درا�سة من كتاب

اإلرهاب :دراسة في
األبعاد القانونية
واإلنسانية
فاتن فرج

غالبًا ما تطلق كلمة «�إرهاب» اليوم ،على الكثري من
اجلرائم العادية ،الواقعة �ضمن �إطار احلق العام ،وعلى �أعمال
العنف املختلفة التي يقوم بها الأفراد ،كمحاوالت االغتيال
التي يتعر�ض لها �أ�شخا�ص لهم �صفة �سيا�سية �أو معنوية� ،أو �أنا�س
عاديون �أبرياء يف الغالب ،بالإ�ضافة �إىل �أعمال التخريب التي
تتعر�ض لها املمتلكات اخلا�صة والعامة .كما تطلق كلمة «�إرهابي»
�أو «�إرهابيني» على الأ�شخا�ص الذين يقومون بتلك الأعمال.

( ) حمامية لبنانية.
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يف الواقع� ،إن ظاهرة الإرهاب �أكرث تعقيد ًا وعمق ًا ،ولها خ�صائ�ص متيزها
وتفرقها عن عموميات وحركات العنف الأخرى.
لي�ست ظاهرة الإرهاب وليدة �أحداث � 11سبتمرب (�أيلول)  ،2001على الرغم
فجرها و�أظهر حجمها الدويل .ويف احلقيقة ،ظهر هذا امل�صطلح للمرة
من �أنها من ّ
الأولى يف فرن�سا ،فكلمة ( )Terreurوكلمة ( )Terrorimeت�شريان �إلى املعنى
نف�سه؛ فكلمة ( ،)Terreurترادفها باللغة العربية كلمة «ذعر»� ،أو «رعب»� ،أو «رهبة»،
وذلك للداللة على حكم الإرهاب الذي عرفته فرن�سا �إبان الثورة الكربى ،و�أن كلمة
الإرهاب يف اللغة العربية تدل على كلتا احلالتني.
�إن عبارة الإرهاب مل ترد يف اللغة الفرن�سية حتى �أواخر القرن الثامن ع�شر،
وا�ستمر معناها (الذعر والرهبة والرعب) حتى خالل الثورة الفرن�سية الكربى.
وال �شك �أن ظاهرة الإرهاب بعد �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب (�أيلول)
يف الواليات املتحدة ت�شكلت من �أمناط مل تعرفها الب�شرية من قبل ،وت�سربت �إلى كل
مكان يف العامل وظهر الأمن واال�ستقرار واحلرية ،رهائن للإرهاب .واخللل يف الواقع
يتمثل ويتجلى يف االختالف حول مفهوم الأعمال الإرهابية والنظر �إليها من وجهات
نظر خمتلفة ،فما يعده البع�ض مقاومة وحترر ًا وحق تقرير م�صري ،ي�صفه البع�ض
الآخر �إرهاب ًا ،وما زالت �أروقة الأمم املتحدة يحتدم فيها النقا�ش عميق ًا حول �إيجاد
تعريف موحد للإرهاب الدويل ،لكنه بحث عن تعريف �ضائع .لأن املعيار ال�سيا�سي هو
الذي يوجه التعريف حتى الآن.
نتناول يف هذه الدرا�سة الإرهاب وجوانبه القانونية و�ضرورة التعاون الدويل،
حماولني معاجلة املو�ضوع من خمتلف جوانبه القانونية� ،إن من ناحية التعريف� ،أو
بيان الأحكام املو�ضوعية جلرمية الإرهاب ،وبيان �أهمية التعاون الدويل من �أجل
الق�ضاء على هذه الظاهرة .ثم بيان التفرقة بني حركات املقاومة والإرهاب من
جهة القانون الدويل ،وكيف �أن القانون الدويل تعر�ض لالنتهاكات جراء تعليق هذا
القانون.
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أو ً
ال :اإلرهاب على مستوى القانون الدولي

ت�شكل االتفاقيات الدولية ،الرافد الأكرب لتعريف الإرهاب على م�ستوى القانون
الدويل ،وقد �أتت نتيجة جهود املجتمع الدويل والأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب وو�ضع
حد للعنف الذي �أ�صبح ظاهرة عاملية ،تفتك بجميع الدول ،حتى الأكرث �أمن ًا وجهوزية
على ال�صعيد اال�ستخباراتي.
مل ت� ِأت هذه االتفاقيات بتعريف موحد للإرهاب ،ويبدو �أن النية متعمدة
للهروب من �إيجاد تعريف جامع� ،شامل ومو�ضوعي يف �آن ،فاخلالف جلي ووا�ضح يف
�أروقة الأمم املتحدة ،ويبدو �أن هذه امل�س�ألة من التحديات الأ�صعب التي تواجهها .ومن
املالحظ �أن االتفاقيات الدولية املتعلقة بالإرهاب ،واملوقعة من قبل الأمم املتحدة مل
ت�أت ب�أي تعريف للإرهاب.
االتفاقية التي قامت بتعريف الإرهاب كانت اتفاقية جنيف  ،1937والتي مل
تدخل حيز التنفيذ ب�سبب اخلالفات .قامت اتفاقية جنيف  1937بو�ضع تعريفني
للإرهاب:
التعريف الأول� :أتت به الفقرة الثانية من املادة الأولى ،وقامت بتعريف
الإرهاب على ال�شكل الآتي :هو «الأعمال الإجرامية املوجهة �ضد الدولة ،والتي من
�ش�أنها وطبيعتها �إثارة الرعب لدى الأ�شخا�ص �أو جماعة معينة من الأ�شخا�ص �أو لدى
اجلمهور».
وتقوم الفقرة الثانية من االتفاقية بتعداد الأعمال التي تعترب �إرهابية ،فاعتربت
�أن اجلرائم الإرهابية «هي الأفعال التي تقع على الدول والأفراد التي ارتكبت يف
�إقليمها ووجهت �ضد ر�ؤ�ساء الدول� ،أو من لهم �صالحيات ر�ؤ�ساء الدول� ،إ�ضافة �إلى
امللوك وخلفائهم و�أولياء عهدهم ،و�أي�ض ًا �ضد �أزواج ه�ؤالء ،و�أي�ض ًا �ضد الأ�شخا�ص
املكلفني بوظائف �أو �أعباء عامة ،وعلى نحو مماثل الفعل العمدي املتمثل بالتخريب
�أو الإ�ضرار بالأموال العامة �أو املخ�ص�صة لال�ستعمال العام ،و�أي�ض ًا الفعل العمدي
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الذي من �ش�أنه تعري�ض احلياة الإن�سانية للخطر ب�إن�شاء و�ضع خطري عام .وت�صنيع
الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات واملواد ال�ضارة واحل�صول عليها �أو حيازتها لتنفيذ
�إحدى اجلرائم املذكورة �سابق ًا(.)1
�إن التعداد يف املادة ال�سابقة من اتفاقية جنيف  1937هو على �سبيل املثال،
فح�سب الدكتور كمال حماد ،ف�إن الفعل العمدي الذي يف طبيعته ،تعري�ض احلياة
الإن�سانية للخطر ب�إن�شاء و�ضع خطري عام ي�شمل عديد ًا من الأفعال الإرهابية التي مل
يرد ذكرها يف املادة الثانية ،مثل تلويث املياه وا�ستعمال �أ�سلحة جرثومية وكيميائية(.)2
�أدرجت الأمم املتحدة يف جدول �أعمالها - 1954وحتى اليوم -اهتماهها
بالإرهاب ،كما �أن�ش�أت جلنة خا�صة بالإرهاب الدويل عام  .1972تفرعت عن هذه
اللجنة ،ثالث جلان تولت �إحداها و�ضع تعريف حول «�إرهاب الدول» ،وما لبثت �أن
ظهرت اخلالفات احلادة بني الدول الأع�ضاء حول الإرهاب ومفاهيمه املختلفة.
وجاء يف جدول �أعمال اجلمعية العامة للأمم املتحدة« :يف �إطار التدابري
الرامية �إلى الق�ضاء على الإرهاب الدويل ،ف�إن الأعمال الإجرامية التي يق�صد منها
�أو يراد بها �إ�شاعة حالة من الرعب بني عامة اجلمهور �أو جماعة من الأ�شخا�ص� ،أو
�أ�شخا�ص معنيني لأغرا�ض �سيا�سية هي �أعمال ال ميكن تربيرها ،بحال من الأحوال،
�أي ًا كان الطابع العقدي �أو الفل�سفي �أو الديني �أو ال�سيا�سي �أو العرقي �أو الإثني� ،أو �أي
طابع �آخر لالعتبارات التي قد يحتج بها لتربير تلك الأعمال (الفقرة  2من قرار
اجلمعية العامة.)3()567-57 -
�أتت االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل يوم  15يناير (كانون
الثاين) عام  ،1997وقد تناولت التدابري الت�شريعية الهادفة �إلى عدم تربير الأفعال
((( كالهومن ،فريت�س� ،ستغفلد ،لريابينت� :ضوابط حتكم خو�ض احلرب ،اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،يونيو (حزيران) .2004
((( حماد ،كمال« ،الإرهاب يف �ضوء القانون الدويل والأمم املتحدة ،تطور املفهوم من اتفاقية جنيف �إلى مثيلتها الأوروبية»� ،صحيفة
امل�ستقبل.2002/1/10 ،
((( الفقرة (� )2إن قرار اجلمعية العامة رقم (� )567/57ضمن التدابري الرامية �إلى الق�ضاء على الإرهاب الدويل (تقرير اللجنة
ال�ساد�س).
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اجلنائية الداخلة يف نطاق هذه االتفاقية ،وخ�صو�ص ًا عندما يق�صد منها �أو يراد بها
�إ�شاعة حالة من الرعب بني عامة اجلمهور �أو جماعة من الأ�شخا�ص �أو �أ�شخا�ص
معينني .و�أتت املادة ال�ساد�سة من االتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي ،حيث ن�صت
–بدورها -على عدم تربير الأفعال اجلنائية التي تهدف �إلى �إ�شاعة حالة من الرعب
بني عامة اجلمهور �أو جماعة من الأ�شخا�ص من خالل ا�ستعمال الإرهاب النووي،
�سواء بالتهديد با�ستعماله الذي ي�شكل –بدوره� -إرهاب ًا معنوي ًا� ،أو بالتهديد الفعلي.
من املعروف �أن جهود الأمم املتحدة يف نطاق مكافحتها للإجرام ،وتر�سيخ
�أ�س�س العدالة اجلنائية ،تنطلق من توجيهات وتو�صيات املجل�س االقت�صادي االجتماعي
واجلمعية العامة .و�سبق �أن �أعلن الرئي�س ال�سابق للجنة مكافحة الإرهاب يف جمل�س
الأمن جريميي غرين�ستوك (� ،)Jeremy Greenstockأن �أكرث من مئة دولة �سلمت
الأمم املتحدة تقارير عن الإجراءات التي تنوي اتخاذها ملكافحة الإرهاب(.)4
	�أتى القرار ( )1373ال�صادر عن جمل�س الأمن يف � 28سبتمرب (�أيلول)
 ،2001و�أن�ش�أ جلنة مكافحة الإرهاب للم�ساعدة على تنظيم جهد عاملي جماعي،
ملكافحة الإرهاب ،غري �أن القرار (– )1373بدوره -مل يقم بتعريف الإرهاب ،و�إمنا
�ضم مطالب عدة حول مكافحة الإرهاب ،وحث الدول على تعديل قوانينها الداخلية
و�إجراءاتها الأمنية.
�أما على ال�صعيد الإقليمي ،فتعريف الإرهاب -بدوره� -أتى غائب ًا؛ فاالتفاقية
الأوروبية املوقعة يف �سرتا�سبورغ عام  ،1977اكتفت بو�ضع قائمة بالأفعال التي تدخل
يف مفهوم اجلرائم ال�سيا�سية ،كاال�ستيالء غري امل�شروع على الطائرات ،املن�صو�ص
عليها يف اتفاقية الهاي ( 1970فقرتها الأولى) ،الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �ضد
�سالمة الطريان املدين املن�صو�ص عليها يف اتفاقية مونرتيال  ،1971اخلطف و�أخذ
الرهائن واحلجز التع�سفي ،اجلرائم املرتكبة بوا�سطة املتفجرات والأ�سلحة احلربية
والر�سائل والطرود املفخخة ،حماولة ارتكاب هذه الأفعال واال�شرتاك فيها (فقرة و).
((( �شلال ،نعيم نزيه ،الإرهاب الدويل والعدالة اجلنائية ،من�شورات احللبي احلقوقية ،الطبعة الأولى� ،2003 ،ص.73
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	�أما املادة الثانية يف االتفاقية نف�سها ،فقد �أ�ضافت كل فعل خطر من �أفعال
العنف التي تقع على حياة الأ�شخا�ص و�سالمتهم اجل�سدية� ،أو حريتهم .وكل فعل يقع
على الأموال من �ش�أنه تعري�ض حياة الأ�شخا�ص للخطر العام.
�أما االتفاقية العربية ملكافحة الإرهاب ال�صادرة يف � 22أبريل (ني�سان) ،1998
فو�ضعت تعريف ًا للإرهاب على �أنه« :كل فعل من �أفعال العنف �أو التهديد به �أي ًا كانت
بواعثه �أو �أغرا�ضه ،يقع تنفيذ ًا مل�شروع �إجرامي فردي �أو جماعي ،يهدف �إلى �إلقاء
الرعب بني النا�س� ،أو ترويعهم ب�إيذائهم �أو تعري�ض حياتهم �أو حريتهم �أو �أمنهم
للخطر� ،أو �إحلاق ال�ضرر بالبيئة �أو ب�أحد املرافق �أو الأمالك العامة �أو اخلا�صة� ،أو
احتاللها �أو اال�ستيالء عليها� ،أو تعري�ض �أحد املوارد الوطنية للخطر»(.)5
يبدو �أن االتفاقية العربية تو�صلت �إلى تعريف حول الإرهاب جامع �شامل،
ولكن بوجود الن�ص من يطبق؟ يف احلقيقة� ،إنها �أزمة ن�ص و�أزمة واقع وتطبيق يف �آن
مع ًا ،خ�صو�ص ًا يف ظل غياب كل جهاز مراقب وحما�سب –كاملحكمة الأوروبية حلقوق
الإن�سان– تبقى االتفاقية ومواد املعاهدة واجهة براقة لواقع مرير.
يف �شهر نوفمرب (ت�شرين الثاين)  ،2001اجتمع وزراء خارجية الدول الإ�سالمية
يف الدوحة وحاولوا تعريف الإرهاب ،وذلك من خالل و�صفه بالع�شوائية من ناحية،
وعدم م�شروعية الهدف من ناحية �أخرى .وقال التعريف« :ر�سالة عنف ع�شوائية
من جمهول بغري هدف م�شروع �أو ق�ضية عادلة ،وهو بهذا خمالف للأعراف الدولية
وال�شرائع ال�سماوية»(.)6
�أمام هذا الواقع ،و�أمام ازدياد احلاالت الإرهابية ،وتردي احلوار� ،إن على
م�ستوى الأمم املتحدة� ،أو على م�ستوى الدول الكربى حول �إيجاد تعريف ،يبدو �أن
ال�صورة قامتة للم�ستقبل ،خ�صو�ص ًا يف ظل ال�سباق املحموم حول الت�سلح بني الدول
((( حمد ،دوللي ،الإرهاب الدويل ،درا�سة قانونية مقارنة ،من�شورات �صادر احلقوقية� ،2003 ،ص.33
((( �إن هذا التعريف مييز بني من هو املقاوم ،ومن هو الإرهابي� .أي مييز بني حق تقرير امل�صري وم�شروعية املقاومة والأعمال الإرهابية
الع�شوائية التي هي بغري هدف �أو م�شروع �أو ق�ضية� .إال �أن الإرهابي ميكن �أن يتذرع ب�أنه يحاول �إي�صال ر�سالة �سيا�سية �أو املطالبة بحقوق ما.
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الكربى ،وظهور �أ�سلحة جديدة غري دموية ،مما يفر�ض �ضرورة الإ�سراع يف �إيجاد
تعريف ي�شمل جممل الظاهرة ،وي�أخذ باالعتبار البعد الإن�ساين والأخالقي ،لأن عدم
الأخذ بهذين البعدين هو �سبب الأزمة.
�أتى التعريف معتمد ًا املنهج والو�سائل ،وذلك عرب تعداد الو�سائل التي ترتكب
من خاللها الأعمال الإرهابية .ومن �أهدافها �إيجاد حالة ذعر ورهبة ،والتي من
نتائجها �إحداث خطر عام.
األحكام الموضوعية العامة لجريمة اإلرهاب

