
مذّكرة قانونية

الوضع القانوني 
للمواطنين األجانب 

المرتبطين بتنظيم الدولة 
اإلسالمية والمحتجزين 
في شمال شرق سوريا

آب/ أغسطس 2019



الوضع القانوني للمواطنين األجانب المرتبطين بتنظيم الدولة اإلسالمية والمحتجزين في شمال شرق سوريا1

 3

 5
 5
6
7

12
12
 13
14

16
16

  16
19
20

 22

23
23
25
26
 27

  
 30
31
32
 34

 36
 36
37
39

 41
 41
 41

  
43

جدول المحتويات
1. المقّدمة 

2. الخلفية الوقائعية 
2.1 بروز تنظيم الدولة اإلسالمية وأفول نجمه وسيطرته اإلقليمية 

2.2 بروز اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وجناحها العسكري- قّوات سوريا الديمقراطية
2.3 مصير األعضاء األجانب السابقين في تنظيم الدولة اإلسالمية الذين تحتجزهم قّوات سوريا 

    الديمقراطية

3. اإلطار القانوني الواجب تطبيقه
3.1 القانون الدولي اإلنساني

3.2 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
3.3 القانون الدولي لاّلجئين

4. صالحية قّوات سوريا الديمقراطية لالحتجاز بموجب القانون الدولي 
     اإلنساني

4.1 السياق الوقائعي
4.2 الحّق الضمني في االحتجاز في نزاع مسّلح غير دولي ألسباب أمنية قهرّية  

4.3 أسباب االعتقال: أسباب أمنية قهرّية
4.4 هل هناك ما يبّرر اعتقال المقاتلين األجانب في تنظيم الدولة اإلسالمية واألشخاص المرتبطين به؟

4.5 الضمانات اإلجرائية 

5. المعايير الدُنيا للمعاملة في النزاعات المسّلحة غير الدولية
5.1 السياق الوقائعي

5.2 المعاملة اإلنسانية بموجب المادة الثالثة المشتركة
5.3 جرائم الحرب باعتبارها انتهاكًا للمادة الثالثة المشتركة

5.4 المعايير الُدنيا للمعاملة بموجب القانون الدولي اإلنساني العرفي الواجب تطبيقه في نزاع مسّلح 
    غير دولي 

5.5 التداخل مع القانون الدولي لحقوق االنسان )أحكام رئيسة( 
5.6 حماية خاصة للمرأة والطفل

5.7 التداخل مع القانون السوري الداخلي والقانون الداخلي لقّوات سوريا الديمقراطية
5.٨ السياق الوقائعي لالحتجاز من قبل قّوات سوريا الديمقراطية 

6. الضمانات القضائية 
6.1 السياق الوقائعي 

6.2 ضمانات المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي اإلنساني العرفي
6.3 صالحية قّوات سوريا الديمقراطية إلجراء محاكمات جنائية

٧. الموجبات القانونية أثناء النقل إلى أطراف ثالثة 
7.1 السياق الوقائعي 

7.2 موجبات عدم اإلعادة القسرية المفروضة على مجموعات من غير الدولة في النزاعات المسّلحة 
    غير الدولية 

7.3 الواجب المشترك الُملقى على عاتق الدول الُمرِسلة والمستقِبلة لحماية المحتجزين من األذى



2 الوضع القانوني للمواطنين األجانب المرتبطين بتنظيم الدولة اإلسالمية والمحتجزين في شمال شرق سوريا

٨. الموجبات القانونية المترّتبة على بلدان منشأ المقاتلين األجانب 
     في تنظيم الدولة اإلسالمية 

٨.1 السياق الوقائعي  
٨.2 اإلعادة إلى الوطن

٨.3 سحب جنسّية مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية من قبل بلدهم المنشأ
٨.4 المساعدة القنصلية

9. دراسة حالة: بلجيكا
9.1 الخلفية السياقية

9.2 اإلعادة إلى الوطن
9.3 سحب الجنسية

1٠. االستنتاج

 45
  

  45
46
4٨
50

52
52
52
53

54

نزاع مسّلح دولي    IAC *
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ICCPR *

تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا والعراق   ISIS *
القانون الدولي اإلنساني   IHL *

القانون الدولي لحقوق اإلنسان   IHRL *
القانون الدولي لاّلجئين    IRL *

نزاع مسّلح غير دولي    NIAC *
مجموعة مسّلحة من غير الدولة    NSAG *

قّوات سوريا الديمقراطية    SDF *

الكلمات الُمختصرة الشائعة



الوضع القانوني للمواطنين األجانب المرتبطين بتنظيم الدولة اإلسالمية والمحتجزين في شمال شرق سوريا3

1. المقّدمة

تهــدف هــذه المذّكــرة الــى إلقــاء الضــوء علــى الوضــع 
الدولــة  تنظيــم  فــي  األجانــب  للمقاتليــن  القانونــي 
اإلســامية والنســاء واألطفــال األجانــب المرتبطيــن بالتنظيــم 
والمحتجزيــن مــن قبــل قــّوات ســوريا الديمقراطيــة بموجــب 
هــذه  تشــرح  عليــه،  وبنــاًء  اإلنســاني.  الدولــي  القانــون 
المذّكــرة معاييــر المعاملــة الُدنيــا التــي يســتحّقها جميــع 
فــي  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  بموجــب  المحتجزيــن 
ســياق نــزاع مســّلح غيــر دولــي. وال يتمّثــل الغــرض مــن هــذه 
ــكلة  ــن لمش ــي معّي ــّل سياس ــرة أي ح ــي مناص ــرة ف المذّك
المقاتليــن األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية والنســاء 
واألطفــال األجانــب المرتبطيــن بــه، بــل فــي توضيــح القانــون 
ــزاع فــي  ــع أطــراف الن ــن جمي ــى تتمّك الواجــب تطبيقــه حت
ســوريا مــن الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي 

اإلنســاني والقانــون الدولــي العــام.

بعــد هــذه المقّدمــة، ينقســم الجــزء المتبّقــي مــن المذّكــرة 
كاآلتــي:

ــرق  ــمال ش ــي ش ــزاع ف ــا للن ــًا وقائعيًّ يقــّدم القســم 2 تحلي
ــم  ــروز تنظي ــي: ب ــا يل ــاص لم ــام خ ــاء اهتم ــّم إي ــوريا. ويت س
الدولــة اإلســامية وقدرتــه علــى جــذب مقاتليــن أجانــب 
قــّوات  وتركيبــة  ســوريا؛  فــي  قضيتــه  إلــى  لانضمــام 
ســوريا الديمقراطيــة وبنيتهــا ووضعهــا السياســي كجنــاح 
وشــرق  لشــمال  الذاتيــة  اإلدارة  علــى  يســيطر  عســكري 
ســوريا؛ واإلحصــاءات والمعاييــر الحاليــة لمعاملــة المقاتليــن 
األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية والنســاء واألطفــال 
ســوريا  قــّوات  تحتجزهــم  الذيــن  بالتنظيــم  المرتبطيــن 

الديمقراطيــة.

ــي  ــه ف ــب تطبيق ــي الواج ــار القانون ــم 3 اإلط ــف القس يص
النــزاع فــي شــمال شــرق ســوريا. ويفّســر ســبب تصنيــف النــزاع 
كنــزاع مســّلح غيــر دولــي، نظــرًا الــى حــّدة العنــف الكافيــة 
القانونــي  اإلطــار  يتكــّون  المتحاربــة.  األطــراف  وتنظيــم 
الواجــب تطبيقــه مــن: القانــون الدولــي اإلنســاني؛ والقانــون 
الدولــي لحقــوق اإلنســان؛ والقانــون الدولــي لّاجئيــن.  يحــّق 
للمقاتليــن األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية والنســاء 
واألطفــال المرتبطيــن بالتنظيــم الذيــن احتجزتهــم قــّوات 
ســوريا الديمقراطيــة، بصفتهــم أشــخاًصا عاجزيــن عــن القتــال 
ــون الدولــي  ــة القان بســبب احتجازهــم، الحصــول علــى حماي
ــة.  ــر الدولي ــّلحة غي ــات المس ــي النزاع ــق ف ــاني الُمطّب اإلنس
وبمــا أن قــّوات ســوريا الديمقراطيــة هــي مجموعــة مســّلحة 

مــن غيــر الدولــة، فــإن تطبيــق القانــون الدولــي لحقــوق 
اإلنســان موضــع خــاف. ومــع ذلــك، هنــاك اتفــاق عــام 
مفــاده أن القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ينطبــق علــى 
المجموعــات المســّلحة مــن غيــر الدولــة التــي تمارس ســيطرة 
ــا تفعــل  ــن، كم ــى ســّكان مدنيي ــة بحكــم الواقــع عل إقليمي
قــّوات ســوريا الديمقراطيــة. عــاوًة علــى ذلــك، أبــدت قــّوات 
ســوريا الديمقراطيــة اســتعدادها لامتثــال لموجبــات حقــوق 
اإلنســان. أمــا القانــون الدولــي لّاجئيــن، فهــو يســري علــى 
ــن  ــامية الذي ــة اإلس ــم الدول ــي تنظي ــب ف ــن األجان المقاتلي
ــن لعــام  ــة الاجئي ــة طــرف فــي اتفاقي ــدي دول ــن أي هــم بي
ــا مــن االضطهــاد، إذا  1951 والذيــن يواجهــون خوًفــا حقيقيًّ
ُحرمــوا مــن الحمايــة. وال بــّد مــن اإلشــارة فــي هــذا الصــدد 
الــى أن مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية ينطبــق فــي النزاعــات 

ــة. ــر الدولي المســّلحة غي

ســوريا  لقــّوات  القانونيــة  الصاحيــة   4 القســم  يناقــش 
الديمقراطيــة الحتجــاز المقاتليــن األجانــب فــي تنظيــم الدولة 
اإلســامية والنســاء واألطفــال المرتبطيــن بــه ألســباب أمنية، 
بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني. وتماشــًيا مــع الموقــف 
هــذه  تشــير  األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  لّلجنــة  الرســمي 
ــزاع  ــة لألطــراف فــي ن المذّكــرة الــى وجــود صاحيــة ضمنّي
مســّلح غيــر دولــي الحتجــاز أشــخاص "ألســباب أمنيــة قهرّيــة". 
وفــي حيــن أن قانــون المعاهــدات المنطبــق فــي نــزاع 
مســّلح غيــر دولــي ال ينــّص صراحــًة علــى هــذه الصاحيــة، مــن 
الضــروري تفعيــل أحــكام المعاهــدات ذات الصلــة المتعّلقــة 
ــرف  ــة والُمعت ــر الدولي باالحتجــاز فــي النزاعــات المســّلحة غي
بهــا بموجــب القانــون الدولــي العرفي. مــن الناحيــة العملّية، 
يتمّثــل أحــد األســباب الرئيســة لاعتــراف بالصاحيــة الضمنّيــة 
لاحتجــاز فــي النزاعــات المســّلحة غيــر الدوليــة فــي أنــه 
ــد الســتخدام القــوة  ــَل الوحي ــا مــا يكــون االحتجــاز البدي غالًب
ــر  ــن تبري ــي. وال يمك ــر األمن ــد الخط ــيلة لتحيي ــة كوس المميت
اعتقــال المقاتليــن األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية 
أو النســاء واألطفــال المرتبطيــن بــه إاّل عندمــا يشــّكل الفــرد 
ســوريا  قــّوات  الــى  بالنســبة  المطلــوب  األمنــي  الخطــَر 
الديمقراطيــة. الــى ذلــك، ُتعــّد العضويــة فــي تنظيــم الدولــة 
ــا لـــ "وظيفــة قتاليــة مســتمّرة"  اإلســامية كمقاتــل أو وفًق
كافيــة لتبريــر االعتقــال، ذلــك أن مجــّرد االرتبــاط بالتنظيــم ال 

يكفــي بحــّد ذاتــه. 

ــتحّقها  ــي يس ــا الت ــة الُدني ــر المعامل ــم 5 معايي ــّدد القس يح
اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  فــي  األجانــب  المقاتلــون 
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والنســاء واألطفــال المرتبطــون بــه الذيــن احتجزتهــم قــّوات 
ــاني  ــي اإلنس ــون الدول ــب القان ــة، بموج ــوريا الديمقراطي س
وتجــدر  دولــي.  غيــر  نــزاع مســّلح  فــي  تطبيقــه  الواجــب 
اإلشــارة إلــى وجــود بعــض الثغــرات التقنيــة واإلجرائيــة فــي 
ــاني  ــي اإلنس ــون الدول ــي القان ــواردة ف ــاز ال ــر االحتج معايي
التعاهــدي المنطبــق فــي النزاعــات المســّلحة غيــر الدوليــة، 
اإلنســاني  الدولــي  القانــون  بواســطة  ُردمــت  أنهــا  غيــر 
اإلنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون  وتوليفــة  العرفــي 
الواجــب تطبيقهــا فــي النزاعــات المســّلحة. الــى جانــب 
ذلــك، تنــّص المــادة الثالثــة المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف 
لعــام 1949، كحــّد أدنــى، علــى معاملــة جميــع المحتجزيــن 
معاملــًة إنســانيًة فــي جميــع األوقــات. باإلضافــة الــى ذلــك، 
ُتعتبــر أحــكام المعاهــدات المختلفــة األخــرى التــي باتــت 
تشــّكل جــزًءا مــن القانــون الدولــي العرفــي ُملِزمــًة بصــورة 
متســاوية بالنســبة الــى قــّوات ســوريا الديمقراطيــة بصفتهــا 
طرًفــا فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي. فإلــى جانــب بعــض 
أحــكام القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، تنــّص قواعــد 
ــر  ــراءات ومعايي ــى إج ــذه عل ــاني ه ــي اإلنس ــون الدول القان
وظــروف ماديــة محــّددة لاحتجــاز يتعّيــن علــى قــّوات ســوريا 

الديمقراطيــة احترامهــا.

يوضــح القســم 6 الضمانــات القضائيــة الُدنيــا التــي يســتحّقها 
والنســاء  األجانــب  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  مقاتلــو 
واألطفــال المرتبطــون بــه الذيــن يجــدون أنفســهم عرضــًة 
القضائيــة  الضمانــات  هــذه  تنطبــق  الجنائيــة.  للمقاضــاة 
ــون  ــاك القان ــا بانته ــرد ُمّتهًم ــا إذا كان الف ــر عّم ــرف النظ بص
أو  باإلرهــاب،  الخاصــة  التشــريعات  أو  الدولــي اإلنســاني، 
ــط  ــر راب ــرط أن يتوّف ــادي، ش ــي الع ــي الداخل ــون الجنائ القان
كاٍف بالنــزاع المســّلح غيــر الدولــي. ويــرد نقــاش ُمختصــر 
الديمقراطيــة  ســوريا  لقــّوات  القانونيــة  الصاحيــة  حــول 
ــن  ــّلحة م ــة المس ــّرعها المجموع ــي تش ــن الت ــاذ القواني إلنف

ــة. ــر الدول غي

يتمحــور القســم 7 حــول الموجــب القانونــي المفــروض 
خــال  والناقلــة  الُمســتقبلة  األطــراف  مــن  كلٍّ  علــى 
نقــل المقاتليــن األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية 
ــن احتجزتهــم ســابًقا  ــه الذي ــن ب والنســاء واألطفــال المرتبطي
ــون  ــى الرغــم مــن أن القان ــة. وعل قــّوات ســوريا الديمقراطي
فــي  تطبيقــه  الواجــب  التعاهــدي  اإلنســاني  الدولــي 
ــألة  ــًدا مس ــاول تحدي ــة ال يتن ــر الدولي ــّلحة غي ــات المس النزاع
ــر أنــه مــن المفهــوم أن موجــب ضمــان  نقــل المحتجزيــن، غي
معاملــة المحتجزيــن معاملــًة إنســانيًة وفــق قانــون النزاعــات 
المســّلحة الدوليــة ينطبــق كقاعــدة عرفيــة. الــى جانــب ذلــك، 
ــب األحمــر علــى المــادة  ــة للصلي ــة الدولي ــق اللجن يشــير تعلي
الثالثــة المشــتركة الــى أن مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية مبــدأ 

ــذا. ــانية ه ــة اإلنس ــب المعامل ــل موج ــروري لتفعي ض

ــى دول  ــة عل ــة المترّتب ــات المحتمل ــّدد القســم ٨ الموجب يح
ــامية  ــة اإلس ــم الدول ــي تنظي ــب ف ــن األجان ــأ المقاتلي منش
والنســاء واألطفــال المرتبطيــن بــه، بموجــب القانــون الدولي 
العــام. وعمــًا بصكــوك القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، 
ومختلــف قــرارات مجلــس األمــن الدولــي، واتفاقيــة خفــض 
ــن  ــأ المقاتلي ــون دول منش ــد تك ــية، ق ــدام الجنس ــاالت انع ح
األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية والنســاء واألطفــال 
المرتبطيــن بــه ُملزمــة قانوًنــا إمــا بإعــادة مواطنيها، أو بتيســير 
ــاذ  ــّل باتخ ــى األق ــارج، أو عل ــي الخ ــا أو ف ــم داخله مقاضاته
إجــراءات تحــول دون تحــّول هــؤالء األشــخاص الــى أشــخاص 
أو  إنســانية  غيــر  تعّرضهــم لمعاملــة  أو  الجنســّية  عديمــي 

ا. ــا مســتمرًّ ــًدا إرهابيًّ اعتبارهــم يشــّكلون تهدي

يتنــاول القســم 9 التجربــة البلجيكيــة فــي التعامــل مــع 
الوطــن والعائديــن.  إلــى  اإلعــادة 

الحقــوق  االســتنتاج مــن جهتــه كاًّّ مــن هــذه  ويلّخــص 
والموجبــات القانونيــة. ويؤّكــد مــن جديــد علــى الوضــع 
األجانــب  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  لمقاتلــي  القانونــي 
كأشــخاص  بالتنظيــم  المرتبطيــن  واألطفــال  والنســاء 
عاجزيــن عــن القتــال بســبب االحتجــاز، ويذّكــر بالحمايــة التــي 
يســتحقونها بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني. وال بــّد أن 
تكــون هــذه المذّكــرة مفيــدة لألطــراف المتحاربة فــي النزاع 
المســّلح غيــر الدولــي فــي شــمال شــرق ســوريا، وللمحاميــن 
ــن  ــانية م ــة اإلنس ــات الفاعل ــارين والجه ــاة والمستش والقض
ــاز  ــى احتج ــق عل ــذي ينطب ــي ال ــار القانون ــرض اإلط ــال ع خ
المقاتليــن األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية والنســاء 
واألطفــال المرتبطيــن بالتنظيــم مــن قبــل قــّوات ســوريا 

الديمقراطيــة، ومعاملتهــم، ومقاضاتهــم، ونقلهــم. 

يســتند التحليــل القانونــي الحالــي إلــى معلومــات تــّم جمعها 
مــن مصــادر مفتوحــة، بمــا فــي ذلــك تقاريــر المنّظمــات 
الدوليــة والمحليــة  الحكوميــة  غيــر  الدوليــة والمنّظمــات 

والمواقــع اإلخباريــة1.

أعّد هذه المذّكرة ماتياس تومسن )طالب دكتوراه في كلية الحقوق- . 1
جامعة تاسمانيا( وتوما عساكر )مستشار قانوني في مكتب موارد القانون 

الدولي اإلنساني في دياكونيا- لبنان( تحت إشراف يالينا بامنتس )مديرة 
 مكتب موارد القانون الدولي اإلنساني في دياكونيا - لبنان(. 

يوّد تومسن أن يشكر إنديا بيكروفت، وفيلكس كريج، وماثيو إثيرنغتون، 
وسلمان شاه من مبادرة العدالة الدولية )IJI( على مساعدتهم البحثية. 

ومبادرة IJI هي مبادرة للمصلحة العامة تابعة لكلية الحقوق في جامعة 
تاسمانيا:

http://www.utas.edu.au/law/left-quick-links/internationaljustice-
initiative.

http://www.utas.edu.au/law/left-quick-links/internationaljustice-initiative
http://www.utas.edu.au/law/left-quick-links/internationaljustice-initiative
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2.1 بروز تنظيم الدولة اإلسالمية وأفول نجمه 
وسيطرته اإلقليمية

ظهــرت المجموعــة المعروفــة اليــوم باســم "تنظيــم الدولــة 
ــي  ــراق ف ــي الع ــام" ف ــاد الش ــراق وب ــي الع ــامية ف اإلس
العــام 2006 كمجموعــة مرتبطــة بتنظيــم القاعــدة. وســعت 
اإلســام  علــى  قائمــة  دولــة  تأســيس  إلــى  المجموعــة 
ــا.  ــا دوليًّ ــرف به ــدود الُمعت ــح للح ــدٍّ واض ــي تح ــّرف ف المتط
ــا فــي كّل مــن العــراق وســوريا،  وانتشــرت المجموعــة تدريجيًّ
ــا مــن خــال االبتــزاز والخطــف وبيــع المنتجــات  وازدهــرت ماليًّ
النفطيــة والممتلــكات الثقافيــة مــن المناطق التي اســتولت 
عليهــا. وتمّكــن تنظيــم الدولــة اإلســامية، بقيــادة قــادة 
عســكريين عراقييــن ســابقين وقــادة ذوي خبــرة مــن القاعدة، 

ــة الســورية للتوّســع2. مــن االســتفادة مــن الحــرب األهلي

بعــد أن ســيطر تنظيم الدولة اإلســامية علــى حوالى 55000 
كيلومتــر مربــع موّزعــة علــى أراضــي العــراق وســوريا، أعلــن 
ــة  ــو 2014 إنشــاء خافــة أســماها "الدول ــران/ يوني فــي حزي
ــال  ــتخدامه الفّع ــح اس ــنين، نج ــّر الس ــى م ــامية"٣. وعل اإلس
ــد فــي  ــة والتجني لوســائل اإلعــام واالتصــال ألغــراض الدعاي
ــوا  ــل أجنبــي" وعائاتهــم انتقل ــذاب نحــو 40 ألــف "مقات اجت
المجموعــة4.  إلــى  لانضمــام  العالــم  أنحــاء  جميــع  مــن 

2. الخلفّية الوقائعية 

2 .  ،The Week الحياة في ظّل خافة تنظيم الدولة اإلسامية"، ذي وييك"
https://theweek.com/articles/572910/life- ،2015 22 آب/ أغسطس
under-isis-caliphate، )تموز/ يوليو 2019(؛ لويس شاربونو، "تنظيم الدولة 
اإلسامية يكسب 200 مليون دوالر من القطع األثرية القديمة المسروقة"، 

بزنيس إنسايدر Business Insider، 6 نيسان/ أبريل 2016، 
 https://www.businessinsider.com/r-islamic-state-nets-up-to200-
million-a-year-from-antiquities-russia-2016-4 )2019 تموز/ يوليو(. 

لإلّطاع على حقائق أساسية حول تنظيم الدولة اإلسامية، راجع بشكل . ٣
خاص:ISIS Fast Facts" "، مكتبة السي أن أنCNN ،  1 أيار/ مايو 2019،  

https://edition.cnn.com/2014/08/08/world/ isis-fast-facts/index.
html )2019 تموز/ يوليو(.

""خافة" تنظيم الدولة اإلسامية ُهزمت لكن المجموعة الجهادية ال تزال . 4
 ،BBC News تشّكل تهديًدا"، 2٣ آذار/ مارس 2019 ، بي بي سي نيوز 

 https://www.bbc.com/news/world-middleeast-45547595 
)تموز/ يوليو 2019(؛ أنتجت أكاديمية جنيف للقانون الدولي اإلنساني 
وحقوق اإلنسان تحليًا مفّصًا لظاهرة "المقاتلين األجانب" من منظور 

القانون الدولي، والتحليل متوّفر على الصفحة التالية: 
 https://www. geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/
Publications/Academy%20Briefings/Foreign%20Fighters_2015_
WEB.pdf.

"الدولة اإلسامية واألزمة في العراق وسوريا في خرائط"، بي بي سي نيوز . 5
BBC News، 28 آذار/ مارس 2018،

  https://www.bbc.com/news/world-middleeast-27838034، 
 .)تموز/ يوليو 2019( 

"الدولة اإلسامية واألزمة في العراق وسوريا في خرائط"، بي بي سي نيوز . 6
BBC News، 28 آذار/ مارس 2019،

https://www.bbc.com/news/world-middleeast-27838034،  
.)تموز/ يوليو 2019(

روكميني كاليماشي، "خافة تنظيم الدولة اإلسامية تنهار مع سقوط آخر . 7
قرية في سوريا"، نيويورك تايمز، 2٣ آذار/ مارس 2019، 

 https://www.nytimes.com/2019/03/23/world/middleeast/isis-
syria-caliphate.html تموز/ يوليو 2019(؛(

سارة الديب "الدولة اإلسامية تلفظ أنفاسها األخيرة، وهي تختبئ بين 
المدنيين السوريين"، آي بي نيوزAP News ، 18 شباط/ فبراير 2019، 

https://www.apnews.
com/0a99dc7cb94742af9947f14cbffa485b )2019 تموز/ يوليو(. 

كولن ب. كارك، "قد يكون ألحدث فيديو لتنظيم الدولة اإلسامية عواقب . 8
 طويلة ومخيفة"، لوس أنجلوس تايمز، 6 أيار/ مايو 2019،

https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-clarke-
afghanistanbaghdadi-20190506-story.html )تموز/ يوليو 2019(؛ 

فاديمير فان ويلغنبرغ، "قّوات سوريا الديمقراطية تعتقل 5 أعضاء في خلية 
 Kurdistan 24 نائمة لتنظيم الدولة اإلسامية في منبج، الرّقة"، كردستان

https://www.kurdistan24.net/en/ ،2019 24، 26 حزيران/يونيو
news/1acdd934-624a-4ec0-964e-3b6918a63782 )تموز/يوليو 

.)2019
"العرب في دير الزور في سوريا يحتجون ضّد الميليشيا الكردية الحاكمة"، . 9

ميدل إيست مونيتور Middle East Monitor، 29 نيسان/ أبريل 2019، 
https://www. middleeastmonitor.com/20190429-arabs-in-syrias-

deir-al-zorprotest-against-ruling-kurdish-militia/)تموز/ يوليو 2019(؛ 
شيلي كيتلسون، "توّقع المزيد من احتجاجات العرب ضد قّوات سوريا 

الديمقراطية الكردية في سوريا"، المونيتور Al Monitor، ٣ حزيران/ يونيو 
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/05/ ،2019
syria-deir-ez-zor-shuhail-protestssdf-killing-arabs.html )تموز/ 

يوليو 2019(؛ جاريد سزوبا، "خافة تنظيم الدولة اإلسامية ُسحقت. يواجه 
 The التحالف بقيادة أكراد سوريا معارك أكبر اآلن"، ذي ديفنس بوست

Defense Post، 29 آذار/ مارس 2019،
  https://thedefensepost.com/2019/03/29/syria-sdf-kurds-
facebigger-battles-isis/ )2019 تموز/ يوليو(

وكانــت الخافــة تســيطر فــي ذروة مجدهــا علــى مــا ال يقــّل 
ــن نســمة5. عــن 10 مايي

فقــد تنظيــم الدولــة اإلســامية معظــم األراضــي التــي 
كانــت تحــت ســيطرته فــي عاَمــي 2016 و2017 6. وبحلــول 
نهايــة آذار/ مــارس 2019، كان قــد ســّلم معقلــه األخيــر 
ــّل  ــوز، وهــي منطقــة تقــع فــي شــرق ســوريا وتق فــي باغ
مســاحتها عــن كيلومتــر مربــع، بعــد حوالــى ســتة أســابيع مــن 

ــف7.  ــال العني القت
علــى الرغــم مــن هــذه الهزيمــة العســكرية واإلقليميــة التــي 
ُمنيــت بهــا المجموعــة المســّلحة، إاّل أنهــا لــم تختــِف بــل علــى 
العكــس مــن ذلــك تحّولــت مــن شــبه دولــة إلــى شــبكة تحــت 
األرض تضــّم خايــا نائمــة، وتشــّن هجمــات متقّطعــة مــن أجل 
إدامــة أيديولوجيتهــا وتقويــض قــدرة خصومهــا علــى ضمــان 
ســامة الســّكان8. وهــي تســتفيد مــن اســتياء الســّكان مــن 

تــوازن القــوى الجديــد فــي المنطقــة9.

https://theweek.com/articles/572910/life-under-isis-caliphate
https://theweek.com/articles/572910/life-under-isis-caliphate
https://www.businessinsider.com/r-islamic-state-nets-up-to200-million-a-year-from-antiquities-russia
https://www.businessinsider.com/r-islamic-state-nets-up-to200-million-a-year-from-antiquities-russia
https://edition.cnn.com/2014/08/08/world/ isis-fast-facts/index.html
https://edition.cnn.com/2014/08/08/world/ isis-fast-facts/index.html
https://www.bbc.com/news/world-middleeast-45547595
https://www. geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Publications/Academy%20Briefings/Forei
https://www. geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Publications/Academy%20Briefings/Forei
https://www. geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Publications/Academy%20Briefings/Forei
https://www.bbc.com/news/world-middleeast-27838034
https://www.bbc.com/news/world-middleeast-27838034
https://www.nytimes.com/2019/03/23/world/middleeast/isis-syria-caliphate.html
https://www.nytimes.com/2019/03/23/world/middleeast/isis-syria-caliphate.html
https://www.apnews.com/0a99dc7cb94742af9947f14cbffa485b
https://www.apnews.com/0a99dc7cb94742af9947f14cbffa485b
https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-clarke-afghanistanbaghdadi-20190506-story.html
https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-clarke-afghanistanbaghdadi-20190506-story.html
https://www.kurdistan24.net/en/news/1acdd934-624a-4ec0-964e-3b6918a63782
https://www.kurdistan24.net/en/news/1acdd934-624a-4ec0-964e-3b6918a63782
https://www. middleeastmonitor.com/20190429-arabs-in-syrias-deir-al-zorprotest-against-ruling-kurdis/
https://www. middleeastmonitor.com/20190429-arabs-in-syrias-deir-al-zorprotest-against-ruling-kurdis/
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/05/syria-deir-ez-zor-shuhail-protestssdf-killing-ara
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/05/syria-deir-ez-zor-shuhail-protestssdf-killing-ara
https://thedefensepost.com/2019/03/29/syria-sdf-kurds-facebigger-battles-isis/
https://thedefensepost.com/2019/03/29/syria-sdf-kurds-facebigger-battles-isis/
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2.2 بروز اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
وجناحها العسكري- قّوات سوريا الديمقراطية

األول  المقــام  فــي  الديمقراطيــة  ســوريا  قــّوات  قامــت 
بمحاربــة تنظيــم الدولــة اإلســامية علــى األراضــي الســورية. 
الواليــات  مــن  مدعومــة  الديمقراطيــة  ســوريا  وقــّوات 
المتحــدة وتتأّلــف مــن تحالــف مــن مجموعــات مســّلحة عربية 
ــد  ــة10. وق ــعب الكردي ــة الش ــدات حماي ــادة وح ــة بقي وكردي
توّلـــت قــّوات ســوريا الديمقراطيــة، منــذ العــام 2016، الجناح 
ــي  ــوريا11 الت ــرق س ــمال وش ــة لش ــإلدارة الذاتي ــكري ل العس
ــا،  اكتســبت منــذ العــام 2012 الحكــم الذاتــي الفعّلــي تدريجيًّ
األمــر الــذي خّولهــا إدارة المناطــق الشــمالية الشــرقية مــن 
تقــّدم  الخــاص، وهــي  دســتورها  هــذه  ولــإلدارة  ســوريا. 
ــن،  ــّكان المحليي ــة للس ــات الحكومي ــبيهة بالخدم ــات ش خدم

ــة12. ــات دولي ــم عاق وتقي

إلــى جانــب دعــم التحالــف الدولــي، أّدت العاقــات القائمــة 
مــا بيــن قــّوات ســوريا الديمقراطيــة والحكومــة الســورية 
األهليــة،  الحــرب  انــدالع  نجاحهــا. فمــع  فــي  ــا  دوًرًا هامًّ
أعطــت دمشــق األولويــة لهزيمــة مجموعــات معاِرضــة أكثــر 
الشــرقية  الشــمالية  المناطــق  فــي  األكــراد  مــن  تهديــًدا 
النائيــة. ومــع اكتســاب قــّوات ســوريا الديمقراطيــة دوًرا 
ــا فــي الحــرب ضــّد تنظيــم الدولــة اإلســامية، تقّبلتهــا  قياديًّ
الحكومــة الســورية1٣ بشــكل رئيــس، علــى الرغــم مــن بعــض 

 تقع مسألة تحديد نطاق الدعم األمريكي لقّوات سوريا الديمقراطية وتبعاته . 10
القانونية المحتملة خارج نطاق هذه المذّكرة القانونية. لإلطاع على نظرة 

شاملة عن العاقة ما بين قّوات سوريا الديمقراطية والواليات المتحدة، 
أنظر: فرح نجار، "ما هو مستقبل قّوات سوريا الديمقراطية؟"، الجزيرة، 25 

تشرين الثاني/نوفمبر 2017،
 https://www.aljazeera.com/news/2017/11/future-syrian-Democr
aticforces-171124110417741.html )2019 تموز/ يوليو(.

كانت اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ُتسمى االتحاد الديمقراطي . 11
لشمال سوريا قبل أيلول/ سبتمبر 2018. لإلطاع على نظرة شاملة، أنظر: 

 The بينار تانك، "الحفاظ على الحكم الذاتي الكردي"، ذي كايرو ريفيو
Cairo Review ، 15 شباط/ فبراير 2019،

 https://www.thecairoreview.com/tahrir-forum/preserving-
kurdish-autonomy/)2019 تموز/ يوليو(.

أنظر على سبيل المثال الموقع االلكتروني الخاص بتمثيلهم الدائم في . 12
منطقة البنلوكس، ومقّره الهاي: www.rojavabenelux.nl )16 أيار/ مايو 

2019(. يمكن أيًضا العثور على نسخة إنكليزية من دستور الكيان على هذا 
الرابط، تحت "العقد االجتماعي".

"حفظ السام: تجاهل هذه المشكلة يجعلها أكثر سوًءا"، ستراتيجي بايج . 1٣
https://www.strategypage. ،2019 19 حزيران/ يونيو ،Strategy Page
com/htmw/htun/20190619.aspx )تموز/ يوليو 2019(؛ نامو عبد اهلل، 
"صحفي أميركي يقول: كل شيء في سوريا مترابط ضمن شبكة"، روداو 
https://www.rudaw.net/english/ ،2019 25 حزيران/ يونيو ،RUDAW

interview/25062019 ، )تموز/ يوليو 2019(. 
"تفاصيل بشأن هجوم قّوات األسد على المناطق التي تسيطر عليها قّوات . 14

 Deir Ezzor 24 سوريا الديمقراطية في الريف الغربي لدير الزور"، دير الزور
 https://en.deirezzor24.net/archives/5521 ،2018 24، أرشيف

،  )تموز/ يوليو 2019(؛ "قّوات األسد تتقّدم في ريف دير الزور وتعبر نهر 
 الفرات"، دير الزور Deir Ezzor 24 24، أرشيف 2017،

https://en.deirezzor24.net/ archives / 5025 )تموز/ يوليو 2019(. 
زهير الشمالي، "السوريون في دير الزور يحتّجون على قيام قّوات سوريا . 15

 Middle East الديمقراطية ببيع النفط الى حكومة األسد"، ميدل إيست آي
 Eye ، 8 أيار/ مايو 2019،

https://www.middleeasteye.net/news/civilians-vow-continue-
protestagainst-sdf-sale-oil-syrian-government )تموز/ يوليو 2019(. 

جوان ستوكر، "قّوات سوريا الديمقراطية تعلن النصر التام على تنظيم الدولة . 16
اإلسامية في سوريا"، ذي ديفنس بوست The Defense Post ، 2٣ آذار/ 

مارس 2019،
https://thedefensepost.com/2019/03/23/sdf-victory-isis-syria/
.)تموز/ يوليو 2019(

جاريد سزوبا، "المجالس العسكرية السورية الجديدة هي أحدث دفعة لقّوات . 17
 The Defense سوريا الديمقراطية إلعتماد الامركزية"، ذي ديفنس بوست

Post ، 2٣ حزيران/ يونيو 2019،
 https://thedefensepost.com/2019/06/23/syria-sdf-military-
councils/ )تموز/ يوليو 2019(؛ جاريد سزوبا، "خافة تنظيم الدولة اإلسامية 
 ُسحقت. يواجه التحالف الذي يقوده األكراد في سوريا معارك أكبر اليوم"،
 ،29 آذار/ مارس The Defense Post ، 2019ذي ديفنس بوست
https://thedefensepost.com/2019/03/29/syria-sdf-kurds-face-
bigger-battles-isis/)2019 تموز/ يوليو(. 

جاريد سزوبا، "خافة تنظيم الدولة اإلسامية ُسحقت. يواجه التحالف . 18
الذي يقوده األكراد في سوريا معارك أكبر اليوم"، ذي ديفنس بوست

https://thedefensepost. ، 2019 29 آذار/ مارس ، The Defense Post
com/2019/03/29/syria-sdf-kurds-face-bigger-battles-isis/)تموز/ 

يوليو 2019(؛ جاك ديتش، "الكونغرس يوّسع نطاق مساعدات البنتاغون في 
سوريا لتغطية سجناء الدولة اإلسامية"، المونيتور Al Monitor، 17 حزيران/ 

يونيو 2019،
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/06/congress-
expands-pentagon-aid-syria-isisprisoners.html)2019 تموز/ يوليو(. 

ــة14. ويقــوم نظــام األســد فــي الوقــت  االشــتباكات العرضّي
ــة15.  ــوريا الديمقراطي ــّوات س ــن ق ــط م ــراء النف ــي بش الحال

االنتصــار  مفتــاح  الديمقراطيــة  ســوريا  قــّوات  وكانــت 
العســكري واإلقليمــي ضــّد تنظيــم الدولــة اإلســامية. فقــد 
اســتعادت الســيطرة علــى المناطــق التــي هيمــن عليهــا 
تنظيــم الدولــة اإلســامية ســابًقا، ال ســّيما منبــج فــي خريــف 
العــام 2016، والرّقــة فــي كانــون األول/ ديســمبر 2017، 
وباغــوز فــي آذار/ مــارس 20191 16. وقــد ُكّلفــت قــّوات 
ــة دور فــي  ــي بتأدي ــة فــي الوقــت الحال ســوريا الديمقراطي
مجــال حفــظ الســام فــي المناطــق الخارجــة مــن النــزاع 
التــي تديرهــا. غيــر أن هــذه القــوة الحاكمــة الجديــدة ال 
تحظــى بشــعبية عارمــة فــي أوســاط الســّكان المدنييــن، مــا 

ــرات17. ــروز توّت ــى ب ــريًعا ال ــى س أفض
متزايــد  اليــوم  الديمقراطيــة  قــّوات ســوريا  بــات موقــف 
التعقيــد، ذلــك أن الدعــم األمريكــي ونطاقــه ومّدتــه لــم 
تعــد مضمونــة. أّمــا المكــّون الرئيــس فــي قــّوات ســوريا 
الكرديــة  الشــعب  حمايــة  وحــدات  أي   - الديمقراطيــة 
ــة  ــم الدول ــت هزيمــة تنظي ــة عندمــا كان ــت مقبول ــي كان الت
اإلســامية هــي األولويــة - فقــد أصبــح اليــوم موضــع حــرج 
ــى  ــف ال ــا18. أض ــع تركي ــدة م ــات المتح ــات الوالي ــي عاق ف

https://www.thecairoreview.com/tahrir-forum/preserving-kurdish-autonomy
https://www.thecairoreview.com/tahrir-forum/preserving-kurdish-autonomy
http://www.rojavabenelux.nl
https://www.strategypage.com/htmw/htun/20190619.aspx
https://www.strategypage.com/htmw/htun/20190619.aspx
https://www.rudaw.net/english/interview/25062019
https://www.rudaw.net/english/interview/25062019
https://en.deirezzor24.net/archives/5521
https://www.middleeasteye.net/news/civilians-vow-continue-protestagainst-sdf-sale-oil-syrian-governm
https://www.middleeasteye.net/news/civilians-vow-continue-protestagainst-sdf-sale-oil-syrian-governm
https://thedefensepost.com/2019/03/23/sdf-victory-isis-syria
https://thedefensepost.com/2019/06/23/syria-sdf-military-councils
https://thedefensepost.com/2019/06/23/syria-sdf-military-councils
https://thedefensepost.com/2019/03/29/syria-sdf-kurds-face-bigger-battles-isis
https://thedefensepost.com/2019/03/29/syria-sdf-kurds-face-bigger-battles-isis
https://thedefensepost.com/2019/03/29/syria-sdf-kurds-face-bigger-battles-isis
https://thedefensepost.com/2019/03/29/syria-sdf-kurds-face-bigger-battles-isis
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/06/congress-expands-pentagon-aid-syria-isisprisoners
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/06/congress-expands-pentagon-aid-syria-isisprisoners
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ذلــك أن الوجــود التركــي فــي شــمال ســوريا يهــّدد معقــل 
ــا فــي  ــة تركي ــه عــدم رغب ــة ويعّلل ــّوات ســوريا الديمقراطي ق
حدودهــا  طــول  علــى  تعمــل  فعلّيــة  كرديــة  إدارة  رؤيــة 
الجنوبيــة19. مــن جهــة أخــرى، ال تســتطيع قــّوات ســوريا 
الديمقراطيــة أن تعتمــد علــى نــوع الدعــم الــذي تريــده مــن 
األكــراد العراقييــن20، فيمــا تضغــط إيــران عليهــا للرجــوع إلــى 
حضــن األســد21. وال تســتبعد اإلدارة الذاتيــة إعــادة االندمــاج 
فــي الدولــة الســورية، لكنهــا تفــرض شــرًطا وهــو أن تعتــرف 
إدارة  فــي  واســتقاليتها  بســلطتها  الســورية  الحكومــة 

المناطــق الشــمالية والشــرقية ككيــان اتحــادي22. 

وفــي هــذا الســياق، ُتكّلــف المجموعــة المســّلحة بــإدارة 
عشــرات اآلالف مــن المحتجزيــن.

2.3 مصير األعضاء األجانب السابقين في 
تنظيم الدولة اإلسالمية الذين تحتجزهم قّوات 

سوريا الديمقراطية

ــة  ــم الدول ــة ضــّد تنظي مــع تقــّدم قــّوات ســوريا الديمقراطي
اإلســامية علــى أراضــي ســوريا واســتعادة معاقــل التنظيــم، 
نجحــت فــي أســر أكثــر مــن 60.000 شــخص مرتبطيــن بتنظيــم 

الدولــة اإلســامية و9.000 مقاتــٍل ذكــر2٣ فــي التنظيــم.

"لماذا تهاجم تركيا شمال غرب سوريا؟"،PBS News Hour ، ٣ شباط/ فبراير . 19
،2018

https://www.pbs.org/newshour/world/why-isturkey-attacking-
northwest-syria )2019 تموز/ يوليو(.

جوست هيلترمان، "األكراد: مستقبل منقسم؟"، مجموعة األزمات الدولية . 20
International Crisis Group، 19 أيار/ مايو 2016، 

 https://www.crisisgroup.org/middleeast-north-africa/gulf-and-
arabian-peninsula/iraq/kurdsdivided-future )2019 تموز/ يوليو(. 

فاديمير فان ويلغنبرغ، " الخبراء: إيران تريد أن يعتمد األكراد السوريون على . 21
دمشق"، كردستان Kurdistan 24 24، ٣1 كانون األول/ ديسمبر 2019

،https://www.kurdistan24.net/en/news/9d411b9e-61e9-4196-
8119-30438c1ee009 )2019 تموز/ يوليو(.

فاديمير فان ويلغنبرغ، "قائد قّوات سوريا الديمقراطية يقول إن السلطات . 22
 24 24Kurdistan الكردية على استعداد للتحّدث مع دمشق"، كردستان
https://www.kurdistan24.net/en/news/ ،2019 2٣ حزيران/ يونيو ،
d0bf31c5-e140-4c66-ba13-1d0b85fe7fad )تموز/ يوليو 2019(؛ 

جاين عّراف، "االنتقام هو للضعفاء: المحاكم الكردية في شمال شرق سوريا 
 National تتسّلم قضايا تنظيم الدولة اإلسامية"، اإلذاعة الوطنية العامة

Public Radio، 29 أيار/ مايو 2019،
 https://www.npr.org/2019/05/29/727511632/revenge-is-for-
the-weak-kurdishcourts-in-northeastern-syria-take-on-isis-cases 
)تموز/ يوليو 2019(

ريان براون وجنيفر هانسلر، "المسؤولون األمريكيون يقولون إن أكثر من . 2٣
2000 مقاتل أجنبي مشتبه بانتمائهم الى تنظيم الدولة اإلسامية محتجزون 

في سوريا"، سي إن إن CNN، 17 نيسان/ أبريل 2019،
 https://edition.cnn.com/2019/04/17/politics/foreignisis-fighters-
syria/index.html )2019 تموز/ يوليو(. 

المقاتلون الذكور في تنظيم الدولة اإلسالمية
كشــفت األرقــام التــي أبلغــت عنهــا اإلدارة الذاتيــة لشــمال 
وشــرق ســوريا، اعتبــاًرا مــن أيــار/ مايــو 2019، أنــه مــن أصــل 
9.000 مقاتــل ذكــر فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية محتجزيــن 
لــدى قــّوات ســوريا الديمقراطيــة، بلــغ عــدد األجانــب 2.010 
– وبكلمــة أجانــب، ُيقصــد أنهــم ليســوا ســوريين وال عراقييــن- 
الــى  وبالنســبة  ســوري.  و4.000  عراقــي   ٣.000 مقابــل 
األجانــب، يأتــي 4٣٪ منهــم مــن الــدول العربيــة، و٣6٪ مــن 
 ٪2 ــا، و  ــن تركي ــا، و 9٪ م ــن أوروب ــيا، و10٪ م ــيا وروس آس

مــن أمريــكا وبلــدان أخــرى24. 

ــن  ــبكة م ــي ش ــابقين ف ــن الس ــؤالء المقاتلي ــاز ه ــّم احتج يت
ــة، وهــي  ــي تديرهــا قــّوات ســوريا الديمقراطي الســجون الت
ــدارس  ــا، وم ــد تأهيله ــة ُأعي ــجون حكومي ــن س ــا بي ــراوح م تت
ومستشــفيات ومرافــق تخزيــن تحّولــت إلــى ســجون. وتضــّم 
)المالكيــة(،  ديريــك  المعروفــة:  االحتجــاز  أماكــن  بعــض 
والحســكة،  وكوبانــي،  عيســى،  وعيــن  والقصــرى، 

والدشيشــة25. والمحيميــدة، 

أفراد األسرة األجانب
أفــاد الرئيــس المشــترك لــوزارة خارجيــة اإلدارة الذاتية لشــمال 
وشــرق ســوريا أنــه، بحلــول ٣1 تشــرين األول/ أكتوبــر 2018، 
كانــت 584 إمــرأة و1.248 طفــًا مــن 46 جنســّية مختلفــة 

أرقام قّدمها مسؤولو اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في جنيف في . 24
2٣ أيار/ مايو 2019؛ ريان براون وجنيفر هانسلر، "المسؤولون األمريكيون 

يقولون إن أكثر من 2000 مقاتل أجنبي مشتبه بانتمائهم الى تنظيم الدولة 
اإلسامية محتجزون في سوريا"، سي إن إن CNN، 17 نيسان/ أبريل 2019،

https://edition.cnn.com/2019/04/17/politics/foreignisis-fighters-
syria/index.html)2019 تموز/ يوليو(.

