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Abstract: (Part II)
While current core rules governing armed conflicts has remained almost
the same since the adoption of the 1949 Geneva Conventions and its two
additional protocols of 1977, the nature of non-international armed conflicts
has gone under a tremendous development. This poses a question on whether
there is a need to develop the rules of International Humanitarian Law (IHL)
applicable to Armed Groups in times of non-international armed conflicts to
cope with the changes in the armed conflicts layout. Accordingly, this article
is addressing this question and examining ways to improve armed groups’
compliance to the provisions of the IHL.
This article focuses on three fundamental legal issues stems from the
involvement of armed groups in non-international armed conflicts, these are:
the international legal personality of armed groups and its extent, the basis
and limits of the IHL application on armed groups, and the mechanisms to
enhance their compliance to IHL.
To this end, the article is divided into two parts. In part I, it explores the
definition of armed groups and its usage in international scholarship and
practice, as well as the ability to possess an international legal personality.
The discussion herein paves the way for Part II, which discusses the legal
framework applicable to armed groups and how to improve their compliance
to the provisions of the IHL.
In this article, part II is covered along with conclusion and findings of this
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خضوع اجلامعات املسلحة للقانون الدول
دراسة يف قواعد القانون الدول اإلنسان ومدى إمكانية تطويرها

**

د.سلوى اإلكياب
مستشار الشؤون األكاديمية – إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العال
هيئة جودة التعليم والتدريب  -البحرين
salwa.elekyabi@bqa.gov.bh

ملخص البحث (القسم الثان)
ُيناقش هذا البحث مسألة ما إذا كانت هناك حاجة لتطوير قواعد القانون الدول اإلنسان
املطبقة عىل اجلامعات املسلحة يف وقت النزاعات املسلحة غري الدولية ،وذلك من أجل حتسني
خضوع تلك اجلامعات ألحكام القانون ،خاصة َّ
أن التنظيم القانون احلال مل يطرأ عليه الكثري
من التغيري منذ إبرام اتفاقيات جنيف لعام  1949وبروتوكوليها امللحقني لعام  ،1977مع
وجود تطور هائل يف شكل النزاعات املسلحة غري الدولية من وقت إبرام هذه االتفاقيات
وحتى وقتنا املعارص.
ولتحديد ذلك ُيركز البحث عىل ثالث إشكاليات قانونية جوهرية يثريها انخراط اجلامعات
املسلحة يف النزاعات املسلحة غري الدولية ،والتي توضح قدر احلاجة لتطوير القانون الدول
اإلنسان  .هذه اإلشكاليات هي :مدى متتع اجلامعات املسلحة بالشخصية القانونية الدولية،
وأساس وحدود انطباق األطر القانونية الدولية عىل اجلامعات املسلحة ،وآليات إلزام
اجلامعات املسلحة باحرتام القانون الدول.

* هذه الدراسة مقسمة إىل قسمني ،ويتعرض هذا البحث للقسم الثان منها.
 استُلم بتاريخ  2020/12/24و أجيز للنرش بتاريخ .2021/02/21
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تنقسم هذه الدراسة إىل قسمني يتعرض القسم األول منها إىل حتديد املقصود باجلامعات
املسلحة واستخدامات هذا املفهوم يف الفقه واملامرسة الدولية ،ومدى متتع تلك اجلامعات
بالشخصية القانونية الدولية .ويناقش القسم الثان منها اإلطار القانون املنطبق عىل اجلامعات
املسلحة وأساس التزامها به وكيفية حتسني امتثاهلا ألحكام القانون .ويف هذا البحث سيتم
التعرض إىل القسم الثان من هذه الدراسة باإلضافة للخامتة التي تتضمن النتائج والتوصيات.
كلامت مفتاحية :اجلامعات املسلحة – اإلعالنات االنفرادية – نداء جنيف -االتفاقيات
اخلاصة
مقدمة
يشهد العامل يف اآلونتني احلديثة واملعارصة تزايدً ا يف أعداد النزاعات املسلحة غري الدولية،
تزايد معه وجود اجلامعات املسلحة بشكل واضح باعتبارها طر ًفا يف النزاع .وحيث إن اإلطار
القانون املطبق عىل النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية ال يزال يتمثل يف املعاهدات
األساسية وهي :اتفاقيات جنيف لعام  1949وبروتوكوليها امللحقني لعام 1977؛ فإن هذه
الدراسة تركز عىل تساؤل هام وهو ما إذا كانت هناك حاجة لتطوير قواعد القانون الدول
اإلنسان املطبقة عىل اجلامعات املسلحة يف وقت النزاعات املسلحة غري الدولية ،وذلك من أجل
حتسني خضوع تلك اجلامعات ألحكام القانون.
لإلجابة عىل هذا التساؤل تم تقسيم هذه الدراسة إىل قسمني ،تناول القسم األول منها
حتديد موضوع الدراسة وهو "اجلامعات املسلحة" ومدى متتعها بالشخصية القانونية الدولية.
حيث تؤسس النتائج التي تم التوصل إليها يف القسم األول إىل بحث اإلشكاليات القانونية
التي سيتم التعرض إليها يف هذا القسم ،وهي :حتديد اإلطار القانون املنطبق عىل اجلامعات
املسلحة وبحث مدى التزامها به وسبل تعزيز امتثاهلا ألحكامه .وبالتال الوصول إلجابة عىل
تساؤل البحث الرئيس وهو مدى احلاجة لتطوير قواعد القانون الدول اإلنسان املطبقة عىل
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أيضا نتائج وتوصيات الدراسة بقسميها يف خامتته،
اجلامعات املسلحة .وسيضم هذا القسم ً
وكذلك قائمة بأهم املراجع التي استندت إليها الدراسة بالكامل.
وقد تم التعرض يف مقدمة القسم األول من هذه الدراسة إىل أمهية البحث ونطاقه ومنهجه،
ولذلك نحيل إليه .ونستكمل يف هذا القسم الدراسة ما بدأناه يف القسم األول ،وذلك عىل
النحو التال:
القسم الثان :اإلطار القانون املنطبق عىل اجلامعات املسلحة وتعزيز امتثاهلا له
الفصل األول :يف اإلطار القانون املنطبق عىل اجلامعات املسلحة.
الفصل الثان :يف تعزيز امتثال اجلامعات املسلحة ألحكام القانون الدول اإلنسان.
القسم الثان

اإلطار القانون املنطبق عىل اجلامعات املسلحة وتعزيز امتثاهلا له
الفصل األول
يف اإلطار القانون املنطبق عىل اجلامعات املسلحة
متهيد:
أ رشنا يف القسم األول من هذه الدراسة إىل ظاهرة جتزؤ القانون الدول ،وما ينشأ عنها من
مشكالت تتعلق بشكل انطباق أحكام القانون الدول يف خمتلف فروعه .ومن تلك املشكالت
أن شكل انطباق أحكام القانون الدول عىل اجلامعات املسلحة خمتلف من فرع إىل آخر من فروع
القانون الدول .وبنا ًء عىل ذلكُ ،يناقش هذا الفصل اإلطار القانون النطباق قواعد القانون
الدول بمختلف فروعة عىل اجلامعات املسلحة مبينًا أهم القواعد القانونية التي ترسي عىل

اجلامعات املسلحة ونطاق رسياهنا.
ولكن قبل التعرض لإلطار القانون املنطبق عىل اجلامعات املسلحة ،يتناول هذا الفصل
األساس القانون النطباق أحكام القانون الدول عىل اجلامعات املسلحة ،خاصة يف ظل متتع

[العدد الواحد والتسعون  -ذو الحجة  1443هـ يوليو ]2022
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تلك اجلامعات بشخصية قانونية حمدودة يف إطار القانون الدول اإلنسان.

تقسيم:
بنا ًء عىل ما تقدم ،س ُيقسم هذا الفصل عىل مبحثني ،وذلك عىل النحو التال:
املبحث األول :القانون املنطبق عىل اجلامعات املسلحة.

املبحث الثان :األساس القانون اللتزام اجلامعات املسلحة بالقانون.
املبحث األول
القانون املنطبق عىل اجلامعات املسلحة
ُُيمع الفقه واملامرسة الدولية والقضاء الدول عىل إلزام اجلامعات املسلحة بالقانون الدول
اإلنسان أو باألُطر القانونية املنطبقة عليها .وكام سبق البيان ،فإن النزاعات املسلحة غري الدولية
هي الساحة املألوفة لتواجد اجلامعات املسلحة ،ولذلك فإن قواعد القانون الدول اإلنسان
املتعلقة بالنزاعات املسلحة غري الدولية هي املطبقة بشكل أسايس عىل تلك اجلامعات .عىل
صعيد آخر ،فإن الدول -كطرف يف النزاعات املسلحة غري الدولية أمام اجلامعات املسلحة-
عليها التزامات يف أوقات النزاعات املسلحة وف ًقا ألطر قانونية أخرى كالقانون الدول العريف
والقانون الدول حلقوق اإلنسان والقانون اجلنائي الدول )1(.ومن ثم يثور التساؤل حول
حدود انطباق تلك األطر القانونية عىل اجلامعات املسلحة باعتبارها الطرف األخر يف النزاع.
وعليه ،سنتعرض فيام ييل حلدود انطباق القانون الدول اإلنسان عىل اجلامعات املسلحة
باعتباره القانون األكثر صل ًة باجلامعات املسلحة ،ثم ملدى وحدود انطباق األُطر القانونية ذات
العالقة عىل اجلامعات املسلحة.
( )1أشارت وثيقة السياسات رقم ( )1الصادرة عن أكاديمية جنيف للقانون الدول اإلنسان بعنوان "ردود الفعل عىل
املعايري -املجموعات املسلحة ومحاية املدنيني" ،إىل أطر قانونية أخرى كالقانون اجلنائي الوطني والرشيعة اإلسالمية،
انظر ص .17
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املطلب األول
حدود انطباق القانون الدول اإلنسان عىل اجلامعات املسلحة
بحسب تعريف اللجنة الدولية للصليب األمحر ،فإن القانون الدول اإلنسان هو "جمموعة
من القواعد التي هتدف للحد من آثار النزاع املسلح -ألسباب إنسانية .. -كام ُيعرف بأنه قانون
احلرب أو قانون النزاع املسلح" )2(.ويف إطار النزاعات املسلحة الدولية تلتزم الدول بتطبيق
أحكام القانون الدول اإلنسان بام ُيناسب إمكانياهتا وقدراهتا .وتوجد يف القانون العديد من
املبادئ التي تعزز ذلك ،منها عىل سبيل املثال مبدأ التناسب بني املزايا العسكرية واخلسائر
املتوقعة من الرضبة ،فيفرتض تطبيق القانون أن الدول التي لدهيا تكنولوجيا متقدمة ستلتزم
بتطبيق هذا املبدأ بمعايري أعىل من الدول التي ال متتلك تكنولوجيا متقدمة.
وبتطبيق ذلك عىل النزاعات املسلحة غري الدولية ،التي يكون أحد أطرافها دولة والطرف
األخر "مجاعات مسلحة"  ،فمن املنطقي أن خيتلف حدود التزام كل منهام بقواعد القانون
الدول اإلنسان بحسب إمكانياهتام وقدرهتام عىل إنفاذه .فعىل سبيل املثال ،تنص املادة  2/6من
الربوتوكول اإلضايف الثان عىل عدم جواز "إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي
شخص تثبت إدانته يف جريمة دون حماكمة مسبقة من قبل حمكمة تتوفر فيها الضامنات
األساسية لالستقالل واحليدة" .وال يمكن للجامعات املسلحة أن تلتزم بتطبيق هذا النص إال
إذا كانت كيانات أشبه بالدول وهلا سيطرة عىل جزء من اإلقليم تستطيع فيه فرض سيطرهتا
وإنفاذ أحكام القانون ،وبالتال ،لن يرسي هذا احلكم عىل مجاعات مسلحة بدائية التنظيم أو
ليست هلا سيطرة فعلية عىل جزء من اإلقليم.
بنا ًء عىل ذلك ،ختتلف حدود انطباق القانون الدول اإلنسان املطبق عىل النزاعات املسلحة غري

الدولية بحسب درجة تنظيم وقدرات تلك اجلامعات وإمكانياهتا .ويتضح ذلك – بحسب ما ذكرنا

(2) ICRC, What is International Humanitarian Law? available at:
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/what_is_ihl.pdf
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آن ًفا -من نص املادة الثالثة املشرتكة التي تضع مبادئ والتزامات عامة عىل أية مجاعات مسلحة
تكون طر ًفا يف نزاع مسلح ،وأحكام الربوتوكول اإلضايف الثان املنطبق عىل اجلامعات املسلحة ذات
اإلمكانيات والقدرات األعىل ،والتي تتميز بقدر من التنظيم والسيطرة عىل اإلقليم.
أوالً :حدود انطباق املادة الثالثة املشرتكة:
وضعت املادة الثالثة املشرتكة بني اتفاقيات جنيف حدً ا أدنى من القواعد القانونية امللزمة
ألطراف

النزاع)3(.

وتتضمن أحكام تلك املادة فقرتني ،تنص األوىل عىل كفالة "املعاملة

اإلنسانية"  ،دون متييز ،لكافة األشخاص الذين ال يشرتكون مبارشة يف األعامل العدائية ،بمن
فيهم أفراد القوات املسلحة الذين ألقوا أسلحتهم ،واألشخاص العاجزون عن القتال،
وحظرت تلك املادة أربعة أفعال عىل وجه اخلصوص ،كام أكدت عىل أن تلك األفعال "تبقى
حمظورة يف مجيع األوقات واألماكن" ،وهي:
أ -االعتداء عىل احلياة والسالمة البدنية ،وبخاصة القتل بجميع أشكاله ،والتشويه،
واملعاملة القاسية ،والتعذيب؛
ب -أخذ الرهائن،
ج -االعتداء عىل الكرامة الشخصية،
د -إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء حماكمة سابقة أمام حمكمة مشكلة تشكي ً
ال
قانون ًيا ،وتكفل مجيع الضامنات القضائية الالزمة يف نظر الشعوب املتمدنة.
أما الفقرة الثانية ،فقد نصت عىل االعتناء باجلرحى واملرىض وإتاحة الفرصة للهيئات
اإلنسانية غري املتحيزة كاللجنة الدولية للصليب األمحر بتقديم خدماهتا اإلنسانية.
ويف هناية املادة الثالثة ،فقد نصت عىل أنه عىل أطراف النزاع أن تعمل عىل تطبيق هذه

( )3تنص املادة  3املشرتكة يف أوهلا عىل أنه "يف حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دول يف أرايض أحد األطراف السامية
املتعاقدة ،يلتزم كل طرف يف النزاع بأن يطبق كحد أدنى األحكام التالية "....
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القواعد وأية قواعد أخرى عن طريق "اتفاقات خاصة" ،دون أن يؤثر ذلك عىل الوضع
القانون ألطراف النزاع ،وهو ما يعني أنه ال يتضمن االعرتاف املتبادل بني الدولة الطرف يف
النزاع والطرف من غري الدول يف النزاع .وقد ُوضع هذا النص لتشجيع الدول عىل الدخول يف
اتفاقات خاصة مع اجلامعات املسلحة لتطبيق أحكام القانون الدول اإلنسان ،دون أن يساورها
القلق يف أن يمنح ذلك للجامعات املسلحة نوعًا من الرشعية.
أما حدود انطباق تلك املادة ،فال ُيشرتط شكل معني يف اجلامعات املسلحة النطباقها عليها،
فيكفي فقط أن تكون تلك اجلامعات طرف ًا يف نزاع مسلح .وبرغم أن تلك املادة تنطبق -بحسب
ما ورد يف نصها" -يف حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دول" ،إال َّ
أن القضاء الدول قد وسع
من نطاق تطبيقها ليشمل كافة أنواع النزاعات املسلحة ،إذ أقرت حمكمة العدل الدولية بأن
األحكام الواردة يف تلك املادة قابلة للتطبيق "كمعيار أدنى" يف أية منازعات مسلحة سواء
أيضا أن
كانت منازعات مسلحة دولية أو غري ذات طابع دول .كام أقرت يف قضية نيكاراجوا ً
تلك املادة "تعكس االعتبارات األولية لإلنسانية" )4(.كذلك أعلنت املحكمة اجلنائية الدولية
ليوغسالفيا السابقة يف حكمها الشهري يف قضية  Tadicبأن املادة  3املشرتكة جزء من القانون
أيضا املحكمة اجلنائية الدولية برواندا)6(.
الدول العريف )5(،وهذا ما أعادت تأكيده ً

ويذهب  Ratnerإىل أن تلك املادة تُغطي كافة احلروب والنزاعات التي مل ُتغطها اتفاقيات
جنيف بام يف ذلك احلروب األهلية التي ال تدور بني دول )7(.ويف بعض الكتابات ذهب البعض

( )4يلينا بيجيتش ،نطاق احلامية الذي توفره املادة  3املشرتكة :واضح للعيان ،مقال خمتار حول القانون الدول اإلنسان،
املجلد  ،93العدد  881مارس /آذار  ،2011ص  .10متاح عىل:
https://www.icrc.org/ar/international-review/article/protective-scope-common-article-3-more-meetseye.
(5) Jurisdiction on Appeal Interlocutory for Motion Defence the on Decision, Tadic Dusko. v
Prosecutor The, ICTY .98. para, 1995 October 2, A-1-94-IT.
(6) T-4-96-ICTR. No Case, Akayesu. v Prosecutor, ICTR Chamber Trial, 609–608. paras, 1998, 2
September.
(7) Steven R Ratner, Predator and pery: seizing and killing suspected terrorists abroad, Journal of
Political Philosophy, vol.15, No. 3, 2007, p.261.
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أيضا عىل النزاعات التي تدور بني دولة ومجاعة مسلحة غري
إىل أن املادة  3املشرتكة تنطبق ً
متواجدة عىل إقليم الدولة ،فقد ذهب  Kenneth Andersonإىل أن النزاع املسلح بني إرسائيل
وحزب اهلل عام  2006هو نزاع غري دول من حيث طبيعته ،بغض النظر عن حقيقة أنه نشب عرب
حدود دولية بني القوات املسلحة لدولة ومجاعة مسلحة واقعة يف إقليم دولة أخرى)8(.وبالتال،
فإن األحكام املوضوعية الواردة يف املادة الثالثة املشرتكة تنطبق عىل مجيع األطراف يف النزاع
املسلح ،بغض النظر عن تصنيفها الرسمي أو االعرتاف هبا أو وضعها القانون.
وبالتال ،فيمكن القول بأن املادة الثالثة املشرتكة تُطبق عىل كافة أشكال اجلامعات املسلحة
وكافة أشكال النزاعات املسلحة ،فهي احلد األنى الواجب االلتزام به من قبل أطراف أي نزاع،
ألهنا تعكس اعتبارات إنسانية مقررة ملصلحة اإلنسانية وحلامية املدنيني دون أن متس أية
مصلحة ألي من أطراف النزاع.
ثان ًيا :حدود انطباق الربوتوكول اإلضايف الثان:
يوضح جان بيكتيه بأنه عقب احلرب العاملية الثانية لوحظ زيادة يف عدد النزاعات املسلحة
غري الدولية فاقت عدد النزاعات املسلحة الدولية بكثري مما جرد املدنيني من احلامية املكفولة هلم
بموجب اتفاقيات جنيف لعام  .1949وانترشت نزاعات غري متكافئة يعتمد املقاتلون فيها
عىل تكتيكات خمالفة للعرف ،حتى يمكنهم مواجهة جيوش الدول النظامية حمكمة التنظيم
والعتاد .ولذلك اجتمعت الدول لتقنني وتطوير القواعد األساسية املتعلقة بسري العمليات
القتالية ،وذلك يف صورة بروتوكولني إضافيني التفاقيات جنيف لعام  .1949ويف  8يونيو
 1977اعتمدت  124دولة ،بام فيها دول ناشئة هذين الربوتوكولني .وقد جاء الربوتوكول
األول لتعزيز محاية ضحايا النزاعات املسلحة الدولية ،فيام تعلق الربوتوكول الثان بتعزيز محاية
ضحايا النزاعات املسلحة غري الدولية .وقد كان الربوتوكول اإلضايف الثان -حينها -أول

(8) Kenneth Anderson, Is the Israel-Hezbollah conflict an international armed conflict? available at:
http://kennethandersonlawofwar.blogspot.com/2006/07/is-israel-hezbollah-conflict.html
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معاهدة دولية خمصصة حرصي ًا للنزاعات املسلحة غري الدولية)9(.

وبالنسبة حلدود انطباق أحكام الربوتوكول اإلضايف الثان عىل اجلامعات املسلحة ،فبعكس
املادة الثالثة املشرتكة ،فإن الربوتوكول اإلضايف الثان يضع معايري معينة النطباقه عىل اجلامعات
املسلحة ،فالبد من توافر رشطني جمتمعني ،وذلك عىل النحو التال:
أوالً :من حيث شكل اجلامعات املسلحة ،فإنه ينطبق عىل تلك اجلامعات التي تكون حتت
قيادة مسئولة ،ومتارس سيطرة عىل جزء من اإلقليم ،بام يمكنها من القيام بعمليات عسكرية
متواصلة ومنسقة ،وتستطيع تنفيذ هذا الربوتوكول .وبالتال فإن أحكام الربوتوكول الثان
ترسي عىل أنواع حمددة من اجلامعات املسلحة ،وهي تلك التي يتوافر فيها الرشوط املبينة يف
الربوتوكول.
ثان ًيا :من حيث شكل النزاع املسلح ،ينحرص تطبيق الربوتوكول الثان عىل النزاعات
ُعرف بأهنا" :املواجهات املسلحة التي حتدث داخل أرايض الدولة
املسلحة غري الدولية ،والتي ت َّ
بني احلكومة من ناحية واجلامعات املسلحة من ناحية أخرى" )10(.فهو ُيطبق عىل النزاعات بني
القوات املسلحة لدولة ما وبني "قوات مسلحة منشقة أو مجاعات مسلحة نظامية أخرى"،
وبالتال ف ُيستبعد من نطاق تطبيقه النزاعات التي تدور بني اجلامعات املسلحة مع بعضها
أيضا "حاالت االضطرابات والتوتر الداخلية مثل الشغب
البعض .كام خيرج من نطاق تطبيقه ً
وأعامل العنف العرضية وغريها من األعامل ذات الطبيعة املامثلة التي ال تعد منازعات
مسلحة")11(.

( )9جان بكتيه" ،تعزيز قواعد احلرب يف زمن االضطرابات…ماذا أضاف الربوتوكوالن اإلضافيان لعام 1977
للقانون الدول اإلنسان؟" مقال منشور بتاريخ  6ترشين الثان  /نوفمرب  ،2017ومتاح عىل املوقع التال:
https://blogs.icrc.org/alinsani/2017/11/06/1977/
(10) H.P. Gasser, International Humanitarian Law: An Introduction, op.cit, p. 555.

( )11مأخوذ من نص الربوتوكول الثان لعام  1977املادة .2/1
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العالقة ما بني املادة الثالثة املشرتكة والربوتوكول اإلضايف الثان:
من ناحية أخرى ،تنبغي مالحظة أن الربوتوكول اإلضايف الثان يوسع ويكمل املادة الثالثة
املشرتكة ولكنه ال يغري من رشوط التطبيق .بمعنى أن القيود اإلضافية املنصوص عليها يف املادة
 1/1من الربوتوكول حتدد فقط جمال تطبيقه ،وال متتد إىل كامل قانون النزاعات املسلحة غري
الدولية .وبالتال تظل املادة الثالثة املشرتكة حمتفظة بذاتيتها واستقالليتها وكينونتها وتغطي
عد ًدا أكرب من احلاالت.
كذلك فبالرغم من أن جمال تطبيق الربوتوكول الثان حمصور يف الدول التي صدقت عليه،
إال أنه عمل ًيا ،فإن أغلب دول العامل أطراف يف الربوتوكول الثان )12(،كام تعترب العديد من
األحكام الواردة يف الربوتوكول الثان من قبيل العرف الدول املطبق عىل النزاعات املسلحة
غري الدولية ،مثل القواعد اخلاصة بحظر اهلجامت عىل املدنيني ،ومحاية العاملني يف اخلدمات
الطبية واهليئات الدينية ،وحظر الرتحيل القرسي وغريها.
أما بالنسبة لألحكام املوضوعية للربوتوكول اإلضايف الثان ،فقد أشارت املادة  1/1منه
عىل أن هذا الربوتوكول "يطور ويكمل املادة الثالثة املشرتكة بني اتفاقيات جنيف" ،وبالتال
فقد تضمن نفس األحكام الواردة يف املادة الثالثة املشرتكة مع إضافة تفصيالت وأحكام أكثر
تتعلق بنفس نطاق احلامية ،وذلك باإلضافة إىل أحكام أخرى مل ترد يف املادة الثالثة املشرتكة،
ومنها :حظر اهلجامت املوجهة ضد السكان املدنيني (املادة  ،)13واهلجامت ضد املمتلكات
التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيني عىل قيد احلياة (املادة  ،)14واهلجامت ضد األشغال
واملنشآت التي حتتوي عىل مواد خطرة (املادة  )15واهلجامت ضد املمتلكات الثقافية وأماكن
العبادة (املادة  ،)16كذلك حظر جتنيد األطفال حتت سن اخلامسة عرشة وتسخريهم يف

( )12يبلغ عدد الدول األطراف يف الربوتوكول الثان ( )168دولة ،بحسب آخر إحصاء تم االطالع عليه يف  22اكتوبر
 ،2019ألسامء البلدان وتاريخ االنضامم انظر:
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=475
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العمليات القتالية (املادة  ،)4وحظر الرتحيل القرسي للمدنيني إال إذا كان ألسباب أمنية أو
عسكرية قاهرة (املادة .)17
ثال ًثا :األحكام الواردة يف املعاهدات الدولية األخرى:
أيضا إىل أن القانون الدول اإلنسان يتضمن عد ًدا من املعاهدات الدولية التي
جتدر اإلشارة ً
تطبق يف حاالت النزاعات املسلحة غري الدولية ومن بينها :الربوتوكول املتعلق بحظر أو تقييد
استعامل األلغام واألفخاخ املتفجرة واألجهزة األخرى لعام ( 1996الربوتوكول الثان املعدل
التفاقية حظر أو تقييد استعامل أسلحة تقليدية معينة لعام  .1980وكذلك الربوتوكوالت ،1
 5 ،4 ،3من ذات االتفاقية).
ومع ذلك ،فال يزال عدد املعاهدات التي ترسي عىل النزاعات املسلحة غري الدولية -حتى وقتنا
هذاً -
قليال ويتضمن مبادئ عامة مقارنة بتلك التي ترسي عىل النزاعات املسلحة الدولية.
املطلب الثان
حدود انطباق األطر القانونية األخرى عىل اجلامعات املسلحة
تتضمن األطر القانونية األخرى كالقانون الدول العريف ،والقانون الدول حلقوق اإلنسان،
والقانون اجلنائي الدول ،مبادئ وأحكام قانونية تُطبق عىل الدول يف أوقات النزاعات املسلحة،
ولكن هل تُطبق تلك األطر عىل اجلامعات املسلحة باعتبارها الطرف األخر يف النزاع .فيام ييل
سنتعرض ملدى وحدود انطباق تلك األطر عىل اجلامعات املسلحة.
أوالً :القانون الدول اإلنسان العريف:
يعرف النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية العرف الدول يف املادة /1/38ب بأنه:
"العادات الدولية املرعية املعتربة بمثابة قانون دل عليه تواتر االستعامل" .ويتطلب تكوين
العرف الدول توافر عنرصين ،ومها :العنرص املادي ،واملتمثل يف املامرسة الدولية ،usus
والعنرص املعنوي ،وهو االعتقاد بأن هذه املامرسة ملزمة  .opinio juris sive necessitatesويف
حني َّ
أن ممارسات الدول ُيعتد هبا كعنرص مادي للعرف الدول ،فإن ممارسات اجلامعات
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املسلحة مثل مدونات قواعد السلوك اخلاصة بتلك اجلامعات وترصحياهتا املنفردة وغريها من
املامرسات "ال تُشكل ممارسة دولية"  .ويؤيد جانب من الفقه أنه بالرغم من أن ممارسات
اجلامعات املسلحة قد تعد دلي ً
ال عىل قبول قواعد معينة يف النزاعات املسلحة غري الدولية ،إال
أن أمهيتها القانونية ال تزال غري واضحة)13(.

