الرضر عن طريق تنفيذ ضامنات وآليات واضحة. ويجب 
أثناء  اتخاذه، وتجميعها يف  يتم  الذي  الرتتيب  بداية  تقدميها وتعريفها بوضوح يف 
االلتزام  وسيكون  نفسها.  العملية  طوال  كثب  عن  ورصدها  والتخطيط،  التدريب 
لتحقيق  األهمية  بالغ  أمرًا  القيادة  املدنيني عىل جميع مستويات  الواضح بحامية 

النجاح.

الفصل الخامس: العمليات العسكرية التي تُنفذ مع رشكاء يف حروب املدن



السادس  الفصل 

تنفيذ العمليات العسكرية يف املدن

مدينة حلب القدمية، سورية 
)آب/أغسطس 2018(

E.
 P

ili
pp

/I
C

RC



77 الفصل السادس: تنفيذ العمليات العسكرية يف املدن 

تجنب إلحاق رضر باملدنيني أو التخفيف منه
يكشف تحليل دراسات حالة للعمليات التي تُنفذ يف املدن مجموعة من الوسائل 
أو األساليب التي ميكن استخدامها لتجنب استخدام القوة يف تلك املناطق، وتقليل 
مقدار القوة املستخدمة، والتخفيف من عواقبها. وهذه الوسائل واألساليب مبينة 
إجراءات  اعتبار عنارصه  ينبغي  التوضيح وال  التايل، وهو ألغراض  البياين  الرسم  يف 
تدريجية. وتعتمد الوسائل واألساليب الدقيقة املستخدمة عىل السياق وعىل تحليل 
املخاطر املحددة التي يتعرض لها املدنيون. وميكن اتخاذ عدة تدابري يف آن واحد، 

ويناقش القسم التايل كل منها بالتفصيل.

تجنب القتال يف املدن أو الحد منه	 
يجب إعطاء أولوية لتصميم العمليات عىل نحو يتيح تجنب القتال يف املدن أو 

يحد منه. ويجب عىل القادة مراعاة ما ييل:
 ما إذا كانت العمليات القتالية رضورية يف املنطقة الحرضية املحددة ويف - 

اإلطار الزمني العاجل

تجنب إلحاق رضر باملدنيني أو التخفيف منه

تدريب 
جميع القادة وهيئة 

األركان يف املقر الرئييس عىل 
ما ييل:

تقييم األرضار الناجمة عن القتال، 
ومنهجية تقدير األرضار الجانبية، 
وتتبع/تخفيف الخسائر التي تلحق 

باملدنيني، وقانون النزاعات 
املسلحة، والتدريب عىل 

تقدير املوقف

االنخراط يف حوار مع قادة العدو 
أو مع من لديهم تأثري عليهم

تجنب القتال يف 
املدن أو الحد منه

استعراض القوة لردع العدو 
عن القتال

إرجاء العمليات و/أو 
وقفها مؤقتًا

توجيه إنذارات فعلية

افرتاض إشغال املباين

استخدام التضاريس الدفاعية 
أو إنشاؤها أو تعزيزها

تنفيذ عمليات
استخدم أسلحة غري حركية

أقل فتًكا

تنفيذ عمليات 
هجومية أو غارات

استخدم أسلحة 
النريان املبارشة

تقليص املنطقة التي 
تتأثر باألسلحة

تطبيق إجراءات 
االستهداف برصامة

حامية الرعاية الصحية للمدنيني 
والحفاظ عىل استمرارها

رصد األرضار التي تلحق باملدنيني 
وتتبعها واإلبالغ عنها

املساعدة والتعويضات

إجراء مراجعة بعد 
انتهاء العمليات

التحقيق يف 
الحوادث

التحقيق يف الحوادث

الفصل السادس: تنفيذ العمليات العسكرية يف املدن



78                 الحد من الرضر الذي يلحق باملدنيني بسبب حروب املدن: دليل للقادة

