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عدالة الغاب :إصدار األحكام حول
املساواة بني األطراف املتحاربة في
النزاعات املسلحة غير الدولية*
بقلم :جوناثان سومر
جوناثان سومر حاصل على شهادة املاجستير في القانون من املركز
اجلامعي للقانون الدولي اإلنساني في جنيف .عمل في منظمة األمن
والتعاون في أوروبا ،وكان مستشار ًا في برنامج جامعة هارفارد لألبحاث
عن السياسات اإلنسانية والنزاعات ،وفي وزارة اخلارجية الدامنركية.

ملخص

يواجه مبدأ املساواة بني األطراف املتحاربة املنصوص عليه في القانون الدولي اإلنساني حتدي ًا خاص ًا
في إطار النزاعات املسلحة غير الدولية يكمن في أهلية جماعات املعارضة املسلحة إلصدار أحكام على
األفراد القترافهم ًأفعا ًال لها عالقة بالعمليات العدائية .وتلتبس األمور اليوم جراء التداخل بني تطبيق
القانون الدولي حلقوق اإلنسان والقانون اجلنائي .فيمكن أن تستوعب أحكام القانون الدولي اإلنساني
اخلاصة باحملاكمة العادلة ما يقابلها من أحكام في حقوق اإلنسان ،سواء باعتبارها من قانون حقوق
اإلنسان أو ألنها مماثلة له  ،علم ًا أن قانون حقوق اإلنسان ال يأخذ في احلسبان العالقات غير
العادية بني الدول واألطراف من غير الدول .ويفضل عادة اعتماد احلل األخير ،األمر الذي قد يؤدي
إلى التركيز على موضوع العدالة الفعلية حملاكم املتمردين بد ًال من التركيز على أساسها القانوني.
وباإلضافة إلى ذلك ،ميكن أن تتوافق هذه الرؤية مع مبدأ املساواة بني األطراف املتحاربة ،وهو شرط
حاسم لتشجيع امتثال جماعات املعارضة املسلحة للقانون الدولي اإلنساني.
***

* هذه املقالة هي تلخيص ألطروحة الكاتب التي قدمت في املركز اجلامعي للقانون الدولي اإلنساني ،جنيف  ،ومنحت جائزة هنري دونان عام . 2007
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سوف يظل حتى هذا اليوم
حلم السالم الدائم واملواطنة العاملية
وحكم األخالق الدولية
مجرد وهم زائل
ينشده اجلميع لكنهم ال يحققونه أب ًدا

فاحلروب تنتشر اآلن في كل مكان

اإلمبراطور هيالسيالسي األول (كما خلد ذكراه الفنان بوب مارلي في نشيد احلرب)
لو كان للدول أن جتتمع اليوم لصياغة املادة  3املشتركة في اتفاقيات جنيف التي تنظم النزاعات
املسلحة غير الدولية ،فمن املرجح أال يسفر هذا اجلهد عن أية نتيجة .وعلى الرغم من أن نص املادة 3
املشتركة يعلن صراحة أنه «ليس في تطبيق األحكام ما يؤثر على الوضع القانوني ألطراف النزاع»،
فإن الدول معنية أكثر بالوضع القانوني الضمني الذي متنحه املادة  3املشتركة جلماعات املعارضة
املسلحة ،أي اإلقرار الفعلي بنوع من املساواة مع كيان يهدد الوضع السيادي للدولة ورمبا وجودها
ذاته .ويبدو واضح ًا أن مثل هذه املخاوف كانت موجودة قبل عام  1949وتعود إلى حد كبير إلى الغياب
التاريخي للتنظيم التعاهدي للنزاعات املسلحة الداخلية في قانون احلرب .وهذا ما يفسر أيض ًا ما قيل
من أن صياغة املادة الثالثة املشتركة أثارت في مؤمتر جنيف بعض أطول النقاشات وأصعبها 1.واليوم،
انتشرت صورة اإلرهاب الدولي ،عالوة على تزايد قدرة جماعات املعارضة من غير الدول ليس على شن
احلرب فحسب بل على محاكاة وظائف الدولة كذلك ،فتركت أثر ًا عميق ًا في أذهان الدول.
إن الدفاع عن مبدأ املساواة بني األطراف املتحاربة وهو مبدأ مركزي في القانون التقليدي للنزاعات
املسلحة هو اجلانب األكثر إزعاج ًا للدول عندما يتعلق األمر باعتماد قانون خاص بالنزاعات املسلحة
غير الدولية .فهو يصطدم ،بحكم طبيعته ،بالركيزة املركزية للدولة أي سلطتها على مختلف مكوناتها.
بيد أن املؤمتر الدبلوماسي الذي انعقد في جنيف عام ( 1949املعروف مبؤمتر جنيف) متكن من
التوصل إلى توافق في اآلراء في املجال اإلنساني بفرض التزامات على كل من الدول واألطراف من
غير الدول في نزاع ما ،وإن مت ذلك بعد مساومة قضت بتوفير حد أدنى من احلماية في مقابل أقصى
نطاق من التغطية.
وبالتالي ،يكون مفهوم املساواة في النزاعات املسلحة غير الدولية ،بقدر ما هو موجود ،مفهوم ًا أكثر
محدودية مما هو عليه في النزاعات املسلحة الدولية .ويرجع ذلك جزئي ًا إلى املساومة املذكورة أعاله
املبنية على احلد األدنى من احلماية والناجمة عن عدم التكافؤ بني األطراف .وتقتصر معظم أحكام
املادة  3املشتركة على احلماية اإلنسانية األساسية ،مثل حظر القتل أو سوء املعاملة .وال تتطلب
استجابة األطراف املتحاربة لتلك األحكام أية أهلية قانونية ،على أن هناك نص ًا واحد ًا في املادة 3
.1انظر:
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املشتركة يؤثر تأثير ًا مباشر ًا على املجال املخصص تقليدي ًا للدولة وهو تطبيق العدالة اجلنائية؛ فالفقرة
(()1د) من املادة  3اخلاصة بحماية األشخاص الذين ال يشاركون أو كفوا عن املشاركة في األعمال
العدائية حتظر «إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة ُمشكلة
تشكي ً
ال قانوني ًا ،وتكفل جميع الضمانات القضائية الالزمة في نظر الشعوب املتمدنة».
ميكن استخالص استنتاجني من صيغة الفقرة (()1د) للمادة الثالثة املشتركة ،أولهما أن الدول
اعتمدتها بروح من «عدم املساواة» يتوافق واحتكار الدول التقليدي في تطبيق العدالة مبوجب القوانني
الوطنية .وبناء على هذا التفسير ،حتظر املادة ()1(3د) فع ً
ال على جماعات املعارضة املسلحة إصدار
أحكام أو تنفيذ عقوبات (ماعدا رمبا في حال جنحت في السيطرة على احملاكم القائمة) ،ذلك أن
جماعات املعارضة املسلحة لن تكون لديها األهلية املطلوبة إلقامة محاكم « ُمشكلة تشكي ً
ال قانوني ًا»
و/أو إصدار قوانني تستجيب لشرط الضمانات القضائية  .أما إذا امتلكت جماعات املعارضة املسلحة
األهلية القانونية ،فقد يستلزم ذلك من الدول القبول بنظام قانوني وقضائي مواز جلهة ليست دولة
وخارج عن نطاق سلطتها .وتكون النتيجة إما وجود وضع يفقد فيه مبدأ املساواة معناه الفعلي،
أو وضع رمبا تكون فيه الدولة مجبرة على التخلي عن املكونات األساسية لسيادتها لعدو مؤكد من
الداخل .وقد استكملت املادة  3املشتركة في البروتوكول اإلضافي الثاني إلى اتفاقيات جنيف الذي
يشمل حاالت النزاعات املسلحة غير الدولية .ولئن كان هذا البروتوكول ال ينطبق إال على النزاعات
عالية اخلطورة  ،فقد جعل شرط األساس القانوني أقل صرامة لدى اإلشارة إلى الضمانات القضائية
التي تنص عليها املادة  3املشتركة.
كان من املمكن ،في البداية ،متابعة اإلشكال املطروح ضمن النظام القانوني املق ّيد للقانون الدولي
اإلنساني ،لكن مجاالت أخرى من القانون الدولي أصبحت تدريجي ًا أساسية في املعادلة .صحيح أنه
بات واضح ًا اليوم أن النظم الدولية للقانون اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان والقانون اجلنائي هي
عموم ًا متفاعلة ،ولكن عام  1949لم تكن تتوفر أية معايير دولية ُملزِ مة من القانون الدولي حلقوق
اإلنسان أو القانون اجلنائي الدولي تتعلق بالنزاعات املسلحة غير الدولية .أما نطاق التغطية الشخصي
للنظم القانونية فهو أيض ًا غير متكافئ ،األمر الذي قد يؤدي إلى وجود ثغرات في احلماية :فالقانون
الدولي اإلنساني يفرض التزامات على الدول وجماعات املعارضة املسلحة ،وقانون حقوق اإلنسان
يفرض التزامات على الدول (وميكن االدعاء بأن ذلك ميتد إلى جماعات املعارضة املسلحة) ،بينما
يتناول القانون اجلنائي الدولي املسؤولية الفردية أساس ًا (مع فرضه التزامات معينة على مستوى
الدولة وجماعات املعارضة املسلحة) .ومع إدراج معايير حقوق اإلنسان في القانون اجلنائي الدولي
لتفسير الفقرة (()1د) من املادة  3املشتركة ،تصبح أحكام نظم القوانني الدولية الثالثة متقاطعة املرجع.
وعالوة على ذلك ،يجب النظر في الترتيب الهرمي للعالقات بني النظم القانونية .وقد تتسبب كل هذه
العوامل في افتقاد الترابط بني النظم وهو أمر يحتمل أن يؤثر في املساواة بني األطراف املتحاربة في
ما يتعلق بضمانات احملاكمة العادلة.
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إن مبدأ املساواة بني األطراف املتحاربة هو مسألة ذات حساسية خاصة في النزاعات املسلحة غير
الدولية بسبب افتقار املقاتل إلى احلصانة .فاملساواة الفعلية قد تقضي أن ميتلك الطرفان القدرة على
مالحقة ومحاكمة املقاتلني الذين يقعون في األسر ملجرد اشتراكهم في األعمال العدائية .وال يطرح
ذلك ،في النزاعات املسلحة الدولية ،أية مشكلة من الناحية النظرية 2.بيد أن األمر يختلف في ما يتعلق
بالنزاعات املسلحة غير الدولية .فإذا أجيز لسلطات الدولة وحدها ،بحكم احتكارها التقليدي للهيئات
التشريعية والقضائية ،أن تقاضي اجلنود املتمردين ملجرد اشتراكهم في العمليات العدائية ،ولم يكن
3
العكس ممكن ًا ،تصبح حينئذ مسألة املساواة موضع شك .
يتطلب مبدأ املساواة الفعلية أن تتوفر لدى جماعات املعارضة املسلحة أهلية قانونية متساوية ملمارسة
احلقوق الناجمة عن االلتزامات واحملظورات املنصوص عليها في القانون الدولي اإلنساني .وإال ملا
بقي سوى هامش ضيق إلقناعها باالمتثال للقانون الدولي اإلنساني .وملا كانت االلتزامات واحملظورات
تنبثق من القانون الدولي مباشرة ،يجب أن يشمل أيض ًا القانون الدولي احلقوق املقابلة لها .وقد
يشكل ذلك تعويض ًا عن عدم تكافؤ العالقة بني األطراف ،ذلك أن جماعة املعارضة املسلحة تكون
كيان ًا فرعي ًا داخل الدولة يخضع لسلطتها .وبقدر ما تشترط أحكام القانون الدولي اإلنساني املتعلقة
باحملاكمة العادلة احلق في التشريع إلنشاء احملاكم وسن األحكام اجلزائية التي تنظم السلوك املتعلق
بالنزاع ،يجب أن توجد مثل هذه األهلية القانونية وتكون مستقلة عن الدولة الطرف .ومن ناحية أخرى،
تتطلب حماية األشخاص الذين ال يشاركون (أو كفوا عن املشاركة) في األعمال العدائية ،أن توفر
لهم الضمانات القضائية املناسبة في حال مقاضاتهم عن جرم يتصل باألعمال العدائية .وميكن
حتقيق هذا التوازن على أفضل وجه بتفسير لألحكام اجلزائية في القانون الدولي اإلنساني مينح
جماعات املعارضة املسلحة التي متلك األهلية الفعلية لالستجابة ملتطلبات قانون النزاعات املسلحة
غير الدولية أهلية قانونية إلنشاء محاكم والتشريع للعقوبات اجلزائية ذات الصلة ،بغض النظر عن
وضعها القانوني .وقد يتطلب حتقيق مثل هذا التوازن أن تعمل تلك احملاكم وفق تفسير معقول لشروط
الضمانات القضائية البالغة األهمية في مسألة العالقة غير املتكافئة بني الدولة وجماعات املعارضة
املسلحة ،بدون التقليل من مستوى احلماية القائم في الواقع.
وبعد تقييم مفهوم املساواة في النزاعات املسلحة غير الدولية ،سيقدم هذا املقال وجهة نظر نقدية عن
تبعات التفاعل بني القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان والقانون اجلنائي الدولي في سياق
أهلية جماعات املعارضة املسلحة إلصدار أحكام جزائية .أما القسم الثاني فيشمل حتليل أحكام
القانون الدولي اإلنساني املتعلقة بإمكانية إصدار األحكام اجلزائية ،تتبعه دراسة حالة جلماعتي
معارضة مسلحة قامتا بذلك في السلفادور ونيبال .وأخير ًا ،سنبحث  ،في القسم الرابع ،في املسألة من
.2هذا املوضوع ليس مطروح ًا بالطبع في النزاعات املسلحة الدولية ،حيث حصانة املقاتل موجودة مبوجب اتفاقية جنيف الثالثة.
.3انظر:
Marco Sassòli, "Possible Legal Mechanisms to Improve Compliance by Armed Groups with International Humanitarian and
International Human Rights Law", paper submitted to the Armed Group Conference, Vancouver, 13-15 November 2003, p.
12, available at www.armedgroups.org/images/stories/pdfs/sassoli-paper.pdf (last visited 19 September 2007).
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منظور املسؤولية الدولية والفردية جلماعات املعارضة املسلحة وأفرادها أو املنتسبني إليها قبل اقتراح
وسيلة ملواجهة الصعوبات العملية والقانونية التي يطرحها احلظر التحفظي على القضاء بالعقوبات.
 - 1املساواة بني األطراف املتحاربة يف النزاعات املسلحة غري الدولية
 1-1تقييم املساواة
على الرغم من أن مبدأ املساواة بني األطراف املتحاربة هو أساسي في قانون النزاعات املسلحة
للتمييز بني قانون احلرب والقانون في احلرب ،فال يظهر ذلك صراحة في اتفاقيات جنيف لعام .1949
ويرفض «ميروفيتز» ،في معاجلة رائدة للموضوع ،أي اقتراح مبعاملة الطرف احملارب «غير احملق»
على نحو مختلف عن معاملة احملارب «احملق» ،حتى في احلاالت التي ُيعتبر فيها أحد الطرفني ُمعتدي ًا
أو في أثناء حروب التحرير الوطنية ،حيث خ ُلص إلى أن:
املساواة بني األطراف املتحاربة في إطار القانون في احلرب هي مبدأ أساسي في قانون احلرب
احلديث ،وكان هذا املبدأ واضحا إلى حد أنه لم تكن ثمة ضرورة لإلعالن عنه .ومن املؤكد أن هذا
4
املبدأ ال يزال راسخ ًا في القانون الوضعي.
وقد أكدت اللجنة الدولية للصليب األحمر مؤخر ًا وجهة النظر هذه ،كما أكدها عدد من املعلقني
5
القانونيني.
مما ال شك فيه أن هذا املبدأ راسخ في قانون النزاعات املسلحة الدولية ،وإن كانت ثمة أسباب قوية
تدعو للتساؤل حول وضعه في قانون النزاعات املسلحة غير الدولية .ويرجع ذلك إلى أن القانون الدولي،
أو قانون األمم كما كان يعرف سابق ًا ،ينظم تقليدي ًا أوجه التفاعل بني دول متساوية وذات سيادة .إذ

.4انظر:
Henri Meyrowitz, Le Principe de l'égalité des Belligérants Devant Le Droit de la Guerre, Éditions A. Pedone, Paris, 1970,
p. 400.
.5انظر:
ICRC, International Humanitarian Law and Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 28th Annual Conference of
the Red Cross and the Red Crescent, 2-6 December 2003, Geneva, p. 19
حيث ورد أن "مبدأ املساواة بني األطراف املتحاربة ُيشكل أساس قانون النزاعات املسلحة" .ميكن االطالع على املوقع االلكتروني التالي:
http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/5XRDCC
(آخر زيارة للموقع 27 :سبتمبر/أيلول )2007؛ انظر أيض ًا:
Marco Sassòli and Antoine A. Bouvier, How Does Law Protect in War? Cases, Documents and Teaching Materials on
Contemporary Practice in International Humanitarian Law, ICRC, Geneva, 2005, p. 106; Nathaniel Berman, "Privileging
Combat? Contemporary Conflict and the Legal Construction of War", Columbia Journal of Transnational Law, 2004, Vol.
43, no. 1, p. 12
حيث ورد  :أن "املساواة بني األطراف املتحاربة" من زاوية القانون في احلرب ،بغض النظر عن حقوقهم النسبية على أساس قانون احلرب ،تظل مبدأ أساسي ًا
في قانون احلرب؛
François Bugnion, "Jus ad Bellum and Jus in Bello and Non-International Armed Conflicts", in T. McCormick (ed.),
Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 6, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2003, p. 174
حيث ورد أن هذا املبدأ هو السائد في املجموعة الكاملة من قوانني احلرب وأعرافها.
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كما يقول «فاتيل» إن القزم رجل مثله مثل املارد ،وإن اجلمهورية الصغيرة ال تقل سيادة عن أقوى
مملكة 6.وال توجد بالطبع هذه املراعاة األفقية التقليدية عندما يتعلق األمر بالعالقة بني دولة وجماعة
معارضة مسلحة ،ذلك أن هذه اجلماعات تعتبر خاضعة لسلطة القانون احمللي العمودية حتى وإن
كانت دولة «قزم» في مرتبة أدنى في الواقع الفعلي من جماعة معارضة مسلحة عمالقة .ومن شأن هذا
االختالف البديهي أن يجعل من أي امتداد مماثل ملبدأ املساواة إلى النزاعات الداخلية أمر ًا صعب ًا.
ولهذا ميكن أن نفترض ،استناد ًا إلى حالة عدم التكافؤ بني األطراف ،أن مبدأ املساواة بني األطراف
املتحاربة لم ينتقل بسهولة إلى قانون النزاعات املسلحة غير الدولية.
تلزم املادة  3املشتركة في اتفاقيات جنيف كل طرف من أطراف النزاع .ويعلن تعليق اللجنة الدولية
للصليب األحمر على املادة  3املشتركة (تعليق جنيف) أن عبارة «كل طرف» شكلت خطوة إلى األمام
في القانون الدولي 7.إن هذه العبارة صحيحة دون شك ،لكن النص النهائي للبروتوكول الثاني
اإلضافي لعام  1977قد يشكل خطوة إلى الوراء .وكان مشروع البروتوكول الثاني الذي قدمته
اللجنة الدولية للصليب األحمر عام  1973مبني ًا على أربعة مبادئ ،ينص أحدها على «ضرورة كفالة
الضمانات للطرفني في هذه النزاعات على أساس من املساواة الكاملة» 8.وكانت مسودة املادة  5تعبر
بوضوح عن هذا املبدأ:
«تسري احلقوق والواجبات املنصوص عليها في هذا البروتوكول على كل األطراف في النزاع على
9
قدم املساواة».
إال أنه حني أصبح من الواضح أن البروتوكول الثاني اإلضافي مهدد فع ً
ال بالرفض في املؤمتر
الدبلوماسي ،بادرت باكستان إلى التخلص من أي حكم يظهر أن الطرفني هما على نفس املستوى
أو يتمتعان بنفس احلقوق 10.وألغيت مسودة املادة  ،5ولم يتضمن النص النهائي أية إشارة إلى كل
األطراف في النزاع .وبرر مندوب زائير رفض مشروع البروتوكول بقوله إن بعض أحكامه تعامل
«على قدم املساواة دولة ذات سيادة وجماعة من املواطنني املتمردين ،وحكومة شرعية ومجموعة من