وبالرغم من ذلك يتفق الفقه والقضاء عىل أن قواعد القانون الدول اإلنسان العريف تُطبق عىل
اجلامعات املسلحة .حيث أكدت حمكمة العدل الدولية يف حكمها الشهري يف قضية األنشطة
العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراجوا عام  1989بأن أحكام املادة الثالثة املشرتكة ترتجم القانون
الدول العريف ومتثل املعيار األدنى الذي ينبغي ألطراف النزاع أال حتيد عنه ،وبالتال فهي عرف
مطبق عىل كافة أطراف النزاع سواء كانت ً
دوال أو مجاعات مسلحة ،ونفس املعنى أكدته املحكمة
اجلنائية الدولية اخلاصة بسرياليون ،حيث قضت غرفة االستئناف فيها بأن اجلامعات املسلحة ملزمة
بموجب القانون الدول العريف بااللتزامات املفروضة يف املادة الثالثة املشرتكة)14(.

ولكن إذا كان أساس القوة اإللزامية للقانون الدول العريف هو مشاركة الدول يف تكوينه من
خالل ممارساهتا واعتقادها بإلزامية تلك املامرسات ،فإن التسليم بانطباق القانون الدول اإلنسان
العريف عىل اجلامعات املسلحة ال يمكن تأسيسه عىل نفس الفكرة إذ إن ممارسات تلك اجلامعات ال
تُشكل ممارسة دولية .ويرى جانب من الفقه أنه من األفضل أن تؤخذ ممارسات اجلامعات املسلحة
يف االعتبار -عىل األقل -عند تدوين قواعد القانون الدول العريف )15(،وذلك حتى يكون من

(13) Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law,
Volume I: Rules (ICRC and Cambridge University Press, Cambridge, 2005). Also, D. Bethlehem, The
methodological framework of the study, in E. Wilmshurst and S. Breua, (eds), Perspectives on the
ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, (Cambridge: Cambridge University Press,
2007) 3-14, at 8.

كذلك انظر جان كيه .كليفنر ،انطباق القانون الدول اإلنسان عىل اجلامعات النظامية املسلحة ،املرجع السابق ،ص .12

(14) Decision on Challenge to Jurisdiction: Lomé Accord Amnesty, SCSL, Appeals Chamber (13
March 2004), para 47. Available at: www.legal-tools.org/doc/c1b45c/pdf/.
(15)T. Henckaerts, Binding Armed Opposition Groups through Humanitarian Treaty Law and
Customary Law, op.cit, at 128.
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املنطقي فيام بعد أن تكون ملزمة به ،مما يشكل أفضل طريقة واقعية لضامن احرتامهم للقانون)16(.

من ناحية أخرى تشري السوابق القضائية الدولية إىل تأسيس انطباق القانون الدول اإلنسان
العريف عىل اجلامعات املسلحة استنا ًدا إىل قبوهلم بأحكامه .ففي قضية  Lubangaأمام املحكمة
اجلنائية الدولية ،استشهدت الدائرة التمهيدية باملحكمة اجلنائية الدولية بام توصلت إليه غرفة
االستئناف باملحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بسرياليون بأن حظر جتنيد األطفال قد تبلور
"كقاعدة من القوانني العرفية" ،ولكن ركزت الدائرة التمهيدية أكثر يف حكمها عىل حقيقة أن
جمتمع إيتوري  Ituriكان عىل دراية بالنظام األسايس حتى قبل دخوله حيز التنفيذ ،وأن مسألة
تصديق مجهورية الكونغو الديمقراطية عىل نظام روما األسايس واملسائل املتعلقة بحامية حقوق
الطفل كانت قد متت مناقشتها مع توماس لوبانغا يف  30مايو )17(.2003

وبنا ًء عىل ما سبق ،نؤيد فكرة أن القانون الدول اإلنسان العريف مطبق عىل اجلامعات املسلحة،

ألنه جتسيد ملبادئ إنسانية عاملية من املفرتض أن تعيها وتتفق معها كافة املجتمعات ،فإذا كان

القانون الدول اإلنسان ُيعرف بأنه القانون الذي يستهدف احلد من آثار النزاع املسلح "ألسباب
إنسانية" ،فالقانون الدول اإلنسان العريف البد أن يرتبط هبذا اهلدف فهو سلوك الدول املضطرد
ملراعاة املبادئ اإلنسانية أثناء النزاع املسلح مع اعتقادهم بإلزاميته .وبالتال فنرى أن أساس التزام
اجلامعات املسلحة بالعرف الدول اإلنسان ُيستمد من طبيعة هذا العرف الذي ُيركز عىل املبادئ
اإلنسانية وعىل التخفيف من آثار النزاع املسلح عىل الضحايا ،وذلك عىل خالف أنواع العرف
األخرى والتي قد تتعلق بالتزامات مادية أكثر منها إنسانية كالعرف التجاري عىل سبيل املثال.
ثان ًيا :القانون الدول حلقوق اإلنسان:
ال شك يف التزام الدول بتطبيق القانون الدول حلقوق اإلنسان يف كافة األوقات ،فقد أكدت

(16) M. Sassòli, Taking Armed Groups Seriously, op.cit, p.20.
(17) Prosecutor v Thomas Lubanga Dyilo, Decision on the confirmation of charges, 27
January 2007, at para. 294, 311-313.
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حمكمة العدل الدولية يف أكثر من مناسبة عىل أن القانون الدول حلقوق اإلنسان ُيطبق يف كل
األوقات )18(،ا ألمر الذي يعني أنه غري مرتبط بوجود نزاع مسلح أو وصول أعامل العنف إىل
درجة معينة من احلدة ،مع الوضع يف االعتبار بالطبع أن بعض حقوق اإلنسان قد يتم تعليقها
يف أوقات إعالن الطوارئ .ولذلك ففي حالة قيام نزاع مسلح ،فإن الدول ملتزمة بتطبيق
القانون الدول حلقوق اإلنسان إىل جانب القانون الدول اإلنسان)19(.

 -1الفقه الدول:
َّ
إن انطباق القانون الدول حلقوق اإلنسان عىل اجلامعات املسلحة حمل جدل كبري يف الفقه
الدول ،ويرجع ذلك إىل ثالثة أسباب :األول :أن هذا القانون ينظم حقوق األفراد يف مواجهة
"الدولة" ،ويضع عىل "الدولة" التزامات لكفالة هذه احلقوق لألفراد ،وذلك بام متلكه من
سلطات ترشيعية وتنفيذية وقضائية ،وهو األمر غري املتوافر يف اجلامعات املسلحة .والثان :أنه
ال توجد سوى معاهدات قليله يف القانون الدول حلقوق اإلنسان تذكر بشكل رصيح التزامات
اجلامعات املسلحة وف ًقا هلذا القانون ،فاجلامعات املسلحة ليست من أشخاص هذا القانون -
كام سبق وب َّينا يف الفصل السابق )20(.والثالث :أن إلزام اجلامعات املسلحة بتطبيق القانون
الدول حلقوق اإلنسانُ ،يشري ضمنًا إىل أن تلك اجلامعات كائنات قانونية شبيهه بالدولة ،عىل
أساس أنه يمكنها حتمل التزامات ال تتحملها إال الدول بموجب عالقتها بشعبها ،وهذا غري
سليم من الناحية الواقعية)21(.

)18(The ICJ Advisory opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons of 8
July 1996, ICJ Reports 1996, Also, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the
Occupied Palestinian Territories, Advisory Opinion, 2004 I.C.J. 136 { 106 (July 9).
(19) H.-J Heintze, On the Relationship Between Human Rights Law Protection and International
Humanitarian Law’, 86 International Review of the Red Cross (2004) 856, 789-814.
(20) Article 7 of the African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally
Displaced Persons in Africa (Kampala Convention), adopted 22 October 2009, available at
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/8F2DDD0E8D2ED16B4925765B000
7426C-au_oct2009.pdf .
(21) A. Clapham, The Rights and Responsibilities of Armed Non-State Actors: The Legal
Landscape & Issues Surrounding Engagement, (September 1, 2006), PSIS Special Study 7, p.22.
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وقد تعرض الفقه ملدى انطباق القانون الدول حلقوق اإلنسان عىل اجلامعات املسلحة،
وتؤيد العديد من كتابات الفقه الدول أن القانون الدول حلقوق اإلنسان قابل للتطبيق عىل
اجلامعات املسلحة يف ظروف معينة ،وهي حالة ما إذا كانت تلك اجلامعات تُسيطر عىل جزء
من اإلقليم ،بحيث تستطيع ممارسة مهام حكومية عىل هذا اإلقليم وهلا سلطة بحكــم الواقع
de facto

عىل السكان املوجودين عىل هذا اإلقليم ،حينها يمكن أن ينطبق القانون الدول

حلقوق اإلنسان عىل تلك اجلامعات)22(.

و أضافت دراسة حديثة أجرهتا مجعية القانون الدول ،أنه برغم امجاع الفقه عىل أن اجلامعات
املسلحة ال يمكن أن تتحمل االلتزامات بموجب القانون الدول حلقوق اإلنسان ،إال أن تلك
اجلامعات ستظل ملزمة بمفاهيم القواعد اآلمرة  )23(.Jus Cogensفبرصف النظر عن سيطرة
اجلامعات املسلحة عىل جزء من اإلقليم من عدمه ،توجد بعض املفاهيم واملبادئ األساسية
للقانون الدول حلقوق اإلنسان والتي ُيب عىل الكافة احرتامها يف مجيع األوقات ،وال تتطلب
عنرص السيطرة عىل جزء من اإلقليم.
 -2ممارسات األمم املتحدة:
ُتشري العديد من تقارير األمم املتحدة ذات الصلة إىل أن اجلامعات املسلحة قد يكون هلا
التزامات بموجب القانون الدول حلقوق اإلنسان بغض النظر عن وجود حالة النزاع املسلح
أو ممارسة سيطرة فعلية عىل األرايض ،كذلك يرى  Alstonمقرر األمم املتحدة اخلاص املعني
بحاالت اإلعدام خارج القضاء" ،أن حقوق اإلنسان يمكن تقسيمها إىل ثالثة مستويات:
احلقوق الفردية ،وااللتزامات التي تتحملها الدول ،وتوقعات املجتمع الدول .وبالنسبة
للجامعات املسلحة فبالرغم من أنه ليس لدهيا التزامات قانونية كدول -عىل سبيل املثال
(22) N. Rodley, Can Armed Opposition Groups Violate Human Rights’, in K. E. Mahoney & P.
Mahoney (eds), Human Rights in the Twenty-First Century, (1993), 300
(23) International Law Association, Non-State Actors, First Report of the Committee (Non- State
Actors in International Law: Aims, Approach and scope of project and Legal issues), The Hague
Conference 2010, para. 3.2.
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بموجب العهد الدول للحقوق املدنية والسياسية -إال أهنا وف ًقا لتوقعات املجتمع الدول املبينة
يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،فإن عليها التزاما باحرتام وتعزيز حقوق اإلنسان")24(.

ً

وترى  Bellalأنه ال يوجد شك يف أن اجلامعات املسلحة ال يمكنها حتمل كافة االلتزامات
واحلقوق الواردة يف القانون الدول حلقوق اإلنسان مثل الدول ،ولكن هناك العديد من احلقوق
التي يمكن أن تكفلها تلك اجلامعات أو تعيق التمتع هبا أو حتى تنتهكها ،مثل :احلق يف احلياة،
احلق يف منع التعذيب واملعاملة القاسية أو املخزية أو احلاطة بالكرامة اإلنسانية والعقاب عليها،
احلق يف الصحة ،احلق يف التعليم )25(.ويؤيد ذلك  Claphamإذ يرى أن أحكام القانون الدول
حلقوق اإلنسان بالرغم من أهنا مصممة لتنظيم عالقة احلاكم باملحكوم بام له من سلطة ،إال أنه
إذا نظرنا إىل مضموهنا عىل أساس أهنا تدور حول "الكرامة اإلنسانية" ،سنجد أن هذه احلقوق
الطبيعية ُيب أن ُحترتم من كل شخص ومن كل كيان)26(.

وتشري ممارسات املنظامت الدولية املعارصة إىل أن هناك "إرادة سياسية" إللزام اجلامعات
املسلحة بأحكام القانون الدول حلقوق اإلنسان ،فعىل سبيل املثال يف قرار جملس األمن عام
 2007بشأن أفغانستان ،دعا املجلس "مجيع األطراف" "باحرتام القانون الدول اإلنسان
وحقوق اإلنسان لكفالة محاية حياة

املدنيني")27(،

ويف تقرير األمني العام عن الوضع يف

أفغانستان الصادر يف مارس  ،2010وحتت عنوان "حقوق اإلنسان" ،ذكر األمني العام أن
"األفعال الصادرة من الدول واجلهات الفاعلة من غري الدول ضد حرية التعبري ،مرتبطة
ارتبا ًطا وثي ًقا باحلصانة وإساءة استعامل السلطة" )28(،كذلك مل يتبني يف هذا التقرير أي متطلب

(24) Extrajudicial, summary or arbitrary executions, Report of the Special Rapporteur Philip Alston,
Addendum, Mission to Sri Lanka, 25, U.N. Doc. E/CN.4/2006/53/Add.5, (2006).
(25) A. Bellal, and S. Casey-Maslen, Enhancing Compliance with International Law by Armed NonState Actors, op.cit, at: 188.
(26) A. Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, op.cit, pp. 28-29.
(27) S/RES/1746 (2007), para. 25.
(28) Report of the Secretary-General, The Situation in Afghanistan and its Implication for International
Peace and Security, 10 March 2010, UN Doc. A/64/705-S/2010/127, para. 38.
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بأن تصل اجلامعات املسلحة -أو اجلهات الفاعلة من غري الدول كام ذكرها التقرير -إىل درجة
معينة من التنظيم كام هو متطلب يف القانون الدول اإلنسان حتى تتحمل املسئولية.
ويف أغسطس  2012انتهت جلنة تقيص احلقائق يف سوريا إىل تصنيف الوضع يف سوريا
كنزاع مسلح غري دول ،وأن هناك مجاعات مسلحة تُسيطر عىل أجزاء من اإلقليم السوري،
ودعت تلك اجلامعات إىل "رضورة احرتام املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان الشخصية والتي
تعد من القانون الدول العريف" )29(.كام يوجد العديد من قرارات جملس األمن التي تدعو فيها
اجلامعات املسلحة إىل وقف انتهاكات القانون الدول حلقوق اإلنسان ،وإدانتها)30(.

ويف تقرير املقرر اخلاص بحاالت اإلعدام التعسفي بخصوص لبنان وإرسائيل ذكر أنه" :عىل
الرغم من أن حزب اهلل ،وهو جهة فاعلة غري حكومية ،ال يمكن أن يصبح طر ًفا يف معاهدات
حقوق اإلنسان ،إال أنه يظل خاض ًعا ملطالب املجتمع الدول التي تم التعبري عنها أو ً
ال يف اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان ،بأن كل عضو يف املجتمع الدول ُيب أن حيرتم حقوق اإلنسان ويعززها.
لقد دعا جملس األمن منذ وقت طويل خمتلف اجلامعات التي ال تعرتف الدول األعضاء بأهنا لدهيا
القدرة عىل القيام بذلك بشكل رسمي اللتزامات دولية باحرتام حقوق اإلنسان .من املناسب
واملناسب بوجه خاص دعوة مجاعة مسلحة إىل احرتام معايري حقوق اإلنسان عندما متارس
سيطرة كبرية عىل األرايض والسكان ولدهيا بنية سياسية حمددة")31(.

(29)U.N. H.R.C. Rep. of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab
Republic, Feb. 15, 2012-Aug. 15, 2012, 11, U.N. Doc. A/21/50; GAOR, 21st Sess., Supp. No. 50
(2012), available at:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-2150_en.pdf
(30) S.C. Res 2067, { 18, U.N. Doc. S/RES/2067 (Sept. 18, 2012) (Somalia). S.C. Res 2071, { 5, U.N.
Doc. S/RES/2071 (Dec. 20, 2012) (Mali).
;(31) Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Philip Alston
the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of
physical and mental health, Paul Hunt; the Representative of the Secretary-General on human rights of
internally displaced persons, Walter Kälin; and the Special Rapporteur on adequate housing as a
component of the right to an adequate standard of living, Miloon Kothari, UN Doc. A/HRC/2/7, 2
October 2006, at para. 19.
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نرى أنه بالرغم من أن القانون الدول حلقوق اإلنسان ال يطبق كقاعدة عامة عىل اجلامعات
املسلحة؛ وذلك لعدم وجود التزامات واضحة للجامعات املسلحة يف املعاهدات املتعلقة
بحقوق اإلنسان ،إال أن املبادئ األساسية أو اجلوهرية حلقوق اإلنسان قابلة للتطبيق عىل
اجلامعات املسلحة يف كل األوقات ومنها عىل سبيل املثال يف احلق منع التعذيب .ويرى Heintze

بأن القانون الدول حلقوق اإلنسان ُيطبق بالتكامل مع القانون الدول اإلنسان )32(،ونؤيده إذ
إن مبادئ القانون الدول حلقوق اإلنسان قابلة للتطبيق فقط بشكل مكمل ملبادئ القانون
الدول اإلنسان ،أي أن األولوية أو األفضلية هي لتطبيق مبادئ القانون الدول اإلنسان إذ إهنا
األكثر صلة وعالقة بالنزاع.
ثال ًثا :القانون الدول اجلنائي:
ارتبط انطباق القانون الدول اجلنائي يف نشأته بالدول ،فقد ركزت حماكامت طوكيو
ونورمربج عىل حماكمة الدول واجلهات املرتبطة بالدول عن انتهاكات قانون األمم ،كام اهتمت
بربط املتهم بالدولة حتى يمكن حماكمته .ففي حماكمة  ،Julius Streicherبالرغم من أنه مل يكن
ً
ممثال للدولة أو احلكومة ،إال أن املحكمة قد اعتربته منخر ًطا مع احلكومة يف عدة أفعال ،وبالتال
أجازت حماكمته أمامها .واستمر األمر كذلك حتى تسعينيات القرن املايض ،فقد ظل االعتقاد
سائدً ا خالل تلك الفرتة بأن املحاكامت اجلنائية الدولية ال تتم إال ألشخاص مرتبطني بالدولة
أو ممثلني عنها .ويذكر  Dannerأن حماكامت رجال الصناعة كمحاكامت  ،IG Farbenقد قوبلت
باستهجان شديد آنذاك ألهنا حماكمة ألشخاص خاصة ،وكان ُينظر إليها عىل أساس أهنا
غامضة وشاذة  highly anomalousومن غري املتوقع أن تتكرر ،برغم أهنا كانت عن أفعال
مرتبطة بالرايخ األملان وال يمكن أن تُرتكب بشكل منفصل عن الدولة)33(.

(32) H.-J Heintze, On the Relationship Between Human Rights Law Protection and International
Humanitarian Law, op.cit, pp.789-814.
(33) Allison Marston Danner, ‘Nuremberg Industrialist Prosecutions and Aggressive War, (2005) 46
Va J Int Law 651.
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و قد كان من املألوف حينها أن املسئولية اجلنائية عن ارتكاب اجلرائم الدولية ال يمكن
اسنادها لغري األفراد املرتبطني بالدول ،فكام وضح أستاذنا املرحوم الدكتور رشيف بسيون:
"إن اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة اجلامعية هي جرائم دولة بصفة أساسية مثلها مثل
بعض جرائم احلرب ،حيث حتتاج الرتكاهبا انخراط جوهري وكبري من أجهزة الدولة مثل
اجليش والرشطة واجلامعات شبه العسكرية وبريوقراطية الدولة")34(.

مع تأسيس املحاكم اجلنائية الدولية اخلاصة يف مطلع تسعينات القرن املايض ،ظهر نموذج
خمتل ًفا وأكثر تعقيدً ا للمحاكامت اجلنائية الدولية .فقد كان املتهمون أمام املحكمة اجلنائية الدولية
ليوغسالفيا السابقة تابعني لكيانات مل يكن معرتف هبا كدول آنذاك ،فالبوسنة ورصبيا كانتا يف هذا
الوقت "كيانات من غري الدول" عُرفت باسم  Pale Governmentخالل احلرب ،وقد متتع كالمها
بسيطرة عىل جزء من اإلقليم كام أن وضعهم اقرتب إىل ٍ
كبري من شكل الدول)35(.
حد ٍ
مع نشأة املحكمة اجلنائية الدولية ،أصبح الرتكيز عىل املسئولية اجلنائية للفرد ،بغض النظر
عن ارتباطه بدولة من عدمه ،بل لعل عمل املحكمة أصبح يركز بشكل كبري عىل حماكمة أفراد
اجلامعات املسلحة ،أكثر من تركيزه عىل حماكمة ممثيل الدول .فقد أحالت الدول للمحكمة -
عند انشائها -ثالث حاالت ،عن كل من :أوغندا ،ومجهورية إفريقيا الوسطى ،ومجهورية
الكونغو الديمقراطية ،تتعلق مجيعها بمحاكمة أفراد تابعني جلامعات مسلحة بتلك الدول.
وحتى عام  2010كان كافة املحتجزين للمحاكمة أفراد ًا من اجلامعات املسلحة ،فالدول لن
تسلم ببساطة أفراد قواهتا أو ممثليها للمحاكمة الدولية)36(.

(34) M Cherif Bassiouni, The Normative Framework of International Humanitarian Law: Overlaps,
Gaps, And Ambiguities, in MC Bassiouni (ed), International Criminal Law: Sources, Subjects and
Contents (BRILL 2008) 495.
(35) William A Schabas, State Policy As An Element of International Crimes [2008] J Crim Law
’Criminol 953, 954. M Cherif Bassiouni, The Subjects of International Criminal Law: Ratione Personae
in MC Bassiouni (ed), International Criminal Law: Sources, Subjects and Contents (BRILL 2008) 49.

( )36إن الدول عادة ال حترك الدعاوى ضد ممثليها ،ولكن عادة ما تفعل ذلك ضد اجلامعات املسلحة وأفرادها وقادهتا،
ومثال ذلك أن القضية اخلاصــة برواندا ،حركتها رواندا بنفسها ضد أعضاء وقادة جيش الرب للمقاومة:
=
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ويرى جانب من الفقه أنه بالرغم من أن القضاء اجلنائي الدول املعارص يعتمد عىل مبدأ
املسئولية اجلنائية الفردية ،فريكز عىل حماكمة الفرد بغض النظر عن عالقته بالدولة ،إال أن اجلرائم
الدولية بطبيعتها ال يمكن أن تُرتكب بإمكانيات فردية )37(،ومنها عىل سبيل املثال جريمة اإلبادة
اجلامعية ،فلم يشرتط النظام األسايس أن تُرتكب هذه اجلريمة بواسطة دولة ،إال أنه ال يمكن
ارتكاهبا من قبل فرد واحد بالنظر حلجم اجلريمة وفظاعتها )38(.وكذلك احلال بالنسبة للجرائم
ضد اإلنسانية ،فقد اعرتفت املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا وحمكمة سرياليون اخلاصة ،بإمكانية
ارتكاب تلك اجلريمة من أشخاص مرتبطني بدول أو بجهات فاعلة أخرى من غري الدول،
وبالرغم من أن النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية قد اشرتط يف ارتكاب اجلرائم ضد
اإلنسانية وجود "سياسة ممنهجة" ،إال أن القضايا املنظورة أمام املحكمة أثبتت أن املحكمة تفرس
"السياسة املمنهجة" بطريقة تسمح بمحاكمة أعضاء اجلامعات املسلحة)39(.

