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تود جمعية الوقاية من التعذيب أن تشكر مكتب الخارجية يف الحكومة الفيديرالية األملانية لدعمه السخي

شكر وتقدير

أعدت جمعية الوقاية من التعذيب ( )APTهذه الوثيقة بنا ًء عىل مشاور ٍ
ات أجرتها مع الشخصيات
واملنظامت التالية أسامؤها التي حرضت اجتامعاً ُعقد يف جنيف يف نوفمرب/ترشين الثاين  .2013وتعرب
جمعية الوقاية من التعذيب عن تقديرها للدور الذي لعبه مستشارها القانوين ،ماثيو ساندز الذي جمع
هذا التقرير ،وتتقدم بالشكر لليندا بياتريس لوي ملا قدمته من مساعد ٍة يف إمتام هذا املرشوع.
•خوان منديز ،املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
•أندرو كالفام ،أستاذ القانون الدويل العام مبعهد الدراسات الدولية العليا يف جنيف ومدير
أكادميية جنيف للقانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان
•ساره فولتون ،مسؤولة القانون الدويل ،منظمة ريدريس
•غويليم هيوز ،مدير مجموعة أكسفورد لالستخبارات
•زياد قائد بيه ،رئيس قسم حقوق اإلنسان ،املفتشية العامة لقوى األمن الداخيل (وزارة
الداخلية) ،لبنان
•مايكل كيليت ،ضابط رشطة سابق يف اململكة املتحدة ومستشار اللجنة األوروبية ملنع
التعذيب ()CPT
•أليكس نيف ،األمني العام ،فرع منظمة العفو الدولية يف كندا
•موناليزا نووي كاكونو ،رئيسة إدارة حقوق اإلنسان ،رئاسة االستخبارات العسكرية ،أوغندا
•منى رشاموي ،رئيسة فرع سيادة القانون واملساواة وعدم التمييز ،املفوضية السامية لحقوق
اإلنسان ()OHCHR
•جيمس روس ،مدير السياسات والشؤون القانونية ،منظمة هيومن رايتس ووتش
•ماثيو ساندز ،مستشار قانوين ،جمعية الوقاية من التعذيب
•جريالد ستابروك ،األمني العام ،املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ()OMCT
•مارك تومسون ،األمني العام ،جمعية الوقاية من التعذيب
ُعقد االجتامع وفق «قاعدة دار تشاتام» ،التي تعطي املشاركني الحرية يف استخدام املعلومات التي
يحصلون عليها أثناء االجتامعات ،ولكن من دون الكشف عن هوية أو انتامء املتحدث (أو املتحدثني)،
أي شخص آخر من املشاركني.
أو ّ
أي من املشاركني ،سواء بصور ٍة جامعي ٍة أو فردي ٍة.
أي ترصي ٍح ورد يف هذا التقرير إىل ٍّ
ال يجوز نسب ّ

مقدمة

يف نوفمرب/ترشين الثاين  ،2013استضافت جمعية الوقاية من التعذيب ( )APTمجموع ًة من الخرباء
للنظر يف اآلثار العملية والقانونية املرتتبة عىل تبادل الوكاالت التنفيذية للمعلومات املنتزعة تحت وطأة
التعذيب واملرتتبة عىل استخدامها لهذا النوع من املعلومات ،حيث طُلب من الخرباء النظر يف مدى
إمكانية اعتامد معايري الستخدام املعلومات املنت َزعة تحت وطأة التعذيب وكيفية القيام بذلك بهدف
أي معايري دولية معمول بهاُ .عقد
توجيه هذا الجانب الصعب من سلوك الدولة بطريق ٍة مالمئ ٍة تتفق مع ّ
االجتامع يف إطار «قاعدة دار تشاتام» ويتابع هذا التقرير ال ُحجج التي قُدمت خالل االجتامع.
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الملخص التنفيذي

إ ّن التعذيب مامرس ٌة مقيت ٌة ومحظور ٌة متاماً؛ فهو محظور مبقتىض املعاهدات الدولية والقانون الدويل
العريف والضامنات الدستورية الخاصة بكل دول ٍة تقريباً .بيْد أ َّن التعذيب ،عىل الرغم من عدم مرشوعيته
الصارخة ،ال يزال يمُ ارس يف دو ٍل مختلف ٍة حول العامل.
ويف السنوات التي تلت الهجامت اإلرهابية التي وقعت يف عام  ،2001شهد التعاون االستخبارايت بني
الدول توسعاً ملحوظاً .وأبدت أجهزة الرشطة واألمن واالستخبارات (التي يشار إليها فيام بعد بـ»الوكاالت
ٍ
معلومات انتُزعت تحت وطأة التعذيب ،وهي قد
التنفيذية») يف عدة دو ٍل استعدادا ً لالعتامد عىل
ٍ
معلومات استُخدمت فيام بعد لالعتداء عىل محتجزين يف الخارج .من شأن هذا التعاون ،خاص ًة
تبادلت
الذي يجري بني الدول التي متارس التعذيب املنهجي ،أن يضع الوكاالت التنفيذية ووكالءها تحت طائلة
مزاعم التواطؤ يف التعذيب.
ويف بعض هذه الحاالت ،اتضح أ ّن الوكاالت التنفيذية شاركت بصور ٍة فعال ٍة يف التعذيب عىل نح ٍو يتجاوز
التواطؤ ليصل إىل حد االرتكاب املبارش لالعتداء.
ويُعترب استعداد الدول الواضح النتهاك الحظر املطلق للتعذيب أمرا ً مؤسفاً للغاية .لك ّن اآلن ،وبعد أكرث
من عق ٍْد عىل بداية ش ِّن الحرب عىل اإلرهاب ،أصبح لدى الوكاالت التنفيذية فرصة للنظر يف ماهية حدود
التعاون املسموح بها ،وذلك من أجل استعادة مكانة الحظر املطلق للتعذيب الذي ميثل إحدى القواعد
اآلمرة ( )jus cogensللقانون الدويل.
أسباب مهم ٍة تدفع الدول إىل إعادة النظر يف سبل تعاونها مع الدول التي متارس التعذيب .إذ
هناك عدة
ٍ
ت ُ َعد املعلومات املتلقاة من تلك الدول مشبوه ًة يف الحال ويصعب التعويل عليها ،مام ميثل إهدارا ً لوقت
الوكاالت التنفيذية ومواردها .كام أ ّن تبادل املعلومات مع تلك الدول ،أو االعتامد عىل معلومات منتزعة
تحت وطأة التعذيب ،يشجع التعذيب ويخلق سوقاً ملنتجاته.
غض الطرف بسهول ٍة عن التحديات العملية والقانونية الخطرية التي تواجه الوكاالت
ومع ذلك ،ال ميكن ّ
التنفيذية عند نظرها يف أي معلومات قد تكون ذات أهمي ٍة بالنسبة لها .فقلّام تص َّنف املعلومات
عىل أنها “منتزعة تحت وطأة التعذيب” ،وكثريا ً ما يجهل الوكالء التنفيذيون ظروف جمع املعلومات
التي يعتمدون عليها يف عملهم .وحتى يف الحاالت التي يُعرف فيها أ ّن املعلومات انتُزعت تحت وطأة
التعذيب ،ال يشء يؤكد عدم جواز استخدامها لحامية األشخاص من تهديدات خطرية أو ملواجهة وإحباط
خط ٍر عاجلٍ يهدد أرواحهم.
من الواضح أ ّن الدول لن تنهي متاماً عالقات املنفعة املتبادلة التي قد تكون قامئة مع الدول التي متارس
التعذيب؛ إال أ ّن الوكاالت التنفيذية ينبغي أن تنظر فيام إذا كان ات ّباع نه ٍج تعاوين وقا ٍّيئ يتسم بقد ٍر أكرب
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من االسرتاتيجية من شأنه أن يضع حدا ً للسياسات املم َنهجة للتعذيب وتفادي مزاعم التواطؤ فيه.
ميكن االستناد إىل بعض التزامات القانون الدويل إلثبات أ ّن وجود عالقة نشطة قامئة عىل تبادل املعلومات
ٍ
تحديات للحد
مع دول متارس التعذيب قد يؤدي إىل انتهاك حظر التعذيب .وعىل الرغم من وجود عدة
من املسؤولية عن التعذيب املرتكَب يف الخارج ،يف حاالت خارجة عن السيطرة املبارشة للدولة ،إال أ ّن
مبدأي مسؤولية الدولة واملسؤولية الفردية يثبتان إمكانية وجود انتهاك للحظر املطلق للتعذيب.
ّ
من بني االلتزامات الرئيسية للحظر املطلق للتعذيب ،ميكن استغالل االلتزامات املتغرية من جهة عدم
ٍ
أي ٍ
معلومات منت َزع ٍة تحت وطأة التعذيب وذلك
أي
شخص لخطر التعذيب يف الخارج واستبعاد ّ
تعريض ّ
بهدف استكشاف حدود اإلجراءات التنفيذية املسموح بها.
ٍ
إرشادت تساعد الجهات التنفيذية فيها عىل تفادي مزاعم
كل من كندا واململكة املتحدة
لقد نرشت ٌّ
التواطؤ يف التعذيب املرتكَب يف الخارج يف إطار تعاونها مع الوكاالت األجنبية .وسواء كان التفسري الضيق
للمعايري املعمول بها مقبوالً أم ال ،فإ ّن خضوع مثل هذه املبادئ التوجيهية للتدقيق العام يُعترب مامرس ًة
جيد ًة يجب الرتحيب بها وزيادة تطويرها.
انطالقاً من هذا التحليل ميكن تحديد مبادئ ومجاالت مختلفة تقتيض املزيد من الدراسة .ويف ظل غياب
مبادئ متفق عليها بوضوح وعدم اتساق املامرسات الوطنية ،تصبح الحاجة ماس ًة إىل وضع بعض املعايري
املعرتف بها دولياً مللء هذا الفراغ القاعدي الذي أدّى إىل الصمت عن بعض االنتهاكات الصارخة للحظر
املطلق للتعذيب.
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السياق :دعم المبادئ األساسية أثناء
الحرب على اإلرهاب

ٍ
لكميات كبري ٍة من املعلومات
«ال تزال الحرب عىل األرهاب تشكل مربرا ً للتبادل العشوايئ
الشديدة الحساسية .وال ميلك مقدمو تلك املعلومات فكر ًة عن هوية الجهات التي تتلقى
وسبل استخدام أو سوء استخدام تلك املعلومات ]…[ .إنّ الحاجة إىل مصفاة
املعلومات ُ
1
أي ٍ
ً
وقت مىض».
من
اآلن
ا
إلحاح
أكرث
قانونية باتت
ّ
منذ الهجامت اإلرهابية التي تعرضت لها الواليات املتحدة يف عام  ،2001شهد التعاون االستخبارايت بني
ٍ
تهديدات إرهابي ٍة عاملي ٍة وإدارتها من
الدول توسعاً ملحوظاً 2 .فقد استوجب تزايد املطالبات بتت ُّبع عدة
ٍ
عالقات عىل نطاقٍ أوسع من ذي قبل  -وبوتري ٍة
سائر أجهزة االستخبارات واألمن والرشطة تقريباً بناء
ٍ
سجالت سيئ ٍة يف مجال حقوق اإلنسان.
متزايد ٍة  -مع دو ٍل ذات
وقد كان من شأن عملية التدقيق األخرية يف اإلخفاقات االستخباراتية أن دفعت بسياسات تبادل
املعلومات االستخباراتية إىل الساحة العامة ،مام أسفر عن نقاشات واسعة حول ما إذا كان ميكن اعتبار
تبادل واستخدام املعلومات املنت َزعة تحت وطأة التعذيب وغريه من املامرسات الجائرة أمرا ً م َّربرا ً أو نافعاً
أو قانونياً .كام يتضح عىل نح ٍو متز ٍ
ايد ،من املعلومات املتداولة حالياً يف الساحة العامة ،أ ّن املعلومات
املنتزعة تحت وطأة التعذيب ال تزال ت ُستخدم عىل نطاقٍ واسعٍ يف مجموع ٍة مختلف ٍة من اإلجراءات
التنفيذية.
تستخدم مجموع ٌة متنوع ٌة من الجهات التنفيذية “املعلومات” أو “االستخبارات” ألغر ٍ
اض مختلف ٍة ،منها
عىل سبيل املثال وضع ٍ
أساس لعملية تحقيقٍ جنا ٍّيئ أو تربير االحتجاز اإلداري أو التأثري عىل القررات أو
العقوبات املتعلقة بالهجرة أو توجيه سياسات الحكومة أو توجيه األعامل العسكرية أو االستخباراتية
ٍ
تساؤالت جدية حول موثوقية املعلومات
يف الخارج .ويثري تنوع استخدامات املعلومات أو االستخبارات
الضمنية وطرق جمعها وتبادلها واستخدامها.
يف نهاية املطاف ،يسعى هذا التقرير ،هو واجتامع الخرباء الذي بُني عليه ،إىل إيجاد بعض الحلول
1
2

4

املركز األورويب للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان (ECCHR)، Torture and the Use of Information in
 ،Countering Terrorismبرلني 31 ،أكتوبر/ترشين األول  ،2011ص .30
انظر قرار مجلس األمن رقم ( 1373لعام  ،)2001الذي دعا سائر الدول إىل تكثيف وترية تبادل املعلومات التنفيذية
وترسيعها والتعاون ملنع وقوع الهجامت اإلرهابية وإحباطها .انظر أيضاً القرار رقم ( 1624لعام  ،)2005الذي أكد عىل
أي تدابري ت ُتخذ ملكافحة اإلرهاب مع سائر التزاماتها مبوجب القانون الدويل لحقوق األنسان.
رضورة ضامن الدول متايش ّ

تبادل المعلومات مع الدول التي تمارس التعذيب

للمعضلة التالية التي ت ّم الرجوع إليها مرارا ً يف األعوام األخرية يف ظل الكشف عن املزيد من مزاعم
االعتداءات التي يرتكبها عنارص األجهزة التنفيذية :كيف ينبغي للسلطات أن تتعامل مع املعلومات التي
يُزعم أنها قد انتُزعت تحت وطأة التعذيب أو غريه من أشكال سوء املعاملة ،أو املعلومات التي يُتوقع
استخدامها الرتكاب أعامل التعذيب أو غريه من أشكال سوء املعاملة يف حال تبادلها ،ولك ْن يُحتمل أن
تكون مرتبطة بعمل الوكاالت التنفيذية واملحاكم؟
لطاملا استمدت الجهات الحكومية اإللهام والتوجيه يف عملها من قواعد معتمدة عىل الصعيدين
الوطني والدويل .إال أنه نادرا ً ما تتناول قوانني مناهضة التعذيب عىل املستوى املحيل عمل أجهزة
األمن واالستخبارات ،وال ميكن االستشهاد سوى بقليلٍ من القواعد الدولية التي تتناول هذه املسألة
بدق ٍة كافي ٍة الستخدامها يف التطبيق العميل .بنا ًء عىل ذلك ،تعرتف الجهات الحكومية بأنها تكافح من
أجل فهم الحدود املقبولة إلجراءاتها التنفيذية .ويف ضوء هذه الثغرة القانونية الواضحة ،آن األوان
لدراسة األخالقيات والقوانني التي تنطبق عىل استخدام األجهزة التنفيذية للمعلومات املنت َزعة تحت
3
وطأة التعذيب أو تبادل املعلومات التي يُر َّجح أن تؤدي إىل ارتكاب التعذيب يف الخارج.
لقد فضلت الدول عدم إخضاع عمل وكاالتها االستخباراتية واألمنية للتدقيق أو الرقابة الدولية ،وعىل
عكس الجهات املعنية بإنفاذ القانون ،ما من معايري توفر النصح أو التوجيه لعمل هذه الوكاالت 4 .قد
يؤدي غياب التوجيه إىل االستنتاج الخاطئ بأ ّن هذا النوع من التعاون االستخبارايت وتبادل املعلومات بني
الوكاالت التنفيذية ال يخضع للقانون الدويل.
لك ّن االنطباع السائد بأ ّن القانون الدويل مل يتناول قط هذه املسألة انطبا ٌع غري صحي ٍح .فباإلضافة إىل عد ٍد
من الصكوك الدولية التي تحظر التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة مبختلف أشكالها ،حتى وإن كان ذلك عن طريق املوافقة أو القبول الضمني أو غري ذلك من
أشكال التواطؤ ،قد تبينّ املفاهيم املتغيرّ ة بشأن مسؤولية الدول مدى رضورة التزام الدول بعدم تشجيع
التعذيب الذي يُرتكَب يف الخارج أو االعرتاف بقانونيته.
ال شك أ ّن الطبيعة الرسية لكث ٍري من املعلومات املتعلقة بكيفية تلقّي وكاالت االستخبارات واألمن
أي تحليل ،مام يجعل من الصعب تحديد
للمعلومات وطرق اعتامدها عليها وتبادلها تنتقص من فعالية ّ
3