.6انظر:
Emerich de Vattel, Law of Nations, Preliminaries, para. 18, available at http://www.constitution.org/vattel/vattel-pre.htm
(last visited 18 September 2007).
.7انظر:
International Committee of the Red Cross, Commentary IV, Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian
Persons in Times of War, ICRC, Geneva, 1958, p. 37.
.8انظر:
Michael Bothe, Karl Josef Partsch and Waldermar A. Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts, Martinus Nijohff
Publishers, The Hague, 1982, p. 604
.9انظر:
ICRC, Commentary to the Draft Additional Protocols to the Geneva Conventions of August 12, 1949, ICRC, Geneva,
1973, p. 135.
 .10انظر  ،.Bothe et alاملرجع  8أعالهp.606 ،
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اخلارجني على القانون ،وموضوع في القانون الدولي وموضوع في القانون الوطني» 11.ويأتي هذا
التصريح معبر ًا بوضوح عن موقف العديد من الدول التي لم تكن موجودة وقت انعقاد مؤمتر جنيف
عام  ،1949وقد أعيد تأكيده عام  1998في االجتماع الدوري األول املعني بالقانون الدولي اإلنساني،
والذي الحظت فيه «زغفلد»:
أن العديد من الدول أكدت مرة أخرى اعتراضاتها على اعتبار جماعات املعارضة املسلحة طرف ًا في
النزاع ،باملعنى املقصود في القانون الدولي اإلنساني .ورأت هذه الدول أن أفضل طريقة للتعامل مع
12
النزاعات الداخلية هي املقاضاة اجلنائية الدولية لألفراد.
ولهذا ،ميكن التشكيك في ادعاء التعليق على البروتوكول الثاني اإلضافي بأن البروتوكول مينح «نفس
احلقوق ويفرض نفس الواجبات على كل من احلكومة القائمة والطرف املتمرد» 13.وقد تقودنا ،في
واقع األمر ،هذه التطورات إلى التساؤل عن دميومة مبدأ املساواة في النزاعات املسلحة غير الدولية
ً 14
عموما.
وال ميكن أن نفصل كيفية إلزام جماعات املعارضة املسلحة بالقانون الدولي اإلنساني عن مفهوم املساواة
ألن الدول هي وحدها التي متلك الشخصية القانونية التي تخولها االنضمام كطرف في اتفاقيات جنيف
والبروتوكولني اإلضافيني .أما في ما يتعلق باملادة  3املشتركة ،فإن التعليق على اتفاقيات جنيف
يقترح التفسير القاضي بوجوب التزام جماعات املعارضة املسلحة بسبب مبدأ «السيادة الفعلية» على

 .11انظر:
Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law
Applicable in Armed Conflicts (CDDH), Geneva, 1974-7, Federal Political Dept., Bern, 1978, SR. 56, para. 126.
.12انظر:
Liesbeth Zegveld, The Accountability of Armed Opposition Groups in International Law, Cambridge University Press,
Cambridge, 2002, p. 10, at n. 1, citing ICRC, International Committee of the Red Cross and Red Crescent, 31 October – 6
November 1999, Geneva, Annex II (1999).
وجتدر اإلشارة إلى أن نطاق هذا التصريح يعكس أيض ًا رأي تلك الدول في ما يتعلق باملادة  3املشتركة.
 .13انظر:
Yves Sandoz, Christophe Swinarski and Bruno Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocol of 8 June 1977 to
the Geneva Conventions of 12 August 1949, ICRC, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, Dordrecht, 1987, para. 4442.
تأتي مختلف تعليقات وفدي بلجيكا والسودان إلى املؤمتر الدبلوماسي املعني بإعادة تأكيد القانون الدولي اإلنساني الساري على املنازعات املسلحة وتطويره،
لتؤكد اإلخفاق في التوصل إلى توافق حول املساواة في التطبيق .وقد أشارت بلجيكا إلى املادة  1التي يطور فيها البروتوكول اإلضافي الثاني و ُيكمل املادة 3
املشتركة لالنتهاء باستنتاج "مبدأ السيادة األساسي بأن االلتزامات الواردة في البروتوكول هي ملزمة بصورة متساوية بالنسبة إلى طرفي النزاع "
).املرجع  5أعاله (CDDH, Vol. VII, Annex p. 76, reproduced in Sassòli and Bouvier ،p.964 ،
وأعلنت السودان أن البروتوكول اإلضافي الثاني هو مجرد تنازل من جانب الدول" (.)CDDH/SR. 56, para. 37
 .14تزعم دوزوالد -بك أن املساواة بني األطراف املتحاربة هي "من كل اجلوانب" غير مالئمة للنزاعات املسلحة غير الدولية طاملا أن الدول ال تقبل املبدأ نفسه .ويؤكد
ساسولي وبوفييه ،من جهة أخرى ،أن القانون الدولي اإلنساني يحترم مبدأ املساواة في النزاعات املسلحة غير الدولية ولكن ال ميكن أن يطالب القانون الوطني
بأن يفعل الشيء نفسه .انظر:
Louise Doswald-Beck, "The Right to Life in Armed Conflict: Does International Humanitarian Law Provide all the
;Answers?", International Review of the Red Cross, no. 864 (December 2006), p. 903
 Sassòli and Bouvierاملرجع  5أعالهp.108 ،
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األراضي 15.وهذه احلجة صحيحة من منظور املساواة ،إذ يفهم منها أنها تلزم جماعات املعارضة
املسلحة بنفس الطريقة التي تكون فيها احلكومات املتعاقبة ملزمة بتطبيق االلتزامات الدولية للحكومات
السابقة  .إال أن ضعف احلجة ينكشف في نطاق التغطية إذ يقول التعليق ،أن وحدها اجلماعات التي
16
«تدعي متثيل البلد ،أو جزء من البلد» تكون ملزمة باالتفاقية.
وتقول وجهة نظر بديلة ،وشائعة كذلك أن جماعات املعارضة املسلحة ملزمة بالطابع العرفي لاللتزام
الذي يطلب منها احترام املادة  3املشتركة (والذي يتميز عن الطابع العرفي للمادة  3نفسها) .وقد
أعلنت احملكمة اخلاصة لسيراليون أن:
ما من شك اآلن في أن [املادة  3املشتركة] ُملزمة بالنسبة إلى الدول وجماعات املتمردين على حد
سواء ،وأن جماعات املتمردين تخضع للقانون الدولي اإلنساني[ ...وثمة] نظرية مقنعة تقضي بأن
[جماعات املتمردين] ملزمة وفق ًا للقانون الدولي العرفي باالمتثال لاللتزامات الواردة في [املادة 3
17
املشتركة] والهادفة إلى حماية اإلنسانية.
وعلى حني ميكن أن يكفي هذا التفسير ألغراض فرض املسؤولية الدولية ،فإن احلجج املطروحة ال
تشير إلى املساواة إذا كانت ممارسة الدول هي التي حتدد وحدها القاعدة العرفية .ومن املؤكد أن
املساواة ،مبعناها الواسع املُستخدم في احلياة اليومية ،تتطلب أن يؤخذ مبمارسات جماعات املتمردين
في احلسبان ،إذا أريد أن يكونوا ملزمني بالقانون العرفي.
إن «ساسولي» ،الذي يدافع عن نهج «الشعور باالمتالك» لتعزيز احترام جماعات املعارضة املسلحة
للقانون الدولي اإلنساني ،يزعم أن هذه اجلهات الفاعلة من غير الدول تشارك أص ً
ال في تشكيل
القانون الدولي اإلنساني العرفي وقانون حقوق اإلنسان 18.أما وجهة النظر القائلة بأن «ممارسات
املتمردين» وآراءهم تساهم في تشكيل القانون العرفي في القانون الدولي اإلنساني فتجد دعم ًا في
القرار القضائي الصادر في قضية «تاديتش» عن احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،وفي
تقرير جلنة األمم املتحدة للتقصي حول دارفور (جلنة دارفور) 19.ومع ذلك ،جتدر اإلشارة إلى أن
أي ًا من دائرة االستئناف للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة أو جلنة دارفور لم يشر إلى
 .15انظر ،Commentary IV :املرجع  7أعالهp.37 ،
 .16املرجع السابق ،صـ  .37على أن السيادة الفاعلة ال يجب أن تعتمد على النوايا وإمنا على احلقائق.
 .17انظر:
Kallon, Kamara, Decision on Challenge to Jurisdiction: Lomé Accord Amnesty, SCSL-04-15-PT-060, 13 March 2004,
paras. 45, 47.
.18انظر  ،Sassòliاملرجع  3أعاله .p.6 ،وحول دعم فكرة أن اجلهات الفاعلة من غير الدول تشكل بشكل عام القانون العرفي  ،انظر:
R. Gunning, "Modernizing Customary Law: The Challenge of Human Rights", Virginia Journal of International Law, Vol.
4 (1999), p. 221.
.19انظر:
Prosecutor v. Duško Tadić, ICTY, IT-94-1-AR72 (Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction),
2 October, 1995, paras. 107-108; Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations SecretaryGeneral, 2005, para. 156, available at www.ohchr.org/english/darfur.htm (last visited 18 September 2007).
جتدر اإلشارة إلى أن أنطونيو كاسيسي كان رئيس دائرة االستئناف لعام  1995في احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،ورئيس جلنة دارفور
لعام .2005
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أية ممارسات للمتمردين تتناقض وأعراف القانون الدولي اإلنساني التي أسستها الدول 20.ولهذا،
ميكن التساؤل حول ما إذا كان هذا القبول اجلزئي مبمارسات املتمردين مماث ً
ال للحق في التصويت
الدميقراطي في ظل نظام حكم استبدادي .
وعلى العكس من ذلك ،فإن دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول «القانون الدولي اإلنساني
العرفي» ال تأخذ في االعتبار ممارسات املتمردين ،مؤكدة أن «داللتها القانونية غير واضحة» 21.وقد
أوضح جون -ماري هنكرتس ،أحد محرري دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر ،أن ممارسات الدول
هي التي ميكن وحدها أن تُشكل القانون الدولي العرفي مبوجب القانون الدولي احلالي 22.وعلى الرغم
من أن مشاركة جهات فاعلة من غير الدول في تطوير القانون العرفي ميكن أن تعني الكثير في نظام
ما بعد معاهدة وستفاليا ،إال أن األمر ال يزال مثير ًا للجدل 23.وعلى أية حال ،فإن فكرة إلزام جماعات
املعارضة املسلحة بالطابع العرفي اللتزاماتها مبوجب املادة  3املشتركة يجعلنا نشكك في «املساواة»
إذا لم تكن تلك اجلماعات قادرة على املشاركة في تشكيلها.
إن الطابع امللزم للبروتوكول الثاني اإلضافي الذي ال ُيعتبر متام ًا قانون ًا عرفي ًا ،يثير إشكاليات أكبر.
ويؤكد «سيفاكوماران» أن الطريقة الوحيدة لتكون جماعات املعارضة املسلحة ملزمة بالقانون في جميع
الظروف تكمن في االلتزام من خالل مبدأ االختصاص التشريعي الوطني ،حيث تخضع تلك اجلماعات
للقانون الوطني فقط 24.وفي ما يتعلق بالواجبات الدولية ،يؤدي مثل هذا النهج إلى إلغاء جماعات
املعارضة املسلحة من الفئات التي يشملها البروتوكول اإلضافي الثاني .إال أن «كاسيس» يشير عن
حق إلى أن األمر ال يتعلق بوضع املتمردين في القانون احمللي ،بل بوضعهم على مستوى القانون
الدولي 25.وفي حال ضمانات احملاكمة العادلة ،يكون التمييز أساسي ًا ،حيث من املفترض أن يحظر
.20في ما يتعلق مث ً
ال بنزاع حزب اهلل مع إسرائيل عام  ،2006ذكرت منظمة العفو الدولية ما قاله قائد حزب اهلل" :ما دام العدو ال يضع لعدوانه حدود ًا وال خطوط ًا
حمراء ،فإن ردنا سيكون أيض ًا بال حدود أو خطوط حمراء" .وهناك اقتباس آخر حلزب اهلل يصرح فيه إنه يحترم القانون الدولي اإلنساني بشكل عام .انظر:
BBC News, "Hezbollah Accused of War Crimes," 14 Sept. 2006, available at http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle-east/5343188.stm
(last visited 18 September 2007).
ويفترض أن تكون هذه املمارسة مناقضة للقاعدة  148من القانون الدولي اإلنساني العرفي (دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر) ،والتي حتظر على األطراف
املتحاربة االقتصاص من املدنيني .انظر :جون -ماري هنكرتس ولويز دوزوالد -بك  :القانون الدولي اإلنساني العرفي  ،اللجنة الدولية للصليب األحمر  ،املجلد
األول  :القواعد  ،ص.459 .
.21انظر :هنكرتس ودوزوالد -بك أعاله  ،املالحظة  20صـ .xxx
.22انظر:
Jean-Marie Henckaerts, "Binding Armed Opposition Groups through Humanitarian Treaty Law and Customary Law", in
Proceedings of the Bruges Colloquium, Relevance of International Humanitarian Law to Non-State Actors, 25th-26th October
2002, Collegium, Vol. 27 (Spring 2003), p. 128.
.23على الرغم من أن املفهوم املتعلق بجماعات املعارضة املسلحة ،في القانون كما يجب أن يكون ،يتمتع بدعم كل من "سيفاكوماران"  ،املرجع  24أدناه ،وهنكرتس ،
املرجع  22أعاله ،صـ  ،128فثمة أسئلة أخرى ،مثل الوزن الذي يجب أن يعطى ملمارسات املتمردين ،تبقى خارج نطاق هذا البحث.
.24انظر:
Sandesh Sivakumaran, "Binding Armed Opposition Groups", International Comparative Law Quarterly, Vol. 55 (April
2006), p. 371.
.25انظر:
Antonio Cassese, "The Status of Rebels Under the 1977 Geneva Protocol on Non-International Armed Conflicts",
International Comparative Law Quarterly, Vol. 30 (April 1981), p. 429.
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القانون الوطني على جماعات املعارضة املسلحة إقامة احملاكم .وفي املقابل ،درس «كاسيس» القانون
العرفي التعاهدي وخ ُلص إلى أن جماعات املعارضة املسلحة ليست ملزمة به إال بناء على موافقتها
على مثل هذا االلتزام 26.وبينما يتوقع أن يكون هذا الرأي متوافق ًا مع أي تعريف ملبدأ املساواة ،فإن
النتيجة ستكون مشابهة للنظرية التي يرتكز عليها التعليق على املادة  3املشتركة ،أي إبقاء عدد كبير
من جماعات املعارضة املسلحة خارج نطاق تغطية البروتوكول الثاني اإلضافي.
 2-1املساواة مقابل التكافؤ
يبرز التحليل أعاله املأزق الذي يواجه تطبيق مبدأ مساواة األطراف املتحاربة على العالقة العمودية
بني الدول والكيانات من غير الدول .ومن الواضح أن مبدأ مساواة األطراف املتحاربة ال ميكن نقله
من النزاعات املسلحة الدولية إذا كانت املساواة تشير إلى حقوق األطراف في ما يتعلق بقدرتها على
التأثير في القانون وليس ما يتعلق مبجرد قدرتها على العمل مبوجب القانون.
وتكمن إحدى طرق تناول هذه املشكلة في اإلقرار بأن مبدأ مساواة األطراف املتحاربة هو مفهوم ضيق
النطاق ال ميتد إلى الوضع القانوني .وال يعني بالضرورة وضع ًا متساوي ًا ،وإمنا حقوق ًا والتزامات
متساوية تنبثق من معايير القانون الدولي التي تنظم املسائل التي يتناولها القانون الدولي اإلنساني.
إن معنى مصطلح «القانون الدولي» يتطلب هنا املزيد من التوضيح .أو ًال« ،القانون الدولي» يح ُّد من
نطاق املساواة باستبعاده من املعادلة قواعد القانون البلدي ،سواء بالنسبة إلى الدولة أو املتمردين.
ثاني ًا ،ال ينحصر «القانون الدولي» في القانون الدولي اإلنساني ،بل يتضمن جميع املعايير الدولية التي
تؤثر في احلقوق وااللتزامات الناجمة عن املادة  3املشتركة والبروتوكول الثاني اإلضافي ،والقانون
العرفي للنزاعات املسلحة غير الدولية .وتشمل هذه املعايير اإلضافية القانون الدولي حلقوق اإلنسان،
والقانون اجلنائي الدولي ،واالتفاقيات الدولية بشأن اإلرهاب.
ولهذا ميكننا تطبيق مصطلح «التكافؤ» لتمثيل مساواة عامة في الوضع القانوني كما هي موجودة
بني الدول في القانون الدولي ،وحصر «املساواة» في املبدأ الوارد في التعريف أعاله .وقد يعني عدم
التكافؤ أن الدول متلك حقوق ًا والتزامات عامة أكثر مما متلكه جماعات املعارضة املسلحة ،ولكن
يفترض أن تبقى حقوقها والتزاماتها املتعلقة مبسائل القانون الدولي اإلنساني متساوية .فإذا وضعنا،
على سبيل املثال ،معيار ًا دولي ًا يطبق على حظر التعذيب كما يرد في الفقرة (()1أ) من املادة 3
املشتركة في اتفاقيات جنيف تعريف ًا دقيق ًا للتعذيب كما يرد في اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب،
وهي معاهدة خاصة بحقوق اإلنسان ،فمن شأن ذلك أن يولد بالفعل حالة من الال مساواة (لصالح
جماعات املعارضة املسلحة) ،ذلك أن التعريف يفترض أن يرتكب عمل التعذيب «موظف رسمي أو أي
شخص يتصرف بصفته الرسمية» 27.وقد أعيد بالفعل ،في القرار الصادر من احملكمة اجلنائية الدولية

.26املرجع السابق ،صـ .30-428
.27املادة  1من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو املُهينة 26 ،يونيو/حزيران .1465 UNTS 85 ،1987
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ليوغوسالفيا السابقة في قضية «سليبيشي» 28تفسير التعريف «التقليدي» للتعذيب ،بغية توسيع مفهوم
«الصفة الرسمية» لتشمل جماعات املعارضة املسلحة خالل النزاعات املسلحة – مبا يتماشى ومبدأ
املساواة – على الرغم من أن مثل تلك املساواة قد ال يحافظ عليها بالضرورة خارج النزاع املسلح.
وعلى حني قد يكفي إلدراج أغلب القضايا التي تنشأ في النزاعات املسلحة غير الدولية ضمن مبدأ
املساواة ،أن نعتمد فصل املساواة عن التكافؤ 29 ،فإن أهلية جماعات املعارضة املسلحة إلصدار
أحكام جنائية تظل أمر ًا مثير ًا للجدل بسبب تقارب مختلف نظم القانون الدولي.
 - 2تقارب القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اجلنائي الدويل
 1-2اآلثار املرتتبة عىل حقوق اإلنسان
ما من شك في وجود تقارب وثيق بني أغلب جوانب القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق
اإلنسان .ومع ذلك ،يشير «لوبيل» إلى أن تركيز احلجج املطروحة ينتقل اآلن من مسألة إمكانية تطبيق
قانون حقوق اإلنسان خالل النزاعات املسلحة إلى كيفية تطبيقه ،وإلى املشكالت العملية التي يواجهها
هذا التطبيق 30.ويكمن الهدف هنا في التركيز على جانب واحد لم يتم تناوله بشكل عام وهو مشكلة هذا
التقارب (من وجهة نظر جماعات املعارضة املسلحة) في ما يتعلق بإصدار أحكام جنائية خالل النزاعات
املسلحة غير الدولية .وبوجه خاص ،ينص القانون الدولي حلقوق اإلنسان على أن من حق كل شخص
يالحق في تهمة جنائية أن يحاكم «أمام محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون»  31ويجوز
منع جماعات املعارضة املسلحة من إصدار األحكام اجلنائية ،بالقدر الذي يتم فيه إدراج معيار «احملكمة
املنشأة بحكم القانون» على النحو املقصود في قانون حقوق اإلنسان ضمن شرط إقامة «محكمة ُمشكلة
حسب األصول املرعية» املنصوص عليه في القانون الدولي اإلنساني .وعالوة على ذلك ،يثير شرط
الضمانات القضائية خالفات أيض ًا بسبب التفسيرات املمكنة لشرط ال جرمية إال مبوجب القانون
املنصوص عليه في حقوق اإلنسان .وتبقى املساواة بني األطراف املتحاربة  ،وهو املبدأ الذي ال ُيعنى به
قانون حقوق اإلنسان ،حالة محتملة اللتقاء القانونني.