أمبرين زمان، "داخل سجن معتقلي تنظيم الدولة اإلسامية في شمال شرق . 25
 سوريا"، المونيتور Al Monitor، 15 آذار/ مارس 2019،

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/03/syria- 
kurdish-region-isis-prison-sdf.html)تموز/ يوليو 2019(؛ راف سانشيز، 

"القّوات الكردية تقمع أعمال الشغب التي نّفذها سجناء تنظيم الدولة 
اإلسامية في سوريا"، ذي تليغراف The Telegraph، 6 نيسان/ أبريل 

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/06/kurdish- ،2019
forces-put-riotisil-prisoners-syria/)تموز/ يوليو 2019(؛ تشارلي سافاج، 
"فيما يمأل مقاتلو تنظيم الدولة اإلسامية السجون في سوريا، تدير بلدانهم 

 األصلية نظرها"، نيويورك تايمز، 18 تموز/ يوليو 2018، 
https://www.nytimes.com/2018/07/18/world/middleeast/

islamic-state-detainees-syria-prisons.html )تموز/ يوليو 2019(؛ روبن 
رايت، "زيارة إلى سوريا تحت حكم تنظيم الدولة اإلسامية: وسط الخراب، 

تطرح األزمات البشرية المخاطر"، معهد الواليات المتحدة للسام، 7 أيار/ 
https://www.usip.org/publications/2019/05/visitpost- ،2019 مايو

isis-syria-human-crises-pose-risk )تموز/ يوليو 2019(؛ روبن رايت، 
 ،The New Yorker الفلول الخطرة لتنظيم الدولة اإلسامية"، ذي نيويوركر"

16 نيسان/ أبريل 2019،
https://www.newyorker.com/news/dispatch/thedangerous-dregs-
of-isis )2019 تموز/ يوليو(.

https://www.pbs.org/newshour/world/why-isturkey-attacking-northwest-syria
https://www.pbs.org/newshour/world/why-isturkey-attacking-northwest-syria
https://www.crisisgroup.org/middleeast-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iraq/kurdsdivided-fut
https://www.crisisgroup.org/middleeast-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iraq/kurdsdivided-fut
https://www.kurdistan24.net/en/news/9d411b9e-61e9-4196-8119-30438c1ee009
https://www.kurdistan24.net/en/news/9d411b9e-61e9-4196-8119-30438c1ee009
https://www.kurdistan24.net/en/news/d0bf31c5-e140-4c66-ba13-1d0b85fe7fad
https://www.kurdistan24.net/en/news/d0bf31c5-e140-4c66-ba13-1d0b85fe7fad
https://www.npr.org/2019/05/29/727511632/revenge-is-for-the-weak-kurdishcourts-in-northeastern-syria
https://www.npr.org/2019/05/29/727511632/revenge-is-for-the-weak-kurdishcourts-in-northeastern-syria
https://edition.cnn.com/2019/04/17/politics/foreignisis-fighters-syria/index.html
https://edition.cnn.com/2019/04/17/politics/foreignisis-fighters-syria/index.html
https://edition.cnn.com/2019/04/17/politics/foreignisis-fighters-syria/index.html
https://edition.cnn.com/2019/04/17/politics/foreignisis-fighters-syria/index.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/03/syria-kurdish-region-isis-prison-sdf.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/03/syria-kurdish-region-isis-prison-sdf.html
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/06/kurdish-forces-put-riotisil-prisoners-syria
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/06/kurdish-forces-put-riotisil-prisoners-syria
https://www.nytimes.com/2018/07/18/world/middleeast/islamic-state-detainees-syria-prisons.html
https://www.nytimes.com/2018/07/18/world/middleeast/islamic-state-detainees-syria-prisons.html
https://www.usip.org/publications/2019/05/visitpost-isis-syria-human-crises-pose-risk
https://www.usip.org/publications/2019/05/visitpost-isis-syria-human-crises-pose-risk


8 الوضع القانوني للمواطنين األجانب المرتبطين بتنظيم الدولة اإلسالمية والمحتجزين في شمال شرق سوريا

محتجزيــن لــدى اإلدارة الذاتيــة26. وفــي أعقــاب اســتعادة 
باغــوز فــي آذار/ مــارس 2019، ذكــرت ســلطات قّوات ســوريا 
الديمقراطيــة أنــه اعتبــاًرا مــن 2٣ أيــار/ مايــو 2019، ارتفعــت 
ــن  ــل م ــرأة وطف ــى 11.000 إم ــمل حوال ــام لتش ــذه األرق ه
األجانــب، مــن بينهــم ٣.26٣ شــخًصا دون الثامنــة عشــرة مــن 

العمــر و120 يتيًمــا27.
اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  مقاتلــو  ُيحتجــز  حيــن  وفــي 
األجانــب فــي ســجون28 متخّصصــة تديرهــا قــّوات ســوريا 
الديمقراطيــة، ُيحتجــز األشــخاص المرتبطــون بالتنظيــم مــن 
ــر المقاتليــن فــي مخّيمــات اعتقــال تابعــة لقــّوات ســوريا  غي
الديمقراطيــة29. ويوجــد بينهــم فــي الوقــت الحالــي حوالــى 
10 إلــى 12 ألــف إمــرأة وطفــل مــن 46 جنســّية مختلفــة٣0، 

فاديمير فان ويلغنبرغ، "األكراد السوريون يعقدون مؤتمرًا في عاصمة . 26
االتحاد األوروبي للضغط من أجل عودة زوجات وأطفال تنظيم الدولة 

اإلسامية"، كردستان Kurdistan 24 24، 1 تشرين الثاني/ نوفمبر2018 
 <http://www.kurdistan24.net/en/news/e27ced39-855f-43e2-
9676-89b2eebf40fc> )15 2019 أيار/ مايو(.

27 . The Fight for في 2٣ أيار/ مايو 2019، نّظمت أكاديمية جنيف ومنّظمة
Humanity ، وهي منّظمة سويسرية غير حكومية، اجتماع خبراء حول هذا 

الموضوع جمع الفاعلين والخبراء المعنيين، بمن فيهم مسؤولي قّوات 
سوريا الديمقراطية. أنظر: "خبراء يناقشون التحديات القانونية واألمنية 

المتعّلقة باحتجاز أعضاء تنظيم الدولة اإلسامية في شمال شرق سوريا 
ومحاكمتهم بموجب القانون الدولي والوطني"، 28 أيار/ مايو 2019،

 <http://www.adh-geneve.ch/news/detail/235-expertsdiscuss-
legal-and-security-challenges-related-to-the-detentionof-isis-
members-in-north-east-syria-and-their-judgment-underinter-
national-and-national-law>

)10 حزيران/ يونيو 2019(. التقرير الكامل لهذا االجتماع متوّفر على: 
https://armedgroupsinternationallaw.files.wordpress.
com/2019/07/d4804-dead75_7395d8f1aa884853b2f60089d0
909a3c.pdf

)آب/ أغسطس 2019( ]ُيشار الى االجتماع في ما يلي بـ "اجتماع خبراء 
جنيف بتاريخ 2٣ أيار/ مايو 2019"[

أمبرين زمان، "داخل سجن معتقلي تنظيم الدولة اإلسامية في شمال شرق . 28
سوريا"، المونيتور Al Monitor، 15 آذار/ مارس 2019،

 https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/03/syria-
kurdish-region-isis-prison-sdf.html

)20 أيار/ مايو 2019(؛ راف سانشيز، "القّوات الكردية تقمع أعمال الشغب 
 The التي نّفذها سجناء تنظيم الدولة اإلسامية في سوريا"، ذي تليغراف

 Telegraph، 6 نيسان/ أبريل 2019،
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/06/kurdish-forces- 
put-riotisil-prisoners-syria/)20 أيار/ مايو 2019(؛ روبن رايت، "زيارة إلى 

سوريا تحت حكم تنظيم الدولة اإلسامية: وسط الخراب، تطرح األزمات 
البشرية المخاطر"، معهد الواليات المتحدة للسام، 7 أيار/ مايو 2019،

  https://www.usip.org/publications/2019/05/visitpost-isis-syria-
human-crises-pose-risk)20 2019 أيار/ مايو(. 

يمكن االّطاع على نظرة شاملة مفّصلة عن البنية التحتية والظروف . 29
 ،REACH :المعيشية والحاجات اإلنسانية في مخيمات شمال شرق سوريا هنا

"مخيم شمال شرق سوريا ومامح الموقع غير الرسمي"، كانون األول/ 
ديسمبر 2018

  http://r.dissemination.impact-initiatives.org/mk/cl/f/H_oG
XPjcuhLG9pxAEvDiqfbqRUfSb1Z5IhkBgNTq2NbJbI-2ANI6
5MflzMGkrN8jG3QU9wNKyg9o7ftRfttFTg324YAXozJd-WS
mvcLV5JtckRhl6mkOgr010gxdY5aSsAp8kiiHNea9i8WJ_
RABZiBKYaBJUMwzLKfsYYFZWBKux3NKSV8>

)20 أيار/ مايو 2019(. تتعّلق هذه البيانات بالسّكان النازحين داخليًا "بشكل 

عام" داخل هذه المخّيمات، وقد ُيعتبر أنها ال تصف بالتحديد الظروف 
المعيشية للنساء واألطفال األجانب الذين تتعّلق بهم هذه المذّكرة، نظرًا 

الى احتجازهم في أقسام منفصلة. 
كان هذا الرقم هو األكثر استخداًما من ِقبل وسائل اإلعام، أنظر على سبيل . ٣0

المثال: "الصليب األحمر: مئات األطفال غير المصحوبين يغمرون مخيمات 
سوريا"، الجزيرة، ٣ نيسان/ أبريل 2019،

<https://www.aljazeera.com/news/2019/04/red-
cross-hundredsunaccompanied-children-flood-syria-
camp-190403094923776.html> 

)20 أيار/ مايو 2019(؛ بن هوبارد، "في مخّيم مزدحم في سوريا، نساء 
وأطفال تنظيم الدولة اإلسامية ينتظرون في طي النسيان"، نيويورك تايمز، 

29 آذار/ مارس 2019، 
https://www.nytimes.com/2019/03/29/world/
middleeast/isis-syria-women-children.html?rref=collect
ion%2Fbyline%2Fben-hubbard&action=click&contentC
ollection=undefined&region=stream&module=stream_
unit&version=latest&contentPlacement=2&pgtype=collection 
 .)أيار/ مايو 2019 20(

يمكن االّطاع على نظرة شاملة مفّصلة عن البنية التحتية والظروف . ٣1
المعيشية والحاجات اإلنسانية في مخيمات شمال شرق سوريا على صحائف 

وقائع مبادرة
REACH: http://www.reachresourcecentre.info/system/files/
resource-documents/reach_syr_factsheet_ northeastsyria_
campandinformalsiteprofilesround5_alhol_jul2019.pdf )al 
Hol(, http://www.reachresourcecentre.info/system/files/
resource-documents/reach_syr_factsheet_ northeastsyria_
campandinformalsiteprofilesround5_einissaextension_jul2019.
pdf )Ain Issa( http://www.reachresourcecentre.info/system/
files/resource- documents/reach_syr_factsheet_northeastsyria_
campandinformalsiteprofilesround5_roj_jul2019.pdf )al Roj(
غير أن هذه البيانات تتعّلق بالسّكان النازحين داخليًا "بشكل عام" داخل هذه 

المعسكرات، وقد ُيعتبر أنها ال تصف بالتحديد الظروف المعيشية للنساء 
واألطفال األجانب الذين تتعّلق بهم هذه المذّكرة، نظرًا الى احتجازهم في 

أقسام منفصلة. 
منّظمة إنقاذ الطفولة، "يعيش أكثر من 2500 طفل أجنبي في مخّيمات . ٣2

في شمال شرق سوريا" ، 21 شباط/ فبراير 2019،
 https://www.savethechildren.net/article/more-2500-foreign-
children-areliving-camps-north-east-syria

)تموز/ يوليو 2019(؛ بيثان ماكرنان وبيتر بومونت، "بعد تنظيم الدولة 
اإلسامية، ماذا يحدث للمواطنين األجانب الذين ذهبوا إلى سوريا؟" ، 
https://www. ،2019 14 شباط/ فبراير ،The Guardian ذي غارديان

theguardian.com/world/2019/feb/14/afterisis-what-happens-
to-the-foreign-nationals-who-went-to-syria)تموز/ يوليو 2019(؛ "ال 

تزال النساء واألطفال يعانون في مخّيم الهول في شمال شرق سوريا"، بيان 
صحفي لمنّظمة أطباء با حدود، 16 أيار/ مايو 2019،

 https://www.msf.org/women-and-children-continue-
suffernortheast-syrias-al-hol-camp-syria )2019 تموز/ يوليو(.

يعيشــون فــي أقســام منفصلــة مــن ثاثــة مخّيمــات للنازحيــن 
فــي شــمال شــرق ســوريا، هــي الهــول )7٣.520 شــخًصا 
فــي أيــار/ مايــو 2019(، وعيــن عيســى )12.901 شــخًصا 
فــي أيــار/ مايــو 2019( وروج )700 1 شــخص فــي أيــار/ مايــو 
2019(٣1. وتشــير تقاريــر مّتســقة الــى إن الظــروف المعيشــية 
ــاه  ــزداد ســوًءا بســبب نقــص الغــذاء والمي فــي المخيمــات ت
ــر  ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــرت اللجن ــد أج ــاء٣2. وق والكهرب
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"بيان رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر لدى انتهاء زيارة من خمسة أيام . ٣٣
 إلى سوريا"، بيان اللجنة الدولية للصليب األحمر، 22 آذار/ مارس 2019، 
https://www.icrc.org/en/document/statement-icrc-president-

upon-ending-5-day-visit-syria )14 أيار/ مايو 2019(؛ "مخيم الهول 
في سوريا: األسر في حاجة ماسة"، غرفة األخبار في اللجنة الدولية للصليب 

األحمر، 22 آذار/ مارس 2019،
 http://www.icrcnewsroom.org/open.asp?ID=2696&title=Syria_s_
Al_Hol_Camp__Families_in_Desperate_Need)14 2019 أيار/ مايو(.

""خافة" تنظيم الدولة اإلسامية ُهزمت لكن المجموعة الجهادية ال تزال . ٣4
  BBC News، تشكل تهديًدا"، 2٣ آذار/ مارس 2019 ، بي بي سي نيوز

https://www.bbc.com/news/world-middleeast-45547595 )تموز/ 
يوليو 2019(. 

روبن رايت، "زيارة إلى سوريا تحت حكم تنظيم الدولة اإلسامية: وسط . ٣5
الخراب، تطرح األزمات البشرية المخاطر"، معهد الواليات المتحدة للسام، 7 

أيار/ مايو 2019،
 https://www.usip.org/publications/2019/05/visitpost-isis-syria-
human-crises-pose-risk)2019 تموز/ يوليو(.

"العراق واألمم المتحدة في محادثات بشأن محاكمة سجناء الدولة . ٣6
اإلسامية الذين تحتجزهم قّوات سوريا الديمقراطية"، إيجيبت إندبندنت 

Egypt Independent ، 26 حزيران/ يونيو 2019،
https://egyptindependent.com/iraq-u-n-in-talks-over-prosecution-

ofislamic-state-prisoners-in-sdf-detention/)تموز/ يوليو 2019(؛ 
عمر ستار، "هل سيبرم العراق صفقًة لمقاضاة المقاتلين األجانب في تنظيم 

الدولة اإلسامية؟"، المونيتور Al Monitor، ٣ تموز/ يوليو 2019،
 https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/07/iraq-isis-
detainees-syria.html

)تموز/ يوليو 2019(؛ جوزي إنسور، ""العراق" يعرض محاكمة سجناء تنظيم 
الدولة اإلسامية المحتجزين في سوريا مقابل مليارات الجنيهات"، ذي 

تليغراف The Telegraph، 10 نيسان/ أبريل 2019،
 https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/10/iraq-offers-
tryisilprisoners-held-syria-multi-billion-pound/
 )تموز/ يوليو 2019(؛ "يعرض العراق محاكمة أتباع تنظيم الدولة اإلسامية 

 The إذا دفع التحالف المايين كتكاليف المحكمة"، ذي ديفينس بوست
Defense Post،10 نيسان/ أبريل 2019، 

 https://thedefensepost.com/2019/04/10/iraq-isis-trial-coalition-
costs/)2019 تموز/ يوليو(.

٣7 . Washingtonليز ساي، "الجهاديون الذين ال يريدهم أحد"، واشنطن بوست
Post ، 21 كانون األول/ ديسمبر 2018،

 https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/world/syria/ 
isis-prisoners/?noredirect=on&utm_term=.0dbf64a95c2d 
.)14 أيار/ مايو 2019(

يّتضح أن الواليات المتحدة أعادت معظم مقاتليها وبعض النساء واألطفال . ٣8
وليس جميعهم، أنظر مارتن شولوف وجوردان بورغر، "الواليات المتحدة 

ــاءات٣٣. ــدت هــذه االّدع ــى هــذه األماكــن وأّك ــارات ال زي
علــى الرغــم مــن أن هــذه المذّكــرة ترّكــز علــى شــمال شــرق 
ســوريا، ال بــّد مــن اإلشــارة الــى أنــه مــن أصــل 20.000 شــخص 
الحكومــة  تحتجزهــم  اإلســامية  الدولــة  بتنظيــم  مرتبــط 
ــر 1000 منهــم مــن المقاتليــن األجانــب  ــا، ُيعتب ــة حاليًّ العراقي
ــد العــراق بالتخفيــف  ــك، تعّه الســابقين٣4. باإلضافــة إلــى ذل
مــن العــبء الُملقــى علــى عاتــق قــّوات ســوريا الديمقراطيــة 
مــن خــال اســتعادة ٣1.000 مواطــن عراقــي تحتجزهــم 
ــا أنهــم ليســوا فقــط مــن  ــة )علًم ــّوات ســوريا الديمقراطي ق
المقاتليــن بــل هــم مــن األشــخاص المرتبطيــن ســابًقا بتنظيــم 
الدولــة اإلســامية٣5(. ويعــرض العــراق أيًضــا احتجــاز عــدد أكبر 
ــطوا  ــم ينش ــو ل ــى ل ــب، حت ــم األجان ــن فيه ــم، بم ومقاضاته

ســابًقا فــي العــراق٣6.
شــهد موقــف ســلطات قــّوات ســوريا الديمقراطيــة مــن 

األميركية تعيد عائلة من مخّيم اعتقال سوري للمشتبه بانتمائهم الى تنظيم 
الدولة اإلسامية"، ذي غارديانThe Guardian ، 22 أيار/ مايو 2019،  

,2019
 https://www.theguardian.com/world/2019/may/22/us-
repatriates-family-from-syrian-camp-for-isis-suspects)10 /حزيران 
يونيو 2019(؛
 روكميني كاليماشي وكاثرين بورتر "زوجتان أميركيتان لمقاتلين في تنظيم 

الدولة اإلسامية تريدان العودة"، 19 شباط/ فبراير 2019، نيويورك تايمز 
 ،New York Times

 https://www.nytimes.com/2019/02/19/us/islamic-state-
american-women.html 

)20 أيار/ مايو 2019(؛ اعتمدت روسيا سياسة تقضي بإعادة جميع األطفال 
إلى وطنهم، وليس اآلباء، أنظر صموئيل راماني، "لماذا تصّر روسيا على إعادة 

أطفال مقاتلي تنظيم الدولة اإلسامية إلى وطنهم؟"، 9 نيسان/ أبريل 
 ,The Washington Post2019، ذي واشنطن بوست

https://www.washingtonpost.com/politics/2019/04/09/
why-is-russia-insisting-bringing-home-isisfighters-
children/?noredirect=on&utm_term=.20bb0f50ca8d 
)20 أيار/مايو 2019(؛ تنظر السويد وفرنسا وألمانيا وكندا في إمكانية إعادة 
األطفال إلى الوطن على أساس كّل حالة على حدة، ولكّنها أكثر تردًدا في 

ما يتعّلق بوالديهم، خوًفا من عدم توّفر العناصر لمقاضاتهم بشكل مناسب 
وإصدار األحكام بحّقهم. انظر روبن رايت، "الفلول الخطرة لتنظيم الدولة 

اإلسامية"، ذي نيويوركر The New Yorker، 16 نيسان/ أبريل 2019،
 https://www.newyorker.com/news/dispatch/thedangerous-dregs-
of-isis 

)20 أيار/ مايو 2019(؛ "ستعيد السويد أطفال تنظيم الدولة اإلسامية إلى 
وطنهم" إن أمكن": وزير الخارجية" ، ذي لوكال The Local ، 12 نيسان/ أبريل 

،2019
 https://www.thelocal.se/20190412/sweden-will-repatriate-
children-ofisis-fighters-if-possible-foreign-minister

)20 أيار/ مايو 2019(؛ "تونس: مساعدة ضئيلة إلعادة أطفال تنظيم الدولة 
 Human Rights Watch اإلسامية إلى وطنهم"، أخبار هيومن رايتس ووتش

News، 12 شباط/ فبراير 2019،
 2019,https://www.hrw.org/news/2019/02/12/tunisia-scant-
help-bring-home-isis-memberschildren
)14 أيار/ مايو 2019(؛ بن هوبارد، "زوجات وأطفال تنظيم الدولة اإلسامية: 
 New York مخّزنين في سوريا، غير مرغوب فيهم في الوطن"، نيويورك تايمز

Times، 4 تموز/ يوليو 2018، 
 https://www.nytimes.com/2018/07/04/world/middleeast/islamic-
state-families-syria.html)14 أيار/ مايو 2019(؛ لحسن مكينة، "المغرب 
 يعيد 8 مواطنين من سوريا ألسباب إنسانية"، الشرق األوسط، 11 آذار/ مارس
2019،  
https://aawsat.com/english/home/article/1628781/
moroccorepatriates-8-nationals-syria-humanitarian-grounds

)10 حزيران/ يونيو 2019(. ترد دراسة مفّصلة لحالة بلجيكا في نهاية هذه 
المذّكرة.

وضــع الرعايــا األجانــب المرتبطيــن بتنظيــم الدولــة اإلســامية 
المرحلــة  فخــال  زمنّيَتيــن.  مرحلتيــن  علــى  التقــّدم  بعــض 
األولــى )2014 - بدايــة 2019(، صّرحــت ســلطات قــّوات 
النّيــة  تملــك  ال  أنهــا  وتكــراًرا  مــراًرا  الديمقراطيــة  ســوريا 
ــّمى،  ــر مس ــل غي ــى أج ــب إل ــا أجان ــاز رعاي ــوارد الحتج وال الم
لجميــع  تهديــًدا  يشــّكل  المحتمــل  هروبهــم  أن  واعتبــرت 
الــدول، مصــّرًة بالتالــي علــى ضــرورة قيــام البلــدان التــي 
يحملــون جنســّيتها٣7 بإعادتهــم. ومــع بعــض االســتثناءات، 
ــا  ــادة مواطنيه ــى إع ــة بالدرجــة األول ــدول المعني رفضــت ال
إلــى الوطــن بســبب مخــاوف أمنيــة، إاّل بعــد دراســة كّل 

ــدة٣8. ــى ح ــة عل حال
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https://www.hrw.org/news/2019/02/12/tunisia-scant-help-bring-home-isis-memberschildren
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https://aawsat.com/english/home/article/1628781/moroccorepatriates-8-nationals-syria-humanitarian-gr
https://aawsat.com/english/home/article/1628781/moroccorepatriates-8-nationals-syria-humanitarian-gr
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ــى اآلن(،  ــة 2019 - حت ــرة )بداي ــة واألخي ــة الثاني فــي المرحل
أعربــت ســلطات قــّوات ســوريا الديمقراطيــة عــن اســتعدادها 
لمقاضــاة المقاتليــن األجانــب فــي تنظيــم الدولة اإلســامية، 
شــرط حصولهــا علــى دعــم مــن المجتمــع الدولــي علــى 
شــكل خبــرات وأمــوال. ومــا زال موقــف قــّوات ســوريا 
الديمقراطيــة بشــأن الخيــارات القانونيــة المتاحــة للنســاء 
واألطفــال المرتبطيــن بتنظيــم الدولــة اإلســامية غيــر واضــح 

حتــى اآلن٣9.

تحذير حول تصنيف األشخاص المرتبطين بتنظيم 
الدولة اإلسالمية

إن التمييــز المذكــور أعــاه مــا بيــن "المقاتليــن الذكــور" 
ــس  ــرى ال يعك ــة أخ ــن ناحي ــرة" م ــراد األس ــة و"أف ــن ناحي م
بالضــرورة وبمــا يكفــي مــن الدّقــة األدوار الحقيقيــة لألفــراد 

ــة.  ــّل الخاف ــي ظ ــن ف المعنيي

ا أاّل يكــون جميــع الرجــال الذيــن  أواًل، مــن المحتمــل جــدًّ
ــة  ــم الدول ــا تنظي ــيطر عليه ــي س ــق الت ــي المناط ــوا ف عاش
اإلســامية قــد مارســوا وظائــف قتاليــة أو حّتــى دوًرا ناشــًطا 
ــدو أن  ــك، يب فــي المجموعــة المســّلحة المنّظمــة. ومــع ذل
ــق  ــا يتعّل ــي م ــت، ف ــد افترض ــة ق ــوريا الديمقراطي ــّوات س ق
بالذكــور األجانــب البالغيــن، أنهــم يشــّكلون تهديــًدا كبيــًرا 
يســتوجب احتجازهــم فــي الســجون وليــس فــي المخّيمــات. 
ثانيــًا، اعتبــرت قــّوات ســوريا الديمقراطيــة حوالــى 60 طفــًا 
ــا احتجازهــم  مــن الذكــور مــن المقاتليــن المدّربيــن. ويتــّم حاليًّ
ــي  ــس ف ــلي، ولي ــي القامش ــل ف ــادة التأهي ــز إلع ــي مرك ف

ــن40. المخّيمــات كأفــراد األســر اآلخري

اجتماع خبراء جنيف في 2٣ أيار/ مايو 2019، التقرير. لإلطاع على نظرة . ٣9
شاملة عن الخيارات، أنظر "مقاتلو تنظيم الدولة اإلسامية وعائاتهم 

يواجهون العدالة: ثمانية خيارات وأربعة مبادئ"، مركز وقف إطاق النار 
للحقوق المدنية Ceasefire Center for Civilian RIghts، آذار/ مارس 

 ،2019
https://www.ceasefire.org/isis-fighters-andtheir-families-facing-
justice-eight-options-and-four-principles/ 
.)1٣ حزيران/ يونيو 2019(

اجتماع خبراء جنيف في 2٣ أيار/ مايو 2019، التقرير؛ "سوريا: ظروف قاسية . 40
لعائات المشتبه بانتمائهم الى تنظيم الدولة اإلسامية"، هيومن رايتس 

ووتش Human Rights Watch، 2٣ تموز / يوليو 2019، 
 https://www.hrw.org/news/2019/07/23/syriadire-conditions-isis-
suspects-families 

)تموز/ يوليو 2019(؛ تشارلي سافاج، "فيما يمأل مقاتلو تنظيم الدولة 
اإلسامية السجون في سوريا، تدير بلدانهم األصلية نظرها"، نيويورك تايمز

New York Times، 18 تموز/ يوليو 2018، 
 https://www.nytimes.com/2018/07/18/world/middleeast/islamic-
state-detainees-syria-prisons.html

)تموز/ يوليو 2019(. لدواعي الختام، فيما يتعلق بموقف قّوات سوريا 
الديمقراطية من توّرط األطفال في النزاع المسّلح، يمكن اإلشارة إلى أن 

ثالًثــا، تتوّفــر تفســيرات متعــّددة لوجــود نســاء وأطفــال أجانب 
ــل  ــة اإلســامية قب ــم الدول ــا تنظي ــيطر عليه ــع س ــي مواق ف
أســرهم. ففــي وقــت انضمــت فيــه بعــض النســاء طوًعــا 
ــة اإلســامية مــن أجــل المســاهمة فــي  ــم الدول ــى تنظي إل
تحقيــق أهدافــه )وأصبحــن ناشــطات فــي مجــال التجنيــد 
الصحيــة  والرعايــة  والتعليــم  األمــوال  وجمــع  والدعايــة 
وممارســة دور الشــرطة والمراقبــة واألعمــال الخيريــة وجمــع 
ــة، باإلضافــة إلــى  الضرائــب وحتــى ممارســة المهــام القتالي
ــي  ــوة. وف ــات بالق ــدت أخري ــات(، ُجّن ــات وأمه ــّن زوج كونه
حيــن ُأســر البعــض منهــّن، استســلمت أخريــات لقــّوات ســوريا 
الديمقراطيــة. وبينمــا مــا زالــت البعــض منهــّن ملتزمــات 
بأيديولوجيــة تنظيــم الدولــة اإلســامية، فقــد غّيــرت أخريــات 
ــث  ــدأن بالبح ــوريا وب ــى س ــّن إل ــد وصوله ــرعة عن ــّن بس رأيه
الــى جانــب ذلــك، كانــت  الحيــن.  عــن مخــرج منــذ ذلــك 
بعــض النســاء قــد ســافرن الــى ســوريا مــع أطفالهــّن، فيمــا 
ــوريا.  ــي س ــن ف ــا( وأنجب ــا طوًع ــس دائًم ــات )لي ــت أخري حمل
وأخيــًرا، ال بــّد مــن التوّصــل الــى فهــم دقيــق مماثــل لســمات 
القاصريــن المرتبطيــن بتنظيــم الدولــة اإلســامية وأدوارهــم 

ودوافعهــم.

كمــا يجــب التنّبــه الــى إمكانيــة تصنيــف أي إمــرأة فــي 
فئــات مختلفــة. فمــن المحتمــل أن تكــون قاصــًرا، أو يتيمــة، 
ــة ســابقة، كمــا يمكنهــا  ــة، أو أّم، أو مقاتل أو زوجــة، أو أرمل
أن ُتصّنــف فــي عــدد مــن هــذه الفئــات أو فــي كّلهــا فــي 

ــه41.  ــت نفس الوق

القيادة العامة لقّوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت بموجب أمر عسكري 
صدر في 5 أيلول/ سبتمبر 2018 أن جميع أصحاب المصلحة يمتثلون لصكوك 

القانون الدولي الرئيسة بشأن هذه المسألة، وأن تجنيد األطفال دون سّن 
18 محظور. 

فرقة العمل التابعة لألمم المتحدة والمعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة . 41
اإلرهاب، الفريق العامل المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وسيادة 

القانون أثناء مكافحة اإلرهاب، "توجيهات للدول بشأن االستجابات للتهديد 
الذي يشّكله المقاتلون األجانب المتوافقة مع حقوق اإلنسان"، نيويورك 

2018، ص. 29-24،
 <https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/08/
Human-Rights-Responsesto-Foreign-Fighters-web-final.pdf> 

)14 أيار/ مايو 2019( )في ما يلي: فرقة العمل التابعة لألمم المتحدة 
والمعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة اإلرهاب، "توجيهات للدول ..."(؛ 

 Joana Cook and Gina Vale, “From Daesh to ‘Diaspora’: Tracing the 
Women and Minors of Islamic State”, International Centre for the 
Study of Radicalisation, London 2018, pp. 7-10 and 23-35.

https://www.ceasefire.org/isis-fighters-andtheir-families-facing-justice-eight-options-and-four-prin
https://www.ceasefire.org/isis-fighters-andtheir-families-facing-justice-eight-options-and-four-prin
https://www.nytimes.com/2018/07/18/world/middleeast/islamic-state-detainees-syria-prisons.html
https://www.nytimes.com/2018/07/18/world/middleeast/islamic-state-detainees-syria-prisons.html
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/08/Human-Rights-Responsesto-Foreign-Fighters-web-f
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/08/Human-Rights-Responsesto-Foreign-Fighters-web-f


الوضع القانوني للمواطنين األجانب المرتبطين بتنظيم الدولة اإلسالمية والمحتجزين في شمال شرق سوريا11

بنــاًء عليــه، ينبغــي أن ننظــر الــى تصنيــف األجانــب المرتبطيــن 
بتنظيــم الدولــة اإلســامية والذيــن هــم فــي ُعهــدة قــّوات 
ــن  ــا ذكــًرا محتجزي ــًا أجنبيًّ ــة )2.010 مقات ــوريا الديمقراطي س
فــي الســجون، وحوالــى 11.000 فــرد مــن أفــراد األســر 
مجــرد  أنــه  علــى  المخيّمــات(  فــي  المحتجزيــن  األجانــب 

ــرة. ــذه المذّك ــراض ه ــيط ألغ تبس
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ــة والمجموعــات  ــن قــّوات ســوريا الديمقراطي ــزاع بي ُيعــّد الن
ــمال  ــي ش ــامية ف ــة اإلس ــم الدول ــة لتنظي ــّلحة التابع المس
شــرق ســوريا نزاًعــا مســّلًحا غيــر دولــي، وفــق المــادة الثالثــة 
المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف المؤّرخــة فــي 12 
الثالثــة(42.  المشــتركة  )المــادة  أغســطس 1949  آب/ 
ــم  ــا )1( تنظي ــن، وهم ــن المطلوبَتي ــتيفاء العتبَتي ــّم اس ــد ت وق
المجموعــات المســّلحة مــن غيــر الدولــة و)2( حــّدة األعمــال 
العدائيــة علــى مــدى عــّدة ســنوات فــي هــذه المنطقــة4٣. 
وعلــى الرغــم مــن االنتصــارات الكبيــرة األخيــرة علــى تنظيــم 
الدولــة اإلســامية التــي نجحــت فــي تجريــده مــن ســيطرته 
المســّلحة  المجموعــة  تبقــى  أن  المرّجــح  مــن  اإلقليميــة، 
وتلجــأ إلــى أســلوب عمــل أكثــر ســّريًة44. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
ال يــزال عــدد مــن الجهــات الفاعلــة المســّلحة األخــرى تشــارك 
فــي القتــال فــي المنطقــة وال يمكــن بالتالــي اســتبعاد 

ــف45.   ــّدد العن تج

3. اإلطار القانوني الواجب تطبيقه

باإلضافة إلى هذا النزاع المسّلح غير الدولي، أثارت مشاركة التحالف الدولي . 42
في العام 2014 مسألة النزاعات المسّلحة الموازية المرتبطة بسياق محاربة 

تنظيم الدولة اإلسامية. وقد شاركت الدول التالية في التحالف الناشط 
في سوريا: أستراليا، وبلجيكا، وألمانيا، واألردن، وهولندا، وروسيا، والمملكة 

العربية السعودية، وتركيا، واإلمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، 
والواليات المتحدة. وبدأ التحالف الدولي بشّن غارات جوية في العراق 

بدعوة من الحكومة. ال بّد من اإلشارة إلى أن عملياته في سوريا لم تنل 
يوًما موافقة السلطات في دمشق. حول تصنيف النزاعات المسّلحة في 
سوريا، أنظر بشكل خاص قاعدة بيانات RULAC التابعة ألكاديمية جنيف، 

النزاعات المسّلحة غير الدولية في سوريا، وهي متوّفرة على الموقع 
اإللكتروني التالي:  

 http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-
conflicts-insyria#collapse3accord 
1٣ أيار/ مايو 2019(؛( 
Terry D. Gill, ‘Classifying the Conflict in Syria’, International Law 
Studies, U.S. Naval War College, Vol. 92, 2016, p. 353ss; David 
Wallance, Amy McCarthy, Shane R. Reeves, ‘Trying to Make Sense 
of the Senseless: Classifying the War in Syria under the Law of 
Armed Conflict’, Michigan State International Law Review, Vol. 25, 
Issue 3, 2017, p. 556ss.

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة، المّدعي العام ضد تاديتش، . 4٣
القضية رقم IT-94-1، قرار بشأن دفع الدفاع على االستئناف التمهيدي 

بشأن الوالية القضائية )2 تشرين األول/ أكتوبر 1995( ]70[.
كولن ب. كارك، "قد يكون ألحدث فيديو لتنظيم الدولة اإلسامية عواقب . 44

طويلة ومخيفة"، لوس أنجلوس تايمز Los Angeles Times، 6 أيار/ مايو 
 ،2019 https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-clarke-

afghanistanbaghdadi-20190506-story.html )20 2019 أيار/ مايو(.
حول النطاق الزمني لتطبيق القانون الدولي اإلنساني في النزاعات . 45

المسّلحة غير الدولية، أنظر "القانون الدولي اإلنساني وتحديات النزاع 
المسّلح المعاصر"، التقرير الرابع الذي أعّدته اللجنة الدولية للصليب األحمر 

للمؤتمر الدولي الثاني والثاثين للصليب األحمر والهال األحمر الذي ُعقد 
في جنيف بين 8 و10 كانون األول/ ديسمبر 2015، ُنشر في المجلة الدولية 

للصليب األحمر، ن. 900 ، ص. 14٣7-14٣6

يســري اإلطــار القانونــي الدولــي التالي علــى النزاع المســّلح 
غيــر الدولــي الدائــر مــا بيــن قــّوات ســوريا الديمقراطيــة 

ــة اإلســامية: ــم الدول وتنظي
)٣.1( القانــون الدولــي اإلنســاني، أي القانــون الــذي يحكــم 
ــات  ــي النزاع ــخاص ف ــة األش ــة وحماي ــال العدائي ــير األعم س

ــر الدوليــة؛ المســّلحة غي
)٣.1( القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وهــو مجموعــة 
مــن القواعــد التــي تنطبــق فــي جميــع األوقــات، بمــا فــي 

ــك فــي النزاعــات المســّلحة؛  ذل
الدولــي لّاجئيــن، حيــث أن الوضــع علــى  القانــون   )٣.٣(
األرض يشــمل أشــخاًصا بحاجــة الــى حمايــة فــي إقليــم دول 

ــي هــم مــن رعاياهــا.  ــك الت ــر تل غي
ــًرا، نظــًرا الــى أن النــزاع يــدور علــى أراضــي ســوريا، فــإن  أخي
القانــون الداخلــي الســوري ينطبــق أيًضــا علــى هــذا الوضــع. 
ــار  ــل اإلط ــوم بتحلي ــن تق ــرة ل ــذه المذّك ــإن ه ــك، ف ــع ذل وم
ــارج  ــوع خ ــق، ألّن الموض ــوري بعم ــي الس ــي الداخل القانون

ــا. نطاقه

3.1 القانون الدولي اإلنساني 

إن القاعــدة التعاهديــة فــي القانــون الدولــي اإلنســاني 
التــي تســري علــى النــزاع المســّلح غيــر الدولــي فــي شــمال 
شــرق ســوريا هــي المــادة الثالثــة المشــتركة بيــن اتفاقيــات 
جنيــف المؤّرخــة فــي 12 آب/ أغســطس 1949 )المــادة 

ــي: ــى مــا يل ــّص عل ــي تن ــة المشــتركة(، والت الثالث

ــي  ــي ف ــع دول ــه طاب ــس ل ــّلح لي ــزاع مس ــام ن ــة قي ــي حال ف
أراضــي أحــد األطــراف الســامية المتعاقــدة، يلتــزم كل طــرف 

فــي النــزاع بــأن يطّبــق كحــّد أدنــى األحــكام التاليــة:
األشــخاص الذيــن ال يشــتركون مباشــرًة فــي األعمــال . 1

المســّلحة  القــّوات  أفــراد  فيهــم  بمــن  العدائيــة، 
ــزون  ــخاص العاج ــلحتهم، واألش ــم أس ــوا عنه ــن ألق الذي
االحتجــاز  أو  الجــرح  أو  المــرض  بســبب  القتــال  عــن 
األحــوال  جميــع  فــي  يعاَملــون  آخــر،  ســبب  ألي  أو 
علــى  يقــوم  ضــار  تمييــز  أي  دون  إنســانيًة،  معاملــًة 
الجنــس،  الديــن أو المعتقــد، أو  اللــون، أو  العنصــر أو 
آخــر.  مماثــل  معيــار  أي  أو  الثــروة  أو  المولــد   أو 
ــق  ــة فــي مــا يتعّل ــر األفعــال التالي ولهــذا الغــرض، ُتحّظ
ــن أعــاه، وتبقــى محظــورة فــي  باألشــخاص المذكوري

ــن: ــات واألماك ــع األوق جمي

http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-insyria#collapse3accord
http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-insyria#collapse3accord
https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-clarke-afghanistanbaghdadi-20190506-story.html
https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-clarke-afghanistanbaghdadi-20190506-story.html
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 االعتــداء علــى الحيــاة والســامة البدنيــة، وبخاصــة القتل      ب. 
القاســية،  والمعاملــة  والتشــويه،  أشــكاله،  بجميــع 

والتعذيــب؛
أخذ الرهائن؛ج. 
األخــّص د.  وعلــى  الشــخصية،  الكرامــة  علــى  االعتــداء 

بالكرامــة؛ والحاطــة  المهينــة  المعاملــة 
إصــدار األحــكام وتنفيــذ العقوبــات دون إجــراء محاكمــة ه. 

ــا، وتكفــل  ســابقة أمــام محكمــة مشــّكلة تشــكيًا قانونيًّ
جميــع الضمانــات القضائيــة الازمــة فــي نظــر الشــعوب 

المتمّدنة.
ُيجمع الجرحى والمرضى وُيعتنى بهم.. 6

ويجــوز لهيئــة إنســانية غيــر متحّيــزة، كاللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر، أن تعــرض خدماتهــا علــى أطــراف النــزاع. )...( 

يخضــع الوضــع إًذا لهــذا الحكــم، فضــًا عــن القواعــد العرفيــة 
للقانــون الدولــي اإلنســاني46.

ــي  ــول اإلضاف ــي البروتوك ــا ف ــة طرًف ــت دول ــوريا ليس إن س
اتفاقيــات جنيــف والصــادر فــي 8 حزيــران/  الــى  الثانــي 
يونيــو 1977. وبالتالــي، فــإن أحــكام البروتوكــول اإلضافــي 
الثانــي تنطبــق فقــط فــي النــزاع الســوري بقــدر مــا يتضّمنهــا 

ــي العرفــي. ــون الدول القان

3.2 القانون الدولي لحقوق اإلنسان

ــون  ــق القان ــع أن تطبي ــاق واس ــى نط ــه عل ــرف ب ــن الُمعت م
النــزاع  حــاالت  فــي  يســتمّر  اإلنســان  لحقــوق  الدولــي 
المســّلح، بمــا فــي ذلــك النزاعــات ذات الطابــع غيــر الدولي47. 
ــوريا  ــي س ــق ف ــي تنطب ــان الت ــوق اإلنس ــدات حق ــا معاه أم
الدولــي  العهــد  التحليــل، فهــي  بهــذا  وُتعتبــر ذات صلــة 

من بين قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي البالغ عددها 161 قاعدة . 46
التي حّددتها اللجنة الدولية للصليب األحمر في دراستها للعام 2005،  14٣ 

قاعدة تنطبق على كلٍّ من النزاعات المسّلحة الدولية وغير الدولية. أنظر 
جون- ماري هنكرتس ولويز دوزوالد- بك، القانون الدولي اإلنساني العرفي 

)مطبعة جامعة كامبريدج، 2005( المجلد 1 )ُيشار إليها في ما يلي بـ "دراسة 
القانون الدولي اإلنساني العرفي"(. يمكن الوصول إلى هذه القواعد من 

خال الرابط التالي: 
 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul 
 .)14 أيار/ مايو 2019(

لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، "التعليق العام رقم ٣1 - طبيعة . 47
الموجب القانوني العام المفروض على الدول األطراف في العهد"، 

Add/1.Rev/21/CCPR/C. 1٣26، أيار/ مايو 2004، الفقرة 11؛ يتّم تنظيم 
العاقة بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان 

وفًقا لمبدأ التخصيص: في حالة قابلية التطبيق المتزامنة، يحّدد هذا المبدأ 
القاعدة التي تسمو على األخرى وكيف. تّمت المصادقة على هذا المبدأ 
من قبل محكمة العدل الدولية في رأيها االستشاري بشأن اآلثار القانونية 
لبناء جدار في األراضي الفلسطينية المحتلة )9 تموز/ يوليو 2004( ]106[. 

لمزيد من المعلومات حول اآلثار المترتبة على هذا المبدأ، أنظر: 
Marco Sassòli, Antoine Bouvier, Anne Quintin, How Does Law 

Protect in War, Vol. 1, 3rd edition, ICRC, Geneva )2011( p. 453; 
Marco Sassoli and Laura Olsen, ‘The relationship between 
international humanitarian law and human rights law where it 
matters: admissible killings and internment of fighters in non-
international armed conflicts’, International Review of the Red 
Cross, Col. 90, No. 871 )September 2008( pp.599-627; 
Daniel Moeckli, Sangeeta Shah and Sandesh Sivakumaran )eds(, 
International Human Rights Law )Oxford University Press: 2010(
pp. 530-536.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، نيويورك، 16 كانون . 48
األول/ ديسمبر 1966، سلسلة معاهدات األمم المتحدة، UNTS 999، ص. 

171. انضمت سوريا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
في 21 نيسان/ أبريل 1969. ودخل هذا الصّك حيز التنفيذ في 2٣ آذار/ 

مارس 1976. لإلطاع على نظرة شاملة عن مصادقة سوريا على معاهدات 
حقوق اإلنسان، أنظر: 

 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.
aspx?CountryID=170&Lang=EN 
.)تموز/ يوليو 2019(

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية . 49
أو الاإنسانية أو المهينة، نيويورك، 10 كانون األول/ ديسمبر 1984، سلسلة 

معاهدات األمم المتحدة، المجلد 1465، ص. 85. انضّمت سوريا إلى اتفاقية 
مناهضة التعذيب في 19 آب/ أغسطس 2004 ولكنها ليست طرًفا في 

البروتوكول االختياري. 
اتفاقية حقوق الطفل )اعُتمدت في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989، دخلت . 50

حيز التنفيذ في 2 أيلول/ سبتمبر UNTS 1577 )1990 ٣. تشمل المبادئ 
األساسية مصلحة الطفل الفضلى )المادة ٣(، وعدم التمييز )المادة 2(، 

والحق في الحياة والبقاء والنمو )المادة 6(، والحرمان من الحرية كتدبير أخير 
وألقصر مدة ممكنة )المادة ٣7(. صادقت سوريا على اتفاقية حقوق الطفل 

في 15 تموز/ يوليو 199٣، وبروتوكولها االختياري بشأن اشتراك األطفال 
في النزاعات المسلحة في 17 تشرين األول/ أكتوبر 200٣.  

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة )إتفاقية سيداو(، . 51
نيويورك )اعُتمدت في 18 كانون األول/ ديسمبر 1979، دخلت حيز النفاذ 

في ٣ أيلول/ سبتمبر UNTS 1249 )1981 1٣. انضمت سوريا إلى اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 28 آذار/ مارس 200٣. 

لاّطاع على لمحة شاملة عن النقاش حول هذه القضية، راجع. 52
 Jean-Marie Henckaerts and Cornelius Wiesener, ‘Human rights 
obligations of non-State armed groups: a possible contribution 
from customary international law?’, in Robert Kolb and Gloria 
Gaggioli )eds(, Research Handbook on Human Rights and 
Humanitarian Law, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, pp. 146ss;  
Andrew Clapham, ‘Focusing on Armed Non-State Actors’, in 
Andrew Clapham and Paola Gaeta )eds(, The Oxford Handbook 
of International Law in Armed Conflict, )Oxford University Press: 
2014( pp. 766–810, at 786ss; Konstantinos Mastorodimos, Armed 
Non-State Actors in International Humanitarian and Human 
Rights Law: Foundation and Framework of Obligations, and Rules 
on Accountability )Ashgate, Farnham: 2016(.