 ما إذا كان ميكن االشتباك مع العدو يف تضاريس أخرى أو ببساطة عزله - 
وتجاوزه )ما يقلل احتامل إلحاق رضر باملدنيني(، وما إذا كان ميكن استخدام 
اسرتاتيجيات وتكتيكات )مبا يف ذلك العمليات النفسية( لطرد العدو من املدن

 تقييم املخاطر اإلنسانية املحتملة التي تنجم عن اسرتاتيجيات الحصار أو - 
التطويق، ويف حالة استخدامها، فإنها ال توجه إال ضد قوات العدو، ويجب 

السامح للمدنيني مبغادرة املنطقة املحارصة حاملا كان ذلك ممكًنا )انظر اإلطار 
القانوين يف الفصل الثاين(، ويجب اعتامد تدابري أخرى للتخفيف من الرضر 

الذي يلحق باملدنيني، مثل اإلجراءات التكتيكية لتقليل مدة عملية التطويق.
 ترك طرق الفرار مفتوحة أمام العدو لالنسحاب بغية تجنب القتال وإخراجه - 

من املناطق املأهولة بالسكان املدنيني
 إنشاء مناطق محمية عىل النحو املتوقع مبوجب قانون النزاعات املسلحة - 

)عىل سبيل املثال إليواء فئات معينة من األشخاص من مخاطر النزاع املسلح 
أو لتجنب القتال متاًما يف األماكن الحرضية(؛ ويتطلب إنشاء هذه املناطق 

موافقة جميع األطراف، وميكن للجنة الدولية أن تلعب دور الوسيط املحايد 
أو أن تقدم مبادرة لهذا الغرض.

االنخراط يف حوار مع قادة العدو أو مع من لديهم تأثري عليهم	 
يجب دامئًا اعتبار الحوار خياًرا لتشجيع العدو عىل االنسحاب، أو عىل األقل لفتح 
الباب إلجراء مناقشات أو مفاوضات بشأن إجالء آمن للمدنيني )مبا يف ذلك البحث 
عىل  ويجب  وإجالؤهم(.  واملقاتلني  املدنيني  من  كل  من  واملرىض  الجرحى  عن 

القادة مراعاة ما ييل:
املشاركة عىل جميع مستويات القيادة- 
القيام مبحاوالت متكررة إلقامة اتصال إذا لزم األمر- 
 االستعانة مبن لديهم معرفة باألوضاع املحلية، ممن يكونون بني القوات - 

التابعة للرشكاء، والزعامء الدينيني والقبليني وقادة املجتمع املحيل
 استخدام وسائل اتصال مختلفة، مبا يف ذلك ممثلو املنظامت اإلنسانية كوسطاء - 

محايدين.
استعراض القوة لردع العدو عن القتال	 

باإلضافة إىل التفاوض، قد يكون من املفيد يف كثري من األحيان إظهار القوة القتالية 
القتال، ومن ثم تقليل املخاطر عىل املدنيني. وتشمل  العدو عن  كطريقة لردع 

األمثلة التي لوحظت يف العمليات األخرية ما ييل:
تحليق طائرة نفاثة رسيعة- 
تحريك جامعي للمعدات- 
نرش القوات علًنا يف منطقة تجمع- 

إرجاء العمليات و/أو وقفها مؤقًتا	 
يتيح إرجاء العمليات أو وقفها مؤقتًا الوقت التخاذ إجراءات أخرى، مبا يف ذلك 
توجيه إنذارات، وإجراء مفاوضات، وإجالء املدنيني، وإفساح املجال للجهود التي 
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التكتيكية  الحاجة  بني  املوازنة  القادة  عىل  ويتعني  اإلنسانية.  املنظامت  تبذلها 
للزخم والفائدة االسرتاتيجية واإلنسانية املحتملة التي تتحقق من وقف العمليات 

مؤقتًا. وحاملا يتم وقف العمليات مؤقتًا، ميكن تكرار هذا األمر حسب الرضورة.
توجيه إنذارات فعلية	 