.28انظر:
Prosecutor v. Zejnil Delalić, Zdravko Mucić, Hazim Delić, Esad Landžo, ICTY, IT-96-21-T, 16 November 1998, para. 473.
.29هناك حاالت محتملة من عدم املساواة تبقى خارج نطاق هذه الدراسة .انظر املادة  4من البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في
املنازعات املسلحة ،2000 ،امللحق بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 54 /263؛ واملادة  2من االتفاقية الشاملة املتعلقة باإلرهاب الدولي،A/57/37 ،
وهي متاحة على املوقع التالي على شبكة االنترنت:
http://hei.unige.ch/~clapham/hrdoc/docs/a-57-37.pdf (last visited 18 September 2007).
.30انظر:
Noam Lubell, "Challenges of Applying Human Rights Law to Armed Conflict", International Review of the Red Cross, no.
860 (December 2005), p. 738
.31هذه املبادئ مأخوذة من املادة  14في العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،ومت التعبير عنها أيض ًا في املعاهدات اإلقليمية حلقوق اإلنسان .انظر املادة
 6في املعاهدة األوروبية حلقوق اإلنسان واملادة  8من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان.
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وميكن حتديد إطار للمعضلة املطروحة من خالل النظر في كيفية تطور النظامني القانونيني املنفصلني
(قانون النزاعات املسلحة غير الدولية وقانون حقوق اإلنسان) ،حيث لم يكن أي نظام من النظامني
موجود ًا في القانون الدولي عند نهاية احلرب العاملية الثانية .أما عن املفاوضات في مؤمتر جنيف
لعام  ،1949يشير «إلدرز» إلى أن أي اقتراح يوحي بأن [إعالن حقوق اإلنسان لعام  ]1948هو صك
ُملزم من صكوك القانون الدولي ...كان ميكن بالطبع أن يواجه بالدهشة والشك 32.ولهذا كان ميكن
للمندوبني إلى مؤمتر جنيف أن يجدوا ،خالل التفاوض حول وضع معايير احلد األدنى في املجال
اإلنساني داخل قوانني تنظم للمرة األولى النزاعات املسلحة غير الدولية ،صعوبة كبيرة في القبول بأن
الفقرة (()1د) من املادة  3املشتركة هي نظام يشكل وحدة مستقلة وميكن ،نظري ًا ،أن ُيطبقه ،بطريقة
متساوية ،كل من الدول واألطراف من غير الدول.
 1-1-2حمكمة منشأة بحكم القانون
على الرغم من أن عبارة «منشأة بحكم القانون» أصبحت في النهاية معيار الصكوك امللزمة في
مجال حقوق اإلنسان ،مبا في ذلك العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية ،إال أنها لم تظهر إال عام
 1950في املادة  6من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان .ويقول تعليق «نوواك» إن كلمة «مختصة»،
التي ترد في املادة  14من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية« ،ال متثل سوى صياغة خاصة
لعبارة« :منشأة بحكم القانون» ،ثم يواصل محدد ًا
بأن الشرطني يستهدفان ضمان تعريف السلطة القضائية للمحكمة بشكل عام وبصورة مستقلة
عن القضية املعنية ،أي بدون أن حتدد اعتباط ًا من خالل إجراء إداري .ويجب أن يفهم مصطلح
«القانون» باملعنى احملدد لقانون عام يصدره البرملان ،أو قاعدة مكافئة غير مدونة من القانون العام
والتي يجب أن تكون متيسرة جلميع األشخاص اخلاضعني لها .ويجب لقانون من هذا النوع أن
33
ينشئ احملاكم و ُيع ِّرف مجال اختصاصها ونطاقها اجلغرافي.
وقد خلصت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان السوابق القضائية اخلاصة بها في قرارها في قضية
«كوميي وآخرين ضد بلجيكا» ،حيث أعلنت أن هدف مصطلح «محكمة ُمشكلة بحكم القانون» الوارد
في املادة  6من االتفاقية يتمثل في ضمان أال يعتمد التنظيم القضائي في مجتمع دميقراطي على
اجتهاد السلطة التنفيذية ،بل يكون منظم ًا وفق ًا لقانون صادر من البرملان 34.ومن الناحية األخرى ،لم
تأخذ جلنة حقوق اإلنسان في االعتبار معيار احملكمة «املنشأة بحكم القانون» في بيان «فالس بوردا»،
35
وقالت أنها ال تتناول املسائل الدستورية ،وإمنا تنظر في مدى مطابقة قانون ما مع العهد الدولي.
.32انظر:
David Elders, "The Historical Background of Common Article 3 of the Geneva Conventions", Case Western Reserve
Journal of International Law, Vol. 11 (1979), pp. 56–7.
.33انظر:
Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR Commentary, N. P. Engel, Kehl, 1993, p. 245.
.34انظر:
Coeme et al. v. Belgium, European Court of Human Rights, 22 June 2000.
.35انظر:
Fals Borda et al. v. Columbia, Human Rights Committee, 46/79, 27 July 1982
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وخضع هذا البيان لفحص دقيق ،حيث أشار املعلقون إلى أن دستورية أو قانونية وجود احملكمة هي
36
مسألة يجب أن تعنى بها جلنة حقوق اإلنسان.
وتناولت أيض ًا احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة مصطلح «محكمة منشأة بحكم القانون»،
وذلك في القرار (حول االختصاص) الصادر عن دائرة االستئناف في قضية تاديتش .وتأكيد ًا
الختصاصها ،حاولت احملكمة متييز طابعها الدولي من أجل تخفيف الشروط التشريعية اإلشكالية.
وقد أقامت احملكمة فع ً
ال نظام ًا من مستويني ،يؤكد في إطار محلي مسؤولية الدولة في ضمان احلق في
أن تقرر محكمة «منشأة بحكم القانون» توجيه التهم اجلنائية  37.وفي املقابل ،جرى في اإلطار الدولي
تخفيف عبارة «منشأة بحكم القانون» بحيث تعني «مبا يتفق وحكم القانون» ،أي أن إنشاء احملكمة
يجب أن يتم عن طريق هيئة مختصة (على سبيل املثال :مجلس األمن) ويجب أن تستوفي هذه احملكمة
38
الشروط الالزمة لتأمني عدالة اإلجراءات .
وجند أن السوابق القضائية لكل من مجموعتي املعاهدات يتناول األسس القانونية حملكمة «منشأة
بحكم القانون» بوصفها متطلبات منفصلة عن الضمانات القضائية .ومن الناحية األخرى ،تعتبر
احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة أن الضمانات األساسية – على األقل في ما يتعلق
باحملاكم الدولية – تُشكل جزء ًا من األسس القانونية .وقد واجه القرار األخير انتقادات مبررة ،ألنه
ح َول عبارة محكمة «منشأة بحكم القانون» إلى إطناب غير ضروري 39.ومع ذلك ،ال توجد أية قرارات
تتطرق إلى حقوق ومسؤوليات جهات فاعلة من غير الدول.
 2-1-2املجموعات املشمولة بالقانون
إن حتليلنا لتقارب التزامات القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان يشمل قضية مهمة
مرتبطة بها ،هي عدم تكافؤ املجموعات التي يشملها القانون .فالقانون الدولي اإلنساني للنزاعات
املسلحة غير الدولية يفرض التزامات مباشرة على أطراف النزاع سواء الدول منها أو غير الدول ،األمر
الذي يعتبر خطوة جريئة في القانون الدولي .على أن معاهدات حقوق اإلنسان التي صاغتها الدول
في إطار أكثر تقليد ًا ،لم تضع في حسبانها سوى التزامات الدول .وصرحت جلنة البلدان األمريكية
حلقوق اإلنسان ،في تقريرها الثالث حول كولومبيا ،أن قواعد القانون اإلنساني التي حتكم األعمال

.36انظر:
Sarah Joseph, Jenny Schultz and Melissa Castan, The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Material
and Commentary, 2nd edn, Oxford University Press, Oxford, 2004, p. 407.
.37انظر ،)Tadić Jurisdiction(:املرجع  19أعاله ،الفقرة .42
.38املرجع السابق ،الفقرة .45
.39في االنتقاد ،انظر:
Jose E. Alvarez, "Nuremberg Revisited: The Tadić Case", European Journal of International Law, Vol. 7, no. 2 (1996), p. 17
)of online version available at http://www.ejil.org/journal/Vol7/No2/art7.pdf (last visited 18 September 2007
بينما تؤكد دوائر االستئناف أن مجلس األمن هو هيئة مختصة ،فإن هذه احلجة ال تتوافق وأطروحة "نوفاك" ،املرجع  33أعاله ،حيث كانت عبارة "منشأة بحكم
القانون" تعادل عبارة "االختصاص" .ويبدو أيض ًا أن ا ُ
حلكم يخالف النظرية القائلة إن مجلس األمن ال ميتلك األهلية لسن القوانني.
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العدائية الداخلية ،تلزم صراحة وتنطبق على قدم املساواة على جميع أطراف النزاع ،أي قوات األمن
التابعة للدول ،واجلماعات املسلحة املعادية ،وكل وكالئها ومفوضيها .وفي املقابل ،ينطبق قانون حقوق
40
اإلنسان بوجه عام على طرف واحد فقط من أطراف النزاع ،وحتديد ًا على الدولة ووكالئها.
وكان مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان في نيبال قد فرق في تطبيقه لقانون حقوق اإلنسان بني
41
«واجبات» الدول و «التزامات» جماعات املعارضة املسلحة.
أما «كالبهام» املدافع الشرس عن توسيع نطاق واجبات حقوق اإلنسان لتشمل بصورة عامة جهات
فاعلة من غير الدول ،فيشير إلى أنه رغم خطوة جلنة حقوق اإلنسان غير املألوفة بتأكيدها أن العهد
الدولي للحقوق املدنية والسياسية ال يفرض واجبات على اجلهات الفاعلة من غير الدول ،فإن «الصياغة
احلذرة» للتعليق العام رقم  31يترك الباب مفتوح ًا لتفسير يقضي باحتمال أن يوسع القانون الدولي
بالفعل نطاق تلك الواجبات 42.وفي ما يتعلق بدارفور ،صرحت جلنة حقوق اإلنسان «أنه يبدو أن قوات
املتمردين تنتهك أيض ًا حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني» 43.وهناك أمثلة أخرى عديدة لهيئات دولية
يبدو أنها تريد محاسبة جماعات املعارضة املسلحة ملسؤوليتها عن انتهاك حقوق اإلنسان 44.ويجب أن
نخ ُلص إلى أن جماعات املعارضة املسلحة لم تخضع بعد للمحاكمة في ما يتعلق بالواجبات املنصوص
45
عليها في قانون حقوق اإلنسان.

.40انظر:
Inter-American Commission of Human Rights, 3rd Report on the Human Rights Situation in Columbia, OEA/Ser.L/V/
II.102, Doc. 9 rev. 1, 26 February 1999, ch. 4, para. 13.
.41انظر:
OHCHR-Nepal, "OHCHR-Nepal calls on CPN-Maoist to fulfil commitments to stop human rights abuses", press
release, 11 September 2006, available at http://nepal.ohchr.org/en/resources/Documents/English/pressrelease/
SEP2006-09-12-HCR-PressRelease-E.pdf (last visited 19 September 2007).
.42انظر:
Andrew Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, Oxford University Press, Oxford, 2006, pp. 328–9.
وينص اجلزء ذو الصلة من التعليق العام رقم  ،31الفقرة  ،8على ما يلي[" :االلتزام بكفالة احترام العهد] ُيلزم الدول األطراف ،وليس له ،بهذه الصفة ،تأثير
أفقي مباشر باعتباره مسألة تتعلق بالقانون الدولي"ُ .متاح على املوقع اإللكتروني التالي:
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm.
مع ان "كالبهام" لم يشر إلى أي جانب من الصياغة هو صياغة "حذرة"  ،ميكن أن نفترض أنه يشير إلى "بهذه الصفة".
.43انظر:
E/CN.4/2005/3, CHR, 61st Session, Item 4, Situation of Human Rights in the Darfur Region of the Sudan.
.44لالطالع على أمثلة ومناقشات ،انظر  ،Claphamاملرجع  42أعالهpp. 281-5 ،
.45يجدر أن نضع أيض ًا في احلسبان مشكلة حتميل اجلماعات املسلحة املعارضة املسؤولية أثناء النزاع فحسب ،ولكن ليس قبله أو بعده .في ما يتعلق بنقاش الواجبات
في مجال حقوق اإلنسان املفروضة على اجلماعات املسلحة املسيطرة على أراض ،انظر:
Christian Tomuschat, "The Applicability of Human Rights Law to Insurgent Movements", in H. Fischer, U. Froissart,
W. Heintchel von Heinegg and C. Raap (eds.), Krisensicherung und Humanitärer Schutz – Crisis Management and
Humanitarian Protection: Fetschrift für Dieter Fleck, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin, 2004, pp. 586–7.
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إن أثر ذلك على املوضوع الذي نبحث فيه بالغ اخلطورة .ففي ما يتعلق باألساس القانوني لالحتجاز
في النزاعات املسلحة غير الدولية ،ميكن أن يؤدي عدم التكافؤ إلى خلق فجوة في مجال حماية األفراد
الذين حتتجزهم جماعات املعارضة املسلحة ،إذ ال يرد في القانون الدولي اإلنساني أي شيء حول
املوضوع ،ويفترض أن معيار حقوق اإلنسان املتعلق باحلرية وعدم التعرض لالحتجاز التعسفي لن
يطبق إال على الدول األطراف 46.وهو ما ميكن أن يتيح جلماعات املعارضة املسلحة احتجاز األفراد
والتمتع باحلصانة (من وجهة نظر القانون الدولي) ،األمر الذي قد يعيق توفير محاكمات عادلة ،ألن
مسؤوليتها الدولية لن تذكر إال بالنسبة إلى إصدار األحكام اجلنائية .وعالوة على ذلك ،ميكن بأية حال
أن ُيفضي التزام الدول بحماية حقوق اإلنسان إلى احليلولة دون إقرارها بأهلية جماعات املعارضة
املسلحة إلنشاء محاكم ،إذا لم تعتبر تلك احملاكم منشأة «بحكم القانون».
 3-1-2االستثناءات
هناك اختالف آخر جتدر دراسته ،وهو ما يتيحه قانون حقوق اإلنسان من استثناءات لبعض أحكامه
في ظروف معينة قاهرة تهدد «حياة األمة» أو «أمن أو استقالل الدولة الطرف» 47.وبالنسبة للحالة التي
تعنينا ،يجب أن يكون مثل هذا االستثناء ضروري ًا فع ً
ال ومتوافق ًا مع واجبات أخرى من القانون الدولي،
القانون الدولي اإلنساني ،مث ً
ال 48.وجند هنا عرض ًا ملشكلة تطبيق هذا املبدأ على جماعات املعارضة
املسلحة .أو ًال ،النطاق الشخصي إلمكانية اخلروج عن القانون يبدو بالكاد مالئم ًا جلماعات املعارضة
املسلحة .ثاني ًا ،إن مجرد وجود جماعة معارضة مسلحة مشاركة في نزاع مسلح يعني أن نظام
االستثناءات قد يتجه إلى أن يصبح القاعدة .وترتدي هذه املسألة أهمية خاصة في إصدار األحكام
اجلنائية في حاالت النزاعات املسلحة غير الدولية ،ذلك أن شرط احملكمة «املنشأة بحكم القانون» قد
اعتبر واجب ًا من واجبات حقوق اإلنسان غير قابل في كل احلاالت تقريب ًا لالستثناءات  49وأن شرط ال
جرمية إال مبوجب القانون هو صراحة غير قابل لالستثناءات.

