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اإلرهاب: دراسة في 
األبعاد القانونية 

واإلنسانية
فاتن فرج 

غالبًا ما تطلق كلمة »اإرهاب« اليوم، على الكثري من 
اأعمال  اإطار احلق العام، وعلى  اجلرائم العادية، الواقعة �سمن 
االغتيال  كمحاوالت  االأفراد،  بها  يقوم  التي  املختلفة  العنف 
التي يتعر�س لها اأ�سخا�س لهم �سفة �سيا�سية اأو معنوية، اأو اأنا�س 
عاديون اأبرياء يف الغالب، باالإ�سافة اإىل  اأعمال التخريب التي 
تتعر�س لها املمتلكات اخلا�سة والعامة. كما تطلق كلمة »اإرهابي« 

اأو »اإرهابيني« على االأ�سخا�س الذين يقومون بتلك االأعمال.

( حمامية لبنانية.  (
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متيزها  خ�صائ�ص  ولها  وعمقًا،  تعقيدًا  اأكرث  الإرهاب  ظاهرة  اإن  الواقع،  يف 
وتفرقها عن عموميات وحركات العنف الأخرى.

لي�صت ظاهرة الإرهاب  وليدة  اأحداث 11 �صبتمرب )اأيلول( 2001، على الرغم 
من اأنها من فّجرها واأظهر حجمها الدويل. ويف احلقيقة، ظهر هذا امل�صطلح للمرة 
املعنى  اإلى  ت�صريان   )Terrorime( وكلمة  )Terreur(  فكلمة فرن�صا،  الأولى يف 
نف�صه؛ فكلمة )Terreur(، ترادفها باللغة العربية كلمة »ذعر«، اأو »رعب«، اأو »رهبة«، 
وذلك للدللة على حكم الإرهاب الذي عرفته فرن�صا اإبان الثورة الكربى، واأن كلمة 

الإرهاب يف اللغة العربية تدل على كلتا احلالتني.

اإن عبارة الإرهاب مل ترد يف اللغة الفرن�صية حتى اأواخر القرن الثامن ع�صر، 
وا�صتمر معناها )الذعر والرهبة والرعب( حتى خالل الثورة الفرن�صية الكربى.

اأحداث احلادي ع�صر من �صبتمرب )اأيلول(  بعد  الإرهاب  اأن ظاهرة  ول �صك 
يف �لواليات �ملتحدة ت�سكلت من �أمناط مل تعرفها �لب�سرية من قبل، وت�سربت �إلى  كل 
مكان يف العامل وظهر الأمن وال�صتقرار واحلرية، رهائن لالإرهاب. واخللل يف الواقع 
يتمثل ويتجلى يف الختالف حول مفهوم الأعمال الإرهابية والنظر اإليها من وجهات 
البع�ص  البع�ص مقاومة وحتررًا وحق تقرير م�صري، ي�صفه  نظر خمتلفة، فما يعده 
�الآخر �إرهابًا، وما ز�لت �أروقة �الأمم �ملتحدة يحتدم فيها �لنقا�ش عميقًا حول �إيجاد 
تعريف موحد للإرهاب �لدويل، لكنه بحث عن تعريف �سائع. الأن �ملعيار �ل�سيا�سي هو 

�لذي يوجه �لتعريف حتى �الآن.

نتناول يف هذه الدرا�صة الإرهاب وجوانبه القانونية و�صرورة التعاون الدويل، 
اأو  اإن من ناحية التعريف،  حماولني معاجلة املو�صوع من خمتلف جوانبه القانونية، 
اأجل  من  الدويل  التعاون  اأهمية  وبيان  الإرهاب،  جلرمية  املو�صوعية  الأحكام  بيان 
من  والإرهاب  املقاومة  حركات  بني  التفرقة  بيان  ثم  الظاهرة.  هذه  على  الق�صاء 
جهة القانون الدويل، وكيف اأن القانون الدويل تعر�ص لالنتهاكات جراء تعليق هذا 

القانون.
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أواًل: اإلرهاب على مستوى القانون الدولي

ت�صكل التفاقيات الدولية، الرافد الأكرب لتعريف الإرهاب على م�صتوى القانون 
�لدويل، وقد �أتت نتيجة جهود �ملجتمع �لدويل و�الأمم �ملتحدة ملكافحة �الإرهاب وو�سع 
حد للعنف �لذي �أ�سبح ظاهرة عاملية، تفتك بجميع �لدول، حتى �الأكرث �أمنًا وجهوزية 

على ال�صعيد ال�صتخباراتي.

متعمدة  النية  اأن  ويبدو  لالإرهاب،  موحد  بتعريف  التفاقيات  هذه  تاأِت  مل 
للهروب من �إيجاد تعريف جامع، �سامل ومو�سوعي يف �آن، فاخللف جلي وو��سح يف 
�أروقة �الأمم �ملتحدة، ويبدو �أن هذه �مل�ساألة من �لتحديات �الأ�سعب �لتي تو�جهها. ومن 
�مللحظ �أن �التفاقيات �لدولية �ملتعلقة باالإرهاب، و�ملوقعة من قبل �الأمم �ملتحدة مل 

تاأت باأي تعريف لالإرهاب.

والتي مل  اتفاقية جنيف 1937،  كانت  الإرهاب  بتعريف  قامت  التي  التفاقية 
تعريفني  بو�صع   1937 جنيف  اتفاقية  قامت  اخلالفات.  ب�صبب  التنفيذ  حيز  تدخل 

لالإرهاب:

بتعريف  وقامت  الأولى،  املادة  من  الثانية  الفقرة  به  اأتت  الأول:  التعريف 
و�لتي من  �لدولة،  �الإجر�مية �ملوجهة �سد  »�الأعمال  �الآتي: هو  �ل�سكل  �الإرهاب على 
�ساأنها وطبيعتها �إثارة �لرعب لدى �الأ�سخا�ش �أو جماعة معينة من �الأ�سخا�ش �أو لدى 

اجلمهور«.

وتقوم الفقرة الثانية من التفاقية بتعداد الأعمال التي تعترب اإرهابية، فاعتربت 
يف  ارتكبت  التي  والأفراد  الدول  على  تقع  التي  الأفعال  »هي  الإرهابية  اجلرائم  اأن 
�إقليمها ووجهت �سد روؤ�ساء �لدول، �أو من لهم �سلحيات روؤ�ساء �لدول، �إ�سافة �إلى 
�الأ�سخا�ش  و�أي�سًا �سد  �أزو�ج هوؤالء،  و�أي�سًا �سد  و�أولياء عهدهم،  �مللوك وخلفائهم 
�ملكلفني بوظائف �أو �أعباء عامة، وعلى نحو مماثل �لفعل �لعمدي �ملتمثل بالتخريب 
العمدي  الفعل  واأي�صًا  العام،  لال�صتعمال  املخ�ص�صة  اأو  العامة  بالأموال  الإ�صرار  اأو 
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الذي من �صاأنه تعري�ص احلياة الإن�صانية للخطر باإن�صاء و�صع خطري عام. وت�صنيع 
لتنفيذ  حيازتها  �أو  عليها  و�حل�سول  �ل�سارة  و�ملو�د  و�ملتفجر�ت  و�لذخائر  �الأ�سلحة 

اإحدى اجلرائم املذكورة �صابقًا)1(.

املثال،  اتفاقية جنيف 1937 هو على �صبيل  ال�صابقة من  املادة  التعداد يف  اإن 
�حلياة  تعري�ش  طبيعته،  يف  �لذي  �لعمدي  �لفعل  فاإن  حماد،  كمال  �لدكتور  فح�سب 
الإن�صانية للخطر باإن�صاء و�صع خطري عام ي�صمل عديدًا من الأفعال الإرهابية التي مل 
يرد ذكرها يف �ملادة �لثانية، مثل تلويث �ملياه و��ستعمال �أ�سلحة جرثومية وكيميائية)2(.

اهتماهها  اليوم-  -وحتى   1954 �أعمالها  جدول  يف  �ملتحدة  �الأمم  �أدرجت 
1972. تفرعت عن هذه  �لدويل عام  باالإرهاب  �أن�ساأت جلنة خا�سة  باالإرهاب، كما 
اأن  لبثت  الدول«، وما  »اإرهاب  اإحداها و�صع تعريف حول  تولت  اللجنة، ثالث جلان 

ظهرت اخلالفات احلادة بني الدول الأع�صاء حول الإرهاب ومفاهيمه املختلفة.

�لتد�بري  �إطار  »يف  �ملتحدة:  للأمم  �لعامة  �جلمعية  �أعمال  جدول  يف  وجاء 
الرامية اإلى  الق�صاء على الإرهاب الدويل، فاإن الأعمال الإجرامية التي يق�صد منها 
�أو ير�د بها �إ�ساعة حالة من �لرعب بني عامة �جلمهور �أو جماعة من �الأ�سخا�ش، �أو 
�أ�سخا�ش معنيني الأغر��ش �سيا�سية هي �أعمال ال ميكن تربيرها، بحال من �الأحو�ل، 
اأيًا كان الطابع العقدي اأو الفل�صفي اأو الديني اأو ال�صيا�صي اأو العرقي اأو الإثني، اأو اأي 
2 من قرار  �الأعمال )�لفقرة  تلك  لتربير  بها  �لتي قد يحتج  �آخر للعتبار�ت  طابع 

اجلمعية العامة- 567-57()3(.

اأتت التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل يوم 15 يناير )كانون 
الثاين( عام 1997، وقد تناولت التدابري الت�صريعية الهادفة اإلى عدم تربير الأفعال 

)1( كالهومن، فريت�ص، �صتغفلد، لريابينت: �صوابط حتكم خو�ص احلرب، اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر، يونيو )حزيران( 2004. 

�الأوروبية«، �سحيفة  �إلى مثيلتها  �تفاقية جنيف  �ملفهوم من  �ملتحدة، تطور  و�الأمم  �لدويل  �لقانون  »�الإرهاب يف �سوء  )2( حماد، كمال، 
امل�صتقبل، 2002/1/10.

اللجنة  )تقرير  الدويل  الإرهاب  على  الق�صاء  اإلى  الرامية  التدابري  �صمن   )567/57( رقم  العامة  اجلمعية  قرار  اإن   )2( الفقرة   )3(
ال�صاد�ص(.
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�جلنائية �لد�خلة يف نطاق هذه �التفاقية، وخ�سو�سًا عندما يق�سد منها �أو ير�د بها 
�أ�سخا�ش  �أو  �الأ�سخا�ش  من  جماعة  �أو  �جلمهور  عامة  بني  �لرعب  من  حالة  �إ�ساعة 
معينني. واأتت املادة ال�صاد�صة من التفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي، حيث ن�صت 
–بدورها- على عدم تربير الأفعال اجلنائية التي تهدف اإلى اإ�صاعة حالة من الرعب 
�لنووي،  �الإرهاب  ��ستعمال  �الأ�سخا�ش من خلل  من  �أو جماعة  عامة �جلمهور  بني 

�صواء بالتهديد با�صتعماله الذي ي�صكل –بدوره- اإرهابًا معنويًا، اأو بالتهديد الفعلي.

من �ملعروف �أن جهود �الأمم �ملتحدة يف نطاق مكافحتها للإجر�م، وتر�سيخ   
�أ�س�ش �لعد�لة �جلنائية، تنطلق من توجيهات وتو�سيات �ملجل�ش �القت�سادي �الجتماعي 
و�جلمعية �لعامة. و�سبق �أن �أعلن �لرئي�ش �ل�سابق للجنة مكافحة �الإرهاب يف جمل�ش 
�الأمن جريميي غرين�ستوك )Jeremy Greenstock(، اأن اأكرث من مئة دولة �صلمت 

�الأمم �ملتحدة تقارير عن �الإجر�ء�ت �لتي تنوي �تخاذها ملكافحة �الإرهاب)4(.

