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ملخص
الجسيم واملتنامي لإلرهاب، بسبل  الخطر  السنوات األخرية عىل مواجهة  الدويل يف  املجتمع  عمل 

منها استحداث تدابري جديدة ملكافحة اإلرهاب وتشديد التدابري القامئة. وتتخذ هذه التدابري أشكاال 
األخرى.  والكيانات  والجامعات  األفراد  عىل  ومحلية  وإقليمية  دولية  جزاءات  فرض  منها  عديدة، 
وتسعى هذه الجهود إىل تحقيق الهدفني املرشوعني لألمن والسلم الدوليني - وهام عنرصان يقوضهام 
التداخل  بعض  عىل  نفسه،  الوقت  يف  انطوت،  الجهود  هذه  أن  إال   - معهام  ويتعارض  اإلرهاب 
والخلط بني القانون الدويل اإلنساين من ناحية، واإلطار القانوين والسياسايت الذي تستند إليه نظم 
مكافحة اإلرهاب ونظم الجزاءات من ناحية أخرى، ال سيام عندما ينطبق كالهام عىل العمل اإلنساين 
القائم عىل املبادئ ويؤثر عليه. ويسلط املقال الضوء عىل هذا املوضوع باعتباره من املجاالت التي 
تدابري  الدويل اإلنساين عىل  القانون  انطباق  أواًل  بالدراسة  يتناول  التداخل والخلط. فهو  تعاين من 
وعمليات مكافحة اإلرهاب. ومن ثم يعالج مسألة التطبيق املشرتك للقانون الدويل اإلنساين ولوائح 
عرقلة  دون  اإلنساين  الدويل  القانون  عىل  الحفاظ  منطلق  من  الجزاءات،  ونظم  اإلرهاب  مكافحة 

نرش املؤلف نسخة سابقة من هذا املقال تحت عنوان "انطباق القانون الدويل اإلنساين وتطبيقه عىل الحرب السيربانية"، يف املجلة الصينية للقانون   *

الدويل، املجلد 32، العدد 4، 2019. وقد طرأت عيل1ه تحديثات مهمة واتسع نطاقه إىل حد كبري متهيًدا لنرشه يف هذا العدد من املجلة الدولية. 

وقد كتب املؤلف هذا املقال بصفته الشخصية وهو ال يعرب بالرضورة عن آراء اللجنة الدولية.
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تدابري مكافحة اإلرهاب واألهداف التي تسعى هذه التدابري إىل تحقيقها. ثم يتدارس املقال املسائل 
املقررة  األنشطة  عىل  اإلرهاب  مكافحة  وتدابري  الجزاءات  نظم  تؤثر  عندما  تظهر  التي  القانونية 
مبوجب القانون الدويل اإلنساين واألنشطة املشمولة بحامية القانون الدويل اإلنساين التي تضطلع بها 
منظامت إنسانية غري متحيزة. ويف نهاية املطاف، يحلل املقال آخر التطورات ويقدم مقرتحات تهدف 
إىل الحفاظ عىل حيز للعمل اإلنساين الفعال يف الحاالت التي ينطبق فيها القانون الدويل اإلنساين 

واألطر القانونية ملكافحة اإلرهاب والجزاءات يف الوقت نفسه.
الكلامت الرئيسية: مكافحة اإلرهاب، الجزاءات، القانون الدويل اإلنساين، انطباق القانون الدويل اإلنساين، تصنيف 
النزاع املسلح، التطبيق املشرتك، بند استثناء القانون الدويل اإلنساين، منظمة إنسانية غري متحيزة، االستثناء ألسباب 

إنسانية.

مقدمة

شهدت السنوات األخرية تضاعف عدد النزاعات املسلحة التي تشارك فيها جامعات مسلحة من غري 
الدول تصنفها الدول واملنظامت الدولية عىل أنها جامعات إرهابية. وجاء رد فعل الدول واملنظامت 
تدابري  واستحداث  الحالية  اإلرهاب  مكافحة  تدابري  تشديد  يف  متمثال  الحالة  هذه  تجاه  الدولية 
نطاق  خارج  عمليات  منها  اإلرهاب،  مكافحة  عمليات  من  متزايد  عدد  تنفيذ  عن  فضال  جديدة، 
الحدود اإلقليمية. كام زاد لجوء الدول واملنظامت الدولية إىل الجزاءات - املفروضة عىل املستويات 
الدويل واإلقليمي واملحيل - بوصفها من تدابري التصدي الرامية إىل تغيري سلوك األفراد والكيانات، 
ومتتد أحياًنا لتشمل سلطات الدولة التي ُينظر إليها عىل أنها قد ُتعرض للخطر املصالح السياسية أو 

األمنية للسلطة القامئة بفرض الجزاءات.
وعند مواجهة اإلرهاب، ليس مثة شك يف أن قيام الدول واملنظامت الدولية باتخاذ إجراءات 
للتصدي أمر مرشوع ورضوري لضامن أمنها، ويف حالة الدول، ضامن أمن الخاضعني لواليتها، وكذلك 
مع  ويتعارض  لإلنسانية،  األسايس  املبدأ  ينايف  واإلرهاب  الدوليني.  واألمن  السلم  استعادة  أجل  من 

املبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساين وأهدافه املحورية.
وقد تتخذ جهود مكافحة اإلرهاب أشكااًل شتى. فقد اعُتمدت تدابري مكافحة اإلرهاب، 
خالل  من  أو  منفردة  اإلرهاب-  مكافحة  عمليات  تنفيذ  للدول  التابعة  املسلحة  القوات  وتولت 
تحالفات أو يف إطار منظمة دولية - باستخدام وسائل وأساليب القتال ضد الجامعات املسلحة من 
بحرية  الساحل، وحوض  آسيا، ومنطقة  آسيا وجنوب رشق  األوسط، وجنوب  الرشق  الدول يف  غري 
نزاع مسلح،  الواقع شكل  اإلرهاب يف  تتخذ مكافحة  املثال. وقد  أفريقيا، عىل سبيل  تشاد، ورشق 
وتتمتع بعض الجامعات بالقدر الكايف من التسليح واملوارد، وُتظهر مستويات من التنظيم تكفي 
لتنفيذ عمليات مسلحة متواصلة ومنسقة، وهو ما يؤدي إىل تصعيد العنف إىل درجة قد يصعب 
اإلرهاب  مكافحة  لتدابري  املستمر  والتكيف  التطورات  هذه  وأدت  كبحها.  املعنية  السلطات  عىل 
مع التهديد املتطور الذي يشكله اإلرهاب الدويل إىل زيادة الرتكيز عىل العالقة بني لوائح مكافحة 
الظروف، وهو األمر  الوقت نفسه يف هذه  الدويل اإلنساين، وكالهام منطبق يف  اإلرهاب والقانون 

الذي أثار مجموعة من املسائل القانونية. 

ً
ً
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تقديم  ييرس  فلم  والدولية  املحلية  املحافل  يف  اإلرهاب  مبكافحة  املتعلق  الخطاب  أما 
إجابات عىل املسائل التي تثريها هذه العالقة. بل عىل العكس من ذلك، أسهم إسهاًما كبريًا يف طمس 
الخطوط الفاصلة بني النزاع املسلح واإلرهاب، مع ما قد يخلفه ذلك من آثار سلبية عىل القانون 

الدويل اإلنساين وعىل العمل اإلنساين القائم عىل املبادئ.
القانون  وبني  واإلرهاب،  املسلح  النزاع  بني  العالقات  توضيح  الصدد،  املهم يف هذ  ومن 
املحيطة  الخاطئة  املفاهيم  ومعالجة  اإلرهاب/الجزاءات،  ملكافحة  القانوين  واإلطار  اإلنساين  الدويل 
بالعالقة بني النزاع املسلح واإلرهاب. ومثة حاجة إىل توضيح الفكرة الخاطئة التي ترتدد ومفادها أن 
القانون الدويل اإلنساين ال ينطبق عىل مكافحة اإلرهاب، أو أنه ال يجيز تقديم استجابة كافية للتصدي 
أيًضا  أنها إرهابية. ومن الرضوري  أفراد أو جامعات مسلحة تصنف عىل  الصادرة عن  للتهديدات 
التصدي لآلثار السلبية التي تخلفها تدابري مكافحة اإلرهاب ونظم الجزاءات عىل أعامل املنظامت 
اإلنسانية غري املتحيزة مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية(، بهدف الحفاظ عىل 

حيز إنساين أسايس يف حاالت النزاع املسلح.
القانون  القانونية املتعلقة بالعالقات بني  التحديات  يهدف هذا املقال إىل دراسة بعض 
ونظم  اإلرهاب  ملكافحة  القانوين  واإلطار  املبادئ،  عىل  القائم  اإلنساين  والعمل  اإلنساين،  الدويل 
الدويل  القانون  بانطباق  وتتعلق  طرحها  يتكرر  التي  األساسية  املسألة  أواًل  يتناول  فهو  الجزاءات. 
اإلنساين عىل عمليات مكافحة اإلرهاب. ثم يعالج املسألة امللحة املتعلقة بالتطبيق املشرتك للقانون 
الدويل اإلنساين ولوائح مكافحة اإلرهاب، بهدف الحفاظ عىل سالمة القانون الدويل اإلنساين والغرض 
منه مع عدم عرقلة أهداف مكافحة اإلرهاب. ثم يتناول املقال بالدراسة املسائل القانونية التي تظهر 
عندما تؤثر تدابري مكافحة اإلرهاب ونظم الجزاءات عىل األنشطة املقررة مبوجب القانون الدويل 
اإلنساين واألنشطة املشمولة بحامية القانون الدويل اإلنساين التي تضطلع بها منظامت إنسانية غري 
متحيزة. ويف نهاية املطاف، يحلل التطورات األخرية عىل املستويات الدويل واإلقليمي واملحيل- يف 
حيز  عىل  الحفاظ  إىل  تهدف  مقرتحات  ويقدم  الصلة-  ذات  اإلنساين  الدويل  القانون  قواعد  ضوء 
للعمل اإلنساين الفعال يف الظروف التي ينطبق فيها القانون الدويل اإلنساين واألطر القانونية ملكافحة 

اإلرهاب والجزاءات يف الوقت نفسه.

انطباق القانون الدويل اإلنساين عىل مكافحة اإلرهاب1

مسألة تحديد إمكانية مشاركة كيانات مصنفة عىل أنها إرهابية كطرف يف نزاع مسلح ليست باملسألة 
الجديدة- فقد ظهرت بأشكال مختلفة عىل مر السنني- كام أنها ليست مجرد مامرسة نظرية. بل هي 

مسألة ترتتب عليها عواقب عملية وقانونية شديدة الواقعية.
تتعرض  فعندما  اإلرهايب.  العنف  حاالت  لتصنيف  مختلفة  ُنهًجا  الدول  اتبعت  وقد 
بعض  اتجاه  املرء  يالحظ  املنظمة،  املسلحة  املعارضة  نجم  صعود  جراء  من  للتهديد  الحكومات 
سلطات الدولة إىل تصنيف أي عمل عنيف ترتكبه جامعات مسلحة من غري الدول عىل أنه عمل 
ذو طابع "إرهايب" محض ومن ثم فهو بالرضورة مخالف للقانون، ولو مل تكن هذه األفعال محظورة 

يقترص هذا الجزء عىل تناول مسائل قانونية معينة حديثة تتعلق مبكافحة اإلرهاب. ويركز هذا القسم أيًضا عىل حاالت النزاع املسلح  1
غري الدويل ألنها تشكل السياق السائد الذي تشارك فيه جامعات مسلحة من غري الدول مصنفة عىل أنها إرهابية.
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مبوجب القانون الدويل اإلنساين يف الحاالت التي ينطبق فيها.2 ويف الوقت نفسه، تخىش الدول من 
أن يؤدي االعرتاف بوجود نزاع مسلح إىل إضفاء الرشعية عىل "اإلرهابيني"، وهو شعور ال يزال حارًضا 
اليوم كام كان دامئًا. ويستمر هذا الشعور بالقلق رغم قواعد القانون الدويل اإلنساين )وال سيام املادة 
3 املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949( التي تقر رصاحة بأن انطباقها ال مينح أي رشعية 

للجامعات املسلحة وال يعدل املركز القانوين لتلك الجامعات مبوجب القانون الدويل.3 
ومن نتائج هذه الحالة أن بعض الدول تنكر أن الجامعات املسلحة من غري الدول املصنفة 
عىل إنها "إرهابية" ميكن أن تكون طرًفا يف نزاع مسلح وفًقا للقانون الدويل اإلنساين،4 أو أن املواجهة 
املسلحة مع هذه الجامعات قد تصل حتى إىل حد النزاع املسلح. ويؤدي هذا الخطاب إىل التشكيك 

يف إمكانية تطبيق القانون الدويل اإلنساين عىل مكافحة اإلرهاب.
ومن ناحية أخرى، فإن هذا الرأي ليس محل اتفاق جميع األطراف املعنية. فالكثري منها 
يقر بأن القانون الدويل اإلنساين ميكن أن ينطبق عىل أنشطتها يف مجال مكافحة اإلرهاب وميكن أن 
ُيعتد به بخصوص هذه األنشطة وذلك عند استيفاء رشوط انطباقه، وتعرتف بأن الجامعات املصنفة 

عىل أنها إرهابية ميكن أن تكون أطراًفا يف نزاع مسلح.5 
يف الواقع، يتعارض مع القانون الدويل اإلنساين نزُع مركز املحارب عن الجامعات املسلحة 
من غري الدول ملجرد أنها مصنفة عىل أنها "إرهابية" مبوجب لوائح مكافحة اإلرهاب أو ألنها مدرجة 
الحياد  يلتزم  الدويل اإلنساين  القانون  أو املحلية. بل إن  أو اإلقليمية  الدولية  الجزاءات  عىل قوائم 
إزاء األوصاف واملسميات التي تطلق عىل األطراف يف نزاع مسلح. فهو ال يعرتف بأي فئات قانونية 

انظر عىل سبيل املثال: 2
UK Supreme Court )UKSC(, Regina v. Mohammed Gul, 2013 UKSC 64, 25 October 2013, paras 48–49 )affirm-
ing England and Wales Court of Appeal, Regina v. Mohammed Gul, 2012(.

ولالطالع عىل املزيد من التفاصيل، انظر:
Kimberley N. Trapp, “The Interaction of the International Terrorism Suppression regime and IHL in Domestic 
Criminal Prosecutions: The UK Experience”, in Derek Jinks, Jackson N. Maogoto and Solon Solomon )eds(, 
Applying International Humanitarian Law in Judicial and Quasi-Judicial Bodies, TMC Asser Press, The Hague, 
2014.

انظر عىل سبيل املثال: 3
انظر:  4

Rogier Bartels, “When Do Terrorist Organizations Qualify as ‘Parties to an Armed Conflict’ under IHL?”, 
Military Law and Law of War Review, Vol. 56, No. 2, 2018. 

وانظر أيًضا: دعاوى قضائية منظورة مؤخرًا يف بلجيكا قررت أن الجامعات املسلحة من غري الدول مثل داعش وجبهة النرصة ال ُتصنف 
عىل أنها أطراف يف نزاع مسلح يف إطار القانون الدويل اإلنساين، عىل سبيل املثال:

Court of Appeal of Antwerp, The Prosecutor v. FB et al. (Sharia4Belgium), Judgment No. C/101/2016, 27 
January 2016, pp. 53–54.

لالطالع عىل تحليل لهذه الدعاوى القضائية، انظر:
Vaios Koutroulis, “How Have the Belgian Courts Dealt with the Interplay between IHL and Counter-Terror-
ism Offences?”, in Stéphane Kolanowski )ed.(, Proceedings of the Bruges Colloquium: Terrorism, Counter-Ter-
rorism and International Humanitarian Law, No. 47, College of Europe and ICRC, 2017.

انظر عىل سبيل املثال: 5
Claire Landais, “Legal Challenges in Fighting Armed Groups Extraterritorially”, in S. Kolanowski )ed.(, 

الحاشية 4 أعاله. وانظر أيًضا: 
Israel High Court of Justice, Public Committee against Torture v. Israel, HCJ 769/02, 14 December 2006, para. 
21; UK Ministry of Defence )MoD(, The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, UK JSP 383, 2004, 
para. 1.33.4.

US Department of Defense )DoD(, Law of War Manual, 2015, para. 3.3.1.1.
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انظر: اللجنة الدولية، القانون الدويل اإلنساين وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة، املؤمتر الدويل الثالث والثالثون للصليب  6
األحمر والهالل األحمر، جنيف، 2019 )تقرير التحديات لعام 2019(، الصفحتان 62-61.

Marco Sassòli, “Legal Qualification of the Fight against Terrorism”, in S. Kolanowski )ed.(, 
الحاشية 4 أعاله، الصفحة 55.

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia )ICTY(, The Prosecutor v. Boškoski, Case No. IT-
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14 March 2012, paras 533 ff.; ICC, The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Decision Pursuant to Art. 
61 )7( )a( and )b( of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor )Pre-Trial Chamber(, 15 June 2009, 
paras 220 ff.
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Robert Kolb and Richard Hyde, An Introduction to the International Law of Armed Conflicts, Hart, Oxford,
2008, pp. 75–76; Geoffrey S. Corn et al., The Law of Armed Conflict: An Operational Approach, Wolters 
Kluwer Law & Business, New York, 2012, pp. 72, 80; International Law Association, Committee on the Use of 
Force, Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law, 74th Conference of the Interna-
tional Law Association, The Hague, 2010, pp. 4, 28–33.

تقرير التحديات لعام 2019، الحاشية 6 أعاله، الصفحتان 58-59؛ و DoD، الحاشية 3 أعاله، الفقرة 6.1.1.17.

محددة أو نظام خاص يحكم األفراد أو الجامعات املصنفة عىل أنها إرهابية أو املدرجة عىل قوائم 
الجزاءات.6 والقانون الدويل اإلنساين ينطبق بغض النظر عام إذا كانت األفعال التي تستدعي تطبيقه 
ينطبق عىل  اإلنساين  الدويل  والقانون  "إرهابية".7  بأنها  أو حتى توصف  أم غري مرشوعة  مرشوعة 
األفراد والجامعات التي تظهر يف عمليات مكافحة اإلرهاب أو قوائم الجزاءات، وينطبق أيًضا عىل 
األطراف املتحاربة باملعنى التقليدي لها. ومن ثم، فمن املسلم به أن مجرد وصف العنف املسلح عىل 
أنه "إرهايب" - يف الخطاب السيايس أو مبوجب قواعد قانونية خارج نطاق القانون الدويل اإلنساين- ال 
يعني أنه ينبغي أن يصنف عىل أنه نزاع مسلح. فهذا النوع من العنف قد يتجاوز حد النزاع املسلح 

ويستدعي تطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين.

الدويل  القانون  نزاعات مسلحة مبوجب  أنها  باإلرهاب عىل  املرتبطة  الحاالت  تصنيف 
اإلنساين

يجب التحيل باملوضوعية عند تقرير ما إذا كان عمل من أعامل العنف املسلح سيؤدي إىل تطبيق 
وفًقا  الواقع،  أرض  القامئة عىل  الحقائق  إىل  فقط  القرار  يستند هذا  وأن  اإلنساين،  الدويل  القانون 
للمعايري التقليدية للنزاع املسلح املستمدة من قواعد القانون الدويل اإلنساين، بغض النظر عن أي 
تسمية معينة تلحق مبن يتورطون يف ارتكاب العنف. ويتجسد هذا الرأي يف قرارات الهيئات القضائية 
الدولية،8 ويظهر يف األدلة العسكرية،9 ويحظى بتأييد واسع النطاق يف املؤلفات األكادميية.10ونتيجة 
لذلك، إذا أرشنا إىل تورط جامعات مسلحة من غري الدول مصنفة عىل أنها إرهابية يف العنف املسلح 
وتدابري مكافحة اإلرهاب العديدة املتخذة ضدها عىل الصعيدين املحيل والدويل، فسيتبني لنا رضورة 
تطبيق نهج يتناول كل حالة عىل حدة لتحليل وتصنيف حاالت العنف وفًقا للقانون. ويرى املؤلف 
نزاعات  أو  دولية،  مسلحة  نزاعات  أنها  عىل  حاالت  تصنيف  إىل  تؤدي  قد  اإلرهاب  مكافحة  أن 
مسلحة غري دولية، أو حاالت نزاع مسلح ذات تصنيف مزدوج. أما الحاالت التي يشارك فيها أفراد أو 
جامعات مصنفة عىل أنها إرهابية وتقع دون حد النزاع املسلح فال تخضع للقانون الدويل اإلنساين.11 

7

8

9

10

11

الحاشية 5 أعاله، الفقرة 3-3-1.
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ال ميكن من ناحية أخرى تجاهل إمكانية أن تفيض مكافحة اإلرهاب إىل حالة نزاع مسلح دويل. ففي الواقع، من الناحية النظرية، 
قد تعمل جامعة مسلحة من غري الدول مصنفة عىل أنها إرهابية تحت السيطرة الشاملة لدولة، مبا يجعلها جهازًا فرعًيا تابًعا لتلك 

الدولة، وهو ما يحّول من ثم ما كان يف البداية نزاًعا مسلًحا غري دويل إىل نزاع مسلح دويل. انظر: 
Jean Pictet )ed.(, Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949, Vol. 1: Geneva Convention (I) for 
the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, ICRC, Geneva, 1952 
)1952 Commentary on GC I(, common Art. 2, paras 265–273;

ولتطبيق هذا النهج عىل مكافحة اإلرهاب، انظر: M. Sassòli، الحاشية 7 أعاله، الصفحة 49. وقد يتصور املرء أيًضا حالة تتحول فيها 
جامعة مسلحة من غري الدول مصنفة عىل أنها إرهابية إىل طرف يف نزاع مسلح دويل- عىل سبيل املثال، إذا أصبحت الجامعة املذكورة 
الحكومة الفعلية لدولة ما أو كانت تخوض كفاًحا فعااًل ضد الهيمنة االستعامرية أو االحتالل األجنبي أو األنظمة العنرصية يف إطار 
مامرسة حق تقرير املصري املنصوص عليه يف املادة 1 )4( من الربوتوكول اإلضايف األول. انظر: R. Bartels، الحاشية 4 أعاله. وقد يبدأ 
نزاع مسلح دويل أيًضا بسبب عمليات عسكرية تنفذها دولة أو تحالف من الدول ضد جامعة مسلحة من غري الدول مصنفة عىل أنها 
إرهابية يف إقليم دولة أخرى دون موافقة هذه الدولة األخرية. ويف هذه الحالة، ترى اللجنة الدولية أن رشارة نزاع مسلح دويل تندلع 
بني الدولة )الدول( املتدخلة ودولة اإلقليم بالتزامن مع النزاع املسلح غري الدويل القائم بني الدولة املتدخلة والجامعة املسلحة من 

غري الدول. انظر: ,Commentary on GC I        الحاشية 12 أعاله، املادة 2 املشرتكة، الفقرات 261-263؛ وانظر: 
Vaios Koutroulis, “The Fight against Islamic State and Jus in Bello”, Leiden Journal of International Law, Vol. 
29, No. 3, 2016, pp. 836–841.
ICTY, The Prosecutor v. Duško Tadić, Case No. IT-94-1, Judgment )Trial Chamber II(, 7 May 1997, para. 562; 
ICTY, The Prosecutor v. Ramush Haradinaj et al., Case No. IT-04-84-T, 3 April 2008, paras 49, 60. 

انظر أيًضا: ,Commentary on GC I         الحاشية 12 أعاله، املادة 3 املشرتكة، الفقرات 421-437، لالطالع عىل تحليل تفصييل 
للرشوط القانونية التي تحدد وجود نزاع مسلح غري دويل. وانظر أيًضا: 

Ben Saul, “Terrorism and IHL”, in Ben Saul )ed.(, Research Handbook on International Law and Terrorism, 
Edward Elgar, Cheltenham, 2020, pp. 210–211.

من املهم التأكيد عىل أن تقرير ما إذا كانت جامعة مسلحة من غري الدول مصنفة عىل أنها إرهابية تتمتع بالقدر الكايف من التنظيم 
يف إطار القانون الدويل اإلنساين، ال يشرتط أن تستويف الجامعة نفس مستوى التنظيم الذي تتمتع به القوات املسلحة التابعة للدولة. 
فقد ذكرت محاكم دولية أن وجود هيكل قيادة محدود نوًعا ما سيكفي يف هذا الصدد، رشيطة أن يكون الطرف من غري الدول يف 

النزاع املسلح غري الدويل قادًرا عىل تنفيذ عمليات عسكرية منسقة ضد العدو باستخدام وسائل وأساليب القتال العسكرية
)ICTY, The Prosecutor v. Haradinaj et al., Judgment )Trial Chamber(, 2008, para. 89(. 

من  وليس  فقط  إرشادية  عوامل  التنظيم هي  معيار  تقييم  أجل  للمحاكم من  القضائية  االجتهادات  املبينة يف  املختلفة  والعوامل 
الرضوري استيفاؤها جميًعا.

انظر: ICTY, Tadić، الحاشية 13 أعاله )التوكيد مضاف(.

وتجدر اإلشارة عموًما إىل أن النزاعات املسلحة التي تشارك فيها جامعات مسلحة من غري 
الدول ُتصنف عىل أنها إرهابية هي يف الغالب ذات طابع غري دويل.12 ويجب بطبيعة الحال استيفاء 
الرشطني القانونيني لهذه النزاعات املسلحة: وجود طرفني )عىل األقل(- منهام جامعات مسلحة من 
غري الدول- يتمتعان بدرجة كافية من التنظيم ويشاركان يف مواجهة مسلحة ذات درجة كافية من 
الشدة.13 ويف حالة استيفاء هذين املعيارين، يصل العنف املرتبط باإلرهاب إىل حد النزاع املسلح 

غري الدويل.14
من املثري لالهتامم، أن موضوع اإلرهاب حارض يف قرارات املحاكم الدولية التي تتناول 
النزاعات. أوال، استخدمت املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة معياري الشدة  تصنيف 
والتنظيم لتمييز النزاع املسلح "عن أعامل اللصوصية أو أعامل التمرد غري املنظمة والقصرية األجل 
أو األنشطة اإلرهابية".15 وال ينبغي أن تفرس هذه العبارة عىل أنها تعني أن األنشطة اإلرهابية 
ال ميكن أن تؤدي إىل نزاع مسلح أو ال ميكن أن تكون متصلة بها؛ فهي تؤكد فقط عىل أن األعامل 
اإلرهابية غري املنظمة أو املتفرقة أو املعزولة يف حد ذاتها ال ميكن أن تصل إىل حد النزاعات املسلحة 
غري الدولية مبوجب القانون الدويل اإلنساين. وقد أوضحت املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا 

السابقة- يف قضية "بوشكوسيك"- أن األعامل اإلرهابية ميكن أن تدخل يف تقييم رشط الشدة: 
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القانون الدويل اإلنساين والعمل اإلنساين القائم عىل املبادئ ومكافحة اإلرهاب والجزاءات:
بعض وجهات النظر املطروحة بشأن مسائل معينة

املسلح، ولكن عندما يكون هناك  النزاع  املتفرقة إىل حد  اإلرهابية  قد ال تصل األعامل 
عنف طويل األجل من هذا النوع، ال سيام عندما تستلزم هذه األعامل مشاركة القوات 
املسلحة يف األعامل العدائية، فإن هذه األعامل تكون وثيقة الصلة بتقييم مستوى الشدة 

لتحديد وجود نزاع مسلح.16

لألعامل محل  اإلرهايب  الطابع  ليست  النزاع  تصنيف  العربة يف  أن  نستدل من ذلك عىل  أن  ميكن 
فيها  تستخدم  منسقة  عمليات عسكرية  من  األعامل جزًءا  كانت هذه  إذا  ما  باألحرى  بل  النظر، 
وسائل وأساليب القتال.17 وكام أوضح بن شول وحالفه التوفيق يف ذلك، فإن "النشاط اإلرهايب ... قد 
يكون له طابع قانوين مزدوج بوصفة جرمية ونزاًعا؛ وال تعارض بني الفئتني )فضال عن النهج القانونية 

ملكافحتهام(".18
وترى املحاكم أن األعامل اإلرهابية التي ترتكبها جامعات مسلحة من غري الدول ينبغي 
أن تؤخذ يف االعتبار ألغراض تقرير وجود نزاع مسلح غري دويل، وهذا يؤيد الفكرة التي مفادها أن 
الجامعات املصنفة عىل أنها إرهابية قد تصبح طرًفا يف نزاع مسلح. وسيكون من قبيل مخالفة املنطق 
أن تؤخذ هذه األعامل يف الحسبان عند تقرير وجود نزاع ثم نزع مركز املحارب عن هذه الجامعات 
استناًدا إىل األعامل نفسها. وسواء ُصنفت هذه الجامعات من الناحية القانونية أو السياسية عىل 
أنها إرهابية، فإن القانون الدويل اإلنساين يرى أن ذلك ال تأثري له عىل تقرير وجود نزاع مسلح أو 
مشاركة جامعة يف ذلك النزاع عىل أنها من األطراف املتحاربة.19 باإلضافة إىل ذلك، فإن غرض أطراف 
النزاع املسلح ودوافعها، الدول وغري الدول عىل حد سواء، ال يشكل جزًءا من معادلة تصنيف النزاع 

مبوجب القانون الدويل اإلنساين.20

التحالفات يف السياقات املتصلة باإلرهاب: النهج القامئة عىل التجميع والدعم

يف أغلب األحوال، تخوض التحالفات نزاعات مسلحة تشارك فيها جامعات مصنفة عىل أنها إرهابية 
أو مدرجة عىل قامئة الجزاءات، ويقرتن ذلك بانضامم عدد من الدول والجامعات املسلحة إىل صفوف 
الجانبني. وتحديد اإلطار القانوين املنطبق يف هذه الحاالت مسألة معقدة، ألنه من الصعب يف أغلب 
األحوال فهم هيكل شتى الجهات الفاعلة املشاركة يف املواجهة املسلحة، أو مستويات تنظيمها أو 
العالقات القامئة فيام بينها. ويصح ذلك عىل وجه الخصوص فيام يتعلق بظاهرة تحالفات الجامعات 
املسلحة من غري الدول )ومنها الجامعات املصنفة عىل أنها إرهابية( التي لوحظت يف الرشق األوسط 
وأفريقيا. ففي هذه الحاالت، قد يصعب عىل ما يبدو تحديد الجامعات التي ميكن اعتبارها أطراًفا 

ICTY, Boškoski, above note 8, paras 187, 190.
املرجع نفسه، الفقرة 187.