.46تنفيذ اإلعدام يتطلب في هذه احلال أيض ًا محاكمة عادلة .في ما يتعلق بالنقاش حول حق االحتجاز دون محاكمة ،انظر  ،Zegveldاملرجع  12أعاله ،صـ ،65-57
حيث تشير إلى أن بعض الهيئات الدولية (وليس كلها بالتأكيد) قد استعاضت بارتياب عن الفراغ القانوني  ،إما بنقل معايير حقوق اإلنسان لتطبق على جماعات
املعارضة املسلحة أو بتطبيق قانون االحتالل لتشابه األوضاع .وبينما ميكن للتطبيق غير املتكافئ أن يؤدي إلى خلق بعض التباين ،لن يولد عدم املساواة وفق ًا
لتعريفنا ،ألن املعيار مشتق من قانون حقوق اإلنسان وليس من القانون الدولي اإلنساني.
.47املادة  4من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية ،واملادة  15من احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،واملادة  27من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان.
.48املرجع السابق.
.49انظر General Comment 29, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 August 2001, para. 16 :واملادة  )2(27في االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان.
على الرغم من أن التعليق يرى "ضرورة احترام الضمانات األساسية خالل حالة الطوارئ" ،فإنه ال يشير إلى احملكمة "املنشأة بحكم القانون" وينص في املقابل
على أنه " يجوز حملكمة قانونية فحسب محاكمة وإدانة فرد على ارتكاب جرم جنائي" .وحتظر املادة  27االستثناءات للضمانات القضائية األساسية حلماية
احلقوق التي ال ميكن اخلروج عنها ،وهي مفهوم ميكن إثارته وإنشاء نظام خاص في حاالت عقوبة اإلعدام.
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 2-2القانون اجلنائي الدويل
وحتى صدور قرار احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة (بشأن االختصاص) في قضية
«تاديتش» عام  ،1995كانت ستواجه الفكرة القائلة بأن انتهاك املادة  3املشتركة يدخل ضمن
املسؤولية اجلنائية الدولية لألفراد 50بنفس اآلراء املشككة التي رافقت عام  1949ما قيل عن أن صكوك
حقوق اإلنسان قد فرضت واجبات معينة على الفرد .أما دائرة االستئناف التي استعانت بقدر ضئيل
من ممارسات الدول ورأي القانون ،فخ ُلصت إلى أن القانون العرفي ينشئ مسؤولية جنائية فردية
النتهاكات املادة  3املشتركة 51.ومن املؤكد أن هذا القرار كان مبثابة الدافع لتحقيق تنبؤ قدمي ،إذ
أصبح اليوم هذا املفهوم وبعد أكثر من عشرة أعوام مفهوم ًا راسخ ًا باعتباره واجب ًا تعاهدي ًا تلتزم به
52
أكثر من  100دولة طرف ًا في احملكمة اجلنائية الدولية.
إن فرض مسؤولية جنائية على مخالفات املادة ()1(3د) املشتركة مبوجب املادة ()2(8ج)(« )»4من
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يزيد من تعقيد مسألة املساواة بني اجلهات املتحاربة .أو ًال،
يضيف نطاق ًا شخصيا آخر إلى تغطية املادة  3املشتركة املعقدة أص ً
ال نتيجة عدم التكافؤ في تطبيق
القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان .وقد يؤدي ذلك إلى نتائج مختلفة بالنسبة إلى مختلف
فئات األشخاص اخلاضعة ملعايير مختلفة ،عندما يتعلق األمر مث ً
ال مبسؤولية إصدار األوامر .ثاني ًا،
تنص املادة  )3(21من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أن تطبيق وتفسير القانون ذي
الصلة يجب أن يكونا «متسقني مع حقوق اإلنسان املُعترف بها دولي ًا» 53.وهذا يولد بالفعل ما يسميه
«بيليه» في نقده نوع ًا من «القانونية العليا» ،حيث متنح تراتبية املعايير «تفوق ًا ذاتي ًا» لقواعد بعينها
بسبب موضوعها وليس بسبب مصدرها 54.وعلى الرغم من أننا قد نستهوي االستنتاج بأن املادة
 )3(21تشير فحسب إلى التدابير اإلجرائية للمحكمة اجلنائية الدولية ،فإن «أرساجناني» يصف هذه
املادة بأنها ذات «لغة شاملة» ،تنشئ مقياس ًا «ينبغي أن تختبر على أساسه كل القوانني التي تطبقها

.50انظر:
Theodor Meron, "International Criminalization of Internal Atrocities", American Journal of International Law, Vol. 89,
no. 3 (1995), pp.559–63,
حيث يالحظ أن حتى اللجنة الدولية للصليب األحمر ال تعترف بتلك املسؤولية القانونية .ويدعي "ميرون" وجود خلط بني التجرمي واالختصاص القضائي ،األمر
احملافظة بشأن املسؤولية الفردية عن انتهاكات املادة  3املشتركة .على أن مجلس األمن قام بالفعل ،وللمرة األولى ،بتجرمي
الذي يراه موازي ًا لوجهة النظر
ِ
انتهاكات املادة  3املشتركة في النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا؛ ويشير "ميرون" إلى بعض املصادر في بداية التسعينيات (كلها غربية) التي
أيدت التجرمي بشأن املادة  3املشتركة.
.51انظر ، )ICTY, Tadić Jurisdiction(:املرجع  19أعاله ،الفقرات .134-128
.52املادة ()2(8ج) في النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .كان من األسهل على الذين تولوا صياغة معاهدة احملكمة اجلنائية الدولية أن يدرجوا قانون ًا بارز ًا
أو يسنوا قانون ًا جديد ًا ،حيث إن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ليس رجعي األثر ،بينما اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة كان
رجعي التطبيق.
.53املادة  )3(21في النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
.54انظر:
Alain Pellet, "Applicable Law", in Antonio Cassese, Paola Gaeta and John R. W. D. Jones (eds.), Rome Statute of the
International Criminal Court: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 1079
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احملكمة» 55.وبناء على ذلك ،ميكن تفسير عبارة « ُمشكلة وفق ًا للقواعد» على اعتبار أنها تشمل املفهوم
احملوري بالنسبة إلى الدولة في حقوق اإلنسان ،أي مفهوم احملكمة «املنشأة بحكم القانون» في ما
يتعلق باملسؤولية الفردية ولكن ليس بالضرورة مبسؤولية الدولة.
ويعني مبدأ التكامل أن اجلزء األكبر من تأثير النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية سوف يتحقق
في إطار االختصاص احمللي الذي يخضع لسيطرة محاكم الدولة الطرف ،خارج مراقبة اآلليات
الدولية .وميكن تصور أنه يجوز للدولة ،عم ً
ال باملادة  )3(21أن تقاضي (أو تهدد مبقاضاة) أفراد ًا
مرتبطني مبحاكم املتمردين خدمة ملصالح سياسية ،حتى إذا احترمت جماعات املعارضة املسلحة
عموم ًا ،وهؤالء األفراد بوجه خاص ،القانون الدولي اإلنساني .وميكن أن يؤدي ذلك إلى خلق حالة
من البلبلة ،ذلك أن من شأن التفاعل والتقاطع بني القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان
والقانون اجلنائي الدولي أن يفرضا على املسؤولية اجلنائية لألفراد شروط ًا أكثر صرامة مما تفرضه
املسؤولية الدولية.
- 3إصدار األحكام بموجب القانون الدويل اإلنساين
 1-3الفقرة (()1د) من املادة  3املشرتكة ،والفقرة ( )2من املادة  6يف الربوتوكول الثاين اإلضايف
حتظر الفقرة (()1د) من املادة  3املشتركة على احلكومات وعلى جماعات املعارضة املسلحة على حد
سواء إصدار األحكام ما لم يتم ذلك من خالل «محكمة ُمشكلة تشكي ً
ال قانوني ًا ،وتكفل جميع الضمانات
القضائية الالزمة في نظر الشعوب املتمدنة» .وميكن تقسيم هذه املادة إلى شرطني ،أولهما «محكمة
ُمشكلة تشكي ً
ال قانوني ًا» يتعلق باألساس القانوني إلصدار األحكام ،بينما يتناول الشرط الثاني
الضمانات القضائية .ومع أن هذه الصياغة ال تقدم بحد ذاتها أي أساس قانوني إلنشاء احملاكم
وإدارتها من جانب جماعات املعارضة املسلحة ،فإنها ال حتظر ذلك صراحة .وتالحظ «زغفلد» في
نصها عن إمكانية حتميل جماعات املعارضة املسلحة املسؤولية ،أن احلظر ال يوضح ما هو املطلوب
56
حتديد ًا من جماعات املعارضة املسلحة.
أما البروتوكول الثاني اإلضافي ،الذي « ُيطور و ُيكمل» [املادة  3املشتركة] دون أن ُيعدل من شروط
التطبيق القائمة 57،فيقسم أيض ًا احلظر إلى جزءين .إذ حتظر الفقرة ( )2من املادة  6إصدار
األحكام «دون محاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوفر فيها الضمانات األساسية لالستقالل واحليدة».

.55انظر:
M. Arsanjani, "The Rome Statute of the International Criminal Court", American Journal of International Law, Vol. 93
(1999), p. 29.
.56انظر  ،Zegveldاملرجع  12أعاله.p.69 ،
.57املادة  ،)1(1البروتوكول الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف املعقودة في  12أغسطس/آب  ،1949املتعلق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة غير الدولية
(البروتوكول اإلضافي الثاني)
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سقط بند «التشكيل القانوني» الذي يحدد أهلية
ومقارنة باملادة  3املشتركة ،جند أن الشرط األول ُي ِ
احملكمة ،بينما يضع الشرط الثاني معيار ًا للضمانات (أي االستقالل واحليدة) محل املعيار اآلخر (أي
الضمانات القضائية الالزمة في نظر الشعوب املتمدنة).
وفي ما يتعلق باحلظر الثاني ،يفعل البروتوكول اإلضافي الثاني ما يزعمه حتديدا ،أي يعدد قائمة من
ستة ضمانات في الفقرات الفرعية الالحقة .وقد جنح هذا االستبدال في تطوير واستكمال احلظر دون
تعديله .إال أن املادة  6مبجرد إلغائها عبارة «احملكمة املُشكلة تشكي ً
ال قانونيا» ال تقدم بالنسبة إلى
احلظر األول أي تطوير أو استكمال للحظر الوارد في املادة  3املشتركة ،بل هي في الواقع تخفف من
شروطه الصارمة .وعالوة على ذلك ،يصعب التوفيق بني إلغاء شرط «احملكمة املُشكلة تشكي ً
ال قانوني ًا»
والتنازل عن تطبيق املادة  3املشتركة دون تعديل .على أن سبب اإللغاء واضح مبا يكفي .وت ّقر اللجنة
الدولية للصليب األحمر في تعليقها على مشروع البروتوكولني اإلضافيني لعام  ،1973بإلغاء عبارة
«التشكيل القانوني» املطبقة على «احملكمة» في املادة  3املشتركة ألن بعض اخلبراء اعتبروا أن من
غير املرجح أن يكون تشكيل مثل هذه احملكمة تشكي ً
ال قانوني ًا باملعنى املقصود في القوانني الوطنية،
إذا كانت جماعات املتمردين هي التي أنشأت احملكمة 58.وفي هذه احلالة احملددة املتعلقة باألساس
القانوني إلصدار األحكام ،يصبح من املبرر أن نتساءل ما إذا كان هذا البروتوكول ،الذي يهدف إلى
تطوير املادة  3املشتركة ،ال ينتهي بالفعل إلى التناقض معها.
إال أن املشكلة تتجاوز مجرد االتساق في التطبيق .أو ًال ،يعني غياب التصديق العاملي ،وخاصة في
البلدان التي تعاني من نزاعات داخلية ،أن البروتوكول اإلضافي الثاني ال ينطبق غالب ًا في حاالت
النزاع املسلح غير الدولي .ثاني ًا ،يعني الفارق في املستوى أن النزاع ميكن أن يدفع نحو تطبيق املادة
 3املشتركة ولكن ليس نحو تطبيق البروتوكول اإلضافي الثاني 59.ومن الصعب  ،في احلالتني ،أن
نتخيل كيف ميكن «تطوير واستكمال» أحكام املادة  3املشتركة عن طريق أحكام إضافية بالبروتوكول
اإلضافي الثاني ال تنطبق بالضرورة على احلالة على اإلطالق .كما يصعب أيض ًا التوفيق بني حقيقة
أن احلكم الذي ينطبق على مستوى أدنى من النزاع (أي املادة  3املشتركة) هو بالفعل أضيق نطاق ًا
في ما يتعلق بالشروط التي يسمح وفق ًا لتلبيتها بإصدار األحكام (أي شرط «احملكمة املُشكلة تشكي ً
ال
قانوني ًا») 60.وهذا األمر الشاذ احملدد املتعلق بإصدار األحكام ،يتناقض بالفعل مع التعليق على
البروتوكول اإلضافي الثاني حول العالقة العامة بني البروتوكول اإلضافي الثاني واملادة  3املشتركة:

.58انظر ، ICRC, Commentary to Draft Additional Protocols :املرجع  9أعالهp. 142 ،
.59لالطالع على حتليل شامل للفارق في مستوى التطبيق ،انظر ،Zegveld :املرجع  12أعاله ،صـ 46-134؛ و ،.Sandoz et alاملرجع  13أعاله ،الفقرات
 .4446-4479ولالطالع على مالحظة حتذيرية حول ما إذا كان الفارق موجود ًا فع ً
ال ،انظر:
Francoise Hampson, "Human Rights and Humanitarian Law in Internal Armed Conflict", in Michael Meyer (ed.), Armed
Conflict and the New Law, Vol. 1, British Institute of International and Comparative Law, London, 1989, p. 67.
.60حول "احملكمة املُشكلة تشكي ً
ال قانوني ًا" ،كشرط مسبق أصعب حتقيق ًا مما هو مطلوب في البروتوكول اإلضافي الثاني ،انظر:
Peter Rowe, The Impact of Human Rights Law on Armed Forces, Cambridge University Press, Cambridge, 2006. See also
below on ONUSAL..
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لقد كان اختيار املؤمتر في صالح احلل الذي يجعل نطاق احلماية مرتبط ُا بشدة النزاع .وبالتالي،
وفي ظل الظروف التي تفي بشروط تطبيق البروتوكول ،يطبق البروتوكول واملادة  3املشتركة في
61
اآلن مع ًا ،ألن مجال تطبيق البروتوكول يندرج في املجال األوسع لتطبيق املادة  3املشتركة.
ومع ذلك علينا أال ننسى احلقيقة األساسية وهي أن احملكمة املُشكلة مبوجب القانون ميكن مع ذلك أن
تسفر عن محاكمة غير عادلة ،بينما احملكمة التي متنح جميع الضمانات األساسية ال ميكن أن تسفر
عن محاكمة غير عادلة .ولهذا ،ميكن للتشديد غير املتناسب على شرط األساس القانوني على حساب
الضمانات القضائية ،أن يؤدي إلى إضعاف احلماية املمنوحة ألولئك الذين ال يشاركون أو كفوا عن
املشاركة في األعمال العدائية ،خاصة إذا اعتبرنا أن تلك احملاكم سوف تستمر في العمل بغض النظر
عن استجابتها أو عدم استجابتها لاللتزامات الدولية.
 1-1-3الرشط األول :األساس القانوين
يبدو أن ثمة جانب ًا من عبارة احملكمة «املشكلة تشكي ً
ال قانوني ُا» ،أي صعوبة تعريفها بدقة ،مييل عدد
كبير من السلطات إلى املوافقة عليه 62.فقد الحظت احملكمة العليا للواليات املتحدة األمريكية ،في
تعرف على نحو محدد ال في املادة 3
قرارها احلاسم األخير في «قضية حمدان» ،أن العبارة لم ّ
املشتركة وال في التعليق عليها 63.وسعي ًا إلى املساعدة على توضيح العبارة ،بحثت األغلبية في قضية
حمدان في التعليق على املادة  66من اتفاقية جنيف الرابعة ،والذي يربط بني محاكم دولة االحتالل
«املُشكلة تشكي ً
ال قانوني ًا» و «محاكمها العسكرية غير السياسية» 64.وتنص املادة  66على أنه يجوز
لدولة االحتالل إنشاء تلك احملاكم في أراضي البلد الذي حتتله للنظر في املخالفات للقوانني التي
تصدرها دولة االحتالل مبوجب السلطة االستثنائية التي متنحها املادة  .64على أن حقيقة أن العهد
الدولي للحقوق املدنية يخلق أساس ًا قانوني ًا صريح ًا حملاكم سلطة االحتالل ،بينما ال تتضمن املادة 3
املشتركة مثل هذا األساس الصريح ال يرتدي أية أهمية خاصة عندما ينظر في ما تعنيه عبارة «املشكلة
قانوني ًا» بالنسبة إلى جماعات املعارضة املسلحة .وبالطبع ،ال ينطبق العهد الدولي للحقوق املدنية إال
على النزاعات بني الدول ،ولذا ال يتناول التفاوت بني الدول وجماعات املعارضة املسلحة عندما يتعلق
األمر باألساس القانوني إلنشاء احملاكم .أما في «قضية حمدان» ،فكانت احملكمة العليا معنية فحسب
باحملاكم التي تنشئها الدولة الطرف ،ولم تتطرق إلى مسائل ميكن أن متس بحقوق جماعات املعارضة
املسلحة .ويوضح ذلك كيف يجب أن ينظر إلى تعريف «احملكمة املشكلة قانونيا» ألغراض النزاعات
املسلحة غير الدولية ،باعتباره بالغ التنوع مقارنة بالعبارات املشابهة التي تظهر في اتفاقيات جنيف
املتعلقة بالنزاعات املسلحة الدولية.

.61انظر  ،.Sandoz et alاملرجع  13أعاله ،الفقرة .4457
.62انظر ،على سبيل املثال ،Zegveld ،املرجع  12أعاله ،صـ .69
.63انظرHamdan v. Rumsfeld, USSC, 548U.S. (2006), p. 69 :
.64انظر  ،ICRC, Commentary IVاملرجع  7أعاله ،صـ .340
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لقد خ ُلصت دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر إلى أن املقياس العرفي إلصدار األحكام ،سواء في
النزاعات املسلحة الدولية أو غير الدولية ،هو «محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات القضائية
األساسية» 65.ومن املؤسف أن التحليل لم يمُ يز ،لدى مناقشة هذه القاعدة ،بني نوعي النزاع ،مع أنه
يجري هذا التمييز في ما يتعلق ،مث ً
ال ،بالقاعدة اخلاصة باالحتجاز .وميكن التساؤل حول ما إذا كانت
قد ضاعت فع ً
ال فرصة إدخال بعض التنوع في اإلجابة على الطابع الشاذ للتباين الظاهر في النزاعات
املسلحة غير الدولية .ومع أن القاعدة نفسها ال تشير إلى مقياس املادة  3املشتركة ،فإن املناقشة
املرافقة لها تخلص إلى استنتاج حاسم حول شروط «احملكمة املُشكلة تشكي ً
ال قانوني ًا» في إطار املادة
 3املشتركة التي تنظم النزاعات املسلحة غير الدولية ،واملادة  75من البروتوكول اإلضافي األول الذي
ينظم النزاعات املسلحة الدولية .إال أن التعريف ال يستند إلى حتليل ممارسة الدول أو الرأي القانوني،
وإمنا يقتصر على آراء احملللني .وتعلن دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر ،بعد استنتاجها بأن
معاهدات حقوق اإلنسان تشترط وجود معيار «احملكمة املختصة» و«احملكمة املنشأة بحكم القانون»
أن احملكمة تكون ُمشكلة تشكي ً
ال قانوني ًا إذا جاء إنشاؤها وتنظيمها متوافق ًا والقوانني واإلجراءات
النافذة أص ً
ال في البلد 66.كما يرد في مقدمة دراسة اللجنة الدولية أن القانون الدولي اإلنساني يحتوي
على مفاهيم يحتاج تفسيرها إلى إدراج إشارة إلى قانون حقوق اإلنسان ،مثل احلكم املتعلق بعدم
جواز إدانة شخص بجرمية إال من قبل «محكمة ُمشكلة تشكي ً
ال قانوني ًا»  67.ويفترض هذا الرجوع إلى
قانون حقوق اإلنسان حصر التفسير بالدولة املعنية .ولكن ،كما أوضحناه في القسم  2أعاله ،لم تكن
التزامات حقوق اإلنسان موجودة حني متت صياغة املادة  3املشتركة.
ويكمن أحد التفسيرات املمكنة في أن دراسة اللجنة الدولية تتخذ نهج قاعدة التخصيص ،حيث يتحدد
جوهر القانون في القاعدة األكثر تفصي ً
ال .وقد حكمت محكمة العدل الدولية ،في رأيني استشاريني ،أن
68
القانون الدولي اإلنساني هو الذي يصبح قاعدة التخصيص عندما يتعلق األمر بالنزاعات املسلحة.
على أنه في حالة إصدار أحكام تتعلق بنزاع مسلح ،ميكن الدفاع عن اعتماد قاعدة تخصيص تعطي
األولوية اللتزامات حقوق اإلنسان ،ذلك أن أحكام العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية ،واالتفاقية
األوروبية حلقوق اإلنسان ،واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان هي جميعها أكثر تفصي ً
ال من املادة
 3املشتركة في ما يتعلق بالسير الواجب لإلجراءات 69.أما االحتمال الثاني فهو أن تُطبق دراسة

