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بعد ابن الدن:  
الحرب على اإلرهاب 

والمعاهدات 
الحقوقية الدولية 

جورج إم السمار)  (
Jorge Lasmar

فرتة  اأثناء  يف  بو�ش  دبليو  جورج  حتدث  لطالما 
مرارًا  واأو�سح  املتحدة  للواليات  رئي�سًا  احلكم  مقاليد  توليه 
�سد  العاملية  احلرب  خالل  ومن  املتحدة،  الواليات  اأن  وتكرارًا 
اأي�سًا قيم  االإرهاب، ال حتمي قيمها اخلا�سة بها فح�سب، واإمنا 
العامل “املتح�سر”))). وقد ظلت الواليات املتحدة طوال الفرتة 
اأنها تنه�ش  2001-2011 تردد ب�سفة م�ستمرة كيف  بني عامي 
مع حلفائها باأعباء الدفاع عن حقوق االإن�سان االأ�سا�سية؛ وكيف 
على  احل�سول  يف  واحلق  التعبري  حرية  الأجل  يحاربون  اأنهم 
فر�ش التعليم املتكافئة، وحرية العي�ش دومنا خوف اأو وجل من 

بط�ش االأنظمة الغا�سمة التي درجت على ممار�سة التعذيب. 

)   ( حمامي دويل واأ�ستاذ يف العالقات الدولية يف جامعة )PUC( مبينا�س يف الربازيل.
)1( يرجى الرجوع على �سبيل املثال اإلى خطاب جورج دبليو بو�س الذي األقاه عقب احلادي ع�سر من �سبتمرب اأو خطابه يف البيت الأبي�س 

بتاريخ 11 مار�س 2002  اأو خطابه عن العراق والذي األقاه يف �سين�سيناتي يف يوم 9 اأكتوبر 2002 .
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لقد حتدث جورج بو�س وخلفه باراك اأوباما، على حد �سواء، عن اأ�سياء من قبيل 
ال�ستقامة والنزاهة والأمانة وال�سرف والدميقراطية. َبيد اأن العامل اأجمع �ساهد كيف اأن 
العاملي كان يف  الإرهاب  القيم �سد  تلك  للدفاع عن  املتحدة  الوليات  تقوده  الذي  القتال 
بادئ الأمر حربًا، ثم ما لبث اأن حتول اإلى حرب غ�سوم �سرو�س مو�سومة على نطاق وا�سع 
واإ�ساءة معاملتهم وقتل املدنيني ف�سال عن عدم الكرتاث بل والزدراء  الأ�سرى  بتعذيب 

التام للقيم والثقافات اخلا�سة بال�سعوب يف كل من اأفغان�ستان والعراق. 

ل غرابة اإذن اأن تنظيم القاعدة مل ي�ستمر ويـظل على قيد البقاء فح�سب واإمنا 
 )Global War on Terrorism/GWoT( اأي�سًا ظلت معه احلرب العاملية �سد الإرهاب
)اأو عمليات الطوارئ ملا وراء البحار )Overseas Contingency Operations( تدور 
رحاها فال تبقي ول تذر بعد م�سي ع�سر �سنوات من نازلة احلادي ع�سر من �سبتمرب على 
الرغم من موت بن لدن. لأجل هذا كان لبد من التوقف هنيهًة للتدبر والتفكري مليًا كاأمر 
لزم و�سروري يف اآٍن معًا؛اإذ اأن ثمة اأ�سئلة ل مندوحة عن طرحها والإجابة عليها: هل حقًا 
اأف�ست احلرب العاملية على الإرهاب اإلى الدفاع عن القيم التي تزعم اأنها تنافح عنها؟ وما 

مدى النجاح الذي حتقق بالفعل يف دحر القاعدة؟

من الوا�سح اأن هذه اأ�سئلة �سعبة، ول توجد لها اإجابات مبا�سرة، ذلك اأنه يكاد 
يكون �سربًا من املحال اأن يقا�س النجاح والف�سل يف احلرب العاملية على الإرهاب ب�سورة 
حمددة ودقيقة)2(. ومن ناحية اأخرى، فاإن مما ل مراء فيه البتة اأن الإرهاب، �سواء كان 
اإرهاب دولة اأم غريه، ل ميكن تربيره باأي حال، واأيًا كانت الظروف، واإمنا يتعني حماربته 
اأ�سفرت عنه قد ك�سفت  الذي  وبوجهها  الإرهاب  العاملية على  اأن احلرب  بيد  بال هوادة. 
النقاب عن حقائق مريرة عن املمار�سات امل�سينة يف احلرب التي خا�ست غمارها الوليات 

املتحدة جنبًا اإلى جنب مع حلفائها.

)2( »قيا�س النجاح والف�سل يف الإرهاب وحماربة الإرهاب: معايري احلكومة الأمريكية للحرب العاملية �سد الإرهاب«
 )Alex P. Schimid and Rashmi Singh( يف )AlexP. Schimid andGarryNehindle )eds.( بعد احلرب على الإرهاب: الآفاق 

 )RUSI( :الإقليمية ومتعددة اجلوانب حول ا�سرتاتيجيات مكافحة الإرهاب، لندن
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الحرب العالمية على اإلرهاب وحقوق اإلنسان

على  احلفاظ  و�سرورة  جهة،  من  الإرهاب  ملحاربة  احلاجة  بني  العالقة  لعلَّ 
حقوق الإن�سان الفردية من جهة اأخرى، هي اأحد اجلوانب املثرية للجدل ب�سفة خا�سة يف 
َبْت  وِّ احلرب العاملية على الإرهاب. فمن كل حدب و�سوب، انطلقت �سهام النقد الالذع و�سُ
احلادي  عقب  �سدرت  التي  اجلديدة  املحلية  والقوانني  الأنظمة  �سد  وا�سع  نطاق  على 
ع�سر من �سبتمرب جلهة اأنها مبهمة وغام�سة وف�سفا�سة وتت�سادم ب�سكل مبا�سر مع قيم 
حقوق الإن�سان التي يفرت�س اأن حتر�سها وحتميها. وعلى الرغم من اأن الوليات املتحدة 
داأبت منذ اأمد بعيد على انتهاك حقوق الإن�سان حتت ذريعة حماربة الإرهاب، ومواجهة 
الأخطار الأخرى التي تهدد الأمن الوطني، فاإن اجلديد يف احلادي ع�سر من �سبتمرب هو 
اأ�سمته  ما  املتمثلة يف  ال�سرعية اجلديدة  اأ�سمته  ما  ثوب  القدمية  املمار�سات  األب�ست  اأنها 

م�سروعية »احلرب �سد الإرهاب«))(. 