)اأيلول(  �صبتمرب   28 يف  الأمن  جمل�ص  عن  ال�صادر   )1373( القرار  اأتى   
جماعي،  عاملي  جهد  تنظيم  على  للم�ساعدة  �الإرهاب  مكافحة  جلنة  و�أن�ساأ   ،2001
ملكافحة �الإرهاب، غري �أن �لقر�ر )1373( –بدوره- مل يقم بتعريف �الإرهاب، و�إمنا 
�سم مطالب عدة حول مكافحة �الإرهاب، وحث �لدول على تعديل قو�نينها �لد�خلية 

واإجراءاتها الأمنية.

اأما على ال�صعيد الإقليمي، فتعريف الإرهاب -بدوره- اأتى غائبًا؛ فالتفاقية 
الأوروبية املوقعة يف �صرتا�صبورغ عام 1977، اكتفت بو�صع قائمة بالأفعال التي تدخل 
�ل�سيا�سية، كاال�ستيلء غري �مل�سروع على �لطائر�ت، �ملن�سو�ش  يف مفهوم �جلر�ئم 
عليها يف اتفاقية لهاي 1970 )فقرتها الأولى(، الأعمال غري امل�صروعة املوجهة �صد 
�سلمة �لطري�ن �ملدين �ملن�سو�ش عليها يف �تفاقية مونرتيال 1971، اخلطف واأخذ 
�لرهائن و�حلجز �لتع�سفي، �جلر�ئم �ملرتكبة بو��سطة �ملتفجر�ت و�الأ�سلحة �حلربية 
و�لر�سائل و�لطرود �ملفخخة، حماولة �رتكاب هذه �الأفعال و�ال�سرت�ك فيها )فقرة و(.

)4( �صلال، نعيم نزيه، الإرهاب الدويل والعدالة اجلنائية، من�صورات احللبي احلقوقية، الطبعة الأولى، 2003، �ش73.
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اأما املادة الثانية يف التفاقية نف�صها، فقد اأ�صافت كل فعل خطر من اأفعال   
�لعنف �لتي تقع على حياة �الأ�سخا�ش و�سلمتهم �جل�سدية، �أو حريتهم. وكل فعل يقع 

على �الأمو�ل من �ساأنه تعري�ش حياة �الأ�سخا�ش للخطر �لعام.

�أما �التفاقية �لعربية ملكافحة �الإرهاب �ل�سادرة يف 22 اأبريل )ني�صان( 1998، 
فو�صعت تعريفًا لالإرهاب على اأنه: »كل فعل من اأفعال العنف اأو التهديد به اأيًا كانت 
اأو اأغرا�صه، يقع تنفيذًا مل�صروع اإجرامي فردي اأو جماعي، يهدف اإلى اإلقاء  بواعثه 
اأمنهم  اأو  حريتهم  اأو  حياتهم  تعري�ص  اأو  باإيذائهم  ترويعهم  اأو  النا�ص،  بني  الرعب 
للخطر، �أو �إحلاق �ل�سرر بالبيئة �أو باأحد �ملر�فق �أو �الأملك �لعامة �أو �خلا�سة، �أو 

�حتللها �أو �ال�ستيلء عليها، �أو تعري�ش �أحد �ملو�رد �لوطنية للخطر«)5(. 

�سامل،  جامع  �الإرهاب  حول  تعريف  �إلى  تو�سلت  �لعربية  �التفاقية  �أن  يبدو 
ولكن بوجود �لن�ش من يطبق؟ يف �حلقيقة، �إنها �أزمة ن�ش و�أزمة و�قع وتطبيق يف �آن 
معًا، خ�سو�سًا يف ظل غياب كل جهاز مر�قب وحما�سب –كاملحكمة �الأوروبية حلقوق 

الإن�صان– تبقى التفاقية ومواد املعاهدة واجهة براقة لواقع مرير.

يف �صهر نوفمرب )ت�صرين الثاين( 2001، �جتمع وزر�ء خارجية �لدول �الإ�سلمية 
يف �لدوحة وحاولو� تعريف �الإرهاب، وذلك من خلل و�سفه بالع�سو�ئية من ناحية، 
ع�صوائية  عنف  »ر�صالة  التعريف:  وقال  اأخرى.  ناحية  من  الهدف  م�صروعية  وعدم 
من جمهول بغري هدف م�صروع اأو ق�صية عادلة، وهو بهذا خمالف لالأعراف الدولية 

وال�صرائع ال�صماوية«)6(.

على  �إن  �حلو�ر،  وتردي  �الإرهابية،  �حلاالت  �زدياد  و�أمام  �لو�قع،  هذ�  �أمام 
�أن  يبدو  تعريف،  �إيجاد  �لكربى حول  �لدول  م�ستوى  على  �أو  �ملتحدة،  �الأمم  م�ستوى 
�ل�سورة قامتة للم�ستقبل، خ�سو�سًا يف ظل �ل�سباق �ملحموم حول �لت�سلح بني �لدول 

)5( حمد، دوللي، �الإرهاب �لدويل، در��سة قانونية مقارنة، من�سور�ت �سادر �حلقوقية، 2003، �ش33.

)6( اإن هذا التعريف مييز بني من هو املقاوم، ومن هو الإرهابي. اأي مييز بني حق تقرير امل�صري وم�صروعية املقاومة والأعمال الإرهابية 
�لع�سو�ئية �لتي هي بغري هدف �أو م�سروع �أو ق�سية. �إال �أن �الإرهابي ميكن �أن يتذرع باأنه يحاول �إي�سال ر�سالة �سيا�سية �أو �ملطالبة بحقوق ما.
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�إيجاد  �الإ�سر�ع يف  �أ�سلحة جديدة غري دموية، مما يفر�ش �سرورة  �لكربى، وظهور 
تعريف ي�صمل جممل الظاهرة، وياأخذ بالعتبار البعد الإن�صاين والأخالقي، لأن عدم 

�الأخذ بهذين �لبعدين هو �سبب �الأزمة.

اأتى التعريف معتمدًا املنهج والو�صائل، وذلك عرب تعداد الو�صائل التي ترتكب 
من  والتي  ورهبة،  ذعر  حالة  اإيجاد  اأهدافها  ومن  الإرهابية.  الأعمال  خاللها  من 

نتائجها اإحداث خطر عام.

األحكام الموضوعية العامة لجريمة اإلرهاب 

�صنتناول يف الأحكام املو�صوعية العامة جلرمية الإرهاب، معاجلة للم�صوؤولية 
�جلنائية عن �أعمال �الإرهاب وما يتفرع عنها من م�سوؤولية للأ�سخا�ش �لطبيعيني وهل 
�مل�سوؤولية  تطرح  �أن  باالإمكان  ومتى  �جلز�ئية؟  �ملعنويني  �الأ�سخا�ش  م�سوؤولية  تطرح 

�جلز�ئية �لدولية عن �أعمال �الإرهاب؟)7(

�إقر�ر  ينتج عن  وما  �الإرهاب  �لعامة جلرمية  �ملو�سوعية  �الأحكام  �إطار  ويف   
من  له  ملا  �ال�سرتد�د،  ملو�سوع  �لتطرق  من  بد  ال  �لطبيعيني،  للأ�سخا�ش  �مل�سوؤولية 
على  �أو  �لدويل  �ل�سعيد  على  �سو�ء  �لدول،  بني  �لتعاون �جلز�ئي  �سعيد  �أهمية على 
�ل�سعيد �لد�خلي ومدى �خلطورة �لتي تت�سف بها �جلر�ئم �الإرهابية، خ�سو�سًا يف 
�الإرهاب �لدويل. فهل من مرور للزمن على �لعقوبة وعلى �لدعوى �لعامة؟ كون جر�ئم 
�الإرهاب  مت�ش �الأمن �لد�خلي و�خلارجي للبلد، �آثر �مل�سّرع �إقر�ر حماكم ��ستثنائية 

خا�سة بها يتنازع �الخت�سا�ش بها بني �ملحكمة �لع�سكرية و�ملجل�ش �لعديل.

المسؤولية الجنائية عن أعمال اإلرهاب 

�إن �مل�سوؤولية مبفهومها �جلنائي، �لتز�م �سخ�ش يتحمل نتائج �أفعاله �ملجرمة،   
اأهاًل  يكون  اأن  يقت�صي  اجلرمية،  اأفعاله  عن  جنائيًا  م�صوؤوًل  ال�صخ�ص  يعترب  وكي 

)7( اجتهادات حماكم اجلنايات 1963-1999 قرار رقم )28(، متييز رقم )58(، 1998/4/16، م. �ش، �ش50.
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لتحمل نتائج هذه �الأفعال، �أي متمتعًا بقوة �لوعي و�الإدر�ك و�سلمة �الإد�رة و�لتفكري. 
امل�صوؤولية  ركني  من  خرقها  على  وجزاء  لفعل  جترميًا  ت�صمن  اجلنائية  وامل�صوؤولية 

اجلنائية: اخلطاأ اجلنائي والأهلية)8(.

اإن امل�صوؤولية اجلنائية عن اأعمال الإرهاب ل تختلف عن امل�صوؤولية اجلنائية   
يف �جلر�ئم �لعادية، �إالَّ �أن لها طابعًا خا�سًا: �أنها د�ئمًا ق�سدية، فل جمال لوجود 

جرمية اإرهابية غري ق�صدية.

تتجه اإرادة الفاعل يف جرمية الإرهاب اإلى اإحداث ذعر ورهبة للعموم، وهي   
تدخل -دون �صك- �صمن الق�صد اجلرمي اأو النية اجلرمية، ول جمال للقول باخلطاأ 

غري �الإر�دي، فماذ� بالن�سبة للم�سوؤولية �جلنائية للأ�سخا�ش �لطبيعيني؟

المسؤولية الجنائية لألشخاص الطبيعيين

ترتتب  �الإرهاب،  جرمية  عن  �لطبيعيني  للأ�سخا�ش  �جلنائية  �مل�سوؤولية  �إن   
و�حدً�  فردً�  حتى  �أو  �أفر�دً�،  �أكانو�  �سو�ء  للأ�سخا�ش،  �مل�سوؤولية  بتلك  �لبحث  على 
�صمن جماعة اأو تنظيم دقيق اأو ع�صوائي. بالن�صبة ملرتكب جرمية الإرهاب تقع على 
عاتقه م�صوؤولية جزائية ل بد لإقرارها مـن توافر الق�صد والأهلية؛ واملق�صود بالأهلية 
يف حتمل امل�صوؤولية اجلنائية توافر و�صع عقلي �صليم لدى الفاعل، يجعله يعي ما يفعل 
�لوعي  تو�فر  �إذ ال بد من  �أو تدبري �حرت�زي،  نتائج فعله و�سينزل به عقاب  ويدرك 
يف  �ملجرم  كان  �إذ�  �إعفاء  حالة  هناك  وبالتايل  �الإرهابي،  �لفعل  الرتكاب  و�الإر�دة 
حالة من اجلنون املطبق اأو فقدان الوعي والإرادة )املادة 211(. واإن مقرتف جرمية 
ال�صخ�ص الطبيعي– يعي خطورة �الأفعال �جلرمية �ملرتكبة، ويدرك  –اأي  الإرهاب 

طبيعتها ونتائجها، ويدرك �أن �سفتها غري �سرعية)9(.

عليهم  فتجري  الإرهابية،  الأعمال  متار�ص  جماعة  اأو  لتنظيم  بالن�صبة  اأما   

)8( العوجي، م�صطفى، امل�صوؤولية اجلنائية، اجلزء الثاين، الطبعة الثانية، 1992، �ش22.