.65انظر:
.66املرجع السابق ،صـ 355
.67املرجع السابق ،صـ .xxxi
.68انظر:
Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, ICJ, Advisory Opinion, 8 July 1996, para. 25; Legal Consequences of the
Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, ICJ, Advisory Opinion, 9 July 2004, para. 106
.69انظر:
William Abresch, "A Human Rights Law of Internal Armed Conflict: The European Court of Human Rights in Chechnya",
)European Journal of International Law, Vol. 16, no. 4 (2005
Rule 100 in Henckaerts and Doswald Beck, above note 20, Vol. 1, p. 353
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اللجنة الدولية نهج القانون الالحق ،حيث وضع معايير قانونية جديدة شاملة يؤثر في تفسير املعايير
القائمة 70.ومع ذلك يتطلب كال النهجني إيالء اهتمام أكبر لتنظيم النزاعات املسلحة غير الدولية .فبالقدر
الذي ال تنطبق فيه التزامات حقوق اإلنسان على جماعات املعارضة املسلحة ،ال وجود أبد ًا لقاعدة
تخصيص أو لقانون الحق ينظم سلوكها .وقد يكمن التفسير األفضل في نهج تقريبي للقانون الالحق،
ينقل فيه معيار حقوق اإلنسان للمحكمة املشكلة «مبوجب القانون» ليدخل في تعريف األساس القانوني
احملدد في القانون الدولي اإلنساني للمحكمة «املُشكلة تشكي ً
ال قانوني ًا» .وهذا ما يتوافق مع ما يؤكده
«باوست» من أن املادة ()1(3د) املشتركة تدمج قواعد حقوق اإلنسان العرفية في العملية الواجبة
71
بالرجوع إليها ،وبالتالي تدمج جميع أحكام املادة  14من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية.
وفي املناقشة التي سبقت اعتماد البروتوكول اإلضافي الثاني ،حول معنى املادة ()1(3د) املشتركة،
دافع «جيمس بوند» عن نهج وظيفي للشروطُ ،مشير ًا إلى أن مقاتلي حروب العصابات ال ينزعون على كل
حال إلى حمل معطف أسود وشعر مستعار أبيض في حقائبهم 72.وكانت تستند مجموعة املعايير التي
اختارها إلى مدى مالءمتها للوضع ،أي أن تكون السلطات املالئمة ،التي تعمل مبوجب القوة املالئمة،
قد أنشأت احملكمة وفق ًا ملقاييس مالئمة 73.وعلى الرغم من أن هذا التعريف يقدم ،على األقل ،اعتراف ًا
ضمني ًا باملشكالت املقترنة بالتباين ،لن يكون بالضرورة مفيد ًا لإلجابة عن السؤال الذي أثارته «زغفلد»
أعاله حول ما الذي يتوقع حتديد ًا من جماعات املعارضة املسلحة .ويبقى املعياران األوالن موضع شك
إذ يتعلقان بشرط األساس القانوني ،بينما يتعلق املعيار الثالث بشرط الضمانات القضائية.
لم تكن الدقة هي امليزة األساسية ألي من التعريفات التي سبقت مناقشتها .فقد حددت هذه التعريفات
في إطار املسؤولية الدولية ،وهو مجال من مجاالت القانون يرتبط عمد ًا بإشكالية النفعية السياسية.
إال أن األمر ليس مشابه ًا في املسؤولية اجلنائية الفردية .فقد واجهت الدول لدى صياغة أركان اجلرمية
في النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،مهمة حتديد اخلصوصية الكافية للوفاء بشروط املبدأ
العام في القانون اجلنائي الدولي أال وهو الشرعية (أي ال جرمية إال مبوجب القانون) 74.ولم تكن ثمة
سوابق قانونية ميكن االنطالق منها ،حيث لم تكن املسؤولية الفردية في النزاعات املسلحة غير الدولية
.70لالطالع على مزيد من األدلة التي توحي باعتماد نهج القانون الالحق  ،انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر ،املرجع  20أعاله ،ص" : 308.منذ اعتماد
اتفاقيات جنيف ،حدث تطور هام في القانون الدولي حلقوق اإلنسان يتعلق باإلجراءات املطلوبة ملنع احلرمان التعسفي من احلرية" .وقد ذكر أيض ًا أحد محرري
دراسة اللجنة الدولية أن " ...على الرغم من أن قواعد القانون الدولي اإلنساني كانت متقدمة جد ًا في معايير  ،1949إال أنها أصبحت اآلن متأخرة بالنسبة إلى
احلمايات التي متنحها معاهدات حقوق اإلنسان" ،انظر:
Louise Doswald-Beck, "Human Rights and Humanitarian Law: Are there Some Individuals Bereft of all Legal Protection?",
ASIL Proceedings 2004, p. 356
.71انظر:
Jordan J. Paust, "Executive Plans and Authorizations to Violate International Law Concerning Treatment and
Interrogation of Detainees", Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 43 (2005), n. 25 at p. 818
.72انظر:
James Bond, "Application of the Law of War to Internal Conflict", Georgia Journal of International and Comparative Law,
Vol. 3, no. 2 (1973), p. 372
.73املرجع السابق ،صـ 372
.74في النقاش حول املدى الذي تشكل فيه عبارة ال جرمية وال عقاب إال مبوجب القانون مبدأ عام ًا في القانون اجلنائي الدولي ،انظر:
Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2003, pp. 139–56
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موجودة عموم ًا في القانون الدولي قبل احلكم في «قضية تاديتش» (بشأن االختصاص) الذي أصدرته
احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة عام  .1995كما لم تواجه أي من احملاكمات الالحقة
أمام احملاكم اخلاصة موضوع محاكم املتمردين 75.وجاءت ،بالطبع ،صياغة أركان اجلرمية في السياق
اخلاص للمسؤولية اجلنائية لألفراد ،لكن األركان ال تزال أداة مفيدة للتفسير ألن صياغة املادة )2(8
(ج) من النظام األساسي هي مماثلة في وظيفتها لصياغة املادة  3املشتركة 76.وتكمن أيض ًا قيمة
تعريف أركان اجلرمية في صياغته من جانب املوقعني على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،
77
ومتثيله بالتالي آلراء عدد من الدول.
ومن املدهش أن ركن اجلرمية  4في املادة ()2(8ج)(« )»4يستمد تعريفه للمحكمة «املشكلة تشكي ً
ال
نظامي ًا» :من املادة  )2(6من البروتوكول اإلضافي الثاني
«ال يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة ُمشكلة تشكي ً
ال
نظامي ًا ،أي تتوفر فيها الضمانات األساسية لالستقالل واحليدة ،أو تكفل جميع الضمانات القضائية
املعترف عموم ًا بأنه ال غنى عنها» (التشديد مضاف).
إن تكرار عبارة «حكم سابق صادر عن محكمة» يشير إلى أن تعريف «احملكمة املشكلة تشكي ً
ال
قانوني ًا» مق ّيد بتوفر «االستقالل واحليدة» بوجه خاص .وتشير في هذه احلال اجلملة األخيرة إلى
الشرط الثاني للضمانات القضائية باعتباره منفص ً
ال عن األساس القانوني نفسه .على أن مثل هذا
التفسير يخلط بني تعريف األساس القانوني للمادة  3املشتركة وتعريف الضمانات األساسية في
البروتوكول اإلضافي الثاني .وميكن مقارنة العنصر املعتمد مبشروع اقترحته سابق ًا بلجيكا ،وكان
يفصل فص ً
ال صحيح ًا بني األساس القانوني والضمانات القضائية .وقد عرضت فيه ثالث حاالت
متمايزة ،حيث كان ميكن أن يصل إصدار حكم إلى حد جرمية احلرب« :إما ألنه لم يصدر حكم سابق،
أو أن احلكم السابق لم يكن صادر ًا عن محكمة ُمشكلة تشكي ً
ال نظامي ًا أو لم تكفل جميع الضمانات
78
األساسية املعترف عموم ًا بأنه ال غنى عنها».

.75انظر:
Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and
Commentary, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 409
.76الفقرة ذات الصلة في املادة ()2(8ج)(" )"4من القانون األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حتظر "إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن
محكمة مشكلة تشكي ً
ال نظامي ًا تكفل جميع الضمانات القضائية املعترف عموم ًا بأنه ال غنى عنها" .االختالف في الصياغة يشير إلى اإلقرار بأن مصطلحات املادة
 3املشتركة لم تعد مستخدمة ،ولكنه ال ميثل تأثير ًا جوهري ًا.
.77وفقًا للمادة  9من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،فإن أركان اجلرائم ليست قاطعة ولكن احملكمة تستعني بها "في تفسير وتطبيق املواد  6و 7و."8
.78انظر:
PCNICC/1999/WGEC/DP.13, reproduced in Eva LaHaye, "Violations of Common Article 3", in Roy S. Lee (ed.), The International
Criminal Court: Elements of Crimes and Rules of Procedure & Evidence, Transnational Publishers, Ardsley, NY, 2001, p. 212
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لقد تناولنا بالنقاش أعاله تلك العالقة الصعبة بني املادة  )2(6بالبروتوكول اإلضافي الثاني واملادة
()1(3د) املشتركة ،حيث أشرنا إلى أنه مت تكييف شرط «احملكمة املُشكلة تشكي ً
ال قانوني ًا» بناء على
دواعي قلق بعض اخلبراء الذين اعتبروا أن جماعات املعارضة املسلحة لن تتمكن من إنشاء مثل
تلك احملاكم باملعنى املقصود في القانون الوطني .ولهذا يبدو غريب ًا أن القائمني على صياغة عناصر
اجلرائم قاموا مبجرد استيراد املقياس الوارد في املادة  )2(6بالبروتوكول اإلضافي الثاني (وهو
املعيار اخلطأ ،بهذا املعنى) لتعريف عبارة «محكمة ُمشكلة تشكي ً
ال قانوني ًا» ،في الوقت الذي حافظ فيه
القائمون على صياغة النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على صياغة املادة ()1(3د) املشتركة.
وكما أبرزته املناقشة حول مساواة األطراف املتحاربة ،لم ينج البروتوكول اإلضافي الثاني إال بحذف
جميع اإلشارات إلى األطراف .وعالوة على ذلك ،كان حتديد مستوى عال للتطبيق مبا في ذلك شرط
السيطرة على األراضي ،بالقدر الذي ميكن فيه جلماعات املعارضة املسلحة أن تنفذ البروتوكول  ،هو
شرط حاسم لكي توافق الدول على اعتماد البروتوكول اإلضافي الثاني 79.وجتدر اإلشارة أيض ًا إلى
أن مستوى تطبيق املادة ()2(8ج)(« )»4حدد موضوعي ًا بأدنى من املستوى الوارد في البروتوكول
اإلضافي الثاني ،حيث ال يشترط تطبيق البروتوكول السيطرة على األراضي وال امتالك القدرة على
تنفيذ أحكام املادة املذكورة 80.ولهذا تصبح الفجوة فعلية وليست نظرية ،على األقل من زاوية املسؤولية
الفردية .ولم تعتمد أركان اجلرمية في أي من املستويات وجهة النظر القائلة إن القانون الدولي
اإلنساني في البروتوكول اإلضافي الثاني يصبح ،في ما يتعلق باألساس القانوني ،قاعدة التخصيص
ألي نزاع مسلح غير دولي .وميكن أن يشكل غياب أي متييز لكلمة «محكمة» في املادة  )2(6من
البروتوكول اإلضافي الثاني مسوغ ًا لتفسير هذا احلكم باعتباره ال يدرج شرط احملكمة «املنشأة بحكم
81
القانون» الوارد في قانون حقوق اإلنسان وأنه يسمح بإنشاء محاكم خاصة.
يتضح من التحليل السابق عدم وجود اتفاق حول معنى عبارة «محكمة ُمشكلة تشكي ً
ال قانوني ًا» ،عندما
يتعلق األمر بالطرف املشكل من املتمردين .فالتعريفات املقترحة متر بسرعة على التمييزات الطفيفة في
أشكال التباين ،أو تكون مبهمة ،أو تخفق في إدراج مالئم لالختالفات اجلوهرية بني املادة  3املشتركة
والبروتوكول اإلضافي الثاني .وكان تأثير املادة  )2(6من البروتوكول اإلضافي الثاني أنه أبرز مشكلة
املادة ()1(3د) املشتركة ،ولكن حتى لو اعتبر البروتوكول اإلضافي الثاني قاعدة التخصيص بالنسبة
ال شام ً
إلى قانون حقوق اإلنسان ،فإنه ال يوفر ح ً
ال نظر ًا للفجوة في التطبيق والفجوة في احلد األدنى
املعتمد للتطبيق.

.79انظر على سبيل املثال:
CDDH/SR.49/ANNEX, explanation of vote on Material Field of Application, statement of Ghana
.80تنص املادة ()2(8د) من القانون األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على ما يلي" :تنطبق الفقرة (2ج) على املنازعات املسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي
ال تنطبق على حاالت اإلضرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف املنفردة أو املتقطعة وغيرها من األعمال ذات الطبيعة املاثلة".
.81بقدر ما ميكن اعتبار أن من غير املمكن اخلروج عن مبدأ احملكمة "املنشأة بحكم القانون"  ،ميكن أن يكون هذا املنطق مثير ًا للجدل .انظر أدناه.
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 2-1-3الرشط الثاين :الضامنات القضائية
عندما يتعلق األمر بالضمانات القضائية ،كما أشرنا إليه أعاله ،يوضح البروتوكول اإلضافي الثاني
ما ورد في املادة  3املشتركة دون توسيعه .ولهذا ،ميكن تطبيق مقاييس البروتوكول اإلضافي الثاني
على نطاق عاملي في ما يتعلق باحلظر الثاني .وال تتأثر أغلب الضمانات الواردة في املادة ()2(6أ)
إلى (و) بالتباين بني الدول وجماعات املعارضة املسلحة ،على الرغم من أن جماعات املعارضة املسلحة
قد جتد صعوبة في تطبيق هذه الضمانات بسبب حقيقة قدراتها الفعلية .فهذه الضمانات ال تختلف
من الناحية النظرية ،عن ضرورة توفير التعليم لألطفال مث ً
ال مبوجب املادة ()3(4أ) .بل وحدها اجلملة
األولى في الفقرة (ج) من املادة  )2(6التي تعرض ملبدأ ال جرمية إال مبوجب القانون هي التي متثل
مشكلة محتملة تتعلق بعدم املساواة.
وينص احلكم املعني على ما يلي...« :أال ُيدان أي شخص بجرمية على أساس اقتراف الفعل أو
االمتناع عنه الذي ال يشكل وقت ارتكابه جرمية جنائية مبقتضى القانون الوطني» .ويشير التعليق إلى
الصعوبة الناجتة عن التباين ،أو السياق اخلاص بالنزاعات املسلحة غير الدولية ،موضح ًا أن التعايش
املمكن بني نوعني من التشريع الوطني ،وحتديد ًا تشريع الدول وتشريع جماعات املتمردين يجعل
مفهوم القانون الوطني أكثر تعقيد ًا في هذا السياق» 82.وتؤكد أطروحة «زغفلد» أنه ما دامت الصياغة
النهائية تبدو مستمدة من املادة  15من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية ،يجب لذلك أن يفهم
احلكم باعتباره يشير إلى قانون الدولة 83.على أن في «بوثي» وآخرين تطرح وجهة نظر أوسع تفترض
أن حذف مصطلح «القانون الوطني والدولي» الوارد في العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية خالل
املؤمتر الدبلوماسي «يجب أن يفهم باعتباره توسيع ًا ملفهوم «القانون» وليس حتديد ًا له» 84.وقد تعني
وجهة النظر األوسع نطاق ًا أن جماعات املعارضة املسلحة ميكن أن تستوفي معيار ال جرمية إال مبوجب
القانون باعتمادها على القانون الدولي في ما يتعلق باجلرائم الدولية ،بينما تعتمد على تشريع الدولة
أو تشريعها اخلاص ملقاضاة اجلرائم املتعلقة مبجرد املشاركة في األعمال العدائية .وفي سياق الرؤية
ضيقة النطاق ،لن تتمكن جماعات املعارضة املسلحة من االعتماد على «تشريعها» اخلاص في ما يتعلق
مبجرد املشاركة في اجلرائم ذات الصلة ،مع أنها قد تطبق مث ً
ال القوانني احلكومية القائمة حملاكمة
جنود احلكومة عند اقترافهم القتل.
 3-1-3املؤمترات الدبلوماسية
من السهل تصور االعتراضات التي ميكن أن تطرحها الدول ،السيما الدول املنخرطة في نزاعات
مسلحة غير دولية ،جتاه االعتراف بحق جماعات املعارضة املسلحة في إنشاء احملاكم .ومع األسف،
يصعب متييز مقصد القائمني على صياغة املادة  3املشتركة من خالل السجالت الرسمية ملؤمتر
جنيف .فقد تركزت املناقشات في األساس على مدى انطباق اتفاقيات جنيف كلية على حاالت النزاع
.82انظر  ،.Sandoz et alاملرجع  13أعاله ،الفقرات 4605-4604
.83انظر  ،Zegveldاملرجع  12أعاله ،صـ 187
.84انظر  ،.Bothe et alاملرجع  8أعاله ،صـ 652
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املسلح غير الدولي ،ولم تقم جلنة العمل الثانية التابعة للجنة اخلاصة إال قبيل نهاية املؤمتر بتقدمي
قائمة محددة شاملة لألحكام التي أصبحت بعد ذلك املادة  3املشتركة 85.وال تعطي السجالت الرسمية
أية معلومات تشير إلى كيف انتهى حظر إصدار األحكام إلى هذه القائمة ،كما ال تتضمن أية نقاشات
حول معنى عبارة «محكمة ُمشكلة تشكي ً
ال قانوني ًا».
ويكمن أحد االختالفات املهمة بني املفاوضات التي جرت عام  1949واملفاوضات التي جرت بني
عامي  1974و 1977في أن الدول ،خالل مفاوضات السبعينيات ،كانت على وعي بالتزاماتها في
مجال حقوق اإلنسان ،وبالتالي بشرط «التشكيل مبوجب القانون» .وعلى الرغم من أن املناقشات
خالل املؤمتر الدبلوماسي عكست حساسية املوضوع ،فلم تقدم الكثير لتوضيحه .وارتكزت مفاوضات
املؤمتر الدبلوماسي إلى مشروع املادة  10من البروتوكول اإلضافي الثاني لعام  ،1973والتي نصت
على ما يلي:
ال يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ عقوبة حيال شخص تثبت إدانته في جرمية ترتبط بنزاع مسلح
دون محاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوفر فيها ضمانات االستقالل واحليدة املعترف عموم ًا بأنها
86
أساسية...
وقد بدأت مندوبة اللجنة الدولية للصليب األحمر املناقشة بتأكيدها ضرورة دراسة مشروع املادة 10
على ضوء حقيقة أن املادة  1حول املجال املادي للتطبيق ،مبا في ذلك السيطرة اإلقليمية ،قد قبلت
في جلنة الصياغة 87.ورمبا يرجع مقصد هذا التعليق إلى تأكيد أن الدول أقرت بأن اعتماد احلكم
بنطاق تطبيق أوسع من املادة  3املشتركة لن يكون قاب ً
ال للتطبيق إال في النزاعات ذات مجال تطبيق
واسع .وقالت بعد ذلك أن وجود جماعات املعارضة املسلحة في موقع يتيح لها محاكمة األشخاص لم
يعد مجرد فرضية ،وأضافت أن من احملتمل أن يستخدم الطرف املتمثل في جماعات املتمردين ،لهذا
الغرض ،احملاكم املوجودة على األراضي التي يسيطر عليها والتي ميكن بذلك أن تستمر في العمل،
أو أن ينشئ محاكم شعبية 88.ومن هنا كانت اللجنة الدولية لصالح اإلقرار بحق جماعات املعارضة
املسلحة في إنشاء محاكم ،على األقل في النزاعات التي تؤكد خاللها تلك اجلماعات سيطرتها اإلقليمية
وتستجيب للشروط األخرى املتعلقة مبجال تطبيق البروتوكول اإلضافي الثاني .وجتدر اإلشارة إلى
أهمية وضع مندوبة اللجنة الدولية للصليب األحمر هذا التصريح في سياق التخلي الحق ًا عن مشروع
املادة  5حول املساواة في حقوق وواجبات األطراف ،والتي تعني ضمن ًا أن املساواة بني املتحاربني
89
كانت املبدأ الكامن وراء تفسير األساس القانوني.