تلقى  منشورات  طريق  )عن  فهمها  ميكنهم  بلغة  للمدنيني  إنذارات  توجيه  إن 
يتيح  االجتامعي(  التواصل  ووسائل  والتلفزيوين،  اإلذاعي  والبث  الطائرات،  من 
لهم اتخاذ تدابري لحامية أنفسهم )وبالتايل فهو إجراء تخفيف يتوافق مع قانون 
النزاعات املسلحة، إىل جانب االستعداد ملواجهة حاالت نزوح ضخمة(. ومع ذلك، 
ال ينبغي افرتاض أن املدنيني قد انصاعوا لإلنذارات - بل يجب التحقق من هذا 
األمر. وباملثل، ال ينبغي افرتاض أن املدنيني الذين بقوا يف أماكنهم عىل صلة بالعدو، 

بل عىل العكس، يظلون يحتفظون بوضعهم الذي يكفل لهم الحامية.
افرتاض إشغال املباين	 

يجب دامئًا افرتاض أن املباين يشغلها مدنيون إىل أن ميكن إثبات العكس.
استخدام التضاريس الدفاعية أو إنشاؤها أو تعزيزها	 

املثال  سبيل  )عىل  حرضية  منطقة  يف  بهجوم  للتهديد  القوات  تتعرض  عندما 
بسيارات مفخخة بعبوات ناسفة ُمصّنعة يدويًا، أو بهجوم مبارش بالسالح(، فإن 
بناء دفاعات قريبة أو تعزيزها ميكن أن يكون فعااًل يف الدفاع عن تلك القوات 
مع تقليل املخاطر املحتملة عىل املدنيني عن طريق تجنب الحاجة إىل اللجوء إىل 

االستجابات الحركية. وتشمل األمثلة التي لوحظت يف العمليات األخرية ما ييل:
 تنفيذ أعامل هندسية ميدانية وأعامل التحصينات والدفاعات )مثل حفر - 

الخنادق وإقامة السواتر(، مع الحرص عىل تجنب إتالف املرافق يف املدن )مثل 
خطوط األنابيب والكابالت(

 االحتفاظ بقدرة هندسية متنقلة عندما تنفذ القوات مناورة لالنتشار يف أثناء - 
فرتات توقف القتال.

تنفيذ عمليات غري حركية	 
قد توجد حاالت ميكن فيها تحقيق هدف معني عن طريق وسائل غري حركية مع 

تقليل احتامل إلحاق الرضر باملدنيني. وتشمل األمثلة عىل ذلك ما ييل:
 عمليات إعالمية لطرد العدو من املنطقة الحرضية أو إقناعه بوقف القتال - 

)عىل سبيل املثال عن طريق منشورات تلقى من الطائرات، والبث اإلذاعي، 
والوسائل الرقمية(

 العمليات السيربانية للتأثري عن بُعد عىل ساحة القتال يف املدن، مثل عزل - 
مصدر الطاقة الذي يغذي مركز قيادة العدو وإيقاف تشغيله مع عدم املساس 

مبصادر الطاقة ملناطق أخرى )حيثام يكون من املتوقع أن تتسبب العمليات 
السيربانية يف إتالف األعيان أو تعطيلها، يظل استخدامها خاضًعا لقواعد قانون 
النزاعات املسلحة نفسها التي تنطبق عىل جميع الهجامت، مبا يف ذلك مبادئ 

التمييز والتناسب واالحتياطات(.
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استخدام أسلحة أقل فتكًا	 
عند تنفيذ العمليات /عىل مقربة من وجود سكان مدنيني، ميكن النظر يف استخدام 
ما يُعرف باألسلحة واملعدات األقل فتًكا إىل جانب األسلحة التقليدية )األسلحة 
النارية(، برشط استخدام هذه األسلحة وفًقا لألطر القانونية العملياتية الواجبة 
التطبيق، مبا فيها قانون النزاعات املسلحة. وبصفة عامة، يستخدم مصطلح "سالح 
تتسبب يف  قيود صارمة،  استُخدمت وفق  إذا  التي،  األسلحة  لوصف  فتًكا"  أقل 
النارية.  األسلحة  تسببه  مام  أقل  الخطرية  اإلصابة  أو  القتل  حيث  من  مخاطر 
ومن أمثلتها املقذوفات ذات األثر املخفف )الرصاص البالستييك أو املطاطي أو 
االسفنجي(، وأجهزة الصعق الكهربايئ، والقنابل الصوتية والقنابل املضيئة. ويحظر 
الفلفل(  ورذاذ  للدموع،  املسيل  الغاز  )مثل  الشغب  مكافحة  مواد  استخدام 
كأسلوب من أساليب القتال.29 وال يؤثر توافر األسلحة األقل فتًكا واستخدامها عىل 

