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ارزیابی اقدامات شورشیان بوکوحرام در چارچوب موازین
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
رضا اسالمی ،1سیدکاظم

محمدپور*2

چکیده
بوكوحرام از گروههای شورشی رادیکال سنیمذهب و مخالف باا دولا ساکورر نیجریاه اسا .
شورشیان این گروه شورشی برای پیشبرد اهااا خاود باه خشاون و ارتکااب اناوا جنایاات
بینالمللی متوسل میشونا .این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی درصااد تبیاین ایان نکتاه
اس كه چرا عملکرد شورشیان بوكوحرام باا اینکاه غالباا محصاور در نیجریاه اسا  ،مااهیتی
بینالمللی یافته اس  .در این مقاله ،عملکرد و راهبرد شورشیان این گروه كه دربردارنااۀ نقا
موازین بینالمللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و از موجباات تهایاا علیاه صال و امنیا
بینالمللی اس  ،بررسی شاه اس  .از طرفی به نظار مایرساا بوكاوحرام یاک گاروه شورشای
تروریستی بیاعتنا به موازین بینالمللی اس  .در فرجام ،نتایج تحقیق بیانگر این اس كه افزون
بر دول ها ،شورشیان گروههای شورشی ماننا بوكوحرام نیز ملتازم باه رعایا ماوازین حقاوق
بشردوستانه ،همچنین حااقل حقوق بنیادین و عاولناپذیر بشر در شورشهای داخلیانا.
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مقدمه
دامنۀ اصالی فعالیا شورشایان بوكاوحرام ( ،)Boko Haram Insurgentsنیجریاه باا جمعیا
تقریبی  170میلیون تن متشکل از اقوام و اقلی های گوناگون اس و همین سبب شااه اسا
این كشور در چالشهای قومی و فرقهای كه صرفا ناشی از تفاوتهای مذهبی نیس ؛ قرار گیرد.
ركود اقتصادی ،فقر ،بیکاری ،انوا تبعی  ،نبود نظام سیاسی كارآما و دموكراتیک نیز از اسباب
این چالش در نیجریه اس (.)Adesoji, 2010: 97
طبق نظر دادستان دیوان كیفری بینالمللی در سال  ،2013شورشیان بوكوحرام از آغاز كار،
به ارتکاب «جنای علیه بشری » ( )Crimes against Humanityنسب به پیروان سایر ادیاان و
مذاهب مبادرت كردهانا و با شاتگرفتن فعالی ها و درگیریهاای مسالحانهشاان باا نیروهاای
نظامی دول نیجریه ،وجود مخاصمۀ مسلحانۀ داخلی نیز محقاق شااه اسا و از ایان رهگاذر،
ارتکاب «جنایات جنگی» ( )War Crimesبه سیاهۀ اتهامات شورشیان بوكوحرام افزوده شا.
اما تاكنون تحقیق مستقلی درخصوص نق موازین بینالمللی برآماه از اقاامات شورشایان
بوكوحرام و عام پایبنای آنان به ماوازین حقاوق بشار و حقاوق بشردوساتانه ،انجاام نشااه و
تحقیق حاضر تالشی برای انجام این امر اس  .فقاان تحقیق انجاامشااه از یاکساو و جنایاات
ارتکابی این گروه در نیجریه كه موجبات تهایا صل و امنی بینالمللی را فراهم كرده ،بررسای
ابعاد حقوقی فعالی های بوكوحرام را ضروری كرده اس .
گروه بوكوحرام و اقاامات آن در این مقاله از دو جه بررسای شااه اسا  :نخسا اینکاه
اگرچه شورشهای داخلی ( )Domestic Insurgenciesماننا شورش بوكوحرام در قلمرو داخلای
نیجریه و برخی كشورهای همجوار وقو یافته اس  ،چرا از ماهیتی باینالمللای -ازآنرو كاه از
موضوعات مهم حقوق بینالملل معاصر به شمار بیایا -برخوردار و به یکی از چالشهای حقاوق
بینالملل بال شاه اس و دیگر اینکه مبنای تعهاات ،التزامات و موازین بینالمللی قابل اعماال
بر شورشیانی كه در قالب گروه بوكوحرام تجلی یافتهانا ،چیس ؟
فرضیۀ تحقیق نیز این اس كاه شورشایان بوكاوحرام باا نقا فااحش ()Grave Breach
موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه موجبات تهایا علیه صل و امنی بینالمللی را فاراهم
كردهانا و بهمنزلۀ گروه شورشی ( )Insurgent Groupملزمانا قواعا و ماوازین حقاوق بنیاادین
بشر و حقوق بشردوستانه نظیر حفاظ از غیرنظامیان و بهویژه زنان و كودكان را رعایا كنناا.
بهمنظور بررسی سؤال و فرضیۀ مورد اشاره ،ابتاا اقااامات و عملکارد شورشایان ایان گاروه در
نق فاحش موازین بینالمللی تبیین و در ادامه مبانی تعهاات بینالمللی شورشیان بوكاوحرام
مبنی بر لزوم رعای موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بررسی شاه اس .