)9( �ملرجع �ل�سابق، �ش48-47.
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و�لتحري�ش �جلرمي،  و�لتدخل  �لعقوبات، حول �ال�سرت�ك  قانون  �لعامة يف  �الأحكام 
اأي من املواد )212( عقوبات حتى )222( عقوبات.

ت�صتوجب  املوؤامرة،  بها  واملق�صود   )315( املادة  اأحكام  اأن  نذكر  اأن  بد  ول 
الإعدام ح�صب القانون ال�صادر يف 1958/1/11 بعدما مّت تعليق اأحكام املادة )315( 
اإرهابي  عمل  »كل  ال�صاد�صة:  املادة  وحتديدًا   ،1958 �صنة  بقانون  عنها  وا�صتعي�ص 
ي�صتوجب الأ�صغال ال�صاقة املوؤبدة، وهو ي�صتوجب الإعدام اإذا اأف�صى اإلى موت اإن�صان 
اأو هدم بنيان بع�صه اأو كله وفيه اإن�صان، اأو اإذا نتج عنه التخريب -ولو جزئيًا- يف بناية 
عامة �أو موؤ�س�سة �سناعية �أو �سفينة �أو من�ساآت �أخرى، �أو �لتعطيل يف �سبل �ملخابر�ت 
و�ملو��سلت و�لنقل«. »وت�سل �لعقوبة �إلى �الأ�سغال �ل�ساقة �ملوؤبدة لكل من �أقدم على 
املواد )2(  اأي  ال�صابقة،  املواد  املذكورة يف  اإحدى اجلنايات  ارتكاب  بق�صد  موؤامرة 

حتى )6( من قانون )558(«.

اأما بالن�صبة لعقوبة جرمية متويل اأو الإ�صهام يف متويل الإرهاب اأو الأعمال   
 )553( رقم  �لقانون  مبوجب  �لعقوبات  قانون  من   )316( املادة  فتن�ص  الإرهابية، 
بتاريخ 2003/10/20، على اأن كل من يقوم عن ق�صد، وباأية و�صيلة مبا�صرة اأو غري 
مبا�صرة، بتمويل اأو الإ�صهام يف متويل الإرهاب اأو الأعمال الإرهابية، يعاقب بالأ�صغال 
ال�صاقة املوقتة ملدة ل تقل عن ثالث �صنوات ول تزيد عن �صبع �صنوات، وبغرامة ل تقل 

عن مثل املبلغ املدفوع ول تزيد عن ثالثة اأمثاله. 

المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنويين

تعترب م�سوؤولية �الأ�سخا�ش �ملعنويني من �الأمور �ل�سعبة و�ل�سائكة �سو�ء على   
ال�صعيد الدويل اأم على ال�صعيد الداخلي، وقد ذهب بع�ص القوانني اإلى اإمكان اإقرار 
�مل�سوؤولية �جلنائية للأ�سخا�ش �ملعنويني كاملادة )210( عقوبات: »اإن الهيئات املعنوية 
عندما  وعمالها،  وممثليها،  اإداراتها  واأع�صاء  مديريها  اأعمال  عن  جزائيًا  م�صوؤولة 
باإحدى و�صائلها«، وت�صمل عبارة  اأو  الهيئات املذكورة  با�صم تلك  الأعمال  ياأتون هذه 
و�أخريً�  و�لعامة،  �الإد�رية  �ملوؤ�س�سات  �جلمعيات،  �ل�سركات،  �ملعنويني«  »�الأ�سخا�ش 
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الدولة)10(. 

اأن كل جماعة  اأ�صا�ص  م�صوؤولية الدولة تربرها الإرادة اجلماعية لالأمة على   
اإقرار  �صيوؤدي  وبالتايل  اأع�صائها،  عن  املتميزة  والإرادة  والأحا�صي�ص  امل�صاعر  متلك 

امل�صوؤولية اجلنائية للدولة اإلى تذكري كل فرد باإمكانية توقيع اجلزاء عليه.

اإن م�صوؤولية الدولة -ك�صخ�ص معنوي- عن اجلرائم الإرهابية مت�صورة من   
الناحية النظرية، اأما من الناحية العملية، فاإنها لي�صت كذلك لأنه ل �صيء يجرب الدولة 
جزاءات  اأو  عقوبات  توقيع  املمكن  ومن  الدويل،  اجلنائي  القا�صي  اأمام  املثول  على 

عليها: كالعقوبات �القت�سادية و�ملقاطعة)11(. 

وقد اأقر القانون اللبناين امل�صوؤولية اجلنائية لل�صخ�ص املعنوي عن اجلرائم   
الإرهابية، فن�صت املادة )316( عقوبات على اأن: »كل جمعية اأن�صئت بق�صد تغيري 
كيان الدولة القت�صادي اأو الجتماعي اأو اأو�صاع املجتمع الأ�صا�صية يف اإحدى الو�صائل 
�ملن�سو�ش عليها يف �ملادة )314( حُتل، وُيق�صى على املنتمني اإليها بالأ�صغال ال�صاقة«.

المسؤولية الجنائية الدولية عن أعمال اإلرهاب 

اأعمال الإرهاب يقت�صي  اإن حتريك قواعد امل�صوؤولية اجلنائية الدولية، عن   
تو�فر �سروط لقيامها وهي:

•  وقوع فعل اأو عمل غري م�صروع دوليًا، اأي خمالفًا لقواعد القانون الدويل اأو 	
التفاقيات ال�صارية.

•  اأن يكون هذا العمل من�صوبًا لإحدى الدول وفقًا لقواعد القانون الدويل.	

•  اأن يرتتب على هذا العمل �صرر يقع على دولة اأخرى.	

الدولة  خالل  من  الإرهاب  اأعمال  عن  الدولية  اجلزائية  امل�صوؤولية  وتثور 

)10( رفعت، �أحمد حممد، �لطيار، بكر �سالح، �الإرهاب �لدويل، مركز �لدر��سات �لعربي- �الأوروبي، طبعة �أولى، 1998، �ش236.

)11( �ملرجع �ل�سابق، �ش317. 
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والتزاماتها التعاقدية بقمع اأو منع العمليات الإرهابية، ذلك اأنه يرتتب على ت�صديق 
والقواعد  بالأحكام  والتقيد  املعاهدة  هذه  بنود  تنفيذ  �صرورة  معاهدة،  على  الدولة 
عن  والتعوي�ص  امل�صوؤولية  لرتتيب  ذلك  يعر�صها  الإخالل  حال  ويف  فيها،  الواردة 

ال�صرر)12(.

االسترداد في الجرائم اإلرهابية

بتعريف  القيام  الإرهابية من  بد قبل اخلو�ص يف ال�صرتداد يف اجلرائم  ل   
�ال�سرتد�د، وما �أتى به �لفقه يف هذ� �ملجال على �سعيد �لفقه �لوطني و�ملقارن، ومن 

ثم طرق �ال�سرتد�د على �ل�سعيد �لدويل يليه �ال�سرتد�د على �ل�سعيد �لوطني. 

تعريف االسترداد

جلاأ  �لتي  �لدولة  تقوم  مبقت�ساه  عمل  هو  �ال�سرتد�د،  �أو  �ملجرمني  ت�سليم   
اإلى الدولة املخت�صة  اأو حمكوم عليه يف جرمية، بت�صليمه  اأر�صها �صخ�ص متهم  اإلى 

ملحاكمته �أو تنفيذ �لعقوبة عليه)13(.

ويدخل الت�صليم يف القانون الدويل العام لأنه يقت�صي وجود عالقة بني دولتني، 
مبنا�سبة جرمية ترتكب عادة يف بلد و�حدة و�ل�سخ�ش جلاأ �إلى بلد �أخرى، وهذه 
عن  و�إما  �ملحلية،  و�لتقاليد  �لعاد�ت  عن  تنتج  �إما  باال�سرتد�د  �خلا�سة  �لقو�عد 

املعاهدات الدولية.

L'extradition est le mécanisme juridique par lequel in état (l'état 
requis), sur le territoire duquel se trouve un individu, remet ce dernier 
a un autre état (14).  (L' état requérant) afin au' il le juge (extradition 
a fin de jugement) ou lui fasse exécuter sa peine (extradition a fin 
d'exécution).

)12( نف�سه، �ش232.

)13( عبدامللك، جندي، اجلنائية، املجلد الثاين، دار الإحياء للرتاث العربي، 1979، �ش590.

)14( Huet André, Koering, Joulin, Denne, droit pénal international, presse universitaires de France, 2005, p. 397.
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لقد قام امل�صرع اللبناين بتنظيم مو�صوع ال�صرتداد يف قانون العقوبات من   
املواد )30( حتى )36( عقوبات.

وقد ن�صت املادة )31( من قانون العقوبات على اأن ال�صرتداد مباح يف احلالت 
التالية:

• �جلر�ئم �ملقرتفة على �أر�ش �لدولة طالبة �ال�سرتد�د.	

• اجلرائم التي تنال من اأمنها ومن مكانتها املالية.	

• اجلرمية التي يقرتفها اأحد رعاياها.	

ورف�ص ال�صرتداد ح�صب اأحكام املادة )33( عقوبات:

�إذ� كانت �ل�سريعة �للبنانية ال تعاقب على �جلرمية بعقوبة جناية �أو جنحة، . 1
ويكون الأمر على النقي�ص اإذا كانت ظروف الفعل املوؤلفة للجرم ل ميكن 

توافرها يف لبنان ب�صبب و�صعه اجلغرايف.

�إذ� كانت �لعقوبة �ملن�سو�ش عليها يف �سريعة �لدولة طالبة �ال�سرتد�د �أو . 2
�صريعة الدولة التي ارتكبت الأفعال على اأر�صها، ل تبلغ �صوى �صنة حب�صًا 

من جممل اجلرائم التي تناولت الطلب.

دعوى . 3 كانت  اأو  لبنان،  ق�صاء مربمًا يف  على اجلرمية  ق�صي  قد  كان  اإذا 
احلق العام اأو العقوبة قد �صقطت وفقًا لل�صريعة اللبنانية، اأو �صريعة الدولة 

طالبة �ال�سرتد�د، �أو �سريعة �لدولة �لتي �قرتفت �جلرمية يف �أر�سها.

كما ن�صت املادة )34( على رف�ص ال�صرتداد:

لغر�ش . 1 �أنه  ظهر  �أو  �سيا�سي  طابع  ذ�ت  جرمية  عن  �ال�سرتد�د  ن�ساأ  �إذ� 
�صيا�صي.



فاتن فرج 

57 المسبــار

�إذ� كان �ملدعى عليه قد ��ستقر يف �أر�ش �لدولة طالبة �ال�سرتد�د.. 2

�ال�سرتد�د . 3 طالبة  �لدولة  �سريعة  يف  عليها  �ملن�سو�ش  �لعقوبة  كانت  �إذ� 
خمالفة لنظام املجتمع)15(. 

يف  �ال�سرتد�د  يجوز  ال  �أنه  �عتبار  على  مطلقًا  لي�ش  �ال�سرتد�د  مبد�أ  �أن  يبدو 
�إ�سكالية  �ل�سيا�سية«. من هنا طرحت  ��سرتد�د يف �جلر�ئم  »ال  �ل�سيا�سية:  �جلر�ئم 
طابع  ذ�ت  �أم  عادية  جرمية  �الإرهاب  جرمية  هل  �الإرهاب:  جلر�ئم  بالن�سبة  مهمة 

�سيا�سي؟

�أو  �أم دنيوية  �أيديولوجية، دينية  –�أ�سًل- الأهد�ف  ترتكب الأعمال الإرهابية 
حتى لأهداف �صيا�صية. اإل اأن اجلرائم ال�صيا�صية يكون دافعها اإن�صانيًا ومتجردًا من 
�الإرهابية حتى  يبعد عن �جلر�ئم  �ل�سخ�سية، وهذ�  �لغايات  �لذ�تية ومن  �مل�سلحة 
ذ�ت �لطابع �ل�سيا�سي منها، وهذه »�لرومن�سية« �لتي �أحاطها �مل�سرع باجلرم �ل�سيا�سي 

ل ميكن اأن ت�صمل اجلرائم الإرهابية)16(.