4

يف ديسمرب/كانون األول  ،2013نُرش تقري ٌر يلخص األعامل التحضريية للجنة التحقيق املعنية باملحتجزين
ويلقي الضوء عىل مواضيع وقضايا معينة قد تستحق املزيد من التحقيق ،مام يؤكد عىل أهمية القضايا
األساسية الواردة يف هذا التحليل .انظر تقرير لجنة التحقيق املعنية باملحتجزين عىل الرابط التايل:
https://www.gov.uk/government/publications/report-of-the-detainee-inquiry
انظر يف املقابل عددا ً من الصكوك القانونية الدولية غري امللزمة الخاصة باملوظفني املكلَّفني بإنفاذ القانون أو موظفي
السجون أو املدّعني العامني أو القضاة .انظر ،عىل سبيل املثال ،مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني
بإنفاذ القانون ،التي اعتُمدت مبوجب قرار الجمعية العامة رقم  34/169الصادر يف  17ديسمرب/كانون األول 1979؛ أو
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة ،التي اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع الجرمية
ومعاملة املجرمني ،هافانا ،كوبا ،من  27أغسطس/آب إىل  7سبتمرب/أيلول .1990
5
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النطاق الكامل للمشكلة .ومن الشائع أن تؤكد هذه الجهات التنفيذية نفسها عدم معرفتها مبصادر
معلومات انتُزعت تحت وطأة التعذيب من دون ٍ
ٍ
قصد .ففي
املعلومات التي تتلقاها ،فتستخدم بالتايل
النهاية ،نادرا ً ما يتم وصف املعلومات املنتزعة تحت وطأة التعذيب بأنها تأتّت بهذه الطريقة ،وبالتايل
قد يصعب تطبيق القواعد التي يُعتقد أنها تنظم استخدام مثل هذه املعلومات.
ويف حني أ ّن هذا األمر قد يكون صحيحاً ،إال أنه يفضَّ ل عدم املبالغة يف تقدير حجم هذا التحدي ،إذ
تجري عد ٌد من الوكاالت التنفيذية تحليالً احرتافياً لـ”االستخبارات” يف صورتها األصلية .ومن املعروف أ ّن
املعلومات األساسية ،مبا يف ذلك مصدر املعلومات وتقييم موثوقيته ،يجب أن تؤخذ يف االعتبار عندما
ترغب الوكالة التنفيذية يف تحديد قيمة املعلومات التي تتلقاها .لذلك ،فال بد أن يتم أخذ مصدر
املعلومات يف االعتبار – يف مرحل ٍة ما – بالفعل حتى وإن مل تُتح هذه املعلومات األساسية عىل نطاقٍ
ألسباب أمني ٍة.
أوسع
ٍ
خالل السنوات العرش األخرية من الحرب الرشسة عىل اإلرهاب ،تعرضت وكاالت االستخبارات واألمن
ٍ
ٍ
ٍ
ومعلومات .نتيج ًة لذلك ،ساد اتجاه لدى هذه الوكاالت ،إذا ما
إجابات
لضغوط شديد ٍة للحصول عىل
ٍ
وكاالت أجنبي ٍة ،لعدم إثارة املخاوف بشأن تلك املعلومات أو
تلقت املعلومات التي تحتاج إليها من
التعمق يف التحقق من مصدرها أو موثوقيته .وكانت النتيجة الحتمية ملثل هذه املامرسات حدوث بعض
االنتهاكات املأساوية التي ُسجلت عىل نطاقٍ واسعٍ .وال بد حالياً من التفكري يف كيفية تفادي تكرار تلك
األخطاء يف املستقبل.
ينبغي االعرتاف أيضاً بأ ّن توظيف العنارص يف أجهزة الرشطة واألمن واالستخبارات املحرتفة يعتمد عىل
ٍ
أهداف ق ّيم ٍة ومهم ٍة ،مبا يف ذلك تحقيق املهمة الخطرية
قوة سلوكهم األخالقي ،وبأنّهم يعملون من أجل
املتمثلة يف حامية أمننا .ال تستطيع هذه الجهات التنفيذية ،بوصفها ٍ
جهات أخالقيةً ،أن تخرج عن السلوك
املتوقَّع منها بسهول ٍة .لهذا السبب ،يستوجب االلتباس القائم حول طبيعة السلوك الذي يدخل ضمن
السلوك القانوين مزيدا ً من الدراسة ،كام أن املزيد من التوجيه قد يعود بالفائدة عىل هذا الجانب من
عمل الجهات التنفيذية.
وعىل الرغم من أنه قد ال يتس ّنى لنا جميعاً االطّالع عىل املعلومات الرسية ،إال أنه من واجب كل منا
محاولة فهم نطاق املشكلة من أجل استكشاف ما إذا كان باإلمكان استخدام املعلومات املنتزعة تحت
وطأة التعذيب بطريق ٍة تتوافق مع املبادئ األساسية لحقوق اإلنسان.
ٍ
تساؤالت أخرى
ويف الوقت الذي تثار فيه تساؤالت حول دور الوكاالت التنفيذية يف املراقبة ،رمبا نثري
حول الدور املهم الذي تلعبه هذه الوكاالت نفسها يف تعزيز فعالية حظر ومنع التعذيب يف مختلف
أنحاء العامل.
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الممارسات الوطنية

ٍ
معلومات من دول ٍة أخرى تستخدم التعذيب بصور ٍة روتيني ٍة يف استجواب املشتبه بهم،
يف حالة تلقّي
وزعم هذه املعلومات أ ّن أشخاصاً معرويف الهوية وموجودين يف نطاق واليتك القضائية يشكلون تهديدا ً
محددا ً وخطريا ً وعاجالً لألمن القومي ،كيف ينبغي للوكاالت املعنية بإنفاذ القانون والوكاالت األخرى
املكلَّفة بحفظ األمن أن تتعامل مع هذه املعلومات وما هي االستجابة املناسبة؟
ٍ
ٍ
معلومات مقدم ٍة من وكالة االستخبارات
أشخاص محتجزين لدى دول ٍة أخرى باستخدام
ويف حالة استجواب
التابعة لدولتك ،ثم نقل املعلومات التي جمعتها الدولة التي تحتجز هؤالء األشخاص من جديد إىل وكالة
االستخبارات التابعة لدولتك من دون أن تعرف الوكالة ما إذا كان هؤالء األشخاص قد تعرضوا للتعذيب
من أجل اإلدالء بتلك املعلومات ،ومن دون أن تسأل عن طريقة إجراء االستجوابات ،هل تقع عىل عاتق
أي مسؤولية عن معاملة هؤالء األشخاص املحتجزين يف الخارج؟
وكالة االستخبارات التابعة لدولتك ّ
وماذا لو تناهى إىل علم أحد عمالء دولتك املزروعني يف إحدى املنظامت اإلرهابية يف الخارج أ ّن هناك
مخططاً جادا ً وخطريا ً يهدد األمن القومي .إذا ما طلبت وكالتك من وكال ٍة رشيك ٍة تعمل يف الدولة التي
توجد فيها املنظمة اإلرهابية أن تحتجز األشخاص املسؤولني عن هذا التهديد فإنهم سيتعرضون للتعذيب
بكل ٍ
تأكيد ،ولكن إذا مل تنقل وكالتك تلك املعلومات فمن املر َّجح أن توسع املنظمة اإلرهابية ذلك التهديد
وتنفذه.
توضح هذه السيناريوهات بعض األسئلة الروتينية التي تواجه الوكاالت التنفيذية عند التعامل مع
املعلومات أو االستخبارات .ولكن بعيدا ً عن السيناريوهات االفرتاضية ،توضح عدة أمثل ٍة مر ّوع ٍة من واقع
الحياة بعض املخاطر املرتبطة مبامرسات تبادل املعلومات االستخباراتية .فقد بات استخدام الوكاالت
التنفيذية ملعلومات منتزعة تحت وطأة التعذيب حقيق ًة مقبولةً ،أقلّه يف املايض القريب ،كجز ٍء من
الحرب عىل اإلرهاب .أوالً ،فقد تغاىض وزراء خارجية عدة بلدانٍ أوروبي ٍة ،من بينها أملانيا واململكة
ٍ
ٍ
ملعلومات انتُزعت تحت وطأة
ترصيحات لهم عن استخدام الجهات التنفيذية
املتحدة والدمنارك ،يف
التعذيب منذ عام  .2001وثانياً ،يتضح من تقارير وسائل اإلعالم أ ّن الوكاالت التنفيذية يف هذه الدول
ٍ
معلومات منتزعة تحت وطأة
قامت ،يف العديد من الحاالت ،مبا يتجاوز إىل حد كبري مجرد استخدام
التعذيب .فقد بدت الحكومات يف بعض الحاالت ،من خالل تعاونها مع الدول التي متارس التعذيب،
متواطئ ًة يف أعامل التعذيب نفسها.
فعىل سبيل املثال ،عندما سافر بشري أمني الراوي وجميل البنا إىل غامبيا من اململكة املتحدة يف عام
 ،2002أرسلت أجهزة األمن الربيطانية ،تحديدا ً جهاز االستخبارات العسكرية الربيطانية ( ،)MI5تحذيرا ً
إىل الوكاالت األجنبية صنفت فيه الرجلني عىل أنهام متطرفان إسالميان .واحتُجز الرجالن لدى وصولهام
ٍ
ظروف رمبا تكون قد وصلت إىل حد التعذيب ثم أُرسلوا إىل معتقل
إىل غامبيا وجرى استجوابهام يف
7
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غوانتانامو ،حيث ظلوا لعدة سنوات 5 .ثم أُفرج عن الرجلني من دون توجيه أي اتهامٍ لهام يف عام .2007
أنشئت يف يوليو/متوز  2007لجنة تحقيق يف اململكة املتحدة تعهدت بالنظر فيام إذا كانت بريطانيا
تورطت يف املعاملة غري الالئقة ملعتقلني احتجزتهم ٌ
دول أخرى .لك ّن العديد من منظامت حقوق اإلنسان
ٍ
تحقيقات جنائي ٍة موازي ٍة يف عام
أثارت شكوكاً حول استقاللية اللجنة ونزاهتها .وبعد اإلعالن عن إجراء
 ،2012أنهت اللجنة أعاملها .ويف ديسمرب/كانون األول  ،2013طرح تقري ٌر يلخص األعامل التحضريية
للجنة التحقيق املعنية باملحتجزين العديد من التساؤالت املهمة حول كيفية تعاون الوكاالت التنفيذية
الربيطانية مع الدول التي متارس التعذيب بانتظام 6 .يسلط التقرير الضوء عىل مواضيع وقضايا معين ٍة
تستحق املزيد من التحقيق ،وإن كان من غري الواضح متى س ُيجرى مثل هذا التحقيق ،أو إذا كان س ُيجرى
7
أصالً.
توص َل مجلس اللوردات الربيطاين
ويف قضية «أ وآخرون ضد وزير الدولة للشؤون الداخلية» (رقم ّ ،)2
اض تنفيذيةٍ
إىل النتيجة الشهرية املتمثلة يف أ ّن استخدام املعلومات املنتزعة تحت وطأة التعذيب ألغر ٍ
أم ٌر ال يخالف القانون 8 .وعقب صدور الحكم ،أعلن تشارلز كالرك ،وزير الشؤون الداخلية آنذاك ،أ ّن
“[املحكمة] رأت أ ّن االعتامد عىل مثل هذه املعلومات من الناحية العملياتية ،وكذلك اعتامد وزير
الشؤون الداخلية عليها يف اتخاذ القرارات التنفيذية ،أم ٌر قانو ٌّين متاماً  ...ولن يغري هذا القرار الذي نرحب
9
به أياً من املامرسات الحالية للحكومة ،لكنه سيعطيها سلط ًة قانوني ًة أوسع”.

5
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7
8
9
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ك .ويتلوك ،›Courted as Spies, Held as Combatants‹ ،قسم السلك الدبلومايس بصحيفة واشنطن بوست،
 2أبريل/نيسان  ،2006انظر http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/04/01/
AR2006040101465.html
انظر https://www.gov.uk/government/publications/report-of-the-detainee-inquiry
انظر «اململكة املتحدة :خرباء األمم املتحدة املعنيني مبسألة التعذيب ومكافحة اإلرهاب يعربون عن قلقهم بشأن
رسمي مق َرت ٍح» ،يف بيان صحفي بتاريخ  23ديسمرب/كانون األول .2013
تحقيقٍ
ٍّ
مجلس اللوردات الربيطاين ،قضية «أ وأخرون ضد وزير الدولة للشئون الداخلية» [ ]2005قرار مجلس اللوردات
الربيطاين رقم .71
ك .كالرك« ،أرحب بفرض حظ ٍر عىل جمع األدلة عن طريق التعذيب» ،صحيفة الغارديان 13 ،ديسمرب/كانون األول
.2005
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قضية أحمد وأنور ضد امللكة [ ]2011أمام محكمة استئناف إنكلرتا وويلز ،القسم الجنايئ،
الدعوى رقم 184
ُحكم عىل املواطن الربيطاين ،رانغزيب أحمد ،بالسجن يف عام  2008بتهمة االنتامء إىل تنظيم
القاعدة والتخطيط للقتل الجامعي.
وكان أحمد قد ادّعى أثناء املحاكمة أنه تع َّرض للتعذيب خالل فرتة احتجازه يف باكستان ،حيث
قال إنه تع ّرض بعد احتجاز وكالة االستخبارات الباكستانية له يف أغسطس/آب  2006للرضب
بال ُعيص ولل َجلد باألسالك الكهربائية ولإلذالل الجنيس والحرمان من النوم ،وأ ّن أظافره اقتُلعت
باستخدام كامشة .وادّعى أيضاً أ ّن عمالء بريطانيني زاروه وعقدوا معه لقا ًء يف اليوم األول
من احتجازه ،وأ ّن الهدف من وجودهم رمبا كان «اقرتاح» احتجاز السلطات الباكستانية له يف
األساس.
وكان من بني األسئلة املهمة التي ُوجهت إىل املحكمة ما إذا كان السامح مبحاكمة ٍ
شخص احتُجز
و ُعذِّب يف ظل ما بدا أنه تواط ٌؤ من الربيطانيني يُ َعد شكالً من أشكال إساءة استعامل اإلجراء
أي من املعلومات التي انتُزعت من
القضايئ .واعتربت املحكمة أ ّن املدعي العام مل يعتمد عىل ٍّ
أحمد تحت وطأة التعذيب أثناء احتجازه يف باكستان ،ومن ثم ال ينبغي وقف اإلجراءات ضد
املتهم ملجرد ارتباطها غري الوثيق بالتعذيب.
بعد ذلك نظرت املحكمة يف مدى تواطؤ العمالء الربيطانيني يف التعذيب الذي تع َّرض له أحمد
عىل أيدي الوكاالت الباكستانية.
ادّعى أحمد تواطؤ العمالء الربيطانيني أل ّن العالقة القامئة بينهم وبني السلطات الباكستانية
كانت تدل عىل أنهم شجعوا املعاملة التي لقيها أحمد أو كانوا موافقني عليها .غري أن املحكمة
قد رفضت تلك الحجج وقبلت وجهة نظر الدائرة االبتدائية القائلة بأنه« :يجوز للمملكة
املتحدة ،كمبدأ عام من أجل حامية أرواح مواطنيها ،أن تتبادل املعلومات مع بلدانٍ قد نرى أ ّن
سجلها فيام يتعلق بحقوق اإلنسان أدىن مرتب ًة من سجلّنا سواء كان هذا الرأي صائباً أو خاطئاً».
وقد أدان النقاد ،من أمثال ساره فولتون ،هذا الحكم لعدم اتساقه الواضح مع االلتزامات
املنصوص عليها رصاح ًة يف اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،التي تعهدت اململكة
املتحدة بااللتزام بها ،وكذلك تقارير املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب وتقارير اللجنة
10
الربيطانية املشرتكة لحقوق اإلنسان.

 10انظر س .فولتونCooperating with the enemy of mankind: Can States simply turn a blind eye to‘ ،
 ،’?tortureاملجلة الدولية لحقوق اإلنسان ،16:5 ،ص .773-795
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حكومي برضورة استمرار الوكاالت التنفيذية يف استخدام املعلومات
ويف أملانيا ،كان هناك أيضاً التزا ٌم
ٌّ
املنتزعة تحت وطأة التعذيب .ففي عام  ،2005أشار وزير الداخلية ،فولفغانغ شوبل ،إىل إ ّن “القول بأننا
ٍ
ظروف تتامىش متاماً مع سيادة القانون
ال نستخدم املعلومات التي ال يسعنا الجزم بأنها استُخلصت يف
11
ٌ
ترصف غري مسؤول عىل اإلطالق .إذ يتعني علينا استخدام مثل هذه املعلومات”.
لقد وث َّق املركز األورويب للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان ( )ECCHRعددا ً من حاالت التعذيب يف
ٍ
سنوات عىل الحادي عرش من سبتمرب/أيلول”.
أوروبا كجز ٍء من “سلسلة املنشورات الخاصة مبرور عرش
ويَرِد يف هذه املنشورات أ ّن مراد كورناز ومحمد زامر وخالد املرصي تعرضوا جميعاً للتعذيب عىل أيدي
ٍ
ٍ
لقاءات عقدها جهاز
معلومات خالل
بطلب منهم ،وأ ّن الوكاالت األملانية حصلت عىل
عمالء أمريكيني ،أو
ٍ
االستخبارات االتحادي األملاين ( )BNDمع كل رجلٍ منهم عىل حدة.
12