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية48 واتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
أو الاإنســانية أو المهينــة49، واتفاقيــة حقــوق الطفــل50، 
واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــّد المــرأة51.

علــى الرغــم مــن أن هــذه الصكــوك ُملزمــة لحكومــة ســوريا، 
تبقــى مســألة انطباق هذه النصــوص القانونيــة على الجهات 
الفاعلــة مــن غيــر الدولــة، مثــل قــّوات ســوريا الديمقراطيــة52، 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
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موضــع خــاف. وفــي حيــن يمكــن أن نعتبــر، مــن منظــور 
القانــون الدولــي العــام المحافــظ، أن الــدول وحدهــا تلتــزم 
ــر بعــض العلمــاء أن هــذه  بمعاهــدات حقــوق اإلنســان، يعتب
المقاربــة ال تحمــي أصحــاب الحقــوق األفــراد حمايــًة مناســبًة 
فــي العصــر الحديــث. ويتمّثــل موقــف مكتــب المفــّوض 
ــي أن  ــدة ف ــم المتح ــع لألم ــان التاب ــوق اإلنس ــامي لحق الس
الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الدولــة تتحّمــل مســؤوليات فــي 
ــان إذا ســيطرت علــى أراٍض ومارســت  ــال حقــوق اإلنس مج
وظائــف شــبيهة بالوظائــف الحكوميــة5٣، وهــذا هــو بالفعــل 

حــال قــّوات ســوريا الديمقراطيــة. 

األطــراف  للــدول  اإلنســان  حقــوق  صكــوك  بعــض  تتيــح 
النزاعــات  أوقــات  فــي  األحــكام  بعــض  مــن  االنتقــاص 
المســّلحة. والجديــر بالذكــر أنــه بموجــب المــادة 4 مــن العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، يجــوز لدولــة 
مــا أال تتقّيــد مؤّقًتــا ببعــض التزاماتهــا التعاهديــة في ظروف 
ــل  ــة، مث ــات صارم ــال لمتطّلب ــذا االحتم ــع ه ــتثنائية. يخض اس
ــان  ــة، واإلع ــاة األم ــّدد حي ــة تته ــوارئ عام ــة ط ــود حال وج
الرســمي الُمســبق عــن قيــام حالــة الطــوارئ هــذه، واحتــرام 
الحكومــة  تســتخدم  لــم  الواقــع،  فــي  التناســب54.  مبــدأ 
ــار، مــا يعنــي بالتالــي أن العهــد الدولــي  الســورية هــذا الخي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ينطبــق بأكملــه فــي 

ــوري. ــّلح الس ــزاع المس الن

3.3 القانون الدولي لاّلجئين 

ال يرتبــط القانــون الدولــي لّاجئيــن ارتباًطــا مباشــًرا بالمقاتلين 
األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية وبالنســاء واألطفــال 
قــّوات  ُعهــدة  فــي  والموجوديــن  بالتنظيــم  المرتبطيــن 
ســوريا الديمقراطيــة فــي شــمال شــرق ســوريا، ال ســّيما وأن 
اتفاقيــة العــام 1951 الخاصــة بوضــع الاجئيــن55 ال ُتلــزم 
ســوريا بصفتهــا دولــة غيــر طــرف فيهــا وال قــّوات ســوريا 
الديمقراطيــة ألنهــا جهــة فاعلــة مــن غيــر الدولــة. ومــع ذلــك، 
قــد تصبــح االتفاقيــة قابلــة للتطبيــق علــى هــؤالء األشــخاص 

فــي ظــّل شــرَطين تراكمّييــن. 

تنظيــم  فــي  األجانــب  المقاتلــون  يكــون  أن  يجــب  أواًل، 
الدولــة اإلســامية أو النســاء واألطفــال المرتبطــون بالتنظيــم 
متواجديــن علــى أراضــي دولــة ُملزمــة باحتــرام اتفاقيــة العام 
1951 الخاصــة بوضــع الاجئيــن أو عنــد حدودهــا وقــد طلبــوا 
ــّرض  ــن التع ــّرره م ــا يب ــه م ــوف ل ــى خ ــتناًدا ال ــوء56، إس اللج
لاضطهــاد ألحــد األســباب الُمدرجــة فــي المــادة 1.أ.)2( مــن 
هــذا الصــّك الدولــي57. علــى الرغــم مــن أن الوجود الجســدي 
علــى حــدود الدولــة المســتقِبلة أو داخلهــا ليــس مــن الناحيــة 
ــادًرا مــا تقــوم  ــه ن ــر أن ــة، غي ــة شــرًطا بموجــب االتفاقي التقني
الــدول فــي أرض الواقــع بدراســة طلبــات الاجئيــن الــواردة 

"مــن الخــارج". 

ــامية  ــة اإلس ــم الدول ــي تنظي ــات أن مقاتل ــي إثب ــا، ينبغ ثانًي
األجانــب أو النســاء واألطفــال المرتبطيــن بــه قــد ُحرمــوا مــن 
حمايــة ســلطاتهم الوطنيــة. وُتعتبــر اســتحالة االســتفادة مــن 
حمايــة البلــد الــذي يحمــل الشــخص جنســّيته شــرًطا بموجــب 
تعريــف الاجــئ فــي المــادة 1.أ.)2( مــن االتفاقيــة الخاصــة 

بوضــع الاجئيــن.

ــرام  ــزم باحت ــد ُمل ــي بل ــب ف ــو الطل ــح مقّدم ــال أصب ــي ح ف
اتفاقيــة العــام 1951 الخاصــة بوضــع الاجئيــن ورفض بلدهم 
ــادئ  ــة، يجــب النظــر فــي المب ــر لهــم الحماي المنشــأ أن يوّف
ــادة  ــدم اإلع ــدأ ع ــن: )1( مب ــي لّاجئي ــون الدول ــة للقان التالي
القســرية الــذي يحّظــر بموجبــه علــى الدولــة طــرد أو رّد فــرد 
ــّددة  ــه مه ــه أو حريت ــا حيات ــي تكــون فيه ــى المناطــق الت إل
الــى فئــة  انتمائــه  أو  أو جنســيته  أو دينــه  بســبب عرقــه 
اجتماعيــة أو بســبب آرائــه السياســية58؛ )2( موجــب مفــروض 

أنظر . 5٣
 Geneva Academy, ‘Human Rights Obligations of Armed Non-State 
Actors: An Exploration of the Practice of the UN Human Rights 
Council’, Geneva )December 2016( Academy in-Brief 7, pp. 18-30.

لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، "التعليق العام رقم 29 - حالة الطوارئ . 54
)المادة 4("، 24 تموز/ يوليو Add/1.Rev/21/CCPR/C ،2001.11 )في ما 

يلي التعليق العام 29(؛ لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، "التعليق العام 
٣5 - المادة 9 )الحرية واألمن الشخصي(" )٣1 تشرين األول/ أكتوبر 2014( 

CCPC/C/GC/٣5، الفقرات 16-14. 
االتفاقية المتعّلقة بوضع الاجئين )اعُتمدت في 28 تموز/ يوليو 1951، . 55

دخلت حيز النفاذ في 22 نيسان/ أبريل 1954( UNTS 189 1٣7، )اتفاقية 
الاجئين(. 

الدول المتاخمة لسوريا هي لبنان وتركيا والعراق واألردن وإسرائيل. من . 56
بين هذه الدول، وحدهما إسرائيل وتركيا دولتان طرف في اتفاقية الاجئين 

للعام 1951. 
تعّرف المادة 1 ألف )2( من اتفاقية الاجئين للعام 1951 الاجئ على أنه . 57

شخص "... بسبب خوف له ما يبّرره من التعّرض لاضطهاد بسبب عرقه أو 
دينه أو جنسيته أو انتمائه الى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، 
خارج الباد التي يحمل جنسيتها وال يستطيع أو ال يرغب في حماية ذلك البلد 

بسبب هذا الخوف، أو كل من ال جنسّية له وهو خارج بلد إقامته السابقة 
وال يستطيع أو ال يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة الى ذلك البلد".

هذا المبدأ مكّرس في المادة ٣٣ من اتفاقية الاجئين للعام 1951 وله . 58
وضع عرفي كقاعدة ال يمكن االنتقاص منها بموجب القانون الدولي العام 
لحقوق اإلنسان. انظر المادة ٣ من اتفاقية مناهضة التعذيب؛ والمادة 7 من 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والرأي االستشاري حول 
تطبيق االلتزامات بعدم اإلعادة القسرية خارج نطاق الوالية القضائية، جنيف، 

2007، الفقرة 15.
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ــد  ــق المحتمــل لبن ــب59؛ )٣( التطبي ــدرس الطل ــة ل ــى الدول عل
ــاء60.  اإلقص

ــة، يشــّكل موجــب  ــق االتفاقي ــة تطبي بغــّض النظــر عــن قابلي
عــدم اإلعــادة القســرية جــزًءا مــن القانــون الدولــي العرفي61 
وُيعتبــر ُملزًمــا بموجــب المــادة الثالثــة المشــتركة المنطبقــة 
فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي مــن أجــل الوفــاء بموجــب 

ــَمين 5 و 7(62.  ــر القس ــانية )أنظ ــة اإلنس المعامل

ال تورد اتفاقية الاجئين للعام 1951 سوى تعريف الاجئ، وتصف المعاملة . 59
القانونية واإلدارية التي يجب أن يستفيد منها الاجئ بمجرد االعتراف 
بوضعه. ويعود لكّل دولة طرف أن تضع إجراءات لتحديد وضع الاجئ، 

ولكن يجب أن يشمل ذلك طريقة إلثبات الوقائع التي يرفعها مقّدم الطلب 
والتحّقق من أنها تندرج ضمن التعريف. أنظر مفّوضية األمم المتحدة لشؤون 

الاجئين، دليل اإلجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع الاجىء 
بمقتضى اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاّصين بوضع الاجئين، جنيف، 

كانون األول/ ديسمبر 2011، الفقرة 189 وما يلي. 
تسمح المادة 1 واو من اتفاقية الاجئين للعام 1951 للدول المتعاقدة بأن . 60

تعتبر أن مقّدم الطلب ال يستحّق الحماية الدولية إذا ُوجدت بحّقه أسباب 
جدية تدعو الى اعتبار أنه ارتكب جريمة من جرائم القانون الدولي اإلنساني، 

أو جريمة جسيمة غير سياسية، أو أعمااًل مخالفة ألهداف األمم المتحدة 
ومبادئها، على الرغم من أنه يقع تحت تعريف الاجئ. أنظر دليل مفوضية 
األمم المتحدة لشؤون الاجئين، الفقرات 140-16٣. يجب التأكيد على أن 

األمر يتعّلق باالعتراف بوضع الاجئ لكنه ليس وسيلة تلقائية لإللتفاف على 
مبدأ عدم اإلعادة القسرية. 

مفّوضية األمم المتحدة لشؤون الاجئين، مبدأ عدم اإلعادة القسرية كمعيار . 61
في القانون الدولي العرفي. الرّد على األسئلة التي طرحتها المحكمة 

الدستورية االتحادية لجمهورية ألمانيا االتحادية على المفّوضية في القضايا 
19٣8 BvR 2/BvR 2 ,9٣ 195٣/BvR 2 ,9٣ 9٣/1954 )٣1 كانون الثاني/ 
يناير 1994(؛ مفوضية األمم المتحدة لشؤون الاجئين، "رأي استشاري بشأن 

تطبيق االلتزامات بعدم اإلعادة القسرية خارج الوالية القضائية بموجب 
اتفاقية العام 1951 المتعّلقة بوضع الاجئين وبروتوكولها للعام 1967" 

)26 كانون الثاني/ يناير 2007( الفقرتان 15 و21. 
نيلز ميلزر، القانون الدولي اإلنساني - مقّدمة شاملة، اللجنة الدولية للصليب . 62

األحمر، جنيف، 2016 ص. 214؛ اللجنة الدولية للصليب األحمر )2017(، 
تعليق على المادة الثالثة المشتركة، الفقرات 7٣8-7٣0. 
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4. صالحية قّوات سوريا الديمقراطية لالحتجاز 
بموجب القانون الدولي اإلنساني 

4.1 السياق الوقائعي

تشــير األدلــة إلــى خضــوع الرجــال المرتبطيــن بتنظيــم الدولــة 
اإلســامية لفحــص أمنــّي، عنــد أســرهم أو استســامهم، مــن 
أجــل تحديــد "وضعهــم" فــي المجموعــة المســّلحة. وقــد 
ُأودع األشــخاص الذيــن ُيعتقــد أنهــم مقاتلــون الســجون، 
ــن  ــم والذي ــن فقــط بالتنظي بينمــا احُتجــز األشــخاص المرتبطي
ال وظائــف قتاليــة لديهــم فــي مخّيمــات. ويظهــر أن قــّوات 
ســوريا الديمقراطيــة قــد افترضــت أن جميــع الرجــال األجانــب 
هــم مــن المقاتليــن فُأودعــوا الســجن، حيــث يبــدو أنــه مــا من 
ــات  ــي المخّيم ــب ف ــة لألجان ــام المخّصص ــي األقس ــال ف رج

المذكــورة أعــاه6٣. 

4.2 الحّق الضمني في االحتجاز في نزاع 
مسّلح غير دولي ألسباب أمنية قهرّية

ــاز:  ــن االحتج ــن م ــاني بنوَعي ــي اإلنس ــون الدول ــرف القان يعت
االحتجــاز الجنائــي واالعتقــال. واالحتجــاز الجنائــي هــو احتجــاز 
فــرد مــا بانتظــار المحاكمــة أو بموجــب حكــم قضائــي. أمــا 
ــا  االعتقــال، فيقضــي باحتجــاز فــرد مــا ألنــه يشــّكل خطــًرا أمنيًّ
علــى القــّوة أو المجموعــة المســّلحة. تنطبــق المــادة الثالثــة 
ــات  ــدول والكيان ــى ال ــاواة عل ــدم المس ــى ق ــتركة عل المش
مــن غيــر الدولــة، وهــي تلحــظ شــكَلي االحتجــاز باعتبارهمــا 
مازَميــن للنــزاع المســّلح غيــر الدولــي. وتنــّص المــادة الثالثــة 
العاجزيــن  األشــخاص  معاملــة  علــى  صراحــًة  المشــتركة 
ــع  ــي جمي ــانيًة ف ــًة انس ــاز معامل ــبب االحتج ــال بس ــن القت ع
األحــوال64. وتنــّص المــادة 5 مــن البروتوكــول اإلضافــي 

الثانــي علــى معاييــر المعاملــة الُدنيــا الواجــب تطبيقهــا 
ــوا  ــر دولــي "ســواء أكان علــى الســجناء فــي نــزاع مســّلح غي
ــدوث  ــًة بح ــي صراح ــرف بالتال ــن"، وتعت ــن أم محتجزي معتقلي

ــة65. ــر الدولي ــات المســّلحة غي االعتقــال فــي النزاع

ــون الدولــي اإلنســاني الواجــب تطبيقــه فــي  ــح القان ال يمن
نــزاع مســّلح غيــر دولــي صراحــًة األطــراف المتحاربــة صاحيــة 
الدوليــة  اللجنــة  تعتبــر  ذلــك،  الرغــم مــن  علــى  االحتجــاز. 
ــي اإلنســاني التعاهــدي  ــون الدول ــب األحمــر أن القان للصلي
والعرفــي يمنحــان كًا مــن الــدول والمجموعــات المســّلحة 
ــق  ــا فــي االحتجــاز ألســباب تتعّل ــا ضمنيًّ ــر الدولــة حقًّ مــن غي
ــة  ــات جنائي ــم محاكم ــراض تنظي ــواء ألغ ــّلح، س ــزاع المس بالن
ــوة أو  ــدق بالق ــي يح ــد أمن ــد تهدي ــي( أم لتحيي ــاز جنائ )احتج
المجموعــة المســّلحة )اعتقــال(66. ويؤّيــد علمــاء القانــون 
فالحــّق  الموقــف67.  هــذا  البــارزون  اإلنســاني  الدولــي 
الضمنــي فــي االحتجــاز فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي مســتمّد 
مــن توليفــة القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، والقانــون 
الدولــي لحقــوق اإلنســان، وقانــون المعاهــدات الُمطّبــق 
فــي النزاعــات المســّلحة الدوليــة علــى ســبيل القيــاس. هــذا 
ا  وقــد أضفــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر طابًعــا رســميًّ
ــة  ــادر القانوني ــن المص ــة م ــة المختلط ــذه المجموع ــى ه عل
الواجــب تطبيقهــا علــى االحتجــاز فــي نــزاع مســّلح غيــر 

تشارلي سافاج، "فيما يمأل مقاتلو تنظيم الدولة اإلسامية السجون في . 6٣
 18 ،New York Times سوريا، تدير بلدانهم األصلية نظرها"، نيويورك تايمز

تموز/ يوليو 2018، 
 https://www.nytimes.com/2018/07/18/world/middleeast/islamic-
state-detainees-syria-prisons.html 

)تموز/ يوليو 2019(؛ "لقد باعونا حلًما، لكنه كان سجًنا": أربع نساء يشرحن 
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دولــي فــي سلســلة مــن األوراق البحثيــة، قبــل أن تتبّنــى 
ــمي"68. ــا الرس ــه "موقفه ــى أن ــف عل ــذا الموق ه

ــول  ــري البروتوك ــتركة، يس ــة المش ــادة الثالث ــرار الم ــى غ عل
اإلضافــي الثانــي الــى إتفاقيــات جنيــف للعــام 1949 علــى 
النزاعــات التــي ال تّتســم بطابــع دولــي69. وســوريا ليســت مــن 
ــي أن  ــي بالتال ــا يعن ــول، م ــى البروتوك ــة عل ــدول الموّقع ال
أحكامــه ليســت ُملزمــة مباشــرًة بالنســبة اليهــا، بحكــم قانــون 
المعاهــدات. ومــع ذلــك، فــإن أحــكام البروتوكــول اإلضافــي 
الثانــي المتعّلقــة بالمعاملــة اإلنســانية للمحتجزيــن ُتعتبــر 
جــزًءا مــن القانــون الدولــي العرفــي، وهــي بالتالــي ُملزمــة 
علــى قــدم المســاواة لجميــع األطــراف فــي نــزاع مســّلح غيــر 

دولي70.

تتوافــق المــادة 5 مــن البروتوكــول اإلضافي الثانــي إلى حّد 
كبيــر مــع المســودة األصليــة للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، 
ــة  ــف الثالث ــي جني ــادئ اتفاقّيَت ــى مب ــتند إل ــت تس ــي كان الت
والرابعــة بشــأن ظــروف االعتقــال فــي نــزاع مســّلح دولــي71. 
تفــرض المــادة 5 معاييــر ُدنيــا تســري علــى "أشــخاص ُقّيــدت 
ــن تجــري  حريتهــم" وهــي "تغّطــي كًا مــن األشــخاص الذي
حريتهــم  مــن  المحروميــن  واألشــخاص  ــا  جنائيًّ مقاضاتهــم 
القانــون  بموجــب  مقاضاتهــم  دون  مــن  أمنيــة،  ألســباب 

أنظر: . 68
 Jelena Pejic, ‘Procedural Principles and Safeguards from 
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Situations of Violence’, International Review of the Red Cross, 
Vol. 87, No. 858 )November 2005( pp. 375-392;  
Jelena Pejic, ‘The protective scope of Common Article 3: more 
than meets the eye’, International Review of the Red Cross, Vol. 
93, No. 881 )March 2011( pp. 1-37;  
ICRC, Internment in Armed Conflict: Basic Rules and Challenges, 
Opinion Paper, November 2014, <https://www.icrc.org/en/
document/internment-armed-conflict-basicrules-and-challenges> 
)21 May 2019(;  
Zelalem Mogessie Teferra, ‘National security and the right to 
liberty in armed conflict: The legality and limits of security 
detention in international humanitarian law’, International Review 
of the Red Cross, Vol. 98 No. 903 )December 2016( pp. 961-993;  
Gabor Rona, Is There a Way Out of the Non-International Armed 
Conflict Detention Dilemma, in International Law Studies, U.S. 
Naval War College, Vol. 91 )2015( pp. 32ff.

البروتوكول اإلضافي الثاني الى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ . 69
أغسطس 1949، والمتعّلق بحماية ضحايا المنازعات المسّلحة غير الدولية، 
UNTS 1125 609  )دخل حيز النفاذ في 7 كانون األول/ ديسمبر 1978(، 

)ُيشار إليه في ما يلي بـ "البروتوكول اإلضافي الثاني"(. 
جون- ماري هنكرتس ولويز دوزوالد- بك، القانون الدولي اإلنساني العرفي . 70

)مطبعة جامعة كامبريدج، 2005( 
 Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary 
International Humanitarian Law )Cambridge University Press, 
2005(.

الجنائــي"، شــرط وجــود صلــة بالنــزاع المســّلح72. وتقــّر عبــارة 
"المســؤولين عنــد اعتقــال أو احتجــاز األشــخاص"، الــواردة 
ــأن  ــي، ب فــي المــادة 5)2( مــن البروتوكــول اإلضافــي الثان
االعتقــال مــازم لـــنزاع مســّلح غيــر دولــي وســيحدث بحكــم 
الواقــع، بصــرف النظــر عــن االعتــراف بصاحيــة االحتجــاز 

القانونيــة أو ال7٣.

يتمّثــل موقــف اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــي أن 
علــى  والعرفــي  التعاهــدي  اإلنســاني  الدولــي  القانــون 
حــّد ســواء يمنحــان صاحيــة متأصلــة لاحتجــاز فــي كّل مــن 
النزاعــات المســّلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة. وكمــا ذكــرت 
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، ''يســتند هــذا الموقــف الــى 
حقيقــة أن االعتقــال هــو شــكل مــن أشــكال الحرمــان مــن 
الحريــة الشــائع الحــدوث فــي النزاعــات المســّلحة، وال تحّظره 
المــادة الثالثــة المشــتركة، فــي حيــن يشــير البروتوكــول 
اإلضافــي الثانــي - الــذي صادقــت عليــه 167 دولــة – صراحــًة 
البروتوكــول  تاريــخ صياغــة  ُذكــر  االعتقــال"74. وقــد  الــى 
ــة فــي  ــراف بالحقــوق الضمني ــا لاعت ــي دعًم اإلضافــي الثان
المبــدأ األساســي لإلنســانية،  أجــل تفعيــل  االحتجــاز مــن 
بشــكل  باالعتقــال،  المتعّلقــة  واألحــكام  عــام،  بشــكل 
خــاص75. وُيعتبــر حــّق االحتجــاز فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي 
ــا أيًضــا لتفعيــل مبــدأ المســاواة بيــن المتحاربيــن، بحيــث  ضروريًّ
ــه  ــدر نفس ــادًرا بالق ــزاع ق ــراف الن ــن أط ــرف م ــون كل ط يك
علــى تنفيــذ التزاماتــه بموجــب القانــون الدولــي االنســاني76. 
وتشــير اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر الــى أن واضعــي 
البروتوكــول اإلضافــي الثانــي أرادوا أن تأتــي المعاهــدة 
بعبــارات بســيطة ليكــون تطبيقهــا واســع النطــاق77. وأخيــًرا، 
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ينــّص مبــدأ لوتــس علــى أن الــدول ال تحتــاج إلــى قاعــدة 
بموجــب القانــون الدولــي تجيــز لهــا القيــام بشــيء غيــر 
ــي  ــي ف ــّق الضمن ــم الح ــا يدع ــا، م ــل إقليمه ــور78 داخ محظ

ــي. ــر دول ــزاع مســّلح غي ــاز فــي ن االحتج

وال بــّد مــن اإلشــارة فــي هــذا الصــدد الــى أن البعــض يرفــض 
ــا  ــا ضمنيًّ مقولــة إن القانــون الدولــي اإلنســاني يمنــح حقًّ
فــي االحتجــاز فــي النزاعــات المســّلحة غيــر الدوليــة79. ففــي 
قضيــة ســردار محمــد أمــام المحكمــة العليــا فــي المملكــة 
ــه علــى الرغــم مــن  ــا( بأن ــد )معارًض ــورد ري المتحــدة، صــّرح الل
توّفــر "حجــج قويــة يؤّيــد بعضهــا ويعــارض البعــض اآلخــر 
ــا  االّدعــاَء بــأن اتفاقيــات جنيــف أو بروتوكوالتهــا تمنــح ضمًن
صاحيــة االحتجــاز فــي النزاعــات المســّلحة غيــر الدوليــة، 
بموجــب القانــون الدولــي"، فقــد أصــدر فــي نهايــة المطــاف 
حكمــه الــذي جــاء فيــه أن الحجج ضــّد االعتراف بحــّق االحتجاز 
ــا.  ــر إقناًع ــت أكث ــي كان ــر دول ــزاع مســّلح غي ــي فــي ن الضمن
وقــال اللــورد ريــد إن تاريــخ صياغــة البروتوكــول اإلضافــي 
الثانــي ال يدعــم أي حــق ضمنــي، وذكــر أن االعتــراف بالحــّق 
فــي االحتجــاز لتجّنــب اســتخدام القــوة المميتــة كبديــل هــو 
"ازدواجيــة كاذبــة"80. غيــر أن اللــورد لــم يشــرح مــا هــو الخيــار 
ــا  ــة عندم ــر الدول ــن غي ــّلحة م ــة مس ــاح لمجموع ــل الُمت البدي
ــا وال تعتــرف الدولــة بقوانينهــا الداخليــة.  تواجــه تهديــًدا أمنيًّ
لهــذا الســبب، يســتطيع المــرء أن يشــّكك فــي دّقــة اســتنتاج 
اللــورد ريــد، ســّيما وأن االعتقــال مــن جانــب المجموعــات 
المســّلحة مــن غيــر الدولــة غالًبــا مــا يكــون البديــل الحقيقــي 
الوحيــد الســتخدام القــوة المميتــة. ولمعرفــة مــا إذا كان 
القانــون الدولــي العرفــي يعتــرف بحــّق ضمني فــي االحتجاز 
ــه ال  ــد أن ــورد ري ــد رأى الل ــي، فق ــر دول ــّلح غي ــزاع مس ــي ن ف
يوجــد مــا يكفــي مــن الممارســات الحكوميــة واالعتقــاد 
لدعــم هكــذا    opinio juris القواعــد  بإلزاميــة  القانونــي 
ــى أن العــرف هــو "مجموعــة مــن  اســتنتاج، مــع اإلشــارة إل
النصــوص القانونيــة قيــد التطــّور" التي"قــد تصــل إلــى مرحلــة 

ــر دولــي"81. تقــّر فيهــا بحــّق االحتجــاز فــي نــزاع مســّلح غي

أنظر . 78
 The Lotus Case )France v Turkey( PCIJ Rep )1927( Series A No 
10,]46[-]47[

أنظر . 79
 Alex Conte, ‘The legality of detention in armed conflict’, in The 
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Yoram Dinstein Non-International Armed Conflicts in International 
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سردار محمد ضّد وزارة الدفاع ]2017[ UKSC 2، رأي اللورد ريد ]265[. . 80

وافــق اللــورد سومبشــن علــى رأي اللــورد ريــد، نظــًرا الــى أنــه 
يميــل هــو أيًضــا إلــى االعتقــاد بــأن القانــون الدولــي العرفــي 
ال يعتــرف )بعــد( بحــّق ضمنــي فــي االحتجــاز فــي نزاع مســّلح 
غيــر دولــي82. ومــع ذلــك، لــم يجــد اللــورد سومبشــن أنــه مــن 
الضــروري التوّصــل إلــى اســتنتاج نهائــي ألنــه اعتبــر أن الحــّق 
فــي االحتجــاز يــرد فــي قــرارات مجلــس األمــن الدولــي ذات 
الصلــة8٣. وعــاوًة علــى ذلــك، ينطــوي رأي اللــورد سومبشــن 
الدولــي  القانــون  بموجــب  االحتجــاز  فــي  الحــّق  بشــأن 
ــد.  ــورد ري ــرأي الل ــًة ب ــة مقارن ــوارق دقيق ــى ف ــاني عل اإلنس

فقــد اعتــرف صراحــًة بمــا يلــي:

"إن توّفــر خيــار االحتجــاز يخّفــف مــن الطابــع الفّتــاك للنزاع 
المســّلح، وهــو أساســي ألي محاولــة إلدخــال المبــادئ 
ــد مــن الحــاالت،  اإلنســانية فــي ســير الحــرب. فــي العدي
ُيعــّد احتجــاز مقاتــل عــدّو بديــًا مباشــًرا لقتلــه، وقــد يكــون 
ــال، أو  ــا متــى استســلم، علــى ســبيل المث االحتجــاز موجًب

ا" . ُقهــر جســديًّ

واستشــهد بقــرار المحكمــة العليــا األمريكيــة فــي قضيــة 
ــذي  ــة حمــديHamdi( ال ــد فــي قضي ــو Territo )المؤّك تّريت

ــي: ــه المحكمــة مــا يل ذكــرت في

يتمّثــل هــدف األســر فــي منــع الفــرد األســير مــن خدمــة 
ــاده  ــب إبع ــن، يج ــك الحي ــذ ذل ــاحه، ومن ــزع س ــدو. ُين الع
ــة  ــن الجبه ــة ع ــة العملّي ــن الناحي ــكان م ــدر اإلم ــا ق تماًم
ومعاملتــه معاملــًة إنســانيًة. كمــا يجــب تبادلــه فــي 

ــراحه85. ــاق س ــه، أو إط ــى وطن ــه إل ــه، أو إعادت حين

ــى  ــا ال ــأن االحتجــاز قــد ُيرقــى أيًض ــرف هــذه القــرارات ب تعت
قــد  الفــرد  يكــون  عندمــا  القانونــي  الموجــب  مســتوى 
استســلم أو أصبــح عاجــًزا عــن القتــال، باإلضافــة إلــى كونــه 
ــة.  ــوة المميت ــتخدام الق ــانيًة الس ــر إنس ــل األكث ــّكل البدي يش
ألحــكام  الداخلــي  االتســاق  إن  القــول  يمكــن  وبالتالــي، 
القانــون الدولــي اإلنســاني األساســية يتطّلــب االعتــراف 

بحــّق ضمنــي فــي االحتجــاز.

الــى جانــب ذلــك، يشــير اللــورد سومبشــن الــى أن "الجمعيات 
التأسيســية للصليــب األحمــر والهــال األحمــر وافقــت علــى 
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 Re Territo 156 F 2d 142, 145, )1946(; cited with approval in 
Hamdi v Rumsfeld 542 US 507 )2004(.
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قــرار بتوافــق اآلراء مفــاده أن الــدول تتمّتع بصاحيــة االحتجاز 
"فــي جميــع أشــكال النزاعــات المســّلحة" وتســتطيع اقتــراح 
المتاحــة للمحتجزيــن"86.  الحمايــة اإلنســانية  لتعزيــز  تدابيــر 
وخلــص بالتالــي إلــى القــول إن غيــاب توافــق آراء دولــي 
مــرّده عــدم االتفــاق علــى حــدود االحتجــاز وشــروطه الواجب 
ــر الدولــة وليــس عــدم  تطبيقهــا علــى جهــات فاعلــة مــن غي
االتفــاق علــى الحــّق فــي االحتجــاز مــن حيــث المبــدأ، مشــيًرا 
إلــى أن "الممارســات فــي النزاعــات المســّلحة الدوليــة وغيــر 
ــه مــن المرّجــح أن ينعكــس هــذا األمــر  ــة تتقــارب، وأن الدولي
فــي النهايــة فــي االعتقــاد القانونــي بإلزاميــة القواعــد87. 

اللــورد  علــى موقــف  اللــورد مانــس  مــن جهتــه، وافــق 
أمــا  دقيقــة88.  فــوارق  علــى  ينطــوي  الــذي  سومبشــن 
اللــوردات اآلخــرون فــي األكثريــة، فلــم يــروا أي ضــرورة 
لــإلدالء برأيهــم حــول هــذه القضيــة، ذلــك أن المحكمــة قــد 
ــًا  ــاز، عم ــة المطــاف بالحــّق فــي االحتج اعترفــت فــي نهاي

بقــرارات مجلــس األمــن الدولــي ذات الصلــة. 

وبصــرف النظــر عــن معارضــة اللــورد ريــد فــي قضيــة ســردار 
محمــد أو واقــع أن بعــض الــدول قــد ال تعتــرف صراحــًة 
بالحــّق فــي االحتجــاز فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي، مــن 
المســّلم بــه أن موقــف اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
يمّثــل وجهــة النظــر القانونيــة الفضلــى. فبحســب اللجنــة، 
يتوّفــر حــّق راســخ فــي احتجــاز األشــخاص ألســباب أمنيــة 
اإلنســاني  الدولــي  القانــون  بموجــب  )االعتقــال(  قهرّيــة 
التعاهــدي والعرفــي الواجــب تطبيقهمــا فــي نــزاع مســّلح 
غيــر دولــي89. واالعتقــال هــو ممارســة روتينيــة مــن قبــل 
ــى حــّد  ــة عل ــر الدول ــدول والمجموعــات المســّلحة مــن غي ال
ــة  ــرف كلٌّ مــن المــادة الثالث ســواء فــي هــذا الســياق. ويعت
ــي  ــي الثان ــول اإلضاف ــن البروتوك ــادة 5 م ــتركة والم المش
بضــرورة االعتقــال فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي لتفعيــل 
مــن  اإلنســاني.  الدولــي  للقانــون  األساســية  المبــادئ 

سردار محمد ضّد وزارة الدفاع ]2017[ UKSC 2، رأي اللورد سومبشن ]16[.. 86
المرجع نفسه. . 87
سردار محمد ضد وزارة الدفاع ]2017[ UKSC 2، رأي اللورد مانس ]145[ .. 88
أنظر الموقف الرسمي للجنة الدولية للصليب األحمر الذي تّم التعبير عنه . 89

في مصادر متعّددة، الحاشية السابقة 68.
اللجنة الدولية للصليب األحمر، اجتماع الخبراء المعني بالضمانات اإلجرائية . 90

لاحتجاز األمني في نزاعات مسّلحة غير دولية
 ICRC, Expert Meeting on Procedural Safeguards for Security 
Detention in Non-International Armed Conflict, report prepared 
by Els Debuf and benefited from Jelena Pejic, Elizabeth 
Wilmshurst and Toby Fenwick, Chatham House & ICRC, )London, 
2-23 September 2008( 3-4. 

أنظر. 91
 Silvia Borelli, ‘Casting light on the legal black hole: international 
law and detentions abroad in the ‘war on terror’’, International 
Review of the Red Cross, Vol. 87, No. 857, March 2005, p. 54.

ــد  ــدة لتحيي ــة الوحي ــة البديل ــل الطريق ــة، تتمّث ــة العملي الناحي
تهديــد أمنــي يحــدق بمجموعــة مســّلحة مــن غيــر الدولــة فــي 
ــا  اســتخدام القــوة المميتــة90. وُيعــّد االعتقــال بالتالــي ضروريًّ
لتحقيــق التــوازن المناســب مــا بيــن الضــرورة العســكرية 
ــن أن  ــن المستحس ــبب، م ــذا الس ــانية91. له ــادئ اإلنس والمب
القانونيــة  بالصاحيــة  الديمقراطيــة  تتمّتــع قــّوات ســوريا 

لاحتجــاز ألســباب أمنيــة قهرّيــة.

4.3 أسباب االعتقال: أسباب أمنية قهرّية  

ــون  ــر الواجــب تطبيقهــا بموجــب القان ــى المعايي اســتناًدا إل
الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، 
"المبــادئ  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  أصــدرت 
واالعتقــال  باالحتجــاز  المتعّلقــة  اإلجرائيــة  والضمانــات 
حــاالت  مــن  وغيرهــا  المســّلحة  النزاعــات  فــي  اإلداري 
قانونــي  أســاس  لتوفيــر  العامــة"(  )"المبــادئ  العنــف" 
ألســباب االعتقــال فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي92. تعتبــر 
هــي  القهرّيــة"  األمنيــة  "األســباب  أن  العامــة  المبــادئ 
المعيــار القانونــي األدنــى لاعتقــال فــي جميع حــاالت النزاع 
ــر دولــي9٣. وتســتند  المســّلح، بمــا فــي ذلــك نــزاع مســّلح غي
هــذه الصياغــة إلــى معيــار االعتقــال الواجــب تطبيقــه فــي 
األراضــي المحتلــة بموجــب المــادة 78 مــن اتفاقيــة جنيــف 

اللجنة الدولية للصليب األحمر، االعتقال في نزاع مسلح: القواعد والتحديات . 92
األساسية، ورقة رأي، تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، 8؛ اللجنة الدولية للصليب 

األحمر، القانون الدولي اإلنساني وتحديات النزاعات المسّلحة المعاصرة، 
المرفق األول "المبادئ والضمانات اإلجرائية المتعّلقة باالحتجاز واالعتقال 

اإلداري في النزاعات المسّلحة وغيرها من حاالت العنف"، ييلينا بيجيتش، 
المجلة الدولية للصليب األحمر، المجلد 87 رقم 858، حزيران/ يونيو 2005 

)المؤتمر الدولي الثاثين للصليب األحمر والهال األحمر، جنيف، تشرين 
الثاني/ نوفمبر- كانون األول/ ديسمبر 2007(، الصفحات ٣75-٣91 
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المرجع متوّفر باللغة العربية على الموقع التالي: 

 https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/30ic_
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ــى أن  ــر ال ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــير اللجن ــة94. وتش الرابع
ــال  ــدث االعتق ــا يح ــّيما عندم ــة، ال س ــة عالي ــة المفروض العتب

خــارج أراضــي األطــراف95.
تتيــح  القهرّيــة"  األمنيــة  "األســباب  عتبــة  أن  حيــن  وفــي 
ال  أنــه  غيــر  تقديــر،  بهامــش  التمّتــع  االحتجــاز  لســلطات 
ــى االعتقــال ألغــراض اســتخباراتية فحســب،  يجــوز اللجــوء ال
ألنشــطة  كــرادع  أو  ســابقة،  أنشــطة  علــى  كعقــاب  أو 
ــى حظــر العقــاب الجماعــي، ال يمكــن  ــاًء عل مســتقبلية. وبن
اســتخدام االعتقــال كعقــاب علــى أفعــال ارتكبهــا آخــرون96.

لمزيــد مــن اإليضاحــات حــول نطــاق االعتقــال ومضمونــه 
فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي، تنــّص المبــادىء العامــة لّلجنــة 

ــال: ــى أن االعتق ــر عل ــب األحم ــة للصلي الدولي

ا؛	  يشّكل إجراًء استثنائيًّ
وليس بدياًل عن الدعوى الجنائية؛	 
ويجــوز األمــر بــه فقــط علــى أســاس كّل حالــة علــى 	 

حــدة؛ 
ويجــب أن ينتهــي متــى انتفــت األســباب التــي أّدت 	 

إليــه؛ 
ــراءات 	  ــا لإلج ــط وفًق ــأنه فق ــرار بش ــاذ ق ــب اتخ ويج

أو  و/  الدولــي  القانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص 
 المحلي وبموجبها )أي تماشــًيا مع مبدأ الشرعية(97.

الُمحــّدث  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  تعليــق  فــي   
)2017( علــى المــادة الثالثــة المشــتركة، أّكــدت اللجنــة أنهــا 
تســتخدم المبــادئ العامــة فــي "حوارهــا التشــغيلي مــع 
الــدول والقــّوات الدوليــة واإلقليميــة والجهــات الفاعلــة 
األخــرى"98. وعلــى الرغــم مــن غيــاب أي تعريــف دقيــق 

اللجنة الدولية للصليب األحمر، االتفاقية )الرابعة( بشأن حماية األشخاص . 94
المدنيين في وقت الحرب، 12 آب/ أغسطس 1949، تعليق العام 1958، 

الفقرة 9. 
المرجع نفسه، الفقرة ٣67.. 95
اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة القانون الدولي اإلنساني العرفي، . 96

القاعدة 10٣.
تقرير اللجنة الدولية للصليب األحمر حول تحديات النزاعات المسّلحة . 97

المعاصرة الذي ُقّدم إلى المؤتمر الدولي الثاثين للصليب األحمر والهال 
األحمر في العام 2007، وهو متوّفر عل

 https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ihl-challenges-
30th-internationalconference-eng.pdf
)المقال المذكور آنفًا من قبل ييلينا بيجيتش، "المبادئ والضمانات اإلجرائية" 

يرد في الملحق 1 من تقرير اللجنة الدولية للصليب األحمر و"يعكس الموقف 
الرسمي للجنة الدولية وهو يوّجه عملها اآلن"، ص. 11( . 

لإلّطاع على التعليق المحّدث )2017( على المادة الثالثة المشتركة، أنظر. 98
 ICRC, Lindsey Cameron, Bruno Demeyere, Jean-Marie Henckaerts, 
Eve La Haye and Iris Müller, Commentary )2017( on the Second 
Geneva Convention: Convention )II( for the Amelioration of the 
Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed 
Forces at Sea, Article 3, para. 744. 
)ُيشار اليه في ما يلي بـ: اللجنة الدولية للصليب األحمر )2017(، تعليق على 

ــة"، تشــير اللجنــة الدوليــة للصليــب  "لألســباب األمنيــة القهرّي
األحمــر الــى أنــه يجــب النظــر فــي كّل حالــة علــى حــدة. وقــد 
ــا فــي تحديــد  يشــّكل ســلوك الفــرد فــي الماضــي عامــًا مهمًّ
ــا كبيــًرا بالنســبة الــى القــّوة أو  مــا إذا كان يمّثــل تهديــًدا أمنيًّ

ــّلحة99. ــة المس المجموع

مــن المعتــرف بــه أيًضــا، بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني 
ــال  ــي لحقــوق اإلنســان، أن االعتق ــون الدول العرفــي والقان
ألســباب أمنيــة قهرّيــة ال ُيرقــى الــى مســتوى الحرمــان 
واالعتقــاد  الــدول  فممارســات  الحريــة.  مــن  التعّســفي 
القانونــي بإلزاميــة القواعــد، كمــا يّتضــح مــن التشــريعات 
والمعاهــدات وســلوك مجلــس األمــن الدولــي وقــرارات 
ــد علــى  ــة، تؤّك ــة العامــة لألمــم المتحــدة ذات الصل الجمعي
متــى  ُينتهــك  ال  التعّســفي  لاحتجــاز  العرفــي  الحظــر  أن 
ــة100. وفــي الوقــت  ــة قهرّي ــّم اعتقــال الفــرد ألســباب أمني ت
نفســه، اعتبــرت المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان أن 
المــادة 5 مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق االنســان قــد 
تدعــم االحتجــاز فــي نــزاع مســّلح دولــي، األمــر الــذي يتيــح، 
علــى ســبيل القيــاس، تبريــر االعتقــال "ألســباب أمنيــة قهرّيــة" 

ــر دولــي101.  ــزاع مســّلح غي فــي ن

4.4 هل هناك ما يبّرر اعتقال المقاتلين 
األجانب في تنظيم الدولة اإلسالمية 

واألشخاص المرتبطين به؟

ــز  ــة هــذا القســم، تحتج ــه فــي بداي ــا ُأشــير الي ــى ضــوء م عل
قــّوات ســوريا الديمقراطيــة المقاتليــن األجانــب فــي تنظيــم 
أو  القتاليــة  وظيفتهــم  أســاس  علــى  اإلســامية  الدولــة 
"عضوّيتهــم" فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية. وهــم بالتالــي 
تســتوفي  العضويــة  هــذه  أن  أســاس  علــى  محتجــزون 
درجــة الخطــر األمنــي المطلــوب المحــدق بقــّوات ســوريا 
إذا  مــا  حــول  نقــاش  يقــوم  حيــن  وفــي  الديمقراطيــة. 
ــة  ــر الدول ــن غي ــّلحة م ــة مس ــي مجموع ــة ف ــت العضوي كان

المادة الثالثة المشتركة. متوّفر على: 
 https://ihl.databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?actio
n=openDocument&documentId=D84E8D5C5EB782FAC1258115
003CEBE5#633
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لاحتجاز األمني في النزاعات المسّلحة غير الدولية، الحاشية السابقة 90, 5.

المرجع نفسه؛ اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة القانون الدولي . 100
اإلنساني العرفي، "القاعدة 99. الحرمان من الحرية"، متوّفرة على 

 <https://ihl-databases.icrc.org/customaryihl/eng/docs/v1_rul_
rule99#Fn_B4BD78D1_00023>

فردريك ميغري، الحاشية السابقة 75، 14- 15؛ المحكمة األوروبية لحقوق . 101
االنسان، حسن ضّد المملكة المتحدة )حكم( 

 ECHR, Hassan v United Kingdom, )Judgment( )European Court of 
Human Rights, Grand Chamber, App. No. 29750/09, 2014(
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كافيــة بحــّد ذاتهــا لتبريرهــا االعتقــال مــن قبــل القــوة أو 
المجموعــة المســّلحة المعارضــة، فقــد تــّم االعتــراف بشــكل 
ــة" قــد اســتوفيت  ــة القهرّي ــة "األســباب األمني ــأن عتب ــام ب ع
متــى كانــت عضويــة الفــرد هــي عضويــة مقاتــل داخــل 
المجموعــة المســّلحة102. تســتنتج اللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر العضوّيــة فــي مجموعــات مســّلحة مــن غيــر الدولــة 
متــى كان الفــرد "يســتمّر بــأداء وظيفــة قتاليــة". وفــي هــذه 
ــة، يمكــن اســتهداف الفــرد )أو بالتالــي احتجــازه( فــي  الحال
ــاًء  ــي10٣. بن ــر الدول ــّلح غي ــزاع المس ــال الن ــت كان خ أي وق
ــّق  ــل لح ــع" مماث ــاس الوض ــى أس ــاز "عل ــإن االحتج ــه، ف علي
اعتقــال أعضــاء القــّوة المســّلحة المعارضــة بموجــب قانــون 
النزاعــات المســّلحة الدوليــة، ولكنــه يقتصــر علــى الحــق فــي 
ــارة  ــي اإلش ــة. وتنبغ ــباب أمني ــاز ألس ــتهداف أو االحتج االس
فــي هــذا الصــدد الــى أن االعتــراف باالحتجــاز "علــى أســاس 
ــاس  ــق واألس ــي يتواف ــر دول ــّلح غي ــزاع مس ــي ن ــع" ف الوض
المنطقــي اإلنســاني الحتجــاز األشــخاص بــداًل مــن اســتخدام 
ــب  ــوازن المناس ــق الت ــي تحقي ــح بالتال ــة، ويتي ــوة المميت الق
مــا بيــن الضــرورة العســكرية والحمايــة اإلنســانية، شــرط 
ــوب  ــي المطل ــد األمن ــع التهدي ــي الواق ــرد ف ــّكل الف أن يش
بالنســبة الــى القــّوة أو المجموعــة المســّلحة. وعندمــا يكــون 
الفــرد مرتبًطــا فقــط بتنظيــم الدولــة اإلســامية بالمعنــى 
داخــل  مقاتــًا  عضــًوا  ليــس  لكنــه  غيــره،  أو  السياســي 
ــا وال تتمّتــع  المجموعــة، ال تكــون العتبــة مســتوفاة تلقائيًّ
ــة احتجــازه مــن دون أن  ــة بصاحي قــّوات ســوريا الديمقراطي

ــال. ــّرر االعتق ــة" تب ــة قهرّي ــباب أمني ــر "أس ــت توّف تثب

ــة  ــوريا الديمقراطي ــّوات س ــتنتاج أن ق ــن اس ــه، يمك ــاًء علي بن
تتمّتــع، بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني، بحــّق راســخ 
فــي احتجــاز أشــخاص ُيشــتبه بشــكل معقــول فــي أدائهــم 
وظيفــة قتاليــة مســتمّرة أو فــي "عضويتهــم" كمقاتليــن 
ــوا بطريقــة  ــة اإلســامية، أو أشــخاص أثبت ــم الدول فــي تنظي

لإلّطاع على نظرة شاملة عن النقاش المتعّلق باالحتجاز على أساس الوضع . 102
في النزاعات المسّلحة غير الدولية، راجع بشكل خاص

 Sean Aughey and Aurel Sari, ‘IHL Does Authorise Detention in 
NIAC: What the Sceptics Get Wrong’, 11 February 2015, Blog of 
the European Journal of International Law, <https://www.ejiltalk.
org/ihl-does-authorise-detention-inniac-what-the-sceptics-get-
wrong/>

)15 أيار/ مايو 2019(. 
المرجع نفسه. بناًء على المادة 51 )٣( من البروتوكول اإلضافي األول . 10٣

الى اتفاقيات جنيف، قامت اللجنة الدولية للصليب األحمر بتفصيل مفهوم 
المشاركة المباشرة في األعمال العدائية والمفهوم المرتبط به وهو 

"االستمرار في وظيفة قتالية" في: نيلز ملزر، دليل تفسيري لمفهوم المشاركة 
المباشرة في العمليات العدائية بموجب القانون الدولي اإلنساني. متوّفر 

باللغة العربية على 
 https://www.icrc.org/ar/publication/direct-participation-hostilities.

