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اإلنساني  الدولي  القانون  بني  العالقة 
وقانون حقوق اإلنسان من منظور الهيئات 

التعاهدية حلقوق اإلنسان

ملخص

هيئات  على  اإلنسان  حقوق  وقانون  اإلنساني  الدولي  للقانون  املتزامن  االنطباق  حول  النقاش  يؤثر 
في  اإلنسان  تواجهها هيئة حقوق  التي  الصعوبة  أواًل  املقال  يدرس هذا  التعاهدية.  اإلنسان  حقوق 
حتديد ما إذا كان قانون حقوق اإلنسان واجب التطبيق )أم ال(؛ ثانيًا، يفحص املشكالت العملية في 
تطبيق مبدأ »القانون االستثنائي أو اخلاص« »lex specialis« ومسألة االنتقاص من احلقوق في 
هذا السياق اخلاص. وتقدم الكاتبة أخيرًا اخلطوط العريضة ألثر اجلدل من حيث مدى انطباق قانون 

حقوق اإلنسان خارج النطاق الوطني.

******

النقاش حول االنطباق املتزامن لقانون حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين

كانت العالقة بني قانون النزاعات املسلحة أو القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان منذ أكثر 
من عشرين عامًا شأنًا من شؤون النقاش األكادميي1.ومنذ ذلك احلني، صاغت منظمات حقوق اإلنسان 
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حلقوق الإن�صان

ومن اجلدير بالذكر أن هؤالء الكتاب كانوا يعتبرون أنفسهم خبراء في القانون الدولي اإلنساني وليس في قانون حقوق اإلنسان. انظر أيضًا
Dietrich Schindler, "Human rights and humanitarian law: interrelationships of the law", American University Law Review, 
Vol. 31 )1982(, p. 935 
 Jochen Frowein, "The relationship between human rights regimes and regimes of belligerent occupation", Israël وأحدث منه
 Yearbook of Human Rights, 1 )1998(; Theodor Meron, "The humanization of humanitarian law", American Journal of
 International Law, Vol. 94 )2000(, 239; Heinz-Jochen Heintze, "On the Relationship between human rights law protection
 and international humanitarian law", International Review of the Red Cross, Vol. 86 )865( )2004(, p.789; Ken Watkin,
"Controlling the use of force: a role of human rights norms in contemporary armed conflict", American Journal of
 International Law, Vol. 98 )2004(, p.1

 Israel Law Review, Vol. 40 )2( )2007( والعدد اخلاص حول إمكانية تطبيق حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني بالتوازي في
.David Kretzmer ,Rotem Gialdi ,Yuval Shany ,Cordula Droege ,Noam Lubell السيما مساهمات كل من

2- مثال بارز سابق على ذلك هو تقرير منظمة مراقبة حقوق اإلنسان )Human Rights Watch )HRW عن حرب اخلليج 1991-90.
 Human Rights Watch, Needless Deaths in the Gulf War, 1991.
3- محكمة العدل الدولية مشروعية أو التهديد باستخدام األسلحة النووية، رأي استشاري، 8 يوليو/ متوز 1996، الفقرة 25؛ محكمة العدل الدولية، التبعات القانونية 
لبناء جدار في األراضي الفلسطينية احملتلة، رأي استشاري، 9 يوليو/ متوز 2004، الفقرة 106؛ محكمة العدل الدولية، القضية املتعلقة باألنشطة املسلحة في 

أراضي الكونغو )جمهورية الكونغو الدميوقراطية ضد أوغندا(، احلكم الصادر في 19 ديسمبر/ كانون األول 2005، الفقرات 220-216.  
CCPR/CO/78/ISR; CCPR/CO/79/Add.93; CCPR/CO/78/ISR, para. 11 :4- جلنة حقوق اإلنسان

Michael J. Dennis, "Application of Human Rights Treaties Extraterritorially in Times of Armed Conflict and Military -5  
Occupation", American Journal of International law, Vol. 99 )2005(, p. 119. 

 .CCPR/C/USA/3, Annex 1; CCPR/C/USA/CO/3, para. 3 جلنة حقوق اإلنسان
وجتدر اإلشارة إلى أنه في الوقت الذي صادقت فيه الواليات املتحدة على العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية، اتضح أن جلنة حقوق اإلنسان كانت تعتبر 

العهد الدولي منطبقًا حتى أثناء أوضاع النزاع، ولكن الواليات املتحدة لم تبِد أية حتفظات على ذلك االنطباق. 
6- احلجتان منفصلتان لكنهما متصلتان ببعضهما البعض في أثرهما العملي. انظر القسم 5 أدناه. 

غير احلكومية تقارير حول أوضاع كان القانون الدولي اإلنساني واجب التطبيق فيها دون شك، كما 
استخدمت حتلياًل اعتمد على هذا القانون في بعض احلاالت2. ومن زمن أحدث عهدًا، أصدرت محكمة 
اقتراحات  ثالثة  تتمخض عنها  التي  القواعد  العالقة بني مجموعتي  ثالثة أحكام حول  الدولية  العدل 
متصلة3. أواًل، يظل قانون حقوق اإلنسان واجب التطبيق حتى أثناء النزاعات املسلحة. ثانيًا، ينطبق 
هذا القانون على أوضاع النزاع مع مراعاة االنتقاص من احلقوق فحسب. ثالثًا، عندما يكون كل من 
القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان واجبي التطبيق، يكون القانون الدولي اإلنساني هو 
القانون اخلاصlex specialis  )قاعدة التخصيص(. وقد ُيعتَقد أن تلك األحكام القضائية حتل مسألة 
العالقة بني مجموعتي القواعد القانونية الدولية. ولكن األمر كان أبعد ما يكون عن ذلك، حتى بالنسبة 

لتلك الدول التي لم تبِد أي اعتراض من حيث املبدأ على تلك االقتراحات الثالثة.

حقوق اإلنسان واجبة التطبيق أثناء النزاعات املسلحة

أبدت دولتان اعتراضًا دام فترة طويلة على املسألة األولى وأيضًا على املسألتني األخريني. فقد أصرت 
كل من إسرائيل4 والواليات املتحدة5 على أنه عندما يكون القانون الدولي اإلنساني واجب التطبيق، 
فإن قانون حقوق اإلنسان ال يكون منطبقًا تلقائيًا. كما أكدت كل من الدولتني أيضًا أن قانون حقوق 
اإلنسان ال ينطبق خارج احلدود الوطنية، وهو موضوع سوف يتم التطرق إليه أدناه6. وبالنظر إلى 
املوقف الذي تتبناه دول أخرى، وكل إجراء لألمم املتحدة ذي صلة بحقوق اإلنسان، وكل هيئات حقوق 
اإلنسان التعاهدية ذات الصلة على املستويني الدولي واإلقليمي، وبالنظر إلى نص قرارات اجلمعية 
العامة ومجلس األمن التي تشير إلى كل من القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان، فإن 
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7-  محكمة العدل الدولية، قضية املصايد السمكية )الواليات املتحدة ضد النرويج(، احلكم الصادر في 18 ديسمبر/ كانون األول 1951. 
8-    املرجع نفسه، ص� 139-138.

 Francoise J. Hampson, "Other areas of customary law in relation to the Study", in E. Wilmshurst and S. 9-  انظر بصفة عامة
 Breau )eds.(, Perspectives on the ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, Cambridge University

Press, Cambridge, 2007, pp. 68-72 واملراجع في احلشيتني 4 و5 أعاله. 
10- وتعتبر أكثر الكيانات اخلاصة اتصااًل بهذا السياق  املقرر اخلاص باإلعدام خارج نطاق القضاء واإلعدام بال محاكمة واإلعدام التعسفي، وممثل األمني العام 
بشأن حقوق اإلنسان لألشخاص املشردين داخليًا، ومجموعة العمل حول االختفاءات القسرية أو الال طوعية ومجموعة العمل حول االحتجاز التعسفي. وقد 
يتعني على البعض اآلخر التعامل مع املسألة. فاملقرر اخلاص حول التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة من الكرامة 
ليس مدرجًا حيث إن مثل هذه املعاملة محظورة مبوجب كل من القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان. في ما يتصل مبفوض شؤون حقوق اإلنسان، 

www.coe.int/t/commissioner/default-en.asp انظر
)آخر زيارة للموقع في 21 أكتوبر/ تشرين األول 2008(. 

11- يحظر تعذيب أو سوء معاملة احملتجزين في حالة أسرى احلرب )اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 17(، واحملتجزين أو املعتقلني املدنيني )اتفاقية جنيف الرابعة، 
املادة 32(، واحملتجزين غير املشمولني بحماية أخرى )البروتوكول اإلضافي األول لعام 1977، املادة 75( وكافة احملتجزين في نزاع مسلح غير دولي )املادة 

الثالثة املشتركة في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الثاني لعام 1977، املادة 4(. 

الدول.  الدولي وممارسات  القانوني  للرأي  الغامر  بالثقل  الدولية األول مدعوم  العدل  اقتراح محكمة 
ان  ويبدو أن التساؤل الوحيد هو ما إذا كان بإمكان هاتني الدولتني االدعاء بأنهما »معارضان مصرَّ
على معارضتهما« لالنطباق املتزامن ملجموعتي القواعد )القانونية(. وتكمن الصعوبة األولى في إمكانية 
إبداء »معارضة شديدة« لهذا النمط من القواعد – القاعدة اخلاصة بالعالقة بني مجموعتني من القواعد، 
بداًل من وجود معيار جوهري يحكم السلوك. أما الصعوبة األكثر خطورة فهي األساس الذي تقوم 
عليه العقيدة. فأي تعبير عن املبدأ يستند عادة إلى تصريح محكمة العدل الدولية في قضية املصايد 
السمكية7. ففي تلك القضية، لم تستند احملكمة إلى اعتراض النرويج على املمارسة املعتادة كمرجع 
وحيد لرسم خطوط األساس، بل على النقيض أكدت على أهمية رد فعل الدول األخرى8. وحال قبول 
دول أخرى للسلوك املخالف، السيما الدولة املتقدمة بالطلب، دون قدرة تلك الدولة على التعويل على 
القاعدة الطبيعية. ولم يوائم القانون الدولي بعد قواعده بالكامل مع فكرة وجود آليات مستقلة، بل من 
الواضح أنه إذا كانت الهيئات التعاهدية تلعب دورًا مكافئًا لدور الدول، فإنها بالتأكيد لم تقبل إنكار 
إسرائيل والواليات املتحدة لالنطباق املتزامن9. وألغراض هذا املقال، سُيفتَرض أن اقتراح محكمة 

العدل الدولية األول يعكس القانون الدولي بدقة.

منظور اهليئات التعاهدية حلقوق اإلنسان

وقع االختيار هنا على منظور هيئات حقوق اإلنسان التعاهدية. وتتأثر هيئات أخرى أيضًا باجلدل 
القوات  تشمل  وهي  اإلنسان،  حقوق  وقانون  اإلنساني  الدولي  للقانون  املتزامن  باالنطباق  اخلاص 
املسلحة ووزارات الدفاع والشؤون اخلارجية. أما في مجال حقوق اإلنسان بصفة خاصة، فهي تشمل 
التعاهدية مثل إجراءات األمم املتحدة اخلاصة واملفوضية األوروبية حلقوق اإلنسان10.  اآلليات غير 
ومن بني هيئات حقوق اإلنسان التعاهدية، تتعامل جلنة مناهضة التعذيب مع منط من أمناط السلوك 
احملظور مبوجب كل من القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان11؛ ومن ثم، ال تبدو بحاجة 
إلى أن تأخذ مصدر القاعدة في عني االعتبار. وقد تضطر كل من جلنة مناهضة التمييز العنصري 
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12- حول جلنة حقوق اإلنسان، انظر www2.ohchr.org/English/bodies/hrc/index.htm )آخر زيارة للموقع في 21 أكتوبر/ تشرين األول 2008(؛ 
جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، في املوقع www.achpr.org/english/-info/news-en.html؛  ال يبدو أن احملكمة اإلفريقية أصدرت 

أية أحكام، انظر www.aict-ctia.org/courts-conti/achpr-home.html؛ اللجنة األمريكية على املوقع التالي:
 http://cidh.oas.org/DefaultE.htm؛ احملكمة األمريكية على املوقع التالي:

www.ocrteidh.or.cr/index.cfm?CFID=367321&CFTOKEN=81159529؛ واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان على املوقع التالي:
www.echr.coe.int/echr

)آخر زيارة جلميع املواقع في 20 أكتوبر/ تشرين األول 2008(. 
13- تصدر الهيئات ذات الوظيفة الرقابية عادة تعليقات عامة تعرض تفسيرها حلق من احلقوق أو مفهوم من املفاهيم يرد ذكره في املعاهدة املعنية، كما تقدم أيضًا 
مالحظات ختامية عقب تدقيق تقرير الدولة والتحاور مع ممثلي الدولة. وبصفة عامة، على الرغم من وجود استثناءات، فقط إذا كان ينبغي لهيئة حلقوق اإلنسان 
أن تعالج طلبات فردية عندئذ يجب أن تصل إلى قرار ما إذا كانت املعاهدة انتهكت أم ال. وقد مت إقرار بروتوكول إضافي إلى العهد الدولي للحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية دون تصويت في 18 يونيو/ حزيران 2008 أحلق بقرار جلنة حقوق اإلنسان رقم A/HRC/8/L.2/Rev.1/Corr.1 . وإذا تبنت 

اجلمعية العامة النص، سوف يحدد احلق في تقدمي التماسات فردية عندما يدخل حيز النفاذ. 