وبالتال ،يمكننا القول بأن القانون الدول اجلنائي ينطبق عىل أفراد اجلامعات املسلحة ،طاملا
أنه لدى تلك اجلامعات ما يعني أفرادها عىل ارتكاب جرائم دولية.
العنف املسلح طويل األمد : Protracted Armed Violence
تعرض قضاء املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ملفهوم النزاع املسلح املقصود
يف املادة الثالثة املشرتكة ،فذكر بأن النزاع املسلح بحسب مفهوم املادة الثالثة املشرتكة يتوافر يف
كل حالة يمكن تصنيفها كـ "عنف مسلح طويل األمد"

)40(protracted armed violence

=A. Clapham, The Rights and Responsibilities of Armed Non-State Actors, op.cit, p.34
)(37) William A Schabas, Punishment of Non-state Actors in Non-International Armed Conflict, (2002
26 Fordham Intl LJ 907.
(38) L. Moir, The Historical Development of The Application of Humanitarian Law in NonInternational Armed Conflicts to 1949, (1998) 47 INT’L COMP LQ 337.
(39) See: Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, Katanga, Situation in the Democratic Republic
of the Congo, ICC--01/04-01/07, TC II, ICC, 7 March 2014, para 1120; Decision pursuant to Art. 15
of the Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya,
Situation in the Republic of Kenya, ICC--01/09-19, Pre-TC II, ICC, 31 March 2010, paras 90–93.
(40) ICTY, Prosecutor v. Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on
Jurisdiction, 2 October 1995, para 70. (ICTY, Prosecutor v. Haradinaj, Case No. IT-04-84-T, Judgment
(Trial Chamber), 3 April 2008, para 49. F.
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وترى املحكمة أنه لتطبيق تلك األحكام عىل اجلامعات املسلحة املنخرطة يف نزاع مسلح،
فيجب توافر معيارين جمتمعني مها :حدة النزاع ،وتنظيم اجلامعة املسلحة ،وهذان املعياران ال
يمكن تعريفهام بمفاهيم جمردة ،بل ُيب احلكم عليهام بحسب كل حالة ووف ًقا لظروفها من
خالل تقييم جمموعة كبرية من البيانات اإلرشادية )41(.ويثور التساؤل يف هذا املقام حول
مفهوم عبارة "عنف مسلح طويل األمد" فهل تنشأ فئة أخرى من النزاعات املسلحة التي
"ليس هلا طابع دول" ،خاصة أن هذه العبارة قد ظهرت يف نظام روما األسايس بشكل منفصل
عن نطاق النزاع املسلح املقصود باملادة الثالثة املشرتكة؟
ميز نظام روما األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية بني فئتني من اجلرائم التي حتدث أثناء
النزاعات املسلحة "غري ذات الطابع الدول" ،ومها :االنتهاكات اخلطرية للامدة الثالثة املشرتكة،
واالنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني والعادات يف احلرب التي تنطبق يف تلك احلاالت .ويف
حني مل يوضح مفهوم النزاع املسلح يف احلالة األوىل "االنتهاكات اخلطرية للامدة الثالثة
املشرتكة" ،فقد عُرف مفهوم النزاع املسلح غري الدول يف حالة "االنتهاكات اخلطرية األخرى"،
بأنه ينطبق عىل "املنازعات املسلحة التي تقع يف إقليم دولة عندما يوجد رصاع مسلح طويل
األجل بني السلطات احلكومية ومجاعات مسلحة منظمة أو فيام بني هذه اجلامعات" ،وال يشمل
" حاالت االضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعامل الشغب أو أعامل العنف املنفردة أو
املتقطعة وغريها من األعامل ذات الطبيعة املامثلة")42(.

يرى البعض أنه بالنسبة للمقصود بالنزاعات طويلة األجل أو املمتدة ،فهي نفس املعنى
الوارد يف الربوتوكول الثان ،فنية واضعي النظام األسايس مل تتجه إلنشاء فئة منفصلة من

(41) See, International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), ICTR, Prosecutor v. Rutaganda, Case
No. ICTR-96-3, Judgment (Trial Chamber I), 6 December 1999, para 93; International Commission of
Inquiry on Darfur, Report Pursuant to Security Council Resolution 1564 of 18 September 2004, 25
January 2005, para 74–76. I.

( )42انظر املادة  2/8فقرة (د) من نظام روما األسايس لعام .1998
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املنازعات املسلحة غري الدولية )43( .يف حني يرى البعض األخر )44(،أنه إذا كان مفهوم النزاع
املسلح غري الدول الوارد يف الفقرة (( )2د) يشري مبارشة إىل مفهوم املادة الثالثة املشرتكة،
ً
طويال وممتدً ا ،ففي
معيارا زمن ًيا وهو أن يكون النزاع املسلح
تضيف الفكرة يف الفقرة (( )2و)
ً

عنرصا قد يؤخذ يف االعتبار ،يف حني أنه يف الفقرة (و) هو جزء
الفقرة (د) يعترب املعيار الزمني
ً
ال يتجزأ منها ،وبالتال فهو خيلق فئة منفصلة من النزاعات املسلحة غري الدولية هبدف جتريم

االنتهاكات اإلضافية للقانون الدول اإلنسان.
يميل قضاء املحكمة اجلنائية الدولية إىل دعم التفسري الثان ،ففي قضية ،Lubanga Dyilo
أشارت الدائرة التمهيدية للمحكمة اجلنائية الدولية إىل الربوتوكول اإلضايف الثان من أجل تفسري
الفقرة (( )2و) من النظام األسايس .وأوضحت الغرفة أن عتبة متييز هذا النوع من النزاعات
املسلحة غري الدولية يستلزم رشطني ،ومها(" :أ) أن حيقق العنف شدة معينة وأن يطول؛ (ب)
وجود مجاعة مسلحة تتمتع بدرجة من التنظيم ،ال سيام القدرة عىل التخطيط وتنفيذ العمليات
العسكرية لفرتة طويلة من الوقت" )45(.وهبذه الصياغة ،فإن هذا التعريف حيدد جمال تطبيق أكثر
مستمرا عىل مدى فرتة زمنية
رصامة من جمال املادة الثالثة املشرتكة ،ألنه يتطلب أن يكون القتال
ً

معينة ،كام أنه أوسع من الربوتوكول اإلضايف الثان ،إذ إنه ال يشرتط عىل اجلامعات املسلحة ممارسة

السيطرة اإلقليمية .وبالتال حيدد فئة أخرى للنزاعات املسلحة غري الدولية هي منتصف الطريق بني
الفئات املشار إليها يف املادة الثالثة املشرتكة والربوتوكول الثان)46(.

ونرى بوجه عام أن اعتامد هذا التفسري يف قضاء املحكمة ال خيلق بذاته مفهو ًما جديدً ا للنزاع
(43) T. Meron, The Humanization of Humanitarian Law, op.cit, p. 260; M. Bothe, War Crimes, in A.
Cassese et al. (eds), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Oxford
University Press, Oxford, 2002, p. 423.
;(44) A. Bouvier, M. Sassoli (eds), How Does Law Protect in War?, Vol. 1, Geneva, ICRC, 2006, p. 110
R. Provost, International Human Rights and Humanitarian Law, Cambridge University Press, Cambridge,
2002, pp. 268; W.A. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge University
Press, Cambridge, 2007 (3rd edn), p. 116.
(45) International Criminal Court, Prosecutor v. Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-01/06-803, Decision
on the confirmation of charges (Pre-Trial Chamber I), 29 January 2007, paras 229–237.
(46) S. Vite, Typology of armed conflicts in international humanitarian law, op.cit, p.82.
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املسلح غري الدول يف القانون الدول اإلنسان ،ولكنه هيدف ببساطة إىل حتديد اختصاص
املحكمة اجلنائية الدولية ،عن طريق توسيع نطاق اختصاصها لتشمل طائفة أوسع من
النزاعات املسلحة غري الدولية.
وبنا ًء عىل ما تقدم ،فينطبق عىل اجلامعات املسلحة بشكل أسايس قواعد القانون الدول

اإلنسان املطبقة عىل النزاعات املسلحة غري الدولية ،باإلضافة إىل القانون الدول اإلنسان

العريف املطبق عىل النزاعات املسلحة بوجه عام ،إذ إن العرف الدول اإلنسان قابل للتطبيق
عىل النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية .أما القانون الدول حلقوق اإلنسان ف ُيطبق
بالتكامل مع القانون الدول اإلنسان ،بمعنى أن قواعد القانون الدول اإلنسان تسمو يف
التطبيق عىل قواعد هذا القانون ألهنا أكثر صلة بالنزاع ،ومع ذلك نرى أن املبادئ العامة
أيضا للتطبيق عىل اجلامعات املسلحة .وبالنسبة للقانون
للقانون الدول حلقوق اإلنسان قابلة ً
الدول اجلنائي فمن املالحظ تركيز قضاء املحكمة اجلنائية الدولية عىل حماكمة أفراد اجلامعات
املسلحة أكثر من الدول وذلك من واقع إحصاءات أعداد القضايا واملتهمني هبا ،مما يدلل عىل
أن نطاق القانون غري حمصور يف ممارسات الدول فقط ،ومن املالحظ أن قضاء املحكمة اجلنائية
الدولية قد طور من نطاق اختصاصات املحكمة بالنسبة للنزاعات املسلحة غري الدولية لتشمل
ما عُرف بـ "النزاع املسلح املمتد".
املبحث الثان
األساس القانون اللتزام اجلامعات املسلحة بالقانون
يدعم العديد من ممارسات الدول ،وأعامل األمم املتحدة ،وأحكام القضاء الدول ،فكرة أن
اجلامعات املسلحة ملزمة بأحكام القوانني ذات الصلة بالنزاع املسلح )47(.وبالرغم من ذلك،

;)(47) The 2005 report of the International Commission of Inquiry on Darfur, UNSC resolution 1564 (2004
Prosecutor v. Sam Hinga Norman, case No. SCSL-2004-14-AR72(E), Decision on Preliminary Motion
Based on Lack of Jurisdiction, Decision of 31 May 2004, para. 22. ICJ, Case Concerning Military and
Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27
June 1986, [1986] ICJ Rep. 114, para. 218.
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فإن األساس القانون اللتزام اجلامعات املسلحة بالقانون ال يزال غري واضح ،خاصة يف ضوء
شخصيتها القانونية املحدودة .كذلك مل حيسم القضاء الدول هذه املسألة ،ومل يظهر يف ممارسات
الدول أو املنظامت الدولية ما يوضح أساس التزام اجلامعات املسلحة بالقانون .ولذلك ،ظهر
العديد من النظريات يف الفقه الدول التي تربر األساس القانون اللتزام اجلامعات املسلحة
بالقانون الدول اإلنسان.
وعىل ذلك سنعرض يف هذا املبحث للنظريات التي ظهرت لتربير أساس التزام اجلامعات
املسلحة بالقانون .ولكن ينبغي يف البداية -يف رأينا -أن نوضح خصوصية وضع اجلامعات
املسلحة؛ حيث إن حتديد إبعاد املشكلة يف البداية يساعد يف تقييم احللول املتاحة وترجيح أفضلها.
املطلب األول
االستناد للقواعد العامة يف وضع أساس قانون اللتزام اجلامعات املسلحة بالقانون
طرحنا يف مقدمة هذا البحث سؤاالً حمور ًيا حول األساس القانون اللتزام اجلامعات
املسلحة بالقانون الدول اإلنسان .وذكرنا أعاله أن حتديد هذا األساس القانون اليزال غري
واضح ،والسبب يف ذلك يعود إىل أن أساس االلتزام بالقانون الدول يف حد ذاته قد يكون غري
مناسب للتطبيق عىل اجلامعات املسلحة يف ضوء ما تتمتع به من شخصية قانونية حمدودة.
ولذلك سنعرض فيام ييل ألساس القوة امللزمة للقانون الدول بوجه عام ،لتحديد مدى
مناسبتها للتطبيق عىل اجلامعات املسلحة.
أساس القوة امللزمة للقانون الدول:
ال غرو يف أن هناك الكثري من النظريات التي تربر أساس القوة امللزمة للقانون الدول .ويصنفها
األستاذ الدكتور أمحد أبو الوفا حتت اجتاهني ،االجتاه اإلرادي واالجتاه املوضوعي)48(.

بالنسبة لالجتاه اإلراديُ ،فري ِجع هذا االجتاه القوة امللزمة للقانون الدول إىل إرادة الدول ،فبام
( )48د .أمحد أبو الوفا ،الوسيط يف القانون الدول العام ،املرجع السابق ،ص.48-42 .
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هلا من شخصية قانونية قامت بإنشاء قواعد القانون الدول ،وبالتال تلتزم به .ويندرج حتت هذا
االجتاه عدة نظريات ،منها :نظرية التقييد الذايت ،ومؤداها أن الدولة بام هلا من إرادة تقيد نفسها
بالقانون الدول عن طريق املوافقة عىل ما يتضمنه هذا القانون من قواعد .ونظرية اإلرادة املشرتكة،
حيا كام يف
وترى أن القانون الدول هو وليد اندماج اإلرادات املشرتكة للدول ،والذي قد يكون رص ً
حالة املعاهدات الدولية أو ضمن ًيا كام يف حالة العرف ،وهذا ما يميزه عن القانون الداخيل الذي
ينشأ عن إرادة دولة واحدة .والنظرية الوضعية التي تقيض بأن الدول البد أن تتدخل يف تكوين
القاعدة القانونية حتى تكون ُملزمة بالنسبة هلا؛ فاألساس هو قبول الدول لقواعد القانون الدول.
فري ِجع أساس القوة امللزمة للقانون الدول إىل عنارص خارج
أما بالنسبة لالجتاه املوضوعيُ ،

إرادة الدول ،وظهرت ضمن هذا االجتاه نظريتان ،النظرية املجردة للقانون ،وتستند عىل فكرة
التدرج اهلرمي للقواعد القانونية ،والذي يأيت يف قمته القاعدة اجلوهرية لاللتزام ،فأساس
االلتزام باملعاهدات مبدأ الوفاء بالعهد .والنظرية االجتامعية ،والتي مؤداها أن مصدر االلتزام
بالقانون الدول هو احلدث االجتامعي الناتج عن العالقات املتبادلة بني اجلامعات اإلنسانية.

ويرى أ.د .أمحد أبو الوفا أن "أساس القوة اإللزامية لقواعد القانون الدول هو أساس متعدد وال
يمكن أن يستند إىل معيار واحد" .وذلك بحسب الترصف املراد معرفة أساسه القانون.
وبتطبيق األسس العامة لاللتزام بالقانون الدول عىل اجلامعات املسلحة ،يتضح لنا
خصوصية وضع تلك اجلامعات من حيث أساس التزامها بالقانون ،والذي يتجسد يف اآليت:
أوالً :إن اجلامعات املسلحة ال يمكنها إنشاء القانون ،حيث ال ُيعتد بمدونات وقواعد
السلوك التي تنُشئها كمصدر للقانون ،كام ال ُيعتد بمامرساهتا كمصدر للعرف ،من ناحية أخرى
فإن عدم قبول اجلامعات املسلحة لقاعدة ما يف القانون ال يرتتب عليه عدم التزامها بتلك
القاعدة أو عدم انطباقها عليها .ويف حني تستطيع الدول التعبري عن قبوهلا للمعاهدات
بالتصديق عليها ،فإن اجلامعات املسلحة ال تستطيع ذلك ألهنا ال متلك الشخصية القانونية
الدولية الكاملة .وبالتال فال تصلح النظريات القائمة عىل "اإلرادة" لتربير التزام اجلامعات
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املسلحة بالقانون الدول.
ثان ًيا :يصعب التسليم بالنظريات املوضوعية كأساس اللتزام اجلامعات املسلحة بالقانون،
ألن تلك اجلامعات متنازع بشأن رشعيتها بني الدول ،وبالتال فالعالقات املتبادلة بينها وبني
املجتمع الدول يشحنها التوتر وعدم االستقرار .كذلك يص ُعب إلزام اجلامعات املسلحة
بمبادئ القانون العامة كمبدأ الوفاء بالعهد مثالً ،خاصة إذا كان هذا املبدأ ال يلتزم به غريمها
أو ُيطبق بشكل خمتلف عىل كل منها بام ال يكون يف صالح اجلامعات املسلحة.
وبالتال ،فمع عدم إمكانية تطبيق تلك األسس القانونية عىل وضع اجلامعات املسلحة ،ومع
تسليم الفقه والقضاء واملامرسة الدولية بالتزام اجلامعات املسلحة بالقانون الدول اإلنسان،
نكون أمام إشكالية قانونية حتتاج حلل .وقد الحظنا أن بعض الكتابات الفقهية قد جتنبت
اخلوض يف غامر هذه املسألة وتطرقت بشكل مبارش ملدى التزام اجلامعات املسلحة بالقانون
الدول اإلنسان .يف حني بحثت كتابات أخرى بعمق يف هذا املوضوع ملا له من أمهية.
وسنعرض لذلك بالتفصيل فيام ييل.
املطلب الثان
النظريات الفقهية لتربير أساس القوة امللزمة للقانون عىل اجلامعات املسلحة
ظهر العديد من النظريات يف الفقه الدول التي تربر األساس القانون اللتزام اجلامعات
املسلحة بالقانون الدول اإلنسان .ويمكن حرص تلك النظريات حتت طائفتني :األوىل:
نظريات تؤسس التزام اجلامعات املسلحة بالقانون حتت فكرة الدولة ،والثانية :نظريات تؤسس
التزام اجلامعات املسلحة بالقانون حتت فكرة عالقة اجلامعات املسلحة بالقانون املنطبق عليها.
أوالً :تأسيس القوة امللزمة للقانون عىل أساس فكرة الدولة:
تضم هذه الطائفة نظريات تربر القوة امللزمة للقانون الدول اإلنسان عىل اجلامعات
املسلحة ،بدون احلاجة لرضاها ،استنا ًدا إىل فكرة وجود الدولة.
النظرية األوىل :وقد تبناها العديد من الفقهاء ومنهم  BaxterوDraper
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التزام اجلامعات املسلحة بالقانون الدول اإلنسان عىل أساس القوه امللزمة هلذا القانون من
خالل الدولة .ومؤدى ذلك أن الدولة بام هلا من سلطة ترشيعية تستطيع فرض التزامات تنبع
مبارشة من القانون الدول عىل مواطنيها واملتواجدين عىل إقليمها ،حتى وإن ممح ممل بعضهم
أيضا بـ "رؤية األغلبية")49(.
السالح ضد هذه الدولة  -كاجلامعات املسلحة -ويعرف ذلك ً

ُ

فطاملا أن هناك قاعدة يف القانون الدول اإلنسان قبلتها الدولة من خالل سلطتها الترشيعية
فيجب أن تُطبق هذه القاعدة عىل الكافة .ويؤكد  Pictetعىل ذلك فيوضح أنه "يف معظم
الترشيعات الوطنية ،فبمجرد تصديق الدولة عىل معاهدة دولية ،تُصبح تلك املعاهدة جز ًءا من
القانون وبالتال فهي ملزمة لكافة األفراد التابعني لتلك الدولة")50(.

يتميز هذا التفسري بأنه ُيلزم اجلامعات املسلحة بقواعد القانون الدول اإلنسان حتى وإن مل
تكن قد ارتضتها ،طاملا أن الدولة التي حتارهبا قد ارتضتها .وبالتال فهو يوفر ميزة هامة وهي
املساواة والتكافؤ بني القواعد املنطبقة عىل اجلامعات املسلحة وتلك املنطبقة عىل الدول.
وينتقد  Casseseهذه النظرية عىل أساس أهنا ختلط بني القوة امللزمة للقانون الدول اإلنسان
بالنسبة للجامعات املسلحة باعتباره قانو ًنا دول ًيا ،وبني القوة امللزمة لقواعد القانون الدول املدرجة
كترشيع وطني ،مما يستتبع معه البحث فيام إذا كانت الدولة تأخذ بمبدأ وحدة القانون الدول
والوطني ويف هذه احلالة سيكون للقانون الدول نفاذ مبارش عىل األشخاص داخل الدولة ،أو ما
إذا كانت الدولة تأخذ بمبدأ ثنائية القانون ويف هذه احلالة ستأخذ قواعد القانون الدول شكل
الترشيع الوطني )51(.غري أن النظرية ال تستقيم يف احلالتني ،ففي حالة الدول التي تأخذ بمبدأ وحدة
القانون ،سيكون للقانون الدول نفاذ مبارش ،بيد َّ
أن هذا النفاذ املبارش يتعلق باحلقوق وااللتزامات
الفردية ضمن إطار القانون الدول حلقوق اإلنسان ،أما التزامات اجلامعات املسلحة ً
وفقا للقانون

( )49جان كيه .كليفنر ،انطباق القانون الدول اإلنسان عىل اجلامعات النظامية املسلحة ،املرجع السابق ،ص .3
(50) J. Pictet, Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949, op.cit, p. 5.
(51) A. Cassese, The status of rebels under the 1977 Geneva Protocol on Non-international Armed
Conflicts, in International and Comparative Law Quarterly, Vol. 30, 1981, p. 429.
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الدول اإلنسان ،ومنها عىل سبيل املثال إجراء حماكمة عادلة ومعاملة األرسى تتعارض بشكل كبري
مع سلطة الدولة القضائية احلرصية .ومن ناحية أخرى ،ففي حالة الدول التي تأخذ بمبدأ ثنائية
القانون فلن يتم االلتزام بالقانون إال إذا تم إدراجه كترشيع وطني ،ويف هذه احلالة فإن أساس
االلتزام سيكون الترشيع الوطني وليس القانون الدول.
أيضا عن تربير سبب َّ
أن املحاكم الوطنية قد ال تعاقب
ويرى كليفنر أن هذه النظرية قارصة ً
شخصا عىل جريمة دولية؛ ألهنا غري موجودة يف ترشيعها الداخيل ،ومع ذلك يمكن مقاضاة
ً
اجلريمة)52(.

كذلك ،يرى البعض أن استخدام

هذا الشخص دول ًيا عن ارتكاب نفس
اجلامعات املسلحة للقوة هو اعرتاض عىل حق الدولة احلرصي يف استخدامها وهو أوضح
صورة ملعارضة نظام الدولة ،وبالتال فقد ترفض اجلامعات املسلحة االلتزام بالقانون انطال ًقا
من عدم اعرتافها بسلطة الدولة أو بقوانينها من األساس ،فيثور التساؤل هنا -عمل ًيا -إىل أي
مدى قد تلتزم اجلامعات املسلحة بقانون وضعه أعداؤها )53(.عالوة عىل ذلك ،ال تربر هذه
النظرية بعض حاالت التزام اجلامعات املسلحة بالقانون الدول اإلنسان ،ويف ذات الوقت
رفضها ألية ترشيعات تصدرها الدولة)54(.

النظرية الثانية :تستند إىل فكرة االستخالف الدول ،وظهرت هذه النظرية يف كتابات ،Pictet
ومؤداها أن اجلامعات املسلحة تسعى لتكوين حكومة جديدة ختلف الدولة املتمردة عليها ،وبالتال
ً
فوفقا ملبدأ استمرارية الدولة ،تلتزم تلك اجلامعات باحرتام االلتزامات التي صدقت عليها الدولة
السلف ،كجزء من ظهورها بشكل رشعي أمام املجتمع الدول ،مما ُيفرتض معه أن تلتزم بقواعد
القانون الدول اإلنسان التي تعد جزءا ال يتجزأ من ذلك الظهور الرشعي)55(.

ً

( )52جان كيه .كليفنر ،انطباق القانون الدول اإلنسان عىل اجلامعات النظامية املسلحة ،املرجع السابق ،ص .4
(53) E-C. Gillard, Promoting Compliance with International Humanitarian Law 7 (2016),
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-10-05-promotingcompliance-ihl-gillard.pdf.
(54) S. Sivakumaran, Binding Armed Opposition Groups, International and Comparative Law
Quarterly (2006), at pp. 369–94.
(55) J. Pictet, Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949, op.cit, p. 51.
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يتميز هذا التفسري بتسليطه الضوء عىل الكيان اجلامعي للجامعات املسلحة باعتبارها كيا ًنا
ً
مستقال عن الدولة وبالتال فعليه التزامات مجاعية ،كذلك فإن سعي تلك اجلامعة ألن تكون
حكومة جديدة مستقلة قد يدفعها إىل احرتام القانون.
غري أن هذه النظرية قد انتقدت عىل أساس أهنا تصلح فقط لنوع معني من اجلامعات املسلحة
وهي تلك التي متارس مسئوليات أشبه باحلكومة ،ولدهيا سيطرة عىل جزء من اإلقليم ،وتسعى
خلالفة الدولة يف املستقبل ،غري أن احلال ليست كذلك بالنسبة ألغلب اجلامعات املسلحة)56(.

فقد ال هتدف اجلامعات املسلحة لتغيري نظام احلكم أو السيطرة بالقوة عىل جزء من اإلقليم،
ولكن قد يكون هدفها االستفادة من حالة عدم االستقرار وعدم األمن يف حد ذاهتا لتحقيق
أهداف اقتصادية أو إجرامية .من ناحية أخرى ،قد تسيطر اجلامعات املسلحة عىل جزء كبري من
اإلقليم ولكنها ال تسعى خلالفة الدولة ،وقد يمتد نشاط اجلامعات املسلحة يف أكثر من دولة،
أو يكون النزاع بني مجاعة مسلحة ودولة عىل أرايض دولة ثالثة؛ وبالتال ففي كل تلك احلاالت
سيكون األساس الذي يستند لفكرة الدولة يف العموم غري واضح وغري سليم.
ثان ًيا :تأسيس القوة امللزمة للقانون عىل أساس عالقة اجلامعات املسلحة بالقانون:
يف هذه الطائفة من النظريات يستند تربير القوة امللزمة للقانون الدول اإلنسان عىل العالقة
بني القانون واجلامعات املسلحة ،سواء من خالل رضاها بالقانون أو مشاركتها يف وضعه.
النظرية األوىل :ومضموهنا َّ
أن الرضا الرصيح للجامعات املسلحة هو أساس التزامها
بأحكام القانون الدول اإلنسان ،والذي تعرب عنه من خالل إبرام االتفاقيات اخلاصة ،أو من
خالل اإلعالنات الفردية ،أو قواعد السلوك التي تصدرها ألفراد اجلامعة املسلحة ،وذلك وف ًقا
ملبدأ "الوفاء بالعهد" .ويوجد العديد من املامرسات التي تؤيد إعالن اجلامعات املسلحة
اللتزامها بقبول أحكام القانون الدول اإلنسان ،فعىل سبيل املثال قامت منظمة "نداء جنيف"

(56) P. Policzer, Human Rights Violations and Non-State Armed Groups, op.cit.
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بتجميع أكرب عدد من توقيعات اجلامعات املسلحة عىل صكوك التزام باحرتام قواعد القانون
الدول يف موضوعات معينة ومنها محاية األطفال أثناء النزاعات املسلحة ،محاية األعيان
الثقافية ،توفري الرعاية الصحية أثناء النزاعات املسلحة ،وحظر استخدام األلغام األرضية)57(.

