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مهخص انثحث

أصبحت ظاىرة اإلرىاب تشكل أحد تحديات النزاعات المسلحة المعاصرة التي تواجو
القانوف الدولي اإلنساني ،التي أعادت فتح إشكاليات معينة حوؿ العالقة بين أمن الدولة
وحماية األفراد ،أفضت إلى إعادة النظر في مدى كفاية القانوف الدولي اإلنساني على نحو لم
يشهده العالم منذ سعى الستكماؿ "اتفاقيات جنيف لسنة  9949بالبروتوكولين االضافيين لها
لسنة  ،"9977خصوصا بعد الهجمات التي تعرضت لها العديد من الدوؿ ،وإف إمكانية وقوع
أعماؿ إرىابية في زمن النزاعات المسلحة قائمة ،في ىذه الفترة الحساسة التي يحكمها قانوف
النزاعات المسلحة أو القانوف الدولي اإلنساني تتسم بكثرة انتهاكات الحقوؽ المحمية
بمختلف األساليب بما فيها اإلرىابية وكذلك احتجاز األشخاص الذين ألقي عليهم القبض أو
أوقفوا في سياؽ مكافحة اإلرىاب ،والتي تستوجب أف يتم ضمن إطار قانوني واضح ومالئم
مع احتراـ كامل الضمانات اإلجرائية ذات الصلة .وقد حاوؿ القانوف الدولي اإلنساني التصدي
لظاىرة اإلرىاب من خالؿ تجريمها ،والحث على معاقبة مرتكبيها وتحميلهم المسؤولية .كما

تطرؽ إلى ضبط بعض المفاىيم والمصطلحات التي تُػ َعد ضرورية لالستفادة من حماية ىذا
القانوف أثناء النزاعات المسلحة ،كالمقاتل والمدني اللذين يمكن أف يتحوال إلرىابيين.
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ادلقذمـــــح

أسهمت االستجابات لمكافحة اإلرىاب ،جنبا إلى جنب في الخطاب القوي لمكافحة
اإلرىاب بالمحافل الدولية بشكل كبير في عدـ وضوح الخطوط الفاصلة بين النزاع المسلح
واإلرىاب ،مع آثار سلبية محتملة بشأف القانوف الدولي اإلنساني ،ويبدو أف ىناؾ توجها
متزايداً بين الدوؿ في اعتبار أي عمل من أعماؿ العنف تقوـ بو جماعة مسلحة من غير الدوؿ
في نزاع مسلح بأنو عمل "إرىابي" بحكم التعريف ،حتى عندما تكوف ىذه األعماؿ في

الحقيقة أعماال مشروعة بموجب القانوف الدولي اإلنساني( .)9وىذا بالتوازي مع القلق القائم
منذ أمد بعيد لدى بعض الدوؿ بأف االعتراؼ بوجود نزاع مسلح في أراضيها من شأنو أف
شرع الجماعات المسلحة المعنية من غير الدوؿ .والنتيجة النهائية ىي إنكار بأف ىذه
ي ّ
الجماعات ،المصنفة بأنها إرىابية ،يمكن أف تكوف طرفاً في نزاع مسلح غير دولي بالمعنى
المقصود في القانوف الدولي اإلنساني .وقد وضعت التطورات التي شهدتها الساحة الدولية

مسألة العالقة بين األطر القانونية التي تحكم القانوف الدولي اإلنساني واإلرىاب مرة أخرى في
دائرة الضوء.
فيستعمل العنف ضد األفراد وتدمير الممتلكات في حاالت النزاع المسلح الدولي أو
غير الدولي ،فهو مالزـ للحرب وأحد سماتها األساسية ،ويعتبر أيضاً أحد المالمح البارزة
لإلرىاب ،فيكوف من الالزـ ىنا التمييز بين ىذين النوعين المختلفين لكوف العنف لم يتخذ
االرىاب صورة واحدة في جميع األوقات ،فقد شهدت ىذه الظاىرة انتشاراً وتطوراً مستمراً
على مر السنين ،من حيث تنظيمو وأساليبو واىدافو ،وكذا من حيث طبيعة القائمين بو ،كما
شهدت السنوات األخيرة من جديد بروز جماعات مسلحة من غير الدوؿ تلجأ إلى أعماؿ
إرىابية ،وانضواء لعدد من الجماعات المسلحة األخرى من غير الدوؿ الحقا تحت لوائها.
ردت -األمم المتحدة -على ىذه التطورات بتشديد التدابير أو التشريعات الموجودة
وقد ّ
لمكافحة اإلرىاب وبإدخاؿ تدابير أو تشريعات جديدة .ومما الشك فيو أف اتخاذ إجراءات

سريعة االستجابة لضماف أمن الدولة أمر مشروع مع ذلك ،ومع القياـ بهذا ،ال غنى عن
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الحفاظ على الضمانات التي تحمي أرواح البشر وكرامتهم المنصوص عليها في القانوف الدولي

اإلنساني(.)2

وثمة مبدأ أساسي في القانوف الدولي اإلنساني يقضي بأف من واجب الذين يشاركوف
في نزاع مسلح أف يميّزوا في كل الظروؼ بين المدنيين والمقاتلين وبين األىداؼ المدنية
واألىداؼ العسكرية ،ومن المتعارؼ عليو أف "مبدأ التمييز" ،يُػ َعد حجر الزاوية للقانوف الدولي
اإلنساني .وتوجد العديد من قواعده المحددة مستمدة من ىذا المبدأ والتي تهدؼ إلى حماية

المدنيين ،مثل حظر الهجمات المتعمدة أو المباشرة ضد المدنيين واألىداؼ المدنية ،وحظر
الهجمات العشوائية ضدىم أو المرافق المدنية أو استخدامهم كدروع بشرية ،كما يحظر
القانوف الدولي اإلنساني احتجاز الرىائن(.)3

ويجيز القانوف الدولي اإلنساني ألفراد القوات المسلحة لدولة تكوف طرفاً في نزاع
مسلح دولي وللميليشيات المرتبطة بها التي تفي بالمعايير المطلوبة االشتراؾ مباشرة في

العمليات العدائية .ويُػ َعد ىؤالء بشكل عاـ مقاتلين شرعيين أو متمتعين بامتيازات ،وال تجوز
مقاضاتهم الشتراكهم في العمليات العدائية ما داموا يحترموف القانوف الدولي اإلنساني .وحين
يلقى القبض عليهم يمنحوف وضع أسرى الحرب.
أما إذا اشترؾ المدنيوف اشتراكاً مباشراً في العمليات العدائية فيعتبروف مقاتلين أو
محاربين "غير شرعيين" أو "غير متمتعين بامتيازات المقاتل" وترد ىذه المصطلحات صراحةً
في معاىدات القانوف اإلنساني" ،وتجوز مقاضاتهم على ىذه األعماؿ بموجب القانوف الوطني

للدولة التي تحتجزىم"(.)4

ويجوز في وقت الحرب احتجاز المقاتلين الشرعيين وغير الشرعيين والتحقيق معهم
ومحاكمتهم الرتكابهم جرائم حرب .ويحق لهم جميعاً أف يعاملوا معاملة إنسانية إذا ما وقعوا

في أيدي العدو .وتلجأ الجماعات والتنظيمات اإلرىابية إلى جانب الوسائل التقليدية التي

تستعملها إلى اعتماد وسائل من شأنها أف تعطي لها دعاية ذات صدى وتأثير واسع للترويج

لنشاطاتها ومن بين ىذه الوسائل أخذ الرىائن ،وقد تسبب حتى في تأزيم العالقات بين الدوؿ
5
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المعنية ،بالرىائن كرعايا تابعين لها أو ألف عمليات االحتجاز تقع على أراضيها أو نقلت
الرىائن إلى حدودىا( .)5كما تحظر اتفاقية جنيف لسنة  9949بِشأف حماية المدنيين في
وقت الحرب أخذ الرىائن وتعتبره جريمة حرب ،وكاف قد سبق االعتراؼ بالطابع الخطير لهذه

الجريمة( ،)6إذ تُػ َعد ىذه الجرائم انتهاكات خطيرة للقانوف الدولي اإلنساني ،والتي تمثل أعماال
إرىابية نموذجية من شأنها إيجاد مناخ للعنف وإعطاء اإلرىابيين دعاية ضخمة وفورية ،إلى
جانب كونها وسيلة للحصوؿ على تنازالت من الدولة أو من الهيئات الخاصة التي تتعرض
لضغوط اإلرىابيين.
لذا سنناقش خالؿ ىذا البحث أحكاـ القانوف الدولي اإلنساني التي تتناوؿ التحدي
المتمثل في اإلرىاب ،وعليو سيشمل تحليلنا لإلرىاب واألعماؿ اإلرىابية المرتكبة في حاالت
النزاع المسلح ،وبالتالي فال تدخل في نطاؽ ىذا البحث حاالت القالقل الداخلية وأعماؿ
الشغب والقمع بالعنف التي وإف كانت تتصف بالعنف الجماعي ال يغطيها أحكاـ ىذا القانوف،
كما ىو الحاؿ بالنسبة لإلرىاب في حاالت السلم .وعليو سنتطرؽ في ىذا البحث إلى

القواعد واألحكاـ المتصلة بحظر اإلرىاب ومكافحتو في النزاعات المسلحة الدولية في
المبحث األوؿ وفي المبحث الثاني سنتناوؿ حظر األعماؿ اإلرىابية ومكافحتها في النزاعات
المسلحة غير الدولية.

