من الشرق األوسط إلى أوروبا
أي تكييف قانوني للمقاتلين
األجانب في النزاعات المسلحة؟
تــحـلـيـالت
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مقدمــة :أعــادت الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا التــي اندلعــت فــي  24فبرايــر /شــباط  2022موضــوع المقاتليــن
األجانــب إلــى واجهــة النقــاش السياســي والقانونــي ،ال ســيما بعــد توالــي تصريحــات طرفــي النــزاع الروســي
واألوكرانــي عــن فتحهمــا المجــال الســتقبال متطوعيــن أجانــب للقتــال إلــى جانبهمــا ،بل وإعالنهمــا عــن
َ
الطرف ْيــن علــى
واضحــا حــرص
الوصــول الفعلــي لعشــرات اآلالف مــن المقاتليــن إلــى مناطــق العمليــات ،وكان
ً
أي عالقــة باالرتــزاق واإلرهــاب ،غيــر أن
اســتخدام مصطلــح المقاتليــن المتطوعيــن ،وذلــك لكــي ينفــوا عنهــم َّ
الذاكــرة الجماعيــة القريبــة لشــعوب منطقــة الشــرق األوسط وشــمال أفريقيــا ال تــزال تســتحضر الوصــف
ً
مقاتــا إلــى مناطــق النزاعــات فــي أفغانســتان والعــراق
والتصنيــف باالرتــزاق واإلرهــاب لــكل أجنبــي قــدم
وســوريا واليمــن وليبيــا ،حتــى ولــو لــم يكــن دافعــه المغنــم المــادي وكانــت تحرِّ كــه العواطــف الدينيــة أو النزعــات
ً
متناقضــا مــع مــا حفظتــه الذاكــرة الشــرقية عــن التعامــل الغربــي مــع ملــف
المذهبيــة ،ويبــدو المشــهد الحالــي
وقانونيــا .لــذا تحــاول هــذه
إعالميــا وسياسـ ًّـيا
المقاتليــن األجانــب ،حيــث أصبحــت الظاهــرة اآلن مرح ًبــا بهــا
ًّ
ًّ
المقالــة اإلحاطــة بهــذه الظاهــرة مــن الناحيــة المفاهيميــة وإزالــة َّ
اللبــس الحاصــل حــول مصطلحــات :المقاتــل
األجنبــي المتطــوع ،واإلرهابــي ،والمقاتــل المرتــزق؛ وذلــك عبــر االنتقــال بيــن حقــول معرفيــة قانونيــة متنوِّ عــة،
كالقانــون الدولــي اإلنســاني ،وقانــون اللجــوء إلــى القــوة ،والقانــون الدولــي الجنائــي ،والتعــاون الجنائــي الدولــي،
والقوانيــن المحليــة .ولعــل تعــارض هــذه الحقــول المعرفيــة القانونيــة فيمــا بينهــا فــي تنــاول المصطلحــات
الثالثــة هــو مــا فتــح المجــال واســعً ا للخلــط فــي توظيفهــا ،ال ســيما عندمــا دخلــت عليهــا األجنــدات السياســية،
ـول اســتخدام مصطلــح المرتزقــة مــن القانــون الدولــي إلــى القانــون الداخلــي (وهــو دخيــل عليــه) ،وانتقــل
فتحـ َّ
مفهــوم اإلرهــاب مــن القوانيــن المحليــة والتعــاون الجنائــي الدولــي إلــى القانــون الدولــي (وهــو مفهــوم لــم
يحســم بعــدُ فــي هــذا الحقــل) ،كمــا اســتُ دعي اآلن مفهــوم المقاتــل المتطــوع مــن داخــل نصــوص القانــون الدولــي
َّ
ودعائيــا بشــكل ملحــوظ.
ويوظــف سياسـ ًّـيا
ليعمــم علــى جميــع الحقــول المعرفيــة األخــرى،
اإلنســاني
َّ
ًّ
ُ
ضبــط البوصلــة القانونيــة ،والتخفيــف مــن االزدواجيــة
ومــن شــأن تحريــر مفهــوم المصطلحــات الثالثــة
والتســييس اللذيــن تلجــؤ إليهمــا الــدول مــن نــزاعٍ إلــى آخــر بمــا يخــدم مصالحهــا ،بــل إن هــذه الورقــة تطمــح
َّ
يتجلــى
إلــى قلــب معادلــة تأثيــر السياســي فــي القانونــي ،واالنتقــال إلــى تأثيــر القانونــي فــي السياســي ،الــذي
فــي االهتمــام أكثــر فأكثــر بتدقيــق وضبــط المحتــوى القانونــي للتصريحــات السياســية والدبلوماســية التــي
تصــدر فــي أثنــاء األزمــات الدوليــة والنزاعــات المســلحة.
وتحــاول هــذه الورقــة كذلــك أن ُتســهم فــي إثــراء النقــاش الفقهــي والقانونــي حــول المصطلحــات الثالثــة ،ال
ســيما أن الحقــول المعرفيــة التــي تتناولهــا حقــول متداخلــة ،وهــو مــا يجعــل تحريــر المدلــول أكثــر تعقيــدً ا،
ولعــل أبــرز نتيجــة بحثيــة خرجــت بهــا هــذه الورقــة هــي تتبــع حركيــة المصطلحــات الثالثــة بيــن فــروع القانــون
المختلفــة والتعليــق علــى مكامــن الخلــل فــي أثنــاء هــذه الحركــة ،ممــا يفتــح المجــال نحــو تســييس توظيفهــا
تبعً ــا لمصالــح الــدول.
المدلول القانوني لمصطلح اإلرهاب
األصــل العــام فــي معظــم جرائــم اإلرهــاب هــو تكييفهــا علــى أســاس أنهــا جرائــم للقانــون العــام ،والمقصــود
بذلــك أنهــا جرائــم محليــة ُتق ِّننهــا القوانيــن الجنائيــة الداخليــة للــدول ،أو تفــرد لهــا قوانيــن داخليــة خاصــة
كمــا أصبــح شــائعً ا علــى المســتوى العالمــي بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر /أيلــول  2001فــي الواليــات
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ً
وســيلة للتغييــر
المتحــدة األمريكيــة ،ومنطلــق ذلــك أن غالبيــة الجماعــات التــي تعتمــد العمليــات اإلرهابيــة
ـم فهــي تخضــع للقانــون الداخلــي لهــا.
والتعبيــر السياســي ،عــاد ًة مــا تنشــط داخــل إقليــم الدولــة ،ومــن َثـ َّ
َّ
دائمــا إلــى جرائــم بعينهــا ،يكــون مــن أبــرز خصائصهــا أنهــا تتجــاوز حــدود
وينصــرف مصطلــح الجريمــة
المنظمــة ً
إقليــم الدولــة ،فتصبــح بذلــك عابــر ًة للحــدود ،ولكــن إذا علمنــا أن تفعيــل التعــاون الجنائــي بيــن الــدول مــن
جرمــت ضمــن قانونهــا
أجــل مكافحــة هــذا النــوع مــن الجرائــم ال يتــم دون أن تكــون كل دولــة علــى حـ ٍ
ـدة قــد َّ
َّ
الداخلــي نـ َ
المنظمــة المــراد التنســيق بخصوصهــا ،اتضــح أن جرائــم القانــون العــام ضمــن ســياق
ـوع الجريمــة
َّ
المنظمــة وجرائــم اإلرهــاب .وكلمــا َّ
تخطــت
القوانيــن الداخليــة هــي اإلطــار المشــترك الــذي تلتقــي فيــه الجريمــة
تحولــت إلــى جريمــة َّ
منظمــة ال يســتطيع أن يطالهــا القانــون الداخلــي
جرائــم القانــون العــام حــدودَ دولــة مــاَّ ،
للدولــة الــذي تحكمــه إكراهــات مبــدأ إقليميــة القوانيــن الجنائيــة ،ودون أن تســتنجد القوانيــن الداخليــة بالتعــاون
َّ
المنظمــة.
الجنائــي الدولــي ال يمكــن ألجهــزة القضــاء المحليــة أن تتابــع وتطــال مرتكبــي الجريمــة
يتمثَّ ــل التعــاون الجنائــي الدولــي فــي مجموعــة مــن االتفاقيــات الثنائيــة والمتعـ ِّ
ـددة األطــراف التــي وضعتهــا
َّ
المنظمــة ،وأبــرز مثــال علــى هــذا النــوع مــن االتفاقيــات
الــدول مــن أجــل التنســيق فيمــا بينهــا لمكافحــة الجريمــة
هــو اتفاقيــات التعــاون القضائــي ،واتفاقيــات تســليم المجرميــن بيــن الــدول ،وضمــن مجــال التعــاون الجنائــي
الدولــي تلتقــي ٌّ
َّ
المنظمــة وجرائــم اإلرهــاب ،ولعــل إفــراد منظمــة الشــرطة الدوليــة الجنائيــة
كل مــن الجريمــة
َّ
المنظمــة العابــرة للحــدود علــى المســتوى
(اإلنتربــول) -وهــي أبــرز منظمــة دوليــة حكوميــة لمكافحــة الجريمــة
َّ
العالمــي -فــي مجــال جرائــم اإلرهــاب كفــرع أساســي مــن الجرائــم
ـب عملهــا عليهــا ،لخيـ ُـر
المنظمــة التــي ينصـ ُّ
َّ
المنظمة وجرائم اإلرهاب العابرة للحدود.