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زمینههای پیدایش و عملکرد شورشیان بوکوحرام
مناطقی كه در قارۀ آفریقا مستعا بروز خشون های قومی و مذهبی انا ،عبارت انا از :منطقۀ
شاخ آفریقا مشتمل بر شمال و شمال شرقی قاره و دیگری منطقۀ زیار صاحرا كاه جناوب
غربی قاره و كشورهای كامرون ،نیجریه و  ...را دربر میگیرد .از ایان میاان نیجریاه ،گاروه
رادیکال اسالمی بوكوحرام را در بطن خود پروراناه اس  .ایائولوژی این گروه با توجاه باه
نامش آشکار اس  .برداش عامه از واژۀ «بوكو» ،روش و سبک غربی اس كه با تركیب باا
واژۀ حاارام ،مفهااوم آن حاارام دانسااتن آمااوزش ،فرهن ا و تفکاار بااه ساابک غرب ای اس ا
( .)Thomson, 2012: 46
برگزیان نام بوكوحرام ناشی از تفکرات «محما یوسف» از مؤسسان این گروه اس  .وی باور
داش كه آموزش غربی جز تنگاستی ،محرومی و فقر رهاوردی بارای ماردم نیجریاه نااشاته
اس  ،لذا این آموزش ،ممنو و حرام اس (.)Okpaga, 2012: 82
بوكوحرام در ساال  199۵مایالدی ،زماانی شاکل گرفا كاه «اباوبکر روان» ( Abubakr
 )Lavanگروهی تح نام «هجارت» را باا اهااا اجتمااعی در دانشاگاه بروناو تأسای كارد
( .)Mazrui, 2012: 3برخی نیز شکلگیری آن را در سال  199۵از زمان تجمع جوانان اسالمگرا
تح نام «الشباب» دانستهانا (.)Madike, 2011
در اوایل سال  2000میالدی ،دول وق پ از رایزنی باا گاروههاای فعاال در منطقاۀ شامال،
سركوب نیروهای بوكوحرام را آغاز كرد ،اما این سركوب ،حاصلی جز گرایش بیش از پیش شورشایان
بوكوحرام به اعمال خشون دربر نااش ( www.mondediplo.com/2012/04/04nigeria:Nigeria’s
.)Homegrown Monster :by Alain Vicky
از سوی دیگر ،شکا های قومی در نیجریه و مهمتر از آن نامتجاان باودن ماردم شامال و
جنوب كشور از لحاظ عقیاتی و مذهبی طی تاریخ ،تنشزا بوده اس  ،چنانکه عموما مسالمانان
در شمال و مسیحیان در جنوب كشور متمركز شاهانا .مسایحیان كاه در قاارۀ آفریقاا هماواره
مورد حمای استعمارگران غربی بودهانا ،بر مراكز و بخشهای اقتصادی و آموزشای نیاز تسال
یافتهانا و از اوضا اقتصادی سامانیافتهتاری برخوردارناا .پیاروان بوكاوحرام باا مالحظاۀ ایان
تبعی  ،نخستین اقاامات خشون آمیز خود را متوجه نیروهای نظامی و انتظامی دول كردنا و
پ از آن با توجه به ایائولوژی حااكم بار آن ،ایان یاورشهاا تناو بیشاتری یافا و اهااا
غیرنظامی ماننا ماارس و كلیساها را دربر گرف (.)Labott, 2014
از اساسیترین پرسشهای قابل طرح با توجه به استمرار شورشیان بوكوحرام طی نزدیک به
دو دهه در ارتکاب جنایات و نق فاحش موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ،علل نااتوانی
دول نیجریه بر سركوب آنان اس ؟
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با بررسی نحوۀ فعالی این گروه به نظر میرسا عوامل متعادی تاكنون سبب بقا و استمرار
فعالی های آن در نیجریه شاه اس .
حمای و تأمین مالی بوكوحرام از سوی برخی صاحبان قاارت و ثاروت ،از عوامال تواناایی
آنها در استمرار فعالی و پیگیری اهاا خود شاه اس (.)Forest, 2012: 17
از دیگر عوامل میتوان به عوامل طبیعی و وضعی جغرافیاایی نیجریاه مانناا انباوه بااتالقهاا و
جنگلها بهخصوص جنگل سامبیسا اشاره كرد كه سبب ایجاد دژهاای مساتحکم بارای شورشایان و
مانع نفوذ ارتش نیجریه و بهكارگیری تانک و نفربر برای سركوب شورشایان شااه اسا (الشارقاوی،
.)2017
از طر دیگر ،نیروهای نظامی نیجریه از لحاظ تسلیحاتی ضعف و كمبود دارناا و ساربازان
ارتش نیز روحیه و انگیزۀ كافی برای مبارزه و درگیری با شورشیان ناارنا كه این امر به گریاز از
صحنههای نبرد و بهجاگذاشتن اسلحه و تجهیزات منجر و اغلب بهمنزلۀ غناایم جنگای نصایب
شورشیان شاه اس (الشرقاوی.)2017 ،
از معضالت دیگر ،ناهمواریهای مرزی اس كه موجب آسانترشاان فعالیا شورشایان در
مرزها و دول های مجاور شاه اس  ،چنانكه كوهستانهای رفیع و زنجیروار و ضاعف امکاناات
ارتشهای منطقه در رویارویی با شورشیان از اهم این معضالت اس (الشرقاوی.)2017 ،
مزیا بر همۀ اینها ،درگیریهای فرقهای ،موجب رشا و گسترش فعالی های شورشیان شااه
اس و خشون های بهكاررفته میان مسلمانان و مسیحیان در بسیاری از روساتاهای نیجریاه ،ایان
گروه شورشی را بهمنزلۀ مهمترین گزینه برای دفا از اسالم مطرح كرده اس (الشرقاوی.)2017 ،
اما از لحاظ عملکرد ،این گروه بنیادگرای سنیمذهب كه خاود را مااافع ارزشهاا و تعاالیم
اسالمی میدانا ،موجب نق فاحش ماوازین حقاوق بشار و حقاوق بشردوساتانه شااه اسا .
چنانكه در مارس  2012در میاوگوری ،دوازده مارسه از سوی بوكوحرام طعمۀ حریق و بایش
از ده هزار دانشآموز از آموزش ،محروم و پراكناه شانا (.)Walker, 2012: 1-15
این گروه در آوریل  201۴به ربودن  276دختر دانشآموز از منطقۀ شبوک در ایالا بورناو
در شمال نیجریه اقاام كرد .دو هفته پ از آن «ابوبکر شیکاو» رهبار ایان گاروه ،باه آماوزش
غربی و تحصیل دختران اعتراض و عل ربایش دختران را تح آموزش غربیبودن آناان اعاالم
كرد (.)www.entekhab.ir/fa/news/159994
مخاصمات مسلحانۀ درون نیجریه ،موجب آوارهشان بیش از دو میلیون تان در شامال ایان
كشور شاه اس كه پیرامون  80درصا این آوارگان در اردوگاههای تن و كوچک ،اساکان داده
شاهانا و دیگر آوارگان در چادرها باه سار مایبرناا .چادرهاای آوارگاان در میااوگوری ،پار از
جمعی و باون آب شرب و فاقا غاذای كاافی و دسا شاوییهاای بهااشاتیاناا ( Amnesty
.)International Report, 2017, 277
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بوکوحرام بهمنزلۀ گروه شورشی تروریستی
در دیاگاه پروفسور فالاک ،آشاوب ( )Riotچاالش و اعتراضاات پراكنااهای اسا كاه در قباال
حکوم مشرو صورت میگیرد ( )Falk; cited by Cullen, 2005: 69كه اگر از مرحلۀ سركوب
از سوی نیروی انتظامی و پلی گذر كنا و پلی دیگر قادر به مهار این وضعی نباشا آشاوب
به شورش ( )Insurgencyتغییر حال میدها.