وضع املدنيني من حيث الحامية، إذا يجب عدم استهدافهم بأي سالح.
تنفيذ عمليات هجومية أو غارات	 

قد تقلل العمليات الهجومية أو الغارات املحدودة احتامل إلحاق رضر باملدنيني 
عند مقارنتها بهجوم واسع النطاق عىل منطقة حرضية بدعم نرياين غري مبارش. 

ويجب تنفيذ هذه العمليات وفًقا لقانون النزاعات املسلحة، ويجب أيًضا:
أن يكون لها هدف محدد )أو أهداف محددة( بدقة- 
 أن تتوىل تنفيذها قوات جيدة التدريب والتجهيز بناًء عىل أوامر محددة - 

لتجنب إلحاق رضر باملدنيني
 املوازنة بني الخطر الذي تتعرض له قواتكم وإمكانية تحقيق الهدف العسكري - 

مع تقليل إلحاق رضر باملدنيني.
استخدم أسلحة النريان املبارشة	 

بينام توفر أسلحة النريان غري املبارشة بعض املزايا من حيث املدى وحامية القوات، 
فإنها قد متثل تحديات كبرية من حيث الرضر الذي يلحق باملدنيني. وحيث ميكن 
تحديد الهدف بشكل مؤكد وإدخال منصة اإلطالق يف مدى الهدف املحدد، فإن 
أسلحة النريان املبارشة )مثل بنادق القناصة، والبنادق عدمية االرتداد، واألسلحة 
النار  إطالق  وضع  يف  املستخدمة  الدبابات  ومدافع  للدبابات،  املضادة  املوجهة 
الهليكوبرت، والصواريخ املوجهة جو-أرض( تتيح فرًصا لتعديل  املبارش، وطائرات 
الهدف العسكري مع تقليل  الهدف املحدد، وتحقيق  ليتوافق مع  نظام السالح 

احتامل إلحاق رضر باملدنيني.

29  ميكن أيًضا االطالع عىل: اللجنة الدولية للصليب األحمر، "استخدام األسلحة واملعدات يف عمليات إنفاذ القانون"، أيار/مايو 

.2020

https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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تقليص املنطقة التي تتأثر باألسلحة	 
يف حروب املدن، من املرجح أن يتسبب استخدام األسلحة املتفجرة التي تخلف 
احتامل شن هجامت  باملدنيني بسبب  أكرب  إلحاق رضر  النطاق يف  آثاًرا واسعة 
عشوائية عىل كل من األهداف العسكرية واملدنيني واألعيان املدنية. وال ينبغي 
للقادة استخدام هذه األسلحة ما مل يتمكنوا من اتخاذ تدابري كافية للحد من آثارها 

الواسعة النطاق.
تطبيق إجراءات االستهداف برصامة	 

املسلحة  النزاعات  قانون  ملبادئ  االمتثال  يجعل  وترابطها  املدن  بيئة  تعقيد  إن 
أكرث صعوبة مام هو عليه يف البيئات األخرى. إال أنه عىل الرغم من أن التمييز 
أصبح أكرث صعوبة بسبب قلة خطوط الرؤية، وتشوش البصامت الحرارية، وصدى 
األصوات، فإن التزام القوات بالتمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني، وبني األهداف 
العسكرية واألعيان املدنية يظل قامئًا. ويف الواقع، يُعد التمييز الفعال يف صميم 
عملية االستهداف "اآلمن". وفيام ييل التدابري التي ميكن اتخاذها لالمتثال لقانون 