قوانني  �سن  اإلى  واإدراك  اإ�سرار  و�سابق  ق�سد  عن  الغربية  القوى  �سعت  لقد 
جديدة، تعمد ق�سدًا اإلى ا�ستبعاد اأفراد معينني، وتق�سد عمدًا اإبعادهم عن الوقوع حتت 
طائلة القوانني احلالية حلقوق الإن�سان؛ وبذا فاإن تلك القوى اإمنا ت�سعى اإلى ن�سف وتقوي�س 

عيًة اأنها حتميها وحتر�سها من غوائل النتهاك. اأركان ذات القيم التي تقوم، وتقعد مدَّ
تعد املذكرة ال�سرية التي اأ�سدرها امل�ست�سار العام لوزارة الدفاع الأمريكية مثاًل جيدًا ميكن ال�ست�سهاد به يف هذا اخل�سو�س؛اإذ ميثل هذا 
امل�ستند درا�سة اأجرتها احلكومة الأمريكية لإلقاء ال�سوء على اإمكانية ا�ستخدام ما اأ�سمته تقنيات ال�ستجواب املُح�ّسنة )اأ�ساليب ال�ستجواب 
القا�سية( للم�ستبه ب�سلوعهم يف اأعمال اإرهابية))(. ي�ستمل امل�ستند على حتليل �ساٍف للمربرات ال�سيا�سية ل�سرتاع قوانني خا�سة بالإ�سافة 
اآليات تف�سيلية؛ حت�سبًا للمعار�سة املحتملة لتلك القوانني من قبل الأطراف ال�سيا�سية، ومن قبل عموم الأفراد على حد �سواء؛ وهو  اإلى 
كذلك يحوي القوانني التي حتول دون اإحقاق حقوق اإن�سانية معينة ملن اأ�سموهم بامل�ستبه ب�سلوعهم يف اأعمال اإرهابية))( فتنكر عليهم تلك 
احلقوق وتتنكر لهم اإزاءها؛ مما يثبت مبا ل يدع اأدنى جمال لل�سك اأن تلك القوانني قد جرى ا�سرتاعها عن وعي وق�سد وبطريقة منهجية. 

عالوًة على ما تقدم، يلقي امل�ستند اأ�سواء كا�سفة على مفارقة مثرية لالهتمام: 

))( احلرب �سد الإرهاب واإطار القانون الدويل )Helen Duffy ))200((، كامربدج، مطبعة جامعة كامربدج �س 2))

))( اإن انت�سار ا�ستخدام م�سطلح »تقنيات / اأ�ساليب ال�ستجواب املعززة )enhanced interrogation techniques(« لتعريف اأ�ساليب 
– والتي ميكن  ذلك  ونحو  باملاء  والتعذيب  وال�ضرب  املالب�س  من  الق�ضري  والتجريد  النف�ضية،  وال�ضغوط  النوم،  من  قبيل احلرمان  من 
اأجرته  – مييط اللثام عن نقا�س حمدد جدًا وينطوي على ق�سايا جدلية اأخالقية هو نقا�س  ت�سنيفها كذلك باأنها من �سروب التعذيب 

اإدارة بو�س.

))( وزارة الدفاع الأمريكية: مذكرة قيادة القوات الأمريكية يف اجلنوب )USSOUTHCOM(: اأ�ساليب الت�سدي للمقاومة، وا�سنطن 
وزارة الدفاع �س 87.
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لئن كانت القوانني اجلديدة قد �سدرت حتت مزاعم حماية املجتمع الدويل من التهديد 
اجلديد املتمثل يف الإرهاب العاملي، فاإن القيم التي تنطوي عليها تلك القوانني تت�سادم 
ب�سكل مبا�سر مع القيم التي تتج�سد فيها حقوق الإن�سان. وق�سارى القول اإن تلك القوانني 
بال�ضلطة  الإ�ضرار  اإلى  لي�س  يوؤدي  ما  الإن�ضان  حقوق  على  ال�ضغوط  من  ت�ضع  اجلديدة 
املتنفذين  كبار  يعد  اأنه مل  املحك عطفًا على  ي�سع م�سداقيتها على  اأي�سًا  واإمنا  فح�سب 
يحرتمون حقوق الإن�سان. اإن هذا الإزدراء املبا�سر حلقوق الإن�سان وال�ستخفاف بها من 
قبل من يدعون اأنهم دعاة اإليها ورعاة لها ويزعمون اأنهم من املنافحني عنها والقائمني 
على اأمرها ممن ميثلون املجتمعات التي من املفرت�س اأن حتظى فيها تلك العمليات بقبول 
وا�سع النطاق لهو اأمر من �ساأنه الطعن يف م�سداقيتها واإ�سعافها ب�سكل ملحوظ يف الدول 

غري الغربية. 

اأن املفهوم الذي ت�ستبطنه احلرب العاملية على الإرهاب مبا  ولأجل هذا، ومبا 
مفاده اأن حقوق الإن�سان ل ميكن اأن تتطابق مع اأهدافهم/اأغرا�سهم اأ�سبح يومًا بعد يوم 
يزداد انت�سارًا داخل الدول واملجتمعات الغربية وخارجها على حد �سواء، فاإن �سالحيته 
بو�سوح وجالء  التالية  الأمثلة  تبني  والت�ساوؤل ب�سفة م�ستمرة.  التاآكل  اآخذة يف  اأ�سبحت 
القيم  ذات  اأركان  قّو�س  بل  حطم  املتحدة-  الوليات  خا�سة  وب�سفة   - الغرب  اأن  كيف 
وتاآكل  الإن�سان  العامة حلقوق  اإلى فقدان امل�سداقية  التي يدعي حمايتها، مف�سيًا بذلك 

�سالحيتها و�سمور ما يبعث على احرتامها والثقة بها يف املحافل الدولية.

الحجز التنفيذي لتسليم المتهمين التعذيب بالوكالة

درجت الوليات املتحدة منذ اأمد بعيد على ا�ستغالل احلجز التنفيذي )احلجز 
على املمتلكات بدون اأمر ق�سائي(، والربنامج غري العادي لت�سليم املتهمني اإلى دول اأخرى 
اجلهود  من  الرغم  على  بالوكالة(  )التعذيب  منهم  العرتافات  وانتزاع  ل�ستجوابهم 
تتم  التنفيذي  واأمثالها. وقد كانت حالت احلجز  املمار�سات  تلك  اإلى احلد من  الرامية 
ب�سفة رئي�سية يف حقبة ما قبل احلادي ع�سر من �سبتمرب يف �سياق ق�سايا الهجرة وقلما 
مت ا�ستغاللها كاإجراء اأو تدبري ملكافحة الإرهاب. اأما حالت الت�سليم ال�ستثنائي للمتهمني، 
التنفيذي  الوليات املتحدة �ساأنها يف ذلك ك�ساأن احلجز  اأي�سًا ذات �سجل قدمي يف  فهي 
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اأن  اإل  �سبتمرب؛  قبل احلادي ع�سر من  املتحدة  الوليات  ا�ستخدمتها  وقّلما  ب�سواء؛  �سواء 
خمتلف الوليات تبنت قوانني توؤ�س�س للحجز التنفيذي �سد املتهمني امل�ستبه يف �سلوعهم 

يف اأعمال اإرهابية.