6

مجلة العلوم القانونية والسياسية

املجلد السابع – العدد الثاني8102/

ادلثحث األول

حظر األعمال اإلرهاتيح ومكافحرها يف اننزاعاخ ادلسهحح انذونيح

نصت اتفاقيات جنيف األربع لسنة  9949في مادتها الثانية المشتركة على أنها:

"تطبق في حاالت الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من
األطراؼ السامية المتعاقدة حتى وإ ف لم يعترؼ أحدىما بحالة الحرب" .فيعتبر نزاع ما دوليا
وفقاً لنص المادة بكونو بين دولتين أو أكثر ويدخل أيضاً ضمن إطار النزاع المسلح الدولي
اإلحتالؿ طبقاً للفقرة الثانية من ذات المادة أيا كانت مدتو أو مداه وسواء كانت ىناؾ مقاومة
مسلحة أـ ال ،فإف االتفاقيات تطبق في حاالت االحتالؿ التي صاغت االتفاقية الرابعة أىم

أحكامو(.)7

كما أضافت الفقرة الرابعة من المادة األولى من البرتوكوؿ اإلضافي األوؿ الخاص
بالنزاعات المسلحة الدولية حكما ىاما بعد أف أكدت في فقرتها الثانية على امتداده إلى
الحاالت المذكورة سابقا عندما نصت على" :النزاعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد

التسلط اإلستعماري واإلحتالؿ األجنبي وضد األنظمة العنصرية وذلك في ممارستها لحق
الشعوب في تقرير المصير" كما كرسو ميثاؽ األمم المتحدة واإلعالف المتعلق بمبادئ القانوف

الدولي الخاصة بالعالقات الودية بين الدوؿ ،وبهذا النص أمكن تكييف حروب التحرير الوطني

كنزاعات دولية ،وبذلك ارتقت حروب التحرير إلى مستوى النزاعات بين الدوؿ(.)8

وعند البحث في اتفاقيات جنيف األربع لسنة 9949وبرتوكوليها الملحقين لسنة
 9977يظهر جلياً أف األعماؿ اإلرىابية التي نعني بها استخداـ العنف بدوف تمييز لنشر
الرعب في وسط السكاف المدنيين محظورة في كل الظروؼ وبدوف استثناء وأف سلطات
األطراؼ المتحاربة وكل الدوؿ األطراؼ في صكوؾ القانوف الدولي اإلنساني ملزمة بالرد على

كل شخص يخترؽ ىذا الحظر(.)9
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وعليو تنحصر األحكاـ الخاصة بحظر اإلرىاب بصفة مباشرة في اتفاقية جنيف الرابعة
لسنة  9949في المطلب األوؿ ،وبصفة غير مباشرة في البروتوكوؿ االضافي األوؿ لسنة
 9977في المطلب الثاني.
ادلطهة األول  :حظر األعمال اإلرهاتيح يف اذفاقياخ جنيف االرتع نسنح :9191

إف احتراـ وحماية أفراد القوات المسلحة التابعة للطرؼ المعادي بمجرد أف يسلموا

أنفسهم أو أف يتم التغلب على مقاومتهم أمر واجب وفق اتفاقية جنيف األولى والثانية والثالثة
لسنة  ،9949ويحظر أي اعتداء على حياتهم أو استعماؿ العنف معهم وفقاً للمادة ()2/92

من اتفاقية جنيف األولى والثانية ،ويجب حمايتهم ضد أعماؿ العنف والتهديد طبقاً للمادة
( )2/93من اتفاقية جنيف الثالثة ،فال يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضوف اإلجابة أو
سبهم أو تعرضهم ألي إزعاج أو إجحاؼ المادة (.)3/97

كما تحظر اتفاقية جنيف الرابعة بشأف حماية األشخاص المدنين لسنة 9949
األعماؿ اإلرىابية ،ويجد ىذا الحظر أساسو في أحد مبادئ القانوف الدولي اإلنساني العرفية،
وىو مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين إذ يتوجب على أطراؼ النزاع التمييز في جميع
األوقات بين المدنيين والمقاتلين وتوجو الهجمات إلى المقاتلين فحسب ،وال يجوز أف توجو
إلى المدنيين(.)91

وقد ورد مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين للمرة األولى في إعالف ساف بيترسبورغ
الذي ينص على أف "الهدؼ المشروع الوحيد الذي يتعين على الدوؿ أف تسعى إلى تحقيقو
أثناء الحرب ىو إضعاؼ القوات العسكرية للعدو" ،وال تنص الئحة الىاي المتعلقة بقوانين
وأعراؼ الحرب البرية في حد ذاتها على وجوب التمييز بين المدنيين والمقاتلين ولكن المادة
(( 25التي تحظر"مهاجمة أو قصف المدف والقرى واألماكن السكنية أو المباني المجردة من
وسائل الدفاع أيا كانت الوسيلة المستعملة" تستند إلى ىذا المبدأ ،أما اآلف فقد تم تقنين ىذا
المبدأ في المواد ( )2/59 ،48و ( )2/52من البرتوكوؿ اإلضافي األوؿ.
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وتُػ َعد المادة ( )33من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 9949الحكم الوحيد ضمن
اتفاقيات جنيف الذي يستخدـ مصطلح" اإلرىاب" ،والتي تنص على أنو" :ال يجوز معاقبة أي
شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها ىو شخصياً ،تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع
تدابير التهديد أو اإلرىاب" ،فالنص يحظر العقوبات الجماعية التي تكرسها ممارسات الدوؿ
كإحدى قواعد القانوف الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية(.)99

ويشير النص أيضاً إلى الحاالت التي يتعرض لها شخص يخضع لسيطرة العدو لمخاطر

الوقوع ضحية "إلجراءات الترويع واإلرىاب" أثناء تواجده بالمعتقل أو بأي أرض محتلة(،)92
وىي تحظر جميع تدابير التهديد أو اإلرىاب ،فخالؿ النزاعات المسلحة السابقة ،كاف القمع
ىو الهدؼ من العقوبات الجماعية أكثر من الوقاية من الهجمات ،فيلجأ إلى ترىيب المدنين
ليأمل المتحاربوف وقف اإلعتداءات ،فعلى عكس األثر المرغوب ،فإف مثل ىذه الممارسات
التي تتسم بالعنف المفرط والوحشي تولد الحقد والضغينة وتعزز روح المقاومة ،فتضرب بدوف

تمييز بين األبرياء والمذنبين ،وىي تتعارض مع كل المبادئ المبنية على االعتبارات اإلنسانية

والعدالة ،ولهذا تم شكلياً تكملة حظر العقوبات الجماعية بحظر كل تدابير التهديد واإلرىاب
في حق األشخاص المحميين مهما كاف المكاف وأينما وجدوا ،كما يكمل ىذا النص القاعدة
العامة التي تقضي بأف يعامل كل طرؼ المدنيين الخاضعين لسلطتو والتابعين للطرؼ المعادي
معاملة إنسانية كما ورد في المادة ( )27وال يجوز أبداً تبرير أي عمل إرىابي ،وقد سبق
اعتماد ىذا النص كما ورد في تقرير لجنة المسؤوليات التي شكلت عقب الحرب العالمية
األولى ،والذي صنف "الترىيب الهمجي" كإنتهاؾ لقوانين وأعراؼ الحرب(.)93

يضاؼ إلى ذلك حظر أخذ الرىائن في المادة ( )34وأعماؿ السلب بالمادة

( ،)94()2/33ومع ذلك يظهر أف معنى مصطلح اإلرىاب وفقاً لإلتفاقية الرابعة محدود بصورة
أكبر من المعنى المنسوب إليو في الوقت الحالي(.)95

وتجدر اإلشارة إلى أف النظاـ القانوني الخاص بحماية المدنيين المحتجزين لدى

سواء في نطاؽ إقليم العدو أـ في أي أرض
العدو أو الخاضعين لسيطرة الطرؼ المعاديً ،
9
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محتلة يحظى بأىمية خاصة ،وفي ىذا الصدد تهدؼ اتفاقية جنيف الرابعة لضماف توفير
الظروؼ اإلنسانية للمدنيين الذين يعيشوف تحت السيطرة األجنبية ،وال تدع القواعد التي
تتضمنها ىذه االتفاقية مجاال للشك في أف األعماؿ اإلرىابية التي يقترفها المدنيوف الذين
يجدوف أنفسهم تحت سيطرة أحد طرفي أي نزاع أعماال غير مشروعة .
لذا جاء حظر األعماؿ اإلرىابية في المادة ( )33تكملة للحظر الوارد على السلب
والعقوبات الجماعية الواردة في المادة ،كونو يُػ َعد شكالً من أشكاؿ العنف غير المشروع أثناء
النزاعات المسلحة الدولية وتبرز أىمية ىذا النص في كوف أف اتفاقيات جنيف أشارت إلى أف

"جميع تدابير اإلرىاب  ..محظورة" قبل وقت طويل من اعتماد األمم المتحدة ألوؿ صكوكها
المتعلقة بمكافحتو( ،)96على الرغم من أنها لم تعرؼ اإلرىاب فهي ال تشكك في أف األعماؿ

اإلرىابية تشكل اعتداء على المدنيين واألعياف المدنية المحمية بموجب القانوف الدولي
اإلنساني .كما جاء حظر األعماؿ اإلرىابية في المادة ( )33تكملة للحظر الوارد على السلب

والعقوبات الجماعية الواردة في المادة ،كونو يُػ َعد شكالً من أشكاؿ العنف غير المشروع أثناء
النزاعات المسلحة الدولية وأعيد التأكيد على حظر األعماؿ بموجب البروتوكوؿ اإلضافي

األوؿ لسنة .9977
ادلطهة انثاني  :حظر األعمال اإلرهاتيح يف انربوذىكىل األول نسنح :9111

سنبحث في ىذا المطلب حظر األعماؿ اإلرىابية وفقاً ألحكاـ البروتوكوؿ المتصلة
بحماية المدنيين واألعياف المدنية ،وتلك المتصلة بأساليب ووسائل القتاؿ وكذا قواعده
الخاصة بحظرىا في حروب التحرير الوطني والعصابات .حيث يُػ َعد اإللتزاـ بحماية السكاف
المدنيين من المخاطر التي تنشأ عن العمليات العسكرية إلتزاماً متأصالً بالقانوف العرفي(،)97
وبقدر ما عالجت الئحة الىاي للحرب البرية لموضوع حماية السكاف المدنيين مقتضبة

وعرضية ،بقدر ما جاءت القواعد التي يفردىا البروتوكوؿ األوؿ لهذا الموضوع إضافية

ومفصلة( ،)98فالقسم األوؿ من الباب الرابع (السكاف المدنيوف) المكرس "للحماية العامة من

