حدود تطبيق القانون الدولي اإلنساني ومدى فعاليته
على األعمال العدائية اإلرهابية..
مراجعة حتليلية يف ضوء النزاعات املعاصرة

د .حممد عباس حمسن
أ .رنا صباح حمسن

تاريخ التسليم2016/4/11 :م ،تاريخ القبول2016/7/17 :م.
أستاذ مساعد/باحث في الشؤون الدستورية وحقوق االنسان  /العراق.
مدرِّ س مساعد /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  /العراق.

256

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثاني واألربعون ) - (2صفر 2017

ملخص:
زادت الأحداث التي �شهدها العامل يف ال�سنوات الأخرية من
االهتمام املتزايد مب�س�ألة كيفية تطبيق القانون الدويل الإن�ساين يف
�إطار املواجهات العنيفة التي نعي�شها اليوم.
يعرتف القانون الدويل الإن�ساين (قانون النزاعات امل�سلحة)
بفئتني من النزاعات امل�سلحة هي النزاعات امل�سلحة الدولية وغري
الدولية ،وت�شمل النزاعات امل�سلحة الدولية ا�ستخدام دولة للقوة
امل�سلحة �ضد دولة �أخرى� ،أما النزاعات امل�سلحة غري الدولية فت�شمل
العمليات العدائية بني قوات حكومية م�سلحة وجماعات م�سلحة
منظمة� ,أو يف ما بني تلك اجلماعات داخل الدولة ،وينطبق القانون
الدويل الإن�ساين حينما ت�أخذ “ احلرب ال�شاملة على الإرهاب “ �أحد
هذين ال�شكلني من النزاعات امل�سلحة ،كما تنطبق بع�ض جوانب
قانون حقوق الإن�سان الدويل والقوانني الوطنية.
الكلمات املفتاحية :القانون الدويل الإن�ساين ،الأعمال العدائية
الإرهابية ،النزاعات املعا�رصة ،قانون النزاعات امل�سلحة.
The Limits of the Application of International Humanitarian Law and its Effectiveness on Terrorist
Hostilities. Analytical Review in Light of Contemporary Conflicts

Abstract:
Events in recent years have increased interest
in the issue of how international humanitarian law is
applied in today’s context of violent confrontation.
International humanitarian law (the law of armed
conflict) recognizes two categories of armed conflict:
international and non-international. International
armed conflict involves the use of armed force by
one State against another. Non-international armed
conflict involves hostilities between government armed
forces and organized armed groups or between such
groups within a state. When and where the “ global
war on terror “ manifests itself in either of these forms
of armed conflict, international humanitarian law
applies, as do aspects of international human rights
and domestic law .

مقدمة
الإرهاب ظاهرة متعددة الأوجه ،بد�أت يف احلرب العاملية
الأوىل مع اغتيال فرانز فرديناند ويل عهد النم�سا واملجر يف
�رساييفو يف  28حزيران عام  ،1914ويعد “الإرهاب” ظاهرة،
فعلى امل�ستويني العملي والقانوين ،لي�س من املمكن �شن حرب �ضد
ظاهرة ،ولكن فقط �ضد طرف حمدد املعامل يف نزاع م�سلح ،ولكل هذه
الأ�سباب ،ف�إنه �سيكون من الأن�سب احلديث عن “مكافحة الإرهاب “
متعددة الأوجه بدال من “احلرب على الإرهاب”.
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ترتكز درا�ستنا هذه حول م�س�ألة حدود تطبيق القانون الدويل
الإن�ساين على حاالت العنف الذي ينطوي على عمليات �إرهابية،
يف �سياق النزاعات امل�سلحة الدولية �أو غري الدولية ،حيث نناق�ش
م�شكلة معقدة تتمثل فيما ي�سمى بالعنف “العابر للحدود” والنطاق
اجلغرايف والزماين للأعمال العدائية ،والتي قد تعترب من العقبات
القانونية لت�صنيف النزاعات امل�سلحة دولية �أم غري دولية.
كما ينطبق القانون الدويل حلقوق الإن�سان جنبا �إىل جنب
مع القانون الدويل الإن�ساين ليكمل النظام القانوين يف بع�ض
امل�ساحات القانونية ،وخا�صة فيما يتعلق باالعتقال واال�ستجواب
والتعذيب والرتحيل الق�رسي خارج البالد ،واملحاكمات الع�سكرية،
كما ال يوجد �أي تنظيم خا�ص لو�ضع منفذي العمليات الإرهابية
يف القانون الدويل الإن�ساين والتي من �شانها الأ ت�ؤدي �إىل تقلي�ص
احلماية الإن�سانية املتوفرة لهم(.)1
كما نخل�ص اىل مدى ت�أثري قانون مكافحة الإرهاب على
فعالية القانون الدويل الإن�ساين ،مبا يف ذلك موازنته بني ال�رضورة
الع�سكرية واحلماية الإن�سانية.
وقدم الإرهاب حتديات للحماية الإن�سانية يف النزاعات
امل�سلحة ،وقد اخذت املناق�شات جد ًال طوي ًال حول و�ضع املقاتلني
غري النظاميني ،و�رشعية اجلماعات امل�سلحة غري احلكومية،
والو�سائل الإرهابية و�أ�ساليب القتال.
الق�ضية الأ�سا�سية حركات التمرد الداخلية و�صفت يف كثري
من الأحيان بالإعمال ‘الإرهابية’ ،وحركات التحرر الوطني التي
تنا�ضل من �أجل تقرير امل�صري يف مواجهة اال�ستعمار كثرياً ما كانت
تعامل على �أنها حركات �إرهابية.

أهمية البحث:
ي�شكل مو�ضوع تطبيق القانون الدويل الإن�ساين ومدى فعاليته
على االعمال العدائية الإرهابية يف �ضوء النزاعات امل�سلحة التي
ت�شهدها منطقة ال�رشق االو�سط وخ�صو�صا بع�ض الدول العربية
ك�سوريا والعراق واليمن وليبيا.
وميكن ارجاع اهمية البحث اىل جانب ما ذكر يف اثراء
املعلومات القانونية يف موا�ضيع معينة مهمة كالقانون الدويل
االن�ساين من خالل اتباع اال�ساليب والقواعد العلمية املعتمدة من
اجل الو�صول اىل نتائج جديدة ،ومعاجلة موا�ضيع مهمة وبالغة
اخلطورة على ال�ش�ؤون االن�سانية يف خ�ضم ال�رصاعات امل�سلحة
مبو�ضوعية وجترد.

منهجية البحث:
يتم من خاللها التعرف يف بحثنا هذا على مدى انعكا�س
احكام القانون الدويل االن�ساين على النزاعات امل�سلحة الدولية وغري
الدولية ومدى مالءمتها يف �ضوء تطور هذه النزاعات امل�سلحة ،حيث
يتم التعرف عليها من خالل االحكام التي تبنتها اتفاقيات جنيف
وانتهاء
والربوتوكوالت امللحقة بها كنقطة بدء للتعرف عليها
ً
بنقطة اخلتام التي تت�صف ب�أنها الو�صف التف�صيلي للحقائق
ومعرفتها ويتم �أي�ض ًا بيان كمية اجلهد التي مت بذلها من خالل جمع
املعلومات وا�ستخدامها من مراجع البحث املختلفة.

حدود تطبيق القانون الدولي اإلنساني ومدى فعاليته على االعمال العدائية اإلرهابية ..
مراجعة حتليلية في ضوء النزاعات املعاصرة

خطة البحث:
ارت�أينا �أن نق�سم قراءتنا هذه يف الآثار الناجمة عن مكافحة
الإرهاب يف تطبيق القانون الإن�ساين الدويل اىل مبحثني ،نتناول يف
املبحث الأول ،حدود تطبيق القانون الدويل االن�ساين يف النزاعات
املعا�رصة� ،أما املبحث الثاين فندر�س �إمكانية تطبيق القانون
الدويل الإن�ساين على العمليات الإرهابية ،ونختم بحثنا هذا يف
ملخ�ص يتناول اهم الق�ضايا املدرو�سة.