دليل على هذا التالقي بين الجريمة
َّ
المنظمــة وجرائــم اإلرهــاب فيقودنــا مباشــر ًة إلــى ســياق النزاعــات المســلحة
أمــا نقــاش التعــارض بيــن الجريمــة
التــي ينطبــق عليهــا القانــون الدولــي اإلنســاني ،حيــث يُ عَ ــدُّ هــذا األخيــر فرعً ــا مــن فــروع القانــون الدولــي،
الــذي يُ طبــق عندمــا تصــل أعمــال العنــف إلــى مســتويات النزاعــات المســلحة بشــقيها اللذيــن يعتــرف بهمــا
هــذا القانــون ،وهمــا :النزاعــات المســلحة الدوليــة والنزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة ،ورغــم أننــا ال نعثــر علــى
تعريـ ٍـف لإلرهــاب ضمــن مــواد القانــون الدولــي اإلنســاني ،فــإن كل األعمــال التــي ُترتكــب فــي أثنــاء النزاعــات
المســلحة و ُتعَ ــدُّ إرهابيــة إذا مــا ارتكبــت زمــن الســلم ،هــي أعمــال تحظرهــا صكــوك القانــون الدولــي اإلنســاني
ً
تعريفــا لإلرهــاب ،فهــل يشــير إليــه ضمــن صكوكــه
كذلــك ،ولكــن إذا كان القانــون الدولــي اإلنســاني ال يقــدم
علــى األقــل؟
يشــير القانــون الدولــي اإلنســاني تحديــدً ا إلــى مــا يُ سـ َّـمى بـــ «األعمــال اإلرهابيــة» و»التدابيــر اإلرهابيــة» ،حيــث
ـص اتفاقيــة جنيــف الرابعــة فــي المــادة  33علــى «حظــر العقوبــات الجماعيــة ،وبالمثــل جميــع تدابيــر التهديــد
تنـ ُّ
أو اإلرهــاب» ،فــي حيــن يحظــر البروتوكــول اإلضافــي الثانــي فــي مادتــه الرابعــة «أعمــال اإلرهــاب» ضــد
األشــخاص الذيــن يشــتركون بصــورة مباشــرة أو الذيــن يكفــون عــن االشــتراك فــي األعمــال العدائيــة ،والهــدف
الرئيــس مــن ذلــك هــو التأكيــد علــى وجــوب عــدم تعريــض األفــراد أو الســكان المدنييــن لعقوبــات جماعيــة،
التــي تفضــي -مــن بيــن أمــور أخــرى -إلــى وجــود حالــة مــن الرعــب.
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ً
اإلضافي ْيــن التفاقيــات جنيــفُ ،تحظــر األفعــال التــي تهــدف ً
أيضــا إلــى نشــر الرعــب بيــن
ووفقــا للبروتوكولَ ْيــن
َّ
الســكان المدنييــن ،فالمــادة  2/51مــن البروتوكــول األول والمــادة  2/13مــن البروتوكــول الثانــي ال تجيــزان «أن
يكــون الســكان المدنيــون بوصفهــم هــذا وكــذا األشــخاص المدنيــون مح ـاًّ للهجــوم ،وتحظــر أعمــال العنــف أو
أساســا إلــى بـ ِّ
ـث الذعــر بيــن الســكان المدنييــن».
التهديــد بــه الراميــة
ً
أساســيا مــن قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني التــي ِّ
تنظــم َســير العمليــات
عنصــرا
وتشــكِّل هــذه األحــكام
ً
ًّ
العدائيــة ،كمــا تحظــر أعمــال العنــف فــي أثنــاء النزاعــات المســلحة التــي ال توفــر ميــزة عســكرية ملموســة،
ومــن المهــم مراعــاة أنــه حتــى الهجــوم علــى أهــداف عســكرية مشــروعة يمكــن أن ينشــر الخــوف فــي صفــوف
المدنييــن ،ومــع ذلــكُ ،تحــرم هــذه األحــكام الهجمــات التــي تهــدف إلــى ترويــع المدنييــن علــى وجــه التحديــد،
كحمــات القصــف أو القنــص للمدنييــن فــي المناطــق الحضريــة علــى ســبيل المثــال.
رغــم إشــارة بعــض صكــوك القانــون الدولــي اإلنســاني إلــى األعمــال واألفعــال اإلرهابيــة ،فــإن انطبــاق هــذا
أساســا بالوصــول إلــى عتبــة النــزاع المســلح ،والعنصــر المحــوري لذلــك هــو أطــراف النــزاع
القانــون مرتبــط
ً
(بغــض النظــر عــن تصنيــف بعضهــا جماعــات إرهابيــة) ،وتكــون هــذه األطــراف فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة
دول تتنــازع فيمــا بينهــا ،أو ً
إمــا ً
تحــرر وطنــي ،أمــا فــي النزاعــات المســلحة غيــر
دول تتنــازع مــع حــركات
ُّ
الدوليــة ،فأطــراف النــزاع تكــون عــادة ً
دول ضــد مجموعــات مســلحة أو مجموعــات مســلحة ضــد بعضهــا
ً
أطرافــا إرهابيــة ،وإنمــا يركِّــز علــى مــا إذا
ـم القانــون الدولــي اإلنســاني بتصنيــف هــذه األطــراف
البعــض ،وال يهتـ ُّ
كان للطــرف فــي أي نــزاع مســلح تشـ ٌ
معيــن مــن التنظيــم وهيــكل قيــادي ،ومــن
ـكيل شــبه عســكري مــع مســتوى َّ
ــم القــدرة علــى احتــرام القانــون الدولــي اإلنســاني وكفالــة احترامــه.
َث َّ
ومــن الالفــت فــي القانــون الدولــي اإلنســاني عنــد اإلشــارة إلــى حظــر بـ ِّ
ـث الذعــر بيــن الســكان المدنييــن أنــه ال
يحصــر إمكانيــة ممارســة هــذا النــوع مــن األعمــال علــى المجموعــات المســلحة -التــي عــادة مــا ُتوصــم باإلرهــاب
حرفيــا لهــذا
سياســيا -وإنمــا يســاوي بينهــا وبيــن الــدول ،والداللــة علــى ذلــك أنــه اعتمــد النــص نفســه
ًّ
ًّ
َ
الملحق ْيــن باتفاقيــات جنيــف ،وهــذا فــي الحقيقــة يتَّ ســق
الحظــر بيــن البروتوكــول األول والبروتوكــول الثانــي
مــع منهــج القانــون الدولــي اإلنســاني الــذي تنطبــق قواعــده بالمثــل علــى جميــع األطــراف فــي أي نــزاع مســلح،
ـم إذا
ـي هــو المعتــدي أو يتصــرف مــن قبيــل الدفــاع عــن النفــس ،كمــا ال يهـ ُّ
وال يهـ ُّ
ـم مــا إذا كان الطــرف المعنـ ُّ
ــم يجــوز لــكل
كان الطــرف
طــرف فــي أي نــزاع مســلح الهجــومُ
المعنــي دولــة أو مجموعــة متمــردة ،ومــن َث َّ
ٍ
ُّ
علــى أهــداف عســكرية ،ولكــن ُتحظــر الهجمــات المباشــرة ضــد المدنييــن.
ً
وفقــا لهــذه المفاهيــم ،فــإن مصطلــح الحــرب علــى اإلرهــاب هــو مصطلــح غيــر دقيــق داخــل الحقــل المعرفــي
ـاء علــى هــذا
للقانــون الدولــي اإلنســاني ،إال إذا أخــذ شــكل النــزاع المســلح بشــقيه الدولــي وغيــر الدولــي ،وبنـ ً
المنطــق يمكــن التعبيــر بمصطلــح آخــر هــو مكافحــة اإلرهــاب الدولــي عــن الحــاالت األخــرى التــي ال ترتقــي
لتصنيــف النزاعــات المســلحة ،والتــي تكــون القوانيــن الداخليــة وآليــات التعــاون الجنائــي الدولــي واتفاقيــات
ناظمــا لهــا.
تســليم المجرميــن
ً

6

7

|

		

بالعــودة إلــى مصطلــح الحــرب علــى اإلرهــاب ضمــن نطــاق القانــون الدولــي اإلنســاني ،فــإن هــذه الحــرب يمكــن
أن تأخــذ شــكل النــزاع المســلح الدولــي ،و ُتعَ ــدُّ الحــرب التــي شـنَّتها قــوات التحالــف بقيــادة الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ضــد أفغانســتان ،والتــي بــدأت فــي أكتوبــر /تشــرين األول 2001علــى خلفيــة الهجمــات التــي
تعرضــت لهــا يــوم الحــادي عشــر مــن ســبتمبر /أيلــول ُ ،2001تعَ ــدُّ خيــر مثــال علــى هــذا النــوع مــن الحــروب ،كمــا
يمكــن أن تأخــذ شــكل النــزاع المســلح غيــر الدولــي كمــا كان عليــه الحــال فــي العمليــات العســكرية بيــن الحكومــة
العراقيــة وتنظيــم داعــش فــي العــراق.