االسترداد على الصعيد الدولي

الدول  باإلزام  بالإرهاب  املتعلقة  ع�صرة  الثنتا  الدولية  التفاقيات  اأتت   
�الأطر�ف بت�سليم �الأ�سخا�ش �ملطلوب ��سرتد�دهم.

على  الثانية(  )فقرتها   )16( مادتها  يف   1963 لعام  طوكيو  �تفاقية  ن�ست   
»اأنها ل تن�صئ التزامًا ملنع ال�صرتداد«. واأوجبت اتفاقية لهاي 1970 �لدول �الأطر�ف 

بـ»�إحالة �لق�سية �إلى �سلطاتها �ملخت�سة ملحاكمة �ملتهم �ملوجود يف �إقليمها«.

يلِغ  �أن لبنان مل  )15( لذلك رف�ست فرن�سا ت�سليم »زهري �ل�سديق« �ل�ساهد �مللك يف ق�سية �غتيال �لرئي�ش رفيق �حلريري على �عتبار 
عقوبة الإعدام.

)16( L'image romantique de délinquant politique à laisse place à celle, plus tragique, de l'idéologie fanatique prêt 
a exterminer il leur aveuglement pour imposer ses conceptions du monde (le nouveau droit, Desportes Fréderic, 
p. 103 n° 159).
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�عتربت �التفاقيات �لدولية �الثنتا ع�سرة �أنها غري ملزمة بت�سليم �الأ�سخا�ش   
املطلوب ا�صرتدادهم، اإل اأنها اعتربت اجلرائم التي تدخل يف نطاقها قابلة للت�صليم.

كما ن�صت التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل على عدم اعتبار 
اجلرائم التي تدخل يف نطاقها، جرائم �صيا�صية اأو ذات دافع �صيا�صي.

�صاد التفاقيات الدولية مبداأ عام: »ت�صليم املجرمني يف اجلرائم الإرهابية«. 
اأثار   ،1998 �الإرهاب  ملكافحة  �لعربية  �التفاقية  به  �أتت  �لذي  �لوحيد  �ال�ستثناء  �إن 
جداًل كبريً� يف �الأو�ساط �لدولية حوله، وهو: »ال تعد �أي من �جلر�ئم �الإرهابية �مل�سار 
اإليها يف املادة ال�صابقة من اجلرائم ال�صيا�صية« ثم تاأتي املادة اخلام�صة لتن�ص على 
�إذ�  �أنها »تتعهد بت�سليم �ملتهيمن �ملحكوم عليهم يف �جلر�ئم �الإرهابية با�ستثناء ما 

كانت �جلرمية ذ�ت �سبغة �سيا�سية«)17(.

�لقر�ر )1373(  �ملتحدة،  �الأمم  �للذين �سدر� عن  �لقر�رين  �إلى  باالإ�سافة   
ال�صادر يف 28 �صبتمرب )اأيلول( 2001 والقرار )1456( ل�صنة 2003: »على الدول اأن 
تقدم للعد�لة وفقًا للقانون �لدويل وباال�ستناد �إلى �ملبد�أ �إما �لت�سليم و�إما �ملحكمة، كل 
من ميول �الأعمال �الإرهابية �أو يدعمها �أو يرتكبها �أو يوفر �مللذ �الآمن للإرهابيني...«، 
واأتى القرار )1373( ل�صنة 2001: »عدم العرتاف بالدعاءات بوجود بواعث �صيا�صية 

كاأ�سباب لرف�ش طلبات ت�سليم �الإرهاب يني �مل�ستبه بهم«.

ثانيًا: اإلرهاب الدولي وضرورة التعاون الدولي الجزائي

مل تبذل �الأمم �ملتحدة �جلهود �لكافية للتعريف بظاهرة �الإرهاب �لدويل، ومل   
حترز �أي تقدم للإحاطة بهذه �لظاهرة �أو �لتو�سل �إلى �تفاق ب�ساأنها، وب�ساأن كيفية 
�لنظر بني  �ل�سديد يف وجهات  �لتباين  �إلى  مو�جهتها ومكافحتها، ويعود �سبب ذلك 
�لدول حول �لو�سول �إلى تعريف موحد للإرهاب �لدويل، خ�سو�سًا �الأركان �لقانونية 

لهذه اجلرمية.

)17( حمد، دوللي، �الإرهاب �لدويل، م. �ش، �ش234.
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�أمام هذه �ل�سعوبة �لتي �عرت�ست �الأمم �ملتحدة حول �لتو�سل ل�سياغة موحدة   
حتدد هذه �جلرمية وتبني �أركانها، و�أمام �ملاأزق �الأمني �لعاملي نتيجة تفاقم �الإرهاب 
�لعابر للحدود، يبدو �أن �الأزمة لي�ست �أزمة ن�ش، �أو تعريف موحد، بل �أزمة عدم بذل 
جهود، خ�سو�سًا جهود �لدول �لكربى نحو �ل�سلم �لد�ئم و�ل�سامل يف مكافحة �سور 
�القت�سادية،  �حلياة  م�ستوى  على  �إن  �ل�سعوب،  بني  �لفو�رق  من  و�لتخفيف  �لعنف، 
�أو على م�ستوى �حرت�م حقوق  �أو على م�ستوى �حلريات وحقوق �الإن�سان  �الأ�سا�سية، 
�الأقليات، وعدم �الإقر�ر بحق �ل�سعوب يف تقرير م�سريها. بينما كانت �الأمم �ملتحدة 
-وما ز�لت- يف خ�سم نقا�ساتها، تت�ساعف خارج �أروقتها عمليات �لعنف و�الإرهاب 
الدويل على مراأى من املجتمع الدويل. يواجه الأمن وال�صالم الدوليان حتديات هائلة 
يف  تقع  قد  جرثومية  بيولوجية  �أ�سلحة  وظهور  �لنووي،  �لت�سلح  على  �لت�سابق  ظل  يف 
�أيدي �إرهابيني. �إن �لعنف �لتقليدي �أو �حلروب �لتقليدية، ذهبت �إلى غري رجعة، نحن 

�أمام حرب جديدة �سامتة غري دموية �أقل كلفة وباأكرث �خل�سائر �لب�سرية.

�لتقليدي  غري  و�الإرهاب  �لتقليدية  غري  للحروب  �خلطرة  �ملعطيات  هذه    
تلزم بو�سع تعريف و��سح. �سوف نتناول يف هذه �لدر��سة �ملحاوالت �لفقهية لتعريف 
الإرهاب الدويل وبيان جوانبه القانونية، ومن ثم �صوف نبني امل�صوؤولية اجلنائية عن 
�أعمال �الإرهاب �لدويل، �إلى جانب �لو�سائل �مل�ستخدمة يف �الإرهاب �لدويل. ومبا �أن 
�لدو�فع  �إغفال  �لدويل، بل يف  �إيجاد تعريف موحد للإرهاب  �الأزمة لي�ست فقط يف 
والأ�صباب وراء ارتكاب الأعمال الإرهابية، فمن ال�صرورة عر�ص الدوافع والأ�صباب 

ولو باإيجاز، من �أجل �الإ�ساءة على �ملو�سوع من خمتلف جو�نبه. 

�لدويل  �جلز�ئي  �لتعاون  جدً�  �ل�سروري  من  �ملتفاقمة،  �الأزمة  هذه  و�أمام   
من اأجل الق�صاء على اجلرائم الإرهابية اأو التخفيف منها، فكيف ظهر هذا التعاون 
على �ل�سعيد �لدويل؟ وماذ� �أعطت �التفاقيات �لدولية ملكافحة �الإرهاب من م�ساحة 
من  �حلد  يف  �ال�سرتد�د  ي�سهم  وكيف  �لتعاون؟  حدود  �سيقت  �إنها  �أم  �لتعاون؟  يف 

�جلر�ئم؟ وهل بذلت �الأمم �ملتحدة جهودً� كافية ملكافحة �الإرهاب �لدويل؟ 
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المحاوالت الفقهية لتعريف اإلرهاب الدولي)18(

تعددت �ملحاوالت �لفقهية لتعريف �الإرهاب �لدويل، وجاءت خمتلفة باختلف   
نة لها، وقد بذل  وجهات نظر �لفقهاء من حيث حتديد هذه �لظاهرة و�لعنا�سر �ملكوِّ
تعريف  توحيد  بولندا 1931، جهودًا حول  العقابي يف  القانون  لتوحيد  الأول  املوؤمتر 
�الإرهاب  تعريف  عن  �لبحث  وبقي  حماوالت،  جمرد  وبقيت  ف�سل  لكنه  �الإرهاب،  

.)A la recherché de la definition Perdue( الدويل �صائعًا

ويلخ�ص  القانوين وعامل اجلرمية البلجيكي )Niko Gunzburg( عنا�سر 
الإرهاب الدويل باأنه:

حدوث �عتد�ء على خدمة عامة متعلقة ب�ستغيل حركة �ملو��سلت �لدولية، . 1
وخطف الطائرات.

�العتد�ء على رئي�ش �لدولة �أو �أحد �أع�ساء �حلكومة يف �خلارج.. 2

الدويل  الإرهاب  اأن جرمية   )Raphaël Lemkin( البولوين يرى احلقوقي 
تقع عند تو�فر �لعنا�سر �لتالية:

تكرار وقوع اأفعال الإرهاب اأو تنوع اأفعال الإرهاب.. 1

اأن تكون الت�صرفات الإرهابية بق�صد خلق توتر اأو ا�صطراب يف العالقات . 2
الدولية.

�أن يكون هناك �ختلف بني:. 3

)18( اإن الإرهاب الدويل يختلف يف جوهره عن الإرهاب الداخلي، اإن من حيث امتداد الفعل اجلرمي، اأو من حيث خمالفته قواعد القانون 
�لدويل، �أو دخول عن�سر دويل يف �لق�سية، لذلك �آثرنا �لبحث يف �الإرهاب �لدويل، حتى ال يتم �خللط بينه وبني �الإرهاب �لد�خلي، وذلك 

من اأجل الإ�صاءة على خمتلف جوانب الق�صية.
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جن�صية الفاعل.- أ

جن�سية �ل�سحية.- ب

جن�صية املكان الذي ارُتِكبت فيه اجلرمية)19(.  - ج

العمل  اأن  اجلنائي،  القانون  لتوحيد  الدويل  لالحتاد  الدولية  اللجنة  راأت   
يو�سف من قبيل �الإرهاب �لدويل عند تو�فر �لعنا�سر �لتالية:

اإثارة ا�صطراب يف العالقات الدولية.- أ

اأي - ب امتداد اجلرمية،  فيها  وقع  التي  الدولة  توجه اجلرمية �صد  اأن 
امتدادها لأكرث من اإقليم دولة واحدة.