ويف كل حال ٍة من تلك الحاالت ،جرى تعاون بني جهاز االستخبارات األملاين والعمالء األمريكيني يف جمع
املعلومات وتلقيها وتبادلها .مل تتمكن لجنة التحقيق الربملانية ،التي شُ كلت للتحقيق يف تعاون أملانيا
أي ح ٍّد
الرسي مع الواليات املتحدة ودو ٍل أخرى يف مكافحة األرهاب الدويل يف عام  ،2006من معرفة إىل ِّ
كانت املعلومات التي نقلها جهاز االستخبارات األملاين مسؤول ًة عن املعاملة التي لقيها هؤالء الرجال،
لكنها اعتربت أ ّن املعلومات االستخباراتية التي جرى تبادلها مل يتم التحقق من موثوقيتها قبل نقلها ،وأ ّن
املعلومات التي تبادلتها االستخبارات األملانية مع الواليات املتحدة أدت مبارش ًة إىل إلقاء القبض عىل ٍ
واحد
عىل األقل من هؤالء الرجال ،وهو خالد املرصي.
التسليم االستثنايئ لخالد املرصي
اخُتطف املواطن األملاين خالد املرصي عىل الحدود الرصبية املقدونية يف عام ُ .2003وضع
املرصي يف الحبس االنفرادي أوالً ثم تع ّرض للتعذيب عىل أيدي العمالء املقدونيني ملد ٍة قاربت
الشهر ،ل ُيسلّم بعد ذلك إىل وكالة االستخبارات األمريكية .ويف عملية تسليم موثقة توثيقاً جيدا ً،
نُقل املرصي إىل منشأ ٍة يف أفغنستان خضع فيها لالستجواب املستمر وتع َّرض لإليذاء البدين
واإلذالل بصور ٍة منتظم ٍة.
ج َّرد عمالء وكالة االستخبارات األمريكية خالد املرصي من مالبسه وألبسوه قناعاً وكبّلوه
باألصفاد واعتدوا عليه جنس ًيا باستخدام فتيلة – أو وفقًا ملصطلحات وكالة االستخبارات
األس» – وكان ذلك عىل مرأى من املسؤولني املقدونيني.
املركزية فإنهم أخضعوه لـ»صدمة رْ
رسي يُعرف بـ»حفرة امللح»،
ثم قام عمالء الوكالة بتخديره ونقله إىل كابول ليُحبَس يف سجنٍ ٍّ
حيث دُفع ٍ
بعنف نحو الجدران وتع ّرض للركل والرضب وأشكا ٍل أخرى من االعتداء .وطوال
 11د .كروسالند ،’Germany Talks Torture, and Finds Hypocrisy‘ ،موقع شبيغل أون الين 20 ،ديسمرب/كانون األول
.2005
 12املركز األورويب للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسانTorture and the Use of Information in Countering ،
 31 ،Terrorismأكتوبر/ترشين األول .2011
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أي اتهام
فرتة احتجاز املرصي يف سجن «حفرة امللح» ،التي دامت أربعة أشهر ،مل يو َّجه له ّ
ومل يُعرض عىل ٍ
قاض أو يمُ نح حق االتصال بأرسته أو مبمثلني عن الحكومة األملانية.
«أدركت وكالة االستخبارات األمريكية يف نهاية املطاف أنها قد خلطت بني خالد املرصي
وشخص آخر يحمل االسم نفسه ويُشتبه بانتامئه إىل تنظيم القاعدة ،لكنها استمرت يف
احتجازه ألسابيع بعد إدراكها هذا األمر .ويف  24مايو/أيار  2004نُقل املرصي جوا ً إىل ألبانيا،
وهو معصوب العينني ومسدود األذنني ومكبَّل بالسالسل إىل مقعده ،حيث أُلقي عىل جانب
13
الطريق من دون تفسري».
تُ َعد قضية خالد املرصي واحد ًة من حاالت التسليم االستثنايئ من جانب وكالة االستخبارات
األمريكية األفضل توثيقاً حتى اآلن .ويف عام  2012أقرت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أ ّن
املرصي قد تع َّرض للتعذيب وأ ّن مقدونيا هي املسؤولة عن االعتداء عليه أثناء احتجازه هناك،
14
فضالً عن االعتداء الذي تع َّرض له يف أفغانستان عىل أيدي األمريكيني.
ٍ
ترصيحات كان قد أدىل بها يف
ويف الدمنارك ،اضطر وزير الخارجية الدمناريك ،فييل سوفندال ،إىل سحب
ٍ
معلومات انُتزعت عن طريق تعذيب
أي
عام  2012متعهدا ً بعدم لجوء العمالء الدمناركيني إىل استخدام ّ
أشخاص مشتبه بهم يف بلدانٍ أخرى .ويف ٍ
ٍ
وقت الحقٍ  ،أدىل سوفندال بترصي ٍح قال فيه إ ّن السلطات
الدمناركية لن تتوقف عن االستعانة باملعلومات التي تتلقاها من بلدانٍ «تستخدم أساليب استجواب قد
15
تتعارض مع مبادئ العدالة الدمناركية».
وأكدت كندا ،أثناء االستعراض الذي قدمته أمام لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب يف عام  ،2012أ ّن
وكاالتها االستخباراتية سوف تتبادل املعلومات املنتزعة تحت وطأة التعذيب يف ظروف استثنائية ،وذلك
حتى يف الحاالت التي يكرث فيها احتامل أن تكون املعلومات غري صحيح ٍة أو مضلِّلةً .كام أكد الوفد الكندي
ٍ
وكاالت أجنبي ٍة من مختلف أنحاء
أنه يتعني عىل جهاز األمن واالستخبارات الوطني ( )CSISالعمل مع
العامل إذا ما أراد أن يكون فعاالً ،عىل أن يتوخى الحذر فيام يتعلق مبثل هذه املعلومات.

 ،’European court of human rights (sic.) finds against CIA abuse of Khaled el-Masri‘ 13صحيفة الغارديان
(الربيطانية) 13 ،ديسمرب/كانون األول .2012
 14هيئة اإلذاعة الربيطانية ( BBC)، Europe Court award for rendition victim Khaled al-Masri، 13ديسمرب/
كانون األول  ،2012انظر http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-20712615
 15املجلس الدويل إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب (« ،)IRCTالدمنارك قد تستخدم املعلومات التي ت ُنتزع تحت وطأة
التعذيب»http://worldwithouttorture.org/2012/03/12/denmark-may-use-information-obtained- ،
through-torture/
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قضية ماهر عرار
ت ّم احتجاز مهندس الربمجيات الكندي ،ماهر عرار ،يف مطار جون كينيدي يف عام  2002عندما
كان يف طريق عودته إىل بلده كندا عقب إجاز ٍة عائلي ٍة قضاها يف تونس .وبعد وضع عرار يف
الحبس االنفرادي وحرمانه من حق الحصول عىل محامٍ واستجوابه عىل أيدي عمالء مكتب
التحقيقات الفيدرايل ( ،)FBIسلمته السلطات األمريكية إىل سوريا عىل الرغم من عدم قانونية
ٍ
العتداءات جسدي ٍة ونفسي ٍة متكرر ٍة خالل
ذلك .تع َّرض ماهر عرار عىل أيدي محتجزيه السوريني
عمليات استجواب طويل ٍة وعدواني ٍة .وقد اعرتف عرار الحقاً زورا ً بأنه حرض معسكرا ً تدريبياً
إرهابياً يف أفغانستان ،وذلك ملجرد وقف التعذيب.
وبعد مرور قرابة سنة عىل احتجاز عرار ،أطلق السوريون رساحه معلنني أنهم يعتربونه بريئاً متاماً.
ويف عام  ،2004حددت لجنة تحقيق يرأسها القايض دنيس أوكونور قامئ ًة طويل ًة من األخطاء
الفادحة التي ارتكبتها عدة أجهزة تابعة للسلطات الكندية وأدت إىل تسليم عرار إىل سوريا،
16
ٍ
توصيات للسلطات الكندية ملنع تكرار تلك األخطاء يف املستقبل.
وقدمت اللجنة عدة
وأوضحت لجنة التحقيق أ ّن السلطات الكندية كانت قد توصلت إىل ماهر عرار خالل سري
التحقيقات الرشعية للتقيص عن أحد معارفه ،وبعدما وجدت السلطات أدل ًة عىل وجود روابط
وثيقة بني الرجلني ،أصبح عرار جزءا ً من هذا التحقيق .لك ّن عرار وزوجته نُعتا خطأً بـ»اإلرهابيني»
يف قوائم املراقبة التي توزَّع عىل فرق مراقبة الحدود ،وهو ما ثبت أنه غري دقيق عىل اإلطالق.
ٍ
معلومات
ويشار يف تقرير لجنة التحقيق إىل أ ّن رشطة الخيالة امللكية الكندية ( )RCMPقدمت
إىل السلطات األمريكية من دون إجراء الفحص الالزم للبيانات الشخصية الواردة فيها أو ملدى
ارتباطها باملوضوع أو ملوثوقيتها ،حيث ُرسمت صور ٌة غري دقيق ٍة لعرار وبولِ َغ يف تقدير أهميته
(كشاهد) يف التحقيقات .وقُدمت املعلومات من دون إرفاق محاذير حول الطريقة التي ينبغي
ٌ
إسالمي
«متطرف
أن ت ُستخدم بها تلك املعلومات .وصنفت رشطة الخيالة الكندية عرار عىل أنه
ٌّ
[…] له صالت بتنظيم القاعدة اإلرهايب» ،عىل الرغم من افتقارها إىل ٍ
أساس يدعم هذا الوصف،
واضح عىل طريقة معاملة السلطات األمريكية لعرار فيام بعد .وخلص
األمر الذي كان له أث ٌر
ٌ
التحقيق إىل أنه يُحتمل جدا ً أن يكون األمريكيون اعتمدوا عىل تلك املعلومات يف احتجاز عرار
وترحيله إىل سوريا.
وعقب ورود تقارير من السلطات السورية حول ترصي ٍح كان قد أدىل به عرار ،وزعت الوكاالت
التنفيذية الكندية تلك التقارير واعتمدت عليها من دون تقييم نتيجتها املر َّجحة ،وهي تع َّرض
عرار للتعذيب .وأرسلت رشطة الخيالة أسئل ًة أخرى إىل السلطات السورية لطرحها أثناء
استجواب ٍ
شخص ذي صلة قرابة بعرار ،مام أدى إىل تعزيز نظرة السلطات السورية إىل عرار
عىل أنه مشتب ٌه به.
 16لجنة التحقيق يف أفعال املسؤولني الكنديني فيام يتعلق مباهر عرار :تحليل وتوصيات.2006 ،
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من الواضح يف قضية ماهر عرار أ ّن املعلومات التي تبادلها الكنديون مع الواليات املتحدة ،والتي ُصنف
فيها عرار وزوجته عىل أنهام متطرفان إسالميان لهام صالت بالقاعدة ،أدت مبارش ًة إىل احتجاز عرار
وتعذيبه عىل نح ٍو غري قانو ٍّين يف سوريا .وأُرسلت املعلومات االستخباراتية املعيبة ،الناتجة عن عمليات
االستجواب التي أُجريت مع عرار ،إىل كندا مر ًة أخرى ،مام أدى إىل تعزيز قناعة الكنديني بأنه اإلرهايب
الذي يبحثون عنه .وكانت األسئلة التي أُرسلت من كندا إىل سوريا قد دفعت االستخبارات العسكرية
السورية إىل االعتقاد بوجود صل ٍة بني عرار ومشتبه به آخر ،هو عبد الله املاليك ،مام أدى إىل بدء تكثيف
عملية االستجواب الذاتية التحقق مجددا ً.
وخالل استعراض لجنة مناهضة التعذيب لإلجراءات التي اتخذتها كندا ،أكد الكنديون تنفيذ  22من أصل
 23توصية وردت يف تقرير اللجنة املعنية بقضية عرار ،مبا يف ذلك تقديم عدد من الضامنات األخرى .بَ ْيد
أ ّن واحد ًة من أكرث التوصيات إلحاحاً ،وهي إنشاء هيئ ٍة رقابي ٍة ملراقبة عمل األجهزة األمنية ،مل تُنفَّذ بعد،
مام يجعل من املستحيل تحديد ما إذا كانت الضامنات تط َّبق عىل أرض الواقع أم ال.
ومن هذه األمثلة نستطيع أن نحدد مجموعتني عامتني من الحاالت ،حيث تقدم بعض الحاالت أمثل ًة
عىل مامرسة أعامل التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة نتيج ًة لتبادل املعلومات مع أجهز ٍة تنفيذي ٍة
أجنبي ٍة (املعلومات الصادرة) .ويتعرض ضحايا هذه املعاملة لالحتجاز أو لالستجواب عىل أساس املعلومات
املتبادَلة مع الوكاالت األجنبية ،لذا يجب أن ننظر فيام إذا كان تبادل املعلومات مع الوكالة األجنبية قد
أي مدى ساهمت تلك املعلومات يف وقوع االعتداءات.
أي اعتداءات عىل الشخص ،وأن نحدد إىل ّ
أدّى إىل ّ
وتوضح حاالتٌ أخرى أمثل ًة عىل مامرسة أعامل التعذيب بهدف انتزاع املعلومات (وهو ما قد يحدث
بتواط ٍؤ من الوكاالت املحلية أو بدونه) ثم تبادلها مع الوكاالت املحلية (املعلومات الواردة) .ويف هذه
الحاالت ،يجب أن نسأل ما إذا كان االعتامد عىل مثل هذه املعلومات ميكن أن يشجع عىل ارتكاب
ٍ
انتهاكات أخرى أم ال.
من املهم أن نتذكر أ ّن املسائل التي أُل ِق َي عليها الضوء أعاله ال تقترص عىل تبادل املعلومات االستخباراتية
عرب الحدود .فقد تظهر مشاكل مامثلة يف حالة تبادل املعلومات بني الوكاالت داخل دول ٍة واحد ٍة فقط.
وكثريا ً ما ت ُج َمع املعلومات الواردة من إحدى الوكاالت األجنبية يف تقري ٍر استخبارا ٍّيت ٍ
واحد ،ويجري تبادلها
مع عد ٍد من الوكاالت املحلية .وليس من املستغ َرب ألاّ تكون الوكالة املحلية املعنية بإنفاذ القانون عىل
أي تقييمٍ ملوثوقيته .ويف مثل هذه الحاالت يجب أن نسأل أيضاً
علمٍ مبصدر املعلومات ،وألاّ تتلقى الوكالة َّ
عن الجهات التي تقع عىل عاتقها مسؤولية التحذير من تلك املعلومات أو منع استخدامها.
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شبكات تبادل المعلومات االستخباراتية

كانت شبكات تبادل املعلومات االستخباراتية وال تزال تُستخدم عىل نطاقٍ واسعٍ بني تحالفات الدول قبل
عام  .2001ال ّ
شك أ ّن القوانني الدولية أفضل من نظرياتها الوطنية يف تنظيم هذه الشبكات ،لك ّن أحد
املعلقني عىل األقل أكد أ ّن هذه الشبكات مل يسبق أن فُرض عليها هذا الكم من القيود يف التطبيق العميل:
ٍ
بأخالقيات مهني ٍة مشرتك ٍة بشكلٍ
حرصي تقريباً ،وليس
«تتقيد شبكات تبادل االستخبارات
ٍّ
بالقوانني .وميكن ملثل هذه األخالقيات أن تضفي قدرا ً من املساءلة عىل القواعد املهنية ،غري
أنّ ضم أجهزة استخبار ٍ
ات تفتقر إىل املهنية وال تعرف الرحمة يف كثريٍ من األحيان إىل الشبكة
17
قد أفسد هذا األمر».
«طرف ٍ
ٍ
واحد وآخر»،
وتكشف مثل هذه الشبكات أ ّن تبادل املعلومات أكرث من مجرد عملية تبادل بني
ٍ
لجهات متعدد ٍة يف البلدان املنضمة إىل
فهو يشكل جزءا ً من شبك ٍة معقد ٍة من املعلومات التي تتاح
ٍ
الشبكة لتتبادلها وتستخدمها يف آنٍ
واحد .وحتى يف الشبكات العريقة ،ال يُشرتط حجب املعلومات
التي انتُزعت بطرقٍ تنتهك حقوق اإلنسان ،وال يُشرتط أن يقترص االنضامم إىل اتفاقية تبادل املعلومات
عىل الدول التي تلتزم مببادئ حقوق اإلنسان .ويبدو يف الوقت الحايل أ ّن شبكات تبادل املعلومات
االستخباراتية ال تستسيغ فكرة االلتزام برشوط التعاون ،مام يكشف عن اتجا ٍه لدى وكاالت االستخبارات
إلعطاء األولوية للقيمة املتص َّورة للمعلومات املتبادَلة عىل حساب مراعاة حقوق اإلنسان .وتوضح هذه
أي مبادئ لتبادل املعلومات تتوافق مع حقوق اإلنسان ،وتبني أيضاً وجود
املامرسات الحالية عدم وجود ّ
فجو ٍة رقابي ٍة مل تعالَج حتى اآلن.

 17إ .سيرب ،’Democracy, Human Rights and Intelligence Sharing‘ ،مجلة تكساس للقانون الدويل ،املجلد
 ،2010 ،46:151ص  ،151-207يف ص .153
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ما وجه المشكلة?