يجب التاأكيد على اأن هنالك عدة دول ا�ستهجنت تلك املمار�سات، ونددت بها 
واأو�سعتها اإدانًة يف خطابها الر�سمي، ومع هذا فقد قدم العديد من تلك الدول قدرا من 
امل�ساندة الإجرائية حلالت احلجز التنفيذي والت�سليم غري العادي للمتهمني؛ وتعد كل من 
اأفغان�ستان وباك�ستان وم�سر والأردن وموريتانيا والبو�سنة واإيران وزامبيا واملغرب وتايالند 
وجامبيا والعراق))( ف�ساًل عن خمتلف دول اأوروبا ال�سرقية)7( اأمثلًة ملا تقدم. وفوق ذاك، 
فاإن التقرير ال�سادر عن جلنة حقوق الإن�سان التابعة ملنظمة الأمم املتحدة احتوى اأي�سًا 
على اأ�سماء دول اأقدمت مرارًا وتكرارًا، اإما على انتهاك القواعد والقوانني اخلا�سة بحقوق 
الإن�سان اأو تطبيقها ب�سورة انتقائية يف اأثناء ت�سليم املتهمني امل�ستبه يف �سلوعهم يف اأعمال 

اإرهابية)8(. 

اأن حقبة ما بعد احلادي ع�سر من �سبتمرب  تعك�س هذه الأمثلة بو�سوح وجالء 
�سهدت ازديادًا يف حالت احلجز التنفيذي والت�سليم ال�ستثنائي للم�ستبه فيهم واملتهمني، 
فقد اأتى ذلك م�ساحبًا لنعطاف وحتول ملحوظ يف ممار�سات الدول. ففي غمرة جمريات 
احلرب العاملية على الإرهاب، جاءت الزيادة  يف القواعد والقوانني التي توؤ�س�س حلالت 

احلجز وت�سرعنها مقرتنًة بثالث تغريات يف غاية الو�سوح وهي:

 )اأ( زيادة هائلة يف العدد الفعلي حلالت احلجز التنفيذي للممتلكات والت�سليم 
غري العادي للمتهمني. 

القانون  اإجراءات  اأ�سا�س  على  القائمة  املحاكمات  يف  ومريع  حاد  نق�س  )ب( 

 ،))2007( Andy Worthington( ( ملفات غوانتنامو: حكايات )77 اأ�سريا يف �سجن غوانتنامو الأمريكي اخلارج على القانون((
لندن: مطبعة بلوتو �سفحات )21 -))2

)7( كونداليزا راي�س، مالحظات حول مغادرتها اإلى اأوروبا قاعدة اأندرو�س للقوات اجلوية ) دي�سمرب )200 �س 1.

)8( تقرير الأمم املتحدة الفقرة 12 ميكن الطالع عليه على الرابط التايل:
http://www.unhcr.org/refworld/country،،HRC،،PRT،(((2d8b(2،(f8d(d1((،0.html 
مت الدخول اإليه بتاريخ 22 اأكتوبر 2011. واأي�سا:  احلرب �سد الإرهاب واإطار القانون الدويل )Helen Duffy ))200((، �س ))) -))).
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اجلنائي العادي فيما يتعلق بالق�سايا املنظورة املرتبطة بالإرهاب. 

متثل  الإن�سان.  وحقوق  الإرهاب  حماربة  قوانني  تطبيق  يف  وا�سح  متييز  )ج( 
التغريات الثالث اآنفة الذكر تطورات مزعجة مناه�سة للتحرر ومناق�سة حلماية احلريات 

ال�سيا�سية واملدنية يف ال�سيا�سة الدولية.

يندرج العدد احلقيقي حلالت احلجز التنفيذي، يف حقبة ما بعد احلادي ع�سر 
من �سبتمرب 2001، يف معظم الدول حتت بند املعلومات امل�سّنفة )غري القابلة للن�سر(. 
لذا ي�سعب ح�سر تلك احلالت على وجه الدقة، والتحديد لي�س للعدد الإجمايل فح�سب، 
التي  وتلك  الهجرة  ق�سايا  اإطار  يف  تنفيذها  يتم  التي  احلالت  بني  للتمييز  اأي�سًا  واإمنا 
التمكن من حتديد عدد حالت احلجز  الرغم من عدم  على  اأنه  بيد  بالإرهاب.  ترتبط 
لت�سليم املتهمني ميكن  العادية  ب�سورة دقيقة، فاإن الزيادة الكمية يف عدد احلالت غري 
التحقق منها مبزيد من ال�سهولة)9( ذلك اأن من املعلوم على �سبيل املثال اأن هنالك ))77( 

من املوقوفني املحتجزين يف �سجن غوانتامو وحده.

 كما اأن هنالك �سمة �سارخة اأخرى تتمثل يف اأنه على الرغم من العدد الهائل من 
العتقالت، وحالت احلجز وت�سليم املتهمني بنقلهم لتعذيبهم يف دول اأخرى منذ احلادي 
ع�سر من �سبتمرب، فاإن عدد املحاكمات يف الق�سايا املرتبطة بالإرهاب يظل طفيفًا ل يكاد 
يذكر. فعلى �سبيل املثال، من بني اأكرث من األف اأجنبي جرى اعتقالهم عقب وقوع هجمات 
احلادي ع�سر من �سبتمرب مبا�سرة، مت توجيه تهمة اأن�سطة تتعلق بالإرهاب اإلى ثالثة منهم 
فقط )10(. ومن بني )))7( اأ�سريًا يف �سجن غوانتنامو �سيئ ال�سمعة، مُثل اثنان فقط اأمام 
املحكمة حتى فرباير )200 ، فيما مت توجيه التهمة اإلى �ستة اآخرين خالل الفرتة من )200 
حتى )200، بالإ�سافة ثالثة فقط ووجهوا باتهامات يف يونيو 2007 مبوجب النظام اجلديد 
ملحاكمة الإرهابيني امل�ستبه بهم اأمام جلان ع�سكرية وفقًا للقانون ال�سادر بهذا ال�ساأن يف 
عام )200 . واإجماًل ميكن القول اإن من حوكموا يف �ست �سنوات بلغ عددهم ))1( اأ�سريًا 

)9( احلرب �سد الإرهاب واإطار القانون الدويل)Helen Duffy ))200((، �س 119.