.85انظر االجتماع الثامن والعشرين للجنة اخلاصة،Special Records, II-B p.83 ،
.86انظرCDDH/1 :
.87انظر،CDDH/I/SR.33 para.24 :
.88املرجع السابق.para.24 ،
.89املرجع السابق .para.24 ،انظر أيض ًا أعاله ،حول مسودة املادة .5
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أشار أيض ًا إلى مشروع املادة  5كثيرون من مندوبي الدول الذين أقروا بصعوبة التوفيق بني التباين
واملساواة بالنسبة إلى محاكم املتمردين ،ونصحوا بالتأني في صياغة احلكم املتعلق بقواعد اإلجراءات
القانونية  90.وأعلن مندوب اململكة املتحدة عن وجوب أن يراعى بوضوح ،لدى صياغة األحكام املتعلقة
بالقانون اجلنائي ،املبدأ القائل «إن حقوق وواجبات أطراف النزاع مبوجب البروتوكول احلالي سارية
على اجلميع على نحو متساو» 91.إال أن أي مندوب لن يذكر في تصريحاته املتعلقة مبا ورد أعاله
إذا كان يوافق على ما قاله مندوب اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن مسألة األساس القانوني.
وحده املندوب النيجيري أ ّقر صراحة بأن املتمردين ميكنهم بالتأكيد إنشاء محاكم تستند إلى األساس
القانوني الصحيح 92.ويبدو من التحذيرات املتعلقة مبشروع املادة  ، 5ومن التخلي الحق ًا عن تلك
املادة ،أن دو ًال عديدة أقرت متوجسة بأن احتكارها للجوانب التشريعية والقضائية من صالحيات
احلكومة كان مهدد ًا.
أما عن احلظر الثاني املتعلق بالضمانات القضائية ،فقد أعربت الدول أيض ًا عن قلقها بشأن النطاق
الذي ينطبق فيه مبدأ ال جرمية إال مبوجب القانون كما ناقشناه أعاله .وعلى الرغم من أن املشروع
األولي الذي قدمته اللجنة الدولية للصليب األحمر لم يضم سوى مصطلح «القانون» ،فقد اشتملت
مسودات أخرى عبارة «القانون الوطني أو الدولي» 93التي مت استيرادها مباشرة من املادة  15من
العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية 94.لكن هذه الصياغة لم تلق ترحيب ًا .وأعرب مندوب األرجنتني
عن قلقه بشأن غموض مصطلح «القانون الوطني» ،وشكك في إمكانية أن تعترف حكومة مشاركة في
نزاع مسلح غير دولي بفكرة «قانون املتمردين» 95.كما وصف مندوب املكسيك املعنى بالغامضُ ،مشير ًا
إلى «أن النقاش لم يسفر عن أية فكرة واضحة» 96.وهددت بعض الوفود بأنها ستصوت الستبعاد
الفقرة الفرعية (د) بكاملها إذا بقيت الصياغة على ما هي عليه 97،وفي النهاية عاد املؤمتر إلى الكلمة
98
األصلية «القانون» بدون أية صفة أخرى.

.90عالوة على مندوب اململكة املتحدة ،انظر :مندوب إسبانيا ، para.28 CDDH/I/SR.34 ،ومندوب االحتاد السوفيتي. CDDH/I/SR.34 para.42 ،
.91انظرCDDH/I/SR.29 para.45 :
.92انظرCDDH/I/SR.34 para.20 :
.93انظرCDDH/I; CDDH/I/GT.88 :
.94تنص املادة  15من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية على ما يلي .1" :ال يجوز إدانة أحد بجرمية جنائية نتيجة ِفعل أو امتناع عن ِفعل مما لم ُيشكل وقت
ارتكابه جرمية جنائية مبوجب القانون الوطني أو الدولي ،كما ال يجوز توقيع عقوبة أشد من العقوبة واجبة التطبيق في وقت ارتكاب اجلرمية .ويستفيد املتهم من
أي نص قانوني يصدر بعد ارتكاب اجلرمية إذا جاء متضمن ًا بعقوبة أخف .2 .ليس في هذه املادة ما يحول دون محاكمة أو معاقبة أي شخص عن أي ِفعل أو
امتناع عن ِفعل إذا كان ذلك ُيعتبر وقت ارتكابه جرمية طبقًا للمبادئ العامة للقانون املقررة في املجتمع الدولي".
.95انظرCDDH/I/SR.64 para.5 4 :
.96املرجع السابقpara. 78 ،
.97انظرCDDH/I/262, fn. 1 :
.98الصياغة املعتمدة فع ً
ال اقترحت من خالل التعديل الذي قدمته باكستانCDDH/427 ،
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 2-3أدلة ممارسات مجاعات املعارضة املسلحة يف جمال إصدار األحكام
إن األغلبية العظمى من أدلة املمارسات الفعلية املعنية في محاكم املتمردين هي إما غير موثقة توثيق ًا
جيد ًا أو تبقى سرية 99.وإذ ال تزعم هذه الدراسة تقدمي مسح كامل للممارسات املتبعة ،فإنها تتطرق
إلى قضيتني تتوفر معلومات بشأنهما .ونعرض هنا ممارسات املتمردين وآراءهم دون املس مبسألة
إمكانية أن تساهم هذه املمارسات في تشكيل القانون العرفي .ويرى الكاتب أن تقدمي مسح شامل
للممارسات املتعلقة مبحاكم جماعات املتمردين ميكن أن يشكل مساهمة ثمينة ألي بحث مستقبلي،
وألية جهود دولية ترمي إلى تعزيز امتثال اجلماعات املسلحة للقانون الدولي اإلنساني.
 1-2-3النزاع يف السلفادور
النزاع الذي شهدته السلفادور خالل الثمانينيات والتسعينيات هو أحد النزاعات القليلة التي استرعت
فيها محاكم املتمردين االهتمام الدولي .وقد أنشئت عام  1991بقرار مجلس األمن رقم  693بعثة
مراقبي األمم املتحدة في السلفادور ،وفسر هؤالء املراقبون مهمتهم بأنها تشمل مراقبة امتثال أطراف
النزاع للقانون الدولي اإلنساني والتزاماتها في مجال حقوق اإلنسان كذلك 100.والالفت للنظر أن
النزاع في السلفادور كان أول مثال لتطبيق البروتوكول اإلضافي الثاني 101،ولهذا يعطي فكرة عن
العالقة بني متطلبات الص ّكني املتعلقني بالنزاعات املسلحة غير الدولية .وكانت جبهة فارابوندو مارتي
للتحرير الوطني قد أصدرت خالل نزاع السلفادور ،أحكام ًا ضد أشخاص مشتبه في أنهم عمالء
يتعاونون مع احلكومة وأعدمتهم .وأكدت اجلبهة أنها كانت «تبذل كل ما هو ممكن لضمان توافق
أساليبها في النضال مع ما تنص عليه املادة  3من اتفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي الثاني»،
102
كما أشارت إلى املادة  )2(6من البروتوكول اإلضافي الثاني باعتبارها األساس القانوني حملاكمها.
وعالوة على ذلك ،زعمت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني أن االمتثال للقانون الدولي ال يتطلب
103
أن تكون احملكمة منشأة وفق ًا لقانون احلكومة النافذ.

.99من خالل مراسالت متبادلة مع  ،Knut Dörmannنائب مدير اإلدارة القانونية باللجنة الدولية للصليب األحمر ،أبلغ كاتب املقال بعدم توفر أي معلومات معلنة عن
خبرة للجنة الدولية تتعلق مبحاكم املتمردين .وتبقى املواد احملفوظة بأرشيف اللجنة الدولية للصليب األحمر سرية ملدة أربعني عام ًا.
.100انظر:
Tathiana Flores Acuña, The United Nations Mission in El Salvador: A Humanitarian Law Perspective, Kluwer Law
International, The Hague, 1995, pp. 36–40
.101انظرMichel Veuthey, Preface to ibid., p. xiii :
.102انظر:
Letter from Commander Nidia Diaz, Director, FMLN Secretariat for the Promotion and Protection of Human Rights, 19
October 1988 (hereinafter FMLN Memo), partially reproduced in Americas Watch, Violation of Fair Trial Guarantees by
the FMLN’s Ad Hoc Courts, Americas Watch, New York and Washington, 1990.
.103املرجع السابق
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وفي تقريره الثالث ،أكد قسم حقوق اإلنسان في بعثة مراقبي األمم املتحدة في السلفادور أن معيار
املادة  )2(6من البروتوكول اإلضافي الثاني هو «مبدأ أوسع نطاقا» من معيار املادة ()1(3د)
املشتركة ،وأعلنت البعثة في الفقرة نفسها أن شرط «احملكمة املُشكلة نظامي ًا» هو شرط يصعب على
قوات املتمردين الوفاء به  ،ووافقت في الوقت نفسه على أن «أي كيان مسؤول ومنظم ميكنه ويجب
عليه أن يفي باملبادئ احملددة في املادة  6من البروتوكول اإلضافي الثاني» 104.ويتابع التقرير بالنظر
في مبدأي االستقالل واحلياد ،األمر الذي يوحي بأن بعثة مراقبي األمم املتحدة في السلفادور طبقت
حصر ًا شرط األساس القانوني الوارد في البروتوكول اإلضافي الثاني.
وقد أصدرت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني أحكام ًا ضد أفراد مبوجب «قانونها اخلاص
لإلجراءات اجلزائية» والذي تضمن عقوبات محددة لكل مخالفة من املخالفات التي ترتكب عادة في
عالقة بنزاع مسلح 105.وبالتالي ،أصبح املوضوع هو مشكلة احلظر الثاني املتعلق مببدأ ال جرمية
إال مبوجب القانون .وبررت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني في املذكرة التي قدمتها ،أفعالها
على النحو التالي:
كما ليس من الضروري ،وفق ًا [للقانون احلكومي] إثبات جرم املتهم ،بينما يفترض البروتوكول اإلضافي
الثاني أن يتواجد في آن مع ًا «التشريع الوطني للدولة وتشريع املتمردين» .ونتيجة لهذا التفسير ،يصبح
106
كل طرف من األطراف املتنازعة قادر ًا على احملاكمة وفق ًا لقانونه اخلاص النافذ .
وعالوة على ذلك ،دافعت اجلبهة عن احلجة القائلة بأنه كان يجب تكييف نوع احملكمة والقانون املطلوبني
107
في البروتوكول اإلضافي الثاني مبا يتفق ووجود الطرف اخلصم وقدراته.
ووافقت منظمة الرصد األميركية «أميريكاز ووتش» على رأي جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني،
بأن «املادة  6من البروتوكول اإلضافي الثاني تفترض مبا ال يدع مجا ًال للشك أن كل طرف من
الطرفني املتنازعني ميتلك سلطة محاكمة املخالفات اجلنائية املرتكبة في عالقة بنزاع مسلح واملعاقبة
عليها» 108.كما وافقت منظمة الرصد األميركية صراحة على تفسير اجلبهة بأن البروتوكول اإلضافي
الثاني يفترض وجود مجموعتني من التشريعات الوطنية ،حيث ميكن جلماعات املعارضة املسلحة أن
يكون لها سلطة تشريعية في األراضي التي تسيطر عليها ،لكنه لم يقبل بتكييف املقاييس وفق ًا لقدرة
كل طرف معني ،109في إشارة إلى قدرة هذا الطرف املادية وليس قدرته القانونية .وقد وافقت بعثة
مراقبي األمم املتحدة ضمن ًا على حق جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني في إصدار القوانني في

.104انظر .A/46/876, S23580, ONUSAL Human Rights Division, Third Report, para. 111 :الفقرة األخيرة هي إعادة تأكيد للتعليق على
البروتوكولني اإلضافيني ،املرجع  13أعاله ،الفقرة .4597
.105انظر ،FMLN Memo at Americas Watch :املرجع  102أعاله ،فقرة .511
.106املرجع السابق
.107املرجع السابق ،ص510 .
.108انظر ،Americas Watch :املرجع  102أعاله ،صـ  ،512اقتباس من FMLN Memo
 .109املرجع السابق ،صـ  .513على أن  Americas Watchلم تتمكن بعد عدة محاوالت من احلصول على قانون العقوبات املزعوم  ،وخ ُلصت إلى عدم تلبية شرط
الضمانات األساسية.
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األراضي التي كانت تسيطر عليها بأنها تفحصت في الواقع أحكام اإلجراءات اجلزائية التي وضعتها
110
اجلماعة املسلحة.
ويقدم أيض ًا النزاع في السلفادور أدلة من ممارسات تتعلق مبقاضاة جماعات املعارضة املسلحة
ألفرادها في انتهاكات لقوانني احلرب .ووفق ًا ملنظمة رصد حقوق اإلنسان «هيومان رايتس ووتش»،
أعلنت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني أنها ستالحق اثنني من أفرادها أمام القضاء بتهمة
اإلعدام دون محاكمة في يناير/كانون الثاني الثنني من موظفي الواليات املتحدة بعد إسقاط طائرتهما
املروحية .وطالبت حكومة السلفادور بتسليم عضوي اجلبهة حملاكمتهما أمام النظام القضائي للدولة،
وحذرت من أن أيا من الرعايا الوطنيني أو األجانب املشاركني في احملاكمة التي تقيمها جبهة فارابوندو
مارتي للتحرير الوطني سيتعرضون للمحاكمة مبوجب قانون السلفادور .والظاهر أن احملاكمة لم تقع
حيث قررت اجلبهة تسليم املتهمني ليخضعا إلجراءات جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة 111.أما منظمة
رصد حقوق اإلنسان «هيومان رايتس ووتش» ،فقد أعربت عن «خيبة أملها» ألن جبهة فارابوندو
مارتي للتحرير الوطني لم حتقق مزيد ًا من التقدم في الوفاء بالتزاماتها مبوجب القانون الدولي ملعاقبة
كبار املنتهكني 112،مع أن من غير الواضح أن مثل هذا االلتزام كان موجودا بالفعل في ذلك الوقت،
أو حتى أنه موجود اآلن 113.ولم تقدم بعثة مراقبي األمم املتحدة في السلفادور أي تقرير عن احلادث،
ويرجع ذلك على األرجح إلى أن البعثة اعتبرت أن األحداث التي وقعت قبل بدء عمل بعثة التحقق من
حقوق اإلنسان في  23يوليو/متوز  1991هي خارج اختصاصها ،ما عدا ما وقع منها في ظروف
114
استثنائية.
 2-2-3النزاع يف نيبال
يبرز السؤال حول ما كان ميكن أن تكون النتائج لو كان النزاع في السلفادور نزاع ًا ال ينطبق
عليه البروتوكول اإلضافي الثاني ،وكان شرط احملكمة «املشكلة تشكي ً
ال قانوني ًا» هو الشرط الوحيد
الواجب التطبيق .ويصبح هذا السؤال مهم ًا بالنسبة إلى النزاع األخير في نيبال بني احلزب الشيوعي
في نيبال-املجموعة املاوية املتمردة -وقوات احلكومة .وعلى الرغم من أن واقع السيطرة اإلقليمية
115
واستمرار العمليات العسكرية (مبا في ذلك مقتل  13ألف شخص خالل نزاع استمر عشرة أعوام)
يشير إلى أن شروط نطاق تطبيق البروتوكول اإلضافي الثاني كانت على األرجح محققة ،إال أن نيبال
.110انظر ،Zegveld :املرجع  12أعاله ،ص70.
.111انظر:
Human Rights Watch, "El Salvador", 1992 Annual Report, available at http://www.hrw.org/reports/1992/WR92/
AMW-08.htm#TopOfPage (last visited 18 September 2007).
.112املرجع السابق
.113انظر أدناه .لم يكن يعتبر  ،وقت احلادث ،أن انتهاكات املادة  3املشتركة تستتبع مسؤولية جنائية فردية على صعيد القانون الدولي .ومع أن الضحايا كانوا عمالء
لدولة أخرى ،فقد كان النزاع – على األقل في هذا السياق – نزاع ًا غير دولي؛ حيث حتالفت الواليات املتحدة مع حكومة السلفادور .ولهذا ،لم يكن يوجد التزام
دولي باملقاضاة ،على الرغم من أن املوقف قد يختلف اليوم على ضوء املسؤولية الفردية في النزاعات املسلحة غير الدولية.
ONUSAL Human Rights Division, First Report, A/45/1055, para. 8
.114انظر:
.115انظر:
BBC News, "Violent clashes amid Nepal curfew," 10 April 2006, available at http://news.bbc.co.uk/2/hi/south-asia/4894474.
stm (last visited 18 September 2007).
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ليست طرف ًا في البروتوكول ولذا تظل املادة  3املشتركة هي املقياس التعاقدي الوحيد القابل للتطبيق.
وقد مت توقيع اتفاق سالم شامل في أواخر عام  ،2006ويبدو أنه كان مستمر ًا بشكل عام حتى كتابة
هذا املقال.
وقد أنشأ احلزب الشيوعي في نيبال-املجموعة املاوية املتمردة «محاكم الشعب» ،التي عملت خالل
فترة العمليات العدائية وازدهرت كما أفادت التقارير بعد توقف تلك العمليات .وعالوة على ذلك ،وضع
احلزب الشيوعي في نيبال-املجموعة املاوية املتمردة -منذ الفترة  2004/2003قوانني عامة شاملة
خاصة به لفترة احلرب واملرحلة االنتقالية ،وشملت األحكام املدنية واألحكام اجلزائية املرتبطة بالنزاع
أو غير املرتبطة به 116.وحددت املادة  )9(2األساس القانوني حملاكم الشعب ،وتنص على أن املدعي
العام للشعب يتولى املالحقات وتتخذ محكمة الشعب القرارات .وتؤسس املادة  )1(4واجب حماية
احلزب الشيوعي في نيبال ،وجيش التحرير الشعبي ،وحكومة الشعب ،واملجلس املركزي للشعب؛ بينما
تنص املادتان  )4(4و )5(4على ما يلي:
 .4من يقترف أو يحاول التآمر أو االنضمام إلى العدو أو يرتكب أفعال خداع ضد هذه الهيئات
واألشخاص واملؤسسات واأليديولوجيات دون اعتبار للواجب سالف الذكرُ ،يعاقب باحلبس واألشغال
الشاقة ملدة  10سنوات استناد ًا إلى رأي الناس العاديني وفق ًا لدرجة اجلرم ومدى التخطيط له وحالته
وخطورته.
 .5كل من يجمع أسلحة أو أمواال أو ممتلكات بغية اقتراف مترد ضد حكومة الشعب بخلق حالة من
العداء واملواجهة والكراهية ،من أجل إضعاف األخوة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية ،وفي
العالقات مع أمم صديقةُ ،يعاقب باحلبس مع األشغال الشاقة لفترة ال تتجاوز  5سنوات ،مع مصادرة
األموال والسلع التي ُجمعت.
من الواضح أن هذه األحكام متنح السلطة «التشريعية» إلصدار أحكام على األفراد الرتكابهم أفعا ًال
عدائية ضد جماعة املعارضة املسلحة .وال ينص القانون على عقوبات الرتكاب جرائم احلرب ،لكنه
ينص على عقوبات الرتكاب القتل ،واالعتداء ،واجلرائم اجلنسية (فقط إذا كانت الضحية امرأة)،
واالحتجاز غير القانوني ،والسرقة بشكل عام 117.وال يستهدف هنا كاتب املقال حتليل ما إذا كانت
الضمانات القضائية تتفق ومقاييس قانون النزاعات املسلحة غير الدولية .على أن ما ميكن حتديده
هو أن هذا القانون «الوطني» يوفر أساس ًا قانوني ًا ويفي بشروط مبدأ ال جرمية إال مبوجب القانون
بالنسبة لألحكام التي مت ذكرها (مع االفتراض ،بالطبع  ،بأنه القانون الوطني) .ومبوجب البروتوكول