�سنتناول يف الأحكام املو�ضوعية العامة جلرمية الإرهاب ،معاجلة للم�س�ؤولية
اجلنائية عن �أعمال الإرهاب وما يتفرع عنها من م�س�ؤولية للأ�شخا�ص الطبيعيني وهل
تطرح م�س�ؤولية الأ�شخا�ص املعنويني اجلزائية؟ ومتى بالإمكان �أن تطرح امل�س�ؤولية
()7
اجلزائية الدولية عن �أعمال الإرهاب؟
ويف �إطار الأحكام املو�ضوعية العامة جلرمية الإرهاب وما ينتج عن �إقرار
امل�س�ؤولية للأ�شخا�ص الطبيعيني ،ال بد من التطرق ملو�ضوع اال�سرتداد ،ملا له من
�أهمية على �صعيد التعاون اجلزائي بني الدول� ،سواء على ال�صعيد الدويل �أو على
ال�صعيد الداخلي ومدى اخلطورة التي تت�صف بها اجلرائم الإرهابية ،خ�صو�ص ًا يف
الإرهاب الدويل .فهل من مرور للزمن على العقوبة وعلى الدعوى العامة؟ كون جرائم
الإرهاب مت�س الأمن الداخلي واخلارجي للبلد� ،آثر امل�ش ّرع �إقرار حماكم ا�ستثنائية
خا�صة بها يتنازع االخت�صا�ص بها بني املحكمة الع�سكرية واملجل�س العديل.
المسؤولية الجنائية عن أعمال اإلرهاب

�إن امل�س�ؤولية مبفهومها اجلنائي ،التزام �شخ�ص يتحمل نتائج �أفعاله املجرمة،
وكي يعترب ال�شخ�ص م�س�ؤو ًال جنائي ًا عن �أفعاله اجلرمية ،يقت�ضي �أن يكون �أه ًال
((( اجتهادات حماكم اجلنايات  1999-1963قرار رقم ( ،)28متييز رقم ( ،1998/4/16 ،)58م� .س� ،ص.50
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لتحمل نتائج هذه الأفعال� ،أي متمتع ًا بقوة الوعي والإدراك و�سالمة الإدارة والتفكري.
وامل�س�ؤولية اجلنائية ت�ضمن جترمي ًا لفعل وجزاء على خرقها من ركني امل�س�ؤولية
اجلنائية :اخلط�أ اجلنائي والأهلية(.)8
	�إن امل�س�ؤولية اجلنائية عن �أعمال الإرهاب ال تختلف عن امل�س�ؤولية اجلنائية
يف اجلرائم العادية� ،إ َّال �أن لها طابع ًا خا�ص ًا� :أنها دائم ًا ق�صدية ،فال جمال لوجود
جرمية �إرهابية غري ق�صدية.
تتجه �إرادة الفاعل يف جرمية الإرهاب �إلى �إحداث ذعر ورهبة للعموم ،وهي
تدخل -دون �شك� -ضمن الق�صد اجلرمي �أو النية اجلرمية ،وال جمال للقول باخلط�أ
غري الإرادي ،فماذا بالن�سبة للم�س�ؤولية اجلنائية للأ�شخا�ص الطبيعيني؟
المسؤولية الجنائية لألشخاص الطبيعيين