َ
المعتبريْ ــن للنزاعــات المســلحة َو ْف َ
ــق القانــون الدولــي اإلنســاني
التصنيف ْيــن
غيــر أن داخــل كل تصنيــف مــن
َ
تختفــي الكثيــر مــن التفاصيــل ،ففــي الحــاالت التــي ال ُتشــن فيهــا العمليــات العدائيــة بشــكل مباشــر بيــن دولتَ ْيــن،
وإنمــا مــن خــال مجموعــات مســلحة تســتخدمها دولـ ٌ
ـة لضــرب دولـ ٍـة أخــرىُ ،تعَ ــدُّ هــذه المجموعــات مصنفــة
«إرهابيــة» لديهــا ،فــإن العامــل الحاســم لتكييــف هــذا النــوع مــن النزاعــات المســلحة علــى أنهــا نــزاع دولــي ،هــو
ِّ
ســمى بمعاييــر اإلشــراف
درجــة اإلشــراف التــي تمارســها الدولــة
المشــغلة علــى هــذه المجموعات وفــق مــا يُ َّ
الفعَّ ــال المســتنبطة مــن قضيتــي نيكاراغــوا أو تاديتــش ،1أمــا إذا كان شــكل الدعــم الــذي ِّ
تقدمــه الدولــة
للمجموعــات المســلحة ال يتعــدى تقديــم المــاذ اآلمــن والتمويــل ،فــإن ذلــك ال يرقــى إلــى معاييــر اإلشــراف
دوليــا.2
مســلحا
ــم ال يُ صنَّــف النــزاع نزاعً ــا
الفعَّ ــال ،ومــن َث َّ
ً
ًّ
وهــذا معنــاه أنــه فــي حالــة عــدم توفــر معاييــر اإلشــراف الفعَّ ــال مــن طــرف الدولــة علــى المجموعــات
كيــف علــى أنــه ذو طابــعٍ غيــر دولــي وفــق الرؤيــة المكملــة
اإلرهابيــة العابــرة للحــدود ،فــإن النــزاع المســلح يُ َّ
للمــادة الثالثــة المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف ،التــي جــاء بهــا البروتوكــول اإلضافــي الثانــي الملحــق باتفاقيــات
جنيــف ،فــي مادتــه األولــى ،وبشــرط بلــوغ عتبــة النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة ،حيــث ال يعتــدُّ عــادة إال
بالعنــف المســلح المتطــاول زما ًنــا ،ولكــن فــي هــذه الجزئيــة تحديــدً ا هنــاك مــن الفقهــاء القانونييــن مــن يــرى أن
ـط
شــرط العنــف المتطــاول زما ًنــا يســقط بالنســبة إلــى اإلرهــاب العابــر للحــدود؛ ألن العنــف ببســاطة غيــر مرتبـ ٍ
بإقليــم دولــة واحــدة ،وهــذه المقاربــة طبعً ــا تعتمــد علــى التفســير المــرن لمبــدأ اإلقليميــة الــوارد فــي المــادة
الثالثــة المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف.3
غيــر أن هــذا االتجــاه الفقهــي فــي تصنيــف النزاعــات التــي يكــون فيهــا اإلرهــاب الدولــي العابــر للحــدود
ً
طرفــا ،ال يحظــى باإلجمــاع؛ إذ حتــى اآلن ال تعتــرف دولــة كبــرى مثــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة بإمكانيــة
َّ
تتحقــق فيهــا الشــروط المذكــورة أعــاه علــى أنهــا نزاعـ ٌ
ـات مســلحة دوليــة،
تصنيــف النزاعــات المســلحة التــي
ً
حصــرا بيــن
انطالقــا مــن موقفهــا المبدئــي مــن النزاعــات المســلحة الدوليــة ،التــي تعتقــد أنهــا تكــون
وذلــك
ً
4
يفســر عــدم مصادقــة الواليــات المتحــدة علــى
الــدول ،وليــس بيــن دول وفاعليــن مــن غيــر الــدول  ،وهــذا مــا ِّ
نزاعــات
التحــرر الوطنــي
البروتوكــول اإلضافــي األول الملحــق باتفاقيــات جنيــف بســبب اعتبــاره لحــروب
ٍ
ُّ
مســلحة دوليــة ،5ورغــم ذلــك ســرعان مــا تتناقــض الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــع موقفهــا المبدئــي مــن
النزاعــات المســلحة الدوليــة عندمــا يتعلــق األمــر باإلرهــاب العابــر للحــدود ،ففــي الوقــت الــذي ال تعتــرف فيــه
بحــروب التحـ ُّـرر الوطنــي كنزاعــات مســلحة دوليــة ،تجــادل فــي مذكراتهــا القانونيــة وعرائضهــا إلــى المحكمــة
العليــا األمريكيــة بأنهــا منخرطــة فــي نــزاع مســلح دولــي ضــد تنظيــم القاعــدة اإلرهابــي ،وتبــرِّ ر موقفهــا هــذا
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ـم ال تشــملها
بوجــود بعــض النزاعــات المســلحة الدوليــة التــي تتجــاوز النطــاق المــادي التفاقيــات جنيــف ،ومــن َثـ َّ
7
الحجــة لهــا عالقــة وطيــدة بمــا يُ سـ َّـمى بمبــدأ لحظــة غروســيان فــي القانــون الدولــي ،
هــذه االتفاقيــات ،6وهــذه
َّ
التــي كرســتها -حســب رأي الواليــات المتحــدة األمريكيــة -أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر /أيلــول .20018
يذهــب أغلــب فقهــاء القانــون الدولــي فــي محاوالتهــم لتصنيــف النزاعــات المســلحة التــي يكــون اإلرهــاب العابــر
ً
طرفــا فيهــا ،إلــى مــا هــو متعــارف عليــه مــن شــروط ومعاييــر تقليديــة ضمــن حقــل القانــون الدولــي
للحــدود
اإلنســاني التقليــدي ،غيــر أن البعــض -وعلــى رأســهم البروفيســور جيوفــري كــورن ( -)Geoffrey Cornيــرون أن
ـات عديــد ًة لــدى محاولــة تكييفــه بشــكل قانونــي،
اإلرهــاب العابــر للحــدود يثيــر كثيـ ًـرا مــن الجــدل ،ويطــرح صعوبـ ٍ
بحيــث ال تنطبــق عليــه الشــروط التقليديــة لتصنيــف النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة ،وباألخــص إذا
ـد مــن أنــواع النزاعــات
غــاب عنصــر الــدول كأطــراف فــي النــزاع ،ويعتقــد البروفيســور كــورن أننــا أمــام نــوعٍ جديـ ٍ
المســلحة ،يطلــق عليــه :النزاعــات المســلحة الهجينــة.9
معرفيــا
لــم تغامــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر باتخــاذ موقــف غيــر تقليــدي مــن الظاهــرة ،بــل كانــت حــذرة
ًّ
عندمــا اعتبــرت أن الكثيــر مــن أعمــال العنــف المســتمر التــي تقــع فــي أجــزاء مــن العالــم وتوصــف عــاد ًة بأنهــا
جماعــات َّ
ٌ
تمامــا أو أفــراد يتقاســمون فــي أحســن األحــوال
منظمــة
إرهابيــة وترتكبهــا
تنظيمــا غيــر متماســك ً
ً
حاليــا مــن أدلــة علــى أرض الواقــع ،مــن المشــكوك فيــه أنــه
أيديولوجيــا مشــتركًا ،وفــي إطــار مــا يتوفــر
فكـ ًـرا
ًّ
ًّ
باإلمــكان وصــف هــذه المجموعــات والشــبكات بأنهــا طــرف فــي أي شــكل مــن أشــكال النــزاع المســلح ،بمــا فــي
ذلــك مــا يجــري عبــر الحــدود الوطنيــة ،10بــل إن اللجنــة تع ِّبــر صراحـ ً
ـة عــن أن الحــرب علــى اإلرهــاب ليســت مــن
الناحيــة القانونيــة أكثــر مــن الحــرب ضــد المخــدرات.11
بعــد هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر /أيلــول  2001وخــال الســنوات التــي تلــت هــذا الحــدث الكبيــر ،بــات
تغيــر فــي القانــون الدولــي
ً
واضحــا أن نظــرة مختلــف الفاعليــن الدولييــن لإلرهــاب قــد َّ
تغيــرت ،مــا أســفر عنــه ُّ
12
المتعلــق باللجــوء إلــى القــوة ،وكذلــك القانــون الدولــي اإلنســاني كمــا يــرى بعــض الفقهــاء القانونييــن  ،وأبــرز
التبــاس قفــز إلــى ســاحة النقــاش القانونــي والفقهــي هــو ســؤال الحــد الفاصــل بيــن حــروب التحـ ُّـرر واإلرهــاب.