ــا كافًيــا. غيــر أن قــّوات  أو بأخــرى أنهــم يشــّكلون خطــرًا أمنيًّ
ــد مــا إذا كان كّل  ــزال ُملزمــة بتحدي ــة ال ت ســوريا الديمقراطي
ــل درجــة الخطــر المطلوبــة، علــى أســاس كل حالــة  فــرد يمّث
علــى حــدة104. ومتــى انتفــى الســبب األمنــي القهــرّي الذي 
اقتضــى االعتقــال، فــإن قــّوات ســوريا الديمقراطيــة ُملزمــة 

ــك الشــخص. بتســهيل إطــاق ســراح ذل

ــّم احتجــاز النســاء واألطفــال  وفقــًا للمعلومــات المتاحــة، يت
ــة،  ــم جنائي ــدون ته ــامية ب ــة اإلس ــم الدول ــن بتنظي المرتبطي
علــى أســاس ارتباطهــم بتنظيــم الدولــة اإلســامية. وقــد 
ــزم  ــة أنهــا ال تعت ــدت ســلطات قــّوات ســوريا الديمقراطي أّك
توجيــه تهــم جنائيــة الــى الرعايــا األجانــب المرتبطيــن بتنظيــم 
ــة اإلســامية والذيــن هــم فــي عهدتهــا فــي الوقــت  الدول
الحالــي105. لهــذا الســبب بالــذات، ال يمكــن تصنيــف هــذا 
الحرمــان مــن الحريــة إاّل كاعتقــال، أي احتجــاز إداري لفــرد 
ــى  ــذي يشــّكله نشــاطه عل ــر ال ــد الخطي علــى أســاس التهدي
أمــن ســلطات االحتجــاز فــي إطــار نــزاع مســّلح، دون نّيــة 
توجيــه تهــم جنائيــة لهــذا الشــخص106. وال يتيــح القانــون 
الدولــي اإلنســاني لقــّوات ســوريا الديمقراطيــة أن تحتجــز 
ــة اإلســامية لمجــّرد  ــم الدول ــن بتنظي نســاًء وأطفــااًل مرتبطي
ــك، ُيفــرض موجــب علــى قــّوات  ــداًل مــن ذل ــه. ب ارتباطهــم ب
احتجــاز  حالــة  بمراجعــة كل  يقضــي  الديمقراطيــة  ســوريا 
األشــخاص  احتجــاز  فــي  فقــط  واالســتمرار  حــدة  علــى 
ــا والذيــن تبــّرر "األســباب  الذيــن يشــّكلون بالفعــل خطــًرا أمنيًّ
ــي اإلنســاني  ــون الدول ــة" احتجازهــم. فالقان ــة القهرّي األمني
ــية،  ــراض سياس ــال ألغ ــتخدام االعتق ــوز اس ــه ال يج ــح أن يوض
ألنشــطة  كــرادع  أو  ســابقة،  أنشــطة  علــى  كعقــاب  أو 
ــن، أو لغــرض  مســتقبلية، أو كعمــل انتقامــي ألنشــطة آخري
ُيحّظــر  ولذلــك،  فقــط107.  االســتخبارية  المعلومــات  جمــع 
علــى قــّوات ســوريا الديمقراطيــة احتجــاز النســاء واألطفــال 
جماعــي  بشــكل  اإلســامية  الدولــة  بتنظيــم  المرتبطيــن 
بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني علــى أســاس هــذا 

اللجنة الدولية للصليب األحمر، اجتماع الخبراء المعني بالضمانات اإلجرائية . 104
لاحتجاز األمني في النزاعات المسّلحة غير الدولية، الحاشية السابقة 90، 

 .6-5
اجتماع خبراء جنيف في 2٣ أيار/ مايو 2019، التقرير.. 105
اللجنة الدولية للصليب األحمر، ورقة رأي حول االعتقال في النزاعات . 106

المسّلحة: القواعد والتحديات األساسية، تشرين الثاني / نوفمبر 2014، ص. 
٣، متوّفر على 

 <https://www.icrc.org/en/document/internment-armed-conflict-
basicrules-and-challenges> 
.)14 أيار/ مايو 2019(

اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة القانون الدولي اإلنساني العرفي، . 107
القاعدة 10٣.

https://www.ejiltalk.org/ihl-does-authorise-detention-inniac-what-the-sceptics-get-wrong
https://www.ejiltalk.org/ihl-does-authorise-detention-inniac-what-the-sceptics-get-wrong
https://www.ejiltalk.org/ihl-does-authorise-detention-inniac-what-the-sceptics-get-wrong
https://www.icrc.org/ar/publication/direct-participation-hostilities 
https://www.icrc.org/en/document/internment-armed-conflict-basicrules-and-challenges
https://www.icrc.org/en/document/internment-armed-conflict-basicrules-and-challenges
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ــخاص  ــز األش ــط أن تحتج ــا فق ــل يمكنه ــم، ب ــاط بالتنظي االرتب
مــن أجــل توجيــه تهــم جنائيــة لهــم أو ألنهــم يشــّكلون الخطــر 

األمنــي المطلــوب علــى المجموعــة المســّلحة. 

4.6 الضمانات اإلجرائية 

اعتقــال  تبــّرر  قهرّيــة"  أمنيــة  "أســباب  توّفــر  مــن  التأّكــد 
ــن  ــة اإلســامية، يتعّي ــم الدول ــب فــي تنظي ــن األجان المقاتلي
الضمانــات  توّفــر  أن  الديمقراطيــة  ســوريا  قــّوات  علــى 

أدنــاه:  الــواردة  اإلجرائيــة 

الحــّق فــي معرفــة أســباب االحتجــاز بشــكل ســريع 	 
ــب؛  ومناس

الحــّق فــي التســجيل واالحتجــاز فــي مــكان ُمعتــرف 	 
بــه؛ 

ــد 	  ــرته، والبل ــالغ أس ــي إب ــل ف ــخص المعتق ــّق الش ح
الــذي يحمــل جنســيته، واللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر بمــكان االحتجــاز والنقــل المحتمــل، إال إذا 

كان ال يرغــب فــي أن ُتنقــل هــذه المعلومــات؛ 
الحــّق فــي الطعــن فــي شــرعية اعتقالــه، بأقــّل 	 

المثــول أمــام القضــاء(؛  تأخيــر ممكــن )حــّق 
ــل 	  النظــر فــي شــرعية االحتجــاز أو االعتقــال مــن قب

ــدة؛ جهــة مســتقّلة ومحاي
الحّق في الحصول على مساعدة قانونية؛ 	 
ا؛ 	  إمكانية حضور الدعوى شخصيًّ
الحــّق فــي النظــر بشــكل دوري في شــرعية اســتمرار 	 

االحتجاز؛ 
بظــروف 	  تتعّلــق  مذّكــرات  تقديــم  فــي  الحــّق 

.10٨ احتجــازه

ــر  ــّلح غي ــزاع مس ــي ن ــن ف ــخاص المعتقلي ــع األش ــّق لجمي يح
بمــن  اإلجرائيــة،  الضمانــات  علــى هــذه  الحصــول  دولــي 
ــة اإلســامية  ــم الدول ــب فــي تنظي ــون األجان فيهــم المقاتل
والنســاء واألطفــال المرتبطــون بــه والذيــن احتجزتهــم قــّوات 

ســوريا الديمقراطيــة. 
 

 ييلينا بيجيتش، "المبادئ والضمانات اإلجرائية المتعّلقة باالحتجاز واالعتقال . 108
اإلداري في النزاعات المسّلحة وغيرها من حاالت العنف"، المجلة الدولية 

للصليب األحمر، المجلد 87، رقم 858، تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، ص. 
٣75- ٣92، مذكور على أنه الموقف الرسمي للجنة الدولية للصليب األحمر 

في تقرير اللجنة الدولية للصليب األحمر حول تحديات النزاعات المسّلحة 
المعاصرة والمقّدم الى المؤتمر الدولي الثاثين للصليب األحمر والهال 

األحمر في العام 2007، متوّفر على 
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ihl-challenges-
30th-international-conference-eng.pdf

ص. 11. والمرجع متوّفر باللغة العربية على
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/30ic_
ihlchallenges_annex1_detention_final_ara.pdf

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ihl-challenges-30th-international-conference-eng.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ihl-challenges-30th-international-conference-eng.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/30ic_ihlchallenges_annex1_detention_final_ara.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/30ic_ihlchallenges_annex1_detention_final_ara.pdf
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5. المعايير الُدنيا للمعاملة في النزاعات المسّلحة 
غير الدولية

يفتــرض القانــون الدولــي اإلنســاني احتــرام معاييــر ُدنيــا 
لمعاملــة جميــع األشــخاص المحروميــن مــن حريّتهــم ألســباب 
الديمقراطيــة،  ســوريا  وقــّوات  مســّلح109.  بنــزاع  تتعّلــق 
بصفتهــا مجموعــة مســّلحة مــن غيــر الدولــة تشــارك فــي 
ــون  ــال لقواعــد القان ــر دولــي، ُملزمــة باالمتث ــزاع مســّلح غي ن
ــة  ــة بمعامل ــة الخاص ــة والتعاهدي ــاني العرفي ــي اإلنس الدول

المحتجزيــن والواجــب تطبيقهــا.

5.1 السياق الوقائعي

ــا  ــّم جمعه ــة ت ــات وقائعي ــى معلوم ــل إل ــذا التحلي ــتند ه يس
مــن مصــادر مفتوحــة، بمــا فــي ذلــك تقاريــر المنّظمــات 
الدوليــة والمحليــة  الحكوميــة  غيــر  الدوليــة والمنّظمــات 

اإلخباريــة. والمواقــع 

الظروف المادية
تــدرك قــّوات ســوريا الديمقراطيــة أن تأميــن ظــروف احتجــاز 
الئقــة للمحتجزيــن يمّثــل تحدًيــا مســتحيًا مــن دون دعــم 
ــا  ا أمريكيًّ خارجــي. وقــد تلّقــت هــذه القــّوات دعًمــا لوجســتيًّ
ــم  ــى أي دع ــل عل ــا ال تحص ــة"، لكنه ــجون "مرتجل ــاء س إلنش
ــوريا  ــّوات س ــاء ق ــب أعض ــت روات ــك، انخفض ــى ذل ــي. ال مال
االحتجــاز  مرافــق  تكاليــف  دفــع  أجــل  مــن  الديمقراطيــة 

هــذه110 .

ــا كان يــزور ســجَني عيــن عيســى  تظهــر المعلومــات أن طبيًب
وكوبانــي مــرًة واحــدًة فــي األســبوع فــي العــام 2018 
فنــاء  إلــى  الوصــول  يســتطيعون  كانــوا  المحتجزيــن  وأن 
شــبيه بالقفــص لمــدة ســاعة فــي اليــوم وكانــوا يشــاهدون 
ــديد  ــجًنا ش ــك س ــجن ديري ــر س ــه، ُيعتب ــن جهت ــون111. م التلفزي
الحراســة يتمّتــع بمــوارد كبيــرة. واعتبــاًرا مــن 14 آذار/ مــارس 
2019، ُنقــل أّن عــدد الحــّراس فيــه يســاوي عــدد المحتجزيــن 
)400 مــن كّل منهمــا( فيمــا بــدت فيــه الظــروف الئقــة: 
ــا، وتماريــن رياضيــة، وأنشــطة، وحريــة  ثــاث وجبــات يوميًّ
ــى  ــا إل ــر، وم ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــارات للجن ــة، وزي ديني
ذلــك112. غيــر أن األمــور قــد تكــون تغّيــرت بعــد محاولــة فــرار 

ــل11٣. ــان/ أبري ــل نيس ــي أوائ ــن ف محتجزي

ــجن  ــف بالس ــد ُوص ــة، فق ــجن الدشيش ــى س ــبة ال ــا بالنس أّم
المكتــّظ الــذي يعانــي نقًصــا فــي الموّظفيــن ويضــّم رجــااًل 

ــبة114. ــة المناس ــون بالعناي ــى ال يحظ جرح

أمــا فــي مــا يختــّص بالمخّيمــات، فقــد ُوصفــت الظــروف 
ــة،  ــة"115. ففــي المخيمــات الثاث ــة فيهــا بأنهــا "كارثي المادي
ــام بحجــم  ــر مــن 95٪ مــن الماجــئ المأهولــة هــي خي أكث
األســرة. والوقــود مطلــوب للتدفئــة فــي فصــل الشــتاء 
وللطبــخ. ويشــّكل خطــر انــدالع الحرائــق والتلــّوث داخــل 
الخيمــة مصــدر قلــق كبيــر. الــى ذلــك، يعانــي عــدد مــن 
الســّكان بعــض أشــكال الضيــق النفســّي، الــذي يترافــق 
وضغــط إضافــي بســبب الســرقة، والتحــّرش القائــم علــى 

ماحظة: يشير مصطلح "االعتقال" إلى االحتجاز غير الجنائي للشخص بناًء . 109
على التهديد الخطير الذي يمّثله نشاطه على أمن سلطة االحتجاز في 

إطار نزاع مسّلح. يتم استخدام مصطلح "المعتقل والمحتجز" بشكل متبادل 
هنا، ليشمل مجموعة من المقاتلين األجانب المحتجزين لدى قّوات سوريا 

الديمقراطية، بغّض النظر عن السياق الوقائعي.
جيف سيلدين، "إصاح السجون جاٍر الستيعاب اآلالف من مقاتلي تنظيم . 110

الدولة اإلسامية"، فوا نيوز VOA News ، 9 نيسان/ أبريل 2019، 
 https://www.voanews. com/a/prison-repairs-underway-to-hold-
thousands-of-isfighters/4869376.html

)تموز/ يوليو 2019(؛ روبن رايت، "الفلول الخطرة لتنظيم الدولة اإلسامية"، ذي 
نيويوركر The New Yorker، 16 نيسان/ أبريل 2019،

 https://www.newyorker.com/newsdispatch/thedangerous-dregs-
of-isis )2019 تموز/ يوليو(. 

تشارلي سافاج، "فيما يمأل مقاتلو تنظيم الدولة اإلسامية السجون في . 111
 18 ،New York Times سوريا، تدير بلدانهم األصلية نظرها"، نيويورك تايمز

تموز/ يوليو 2018، 
 https://www.nytimes.com/2018/07/18/world/middleeast/islamic-
state-detainees-syria-prisons.html 
 .)تموز/ يوليو 2019(

أمبرين زمان، "داخل سجن معتقلي تنظيم الدولة اإلسامية في شمال شرق . 112
سوريا"، المونيتور Al Monitor، 15 آذار/ مارس 2019، 

 https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/03/syria-
kurdish-region-isis-prison-sdf.html 
.)تموز/ يوليو 2019(

راف سانشيز، "القّوات الكردية تقمع أعمال الشغب التي نّفذها سجناء . 11٣
 6 ، The Telegraph تنظيم الدولة اإلسامية في سوريا"، ذي تلغراف

نيسان/ أبريل 2019،
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/06/kurdish-forces-
put-riot-isil-prisonerssyria/
.)تموز/ يوليو 2019(

روبن رايت، "زيارة إلى سوريا تحت حكم تنظيم الدولة اإلسامية: وسط . 114
الخراب، تطرح األزمات البشرية المخاطر"، معهد الواليات المتحدة للسام، 7 

أيار/ مايو 2019، 
 https://www.usip.org/publications/2019/05/visitpost-isis-syria-
human-crises-pose-risk 
.)تموز/ يوليو 2019(

115 . https://www.france24.com/en/20190704-conditions-syrias-
alhol-camp-apocalyptic-red-cross.
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النــوع االجتماعــي، وعمــل األطفــال والــزواج الُمبكــر. تتوّفــر 
ــن  ــًرا م ــدًدا كبي ــن ع ــام، لك ــرب والطع ــة للش ــاه الصالح المي
ــف  ــاول كاهمــا للتكّي ــاد فــي تن ــى االقتص األســر ُتضطــر ال
مــع الوضــع. أمــا المراحيــض ومرافــق غســل اليديــن، فهــي 
غيــر متوفــرة فــي جميــع األماكــن. أضــف الــى ذلــك أن 

حوالــى نصــف األســر تضــّم إمــرأة حامــل أو مرضعــة116.

وقــد أبلغــت منّظمــة هيومــن رايتــس ووتــش عّمــا يلــي فــي 
تمــوز/ يوليــو 2019: 

خــال ثــاث زيــارات إلــى القســم الــذي ُتحتجــز فيه النســاء 
واألطفــال األجانــب فــي مخّيــم الهــول فــي حزيــران/

ــض  ــش مراحي ــس ووت ــو 2019، وجــدت هيومــن رايت يوني
داخــل  الــى  تتدّفــق  الصحــي  الصــرف  تفيــض، وميــاه 
المخّصصــة  الميــاه  يشــربون  والســّكان  ممّزقــة،  ِخَيــم 
وكان  ديــدان.  علــى  تحتــوي  خّزانــات  مــن  للغســيل 
ــا، مــع أطــراف  األطفــال الصغــار يعانــون َطَفًحــا جلديًّ
هزيلــة وبطــون منتفخــة، ويفــرزون أكواًمــا مــن القمامــة 
ــى  ــة تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة أو يرقــدون عل النتن
ــاب.  ــاخ والذب ــة باألوس ــادهم مبّلل ــام، وأجس ــة الخي أرضي
واألطفــال يموتــون مــن اإلســهال الحــاّد وااللتهابــات 
الشــبيهة باإلنفلونــزا، بحســب مجموعات اإلغاثــة ومديري 
المخّيمــات ... ويعانــي عــدد كبيــر مــن النســاء واألطفــال 
تقّرحــات جلديــة واضحــة مــن داء الليشــمانيات، وهــو مــن 
الطفيليــات التــي ينقلهــا ذبــاب الرمــال. وقــال مديــرو 
المخّيمــات إن بعــض الســّكان قــد تــّم تشــخيصهم بالســّل، 
فيمــا اعتبــر موّظفــو اإلغاثــة أن ميــاه الشــرب غيــر مكلورة 
بمــا فيــه الكفايــة وكمّيتهــا المتوّفــرة ال تكفــي. وشــاهد 
موّظفــو هيومــن رايتــس ووتــش األطفــال يشــربون المــاء 

ــدان.  ــه الدي ــذي خرجــت من ــاه الغســيل ال مــن خــّزان مي

ــا  ــب ظروًف ــا األجان ــه الرعاي ــز في ــذي ُيحتج ــم ال ــهد القس يش
أســوأ، نظــًرا الــى تعزيــز نظــام األمــن فيــه علــى أســاس 

افتــراض أن النســاء األجنبيــات هّن األكثــر التزاًمــا بإيديولوجية 
ــامية117.  ــة اإلس ــم الدول تنظي

المعاملة
للقانــون  باالمتثــال  الديمقراطيــة  ســوريا  قــّوات  تعّهــدت 
الديمقراطيــة فــي  الدولــي لحقــوق اإلنســان والمبــادئ 
إدارتهــا لمنطقــة شــمال شــرق ســوريا. أمــا بالنســبة الــى 
المعاملــة أثنــاء االحتجــاز، فقــد صــّرح جنــرال فــي قــّوات 
بتعذيــب  تؤمــن  "ال  المجموعــة  أن  الديمقراطيــة  ســوريا 

معاملتهــم"118.  بســوء  وال  الســجناء 

علــى الرغــم مــن ذلــك، بــرزت اّدعــاءات عــن ســوء المعاملــة 
علــى أيــدي قــّوات ســوريا الديمقراطيــة، بمــا فــي ذلــك 
ــب  ــى تعذي ــادر إل ــض المص ــير بع ــجون119. وتش ــّدة س ــي ع ف
منتظــم يتــّم داخــل هــذه الســجون، يســتهدف بمــن يســتهدف 
ــم  ــّم توقيفهــم بســبب عاقاتهــم المفترضــة بتنظي ــن ت مدنيي
مقابــل  أمــوال  دفــع  منهــم  وُيطلــب  اإلســامية  الدولــة 
ــك  ــجن ديري ــب، كان س ــت قري ــى وق ــراحهم. وحت ــاق س إط
هــو االســتثناء إذ لــم تصــدر أي مزاعــم بالتعذيــب أو ســوء 

116 . :REACH أنظر صحائف وقائع مبادرة
 http://www.reachresourcecentre.info/system/files/
resource-documents/reach_syr_factsheet_northeastsyria_
campandinformalsiteprofilesround5_alhol_jul2019.pdf)alHol(,  
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/
resource-documents/reach_syr_factsheet_ northeastsyria_
campandinformalsiteprofilesround5_einissaextension_jul2019.
pdf)AinIssa(  
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/
resource-documents/reach_syr_factsheet_northeastsyria_
campandinformalsiteprofilesround5_roj_jul2019.pdf)alRoj(  
.)تموز/ يوليو 2019(

"سوريا: الظروف القاسية لعائات المشتبه بانتمائهم الى تنظيم الدولة . 117
اإلسامية"، هيومن رايتس ووتش Human Rights Watch، 2٣ تموز/ يوليو 

 ،2019
 https://www.hrw.org/news/2019/07/23/syria-dire-conditions 
isis-suspects-families )2019 تموز/ يوليو(.

آن سبيكهارت وأرديان شاكوفتشي، "كيف يمكن للتفاني والتضحية . 118
بالنفس والشجاعة بناء مجتمع نسوي ديمقراطي جديد في روج آفا، سوريا"، 

هوماند سكيوريتي توداي Homeland Security Today، 16 تموز/ يوليو 
 ،2019

 https://www.hstoday.us/subject-matter-areas/terrorismstudy/
how-dedication-self-sacrifice-and-courage-can-build-anew-
democratic-feminist-society-in-rojava-syria/)2019 تموز/ يوليو(. 

"أساليب التعذيب في سجون قّوات سوريا الديمقراطية هي بالضبط . 119
األساليب الُمعتمدة في سجون األسد: الشبح، والتعليق على خشبة، 

 ، 24 24Deir Ezzor والصدمات الكهربائية وغيرها من الوسائل"، دير الزور
أرشيف 2019،

 https://en.deirezzor24.net/archives/6946
)تموز/ يوليو 2019(؛ "جرائم طي النسيان: ترتكب قّوات سوريا الديمقراطية 

جرائم مرّوعة بحّق السوريين تحت غطاء التحالف الدولي"، مرصد حقوق 
 Euro-Mediterranean Human Rights اإلنسان األورو-متوسطي

Monitor، ٣0 يوليو/ تموز،
 https://euromedmonitor.org/en/article/3037/Crimes-in-limbo:-
SDF-commits-horrific-crimesagainst-Syrians-under-the-cover-of-
the-international-coalition

)آب/ أغسطس 2019 (؛ "التعذيب على يد قّوات مدعومة من الواليات 
 Middle المتحدة، التبّول على أسرة عربية في سوريا"، ميدل إيست مونيتور

East Monitor، 29 تموز/ يوليو 2019، 
 https://www.middleeastmonitor.com/20190729-us-backed-
forcestorture-urinate-on-arab-family-in-syria/ 
.)آب/ أغسطس 2019(
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المعاملــة فــي داخلــه. ومــع ذلــك، عقــب محاولــة الفــرار مــن 
الســجن فــي نيســان/ أبريــل 2019، ُنشــرت تقارير عــن التعذيب 
وقيــل إن زيــارات اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر توّقفــت120. 
ــاءات، ألنهــا  ــة هــذه االدع ــم صّح يصعــب فــي الواقــع تقيي
تظهــر فــي خضــّم معركــة عســكرية وسياســية وأيديولوجيــة 
بيــن هــذا العــدد الكبيــر مــن أصحــاب المصلحــة المعنييــن121. 
هــذا وقــد أقــّرت قــّوات ســوريا الديمقراطيــة ببعــض حــاالت 

ــة لمعالجتهــا122.  ــر داخلي ــة، واّتخــذت تدابي ســوء المعامل
تتعّلــق مزاعــم ســوء المعاملــة داخــل المخّيمــات بشــكل 
رئيــس بهجمــات تشــّنها نســاء مقيمــات ُيعتبــرن داعمــات 
قويــات لتنظيــم الدولــة اإلســامية ضــّد نســاء لــم يعــدن 

المتطّرفــة12٣. باإليديولوجيــة  ملتزمــات 

5.2 المعاملة اإلنسانية بموجب المادة الثالثة 
المشتركة  

تنــّص المــادة الثالثــة المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف للعــام 
1949 علــى المعاييــر القانونيــة الُدنيــا الواجــب تطبيقهــا 
ــزاع فــي شــمال شــرق ســوريا، بمــا  ــع أطــراف الن ــى جمي عل
فــي ذلــك قــّوات ســوريا الديمقراطيــة124. وهــي تفتــرض "أن 
ُيعامــل األشــخاص الذيــن ال يشــتركون مباشــرًة فــي األعمــال 

"سجون قّوات سوريا الديمقراطية... مسالخ بشرية حيث يتّم انتزاع االعترافات . 120
تحت التعذيب"، دير الزور Deir Ezzor 24 24، 25 آذار/ مارس 2019،

 https://en.deirezzor24.net/the-sdfs-prisons-human-
slaughterhouseswhere-confessions-are-extracted-under-torture/

)أيار/ مايو 2019(؛ "مقاتلو الدولة اإلسامية: "إن لم يكن بإمكاني العودة 
الى سويسرا، فأقتلوني بطلقة في الرأس"، SWI، 11 حزيران/ يونيو 2019، 

 https://www.swissinfo.ch/fre/combattants-de-l-%C3%A9tat-
islamique_-si-je-ne-peux-pas-rentrer-en-suisse--mettez-moi-une-
balle-dans-la-t%C3%AAte-/45022104 )2019 حزيران/ يونيو(.

كيفن كنودل وبنديتا أرجينتيري، "تنظيم الدولة اإلسامية واألسد وتركيا في . 121
حرب ظامية على حلفاء الواليات المتحدة في سوريا"، ذي ديلي بيست 

The Daily Beast، 8 آب/ أغسطس 2019، 
 https://www.thedailybeast.com/isis-assad-andturkey-are-
waging-a-shadow-war-on-americas-kurdish-allies-insyria 
 .)آب/ أغسطس 2019(

أنظر "مجلس منبج العسكري حول مزاعم التعذيب: نحن ملتزمون بقوانين . 122
الحرب"، ANHA Hawar News ، 16 آذار/ مارس 2017، 

 https://web.archive.org/web/20170623230116/http://
en.hawarnews.com/anbij-military-council-on-tortureallegations-
we-are-committed-to-laws-of-war/ 
.)آب/ أغسطس 2019(

"تقارير عن تعّرض إندونيسية حامل للتعذيب والقتل في مخّيم سوري ألنصار . 12٣
تنظيم الدولة اإلسامية"، ذا ناشيونال The National ، 1 آب/ أغسطس 

 ،2019
 https://www.thenational.ae/world/mena/pregnant-
indonesianreportedly-tortured-and-murdered-in-syria-camp-for-
sissupporters-1.893297

في ما يتعّلق بالطبيعة الُملزمة للمادة الثالثة المشتركة، أنظر: محكمة . 124
العدل الدولية، األنشطة العسكرية وشبه العسكرية في قضية نيكاراغوا 

العدائيــة، بمــن فيهــم أفــراد القــّوات المســّلحة الذيــن ألقــوا 
عنهــم أســلحتهم، واألشــخاص العاجــزون عــن القتــال بســبب 
)...( االحتجــاز )...( فــي جميــع األحــوال معاملًة إنســانية"125. 
الدولــة  تنظيــم  فــي  األجانــب  للمقاتليــن  بالتالــي  يحــّق 
اإلســامية والنســاء واألطفــال المرتبطيــن بالتنظيــم والذيــن 
أن  أدنــى،  كحــّد  الديمقراطيــة،  ســوريا  قــّوات  تحتجزهــم 
ــة  ــًة إنســانيًة. ويجــب توســيع نطــاق المعامل ــوا معامل يعامل
ــن  ــع المحتجزي اإلنســانية لتشــمل علــى قــدم المســاواة جمي
دون تمييــز علــى أســاس العــرق أو الديــن أو الجنــس أو "أي 
معيــار مماثــل آخــر"126. وتنبغــي اإلشــارة الــى أن معنــى 
المعاملــة اإلنســانية خــاص بالحالــة والظــروف والســياق، 
ــل  ــي آن، مث ــة ف ــة والذاتي ــر الموضوعي ــاة العناص ــع مراع "م
ــك العمــر  ــة للشــخص، وكذل ــة والعقلي ــة البدني ــة والحال البيئ
أو الخلفيــة االجتماعيــة أو الثقافيــة أو الدينيــة والتجــارب 

الماضيــة"127.
يتعّيــن علــى قــّوات ســوريا الديمقراطيــة تلبيــة معيــار الرعايــة 
ــن  ــب والنســاء واألطفــال المحتجزي ــن األجان ــة للمقاتلي الطبي
والمرتبطيــن بالتنظيــم. وبموجــب المــادة الثالثــة المشــتركة، 
يجــب علــى قــّوات ســوريا الديمقراطيــة أن تحتــرم الجرحــى أو 
المرضــى المحروميــن مــن حرّيتهــم وأن تحميهــم. كمــا عليهــا 
ــت،  ــرع وق ــا، وبأس ــن عمليًّ ــّد ممك ــى ح ــى أقص ــر، إل أن توّف
ــة التــي تتطّلبهــا حالتهــم128. ويجــب  ــة والعناي ــة الطبي الرعاي
اإلمــكان،  قــدر  الديمقراطيــة،  ســوريا  قــّوات  تســتفيد  أن 
ــن  ــّكان المدنيي ــدى الس ــرة ل ــة المتوّف ــات الطبي ــن الخدم م
أو المنّظمــات اإلنســانية. ويترّتــب علــى ذلــك أن يســتفيد 
ــم  ــّرض صّحته ــة وأال تتع ــات الطبي ــن الفحوص ــزون م المحتج
فعــل  بســبب  للخطــر  أو ســامتهم  العقليــة  أو  الجســدية 
ــي  ــون الدول ــع القان ــال129. ويخِض ــبب اإلهم ــّرر أو بس ــر مب غي
لحقــوق اإلنســان هــذه الموجبــات للســياق بصــورة إضافيــة، 

ــرد فــي القســم 5.5. كمــا ي

وضدها، الوقائع الموضوعية، الحكم، 1986، الفقرات 218-219؛ المحكمة 
الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة، المدعي العام ضد تاديتش، )قرار 

بشأن دفع الدفاع على االستئناف التمهيدي بشأن الوالية القضائية(، 
غرفة االستئناف، القضية رقم IT-94-1، )2 تشرين األول/ أكتوبر 1995( 

]98[؛ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة، المدعي العام 
ضد ناليتيليتش )الحكم( القضية رقمIT98-34-T )٣1 آذار/ مارس 200٣( 

]228[؛ المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، المدعي العام ضد أكايسو )حكم 
االستئناف( القضية رقم A-4-96-ICTR 1  )حزيران/ يونيو 2001( ]608-

.]609
جان س. بيكتيه، اتفاقية جنيف المتعّلقة بحماية األشخاص المدنيين في . 125

وقت الحرب: تعليق )اللجنة الدولية للصليب األحمر، 1958( 204. )مبدأ 
المعاملة اإلنسانية "هو في الحقيقة شعار اتفاقيات جنيف األربع".(

المرجع نفسه. . 126
اللجنة الدولية للصليب األحمر )2017(، تعليق على المادة الثالثة المشتركة، . 127

الحاشية السابقة 98، الفقرة 575.
جون- ماري هنكرتس ولويز دوزوالد- بك، القانون الدولي اإلنساني العرفي . 128

)مطبعة جامعة كامبريدج، 2005(، المجلد 1، القاعدة 110.
المرجع نفسه. . 129
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5.3 جرائم الحرب باعتبارها انتهاًكا للمادة 
الثالثة المشتركة   

فــي إطــار موجــب المعاملــة اإلنســانية، تحّظــر المــادة الثالثــة 
المشــتركة صراحــًة األفعــال التالية1٣0:

وبخاصــة أ.  البدنيــة،  والســامة  الحيــاة  علــى  االعتــداء 
القتــل بجميــع أشــكاله، والتشــويه، والمعاملــة القاســية، 

والتعذيــب؛
أخذ الرهائن؛ب. 
األخــّص ج.  وعلــى  الشــخصية،  الكرامــة  علــى  االعتــداء 

بالكرامــة؛ والحاطــة  المهينــة  المعاملــة 
إصــدار األحــكام وتنفيــذ العقوبــات دون إجــراء محاكمــة د. 

ــا، وتكفــل  ســابقة أمــام محكمــة مشــّكلة تشــكيًا قانونيًّ
جميــع الضمانــات القضائيــة الازمــة فــي نظــر الشــعوب 

المتمّدنــة )أي المحاكمــات الجائــرة(1٣1.

بموجــب  األحــكام  لهــذه  الجســيمة  االنتهــاكات  ُتصّنــف 
ــرب  ــم الح ــرب. وجرائ ــم ح ــتركة كجرائ ــة المش ــادة الثالث الم
التاليــة هــي األكثــر قابليــة للتطبيــق علــى موجــب معاملــة 
المحتجزيــن معاملــًة إنســانيًة: التعذيــب، والمعاملــة القاســية، 
ــك،  ــب ذل ــى جان ــخصية1٣2. ال ــة الش ــى الكرام ــداء عل واالعت
الجنســي  العنــف  أشــكال  مــن  وغيــره  االغتصــاب  ُيحّظــر 
بموجــب المــادة الثالثــة المشــتركة باعتبــار أن هــذه األفعــال 
تشــّكل انتهــاًكا للمعاملــة اإلنســانية1٣٣، تماًمــا كاألفعــال 
قاســية1٣4،  معاملــًة  التحديــد  وجــه  علــى  تشــّكل  التــي 

واعتــداًء علــى الكرامــة الشــخصية1٣5، وتعذيًبــا1٣6.

أنظر: محكمة العدل الدولية، األنشطة العسكرية وشبه العسكرية في . 1٣0
قضية نيكاراغوا وضّدها، الوقائع الموضوعية، الحكم، 1986، الفقرات 

218-219. )ُوصف الطابع العام للمادة الثالثة المشتركة على أنه "معيار 
الحّد األدنى" مع مراعاة "االعتبارات األولية لإلنسانية"(. أنظر بشكل عام 

جون- ماري هنكرتس ولويز دوزوالد- بك، القانون الدولي اإلنساني العرفي 
)مطبعة جامعة كامبريدج، 2005(. 

أنظر اللجنة الدولية للصليب األحمر )2017( تعليق على المادة الثالثة . 1٣1
المشتركة، الحاشية السابقة 98.

أنظر أركان الجريمة، المادتان 8 )2( )ج( "1" )المعاملة القاسية والتعذيب( . 1٣2
و8 )2( )ج( "2" )االعتداء على كرامة الشخص( من نظام روما األساسي.  

اللجنة الدولية للصليب األحمر )2017( تعليق على المادة الثالثة المشتركة، . 1٣٣
الحاشية السابقة 98، الفقرة 72٣. 

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة، المدعي العام ضد . 1٣4
كوبريسكيتش وآخرين. )الحكم( T-16 -95-IT  )14 كانون الثاني/ يناير 

2000( ]116[. )تشير اللجنة الدولية للصليب األحمر الى أنه "ال يوجد فرق 
ما بين مفهوم" المعاملة الاإنسانية" الُمرتكبة في نزاع مسّلح دولي 

ومفهوم "المعاملة القاسية" المحظورة بموجب المادة الثالثة المشتركة؛ 
أنظر التعليق على المادة 51، الفقرة ٣09٣. اللجنة الدولية للصليب األحمر 

)2017( تعليق على المادة الثالثة المشتركة، الحاشية 628.

ــب  ــية، بموج ــة القاس ــب والمعامل ــن التعذي ــرض كّل م يفت
الواجــب  رومــا األساســي  نظــام  المــادة 8)2()ج('1' مــن 
تطبيقــه فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي، أن ُيلِحــق الجانــي 
ألًمــا أو معانــاة جســدية أو عقليــة شــديدة بشــخص واحــد 
ــا مــن  ــة إّم ــا أن تكــون الضحي ــرض المــادة أيًض ــر. وتفت أو أكث
ــن  ــن، أو م ــن المدنيي ــال، أو م ــن القت ــن ع ــخاص العاجزي األش
أفــراد الطواقــم الطبيــة أو رجــال الديــن الذيــن ال يشــتركون 
مباشــرًة فــي األعمــال العدائيــة. ولكــّي ُيعتبــر التعذيــب 
ــّم  ــر عنصــر إضافــي وهــو أن يت ــّد مــن توّف جريمــة حــرب، ال ب
"ألغــراض مثــل: الحصــول علــى معلومــات أو اعتــراف، أو 
عقــاب أو تخويــف أو إكــراه، أو أي ســبب قائــم علــى التمييــز 
ــى  ــه إل ــم حّدت ــتند تقيي ــّد أن يس ــه"1٣7. وال ب ــا كان نوع مهم
ــة الخاصــة. ــق بظــروف الحال ــة تتعّل ــر موضوعيــة وذاتي معايي

أمــا جريمــة الحــرب المتمّثلــة فــي االعتــداء علــى الكرامــة 
الشــخصية، بموجــب المــادة 8)2()ج('2' مــن نظــام رومــا 
ــى  ــأ ال ــد لج ــي ق ــون الجان ــرض أن يك ــي تفت ــي، فه األساس
معاملــة مهينــة أو حاّطــة بالكرامــة أو اعتــدى علــى كرامــة 
شــخص أو أكثــر لدرجــة تتيــح أن ُيعتــرف بهكــذا ســلوك بشــكل 
عــام كاعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية. ومــن الضــروري 
ــن  ــال، أو م ــن القت ــن ع ــن العاجزي ــة م ــون الضحي ــا أن تك أيًض
ــن  ــال الدي ــة أو رج ــم الطبي ــراد الطواق ــن أف ــن، أو م المدنيي
الذيــن ال يشــتركون مباشــرًة فــي األعمــال العدائيــة فــي نزاع 
مســّلح غيــر دولــي1٣8. وال بــّد أن تكــون المعاملــة المهينــة أو 
الحاّطــة بالكرامــة "حقيقيــة وخطيــرة"، ولكــن ليــس عليهــا أن 
تكــون دائمــة، وليــس مــن "الضــروري أن يضــّر الفعــل مباشــرًة 

ــة"1٣9. ــة للضحي بالســامة الجســدية أو العقلي

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة، المدعي العام ضد . 1٣5
أنتو فوروندزيجا)الحكم(، T-1/17 -95-IT  )10 كانون األول/ ديسمبر 

1998( ]270-275[؛ المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، المدعي العام ضد 
ندينديليمانا وآخرين. )الحكم والعقوبة(،T-56-00-ICTR  )17 أيار/ مايو 

 .]2158[ )2011
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة، المدعي العام ضد . 1٣6

دياليتش وآخرين. )الحكم(، T-21-96-IT  )16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998( 
]495-497[؛ المدعي العام ضد كوناراك وآخرين )الحكم(، 96-IT-T-2٣ و

96-IT-T-1 /2٣  )22 شباط/ فبراير 2001( ]151[. أنظر أيًضا لجنة األمم 
المتحدة لحقوق اإلنسان، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الاإنسانية أو المهينة، تقرير المقّرر الخاص لألمم المتحدة 
 المعني بالتعذيب،

UN Doc. E/CN.4/1986/15 ، 19 شباط/ فبراير 1986، الفقرة 119. 
أركان الجريمة، المادة 8 )2()ج( "1"- "4" من نظام روما األساسي.. 1٣7
أركان الجريمة، المادة 8 )2( )ج( "2" من نظام روما األساسي. أنظر الحاشية . 1٣8

57 التي تشير إلى أن عبارة "األشخاص" يمكن أن تشمل الموتى وأنه ينبغي 
مراعاة الخلفّية الثقافية للضحايا.

المحكمة الجنائية الدولية، كاتانغا ونغوديولو )قرار لتثبيت التهم(، القضية . 1٣9
رقم ICC-04/01-07/01-717 )14 تشرين األول/ أكتوبر 2008( ]٣67[؛ 

.]٣69[
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تناولهــا  جــرى  التــي  الجنســي،  العنــف  جرائــم  تشــّكل 
نظــام  مــن  أخــرى  أقســام  فــي  التحديــد  وجــه  علــى 
الشــخصية،  الكرامــة  علــى  اعتــداًء  األساســي140،  رومــا 
وهــي بالتالــي مشــمولة بالتســاوي فــي المــادة الثالثــة 
ــف الجنســي ضــّد  المشــتركة141. ويمكــن القــول إًذا إّن العن
المعتقليــن والمحتجزيــن محظــور فــي جميــع األوقــات كجــزء 
ــّض  ــرب، بغ ــي الح ــي ف ــف الجنس ــق للعن ــر المطل ــن الحظ م
النظــر عــن هويــة الضحيــة أو الجانــي، أو عاقتهمــا ببعضهمــا 
ــي  ــون الدول ــح القان ــًزا لهــذا الموجــب، يمن البعــض142. وتعزي
اإلنســاني حمايــًة خاصــًة لجميــع النســاء. فــا بــّد مــن حمايــة 
ــرفهّن،  ــى ش ــداء عل ــن أي اعت ــاص م ــكل خ ــزات "بش المحتج
خاصــًة االغتصــاب أو الدعــارة القســرية أو أي شــكل مــن 
أشــكال االعتــداء غيــر الائــق"14٣. ويجــب أن يــوكل اإلشــراف 
أماكــن  ُيحتجــزن فــي  نســاء وأن  الــى  المحتجــزات  علــى 
منفصلــة مــع مرافــق منفصلــة. ويجــب احتجــاز األطفــال أيًضــا 

بشــكل منفصــل.

تشــّكل جميــع األفعــال المذكــورة أعــاه، بصــرف النظــر عــن 
ــر  ــزاع مــن غي ــة أو طــرف فــي الن انتمــاء مرتكبيهــا إلــى دول
الدولــة، جرائــم حــرب عنــد ارتكابهــا فــي ســياق نــزاع مســّلح 
أو بشــكل مرتبــط بــه. وبالتالــي، يتعــّرض جميــع مرتكبــي 
هــذه الجرائــم للمقاضــاة علــى أســاس المســؤولية الجنائيــة 

ــة. الفردي

ــا  ــي يعتبره ــك الت ــال تل ــذه األفع ــتنفذ ه ــك، ال تس ــع ذل وم
القانــون الدولــي اإلنســاني انتهــاًكا للمعاملــة اإلنســانية144. 
فاألفعــال المحظــورة الــواردة فــي المــادة الثالثة المشــتركة 
هــي "مجــّرد أمثلــة محــّددة للســلوك الــذي ينتهــك مــن دون 
وتســتخدم  اإلنســانية"145.  المعاملــة  أدنــى شــّك موجــب 
ويجــب  عمــًدا  مفتوحــة  لغــة  المشــتركة  الثالثــة  المــادة 
تفســيرها وفًقــا لموجــب المعاملــة اإلنســانية الشــامل146. 

نظام روما األساسي، المادة 8 )2( )هـ( "6".. 140
اللجنة الدولية للصليب األحمر )2017( تعليق على المادة الثالثة المشتركة، . 141

الحاشية السابقة 98، الفقرات 727-729. تم التأكيد على ذلك في عدد من 
قرارات المحاكم الجنائية الدولية وجرى تكرارها في البروتوكول اإلضافي 

الثاني، المادة 4)2()هـ(.
المحكمة الجنائية الدولية، المدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا )حكم بشأن . 142

 /01-ICC استئناف السيد نتاجاندا في ما يتعلق بالتهمّتين 6 و 9( القضية رقم
OA5 06/02-04  )15 حزيران/ يونيو 2017(.

أنظر المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة.. 14٣
أنظر: قاموس أوكسفورد اإلنكليزي المختصر، الطبعة الثانية عشرة، مطبعة . 144

جامعة أكسفورد، 2011، ص. 69٣، إضافة "إلحاق الحد األدنى من األلم" 
كعنصر آخر في إطار عاج "رحيم أو خيري". يجب أن ُيعامل األشخاص 

المحرومون من حريتهم بإنسانية وكرامة.
اللجنة الدولية للصليب األحمر )2017( تعليق على المادة الثالثة المشتركة، . 145

الحاشية السابقة 98، الفقرة 577.
المرجع نفسه، الفقرة 555.. 146

القانــون  شــهدها  التــي  التطــّورات  ســاعدت  وقــد  هــذا 
الدولــي اإلنســاني العرفــي، والقانــون الدولــي لحقــوق 
اإلنســان، ومختلــف القــرارات القضائيــة الصادرة عــن المحاكم 
ــة اإلنســانية  ــوى المعامل ــد محت ــة فــي تحدي ــة الدولي الجنائي
ونطاقهــا. لذلــك، يجــب التأّكــد مــن معيــار المعاملــة الواجــب 
توفيرهــا للمقاتليــن األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية 
ــن  ــن م ــم والمحجتزي ــن بالتنظي ــال المرتبطي ــاء واألطف والنس
ــة إســتناًدا الــى توليفــة مــن  قبــل قــّوات ســوريا الديمقراطي
قانــون المعاهــدات والقانــون العرفــي وبعــض األحــكام 
ــون الدولــي لحقــوق اإلنســان. الواجــب تطبيقهــا فــي القان

5.4 المعايير الُدنيا للمعاملة بموجب القانون 
الدولي اإلنساني العرفي الواجب تطبيقه 

في نزاع مسّلح غير دولي

القانــون  باحتــرام  ُملزمــة  الديمقراطيــة  ســوريا  قــّوات  إن 
الدولــي اإلنســاني العرفــي الواجــب تطبيقــه فــي نــزاع 
ــى  ــي العرفــي عل ــون الدول ــد القان ــي. يؤّك ــر دول مســّلح غي
فــي  القتــال  عــن  العاجزيــن  األشــخاص  معاملــة  ضــرورة 
النزاعــات المســّلحة غيــر الدوليــة معاملــًة إنســانيًة، ويعطــي 
نــة لموجــب  المزيــد مــن اإليضاحــات حــول العناصــر المكوِّ
المعاملــة اإلنســانية147. وينــّص القانــون العرفــي علــى تلــك 
القواعــد التــي ُتعتبــر ضروريــة مــن الناحيــة المنطقيــة لتفعيــل 
قاعــدة متوّفــرة فــي القانــون الدولــي العرفــي148. وُتفــرض 
موجبــات عــّدة علــى ســلطات االحتجــاز لتنفيــذ الموجــب 
العرفــي األساســي للمعاملــة اإلنســانية، وُتعتبر بالتالــي جزًءا 
ــي  ــع العرف ــتمّد الطاب ــي. وُيس ــي العرف ــون الدول ــن القان م
لهــذه القواعــد مــن أدّلــة بشــأن ممارســات الــدول المّتســقة 
التــي جــاءت بشــكل وطريقــة يشــيران إلــى قبولهــا كقواعــد 
 opinio ُملزمــة قانوًنــا )االعتقــاد القانونــي بإلزاميــة القواعــد

.149)juris

المرجع نفسه.. 147
أنظر. 148

 Stefan Talmon, ‘Determining Customary International Law: The 
ICJ’s Methodology between Induction, Deduction and Assertion’, 
European Journal of International Law 26 )2015( 419, 427.