�إن امل�س�ؤولية اجلنائية للأ�شخا�ص الطبيعيني عن جرمية الإرهاب ،ترتتب
على البحث بتلك امل�س�ؤولية للأ�شخا�ص� ،سواء �أكانوا �أفراد ًا� ،أو حتى فرد ًا واحد ًا
�ضمن جماعة �أو تنظيم دقيق �أو ع�شوائي .بالن�سبة ملرتكب جرمية الإرهاب تقع على
عاتقه م�س�ؤولية جزائية ال بد لإقرارها مـن توافر الق�صد والأهلية؛ واملق�صود بالأهلية
يف حتمل امل�س�ؤولية اجلنائية توافر و�ضع عقلي �سليم لدى الفاعل ،يجعله يعي ما يفعل
ويدرك نتائج فعله و�سينزل به عقاب �أو تدبري احرتازي� ،إذ ال بد من توافر الوعي
والإرادة الرتكاب الفعل الإرهابي ،وبالتايل هناك حالة �إعفاء �إذا كان املجرم يف
حالة من اجلنون املطبق �أو فقدان الوعي والإرادة (املادة  .)211و�إن مقرتف جرمية
الإرهاب –�أي ال�شخ�ص الطبيعي– يعي خطورة الأفعال اجلرمية املرتكبة ،ويدرك
طبيعتها ونتائجها ،ويدرك �أن �صفتها غري �شرعية(.)9
	�أما بالن�سبة لتنظيم �أو جماعة متار�س الأعمال الإرهابية ،فتجري عليهم
((( العوجي ،م�صطفى ،امل�س�ؤولية اجلنائية ،اجلزء الثاين ،الطبعة الثانية� ،1992 ،ص.22
((( املرجع ال�سابق� ،ص.48-47
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الأحكام العامة يف قانون العقوبات ،حول اال�شرتاك والتدخل والتحري�ض اجلرمي،
�أي من املواد ( )212عقوبات حتى ( )222عقوبات.
وال بد �أن نذكر �أن �أحكام املادة ( )315واملق�صود بها امل�ؤامرة ،ت�ستوجب
الإعدام ح�سب القانون ال�صادر يف  1958/1/11بعدما ّمت تعليق �أحكام املادة ()315
وا�ستعي�ض عنها بقانون �سنة  ،1958وحتديد ًا املادة ال�ساد�سة« :كل عمل �إرهابي
ي�ستوجب الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة ،وهو ي�ستوجب الإعدام �إذا �أف�ضى �إلى موت �إن�سان
�أو هدم بنيان بع�ضه �أو كله وفيه �إن�سان� ،أو �إذا نتج عنه التخريب -ولو جزئي ًا -يف بناية
عامة �أو م�ؤ�س�سة �صناعية �أو �سفينة �أو من�ش�آت �أخرى� ،أو التعطيل يف �سبل املخابرات
واملوا�صالت والنقل»« .وت�صل العقوبة �إلى الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة لكل من �أقدم على
م�ؤامرة بق�صد ارتكاب �إحدى اجلنايات املذكورة يف املواد ال�سابقة� ،أي املواد ()2
حتى ( )6من قانون (.»)558
	�أما بالن�سبة لعقوبة جرمية متويل �أو الإ�سهام يف متويل الإرهاب �أو الأعمال
الإرهابية ،فتن�ص املادة ( )316من قانون العقوبات مبوجب القانون رقم ()553
بتاريخ  ،2003/10/20على �أن كل من يقوم عن ق�صد ،وب�أية و�سيلة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة ،بتمويل �أو الإ�سهام يف متويل الإرهاب �أو الأعمال الإرهابية ،يعاقب بالأ�شغال
ال�شاقة املوقتة ملدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد عن �سبع �سنوات ،وبغرامة ال تقل
عن مثل املبلغ املدفوع وال تزيد عن ثالثة �أمثاله.
المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنويين

تعترب م�س�ؤولية الأ�شخا�ص املعنويني من الأمور ال�صعبة وال�شائكة �سواء على
ال�صعيد الدويل �أم على ال�صعيد الداخلي ،وقد ذهب بع�ض القوانني �إلى �إمكان �إقرار
امل�س�ؤولية اجلنائية للأ�شخا�ص املعنويني كاملادة ( )210عقوبات�« :إن الهيئات املعنوية
م�س�ؤولة جزائي ًا عن �أعمال مديريها و�أع�ضاء �إداراتها وممثليها ،وعمالها ،عندما
ي�أتون هذه الأعمال با�سم تلك الهيئات املذكورة �أو ب�إحدى و�سائلها» ،وت�شمل عبارة
«الأ�شخا�ص املعنويني» ال�شركات ،اجلمعيات ،امل�ؤ�س�سات الإدارية والعامة ،و�أخري ًا
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الدولة(.)10
م�س�ؤولية الدولة تربرها الإرادة اجلماعية للأمة على �أ�سا�س �أن كل جماعة
متلك امل�شاعر والأحا�سي�س والإرادة املتميزة عن �أع�ضائها ،وبالتايل �سي�ؤدي �إقرار
امل�س�ؤولية اجلنائية للدولة �إلى تذكري كل فرد ب�إمكانية توقيع اجلزاء عليه.
	�إن م�س�ؤولية الدولة -ك�شخ�ص معنوي -عن اجلرائم الإرهابية مت�صورة من
الناحية النظرية� ،أما من الناحية العملية ،ف�إنها لي�ست كذلك لأنه ال �شيء يجرب الدولة
على املثول �أمام القا�ضي اجلنائي الدويل ،ومن املمكن توقيع عقوبات �أو جزاءات
عليها :كالعقوبات االقت�صادية واملقاطعة(.)11
وقد �أقر القانون اللبناين امل�س�ؤولية اجلنائية لل�شخ�ص املعنوي عن اجلرائم
الإرهابية ،فن�صت املادة ( )316عقوبات على �أن« :كل جمعية �أن�شئت بق�صد تغيري
كيان الدولة االقت�صادي �أو االجتماعي �أو �أو�ضاع املجتمع الأ�سا�سية يف �إحدى الو�سائل
املن�صو�ص عليها يف املادة ( )314تحُ ل ،و ُيق�ضى على املنتمني �إليها بالأ�شغال ال�شاقة».
المسؤولية الجنائية الدولية عن أعمال اإلرهاب

	�إن حتريك قواعد امل�س�ؤولية اجلنائية الدولية ،عن �أعمال الإرهاب يقت�ضي
توافر �شروط لقيامها وهي:
• وقوع فعل �أو عمل غري م�شروع دولي ًا� ،أي خمالف ًا لقواعد القانون الدويل �أو
االتفاقيات ال�سارية.
• �أن يكون هذا العمل من�سوب ًا لإحدى الدول وفق ًا لقواعد القانون الدويل.
• �أن يرتتب على هذا العمل �ضرر يقع على دولة �أخرى.
وتثور امل�س�ؤولية اجلزائية الدولية عن �أعمال الإرهاب من خالل الدولة
( ((1رفعت� ،أحمد حممد ،الطيار ،بكر �صالح ،الإرهاب الدويل ،مركز الدرا�سات العربي -الأوروبي ،طبعة �أولى� ،1998 ،ص.236
( ((1املرجع ال�سابق� ،ص.317
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والتزاماتها التعاقدية بقمع �أو منع العمليات الإرهابية ،ذلك �أنه يرتتب على ت�صديق
الدولة على معاهدة� ،ضرورة تنفيذ بنود هذه املعاهدة والتقيد بالأحكام والقواعد
الواردة فيها ،ويف حال الإخالل يعر�ضها ذلك لرتتيب امل�س�ؤولية والتعوي�ض عن
ال�ضرر(.)12
االسترداد في الجرائم اإلرهابية

	ال بد قبل اخلو�ض يف اال�سرتداد يف اجلرائم الإرهابية من القيام بتعريف
اال�سرتداد ،وما �أتى به الفقه يف هذا املجال على �صعيد الفقه الوطني واملقارن ،ومن
ثم طرق اال�سرتداد على ال�صعيد الدويل يليه اال�سرتداد على ال�صعيد الوطني.
تعريف االسترداد

ت�سليم املجرمني �أو اال�سرتداد ،هو عمل مبقت�ضاه تقوم الدولة التي جل أ�
�إلى �أر�ضها �شخ�ص متهم �أو حمكوم عليه يف جرمية ،بت�سليمه �إلى الدولة املخت�صة
ملحاكمته �أو تنفيذ العقوبة عليه(.)13
ويدخل الت�سليم يف القانون الدويل العام لأنه يقت�ضي وجود عالقة بني دولتني،
مبنا�سبة جرمية ترتكب عادة يف بالد واحدة وال�شخ�ص جل�أ �إلى بالد �أخرى ،وهذه
القواعد اخلا�صة باال�سرتداد �إما تنتج عن العادات والتقاليد املحلية ،و�إما عن
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).
( ((1نف�سه� ،ص.232
( ((1عبدامللك ،جندي ،اجلنائية ،املجلد الثاين ،دار الإحياء للرتاث العربي� ،1979 ،ص.590
(14) Huet André, Koering, Joulin, Denne, droit pénal international, presse universitaires de France, 2005, p. 397.
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لقد قام امل�شرع اللبناين بتنظيم مو�ضوع اال�سرتداد يف قانون العقوبات من
املواد ( )30حتى ( )36عقوبات.
وقد ن�صت املادة ( )31من قانون العقوبات على �أن اال�سرتداد مباح يف احلاالت
التالية:
•اجلرائم املقرتفة على �أر�ض الدولة طالبة اال�سرتداد.
•اجلرائم التي تنال من �أمنها ومن مكانتها املالية.
•اجلرمية التي يقرتفها �أحد رعاياها.
ورف�ض اال�سرتداد ح�سب �أحكام املادة ( )33عقوبات:
�1.1إذا كانت ال�شريعة اللبنانية ال تعاقب على اجلرمية بعقوبة جناية �أو جنحة،
ويكون الأمر على النقي�ض �إذا كانت ظروف الفعل امل�ؤلفة للجرم ال ميكن
توافرها يف لبنان ب�سبب و�ضعه اجلغرايف.
�2.2إذا كانت العقوبة املن�صو�ص عليها يف �شريعة الدولة طالبة اال�سرتداد �أو
�شريعة الدولة التي ارتكبت الأفعال على �أر�ضها ،ال تبلغ �سوى �سنة حب�س ًا
من جممل اجلرائم التي تناولت الطلب.
�3.3إذا كان قد ق�ضي على اجلرمية ق�ضاء مربم ًا يف لبنان� ،أو كانت دعوى
احلق العام �أو العقوبة قد �سقطت وفق ًا لل�شريعة اللبنانية� ،أو �شريعة الدولة
طالبة اال�سرتداد� ،أو �شريعة الدولة التي اقرتفت اجلرمية يف �أر�ضها.
كما ن�صت املادة ( )34على رف�ض اال�سرتداد:
�1.1إذا ن�ش�أ اال�سرتداد عن جرمية ذات طابع �سيا�سي �أو ظهر �أنه لغر�ض
�سيا�سي.
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�2.2إذا كان املدعى عليه قد ا�ستقر يف �أر�ض الدولة طالبة اال�سرتداد.
�3.3إذا كانت العقوبة املن�صو�ص عليها يف �شريعة الدولة طالبة اال�سرتداد
خمالفة لنظام املجتمع(.)15
يبدو �أن مبد�أ اال�سرتداد لي�س مطلق ًا على اعتبار �أنه ال يجوز اال�سرتداد يف
اجلرائم ال�سيا�سية« :ال ا�سرتداد يف اجلرائم ال�سيا�سية» .من هنا طرحت �إ�شكالية
مهمة بالن�سبة جلرائم الإرهاب :هل جرمية الإرهاب جرمية عادية �أم ذات طابع
�سيا�سي؟
ترتكب الأعمال الإرهابية –�أ� ً
صال -لأهداف �أيديولوجية ،دينية �أم دنيوية �أو
حتى لأهداف �سيا�سية� .إال �أن اجلرائم ال�سيا�سية يكون دافعها �إن�ساني ًا ومتجرد ًا من
امل�صلحة الذاتية ومن الغايات ال�شخ�صية ،وهذا يبعد عن اجلرائم الإرهابية حتى
ذات الطابع ال�سيا�سي منها ،وهذه «الرومن�سية» التي �أحاطها امل�شرع باجلرم ال�سيا�سي
ال ميكن �أن ت�شمل اجلرائم الإرهابية(.)16
االسترداد على الصعيد الدولي

	�أتت االتفاقيات الدولية االثنتا ع�شرة املتعلقة بالإرهاب ب�إلزام الدول
الأطراف بت�سليم الأ�شخا�ص املطلوب ا�سرتدادهم.
ن�صت اتفاقية طوكيو لعام  1963يف مادتها (( )16فقرتها الثانية) على
«�أنها ال تن�شئ التزام ًا ملنع اال�سرتداد» .و�أوجبت اتفاقية الهاي  1970الدول الأطراف
بـ«�إحالة الق�ضية �إلى �سلطاتها املخت�صة ملحاكمة املتهم املوجود يف �إقليمها».