B. Saul، الحاشية 13 أعاله.
انظر: تنفيذ قرار الجمعية العامة 60/251 املؤرخ 15 آذار/مارس 2006 املعنون "مجلس حقوق اإلنسان": تقرير لجنة التحقيق املعنية 
بلبنان املنشأة مبوجب قرار مجلس األمن دإ - 1/2، وثيقة األمم املتحدة A/HRC/3/2،     ترشين الثاين/نوفمرب 2006، الفقرة 62، 
التي تذكر أن كون إرسائيل تعترب حزب الله منظمة إرهابية وتعترب مقاتيل هذا الحزب إرهابيني فال يؤثر يف تصنيف النزاع املسلح 

بني إرسائيل وحزب الله.
,Commentary on GC I         الحاشية 12 أعاله، املادة 3 املشرتكة، الفقرات 447-450. وانظر أيًضا: اللجنة الدولية، القانون الدويل 
اإلنساين وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة: املؤمتر الدويل الحادي والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر، جنيف، 2011 )تقرير 

التحديات لعام 2011(، الصفحة 11؛ وانظر:
ICTY, The Prosecutor v. Limaj, Judgment )Trial Chamber(, 2005, para. 170; Germany, Federal Prosecutor 
General at the Federal Court of Justice, Fuel Tankers Case, Decision to Terminate Proceedings, 2010, p. 33.
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يف النزاع املسلح. ويف بعض الحاالت، قد ال تصل أنشطة الجامعات املسلحة إىل مستوى كافٍ من 
النظر إليها مبعزل عن غريها ويف حد ذاتها. ومن  النزاع املسلح غري الدويل عند  الشدة لتلبية حد 
ناحية أخرى، فإن الظروف السائدة يف بعض الحاالت قد تقتيض اعتامد وجهة نظر أوسع نطاقا، ألن 
األعامل العسكرية التي تنفذها هذه الجامعات تكون يف أغلب األحوال عىل ما يبدو مرتبطة ارتباطا 
وثيًقا بالعمليات التي تنفذها سائر األطراف املتحاربة، وهو ما يستلزم اتباع نهج جامعي عند تحديد 

انطباق القانون الدويل اإلنساين.
عندما تتحد جامعات مسلحة تستويف معيار التنظيم وتنفذ عمليات عسكرية منسقة ضد 
نفس الخصم )أو الخصوم(، فمن املسلم به أنه سيكون من الصحيح من الناحية القانونية تجميع 
شدة الجامعات املسلحة املنظمة من غري الدول التي جرى تحديدها ألغراض التصنيف.21 إال أن هذا 

األمر يجب أن يتم بعناية.22
وباملثل، يف حرب التحالفات عىل الجامعات املسلحة من غري الدول، ميكن تحديد أطراف 
استيفاء  الدعم"، برشط  "نهج قائم عىل  باستخدام  قائم من قبل  نزاع مسلح غري دويل  جديدة يف 
رشوط معينة.23 واألساس املنطقي للنهج القائم عىل الدعم هو ربط القانون الدويل اإلنساين بأعامل 
القوات املسلحة التي تشكل عىل نحو موضوعي جزًءا ال يتجزأ من نزاع مسلح غري دويل قائم من 
قبل. ويتمحور هذا النهج حول مبدأ واحد بسيط للغاية: كلام اقرتبت القوات املسلحة التابعة للدول 
نزاع  تدور رحاها يف  التي  العسكرية  العمليات  الدول من  املسلحة من غري  للجامعات  التابعة  أو 
مسلح غري دويل قائم من قبل من خالل دعمها العسكري ألحد األطراف املتحاربة، اقرتبت من عبور 
حد انطباق القانون الدويل اإلنساين عىل إجراءاتها والتحول إىل طرف يف النزاع املسلح غري الدويل 

القائم من قبل كنتيجة منطقية لهذه الحالة.

أشكال  ُتظهر عدة جامعات مسلحة منظمة شكال من  "عندما  الصفحتان 52-51:  أعاله،  الحاشية 6  لعام 2019،  التحديات  تقرير 
التنسيق والتعاون، فقد يكون من الواقعي دراسة معيار الشدة بشكل جامعي من خالل النظر يف مجموع اإلجراءات العسكرية التي 

تنفذها هذه الجامعات كافة وهي تقاتل مًعا". 
املرجع نفسه؛ وانظر:

Jelena Nikolic, Thomas de Saint Maurice and Tristan Ferraro, “Aggregated Intensity: Classifying Coalitions of 
Non-State Armed Groups”, Humanitarian Law and Policy Blog, 7 October 2020, available at: https://blogs.icrc.
org/law-and-policy/2020/10/07/aggregated-intensity-classifying-coalitions-non-statearmed-groups/ 

)تم االطالع عىل جميع مراجع اإلنرتنت يف كانون األول/ديسمرب 2021(. وحول نهج التصنيف القائم عىل التجميع، انظر أيًضا:
Jann K. Kleffner, “The Legal Fog of an Illusion: Three Reflections on ‘Organization’ and ‘Intensity’ as Criteria 
for the Temporal Scope of the Law of NonInternational Armed Conflict”, International Law Studies, Vol. 95, 
2019, pp. 172–177; Chiara Redaelli, “A Common Enemy: Aggregating Intensity in Non-International Armed 
Conflicts”, Humanitarian Law and Policy Blog, 22 April 2021, available at: https://blogs.icrc.org/law-and-pol-
icy/2021/04/22/commonenemy/. 

لالطالع عىل املزيد من التفاصيل، انظر اللجنة الدولية، القانون الدويل اإلنساين وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة: املؤمتر الدويل 
الثاين والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر، جنيف، 2015 )تقرير التحديات لعام 2015(، الصفحات 21-23؛ وانظر:

Tristan Ferraro, “The Applicability and Application of IHL to Multinational Forces”, International Review of 
the Red Cross, Vol. 95, No. 891– 892, 2013, pp. 583–587; Tristan Ferraro, “Military Support to Belligerents: 
Can the Provider Become a Party to the Armed Conflict?”, in Stéphane Kolanowski )ed.(, Proceedings of 
Bruges Colloquium: Legal and Operational Challenges Raised by Contemporary Non-International Armed 
Conflicts, No. 49, College of Europe and ICRC, 2019. 

لالطالع عىل اآلراء التي تعرتض عىل النهج القائم عىل الدعم الذي اقرتحته اللجنة الدولية، انظر:
Marten Zwanenburg, “Double Trouble: The ‘Cumulative Approach’ and the ‘Support-Based Approach’ in the 
Relationship between Non-State Armed Groups”, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 22, 2019; 
Terry D. Gill, “Some Thoughts on the ICRC Support Based Approach”, Questions of International Law, 31 May 
2019, available at: www.qil-qdi.org/some-thoughtson-the-icrc-support-based-approach/.
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https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/10/07/aggregated-intensity-classifying-coalitions-non-state-armed-groups/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/10/07/aggregated-intensity-classifying-coalitions-non-state-armed-groups/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/04/22/common-enemy/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/04/22/common-enemy/
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M. Sassòli، الحاشية 7، الصفحة 54.
املرجع نفسه، الصفحة 48.

DoD، الحاشية 3 أعاله، الفقرة 1-1-3-3.
لالطالع عىل املزيد من الفروق بني القانون الدويل اإلنساين واإلطار القانوين ملكافحة اإلرهاب، انظر: تقرير التحديات لعام 2011، 

الحاشية 20 أعاله، الصفحتان 48-49؛ وانظر:
Jelena Pejic, “Armed Conflict and Terrorism: There Is a )Big( Difference”, in Ana María Salinas de Frías, Katja 
L. H. Samuel and Nigel D. White )eds(, Counter-Terrorism: International Law and Practice, Oxford University 
Press, Oxford, 2012, pp. 172–174.
 

24
25
26
27

يف هذه الحاالت، من املسلم به أنه ليس من الرضوري تقييم ما إذا كان الدعم العسكري 
املقدم يفي يف حد ذاته مبعايري تقرير وجود نزاع مسلح غري دويل، وال سيام معيار الشدة، ألن هذه 
الرشوط قد استوفيت أصاًل عند تقرير وجود نزاع مسلح غري دويل قائم من قبل يقدم إليه الدعم 
العسكري. ويف هذه الظروف، ينبغي أن ُيفرس الدعم املقدم ال كعنرص منشئ لنزاع مسلح غري دويل 
جديد محتمل، بل ينبغي أن يفرس عىل أنه يرتبط ارتباًطا مبارًشا بالنزاع املسلح غري الدويل القائم 
من قبل. ومن ثم، فإن النهج القائم عىل الدعم يركز فقط عىل طبيعة األنشطة املنفذة لدعم أحد 
األطراف املتحاربة،24 وهذا يدل عىل وجود نهج وظيفي تجاه انطباق القانون الدويل اإلنساين عىل 

حرب التحالفات يف النزاعات املسلحة غري الدولية.
وما أن ُتستوىف رشوط انطباق القانون الدويل اإلنساين، فال يوجد يف هذا القانون ما مينع 
الجامعات املسلحة من غري الدول املصنفة عىل أنها إرهابية من أن تصبح أطراًفا يف نزاع مسلح غري 
دويل- ومن ثم يكون لها حقوق وعليها التزامات مبوجب هذا الفرع من القانون. ومن ناحية أخرى، 
فإن كل جهة فاعلة مصنفة عىل أنها منظمة إرهابية ليست بالرضورة جامعة مسلحة منظمة باملعنى 
الوارد يف القانون الدويل اإلنساين،25 ألن هذه الجامعات قد تفتقر إىل مستوى التنظيم املطلوب، أو 
رمبا تشارك يف أعامل عنف مسلحة ال تلبي رشط الشدة، أو لعل ترصفاتها بكل بساطة ليس لها أي 

عالقة تربطها بنزاع مسلح.
و"طرف  مسلحة"  و"جامعة  إرهابية"  "جامعة  تعبريات  إن  للوضوح  توخًيا  نقول  أخريًا، 
من غري الدول يف النزاع املسلح" ليست متعارضة. فإذا كانت تلك الجامعة طرًفا يف نزاع مسلح، فإن 
القانون  أنها "إرهابية" أو غري ذلك( مبوجب قواعد  الجامعة )عىل  ذلك ال يؤثر عىل تصنيف تلك 
الدويل األخرى املنطبقة مثل لوائح مكافحة اإلرهاب أو نظم الجزاءات. ويتسق هذا الفهم مع املادة 
3 املشرتكة26 وكذلك مع املادة 3 من الربوتوكول اإلضايف الثاين، التي توضح أن انطباق الربوتوكول 
اإلضايف الثاين ال مينع الحكومات من "الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسالمة أراضيها" أو يحد 
من حق الحكومات يف الحفاظ بكافة الطرق املرشوعة عىل النظام والقانون يف الدولة أو يف إعادتهام 

إىل ربوعها.

ولوائح  اإلنساين  الدويل  للقانون  املشرتك  االنطباق  عن  الناجمة  التحديات  مواجهة 
مكافحة اإلرهاب يف حاالت النزاع املسلح

رغم أن القانون الدويل اإلنساين واإلطار القانوين ملكافحة اإلرهاب يشكالن نظامني قانونيني منفصلني، 
عىل  اإلنساين  الدويل  القانون  انطباق  فإن  منهام،27  كل  وهياكل  ومربرات  أهداف  من  يتضح  كام 
مكافحة اإلرهاب والضغوط املتزايدة ليك يصبح اإلطار القانوين ملكافحة اإلرهاب منطبًقا عىل حاالت 
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النزاع املسلح أدت ال محالة إىل إثارة تساؤالت حول العالقة فيام بينهام. واإلجابة عن هذه التساؤالت 
ليس باملهمة اليسرية، بل تزداد تعقيًدا بسبب تضاعف عدد لوائح مكافحة اإلرهاب منذ عام 2001 
املسلح  النزاع  املرتكبة يف  العنف  أعامل  بني  العام  املجال  الفاصلة يف  للخطوط  املستمر  والطمس 

وأعامل اإلرهاب.

فهم كيفية معالجة مسألة اإلرهاب يف القانون الدويل اإلنساين

ال يقدم القانون الدويل اإلنساين تعريًفا لإلرهاب، وال يوجد له يف الوقت الراهن تعريف متفق عليه 
دولًيا. ومع ذلك، يحظر القانون الدويل اإلنساين يف حاالت النزاع املسلح معظم األفعال املجرمة يف 
الترشيعات املحلية عىل أنها "’إرهابية" ويف االتفاقيات الدولية التي تتناول مسألة اإلرهاب عىل وجه 
التحديد. فعىل سبيل املثال، يحظر القانون الدويل اإلنساين يف النزاعات املسلحة الهجامت املبارشة 
عىل املدنيني استناًدا إىل مبدأ التمييز وهو حجر الزاوية يف هذا الفرع من فروع القانون. وهو يحظر 
أيًضا الهجامت العشوائية وأخذ الرهائن عىل سبيل املثال ال الحرص. وينطبق هذا الحظر يف النزاعات 
املسلحة الدولية والنزاعات املسلحة غري الدولية عىل حد سواء وهو ملزم لجميع األطراف املتحاربة 

باعتباره من قبيل القانون التعاهدي أو القانون الدويل العريف.
إزاء هذه  الصمت  يلتزم  ال  فهو  لإلرهاب،  تعريفا  اإلنساين  الدويل  القانون  يقدم  مل  ولو 
األشخاص  تستهدف  التي  اإلرهاب"30  و"أعامل  اإلرهاب"29  "تدابري  رصاحة  يحظر  فهو  املسألة.28 
الذين ال يشاركون مشاركة مبارشة يف األعامل العدائية أو كفوا عن املشاركة فيها، بغض النظر عمن 
يرتكب هذه األعامل- من بني األطراف يف النزاع املسلح. والهدف الرئييس من هذه األحكام هو منع 

األطراف يف النزاع املسلح من إرهاب املدنيني الخاضعني لسيطرتهم.
العدائية تتطرق رصاحة  التي تنظم سري األعامل  الدويل اإلنساين  القانون  كام أن قواعد 
إىل بعض أشكال األعامل اإلرهابية. فالربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان باتفاقيات جنيف لعام 1949 
يحظران األعامل التي تهدف إىل بث الذعر بني السكان املدنيني.31 والحظر الوارد يف هذه األحكام 

ملزم بوصفه من أحكام القانون التعاهدي وكذلك من القانون العريف.32 
ينطبق  رصيح  بحظر  يقرتن  قوًيا  قانونًيا  إطارًا  اإلنساين  الدويل  القانون  يوفر  ثم،  ومن 
أيًضا عىل الجامعات املسلحة من غري الدول املصنفة عىل أنها إرهابية. وقد ترتتب عىل االنتهاكات 
اإلنساين  الدويل  القانون  يحظر  الواقع،  ويف  والدويل.  املحيل  الصعيد  عىل  فردية  جنائية  مسؤولية 

1125

Marco Sassòli, “Terrorism and War”, Journal of International Criminal Justice, Vol. 4, No. 5, 2006, pp. 967–971.
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حامية األشخاص املدنيني يف وقت الحرب املؤرخة 12 آب/أغسطس UNTS 31 ،1949    )دخلت حيز 

النفاذ يف 21 ترشين األول/أكتوبر 1950(، املادة 33.
الربوتوكول الثاين اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف 12 آب / أغسطس 1949 املتعلق بحامية ضحايا املنازعات املسلحة غري 

الدولية، UNTS 3        ،  حزيران/يونيو 1977 )دخل حيز النفاذ يف 7 كانون األول/ديسمرب 1978(، املادة 4.
الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف 12 آب / أغسطس 1949 املتعلق بحامية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية، 

             UNTS 3

اإلعالمي  اإلقليمي  املركز  القواعد،  األول:  املجلد  العريف،  اإلنساين  الدويل  القانون  دوزوالد-بك،  ولويز  هنكرتس  جون-ماري  انظر: 
بالقاهرة، 2016 )دراسة اللجنة الدولية بشأن القانون العريف(، القاعدة 2، متاح من خالل الرابط التايل:

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1. 
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حزيران/يونيو 1977 )دخل حيز النفاذ يف 7 كانون األول/ديسمرب 1978(، املادة 51 )2(؛ والربوتوكول اإلضايف 
الثاين، املادة 13 )2(.

ً

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1
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لالطالع عىل املزيد من التفاصيل عن جرائم الحرب التي يقصد بها بث الذعر بني السكان املدنيني، انظر:
Ben Saul, “Terrorism, Counter-Terrorism and IHL”, in Dapo Akande and Ben Saul )eds.( The Oxford Guide to 
International Humanitarian Law, Oxford University Press, Oxford, 2020, pp. 405–409.

يف املؤمتر الدبلومايس 1974-1977، ُرفض أيًضا اقرتاح بإدخال وضع أسري الحرب يف قانون النزاعات املسلحة غري الدولية
)Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Hu-
manitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Geneva )1974–1977(, Vol. 5, Federal Political Department, 
Berne, 1978, p. 91(. 

انظر أيًضا:
Sandesh Sivakumaran, “Lessons for the Law of Armed Conflict from Commitments of Armed Groups: Iden-
tification of Legitimate Targets and Prisoners of War”, International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 
882, 2011, p. 477; 

وانظر أيًضا: DoD، الحاشية 3 أعاله، الفقرة 1.1.4.17؛ وانظر: MoD، الحاشية 5 أعاله، الفقرة 5.6.15.
قد ينطبق القانون الجنايئ العام املحيل أيًضا عىل بعض األعامل اإلرهابية يف النزاعات املسلحة غري الدولية باإلضافة إىل انتهاكات/
جرائم القانون الدويل اإلنساين. وبشكل أكرث تحديًدا يف النزاعات املسلحة غري الدولية، ال تتوقف القوانني الجنائية للدولة الطرف يف 
النزاع عن الرسيان وتستمر إمكانية مقاضاة األفراد التابعني للطرف من غري الدول عن تهم مختلفة مثل التمرد أو الغدر أو الخيانة 

أو التحريض عىل الفتنة أو غري ذلك من الجرائم املتعلقة باألمن القومي وفًقا للقوانني املحلية املعمول بها.
B. Saul، الحاشية 33 أعاله، الصفحة 410.
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36

أعاماًل إرهابية محددة ُترتكب يف النزاع املسلح- وذلك بوصفها من جرائم الحرب- فضاًل عن طائفة 
من األعامل األخرى التي ميكن اعتبارها عموًما "إرهابية" إذا ارتكبت خارج نطاق النزاع املسلح.33 
فبمقتىض القانون الدويل اإلنساين، تخضع جرائم الحرب للمقاضاة من جانب دولة اإلقليم أو دولة 

الجنسية للجاين وقد تخضع لالختصاص القضايئ العاملي.
باإلضافة إىل ذلك، من املهم التذكري بأن الدول يف النزاعات املسلحة غري الدولية تحتفظ 
دامئًا بالحرية الالزمة عىل املستوى املحيل لتجريم أي أعامل يقوم بها األفراد يف ظل غياب امتيازات 
التي  الدولية  غري  املسلحة  النزاعات  حاالت  يف  ذلك  ويصح  الحاالت.  هذه  يف  املقاتلني  وحصانات 
تشكل جزًءا من مكافحة اإلرهاب وكذلك بالنسبة لألفراد املصنفني عىل أنهم إرهابيون. ومن ثم، فإن 
املخاوف من أن يؤدي انطباق القانون الدويل اإلنساين إىل إفالت مرتكبي أعامل اإلرهاب يف النزاع 

املسلح من العقاب ال أساس لها من الصحة.
وللتوضيح، هناك فرق قانوين أسايس بني النزاع املسلح الدويل والنزاع املسلح غري الدويل 
أو  التقني  )باملعنى  املقاتل  مركز  به  يوجد  ال  الدويل  غري  املسلح  فالنزاع  املقاتل.  مركز  من حيث 
القانوين للمصطلح( أو ما يتصل به من مركز أسري الحرب عند الوقوع يف األرس لدى العدو. ويف ظل 
غياب امتيازات املقاتلني وما يتصل بها من حصانة مبوجب قواعد القانون الدويل اإلنساين التي تحكم 
النزاعات املسلحة غري الدولية، فإن أفراد الجامعات املسلحة من غري الدول املشاركة يف النزاع ال يحق 
لهم مبوجب القانون املحيل املشاركة يف أعامل عدائية ضد القوات املسلحة لحكومة معادية )األساس 
األهداف  الهجامت عىل  املقاضاة عن  بالحصانة من  التمتع  لهم  املقاتل(، وال يحق  املنطقي ملركز 
يف  الحق  منذ وقت طويل  الدول  ُمنحت  لذلك،  ونتيجة  املقاتلني(.34  امتيازات  )جوهر  العسكرية 
مقاضاة أفراد الجامعات املسلحة من غري الدول جنائًيا عن الجرائم التي تستهدف األمن القومي، 
سواء ُصنفت عىل أنها إرهابية أو غري ذلك. وغالًبا ما تحظر القوانني الجنائية املحلية للدول العنف 
الدولة وتعاقبهم عليه، ويشمل ذلك  أو جامعات غري منتسبني إىل سلطات  يرتكبه أشخاص  الذي 
جميع أعامل العنف التي قد ُترتكب يف سياق نزاع مسلح غري دويل.35 لذلك، فإن انطباق القانون 
الدويل اإلنساين يف النزاعات املسلحة غري الدولية، ال مينع الدول من مقاضاة األشخاص املشتبه يف 
ارتكابهم جرائم جنائية أو محاكمتهم أو إصدار األحكام بشأنهم أو تسليمهم، ويشمل ذلك الجرائم 

املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، وفًقا للقانون املعمول به.36 
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وهكذا، فإن االنطباق املشرتك للقانون الدويل اإلنساين ولوائح مكافحة اإلرهاب يف حاالت 
النزاع املسلح قد يؤدي عىل ما يبدو إىل حاالت قد يشكل فيها نفس الفعل انتهاًكا للقانون الدويل 
اإلنساين ولوائح مكافحة اإلرهاب عىل حد سواء )عىل سبيل املثال، الهجوم املبارش عىل مدنيني أو 
عني مدنية(. أو قد يؤدي إىل حاالت ال يحظر فيها القانون الدويل اإلنساين اإلجراءات التي يتخذها 
طرف من غري الدول يف نزاع مسلح غري دويل )عىل سبيل املثال، الهجوم عىل هدف عسكري مرشوع( 
من  يزال  ال  أنه  املطمنئ  من  يكون  قد  أنه  حني  يف  إرهابية.  جرمية  الوقت  نفس  يف  يعترب  بينام 
املمكن مقاضاة هذا اإلجراء مبوجب ترشيعات مكافحة اإلرهاب، فإن هذه الحالة متثل إشكالية ألن 
من شأنها أن تبطل حوافز الجامعات املسلحة لالمتثال للقانون الدويل اإلنساين.37 وملا كان احرتام 
القانون الدويل اإلنساين قد يقلل إىل حد بعيد من األثر الذي يخلفه النزاع املسلح عىل املدنيني، فإن 
اإلجراءات التي تقلص حوافز االمتثال متثل سبًبا من أسباب القلق، كام سنبني ذلك يف األجزاء التالية.

فهم كيفية التعامل مع مسألة النزاعات املسلحة يف اإلطار القانوين ملكافحة اإلرهاب

تتعقد العالقة بني القانون الدويل اإلنساين ولوائح مكافحة اإلرهاب بدرجة أكرب بسبب قيام الدول 
باعتامد طائفة من تدابري مكافحة اإلرهاب عىل الصعيد الدويل38 واإلقليمي39 واملحيل ملنع ومعاقبة 
جرائم اإلرهاب. وقد تتخذ هذه التدابري أشكااًل مختلفة، تظهر غالًبا يف تجريم أفعال معينة ال سيام 

يف حاالت النزاعات املسلحة غري الدولية.
واإلقليمية  الدولية  بالصكوك  شديًدا  تأثرًا  اإلرهاب  ملكافحة  الحايل  القانوين  اإلطار  تأثر 
منذ  األمن،  برح مجلس  فام  املتحدة.  لألمم  التابع  األمن  بعمل مجلس  وكذلك  اإلرهاب،  ملكافحة 
أن اتخذ القرار 1373 لعام 2001 والقرارات التالية، يعمل بوترية متزايدة بوصفه مرشًعا يف ميدان 
األعامل  بتجريم  الدول  تطالب  التي  امللزمة  القرارات  من  العديد  أصدر  حيث  اإلرهاب،  مكافحة 
اإلرهابية والدعم املقدم لإلرهاب، واستحدث نظاًما منفصاًل للجزاءات املفروضة يف إطار مكافحة 
العراق والشام  الدولة اإلسالمية يف  تنظيم  أو  القاعدة  بتنظيم  املرتبطة  اإلرهاب لألفراد والكيانات 
لعام 2014 رصاحة عىل  األمن 2178  قرار مجلس  إليها.40 وينطبق  املنتسبة  )داعش( والجامعات 

انظر الربوتوكول اإلضايف الثاين، املادة 6 )5(؛ ودراسة اللجنة الدولية بشأن القانون العريف، الحاشية 32 أعاله، القاعدة 159.
اعتمدت منذ عام 1963 تسعة عرش اتفاقية من االتفاقيات املعروفة باسم اتفاقيات مكافحة اإلرهاب "القطاعية". وهذه االتفاقيات 
تلزم الدول األطراف بتجريم أعامل محددة من أعامل العنف العابر للحدود الوطنية التي يرتكبها أشخاص وجامعات )مبا يف ذلك 
األشخاص والجامعات املصنفون عىل أنهم إرهابيون(، وإنشاء اختصاص قضايئ عىل الجرائم، وإجراء التحقيق، والقبض عىل الجناة 

ومقاضاتهم أو تسليمهم. ولالطالع عىل تحليل تفصييل لهذه االتفاقيات يف ضوء القانون الدويل اإلنساين، انظر:
Ben Saul, Defining Terrorism in International Law, Oxford University Press, Oxford, 2008.

من التدابري اإلقليمية اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية ملنع اإلرهاب ومكافحته لعام 1997، واتفاقية منظمة املؤمتر اإلسالمي ملكافحة 
واتفاقية  االنفصالية،  والنزعات  والتطرف  اإلرهاب  مكافحة  بشأن  للتعاون  شنغهاي  منظمة  واتفاقية   ،1999 لعام  الدويل  اإلرهاب 
مجلس أوروبا بشأن منع اإلرهاب لعام 2005، واألمر التوجيهي لالتحاد األورويب بشأن مكافحة اإلرهاب لعام 2017. ولالطالع عىل 

تحليل لصكوك مكافحة اإلرهاب يف آسيا، انظر:
Ben Saul, “Counter-Terrorism Law and Armed Conflict in Asia”, in Suzannah Linton, Tim McCormack and 
Sandesh Sivakumaran )eds(, Asia-Pacific Perspectives on International Humanitarian Law, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge, 2020.

وجه البعض انتقادات واسعة إىل مامرسة مجلس األمن املتمثلة يف فرض التزامات ملزمة للدول يف مجال مكافحة اإلرهاب بداًل من 
إتاحة املجال لها للتفاوض بشأن املعاهدات فيام بينها. انظر: فيونواال ين أوالن، تقرير املقررة الخاصة املعنية بتعزيز وحامية حقوق 
اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، وثيقة األمم املتحدة A/73/45453،   أيلول/سبتمرب 2018، الفقرات 8-18؛ 

وانظر:
Stefan Talmon, “The Security Council as World Legislature”, American Journal of International Law, Vol. 99, 
No. 1, 2005; Luis Miguel Hinojosa Martínez, “The Legislative Role of the Security Council in Its Fight against 

37
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القانون الدويل اإلنساين والعمل اإلنساين القائم عىل املبادئ ومكافحة اإلرهاب والجزاءات:
بعض وجهات النظر املطروحة بشأن مسائل معينة

السلوك يف حالة النزاع املسلح، ويؤكد من جديد االنطباق املشرتك للقانون الدويل اإلنساين والتزامات 
مكافحة اإلرهاب يف مثل هذه الحاالت.41

اتسع نطاق الجرائم املتعلقة مبكافحة اإلرهاب التي تلتزم الدول بتنفيذها عىل املستوى 
املحيل إىل حد كبري واتسع نطاقها أكرث يف اآلونة األخرية بسبب قرار مجلس األمن 42.2462 ويؤدي 
اتساع نطاق الجرائم املتعلقة مبكافحة اإلرهاب إىل زيادة احتامالت التعارض القاعدي مع القانون 

الدويل اإلنساين.43 
تضاعف العبء الكبري الذي يلقيه مجلس األمن التابع لألمم املتحدة عىل كاهل الدول 
تعريًفا  تقدم  ال  قراراته  ألن  أكرب  بشكل  باإلرهاب  املتعلقة  األعامل  بتجريم  يتعلق  فيام  األعضاء 
رصيًحا ملفهوم "األعامل اإلرهابية"،44 وال تقدم إرشادات مفصلة بشأن عالقة الجرائم املنصوص عليها 

بالقانون الدويل اإلنساين.
ورغم غياب التوجيهات الواضحة يف هذا القرار،45 فقد شدد مجلس األمن مرارًا وتكرارًا 
اإلنساين عند  الدويل  القانون  التزاماتها مبوجب  احرتام  عليها  يتعني  الدول  أن  منذ عام 2003 عىل 
مكافحة اإلرهاب.46 ويشكل القرار 2462 خطوة مهمة يف هذا الصدد. فالفقرة 6 من منطوق هذا 

القرار

تطلب إىل الدول األعضاء أن تكفل امتثال جميع التدابري التي تتخذها ملكافحة اإلرهاب، مبا 
القرار،  هذا  عليه يف  املنصوص  النحو  اإلرهاب عىل  متويل  ملكافحة  املتخذة  التدابري  ذلك  يف 
اللتزاماتها مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق 

اإلنسان والقانون الدويل لالجئني.