.116انظر:
United Revolutionary Peoples’ Council Nepal, Public Legal Code, 2060 (2003/2004), unofficial English translation (copy on
file with the author).
.117انظر املواد  6و 7و 9و 12و 18في .Public Legal Code
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اإلضافي الثاني ،من املرجح اعتبار هذه احملاكم مقبولة من حيث الظاهر ،بينما ميكن أن تكون موضع
شك مبوجب شرط «التشكيل القانوني» الذي تنص عليه املادة  3املشتركة ،إذا اعتمد تعريف يدمج
أحكام حقوق اإلنسان بصفتها هذه.
وقد أعلن مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان ما يلي« :يرى مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان
أن عمليات االختطاف ،وما يرتبط بها من حتقيقات وعقوبات تتعلق بـ «محاكم الشعب» ،مبا في ذلك
احتجاز األفراد في بيوت خاصة ،تخفق في توفير احلد األدنى من الضمانات إلجراءات تتم وفق ًا
لألصول القانونية وحملاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة» 118.ويعلن التقرير نفسه أيض ًا أن التحقيقات
الداخلية حول «اإلساءات» من جانب أعضاء احلزب الشيوعي في نيبال-املجموعة املاوية املتمردة« -ال
ميكن أن تشكل بدي ً
ال عن احملاكمات التي جتري أمام محكمة تابعة للدولة» 119.وال يذكر أبد ًا التقرير إذا
ما كان مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان يطبق القانون الدولي اإلنساني ،وإن كان األمر كذلك
إذا كان تعليقه ينطبق فحسب على حالة ما بعد النزاع ،حيث يكون قانون حقوق اإلنسان هو النظام
الوحيد القابل للتطبيق 120.على أن التقرير يشير إلى «ضرورة ضمان التنفيذ الكامل لاللتزام املكرر
121
واملعلن للحزب الشيوعي في نيبال -املجموعة املاوية املتمردة -بحقوق اإلنسان واملبادئ اإلنسانية».
وعلى أية حال ،يبدو أن مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان يشير إلى أن محاكم الدولة هي احملاكم
الوحيدة التي ميكنها مقاضاة اجلرائم.
 - 4إصدار األحكام بشأن صالحية إصدار األحكام
 1-4سيناريوهات املالحقة القضائية
هناك حالتان متمايزتان ميكن أن تلجأ فيهما جماعات املعارضة املسلحة إلى مالحقات لها صلة
بالنزاع املسلح )1( :بسبب اقتراف جرائم دولية ،إما من جانب أفرادها أو من قوات معارضة أو
من مدنيني؛ و( )2بسبب مجرد املشاركة ،أو املساعدة في املشاركة ،في األعمال العدائية ضد جماعة
املعارضة املسلحة.
ويدرس التحليل التالي ما إذا كانت أية حالة من هاتني احلالتني تفرض واجبات أخرى من القانون
الدولي على جماعات املعارضة املسلحة و/أو أفرادها من زاوية املسؤولية في تنفيذ العقوبة ،وكيف
ميكن لهذه الواجبات أن تتفاعل مع حظر «إصدار األحكام» الوارد في املادة  3املشتركة والبروتوكول
اإلضافي الثاني.
.118انظر:
OHCHR-Nepal, Human Rights Abuses by the CPN-M, Summary of Concerns, September 2006, p. 4, available at
http://nepal.ohchr.org/reports.htm (last visited 18 September 2007).
.119املرجع السايق ،ص8 .
.120تشمل مهمة مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان في نيبال مراقبة تطبيق القانون الدولي اإلنساني منذ اتفاق العاشر من أبريل/نيسان  2005مع حكومة
نيبال .انظر:
http://nepal.ohchr.org/en/index.html (last visited 18 September 2007).
.121انظر ،OHCHR-Nepal :املرجع  118أعاله ،ص8 .
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 1-1-4مالحقة مجاعات املعارضة املسلحة ملرتكبي جرائم دولية
لقد برز اجتاه عام في القانون الدولي بوجوب عدم وجود حصانة في ما يتعلق باجلرائم الدولية
املرتكبة خالل النزاعات املسلحة 122.ويغطي حظر منح احلصانة جميع األفراد ،سواء كانوا جزءا من
القوات املسلحة التابعة للدولة أو من قوات املتمردين ،أو كانوا مدنيني (مبا في ذلك أصحاب املناصب
السياسية) .وفي ظل ظروف بعينها ،يجوز (أو ال يجوز) للقانون الدولي أن يفرض التزامات على
الكيانات 123أو األفراد حملاكمة املشتبه في ارتكابهم جرائم دولية تتعلق بنزاع مسلح .ويختلف إلى
حد ما نطاق هذه االلتزامات؛ فاملسؤولية الفردية ال تتضمن سوى عالقات املرؤوس والرئيس ،وبالتالي
ال تغطي اجلرائم التي يرتكبها الطرف املعارض ،بينما ميكن أن تغطي املسؤولية الدولية ذلك وفق ًا
للظروف؛ إذ ميكن أن تدخل ضمن اختصاص قضائي دولي أو اختصاص قضائي مبني على مبادئ
االختصاص اإلقليمي أو االختصاص الوطني.
املسؤولية الدولية .األحكام املتعلقة بالعقوبات اجلزائية في نظام املخالفات اجلسيمة املتضمن في
اتفاقيات جنيف يفرض على األطراف السامية املتعاقدة أن «تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض
عقوبات جزائية فعالة» على األشخاص املسؤولني عن املخالفات اجلسيمة ،و «تقدميهم إلى احملاكمة
 »...أو أن «يسلمهم إلى طرف متعاقد آخر حملاكمتهم» 124.ويتضمن نظام املخالفات اجلسيمة اجلرائم
التي تُعتبر جرائم أيض ًا في النزاعات املسلحة غير الدولية ،مثل القتل العمد والتعذيب ،لكن دائرة
االستئناف في قضية «تاديتش» حكمت بأن املخالفات اجلسيمة ال تنطبق إال على النزاعات املسلحة
ً 125
الدولية كما ينص القانون حاليا.
وتتمثل وجهة النظر السائدة 126،التي تدعمها قضية نيكاراغوا 127،في أن املادة  1املشتركة التي
تطالب الدول بأن «حتترم وتكفل احترام» اتفاقيات جنيف تنطبق اآلن على النزاعات املسلحة غير
الدولية ،حتى لو أن التعليق على اتفاقيات جنيف ينص صراحة على غير ذلك 128.إال أن هذه اآلراء
ال تضع في حسبانها سوى مدى انطباق هذا االلتزام على الدولة املشاركة في مثل هذا النزاع أو

.122انظر ،على سبيل املثال:
Philippe Sands (ed.), From Nuremberg to the Hague: The Future of International Criminal Justice, Oxford University
Press, Oxford, 2003, p. x.
ُ .123يستخدم مصطلح "كيان" ليشمل مسؤولية جماعات املعارضة املسلحة ومسؤولية الدولة.
.124املادة  50من االتفاقية األولى ،واملادة  50من االتفاقية الثانية ،واملادة  129من االتفاقية الثالثة ،واملادة  146من االتفاقية الرابعة.
.125انظر ،)ICTY, Tadić Jurisdiction (،املرجع  19أعاله ،الفقرات  .84-80لو طبقت املخالفات اجلسيمة على النزاعات املسلحة غير الدولية (كما دافعت
الواليات املتحدة عن ذلك في قضية  ،)Tadićلكانت برزت حينئذ مسألة املساواة ما دام االلتزام ال ينطبق إال على الدول.
.126انظر:
Laurence Boisson de Chazournes and Luigi Condorelli, "Common Article One of the Geneva Conventions Revisited:
Protecting Collective Interests, International Review of the Red Cross, no. 837 (March 2000).
.127انظر:
ICJ, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of
America), Merits, Judgment of 27 June 1986, para 220
.128انظر ،Commentary IV :احلاشية  7أعاله ،صـ 16
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على دول أخرى (مثل حالة نيكاراغوا) .وتناقش «زغفلد» مدى انطباق املادة  1املشتركة على جماعات
املعارضة املسلحة ،مقترحة بأنه «ميكن االستنتاج بأنها تنطبق ،بشكل متساو ،على جماعات املعارضة
املسلحة» 129.كما تشير أيض ًا إلى أن االلتزام باحملاكمة ميكن استنتاجه ،لكنها تخفق في إيجاد
ممارسة دولية تدعم مثل هذا االلتزام .على أن حقيقة أن املادة  3املشتركة تُلزم «كل طرف من أطراف
النزاع» ،بينما تشير املادة  1حتديد ًا إلى التزامات «األطراف السامية املتعاقدة» ،يدل على حصر
االلتزامات التعاقدية جلماعات املعارضة املسلحة في االلتزامات املتضمنة في املادة  3املشتركة ،وال
ميكن «استنتاجها» بهذه السهولة .
وقد وجدت دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر التزام ًا عرفي ًا موازي ًا في القاعدة « :139يحترم كل
طرف في النزاع القانون الدولي اإلنساني ويكفل احترامه» 130.لكن الدليل غير مقنع في ما يتعلق
بواجب جماعات املعارضة املسلحة «كفالة احترام» القانون الدولي اإلنساني؛ إذ يقتصر األمر على
الدول املشاركة في النزاعات في يوغوسالفيا السابقة (حيث لم يكن واضح ًا على اإلطالق حينذاك مدى
انطباق قانون النزاعات املسلحة غير الدولية) ،وعلى حالتني تدخل فيهما مجلس األمن لألمم املتحدة،
وعلى جتربة اللجنة الدولية للصليب األحمر وهي كيان من غير الدول .ومن زاوية واجب املالحقة
القضائية ،فقد وجدت القاعدة  158من دراسة اللجنة الدولية املنطبقة على النزاعات املسلحة الدولية
وغير الدولية على حد سواء  ،ما يلي:
يجب أن حتقق الدول في جرائم احلرب التي ُيزعم ارتكابها من قبل مواطنيها أو قواتها املسلحة على
أراضي الغير أو على أراضيها ومحاكمة املشتبه بهم ،عند االقتضاء .ويجب أن حتقق أيض ًا في جرائم
131
احلرب األخرى الداخلة ضمن اختصاصها ومحاكمة املشتبه بهم ،عند االقتضاء.
ويشير االختالف بني القاعدة  139والقاعدة  158بحكم طبيعته ،إلى أن دراسة اللجنة الدولية جتد
واجب ًا على الدول احملاكمة على جرائم احلرب في النزاعات املسلحة غير الدولية ،بينما ال ميتد واجب
مماثل ليشمل جماعات املعارضة املسلحة .وفي سياق آخر ،أعلن هنكرتس ،احملرر املشارك لدراسة
اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون العرفي ،أن القانون الدولي اإلنساني يفرض واجب مالحقة
مجرمي احلرب دون توضيح ما إذا كان هذا الواجب ُملزم ًا لكل من الدول واألطراف من غير الدول في
نزاع مسلح غير دولي 132.وكما ناقشنا أعاله بالنسبة جلبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني ،يبدو
أن منظمة رصد حقوق اإلنسان ترى أن هناك واجب ًا دولي ًا على جماعات املعارضة املسلحة مبالحقة
«املرتكبني ملخالفات جسيمة» .وعلى الرغم من أن التقرير ال يوضح هذا الواجب ،ميكننا االفتراض بأنه
يشير إلى جرائم احلرب التي يرتكبها أفراد من اجلماعات نفسها .وإذا كان هنالك واجب في القانون

.129انظر ،Zegveld :احلاشية  12أعاله ،صـ 67
 .130القاعدة  ،139هنكرتس ودوزوالد -بك ،املرجع  20أعاله ،املجلد األول  ،ص 433 .إلى 435
.131القاعدة  ،158املرجع السابق ،ص 530 .إلى 532
.132انظر ،Henckaerts :املرجع  22أعالهp.133 ،
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الدولي اإلنساني ،ولكن بالنسبة للدول فحسب ،فسينتج عن ذلك عدم مساواة بني اجلهات املتحاربة (مبا
يعني حتمل الدول مسؤولية أكبر) كما في التعريف الذي أوردناه في القسم .1
املسؤولية الفردية .لقد خ ُلصت فلسفة احملاكم اخلاصة 133ونتائج دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر
وأحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 135إلى أن واجب املعاقبة ،من منظور املسؤولية
اجلزائية الفردية ،هو نفسه في النزاعات املسلحة غير الدولية وفي النزاعات املسلحة الدولية .وعالوة
على ذلك ،وفي جميع األحوال ،ال توجد إشارة إلى أن املسؤولية ليست نفسها بالنسبة لكل من الدولة
وقادة جماعة املعارضة املسلحة .ويفرض املقياس العام على القادة والرؤساء اتخاذ جميع التدابير
الالزمة واملعقولة في حدود سلطتهم 136،وميكن االفتراض بأن «العقوبة» املطلوبة ألي جرمية حرب أو
جرمية ضد اإلنسانية أو اإلبادة اجلماعية تتطلب مالحقة جزائية ،أي ال ميكن مواجهتها مبجرد تدابير
تأديبية .وجند في الفقرتني ( ()1أ) و(()2ج) من املادة  28من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولية مطالبة القائد أو الرئيس باتخاذ «جميع التدابير الالزمة واملعقولة في حدود سلطته ملنع أو قمع»
اجلرائم .على أن القانون ،بهذا الشكل ،ال يعني بالضرورة أن على رؤساء جماعة املعارضة املسلحة
واجب محاكمة املشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أمام محاكمها اخلاصة 137.ويجوز لقائد اجلماعة
املسلحة أن يسلّم ،لغرض مالحقتهم قضائي ًا ،مجرمي احلرب املشتبه فيهم إلى احلكومة القائمة ،أو
إلى دولة أخرى إن وجدت دولة مستعدة لذلك 138.ويزعم في الواقع «أكونا» أن اللجنة الدولية للصليب
األحمر أعلنت في ما يتعلق بالنزاع في السلفادور ،أن على املتمردين اللجوء إلى نظام العدالة الوطني
أمام انتهاك خطير للقانون الدولي اإلنساني 139.إال أن املشكلة أن ثمة احتماالت قوية بأال يرغب قادة
جماعات املعارضة املسلحة في التخلي عن واجباتهم وإشراك الطرف احلكومي فيها ،ومن غير املعقول
أن يطالبهم القانون بذلك .وماذا لو كان قائد جماعة املعارضة املسلحة لديه أسباب قوية للخوف من
عدم استقاللية محاكم احلكومة وحيادها ،ولم تكن هناك دولة أخرى مستعدة لذلك؟
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ال ميكن كسب احترام جماعات املعارضة املسلحة للقانون الدولي اإلنساني عن طريق فرض التزامات
دون النظر في منح حقوق مقابلة .فإذا لم تكن متلك خيار تسليم املشتبه فيهم إلى نظامها اجلنائي
.133انظر:
ICTY Appeals Chamber, Prosecutor v. Hadzihasanovic et al., ICTY, IT-94-1-AR72 (Decision On Interlocutory Appeal
Challenging Jurisdiction in Relation to Command Responsibility) (2003), para. 18:
"حيثما يعترف القانون الدولي العرفي بأن فرد ًا من القوات املسلحة النظامية ميكن أن يرتكب جرمية حرب فإنه يعترف أيض ًا بأن من املمكن معاقبة القائد
جزائي ًا".
 .134القاعدة  ،153هنكرتس ودوزوالد -بك ،املرجع  20أعاله ،ص" :487 .القادة واألشخاص اآلخرون األرفع مقام ًا مسؤولون جزائي ًا عن جرائم احلرب التي يرتكبها
مرؤوسوهم إذا عرفوا ،أو كان بوسعهم معرفة أن مرؤوسيهم على وشك أن يرتكبوا أو كانوا يقومون بارتكاب مثل هذه اجلرائم ولم يتخذوا كل التدابير الالزمة
واملعقولة التي تخولها لهم سلطتهم ملنع ارتكابها أو ملعاقبة األشخاص املسؤولني عنها إذا ارتُكبت مثل هذه اجلرائم" .ترد هذه القاعدة بوصفها تُطبق على
النزاعات املسلحة غير الدولية".
 .135حتمل املادة  28من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية العنوان التالي" :مسؤولية القادة والرؤساء اآلخرين" ،وتفرض مسؤولية جنائية "عن اجلرائم التي
تدخل في اختصاص احملكمة" .ويشمل ذلك بوضوح املادة ()2(8ج) و(هـ) التي تنظم النزاعات غير الدولية.
 .136قرار ، Hadzihasanovicاملرجع  133أعاله ،ال يشمل شرط "التي تخولها لهم سلطتهم"
 .137تشمل أيض ًا مسؤولية القائد اجلرائم ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية ،مما يثير تساؤالت حول التزامات جماعات املعارضة املسلحة خارج سياق النزاع املسلح.
 .138ميكن أن يؤدي ذلك إلى إثارة تساؤالت قانونية في ما يتعلق بتسليم املجرمني.
 .139انظر ،Acuña :املرجع  100أعاله ،رقم  247في صـ 6
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اخلاص أو إلى دولة أخرى ،فلن يكون أمام قادة جماعات املعارضة املسلحة إال املوقف الذي يصعب
الدفاع عنه واملتمثل في تسليم السجناء إلى الدولة التي هي الطرف املعادي من أجل الوفاء بالتزاماتها
املتعلقة باألفراد .ومن املرجح في هذه احلالة أن ينظر أفراد جماعات املعارضة املسلحة إلى ما تفرضه
العدالة الدولية عليهم بأنه صعب التحمل ومجحف بحقهم ،وتكون النتيجة اإلضرار بواجب االمتثال
للقانون عموم ًا.
 2-1-4املالحقة القضائية ملجرد املشاركة يف العمليات العدائية
ثمة قضية أكثر إثارة للجدل وهي أهلية جماعات املعارضة املسلحة إلصدار أحكام على األفراد ،سواء
جنود احلكومة أو غيرهم ،ملجرد املشاركة في العمليات العدائية أو تقدمي املساعدة ملثل هذه املشاركة.
ويحتمل هنا أن يطرح شرط األساس القانوني ومعيار ال جرمية إال مبوجب القانون املتعلق بشرط
الضمانات القضائية مشاكل كبيرة في النزاعات التي حتكمها املادة  3املشتركة .أما النزاعات التي
يغطيها البروتوكول اإلضافي الثاني فرمبا كانت أقل إثارة للمشاكل ،على األقل من وجهة نظر القانون
الدولي اإلنساني ،نظر ًا لعدم وجود شرط األساس القانوني.
وعلى خالف املالحقة بتهمة ارتكاب جرائم حرب ،ال يتكلم القانون الدولي عن هذا املوضوع .وبالتالي،
لن تتمكن جماعات املعارضة املسلحة من االعتماد على التزامات أخرى بالقانون الدولي لإلشارة إلى
حقوق تستمد منها .وهنا ،يكون التباين بني الدول وجماعات املعارضة املسلحة هو األكثر وضوح ًا.
فالدول قد ترى أن سلوك ًا مماث ً
ال من جانب أفراد جماعات املعارضة املسلحة أو املؤيدين لها يقع ضمن
اختصاص النظام اجلنائي الوطني وأن لديها بالتالي احلق (بل حتى رمبا الواجب من زاوية حقوق
اإلنسان) في مالحقة املتمردين ومن يتعاون معهم.
وتبينّ املمارسة احملدودة املبينة في القسم  3أن بعض جماعات املعارضة املسلحة وضعت قوانني
جزائية بغرض معاقبة اجلنود أو املدنيني األعداء جلرائم من نوع مجرد املشاركة في العمليات العدائية،
كما أنشأت محاكم للحكم في االنتهاكات التي تقع خالل نزاعات حتكمها املادة  3املشتركة والبروتوكول
اإلضافي الثاني 140.وقد يظهر اجتاه جديد تبدي فيه جماعات املعارضة املسلحة قدرة متزايدة ،ليس
على محاكاة وظائف الدولة فحسب ،وإمنا أيض ًا تقدمي خدمات ومنها إقامة العدالة ،بصورة أكثر كفاءة
إن لم تكن أكثر فاعلية من الدولة 141.وملا كانت للدعاية قيمة تثير االنتباه  ،فمن املرجح أن عدد ًا أكثر
ازدياد ًا من جماعات املعارضة املسلحة التي تسيطر على أراض معينة  ،ستنشئ نظم ًا للعدالة موازية
لنظم الدولة.