( ((1لذلك رف�ضت فرن�سا ت�سليم «زهري ال�صديق» ال�شاهد امللك يف ق�ضية اغتيال الرئي�س رفيق احلريري على اعتبار �أن لبنان مل يل ِغ
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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	اعتربت االتفاقيات الدولية االثنتا ع�شرة �أنها غري ملزمة بت�سليم الأ�شخا�ص
املطلوب ا�سرتدادهم� ،إال �أنها اعتربت اجلرائم التي تدخل يف نطاقها قابلة للت�سليم.
كما ن�صت االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل على عدم اعتبار
اجلرائم التي تدخل يف نطاقها ،جرائم �سيا�سية �أو ذات دافع �سيا�سي.
�ساد االتفاقيات الدولية مبد�أ عام« :ت�سليم املجرمني يف اجلرائم الإرهابية».
�إن اال�ستثناء الوحيد الذي �أتت به االتفاقية العربية ملكافحة الإرهاب � ،1998أثار
جد ًال كبري ًا يف الأو�ساط الدولية حوله ،وهو« :ال تعد �أي من اجلرائم الإرهابية امل�شار
�إليها يف املادة ال�سابقة من اجلرائم ال�سيا�سية» ثم ت�أتي املادة اخلام�سة لتن�ص على
�أنها «تتعهد بت�سليم املتهيمن املحكوم عليهم يف اجلرائم الإرهابية با�ستثناء ما �إذا
كانت اجلرمية ذات �صبغة �سيا�سية»(.)17
بالإ�ضافة �إلى القرارين اللذين �صدرا عن الأمم املتحدة ،القرار ()1373
ال�صادر يف � 28سبتمرب (�أيلول)  2001والقرار ( )1456ل�سنة « :2003على الدول �أن
تقدم للعدالة وفق ًا للقانون الدويل وباال�ستناد �إلى املبد�أ �إما الت�سليم و�إما املحكمة ،كل
من ميول الأعمال الإرهابية �أو يدعمها �أو يرتكبها �أو يوفر املالذ الآمن للإرهابيني،»...
و�أتى القرار ( )1373ل�سنة « :2001عدم االعرتاف باالدعاءات بوجود بواعث �سيا�سية
ك�أ�سباب لرف�ض طلبات ت�سليم الإرهاب يني امل�شتبه بهم».
ثانيًا :اإلرهاب الدولي وضرورة التعاون الدولي الجزائي

مل تبذل الأمم املتحدة اجلهود الكافية للتعريف بظاهرة الإرهاب الدويل ،ومل
حترز �أي تقدم للإحاطة بهذه الظاهرة �أو التو�صل �إلى اتفاق ب�ش�أنها ،وب�ش�أن كيفية
مواجهتها ومكافحتها ،ويعود �سبب ذلك �إلى التباين ال�شديد يف وجهات النظر بني
الدول حول الو�صول �إلى تعريف موحد للإرهاب الدويل ،خ�صو�ص ًا الأركان القانونية
لهذه اجلرمية.
( ((1حمد ،دوللي ،الإرهاب الدويل ،م� .س� ،ص.234
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�أمام هذه ال�صعوبة التي اعرت�ضت الأمم املتحدة حول التو�صل ل�صياغة موحدة
حتدد هذه اجلرمية وتبني �أركانها ،و�أمام امل�أزق الأمني العاملي نتيجة تفاقم الإرهاب
العابر للحدود ،يبدو �أن الأزمة لي�ست �أزمة ن�ص� ،أو تعريف موحد ،بل �أزمة عدم بذل
جهود ،خ�صو�ص ًا جهود الدول الكربى نحو ال�سالم الدائم وال�شامل يف مكافحة �صور
العنف ،والتخفيف من الفوارق بني ال�شعوب� ،إن على م�ستوى احلياة االقت�صادية،
�أو على م�ستوى احلريات وحقوق الإن�سان الأ�سا�سية� ،أو على م�ستوى احرتام حقوق
الأقليات ،وعدم الإقرار بحق ال�شعوب يف تقرير م�صريها .بينما كانت الأمم املتحدة
وما زالت -يف خ�ضم نقا�شاتها ،تت�ضاعف خارج �أروقتها عمليات العنف والإرهابالدويل على مر�أى من املجتمع الدويل .يواجه الأمن وال�سالم الدوليان حتديات هائلة
يف ظل الت�سابق على الت�سلح النووي ،وظهور �أ�سلحة بيولوجية جرثومية قد تقع يف
�أيدي �إرهابيني� .إن العنف التقليدي �أو احلروب التقليدية ،ذهبت �إلى غري رجعة ،نحن
�أمام حرب جديدة �صامتة غري دموية �أقل كلفة وب�أكرث اخل�سائر الب�شرية.
هذه املعطيات اخلطرة للحروب غري التقليدية والإرهاب غري التقليدي
تلزم بو�ضع تعريف وا�ضح� .سوف نتناول يف هذه الدرا�سة املحاوالت الفقهية لتعريف
الإرهاب الدويل وبيان جوانبه القانونية ،ومن ثم �سوف نبني امل�س�ؤولية اجلنائية عن
�أعمال الإرهاب الدويل� ،إلى جانب الو�سائل امل�ستخدمة يف الإرهاب الدويل .ومبا �أن
الأزمة لي�ست فقط يف �إيجاد تعريف موحد للإرهاب الدويل ،بل يف �إغفال الدوافع
والأ�سباب وراء ارتكاب الأعمال الإرهابية ،فمن ال�ضرورة عر�ض الدوافع والأ�سباب
ولو ب�إيجاز ،من �أجل الإ�ضاءة على املو�ضوع من خمتلف جوانبه.
و�أمام هذه الأزمة املتفاقمة ،من ال�ضروري جد ًا التعاون اجلزائي الدويل
من �أجل الق�ضاء على اجلرائم الإرهابية �أو التخفيف منها ،فكيف ظهر هذا التعاون
على ال�صعيد الدويل؟ وماذا �أعطت االتفاقيات الدولية ملكافحة الإرهاب من م�ساحة
يف التعاون؟ �أم �إنها �ضيقت حدود التعاون؟ وكيف ي�سهم اال�سرتداد يف احلد من
اجلرائم؟ وهل بذلت الأمم املتحدة جهود ًا كافية ملكافحة الإرهاب الدويل؟
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المحاوالت الفقهية لتعريف اإلرهاب الدولي

()18

تعددت املحاوالت الفقهية لتعريف الإرهاب الدويل ،وجاءت خمتلفة باختالف
وجهات نظر الفقهاء من حيث حتديد هذه الظاهرة والعنا�صر املك ِّونة لها ،وقد بذل
امل�ؤمتر الأول لتوحيد القانون العقابي يف بولندا  ،1931جهود ًا حول توحيد تعريف
الإرهاب ،لكنه ف�شل وبقيت جمرد حماوالت ،وبقي البحث عن تعريف الإرهاب
الدويل �ضائع ًا (.)A la recherché de la definition Perdue
ويلخ�ص القانوين وعامل اجلرمية البلجيكي ( )Niko Gunzburgعنا�صر
الإرهاب الدويل ب�أنه:
1.1حدوث اعتداء على خدمة عامة متعلقة ب�شتغيل حركة املوا�صالت الدولية،
وخطف الطائرات.
2.2االعتداء على رئي�س الدولة �أو �أحد �أع�ضاء احلكومة يف اخلارج.
يرى احلقوقي البولوين (� )Raphaël Lemkinأن جرمية الإرهاب الدويل
تقع عند توافر العنا�صر التالية:
1.1تكرار وقوع �أفعال الإرهاب �أو تنوع �أفعال الإرهاب.
�2.2أن تكون الت�صرفات الإرهابية بق�صد خلق توتر �أو ا�ضطراب يف العالقات
الدولية.
�3.3أن يكون هناك اختالف بني:

(� ((1إن الإرهاب الدويل يختلف يف جوهره عن الإرهاب الداخلي� ،إن من حيث امتداد الفعل اجلرمي� ،أو من حيث خمالفته قواعد القانون
الدويل� ،أو دخول عن�صر دويل يف الق�ضية ،لذلك �آثرنا البحث يف الإرهاب الدويل ،حتى ال يتم اخللط بينه وبني الإرهاب الداخلي ،وذلك
من �أجل الإ�ضاءة على خمتلف جوانب الق�ضية.
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أ-أجن�سية الفاعل.
ب-بجن�سية ال�ضحية.
ج-ججن�سية املكان الذي ار ُت ِكبت فيه اجلرمية(.)19
ر�أت اللجنة الدولية لالحتاد الدويل لتوحيد القانون اجلنائي� ،أن العمل
يو�صف من قبيل الإرهاب الدويل عند توافر العنا�صر التالية:
أ-أ�إثارة ا�ضطراب يف العالقات الدولية.
ب-ب�أن توجه اجلرمية �ضد الدولة التي وقع فيها امتداد اجلرمية� ،أي
امتدادها لأكرث من �إقليم دولة واحدة.
ج-ج�أن يكون الفاعلون الجئني يف اخلارج.
د-د�أن يكون التجهيز للجرمية مت يف بلد �آخر(.)20
يرى عبدالعزيز حممد �سرحان �أن الإرهاب الدويل هو« :كل اعتداء على الأرواح
واملمتلكات العامة �أو اخلا�صة ،باملخالفة لأحكام القانون الدويل مب�صادره املختلفة،
وهو بذلك ميكن النظر �إليه على �أ�سا�س �أنه جرمية دولية �أ�سا�سها خمالفة القانون
الدويل ..ويعد الفعل �إرهاب ًا دولي ًا ،وبالتايل جرمية دولية� ،سواء قام به فرد �أو جماعة
�أو دولة ،كما ي�شمل –�أي�ض ًا� -أعمال التفرقة العن�صرية التي تبا�شرها الدول»(.)21