يف حني أن كيفية تنفيذ الدول األعضاء هذه املتطلبات ال تزال من املسائل الغامضة، فمن املسلم 
به أن اتخاذ مجلس األمن قرارًا له آثار قانونية ملزمة، يقتيض رصاحة االتساق مع القانون الدويل 

Terrorism: Legal, Political and Practical Limits”, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 57, No. 
2, 2008; Matthew Happold, “Security Council Resolution 1373 and the Constitution of the United Nations”, 
Leiden Journal of International Law, Vol. 16, No. 3, 2003

قرار مجلس األمن 2178، 24 أيلول/سبتمرب 2014، الفقرة 6.
قرار مجلس األمن 2462، 28 آذار/مارس 2019.

لالطالع عىل تحليل لكيفية معالجة هذا التضارب يف القواعد، انظر أعاله.
قرار مجلس األمن 1566، 8 ترشين األول/أكتوبر 2004 يقدم "تعريفا عملًيا" لألعامل اإلرهابية ميكن أن تسرتشد به الدول األعضاء، 
وإن مل تكن ملزمة بالتقيد به. وهذا التعريف يحرص الجرائم اإلرهابية يف األعامل اإلجرامية، مبا فيها األعامل التي ترتكب ضد املدنيني 
اإلرهاب  اتفاقيات مكافحة  أصاًل جرائم يف نطاق  والتي تشكل  الرهائن،  أخذ  أو  إصابات جسامنية خطرية  إلحاق  أو  القتل  بقصد 
وترتكب بغرض إشاعة حالة من الرعب بني عامة الجمهور أو جامعة من األشخاص أو أشخاص معينني أو لتخويف جامعة من السكان 

أو إرغام حكومة أو منظمة دولية عىل القيام بعمل ما أو عدم القيام به.
تقرير املقررة الخاصة املعنية بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة  أيًضا: فيونواال ين أوالن،  انظر 

اإلرهاب، وثيقة األمم املتحدة A/75/337،   أيلول/سبتمرب 2020، الفقرة 24، متاح من خالل الرابط التايل:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/228/68/PDF/N2022868.pdf?OpenElement:  

"إن معظم اإلشارات إىل النظم القانونية ]للقانون الدويل اإلنساين[ هي إشارات عامة وتفتقر إىل التحديد الالزم الذي يضمن التقيد 
بها يف املامرسة العملية".

لنئ كان هذا الطلب قد أدرج يف البداية يف فقرات ديباجات القرارات )انظر عىل سبيل املثال: قرار مجلس األمن 1536، 26 آذار/
مارس 2004، الفقرة 4 من الديباجة؛ وقرار مجلس األمن 1566، 8 ترشين األول/أكتوبر 2004، الفقرة 6 من الديباجة؛ وقرار مجلس 
األمن 1624، 14 أيلول/سبتمرب 2005، الفقرة 2 من الديباجة(، فقد اتخذ مجلس األمن خطوة إضافية بإدماجه يف فقرات منطوق 
القرارات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب )قرار مجلس األمن 2170، 15 آب/أغسطس 2014، الفقرة 8 من املنطوق؛ وقرار مجلس األمن 
2178، 24 أيلول/سبتمرب 2014، الفقرات 2 و 3 و 5 و 11 من املنطوق؛ وقرار مجلس األمن 2396، 21 كانون األول/ديسمرب 2017، 

الفقرات 3 و 4 و 7 و 8 من املنطوق(.

41
42
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اإلنساين واالمتثال له عند وضع وتنفيذ جميع تدابري مكافحة اإلرهاب، يشري إىل أن املجلس مل يقصد 
املادة  اإلنساين عىل أساس  الدويل  القانون  القانوين ملكافحة اإلرهاب قواعد  اإلطاُر  يتجاوز  أن  أبًدا 
103من ميثاق األمم املتحدة.47 بل يشري القرار 2462 ضمًنا إىل أن لوائح مكافحة اإلرهاب يجب 
أن تفسح املجال للقانون الدويل اإلنساين يف حالة تعارضها معه.48 وهذا يعني أن لوائح مكافحة 

اإلرهاب يجب أن ُتعتمد وُتنفذ وُتفرس يف ضوء القانون الدويل اإلنساين.
رغم هذا التطور املهم واإليجايب، فإن اشرتاط مجلس األمن ضامن امتثال جميع تدابري 
مكافحة اإلرهاب عىل املستوى املحيل للقانون الدويل اإلنساين، لألسف، أبعد ما يكون عن التنفيذ 
النحو  عىل  اإلرهاب  مبكافحة  املتعلقة  الجرائم  بسن  عموًما  قامت  قد  الدول  كانت  ولنئ  الكامل. 
الواجب يف القوانني الوطنية، فإن قلة قليلة من الدول قد أخذت يف االعتبار القانون الدويل اإلنساين 
والنزاع املسلح عىل النحو املطلوب مبوجب قرارات محددة صادرة عن مجلس األمن وبعض الصكوك 
التي التزمت بها.49 وقوانني مكافحة اإلرهاب املحلية تجرم يف أغلب األحوال اإلرهاب دون تحفظ أو 
استثناء بحيث تراعي النزاع املسلح والقانون الدويل اإلنساين. وبالتايل، فإن قوانني مكافحة اإلرهاب 
قد تجرم أفعااًل ال يحظرها القانون الدويل اإلنساين، مثل الهجامت التي يشنها طرف من غري الدول 

يف نزاع مسلح غري دويل ضد أهداف عسكرية مرشوعة.

لالطالع عىل وجهة نظر معارضة، انظر:
David McKeever, “IHL and Counter-Terrorism: Fundamental Values, Conflicting Obligations”, International 
and Comparative Law Quarterly, Vol. 99, No. 1, 2020, pp. 71–73. 

عىل أي حال، فإن االحتجاج باملادة 103 من ميثاق األمم املتحدة لن يؤدي بالرضورة إىل حل مسألة التضارب املحتمل بني القانون 
الدويل اإلنساين واألطر القانونية ملكافحة اإلرهاب، مع األخذ يف االعتبار النطاق غري املستقر لتطبيق الحكم - ال سيام فيام يتعلق مبا 

إذا كان ذلك يشتمل عىل القانون العريف. انظر: 
Johann Ruben Leiæ and Andreas Paulus, “Article 103”, in Bruno Simma, Daniel-Erasmus Khan, Georg Nolte, 
Andreas Paulus and Nikolai Wessendorf )eds(, The Charter of the United Nations: A Commentary, Vol. 2, 3rd 
ed., Oxford University Press, Oxford, 2012, paras 66 ff. 

ال ميكن االحتجاج باملادة 103 يف سياق قواعد القانون الدويل اإلنساين ذات الطبيعة اآلمرة: انظر:
Alexander Orakhelashvili, “The Impact of Peremptory Norms on the Interpretation and Application of United 
Nations Security Council Resolutions”, European Journal of International Law, Vol. 16, No. 1, 2005.

يدفع Ben Saul يف مقاله يف هذا العدد من املجلة الدولية بأن "وجهة النظر األفضل مفادها أن الدول يتعني عليها تنفيذ التزامات 
القانون  باعتباره  يبدو  املجلس عىل نحو متزايد عىل ما  به  الذي يعرتف  اإلنساين،  الدويل  للقانون  ]قوانني مكافحة اإلرهاب[ وفًقا 

الخاص- وليس العكس".
  Canada, Criminal Code, RSC 1985, c C-46, 1985, Section 83.01 العقوبات[  قانون  ]كندا،  املثال،  سبيل  عىل  انظر، 
)"النشاط اإلرهايب...ال يشمل الفعل أو التقصري املرتكب أثناء نزاع مسلح والذي يف وقت ومكان ارتكابه يتوافق مع القانون الدويل 
New Zealand, Terrorism Suppres-  العريف أو القانون الدويل التعاهدي املنطبق عىل النزاع"(؛ و]نيوزيلندا، قانون قمع اإلرهاب[
sion Act, 2002, Section 5.4 )"ال يندرج الفعل ضمن الفقرة الفرعية )2( ]التي تعرف العمل اإلرهايب[ إذا وقع يف حالة نزاع مسلح 
 Belgium, Code ]وكان يف وقت ومكان وقوعه يتوافق مع قواعد القانون الدويل املنطبقة عىل النزاع"(؛ و]بلجيكا، قانون العقوبات
Pénal, Art. 141bis )"ال ينطبق العنوان الحايل ]املتعلق بالجرائم اإلرهابية[ عىل األنشطة التي تضطلع بها القوات املسلحة يف وقت 
النزاع املسلح، عىل النحو الذي يحدده وينظمه القانون الدويل اإلنساين، وال عىل األنشطة التي تضطلع بها القوات املسلحة التابعة 
لدولة ما يف سياق مامرسة مهامها الرسمية برشط أن تخضع لقواعد أخرى من القانون الدويل"(؛ و]تشاد، القانون                   بشأن 

قمع أعامل اإلرهاب يف جمهورية تشاد[
Chad, Loi 03/PR/2020 portant repression des actes de terrrorisme en République du Tchad, 2020, Art. 1)3( 

اإلنسان"(؛  لحقوق  الدويل  القانون  أو  اإلنساين  الدويل  القانون  ينتقص من  أنه  القانون عىل  أي نص من هذا  يفرس  أن  يجوز  )"ال 
 Switzerland, Code Pénal, Art. 260 quinquies sur ]املادة 260 مكررًا بشأن متويل اإلرهاب العقوبات،  و]سويرسا، قانون 
le financement du terrorisme )"ال تنطبق الفقرة 1 إذا كان الهدف من التمويل هو دعم أعامل ال تتعارض مع قواعد القانون 
الدويل املنطبقة يف حالة النزاع املسلح"(؛ و]االتحاد األورويب، األمر التوجيهي 2017/541 بشأن مكافحة اإلرهاب، 2017، الحيثية 37[ 
EU( 2017/541 on Combating Terrorism, 2017, Recital 37( EU, Directive )"هذا األمر التوجيهي ينظم األنشطة التي 
تضطلع بها القوات املسلحة خالل فرتات النزاع املسلح والتي ينظمها القانون الدويل اإلنساين باملعنى املقصود يف تلك املصطلحات 
مبوجب ذلك القانون، واألنشطة التي تضطلع بها القوات املسلحة التابعة لدولة ما يف إطار مامسة واجباتها الرسمية بقدر ما تنظمها 

قواعد أخرى من القانون الدويل"(.
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القانون الدويل اإلنساين والعمل اإلنساين القائم عىل املبادئ ومكافحة اإلرهاب والجزاءات:
بعض وجهات النظر املطروحة بشأن مسائل معينة

ميكن تفسري اختيار تطبيق الجرائم املتعلقة مبكافحة اإلرهاب من خالل التصور الخاطئ الذي يذهب إىل أن القانون الدويل اإلنساين 
من شأنه أن يؤدي إىل إفالت الجناة من العقاب أو من خالل حتمية الفعالية القضائية )الجرائم املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، وال سيام 
الجرائم الفرعية، التي ُينظر إليها عىل أن إثباتها أسهل من وجهة نظر القانون الجنايئ( أو من خالل خيارات سياساتية ترمي إىل تفعيل 

الوصم ونزع الرشعية املرتبطني بصفة اإلرهايب.
لالطالع عىل املزيد من التفاصيل بشأن هذه املحاكم، انظر: مقال Ben Saul يف هذا العدد من املجلة الدولية.

EU Court of Justice, LTTE v. Council of the EU, Case Nos T-208/11, T-508/11, Judgment of the General Court 
)6th Chamber, Extended Composition(, 16 October 2014, para. 56.

 ،K. N. Trapp :الحاشية 2 أعاله، الفقرة 52 وما بعدها. ولالطالع عىل تحليل تفصييل لهذا القرار، انظر ،UKSC, Gul :انظر
الحاشية 2 أعاله.

Council of State, Bogotá, G.O. Plazas c. Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, 29 April 2015. 
يف هذا القرار، قضت املحكمة بأنه يف ضوء وجود نزاع مسلح غري دويل يف كولومبيا، ارتكبت املحاكم األدىن درجة خطأ يف تصنيف 
سلوك طرف من غري الدول يف النزاع موجه إىل أهداف عسكرية عىل أنه سلوك إرهايب. وقررت أيًضا أن الجامعات املسلحة من غري 
الدول يجوز لها مبوجب القانون الدويل اإلنساين أن تترصف عىل نحو قانوين، ال سيام عندما تلحق الرضر باملقومات العسكرية للدولة؛ 
وأن إلصاق صفة اإلرهاب مبن يشاركون يف النزاع املسلح يزيد من تعقيد املطالبة باالمتثال للقانون الدويل اإلنساين؛ وأن ارتكاب أعضاء 
القوات املسلحة الثورية الكولومبية أعاماًل إرهابية محددة متفرقة عىل النحو املحدد مبوجب القانون الدويل اإلنساين ال يغري طبيعة 

الجامعات بأكملها من جامعة محاربة إىل جامعة إرهابية.
Court of Naples, Repubblica Italiana contro TJ e altri, 23 June 2011.
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55

وكام ذكر أعاله، لنئ كانت الدول تتمتع بالحرية يف تجريم سلوك قانوين مبوجب القانون 
الدويل اإلنساين يف سياق النزاعات املسلحة غري الدولية، فإن القيام بذلك باستخدام إطار مكافحة 
اإلرهاب يقلل من حوافز االمتثال للقانون الدويل اإلنساين، وهو ما قد يعرض السكان املدنيني ملخاطر 
أكرب. باإلضافة إىل ذلك، متثل هذه القوانني أساًسا للتعاون العابر للحدود مع الدول األخرى لقمع 
اإلرهاب، وهذا يضفي عىل تجريم أعامل الحرب املرشوعة ُبعًدا يتجاوز الحدود اإلقليمية ويرض رضرًا 

أكرب بالحفاظ عىل سالمة القانون الدويل اإلنساين.
أما املحاكم التي تنظر يف األعامل اإلرهابية يف النزاعات املسلحة فقد تعاملت معها عموًما 
من املنظور القانوين ملكافحة اإلرهاب، متجاهلة القانون الدويل اإلنساين50 يف تهم مختلفة.51 وقد 
يرجع السبب يف ذلك إىل غياب بنود االستثناء يف قرارات مجلس األمن ذات الصلة، أو إىل أن القانون 
الدولية، سواء من خالل  املسلحة غري  النزاعات  املنظم يف  املسلح  العنف  تجريم  يحظر  الدويل ال 
ترشيعات مكافحة اإلرهاب أو القانون الجنايئ املحيل العادي.52 وقبل البعض اإلجراءات التي تتوافق 
تابعون  أفراد  ينفذها  تتعلق مبكافحة اإلرهاب والتي  أنها جرائم  اإلنساين عىل  الدويل  القانون  مع 

ألطراف من غري الدول يف نزاعات مسلحة غري دولية.53
من ناحية أخرى، أصدرت املحاكم يف كولومبيا وإيطاليا، عىل سبيل املثال، قرارات برفض 
تصنيف اإلجراءات التي ينفذها طرف من غري الدول يف نزاع مسلح غري دويل عىل أنها من الجرائم 
املتعلقة مبكافحة اإلرهاب مبوجب القانون املحيل املعمول به إذا كانت هذه اإلجراءات تتفق مع 
النظر عام إذا  القانون الدويل اإلنساين،54 أو حتى إذا كانت تخضع للقانون الدويل اإلنساين بغض 

كانت اإلجراءات قانونية مبوجبه.55 
قوانني  تطبيق  تفضيل  إىل  امليل  تتأرجح بني  التي  الوطني،  املستوى  املتباينة عىل  الُنهج 
مكافحة اإلرهاب دون مراعاة بعض مبادئ القانون الدويل اإلنساين األساسية )ال سيام أن األطراف 
املتحاربة يتوقع منها مبوجب القانون الدويل اإلنساين أن تهاجم القوات املسلحة واألهداف العسكرية 
لبعضها بعًضا( وتطبيق القانون الدويل اإلنساين دون غريه باعتباره القانون الخاص، توضح الحاجة إىل 
ضامن التعبري املناسب عن العالقة بني القانون الدويل اإلنساين ولوائح مكافحة اإلرهاب يف القانون 
املسلحة غري  النزاعات  املسلح، ال سيام يف  النزاع  املشرتك يف حاالت  انطباقهام  مراعاة  مع  املحيل، 

الدولية.
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تريستان فريارو

التعامل مع العالقة بني لوائح مكافحة اإلرهاب والقانون الدويل اإلنساين

ورد التعبري عن العالقة بني لوائح مكافحة اإلرهاب والقانون الدويل اإلنساين بادئ ذي بدء يف مختلف 
االتفاقيات القطاعية ملكافحة اإلرهاب التي اعُتمدت عىل املستوى الدويل.56

تضاعف عدد بنود استثناء القانون الدويل اإلنساين يف صكوك مكافحة اإلرهاب

عىل املستوى الدويل، جرى التعامل مع القانون الدويل اإلنساين عموًما باستخدام بنود تستنبط من 
نطاق تطبيق صك معني57 إجراءات معينة يف النزاع املسلح و/أو تشري إىل أن أحكام تلك املعاهدات 

ال يجوز بأي حال من األحوال تفسريها عىل أنها تنتقص من القانون الدويل اإلنساين.58
الدويل اإلنساين" بشكل  القانون  وعىل نحو أكرث تحديًدا، أدرج ما يسمى "بنود استثناء 
شبه منهجي يف الصكوك الدولية واإلقليمية منذ اتفاقية األمم املتحدة بشأن الرهائن لعام 59.1979 
األمم  اتفاقية  مع  ظهرت  التي  الصياغة  لكن  الصكوك،60  باختالف  البنود  هذه  محتوى  ويختلف 
املتحدة بشأن الهجامت اإلرهابية بالقنابل لعام 1997 قد تكررت منذ ذلك الحني يف صكوك أخرى.

توضح هذه البنود العالقة بني مكافحة اإلرهاب والقانون الدويل اإلنساين من خالل وضع 
قيود عىل ما ميكن اعتباره جرمية متعلقة مبكافحة اإلرهاب يف إطار الصك من خالل استثناء بعض 
اإلجراءات أو الجهات الفاعلة أو األهداف يف سياقات النزاع املسلح من نطاق تطبيقه. وتيرس بنود 
استثناء القانون الدويل اإلنساين املذكورة التطبيق املشرتك لصكوك القانون الدويل اإلنساين ومكافحة 
اإلرهاب وتهدف إىل أن تتجنب، قدر املستطاع، تعارض لوائح مكافحة اإلرهاب مع التوازن الدقيق 

الذي يوفره القانون الدويل اإلنساين بني الواجبات اإلنسانية والرضورة العسكرية.
ورغم أن بنود استثناء القانون الدويل اإلنساين حارضة يف معظم صكوك مكافحة اإلرهاب، 
فمن املؤسف أن الدول األطراف يف هذه االتفاقيات نادرًا ما تدمجها رصاحة يف الترشيعات املحلية. 

 Ben Saul لالطالع عىل تحليل تفصييل لألشكال املختلفة للعالقات بني القانون الدويل والصكوك الدولية ملكافحة اإلرهاب، انظر: مقال
يف هذا العدد من املجلة الدولية؛ B. Saul، الحاشية 33 أعاله، الصفحات 410-416؛ وانظر: J. Pejic، الحاشية 27 أعاله، الصفحات 

.193-186
Emanuela-Chiara Gillard, IHL and the Humanitarian Impact of Counter-Terrorism Measures and Sanctions: 
Unintended Ill Effects of Well-Intended Measures, Research Report, Chatham House, September 2021, p. 9.

انظر، عىل سبيل املثال، اتفاقية األمم املتحدة الدولية لقمع الهجامت اإلرهابية بالقنابل، 1997، املادة 19 )1(: "ليس يف هذه االتفاقية 
األمم  ميثاق  الدويل، وال سيام مقاصد ومبادئ  القانون  واألفراد مبوجب  للدول  األخرى  واملسؤوليات  وااللتزامات  الحقوق  ما ميس 
املتحدة والقانون اإلنساين الدويل"؛ واتفاقية منظمة الوحدة األفريقية ملنع اإلرهاب ومكافحته لعام 1999، املادة 22 )1(: "ال ينبغي 
القانون الدويل لحقوق  العامة للقانون الدويل، وخاصة مبادئ  أنها تنتقص من املبادئ  أن تفرس أي أحكام يف هذه االتفاقية عيل 
اإلنسان"؛ واألمر التوجيهي لالتحاد األورويب 2017/451 بشأن مكافحة اإلرهاب، 2017، الحيثية 37: "ال ينبغي أن يؤدي هذا األمر 
التوجيهي إىل تغيري حقوق والتزامات ومسؤوليات الدول األعضاء مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك مبوجب القانون الدويل اإلنساين".

انظر: مقال Ben Saul يف هذا العدد من املجلة الدولية.
اتبعت املعاهدات القطاعية الحالية بشأن مكافحة اإلرهاب عموًما نهًجا حذرًا إزاء تنظيم األعامل يف النزاعات املسلحة التي يشملها 
نطاق القانون الدويل اإلنساين. وهناك معاهدة واحدة، وهي اتفاقية األمم املتحدة بشأن الرهائن لعام 1979، ال تنطبق إطالًقا عىل 
جرمية أخذ الرهائن التي متثل جرمية حرب مبوجب القانون الدويل اإلنساين. وهناك معاهدات أخرى تستثني الهجامت عىل أهداف 
عسكرية معينة )مثل الطائرات أو السفن العسكرية أو املقاتلني(، وبالتايل ال تنطبق إال عىل الهجامت عىل املدنيني أو األعيان املدنية 
أثناء النزاع املسلح )وبالتايل تنظم هذه األعامل جنًبا إىل جنب مع املحظورات وجرائم الحرب الحالية املنصوص عليها يف القانون 
الدويل اإلنساين(. وبعض االتفاقيات يستثني األفعال التي ترتكبها القوات املسلحة، مع اإلشارة إىل القانون الدويل اإلنساين باعتباره 
 Thomas Von و Ben Saul القانون الخاص. ولالطالع عىل تحليل تفصييل لشتى بنود استثناء القانون الدويل اإلنساين، انظر: مقاالت
Poecke و Frank Verbruggen و Ward Yperman يف هذا العدد من املجلة الدولية. ولالطالع عىل منظور آسيوي بشأن هذه 

البنود، انظر: B. Saul، الحاشية 39 أعاله.
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القانون الدويل اإلنساين والعمل اإلنساين القائم عىل املبادئ ومكافحة اإلرهاب والجزاءات:
بعض وجهات النظر املطروحة بشأن مسائل معينة

لالطالع عىل رأي مخالف يدفع بأن دمج بنود استثناء القانون الدويل اإلنساين يف القانون املحيل ليس سوى إجراء اختياري، انظر: مقال 
Thomas Von Poecke و Frank Verbruggen و Ward Yperman يف هذا العدد من املجلة. ومع ذلك، يتعارض هذا النهج عىل 
ما يبدو تعارًضا مبارًشا مع املادة 26 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 1969 التي ميكن عىل أساسها الدفع بأن بنود استثناء 
القانون الدويل اإلنساين يجب أن ُتطبق ابتغاء ضامن الحفاظ عىل سالمة القانون الدويل اإلنساين، وهو "سبب وجود" هذه األحكام. 
ولذلك، فإن الدول ليست مطالبة إال بالتجريم والتعاون عرب الحدود الوطنية فيام يتعلق بالسلوك املذكور الذي ال يشمله نطاق أحكام 
االستثناء. والجرائم الوطنية التي تتجاوز ذلك من شأنها أن تتعارض مع بنود استثناء القانون الدويل اإلنساين امللزمة لسلطات الدولة 
ولن تستفيد عىل أي حال من فوائد التعاون عرب الحدود الوطنية )مبا يف ذلك تسليم املجرمني واملساعدة املتبادلة( مبوجب املعاهدات.

UKSC, Gul ، الحاشية 2 أعاله.
District Court of The Hague, Prosecutor v. Maher H, 1 December 2014; District Court of The Hague, Prose-
cutor v. Imane B et al., 10 December 2015; Court of Appeal of The Hague, Prosecutor v. Maher H, 7 July 2016.
Court of First Instance of Antwerp, The Public Prosecutor v. FB et al. )Sharia4Belgium(, File Nos FD35.98.47-
12, AN35.F1.1809-12, 11 February 2015; French-Speaking Court of First Instance of Brussels, The Public 
Prosecutor v. ZK and Others, FD35.97.15-12, FD35.97.5-13, FD35.98.144-15, 29 July 2015; Court of Appeal 
of Brussels, The Public Prosecutor v. ZK and Others, Case No. 2016/1262, 9 FC 2015, Correctional Affairs 
)12th Chamber(, 14 April 2016.

 Ward و Frank Verbruggen و Thomas Von Poecke لالطالع عىل تحليل تفصييل لهذا االختصاص القضايئ املحيل، انظر: مقال
Yperman يف هذا العدد من املجلة الدولية؛ وانظر: K. N. Trapp، الحاشية 2 أعاله؛ وانظر:

Hanne Cuyckens and Christophe Paulussen, “The Prosecution of Foreign Fighters in Western Europe: The 
Difficult Relationship between CT and IHL”, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 24, No. 3, 2019; Marten 
Zwanenburg, “Foreign Terrorist Fighters in Syria: Challenges of the ‘Sending’ State”, International Law Studies, 
Vol. 92, No. 1, 2016; 
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وهذا اإلغفال مدعاة للقلق: فمن املهم أن ُتدمج هذه البنود بشكل صحيح. وتشكل بنود استثناء 
القانون الدويل اإلنساين ركًنا أساسًيا يف معاهدات مكافحة اإلرهاب ألنها تحدد نطاق تطبيق هذه 

املعاهدات؛ وعىل هذا النحو، ال يجوز للدول األطراف تجاهلها أو التحايل عليها.61 
مثة صعوبة أخرى تكمن يف أن بنود االستثناء حني ُتدمج يف القانون املحيل وتستخدمها 
إيجاد حالة من  إىل  يؤدي  ما  بل ومتناقضة، وهو  فإنها تفرس بطرق مختلفة  القانونية،  السلطات 
الغموض القانوين بشأن حدودها واآلثار املرتتبة عليها. ومن األمثلة ذات الداللة الكبرية عىل ذلك بند 
استثناء القانون الدويل اإلنساين الوارد يف اتفاقية الهجامت اإلرهابية بالقنابل. فتنص الفقرة 2 من 

املادة 19 من االتفاقية عىل ما ييل:

ال ترسي هذه االتفاقية عىل أنشطة القوات املسلحة خالل نزاع مسلح، حسبام يفهم من تلك 
ينظمها، كام ال ترسي هذه  الذي  القانون  باعتباره  اإلنساين،  الدويل  القانون  إطار  التعابري يف 
واجباتها  بصدد مامرسة  ما  لدولة  املسلحة  القوات  بها  تضطلع  التي  األنشطة  االتفاقية عىل 

الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدويل.

تعكس القرارات القضائية - وإن كانت محدودة - التي تتناول بند االستثناء هذه املسائل املتعلقة 
الدويل  القانون  لتطبيق  واملادي  والجغرايف  الشخيص  بالنطاق  يتعلق  فيام  سيام  ال  البند،  بغموض 
اإلنساين. وتوضح القرارات الصادرة عن املحاكم الربيطانية62 والهولندية63 والبلجيكية64 يف السنوات 
األخرية الصعوبات التي صودفت عند تفسري وتطبيق بند استثناء القانون الدويل اإلنساين. كام تظهر 
اإلرهاب  مكافحة  لقوانني  تكون  أن  ضامن  بغية  للبند،  املنطقي  األساس  مسار  لعكس  مياًل  أيًضا 
كام  املسلح.65  النزاع  يف  معني  بسلوك  األمر  يتعلق  عندما  اإلنساين  الدويل  القانون  عىل  األسبقية 
أن هذه القرارات تثبت أن بند استثناء القانون الدويل اإلنساين الفضفاض للغاية - أو البند الذي 
يرى القامئون عىل تطبيق القانون أنه مفرط يف العمومية - قد يؤدي إىل محاوالت ترمي إىل تقييد 

وانظر: V. Koutroulis، الحاشية 4 أعاله.
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تطبيقه.66 وقد يحدث هذا من خالل التفسري الخاطئ ملبادئ ومفاهيم القانون الدويل اإلنساين، من 
قبيل مفهوم النزاعات املسلحة غري الدولية، أو الحدود الجغرافية النطباق القانون الدويل اإلنساين، 

أو تعريف القوات املسلحة.

األركان الرئيسية لبند استثناء القانون الدويل اإلنساين

من  اإلنساين،  الدويل  القانون  استثناء  بند  وهدف  موضوع  التحايل عىل  إىل  النزعة  كبح  أجل  من 
الرضوري توضيح بعض األركان الرئيسية.