)"عندما تكون قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي منطقية، ألنه يمكن 
استنتاجها من مبدأ أساسي قائم، فإن عبء إثبات القاعدة عن طريق التفكير 

االستقرائي يتضاءل بشكل متناسب. بصورة أساسية، تتطلب أي قاعدة 
منطقية مجموعة أصغر من ممارسات الدول واالعتقاد القانوني بإلزامية 

 .)"opinio juris القواعد
أنظر: الجرف القاري لبحر الشمال، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية، . 149

1969، ص. ٣، الفقرتان ٣9 و77؛ األنشطة العسكرية وشبه العسكرية في 
قضية نيكاراغوا وضدها )نيكاراغوا ضد الواليات المتحدة األمريكية(، الوقائع 

الموضوعية، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 1986، ص. 14، الفقرة 
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إذا مــا أردنــا أن نذكــر واحــًدا مــن أقــوى المؤّشــرات عــن 
ــاني  ــي اإلنس ــون الدول ــياق القان ــي س ــدول ف ــات ال ممارس
ــكري  ــل العس ــات الدلي ــى كتّيب ــودة ال ــن الع ــي، يمك العرف
ــة  ــة بمعامل ــة الخاص ــات التالي ــرف بالموجب ــي تعت ــدول الت لل
المحتجزيــن والواجــب تطبيقهــا فــي النزاعــات المســّلحة غيــر 

ــة: الدولي

احترام المعتقدات والممارسات الدينية؛ 	 
ــك 	  ــَبين، وكذل ــرب المناس ــاه الش ــذاء ومي ــر الغ توفي

المالبــس؛
ضمانات بشأن الصّحة والنظافة الشخصية؛ 	 
توفير الرعاية الطبية المناسبة؛ 	 
الحّق في النوم؛	 
الحماية من العنف ومن أخطار النزاع المسّلح؛	 
اتصاالت مناسبة مع العالم الخارجي150.	 

ــول  ــق البروتوك ــتركة، ينطب ــة المش ــادة الثالث ــرار الم ــى غ عل
اإلضافــي الثانــي الــى اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 علــى 
ــوريا  ــا أن س ــي151. وبم ــع دول ــم بطاب ــي ال تّتس ــات الت النزاع
ــي  ــول اإلضاف ــى البروتوك ــة عل ــدول الموّقع ــن ال ــت م ليس
بالنســبة  مباشــرًة  ُملزمــة  ليســت  أحكامــه  فــإن  الثانــي، 
اليهــا، بحكــم قانــون المعاهــدات. ومــع ذلــك، فــإن أحــكام 
البروتوكــول اإلضافــي الثانــي المتعّلقة بالمعاملة اإلنســانية 
للمحتجزيــن ُتعتبــر جــزًءا مــن القانــون الدولــي العرفــي، وهــي 
ــزاع  ــع األطــراف فــي ن بالتالــي ُملزمــة بشــكل متســاٍو لجمي
مســّلح غيــر دولــي152. "يطــّور" البروتوكــول اإلضافــي الثانــي 
ــن  ــّدل م ــا" "دون أن يع ــتركة و"يكمله ــة المش ــادة الثالث الم
الشــروط الراهنــة لتطبيقهــا"، وهــو يســاعد بالتالــي فــي 
توضيــح نطــاق موجــب المعاملــة اإلنســانية ومضمونــه وفــق 

ــتركة15٣. ــة المش ــادة الثالث الم

يكــّرر البروتوكــول اإلضافــي الثانــي الموجب التالــي: "ُيعامل 
]المحتجــزون[ فــي جميــع الظــروف معاملــًة إنســانيًة ويلقون 
جهــد اإلمــكان ودون إبطــاء الرعايــة والعنايــة الطبيــة التــي 

اللجنة الدولية للصليب األحمر )2017( تعليق على المادة الثالثة المشتركة، . 150
الحاشية السابقة 98، الفقرة 580، مع ذكر كتيبات الدليل العسكري 
ألستراليا وكندا وتشاد ونيبال وسري النكا وتركيا والواليات المتحدة 

األميركية والمملكة المتحدة. 
البروتوكول اإلضافي الى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس . 151

1949، والمتعّلق بحماية ضحايا المنازعات المسّلحة غير الدولية، 1125 
UNTS 609 )دخل حيز التنفيذ في 7 كانون األول/ ديسمبر 1978(، )يشار 

إليه في ما يلي بـ "البروتوكول اإلضافي الثاني"(. 
جون- ماري هنكرتس ولويز دوزوالد- بك، القانون الدولي اإلنساني العرفي . 152

)مطبعة جامعة كامبريدج ، 2005(. 
البروتوكول اإلضافي الثاني، المادة 1 "المجال المادي للتطبيق".. 15٣

البروتوكول اإلضافي الثاني، المادة 7 "الحماية والرعاية".. 154
جون- ماري هنكرتس ولويز دوزوالد- بك، القانون الدولي اإلنساني العرفي . 155

)مطبعة جامعة كامبريدج، 2005( ، المجلد 1، الفصول ٣٣-٣9. 
المرجع نفسه. . 156
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة، قضية كوناراك، الحكم، . 157
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تقتضيهــا حالتهــم. ويجــب عــدم التمييــز بينهــم ألي اعتبــارات 
ســوى االعتبــارات الطبيــة"154. إضافــًة الــى ذلــك، يوّفــر 
ــر شــاملة بالموجبــات الواقعــة علــى  البروتوكــول قائمــة غي
ــن،  ــة اإلنســانية للمحتجزي ســلطات االحتجــاز لضمــان المعامل
علًمــا أن غالبيــة هــذه الموجبــات تؤّكدهــا ممارســات الــدول 
واالعتقــاد القانونــي بإلزاميــة القواعــد، فتكــون بالتالــي 
ــي155.  ــر دول ــّلح غي ــزاع مس ــي ن ــراف ف ــع األط ــة لجمي ُملزم
وُتعــّد الموجبــات التاليــة المفروضــة علــى ســلطات االحتجــاز 
جــزًءا مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي الواجــب 
تطبيقــه فــي النزاعــات المســّلحة غيــر الدوليــة، وهــي بالتالي 

ــة156: ــى قــّوات ســوريا الديمقراطي ُملزمــة بالنســبة ال

ــر  ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــرض اللجن ــة ع ــب دراس - يج
نّيــة وعــدم رفضــه بصــورة  لزيــارة المحتجزيــن بحســن 

تعّســفية.

وبالنسبة الى األشخاص المحرومين من حريتهم: 
ينبغي عدم احتجازهم بالقرب من منطقة قتال؛ 	 
يجب الحفاظ على صّحتهم ونظافتهم الشخصية؛	 
ينبغــي تســجيل بياناتهــم الشــخصية، الــى جانــب 	 

احتجازهــم؛  أســباب 
يجــب اإلفــراج عنهــم بمجــرد اختفــاء أســباب حرمانهم 	 

ــن لمقاضــاة  ــوا خاضعي مــن حرّيتهــم، شــرط أال يكون
أو عقوبــة مفروضــة قانوًنــا؛

يجــب أال يتعّرضــوا لعقوبــة جســدية، "بمــا فــي ذلــك 	 
علــى  كعقوبــة  تؤمــر  التــي  المفرطــة  العقوبــة 

جريمــة أو كتدبيــر تثقيفــي أو تأديبــي"؛
ف بأنهــا 	  ينبغــي أاّل يتعّرضــوا لمعاملــة تعذيــب، ُتعــرَّ

"التســّبب المتعّمــد، عــن طريــق الفعــل أو اإلغفــال، 
بألــم أو معانــاة شــديدة، جســدية أو عقليــة، مــن أجــل 
ــة  ــراف، أو لمعاقب ــات أو اعت ــى معلوم ــول عل الحص
الضحيــة أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إكراهــه، أو 
للتمييــز علــى أي أســاس، ضــّد الضحيــة أو شــخص 

ثالــث"157.

ــة  ــق بمعامل ــات أخــرى تتعّل ــر موجب ــك، تتوّف ــب ذل ــى جان ال
الســجناء وتــرد بشــكل ثابــت فــي صكــوك أخــرى لهــا عاقــة 
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هــذه  والموجبــات  الدوليــة158.  غيــر  المســّلحة  بالنزاعــات 
تحظــى بدعــم إضافــي مــن التشــريعات والممارســة159. ال 
ــى  ــة عل ــة المفروض ــات اإلجرائي ــذه الموجب ــع ه ــّد أن تخض ب
ــى  ــم معقــول، إســتناًدا ال ــة لتنظي قــّوات ســوريا الديمقراطي
الوســائل  االعتبــار  فــي  يأخــذ  الــذي  الوقائعــي  الســياق 
ــق باألشــخاص  ــا يتعّل ــة. وفــي م المتاحــة والظــروف المحلي

المحروميــن مــن حريتهــم :
ــع 	  ــم، م ــع عائالته ــل م ــم بالتواص ــماح له ــب الس يج

بالتواتــر  المتعّلقــة  المعقولــة  الشــروط  مراعــاة 
الســلطات. وبرقابــة 

ال بــّد مــن تمديــد االســتفادة مــن ظــروف العمــل 	 
بهــا  يتمّتــع  التــي  لتلــك  المماثلــة  والضمانــات 

المحليــون. المدنيــون  الســّكان 
ينبغــي توفيــر لهــم الغــذاء الكافي والمــاء والملبس 	 

والمــأوى والعنايــة الطبيــة، إمــا مــن قبــل ســلطات 
االحتجــاز أو عــن طريــق المســاعدة الخارجيــة161.

الشــخصية 	  معتقداتهــم  احتــرام  مــن  بــّد  ال 
الدينيــة. وممارســاتهم 

قــد تكــون بعــض خصائــص الموجبــات المذكــورة أعــاه، مثــل 
توفيــر الغــذاء أو الخدمــات الدينيــة المناســبة، مقّيــدة بشــكل 
معقــول بســبب الضغــوط الخارجيــة والقيــود علــى المــوارد 
المعاملــة  موجــب  فــإن  ذلــك،  ومــع  مســّلح.  نــزاع  فــي 
اإلنســانية األساســي "ُمطلــق وال يعــرف أي اســتثناءات"162. 
قابــل  غيــر  اإلنســانية  المعاملــة  موجــب  فــإن  وبالتالــي، 
لانتقــاص و"ال تســتطيع أي ظــروف أن تبــّرر الخــروج عنــه"16٣. 
عــن موجــب  االبتعــاد  أبــًدا  تبــّرر  ال  العســكرية  فالضــرورة 

المعاملــة اإلنســانية164.

باإلضافــة إلــى الموجبــات المفروضــة على ســلطات االحتجاز 
بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي والُمشــار إليهــا 

أنظر: األمم المتحدة، القواعد النموذجية الُدنيا لمعاملة السجناء، القواعد . 158
األوروبية للسجون ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص 

الذين يتعّرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن. متوّفر على:
 https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-
RESOLUTION/E_ebook.pdf 
 .)آب/أغسطس 2019(

جون- ماري هنكرتس ولويز دوزوالد- بك، القانون الدولي اإلنساني العرفي . 159
)مطبعة جامعة كامبريدج ، 2005(، المجلد 1، الفصول ٣٣-٣9. 
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أنظر: األمم المتحدة، القواعد النموذجية الُدنيا لمعاملة السجناء، القواعد . 161

9-20 )12(، كمثال على مجموعة من االتفاقات الدولية التي تنّص على 
ضرورة تلبية الحاجات األساسية للسجناء. هذه المعايير هي "الشروط الدنيا 

التي يقبل بها المجتمع الدولي على أنها مناسبة".  
اللجنة الدولية للصليب األحمر )2017( تعليق على المادة الثالثة المشتركة، . 162

الحاشية السابقة 98، الفقرة 582.
المرجع نفسه.. 16٣
المرجع نفسه، 58٣. . 164

ــة الســجناء،  ــا لمعامل ــة الُدني ــد النموذجي ــإن القواع أعــاه، ف
ــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي 17  التــي اعتمدتهــا الجمعي
كانــون األول/ ديســمبر 2015، توّفــر قائمــة بالضمانــات التــي 
ــّص  ــك. ال تخت ــن ذل ــا أمك ــن، كّلم ــا للمحتجزي ــي توفيره ينبغ
الموجبــات الــواردة فــي هــذا الصــّك باالحتجــاز المّتصــل بنــزاع 
مــا، وهــي بالتالــي ذات قيمــة أقــّل فــي هــذا الســياق. ومــع 
ــة القواعــد مــن جانــب  ــا بإلزامي ذلــك، تشــّكل اعتقــاًدا قانونيًّ
المجتمــع الدولــي، وتمّثــل بالتالــي المعيــار الــذي ينبغــي 
ــك،  ــا لذل ــه. وفًق ــعي لتحقيق ــاز الس ــلطات االحتج ــع س لجمي

يتعّيــن علــى قــّوات ســوريا الديمقراطيــة:

منفصلــة، 	  أســّرة  وتأميــن  االكتظــاظ،  تجّنــب 
ليــاًل165. المحتجزيــن  علــى  بانتظــام  واإلشــراف 

التأّكــد مــن أن الغــرف المعــّدة الســتخدام الســجناء 	 
الحــرص  مــع  الصحيــة،  المتطّلبــات  جميــع  تلّبــي 
علــى مراعــاة الظــروف المناخيــة، وخصوًصــا مــن 
حيــث حجــم الهــواء، والمســاحة الُدنيــا، واإلضــاءة 

والتهويــة166.  والتدفئــة 
التأّكــد مــن أن المراحيــض كافيــة لتمكين كّل ســجين 	 

مــن قضــاء حاجاتــه الطبيعيــة عنــد الضــرورة وبصــورة 
نظيفــة والئقة167. 

ضمــان توّفــر مرافــق االســتحمام واالغتســال بالــدّش 	 
بحيــث يكــون فــي مقــدور كل ســجين ومفروًضــا 
عليــه أن يســتحّم أو يغتســل، بدرجــة حــرارة متكّيفــة 
مــع الطقــس، بالقــدر الــذي تتطّلبــه الصّحــة العامــة 
ــّل  ــى أاّل يق ــي، عل ــع الجغراف ــل والموق ــا للفص تبًع
ذلــك عــن مــرة واحــدة فــي األســبوع فــي منــاخ 

معتــدل16٨. 
بارتــداء 	  لــه  ُيســمح  ال  أن كل ســجين  مــن  التأّكــد 

ثيابــه الخاصــة ُيــزّود بثيــاب مناســبة للمنــاخ، وكافيــة 
ــال أن  ــي أي ح ــوز ف ــه. وال يج ــى عافيت ــاظ عل للحف
تكــون هــذه المالبــس مهينــة أو حاّطــة بالكرامــة169. 

ــر ُمســتخدم 	  ــى أن يحظــى كّل ســجين غي الحــرص عل
فــي عمــل فــي الهــواء الطلــق بســاعة واحــدة علــى 
األقــل كّل يــوم يمــارس فيهــا التماريــن الرياضيــة 
ــق، إذا ســمح الطقــس  المناســبة فــي الهــواء الطل

ــك170.  بذل

 األمم المتحدة، القواعد النموذجية الُدنيا لمعاملة السجناء، القاعدة 12.. 165
المرجع نفسه، القاعدة 1٣.  . 166
المرجع نفسه، القاعدة 15. . 167
المرجع نفسه، القاعدة 16. . 168
المرجع نفسه، القاعدة 19.  . 169
المرجع نفسه، القاعدة 2٣. . 170

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/E_ebook.pdf 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/E_ebook.pdf 


30 الوضع القانوني للمواطنين األجانب المرتبطين بتنظيم الدولة اإلسالمية والمحتجزين في شمال شرق سوريا

المرجع نفسه.. 171
جون- ماري هنكرتس ولويز دوزوالد- بك، القانون الدولي اإلنساني العرفي . 172

)مطبعة جامعة كامبريدج، 2005(، المجلد 1، القاعدة 99. 
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الجمعية العامة لألمم المتحدة، القرار 2675 )26(، 9 كانون األول/ ديسمبر . 174

1970 )اعُتمد بأغلبية 109 أصوات مؤيدة، وال صوت ضّد، فيما امتنع 8 عن 
التصويت(، الديباجة والمادة 1.

اجتهاد القانون الدولي لحقوق اإلنسان بشأن المحكمة األوروبية لحقوق . 175
االنسان والهيئة المستقّلة لحقوق االنسان اللتين قّررتا أن األشخاص الذين 
تتمّتع الدولة بوالية قضائية عليهم و"بالسيطرة الفعلية" على تلك الوالية 

القضائية يستحّقون موجبات حقوق االنسان.

ــة 	  ــر الالزم ــاذ التدابي ــن واتخ ــة المحتجزي ضمــان حماي
ــراحهم. ــق س ــن ُأطل ــن الذي ــالمة المحتجزي ــان س لضم

ذكــرت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أن "معنــى المعاملة 
اإلنســانية محــّدد وفــق الســياق ويجــب مراعاتــه علــى ضــوء 
مــن  كّل  مراعــاة  مــع  حالــة،  لــكّل  الملموســة  الظــروف 
العناصــر الموضوعيــة والذاتيــة، مثــل البيئــة والحالــة الجســدية 
أو  االجتماعيــة  خلفيتــه  أو  وعمــره  للشــخص،  والعقليــة 
الثقافيــة أو الدينيــة أو السياســية والخبــرات الســابقة". لذلــك، 
يتعّيــن علــى قــّوات ســوريا الديمقراطيــة مراعــاة االحتياجــات 
والظــروف الخاصــة لــكّل محتجــز مــن أجــل الوفــاء بموجــب 

ــانية.  ــة اإلنس المعامل

تبــذل  أن  الديمقراطيــة  قــّوات ســوريا  علــى  يجــب  أخيــًرا، 
قصــارى جهدهــا لتوفيــر الرعايــة للجرحــى والمرضــى، بمــا 
فــي ذلــك الســماح للمنّظمــات اإلنســانية بتوفيــر الرعايــة171. 
ويجــب أاّل ُيحــرم األشــخاص الُمشــتبه فــي كونهــم مقاتليــن 
ــي  ــي بالتال ــفية172. وينبغ ــورة تعّس ــم بص ــن حرّيته ــب م أجان
علــى قــّوات ســوريا الديمقراطيــة أن تبرهــن األســباب األمنيــة 
ــة  ــم ولمواصل ــن حرّيته ــم م ــروعة لحرمانه ــة المش أو الجنائي
هــذا االحتجــاز. وال بــّد مــن اإلشــارة الــى أن المعيــار الواجــب 

ــد االســتثنائي لألمــن17٣.  تحقيقــه هــو التهدي

5.5 التداخل مع القانون الدولي لحقوق 
اإلنسان )أحكام رئيسة( 

ينطبــق القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان علــى الــدول تجــاه 
ــع األشــخاص الموجوديــن ضمــن ســيطرتها  مواطنيهــا وجمي
ــي لحقــوق  ــون الدول ــن يخضــع القان ــة174. وفــي حي القضائي
ــذي يحكــم  ــون الدولــي اإلنســاني ال ــق القان االنســان لتطبي
ــات  ــاالت النزاع ــي ح ــارًيا ف ــى س ــو يبق ــا، فه ــا خاصًّ موضوًع
المســّلحة، وغالًبــا مــا يــدرج بعــض موجبــات القانــون الدولــي 
ــوح175.  ــل والوض ــن التفصي ــد م ــياق بمزي ــي الس ــاني ف اإلنس

تنبغــي اإلشــارة هنــا الــى أن قابليــة تطبيــق القانــون الدولــي 
لحقــوق االنســان علــى المجموعــات المســّلحة مــن غيــر 
الدولــة تبقــى موضــع جــدل، لكــن مــن المســّلم بــه عموًمــا 
أن المجموعــات المســّلحة مــن غيــر الدولــة التــي تمــارس 
باحتــرام  ُملزمــة  مدنييــن  ســّكان  علــى  إقليميــة  ســيطرة 
ــه  ــارت إلي ــا أش ــان176. وكم ــوق االنس ــي لحق ــون الدول القان
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، "يبــدو، كحــّد أدنــى، مقبــواًل 
أن المجموعــات المســّلحة التــي تمــارس ســيطرة إقليميــة 
تتحّمــل  الحكومــة  بوظائــف  شــبيهة  وظائــف  وتــؤّدي 
مســؤوليات بموجــب قانــون حقــوق اإلنســان"177. عــاوًة 
علــى ذلــك، تعّهــدت قــّوات ســوريا الديمقراطيــة علــى وجــه 
التحديــد بااللتــزام بالقانــون الدولــي لحقــوق االنســان178. 
بمعاملــة  الصلــة  ذات  األحــكام  اعتبــار  يمكــن  وبالتالــي، 
ــون الدولــي لحقــوق االنســان ُملزمــة  المحتجزيــن فــي القان

ــة. ــوريا الديمقراطي ــّوات س لق

أنظر: اللجنة الدولية للصليب األحمر، تعزيز القانون الدولي اإلنساني الذي . 176
يحمي األشخاص المحرومين من حريتهم، تقرير تجميعي من المشاورات 

اإلقليمية للخبراء الحكوميين )جنيف، تشرين الثاني/ نوفمبر 201٣( 10-11؛ 
اللجنة الدولية للصليب األحمر، تعزيز القانون الدولي اإلنساني الذي يحمي 

األشخاص المحرومين من حريتهم، التقرير الختامي، وثيقة أعدتها اللجنة 
الدولية للصليب األحمر للمؤتمر الدولي الثاني والثاثين للصليب األحمر 

والهال األحمر )حزيران/ يونيو 2015( 12، 20-21؛ اللجنة الدولية للصليب 
األحمر، المؤتمر الدولي الثاني والثاثون للصليب األحمر والهال األحمر، 

القرار 2، "تعزيز االمتثال للقانون الدولي اإلنساني"، الفقرة 8؛ عملية 
 .IV كوبنهاغن: المبادئ والخطوط التوجيهية )2012(، الديباجة، الفقرة

أنظر . 177 للمناقشة،
 Marco Sassòli and Laura Olson, ‘The relationship between 
international humanitarian law and human rights law where it 
matters: admissible killing and interment of fighters in non-
international armed conflicts’ )2008(, International Review of the 
Red Cross, Vol. 90, No. 871 at pp 603-605.  
Sivakumaran, Sandesh, The Law of Non- International Armed 
Conflict )Oxford University Press: 2012( pp. 95–99;  
Jean-Marie Henckaerts and Cornelius Wiesener, ‘Human rights 
obligations of non-State armed groups: a possible contribution 
from customary international law?’, in Robert Kolb and Gloria 
Gaggioli )eds(, Research Handbook on Human Rights and 
Humanitarian Law )Edward Elgar, Cheltenham: 2013( pp. 
146–169;  
Andrew Clapham, ‘Focusing on Armed Non-State Actors’, in 
Andrew Clapham and Paola Gaeta )eds(, The Oxford Handbook 
of International Law in Armed Conflict )Oxford University Press: 
2014( pp. 766–810, at 786–802;  
Konstantinos Mastorodimos, Armed Non-State Actors in 
International Humanitarian and Human Rights Law: Foundation 
and Framework of Obligations, and Rules on Accountability 
)Ashgate, Farnham: 2016(

اللجنة الدولية للصليب األحمر )2017( تعليق على المادة الثالثة المشتركة، . 178
الحاشية السابقة 98، الفقرة 5٣9.
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ــدأ  ــى مب ــا إل ــان أيًض ــوق اإلنس ــي لحق ــون الدول ــتند القان يس
المعاملــة اإلنســانية لألشــخاص179، وتعّبــر قواعــده تعبيــًرا 
ــب  ــانية" بموج ــة اإلنس ــارة "المعامل ــى عب ــن معن ــا ع واضًح
المعاملــة  فــي  فالحــّق  اإلنســاني180.  الدولــي  القانــون 
المحتجزيــن  إخضــاع  عــدم  يجــب  أنــه  يعنــي  اإلنســانية 
"ألي شــكل مــن أشــكال المشــّقات أو القيــود، باإلضافــة 
إلــى تلــك التــي تنتــج ال محالــة عــن االحتجــاز فــي بيئــة 
مغلقــة"181. هــذا وقــد أعلــن مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع 
لألمــم المتحــدة أنــه ال يجــوز االنتقــاص مــن المــادة 10 مــن 
والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد 
التــي تقضــي بمعاملــة "األشــخاص المحروميــن مــن حرّيتهــم 
ــان"،  ــي اإلنس ــة ف ــة األصيل ــرم الكرام ــانيًة تحت ــًة إنس معامل

لذلــك يتعّيــن تطبيقهــا فــي جميــع األوقــات182.

يمكــن اســتخدام القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان "لدعــم 
اإلنســاني  الدولــي  القانــون  فــي  المماثلــة  المبــادئ 
تلقــى  المثــال،  ســبيل  فعلــى  وتوضيحهــا"18٣.  وتعزيزهــا 
عبــارات رئيســة مثــل "المعاملــة المهينــة" تطبيًقــا مفيــًدا 
ف علــى أنهــا  بموجــب اجتهــادات حقــوق اإلنســان، حيــث ُتعــرَّ
فعــل "ُيهيــن الضحيــة بشــّدة أمــام اآلخريــن أو يدفــع المحتجــز 
إلــى التصــّرف ضــّد إرادتــه أو ضميــره"184. وهنــاك مجــال 
آخــر يوضــح فيــه القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان معنــى 
إلــى  ترقــى  التــي  الظــروف  اإلنســانية، وهــو  المعاملــة 
مســتوى االحتجــاز التعّســفي. بنــاًء عليــه، يجــب علــى قــّوات 
ســوريا الديمقراطيــة، قــدر اإلمــكان مــن الناحيــة العملّيــة، أن 
تبلــغ المحتجــز عــن أســباب احتجــازه، وتــزّوده بفرصــة الطعــن 

ــازه185.  ــة احتج ــي قانوني ف

أنظر: القسم 5.7 "التداخل مع القانون السوري الداخلي والقانون الداخلي . 179
لقّوات سوريا الديمقراطية".

جون- ماري هنكرتس ولويز دوزوالد- بك، القانون الدولي اإلنساني العرفي . 180
)مطبعة جامعة كامبريدج، 2005(، المجّلد 1، القاعدة 87.

المرجع نفسه.. 181
لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 29 )المادة 4 من . 182

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( )المرجع نفسه، ٣21(. 
أنظر أيضًا المادة 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 

والمادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة، والمادة ٣7 من اتفاقية حقوق 

الطفل، والمادة 14 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 
أنظر. 18٣

 Marco Sassòli and Laura Olson, ‘The relationship between 
international humanitarian law and human rights law where it 
matters: admissible killing and interment of fighters in non-
international armed conflicts’ )2008(, International Review of the 
Red Cross, Vol. 90, No. 871 at pp 603-605

اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان، القضية اليونانية، ]1٣٣9[.. 184
جون- ماري هنكرتس ولويز دوزوالد- بك، القانون الدولي اإلنساني العرفي . 185

)مطبعة جامعة كامبريدج، 2005(، المجلد 1، القاعدة 99.

ــي  ــون الدول ــن القان ــا بي ــارب م ــن التق ــة ع ــال ذي صل وكمث
يمكــن  اإلنســاني،  الدولــي  والقانــون  اإلنســان  لحقــوق 
ــي  ــجناء، الت ــة الس ــا لمعامل ــة الُدني ــد النموذجي ــر القواع ذك
تنــّص علــى "الحــّد األدنــى مــن الشــروط التــي ُتقبــل حســب 
االقتضــاء" مــن قبــل المجتمــع الدولــي186. ويتمّثــل مثــال آخــر 
ــدة  ــم المتح ــة لألم ــة العام ــادئ الجمعي ــة مب ــي مجموع ف
ــون ألي  ــن يتعّرض ــخاص الذي ــع األش ــة جمي ــة بحماي المتعّلق
ــان  ــن هات ــجن187. تتضّم ــاز أو الس ــكال االحتج ــن أش ــكل م ش
للرعايــة الطبيــة، والعقوبــة  الوثيقتــان متطّلبــات محــّددة 
ــلطات  ــتخدمها س ــن أن تس ــي يمك ــادئ الت ــبة، والمب المناس
ــاس  ــى أس ــب، عل ــة المناس ــار المعامل ــد معي ــاز لتحدي االحتج
ــار.  ــتيفاء المعي ــّم اس ــا إذا ت ــد م ــدة لتحدي ــى ح ــة عل كل حال
ــي  ــون الدول ــد القان ــن قواع ــدًدا م ــذه ع ــوك كه ــّزز صك وتع

ــاه. ــواردة أع ــة ال ــة والعرفي ــاني التعاهدي اإلنس

5.6 حماية خاصة للمرأة والطفل

ــى  ــًة إل ــتركة صراح ــة المش ــادة الثالث ــير الم ــن ال تش ــي حي ف
اإلنســانية  المعاملــة  موجــب  يبقــى  واألطفــال،  النســاء 
مطلًقــا ويجــب احترامــه "دون تمييــز ضــار يقــوم علــى العنصــر 
المولــد أو  أو  الجنــس  أو  المعتقــد  أو  الديــن  أو  اللــون  أو 

ــروة". الث

الجنســي  العنــف  ينتهــك االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال 
ــا  ــك أيًض ــه ينته ــن أن ــد تبي ــانية، وق ــة اإلنس ــب المعامل موج
الحظــر المحــّدد المفــروض علــى "االعتــداء علــى الحيــاة 
أشــكاله،  بجميــع  القتــل  وبخاصــة  البدنيــة،  والســامة 
بموجــب  والتعذيــب"،  القاســية  والمعاملــة  والتشــويه، 
أيًضــا  يشــّكل  ٣)1()أ(. وهــو   - المشــتركة  الثالثــة  المــادة 
ــادة  ــع الم ــارض م ــا يتع ــخصية بم ــة الش ــى الكرام ــداًء عل اعت
الثالثــة المشــتركة - ٣)1()ج(188. الــى ذلــك، يعتــرف القانــون 
الدولــي اإلنســاني، فــي ظــروف معّينــة، بالحمايــة الخاصــة 

األمم المتحدة، القواعد النموذجية الُدنيا لمعاملة السجناء.. 186
تّمت صياغة هذه المبادىء بلغة القانون الدولي لحقوق اإلنسان ولكنها . 187

ُطّبقت من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر واالجتهاد في سياق النزاعات 
المسّلحة غير الدولية.

أنظر المادتين 4 و 5 من البروتوكول اإلضافي الثاني، والقاعدة 1٣4 . 188
من دراسة القانون الدولي اإلنساني العرفي، وتعليقاتها )الحاشية 46(، 

الصفحات 476- 479. أنظر بشكل عام األمم المتحدة - إدارة عمليات حفظ 
السام، 

United Nations Department of Peacekeeping Operations, ‘Review 
of the Sexual Violence Elements of the Judgements of the 
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, the 
International Criminal Tribunal for Rwanda, and the Special Court 
for Sierra Leone in the Light of Security Council Resolution 1820’, 
http://www.icty.org/x/file/Outreach/sv_files/DPKO_report_
sexual_violence.pdf )2019 آب/ أغسطس(. 
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التــي ينبغــي تأمينهــا ألّمهــات صغــار األطفــال189. 

المشــتركة  الثالثــة  المــادة  تأتــي  ال  ذلــك،  علــى  عــاوًة 
ــزة، ولكــن مــن الواضــح أن  ــة ممّي ــى ذكــر األطفــال كفئ عل
عتبــة المعاملــة اإلنســانية يجــب أن تكــون أعلــى عندمــا 
ــق األمــر باألطفــال190. فاســتناًدا الــى القانــون الدولــي  يتعّل
العرفــي191، مــن الُمعتــرف بــه علــى نطــاق واســع أنــه يحــّق 
لألطفــال الحصــول علــى معاملــة وحمايــة خاصَتيــن. كمــا 
ــا  ــن 15 عاًم ــم ع ــّل أعماره ــن تق ــال الذي ــد األطف ــر تجني يحّظ
ــع مشــاركتهم فــي األعمــال  فــي القــّوات المســّلحة، وُتمن
لحقــوق  الدولــي  القانــون  صكــوك  وتشــّدد  العدائيــة192. 
اإلنســان بشــكل خــاص علــى ضــرورة عــدم تعــّرض األطفــال 
فــي  حّقهــم  وعلــى  تســجيلهم،  ضــرورة  وعلــى  للتمييــز، 
بأطفــال  األمــر  تعّلــق  علــى جنســّية19٣. ومتــى  الحصــول 
يشــاركون فــي نــزاع مســّلح، ينبغــي التركيــز علــى إعــادة 

التأهيــل وإعــادة االندمــاج فــي المجتمــع194.

5.7 التداخل مع القانون السوري الداخلي 
والقانون الداخلي لقّوات سوريا الديمقراطية

ــون  ــب قان ــة، بموج ــوريا الديمقراطي ــّوات س ــى ق ــن عل يتعّي
المعاهــدات والقانــون العرفــي، توفيــر معاملــة إنســانية 
لألفــراد الذيــن تحتجزهــم. وال بــّد مــن أخــذ القانــون الســوري 
الداخلــي  كالقانــون  تماًمــا  الســياق،  هــذا  فــي  باالعتبــار 
ــه ال  ــر بأن ــّم التذكي ــن المه ــة. وم ــوريا الديمقراطي ــّوات س لق
يمكــن تطبيــق القانــون الداخلــي إاّل باإلضافــة إلــى القانــون 
الدولــي اإلنســاني، ذلــك أن القانــون الداخلــي ال يســمو 
علــى القانــون الدولــي اإلنســاني وال يمكنــه بــأي حــال مــن 

تحّظر المادة 6 )4( من البروتوكول اإلضافي الثاني، حيثما ينطبق ذلك، تنفيذ . 189
عقوبة اإلعدام بحّق أشخاص دون سن 18 سنة، والنساء الحوامل، وأمهات 

صغار األطفال. 
اللجنة الدولية للصليب األحمر، "تعليق العام 2016 على المادة الثالثة . 190

المشتركة"، الفقرة 55٣.
القواعد 105، 120، 1٣5-1٣7 من دراسة القانون الدولي اإلنساني . 191

العرفي.
تجدر اإلشارة إلى أن الحّد األدنى لسن تجنيد األطفال يختلف ما بين الصكوك . 192

الدولية. وهو يبلغ 15 عاًما في البروتوكوَلين اإلضافيين األول والثاني الى 
اتفاقيات جنيف المعقودة في العام 1949، وفي اتفاقية حقوق الطفل 

ونظام روما األساسي )نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 
UNTS المجلد 2185، رقم ٣8544(. ويحّدد البروتوكول االختياري التفاقية 

حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في المنازعات المسّلحة هذا الحّد بـ 
18 سنة.

المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. . 19٣
فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة االرهاب، "توجيهات . 194

للدول..." ، ص. 24-29؛ البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن 
إشتراك األطفال في المنازعات المسّلحة، المادة 6 )٣(.

األحــوال أن يقّلــل مــن موجبــات قــّوات ســوريا الديمقراطيــة 
وفــق المــادة الثالثــة المشــتركة والقانــون الدولــي العرفــي.

القانون السوري
حقــوق  احتــرام  ضــرورة  علــى  الســوري  القانــون  ينــّص 
المواطنيــن وكرامتهــم. ويجــّرم القانــون عموًمــا األفعــال 
التــي تهــّدد األمــن العــام، األمــر الــذي يشــمل المقاتليــن 
األجانــب الذيــن يشــاركون فــي أعمــال عدائيــة نشــطة. يــرد 
فــي مــا يلــي ملّخــص عــن األحــكام ذات الصلــة فــي القانون 
الســوري التــي ينبغــي تطبيقهــا علــى معاييــر االحتجــاز. تــرد 
هــذه األحــكام ألغــراض توضيحيــة وال تشــّكل تحليــًا كامــًا 

وال شــامًا.

ينــّص دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية )2012( علــى مــا 
يلــي:

المادة 25 )1(: "الحرية حّق مقدس". 	 

ــدان بحكــم 	  ــى ُي ــريء حت المــادة 51 )2(: "كل ُمّتهــم ب
قضائــي مبــرم فــي محاكمــة عادلــة؛ حــّق التقاضــي 
وســلوك ســبل الطعــن والمراجعــة والدفاع أمــام القضاء 
مصــون بالقانــون، وتكفــل الدولــة المســاعدة القضائيــة 

ــون". ــن، وفقــًا للقان ــر القادري لغي

المــادة 53 )2(: "ال يجــوز تعذيــب أحــد أو معاملتــه 	 
معاملــة مهينــة، ويحــّدد القانــون عقــاب مــن يفعــل 

ذلــك؛" 
ــة  ــة العربي ــكري للجمهوري ــات العس ــون العقوب ــّص قان ين
الســورية )1950( علــى مــا يلــي: ُيعــّد ارتــكاب أعمــال عنــف 
أو قســوة فــي ســاحة المعركــة ضــّد عســكري جريــح أو 

ــة.  ــه جريم ــن نفس ــاع ع ــى الدف ــوى عل ــض ال يق مري

بموجــب  الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة  وانضمــت  هــذا 
المرســوم التشــريعي رقــم 39 المــؤرخ 2004/1، إلــى 
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب التــي تســمو علــى القانــون 
الســوري الحالــي وتمنــح كل فــرد الحــّق فــي االحتجــاج 

بتنفيذهــا. والمطالبــة  بأحكامهــا 

القانون الداخلي لقّوات سوريا الديمقراطية 
القيــادة العامــة لقــّوات ســوريا الديمقراطيــة: تصــف 
أوســاط  فــي  الرســمية عشــر قواعــد منشــورة  السياســة 
ــر  ــر المدّم ــد باألث ــّر هــذه القواع ــة الشــعب. تق وحــدات حماي
ــا  ــّرف وفًق ــى التص ــزاع إل ــع أطــراف الن ــو جمي ــرب، وتدع للح
لقوانيــن الحــرب وأعرافهــا وبحســب حقــوق اإلنســان195، فــي 
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إطــار التــزام أوســع بالمبــادئ اإلنســانية. وقــد ُقطعــت هــذه 
ــل:  ــة بالمث ــا للمعامل ــات توّقًع االلتزام

األشــخاص 	  لكافــة  الســماح  الــى  تشــير   1 القاعــدة 
األساســية.  اإلنســانية  الخدمــات  الــى  بالوصــول 

الجنســي 	  للعنــف  التــام  الحظــر  تعكــس   4 القاعــدة 
األطفــال.  وتجنيــد 

القاعدة ٨ تحّظر اإلعدامات الميدانية. 	 

القاعــدة 9 تدعــم ســيادة القانــون، وتضمــن الحــّق فــي 	 
محاكمــة عادلــة، بمــا فــي ذلــك تكويــن هيئــة قضائيــة 
مســتقّلة ونزيهــة والحــّق فــي االســتئناف. قــد يــدّل 

ــة.  ــوق اإلجرائي ــع بالحق ــزام أوس ــى الت ــر عل األم

ــن 	  ــرى م ــكال األخ ــب واألش ــر التعذي ــدة 10 تحّظ القاع
ــة  ــل "االغتصــاب والتشــويه واإلهان ــة، مث ســوء المعامل
بمــا  لألســرى"،  الشــخصية  الكرامــة  علــى  واالعتــداء 
ــول  ــال للحص ــذه األفع ــن ه ــة أي م ــك "ممارس ــي ذل ف
علــى اعترافــات". والمهــّم هــو أن القاعــدة تفتــرض أيًضــا 
ــون  ــرام حقــوق األســرى المفروضــة بموجــب القان "احت
الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 
ــى أن  ــدّل عل ــذا ي ــا". ه ــا وتقاليدن ــع دينن ــق م ــا يتواف بم
االلتــزام  بوضــوح  تقبــل  الديمقراطيــة  ســوريا  قــّوات 

ــان.  ــوق اإلنس ــا وبحق ــرب وأعرافه ــن الح بقواني

ال بــّد مــن اإلشــارة فــي هــذا الصــدد الــى أن أحــد المجالــس 
ــاًء  ــال أعض ــد أح ــج، ق ــس منب ــو مجل ــة، وه ــكرية األربع العس
صريَحيــن  والتــزام  اعتــراف  فــي  عســكرية  محكمــة  إلــى 

بقوانيــن الحــرب الواجــب تطبيقهــا196.

وضعت القيادة العامة لقّوات سوريا الديمقراطية السياسة الرسمية . 195
المتعّلقة باالمتثال لقوانين الحرب وأعرافها على شكل عشر قواعد، ُنشرت 

في أوساط وحدات حماية الشعب، "قّوات سوريا الديمقراطية تدعو 
 المعارضة إلى التصّرف وفًقا للمبادئ اإلنسانية"، ٣ تشرين الثاني/ 

نوفمبر 2016
 )https://www.ypgrojava.org/SDF-calls-opposition-to-act-
inaccordance-with-humanitarian-principles(

أنظر "مجلس منبج العسكري حول مزاعم التعذيب: نحن ملتزمون بقوانين . 196
الحرب"، ANHA Hawar News ، 16 آذار/ مارس 2017، 

 https://web.archive.org/web/20170623230116/http://
en.hawarnews.com/anbij-military-council-on-tortureallegations-
we-are-committed-to-laws-of-war/)2019 آب/ أغسطس(. 

العقد االجتماعي للفدرالية الديمقراطية 
لشمال سوريا 

لشــمال  الديمقراطيــة  للفدراليــة  االجتماعــي  العقــد  إن 
ســوريا )العقــد االجتماعــي( هــو عبــارة عــن اتفاقيــة مجــّددة 
المســتقّلة  للفدراليــة  وثيقــة دســتورية  أول  تلــي   )2016(
ــاق  ــم ميث ــت إس ــي حمل ــا، والت ــة ذاتيًّ ــوريا الُمعلن ــمال س لش
العقــد االجتماعــي )2014(197. وتطلــق النســخة المحّدثــة 
الدفــاع  "قــوة  إســم  الديمقراطيــة  ســوريا  قــّوات  علــى 
ــخة  ــت النس ــرة، كان ــذه المذّك ــة ه ــد كتاب ــروع"198. عن المش
األحــدث مــن العقــد االجتماعــي الُمتاحــة باللغــة اإلنجليزيــة 

تنــّص علــى الضمانــات الدســتورية التاليــة:

لشــمال 	  الديمقراطيــة  الفدراليــة  "تلتــزم   :17 المــادة 
العالمــي لحقــوق اإلنســان وجميــع  ســوريا باإلعــان 

لوائــح حقــوق اإلنســان ذات الصلــة".

المــادة 19: "كرامــة اإلنســان ُمصانــة وال يجــوز تعذيــب 	 
ا ويعاقــب فاعلهــا".  ا أو جســديًّ أحــد نفســيًّ

المــادة 31: "حــّق الدفــاع عــن النفــس حــّق مقــّدس 	 
الحــّق  للجميــع  القانــون  تقييــده. ويكفــل  يمكــن  وال 

بالتقاضــي"199.

ميثاق العقد االجتماعي
كانــت النســخة الســابقة )2014( مــن العقــد االجتماعــي، 
ــي: ــا يل ــى م ــّص عل ــي، تن ــد االجتماع ــاق العق ــمها ميث واس

والحريــات 	  الحقــوق  انتهــاك  يجــوز  ال   :20 المــادة 
واالتفاقيــات  المعاهــدات  فــي  الــواردة  األساســية 

اإلنســان.  بحقــوق  الخاصــة  الدوليــة  واإلعانــات 

المــادة 22: ُتعتبــر شــرعة حقــوق اإلنســان، والعهــد 	 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي 
ــزًءا ال  ــأن ج ــق ذات الش ــن المواثي ــا م ــة، وغيره والثقافي

ــاق.   يتجــّزأ مــن هــذا الميث

ميثاق العقد االجتماعي، متوّفر على:. 197
 https://peaceinkurdistancampaign.files.wordpress.com/2014/03/
english-version_sc_revised-060314.pdf

المادة 64. . 198
ترجمة غير رسمية متوّفرة على:. 199

 https://internationalistcommune.com/social-contract 

(https://www.ypgrojava.org/SDF-calls-opposition-to-act-inaccordance-with-humanitarian-principles) 
(https://www.ypgrojava.org/SDF-calls-opposition-to-act-inaccordance-with-humanitarian-principles) 
https://web.archive.org/web/20170623230116/http://en.hawarnews.com/anbij-military-council-on-torture
https://web.archive.org/web/20170623230116/http://en.hawarnews.com/anbij-military-council-on-torture
https://web.archive.org/web/20170623230116/http://en.hawarnews.com/anbij-military-council-on-torture
https://peaceinkurdistancampaign.files.wordpress.com/2014/03/english-version_sc_revised-060314.pdf 
https://peaceinkurdistancampaign.files.wordpress.com/2014/03/english-version_sc_revised-060314.pdf 
https://internationalistcommune.com/social-contract  
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المــادة 25 )ب(: ُيعامــل جميــع األشــخاص المحروميــن 	 
مــن حريتهــم معاملــًة إنســانيًة تحتــرم الكرامــة المتأصلــة 
وال  للتعذيــب  أحــد  إخضــاع  يجــوز  ال  اإلنســان.  فــي 
أو  الاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو  للمعاملــة 

المهينــة.

المــادة 25 )ج(: يحــّق للســجناء التمّتــع بظــروف احتجــاز 	 
إنســانية، تحمــي كرامتهــم المتأصلــة. يجــب أن تخــدم 
إصــاح  فــي  المتمّثــل  األساســي  الهــدف  الســجون 

ــا200.  الســجناء وتعليمهــم وإعــادة تأهيلهــم اجتماعيًّ

ذكــرت منّظمــة هيومــن رايتــس ووتــش )2014( أن العقــد 
ــه  ــة الهامــة، لكّن ــر الحقوقي ــّزز بعــض المعايي االجتماعــي يع
ــب  ــية بموج ــادئ األساس ــن المب ــدد م ــى ع ــّص عل ــل الن يغف
القانــون الدولــي اإلنســاني، مثــل حظــر االعتقــال التعّســفي، 
ــة دون إبطــاء، والحــّق فــي  والحــّق فــي المراجعــة القضائي

االســتعانة بمحــاٍم فــي اإلجــراءات الجنائيــة201.