النزاعات املسلحة وتقليل الرضر الذي يلحق باملدنيني:
 التطبيق الصارم للتحديد القطعي لألهداف، وإجراء تحليل منط الحياة يف - 

الوقت املناسب، وتوجيه إنذارات لتقليل املخاطر عىل املدنيني: من أجل 
االمتثال ملبدأ التمييز مبوجب قانون النزاعات املسلحة، يجب أن يستند قرار 
توجيه رضبة لهدف ما إىل التأكد من أنه هدف عسكري. وباملثل، فإن إجراء 
تحليل يف الوقت املناسب لسلوك املدنيني وروتني حياتهم يف منطقة الهدف 
املقصود - إىل جانب تقييم البنية التحتية املدنية الحيوية والخدمات التي 

تدعمها - يساعد عىل ضامن االمتثال ملبدأ االحتياطات. ويجب توجيه إنذار 
مسبق فعيل بحدوث رضبة لتقليل الرضر الذي يلحق باملدنيني، إال إذا مل 

تسمح الظروف بذلك.
 اختيار الذخائر الدقيقة التي تحمل عبوة تناسب الهدف: تتوافق الذخائر - 

الدقيقة )باستخدام التوجيه بالليزر، أو الرادار، أو النظام العاملي لتحديد 
املواقع، أو األقامر الصناعية( مع مبدأ االحتياطات ألنها تقلل الخطأ الدائري 

املحتمل )االنتشار(. إال أن التوجيه الدقيق وحده قد ال يقلل من تأثري االنفجار 
عىل الهدف املقصود، لذلك يجب تطبيق إجراءات تقدير األرضار العرضية 
من أجل تقييم نصف القطر املحتمل لتأثري االنفجار. وحيثام أمكن، يجب 

اختيار ذخائر قليلة األرضار العرضية30 كطريقة لتقليص نطاق املنطقة املتأثرة 
باالنفجار و/أو تركيزها يف حيز محدد.

30  ميكن تحقيق ذلك عن طريق ثالثة تدابري: تقليل قوة االنفجار، وتركيز املتفجرات الناسفة يف اتجاه معني من أجل تقليل التأثري 

االنفجاري الواسع النطاق للذخرية )الذي يسبب إىل حد كبري األرضار يف املباين(، وتصنيع غالف القنابل من ألياف الكربون أو 

مواد مامثلة )لتقليل الشظايا املعدنية والشظايا األخرى( أو من مواد قابلة للكرس التي تقلل الطاقة الحركية وال تنتقل بعيًدا عن 

منطقة االنفجار.
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 ضبط صامم التفجري )الطابة(، واتجاه الهجوم وزاويته لتقليل الرضر الذي - 
يلحق باملدنيني: إن اختيار صامم التفجري األنسب – لالنفجار يف الجو، أو 

االنفجار عند االرتطام، أو االنفجار املتأخر - بناًء عىل تقييم مفصل للهدف 
العسكري ميكن أن يؤدي إىل تقليل الرضر الذي يلحق باملدنيني إىل حد أكرب 

عن طريق ضامن أن يرتكز التأثري، قدر اإلمكان، عىل الهدف املقصود. ويف 
بعض الظروف، قد يكون من املمكن أيًضا تعديل اتجاه الهجوم وزاويته، ال 

سيام يف األماكن التي قد توفر فيها املباين الحامية للمدنيني من االنفجار.
 استخدام أسلحة النريان غري املبارشة دون غريها إذا كان هناك رؤية مبارشة - 

لكل من الهدف وأماكن سقوط القذائف )بالنظر، أو عن بُعد بواسطة 
الطائرات العادية أو الطائرات بدون طيار(.

 إطالق نريان غري مبارشة عىل الهدف بحيث تسقط القذيفة األوىل يف منطقة - 
غري مأهولة بجوار الهدف ثم تصحيح النريان باإلقرتاب بالقذائف من الهدف 

تدريجًيا )بداًل من تصحيح النريان التقليدي الذي يبدأ بإطالق قذيفة عىل 
الهدف املقصود مبارشة ثم تصحيحها(.