بادئ ذي بدء، من املسلم به أن صياغة بند استثناء القانون الدويل اإلنساين، يف حد ذاته، 
تقتيض أن يكون محتواها محدًدا مبوجب القانون الدويل اإلنساين دون غريه. وعبارة "حسبام يفهم 
القانون  البند تحيل بوضوح إىل  املستخدمة يف  الدويل"  اإلنساين  القانون  إطار  التعابري يف  تلك  من 
لتطبيقه يف  الدقيق  النطاق  وبالتايل تحديد  يتناولها،  التي  املفاهيم  لتحديد معنى  اإلنساين  الدويل 
النزاعات املسلحة. وينسجم هذا أيًضا مع مامرسة مجلس األمن التي تقتيض أن تعمل الدول عىل 
يعني  الرشط  وهذا  اإلرهاب.  مكافحة  تدابري  تنفيذ  أثناء  اإلنساين  الدويل  القانون  مع  يتسق  نحو 
اإلرهاب  تدابري مكافحة  تنفذ  أن  القضائية يجب  السلطات  القضائية وسائر  والهيئات  املحاكم  أن 
بطريقة تكفل امتثالها لقواعد ومبادئ ومفاهيم القانون الدويل اإلنساين. مبعنى آخر، عندما تطبق 
سلطات الدولة بند استثناء القانون الدويل اإلنساين، أو عندما يتعني عىل السلطة القضائية أن تقرر 
ما إذا كان النزاع املسلح يشكل أساس القضية املطروحة و/أو ما إذا كان الشخص املشتبه يف ارتكابه 
الفعل محل النظر فرًدا بالقوات املسلحة، فإنه يتعني عليها إجراء تحليلها استناًدا إىل القانون الدويل 

اإلنساين فقط.67
وهذا يعني أن مفهوم "النزاع املسلح" الوارد يف البند يجب أن ُيقيم عىل أساس رشوط 
القانون الدويل اإلنساين للنزاع املسلح، بصيغتها املستمدة من املادتني 2 و 3 املشرتكتني )للنزاعات 

املسلحة الدولية وغري الدولية عىل التوايل( والقانون العريف.
وباملثل، يجب أن تفرس عبارة "القوات املسلحة" الواردة يف البند حرصًيا ضمن معناها 
املفهوم يف القانون الدويل اإلنساين. وهذا يستبعد تفسريًا يأخذ يف الحسبان عنارص غريبة عن القانون 
 ،2015 لعام  "السياق"  قضية  ففي  الهولندي.  القانوين  الفقه  يف  الحال  كان  كام  اإلنساين،  الدويل 
اعتمدت محكمة مقاطعة الهاي قراءة ضيقة ملفهوم القوات املسلحة، وحرصتها يف القوات املسلحة 
للدولة فقط، استناًدا إىل تفسري أعد حرصًيا ألغراض اتفاقية مكافحة اإلرهاب محل النظر. والرأي 
الذي ذهبت إليه املحكمة الهولندية ليس بالجديد وهو نتاج مناقشات طويلة األمد حول معنى 
عبارة "القوات املسلحة" املستخدمة يف بعض اتفاقيات مكافحة اإلرهاب. واملسألة مل ُتحسم بعد، 
كام تبني املناقشات الحالية بشأن مرشوع اتفاقية األمم املتحدة الشاملة بشأن اإلرهاب الدويل.68 

بل دفع ذلك البعض إىل تصور إلغاء بند االستثناء من أجل ضامن االنطباق الكامل لترشيعات مكافحة اإلرهاب وتجنب الحاالت 
التي قد يحتج فيها أشخاص متهمون بارتكاب أعامل إرهابية بالبند من أجل استبعاد إدانتهم بجرائم تتعلق مبكافحة اإلرهاب. انظر: 
Tom Ruys and Sebastiaan Van Severen, “Art. 141bis Sw. – Vervolging tussen hamer en aambeeld van ter-
reurbestrijding en internationaal humanitair recht”, Rechtskundig Weekblad, Vol. 82, No. 14, 2018, pp. 539 
ff.; District Court of The Hague, Prosecutor v. Imane B et al. )Context Case(, Judgment, 10 December 2015, 
para. 7.42.

انظر عىل سبيل املثال:  Court of Naples, TJ، الحاشية 55 أعاله، الصفحتان 33-34، حيث تستخدم هذه املحكمة اإلحالة إىل 
القانون الدويل اإلنساين من أجل تفسري أحكام صكوك مكافحة اإلرهاب.

انظر: مقال Ben Saul يف هذا العدد من املجلة الدولية؛ وانظر: J. Pejic، الحاشية 27 أعاله، الصفحات 193-190.
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اللجنة الدولية، التعليق عىل اتفاقية جنيف األوىل: اتفاقية جنيف األوىل لتحسني حال الجرحى واملرىض بالقوات املسلحة يف امليدان، 
الطبعة الثانية، جنيف، 2016 )التعليق عىل اتفاقية جنيف األوىل لعام 2016(، املادة 3 املشرتكة، الفقرات 534-529.

الواليات املتحدة: A/C.6/52/WG.1/CRP.49 وردت يف: الجمعية العامة لألمم املتحدة، التدابري الرامية إىل القضاء عىل اإلرهاب 
A/C.6/52/ :ترشين األول/أكتوبر 1997، الصفحة 58؛ وأملانيا A/C.6/52/L.3 ،10 الدويل، تقرير الفريق العامل، وثيقة األمم املتحدة

WG.1/CRP.51، وردت يف املرجع نفسه، الصفحة 58؛ وكوريا: A/C.6/52/WG.1/CRP.54، وردت يف املرجع نفسه، الصفحة 59؛ 
وكوستاريكا: A/C.6/52/WG.1/CRP.55، وردت يف املرجع نفسه، الصفحة 59؛ ونيوزيلندا: A/C.6/52/WG.1/CRP.56، وردت 

يف املرجع نفسه، الصفحة 60.

69

70

ومع ذلك، من املسلم به أن محكمة مقاطعة الهاي أخطأت عند تفسري بند استثناء القانون الدويل 
اإلنساين، أواًل عندما أشارت إىل أن البند ال يستثني إال أنشطة القوات املسلحة التابعة للدولة، ومن 
وبذلك،  اإلرهاب.  مكافحة  قانون  ألغراض  ُطبق  تفسري  خالل  من  الضيقة  القراءة  هذه  بتربير  ثم 
اتخذت املحكمة موقًفا يتعارض مع كون مفهوم "القوات املسلحة" مبوجب القانون الدويل اإلنساين 
ال يقترص عىل القوات املسلحة التابعة للدول وكون بعض األعامل التي ترتكبها أطراف من غري الدول 
يف النزاعات املسلحة غري الدولية ليست محظورة مبوجب القانون الدويل اإلنساين، وهكذا ال ينبغي 

أن تعترب "إرهابية"، إذا كنا نريد الحفاظ عىل املنطق والقواعد التي تحكم مثل هذه النزاعات.
ويف الواقع، إذا كان ملفهوم "القوات املسلحة" أن ُيفرس حرصًيا يف ضوء القانون الدويل 
اإلنساين، عىل النحو الذي يقتضيه البند، فينبغي استثناء أنشطة األطراف من غري الدول يف النزاعات 
املسلحة غري الدولية من نطاق اتفاقية مكافحة اإلرهاب. ولنئ كان تعريف مفهوم "القوات املسلحة" 
املسلحة  القوات  أفراد  يشمل  أن  يجب  املصطلح  أن  به  املسلم  فمن  جنيف،  اتفاقيات  يف  يرد  مل 
يشري  املشرتكة،   3 املادة  الدول. ويف سياق  املنظمة من غري  املسلحة  الجامعات  وقوات  الحكومية 
مصطلح "القوات املسلحة" إىل القوات املسلحة التابعة للدولة واألطراف من غري الدول يف النزاع. 
وقد جاء هذا املعنى ضمًنا يف صياغة املادة 3 املشرتكة، التي تنص عىل أن "كل طرف يف النزاع" يجب 
أن يوفر الحامية "لألشخاص الذين ال يشاركون مبارشة يف األعامل العدائية، مبن فيهم أفراد القوات 
بها عبارة armed forces غري  املشرتكة وردت  املادة 3  اإلنجليزية من  النسخة  أن  املسلحة". كام 
مسبوقة بأداة التعرف "the"، وهو ما قد يشري إىل القوات املسلحة التابعة للدولة. ومبوجب القانون 
الدويل اإلنساين، يقتيض وجود نزاع مسلح غري دويل اشرتاك قوات مقاتلة نيابة عن الطرف من غري 
الدول يف النزاع تكون قادرة عىل االنخراط يف عنف مسلح مستمر، األمر الذي يتطلب مستوى معيًنا 
التابعة لطرف من غري  "القوات املسلحة"  املنظمة تشكل  الجامعات املسلحة  التنظيم. وهذه  من 
الدول يف النزاع مبفهوم املادة 3 املشرتكة.69 وإال، فإن الفئة األخرية لن تكون محمية عىل اإلطالق، 
أو ستحصل عىل امتياز من حيث إنها - عىل عكس القوات املسلحة الحكومية - ستكون مشمولة 

بالحامية يف أي وقت إال عندما تشارك مشاركة مبارشة يف األعامل العدائية.
هذا التفسري ملفهوم القوات املسلحة الذي يستند بشكل دقيق إىل القانون الدويل اإلنساين 
مدعوم أيًضا بفحص دقيق لألعامل التحضريية التفاقية الهجامت اإلرهابية بالقنابل، والتي تسلط 
الضوء بوضوح عىل إرادة القامئني عىل الصياغة استبعاد أعامل الجامعات املسلحة من غري الدول 
األطراف يف نزاع مسلح من نطاق الصك.70 ويتجسد هذا يف التقسيم- الذي اقرتحته الواليات املتحدة 
نزاع  املسلحة خالل  القوات  "أنشطة  إىل  الصياغة   القامئون عىل  وأدرجه  توفيقي-  كحل  وبلجيكا 
مسلح" و "القوات املسلحة لدولة ما بصدد مامرسة واجباتها الرسمية" يف املادة 2.19. ولو أن القامئني 
عىل الصياغة أرادوا استبعاد القوات املسلحة من غري الدول من نطاق البند، وبالتايل السامح بتجريم 
أفعالها يف النزاع املسلح باعتبارها من الجرائم املرتكبة يف سياق مكافحة اإلرهاب، الستخدموا التعبري 
املوجود يف الجزء الثاين من املادة 2.19، "القوات املسلحة لدولة ما بصدد مامرسة واجباتها الرسمية"، 
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والذي يشري بوضوح فقط إىل القوات املسلحة التابعة للدول. وبداًل من ذلك، اختار القامئون عىل 
الصياغة صيغة أوسع نطاًقا، تعكس رغبتهم يف أن يشمل بند استثناء القانون الدويل اإلنساين أيًضا 
أنشطة القوات املسلحة التابعة للطرف من غري الدول يف النزاع املسلح.71 وقد أقرت بذلك الحًقا 
بوضوح املحكمة العليا يف اململكة املتحدة يف قضية ريجينا ضد محمد جول، حيث ذكرت أنه "من 
اإلنصاف أيًضا القول إن ]اتفاقية الهجامت اإلرهابية بالقنابل واتفاقية األمم املتحدة بشأن متويل 
اإلرهاب لعام 1999[ ... قد صيغتا عىل ما يبدو عىل هذا النحو الستبعاد هجامت املتمردين عىل 

القوات العسكرية يف النزاعات املسلحة غري الدولية من نطاق كل اتفاقية".72

صياغة بند استثناء القانون الدويل اإلنساين

الحالية تشكل دعوة  بصيغته  اإلنساين  الدويل  القانون  استثناء  بند  تفسري  املتكررة حول  الخالفات 
لتوضيح محتواه وتطبيقه.

وميكن يف هذا الصدد، القول إن بند استثناء القانون الدويل اإلنساين الذي يستبعد بالكامل 
جميع األنشطة املنفذة يف النزاعات املسلحة قد يكون غري رضوري، وقد يؤدي إىل نتائج عكسية من 
وجهة نظر قضائية، وقد يدفع القضاة إىل الخروج بتفسري يهدف إىل الحد من آثار البند أو القضاء 
عليها بغية ضامن انطباق قوانني مكافحة اإلرهاب عىل سلوكيات معينة يف النزاعات املسلحة. ويف 
قواعد  فإن  املسلحة،  النزاعات  اإلرهاب يف  اإلنساين ظاهرة  الدويل  القانون  تناول  لو  الواقع، حتى 
القانون الدويل اإلنساين التي تحكم اإلرهاب قد ال تكون كافية للقمع الشامل للعنف املسلح املرتبط 
باإلرهاب يف النزاعات املسلحة. وقد يؤدي انطباق القانون الدويل اإلنساين دون غريه عىل السلوك 
املرتبط باإلرهاب يف النزاع املسلح إىل ترك ثغرات يف هذا الصدد، يف حني أن اإلطار القانوين ملكافحة 
اإلرهاب قد يسد هذه الثغرات سًدا فعااًل بتجريم السلوك غري املشمول بنطاق جرائم الحرب- ومن 
أمثلة ذلك، الجرائم التحضريية )التمويل أو التجنيد أو التدريب أو العضوية أو السفر(. وقد يضيف 
اإلطار القانوين ملكافحة اإلرهاب أيًضا املزيد من الجرائم املتخصصة )مثل اختطاف الطائرات املدنية( 

أو يغطي أفعااًل مرتكبة أثناء نزاع مسلح ولكن ال ترتبط به.73
والبند الذي يستثني متاًما حاالت النزاع املسلح من نطاق أدوات مكافحة اإلرهاب من 
اإلرهاب،  مكافحة  امللحوظ عىل مدى سنوات يف صكوك  االتجاه  مع  النهاية  يتعارض يف  أن  شأنه 
وقرارات مجلس األمن املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، والقوانني املحلية ملكافحة اإلرهاب، والتي تسلط 
الضوء عىل اتجاه الدول لضامن االنطباق املشرتك للقانون الدويل اإلنساين واإلطار القانوين ملكافحة 

اإلرهاب يف حاالت النزاع املسلح.
ومن ثم، ميكن القول إن النقاش بشأن بند استثناء القانون الدويل اإلنساين ال يركز كثريًا 
عىل ما إذا كان ينبغي استثناء حاالت النزاع املسلح من نطاق تطبيق صكوك مكافحة اإلرهاب، بل 
يركز باألحرى عىل تحديد األفعال املرتكبة أثناء النزاع املسلح التي يجب استثناؤها وبالتايل ينظمها 

القانون الدويل اإلنساين دون غريه.

Samuel M. Witten, “The International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings”, American 
Journal of International Law, Vol. 92, No. 4, 1998; Marco Sassòli, “Terrorism and War”, Journal ofInternational 
Criminal Justice, Vol. 4, No. 5, 2006, p. 977.
UKSC, Gul، الحاشية 2 أعاله، الفقرة 52. لالطالع عىل رأي مامثل، انظر: Court of Naples, TJ، الحاشية 55 أعاله، الصفحة 30.

لالطالع عىل تحليل تفصييل للمزايا التكميلية التي اقرتحتها ترشيعات مكافحة اإلرهاب، انظر: مقال Ben Saul يف هذا العدد من 
املجلة الدولية.
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انظر االقتباسات املأخوذة من القانون الجنايئ الكندي وقانون قمع اإلرهاب النيوزيلندي يف الحاشية 49 أعاله. 74

الدويل  القانون  استثناء  لبنود  الحالية  الصياغات  تثريه  الذي  الغموض  تبديد  أجل  ومن 
اإلنساين املوجودة يف صكوك مكافحة اإلرهاب )ال سيام اتفاقية الهجامت اإلرهابية بالقنابل(، ينبغي 
طبيعة  تحديد  شأن  ومن  البند.  يشملها  أن  ينبغي  التي  والكيانات  األفراد  بشأن  الوضوح  مراعاة 
األفعال التي يشملها االستثناء عىل نحو أدق، وكذلك طبيعة مرتكبيها، أن يساعد عىل منع التفسريات 

الخاطئة واملحاوالت الرامية إىل التحايل عىل تطبيق البند، كام لوحظ يف حاالت معينة.
ودارت املناقشات املتعلقة بصياغة بند استثناء القانون الدويل اإلنساين يف الغالب حول 
مفهوم "القوات املسلحة" - وال سيام ما إذا كان هذا املفهوم مقصورًا عىل القوات املسلحة التابعة 
للدول أم ميتد ليشمل الجامعات املسلحة من غري الدول وذلك ليك يجسد أحكام القانون الدويل 
اإلنساين. ولتجنب سوء الفهم وضامن تفسري بند االستثناء يف ضوء القانون الدويل اإلنساين، ُيقرتح 
االستعاضة عن تعبري "القوات املسلحة" بعبارة "األطراف يف النزاع املسلح". وإدراج هذه العبارة يف 
بند استثناء القانون الدويل اإلنساين يتسق مع القانون الدويل اإلنساين، ألن هذا هو املصطلح التقني 
املستخدم لتسمية األطراف املتنازعة يف نزاع مسلح، سواء أكان دولًيا أم غري دويل. ويشارك كل طرف 
يف األعامل العدائية من خالل قواته املسلحة؛ فمن املعايري املنصوص عليها يف القانون الدويل اإلنساين 
العتبار جامعة من غري الدول طرًفا يف نزاع مسلح غري دويل أن تكون قد وصلت إىل درجة كافية 
من التنظيم، تتضح من وجود قوة مسلحة لديها القدرة عىل املشاركة يف عمليات عسكرية مستمرة 

ومنسقة وعىل تنفيذ القانون الدويل اإلنساين.
املسلحة" وهو  "القوات  بتعبري  املتعلقة  الخالفات  يتجنب  أن  ومثة خيار آخر من شأنه 
ببساطة أن نستثني من نطاق اتفاقية مكافحة اإلرهاب جميع اإلجراءات التي ُتنفذ يف نزاع مسلح 
استثناء  بنود  لتنفيذ  ونيوزيلندا  كندا  اتبعته  الذي  النهج  هو  وهذا  اإلنساين.  الدويل  للقانون  وفًقا 
القانون الدويل اإلنساين الواردة يف صكوك مكافحة اإلرهاب التي أدمجاها يف قوانينهام املحلية.74 
ومن ثم، يركز هذا الخيار تركيزًا حرصًيا عىل طبيعة اإلجراءات، بداًل من الرتكيز عىل كونها مدفوعة 
القوات  يف  أفراد  ينفذها  التي  املرشوعة  الحرب  أعامل  تشمل  بحيث  ملرتكبيها،  القانوين  بالوضع 
املسلحة التابعة ألطراف النزاع املسلح وكذلك األفعال التي يأيت بها أشخاص يترصفون نيابة عن هذه 
األطراف )مثل املدنيني املشاركني مشاركة مبارشة يف األعامل العدائية(. وبالتايل، يحافظ هذا الخيار 
عىل نطاق وغرض القانون الدويل اإلنساين من خالل استثناء اإلجراءات املتوافقة مع القانون الدويل 
اإلنساين من نطاق الجرائم املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، ويسمح للقضاة يف الوقت نفسه باالعتامد 
القانون  نزاع مسلح وتخالف قواعد  املرتكبة يف  بالنسبة لألفعال  اإلرهاب  عىل ترشيعات مكافحة 

الدويل اإلنساين املنطبقة.
أن  ينبغي  اإلنساين  الدويل  القانون  استثناء  رشط  أن  به  املسلم  من  األساس،  هذا  عىل 
يستثني من نطاق أي صك ملكافحة اإلرهاب األنشطة التي ينفذها يف النزاع املسلح أطراف يف هذا 
النزاع وأشخاص يترصفون نيابة عن هذه األطراف، وهي أنشطة ينظمها القانون الدويل اإلنساين وال 
يحظرها. ومن ثم، من شأنه أن يشمل اإلجراءات التي تضطلع بها جميع األطراف املتحاربة، ومنها 
القوات املسلحة التابعة للدولة والقوات املسلحة التابعة ألطراف من غري الدول واملدنيون املشاركون 
مشاركة مبارشة يف األعامل العدائية. وال ينطبق البند إال يف سياق اإلجراءات التي يحكمها القانون 
الدويل اإلنساين )أي يف سياق القواعد الرصيحة التي تنطبق عىل اإلجراء محل النظر، مثل القواعد 

التي تنظم االحتجاز أو سري األعامل العدائية(، وإجاماًل، ال يحظرها.
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واألساس املنطقي لهذا املقرتح هو ضامن عدم تصنيف اإلجراءات التي تضطلع بها األطراف 
املتحاربة وتتوافق مع القانون الدويل اإلنساين - األطراف من الدول ومن غري الدول يف النزاع املسلح 
عىل حد سواء )مبا يف ذلك الجامعات املسلحة املنظمة من غري الدول املصنفة عىل أنها جامعات 
إرهابية(- أو تجرميها عىل أنها أفعال أو جرائم إرهابية. ويتسق هذا النهج مع تطور االجتهادات 
القضائية الدولية بشـأن أعامل اإلرهاب يف النزاع املسلح، وال سيام جرمية الحرب املتمثلة يف اعتزام 
السابقة يف  ليوغوسالفيا  الدولية  الجنائية  املحكمة  أوضحت  وقد  املدنيني.  السكان  بني  الذعر  بث 
قضية غاليتش أنه ألغراض أركان الجرمية، فإن مفهوم "أعامل العنف" ال يشمل األعامل املوجهة إىل 
أهداف عسكرية مرشوعة بل ال يشمل إال الهجامت غري املرشوعة التي تستهدف املدنيني،75 لتؤكد 

بذلك أن أعامل الحرب املرشوعة ال ينبغي أن تعترب أعاماًل إرهابية.76
يحافظ هذا املقرتح أيًضا عىل الحيز السياسايت والترشيعي للدول ألن بعض الجرائم، وال 
سيام الجرائم املتعلقة مبكافحة اإلرهاب ذات الصلة باألنشطة التحضريية، ال ينظمها أي حكم من 
أحكام القانون الدويل اإلنساين. ويشمل ذلك، عىل سبيل املثال، متويل اإلرهاب، والسفر بنية االنضامم 
إىل جامعات مصنفة عىل أنها إرهابية أو التدريب أو التجنيد. باإلضافة إىل ذلك، يرتك املقرتح لتقدير 
سلطات الدولة اللجوَء إىل خيار املقاضاة إما مبوجب قوانني مكافحة اإلرهاب أو اإلجراءات املنفذة 
يف إطار القانون الدويل اإلنساين يف النزاع املسلح والتي تتعارض مع كل من اإلطار القانوين ملكافحة 

اإلرهاب والقانون الدويل اإلنساين.77
عالوة عىل ذلك، فإن استثناء اإلجراءات التي ينظمها القانون الدويل اإلنساين وال يحظرها 
من نطاق قوانني مكافحة اإلرهاب من شأنه أن يساعد يف تجنب إقامة "وضع قانوين غري متوازن 
وغري مواٍت المتثال ]الجامعات املسلحة من غري الدول[ للقانون الدويل اإلنساين".78 ويفرتض القانون 
الدويل اإلنساين أن األهداف العسكرية قد تكون محاًل للهجوم الذي يشنه طرفا النزاع بل وستكون 
كذلك، ويعمل عىل حامية من ال يشاركون يف األعامل العدائية من هذه الهجامت. والبند الذي ال 
ليست  تجريم سلوكيات  يجيز  أن  شأنه  من  اإلنساين  الدويل  للقانون  املنطقي  األساس  يراعي هذا 
مخالفة للقانون مبوجب القانون الدويل اإلنساين باعتبارها من األعامل "اإلرهابية"، وهو األمر الذي 
قد يثبط عزمية الجامعات املسلحة من غري الدول عن االمتثال للقانون الدويل اإلنساين. ومن املرجح 
أن يتضاءل قدر كبري من دوافع القتال وفًقا للقانون يف هذه الحاالت. باإلضافة إىل ذلك، فإن تصنيف 
األعامل املرشوعة مبوجب القانون الدويل اإلنساين عىل أنها "إرهابية" يزيد من صعوبة تنفيذ املادة 
6 )5( من الربوتوكول اإلضايف الثاين.79 فالهدف من تلك املادة هو الحض عىل احرتام القانون الدويل 
العدائية  األعامل  يف  شاركوا  الذين  لألشخاص  العفو  من  ممكن  قدر  أكرب  منح  خالل  من  اإلنساين 
واحرتموا قواعد القانون الدويل اإلنساين املنطبقة. وألسباب واضحة، قد تتضاءل احتامالت العفو إىل 

ICTY, The Prosecutor v. Galic, Case No. IT-98-29-T, Judgment )Trial Chamber(, 5 December 2003, paras 
133–135.
Marco Sassòli, “Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International Hu-
manitarian Law”, Journal of International Humanitarian Legal Studies, Vol. 1, No. 1, 2010, p. 27: 

"يف النزاعات املسلحة، ينبغي لألعامل املخالفة للقانون الدويل اإلنساين فقط دون غريها أن تصنف عىل أنها أعامل إرهابية يف القانون 
الدويل ملكافحة اإلرهاب".

“Session 1 – Setting the Scene”, in S. Kolanowski )ed.(، الحاشية 4 أعاله، الصفحات 42-45؛ و “Panel Discussion: State 
Responses to Foreign Fighters”, in S. Kolanowski )ed.(,

تقرير التحديات لعام 2011، الحاشية 20 أعاله، الصفحة 50.
كام ُصنف منح العفو للسلوك الذي يتوافق مع القانون الدويل اإلنساين بوصفه قاعدة من قواعد القانون الدويل اإلنساين العريف.  انظر 

دراسة اللجنة الدولية بشأن القانون العريف، الحاشية 32 أعاله، القاعدة 159.

75
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77

78
79

الحاشية 4 أعاله، الصفحات 107-133.
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بعض وجهات النظر املطروحة بشأن مسائل معينة

تقرير التحديات لعام 2015، الحاشية 23 أعاله، الصفحة 18.
E.-C. Gil-  لالطالع عىل تحليل مفصل حديث لتدابري مكافحة اإلرهاب املتخذة عىل املستويات الدولية واإلقليمية واملحلية، انظر:

lard، الحاشية 57 أعاله، الصفحات 27-11.

80
81

حد كبري إذا ُصنفت أعامل الحرب املرشوعة عىل أنها أعامل إرهابية مبوجب اإلطار القانوين ملكافحة 
اإلرهاب. وقد يصبح هذا يف نهاية املطاف عقبة أمام مفاوضات السالم وجهود املصالحة يف املستقبل.
ولنئ كان يجب االعرتاف بأن بعض الجامعات املسلحة من غري الدول قد رفضت عمًدا 
القانون الدويل اإلنساين والقيم التي يقوم عليها، فمن املهم النظر إىل ما هو أبعد من هذه الحاالت 
املحددة. وحتى يف يومنا هذا، يف العديد من النزاعات املسلحة غري الدولية، فإن إجراء حوار بشأن 
املصنفة عىل  الجامعات  الدول، وال سيام  املسلحة من غري  الجامعات  اإلنساين مع  الدويل  القانون 
أنها إرهابية، هو أمر ممكن بل ومحل تقدير من هذه الجهات الفاعلة. وال ينبغي للوائح مكافحة 
اإلرهاب أن تقوض الجهود الرامية إىل التواصل مع الجامعات املسلحة املنظمة من غري الدول من 

أجل تشجيع وتعزيز االمتثال للقانون الدويل اإلنساين.
مصطلح  استخدام  بأن  االعتقاد  إىل  الدولية  اللجنة  يدفع  ما  هو  الشاغل  هذا  أن  كام 
"إرهايب" ليس مفيدا لوصف السلوك يف نزاع مسلح الذي يتوافق مع القانون الدويل اإلنساين، وترى 
أن السلوك الذي ينظمه القانون الدويل اإلنساين وال يحظره ال ينبغي أن يوصف بأنه "إرهايب" يف 
االتفاقيات الدولية أو يف القوانني املحلية، بحيث يجسد واقع النزاعات املسلحة واألساس املنطقي 
بل  مهاجمتها  يجوز  العسكرية  األهداف  أن  )ومفاده  اإلنساين  الدويل  القانون  إليه  يستند  الذي 
للنزاع  الفعيل  الجوهر  املوجهة نحو أهداف عسكرية تشكل  للهجوم(.80 واألعامل  وستكون محاًل 
املسلح وال ينبغي أبًدا تعريفها من الناحية القانونية عىل أنها أعامل إرهابية مبوجب نظام للقانون 
الدويل ينطبق انطباًقا مشرتًكا مع القانون الدويل اإلنساين. والقيام بذلك يعني ضمًنا أن هذه األفعال 
إىل  الرامية  الجهود  القانوين اآلخر، وهو ما يضعف  اإلطار  ُتجرم مبوجب ذاك  أن  محظورة ويجب 

تحقيق االتساق بني القانون الدويل اإلنساين واإلطار القانوين ملكافحة اإلرهاب.