ما وجه المشكلة في ّ
تلقي واستخدام المعلومات المنتزعة تحت وطأة التعذيب
وفي تبادل المعلومات مع الدول التي تمارس التعذيب؟

استخدام نتائج التعذيب يشجع عىل مامرسته ،ويعطيه مصداقي ًة كاذب ًة .إ ّن قبول مثل هذه املعلومات
االستخباراتية واستخدامها وإعطاءها قيم ًة «يضفي رشعيةً» عىل أعامل التعذيب التي تُرتكب من أجل
جمعها .ومن النفاق أن تدين أحدى الدول التعذيب الذي متارسه ٌ
دول أخرى وال متانع قبول نتائجه.
ففي حالة قبول املعلومات املنتزعة تحت وطأة التعذيب ،قد تصبح الدول «زبائن» ألعامل التعذيب،
وقد يضفي ذلك رشعي ًة عىل التعذيب ويشجع عىل مامرسته .ومن خالل تشجيعها للتعذيب ،تخلق
الوكاالت سوقاً تتلقى فيها الدول التي متارس التعذيب مكافأ ًة عىل تجارتها.
املعلومات املنتزعة تحت وطأة التعذيب ال ميكن االعتامد عليها أصالً .إ ّن ما يلقاه ضحايا التعذيب
أي يش ٍء إلنهاء األمل .وهو أملٌ طويل األمد غالباً ما يؤدي
من أ ٍمل ومعانا ٍة يدمر عزميتهم ويجعلهم يقولون َّ
إىل استمرار املعاناة لفرت ٍة طويل ٍة بعد انتهاء التعذيب نفسه .ويتعارض استخدام املعلومات املنتزعة
تحت وطأة التعذيب (وبالتايل التي يزداد احتامل عدم موثوقيتها) مع مصالح أجهزة الرشطة واألمن
ٍ
معلومات دقيق ٍة حتى تعمل بكفاء ٍة.
واالستخبارات ،حيث تحتاج هذه األجهزة إىل
االعتامد عىل املعلومات املنتزعة تحت وطأة التعذيب يهدر املوارد .يؤدي التعذيب ال محالة إىل
إيجابيات زائفة ،ذلك أل ّن املحققني ال يقبلون إال املعلومات التي يريدون سامعها .ونتيج ًة لالعتامد عىل
املعلومات غري املوثوقة املنت َزعة تحت وطأة التعذيب ،يتبدل مسار التحقيقات ويسعى املحققون إىل
الحصول عىل ٍ
مزيد من املعلومات ،فتبدأ دورة التعذيب من جديد .وتتسبب مثل هذه التكتيكات يف
إهدار الوقت وتحويل االنتباه عن التحقيقات السليمة والتهديدات الحقيقية.
أخالقي .يف سائر مراحل دورة االستخبارات ،يجب التوفيق بعناي ٍة بني املسائل األخالقية
عمل غري
التعذيب ٌ
ٍّ
18
واملتطلبات الوطنية ألجهزة االستخبارات واألمن والرشطة.
قد يكون لتحليل املعلومات االستخباراتية وتكوينها ،التي عاد ًة ما تقدَّم يف صورة تقري ٍر استخبارا ٍّيت ،تأث ٌري
مهم .وميكن أن تقلل الوكاالت إىل ح ٍّد معقو ٍل من اعتامدها عىل املعلومات التي تتبادلها عن طريق إرفاق
 18الستكشاف الجوانب األخالقية يف كل مرحل ٍة من مراحل دورة االستخبارات انظر ه .بورن وأ .ويلزBeyond the‘ ،
 ،’Oxymoron: Exploring ethics through the intelligence cycleيف ج .جولدمان (محرر)Ethics of Spying ،
(املجلد ( )2مطبعة سكاركرو ،النهام )2010 :ص .34-56
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املحاذير الرضورية  -مثل تقديرات الخطأ  -بنتائج تحليالتها.

19

أي دولة .عندما تصل أفعال أحد الوكالء التنفيذيني إىل حد
التعذيب جرمي ٌة دولي ٌة يعاقَب عليها يف ِّ
بأي شكلٍ من األشكال ،فمن
فيها
التواطؤ
أو
ة
ً
مبارش
التعذيب
التعذيب ،إما عن طريق ارتكاب أعامل
ِّ
واجب كل دولة مالحقة مرتكبي تلك الجرمية قضائياً .ويف غالبية األحيان ،يتهرب الوكالء التنفيذيون من
املسؤولية الجنائية عن أفعالهم املتعلقة بتعذيب املحتجزين يف الخارج .ومع ذلك ،ال تزال العديد من
ٍ
انتهاكات للقانون
التحقيقات الجنائية جاريةً ،وقد ينتج عنها محاسبة الوكالء والوكاالت عماّ ارتكبوه من
الدويل.

ٍ
انتقادات للجنة االستخبارات الربيطانية املشرتكة التي مل تحدد قيودا ً واضح ًة يف
 19وجهت «لجنة تحقيق باتلر» الربيطانية
التقييم الذي قدمته إىل الحكومة حول حقيقة امتالك العراق ألسلحة دمار شامل.
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كيف نواجه هذه المعضلة األخالقية؟

قد نجد أنفسنا أمام معضلة أخالقية يستحيل حلها وهي :كيف نترصف إذا كان بإمكاننا إنقاذ عد ٍد ال
20
يُحىص من األرواح التي تواجه تهديدا ً حقيقياً ومبارشا ً باستخدام نتائج التعذيب؟
ٍ
ظروف
وت ُعترب هذه املعضلة األخالقية  -التي متثل يف كل حال ٍة من الحاالت تقريباً توفيقاً خيالياً بني
مستحيل ٍة  -يف جز ٍء كبريٍ منها إلها ًء عن الحظر املطلق للتعذيب ،مام مينع الجهات الفاعلة من تقييم
الجانب األخالقي ألفعالها .وكام هو موضَّ ح أعاله ،فإ ّن تلك املعلومات غالباً ما تكون غري صحيح ٍة ،ومن
شأن اتخاذ القرارات بنا ًء عىل هذا النوع من املعلومات أن يهدر املوارد ويضفي رشعي ًة عىل االعتداء.
واألهم من ذلك أ ّن هذه «املعضالت األخالقية» تتجاهل أيضاً النهج الوقايئ الذي يشجع عىل ات ّباع
ٍ
معلومات منت َزع ٍة
املامرسات واإلجراءات التي تقي من الدخول يف الوضع املدمر املتمثل يف االعتامد عىل
ٍ
معلومات موثوق ٍة تأت ّت بأساليب تحقيق غري قرسية
تحت وطأة التعذيب ،ويشجع عىل تبادل واستخدام
وبارعة وفعالة .وتخفف مامرسات الوقاية الفعالة كثريا ً من وطأة هذه املعضالت األخالقية.
ٍ
معلومات ميكن أن تنقذ األرواح (وال
نحن ال نستطيع أن نوقف الوكالء التنفيذيني عن الترصف بنا ًء عىل
ينبغي أن نفعل ذلك ،أل ّن واجب كل دولة األسايس حامية األرواح واألمن) .ولهذا السبب املهم جدا ً،
يستحيل تطبيق حظ ٍر مطلقٍ عىل استخدام املعلومات املنتزعة تحت وطأة التعذيب ،والسيام عند ارتفاع
املخاطر بهذا الشكل .ولكن ميكن بدالً من ذلك أن تعيد الوكاالت التنفيذية النظر يف «كيفية» تعاملها
سجل
مع تلك املعلومات ،والتفكري يف عالقاتها الحالية فيام يخص تبادل املعلومات مع الدول التي لديها ّ
طويل ومخجل من التعذيب املنهجي.
وحتى بعيدا ً عن سيناريو التهديد املبارش ،فمن غري الواقعي أن ننتظر تخليّ وكاالت األمن واالستخبارات
عن سائر أشكال التعاون مع الدول املعروف عنها مامرسة التعذيب ،والسيام مع الدول التي تجمعها بها
روابط تاريخية قوية وارتباطات دميوغرافية أخرى .ال ّ
شك أنه سيكون من املستحيل مواجهة تهديدات
الجرمية الدولية واإلرهاب الدويل يف غياب هذا التعاون .ويشري الداعون إىل استمرار العالقات مع الدول
التي متارس التعذيب أيضاً إىل الحقيقة الواضحة املتمثلة يف أنه ميكن من خالل التعاون مع تلك األنظمة
إدخال تغيري ٍ
ات مؤثر ٍة جدا ً عىل املامرسات الجائرة .ويجب عىل الدول عند سعيها إىل تحقيق التوازن بني
ٍ
عالقات حساسةً ،أن تحدد
العالقات القامئة مع رشكائها املتحالفني معها يف الخارج ،والتي غالباً ما تكون
التدابري الوقائية اإليجابية التي ميكن اتخاذها للتأكد من أ ّن العالقات القامئة بني الوكاالت التنفيذية ال
تشجع التعذيب أو تؤدي إىل مامرسته.
يوصف هذا السيناريو بسيناريو القنبلة املوقوتة ،والذي أصبح الخرباء العاكفون عىل دراسة هذه املسائل من
 20غالباً ما َ
النواحي القانونية والسياسية واألخالقية يرفضونه جمل ًة وتفصيالً .انظر عىل سبيل املثال جمعية الوقاية من التعذيب،
 ،)2007( ،Defusing the Ticking Bomb Scenario: Why we must say No to torture, alwaysمتوفر عىل الرابط
التايل http://www.apt.ch/content/files_res/tickingbombscenario.pdf
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وبالتأكيد ال ميكن التعامل مع هذه القضايا بسهولة ،لذا علينا ألاّ نفرتض أ ّن وضع حظر قانوين واضح
سيكون بالرضورة فعاالً يف معالجة املعضالت القانونية والعملية الصعبة التي تواجه الدول .لذلك ينبغي
أي مبادئ
للجهات الفاعلة ذات الخربة أن تويل اعتبارا ً أكرب للتفكري يف املبادئ املتنافسة قبل اعتامد ّ
توجيهية مخصصة للجهات الفاعلة التنفيذية.
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هل هناك خرقًا للقانون الدولي؟

هل ُيعتبر استخدام المعلومات المنتزعة تحت وطأة التعذيب ،أو تبادل
المعلومات التي تؤدي إلى ممارسة التعذيب خرقًا للقانون الدولي؟

ٍ
جهات فاعل ًة حكوميةً ،احرتام القوانني الدولية
ينبغي ألفراد الرشطة واألمن واالستخبارات ،بوصفهم
املعمول بها ،سواء من خالل تطبيق املعاهدات ذات الصلة أو القانون الدويل العريف .ويفرض ذلك
بالرضورة قيودا ً واضح ًة عىل ترصفات سائر الجهات التنفيذية ويتطلب اتخاذ إجر ٍ
اءات إيجابي ٍة عند وجود
ٍ
انتهاكات لحقوق اإلنسان أو عند حدوثها بالفعل.
خطر حدوث
غالباً ما شكلت املسائل القضائية عائقاً أمام تطبيق االلتزامات الخاصة بحقوق اإلنسان خارج حدود
الدولة ،خاص ًة يف الظروف التي ال يتوىل فيها وكالء الدولة زمام األمور بوضوح .ولكن حتى وإن كانت
بعض التساؤالت ال تزال قامئ ًة حول إمكانية تطبيق االلتزامات الخاصة بحقوق اإلنسان خارج حدود
الدولة ،إال أ ّن ذلك ينبغي ألاّ يقلل من أهمية تطبيق سائر الجهات الفاعلة الحكومية لاللتزامات الخاصة
بحقوق اإلنسان ،أينام وجدت .وكام ذكرت لجنة حقوق اإلنسان ،فإنه «من غري املعقول تفسري [االلتزمات
ٍ
ألي دول ٍة ٍ
انتهاكات للعهد عىل أرايض دول ٍة أخرى
طرف بارتكاب
املنصوص عليها يف «العهد»] بأنها تسمح ّ
21
لعدم متكنها من ارتكاب تلك االنتهاكات عىل أراضيها ».وعىل املنوال نفسه ،اعتربت محكمة العدل
الدولية أ ّن الحقوق املنصوص عليها يف العهد متتد لتشمل «األفعال التي تقوم بها الدولة أثناء مامرستها
22
لواليتها القضائية خارج أراضيها».
ميكن استخالص عدة التز ٍ
امات ذات صل ٍة من الحظر املطلق للتعذيب .ولكن تجدر اإلشارة إىل أ ّن حدود
املجاالت الناشئة يف القانون ال تزال غامضة ،وينبغي ألاّ ت ُفهم االستنتاجات املستخلَصة يف هذه املجاالت
عىل أنها مبادئ معرتف بها عاملياً أو من املبادئ الراسخة للقانون الدويل.

 21العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ( ،)CCPRقضية سريجيو أوبني لوبيز بورغوس ضد أوروغواي ،البالغ
رقم  ،R.12/52وثيقة األمم املتحدة ،امللحق رقم ( 40أ )36/40/ص .)1981( 176
 22اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية املحتلة ،الفتوى الصادرة يف  9يوليو/متوز  ،2004تقارير
محكمة العدل الدولية لعام  ،2004الفقرتان  111و.113
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الحظر المطلق للتعذيب

يتضمن الحظر املطلق للتعذيب «طائف ًة من االلتزامات ،هي عدم مامرسة التعذيب وعدم قبول التعذيب
23
ضمنياً وعدم إجازة نتائج التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة».
وتعزيزا ً للحظر املطلق للتعذيب الوارد يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ومختلف املعاهدات ويف
القانون الدويل العريف ،تنص املادتان  1و 4من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب عىل أ ّن خرق هذا
االلتزام ميكن أن يحدث عن طريق املشاركة املبارشة يف أعامل التعذيب أو التواطؤ فيها.
وعىل الرغم من اختالف تعريفات «مسؤولية التواطؤ» يف القانون املحيل لكل دول ٍة ،إال أ ّن االتفاقية ال
تتضمن تعريفاً لها ،وإ ْن كان يُفهم أنها تشمل الصور العامة من التفويض مبامرسة التعذيب ،مبا فيها
التحريض أو التشجيع أو املوافقة أو القبول الضمني .وتسبب مثل هذه األشكال من مسؤولية التواطؤ
أي مسؤولي ٍة جنائي ٍة فردي ٍة ،فضالً عن حدود تلك
التباساً حول ما إذا كان يقع عىل عاتق الجهات التنفيذية ّ
أي خروقات لالتفاقية.
املسؤولية ،أو تجعل الدولة مسؤول ًة عن ِّ
ٍ
تعريف واض ٍح للتواطؤ ،يجب أن نعي بصف ٍة خاص ٍة الفارق بني أشكال مسؤولية
ويف ظل عدم وجود
مفص ٌل لكل منهام.
رشح َّ
التواطؤ التي تقع عىل عاتق الدول واملسؤولية الجنائية الفردية .ويرد أدناه ٌ
يف حني أ ّن غالبية أعامل التواطؤ تتطلب وجود فعل ،إال أ ّن مسؤولية التواطؤ التي تكون عن طريق القبول
شخص
الضمني رمبا تسبب أكرب قد ٍر من االلتباس ألنها يف األساس ٌ
سلبي يؤيد التعذيب الذي ميارسه ٌ
فعل ٌّ
آخر أو يوافق عليه ضمنياً .ويف الحاالت التي تكون فيها املبادئ املحدِّدة ملسؤولية الدولة ومسؤولية الفرد
ٍ
انتهاك ،قد ننظر بدالً من ذلك فيام إذا كان ينبغي توجيه جزء من
أي
يف أعامل التواطؤ غري كافي ٍة إليجاد ّ
اللوم إىل الدول والجهات الفاعلة التابعة لها يف إطار هذا النوع من املسؤولية.
من االلتزامات الرئيسية لحظر التعذيب ،واجب عدم إعادة أي شخص قرسياً يف حالة وجود «خطر
حقيقي» ألنْ يتعرض هذا الشخص للتعذيب يف الخارج .يف قضية سورينغ ضد اململكة املتحدة ،24التي
أصدرت فيها املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان حكامً تاريخياً ،سعت اململكة املتحدة إىل إعادة سورينغ
إىل الواليات املتحدة عىل الرغم من وجود احتام ٍل أل ْن يتعرض لعقوب ٍة قاسي ٍة ومهين ٍة .قضت املحكمة
األوروبية برضورة عدم تسليم سورينغ ،حيث أ ّن تسليمه كان يتعارض مع حظر التعذيب ،ويف حالة
تسليمه كانت مسؤولية خرق الحظر ستقع عىل عاتق الدولة التي سلمته حتى وإ ْن حدث الخرق يف
ٍ
وقت الحقٍ بعيدا ً عن سيطرتها.
ٍ
شخص إىل دول ٍة سيتعرض فيها للتعذيب أو للعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يُ َعد
إ ّن إرسال
 23محكمة العدل الدولية (Assessing Damage, Urging Action ،)ICJ؛ تقرير فريق الحقوقيني البارزين املعني
باإلرهاب ومكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان (جنيف ،)2009 ،ص .85
 24املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،سورينغ ضد اململكة املتحدة (الطلب رقم  ،)14038/88الحكم 7 ،يوليو/متوز
.1989
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بالفعل انتهاكاً واضحاً للامدة  3من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب نفسها ،إال أ ّن املبدأ الذي
أي
أعلنته املحكمة األوروبية وأطر ٌاف أخرى قد يشكل جزءا ً من التز ٍام عا ٍّم أكرث شموالً بعدم تعريض ّ
ٍ
ٍ
شخص إىل دول ٍة سيتعرض فيها للتعذيب ،فمن املنطقي ألاّ
شخص للتعذيب .فإذا كان يحظر إعادة
يُسمح أيضاً بإرسال املعلومات بهدف استخدامها يف تعذيب ٍ
شخص محتج ٍز بالفعل يف الخارج .ومع ذلك
واضح يعتمد هذا النوع
يجب توخي الحذر عند استخدام هذا التفسري قبل أ ْن يصدر حك ٌم أو معيا ٌر
ٌ
من التفكري.
أي شخص عرض ًة لخطر التعذيب أو سوء املعاملة ،يجب النظر يف معيار الخطر .فيقتيض
عندما يكون ّ
ٍ
شخص إىل دول ٍة سيواجه فيها التعذيب وجود «خطر حقيقي» أل ْن يتعرض
أي
إعادة
االلتزام بعدم
ّ
25
للتعذيب لدى عودته ،ويبدو من املنطقي أن يبقى هذا العبء معتمدا ً عىل تحليل املظاهر ذات الصلة.
ورمبا تقدم قاعدة االستثناء ،املنصوص عليها يف املادة  15من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب،
حالً مبارشا ً لقضية استخدام الدول للمعلومات املنتزعة تحت وطأة التعذيب؛ وإن كان يعيب تلك
القاعدة ضعف صياغتها مام دفع البعض إىل التساؤل عن مدى إمكانية تطبيقها لتغطي أفعال الجهات
التنفيذية.
املادة  :15تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم اإلدالء بها نتيجة
للتعذيب كدليل يف أية إجراءات ،إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب أعامل التعذيب
كدليل عىل اإلدالء بهذه األقوال.
وعىل الرغم من عدم ذكر اإلجراءات الجنائية رصاحةً ،إال أنه تك َّر َر تفسري الصياغة الواردة يف املادة 15
عىل أنها تستبعد األدلة املنتزعة تحت وطأة التعذيب يف اإلجراءات الجنائية فقط ،وذلك فقط يف الحاالت
التي يثبت فيها أ ّن تلك األدلة انتُزعت عن طريق التعذيب .لقد أدت هذه الصياغة الغريبة إىل صعوب ٍة
حقيقي ٍة يف تطبيق تلك القاعدة ألنها تلقي بعبء إثبات وقوع التعذيب عىل املتهم ،األمر الذي يجعل
القاعدة  -يف كثريٍ من الحاالت  -قاعد ًة خادعةً.
نتيج ًة لوجود نقاط الضعف هذه ،أوىص املعلقون الرسميون ،مبن فيهم املقرر الخاص املعني مبسألة
التعذيب واملقرر الخاص املعني مبكافحة اإلرهاب ،بتفسري قاعدة االستثناء عىل نح ٍو يسمح بتطبيقها عىل

 25يف حني أنه مل يُنص رصاح ًة عىل اعتبار وجود “خطر حقيقي” عتبة اللتزامات عدم اإلعادة القرسية ،إال أنه اعتُرب
عتب ًة لها عىل مستوى الفقه واملامرسة يف عدة هيئات .انظر لوترباخت وبيت لحمThe scope and content of‘ ،
 ،’the principle of non-refoulement : opinionيف إريكا فيلر وفولكر تورك وفرانسيس نيكلسون (محررون)،
Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International
 ، )Protection (2003يف الفقرات .245-249
21

حذا ِر من هدايا الثمار السامة

نطاقٍ أوسع بكثري ،بحيث تشمل أنشطة الجهات التنفيذية.