وجلنة حقوق الطفل في بعض األحيان إلى التعامل مع مسائل تنشأ عن أوضاع نزاع، ولكنها ال تتأثر 
العاملي هما  املستوى  األكثر تضررًا على  التعاهدية  الهيئات  وتعتبر  بينها.  بالتداخل احملتمل  نسبيًا 
جلنة حقوق اإلنسان وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وعلى املستوى اإلقليمي اللجنة 
اإلفريقية واحملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، واللجنة األمريكية واحملكمة األمريكية حلقوق 
اإلنسان واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان12. وقد تبدي تلك الهيئات املنخرطة في مراقبة امتثال دولة 
ما إلى االلتزامات اخلاصة بحقوق اإلنسان آراًء عامة ولكن ال يطلب إليها الكشف عن نتائج خاصة 
باالنتهاكات، مما يتطلب حتلياًل دقيقًا للعالقة بني القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان. 
ولهذا السبب، سوف ينصرف التركيز إلى الهيئات التعاهدية األكثر تضررًا، باستثناء جلنة احلقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية13.

وسوف يتطرق اجلانب األول من الدراسة إلى الصعوبة التي تواجهها هيئة حلقوق اإلنسان في حتديد 
أو  التخصيص  تطبيق عقيدة  العملية في  ثانيًا، املشكالت  اإلنساني؛  الدولي  القانون  تطبيق  إمكانية 
القانون اخلاص؛ ثالثًا، مسألة االنتقاص من احلقوق في هذا السياق حتديدًا؛ وأخيرًا، وباختصار، 
أثر النقاش الدائر حول مدى إمكانية تطبيق قانون حقوق اإلنسان خارج النطاق الوطني على األمرين 

األول والثاني.

حتديد إمكانية تطبيق القانون الدويل اإلنساين

إذا كان لزامًا على هيئة مختصة بحقوق اإلنسان أن تأخذ القانون الدولي اإلنساني في االعتبار على 
نحو ما، ينبغي لها أواًل أن حتدد إمكانية تطبيقه. ولألسف، هذا األمر أبعد ما يكون عن الوضوح في 

كثير من احلاالت. 

النزاع بني دولتني

في حالة نشوب نزاع مسلح مزعوم بني دولتني، قد يكون أحيانًا –ولكن ليس دائمًا- من قبيل الدقة 
نوعًا ما حتديد إمكانية تطبيق القانون الدولي اإلنساني، وذلك من حيث املقارنة. وتنص املادة الثانية 
املشتركة بني اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 على أن االتفاقيات تنطبق في حالة احلرب املعلنة أو 
أي نزاع مسلح آخر ينشب بني طرفني أو أكثر من األطراف السامية املتعاقدة، حتى وإن لم يعترف 

أحدهما بحالة احلرب.
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14- اللجنة الدولية للصليب األحمر، التعليق على اتفاقيات جنيف لعام 1949، املادة الثانية املشتركة، ميكن اإلطالع عليه في املوقع االليكتروني التالي:
www.icrc.org/ihl.nsf/COM/365-570005 )آخر زيارة للموقع في 20 أكتوبر/ تشرين األول 2008(. وكان ذلك األمر مهمًا في حالة النزاع على جزر 
الفولكالند/املالوين حيث أعلنت السيدة مارغريت ثاتشر، رئيسة الوزراء البريطانية مبدئيًا أن اتفاقيات جنيف لم تكن واجبة التطبيق حيث لم يكن هناك إعالن 

للحرب. ولكن سرعان ما مت تصحيح تلك الرؤية.  
 John E. Groves, "Effective engagement: the case of Ecuador", 15- على سبيل املثال، الصدام احلدودي بني إكوادور وبيرو عام 1997؛ انظر
 Joint Force Quarterly, Autumn 2000, p. 46
وميكن االطالع عليه في املوقع التالي: www.dtic.mil/doctrin/jel/jfq-pubs/1026.pdf  )آخر زيارة للموقع في 21 أكتوبر/ تشرين األول 2008(. 

16- انظر احلاشية 14 أعاله، املادة 2 )1(. 
Yoram Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, Cambridge University Press, Cambridge, 4th ed., 2005, pp.14-15 -17

18- ليس من الواضح ما إذا كانت مسألة القبول ذات صلة بتوصيف الهجوم بوصفه يشكل نزاعًا مسلحًا على الرغم من أنه إذا كان الهجوم يشكل نزاعًا مسلحًا 
بالفعل، يرجح أن يؤثر القبول على توصيف النزاع؛ انظر أدناه.

           "Colombia's cross-border strike on FARC irks neighbors", Christian Science Monitor, انظر  ؛   2008 آذار  مارس/  من  األول  19- في 
March 2008 3 على املوقع االلكتروني التالي: www.csmonitor.com/2008/0303/p04s02-woam.html )آخر زيارة للموقع في 21 أكتوبر/ 

تشرين األول 2008(. وذكر بيان لوزير اخلارجية الكولومبي أن "كولومبيا لم تنتهك السيادة بل تصرفت مبوجب مبدأ الدفاع املشروع )عن النفس(".

وال يشترط إعالن حالة احلرب أو االعتراف بها بني الدولتني14، كما ال يحدد مستوى أدنى ملقدار أو 
نوعية القوة املستخدمة. ويوحي ذلك بوضوح أن أي استخدام للقوة املسلحة ضد دولة ما يطلق العنان 
لنزاع مسلح15. ويترك ذلك األمر املجال مفتوحًا ملسألة ما إذا كان كل استخدام للقوة املسلحة على 
أراضي دولة أخرى، مبا في ذلك مياهها اإلقليمية ومجالها اجلوي، يشكل بالضرورة عماًل ضد تلك 

الدولة. ويقترح تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر ما يلي: 

ميكن ألي دولة أن تزعم عند ارتكابها لعمل عدائي ضد دولة أخرى أنها ال تشن حربًا بل تشارك في 
نشاط من أنشطة الشرطة، أو تتصرف في نطاق الدفاع املشروع عن النفس. ويجعل مصطلح »النزاع 

املسلح« ذلك اجلدل أكثر صعوبة16. 

وبينما ال تستطيع دولة ما أن حتول دون وجوب تطبيق القانون الدولي اإلنساني عن طريق التالعب 
باأللفاظ ببساطة، ينبغي أن يوجد سبب موضوعي وراء االعتقاد بأن الطرف املعني منخرط بالفعل 
 animus »في نزاع مسلح. ويتجلى ذلك عادة في الدليل على وجود »قصد ارتكاب األعمال العدائية
17belligerendi التي توحي بدورها بإمكانية وجود قصد أو نية بديلة. وتتمثل اإلمكانية الواضحة في 
نوع من إنفاذ القانون خارج األراضي الوطنية، كاملطاردة عبر احلدود مثاًل والتي تبدأ في األراضي 
الوطنية وتستمر داخل أراضي دولة أخرى. وقد يشمل إنفاذ القانون خارج احلدود اإلقليمية أيضًا 
عمل القوات املسلحة ضد أشخاص أو كيانات في دولة أخرى شاركت أو تستمر في املشاركة في 
جرائم دولية ضد الدولة األولى، وتكون الدولة األخرى غير راغبة أو غير قادرة على اتخاذ إجراءات 
بصددها. وفي هذا السياق، ال تكمن املسألة في ما إذا كان ذلك التصرف مشروعًا أم غير مشروع 
أو ما إذا كان بإمكان الدولة األولى أن حتتكم إلى الدفاع عن النفس. وال يعني بالضرورة كون الدولة 
تتصرف من منطلق الدفاع عن النفس أن ذلك التصرف يشكل نزاعًا مسلحًا. مثال على تلك األوضاع 
هو الضرب العسكري بطائرة دون طيار من طراز Predator في اليمن، إذا كان قد مت على األقل دون 
موافقة السلطات اليمنية18. مثال آخر هو استخدام أفراد اجليش الكولومبي القوة مؤخرًا ضد أفراد 
الهجمات اإلرهابية  لتكرار حدوث  الكولومبية )فارك( في إكوادور19. ونظرًا  الثورية  القوات املسلحة 
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20- على سبيل املثال الوضع الناشئ في األراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 2000 أثناء االنتفاضة الثانية
21- لكي تكون أراٍض ما محتلة، ينبغي أن تكون حتت "سلطة" احملتل. الالئحة امللحقة باتفاقية الهاي الرابعة اخلاصة باحترام قوانني وأعراف احلرب البرية لعام 
1907، املادة 42. وميكن اجلدل بأن اإلقرار بوجود نزاع مسلح يعني بالضرورة أن احملتل ال ميارس السيطرة املطلوبة. فمن املسلم به أن ذلك من قبيل اإلفراط 
في التبسيط. في الكثير من النزاعات املسلحة الداخلية، تستمر الدولة في ممارسة السيطرة الالزمة لتوفير اخلدمات األساسية للسكان على سبيل املثال. فعندما 
ينشب نزاع في أراٍض محتلة، ُيقتَرح أن تعامل مسألة استمرار احملتل في ممارسة سيطرته على اإلقليم برمته من منطلق الواقع وليس من منطلق القانون.  

22- تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، احلاشية 14 أعاله، املادة الثالثة املشتركة، ص�50-49.
23- البروتوكول الثاني لعام 1977، املادة 1 )2( )التشديد مضاف(

العابرة للحدود الوطنية، قد تصبح تلك األوضاع شائعة إلى حد كبير. وبينما ال يوجد بصفة عامة 
خالف على توصيف استخدام القوة بني دولتني كنزاع مسلح، يبدو جليًا أن هذا التوصيف ال مير 

دائمًا دون صعوبات. 

أما النوع الثاني غير االعتيادي من األمثلة فهو وقوع العنف في أرض محتلة. عند أي نقطة يتحول ذلك 
الوضع من مشكلة تتعلق بالقانون وحفظ النظام تكون دولة االحتالل ملتزمة إزاءها باستعادة النظام20، 
ليصبح نزاعًا مسلحًا؟ هل لهذا القرار أي تأثير على وضع األراضي بصفتها محتلة؟21 هل يعد النزاع 

داخل أراٍض محتلة نزاعًا دوليًا أم غير دولي؟

النزاع املسلح غري الدويل

يصعب بكثير حتديد ما إذا كان وضع ما داخل دولة ما يشكل نزاعًا مسلحًا أكثر صعوبة من الناحية 
العملية. ففي هذه احلالة تكون احلدود الفاصلة بني االضطرابات و/أو العنف السياسي املنظم من 
ناحية والنزاع املسلح من ناحية أخرى، مما يثير ثالث صعوبات، أولها: إلى أي مدى يعتبر القانون أن 
العنف تخطى احلد األدنى؟  ثانيًا، كيف ميكن حتديد الوقائع بدقة؟ ثالثًا، ما هي أهمية رفض الدولة 

اإلقرار بأن ما يحدث هو نزاع مسلح؟ 

تشير املادة الثالثة املشتركة بني اتفاقيات جنيف إلى »نزاع مسلح ليس له طابع دولي« فحسب، ومن 
ثم تشير ضمنًا إلى أن أي نزاع مسلح ال يرد ذكره في املادة الثانية املشتركة منصوص عليه في املادة 
الثالثة. ويتسق ذلك مع الصياغة، ولكن يبدو أنه في وقت التفاوض بشأن املادة الثالثة املشتركة، ما 
كان القصد هو تطبيقها على النزاعات الداخلية22. ومن ثم، فإن مسألة ماهية النزاع املسلح تظل غير 
محسومة، حيث ال يوجد مرة أخرى حد أدنى. ويقدم البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 1977 بعض 
اإليضاح في مادته األولى، التي تنص على أن هذا البروتوكول »يطور ويكمل« املادة الثالثة املشتركة 
»دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها«. ويوحي ذلك بأن إمكانية تطبيق املادة الثالثة ال يتأثر 
ولكنه ال يحول دون إمكانية تطبيق البروتوكول الثاني فقط على بعض النزاعات املسلحة التي تأتي 

ضمن املادة الثالثة املشتركة. ويبدو أن النص التالي: 

»ال يسري هذا اللحق )البروتوكول( على حاالت االضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب وأعمال 
تعد  ال  التي  املماثلة  الطبيعة  ذات  األعمال  من  وغيرها  واملشتتة(  )املتفرقة  الندرى  العرضية  العنف 

نزاعات مسلحة«23.
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24- احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة، املدعي العام ضد كوناراتش وكوفاتش وفوكوفيتش، القضية رقم IT-96-23 وIT-96-23/1 )دائرة 
االستئناف(، 12 يونيو/ حزيران 2002، الفقرة 56، التي تستشهد بقضية املدعي العام ضد تاديتش رقم IT-94-1 )دائرة االستئناف(، القرار اخلاص 

بالتماس الدفاع الطعن العارض حول االختصاص، 2 أكتوبر/ تشرين األول 1995، الفقرة 70.  
25- أكدت وزارة اخلارجية في اململكة املتحدة والكومنولث أنه لم يحدث في أي وقت أن تخطى الوضع احلد األدنى املنصوص عليه في املادة الثالثة املشتركة. وقد 

اقترحت سلطات أخرى ولكن بشكل غير رسمي أنه في بعض األوقات واألماكن قد يكون الوضع تخطى ذلك احلد األدنى. 
26- انظر على سبيل املثال املادة 2 من اتفاقيات جنيف لعام 1949. 

يوضح األوضاع التي تنطبق املادة الثالثة املشتركة عليها. بيد أنه يتضح أن الفقرة األولى من املادة 
1 املذكورة، والتي تنشأ عنها متطلبات جديدة بالنسبة لألطراف ودرجة السيطرة التي متارس على 
األراضي، تنطبق في سياق البروتوكول الثاني نفسه فحسب. وبالتالي فإن اخلط اإلرشادي الوحيد 
املوجود في القانون التعاهدي هو أن الشغب وأعمال العنف العرضية واملتفرقة ال تشكل نزاعًا مسلحًا. 

ولكن ذلك ال يؤسس العناصر التي تشكل بالفعل نزاعًا مسلحًا.

وقد قدمت السوابق القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة إيضاحات أكثر. 
فقررت احملكمة أن 

ُيقال بوجود »نزاع مسلح« »متى جلأت الدول إلى استخدام القوة املسلحة بينها أو كان هناك عنف 
مسلح بني السلطات احلكومية وجماعات مسلحة منظمة أو بني تلك اجلماعات داخل الدولة«24. 