وتتامشى هذه النظرية مع نص املادة  3/96من الربوتوكول األول إذ تنص عىل أنه بالنسبة
حلركات التحرير الوطنية فيجوز" :للسلطة املمثلة لشعب مشتبك مع طرف سام متعاقد يف
نزاع مسلح من الطابع املشار إليه يف الفقرة الرابعة من املادة األوىل ،أن تتعهد بتطبيق االتفاقيات
وهذا امللحق "الربوتوكول" فيام يتعلق بذلك النزاع ،وذلك عن طريق توجيه إعالن انفرادي
إىل أمانة إيداع االتفاقيات" ،األمر الذي يشري إىل أمهية الرضا كأساس لاللتزام.
ونتيجة لذلك يرى

(Cassese)58

بأن قبول اجلامعات املسلحة االلتزام بأحكام القانون

الدول اإلنسان بشكل رصيح من خالل هذه الوسائل ،يعني ضمنًا قبوهلا أن تتحمل
االلتزامات التي وضعتها الدول يف معاهدات القانون الدول اإلنسان عىل أساس القاعدة
العامة بشأن التزامات الدول الغري  ،pacta tertiisوالتي تقيض بأن "ال تنشئ املعاهدة التزامات
أو حقوق ًا للدولة الغري بدون رضاها" ،واالستثناء أنه "ينشأ التزام عىل الدولة الغري من نص يف
املعاهدة ،إذا قصد األطراف فيها أن يكون هذا النص وسيلة إلنشاء االلتزام ،وقبلت الدولة
الغري ذلك رصاحة وكتابة" )59(.وبقياس ذلك عىل اجلامعات املسلحة ،فإن تلك اجلامعات
تكون ملزمة بأحكام القانون الدول اإلنسان إذا عربت عن رضاها بااللتزام بالقانون الدول
أيضا قد ُيستشف ضمنًا من
اإلنسان أو بمعاهدات معينه فيه .ويرى  Moirأن هذا القبول ً
خالل سلوك اجلامعات املسلحة املتفق مع أحكام املعاهدات ذات الصلة كالربوتوكول الثان

( )57انظر التقرير السنوي لنداء جنيف ،متاح عىل الرابط التال:
https://www.genevacall.org/wp-content/uploads/2019/07/GEC-RA2018A4_webcompressed-1.pdf .
(58) A. Cassese, The status of Rebels under the 1977 Geneva Protocol, op.cit, p. 428.

( )59املواد  43و 35من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات.
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واملادة الثالثة املشرتكة)60(.

أيضا برغم قوهتا مل تسلم من النقد ،إذ قد يكون من الصعب التعبري عن
بيد أن هذه النظرية ً
رضا اجلامعات املسلحة ،فمن هو املسئول أو املؤهل للتعبري عن رضا تلك اجلامعات ،خاصة
يف اجلامعات املسلحة غري املكتملة أو غري املتجانسة أو التي لدهيا انشقاقات أو خالفات داخلية.
كذلك ،فإن املبدأ اخلاص برتتيب املعاهدات حلقوق أو التزامات عىل طرف ثالث ُرشع ليطبق
أساسا عىل الدول ،فالدول هي التي متلك الشخصية القانونية الدولية الكاملة وهي التي هلا
ً

سلطة وضع الترشي ع الدول بإرادهتا ،أما قياس ذلك عىل اجلامعات املسلحة فهو أمر مشكوك

يف صحته ،وترتبط هاتان احلجتان بحقيقة عدم االعرتاف بالشخصية القانونية الدولية الكاملة
للجامعات املسلحة .من ناحية أخرى ،يذهب البعض إىل أن اإلعالنات الفردية غال ًبا ما تصدر
عن اجلامعات املسلحة ألغراض دعائية أو سياسية بحتة ،وبالتال فمن الصعب اعتبارها ً
أعامال
قانوني ًة تعرب عن رضا حقيقي للجامعات املسلحة بااللتزام بالقانون الدول اإلنسان)61(.

أن هذه االنتقادات مل تلق قبو ً
بيد َّ
ال يف الفقه الدول ،فبالنسبة للشخصية القانونية للجامعات
املسلحة ،يعرتف القانون الدول بأن بعض اجلهات من غري الدول قد يكون هلا دور يف خلق القانون
يف حاالت استثنائية -فعىل سبيل املثال يمكن للمنظامت الدولية الدخول يف معاهدات مع الدولأو مع بعضها البعض )62(،كذلك يشري الواقع العميل إىل دخول الدول يف اتفاقيات دولية مع
الشعوب األصلية واجلامعات املسلحة واملستثمرين األجانب .أما بالنسبة إىل أن اإلعالنات الفردية
قد تكون ألغراض دعائية أو سياسية بحتة ،فريى البعض أنه بالرغم من ذلك ،فال تزال تُشكل
وسيلة لتشجيع اجلامعات املسلحة عىل إعالن نواياها بااللتزام بالقانون)63(.

(60) L. Moir, The Law of Internal Armed Conflicts, (Cambridge: Cambridge University Press 2002).
)61(A-M. La Rosa and others, Armed groups, Sanctions and the Implementation of International
Humanitarian law, IRRC (2008), p. 331.

( )62انظر اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات بني الدول واملنظامت الدولية لعام .1986

(63) B. Saul, Improving Respect for International Humanitarian Law by Non-State Armed Groups,
Sydney Law School, Legal Studies Research Paper No. 16/36, May 2016. P.3
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وإذا كان تفنيد النقد عىل نحو ما سبق يبدو منطق ًيا ويعزز من أسانيد هذه النظرية ،إال أهنا
ال زالت ضعيفة أمام نقد أسايس وهو أهنا ال تصلح لتربير أساس القوة امللزمة هلذا القانون يف
حالة عدم إفصاح تلك اجلامعات عن رضاها الرصيح من خالل األعامل القانونية املختلفة
كاالتفاقيات اخلاصة ،واإلعالنات االنفرادية ،وقواعد السلوك.
النظرية الثانية :إن أساس التزام اجلامعات املسلحة بالقانون الدول اإلنسان هو العرف
الدول ،وتستند هذه النظرية إىل أحكام القضاء الدول ،حيث أكدت حمكمة العدل الدولية يف
حكمها الشهري يف قضية األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراجوا عام  1989بأن
أحكام املادة الثالثة املشرتكة ترتجم القانون الدول العريف ومتثل املعيار األدنى الذي ينبغي
ألطراف النزاع أال حتيد عنه ،وبالتال فهي عرف مطبق عىل كافة أطراف النزاع سواء كانت
ً
دوال أو مجاعات مسلحة ،ونفس املعنى أكدته املحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بسرياليون،
حيث قضت غرفة االستئناف فيها بأن اجلامعات املسلحة ملزمة بموجب القانون الدول العريف
بااللتزامات املفروضة يف املادة الثالثة املشرتكة)64(.

ولكن ال يوجد دليل قوي عىل إمكانية مشاركة اجلامعات املسلحة من خالل ممارساهتا يف
تكوين العرف الدول ،خاصة مع إشارة دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر اخلاصة بالقانون
الدول العريف إىل َّ
أن سلوك اجلامعات املسلحة "ال ُيشكل ممارسة دولية"( ،)65فكيف يمكن أن
يكون العرف الذي كونته الدول ملزم ًا للجامعات املسلحة التي مل تشارك فيه .و ُيسلم جانب
من الفقه بذلك ،ويدعو يف نفس الوقت إىل األخذ بمامرسات اجلامعات املسلحة يف االعتبار
عىل األقل عند تدوين قواعد القانون الدول العريف)66(.

(64) Decision on Challenge to Jurisdiction: Lomé Accord Amnesty, SCSL, Appeals Chamber (13
March 2004), para 47. Available at: www.legal-tools.org/doc/c1b45c/pdf/.

( )65جان كيه .كليفنر ،انطباق القانون الدول اإلنسان عىل اجلامعات النظامية املسلحة ،املرجع السابق ،ص .12

(66)T. Henckaerts, Binding Armed Opposition Groups through Humanitarian Treaty Law and
Customary Law, op.cit, at 128.
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يرى  Sassòliأن ممارسات اجلامعات املسلحة البد أن تؤخذ يف االعتبار كمصدر للقانون
الدول العريف املنطبق عىل النزاعات املسلحة غري الدولية ،وبالتال سيكون من املنطقي أن تكون
اجلامعات املسلحة ملزمه به فيام بعد ألهنا قد سامهت يف وضع تلك القواعد من خالل املامرسة،
وذلك سيكون أفضل طريقة واقعية لضامن احرتام اجلامعات املسلحة للقانون )67(.ويؤيد ذلك
ما ذهبت إليه جلنة التحقيق الدولية لدارفور ،إذ قررت بأن "يمتلك كل املتمردين الذين بلغوا
درجة حمددة من التنظيم والرسوخ والسيطرة الفاعلة عىل املنطقة ،شخصية اعتبارية دولية ومن
ثم فهم ملزمون بقواعد القانون الدول العريف ذات الصلة بالنزاعات املسلحة الداخلية")68(.

ويرى البعض أن مبدأ املساواة بني املتحاربني ال يعني فقط أن تتساوى كافة أطراف النزاع
أيضا يف صياغتها
يف االلتزامات واحلقوق بموجب القانون الدول اإلنسان ،ولكن أن تتساوى ً
هلذه االلتزامات واحلقوق ،وإال سيكون من غري املنصف أن خيضع طرف يف النزاع (اجلامعات
املسلحة) لقواعد وضعها طرف آخر يف النزاع (الدول))69(.

و من ناحية أخرى يذهب البعض إىل أن ممارسات اجلامعات املسلحة فيام بينها يمكن
اعتبارها عر ًفا ملز ًما بني تلك اجلامعات وبعضها ،ويؤيد ذلك أحكام املحاكم اجلنائية الدولية
التي قررت أن ممارسات اجلامعات املسلحة تُكون قواعد عرفية ملزمة لتلك اجلامعات)70(.

خصوصية وضع اجلامعات املسلحة بخصوص التزامها بالقانون:
نرى أنه كام ذهب األستاذ الدكتور أمحد أبو الوفا فإن "أساس القوة اإللزامية لقواعد القانون

(67) M. Sassòli, Taking Armed Groups Seriously, op.cit, p.20.

( )68انظر تقرير جلنة التحقيق الدولية لدارفور املقدم إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بمقتىض قرار جملس
األمن رقم  1564بتاريخ  18أيلول /سبتمرب  25 ،2004كانون الثان /يناير  ،2005الفقرة . 172
(69) A. Bellal and others, Yes, I Do: Binding Armed Non-State Actors to IHL and Human Rights Norms
Through Their Consent (August 6, 2018), Human Rights & International Legal Discourse Vol. 12(1).
(70) M. Sassoli, Transnational Armed Groups and International Humanitarian Law, Occasional Paper
Series, Program on Humanitarian Policy Conflict Research, Harvard University, February 2006, at p.
30.
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الدول هو أساس متعدد وال يمكن أن يستند إىل معيار واحد" .ولذلك فيمكن املزج بني عدة
نظريات لتربير القوة امللزمة للقانون عىل اجلامعات املسلحة بحسب ظروف كل حالة .وقد
الحظنا أن االجتاه للمزج بني النظريات معمول به يف املامرسة العملية ،فعىل سبيل املثال مجعت
جلنة التحقيق الدولية لدارفور بني األساس القائم عىل الشخصية االعتبارية الدولية للجامعات
املسلحة الدولية وبني الرضا ،فقررت يف تقريرها بأنه" :وعالوة عىل ذلك ،فمثلام استشف قبول
حكومة السودان الضمنية باملبادئ والقواعد الدولية العامة املتعلقة بالقانون اإلنسان ،يمكن أن
يستنتج قبول مجاعتي املتمردين بأحكام بعض من االتفاقات املذكورة أعاله  -بني حكومة
السودان وحركة /جيش حترير السودان وحركة العدل واملساواة -وإضافة إىل ذلك ،حتظى
حركة /جيش حترير السودان وحركة العدل واملساواة بموجب القانون الدول العريف بصالحية
إبرام اتفاقات دولية ملزمة (حق التعاقد) وأبرمت مع احلكومة عدة اتفاقات ملزمة دول ًيا .وتعهد
املتمردون يف هذه االتفاقات ،يف مجلة أمور ،باالمتثال للقانون اإلنسان")71(.

باإلضافة إىل ذلك ،يذهب الرأي الغالب يف الفقه(- )72ونؤيدهم -إىل أن املزج بني كل من
نظرية الطبيعة العرفية للقانون الدول اإلنسان ونظرية األثر امللزم للمعاهدات بالنسبة للطرف
أساسا قانون ًيا اللتزام اجلامعات املسلحة بالقانون الدول اإلنسان ،حيث يمكن
الثالث يوفر
ً

االستناد لنظرية ا ألثر امللزم للمعاهدات الدولية بالنسبة لطرف ثالث لتربير أساس التزام
اجلامعات املسلحة باملعاهدات الدولية اخلاصة بالقانون الدول اإلنسان ،ويف حالة عدم إصدار
اجلامعات املسلحة ألي عمل قانون ُيرصح بالتزامها بالقانون الدول اإلنسان ،فإن نظرية
الطبيعة العرفية للقانون الدول اإلنسان تربر التزام تلك اجلامعات بالقانون.
ونرى أنه مع االنتقادات املوجهة لكلتا النظريتني ،فإن هاتني النظريتني -جمتمعتني-

( )71انظر تقرير جلنة التحقيق الدولية لدارفور املقدم إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بمقتىض قرار جملس
األمن رقم  1564بتاريخ  18أيلول /سبتمرب 25 ، 2004كانون الثان /يناير  ، 2005الفقرة . 172
(72) A. Bellal and others, Yes, I Do: Binding Armed Non-State Actors to IHL and Human Rights Norms
Through Their Consent, op.cit, p.17.
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أساسا قانون ًيا مناس ًبا يف الوقت الراهن لتربير أساس القوة امللزمة للقانون الدول
تشكالن
ً

اإلنسان .فالواقع أن الدول ترفض بشكل قاطع إعطاء أي نوع من الشخصية القانونية
للجامعات املسلحة ،خو ًفا من شبهة أن ُيضفي ذلك عىل تلك اجلامعات نوعًا من الرشعية،
ولكن يف ذات الوقت ترغب الدول يف أن متتثل تلك اجلامعات للقانون الدول اإلنسان .ويف
رأينا أن هذين األمرين يمكن حتقيقهام م ًعا عىل أساس الدمج بني نظرية األثر امللزم للمعاهدات
لطرف ثالث ونظرية الطبيعة العرفية لقواعد القانون.
أما عىل املدى البعيد ،فنرى أنه البد من تغيري النظرة التقليدية لكيفية وضع أو خلق القانون
الدول اإلنسان ،فال تقترص عىل الدول فقط كام هو احلال يف القانون الدول بوجه عام ،خاصة
أن القانون الدول اإلنسان له خصوصيته ،فاجلامعات املسلحة فيه هي طرف يف النزاع شأهنا
دورا يف خلق القانون الدول اإلنسان ،عىل
شأن الدول ،وبالتال ُيب إعادة النظر يف إعطائها ً
النحو الذي سبق عرضه يف الفصل السابق.

الفصل الثان
يف تعزيز امتثال اجلامعات املسلحة للقانون الدول اإلنسان()73

متهيد:
مما ال شك فيه أنه يوجد تفاوت بني قدرة الدول وقدرة اجلامعات املسلحة عىل احرتام
القانون الدول اإلنسان  ،وكذلك يوجد تفاوت ما بني قواعد القانون نفسها امللزمة للدول
وتلك امللزمة للجامعات املسلحة .ومن ثم ،يثور التساؤل حول اآلليات القانونية املتوافرة حال ًيا
لكفالة امتثال اجلامعات املسلحة ألحكام القانون ومدى احلاجة لتطويرها .وبنا ًء عىل ذلك،

(ُ )73يعرف االمتثال -يف هذا السياق -بأنه" :مطابقة السلوك مع املفاهيم والقواعد املوجودة يف القانون
الدول اإلنسان".
Hyeran Jo, Compliance with International Humanitarian Law by Non-State Armed Groups: How Can
It Be Improved? In Gill, T.D., McCormack, T., Geiß, R., Krieger, H., Paulussen, C. (Eds.), Yearbook
of International Humanitarian Law, Vol 19, 2016, p. 65.
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يعرض هذا الفصل لبعض األسباب التي قد تدفع اجلامعات املسلحة إىل احرتام أو عدم احرتام
القانون الدول اإلنسان ،وكذلك لآلليات القانونية املتاحة وف ًقا للقانون الدول اإلنسان لكفالة
امتثال اجلامعات املسلحة ألحكامه.
تقسيم:
تأسيسا عىل ما سبق ،سنقسم الدراسة يف هذا الفصل عىل مبحثني عىل النحو التال:
ً
املبحث األول :مدى امتثال اجلامعات املسلحة للقانون الدول اإلنسان.

املبحث الثان :اآلليات القانونية لتعزيز امتثال اجلامعات املسلحة للقانون الدول اإلنسان.
املبحث األول
مدى امتثال اجلامعات املسلحة للقانون الدول اإلنسان
ليس من السليم افرتاض أن اجلامعات املسلحة بطبيعة احلال تنتهك القانون الدول
اإلنسان  ،أو غري قادرة عىل احرتامه .فاالنتهاكات املرتكبة يف أوقات النزاعات املسلحة غري
الدولية مسندة ٍ
لكل من الدول واجلامعات املسلحة عىل حد السواء .وليس أدل عىل ذلك من
تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن محاية املدنيني يف النزاع املسلح عام  ،2018والذي أشار
فيه إىل عدد كبري من انتهاكات القانون الدول اإلنسان املرتكبة ضد املدنيني من قبل الدول
واجلامعات املسلحة عىل حد السواء)74( .

و يوجد يف الواقع العديد من األمثلة عىل احرتام اجلامعات املسلحة لقواعد القانون الدول
اإلنسان .إذ يوفر هلا احرتام القانون الدول اإلنسان العديد من املزايا :كأن تُصدر صورة إُيابية
للرأي العام العاملي عنها أم ً
ال يف اعرتاف املجتمع الدول برشعيتها أو أن تكسب تأييد السكان
املحليني مما يوفر هلا سيطرة مستقرة عىل اإلقليم .وعىل العكس من ذلك ،يوجد العديد من
أيضا عىل انتهاك اجلامعات املسلحة للقانون الدول اإلنسان لتحقيق مزايا معينة ،فقد
األمثلة ً

( )74تقرير األمني العام "محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة" ،جملس األمن ،األمم املتحدة 14 ،مايو  ،2018رقم
الوثيقة  S/2018/462متاح عىل:
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تنتهك تلك اجلامعات مبدأ التناسب يف توجيه الرضبة لتحقيق مزايا عسكرية ،أو أن تلجأ
لفرض سيطرهتا من خالل ترويع املدنيني.
ويف كل األحوال ،فإن هناك العديد من االعتبارات التي توليها اجلامعات املسلحة أمهية
عند قيامها باحرتام أو عدم احرتام قاعدة معينة من قواعد القانون الدول اإلنسان ،كذلك تؤثر
قدرة اجلامعات املسلحة عىل مدى امتثاهلا للقانون الدول اإلنسان ،فكلام توافرت لدهيا املوارد
املادية واإلمكانات واألسلحة كلام كان أسهل عليها احرتام القانون ،وكذلك احلال إذا ما توافر
لدهيا التدريب الكايف عىل احرتام القانون والعلم بقواعده.
وقد أجرى األستاذ

Olivier Bangerter

بح ًثا حول األسباب التي قد تدفع اجلامعات

املسلحة إىل اختيار احرتام القانون الدول اإلنسان أو عدم احرتامه )75(،استند فيه ألمثلة من
واقع عمله كمندوب للجنة الدولية للصليب األمحر يف عدد من مناطق النزاعات املسلحة غري
الدولية ،وتعرض فيه ألسباب ودوافع اجلامعات املسلحة الختيار احرتام القانون الدول
اإلنسان أو انتهاكه .ونرى أنه استنا ًدا عىل ما ذكره فإن مدى احرتام تلك اجلامعات للقانون
الدول اإلنسان ،يتحدد وف ًقا لعاملني :األول :مدى رغبة اجلامعة يف احرتام القانون ،والثان:
مدى قدرهتا عىل احرتام القانون .وسنتناول ك ً
ال منها يف مطلبني عىل نحو ما سييل.
املطلب األول

مدى رغبة اجلامعات املسلحة يف االمتثال للقانون الدول اإلنسان
ي وجد العديد من األسباب التي قد تدفع اجلامعات املسلحة إىل احرتام القانون الدول
اإلنسان أو اختيار خمالفته .وحيث إن أية مجاعات مسلحة تسعى لتحقيق أهداف معينة -أ ًيا
كانت هذه األهداف -فإهنا قد ترغب يف احرتام القانون الدول اإلنسان إذا كان من شأن هذا
االحرتام أ ن يقرهبا من أهدافها .وبالعكس ،قد ترغب عنه إذا كان من شأنه أن يعيق حتقيق

(75) O. Bangerter, Reasons why armed groups choose to respect international humanitarian
law or not, IRRC, Volume 93 Number 882 June 2011, P. 357.
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أهدافها ويعطي خصمها ميزة عليها.
وعليه ،فإن اختيار اجلامعات املسلحة احرتام القانون الدول اإلنسان ،ال يمكن أن يتم بطريقة
عشوائية ،بل أن هناك اعتبارات عديدة تؤثر عىل احرتام أو عدم احرتام اجلامعات املسلحة للقانون
الدول اإلنسان )76(،والتي يمكن إدراجها -يف رأينا -حتت ثالثة اعتبارات رئيسية.
أوالً :املزايا العسكرية:
َّ
إن أكثر دافع مؤثر عىل سلوك اجلامعات املسلحة باحرتام أو عدم احرتام القانون الدول اإلنسان
هو حتقيق املزايا العسكرية ،فأي طرف يف نزاع ال يقاتل من أجل القتال يف حد ذاته ،وإنام يسعى
لتحقيق أهداف معينة ،والتي قد تكون :السعي إىل اسقاط واستبدال حكومة ،أو الرتويج لنظام
ديني بحت ،أو فرض عقيدة سياسية معينة؛( )77إال أن كل اجلامعات املسلحة عىل اختالف أهدافها
جتمعها الرغبة يف حتقيق مزايا عسكرية عىل خصمها .ولذلك ،نرى أن حتقيق املزايا العسكرية هو
أكثر اعتبار مؤثر يف سلوك اجلامعات املسلحة – وكذلك الدول -نحو احرتام أو عدم احرتام
القانون الدول اإلنسان .ويؤيد ذلك ما ذهبت إليه بعض التقارير من أنه قد تلجأ اجلامعات املسلحة
– وكذلك الدول -إىل تطبيق تكتيك ينتهك القانون الدول اإلنسان ،كتوجيه رضبات للمناطق
السكنية استنادا إىل أهنا مضطرة لذلك وإال منيت هبزيمة عسكرية)78(.

ً

ُ

من ناحية أخرى ،فكام أن انتهاك بعض قواعد القانون الدول اإلنسان قد حيقق مزايا
أيضا ،والتي أشار إليها Bangerter
عسكرية ،فإن احرتام قواعده حيقق مزايا ً

من خالل عمله

مع اجلامعات املسلحة كمندوب للجنة الدولية للصليب األمحر ،ونوجزها فيام ييل:

(76) O. Bangerter, Reasons why armed groups choose to respect international humanitarian law or not,
op.cit, P. 357.

( )77ردود الفعل عىل معايري املجموعات املس ّلحة ومحاية املدنيني ،من إصدارات أكاديمية جنيف للقانون
الدول اإلنسان ،يناير/كانون األول  2014جنيف .ص .11 .متاح عىل الرابط التال:
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/PolicyBriefing%20in%20arabic.pdf.

( )78املرجع السابق.
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أو ً
الَّ :
إن وجود قدر أدنى من القيم لدى املقاتل يضمن انضباطه ،فعىل سبيل املثال فإن مهامجة
االطفال والنساء والعزل هو فعل جبان ،ومن شأنه خفض معنويات اجلنود .ويوضح Bangerter

أن معظم املقاتلني السابقني الذين قابلهم من أعضاء اجلامعات املسلحة يف لبنان والسودان
وكولومبيا ،يرون أن قتل املدنيني ُيشعر املقاتل بالدونية واحلقارة )79(.كذلك من مزايا االلتزام
بالقانون الدول اإلنسان أنه ُيشكل وسيلة تستطيع هبا اجلامعات املسلحة تأديب قواهتا.
ثان ًيا :يوفر كسب الدعم الشعبي العديد من املزايا للجامعات املسلحة ،مثل املال واملجندين
والغذاء واملعلومات .وبالتال فحتى لو كانت اجلامعات املسلحة مدعومة من اخلارج ،فالزالت
بحاجة للدعم الشعبي .ويف هذا السياق تربز معاملة السكان املدنيني العامل األهم للحصول عىل
والئهم ،أو عىل األقل لعدم احلاجة الستخدام موارد اجلامعة املسلحة يف إبقاء هؤالء السكان هادئني
أو حتت السيطرة .ويرى  Bangerterأن املعاملة احلسنة للمدنيني واإلدارة املحلية العادلة قد تضفي
قدرا من الرشعية عىل اجلامعة املسلحة أمام املدنيني .ويرى أنه يف العادة يمكن السيطرة عىل املدنيني
ً
طاملا كان بإمكاهنم االستمرار يف العيش كام هو احلال يف وقت السلم ،برصف النظر عن اتفاقهم أو

اختالفهم مع عقيدة اجلامعة املسلحة أو توجهها .ولعل املثال األكثر وضو ًحا هلذا األسلوب اليزال
يف الصني يف الفرتة ما بني  1945و ،1949إذ اكتسب احلزب الشيوعي /جيش التحرير الشعبي
سيطرة واسعة النطاق يف قتاله ضد حكومة كو مني تانغ  ،Kuo Min Tangبسبب اتباع قواعد إنسانية
منها حظر إساءة املعاملة والنهب واالبتزاز وسبي النساء .وعىل العكس من ذلك ،تصعب السيطرة
عىل املدنيني إذا متت إساءة معاملتهم أو ارتكاب جرائم بحقهم ،خاصة يف املجتمعات التي ُيمعها
التضامن العرقي أو القبيل ،حيث تؤدي اهلجامت غري املربرة عىل أفراد من نفس العشرية أو القبيلة إىل
انتقام رسيع وهائل ،وقد ال تستطيع اجلامعات املسلحة نفسها الدخول يف خصومة مع تلك القبائل
ملدد طويلة خاصة يف ظل متتع القبائل باألموال والنفوذ واألسلحة يف الكثري من األحيان .ومثال عىل
ذلك فشل تنظيم القاعدة يف العراق ،بسبب كثرة اهلجامت عىل املدنيني وزعامء القبائل يف حمافظة

(79) O. Bangerter, Reasons why armed groups choose to respect international humanitarian law or not,
op.cit, P. 362.
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األنبار ،وبعكسه نجح املتمردون يف رشق تشاد ،بسبب حرصهم عىل عدم مهامجة املدنيني)80( .