ویلسون نیز گفته اس « :به نظر میرسا كه توافق عامی وجود دارد مبنی بر اینکه شناسایی
شورش ،شناسایی یک ارتباط واقعی یا اذعان به این حقیق اس كاه جنا داخلای باه وقاو
پیوسته اس » (.)Wilson, 1988: 24
حااقل نتایج برآماه از شورش ،فشار بر حکوم و تضعیف آن و ایجاد چالشهای امنیتای و
درنهای  ،واژگونی نظام سیاسی حاكم اس (.)Batdorf, 2005: 105
برخی حقوقدانان بر این باورنا كه اگر دول حقوق اولیه و اساسی شهروناان را نق كنا و
از طرق مسالم آمیز ،احقاق حق امکانپذیر نباشا ،تنهاا راه ممکان ،توسال باه شاورش اسا
(.)Honore, 1988: 34
بنابراین ،چنانچه شورش در قبال دول حاكم ،بهمنزلاۀ آخارین چااره و راهکااری ضاروری
بهمنظور استیفای حقوق بنیادین و اولیۀ مورد تأكیا اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ،میثاقین و سایر
پیماننامهها ،كنوانسیونها و قطعنامههای بینالمللی صورت گیرد ،به نظر مایرساا كاه بتاوان
شورش را «حق ثانویه» ( )Secondary Rightدانس .
در هر حال ،شورشایان در مواجهاه باا نیروهاای دولتای و در رفتارهاای خاود باا اشاخاص
غیرنظامی مکلفانا موازین حقوق بشر و حقاوق بشردوساتانه را رعایا كنناا .اماا درخصاوص
شورشیان بوكوحرام كه در برخورد با خصم و افراد غیرنظامی سایر گروههاای دینای و ماذهبی،
اعتقادی به رعای موازین بینالمللی ناارنا و عملکرد خشون آمیاز و بایحاا و حصار آناان در
گزارشها و قطعنامههای نهادها و مراجع بینالمللی بازتاب یافته اس ؛ اقاامات آنان را میتاوان
مصااق بارز تروریسم دانس .
در گسترۀ تعاریف متنو و متعاد از تروریسم ،تعریف مجمع عمومی سازمان ملل از اهمیا
باریی برخوردار اس  .طبق این تعریف« ،اقاامات جنایی كه با ها برانگیختن رعب و وحشا
در میان مردم ،گروهی از افراد و یا افراد خاص و با اهاا سیاسی انجاام شااه باشاا ،تروریسام
تلقی شاه و تح هر شرایطی و با هر انگیزۀ سیاسای ،فلسافی ،ایاائولوژیکی ،ناژادی ،قاومی و
مذهبی كه باشا غیر قابل توجیه اس » ( .)G.A.Res, 49/60: 1994در این تعریف عماال میاان
ها و انگیزه در تروریسم تمایز ایجاد شاه اس .
مؤثرترین ركن سازمان ملل یعنی شورای امنی كه وظیفۀ اولیاه آن حفا صال و امنیا
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بینالمللی اس درخصاوص تروریسام نیاز دو گوناه قطعناماه صاادر كارده اسا  .اغلاب ایان
قطعنامهها ،خاص و واقعۀ تروریستی مشخصی را در نقطهای از جهان تح پوشش قرار دادهانا،
درحالیكه در قطعنامههای عام به صورت كلای باه تروریسام پرداختاه اسا  .شاورا در مقاماۀ
نخستین قطعنامۀ كلی خود به قطعنامۀ ذكرشاۀ مجمع عمومی اشاره دارد و درواقع باه تعریاف
مجمع عمومی كه هستۀ اصلی آن ایجاد رعب و وحش در جامعه با اهاا سیاسی اس تأكیاا
كرده و پذیرفته اس (.)S.C.Res, 1269: 1999
بر این اساس ،ها تروریسم ،سیاسی اس یعنی درنهای همۀ تروریسا هاا ساعی دارناا
بهنوعی بر ساختار قارت تأثیر گذارنا .این تأثیرگذاری میتواناا صارفا باهمنظاور جلاب توجاه
ساختار قارت یا تغییر شایا و درنهای تسل بر آن باشا ،اما این ها مایتواناا انگیازههاای
متفاوت ایائولوژیک ،فلسفی ،مذهبی ،نژادی یا قومی نیز داشته باشا.
بنابراین ،بوكوحرام را میتوان گاروه تروریساتی قلماااد كارد .ایان گاروه باه فعالیا هاای
خشون بار با انگیزۀ مذهبی دس میزنا .یکی از رهبران این گروه به نام ابوبکر شاکائو ،پا از
حملۀ تروریستی چنین گفته اس « :من از بهقتلرسانان اشخاصی كه خاا به قتل آناان فرماان
داده اس لذت میبرم».
( "Profile of Nigeria's Boko Haram leader AbubakarShekau", BBC News, June
.)22, 2012. Available at: http://www. bbc. co. uk/ news/ world- africa- 18020349
از طرفی ها اولیۀ گروه شورشی بوكوحرام ،تأسی دولتی اسالمی بر پایۀ شریع اسالمی
در شمال و سرانجام در سراسر نیجریه از طریق تأثیر در ساختار قارت سیاسی اسا ( Fayeye
 .)& Balogun, 2012: 266-272در سال  2009كه ارتش ،تأسیسات این گروه را محاصره كرد و
از میان برداش این اقاام و بهقتلرسانان محما یوسف ،سبب گرایش این گروه به فعالی هاا و
اقاامات مخفیانه شا (.)Marchal, 2012: 3
به نوشتۀ واشنگتن پس «نیروهای بوكوحرام تالش میكننا تا تفکرات و هنجارهای افراطی
و عملیات خشون بار خود را در مناطق مرزی نیز توسعه بخشنا» ( The Washington Post, 16
.)August, 2011
با این اوصا  ،فعالی ها و اقاامات شورشیان بوكوحرام را میتوان نخستین تالش برای احیاای
آموزههای اسالمی در نیجریه قلمااد كرد .ویژگای باارز ایان گاروه ،بهارهگیاری از مکانیسامهاای
خشون آمیز در مواجهه با دول و ها غاایی آناان برپاایی حکوما اساالمی اسا ( Adesoji,
 .)2010: 96دول بهمنزلۀ بزرگترین دشمنان آن ،در تأسی و رادیکاالشاان ایان گاروه نقاش
بسزایی داشته اس  .بوكوحرام در آغاز در حا جنبش اعتراضی مذهبی و حمالت شورشایان آن باا
اسلحۀ سرد فق علیه مسیحیان بود ،اما پ از سال  2010به سالح گرم مجهز شاانا و حماالت
خود علیه نیروهای دول را نیز سامان دادنا ( .)Okpaga, 2012: 89شورشایان بوكاوحرام بار ایان

ارزیابی اقدامات شورشیان بوکوحرام249 ...