 تقييم )حساب( مسافات األمان للمدنيني واألعيان املدنية باستخدام نهج - 
مشابه عىل غرار ملا تفعلونه مع قواتكم، مع إدراك أن املدنيني لن تتوافر لهم 

وسائل حامية )أي أنهم لن يرتدوا دروًعا واقية أو خوذات، أو لن يتلقوا تدريبًا 
عىل االستجابة بطريقة تقلل من تعرضهم للخطر(.

 عدم استخدام األلغام األرضية املضادة لألفراد أو الذخائر العنقودية.- 
حامية الرعاية الصحية للمدنيني والحفاظ عىل استمرارها	 

يجب إعادة تقييم البيئة العملياتية عىل فرتات منتظمة يف أثناء تنفيذ العمليات، 
مبا يف ذلك ما ييل:

مواقع املرافق الطبية والخدمات األساسية التي تعتمد عليها تلك املرافق- 
 األنواع املختلفة ملقدمي الرعاية الصحية ومركباتهم )مع التحديث املنتظم - 

لرتتيبات تحديد هوية املركبات واملرافق والعاملني والعالمات والرموز املميزة 
لهم(

يجب إعطاء األولوية يف توفري ممر آمن للمركبات الطبية - مبا فيها املركبات التي 
تُستخدم يف إجالء الجرحى واملرىض إما بصفة رسمية )مرصح بها من الدولة أو 
النحو(، أو بصفة غري  السلطات املختصة، وميكن تحديدها عىل هذا  غريها من 
الذين  واملرىض   - الطوارئ(  حالة  يف  واملرىض  الجرحى  تنقل  مركبة  )أي  رسمية 

يتنقلون سريًا عىل األقدام.

الصحية  الرعاية  مقدمي  مع  املستمر  التنسيق  الالزم  من  العمليات،  أثناء  يف 
الدولية واملنظامت األخرى، وينبغي مراجعة  الحكومية واللجنة  واملنظامت غري 

عمليات التنسيق وإجراءاتها وتحديثها حسبام تقتيض األحوال.
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باإلضافة إىل ذلك، يجب أن يتمكن أفراد الخدمات الطبية واملرىض من الوصول إىل 
املرافق الطبية، مبا يف ذلك عن طريق نقلهم يف مركبات طبية، يف جميع األوقات.

من  والعسكرية  املدنية  الطبية  املرافق  قرب  تقييم  يجب  االستهداف،  أثناء  يف 
األهداف العسكرية )الخاصة بقواتكم والقوات املعادية( من أجل تجنب األرضار 
املبارشة واآلثار غري املبارشة املحتملة )مثل تعطيل املرافق األساسية(، ويتعني أيًضا 
تقييم قدرة املرىض وعائالتهم عىل الوصول إىل هذا املرافق، وأخذها يف الحسبان.

قبل شن هجوم عىل أي منشأة طبية فقدت وضعها الذي تتمتع بالحامية مبوجبه، 
يجب توجيه إنذار لها.31 وعند االقتضاء، يجب أن يتضمن اإلنذار مهلة زمنية وال 
القوات املسلحة اتخاذ  إليه. ويجب أيًضا عىل  يسمح بالهجوم إال إذا مل يُلتفت 

تدابري للحد من العواقب اإلنسانية املحتملة للهجوم.
رصد األرضار التي تلحق باملدنيني وتتبعها واإلبالغ عنها	 

يجب عىل القادة النظر فيام ييل:
 إنشاء خلية لتتبع الخسائر بني املدنيني أو آلية مامثلة لتتبع جميع الحوادث - 

التي يشتبه يف أنها ألحقت أرضاًرا باملدنيني وأحدثت خسائر يف األعيان املدنية 
وتقييمها والتحقيق فيها، والنظر يف العالقة بني الرضر الذي يلحق باملدنيني 

ووسائل وأساليب القتال، وتعلم الدروس املستفادة ودمجها يف العقيدة 
والتدريب والتخطيط واملامرسة