�أن يكون �لفاعلون الجئني يف �خلارج.- ج

�أن يكون �لتجهيز للجرمية مت يف بلد �آخر)20(. - د

يرى عبدالعزيز حممد �صرحان اأن الإرهاب الدويل هو: »كل اعتداء على الأرواح 
و�ملمتلكات �لعامة �أو �خلا�سة، باملخالفة الأحكام �لقانون �لدويل مب�سادره �ملختلفة، 
اأ�صا�صها خمالفة القانون  اأنه جرمية دولية  اأ�صا�ص  اإليه على  وهو بذلك ميكن النظر 
الدويل.. ويعد الفعل اإرهابًا دوليًا، وبالتايل جرمية دولية، �صواء قام به فرد اأو جماعة 

اأو دولة، كما ي�صمل –اأي�صًا- اأعمال التفرقة العن�صرية التي تبا�صرها الدول«)21(. 

)19( رفعت، �أحمد حممد، �لطيار، بكر �سالح: �الإرهاب �لدويل، م. �ش، �ش221.

)20( نف�صه. 

التا�صع  املجلد  الدويل،  للقانون  امل�صرية  املجلة  م�صمونه«،  وحتديد  الدويل  الإرهاب  تعريف  »حول  �صرحان،  حممد  عبدالعزيز،   )21(
والع�صرون، 1973، �ش174-173.
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المسؤولية الجنائية الدولية عن أعمال اإلرهاب الدولي

اإن النظام القانوين الدويل، عبارة عن جمموعة القواعد واملبادئ القانونية،   
�لقو�عد  وتلتزم كل دولة باحرت�م هذه  �لدولة،  �لتي هي عبارة عن حقوق وو�جبات 
عليه  يرتتب  الدول،  اإحدى  قبل  من  اللتزامات  هذه  باأحد  اإخالل  وكل  بها،  وال�صري 
م�سوؤولية دولية جنائية، على �لدولة �ملخالفة، ويف �حلال يجب تو�فر �ل�سروط �لتالية:

1- وقوع عمل غري م�صروع دوليًا، اأي خمالفًا لقواعد القانون الدويل والتفاقيات 
ال�صارية.

2- اأن يكون هذا العمل من�صوبًا لإحدى الدول وفقًا لقواعد القانون الدويل.

3- اأن يرتتب على هذا العمل �صرر يقع على عاتق دولة اأخرى.

وجتدر  �لقو�عد،  بع�ش  �لدولية  �جلر�ئم  ملرتكبي  �لفردية  �مل�سوؤولية  ويحكم 
�الإ�سارة �أواًل �إلى �أن �ملعاقبة على �جلر�ئم �لدولية، ال تنم بال�سرورة عن وجود �زدو�ج 
يف �لتجرمي دوليًا ود�خليًا، مبعنى �أن �لفرد ميكن �أن يكون م�سوؤواًل دوليًا، على �لرغم 
من عدم وجود ن�ص ت�صريعي داخلي يف قانون دولته بجرم، ويعاقب على الفعل الذي 

ي�صكل جرمية وفقًا للقانون الدويل.

ولقد اعترب بع�ص الفقه اأن امل�صوؤولية الدولية الفردية حتكمها قواعد:

لتخفيف - أ �صببًا  تعد  ول  العقاب  من  تعفيه  ل  لل�صخ�ص  الر�صمية  ال�صفة  اأن 
العقوبة.

�أن �رتكاب �أحد �الأ�سخا�ش للفعل ال يعفي رئي�سه من �مل�سوؤولية �جلنائية �إذ� - ب
علم، اأو كان لديه اأ�صباب معقولة، اأن ذلك ال�صخ�ص ا�صتعد لرتكاب جرمية وارتكبها 
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دون اأن يتخذ الرئي�ص الإجراءات املطلوبة ملنع ذلك)22(. 

يجب عدم اخللط بني جرمية الإرهاب الدويل وجرمية العدوان التي تختلف   
وال�صتقالل  الأرا�صي  �صالمة  �صد  يقع  العدوان  اأن  ذلك  جوهريًا،  اختالفًا  عنها 
�الأ�سخا�ش  �سلمة  �سد  تقع  جرمية  �الإرهاب  بينما  �لدول،  من  لدولة  �ل�سيا�سي 
وحقوقهم وحرياتهم الأ�صا�صية، ثم اإن العدوان اأ�صد خطرًا من الإرهاب، وهو يتمثل 
يف ��ستخد�م �لقوة �مل�سلحة من جانب �لدولة، �سد �سيادة ووحدة �الأر��سي �الإقليمية 

لدولة �أخرى، وعلى �أي وجه ال يتما�سى مع ميثاق �الأمم �ملتحدة)23(. 

الوسائل المستخدمة في اإلرهاب الدولي

العنف  و�صائل  تعدد  الدويل،  لالإرهاب  تعريف  و�صع  على  القائمون  يواجه 
هذه  و�أبرز  �الإرهابية.  �الأعمال  مرتكبو  يرتكبها  �لتي  و�الأ�سكال  �ل�سور  و�ختلف 

الو�صائل على �صبيل املثال:

الأعمال الإرهابية املرتكبة �صد و�صائل النقل املدين الدويل: كاختطاف الطائرات . 1
و�ل�سفن وتغيري م�سار هذه �لطائر�ت و�حتجاز ركابها.

�لهجمات �لتي تتعر�ش لها �ملن�ساآت يف �ملطار.. 2

�ل�سلمة . 3 على  �العتد�ء  عمليات  وت�سمل  �الأ�سخا�ش،  �سد  �ملرتكبة  �الأفعال 
و�أع�ساء  �لدين،  ورجال  �ل�سيا�سة  رجال  رموز  �سد  �ملوجهة  كاالغتياالت  �جل�سدية، 

البعثات الدبلوما�صية والهيئات الدولية.

وتدمري . 4 القنابل  واإلقاء  احلريق  كاإ�صعال  الأموال  �صد  املرتكبة  الأفعال 
�ملمتلكات �لعامة و�خلا�سة، وتخريب و�سائل �لنقل.

)22( عتلم، �سريف، �ملحكمة �جلنائية – الدولية، الطبعة الثانية، 2004، �سادر عن �للجنة �لدولية لل�سليب �الأحمر، �ش41.

)23( �أ�سبحت جرمية �لعدو�ن تدخل �سمن �خت�سا�ش �ملحكمة �جلنائية �لدولية، �ملادة �خلام�سة )د(.
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تفجري ال�صفارات و�صركات ال�صياحة.. 5

اأما . 6 تقليدية،  الداخلي(   +( الدويل  الإرهاب  يف  امل�صتخدمة  الو�صائل  هذه 
الو�صائل احلديثة فهي:

- �الأ�سلحة �جلرثومية.

- �الأ�سلحة �لبيولوجية.

- �أ�سلحة �لدمار �ل�سامل )�أ�سلحة نووية(.

- اجلمرة اخلبيثة.

- ا�صتعمال الطائرت ك�صواريخ )اأحداث 11 �صبتمرب/اأيلول 2001(.

- �الأ�سلحة �حلارقة.

- �الأ�سلحة �لكيميائية.

- �أ�سلحة �لليزر.

- �أ�سلحة �لليزر �مل�سببة للعمى.

- الإرهاب الإلكرتوين.

دوافع اإلرهاب الدولي

اإن الدوافع وراء ارتكاب الإرهاب الدويل متعددة ول ميكن ح�صرها، مع ذلك 
ميكن ت�صنيف دوافع الإرهاب الدويل واأ�صبابه �صمن ثالثة اجتاهات رئي�صة، اأهمها 

الدوافع ال�صيا�صية والقت�صادية. 
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الدوافع السياسية

ور�ء عمليات �لعنف وحركات �الإرهاب دو�فع �سيا�سية، �إذ �إنه مبعتقد هوؤالء   
�لذين ميار�سون هذه �الأعمال �الإرهابية، �أنهم يحاولون -من خلل ذلك- �الحتجاج 
على �صيا�صات الدول الكربى من اأجل جذب العامل اإلى ق�صيتهم. حتاول جماعة من 
�إلى  �الإرهابيون  وي�سعى  تقطنها.  �لتي  �لدولة  �سيا�سات  على  �الحتجاج  �جلماعات 
حتى  اأو  ال�صيا�صية،  اأهدافهم  مع  متفقة  خطوات  اتخاذ  على  الدولة  �صلطات  اإجبار 

اإنزال ال�صرر بالدولة اأو رعاياها.

)�إرهاب  �الإرهاب  ملمار�سة  �لتفرغ  على  قادرة  حكومات  هناك  �أن  طاملا   
الدولة(، فاإن الإرهاب امل�صاد يبقى الرد الوحيد واملمكن من قبل اجلماعات العنفية 

املتمردة على �صيا�صات الدولة. 

الدوافع االقتصادية

قد تكون الدوافع وراء العمليات الإرهابية الإ�صرار باقت�صاد الدولة اأو حتى   
�سركات  مكاتب  مهاجمة  �أو  و�لتجارية،  �ل�سناعية  �ملن�ساآت  تدمري  خلل  من  �سله، 
�لطري�ن �أو �ملن�ساآت �ل�سياحية �لتابعة لها، الإثارة �لذعر و�لرعب مع �ملتعاملني معها. 

بعدما بينا الدوافع وراء ارتكاب الإرهاب �صندر�ص مدى اإ�صهام التعاون الدويل 
�جلز�ئي يف مكافحة هذه �لظاهرة.

�لعمليات  من  و�حلد  �الإرهاب  مكافحة  يف  �لدويل  �جلز�ئي  �لتعاون  ي�سهم 
فاعلة  تد�بري  و�الإقليمي  �لدويل  �ل�سعيدين  على  ت�ستحدث  �أن  وينبغي  �الإرهابية. 
للتعاون الدويل يف جمال منع العنف الإرهابي، وذلك عرب التعاون اجلزائي الدويل 
ثانية(  �لدولية )فقرة  �التفاقيات  �أولى(، وعلى �سعيد  �لدويل )فقرة  �ل�سعيد  على 
ملكافحة  جهودً�  �ملتحدة  �الأمم  بذلت  وكيف  ثالثة(  )فقرة  �ال�سرتد�د  �سعيد  وعلى 

الإرهاب )فقرة رابعة(.
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التعاون الجزائي الدولي لمكافحة اإلرهاب 

�إن �لتعاون �جلز�ئي �لدويل ملكافحة �الإرهاب يدعم -عرب �لتعاون بني �أجهزة   
�إنفاذ �لقانون و�سلطات �لنيابة �لعامة وبني �لدول- زيادة �لتكامل و�لتعاون فيما بينها 
وبني خمتلف الأجهزة امل�صوؤولة عن اإنفاذ القانون والعدالة اجلنائية، مع اإيالء املراعاة 
�مل�سائل  �لدول يف  بني  �لتعاون  �أ�ساليب  و�إدر�ج  �الأ�سا�سية،  �الإن�سان   �لو�جبة حلقوق 
�جلز�ئية على كل م�ستويات �إنفاذ �لقو�نني و�لعد�لة �جلنائية، وزيادة تعليم وتدريب 
املوظفني املكلفني باإنفاذ القانون يف جمال منع اجلرمية واأ�صاليب التعاون الدويل يف 
�مل�سائل �جلز�ئية. ويجب توحيد �الخت�سا�ش �لق�سائي بني قو�نني �لدول مع �إعطاء 

�الأولوية للخت�سا�ش �الإقليمي.

وعلى وجود تبادل يف امل�صاعدة والتعاون وذلك من خالل التعاون والتعا�صد   
�أو  �ملجرمني  مللحقة  �للزمة  �الأدلة  على  �حل�سول  �أجل  من  �لدول  بني  �لفاعلني 
ت�صليمهم. وينبغي –�أي�سًا- للمجتمع �لدويل �أن يكبح مبزيد من �لفاعلية ممار�سات 
الدول  اأو ت�صكت عنه، وينبغي لهذه  اأو تنفذه  الإرهابي  العنف  ت�صاند بها  التي  الدول 
و�ملتفجر�ت  و�لذخائر  �الأ�سلحة  فاعلية مر�قبة  تكفل  ت�سريعات وطنية ملئمة  و�سع 

و�صائر املواد اخلطرة)24(.