املبحث األول
حدود تطبيق القانون الدولي اإلنساني يف النزاعات املعاصرة
القانون الإن�ساين الدويل �أ�صعب القوانني من حيث التطبيق
لكونه ي�رسي يف حاالت النزاعات وال�رصاعات امل�سلحة ،حيث ُيزعم
�أن الأعمال الإرهابية التي تنزل بالأبرياء ومتثل يف حقيقة الأمر
جرائم يف حق الإن�سانية هي �أعمال حربية �أي�ض ًا «( ،)2حيث ندر�س
يف هذا املبحث مطلبني على التوايل .
املطلب األول
مفهوم القانون الدولي اإلنساني ومبادئه
ميكن تعريف القانون الدويل الإن�ساين على �أنه جمموعة من
القواعد العرفية واملكتوبة هدفها الأ�سا�سي هو حماية الأ�شخا�ص،
الأموال والأعيان والأماكن التي لي�ست لها عالقة مبا�رشة بالعمليات
الع�سكرية (وهذا نطاقه املو�ضوعي) �أثناء النزاعات امل�سلحة (وهذا
نطاقه الزمني)(.)3
بينما يعرفه اخرون بانه جمموعة القواعد الدولية املو�ضوعة
مبقت�ضى معاهدات� ،أو �أعراف ،واملخ�ص�صة بالتحديد حلل امل�شاكل
ذات ال�صفة الإن�سانية الناجمة مبا�رشة عن املنازعات امل�سلحة
الدولية� ،أو غري الدولية ،والتي حتد العتبارات �إن�سانية من حق
�أطراف النزاع يف اللجوء اىل ما يختارونه من �أ�ساليب� ،أوو�سائل
للقتال ،وحتمي الأ�شخا�ص واملمتلكات التي ت�صاب ب�س�سب النزاع(.)4
من جملة ما تتوخاه قواعد و�أحكام القانون الدويل الإن�ساين
التقليل من املعاناة التي قد تلحق ب�ضحايا النزاعات امل�سلحة من
الع�سكريني العاجزين عن القتال ،والأ�شخا�ص الذين ال ي�شرتكون يف
العمليات العدائية ،ويقعون حتت �سيطرة العدو� ،سواء �أكانوا مدنيني
�أم جرحى حرب �أو مر�ضى �أو غرقى �أو �أ�رسى ،وكذلك تر�شيد �إ�ستخدام
القوة والعنف �أثناء النزاعات امل�سلحة ،مبا يف�ضي �إىل حماية
ورعاية الأ�شخا�ص غري امل�شاركني يف العمليات الع�سكرية ،و�أولئك
الذين �ألقوا �أ�سلحتهم و�أ�صبحوا بالتايل عاجزين عن امل�شاركة يف
الأعمال احلربية(.)5
وينطبق هذا الأمر على طرف النزاع الذي يخو�ض حربا
دفاعية ،حيث يجب �أن تنح�رص مهمة قواته املقاتلة على �إ�ضعاف
قوة املعتدي و�إخ�ضاع مقاومته ،وال يجوز له التمادي يف �إ�ستخدام
القوة ،ويحرم �إ�ستخدام ما ال تبيحة �رضورات املعركة من �أ�سلحة،
كما ينبغي جتنب �رضب الأ�شخا�ص الذين ال ي�شاركون يف العمليات
الع�سكرية كاملدنيني واجلرحى واملر�ضى ،كما يحظر �رضب الأماكن
والأهداف غري املعدة لأغرا�ض ع�سكرية ،كالأهداف املدنية ،والبنية
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التحتية املدنية ،واملراكز التاريخية والأثرية والثقافية(.)6
وعند هذه اجلزئية ،يرتكز القانون الدويل الإن�ساين على
جمموعة من املبادئ الأ�سا�سية املنبثقة عن القواعد والأحكام
الإتفاقية والعرفية ،التي تنطبق على النزاعات امل�سلحة ،املعلنة
منها وغري املعلنة ،مبا فيها النزاعات التي تكافح فيها ال�شعوب �ضد
الإ�ستعمار والإحتالل الأجنبي �أو �ضد الأنظمة العن�رصية(.)7
وت�شكل مبادئ القانون الدويل العام �أحد الروافد الأ�سا�سية
ملبادئ القانون الدويل الإن�ساين� ،إذ ميكن اللجوء �إليها يف الأحوال
غري املن�صو�ص عليها يف الإتفاقيات اخلا�صة بحماية �ضحايا
النزاعات امل�سلحة� ،أو يف الأحوال التي ال يكون فيها �أحد �أطراف
النزاع طرفا يف تلك الإتفاقيات .وتق�ضي مباديء القانون الدويل
العام التي ت�ضمنتها �إتفاقيات الهاي لعامي  1899و ،1907
و�إتفاقيات جنيف  1949وبروتوكوالها الإ�ضافيان  ،1977ب�أن
«يظل الأ�شخا�ص املدنيون واملقاتلون حتت حماية و�سلطان مباديء
القانون الدويل ،كما �إ�ستقر عليها العرف واملباديء الإن�سانية وما
ميليه ال�ضمري العام»(.)8
ومن �أهم املبادئ التي ين�ص عليها القانون الدويل الإن�ساين
هي:
1.1مبد�أ الإن�سانية ،الهدف الأ�سا�سي التفاقيات جينيف
 ،1949توفري حماية خا�صة للإن�سان ع�سكري ًا كان �أو مدني ًا يف
زمن احلرب وتخفيف �آالمه وتقدمي الرعاية التي هو يف ا�شد احلاجة
�إليها عندما يكون من �ضحايا النزاعات امل�سلحة ،وكذلك احرتام
ذاته الإن�سانية وكرامته ال�شخ�صية وحظر اال�ستيالء على ممتلكاته
�أو ا�ستخدامه كدروع ب�رشية(.)9
وعليه (فاالحرتام) و(احلماية) اللذان تن�ص عليهما اتفاقيات
جينيف مفهومان متكامالن ،فاالحرتام يعني االلتزام بعدم �إيذاء
�شخ�ص م�شمول باحلماية �أو تعري�ضه للمعاناة وهو (عن�رص �سلبي)
�أما احلماية ف�إنها تعني وجوب درء الأخطار ومنع الأذى وهو (عن�رص
�إيجابي) ،ثم يلي هذان املفهومان عن�رص املعاملة الإن�سانية فيتعلق
باملوقف الذي يجب �أن يحكم جميع جوانب معاملة الأ�شخا�ص
امل�شمولني باحلماية (.)10
2.2مبد�أ التمييز ،يتبني من ن�ص املادة ( )48من الربوتوكول
الأول لعام  1977امللحق باتفاقيات جنييف لعام  1949على
�أن مبد�أ التمييز يقوم على عن�رصين الأول يقوم على التمييز بني
ال�سكان املدنيني واملقاتلني والثاين يقوم على التمييز بني الأهداف
الع�سكرية والأعيان املدنية.
3.3مبد�أ ال�رضورة الع�سكرية ،تعد حالة احلرب حالة تتناق�ض
مــع احلالة العادية للمجتمع وهي ال�سالم وال م�سوغ لها �أال ال�رضورة
فاحلرب هي �أخر و�سيلة �أمام دولة مـا حيال دولة �أخرى لإخ�ضاع
تلك الــدولة لإرادتها وملا كانت احلرب عالقة بني دول ال ي�صبح
فيها الإفراد �أعداء �أال على نحو عار�ض لي�س بحكم كونهم ب�رشاً �أو
مـواطنني بل بحكم كونهم جنوداً ،وملا كانت الغاية مـن احلرب هـي
تدمري الـدولة املعادية وذلك با�ستعمال الإكراه الالزم للح�صول هذه
النتيجة لذا فان �أي عنف غري �رضوري للو�صول �إىل هذه الغاية هو
عنف ال حمل له انه عندئذ ي�صبح عنف ًا غا�شم ًا يت�سم باحلمق وملا
كان القانون الدويل االن�ساين يهدف �إىل حماية �ضحايا النزاعات
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امل�سلحة لذا فان من الطبيعي �أن توجد قيود على حرية الإطراف
املتحاربة يف ا�ستخدام اال�سلحة واملعدات �إثناء القتال ،ينطبق ذلك
خ�صو�ص ًا على اال�سلحة التي ت�صيب بال متييز �أو تلك التي ال ميكن
ال�سيطرة عليها من حيث �أثارها التي ت�صيب املدنيني والأعيان،
فاملبد�أ الأ�سا�سي يقرر �أن حرية الإطراف املتحاربة يف ا�ستخدام