باورنا كه دول  ،سرشار از فساد شاه اس و مسلمانان بایا جامعهای اسالمی عاری از فساد و ظلام
برقرار كننا ( .)Al Jazeera Centre for Studies, 2012: 2اینان با این دیااگاه و رویکارد ،اقااامات
تروریستی و درگیری مسلحانۀ خود را با دول نیجریه آغاز و استمرار بخشیانا.

تعهدات بینالمللی بوکوحرام
در این بخش ،با توجه به اینکه میان دول نیجریه و گاروه بوكاوحرام هایچگوناه توافاقناماهای
مبنی بر لزوم رعای و اعمال موازین بینالمللی در مخاصمه وجود ناارد به سبب وجاوه افتاراق
دامنۀ شمول قواعا و موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ،جااگانه به اسناد و ماوازین قابال
تطبیق و اعمال بر بوكوحرام در هریک از این دو حوزه خواهیم پرداخ :

 .1تعهدات حقوق بشری بوکوحرام
ممکن اس با رویکردی سنتی اینگونه تصور شود كه فق دول در قبال نق ماوازین حقاوق
بشر ،مسئولی بینالمللی دارد ،چنانکه برخی گفتهاناا« :درخصاوص التازام گاروههاای مسال
مخالف و شورشیان به قواعا حقوق بشر ،اصور تعهاات حقوق بشری فق برای دول ها الزامآور
اس  ...نهایتا اینکه پایبنای گروههای مزبور به قواعا حقوق بشر و حقوق بشردوستانه میتوانا
معیاری جه تشخیص مشروعی و صالحی آنها برای مشارك در ساختار دولا یاا ایجااد
حکوم جایا باشا» (طبسی و منصوری .)182-183 :139۴ ،این در حالی اس كه فارد نیاز
در قبال داشتن و برخورداری از حقوق ،مکلف به رعایا و احتارام باه حقاوق دیگاران اسا و
اعضای گروه بوكوحرام كه در قالب افراد شورشی تجلی یافتهانا ،از این قاعاه مستثنا نیستنا.
در این خصوص مفاد مادۀ  30اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و بنا  1مادۀ  ۵میثاقین روشنگار
این نکتۀ اساسیانا كه هیچیک از مقررات این اسناد متضمن حقی برای دول  ،گروهها یا افاراد،
كه به اساتناد آن بتوانناا حقاوق و آزادیهاای دیگاران را تضاییع یاا محااود كنناا ،نیسا .
كنوانسیون بینالمللی رفع تمامی اشکال تبعی نژادی در مادۀ  ،2كنوانسایون مناع و مجاازات
جنای ژنوسیا در مواد  ۴و  ۵و اساسنامۀ دیوان كیفری باینالمللای نیاز بار تکلیاف افاراد در
رعای موازین حقوق بشر تأكیا ویژهای دارنا.
شورای امنی نیز در قطعنامههای صادره ،به تعها و مسئولی گروههاا و افاراد شورشای در
صورت نق موازین حقوق بشار تأكیاا داشاته اسا ( S.C.RES, 1471: 2003, 1216: 1998,
 .)1509: 2003اصور شورای امنی بر این باور اس كه «توسعه ،صال  ،امنیا و حقاوق بشار
عناصری مرتب و مقوم یکایگرنا و نق سیستماتیک و گسترده و وسیع حقوق بشردوساتانه و
حقوق بشر در وضعی های مخاصمۀ مسلحانه ،تهایا علیه صل و امنیا باینالمللای را شاکل
میدها» (.)S.C.Res, 1894: 2009
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شورای امنی به موجب قطعنامۀ دیگری نگرانی جامعۀ بینالمللی را از حمالت تروریستی و
مستمر گروه بوكوحرام و وضعی حقوق بشر در مناطقی كه فعالی بوكوحرام در آنها متمركاز
شاه را اعالم كرده اس (.)S.C.Res, 2349: 2017
در این قطعنامه كلیۀ حمالت تروریستی و نق موازین حقوق بشار و حقاوق بشردوساتانه
ماننا قتل و سایر اشکال خشون باهكااررفتاه علیاه غیرنظامیاان ،زناان و كودكاان و عملیاات
گروگانگیری و غارت و به عقا ازدواج درآوردن اطفاال و كودكاان و ازدواج اجبااری و تجااوز و
بردگی جنسی و سایر اشکال خشون جنسی و سربازگیری و بهكارگیری كودكاان و  ...محکاوم
شاه اس (.)S.C.Res, 2349: 2017
شورای حقوق بشر نیاز در قطعناماۀ  21ماه  201۵تحا عناوان جنایاات ارتکاابی گاروه
تروریستی بوكوحرام و آثار آن در حقوق بشر در دول های ذیرب به جنایات ارتکاابی و نقا
فاحش موازین حقوق بشر از سوی شورشیان پرداخته اس (.)A/HRC/Res/S-23/1
در این قطعنامه با توجه به اینکه شورشیان بوكوحرام خود را از پیاروان راساتین و مجریاان
تعالیم دین اسالم میداننا ،بر این امر تأكیا شاه اس كه پیونادادن تروریسم با هرگونه دیان،
جنسی  ،تمان یا گروه نژادی پذیرفتنی نیس .
در بنا  3این قطعنامه از همگان خواساته شااه اسا كاه از شناساایی و اعطاای هرگوناه
مشروعیتی به افعال تروریستی شورشیان بوكوحرام خودداری شود.