ثال ًثا :إن اهلدف من القتال هو إضعاف قوة العدو القتالية وليس تدمريها كل ًيا ،إذ إن التدمري
الكيل مكلف جدً ا ،وغري رضوري فهزيمة العدو ال تتطلب التدمري الكيل لقوته .كذلك فإن
السعي نحو التدمري الكيل للعدو سيقوي من عزيمته بدالً من أن ُيضعفها ،فيوضح ماو تيس
تونج ،أنه من املرجح أن ُيقاتل اخلصم حتى املوت ،إذا علم أنه ال أمل يف النجاة إن استسلم.
ويضيف بأن "مهمتنا تدمري العدو عن طريق معاملة جنوده األرسى باحرتام ورعاية ،فإذا
فشلنا يف هذه النواحي ،فإننا نعزز تضامن عدونا")81(.

راب ًعا :إن مبدأ املعاملة باملثل  ،reciprocityله أثر كبري عىل مدى احرتام اجلامعات املسلحة
للقانون الدول اإلنسان ،فقد تُعامل اجلامعات املسلحة جنود العدو األرسى معاملة حسنة؛
أم ً
ال يف أن ُي معامل أرساها بنفس املعاملة ،وكذلك بالنسبة للدول ،فإذا قامت بالرتكيز عىل
األهداف العسكرية فقط وإحسان معاملة األرسى وحظر اإلعدام ،فإن ذلك من شأنه -عىل
األقل -أن يمنع اجلامعات املسلحة من الرد عىل االنتهاكات باالنتهاكات ،وقد يكون سب ًبا يف
حتسني رغبتها يف االمتثال للقانون الدول .من ناحية أخرى فإن اجلامعات املسلحة قد تلجأ إىل
أيضا استنا ًدا إىل مبدأ املعاملة باملثل ،إذا كانت الدول ال
تربير انتهاكها للقانون الدول اإلنسان ً
تلتزم بالقانون الدول اإلنسان )82(.كذلك ُوجد أنه يف بعض األحيان توجد ضغوطات داخل

(80) Klaus Schlichte, In the Shadows of Violence: The Politics of Armed Groups, Campus,
Frankfurt/New York, 2010, pp. 41, 95–99. Stathis N. Kalyvas, The paradox of terrorism in civil war,
Journal of Ethics, Vol. 8, 2004, pp. 120–121.
(81) "We further our mission of destroying the enemy by propagandizing his troops, by treating his
captured soldiers with consideration, and by caring for those of his wounded who fall into our hands.
”If we fail in these respects, we strengthen the solidarity of our enemy
Mao Tse-Tung, On Guerrilla Warfare, ch. 6, ‘The political problems of guerrilla warfare’, available at:
http://www.marxists.org/reference/archive/mao/works/1937/guerrilla-warfare/ch06.htm.

( )82جتدر اإلشارة إىل أن القاعدة  140من قواعد القانون الدول اإلنسان العريف املدونة من قبل اللجنة الدولية
للصليب األمحر تنص عىل أنه " ال يعتمد االلتزام باحرتام وكفالة احرتام القانون الدول اإلنسان عىل املعاملة باملثل".
للمزيد انظر:
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اجلامعة املسلحة أو املجتمع حتث اجلامعات املسلحة عىل الرد باملثل عىل إساءة معاملة احلكومة
ألفراد اجلامعة ،مما يؤدي لتصاعد وترية أعامل العنف ،والدخول يف سلسلة المتناهية من
االنتهاكات)83(.

ثان ًيا :صورة اجلامعة املسلحة وقناعاهتا:
تعد قناعات اجلامعات املسلحة من األمور التي تؤثر عىل احرتامها للقانون الدول اإلنسان،
فقد تكون تلك القناعات ذات أصول أخالقية أو ثقافية أو سياسية أو دينية .وأ ًيا كانت تلك
القناعات ،فهي التي توجه اجلامعة املسلحة ،وال يستطيع القائد أن خيالفها إذا أراد ملرؤوسيه أن
يتبعوه .فعىل سبيل املثال ،تدعي احلركات املاركسية أهنا تقاتل من أجل "الشعب" ،ولذلك
فلدى تلك احلركات مدونة سلوك حتظر عد ًدا من األفعال  ،مثل النهب ،وإساءة معاملة املدنيني
والسجناء ،والعنف ضد املرأة ،بام يتسق مع القانون الدول اإلنسان )84( .وعىل النقيض من
ذلك قد تكون قناعات مجاعة معينة سب ًبا يف انتهاك القانون الدول اإلنسان ،ففي مقال نرشته
جملة "دابق" التابعة لتنظيم داعش ،ذكرت َّ
أن "استعباد عائالت الكفار وأخذ نسائهم سبايا
حكم ثابت يف الرشيعة .إذا أنكره أو سخر منه أحد ،فإنه يكون بذلك ينكر ويسخر من آيات
القرآن وسنة النبي صىل اهلل عليه وسلم .وهو بذلك مرتد عن اإلسالم")85(.

كذلك فإن صورة اجلامعة املسلحة التي تريد أن تظهر هبا أمام الرأي العام الدول واملحيل
من أهم األمور التي تؤثر عىل مدى التزامها بتطبيق قواعد القانون الدول اإلنسان .فهناك
العديد من اجلامعات املسلحة التي تنشأ من أجل هدف إُياد حياة أفضل ووضع أفضل
لشعوهبا ،وبالتال فيكون احرتامها للقانون الدول اإلنسان دلي ً
ال تسعى لتصديره للمجتمع

(83) A. Bellal and others, Enhancing Compliance with International Law by Armed Non-State Actors,
op.cit, p.20.
(84) Ibid.

( )85عندما أحيا داعش العبودية ،مقال بتاريخ  3أغسطس  ،2018متاح عىل الرابط التال:

https://www.irfaasawtak.com/a/isis-salvery-iraq-yazidi/450873.html
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الدول ،ومثال ذلك التعليامت التي أصدرها الرئيس السابق جليش املقاومة الوطني األوغندي
رئيسا للبالد ،جلنوده عام 2008
) ،National Resistance Army (NRAوالذي أصبح فيام بعد ً

حيثهم فيها عىل عدم مهامجة املدنيني ،أو خطف الطائرات ،أو مهامجة أفراد الرشطة ،ويطلب

منهم االلتزام بمهامجة األهداف العسكرية فقط)86(.

كذلك فإن احرتام القانون الدول اإلنسان من شأنه أن يؤثر عىل احلشد الدول للجامعة
املسلحة وإبراز عدالة قضيتها .ففي خطاب قدمته الدكتورة آن إيتو ،نائبة األمني العام للحركة
الشعبية لتحرير السودان ( ،The Sudan People’s Liberation Movement )SPLMيف اجللسة
الثانية للموقعني عىل صك االلتزام بموجب نداء جنيف الداعي لالنضامم إىل احلظر التام
لأللغام املضادة لألفراد وللتعاون يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام ،قالت بأنه "من وجهة نظرها
فال تستطيع احلركة الشعبية لتحرير السودان أن تدعي القتال نيابة عن شعب جنوب السودان،
بينام ال تستطيع محاية هذا الشعب من القوات احلكومية أو من القوات التابعة هلا ،ولذلك ،فقد
قطعت احلركة عىل نفسها عهدً ا باحرتام القانون الدول اإلنسان وحقوق اإلنسان وبأن تضع
التدابري الالزمة إلنفاذ ذلك")87(.

ومع ذلك توجد أمثلة عىل ترصحيات مل تؤثر عىل احلشد الدول لصالح مجاعة معينة ،ففي
خطاب وجهه زعيم احلوثيني "عبد امللك احلوثي" عام  2009إىل منظمة مراقبة حقوق
اإلنسان ،أوضح أن حركته تتعهد بحامية املدنيني واحرتام الكرامة اإلنسانية ،وذكر أن" :نحن
حريصون جدً ا عىل معاملة املدنيني ،ونتعامل معهم إنسان ًيا بطريقة حتمي حقوقهم املذكورة
دول ًيا وف ًقا للقانون اإلنسان والقانون الدول حلقوق اإلنسان ،ونحن ال نرى أي تعارض بني
تلك املبادئ وديننا الذي نؤمن به" )88(.ومع ذلك فإن احلشد الدول لصالح احلوثيني مل يتأثر.
(86) Y. Kaguta Museveni, The strategy of protracted people’s war: Uganda, in Military Review,
November–December 2008, p. 7.
(87) Speech by Dr. Itto, Geneva, 15 June 2009, referred to in: O. Bangerter, Reasons why armed groups
choose to respect international humanitarian law or not, op.cit, P. 358.
(88) Letter dated 22 June 2009, cited partially in Human Rights Watch, All Quiet on the Northern
?Front
=
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وعىل العكس من ذلك ،قد تكون الصورة التي تريد اجلامعة املسلحة أن تظهر هبا هي
مناهضتها لقواعد القانون الدول اإلنسان وللعامل املتمدن ،وبث الذعر يف نفوس املحيطني هبا.
ويعد ذلك من أكرب حتديات تطبيق القانون الدول اإلنسان ،فأهداف تلك اجلامعات يف حد
ذاهتا خمالفة للقانون الدول اإلنسان  ،فعىل سبيل املثال هناك مجاعات هدفها ارتكاب جرائم
إبادة مجاعية مثل ميليشيات الرصب املتطرفة يف البوسنة ،فقد ذكر أحد الشهود أمام املحكمة
اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة أن القائد السابق للحزب الرصب الراديكال
) Radical Party (SRSأخربه بأن هدف احلرب هو إبعاد البوسنيني عن أرايض

Serbian

الرصب)89(.

كذلك عمد جيش التحرير الوطني بكولومبيا Ejército de Liberación Nacional

يف عامي

 1998و  1999إىل القيام بعملية اختطاف رهائن كثرية ،جذبت الرأي العام وسلطت الضوء
عىل عجز اجليش عن إطالق رساح الرهائن)90(.

ثال ًثا :ماهية القانون الدول اإلنسان:
هناك العديد من األسباب التي تتعلق بامهية القانون الدول اإلنسان ،قد جتعل اجلامعات
املسلحة تُقدم أو ُحتجم عن احرتامه ،ومنها:
أوالًَّ :
إن املعاهدات التي تنظم قواعد القانون الدول ال ُيسمح إال للدول بالتوقيع عليها
والتفاوض بشأهنا وصياغتها ،وهذا يثري بدورة مشكلة مشاركة اجلامعات املسلحة يف صياغة
القواعد املنطبقة عليها ،ففي حني تشارك الدول يف وضع وصياغة املعاهدات الدولية وقبول
االلتزام هبا ،إال أنه قد يكون من الصعب عىل اجلامعات املسلحة قبول قواعد مل تشارك يف

=Uninvestigated Laws of War Violations in Yemen’s War with Huthi Rebels, March 2010, p. 34. The
full text can be found at: http://armiesofliberation.com/archives/2009/09/04/houthi-rebels-pledge-tocomplywith- international-law-regarding-prisoners-and-civilians/
(89) International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), Prosecutor v. Vojislav Šešelj,
Transcript of the session on 4 February 2009, available at:
http://www.icty.org/x/cases/seselj/trans/en/090204ED.htm
(90) O. Bangerter, Reasons why armed groups choose to respect international humanitarian law or not,
op.cit, p. 361
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صياغتها ،حتى عند تبني بروتوكول عام  1977متت دعوة بعض اجلامعات املسلحة بيد أهنا
حرضت كمراقب فقط ،ومل تشرتك يف صياغته مما قد ُيعل من ذلك سب ًبا يف عدم احرتام القانون.
ثان ًيا :قد ال تلتزم اجلامعات املسلحة نفسها بالقانون الدول اإلنسان من منطلق رفضها
لقوانني احلكومة التي تُقاتل ضدها ،أو من خالل الترصيح بأهنا لن تلتزم باملعاهدات التي
صدقت عليها تلك احلكومة)91(.

ثال ًثا :يمكن أن ُيعا مقب عنارص يف جمموعة مس ّلحة بموجب القانون الوطني ،ألهنم محلوا
السالح ضد الدولة ،سواء احرتموا القانون الدول أم مل حيرتموه ،ويف حني يكتسب املقاتلون
الرشعيون يف نزاع مس ّلح دول صفة أرسى حرب وال يكونون عرضة للمالحقة القضائية
يتم االعرتاف عادة هبذا الوضع يف القانون الوطني
بسبب مشاركتهم يف األعامل العدائية ،فال ّ
ألفراد اجلامعات املسلحة مما ُيعلهم عرضة للعقاب يف كافة األحوال)92(.

راب ًعا :وصف مجاعة ما بأهنا مجاعة "إرهابية" يمكن أن يؤدي يف ظروف معينة إىل تشجيع
انتهاكات القانون الدول اإلنسان ،حيث إن إدراج اجلامعات املسلحة عىل قوائم املنظامت اإلرهابية
حيد من مساعدات املنظامت اإلنسانية هلا لتحسني امتثاهلا للقانون الدول ،إذ بمجرد إدراجها عىل
تلك القوائم حيظر عىل املنظامت اإلنسانية تقديم أي دعم مادي أو فني هلا )93(.ويرى البعض أن يف
ذلك مبالغة من شأهنا أن حتد من عمليات حتسني االمتثال للقانون الدول اإلنسان)94(.

(91) M. Sassòli, Possible Legal Mechanisms to Improve Compliance by Armed Groups with
International Humanitarian Law and International Human Rights Law, Paper submitted at the Armed
Groups Conference, Vancouver, 13–15 November 2003, p.1, available at:
http://www.genevacall.org/resources/other-documents-studies/f-otherdocuments-studies/20012010/2003-13nov-sassoli.pdf.

( )92ردود الفعل عىل معايري املجموعات املس ّلحة ومحاية املدنيني ،مرجع سابق.

(93) A. Bellal and others, Enhancing Compliance with International Law by Armed Non-State Actors,
op.cit, p.193.
(94) Ibid.
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املطلب الثان
مدى قدرة اجلامعات املسلحة عىل احرتام القانون الدول اإلنسان
يف هذا الفرض قد يكون لدى اجلامعات املسلحة الرغبة يف احرتام قواعد القانون الدول
اإلنسان إال أهنا غري قادرة عىل ذلك ،أو أن تكون املشكلة ليست يف يد اجلامعات املسلحة بل
أهنا مشكلة عامة خاصة بالنزاع ذاته ،ولكن يف كل األحوال فاألسباب التالية هي أسباب ال
عالقة هلا برغبة اجلامعات املسلحة يف احرتام القانون الدول اإلنسان من عدمه ،بل تتعلق
بقدرهتا عىل احرتامه.
أوالً :تنوع النزاعات واألطراف:
إن النزاعات املسلحة غري الدولية احلالية ليست عىل شاكلة واحدة ،فترتاوح ما بني نزاعات
عنيفة وحادة تصل إىل شكل احلرب التقليدية ،وبني نزاعات تفتقر إىل أي هيكلية .وكذلك احلال
بالنسبة ملدى تنظيم اجلامعات املسلحة وسيطرهتا عىل اإلقليم ،ومدى اهتاممها باالعرتاف الدول
هبا أو برشعيتها ،كذلك استعدادها للسامح لطرف ثالث كاللجنة الدولية للصليب األمحر بالتدخل.
هذا التنوع يف شكل النزاع وأساليبه واألطراف املنخرطة فيه وقدراهتم قد أدى إىل ظهور ما
ُيطلق عليها احلروب غري املتكافئة ،والتي تستخدم فيها أطراف النزاع أساليب ووسائل غري
تقليدية يف احلرب ،مما يزيد من احتاملية ارتكاب انتهاكات للقانون ،وبالتال ُيعل من الصعب
صياغة طرق أو خطط لتعزيز احرتام القانون الدول اإلنسان ،فقد ال جتد اجلامعات املسلحة
سبي ً
ال ملقاومة دولة بجيشها سوى بانتهاك أحكام القانون الدول اإلنسان ،كذلك احلال بالنسبة
للدول ،فقد تربر بعض انتهاكاهتا عىل أساس أهنا مل تستطع التفرقة بني املدنيني واجلامعات
نظرا لتعمد اجلامعات املسلحة الظهور بمظهر املدنيني من خالل عدم ارتداء الزي
املسلحةً ،
العسكري أو التمركز وسط األحياء املدنية.

ويرى  Robin Geissأنه بمرور الوقت ،فإن احلروب غري املتكافئة تلك ستؤدي إىل تكرار
عدم احرتام قواعد معينة للقانون الدول اإلنسان ،كقاعدة التناسب مثالً ،فقد يتم تقليل
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معايريها من خالل ممارسات أطراف النزاع ،مما سيؤدي إىل إنشاء ممارسة جديدة يف احلرب
أمرا ال مفر
تتعمد إلغاء احلدود الواضحة للقانون )95(.ونرى أن ذلك ممكن ،بل أنه قد يصبح ً
منه إذا ظل القانون الدول اإلنسان جامدً ا ومل يتم تطويره بام يسمح بمراعاة مصالح أطراف
النزاع عىل قدم املساواة ،وذلك عىل النحو الذي سبق وناقشناه يف الفصول السابقة.
ثان ًيا :اجلهل بالقانون وعدم نرشه:
إذا كانت الدول لدهيا القدرة عىل تدريب قواهتا العسكرية عىل احرتام أحكام القانون
الدول اإلنسان ،فإن العديد من اجلامعات املسلحة ال متتلك وال تتلقى إال قدر ًا قلي ً
ال من
املعلومات عن التزاماهتا القانونية الدولية ،أو قد جتهلها متام ًا .وبالتال ،قد تبقى بعض املفاهيم
اجلوهرية يف القانون الدول اإلنسان ،مثل التناسب ،غري مفهومة عىل املستوى األعىل واألدنى
من أفراد اجلامعات املسلحة عىل حد سواء)96(.

ومن تلك املفاهيم ،مفهوم أسلحة الدمار الشامل ،إذ تُعرف بعض اجلامعات القنابل التي
تزن  250كجم بأهنا أسلحة دمار شامل حمظورة بموجب قواعد القانون الدول اإلنسان،
وبالتال تربر لنفسها القيام بإجراءات انتقامية عىل هذا األساس ،يف حني أن معاهدات القانون
الدول حتظر األسلحة النووية والبكرتيولوجية والكياموية كأسلحة دمار شامل .ويف حني ترى
العديد من اجلامعات رضورة عدم قتل أرسى احلرب إال أن قلة منهم جتد أنه من الرضوري
تقديم الرعاية الصحية هلم)97(.

ومن ناحية أخرى فالقانون الدول اإلنسان ليس هو القانون الوحيد الذي حيكم احلرب،
فتطبق اجلامعات املسلحة القوانني املستمدة من األخالق أو الدين أو حتى التقاليد ،وقد تكون
هذه القوانني متوافقة مع القانون الدول اإلنسان أو متعارضة معه .فعىل سبيل املثال ،فإن أعامل
(95) R. Geiss, Asymmetric conflict structures, 88 IRRC (2006), p. 864.

( )96ردود الفعل عىل املعايري املجموعات املس ّلحة ومحاية املدنيني ،املرجع السابق ،ص .22

(97) O. Bangerter, Reasons why armed groups choose to respect international humanitarian law or not,
op.cit, P. 370.
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اخلطف والنهب التي جرت يف جنوب السودان كانت تعتربها القبائل أفعاالً عادية ومربرة
بسبب احلرب .كذلك سمحت القواعد التي وضعها اجليش الوطني احلر يف كولومبيا )(ELN

 Ejército de Liberación Nacionalبأخذ الرهائن ،وسمحت قواعد السلوك التي وضعتها
طالبان لعام  2006بمهامجة نشاطات املنظامت غري احلكومية ،ويسمح قانوهنا لعام 2009
بقتل السجناء "الكفار العسكريني"؛ كام يسمح قانوهنا لعام  2010بإعدام موردي النفط)98(.

وعىل العكس فقد تتفق تلك القوانني مع بعض أحكام القانون الدول اإلنسان ،ومثال
ذلك مدونة  Pashtunwaliوهي مدونة أخالقية غري مكتوبة للباشتون يف أفغانستان وباكستان،
وتلزم تلك القواعد البشتون بإكرام الضيف وتوفري احلامية لطالبها ،غري أن نفس القواعد تلزم
البشتون باالنتقام ألي جريمة أو إهانة عن طريق سفك دم اجلان أو أحد أقاربه)99(.

كذلك قد تتفق اجلامعات املسلحة مع تنفيذ بعض أحكام القانون الدول اإلنسان ،إال أن
تفسريها لتلك األحكام قد خيتلف عام هو مقصود يف القانون الدول اإلنسان ،فعىل سبيل املثال
تعرتف العديد من اجلامعات املسلحة بمبدأ وجوب محاية املدنيني من اهلجامت ،إال أن تفسري
اجلامعات لكلمة "مدنيني" خيتلف من مجاعة ألخرى ،فتتفق اجلامعات املسلحة الفلسطينية
عامة عىل أن املستوطنني يشكلون أهداف ًا مرشوعة .وهذا ما جاء عىل لسان أحد مسؤول حركة
فتح خالل مقابلة مع مرصد حقوق اإلنسان عام  2002حني قال" :بعثنا برسالة إىل األقىص
املس أبد ًا باملدنيني اإلرسائيليني والرتكيز عىل اجليش واملستوطنني.
حيث طلبنا منهم عدم ّ
فنحن ال نعترب املستوطنني مدنيني" .كذلك ،أعلن إسامعيل أبو شنب ،وهو ناطق بلسان حركة
اجلهاد اإلسالمي أن املستوطنني" :ليسوا مدنيني ،ليس ألن املستوطنات غري قانونية بل ألن
املستوطنني هم ميليشيات .وهم ليسوا مدنيني .لدهيم بندقيات وهم مس ّلحون .يف كل منزل
ولدى كل مستوطن جتد بندقية ،ومجيعهم مناضلون وأهداف .ال يمكنهم التخفي يف مالبس

(98) B. Saul, Improving Respect for International Humanitarian Law by Non-State Armed Groups,
op.cit, P.5.
(99) People on War: Country Report Afghanistan, ICRC, Geneva, 1999, pp. 22–26.
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حس
مدنية ...إن رأيت نسا ًء وأطفاالً ،ال ينبغي أن أطلق النار .ال يمكننا أن نترصف من دون ّ
اإلنسانية .لكن يف املبدأ ،يعترب أهداف ًا مرشوعة")100( .
ُ
وبنا ًء عىل ما تقدم ،فإن مسألة احرتام اجلامعات املسلحة للقانون ال تقاس بالقدرات
فحسب ،وانام يضاف إليها رغبة األطراف باحرتام القانون يف ظل ظروف ومعطيات معينة.
حيث إن احرتام أو عدم احرتام اجلامعات املسلحة تؤثر فيه جمموعة كبرية من األسباب
والعوامل التي ختتلف باختالف ظروف النزاع وباختالف اجلامعات املسلحة ،كام أنه يف رأينا
أن سلوك اجلامعات املسلحة فيام خيص احرتام القانون الدول اإلنسان ال يسري عىل نسق واحد
إما أن حترتم أو ال حترتم القانون -بل أن هناك طري ًقا آخر وهو أن اجلامعات املسلحة قد تطبقبعض قواعد القانون الدول اإلنسان وتتغاىض عن تطبيق البعض األخر ،فقد حترتم مجاعة ما
قاعدة حظر جتنيد األطفال ،ولكنها تنتهك القاعدة اخلاصة بعدم جواز أخذ رهائن ،وقد تتعمد
رضب املستشفيات ويف نفس الوقت متنع التهجري القرسي .وبالتال فنرى أن احرتام اجلامعات
املسلحة للقانون ُيب أن ُيفهم بحسب ظروف كل حالة ،فاجلامعات املسلحة البد أن تُفهم
ككيانات متطورة شأهنا شأن الدول فهي توازن ما بني التكاليف واملنافع من وراء احرتام
القانون الدول؛ وُيب أن يؤخذ ذلك يف االعتبار عند تطوير ٍ
أي من قواعد القانون الدول
اإلنسان املطبقة عىل النزاعات املسلحة غري الدولية.
املبحث الثان
اآلليات القانونية لتعزيز امتثال اجلامعات املسلحة للقانون الدول اإلنسان
توجد بعض اآلليات عىل املستوى الدول لتعزيز احرتام اجلامعات املسلحة للقانون الدول
اإلنسان  ،والتي تتناسب مع وضع تلك اجلامعات باعتبارها كيانات من غري الدول .ونرى أنه
يمكن تقسيم تلك اآلليات إىل فرعني ،األول :خاص باآلليات التي تلزم تلك اجلامعات نفسها
بموجبها ،ويتمثل ذلك خمتلف األعامل القانونية التي تربمها تلك اجلامعات وتعرب بموجبها عن
( )100ردود الفعل عىل معايري املجموعات املس ّلحة ومحاية املدنيني ،املرجع السابق ،ص .32
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التزامها الرصيح بالقانون الدول اإلنسان ،والثان :خاص بمراقبة احرتام تلك اجلامعات
اللتزاماهتا الدولية بموجب األعامل التي تربمها وبام تفرضه عليها مبادئ وأحكام القانون
الدول اإلنسان ،ومنها منظمة األمم املتحدة واملنظامت غري احلكومية األخرى كاللجنة الدولية
للصليب األمحر ومنظمة نداء جنيف .وسنتناول فيام ييل ً
كال منهام يف مطلبني متتاليني.