أثر تدابري مكافحة اإلرهاب ونظم الجزاءات عىل العمل اإلنساين: رضورة التوفيق بني 
اإلطار القانوين ملكافحة اإلرهاب والجزاءات والقانون الدويل اإلنساين

أدت الجهود املبذولة لكبح كل الدعم املبارش وغري املبارش الذي يحتمل تقدميه إىل األفراد والكيانات 
والقيود  الرقابة  زيادة  إىل  الجزاءات  ونظم  اإلرهاب  مكافحة  تدابري  خالل  من  القامئة  يف  املدرجة 
تعود  أنها  عىل  إليها  ُينظر  قد  التي  اإلنسانية،  األنشطة  سيام  وال  األنشطة،  جميع  عىل  املفروضة 
بالنفع عىل هذه الجهات الفاعلة. وظهرت أدلة متزايدة يف السنوات األخرية تفيد بأن تدابري مكافحة 
اإلرهاب ونظم الجزاءات كان لها تأثري سلبي عىل العمل اإلنساين القائم عىل املبادئ؛ بل إن بعضها 

يثري قلًقا بالًغا بالنسبة لألنشطة اإلنسانية يف النزاعات املسلحة.
قرارات  إىل  األحوال  من  كثري  الدول يف  تعتمدها  التي  اإلرهاب  مكافحة  تدابري  وتستند 
مجلس األمن التي اتخذت منذ عام 2001، وكذلك إىل صكوك مكافحة اإلرهاب. ولنئ كان املحتوى 
أخرى، فقد جعلت  إىل  يختلف من دولة  اإلرهاب ونطاقها قد  املتعلقة مبكافحة  للجرائم  الدقيق 
العديد من الدول تقديم "الدعم" أو "الخدمات" أو "املساعدة" للكيانات أو األشخاص املتورطني يف 
أعامل إرهابية جرمية جنائية.81 وغالًبا ما تتسم األحكام ذات الصلة بصياغة فضفاضة وقد ُتفرس 
بحيث تشمل يف نطاقها أي نشاط إنساين يستفيد منه بشكل مبارش أو غري مبارش "أفراد أو كيانات 
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مرتبطة باإلرهاب". ويؤدي هذا النطاق الفضفاض، من الناحية العملية، إىل احتامل تجريم األنشطة 
األساسية التي تضطلع بها منظامت إنسانية غري متحيزة وموظفوها.82

املتحيزة.83  غري  اإلنسانية  املنظامت  لدى  املتزايد  للقلق  مصدرًا  الجزاءات  نظم  تشكل 
السفر كلها خّلفت  املالية، والقيود املفروضة عىل استرياد سلع أو مواد معينة، وحظر  فالجزاءات 
أثرًا عىل العمل اإلنساين. وتشكل جميع األنواع الثالثة من التدابري تحديات، إال أن الجزاءات املالية 
ثبت أنها تتسبب يف أكرب قدر من املشكالت بالنسبة للعمل اإلنساين. فالجزاءات املالية تحظر إتاحة 
األموال أو األصول املالية أو املوارد االقتصادية، بشكل مبارش أو غري مبارش، لألفراد والكيانات املدرجة 
يف القامئة. والغرض من الحظر هو حرمان األفراد والكيانات املدرجة يف القامئة - طاملا ظلوا خاضعني 
للجزاءات- من وسائل دعم أي عمل يعترب تهديًدا للسلم واألمن الدوليني، أو يعترب إرهابًيا بطبيعته 
أو القيام بهذا العمل. ويفرس مفهوم "املوارد االقتصادية" عىل أنه يشمل األصول من كل نوع، سواء 
كانت ملموسة أو غري ملموسة، منقولة أو غري منقولة، فعلية أو محتملة، والتي ميكن استخدامها 
للحصول عىل أموال أو سلع أو خدمات.84 وقد يشمل هذا الحظر أنشطة املنظامت اإلنسانية غري 
املتحيزة وطرق عملها. وقد يدخل يف نطاق الحظر دفع رضائب املرافق، وتسليم املواد اإلنسانية 
)مثل األدوية(، وإعادة تأهيل البنية التحتية الطبية أو البنية التحتية العامة األساسية األخرى )مثل 
محطات معالجة املياه أو محطات الطاقة(، وبعض األنشطة اإلنسانية مثل عمليات تقديم املساعدة 
الغذائية عىل نطاق واسع.85 وعندما تستهدف الجزاءات املالية الحكومات أو الوزارات أو الجامعات 
املسلحة من غري الدول التي تؤدي مهام حكومية )كام هو الحال يف رشق أوكرانيا أو غزة( أو تسيطر 
عىل أجزاء من بلد ما )مثل سورية أو الصومال أو اليمن(، فإنها تزيد من احتامالت النظر إىل عدد 

من األنشطة اإلنسانية عىل أنها تشكل إمداًدا محظورًا لألصول أو تدعم كيانات مدرجة يف القامئة.
تتضمن نظم الجزاءات أيًضا يف أغلب األحوال فرض قيود عىل استرياد السلع، وهو ما قد 
يؤخر أو حتى مينع استرياد السلع الالزمة لتنفيذ األنشطة اإلنسانية. وميتد نطاق تدابري الجزاءات 

تقرير التحديات لعام 2015، الحاشية 23 أعاله، الصفحة 20.
انظر: 

Rebecca Brubaker and Sophie Huvé, UN Sanctions and Humanitarian Action, United Nations University, 
Centre for Policy Research, January 2021, available at http://collections.unu.edu/eserv/UNU:7895/UNSHA_
ScopingPaper_FINAL_WEB.pdf. 
Al-Qaida Sanctions Committee, “Assets Freeze: Explanation of Terms”, 24 February 2015, available at: www.
un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/eot_assets_freeze_-_english.pdf. 

باإلضافة إىل ذلك، تفرس بعض نظم الجزاءات هذا الحظر يف ضوء مفهوم "القابلية لالستبدال" ومبوجبه "يؤدي الدعم املقدم لجامعة 
إرهابية الرتكاب أنشطة غري مرشوعة" إىل ‘تحرير’ موارد كان من املمكن استخدامها ألغراض مرشوعة من هذا القبيل، والسامح 

باستخدامها لغايات عنيفة". انظر: E.-C. Gillard، الحاشية 57 أعاله، الصفحة 25.
انظر عىل سبيل املثال: 

European Commission, Commission Guidance Note on the Provision of Humanitarian Aid to Fight the 
COVID-19 Pandemic in Certain Environments Subject to EU Restrictive Measures, C)2021( 5944 final, 13 
August 2021, 

الرد عىل السؤال 3: "توفري دفعات من األدوية واملعدات الطبية ]و/أو[ املطهرات إىل شخص مدرج يف القامئة يسمح لذلك الشخص، 
عىل سبيل املثال، ببيع البضائع والحصول عىل أموال مقابل ذلك. ومن ثم، يصل ذلك إىل حد إتاحة موارد اقتصادية لشخص أو كيان 
مدرج يف القامئة أو مبا يعود بالنفع عىل هذا الشخص أو الكيان. وقد يكون هذا هو الحال عندما ُتقدم أجهزة طبية إىل أشخاص أو 
كيانات مدرجة يف القامئة نشطني يف مجال العمل الخريي أو يف منطقة يسيطر عليها سيطرة فعلية شخص أو كيان مدرج يف القامئة". 
انظر أيًضا الرد عىل السؤال 11 الذي يشري إىل أن التمويل أو املشاركة يف بناء مستشفيات مؤقتة أو عمليات الرصف الصحي أو البنى 
التحتية املؤقتة ملكافحة الجائحة من شأنه أن يصل إىل حد توفري موارد اقتصادية عىل نحو غري مرشوع إذا كان الشخص أو الكيان 

املدرج يف القامئة يستفيد اقتصادًيا من النشاط اإلنساين.
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هذا هو الحال، عىل سبيل املثال، بالنسبة للمواد املستخدمة يف مشاريع املياه والسكن مثل األنابيب واملواد الكيميائية ومواد البناء. 
كام أن حظر األسلحة قد يؤدي إىل زيادة صعوبة تنفيذ أنشطة إزالة التلوث الناجم عن األسلحة.

قرار مجلس األمن 2368، 20 متوز/يوليو 2017، الفقرتان 2 )ج( و 4.
E.-C. Gillard، الحاشية 57 أعاله، الصفحة 28.

انظر عىل سبيل املثال:

86

87
88
89

أحياًنا ليشمل األعيان ذات االستخدام املزدوج التي ميكن أن تستخدم ألغراض عسكرية ولكن ال غنى 
عنها كذلك لتنفيذ عمليات إنسانية.86

األفراد  مبنع  الدول  يلزم  فهو  اإلنساين.  العمل  عرقلة  إىل  أيًضا  السفر  حظر  يؤدي  وقد 
املدرجني يف القامئة من دخول أراضيها واملرور عربها. وقد ميثل ذلك مشكلة ألن هذه القيود قد متنع 
املنظامت اإلنسانية غري املتحيزة من تنظيم اجتامعات مع أشخاص مدرجني يف القامئة يف بلدان ثالثة 
بهدف التفاوض بشأن الوصول، أو الحصول عىل ضامنات أمنية، أو حتى تنفيذ دور اللجنة الدولية 

بوصفها وسيًطا محايًدا.
القامئة بسبب اضطالعها مبهامها  أيًضا خطر إدراجها يف  املنظامت اإلنسانية  وقد تواجه 
اإلنسانية. فعىل سبيل املثال، يتبع نظام األمم املتحدة للجزاءات املنشأ مبوجب قرار مجلس األمن 
معايري  وتشمل  القامئة.  يف  الكيانات  أو  األفراد  إدراج  معايري  مع  التعامل  يف  فضفاًضا  نهًجا   1267
اإلدراج يف القامئة األنشطة "التي ]تدعم[ أعامل أو أنشطة يقوم بها تنظيم القاعدة أو تنظيم الدول 
اإلسالمية أو أي خلية أو جامعة مرتبطة بهام أو منشقة عنهام أو متفرعة عنهام بأي شكل آخر"،87 
وهو ما ميكن تفسريه عىل أنه يشمل أنشطة املساعدة أو الحامية التي تضطلع بها منظامت إنسانية 

غري متحيزة.
عالوة عىل ذلك، تشكل نظم الجزاءات خطرًا إضافًيا يتمثل يف مساءلة املنظامت اإلنسانية 
غري املتحيزة وموظفيها، بسبب تدين العنرص الذهني املطلوب النتهاك الجزاءات. وال يوجد أي رشط 
ينص عىل وجود نية لدعم األنشطة غري القانونية التي يضطلع بها الكيان املدرج يف القامئة.88 ونتيجة 
لذلك، قد تواجه الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين مالحقة قضائية مدنية وجنائية، ألن بعض الدول 

قد صنفت انتهاكات الجزاءات بوصفها جرمية جنائية مبوجب قوانينها املحلية.89 
أنشطة  عىل  الجزاءات  ونظم  اإلرهاب  مكافحة  تدابري  انطباق  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة 
املنظامت اإلنسانية غري املتحيزة املنفذة يف النزاع املسلح قد أدى أيًضا إىل آثار عكسية متس العمل 

اإلنساين.
إطار مكافحة  أكرث رصامة وشدة يف  بنود جزاءات  بإدراج  املانحة  الجهات  قيام  ويتزايد 
اإلرهاب يف اتفاقات التمويل املربمة مع املنظامت اإلنسانية. وتهدف هذه البنود إىل ضامن أال يتلقى 
األشخاص أو الكيانات املصنفة عىل أنها إرهابية أو املدرجة يف القوائم يف إطار نظم الجزاءات أموااًل 
أو مواد بشكل مبارش أو غري مبارش من خالل العمليات اإلنسانية. وتنص هذه البنود عىل أن امتثال 
املستفيدين لتدابري مكافحة اإلرهاب ونظم الجزاءات وما يتصل بذلك من اشرتاطات العناية الواجبة 
هي رشوط مسبقة لرصف األموال إىل املنظامت اإلنسانية غري املتحيزة. وهذه االشرتاطات مرهقة 
ب  وتستغرق وقًتا طوياًل )ومن ثم تحد من املرونة والقدرة عىل االستجابة(، باإلضافة إىل أنها تصعِّ
قامت  وباملثل،  املبادئ.  عىل  قامئة  وبطريقة  اإلنساين  الدويل  للقانون  وفًقا  العمل  املنظامت  عىل 
التأمني باستحداث سياسات  النقل ورشكات  جهات فاعلة خاصة مثل املصارف واملوردين ورشكات 
بشأن اإلفراط يف االمتثال أو "التخفيف من املخاطر"، وذلك بسبب الخوف من انتهاك األطر القانونية 
ملكافحة اإلرهاب والجزاءات. ونتيجة لذلك، قامت عدة جهات فاعلة يف امليدان التجاري بتقليص أو 

Council of the EU, Sanction Guidelines – Update, 5664/18, 4 May 2018, para. 89.
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حتى إيقاف نشاطها مع املنظامت اإلنسانية غري املتحيزة، التي تعترب يف أغلب األحوال من العمالء 
ذوي "املخاطر الشديدة" الذين تتحقق من ورائهم "أرباح منخفضة"، وهو ما يؤدي إىل زيادة تقييد 

قدرة هذه املنظامت عىل تنفيذ عملياتها يف بلدان خاضعة لتدابري تقييدية.
ومن ثم، خّلفت اآلثار الرتاكمية لتدابري مكافحة اإلرهاب ونظم الجزاءات نتائج سلبية 
عىل نطاق وحجم ونوعية األنشطة اإلنسانية املقدمة لضحايا النزاع املسلح.90 وتتصل العديد من 
األنشطة املترضرة من ذلك بالوالية األساسية التي تضطلع بها اللجنة الدولية: الزيارات واملساعدة 
املادية للمحتجزين، والتدريب عىل اإلسعافات األولية، وندوات جراحة الحرب، ونرش القانون الدويل 
اإلنساين بني حملة السالح، وإيصال املعونة لتلبية االحتياجات األساسية للسكان املدنيني يف املناطق 
"التي يصعب الوصول إليها"، وإعادة تأهيل البنية التحتية املدنية الحيوية، وتقديم املساعدة الطبية 

إىل املقاتلني الجرحى واملرىض، وذلك عىل سبيل املثال.
تدابري  فإن  والسياسة،  القانون  إطار  يف  أنه  عىل  الدولية  اللجنة  شددت  لذلك،  ونتيجة 
مكافحة اإلرهاب ونظم الجزاءات التي تعتمدها الدول واملنظامت الدولية ال يجب أن تتعارض مع 
املبادئ التي دعمتها وأقرتها من خالل معاهدات القانون الدويل اإلنساين، وال يجب أن تعرقل قدرة 

املنظامت اإلنسانية غري املتحيزة عىل االضطالع بأنشطتها بطريقة قامئة عىل املبادئ.91 

قواعد القانون الدويل اإلنساين التي تحكم العمل اإلنساين معرضة للخطر

من الناحية القانونية، ميكن القول إن تدابري مكافحة اإلرهاب ونظم الجزاءات التي تعرقل العمل 
نًصا وروًحا. ومثة ما يربر إجراء  الدويل اإلنساين  القانون  املبادئ متعارضة مع  القائم عىل  اإلنساين 
متحيص خاص للعالقة بني األطر القانونية ملكافحة اإلرهاب والجزاءات وثالثة مجاالت من القانون 
للجرحى  الحامية  توفر  التي  والقواعد  اإلنسانية؛  العمليات  تحكم  التي  القواعد  اإلنساين:  الدويل 
املجال  يف  للعاملني  الحامية  توفر  التي  والقواعد  الطبية؛  املساعدة  يقدمون  من  وكذلك  واملرىض، 

اإلنساين.

قواعد القانون الدويل اإلنساين التي تحكم األنشطة اإلنسانية

مبوجب القانون الدويل اإلنساين، يقع عىل عاتق أطراف النزاع املسلح االلتزام األويل بتلبية االحتياجات 
األساسية لألشخاص املترضرين من النزاع املسلح الخاضعني لسيطرة هذه األطراف. ويف الوقت نفسه، 
الدويل اإلنساين يريس  القانون  وال سيام عندما تظل تلك االحتياجات األساسية دون أن تلبى، فإن 

انظر: 
Alice Debarre, Safeguarding Humanitarian Action in Sanctions Regimes, International Peace Institute, June 
2019, available at: www.ipinst.org/wp-content/uploads/2019/06/1906_Sanctions-and-Humanitarian-Action.
pdf; Norwegian Refugee Council, Principles under Pressure: The Impact of Counter-Terrorism Measures 
and Preventing/Countering Violent Extremism on Principled Humanitarian Action, 2018, available at: www.
nrc.no/resources/reports/principles-under-pressure/; Jessica S. Burniske and Naz K. Modirzadeh, Pilot Em-
pirical Survey Study on the Impact of Counterterrorism Measures on Humanitarian Action, 2017, available 
at: https://blogs.harvard.edu/pilac/files/2017/03/Pilot-Empirical-Survey-Study-2017.pdf; Kate Mackintosh 
and Patrick Duplat, Study of the Impact of Donor CounterTerrorism Measures on Principled Humanitarian 
Action, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs )OCHA( and Norwegian Refugee Council, 
2013, available at: www.unocha.org/sites/unocha/files/CounterTerrorism_Study_Full_Report.pdf. 

تقرير التحديات لعام 2021، الحاشية 20 أعاله، الصفحات 53-51.
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األساس القانوين لألنشطة اإلنسانية التي يجب أن تعرضها وتقدمها منظامت إنسانية غري متحيزة. 
القانوين  املبادرة هو االستحقاق  املبادرة". وحق  املواد 3 و 10/9/9/9 عىل ما يسمى "حق  وتنص 
املمنوح للمنظامت اإلنسانية غري املتحيزة لعرض أنشطتها اإلنسانية عىل أطراف النزاعات املسلحة 
الدولية وغري الدولية، بغض النظر عن كيفية تصنيف النزاع مبوجب لوائح مكافحة اإلرهاب أو نظم 
الجزاءات. وال تحظر تدابري مكافحة اإلرهاب وال نظم الجزاءات عادة مجرد املشاركة والتفاعل مع 
أشخاص وكيانات مدرجة يف القامئة تشارك يف نزاع مسلح. ومع ذلك، فإن الحظر الواسع املفروض 
موارد  توفر  أنها  اإلنسانية عىل  األعامل  بعض  تصنيف  إمكانية  فضاًل عن  لهم،  الدعم  تقديم  عىل 
اقتصادية عىل نحو غري مرشوع مبوجب نظم الجزاءات، يقيد بطبيعته نطاق األنشطة اإلنسانية التي 
النحو،  املسلح. وعىل هذا  النزاع  أطراف  تعرضها عىل  أن  املتحيزة  اإلنسانية غري  للمنظامت  ميكن 
قد تتعدى تدابري مكافحة اإلرهاب والجزاءات عىل حق املبادرة املكفول للمنظامت اإلنسانية غري 

املتحيزة، بينام ال يوجد يف القانون الدويل اإلنساين ما يقيد هذا الحق.
مُينح  الوصول  يف  مقيد  غري  حق  إىل  يتحول  ال  الخدمات  تقديم  عرض  يف  الحق  وهذا 
للجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين. ومن أجل االضطالع باألنشطة اإلنسانية يف حاالت النزاع 
املسلح، يجب عىل املنظامت اإلنسانية غري املتحيزة أن تلتمس موافقة األطراف املعنية وأن تحصل 
أن  عىل  الصلة  ذات  اإلنساين  الدويل  القانون  أحكام  تنص  الدولية،  املسلحة  النزاعات  ففي  عليها. 
املوافقة ال يجب الحصول عليها إال من الدول التي تكون طرًفا يف النزاع و"معنية" بحكم أن األنشطة 
أما  الفعلية.  لسيطرتها  الخاضعة  املناطق  أو يف  أراضيها  بها يف  االضطالع  يجب  املقرتحة  اإلنسانية 
بالنسبة للنزاعات املسلحة غري الدولية، فلم تتطرق املادة 3 املشرتكة إىل الجهة التي يتعني عليها 
القانونية، أن  الناحية  أنه ينبغي من  الدولية ترى  اللجنة  العمليات اإلنسانية، إال أن  املوافقة عىل 
ُتطلب املوافقة من الدولة )من خالل حكومتها الفعلية( التي تدور يف أراضيها رحا النزاعات املسلحة 
غري الدولية، عىل أن تشمل املوافقة األنشطة اإلنسانية املقرر االضطالع بها يف املناطق التي فقدت 
الدولة سيطرتها عليها.92 ومبوجب القانون الدويل اإلنساين، يجب عدم االمتناع عن املوافقة ألسباب 
غري مرشوعة، عىل سبيل املثال عندما يكون الطرف املعني غري راغب يف تلبية االحتياجات األساسية 
للسكان أو غري قادر عىل ذلك أو يعتزم التسبب يف التجويع أو إدامته يف املناطق التي تكون السيطرة 
فيها لألشخاص أو الكيانات املدرجة يف القامئة أو ينشطون فيها.93 وال يجوز عموًما، مبوجب القانون 
الدويل اإلنساين، أن متتنع الدول املعنية عن إصدار املوافقة ملجرد أن األنشطة اإلنسانية ستنفذ يف 
مناطق ينشط فيها أشخاص أو كيانات مدرجة يف القامئة أو يسيطرون عليها، وال يجوز رفضها عىل 
لكيانات  تابعني  أفراد  أو  القامئة  يف  مدرجني  أشخاص  لصالح  ستنفذ  اإلنسانية  األنشطة  أن  أساس 

مدرجة يف القامئة إذا كانت حالتهم تؤهلهم للحصول عىل مساعدة إنسانية.

عىل أي حال، وألسباب عملية، تلتمس اللجنة الدولية أيًضا موافقة الطرف أو األطراف من غري الدول يف النزاع املسلح غري الدويل قبل 
تنفيذ أنشطتها اإلنسانية يف املناطق الخاضعة لسيطرتها أو تنشط فيها.

لالطالع عىل املزيد من التفاصيل، انظر:
Dapo Akande and Emanuela-Chiara Gillard, Oxford Guidance on the Law Relating to Humanitarian Relief 
Operations in Situations of Armed Conflict, OCHA, 2016. 

انظر أيًضا: 
Tristan Ferraro, “Relief Schemes and the Delivery of Humanitarian Activities in Situations of Armed Con-
flict: the ICRC’s Perspective”, in Fausto Pocar )ed.(, Proceedings of the 40th Sanremo Round Table: The 
Additional Protocols 40 Years Later: New Conflicts, New Actors, New Perspectives, International Institute of 
Humanitarian Law, FrancoAngeli, 2018, available at: https://iihl.org/full-list-congresses-international-confer-
ences-round-tables-since-institutes-foundation/the-additional-protocols-40-years-later-new-conflicts-new-
actors.
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مسلح  نزاع  يف  الدول  غري  من  واألطراف  الدول  تلتزم  اإلنسانية،  األنشطة  قبول  مبجرد 
وهذا  السيطرة.94  يف  بحقها  رهًنا  اإلنسانية،  العمليات  لتيسري  إيجابية  إجراءات  واتخاذ  بالتعاون 
يشمل تبسيط اإلجراءات اإلدارية قدر اإلمكان لتسهيل إصدار التأشريات أو غري ذلك من مشكالت 
الهجرة، واملتطلبات املالية/الرضيبية، ولوائح االسترياد/التصدير، واملوافقات عىل الرحالت امليدانية، 
ورمبا منح االمتيازات والحصانات الالزمة لعمل املنظمة. باختصار، يجب عىل األطراف تهيئة الظروف 
املواتية لتقديم "جميع التسهيالت" الالزمة الضطالع أي منظمة مبهامها اإلنسانية املتفق عليها بشكل 
مناسب.95 وااللتزام "بالسامح والتسهيل" مذكور رصاحة يف قواعد القانون الدويل اإلنساين التي تنظم 
األنشطة اإلنسانية يف حاالت النزاع املسلح الدويل )ومنها االحتالل(. وال تتناول املادة 3 )2( وال املادة 
18 )2( من الربوتوكول اإلضايف الثاين هذا الجانب من األنشطة اإلنسانية، لكن القواعد املنطبقة يف 
النزاع املسلح الدويل بشأن هذه املسألة تعترب قواعد عرفية ومنطبقة يف النزاعات املسلحة الدولية 

وغري الدولية عىل حد سواء.
ال  الدولية،  غري  املسلحة  النزاعات  تنظم  التي  اإلنساين  الدويل  القانون  أحكام  ومبوجب 
ميتد  بل  فحسب،  املسلح  النزاع  أطراف  عىل  وتسهيلها  اإلغاثة  بعمليات  بالسامح  االلتزام  ينطبق 
ليشمل جميع الدول. وهذا يعني أن الدول التي ليست طرًفا يف النزاع، مثل الدول التي يجب أن متر 
عرب أراضيها منظامٌت إنسانية غري متحيزة من أجل الوصول إىل مناطق النزاع، يجب أن تأذن بهذا 
العبور، وفًقا لحقها يف السيطرة، الذي يقترص هدفه عىل التأكد من أن العمليات اإلنسانية التي متر 

عرب أراضيها تكون ذات طابع إنساين بحت.96
تنص  الدولية فال  املسلحة غري  النزاعات  التي تحكم  اإلنساين  الدويل  القانون  أحكام  أما 
رصاحة عىل التزام مامثل بالنسبة للدول الثالثة، ولكن من املتوقع رغم ذلك أال تقوم الدول التي 
ليست طرًفا يف هذه النزاعات مبعارضة املرور عرب أراضيها وأال تتخذ أي تدابري لعرقلة عمل املنظامت 
اإلنسانية غري املتحيزة التي تسعى إىل الوصول إىل ضحايا النزاعات املسلحة غري الدولية. فإذا رفضت 
تلك الدول السامح باألنشطة اإلنسانية وتسهيلها، فإنها يف الواقع متنع تلبية االحتياجات اإلنسانية 
لضحايا النزاع املسلح وتؤدي إىل إبطال املوافقة املقدمة من أطراف النزاع. وينبغي أن تؤدي الروح 
اإلنسانية التي يستند إليها القانون الدويل اإلنساين إىل تشجيع الدول غري املحاربة عىل تيسري العمل 
االلتزام  إن هذا  القول  الدويل. كام ميكن  املسلح غري  النزاع  األطراف يف  أصاًل  قبلته  الذي  اإلنساين 
الواقع عىل عاتق الدول الثالثة ميكن استنباطه من عنرص العناية الواجبة املنصوص عليه يف االلتزام 
بضامن احرتام القانون الدويل اإلنساين مبوجب املادة 1 املشرتكة، حيث إن رفض الدول الثالثة، عىل 
سبيل املثال، قد يجعل من املستحيل عىل أطراف النزاع الوفاء بالتزامها األسايس بتلبية االحتياجات 

انظر دراسة اللجنة الدولية بشأن القانون العريف، الحاشية 32 أعاله، القاعدة 55. ال ينبغي النظر إىل الحق يف السيطرة املنصوص عليه 
يف إطار القانون الدويل اإلنساين عىل أنه يتجاوز أطراف النزاع املسلح والدول غري املتحاربة التي يجب أن متر العمليات اإلنسانية 
عربها للوصول إىل البلدان التي تدور فيها رحا النزاع املسلح. وال يجوز للجهات املعنية التي ال تنتمي إىل هذه الفئات االدعاء بأن 

القيود املنصوص عليها يف أطر مكافحة اإلرهاب والجزاءات تندرج ضمن حق السيطرة املنصوص عليه يف القانون الدويل اإلنساين.
ICRC, “Q&A and Lexicon on Humanitarian Access”, June 2014, pp. 11–12, available at: www.icrc.org/en/doc/
assets/files/2014/icrc-q-and-a-lexison-on-humanitarian-access-06-2014.pdf. 

ومل يتطرق القانون الدويل اإلنساين إىل مسألة موافقة الدول الثالثة التي يجب أن متر العمليات اإلنسانية يف أراضيها. إال أن هذا ال 
يعني أن املنظامت اإلنسانية غري املتحيزة معفاة من التامس موافقتها والحصول عليها. فيجب التامس موافقة الدول الثالثة والحصول 
عليها يف إطار القانون الدويل العام، أما يف إطار القانون الدويل اإلنساين فإن هذه الدول ملزمة بإعطاء موافقتها استناًدا إىل االلتزام 
بالسامح باألنشطة اإلنسانية وتسهيلها. وباإلضافة إىل ذلك، تجدر اإلشارة إىل أن القانون الدويل اإلنساين ينص عىل قواعد محددة تلزم 
الدول بأن تسهل بكل طريقة ممكنة األنشطة اإلنسانية التي تضطلع بها اللجنة الدولية وكذلك األنشطة التي تضطلع بها الجمعيات 

الوطنية للصليب األحمر أو الهالل األحمر: الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 81 )3-1(. 
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القانون الدويل اإلنساين والعمل اإلنساين القائم عىل املبادئ ومكافحة اإلرهاب والجزاءات:
بعض وجهات النظر املطروحة بشأن مسائل معينة

التعليق عىل اتفاقية جنيف األوىل لعام 2016، الحاشية 69 أعاله، املادة 3 املشرتكة، الفقرة 840.
Dustin A. Lewis and Naz K. Modirzadeh, Taking into Account the Potential Effects of Counterterrorism 
Measures on Humanitarian Action: Elements of an Analytical Framework for States Grounded in Respect 
for International Law, legal briefing, Harvard Law School Program on International Law and Armed Conflict 
)HLS PILAC(, May 2021, p. 32.
International Law Commission )ILC(, Draft Articles on the Law of Treaties, with Commentaries, in Yearbook 
of the International Law Commission, Vol. 2, 1966, p. 211: 

"رأى بعض األعضاء أنه ستكون هناك ميزة يف اإلشارة أيًضا إىل وجوب امتناع الطرف عن أعامل ُيقصد بها إحباط هدف املعاهدة 
والغرض منها. إال أن اللجنة ارتأت أن هذا األمر ورد ضمًنا بوضوح يف االلتزام بتنفيذ املعاهدة عىل أساس من حسن النوايا وفضلت 

اإلشارة إىل قاعدة العقد رشيعة املتعاقدين يف أبسط شكل ممكن".
املادتان 12 و 15 من اتفاقية جنيف األوىل، واملادتان 12 و 18 من اتفاقية جنيف الثانية، واملادة 16 من اتفاقية جنيف الرابعة، 
واملادتان 10 و 16 من الربوتوكول اإلضايف األول للنزاعات املسلحة الدولية، واملادة 3 املشرتكة واملادتان 7 و 8 من الربوتوكول اإلضايف 

الثاين للنزاعات املسلحة غري الدولية. انظر أيًضا دراسة اللجنة الدولية بشأن القانون العريف، الحاشية 32 أعاله، القاعدة 110.
انظر أدناه.
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التي  والجزاءات  اإلرهاب  بفرض نظم مكافحة  ثالثة  قيام دول  فإن  ثم،  للسكان.97 ومن  األساسية 
تعرقل العمل اإلنساين قد يتعارض مع التزامها باحرتام وكفالة احرتام بعض أحكام القانون الدويل 
اإلنساين التي تحكم األنشطة اإلنسانية التي تضطلع بها منظامت إنسانية غري متحيزة.98 باإلضافة إىل 
ذلك، فإن الدول الثالثة، استناًدا إىل التزامها بأداء االلتزامات التعاهدية عىل أساس من حسن النوايا 
عىل النحو املبني يف املادة 26 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، يتوقع منها- بوصفها من األطراف 
السامية املتعاقدة يف اتفاقيات جنيف- أال تتخذ أي إجراءات أو تدابري من شأنها أن تحبط تنفيذ 
والعمل  اإلنسانية  املساعدة  تحكم وصول  التي  القواعد  سيام  وال  اإلنساين،  الدويل  القانون  قواعد 

اإلنساين.99 
وعىل هذا األساس، من املسلم به أنه يجب تنفيذ تدابري مكافحة اإلرهاب ونظم الجزاءات 
بحيث ال تشكل رفًضا/منًعا غري مرشوع للموافقة عىل األنشطة اإلنسانية التي تقوم بها منظامت 
إنسانية غري متحيزة وفًقا للقانون الدويل اإلنساين. ومن ثم، يتوقع من الدول، مبا فيها الدول غري 

املحاربة، أال تضع تدابري أو نظم جزاءات تتعارض مع التزامها بالسامح بالعمل اإلنساين وتسهيله.