و�سائل القتال �أو و�سائل التدمري �أو تلك التي ت�صيب العدو لي�ست
مطلقة ويعد ذلك انعكا�س ًا ملبد�أ �أ�سا�سي من مبادئ القانون الدويل
الإن�ساين وهو مبد�أ حظر ا�ستخدام الأ�سلحة التي مــن �شانها �أن ت�سبب
يف �أوجه معاناة غري مقيدة �أو الآالم ال مربر لها.
4.4مبد�أ التنا�سب ،هذا املبد�أ يرمي �إىل حتقيق املوازنة بني
الهدف الع�سكري املرجو من العمليات احلربية وبني عدم �إحلاق
�إ�رضارا مفرطة باخل�صم(.)11
واحد من �أبرز تعقيدات ظاهرة االرهاب هو ت�شابكها مع
�أمناط العنف الأخرى� ،إذ غالبا مايغدو التمييز بينهما متداخل وغري
وا�ضح املعامل ،وهذا يقودنا اىل ت�سا�ؤل مفاده هو متى ينقلب العنف
�إىل �إرهاب؟
�أن ظاهرة الإرهاب هي لي�ست عنف خال�ص منف�صل عن
م�سعى لتحقيق �أهداف �سيا�سية ،فاحلد الوا�ضح للتمييز بني الإرهاب
و�أ�شكال العنف االخرى مازالت تخ�ضع العتبارات امل�صالح الدولية
االنتقائية مما ي�صعب عملية تعريف وتو�ضيح خ�صائ�ص الإرهاب.
�أحداث احلادي ع�رش من �سبتمرب � 2001شكلت نقلة نوعية
يف الو�سائل التي ت�ستخدمها اجلماعات الإرهابية ل�رضب الأهداف
املدنية ،وكذلك يف حجم ونطاق ما خلفته من دمار ،وما �أثارته من
رعب يف نفو�س املدنيني ،الأمر الذي جعل هذه الهجمات تفوق يف
ج�سامتها بع�ض حاالت العدوان امل�سلح ،مما حدا ببع�ض الفقه �إىل
نظرا ل�شدة وج�سامة هذه الهجمات ،ف�إن قواعد القانون
�أن يقرر �أنه ً
الدويل احلالية غري قابلة للتطبيق عليها ،و�أنه �أمام هذا النق�ص يف
قواعد القانون الدويل القائمة ف�إنه لي�س �أمامنا �سوي تطبيق القواعد
القانونية التقليدية ،والتي ميكن من خاللها الت�أكيد على م�رشوعية
احلرب �ضد الإرهاب(.)12
ولعلنا ال نعدو ال�صواب اذا قلنا ان التمييز بني �أعمال العنف
امل�رشوعة ،والتي متار�سها حركات التحرر الوطني على �سبيل
املثال وبني االعمال الإرهابية(� ،)13إمنا يقوم على �أ�سا�س م�رشوعية
ا�ستعمال القوة �أو عدم م�رشوعيته ،حيث نكون يف احلالة الأوىل �أمام
و�ضع يحميه القانون ويرفع عنه �صفة اجلرمية ،ونكون على العك�س
من ذلك يف احلالة الثانية �أمام و�ضع يجرمه القانون وي�سبغ عليه
ال�صفة اجلرمية( ،)14وما اخلالف حول هذا املعيار �إال نتيجة للخلط
املتعمد من جانب عدد من الدول بني مفهوم الكفاح امل�سلح ،والذي
يندرج من الناحية القانونية حتت �أحكام اتفاقية جنيف الرابعة
لعام  ،1949والربوتوكول الإ�ضايف املكمل لها لعام  ،1977وبني
الأعمال الإرهابية التي ال ترقى يف �أهدافها �إىل م�ستوى املقاومة
امل�سلحة مبعناها القانوين ال�سليم(.)15
ان العنف الذي ينطبق عليه مفهوم الإرهاب يتمتع بعدة
خ�صائ�ص ،منها ان غاية العنف حتقيق غاية �سيا�سية وانه مبيت مع
�سبق الإ�رصار وع�شوائي يهدد حياة املدنيني ويهدف �إىل خلق �أجواء
ذعر للرتهيب ،لأن الغاية هي لي�ست فقط قتل عدد من املدنيني ولكن
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�أي�ضا ن�رش الرعب يف عموم املجتمع.
ففي العقدين الأخريين �ساد منط من العنف الذي من �أبرز
�سماته هو قدرة جماعات دينية مت�شددة على ارتكاب هجمات
وا�سعة �ضد املدنيني واملن�ش�آت املدنية وكذلك اللجوء �إىل �أ�سلوب
االغتيال املمنهج ف�ضال عن م�سعى هذه اجلماعات المتالك �أ�سلحة
دمار �شامل لتحقيق �أكرب قدر ممكن من التدمري ،كما ان عدم �إعالن
امل�س�ؤولية عن الهجمات وتبني تنفيذها من قبل هذه اجلماعات
�صار �سمة مميزة لهذا النمط من العنف املعا�رص.
كما ان ع�شوائية العنف لي�س بال�رضورة تعني ان الإرهابيني
ي�شنون هجماتهم ب�شكل �أعمى بل ان هجماتهم خمطط لها بعناية
بحيث يكونون مبن�أى من �أي احتمال خ�سارة تلحق بهم عند التنفيذ،
فعادة ما يو�صف الإرهاب ب�أنه عابر للحدود يف ظل ظهور م�سار
جديد يف ال�سيا�سة الدولية فيما يتعلق باملوقف من الإرهاب �أفرزته
�أحداث ماي�سمي بالربيع العربي وهو التوظيف ال�سيا�سي للإرهاب
حتت ذريعة �صعوبة فك االرتباط والتداخل مابني االنتفا�ضات
ال�شعبية امل�سلحة والأعمال الإرهابية.
املطلب الثاني
التحديات اليت تواجه القانون الدولي اإلنساني يف ضوء النزاعات
العاصرة
�أثارت الأ�شكاليات النا�شئة عن النزاعات امل�سلحة تف�سريات
حول مفهوم النزاعات امل�سلحة و�أنواعها ،مبا يف ذلك ما �إذا كان
ت�صنيف القانون الدويل الإن�ساين للنزاعات امل�سلحة �إىل نزاعات
م�سلحة دولية ونزاعات م�سلحة غري دولية يواكب �أ�صناف النزاعات
امل�سلحة التي جتري يف الوقت الراهن ،حيث مازال للتفاعل بني
القانون الدويل الإن�ساين وقانون حقوق الإن�سان تداعيات فعلية على
�سري العمليات احلربية ،وت�ؤثر العالقة بني قانون حقوق الإن�سان
والقانون الدويل الإن�ساين على الق�ضايا ذات ال�صلة باالحتجاز
ضال عن ا�ستخدام القوة يف النزاعات امل�سلحة الدولية
واالعتقال ،ف� ً
وغري الدولية على حد �سواء ،وكذلك ا�ستهداف الأفراد خارج احلدود
ال�سيادة الإقليمية للدول التي قد تعد انتهاك ًا �صارخ ًا لها .
فحدود احلماية التي يوفرها القانون الدويل الإن�ساين يف
النزاعات امل�سلحة املعا�رصة ق�ضية بالغة االهمية ،حيث قد تكون
الدول �أثناء النزاعات امل�سلحة �إما غري قادرة على تلبية االحتياجات
الأ�سا�سية للمدنيني يف العديد من احلاالت �أو غري راغبة يف ذلك،
حيث يقرر القانون الدويل الإن�ساين يف مثل هذه احلاالت على
جواز ت�صدي جهات فاعلة �أخرى ب�أعمال االعانة واالمداد الذي
تقدمه املنظمات الإن�سانية� ،رشيطة موافقة الدولة ،ومع ذلك ،ال
تزال هناك العديد من املعوقات �أمام و�صول امل�ساعدات الإن�سانية،
منها االعتبارات الع�سكرية وال�سيا�سية والأمنية التي تعوق تقدمي
امل�ساعدات ملن يحتاجها من املدنيني او حتد من و�صولها(.)16
وعند هذه اجلزئية ،تعد العمليات العدائية التي تقوم بها
جماعات م�سلحة (من غري الدول) من خالل ا�ستخدام تقنيات
ع�سكرية �أكرث تفوق ًا �ضد القوات احلكومية داخل مناطق مدنية� ،أحد
الأمناط املتكررة التي يتعر�ض فيها املدنيون والأهداف املدنية
لتبعات العمليات العدائية ،وقد ا�ستغلت بع�ض اجليو�ش التداخل
بني اجلماعات امل�سلحة واملدنيني يف عدم مراعاة �أحكام القانون