وبعيــدً ا عــن الرؤيــة األمريكيــة الخاصــة لحــروب التحـ ُّـرر ،وكذلــك بغــض النظــر عــن عشــرات النصــوص الدوليــة
والقــرارات األمميــة التــي تؤيــد الحــق فــي الكفــاح المســلح ،علــى اعتبــار أنهــا تنتمــي لقانــون اللجــوء إلــى القــوة،
فــإن خــوض هــذا النقــاش داخــل الحقــل المعرفــي للقانــون الدولــي اإلنســاني يحيلنــا مباشــر ًة إلــى ضــرورة التمييز
بيــن نوعَ ْيــن مــن العنــف يمارســان فــي إطــار العمليــات العســكرية الهادفــة إلــى القضــاء علــى اإلرهــاب« :العنــف
المشــروع» فــي النزاعــات المســلحة التــي تحكمهــا قوانيــن الحــرب ،و»العنــف غيــر المشــروع» الــذي يمكــن أن
يُ عَ ــدَّ أفعـ ً
ـال إرهابيــة فــي النزاعــات المســلحة ،وهنــا ينطبــق القانــون الدولــي اإلنســاني ،أو خــارج إطــار النزاعــات
المســلحة ،وهنــا تتدخــل قوانيــن أخــرى.
يشــتمل التمييــز علــى معياريــن أساسـ َّـي ْين :األول يتعلــق بوضــع الشــخص الــذي يرتكــب العنــف ،فأفــراد القــوات
المســلحة التابعــة لطــرف فــي نــزاع مســلح لهــم الحـ ُّ
ـق فــي االشــتراك فــي األعمــال العدائيــة ،وهــذا الحــق غيــر
مكفــول ألي أشــخاص آخريــن ،وإذا لجــأ هــؤالء إلــى العنــف فإنهــم ينتهكــون القانــون ،ويجــوز أن ُتعَ ــدَّ أفعالهــم
أعمـ ً
ـال إرهابيــة.
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كاف بالنســبة إلــى النزاعــات المســلحة الدوليــة التــي تكــون أطرافهــا الــدول حصـ ًـرا،
هــذا المعيــار واضــح بشــكل ٍ
ولكنــه يطــرح الكثيــر مــن الصعوبــات عندمــا يتعلــق األمــر بالنزاعــات المســلحة الدوليــة التــي تكــون حــركات
ً
طرفــا فيهــا ،وبالنســبة إلــى النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة كذلــك ،13ولكــن بالنظــر إلــى أن البروتوكــول
التحـ ُّـرر
اإلضافــي األول الملحــق باتفاقيــات جنيــف اعتبــر حــروب التحريــر حروبًــا دوليــة ،فــإن جميــع القوانيــن
المدونــة تصبــح واجبــة النفــاذ ،مــع كل مــا يترتــب عليهــا مــن حقــوق والتزامــات ،وهــذا
الدوليــة اإلنســانية
َّ
يعنــي أن جميــع األعمــال المحظــورة بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني الناظــم للنزعــات المســلحة الدوليــة،
والمصنفــة أعمـ ً
ـال إرهابيــة ،تصبــح محظــورة ً
أيضــا فــي حــروب التحريــر.
أمــا المعيــار الثانــي فيتعلــق بفحــص مطابقــة العمليــات العدائيــة للقيــود التــي ِّ
يرتبهــا القانــون الدولــي اإلنســاني
علــى وســائل القتــال وأســاليبه ،فعنــد هــذا المعيــار حتــى المقاتلــون الشــرعيون عندمــا ال يحترمــون هــذه
القيــود قــد تطالهــم تهمــة ارتــكاب أعمــال إرهابيــة فــي أثنــاء النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة.
والخالصــة أن جرائــم اإلرهــاب المحتمــل ارتكابهــا فــي النــزاع الدولــي المســلح المندلــع فــي أوكرانيــا ،هــي مــن
وجهــة نظــر القانــون الدولــي اإلنســاني مرتبطـ ٌ
الموصفــة ضمــن نصوصــه التــي أشــرنا إليهــا
ـة باألفعــال اإلرهابيــة
َّ
أعــاه ،بغــض النظــر عــن هويــة مــن ارتكبهــا ،ســواء كان ينتمــي إلــى القــوات النظاميــة ألحــد أطــراف النــزاع،
ـم القانــون
أو إلــى الوحــدات المتطوعــة ،أو إلــى المجموعــات المســلحة ،أو حتــى يعمــل بشــكل فــردي ،وال يهتـ ُّ
الدولــي اإلنســاني بجنســية مرتكبــي هــذه األفعــال.
ً
أفعــال
كثيــرا مــن العمليــات الحربيــة التــي تجــري علــى األرض األوكرانيــة اليــوم يمكــن تكييفهــا
ويبــدو أن
ً
إرهابيــة ،كالقصــف العشــوائي للمبانــي ،وحصــار المــدن وعــدم الســماح للمســاعدات اإلنســانية بالدخــول إليهــا،
ِّ
وبــث الرعــب فــي أوســاطهم ،ناهيــك عــن فتــح ممــرات إنســانية
ممــا يــؤدي إلــى تجويــع الســكان المدنييــن
حيــا،
أراض معاديــة ،أو التصريــح بعــدم اإلبقــاء علــى
للمدنييــن
ٍ
حصــرا نحــو األراضــي الروســية ،وهــي ٍ
ً
أحــد ًّ
كمــا صرحــت بذلــك إحــدى الميليشــيات الشيشــانية التــي تقاتــل إلــى جانــب روســيا.
ا َّتســم توظيــف مصطلــح اإلرهــاب -أو باألحــرى التنابــز باإلرهــاب -بيــن أطــراف النــزاع المباشــرة وغيــر المباشــرة
فــي الحــرب الروســية األوكرانيــة ،ا َّتســم بالمــزج والخلــط بيــن المضمــون القانونــي والسياســي ،ولعــل أكثــر
التصريحــات اتسـ ً
ـاقا مــع مفهــوم اإلرهــاب ضمــن ســياق القانــون الدولــي اإلنســاني هــو التصريــح الــذي اتهــم
فيــه وزيــر الخارجيــة األوكرانــي ،دميتــرو كوليبــا ،روســيا «باللجــوء إلــى تكتيــكات اإلرهــاب الصاروخــي مــن أجل
نشــر الخــوف فــي أنحــاء أوكرانيــا» ،أو االتهامــات التــي أطلقهــا بوتيــن باســتخدام أعــداء روســيا لعصابــات
إرهابيــة ضدهــا ،وقــد ركَّــزت التصريحــات الروســية الرســمية علــى َو ْصــم كتيبــة آزوف بالنازيــة واإلرهــاب
ـن ودروعً ــا بشــرية.
واتهامهــا باتخــاذ المدنييــن المحتجزيــن فــي مصنــع آزوفســتال المحاصــر رهائـ َ
وفــي ســياق تســييس التكييــف القانونــي لإلرهــاب وتحوالتــه مــن القوانيــن المحليــة إلــى القانــون الدولــي ،يُ شــار
إلــى أن ً
إرهابيــا بموجــب قوانينهــا الداخليــة كاليابان ،وبعضهــا اعتبرتها
تنظيمــا
دول عديــدة اعتبــرت كتيبــة آزوف
ً
ًّ
ـور هــذا
تنظيمــا متشــددً ا ومتعص ًبــا للبيــض ومنعــت عنهــا المســاعدات العســكرية كالواليــات المتحــدة ،وقــد تحـ َّ
ً
ورفعــت كتيبــة آزوف مــن قوائــم اإلرهــاب الغربيــة بُعيــد الغــزو الروســي ألوكرانيــا ،وبــدأت
التكييــف القانونــي ُ
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تمامــا ،وذلــك بدعــوة أوكرانيــا إلــى ضـ ِّ
ـم روســيا إلــى قائمــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب ،وهــو
عمليــة عكســية لذلــك ً
تصنيــف سياســي بحــت تطلقــه وزارة الخارجيــة األمريكيــة علــى الــدول التــي َتزعــم أنهــا قدَّ مــت بشــكل
دعمــا ألعمــال اإلرهــاب الدولــي ،وال تــزال ٌّ
ـم
كل مــن ســوريا وإيــران علــى القائمــة حتــى اآلن ،بينمــا تـ َّ
متكــرر ً
إســقاط كل مــن كوبــا وكوريــا الشــمالية والســودان وليبيــا مــن هــذه القائمــة.
يُ عــزز النــزاع الروســي األوكرانــي القائــم اليــوم فوضــى المصطلــح والمفهــوم عندمــا يتعلــق األمــر باإلرهــاب،
ويُ عــزز كذلــك االتجــاه العنصــري واالزدواجيــة فــي التعاطــي مــع الحــركات والمنظمــات المحســوبة علــى
االتجاهــات اإلســامية المختلفــة ،التــي تشــكِّل أكثــر مــن  %80مــن قوائــم اإلرهــاب الغربيــة ،بينمــا لــم
تســر
ِ
نفســها علــى الحــركات اليمينيــة والعنصريــة والشــعبوية غيــر اإلســامية التــي نشــأت فــي الغــرب
التصنيفــات ُ
ـد ســواء ،فالتنظيمــات التــي تقاتــل فــي مناطــق مثــل ســوريا والعــراق ومالــي ُتعَ ــدُّ إرهابيـ ً
والشــرق علــى حـ ٍّ
ـة
تنظيمــات تقــوم
بشــكل تلقائــي ،بينمــا التنظيمــات اليمينيــة والنازيــة الغربيــة التــي تقاتــل فــي أوكرانيــا ُتعَ ــدُّ
ٍ
بأعمــال بطوليــة مجيــدة ،وهكــذا أصبــح الفيصـ ُـل فــي التصنيــف ليــس األفعــال اإلرهابيــة -بغــض النظــر عــن
الجهــات التــي ترتكبهــا -وإنمــا ضــد َمــن ار ُت ِكبــت هــذه األفعــال ،وتلعــب المركزيــة الغربيــة دو ًرا بــار ًزا فــي هــذا
مهمــة مــن
الو ْصــم بالشــر تبعً ــا للمصلحــة ،وال شـ َّ
ـك أن كل ذلــك يخــرق قاعــدة َّ
الســياق فــي إضفــاء الخيريــة أو َ
المبــادئ التــي قــام عليهــا القانــون ،وهــي قاعــدة العموميــة والتجريــد.