آثار االعتقاؿ "يحتوي على عشرين مادة مفصلة ،فيتمتع المدنيوف بحماية عامة ضد األخطار
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الناجمة عن العمليات العسكرية ،وفي ىذا الصدد يجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين وبين
األعياف المدنية واألىداؼ العسكرية ،من أجل تأمين احتراـ وحماية السكاف المدنيين واألعياف
المدنية ،من خالؿ المادة ( )48من البروتوكوؿ األوؿ ،بوصفها حجر األساس في مجموعة
األحكاـ المرتبطة بحماية السكاف المدنيين.
كما نظمت القواعد األساسية التي يجب احترامها في العمليات العسكرية بموجب
نص المادة ( )59منو تحت عنواف "حماية السكاف المدنيين"  ،الذي يُػ َعد من بين أىم
النصوص المدرجة في البروتوكوؿ األوؿ ويؤكد صراحة القاعدة العرفية التي بموجبها يجب
بقدر اإلمكاف إبقاء المدنيين المسالمين خارج العمليات العدائية ،وإ ستفادتهم من حماية عامة
من أخطار ىذه العمليات ،وأضافت المادة ( )52منو القواعد التفصيلية التي تحظر تدمير
المرافق المدنية وبخاصة تلك التي تمثل جزءاً من البنية األساسية المدنية(.)99

يحظر البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ الهجمات ضد السكاف المدنيين وضد االشخاص

المدنيين بصفتهم ىذه ،فتنص المادة ( )2/59منو على أنو" :ال يجوز أف يكوف السكاف

المدنيوف بوصفهم ىذا وكذا األشخاص المدنيوف محال للهجوـ ،"...فوفقا للجملة األولى
لنص المادة يُػ َعد ىذا حظراً واضحاً وقاطعاً ويرجح أف يشمل معظم األعماؿ اإلرىابية ،وىي
تكرس مبدأ الحصانة العامة المتضمنة في الفقرة األولى من ىذه المادة ،كما أف مصطلحي
"محال" و" بوصفهم ىذا" ،يبيناف بوضوح أف السكاف ال يجب أبداً أف يكونوا ىدفاً (كهدؼ
استراتيجي)( ،)21ولكن الجملة الثانية تعقب ذلك" :بحظر أعماؿ العنف أو التهديد بو الرامية
أساسا إلى بث الذعر بين السكاف المدنيين" ،يُػ َعد ىذا الحظر قاعدة عرفية من قواعد القانوف
الدولي اإلنساني العرفي ،وتكرسو ممارسة الدوؿ كإحدى قواعد القانوف الدولي العرفي

المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ،كما تدعم بيانات رسمية ىذا الحظر.
وعليو فال يجب بالضرورة أف تكوف ىذه األعماؿ موجهة ضد المدنيين ،فاألمر المهم

ىو العنصر الذاتي المتمثل في نية بث الذعر بين السكاف المدنيين ،الذي يشكل عنصراً
الزماً ،وحتى التهديد بالعنف الرامي إلى بث الذعر ،ويرد حظر أعماؿ العنف الرامية إلى ترويع
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السكاف المدنيين أو التهديد بها في عدد كبير من كتيبات الدليل العسكري (الواليات
المتحدة األمريكية ،كندا ،بلجيكا ،استراليا) وأف انتهاؾ ىذه القاعدة يشكل جرماً بمقتضى
تشريعات العديد من الدوؿ(.)29
إف اللجوء إلى األساليب اإلرىابية للحرب في النزاعات المسلحة الدولية ال يُػ َعد
مسموحاً بو ،وكذا بالنسبة للتحايل بحجة اإلنتقاـ ،وذلك للتنصل من اإللتزامات المنصوص
عليها في المادة ( ،)59كما أف الهجمات اإلرىابية ضد المدنيين ،التي تسبب اإلصابات
الخطيرة أو الوفاة ،يجب ع ّدىا جرائم حرب وتشكل ضمناً انتهاكات جسيمة بمقتضى المادة

( )85من البرتوكوؿ األوؿ وخرقاً جسيماً التفاقية جنيف الرابعة(.)22

وتحظر الفقرة ( )4من المادة ( )59ارتكاب اعتداءات في الحرب دوف تمييز،

وتشمل العمليات العسكرية (أو أي أعماؿ عنف) التي ال توجو نحو ىدؼ عسكري محدد أو
تلك التي تستخدـ طريقة أو وسيلة للقتاؿ ال يمكن أف توجو إلى ىدؼ عسكري محدد ،أو

تستخدـ أسلوب أو وسيلة قتاؿ ال يمكن الحد من تأثيرىا على النحو الذي يتطلبو البروتوكوؿ،
وبمعنى آخر تحظر أعماؿ العنف واإلعتداءات -رغم أنو يقصد بها ضرب ىدؼ عسكري-
تؤدي في الواقع إلى إصابة أو مصرع المدنيين دوف تمييز .فاألعماؿ اإلرىابية تكوف إما ضد
المدنيين أو اعتداءات دوف تمييز عادة ما تصيب المدنيين ،أو نشر الرعب بين السكاف
المدنيين الذي يُػ َعد عنصراً ضرورياً لتعريف األعماؿ اإلرىابية ،وال يمكن تجاىل ىذا الحظر
من خالؿ المطالبة بحق اللجوء إلى القياـ بأعماؿ انتقامية(.)23
وفضالً عن ذلك فإف المادة ( )75من البروتوكوؿ األوؿ تحظر ممارسة العنف ضد
جميع األشخاص الذين في قبضة الطرؼ المعادي الذين ال يتمتعوف فعالً بالحماية بموجب
قواعد أخرى وعلى ىذا النحو تكوف ىذه المادة قد سدت ثغرات في اتفاقية جنيف الرابعة.

كما يهدد اإلرىاب إلى جانب المدنيين الذين ىم معظم ضحايا الهجمات اإلرىابية،

الممتلكات الثقافية ألغراض االبتزاز ،فيحظر القانوف الدولي اإلنساني الهجمات على األعياف
المدنية واألعياف الثقافية وأماكن العبادة والتي تحظى بحماية خاصة وفقاً للمادتين ( 52و
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 )53من البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ والهجمات ضد األشغاؿ الهندسية أو المنشئات التي
تحوى على مواد خطرة ،مثل السدود ،الجسور والمحطات النووية طبقاً للمادة ( )56منو .كما

تحظر اتفاقية الىاي لسنة  9954لحماية األعياف الثقافية في حالة النزاع المسلح ،أي عمل
عدائي ضد األعياف المحمية ولكن ليس من المشكوؾ فيو أف يكوف مجرد التهديد بتدمير ىذه
األعياف بغرض إرىاب السكاف محظوراً(.)24

وإذا كاف القانوف الدولي اإلنساني يحظر األعماؿ اإلرىابية في النزاعات المسلحة

الدولية ويوفر الحماية للمدنيين والممتلكات المدنية ،نتساءؿ من جانب آخر إف كاف ىذا
القانوف يوفر الحماية بالنسبة لألعماؿ اإلرىابية التي تستهدؼ أفراد القوات المسلحة؟
ال تحمل اإلجابة أي دليل على ذلك ،فعلى اعتبار أف أفراد القوات المسلحة مشاركين
فاعلين في العمليات العسكرية وىدفا مشروعا في الوقت نفسو ،فيسمح للجنود إطالؽ النار
ومن ثم يسمح إطالؽ النار عليهم ،وما قد يبدو عمالً إرىابياً في السياؽ المدني يُػ َعد عمالً
حربياً مشروعاً عند تنفيذه ضد قوات العدو ،ومع ذلك فاف حق أطراؼ النزاع في اختيار
أساليب ووسائل القتاؿ ليس حقاً مطلقاً أو حقاً ال تقيده قيود ،إذ تفرض الفقرة األولى بالمادة
( )35من البروتوكوؿ األوؿ قيوداً على الحرب لصالح أفراد القوات المسلحة ،وتحظر الفقرة

الثانية منها "استخداـ األسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتاؿ التي من شأنها إحداث آالـ
ال مبرر لها ،فيحظر على سبيل المثاؿ استخداـ الغازات السامة أو استخداـ أساليب ووسائل

للقتاؿ يقصد بها أو يتوقع منها إلحاؽ أضرار بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد"(.)25

كما يحظر الغدر والخيانة بالمادة ( ،)37فأفعاؿ الغدر التي تُػ َعد أعماؿ عنف تنم عن

خيانة ثقة الجانب األخر ،وعلى سبيل المثاؿ يُػ َعد استعماؿ العنف أثناء التظاىر بالمظهر
المدني والتزاـ حالة الوقف غدراً ،وقد تكوف بعض األعماؿ اإلرىابية ذات طابع ينم عن غدر،
فعلى نقيض أفعاؿ الغدر المحظورة التي تستثير ثقة الخصم مع تعمد خيانة ىذه الثقة ،وتدفع
الخصم إلى اإلعتقاد بأف لو حق في أو عليو التزاماً بمنح الحماية طبقاً لقواعد القانوف الدولي
التي تطبق في المنازعات المسلحة ،فإف خدع الحرب وإ ف كانت تهدؼ إلى تضليل الخصم أو
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إستدراجو للمخاطرة فإنها ليست محظورة وال تخل بأي قاعدة من قواعد القانوف الدولي
الواجبة التطبيق في النزاع المسلح ،فمثالً قد يلجأ أحد المقاتلين في الميداف للتظاىر بالموت

تجنباً لألسر ،ليلحق بعد ذلك بقواتو أو ليتسلل خلف خطوط العدو ،فهذا السلوؾ يُػ َعد
تضليالً للعدو وليس غدراً بو ،فهو خدعة من خدع الحرب ،أما إذا تظاىر المقاتل بالموت
قاصداً بذلك قتل أو إصابة خصم يقترب منو مفترضاً عندئذ أنو جريح محتاج للعوف ،وقاـ

بقتل فعالً أو إصابة فإف ىذا يضع المقاتل تحت طائلة مفهوـ الغدر ،ومن الواضح أف
األساليب اإلرىابية تعتمد على الغدر وليس على الخداع ،وبالتالي فهي محظورة(.)26
ويحظر األمر بعدـ إبقاء أحد على قيد الحياة أو تهديد الخصم بذلك أو إدارة األعماؿ
القتالية على ىذا األساس المادة ( ،)41ألف التهديد بالقتل العشوائي سمة كافية شائعة
للنشاط اإلرىابي ،وحتى في النزاع المسلح يجوز تهديد أفراد القوات المسلحة بهذه الطريقة
وتنفيذ التهديد محظور على أية حاؿ بموجب األحكاـ المنظمة لحماية الجرحى واألسرى،