حدود تطبيق القانون الدولي اإلنساني ومدى فعاليته على االعمال العدائية اإلرهابية ..
مراجعة حتليلية في ضوء النزاعات املعاصرة

االن�ساين الدويل كم�سوغ لتجنب اتخاذ جميع التدابري االحرتازية
املمكنة لتقليل املخاطر بني �صفوف املدنيني على النحو املطلوب
يف القانون الإن�ساين.
من التحديات �أمام القانون الدويل الإن�ساين هو م�سعى الدول
�إىل تكييف جميع الأعمال القتالية التي ت�شنها اجلماعات امل�سلحة
من غري الدول �ضدها ،ال �سيما يف النزاعات امل�سلحة الداخلية
«بالإرهابية» ،وينظر الآن �إىل النزاع امل�سلح والأعمال الإرهابية
على �أنهما مرادفان تقري ًبا ،على الرغم من �أنهما مفهومان مغايران
من �أ�شكال العنف ت�رسي عليهما جمموعة خمتلفة من القوانني ،وذلك
ب�سبب اخللط امل�ستمر بينهما.
ينتج عن ا�ستعمال مفهوم «العمل �إالرهابي» يف �إطار ق�ضايا
النزاعات امل�سلحة اىل خلط بني جمموعتني منف�صلتني من القوانني
(القانون الدويل االن�ساين والقانون الدويل حلقوق االن�سان) ،وقد
ي�ؤدي ذلك �إىل حالة جتاهل متعمد للجماعات امل�سلحة (من غري
الدول) عن الإلتزام بقواعد القانون الدويل الإن�ساين لإعتقادها �أنه
ال يوجد لديها باعث موجب للتقيد بقوانني احلرب و�أعرافها ،كما
�إن ت�سمية بع�ض اجلماعات امل�سلحة (من غري الدول) «باجلماعات
الإرهابية» له نتائج �سلبية على �إعاقة االلتزامات الإن�سانية.
يواجه القانون الدويل الإن�ساين معوقات م�ستحدثة جراء تطور
النزاعات امل�سلحة املعا�رصة ،وتتوقف حماية املدنيني يف النزاعات
امل�سلحة على احرتام القانون الدويل الإن�ساين وتنفيذه ،والإ�شكالية
املطروحة هنا يف منح االف�ضلية ل�ضمان قدرة القانون الدويل
االن�ساين على معاجلة واقع احلرب احلديثة ب�صورة مالئمة وتوفري
احلماية ل�ضحايا ال�رصاعات امل�سلحة الدولية والداخلية.
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه عند هذه اجلزئية ،هو كيف ينظر
القانون الدويل الإن�ساين لأعمال الإرهاب؟
تناول مفهوم الإرهاب من الناحية القانونية مهمة معقدة جدا
و�صعبة ،حيث مل يظهر االختالف يف الآراء واملفاهيم جتاه مفهوم
االرهاب فح�سب وامنا ظهور �أ�شكال جديدة من الأن�شطة الإرهابية
املتعددة التي مل جترم بعد ،ويف الوقت احلا�رض ،ال توجد �أي معاهدة
عاملية تعرف االرهاب ب�صورة دقيقة ،حيث كانت املحاولة الوحيدة
لو�ضع مثل هذا التعريف اتفاقية منع الإرهاب واملعاقبة عليه التي
�صيغت يف عام  1937من قبل ع�صبة الأمم ،التي مل تدخل حيز
النفاذ.
لكن اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكاالتها الإ�ضافية لعام
 ،1977توفر احلماية للمدنيني رغم كل الظروف ،لذلك ،ف�إن القانون
الإن�ساين الدويل ال يوفر الإطار القانوين الذي يتيح التعامل مع
�أعمال العنف املرتبطة بالإرهاب على حد تعبري «تارون بيد» (.)17
ال ين�ص القانون الإن�ساين الدويل على تعريف حمددا للإرهاب،
لكنه يف نف�س الوقت ال يحظر معظم الأعمال التي �إذا ارتكبت �أثناء
نزاع امل�سلح� ،سوف تو�صف ب�أنها اعمال �إرهابية �إذا كانت مرتكبة
يف اوقات ال�سلم.
وترد بع�ض القيود على ا�ستخدام القوة من قبل الدول يف
اطار الأن�شطة الإرهابية التي �أ�صبحت تعرف عادة با�سم «مكافحة
الإرهاب» ،حيث تلتزم القوات احلكومية على احرتام مبد�أ التمييز
والتنا�سب ولي�س من املتوقع �أن جتاوز ذلك �أو �إنتهاك هذين املبد�أين

د.محمد عباس محسن
أ.رنا صباح محسن

حتت غطاء او ذريعة «�أ�رضار جانبية» �أو �رضورة ع�سكرية ،كما حدث
يف �أزمة رهائن مدر�سة ب�سالن وهي عملية اقتحام جمموعة م�سلحة
مدر�سة ببلدة بي�سالن يف رو�سيا واحتجاز �أكرث من � 1100شخ�ص
كرهينة يف � 1سبتمرب  ،2004ويف اليوم الثالث من �أيام احل�صار
اقتحمت القوات الرو�سية املدر�سة با�ستخدام الدبابات والأ�سلحة
الثقيلة و�أ�سفر االقتحام عن مقتل  320رهينة على الأقل من بينهم
 186طفل و�إ�صابة مئات �أخرى وقتل اكرث من  350مدني ًا يف ذلك
احلادث امل�ؤ�سف(.)18
يف ال�سياق احلايل يف «احلرب �ضد الإرهاب» ُتطرح م�س�ألة
مهمة وهي ما �إذا كان القانون الدويل الإن�ساين يجب �أن يحكم
ت�رصفات الدولة يف حالة نزاع م�سلح �ضد منظمة �إرهابية �أجنبية.
ولالجابة عن هذا الت�سا�ؤل تعتمد بالدرجة اال�سا�س على
مكونات وطبيعة النزاع امل�سلح ،مبا يف ذلك ا�ستجابة وتعاون دولة
�أجنبية مل�ساعدة ن�شاطات الإرهابيني على �أرا�ضيها ،فاملعاهدات
الدولية النافذة حالي ًا ت�رسي على العمليات الع�سكرية فقط يف حالة
وجود نزاع م�سلح داخلي �أو دويل.
�أعطت �أحداث � 11سبتمرب  2001وما �أعقبها طابعا ملحا
جديدا الجابة عن ت�سا�ؤل «هل ينبغي على القانون الدويل الإن�ساين
حماية الإرهابيني؟ فاالمتثال للقانون الإن�ساين الدويل يف نزاع مع
منظمة �إرهابية �رضوري حلماية املدنيني الأبرياء ،و�ضمان احرتام
حقوق الإن�سان من الإرهابيني �أنف�سهم (.)19