اصور رویکرد جایا جامعۀ بینالمللی بیانگر لزوم رعای استانااردهای بنیاادین حقاوق بشار در
شورشهای داخلی اس  .در این خصوص در رأی تادیچ آماه اسا « :مالحظاات ابتااایی انساانی و
عقل سلیم نامعقول مینمایا كه استفاده از سالحهایی كه در منازعات مسلحانه بین دول هاا ممناو
شاه اس  ،بین دول و شورشیان مجاز باشا .آنچه در منازعات مسلحانه غیرانساانی و ممناو اسا ،
نمیتوانا در شورشهای داخلی مشرو و حقانی باشا» (.)Sandesh, 2011: 230
مفاهیم حااقل استانااردهای بشردوستانه و استانااردهای بنیادین حقوق بشر برمبنای نیااز
ضروری در وضعی های اضطراری ماننا شورش ایجاد شاه اس (.)Schuller, 2012: 764
از دستاوردهای دیگر در حوزۀ لزوم اعمال حااقل استانااردهای بنیاادین ،ماادۀ  3مشاترک
كنوانسیونهای ژنو اس  .این ماده افزون بر مشاتملباودن بار یاکساری تضامینات حاااقلی،
تأكیای بود بر اینکه مخاصمۀ داخلی به صورت كامال انحصاری در صاالحی داخلای دولا هاا
قرار ناارد ( )Lindsay, 1998: 359و پروتکل الحاقی دوم با تحقق شرایطی برخای از مخاصامات
مسلحانۀ داخلی را زیر چتر خود گرف .
اغلب قواعا نظام بینالمللی حقوق بشر كه در حال حاضر بخشی از حقوق بینالملال عرفای
را شکل دادهانا در جریان مخاصمات مسلحانۀ غیربینالمللی قابل اعماال و برخای دیگار مانناا
قاعاۀ «منع سلب خودسرانۀ حیات» ،در شرای اضطراری نیز عاولناپذیرنا.
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نق فاحش مادۀ  3مشاترک كنوانسایونهاای ژناو و دیگار نقا هاای فااحش قاوانین و
عر های قابل اجرا در چارچوب تعیینشاه در حقوق باینالملال مایتواناا موجاب مسائولی
كیفری شورشیان شود (بناهای ج و د مادۀ  8اساسنامۀ رم) .از مهمترین مراجاع رسایاگی باه
جنایات بینالمللی شورشیان ،دیوان كیفری بینالمللی اس كه صالحی شخصای آن ،محااود
به اشخاص حقیقی اس و متعرض تعهاات بینالمللی دول ها نمیشود و اساسنامۀ این دیوان،
مقام هرچنا رفیع فرد در رژیم سیاسی را موجب مصونی یا تخفیف مجازات نمیدانا (مواد 2۵
و  27اساسنامۀ رم).
براساس اصل صالحی جهانی نیز دادگاههای ملی مایتوانناا درخصاوص جارایم سانگین
حقوق بشری و حقوق بشردوستانه ،رسیاگی كننا و متهم را تح تعقیب و محاكمه قرار دهنا.
مواد  6تا  8اساسنامۀ رم به تبیین مفاهیم و احصای مصادیق این جنایات پرداخته اسا  .ماادۀ
 8اساسنامه مشتمل بر احصای  ۵0جنای جنگی اس كه  16مورد آن به مخاصمات مسلحانۀ
غیربینالمللی اختصاص یافته اس .
كنوانسیونهای ژنو كه اغلب مقررات آنها جنبۀ عرفی یافته اس نیز به ترتیاب در ماواد ،۴9
 129 ،۵0و  1۴6دول های متعاها را در چارچوب اصل صالحی جهانی ،به محاكمه یاا اساترداد
مرتکبان یا آمرین به تخلفات عماه از قواعا و مقررات حقوق بشردوستانه مکلف كردهانا.
برای همین ،اگر شورشیان ،پایبنا به موازین حقوق بشار و حقاوق بشردوساتانه نباشانا در
هریک از كشورها كه دستگیر شونا قابل محاكمه یا استرداد خواهنا بود.
پیرو آنچه پیشتر آما ،به نظر میرسا اهم دریل لزوم پایبنای شورشیان به رعای موازین
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه عبارت اس از :الف) وجود اسناد و قطعناماههاای باینالمللای
گوناگون مبنی بر بهرسمی شناختن تکلیف شورشیان به رعای ماوازین باینالمللای؛ ب) لازوم
حف صل و امنی بینالمللی در چارچوب اصل كلی مبارزه با تروریسام كاه مصاااق باارز آن
گروههای شورشی و شورشیان تروریس اس ؛ ج) شکلگیری عر بینالمللای مبنای بار لازوم
رعای موازین بینالمللی در مخاصمات مسلحانۀ داخلی از سوی طرفین؛ د) شناسایی مسئولی
كیفری فردی برای ناقضان موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در اسااسناماۀ دادگااههاای
موردی و دیوان بینالمللی كیفری و ه) وجاود مقاررات صاالحی جهاانی باهمنظاور تعقیاب و
مجازات ناقضان موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه.

 .2تعهدات حقوق بشردوستانۀ بوکوحرام
اگرچه با توجه به ضعف و كمبودهای پروتکل الحاقی دوم به لحاظ تأثیر مسئلۀ حاكمی دولا در
آن و تعریف محاود ارائهشاه از مخاصمۀ مسلحانۀ غیاربینالمللای در بناا اول ماادۀ یاک آن كاه
تحمیلكنناۀ آستانهای بسایار بارسا (شافیعی باافتی و هنجنای ،)100 :1392 ،عرصاۀ اعماال

 252فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،48شمارۀ  ،2تابستان 1397

مربوط به مادۀ  3مشترک ،در چارچوب عباارت «منازعاۀ مسالحانۀ بااون مااهیتی باینالمللای»،
بهمنزلۀ آستانۀ پایینتر اعمال حقاوق بشردوساتانۀ باینالمللای در تماامی وضاعی هاای منازعاۀ
مسلحانۀ غیربینالمللی ،در شر بهرسمی شناختهشان قرار گرفته اس (كولن.)232 :1396 ،
در این خصوص پیرو مواد  32 ،31 ،27و واپسین مادۀ بیانیۀ ساال « 2000انجمان حقاوق
بینالملل» درخصوص «قواعا حاكم بر شکلگیری حقوق بینالملل عرفی عاام» نظار باه اینکاه
تاكنون بیش از  190كشور به كنوانسیونهای چهارگاناۀ ژناو پیوساتهاناا مقاررههاای ماادۀ 3
مشترک كه برگرفته از موازین حقوق بشر اس اینک بهمنزلۀ بخشی از حقوق بینالملال عرفای
تلقی شاه و برای طرفین رزمارتبا اس .