وتعد األعماؿ اإلرىابية جريمة إذا ما اقترفت ضد أفراد القوات المسلحة(.)27

وعليو ،فإف الحظر المفروض على الوسائل واألساليب اإلرىابية ،ىو حظر موجو بدرجة
أولى لحماية المدنيين وقت النزاع المسلح الدولي ،الذين يتمتعوف بحماية مطلقة بموجب
أحكاـ البروتوكوؿ األوؿ ،بالمقابل فإف أفراد القوات المسلحة ليسوا محميين من تدابير
اإلرىاب كالمدنيين ،وأف العمليات العسكرية بين أطراؼ النزاع يجب أف تلتزـ حدوداً معينة
وإ ال تحولت ألعماؿ إرىاب ،ىذا ومن الضروري بحث مدى انضواء حظر األعماؿ اإلرىابية

في نطاؽ حروب التحرير الوطني التي تُػ َعد نزاعات مسلحة دولية بموجب أحكاـ البروتوكوؿ
اإلضافي األوؿ(.)28
إف أحكاـ اتفاقيات جنيف األربع والبروتوكوؿ اإلضافي األوؿ الملحق بها لسنة
 ،9977بخصوص حظر األعماؿ اإلرىابية (والقانوف الدولي العاـ في مجملو) موجو أساساً
للدوؿ ،فهي ملزمة بأف تمتنع عن اللجوء إلى اإلرىاب ،وأف تبذؿ كل ما في قدرتها لمنع
األفراد من ارتكاب األعماؿ اإلرىابية ،ومنع ارتكاب ىذه األعماؿ على أراض خاضعة لواليتها.
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ويرتب ذلك التزاماً مباشراً على األشخاص الذين يتصرفوف باسم الدولة وىذا أمر ذو أىمية

خاصة ،ألفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة والهيئات المماثلة ،وال يرتب القانوف الدولي
اإلنساني التزاماً مباشراً على األفراد الذين ال يمثلوف الدولة بشكل أو بآخر .ولكن الدوؿ
ملتزمة بأف تسن التشريعات المحلية المالئمة لتأمين احتراـ القانوف الدولي العاـ أما مبادئ
نورمبرغ فإنها مسألة أخرى ،فبعض األعماؿ التي تُػ َعد جرائم ضد اإلنسانية تشكل أيضاً ،على

نحو محدد أعماالً إرىابية ،وحظر ارتكاب أعماؿ من ىذا القبيل موجو إلى كل فرد(.)29

ادلثحث انثاني

حظر األعمال اإلرهاتيح ومكافحرها
يف اننزاعاخ ادلسهحح غري انذونيح

تشكل أحكاـ القانوف الدولي اإلنساني المنطبقة في النزاعات المسلحة الداخلية نتاجا
للتوافق بين مفهوـ السيادة واإلىتمامات اإلنسانية ،والتي تُػ َعد أقل تفصيالً بكثير من األحكاـ
المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية ،ففي أي نزاع مسلح داخلي يكوف ىناؾ طرؼ واحد

على األقل ليس دولة وعادة ما يكوف جماعة منشقة تعتزـ اإلطاحة بالحكومة أو حركة تمرد
تناضل من أجل تحقيق الحكم الذاتي أو اإلنفصاؿ ،والتطور الرئيس كاف تزايد النزاعات

المسلحة غير الدولية مع عنصر التمدد خارج الحدود(.)31

ومن المقبوؿ بصفة عامة في اآلونة األخيرة أنو ال يمكن أف تظل النزاعات الداخلية
التي تتضمن قدراً كبيراً من العنف غير خاضعة للقانوف الدولي الذي يحمي األفراد من آثار

األعماؿ العدائية ،سواء كاف ىؤالء األفراد يشاركوف في أعماؿ العنف أـ ال يشاركوف فيها ،التي
غالبا ما تكوف لها نفس اآلثار المدمرة للنزاع المسلح بين الدوؿ ،ومنذ سنتي  9949و
 9977على التوالي ،نصت المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع والبروتوكوؿ
اإلضافي الثاني على المعايير الرئيسة التي تهدؼ إلى الح ّد من العنف والمعاناة في المنازعات
15
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المسلحة غير الدولية ،وتؤكد القوانين العرفية وتدعم المادة األساسية الثالثة والمواد الخمس
عشرة من البروتوكوؿ الثاني ،فما ىو الوضع فيما يتعلق باألعماؿ اإلرىابية في النزاعات
المسلحة الداخلية؟ واإلجابة على ذلك نتناولها في المطلبين التاليين نبين في أولهما حظر
األعماؿ اإلرىابية المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف األربع لسنة  ،9949وفي
ثانيهما حظر األعماؿ اإلرىابية في البروتوكوؿ الثاني لسنة .9977
ادلطهة األول  :حظر األعمال اإلرهاتيح ادلادج انثانثح ادلشرتكح يف اذفاقياخ جنيف

األرتع نسنح 9191

تُػ َعد القواعد التي تحظر األعماؿ اإلرىابية في النزاعات المسلحة غير الدولية ،متطابقة

تماما مع القواعد المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية( ،)39ويتعين عند اإلجابة على
السؤاؿ الخاص باألعماؿ اإلرىابية في النزاعات المسلحة الداخلية اإلنطالؽ من نص المادة
الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع لسنة  9949التي تنص على أف" :األشخاص
الذين ال يشتركوف فعالً في األعماؿ العدائية بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين يلقوف
بأسلحتهم ويستسلموف واألشخاص العاجزوف عن القتل بسبب المرض أو الجرح أو اإلحتجاز
أو ألي سبب آخر يعاملوف في جميع األحواؿ معاملة إنسانية ،دوف أي تمييز ضار يقوـ على
العنصر أو اللوف أو الدين أو المعتقد ،أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل
آخر" .ولهذا الغرض "،تحظر األفعاؿ التالية فيما يتعلق باألشخاص المذكورين أعاله وتبقى
محظورة في كل األوقات واألماكن:
أ .اإلعتداء على الحياة والسالمة البدنية ،وبخاصة القتل بجميع أشكالو ،والتشويو والمعاملة
القاسية والتعذيب.

ب .أخذ الرىائن.

ج .اإلعتداء على الكرامة الشخصية وعلى األخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة"(.)32
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وعلى الرغم من عدـ استعماؿ كلمة "إرىاب" فعلياً في المادة الثالثة وأف صياغتها
جاءت قصيرة ومقتضبة ،إال أنها تحظر األعماؿ اإلرىابية من خالؿ الكلمات المذكورة ،فهي
ال تترؾ مجاالً للشك على اإلطالؽ من أف األعماؿ اإلرىابية بأي شكل كانت في النزاعات
الداخلية أيضاً ،ضد أشخاص غير مشتركين في األعماؿ العدائية ،محظورة حظراً مطلقاً،
وال تترؾ أي مجاؿ لألعماؿ اإلرىابية ضد األشخاص الواقعين في قبضة الطرؼ المعادي في

النزاع تطبيقاً للقاعدة العامة األصلية التي تقضي بوجوب معاملة األشخاص غير المشتركين أو

الذين لم يعودوا يشتركوف ،إشتراكاً مباشراً في األعماؿ العدائية معاملة إنسانية( ،)33وحظر
اإلعتداء على الحياة والسالمة البدنية ،فقد جرى إقرار حظر قتل المدنيين من قبل في مدونة
ليبر ،وورد قتل المدنيين وأسرى الحرب كجريمة حرب في ميثاؽ المحكمة العسكرية
لنورمبرغ ،كما تدرج اتفاقيات جنيف األربع "القتل العمد" لألشخاص المحميين كإنتهاؾ
جسيم ،ويعترؼ بحظر القتل كضمانة أساسية في البروتوكولين اإلضافيين األوؿ والثاني لسنة
.9977

ويصنف القتل أيضاً كجريمة حرب بموجب النظاـ األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية وبالمثل في النزاعات المسلحة الدولية ،وبموجب
النظم األساسية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسالفيا السابقة ولرواندا وللمحكمة
الخاصة لسيراليوف ،ويرد حظر قتل المدنين واألشخاص العاجزين عن القتاؿ في العديد من
كتيبات الدليل العسكري ،وتتضمنو تشريعات العديد من الدوؿ وجرى التمسك بهذا الحظر
وبشكل واسع في نظاـ السوابق الوطنية والدولية ،وفضالً عن ذلك تدعمو بيانات رسمية
وممارسات أخرى(.)34
وقد أدينت اإلنتهاكات المزعومة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة في أفغانستاف
وبورندي ويوغسالفيا السابقة ،وبشكل دائم من الدوؿ والمنظمات الدولية ،حيث شددت عدة
دوؿ في بياناتها أماـ محكمة العدؿ الدولية في قضية األسلحة النووية والتي لم تكن أطرافاً في

ذلك الحين في معاىدات الحقوؽ الرئيسة على الطابع األولي للحق في الحياة والذي ال يجوز
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المساس بو ،كما ذكرت في نفس القرار أف" :معيار ما ىو حرماف تعسفي للحياة يتقرر من
خالؿ القانوف الخاص المنطبق" ،أي القانوف المنطبق في النزاعات المسلحة والمخصص
لتنظيم إدارة العمليات العدائية ،إذ يمكن في ىذا اإلطار أف ينتج قتل غير مشروع من ىجوـ
مباشر على مدني أو من ىجوـ عشوائي ،أو من ىجوـ على أىداؼ عسكرية يسبب خسائر

فادحة في أرواح المدنيين ،وتحظرىا جميع قواعد إدارة العمليات العدائية(.)35

وأدانت اللجنة الدولية للصليب األحمر في مناسبات عديدة ،قتل المدنيين
واألشخاص العاجزين عن القتاؿ ،وفي عدد من الحاالت التي تتعلق بنزاعات مسلحة غير
دولية شددت اللجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف واللجنة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب،
والمحكمة األوروبية لحقوؽ اإلنساف ،واللجنة األمريكية لحقوؽ اإلنساف والمحكمة األمريكية
لحقوؽ اإلنساف ،على ضرورة اتخاذ احتياطات مناسبة للحد من استخداـ القوة إلى الحد
الالزـ بدقة ،وللقياـ بتحقيقات في حاؿ حدوث وفيات مشكوؾ في أمرىا ،وذلك من أجل
كفالة عدـ "التعسف "في حدوث خسائر في األرواح ،وبخاصة القتل بجميع أشكالو والتشويو