املبحث الثاني
إمكانية تطبيق القانون الدولي اإلنساني على العمليات اإلرهابية يف
النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية
كتب امل�ؤرخ االمريكي «والرت الكور» ُعرف الإرهاب بطرق
خمتلفة ،وميكن �أن يقال عنه بانه ا�ستخدام العنف من قبل جمموعة
لأغرا�ض �سيا�سية ،موجهة عادة �ضد احلكومة ،ولكن يف بع�ض
الأحيان �أي�ضا قد يكون موجها �ضد جمموعة عرقية �أو �أو دينية� ،أو
حركة �سيا�سية ،و�أن �أي حماولة لتحديد االرهاب ب�صورة دقيقة ال بد
�أن حتكم بالف�شل ،ل�سبب ب�سيط هو �أنه ال توجد �صورة واحدة لالرهاب
وامنا �صور خمتلفة ومتعددة (.)20
ظهرت معوقات يف جناح التعاون الدويل ملكافحة الإرهاب
ب�سبب اخلالفات حول �إدراج «�إرهاب الدولة» �ضمن تعريف مفهوم
االرهاب وما �إذا كان ينبغي �إعفاء حركات التحرر الوطني «من
معايري هذا املفهوم.
وقد حاولت بع�ض املعاهدات الدولية على الرغم من هذه
ال�صعوبات الرتكيز على �أ�شكال معينة من العنف عادة ما ت�ستخدم
من قبل الإرهابيني ،مما جعل القا�ضية ال�سابقة ملحكمة العدل
الدولية القا�ضية «روزالني هيغينز» ان ت�شري اىل ان «الإرهاب» هو
م�صطلح بدون داللة قانونية� ،إنه جمرد طريقة منا�سبة للإ�شارة
اىل �أن�شطة معينة� ،سواء من قبل الدول �أو الأفراد ،ومرفو�ضة على
نطاق وا�سع �إما للأ�ساليب امل�ستخدمة الغري قانونية� ،أو للإهداف
املحمية� ،أو لكليهما على حد �سواء  . . . .هذا امل�صطلح يختزل يف �آن
واحد جمموعة متنوعة من امل�شاكل مع بع�ض العنا�رص امل�شرتكة،
ومفهوم ي�شتري �إىل �إدانة املجتمع ل�سلوك معني (.)21
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ويتبني لنا ب�شكل وا�ضح ان ا�سرتاتيجية حماربة الإرهاب
يف �رصاع وا�ضح مع القانون الدويل الإن�ساين ،حيث ان ا�ستهداف
الأهداف املدنية يتعار�ض ب�شكل مبا�رش مع مبد�أ �أ�سا�سي من مبادئ
القانون الدويل الإن�ساين ومع ذلك ،ف�إن اال�شخا�ص الذين يقومون
باالعمال �إالرهابية يتمتعون يف بع�ض الأحيان بحماية من قبل
القانون الدويل الإن�ساين (.)22
وعلى الرغم من االهتمام الكبري بظاهرة الإرهاب يف
اجلمعية العامة للأمم املتحدة� ،إال �أننا ال جند تعريفا قانونيا حمددا
للإرهاب( ،)23كما �أنه حتى اللحظة مل ي�ستقر املجتمع الدويل على
تعريف واحد وحمدد ومقبول مل�صطلح الإرهاب( ،)24وحل�سن احلظ
ف�إن جلنة القانون الدويل التابعة للأمم املتحدة ،التي تقوم بتقنني
اجلرائم املخلة ب�أمن و�سالم الإن�سانية ،قد قدمت يف املادة التا�سعة
ع�رشة من امل�رشوع ،التعريف التايل للإرهاب« :الإرهاب هو كل
ن�شاط �إجرامي موجه �إىل دولة معينة وي�ستهدف �إن�شاء حالة من
الرعب يف عقول الدولة �أو �أي �سلطة من �سلطاتها �أو جماعات معينة
منها».
فهذا التعريف يعطي العنا�رص الأ�سا�سية التي تقوم عليها
جرمية الإرهاب ،ولكن اللجنة مل حتدد املق�صود بالن�شاط الإجرامي،
على الرغم من �أن الأمثلة التي �رضبتها على جرائم الإرهاب تو�ضح
�أن املق�صود منه العدوان على الأرواح �أو الأموال �أو عليهما معا ،كما
�أدخلت اللجنة �ضمن الأن�شطة الإجرامية املكونة للإرهاب �صناعة
الأ�سلحة وحيازتها و�إمداد الإرهابيني بها مل�ساعدتهم على القيام
ب�أعمالهم الإرهابية (.)25
لذا �سوف نتناول بالبحث موقف القانون الدويل االن�ساين من
الإرهاب يف املطلب الأول ،وقابلية تطبيق القانون الدويل االن�ساين
يف مكافحة االرهاب يف املطلب الثاين.
املطلب األول
موقف القانون الدولي اإلنساني من اإلرهاب
هناك جمموعة من املعاهدات الأخرى (غري اتفاقيات جنيف
الأربع) تهدف �إىل احلد من املعاناة الإن�سانية يف �أوقات احلرب مثل
اتفاقية �أوتاوا لعام  1997ب�ش�أن الألغام الأر�ضية على �سبيل املثال،
ويف بع�ض الأحيان ،ال ي�شتمل القانون الدويل الإن�ساين ،الذي ي�سمى
�أي�ضا بقانون النزاعات امل�سلحة �أو قانون احلرب – على تعريف
للإرهاب ،لكنه يحظر معظم الأعمال التي ترتكب �أثناء النزاعات
امل�سلحة وتعترب «�إرهابية» �إذا ارتكبت يف زمن ال�سلم.
�إن التمييز» يعد حجر الزاوية للقانون الدويل الإن�ساين ،وتوجد
العديد من قواعد القانون الدويل الإن�ساين املحددة م�ستمدة من هذا
املبد�أ وتهدف �إىل حماية املدنيني ،مثل حظر الهجمات املبا�رشة �ضد
املدنيني والأهداف املدنية ،وحظر الهجمات الع�شوائية �أو ا�ستخدام
«الدروع الب�رشية» ،كما يحظر القانون الدويل الإن�ساين احتجاز
الرهائن ،ويف حاالت النزاع امل�سلح ،لي�س هناك �أي داللة قانونية
يف و�صف �أعمال العنف املتعمدة �ضد املدنيني �أو الأهداف املدنية
ب�أنها �أعمال «�إرهابية» لأن مثل هذه الأعمال من �ش�أنها �أن ت�شكل
بالفعل جرائم حرب ووفقا ملبد�أ الوالية الق�ضائية العاملية ،من
املمكن حماكمة امل�شتبه يف ارتكابهم جرائم حرب حماكمة جنائية،
لي�س فقط من جانب الدولة التي وقعت اجلرمية فيها ،ولكن من
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جانب جميع الدول(.)26
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا هو كيف يتم حتديد الأفعال
التي تعترب �أعماال �إرهابية �أثناء النزاع امل�سلح ؟
معظم الأعمال التي ترتكب �أثناء النزاعات امل�سلحة (الدولية
والغري دولية) ميكن �أن تعترب « �أعماال �إرهابية « حيث يحظرها
القانون الدويل االن�ساين كحظر الهجمات املتعمدة �ضد املدنيني
وخطف الرهائن وا�ستهداف الأهداف املدنية ،وحظر ا�ستخدام «
الدروع الب�رشية والهجمات الع�شوائية لو ارتكبت يف �أوقات ال�سلم.
ما عرف بـ « احلرب على الإرهاب « التي قادتها الواليات
املتحدة االمريكية بعد هجمات � 11أيلول  2001تتميز مبميزات
ترقى �إىل النزاع امل�سلح وفق ًا لتعريف القانون الدويل الإن�ساين.
فاحلرب التي �شنها يف �أفغان�ستان حتالف القوى بقيادة
الواليات املتحدة يف ت�رشين الأول  2001ت�شكل مثا ًال على ذلك،
حيث ت�رسي اتفاقيات جنيف لعام  1949وقواعد القانون الدويل
العريف على هذا النزاع امل�سلح الدويل الذي ت�ضمن التحالف بقيادة
الواليات املتحدة من جانب ،و�أفغان�ستان من جانب �آخر على الرغم
من عدم اعرتاف االدارة االمريكية بهذا التو�صيف (.)27
اال ان الكثري من اعمال العنف التي تو�صف عادة بالعنف «
الإرهابي «ترتكبه �شبكات او جمموعات ذات تنظيم غري مركزي
وف�ضفا�ض يتقا�سمون عقيدة م�شرتكة ،حيث ال ميكننا االدعاء
ب�شمول تلك املجموعات �أو ال�شبكات ب�أنها (طرف) يف نزاع وفق ًا
للمعنى املحدد يف القانون الإن�ساين الدويل.
ولكن حتى لو مل ت�رسي احكام القانون الدويل الإن�ساين على
مثل هذه الأعمال فهي تبقى خا�ضعة للقانون وينبغي �أن تعالج
الأعمال الإرهابية التي ترتكب خارج نزاع م�سلح بوا�سطة �إنفاذ
القانون الداخلي �أو الدويل ولي�س من خالل تطبيق قوانني احلرب
عليها.
كما يحظر الربوتوكولني الإ�ضافيني التفاقيات جنيف،
الأفعال التي تهدف �إىل ن�رش الرعب بني ال�سكان املدنيني» (املادة
 51من الربوتوكول الأول ،الفقرة  2من املادة  13يف الربوتوكول
الثاين).
كما حتظر �أعمال العنف �أثناء النزاعات امل�سلحة التي ال
توفر �سمة ع�سكرية وا�ضحة ،ومن املهم مراعاة �أ ّنه حتى الهجوم
على �أهداف ع�سكرية م�رشوعة ميكن �أن ين�رش اخلوف يف �صفوف
املدنيني ،ومع ذلك ،تحُ رم هذه الأحكام الهجمات التي تهدف �إىل
ترويع املدنيني على وجه التحديد ،على �سبيل املثال حمالت ق�صف
املدنيني يف املناطق ال�سكانية (.)28
و�صلت بع�ض اجلوانب املحددة للحرب على الإرهاب عقب
هجمات � 11أيلول من عام  2001لت�صنيف احلرب على االرهاب
كنزاع م�سلح كما هو معرف يف القانون الدويل الإن�ساين ،حيث مت
تكييف احلرب التي �شنتها قوات التحالف الدويل بقيادة الواليات
املتحدة على العراق والتي بد�أت يف �آذار  2003هي مثال على
ذلك ،وبالتايل تطبيق اتفاقيات جنيف لعام  1949وقواعد القانون
الدويل العريف متاما على هذا النزاع امل�سلح الدويل (.)29
ومع ذلك ،ف�إن الكثري من �أعمال العنف امل�ستمر التي تقع يف

حدود تطبيق القانون الدولي اإلنساني ومدى فعاليته على االعمال العدائية اإلرهابية ..
مراجعة حتليلية في ضوء النزاعات املعاصرة