املطلب األول
األعامل القانونية
عرف العمل القانون الدول بأنه "تعبري عن ارادة شخص أو أكثر من أشخاص القانون
ُي َّ

الدول هيدف إىل إنتاج آثار قانونية حتكمها قواعد القانون الدول" )101(.ويوجد العديد من
أشكال العمل القانون التي قد تلتزم من خالهلا اجلامعات املسلحة بأحكام القانون الدول
اإلنسان ،ومن أمهها :االتفاقيات اخلاصة ،واإلعالنات االنفرادية ،وقواعد السلوك ،وفيام ييل
عرض موجز لكل منها.
أوالً :االتفاقيات اخلاصة:
تنص املادة الثالثة املشرتكة رصاحة عىل االتفاقيات اخلاصة كوسيلة إللزام اجلامعات
املسلحة بالقانون الدول اإلنسان ،دون أن يؤثر ذلك عىل الوضع القانون لتلك اجلامعات.
وبالتال فإن الغرض من إبرام تلك االتفاقيات هو إنسان خالص يتوخى توفري احلد األدنى من
محاية املعايري اإلنسانية وال ينبغي تفسريه عىل أساس أنه يغري من الوضع القانون للجامعات
املسلحة ،أو يضفي عليها أية رشعية )102(.وقد تم التأكيد عىل هذا االلتزام يف معاهدات دولية
أخرى ،ومنها :املادة  2/19من اتفاقية الهاي حلامية املمتلكات الثقافية لعام  ،1954التي
استخدمت لفظ "ُيب" ً
بدال من لفظ "يتعني" لتأكيد االلتزام وتقويته ،فنصت عىل أنه "ُيب
عىل األطراف املتنازعة أن حتاول عقد اتفاقات خاصة ،لتطبيق أحكام هذه االتفاقية أو جزء
( )101د .أمحد أبو الوفا ،الوسيط يف القانون الدول العام ،املرجع السابق ،ص76 .
(102) J. Pictet, Commentary on the Geneva Conventions, op.cit, p. 60.
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منها" .واملادة  4/7من اتفاقية حظر استخدام أسلحة تقليدية معينة ،التي نصت عىل أنه "ُيوز
أيض ًا للطرف السامي املتعاقد والسلطة أن يتفقا عىل قبول وتطبيق التزامات الربوتوكول
اإلضايف األول التفاقيات جنيف ،عىل أساس املعاملة باملثل".
وتعد االتفاقيات اخلاصة بني األطراف املتحاربة بمثابة التزام رصيح منها باالمتثال لقواعد
القانون الدول اإلنسان ،وقد اعتربت جلنة التحقيق الدولية بشأن دارفور االتفاقيات اخلاصة
ٍ
والتزامات ،فقد ذكر تقريرها املقدم لألمني العام لألمم
اتفاقيات دولية ُحتمل أطرافها حقو ًقا
املتحدة يف يناير  2005بأنه" :يف عام  2004دخلت جمموعتان مسلحتان مع حكومة السودان
يف عدد من االتفاقيات الدولية ،والتي تم فيها االعتامد أو االحتجاج عىل اتفاقيات
جنيف" )103(.وأضافت بأن كلتا اجلامعتني  -جيش حترير السودان وحركة العدل واملساواة –
تتمتعان بموجب القانون الدول العريف بسلطة الدخول يف اتفاقات دولية ملزمة مع احلكومة،
وقد تعهد املتمردون يف هذه االتفاقات ،من بني أمور أخرى باالمتثال للقانون اإلنسان)104(.

وقد تُربم االتفاقيات اخلاصة بني دولة ومجاعة مسلحة أو بني اجلامعات املسلحة وبعضها،
كام قد يقوم طرف ثالث بالوساطة بني األطراف إلنجاز تلك االتفاقيات ،ومثال ذلك تدخل
اللجنة الدولية للصليب األمحر يف إبرام العديد من االتفاقيات اخلاصة عام  1992بني أطراف
النزاع يف البوسنة واهلرسك)105(.

ووف ًقا لتقرير اللجنة الدولية للصليب األمحر )106(،يوجد نوعان من االتفاقيات اخلاصة:
النوع األول ُيعرف باالتفاقية األساسية ،وهي اتفاقية شاملة ال ينحرص نطاقها يف املادة الثالثة
املشرتكة والربوتوكول اإلضايف الثان فقط ،بل تذهب إىل أبعد من حدود القانون املنطبق عىل

(103) Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations SecretaryGeneral, 25 January 2005 at para. 76.
(104) Ibid, at para. 174.
(105) Agreement of 22 May 1992, under the auspices of the ICRC, (adopted 8 June 1977, entered into
force 7 December 1978, 1125 UNTS 3).

( )106تعزيز احرتام القانون الدول اإلنسان يف النزاعات املسلحة غري الدولية ،املرجع السابق  ،ص.16
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النزاع املسلح ،ومثال ذلك اتفاقية سان خوسيه لعام  1990بني حكومة السلفادور وجبهة
فارابوند ماريت للتحرير الوطني ،إذ أحالت االتفاقية بينهام إىل القانون الدول حلقوق اإلنسان
والقانون الدول اإلنسان بوجه عام .أما النوع الثان فهو االتفاقية البيانية ،وهي التي تقترص
نصا عىل
عىل التأكيد عىل القواعد ذات الصلة بالنزاع اجلاري فقط ،ويف نفس الوقت تتضمن ً
أن ذلك ال خيل بتطبيق االلتزامات األخرى يف القانون الدول اإلنسان الواجبة التطبيق والتي
مل تذكرها االتفاقية.
ويرى  Sassòliأن اإلحالة العامة للقانون الدول حلقوق اإلنسان أو للقانون الدول اإلنسان
بوجه عام ،تدعو إىل الشك ،إذ كيف يمكن تصديق أن مجاعة مسلحة ما سوف تلتزم وتطبق وتنفذ
وتواظب عىل احرتام أكثر من  500مادة يف املعاهدات الدولية )107(،وبالتال فاالتفاقيات اخلاصة
كلام كانت حمددة أكثر كلام كانت أسهل يف التطبيق واملتابعة وأقرب إىل االلتزام هبا .ونرى أن تشجيع
أساسا قانون ًيا
الدول واجلامعات املسلحة عىل إبرام االتفاقيات اخلاصة له أمهية كبرية ،إذ إنه يوفر ً

واضحا وقو ًيا اللتزام اجلامعات املسلحة بالقانون الدول اإلنسان ،بحيث يمكن االستناد لتلك
ً

االتفاقيات حلمل اجلامعات املذكورة عىل احرتام قواعد القانون الدول اإلنسان من ناحية ،كام
أيضا فيام بعد إلسناد املسئولية اجلنائية واملحاكمة عن أي انتهاكات قد ترتكبها
يمكن االستناد إليها ً
تلك اجلامعات من ناحية أخرى .فعىل سبيل املثال أشارت اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل
اتفاقية البوسنة واهلرسك لعام  1992ملطالبة األطراف بالسامح للجنة بتقديم اإلغاثة واحلامية إىل
ضحايا النزاع ،كام استندت املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة هلذه االتفاقية يف تأسيس
املسئولية عن ارتكاب جرائم احلرب)108(.

كذلك توفر االتفاقيات اخلاصة العديد من املزايا ،فمن ناحية ،تتمتع تلك االتفاقيات بقيمة
معنوية كبرية لدى أطراف النزاع ،إذ إهنا تدل عىل نية األطراف للتفاوض واجللوس سو ًيا

(107) M. Sassòli, The Implementation of International Humanitarian Law, op.cit, at 64
(108) Prosecutor v Galić, ICTY-98-29-T, Trial Chamber, Judgement, 5 December 2003, para. 95.
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ألغراض إنسانية ،مما قد يمهد الطريق للتفاوض بشأن أمور أخرى ومنها تسوية النزاع ،ومن
ناحية ثانية فإن تصديق قادة اجلامعات املسلحة عىل االتفاقيات اخلاصة يبعث برسالة للقوات
حتت إمرهتا برضورة احرتام تلك القواعد ،ومن ناحية ثالثة تضع االتفاقات اخلاصة ذات
الواجبات وااللتزامات عىل أطراف النزاع -بعكس اإلعالنات من جانب واحد أو مدونات
السلوك -مما يدفعها وحيفزها عىل االمتثال للقانون الدول اإلنسان .كام أن االتفاقات اخلاصة
قد تكون علنية وبالتال يطلع عليها عدد كبري من اجلهات الفاعلة واإلنسانية والتي تشكل
دورا رقاب ًيا عىل ممارسات تلك اجلامعات.
بدورها ً
غري أن تلك املميزات يصعب حتقيقها يف الواقع العميل ،فال تزال الدول قلقة من الدخول
يف مثل هذه االتفاقيات مع اجلامعات املسلحة ،ألنه حتى وإن مل يكن يف تلك االتفاقيات
مؤرشا عىل دخول النزاع إىل مرحلة من اخلطورة
اعرتاف برشعية اجلامعات املسلحة ،فال تزال
ً

بحيث أصبح ُيصنف كنزاع مسلح غري دول تنطبق عليه قواعد القانون الدول اإلنسان ذات
الصلة وليس جمرد اضطراب داخيل ،مما يضع عىل عاتق الدول التزامات ومسئوليات دولية،
كام حيرمها من ميزة االستفادة بتطبيق القانون الداخيل والذي يتضمن ضامنات أقل للجامعات
املسلحة .من ناحية أخرى فإبرام االتفاقيات اخلاصة يفرتض أن تتمتع اجلامعات املسلحة بقدر
من التنظيم والسيطرة عىل جزء من إقليم الدولة ،بحيث تكون عىل قدر من القوة ُُيرب الدولة
عىل إبرام تلك االتفاقيات معها ،وبالتال فإن استخدام هذه الوسيلة يقترص عىل نوع معني من
اجلامعات املسلحة ،وغري صالح للتعميم عىل اجلامعات املسلحة بشكل عام)109(.

ثان ًيا :اإلعالنات االنفرادية:
حيث َّ
إن إبرام االتفاقيات اخلاصة غري متاح لكافة اجلامعات املسلحة ،فتظهر أمهية وسيلة
أخرى من وسائل تعبري اجلامعات املسلحة عن التزامها بالقانون الدول اإلنسان ،وهي

(109) M. Mack, Increasing Respect for International Humanitarian Law in Non-International Armed
Conflicts (ICRC, Geneva, 2008), p.17.
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اإلعالنات االنفرادية.
أيضا
املقصود هبا :هي نوع من األعامل القانونية الصادرة من جانب واحد ،تُعرف ً
بإعالنات النية ،وهي إعالنات من جانب واحد قد تتقدم هبا اجلامعات املسلحة من تلقاء
نفسها ،وقد تبادر جهات إنسانية -كاللجنة الدولية للصليب األمحر -بدعوة اجلامعات املسلحة
إلصدارها ،وتكون عادة طلبات اللجنة الدولية ثنائية ورسية ،يف حني أن اجلهات اإلنسانية
األخرى تكون طلباهتا عادة علنية .ومن أشهر املنظامت اإلنسانية التي تقوم بمسا ٍع يف ذلك،
منظمة "نداء جنيف" ،إذ تسعى حلث اجلامعات املسلحة عىل التوقيع عىل "صكوك االلتزام"
وهي إعالنات تتعهد بموجبها اجلامعات املسلحة باحرتام قواعد معينة يف القانون الدول
اإلنسان .ويكمن اهلدف من اإلعالنات االنفرادية -بوجه عام -يف منح اجلامعات املسلحة
الفرصة للتعبري عن التزامها بالتقيد بقواعد القانون الدول اإلنسان .ويشهد الواقع العميل عىل
العديد من صور اإلعالنات االنفرادية سواء بشكل شفوي أو مكتوب ،لعل أشهرها إعالن
حركة البوليساريو

Polisario

التي متثل شعب الصحراء الغربية يف يونيو  ،2015والتي

مقبوال لدى الدولة املودعة (سويرسا))110(.
ً
أصبحت بموجبه أول حركة تُصدر إعال ًنا

مضموهنا :قد حيتوى اإلعالن االنفرادي عىل ٍ
بيان ٍ
دقيق بقواعد القانون الدول اإلنسان

الواجبة التطبيق يف النزاع احلال عىل وجه التحديد ،والتزام رصيح من قبل اجلامعة املسلحة
ٍ
إحالة إىل قواعد القانون الدول اإلنسان بوجه عام والتزام رصيح
باحرتام هذه األحكام ،أو
من اجلامعات املسلحة بالتقيد هبا يف العموم .وقد وجدت دراسة حديثة للجنة الدولية للصليب
األمحر( )111أن اإلعالنات االنفرادية عادة ما تكون صيغتها عامة ،ويليها يف الغالب إصدار
مدونة سلوك أو قواعد سلوك تتضمن النص عىل القواعد املعينة يف القانون الدول اإلنسان
التي تلتزم اجلامعات املسلحة هبا .ويرى  Sassòliأن اإلحالة العامة لقواعد القانون الدول

(110) B. Saul, Improving Respect for International Humanitarian Law, op.cit, P.3 .
(111) ICRC, Increasing Respect for International Humanitarian Law in Non-International Armed
Conflicts, (Geneva: ICRC, 2008) at 22.

[العدد الواحد والتسعون  -ذو الحجة  1443هـ يوليو ]2022

55

269

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 91 [2022], Art. 4

[خضوع الجماعات املسلحة للقانون الدولي]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلنسان أو التفاقيات جنيف بوجه عام قد تكون غامضة وتثري الشك يف مدى جديتها ،ولذلك
فقواعد السلوك التي تتضمن صفحتني واضحتني بشأن القواعد ذات الصلة بالنزاع أوضح
وأكثر إقناعًا)112(.

أمهيتها :ولإلعالن االنفرادي أمهية كبرية إذ إنه يعرب عن التزام اجلامعات املسلحة الرصيح
بااللتزام بقواعد القانون الدول اإلنسان ،وعن ملكية تلك اجلامعات للقواعد التي تصدرها
يف إعالهنا االنفرادي ،سواء كان يف صورة شفوية أو كتابية .وال تعد تلك اإلعالنات منشئة
اللتزام اجلامعات املسلحة بالقانون الدول اإلنسان ،بل أهنا تكشف عن وجود هذا االلتزام،
والدليل عىل ذلك َّ
أن التزامات اجلامعات املسلحة املفروضة عليها وف ًقا للقانون الدول اإلنسان
ال تتغري بموجب هذه اإلعالنات ،فتبقى قابلة للتطبيق بمعزل عن تلك اإلعالنات ،حتى لو
رفضت تلك اجلامعات إصدار أي إعالن أو أصدرت إعال ًنا يتضمن بعض القواعد فقط.
ولكن ينبغي يف هذه احلالة أن يشار يف اإلعالن إىل أن ذلك ال يؤدي لإلخالل بالقواعد األخرى
الواجبة التطبيق غري املذكورة.
ويف نفس السياق يرى َّ Clapham
أن اإلعالن هبذه الكيفية يكون ملز ًما وف ًقا لقواعد القانون

الدول ومصدر يف ذاته من مصادر االلتزام بالقانون الدول اإلنسان ،حتى وإن مل تُرش إليه
االتفاقيات اخلاصة أو أية وثائق دولية أخرى؛ مما ُحيمل اجلامعة املسلحة مسئولية االلتزام هبذا
اإلعالن وكفالة

احرتامه)113(.

من ناحية أخرى ،فهو وسيلة للرقابة عىل امتثال اجلامعات

املسلحة للقانون الدول اإلنسان ،فعىل سبيل املثال تستخدم اللجنة الدولية للصليب األمحر
اإلعالنات االنفرادية كأساس ملتابعة احرتام قواعد القانون الدول اإلنسان وملناقشة
االدعاءات بشأن االنتهاكات أو لتذكري اجلامعات املسلحة عمو ًما بالتزامها بالتقيد بقواعد
القانون الدول اإلنسان ،ويشري تقرير اللجنة الدولية إىل قيام اللجنة ً
فعال بذلك يف أنغوال

(112) M. Sassòli, The Implementation of International Humanitarian Law, op.cit, at 64
(113) A. Clapham, The Rights and Responsibilities of Armed Non-State Actors, op.cit, pp. 61-85.
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وكولومبيا ونيكاراغوا ورواندا وجنوب إفريقيا)114(.

غري أنه تنبغي مالحظة أن تلك اإلعالنات عادة ما تُستخدم ألغراض سياسية أو دعائية
وكمحاولة لكسب الرشعية -خاصة إذا ما قبلتها جهات إنسانية كاللجنة الدولية للصليب
األمحر أو نداء جنيف ،وبالتال فتتضاءل احتامالت تنفيذها أو االلتزام هبا يف الواقع العميل.
وبالرغم من ذلك ،فال تزال تلك اإلعالنات وسيلة لتشجيع اجلامعات املسلحة عىل إعالن
نواياها بااللتزام بالقانون حتى ولو كان ذلك ألغراض دعائية )115(،ويف رأينا خطوة نحو
احرتام القانون الدول اإلنسان.
ثال ًثا :قواعد السلوك:
قد يكون للجامعات املسلحة قواعد سلوك تنظم إدارة العمليات العدائية التي تقوم هبا،
وتُنظم سلوك أفرادها وتضمن السيطرة عليهم ،وتتخذ تلك القواعد عدة صور ،مثل :ال مق مس ُم،
مدونة السلوك ،األوامر التشغيلية ،دليل اجليش ،دليل العقوبات  ...وغريها من الصور ،وقد

تُشري بشكل رصيح أو ضمني ألحكام القانون الدول اإلنسان ،كام تعكس تلك القواعد عقيدة
اجلامعة وهويتها ومفهومها لإلنسانية .فعىل سبيل املثال استوحت منظمة التحرير املتحدة
الباتانية -وهي حركة قومية يف جنوب تايلندا -قائمة املبادئ الرئيسية التي نرشهتا عام 2012
من قواعد القانون الدول اإلنسان العريف ومن التعاليم اإلسالمية عىل السواء ،ومنها املبادئ
املتعلقة بالتمييز ،والتناسب ،واالحتياط يف اهلجوم إضاف ًة إىل املبادئ املطابقة هلا يف القانون
اإلسالمي )116(.ويف دراسة قام هبا

Thompson

 Vigny andإلحدى عرشة مدونة سلوك

جلامعات مسلحة يف إحدى عرشة دولة ،تبني أن مجيعها أحالت إىل القانون الدول العريف حلقوق
( )114تعزيز احرتام القانون الدول اإلنسان يف النزاعات املسلحة غري الدولية ،املرجع السابق ،ص20
(115) B. Saul, Improving Respect for International Humanitarian Law, op.cit, p.3

( )116املوقع الشبكي اخلاص بمنظمة التحرير املتحدة الباتانية ،قائمة املبادئ الرئيسية لقواعد االشتباك
اخلاصة باملنظمة 4 ،اكتوبر/ترشين األول  . 2010متاح عىل الرابط التال:
http://www.puloinfo.net/statements.asp?ID=40
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اإلنسان  ،وتضمنت مجيعها النص عىل احلقوق التالية :احلق يف العيش بأمان وكرامة ،احلق يف
تلقي املساعدة اإلنسانية دون متييز ووف ًقا لالحتياجات األساسية ،احلق يف املشاركة يف األنشطة
اإلنسانية التي هتمهم ،احلق يف محاية قانونية وفعالة حلقوق اإلنسان ،واحلق يف احلامية من النقل
القرسي للسكان)117(.

ق د تكون قواعد السلوك مكتوبة أو شفوية ،وقد تكون طويلة أو قصرية ،فمدونة سلوك
طالبان التي وضعتها عام  2010عىل سبيل املثال تضمنت  85مادة )118(.كام أن بعضها قد
تضمن معايري أعىل من معايري القانون الدول اإلنسان ،مثل مدونات اجلامعات الكردية
اإليرانية )119(.كذلك فمدونات السلوك ليست جامدة كاملعاهدات الدولية ،بل يمكن تغيريها
بسهولة ،فعىل سبيل املثال ،ألغت مدونة قواعد سلوك طالبان لعام  2009التعليامت يف مدونتها
نصوصا ال حتظر استهداف املعلمني أو إعدامهم ،أو مهامجة
لعام  2006التي تضمنت
ً
نصوصا بشأن عدم التمييز ومحاية
املدارس .كام تضمنت قواعد سلوك طالبان لعام 2009
ً
املدنيني "من أجل استقطاب قلوب املسلمني املدنيني")120(.

و يمكن أن تسن اجلامعات املسلحة قواعد سلوك خاصة هبا ،أو توافق عىل توزيع قواعد
السلوك التي تضعها اللجنة الدولية للصليب األمحر أو أي منظامت إنسانية أخرى .وقد يتم
ذلك بعد صدور اإلعالن االنفرادي ،فتكون اخلطوة التالية التي تقرتحها اللجنة الدولية أن
تُدرج قواعد القانون الدول اإلنسان ضمن قواعد سلوك اجلامعة املسلحة ،وقد تعرض اللجنة
املساعدة يف تطوير هذه القواعد ،أو أن تعلق عىل قواعد السلوك احلالية وتُبدي عليها بعض
املالحظات .ويف كل األحوال ُيب أن تتضمن قواعد السلوك تلك أحكا ًما بشأن نرشها

(117) J.-D. Vigny and C. Thompson, Fundamental standards of humanity: What future?, Netherlands
Quarterly of Human Rights, Vol. 20, 2002, pp. 185-99. Referred to in A. Clapham, Rights and
Responsibilities: A Legal Perspective (September 1, 2006).
(118) B. Saul, Improving Respect for International Humanitarian Law, op.cit, p.5.
(119) Ibid, p.6.
(120) A. Jackson and A. Giustozzi, Talking to the other side: Humanitarian engagement with the
Taliban in Afghanistan, Humanitarian Policy Group (HPG) Working Paper, Overseas Development
Institute (ODI), December 2012, p.10.
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وإنفاذها داخل اجلامعة املسلحة وتعيني ،إذا أمكن ،آلية للمراقبة اخلارجية.
وكلام كانت قواعد السلوك متسقة مع القانون الدول اإلنسان ،اتضحت آلية احرتام اجلامعات
وقصريا وسهل الفهم ،وأن
واضحا
املسلحة هلذا القانون ،وبالتال فمن األفضل أن يكون حمتواها
ً
ً

توضح العواقب أو العقوبات النامجة عن خمالفة هذه القواعد بام يف ذلك العقوبات الداخلية .ويرى

Bangerter

أيضا أن تكون مرتبطة ومتسقة مع اللوائح
أنه لضامن االمتثال لتلك القواعد ،فيجب ً

والتدابري الداخلية األخرى لدى اجلامعة ،وأن تُدمج يف العقيدة واألنشطة العسكرية اليومية ،وتُنرش
عىل أوسع نطاق داخل اجلامعة ،وتُعزز بعقوبات فعالة وعادلة ومتسقة ومتناسبة)121(.

وتوجد أمثلة يف الواقع العميل عىل فشل بعض قواعد السلوك يف كبح سلوك مقاتيل اجلامعة،
كمدونة السلوك التي وضعتها اجلبهة املتحدة الثورية (Revolutionary United Front )RUF

يف سرياليون ،بسبب اإليديولوجية واألوامر السياسية املخالفة للمدونة ،وعدم االتساق بينها
وبني ا للوائح الداخلية ،وعدم دمج املدونة يف املامرسات العسكرية ،يف حني كانت مدونة
احلزب الشيوعي النيبال املاوي  Communist Party of Nepal-Maoists CPNيف نيبال فعالة،
ألهنا كانت مدعومة بالتدريب املستمر والتعليم السيايس واألوامر والعقاب)122(.

توضح العالقة بني تنفيذ قواعد السلوك التي وضعتها اجلامعات
من ناحية أخرى ينبغي أن م
املسلحة ومبادئ وأحكام القانون الدول اإلنسان ذات الصلة ،وهنا تأيت أمهية تدخل املنظامت
اإلنسانية كاللجنة الدولية للصليب األمحر يف التفاوض مع اجلامعات املسلحة من أجل إصدار
تلك املدونات بام يتسق مع قواعد القانون الدول ذات الصلة ،حيث يمكن النظر إليها عىل أساس
أهنا تشكل إعال ًنا انفراد ًيا من اجلامعات املسلحة ملز ًما هلا أو يمكن اعتبارها بمثابة ترشيع داخيل

منطبق عىل النزاع ،وهذا من شأنه أن يساعد عىل حتقيق أكرب قدر ممكن من شعور تلك اجلامعات
بأهنا متتلك تلك القواعد وأهنا قد شاركت يف وضعها .كذلك سيحقق ميزة أخرى وهي َّ
أن جمرد

(121) O. Bangerter, Internal Control: Codes of Conduct within Insurgent Armed Groups, Occasional
Paper 31, Small Arms Survey, 2012, 7-8.
(122) Ibid.
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مناقشة وصياغة هذه القواعد داخل اجلامعات املسلحة سيكون له تأثري كبري عىل إدراكهم للقانون
واحرتامهم له مما قد يغري من سلوكياهتم ،قد تنتهز هذه اجلامعات الفرصة إلظهار قبوهلم للقانون
الدول اإلنسان من أجل التأثري عىل الرأي العام الدول أو حتى املحيل.
وبالرغم من أن قواعد السلوك ال تكون علنية يف العادة ،أو حتظى بإشهار كبري كاالتفاقيات
اخلاصة واإلعالنات الفردية ،إال أن أثرها يف توجيه سلوك أفراد اجلامعات املسلحة أكرب ألهنا
ُسنت من قبل اجلامعة املسلحة نفسها ،فهي التي وضعت قواعدها وف ًقا إليامهنا ومعتقداهتا،
تعبريا عن قناعات اجلامعة
وليست مفروضة عليها من جهات خارجية .وبالتال فهي أكثر
ً

املسلحة ،وأكثر إقناعًا ألفراد تلك اجلامعة برضورة احرتامها .ومع ذلك فال يوجد ما يمنع من
أن توضع تلك القواعد بمساعدة جهات خارجية كاللجنة الدولية للصليب األمحر.

وأ ًيا كانت طريقة وضع اجلامعات املسلحة لقواعد السلوك لدهيا ،فهي تعرب عن التزامها
الرصيح بالقانون الدول اإلنسان ،مما يوفر وسيلة ضغط عىل تلك اجلامعة الحرتام القانون الدول
اإلنسان ،بموجب قواعد السلوك التي أقرهتا .ويشري الواقع العميل إىل أمثلة يف هذا املقام ،فقد
استخدمت بعثة األمم املتحدة يف أفغانستان ) UN Mission in Afghanistan (UNAMAقواعد
السلوك التي وضعتها طالبان للضغط عليها لالمتثال للقانون الدول اإلنسان)123(.