ويوحي ذلك اإليضاح بأن هناك عنصرًا زمنيًا للنزاع املسلح قد ال يتوفر في نشاط عنيف آخر، كما 
يشترط وجود درجة ما من التنظيم داخل اجلماعة أو الطرف. فاألشخاص الذين يتصرفون مبفردهم 
ال ميكنهم حتويل العنف إلى نزاع مسلح. وقد يكون من غير الواقعي توقع توضيح القانون إلمكانية 

تطبيق املادة الثالثة أبعد من ذلك. فالصعوبة ال تكمن عادة في القانون ولكن في الوقائع. 

وأينما وجدت اجلماعات املنظمة وأينما كان بعض أفراد تلك اجلماعات على األقل مسلحني وينخرطون 
هنا  ونسوق  بالضرورة.  ليس  –ولكن  مسلح  نزاع  وجود  احتمال  هناك  كان  كلما  عنف،  أعمال  في 
مثااًل واحدًا فحسب: كان من الصعب توصيف الوضع أثناء »االضطرابات« التي جرت في أيرلندا 
الشمالية25. وكانت اجلماعات املسلحة منظمة بالتأكيد وقادرة على املشاركة في هجمات إرهابية، ولكن 
هل كانت تلك الهجمات عرضية ومتفرقة ومن ثم خارج إطار املادة الثالثة املشتركة، أم كانت الهجمات 
املتفرقة على مدار فترة زمنية طويلة تشكل عنفًا مسلحًا طويل األمد؟ في كثير من األوضاع املماثلة، 
قد يدعم عدد ضخم من األفراد اجلماعات املسلحة سياسيًا و/أو عاطفيًا، ولكن قد ال يوجد سوى عدد 
محدود من املقاتلني الفعليني. وهناك ظروف قد يصل فيها الناس على نحو موضوعي وبنية حسنة إلى 

نتائج مختلفة استنادًا إلى نفس املجموعة من الوقائع.

وسوف يكون لزامًا على هيئات حقوق اإلنسان أن تتناول تلك القضايا من أجل حتديد انطباق القانون 
تلك  أن متثل  املرجح  من  ولكن  املعنية،  الدولة  مع  تتشاور  أن  وميكنها  عدمه.  من  اإلنساني  الدولي 
املمارسة إشكالية كبيرة. أواًل، يكون القانون الدولي اإلنساني واجب التطبيق أو غير واجب التطبيق 
من منظور القانون وليس ألن الدولة تقر بوجوب تطبيقه26. ثانيًا، يكون لدى الدول أسباب سياسية 
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لإلنكار على املستوى الدولي أن الوضع تخطى بالفعل احلد األدنى الذي وضعته املادة الثالثة املشتركة. 
وسوف يجتذب مثل هذا االعتراف اهتمامًا دوليًا، كما سيبدو وكأنه يوحي بأن الدولة تفقد السيطرة 
على الوضع. وقد يتولد قلق لدى الدولة من أن هذا االعتراف سيضفي نوعًا من الشرعية على اجلماعات 
املسلحة على الرغم من األحكام الصريحة خالف ذلك27. وال تلتزم الدولة بتبني املوقف نفسه الذي 

تتخذه احملاكم الوطنية على املستوى الدولي في ما يتعلق بالنزاع28.

تصنيف النزاع

ال يكفي أن تقرر هيئة حقوق اإلنسان أن الوضع يتعلق بنزاع مسلح، بل ينبغي لها بعد ذلك أن حتدد 
تطبيق  إمكانية  تتأثر  قبل،  من  اقترحنا  كما  الوضع.  على  املنطبقة  اإلنساني  الدولي  القانون  قواعد 
القانون الدولي اإلنساني بكون النزاع إما دوليًا )أي بني دولتني( أو غير دولي. وهناك طائفة متنوعة 
من األوضاع قد يثير تصنيف النزاع فيها بأنه دولي أو غير دولي بعض الصعوبات. هل كانت احلرب 
في لبنان عام 2006 نزاعني اثنني األول دولي ضد لبنان واآلخر غير دولي ضد حزب الله، أم هل 
كان نزاعًا واحدًا؟ وإذا كان نزاعًا واحدًا، هل كان دوليًا أم غير دولي؟29 ونشأت مسائل مماثلة ولكن 
املسلحة  القوات  أفراد  بعض  فيها  قتل  التي  إكوادور  في  الكولومبية  العملية  إطار  في  مطابقة  غير 
الثورية الكولومبية )فارك( وأسر آخرون30. أو مرة أخرى، كيف ينبغي تصنيف النزاع )النزاعات( في 
أفغانستان؟ هل هناك نزاع مستمر في املنطقة احلدودية بني أفغانستان وباكستان، وإن كان األمر 
كذلك، هل هو موجه ضد طالبان أم تنظيم القاعدة؟ هل تقاتل قوى املساعدة األمنية الدولية )إيساف 
النزاعان  يعتبر  هل  دولي؟  غير  نزاع مسلح  إطار  في  األفغانية  احلكومة  املوجودة مبوافقة   )ISAF
منفصلني أم يشكالن نزاعًا واحدًا؟31 وقد أثيرت قضايا مماثلة في العراق عقب انتقال السلطة من 
سلطة االئتالف املؤقتة إلى احلكومة العراقية املؤقتة. وإذا كانت موافقة الدولة احمللية حاسمة، فإنها 
تسري فقط عندما يتم احلصول عليها قبل العملية مبطلق احلرية وعن اطالع.32 وأينما توجد قوات دعم 

27- املادة الثالثة املشتركة بني اتفاقيات جنيف لعام 1949، واملادة الثالثة من البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 1977.
28- على سبيل املثال، صنفت احملكمة الدستورية الروسية احلرب األولى على الشيشان على أنها تندرج ليس حتت املادة الثالثة املشتركة فحسب، بل البروتوكول 
الثاني. كما أشارت أيضًا إلى أن االحتاد الروسي لم يتنَبّ أي تشريع داخلي ميكنه من تفعيل البروتوكول الثاني. انظر حكم احملكمة الدستورية بتاريخ 31 
يوليو/ متوز 1995 حول دستورية القرار الرئاسي وقرارات احملكمة االحتادية في ما يختص بالوضع في الشيشان، اللجنة األوروبية للدميقراطية عن طريق 

 CDL-INF )96( 1 ،القانون التابعة للمجلس األوربي
29- عرضت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان )هيومن رايتس ووتش( اجلدل على كال الطرفني في تقريرها املعنون "ملاذا ماتوا: القتلى املدنيون في لبنان حرب 2006 بني 
إسرائيل وحزب الله" ، املجلد 19 )5( سبتمبر/ أيلول 2007. واستشهدت منظمة العفو الدولية بأحكام تنطبق فقط على النزاعات املسلحة دون تقدمي تفسير في 
تقريرها املعنون "يجب أن حتافظ إسرائيل وحزب الله على أرواح املدنيني: التزامات طرفي الن�زاع في إسرائيل ولبنان مبوجب القانون الدولي اإلنساني "، 26 
يوليو/ متوز MDE 15/070/2006 ،2006. وقد صنفت جلنة التحقيق في لبنان املشكلة مبوجب قرار مجلس حقوق اإلنسان النزاع بصفته دوليًا دون تفسير 

أو نقاش. مجلس حقوق اإلنسان، جلنة التحقيق املعنية بلبنان وثيقة رقم A/HRC/3/2 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006، الفقرة 12. 
30- انظر احلاشية رقم 19 أعاله

31- في حالة عمليات التحالف )على سبيل املثال عمليات قوات املساعدة األمنية الدولية )إيساف( يثار تساؤل آخر حول ما إذا كان أعضاء التحالف متفقني في 
ما بينهم على توصيف النزاع.

32- إذا كان الهجوم على اليمن )انظر وكالة االستخبارات املركزية األمريكية )سي آي إيه( تقتل ستة من املشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في اليمن" بي بي سي، 
5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 على املوقع االليكتروني التالي: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle-east/2402479.stm )آخر زيارة 
للموقع في 21 أكتوبر/ تشرين األول 2008( نزاعًا مسلحًا، من املهم معرفة ما إذا كان قبول احلكومة اليمنية قد مت احلصول عليه قبل العملية وما إذا كانت قد 

منحت هذا القبول مبطلق حريتها. انظر جلنة حقوق اإلنسان، CCPR/C/SR.2282 الفقرة 43. 
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السالم دون موافقة احلاكم، هل يكون أي نزاع بني تلك القوات والقوات احمللية دوليًا أم غير دولي؟ 
هذه ليست قائمة حصرية باألوضاع التي قد يثير تصنيف النزاع فيها بعض اإلشكاليات.

تعتمد أهمية تصنيف النزاع على أهمية التمييز من ناحية القانون اجلوهري املنطبق على نوعي النزاع. 
وإذا كانت القواعد هي نفسها في كال الوضعني بنسبة 90 في املائة، فإن أهمية تصنيف النزاع على 
نحو صحيح تتضاءل بالنسبة لهيئات حقوق اإلنسان. وتوجد لوائح مفصلة للمعاهدات اخلاصة بالنزاعات 
املسلحة الدولية وعدد محدود من اللوائح فقط في قانون املعاهدات اخلاص بالنزاعات املسلحة غير 
مدار  فعلى  القتال.  وأساليب  بوسائل  املرتبطة  القواعد  على  خاصة  بصفة  ذلك  وينسحب  الدولية. 
العرفية ذات الصلة  القوانني  السنوات اخلمس عشرة املاضية، اتضح أن هناك مجموعة كبيرة من 
بالنزاعات املسلحة غير الدولية. وقد اقترحت احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة أن 
الكثير من القواعد التي تنطبق على النزاعات الدولية تنطبق أيضًا على النزاعات غير الدولية وتوصلت 
إلى نتائج تتصل بقواعد محددة33. بيد أن هذا ال ميثل بالضرورة وجهة النظر التي حتظى بقبول بني 
مجتمع الدول. وقد ميثل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية دلياًل توجيهيًا أفضل حيث يضم 
قائمة بجرائم احلرب في سياق النزاعات املسلحة غير الدولية34. ولكن تلك القائمة أقصر بكثير من 
القائمة التي ميكن استخالصها من السوابق القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا 
السابقة. ومن أكثر األمور البارزة وفقًا للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أن املشاركة في 
هجمات عشوائية يعتبر جرمية حرب في النزاعات الدولية ولكنه ليس كذلك في النزاعات املسلحة غير 
إطار  فقط في  يعرف اجلرائم  الدولية  للمحكمة اجلنائية  النظام األساسي  إن  القول  الدولية. وميكن 
اختصاص احملكمة، ولكن ذلك ال يحول دون اعتبار نشاط لم يرد في النظام األساسي جرمية مبوجب 
القانون الدولي العرفي. بيد أنه إذا حاد املرء عن القائمة املذكورة في النظام األساسي فكيف ميكن 

تقرير ما إذا كانت الدول تقبل بذلك الفعل بصفته جرمية دولية؟

وتشكل دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر عن القانون الدولي اإلنساني العرفي مصدرًا استرشاديًا 
آخر35، فاملعلومات التي يتضمنها املجلد الثاني عن املمارسة الفعلية متثل قاعدة مفيدة لبناء احلجة. بيد 

أن النتائج التي خلص إليها حتليل القانون العرفي في املجلد األول كانت مثيرة للجدل36. 

عندما تقرر هيئة حقوق اإلنسان أن القانون الدولي اإلنساني واجب التطبيق، هل لها أن تستخدم 
القانون العرفي لتحديد القواعد العرفية املنطبقة؟ وإن لم يكن األمر كذلك، فهناك فارق ضخم في درجة 
تنظيم النزاعات الدولية والنزاعات غير الدولية. فإذا كان بإمكانها استخدام القانون الدولي اإلنساني 

33- انظر تاديتش، احلاشية رقم 22 أعاله وجون ماري هنكرتس ولويز دوسوالد بيك، القانون الدولي اإلنساني العرفي، مطبعة جامعة كمبريدج، كمبريدج، 2005، 
املجلد األول، الفصل 44. 

34- النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة 8 )2()ه�(. 
35- هنكرتس ودوسوالد بيك احلاشية 33 أعاله

36- جون ب. بلينجر الثالث, ووليم ج. هاينس الثاني، "إجابة حكومة الواليات املتحدة على دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن القانون الدولي اإلنساني 
العرفي"، املجلة الدولية للصليب األحمر، املجلد 89 )866( )2007(، ص� 71-443.  
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حلقوق الإن�صان

العرفي، من املزعوم أن هناك درجة أكبر بكثير من التشابه بني مجموعتي القواعد، ولكن من املرجح 
أن استنتاجات الهيئات التعاهدية سوف تكون أكثر إثارة للجدل.

العالقة بني جمموعتي القواعد – القانون األكثر خصوصية

كما الحظنا أعاله، اقترحت محكمة العدل الدولية أنه أينما كان كل من قانون حقوق اإلنسان والقانون 
وتتصل  األكثر خصوصية.  القانون  هو  اإلنساني  الدولي  القانون  يكون  منطبقني،  اإلنساني  الدولي 
املسألة األولى مبعنى هذه العبارة، أما الثانية فتتعلق بكيفية ترجمة هيئة معنية بحقوق اإلنسان صياغة 

محكمة العدل الدولية إلى واقع عملي. 

العبارة كاملة هي »lex specialis derogate legi generali«37. وليس من الواضح ما إذا كانت 
تعني فقط أن األكثر خصوصية يكون له الغلبة على العام، أم أنها تعني أن اخلاص يحل محل العام. 
هناك بعض األوضاع التي قد ينطبق فيها القانون على كل من العام واخلاص، ومثال على ذلك هو 
اإليجار. فقد يحتوي نظام قانوني على قواعد عامة تتصل باإليجار عمومًا، وميكن أن يشمل قواعد 
في  ثغرات  هناك  كانت  وإن  الزراعي.  أو  التجاري  اإليجار  مثل  اإليجار  من  معينة  بأمناط  خاصة 
تلك النظم، فسوف متلؤها القاعدة اإليجارية املطبقة بصفة عامة واملتصلة باملسألة موضع اخلالف. 
ويوحي ذلك بوجود عالقة عمودية بني العام واخلاص، حيث يقع العام في األسفل ويكون هو الوضع 
االفتراضي. أما اخلاص فهو متشعب من العام ويسمو عليه. وقد تنشئ منظومة عامة واحدة عدة 

منظومات خاصة38. 