والمعاملة القاسية والتعذيب(.)36

ويُػ َعد التعذيب من أجل انتزاع المعلومات من الممارسات المؤثمة األكثر قبحاً
وخطورة ،فالقسوة بما تولده من كراىية تؤدي إلى الثأر واإلنتقاـ وبالتالي مزيداً من العنف،

وىناؾ بعض األعماؿ التي ال يمكن أف توصف بأنها أساليب قتالية وسوؼ تظل دائما في

نطاؽ الجريمة ،الخطر الشديد يتمثل في القسوة الزائدة وسوء المعاملة ،وتنظيم اإلرىاب أو
اإلرىاب المضاد ،قد يؤدي إلى إدماف ىذه األعماؿ الممقوتة ،وىكذا فإنها تضعف ضمير

الفرد والمجتمع وربما أيضاً الحساسية لدى الفرد والمجتمع(.)37
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ادلطهة انثاني  :حظر األعمال اإلرهاتيح يف انربوذىكىل انثاني نسنح :9111

أعاد البروتوكوؿ اإلضافي الثاني الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية

لسنة  9977تأكيد القواعد المتضمنة في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع

وطورىا( ،)38وتوسع في نطاؽ الحماية وحسنها في مجاالت شتى ،إذ أكدت المادة ( )4منو
ّ
التي جاءت بعنواف "الضمانات األساسية "من الباب الخاص بالمعاملة اإلنسانية من جديد على
المحظورات المشار إليها في المادة الثالثة المذكورة ،حيث تنص في فقرتيها األولى والثانية
على أنو:
" -9يكوف لجميع األشخاص الذين ال يشتركوف بصورة مباشرة أو الذين يكفوف" عن
االشتراؾ في األعماؿ العدائية -سواء قيدت حريتهم أـ لم تقيد  -الحق في أف يحترـ
أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرىم الدينية ويجب أف يعاملوا في جميع

األحواؿ معاملة إنسانية دوف أي تمييز مجحف ،ويحظر األمر بعدـ إبقاء أحد على قيد
الحياة.
 -2تُػ َعد األعماؿ التالية الموجهة ضد األشخاص المشار إليهم في الفقرة األولى محظورة
حاال واستقباال وفي كل زماف ومكاف ،وذلك دوف اإلخالؿ بطابع الشموؿ الذي تتسم بو
األحكاـ السابقة:
أ-اإلعتداء على حياة األشخاص وصحتهم وسالمتهم البدنية أو العقلية وال سيما القتل
والمعاملة القاسية كالتعذيب والتشويو أو أية صورة من صور العقوبات البدنية.
ب-الجزاءات الجنائية.
ج-أخذ الرىائن.
د-أعماؿ اإلرىاب.

ىػ -انتهاؾ الكرامة الشخصية وبوجو خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر اإلنساف
واإلغتصاب واإلكراه على الدعارة وكل ما من شأنو خدش الحياء.
و -الرؽ وتجارة الرقيق بجميع صورىا.
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ز -السلب والنهب والتهديد بإرتكاب أي من األفعاؿ المذكورة".
واسترجعت المادة الرابعة في فقرتها األولى والثانية المشار إليها أعاله جوىر المادة
الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف وخصوصاً الفقرة األولى (أ)( ،ب)( ،ج) منها ،التي تم
تكملتها وتدعيم أحكامها بأحكاـ جديدة مستقاة من اإلتفاقيات والعهد الدولي للحقوؽ
المدنية والسياسية .وانطالقاً من النص ،فإف حظر أعماؿ العنف التي ترمي إلى ترويع المدنيين
أو التهديد بها نجده قد تعزز بحظر أوسع ألعماؿ اإلرىاب ،خاصة وأف الحظر الصريح

لألعماؿ اإلرىابية الوارد في الفقرة (/2د) من نص المادة يكتسب أىمية خاصة ،على اعتبار
أنها المرة الثانية التي تظهر كلمة إرىاب فيها صراحة في صك من صكوؾ القانوف الدولي

اإلنساني(.)39

والتي تُػ َعد مستوحاة من المادة ( )33من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  ،9949إذ تم
النص في مشروع المادة المقدـ من اللجنة الدولية للصليب األحمر على حظر األعماؿ

اإلرىابية التي تشكل أعماؿ العنف الموجهة ضد األشخاص المحميين ،وتُػ َعد الصيغة النهائية
التي تم تبنيها بسيطة وعامة جداً التي تتمثل في الحظر ،وفي الواقع فإف حظر األعماؿ
اإلرىابية بدوف إشارة أخرى ال تغطي فقط األعماؿ الموجهة ضد األشخاصٕ ،وانما كذلك

األعماؿ الموجهة ضد المنشئات (الجوية مثالً) التي تحدث عرضاً ضحايا(.)41

ويصنف النظامين األساسيين للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الخاصة

لسيراليوف المحظورات المشار إليها في المادة الرابعة كجرائم حرب ،كما أشار األمين العاـ
لألمم المتحدة في تقريره بشأف إقامة محكمة خاصة لسيراليوف إلى أف انتهاؾ المادة ( )4من

البروتوكوؿ اإلضافي الثاني قد عُد منذ زمن طويل جرائم بمقتضى القانوف الدولي العرفي(.)49

وبالنسبة لقطاع السكاف المدنيين بموجب المادة ( )4من البروتوكوؿ الثاني ومثلها

المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع واسع النطاؽ جداً ،إذ أف القانوف المنطبق

في النزاعات المسلحة غير الدولية ال يفرؽ بين مختلف فئات األشخاص (المحاربين ،السكاف
المدنيين .)...،وعند إجراء مقارنة بين نص المادة الرابعة من البروتوكوؿ اإلضافي الثاني
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والمادة الثالثة المشتركة التفاقيات جنيف األربع ،نالحظ أف إدخاؿ أحكاـ في البروتوكوؿ
الثاني الهدؼ منها حماية المدنيين من خالؿ التأثير في سير األعماؿ العدائية ذاتها يُػ َعد أمراً
جديداً ،التي تكشف في ىذا الصدد عن المعايير الخاصة لسير العمليات العدائية في
النزاعات المسلحة الداخلية(.)42

وبالنسبة إلى اآلثار المترتبة على ىذا النص المج ّدد في القانوف الذي يحكم النزاعات

المسلحة غير الدولية تُػ َعد ىائلة .ومن الجائز تماما أف تكوف الفكرة المتضمنة في المبادئ
العامة -المنطبقة أيضاً على الحرب المدنية -التي تحكم أساليب الحرب ووسائلها .غير أف
المهم ىو أف ممثلي المجتمع الدولي قد كرروا التأكيد على ىذا المبدأ وتم إدراجو في قانوف

المعاىدات الدولية .وبذلك فإف حظر األنشطة اإلرىابية في النزاعات المسلحة الداخلية قد

تأكد تأكيداً راسخاً(.)43

وتُػ َعد المادة ( )93المعنونة "حماية السكاف المدنيين" ،من ضمن أحكاـ القانوف
الدولي اإلنساني التي تحظر صراحة اإلرىاب ،والتي دونت المبدأ العاـ الخاص بحماية

المدنيين من خطر العمليات العدائية ،المعترؼ بو ضمن القانوف الدولي العرفي ومجاؿ قانوف
الحرب ،وىي ذات أىمية كبرى ،ذلك أف الفقرة ( )2منها تنص على أنو" :تحظر أعماؿ
العنف أو التهديد بو الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكاف المدنيين" .وىذا النص مطابق

تماماً لحظر األعماؿ اإلرىابية في النزاعات المسلحة الدولية فهو يتوافق من حيث الشكل
والمضموف مع الفقرات الثالثة األولى من المادة ( )59من البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ لسنة
 .9977وعلى خالؼ البروتوكوؿ األوؿ الذي يحوي أحكاماً مفصلة ،فقد تم صياغة المبادئ

األساسية لحماية السكاف المدنيين بشكل تحصيلي في نص المادة ( )93من البروتوكوؿ
اإلضافي الثاني التي تشكل حجر األساس في الباب الرابع منو(.)44

وينطبق حظر األعماؿ اإلرىابية ضد السكاف المدنيين الوارد صراحة في المادة ()93

على القوات المسلحة الحكومية والقوات المسلحة المنشقة .ومن ثم يحظر في النزاعات
المسلحة غير الدولية ،أي عمل إرىابي من أي شكل كاف ضد المدنيين الذين ال يشتركوف
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اشتراكاً نشطاً في األعماؿ العدائية ،وعلى عكس ذلك فال يمنح سوى قدر قليل من الحماية

لألشخاص المشتركين في األعماؿ العدائية إلى جانب الحكومة (عادة ما يكوف ىؤالء
األشخاص ىم أفراد القوات المسلحة) أو إلى جانب المنشقين(.)45

كما تخضع األعماؿ اإلرىابية للمالحقة الجنائية من السلطات الحكومية المختصة
وفقاً للقانوف المحلي ،وإ ف كاف ينبغي لهذه السلطات أف تتفادى مالحقة المنشقين وإ دانتهم
باإلرىاب لمجرد اشتراكهم في النزاع .ويرتب البروتوكوؿ اإلضافي الثاني وبالمثل المادة الثالثة
المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع ،التزاماً قانونياً على القوات المنشقة الطرؼ في النزاع
المسلح ،والذين ليس لهم صفة الدولة ،فعلى جميع أفراد الجماعات المسلحة اإللتزاـ
بالحظر المفروض على اإلرىاب ،ويلتزـ قادة القوات المنشقة بأعماؿ الحظر وقمع
االنتهاكات التي يرتكبها أفراد منظماتهم في حالة حدوثها ،وتقع المسؤولية على المنشقين
بوصفهم جماعة ،ويجب أيضاً على المنشقين ،شأنهم في ذلك شأف السلطات الحكومية أف

يتخذوا جميع التدابير الالزمة للمالحقة القضائية لمرتكبي األعماؿ اإلرىابية ومعاقبتهم عليها،
وىي األعماؿ التي ترتكب على أيدي أفراد القوات المسلحة التابعة للمنشقين وعلى أيدي