 Daniel Moeckli(122 �س  اأوك�سفورد   جامعة  مطبعة  اأوك�سفورد:  الإرهاب،  �سد  احلرب  يف  التمييز  وعدم  الإن�سان  حقوق   )10(
.))2008(
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ذات  فقط  واحدة  اإدانًة  املتحدة  الوليات  �سهدت  تقدم،  ا  عمَّ ف�ساًل  اأ�سريًا.   )77(( من 
ارتباط مبا�ضر بهجمات احلادي ع�ضر من �ضبتمرب بالإ�ضافة اإلى حماكمتني جنائيتني فقط 

يف اأملانيا لهما ارتباط بخلية هامبورغ)11(.

قبل  والعتقالت،  الرئي�سي حلالت احلجز  الهدف  تقدم، كان  عالوة على ما 
بعد  اأما  للمحاكمة.  فيهم  وامل�ستبه  املتهمني  تقدمي  يف  يتمثل  �سبتمرب،  من  ع�سر  احلادي 
احلادي ع�سر من �سبتمرب، فيبدو اأن املق�سد ال�سيا�سي الأ�سا�سي من ا�ستخدام هذه الآليات 
هذا  يف  الهتمام  يثري  ما  اأكرث  واأما  اإجها�سها.  بغر�س  امل�ستقبلية  الهجمات  ا�ستباق  هو 
ال�سدد، فهو اأن الدولة لي�ست ملزمة مبقت�سيات قوانني الإجراءات اجلنائية العامة جتاه 
هوؤلء الأفراد طاملا اأنهم مل يرتكبوا جرمًا بعد؛ كما اأن اجلهاز التنفيذي بالدولة ميار�س 
التقديرية لتحديد من يعد عدوًا من غريه ا�ستنادًا على اختالفات اخللفيات  �سالحياته 
والفوارق الثقافية ل على ما اقرتفه الفرد بالفعل. ففي بع�س الدول مثل الوليات املتحدة، 
ومبدئيًا على اأقل تقدير يف اململكة املتحدة، تنطبق موا�سفات »العدو« ب�سفة رئي�سية على 
الأفراد الأجانب – الأمر الذي يعد جت�سيدًا �سارخًا لعدم مراعاة الإن�ساف وامل�ساواة يف 

اإنفاذ الأنظمة والقوانني املحلية ملحاربة الإرهاب)12(.

املمنوحة  الإجرائية  والتدابري  ال�سوابط  تطبيق  تفادت  الدولة  اأن  يت�سح  هكذا 
والأهم  الإرهاب؛  على  العاملية  احلرب  غمار  خو�س  ذريعة  حتت  الإن�سان  حقوق  مبوجب 
من هذا كله اأنها اأ�س�ست ور�سخت للتغيري يف منظومة القيم من خالل التمكني لل�سلطات 
التنفيذية بحيث اأ�سبحت اأعلى �ساأنًا من ال�سلطات الق�سائية بالرتكيز ل على التحقيق يف 
اجلرائم واإنزال العقوبة بحق مرتكبيها واإمنا على ا�ستباق الأخطار واملهددات امل�ستقبلية 

املحتملة بغية اإجها�سها وواأدها يف مهدها. 

لقد اأف�سى هذا اخللط اإلى اإ�سفاء درجة عالية من قابلية املط على تلك الأنظمة 
والقوانني اجلديدة حيث اأ�سبحت ف�سفا�سة وحمالة اأوجه كما اأ�سبح ا�ستخدامها ذرائعيًا 
اإلى اأبعد احلدود »كو�سيلة مف�سية اإلى غاية«؛ اإذ اأ�سبحت حالت احلجز التنفيذي ت�ستخدم 

)11( احلرب �سد الإرهاب واإطار القانون الدويل )Helen Duffy ))200((  �س 119.

.))2008( Daniel Moeckli( ’حقوق الإن�سان وعدم التمييز يف »احلرب �سد الإرهاب )12(
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يف حقبة ما بعد احلادي ع�سر من �سبتمرب لتعزيز مقومات الأمن الوطني والرتويج لل�سيا�سة 
اخلارجية على حد �سواء. وقد اأو�سح النائب العام بالوليات املتحدة جون ا�سكروفت معامل 
»ال�ستغالل املق�سود واملبتكر لقوانني الهجرة احلالية«))1( لأغرا�س احلفاظ على الأمن 
الوطني؛ حيث قال يف هذا اخل�سو�س: »ن�سعى اإلى اعتقالهم كمتهمني ي�ستبه يف �سلوعهم 
اأخرى«))1(  اأ�س�س  على  بناًء  اإليها  الت�سدي  يتم  ق�ساياهم  اأن  حني  يف  اإرهابية  اأعمال  يف 
باخت�سار، يوؤدي تطبيق هذه القوانني اخلا�سة مبكافحة الإرهاب اإلى ظهور نزعة تتعار�س 

على نحو عميق مع منظومة القيم الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان.

األنظمة شبه القضائية لمكافحة اإلرهاب

اإطار خو�س  بالإرهاب يف  يتعلق  القانون اجلنائي فيما  اإن ممار�سة مقت�سيات 
غمار احلرب العاملية على الإرهاب كانت يف اأغلبها تتم يف اإطار الخت�سا�سات الداخلية. 
ولهذه الغاية اأن�ساأت دول مثل الهند وباك�ستان والوليات املتحدة نظامًا ق�سائيا خا�سًا يف 
كل منها للتعامل مع امل�ستبه يف �سلوعهم يف الإرهاب. اإن هذه املمار�سة يف حد ذاتها لي�ست 
جديدة حيث داأبت دول مثل م�سر وتركيا فيما م�سى على اإن�ساء حماكم ع�سكرية للتعامل 
مع املجموعات الإرهابية داخل اأرا�سيها. وباملثل اأقدمت كل من اململكة املتحدة واأيرلندا 
على تاأ�سي�س حماكم جنائية بدون هيئات حملفني للتعامل مع اجلي�س اجلمهوري الأيرلندي 
 )faceless courts( واملنظمات الإرهابية الأخرى بينما تبنت بريو حماكم غري ظاهرة
تطبيق  اأن  اإل   .)1(()The Shining Path( ال�ساطع   / امل�سرق  امل�سار  مل�سكلة  للت�سدي 
نظام املحاكم �سبه الق�سائية )التي يقوم عليها اأفراد من خارج ال�سلك الق�سائي( اكت�سب 
مدلوًل جديدًا بعد احلادي ع�سر من �سبتمرب. فقد كان تطبيق اأي نظام جديد يقوم على 
اأ�سا�س املفهوم الذي مفاده اأن تنظيم القاعدة ميثل مع فروعه تهديدًا نوعيًا جديدًا؛ وهو 
تهديد ل ميكن الت�سدي له من خالل النظام القانوين اجلنائي احلايل وبالتايل يتطلب 
اإجراءات غري عادية من �ساأنها تهيئة الظروف التي تتيح للدولة وتبيح لها جتاوز التدابري 

))1( احلرب �سد الإرهاب واإطار القانون الدويل )Helen Duffy ))200((، �س ))).