جماالن خمتلفان من القانون لكنهام متداخالن

لكن العالقة بني قانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني تتضمن مشكلة أخرى. فهي تتعلق 
مبجاالت مختلفة من القانون قد تتصادم تخومها عبر الوقت مع بعضها البعض. هناك مثال واضح في 
القانون اإلجنليزي، وهو قانون العقود وقانون املسؤولية عن التقصير أو اخلطأ املدني. وأينما يلحق 
أذى بشخص يزعم أنه نتج عن عدم كفاءة تنفيذ العقد، هل تكون الدعوى القضائية باإلخالل بالعقد 
أم بالتقصير خطًأ؟ وتتضمن املشكلة عالقة أفقية وليست عمودية، وهي سمة مميزة عادية ألي نظام 
قانوني حيث تتطور مجاالت القانون عبر الزمن كما يتطور املوضوع نفسه الذي ينبغي للقواعد أن 
تنطبق عليه. وتوجد أمثلة عدة في القانون الدولي: فالقوات البحرية معتادة على التعامل مع العالقة بني 
قانون البحار والقانون الدولي اإلنساني؛ وتعكس العالقة املستقرة نسبيًا بني القانونني ببساطة حقيقة 
مؤداها أن مسألة احلدود الفاصلة بينهما نشأت في وقت سابق ومتت تسوية جزء كبير منها. وليس ثمة 
سبب لالعتقاد بأن األمر لن ينسحب على العالقة بني قانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني 
بعد مضي خمسني عامًا. ولكن يوجد اختالف هام وهو أن الدول عملت على تطوير العالقة بني قانون 

37- وترجمتها: "القانون األكثر خصوصية يكون له أسبقية على القانون األكثر عمومية". وال يتضح ما إذا كان هذا املبدأ ينطبق فقط عندما تتنازع القاعدتان. 
 Nancie Prud'homme, 'Lex specialis: oversimplifying a more complex and multifaceted relationship?' Israel :38- انظر بصفة عامة
Law Review, Vol. 40 )2( )2007(, pp. 355-95
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البحار والقانون الدولي اإلنساني عن طريق ممارساتها وأيضًا من خالل التفاوض، كاملفاوضات التي 
سبقت اعتماد األمم املتحدة االتفاقية اخلاصة بقانون البحار39. وعلى النقيض، ليست العالقة بني قانون 
حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني شأنًا بني الدول على سبيل احلصر. أواًل، يتعلق قانون حقوق 
اإلنسان بالعالقة بني الدولة واألفراد الذين يقعون في نطاق اختصاصها. ثانيًا، سوف تتطور العالقة 
عن طريق آليات مراقبة حقوق اإلنسان، من بني آليات ووسائل أخرى، جزئيًا من خالل أحكام قانونية 
ملزمة. وقد يكون التقاضي وسيلة مقبولة للتوصل إلى إجابات محددة على أسئلة محددة، ولكنه على 
املستوى الدولي على األقل، وسيلة تعسفية وعشوائية بشكل ملحوظ ملعاجلة مسألة عامة، كالعالقة بني 

مجموعتي القواعد.

هل للقانون الدويل اإلنساين أسبقية؟

بينما يجوز أن محكمة العدل الدولية لم تستخدم أفضل صيغة مالئمة، إال أن املعنى الذي كانت تقصده 
كان واضحًا بصورة عامة. ويبدو أنها كانت تعني أواًل أنه أينما كان كل من القانون الدولي اإلنساني 
وقانون حقوق اإلنسان منطبقني، ينبغي إعطاء األسبقية للقانون الدولي اإلنساني. ثانيًا، نظرًا لوجهة 
احلتمية  فالداللة  األوقات40،  في جميع  منطبقًا  يظل  اإلنسان  قانون حقوق  بأن  القائلة  نظر احملكمة 
هي أن محكمة العدل الدولية كانت تعني أيضًا أن هيئة حقوق اإلنسان ينبغي لها أن تتوصل إلى 

استنتاجاتها على أساس القانون الدولي اإلنساني وأن تعبر عنها بلغة قانون حقوق اإلنسان. 

وتبدو هذه املقولة صريحة ومباشرة، ولكنها في حقيقة األمر ال تفسر الكيفية التي ينبغي أن يعمل بها 
مذهب »القانون األكثر خصوصية« في املمارسة العملية. فهناك احتماالت عديدة:41 من احملتمل أنه 
مبجرد إمكانية تطبيق القانون الدولي اإلنساني يصير هو األساس القانوني الوحيد الذي ميكن لهيئة 
معنية بحقوق اإلنسان الركون إليه في قراراتها. ويشمل قانون حقوق اإلنسان أحكامًا بشأن احلق 
في الزواج واحلق في التعليم، بينما ال يحتوي القانون الدولي اإلنساني على أحكام خاصة بالزواج 
وعلى أحكام محدودة للغاية بشأن التعليم. فهل يعني ذلك أنه عندما ينطبق القانون الدولي اإلنساني 
ال ميكن أن يحدث انتهاك ملعايير حقوق اإلنسان، شريطة أال ُتنتَهك قواعد القانون الدولي اإلنساني؟ 
يعني ذلك في واقع األمر أن القانون الدولي اإلنساني يحل محل إمكانية تطبيق قانون حقوق اإلنسان، 
مما يتعارض مع حكم محكمة العدل الدولية الصريح القائل بأن قانون حقوق اإلنسان يظل واجب 

التطبيق.

39- كانت السمة املميزة الالفتة للنظر في تلك املفاوضات هي أن اخلالف كان يحدث في كثير من األحيان داخل الوفود وليس في ما بينها. وكانت العناصر البحرية 
في الوفود تنزع إلى االتفاق بشكل أساسي مع بعضها البعض ولكنها اختلفت مع العناصر املمثلة ملصالح الصيد أو التي كانت حتاول توسيع مساحات املياه 

التي ميكن للدول الساحلية أن متارس اختصاصها عليها. 
40- انظر احلاشية رقم 3 أعاله وانظر أدناه كذلك.

Roberta Arnold and Noëlle Quénivet )eds.(, International Humanitarian Law and Human Rights Law, Brill/Martinus -41 
Nijhoff, Leiden, 2008
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هل هناك نص رصيح؟

يوجد احتمال آخر وهو أن القانون الدولي اإلنساني تكون له الغلبة أينما كان يتضمن نصًا صريحًا 
يتناول مجااًل مماثاًل ملبادئ حقوق اإلنسان. على سبيل املثال، يحتوي القانون الدولي اإلنساني، على 
الوقائية  الدولية، على قواعد صريحة بشأن االستهداف والتدابير  النزاعات املسلحة  األقل في حالة 
أثناء الهجوم. ومبوجب الفرضية السابقة، يكون القتل عشوائيًا مبقتضى قانون حقوق اإلنسان فقط إذا 
خالف قواعد القانون الدولي اإلنساني. وبينما يبدو كالهما معقواًل وجذابًا من الناحية الظاهرية، إال أن 
هذا احلل يالقي صعوبتني، أولهما أن بعض قواعد قانون حقوق اإلنسان ستتأثر إلى حد كبير بالقانون 
الدولي اإلنساني، السيما حظر القتل واالحتجاز العشوائيني، إال أن قواعد أخرى لن تتأثر ال بالكامل 
وال شبه الكامل. وال يوجد فعليًا أي نص في القانون الدولي اإلنساني، في قانون املعاهدات على األقل، 
حول احلق في التظاهر أو في حرية التعبير، إال أن كليهما قد يتأثر على نحو كبير أثناء النزاع. وباملثل، 

قد يتأثر جراء النزاع احلصول على فرص التعلم ألسباب عملية وليس ألسباب قانونية.

إلى أي مدى ميكن لسياق النزاع أن يؤثر في إمكانية تطبيق قانون حقوق اإلنسان في ظل غياب قواعد 
النزاع في  اإلنسان  تأخذ هيئات حقوق  أن  الدولي اإلنساني؟ من احملتمل  للقانون  تعاهدية محددة 
اعتبارها من خالل األسلوب الذي تختاره لتطبيق شروط التقييد42. ولكن هل هي مطالبة بذلك؟ ويتوفر 

هذا احلل، ظاهريًا على األقل، فقط عندما يتضمن احلق املعني مثل هذا الشرط. 

القانون  أي دور   – إليها أعاله  التي أشير  تلك  تنشأ عن هذا احلل فهي  التي  الثانية  أما الصعوبة 
العرفي. عند حتديد ما إذا كان القانون الدولي اإلنساني يحتوي على قاعدة ذات صلة، هل ينبغي 
لهيئة حقوق اإلنسان أن تكتفي بقانون املعاهدات أم يجب عليها أيضًا أن تأخذ في االعتبار القانون 
العرفي؟ هذه مسألة في غاية احليوية في نطاق أكثر أمناط النزاع شيوعًا – النزاع غير الدولي- فطبقًا 
لقواعد املعاهدات املنطبقة على تلك النزاعات، ال يحرك القانون ساكنًا في ما يتعلق باألسباب املسموح 
بها لالحتجاز وال يتضمن قواعد تفصيلية بشأن التدابير الوقائية التي ينبغي اتخاذها أثناء الهجوم. 
وإذا رجعت الهيئات الرقابية إلى استشارة قواعد املعاهدات فحسب، فسيمكنها ذلك من تطبيق قانون 
حقوق اإلنسان على االحتجاز وعلى أنواع معينة من القتل، ولكن سيتطلب منها تطبيق القانون الدولي 
املواد  مثل  احلياة  قيد  على  لبقائهم  الضرورية  األشياء  حماية  وعلى  السكان  نزوح  على  اإلنساني 

الغذائية. وقد تبدو تلك النتيجة مدهشة إن لم تكن غريبة.

ولكن إذا ُأخَذ القانون الدولي اإلنساني العرفي في االعتبار، فسوف تبدو أسس إطالق النار على األقل 
وكأنها تخضع للقانون الدولي اإلنساني. وتنبغي اإلشارة إلى تداعيات هذا املوقف. فقد كانت الهيئات 
الدولية  النزاعات املسلحة غير  أثناء  القتل  املعنية بحقوق اإلنسان تطبق قانون حقوق اإلنسان على 

42- تستعرض الكثير من أحكام معاهدات حقوق اإلنسان املصالح احملمية ثم تنص على وجوب تبرير أية قيود باإلشارة إلى قائمة من األغراض أو األهداف، وهي 
قائمة تختلف من مادة ألخرى وبني املعاهدات املختلفة، وهي ضرورية من أجل السعي إلى حتقيق الهدف املعني وبالتناسب مع هذا املسعى. وبهذه الطريقة، يوفر 
قانون حقوق اإلنسان آلية لتحقيق التوازن بني مطالب األفراد ومطالب اآلخرين أو املجتمع احمللي ذاته. وينبغي التمييز بني شروط التقييد وشروط االنتقاص. 

انظر أدناه لالطالع على تلك الشروط.  
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ولم تالِق أي احتجاج ظاهر43، رمبا يرجع السبب جزئيًا إلى أن الدول املعنية أنكرت في العديد من 
احلاالت، على املستوى الدولي، وقوع نزاع مسلح، حتى وإن بدا أمرًا غير قابل للتصديق. وإذا كان 
على الهيئة املعنية بحقوق اإلنسان أن تطبق القانون الدولي اإلنساني العرفي، فسوف يستتبع ذلك في 
كثير من األحيان تقليل احلماية احلالية في ما يعد بالتأكيد أحد أهم القضايا التي ميكن إثارتها وهي 

حماية احلق في احلياة44.

تبعًا للمسألة؟

التي تكون على  الدقيقة  يتوقف على املسألة  القانون األكثر خصوصية  الثالث احملتمل هو أن  احلل 
احملك. على سبيل املثال، سوف ينظر إلى القانون الدولي اإلنساني باعتباره قانونًا أكثر خصوصية 
ولكن عندما ينص على احملاكمة العادلة دون حتديد ما تستلزمه تلك احملاكمة، سوف يطبق قانون 
حقوق اإلنسان لتحديد الشروط املسبقة للمحاكمة العادلة. إن استخدام قانون حقوق اإلنسان كوسيلة 
توجيهية أمر، ولكن اعتباره القاعدة امللزمة قانونًا والتي ينبغي منحها األولوية أمر آخر متامًا. مثال 
آخر هو احلق في التعليم، الذي من املرجح أن يسلط عليه الضوء أثناء احتالل األطراف املتحاربة 
دولة  واجب  عن  الفعلي  احملتوى  من  الزهيد  القليل  اإلنساني  الدولي  القانون  يتضمن  ما(.  )إلقليم 
االحتالل في توفير فرص للتعليم؛ عالوة على ذلك، صيغ هذا احلق في ظل القانون الدولي اإلنساني من 
منظور التزام تلك الدولة وليس من منظور حق السكان حتت االحتالل. واالقتراح هو أن يكون لقانون 
حقوق اإلنسان الغلبة بالنسبة جلوانب احلق التي ال يغطيها القانون الدولي اإلنساني بطريقة أخرى . 