المدلول القانوني للمقاتل األجنبي المتطوع
جليــا فــي قــرارات مجلــس األمــن
ارتبــط مصطلــح المقاتليــن األجانــب بقانــون اللجــوء إلــى القــوة ،وظهــر ذلــك ًّ
شــك أن قابليــة هــذا الفــرع مــن فــروع
الدولــي علــى خلفيــة مــا أ�طلــق عليــه :الحــرب علــى اإلرهــاب .وال
َّ
القانــون الدولــي للتأ ُّثــر بسياســة الــدول الكبــرى هــي قابليــة عاليــة الوتيــرة ،وتعــرِّ ف قــرارات مجلــس األمــن
المقاتليــن األجانــب بأنهــم أفــراد ال يجملــون جنســية القــوات المســلحة أو الجماعــات المســلحة ألطــراف النــزاع،
ـيات أخــرى لكنهــم يشــاركون فــي العمليــات العســكرية مــع هــذا الطــرف أو ذاك.
بــل يتمتَّ عــون بجنسـ ٍ
وفــي الحقيقــة ،هنــاك أربعــة قــرارات أساســية لمجلــس األمــن اســتخدمت مصطلــح المقاتليــن اإلرهابييــن
األجانــب :كان أول قــرار صــادر هــو القــرار رقــم  2170فــي عــام  ،2014ومــن خاللــه يديــن مجلــس األمــن
إقــدام تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام (داعــش) وجبهــة النصــرة وســائر األفــراد والجماعــات
والمؤسســات والكيانــات المرتبطــة بتنظيــم القاعــدة علــى تجنيــد المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب الذيــن ِّ
يؤجــج
َ
ســهم فــي إشــاعة التطــرف العنيــف ،ويطالــب القــرار جميــع المقاتليــن اإلرهابييــن
وجودُ هــم
النــزاع ويُ ِ
األجانــب باالنســحاب فــو ًرا ،مــع اســتعداد مجلــس األمــن للنظــر فــي تطبيــق نظــام الجــزاءات علــى الجهــات التــي
تجنــد لفائــدة التنظيمــات المذكــورة أو التــي تشــارك فــي أنشــطتها بوســائل منهــا تمويــل اإلرهابييــن األجانــب
وتيســير ســفرهم ،ودعــا القــرار جميــع الــدول األعضــاء إلــى اتخــاذ تدابيــر علــى المســتوى الوطنــي مــن أجــل
وقــف تدفــق المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب لالنضمــام إلــى التنظيمــات المذكــورة ،وتقديمهــم إلــى العدالــة
وفقــا لألحــكام الســارية مــن القانــون الدولــي ،ويؤكِّــد القــرار علــى التــزم الــدول األعضــاء بمنــع ُّ
ً
تنقــل اإلرهابييــن
أو الجماعــات اإلرهابيــة عــن طريــق فــرض رقابــة فعَّ الــة علــى الحــدود وتبــادل المعلومــات علــى وجــه الســرعة
المختصــة للــدول األعضــاء بهــدف منــع ُّ
تنقــل اإلرهابييــن والجماعــات اإلرهابيــة
والتعــاون فيمــا بيــن الســلطات
َّ
14
مــن أراضيهــا وإليهــا ووقــف إمــدادات األســلحة لهــم وتمويلهــم .
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خصــص بالكُليــة للمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب ،حيــث
نفســه ،صــدر القــرار رقــم  ،2178وهــو ُم َّ
وفــي العــام ِ
تضمــن تفاصيــل كثيــرة عبــر  11صفحـ ً
ـة تشـ ِّ
ـدد علــى الــدول منــع تحــركات اإلرهابييــن مــن خــال ضبــط الحــدود
َّ
َ
ومراقبــة األوراق الثبوتيــة ووثائــق الســفر ومنــع تزييفهــا ،ويشـ ِّ
ـجع القــرار الــدول علــى تكثيــف وتســريع تبــادل
المعلومــات فيمــا بينهــا عبــر توقيــع االتفاقيــات الثنائيــة والمتعـ ِّ
ـددة األطــراف التــي تخــدم هــذا الغــرض ،ودعــا
ـص قوانينهــا الداخليــة علــى تجريــم ســفر رعاياهــا أو محاولتهــم الســفر
القــرار الــدول األعضــاء إلــى كفالــة أن تنـ َّ
إلــى دولــة غيــر التــي يقيمــون فيهــا أو يحملــون جنســيتها ،وســفر غيرهــم مــن األفــراد أو محاولتهــم الســفر
ً
انطالقــا مــن أراضيهــا بغــرض ارتــكاب أعمــال إرهابيــة أو المشــاركة فيهــا بــأي شــكل ٍ مــن األشــكال ،بمــا فــي ذلــك
التمويــل والدعــم اللوجســتي.15
خص ًصــا لتدابيــر حظــر
وصــدر القــرار الثالــث لمجلــس األمــن الــذي حمــل رقــم  2292فــي عــام  ،2016وكان ُم َّ
توريــد األســلحة إلــى ليبيــا ،غيــر أنــه أشــار فــي الفقــرة األخيــرة منــه إلــى ضــرورة التنســيق إلعــداد تقريــر
حــول التهديــد الــذي يشــكِّله المقاتلــون اإلرهابيــون األجانــب فــي ليبيــا والبلــدان المجــاورة ،بمــا فــي ذلــك قبالــة
ســاحل ليبيــا.16
ُّ
يحــث الــدول األعضــاء علــى تعزيــز جهودهــا الراميــة
وآخــر قــرار هــو القــرار رقــم  2396لعــام  ،2017وهــو
إلــى وقــف التهديــد الــذي يشــكِّله المقاتلــون اإلرهابيــون األجانــب مــن خــال تدابيــر تتعلــق بمراقبــة الحــدود
وبالعدالــة الجنائيــة وتبــادل المعلومــات ومكافحــة التطــرف .ويدعــو الــدول األعضــاء إلــى اتخــاذ اإلجــراءات
المناســبة فيمــا يتعلــق باإلرهابييــن المشــتبه بهــم وأفــراد أ�ســرهم المرافقيــن لهــم الذيــن يدخلــون أراضيهــا ،بمــا
فــي ذلــك عــن طريــق النظــر فــي اتخــاذ تدابيــر مناســبة للمالحقــة القضائيــة ،وإعــادة التأهيــل ،وإعــادة اإلدمــاج،
امتثـ ً
ـال للقانــون المحلــي والدولــي .ويهيــب بالــدول األعضــاء أن تمنــع تحــركات اإلرهابييــن مــن خــال المراقبــة
الوطنيــة الفعَّ الــة للحــدود ،ومــن خــال تدابيــر لمنــع تزويــر وثائــق الهويــة أو تزييفهــا أو اســتخدامها بطــرق
احتياليــة .ويقــرِّ ر أن تقــوم الــدول األعضــاء بتنفيــذ ُن ُظــم لجمــع البيانــات البيومتريــة وإعــداد وتبــادل المعلومــات
المتعلقــة بقوائــم المراقبــة أو قواعــد بيانــات اإلرهابييــن المعروفيــن والمشــتبه بهــم ،بمــن فيهــم المقاتلــون
اإلرهابيــون األجانــب .ويدعــو إلــى اتخــاذ إجـ
ـراءات علــى الصعيــد العالمــي واإلقليمــي والوطنــي لرفــع مســتوى
ٍ
التنفيــذ الفعَّ ــال للخطــة العالميــة ألمــن الطيــران الجديــدة الخاصــة بمنظمــة الطيــران المدنــي الدولــي ،التــي
تســعى إلــى تعزيــز أمــن الطيــران فــي جميــع أنحــاء العالــم .ويوعــز إلــى اللجنــة المنشــأة عمـ ًـا بالقــرارات 1267
( )1999و  )2011( 1989و  )2015( 2253وفريــق الدعــم التحليلــي ورصــد الجــزاءات أن يواصــا التركيــز بشــكل
خــاص علــى التهديــد الــذي يشــكِّله المقاتلــون اإلرهابيــون األجانــب ،وال ســيما أولئــك المرتبطــون بتنظيــم
الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام (داعــش) وتنظيــم القاعــدة وجبهــة النصــرة.