( ((1رفعت� ،أحمد حممد ،الطيار ،بكر �صالح :الإرهاب الدويل ،م� .س� ،ص.221
( ((2نف�سه.
( ((2عبدالعزيز ،حممد �سرحان« ،حول تعريف الإرهاب الدويل وحتديد م�ضمونه» ،املجلة امل�صرية للقانون الدويل ،املجلد التا�سع
والع�شرون� ،1973 ،ص.174-173
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المسؤولية الجنائية الدولية عن أعمال اإلرهاب الدولي

	�إن النظام القانوين الدويل ،عبارة عن جمموعة القواعد واملبادئ القانونية،
التي هي عبارة عن حقوق وواجبات الدولة ،وتلتزم كل دولة باحرتام هذه القواعد
وال�سري بها ،وكل �إخالل ب�أحد هذه االلتزامات من قبل �إحدى الدول ،يرتتب عليه
م�س�ؤولية دولية جنائية ،على الدولة املخالفة ،ويف احلال يجب توافر ال�شروط التالية:
 -1وقوع عمل غري م�شروع دولي ًا� ،أي خمالف ًا لقواعد القانون الدويل واالتفاقيات
ال�سارية.
� -2أن يكون هذا العمل من�سوب ًا لإحدى الدول وفق ًا لقواعد القانون الدويل.
� -3أن يرتتب على هذا العمل �ضرر يقع على عاتق دولة �أخرى.
ويحكم امل�س�ؤولية الفردية ملرتكبي اجلرائم الدولية بع�ض القواعد ،وجتدر
الإ�شارة �أو ًال �إلى �أن املعاقبة على اجلرائم الدولية ،ال تنم بال�ضرورة عن وجود ازدواج
يف التجرمي دولي ًا وداخلي ًا ،مبعنى �أن الفرد ميكن �أن يكون م�س�ؤو ًال دولي ًا ،على الرغم
من عدم وجود ن�ص ت�شريعي داخلي يف قانون دولته بجرم ،ويعاقب على الفعل الذي
ي�شكل جرمية وفق ًا للقانون الدويل.
ولقد اعترب بع�ض الفقه �أن امل�س�ؤولية الدولية الفردية حتكمها قواعد:
أ-أ�أن ال�صفة الر�سمية لل�شخ�ص ال تعفيه من العقاب وال تعد �سبب ًا لتخفيف
العقوبة.
ب-ب�أن ارتكاب �أحد الأ�شخا�ص للفعل ال يعفي رئي�سه من امل�س�ؤولية اجلنائية �إذا
علم� ،أو كان لديه �أ�سباب معقولة� ،أن ذلك ال�شخ�ص ا�ستعد الرتكاب جرمية وارتكبها
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دون �أن يتخذ الرئي�س الإجراءات املطلوبة ملنع ذلك(.)22
يجب عدم اخللط بني جرمية الإرهاب الدويل وجرمية العدوان التي تختلف
عنها اختالف ًا جوهري ًا ،ذلك �أن العدوان يقع �ضد �سالمة الأرا�ضي واال�ستقالل
ال�سيا�سي لدولة من الدول ،بينما الإرهاب جرمية تقع �ضد �سالمة الأ�شخا�ص
وحقوقهم وحرياتهم الأ�سا�سية ،ثم �إن العدوان �أ�شد خطر ًا من الإرهاب ،وهو يتمثل
يف ا�ستخدام القوة امل�سلحة من جانب الدولة� ،ضد �سيادة ووحدة الأرا�ضي الإقليمية
لدولة �أخرى ،وعلى �أي وجه ال يتما�شى مع ميثاق الأمم املتحدة(.)23
الوسائل المستخدمة في اإلرهاب الدولي

يواجه القائمون على و�ضع تعريف للإرهاب الدويل ،تعدد و�سائل العنف
واختالف ال�صور والأ�شكال التي يرتكبها مرتكبو الأعمال الإرهابية .و�أبرز هذه
الو�سائل على �سبيل املثال:
1.1الأعمال الإرهابية املرتكبة �ضد و�سائل النقل املدين الدويل :كاختطاف الطائرات
وال�سفن وتغيري م�سار هذه الطائرات واحتجاز ركابها.
2.2الهجمات التي تتعر�ض لها املن�ش�آت يف املطار.
3.3الأفعال املرتكبة �ضد الأ�شخا�ص ،وت�شمل عمليات االعتداء على ال�سالمة
اجل�سدية ،كاالغتياالت املوجهة �ضد رموز رجال ال�سيا�سة ورجال الدين ،و�أع�ضاء
البعثات الدبلوما�سية والهيئات الدولية.
4.4الأفعال املرتكبة �ضد الأموال ك�إ�شعال احلريق و�إلقاء القنابل وتدمري
املمتلكات العامة واخلا�صة ،وتخريب و�سائل النقل.
( ((2عتلم� ،شريف ،املحكمة اجلنائية – الدولية ،الطبعة الثانية� ،2004 ،صادر عن اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر� ،ص.41
(� ((2أ�صبحت جرمية العدوان تدخل �ضمن اخت�صا�ص املحكمة اجلنائية الدولية ،املادة اخلام�سة (د).
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5.5تفجري ال�سفارات و�شركات ال�سياحة.
6.6هذه الو�سائل امل�ستخدمة يف الإرهاب الدويل ( +الداخلي) تقليدية� ،أما
الو�سائل احلديثة فهي:
 الأ�سلحة اجلرثومية. الأ�سلحة البيولوجية. �أ�سلحة الدمار ال�شامل (�أ�سلحة نووية). اجلمرة اخلبيثة. ا�ستعمال الطائرت ك�صواريخ (�أحداث � 11سبتمرب�/أيلول .)2001 الأ�سلحة احلارقة. الأ�سلحة الكيميائية. �أ�سلحة الليزر. �أ�سلحة الليزر امل�سببة للعمى. الإرهاب الإلكرتوين.دوافع اإلرهاب الدولي

�إن الدوافع وراء ارتكاب الإرهاب الدويل متعددة وال ميكن ح�صرها ،مع ذلك
ميكن ت�صنيف دوافع الإرهاب الدويل و�أ�سبابه �ضمن ثالثة اجتاهات رئي�سة� ،أهمها
الدوافع ال�سيا�سية واالقت�صادية.
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الدوافع السياسية

وراء عمليات العنف وحركات الإرهاب دوافع �سيا�سية� ،إذ �إنه مبعتقد ه�ؤالء
الذين ميار�سون هذه الأعمال الإرهابية� ،أنهم يحاولون -من خالل ذلك -االحتجاج
على �سيا�سات الدول الكربى من �أجل جذب العامل �إلى ق�ضيتهم .حتاول جماعة من
اجلماعات االحتجاج على �سيا�سات الدولة التي تقطنها .وي�سعى الإرهابيون �إلى
�إجبار �سلطات الدولة على اتخاذ خطوات متفقة مع �أهدافهم ال�سيا�سية� ،أو حتى
�إنزال ال�ضرر بالدولة �أو رعاياها.
طاملا �أن هناك حكومات قادرة على التفرغ ملمار�سة الإرهاب (�إرهاب
الدولة) ،ف�إن الإرهاب امل�ضاد يبقى الرد الوحيد واملمكن من قبل اجلماعات العنفية
املتمردة على �سيا�سات الدولة.
الدوافع االقتصادية

قد تكون الدوافع وراء العمليات الإرهابية الإ�ضرار باقت�صاد الدولة �أو حتى
�شله ،من خالل تدمري املن�ش�آت ال�صناعية والتجارية� ،أو مهاجمة مكاتب �شركات
الطريان �أو املن�ش�آت ال�سياحية التابعة لها ،لإثارة الذعر والرعب مع املتعاملني معها.
بعدما بينا الدوافع وراء ارتكاب الإرهاب �سندر�س مدى �إ�سهام التعاون الدويل
اجلزائي يف مكافحة هذه الظاهرة.
ي�سهم التعاون اجلزائي الدويل يف مكافحة الإرهاب واحلد من العمليات
الإرهابية .وينبغي �أن ت�ستحدث على ال�صعيدين الدويل والإقليمي تدابري فاعلة
للتعاون الدويل يف جمال منع العنف الإرهابي ،وذلك عرب التعاون اجلزائي الدويل
على ال�صعيد الدويل (فقرة �أولى) ،وعلى �صعيد االتفاقيات الدولية (فقرة ثانية)
وعلى �صعيد اال�سرتداد (فقرة ثالثة) وكيف بذلت الأمم املتحدة جهود ًا ملكافحة
الإرهاب (فقرة رابعة).
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التعاون الجزائي الدولي لمكافحة اإلرهاب

�إن التعاون اجلزائي الدويل ملكافحة الإرهاب يدعم -عرب التعاون بني �أجهزة
�إنفاذ القانون و�سلطات النيابة العامة وبني الدول -زيادة التكامل والتعاون فيما بينها
وبني خمتلف الأجهزة امل�س�ؤولة عن �إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية ،مع �إيالء املراعاة
الواجبة حلقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،و�إدراج �أ�ساليب التعاون بني الدول يف امل�سائل
اجلزائية على كل م�ستويات �إنفاذ القوانني والعدالة اجلنائية ،وزيادة تعليم وتدريب
املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القانون يف جمال منع اجلرمية و�أ�ساليب التعاون الدويل يف
امل�سائل اجلزائية .ويجب توحيد االخت�صا�ص الق�ضائي بني قوانني الدول مع �إعطاء
الأولوية لالخت�صا�ص الإقليمي.
وعلى وجود تبادل يف امل�ساعدة والتعاون وذلك من خالل التعاون والتعا�ضد
الفاعلني بني الدول من �أجل احل�صول على الأدلة الالزمة ملالحقة املجرمني �أو
ت�سليمهم .وينبغي –�أي�ض ًا -للمجتمع الدويل �أن يكبح مبزيد من الفاعلية ممار�سات
الدول التي ت�ساند بها العنف الإرهابي �أو تنفذه �أو ت�سكت عنه ،وينبغي لهذه الدول
و�ضع ت�شريعات وطنية مالئمة تكفل فاعلية مراقبة الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات
و�سائر املواد اخلطرة(.)24
التعاون الدولي على صعيد القرارات الدولية