))1( حقوق الإن�سان وعدم التمييز يف »احلرب �سد الإرهاب« )Daniel Moeckli )2008(( �س )11 و1)1.

))1( الخت�سار باللغة الجنليزية برمز اإلى اجلي�س اجلمهوري الأيرلندي. اأما امل�سار ال�ساطع فهو جمموعة م�سلحة متمردة مقرها يف 
بريو.
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الحرتازية القيا�سية ملنظومة حقوق الإن�سان.

اللثام  متيط  املتحدة  الوليات  يف  الع�سكرية  اللجان  لنظام  �سريعة  نظرة  اإن 
�سبه  املحاكم  ت�سغيل  ثم  ال�سيا�سية وحموريتها يف ت�سميم؛ ومن  العتبارات  عن مركزية 
الق�سائية التي اأدخلت اإلى حيز ال�ستخدام يف الآونة الأخرية.  كما اأن ممار�سات اللجان 
اأي�سًا  واإمنا  النتقائية يف نطاقات الخت�سا�س  فح�سب  النقاب عن  تك�سف  الع�سكرية ل 
كل حالة  اأ�سا�س  على  املحاكمات  اإجراءات  تعديل  اإلى  كثريًا  تعمد  اأن احلكومة  كيف  عن 
على حدة وتف�سيلها على مقا�س املتطلبات املحددة لكل حالة بالعتماد اإلى حد بعيد على 
العالقات الدبلوما�سية التي تربط الدول التي متثل املوطن الأم للمدعى عليه مع الوليات 

املتحدة))1(. 

اإن املحاكمات التي اأجرتها اللجان الع�سكرية بالوليات املتحدة تعك�س كيف اأن 
حماية  اإلى  الرامية  ال�سمانات  تطبيق  يف  الفجة  النتقائية  اإلى  عمدت  املتحدة  الوليات 
حقوق الإن�سان على امل�ستبه ب�سلوعم يف الإرهاب.  ذلك اأن اللجان الع�سكرية املذكورة مل 
تعمد اإلى عدم حماكمة املواطنني الأمريكيني الذين توجه اإليهم ذات التهم فح�سب؛ واإمنا 
اأنف�سهم.  الأجانب  التفرقة حتى بني  اأي�سًا جرى تطبيق ذلك ب�سورة متييزية تقوم على 
باأن ي�ستعني مبحامني  ال�سماح على �سبيل املثال لالأ�سري الأ�سرتايل ديفيد هيك�س  فقد مت 
اأجانب ميثلونه اأمام الق�ساء كما مت ال�سماح له بح�سور جميع جل�سات ال�ستماع بل واإم�ساء 
العقوبة مبوجب احلكم النهائي يف اأ�سرتاليا)17( كما مت تقدمي �سمانات لأ�سريين بريطانيني 

باأنهما لن يواجها عقوبة الإعدام)18(. 

اأما ال�سهري جون ووكر ليند وهو مواطن اأمريكي األقي القب�س عليه يف اأفغان�ستان 
بدًل عن  ب�سجنه )20( عامًا  اأمام حمكمة مدنية، فقد �سدر بحقه حكم يق�سي  وحوكم 
اإر�ساله اإلى غوانتنامو واملثول اأمام جلنة ع�سكرية. بيد اأن هذه »املزايا اخلا�سة« مل يت�سع 
نطاقها لت�سمل الأ�سرى املعتقلني الآخرين. فعلى �سبيل املثال �سدر حكم بحق �سامل حمدان 

))1( حقوق الإن�سان وعدم التمييز يف »احلرب �سد الإرهاب« )Daniel Moeckli )2008(( �س 8)1 و1)1.

)17( �سجالت املحاكمة والأوراق امل�ساحبة اخلا�سة بديفيد ماثيو هيك�س، خليج غوانتنامو: مكاتب اللجان الع�سكرية، �س )-).

)18( حقوق الإن�سان وعدم التمييز يف »احلرب �سد الإرهاب« )Daniel Moeckli )2008(( �س 9)1.
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ملدة  بال�سجن  حوكم  حيث  لدن(  بن  لأ�سامة  اخلا�س  ال�سائق  وكان  اجلن�سية  ميني  )هو 
)) �سهرًا لإقدامه على تقدمي الدعم املادي لتنظيم القاعدة. ويف حني اأن هيئة املحلفني 
ينبغي  �سهرًا،   (1 وتبلغ  غوانتنامو،  يف  بالفعل  اأم�ساها  التي  املدة  اأن  قررت  الع�سكرية 
الدفاع  وزارة  با�سم  املتحدث  فاإن  �سهرًا،   (( تبلغ  التي  املحكومية  مدة  �سمن  اأن حت�سب 
اأن حمدان �سيكون قيد احلب�س لأجل غري م�سمى ب�سفته  اأعلن  الأمريكية برايان ويتمان 
»عدوًا مقاتاًل« اإلى اأن ي�ضبح يف عداد »من تنطبق عليهم �ضروط اإطالق ال�ضراح« حتى بعد 

اأن ق�سى مدته املتبقية وقدرها خم�سة اأ�سهر.

وتداعياتها  واآثارها،  الإن�سان  الق�سائية على حقوق  �سبه  الأنظمة  تاأثري  يت�سح 
ال�سلبية يف حقيقة اأن املحاكم املدنية العتيادية ظلت منذ اأمد بعيد ت�سجل جناحًا منقطع 
النظري يف النظر يف ق�سايا الإرهاب املعقدة؛ وقد ا�ستمرت كذلك حتى بعد احلادي ع�سر 
من �سبتمرب. ففي اأملانيا على �سبيل املثال، نظرت املحاكم املدنية يف العديد من الق�سايا 
املرتبطة بالإرهاب، واأ�سدرت ب�ساأنها اأحكامًا ق�سائية. اأما منري املت�سدق، وهو ع�سو يف 
خلية هامبورغ ويرتبط ارتباطًا مبا�سرًا بهجمات احلادي ع�سر من �سبتمرب، فقد اأ�سدرت 

حمكمة يف هامبورغ بحقه حكمًا ق�سى ب�سجنه ))1( عامًا. 