26

لقد ات ّبع فريق الحقوقيني البارزين املعني باإلرهاب ومكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان نهجاً يعرتف أيضاً
بأ ّن االنتقال من عملي ٍة تنفيذي ٍة بحت ٍة إىل أخرى شبه قضائي ٍة أو قضائي ٍة غالباً ما يكون سلساً يف التطبيق
العميل .وكثريا ً ما يع َّول عىل االستخبارات العملياتية فيام يعقب ذلك من إجر ٍ
اءات قانوني ٍة 27 .من املرجح
أن ترتبط قضية حسن دياب - 28املنظورة حالياً أمام املحاكم الكندية  -بتحديد ما إذا كان ينبغي استبعاد
أي سياقٍ قضا ٍّيئ ،وإىل أي مدى ينبغي استبعادها.
االستخبارات العملياتية قبل تفعيلها يف ّ
وإذا ما تذكرنا أ ّن الغرض من اعتامد قاعدة االستثناء كان ردع التعذيب ،فينبغي للدول اتخاذ إجر ٍ
اءات
أي
استباقية لحظر املعلومات التي يثبت أنها انتُزعت عن طريق التعذيب والنظر أيضاً بعني الريبة إىل ّ
ٍ
معلومات تأت َّت بطريق ٍة تخالف الضامنات اإلجرائية الرامية إىل الحفاظ عىل األمن املادي للمتهم وكرامته
وحظر استخدام مثل هذه املعلومات.
نتيج ًة للتفسري الواسع للامدة  15من اتفاقية مناهضة التعذيب وغياب املبادئ التوجيهية ،فقد حانت
الفرصة لتشجيع املزيد من الحوار بني الخرباء والدول األطراف من أجل إعادة النظر يف قاعدة االستثناء
وفق نه ٍج مو َّجه نحو تحقيق األهداف ،بدالً من الرتكيز الزائد عىل النهج الترشيعي الصارم .عىل سبيل
املثال ،فإ ّن إصدار تعليقٍ عا ٍّم إضا ٍّيف بشأن هذه املسألة من جانب لجنة مناهضة التعذيب سيكون خطو ًة
مرحباً بها ،السيام إذا وضع التعليق العام معاي َري واجبة التطبيق فيام يتعلق بعبء اإلثبات وحدد نطاق
تطبيق الجهات التنفيذية لقاعدة االستثناء.
ومن بني االلتزامات األساسية للحظر املطلق للتعذيب املنصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة
أي ٍ
شخص لخطر التعذيب
التعذيب ،قد يساعد توضيح الواجبات املست َّجدة واملتمثلة يف عدم تعريض ّ
ٍ
معلومات يثبت أنها انتُزعت تحت
أي
الحقيقي يف الخارج (التعامل مع املعلومات الصادرة) واستبعاد ّ
ٍ
توجيهات إضافي ٍة للدول والوكاالت التنفيذية
وطأة التعذيب (التعامل مع املعلومات الواردة) عىل تقديم
والفاعلني التنفيذيني.

 26التقرير الذي أعده املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب ،خوان إ .منديز ،وثيقة األمم املتحدة 3 ،16/52/HRC/A
فرباير/شباط  ،2011الفقرات  ،53-57وتقرير املقرر الخاص املعني مبكافحة األرهاب ،بن إميرسون ،وثيقة األمم املتحدة
 26 ،67/396/Aسبتمرب/أيلول  ،2012الفقرات .48-49
 27محكمة العدل الدولية (Assessing Damage, Urging Action ،)ICJ؛ تقرير فريق الحقوقيني البارزين املعني
باإلرهاب ومكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان (جنيف ،)2009 ،ص .85
 28انظر “العدالة من أجل حسن دياب” ،وهو موقع إلكرتوين لدعم اإلفراج عن السيد دياب ومتابعة التقدم املح َرز يف
القضية املنظورة أمام املحاكم الكندية ،عىل الرابط التايلhttp://www.justiceforhassandiab.org/news :
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مبادئ مسؤولية الدولة

ترتكب الجهات الفاعلة الحكومية التي تنتهك اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب أو املعايري العرفية
29
املامثلة يف حالة عدم التصديق عىل املعاهدات فعالً غري مرشوع دولياً يوقع املسؤولية عىل الدولة.
وإىل جانب االرتكاب املبارش لألفعال غري املرشوعة دولياً ،فإ ّن مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن
األفعال غري املرشوعة دولياً التي أقرتها لجنة القانون الدويل ( )ILCتحدد صور ارتكاب هذه األفعال عن
ألي
طريق التواطؤ .وتقيض مشاريع املواد ،التي كان الهدف منها تقنني القواعد العرفية ،أيضاً بعدم جواز ّ
دول ٍة تقديم العون أو املساعدة ملرتكبي األفعال غري املرشوعة دولياً (املواد  )18-16أو االعرتاف مبرشوعية
ٍ
انتهاك خطريٍ للمواد ووجوب تعاونها مع الدول األخرى إلنهاء هذا االنتهاك (املادتان
أي وضعٍ ينجم عن
ّ
 40و.)41
من الواضح أ ّن صور التواطؤ التي تناولتها مشاريع املواد املعت َمدة من لجنة القانون الدويل ال تشمل
مامرسة التعذيب عن طريق القبول الضمني .لذا ،فال بد من اعتبارها عنواناً منفصالً للمسؤولية وفقاً
لنظام التخصيص ( )lex specialisاملعمول به فيام يتعلق بأعامل التعذيب .إال أنه ينبغي أن نحرص أيضاً
أي فعلٍ غري مرشوع دولياً إسنادا ً صحيحاً إىل الدولة ،مام قد يضيق نطاق القبول الضمني
عىل إسناد ّ
كصور ٍة من صور املسؤولية.
فيام يتعلق بتقديم العون أو املساعدة ملرتكبي األفعال غري املرشوعة دولياً ،ينبغي أن نتساءل ما إذا
كان تبادل املعلومات أو وضع األسئلة أو تقديم أشكال أخرى من الدعم عىل نح ٍو ال يرقى إىل املشاركة
الفعلية يشكل «عوناً أو مساعدةً» .يشري تعليق لجنة القانون الدويل إىل رضورة أن يكون الهدف من
الفعل املساهمة بشكلٍ كبريٍ يف الفعل غري املرشوع ،ويف حني أ ّن هذا ينطبق بالتأكيد عىل كثريٍ من أفعال
الوكاالت التنفيذية ،إال أنه ال يزال من غري الواضح ما إذا كان ينطبق أيضاً عىل صور الدعم السلبي (مثل
االستقبال واالستخدام غري املنتظم للمعلومات).
تقيض املادة  16من مشاريع املواد التي أقرتها لجنة القانون الدويل أيضاً برضورة أن تكون الدولة عىل
علمٍ بالظروف املؤدية إىل عدم مرشوعية الفعل .ففي كثريٍ من حاالت التعاون بني الدول ،يكون التعذيب
ألي قد ٍر من غض الطرف املتع َّمد من جانب الوكالة
واسع االنتشار وموث َّقاً ومتفشياً لدرجة أنه ال ميكن ّ
التنفيذية أن مينع املعرفة الفعلية بعدم مرشوعية الفعل الالزمة لتحقيق مسؤولية الدولة .ومع ذلك،
فمن املرجح أن تزيد هذه العقبة اإلضافية من صعوبة تحديد املسؤولية وفقاً لهذه املادة التي أقرتها
لجنة القانون الدويل.
ٍ
ٍ
ألي من القواعد اآلمرة للقانون الدويل،
خروقات خطري ٍة أو
يف حالة وجود
انتهاكات جسيم ٍة أو منهجي ٍة ٍّ
مثل حظر التعذيب ،يدخل نظام القواعد الخاص الوارد يف املادة  41حيز التنفيذ .ويرتتب عىل خرق هذه
 29مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املرشوعة دولياً التي اعتمدتها لجنة القانون الدويل يف دورتها
الثالثة والخمسني يف عام  2001وقُدِّمت إىل األمانة العامة كجز ٍء من تقرير اللجنة حول أعامل تلك الدورة (.)56/10/A
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القواعد فورا ً تداعيات أخرى ،ليس فقط بالنسبة للدولة املسؤولة ،وإمنا أيضاً سائر الدول األخرى .لذا
يجب أن تتضافر جهود الدول جميعاً من أجل وضع ح ٍّد للخرق وعدم االعرتاف برشعيته وعدم تقديم
العون أو املساعدة لغرض بقاء الوضع عىل ما هو عليه.
تقيض مشاريع املواد هذه بأنه إذا كان معروفاً عن إحدى الدول مامرستها التعذيب املنهجي بحق
ألي دول ٍة أن تقر بأ ّن املعلومات التي تتلقاها من وكاالت تلك الدولة تأتّت
املحتجزين لديها ،فال يجوز ّ
بطرقٍ قانوني ٍة .وإذا ما القت مثل هذه النتيجة قبوالً واسعاً ،فقد يكون لذلك تأثريات كبرية عىل تحقيقات
ٍ
معلومات قد تكون
أجهزة الرشطة املشرتكة وعىل عمل جهاز اإلنرتبول الذي يعتمد بصف ٍة روتيني ٍة عىل
ٍ
ظروف تصل إىل حد التعذيب .غري أنه ال يوجد ٌ
اتفاق واس ٌع عىل النطاق املحدد ملرشوع املادة
أُخذت يف
 ،41ونتيج ًة لذلك ،فهو سيظل قاعد ًة مستجد ًة من قواعد القانون الدويل التي مل يُتفق عليها حتى اآلن ما
رشح إضا ٌّيف لتلك القاعدة يساعد عىل توجيه الدول.
دام مل يقدَّم ٌ
ويف حني أن الطريقة السليمة لفهم مرشوع املادة  41يف سياق استخدام الجهات التنفيذية للمعلومات
ال تزال غري واضحة بشكل محدد ،إال أننا قد نقر مبدئياً بأ ّن الدول تساعد ،من خالل مواصلة عالقاتها
املبنية عىل تبادل املعلومات مع الدول التي متارس التعذيب املنهجي ،عىل استمرار حالة عدم املرشوعية،
وهو ما يُ َعد مخالف ًة للرشوط املنصوص عليها يف مرشوع املادة  30 .41ويبدو أ ّن هذه النتيجة تتفق مع
آراء الفقيه القانوين مات بوالرد ،الذي يؤكد عىل “أن قبول مثل هذه املعلومات واستخدامها بعد حدوث
الفعل يشكل اعرتافاً ضمنياً مبرشوعية الوضع الناتج عن التعذيب ،مبا أ ّن طريقة التعامل مع املعلومات يف
ٍ 31
املتحصلة بطرقٍ قانونية”.
هذه الحالة ال تختلف عن طريقة التعامل مع املعلومات
َّ
المسؤولية الجنائية الفردية
وفقاً للامدة  4من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،قد يؤدي ارتكاب التعذيب عن طريق التواطؤ
أيضاً إىل تحقق املسؤولية الجنائية الفردية .ولكن كام ذُكر أعاله ،يُعترب التواطؤ شكالً معقدا ً من املسؤولية
تنطبق عليه معايري متنوعة .تنطبق عىل التواطؤ يف القانون الجنايئ املحيل والدويل (لالطالع عىل مثال،
انظر املادة  25من نظام روما األسايس) معايري مختلفة عن تلك التي تنطبق عىل مسؤولية الدولة .وعىل
 30لالطالع عىل وجهة النظر املؤيدة لذلك ،انظر نقد ساره فولتون للقضية اإلنكليزية« ،رانغزيب أحمد وأنور ضد امللكة»
[ ]2011أمام محكمة استئناف إنكلرتا وويلز ،القسم الجنايئ ،الدعوى رقم  ،)2011( 184حيث تؤكد فولتون أ ّن املحكمة
أخطأت يف خفضها سقف توقعاتها من اململكة املتحدة عن السقف الذي يفرضه القانون الدويل وأ ّن “التلقي السلبي
فعل قد يصل إىل حد الفعل غري املرشوع
للمعلومات التي يُعرف أو يُشتبه يف أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب ٌ
دولياً” .يف س .فولتونCooperating with the enemy of mankind: Can States simply turn a blind eye‘ ،
 ،’?to tortureاملجلة الدولية لحقوق اإلنسان ،16:5 ،ص  ،795 -773يف ص .774
 31م .بوالرد‘Rotten Fruit: State Solicitation, acceptance, and use of information obtained through
 ،’torture by another stateاملجلة الفصلية الهولندية لحقوق اإلنسان ،املجلد  ،23/3ص  ،)2005( 349-378يف ص
.377
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عكس أشكال مسؤولية الدولة التي قد تثبت فيها املحكمة وقوع املسؤولية عىل الدولة بنا ًء عىل العلم
املف َرتض بأ ّن املعلومات املتبادَلة ستؤدي إىل التعذيب ،فإ ّن السعي إىل إثبات مسؤولية التواطؤ عىل األفراد
يستوجب أن يكون معيار املسؤولية أكرث رصام ًة نظرا ً للطبيعة الجزائية لتلك العقوبة القضائية.
أي معايري خاصة باملسؤولية الجنائية املحلية يف ضوء القانون املحيل الساري واملعمول به.
يجب فهم ّ
وفيام يتعلق مبعايري القانون الجنايئ الدويل الخاصة مبسؤولية تواطؤ األفراد ،يبدو أ ّن هذه املعايري قد
أُعيد النظر فيها يف ضوء نجاح استئناف مومتشيلو برييسيتش أمام املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا
السابقة يف فرباير/شباط  ،2013بعد أن أدانته املحكمة يف ٍ
وقت سابقٍ بتهمة توفري السالح والدعم
ٍ
معاكس بحق تشارلز تايلور يف استئنافه أمام
اللوجستي لجيش رصب البوسنة 32،ويف ضوء صدور حكمٍ
املحكمة الخاصة لسرياليون 33 .وفقاً لحكم دائرة االستئناف يف قضية برييسيتش ،فإ ّن فعل املساعدة
34
والتحريض يجب أن يكون “موجهاً تحديدا ً” نحو ارتكاب الجرائم.
عىل الرغم من االنتقادات التي طالت حكم دائرة االستئناف (ومن ثم الشكوك التي أثريت حول كيفية
تطبيق تلك القاعدة يف املستقبل) ،إال أ ّن املنطق الذي اعتمد عليه الحكم هو رضورة وجود صلة بني
املساعد أو املح ِّرض والفاعل األصيل للجرمية تضعه تحت طائلة املسؤولية .وأياً كانت الحكمة وراء هذا
أي مسؤولية جنائية فردية عن
التحليل ،فالنتيجة هي أ ّن هناك شكاً يف أن تقع عىل الوكالء التنفيذيني ّ
التعذيب إذا ارتكبوه عن طريق التواطؤ (كأن يتبادلوا األسئلة التي ت ُستخدم الحقاً يف تعذيب املحتجزين)
ما مل تظهر عليهم درجة كافية من الخطأ الذي يضعهم تحت طائلة املسؤولية مثل الفعل املوجه تحديدا ً
نحو ارتكاب الجرمية.
وباختصار ،فإ ّن الحظر املطلق للتعذيب يدين املشاركة الفعلية يف التعذيب وأفعال التواطؤ يف التعذيب
عىل ح ٍّد سواء .ب ْيد أ ّن تحقق املسؤولية عن أفعال التواطؤ يف التعذيب هو أم ٌر معقدٌ ،وهناك مبادئ
قانونية مختلفة ،مل يُتفق عليها حتى اآلن ،تضيق النطاق الذي ميكن فيه تحديد مسؤولية الدولة
واملسؤولية الفردية .ويف ضوء التناقضات الواضحة بني الفقه واملامرسة ،نرحب مبواصلة دراسة القوانني
الواجبة التطبيق.