�أجزاء �أخرى من العامل وتو�صف عادة ب�أنها «�إرهابية» وترتكبها
جماعات منظمة تنظيما غري متما�سك متاما (�شبكات)� ،أو �أفراد
يتقا�سمون يف �أح�سن الأحوال ،فكرا �أيديولوجيا م�شرتكا ،ويف �إطار
ما يتوفر حاليا من �أدلة على �أر�ض الواقع ،من امل�شكوك فيه �أنه
بالإمكان و�صف هذه املجموعات وال�شبكات ب�أنها طرف يف �أي
�شكل من �أ�شكال النزاع امل�سلح مبا يف ذلك من يجري «عرب احلدود
الوطنية»(.)30
ويعد»الإرهاب» ظاهرة ،فعلى امل�ستويني العملي والقانوين،
لي�س من املمكن �شن حرب �ضد ظاهرة ،ولكن فقط �ضد طرف حمدد
املعامل يف نزاع م�سلح ،ولكل هذه الأ�سباب ،ف�إنه �سيكون من الأن�سب
احلديث عن «مكافحة الإرهاب « متعددة الأوجه بدال من «احلرب
على الإرهاب».
املطلب الثاني
شروط تطبيق القانون الدولي اإلنساني يف ميدان مكافحة اإلرهاب
ا�ستخدم مفهوم “اجلماعات امل�سلحة العابرة للحدود” على
نحو متزايد منذ �أحداث � 11سبتمرب  2001من قبل �أولئك الذين
يعتربون” احلرب على الإرهاب “ نزاع م�سلح ينبغي �رسيان تطبيق
قوانني النزاع امل�سلح على احلرب على االرهاب ،وا�ستجابة القانون
الإن�ساين الدويل ،ملثل هذا النوع من النزاعات (ولي�س حقوق الإن�سان
الت�رشيعات الوطنية والقانون الدويل ب�ش�أن التعاون يف امل�سائل
اجلنائية).
حيث غالبا ما يتم الإدعاء ب�أن القانون الدويل الإن�ساين،
غري كايف لتغطية مثل هذا ال�رصاعات او �شمول احكامه على هذه
“اجلماعات امل�سلحة العابرة للحدود”(.)31
�إن مقاربة فهم االطار الذي يحدد جوهر التمييز بني الأحكام
الواجب مراعاتها على طائفتي النزاعات امل�سلحة ،الدولية منها
وغري الدولية ،ترجع ا�سا�س ًا اىل درا�سة االطار املادي لتطبيق
القانون الدويل االن�ساين املنظم حلدود املواجهات امل�سلحة التي
ت�رسي عليها وتلك التي ال ت�رسي عليها( ،)32وي�سعى القانون الدويل
الإن�ساين �إىل تنظيم النزاعات امل�سلحة التي قد تكون دولية �أو غري
دولية ،والنزاعات الدولية هي حروب ت�شرتك فيها دولتان �أو �أكرث,
ب�رصف النظر عما �إذا كان قد جرى �إعالن باحلرب �أو �إذا كانت
الأطراف تعرتف بوجود حالة حرب� ،أما النزاعات امل�سلحة غري
الدولية فهي ما يدور من قتال بني قوات احلكومة من جهة ,وقوات
متمردة �أو جمموعات م�سلحة تقاتل ل�صاحلها اخلا�ص من جهة
�أخرى ،ولأن القانون الدويل الإن�ساين يتعامل مع حاالت غري م�ألوفة
يف �أوقات ال�سلم ف�إنه ُيحظَ ر يف كل الأحوال �أي انتقا�ص من �أحكامه،
وت�أتي عند هذه اجلزئية �أهمية دور القانون الدويل الإن�ساين يف �أنه
مل ِزم لي�س للدول فح�سب ،بل جلميع �أطراف النزاع التي لي�ست لها
�صفة الدولة (.)33
�أفرد القانون الدويل املعا�رص مكانة كبرية للنزاعات امل�سلحة
الدولية،كما تعر�ض للحروب الأهلية التي تقع داخل حدود دولة ،فما
�أن يتجاوز العنف درجة معينة حتى ينتقل النزاع من جمرد التمرد
والع�صيان اىل حالة نزاع م�سلح داخلي ،فقانون النزاعات امل�سلحة
جمموعة القواعد القانونية التي تنظم و�سائل القتال وطرقه ،فهي
حتدد نوع النزاع من حيث النطاق املكاين ،ومن حيث الأطراف