�صدرت قرارات عدة عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة ت�ؤكد �أهمية التعاون
الدويل للت�صدي للأعمال الإرهابية (القرار رقم  109/35بتاريخ  10دي�سمرب/
كانون الأول  ،1981والقرار رقم  130/38دي�سمرب /كانون الأول ،بالإ�ضافة �إلى
التعاون الثنائي واملتعدد الأطراف (القرار رقم  29/44دي�سمرب /كانون الأول )1989
و�شددت هذه القرارات على �ضرورة التعاون الوثيق من طريق تبادل املعلومات عن
املجرمني واعتقالهم وحماكمتهم واملطالبة با�سرتدادهم.
( ((2انظر بهذا املعنى� :شالال ،نعيم نزيه ،الإرهاب الدويل والعدالة اجلنائية ،م� .س� ،ص.112
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ويتم التعاون يف مكافحة الإرهاب ،لي�س فقط على �صعيد �صوغ املواثيق
واالتفاقات الدولية ،و�إمنا التعاون بني املنظمات والوكاالت الدولية ،وذلك عرب قرارات
عدة �أقرتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة (القرار رقم  15 165/52دي�سمرب/
كانون الأول  1957والقرار رقم  8 108/53دي�سمرب /كانون الأول .)1998
ويف قرار اتخذته اجلمعية العامة لإدانة الهجمات الإرهابية يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،دعت اجلمعية -على وجه اال�ستعجال� -إلى التعاون الدويل من
�أجل تقدمي مرتكبي الهجمات �إلى العدالة ،ويف القرار رقم ( )1-56بتاريخ 12
�سبتمرب (�أيلول)  2001دعت اجلمعية العامة �إلى التعاون من �أجل منع �أعمال الإرهاب
والق�ضاء عليه.
وجاء القرار (� 28 )1373سبتمرب (�أيلول)  2001لي�ؤرخ تاريخ ًا جديد ًا على
�صعيد القرارات الدولية .ون�ص هذا القرار على �ضرورة:
أ-أ التما�س �سبل تبادل املعلومات العملية والتعجيل بها ،خ�صو�ص ًا ما يتعلق منها
ب�أعمال �أو حتركات الإرهابيني �أو ال�شبكات الإرهابية واالجتار بالأ�سلحة ،وا�ستخدام
اجلماعات الإرهابية لتكنولوجيا االت�صاالت ،والتهديد الذي ي�شكله امتالك اجلماعات
الإرهابية لأ�سلحة الدمار ال�شامل.
ب-بتبادل املعلومات وفق ًا للقوانني الدولية ،والتعاون يف ال�ش�ؤون الإدارية
والق�ضائية ملنع ارتكاب الأعمال الإرهابية.
ج-جالتعاون ب�صفة خا�صة عرب االتفاقيات الثنائية متعددة الأطراف ،على منع
وقمع االعتداءات الإرهابية واتخاذ �إجراءات �ضد مرتكبي تلك الأعمال.
جاء يف القرار ( 20 )1456دي�سمرب (كانون الأول) �« :2003إن الإرهاب
ال ميكن دحره وفق ًا مليثاق الأمم املتحدة والقانون الدويل� ،إال باتباع منهج �شامل
مطرد ينطوي على م�شاركة وتعاون فعليني من جانب الدول كافة ،واملنظمات الدولية
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والإقليمية ،وعلى م�ضاعفة اجلهود على ال�صعيد الداخلي».
�إن اخللط الذي طر�أ على مفهوم الإرهاب و�أنواع املقاومة الوطنية� ،أ�سهم �-إلى
حد كبري -يف �إ�ضعاف موقف حركات التحرير الوطني (منوذج فل�سطني ،لبنان).
ينظر العامل �إلى حركات املقاومة ،ال �سيما العامل العربي ،على �أنها متار�س �أعما ًال
�إرهابية .وقد برز يف الأمم املتحدة جدال حول هذا املو�ضوع :من الإرهابي؟ ومن
املقاوم؟
فهل مقاومة ال�شعب الفل�سطيني -مث ًال -لالحتالل الإ�سرائيلي على �أر�ض
عربية حمتلة هي فل�سطني ميكن �أن تو�صف بالإرهاب؟
�شجبت ال�سلطة الفل�سطينية �أعمال الإرهاب ،ال �سيما االعتداءات التي طالت
الواليات املتحدة الأمريكية يف � 11سبتمرب (�أيلول) و�أبدت نيتها امل�شاركة يف اجلهود
الدولية من �أجل الق�ضاء على الإرهاب ،ونا�شدت املجتمع الدويل والعامل بالتمييز بني
الإرهاب وحق ال�شعوب يف تقرير م�صريها.
هنا ،نطرح مزيد ًا من الأ�سئلة :هل مقاومة ال�شعب الفيتنامي �إرهاب؟ هل
حماوالت الأكراد امل�شتتني يف العامل ،املطالبة بكيان ذاتي وحكم ذاتي �آمن ،هي
حماوالت �إرهابية؟ وهل كانت انطالقة املقاومة الفرن�سية ملقاومة االحتالل النازي
الأملاين �إرهاب ًا �أم مقاومة؟
واحلال :ما الأ�سا�س القانوين حلق تقرير امل�صري؟ �أو� :أين املقاومة من تهمة
الإرهاب وم�شروعية حق تقرير امل�صري؟ وما الطبيعة القانونية حلق تقرير امل�صري؟
وما املعيار الأن�سب للتمييز بني حركات املقاومة والإرهاب؟ وهل ا�ستطاعت املقاومة
اللبنانية والفل�سطينية مواجهة تهم الإرهاب؟ ولعدم اخللط بني الإرهاب وحركات
العنف الأخرى ،كان من ال�ضروري التمييز بني الإرهاب والدفاع امل�شروع «العنف
املقنن» ،والإرهاب و�إرهاب الدول ،والإرهاب واجلهاد.
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ثالثًا :األساس القانوني لحق تقرير المصير

اهتم املجتمع الدويل اهتمام ًا متزايد ًا مببد�أ حق ال�شعوب يف تقرير م�صريها،
ال�سيما بني احلربني العامليتني .وت�ضمنت معاهدة ال�صلح التي عقدت بعد احلرب
العاملية الأولى ،عدد ًا من الن�صو�ص التي ت�سلم مبنح بع�ض �أقاليم القارة الأوروبية
احلق يف تقرير م�صريها.
فما القيمة القانونية لهذا املبد�أ ،واملوقع الذي يحتله كمبد�أ من مبادئ القانون
الدويل الو�ضعي؟ مع اندالع احلرب العاملية الثانية عادت ملبد�أ حق تقرير امل�صري
حيويته ،خ�صو�ص ًا بعد ت�صريح الرئي�س الأمريكي فرانكلني روزفلت (Franklin
 ،)1945 - 1882( )Rooseveltحول حق ال�شعوب يف تقرير م�صريها ،ورد الن�ص
عليه يف ميثاق الأمم املتحدة  ،1945الذي �أقر مبد�أ حق تقرير امل�صري ،يف الفقرة
الثانية من املادة الأولى ،وهي اخلا�صة ب�أهداف الأمم املتحدة� :إمناء العالقات الودية
بني الأمم على �أ�سا�س احرتام املبد�أ الذي يق�ضي بالت�سوية يف احلقوق بني ال�شعوب،
وب�أن يكون لكل منها احلق يف تقرير م�صريها ،وكذلك اتخاذ التدابري الالزمة لتعزيز
ال�سلم العاملي.
�إن قواعد القانون الدويل الو�ضعي وميثاق الأمم املتحدة مينحان ال�شعوب
حق الثورة ،بل يعد من احلقوق الأ�سا�سية لل�شعوب امل�ستعمرة� ،أو اخلا�ضعة لل�سيطرة
الأجنبية ،ممار�سة حقها يف تقرير امل�صري املقرر يف القانون الدويل ب�أية و�سيلة كانت.
ويف توجيه �صادر عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،رقم ( )2625ل�سنة � 1970إقرار
وا�ضح« :على كل دولة واجب االمتناع عن �إتيان �أي عمل ق�سري يحرم ال�شعوب امل�شار
�إليها �أعاله من حقها يف تقرير م�صريها بنف�سها ومن حريتها وا�ستقاللها ،ويحق لهذه
ال�شعوب مناه�ضة الأعمال الق�سرية ،ومقاومتها �سعي ًا �إلى ممار�سة حقها يف تقرير
م�صريها بنف�سها ،و�أن تلتم�س و�أن تتلقى امل�ساندة وفق ًا ملقا�صد امليثاق ومبادئه(.)25
(� ((2شالال ،نعيم نزيه ،الإرهاب الدويل والعدالة اجلنائية ،م� .س� ،ص.55
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ي�ستمد الكفاح امل�سلح م�شروعيته من عدالة الق�ضية و�شرعيتها(� .)26إن
حق تقرير امل�صري مل ي� ِأت الذكر عليه فقط يف ميثاق الأمم املتحدة ،بل يف جمال
االتفاقيات ال�شاملة حلقوق الإن�سان .وت�شكل القرارات ال�صادرة عن الأمم املتحدة
املرجع الأبرز لدعم هذه الق�ضية ،ففي �« 1974/12/24أجاز القرار لل�شعوب املحرومة
من ممار�سة حقوقها� ،أو الرازحة حتت حكم الأنظمة اال�ستعمارية �أو العن�صرية� ،أو
�أي �شكل �آخر من الت�سلط الأجنبي ،ا�ستخدام القوة �أو اللجوء �إلى املقاومة امل�سلحة
ال�سرتداد حقوقها وا�ستعادة حريتها وا�ستقاللها».
ُاتيح �أي�ض ًا للجمعية العامة ،منذ ال�سبعينيات� ،إقرار الكثري من القرارات التي
تدعو �إلى حماية املنا�ضلني من �أجل احلرية ووجوب معاملتهم لدى القب�ض عليهم
ك�أ�سرى حرب (القرار رقم  2674ل�سنة � )1970أي وفق اتفاقيات جنيف .ودعت
القرارات �إلى �ضرورة و�ضع مبادئ لتعزيز حماية الذين ينا�ضلون �ضد ال�سيطرة
واال�ستعمار واالحتالل والأنظمة العن�صرية ،كما تدعو �إلى االعرتاف بحق ال�شعوب
التي تنا�ضل من �أجل تقرير م�صريها ،يف التما�س الدعم من الآخرين (قرار رقم
 )1970- 2625وعام � 1973أخذت اجلمعية تعرتف لكل �شعب بالكفاح بكل الو�سائل،
وحتى الكفاح امل�سلح�« :شرعية كفاح ال�شعوب من �أجل اال�ستقالل وال�سالمة الإقليمية
�ضد ال�سيطرة اال�ستعمارية والتحكم الأجنبي ،بكل ما متتلك هذه ال�شعوب من و�سائل،
مبا يف ذلك الكفاح امل�سلح»(.)27
ويف � 1972/12/18أ�صدرت اجلمعية قرار ًا متعلق ًا بالتدابري الرامية �إلى
حظر الإرهاب الدويل ،ومل يكتف هذا القرار بت�أكيد حق ال�شعوب يف تقرير م�صريها،
بل ذهب �إلى �أبعد من ذلك ف�أخرج هذا الن�ضال من نطاق الإرهاب الدويل ،واعترب
الهيمنة الأجنبية و�أعمال القمع التي متار�سها الأنظمة اال�ستعمارية والعن�صرية
�إرهاب ًا دولي ًا(.)28
( ((2لكن من الذي يحدد عدالة الق�ضية و�شرعيتها :القانون �أم اجلماعة؟
(« ((2يجب �أن نعرف �أن عدالة الق�ضية هي التي تقرر عدالة ال�سالح» ،من خطاب �ألقاه الرئي�س الفل�سطيني الراحل يا�سر عرفات �أمام
اجلمعية العمومية للأمم املتحدة يف  13يناير (كانون الثاين) .1974
( ((2املجذوب ،حممد ،التنظيم الدويل ،الدار اجلامعية� ،1998 ،ص.184
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يقول الكاتب اللبناين� :أدوني�س عكرة يف كتابه« :الإرهاب ال�سيا�سي» :لقد
و�صلنا �إلى قلب م�س�ألة الإرهاب ،هذه امل�س�ألة التي تربز لنا -ب�شكل حاد -يف �إرهاب
ال�ضعفاء� ،أي ال�شعوب والأقليات امل�ضطهدة واملقهورة� ،إن ه�ؤالء ال ميلكون و�سائل
القوة وال�سيطرة التي ميلكها الأقوياء مب�ؤ�س�ساتهم الدولية وقواهم الع�سكرية ،ولكنهم
باملقابل ميلكون ق�ضية يعتربونها عادلة وجديرة بالدفاع عنها من طريق الكفاح
امل�سلح ،وهو كفاح م�شروع(.)29
التمييز بين حركات المقاومة واإلره��اب من منظور
القانون الدولي