 32املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة (« ،)ICTYاملدعي العام ضد مومتشيلو برييسيتش» ،حكم دائرة
االستئناف 28 ،فرباير/شباط .A-04-81-IT ،2013
 33انظر املحكمة الخاصة لسرياليون (« ،)SCSLاملدعي العام ضد تشارلز تايلور» ،حكم دائرة االستئناف ،املحكمة الخاصة
لسرياليون  26 ،A-03-01-سبتمرب/أيلول  ،2013يف الفقرات .497-480
 34انظر املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة« ،املدعي العام ضد دوسكو تاديتش» ،حكم دائرة االستئناف15 ،
يوليو/متوز  ،A-94-1-IT ،1999الفقرة .229
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المعايير الوطنية الحالية من منظور القانون الدولي

كل من كندا واململكة املتحدة مجموع ًة من اإلرشادت املوجهة
استجابة للضغط الشعبي الكبري ،أصدرت ٌّ
خصيصاً ألجهزتها التنفيذية حول استخدام املعلومات .من املهم تحليل كل واحد ٍة من تلك التوجيهات
لفهم كيفية تحقيق الدول اللتزاماتها وفقاً للقانون الدويل .كام ميكن استخالص الدروس لتستفيد منها
الدول األخرى التي تفكر يف إصدار مثل هذه املبادئ التوجيهية أو لديها بالفعل مبادئ توجيهية مامثلة
(ولكن مل ت ُنرش بعد).
المملكة المتحدة

يف عام  2010نرشت اململكة املتحدة «التوجيهات املو َّحدة لضباط املخابرات والعسكريني بشأن االحتجاز
35
واستجواب املحتجزين يف الخارج ،وبشأن إرسال املعلومات االستخباراتية املتعلقة باملحتجزين وتلقّيها».
إ ّن سياسة حكومة اململكة املتحدة بشأن هذا السلوك سياس ٌة واضح ٌة ال غموض فيها  -نحن
ال نشارك يف استخدام التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
36
ألي ٍ
غرض كان.
أو املهينة وال نسعى إليه أو نشجعه أو نغض الطرف عنه ّ
علني واض ٍح بحظر التعذيب ،إال أ ّن الغوص يف تفاصيل التوجيهات يف ٍ
وقت
عىل الرغم من تقديم تع ّه ٍد ٍّ
ٍ
تساؤالت حول مدى فعالية الحظر يف التطبيق العميل .أوالً ،تنص التوجيهات عىل أنه ال
الحقٍ قد أثار
ٍ
ٍ
أي
يتعرض
ن
أل
كبري
خطر
وجود
حالة
يف
ة
أجنبي
ة
وكال
مع
العمل
يف
ار
ر
االستم
الحكومية
للجهات
يجوز
ْ
ّ
ٍ
شخص للتعذيب .ويبدو أ ّن هذه العتبة تتجاوز ما يتطلبه القانون الدويل من عدم رضورة منع العمل
37
املشرتك إال يف حالة وجود خطر «حقيقي» .وحتى يف الحاالت التي يكون فيها خطر التعرض للتعذيب
كبريا ً ،مل متنع التوجيهات التعاون مع الوكاالت األجنبية ،إمنا نصت عىل إحالة املخاوف إىل كبار املوظفني
والوزراء الذين قد ينظرون إىل تلك املخاطر بطريقتهم الخاصة.
 35نُقحت التوجيهات الربيطانية فيام بعد لزيادة توضيح أ ّن تغطية الدول األجنبية لرؤوس املحتجزين يف جميع الظروف
تشكل تعذيباً أو رضباً آخر من رضوب سوء املعاملة.
 36انظر التوجيهات الربيطانية ،الفقرة .6
أي محت َجز للتعذيب ،يصبح مبدأ «عدم اإلعادة القرسية» ،املنصوص عليه يف
 37يف حالة وجود «خطر حقيقي» أل ْن يتعرض ّ
املادة  3من اتفاقية مناهضة التعذيب والتي متنع أي جهة تنفيذية من إصدار أمر بالرتحيل ،واجب التنفيذ .وقد ثبث
أ ّن هذا املبدأ هو املعيار األنسب ملنع خطر تع ّرض أي محتجز يف الخارج للتعذيب.
26
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عىل الرغم من ذلك ،عندما طعنت لجنة حقوق اإلنسان الربيطانية يف التوجيهات عىل أساس عدم ارتقاء
القواعد الواردة فيها إىل التزامات اململكة املتحدة املنصوص عليها يف القانون الربيطاين والقانون الدويل،
ومن ثم ت ُع ِّرض الضباط للمسؤولية الجنائية 38،رفضت املحكمة الطعن املقدم وحكمت بأ ّن التوجيهات
“توضح جلياً أنه يتعني يف سائر الحاالت ذات الصلة ،فيام عدا حالة عدم وجود خطر كبري أل ْن يتعرض
الشخص للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (انظر القسم  2من الجدول) ،أ ْن يتوقف
الضابط متاماً عن مواصلة االستجواب (القسم  )1أو أ ْن يح َّول األمر إىل كبار املوظفني أو الوزراء” 39.كام أن
أي فرق مادي بني “الخطر الكبري” أو الخطر الحقيقي” يف هذا السياق.
املحكمة مل تقتنع بوجود ّ
ويف عام  ،2013أوصت لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،إدراكاً منها بأ ّن التوجيهات قد تؤدي إىل
االلتباس ومن ثم إىل عدم اتساق مامرسات الوكاالت التنفيذية ،بإعادة صياغة التوجيهات من أجل تفادي
الغموض وبإمكانية أن تكون الضامنات املقدمة من الوكاالت األجنبية كافي ًة للسامح بالتعاون املشرتك يف
40
حالة اكتشاف وجود مخاطر كبرية.
ألي
هناك بال شك أوجه قصور كبرية تشوب أي مبادئ توجيهية وتثري التساؤالت حول ما إذا كان ميكن ّ
ضابط استخدام املعلومات املنتزعة تحت وطأة التعذيب .ويف ظل عدم توفر الدقة القانونية الكافية ،قد
يحدث أن تفرس الجهات الفاعلة الوطنية النص بطريق ٍة غري املقصودة .فقد تعجز الصياغة الغامضة التي
أشارت إليها لجنة مناهضة التعذيب عن مد أجهزة االستخبارات واألمن بالتوجيهات التفصيلية الالزمة
لضامن توافق أفعالها مع القانون الدويل واملحيل.
نص قانو ٌّين ،إال أ ّن التناقضات املوجودة يف النص وعدم دقة األوصاف
ويف حني أ ّن التوجيهات ال تدّعي أنها ٌ
القانونية املستخدمة فيه قد يؤديان إىل تقويض الهدف املتمثل يف منع تواطؤ اململكة املتحدة يف أعامل
التعذيب.
ومن األمثلة عىل أوجه القصور املوجودة يف هذه التوجيهات العامة ،تض ّمن مرفقها قامئة توضيحية قصرية
باملامرسات املحظورة .ال شك أ ّن هذه القامئة ستكون األداة الرئيسية التي يستخدمها الضباط لتحديد
ما إذا كانت إحدى املامرسات محظور ًة أم ال .ومن املالحظ أ ّن القامئة مل تنجح يف بحث استخدام عدة
ٍ
مامرسات يف آنٍ
واحد أو استخدام مامرسات أخرى لها تأثري مشابه عىل الضحية .يبالغ املرفق نفسه
يف تبسيط عد ٍد من املصطلحات القانونية الحاسمة األهمية لكونه موجزا ً إىل درج ٍة ال تسمح بتقديم
التوجيهات التفصيلية الالزمة لتفادي مزاعم التواطؤ يف أعامل التعذيب ،ويقدم أيضاً وصفاً غري دقيق
لحظر التعذيب يف القانون الدويل.
إال أن مثة أحكام مر َّحب بها يف التوجيهات الصادرة عن اململكة املتحدة ،منها عىل سبيل املثال تلك التي
 38املحكمة العليا الربيطانية ،لجنة املساواة وحقوق اإلنسان ضد رئيس الوزراء ،الحكم الصادر يف  3أكتوبر/ترشين األول
 ]2011[ ،2011محكمة العدل العليا .2401
 39املرجع نفسه ،يف الفقرة .61
 40لجنة مناهضة التعذيب ،املالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للمملكة املتحدة ،التي اعتمدتها اللجنة يف
دورتها الخمسني ( 6-13مايو/أيار  ،CAT/C/GBR/CO/5 ،)2013الفقرة .11
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تشري إىل رضورة أن تعيد الوكاالت النظر يف مامرساتها يك ال ترتك انطباعاً بأ ّن تلقيها للمعلومات يُعترب
«تشجيعاً لألساليب املتّ َبعة للحصول عليها 41 ».عالو ًة عىل ذلك ،تحدد التوجيهات عددا ً من اإلجراءات
الواجب اتّباعها للحد من خطر ارتكاب التعذيب يف حالة اكتشاف وجود خطر لحدوث سوء املعاملة أو
التعذيب ،مبا يف ذلك إرفاق رشوط بالطلبات املقدَّمة واملعلومات املتبادَلة.
كندا

لقد أدى التحقيق الذي رأسه القايض دنيس أوكونور يف قضية ماهر عرار يف كندا إىل إصدار «التوجيه
الوزاري لجهاز االستخبارات األمنية الكندي ( :)CSISتبادل املعلومات مع الكيانات األجنبية” 42يف عام
 .2011ويف حني أ ّن التوجيهات الوزارية الجديدة تتناول كالً من إرسال وتلقّي املعلومات التي ميكن
أي من الحالتني ،إال أ ّن صياغتها فضفاضة للغاية وميكن أن تسبب التباساً يف
أن تؤدي إىل التعذيب يف ٍّ
تفسريها.
وكام هو الحال يف مجموعة التوجيهات الصادرة عن اململكة املتحدة ،تقدم التوجيهات الكندية مشور ًة
أي
متناقض ًة إىل ح ٍّد ما إىل الوكالء التنفيذيني .فهي تؤكد بأقوى املصطلحات معارضة كندا إلساءة معاملة ّ
أجنبي ألى ٍ
ٍ
أي كيانٍ
غرض كان ،لكنها يف الوقت نفسه تعفي نفسها من االلتزام الكامل
شخص من جانب ّ
ٍّ
بذلك من خالل توضيح واجبها تجاه مواطنيها وحلفائها املتمثل يف وقايتهم من األذى الذي قد يسببه
ضلوع األفراد يف أنشطة متثل تهديدا ً كبريا ً.
وعىل غرار التوجيهات الربيطانية أيضاً ،توضح التوجيهات الكندية أنه يف حالة وجود «خطر كبري» إلساءة
ٍ
شخص بسبب تبادل املعلومات ،ينبغي أن تحال املسألة إىل رئيس الجهاز يك يوازن بني
أي
معاملة ّ
االلتزامات املختلفة .وكام هو الحال يف التوجيهات الربيطانية ،يرفع هذا الرشط عتبة اتخاذ اإلجراءات
لتتجاوز املعيار الدويل الخاص بإدراك «خطر حقيقي» عند تحديد سالمة اإلجراءات املراد اتخاذها.
وفيام يتعلق باالستخبارات الواردة ،تقدَّم توجيهاتٌ إىل جهاز االستخبارات الكندي بعدم االعتامد
ٍ
معلومات تأت ّت عن طريق سوء املعاملة.
أي
«عمدا ً»عىل ّ
تتمثل إحدى املشاكل الرئيسية يف هذا التوجيه الوزاري لعام  2011يف أنه يقدم دفاعاً يف حالة حدوث
«ظروف استثنائية»:

 41انظر التوجيهات الصادرة عن اململكة املتحدة ،الفقرة .28
 42منذ صدور هذا التوجيه يف عام  ،2011ظهرت توجيهات وزارية أخرى موجهة لرشطة الخيالة امللكية الكندية ووكالة
خدمات الحدود الكندية .وتهدف هذه التوجيهات مجتمع ًة إىل وضع سياسة متامسكة ومتسقة بشأن عمليات صنع
القرار فيام يخص تبادل املعلومات عند وجود خطر حدوث سوء معاملة.
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«يف الظروف االستثنائية ،قد يتعني عىل جهاز االستخبارات الكندي تبادل املعلومات األكرث
اكتامالً للتمكن من الحد من تهدي ٍد خطريٍ يستهدف إلحاق خسائر يف األرواح أو حدوث
إصابات أو أرضار بالغة أو تدمري للممتلكات قبل تحققه».
ميكن لهذا النوع من الدفاع أن يسمح باتخاذ إجراءات تنفيذية تؤدي إىل التعذيب أو الرتحيل ،وهو
43
احتامل أُدخل للمرة األوىل يف القانون الكندي من خالل قضية سوريش.
وتشري العبارات املستخدمة يف التوجيه الكندي بوضو ٍح إىل أ ّن الحكومة تعتزم ترك الباب مفتوحاً أمام
إمكانية االستمرار يف استخدام املعلومات املنتزعة تحت وطأة التعذيب أو التي تؤدي إىل التعذيب من
ٍ
قصاص قانو ٍّين.
دون أي
وألسباب بسيط ٍة ،يُعترب هذا النوع من الدفاع الواسع الذي يتحجج بـ»الظروف االستثنائية» إشكالي ًة
ٍ
كبريةً ،أل ّن فكرة وجود «ظروف استثنائية» معينة غري معروفة تربر تبادل املعلومات مع الدول التي متارس
التعذيب قد تفتح الباب عىل مرصاعيه لسوء املعاملة وقد تشجع الجهات الفاعلة الحكومية عىل توسيع
التعاون مع تلك الدول بنا ًء عىل مفاهيم الرضورة غري املوضوعية وغري املحددة بوضوح.
تتشارك املبادئ التوجيهية الكندية والربيطانية يف اعتامدها عىل الضامنات املقدَّمة من الوكاالت والدول
األجنبية .وتثري عاد ُة االعتامد عىل مثل هذه الضامنات غري القابلة للتنفيذ الواردة من دو ٍل متارس
التعذيب بصور ٍة روتيني ٍة عددا ً من املخاوف الخطرية املتعلقة بحقوق اإلنسان .فقد أوضح عدة خرباء،
من بينهم املف ِّوض السامي لحقوق اإلنسان ولجنة مناهضة التعذيب ،أ ّن هذه الرتتيبات ال تنجح عىل
أرض الواقع يف حامية األشخاص من املخاطر الواضحة للتعرض للتعذيب أو سوء املعاملة .وأصدرت لجنة
ٍ
بيانات حاسم ًة بشأن استخدام الضامنات الدبلوماسية ،وأعادت التأكيد عىل أنها غري
مناهضة التعذيب
كافية لحامية املحتجزين يف سياق تبادل االستخبارات عرب الحدود.
كام أعادت الحكومة الكندية التشديد مؤخرا ً ،يف تقرير املتابعة الذي قدمته إىل لجنة مناهضة التعذيب،
عىل أ ّن كندا ال تشجع استخدام التعذيب أو غريه من أساليب التحقيق غري القانونية أو تتغاىض عنه ،لكنها
يف الوقت نفسه رفضت توصية اللجنة بتعديل التوجيهات الوزارية لضامن اتساقها مع اتفاقية مناهضة
التعذيب 44 .وأشارت الحكومة الكندية يف بيانها إىل أ ّن التوجيه الوزاري كان قد اشرتط توفر الضامنات
اإلجرائية يك يتسنى لوكاالتها استخدام املعلومات وتبادلها:
 43سوريش ضد كندا (وزير الجنسية والهجرة).SCC 1 ،2002 ،
 44لجنة مناهضة التعذيب ،التقرير املؤقت ملتابعة استعراض تقرير كندا السادس بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه
من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،أغسطس/آب .CAT/C/CAN/CO/6/Add.1 ،2013
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أي إجراء من
أوالً ،يجب أن تتخذ الوكاالت سائر التدابري املعقولة للحد من خطر أن يؤدي ّ
طرفها إىل تشجيع سوء املعاملة أو التغايض عنه .ثانياً ،يجب أن تطبق الوكاالت تدابري مناسبة
ٍ
كيانات أجنبي ٍة التي ير َّجح أن تكون تلك الكيانات
ومعقولة لتحديد املعلومات الواردة من
قد حصلت عليها من خالل سوء املعاملة ،ويجب أن تصف الوكاالت هذه املعلومات وصفاً
45
صحيحاً عند نرشها يف أي وقت بعد ذلك.
ال تستبعد مثل هذه املشورة إمكانية استخدام الوكاالت الكندية معلومات منتزعة تحت وطأة التعذيب،
وال يستبعد التوجيه الوزاري إمكانية تبادل املعلومات مع دول ٍة أخرى متارس التعذيب ضد شخص محتجز
لديها.
ويف حني أ ّن كلتا املجموعتني من املبادئ التوجيهية تتشارك يف عد ٍد ال بأس به من نقاط الضعف ،إال
أ ّن مجرد وجود مبادئ توجيهية متفق عليها ومنشورة يُ َعد دليالً عىل اعرتاف كندا واململكة املتحدة
بواجب رعاية األشخاص املحتجزين يف الخارج وبالتحديات التي تواجه وكالءهام التنفيذيني عند استخدام
املعلومات مع الوكاالت الرشيكة يف الخارج وتبادلها .وميثل هذا االعرتاف ،فضالً عن االلتزام بتوفري مشور ٍة
عملي ٍة وشفاف ٍة ،واحدا ً من املامرسات الجيدة التي ميكن أن تحتذي بها الدول األخرى.

 45املرجع نفسه ،يف الفقرة .30
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المبادئ الدولية الخاصة بالوكاالت التنفيذية

«إنّ تبادل املعلومات أم ٌر
حيوي لكنه ينبغي أن يجري بطريق ٍة موثوق ٍة ومسؤول ٍة ،حيث أنّ
ٌّ
الحاجة إىل تبادل املعلومات ال تعني أن يكون هذا التبادل بال ضوابط ،والسيام من دون
وضع املحاذير ]…[ .تهدف الضوابط إىل تيسري وتشجيع تدفق املعلومات بطريق ٍة منظم ٍة،
وليس إعاقته أو وقفه”46».
ميكن من النقاشات التي دارت مع الخرباء ومن األمثلة التي وردت يف هذا التقرير استخالص عد ٍد من
املبادئ واألسئلة التي ينبغي أن تنظر فيها الوكاالت التنفيذية ورمبا تطويرها فيام بعد.
فرض حظر واضح على الجمع الفعال للمعلومات المنتزعة تحت وطأة التعذيب.