د.محمد عباس محسن
أ.رنا صباح محسن

فهو �إما دويل �أو غري دويل ،كما حتدد بداية النزاع و�سري العمليات
القتالية من وقف القتال والهدنة ،حتى نهاية النزاع بالإ�ست�سالم �أو
ال�صلح ،وتعرف �أخرياً �أنواع الأ�سلحة التي يجوز �أ�ستخدامها يف هذه
النزاعات (.)34
حددت اتفاقيات جنيف االربع لعام  1949يف مادتها ()2
امل�شرتكة النزاعات امل�سلحة مبا ي�أتي» عالوة على الأحكام التي
ت�رسي يف وقت ال�سلم ،تنطبق هذه االتفاقية يف حالة احلرب املعلنة
�أو �أي ا�شتباك م�سلح �آخر ين�شب بني طرفني �أو �أكرث من الأطراف
ال�سامية املتعاقدة ،حتى لو مل يعرتف �أحدها بحالة احلرب»( ،)35مبا
معناه ان اي نزاع م�سلح يعد دولي ًا �إذا كان بني دولتني �أو �أكرث.
وجاء الربوتوكول اال�ضايف االول التفاقيات جنيف لعام
 1977اخلا�ص بحماية �ضحايا املنازعات امل�سلحة الدولية فو�سع
من مفهوم هذا امل�صطلح يف فقرته الرابعة( ،)36كما تخ�ضع هذه
النزاعات لعدد كبري من القواعد مبا فيها تلك املن�صو�ص عليها يف
اتفاقيات جنيف االربع والربوتوكول اال�ضايف الأول.
وعلى حني مت �إعداد جمموعة القواعد املُطبقة يف حاالت
النزاعات امل�سلحة غري الدولية (املادة  3امل�شرتكة بني كل اتفاقيات
جنيف الأربعة ،والربوتوكول الثاين الإ�ضايف لعام  )1977لرتاعي
�أن الأ�شخا�ص امل�شاركني يف هذه النزاعات هم مواطنون لنف�س
الدولة ،ف�إنها حتمي �أي�ض ًا الأ�شخا�ص الذين ال ي�شاركون يف الأعمال
العدائية �أو الذين مل يعودوا ي�شاركون فيها ،وعلى �سبيل املثال
فهناك فئة هامة من ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،هم النازحون داخلي ًا ب�سبب
النزاع.
اتفاقيات جنيف االربع ل�سنة � 1949شملت �ضحايا النزاع
امل�سلح غري الدويل بحماية القانون الدويل مبوجب املادة ()3
امل�شرتكة التي وفرت حداً ادنى من احلماية يكاد يقرتب من النزاع
امل�سلح الدويل( ،فمهوم) النزاع امل�سلح غري الدويل اوجد نظاما
قانوني ًا للحماية و�سد فراغ ًا مل يعاجلة القانون الداخلي الذي يخ�ضع
له املحاربون الذين يقاتلون القوات احلكومية(.)37
اال�ضطرابات والتوترات الداخلية (مثل �أعمال ال�شغب �أو
الأعمال املتفرقة من العنف� ،أو من الأعمال ذات الطبيعة املماثلة
الأخرى) ال ت�صل �إىل حد النزاع امل�سلح غري الدويل( ،)38ففي
القانون الدويل احلديث ،ت�ستخدم اثنني من املتغريات ملعرفة وقوع
النزاع امل�سلح غري الدويل ؛ �شدة العنف وم�ستوى تنظيم الأطراف
املتقاتلة(.)39
اال�ضطرابات الداخلية وفق ًا لر�أي (�سيلفان فيتي) هي احلاالت
التي ال تت�ضمن نزاع م�سلح غري دويل على هذا النحو ،ولكن وجود
حالة من املواجهة داخل الدولة ،والتي تتميز بخطورة معينة �أو مدة
معينة حيث تنطوي على �أعمال عنف(.)40
قبل �صياغة اتفاقيات جنيف ،القانون الدويل التقليدي
يعرتف بثالث مراحل للحالة التي ت�صنف على �أنها نزاع م�سلح
داخلي ،الثورة ،حركة التمرد؛ االحرتاب(.)41
ال�س�ؤال املطروح ما الذي ي�شكل بال�ضبط بداية للنزاع امل�سلح؟
الإجابة عن هذا الت�سا�ؤل معقد يف اطار العمليات الإرهابيية،
فطبيعة العمليات االرهابية معقدة ،حيث ت�شوب فرتة ال�سلم اعمال
ارهابية وتقرتن بفرتات النزاعات امل�سلحة �أعمال �إرهابية �أي�ضا
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فهذه االعمال ال يحدها زمان وال يقيدها مكان ،كما � ّأن القانون
الدويل الإن�ساين يتناول امل�شكلة من زاويتني ،من خالل � ّأن �أحكام
القانون الدويل االن�ساين تعد ا�ستعمال العنف �ضد الأفراد وتدمري
املمتلكات من ال�سمات اال�سا�سية لأي حرب ،ويعترب ا�ستخدام القوة
الفتاكة �ضد الأفراد واملمتلكات منافي ًا للقانون الدويل االن�ساين �إذا
ما جتاوزت تلك االفعال املعايري التي تقررها القوانني الدولية،
ويعد العنف اي�ضا احد املالمح البارزة للإرهاب ،ومن ثم ال بد من
�أن مييز القانون الدويل بني العنف امل�رشوع يف احلروب والأعمال
الإرهابية� ،أي اللجوء �إىل ا�ستعمال العنف ب�صورة غري م�رشوعة.
وهذه الزاويتني اللتان يتناولها القانون الدويل االن�ساين
بالدرا�سة ،الأوىل يقت�رص احلق يف ا�ستعمال القوة واقرتاف افعال
العنف على القوات امل�سلحة التابعة لأطراف النزاع امل�سلح ،بيد �أن
حقهم يف اختيار ا�ساليب وو�سائل احلرب يكون حمدوداً ،كما يقت�رص
هدف اعمال العنف على افراد القوات امل�سلحة واالهداف الع�سكرية.
�أما الزاوية الثانية ،ال يعد املدنيني �أو البنية اال�سا�سية املدنية
اهدافا م�رشوعة للإعتداءات الع�سكرية ،فهي تخ�ضع للحماية مبوجب
اتفاقيات جنيف (.)42
اما بالن�سبة للقواعد املنطبقة يف حظر القانون الدويل
االن�ساين للإرهاب ،يف املنازعات امل�سلحة الدولية ،فت�شري املادة
 33من اتفاقية جنيف الرابعة والفقرة الثانية من املادة  51من
الربوتوكول االول وب�صورة حمددة �إىل الأعمال الإرهابية ،وحتظر
هذه القواعد الأن�شطة الإرهابية التي متار�س �ضد املدنيني ،وتعد
االعمال االرهابية اعماال يتمثل الغر�ض الرئي�سي من ورائها يف
ن�رش الذعر بني ال�سكان املدنيني �أو البنية الأ�سا�سية املدنية وي�شمل
ذلك اي�ضا ن�رش الذعر بني املدنيني عن�رصاً �رضوري ًا لتعريف االعمال
االرهابية.
�أما يف �إطار املنازعات امل�سلحة غري الدولية (حتظر) املادة
الثالثة امل�شرتكة بني اتفاقيات جنيف االربع تعرف الأعمال
االرهابية من خالل الكلمات التالية رغم عدم ا�ستعمال كلمة
ارهاب فعلي ًا (الأ�شخا�ص الذين ال ي�شرتكون مبا�رشة يف الأعمال
العدائية ,مبن فيهم �أفراد القوات امل�سلحة الذين �ألقوا عنهم �أ�سلحتهم,
والأ�شخا�ص العاجزون عن القتال ب�سبب املر�ض �أو اجلرح �أو
االحتجاز �أو لأي �سبب �آخر ,يعاملون يف جميع الأحوال معاملة
�إن�سانية ,دون �أي متييز �ضار يقوم على العن�رص �أو اللون� ,أو الدين
�أو املعتقد� ,أو اجلن�س� ,أو املولد �أو الرثوة �أو �أي معيار مماثل �آخر).
ومثال ذلك حالة حرب التحرير اجلزائرية (،)1962 - 1955
ففي البداية ،اتخذت احلكومة الفرن�سية موقفا مفاده �أن املقاتلني
اجلزائريني �إرهابيني والعمليات التي كانت جتري �ضدهم عمليات
“لل�رشطة” ولي�س “حرب”�أو عمليات “ع�سكرية”(.)43
املطلب الثالث
التمييز بنی القانون الدولي اإلنساني واإلطار القانوني الذي حیكم
اإلرهاب
يف حنی � ّأن النزاع امل�سلح و�أعمال الإرهاب ما �شكالن
خمتلفان من �أ�شكال العنف ،حتكمهما جمموعتان خمتلفتان من
القواننی� ،إال �أنهما �أ�صبحا ُینظر �إىل �أنهم تقری ًبا مرادفان ،نتیجة
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اخللط الدائم بینهما يف املیدان العام.
ومما ال �شك فيه �أنه تتوافر �أ�سباب قانونیة ،و�سیا�سیة ،وعملیة،
جتعلنا نعتقد � ّأن اخللط بنی النزاع امل�سلح والإرهاب� ،أو بنی النظم
القانونیة اخلا�صة التي حتكم هذین ال�شكلنی من �أ�شكال العنف ،لی�س
مفیداً.
فبالن�سبة للإثار القانونية وال�سيا�سية ،هناك عدة فروقات
اللذين یحكمان النزاع امل�سلح
هامة بنی الإطارین القانونینی
ْ
والإرهاب ،ت�ستند �أ�سا�س ًا �إىل الواقع املختلف الذي ی�سعى كل منهما
لیحكمه ،ویتمثل االختالف الرئی�سي ،وبعبارة قانونیة ،يف � ّأن النزاع
معینة (م�رشوعة) ،بینما
امل�سلح و�ضع ُی�سمح فیه ب�أعمال عنف ّ
حتظر فیه �أعمال عنف �أخرى (غری م�رشوعة) ،يف حنی � ّأن � ّأي عمل
دائما عمل غری
من �أعمال العنف یتم ت�صنیفه كعمل �إرهابي هو ً
م�رشوع.
� ّإن الهدف النهائي للنزاع امل�سلح هو االنت�صار على القوات
امل�سلحة للعدو ،ولهذا ال�سببُ ،ی�سمح للأطراف مبهاجمة الأهداف
الع�سكریة التابعة للخ�صم� ،أو على الأقل ال ُیحظر علیهم ذلك.
حمظورا من قبل القانون
املوجه �إىل هذه الأهداف لی�س
فالعنف
ّ
ً
الدويل الإن�ساين ،بغ�ض النظر عما �إذا كانت تتم ممار�سته من قبل
دولة طرف� ،أو من قبل طرف من غری الدول ،وعلى النقی�ض من
ذلك ،ف� ّإن �أعمال العنف �ضد املدنینی والأعیان املدنیة هي �أعمال
غری م�رشوعة ،ل ّأن �أحد الأغرا�ض الرئی�سیة للقانون الدويل الإن�ساين
أی�ضا ،من �آثار العملیات
هو حمایة املدنینی ،والأعیان املدنیة � ً
العدائیة ،وبالتايل ،ف� ّإن القانون الدويل الإن�ساين ُینظم �أعمال العنف
امل�رشوعة وغری امل�رشوعة ،وهو الفرع الوحید من القانون الدويل
الذي ی�أخذ مثل هذا النهج ب�شقیه .
وتت�ضمن جمموعة القواننی احلالیة اخلا�صة باجلرائم
وتعرف
الإرهابية  13معاهدة مت اعتمادها على امل�ستوى الدويل،
ّ
�أعما ًال �إرهابية حمددة ،وبح�سب عدد اجلرائم الذي مت حتدیده،
ف� ّإن املعاهدات ال�ساریة حال ًیا حتدد ما یقرب من خم�سنی جرمیة،
ت�شمل حوايل ع�رش جرائم �ضد الطریان املدين ،وحوايل �ست ع�رشة
جرمیة �ضد النقل البحري �أو الر�صیف القاري ،وع�رشات اجلرائم
�ضد ال�شخ�ص ،و�سبع جرائم ت�شمل ا�ستخدام� ،أو حیازة� ،أو التهدید
با�ستخدام “القنابل” �أو املواد النوویة ،وجرمیتنی بخ�صو�ص متویل
الإرهاب.
ویختلف النظامان القانونیان اللذان یحكمان النزاع امل�سلح
والإرهاب �أی�ض ًا يف � ّأن القانون الدويل الإن�ساين فقط ی�ستند �إىل مفهوم
امل�ساواة يف احلقوق والواجبات للأطراف يف نزاع م�سلح (على �سبیل
التذكری ،ال تعني امل�ساواة يف احلقوق والواجبات مبوجب القانون
الدويل الإن�ساين � ّأن هذه امل�ساواة موجودة بنی الأطراف يف نزاع
م�سلح غری دويل مبقت�ضى القانون املحلي) ،وبالتايل ،ف� ّإن � ّأي طرف
يف نزاع م�سلح یحظر علیه ،على قدم امل�ساواة ،الهجوم مبا�رشة على
حمظورا علیه الهجوم على الأهداف
املدنینی الأعداء� ،إال �أنه لی�س
ً
الع�سكریة للعدو ،ومن الوا�ضح � ّأن املبد�أ ذاته ال ُیطبق على �أعمال
الإرهاب.
ویتمثل ال�سبب احلا�سم لعدم اخللط قانون ًا بنی النزاع امل�سلح
و�أعمال الإرهاب ،يف � ّأن الإطار القانوين الذي یحكم النزاع امل�سلح

حدود تطبيق القانون الدولي اإلنساني ومدى فعاليته على االعمال العدائية اإلرهابية ..
مراجعة حتليلية في ضوء النزاعات املعاصرة