قواعد القانون الدويل اإلنساين التي توفر الحامية للجرحى واملرىض وكذلك من يقدمون 
املساعدة الطبية

من املبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساين حق الجرحى واملرىض من املدنيني واملقاتلني العاجزين 
عن القتال يف أن يحظوا باالحرتام والحامية، وأن يحصلوا عىل معاملة إنسانية دون أي متييز ضار، 
وكذلك  لحالتهم،  الالزمة  الطبية  الرعاية  ممكن،  إبطاء  وبأقل  ممكن  حد  أقىص  إىل   ، يتلقوا  وأن 
البحث عنهم وجمعهم ونقلهم.100 وهذا االلتزام بالوسائل هو يف املقام األول التزام يقع عىل عاتق 
جميع أطراف النزاع. إال أن اتخاذ "جميع التدابري املمكنة" يشمل أيًضا السامح ملنظامت إنسانية 
غري متحيزة مثل اللجنة الدولية باملساعدة يف جمع الجرحى واملرىض والعناية بهم، ولو كانوا من 
األشخاص املدرجني يف القامئة مبوجب إطار مكافحة اإلرهاب أو الجزاءات أو كليهام. وغالًبا ما تكون 
القانون الدويل اإلنساين للجرحى واملرىض غري مجدية بدون السامح بوصول  التي يوفرها  الحامية 
العاملني يف املجال اإلنساين واإلمدادات، ولهذا السبب يحمي القانون الدويل اإلنساين أيًضا العاملني يف 

مجال الرعاية الطبية، سواء كانوا موظفني طبيني أو عاملني يف املجال اإلنساين أو مدنيني آخرين.101
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ولألسف، ُرفضت يف حاالت معينة أنشطة إنسانية لصالح الجرحى واملرىض بسبب وصفهم 
باإلرهابيني أو لالشتباه يف انتامئهم لإلرهابيني. وهذا يوضح أن بعض سياسات مكافحة اإلرهاب متيل 
إىل معاملة الرعاية الطبية عىل أنها شكل من أشكال الدعم غري املرشوع. عالوة عىل ذلك، رغم أن 
لجنة الجزاءات املنشأة عماًل بالقرار 1267 مل تقم أبًدا، عىل حد علمنا، بإدراج أي فرد يف القامئة ملجرد 
تقديم مساعدة طبية أو إنسانية، فقد أشارت إىل األنشطة الطبية بوصفها جزًءا من األساس الذي 
الطبية واإلمدادات  الرعاية  القامئة،102 وهذا يعني ضمًنا أن  إليه إدراج شخصني وكيانني يف  استند 
الطبية تعترب شكاًل من أشكال الدعم غري املسموح به للجامعات اإلرهابية املدرجة يف القامئة. ومع 
ذلك، يقال إن لوائح مكافحة اإلرهاب ونظم الجزاءات التي تعامل توفري األنشطة اإلنسانية لصالح 
املحظور،  الدعم  أشكال  من  شكل  أنها  عىل  القامئة  يف  املدرجني  األشخاص  من  واملرىض  الجرحى 

تتعارض مع القانون الدويل اإلنساين نًصا وروًحا.

قواعد القانون الدويل اإلنساين التي توفر الحامية للعاملني يف املجال اإلنساين

استكاماًل لقواعد القانون الدويل اإلنساين املذكورة أعاله، يتمثل أحد املبادئ األساسية لهذا الفرع من 
القانون يف وجوب احرتام وحامية العاملني يف املجال اإلنساين واألعيان املستخدمة يف تنفيذ األنشطة 
اإلنسانية.103 وهذه القاعدة نتيجة طبيعية رضورية للقواعد التي تنص عىل توفري إمكانية الوصول 
الرسيع ودون عوائق ألنشطة اإلغاثة اإلنسانية وحرية حركة موظفي اإلغاثة اإلنسانية. وسالمة وأمن 
موظفي اإلغاثة اإلنسانية رشط ال غنى عنه إليصال اإلغاثة اإلنسانية إىل السكان املدنيني املحتاجني. 
وينبغي أن يشمل ذلك الحامية من مامرسات من قبيل مضايقة العاملني يف املجال اإلنساين وترهيب 
التدخل غري  التحرر من  هؤالء األفراد بهدف تعطيل عملهم، وينبغي أن يشمل عىل نطاق أوسع 

املربر، ال سيام االعتقال، بسبب أداء واجباتهم.
ولنئ كان الربوتوكوالن اإلضافيان يحظران رصاحة مقاضاة من يقدمون مساعدة طبية يف 
النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية، مل ُتدرج قاعدة رصيحة من هذا القبيل فيام يتعلق بالعاملني 
يف املجال اإلنساين. ومع ذلك، ال ينبغي بأي حال من األحوال تفسري عدم وجود حظر رصيح مامثل 
عىل أنه صك مفتوح للدول ملقاضاة العاملني يف املجال اإلنساين بسبب تقديم أنشطة إنسانية تنفذ 
العاملني يف  املفروض عىل مقاضاة  الحظر  أن  به  املسلم  اإلنساين. بل إن من  الدويل  للقانون  وفًقا 
واجب  استنباطه من  اإلنساين ميكن  الدويل  القانون  عليها  ينص  التي  األفعال  اإلنساين عىل  املجال 
اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها  "احرتام وحامية" هؤالء العاملني. وهذا االلتزام مصطلح متداول يف 
اإلضافيني ويعترب أيًضا قاعدة عرفية.104 وهذا الرشط ترتتب عليه التزامات ذات طابع سلبي وإيجايب. 
ويقتيض شق "االحرتام" االمتثال لواجبات االمتناع، وال سيام االلتزامات باالمتناع عن مهاجمة العاملني 
يف املجال اإلنساين، أو إلحاق الرضر بهم بأي شكل من األشكال، أو إخضاعهم لالحتجاز التعسفي. 
وشق "الحامية" التزام إيجايب باتخاذ خطوات لضامن قدرة العاملني يف املجال اإلنساين عىل االضطالع 
والحامية هو  باالحرتام  لاللتزام  الشامل  والهدف  مهامهم.  مربر يف  غري  تدخل  أي  دون  بأنشطتهم 

Dustin A. Lewis, Naz K. Modirzadeh and Gabriella Blum, Medical Care in Armed Conflict: International 
Humanitarian Law and State Responses to Terrorism, legal briefing, HLS PILAC, 2015, pp. v, 110–111.

دراسة اللجنة الدولية بشأن القانون العريف، الحاشية 32 أعاله، القاعدتان 31 و 32 املنطبقتان يف النزاع املسلح الدويل والنزاع املسلح 
غري الدويل عىل حد سواء.

املرجع نفسه، القاعدة 31.
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ضامن قدرة العاملني يف املجال اإلنساين عىل الوصول إىل ضحايا النزاع املسلح، سواء كانوا مدرجني يف 
القامئة أم ال مبوجب لوائح مكافحة اإلرهاب والجزاءات. ومام يؤسف له، أن السنوات األخرية شهدت 
بسبب  اإلرهاب  مكافحة  قوانني  ومقاضاتهم مبوجب  اإلنساين  املجال  يف  عاملني  القبض عىل  إلقاء 
إىل  تنظر  قد  الجزاءات  نظم  أن  اإلنساين، كام  الدويل  القانون  بها  يكلفهم  التي  بواجباتهم  قيامهم 
بعض األنشطة اإلنسانية عىل أنها شكل من أشكال الدعم املحظور. وتتعارض هذه الُنهج مع تدابري 
اإلنساين  العمل  اإلنساين وتقوض  املجال  للعاملني يف  اإلنساين  الدويل  القانون  يوفرها  التي  الحامية 

الرسيع والفعال.

القانونية ملكافحة  الناجمة عن األطر  التحديات  االتجاهات والحلول الحديثة ملواجهة 
اإلرهاب والجزاءات

القانونية  األطر  بني  املستمر  لالحتكاك  خاص  اهتامم  إيالء  ينبغي  أنه  أعاله  املبينة  األجزاء  تذكرنا 
ملكافحة اإلرهاب والجزاءات، من جهة، والقانون الدويل اإلنساين، من جهة أخرى. والسامت الحالية 
الكايف.  بالقدر  اإلنساين  الدويل  القانون  قواعد  تراعي  ال  الجزاءات  ونظم  اإلرهاب  مكافحة  للوائح 
فهي ال تسمح للمنظامت اإلنسانية غري املتحيزة بتنفيذ والياتها بطريقة تتوافق مع القانون الدويل 
اإلنساين، وبالتايل تقوض حقوق وكرامة ضحايا النزاعات املسلحة. وال يزال من الرضوري أن تتخذ 
مع  والجزاءات  اإلرهاب  مكافحة  أطر  اتساق  لضامن  محددة  إجراءات  الدولية  واملنظامت  الدول 

القانون الدويل اإلنساين.
ويف هذا الصدد، مثة ترحيب باالتجاه الحايل الذي يشري إىل أن القامئني عىل تصميم وتنفيذ 
عىل   - كافية  غري  تزال  ال  كانت  وإن   - متزايدة  جهوًدا  يبذلون  والجزاءات  اإلرهاب  مكافحة  أطر 
املستويات الدولية واإلقليمية واملحلية إلدراج القانون الدويل اإلنساين بشكل أفضل يف مصفوفاتهم، 

وتحقيق حامية أفضل للعمل اإلنساين القائم عىل املبادئ.

أطر مكافحة اإلرهاب والعمل اإلنساين القائم عىل املبادئ: إحباط اآلمال

شهد مجال مكافحة اإلرهاب يف السنوات األخرية ظهور اتجاه إيجايب نحو اإلدماج التدريجي ألركان 
واقرتن ذلك  الدويل.  املستوى  اإلرهاب عىل  القانونية ملكافحة  املعادلة  اإلنساين يف  الدويل  القانون 
ترشيعاتها  يف  إدراج ضامنات  يف  دول  بدأت  حيث  املحيل،  الصعيد  عىل  ملحوظ  تحسن  بتحقيق 

املحلية بهدف الحفاظ عىل العمل اإلنساين القائم عىل املبادئ.
اإلرهاب  مكافحة  مجال  يف  الصادرة  األمن  مجلس  قرارات  اشتملت   ،2005 عام  ومنذ 
بشكل شبه منهجي عىل فقرات بشأن رضورة امتثال الدول للقانون الدويل، وال سيام القانون الدويل 
قرار  اتخاذ  األخرية، شّكل  اآلونة  تنفيذها.105 ويف  أو  اإلرهاب  مكافحة  تدابري  اتخاذ  عند  اإلنساين، 

انظر عىل سبيل املثال: قرار مجلس األمن 1456، 20 كانون الثاين/يناير 2003، املرفق، الفقرة 6؛ وقرار مجلس األمن  1624، 14 أيلول/
سبتمرب 2005، الفقرة 4 من املنطوق؛ وقرار مجلس األمن 2178، 24 أيلول/سبتمرب 2014، الفقرة 5 من املنطوق؛ وقرار مجلس األمن 
الفقرة 2 من  الفقرة 2 من املنطوق؛ وقرار مجلس األمن 2322، 12 كانون األول/ديسمرب 2016،  أيلول/سبتمرب 2016،   22 ،2309
املنطوق؛ وقرار مجلس األمن 2354، 24 أيار/مايو 2017، الفقرة 2 )هـ( من املنطوق؛ وقرار مجلس األمن 2396، 21 كانون األول/

ديسمرب 2017، الفقرة 4 و 18 و 19 و 34 و 40 من املنطوق؛ وقرار مجلس األمن 2482، 19 متوز/يوليو 2019، الفقرة 16 من املنطوق. 
انظر أيًضا قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 75/291، 30 حزيران/يونيو 2021، الفقرتان 12 و 26 من الديباجة، والفقرات 8 و 9 
و 60 و 89 و 102 و 109 من املنطوق. باإلضافة إىل ذلك، تستطلع املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب، وهي الجهاز الفرعي 
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تريستان فريارو

مجلس األمن 2462 يف آذار/مارس 1062019 خطوة كبرية. فهذه هي املرة األوىل التي يستخدم فيها 
يف قرار صادر يف إطار الفصل السابع عبارتني إلزاميتني هام "يقرر" و"يطلب" ليك يفرض عىل الدول 

األعضاء يف األمم املتحدة رشًطا يقتيض أن،

كفالة أن تنص قوانينها ولوائحها التنظيمية الداخلية، مبا يتفق مع التزاماتها مبوجب القانون 
الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين...، عىل تجريم أفعال بوصفها جرائم خطرية عىل نحو 
يكفي لتوفري القدرة عىل املقاضاة واملعاقبة عليها بطريقة تعكس عىل النحو الواجب خطورة 
الجرمية، القيام عمًدا بتوفري أو جمع األموال واألصول املالية أو املوارد االقتصادية أو الخدمات 

املالية أو غريها من الخدمات ذات الصلة، بشكل مبارش أو غري مبارش.107

كام طلب املجلس إىل الدول األعضاء أن "تكفل امتثال جميع التدابري التي تتخذها ملكافحة اإلرهاب، 
مبا يف ذلك التدابري املتخذة ملكافحة متويل اإلرهاب عىل النحو املنصوص عليه يف هذا القرار، اللتزاماتها 
مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين".108 وقد استكملت هذه الفقرات من 

املنطوق بفقرة أخرى )لها طابع وعظي أكرب(

تحث الدول، عند تصميم وتطبيق تدابري ملكافحة اإلرهاب، عىل مراعاة التأثري املحتمل لتلك 
التدابري عىل األنشطة اإلنسانية عىل وجه الحرص، مبا يف ذلك األنشطة الطبية، التي تضطلع بها 

الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين، عىل نحو يتسق مع القانون الدويل اإلنساين.109

النطاق املادي الواسع لتطبيق أول فقرتني جدير باملالحظة فهو يتصل بجميع تدابري مكافحة اإلرهاب، 
وهذا يشري إىل أن الدول ليس لديها أي خيار آخر سوى تعديل تدابريها الخاصة مبكافحة اإلرهاب 
وفًقا ملقتضيات القانون الدويل اإلنساين. باإلضافة إىل ذلك، تتعمق الفقرة الثالثة يف العالقة املتبادلة 
بني مكافحة اإلرهاب والقانون الدويل اإلنساين من خالل دراسة تأثري تدابري مكافحة اإلرهاب عىل 
مكافحة  إىل  الرامية  للتدابري  املحتمل  التأثري  مراعاة  عىل  الدول  حث  خالل  ومن  اإلنساين  العمل 
اإلرهاب، وال سيام متويله، عىل العمل اإلنساين القائم عىل املبادئ املنصوص عليه يف القانون الدويل 

اإلنساين.
إذا كانت  الذي يقدمه بشأن ما  التوضيح  القرار يكمن يف  مثة جانب آخر مهم يف هذا 
رشوط تفعيل "بند األسبقية" الوارد يف املادة 103 من ميثاق األمم املتحدة من أجل تنظيم العالقة 
التعارض بني هذين الفرعني من  القانون الدويل اإلنساين وأطر مكافحة اإلرهاب يف حالة  بني أطر 

ملجلس األمن املسؤول عن مسائل مكافحة اإلرهاب، سبَل ضامن تنفيذ قرارات مجلس األمن املتعلقة مبكافحة اإلرهاب وفًقا للقانون 
الدويل اإلنساين. ويف هذا الصدد، تعكف املديرية التنفيذية عىل تنفيذ مرشوع مخصص يهدف إىل تحسني فهم العالقة بني تدابري 
مكافحة اإلرهاب والقانون الدويل اإلنساين. يف سياق هذا املرشوع، تتعاون املديرية التنفيذية مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
وتتشاور مع جهات أخرى معنية، منها اللجنة الدولية، يف إعداد دراسة مواضيعية حول العالقة املتبادلة بني أطر مكافحة اإلرهاب 
والقانون الدويل اإلنساين. وكثفت املديرية التنفيذية جهودها إلدماج القانون الدويل اإلنساين بطريقة منهجية، حسب االقتضاء، يف 
أدوات التقييم والتحليالت املواضيعية. ورغم ذلك، ما برح دور املديرية التنفيذية يف مجال القانون الدويل اإلنساين يواجه تحديات 

جسيمة: انظر:
Dustin A. Lewis, Naz K. Modirzadeh and Jessica S. Burniske, CTED and IHL: Preliminary Considerations for 

States, legal briefing, HLS PILAC, March 2020; F. Ní Aoláin, 
الحاشية 45 أعاله، الصفحات 29-27.

قرار مجلس األمن 2462، 28 آذار/مارس 2019.
 املرجع نفسه، الفقرة 6 من املنطوق.
املرجع نفسه، الفقرة 6 من املنطوق.

املرجع نفسه، الفقرة 24 من املنطوق.
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انظر أيًضا القسم أعاله بشأن "فهم كيفية التعامل مع مسألة النزاعات املسلحة يف اإلطار القانوين ملكافحة اإلرهاب".
أعاله،   98 الحاشية   ،D. A. Lewis and N. K. Modirzadeh انظر:   ،2462 األمن  مجلس  لقرار  تفصييل  تحليل  عىل  لالطالع 

الصفحات 39-18.
E.-C. Gillard، الحاشية 57 أعاله، الصفحة 18.

أدرج بعض الدول أصاًل مثل أسرتاليا قبل عام 2019 استثناء ألسباب إنسانية لبعض الجرائم املتعلقة باألمن )عىل سبيل املثال، جرائم 
 Criminal Code Act, 1995, Sections ،]الخيانة والتدريب ذو النمط العسكري واالرتباط مبنظامت إرهابية: )]القانون الجنايئ
AA.4, 83.3.4.A and 102.8.4.c.80.1( يستبعد من نطاق الجرائم "توفري معونة أو مساعدة ذات طابع إنساين". ويف عام 2019، 
أدرجت أسرتاليا استثناء لجرمية جديدة، وهي دخول مناطق مشمولة بإعالن أو البقاء فيها )املرجع نفسه، Section 119.2.3(؛ وميتد 
نطاق االستثناء ألغراض إنسانية ليشمل "أداء واجب رسمي للجنة الدولية ))املرجع نفسه، )Section 119.2)3()e()ii((. واعتمدت 
ترشيعات مامثلة يف اململكة املتحدة يف عام 2019 وتتضمن أيًضا استثناًء ألسباب إنسانية لألنشطة التي تتمثل أغراضها يف "تقديم 
 Counter-Terrorism and Border Security Act, 2019, ،]مساعدة ذات طابع إنساين" )]قانون مكافحة اإلرهاب وأمن الحدود
الجديد بشأن منع وقمع جرائم اإلرهاب رقم 1176/2020،  إثيوبيا إعالنها  Section 58.B.1.5(. ويف آذار/مارس 2020، أصدرت 
الذي تستثني املادة 5-9 منه من جرمية "تقديم الدعم" املبارش أو غري املبارش الرتكاب عمل إرهايب أو ملنظمة إرهابية، "املساعدة 
اإلنسانية التي تقدمها منظامت منخرطة يف أنشطة إنسانية أو دعم يقدمه شخص لديه واجب قانوين يتمثل يف دعم اآلخرين". ويف 
نيسان/أبريل 2020، اعتمدت تشاد القانون الجديد ملكافحة اإلرهاب، وهو القانون رقم                     الذي يستثني متاًما من 
نطاقه "األنشطة ذات الطابع اإلنساين البحت وغري املتحيز التي تضطلع بها منظامت إنسانية محايدة وغري متحيزة". ويف متوز/يوليو 
2020، اعتمدت الفلبني قانوًنا جديًدا ملكافحة اإلرهاب، وهو القانون رقم 11479، ملنع اإلرهاب وحظره واملعاقبة عليه. ويتضمن 
هذا القانون يف املادة 13 استثناء ألسباب إنسانية من جرمية الدعم املادي لإلرهابيني "لألنشطة اإلنسانية التي تضطلع بها اللجنة 
الدولية والصليب األحمر الفلبيني وغري ذلك من الجهات الرشيكة للمنظمتني من الجهات غري املتحيزة التي تعرتف بها الدولة وفًقا 
للقانون الدويل اإلنساين". ويف أيلول/سبتمرب 2020، عدلت سويرسا قانون العقوبات بإدراج جرمية جديدة تتمثل يف تقديم الدعم 
ألنشطة منظمة إجرامية وإرهابية. ومع ذلك، تنص املادة 260 )2( عىل استثناء ألسباب إنسانية، ومبوجبه فإن جرمية الدعم "ال 
تنطبق عىل الخدمات اإلنسانية التي تقدمها منظمة إنسانية غري متحيزة مثل اللجنة الدولية، وفًقا للامدة 3 املشرتكة بني اتفاقيات 
جنيف املؤرخة 12 آب/أغسطس 1949". والتحليل التفصييل لالستثناءات املدرجة يف هذه اللوائح املتعلقة مبكافحة اإلرهاب يخرج 

عن نطاق هذا املقال؛ ولالطالع عىل دراسة أشمل، انظر: E.-C. Gillard، الحاشية 57 أعاله، الصفحات 24-21.
لالطالع عىل املزيد من التفاصيل عن األركان التأسيسية لالستثناء ألسباب إنسانية يف ضوء القانون الدويل اإلنساين، انظر أدناه.
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فروع القانون.110 ويف الواقع، ميكن تفسري الفقرتني 5 و 6 من منطوق القرار 2462 عىل أنهام قرار 
مبوجب املادة 25 من ميثاق األمم املتحدة، التي يطلب مجلس األمن مبوجبها االمتثال الصارم من 
وتنفيذها  اإلرهاب  مكافحة  تدابري  تصميم  عند  اإلنساين  الدويل  القانون  اللتزاماتها مبوجب  الدول 
وتفسريها.111 وكام أوضحت إميانويال كيارا جيالرد باقتدار، فإن الفقرتني 5 و 6 من املنطوق "تبددان 
اإلنساين".112  الدويل  القانون  تجاوز  ينوي  املجلس  إذا كان  ما  أي شكوك قد تكون موجودة حول 
لوائح  أن  يعني  الفقرتني  هاتني  يف  عليه  املنصوص  اإلنساين  الدويل  للقانون  وفًقا  الترصف  ورشط 
مكافحة اإلرهاب هي التي يجب أن تفسح املجال للقانون الدويل اإلنساين يف حالة االحتكاك بني 
اإلطارين القانونيني. لذلك، فإن اآلثار الرتاكمية للفقرات 5 و 6 و 24 من املنطوق من شأنها أن تسمح 
نطاقها  تستثني من  أنها  القرار 2462 عىل  عليها يف  املنصوص  النطاق  الواسعة  االلتزامات  بتفسري 
األنشطة ذات الطابع اإلنساين البحت التي تضطلع بها منظامت إنسانية غري متحيزة، ينظمها القانون 

الدويل اإلنساين ويأذن بها.
املحلية  الترشيعات  للقرار 2462 عىل  املبارش  التأثري  تحديد  الصعب  من  كان  إذا  حتى 
ملكافحة اإلرهاب، قد يالحظ املرء أن الفرتة 2019-2020 كانت غزيرة اإلنتاج من حيث االستثناءات 
اإلنسانية املدرجة فيه.113 ويختلف النطاق الشخيص واملادي لهذه االستثناءات من قانون إىل آخر،114 
لكنها توضح عموًما أن التعاون مع سلطات الدولة بشأن أهمية التقيد بالتزاماتها مبوجب القانون 
الدويل اإلنساين أثناء تنفيذ تدابري مكافحة اإلرهاب قد يكلل بالنجاح وقد يؤدي إىل توفري حامية 

فعالة للمنظامت اإلنسانية غري املتحيزة وموظفيها.

،003/PR/2020
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الجزاءات والعمل اإلنساين القائم عىل املبادئ: بناء اآلمال

كان القامئون عىل وضع الجزاءات عىل املستويني الدويل واإلقليمي أقل ميال إىل إدخال استثناءات 
ألسباب إنسانية يف مصفوفات الجزاءات. ويوجد يف الواقع، منذ عام 2000، نظامان فقط من نظم 
الجزاءات الصادرة عن األمم املتحدة من األربعة عرش نظاًما املعمول بها حالًيا، ينصان عىل استثناءات 

ألسباب إنسانية رصيحة وملزمة قانوًنا:115 نظام جزاءات طالبان ونظام جزاءات الصومال.
عىل  حظرًا  األمن  مجلس  فرض   -  2002 عام  وحتى   -  2000 األول/ديسمرب  كانون  ويف 
الرحالت الجوية املنطلقة من مناطق تسيطر عليها طالبان أو املتجهة إليها ولكنه استثنى "املنظامت 
املتحدة  األمم  بينها  اإلنسانية ألفغانستان، ومن  املساعدة  التي تقدم  الحكومية  اإلغاثة  أو وكاالت 
للصليب  الدولية  واللجنة  اإلنسانية،  املساعدة  تقدم  التي  الحكومية  اإلغاثة  ووكاالت  ووكاالتها، 
األحمر، واملنظامت غري الحكومية حسب االقتضاء"، عىل النحو الذي تحدده لجنة الجزاءات املنشأة 
عماًل بالقرار 116.1267 وهذا االستثناء مل يعد معمواًل به. فقد استحدث مجلس األمن مؤخرًا استثناء 
جديًدا ألسباب إنسانية يف نظم جزاءات طالبان من خالل القرار 2615، الصادر يف 22 كانون األول/

ديسمرب 2021، الذي يقرر فيه أن

يف  األساسية  اإلنسانية  االحتياجات  تدعم  التي  األنشطة  من  وغريها  اإلنسانية  املساعدة 
أفغانستان ال تشكل انتهاًكا للفقرة 1 )أ( من القرار 2255 )2015(، وأن تجهيز ودفع األموال 
أو األصول املالية أو املوارد االقتصادية األخرى، وتوفري السلع والخدمات الالزمة لضامن إيصال 

هذه املساعدة يف الوقت املناسب أو لدعم هذه األنشطة هي إجراءات مسموح بها.117

وباملثل، فيام يتعلق بالصومال يف عام 2010، بعد تصنيف حركة الشباب جامعة إرهابية، أدرج أعضاء 
مجلس األمن استثناء ألسباب إنسانية يستثني من الجزاءات املالية

قيام األمم  لكفالة  الالزمة  االقتصادية األخرى  املوارد  أو  املالية  أو توفري األصول  األموال  دفع 
اإلنسانية  املساعدة  بتقديم  املعنية  املنظامت  أو  وبرامجها  املتخصصة  ووكاالتها  املتحدة 
للكيانات  املنفذين  الرشكاء  أو  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  لدى  املراقب  مبركز  واملتمتعة 
السابقة بإيصال املساعدة اإلنسانية التي تشتد إليها الحاجة يف الصومال يف الوقت املناسب.118

فهم االستثناءات ألسباب إنسانية يف الجزاءات يتطلب أواًل بعض الفهم للمصطلحات. فام تطلبه اللجنة الدولية واملنظامت اإلنسانية 
األخرى هو أن تضمن الدول استثناء األنشطة اإلنسانية التي ُيضطلع بها يف إطار العمل اإلنساين غري املتحيز من نطاق األطر القانونية 
ملكافحة اإلرهاب والجزاءات. وتستخدم اللجنة الدولية يف هذا الصدد تعبري "االستثناء ألسباب إنسانية"، عىل غرار منظامت أخرى مثل 
االتحاد األورويب. ويستخدم مجلس األمن مصطلح "استثناء" ليشمل نفس املفهوم، يف حني تستخدم سلطات الجزاءات يف الواليات 

املتحدة عبارة "الرتاخيص العامة"، انظر عىل سبيل املثال:
)US Office of Foreign Assets Control )OFAC(, General License No. 14, “Authorizing Humanitarian Activities 

in Afghanistan”, 24 September 2021, available at: https://home.treasury.gov/system/files/126/ct_gl14.pdf(. 
قرار مجلس األمن 1333، 19 كانون األول/ديسمرب 2000، الفقرتان 11 و 12 من املنطوق. ومل يجدد الحظر عندما خضعت الجزاءات 

للتنقيح مبوجب قرار مجلس األمن 1390، 16 كانون الثاين/يناير 2002.
قرار مجلس األمن 2615، 22 كانون األول/ديسمرب 2021، الفقرة 1 من املنطوق. وهذا االستثناء، باإلشارة إىل نطاقه املادي، مامثل 
لالستثناء املدرج يف نظام جزاءات األمم املتحدة املنطبق عىل الصومال حيث إنه يرتبط بالجزاءات املالية فقط. ومع ذلك، ميكن القول 
إن األنشطة التي يشملها االستثناء لها نطاق أوسع: فهي تشمل أيًضا أنشطة الحامية )"املساعدة اإلنسانية وغريها من األنشطة التي 
تدعم االحتياجات اإلنسانية األساسية يف أفغانستان" )التوكيد مضاف((. والنطاق الشخيص لتطبيق االستثناء أوسع أيًضا من حيث إنه 

يشمل "مقدمي" املساعدة اإلنسانية إىل حد كبري. باإلضافة إىل ذلك، فإن النطاق الزمني لتطبيق االستثناء غري محدود.
قرار مجلس األمن 1916، 19 آذار/مارس 2010، الفقرة 5 من املنطوق.
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وعىل مستوى االتحاد األورويب، مل يصدر إال استثناء واحد محدد للغاية ومحدود ألسباب إنسانية. 
ففي عام 2016، استثنى االتحاد األورويب من نطاق جزاءاته املنطبقة عىل سورية رشاء النفط 

مبعرفة هيئات عامة أو أشخاص اعتباريني أو كيانات تتلقى متوياًل من االتحاد أو الدول األعضاء 
لتقديم اإلغاثة اإلنسانية يف سورية أو تقديم املساعدة إىل السكان املدنيني يف سورية، وذلك يف 
الحاالت التي يجري فيها رشاء هذه املنتجات أو نقلها لغرض وحيد هو تقديم اإلغاثة اإلنسانية 

يف سورية أو تقديم املساعدة للسكان املدنيني يف سورية.119 

اإلشارة إىل القانون الدويل اإلنساين يف هيكل الجزاءات: األمم املتحدة واالتحاد األورويب

الكونغو  )جمهورية  املتحدة  األمم  جزاءات  نظم  من  ثالثة  تجديد  ومبناسبة  األخرية،  اآلونة  يف 
الوسطى(، استخدم مجلس األمن يف قراراته صياغة جديدة  الدميقراطية ومايل وجمهورية أفريقيا 
الدويل اإلنساين، ميهد الطريق ملزيد من االهتامم  القانون  تهدف إىل إدماج ركن جديد من أركان 
بالحفاظ عىل الحيز اإلنساين. ففي نظم الجزاءات املذكورة الخاصة بكل بلد، طلب مجلس األمن أن 
متتثل تدابري التنفيذ التي تتخذها الدول للقانون الدويل، وال سيام القانون الدويل اإلنساين. وهذه 
هي املرة األوىل التي تستخدم فيها هذه الصياغة يف جزاءات "ال تتعلق مبكافحة اإلرهاب" يف األمم 

املتحدة.
ويف قرار تجديد جزاءات األمم املتحدة السارية عىل جمهورية الكونغو الدميقراطية، شدد 
مجلس األمن أواًل يف إحدى فقرات الديباجة عىل أن "التدابري املفروضة مبوجب هذا القرار ال يقصد 
أن ترتتب عليها آثار ضارة من الناحية اإلنسانية بالسكان املدنيني يف جمهورية الكونغو الدميقراطية". 
وبند "القصد" املذكور120 ُيستكمل من ثم بإدراج فقرة ملزمة يف املنطوق "تطلب إىل الدول األعضاء 
أن تكفل امتثال جميع ما تتخذه من تدابري تنفيًذا لهذا القرار اللتزاماتها مبوجب القانون الدويل، مبا 
يف ذلك القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني، حسب 
االنطباق".121 وتكررت هذه الفقرات يف قرارين اتخذا بعد ذلك بأسابيع قليلة، لتجديد نظم جزاءات 

األمم املتحدة السارية عىل جمهورية أفريقيا الوسطى ومايل.122
لألنشطة  إنسانية  ألسباب  استثناء  عىل  رصاحة  تنص  ال  الفقرات  هذه  كانت  إذا  حتى 
اإلنسانية التي تضطلع بها منظامت إنسانية غري متحيزة، فإنها مع ذلك تشكل تطورًا مهاًم، ال سيام 
الفقرة 4 من منطوق القرار 2582 التي تنص عىل رشط امتثال جميع الدول للقانون الدويل اإلنساين 
عند تنفيذ نظام جزاءات األمم املتحدة عىل الصعيد املحيل. و"بنود القانون الدويل اإلنساين" املذكورة 
تساعد البلدان التي ترغب يف إدراج استثناءات ألسباب إنسانية لكنها تشعر أنها ممنوعة من القيام 
بذلك ألنها ترى أنها مطالبة بااللتزام بالنص الذي اعتمده مجلس األمن. ووجود هذه البنود املتعلقة 

EU Council Decision )CFSP( 2016/2144, 6 December 2016, implemented by Council Regulation )EU( 
2016/2137, 6 December 2016, Art. 6)a()1(.