ــي هــي مجموعــة  ــة - الت بمــا أن قــّوات ســوريا الديمقراطي
مســّلحة مــن غيــر الدولــة تمــارس ســيطرة بحكــم الواقــع 
ــون  ــرام القان ــت باحت ــد التزم ــوريا - ق ــرق س ــمال ش ــى ش عل
ــذه  ــن ه ــة القواني ــإّن مجموع ــان، ف ــوق اإلنس ــي لحق الدول

ــا.  ــق عليه تنطب

5.٨ السياق الوقائعي لالحتجاز من قبل قّوات 
سوريا الديمقراطية 

تــرد فــي مــا يلــي دراســة لممارســات االحتجــاز التــي تعتمدها 
قــّوات ســوريا الديمقراطيــة والتــي تــّم الحصــول عليهــا مــن 
العمــل الميدانــي الــذي أجرتــه يالينــا بامنتــس202. والدراســة 
ــة  ــذ قــّوات ســوريا الديمقراطي ــة تنفي هــذه تنظــر فــي كيفي
لعمليــات االحتجــاز الخاصــة بهــا وفــي اإلطــار المعيــاري 
الــذي اعتمدتــه. وتخلــص الدراســة إلــى أن قــّوات ســوريا 
الديمقراطيــة اســتخدمت االعتقــال بحــّق المواطنيــن األجانــب 
المتحاربيــن كتدبيــر أمنــي عنــد القيــام بعمليــات عســكرية 

ــأت  ــا لج ــا، لكنه ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــارج المناط ــطة خ نش
بشــكل أساســي إلــى القانــون الســوري الداخلــي أو قانونهــا 
لســيطرتها  الخاضعيــن  األشــخاص  احتجــاز  عنــد  الداخلــي 
ــا  ــة بحكــم الواقــع فــي شــمال شــرق ســوريا، وأيًض اإلقليمي
فــي مــا يتعّلــق بالمقاتليــن األســرى مــن الجنســّية الســورية.

كمــا ُذكــر ســابًقا، ســتؤّثر المــوارد المحــدودة والضغــوط 
المســّلح علــى قــدرة قــّوات  بالنــزاع  المتعّلقــة  الخارجيــة 
ســوريا الديمقراطيــة علــى الوفــاء بجميــع التزاماتهــا فــي 
الدولــي اإلنســاني20٣.  القانــون  مجــال االحتجــاز بموجــب 
ــب األحمــر أّن الخــروج  ــة للصلي ــة الدولي ــق اللجن ــد تعلي ويؤّك
عــن هــذه االلتزامــات مســموح متــى اســتحال تجّنبــه، شــرط 
احتــرام موجــب المعاملــة اإلنســانية األساســي فــي جميــع 

األوقــات204.

المناطق الخاضعة للسيطرة اإلقليمية 
التــي 	  القوانيــن  مــن  الكرديــة سلســلًة  اإلدارة  ســّنت 

تســري علــى احتجــاز األشــخاص المقيميــن فــي روج آفــا 
فــي إطــار النــزاع، وعلــى الحرمــان مــن الحريــة الناتــج 
عــن عمليــات تهــدف إلــى إعــادة النظــام العــام وحمايــة 
الســّكان المحلييــن مــن الجرائــم العاديــة ضمــن النطــاق 

ــّدد205. ــي المح الجغراف
عكســت هــذه األنظمــة مقاربــة الــدول تجــاه تجريــم 	 

يختــّص  مــا  فــي  العدائيــة  األعمــال  فــي  المشــاركة 
بأشــخاص ينتمــون الــى العــدو أو أشــخاص يشــاركون 

فــي أعمــال حربيــة.  
تترافــق القواعــد الداخليــة واألنظمــة التــي تســري علــى 	 

األشــخاص الذيــن يقومــون باحتجــاز أشــخاص مشــتبه 
ــة ذات  ــات إجرائي ــع ضمان ــة م ــااًل إرهابي ــم أعم بارتكابه

ميثاق العقد االجتماعي، متوّفر على:. 200
 https://peaceinkurdistancampaign.files.wordpress.com/2014/03/
english-version_sc_revised-060314.pdf

هيومن رايتس ووتش Human Rights Watch، تحت الحكم الكردي، متوّفر . 201
على

<https://www.hrw.org/report/2014/06/19/under-kurdish-rule/
abusespyd-run-enclaves-syria>

يالينا بامنتس، "االحتجاز األمني في النزاعات المسّلحة غير الدولية: دراسة . 202
نوعية عن ممارسات االحتجاز المتعلقة بالنزاع في أفغانستان وسوريا 

وأوكرانيا"، أطروحة الدكتوراه، جامعة جنيف، أيلول/ سبتمبر 2019 ]غير 
منشورة[.

جوناثان هورويتز )2018( تحّدي المساعدة األجنبية في عمليات االحتجاز . 20٣
المناهضة لتنظيم الدولة اإلسامية.

 https://www.justsecurity.org/59644/challenge-foreign-
assistance-anti-isis-detentionoperations/
استنتج المعّلقون والخبراء أن عدًدا من موجبات االحتجاز المطلوبة من قّوات 

سوريا الديمقراطية ستحتاج الى مساعدة مالية وتقنية لتلبيتها. وقد طلبت 
قّوات سوريا الديمقراطية، بشكل خاص، المشورة والمساعدة من الدول 

األجنبية والمنّظمات االنسانية الحتجاز مقاتلين أجانب في ظروف إنسانية 
خال فترة ممتّدة من الوقت. 

اللجنة الدولية للصليب األحمر )2017( تعليق على المادة الثالثة المشتركة، . 204
الفقرتان 582 - 58٣. إن الضرورة العسكرية غير مقبولة كأساس العتماد 

معيار أقل.
طّبقت سلطات األمر الواقع الكردية القانون الجنائي لسوريا على الجرائم . 205

العادية بشكل مباشر أو من خال تنفيذ أحكامه القانونية في صكوك 
تشريعية داخلية. يالينا بامنتس، "االحتجاز األمني في النزاعات المسّلحة غير 

الدولية: دراسة نوعية عن ممارسات االحتجاز المتعلقة بالنزاع في أفغانستان 
وسوريا وأوكرانيا"، أطروحة الدكتوراه، جامعة جنيف، أيلول/ سبتمبر 2019 

]غير منشورة[. 

https://peaceinkurdistancampaign.files.wordpress.com/2014/03/english-version_sc_revised-060314.pdf 
https://peaceinkurdistancampaign.files.wordpress.com/2014/03/english-version_sc_revised-060314.pdf 
https://www.hrw.org/report/2014/06/19/under-kurdish-rule/abusespyd-run-enclaves-syria 
https://www.hrw.org/report/2014/06/19/under-kurdish-rule/abusespyd-run-enclaves-syria 
https://www.justsecurity.org/59644/challenge-foreign-assistance-anti-isis-detentionoperations/ 
https://www.justsecurity.org/59644/challenge-foreign-assistance-anti-isis-detentionoperations/ 
https://www.justsecurity.org/59644/challenge-foreign-assistance-anti-isis-detentionoperations/ 
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صلــة باالحتجــاز مــا قبــل المحاكمــة. ويمكــن علــى وجــه 
التحديــد احتجــاز شــخص مــا لمــدة 24 ســاعة أواًل تخضــع 
لتمديــد قضائــي لمــّدة ال تزيــد عــن 7 أيــام مــن دون البــدء 
بإجــراءات جنائيــة206. الــى جانــب ذلــك، يحــّق لمحتجــز مــا 
أن يطعــن فــي قانونيــة احتجــازه أمــام محكمة مســتقّلة 

وحياديــة207.  

المناطق خارج السيطرة اإلقليمية 
روج 	  خــارج  أفــراًدا  الكرديــة  القــّوات  تأســر  عندمــا 

يميــل  اإلقليميــة،  الســيطرة  مناطــق  خــارج  أي  آفــا، 
الدولــي  القانــون  لقواعــد  للخضــوع  اعتقالهــم 
مســّلح. نــزاع  فــي  تطبيقهــا  الواجــب   اإلنســاني 

والســلطات 	  الديمقراطيــة  ســوريا  قــّوات  قامــت 
مقاتلــون  أنهــم  ُيعتقــد  أشــخاص  باعتقــال  الكرديــة 
نشــطة،  عســكرية  عمليــات  خــال  أجانــب، 
العــام.  النظــام  ولدواعــي  أمنيــة   ألســباب 

كمــا ُذكــر ســابًقا، ُتعتبــر "األســباب األمنيــة القهرّيــة" 	 
المعيــار القانونــي األدنــى الــذي ينبغــي أن تسترشــد بــه 

ــي208. ــر دول ــزاع مســّلح غي قــرارات االعتقــال فــي ن

قواعد وأنظمة اآلسايش )قّوات األمن الكردية(، الفصل 6. أقيمت دعاوى . 206
جنائية أمام هيئات قضائية برعاية المجلس القضائي، العقد االجتماعي 

لمقاطعات روج آفا في سوريا )الدستور(، المادتان 6٣، 75.    
العقد االجتماعي لمقاطعات روج آفا في سوريا )الدستور(، المادة 72. أنظر: . 207

اللجنة الدولية للصليب األحمر )2017( تعليق على المادة الثالثة المشتركة، 
الحاشية السابقة 98، الفقرة 745. )في الممارسة العملّية، إلعداد طعن 

فّعال، ال بّد من تأمين عدد من الخطوات اإلجرائية والعملية، بما في ذلك: 
)1( تزويد المعتقلين باألدلة الكافية التي تدعم االدعاءات ضدهم؛ )2( ضمان 
وجود إجراءات تمّكن المعتقلين من البحث عن أدلة إضافية والحصول عليها؛ 

)٣( التأّكد من أن المعتقلين يفهمون المراحل المختلفة لعملية مراجعة 
االعتقال والعملية ككل"(.

هذا يعكس سمة أساسية من سمات القانون اإلنساني، وهي الحاجة إلى . 208
إقامة توازن ما بين االعتبارات اإلنسانية من ناحية، والضرورة العسكرية من 
ناحية أخرى. أنظر اللجنة الدولية للصليب األحمر )2017( تعليق على المادة 

الثالثة المشتركة، الفقرة 74٣.
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6. الضمانات القضائية

6.1 السياق الوقائعي

ــا  اعتمــدت اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا قانوًنــا خاصًّ
بهــا لمكافحــة اإلرهــاب وأنشــأت ثــاث "محاكــم لإلرهــاب"، 
عــن  "الدفــاع  محاكــم  لتصبــح  الحًقــا  أســماءها  غّيــرت 
الشــعوب". تســتمع مجالــس مؤّلفــة مــن ثاثــة قضــاة، رجــااًل 
ونســاء، إلــى أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســامية الســابقين 
وتحاكمهــم، بهــدف المصالحــة بــداًل مــن العقــاب حســب مــا 
تزعــم، مــن خــال تخفيــف العقوبــات والعفــو حيثمــا أمكــن. 
واعتبــاًرا مــن أيــار/ مايــو 2018، كانــت المحاكــم قــد أصــدرت 
1500 إدانــة. لــم تكــن جلســات االســتماع علنّيــًة )حرًصــا علــى 
أمــن القضــاة(، ولــم يكــن هنــاك مــن محامــي دفــاع وال مــن 

ــة لاســتئناف209. آلي

وانطاًقــا مــن أيــار/ مايــو 2019، تّمــت محاكمــة 7000 فــرد، 
معظمهــم مــن الســوريين وبعــض العراقييــن، فــي حيــن 
يزالــون ينتظــرون المحاكمــة. وكان محامــو  كان 6000 ال 
هــذه  فــي  متوّفريــن  أصبحــوا  قــد  واالســتئناف  الدفــاع 
األثنــاء. واســتندت غالبيــة اإلدانــات حتــى اآلن إلــى اعترافــات 
المقاتليــن الســابقين الذيــن ُأســروا أثنــاء القتــال أو كانــوا 
ــأ  ــة. ال تلج ــم المحمول ــى هواتفه ــم عل ــة تدينه ــون أدل يحمل
ــل  ــدام، ويص ــة اإلع ــى عقوب ــة إل ــوريا الديمقراطي ــّوات س ق
ــى الســجن لمــدة عشــرين ســنة.  ــة ال الحــّد األقصــى للعقوب
يتلّقــى قضــاة اإلدارة الذاتيــة تهديــدات وهــم مطلوبــون مــن 
قبــل الحكومــة الســورية لقيامهــم بتأســيس نظــام قانونــي 

ــواٍز210.  م

هــذه  صّحــة  حــول  أســئلة  الصــدد  هــذا  فــي  وُتطــرح 
المحاكمــات. فمــن وجهــة نظــر سياســية بحــت، ســيمنح 
االعتــراف بهــا اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا شــرعية 
واعتراًفــا كبيَريــن كدولــة ذات اســتقالية، ما يشــّكل ســيناريو 

غيــر مقبــول فــي نظــر كلٍّ مــن ســوريا وتركيــا211.

الديمقراطيــة  قــّوات ســوريا  تقــم  لــم  أعــاه،  ُذكــر  كمــا 
بمحاكمــة المقاتليــن األجانــب بعــد ولكّنهــا منفتحــة لفكــرة 
القيــام بذلــك إذا حصلــت علــى المــوارد الازمــة. وقــد أشــارت 
قــّوات ســوريا الديمقراطيــة إلــى أنهــا ال تنــوي توجيــه تهــم 
جنائيــة للنســاء واألطفــال األجانــب المرتبطيــن بتنظيــم الدولة 
اإلســامية فــي هــذه المرحلــة. إذا مــا تغّيــر الوضــع، فســوف 
ــن  ــة م ــذه الفئ ــى ه ــا عل ــة ذاته ــات القضائي ــق الضمان تنطب

األشــخاص.

محكمة دولية 
ُرفــع اقتــراح يقضــي بإنشــاء محكمــة دوليــة أو مختلطــة. 
ــوع  ــذا الموض ــول ه ــات ح ــويد مناقش ــتضافت الس ــد اس وق
فــي أوائــل حزيــران/ يونيــو 2019. واقتــرح العــراق أيًضــا 
إنشــاء محكمــة دوليــة خاصــة. وبعــد أن فهمــت قــّوات 
ــل أو ال  ــم ضئي ــى دع ــتحصل عل ــا س ــة أنه ــوريا الديمقراطي س
تحصــل علــى أي دعــم مــن الــدول الغربيــة مــن خــال اإلعــادة 
إلــى الوطــن أو التمويــل، بــدأت هــي األخــرى، بحلــول نهايــة 
إنشــاء محكمــة دوليــة  تناصــر فكــرة  آذار/ مــارس 2019، 
فــي شــمال شــرق ســوريا لمقاضــاة مقاتلــي تنظيــم الدولــة 

اإلســامية الســابقين212

غيــر أن هنــاك العديــد مــن القضايــا القضائيــة والقانونيــة 
ــة،  ــراح حقيق ــح هــذا االقت ــا ليصب ــي يجــب حّله ــة الت والعملّي

ــول: ــات ح ــك إيضاح ــي ذل ــا ف بم
سارة الديب، "أكراد سوريا يحاكمون أتباع تنظيم الدولة اإلسامية مع التركيز . 209

على المصالحة"، RUDAW، 7 أيار/ مايو 2018 
 http://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/07052018 
 .)تموز/ يوليو 2019(

جاين عّراف، "االنتقام هو للضعفاء: المحاكم الكردية في شمال شرق سوريا . 210
تتسّلم قضايا تنظيم الدولة اإلسامية"، اإلذاعة الوطنية العامة، 29 أيار/ 

مايو 2019،
 https://www.npr.org/2019/05/29/727511632/revenge-is-for-
the-weak-kurdishcourts-in-northeastern-syria-take-on-isis-cases 

)تموز/ يوليو 2019( ؛ شيلي كيتليسون، "انعدام الثقة في قّوات سوريا 
الديمقراطية، مستقبل غير واضح يقسم منطقة المذابح القبلية في سوريا"، 

المونيتور Al Monitor، 10 حزيران/ يونيو 2019 
 https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/06/syria-deir-
ez-zor-shaitat-massacre-islamicstate-kurdish.html )تموز/ يوليو 
2019(. 

جوليا كروفورد، "كيف نتصّرف مع األجانب الذين انضموا إلى الدولة . 211
اإلسامية؟"، SWI ، ٣0 حزيران/ يونيو 2019، 

 https://www.swissinfo.ch/eng/justice-options-_what-should-be-
done-with-foreignerswho-joined-islamic-state-/45063374 
 .)تموز/ يوليو 2019(

جوان ستوكر، "قّوات سوريا الديمقراطية تدعو إلى محكمة دولية لمحاكمة . 212
 The أعضاء تنظيم الدولة اإلسامية في سوريا"، ذي ديفينس بوست

Defense Post، 25 آذار/ مارس 2019، 
 https://thedefensepost.com/2019/03/25/syria-sdf-international-
courtisis/ )2019 تموز/ يوليو(.
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الوضــع القانونــي لــإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا، 	 
أو الحصــول علــى موافقــة الحكومــة الســورية؛ 

مــا إذا كان ينبغــي محاكمــة األفــراد بموجــب القانــون 	 
الجنائــي الدولــي أو قانــون اإلرهــاب الداخلــي؛ 

مــا إذا كانــت محاكمــة مرتكبــي الجرائــم مــن طــرف 	 
واحــد فقــط فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب األهليــة الســورية 

ــة؛  مقبول
ما إذا كان فرض عقوبة اإلعدام مقبوال21٣.	 

6.2 ضمانات المحاكمة العادلة بموجب 
القانون الدولي اإلنساني العرفي

ــي  ــة ف ــة جنائي ــن لمحاكم ــخاص الخاضعي ــع األش ــّق لجمي يح
ســياق نــزاع مســّلح غيــر دولــي الحصــول علــى محاكمــة 
عادلــة. يضمــن الحــّق فــي محاكمــة عادلــة، كحــّد أدنــى، منــح 
ــات  ــع الضمان ــة جمي ــة جنائي ــه محاكم ــذي يواج ــخص ال الش
القضائيــة التــي ال غنــى عنهــا بموجــب القانــون الدولــي 
ــر  ــزاع مســّلح غي اإلنســاني العرفــي الواجــب تطبيقــه فــي ن

ــي.   دول

ــكام  ــدار األح ــًة "إص ــتركة صراح ــة المش ــادة الثالث ــر الم تحّظ
عــن  صــادر  ســابق  حكــم  صــدور  دون  العقوبــات  وتنفيــذ 
ــا، وتكفــل جميــع الضمانــات  محكمــة مشــّكلة تشــكيًا قانونيًّ
ــذا  ــة"214. ه ــعوب المتمّدن ــر الش ــي نظ ــة ف ــة الازم القضائي
الخاضعيــن  األشــخاص  لجميــع  بــّد  ال  أنــه  باختصــار  يعنــي 

ــي: ــر دول ــّلح غي ــزاع مس ــي ن ــة ف ــاة جنائي لمقاض
أن يحصلوا على جميع الضمانات القضائية الازمة؛ أ. 
وأن تنظــر فــي قضيتهــم محكمــة مشــّكلة تشــكيًا ب. 

ــا.  قانونيًّ
تمّثــل المــادة الثالثــة المشــتركة القانــون الدولــي اإلنســاني 
العرفــي وهــي تنطبــق بشــكل متســاٍو علــى كلٍّ مــن الــدول 

والمجموعــات المســّلحة مــن غيــر الدولــة.

بالضمانــات  قائمــًة  المشــتركة  الثالثــة  المــادة  توّفــر  ال 
القضائيــة الازمــة. مــن جهتــه، ينــّص البروتوكــول اإلضافــي 
الثالثــة  المــادة  ويكمــل"  "ليطــّور  صيــغ  الــذي  الثانــي، 
المشــتركة، علــى أنــه "ال يجــوز إصــدار أي حكــم أو تنفيــذ 
أي عقوبــة حيــال أي شــخص تثبــت إدانتــه فــي جريمــة دون 

محاكمــة ُمســبقة مــن قبــل محكمــة تتوّفــر فيهــا الضمانــات 
األساســية لاســتقال والحيــدة". وقــد عّلقــت اللجنــة الدوليــة 
الموضــوع، معتبــرًة أن اســتقالية  للصليــب األحمــر علــى 
ــار أساســي" للحــّق  ــة "معي المحكمــة وحيادهــا أصبحــا بمثاب

ــة215. ــة عادل ــي محاكم ف

الثانــي  اإلضافــي  البروتوكــول  مــن   )2(6 المــادة  توّفــر 
ــب  ــية الواج ــة األساس ــات القضائي ــة بالضمان ــة توضيحي قائم
ســوريا  أن  وبمــا  دولــي.  غيــر  مســّلح  نــزاع  فــي  تأمينهــا 
ــإن  ــي، ف ــي الثان ــول اإلضاف ــى البروتوك ــة عل ــت موّقع ليس
أحكامــه ليســت ُملزمــة بشــكل مباشــر بالنســبة إليهــا بحكــم 
ــواردة  ــة ال ــذ بالقائم ــّم األخ ــه ت ــر أن ــدات، غي ــون المعاه قان
فــي المــادة 6)2( لتعكــس الحــّد األدنــى مــن الضمانــات 
ــي  ــر دول ــّلح غي ــزاع مس ــي ن ــا ف ــب تطبيقه ــة الواج القضائي
ــق  ــه، تنطب ــاًء علي ــون الدولــي العرفــي216. وبن بموجــب القان
تنظيــم  فــي  األجانــب  المقاتليــن  علــى  التاليــة  الائحــة 
الدولــة اإلســامية أو علــى النســاء واألطفــال المرتبطيــن 
بالتنظيــم. والائحــة هــذه ُملزمــة بالنســبة الــى قــّوات ســوريا 

الديمقراطيــة:  

الجريمــة أ.  بتفاصيــل  إبطــاء  المّتهــم دون  إخطــار  يجــب 
ــل  ــواء قب ــم س ــل للمّته ــب أن ُتكف ــه ويج ــوبة إلي المنس
أم أثنــاء محاكمتــه كافــة الحقــوق ووســائل الدفــاع 

الازمــة؛ 
أســاس ب.  علــى  إال  بجريمــة  إدانــة أي شــخص  يجــوز  ال 

الفرديــة؛  الجنائيــة  المســؤولية 
ال يجــوز إدانــة أي شــخص بجريمــة علــى أســاس اقتــراف ج. 

الفعــل أو االمتنــاع عنــه الــذي ال يشــّكل وقــت ارتكابــه 
أيــة  توقــع  أن  يجــوز  وال  القانــون؛  بمقتضــى  جريمــة 
ارتــكاب  وقــت  الســارية  العقوبــة  مــن  أشــّد  عقوبــة 
الجريمــة؛ إذا نــّص القانــون- بعــد ارتــكاب الجريمــة- علــى 
ــن  ــتفيد م ــب أن يس ــّق المذن ــن ح ــّف، كان م ــة أخ عقوب

ــّص؛  هــذا الن
ــى أن د.  ــا ال ــم بريًئ ــكاب جرائ ــم بارت ــخص ُمّته ــر أي ش ُيعتب

ــون؛  ــا للقان ــه وفًق ــت إدانت تثب
ا؛ ه.  لكّل مّتهم الحّق في أن ُيحاكم حضوريًّ
ــى و.  ــهادة عل ــى اإلدالء بش ــخص عل ــار أي ش ــوز إجب ال يج

ــب. ــه مذن ــرار بأن ــى اإلق ــه أو عل نفس
مــن الواضــح أن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي قــد اســُتوحي 
ــح أن  ــه يّتض ــر أن ــان. غي ــوق اإلنس ــي لحق ــون الدول ــن القان م

"مقاتلو تنظيم الدولة اإلسامية وعائاتهم يواجهون العدالة: ثمانية خيارات . 21٣
 Ceasefire Centre وأربعة مبادئ"، مركز وقف إطاق النار للحقوق المدنية

for Civilian Rights ، آذار/ مارس 2019،  
 https://www.ceasefire.org/isis-fighters-and-theirfamilies-
facingjustice-eight-options-and-four-principles/ )2019 تموز/ يوليو(. 
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الحاشية السابقة 98، الفقرة 700

المرجع نفسه، الفقرة 706. جون- ماري هنكرتس ولويز دوزوالد- بك، . 216
القانون الدولي اإلنساني العرفي )مطبعة جامعة كامبريدج، 2005(، المجلد 

1، القاعدة 100. 

https://www.ceasefire.org/isis-fighters-and-theirfamilies-facingjustice-eight-options-and-four-princ
https://www.ceasefire.org/isis-fighters-and-theirfamilies-facingjustice-eight-options-and-four-princ


38 الوضع القانوني للمواطنين األجانب المرتبطين بتنظيم الدولة اإلسالمية والمحتجزين في شمال شرق سوريا

ــه يجــدر  ــروا أن ــم ي ــي ل واضعــي البروتوكــول اإلضافــي الثان
بهــم إدراج جميــع ضمانــات المحاكمــة العادلــة الُمعتــرف 
بهــا بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي قائمــة 
الضمانــات "األساســية" فــي ســياق نــزاع مســّلح غيــر دولــي. 
ويمكــن بالتالــي إيجــاد الضمانــات القضائيــة الُملزمــة مباشــرًة 
ــي فــي  ــر دول ــزاع مســّلح غي ــى األطــراف فــي ن بالنســبة ال
ــون  ــي القان ــس ف ــي ولي ــاني العرف ــي اإلنس ــون الدول القان
الدولــي لحقــوق اإلنســان217. ويبقــى أن دراســة القانــون 
ــة  ــة الدولي ــا اللجن ــي أعّدته ــي الت ــاني العرف ــي اإلنس الدول
للصليــب األحمــر أظهــرت وجــود قــدر كبيــر مــن التداخــل بيــن 

ــن. ــن القانوَني هَذي

حــّددت الدراســة التــي وضعتهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر فــي العــام 2005 حــول القانــون الدولــي اإلنســاني 
أساســية  باعتبارهــا  التاليــة  القضائيــة  الضمانــات  العرفــي 
ــّلحة  ــات المس ــن النزاع ــي كّل م ــة ف ــة عادل ــود محاكم لوج

ــة: ــر الدولي ــة وغي الدولي

الحــّق فــي أن ُيحاكــم المــرء مــن قبــل محكمــة مســتقّلة . 1
ــا؛  ونزيهــة ومشــّكلة تشــكيًا قانونيًّ

الحّق في االستفادة من قرينة البراءة؛ . 2
الحّق في االّطاع على طبيعة االتهام وسببه؛ . ٣
الحــّق فــي التمّتــع بالحقــوق األساســية وبوســائل الدفاع . 4

الازمــة، بمــا فــي ذلك:

حــّق الشــخص فــي الدفــاع عــن النفــس أو بمســاعدة أ. 
محــاٍم مــن اختيــاره؛

ــال ب.  ــي ح ــة، ف ــة مجاني ــاعدة قانوني ــي مس ــّق ف الح
اقتضــت مصلحــة العدالــة ذلــك؛

الكافــي ج.  الوقــت  علــى  الحصــول  فــي  الحــّق 
الدفــاع؛ لتحضيــر  الكافيــة  والتســهيات 

حّق المتهم في االتصال بمستشاره بحرّية؛د. 
الحّق في محاكمة دون تأخير ال موجب له؛ . 5
حّق المتهم في استجواب الشهود؛ . 6
حــّق المّتهــم فــي الحصــول علــى مســاعدة مترجــم . 7

فــوري؛ 
حّق المتهم في حضور جلسات المحاكمة؛ . 8
الحّق في محاكمة علنية؛ . 9

المتوّفــرة . 10 القضائيــة  اإلجــراءات  علــى  اإلّطــاع  حــّق 
الزمنيــة؛  والمــدد  إلنصافــه 

ال ُيحاكم الشخص على الجرم ذاته مّرَتين. . 11

فــي قضيــة حمــدان، خلصــت المحكمــة الُعليــا فــي الواليــات 
المتحــدة األميركيــة إلــى أنــه ينبغــي فهــم عبــارة "الضمانــات 
ــى  ــة ..." عل ــعوب المتمّدن ــر الش ــي نظ ــة ف ــة الازم القضائي
ــاء  ــة أثن ــن الحماي ــى م ــّد األدن ــل الح ــى األق ــمل عل ــا تش أنه
المحاكمــات التــي اعتــرف بهــا القانــون الدولي العرفــي"218.

ــم  ــب فــي تنظي ــن األجان ــع المقاتلي ــك، يحــّق لجمي ــا لذل وفًق
الدولــة اإلســامية، والنســاء واألطفــال المرتبطيــن بالتنظيــم 
الحصــول علــى الضمانــات القضائيــة المذكــورة أعــاه باعتبــار 
القانــون الدولــي اإلنســاني  أنــه ال غنــى عنهــا بموجــب 
ــر دولــي219.  ــزاع مســّلح غي العرفــي الواجــب تطبيقــه فــي ن
ــن  ــؤول ع ــرف المس ــر الط ــذات، ُيعتب ــياق بال ــذا الس ــي ه وف
القانــون  بموجــب  ُملزًمــا،  المحاكمــات  هــذه  مثــل  إدارة 
القضائيــة  الضمانــات  هــذه  بتوفيــر  اإلنســاني،  الدولــي 
ــة اإلســامية  ــم الدول ــب فــي تنظي ــن األجان ــع المقاتلي لجمي

الخاضعيــن لمحاكمــة جنائيــة. 

كنوت دورمان، أركان جرائم الحرب بموجب نظام روما األساسي للمحكمة . 217
الجنائية الدولية )اللجنة الدولية للصليب األحمر/ مطبعة جامعة كامبريدج، 

200٣( ص. 419. يوضح سيفاكوماران هذه النقطة على النحو التالي: 
عند االعتماد على أي من هذه المقاربات، من المهّم أن نأخذ في االعتبار 

السياق المحّدد الذي تنطبق فيه الصكوك ذات الصلة. فالبروتوكول 
اإلضافي الثاني ينطبق في النزاعات التي تمارس فيها المجموعة المسّلحة 

سيطرة إقليمية تمّكنها من القيام بعمليات عسكرية مستدامة ومتضافرة. 
من جهتها، تنطبق اتفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي األول في نزاعات 

ا العاقة  تدور عادًة بين الدول؛ أما قانون حقوق اإلنسان، فهو ينّظم تقليديًّ
ما بين الدولة والفرد. بناًء عليه، ال يمكن نقل محتوى أي من هذه الصكوك 

بصورة تلقائية ومن دون أي تدبير إضافي من أجل تبسيط مفهوم النزاع في 
المادة الثالثة المشتركة، ألن األمر سيشبه تدمير "العاقة الحميمة" ما بين 

نطاق المادة ومضمونها... إن نقل أحد هذه المحتويات إلى اآلخر قد يعني 
أيًضا أن المرء لم يفهم أن التشكيل القانوني واالستقال والحياد في نزاع 
يتمّيز ببعض الحّدة ليست بالضرورة شبيهة بتلك القائمة خال نزاع ينطوي 
على عمليات عسكرية مستمرة ومنسقة، نظًرا الى أن التشكيل القانوني 

واالستقال والنزاهة قد تختلف في وقت النزاع عن زمن السام. 
 Sandesh Sivakumaran, ‘Courts of Armed Opposition Groups: Fair 
Trials or Summary Justice?’ )2009( 7 Journal of International 
Criminal Justice 489, 503

أنظر أيًضا سومر، 688.

حمدان، صاحب التماس ضّد وزير الدفاع األميركي رامسفيلد وآخرين، 548 . 218
الواليات المتحدة )2006(، رأي المحكمة ) Stevens J (– ص. 70. وجدت 

المحكمة العليا في الواليات المتحدة األميركية أن عدًدا من هذه الضمانات 
بموجب القانون الدولي العرفي واردة في المادة 75 من البروتوكول 

اإلضافي األول.
ييلينا بيجيتش، "النطاق الوقائي للمادة الثالثة المشتركة: أكثر مما تراه . 219

العين"، المجلة الدولية للصليب األحمر، المجلد 9٣، رقم 881، آذار/ مارس 
2011، ص. 26-2٣. 
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6.3 صالحية قّوات سوريا الديمقراطية إلجراء 
محاكمات جنائية 

يتمّثــل الشــرط الثانــي الــوارد فــي المــادة الثالثــة المشــتركة 
ــا".  فــي أن تصــِدر األحــكام "محكمــٌة مشــّكلة تشــكيًا  قانونيًّ
ــي  ــي الت ــاني العرف ــي اإلنس ــون الدول ــة القان ــّرف دراس ُتع
المحكمــة  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  وضعتهــا 
ــا بأنهــا "محكمــة تــّم تأسيســها  المشــّكلة تشــكيًا قانونيًّ
ــن واإلجــراءات النافــذة أصــًا فــي  ــا للقواني وتنظيمهــا وفًق
البــاد"220. وتكمــن المشــكلة الواضحــة فــي هــذا التعريــف 
ــن تكــون  ــة ل ــر الدول فــي أن المجموعــات المســّلحة مــن غي
اإلجرائيــة  للقوانيــن  وفًقــا  محكمــة  إنشــاء  علــى  قــادرة 
ــي  ــون ف ــا تك ــادًة م ــا وع ــرف به ــة ال تعت ــة، ألن الدول للدول
نــزاع معهــا. بنــاًء عليــه، مــن المســّلم بــه علــى نطــاق واســع 
أنــه ُيســمح للمجموعــات المســّلحة مــن غيــر الدولــة، بموجــب 
القانــون الدولــي اإلنســاني، بإنشــاء محاكــم بغــرض معاقبــة 
انتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني والجرائــم الدوليــة 
ســوريا  لقــّوات  يحــّق  وهكــذا،  أدنــى221.  كحــّد  األخــرى، 
ــامية  ــة اإلس ــم الدول ــي تنظي ــاة مقاتل ــة مقاض الديمقراطي

ــم. ــذا جرائ ــم هك ــي ارتكابه ــتبه ف ــب الُمش األجان

يتمّثــل أحــد المبــادئ القانونيــة المؤيــدة لاعتــراف بحــّق 
المجموعــات المســّلحة مــن غيــر الدولــة فــي إنشــاء محاكــم 
فــي "مبــدأ المســاواة بيــن المتحاربيــن". يضمــن هــذا المبــدأ 
تطبيــق القانــون الدولــي اإلنســاني بالتســاوي علــى جميــع 
ــك المجموعــات المســّلحة مــن  ــزاع، بمــا فــي ذل أطــراف الن
غيــر الدولــة فــي ســياق نــزاع مســّلح غيــر دولــي، وهــو 
يشــّجع بالتالــي المجموعــات المســّلحة مــن غيــر الدولــة علــى 
االمتثــال للقانــون الدولــي اإلنســاني222. يدعــم تاريــخ صياغــة 
ــام  ــدول بضــرورة قي ــول ال ــي قب البروتوكــول اإلضافــي الثان
المجموعــات المســّلحة مــن غيــر الدولــة بإنشــاء محاكــم مــن 
أجــل االمتثــال ألحــكام البروتوكــول اإلضافــي الثانــي22٣. 

ــدوب المملكــة المتحــدة: فكمــا قــال من

جون- ماري هنكرتس ولويز دوزوالد- بك، القانون الدولي اإلنساني العرفي . 220
)مطبعة جامعة كامبريدج، 2005(، المجلد 1، القاعدة 100.

اللجنة الدولية للصليب األحمر )2017( تعليق على المادة الثالثة المشتركة، . 221
الحاشية السابقة 98، الفقرة 714.

اللجنة الدولية للصليب األحمر، مختارات من القضايا على الخّط، كتّيب متوّفر . 222
على:

 <https://casebook.icrc.org/law/implementation-mechanisms>
أنظرأيضًا: 

 Jonathan Somers, ‘Jungle justice: passing sentence on the 
equality of belligerents in non-international armed conflict’ 89 
International Review of the Red Cross )2007( 867 ]Somer, IRRC[.

لسجات الرسمية للمؤتمر الدبلوماسي المعني بإعادة توكيد القانون . 22٣
الدولي اإلنساني الساري على النزاعات المسلحة وتطويره، جنيف، 1974-

7، الدائرة السياسية الفيدرالية، برن، 1978، المجلد الثامن. )ُيشار إليها في 

"ال بــّد مــن إيــالء اهتمــام خــاص للمبــدأ الــذي ينــّص علــى 
أن "حقوق أطراف النزاع وواجباتها بموجب هذا  

 البروتوكــول تســري بصــورة متســاوية عليهــا كّلهــا"، متــى 
ــي"224. ــون الجنائ ــة بالقان ــكام مرتبط ــت أح صيغ

مــن  المســّلحة  المجموعــات  بــأن  الــدول  اعترفــت  فقــد 
ــا  ــاء محاكمه ــى إنش ــادرة عل ــون ق ــب أن تك ــة يج ــر الدول غي
الخاصــة مــن أجــل تفعيــل مبــدأ المســاواة بيــن المتحاربيــن225. 
نظــام  مــن  المــادة 28  فــي  االعتــراف ضمًنــا  هــذا  يــرد 
ــرض  ــي تف ــة الت ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــا األساس روم
مســؤولية جنائيــة فرديــة علــى القــادة العســكريين فــي 
فــي  لفشــلها  الدولــة  غيــر  مــن  المســّلحة  المجموعــات 
الدولــي  القانــون  انتهــاكات  عــن  المســؤولين  محاكمــة 
اإلنســاني. وقــد أّكــدت الدائــرة التمهيديــة فــي قضيــة بيمبــا 
ــو"  ــر الكونغ ــة تحري ــرًة أن "حرك ــير، معتب ــذا التفس Bemba ه
ــو  ــي"226، وه ــكري وظيف ــي عس ــام قضائ ــى "نظ ــت عل أبق
ودائــرة  االبتدائيــة  الدائــرة  بعــد  مــا  فــي  اعتبــرت  نظــام 
ــي  ــد الت ــة مهــام القائ ــى تأدي ــادًرا عل ــه كان ق االســتئناف أن
تتمّثــل فــي قمــع انتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني 
ومنعهــا والمعاقبــة عليهــا، بموجــب المــادة 28 مــن النظــام 
األساســي. وتــرد هــذه الممارســة بوضــوح أيًضــا فــي اجتهــاد 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة227.

ما يلي بـ "السجات الرسمية للمؤتمر الدبلوماسي لعام 1979-1974"(، 
المجلد الثالث عشر، ٣46-٣47. 

السجات الرسمية للمؤتمر الدبلوماسي للفترة 1974-1979، المجلد الثالث . 224
عشر، ص. ٣50. 

أنظر أيًضا بيان مندوب االتحاد السوفياتي، السجات الرسمية للمؤتمر . 225
الدبلوماسي )1974- 1979(، المجّلد 1٣، ص. ٣65: "لم يكن من الصحيح 

القول إن أحكام المادة 10 قابلة للتطبيق فقط من قبل ممّثلي حكومات 
شرعية، بما أن المادة 5 نّصت بوضوح على أن كل طرف من أطراف النزاع 

يتمّتع بحقوق وواجبات متساوية". 
المحكمة الجنائية الدولية، المّدعي العام ضّد بيمبا غومبو )قرار وفقًا للمادة . 226

61)7()أ( و)ب( من نظام روما األساسي(، ICC01/05-08/01 )15 حزيران/ 
يونيو 2009(، الفقرة 501. أنظر أيًضا: ماحظات صديق المحكمة حول 

مسؤولية القيادة التي ُقّدمت وفق القاعدة 10٣ من قواعد اإلجراءات 
 ،)406-08/01-05/01-ICC( واإلثبات، المحكمة الجنائية الدولية، بيمبا غومبو

الدائرة التمهيدية الثانية )20 نيسان/ أبريل 2009(، الفقرتان 22 و2٣، حيث 
ُرفضت حّجة منّظمة العفو الدولية التي اعتبرت أن محاكم "حركة تحرير 

الكونغو" لم تكن "مشّكلة تشكيًا قانونيًا" وهي بالتالي غير قانونية. 
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة، المدعي العام ضد . 227

كورديتش، T-2/ 14-95-IT، الحكم )26 شباط/ فبراير 2001( ]444[: 
"ينشأ واجب العقاب بشكل طبيعي بعد اقتراف جريمة ما... ويشمل هذا 

الواجب على األقل التزاًما بالتحقيق في الجرائم إلثبات الوقائع وإلباغ 
السلطات المختصة بها، إن افتقر القائد الى السلطة ليعاقب بنفسه". انظر 
أيًضا في ما يتعّلق بمسؤولية القيادة المطبقة في النزاعات المسّلحة غير 

الدولية: المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة، المدعي العام ضد 
هادزيهاسانوفيتش وأالجيتش وكوبورا، القضية رقم ar72-47-01-IT ، "قرار 

بشأن االستئناف التمهيدي للطعن في الوالية القضائية لجهة مسؤولية 
القيادة" )16 تموز/ يوليو 200٣( ] 17[.
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يــرد حــّق المجموعــات المســّلحة مــن غيــر الدولــة فــي إنشــاء 
محاكــم مــن أجــل االمتثــال اللتزاماتهــا التعاهديــة، وفــق 
ــه  ــة المشــتركة، فــي الموجــب المنصــوص علي المــادة الثالث
فــي المــادة ٣1)1( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات 
مــن أجــل تفســير األحــكام علــى ضــوء موضوعهــا والغــرض 
منهــا228 ، وفــي مبــدأ "تفســير القانــون بمــا يعــّززه ال بمــا 
يقّوضــه" الــذي ينــّص علــى أنــه "ال بــّد مــن تفســير معاهــدة 
فّعالــة ومفيــدة"229.  تكــون  أن  ألحكامهــا  تتيــح  بطريقــة 
ــّلحة  ــات المس ــّق للمجموع ــه يح ــي إن ــول بالتال ــن الق ويمك
ــاء  ــة، إنش ــوريا الديمقراطي ــّوات س ــل ق ــة، مث ــر الدول ــن غي م
القانــون  بموجــب  بالتزاماتهــا  الوفــاء  أجــل  مــن  محاكــم 

الدولــي اإلنســاني. 

غيــر أن القانــون ال يوضــح بمــا فيــه الكفايــة مــا إذا كان 
ُيســمح للمجموعــات المســّلحة مــن غيــر الدولــة بالتشــريع 
وبإنفــاذ قوانينهــا الجنائيــة الخاصــة فــي اإلقليــم الخاضــع 
لســيطرتها بحكــم الواقــع2٣0. يقــّر موقــف أول بضــرورة أن 
تبقــي المجموعــات المســّلحة مــن غيــر الدولــة الســّكان 
ــر  ــة بحكــم الواقــع، ويعتب ــن تحــت ســيطرتها اإلقليمي المدنيي
ــاذ  ــدة بإنف ــة مقّي ــر الدول ــن غي ــّلحة م ــات المس أن المجموع
ــة  ــه الدول ــذي وضعت ــابًقا وال ــر س ــي المتوّف ــون الجنائ القان
ــال هــذا الموقــف دعــم اجتهــادات  ــي تنشــط فيهــا2٣1. ن الت
القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان علــى أســاس أن الكيانــات 
مــن غيــر الدولــة ال تتمّتــع بــأي صاحيــة قانونيــة إلســتحداث 

 األمم المتحدة، اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 2٣ أيار/ مايو 1969، . 228
األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجّلد 1155، ص. ٣٣1 وهي تنّص 

على ما يلي: "يجب تفسير معاهدة ما بحسن نّية تماشًيا مع المعنى العادي 
للعبارات الواردة في المعاهدة في سياقها وعلى ضوء موضوعها والغرض 

منها". 
229 .Antonio Cassese, International law )2008: Oxford University 

Press(, 179.
اللجنة الدولية للصليب األحمر )2017( تعليق على المادة الثالثة المشتركة، . 2٣0

الحاشية السابقة 98، الفقرة 714. )"المادة الثالثة المشتركة تتطّلب وجود 
ا إلى  ا". إذا كان هذا الشرط يشير حصريًّ "محكمة مشّكلة تشكيًا قانونيًّ

محاكم الدولة المشّكلة وفق القانون الداخلي، فلن تتمّكن المجموعات 
المسّلحة من غير الدولة من االمتثال لهذا الشرط. وسيكون تطبيق هذه 

القاعدة الواردة في المادة الثالثة المشتركة على "كل طرف في النزاع" 
بدون تأثير. لذلك، ولتنفيذ هذا الحكم، يمكن القول إن المحاكم مشّكلة 

ا طالما أنها مشّكلة وفًقا "لقوانين" المجموعة المسلحة"(.  تشكيًا قانونيًّ
أنظر أيًضا: تعليق ساندوز على البروتوكوَلين اإلضافَيين )1986(، الحاشية 
السابقة 71، الفقرة 4605، بموجب المادة 6 من البروتوكول اإلضافي 

الثاني )1977( التي تتناول العقوبات الجنائية: "إن التعايش المحتمل 
بين نوَعين من التشريعات الوطنية، أي تشريعات الدولة وتلك الخاصة 

بالمتمردين، يجعل مفهوم القانون الوطني معقًدا إلى حّد ما في هذا 
السياق". 

تدعم األدبيات بشكل عام هكذا نظرية. 2٣1
 A. Roberts & S. Sivakumaran, ‘Lawmaking by NonState Actors: 
Engaging Armed Groups in the Creation of International 
Humanitarian Law’, Yale Journal of International Law, 1, )2012( 
133.

قانــون جديــد2٣2. مــن جهــة أخــرى، اعتبــر آخــرون أن القانــون 
الدولــي اإلنســاني ال يحــّد مــن قــدرة المجموعــات المســّلحة 
شــرط  الخاصــة،  قوانينهــا  إنفــاذ  علــى  الدولــة  غيــر  مــن 
امتثالهــا لضمانــات المحاكمــة العادلــة2٣٣. وقــد قضــى قــرار 
صــدر مؤّخــًرا عــن محكمــة االســتئناف الجنائيــة الســويدية 
ــدة بإنفــاذ  ــر الدولــة مقّي ــأن المجموعــات المســّلحة مــن غي ب
تقديــر،  أبعــد  أو، علــى  المتوّفــرة ســابًقا  الدولــة  قوانيــن 
قانــون ال ُيعتبــر "أكثــر صرامــًة بكثيــر مــن القانــون الــذي كان 

ــزاع2٣4. ــدالع الن ــل ان ــوًدا قب موج

ــّوات  ــّق لق ــه يح ــى أن ــير ال ــي أن نش ــة، يكف ــراض الحالي لألغ
ــاني  ــي اإلنس ــون الدول ــب القان ــة، بموج ــوريا الديمقراطي س
المقاتليــن  مقاضــاة  أجــل  مــن  محاكــم  إنشــاء  العرفــي، 
األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية بســبب االنتهــاكات 
المزعومــة للقانــون الدولــي اإلنســاني والجرائــم الدوليــة 
األجانــب  المقاتليــن  محاكمــة  توّجبــت  مــا  وإذا  األخــرى. 
ــي  ــون الجنائ ــب القان ــة اإلســامية بموج ــم الدول ــي تنظي ف
نطــاق  يقتصــر  أن  الحكمــة  مــن  فســيكون  الداخلــي، 
ــي  ــابًقا ف ــر س ــي المتوّف ــون الجنائ ــى القان ــات عل المحاكم
الدولــة التــي وقــع علــى أراضيهــا الســلوك المزعــوم أو علــى 
األقــل القانــون الجنائــي الــذي ال ُيعتبــر "أكثــر صرامــًة بكثيــر" 

ــل. ــن قب ــر م ــة المتوّف ــون الدول ــن قان م

ا الى  )"إن منح مجموعات مسّلحة سلطات عامة لسّن القوانين سيؤّدي فعليًّ
ترفيع مستوها الى مستوى الدول وسيخِضع مصالح األسرة الدولية ككّل 

لمصالح المجموعات المسّلحة"(.
أنظر، على سبيل المثال، اجتهاد المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في . 2٣2

االعتراف بمحاكم الكيانات من غير الدولة، شرط قيامها بإنفاذ القانون 
الحالي:

 Ilascu and others v. Moldova and Russia, 48787/99, Council of 
Europe: European Court of Human Rights 8 July 2004, ]460[; 
Cyprus v. Turkey, 25781/94, Council of Europe: European Court of 
Human Rights, 10 May 2001, ]231[; ]237[.