الفوري واملباشر ومسائل  تتعلق بااللتزام  ينص قانون حقوق اإلنسان على أن احلق يشمل مسائل 
أخرى بشأن اإلجناز املتدرج. كما يحتوي قانون حقوق اإلنسان على أحكام تفصيلية بشأن حصول 
املعنية  للهيئات  تلك املسائل عادة املالحظات اخلتامية  وتتناول  للتعليم.  األقليات املختلفة على فرص 
باملعاهدات ذات الصلة وتعليقاتها العامة. هل تعتبر تلك الوثائق إذًا جزءًا من قانون حقوق اإلنسان، 
أم أنها اجلزء اخلاص بأحكام املعاهدات من ذلك القانون؟ ويتضمن احلل الثالث قائمة بقضايا أكثر 
خصوصية وصواًل إلى السؤال احملدد الذي توجد اإلجابة عليه في قانون حقوق اإلنسان حينًا وفي 
القانون الدولي اإلنساني حينًا آخر. وميكن إعمال قانون حقوق اإلنسان بتلك الطريقة، حيث إنه مصمم 
بصفة رئيسية لكي يطبق عقب وقوع احلدث ويضم أدوات جتعله يختص بأوضاع معينة45. من ناحية 

43- انظر على سبيل املثال جلنة حقوق اإلنسان،
Suarez de Guerrero v. Colombia )45/79(,Communication No. R.11/45, 5February 1979, UN Doc. Supp. No. 40 )A/37/40( 
at 137 )1982(; ECtHR, Ergi v. Turkey, 23818/94, Judgment of 28/7/98; ECtHR, Gulec v. Turkey, 21593/93, Judgment 
of 27 July 1998; ECtHR, Isayeva and others v. Russia, 57947- 9/00, Judgment of 24 February 2005; Inter-Am.Ct.H.R. )Ser. C(, 
Case of  Plan de Sãnchez Massacre v. Guatemala, Judgment of 29 April 2004.

44-  أنظر بصفة عامة  
CUDIH, "Expert Meeting on the Right to Life in Armed Conflicts and Situations of Occupation", 1-2 September 2005 
available at www.adh-eveve.ch/recherche/pdf/travaux/5/rapport-droit-vie.pd 

)آخر زيارة للموقع في 20 أكتوبر/ تشرين األول 2008(. 

45- ال ميكن إنكار أن املعرفة بقانون حقوق اإلنسان متكن الدولة من التصرف بحيث تتجنب اكتشاف انتهاكات حقوق اإلنسان الحقًا. وميكن للدولة بصفة عامة 
أن تتكهن بالعناصر التي سوف تعتبر ذات صلة ولكنها قد ال تتمكن دائمًا من تقييم تلك العناصر بحيث ميكنها التوصل إلى االستنتاجات نفسها التي تتوصل 

إليها الهيئات املعنية بحقوق اإلنسان.   
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أخرى، صمم القانون الدولي اإلنساني بصفة رئيسية لكي يطبق وقت اتخاذ قرار ما، وعليه أن يوفر 
قاعدة عامة تنطبق على منط معني من األوضاع46. وال ميكن ضبطه أو تعديله ليتالءم مع وضع معني 
مثلما هو احلال بالنسبة لقانون حقوق اإلنسان. احلل الثالث هو ببساطة غير عملي، كما أنه ال يتسق 
األكثر  القانون  بصفته  فقط  اإلنساني  الدولي  القانون  تعرف  التي  الدولية  العدل  محكمة  بيانات  مع 

خصوصية.

يجب أن يكون احلل ملشكلة القانون األكثر خصوصية قاباًل للتطبيق في الواقع العملي من قبل اجلهات 
املعنية وقت التصرف أو اتخاذ القرارات. وال ميكن وضع احلل عقب وقوع احلدث، حتى وإن كان ذلك 
عند إنفاذه. ومن احملتمل أن تفضل املؤسسة العسكرية احلل األول بينما يفضل نشطاء حقوق اإلنسان 
احلل الثالث. وقد يوحي ذلك بأن احلل الثاني هو حل وسط مناسب ولكن، كما تبني آنفًا، يالقي بعض 
الصعوبات. من األهمية مبكان أن حتظى املسألة بقبول الدول ومؤسسات حقوق اإلنسان، كما يتعني 

إيجاد سبيل لتطوير منهاج مترابط للمشكلة. 

تطبيق القانون الدويل اإلنساين من قبل هيئة حقوق اإلنسان

ويخضع  النزاع  أوضاع  في  منطبقًا  يظل  اإلنسان  قانون حقوق  أن  الدولية  العدل  محكمة  صرحت 
فقط لالنتقاص47. واالنتقاص هو وسيلة يجوز للدولة من خاللها أن تعدل نطاق بعض التزاماتها جتاه 
حقوق اإلنسان ولكن دون إلغاء تلك احلقوق48. بعبارة أخرى، من املمكن عندما يطلب إلى مؤسسة من 
مؤسسات حقوق اإلنسان أن تطبق القانون الدولي اإلنساني فإنها لن تطبق قانون حقوق اإلنسان كلية. 
وليس املوضوع قيد النظر هنا هو االنتقاص من احلقوق بشكل عام، ولكنه التبعات الضمنية لالنتقاص 

بالنسبة للعالقة بني قانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني. 

االنتقاص من بعض احلقوق

في حالة من »حاالت الطوارئ االستثنائية التي تهدد حياة األمة«، يكون للدولة احلرية، مبوجب بعض 
معاهدات حقوق اإلنسان أن تنتقص من بعض احلقوق49. واألمر متروك لهيئة حقوق اإلنسان أن حتدد 
في إطار ظروف معينة ما إذا كان بإمكان الدولة أن تستشهد بهذا النص50. ولكي تقوم بذلك، ينبغي 
للدولة أن حتدد، عن طريق قناة منصوص عليها، أنها تسعى إلى االنتقاص من احلقوق، ومن أية أحكام 

46- باملثل، ال ينكر أحد أن القانون الدولي اإلنساني يوضع حيز التنفيذ عقب احلدث، مثاًل عندما تقوم الدولة بفتح حتقيق لتقرير وقوع انتهاكات للقانون الدولي 
اإلنساني وتقيم دعوى جنائية إذا دعت الضرورة. ويستند إقرار حدوث انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني إلى ما علمه الشخص ذو الصلة وقت اتخاذ القرار 

أو ما كان ينبغي أن يتنامى إلى علمه.
47- انظر احلاشية رقم 3 أعاله.

CCPR/C/21/Rev. 1/Add.11 ،29 48- انظر بصفة عامة جلنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم
49- العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة 4 )1(. وينطبق شرط االنتقاص اخلاص باللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان على "احلروب أو غيرها من 
حاالت الطوارئ العامة التي تهدد حياة األمة"، اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان املادة 15 )1(. وينص الشرط املماثل للجنة األمريكية حلقوق اإلنسان على أنه 

"في وقت احلرب، أو اخلطر العام، أو أية حالة طوارئ أخرى تهدد استقالل أو أمن دولة طرف"، اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان، املادة 27 )1(. 
50- اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان، قضية العقداء اليونانيني ، الكتاب السنوي 12 مكرر،

ECommnHR, Greek Colonels' Case,1970 Ybk 12 bis, 1970.
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وتدابير تبنتها بشأن االنتقاص من التزاماتها اخلاصة بحقوق اإلنسان وضرورة تلك التدابير. وسوف 
لضرورة  بالنسبة  أضيق  وهامشًا  الوضع  لتوصيف  أوسع  هامشًا  للتقدير«-  »هامشًا  الدولة  متنح 
التدبير51. وهناك سوابق بالنسبة لعدم قبول توصيف الدولة للوضع52 ورفض الدفع بضرورة التدبير 

املعني53.

أي معاهدة حلقوق اإلنسان تنص على عدم االنتقاص تشترط أيضًا عدم االنتقاص من حقوق أخرى. 
وتتباين القائمة بني املعاهدات املختلفة54. عالوة على ذلك، ذكرت جلنة حقوق اإلنسان في التعليق العام 
رقم 29 أن احلقوق القابلة لالنتقاص احملتمل لديها نواة غير قابلة لالنتقاص55. لذلك، بينما يحتمل 
تتعامل هيئات  قاباًل لالنتقاص، من املرجح أن  املثال،  التعسفي، على سبيل  اعتبار حظر االحتجاز 
حقوق اإلنسان مع النص اخلاص باحلق في الطعن في مشروعية االحتجاز )املثول أمام القضاء/ 
احلماية( الذي يتضمنه احلظر العام بصفته غير قابل لالنتقاص56. ومن املرجح أن يتم التوصل في 
الواقع إلى أن تلك األحكام املتصلة عن قرب مببدأ غير قابل لالنتقاص في املمارسة العملية هي أيضًا 
ل االحتجاز لفترات زمنية طويلة قبل املثول أمام الضابط  غير قابلة لالنتقاص57. على سبيل املثال، ُيسِهّ
القضائي ممارسة التعذيب أو غيره من ضروب سوء املعاملة. ومن املرجح أن يؤخذ هذا األمر في 

االعتبار عند تقييم الفترة املذكورة.

تتصف ممارسات الدول في ما يتعلق باالنتقاص من احلقوق بأنها أبعد ما تكون عن االتساق. فبعض 
الدول تطبق قانون الطوارئ على املستوى الوطني لفترات زمنية طويلة في كثير من األحيان، ولكن دون 
االنتقاص من احلقوق على املستوى الدولي58. وتنخرط بعض الدول في نزاع مسلح دون أن تنتقص 
من احلقوق59. ويعد االنتقاص تسهياًل وليس التزامًا. وعلى النقيض من القانون الدولي اإلنساني، ال 

ينطبق تقييد احلقوق تلقائيًا استنادًا إلى الوضع، بل يجب االحتجاج به.

 Rosalyn Higgins, "Derogations under Human Rights Treaties", British Yearbook of International Law, Vol. 48 -51
)1976-7(, p.281

Greek Colonels' Case  -52 احلاشية رقم 50 أعاله. 
53-  احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، قضية "أكسوي" ضد تركيا Aksoy v. Turkey قضية رقم 21987/93، احلكم الصادر في 18 ديسمبر/ كانون 

األول 1996. 
54-  العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية، املادة 4 )2(؛ اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان، املادة 15)2(؛ اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان، املادة 27)2(. 

وال يوجد نص معادل في امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب.  
55- انظر احلاشية رقم 48 أعاله

56- انظر احلاشية رقم 48 أعاله، الفقرة 16؛ انظر أيضًا احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان، املثول أمام القضاء في أوضاع الطوارئ )االتفاقية األمريكية 
حلقوق اإلنسان، املواد 27 )2(، و25)1( و7)6(، الرأي االستشاري رقم OC-8/87 املؤرخ في 30 يناير/ كانون الثاني 1987، )مسلسل أ(، رقم 8 

 .)1987(
57-  املصدر نفسه.

58-  جلنة حقوق اإلنسان، املالحظات اخلتامية، CCPR/CO/76/EGY الفقرة 6.
59-  لم حِتد روسيا عن االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان وال عن العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بالنسبة للوضع في الشيشان. 
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يف النزاعات املسلحة غري الدولية

ينبغي إمعان النظر في وضعني منفصلني في هذا السياق وهما النزاعات املسلحة غير الدولية والنزاعات 
املسلحة الدولية. في املمارسة العملية، عندما تتعامل هيئة حقوق اإلنسان مع وضع ناجم عن نزاع 
وإذا  اإلنسان في مجمله60.  قانون حقوق  فإنها تستخدم  تنتقص من احلقوق،  دولي وال  مسلح غير 
عجزت هيئة حقوق اإلنسان عن أخذ القانون الدولي اإلنساني في االعتبار، يكون هناك خطر حقيقي أن 
تكون الدولة مسؤولة عن القتل مخالفة لقانون حقوق اإلنسان بينما ال تكون تلك املمارسة غير مشروعة 
مبوجب القانون الدولي اإلنساني61. وتبدو تلك املشكلة أقل حدة بالنسبة للجنة حقوق اإلنسان وللجنة 
األمريكية واحملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان عما هي عليه بالنسبة للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 
حيث إن القواعد التي تطبقها الهيئات الثالث األولى حتظر القتل واالحتجاز التعسفيني، ولكنها ال تضع 
تعريفًا للتعسف. وبينما ال ميكن االنتقاص من حظر القتل التعسفي، قد يتأثر معنى التعسف بوجود 
نزاع مسلح. بعبارة أخرى، ميكن لتلك الهيئات أن تستخدم القانون الدولي اإلنساني لتحديد ما إذا 
كان قانون حقوق اإلنسان قد انتهك دون النظر إلى مسألة االنتقاص62.ولكن إذا أخذت تلك الهيئات 

القانون الدولي اإلنساني في االعتبار، فإنها سوف تضعف مستويات احلماية احلالية.

ويصبح املوقف أكثر تعقيدًا في ظل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، حيث تنص املادة الثانية منها 
على األسس املسموح بها فقط للجوء إلى القوة، وهي تناسب منوذج احلفاظ على القانون والنظام 
فيها إطالق  يكون مشروعًا  التي  الظروف اإلضافية  النزاع املسلح. ومن أجل إدخال  وليس منوذج 
النار وقت النزاع، من الضروري االنتقاص من احلقوق. وتتصور املادة 15 هذه اإلمكانية، حيث تنص 
على أنه ال جتوز أية مخالف�ة للم�ادة 2 »إال في حال�ة الوفاة الناجت�ة عن أعم�ال احل�رب الش�رعية«63. 
وباملثل تضع املادة 5 من االتفاقية قائمة باألسس املسموح بها فقط لالحتجاز، بداًل من حظر االعتقال 
بالنزاع، مثل االعتقال أو االحتجاز  التعسفي. وإذا كان هناك مسعى إلدخال أسس جديدة تتصل 
اإلداري، سيكون من الضروري االنتقاص من احلقوق64. وميكن اخلروج على املادة 5 عندما تستلزم 

60- انظر على سبيل املثال Isayeva  في احلاشية رقم 43 أعاله. 
61- ال يبدو أن هذا الوضع حدث بالفعل في قضايا الشيشان املنظورة أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، حيث إن الوقائع توحي بأن كاًل من قانون حقوق 

اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني انتهكا بالفعل. 
62- ميكن االطالع على أمثلة لالستخدام البناء للقانون الدولي اإلنساني في السوابق القضائية للجنة األمريكية واحملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان، مثل قضية أبيلال 
ضد األرجنتني Abella v. Argentina  رقم 11.137، تقرير رقم OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. at 271 )1997(،55/97 واحملكمة األمريكية 

)Ser.C( No.70 )2000( ،2000 احلكم الصادر في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني  Bámaca Velásquez حلقوق اإلنسان، قضية
63- االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، املادة 15 )2(. 

64- احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، قضية اخلارجني على القانون ضد أيرلندا Lawless v. Ireland رقم 332/57، احلكم الصادر في 1 يوليو/ متوز 
1961. يتضح من منطق احملكمة في قضية أيرلندا ضد اململكة املتحدة رقم 5310/71 أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، احلكم الصادر في 18 يناير/ 
كانون الثاني 1978، أن االعتقال في أيرلندا الشمالية كان من املمكن أن يكون غير قانوني لوال مالحظة االنتقاص من احلقوق. وفي قضية بروغان وآخرين ضد 
اململكة املتحدة Brogan and others v. UK رقم 11209/84 في احلكم الصادر في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1988، توصلت احملكمة األوروبية حلقوق 
اإلنسان إلى انتهاك للمادة 5 من االتفاقية بسبب طول مدة االحتجاز )وليس على أساسها(. ثم  قدمت اململكة املتحدة إشعارًا )مالحظة( باالنتقاص من 
احلقوق وبالتالي اعتبر أن االحتجاز لم ينتهك االتفاقية وذلك مبقتضى التشريع نفسه وأخذًا في االعتبار االنتقاص من احلقوق، في قضية برانيغان وماكبرايد 
ضد اململكة املتحدة Brannigan & McBride v. UKالقضية رقم 4/89-14553، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، احلكم الصادر في 24 مايو/ أيار 
1993. ورمبا يكون املثال األكثر مأساوية هو قرار اللجنة في قضيتي قبرص ضد تركيا رقم 6780/74 & 6950/75 ، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 
تقرير اللجنة املعتمد في 10 يوليو/ متوز 1976، الذي قررت فيه اللجنة أنه في غياب إشعار باالنتقاص من احلقوق، يكون احتجاز أسرى احلرب أثناء نزاع 

مسلح دولي انتهاكًا لالتفاقية. 
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خمتـــــــــــــــــــارات من 

املجــلــــــــــة الدوليــة

لل�صلـيـب الأحمــــر

حالة الطوارئ الداخلية االعتقال أو االحتجاز لفترات زمنية أطول من املعتاد قبل املثول أمام الضابط 
القضائي. ولم تنتقص أية دولة أبدًا من املادة 2.

بعبارة أخرى، ال ميكن للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن تستخدم القانون الدولي اإلنساني كإطار 
للتحليل من أجل التوصل إلى انتهاك لقانون حقوق اإلنسان بالطريقة نفسها التي تتبعها هيئات حقوق 
بأن  بالدفع  أو  الدولة من احلقوق  انتقصت  إذا  فقط  بذلك صراحة  القيام  اإلنسان األخرى. ميكنها 

القانون الدولي اإلنساني كان ذا صلة كمسألة قانونية. 

بيد أنه في النزاعات املسلحة غير الدولية، يحتمل أن تنكر الدولة انطباق القانون الدولي اإلنساني. 
عالوة على ذلك، ميكن أن تكون احلاجة إلى تطبيق القانون الدولي اإلنساني العرفي غير املؤكد عاماًل 
مثبطًا. ونظرًا ألن الدولة تقبل بأن يتم احلكم عليها مبعيار أعلى )وهو قانون حقوق اإلنسان(، قد ال 
يكون ثمة اعتراض ببساطة على تطبيق قانون حقوق اإلنسان برمته. وتكمن املشكلة في أن ذلك ينفي 

وجوب تطبيق القانون الدولي اإلنساني كمسألة قانونية. وهذا أمر ليس فيه خيار65.

يف النزاعات املسلحة الدولية

يكون املوقف في النزاعات املسلحة الدولية أكثر مأساوية. ففي الغالبية العظمى من احلاالت، ال يوجد 
ثمة شك في وجوب تطبيق القانون الدولي اإلنساني، مما يعني في أكثر األحيان انطباق مجموعة كبيرة 
من قوانني املعاهدات. وعند هذا احلد، تتفاعل مسألتا االنتقاص من احلقوق والقانون األكثر خصوصية 
مع قضية أخرى سوف تؤخذ في عني االعتبار باختصار الحقًا، وهي انطباق قانون حقوق اإلنسان 
خارج احلدود الوطنية. فإن لم يكن قانون حقوق اإلنسان منطبقًا خارج احلدود الوطنية، سوف يستمر 
في االنطباق على التدابير التي تتخذها الدولة داخل أراضيها، مثل تدابير اإلخالء والدفاع املدني. 
وبالقدر الذي ينطبق في إطاره قانون حقوق اإلنسان خارج احلدود الوطنية، تطرح نفس التساؤالت 

بالنسبة لالنتقاص من احلقوق كما هو احلال في النزاعات املسلحة غير الدولية.

إن السوابق القضائية لهيئات حقوق اإلنسان التي تعنى بالنزاعات املسلحة الدولية محدودة66. فقد 
تعاملت اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان مع تلك األوضاع مبوجب اإلعالن األمريكي حلقوق اإلنسان 

65- رأي عضوين منشقني على اللجنة في قضية قبرص ضد تركيا، املرجع نفسه. 
66- باإلضافة إلى السوابق القضائية للجنة األمريكية حلقوق اإلنسان التي تتصرف مبوجب اإلعالن األمريكي حلقوق اإلنسان، انظر احلاشية رقم 67 أدناه، 
تعاملت اللجنة األوروبية السابقة واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان مع عدد من االلتماسات الفردية ضد تركيا نتيجة الغزو واالحتالل الالحق لشمال قبرص، 
السيما قضية "لويزيدو" ضد تركيا رقم 15318/89، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، احلكم الصادر في 18 ديسمبر/ كانون األول 1996. وميكن القول 
 Ilascu & others v. Moldova & the Russian :بأن أوضاعًا أخرى في فئة النزاعات املسلحة الدولية تتضمن موقف القوات الروسية في ترانزدنيسترا
Federation with Romania intervening قضية "إالسكو" وآخرون ضد مولدوفا واالحتاد الروسي وتدخل رومانيا، 48787/99، احلكم الصادر في 
8 يوليو/ متوز 2004؛ والقوات التركية في شمال العراق، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، قضية عيسى وأخرون ضد تركيا، رقم 31821/96، مقبولية 

قرار 30 مايو/ أيار 2000، قرار الدائرة الثاني في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004. 
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الذي مبقتضاه ال تصدر احملكمة أحكامًا قانونية ملزمة67. وال توجد أحكام خاصة باحليدة عن اإلعالن 
اإلنسان  األوروبية حلقوق  اللجنة  على  لزامًا  وكان  القضائية.  للوالية  توجد شروط  ال  كما  األمريكي 
أيضًا أن تعالج مثل هذا الوضع. وقد نشأت القضيتان األولى والثانية اللتان رفعتهما قبرص ضد 
تركيا بسبب غزو تركيا لشمال قبرص واحتاللها لإلقليم، حيث لم تنتقص تركيا من حقوق قبرص كما 
لم تعلن حالة الطوارئ بالنسبة لها. وقد طبقت اللجنة األوروبية املادة 5 من االتفاقية األوروبية حلقوق 
اإلنسان كما ورد نصها، وخلصت استنادًا إلى ذلك إلى أن احتجاز أسرى احلرب غير مشروع68. ومن 
املسلم به أن تلك النتيجة غيرمنطقية. وقد أعلنت أقلية منشقة أن القانون الدولي اإلنساني كان منطبقًا 
كمسألة قانونية وكان له أثر إضافة أسس أخرى مسموح بها لالحتجاز كما هو مقرر مبوجب القانون 
الدولي اإلنساني. أما السبيل الوحيد لتجنب نتيجة غير منطقية فهو تطبيق القانون الدولي اإلنساني، 

ولكن ذلك يتطلب انتقاص الدول من احلقوق مبقتضى االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.

واحلل الذي تفضله كل من احملكمة والدول في ما يبدو –بشكل أقل إثارة للدهشة- هو جتنب تطبيق 
االحتجاز خارج  أو  االحتالل  في سياق  وليس  الدولية  املسلحة  النزاعات  في  اإلنسان  قانون حقوق 
النتيجة  يتجاهل  ألنه  أواًل  لالعتراض،  إثارة  أكثر  األمر  هذا  أن  به  املسلم  ومن  الوطنية69.  احلدود 
الصريحة التي خلصت إليها محكمة العدل الدولية من أن قانون حقوق اإلنسان يظل واجب التطبيق 
حتى أثناء النزاعات. ثانيًا، إنه يخلص إلى نتيجة استثنائية، ففي النزاعات املسلحة غير الدولية، حيثما 
ال يوجد انتقاص من احلقوق، يطبق قانون حقوق اإلنسان بالكامل، مما قد يؤدي إلى أفعال مشروعة 
مبوجب قواعد القانون الدولي اإلنساني املنطبقة والتي قد تعتبر غير مشروعة مبوجب قانون حقوق 
اإلنسان. من ناحية أخرى، يكون سلوك قوات األمن في النزاعات املسلحة الدولية معفيًا فعليًا من أية 
ضوابط خاصة بحقوق اإلنسان، مبا فيها تأويل متطلبات قانون حقوق اإلنسان التي تأخذ القانون 
الدولي اإلنساني في عني االعتبار، باستثناء حاالت االحتالل أو االحتجاز. وتبرز تلك الصعوبة فقط 
في إطار االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان – ولكن ذلك ال يعني عدم وجود مشكلة بالنسبة ملعاهدات 
حقوق اإلنسان األخرى. بيد أن صياغة معاهدات حقوق اإلنسان يسهل أخذ القانون الدولي اإلنساني 

في االعتبار، سواء بانتقاص احلقوق أو من دونه.

إمكانية تطبيق قانون حقوق اإلنسان خارج احلدود الوطنية

داخل  مجرد  بشكل  الوطنية  احلدود  اإلنسان خارج  قانون حقوق  تطبيق  إمكانية  مدى  مسألة  تبرز 
إطار هذا القانون نفسه وهي ال تقتصر على أوضاع النزاع. وقد يكون األمر كذلك، على سبيل املثال، 

رقم القضية  املعاقني،  لألشخاص  الدولية  املنظمة  اإلنسان،  حلقوق  األمريكية  اللجنة  أمام  غرانادا  في  املتحدة  الواليات  عمليات  مسألة  طرحت   -67
)1987( 9213K OEA/ser.L/V/II.71 doc. 9 rev. 1)التقرير السنوي 1986-1987(؛ احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان، قضية "كورد" وآخرون ضد 
الواليات املتحدة، تقرير رقم 109/99، القضية رقم 10,951 بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول 1999، التقرير السنوي، اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان، 1999؛ 
وغزو بنما: احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان، قضية "ساالس" وآخرون ضد الواليات املتحدة، التقرير رقم 31/93، القضية رقم 10,573 بتاريخ 14 أكتوبر/ 

تشرين األول 1993، التقرير السنوي، اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان 1993، ص�312. وقد طعنت الواليات املتحدة في اختصاص اللجنة األمريكية. 
68- انظر احلاشية رقم 64 أعاله.

69- انظر القسم التالي
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بالنسبة لألفعال التي يقوم بها املسؤولون في قنصلية دولة ما على أراضي دولة أخرى70. بيد أن اجلانب 
الوحيد قيد النظر هنا ُيعنى باألفعال خارج احلدود الوطنية واإلهمال من قبل القوات املسلحة التابعة 
النزاعات املسلحة الدولية، ولكن قد تثير األنشطة عبر  للدولة. وتبرز تلك املسألة بصفة رئيسية في 
احلدودية التي تشكل جزءًا من النزاعات املسلحة غير الدولية مسألة مماثلة. ومن الواضح أن أهمية 
العالقة بني القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان تتقلص على نحو كبير إذا كان قانون 
حقوق اإلنسان ال ينطبق خارج احلدود الوطنية. وبالتالي لقي نطاق تطبيق قانون حقوق اإلنسان خارج 
اإلقليم الوطني اهتمامًا بالغًا في السنوات األخيرة71. وبينما يبدو أن بعض األمور قد حسمت بالفعل، 
مازالت أمور أخرى موضع جدل حاد. وحتى تلك املجاالت التي يبدو وكأنها حتقق قدرًا ما من االتفاق 

ال تخلو من إشكاليات.

وقد توصلت محكمة العدل الدولية في قضية جمهورية الكونغو الدميقراطية ضد أوغندا إلى أن األفعال 
تلك  وقعت  وقد  اإلنسان72.  حقوق  وقانون  اإلنساني  الدولي  القانون  من  لكل  انتهاكًا  تشكل  نفسها 
األفعال في كل من األراضي التي حتتلها أوغندا )إيتوري( في جمهورية الكونغو الدميقراطية وفي 
أراضي جمهورية الكونغو غير احملتلة من قبل أوغندا. وال يفسر احلكم الصادر باألغلبية كيفية حتليل 

احملكمة لنطاق انطباق قانون حقوق اإلنسان خارج األراضي الوطنية.