ٌ
ـرارات إلزاميــة التنفيــذ بخــاف قــرارات الجمعيــة العامــة لألمــم
وعلــى اعتبــار أن قــرارات مجلــس األمــن هــي قـ
ً
ملحوظــا ،حيــث أدت إلــى توســيع دائــرة
المتحــدة ،فــإن تأثيرهــا فــي المنظومــات القانونيــة المحليــة كان
جرائــم اإلرهــاب علــى المســتوى الداخلــي ،لتشــمل َّ
كل مــا يتعلــق بعبــور الحــدود للقتــال أو دعــم القتــال فــي
ـات
مناطــق النزاعــات بالشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وبــدأت أغلــب قوانيــن الــدول األوروبيــة تسـ ِّـلط عقوبـ ٍ
جزائيـ ً
تحولــوا إلــى مقاتليــن أجانــب فــي النزاعــات المســلحة بالشــرق األوســط ،ال ســيما
ـة ضــد مواطنيهــا الذيــن َّ
ـر مــن األحيــان رفضــت هــذه الــدول اســتعادة المئــات مــن مواطنيهــا ،وتشــير
فــي ســوريا والعــراق ،وفــي كثيـ ٍ
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ً
وفقــا لتقريــر موقــع بــي بــي ســي إنجليــزي -إلــى أن عــدد المقاتليــن األجانــب المنتســبينمصــادر أمميــة
لتنظيمــي داعــش والقاعــدة وجبهــة النصــرة والموجوديــن فــي معســكرات شــمال ســوريا وشــرقها يتــراوح بيــن
 10.000و 20.000مقاتــل ،مــن بينهــم  8000طفــل مقاتــل ،تعتقــد األمــم المتحــدة أن أكثــر مــن  700مقاتــل منهــم
أوروبيــون.17
علــى مــدار الســنوات الســابقة ،شــهدت الســاحة السياســية والحقوقيــة والقانونيــة األوروبيــة معــاركَ كبيــر ًة
علــى خلفيــة ملفــات إعــادة المقاتليــن األوروبييــن وعائالتهــم إلــى بلدانهــم ،بــل إن بعــض الــدول األوروبيــة قــد
ـات
ـن لتجريــد أصحــاب الجنســية المكتســبة مــن المقاتليــن مــن جنســياتهم األوروبيــة فــي ممارسـ ٍ
س ـنَّت قوانيـ َ
تشــبه إلــى حـ ٍّ
ـر ممارســات األنظمــة الديكتاتوريــة واألوليغارشــية ،كمــا حــدث مــع شــميمة بوغــوم الشــابة
ـد كبيـ ٍ
البريطانيــة مــن أصــل بنغالديشــي والعائــدة مــن ســوريا ،ولــم تســترجع الــدول األوروبيــة -وعلــى رأســها ألمانيــا
وفرنســا وبريطانيــا -ســوى عــدد قليــل جــدًّ ا مــن مواطنيهــا الذيــن تورطــوا فــي أعمــال القتــال بالخــارج ،وكانــت
أغلــب الحــاالت مــن النســاء واألطفــال ،وبعــد معــارك قضائيــة كبيــرة ،ويُ ذكَــر أن النرويــج ُتعَ ــدُّ مــن بيــن الــدول
األوروبيــة القليلــة التــي اســتعادت مواطنيهــا دون دعــاوى قضائيــة ،فــي حيــن خلصــت محكمــة االســتئناف
الهولنديــة إلــى أن الســلطات الهولنديــة -فــي الواقــع -غيــر ُم َ
لزمــة قانو ًنــا بالمســاعدة فــي اإلعــادة إلــى الوطــن.18
مــع انــدالع النــزاع المســلح فــي أوكرانيــا ،انتقــل الخطــاب السياســي واإلعالمــي وحتــى القانونــي فــي الغــرب
مــن ســياق المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب الذيــن يطالهــم قانــون اللجــوء إلــى القــوة ،إلــى ســياق المقاتــل
األجنبــي المتطــوع المنصــوص عليــه ضمــن ســياق القانــون الدولــي اإلنســاني ،حيــث ال يعتــدُّ هــذا الفــرع مــن
يهتــم فقــط بشــرعية األعمــال
القانــون بجنســيات المقاتليــن وال األطــراف التــي يقاتلــون إلــى جانبهــا ،وإنمــا
ُّ
العدائيــة بغــرض أنســنة الحــرب والتخفيــف مــن ويالتهــا.
فــي الحقيقــة ،لقــد ورد ذكــر الوحــدات المتطوعــة فــي مــادة وحيــدة ضمــن صكــوك القانــون الدولــي اإلنســاني،
وهــي المــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة بشــأن معاملــة أســرى الحــرب ،وهــي المــادة التــي تعــرِّ ف لنــا
ُّ
يحــق لــه القتــال مــن الناحيــة القانونيــة فــي النزاعــات المســلحة حتــى
مصطلــح أســرى الحــرب بمعنــى مــن
ل ْســر اسـ َّ
إذا وقــع فــي ا َأ
ـتحق المعاملــة كأســير حــرب ،ومــن بيــن الفئــات التــي ذكرتهــا هــذه المــادة فئــة «أفــراد
جــزءا مــن القــوات المســلحة ،وأفــراد المليشــيات األخــرى
الميليشــيات أو الوحــدات المتطوعــة التــي تشــكِّل
ً
َّ
المنظمــة ،الذيــن ينتمــون إلــى أحــد
والوحــدات المتطوعــة األخــرى ،بمــن فيهــم أعضــاء حــركات المقاومــة
أطــراف النــزاع ويعملــون داخــل أو خــارج إقليمهــم ،حتــى لــو كان هــذا اإلقليــم محت ـاًّ » ،ويُ ســتفاد مــن ذلــك
ـرف مــن أطــراف النــزاع فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة
أن قتــال األجانــب بشــكل تطوعــي إلــى جانــب أي طـ ٍ
قانونيــا مــن وجهــة نظــر القانــون الدولــي اإلنســاني ،بشــرط أن يكــون هــؤالء المقاتلــون
هــو مســألة مقبولــة
ًّ
َ
طرفــي
ـرف مــن أطــراف النــزاع ،وهــذا ينطبــق علــى
قــد أ�دمجــوا بشــكل قانونــي ضمــن القــوات النظاميــة لطـ ٍ
النــزاع فــي أوكرانيــا ،حيــث ألحقــت أوكرانيــا المقاتليــن األجانــب بمــا يُ سـ َّـمى بالفيلــق األجنبــي الملحــق بقواتهــا
النظاميــة ،وكذلــك هــو الحــال بالنســبة إلــى المقاتليــن األجانــب الذيــن يقاتلــون فــي صفــوف الجيــش الروســي،
وينطبــق علــى هــؤالء المقاتليــن جميعً ــا مــا ينطبــق علــى المقاتليــن النظامييــن مــن َح َملــة إحــدى جنســيات
أطــراف النــزاع.
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أمــا إذا التحــق المقاتلــون األجانــب بالجماعــات المســلحة المنخرطــة فــي نــزاع مســلح ،وهــذا ليــس هــو الوضــع
اآلن فــي أوكرانيــا لكنــه َّ
مرشــح ليصبــح كذلــك إذا انهــارت الحكومــة األوكرانيــة بشــكل كامــل ،فــإن المقاتــل
ً
مدنيــا يشــترك فــي العمليــات
طرفــا
يعامــل مــن وجهــة نظــر القانــون الدولــي اإلنســاني بوصفــه
األجنبــي
َ
ًّ
ً
ـم يفقــد الحمايــة المكفولــة لــه قانو ًنــا ،ويصبــح اســتهدافه مسـ ً
ـرعية ،وإذا
ـألة شـ
العدائيــة بشــكل مباشــر ،ومــن َثـ َّ
ـق قانونهــا الداخلــي ويُ حكَــم عليــه َو ْفـ َ
جزائيــا مــن طــرف الجهــة الحاجــزة َو ْفـ َ
مــا وقــع فــي ا َأ
ـق
ل ْســر فإنــه يُ تا َبــع
ًّ
ـص القانــون الدولــي اإلنســاني علــى عــدم جــواز
ذلــك ،وال يمكــن أن يســتفيد مــن وضــع أســير الحــرب الــذي ينـ ُّ
محاكمتــه ،وإنمــا تحريــره فــور انتهــاء العمليــات العدائيــة.19
لكــن هــل المقصــود بالمقاتــل المتطــوع هــو المقاتــل الــذي ال يتقاضــى رات ًبــا وال أيــة مزايــا ماديــة أخــرى مقابــل
مشــاركته فــي األعمــال العدائيــة؟ فــي الحقيقــة ،ال توجــد معاييـ ُـر قانونيــة واضحــة تحـ ِّ
ـدد لنــا المعنــى الدقيــق
فقهيــا يمكــن وضــع معيــار محــدَّ د للفصــل بيــن القتــال تطوعً ــا والقتــال بغيـ َ
ـة تحقيــق مكاســب
للتطــوع ،ولكــن
ًّ
يغيــر مــن التكييــف القانونــي للمقاتــل ،فينقلــه مــن التطــوع إلــى
ماديــة مــن الحــرب ،وهــذا المعيــار هــو الــذي ِّ
َّ
تتكفــل األطــراف التــي يلتحــق بهــا المقاتلــون المتطوعــون بأكلهــم وشــربهم ولباســهم دون أن
االرتــزاق ،كأن
تدفــع لهــم رواتــب ،أو أن تدفــع لهــم رواتــب ومعاشــات أقــل مــن التــي يحصــل عليهــا المقاتلــون النظاميــون ،أو
َّ
يتكفــل المقاتلــون األجانــب باحتياجاتهــم مــن مصادرهــم وأموالهــم الخاصــة.