يبيح القانون الدويل كفاح ال�شعوب من �أجل تقرير م�صريها والتحرر
واال�ستقالل .وبقدر ما يقوم هذا القانون ب�إدانة الأعمال الإرهابية ،ف�إنه مييز بني
جوهر هذه الأعمال وحق تقرير امل�صري ،ويبدو �أن احلر�ص على هذا التمييز بني حق
تقرير امل�صري والإرهاب� ،إما تناولته الأمم املتحدة من خالل جمعيتها العامة �أو من
اللجنة اخلا�صة بالإرهاب ومن ثم يف االتفاقيات الدولية املناه�ضة للإرهاب.
التمييز بين المقاومة واإلرهاب من وجهة نظر األمم
المتحدة

حر�صت اجلمعية العامة للأمم املتحدة على تو�ضيح �ضرورة عدم اخللط
بني املقاومة امل�شروعة والإرهاب ،منذ �أعدت درا�ستها حول هذا املو�ضوع ،كما عنيت
�أ�شد االعتناء و�أ�شد التدقيق ،و�أكدت م�شروعية كفاح ال�شعوب اخلا�ضعة للأنظمة
اال�ستعمارية �أو العن�صرية �أو �أي �شكل من �أ�شكال ال�سيطرة .ويف الدورة الأربعني
للجمعية العامة ،ناق�شت اللجنة ال�ساد�سة البند اخلا�ص بالإرهاب الدويل وطالبت
بع�ض الوفود ب�ضرورة التمييز بني الأعمال الإرهابية وممار�سة حقها يف تقرير
م�صريها.
( ((2عكرة� ،أدوني�س ،الإرهاب ال�سيا�سي ،م� .س� ،ص.100
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ويف الدورة الثانية والأربعني �أ�ضيف للبند اخلا�ص بالإرهاب واملو�ضوع على
جدول �أعمال اجلمعية العامة ،التمييز بني الإرهاب ون�ضال ال�شعوب يف �سبيل التحرر
الوطني.
ويف  1989قامت اجلمعية العامة ب�إ�صدار قرارها رقم ( )29/44ل�سنة 1989
حول م�شكلة الإرهاب الدويل والتمييز بينه وبني ن�ضال ال�شعوب(.)30
التمييز بين اإلرهاب والدفاع المشروع

ن�صت الفقرة الرابعة من املادة الثانية ،من ميثاق الأمم املتحدة على �أنه
ال يجوز لأي دولة �أن ت�ستخدم القوة �أو تهدد با�ستخدامها �ضد �أي دولة �أخرى يف
عالقاتها الدولية .من هذا املنطلق يت�أكد �أن ا�ستخدام القوة بكل �أنواعها يف العالقات
الدولية �أمر حمرم .ولكن املادة ( )51من امليثاق جتيز ا�ستخدام القوة الع�سكرية يف
حال الدفاع عن النف�س ،امل�سموح بها يف ميثاق الأمم املتحدة �إذا ما تعر�ضت دولة ما
العتداء م�سلح.
«ميتنع �أع�ضاء املنظمة يف عالقاتهم الدولية ،عن اللجوء �إلى التهديد
با�ستعمال القوة� ،أو ا�ستخدامها �ضد الوحدة الإقليمية �أو اال�ستقالل ال�سيا�سي لأية
دولة �أو على وجه ال يتفق ومقا�صد الأمم املتحدة ،ويعترب هذا املبد�أ ملزم ًا للدول
الأع�ضاء وللمنظمة العاملية ،على حد �سواء ،غري �أن وا�ضعي امليثاق مل ينكروا جعل
املبد�أ مطلق ًا ،فقد �أتوا يف امليثاق با�ستثناءين له يف املادتني (« )42ا�ستخدام القوة
لتنفيذ قرارات جمل�س الأمن يف حاالت العدوان �أو تهديد ال�سالم� ،أو الإخالل به،
واملادة ( )51ا�ستخدام القوة للدفاع امل�شروع عن النف�س عند االعتداء على �أحد
الأع�ضاء»(.)31
( ((3يبدو �أن امل�شكلة لي�ست م�شكلة نق�ص يف الن�صو�ص والعهود الدولية ،بل م�شكلة نية االعرتاف ب�أن لكل �شعب احلق يف تقرير م�صريه،
واخلطر الأكرب هو اخللط بني الإرهاب كعنف (غري م�شروع) واملقاومة كعنف (م�شروع).
( ((3املبارك ،حممود« ،قراءة قانونية للغارات الأمريكية على �أفغان�ستان»� ،صحيفة احلياة ،الأربعاء  17نوفمرب (ت�شرين الثاين) ،2001 ،
�ص.9
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هل ما قامت به الواليات املتحدة يف حربها على �أفغان�ستان بعد هجمات
احلادي ع�شر من �سبتمرب (�أيلول)  2001يندرج يف �سياق الدفاع عن النف�س؟
�إن ما قامت به الواليات املتحدة ،ال يدخل يف باب الدفاع عن النف�س امل�سموح
به يف ميثاق الأمم املتحدة� ،إذ �إن الدفاع عن النف�س يكون دفاع ًا عن �أرا�ضي دولة
و�سالمة مواطنيها �إذا تعر�ضت لهجوم من دولة �أخرى وهذا يعني �أمرين:
� -1أن يكون الدفاع �أثناء الهجوم ولي�س بعده.
� -2أن يكون الهدف منه احلفاظ على �سالمة و�سيادة البلد املعتدى عليه .ال �أن
يكون الهدف ردعي ًا �أو عقابي ًا لأحداث م�ستقبلية.
كما �أن ما قامت به �إ�سرائيل خالل احلرب على لبنان عام  2006هو �إرهاب؛
فقد ارتكبت جرائم �ضد الإن�سانية عرب ا�ستهداف املدنيني ،واملن�ش�آت املدنية ،وبر�أيها
�أنها كانت متار�س الدفاع عن النف�س.
اإلرهاب وإرهاب الدولة

	�إن �إرهاب الدولة هو كل عمل ع�سكري �أو �شبه ع�سكري �أو �سري تقوم به �إحدى
الدول �ضد دولة �أخرى �أو �ضد �شعب ما(� .)32أو عندما تخالف الدولة املبادئ الأ�سا�سية
والأحكام امل�ستقرة يف القانون الدويل ،مبا يف ذلك �أحكام حقوق الإن�سان والقانون
الإن�ساين الدويل(.)33
وقد مت �إقرار �إرهاب الدولة يف عديد من الن�صو�ص الدولية ،خ�صو�ص ًا يف
القرارات ال�صادرة عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة وما متار�سه الدول من «�إرهاب
دولة».
(� ((3شكري ،عزيز حممد ،الإرهاب الدويل ،دار العلم للماليني ،ط � ،1991 ،1ص.92
( ((3حماد ،كمال« ،التمييز بني املقاومة والإرهاب من وجهة القانون الدويل»� ،صحيفة امل�ستقبل ،عدد  6نوفمرب (ت�شرين الثاين).2001 ،
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الإرهاب الدويل يرتكبه فرد �أو جمموعة من الأفراد التي ترتكب �أفعا ًال �إرهابية
بحق املدنيني بهدف امل�سا�س بالنظام العام� .أما �إرهاب الدولة ،فهو �أن ترتكب الدولة
الأفعال الإرهابية جتاه دولة �أو جتاه �سكانها يف احلرب كما يف ال�سلم ،وتخالف بذلك
حقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين الدويل.
رابعًا :حقوق اإلنسان في مواجهة قوانين اإلرهاب