أفراد يعملوف من تلقاء أنفسهم ويقيموف في األراضي الواقعة تحت سيطرة المنشقين أيضاً.
ومن ثم فإف من الواضح أف الطرؼ المنشق في الحرب األىلية ىو أيضاً ملتزـ في النهاية

بحظر اإلرىاب ،وىذا أمر في غاية األىمية ،ألف من شأف الحروب األىلية أف تولد بصفة

خاصة أعماال إرىابية(.)46

كما تُػ َعد األحكاـ المذكورة عنصراً أساسياً من قواعد القانوف الدولي اإلنساني التي
تحكم سير العمليات العدائية ،فهي تحظر أعماؿ العنف أثناء النزاعات المسلحة التي
ال تؤدي إلى إنجاز عسكري محدد ومن المهم التذكير بأنو حتى الهجوـ الشرعي على أىداؼ
عسكرية يمكن أف يبث الذعر بين المدنيين ،إال اف تلك األحكاـ تجعل من الهجمات التي
تهدؼ بالتحديد إرىاب المدنيين ،مثل حمالت القصف أو القنص للمدنيين في المناطق
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الحضرية ،أعماال غير شرعية وبالتالي فإف البروتوكوالف الملحقاف إلتفاقيات جنيف يحظراف
األعماؿ الرامية الى بث الذعر بين السكاف المدنيين.
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اخلامتـــــــح

في ختاـ دراستنا لهذا الموضوع وبعد استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمكافحة
األعماؿ اإلرىابية في القانوف الدولي اإلنساني ،أمكن ذلك الخروج بعدة استنتاجات ،والتي
ألحقناىا بمقترحات.
أوالً -االستنتاجات:

 .9ستبقى ظاىرة اإلرىاب من المشكالت الدولية حتى نجد الطريق الذي يقودنا إلى وضع
تعريف جامع مانع من ناحية التعرؼ على اإلرىابيين وشخصياتهم وىويتهم ومن ثم يظل
مستمراً داخلياً ودولياً ىنا وىناؾ وفي شتى أنحاء العالم ،وكذا توضيح القانوف المطبق
وإ حترامو.
مرت مكافحة اإلرىاب بمرحلتين من حيث الوسائل المستخدمة واإلنعكاسات المباشرة
ّ .2
إلستخداـ ىذه الوسائل .ففي مرحة ما قبل  99سبتمبر  ،2119جرى مكافحة اإلرىاب
عن طريق اتفاقيات دولية عهد بتنفيذىا إلى الدوؿ الموقعة عليها ،أما بعد 99سبتمبر فقد
أخذت مكافحة اإلرىاب شكل التدخل العسكري المباشر من الواليات المتحدة األمريكية
والدوؿ المتحالفة معها في ىذا المجاؿ ،وخرجت العمليات العسكرية أحياناً عن إطار
الشرعية الدولية ،بحيث لم تكن نتيجة قرارات صادرة عن األمم المتحدة وتحت إشرافها،
وىو ما استدعى المطالب باإللتزاـ بقواعد القانوف الدولي االنساني في محاربة اإلرىاب.
 .3إ ّف اإلطار القانوني الذي يحكم أنشطة مكافحة اإلرىاب ىيكلو معقد ومتشابك خاصة في

ظل تزايد الطبيعة الدولية التي يتسم بها اإلرىاب وغدو معرفة القانوف الدولي العاـ مسألة

حاسمة األىمية لفهم ىذا اإلطار .فال تقوـ أي مجموعة من القوانين الدولية بمعزؿ عن
غيرىا وقد تشمل األدوات المتنوعة الالزمة لمنع اإلرىاب ومكافحتو عدداً من جوانب
مختلفة للقانوف الدولي .فالقانوف الدولي اإلنساني ليس اإلطار القانوني الوحيد المنطبق،
وال ينبغي أف يستخدـ الستبعاد عمل مجموعة من األحكاـ القانونية األخرى ذات الصلة،
كالقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف والقانوف الجنائي الدولي ،القانوف الدولي لالجئين،
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والقانوف الوطني .فهناؾ مسوغ قوي لهذا التوزيع القانوني فيما بين القانوف اإلنساني
واألنظمة القانونية األخرى.
 .4إف أعماؿ اإلرىاب قد تحدث أثناء النزاعات المسلحة أو في وقت السلم ،وعند رجوعنا
أي عمل إرىابي مع ىذا
لإلطار الخاص بالقانوف الدولي اإلنساني الحظنا بأنو ال يتوافق ّ
القانوف المطبق في النزاعات المسلحة ،وتعد األعماؿ اإلرىابية خرقاً جسيماً لهذا القانوف،
وىو يلزـ الدوؿ باإلمتناع عن اللجوء إلى اإلرىاب وسن التشريعات المحلية المالئمة
لتأمين احتراـ القانوف الدولي العاـ ،وبذؿ كل مقدورىا لمنع األفراد من ارتكاب األعماؿ
اإلرىابية.
 .5إف نعت المقاتلين أو جماعة مسلحة من غير الدوؿ من طرؼ دوؿ نتيجة السياسة أو
قرارات سياسية بهدؼ حرمانهم من الحقوؽ والواجبات ،وىذا يعنى انها ستدرج ضمن
لوائح منظمة األمم المتحدة والمنظمات االقليمية والدولية ،وىذا يمكن أف يؤثر سلبا في

الممارسة على أنشطة المنظمات اإلنسانية والمنظمات األخرى التي تضطلع بالمساعدة
والحماية ،وغير ذلك من األنشطة في مناطق الحروب ،ومن المحتمل أف يؤدي ذلك إلى
تجريم مجموعة من الجهات الفاعلة االنسانية والعاملين بها وأف ينجم عنو عقبات في
تمويل العمل اإلنساني.
 .6أحد التحديات التي برزت مؤخراً أماـ القانوف الدولي اإلنساني ىو نزعة الدوؿ إلى وسم
جميع األعماؿ القتالية التي تشنها الجماعات المسلحة من غير الدوؿ ضدىا ،السيما في
النزاعات المسلحة غير الدولية "باإلرىابية".
 .7تواجو اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني صعوبات في مناىضة اإلرىاب ،ففي العمليات
العسكرية التي تهدؼ لوقف األنشطة اإلرىابية تنزع القوات المناىضة لإلرىاب إلى انتهاؾ
القيود القانونية األساسية ،ويتعرض السجناء لسوء المعاملة والتعذيب ،وقد يساىم في
بعض الحاالت إفراط ومغاالة الحكومة أو القوات الدخيلة في تفاقم الحمالت اإلرىابية

ضدىا.
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 .8يجب أف يتم توفير الحماية القانونية لألشخاص المحتجزين في سياؽ الحرب على
اإلرىاب ،فهم يستحقوف بموجب القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي
اإلنساني حماية لبعض حقوؽ اإلنساف األساسية بقطع النظر عن مكاف احتجازىم أو
جنسيتهم.
ثانياً  :المقترحات:

نورد فيما يلي بعض المقترحات التي تقدـ حلوالً محددة ،وفي ىذا المجاؿ نرى أنو:

 .9البد من عقد مؤتمر دولي بإشراؼ األمم المتحدة لمعالجة مشكلة اإلرىاب الدولي،
وتوسيع الكفاح ضد اإلرىاب بوضع تعريف لإلرىاب الدولي يحظى بموافقة المجتمع
الدولي أو غالبية الدوؿ ،وفقاً ألىداؼ ومبادئ الميثاؽ وتماشياً مع مبادئ القانوف الدولي.

 .2إبراـ اتفاقية دولية شاملة لإلرىاب بإشراؼ األمم المتحدة تكوف ملزمة للدوؿ ،وتنقيحها
كلما استدعت الضرورة ،خاصة بعد ظهور اإلرىاب كخطر حقيقي يهدد السلم واألمن

الدوليين والتي ستسد ثغرات قانونية وستكمل اإلتفاقات القطاعية القائمة ،وتعزز فعالً
اإلطار القانوني الدولي لمكافحة اإلرىاب ،واعتبار الجريمة اإلرىابية ظاىرة اجتماعية يكوف
التعامل معها بواسطة نظم العدالة الجنائية واألجهزة األمنية وليس بالتدخالت السياسية
التي تضاعف من مخاطرىا وتحقق للمنظمات اإلرىابية األىداؼ الدعائية.
 .3تعزيز اإلطار القانوني الدولي الخاص بالقانوف الدولي اإلنساني وحقوؽ اإلنساف في سياؽ
مكافحة اإلرىاب ،وصياغة أفكار حوؿ كيفية تدعيم اتفاقيات جنيف أو البروتوكولين
اإلضافيين لها و زيادة فاعليتها في مكافحة اإلرىاب ،لتكيفهما مع الحقائق الجديدة
ومواجهة التحديات التي يفرزىا ىذا النوع المعاصر من النزاع مع الجماعات المسلحة
العابرة للحدود.
 .4ينبغي أال يستخدـ مصطلح "العمل اإلرىابي" في سياؽ نزاع مسلح ،بإستثناء األعماؿ

المصنفة على وجو التحديد بهذه الصفة بموجب معاىدات القانوف الدولي االنساني ،وال

ينبغي أف يستخدـ وصف أعماؿ مشروعة أو أعماؿ ال يحظرىا القانوف الدولي االنساني.
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 .5مراجعة وتنقيح القانوف الدولي اإلنساني ليغطي ويشمل الجماعات المسلحة العابرة
للحدود في كل شيء ،أو بطريقة مالئمة أكثر ،حتى يصبح األداة الرئيسة في التعامل مع
أعماؿ اإلرىاب ،والعملية التي يتم بموجبها القياـ بهذا التنقيح أو المراجعة ينبغي تصورىا
ليبقى ويتعين فقط تحديدىا.
 .6يجب ضماف المحاكمة العادلة في قضايا اإلرىاب ،حتى ال تنتهك الحقوؽ الفردية وكذا
ال يفلت المسؤولوف فعالً عن ارتكاب األعماؿ اإلرىابية من العقاب ،وال ينبغي احتجاز أي
شخص محروـ من حريتو واستجوابو خارج إطار قانوني مالئم .فيجب أف توفر لجميع

األشخاص الذين يقدموف للمحاكمة الضمانات القضائية الضرورية لكفالة محاكمة عادلة،
بما في ذلك قرينة البراءة والحق في المثوؿ اماـ محكمة غير متحيزة ومستقلة ،والحق في
الحصوؿ على مشورة قانونية من طرؼ محامين مؤىلين ،واستبعاد أية دالئل تم الحصوؿ
عليها نتيجة التعذيب ،أو أي شكل آخر من المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.