أنظر أيًضا قرار محكمة العدل الدولية: العواقب القانونية للدول بسبب 
استمرار وجود جنوب إفريقيا في ناميبيا )جنوب غرب إفريقيا( على الرغم من 
قرار مجلس األمن رقم 276 )1970(، تقارير محكمة العدل الدولية )1971(، 

 .]125[ ،12
أنظر:. 2٣٣

 M. Bothe, K.J. Partsch, and W.A. Solf, New Rules for Victims of 
Armed Conflicts )The Hague: Martinus Nijhoff, 1982(, 651

)"ال يوجد أي أساس لمفهوم منع المتمردين من تغيير النظام القانوني 
الموجود في األراضي التي يمارسون فيها السلطة الفعلّية"(.

2٣4 . B ،المدعي العام ضد عمر سخانه هيثم سخانه، محكمة االستئناف في سفيا
17-2259، الحكم الصادر في ٣1 أيار/ مايو 2017. أنظر أيضًا: المدعي العام 

ضّد عمر هيثم سخانه، محكمة ستوكهولم المحلية، B 3787-16، الحكم 
)16 شباط/ فبراير 2017(، ]26[. 
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٧. الموجبات القانونية أثناء النقل إلى أطراف ثالثة  

7.1 السياق الوقائعي

ســّهلت قــّوات ســوريا الديمقراطيــة نقــل عــدد كبيــر مــن 
مــن  محتجــزون  فيهــم  بمــن  العــراق،  إلــى  المحتجزيــن 
جنســيات أجنبيــة، لكــي تحاكمهــم الدولــة العراقيــة. تجــري 
المحاكمــات فــي المحكمــة الجنائيــة المركزيــة فــي بغــداد. 
مــن جهتهــا، أعربــت هيومــن رايتــس ووتــش عــن قلقهــا بشــأن 
التعذيــب فــي االحتجاز، واالعترافــات باإلكــراه، والمحاكمات 
الجائــرة/ الســريعة التــي قــد تفضــي إلــى عقوبــات باإلعــدام 

ــد2٣5.  ــجن المؤّب ــكام بالس وأح

كمــا ُذكــر ســابًقا، لــم يعــرض العــراق فحســب محاكمــة 
الدولــة  بتنظيــم  المرتبطيــن  أيًضــا األجانــب  بــل  مواطنيــه 
اإلســامية إذا قامــت دول المنشــأ بدفــع التكاليــف )المقّدرة 
بمليوَنــي دوالر أميركــي فــي الســنة للفــرد الواحد، بنــاًء على 
ــا محادثــات مــع  تكاليــف غوانتانامــو(2٣6. ويجــري العــراق حاليًّ
ــة  ــر لمحاكم ــوء األخض ــى الض ــول عل ــدة للحص ــم المتح األم
أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســامية الذيــن لــم يرتكبــوا جرائــم 

ــة2٣7. ــى األراضــي العراقي عل

"نقل المشتبه بهم من تنظيم الدولة اإلسامية إلى العراق يثير مخاوف . 2٣5
 ،24 Kurdistan 24 كردستان ،"HRW بشأن التعذيب: هيومان رايتس ووتش

5 آذار/ مارس 2019، 
 http://www.kurdistan24.net/en/news/1b49cd0c-f6e1-4538-
8a9b-e043f6c4ee3f
)تموز/ يوليو 2019(؛ ريا جلبي وأليسا دي كاربونيل، "حصري: أشخاص مشتبه 
بانتمائهم لتنظيم الدولة اإلسامية أرسلتهم الواليات المتحدة من سوريا إلى 

العراق"، رويترز Reuters، 29 أيار/ مايو 2019،  
 https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisisislamicstate-
transfers/exclusive-islamic-state-suspects-sent-byu-s-from-syria-
to-iraq-idUSKCN1SZ0R1)2019 1 تموز/ يوليو(.

جوزي إنسور، "العراق" تعرض محاكمة سجناء تنظيم الدولة اإلسامية . 2٣6
 المحتجزين في سوريا مقابل مليارات الجنيهات"، ذي تلغراف

The Telegraph، 10 نيسان/ أبريل 2019، 
 https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/10/iraq-offers-try-
isilprisoners-held-syria-multi-billion-pound/

)تموز/ يوليو 2019(؛ "يعرض العراق محاكمة أتباع تنظيم الدولة اإلسامية 
 The إذا دفع التحالف المايين كتكاليف المحكمة"، ذي ديفينس بوست

Defense Post، 10 نيسان/ أبريل 2019، 
  https://thedefensepost.com/2019/04/10/iraq-isis-trial-coalition-
costs/)2019 تموز/ يوليو(.

"العراق واألمم المتحدة في محادثات بشأن محاكمة سجناء الدولة . 2٣7
اإلسامية المحتجزين لدى قّوات سوريا الديمقراطية"، إيجيبت انديبندينت 

Egypt Independent، 26 حزيران/ يونيو 2019،  
 https://egyptindependent.com/iraq-u-n-in-talks-over-prosecution-
ofislamic-state-prisoners-in-sdf-detention/
)تموز/ يوليو 2019(؛ عمر ستار، "هل سيبرم العراق صفقة لمقاضاة المقاتلين 

األجانب في تنظيم الدولة اإلسامية؟"، المونيتور Al Monitor، ٣ تموز/ 
يوليو 2019، 

 https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/07/iraq-isis-
detainees-syria.html )2019 تموز/ يوليو(.

أنظر مقطع الفيديو الخاص بـ The New Yorker الذي يحمل عنوان "حملة . 2٣8
االنتقام بعد تنظيم الدولة اإلسامية في العراق" والمرفقة بالمقال على 

الرابط التالي:
 https://www.newyorker.com/news/dispatch/the-dangerous-
dregs-ofisis )2019 تموز/ يوليو(.

جاين عّراف، "االنتقام هو للضعفاء: المحاكم الكردية في شمال شرق سوريا . 2٣9
تتسّلم قضايا تنظيم الدولة اإلسامية"، اإلذاعة الوطنية العامة، 29 أيار/ 

مايو 2019،
 https://www.npr.org/2019/05/29/727511632/revenge-is-for-
the-weak-kurdishcourts-in-northeastern-syria-take-on-isis-cases  
 .)تموز/ يوليو 2019(

شاهد الفيديو على الرابط التالي: "مقاتلو الدولة اإلسامية: "إن لم يكن . 240
 11 ،SWI ،"بإمكاني العودة الى سويسرا، فأقتلوني بطلقة في الرأس

حزيران/ يونيو 2019، 
 https://www.swissinfo.ch/fre/combattants-de-l-%C3%A9tat-
islamique_-si-je-ne-peux-pas-rentrer-en-suisse--mettez-moi-une-
balle-dans-la-t%C3%AAte-/45022104 )2019 تموز/ يوليو(. 

ــى اســتجابًة  بشــكل عــام، مــن المعــروف أن العــراق قــد تبّن
قائمــة علــى االنتقــام تجــاه تنظيــم الدولــة اإلســامية، ســواء 
فــي أســاليب القتــال أثنــاء اســتعادة المــدن التــي كانــت 
ســابًقا تحــت ســيطرة التنظيــم أم فــي إدارتــه للعدالــة2٣8. 
ســوريا  وشــرق  لشــمال  الذاتيــة  اإلدارة  قضــاة  أن  وُيزعــم 
أوقفــوا جميــع عمليــات النقــل إلــى العــراق بســبب ظــروف 
المحاكمــات هــذه2٣9. فقــد ُحكــم بالفعــل علــى 500 مقاتــل 
أجنبــي باإلعــدام فــي العــراق. وأعربــت فرنســا، مــن جهتهــا، 
عــن دعمهــا لعمليــات النقــل هــذه إلــى العــراق، معترفــًة 
بالســيادة العراقيــة علــى هــذه المســألة، ولكنهــا طلبــت 
مــن العــراق تطبيــق عقوبــة الســجن المؤّبــد بــداًل مــن عقوبــة 

ــدام240. اإلع

7.2 موجبات عدم اإلعادة القسرية المفروضة 
على مجموعات من غير الدولة في النزاعات 

المسّلحة غير الدولية

ال يتضّمــن القانــون الدولــي اإلنســاني الواجــب تطبيقــه فــي 
ــأن  ــة بش ــكام صريح ــة أي أح ــر الدولي ــّلحة غي ــات المس النزاع
معاييــر نقــل المحتجزيــن. يســري مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisisislamicstate-transfers/exclusive-islamic-state-susp
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisisislamicstate-transfers/exclusive-islamic-state-susp
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisisislamicstate-transfers/exclusive-islamic-state-susp
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/10/iraq-offers-try-isilprisoners-held-syria-multi-billion-p
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/10/iraq-offers-try-isilprisoners-held-syria-multi-billion-p
https://egyptindependent.com/iraq-u-n-in-talks-over-prosecution-ofislamic-state-prisoners-in-sdf-det
https://egyptindependent.com/iraq-u-n-in-talks-over-prosecution-ofislamic-state-prisoners-in-sdf-det
https://egyptindependent.com/iraq-u-n-in-talks-over-prosecution-ofislamic-state-prisoners-in-sdf-det
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/07/iraq-isis-detainees-syria.html 
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/07/iraq-isis-detainees-syria.html 
https://www.newyorker.com/news/dispatch/the-dangerous-dregs-ofisis  
https://www.newyorker.com/news/dispatch/the-dangerous-dregs-ofisis  
https://www.npr.org/2019/05/29/727511632/revenge-is-for-the-weak-kurdishcourts-in-northeastern-syria
https://www.npr.org/2019/05/29/727511632/revenge-is-for-the-weak-kurdishcourts-in-northeastern-syria
https://www.swissinfo.ch/fre/combattants-de-l-%C3%A9tat-islamique_-si-je-ne-peux-pas-rentrer-en-suis
https://www.swissinfo.ch/fre/combattants-de-l-%C3%A9tat-islamique_-si-je-ne-peux-pas-rentrer-en-suis
https://www.swissinfo.ch/fre/combattants-de-l-%C3%A9tat-islamique_-si-je-ne-peux-pas-rentrer-en-suis
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بشــكل عــام علــى عمليــات نقــل األشــخاص فــي إطــار نــزاع 
مــا بموجــب فــروع مختلفــة مــن القانــون الدولــي241.

ينعكــس مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية فــي القانــون الدولــي 
اإلنســاني التعاهــدي الواجــب تطبيقــه فــي نــزاع مســّلح 
دولــي. ويــرد هــذا المبــدأ بوضــوح فــي المــادة 45 مــن 
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، التــي يتعّيــن بموجبهــا علــى ســلطة 
االحتجــاز االمتنــاع عــن نقــل المحتجــز الــى "بلــد يخشــى فيــه 
ــة"242. ــده الديني ــية أو عقائ ــه السياس ــبب آرائ ــاد بس االضطه

عــاوًة علــى ذلــك، لمبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية جــذور 
عميقــة فــي معاهــدات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان. 
فالمــادة ٣ مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب تحّظــره صراحــًة. 
وقــد اّتضــح، مــن خــال تفســير لجنــة حقــوق اإلنســان، أن هــذا 
ــاة( و7  ــن 6 )الحــّق فــي الحي ــا فــي المادَتي ــدأ وارد أيًض المب
)حظــر التعذيــب وإســاءة المعاملــة ( مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية24٣. وبالنســبة الــى 
المحكمــة  فــإن  أوروبــا،  مجلــس  فــي  األعضــاء  الــدول 
ــدأ  ــذا المب ــتمرار أن ه ــر باس ــان تعتب ــوق اإلنس ــة لحق األوروبي
التــي  المتعــّددة  األساســية  الحقــوق  عناصــر  مــن  عنصــر 
تحميهــا االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان244، بمــا فــي 
ــن  ــة245 وم ــن العدال ــادح م ــان الف ــن الحرم ــة م ــك الحماي ذل

ــدام.  ــة اإلع عقوب

باإلضافة إلى قانون الاجئين الذي سبق ذكره أعاه )المادة ٣٣ من اتفاقية . 241
الاجئين للعام 1951(، أنظر

 Tilman Rodenhäuser, ‘Better Safe Than Sorry: Transferring 
Detainees Safely to Coalition Partners’, Lawfare Blog, 18 
January 2019,<https://www.lawfareblog.com/better-safe-sorry-
transferringdetainees-safely-coalition-partners> 
.)11 حزيران/ يونيو 2019(

المادة 45، اتفاقية جنيف الرابعة.. 242
لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم ٣1، الفقرة 12؛ لجنة . 24٣

األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم ٣6 )2018( بشأن المادة 
6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحّق في الحياة - 
طبيعة الموجب القانوني العام المفروض على الدول األطراف في العهد، 

CCPR/C/GC/٣6، ٣0 تشرين األول/ أكتوبر 2018، الفقرتان ٣0 - ٣1، 
 <https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20
Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf>  
 .)حزيران/ يونيو 2019 11(

لإلّطاع على نظرة شاملة عن االجتهاد بشأن هذه المسألة، أنظر المحكمة . 244
األوروبية لحقوق االنسان، دليل حول المادة 2، تّم تحديثه في ٣0 نيسان/ 

 أبريل 2019، الفقرات 520- 522، 
>https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_ENG.pdf> 

)11 حزيران/ يونيو 2019(.          
لإلّطاع على نظرة شاملة عن االجتهاد بشأن هذه المسألة، أنظر المحكمة . 245

األوروبية لحقوق االنسان، دليل حول المادة 6، تم تحديثه في ٣0 نيسان/ 
أبريل 2019، الفقرات 69- 72، 

 <https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_
ENG.pdf>)2019 11 حزيران/ يونيو(.

مفّوضية األمم المتحدة لشؤون الاجئين، "مبدأ عدم اإلعادة القسرية . 246
كمعيار في القانون الدولي العرفي. الرّد على األسئلة التي طرحتها 

المحكمة الدستورية االتحادية لجمهورية ألمانيا االتحادية على المفّوضية 
 ٣1( 9٣/1954 BvR 2 ,9٣/195٣ BvR 2 ,9٣/19٣8 BvR 2 في القضايا

كانون الثاني/ يناير 1994(؛ مفوضية األمم المتحدة لشؤون الاجئين، "رأي 
استشاري بشأن تطبيق موجبات عدم اإلعادة القسرية خارج الوالية القضائية 

بموجب اتفاقية العام 1951 المتعّلقة بوضع الاجئين وبروتوكولها لعام 
1967"، 26 كانون الثاني/ يناير 2007، الفقرتان 15 و21. 

نيلز ميلزر، القانون الدولي اإلنساني - مقّدمة شاملة، اللجنة الدولية للصليب . 247
األحمر، جنيف، 2016 ص. 214؛ اللجنة الدولية للصليب األحمر )2017(، 

تعليق على المادة الثالثة المشتركة، الفقرات 7٣8-7٣0
المرجع نفسه، الفقرة 7٣0.. 248
المرجع نفسه، الفقرة 7٣7.  . 249
المرجع نفسه.   . 250

وأخيــًرا، ُيعــّد مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية جــزًءا مــن القانــون 
الدولــي العرفــي246. 

علــى ضــوء مــا تقــّدم، تعتبــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
أنــه علــى الرغــم مــن عــدم ذكــر المبــدأ صراحــًة فــي المــادة 
الثالثــة المشــتركة، يشــّكل حظــر نقــل محتجزيــن إلى ســلطات 
ــم  ــاد بأنه ــى االعتق ــو ال ــة تدع ــباب جوهري ــا أس ــر لديه تتوّف
ــي  ــية الت ــوق األساس ــن الحق ــان م ــر الحرم ــيواجهون خط س
تحميهــا المــادة الثالثــة المشــتركة الطريقــة الوحيــدة لضمــان 
احتــرام هــذا الحكــم247. فقــد أّكــدت اللجنــة الدوليــة للصليــب 

األحمــر مــا يلــي: 

المــادة  تحميهــا  التــي  األساســية  الحقــوق  "بســبب 
ــى  ــادة عل ــذه الم ــم ه ــب أن ُتفه ــتركة، يج ــة المش الثالث
أنهــا تحّظــر أيًضــا علــى أطــراف النــزاع نقــل أشــخاص 
خاضعيــن لســلطتها إلــى ســلطة أخــرى عندمــا يواجــه 
هــؤالء األشــخاص خطــر التعــّرض النتهــاك تلــك الحقــوق 
ــد النقــل. ُيعــرف حظــر هــذا النقــل بشــكل  األساســية عن

ــرية"248. ــادة القس ــدم اإلع ــام بـــ "ع ع

وهكــذا، بموجــب المــادة الثالثــة المشــتركة، عنــد النظــر فــي 
إمكانيــة نقــل مقاتلــي تنظيــم الدولــة اإلســامية األجانــب أو 
النســاء واألطفــال المرتبطيــن بالتنظيــم مــن ُعهــدة طــرف مــا 
ــي  ــة ف ــراف المتحارب ــى األط ــن عل ــة، يتعّي ــراف ثالث ــى أط إل
نــزاع مســّلح غيــر دولــي، بمــا فــي ذلــك ســلطات قــّوات 

ــم مــا يلــي: ســوريا الديمقراطيــة، أن تقّي

إن كانــت تتوّفــر أســباب جوهريــة تدعــو لاعتقــاد بــأن 
الشــخص ســيتعّرض للتعذيــب، أو ألشــكال أخــرى مــن 
ــاة، أو  ــن الحي ــفي م ــان التعّس ــة، أو الحرم ــوء المعامل س
االضطهــاد بعــد النقــل. وإذا توّفــرت أســباب جوهريــة 
لاعتقــاد بذلــك، فيجــب عــدم نقــل الشــخص مــا لــم ُتّتخــذ 

ــر249. ــذا الخط ــا ه ــل فعليًّ ــر تزي تدابي

https://www.lawfareblog.com/better-safe-sorry-transferringdetainees-safely-coalition-partners
https://www.lawfareblog.com/better-safe-sorry-transferringdetainees-safely-coalition-partners
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
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ــب األمــر إجــراء تقييــم لــكّل حالــة علــى حــدة، اســتناًدا  يتطّل
للشــخص  الشــخصية  والمخــاوف  الفرديــة  الظــروف  إلــى 
المعنــي، علــى ضــوء المعلومــات المتاحــة حــول ممارســات 
الســلطة المســتقِبلة. وتوجــد إمكانيــة إلنشــاء آليــات مراقبــة 
ــد  ــس بع ــر لي ــذا االم ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــل، عل ــد النق ــا بع م

ــا250. ــا قانونيًّ موجًب

ينطــوي  اإلنســان،  لحقــوق  الدولــي  القانــون  بموجــب 
ــى موجــب عــدم تســليم شــخص  ــادة القســرية عل حظــر اإلع
أو ترحيلــه أو طــرده أو إعادتــه أو إبعــاده بطريقــة أخــرى، 
مهمــا كان وضعــه، عندمــا تتوّفــر أســباب جوهريــة تدعــو 
ــه ســيواجه خطــر التعــّرض النتهــاكات جســيمة  ــاد بأن لاعتق
ــة أو  ــب أو المعامل ــك التعذي ــا فــي ذل لحقــوق اإلنســان، بم
ــة، فــي المــكان  ــة القاســية أو الاإنســانية أو المهين العقوب
الــذي ســينتقل إليــه251. فموجــب عــدم اإلعــادة القســرية هــو 
ــون  ــب القان ــّم، بموج ــرض، ال يه ــذا الغ ــق وله ــب مطل موج
ــي لحقــوق اإلنســان، مــا إذا كان الفــرد يشــّكل خطــًرا  الدول

علــى األمــن القومــي أم ال252.

اتفاقية مناهضة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية . 251
أو الاإنسانية أو المهينة، المادة ٣؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية، المادة 7؛ االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء 
القسري، المادة )1(16؛ التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان رقم 20 )1992( 

بشأن حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
الاإنسانية أو المهينة، الفقرة 9؛ التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان رقم 
٣1، الفقرة 12؛ التعليق العام رقم 6 )2005( للجنة حقوق الطفل بشأن 

معاملة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم 
األصلي، الفقرات 27-28 و58 و84؛ التعليق العام رقم 2 )201٣( للجنة 
العّمال المهاجرين حول حقوق العّمال المهاجرين في وضع غير قانوني 

وأفراد أسرهم، الفقرة 50؛ التوصية العامة رقم ٣2 )2014( لّلجنة المعنية 
بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن األبعاد الجنسانية لوضع الاجئ، ولجوء 
النساء وجنسيتهن وانعدام الجنسية، الفقرات17-2٣. التعليق العام المشترك 

رقم ٣ للجنة حماية حقوق جميع العّمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ورقم 
22 للجنة حقوق الطفل، الفقرة 46. عمًا بالمادة ٣ من االتفاقية األوروبية 

لحقوق اإلنسان، ينطبق حظر عدم اإلعادة القسرية على أشكال أخرى من 
سوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب، أنظر المحكمة األوروبية لحقوق 

اإلنسان، سعدي ضد إيطاليا، الطلب رقم 06/٣7201، الحكم، 28 شباط/ 
فبراير 2008 ]125[.

أّكدت كّل من لجنة حقوق اإلنسان ولجنة مناهضة التعذيب على . 252
الطبيعة المطلقة وغير القابلة لانتقاص لحظر اإلعادة القسرية )أنظر 
اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة ٣؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية ، المادة 7( في القضايا الخاصة بأشخاص ارتكبوا 

CAT/( ضّد السويد HNو VXN ،جرائم خطيرة )على سبيل المثال
C/24/D/130-131/1999(، أو توّرطوا في اإلرهاب )على سبيل المثال، 

TPS ضّد كندا )CAT/C/24/D/99/1997(؛ نازيروف ضّد كازاخستان 
)CAT/C/52/D/475/2011(؛ أغيزا ضّد السويد )CAT/ C/34/D/233/2003(؛ 

أهاني ضّد كندا)CCPR/C/80/D/1051/2002( ؛ وألزيري ضّد السويد 
)CCPR/C/88/D/1416/2005(

أنظر . 25٣
 Tilman Rodenhäuser, ‘Detainee transfers under IHL of IAC and 
under IHL of NIAC’ )41st Round Table on Current Issues of 
International Humanitarian Law - Deprivation of liberty and 
armed conflicts: exploring realities and remedies; September 
2018( 5.

"مقاتلو تنظيم الدولة اإلسامية وعائاتهم يواجهون العدالة: ثمانية خيارات . 254
وأربعة مبادئ". 6.

ال بــّد مــن اإلشــارة هنــا الــى أن قــّوات ســوريا الديمقراطيــة 
ُملزمــة أيًضــا باحتــرام الضمانــات اإلجرائيــة التاليــة:

أواًل، يتعّيــن علــى ســلطة النقــل إبــاغ الشــخص المعنــي فــي 
الوقــت المناســب بعمليــة النقــل المقصودة؛

ــح الشــخص المعنــي  ــا، يجــب علــى ســلطة النقــل أن تمن ثانًي
فرصــًة لإلعــراب عــن أي مخــاوف قــد تكــون لديــه بشــأن 
عمليــة النقــل ولشــرح ســبب تعّرضــه للخطــر المحتمــل. وال بــّد 
أن تقــوم هيئــة مســتقّلة ومحايــدة بتقييــم هــذه المخــاوف.

ثالًثا، يجب تعليق النقل أثناء هذا التقييم25٣. 
بعــد اإلنتهــاء مــن عمليــة النقــل، تعتمــد إمكانيــة اعتقــال 
الســلطة  مشــاركة  طبيعــة  علــى  المنقوليــن  األفــراد 
النــزاع المســّلح الســوري. أمــا إمكانيــة  المســتقِبلة فــي 
مقاضاتهــم ومحاكمتهــم، فهــي وقــٌف علــى قواعــد الواليــة 
ــي254. ــون المحل ــب القان ــتقِبل بموج ــرف المس ــة للط الجنائي

7.3 الواجب المشترك الُملقى على عاتق 
الدول الُمرِسلة والمستقِبلة لحماية المحتجزين 

من األذى  

باإلضافــة إلــى موجــب عــدم اإلعــادة القســرية المنصــوص عليــه أعــاه، 
ــة المســتقِبلة،  ــلة والدول ــة المرِس ــن علــى كل مــن الدول يتعّي
حمايــة  ضمــان  اإلنســاني،  الدولــي  القانــون  بموجــب 
اتفاقيــة  المــادة 12 مــن  المحتجزيــن مــن األذى. وتنــّص 

جنيــف الثالثــة للعــام 1949 علــى مــا يلــي:

"ال يجــوز للدولــة الحاجــزة نقــل أســرى الحــرب إاّل إلــى 
دولــة طــرف فــي االتفاقيــة، وبعــد أن تقتنــع الدولــة 
ــة  ــق االتفاقي ــي تطبي ــة ف ــة المعنّي ــة الدول ــزة برغب الحاج
وقدرتهــا علــى ذلــك. وفــي حــال نقــل أســرى الحــرب 
علــى هــذا النحــو، تقــع مســؤولية تطبيــق االتفاقيــة علــى 

ــا".  ــي عهدته ــوا ف ــا دام ــم م ــي قبلته ــة الت الدول

ــة  ــف الثالث ــة جني ــق اتفاقي ــدات، تنطب ــون المعاه ــم قان بحك
علــى النزاعــات المســّلحة الدوليــة فقــط، وهــي بالتالــي 
غيــر ُملزمــة بشــكل مباشــر لقــّوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 
ســياق النــزاع المســّلح غيــر الدولــي فــي شــمال شــرق ســوريا. 
ــافيا  ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــك، رأت المحكم ــع ذل وم
ــب  ــن األذى، بموج ــز م ــة المحتج ــب حماي ــابقة أن موج الس
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المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، وارد أيًضــا فــي 
النزاعــات  التــي تنطبــق علــى  المشــتركة  الثالثــة  المــادة 
المســّلحة غيــر الدوليــة255. واعتبــرت المحكمــة أيًضــا أن فعــل 
النقــل مــن جهــٍة ناقلــة الــى جهــٍة مســتقِبلة يشــّكل عمليــة 
احتجــاز مشــتركة، وبالتالــي يتقاســم الطرفــان مســؤولية 

ــف256. ــات جني ــق اتفاقي تطبي

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة، المدعي العام ضد . 255
مركسيك وآخرين )حكم االستئناف( IT-95-1٣ / 1 )5 أيار/ مايو 2009( ]70[.

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة، المدعي العام ضد . 256
فوجادين بوبوفيتش )الحكم(، T-88-05-IT )10 حزيران/ يونيو 2010( 

]1545[؛ ]1551[.
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٨. الموجبات القانونية المترّتبة على بلدان منشأ 
المقاتلين األجانب في تنظيم الدولة اإلسالمية

٨.1 السياق الوقائعي

كمــا اّتضــح ســابًقا، بــرز موضــوع اإلعــادة إلــى الوطــن عندمــا 
أن  تســتطيع  ال  أنهــا  الديمقراطيــة  ســوريا  قــّوات  اّدعــت 
تبقــي فــي عهدتهــا المقاتليــن األجانــب فــي تنظيــم الدولــة 
اإلســامية وال النســاء واألطفــال األجانــب المرتبطيــن بــه 

ــر مســّمى فــي شــمال شــرق ســوريا.  ــى أجــل غي إل

تبــدي معظــم الــدول التــرّدد لجهــة إعــادة مواطنيهــا الذيــن 
ــرف  ــن. وبص ــى الوط ــامية ال ــة اإلس ــم الدول ــوا بتنظي ارتبط
ــن،  ــى الوط ــادة إل ــعبي لإلع ــم ش ــاب أي دع ــن غي ــر ع النظ
تتــذّرع بلــدان المنشــأ بالتهديــد اإلرهابــي وصعوبــة جمــع 
األحــكام.  وإلصــدار  الفّعالــة  للمحاكمــة  الكافيــة  األدّلــة 
ــن  ــوص أن تمّك ــه الخص ــى وج ــة عل ــدان الغربي ــى البل وتخش
المعاييــر األعلــى لإلثبــات فــي أنظمتهــا القانونيــة الداخليــة 
المشــتبه بهــم مــن الحصــول علــى أحــكام أدنــى أو اإلفــات 
مــن العقــاب، مــا يطــرح خطــر إعــادة انخراطهــم فــي التطــّرف 
العنيــف. وتخشــى هــذه البلــدان أيًضــا التبشــير أثنــاء االحتجــاز. 

ــدة  ــدان الوحي ــًا إن "البل ــون قائ ــي البنتاغ ــؤول ف ــّرح مس ص
التــي تقبــل عمليــات نقــل كبيــرة مــن ســجون قــّوات ســوريا 
وكوســوفو  ومقدونيــا  كازاخســتان  هــي  الديمقراطيــة 
أعــادت المغــرب والجزائــر  والمغــرب والبوســنة"257. وقــد 
ــم دول  ــدو أن معظ ــور258. ويب ــن الذك ــًا م ــى 40 مقات حوال
أوروبــا الغربيــة تفّضــل إعــادة األطفــال إلــى الوطــن، والنســاء 
ــا، علــى أســاس كّل حالــة علــى حــدة259. أمــا الواليــات  أحياًن

المتحــدة األميركيــة، فقــد أعــادت معظــم المقاتلين األســرى 
ــى  ــدول األخــرى عل ــى الوطــن لمحاكمتهــم، وشــّجعت ال إل
األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  تقــم  ولــم  حذوهــا.  حــذو 
ــدو  ــن يب ــن، لك ــى الوط ــال إل ــاء واألطف ــع النس ــادة جمي بإع
أن العمليــة جاريــة260. مــن جهتهــا، لجــأت المملكــة المتحــدة 
إلــى ســحب الجنســّية مــن مواطنيهــا فــي الخــارج261، فيمــا 
ــى  ــن ال ي ــن متوفَّ ــال لمقاتَلي ــادة 8 أطف ــتراليا بإع ــت أس قام
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الجهاديين"، ماي سان أنطونيو My San Antonio ، 1 حزيران/ يونيو 2019،

https://www. mysanantonio.com/opinion/commentary/article/
Europeansmust-take-responsibility-for-its-13914503.php 
.)تموز/ يوليو 2019(

جورج برينييه، "سوريا: كوادر فرنسيون من تنظيم الدولة اإلسامية يتوّرطون . 258
في تمّرد"، أل سي إي LCI، 11 نيسان/ أبريل 2019، 
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فاديمير فان ويلغنبرغ، "وفد هولندي- فرنسي يأخذ أيتام تنظيم الدولة . 259
اإلسامية من شمال شرق سوريا"، كردستان Kurdistan 24 24 ، 10 حزيران/ 

يونيو 2019، 

 https://www.kurdistan24.net/en/news/c5156815-1d72-4421-
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 ،2019
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 ،2019
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روكميني كاليماشي وكاثرين بورتر، "زوجتان أميركيتان لمقاتلين في تنظيم . 260
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شباط/ فبراير 2019،
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"منع المقاتلين األجانب من العودة إلى ديارهم يمكن أن يشّكل خطًرا على . 262
األمن القومي"، ذي كونفرسايشون The Conversation، 2٣ تموز/ يوليو 

  ،2019
 http://theconversation.com/preventing-foreign-fightersfrom-
returning-home-could-be-dangerous-to-nationalsecurity-120752 
.)تموز/ يوليو 2019(

صموئيل راماني، "لماذا تصّر روسيا على إعادة أطفال مقاتلي تنظيم الدولة . 26٣
 9 ، The Washington Post اإلسامية إلى وطنهم؟"، ذي واشنطن بوست

نيسان/ أبريل 2019، 
 https://www.washingtonpost.com/politics/2019/04/09/
why-is-russia-insisting-bringing-home-isisfighters-
children/?noredirect=on&utm_term=.20bb0f50ca8d 
 .)تموز/ يوليو 2019(

"زوجات وأطفال تنظيم الدولة اإلسامية: مخّزنين في سوريا، غير مرغوب . 264
فيهم في الوطن"، نيويورك تايمز New York Times، 4 تموز/ يوليو 2018،

  https://www.nytimes.com/2018/07/04/world/middleeast/islamic-
state-families-syria.html )2019 تموز/ يوليو(.

الوطــن فــي حزيــران/ يونيــو 2019، وهــي بصــدد تبّنــي 
تشــريع يحّظــر عــودة المقاتليــن األجانــب262. أمــا فــي مــا 
يتعّلــق بروســيا، فهــي تعتمــد سياســة عامــة تقضــي بإعــادة 
األطفــال الــى الوطــن26٣، وقــد أعــادت ٣5 امــرأة اعتبــاًرا مــن 

تمــوز/ يوليــو 2018 264 . 

ا  بمــا أن عــدًدا مــن دول المنشــأ لــم تّتخــذ موقًفــا رســميًّ
ــا مــن موضــوع اإلعــادة إلــى الوطــن، ال بــّد مــن مراقبــة  وعلنيًّ
فــي  األجانــب  مواطنيهــا  بشــأن  وممارســاتها  تصريحاتهــا 

ــوع. ــذا الموض ــن ه ــا م ــم موقفه ــب لفه ــن كث ــوريا ع س

٨.2 اإلعادة إلى الوطن

ــدول فــي إعــادة مواطنيهــا، تشــير  ــرّدد ال علــى الرغــم مــن ت
ــًا إمــا بإعــادة  مصــادر مجتمعــة إلــى أن الــدول ُملزمــة قانون
ــة  ــم الدول ــال فــي صفــوف تنظي ــن بالقت مواطنيهــا المّتهمي
بســبب  الخــارج  فــي  مقاضاتهــم  بتيســير  أو  اإلســامية 
انتهــاكات مزعومــة للقانــون الدولــي و/ أو أعمــال إرهابيــة.

فــي مــا يتعّلــق بمقاتلــي تنظيــم الدولــة اإلســامية المشــتبه 
فــي ارتكابهــم جرائــم حــرب، تنــّص المــادة 158 مــن دراســة 
ــة  ــا اللجن ــي أعّدته ــي الت ــاني العرف ــي اإلنس ــون الدول القان

الدوليــة للصليــب األحمــر علــى مــا يلــي: 

ــي  ــرب الت ــم الح ــي جرائ ــق ف ــدول أن تحّق ــى ال ــب عل يج
ُيزعــم ارتكابهــا مــن قبــل مواطنيهــا أو قواتهــا المســّلحة، 
عنــد  بهــم،  المشــتبه  ومحاكمــة  أراضيهــا،  علــى  أو 
االقتضــاء. ويجــب أن تحّقــق أيًضــا فــي جرائــم الحــرب 
األخــرى الداخلــة ضمــن اختصاصهــا ومحاكمــة المشــتبه 
بهــم، عنــد االقتضــاء... تطلــب اتفاقيــات جنيــف مــن الدول 
ُيزعــم أنهــم ارتكبــوا  أن تبحــث عــن األشــخاص الذيــن 

اتفاقية جنيف األولى، المادة 49؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادة 50؛ اتفاقية . 265
جنيف الثالثة، المادة 129؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 146. 

الجمعية العامة لألمم المتحدة، اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية . 266
والمعاقبة عليها، 9 كانون األول/ ديسمبر 1948، األمم المتحدة، سلسلة 

المعاهدات، المجلد. 78، ص. 277، المادة السادسة؛ منّظمة األمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية 
في حالة نزاع مسّلح، 14 أيار/ مايو 1954، المادة 28؛ اتفاقية مناهضة 

التعذيب، المادة 7؛ األمم المتحدة، اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة 
تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر )وبروتوكوالت( 

)بصيغتها المعّدلة في 21 كانون األول/ ديسمبر 2001(، 10 تشرين األول/ 
أكتوبر UNTS 1٣42 ،1980 1٣7، المادة 7)1(؛ البروتوكول الثاني المعّدل 

التفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، المادة 14؛ األمم 
المتحدة، اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد 

وتدمير تلك األلغام، 18 أيلول/ سبتمبر 1997، المادة 9؛ البروتوكول الثاني 
التفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، المواد 17-15.

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الديباجة ودراسة القانون . 267
الدولي اإلنساني العرفي، ص. 608.

انتهــاكات جســيمة أو أمــروا بارتكابهــا، وأن تحاكمهــم 
أو تقــوم بتســليمهم265. ويمكــن إيجــاد موجــب التحقيــق 
مــع األشــخاص الذيــن ُيزعــم أنهــم ارتكبــوا جرائــم يعاقــب 
عليهــا القانــون الدولــي ومحاكمتهــم فــي عــدد مــن 
المعاهــدات التــي تنطبــق علــى األفعــال الُمرتكبــة فــي 
كّل مــن النزاعــات المســّلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة266. 
وتذّكــر ديباجــة النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة 
ــة أن تمــارس واليتهــا   ــأن مــن واجــب كل دول ــة "ب الدولي
القضائيــة الجنائيــة علــى أولئــك المســؤولين عــن ارتــكاب 

ــة267.  ــم دولي جرائ
ــن  ــادة المواطني ــا بإع ــة قانوًن ــدول ُملزم ــر ال ــه، ُتعتب ــاًء علي بن
الُمشــتبه فــي ارتكابهــم جرائــم حــرب إلــى الوطــن لتســهيل 
تســهيل  الــدول  علــى  أدنــى  كحــّد  ويتعّيــن  محاكمتهــم. 
محاكمتهــم فــي الخارج، ســواء مــن خال تقديم المســاعدات 
الماليــة أو الفنيــة أو غيرهــا مــن أشــكال المســاعدة للدولــة 

ــة.  ــة ذات الصل األجنبي

ــن الُمشــتبه فــي ارتكابهــم أعمــال  ــى المواطني وبالنســبة ال
إرهابيــة أثنــاء القتــال في صفــوف تنظيــم الدولة اإلســامية، 
فتؤّكــد قــرارات عــّدة صــادرة عــن مجلــس األمــن الدولــي أن 
ــا بتســهيل محاكمتهــم، وأنــه ُيفّضــل أن  الــدول ُملزمــة قانوًن

يتــّم ذلــك علــى أراضــي بلــد المنشــأ. 

ينّص قرار مجلس األمن الدولي رقم 2178 على ما يلي:

ــدول األعضــاء" ]4[ ... أن تتعــاون فــي  ــع ال ــب بجمي "يهي
ــون  ــه المقاتل ــذي يمّثل ــذل الجهــود لمواجهــة الخطــر ال ب
اإلرهابيــون األجانــب، بوســائل منهــا .... وضــع وتنفيــذ 
المقاتليــن  مــن  العائديــن  لمقاضــاة  اســتراتيجيات 
وإعــادة  تأهيلهــم  وإلعــادة  األجانــب  اإلرهابييــن 

إدماجهــم".
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وينــّص القــرار رقــم 2٣96 الصــادر عــن مجلــس األمــن الدولــي 
علــى أن الــدول األعضــاء:

أي  تقديــم  تكفــل  بــأن   ،1٣7٣ للقــرار  وفًقــا  ُملزمــة، 
ــة أو تدبيرهــا  ــل أعمــال إرهابي شــخص يشــارك فــي تموي
أو  اإلعــداد لهــا أو ارتكابهــا أو دعمهــا إلــى العدالــة، 
ــاملة  ــوالت ش ــتراتيجيات وبروتوك ــذ اس ــع وتنّف ــأن تض وب
ومصّممــة خصيًصــا للماحقــة القضائيــة وإعــادة التأهيــل 
وإعــادة اإلدمــاج، وفًقــا اللتزاماتهــا بموجــب القانــون  
الدولــي، بمــا فــي ذلــك مــا يتعّلــق بالمقاتليــن اإلرهابييــن 
للعائديــن  المرافقيــن  واألطفــال  والزوجــات  األجانــب 
والمنتقليــن مــن المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب، ومــدى 

ماءمتهــم إلعــادة التأهيــل.

ــم 1٣7٣  ــي رق ــن الدول ــس األم ــرار مجل ــّص ق ــك، ين ــى ذل ال
ــي: ــا يل ــاء بم ــدول األعض ــوم ال ــى أن تق عل

ــال  ــل أعم ــي تموي ــارك ف ــخص يش ــم أي ش ــة تقدي كفال
إرهابيــة أو تدبيرهــا أو اإلعــداد لهــا أو ارتكابهــا أو دعمهــا 
الــى العدالــة، وكفالــة إدراج األعمــال االرهابيــة فــي 
القوانيــن والتشــريعات المحليــة بوصفهــا جرائــم خطيــرة، 
وكفالــة أن تعكــس العقوبــات علــى النحــو الواجــب 
جســامة تلــك األعمــال اإلرهابيــة، وذلــك باإلضافــة الــى 

ــر أخــرى قــد ُتّتخــذ فــي هــذا الصــدد. أي تدابي

يمكــن  اإلنســان،  لحقــوق  الدولــي  القانــون  بموجب  
ــي  ــاركتهم ف ــي مش ــتبه ف ــن المش ــان المواطني ــار حرم اعتب
القتــال فــي صفــوف تنظيــم الدولــة اإلســامية مــن حّقهــم 
ــارض  ا يتع ــفيًّ ــًا تعّس ــأ عم ــم المنش ــى بلده ــودة إل ــي الع ف
مــع الموجبــات القانونيــة لتلــك الــدول وفــق العهــد الدولــي 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

الــى ذلــك، تنــّص المــادة 12 )4( مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى مــا يلــي:

ال يجــوز حرمــان أحــد، تعّســًفا، مــن حــّق الدخــول إلــى 
ــده. بل

ــارة "أي  ــان عب ــوق اإلنس ــة بحق ــة المعني ــرت اللجن ــد فّس وق
قيــود علــى حــّق الدخــول إلــى بلــده" بشــكل ضّيــق. وذهبــت 
حّتــى الــى أبعــد مــن ذلــك إذ اعتبــرت أنــه قــد ال تتوّفــر 
ظــروف يكــون مــن المعقــول فــي إطارهــا حرمــان أي فــرد 
مــن هــذا الحــّق. وفــي هــذا الصــدد، نــّص التعليــق العــام رقــم 

27 علــى مــا يلــي:

"بلــد  مفهــوم  مــن  أوســع  "بلــده"  عبــارة  نطــاق  إن 
جنســيته". وهــو ليــس مقصــوًرا علــى الجنســّية بالمعنــى  
ــس.  ــاد أو بالتجنُّ الشــكلّي أي الجنســّية الُمكتســبة بالمي
يمكــن  ال  الــذي  الشــخص  األقــّل،  علــى  يشــمل،  إنــه 
اعتبــاره مجــّرد أجنبــي، وذلــك بحكــم روابطــه الخاصــة 
ببلــد معّيــن أو اســتحقاقاته فيــه. وينطبــق هــذا مثــًا علــى 
دوا فيــه مــن جنســيتهم بإجــراٍء  حالــة مواطنــي بلــد مــا ُجــرِّ
ــخاص  ــة أش ــى حال ــي، وعل ــون الدول ــاًكا للقان ــل انته يمّث
ــرى  ــر، أو ج ــي آخ ــان قوم ــي كي ــّيتهم ف ــد جنس ــج بل ُأدم
تحويلــه إلــى كيــان كهــذا، وُحرمــوا مــن جنســّية هــذا 
الكيــان الجديــد. وُيضــاف إلــى ذلــك أن صياغــة الفقــرة 4 
مــن المــادة 12 تســمح بتفســير أوســع قــد يشــمل فئــات 
ــة األجــل،  ــرات طويل ــن فت أخــرى مــن األشــخاص المقيمي
ومنهــم علــى ســبيل المثــال ال الحصــر األشــخاص عديمــو 
ــًفا مــن الحــّق فــي اكتســاب  الجنســّية المحرومــون تعّس

ــى هــذا النحــو.  ــد إقامتهــم عل جنســّية بل

وال يجــوز بــأي حــال حرمــان شــخص مــا تعّســًفا مــن الحــّق 
فــي الدخــول إلــى بلــده. والغــرض مــن اإلشــارة إلــى 
مفهــوم التعّســف فــي هــذا الســياق هــو التشــديد علــى 
ا  أنــه ينطبــق علــى أي إجــراء للدولــة، ســواء كان تشــريعيًّ
ــه تضمــن بالضــرورة أن  ــا؛ فاإلشــارة إلي ــا أو قضائيًّ أو إداريًّ
يكــون أي تدّخــل، حتــى ولــو بحكــم القانــون، مّتفًقــا مــع 
أحــكام العهــد وغاياتــه وأهدافــه، وأن يكــون فــي جميــع 
األحــوال معقــواًل فــي الظــروف المعّينــة. وتــرى اللجنــة 
أنــه قّلمــا تكــون هنــاك ظــروف - إذا ُوجــدت أصــًا - 
يمكــن أن ُتعتبــر معقولــة لحرمــان شــخص مــا مــن الدخــول 

إلــى بلــده. 

عــاوًة علــى ذلــك، أعلــن مجلــس األمــن الدولــي أن موجــب 
حظــر حريــة تنّقــل اإلرهابييــن ال يشــمل إعــادة مواطنــي 

ــى بلدهــم. ــة مــا ال دول

ــا  ــى م ــم 2178 عل ــي رق ــن الدول ــس األم ــرار مجل ــّص ق وين
ــي: يل

تمنــع الــدول األعضــاء مــن دخــول أراضيهــا أو عبورهــا أي 
ــة   ــات موثوق ــة معلوم ــة المعنّي ــدى الدول ــون ل ــرد تك ف
توّفــر أساًســا معقــواًل لاعتقــاد بأنــه يســعى الــى دخــول 
األعمــال  فــي  المشــاركة  بغــرض  عبورهــا  أو  أراضيهــا 
ــوارد فــي هــذه الفقــرة  ــة. يســتثني الموجــب ال اإلرهابي

ــم. ــن فيهــا بشــكل دائ ــة أو المقيمي ــا الدول رعاي
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ــر  ــان الحظ ــوق اإلنس ــة لحق ــة األوروبي ــدت اللجن ــًرا، أّك وأخي
ــا  ــًة عوًض ــات الطــرد الجماعــي، مطالب المفــروض علــى عملي
عــن ذلــك بالنظــر فــي كّل حالة علــى حدة من حيث األســاس. 
الــى ذلــك، وعمــًا بالمــادة 4 مــن البروتوكــول الرابــع، ُيحّظــر 
ــات للتقييــم  ــن وضــع آلي ــا، ويتعّي الطــرد الجماعــي حظــًرا تامًّ
الفــردي وتنفيذهــا لتأميــن الضمانــات اإلجرائيــة القانونيــة 
الواجبــة268. وتتــّم عمليــات الطــرد الجماعــي عندمــا يتــّم 
ــّم طــرد  اســتيفاء عنصَريــن أساســَيين بشــكل تراكمــي: )1( يت
األجانــب مــع أجانــب آخريــن فــي وضــع مماثــل، )2( مــن 
دون النظــر علــى النحــو الواجــب فــي أوضاعهــم  الفرديــة269. 
يوضــح هــذا المثــال بالتالــي أن رفــض اإلعــادة إلــى الوطــن 
يصــدر علــى أســاس كّل حالــة علــى حــدة وأنــه ال يمكــن 

ــده. إصــدار رفــض جماعــي لدخــول المــرء إلــى بل

يّتضــح  مًعــا،  القانونيــة  الموجبــات  هــذه  ُأخــذت  مــا  إذا 
أن الــدول ُملزمــة قانوًنــا، فــي معظــم الحــاالت، بإعــادة 
ــي  ــم ف ــبب عضويته ــوريا بس ــي س ــن ف ــا المحتجزي مواطنيه
تنظيــم الدولــة اإلســامية أو بتســهيل محاكمتهــم، علًمــا أنــه 
ُيشــتبه فــي ضلــوع غالبيــة المقاتليــن األجانــب فــي ارتــكاب 
أعمــال إرهابيــة أو جرائــم حــرب فــي بعــض الحــاالت أو 
ــدول ُملزمــة بتســهيل  فــي التخطيــط لهــا. وبالتالــي، فــإن ال
مقاضاتهــم الفعلّيــة. أمــا بالنســبة إلــى مقاتلــي تنظيــم 
ــذه  ــن ه ــن أّي م ــون ضم ــن ال يندرج ــة اإلســامية الذي الدول
لمجــرد  المحتجزيــن  األشــخاص  ذلــك  فــي  بمــا  الفئــات، 
ارتباطهــم بالتنظيــم، فقــد ُيعتبــر رفــض إعادتهــم إلــى بلدهــم 
ــي  ــد الدول ــن العه ــادة 12 م ــا للم ا ومخالًف ــفيًّ ــأ تعّس المنش

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. 