	�أدت الأو�ضاع الدولية بعد �أحداث � 11سبتمرب (�أيلول) �إلى تزايد املعار�ضة
الداخلية يف الدول املتقدمة لقبول املهاجرين ،ف�أدى االهتمام باالعتبارات الأمنية
�إلى تزايد العراقيل والقيود ،وظهرت قوانني جديدة ،واتخذ مو�ضوع منح الت�أ�شريات
منعطف ًا جديد ًا يف �أغلب الدول ،فهو يتطلب مدة زمنية للموافقة عليه ،ويتطلب
التحري عن ال�شخ�ص الراغب يف احل�صول على الت�أ�شرية ،ال �سيما �إذا كان عربي ًا
م�سلم ًا.
	�أما الطائرات واملطارات ،واملنافذ احلدودية املختلفة الأخرى ،فهي تتكد�س
بالع�سكر .هذه الإجراءات الأمنية امل�شددة ع�سكرت احلياة الإن�سانية وانتهكت
احلريات الفردية ب�شكل فا�ضح .وحتت ذريعة احلرب على الإرهاب و�ضعت قوانني
كتلك التي تو�ضع �أثناء احلرب وحالة �إعالن الطوارئ.
�شددت �إجراءات املراقبة على ال�سفر ،وحرية التنقل ،وازداد التدقيق يف
مو�ضوع طلبات اللجوء .واكت�شفت دول �أوروبية بعد �أحداث � 11سبتمرب (�أيلول) �أنها
ت�سرعت يف منح حق اللجوء �إلى معار�ضني و�سيا�سيني ،ف�أغلقت �-آنذاك -باب اللجوء
�إ ّال �ضمن احلاالت اال�ستثنائية.
تنامت بعد هجمات نيويورك ظاهرة «ع�سكرة احلياة الإن�سانية» ،فتقدم مطلب
الأمن على بقية املطالب الأخرى ،واتخذت مكافحة الإرهاب ذريعة لقمع احلريات
العامة ،واخرتاق اخل�صو�صيات بالتن�صت والتج�س�س وو�ضع احل�سابات امل�صرفية
حتت املراقبة الدائمة ،والت�سامح يف ا�ستخدام العنف �ضد الفئات االجتماعية
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املهم�شة ،والإثقال عليها بالقرو�ض ذات الفوائد الباهظة وتطويقها ب�أحالف وقواعد
ع�سكرية ،و�إرهابها ب�أ�سلحة الدمار ال�شامل(.)34
لقد �أعلنت الواليات املتحدة الأمريكية الأحكام العرفية على م�ستوى العامل،
�إذ �أقر الرئي�س الأمريكي ال�سابق جورج دبليو بو�ش ب�أن يف ا�ستطاعة ال�سلطات
الأمريكية حماكمة �أي مواطن ،يف �أي دولة من دول العامل بتهمة الإرهاب ،يف حمكمة
ع�سكرية ويف حماكمة �سرية(.)35
أحكام طوارئ العالم

حتولت احلرب �ضد الإرهاب التي �أعلنتها الواليات املتحدة الأمريكية �إلى
�شكل من �أ�شكال الع�سكرة اجلديدة للعامل ،وفر�ضت وا�شنطن �أجندتها على اجلميع.
و�أعادت �أحداث �سبتمرب (�أيلول) التهديد بالتدخل الع�سكري ،مما �أدخل العامل يف
حالة طوارئ عاملية .يف �أوروبا �صدرت ت�شريعات بعد �أحداث �سبتمرب (�أيلول) �أدت
�إلى تراجع احلريات املدنية و ّمت انتهاك حقوق الإن�سان مثل قوانني املراقبة والتوقيف
�إلى �أجل غري م�سمى ،والتن�صت والتفتي�ش وا�ستباحة الإنرتنت ومراقبة احل�سابات
ال�شخ�صية.
�أما داخل الواليات املتحدة الأمريكية ،فقد ظهر القانون امل�سمى بـ«قانون حب
الوطن» الذي و�سع من �صالحيات ال�سلطات الفدرالية يف �أعمال التن�صت والتفتي�ش
واالحتجاز التع�سفي والرتحيل.
انتهاكات حقوق اإلن��س��ان :التمييز العنصري (على
أساس الدين)

ن�صت املادة الثانية من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،ال�صادر يف
( ((3انظر :نعمان ،ع�صام� ،أمريكا وامل�سلمون :م�شكلة عالقة� ،ضمن كتاب العرب والعامل بعد � 11سبتمرب (�أيلول)  ،جمموعة م�ؤلفني،
مركز درا�سات الوحدة العربية ،بريوت ،الطبعة الأولى� ،2002 ،ص.312
(� ((3شلق ،ف�ضل ،العن�صرية الثقافية بعد � 11سبتمرب (�أيلول).
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 1948/12/10على �أن« :لكل �إن�سان حق التمتع باحلقوق واحلريات كافة الواردة يف
هذا الإعالن ،دون �أي متييز ،كالتمييز ب�سبب العن�صر �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو
الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو �أي ر�أي �آخر �أو الأ�صل الوطني �أو االجتماعي �أو الرثوة� ،أو
�أي و�ضع �آخر ،دون �أي تفريق بني الرجل والن�ساء».
�أتت احلرب على الإرهاب التي �أعلنتها الواليات املتحدة الأمريكية بعد
�أحداث � 11سبتمرب (�أيلول) كي ت�سجل مزيد ًا من االنتهاكات للإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان ،ال �سيما يف مادته الثانية .ر�أت الإدارة الأمريكية يف كل م�سلم �أمنوذج ًا
�إرهابي ًا �أو م�شروع ًا م�ستقبلي ًا للإرهاب ،وقد ازدادت جتاه امل�سلمني والعرب ممار�سة
ما ي�سمى بالفرز العن�صري .هنا ن�سجل بع�ض املالحظات على ردود الفعل التي �أثارتها
الإ�سالموفوبيا يف الواليات املتحدة �إثر هجمات نيويورك الإرهابية .ووفق ًا ال�ستطالع
ر�أي �أجرته �صحيفة ( )USA todayدعم حوالى ( )%49من ال�سكان �إ�صدار بطاقة
هوية خا�صة باملواطنني واملواطنات الذين يتحدرون من �أ�صول عربية ،وطالب حاكم
والية نيوجري�سي ال�شرطة يف واليته ب�أن تكون حذرة من الرجال الذين يبدون عرب ًا.
�إلى ذلك ر�صد جمل�س العالقات الإ�سالمية -الأمريكية )1717( ،حادثة متييز �ضد
امل�سلمني يف الواليات املتحدة بعد �أحداث � 11سبتمرب (�أيلول) بالإ�ضافة �إلى ()602
�شكوى حوادث متييز ،تعر�ضوا لها يف �أمريكا خالل عام  .2003تعر�ض امل�سلمون
�أي�ض ًا� ،إلى التمييز يف �أماكن العمل والتحر�ش اللفظي والت�ضييق على عباداتهم .هكذا
�أ�صبح م�سلمو �أمريكا� ،ضحايا التمييز العن�صري املتفجر بعد هجمات نيويورك(.)36
خاتمة

يعي�ش العامل اليوم حتت رحمة الإرهاب يف جميع �أ�شكاله .ومع ال�سباق على
الت�سلح النووي وظهور �أ�سلحة جديدة ،وت�أزم املناخ ال�سيا�سي واالجتماعي العام،
يزداد الإرهاب وتزداد حركات العنف .و�إذا كان الإرهاب من طبيعة خمالفة للتطور
احل�ضاري ،ف�إنه ميثل الوجه الآخر للتخبط يف الإدارة الدولية ،وللتفاوت االقت�صادي
( ((3م�سلمو �أمريكا� ...ضحايا حقد عن�صري يدعي الت�سامح� ،صحيفة القد�س العربي� 20 ،سبتمرب (�أيلول) .2002
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بني عامل ال�شمال وعامل اجلنوب ،ولأزمة الهويات التي تتفاقم حدتها �إزاء ال�ضربات
املوجعة للعوملة.
يرى البع�ض �أن �إرهاب الأقوياء هو الذي �أنتج �إرهاب ال�ضعفاء ،ف�أ�صبح
النتيجة احلتمية له ،فالأول يجب الوقوف �ضده وحماربته ،والثاين كلما متت حماربته
بالعنف يزداد �شرا�سة.
�إن الرد على العنف بالعنف ال يحل الأزمة على قدر ما يزيدها تفاقم ًا وجتذر ًا
وتوح�ش ًا؛ فاملطلوب لي�س معاجلة النتائج ولكن الق�ضاء على الأ�سباب امل�ؤدية للإرهاب.
ال بد من التقيد بالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان القائل بحق ال�شعوب يف
تقرير امل�صري ،ومن ال�ضروري احلفاظ على احلريات الفردية والقومية والعمل على
م�ساعدة ال�شعوب ال�ضعيفة كي حتقق حرياتها ،ويف طليعتها �إلغاء التمييز العن�صري
على �أ�سا�س الدين �أو على �أي �أ�س�س �أخرى ،مع �إعطاء ال�شعوب حقوقها القانونية
امل�شروعة التي قد�ستها املواثيق الدولية.
	�إذا كان الو�ضع يف العامل يفيد ب�أن هنالك تباعد ًا بني الن�ص والواقع ،فال
يعني ذلك اال�ست�سالم لهذا الو�ضع واعتباره �أمر ًا حتمي ًا ،فاخلروج من الهوة القائمة
بني الن�ص والواقع ممكنة.
تقود �أيديولوجيا التع�صب والكره �إلى احلروب با�سم الدين ،وت�ؤدي �إلى
تفاقم حركات الإرهاب يف العامل .ومع تفاقم التفاوت االقت�صادي بني ال�شعوب ،من
املتوقع �أن ن�شهد مزيد ًا من العنف ،وطاملا �أن العامل منق�سم بني �شمال غني اقت�صادي ًا
وجنوب متخلف اقت�صادي ًا �سيبقى خطر الإرهاب قائم ًا ،وطاملا �أن هناك �أنظمة
�سيا�سية ا�ستبدادية ت�سحق احلريات ،يقابلها �أنظمة تتطور فيها منظومة احلريات،
�سيظل خطر الإرهاب قائم ًا.
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ي�شكل الت�سامح الديني جزء ًا من الرخاء الثقايف ،و ُيعد تر�سيخ ثقافة التعاي�ش
احلائط الذي يقف يف وجه النبذ ورف�ض الآخر ،وي�شكل مبد�أ امل�ساواة بني النا�س دون
متييز عرقي �أو ديني �أو قومي �أحد �أبرز الأ�س�س املناه�ضة للإرهاب.
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