من املفهوم جيدا ً أ ّن االشرتاك أو التواطؤ النشط يف تعذيب األشخاص يف الخارج أم ٌر غري قانوين .والغرض
بأي شكلٍ كان عىل سوء
من تطبيق هذا املبدأ هو منع الوكالء التنفيذيني من طرح األسئلة أو التشجيع ّ
معاملة شخص محتجز يف الخارج.
املامرسة  :35يحظر رصاح ًة عىل أجهزة االستخبارات االستعانة بأجهزة االستخبارات األجنبية
أي نح ٍو يسفر عن التحايل عىل املعايري القانونية الوطنية والضوابط املؤسسية املفروضة
عىل ّ
عىل أنشطتها .وعندما تطلب ٌ
دول من أجهزة استخبارات أجنبية االضطالع بأنشطة لصالحها،
فإنها تقتيض من هذه األجهزة االمتثال للمعايري القانونية نفسها التي تط َّبق يف حالة اضطالع
47
أجهزة االستخبارات التابعة لها بهذه األنشطة.
قد تنطبق مختلف املامرسات الجيدة التي تتّبعها الوكاالت املعنية بإنفاذ القانون يف جمع األدلة عىل
استخدام املعلومات املنتزعة تحت وطأة التعذيب .وينبغي أن تكون القاعدة الصارمة التي تقيض
أي أدل ٍة ُجمعت عىل نح ٍو ينتهك الحظر املفروض عىل التعذيب وسوء املعاملة نقطة االنطالق
باستبعاد ّ
 46وفقاً للقايض أوكونور ،يف توصيات لجنة عرار ،املذكورة آنفاً ،ص .331
 47تقرير مارتن شاينني ،املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة
اإلرهاب 17 ،A/HRC/14/46 ،مايو/أيار .2010
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ألي عملي ٍة نشط ٍة لتلقّي املعلومات من دول ٍة أخرى.
ّ
ٍ
توجيهات يسرتشد
وكام ورد يف منشو ٍر صدر مؤخرا ً عن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا من أجل تقديم
بها املوظفون املكلَّفون بإنفاذ القانون يف إجراء التحقيقات« ،يجب دامئاً التعامل مع املعلومات أو
االستخبارات التي تتأىت بتلك الوسائل غري القانونية  -حتى وإ ْن كان ال يُعتزم استخدامها يف إجراءات
املحاكم – بالطريقة نفسها التي تتعامل بها املحكمة مع األدلة التي ت ُجمع بوسائل غري قانونية ،وبالتايل
تجاهلها 48 ».ويرجع ذلك ،كام هو مذكور يف املنشور ،إىل أ ّن موثوقية مثل هذه املعلومات ستظل دامئاً
موضع شك.
وإذا كان من املفهوم جيدا ً اآلن أ ّن االعرتافات التي تشكل الدليل الوحيد عىل ارتكاب الجرمية هي
ٌ
مشكوك فيها ،وأ ّن األدلة املنتزعة تحت وطأة التعذيب ال ميكن االعتامد عليها بطبيعة الحال،
اعرتافاتٌ
وأ ّن استخدام مثل هذه األدلة يرض بنزاهة العملية القضائية ،فال ب ّد من االعرتاف أيضاً بوجود اإلشكالية
نفسها عند استخدام املعلومات املنتزعة تحت وطأة التعذيب يف العمليات التنفيذية.
تلقي المعلومات المنتزعة تحت وطأة التعذيب فع ً
هل يمكن أن يكون ّ
ال
«سلبيًا» حقًا؟

هناك الكثري من االلتباس بني الجهات التنفيذية حول النقطة التي تتحول عندها أنشطة الوكاالت من
مجرد التلقّي «السلبي» للمعلومات إىل املوافقة «الضمنية» والقبول الضمني للمعلومات لتصبح الوكالة
املتلقية للمعلومات بذلك مشارِك ًة يف ارتكاب التعذيب.
وقد حاولت الدول التهرب من املسؤولية عن دورها يف سوء معاملة األشخاص وذلك من خالل وصف
دورها بأنه مجرد دور سلبي ،بينام هو يف واقع األمر دو ٌر أكرث تأثريا ً بكثري مام تدّعيه الدول .غالباً ما تتبادل
الدول املعلومات بصف ٍة مستمر ٍة ومنتظم ٍة ،بل ورمبا حتى يف إطار اتفاقي ٍة رسمي ٍة .ومبا أنه من النادر أن
تقدَّم املعلومات دون أ ْن يُ َربم ٌ
أي تفاهم متبادَل مشابه ،فهناك
اتفاق لتبادل املعلومات االستخباراتية ،أو ّ
أي دولة للمعلومات بصور ٍة سلبي ٍة ممكناً حقاً أم ال .ونتيج ًة لذلك ،ميكن
بعض الشك فيام إذا كان تلقي ّ
تطبيق االلتزامات والواجبات الدولية حتى وإن بدا أن الدول تتبادل املعلومات بصور ٍة سلبي ٍة.
تقييم امتثال الدول لمبادئ حقوق اإلنسان (العناية الواجبة)

قيمت لجنة التحقيق يف قضية ماهر عرار االستجابة املناسبة ملسألة التعاون مع الدول املعروف عنها
مامرسة التعذيب وتبادل املعلومات معها .وأوصت اللجنة برضورة أن يُ ِعد ممثل وزارة الخارجية املعني
ٍ
كأساس لعالقات التعاون.
تقييامً ألداء الدولة يف هذا الجانب ،عىل أن يُستخدَم هذا التقرير
 48منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،حقوق اإلنسان يف سياق تحقيقات مكافحة اإلرهاب :دليل عميل للموظفني املكلَّفني
بإنفاذ القانون ( ،)2013ص .28
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الممارسات الجيدة فيما يخص إرسال المعلومات إلى الوكاالت التنفيذية في
الخارج

ٍ
معلومات مع
أي
فيام يتعلق باملعلومات الصادرة ،ينبغي أن تطبق الدول قاعد ًة واضح ًة متنع تبادل ّ
دول ٍة أجنبي ٍة يف حالة وجود احتامل معقول أل ْن يتسبب ذلك أو يسهم يف استخدام التعذيب .ويجب الاّ
تعتمد التقييامت عىل املعرفة الفعلية فقط ،حيث أ ّن هذا يؤدي حتامً إىل االستنتاج بأنه ميكن للمسؤولني
ٌ
سجل إحدى الدول فيام يتعلق
معقول للتشكيك يف ّ
أساس
أن يتجنبوا هذه املعرفة عمدا ً .وكلام توفَّر ٌ
بحقوق اإلنسان ،مثل التقارير الصادرة عن املنظامت غري الحكومية املوثوقة ،يجب أن يتوخى املسؤولون
الحذر الشديد.
ويف نهاية املطاف ،ال يجوز تقديم املعلومات مطلقاً عندما يكون هناك خطر «حقيقي» أل ْن يتسبب أو
يسهم تبادل تلك املعلومات مع دول ٍة أخرى يف ارتكاب التعذيب.
وفيام ييل ما قاله السري جون سويرز (من االستخبارات الخارجية الربيطانية ( ))MI6بوضو ٍح عن الدور
الذي ينبغي أن تلعبه الوكاالت عند وجود احتام ٍل الرتكاب التعذيب:
أي ظروف ،وال عالقة لنا به مطلقاً .وإذا عرفنا أو
«إ ّن التعذيب فعل غري قانوين ومقيت تحت ّ
ظننا أ ّن فعالً من أفعالنا سيؤدي إىل حدوث التعذيب ،فإننا مطالَبون ،مبوجب قانون اململكة
املتحدة والقانون الدويل ،بتجنب هذا الفعل .ونحن نقوم بذلك فعالً عىل الرغم من أنه
يسمح أحياناً للنشاط اإلرهايب بامليض قدماً نحو تنفيذ مآربه”49 .
أشخاص مشتب ٌه بهم .وال بد من تح ّري
يجب تبادل املعلومات بطريق ٍة ال توحي بأ ّن األشخاص املعنيني
ٌ
هذا القدر من الدقة يف التقارير حتى يتسنى منع إلحاق األذى باألشخاص أثناء التحقيق معهم .وينبغي
أيضاً توخي الحذر قبل استخدام عبارات انفعالية أو تحريضية مثل «متطرف إسالمي» أو «جهادي».
ٍ
أي مشتبه به
أي
فحتى الزيارات التي مل يُ َ
معلومات قد تؤثر سلباً عىل طربقة معاملة ّ
فصح فيها عن ّ
قد تسفر عن عواقب غري مقصودة .لذلك يجب اتخاذ قرارات التفاعل مع الدول التي متارس التعذيب
بطريق ٍة محكوم ٍة بعناي ٍة من أجل تجنب التواطؤ يف انتهاكات حقوق اإلنسان أو تجنب خلق تصور بأ ّن
هناك تأييدا ً لتلك االنتهاكات.
طلب الحصول على المعلومات

هناك احتامل أن تؤدي األسئلة املطروحة إىل انتهاك قانون حقوق اإلنسان .لذا ينبغي أن تق ّيم الوكاالت
 49وفقاً للسري جون سويرز ،رئيس جهاز االستخبارات الخارجية الربيطانية ،يف خطاب ألقاه يف  28أكتوبر/ترشين األول
.2010
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بعناي ٍة املخاطر التي يشكلها طلب املعلومات من الوكاالت املريبة ،وأن تحاول التأكد من أ ّن الشخص
يعا َمل معامل ًة تتفق مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان.
الممارسات الجيدة فيما يخص ّ
يرجح أن تكون قد انتُ زعت
تلقي المعلومات التي َّ
تحت وطأة التعذيب

فيام يتعلق باملعلومات الواردة ،يجب أن يؤدي التقييم السليم للمعلومات إىل تحديد ما إذا كان ير َّجح أن
تكون املعلومات قد انتُزعت تحت وطأة التعذيب .باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي التحقق من دقة املعلومات
وتحليلها يف ضوء السياق الذي نب َع ْت منه .وكام هو موضَّ ح أعاله ،فإ ّن قبول تلك املعلومات قد ميثل
تغاضياً عن التعذيب وأن يؤدي إىل تحميل الدولة مسؤولية األفعال غري املرشوعة .لذا ينبغي أن تعتمد
ٍ
سياسات بشأن تلقّي املعلومات من الدول التي متارس التعذيب ،مع الرتكيز بصف ٍة خاص ٍة
سائر الوكاالت
عىل موثوقية املعلومات ودقتها.
سجل مريب يف مجال حقوق اإلنسان ،ينبغي النظر بعني الريبة
ويف حالة التعامل مع الدول التي لديها ّ
حتى إىل التلقّي «السلبي» للمعلومات من تلك الدول ،ورفضه عند االقتضاء.
بطريقة أو بأخرى
يجب التنويه دائمًا عن منبع المعلومات االستخباراتية
ٍ

يصب يف مصلحة تلك
إ ّن ضامن دقة املعلومات التي تتبادلها السلطات ومالءمتها للغرض املقصود ُّ
السلطات ويدخل ضمن مسؤولياتها .ومن املهم أيضاً أن تتحكم السلطات  -قدر استطاعتها  -يف استخدام
50.
املعلومات ،وهو ما يُعرف مببدأ السيطرة ويشكل «القاعدة رقم واحد لتبادل االستخبارات»
قد يؤدي تبادل املعلومات من دون إرفاق املحاذير إىل اعتامد وكالة رشيكة عىل معلومات تأتّت بطرق
غري مرشوعة .ففي لجنة التحقيق يف قضية ماهر عرار ،اعترب القايض أوكونور أنه نظرا ً الستحالة التنبؤ
بأهمية الدور الذي تلعبه املعلومات يف الصورة االستخباراتية الشاملة أثناء تجميع املعلومات الواردة من
ٍ
لشخص
مصادر مختلفة ،فحتى التفاصيل التي تبدو تافه ًة قد ترسم  -عند تجميعها مع بعضها  -صور ًة
ٍ
متورط بشد ٍة يف أنشط ٍة غري قانوني ٍة.
لذلك ينبغي أن يجري املسؤولون الحكوميون تقييامً ملدى موثوقية املعلومات ،وينبغي إرفاق هذا التقييم
ٍ
وكاالت إضافي ٍة.
باملعلومات يف حالة توزيعها عىل
تستخدم وكاالت إنفاذ القانون واالستخبارات واألمن أسلوب إرفاق املحاذير بالفعل عىل نطاقٍ واسعٍ
للتعامل مع املعلومات عند وجود تساؤالت حول مصدرها وموثوقيتها والطريقة السليمة الستخدامها.
ومن األمثلة العملية عىل استخدام املحاذير« ،استامرة  ،»5×5×5وهي العملية املتّبَعة عىل املستوى
الوطني لإلبالغ عن املعلومات واالستخبارات والتي تسمح لجهاز الرشطة الربيطاين وغريه من الوكاالت
 50املرجع نفسه.
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ُخصص يف االستامرة خان ٌة ملصدر املعلومات وللمعلومات
بتسجيل املعلومات ثم تقييمها ونرشها .وت َّ
نفسها وللطريقة السليمة للتعامل معها ،مام يسمح للرشطة بالتعامل مع املعلومات واستخدامها عند
51
وجود شكوك حول مصداقيتها.
ويف حني أ ّن استخدام املحاذير ال يضمن عدم إساءة استخدام املعلومات ،إال أنه يوفر التزاماً أخالقياً بعدم
استخدام املعلومات بغري الطريقة املقصودة« :يُعترب استخدام املحاذير أفضل الطرق املتاحة للحد من مخاطر
مستقبال.
ً
إساءة االستخدام 52 ».وقد تؤدي إساءة استخدام املعلومات املتبادَلة أيضاً إىل إعادة النظر يف التعاون
وتوضح قضية عرار أهمية استخدام املحاذير لضامن دقة املعلومات وتقليل خطر املبالغة يف االعتامد عىل
املعلومات االستخباراتية يف حالة وجود مخاوف بشأن مصدرها أو موثوقيتها.
يجب أن تطلب شبكات تبادل المعلومات االستخباراتية حدًا أدنى من الضمانات

لقد ازداد عدد شبكات تبادل املعلومات االستخباراتية زياد ًة كبري ًة بعد عام  .2001ويف األمم املتحدة،
أعلنت لجنة مكافحة اإلرهاب أ ّن هدفاً من أهدافها هو زيادة تطوير تبادل املعلومات االستخباراتية
53
والعمل التعاوين بني الوكاالت ،مام يشري إىل أرجحية استمرار منو مثل هذه الشبكات.
ومع االعرتاف برضورة تبادل املعلومات بني شبكات االستخبارات ،يجب أن يكون عملها محكوماً مبعايري
مهنية صارمة وثابتة يف القانون الدويل .وينبغي أن تعمل تلك الشبكات عىل تحسني معايري الوكاالت
املوجودة فيها التي تفتقر إىل درج ٍة عالي ٍة من املهنية ،وذلك يف إطار عملي ٍة وصفها املعلقان رايان غودمان
54
وديريك جينكس بـ»التثاقف».
تؤيد إليزابيث سيرب هذا النهج ،وهي قد قدمت املثال التايل لتوضيح سبب تأييدها له« :إذا أدركت وكالة
االستخبارات األردنية أ ّن االمتثال ملعايري معينة مثل استخدام املحاذير للتأكد من موثوقية املعلومات أو
مسبق لضمها إىل الشبكة والحفاظ عىل سمعة
عدم تبادل املعلومات املنت َزعة تحت وطأة التعذيب رش ٌط
ٌ
طيبة داخل الشبكة ،فإنها ستلتزم بتلك املعايري لرغبتها يف االنضامم إىل الشبكة أو يف أن تصبح عضوا ً
55
محرتماً يف املجموعة».
51
52
53
54
55

انظرPractice Advice: Introduction to Intelligence Led Policing, Association of Chief Police Officers ،
 ،)(2007عىل الرابط التايلhttp://www.acpo.police.uk/documents/crime/2007/200708-cba-intelligence- :
led-policing.pdf
توصيات لجنة عرار ،املذكورة آنفاً ،ص .342
السري جريميي غرينستوك ،مؤمتر صحفي 19 ،أكتوبر/ترشين األول  ،2001منقول عنه يف م .هريمان ‘Ethics and
 ،Intelligence after September 2001يف ج .غولدمان (محرر)( Ethics of Spying ،املجلد ( )2مطبعة سكاركرو،
النهام ،)2010 :ص  ،103-120يف ص .111
إ .سيرب ،’Democracy, Human Rights and Intelligence Sharing‘ ،مجلة تكساس للقانون الدويل ،املجلد
 ،2010 ،46:151ص  ،151-207يف ص .163
إ .سيرب ،’Democracy, Human Rights and Intelligence Sharing‘ ،مجلة تكساس للقانون الدويل ،املجلد
 ،2010 ،46:151ص  ،151-207يف ص .164
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سيؤدي إلزام الرشكاء باالمتثال ملثل هذه املعايري حتامً إىل جعل بعض الوكاالت ترتدد قبل تبادل املعلومات
ٍ
ٍ
انتهاك لحقوق اإلنسان ،مثل التعذيب،
فأي سوء استخدامٍ للمعلومات أو
مع
وكاالت أخرى .ومع ذلكّ ،
ناتج عن طلب املعلومات سيكون له نفس التأثري وسيح ُّد من القدرات الفعالة لوكالة االستخبارات.
اإلشراف على االستخبارات