يحتوي نظام جزاءات األمم املتحدة املنطبق عىل جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عىل بند من هذا القبيل: انظر قرار مجلس 
األمن 2094، 7 آذار/مارس 2013، الفقرة 31 من املنطوق.

قرار مجلس األمن 2582، 29 حزيران/يونيو 2021، الفقرة 4 من املنطوق.
بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى، قرار مجلس األمن 2588، 29 متوز/يوليو 2021، الفقرتان 12 و 13 من الديباجة؛ وبشأن مايل، قرار 
مجلس األمن 2590، 30 آب/أغسطس 2021، الفقرتان 9 و 10 من الديباجة. ويف هذه املناسبة، أدرجا بندا "القصد" و "القانون الدويل 
اإلنساين" كفقرتني يف الديباجة، لكن هذا ال يعني أن مجلس األمن يقصد إحداث تأثري أقل من هذين البندين. ويرجع إدراجهام 
ضمن فقرات الديباجة إىل االختالفات بني أعضاء مجلس األمن، وهو ما دفع القائم عىل الصياغة إىل الحد من املناقشات حول فقرات 

منطوق القرارات.
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بالقانون الدويل اإلنساين يف القرارات التي تنشئ أو تجدد نظم الجزاءات سيؤدي إىل بث الطأمنينة 
لدى الدول بأنها متتثل للقرارات عند اعتامد ضامنات من هذا القبيل يف نظمها القانونية املحلية. 
وعىل وجه الخصوص، فإن استخدام كلمة "يطلب"123 يف فقرة املنطوق الواردة يف القرار الذي يجدد 
جزاءات جمهورية الكونغو الدميقراطية مينح الدول مزيًدا من الطأمنينة ألن الفقرة مشبعة بطابع 

إلزامي استناًدا إىل املادة 25 من ميثاق األمم املتحدة.124
الواضح  األورويب. وكان من  االتحاد  اإلقليمي وال سيام يف  الصعيد  تقدم عىل  أحرز  كام 
أن االتحاد األورويب قد أرص، يف االستنتاجات التي خلص إليها مؤخرًا مجلس االتحاد األورويب، عىل 
نيته تجنب اآلثار السلبية التي تلحق بالعمل اإلنساين القائم عىل املبادئ والتزامه باالمتثال للقانون 
الدويل، وال سيام القانون الدويل اإلنساين واملبادئ اإلنسانية.125 واستنتاجات املجلس بشأن املساعدة 
للغاية يف هذا  الثاين/نوفمرب 2019 واضحة  الصادرة يف ترشين  اإلنساين  الدويل  والقانون  اإلنسانية 

الصدد:

يرحب املجلس بقرار مجلس األمن 2462 )2019(... يكرر املجلس، وفًقا لقرار مجلس األمن، 
تقييدية  تدابري  فيها تصميم وتطبيق  مبا  األورويب  االتحاد  يتخذها  تدابري  أي  أن  التأكيد عىل 
وجميع تدابري مكافحة اإلرهاب، يجب أن تكون متوافقة مع جميع االلتزامات املنصوص عليها 
يف القانون الدويل، وال سيام القانون الدويل لحقوق اإلنسان، والقانون الدويل لالجئني، والقانون 
اإلنساين  العمل  عىل  محتمل  سلبي  تأثري  أي  تجنب  إىل  املجلس  وسيسعى  اإلنساين.  الدويل 
ويشجع الدول األعضاء عىل ضامن توافق تدابري مكافحة اإلرهاب املحلية والتدابري التقييدية 

مع القانون الدويل.126

ومؤخرًا، اعتمدت توجيهات االتحاد األورويب بشأن جائحة كوفيد والجزاءات أيًضا موقًفا قامئًا عىل 
املبادئ بشأن القانون الدويل اإلنساين. يف الواقع، تعرتف التوجيهات عىل ما يبدو بأسبقية القانون 
كانت  ولو  إنسانية  أنشطة  تنفيذ  إمكانية  ثم  األورويب، ومن  االتحاد  اإلنساين عىل جزاءات  الدويل 
تشكل، يف إطار جزاءات االتحاد األورويب، تقدمًيا محظورًا للموارد االقتصادية لألشخاص أو الكيانات 

املدرجة يف القامئة:

بإتاحة  اإلرهاب  مبكافحة  املتعلقة  األورويب  االتحاد  عقوبات  لوائح  تسمح  ال  عامة،  كقاعدة 
من  عدد  وجود  رغم  القامئة،  يف  املدرجة  الكيانات  أو  لألشخاص  االقتصادية  واملوارد  األموال 

كام ورد يف قرار مجلس األمن 2462، 28 آذار/مارس 2019.
باإلضافة إىل ذلك، فإن الفقرة الواردة يف الديباجة التي تشري إىل أن الجزاءات املفروضة ال تهدف إىل إحداث عواقب إنسانية قد 
تستخدم لدعم الضامنات اإلنسانية التي ستدرج أثناء تطبيق نظام جزاءات األمم املتحدة عىل الصعيد املحيل، ألن هذه االستثناءات 

من شأنها أن تشكل أنجع الوسائل لتأمني األنشطة اإلنسانية، ومن ثم خدمة املصالح اإلنسانية للسكان املدنيني.
Council of the EU, Humanitarian Assistance and International Humanitarian Law – Council Conclusions, 
14487/19, 25 November 2019, para. 8; Council of the EU, Council Conclusions on EU External Action on 
Preventing and Countering Terrorism and Violent Extremism, 8868/20, 16 June 2020, paras 15, 27; Council 
of the EU, EU Priorities at the United Nations and the 75th United Nations General Assembly – Council 

Conclusions, 9401/20, 13 July 2020, para. 12. 
وميكن االطالع عىل إشارات عن االمتثال للقانون الدويل وعن الحفاظ عىل األنشطة اإلنسانية يف الوثائق اإلطارية لالتحاد األورويب 

بشأن الجزاءات: انظر: 
Council of the EU, Basic Principles on the Use of Restrictive Measures )Sanctions(, 10198/ 1/04 REV 1, 2004, 
para. 6; Council of the EU, Guidelines on Implementation and Evaluation of Restrictive Measures )Sanctions( 

in the Framework of the EU Common Foreign and Security Policy, 11205/12, 2012, para. 9.
Council of the EU, Humanitarian Assistance and IHL, above note 125, para. 8.
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اإلعفاءات.... ومع ذلك، وفًقا للقانون الدويل اإلنساين، عندما ال توجد خيارات أخرى متاحة، 
ال ينبغي أن تؤدي جزاءات االتحاد األورويب إىل الحيلولة دون تقديم املساعدة اإلنسانية.127

وال شك يف أن تعدد اإلشارات إىل القانون الدويل اإلنساين يف نظم الجزاءات يشكل تطورًا مهام يف 
الطريق نحو توفري حامية أنجع للعمل اإلنساين القائم عىل املبادئ وحافزًا مهام إلدراج االستثناءات 
اإلنسانية عىل مستوى الدولة. ومع ذلك، حتى اآلن، توقف القامئون عىل وضع الجزاءات عن توفري 
املزيد من الضامنات اإلنسانية امللموسة والفعالة التي تأخذ شكل االستثناء اإلنساين، وهو األمر الذي 
ما برحت دوائر العمل اإلنساين تطالب به منذ فرتة طويلة. ويف هذا الصدد، مل يتمكن القامئون عىل 

وضع الجزاءات حتى اآلن من إدماج القانون الدويل اإلنساين بالكامل يف نظم الجزاءات.
ولنئ كانت الجزاءات تشمل بشكل متزايد انتهاكات القانون الدويل اإلنساين بوصفها سبًبا 
لفرض الجزاءات، فإن الحظر الذي تفرضه نظم الجزاءات ال يزال يعرقل األنشطة اإلنسانية املأذون 
الفعالة.  اإلنسانية  االستثناءات  إىل  افتقارها  بسبب  اإلنساين،  الدويل  القانون  واملحمية مبوجب  بها 
ويجب التغلب عىل هذا التناقض، وينبغي للقامئني عىل وضع الجزاءات الحض عىل إدماج القانون 
الدويل اإلنساين حتى يصل إىل نهايته املنطقية من خالل إدراج استثناءات إنسانية عىل أساس كل 

نظام عىل حدة.

مسائل تثريها اإلعفاءات والحاجة إىل التامس استثناءات إنسانية

أعربت السلطات القامئة بفرض الجزاءات عن بعض املخاوف إزاء إدراج "استثناءات إنسانية شاملة" 
خوًفا من إمكانية إساءة استخدامها.128 ومن أجل التعامل مع التأثري السلبي الذي تخلفه الجزاءات 
عىل الجهات الفاعلة اإلنسانية، لجأت السلطات القامئة بفرض الجزاءات بشكل حرصي تقريًبا إىل 
إدراج "إعفاءات" بداًل من االستثناءات، يف نظم الجزاءات. فاإلعفاءات تتطلب من املنظامت اإلنسانية 
التامس إذن والحصول عليه من سلطة محددة قامئة بفرض الجزاءات )مثل لجان الجزاءات يف حالة 
جزاءات األمم املتحدة أو "سلطة وطنية مختصة" يف حالة جزاءات االتحاد األورويب( كرشط مسبق 

قبل االضطالع بأي أنشطة إنسانية ميكن تفسريها عىل أنها مخالفة لنظم الجزاءات.
وتؤدي اإلعفاءات إىل إثارة عدة مسائل بالنسبة للعمل اإلنساين. أوال، فهي منفصلة عن 
واقع العمل اإلنساين وتتسم بالتعقيد والبريوقراطية وتستغرق وقًتا طويال، ولها تأثري سلبي جسيم 
عىل قدرة املنظامت اإلنسانية عىل االستجابة واستمراريتها. ثانًيا، تشرتك اإلعفاءات يف نظم الجزاءات 
أيًضا يف سمة مشرتكة مثرية للقلق: فهي تخضع للتقدير، ومن ثم تجعل املنظامت اإلنسانية تعتمد 

عىل إرادة السلطات القامئة بفرض الجزاءات.
ثالًثا، توجد توجيهات قليلة متاحة بشأن كيفية تطبيق إجراءات اإلعفاء عىل مستوى نظم 
الجزاءات املختلفة. والسلطات القامئة بفرض الجزاءات لها آراء مختلفة بشأن نطاق وطرائق معالجة 
اإلعفاءات. فعىل سبيل املثال، ال تعرف الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين ما إذا كانت اإلعفاءات 
املتاحة مبوجب نظام معني ستشمل جميع عملياتها يف إطار زمني معني أو ما إذا كان ينبغي طلب 
األسئلة مطروحة حول  تزال  األورويب، ال  االتحاد  به. وعىل مستوى  اإلعفاءات لكل نشاط ُيضطلع 
للمنظامت  وبالنسبة  اإلعفاءات.  تقديم  لها  يحق  مختصة"  وطنية  "سلطة  بوصفها  املؤهلة  الجهة 

European Commission, above note 85, p. 7.
D. A. Lewis and N. K. Modirzadeh، الحاشية 98 أعاله، الصفحة 9.
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اإلنسانية غري املتحيزة الواقعة خارج نطاق االتحاد األورويب ولكنها تتلقى أمواال من االتحاد األورويب 
أو الدول األعضاء يف االتحاد األورويب، فإن تحديد السلطة التي ينبغي أن تسعى املنظمة إىل التامس 
بتمويل  االتحاد األورويب  أكرب: يف حالة قيام دول مختلفة يف  اإلعفاء منها قد يكون مربًكا بدرجة 
املانحة  الجهة  هي  وما  اإلعفاء؟  طلب  إليها  يوجه  أن  ينبغي  التي  الجهة  هي  فام  معني،  نشاط 
مانحة  إذا ردت جهة  األورويب؟ وماذا سيحدث  االتحاد  مانحة يف  الرئيسية؟ وهل جميعها جهات 
باملوافقة وردت جهة أخرى بالرفض؟ وماذا سيحدث إذا قامت دولة عضو يف االتحاد األورويب بإصدار 
إعفاء ملدة سنة واحدة يشمل جميع األنشطة اإلنسانية يف سياق معني يف حني مل تأذن دولة عضو 
أخرى إال بنشاط معني ملرة واحدة فقط لفرتة زمنية محدودة؟ وهذا النقص يف القدرة عىل التنبؤ 
يرض باالستجابة اإلنسانية الفعالة، وباإلضافة إىل ذلك، من املرجح أن يؤدي إىل إدامة سياسات الحد 

من املخاطر أو اإلفراط يف االمتثال من قبل القطاع الخاص.
رابًعا، اإلعفاءات غري فعالة ألنها، من الناحية العملية، تؤدي يف أغلب األحوال إىل تأخريات 
الجهات  قدرة  من  يحد  الذي  األمر  اإلنساين،  للعمل  الالزمة  السلع/املواد  استرياد  يف  متناسبة  غري 
حاالت  يف  اإلمكان  قدر  والرسعة  االستجابة  عىل  بالقدرة  التحيل  عىل  اإلنساين  املجال  يف  الفاعلة 
للتطبيق يف حالة  أال تصلح  ُيحتمل إىل حد كبري  ثم،  . ومن  املسلحة  النزاعات  قبيل  الطوارئ من 

العمليات اإلنسانية الواسعة النطاق.
محايدة وغري  منظمة  أنها  إنسانية عىل  منظمة  تصور  اإلعفاءات عىل  تؤثر  قد  خامًسا، 
متحيزة ومستقلة حًقا وتؤدي يف النهاية إىل زيادة املخاطر األمنية. ومن املرجح أن يؤدي طلب اإلذن 
من سلطة قامئة بفرض جزاءات تابعة لدولة/منظمة دولية أخرى من أجل تنفيذ أنشطة إنسانية 
التي  السياسية  بالخطة  املعنية  اإلنسانية  املنظمة  ربط  إىل  املتحاربة  األطراف  أصال  عليها  اتفقت 

تسببت يف الجزاءات، وسيؤدي حتاًم إىل تقلص الحيز اإلنساين.
وأخريًا، تثري نظم اإلعفاءات مخاوف خطرية تتعلق بالتوافق مع القانون الدويل اإلنساين. 
فبموجب قواعد القانون الدويل اإلنساين التي تحكم وصول املساعدات اإلنسانية، فإن القدرة عىل 
املوافقة عىل األنشطة اإلنسانية التي تضطلع بها منظامت إنسانية غري متحيزة تقع حرًصا عىل عاتق 
األطراف املتحاربة املعنية، وليس عىل عاتق الدول غري املتحاربة )باستثناء دول العبور(. ويف هذا 
الذي مل  املتحيز  اإلنساين غري  العمل  إضافية عىل  الحصول عىل موافقة  اإلعفاءات  الصدد، تستلزم 
ينص عليه القانون الدويل اإلنساين. وينص القانون الدويل اإلنساين عىل أن الدول عليها التزام بتيسري 
املتحيزة، وهي وظيفة ال تؤديها اإلعفاءات.129 كام أن اإلعفاءات  اإلنسانية غري  املنظامت  أنشطة 
تقدميه  املتحيزة  اإلنسانية غري  للمنظامت  الذي يحق  الخدمات  الحق يف عرض  تقيد إىل حد كبري 
مبوجب القانون الدويل اإلنساين، ألنها تقدم رشًطا مسبًقا )الحصول عىل إذن من الجهات القامئة عىل 
تنفيذ الجزاءات قبل تقديم عرض للخدمات( ليس له أساس قانوين مبوجب هذا الفرع من فروع 
القانون. وأخريًا، فإن عدم االستفادة من اإلعفاءات املتاحة من شأنه أن يزيد من احتامالت انتهاك 
نظام الجزاءات، ومن ثم احتامالت مقاضاة العاملني يف املجال اإلنساين املنخرطني يف أنشطة ينص 
عليها القانون الدويل اإلنساين ويوفر لها الحامية. ومن ثم، تضع نظم اإلعفاءات الدول واملنظامت 

لالطالع عىل رأي مامثل، انظر:
UN Human Rights Special Procedures, Position of the United Nations Special Rapporteur on the Promotion 
and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism on the Human 
Rights and Rule of Law Implications of the United Nations Security Council Counter-Terrorism Sanctions 
Regimes on Individuals and Entities, October 2021, pp. 18–19.
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القانون الدويل اإلنساين والعمل اإلنساين القائم عىل املبادئ ومكافحة اإلرهاب والجزاءات:
بعض وجهات النظر املطروحة بشأن مسائل معينة

الدولية القامئة عىل تصميم وإنفاذ الجزاءات يف وضع يتعارض مع التزاماتها القانونية املنصوص عليها 
يف القانون الدويل اإلنساين.

ويف ضوء ما ذكر أعاله، فإن إدراج اإلعفاءات ليس هو الحل املناسب عىل ما يبدو. بل 
يجب أن تكون األفضلية إلدراج استثناءات إنسانية دامئة ومحكمة130 من أجل التخفيف فعلًيا من 

األثر السلبي لنظم الجزاءات.

تصميم نظم الجزاءات وفًقا للقانون الدويل اإلنساين

رغم أن الدول لها الحرية يف إدراج استثناءات إنسانية يف جزاءاتها املستقلة،131 فإنها ال تزال عازفة 
عن إدراج تدابري من هذا القبيل يف الترشيعات املحلية التي تتضمن جزاءات دولية، وال سيام الدول 
األحوال  أغلب  املبادئ. والدول يف  القائم عىل  اإلنساين  العمل  إىل  الدعم  بتقديم  تقوم عادة  التي 
تتجاوز التدابري املنصوص عليها يف نظم الجزاءات، لكنها تكون أكرث إحجاًما عن صياغة استثناءات يف 

الحاالت التي ال ينص عليها نظام الجزاءات الدويل رصاحة.
ويستند هذا اإلحجام يف أغلب األحوال إىل تصور مفاده، أن تطبيق املادتني 25 و 103 
من ميثاق األمم املتحدة يعني أن الجزاءات التي وضعها مجلس األمن لها األسبقية دامئًا عىل أي 
التزامات دولية أخرى ملزمة للدول املنفذة- وال سيام االلتزامات املنصوص عليها يف القانون الدويل 
اإلنساين. ونتيجة لذلك، قد ترى الدول أن منح ضامنات إنسانية من شأنه أن يؤدي إىل عدم االمتثال 

لقرار صادر عن مجلس األمن أو ُينظر إليه عىل أنه كذلك.132
القانون  للجزاءات عىل حساب  األفضلية  يعطي  الذي  التصور  التغلب عىل هذا  وميكن 
إنسانية  ألسباب  فعالة  استثناءات  إدراج  عىل  الواقع  يف  قادرة  الدول  إن  حيث  اإلنساين،  الدويل 
عند تفعيل نظم الجزاءات الدولية. ومثة أسباب قانونية مقنعة ليك نعترب أن الدول ميكنها تطبيق 
االستثناءات اإلنسانية عند تنفيذ الجزاءات، ألن تطبيق الجزاءات ال يؤدي إىل إلغاء التزامات الدول 

مبوجب القانون الدويل اإلنساين.
ويف الواقع، مبوجب املادة 24 من ميثاق األمم املتحدة، يجب تفسري قانون األمم املتحدة 
الثانوي مثل قرارات مجلس األمن مبا يتسق مع "املقاصد واملبادئ" املنصوص عليها يف املادتني 1 و 2 
من امليثاق. ويف هذا الصدد، يتوقع من مجلس األمن، لدى أداء الواجبات املنوطة به يف مجال حفظ 
السلم واألمن الدوليني )وال سيام الجزاءات املنصوص عليها يف املادة 41 من امليثاق(، أن يترصف "وفًقا 
للقانون الدويل" عىل النحو املنصوص عليه يف التطبيق املشرتك للامدتني 1 )1( و 24 )2( من امليثاق، 
ومن ثم وضع جزاءات متوافقة مع القانون الدويل اإلنساين. وعىل هذا األساس، يجب أن ُيفرتض أن 
مجلس األمن ال يعتزم فرض أي التزام عىل الدول مبخالفة القواعد األساسية للقانون الدويل اإلنساين 
عند تنفيذ نظم جزاءات األمم املتحدة.133 ويف ضوء الدور املهم الذي تضطلع به األمم املتحدة يف 

انظر أدناه.
انظر عىل سبيل املثال:

Canada, Special Economic Measures )Burma( Regulations, SOR/2007-285, 13 December 2007, Section 18.
انظر: مقال Kosuke Onishi يف هذا العدد من املجلة الدولية.

الطالع عىل نهج يستخدم نفس املنطق ويلزم الدول بتنفيذ نظم جزاءات األمم املتحدة يف ضوء القانون الدويل ويشري إىل أن الدول 
تتمتع ببعض الحرية يف تنفيذ قرارات مجلس األمن، انظر:

European Court of Human Rights )ECtHR(, Nada v. Switzerland, Appl. No. 10593/08, Judgment )Grand 
Chamber(, 12 September 2012, paras 171, 175, 180. 
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تعزيز القانون الدويل اإلنساين والدعوة إىل احرتامه، سيكون من الرضوري استخدام صياغة شديدة 
الوضوح لو كان مجلس األمن يهدف إىل قيام الدول باتخاذ تدابري تتعارض مع القانون الدويل اإلنساين 
عند تنفيذ جزاءات األمم املتحدة. ومن ثم، إذا مل ُينص عىل ذلك بوضوح يف قرار صادر عن مجلس 
األمن مبوجب الفصل السابع من امليثاق، فال يجوز ملجلس األمن تقييد القانون الدويل اإلنساين أو 
تعليقه عند استحداث جزاءات. وال تشري قرارات مجلس األمن الحالية التي تفرض جزاءات إىل أي 
إن  بل  اإلنسانية.  األنشطة  تحكم  التي  اإلنساين  الدويل  القانون  قواعد  تنتهك  التزامات  لفرض  نية 
انتهاكات قواعد القانون الدويل اإلنساين املتعلقة بوصول املساعدة اإلنسانية وأنشطة العمل اإلنساين 
قرارات  تفسري  املتوقع  من  لذلك،  الجزاءات.  قوائم  عىل  كيان  أو  فرد  لوضع  األساس  غالًبا  تشكل 
مجلس األمن التي تنشئ نظم الجزاءات أو تجددها وفًقا للقانون الدويل اإلنساين، عىل النحو املبني 
مؤخرًا يف قرارات تجديد الجزاءات املطبقة عىل جمهورية الكونغو الدميقراطية وجمهورية أفريقيا 

الوسطى ومايل.
وباملثل، فإن "التدابري التقييدية" املستقلة لالتحاد األورويب، التي تعادل الجزاءات الدولية 
إعفاءات  بتقديم  األورويب  االتحاد  يف  األعضاء  للدول  أيًضا  تسمح  األورويب،  االتحاد  مستوى  عىل 
ألسباب إنسانية. ويف الواقع، من منظور القانون الدويل، تشكل جزاءات االتحاد األورويب عموًما تدابري 
مضادة134 ولو كانت املنظامت اإلقليمية متتنع عادة عن تصنيف جزاءاتها رصاحة عىل هذا النحو. 
وليك ُتعترب التدابري املضادة قانونية مبوجب القانون الدويل، فيجب أن تستويف رشوًطا معينة، وهو 
ما أبرزته لجنة القانون الدويل يف مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املرشوعة 
دولًيا ومشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية املنظامت الدولية.135 وتجدر اإلشارة إىل أن التدابري املضادة 
ال يجب أن متس "بااللتزامات املتعلقة بحامية حقوق اإلنسان األساسية، ... وااللتزامات ذات الطابع 
اإلنساين التي متنع األعامل االنتقامية وااللتزامات األخرى القامئة مبوجب قواعد قطعية من القواعد 
العامة للقانون الدويل".136 باإلضافة إىل ذلك، يؤكد القانون التعاهدي لالتحاد األورويب عىل التزام 
االتحاد األورويب بـ "التقيد الصارم بالقانون الدويل" يف عالقاته بالعامل األوسع،137 وأن "عمل االتحاد 
عىل الساحة الدولية يجب أن يسرتشد بـ... احرتام مبادئ... القانون الدويل".138 وملا كانت التدابري 
التقييدية لالتحاد األورويب أداة رضورية يف السياسة الخارجية واألمنية املشرتكة لالتحاد األورويب،139 

وبشأن االفرتاض بأن مجلس األمن ال يعتزم فرض التزامات عىل الدول مبخالفة الحقوق األساسية، انظر:
ECtHR, Al-Jedda v. The United Kingdom, Appl. No. 27021/08, Judgment )Grand Chamber(, 7 July 2011, 
para. 102.
Tom Ruys, “Sanctions, Retorsions and Countermeasures: Concepts and International Legal Framework”, in 
Larissa J. van den Herik )ed.(, Research Handbook on UN Sanctions and International Law, Edward Elgar, 
Northampton, MA, 2017; Denis Alland, “The Definition of Countermeasures”, in James Crawford, Alain Pellet 
and Simon Olleson )eds(, The Law of International Responsibility, Oxford University Press, Oxford, 2010, 
pp. 1134–1135; Federica Paddeu, “Countermeasures”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 
September 2015.

انظر نص مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املرشوعة دولًيا والتعليق عليها الصادرة عن لجنة القانون الدويل، 
كبري  إىل حد  املواد 22 و 49-54. وهناك مواد متطابقة  بالدول(،  املتعلقة  املواد  )مشاريع   A/56/10، 2001 املتحدة األمم  وثيقة 
منصوص عليها يف مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية املنظامت الدولية، وثيقة األمم املتحدة A/66/10، 2011 )مشاريع املواد املتعلقة 

باملنظامت الدولية(، املواد 22 و 57-51.
انظر مشاريع املواد املتعلقة بالدول، الحاشية 135 أعاله، املادة 50 )1( )ب-د(؛ ومشاريع املواد املتعلقة باملنظامت الدولية، الحاشية 

135 أعاله، املادة 53 )ب-د(.
Treaty on the European Union, Official Journal of the European Union, C 326/13, 26 October 2012, Art. 3 )5(.