التعاون الدولي على صعيد القرارات الدولية

�سدرت قر�ر�ت عدة عن �جلمعية �لعامة للأمم �ملتحدة توؤكد �أهمية �لتعاون   
دي�صمرب/   10 بتاريخ   109/35 رقم  )القرار  الإرهابية  لالأعمال  للت�صدي  الدويل 
اإلى  بالإ�صافة  الأول،  كانون  دي�صمرب/   130/38 رقم  والقرار   ،1981 الأول  كانون 
�لتعاون �لثنائي و�ملتعدد �الأطر�ف )�لقر�ر رقم 29/44 دي�صمرب/ كانون الأول 1989( 
�ملعلومات عن  تبادل  �لوثيق من طريق  �لتعاون  �لقر�ر�ت على �سرورة  و�سددت هذه 

املجرمني واعتقالهم وحماكمتهم واملطالبة با�صرتدادهم.

)24( �نظر بهذ� �ملعنى: �سلال، نعيم نزيه، �الإرهاب �لدويل و�لعد�لة �جلنائية، م. �ش، �ش112.
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�ملو�ثيق  �سوغ  �سعيد  على  فقط  لي�ش  �الإرهاب،  مكافحة  يف  �لتعاون  ويتم   
و�التفاقات �لدولية، و�إمنا �لتعاون بني �ملنظمات و�لوكاالت �لدولية، وذلك عرب قر�ر�ت 
دي�صمرب/   15  165/52 رقم  )�لقر�ر  �ملتحدة  للأمم  �لعامة  �جلمعية  �أقرتها  عدة 

كانون الأول 1957 والقرار رقم 108/53 8 دي�صمرب/ كانون الأول 1998(.

الوليات  يف  الإرهابية  الهجمات  لإدانة  العامة  اجلمعية  اتخذته  قرار  ويف   
�لدويل من  �لتعاون  �إلى  �ال�ستعجال-  �الأمريكية، دعت �جلمعية -على وجه  �ملتحدة 
 12 بتاريخ   )1-56( رقم  �لقر�ر  ويف  �لعد�لة،  �إلى  �لهجمات  مرتكبي  تقدمي  �أجل 
�صبتمرب )اأيلول( 2001 دعت اجلمعية العامة اإلى التعاون من اأجل منع اأعمال الإرهاب 

والق�صاء عليه.

وجاء القرار )1373( 28 �صبتمرب )اأيلول( 2001 ليوؤرخ تاريخًا جديدًا على   
�سعيد �لقر�ر�ت �لدولية. ون�ش هذ� �لقر�ر على �سرورة:

 �لتما�ش �سبل تبادل �ملعلومات �لعملية و�لتعجيل بها، خ�سو�سًا ما يتعلق منها - أ
باأعمال �أو حتركات �الإرهابيني �أو �ل�سبكات �الإرهابية و�الجتار باالأ�سلحة، و��ستخد�م 
�جلماعات �الإرهابية لتكنولوجيا �الت�ساالت، و�لتهديد �لذي ي�سكله �متلك �جلماعات 

�الإرهابية الأ�سلحة �لدمار �ل�سامل.

الإدارية - ب ال�صوؤون  يف  والتعاون  الدولية،  للقوانني  وفقًا  املعلومات  تبادل 
والق�صائية ملنع ارتكاب الأعمال الإرهابية.

�لثنائية متعددة �الأطر�ف، على منع - ج �لتعاون ب�سفة خا�سة عرب �التفاقيات 
وقمع العتداءات الإرهابية واتخاذ اإجراءات �صد مرتكبي تلك الأعمال.

الإرهاب  »اإن   :2003 الأول(  )كانون  دي�صمرب   20   )1456( القرار  يف  جاء 
�سامل  منهج  باتباع  �إال  �لدويل،  و�لقانون  �ملتحدة  �الأمم  مليثاق  وفقًا  دحره  ميكن  ال 
مطرد ينطوي على م�صاركة وتعاون فعليني من جانب الدول كافة، واملنظمات الدولية 
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والإقليمية، وعلى م�صاعفة اجلهود على ال�صعيد الداخلي«.

�إن �خللط �لذي طر�أ على مفهوم �الإرهاب و�أنو�ع �ملقاومة �لوطنية، �أ�سهم -�إلى 
لبنان(.  فل�سطني،  �لوطني )منوذج  �لتحرير  �إ�سعاف موقف حركات  حد كبري- يف 
ينظر العامل اإلى  حركات املقاومة، ل �صيما العامل العربي، على اأنها متار�ص اأعماًل 
ومن  �الإرهابي؟  من  �ملو�سوع:  هذ�  حول  جد�ل  �ملتحدة  �الأمم  يف  برز  وقد  �إرهابية. 

�ملقاوم؟ 

اأر�ص  على  الإ�صرائيلي  لالحتالل  -مثاًل-  الفل�صطيني  ال�صعب  مقاومة  فهل 
عربية حمتلة هي فل�سطني ميكن �أن تو�سف باالإرهاب؟

�سجبت �ل�سلطة �لفل�سطينية �أعمال �الإرهاب، ال �سيما �العتد�ء�ت �لتي طالت 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية يف 11 �صبتمرب )اأيلول( واأبدت نيتها امل�صاركة يف اجلهود 
الدولية من اأجل الق�صاء على الإرهاب، ونا�صدت املجتمع الدويل والعامل بالتمييز بني 

الإرهاب وحق ال�صعوب يف تقرير م�صريها.

هل  �إرهاب؟  �لفيتنامي  �ل�سعب  مقاومة  هل  �الأ�سئلة:  من  مزيدً�  نطرح  هنا، 
هي  �آمن،  ذ�تي  وحكم  ذ�تي  بكيان  �ملطالبة  �لعامل،  يف  �مل�ستتني  �الأكر�د  حماوالت 
�لنازي  �لفرن�سية ملقاومة �الحتلل  �ملقاومة  �نطلقة  �إرهابية؟ وهل كانت  حماوالت 

�الأملاين �إرهابًا �أم مقاومة؟

و�حلال: ما �الأ�سا�ش �لقانوين حلق تقرير �مل�سري؟ �أو: �أين �ملقاومة من تهمة 
�الإرهاب وم�سروعية حق تقرير �مل�سري؟ وما �لطبيعة �لقانونية حلق تقرير �مل�سري؟ 
وما �ملعيار �الأن�سب للتمييز بني حركات �ملقاومة و�الإرهاب؟ وهل ��ستطاعت �ملقاومة 
�الإرهاب وحركات  ولعدم �خللط بني  �الإرهاب؟  تهم  و�لفل�سطينية مو�جهة  �للبنانية 
»العنف  امل�صروع  والدفاع  الإرهاب  بني  التمييز  ال�صروري  من  كان  الأخرى،  العنف 

املقنن«، والإرهاب واإرهاب الدول، والإرهاب واجلهاد. 
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ثالثًا: األساس القانوني لحق تقرير المصير

�هتم �ملجتمع �لدويل �هتمامًا متز�يدً� مببد�أ حق �ل�سعوب يف تقرير م�سريها، 
احلرب  بعد  عقدت  التي  ال�صلح  معاهدة  وت�صمنت  العامليتني.  احلربني  بني  ل�صيما 
�الأوروبية  �لقارة  �أقاليم  بع�ش  ت�سلم مبنح  �لتي  �لن�سو�ش  �الأولى، عددً� من  �لعاملية 

احلق يف تقرير م�صريها.

فما �لقيمة �لقانونية لهذ� �ملبد�أ، و�ملوقع �لذي يحتله كمبد�أ من مبادئ �لقانون 
�مل�سري  تقرير  حق  ملبد�أ  عادت  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  �ندالع  مع  �لو�سعي؟  �لدويل 
 Franklin( روزفلت  فر�نكلني  �الأمريكي  �لرئي�ش  ت�سريح  بعد  خ�سو�سًا   حيويته، 
Roosevelt( )1882 - 1945(، حول حق ال�صعوب يف تقرير م�صريها، ورد الن�ص 
الفقرة  اأقر مبداأ حق تقرير امل�صري، يف  1945، الذي  عليه يف ميثاق �الأمم �ملتحدة 
�لثانية من �ملادة �الأولى، وهي �خلا�سة باأهد�ف �الأمم �ملتحدة: �إمناء �لعلقات �لودية 
بني �الأمم على �أ�سا�ش �حرت�م �ملبد�أ �لذي يق�سي بالت�سوية يف �حلقوق بني �ل�سعوب، 
وباأن يكون لكل منها �حلق يف تقرير م�سريها، وكذلك �تخاذ �لتد�بري �للزمة لتعزيز 

ال�صلم العاملي.

�ل�سعوب  �ملتحدة مينحان  �الأمم  وميثاق  �لو�سعي  �لدويل  �لقانون  قو�عد  �إن   
حق �لثورة، بل يعد من �حلقوق �الأ�سا�سية لل�سعوب �مل�ستعمرة، �أو �خلا�سعة لل�سيطرة 
الأجنبية، ممار�صة حقها يف تقرير امل�صري املقرر يف القانون الدويل باأية و�صيلة كانت. 
ويف توجيه �سادر عن �جلمعية �لعامة للأمم �ملتحدة، رقم )2625( ل�صنة 1970 اإقرار 
و��سح: »على كل دولة و�جب �المتناع عن �إتيان �أي عمل ق�سري يحرم �ل�سعوب �مل�سار 
�إليها �أعله من حقها يف تقرير م�سريها بنف�سها ومن حريتها و��ستقللها، ويحق لهذه 
اإلى ممار�صة حقها يف تقرير  الق�صرية، ومقاومتها �صعيًا  الأعمال  ال�صعوب مناه�صة 

م�سريها بنف�سها، و�أن تلتم�ش و�أن تتلقى �مل�ساندة وفقًا ملقا�سد �مليثاق ومبادئه)25(.

)25( �سلال، نعيم نزيه، �الإرهاب �لدويل و�لعد�لة �جلنائية، م. �ش، �ش55.
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اإن  و�صرعيتها)26(.  الق�صية  عدالة  من  م�صروعيته  امل�صلح  الكفاح  ي�صتمد   
بل يف جمال  �ملتحدة،  �الأمم  ميثاق  عليه فقط يف  �لذكر  ياأِت  �مل�سري مل  تقرير  حق 
�ملتحدة  �الأمم  �ل�سادرة عن  �لقر�ر�ت  وت�سكل  �الإن�سان.  �ل�ساملة حلقوق  �التفاقيات 
�ملرجع �الأبرز لدعم هذه �لق�سية، ففي 1974/12/24 »�أجاز �لقر�ر لل�سعوب �ملحرومة 
من ممار�سة حقوقها، �أو �لر�زحة حتت حكم �الأنظمة �ال�ستعمارية �أو �لعن�سرية، �أو 
�أو �للجوء �إلى �ملقاومة �مل�سلحة  �أي �سكل �آخر من �لت�سلط �الأجنبي، ��ستخد�م �لقوة 

ل�صرتداد حقوقها وا�صتعادة حريتها وا�صتقاللها«.