چنانکه برخی گفتهانا« :ها بخشی از كنوانسیونهای ژنو (مادۀ  3مشترک) این اس كاه
تعهااتی را ایجاد كننا [كه قلمرو آن] فراتر از طر های متعاها مایباشاا» (قنباری جهرمای،
.)89 :138۴
شمار چشمگیری از مقررات پروتکل الحاقی دوم نیز به حقوق بینالملل عرفی راه یافتهاناا و
از میان آنها ،مقررههای مواد  ۴و  6كه اساسیترین مباحث آن را شاکل مایدهناا برگرفتاه از
موازین حقوق بشرنا.
در تفسیر اخیر كمیتۀ بینالمللی صلیب سرخ بر مادۀ  3مشترک در ساال  2016نیاز آمااه
اس « :چنانچه خشون به مخاصمۀ مسلحانۀ غیربینالمللی منجر شود ،مادۀ  3مشترک و ساایر
مقررات حقوق بشردوستانه بر آن وضعی قابل اعمال خواها بود و طرفین تح شمول تعهاات
حقوقی بینالمللی قرار خواهنا گرف تا از قربانیان درگیری حمایا اساسای باه عمال آیاا ...
اصور حقوق بشردوستانه همۀ اطرا مخاصمه اعم از دولا و غیردولا را باه صاورت یکساان
ملزم به رعای مادۀ  3مشترک و سایر مقررات حقاوق بشردوساتانه مایكناا» ( International
.)Committee of the Red Cross, Commentary of 2016 Article 3, para. 388
البته در سراسر این تفسیر ماننا پاراگرا  ۵0۵بر الازام گاروههاای مسال غیردولتای و در
پاراگرا  ۵1۴بر الزام همۀ اطرا درگیر به رعای مقررههای مادۀ  3مشترک تأكیا شاه اس .
اما درخصوص درگیری میان دول نیجریه و شورشیان بوكوحرام ،با توجه باه اینکاه دامناۀ
عملیات این شورشیان تا ابوجا ،پایتخ نیجریه و شهرهای اصلی مثال كاانو در شامال مركازی
گسترش یافته اس و توانستهانا بر  70درصا ایال بورنو در شامال شارقی كشاور و شاهرها و
روستاهای متعادی از ایال های همسایه ادماوا و یوبی مسل شونا و در عمل ارتاش نیجریاه را
شکس دهنا ( ،)http://irdiplomacy.ir/fa/page 19432ساط ایان درگیاری را باه مخاصامۀ
مسلحانۀ غیربینالمللی رساناه اس .
اسناد بینالمللی متعادی به تبیین مفهوم یا مقررات حاكم بر این نو مخاصمه پرداختهانا.
مادۀ  3مشترک كنوانسیونهای ژنو  19۴9بااون اینکاه باه تعریفای از ایان مخاصامه بپاردازد
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نخس آن را فاقا ماهیتی بینالمللی دانسته اس كه در خاک یکی از دول متعاها روی دهاا و
با بهكاربردن عبارت «طرفین درگیری یاا هریاک از متخاصامین» ()Dissident Armed Forces
هم گروه شورشی و هم طر دولتی را از نق حقاوق بشردوساتانه بار حاذر داشاته و آناان را
مکلف به اعمال یکسری مقررات حااقلی كرده اس .
اما پروتکل الحاقی دوم  1977در مادۀ یک ،به تعریف مضیق و ارائۀ معیارهایی بارای تبیاین
مخاصمۀ مسلحانۀ داخلی اقاام كرده اس  .این پروتکل عالوه بر معیاار ساازماندهای نیروهاا و
داشتن فرماناهی مسئول ،برای احراز مخاصمۀ مسلحانۀ داخلی معیار دشواری قائل شااه اسا
كه عبارت اس از :تسل شورشیان و گروههای مسل مخالف بر بخشی از سرزمین.
این معیار ،آستانۀ بسیار باریی اس كه رسیان به آن برای گروههای مسل بهراحتی مقاور
نیس و شورشیان (برخال شورشیان بوكوحرام) معمور در موقعیتی نیستنا كه بتواننا با غلبه
بر نیروهای حکوم  ،جایی را در تصر خود نگهدارنا .بنابراین ،در مقایسۀ با مادۀ یک پروتکال
الحاقی به نظر میرسا دایرۀ شمول مادۀ  3مشترک ،گستردهتر و موسع اس و رابطاۀ عماوم و
خصوص مطلق میان این دو وجود دارد.
در بنا  2قسم (و) مادۀ  8اساسنامۀ رم نیز آماه اس « :مقررات این بنا ،درمورد منازعاۀ
مسلحانهای قابل اجراس كه در قلمرو دولتی اتفاق میافتا كه منازعۀ مسلحانۀ درازماتی میاان
نیروهای حکوم و گروههای مسل سازمانیافته یا میان چنین گروههایی وجاود دارد» .در ایان
تعریف ،معیار اشغال بخشی از سرزمین نیاماه اس و صرفا بر درازماتبودن زماان مخاصامه و
سازماناهی گروه مسل تأكیا شاه اس .
صر نظر از ایرادات وارده بر معیار «طاول ماات» كاه اماری اسا كاامال نسابی و شاامل
مخاصماتی نمیشود كه بهتازگی درگرفتهانا (ممتاز و رنجبریان ،)88 :1387 ،به نظار مایرساا
پ از پروتکل الحااقی دوم ،در اساناد و آرای مراجاع قضاایی باینالمللای و منطقاهای (مانناا
اساسنامۀ دیوان كیفری بینالمللی و قضایای تادیچ ،میلوشوویچ و خوان كاارلوس آباال) 1معیاار
تصر بخشی از سرزمین ،اهمی خود را از دس داد و گرایش به پاذیرش معیاار ساازماناهی
بیش از سایر معیارها شا ،چنانکه در قضیۀ آبال معیار طول مات نیز كنار گذاشته شا.
در خصوص درگ ی ر ی داخلی ن ی جری ه كاه شاورش بوكاوحرام واجاا تماامی مع یارهاا ی
ذكرشاه اس ( اشغال بخشی از سرزم ی ن ،داشتن سازماندهی و سلسله مراتب فرماناهی،
مخاص مۀ مسلحان ۀ طورنی مات از سال  2010م یالد ی تاكنون) و صر نظر از ای راداتی كه
بر برخی از ای ن مع یارها وارد اس  ،اما در ای نکه مخاصم ۀ مسلحان ۀ داخلای محقاق شااه

1. Tadic Case, ICTY Reporrt, 1997, para.70 and The Prosecutor V. Slobodan Milosevic, ICTY, No.IT02-54-T, 2004, Para.23 and Juan Carlos Abella case 11.137, Argentina, Nov.18, 1997,
OEA/Ser.L/V/II.98 doc.6 rev.13 Apr.1998, Para.155.