 رصد مدى الرضر العريض واإلبالغ عنه باستمرار، باالعتامد عىل املعلومات - 
املستقاة من أكرب عدد ممكن من املصادر - مبا فيها مكاتب الطب الرشعي 

املحلية لتحديد األسباب الدقيقة للوفاة عند االقتضاء.
املساعدة والتعويضات	 

يجب عىل القادة تحديد التدابري الالزمة من أجل:
 التحقيق الفعال يف جميع الحوادث واالدعاءات والتقارير، واتخاذ جميع - 

الخطوات الالزمة لتحديد املساءلة عن الرضر الناجم )مبا يف ذلك عن طريق 
املالحقة القضائية عند االقتضاء(، وتقديم التعويضات وأشكال جرب الرضر 

األخرى للمدنيني وفًقا للقانون الدويل والقانون املحيل
 إنشاء برنامج للمدفوعات عىل سبيل الهبة )أو توسيع نطاقه(، باإلضافة إىل - 

تدابري أخرى تهدف إىل التخفيف من الرضر الذي يلحق باملدنيني نتيجة 
للعمل العسكري.

31  "تُفقد الحامية الخاصة إذا استخدمت الرتكاب أعامل ضارة بالعدو وتخرج عن نطاق وظيفتها اإلنسانية، غري أنه ال يجوز وقف 

الحامية عنها إال بعد توجيه إنذار لها يحدد يف جميع األحوال املناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يُلتفت إليه )اتفاقية جنيف 

األوىل، املادة 21؛ واتفاقية جنيف الثانية، املادة 34؛ والربوتوكول اإلضايف األول، املادة 13)1(؛ والقانون الدويل اإلنساين العريف، 

القاعدتان 28 و29(. املصدر:

M. Sassòli, “Joint Blog Series: Medical care in armed conflict PART II”, January 2019.
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إجراء مراجعة بعد انتهاء العمليات	 
يجب إجراء مراجعة مفصلة وموضوعية يف الوقت املناسب بعد جميع العمليات 
العسكرية. ومن الالزم أن تتضمن هذه املراجعة تركيزًا عىل الرضر الذي يلحق 
باملدنيني، مع الحصول عىل مدخالت من املنظامت املدنية التي تعمل عىل أرض 
والتخطيط  والتدريب  العقيدة  يف  برسعة  النتائج  إدراج  يتم  أن  ويجب  الواقع. 
والعمليات الجارية والعمليات التي ستُنفذ يف املستقبل. وينبغي إجراء مراجعة 
بعد انتهاء العمليات بشكل روتيني، وللعمليات التي متتد لعدة أشهر أو سنوات، 

ويتعني أن يشكل ذلك جزًءا من الروتني املتبع يف عمليات القتال.
التحقيق يف الحوادث	 

يجب إجراء تحقيق يف الحوادث التي قد تنطوي عىل انتهاكات للقانون الدويل 
اإلنساين وفًقا للسياسة الوطنية والعقيدة العسكرية.32

ملخص
يحدث معظم الرضر الذي يلحق باملدنيني يف العمليات التي تُنفذ يف املدن يف أثناء 
القتال نفسه، حيث ميكن استخدام القوة بأشكال مختلفة. غري أن القادة واملرؤوسني 
رضر  إلحاق  لتجنب  ترصفهم  تحت  القتال  وأساليب  وسائل  من  مجموعة  لديهم 
باملدنيني أو تخفيفه. واألمثلة الواردة يف هذا الفصل مأخوذة من دراسة املامرسات 
تناسب جميع  ولن  املدن.  يف  السابقة  املعارك  من  املستقاة  والشواهد  العسكرية 
األمثلة كل سياق، ولكن يتم تشجيع القادة عىل دراستها ومناقشتها مع هيئة األركان 

واملرؤوسني من أجل تحقيق فهم مشرتك للخيارات املتاحة.