ونرى أنه -يف عامل مثال -فإن مدونات السلوك املوضوعة من قبل اجلامعات املسلحة يمكن
جتميعها واالستعانة هبا كأساس رصني لرسم التطورات املستقبلية للقانون الدول اإلنسان ،أو
عىل األقل قد تساهم يف تطوير قواعد القانون الدول العريف -إذا تم قبول تلك القواعد ،-كام
س توفر تلك املدونات معلومات للدول حول القواعد التي ترفضها اجلامعات املسلحة مثل
عدم استهداف اجلنود احلكوميني إال عند الرضورة القصوى ،وبالتال ستقوم الدول بتكييف
سلوكها وقواعدها احلالية وف ًقا لذلك .إال أننا نرى أن قواعد السلوك شأهنا شأن األعامل
القانونية األخرى – االتفاقيات اخلاصة واإلعالنات االنفرادية -تفرتض وجود مجاعة عىل قدر

(123) B. Saul, Improving Respect for International Humanitarian Law, op.cit, P.5.
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من التنظيم ،والتسلسل القيادي الذي يسمح بإصدار أوامر من قادة أعىل وتنفيذها لدى كافة
أفراد اجلامعة وضامن املعاقبة عن أي خمالفة لتلك األوامر ،والتنظيم هبذا الشكل قد ال يتوافر يف
العديد من ا جلامعات املسلحة ،وقد تفتقر اجلامعة املسلحة للرقابة والتنظيم ،كام أن القيادة
السياسية للجامعة املسلحة قد تكون منفصلة عن السلطة امليدانية التي تقوم بالعمليات
العسكرية الفعلية ،فمهام كانت قواعد السلوك متسقة مع القانون الدول اإلنسان ،فإهنا لن
ربا عىل ورق.
توضع موضع النفاذ الفعيل ،وتظل ح ً
املطلب الثان
دور األجهزة الدولية يف تعزيز االمتثال للقانون الدول اإلنسان
يف أوقات النزاعات املسلحة ،يقوم عدد من املنظامت الدولية احلكومية وعىل رأسها األمم
املتحدة ،وكذلك بعض املنظامت الدولية غري احلكومية بتقديم مساعداهتا اإلنسانية ورصد أية
انتهاكات للقانون الدول اإلنسان واإلبالغ عنها .وقد ظل التعامل مع اجلامعات املسلحة إىل
مقترصا عىل املنظامت غري احلكومية ومنها اللجنة الدولية للصليب األمحر
وقت ليس بالبعيد
ً
ومنظمة نداء جنيف ،إذ يظل تعامل املنظامت الدولية احلكومية كاألمم املتحدة له حساسيته من

قبل الدول ويثري مسائل تتعلق بمدى رشعية اجلامعات املسلحة ومدى االعرتاف بوجودها
والتعامل الرسمي معها من قبل املنظامت الدولية كاألمم املتحدة.
يف عام  2009أدرج األمني العام لألمم املتحدة يف تقريره املقدم ملجلس األمن مسألة احرتام
اجلامعات املسلحة للقانون الدول اإلنسان ضمن التحديات اخلمس لتعزيز احرتام القانون.
ويشري ذلك إىل اجتاه األمم املتحدة للعب دور إُياب يف البحث عن سبل لتعزيز احرتام
اجلامعات املسلحة للقانون الدول اإلنسان والتعامل مع هذا األمر بشكل مبارش.
ومع ذلك فال يمكن إنكار الدور الذي تقوم به املنظامت الدولية غري احلكومية يف هذا
الصدد .إذ الزالت هناك بعض املهام التي ال تستطيع املنظامت الدولية احلكومية القيام هبا،
كمعاونة اجلامعات املسلحة يف وضع مدونات السلوك أو إبرام االتفاقيات اخلاصة ،إذ إن ذلك
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قد يثري خشية الدول من إعطاء اجلامعات املسلحة رشعية واعرتا ًفا دول ًيا .ولذلكَّ ،
فإن تعزيز
امتثال اجلامعات املسلحة للقانون الدول اإلنسان ،مهمة تتقاسمها األمم املتحدة وهيئاهتا مع
املنظامت الدولية غري احلكومية.
أوالً :دور األمم املتحدة:
تضطلع األجهزة املختلفة داخل األمم املتحدة بأدوار متعددة لتعزيز احرتام القانون الدول
اإلنسان بوجه عام ،ويتم ذلك بشكل أسايس من خالل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم
املتحدة ،ومكتب األمني العام ،وجملس األمن.
وقد أرشنا يف الفصول السابقة إىل َّ
أن القانون الدول حلقوق اإلنسان ُيطبق يف أوقات
النزاعات املسلحة بالتكامل مع القانون الدول اإلنسان )124(،وهو األمر الذي أكدته حمكمة
العدل الدولية يف أكثر من مناسبة )125(،وبالتال فيجوز هليئات األمم املتحدة املعنية بحقوق
اإلنسان أن تُتابع مدى احرتام أطراف النزاع للقانون .وجتدر اإلشارة إىل أنه منذ عام 2003
بدأت الواليات املتحدة -وكجزء من حرهبا عىل اإلرهاب -االدعاء بأن هيئات وآليات حقوق
اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ليس هلا والية يف أوقات النزاع املسلح .وقد قام  Alstonاملقرر
اخلاص لألمم املتحدة بشأن اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو اإلعدام
التعسفي حينها ( ُيشار إليه فيام بعد بـ "املقرر اخلاص") بدحض هذا االدعاء

وتفنيده)126(.

و عىل أي حال ،فلسنا بصدد التعرض لذلك ،ولكن أردنا التأكيد عىل وجود آليات بالفعل
داخل األمم املتحدة للتعامل مع انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدول اإلنسان املرتكبة

(124) H.-J Heintze, On the Relationship Between Human Rights Law Protection and International
Humanitarian Law, op.cit, pp. 789-814.
)125(The ICJ Advisory opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons of 8 July
1996, ICJ Reports 1996, Also, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied
Palestinian Territories, Advisory Opinion, 2004.
(126) P. Alston and others, The Competence of the UN Human Rights Council and its Special
Procedures in relation to Armed Conflicts: Extrajudicial Executions in the ‘War on Terror’, vol. 19
EJIL 1, (2008), p.183.
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يف زمن النزاعات املسلحة ،وتشمل تلك اآلليات إصدار التقارير والقرارات.
دور األمني العام واملقرر اخلاص:
يقدم كل من املقرر اخلاص واألمني العام لألمم املتحدة تقارير ملجلس األمن بشأن
أيضا
النزاعات املسلحة ،و ُيالحظ أن تلك التقارير ال تعتمد فقط عىل حتليل وقائع ،وإنام تستند ً
للزيارات امليدانية ملواقع النزاع املسلح ،وتُغطي نشاطات جلامعات ال تعرتف هبا الدول
كأطراف يف النزاع ،وقد طور املقرر اخلاص منهجية تستند إىل حتليل التزامات اجلامعات
املسلحة بوجه عام وف ًقا للقانون ،بغض النظر عن الرشوط القانونية التي يستلزمها القانون
الدول اإلنسان لتصنيف النزاع كنزاع مسلح من عدمه ،ولذلك يصف البعض عمل املقرر
اخلاص بأنه بحث حول مدى التزام أطراف النزاع باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان أكثر منه
حول انطباق القانون الدول اإلنسان)127(.

أما بالنسبة للتقارير التي يرفعها األمني العام لألمم املتحدة إىل جملس األمن ،فقد اشتملت
التقارير اخلاصة بـ "األطفال يف النزاعات املسلحة" عىل جزء خاص باالنتهاكات التي ترتكبها
اجلامعات املسلحة إىل جانب رسد االنتهاكات التي ترتكبها الدول ،كام أضحت تتضمن جز ًءا
بخصوص أسامء اجلامعات املسلحة املنخرطة يف النزاع ،وما إذا كانت هذه اجلامعات قد

ارتكبت أي انتهاكات جسيمة مما تندرج حتت الفئات الست التالية( :أ) قتل أو تشويه األطفال؛
(ب) جتنيد أو استخدام اجلنود األطفال؛ (ج) اهلجامت ضد املدارس أو املستشفيات؛ (د)
االغتصاب أو غريه من أشكال العنف اجلنيس اخلطري ضد األطفال؛ (هـ) اختطاف األطفال؛
(و) حرمان األطفال من وصول املساعدات اإلنسانية )128(.كام يوضح التقرير األول لألمني

(ُ )127يشار إليه فيام بعد بـ "املقرر اخلاص" ،وللمزيد انظر:
A. Clapham, Rights and Responsibilities: A Legal Perspective, op.cit, p.32.

( )128للمزيد حول االنتهاكات الستة ،انظر الرابط التال:

https://childrenandarmedconflict.un.org/tools-for-action/monitoring-and-reporting/
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العام لألمم املتحدة أن حتديد هذه االنتهاكات يستند إىل املعايري الدولية ،وااللتزامات التي
ال عن القوانني الوطنية واتفاقات السالم بني األطراف)129(.
تعهدت هبا أطراف النزاع ،فض ً

أسلوب القائمة :أما يف إطار عمل جملس األمن ،ومن أجل تشجيع الدول واجلامعات
املسلحة عىل الكف عن االنتهاكات الست ضد األطفال ،فإن لدى جملس األمن قائمة ملرتكبي
هذه االنتهاكات ،وهذه القائمة ليست بغرض حتديد تلك اجلامعات وفضحها ،ولكنها لتشجيع
تلك اجلامعات عىل تقديم "خطة عمل" إىل جملس األمن ملعاجلة تلك االنتهاكات؛ وبالتال رفع
اسم اجلامعة من القائمة )130(.وتوجد بعض األمثلة عىل تقديم اجلامعات املسلحة خلطة عمل
ملجلس األمن ،وبالفعل تم رفع اسمها من هذه القائمة ومنها عىل سبيل املثال :مجاعة "القوات
اجلديدة"

the forces novella

( )FAFNيف كوت ديفوار ،والتي تم حذفها من القائمة عام

 ،2008واحلزب الشيوعي املوحد املاوي

اجلديدUnified Communist Party of Nepal-

وحذف من القائمة يف  ،2011وجبهة مورو اإلسالمية للتحرير
) Maoist (UCPN-Mيف نيبال ُ
) Moro Islamic Liberation Front (MILFيف الفلبني ،والتي ُحذفت من القائمة يف .2017
كذلك لدى جملس األمن آلية الختاذ قرارات خاصة بكل بلد هبدف توقيع تدابري حمددة اهلدف
ومتدرجة ضد مرتكبي االنتهاكات الستة اجلسيمة ،من بينها عىل سبيل املثال :فرض حظر عىل
تصدير وتوريد األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وغريها من املعدات العسكرية وعىل
املساعدة العسكرية)131(.

أيضا ،فالعديد من
من ناحية أخرى ،فإن أسلوب القائمة ذلك متبع عىل مستوى الدول ً

( )129تقرير أممي يشري إىل أن عام  2018شهد أعىل مستويات مسجلة ألعداد األطفال القتىل أو اجلرحى يف
الرصاعات املسلحة ،أخبار األمم املتحدة 30 ،متوز/يوليه  ،2019متاح عىل الرابط التال:
https://news.un.org/ar/story/2019/07/1037561

( )130للمزيد حول قائمة جملس األمن ،انظر الرابط التال:

https://reliefweb.int/report/world/un-new-list-shame-shortchanges-children
(131) A. Clapham, Rights and Responsibilities: A Legal Perspective, op.cit, p.32
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الدول لدهيا قوائم للجامعات املسلحة اإلرهابية .غري أنه بالرغم ما لتلك القوائم من مزايا
ومنها تشجيع اجلامعات املسلحة عىل االمتثال للقانون الدول اإلنسان ،إال أن البعض يرى أن
ذلك من شأنه أن حيد من مساعدات املنظامت اإلنسانية هلا لتحسني امتثاهلا للقانون الدول ،إذ
بمجرد إدراجها عىل تلك القوائم حيظر عىل املنظامت اإلنسانية تقديم أي دعم مادي أو فني
هلا )132(.وقد اعتربت املحكمة العليا بالواليات املتحدة األمريكية أن ذلك يعد بمثابة متويل
لإلر هاب مما يعد جريمة جنائية بذاهتا .فقضت بأن تدريب أعضاء حزب العامل الكردستان
 PPKعىل االمتثال للقانون الدول ،والذي قدمته منظمة أمريكية غري حكومية

Humanitarian

ُ Law Projectيمكن أن يستغله هذا احلزب كجزء من اسرتاتيجية أوسع لتشجيع اإلرهاب.
وبالتال ،خلصت املحكمة إىل أن فعل املنظمة غري احلكومية تلك يقع يف نطاق األعامل املجرمة
بموجب قانون مكافحة اإلرهاب وعقوبة اإلعدام الفعيل لعام  ،1996والتي تتمثل يف جتريم
أي دعم مادي يقدم إىل اجلامعات اإلرهابية ،األمر الذي يراه البعض مبالغًا فيه ومن شأنه أن
حيد من حتسني االمتثال للقانون الدول اإلنسان)133(.

اللجان اخلاصة:
كذلك تقوم اللجان اخلاصة التي تُنشئها األمم املتحدة بدور كبري يف رصد االنتهاكات
واإلبالغ عنها ،ومن أشهر تلك اللجان ،جلنة التحقيق الدولية بدارفور والتي ُأنشئت بموجب
قرار جملس األمن رقم  1564يف  18سبتمرب  ،2004ومهمة األمم املتحدة لتقيص احلقائق يف
نزاع غزة املنشأة بموجب قرار جملس حقوق اإلنسان يف  12يناير .2009
ثان ًيا :دور املنظامت غري احلكومية:
ال يقترص التواصل مع اجلامعات املسلحة عىل آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة،
حيث تقوم املنظامت غري احلكومية مثل منظمة مراقبة حقوق اإلنسان

Human Rights Watch

(132) A. Bellal and others, Enhancing Compliance with International Law by Armed Non-State Actors,
op.cit, p. 193.
(133) Ibid.
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) ،(HRWومنظمة العفو الدولية  Amnesty Internationalباإلبالغ بشكل متزايد عن انتهاكات
حقوق اإلنسان التي ترتكبها اجلامعات املسلحة .ويرى  Claphamأن التقارير الصادرة عن
هاتني املنظمتني ،تعد دلي ً
ال عىل القبول العام من املجتمع الدول -وليس فقط عىل مستوى
جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة وقراراته ونشاطه -عىل أن اجلامعات املسلحة ُيب
أن ختضع للمساءلة بموجب سيادة القانون الدول )134(.وقد نام دور تلك املنظامت بشكل
هائل منذ أوائل التسعينات ،فقد شاركت العديد من تلك املنظامت يف وضع وتفسري وإنفاذ
نظرا ألن املنظامت غري احلكومية تتعامل
القانون الدول ،ويف جمال القانون الدول اإلنسانً ،

غال ًبا مع أطراف النزاعات املسلحة ومنها اجلامعات املسلحة ،فيمكن القول إهنم يضطلعون
بأدوار ذات أمهية كبرية للنظام القانون الدول ،خاصة يف ظل حساسية التعامل مع تلك
اجلامعات من قبل الدول وخوفها من إضفاء الرشعية عليهم)135(.

أما بالنسبة ملنظمة "نداء جنيف" ،فقد نشأت يف البداية ،كحملة لتشجيع اجلامعات املسلحة
عىل االلتزام باتفاقية أوتاوا  -اتفاقية عام  1997بشأن حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل
األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام – حيث تضمنت تلك االتفاقية أحكا ًما تُلزم الدول

فقط .ولذلك فقد نشأت "احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية" وهي محلة غري حكومية تعمل
عىل إلزام األطراف األخرى من غري الدول -كاجلامعات املسلحة -بنصوص االتفاقية من خالل
عملية موازية لألطراف املسلحة غري احلكومية للدخول يف التزام رسمي بحظر األلغام األرضية
املضادة لألفراد .ونتيجة نجاح تلك احلملة فقد تم تأسيس منظمة غري حكومية يف جنيف باسم
"نداء جنيف" ،لتتعامل مبارشة مع اجلامعات املسلحة ،وحتثها عىل التوقيع عىل "صكوك
االلتزام"

Deeds of Commitment

فيام يتعلق بـ "احلظر التام عىل األلغام املضادة لألفراد

والتعاون يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام" ،بعد التوقيع عىل تلك الصكوك ،فعىل اجلامعات

(134) A. Clapham, Rights and Responsibilities: A Legal Perspective, op.cit, p.33.
(135) E. Heffes, Non-State Actors Engaging Non-State Actors: The Experience of Geneva Call in
NIACs (August 13, 2019). International Humanitarian Law and Non-State Actors: Debates, Law and
Practice, p.3.
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املسلحة أن تقدم تقارير دورية هلذه املنظمة ،والتي بدورها ترصد االمتثال هلذا الصك وتساعد
يف ترتيب اإلجراءات املتعلقة باأللغام بام يف ذلك إزالة األلغام وتدمري املخزونات .وقد ركزت
نداء جنيف يف البداية عىل حظر األلغام املضادة لألفراد ،ثم وسعت بعد ذلك من نطاق عملها
ليشمل موضوعات أخرى كحامية األطفال ،وحظر العنف اجلنيس والتمييز بني اجلنسني ،ومحاية
الرتاث الثقايف ،وحظر النزوح القرسي ومحاية الرعاية الصحية)136(.

ونرى أنه يف ظل خوف الدول من التعامل مبارشة مع اجلامعات املسلحة خشية تفسريه
كاعرتاف برشعيتها ،فإن تعامل املنظامت غري احلكومية كنداء جنيف مع تلك اجلامعات حلثها
عىل االمتثال للقانون الدول اإلنسان ،من شأنه أن يوفر العديد من املزايا ومنها إحساس
اجلامعات املسلح ة بملكيتها للقواعد القانونية ومن ثم احرتامها ،واحلد من انتهاكات القانون
يف أثناء النزاعات املسلحة غري الدولية ،وكذلك تسهيل احلوار معها ،ومتييز من تلتزم منها
بالقانون عمن ختالفه .غري أنه من ناحية أخرى ،فإن عمل املنظامت اإلنسانية غري احلكومية ال
يزال موضع شك من الدول ،فهناك منظامت إرهابية تعمل حتت مظلة العمل اخلريي ومصنفة
من قبل العديد من الدول كمنظامت إرهابية )137(.ولذلك فنرى أنه من الرضوري النظر يف
دور األمم املتحدة يف نرش القانون الدول اإلنسان وتشجيع اجلامعات املسلحة عىل احرتامه
وإنفاذ عقوبات عىل منتهكيه ،عند تطوير أي قواعد للقانون الدول اإلنسان.

(136) Armed non-State actors speak about child protection in armed conflict, Geneva Call (2017),
Meeting Report 22-24 November 2016. Available at:
https://www.genevacall.org/wp-content/uploads/2019/05/CansaReport_web.pdf .

( )137عىل سبيل املثال فإن املنظامت اإلنسانية التالية مصنفة كمنظامت إرهابية :مؤسسة اإلغاثة العاملية
(الواليات املتحدة األمريكية) ،مجعية اهلالل األمحر اإلندونيسية (إندونيسيا) ،مركز قطر للعمل التطوعي
(قطر) ،قطر اخلريية (قطر) ،مجعية الرمحة اخلريية (قطر) .انظر قائمة البحرين لإلرهاب ،متاحة عىل الرابط
التالhttps://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=12343&language=ar-BH :
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خامتة
حددنا مشكلة هذه الدراسة يف مقدمتها وهي ما إذا كانت هناك حاجة لتطوير قواعد
القانون الدول اإلنسان املطبقة عىل اجلامعات املسلحة يف وقت النزاعات املسلحة غري الدولية،
وذلك من أجل حتسني خضوع تلك اجلامعات ألحكام القانون ،خاصة َّ
أن التنظيم القانون
احلال مل يطرأ عليه الكثري من التغيري منذ إبرام اتفاقيات جنيف لعام  1949وبروتوكوليها
امللحقني لعام  ،1977مع وجود تطور هائل يف شكل النزاعات املسلحة غري الدولية من وقت
إبرام هذه االتفاقيات وحتى وقتنا املعارص.
ولتحديد ذلك فقد وضعنا أيدينا من خالل هذا البحث عىل ثالث إشكاليات قانونية
جوهرية يثريها انخراط اجلامعات املسلحة يف النزاعات املسلحة غري الدولية ،والتي توضح
قدر احلاجة لتطوير القانون الدول اإلنسان .هذه اإلشكاليات هي :مدى متتع اجلامعات
املسلحة بالشخصية القانونية الدولية ،وأساس وحدود انطباق األطر القانونية الدولية عىل
اجلامعات املسلحة ،وآليات إلزام اجلامعات املسلحة باحرتام القانون الدول ،وقد تعرضنا لكل
من تلك اإلشكاليات عىل مدار قسمي الدراسة ،كام نوهنا يف مقدمة القسم األول إىل أن
اإلشكاليات الثالثة مرتبطة ببعضها ومرتتبة عىل بعضها .وفيام ييل ما توصلنا إليه.
أوالً :انه إذا كانت الشخصية القانونية تعني األهلية لتحمل االلتزامات واكتساب احلقوق
خاصا يف ضوء ظاهرة "جتزؤ القانون
يف إطار نظام قانون معني ،فإن للجامعات املسلحة وض ًعا ً
الدول" ،والتي تعني أن أي كائن قانون -كاجلامعات املسلحة -قد يتمتع بشخصية قانونية
دولية حمدودة يف إطار فرع من فروع القانون الدول ،وال يتمتع بأي نوع من الشخصية القانونية
الدولية يف فرع آخر .وقد تبني أن اجلامعات املسلحة خماطبة بشكل مبارش بأحكام القانون
الدول اإلنسان وبالتال تتمتع بشخصية قانونية دولية حمدودة يف إطار هذا القانون ،وغري
خماطبة بشكل مبارش يف أحكام األطر القانونية األخرى ذات الصلة .فبالرغم من أن القانون
الدول حلقوق اإلنسان مطبق عىل الدول يف مجيع األوقات -حتى يف وقت النزاع املسلح -إال
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أنه ال خياطب اجلامعات املسلحة ،فهي ليست من أشخاصه.
ثان ًياَّ :
إن الشخصية القانونية الدولية يف إطار القانون الدول اإلنسان ليست عىل شاكلة
واحدة بالنسبة جلميع اجلامعات املسلحة ،فيتفاوت قدر التمتع هبا من مجاعة ألخرى ،وذلك
قياسا عىل الترشيعات الوطنية حيث ال تتمتع كافة األشخاص بنفس القدر من الشخصية
ً

القانونية ،بل إنه بحسب حالة الشخص القانونية ووضعه يكون قدر اكتسابه للشخصية
القانونية .ويف رأينا أن قدر الشخصية القانونية للجامعات املسلحة يمكن أن يتحدد وف ًقا
لعاملني ،األول :شدة انخراطها يف النزاع املسلح ،والثان :مدى تنظيمها وقدرهتا عىل إنفاذ
أحكام القانون الدول اإلنسان .فكلام كان النزاع عىل درجة كبرية من احلدة واجلامعة املسلحة
عىل قدر عال من التنظيم كان اكتساب احلقوق وتأدية االلتزامات وف ًقا للقانون الدول اإلنسان
أكرب ،وبالتال تتمتع اجلامعات املسلحة بقدر أكرب من ممارسة شخصيتها القانونية الدولية.
ثال ًثا :إن الشخصية القانونية الدولية املحدودة للجامعات املسلحة يف إطار القانون الدول
اإلنسان هي شخصية قانونية معتلة ،وآية ذلك أهنا ال ختول لصاحبها احلق يف خلق قواعد
القانون املنطبقة عليه ،خاصة أن صاحبها "طرف" يف نزاع مسلح أمام "طرف آخر" وهو
الدول التي تتمتع بشخصية قانونية دولية كاملة ختوهلا احلق الكامل يف خلق القانون املنطبق
عليها وعىل اجلامعات املسلحة "غريمتها يف النزاع" .فالزالت عملية خلق القانون الدول -
نظر ًيا -جامدة وحمصورة يف الدول فقط ،وتعكسها بوضوح املادة  1/38من النظام األسايس
ملحكمة العدل الدولية -الشهرية -التي متيز بني املصادر األصلية للقانون الدول وهي:
املعاهدات ،والعرف ،واملبادئ العامة للقانون ،والتي تُنشئها الدول فقط ،وبني املصادر
االحتياطية وهي :أحكام املحاكم ومذاهب كبار املؤلفني يف القانون ،والتي تُنشئها كيانات من
غري الدول .وبالتال تستأثر الدول بإبرام املعاهدات الدولية ،كام َّ
أن ممارسات الدول فقط هي
التي تكون العرف ،مما ُيعل هذا القانون غري متوازن من ناحية مراعاة حقوق أطراف النزاع
بشكل متساو يف أن ختوض النزاع املسلح بغرض االنتصار عىل الطرف األخر يف النزاع.
ومع ذلك ،فقد انتهينا إىل أنه للجامعات املسلحة التي تتمتع بقدر من التنظيم هلا -بحكم
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الواقع -دور حمدود يف خلق قواعد القانون الدول يف بعض احلاالت .هذا الدور يمكن أن
يؤسس عىل رضا الدولة ،الذي قد تعرب عنه بشكل ضمني من خالل إعطاء تلك اجلامعات
دورا يف التفاوض عىل املعاهدة ،وقد تعرب عنه الدولة بشكل رصيح من خالل موافقتها عىل
ً

دورا
الدخول يف معاهدات ثنائية مع اجلامعات املسلحة ،وبالتال إعطاء اجلامعات املسلحة ً

حمدو ًدا يف خلق قواعد قانونية حمدودة بحدود الغرض واهلدف من املعاهدة .وبالتال فإن هذا
دورا يف خلق قواعد
الدور املحدود يتامشى مع اجتاه اعطاء اجلهات املمكنة من قبل الدول ً

خروجا حمدو ًدا عىل الطريقة التقليدية يف إنشاء القانون.
القانون الدول ،ويمثل
ً

من ناحية أخرى ،يمك ن للجامعات املسلحة أن يكون هلا دور كبري يف خلق قواعد ال تعد
قانو ًنا  ، soft lawهذه القواعد ستكون ملزمة للجامعات املسلحة ألهنا هي التي وضعتها ،مما
يساهم بشكل مبارش يف االتفاق عىل قواعد معينة ُحترتم من قبل طريف النزاع عىل حد سواء،
وبشكل غري مبارش يف خلق القانون نفسه من خالل االهتداء بتلك القواعد عند تطوير القانون
الدول أو عند اعتامد تفسريات للقواعد القانونية.
راب ًعا :عند البحث حول األساس القانون اللتزام اجلامعات املسلحة بالقانون الدول
قياسا عىل
اإلنسان ،فقد وجدنا أنه ال يصلح أساس قانون واحد جلميع احلاالت .ورأينا أنه ً

القواعد العامة يف القانون والتي وضحها األستاذ الدكتور أمحد أبو الوفا بأن "أساس القوة