یحظر بالفعل الأغلبیة العظمى من الأعمال التي میكن �أن ت�صنف
على �أنها “�إرهابية”� ،إذا مت ارتكابها يف زمن ال�سلم.
فالقانون الدويل الإن�ساين:
 1.1یحظر ،كجرائم حرب� ،أعمال �إرهاب حمددة یتم ارتكابها
يف نزاع م�سلح.
 2.2یحظر ،كجرائم حرب ،جمموعة �أعمال �أخرى میكن �أن
تعترب عادة �أعما ًال “�إرهابية” �إذا مت ارتكابها خارج نزاع م�سلح.
� ّأن املادتني (/51ثانيا) من الربوتوكول الأول الإ�ضايف
و(/13ثانيا) من الربوتوكول الثاين الإ�ضايف ،حتظران على وجه
التحدید �أعمال الإرهاب يف �سری العملیات العدائیة ،وتن�صان على
أ�سا�سا �إىل بث الذعر
�أنه “حتظر �أعمال العنف �أو التهدید به الرامیة � ً
بنی ال�سكان املدنینی.
3.3القانون الدويل الإن�ساين یحظر �أعما ًال �إرهابية حمددة
حيث � ّأن معظم قواعده “امل�ستقرة” ب�ش�أن �سری العملیات العدائیة
حتظر الأعمال التي میكن �أن تعترب “�إرهابية” عندما یتم ارتكابها
خارج نزاع م�سلح ،ولغر�ض �إثبات � ّأن النظامنی القانونینی للنزاع
امل�سلح والإرهاب یجب �أال یكتنفهما عدم الو�ضوح ،یتعنی التذكری
ب� ّأن القانون الدويل الإن�ساين ،وا�ستناداً �إىل مبد�أ التمییز ،یحظر قطعا
ًالهجمات املبا�رشة واملتعمدة �ضد املدنینی يف النزاع امل�سلح الدويل
وغری الدويل على حد �سواء ،وهذا احلظر – ومن �ضمنه حظر بث
أی�ضا قاعدة من قواعد القانون
الذعر ،والذي هو تعبری حمدد – هو � ً
الدويل الإن�ساين العريف ،وی�شكل انتهاكه جرمیة حرب.
وجتدر الإ�شارة �إىل � ّأن القواعد اخلا�صة ب�سری العملیات العدائیة
أی�ضا يف
التي حتظر الهجمات �ضد املدنینی �أو الأعیان املدنیة ،تطبق � ً
النزاعات امل�سلحة غری الدولیة مع ذلك ،یوجد فرق قانوين حا�سم بنی
النزاعات امل�سلحة الدولیة وغری الدولیة ،فبموجب القانون الدويل
الإن�ساين ،ال یوجد و�ضع “مقاتل” �أو “�أ�سری حرب” يف النزاعات
امل�سلحة غری الدولیة ،والقانون املحلي للدول یحظر العنف الذي
یتم ارتكابه من قبل �أ�شخا�ص عادینی� ،أو جماعات عادیة ،و ُیعاقب
علیه ،مبا يف ذلك كافة �أعمال العنف التي میكن �أن یتم ارتكابها يف
�سیاق نزاع م�سلح.
والتفاعل بنی القانون الدويل والقانون املحلي ینجم عنه
ؤات المتثال جماعة
بالتايل
و�ضع قانوين غری متوازن ،وغری م� ٍ
ٌ
م�سلحة من غری الدول للقانون الدويل الإن�ساين ،ومن امل�سلّم به � ّأن
�أي ت�صنیف �أعمال یتم ارتكابها يف نزاع م�سلح ب�أنها “�إرهابية”
على الرغم من �أنها لی�ست حمظورة مبوجب القانون الدويل الإن�ساين،
كثریا من احتمال احل�صول على احرتام قواعده.
یقلل ً
وباخت�صارُ ،یعتقد � ّأن م�صطلح “العمل الإرهابي” ینبغي �أال
ُی�ستخدم ،يف �سیاق نزاع م�سلح� ،إال فیما یتعلق بالأعمال القلیلة
امل�صنفة على وجه التحدید بهذه ال�صفة مبوجب معاهدات القانون
الدويل الإن�ساين ،وال ینبغي �أن ُی�ستخدم لو�صف �أعمال م�رشوعة
�أو �أعمال ال يحظرها القانون الدويل الإن�ساين ،ويف حنی �أنه من
الوا�ضح � ّأن هناك تداخ ًال من حیث حظر الهجمات �ضد املدنینی
والأعیان املدنیة مبوجب القانون الدويل الإن�ساين والقانون املحلي
على حد �سواء.
� ّإن ت�صنیف جماعة م�سلحة من غری الدول ،من �أطراف نزاع

د.محمد عباس محسن
أ.رنا صباح محسن

م�سلح غری دويل ،على �أنها جماعة “�إرهابية” ،یعني على الأرجح
�أنها �سوف تدرج �ضمن لوائح املنظمات الإرهابية املحظورة التي
حتتفظ بها الأمم املتحدة ،واملنظمات الإقلیمیة ،والدول ،ومیكن �أن
ی�سبب هذا الأمر ،يف املمار�سة ،ت�أثریاً �سلبی ًا على �أن�شطة املنظمات
الإن�سانیة ،واملنظمات الأخرى التي ت�ضطلع بامل�ساعدة ،واحلمایة،
وغری ذلك من الأن�شطة يف مناطق احلروب ،ومن املحتمل �أن ی�ؤدي
ذلك �إىل جترمی جمموعة من اجلهات الفاعلة الإن�سانیة والعاملنی
معها ،و�أن ینجم عنه عقبات يف متویل العمل الإن�ساين.
وال�سبل القانونیة التي میكن �أن ت�ؤدي �إىل هذه الآثار هي
القواننی وال�سیا�سات التي یتم اعتمادها على امل�ستوینی الدويل
واملحلي ،والتي تهدف �إىل قمع متویل الإرهاب ،والقرار رقم 1373
ال�صادر عن جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة عام  2001یعطي
مث ًال على املخاطر التي تلحق بالعمل الإن�ساين نتیجة للتجرمی غری
امل�ؤهل جلمیع �أ�شكال “الدعم” �أو “اخلدمات” للإرهابيني.
وعلى حد تعبري” غابور رونا» مل تتوقع اتفاقيات جنيف
وبروتوكوالتها الإ�ضافية ما وقع من �أحداث � 11سبتمرب �أو ن�شوء
اجلماعات امل�سلحة العابرة للحدود كتنظيم القاعدة (.)44
وبعد ،ف�إن التوازن بني القانون الإن�ساين والأنظمة القانونية
الأخرى كاحلقوق املدنية وال�ضمانات الق�ضائية وحقوق الإن�سان،
و�سيادة القانون لي�ست عوائق للأمن الب�رشي �ضد العمليات
الإرهابية ،فالقانون الإن�ساين ،على وجه اخل�صو�ص ،ح�صن للأمن
الإن�ساين يف �أوقات النزاع امل�سلح� ،إذا مت التذرع به ب�شكل �صحيح
وطبق على النزاع ب�شكل منا�سب (.)45

اخلامتة
بعد ان تعر�ضنا ملفهوم تطبيق القانون الدويل الإن�ساين
وحدوده ومدى فعاليته على العمليات العدائية الإرهابية يف �ضوء
النزاعات املعا�رصة ،نخرج من ذلك كله بالنتائج الآتية:
1.1ركز البحث يف �سياق «احلرب على الإرهاب» بالأجابة
عن ت�سا�ؤل م�ؤداه وهو ما �إذا كان العنف امل�ستخدم من قبل و�ضد
«الإرهابيني» ميكن �أن ي�شكل «نزاع م�سلح» يخ�ضع يف (جمرياته)
للقانون الدويل الإن�ساين ،و�إذا كان الأمر كذلك ،كيف ت�صنف هذه
االعمال (االرهابية) وحتت اي نوع من انواع النزاعات امل�سلحة
()46؟
ُ 2.2تكيف حركات التمرد الداخلية وحركات التحرر الوطني
التي تنا�ضل من �أجل تقرير امل�صري لإنهاء اال�ستعمار بعد احلرب
العاملية الثانية� ،أو حركات التحرر الوطني �ضد االحتالل كما يف
حركات التحرر الفل�سطينية �ضد االحتالل الإ�رسائيلي يف كثري
من الأحيان على �أ ّنها �أعمال �إرهابية ،لعدم االتفاق على تعريف
موحد ومو�ضوعي مل�صطلح الإرهاب وخا�صة الدويل منه ،وعدم
التمعن يف تعريفه بدقة وروح علمية ومو�ضوعية ،ور�سم حدوده
بو�ضوح ،وو�ضعه يف �سياقه ال�صحيح ،ومن ثم درا�سة الأ�سباب التي
تولّد الإرهاب وحاالته ،ومعاجلتها ب�إزالتها ،لأن الق�ضاء على تلك
الأ�سباب هو �أ�سا�س التدابري ملكافحة الإرهاب.
3.3رد فعل القانون الدويل الإن�ساين جتاه الأعمال االرهابية
ومرتكبيها كان وال زال احلظر بكل �أ�شكاله التي ُتقرتف يف �أي نزاع
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م�سلح ،ومما ال �شك فيه �أن التطورات الرئي�سة ،خا�صة بعد احداث
� 11سبتمرب  2001كان لها ت�أثري جوهري على ال�سياق الذي يعمل
من خالله القانون الدويل الإن�ساين حيث مل يعد الن�ضال �ضد �آثار
اال�ستعمار ق�ضية رئي�سية يف عامل اليوم.
وبنا ًء على ما �سبق فال بد لنا من ان ن�ضيف التو�صيات الآتية
والتي ن�أمل بان يكون لها �صدى للمهتدين بهذا املو�ضوع:
�1.1أهمية تطوير ا�سرتاتيجية مكافحة االرهاب باالعتماد
على الأ�ساليب الدفاعية واال�ستخباراتية ور�صد الظاهرة وتقوي�ض
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