ُاتيح اأي�صًا للجمعية العامة، منذ ال�صبعينيات، اإقرار الكثري من القرارات التي   
اإلى  حماية املنا�صلني من اأجل احلرية ووجوب معاملتهم لدى القب�ص عليهم  تدعو 
ودعت  جنيف.  اتفاقيات  وفق  اأي   )1970 ل�صنة   2674 رقم  )القرار  حرب  كاأ�صرى 
ال�صيطرة  �صد  ينا�صلون  الذين  حماية  لتعزيز  مبادئ  و�صع  �صرورة  اإلى  القرارات 
�ل�سعوب  �إلى �العرت�ف بحق  تدعو  �لعن�سرية، كما  و�الأنظمة  و�ال�ستعمار و�الحتلل 
�الآخرين )قر�ر رقم  �لدعم من  �لتما�ش  تقرير م�سريها، يف  �أجل  تنا�سل من  �لتي 
2625 -1970( وعام 1973 اأخذت اجلمعية تعرتف لكل �صعب بالكفاح بكل الو�صائل، 
وحتى الكفاح امل�صلح: »�صرعية كفاح ال�صعوب من اأجل ال�صتقالل وال�صالمة الإقليمية 
�سد �ل�سيطرة �ال�ستعمارية و�لتحكم �الأجنبي، بكل ما متتلك هذه �ل�سعوب من و�سائل، 

مبا يف ذلك �لكفاح �مل�سلح«)27(.

�إلى  �لر�مية  بالتد�بري  متعلقًا  قر�رً�  �جلمعية  �أ�سدرت   1972/12/18 ويف   
حظر الإرهاب  الدويل، ومل يكتف هذا القرار بتاأكيد حق ال�صعوب يف تقرير م�صريها، 
بل ذهب �إلى  �أبعد من ذلك فاأخرج هذ� �لن�سال من نطاق �الإرهاب �لدويل، و�عترب 
والعن�صرية  ال�صتعمارية  الأنظمة  متار�صها  التي  القمع  واأعمال  الأجنبية  الهيمنة 

اإرهابًا دوليًا)28(. 

)26( لكن من �لذي يحدد عد�لة �لق�سية و�سرعيتها: �لقانون �أم �جلماعة؟

)27( »يجب اأن نعرف اأن عدالة الق�صية هي التي تقرر عدالة ال�صالح«، من خطاب األقاه الرئي�ص الفل�صطيني الراحل يا�صر عرفات اأمام 
�جلمعية �لعمومية للأمم �ملتحدة يف 13 يناير )كانون الثاين( 1974.

)28( املجذوب، حممد، التنظيم الدويل، الدار اجلامعية، 1998، �ش184.
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لقد  ال�صيا�صي«:  »الإرهاب  كتابه:  يف  عكرة  اأدوني�ص  اللبناين:  الكاتب  يقول   
و�سلنا �إلى قلب م�ساألة �الإرهاب، هذه �مل�ساألة �لتي تربز لنا -ب�سكل حاد- يف �إرهاب 
و�صائل  ميلكون  ل  هوؤلء  اإن  واملقهورة،  امل�صطهدة  والأقليات  ال�صعوب  اأي  ال�صعفاء، 
�لقوة و�ل�سيطرة �لتي ميلكها �الأقوياء مبوؤ�س�ساتهم �لدولية وقو�هم �لع�سكرية، ولكنهم 
�لكفاح  طريق  من  عنها  بالدفاع  وجديرة  عادلة  يعتربونها  ق�سية  ميلكون  باملقابل 

امل�صلح، وهو كفاح م�صروع)29(.

منظور  من  واإلره��اب  المقاومة  حركات  بين  التمييز 
القانون الدولي

و�لتحرر  م�سريها  تقرير  �أجل  من  �ل�سعوب  كفاح  �لدويل  �لقانون  يبيح   
بني  فاإنه مييز  الإرهابية،  الأعمال  باإدانة  القانون  هذا  يقوم  ما  وبقدر  وال�صتقالل. 
جوهر هذه �الأعمال وحق تقرير �مل�سري، ويبدو �أن �حلر�ش على هذ� �لتمييز بني حق 
تقرير �مل�سري و�الإرهاب، �إما تناولته �الأمم �ملتحدة من خلل جمعيتها �لعامة �أو من 

�للجنة �خلا�سة باالإرهاب  ومن ثم يف �التفاقيات �لدولية �ملناه�سة للإرهاب. 

التمييز بين المقاومة واإلرهاب من وجهة نظر األمم 
المتحدة

�خللط  عدم  �سرورة  تو�سيح  على  �ملتحدة  للأمم  �لعامة  �جلمعية  حر�ست   
بني املقاومة امل�صروعة والإرهاب، منذ اأعدت درا�صتها حول هذا املو�صوع، كما عنيت 
لالأنظمة  اخلا�صعة  ال�صعوب  كفاح  م�صروعية  واأكدت  التدقيق،  واأ�صد  العتناء  اأ�صد 
الأربعني  الدورة  ويف  ال�صيطرة.  اأ�صكال  من  �صكل  اأي  اأو  العن�صرية  اأو  ال�صتعمارية 
وطالبت  �لدويل  باالإرهاب  �خلا�ش  �لبند  �ل�ساد�سة  �للجنة  ناق�ست  �لعامة،  للجمعية 
تقرير  يف  حقها  وممار�صة  الإرهابية  الأعمال  بني  التمييز  ب�صرورة  الوفود  بع�ص 

م�صريها.

)29( عكرة، �أدوني�ش، �الإرهاب �ل�سيا�سي، م. �ش، �ش100.
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ويف �لدورة �لثانية و�الأربعني �أ�سيف للبند �خلا�ش باالإرهاب و�ملو�سوع على   
جدول �أعمال �جلمعية �لعامة، �لتمييز بني �الإرهاب ون�سال �ل�سعوب يف �سبيل �لتحرر 

�لوطني.

ويف 1989 قامت �جلمعية �لعامة باإ�سد�ر قر�رها رقم )29/44( ل�صنة 1989   
حول م�صكلة الإرهاب الدويل والتمييز بينه وبني ن�صال ال�صعوب)30(. 

التمييز بين اإلرهاب والدفاع المشروع

�أنه  على  �ملتحدة  �الأمم  ميثاق  من  �لثانية،  �ملادة  من  �لر�بعة  �لفقرة  ن�ست   
يف  �أخرى  دولة  �أي  �سد  با�ستخد�مها  تهدد  �أو  �لقوة  ت�ستخدم  �أن  دولة  الأي  يجوز  ال 
عالقاتها الدولية. من هذا املنطلق يتاأكد اأن ا�صتخدام القوة بكل اأنواعها يف العالقات 
الدولية اأمر حمرم. ولكن املادة )51( من �مليثاق جتيز ��ستخد�م �لقوة �لع�سكرية يف 
حال �لدفاع عن �لنف�ش، �مل�سموح بها يف ميثاق �الأمم �ملتحدة �إذ� ما تعر�ست دولة ما 

لعتداء م�صلح.

التهديد  اإلى  اللجوء  عن  الدولية،  عالقاتهم  يف  املنظمة  اأع�صاء  »ميتنع   
لأية  ال�صيا�صي  ال�صتقالل  اأو  الإقليمية  الوحدة  ا�صتخدامها �صد  اأو  القوة،  با�صتعمال 
للدول  ملزمًا  �ملبد�أ  هذ�  ويعترب  �ملتحدة،  �الأمم  ومقا�سد  يتفق  ال  وجه  على  �أو  دولة 
�أن و��سعي �مليثاق مل ينكرو� جعل  �الأع�ساء وللمنظمة �لعاملية، على حد �سو�ء، غري 
�ملبد�أ مطلقًا، فقد �أتو� يف �مليثاق با�ستثناءين له يف �ملادتني )42( »ا�صتخدام القوة 
به،  الإخالل  اأو  ال�صالم،  تهديد  اأو  العدوان  الأمن يف حالت  قرارات جمل�ص  لتنفيذ 
اأحد  على  العتداء  عند  النف�ص  عن  امل�صروع  للدفاع  القوة  ا�صتخدام   )51( واملادة 

الأع�صاء«)31(. 

)30( يبدو �أن �مل�سكلة لي�ست م�سكلة نق�ش يف �لن�سو�ش و�لعهود �لدولية، بل م�سكلة نية �العرت�ف باأن لكل �سعب �حلق يف تقرير م�سريه، 
واخلطر الأكرب هو اخللط بني الإرهاب كعنف )غري م�صروع( واملقاومة كعنف )م�صروع(.

)31( �ملبارك، حممود، »قر�ءة قانونية للغار�ت �الأمريكية على �أفغان�ستان«، �سحيفة �حلياة، �الأربعاء 17 نوفمرب )ت�صرين الثاين( ، 2001، 
�ش9.
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هجمات  بعد  �أفغان�ستان  على  حربها  يف  �ملتحدة  �لواليات  به  قامت  ما  هل   
احلادي ع�صر من �صبتمرب )اأيلول( 2001 يندرج يف �سياق �لدفاع عن �لنف�ش؟ 

�إن ما قامت به �لواليات �ملتحدة، ال يدخل يف باب �لدفاع عن �لنف�ش �مل�سموح 
�أر��سي دولة  �لنف�ش يكون دفاعًا عن  �لدفاع عن  �إن  �إذ  �ملتحدة،  �الأمم  به يف ميثاق 

و�سلمة مو�طنيها �إذ� تعر�ست لهجوم من دولة �أخرى وهذ� يعني �أمرين:

1- اأن يكون الدفاع اأثناء الهجوم ولي�ص بعده.

2- اأن يكون الهدف منه احلفاظ على �صالمة و�صيادة البلد املعتدى عليه. ل اأن 
يكون الهدف ردعيًا اأو عقابيًا لأحداث م�صتقبلية.

كما اأن ما قامت به اإ�صرائيل خالل احلرب على لبنان عام 2006 هو اإرهاب؛ 
فقد �رتكبت جر�ئم �سد �الإن�سانية عرب ��ستهد�ف �ملدنيني، و�ملن�ساآت �ملدنية، وبر�أيها 

اأنها كانت متار�ص الدفاع عن النف�ص.

اإلرهاب وإرهاب الدولة

اإن اإرهاب الدولة هو كل عمل ع�صكري اأو �صبه ع�صكري اأو �صري تقوم به اإحدى   
الدول �صد دولة اأخرى اأو �صد �صعب ما)32(. اأو عندما تخالف الدولة املبادئ الأ�صا�صية 
�الإن�سان و�لقانون  �أحكام حقوق  �لقانون �لدويل، مبا يف ذلك  و�الأحكام �مل�ستقرة يف 

الإن�صاين الدويل)33(. 

يف  خ�سو�سًا  �لدولية،  �لن�سو�ش  من  عديد  يف  �لدولة  �إرهاب  �إقر�ر  مت  وقد 
�لقر�ر�ت �ل�سادرة عن �جلمعية �لعامة للأمم �ملتحدة وما متار�سه �لدول من »�إرهاب 

دولة«.

)32( �سكري، عزيز حممد، �الإرهاب �لدويل، د�ر �لعلم للمليني، ط 1، 1991، �ش92.

)33( حماد، كمال، »�لتمييز بني �ملقاومة و�الإرهاب من وجهة �لقانون �لدويل«، �سحيفة �مل�ستقبل، عدد 6 نوفمرب )ت�صرين الثاين(، 2001. 
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الإرهاب الدويل يرتكبه فرد اأو جمموعة من الأفراد التي ترتكب اأفعاًل اإرهابية 
بحق �ملدنيني بهدف �مل�سا�ش بالنظام �لعام. �أما �إرهاب �لدولة، فهو �أن ترتكب �لدولة 
الأفعال الإرهابية جتاه دولة اأو جتاه �صكانها يف احلرب كما يف ال�صلم، وتخالف بذلك 

حقوق �الإن�سان و�لقانون �الإن�ساين �لدويل.