يُ َعد اإلرشاف عىل اتفاقيات التعاون عنرصا ً حاسامً من عنارص الرقابة املدنية يف الدولة الدميقراطية.
وقد انتُقد هذا اإلرشاف لعدم قدرته عىل األخذ يف االعتبار قاعدة «مراقبة املصدر» أو قاعدة «الطرف
الثالث» يف مجال التعاون االستخبارايت .تتطلب هاتان القاعدتان أن يضع مصدر املعلومات قيودا ً عىل
استخدام املعلومات االستخباراتية وتبادلها ،حتى مع األطراف الثالثة مثل هيئات اإلرشاف .ولكن حتى
يف حالة االلتزام الدقيق بهاتني القاعدتني ،ال يوجد ما يربر منع أحد أجهزة اإلرشاف عىل االستخبارات من
مراجعة االتفاقيات التي تقوم عليها عمليات تبادل املعلومات االستخباراتية ،فضالً عن مراجعة املعلومات
ٍ
جهات أجنبي ٍة.
املرسلة إىل
االستخباراتية َ
وتؤكد التحديات العملية الحقيقية التي تعرقل إثبات التواطؤ يف أعامل التعذيب املرتكَبة يف الخارج
مر ًة أخرى عىل الحاجة امللحة إىل اإلرشاف الدميقراطي عىل وكاالت االستخبارات ،والذي ميكن من خالله
الحصول عىل املعلومات التي تحقق رشط «املعرفة» املطلوب إلثباط التواطؤ يف أعامل التعذيب املرتكبة
يف الخارج.
ويف دراس ٍة مشرتك ٍة أجريت يف عام  2010بشأن املامرسات العاملية فيام يتصل باالحتجاز الرسي يف سياق
«أي عمل تقوم
مكافحة اإلرهاب ،أوصت اإلجراءات الخاصة ملجلس حقوق اإلنسان برضورة أن يكون ّ
به أجهزة االستخبارات محكوماً بالقانون الذي يجب أن يكون بدوره متفقاً مع املعايري الدولية .ولضامن
املساءلة يف مجال التعاون االستخبارايت ،ينبغي وضع آليات مستقلة حقاً ملراجعة ومراقبة االستخبارات
56
وتعزيز تلك اآلليات».
ووفقاً لقضية عرار ،كانت إحدى النتائج الرئيسية التي خرج بها تقرير القايض أوكونور بشأن التوصيات
الخاصة باإلرشاف عىل أجهزة االستخبارات من أجل منع وسائل االستخبارات غري القانونية وتحسني
ٍ
فجوات بني آليات اإلرشاف املحلية.
عمليات املراجعة هي رضورة ات ّباع نه ٍج متكاملٍ لضامن عدم وجود
تعليمات
ينبغي توفير التدريب العملي من أجل إعطاء الجهات التنفيذية
ٍ
كاملة عن هذه المعايير.
ٍ

أصبح من الشائع اآلن اشرتاط أن يتلقى أفراد الرشطة واملوظفون املكلَّفون بإنفاذ القانون تدريباً مستمرا ً
يك ميتنعوا عن مامرسة التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة .وغالباً ما تيرس املنظامت غري الحكومية
والنشطاء املهتمون بهذا املوضوع تطوير مثل هذه الربامج التدريبية ومناهجها ،وإن كانت بعض الجهات
 56مجلس حقوق اإلنسان 19 ،A/HRC/13/42 ،فرباير/شباط .2010
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الفاعلة األخرى ذات الصلة (مثل نقابات القانونيني) تلعب أيضاً دورا ً مهامً يف هذا الصدد.
يجب أن يكون حظر ومنع التعذيب بطريق ٍة فعال ٍة جزءا ً رئيسياً أيضاً من التدريب املستمر املقدَّم
للموظفني العاملني يف وكاالت األمن واالستخبارات ،وينبغي تقديم هذا التدريب يف شكل برامج منتظمة،
وال سيام يف املجاالت ذات املخاطر الكبرية مثل إجراء اللقاءات مع األشخاص وتقليل مخاطر ارتكاب
التعذيب عند العمل مع وكاالت أخرى.
ٍ
ضغوط هائل ٍة عىل سائر الوكاالت التنفيذية ليك
وقد رأينا أ ّن فرتات التوتر والرصاع قد تؤدي إىل وضع
تخرج بنتائج .فقد أدت تلك الضغوط يف الفرتة التي شهدت تكثيفاً لعمليات مكافحة اإلرهاب إىل إقدام
ٍ
وكاالت
العاملني يف الوكاالت عىل أفعا ٍل متزايدة الخطورة للخروج بالنتائج املطلوبة سواء من وكاالتهم أو
أجنبي ٍة .وقد أكدت موا ٌد منشور ٌة أ ّن تلك الضغوط جعلت العاملني يف الوكاالت التنفيذية يف مختلف
البلدان أكرث قابلي ًة لكرس القواعد والترصف بشكل غري قانوين .لذلك يجب أن تتوفر ضامنات واضحة وغري
ُمب َهمة ملنع مثل هذه الترصفات .ويجب أن تكون برامج التدريب مصدرا ً لطأمنة الوكاالت بأنه لن يُطلب
أي ٍ
شخص أن يخالف القانون يف سياق أداء واجباته ،حتى يف فرتات التوتر الشديد ،وبأنه يجب رفض
من ّ
طلب من هذا النوع والتبليغ عنه.
أي ٍ
ّ
نشر التوجيهات الخاصة بالوكاالت التنفيذية

عىل الرغم من العيوب املوجودة يف املبادئ التوجيهية الصادرة عن اململكة املتحدة وكندا ،إال أنها
ٍ
واجبات معين ٍة وت ُعترب نافع ًة من حيث االعرتاف بوجود بعض االلتزامات تجاه األشخاص
تقر بوجود
املحتجزين .وتقر الدول ،حتى عن طريق مجرد ذكرها لهذه املبادئ التوجيهية ،بأنها ال متلك تفويضاً
مطلقاً مبعاملة املحتجزين كيفام يحلو لها.

ويُعترب وضع مثل هذه املبادئ التوجيهية التفصيلية مصدرا ً للتفاؤل ،ورمبا يكون مثاالً تحتذي به الدول
األخرى .وكام هو مشار إليه أعاله ،ينبغي أن تخضع مثل هذه التوجيهات بانتظام لرقابة الربملان وإرشافه.
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الخاتمة
عىل الرغم من أنه ميكن فهم أ ّن التحدي األخالقي يفرض قيودا ً عىل ما ميكن تحقيقه عملياً لتنظيم
استباقي قد يساعد عىل الحد من هذا الخطر وتعزيز
مامرسات الوكاالت التنفيذية ،إال أ ّن ات ّباع نه ٍج وقا ٍّيئ
ٍّ
املعايري املهنية للجهات التنفيذية عىل نح ٍو يتاميش مع االلتزامات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان.
وفيام يتعلق بالخطوات اإليجابية التي ميكن اتخاذها لتحقيق ٍ
مزيد من الحامية ،فعىل الرغم من أنه ال
ميكن للمخاوف املرتبطة بحقوق اإلنسان أن تحظر سائر أشكال تبادل االستخبارات ،إال أنّه من الخيارات
الواقعية إجراء ما يشبه «عملية تثاقف» متارس من خاللها البلدان التي متلك معايري أكرث رصام ًة يف هذه
ٍ
عالقات مستمر ًة وأكرث إيجابي ًة مع وكاالت االستخبارات املعروف عنها مامرسة التعذيب ،وبالتايل
املسائل
تؤثر فيها حتى متتنع عن استخدام التعذيب.
وباملثل ،ميكن أن تنظر الدول فيام إذا كانت العالقات املهمة التي تربطها بالدول التي متارس التعذيب
بصور ٍة روتيني ٍة ينبغي أن تشمل التبادل املستمر للمعلومات ،والذي يؤدي حتامً إىل استخدام التعذيب.
وينبغي أن تنظر الدول أيضاً يف كيفية تحقيق التثاقف مع الوكاالت التنفيذية يف مثل هذه الدول بطريق ٍة
كأسلوب من أساليب
أكرث فعاليةً .ويجب أن تبدأ هذه العملية يف إظهار عدم فعالية استخدام التعذيب
ٍ
االستجواب.
ي ُن ُّم عدم وجود قواعد عملية واضحة مخصصة للجهات الفاعلة التنفيذية وعدم االتفاق حول رضورة
تطبيق املبادئ القانونية عن أ ّن اعتامد معايري متفق عليها دولياً بشأن هذه املسألة سيكون له تأثري عىل
الوكاالت التنفيذية حول العامل .ومبا أ ّن الجهات الفاعلة تنظر إىل نفسها عىل أنها جهاتٌ شديدة التمسك
باملبادئ األخالقية ،فمن املفرتض أنها سوف تلتزم مبثل هذه املعايري .ينبغي استخدام املامرسات الجيدة
التي وضعها مارتن شاينني ،املقرر الخاص السابق ،كنقطة انطالق جيدة .ومن األمور املر َّحب بها التفكري
يف وضع مبادئ توجيهية أكرث شموالً من أجل مواصلة تنفيذ الحظر املطلق للتعذيب وغريه من رضوب
سوء املعاملة.
وينبغي عدم قبول ألاّ تكون الوكاالت التنفيذية  -أو عىل وجه الخصوص تلك املعنية بتحليل املعلومات
 عىل علمٍ بالظروف التي ت ُجمع فيها املعلومات .ومن املستب َعد عملياً ألاّ تطرح وكاالت االستخباراتأي أسئلة عن منبع املعلومات ،أل ّن هذه الوكاالت تحتاج إىل معرفة املصدر ليك تحدد قيمة املعلومات.
ّ
وميكن أيضاً اعتامد «قامئ ٍة مرجعي ٍة لالمتثال» للقانون الدويل بهدف مساعدة آليات اإلرشاف الربملاين عىل
ٍ
مامرسات ألجهزة الرشطة واألمن واالستخبارات تقلل إىل ح ٍّد كبريٍ من خطر استخدام
وضع مجموعة
التعذيب يف انتزاع املعلومات أو من احتامل أن ينتج التعذيب عن مثل هذا التعاون.
ومن األمور املر َّحب بها وضع توجيهات معيارية ،وإن كان يتعني أيضاً توفري املزيد من الضامنات للتأكد
من امتثال الوكاالت للقوانني ،منها عىل سبيل املثال اإلرشاف املستقل ،من أجل ضامن نجاح هذه
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التوجيهات .فمن خالل اإلرشاف الفعال وحده ميكن تقييم تطبيق املعايري.
نظراً لعدم االتفاق حول رضورة تطبيق املبادئ القانونية العامة عىل استخدام الجهات التنفيذية
للمعلومات املنتزعة تحت وطأة التعذيب والتحديات العملية الحقيقية التي تواجه الجهات التنفيذية،
فإنّ هناك مربراً لالستعانة بتحليالت الخرباء يف هذا الصدد .ويوىص بتطوير مجموع ٍة واضح ٍة من
املبادئ والتوجيهات بشأن استخدام الجهات التنفيذية لهذا النوع من املعلومات ،وذلك باستخدام تلك
التحليالت التي يجريها الخرباء ،وهو ما ميكن أن يفيد يف توجيه السياسات الوطنية ،ومن ثم إغالق
السوق الدولية ملنتجات التعذيب ومتكني الدول من تفادي مسؤولية التواطؤ يف أعامل التعذيب املرتكَبة
يف الخارج.
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ُمر َفق

تجميع المقرر الخاص السابق مارتن شاينين للممارسات الجيدة المتعلقة باألطر
والتدابير القانونية والمؤسسية التي تضمن احترام حقوق اإلنسان من جانب
وكاالت االستخبارات

استكامالً للتوصية التي أصدرها مارتن شاينني يف عام  2009برضورة اعتامد مبادئ توجيهي ٍة محدد ٍة
تشجع وكاالت االستخبارات عىل االمتثال ملبادئ حقوق اإلنسان واتّباع أفضل املامرسات 57،قدَّم املقرر
الخاص تجميعاً للمامرسات الجيدة املتعلقة باألطر والتدابري القانونية واملؤسسية التي تضمن احرتام
58
حقوق اإلنسان من جانب وكاالت االستخبارات يف سياق مكافحة اإلرهاب.
وكان ذلك التقرير الذي قدمه شينني مثرة مشاور ٍ
ات مع الحكومات والخرباء والعاملني يف هذا املجال.
ويؤكد التقرير أ ّن املامرسات الجيدة املد َرجة فيه «ال تشري فقط إىل ما يقتضيه القانون الدويل ،مبا فيه
59
قانون حقوق اإلنسان ،ولكنها تتجاوز نطاق هذه االلتزامات امللزمة قانوناً».
وقُدِّمت املامرسات الجيدة املتعلقة بتبادل املعلومات االستخباراتية يف املامرسات  31إىل :35
املامرسة  :31يستند تبادل املعلومات بني وكاالت االستخبارات يف الدولة الواحدة أو مع
سلطات دولة أجنبية إىل القانون الوطني الذي يحدد معايري واضحة لتبادل املعلومات
االستخباراتية ،مبا يف ذلك الرشوط التي يجب الوفاء بها لتبادل املعلومات والكيانات
التي ميكن تبادل املعلومات االستخباراتية معها والضوابط التي تطبق عىل عمليات تبادل
املعلومات االستخباراتية.
املامرسة  :32يحدد القانون الوطني عملية الترصيح باالتفاقات التي يستند إليها تبادل املعلومات
االستخباراتية وكذلك بتبادل املعلومات االستخباراتية عىل أساس مخصص .وال ب ّد من موافقة
أي اتفاقات لتبادل املعلومات االستخباراتية مع كيانات أجنبية وعىل
السلطة التنفيذية عىل ّ
تبادل املعلومات االستخباراتية التي قد تكون لها تأثريات كبرية عىل حقوق اإلنسان.
 57تقرير مارتن شاينني ،املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة
اإلرهاب 4 ،A/HRC/10/3 ،فرباير/شباط  ،2009يف الفقرة .78
 58تقرير مارتن شاينني ،املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة
اإلرهاب 17 ،A/HRC/14/46 ،مايو/أيار .2010
 59املرجع نفسه ،يف الفقرات املوجزة.
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املامرسة  :33قبل إبرام اتفاق لتبادل املعلومات االستخباراتية أو تبادل املعلومات االستخباراتية
عىل أساس مخصص ،تجري أجهزة االستخبارات تقييامً لسجل الكيان النظري بشأن حقوق
اإلنسان وحامية البيانات ،فضالً عن الضامنات القانونية والضوابط املؤسسية املنظِّمة للكيان
أي معلومات استخباراتية
النظري .وقبل تسليم املعلومات ،تتأكد أجهزة االستخبارات من أ ّن ّ
متبادَلة ذات صلة بوالية املتلقي ،وأنها س ُتستخدم وفقاً للرشوط املرفَقة ولن تُستخدم
ألغراض تنتهك حقوق اإلنسان.
املامرسة  :34تستطيع املؤسسات الرقابية املستقلة فحص ترتيبات تبادل املعلومات
وأي معلومات ترسلها أجهزة االستخبارات إىل كيانات أجنبية.
االستخباراتية ّ
املامرسة  :35يحظر رصاح ًة عىل أجهزة االستخبارات االستعانة بأجهزة االستخبارات األجنبية
أي نحو يسفر عن التحايل عىل املعايري القانونية الوطنية والضوابط املؤسسية املفروضة
عىل ّ
عىل أنشطتها .وعندما تطلب دول من أجهزة استخبارات أجنبية االضطالع بأنشطة لصالحها،
فإنها تقتيض من هذه األجهزة االمتثال للمعايري القانونية نفسها التي تطبق يف حالة اضطالع
أجهزة االستخبارات التابعة لها بهذه األنشطة.
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إ ّن التعذيب مامرس ٌة مقيت ٌة ومحظور ٌة متاماً؛ فهو محظور مبقتىض املعاهدات الدولية والقانون الدويل
العريف والضامنات الدستورية الخاصة بكل دول ٍة تقريباً .وبعد أكرث من عق ٍْد عىل بداية ش ِّن الحرب عىل
اإلرهاب ،حان الوقت أل ْن تنظر وكاالت الرشطة واألمن واالستخبارات يف ماهية حدود التعاون املسموح
بها ،وذلك من أجل استعادة مكانة الحظر املطلق للتعذيب.
يف نوفمرب/ترشين الثاين  ،2013استضافت جمعية الوقاية من التعذيب ( )APTمجموع ًة من الخرباء
للنظر يف اآلثار العملية والقانونية املرتتبة عىل تبادل الوكاالت التنفيذية للمعلومات املنتزعة تحت وطأة
التعذيب واملرتتبة عىل استخدامها لهذا النوع من املعلومات ،حيث طُلب من الخرباء أن ينظروا فيام إذا
كان ميكن اعتامد معايري الستخدام املعلومات املنت َزعة تحت وطأة التعذيب وكيفية اعتامد مثل هذه
املعايري ،وذلك بهدف توجيه سلوك الدولة عىل نح ٍو يتفق مع املعايري الدولية.
ومن بني األسئلة التي طُرحت أثناء املناقشات:
•ما وجه املشكلة يف أن تتلقى وتستخدم وكاالت الرشطة واألمن واالستخبارات املعلومات
املنتزعة تحت وطأة التعذيب ،أو يف أن تتبادل تلك الوكاالت املعلومات مع الدول التي
متارس التعذيب؟
•كيف نواجه هذه “املعضلة األخالقية” التي قد يؤدي فيها رفض املعلومات إىل تقويض
املحاوالت الرامية إىل منع اإلرهاب؟
• هل يُعترب استخدام الجهات التنفيذية للمعلومات املنتزعة تحت وطأة التعذيب ،أو
تبادلها للمعلومات التي تؤدي إىل مامرسة التعذيب ،خرقاً للقانون الدويل؟
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