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يقــّدم هــذا الملّخــص نظــرة شــاملة عــن الوضعيــة القانونيــة، 
ــب  ــن األجان ــي اإلنســاني، للمقاتلي ــون الدول فــي ظــّل القان
والشــام  العــراق  فــي  اإلســامية  الدوليــة  تنظيــم  لــدى 
)المعــروف بـ"تنظيــم الدولــة اإلســامية"( والنســاء واألطفال 
األجانــب المرتبطيــن بتنظيــم الدولــة اإلســامية والمحتجزيــن 
ــة  ــي بّواب ــرد ف ــا ي ــة. وكم ــوريا الديمقراطي ــوات س ــدى ق ل
شــمال  فــي  المســّلحة  النزاعــات  فــي  القانــون  ســيادة 
نزاًعــا  الديمقراطيــة  قــوات ســوريا  شــرق ســوريا، خاضــت 
ــير  ــة اإلســامية. وتش ــم الدول ــّد تنظي ــّي ض ــر دول ــّلًحا غي مس
التقديــرات التــي نشــرتها إدارة األمــر الواقــع لشــمال وشــرق 
ــم  ــدى تنظي ــي ل ــل أجنب ــى 9000 مقات ــى أّن حوال ــوريا إل س
الدولــة اإلســامية كانــوا فــي أيار/مايــو 2019 محتجزيــن 
ــا  ــة. ووفًق فــي ســجون خاضعــة لقــوات ســوريا الديمقراطي
لمصــادر إعاميــة، كان 10 آالف إلــى 12 ألــف امــرأة وطفــل 
أجانــب مرتبطيــن بتنظيــم الدولــة اإلســامية محتجزيــن فــي 
ــن آذار/ ــة بي معســكرات خاضعــة لقــوات ســوريا الديمقراطي

مــارس ونيســان/أبريل 2019. 

المطّبــق  القانونــي  اإلطــار  إلــى  الملّخــص  هــذا  يتطــّرق 
علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة كطــرف فــي نــزاع مســّلح 
غيــر دولــي. وهــو يوضــح موجبــات المجموعــة كســلطة 
ــة  ــم الدول ــدى تنظي ــب ل ــن األجان ــوق المقاتلي ــاز، وحق احتج
اإلســامية والنســاء واألطفــال األجانــب المرتبطيــن بتنظيــم 
القتــال  عــن  عاجزيــن  اعُتبــروا  الذيــن  اإلســامية  الدولــة 
بحكــم احتجازهــم. وتقــوم الدراســة أيًضــا بتحليــل الموجبــات 
القانونيــة لبلــدان المنشــأ لمقاتلــي تنظيــم الدولــة اإلســامية 
بالمجموعــة  المرتبطيــن  واألطفــال  وللنســاء  األجانــب 
الحالــة هــي خاصــة  التحليــل ودراســات  المســّلحة. فيمــا 
بالســياق الســوري، فــإّن مواءمــة اإلطــار القانونــي الدولــي 
دا فــي مــا يتخّطــى هــذا  ــدَّ ــق يمكــن أن ُتَم ــه للتطبي وقابليت
ــر  قــا علــى مجموعــات مســّلحة أخــرى مــن غي الســياق وُتَطبَّ

ــرى.  ــة أخ ــر دولي ــّلحة غي ــات مس ــي نزاع ــة ف الدول

اإلطار القانوني

تمّيــز النــزاع بيــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة وتنظيــم الدولــة 
ــّلًحا  ــا مس ــه نزاًع ــوريا بكون ــرق س ــمال ش ــي ش ــامية ف اإلس
ــم  ــة لتنظي ــات المطلوب ــتجاب للعتب ــه اس ــا أّن ــي بم ــر دول غي
المجموعــات المســّلحة وحــّدة العنــف المطلــوب بحســب 
القانــون الدولــي اإلنســاني . وبالتالــي، إّن قــوات ســوريا 
ــي،  ــر دول ــزاع مســّلح غي ــا فــي ن ــة، بصفتهــا طرًف الديمقراطي

ــي: هــي ملزمــة بمــا يل

المــادة المشــتركة 3 مــن اتفاقيــات جينيــف وأحــكام 	 

اإلنســاني   الدولــي  القانــون  مــن  صلــة  ذات  أخــرى 
العرفــي.

القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان إذ تمــارس ســيطرة 	 
ــن فــي شــمال شــرق  األمــر الواقــع علــى ســكان مدنيي

ســوريا وقــد تعّهــدت صراحــًة باحترامــه.
علــى 	  ــق  يطبَّ الــذي  القســرية  اإلعــادة  عــدم  مبــدأ 

دولــي.  غيــر  مســّلح  نــزاع  فــي  كافــة  األطــراف 

سلطة قوات سوريا الديمقراطية في االحتجاز

لقــوات ســوريا  األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  بحســب 
الديمقراطيــة حــّق ضمنــّي بإعتقــال أشــخاص بتهــم جنائيــة 
كمــا لـ"أســباب أمنيــة قهريــة"، وهــذه تعتبر أسًســا مشــروعة 
لإلعتقــال. وتنبثــق هــذه الســلطة مــن معاييــر القانــون الدولــي 

ــزاع.  ــن أطــراف الن ــدأ المســاواة بي العرفــي ومــن مب

أســس  توّفــر  تقييــم  يجــب  باإلعتقــال،  يتعّلــق  مــا  وفــي 
لاحتجــاز علــى أســاس كّل حالــة بحالــة. ولكــن مــن المعتــرف 
بــه بصــورة عامــة أّن العضويــة فــي تنظيــم الدولة اإلســامية 
ــا  ــب األحمــر، أي عندم ــة للصلي ــة الدولي ــف اللجن ــا لتعري وفًق
ــر  ــي لتبري ــتمّرة"، يكف ــة مس ــة قتالي ــاء "وظيف ــى األعض يتوّل
اإلعتقــال. أّمــا مجــّرد االرتبــاط بالمجموعــة مــن خــال تقديــم 
الدعــم السياســي مثــًا فــا ُيَعــّد بالًغــا عتبــة األســباب األمنيــة 

ــال.  ــة للســماح باإلعتق القهري

القواعد النموذجية الدنيا للمعاملة في 
النزاعات المسّلحة غير الدولية

ــي  ــون الدول ــاني  والقان ــي اإلنس ــون الدول ــّل القان ــي ظ ف
لحقــوق اإلنســان، ينبغــي علــى المجموعــات المســّلحة مــن 
غيــر الــدول أن تعامــل المحتجزيــن لديهــا بصــورة إنســانية فــي 
أّي وقــت ومــن دون اســتثناء. وهــذا واجــب مطلــق ال يمكــن 

أن يخــَرق أبــًدا حتــى فــي حــال الضــرورة العســكرية. 

د لــكّل  القاعــدة الدنيــا التــي تفــرض المعاملــة اإلنســانية تحــدَّ
حالــة علــى حــدة، وفًقــا لحاجــات ا المحتجزيــن العمليــة. ومــن 
واجــب الســلطة الحاجــزة أن تأخــذ بعيــن االعتبــار عوامــل مثل: 
حالــة المحتجزيــن الجســدية والنفســية، وعمرهــم، وخلفياتهــم 

االجتماعيــة أو الثقافيــة الدينيــة أو السياســية. 