يف أوضاع االحتالل

يبدو أن كاًل من محكمة العدل الدولية وجلنة حقوق اإلنسان73واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان74اتفقت 
التي  على رأي واحد مؤداه أن قانون حقوق اإلنسان ينطبق في األراضي احملتلة بالطريقة نفسها 
التزامات سلبية وإيجابية. وتشير  الدولة  الدولة نفسها. ويعني ذلك أن على  ينطبق بها في أراضي 
أيضًا  وتعرف  نفسها،  اإلنسان  حقوق  معايير  انتهاك  بعدم  الدولة  التزام  إلى  السلبية«  »االلتزامات 

70- على سبيل املثال، اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان، X v. FRG 1611/62 ، الكتاب السنوي رقم 6، اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان 158، ص�169؛ اللجنة 
األوروبية حلقوق اإلنسان،W.M. ضد الدامنرك 17392/90 قرار املقبولية الصادر في 14 أكتوبر/ تشرين األول 1992. من أجل استعراض شامل للسوابق 
القضائية للجنة األوروبية حلقوق اإلنسان حول إمكانية تطبيق االتفاقية األوروبية خارج احلدود الوطنية، انظر قضية السكيني وآخرين ضد وزير الدفاع، 

)2004(، محكمة إجنلترا وويلز العليا 2911، و)2005( محكمة استئناف لندن وويلز املدنية 1609.    
71- انظر بصفة عامة Extraterritorial Application of Human Rights Treaties, Intersentia, Antwerp, 2004. وال متعن تلك الورقة البحثية 
النظر في انطباق قانون حقوق اإلنسان خارج اإلقليم الوطني على القوات التابعة لألمم املتحدة أو على القوات التي تفوضها األمم املتحدة. وباإلضافة إلى 
القضايا التي متت مناقشتها هنا، تثير تلك األوضاع تساؤاًل حول املسؤول عن أفعال الوحدات الوطنية أو قائد القوات. انظر احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 
"بهرامي" و"بهرامي" ضد فرنسا و"ساراماتي" ضد فرنسا وأملانيا والنرويج، القضايا رقم 71412/01 و78166/01، قرار املقبولية الصادر في 2 مايو/

أيار 2007. 
72- انظر احلاشية رقم 3 أعاله

 CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 "73- جلنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 31 "طبيعة االلتزام القانوني العام املفروض على الدول األطراف في العهد الدولي
26 مايو/ أيار 2004، الفقرة 10. عند متحيص بعض تقارير الدول، أشارت جلنة حقوق اإلنسان صراحة إلى االحتالل؛ وفي حاالت أخرى، وصفت صورة من 
إسرائيل بشأن  املبدئي  التقرير  اخلتامية،  املالحظات  عليها،  فعلية  إسرائيل سيطرة  لبنان متارس  في  مناطق  مثاًل  االحتالل،  إلى  ترقى  السيطرة 
 CCPR/C/79/Add.78 18 أغسطس/ آب 1998، الفقرة 10؛ قارن بينه وبني املالحظات اخلتامية، لبنان، وثيقة األمم املتحدة،CCPR/C/79/Add.93
الفقرتان 4-5 )1977( اللتان تشيران إلى االحتالل؛ واالنتهاكات املزعومة في لبنان على يد قوات األمن السورية، املالحظات اخلتامية، التقرير الثاني عن سوريا، 
CCPR/CO/71/SYR ،24 أبريل/ نيسان 2001، الفقرة 10. وقد أثيرت مسألة سيطرة املغرب على الصحراء الغربية بصفة رئيسية في سياق ممارسة احلق 

في تقرير املصير. انظر املالحظات اخلتامية، التقرير الدوري الرابع عن املغرب،CCPR/CO/82/MAR، 1 ديسمبر/ كانون األول 2004، الفقرتان 8 و18. 
Loizidou  -74، احلاشية رقم 66 أعاله. 
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بواجب االحترام. أما »االلتزامات اإليجابية« فتشير إلى واجب الدولة حماية الفرد من الضرر املتوقع 
على يد أطراف ثالثة، وتعرف أيضًا بواجب احلماية. وبينما يبدو املوقف متوطدًا، إال أنه ال يخلو من 
قانون حقوق  الدولي اإلنساني عن  القانون  بالنسبة لالحتالل ال يختلف في  صعوبات. هل االختبار 
انطباق  مسألة  في  اجلوانب  بعض  في  يراوغ  اإلنساني  الدولي  القانون  إن  القول  ميكن  اإلنسان؟ 
التزامات القانون الدولي اإلنساني بأكملها في األراضي احملتلة. بيد أن االختبار واضح: لكي يعتبر 
إقليم ما محتاًل، يشترط السيطرة الفعلية على هذا اإلقليم75. وميكن أن تقع منطقة ما حتت السيطرة 
العامة لقوات االحتالل ولكن قد يطعن في وضع دولة االحتالل إلى حد ما أو بطريقة ما جتعل من 
املستحيل بالنسبة لها أن تتحرر عمليًا من بعض مسؤولياتها مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة. ومثال 
جيد على ذلك هو وضع قوات اململكة املتحدة في البصرة عندما أعلن الرئيس بوش انتهاء األعمال 
العدائية الفعلية في العراق76. فمن أجل احلد جزئيًا من اخلسائر البشرية بني املدنيني والدمار الذي 
حلق باملدينة، تقدمت القوات البريطانية بحذر، وكانت هي القوات الوحيدة التي كان ميكن القول بأنها 
تسيطر على الوضع. بيد أن تلك القوات لم تكن في ذلك الوقت في وضع يسمح لها بتولي مسؤولية 

الرعاية الصحية والتعليم وما إلى ذلك.

وقد يعترف القانون الدولي اإلنساني ضمنيًا بأن االحتالل يتم على عدة مراحل مختلفة وقد يقبل بتنوع 
نطاق االلتزامات. وسوف توصف أي دولة متر بعملية توطيد وضعها كدولة احتالل تبعًا لذلك، ولكن لن 
يتوقع منها تقدمي بعض اخلدمات التي ستكون مطالبة قانونًا بتقدميها في مرحلة الحقة. ويكمن اخلطر 
في أن هيئات حقوق اإلنسان سوف تطبق اختبارًا شديد الصرامة: إذا كان قانون حقوق اإلنسان 
منطبقًا فقط على حاالت االحتالل دون غيرها، يبدو أن ذلك يتطلب تطبيق قاعدة األبيض واألسود )أي 
التي يوجد فيها انقسام حاد بني أمر جيد وآخر سييء(. فهي ال تسمح بإمكانية تطبيق قانون حقوق 
اإلنسان إلى احلد الذي ميكن معه أن تكون الدولة قادرة على ممارسة السيطرة على نشاط ما وليس 
على األراضي برمتها. ويعتبر هذا األمر مثيرًا للتناقض إلى حد ما، حيث إنه في سياقات أخرى يكون 
قانون حقوق اإلنسان أكثر قدرة على صقل األمور من القانون الدولي اإلنساني، كما يوحي أيضًا بأن 
هيئات حقوق اإلنسان قد تنزع إلى وصف الوضع على أنه احتالل بينما ال يوصف كذلك مبقتضى 

القانون الدولي اإلنساني استنادًا إلى العواقب املأساوية للخالصة املختلفة.

ينبغي التذكر أنه مبوجب االفتراض قيد الدراسة هنا، إن لم حتتل الدولة )املعنية( دولة أخرى، ال يكون 
قانون حقوق اإلنسان واجب التطبيق. على سبيل املثال، اقترحت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان في 
رأي عرضي غير ملزم obiter dictum  أن تنفيذ العمليات التي قامت بها تركيا في شمالي العراق 
رمبا يكون قد جنم عنه احتالل مؤقت ومحدود جغرافيًا77. وفي حكمها الصادر في قضية »إيالسكو« 

75- اتفاقية الهاي الرابعة اخلاصة باحترام قوانني وأعراف احلرب البرية وملحقها: الالئحة املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب البرية، املادة 42. 
76- في قضية السكيني املذكورة في احلاشية 70 أعاله، توصل بعض القضاة إلى نتيجة مؤداها أن البصرة لم تكن حتت السيطرة الفعلية للقوات البريطانية 
ألغراض تطبيق االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، على الرغم من أنها رمبا كانت أراضي محتلة ألغراض القانون الدولي اإلنساني. انظر أيضًا، السكيني 

)2007( مجلس الشيوخ البريطاني، 26، رأي لورد "روجر" عن "إيرلسفيري"، الفقرة 83.  
77- عيسى، احلاشية رقم 66 أعاله
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وآخرين ضد روسيا ومولدوفا، لم تخلص احملكمة صراحة إلى أن روسيا احتلت »ترانسدنيسترا« ، 
ولكن يبدو أن هذا هو منوذج املسؤولية الذي كان في ذهنها عندما توصلت إلى أن روسيا مسؤولة 
عن احتجاز مقدمي الشكوى78. وكانت هناك أسباب وقائعية خاصة تفسر األسباب التي تستند إليها 
مسؤولية روسيا79. وتكمن املشكلة باألحرى في األساس الذي استندت إليه احملكمة في ما توصلت 
األوروبية،  االتفاقية  في  أطرافًا  وأرمينيا  وأذربيجان  جورجيا  من  كل  أصبحت  أن  بعد  واآلن  إليه. 
من جورجيا  كل  في  للسيطرة  تخضع  ال  التي  للمناطق  بالنسبة  تثار مسائل مماثلة  أن  املرجح  من 
اململكة  اإلنسان شكاوى ضد  األوروبية حلقوق  تتلقى احملكمة  أن  أيضًا  املرجح  ومن  وأذربيجان80. 
املتحدة في ما يتعلق بعملياتها في العراق، مبا فيها مسائل برزت أثناء فترة االحتالل بالقوة81. وإذا 
كان القانون الدولي اإلنساني هو القانون األكثر خصوصية وقانون حقوق اإلنسان يظل منطبقًا، من 
املفترض أن تقوم هيئة حلقوق اإلنسان بتطبيق القانون الدولي اإلنساني لتحديد ما إذا كان الوضع 

ميثل احتالاًل أم ال.

وكان على جلنة حقوق اإلنسان واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية معاجلة 
املسألة فقط على نحو أكثر عمومية عند مراقبة تقارير الدول حول التنفيذ. وقد أكدتا في أوضاع شتى 
أن التزامات دولة ما جتاه حقوق اإلنسان تنطبق أيضًا في األراضي اخلاضعة لالحتالل. وقد أيدت 
محكمة العدل الدولية هذا النهج صراحة. بيد أن تلك الهيئات لم تكن ملزمة بتعريف االحتالل أو بتحديد 
ما إذا كان تعريفه مبوجب قانون حقوق اإلنسان يطابق التعريف مبقتضى القانون الدولي اإلنساني. 
ومتكن صياغة املعاهدات ذات الصلة تلك الهيئات من تأويل قانون حقوق اإلنسان في ضوء القانون 

الدولي اإلنساني، إذا دعت احلاجة، السيما اتفاقية جنيف الرابعة.

االحتجاز خارج األرايض الوطنية

ويبدو أيضًا أن هناك قبواًل عامًا لالفتراض القائل بأنه عندما حتتجز دولة ما شخصًا خارج األراضي 
حقوق  قانون  أن  ذلك  ويعني  اختصاصها82.  ملمارسة  الشخص  هذا  ُتخِضع  بالتالي  فإنها  الوطنية 
اإلنسان واجب التطبيق ولكن ال يتضح ما إذا كان ينطبق فقط بالنسبة للمعاملة أثناء االحتجاز أم على 
أسس االحتجاز وظروفه أيضًا، مثل سرعة املثول أمام الضابط القضائي لتأكيد االحتجاز والقدرة 

78- احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، قضية "إيالسكو" وآخرون ضد روسيا ومولدوفا رقم 48787/99، احلكم الصادر في 8 يوليو/ متوز 2004. 
79- نفذ املوظفون الروس االحتجاز األولي، على الرغم من حتويل املتقدمني بالشكوى الحقًا إلى السلطات في "ترانسدنيسترا" 

80- تقدمت جورجيا بشكوى ضد روسيا نتيجة للنزاع حديث العهد بني الدولتني. وميكن أيضًا التقدم بشكاوى فردية ضد كل من جورجيا وروسيا. 
81- السكيني، احلاشيتان رقم 70 و76 أعاله. انظر أيضًا مجلس اللوردات آل جدة ضد وزير الدفاع )2007(، مجلس اللوردات، اململكة املتحدة، 58، ولكن جتدر 
اإلشارة إلى أنه احتجز بعد مترير قرار مجلس األمن رقم 1546 املؤرخ في 8 يونيو/ حزيران 2004، مما يوحي بأن مجلس األمن على األقل كان يعتقد بأن 

العراق لم يعد محتاًل من الناحية القانونية. 
رقم بيان  176؛  ص�  A/36/40 رقم  املتحدة  األمم  وثيقة  أورغواي،  ضد  بورغوس  لوبيز  قضية  اإلنسان،  حقوق  جلنة  املثال  سبيل  على  82- انظر 
CCPR/C/13/D/52/1979 املؤرخ في 29 يوليو/ متوز 1981؛ اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان، قضية "كورد" وآخرون، تقرير رقم 109/99 القضية 
رقم 10,951 بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول 1999، التقرير السنوي، اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان، 1999؛ احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، قضية أوجالن 

ضد تركيا رقم 46221/99، احلكم الصادر في 12 مايو/ أيار 2005. 
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على الطعن في مشروعية االحتجاز. ومن الالفت للنظر أن الدول امللتزمة باالتفاقية األوروبية تصرفت 
في كل من العراق وأفغانستان وكأن تلك املعاهدة ذات صلة إلى حد ما على األقل بهذين النزاعني83. 
وفي املمارسة العملية، يبدو أن االحتجاز يثير عددًا أقل من املشكالت عن تلك املتصلة باالحتالل بوجه 
عام. ومن الواضح أن سلطة االحتجاز متارس السيطرة املطلوبة أيًا ما كانت على الرغم من أن دواًل 
مختلفة قد تتقاسم تلك السيطرة84 وأنها قد تنطوي على تفويض من األمم املتحدة باالحتجاز85. بيد 
أن انطباق االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان بصفة خاصة ال يتأتى دون صعوبة. كما أشير سلفًا، 
سيكون من الالزم للدولة أن تنتقص من احلقوق إذا كانت ترغب في إدخال أسس إضافية لالحتجاز 
الدولي  بالقانون  األوروبية  احملكمة  تستشهد  لم  ما  اإلنساني،  الدولي  القانون  بها مبوجب  مسموح 
اإلنساني كمسألة قانونية. وألسباب متت مناقشتها أعاله، تثير تلك املسألة إشكاليات أقل بالنسبة 

لهيئات حقوق اإلنسان األخرى. 