اإللزامية لقواعد القانون الدول هو أساس متعدد وال يمكن أن يستند إىل معيار واحد" .فيمكن
املزج بني كل من نظرية الطبيعة العرفية للقانون الدول اإلنسان ونظرية األثر امللزم للمعاهدات
بالنسبة للطرف الثالث لتربير القوة امللزمة للقانون عىل اجلامعات املسلحة بحسب ظروف كل
حالة ،حيث يمكن االستناد لنظرية األثر امللزم للمعاهدات الدولية بالنسبة لطرف ثالث لتربير
أساس التزام اجلامعات املسلحة باملعاهدات الدولية اخلاصة بالقانون الدول اإلنسان ،ويف حالة
عدم إصدار اجلامعات املسلحة ألي عمل قانون ُيرصح بالتزامها بالقانون الدول اإلنسان ،فإن
نظرية الطبيعة العرفية للقانون الدول اإلنسان تربر التزام تلك اجلامعات بالقانون.
ونرى أنه مع االنتقادات املوجهة لكلتا النظريتني ،فإن هاتني النظريتني -جمتمعتني-
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أساسا قانون ًيا مناس ًبا يف الوقت الراهن لتربير القوة امللزمة للقانون الدول اإلنسان.
تشكالن
ً

فالواقع أن الدول ترفض بشكل قاطع إعطاء أي نوع من الشخصية القانونية للجامعات
املسلحة ،خو ًفا من شبهة أن ُيضفي ذلك عىل تلك اجلامعات نوعًا من الرشعية ،ولكن يف ذات
الوقت ترغب الدول يف أن متتثل تلك اجلامعات للقانون الدول اإلنسان .ويف رأينا أن هذين
األمرين يمكن حتقيقهام م ًعا عىل أساس الدمج بني نظرية األثر امللزم للمعاهدات لطرف ثالث
ونظرية الطبيعة العرفية لقواعد القانون.
خامساَّ :
إن احرتام أو عدم احرتام اجلامعات املسلحة للقانون الدول اإلنسان ينبغي أن
ً

ُيفهم بحسب ظروف كل حالة ،فاجلامعات املسلحة البد أن تُفهم ككيانات متطورة شأهنا شأن

الدول فهي توازن ما بني التكاليف واملنافع من وراء احرتام القانون .كام أن سلوك اجلامعات
املسلحة يف هذا الشأن ال يسري عىل نسق واحد -إما أن حترتم أو ال حترتم القانون -بل أن هناك
طري ًقا آخر وهو أن اجلامعات املسلحة قد تطبق بعض قواعد القانون الدول اإلنسان وتتغاىض
عن تطبيق البعض األخر .وهنا تتجىل أمهية تدخل املنظامت غري احلكومية حلث تلك اجلامعات
عىل االمتثال للقانون الدول اإلنسان ،والذي من شأنه أن يوفر العديد من املزايا ومنها إحساس
اجلامعات املسلحة بملكيتها للقواعد القانونية ومن ثم احرتامها ،واحلد من انتهاكات القانون
يف أثناء النزاعات املسلحة غري الدولية ،وكذلك تسهيل احلوار معها ،ومتييز من تلتزم منها
بالقانون عمن ختالفه .غري أنه من ناحية أخرى ،فإن عمل املنظامت اإلنسانية غري احلكومية ال
يزال موضع شك من الدول ،فهناك منظامت إرهابية تعمل حتت مظلة العمل اخلريي ومصنفة
من قبل العديد من الدول كمنظامت إرهابية .ولذلك فنرى أنه من الرضوري النظر يف دور
األمم املتحدة يف نرش القانون الدول اإلنسان وتشجيع اجلامعات املسلحة عىل احرتامه وإنفاذ
عقوبات عىل منتهكيه ،عند تطوير أي قواعد للقانون الدول اإلنسان.
وبنا ًء عىل ما توصلنا إليه من نتائج عىل النحو املبني أعاله ،وعىل نحو ما طواه هذا البحث،

نرى أن قواعد القانون الدول اإلنسان املطبقة عىل النزاعات املسلحة غري الدولية بحاجة
للتطوير ،ويبدأ ذلك بتطوير النظرة التقليدية لطريقة وضع القانون ،فنؤيد ما انتهى إليه نفر من
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الفقه املرصي من رضورة تغيري النظرية الوضعية للقانون الدول التي تقوم عىل أساس فكرة
أن إرادة الدولة هي مصدر القانون ،والدعوة إىل تبني مفهوم جديد للقانون الدول يستجيب
ملتطلبات العرص و ُيرشك جهات أخرى من غري الدول يف عملية خلق القانون )138(.ونرى أن
ذلك رضورة بالنسبة للقانون الدول اإلنسان املطبق عىل النزاعات املسلحة غري الدولية بوجه
خاص؛ إذ إن اجلامعات املسلحة طرف يف النزاع أمام دولة ،ومن ثم يفرتض مبدأ املساواة بني
املتحاربني أن يتساووا يف وضع القانون ويف انطباقه عليهم .ويتامشى ذلك مع النظر للقانون
الدول املعارص عىل أنه " قانون تنسيق أو تعايش أو تواؤم لسلوك األشخاص والكائنات
القانونية الداخلة يف إطاره ،وليس قانون خضوع أو إلزام مادي" .وبنا ًء عىل ذلك ،نرى أنه قد

تتم دعوة اجلامعات املسلحة حول العامل واملهتمة بتدوين قواعد القانون الدول اإلنسان ملؤمتر

دول تشارك من خالله يف تطوير القانون الدول اإلنسان ،بغض النظر عن تصنيف اجلامعات
املسلحة تلك وف ًقا ملدى رشعيتها أو قوهتا أو أهدافها.
من ناحية أخرى نرى أنه يف ظل الوضع احلال فيجب أن تسود مبادئ معينة إنسانية وتُطبق
عىل اجلميع عىل قدم املساواة ،أما القواعد القانونية األخرى املتعلقة بسري النزاع واألعامل
العدائية فيجب أن يؤخذ برأي اجلامعات املسلحة فيها.

( )138مشار إىل هذا االجتاه ومؤيديه يف مؤلف :د .حسام أسامة شعبان ،التنازع الكون للقوانني يف القانون الدول
اخلاص ما بعد احلداثة (نحو هناية منهج التنازع السافيني) ،النارش دار اجلامعة اجلديدة ،2015 ،ص .11
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قائمة بأهم املراجع
أوالً :املصادر األساسية:
القائمة الكاملة ملعاهدات القانون الدول اإلنسان،
متاح عىل املوقع التال:

?What treaties make up international humanitarian law

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/5kzge6.htm
The African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally
Displaced Persons in Africa (Kampala Convention), adopted 22 October 2009,
available
at
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/8F2DDD0E8D2ED16B49257
65B0007426C-au_oct2009.pdf.
Convention on the Rights and Duties of States, Dec. 26, 1933, 49 Stat. 3097, 165
L.N.T.S. 19.
Vienna Convention on the Law of Treaties Between States and International
Organizations or Between International Organizations, Mar. 21, 1986.

ثان ًيا :الكتب:
 -1باللغة العربية:
▪

د .أمحد أبو الوفا ،الوسيط يف القانون الدول العام ،الطبعة الرابعة  ،2004النارش دار
النهضة العربية.

▪

د .حسام أسامة شعبان ،التنازع الكون للقوانني يف القانون الدول اخلاص ما بعد
احلداثة (نحو هناية منهج التنازع السافيني) ،النارش دار اجلامعة اجلديدة.2015 ،

▪

د .صالح الدين عامر ،مقدمة لدراسة قانون النزاعات املسلحة ،الطبعة األوىل ،دار
الفكر العرب ،القاهرة.1967 ،

▪

د .حممد سامي عبد احلميد ،أصول القانون الدول (اجلامعة الدولية) ،الطبعة اخلامسة،
منشأة املعارف  ،اإلسكندرية.1996 ،
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1) H.P. Gasser, International Humanitarian Law: An Introduction, in:
Humanity for All: The International Red Cross and Red Crescent
Movement, H. Haug (ed.), Paul Haupt Publishers, Berne, 1993.
2) Jost E. Alvarez, International Organizations as Law-Makers 6 (2005).
3) Henry G. Schermers & Niels M. Blokker, International Institutional Law:
Unity Within Diversity 26-39 (4th rev. ed. 2003).
4) J. Pictet, Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1849.
available at:
https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/GC_1949-I.pdf
5) Detter, The Law of War, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
6) H. Lauterpacht, The subjects of international law, in Lauterpacht E (ed)
International law, The general works (1970).
7) Brierly, The law of nations: An introduction to the international law of peace
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8) Oppenheim, International law: A treatise, Roxburgh (ed) (1920).
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10) C. Walter, Subjects of international law, Max Planck Institute Encyclopedia
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11) G. I. A. D. Draper, The Red Cross conventions (1958).
12) MC Bassiouni (ed), International Criminal Law: Sources, Subjects and
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13) L. Moir, The Law of Internal Armed Conflicts, (Cambridge: Cambridge
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14) K. E. Mahoney & P. Mahoney (eds), Human Rights in the Twenty-First
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15) Cassese et al. (eds), The Rome Statute of the International Criminal Court:
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23) E. Wilmshurst and S. Breua, (eds), Perspectives on the ICRC Study on
Customary International Humanitarian Law, (Cambridge: Cambridge
University Press, 2007).

ثال ًثا :البحوث واملقاالت:
 -1باللغة العربية:
▪ سبعون عام ًا عىل اعتامد اتفاقيات جنيف وجملس األمن يشدد عىل تعزيز القانون
اإلنسان ،أخبار األمم املتحدة ،أغسطس  ،2019متاح عىل:
https://news.un.org/ar/story/2019/08/1038271

▪ رونالد أوفرتينغر -رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األمحر يف القاهرة ،اتفاقيات
جنيف يف سبعني عا ًما…حتوالت النزاعات وحتديات احلامية ،العدد  65من جملة

"اإلنسان" 15 ،سبتمرب  ،2019متاح عىل املوقع التال:

https://blogs.icrc.org/alinsani/2019/09/15/3278/

▪ جان كيه .كليفنر ،انطباق القانون الدول اإلنسان عىل اجلامعات النظامية املسلحة،
املجلد  ،93العدد  ،822يونيو/حزيران .2011
املدولة :يف انتظار قانون واجب التطبيق17 ،
▪ عبد اهلل عيل عبو ،النزاعات املسلحة َّ
ترشين األول/اكتوبر  ،2018جملة اإلنسان ،العدد  .59متاح عىل:
https://blogs.icrc.org/alinsani/2018/10/17/2101/

▪ آن – ماري الروزا وكارولني فورزنر ،اجلامعات املسلحة والعقوبات وإنفاذ القانون
الدول اإلنسان ،خمتارات من اللجنة الدولية للصليب األمحر ،املجلد  -90العدد 870
– يونيو/حزيران .2008
▪ تون بفانري ،احلروب غري املتكافئة من منظور القانون اإلنسان والعمل اإلنسان،
خمتارات من املجلة الدولية للصليب األمحر ،مارس .2005
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، حتديات تطبيق القانون الدول اإلنسان أثناء النزاعات غري املتامثلة،▪ عمر روابحي
: متاح عىل الرابط التال،2015  لعام،5  العدد،املجلة الدولية للقانون
http://dx.doi.org/10.5339/irl.2015.5

 موقف القانون الدول من احلرب بالوكالة أو اإلنابة (حروب، بشري سبهان أمحد.د.▪ م
،1  اجلزء،2  العدد،3  املجلد،3  السنة، جملة جامعة تكريت للحقوق،)اجليل الرابع
.2019
 مقال خمتار، واضح للعيان: املشرتكة3  نطاق احلامية الذي توفره املادة،▪ يلينا بيجيتش
.10  ص،2011  آذار/ مارس881  العدد،93  املجلد،حول القانون الدول اإلنسان
:متاح عىل
https://www.icrc.org/ar/international-review/article/protective-scope-commonarticle-3-more-meets-eye

 "تعزيز قواعد احلرب يف زمن االضطرابات…ماذا أضاف الربوتوكوالن،▪ جان بكتيه
 ترشين الثان6  للقانون الدول اإلنسان؟" مقال منشور بتاريخ1977 اإلضافيان لعام
: ومتاح عىل املوقع التال،2017  نوفمرب/
https://blogs.icrc.org/alinsani/2017/11/06/1977/
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4) Ryngaert, Non-State Actors and International Humanitarian Law, Institute
for International Law, Katholieke Universiteit Leuven - Faculty of Law.
5) Bellal, and S. Casey-Maslen, Enhancing Compliance with International Law
by Armed Non-State Actors (October 17, 2011). Goettingen Journal of
International Law 3 (2011) 1. Available at:
] مجلة الشريعة والقانون-[السنة السادسة والثالثون

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss91/4

290

76

elekyabi: (????? ??????) ???? ???????? ??????? ??????? ?????? ????? ?? ????? ??????? ?????? ???????? ???? ??????? ???????

] سلوى اإلكيابي.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [د
https://ssrn.com/abstract=2163115
6) Marcos D. Kotlik, Towards Equality of Belligerents: Why are Armed
Groups bound by IHL? (February 1, 2012). Presented at the "Experts
Conference on International Humanitarian Law: Emerging issues in the Law
of Armed Conflicts", organized by American University Washington
College of Law and the American Society of International Law’s Lieber
Society
on
March
28th,
2012.
Available
at:
https://ssrn.com/abstract=2621783
7) K. Schlichte, Non-State Armed Groups, an article on ‘Academic
Foresights’, No.3 January-March 2012, available at: http://www.academicforesights.com/Non-State_Armed_Groups.html
8) Blin, Armed Groups and Intra-State Conflicts: The Dawn of a New Era?,
IRRC, Volume 93 Number 882 June 2011.
9) V. Scuto, The Syrian Conflict: An Analysis of the Crisis in the Light of
International
Law.
available
at:
https://tesi.luiss.it/17597/1/072682_SCUTO_VALERIA.pdf
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▪ تقرير جلنة التحقيق الدولية لدارفور املقدم إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بمقتىض قرار
 يناير/ كانون الثان25 ، 2004  سبتمرب/ أيلول18  بتاريخ1564 جملس األمن رقم
: متاح عىل الرابط التال.2005
http://www.un.org/News/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf

14 ، األمم املتحدة، جملس األمن،"▪ تقرير األمني العام "محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة
: متاح عىلS/2018/462  رقم الوثيقة،2018 مايو
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1812442.pdf

: متاح عىل الرابط التال،▪ التقرير السنوي لنداء جنيف

https://www.genevacall.org/wp-content/uploads/2019/07/GEC-RA2018A4_webcompressed-1.pdf
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،▪ تقرير املقرر اخلاص بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعس ًفا
 اجلمعية، الدورة الثالثة والعرشون، صادر عن جملس حقوق اإلنسان،كريستوف هاينز
.A/HRC/23/47  رقم الوثيقة،2013  أبريل9 ، األمم املتحدة،العامة

 من إصدارات أكاديمية،▪ ردود الفعل عىل املعايري املجموعات املس ّلحة ومحاية املدنيني
: متاح عىل الرابط التال. جنيف2014 كانون األول/ يناير،جنيف للقانون الدول اإلنسان
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docmanfiles/PolicyBriefing%20in%20arabic.pdf

: التقارير باللغة االنجليزية-2
1. Bellal, The War Report: Armed Conflicts in 2018. Available at:
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docmanfiles/The%20War%20Report%202018.pdf
2. Max P. Glaser, Negotiated Access: Humanitarian Engagement with
Armed Non-State Actors, Center for Human Rights Policy, Kennedy
School of Government, Harvard University, 2005.
3. Armed Non-State Actors and Landmines, Vol 1: A Global Report
Profiling NSAS and their Use, Acquisition, Production, Transfer and
Stockpiling of Landmines, PSIO Program for the Study of the
International Organization(s) and Geneva Call.
4. Armed Non-State Actors: Current Trends and Future Challenges,
DCAF and Geneva Call. available at:
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/ANS
A_Final.pdf
5. Guidelines on Humanitarian Negotiations with Armed Groups, UN
publications, January 2006, available at:
https://www.unicef.org/emerg/files/guidelines_negotiations_armed_
groups.pdf
6. Michael N. Schmitt, Charles H. B. Garraway and Yoram Dinstein,
The Manual on the Law of Non-International Armed Conflict: With
Commentary, International Institute of Humanitarian Law, San Remo,
2006.
7. ICRC, Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts,
Document presented at the Conference of government experts on the
reaffirmation and development of international humanitarian law
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applicable in armed conflicts, Vol. V, Geneva, 24 May–12 June 1971.
8. Harvard Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, also
known as: The Informal High- Level Expert Meeting on the
Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law
(IHL).
Available
at:
http://ihl.ihlresearch.org/_data/n_0002/resources/live/AlabamaIIISu
mmary.pdf.
9. OECD Guidelines for Multinational Enterprises: Text, Commentary
and Clarifications of October 2001. Available at:
http://www.oecd.org/document/28/0,2340,en_2649_34889_2397532
_1_1_1_1,00.html
10. International Law Association, Non-State Actors, First Report of the
Committee (Non- State Actors in International Law: Aims, Approach
and scope of project and Legal issues), The Hague Conference 2010.
11. Armed non-State actors speak about child protection in armed
conflict, Geneva Call (2017), Meeting Report 22-24 November 2016.
Available at:
https://www.genevacall.org/wpcontent/uploads/2019/05/CansaReport_web.pdf

: أحكام حماكم-3
:(أ) حمكمة العدل الدولية
1. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua
(Nicaragua v. United States of America), Judgment, ICJ Reports
1986.
2. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied
Palestinian Territory, 2003 I.C.J. 428, 429 (Dec. 19).

3. The ICJ Advisory opinion on the Legality of the Threat or Use of
nuclear weapons of 8 July 1996, ICJ Reports 1996.
:(ب) املحكمة اجلنائية الدولية
1. Prosecutor v. Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-01/06-803,
Decision on the confirmation of charges (Pre-Trial Chamber I), 29
January 2007.

295

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

]2022  هـ يوليو1443  ذو الحجة- [العدد الواحد والتسعون

81

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 91 [2022], Art. 4

[خضوع الجماعات املسلحة للقانون الدولي]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, Katanga, Situation in
the Democratic Republic of the Congo, ICC-01/04-01/07, TC II, ICC,
7 March 2014.
3. Decision pursuant to Art. 15 of the Statute on the Authorization of an
Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, Situation in
the Republic of Kenya, ICC-01/09-19, Pre-TC II, ICC, 31 March
2010.

:(ت) املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة
1. Prosecutor v Haradinaj, Case No. IT-04-84-84-T, 3 April 2008.
2. Prosecutor v. Boskoski, Case No. IT04-82, Judgment (Trial
Chamber), 10 July 2008.
3. Decision on Interlocutory Appeal Challenging Jurisdiction in
Relation to Command Responsibility, Prosecutor v. Hadzihasanovic
et al., ICTY, Appeals Chamber, 16 July 2003.
4. Prosecutor v. Vojislav Šešelj, Transcript of the session on 4 February
2009.
5. Prosecutor v. Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory
Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995.
6. Prosecutor v. Galić, ICTY-98-29-T, Trial Chamber, Judgement, 5
December 2003.

:(ث) أحكام حماكم أخرى
1. Respublica v. De Longchamps, 1 U.S. 111 (1784). Available at:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/1/111/
2. Judgment of the International Military Tribunal, The Trial of German
Major War Criminals: Proceedings of the International Military
Tribunal sitting at Nuremberg, Germany Part 22 London (1950).
3. Texaco Overseas Petroleum Co. v. Libya, 53 I.L.R. 422, 473-74, 1 66
(opinion of Ren6-Jean Dupuy).
4. Prosecutor v. Sam Hinga Norman, case No. SCSL-2004-14-AR72(E),
Decision on Preliminary Motion Based on Lack of Jurisdiction,
Decision of 31 May 2004.
5. Decision on Challenge to Jurisdiction: Lomé Accord Amnesty, SCSL,
Appeals Chamber (13 March 2004). Available at: www.legaltools.org/doc/c1b45c/pdf/
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6. Prosecutor v. Akayesu, ICTR Chamber Trial, 1998, 2 September.

: قرارات وتقارير األمم املتحدة-4
1) Report of the Secretary-General, The Situation in Afghanistan and its
Implication for International Peace and Security, 10 March 2010, UN
Doc. A/64/705-S/2010/127.
2) U.N. H.R.C. Rep. of the independent international commission of
inquiry on the Syrian Arab Republic, Feb. 15, 2012-Aug. 15, 2012,
11, U.N. Doc. A/21/50; GAOR, 21st Sess., Supp. No. 50 (2012),
available
at:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSes
sion/Session21/A-HRC-21-50_en.pdf
3) International Commission of Inquiry on Darfur, Report Pursuant to
Security Council Resolution 1564 of 18 September 2004, 25 January
2005.
4) Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the
United Nations Secretary-General, 25 January 2005.
5) Koskenniemi, Fragmentation of international law: Difficulties arising
from the diversification and expansion of international law, Report of
the Study Group of the International Law Commission UN Doc A/CN
4/L 682 13 April 2006.
6) Minimum Humanitarian Standards, Analytical Report of the
Secretary-General submitted pursuant to Commission of Human
Rights Resolution 1997/21, UN ESCOR, 54th Sess., UN Doc.
E/CN.4/1998/87, 5 January 1998.
7) Report of the International Law Commission (ILC) Fifty-sixth session
UN Doc A/59/10.
8) U.N. Human Rights Comm., General Comment No. 24 (52), U.N.
Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 (Nov. I1, 1994), (statements of the
United States and the United Kingdom).
9) G.A. Res. 3237 (XXIX), U.N. GAOR, 29th Sess., Supp. No. 31, U.N.
Doc. A/9631 (Nov.22, 1974).
Books and Articles:
1) Dr. Ahmed Abu Alwfa, alwasit fi alqanun alduwalii aleama, altabeat
alraabieat 2004, alnaashir dar alnahdat alearabiati.
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2) Dr. Husam Usama Shaeban, altanazue alkawniu lilqawanin fi alqanun
alduwalii alkhasi ma baed alhadatha (nahw nihayat manhaj altanazue
alsaafini), alnaashir dar aljamieat aljadidati, 2015.
3) Dr. Salah Aldiyn Amir, muqadimat lidirasat qanun alnizaeat almusalahati,
altabeat al'uwlaa, dar alfikr alearabii, alqahirati, 1967.
4) Dr. Muhamad Sami Abd Alhamid, usul alqanun alduwalii (aljamaeat
alduwaliatu), altabeat alkhamisatu, munshaat almaearif , al'iiskandiriat,
1996.
Reports:
1) Sabieun eaman ealaa aietimad aitifaqiaat jinif-- wamajlis al'amn yushadid
ealaa taeziz alqanun al'iinsanii, akhbar al'umam almutahidati, 'aghustus 2019
2) Runald 'uwftringhr- rayiys baethat allajnat alduwaliat lilsalib al'ahmar fi
alqahirat, aitifaqiaat jinif fi sabein eaman...thwlat alnizaeat watahadiyat
alhimayati, aleadad 65 min majala "al'iinsanii", 15 sibtambar 2019
3) Jan kih. klifnr, aintibaq alqanun alduwalii al'iinsanii ealaa aljamaeat
alnizamiat almusalahati, almujalad 93, aleadad 822, yunyu/hziran 2011.
4) Eabd allah ealaa eabuw, alnizaeat almusalahat almddawlt: fi aintizar qanun
wajib altatbiqi, 17 tishrin al'uwli/'uktubar 2018, majalat al'iinsanii, aleadad
59.
5) Anne mari laruza wakarulin furzinr, aljamaeat almusalahat waleuqubat
wa'iinfadh alqanun alduwalii al'iinsanii, mukhtarat min allajnat alduwaliat
lilsalib al'ahmaru, almujalad 90- aleadad 870 - yunyu/hziran 2008.
6) Tuni bifanir, alhurub ghayr almutakafiat min manzur alqanun al'iinsanii
waleamal al'iinsanii, mukhtarat min almajalat alduwliat lilsalib al'ahmar,
maris 2005.
7) Eumar rawabihi, tahadiyat tatbiq alqanun alduwalii al'iinsanii 'athna'
alnizaeat ghayr almutamathilati, almajalat alduwliat lilqanuni, aleadad 5,
lieam 2015.
8) Bashir subhan 'ahmadu, mawqif alqanun alduwalii min alharb bialwikalat
'aw alanaba (hurub aljil alraabiei), majalat jamieat tikrit lilhuquqi, alsunat 3,
almujalad 3, aleadad 2, aljuz' 1, 2019.
9) Ylina bijitsh, nitaq alhimayat aladhi tuafiruh almadat 3 almushtarakatu:
wadih lileian, maqal mukhtar hawl alqanun alduwalii al'iinsanii, almujalad
93, aleadad 881 mars/ adhar 2011, s 10.
10) Jan biktayhi, "taeziz qawaeid alharb fi zaman alaidtirabati...madha 'adaf
albrutukulan al'iidafiaan lieam 1977 lilqanun alduwalii al'iinsanii?" maqal
manshur bitarikh 6 tishrin althaani / nufimbir 2017
11) Taqrir al'amin aleami "himayat almadaniiyn fi alnizaeat almusalahati",
majlis al'amni, al'umam almutahidatu, 14 mayu 2018, raqm alwathiqat
S/2018/462
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12) Taeziz aihtiram alqanun alduwalii al'iinsanii fi alnizaeat almusalahat ghayr
alduwliati, manshurat allajnat alduwliat lilsalib al'ahmar, 1 kanun
al'uwla/disambir 2015.
13) Taqrir lajnat altahqiq alduwaliat lidarfur almuqadam 'iilaa aljameiat aleamat
lil'umam almutahidat bimuqtadaa qarar majlis al'amn raqm 1564 bitarikh 18
'aylul/ sibtambar 2004, 25 kanun althaani/ yanayir 2005.
14) Taqrir al'amin aleami "himayat almadaniiyn fi alnizaeat almusalahati",
majlis al'amni, al'umam almutahidatu, 14 mayu 2018, raqm alwathiqat
S/2018/462
15) Altaqrir alsanawiu linida' jinif
16) Taqrir almuqarar alkhasi bihalat al'iiedam kharij nitaq alqada' 'aw bi'iijra'at
mujazat 'aw tesfan, kristuf haynz, sadir ean majlis huquq alansan, aldawrat
althaalithat waleishruna, aljameiat aleamatu, al'umam almutahidatu, 9 'abril
2013, raqm alwathiqat A/HRC/23/47.
17) Rdud alfiel ealaa almaeayir almajmueat almsllht wahimayat almadaniiyna,
min 'iisdarat 'akadimiat jinif lilqanun alduwalii al'iinsanii, yanayar/kanun
al'awal 2014 jinif.
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