املرجع نفسه، املادة 21.

املرجع نفسه، املادة 29.
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انظر أعاله.
انظر عىل سبيل املثال: ]سلوفاكيا، القانون رقم Slovakia, Law No. 289, 2016, Section 13)1()a( ]289 الذي يستثني املعونة 
أعاله؛  الحاشية 115   ،OFAC :وانظر الدولية[؛  الجزاءات  تنفيذ  بشأن  االتحادي  القانون  الترشيع؛ و]سويرسا،  نطاق  اإلنسانية من 

وانظر: 
OFAC, General License No. 15, “Transactions Related to the Exportation or Reexportation of Agricultural 
Commodities, Medicine, Medical Devices, Replacement Parts and Components, or Software Updates in Af-
ghanistan”, 24 September 2021. 

أما كندا فإنها عىل ما يبدو تفتح املجال لنهج من هذا القبيل من خالل ]لوائح التدابري االقتصادية الخاصة )جنوب السودان([، 
Special Economic Measures )South Sudan( Regulations, SOR/2014-235, 24 October 2014, Section 4, 

التي تستثني من نطاق القيود املالية "أي معاملة ملنظامت دولية ذات مركز دبلومايس، أو وكالة تابعة لألمم املتحدة، أو الحركة 
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، أو املنظامت الكندية غري الحكومية التي أبرمت اتفاًقا بشأن منحة أو مساهمة مع وزارة 

الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية".
بقدر ما تشتمل نظم الجزاءات أصاًل عىل استثناءات إنسانية مدمجة عىل أساس أن هذه النظم أنشئت وفًقا للقانون الدويل وال سيام 

القانون الدويل اإلنساين.
Katie King, Naz K. Modirzadeh and Dustin A. Lewis, Understanding Humanitarian Exemptions: UN Secu-
rity Council Sanctions and Principled Humanitarian Action, Working Group Briefing Memorandum, HLS 
PILAC, April 2016, pp. 9, 14.

140
141

142

143

فيجب أن متتثل للقانون الدويل اإلنساين بوصفه جزًءا ال يتجزأ من التزامات االتحاد األورويب باالمتثال 
التدابري  الدويل. وباإلضافة إىل ذلك، أكد مجلس االتحاد األورويب يف مناسبات مختلفة أن  للقانون 

التقييدية لالتحاد األورويب يجب أن تكون مصممة وفًقا للقانون الدويل اإلنساين.140 
وقد اتخذت بعض الدول، ومنها سلوفاكيا وسويرسا، أصاًل تدابري يف هذا الصدد وأدمجت 
يف ترشيعاتها الوطنية استثناء إنسانًيا، منها ما يتعلق بنظم الجزاءات الدولية التي ال تنص رصاحة 

عىل محاذير من هذا القبيل.141

املستقبل: إدراج استثناءات إنسانية عىل أساس صياغة القانون الدويل اإلنساين

استخدام  إساءة  من  خوفها  عن  كثريًا  الجزاءات  بفرض  القامئة  السلطات  تعرب  أعاله،  ذكر  كام 
االستثناءات التي تدمج يف نظم الجزاءات، يف شكل استثناءات إنسانية. وهي تشدد عىل الغموض 
الذي يكتنف مفهوم "املنظمة اإلنسانية" بوصفه سبًبا لتحديد أي املنظامت ميكن أن يستفيد من 
االستثناءات  إىل  اإلنساين  املجال  يف  الفاعلة  الجهات  نظرت  نفسه،  الوقت  ويف  االستثناءات.  هذه 
اإلنسانية بعني الشك، بحجة أنها غري رضورية142 وميكن استخدامها كذريعة ملنع العمل اإلنساين يف 
الحاالت التي ال توجد فيها استثناءات، وهذا يعني ضمنًيا أن االستثناءات رضورية دامئًا للمنظامت 

اإلنسانية للعمل يف سياقات خاضعة للجزاءات.143

الدعوة إىل استثناء محكم ودائم

الشاغلني  هذين  تعالج  أن  يجب  بالقبول،  وتحظى  بالفعالية  اإلنسانية  االستثناءات  تتسم  ليك 
املتعارضني. ومن شأن القانون الدويل اإلنساين أن يعالج هذين الشاغلني وأن يقدم معايري إرشادية 

واضحة لتحديد املنظامت واألنشطة املؤهلة لالستثناءات اإلنسانية املدمجة يف نظم الجزاءات.
والجهات  اإلنسانية  األنشطة  تتناول  التي  اإلنساين  الدويل  القانون  قواعد  إىل  واستناًدا 
الفاعلة يف املجال اإلنساين يف النزاعات املسلحة، قد يرى املرء أن االستثناءات "الشاملة" التي تغطي 
كل هيكل منظم - بشكل أو بآخر - يدعي أنه يتمتع مبركز إنساين ليست مطروحة للمناقشة. وبداًل 
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من ذلك، استناًدا إىل الصياغة املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين، ينبغي النظر يف نهج أضيق من حيث 
النطاق الشخيص واملادي لتطبيق اإلعفاء اإلنساين. ومن شأن هذا النهج أن يسمح لسلطات مكافحة 
اإلرهاب والسلطات القامئة بفرض الجزاءات بتحديد الفئات املناسبة املستفيدة من اإلعفاء بوضوح. 
ومن ثم، فإن هذا االستثناء اإلنساين لن يشمل الهياكل التي ال متتثل لنهج إنساين قائم عىل املبادئ، 

أو التجمعات املهلهلة لألفراد الذين يصنفون أنفسهم عىل أنهم منظامت إنسانية.
استثناء  إىل  تهدف  ُمحكمة ودامئة"  إنسانية  "استثناءات  إدراج  إىل  الدعوة  لذلك، يجب 
الدويل  للقانون  وفًقا  متحيزة  غري  إنسانية  منظامت  بها  تضطلع  التي  البحتة  اإلنسانية  األنشطة 

اإلنساين من نطاق تدابري مكافحة اإلرهاب ونظم الجزاءات.144

ما الذي يجعل االستثناء "محكاًم ودامًئا"؟

يجب أن يعكس النطاق املادي لالستثناءات اإلنسانية بدقة العمل املشمول بحامية القانون الدويل 
التي تضطلع بها "منظامت  اإلنساين. فالقانون الدويل اإلنساين ينظم ويحمي "األنشطة اإلنسانية" 
أدرج  الذي  النطاق  من  أوسع  املادي  النطاق  وهذا  الدولية.145  اللجنة  مثل  متحيزة"  غري  إنسانية 
مؤخرًا يف الترشيعات الجنائية ملكافحة اإلرهاب، التي تقترص غالًبا عىل "املساعدة اإلنسانية" أو عىل 
"املعونة اإلنسانية". وهذه املفاهيم مل يرد لها تعريف يف هذه القوانني ويبدو أنها ضيقة للغاية يف 

ضوء القانون الدويل اإلنساين.

ما األنشطة التي يجب أن يحميها االستثناء؟

عدم  املتعاقدة  السامية  األطراف  تعمدت  اإلضافيني،  وبروتوكوليها  جنيف  اتفاقيات  صياغة  عند 
تحديد األنشطة التي ميكن اعتبارها إنسانية. وال يرجع السبب يف ذلك إىل صعوبة توقع االحتياجات 
قد  املسلح  النزاع  أيًضا ألن طبيعة  بل  لنزاع مسلح معني فحسب،  نتيجة  تنشأ  قد  التي  اإلنسانية 
تتغري وكذلك االحتياجات اإلنسانية الناشئة، ومن ثم األنشطة التي قد تقدمها منظامت إنسانية غري 
متحيزة. ومع ذلك، ميكن االطالع عىل إشارة إىل ما ميكن وصفه بأنه "إنساين" يف تعريف املبدأ األسايس 
األحمر  للصليب  الدولية  للحركة  السبعة  األساسية  املبادئ  من  األول  املبدأ  هو  وهذا  "اإلنساين". 
والهالل األحمر التي تنتمي إليها اللجنة الدولية. وميكن االستدالل من التعريف عىل أن األنشطة 
اإلنسانية هي جميع األنشطة التي تسعى إىل "منع املعاناة البرشية حيثام وجدت والتخفيف منها". 

ويكون الغرض منها هو "حامية الحياة والصحة وكفالة االحرتام لإلنسان".
ومبوجب أحكام القانون الدويل اإلنساين املنطبقة عىل النزاعات املسلحة الدولية، تسمح 
املادة 10/9/9/9 للجنة الدولية أو منظمة إنسانية أخرى غري متحيزة بعرض تنفيذ "أنشطة إنسانية" 
إىل  وباإلشارة  املسلح.  النزاع  من  املترضرين  األشخاص  من  معينة  فئات  و"إغاثة"  "حامية"  بغية 

CTED, The Interrelationship between Counter-Terrorism Frameworks and International Humanitarian Law, 
January 2022, p. 34: 

"االستثناءات املناسبة واملحددة املعامل من شأنها أن تعزز وضوح اإلطار القانوين والسياسايت املحيل وإمكانية التنبؤ به. ومن شأن هذه 
التدابري أيًضا أن تساعد يف معالجة أوجه القصور التي تسببها نهج األمر الواقع القامئة عىل فكرة "ال تطرح األسئلة وال تقدم اإلجابات" 

وأن توفر اليقني القانوين الذي تشتد الحاجة إليه للجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين وعملياتها".
التعليق عىل اتفاقية جنيف األوىل لعام 2016، الحاشية 69 أعاله، املادة 3 املشرتكة، الفقرات 807-821، واملادة 9، الفقرات -1147

.1135
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اإلنسانية"  "املساعدة  لعباريت  مرادفة  اإلنسانية"  "اإلغاثة  تكون  أن  املقبول  من  بات  املصطلحات، 
و"املعونة اإلنسانية".

أنه  عىل  بدقة  الدولية،  غري  املسلحة  النزاعات  عىل  املنطبقة  املشرتكة،   3 املادة  وتنص 
يجوز لهيئة إنسانية غري متحيزة أن تعرض "خدماتها". ومل يرد تعريف ملفهوم "الخدمات" يف املادة 
3 املشرتكة، ولكن من املرجح أن تكون االحتياجات اإلنسانية الناتجة عن نزاع مسلح هي نفسها إىل 
حد كبري بغض النظر عن التصنيف القانوين للنزاع. ومن ثم، يف ظل غياب أي إشارة تفيد عكس ذلك، 
ينبغي تفسري مصطلح "الخدمات" الوارد يف املادة 3 املشرتكة عىل نطاق واسع، بحيث يشمل جميع 

أنواع األنشطة اإلنسانية الالزمة لتلبية احتياجات جميع األشخاص املترضرين من النزاع املسلح.
لهذا السبب، ولنئ كان القانون الدويل اإلنساين ال يقدم تعريفا محدًدا ملفهوم "األنشطة 
اإلنسانية"، ينبغي تفسريه عىل أنه مفهوم شامل يجمع بني بعد املساعدة والحامية عىل حد سواء. 
وهذا موضح بشكل خاص يف املادة 81 من الربوتوكول اإلضايف األول التي تلزم أطراف النزاع املسلح 
بأن "متنح كافة التسهيالت املمكنة من جانبها للجنة الدولية للصليب األحمر لتمكينها من أداء املهام 

اإلنسانية املسندة إليها بقصد تأمني الحامية والعون لضحايا املنازعات".
القانون الدويل اإلنساين إرشادات محددة بشأن  وفيام يتعلق بأنشطة الحامية، ال يوفر 
األنشطة التي قد تنفذها منظامت إنسانية غري متحيزة لضامن أن أطراف النزاع املسلح "تحمي" 
الناس من خالل االمتثال لإلطار القانوين املنطبق. أما بالنسبة للجنة الدولية واللجنة الدامئة املشرتكة 
بني الوكاالت، يشمل مفهوم "الحامية" جميع األنشطة التي تهدف إىل كفالة االحرتام الكامل لحقوق 
الفرد وفًقا لنص وروح فروع القانون ذات الصلة، وال سيام القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل 
"أنشطة  تشري  اإلنساين،  الدويل  القانون  سياق  يف  لذلك،  ووفًقا  الالجئني.  وقانون  اإلنسان  لحقوق 
الحامية" إىل جميع األنشطة التي تسعى إىل كفالة وفاء السلطات والجهات الفاعلة األخرى بالتزاماتها 

بدعم حقوق األفراد.
ويف هذا الصدد، يشمل مفهوم "أنشطة الحامية" األنشطة التي تسعى إىل إنهاء انتهاكات 
القانون الدويل اإلنساين أو منع حدوثها )تكرار حدوثها( )عىل سبيل املثال، من خالل تقديم بيانات 
إىل السلطات، أو من خالل تحسني التعريف بالقانون عن طريق نرش القانون الدويل اإلنساين لدى 
انتهاكات  أي  السلطات عن  التي تسعى إىل كفالة توقف  املسلح( واألنشطة  النزاع  جميع أطراف 

للقواعد املنطبقة عليها أو إنهاء هذه االنتهاكات.
والخدمات  األنشطة  جميع  إىل  املصطلح  يشري  املساعدة/اإلغاثة،  بأنشطة  يتعلق  وفيام 
التي تسعى إىل ضامن بقاء األشخاص املحارصين يف نزاع مسلح عىل قيد الحياة والعيش بكرامة، 
الرعاية  مجاالت  أساًسا يف  األنشطة  وُتنفذ هذه  الغرض.  لهذا  تحقيًقا  السلع  إيصال  ذلك  ويشمل 
الصحية واملياه والسكن )أي كل ما يتعلق بتهيئة بيئة معيشية مستدامة( واألمن االقتصادي )عرّفته 
اللجنة الدولية عىل أنه "حالة فرد أو أرسة أو مجتمع قادر عىل تلبية احتياجاته األساسية والنفقات 

التي ال مفر منها بطريقة مستدامة، وفًقا ملعايريه الثقافية"(.
وطبيعة  املستفيدة  الفئات  حسب  اإلغاثة  أنشطة  نوع  يختلف  العملية،  الناحية  ومن 
لألنشطة  مامثلة  ليست  املثال،  سبيل  عىل  املعركة،  ساحة  يف  الجرحى  إغاثة  فأنشطة  احتياجاتها. 

ً
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املنفذة لصالح األشخاص املحرومني من حريتهم، وتختلف أيًضا عن األنشطة املقدمة لصالح السكان 
املدنيني. وهو من املبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساين ومفاده أنه بغض النظر عن نشاط إغاثة 
األشخاص الذين ال يشاركون مشاركة مبارشة يف األعامل العدائية أو كفوا عن املشاركة فيها، ال ينبغي 
أبًدا النظر إىل هذه األنشطة عىل أنها ذات طابع يعزز القدرات العسكرية للعدو-ومن أمثلة ذلك، 

تقديم املساعدات الطبية للجرحى من املقاتلني.
الدويل اإلنساين، يتعني عليها ضامن  للقانون  تاًما  امتثااًل  الدول ليك متتثل  ومن ثم، فإن 
إىل  تؤدي  ال  بطريقة  وتفسريها  اإلرهاب  مبكافحة  املتعلقة  املحلية  الجزاءات  ونظم  التدابري  وضع 
عرقلة  أو  اإلنساين  الدويل  القانون  يف  عليه  املنصوص  النحو  عىل  اإلنسانية  األنشطة  تنفيذ  تقييد 
تنفيذها أو تأخري هذا التنفيذ أو تجرميه. وينبغي صياغة االستثناءات اإلنسانية بطريقة تشمل جميع 
تقديم  إىل  فقط  تشري  الصياغة  كانت  ولو  النحو،  وتفسريها عىل هذا  واملساعدة،  الحامية  أنشطة 

املعونة اإلنسانية أو اإلغاثة اإلنسانية.
االستثناء  من  املستفيد  يسعى  الذي  الوحيد  الهدف  أن  عىل  "بحتة"  كلمة  تدل  وأخريًا، 
إىل تحقيقه يجب أن يكون إنسانًيا بطبيعته. فإذا كان وجود املنظمة املعنية وعملياتها تستند إىل 
أهداف أخرى، فإنها لن تكون مشمولة باالستثناء اإلنساين املقرتح بغض النظر عن طابعها )سياسية 

أو مالية أو عسكرية أو جنائية من الدرجة األوىل عىل سبيل املثال(.

ما الجهات الفاعلة التي يجب أن يحميها االستثناء؟

يف إطار أغراض االستثناء اإلنساين املقرتح، يجب أيًضا أن تقوم عىل تنفيذ األنشطة املذكورة أعاله 
"منظمة إنسانية غري متحيزة". وليك تصنف املنظمة عىل هذا النحو، يجب أن تستويف ثالثة رشوط.

االستثناء  للحصول عىل  املؤهلة  املنظمة  إليه  الذي تسعى  الهدف  أن يكون  أواًل، يجب 
إنسانًيا. وهذا الرشط، وحتى إن كان غنًيا عن التوضيح، يشري إىل أن املنظمة يجب أن تسعى إىل 
تحقيق أهداف إنسانية بحتة ويجب أن تعمل من أجل بقاء جميع املترضرين من النزاع املسلح، 

وتحقيق رفاههم وصون كرامتهم.
ثانًيا، ُيلزم القانون الدويل اإلنساين، وال سيام اتفاقيات جنيف، املنظمة اإلنسانية الراغبة يف 
العمل يف نزاع مسلح أن تكون "غري متحيزة". ويشري عدم التحيز146 إىل املوقف الذي يجب اتخاذه 
تجاه األشخاص املترضرين من النزاع املسلح عند التخطيط لألنشطة اإلنسانية املقرتحة وتنفيذها. 
املبادئ األساسية للحركة، هو رشط عدم مامرسة أي "متييز عىل أساس  التحيز، بوصفه من  وعدم 
الجنسية أو العرق أو املعتقدات الدينية أو الطبقة أو اآلراء السياسية" أو أي معايري أخرى مامثلة. 
مكونات  ُيلزم  الدولية،147  العدل  محكمة  أقرته  الذي  التحيز،  عدم  مبدأ  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة 

مفهوم عدم التحيز مختلف عن مفهوم الحياد. والحياد وإن كان رضورًيا يف الواقع يف أغلب األحوال كسلوك يهدف إىل تحقيق القدرة 
عىل العمل بطريقة غري متحيزة، فإن القانون الدويل اإلنساين ال يلزم املنظامت التي ترغب يف التصنيف عىل أساس هذا الحكم بأن 
تكون "محايدة". فالحياد، مبعنى آخر، ليس رشًطا قانونًيا مسبًقا للتأهل كمنظمة إنسانية غري متحيزة مبوجب القانون الدويل اإلنساين. 
ويشري "الحياد" يف سياق األنشطة اإلنسانية إىل السلوك الذي يجب اعتامده تجاه األطراف يف النزاع املسلح. والحياد أيًضا من املبادئ 
األساسية للحركة ويرد بيانه عىل النحو التايل: "ليك تحافظ عىل التمتع بثقة الجميع، متتنع الحركة عن املشاركة يف العمليات الحربية 

ويف الخالفات ذات الطابع السيايس أو العنرصي أو الديني أو األيديولوجي، يف أي وقت من األوقات".
International Court of Justice, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Merits, Judg-
ment, 1986, para. 242.
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انظر أيًضا: مرشوع "اسفري": امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف مجال االستجابة اإلنسانية، الطبعة الثالثة، 2011، الصفحة 20، الذي 
ينص عىل أن املساعدة اإلنسانية " يجب أن تقدم وفًقا ملبدأ عدم التحيز الذي يتطلب أن يتم تقدميها عىل أساس الحاجة فقط ومبا 
يتناسب مع هذه الحاجة. وهذا يجسد مبدأ عدم التمييز األوسع نطاًقا الذي مفاده: أنه ال ينبغي التمييز ضد أي شخص بسبب 
وضعه من حيث العمر أو نوع الجنس أو األصل أو اللون أو العرق أو التوجه الجنيس أو اللغة أو املعتقد الديني أو اإلعاقة أو الحالة 

الصحية أو الرأي سواء كان سياسًيا أو غريه أو األصل القومي أو االجتامعي".
انظر عىل سبيل املثال: املعايري املهنية ألنشطة الحامية التي تضطلع بها الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين ومجال حقوق اإلنسان 
يف النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى، الطبعة الثانية، جنيف، 2013. تعكس هذه املعايري، التي اعتمدت من خالل عملية 
تشاورية ُنفذت بقيادة اللجنة الدولية، تفكريًا مشرتًكا واتفاًقا مشرتًكا بني "الوكاالت اإلنسانية ووكاالت حقوق اإلنسان )وكاالت األمم 

املتحدة، ومكونات الحركة، واملنظامت غري الحكومية(.
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الحركة "بالسعي إىل تخفيف معاناة األفراد، عىل أن تسرتشد فقط باحتياجاتهم، مع إعطاء األولوية 
ألشد الحاالت إلحاًحا".148 وعىل سبيل املامرسة الجيدة، فإن هذا التعريف ال تتبعه مكونات الحركة 

فحسب بل الجهات الفاعلة خارج الحركة أيًضا.
وليك تصنف منظمة عىل أنها "هيئة إنسانية غري متحيزة"، فال يكفي أن تدعي من طرف 
جميع  يف  متحيزة  غري  بطريقة  عملياتها  تنفيذ  عليها  فيتعني  النحو:  هذا  عىل  مصنفة  أنها  واحد 
األوقات. ويف الواقع التشغييل، من املهم أن ترى السلطات التي ُيقدم لها عرض الخدمات أن املنظمة 

غري متحيزة وإنسانية بطبيعتها، وأنها تثق يف أن املنظمة ستترصف وفًقا لذلك.
التحيز عىل أي نشاط إنساين: فاحتياجات األشخاص املترضرين من  وينطبق مبدأ عدم 
النزاع دون غريها يجب أن تكون مصدر إلهام املنظامت اإلنسانية يف مقرتحاتها وأولوياتها وقراراتها 
عند تحديد األنشطة التي يجب االضطالع بها ومكان تنفيذها وكيفية تنفيذها )عىل سبيل املثال، 

تحديد الفئات التي تتلقى املساعدة الطبية أوال(.
وتجدر اإلشارة إىل أن األنشطة اإلنسانية وإن كان ميكن أن تضطلع بها أيًضا جهات فاعلة 
غري مؤهلة لتكون منظامت إنسانية غري متحيزة، وأن هذه األنشطة قد تخفف من املعاناة اإلنسانية، 

فإنها لن تكون مشمولة باالستثناء اإلنساين املقرتح.
عالوة عىل ذلك، يجب أن تكون الجهة املستفيدة من اإلعفاء اإلنساين "منظمة" إنسانية 
غري متحيزة كام يقتيض القانون الدويل اإلنساين. وبالتايل، فإن الرابطة املهلهلة التي تضم مجموعة 
من األفراد، ولنئ كانت أنشطتهم قد تخفف من املعاناة اإلنسانية، لن تكون مؤهلة عىل أساس هذا 
الحكم، ال هي وال الشخص العادي الذي يرغب يف املشاركة يف أنشطة خريية. ويلزم وجود هيكل 
أدىن "للهيئة" ليك تكون قادرة عىل أداء مهامها بوصفها منظمة إنسانية. وباإلضافة إىل ذلك، يجب 
أن تكون املنظمة يف جميع األوقات قادرة عىل االمتثال للمعايري املهنية لألنشطة اإلنسانية.149 وإال، 
فثمة خطر من الناحية العملية من أن السلطات التي يقدم إليها عرض الخدمات قد تشك يف الطابع 

اإلنساين وغري املتحيز للمنظمة.
وأخريًا، من أجل متكني املنظامت اإلنسانية غري املتحيزة من تنفيذ أنشطتها بأنجع الطرق 
دون القلق من تدخل الجزاءات وتدابري مكافحة اإلرهاب، يجب تصميم االستثناء اإلنساين بحيث 
قانونية مستقرة  بيئة  العمل يف  إىل  املتحيزة  اإلنسانية غري  املنظامت  وتحتاج  لفرتة طويلة.  يطبق 
لها  يتسنى  دامئة، حتى  اإلنسانية  االستثناءات  تكون  أن  الصدد، يجب  بها. ويف هذا  التنبؤ  وميكن 
أداء مهمتها. وهذا رشط مسبق من أجل القضاء عىل املخاطر القانونية الناشئة عن األطر القانونية 
القانوين  األمن  ضامن  إىل  اإلنسانية  االستثناءات  استمرارية  وتؤدي  والجزاءات.  اإلرهاب  ملكافحة 

للمنظامت اإلنسانية غري املتحيزة.

ً
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تريستان فريارو

ُنهج مؤقتة للتخفيف

القائم عىل  اإلنساين  للعمل  فعالة  لتوفري حامية  أداة  أفضل  اإلنسانية متثل  االستثناءات  كانت  لنئ 
املبادئ، ال تزال الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين تدرك أن إدراج استثناءات إنسانية يف جميع نظم 
وبهدف ضامن حامية  نفسه،  الوقت  ويف  منسًقا.  عماًل/تعاوًنا  ويستلزم  وقًتا  الجزاءات سيستغرق 
املنظامت اإلنسانية غري املتحيزة، ميكن للسلطات القامئة بفرض الجزاءات أن تنظر يف اللجوء إىل نهج 

مؤقتة للتخفيف )ولو مل تكن تؤدي وظيفة االستثناءات اإلنسانية الفعالة(.
فعىل سبيل املثال، قد تنظر السلطات القامئة بفرض الجزاءات يف استثناء موظفي املنظامت 
اإلنسانية غري املتحيزة الذين يضطلعون بأنشطة إنسانية بحتة وفًقا للقانون الدويل اإلنساين. وبدالً 
سياق  يف  املتخذة  اإلجراءات  ضد  اإلنفاذ  عن  التخيل  بالجزاءات  املعنية  للجهات  ميكن  ذلك،  من 
األنشطة اإلنسانية التي تنفذها منظامت إنسانية غري متحيزة والتي ميكن النظر إليها بطريقة أخرى 

عىل أنها تشكل انتهاًكا لنظم الجزاءات أو عدم إعطاء األولوية لهذا اإلنفاذ.
أو  توجيهات واضحة  الجزاءات صياغة  بفرض  القامئة  للسلطات  عالوة عىل ذلك، ميكن 
إرشادات تفسريية توضح بعض عنارص الحظر املنصوص عليها يف نظم الجزاءات. فقد تقدم، عىل 
وجه الخصوص، تفسريًا للحظر املفروض عىل إتاحة األموال واملوارد االقتصادية لألفراد أو الكيانات 
غري  اإلنسانية  للمنظامت  الحامية  ويوفر  اإلنساين  الدويل  القانون  مع  يتسق  مبا  بالقامئة  املدرجة 
األموال  لتوفري  اإلنسانية ال يشكل طريقة غري مبارشة  املساعدة  تحويل مسار  أن  املتحيزة، وتؤكد 

واملوارد االقتصادية لألشخاص أو الكيانات املدرجة يف القامئة يف سياق لوائح الجزاءات.
نظم  أن  اإلرشادية  الوثائق  يف  تؤكد  أن  الجزاءات  بفرض  القامئة  للسلطات  ميكن  كام 
الجزاءات ال يجب أن تعرقل األنشطة اإلنسانية البحتة التي تضطلع بها منظامت إنسانية غري متحيزة 
وفًقا للقانون الدويل اإلنساين، أو تشري إىل أن الجزاءات ال تهدف إىل إحداث عواقب إنسانية سلبية 
عىل السكان املدنيني. وقد تؤكد هذه اإلرشادات أيًضا عىل أنه يف إطار تنفيذ األنشطة اإلنسانية، فإن 
توفري األموال أو األصول املالية أو املوارد االقتصادية لألفراد أو الكيانات غري املدرجة يف القامئة، مثل 
الوزارات التنفيذية التي تعمل نيابة عن فرد أو كيان مدرج يف القامئة أو بتوجيه منه أو تحت قيادته 

أو سيطرته، ال يشكل نشاًطا محظورًا يف إطار نظم الجزاءات.
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الخامتة

اإلرهاب  مكافحة  بني  التوازن  وإيجاد  اإلنساين  الدويل  بالقانون  التقيد  أهمية  يف  املبالغة  ميكن  ال 
والجزاءات والحفاظ عىل العمل اإلنساين القائم عىل املبادئ. فاملهم يف هذا الصدد هو سالمة القانون 
اإلنسانية  املنظامت  تكون  أن  أيًضا  املهم  األساسية. ومن  قواعده  اإلنساين وتفسري وتطبيق  الدويل 
قادرة عىل عبور الخطوط األمامية وأداء أنشطتها يف املناطق الخاضعة لسيطرة الجامعات املسلحة 
واألفراد املصنفني عىل أنهم إرهابيون. وتوجد عراقيل متزايدة تعرتض قدرة الجهات الفاعلة يف املجال 
اإلنساين عىل تنفيذ واليتها، ولهذا السبب يعاين الناس يف وقت ينبغي للقانون الدويل اإلنساين أن يوفر 
لهم الحامية فيه. وكام حاول هذا املقال أن يوضح، ميكن إيجاد حلول متوازنة تعالج أهداف كلتا 
املجموعتني من الجهات الفاعلة. ومتر املنظامت اإلنسانية والدول/املنظامت الدولية حالًيا مبرحلة 
إدماج  لكفالة  مناسبة  ترتيبات  لوضع  الفرصة  هذه  تغتنم  أن  ويجب  اإليجايب  الزخم  مراحل  من 
إمكانية تحقيق  إنسانية فعالة بشكل دائم يف أطر مكافحة اإلرهاب والجزاءات. وندرك  ضامنات 

هذا، وندرك رضورة تحقيقه.