 .7وضع قواعد واضحة الستخداـ القوة في سياؽ مكافحة اإلرىاب ،وإ يجاد إطار تشريعي
يحكم أنشطة مكافحة اإلرىاب المصممة لكشف الهجمات اإلرىابية وتعطيلها ومنعها
لضماف أف تكوف متناسبة مع أىدافها ،خاصة وأف ىذه األنشطة تحتوي على أساليب
تتعارض مع الحق في الخصوصية.
 .8ال ينبغي للحرب على اإلرىاب أف تجعل من قانوف حقوؽ اإلنساف خاضعاً وتابعاً لضرورات
ومتطلبات األمن ،كما أنو ال ينبغي التركيز على ّاألمن والتصدي لإلرىاب دوف أف يصاحب
ذلك االىتماـ واحتراـ حقوؽ اإلنساف ،سواء على المستوى الداخلي أو الدولي.
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اذلــىامــش

( )9أبو الوفا محمد ابو الوفا ،التأصيل الشرعي والقانوني لمكافحة الجماعات اإلرىابية فكراً وتنظيماً
وترويجاً ،دار الجامعية الجديد ،االسكندرية ،2117 ،ص .912

( )2عطو محمد ،تطبيق القانوف الدولي اإلنساني وحقوؽ اإلنساف في اطار مكافحة االرىاب ،اطروحة
دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوؽ /جامعة الجزائر ،2196ص.937
( )3عمر سعد اهلل  ،تطور تدوين القانوف الدولي اإلنساني .دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة األولى،
 ،9997ص ص 6و.7
( " )4والمقاتل العدو" ىو بالمفهوـ العاـ" الشخص الذي يشترؾ ،على نحو شرعي أو غير شرعي ،في
العمليات العدائية للطرؼ الخصم في نزاع مسلح دولي .ويَستخدـ حالياً ىذا المصطلح أولئك
الذين يروف أف الحرب على اإلرىاب تتضمن نزاعاً مسلحاً عبر الحدود الوطنية ضد جماعات

إرىابية معينة ،وذلك لإلشارة إلى األشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتموف إلى جماعات إرىابية أو
يرتبطوف بها ،بغض النظر عن ظروؼ إلقاء القبض عليهم ".ينظر :منى غبولي ،االرىاب في قانوف
النزاعات المسلحة الدولية ،رسالة ماجستير مقدمة كلية الحقوؽ ،جامعة الحاج خضر ،باتنة،
الجزائر ،2119 ،ص.45
( )5أحمد عظيمي ،االرىاب في الساحل االفريقي ،الرىينة من وسيلة دعائية ورسالة اتصالية الى عامل
تأزيم للعالقات ما بين الدوؿ ،المجلة الجزائرية للعلوـ القانونية االقتصادية والسياسية ،العدد (، )4
ديسمبر  ،2192ص ص 411و .419
( )6عندما طالبت جمهورية ألمانيا االتحادية من األمم المتحدة سنة 9976وضع نص بخصوص
الموضوع  ،وكانت المسألة المطروحة ىي تعريف ىذا الفعل الخطير باعتباره جريمة دولية غير
مرىونة بوجود حالة الحرب قامت الجمعية العامة بتشكيل لجنة خاصة أسند لها مهمة إعداد مشروع
اتفاقية ،وبعد سلسلة من االجتماعات تم التوصل بموجب قرار الجمعية العامة الدولية لمناىضة أخذ
الرىائن في نيويورؾ بتاريخ  98ديسمبر  9979والتي دخلت حيز النفاذ سنة  9983ومن ثم أداف
مجلس األمن في العديد من المناسبات أخذ الرىائن واالختطاؼ من أي نوع باعتبارىما شكلين من
أشكاؿ اإلرىاب .ينظر :إماـ حسنين عطا اهلل  ،االرىاب والبنياف القانوني للجريمة  ،ديواف
المطبوعات الجامعية ،األسكندرية ،2114 ،ص .775
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( )7شريف عتلم ،مدلوؿ القانوف الدولي االنساني وتطوره التاريخي ونطاؽ تطبيقو ،ط ،6في محاضرات
في القانوف الدولي اإلنساني ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القاىرة ،2116 ،ص ص 36و.37
( )8عامر الزمالي ،مدخل الى القانوف الدولي اإلنساني ،ط ،2منشورات المعهد العربي لحقوؽ االنساف
واللجنة الدولية للصليب األحمر ،تونس ،9997 ،ص .34
( )9ابو الخير احمد عطية ،حماية السكاف المدنيين واالعياف المدنية اباف النزاعات المسلحة ،ط،9
دار النهضة العربية ،القاىرة ،9997 ،ص .9
( )91جوف ماري ىنكرتس و لويز دوزوالد بك " ،القانوف الدولي اإلنساني العرفي" ،المجلد األوؿ
:القواعد ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القاىرة  ،2117 ،ص .3
( )99مسعد عبد الرحمن زيداف ،االرىاب في ضوء القانوف الدولي العاـ ،دار الكتب القانونية ،القاىرة،
 ،2117ص.287
( )92ىيلين دوفي ،الحرب على االرىاب والدعوى القضائية حوؿ حقوؽ اإلنساف ،مختارات من المجلة
الدولية للصليب االحمر ،المجلد  ،91العدد  ،879،سنة  ،2112ص .219
( )93جوف ماري ىنكرتس و لويز دوزوالد بك ،مصدر سابق ،ص .9
( )94سويداف احمد حسين ،االرىاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية ،ط ،9منشورات الحلبي
الحقوقية ،بيروت ،2115 ،ص .288
( )95جاسر ىانز بيتر ،األعماؿ اإلرىابية ،و" اإلرىاب" والقانوف الدولي اإلنساني ،المجلة الدولية
للصليب االحمر ،العدد  ،2112 ،847ص .925
( )96تقرير اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة ( )291/59المؤرخ في  97ديسمبر
 9996الدورة الخامسة عشر من  95-99ابريل  ،2199وثيقة الجمعية العامة (،)A/66/37
الدورة السادسة والستوف ،الملحق  ،73ص .93
( )97جوف ماري ىنكرتس و لويز دوزوالد بك  ،مصدر سابق ،ص ص  3و .99
( )98فريتس كالسهوقن و ليزابيث تسغفيلد ،ضوابط تحكم خوض الحرب :مدخل للقانوف الدولي
اإلنساني ،ترجمة :أحمد عبد الحليم ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،2114 ،ص .993
( )99جاسر ىانز بيتر،األعماؿ اإلرىابية ،و" اإلرىاب" والقانوف الدولي اإلنساني ،مصدر سابق ،ص
.922
( )21المصدر نفسو  ،ص .381
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( )29ينظر :جوف ماري ىنكرتس و لويز دوزوالد بك  ،مصدر سابق ،ص  - 8ص.9
( )22جاسر ىانز بيتر "،حظر األعماؿ اإلرىابية في القانوف الدولي اإلنساني" ،مصر سابق ،ص .389
( )23الفقرة ( )6من المادة ( ، )59والفقرة ( )9من المادة ( )52من البروتوكوؿ االضافي األوؿ
.9977
( )24كامل فياللي ،القانوف الدولي اإلنساني واالرىاب ،في اسهامات جزائرية حوؿ القانوف الدولي
اإلنساني ،ط ،9اللجنة الدولية للصليب االحمر ،21118 ،ص .925
( )25جاسر ىانز بيتر ،األعماؿ اإلرىابية ،و" اإلرىاب" والقانوف الدولي اإلنساني ،مصدر سابق،
ص.924
( )26فريتس كالسهوقن و ليزابيث تسغفيلد ،مصدر سابق ،ص ص  919و.991
( )27ماركو ميالنوفيتش ،دروس حوؿ حقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساني في الحرب على االرىاب،
مختارات من مجلة اللجنة الدولية للصليب االحمر ،المجلد  ،89العدد  ،2117 ،866ص
.991
( )28شكري عزيز محمد وامل يازجي ،االرىاب الدولي والنظاـ العالمي الراىن ،ط ،9دار الفكر ،دمشق،
 ،2112ص.923
( )29يلينا بيجيتش ،المبادئ والضمانات االجرائية المتعلقة باالحتجاز واالعتقاؿ االداري في النزاعات
المسلحة وغيرىا من حاالت العنف ،المجلة الدولية للصليب االحمر ،العدد  ،2115 ،858ص
.85
( )31اللجنة الدولية للصليب األحمر ،تقرير عن القانوف الدولي االنساني وتحديات النزاعات المسلحة
المعاصرة ،المؤتمر الدولي الحادي والثالثوف للصليب األحمر والهالؿ األحمر ،أكتوبر،2191
ص.91
( )39جاسر ىانز بيتر األعماؿ اإلرىابية ،و" اإلرىاب" والقانوف الدولي اإلنساني ،مصدر سابق ،ص.927
(" )32ترد ضرورة المعاملة اإلنسانية للمدنيين واألشخاص العاجزين عن القتاؿ في أحكاـ معينة من
اتفاقيات جنيف االربع :المادة ( )9/92لكل من اتفاقيتي جنيف األولى والثانية ،المادة ( )93من
اتفاقية جنيف الثالثة ،والمادتين ( )5و ( )9/27من اتفاقية جنيف الرابعة ،كما تم اقرار واجب
معاملة أسرى الحرب معاملة انسانية في مدونة ليبر المادة ( ،)76وإ عالف بروكسيل المادة(،)3/23
ودليل أكسفورد المادة ( ،)63وجرى تقنينو في لوائح الىاي المادة ( ،)4كما يقر البروتوكوالف
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اإلضافياف األوؿ والثاني بهذا الواجب كضمانة أساسية ،ويرد في العديد من كتيبات الدليل
العسكري ،وجرى إعادة التأكيد عليو في سوابق وطنية ودولية ،ىذا ويرتكز قانوف حقوؽ اإلنساف
وتشدد صكوكو على ضرورة المعاملة االنسانية لألشخاص المحرومين من حرياتهم واحتراـ كرامتهم
االنسانية" .للمزيد ينظر :جوف ماري ىنكرتس و لويز دوزوالد بك  ،مصدر سابق ،ص ص  272و
.273
( )33بخصوص تعريف المعاملة اإلنسانية ليس ىناؾ توضيح بعبارات ال لبس فيها للمعنى الفعلي
"للمعاملة اإلنسانية" ،في حين تشير بعض النصوص الى احتراـ "كرامة" الشخص أو الى
حظر"المعاملة السيئة" في ىذا السياؽ ،وال تعطى القواعد المحتواة في القانوف الدولي االنساني
بالضرورة المعنى الكامل لما تعنيو المعاملة االنسانية ،إذ أف ىذه الفكرة تتطور مع الزمن تحت تأثير
المتغيرات في المجتمع .ينظر :جوف ماري ىنكرتس و لويز دوزوالد بك  ،المصدر السابق ،ص ص
273و.274
( )34د .عمر سعد اهلل ،القانوف الدولي اإلنساني -وثائق واراء ،ط ،9مطبعة المجدالوي ،عماف ،االردف،
 ،2112ص.945
( )35د .نزيو نعيم شالال ،االرىاب الدولي والعدالة الجنائية ،ط ،9منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،
لبناف ،2113 ،ص .961
( )36جاسر ىانز بيتر ،حظر األعماؿ اإلرىابية في القانوف الدولي اإلنساني ،مصدر سابق ،ص ص
386و.387
( )37جاف س بكتيو ،القانوف الدولي اإلنساني  :تطوره ومبادئو ،دراسات في القانوف الدولي اإلنساني ،دار
المستقبل العربي ،ط ،2111 ،9ص ص 59و.52
( )38جاسر ىانز بيتر ،حظر األعماؿ اإلرىابية في القانوف الدولي اإلنساني ،دراسات في القانوف الدولي
اإلنساني ،دار المستقبل العربي ،القاىرة ،2111 ،ص .927
( )39دانياؿ اودنيل ،المعاىدات الدولية لمناىضة االرىاب واستخداـ االرىاب اثماء النزاعات
المسلحة ومن قبل القوات المسلحة ،مختارات من المجلة الدولية للصليب االحمر ،المجلد ،88
العدد  ،2116 ،864ص .211
( )41المصدر نفسو ،ص .292
( )49جوف ماري ىنكرتس و لويز دوزوالد بك  ،مصدر سابق ،ص ص 9و.91
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( )42جاسر ىانز بيتر ،حظر األعماؿ اإلرىابية في القانوف الدولي اإلنساني ،مصدر سابق ،ص.927
( )43عطو محمد ،مصدر سابق ،ص.941
( )44دانياؿ أودونيل ،مصدر سابق ،ص .292
( )45جاسر ىانز بيتر "،حظر األعماؿ اإلرىابية في القانوف الدولي اإلنساني" ،مصدر سابق ،ص .384
( )46عطو محمد ،مصدر سابق ،ص .943
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ادلصـــــــادر