ــى الوطــن،  ــادة إل ــة النقــل أو اإلع ــد النظــر فــي إمكاني وعن
ينبغــي علــى ســلطات االحتجــاز االمتثــال لمعيــار القانــون 
الدولــي اإلنســاني المتمّثــل فــي عــدم فصــل أفــراد األســرة، 

 مجلس أوروبا، البروتوكول 4 الُملحق باالتفاقية األوروبية لحماية حقوق . 268
اإلنسان والحريات األساسية، ضمان بعض الحقوق والحريات غير تلك الُمدرجة 

في االتفاقية وفي البروتوكول األول الُملحق بها، 16 أيلول/ سبتمبر 196٣، 
ETS 46، المادة. 4. أنظر المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، هيرسي 

جاما وآخرون ضد إيطاليا، الطلب رقم 09/27765 ، مجلس أوروبا: المحكمة 
األوروبية لحقوق اإلنسان، 2٣ شباط/ فبراير 2012؛ أنظر أيًضا العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1٣؛ اتفاقية مناهضة التعذيب، 
المادة ٣؛ االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العّمال المهاجرين وأفراد 
أسرهم، المادة 22؛ A/HRC/46/2٣، الفقرة 56؛ مفوضية األمم المتحدة 

السامية لحقوق اإلنسان، "المبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها بشأن 
حقوق اإلنسان على الحدود الدولية". 

على: . 269 متوّفر
 <https://eumigrationlawblog.eu/collectiveexpulsion-or-not-
individualisation-of-decision-making-inmigration-and-asylum-
law/>

ــّص القانــون  ــه، ين وخاصــًة األطفــال عــن أمهاتهــم. مــن جهت
الدولــي اإلنســاني العرفــي علــى ضــرورة الحفــاظ علــى 
ــاء  ــك أثن ــي ذل ــا ف ــّلح، بم ــزاع المس ــي الن ــرة ف ــدة األس وح

االحتجــاز270. 

غيــر أن المعلومــات المتاحــة تشــير إلــى أن فصــل األطفال عن 
ــرح كوســيلة لتلبيــة طلبــات  ــاء االحتجــاز قــد اقُت أمهاتهــم أثن
اإلعــادة مــن قبــل بلــدان المنشــأ. علــى الرغــم مــن ذلــك، 
يتعــارض هــذا الســلوك، فــي معظــم الحــاالت، مــع المصلحــة 
الضائقــة  إلــى  بالنظــر  ســّيما  ال  لألطفــال271،  الفضلــى 
ــاًء عليــه،  النفســية التــي قــد يواجهونهــا272 علــى األرجــح. بن
تفتــرض المعاييــر القانونيــة الدوليــة الواجــب تطبيقهــا إبقــاء 
األطفــال مــع أمهاتهــم أو ولــي أمرهــم الرئيــس فــي حــال 

ــى الوطــن.  نقلهــم أو إعادتهــم إل

٨.3. سحب جنسّية مقاتلي تنظيم الدولة 
اإلسالمية من قبل بلدهم المنشأ   

الــى جانــب رفــض اإلعــادة الــى الوطــن، زعمــت بعــض الــدول 
ســحب جنســّية مواطنيهــا الذيــن اختــاروا القتــال فــي صفوف 
تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي ســوريا27٣. وقــد ُيرقــى ســحب 
الجنســية، فــي ظــروف معّينــة، إلــى مســتوى: )1( الحرمــان 
ــل  ــروعة لجع ــر مش ــيلة غي ــية؛ )2( وس ــن الجنس ــفي م التعّس
ــر مشــروع لحقــوق  ــم الجنســية؛ أو )٣( انتهــاك غي ــرد عدي الف

اإلنســان األخــرى للفــرد. 

مــن   )٣(  24 المــادة  تضمــن  باألطفــال،  يتعّلــق  مــا  فــي 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية أن 
ــدوا  ــو ُول ــى ول ــية. فحت ــي الجنس ــّق ف ــال الح ــع األطف لجمي
علــى األراضــي الســورية، يحــّق ألطفــال أســر تنظيــم الدولــة 
اإلســامية الحصــول علــى جنســية. وبنــاًء علــى القانــون 
الداخلــي المعنــي، ســتكون هــذه الجنســّية جنســّية الوالَديــن 

القواعد 105 و119 و120 من دراسة القانون الدولي اإلنساني العرفي. . 270
المادة 9 من اتفاقية حقوق الطفل.. 271
أنظر التقييم الذي أجراه عالم نفسي لألطفال زار المخيمات: "أوروبا تتساءل . 272

عما إذا كانت ستعيد األطفال الذين ترعرعوا في ظّل الدولة اإلسامية"، 
ناشيونال بوست National Post، 17 شباط/ فبراير 2019، 

 <https://nationalpost.com/news/world/europe-wonders-whether-
tobring-back-children-raised-under-islamic-state> 
.)20 أيار/ مايو 2019(

27٣ . The القرار بشأن جنسّية شمينا بيجوم يشّكل سابقة خطيرة"، ذي غارديان"
Guardian، 21 شباط/ فبراير 2019، 

 https://www.theguardian.com/uk-news/2019/feb/21/shamima-
begum-citizenship-decisionsets-a-dangerous-precedent 
.)1٣ حزيران/ يونيو 2019(
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المعروفــة هوّيتهمــا أو جنســّية البلــد الــذي ُولــدوا فيــه. فــي 
الواقــع، مــن الصعوبــة بمــكان، علــى ضــوء القانــون المحلــي 
الســوري، الحصــول علــى الجنســّية الســورية متــى كانــت األم 
أجنبيــة واألب غيــر ســوري274. يتمّثــل أحــد التحديــات الكثيــرة 
فــي إثبــات األبــوة فــي حالــة األيتــام أو غيرهــا مــن التجــارب 
ــكل  ــزوح بش ــّلح والن ــزاع المس ــبب الن ــدة بس ــرية المعّق األس

ــس275. رئي

الحرمان التعّسفي من الجنسية
ينــّص اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان الصــادر عــن األمــم 
المتحــدة علــى مــا يلــي: "لــكّل فــرد حــق التمّتــع بجنســّية مــا"، 
ــًفا حرمــان أي شــخص مــن جنســيته وال مــن  و"ال يجــوز تعّس

حّقــه فــي تغييــر جنســّيته"276.

ــي  ــّق ف ــان أن الح ــوق اإلنس ــة بحق ــة المعني ــد رأت اللجن وق
عــدم حرمــان األفــراد مــن الجنســّية بصــورة تعّســفية مقبــول 
علــى نطــاق واســع كجــزء مــن القانــون الدولــي العرفــي277.

الدولــة  المقاتليــن األجانــب فــي تنظيــم  الــى  وبالنســبة 
اإلســامية، يجــب أن يحتــرم قــرار الحرمــان من الجنســّية الصادر 
ا.  عــن بلدهــم المنشــأ بعــض الضمانــات حتــى ال ُيعتبــر تعّســفيًّ
وقــد ُيعتبــر قــرار ســحب الجنســية، بينمــا يكــون الشــخص 
ــة،  ــه بفعالّي ــى الطعــن ب ــادر عل ــر ق ــم وغي محتجــًزا فــي مخّي

ــة.  ــة الواجب ــراءات القانوني ــات اإلج ــي بضمان ــراًرا ال يف ق

تحويل شخص إلى شخص عديم الجنسية
فــي بعــض الحــاالت، قــد يــؤّدي ســحب الجنســّية إلــى جعــل 
ــدول  ــى ال ــر ســحب الجنســية عل ــم الجنســية. ُيحّظ الفــرد عدي
الخاصــة بخفــض حــاالت  اتفاقيــة 1961  الموّقعــة علــى 
انعــدام الجنســية صراحــًة. وبالفعــل، تنــّص المــادة 8 )1( مــن 

بحسب الدول، تختلف عملية الحصول على الجنسّية على ضوء التفاعل ما بين . 274
مبدأ حّق الدم Ius Sanguinis - بحيث يحصل الشخص على جنسّية والديه 

عند الوالدة- ومبدأ قانون مسقط الرأس Ius Soli -بحيث يحّدد المكان 
الذي ُولد فيه الشخص جنسّيته. لاّطاع على التحديات الخاصة المتمّثلة 

في الحصول على الجنسّية في السياق السوري، أنظر زهرة البرازي، "التقرير 
اإلقليمي حول الجنسية: الشرق األوسط وشمال إفريقيا"، مركز روبرت 

شومان للدراسات المتقّدمة، تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، الصفحة 24، 
 <http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/50046/RSCAS_
GLOBALCIT_Comp_2017_03.pdf> 
.)10 حزيران/ يونيو 2019(

"من تنظيم الدولة اإلسامية إلى" الشتات "..." ، الصفحات 52-5٣. . 275
اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان، المادة 15.. 276
مجلس حقوق اإلنسان A / HRC/٣4/1٣، ]21[: "يتضّمن الحّق في الجنسّية . 277

حّق كل فرد في اكتساب الجنسّية وتغييرها واالحتفاظ بها. ويتطابق الحّق 
في االحتفاظ بالجنسّية مع حظر الحرمان من الجنسّية تعّسًفا". 

ــدة  ــدول المتعاق ــع ال ــي: "تمتن ــا يل ــى م ــة عل ــذه االتفاقي ه
ــد أي شــخص مــن جنســّيته إذا كان مــن شــأن هــذا  عــن تجري

ــم الجنســّية".  ــه عدي ــد أن يجعل التجري

ومــع ذلــك، قــد تنطبــق االســتثناءات التاليــة علــى المــادة 8 
:)1(
إذا كان الفــرد يقيــم فــي الخــارج ألكثر من ســبع ســنوات 	 

ــة المتعاقــدة(278؛  ــون الداخلــي للدول )يحــّدد األمــر القان
أو

إذا ُولــد األفــراد خــارج إقليــم الدولــة وينّص قانــون الدولة 	 
علــى أن صاحيــة الجنســّية تنتهــي بعــد عــام واحــد "على 
بلوغهــم ســّن الرشــد مرهوًنــا بإقامتهــم فــي ذلــك الحيــن 
فــي إقليــم تلــك الدولــة أو التســجيل لــدى الســلطة 

المختّصــة279؛ أو 
ــة 	  ــات كاذب ــم بيان ــى الجنســّية بتقدي ــّم الحصــول عل إذا ت

أو باالحتيــال280. 
ــة 	  ــر اســتثناءات أخــرى قــد تحتفــظ بموجبهــا الدول تتوّف

المتعاقــدة بحّقهــا فــي تجريــد شــخص مــا مــن جنســّيته، 
إذا ُذكــرت هــذه االســتثناءات عنــد التوقيــع أو المصادقة 

أو االنضمــام: 
أن يكــون الشــخص تصــّرف علــى نحــو يناقــض واجبــه 	 

ــال:  ــن خ ــة م ــوالء للدول ــي ال ف
قيامــه، خاًفــا لحظــر صريــح مــن جانــب دولــة متعاقــدة، 	 

ــأداء أو مواصلــة أداء خدمــات لدولــة أخــرى أو بقبــول  ب
أو مواصلــة قبــول رواتــب منهــا، أو

تصّرفــه علــى نحــو يلحــق أذى خطيــًرا بالمصالــح الحيويــة 	 
للدولــة المتعاقــدة281.  

الــوالء لدولــة 	  يميــن  الشــخص قــد أقســم  أن يكــون 
أخــرى، أو أظهــر بالدليــل القاطــع تصميمــه علــى نبــذ 

المتعاقــدة.  للدولــة  الــوالء 

تنــّص االتفاقيــة األوروبيــة للجنســّية علــى أنــه يجــوز للــدول 
فــي إطــار قانونهــا الداخلي ســحب الجنســّية من أفــراد كانوا 
ــة"282.  ــكرية أجنبي ــّوة عس ــي ق ــة ف ــة التطّوعي ــي الخدم "ف
ــر أن هــذه االتفاقيــة تنــّص أيًضــا علــى عــدم جــواز ســحب  غي
الجنســّية فــي الحــاالت التــي يصبــح فيهــا الشــخص المعنــي 

عديــم الجنســية28٣.

االتفاقية المتعّلقة بخفض حاالت انعدام الجنسية.. 278
المرجع نفسه، المادتان 7 )5( و8 )٣(.. 279
المرجع نفسه، المادة 8 )2( )ب(.. 280
المرجع نفسه، المادة 8 )4(.. 281
اتفاقية الجنسية، ETS ,1997.XI.6 166، المادة 7 )1( )ج(. . 282
المرجع نفسه. . 28٣
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انتهاك حقوق اإلنسان األخرى
مــن شــأن الحرمــان مــن الجنســّية التأثيــر علــى مجموعــة 
متنّوعــة مــن حقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك الحقــوق 
السياســية، وحريــة التنقــل، والحريــة، والحــّق فــي الحيــاة 
الضمــان  فــي  والحــّق  العمــل،  فــي  والحــّق  األســرّية، 
االجتماعــي، والحــّق فــي الصحــة284. وينتــج أيًضــا عــن تجريــد 
مواطنيــن مزدوجــي الجنســّية مــن جنســّيتهم إمكانيــة أال 
الثانــي جنســّيتهم، أو أن يرفــض قبولهــم.  يؤّكــد بلدهــم 
ويمكــن أن يــؤّدي هــذا الوضــع إلــى احتجــاز المهاجريــن 

ألجــل غيــر مســّمى285. 

ــان،  ــوق اإلنس ــى حق ــة عل ــار المحتمل ــذه اآلث ــوء ه ــى ض عل
ــي أي خســارة أو حرمــان مــن الجنســّية شــروًطا  ــّد أن تلّب ال ب

ــي.  ــون الدول ــال للقان ــة لامتث معّين

ــا بصورة  وقــد اعتبــر مجلــس حقــوق اإلنســان هــذا األمــر ضروريًّ
خاصــة عندمــا حّظــر الحرمان التعّســفي من الجنســية286.

وقــد وجــد مجلــس حقــوق اإلنســان أيًضــا أن أي حرمــان مــن 
الجنســّية يجــب أن يمتثــل للقانــون الداخلــي، مــع احتــرام 
معاييــر إجرائيــة وموضوعيــة محــّددة، ال ســيما مبدأ التناســب. 
وبنــاًء علــى ذلــك، يجــب أن يخــدم الحرمــان مــن الجنســّية 
"غرًضــا مشــروًعا يتوافــق مــع القانــون الدولــي، وبصــورة 

ــان"287.  ــوق اإلنس ــي لحق ــون الدول ــداف القان ــة، أه خاص

فــي  جهتهــا،  مــن  األوروبيــة،  العــدل  واعتبــرت محكمــة 
 Freistaat ضــّد فريســتايت بايــرن Rottmann قضيــة روتمــان
ــّيته،  ــن جنس ــا م ــخص م ــد ش ــد تجري ــن، عن ــه يتعّي Bayern، أن
مراعــاة عواقــب هــذا القــرار بالنســبة الــى الشــخص وأفــراد 
أســرته، لجهــة فقــدان الحقــوق التــي يتمّتــع بهــا كل مواطــن، 
الجــرم  الخســارة مبــّررة مقارنــًة بجســامة  إذا كانــت  ومــا 

المرتكــب288.

أنظر A/HRC/4٣/19 لإلّطاع على تقرير مفّصل حول عواقب الحرمان من . 284
الجنسية. 
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اإلرهاب، الفريق العامل المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وسيادة 

القانون أثناء مكافحة اإلرهاب، "توجيهات للدول بشأن االستجابات للتهديد 
الذي يشّكله المقاتلون األجانب المتوافقة مع حقوق اإلنسان"، نيويورك 

2018، ص. 29-24،
 <https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/08/
Human-Rights-Responsesto-Foreign-Fighters-web-final.pdf> 

286 .      28/25/A/HRCأنظر
أنظر A/ HRC/٣4/1٣، الفقرة 7.. 287
288 . ، 08/1٣5-C ،االتحاد األوروبي: محكمة العدل، روتمان ضد فريستايت بايرن

)2 آذار/ مارس 2010(. 

ــر  ــة الجنســّية، يحّظ ــك، فــي حــاالت ازدواجي ــى ذل عــاوًة عل
ــخص  ــن ش ــّية م ــحب الجنس ــرية س ــادة القس ــدأ عــدم اإلع مب
متــى توّفــرت مخــاوف جّديــة مــن إمكانيــة تعّرضــه للتعذيــب 

أو ســوء المعاملــة فــي البلــد اآلخــر289.

٨.4 المساعدة القنصلية

أخيــًرا، تنــّص اتفاقيــة فيينــا للعاقــات القنصليــة )196٣( 
ــاعدة  ــدول المس ــي أن تقــّدم ال ــه ينبغ ــى أن ــّم عل ــكل أع بش

القنصليــة لمواطنيهــا. 

للعاقــات  فيينــا  اتفاقيــة  مــن  المــادة 5  إلــى  فاســتناًدا 
فــي  القنصليــة  الحمايــة  تتمّثــل  للعــام 196٣،  القنصليــة 
المســاعدة التــي تقّدمهــا دولــة مــا لمواطنهــا الــذي يســافر 
أو يعيــش فــي الخــارج - ال ســّيما فــي حــاالت االحتجــاز 
ــوا  ــات السياســية. وينبغــي علــى األفــراد أن يطلب واالضطراب
مثــل هــذه الحمايــة مــن قنصليــة البلــد الــذي هــم مــن رعايــاه. 
ــل الدبلوماســي فــي ســوريا أو  ــة التمثي وبســبب عــدم كفاي
عــدم وجــوده، ال يســتطيع المقاتلــون األجانــب فــي تنظيــم 
المرتبطــون  واألطفــال  النســاء  وال  اإلســامية  الدولــة 
بالتنظيــم الحصــول علــى الحمايــة القنصليــة. غيــر أنــه يمكــن 
الوصــول إلــى هكــذا حمايــة فــي البلــدان المجــاورة، وأقربهــا 
تركيــا والعــراق. وهكــذا، تشــّجع دول غربيــة متعــّددة رعاياهــا 
علــى التمــاس الحمايــة هنــاك، ولكنهــا تّدعــي أنهــا غيــر 
ُملزمــة، بموجــب القانــون الدولــي، باتخــاذ تدابيــر نشــطة 
ومباشــرة لضمــان إعادتهــم إلــى الوطــن. وإذا مــا حــاول 
أو  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  فــي  األجانــب  المقاتلــون 
ــوريا  ــن س ــرار م ــم الف ــون بالتنظي ــال المرتبط ــاء واألطف النس
ــدول المجــاورة ُملزمــة  ــة، فــإن ال ــب المســاعدة القنصلي لطل
بعــدم منعهــم مــن عبــور الحــدود بنــاًء علــى مبــدأ عــدم 

ــا290. اإلعــادة القســرية المعمــول بــه عالميًّ

فرقة العمل التابعة لألمم المتحدة والمعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة . 289
اإلرهاب، "توجيهات للدول بشأن االستجابات للتهديد الذي يشّكله المقاتلون 
األجانب المتوافقة مع حقوق اإلنسان"، 2018، الحاشية السابقة 285، ص. 

.2٣ -21
ينطبق مبدأ عدم اإلعادة القسرية الخاص بالقانون الدولي لاجئين أيًضا إذا . 290

كانت الدولة المستقبلة طرًفا في اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعّلقة 
بوضع الاجئين )المادة ٣٣ منها(.

https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/08/Human-Rights-Responsesto-Foreign-Fighters-web-f
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/08/Human-Rights-Responsesto-Foreign-Fighters-web-f
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لمواطنــي  األوروبــي  لاتحــاد  القنصليــة  الحمايــة  تتيــح 
ــة  االتحــاد األوروبــي فــي الخــارج طلــب المســاعدة القنصلي
مــن التمثيــل القنصلــي ألي دولــة عضــو، فــي حالــة لــم 
ــة التــي يكــون هــذا  ــد تمثيــل قنصلــي للدول ــر فــي البل يتوّف

الفــرد مــن رعاياهــا291. 

مة لعمل االتحاد األوروبي والمادة . 291 المادتان 20 و 2٣ من المعاهدة المنظِّ
46 من ميثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسية؛ أمر توجيهي صادر عن 

المجلس )EU( 6٣7/2015 بتاريخ 20 نيسان/ أبريل 2015 بشأن تدابير التنسيق 
والتعاون لتسهيل الحماية القنصلية لمواطني االتحاد غير الممّثلين في 

البلدان الثالثة وإلغاء القرار 95/EC OJ L/55٣ 106 ، بتاريخ 24.4.2015، ص 
1 -1٣. على سبيل المثال، لدى فرنسا تمثيل قنصلي في أربيل، في حين 
أن بلجيكا تفتقر الى هكذا تمثيل. تستطيع النساء البلجيكيات، من الناحية 
النظرية، طلب المساعدة في القنصلية الفرنسية العامة في أربيل، أنظر: 

المفوضية األوروبية، الحماية القنصلية، "ابحث عن سفارة / قنصلية"، 
 <https://ec.europa.eu/consularprotection/
representations_en?f%5B0%5D=im_field_country_of_
origin%3A%5B*+TO+*%5D&f%5B1%5D=im_field_target_
country%3A152&solrsort=ss_ms_country+asc&form_build_
id=form-U951eebV-ZQyCzkEDzb2idg6YFV2YJWNLHBdxW60g-
A&form_id=just_cp_core_form> 
 .)15 أيار/ مايو 2019(

https://ec.europa.eu/consularprotection/representations_en?f%5B0%5D=im_field_country_of_origin%3A%5B
https://ec.europa.eu/consularprotection/representations_en?f%5B0%5D=im_field_country_of_origin%3A%5B
https://ec.europa.eu/consularprotection/representations_en?f%5B0%5D=im_field_country_of_origin%3A%5B
https://ec.europa.eu/consularprotection/representations_en?f%5B0%5D=im_field_country_of_origin%3A%5B
https://ec.europa.eu/consularprotection/representations_en?f%5B0%5D=im_field_country_of_origin%3A%5B
https://ec.europa.eu/consularprotection/representations_en?f%5B0%5D=im_field_country_of_origin%3A%5B
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9. دراسة حالة: بلجيكا

9.1 الخلفية السياقية

إن مملكــة بلجيــكا هــي الدولــة األوروبيــة التــي تســّجل أكبــر 
عــدد مــن المواطنيــن للفــرد الواحــد فــي أوســاط المقاتليــن 
الدولــة  تنظيــم  صفــوف  إلــى  انضمــوا  الذيــن  األجانــب 
عــدد  ُقــّدر  وقــد  الماضيــة292.  الســنوات  فــي  اإلســامية 
النســاء واألطفــال البلجيكييــن الذيــن تبعــوا هــؤالء المقاتلين 
ــل  ــة، قب واحُتجــزوا فــي مخيمــات قــّوات ســوريا الديمقراطي
آذار/ مــارس 2019، بـــ 17 امــرأة و ٣2 طفــًا29٣، غيــر أن هــذه 
األرقــام قــد تكــون ارتفعــت بخمســة أضعــاف بعــد اســتعادة 

باغــوز. 

وبمــا أن بلجيــكا شــاركت فــي التحالــف الدولــي الــذي شــّن 
ــذ  ــة اإلســامية من ــم الدول ــة علــى مواقــع تنظي غــارات جوي
العــام 294 2016، فهــي طــرف فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي 
ضــّد تنظيــم الدولــة اإلســامية، وهــي أيًضــا ُملزمــة باالمتثــال 
لقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني الواجــب تطبيقهــا، بمــا 
فــي ذلــك المــادة الثالثــة المشــتركة، وصكــوك القانــون 
ــد  ــل العه ــا، مث ــب تطبيقه ــان الواج ــوق اإلنس ــي لحق الدول

ــة والسياســية295.  ــي الخــاص بالحقــوق المدني الدول

292 . 17 ،The Atlantic ديفيد أ. غراهام، "ما مشكلة بلجيكا؟"، ذي أتانتيك 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، 

 https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/11/
belgium-radical-islam-jihadmolenbeek-isis/416235/ 

)21 أيار/ مايو 2019 (؛ 
 Edwin Bakker and Roel de Bont, “Belgian and Dutch Jihadist 
Foreign Fighters )2012-2015(: Characteristics, Motivations and 
Roles in the War in Syria and Iraq”, Small Wars & Insurgencies, Vol. 
27, No. 5, 2016, pp. 837-857

بارت بيسيمان، "األسرة التي دّمرها الحكم البلجيكي القاضي بعدم إعادة . 29٣
أطفال تنظيم الدولة اإلسامية"، رويترز، 28 شباط/ فبراير 2019، 

 <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-belgiumsyria/ 
family-devastated-by-belgian-ruling-not-to-bring-backislamic-
state-children-idUSKCN1QH2O0> 
.)15 أيار/ مايو 2019(

كاثيليــن ريمــي، "أي إطار قانوني للنضال المســّلح ضّد تنظيم الدولة . 294
اإلسامية؟

 Institut Royal Supérieur de Défense, 20 September 2016 
<http://www.irsd.be/website/images/livres/enotes/Enote22.pdf 

لم تستفد بلجيكا من إمكانية االنتقاص من بعض التزاماتها الدولية في . 295
مجال حقوق اإلنسان.  

9.2 اإلعادة إلى الوطن

ــادة األطفــال  ــد فكــرة إع ــة تؤّي ــدو أن الحكومــة البلجيكي يب
دون ســّن العاشــرة إلــى وطنهــم، ولكــن ليــس أمهاتهــم 
ــي  ــار القانون ــح المعي ا296. وال يّتض ــنًّ ــر س ــن األكب وال القاصري
خــذ مثــل هــذا القــرار بموجبــه، نظــًرا الــى أن اإلطــار  الــذي اتُّ
ــل.  ــذا القبي ــن ه ــّل م ــى ح ــوي عل ــي ال يحت ــي الدول القانون

وفــق دراســة القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي التــي 
أعّدتهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، يحــّدد القانــون 
الدولــي اإلنســاني "حــدوًدا عمريــة مختلفــة فــي مــا يتعّلــق 
بتدابيــر الحمايــة المختلفــة لألطفــال، علًمــا أن ســّن الخامســة 
ــي  ــون الدول ــر شــيوًعا"297. وبموجــب القان عشــرة هــو األكث
ــة  ــّن الثامن ــى س ــًرا حت ــل قاص ــر الطف ــان، ُيعتب ــوق اإلنس لحق
عشــرة، غيــر أن هــذا القانــون ال ينــّص علــى أي أســس لتحديــد 
الســّن األقصــى للطفولــة بعشــر ســنوات. هــذا وقــد حــّددت 
ــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل ســّن 12 ســنة كحــّد  لجن

ــن298. ــة القاصري ــد لمحاكم ــق معتَم ــي ُمطل ــى دول أدن

يتعامــل القضــاء البلجيكــي مــع طلبــات متعــّددة خاصــة 
ــب  ــرض موج ــال لف ــاء واألطف ــؤالء النس ــات ه ــا عائ قّدمته
الســلطة  علــى  الوطــن  إلــى  اإلعــادة  عمليــات  تنظيــم 
التنفيذيــة. وفــي 27 شــباط/ فبرايــر 2019، نقضــت محكمــة 
االســتئناف فــي بروكســل قــرار محكمــة ابتدائيــة قضــى 

"بلجيكا ليست ملزمة بإعادة مؤّيدي تنظيم الدولة اإلسامية وأطفالهم، . 296
حكم المحكمة"، ميدل إيست آي Middle East Eye، 27 شباط/ فبراير 

،2019
 <https://www.middleeasteye.net/news/belgium-not-
obligedrepatriate-islamic-state-supporters-and-their-children-
courtrules

)15 أيار/ مايو 2019(؛ "أكراد سوريا ينّددون برفض بلدان االتحاد األوروبي 
إعادة مجاهديها"، لوريان لو جور L’Orient Le Jour، ٣1 تشرين األول/ أكتوبر 

،2018
 <https://www.lorientlejour.com/article/1141520/les-kurdes-de-
syrie-denoncent-le-refus-des-pays-de-lue-dereprendre-leurs-
jihadistes.html>

)15 أيار/ مايو 2018(؛ كريستوف المفالوسي، "بلجيكا تقترح بديًا لعودة 
  ،La Libre الجهاديين"، 18 شباط/ فبراير 2019، ال ليبر

 https://www.lalibre.be/actu/politique-belge/la-belgique-
propose-une-alternativeau-retour-des-djihadistes-
5c6ab90b7b50a60724c5a9a7 )2019 15 أيار/ مايو(.

دراسة القانون الدولي اإلنساني العرفي، ص. 482. . 297
لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 10 )2007(، "حقوق الطفل في . 298

قضاء األحداث"، CRC/C/GC/10، الفقرة ٣2. 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/11/belgium-radical-islam-jihadmolenbeek-isis/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/11/belgium-radical-islam-jihadmolenbeek-isis/
http://www.irsd.be/website/images/livres/enotes/Enote22.pdf
https://www.middleeasteye.net/news/belgium-not-obligedrepatriate-islamic-state-supporters-and-their
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ــة أطفــال ألســباب إنســانية.  ــكّل منهمــا ثاث ــن ل ي ــادة ُأمَّ بإع
ــة أخــرى حــول  ــارات تقني ــن اعتب ووجــدت المحكمــة، مــن بي
ــن واألطفــال  ــي، أن اإلمرأتي ــب األّول ــول بالطل ــة القب إمكاني
قــد ُنقلــوا فــي هــذه األثنــاء مــن مخّيَمــي الهــول وروج الــى 
ــر  ــه غي ــاس أن ــو االلتم ــت مقّدم ــم يثب ــذي ل ــى ال ــن عيس عي

آمن299. 

ــة  ــة ابتدائي ــت محكم ــو 2019، حكم ــران/ يوني ــي 7 حزي وف
فــي بروكســل بــأن امــرأة تبلــغ مــن العمــر 24 عاًمــا محتجــزة 
ــا فــي مخّيــم روج ال تتمّتــع بحــّق شــخصي فــي الحصــول  حاليًّ
علــى المســاعدة القنصليــة مــن بلجيــكا. واعتبــرت الدولــة أن 
الوضــع قــد يتغّيــر إذا تمّكنــت مقّدمــة الطلــب مــن الوصــول 
ــرق  ــمال ش ــي ش ــع ف ــر أن الوض ــة. غي ــة بلجيكي ــى قنصلي إل
ســوريا غيــر مســتقّر أبــًدا، وُتفــرض قيــود علــى الوصــول إلــى 
المخيمــات، فــي حيــن أن بلجيــكا ال تقيم عاقات دبلوماســية 
ــكا، فــي أي  ــة. كمــا أن بلجي مــع قــّوات ســوريا الديمقراطي
ــن  ــاس الذي ــداًل مــن الن ــة لألطفــال ب حــال، ســتعطي األولوي
ــة اإلســامية )فــي هــذه  ــم الدول ــا الــى تنظي انضمــوا طوًع
ــي  ــت اإلســام ف ــد اعتنق ــب ق ــة الطل ــت مقّدم ــال، كان الح
ســّن السادســة عشــرة وانضمــت إلــى زوجهــا – الــذي توّفــي 
فــي مــا بعــد - فــي ســوريا فــي ســّن الثامنــة عشــرة(. وذكــر 
القاضــي أنــه ال يســتطيع تجــاوز التقديــر الســيادي الــذي 
تتمّتــع بــه الســلطة التنفيذيــة. أمــا فــي مــا يتعّلــق بالحمايــة 
مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان، فقــد وجــدت المحكمــة 
أنــه لــم ُيثبــت أن بلجيــكا تتمّتــع بالواليــة علــى مــا يــدور فــي 

ــة٣00. المنطق

ــو 2019، أمــرت محكمــة بروكســل  ــران/ يوني وفــي 11 حزي
ــق ســفر وأن  ــة وثائ ــأن تصــدر الحكومــة البلجيكي ــة ب االبتدائي
تّتخــذ جميــع الخطــوات الازمــة، بمــا فــي ذلــك التعــاون مــع 
الســلطات والمنّظمــات الموجــودة في شــمال شــرق ســوريا، 
ــا  ــة تبلــغ مــن العمــر 18 عاًم ــة بلجيكي لضمــان إعــادة مواطن
إلــى الوطــن. وتمّثلــت الحجــة الحاســمة فــي أن والــد الشــابة 
كان قــد اختطفهــا ونقلهــا إلــى ســوريا عندمــا كانــت طفلــة، 
ــى  ــا ال ــة إعادته ــلطات البلجيكي ــن الس ــت م ــد طلب ــا ق وأنه
الوطــن قبــل بلــوغ ســّن الثامنــة عشــرة. واعتبــرت المحكمــة 
أن معيــار مصلحــة الطفــل الفضلــى مــا زال ســارًيا عليهــا، وأنــه 
ا إلعادتهــا إلــى  يفتــرض أن تــؤدي الحكومــة دوًرا اســتباقيًّ

الوطــن٣01. 

محكمة استئناف بروكسل، إجراءات الطوارئ المدنية المؤقتة، 27 شباط/ . 299
 .4/KR/19 ،2019 فبراير

محكمة بروكسل االبتدائية، إجراءات الطوارئ المدنية المؤقتة، 7 حزيران/ . ٣00
 .C/٣0/19 ،2019 يونيو

محكمة بروكسل االبتدائية، إجراءات الطوارئ المدنية المؤقتة، 11 حزيران/ . ٣01
 .C/٣7/19 ،2019 يونيو

ــع  ــن توقي ــة ع ــفت وزارة الخارجي ــرار، كش ــذا الق ــر ه ــى إث عل
مذّكــرة تفاهــم فــي أربيــل مــع الســلطات الكرديــة إلعــادة 
األطفــال حتــى ســّن الثانيــة عشــرة إلــى الوطــن، مــع إعطــاء 

ــام٣02.  ــة لأليت األولوي

حســب معلوماتنــا، لــم تصــدر حتــى اآلن أي قــرارات قضائيــة 
بشــأن إعــادة مقاتلين بلجيكييــن من تنظيم الدولة اإلســامية 
إلــى وطنهــم. أمــا بالنســبة الــى مقاضــاة العائديــن، فــا بــّد 
ــع  مــن اإلشــارة إلــى أن القضــاء البلجيكــي رفــض فــي جمي
ــا االســتعانة بـــ "بنــد االســتثناء" فــي القانــون  الحــاالت تقريًب
الدولــي اإلنســاني، وأنــه عوًضــا عــن ذلــك قــام بتوجيــه 
ــن  ــن م ــراد عائدي ــى أف ــة ال ــم إرهابي ــكاب جرائ ــات بارت اتهام

ــا بحّقهــم٣0٣.  ــزاع وأصــدر أحكاًم مناطــق ن

9.3 سحب الجنسية

بلجيــكا فــي الســنوات األخيــرة قــرارات تقضــي  اتخــذت 
متطّرفيــن  تعتبرهــم  مواطنيــن  مــن  الجنســّية  بســحب 
ونّفذتهــا٣04. ووفًقــا للمعلومــات المتاحــة للجمهــور، لــم يكــن 
هــذا هــو الحــال بالنســبة الــى النســاء واألطفــال الموجوديــن 

ــا فــي عهــدة قــّوات ســوريا الديمقراطيــة. حاليًّ

"أطفال الجهاديين قد يعودون الى ديارهم في األيام المقبلة، بحسب ديديه . ٣02
رينديرز"، لو سوار Le Soir، 12 حزيران/ يونيو 2019، 

 <https://www.lesoir.be/230227/article/2019-06-12/
des-enfants-de-djihadistes-pourraient-etre-rapatries-dans-
lesprochains-jours>)2019 1٣ حزيران/ يونيو(.

تنّص المادة 141 مكّرر من القانون الجنائي البلجيكي على أنه ال يجوز . ٣0٣
توجيه تهم إرهابية ألفراد القّوات المسّلحة في أوقات النزاع المسّلح، 

بحسب القانون الدولي اإلنساني. لم تكن المحاكم البلجيكية راضية عن هذا 
البند: أنظر توماس فان بويك، "بند االستثناء في القانون الدولي اإلنساني، 

ولماذا ترفض المحاكم البلجيكية إدانة أعضاء حزب العّمال الكردستاني 
بارتكاب جرائم إرهابية"، EJIL: Talk! ، 20 آذار/ مارس 2019،

 https://www.ejiltalk.org/the-ihlexclusion-clause-and-why-
belgian-courts-refuse-to-convict-pkkmembers-for-terrorist-
offences/ )2019 آب/ أغسطس(.

"فؤاد بلقاسم: زعيم إسامي بلجيكي يخسر الجنسية"، بي بي سي نيوز . ٣04
BBC News، 2٣ تشرين األول/ أكتوبر 2018، 

 https://www.bbc.com/news/worldeurope-45951138 
.)آب/أغسطس 2019(

https://www.lesoir.be/230227/article/2019-06-12/des-enfants-de-djihadistes-pourraient-etre-rapatries
https://www.lesoir.be/230227/article/2019-06-12/des-enfants-de-djihadistes-pourraient-etre-rapatries
https://www.lesoir.be/230227/article/2019-06-12/des-enfants-de-djihadistes-pourraient-etre-rapatries
https://www.ejiltalk.org/the-ihlexclusion-clause-and-why-belgian-courts-refuse-to-convict-pkkmembers
https://www.ejiltalk.org/the-ihlexclusion-clause-and-why-belgian-courts-refuse-to-convict-pkkmembers
https://www.ejiltalk.org/the-ihlexclusion-clause-and-why-belgian-courts-refuse-to-convict-pkkmembers
https://www.bbc.com/news/worldeurope-45951138
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1٠. االستنتاج

القانون الواجب تطبيقه
ــف 	  ــات جني ــن اتفاقي ــة المشــتركة بي ــادة الثالث ــر الم ُتعتب

والقانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي الواجــب تطبيقــه 
ــراف  ــع أط ــن لجمي ــي ُملزَمي ــر دول ــّلح غي ــزاع مس ــي ن ف
ــي  ــان ف ــا ينطبق ــوريا وهم ــرق س ــمال ش ــي ش ــزاع ف الن

ــة. ــات ذات الصل ــع األوق جمي
يســتمّر تطبيــق القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان خــال 	 

ــوريا  ــّوات س ــى ق ــق عل ــو ينطب ــّلحة، وه ــات المس النزاع
غيــر  مــن  مســّلحة  مجموعــة  باعتبارهــا  الديمقراطيــة 
ــى  ــع عل ــم الواق ــة بحك ــيطرة إقليمي ــارس س ــة تم الدول
ــّوات  ــدت ق ــك، تعّه ــى ذل ــة ال ــن. باإلضاف ــّكان مدنيي س
ســوريا الديمقراطيــة باالمتثــال للقانــون الدولــي لحقــوق 

ــان.  اإلنس
ينطبــق موجــب عــدم اإلعــادة القســرية علــى جميــع 	 

أطــراف النــزاع فــي جميــع األوقــات. 

القانون الواجب تطبيقه
تتمّتــع قــّوات ســوريا الديمقراطيــة بصاحيــة احتجــاز 	 

ــّق  ــر ح ــى توّف ــة، نظــًرا ال ــة قهرّي أشــخاص ألســباب أمني
ضمنــي فــي االحتجــاز فــي النزاعــات المســّلحة غيــر 
الدوليــة. ينطبــق هــذا الحــّق علــى جميــع األطــراف فــي 
ــن  ــاواة بي ــدأ المس ــب مب ــي بموج ــر دول ــّلح غي ــزاع مس ن

المتحاربيــن. 
تتمّتــع قــّوات ســوريا الديمقراطيــة بصاحيــة احتجــاز 	 

ــرون  ــة" أو ُيعتب ــأداء وظيفــة قتالي أشــخاص "يســتمّرون ب
اإلســامية،  الدولــة  تنظيــم  فــي  مقاتليــن  أعضــاء 
ــار أن هــؤالء األشــخاص يشــّكلون التهديــد األمنــي  باعتب
المطلــوب بالنســبة الــى المجموعــة المســّلحة. ال تتمّتــع 
قــّوات ســوريا الديمقراطيــة بصاحيــة احتجــاز األشــخاص 

ــامية.  ــة اإلس ــم الدول ــم بتنظي ــّرد ارتباطه لمج
يجــب أن تنظــر قــّوات ســوريا الديمقراطيــة فــي كّل 	 

اإلجرائيــة  الضمانــات  تقــّدم  وأن  حــدة  علــى  اعتقــال 
المعتقليــن.  لجميــع 

المعايير الُدنيا للمعاملة التي يستحّقها المحتجزون 
معاملــة 	  الديمقراطيــة  ســوريا  قــّوات  علــى  يجــب 

المحتجزيــن معاملــًة إنســانيًة فــي جميــع األوقــات، مــن 
اســتثناء.  دون 

ــا علــى أســاس كّل 	  ــة الُدني ــر المعامل ــد معايي يجــب تحدي
حالــة علــى حــدة، مــع مراعــاة االحتياجــات الموضوعيــة 

والذاتيــة للفــرد المحتجــز. 

فــي حيــن قــد تتأّثــر مواصفــات بعــض الظــروف الماديــة 	 
المعاملــة  يبقــى موجــب  للنــزاع،  الخارجــي  بالواقــع 
اإلنســانية األصيــل ُمطلًقــا وغيــر قابــل لانتقــاص. وال 

تشــّكل الضــرورة العســكرية اســتثناًء. 
ــى 	  ــي لحقــوق اإلنســان عل ــون الدول ــق القان يجــب تطبي

نطــاق  توضيــح  فــي  يســاعد  فهــو  االحتجــاز،  معاييــر 
ومضمونهــا. اإلنســانية  المعاملــة 

الضمانات القضائية 
يحــّق لجميــع األشــخاص الذيــن تحتجزهــم قــّوات ســوريا 	 

ــا  ــن ُيحاكمــون أو ســُيحاكمون جنائيًّ ــة والذي الديمقراطي
الحصــول علــى جميــع الضمانــات القضائيــة المعتــرف بها 
بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، كمــا هــو 

مطّبــق فــي النزاعــات المســّلحة غيــر الدوليــة. 
بصاحيــة 	  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  يعتــرف 

لمحاكمــة  الدولــة  غيــر  مــن  المســّلحة  المجموعــات 
مرتكبــي انتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني وجرائــم 
دوليــة أخــرى بموجــب مبــدأ المســاواة بيــن المتحاربيــن. 

موجبات قانونية أثناء النقل
يحّظــر القانــون الدولــي اإلنســاني نقــل محتجزيــن إلــى 	 

دول ثالثــة حيــث توجــد أســباب حقيقيــة لاعتقــاد بأنهــم 
ــة  ــادة الثالث ــي الم ــواردة ف ــوق ال ــن الحق ــُيحرمون م س

ــتركة.  المش
تلتــزم كلٌّ مــن الــدول المرِســلة والمســتقِبلة بضمــان 	 

احتــرام اتفاقيــات جنيــف. 

موجبات قانونية مترّتبة على بلدان المنشأ 
الُمشــتبه 	  رعاياهــا  بإعــادة  إمــا  ُملزمــة  الــدول  إن 

بارتكابهــم جرائــم إرهابيــة أو جرائــم حــرب مــن أجــل 
ضمــان مقاضاتهــم، أو علــى األقــل بتســهيل مقاضاتهــم 

فــي دولــة أجنبيــة. 
ــة 	  ــم الدول ــي تنظي ــب ف ــن األجان ــى المقاتلي ــبة ال بالنس

اإلســامية الذيــن ال ُيشــتبه بارتكابهــم جرائــم إرهابيــة وال 
جرائــم حــرب، بمــا فــي ذلــك األشــخاص الذيــن يرتبطــون 
ســحب  فــإن  اإلســامية،  الدولــة  بتنظيــم  فحســب 
الجنســّية قــد ُيرقــى إلــى مســتوى الحرمــان التعّســفي 
مــن الجنســّية، بمــا يتعــارض مــع المــادة 12 مــن العهــد 

ــية.  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ الدول
قــد تكــون الــدول ُملزمــة بعــدم ســحب جنســّية مواطنيها 	 

ــّية  ــحب الجنس ــى كان س ــة: )1( مت ــاالت التالي ــي الح ف
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ُيرقــى إلــى مســتوى الحرمــان التعّســفي مــن الجنســّية؛ 
)2( متــى كان مــن شــأنه أن يجعــل هــذا الشــخص عديــم 
الجنســّية عندمــا تكــون الدولــة المعنيــة طرًفــا فــي 
االتفاقيــة التــي تحّظــر انعــدام الجنســّية؛ أو )٣( متــى 
انتهــك ســحب الجنســّية  حقــوق اإلنســان األساســية 

ــي. ــرد المعن األخــرى للف

ــات  ــا للموجب ــا موضوعيًّ ــًا قانونيًّ ــرة تحلي ــذه المذّك تقــّدم ه
المترّتبــة علــى جميــع أطــراف النزاع في شــمال شــرق ســوريا، 
الدولــي  الدولــي اإلنســاني والقانــون  القانــون  بموجــب 
لحقــوق اإلنســان، وللموجبــات التــي تديــن بهــا بلــدان منشــأ 
المقاتليــن األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية والنســاء 
ــي  ــون الدول ــم، بموجــب القان ــن بالتنظي واألطفــال المرتبطي
العــام. ال تّدعــي هــذه المذّكــرة تقديــم حلــول سياســية 
لمشــكلة المقاتليــن األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية 
وال لألشــخاص المرتبطيــن بالتنظيــم والمحتجزيــن فــي ســوريا.

ُتعتبــر هــذه المذّكــرة ذات أهميــة خاصــة بالنســبة الــى الدول 
ــة والمنّظمــات اإلنســانية  ــر الدول ــة مــن غي والجهــات الفاعل
والعســكريين والمحاميــن والقضــاة وأي أصحــاب مصلحــة 
ــرق  ــمال ش ــي ش ــاز ف ــزاع أو باالحتج ــة بالن ــم عاق ــن له آخري
ســوريا. وال بــّد مــن اإلشــارة إلــى أن المشــورة القانونيــة 
قابلــة للتطبيــق بشــكل عــام فــي جميــع النزاعــات المســّلحة 

ــر الدوليــة.  غي
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