أن  بيد  عامة.  بصفة  االحتجاز  بظروف  املتعلقة  العناصر  بعض  اإلنساني  الدولي  القانون  يناقش 
النصوص ال تعطي تعريفًا ملصطلحات مثل »محكمة« أو »قاٍض«. كما ال يقدم قانون معاهدات حقوق 
اإلنسان تعريفًا لتلك املصطلحات أيضًا، ولكن السوابق القضائية أوضحتها. فإذا كان قانون حقوق 
اإلنسان منطبقًا على االحتجاز خارج األراضي الوطنية ولكن القانون الدولي اإلنساني هو القانون 
األكثر تخصصًا، ما هو وضع السوابق القضائية املتصلة بحقوق اإلنسان؟ من املسلم به أن السوابق 
القضائية املتصلة بحقوق اإلنسان تقدم إرشادًا مفيدًا في وضع كهذا، ولكن قد يكون من غير املالئم 
بإنهاء  يتعلق  ما  في  خاصة  صعوبة  ذات  مسائل  تبرز  أن  املرجح  ومن  قانونيًا86.  ملزمة  اعتبارها 

االحتجاز.

عدم التيقن يف جماالت أخرى

ال يوجد اتفاق في كافة املجاالت األخرى على وجوب تطبيق قانون حقوق اإلنسان خارج األراضي 
الوطنية. فحيثما يتوقع تضرر شخص ما من االستهداف املتعمد لبناية، هل يقع ذلك الشخص في 
دائرة اختصاص الدولة املهاجمة؟ على الرغم من أن تلك الدولة ال تسيطر على األراضي، إال أنها 
تتحكم في ارتكاب االنتهاك املزعوم. ويكمن اختبار مدى انطباق قانون حقوق اإلنسان خارج األراضي 
الوطنية في أن تكون الضحية وليس مرتكب االنتهاك في دائرة االختصاص املعني باألمر. وبقدر ما 
يتوقع أن تتضرر الضحية جراء هذا الفعل، ميكن القول إنها تقع في إطار اختصاص الدولة املسؤولة 

عن الهجوم.

83- انظر احلاشية أعاله رقم 81. في أفغانستان، وضعت نظم لرصد أوضاع االحتجاز.
84- انظر على سبيل املثال "لوبيز بورغوس" احلاشية رقم 82 أعاله.

85- احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، "بهرامي" و"بهرامي" ضد فرنسا، قضية رقم 71412/01 و"ساماراتي" ضد فرنسا وأملانيا والنرويج رقم 78166/01، 
الدائرة العليا، قرار املقبولية الصادر في 2 مايو/ أيار 2007. 

86- انظر بصفة عامة "يلينا بيجيتش"، "املبادئ  والضمانات اإلجرائية املتعلقة باالحتجاز واالعتقال اإلداري في النزاعات املسلحة وغيرها من حاالت العنف" ، املجلة 
الدولية للصليب األحمر، املجلد 87، العدد 858 )2005(، ص375؛ انظر أيضًا "هنكرتز" و"دوسوالد-بيك"، احلاشية رقم 33 أعاله.  
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وقد توصلت محكمة العدل الدولية إلى أن أوغندا انتهكت املادة 6 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق 
التي حتظر القتل التعسفي- في بعض مناطق جمهورية الكونغو الدميقراطية  املدنية والسياسية – 
لم تكن متارس سيطرتها عليها. وال يتسق ذلك مع قرار املقبولية سييء السمعة الصادر عن احملكمة 
األوروبية حلقوق اإلنسان في قضية »بانكوفيتش« وآخرين ضد بلجيكا و16 دولة أخرى من دول حلف 
شمال األطلسي )الناتو(87. ويؤدي هذا األسلوب الذي تنهجه احملكمة األوروبية إلى نتائج تبدو تعسفية، 
فإذا كان الشخص محاطًا بقوات مسلحة تابعة لدولة أجنبية )احتجاز فعلي( وقتل رميًا بالرصاص، 
فهو يقع في دائرة اختصاص تلك الدولة. ولكن إذا أطلق الرصاص على شخص من مسافة خمسني 
مترًا وال توجد قوات أخرى في املنطقة املجاورة، يفترض مرة أخرى أن الضحية حتت سيطرة تلك 
القوات ومن ثم في إطار اختصاص الدولة املهاجمة. ما هو عدد األمتار التي يقاس بها بعد الشخص 
لكي ال يقع حتت سيطرة الدولة املهاجمة؟ يبدو من املثير للدهشة أنه إذا أسقطت طائرة قنبلتني قريبًا 
من حدود دولة تتعرض للهجوم ولكن ليس داخلها، يكون القتلى داخل الدولة »ضمن اختصاص«88 تلك 

الدولة ولكن من يقتلون على اجلانب اآلخر من احلدود يصبحون خارج إطار هذا االختصاص89.

من املسلم به أن االختبار املالئم ال يكمن في السيطرة على األراضي ولكن على اآلثار التي تشكل 
انتهاكًا، شريطة أن تتضرر الضحية املتوقعة من الفعل. ويجب أن نتذكر أن هذا األمر يخص فقط 
مقبولية الشكوى وليس تقرير ما إذا حدث في نهاية األمر انتهاك بالفعل أم ال. وإذا طبق القانون 
الدولي اإلنساني بصفته القانون األكثر خصوصية، سوف ينتهك قانون حقوق اإلنسان فقط إذا شكل 
الفعل انتهاكًا للقانون الدولي اإلنساني أيضًا. وبينما تتصف التصريحات العامة لكل من محكمة العدل 
الدولية وجلنة حقوق اإلنسان بالوضوح، فإن التطبيقات العملية لكل منهما ليست على نفس القدر من 
السوابق  العليا ومحكمة االستئناف في إجنلترا بعدم اتساق  الوضوح. وقد دفعت كل من احملكمة 
القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان التي يتعني عليها معاجلة التطبيق العملي ألي مبدأ90. ومن 
املرجح أن يكون لدى احملكمة األوروبية فرصة إلعادة النظر في املسألة إذا مت تقدمي شكاوى بشأن 

العمليات البريطانية في العراق.

إلى احتمال وجود عنصر  القضائية األوروبية يشير  السوابق  اتساق  بالسبب وراء عدم  التكهن  إن 
أو أكثر على األقل من العناصر الثالثة. أواًل يبدو أن القضاة يخشون من حتمية التكيف مع القانون 
الدولي اإلنساني بصفته أساسًا للتحليل، حتى وإن كان احلكم يصدر في إطار قانون حقوق اإلنسان 
دون غيره91. ثانيًا، يبدو أن القضاة يعتقدون أنهم إذا أقروا بقبول القضايا املتعلقة بانطباق القانون 

87- احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، قضية "بانكوفيتش" وآخرين ضد بلجيكا و16 دولة أخرى من دول حلف شمال األطلسي )الناتو( رقم 52207/99، الدائرة 
العليا، قرار املقبولية الصادر في 12 ديسمبر/ كانون األول 2001. 

88- احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، قضية "إيسيوك" ضد تركيا رقم 22309/93، قرار املقبولية املؤرخ في 3 أبريل/ نيسان 1995؛ التسوية الودية في 31 
أكتوبر/ تشرين األول 1997. 

89- انظر بانكوفيتش، احلاشية رقم 87 أعاله. 
90- محكمة استئناف اجنلترا وويلز، امللكة بشأن تطبيق "B & Ors" وآخرون ضد وزير اخلارجية والكومنولث )2004(، محكمة استئناف إجنلترا وويلز، قضية 

مدنية رقم 1344 الفقرة 59؛ السكيني، احلاشية 70 أعاله، احملكمة العليا. 
91- اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان، قضيتا قبرص ضد تركيا رقم 6780/74 و6950/75، تقرير اللجنة املعتمد في 10 يوليو/ متوز 1976؛ "إرجي"، احلاشية 

رقم 71 أعاله.
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خارج األراضي الوطنية، سوف ترفض الدول املشاركة في مثل هذه العمليات حتى وإن كان يعتقد 
بأنها ستفيد السكان املتضررين92. وفي واقع األمر، إذا خلصت احملكمة إلى وقوع انتهاك لقانون 
حقوق اإلنسان فقط في حاالت انتهك فيها القانون الدولي اإلنساني خارج األراضي الوطنية، ال يوجد 
املستحيل  القضايا  عبء  زيادة  من  القضاة  يخشى  رمبا  ثالثًا،  بالقانون.  امللتزمة  الدول  تخشاه  ما 
به أن حل مشكلة عبء القضايا ال يجب بالضرورة أن يستثني قضايا جديرة  بالفعل. ومن املسلم 
على  يرتكز  نهج  تطبيق  املمكن  أنه من  على  اإلنسان  األمريكية حلقوق  برهنت احملكمة  وقد  بالنظر. 
والدول  اإلنسان  للنقاش بني أعضاء هيئات حقوق  ملحة  القضايا93. وهناك حاجة  تلك  على  املبادئ 

لتطوير مبادئ مترابطة لتحديد نطاق انطباق قانون حقوق اإلنسان عمليًا خارج األراضي الوطنية.

اخلالصة

بينما تبدو املقترحات الثالثة املنبثقة عن الرأي االستشاري واحلكم الصادرين عن محكمة العدل الدولية 
صريحة ومباشرة، إال أن تطبيقها في الواقع العملي قد يثير إشكاليات حقيقية بالنسبة للهيئات املعنية 
بحقوق اإلنسان. وكمثال ملموس على ذلك، يكفي أن نتأمل التحديات التي سوف تواجهها احملكمة 
األوروبية حلقوق اإلنسان عندما تنظر في القضية التي تقدمت بها جورجيا مؤخرًا ضد روسيا في ما 
يتعلق بالعمليات العسكرية التي اندلعت بها في أغسطس/ آب 2008 94. فعلى أقل تقدير، سوف يحتاج 
أعضاء الهيئات املعنية أو أماناتها العامة تدريبًا على القانون الدولي اإلنساني أو اللجوء إلى خبراء 
متخصصني في القانون الدولي اإلنساني. ومن املرجح أن تخرج احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 
لتواجه مشكالت محددة ألسباب عديدة ومتنوعة. أواًل، تتناسب صياغة األحكام اخلاصة بحماية احلق 
في احلياة وباالحتجاز فقط مع منوذج القانون والنظام العام. وقد يكون االنتقاص ضروريًا لتمكني 
احملكمة من تفعيل القانون الدولي اإلنساني بصفته القانون األكثر خصوصية، وفي هذه احلالة ستكون 
الدول األعضاء في حاجة إلى تغيير ممارساتها بالنسبة ملسألة االنتقاص )من احلقوق(. ثانيًا، ال تقوم 
احملكمة بوظيفة رقابية عامة، بل تنظر فقط في حاالت فردية. فبداًل من النطق بأحكام عامة، تلتزم 
بالفصل في تطبيق أي من تلك املبادئ في املمارسة العملية. وبناء على ذلك فإن إقرار نطاق انطباق 
قانون حقوق اإلنسان خارج األراضي الوطنية أمر بالغ الصعوبة. وبعد ما قيل، ينبغي التأكيد على أن 

كافة هيئات حقوق اإلنسان سوف تواجه بعض الصعوبات. 

92- انظر "بانكوفيتش"، احلاشية 87 أعاله؛ "بهرامي" و"بهرامي" ، وساراماتني" احلاشية 71 أعاله. 
93- انظر احلاشية 67 أعاله. 

94- ُمنَحت تدابير مؤقتة في 12 أغسطس/آب 2008 مبوجب القاعدة 39 من قواعد احملكمة، وهي متوفرة في املوقع االلكتروني التالي:
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documented=839100&portal=hbkm&source=externallby
docnumber&table=F69A27FDB86142F01C1166DEA398649

)آخر زيارة للموقع في21 أكتوبر/تشرين األول 2008(.
وينبغي اإلشارة أيضًا إلي أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أعلنت أنها تلقت 2.729 طلبًا من مواطنني في جنوب أوشيستيا ضد جورجيا، انظر:

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=13&portal=hbkm&action=html&highlight=&essionid=15237971&skin
=hudoc-pr-en

)آخر زيارة للموقع في 27 أكتوبر / تشرين األول 2008(.
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قد يكون من املغري اقتراح حل جذري وهو إرساء احلق في تقدمي التماسات فردية حول انتهاكات 
القانون الدولي اإلنساني ترفع إلى آليات جديدة لتسوية املنازعات، واستبعاد تلك القضايا من دائرة 
العدل  قبلت محكمة  إذا  املهمة فقط  تنجح هذه  املعنية بحقوق اإلنسان. وسوف  الهيئات  اختصاص 
الدولية بوجود متييز صارم بني القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان بالفعل. عندئذ سوف 
تبرز مشكلة جديدة وهي احلد الذي ميكن في إطاره لهيئة القانون الدولي اإلنساني اجلديدة أن تأخذ 

قانون حقوق اإلنسان في االعتبار عند حتديد ما إذا كان القانون الدولي اإلنساني انتهك.

بالنسبة  تنشأ  التي  الصعوبات  حل  محاولة  املفضل  من  يكون  قد  جديدة،  مشكالت  خلق  من  وبداًل 
للمؤسسات القائمة. وقد أضاءت احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان الطريق، على األقل في ما يخص 
الطريقة التي ميكن أن يؤخذ القانون الدولي اإلنساني في االعتبار من خاللها. ما يحتاجه األمر هو 
مجموعة من االجتماعات التي تضم معًا أعضاء محكمة العدل الدولية والهيئات املعنية بحقوق اإلنسان 
وممثلي الدول التي لها جتربة ذات صلة وخبراء مستقلني لتقدمي حلول للمشكالت احملددة. وسوف 
متثل مقترحات محكمة العدل الدولية الثالثة نقطة البدء وال ينبغي التشكيك فيها. وال يجب أن تركز 
االجتماعات على مؤسسة بعينها، بل حري بها أن تركز على مسألة معينة في جميع املؤسسات ذات 
الصلة. والفيصل بالنسبة ألي حل هو أن يتسم بالتماسك والعملية في آن واحد وينبغي أن يسعى إلى 
جتنب تقليص احلماية القائمة. يجب أن يكون باإلمكان الوصول إلى إجماع في الرأي حول تداعيات 

املمارسة العملية لتطبيق القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان في آن واحد.