( )9ابو الخير احمد عطية ،حماية السكاف المدنيين واالعياف المدنية اباف النزاعات
المسلحة ،ط ،9دار النهضة العربية ،القاىرة.9997 ،
( )2أبو الوفا محمد ابو الوفا ،التأصيل الشرعي والقانوني لمكافحة الجماعات اإلرىابية
فكراً وتنظيماً وترويجاً ،دار الجامعية الجديد ،االسكندرية.2117 ،

( )3إماـ حسنين عطا اهلل ،االرىاب والبنياف القانوني للجريمة ،ديواف المطبوعات الجامعية،
األسكندرية.2114 ،
( )4جاسر ىانز بيتر ،حظر األعماؿ اإلرىابية في القانوف الدولي اإلنساني ،دراسات في
القانوف الدولي اإلنساني ،دار المستقبل العربي ،القاىرة.2111 ،
( )5جاف س بكتيو ،القانوف الدولي اإلنساني :تطوره ومبادئو ،دراسات في القانوف الدولي
اإلنساني ،دار المستقبل العربي ،ط.2111 ،9

( )6جوف ماري ىنكرتس و لويز دوزوالد بك "،القانوف الدولي اإلنساني العرفي" ،المجلد
األوؿ :القواعد ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القاىرة.2117 ،
( )7د .عمر سعد اهلل  ،تطور تدوين القانوف الدولي اإلنساني،ط ،9دار الغرب اإلسالمي،
بيروت.9997 ،فريتس كالسهوقن و ليزابيث تسغفيلد ،ضوابط تحكم خوض الحرب:
مدخل للقانوف الدولي اإلنساني ،ترجمة :أحمد عبد الحليم ،اللجنة الدولية للصليب
األحمر.2114 ،كامل فياللي ،القانوف الدولي اإلنساني واالرىاب ،في اسهامات
جزائرية حوؿ القانوف الدولي اإلنساني ،ط ،9اللجنة الدولية للصليب االحمر،
.21118
( )8د .عمر سعد اهلل ،القانوف الدولي اإلنساني -وثائق واراء ،ط ،9مطبعة المجدالوي،
عماف ،االردف.2112 ،
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( )9د .نزيو نعيم شالال ،االرىاب الدولي والعدالة الجنائية ،ط ،9منشورات الحلبي
الحقوقية ،بيروت ،لبناف.2113 ،
( )91سويداف احمد حسين ،االرىاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية ،ط ،9منشورات
الحلبي الحقوقية ،بيروت.2115 ،
( )99شريف عتلم ،مدلوؿ القانوف الدولي االنساني وتطوره التاريخي ونطاؽ تطبيقو ،في
محاضرات في القانوف الدولي اإلنساني ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،ط،6
القاىرة.2116 ،
( )92شكري عزيز محمد وامل يازجي ،االرىاب الدولي والنظاـ العالمي الراىن ،ط ،9دار
الفكر ،دمشق.2112 ،
( )93عامر الزمالي ،مدخل الى القانوف الدولي اإلنساني ،ط ،2منشورات المعهد العربي
لحقوؽ االنساف واللجنة الدولية للصليب األحمر ،تونس.9997 ،

( )94مسعد عبد الرحمن زيداف ،االرىاب في ضوء القانوف الدولي العاـ ،دار الكتب
القانونية ،القاىرة.2117 ،
ثانياً  :الرسائل واألطاريح الجامعية:

( )9عطو محمد ،تطبيق القانوف الدولي اإلنساني وحقوؽ اإلنساف في اطار مكافحة االرىاب،
اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوؽ /جامعة الجزائر.2196
( )2منى غبولي ،االرىاب في قانوف النزاعات المسلحة الدولية ،رسالة ماجستير مقدمة كلية
الحقوؽ ،جامعة الحاج خضر ،باتنة ،الجزائر.2119 ،
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ثالثاً  :البحوث والمقاالت:

( )9أحمد عظيمي ،االرىاب في الساحل االفريقي ،الرىينة من وسيلة دعائية ورسالة اتصالية
الى عامل تأزيم  ،للعالقات ما بين الدوؿ .المجلة الجزائرية للعلوـ القانونية االقتصادية
والسياسية ،العدد( ، )4ديسمبر .2192
( )2جاسر ىانز بيتر،األعماؿ اإلرىابية ،و" اإلرىاب" والقانوف الدولي اإلنساني ،المجلة
الدولية للصليب االحمر ،العدد .2112 ،847
( )3دانياؿ اودنيل ،المعاىدات الدولية لمناىضة االرىاب واستخداـ االرىاب اثماء النزاعات
المسلحة ومن قبل القوات المسلحة ،مختارات من المجلة الدولية للصليب االحمر،
المجلد  ،88العدد .2116، 864
( )4ماركو ميالنوفيتش ،دروس حوؿ حقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساني في الحرب على
االرىاب ،مختارات من مجلة اللجنة الدولية للصليب االحمر ،المجلد  ،89العدد

.2117 ،866

( )5ىيلين دوفي ،الحرب على االرىاب والدعوى القضائية حوؿ حقوؽ اإلنساف ،مختارات
من المجلة الدولية للصليب االحمر ،المجلد  ،91العدد  ،879،سنة .2112
( )6يلينا بيجيتش ،المبادئ والضمانات االجرائية المتعلقة باالحتجاز واالعتقاؿ االداري في
النزاعات المسلحة وغيرىا من حاالت العنف ،المجلة الدولية للصليب االحمر ،العدد
.2115 ،858
رابعاً  :االتفاقيات الدولية:

( )9اتفاقية جنيف االربع لعاـ .9949
( )2اتفاقية الىاي لعاـ .9954
( )3البرتوكوؿ االضافي األوؿ لعاـ .9977

( )4البروتوكوؿ االضافي الثاني لعاـ .9977
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خامساً  :التقارير:

 .9تقرير اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة ( )291/59المؤرخ في
 97ديسمبر  9996الدورة الخامسة عشر من  95-99ابريل  ،2199وثيقة الجمعية
العامة ( ،)A/66/37الدورة السادسة والستوف  ،الملحق .73
 .2اللجنة الدولية للصليب األحمر ،تقرير عن القانوف الدولي االنساني و تحديات النزاعات
المسلحة المعاصرة ،المؤتمر الدولي الحادي والثالثوف للصليب األحمر والهالؿ األحمر،
أكتوبر.2191
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Abstract
The phenomenon of terrorism has become one of contemporary
armed conflicts’ challenges facing international humanitarian law. It
has reappointed certain problems about the relationship between
State security and the protection of individuals. This has led to a
review of the adequacy of international humanitarian law in an
unprecedented way. As the world attempted to complete the "Geneva
Conventions of 1949, with the additional Protocols of 1977",
especially after the attacks on many countries.
The possibility of terrorist acts in the times of armed conflicts
existing in this sensitive period governed by the law of armed conflicts
or international humanitarian law. It is described as a period of many
violations for protected rights in various ways, including terrorism, as
well as the detention of persons arrested in order to combat
terrorism.
Which must be done within a clear and appropriate legal
framework by respecting all relevant procedural guarantees.
International humanitarian law has tried to address the phenomenon
of terrorism by criminalizing it and punishing those who committed
such crimes by bearing the responsibility. It also addressed some of
the concepts and terminology that are necessary to take advantage of
the protection of this law during armed conflicts, such as combatants
and civilians who are venerable to be terrorists.
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