ويف اململكة املتحدة التي �سهدت اأي�سًا تخويل �سالحيات ومنح �سلطات باإن�ساء 
حماكم خا�سة عماًل باأحكام نظام مكافحة الإرهاب وحماربة اجلرمية وب�سط الأمن لعام 
2001، فقد نظرت املحاكم املدنية العادية يف اأكرث من 200 ق�سية متعلقة بالإرهاب منذ 
عام 2001م. بل اإنه حتى يف الوليات املتحدة اأ�سدرت حماكم مدنية جملة من الأحكام 
التي تق�سي باإدانة اأكرث من 0)2 متهمًا يف جرائم تتعلق بالإرهاب بعد احلادي ع�سر من 
�سبتمرب؛ وقد ا�ستمل ذلك على خمتلف اأع�ساء القاعدة الذين مثلوا اأمام املحكمة اجلزئية 

يف نيويورك لال�سرتاك يف تفجريات ال�سفارات يف نريوبي ودار ال�سالم)19(.

على هذا فاإن يف املحاكمات التمييزية لالأجانب ومثولهم اأمام اللجان الع�سكرية 
لي�س ما يتعار�س مع حق الفرد يف امل�ساواة اأمام املحاكم فح�سب وفقا ملا ين�س عليه نظام 
حقوق الإن�سان، واإمنا اأي�سًا ما ي�سع م�سداقيتها نف�سها على املحك. لذا فاإن النقطة التي 

)19( حقوق الإن�سان وعدم التمييز يف »احلرب �سد الإرهاب« )Daniel Moeckli )2008(( �س 9)1.



جورج إم السمار

155 المسبــار

اإلى خيار املحاكم املدنية للت�سدي  اأن الدول كان مبقدورها اللجوء  يجمل تو�سيحها هي 
لتحديات احلرب العاملية على الإرهاب ولكنها اآثرت عدم اللجوء اإلى هذا اخليار. وبالتايل 
من  بعينهم  اأفراد  ل�ستبعاد  الدولة  جهود  يعك�س  ل  الق�سائية  �سبه  الأنظمة  تطبيق  فاإن 
احلماية املقننة املقدمة مبقت�سى حقوق الإن�سان واإمنا يف�سي اأي�سًا اإلى الإ�سعاف املتعمد 
ملكانة اجلهاز الق�سائي مقابل الإعالء من �ساأن اجلهاز التنفيذي. وكما يتبني بكل و�سوح 
وجالء من الأمثلة اآنفة الذكر مت متكني اجلهاز التنفيذي واأفلح يف ال�ستحواذ على مهام 
با�سم  كله  – وذلك  الق�سائية  الرقابة  اأفلت من قب�سة  اأنه  الق�سائية كما  باملهام  �سبيهة 

الأمن الوطني. 

 اأ�سهمت هذه ال�سالحيات وال�سلطات يف املزيد من التاآكل وال�سمور يف القيود 
اإجراءات  جماح  كبح  اإلى  والرامية  واله�سا�سة  بال�سعف  اأ�ساًل  تت�سف  التي  وال�سوابط 
الدولة. وفوق هذا وذاك وعلى الرغم من املعار�سة املتزايدة من قبل هيئات حقوق الإن�سان 
قب�سة  اإ�سعاف  اإجتاه  ما ي�سب يف  كل  اأي�سًا يف  والإجراءات  العمليات  تلك  اأ�سهمت  فقد 
الأنظمة والهيئات املعنية بحقوق الإن�ضان وتهمي�س دورها املنوط بها للعناية بتلك احلقوق.

مخالفات وانتهاكات أخرى

اأعربت اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر واأجهزة حقوق الإن�سان مبنظمة الأمم 
املعنية  والقوانني  التطبيق غري املالئم لالأنظمة  اإزاء  �سواء، عن قلقها  املتحدة، على حد 
ال�سائع  من  اأ�سبح  الأمر  واقع  ففي  الإرهاب.  على  العاملية  احلرب  يف  الإن�سان  بحقوق 
على نطاق وا�سع انت�سار ال�سكاوى �سد ع�سكرة احلرب العاملية على الإرهاب، وا�ستخدام 
القنابل العنقودية والغتيالت املتعمدة و�سيا�سات اإطالق النار بق�سد القتل وحالت الأ�سر 
معاملة  واإ�ساءة  الق�ساء(،  نطاق  خارج  تعمل  )التي  الق�سائية  فوق  واملحاكم  والعتقال 
امل�ساجني واللجوء اإلى التعذيب لالنتزاع الق�سري للمعلومات ال�ستخباراتية. ومن الوا�سح 
تاآكل حقوق  ي�سهم يف  الدول  والقوانني من قبل  الأحكام  اأن عدم مراعاة مثل تلك  متامًا 

الإن�سان.

 اأما الأمر الأوثق �سلًة مبا تقدم فهو يتمثل يف اإ�سباغ ال�سرعية على تلك املخالفات 
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كانت من  ما  التي طاملا  باملعايريالقانونية  ملا حل  و�ساعق  والنتهاكات يف جت�سيد �سارخ 
امل�سّلمات فاأ�سبحت مثار �سك ومدار ت�ساوؤل و�سارت عر�سة لالنتهاك منذ احلادي ع�سر 
اأمر تنفيذي  الرئي�س فورد على  من �سبتمرب)20( ، ففي عام )197 على �سبيل املثال، وقع 
يحظر مبوجبه جميع الغتيالت ال�سيا�سية وهو اأمر ل يزال �ساريًا نافذ املفعول على الرغم 
الآونة  يف  جرى  ما  غرار  على  م�ستهدفني(  اأفراد  )اغتيال  املتعمدة  الغتيالت  عدد  من 
مكتب  يرى  وكما  اآخر.  مثال  القتل  بق�سد  النار  اإطالق  �سيا�سة  تبني  ويعد  الأخرية)21(. 
بق�سد  النار  اإطالق  ي�ستخدم   « املتحدة،  الأمم  الإن�سان مبنظمة  العليا حلقوق  املفو�سية 
القانون  اإطار  يف  العمل  وراء  من  طائل  ل  باأنه  ولالإيحاء  جديدًا  اأ�سلوبًا  ليت�سمن  القتل 

ملواجهة الإرهاب«.

 وعلى كل حال فاإن قانون حقوق الإن�سان ينطوي اأ�ساُل على اإباحة ا�ستخدام القوة 
املميتة عندما يكون ذلك مطلوبًا مبقت�سى ال�سرورة الق�سوى لإنقاذ احلياة الب�سرية)22(.