أن
المدلول القانوني للمقاتل المرتزق
أول مــا ظهــر التأطيــر القانونــي لظاهــرة المرتزقــة فــي النزاعــات المســلحة كان علــى مســتوى القانــون الدولــي
اإلنســاني فــي عــام  ،1977ثــم انتقــل بعــد ذلــك إلــى قانــون اللجــوء إلــى القــوة فــي عــام  ،1989وقــد كان هــذا
مفهومــا باعتبــاره الحقــل الــذي يهــدف إلــى تنظيــم وســائل القتــال وأســاليبه
الســبق للقانــون الدولــي اإلنســاني
ً
للتخفيــف مــن آثارهــا علــى اإلنســان والممتلــكات ،وقــد عـ َّـرف البروتوكــول اإلضافــي األول الملحــق باتفاقيــات
ـاركة فعليـ ً
ـزق بأنــه ذلــك الشــخص الــذي يُ ج َّنــد للقتــال فــي نــزاع مســلح ،وهــو بذلــك يشــارك مشـ ً
جنيــف المرتـ َ
ـة
ـخص مــن أفــراد القــوات المســلحة
ـاس بينــه وبيــن أي شـ ٍ
ومباشــر ًة فــي األعمــال العدائيــة ،وحتــى ال يحــدث التبـ ٌ
ألحــد أطــراف النــزاع وكذلــك المتطوعيــن األجانــب الملحقيــن بهــا ،اشــترط البروتوكــول فــي المــادة  47منــه َّأل
ينتمــي المرتــزق إلــى القــوات المســلحة ألحــد أطــراف النــزاعَّ ،
مقيمــا علــى أرضــه،
وأل يكــون مــن رعايــاه ،أو
ً
َّ
ً
عضــوا فــي قواتهــا
طرفــا فــي النــزاع بوصفــه
وأل يكــون موفــدً ا فــي مهمــة رســمية مــن ِق َبــل دولــة ليســت
ً
المســلحة ،وأهــم شــرط هــو أن يكــون دافــع المرتــزق الوحيــد هــو المغنــم الشــخصي المــادي الــذي يتجــاوز
ـراط مــا يتقاضــاه نظــراؤه فــي الرتبــة أو المهــام مــن المقاتليــن المنتميــن للقــوات المســلحة.20
بإفـ ٍ
ورغــم حرمــان القانــون الدولــي اإلنســاني المرتزقــة مــن التمتُّ ــع بامتيــازات أســرى الحــرب إذا وقعــوا فــي ا َأ
ل ْســر،
المقـ َّـررة لغيرهــم مــن المقاتليــن
نفســها ُ
فإنــه ر َّتــب لهــم نوعً ــا آخــر مــن الحمايــة ،وهــي -فــي الحقيقــة -الحمايــة ُ
غيــر الشــرعيين الذيــن يشــاركون بشــكل مباشــر فــي األعمــال العدائيــة.21
عامــا ليلتحــق بالقانــون الدولــي اإلنســاني فــي تجريمــه الســتخدام
لقــد اســتغرق قانــون اللجــوء إلــى القــوة ً 12
المرتزقــة فــي النزاعــات المســلحة ،وذلــك عبــر صــدور االتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة تجنيــد المرتزقة واســتخدامهم
وتمويلهــم وتدريبهــم ،والتــي ُفتحــت لتصديــق الــدول عليهــا فــي شــهر ديســمبر /كانــون األول  ،1989غيــر أن
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عامــا أخــرى ،أي فــي عــام 2001؛ وذلــك بســبب َّ
قلــة
هــذا الصــك الدولــي لــم يدخــل حيــز التنفيــذ َّإل بعــد ً 12
تفاعــل الــدول معــه وتصديقهــا عليــه ،وحتــى الســاعة ال تــزال هــذه االتفاقيــة ضعيفـ ً
ـة مــن حيـ ُ
ـث عــدد الــدول
المصادقــة عليهــا ،حيــث لــم ينضــم إليهــا ســوى  37دولـ ً
ـة ،ليســت مــن ضمنهــا الــدول الكبــرى التــي تشــير التقاريــر
ـوى ِّ
توظــف المرتزقــة فــي حروبهــا ،مثــل الواليــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا وروســيا،
إليهــا عــاد ًة بوصفهــا قـ ً
مبكــرا إلــى االتفاقيــة ،فهــي طــرف فيهــا منــذ 13
انضمــت
فــي حيــن أن أوكرانيــا كانــت مــن الــدول التــي
َّ
ً
ســبتمبر /أيلــول  ،1993وهــو مــا ِّ
ـات قانونيــة بعــدم اللجــوء إلــى اســتخدام المرتزقــة فــي أي
يرتــب عليهــا التزامـ ٍ
نــزاعٍ مســلحٍ ،ســواء داخــل إقليمهــا أو خارجــه ،ومــن بيــن الــدول التــي تربطهــا حــدود مــع أوكرانيــا ال توجــد غيــر
مولدوفــا التــي صادقــت علــى االتفاقيــة ،بينمــا اكتفــت رومانيــا وبولنــدا بالتوقيــع عليهــا دون التصديــق ،وهــذا
ـم يبقــى االلتــزام باالتفاقيــة
يعنــي أنهمــا لــم تدخــا بنــود هــذا الصــك الدولــي فــي قوانينهمــا الداخليــة ،ومــن َثـ َّ
أدبيــا ،أمــا هنغاريــا وســلوفاكيا وبيالروســيا فلــم تصــادق ولــم ِّ
توقــع علــى
بالنســبة إليهمــا ال يعــدو كونــه
ً
التزامــا ًّ
ـة محتملـ ً
ـذ حدوديـ ً
االتفاقيــة ،22وهــذا مــا يجعــل منهــا منافـ َ
ـة لعبــور المرتزقــة إلــى األراضــي األوكرانيــة.
تغيــرت أشــكال اللجــوء إلــى المرتزقــة مــن طــرف القــوى الدوليــة ،فبعــد أن كانــت
وعلــى مــدار العقــود الماضيــةَّ ،
ـم مــع مــا أصبــح يُ طلــق عليــه :الشــركات األمنيــة
ـم مــع األفــراد والمجموعــات ،أصبحــت تتـ ُّ
اتفاقــات التوظيــف تتـ ُّ
والعســكرية الخاصــة ،وال يــزال هــذا الموضــوع مثــا َر جــدل قانونــي وسياســي واســع النطــاق ،غيــر أن أغلــب
فقهــاء القانــون الدولــي اعتبــروا أنــه ال فــرق -مــن حيـ ُ
ـث التكييــف القانونــي -بيــن األشــكال التقليديــة لالرتــزاق
وبيــن الشــركات العســكرية ،واختلفــوا فيمــا يخــص التكييــف القانونــي للشــركات األمنيــة ،حيــث يُ عــرف عــن
هــذا النــوع مــن الشــركات أنهــا ال تشــترك بشــكل مباشــر عبــر عناصرهــا فــي العمليــات العدائيــة ،وإنمــا تكتفــي
بتقديــم الخدمــات األمنيــة ألطــراف النــزاع ،كالبيانــات والمعلومــات والتوجيــه والتدريــب واالستشــارة.
توســع نطــاق تجريــم اســتخدام المرتزقــة ،ليتجــاوز إطــار النزاعــات
وفــي ســياق قانــون اللجــوء إلــى القــوةَّ ،
المســلحة الــذي وضعــه القانــون الدولــي اإلنســاني ،وليشــمل أعمــال العنــف التــي ترمــي إلــى اإلطاحــة بحكومــة
مــا ،أو تقويــض النظــام الدســتوري لدولــة مــا بطريقــة أخــرى ،أو تقويــض الســامة اإلقليميــة لدولــة مــا ،ومــن
الداخلي ْيــن
الواضــح أن القانــون الدولــي اإلنســاني ال ينطبــق علــى هــذه الحــاالت مــن العنــف واالحتــراب
َّ
التوســع فــي تجريــم االرتــزاق قــد أدى إلــى
اللذيــن لــم يرتقيــا إلــى مصــاف النزاعــات المســلحة ،23ويبــدو أن هــذا
ُّ
ـرات فــي القوانيــن الداخليــة بالنســبة إلــى الــدول التــي صادقــت علــى نـ ِّ
ـص االتفاقيــة المذكــورة.