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و اعمال موازی ن حقوق بشردوساتانه باشانا دیگار

اس و شورش یان بایا ملتزم به رعای
محل شک و تردیا نیس .
در این مبحث ابتاا تعهاات بشردوستانۀ گروه شورشی بوكاوحرام در قباال دولا نیجریاه،
سپ تعهاات بشردوستانۀ گروه شورشی بوكوحرام در قبال غیرنظامیان بررسی میشود:

 .1 .2تعهدات بشردوستانۀ بوکوحرام در قبال دولت نیجریه
رفتار انسانی و باون تبعی با نیروهای دولتی كه سالح خود را باه زماین گذاشاتهاناا و افاراد
ناتوان به شرك در نبرد (بنا  1مادۀ  3مشاترک) و اجاازۀ ارائاۀ خاامات تشاکیالت ناو پارور
بیطر ماننا كمیتۀ بینالمللی صلیب سرخ به نیروهای دول نیجریه و ایجادنشاان اخاالل در
جمعآوری و پرستاری زخمداران و بیماران (بنا  2مادۀ  3مشترک).
اعمال حااقل الزامات و اساتانااردهای مبتنای بار قواعاا حقاوق بشردوساتانه در رفتاار باا
نیروهای بازداش و زناانیشاۀ خصم .1 :فراهمكردن غذا و آب آشامیانی در حا متعار بارای
اشخاص در قیا بازداش یا زناان و اعمال مراقب بهااشتی و مصون نگهداشاتن آناان از گزناا
شرای سخ و خطرهای ناشی از مخاصمه؛  .2برخورداری بازداش شاگان و زناانیان نیروهاای
دولتی از آسایش فردی و جمعی؛  .3اختیار و آزادی عمل این نیروها در انجام و اعماال فارای
دینی و مذهبی و امکان برخورداری از مساعات بزرگان ماذهبی خاود؛  .۴فاراهمكاردن زمیناۀ
اشتغال و برخورداری از شرای كاری و تأمینات مشابه غیرنظامیاان (زیار بنااهای ب ،ج ،د و ه
بنا  1مادۀ  ۵پروتکل الحاقی دوم).
رفتار انسانی و باون تبعی با مجروحان ،بیماران و غریقاان نیروهاای دولتای باا كمتارین
تأخیر از حمای و مراقب های پزشکی (مادۀ  7پروتکل الحاقی دوم).
نگهداری زنان در مکانی مجزا از مردان ،مجازبودن بازداش شاگان و زنااانیان باه ارساال و
دریاف نامه باون محاودی مگر در صورت ضرورت ،عام وقو مکاانهاای زنااان و بازداشا
نزدیک منطقۀ جنگی ،رسیاگی پزشکی به بازداش شاگان و زناانیان منطبق باا اساتانااردهای
كلی پزشکی و در معرض خطر قرارنگرفتن سالم و تمامی جسمی و روحی آنان به عما یاا از
روی بیمبارتی (زیر بناهای الف ،ب ،ج ،د و ه بنا  2مادۀ  ۵پروتکل الحاقی دوم).
محاكمۀ افراد صرفا در دادگاهی كه تضمیناتی اساسی در استقالل و بیطرفای ارائاه كناا و
رعای اصول دادرسی ماننا حق دفا  ،مسئولی كیفری فردی ،عطف به ما سبق نشان قاوانین
و دادرسی حضوری (بنا  2مادۀ  6پروتکال الحااقی دوم) و صاادرنکردن حکام مجاازات اعااام
نسب به كودكان زیر  18سال و زنان باردار و مادران اطفال كوچک (بنا  ۴مادۀ .)6
حمای از مجروحان ،بیماران و غریقاان در مقابال باارفتاری ،تضامین مراقبا مناساب و
جستجوی اجساد ،ممانع از چپاول و تافین محترمانۀ آنان (مادۀ  8پروتکل الحاقی دوم).
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بهكارگیری روشهای جنگی مانناا اساتعمال گازهاای خفاهكننااه در مخاصامۀ مسالحانۀ
غیربینالمللی براساس پروتکل  19۵0نیز منع و محااود شااه اسا  .همچناین ،صالیب سارخ
ماعی عرفیشان ممنوعی مقابلهبهمثل در مخاصمات مسالحانۀ غیاربینالمللای شااه اسا 1.
اصور موارد منارج در مادۀ  3مشترک قابل مقابلهبهمثل نیستنا ،زیرا این مااده در كنوانسایونی
آماه اس كه مقابلهبهمثل را منع كرده اس (.)Albrecht: 1953: 590-614

 .2 .2تعهدات بشردوستانۀ بوکوحرام در قبال غیرنظامیان
حمای از جمعی غیرنظامی و نظامیانی كه تسالیم شااهاناا ( )Hors dr combatو ممنوعیا
همااهگونااه اشااکال كشااتار ،خشااون و رفتارهااای تحقیارآمیاز علیاه آنااان (مااادۀ  3مشااترک
كنوانسیونهای ژنو و مواد  13تا  18بخش  ۴پروتکل الحاقی دوم).
حملۀ فردی و جمعی باه جمعیا غیرنظاامی (بناا  2ماادۀ  13ایان پروتکال) و اعماال و
تهایاات خشون آمیز ماننا عملیات انتحاری شورشیان بوكوحرام در میان جمعی غیرنظامی با
ها گسترش ترور و خشون ممنو اس .
به قحطیكشانان شهروناان و غیرنظامیان ( )starvationof civiliarsبهمثاباۀ وسایلۀ رزمای
ممنو اس  ،بنابراین شورشیان بوكوحرام نبایا نسب به تخریب یا منتقلكردن اموال ضاروری
برای بقای جمعی غیرنظامی ماننا مواد غذایی ،مناطق كشاورزی ،محصورت ،حیواناات اهلای،
تأسیسات آب آشامیانی اقاام كننا (مادۀ  1۴پروتکل الحاقی دوم).
ممنوعی حملاه باه كارخاناههاا ،تأسیساات دارای انارژیهاای خطرنااک مانناا سااها و
ایستگاههای تولیا انرژی هستهای .چنین حمالتی معمور سبب آزادسازی نیروهای ویرانگر و به
آسیبهای جانی و مادی به غیرنظامیان منجر میشود (مادۀ  1۵پروتکل الحاقی دوم).