املعلومات  جمع  لأغرا�س  وال�ستجواب  ال�سجناء  معاملة  اإ�ساءة  فاإن  وباملثل، 
ففي مرحلة  الإن�سان.  العام حلقوق  التاآكل  كا�سفة عن  اأمثلة  اأي�سًا عن  ال�ستخبارية هي 
ما قبل احلادي ع�سر من �سبتمرب، ا�ستمل الكتيب/الدليل الأمريكي امليداين ))-2) على 
اإر�سادات عامة بخ�سو�س ال�ستجواب لأجل احل�سول على معلومات خمابراتية وقد اأقر 
�سراحًة باأن الإرهابيني يحق لهم اأن ي�ستفيدوا من احلماية املن�سو�س عليها يف معاهدة 
جنيف وتنطبق عليهم �ضروط ال�ضتفادة من تلك احلماية))2(. بالإ�سافة اإلى ما تقدم، ن�س 
الدليل امليداين على اأن اأعمال العنف والرتهيب والرتويع مبا يف ذلك التعذيب البدين اأو 
النف�سي والإ�ساءات اأو املعاملة غري الإن�سانية كو�سيلة ال�ستجواب غري م�سرح بها ول يجوز 
الق�سرية غري  والأعمال  الأن�سطة  قائمة  اأما  الأمريكي.  قبل اجلي�س  ب�ساأنها من  الت�سامح 

القانونية املن�سو�س عليها يف الدليل، فهي تت�سمن ما يلي: 

)20( احلرب �سد الإرهاب واإطار القانون الدويل )Helen Duffy ))200((، �س )))

حتديات  الدويل:  والقانون  الإرهاب   – الإن�سان  حقوق  لقانون  العاملي  املعهد  يف  احلرب  �سن  وقانون  امل�ساد  والإرهاب  الإرهاب   )21(
.))200(( Avril MacDonald( (7 وا�ستجابات. �سانرميو املعهد العاملي للقانون الإن�ساين، �س

ورقة  الإن�سان،  حلقوق  ال�سامي  املفو�س  امل�ساد.  والإرهاب  والإرهاب  الإن�سان  حقوق   )2008( الإن�سان  حلقوق  ال�سامية  املفو�سية   )22(
تق�سي الإن�سان – ورقة تق�سي احلقائق رقم 2) �س 0)-1).

))2( اجلي�س الأمريكي )1992م( الكتيب امليداين ))-2): ال�ستجواب ل�ستخال�س املعلومات ال�ستخباراتية، وزارة اجلي�س �س 7 و10.
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يخ�سع  ملن  النف�سي  اأو  اجل�سدي  التعذيب  اإلى  ال�سمنية  الإ�سارة  اأو  التهديد   -
لال�ستجواب اأو عائلته اأو الآخرين الذين يدين لهم بالولء؛ 

الإدلء  مقابل  ال�سحية  الرعاية  اأو  الطبية  العناية  عن  املتعمد  احلرمان   -
باملعلومات التي ي�سعى من يجري ال�ستجواب اإلى احل�سول عليها اأو التعاون باأي وجه اآخر.

- التهديد اأو الإ�سارة �سمنًا اإلى اأن احلقوق الأخرى املمنوحة مبوجب معاهدة 
جنيف لتح�سني اأو�ساع اجلرحى واملر�سى بالقوات امل�سلحة يف ميادين القتال، اأو معاهدة 
جنيف ملعاملة اأ�سرى احلرب اأو نحوهما �سوف لن يتم منحها ما مل يتم اإبداء التعاون))2(.

اإلى  الرامية  وال�ستنطاقات  ال�ستجواب  اأ�ساليب  فاإن  اأمر،  من  يكن  ومهما 
ا�ستخال�س معلومات ا�ستخباراتية عن الق�سايا املتعلقة بالإرهاب �سهدت تغيريات جذرية 
�سرية))2(  درا�سة  الأمريكية  الدفاع  وزارة  اأجرت  حيث  �سبتمرب؛  من  ع�سر  احلادي  عقب 
الأ�سرى  با�ستجواب  املت�سلة  والإجرائية  وال�سيا�سية  القانونية  واجلوانب  امل�سائل  لتقييم 
وقد  الإرهاب.  على  العاملية  احلرب  اإطار  يف  الأمريكية  امل�سلحة  القوات  لدى  املحتجزين 
تلّم�ست وثيقة الدرا�سة رد الفعل املحتمل من عموم الأفراد كما ا�ست�سرفت اآفاق التداعيات 
املعززة يف �سجن خليج غوانتنامو.  ال�ستجواب  تقنيات  اإزاء تطبيق  وال�سيا�سية  القانونية 
كذلك خ�س�ست الدرا�سة ف�ساًل باأكمله لتقييم كيفية رد الفعل املتوقع من املحكمة اجلنائية 
التدابري التي ميكن اتخاذها حت�سبًا  اإزاء �سيا�سة من قبيل ما تقدم وعن ماهية  الدولية 
املحكمة  من  اأو  الأخرى  الدول  من  اأو  ال�سعب  اأفراد  عموم  من  ال�سلبي  الفعل  رد  ملجابهة 
اجلنائية الدولية اأو اأي هيئات قانونية دولية اأخرى بينما حر�ست الدرا�سة يف الوقت نف�سه 
على تو�سية احلكومة ب�سدة على تبني اأ�ساليب ال�ستجواب الق�سري لنتزاع املعلومات عنوًة 

من اخلا�سعني لال�ستجواب.

والإفادات  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  عن  ال�سادرة  التقارير  واقع  من 
اللثام  اأميط  غوانتنامو،  من  �سبيلهم  واأخلي  �سراحهم  اأُطِلَق  الذين  الأ�سرى  من  الواردة 

))2( امل�سدر ال�سابق �س 8.

للقوات  اجلنوبية  القيادة  لقائد  مذكرة  الدفاع،  بوزارة  العام  للم�ست�سار  �سرية  مذكرة  ))200م(  الأمريكية  الدفاع  وزارة  اأنظر   )2((
الأمريكية: اأ�ساليب حماربة الإرهاب: وزير الدفاع.
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عن اأن جميع الأ�ساليب والتقنيات املو�سحة اأعاله  والتي �سنفتها حكومة الوليات املتحدة 
ا�ستخدامها يف  قد مت  والتعذيب،  الإكراه  باب  وو�سوح حتت  بجالء  اإياها  مدرجًة  نف�سها 
وكالة  مدير  هايدن  مايكل  اأقر  وقد  الأمريكيني.  واملحققني  الوكالء  قبل  من  الأمر  واقع 
ال�ستخبارات املركزية الأمريكية واعرتف ب�سراحة ووقاحة با�ستخدام التعذيب باملاء))2(. 
كما اأن الرئي�س بو�س اأعلن على روؤو�س الأ�سهاد اأن وكالة ال�ستخبارات املركزية ا�ستخدمت 

جمموعة بديلة من الإجراءات ل�ستخال�س املعلومات من الأ�سرى)27(.