الضمانات القضائية

ــف،  ــات جيني ــة مــن اتفاقي ــادة المشــتركة الثالث بموجــب الم
مــن واجــب المجموعــات المســّلحة مــن غيــر الــدول مثــل 
ــن  ــخاص الخاضعي ــح األش ــة أن تمن ــوريا الديمقراطي ــوات س ق
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لماحقــة جنائيــة الضمانــات القضائيــة كافــة المعتــرف بأّنهــا 
ضروريــة. ويعتبــر هــذا البنــد مــن القانــون الدولــي اإلنســاني 
ــق بالتســاوي علــى المجموعــات  ذا طبيعــة عرفيــة، ويطبَّ
وتــرد  الــدول.  غيــر  مــن  وتلــك  للــدول  التابعــة  المســّلحة 
الضمانــات القضائيــة التــي تحتــوي عليهــا بالتفصيــل فــي 

القانــون الدولــي اإلنســاني.

الموجبات القانونية لقوات سوريا الديمقراطية 
خالل عملية نقل المحتجزين إلى أطراف ثالثة

لقــوات ســوريا الديمقراطيــة واجــب حيــال المحتجزيــن الذيــن 
تقــّرر نقلهــم. فوفًقــا لمبــدأ عــدم اإلعادة القســرية الــوارد في 
ــات  ــوم المجموع ــوز أن تق ــي، ال يج ــي العرف ــون الدول القان
ــر الــدول والســلطات التابعــة للــدول بنقــل  المســّلحة مــن غي
محتجزيــن إلــى دولــة ثالثــة يمكــن أن يتعّرضــوا فيهــا للحرمــان 
مــن حقوقهــم وذلــك بموجــب المــادة 3 المشــتركة بيــن 
اتفاقيــات جينيــف أو النتهــاكات خطــرة لحقــوق اإلنســان بمــا 

فــي ذلــك التعذيــب وســوء المعاملــة. 

وبموجــب المــادة 12 أيًضــا مــن اتفاقيــة جينيــف الثالثــة، 
يتحّتــم علــى الدولــة المرِســلة كمــا الدولــة المضيفــة أن 
توّفــرا الحمايــة مــن األذى للســجناء المنقوليــن. وأشــارت 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا الســابقة إلــى أّن 
المــادة 3 المشــتركة بيــن اتفاقيــات جينيــف تنــّص علــى 
انطبــاق هــذا الموجــب أيًضــا مــع المجموعــات المســّلحة مــن 
غيــر الــدول التــي تشــارك فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي. كمــا 
أقــّرت المحكمــة بــأّن نقــل المحتجزيــن يشــّكل عمليــة احتجــاز 
ــاة  مشــتركة يتشــارك فيهــا الطرفــان المســؤولية فــي مراع
الدولــي  القانــون  وبموجــب  جينيــف.  اتفاقيــات  أحــكام 
اإلنســاني، يتضّمــن موجــب حمايــة المنقوليــن مــن األذى 
أيًضــا ضمانــات إجرائيــة مثــل إطــاع المحتجزيــن علــى عمليــة 
النقــل المنــوي تنفيذهــا ومنحهــم الفرصــة لرفــع مظالمهــم 
ــتقّلة  ــة مس ــى هيئ ــة إل ــذا عملي ــة بهك ــم المتعلق ومخاوفه

ــة.  وحيادي

الموجب القانوني على الدولة المنشأ 
للمقاتلين األجانب لدى تنظيم الدولة 

اإلسالمية

بموجــب القانــون الدولــي العرفــي، وكمــا يــرد فــي قــرارات 
متعــّددة لمجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، مــن واجــب 
الــدول إّمــا إعــادة مواطنيهــا المشــتبه بهــم بارتــكاب أعمــال 
إرهــاب أو جرائــم دوليــة مــن أجــل ضمــان مقاضاتهــم، أو 
تســهيل عمليــة اســترادادهم لكــي يتمّكنــوا مــن المثــول 

ــة.  ــة أو دولي للمحاكمــة أمــام محاكــم أجنبي

الدولــي  القانــون  ينــّص  اإلنســان،  حقــوق  للجنــة  ووفًقــا 
العرفــي أيًضــا علــى أّن دولــة المنشــأ للمقاتليــن األجانــب ال 
يمكــن أن تســحب جنســيتها بشــكل اعتباطــي. فهكــذا عمليــة 
ــّم فــي ظــروف ال تســمح بالطعــن  ــر اعتباطيــة عندمــا تت تعتب
بالقــرار حســب األصــول أو عندمــا قــد تنتــج عنهــا حالــة انعــدام 

الجنســية. 