إحــداث تغييـ ٍ
تشــير التقاريــر التــي تتابــع النــزاع فــي أوكرانيــا إلــى تجــاوز عــدد المقاتليــن األجانــب ً 16
ألفــا ينتمــون إلــى
جنســيات عــدَّ ة ،مــن المملكــة المتحــدة وأســتراليا وبولنــدا وإيطاليــا واليابــان ،وتكشــف التقاريــر عــن منــح
ٍ
ـم
الجنســية األوكرانيــة لألجانــب الذيــن ســافروا إلــى أوكرانيــا للمشــاركة فــي الحــرب ضــد روســيا ،حيــث يتـ ُّ
تجنيــد «مرتزقــة ماهريــن» لتنفيــذ عمليــات داخــل البــاد ،تشــمل مواجهــة المرتزقــة الذيــن يرســلهم الكرمليــن
يوميــا.24
وجهً ــا لوجــه ،مقابــل مبالــغ تصــل إلــى ( )2000دوالر
ًّ
وتثيــر مســألة منــح الجنســية األوكرانيــة للمرتزقــة األجانــب تحديً ــا للتعريــف القانونــي التقليــدي للمرتزقــة،
ــم ُتعَ ــدُّ الخطــوة التــي أقدمــت
فهــؤالء يُ شــترط َّأل يكونــوا مــن حملــة جنســية أحــد أطــراف النــزاع ،ومــن َث َّ
ً
عليهــا الســلطات األوكرانيــة عمليــة التفــاف واسـ
ـتغالل لثغــرة قانونيــة موجــودة علــى مســتوى القانــون الدولــي،
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ممــا ســيؤدي فــي المســتقبل إلــى إعــادة التفكيــر فــي صياغــة جديــدة لتعريــف المرتزقــة قــد يُ ؤخــذ فيهــا بعيــن ِ
االعتبــار التمييــز بيــن الجنســية األصليــة والجنســية المكتســبة للمقاتليــن ،أو االكتفــاء بمعيــار المغنــم الشــخصي
ـراط مــا يتقاضــاه نظــراء المقاتــل المرتــزق فــي الرتبــة أو المهــام مــن المقاتليــن المنتميــن
المــادي الــذي يتجــاوز بإفـ ٍ
للقــوات المســلحة ،وذلــك كمعيــار وحيــد ،واالســتغناء عــن معيــار الجنســية.
خاتمة
عندمــا ُتعــرض مصطلحــات مثــل :اإلرهــاب ،والمرتزقــة ،والمقاتليــن األجانــب المتطوعيــن -علــى القانــون ،ال
ً
بتكييــف
قانونــي
تكييفــا يختلــف عــن بقيــة
واحــد؛ ذلــك أن لــكل فــرعٍ مــن فــروع القانــون
يمكــن الخــروج
ٍ
ٍ
ٍّ
ـول
الفــروع األخــرى ،ويرجــع هــذا االختــاف إلــى عــدَّ ة أســباب ،كنطــاق اختصــاص هــذا الفــرع أو ذاك ،وإلــى تحـ ُّ
ِّ
فينظمهــا ويق ِّننهــا ،وقــد اعتُ بــر اإلرهــاب علــى الــدوام
المصطلحــات إلــى ظواهــر جديــرة بــأن ينظــر القانــون إليهــا
ـة مــن جرائــم القانــون العــام ِّ
جريمـ ً
تنظمهــا القوانيــن الداخليــة ،فــإذا مــا عبــرت هــذه الجريمــة حــدود الــدول،
أصبحــت جريمــة َّ
منظمــة تتعــاون الــدول فيمــا بينهــا لمكافحتهــا عبــر مــا يُ سـ َّـمى بالتعــاون الجنائــي الدولــي الــذي
تلعــب منظمــة اإلنتربــول دو ًرا بــار ًزا فيــه ،ولكــن ســرعان مــا انتقلــت جريمــة اإلرهــاب مــن نطــاق القوانيــن
الداخليــة إلــى نطــاق قانــون اللجــوء إلــى القــوة ،وهــو فــرع مــن فــروع القانــون الدولــي العــام ،وذلــك بعــد
أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر /أيلــول بالواليــات المتحــدة .وإذا كانــت القوانيــن الداخليــة وقانــون اللجــوء
إلــى القــوة يحصــران جرائــم اإلرهــاب فــي األفــراد والمنظمــات ،فــإن القانــون الدولــي اإلنســاني ال يفــرِّ ق بيــن
ـم
أساســا بالطبيعــة القانونيــة للجهــة التــي ترتكــب
إرهــاب األفــراد والمجموعــات وإرهــاب الــدول؛ ألنــه ال يهتـ ُّ
ً
ـم بالفعــل اإلرهابــي فــي حـ ِّ
ـد ذاتــه.
الفعــل اإلرهابــي ،وإنمــا يهتـ ُّ
وإذا كان تقنيــن جرائــم اإلرهــاب قــد ظهــر علــى مســتوى القوانيــن الداخليــة بــادئ األمــر ،فــإن تجريــم اســتخدام
المرتزقــة قــد ظهــر فــي البدايــة علــى مســتوى القانــون الدولــي اإلنســاني فــي مــادة وحيــدة ،ثــم انتقــل بعــد
ذلــك إلــى قانــون اللجــوء إلــى القــوة فــي شــكل اتفاقيــة كاملــة ،لينتقــل بعدهــا إلــى القوانيــن الداخليــة ،وقــد
اكتفــى القانــون الدولــي اإلنســاني بالتطـ ُّـرق لظاهــرة المرتزقــة فــي ســياق النزاعــات المســلحة الدوليــة حصـ ًـرا،
بينمــا وســعها قانــون اللجــوء إلــى القــوة إلــى أنــواع النزاعــات َّ
كافــة ،بمــا فــي ذلــك االضطرابــات الداخليــة
والحــروب األهليــة ،لتقــوم بعــد ذلــك القوانيــن الداخليــة فــي الــدول التــي صادقــت علــى االتفاقيــة الدوليــة
المتعلقــة بالمرتزقــة بتقنيــن الظاهــرة َو ْفـ َ
ـق مبــدأ إقليميــة القوانيــن الجنائيــة.
ـكاالت قانونيـ ً
و ُتعَ ــدُّ ظاهــرة المقاتليــن األجانــب المتطوعيــن ظاهــر ًة قديمـ ً
ـبيا ،ولــم تكــن تثيــر إشـ
ـة علــى
ٍ
ـة نسـ ًّ
مســتوى القانــون الدولــي ،بــل بالعكــس فقــد تعامــل القانــون الدولــي اإلنســاني معهــا بوصفهــا ظاهــر ًة طبيعيـ ً
ـة
فــي النزاعــات المســلحة ،ولكــن بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر /أيلــول فــي الواليــات المتحــدة ،وتزايــد
وتيــرة النزاعــات المســلحة فــي ســوريا والعــراق وأفغانســتان ،وظهــور تنظيمــات مثــل تنظيــم القاعــدة وتنظيــم
داعــش وجبهــة النصــرة ،كل ذلــك أدى إلــى تجريــم ظاهــرة المقاتليــن األجانــب المتطوعيــن وربطهــا باإلرهــاب
ضمــن نطــاق قانــون اللجــوء إلــى القــوة ،وهــو مــا أ َّثــر ً
أيضــا فــي القوانيــن الداخليــة للــدول التــي أصبحــت
تجــرم التحــاق رعاياهــا بالقتــال خــارج الحــدود ،غيــر أن هــذه التكييفــات القانونيــة التــي ارتبطــت بالنزاعــات
فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا قــد اختفــت اآلن مــع النــزاع الناشــب فــي أوكرانيــا ،وأصبحــت ظاهــرة
ـم التجميــد الفعلــي
المقاتليــن األجانــب المتطوعيــن ظاهــر ًة مرح ًبــا بهــا مــن الناحيــة اإلعالميــة والسياســية ،بــل تـ َّ
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ـات قاسـ ً
ـية علــى المواطنيــن األوروبييــن الذيــن التحقــوا بالقتــال
للقوانيــن الداخليــة التــي كانــت توقــع عقوبـ ٍ
فــي الخــارج ،ولنصــوص قانــون اللجــوء إلــى القــوة عبــر نقــل إرهابيــي األمــس المحتجزيــن فــي ســجون الشــرق
ُّ
التخلــص منهــم ربمــا بعدمــا
األوســط للقتــال علــى الجبهــة األوكرانيــة مــع تســوية وضعياتهــم القانونيــة أو
تنتهــي مصلحــة هــذا الطــرف أو ذاك مــن وجودهــم.

16

17

|

		

المراجع
See : Antonio CASSESE, « The Nicaragua and Tadić Tests Revisited in Light of the ICJ Judgment on Geno� -1
.cide in Bosnia », The European Journal of International Law, Vol. 18, N° 04, EJIL, 2007
قضيــة نيكاراغــوا ضــد الواليــات المتحــدة :هــي قضيــة عُ رضــت علــى محكمــة العــدل الدوليــة ســنة  ،1986وقــد أقــرت المحكمــة
خــرق الواليــات المتحــدة للقانــون الدولــي مــن خــال دعــم المعارضــة المســلحة فــي الحــرب ضــد حكومــة نيكاراغــوا ،وحكمــت
المحكمــة لصالــح نيكاراغــوا ضــد الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
أمــا قضيــة دوســكو تاديتــش ،الملقــب ً
زعيما
أيضــا بـــ « »Duleأو « :»Duškoفهــي تتعلــق بمجــرم حرب صرب البوســنة ،وقــد كان
ً
ـوا سـ ً
سـ ً
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عامــا.
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