.N. Lubell, J. Pejic and C. Simmons )2019( 32
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قامئة التحقق الخاصة بالقائد
يجب عىل القادة أخذ األسئلة التالية يف االعتبار قبل بدء أي عملية عسكرية:

 هل تلقت جميع القوات تدريبًا عىل قانون النزاعات املسلحة - تدريب . 1
روتيني وتدريب إضايف قبل القتال - وهل تم إدراج أحدث الدروس 

املستفادة يف هذا التدريب )مثل دراسات الحالة أو األمثلة(؟
 هل يوجد فهم مشرتك - عىل مستوى قواتكم والقوات التابعة للرشكاء - . 2

ألهمية حامية املدنيني من الرضر املحتمل الذي يحدثه القتال يف املدن؟
 هل تعطي عملية التخطيط العمليايت عىل كل مستوى الوزن الواجب . 3

للتضاريس البرشية؟ وهل تعكس مسارات العمل الجوانب البرشية 
واملادية )البنية التحتية( للبيئة يف املدن؟ وهل تم أخذ ردود فعل 

املدنيني املحتملة يف االعتبار يف املحاكاة الحربية؟
 هل إجراءات االستهداف الخاصة بالرضبات الحركية متوافقة مع قانون . 4

النزاعات املسلحة، وتتم مامرستها وتنفيذها كرد فعل تلقايئ وفًقا لعقيدة 
مشرتكة؟

 هل ناقش القادة يف كل مستوى مع القوات الخاضعة لقيادتهم . 5
التحديات التي قد يواجهونها يف القتال، ال سيام فيام يتعلق بحامية 

األشخاص الذين ال يشاركون يف العمليات العدائية أو كفوا عن املشاركة 
فيها ومعاملتهم معاملة قانونية؟

 يف العمليات التي تُنفذ مع رشكاء، هل يوجد فهم مشرتك للنهج املتبع . 6
يف حامية املدنيني وغري املقاتلني، ومعرفة بالضامنات لكفالة تنفيذ 

السياسات؟
 هل املشورة القانونية العسكرية متاحة للمستوى املناسب من القيادة . 7

والوظيفة، وهل متت مامرستها إىل الحد الذي تحولت فيه إىل رد فعل 
تلقايئ؟

 هل يوجد فهم مشرتك عىل مستوى القوات لإلجراءات الخاصة باملعاملة . 8
القانونية للمحتجزين، وهل توجد ضامنات لكفالة اتباع هذه اإلجراءات 

برصامة؟
 هل توجد إجراءات لتتبع األرضار التي تلحق باملدنيني عىل كل مستوى . 9

من مستويات القيادة، وهل هذه اإلجراءات معرتف بها وتتم مامرستها 
ووضعها موضع التنفيذ؟ وهل توجد أيًضا عملية للتعلم من الدروس 

املستخلصة يف الوقت املناسب لتوجيه النهج الذي سيُتبع إزاء العمليات 
التي تُنفذ يف املدن يف املستقبل؟

 هل توجد آلية لإلبالغ عن االنتهاكات الواضحة لقانون النزاعات . 10
املسلحة؟ وهل تعكس هذه اآللية فهاًم مفاده أن اإلبالغ يُعد التزاًما 

قانونيًا وأنه اليشء الصحيح الذي يجب القيام به؟
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املهمة
تؤدي  ومستقلة،  ومحايدة  متحيزة  غري  منظمة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
مهمة إنسانية بحتة تتمثل يف حامية أرواح وكرامة ضحايا النزاعات املسلحة وغريها 
من حاالت العنف وتقديم املساعدة لهم. وتبذل أيضاً اللجنة الدولية كل الجهود 
العاملية  اإلنسانية  واملبادئ  اإلنساين  القانون  أحكام  بنرش  املعاناة  لتفادي  ملمكنة 
الدولية للصليب األحمر عام 1863 وقد متخّضت عنها  اللجنة  أنشئت  وتعزيزها. 
توجه  وهي  األحمر.  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  والحركة  جنيف  اتفاقيات 
وتنسق األنشطة الدولية التي تنفذها الحركة يف حاالت النزاعات املسلحة وغريها 

من حاالت العنف.
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