.140لالطالع على بيان قائد املتمردين املاويني الذي يشير فيه إلى أنه يجوز حملاكم الشعب محاكمة املخبرين وإعدامهم  ،انظر:
Charles Haviland/BBC News, "Meeting Nepal’s Maoist Leader", 16 June 2006, available at http://news.bbc.co.uk/2/hi/
south-asia/4707058.stm (last visited 18 September 2007).
.141انظر:
Charles Haviland/BBC News, "Parallel Justice, Maoist Style", 14 October 2006, available at http:// news.bbc.co.uk/2/hi/
south-asia/6048272.stm (last visited 18 September 2007).
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جوناثان �سومر  -عدالة الغاب� :إ�صدار الأحكام حول امل�ساواة بني الأطراف املتحاربة يف النزاعات امل�سلحة
غري الدولية

ومع أن منح سلطات تشريعية وقضائية واسعة للجهات الفاعلة من غير الدول ليس بالضرورة أفضل
ما ميكن حتقيقه لصالح اإلنسانية ،يجب التذكير بأن جذور القانون الدولي اإلنساني راسخة في واقع
النزاعات املسلحة ومقتضياتها ،حيث اعتبر مبدأ مساواة األطراف املتحاربة ذا أهمية حاسمة بالنسبة
إلى االمتثال للقانون الدولي اإلنساني .وما يخفف من األهلية القانونية جلماعات املعارضة املسلحة في
إقامة العدل أن القانون الدولي اإلنساني لم ينظر في منح تلك احلقوق إال في احلاالت التي تتساوى
والنزاع املسلح ،ثم فقط بالنسبة إلى السلوك املتعلق بسير العمليات العدائية.
 2-4نحو إجياد حل
إن أي حل واقعي يجب أن يستهدف متهيد األوضاع ،بحيث يقرر كال الطرفني في نزاع مسلح غير
دولي أن االمتناع عن اتخاذ أقسى التدابير هو أفضل ما يحقق مصلحته 142.وإذا كان هناك إقرار
عام بأن جماعات املعارضة املسلحة ميكن أن تنشئ احملاكم وتشغلها ،سنجد فاعلية أكبر في إبرام
اتفاقات خاصة تتعلق مبنح وضع قانوني مماثل ألسير احلرب و/أو تأجيل عقوبة اإلعدام .فعندما
تنتهي األعمال العدائية ،توجد عادة احتماالت أكبر بأن مينح العفو للجرائم املتعلقة باملشاركة ،مهما
143
كان الطرف الذي يشكل حينئذ احلكومة.
ومع مراعاة هذه االعتبارات ،يفترض أن يكون احلل الواقعي مزيج ًا من مختلف احللول يتضمن تفسير ًا
مرن ًا لألساس القانوني ،مع التأكيد على شرط الضمانات القضائية .وقد يؤدي ذلك إلى اإلقرار بأن
احلقوق املعنية في احلظرين الواردين في املادة  3املشتركة يجب أن متنح للجماعات القادرة على الوفاء
بشروط ممارسة تلك احلقوق .األمر الذي قد يعيد ،بالفعل ،حتويل االنتباه إلى الواجبات املرافقة لعمل
احملاكم .أما معيار القانون الدولي اإلنساني الذي يكتفي مبنع جماعات املعارضة املسلحة من إقامة
احملاكم فسيبقى مجرد معيار .وسوف تستمر هذه احملاكم في الوجود ،ولكن طابعها «غير القانوني»
من شأنه أن يعيق اجلهود الرامية إلى حتسني االمتثال لشرط الضمانات القضائية .ولهذا ،هناك ما
يدعو لالعتقاد أنه سيحافظ على األقل على حماية األفراد الذين ال يشاركون ،أو كفوا عن املشاركة ،في
األعمال العدائية أو حتى تعزز هذه احلماية .وعالوة على ذلك يكون احلل متوافق ًا ومبدأ املساواة الفعلية
بني املتحاربني .ويجب أال تضيع قيمة هذه النقطة األخيرة في التشجيع على امتثال جماعات املعارضة
املسلحة اللتزامات القانون الدولي اإلنساني .فجماعات املعارضة املسلحة غير املعنية باالمتثال لن تهتم
باحلظر الدولي .ويرجح أن تكون اجلماعات األخرى أكثر استعداد ًا للسعي إلى االمتثال إذا شعرت بأن
القانون يتيح لها الوفاء بالتزاماتها دون أن ميس ذلك مبصاحلها.

 .142قد يكمن احلل املُفضل في االعتراف بوضع أسير احلرب في النزاعات املسلحة غير الدولية ،أو حتى حظر عقوبة اإلعدام إلى حني انتهاء األعمال العدائية ،لكن
الدول كانت دوم ًا غير راغبة في ذلك.
 .143تنص كل من املادة  )5(6للبروتوكول اإلضافي الثاني والقاعدة  159في دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدولي اإلنساني العرفي على أن
تسعى السلطات احلاكمة ،عند انتهاء األعمال العدائية ،إلى منح أوسع عفو ممكن .على أن القاعدة  159تستبعد صراحة من العفو األشخاص املتهمني أو
احملكوم عليهم في جرائم حرب.
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ومن املهم أيض ًا ،في هذه احلالة ،أن نضع في احلسبان أن من املهم أال يصبح نطاق املادة  3املشتركة
غير قابل للتطبيق .فالقانون الدولي اإلنساني يشتمل على حلول وسط يجب أال تطبق في حاالت من
غير النزاعات املسلحة املهمة .وإذا كان املطلوب أن مينح القانون الدولي اإلنساني للنزاعات املسلحة
غير الدولية حقوق ًا كذلك لألطراف من غير الدول ،فمن املهم أال تبرز احلقوق إال في احلاالت التي
وضعت من أجله  .وعالوة على ذلك ،تبقى أيض ًا املقاييس املختلفة لألساس القانوني في النزاعات التي
تغطيها املادة  3املشتركة والنزاعات التي يغطيها البروتوكول اإلضافي الثاني مقاييس مهمة ،ألسباب
عملية تتعلق بالسيطرة على األراضي .أما في النزاعات التي ال تسيطر فيها جماعات املعارضة
املسلحة على أراض معينة سيكون من الصعب الوفاء مبقياس تشكيل احملاكم «تشكي ً
ال قانوني ًا»،
حتى في التفسيرات األكثر مرونة ،فمن العسير أن نتخيل أن محاكم «األقبية» أو احملاكم «املتنقلة»
ستعتبر محاكم «مشكلة تشكي ً
ال قانوني ًا» .إال أن أهمية «التشكيل القانوني» للمحاكم تتقلص عندما
تكون جماعات املعارضة املسلحة مسيطرة على أراض ،وتتوفر حينئذ الوسائل املالئمة إلنشاء محاكم.
ولهذا ،جند أن اختالف األساس القانوني في ظل تفسير مرن لعبارة «مشكلة تشكي ً
ال قانوني ًا» يعمل
بالفعل كعنصر من العناصر الواقية في احلاالت التي ال توجد فيها سيطرة على األراضي ،بينما
يصبح غير ذي موضوع عندما تسيطر جماعات املعارضة املسلحة فع ً
ال على األراضي .وإلى جانب
كون ذلك متسق ًا مع املساواة بني املتحاربني ،فإنه يتفق والروح التي اعتمد بها البروتوكول اإلضافي
الثاني ،حيث كانت تبدو السيطرة على أراض شرط ًا مسبق ًا أساسي ًا في التفاوض حول املادة  )2(6من
البروتوكول اإلضافي الثاني .وأخير ًا ،ألن أحكام البروتوكول اإلضافي الثاني ال متلك في مجملها وضع
القانون العرفي ،وألن دو ًال عديدة مشاركة في نزاعات مسلحة غير دولية ليست طرف ًا في البروتوكول،
فإن احلل املطروح من شأنه ،مع ذلك ،أن ُيقلص الفروقات العملية بني املقاييس.
لقد ُكتب قانون حقوق اإلنسان ،كما أوضحنا ،مع أخذ الدول فحسب بعني االعتبار .بينما يتناول
القانون الدولي اإلنساني ،في ظل مبدأ املساواة بني املتحاربني ،احلقوق والواجبات املتساوية للدول
وجماعات املعارضة املسلحة .وقد أظهرنا أيض ًا أن األصول الفلسفية للنظامني تختلف في جوانب
رئيسية .ويحذر «بروفوست» من أن «التلقيح املتبادل» بني القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق
اإلنسان يجب أن يتم مع تقدير االختالفات األساسية بني األطر املعيارية حلقوق اإلنسان والقانون
اإلنساني 144.وقد يكون التلقيح املتبادل غير مستحسن في ظروف مثل إصدار األحكام في عالقة
بالنزاع املسلح .ولهذا ،يجدر التساؤل حول النهج املذكور أعاله ،حيث املادة ()1(3د) املشتركة تدمج
جميع بنود املادة  14من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية.
وفي املقابل ،ميكننا الرجوع إلى التعريف الذي قدمه «بوند» من أجل استخالص معانيه 145.ومبا أن
كلمة «مالئمة» ترتكز على الظروف ،فإن غموض الكلمة هو ،في الواقع ،نقطة قوتها .وتصبح «السلطات
املالئمة» هي السلطات التي لديها التزامات مبوجب املادة  3املشتركة ،بينما تشمل «القوى املالئمة»
.144انظر:
René Provost, International Human Rights and Humanitarian Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 117.
.145انظر أعاله ،املرجع 72
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القوى الالزمة للتغلب على التباين بني األطراف في نزاع مسلح غير دولي .وميكن أن تستورد ضمانات
القانون الدولي اإلنساني شروط احملاكمة العادلة املوجودة في حقوق اإلنسان ليس باعتبارها جزء ًا
من قانون حقوق اإلنسان وإمنا بالتشابه معها ،وبحيث حتترم املساواة بني األطراف املتحاربة .وبهذا،
يستجاب لشرط األساس القانوني من خالل «تشريعات» املتمردين التي تنشئ محكمة جزائية .وكما
ذكرناه من قبل ،فإن املقياس الثالث «للمعايير املالئمة» ،هو الضمانة النهائية التي يجب على أساسها
احلكم في النهاية على محكمة املتمردين .ومن املهم ،من جهة أخرى ،أن يؤخذ التباين في االعتبار
في أي تفسير للقانون الدولي اإلنساني لدى تطبيق املقاييس املشتقة من السوابق القضائية اخلاصة
مبختلف معاهدات حقوق اإلنسان أو من مختلف املقاييس الدولية .فعلى سبيل املثال ،تتطلب املبادئ
األساسية لألمم املتحدة حول استقالل القضاء حماية دستورية لالستقالل القضائي ،فضال عن مقاييس
تشريعية ملدة والية القضاة 146،بينما يتطلب استخدام السوابق القضائية االستقالل عن السلطة
التنفيذية 147.وللتغلب على التباين ،يجب التركيز على العدالة بد ًال من التركيز على شروط مؤسسية.
عندما يعود األمر إلى حقوق احملاكمة العادلة من املؤكد أن احلل املقترح باحترام املساواة بني
األطراف املتحاربة ،كلما كانت احلقوق والواجبات مستمدة من معايير القانون الدولي التي تنظم
موضوع القانون الدولي اإلنساني ،لن يأتي دون إثارة بعض الصعوبات .فمن الناحية العملية ،يجب
اإلقرار بأن ثمة مشكالت متثل حتديات خطيرة مثل الشك في االختصاص القضائي للتشريع اجلزائي
للمتمردين في األراضي التي يسيطرون عليها ،وخضوع األفراد لقوانني جزائية مختلفة وقد تكون
متناقضة .ومن ناحية أخرى ،فإن التراتبية التي أسسها النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
قدمت عذر ًا للدول يبرر مالحقتها ألفراد جماعات املتمردين حتى لو كانوا ميتثلون للقانون في األحوال
األخرى .وال تزال بعض التساؤالت القانونية مطروحة حول مدى مرونة مصطلح «قانون» مبا يتيح
جلماعات املعارضة املسلحة إنشاء احملاكم وسن القوانني عندما يحدث التفاعل بني القانون اجلنائي
الدولي والقانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان .ومع ذلك وبقدر ما متثل فيه ضمانات
احملاكمة العادلة حقوق ًا ال ميكن االنتقاص منها أو متثل معايير آمرة ،فإن ما ابتكرته دائرة االستئناف
باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة عند تعريفها السياقات اخلاصة بشأن احملاكم «املشكلة
بحكم القانون» ميكن أن يكون مصدر إلهام للتفسيرات التوفيقية التي حتترم املساواة بني املتحاربني
في النزاعات املسلحة غير الدولية .وعلى خالف ذلك ،كما أشرنا إليه أعاله ،فسيكون هنالك دافع
للجماعات املعارضة املسلحة الحتجاز األفراد لفترة غير محددة من أجل جتنب واجباتها الدولية .إن
هذا احلل ليس بالتأكيد ح ً
ال مثالي ًا ،لكن احللول املثالية عليها أن تنتظر إلى أجل غير معلوم.

.146املادتان األولى والثانية من املبادئ األساسية الستقالل السلطة القضائية ،والتي اعتمدتها اجلمعية العامة في قرارها  32/40في التاسع والعشرين من نوفمبر/
تشرين الثاني  1985والقرار  146/40في الثالث عشر من ديسمبر/كانون األول .1985
.147انظر :نظام السوابق القانونية في هنكرتس ودوزوالد -بك ،املرجع  20أعاله ،املجلد األول ،ص.314 .
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املج ـلـ ـ ـ ـ ــة الدوليــة
لل�صلـيـب الأحمـ ــر

اخلالصة
جماعات املتمردين هي جماعات ال تدوم طوي ً
ال بحكم طبيعتها .فال أعضاء تلك اجلماعات وال خصومها
يريدونها أن تظل جماعات متمردة .ولهذا ،تبدو فكرة احملكمة املُشكلة «تشكي ً
ال نظامي ًا» فكرة معادية
بحد ذاتها لطبيعة تلك اجلماعات ،إذ إن مصطلح «نظامي» يقضي ضمن ًا بشكل ما من أشكال
االستمرار .وميكن أن نتساءل هنا عن كيفية بناء مؤسسات تكفل سير ًا مالئم ًا للعدالة عندما يكون
هدف جميع األطراف هو التخلص من الوضع القائم .إن «عدالة الغاب» ،هي باملعنى التحقيري للكلمة
شيء بدائي ووحشي ،مثل املتمردين عدميي الضمير الذين ميكن أن نتخيل احتاللهم لألراضي.
وتستوجب العواقب شديدة اخلطورة للعدالة اجلنائية استخدام مقاربة متأنية ألي مبدأ قانوني يدعي
توسيع إدارته لتشمل كيانات خارج سيطرة الدولة.
واملساواة بني األطراف املتحاربة في النزاعات املسلحة غير الدولية هي واحدة من تلك املبادئ .وقد
دافعت هذه الدراسة عن احلجة القائلة بأن حتقيق فاعلية مبدأ املساواة في القانون الدولي اإلنساني
يتطلب أال تدرج في ضمانات احملاكمة العادلة معايير حقوق اإلنسان التي حتظر بحكم القانون على
جماعات املعارضة املسلحة إنشاء احملاكم وإصدار األحكام في جرائم تتعلق بالنزاع املسلح .ومع أن
مثل هذا النهج قد يبدو غير حكيم ،يجب أن نأخذ اعتبارين في احلسبان .األول ،أن املخالفات لضمانات
احملاكمة العادلة التي ترتكبها محاكم الدول « املشكلة نظامي ًا» ال تع ّد وال حتصى .ثاني ًا ،أن محاكم
املتمردين ستستمر في العمل سواء أجازها القانون الدولي أو لم يجزها.
هذا واقتبست مؤخر ًا جريدة اجلارديان اللندنية أقوال املال عمر ،قائد حركة طالبان التي لم تدم طوي ً
ال
(كانت حكومة واآلن أصبحت جماعة معارضة مسلحة) ،وهو يعبر عن نيته محاكمة الرئيس حميد
كرزاي «أمام محكمة إسالمية بتهمة ارتكاب «مذبحة» ضد املدنيني األفغان» 148.وسواء كان األمر
صحيح ًا أم غير صحيح ،فمن املشكوك فيه أن يتوقع العديد من املراقبني الغربيني أن حتترم ضمانات
احملاكمة العادلة إذا ما ألقي القبض على كرزاي .وفي نيبال ،أفاد من ناحية أخرى مكتب املفوض
السامي حلقوق اإلنسان أن رد فعل السكان املدنيني كان إيجابي ًا جتاه محاكم الشعب املاوية في ما
يتعلق باجلرائم اخلطيرة ،وأن املواطنني كانوا يتوجهون في حاالت كثيرة إلى تلك احملاكم نظر ًا إلى
«افتقاد الثقة» في نظام العدالة اجلنائية التابع للدولة 149.وقد تنظم املادة  3املشتركة أو ال تنظم عمل
تلك احملاكم وال الظروف اخلاصة التي تعمل في ظلها ،ولكن تقييم مكتب املفوض السامي حلقوق
اإلنسان يجب أن يبعد على األقل النظرة السلبية حملاكم املتمردين بشكل عام.

.148انظر:
Jason Burke, "Taliban Plan to Fight Through the Winter", Guardian, 29 October 2006
.149انظر ،OHCHR-Nepal :املرجع  118أعاله ،ص4.

217

جوناثان �سومر  -عدالة الغاب� :إ�صدار الأحكام حول امل�ساواة بني الأطراف املتحاربة يف النزاعات امل�سلحة
غري الدولية

وال توجد حتى اآلن حاالت قبلت فيها هيئة دولية أن يكون احلكم الصادر عن محكمة للمتمردين
مطابق ًا لاللتزامات التي تفرضها املادة  3املشتركة أو البروتوكول اإلضافي الثاني .إال أن ال وجود
كذلك ألمثلة كثيرة عن ممارسات جديرة باالهتمام .لقد عرضت أيض ًا هذه الدراسة احلجة القائلة بأن
اجلانب احلاسم حلماية األفراد الذين يواجهون املالحقة القضائية أمام محاكم املتمردين ال يكمن في
األساس القانوني لتلك احملاكم ،بل في الضمانات القضائية التي متنحها .فالتحديات أمام إنشاء
محاكم متنح جميع الضمانات القضائية هي حتديات كبيرة .وبالنسبة إلى جماعة غير مستقرة ،تصبح
هذه التحديات هائلة .ومن غير املرجح أن تتمكن أغلب جماعات املعارضة املسلحة املنظمة من الوفاء
باملقاييس املطلوبة .على أن الكثير من جماعات املعارضة املسلحة سوف يسعى إلنشاء تلك احملاكم،
إما بسبب الرغبة في حتقيق العدالة أو للتأثير على الرأي العام .وسيكون البعض أكثر استقامة من
غيره .فال بأس ،ألن االهتمام الدولي بتلك اجلهود لن يسفر عن حتسني االمتثال لشروط احملاكمة
العادلة فحسب ،وإمنا سيتيح أيض ًا الفرصة لزيادة التزام جماعات املعارضة املسلحة بتشجيع االمتثال
لقانون النزاعات املسلحة غير الدولية بشكل عام.
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