رابعًا: حقوق اإلنسان في مواجهة قوانين اإلرهاب

اأدت الأو�صاع الدولية بعد اأحداث 11 �صبتمرب )اأيلول( اإلى تزايد املعار�صة   
الأمنية  بالعتبارات  الهتمام  فاأدى  املهاجرين،  لقبول  املتقدمة  الدول  يف  الداخلية 
اإلى تزايد العراقيل والقيود، وظهرت قوانني جديدة، واتخذ مو�صوع منح التاأ�صريات 
ويتطلب  عليه،  للمو�فقة  زمنية  مدة  يتطلب  فهو  �لدول،  �أغلب  يف  جديدً�  منعطفًا 
�إذ� كان عربيًا  �لتاأ�سرية، ال �سيما  �لر�غب يف �حل�سول على  �ل�سخ�ش  �لتحري عن 

م�صلمًا.

اأما الطائرات واملطارات، واملنافذ احلدودية املختلفة الأخرى، فهي تتكد�ص   
وانتهكت  الإن�صانية  احلياة  ع�صكرت  امل�صددة  الأمنية  الإجراءات  هذه  بالع�صكر. 
الإرهاب و�صعت قوانني  ب�صكل فا�صح. وحتت ذريعة احلرب على  الفردية  احلريات 

كتلك التي تو�صع اأثناء احلرب وحالة اإعالن الطوارئ.

يف  �لتدقيق  و�زد�د  �لتنقل،  وحرية  �ل�سفر،  على  �ملر�قبة  �إجر�ء�ت  �سددت   
مو�سوع طلبات �للجوء. و�كت�سفت دول �أوروبية بعد �أحد�ث 11 �صبتمرب )اأيلول( اأنها 
ت�سرعت يف منح حق �للجوء �إلى معار�سني و�سيا�سيني، فاأغلقت -�آنذ�ك- باب �للجوء 

اإّل �صمن احلالت ال�صتثنائية.

تنامت بعد هجمات نيويورك ظاهرة »ع�سكرة �حلياة �الإن�سانية«، فتقدم مطلب   
�الإرهاب ذريعة لقمع �حلريات  �الأخرى، و�تخذت مكافحة  بقية �ملطالب  �الأمن على 
�مل�سرفية  �حل�سابات  وو�سع  و�لتج�س�ش  بالتن�ست  �خل�سو�سيات  و�خرت�ق  �لعامة، 
الجتماعية  الفئات  �صد  العنف  ا�صتخدام  يف  والت�صامح  الدائمة،  املراقبة  حتت 
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املهم�صة، والإثقال عليها بالقرو�ص ذات الفوائد الباهظة وتطويقها باأحالف وقواعد 
ع�سكرية، و�إرهابها باأ�سلحة �لدمار �ل�سامل)34(.

لقد �أعلنت �لواليات �ملتحدة �الأمريكية �الأحكام �لعرفية على م�ستوى �لعامل،   
�ل�سلطات  ��ستطاعة  يف  باأن  بو�ش  دبليو  جورج  �ل�سابق  �الأمريكي  �لرئي�ش  �أقر  �إذ 
�الأمريكية حماكمة �أي مو�طن، يف �أي دولة من دول �لعامل بتهمة �الإرهاب، يف حمكمة 

ع�صكرية ويف حماكمة �صرية)35(. 

أحكام طوارئ العالم

�إلى  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �أعلنتها  �لتي  �الإرهاب  �سد  حتولت �حلرب   
�صكل من اأ�صكال الع�صكرة اجلديدة للعامل، وفر�صت وا�صنطن اأجندتها على اجلميع. 
اأدخل العامل يف  التهديد بالتدخل الع�صكري، مما  اأحداث �صبتمرب )اأيلول(  واأعادت 
�أدت  �أحد�ث �سبتمرب )�أيلول(  �أوروبا �سدرت ت�سريعات بعد  حالة طو�رئ عاملية. يف 
�إلى تر�جع �حلريات �ملدنية ومّت �نتهاك حقوق �الإن�سان مثل قو�نني �ملر�قبة و�لتوقيف 
احل�صابات  ومراقبة  الإنرتنت  وا�صتباحة  والتفتي�ص  والتن�صت  م�صمى،  اأجل غري  اإلى 

ال�صخ�صية.

�أما د�خل �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، فقد ظهر �لقانون �مل�سمى بـ»قانون حب 
�لوطن« �لذي و�سع من �سلحيات �ل�سلطات �لفدر�لية يف �أعمال �لتن�ست و�لتفتي�ش 

و�الحتجاز �لتع�سفي و�لرتحيل.

)على  العنصري  التمييز  اإلن��س��ان:  حقوق  انتهاكات 
أساس الدين(

يف  �ل�سادر  �الإن�سان،  حلقوق  �لعاملي  �الإعلن  من  �لثانية  �ملادة  ن�ست 

)34( انظر: نعمان، ع�صام، اأمريكا وامل�صلمون: م�صكلة عالقة، �صمن كتاب العرب والعامل بعد 11 �صبتمرب )اأيلول( ، جمموعة موؤلفني، 
مركز درا�صات الوحدة العربية، بريوت، الطبعة الأولى، 2002، �ش312.

)35( �صلق، ف�صل، العن�صرية الثقافية بعد 11 �صبتمرب )اأيلول(.
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1948/12/10 على �أن: »لكل �إن�سان حق �لتمتع باحلقوق و�حلريات كافة �لو�ردة يف 
هذا الإعالن، دون اأي متييز، كالتمييز ب�صبب العن�صر اأو اللون اأو اجلن�ص اأو اللغة اأو 
�لدين �أو �لر�أي �ل�سيا�سي �أو �أي ر�أي �آخر �أو �الأ�سل �لوطني �أو �الجتماعي �أو �لرثوة، �أو 

�أي و�سع �آخر، دون �أي تفريق بني �لرجل و�لن�ساء«.

بعد  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �أعلنتها  �لتي  �الإرهاب  على  �حلرب  �أتت   
اأحداث 11 �سبتمرب )�أيلول( كي ت�سجل مزيدً� من �النتهاكات للإعلن �لعاملي حلقوق 
�أمنوذجًا  م�سلم  كل  يف  �الأمريكية  �الإد�رة  ر�أت  �لثانية.  مادته  يف  �سيما  ال  �الإن�سان، 
�إرهابيًا �أو م�سروعًا م�ستقبليًا للإرهاب، وقد �زد�دت جتاه �مل�سلمني و�لعرب ممار�سة 
ما ي�سمى بالفرز �لعن�سري. هنا ن�سجل بع�ش �مللحظات على ردود �لفعل �لتي �أثارتها 
�الإ�سلموفوبيا يف �لواليات �ملتحدة �إثر هجمات نيويورك �الإرهابية. ووفقًا ال�ستطلع 
ر�أي �أجرته �سحيفة )USA today( دعم حوالى )49%( من �ل�سكان �إ�سد�ر بطاقة 
هوية خا�سة باملو�طنني و�ملو�طنات �لذين يتحدرون من �أ�سول عربية، وطالب حاكم 
والية نيوجري�سي �ل�سرطة يف واليته باأن تكون حذرة من �لرجال �لذين يبدون عربًا. 
�إلى ذلك ر�سد جمل�ش �لعلقات �الإ�سلمية- �الأمريكية، )1717( حادثة متييز �صد 
�مل�سلمني يف �لواليات �ملتحدة بعد �أحد�ث 11 �صبتمرب )اأيلول( بالإ�صافة اإلى )602( 
امل�صلمون  تعر�ص   .2003 عام  خالل  اأمريكا  يف  لها  تعر�صوا  متييز،  حوادث  �صكوى 
�أي�سًا، �إلى �لتمييز يف �أماكن �لعمل و�لتحر�ش �للفظي و�لت�سييق على عباد�تهم. هكذ� 

�أ�سبح م�سلمو �أمريكا، �سحايا �لتمييز �لعن�سري �ملتفجر بعد هجمات نيويورك)36(. 

خاتمة

يعي�ش �لعامل �ليوم حتت رحمة �الإرهاب يف جميع �أ�سكاله. ومع �ل�سباق على   
�لعام،  و�الجتماعي  �ل�سيا�سي  �ملناخ  وتاأزم  جديدة،  �أ�سلحة  وظهور  �لنووي  �لت�سلح 
يزد�د �الإرهاب وتزد�د حركات �لعنف. و�إذ� كان �الإرهاب من طبيعة خمالفة للتطور 
�حل�ساري، فاإنه ميثل �لوجه �الآخر للتخبط يف �الإد�رة �لدولية، وللتفاوت �القت�سادي 

)36( م�سلمو �أمريكا... �سحايا حقد عن�سري يدعي �لت�سامح، �سحيفة �لقد�ش �لعربي، 20 �صبتمرب )اأيلول( 2002.  



فاتن فرج 

77 المسبــار

بني عامل �ل�سمال وعامل �جلنوب، والأزمة �لهويات �لتي تتفاقم حدتها �إز�ء �ل�سربات 
املوجعة للعوملة.

فاأ�سبح  �ل�سعفاء،  �إرهاب  �أنتج  �لذي  هو  �الأقوياء  �إرهاب  �أن  �لبع�ش  يرى   
النتيجة احلتمية له، فالأول يجب الوقوف �صده وحماربته، والثاين كلما متت حماربته 

بالعنف يزداد �صرا�صة.

�إن �لرد على �لعنف بالعنف ال يحل �الأزمة على قدر ما يزيدها تفاقمًا وجتذرً�   
وتوح�صًا؛ فاملطلوب لي�ص معاجلة النتائج ولكن الق�صاء على الأ�صباب املوؤدية لالإرهاب.

�ل�سعوب يف  بحق  �لقائل  �الإن�سان  �لعاملي حلقوق  باالإعلن  �لتقيد  من  بد  ال   
تقرير امل�صري، ومن ال�صروري احلفاظ على احلريات الفردية والقومية والعمل على 
م�ساعدة �ل�سعوب �ل�سعيفة كي حتقق حرياتها، ويف طليعتها �إلغاء �لتمييز �لعن�سري 
القانونية  حقوقها  ال�صعوب  اإعطاء  مع  اأخرى،  اأ�ص�ص  اأي  على  اأو  الدين  اأ�صا�ص  على 

امل�صروعة التي قد�صتها املواثيق الدولية. 

والواقع، فال  الن�ص  تباعدًا بني  باأن هنالك  يفيد  العامل  الو�صع يف  اإذا كان   
يعني ذلك �ال�ست�سلم لهذ� �لو�سع و�عتباره �أمرً� حتميًا، فاخلروج من �لهوة �لقائمة 

بني الن�ص والواقع ممكنة.

اإلى  وتوؤدي  الدين،  با�صم  احلروب  اإلى  والكره  التع�صب  اأيديولوجيا  تقود   
تفاقم حركات الإرهاب يف العامل. ومع تفاقم التفاوت القت�صادي بني ال�صعوب، من 
�ملتوقع �أن ن�سهد مزيدً� من �لعنف، وطاملا �أن �لعامل منق�سم بني �سمال غني �قت�ساديًا 
�أنظمة  هناك  �أن  وطاملا  قائمًا،  �الإرهاب  خطر  �سيبقى  �قت�ساديًا  متخلف  وجنوب 
�سيا�سية ��ستبد�دية ت�سحق �حلريات، يقابلها �أنظمة تتطور فيها منظومة �حلريات، 

�صيظل خطر الإرهاب قائمًا.



اإلرهاب: دراسة في األبعاد القانونية واإلنسانية

المسبــار78

  ي�صكل الت�صامح الديني جزءًا من الرخاء الثقايف، وُيعد تر�صيخ ثقافة التعاي�ص 
�حلائط �لذي يقف يف وجه �لنبذ ورف�ش �الآخر، وي�سكل مبد�أ �مل�ساو�ة بني �لنا�ش دون 

متييز عرقي �أو ديني �أو قومي �أحد �أبرز �الأ�س�ش �ملناه�سة للإرهاب. 