ــة  ــام 1961 المتعلق ــة الع ــر اتفاقي ــك، تحّظ ــى ذل ــًة إل إضاف
ــة  ــح، أّي عملي بخفــض حــاالت انعــدام الجنســية، بشــكل صري
ســحب جنســية قــد تضــع فــرًدا مــا فــي حالــة انعــدام جنســية. 
ــق فقــط فــي  أّمــا االســتثناءات علــى هــذا الحظــر فهــي تطبَّ
ــة  ــل المصادق ــم بفع ــي عليه ــا تبق ــة أّنه ــت الدول ــال أعلن ح
ــة  ــن الدول ــم بي ــوالء القائ ــط ال ــم راب ــة وبحك ــى االتفاقي عل
ومواطنيهــا، أو بســبب ســلوك يتســّبب بضــرر خطيــر علــى 

ــة.  ــة الحيوي ــح الدول مصال

وفــي الســياق نفســه، تــورد االتفاقيــة األوروبيــة المتعلقــة 
ــمح للــدول األعضــاء بســحب  بالجنســية الظــروف التــي تس
الجنســية مــن مواطنيهــا. وهــي تشــمل الحــاالت التــي شــارك 
ــوات  ــة لق ــة طوعي ــي خدم ــا ف ــون فيه ــون المعني المواطن
ــق إذا كان  مســّلحة أجنبيــة. ولكــن ســحب الجنســية ال يطبَّ
يــؤّدي إلــى وضــع الفــرد المعنــّي فــي حالــة انعدام جنســية.

الخالصة

يقــّدم هــذا الملّخــص نظــرة شــاملة ألحــكام القانــون الدولــي 
اإلنســاني  والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان التــي تنّظــم 
وضعيــة األعضــاء األجانــب فــي مجموعــات مســّلحة مــن 
ــات  ــدى مجموع ــن ل ــم المحتجزي ــن به ــدول والمرتبطي ــر ال غي
ــّلحة  ــات المس ــاالت النزاع ــي ح ــدول ف ــر ال ــن غي ــّلحة م مس
المســّلحة  المجموعــات  تتمّتــع  الدوليــة. وبينمــا قــد  غيــر 
مــن غيــر الــدول بســلطة ضمنّيــة باحتجــاز مقاتليــن أجانــب 
واألشــخاص المرتبطيــن بهــم، إاّل أّنهــم يخضعــون لواجــب 
معاملــة المحتجزيــن كافــة بطريقــة إنســانية طــوال الوقــت، 
ــن  ــى ع ــى أاّل يتأّت ــرص عل ــة، والح ــات قضائي ــم ضمان ومنحه
ــع  ــا تخض ــم ألّي أذى. كم ــة تعريضه ــة ثالث ــى دول ــم إل نقله
المرتبطيــن  واألشــخاص  األجانــب  للمقاتليــن  المنشــأ  دول 
بهــم لموجــب قانونــي يســمح بإعادتهــم إلــى بلدهــم أو 
إبعادهــم للمثــول أمــام محكمــة ثالثــة – وطنيــة أو دوليــة – 
بتهــم جرائــم دوليــة مزعومــة. كمــا أّن دول المنشــأ ال يجــوز 
ــب  ــن األجان ــن المقاتلي ــية م ــا الجنس ــحب اعتباطيًّ ــا أن تس له
ــاًكا  ــّكل انته ــد يش ــك ق ــم ألّن ذل ــن به ــخاص المرتبطي واألش

لموجباتهــا القانونيــة الدوليــة. 
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