ممنوعی ها قراردادن آثار تاریخی ،هنری و مکانهای عبادت در عملیات نظاامی (ماادۀ
 16پروتکل الحاقی دوم).
ممنوعی كوچانان اجباری جمعی غیرنظامی مگر اینکه بهمنظور تأمین امنی آنها یا به
اقتضای دریل نظامی باشا (مادۀ  17پروتکل الحاقی دوم).
حمای های ویژه از برخی قشرهای آسیبپذیرتر ماننا زنان و كودكان از جمله :حفا حاق
آموزش و تربی مشتمل بر تعالیم و تربی مذهبی و اخالقی كودكان و تسهیل پیوستن آنان به
خانوادهشان كه از آن جاا و پراكناه شاهانا و بهكارنگرفتن كودكان زیر  1۵ساال در نیروهاا یاا
 .1برخال مخاصمات مسلحانۀ بینالمللی كه در آن مقابلهبهمثل در برخی موارد مجاز اس  ،این امر در مخاصمات
مسلحانۀ غیربینالمللی مطلقا ممنو اس .
See ICRC Commentaries on Protocol Additional to theGeneva Conventions of 12 August 1949 Relating
to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977, pp.
13723, paras .4530-6.
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گروههای مسل و جابهجایی كودكان به طور موق از منطقۀ جنگی به مناطق امنتر از اهم این
موازین اس (زیر بناهای الف ،ب ،ج و ه بنا  3مادۀ  ۴پروتکل الحاقی).
این پروتکل شرك كودكان زیر  1۵سال در مخاصمۀ مسالحانۀ داخلای را ممناو اعاالم و
سنا حقوق بشری كنوانسیون حقوق كاودک مصاوب  1989نیاز ممنوعیا شارك مساتقیم
كودكان زیر  18سال را در مخاصمۀ مسلحانه تصری كرده اس .
ممنوعی زنای به عنف ،فحشای اجباری و هر نو تعرض بی شرمانه علی ه زناان ( Any
( )from of Indecent Assaultزیر بنا ه بنا  2مادۀ  ۴پروتکل الحاقی دوم) ،اساس ناماۀ رم
نیز در زیر بنا (و) بنا  2مادۀ  7حامله كردن اجباری را جنایات علیه بشری و در زیر بناا
 6بنا ه قسم  2مادۀ  8تجاوز جنسی ،باردهگیاری جنسای ،اجباار باه فحشاای جنسای،
حامله كردن اجباری ،عقیم كردن اجباری یا هر شاکل دیگار از اشاکال خشاون جنسای را
جنای جنگی دانسته اس .

نتیجهگیری
در اثر تحورت اخیر حقوق بینالملل و تغییر رهیاف دول محاور باه رویکارد انساانمحاور ،در
شورشهای داخلی ،گرایش به انسانیكردن رفتار دول ها و گروههاای مسال دیااه مایشاود و
توسعۀ گفتمان حقوق بشر موجب شا تا نهادهای بینالمللی در قبال نق موازین حقوق بشر و
بشردوستانه در شورشهای داخلی واكنش نشان دهنا.
ارتکاب جنایات بینالمللی و انجام عملیات تروریستی در شورشهای داخلای كاه در اساناد،
قطعنامهها ،اعالمیهها و گزارشهای نهادهای بینالمللی ،بازتاب داشته اس تهایای علیه صال
و امنی بینالمللی به شمار میرود.
این امر ،شورشهای داخلی را كه در حقوق بینالملل كالسیک صرفا امری داخلای باود باه
موضوعی مورد اهتمام جامعۀ بینالمللی مبال كرده اس ؛ همانگونه كه نقا فااحش ماوازین
بینالمللی در شورشهای مسلحانۀ داخلی نیجریاه ،ساوریه ،عاراق و ساودان جناوبی دغاغاه و
نگرانی عمیق جامعۀ جهانی را برانگیخته اس .
جنایات و تروریسم بینالمللی در دهههای اخیر كه اغلب رهاورد شورشهای داخلی اسا و
از سوی افراد در قالب گروههای شورشی شکل میگیرد موجاب تزلازل اصاول حااكم بار نظاام
بینالملل و سببساز تاوین اسناد و قطعنامههای متعاد و شکلگیری قواعاا عرفای مبنای بار
لزوم رعای موازین حقوق بشر و بشردوستانه از سوی شورشیان شاه اس .
با تاوین كنوانسیونهای ژنو مشتمل بر مادۀ  3مشترک ،پروتکل دوم الحاقی ،اساسناماۀ رم
و سایر اسناد بینالمللی ماننا اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و میثاقین و شکلگیری قواعا عرفای و
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تصویب قطعنامهها به نظر میرسا كه تردیای در التزام و تعها شورشایان بوكاوحرام باهمنزلاۀ
طر غیردولتی به موازین حقوق بشر و بشردوستانه نیس .
با وجود شناساایی مسائولی كیفاری فاردی و ظهاور اصاولی در حاوزۀ دادرسای كیفاری
بینالمللی ماننا اصل صالحی جهانی برای تعقیب و مجازات ناقضان موازین بینالمللای ،نظاام
حقوقی بینالمللی كماكان در حوزۀ مخاصمات مسلحانۀ غیربینالمللی و شورشهای داخلای باه
نظریهپردازی ،رویهها و تاوین اسناد بیشتری نیاز دارد تا خود را به سط حمایتی برسانا كه در
مخاصمات مسلحانۀ بینالمللی اعمال میشود.
البته نگرانی عماۀ كشورها برای پذیرش اعمال حقوق بشردوساتانه مرباوط باه مخاصامات
مسلحانۀ بینالمللی در مخاصمات مسلحانۀ غیربینالمللی ،شناسایی شورشایان باهمنزلاۀ طار
مخاصمه اس كه میتوانا موجب مااخلۀ ثالث در مخاصمه شود .از لحاظ تئوریک ،باینالمللای
قلماادكردن مخاصمۀ داخلی موجب بهجریانافتادن حقوق بشردوستانۀ مرباوط باه مخاصامات
مسلحانۀ بینالمللی میشود و چنین وضعیتی مایتواناا پیامااهای پایشبینایناپاذیری مانناا
شناسایی شورشیان بهمنزلۀ دول در تبعیا یا كشور مستقل را دربرداشته باشا ،اما با توجاه باه
وضعی بوكوحرام كه از ماهیتی تروریساتی برخاوردار اسا و مرتکاب نقا فااحش ماوازین
بینالمللی میشود این امر غیرممکن به نظر میرسا.
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