رسالة من قيادة الواليات المتحدة

تعد منظومة حقوق الإن�سان اإحدى اأكرب �سحايا احلرب العاملية �سد الإرهاب، 
بيد اأن قمة ال�ضقوط يف اأتون التناق�س ال�ضارخ مع حقوق الإن�ضان بالن�ضبة للوليات املتحدة 
التي تقوم وتقعد مدعية حمايتها اإمنا متثل يف التاآكل الذي طال �سلطتها الأخالقية ونال 
من دورها القيادي بني الأمم؛ ذلك اأنه ومن خالل املمار�سات الع�سكرية والأحادية اجلانب 
من قبل الوليات املتحدة حتت ذريعة احلرب العاملية على الإرهاب وجهت الوليات املتحدة 
اإلى الدول الأخرى ر�سالة وا�سحة مفادها اأن القوة العظمى مع ا�ستعدادها لإنفاذ قوانني 
جمعية متعددة اجلوانب للدول الأخرى فهي اأكرث من راغبة يف رف�سها جملة وتف�سيال متى 

راأت �سرورة ذلك.

 وهكذا يت�سح اأن الوليات املتحدة ا�ستغلت احلرب العاملية على الإرهاب لتو�سيل 
ر�سالة كانت موجهة اإلى الدول اأكرث من كونها موجهة اإلى املنظمات الإرهابية وهي ر�سالة 
اأثبتت اأن الوليات املتحدة ب�سفتها القوة العظمى الوحيدة راغبة وقادرة يف اآن معًا على 
ممار�سة القهر والق�سر والإكراه عندما ترى ذلك منا�سبًا. لقد انطوت الأعمال والأفاعيل 
التي اأتت على �ساكلة التدخل الع�سكري غري امل�سرح به يف العراق على اإفادة الدول الأخرى 
يف النظام الدويل اأن القوة العظمى قد تتحول من موقع القيادة احلميدة اإلى �سلوك يت�سم 
مبزيد من العدوانية التي ل ي�سبقها �سلوك ا�ستفزازي وينزع نحو الأحادية والتفرد بالقرار 

.)Scott Shane( 2( ا�ستف�سار وزارة العدل ب�ساأن الرتكيز على التعذيب باملاء’، ذي نيويورك تاميز، )2 فرباير 2008م((

)27( جورج دبليو بو�س الرئي�س يناق�س ت�سكيل جلان ع�سكرية ملحاكمة املتهمني امل�ستبه يف �سلوعهم يف اأعمال اإرهابية، ت�سريح �سحفي من 
البيت الأبي�س ) �سبتمرب )200، �س ).
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والنفراد بحرية الت�سرف من جانب واحد لأجل حماية م�ساحلها اخلا�سة عندما يقت�سي 
الأمر ذلك ومتى ن�ساأت ال�سرورة لذلك.

الهجمات  و�سن  املتحدة  الأمم  مبنظمة  ال�ستخفاف  قبيل  من  الأعمال  اأما 
ال�ستباقية والت�سرفات الأحادية اجلانب املنفلتة العيار، فقد اأف�ست يف جمملها اإلى وجود 
احلرب  اأن  الوا�سح  من  فاإن  احلال،  واقع  ويف  املتحدة.  الوليات  �سد  �سريحة  معار�سة 
ولأجل  اأحادية،  اأقل  تبدو  كي  العام )200  اأعيدت �سياغتها يف  قد  الإرهاب  العاملية على 
حت�سني �سورة اأمريكا حول العامل. ويف حقيقة الأمر، فاإن اخلطاب املعار�س الذي اأعربت 
عنه خمتلف الدول كان ينزع كل حال نحو اأن يكون جمرد عبارات منمقة وطنانة وتعابري 
جوفاء ورنانة. ومع هذا فاإن الف�سل يف حتقيق اأي اإجماع ينعقد حول اأهم اجلوانب املتعلقة 
اإمنا ي�سي باأن اللتزام ال�سمني للدول بجوانب معينة من  باحلرب العاملية على الإرهاب 
املتحدة  الوليات  ل�ضطالع  م�ضروط  غري  تلقائيًا  قبوًل  بال�ضرورة  يعني  يكن  مل  احلرب 
بالدور القيادي اأو اإقرارًا غري قابل لالعرتا�س بزعامتها. ويف الواقع تبدو الوليات املتحدة 
فرتة  خالل  رويدًا  رويدًا  القيادي  دورها  وتفقد  الزعامة  �سدة  عن  تدريجيًا  ترتجل  وهي 

ال�سنوات الع�سر املا�سية. 

بالفعل  اأكدت  الإرهاب  على  العاملية  احلرب  اأن  من  الرغم  وعلى  فاإنه  وهكذا 
التفوق الع�سكري للوليات املتحدة، فقد اأخفقت اأميا اإخفاق يف اجلمع بني القوة الأمريكية 
وقدرتها على ممار�سة القيادة والنفوذ والتاأثري على جمريات ال�سيا�سة الدولية. ورمبا كان 
اأو�سح ما يكون يف ما ي�سمى »حرب الأفكار« يف �سياق احلرب العاملية على الإرهاب  هذا 
حيث داأبت الوليات املتحدة على ال�سعي ل�ستخدام الأفكار ب�سورة منهجية للحفاظ على 

دورها القيادي وتعزيزه وتر�سيخه يف النظام الدويل.

عن  لالبتعاد  مدرو�سًا  جهدًا  املتحدة  الوليات  بذلت  اأي�سًا،  ال�سياق  هذا  يف 
والعربية من  الإ�سالمية  الثقافة  الربط بني  مفردات خطاب »�سراع احل�سارات«، وعدم 
جهة والإرهاب العابر للدول من جهة اأخرى – بيد اأنه وملا كانت جميع برامج الدبلوما�سية 
ال�سعبية اجلديدة بالوليات املتحدة قد مت ت�سميمها وتنفيذها خ�سي�سًا للتجاوب مع اآراء 
تاأثري  ذات  تكون  بحيث  الآراء  لتلك  وال�ستجابة  املتحدة  الوليات  والعرب جتاه  امل�سلمني 
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اإلى  امل�سادفة ودومنا ق�سد  �سبيل  بالفعل على  اأف�سى  فاإن خطاب احلكومة قد  حممود، 
الرتويج لأ�سئلة حيال خمتلف الهويات الدينية والعلمانية واحلدود يف ال�سيا�سة الدولية. 

 )200(( الإرهاب  ومنع  ال�ستخبارات  اإ�سالح  نظام  �سعى  املثال،  �سبيل  فعلى 
اإلى تو�ضيع نطاق املثل والقيم العليا ون�ضرها يف اأو�ضاط العامة وو�ضط عموم الأفراد عن 
ال�سوء على وجود  لإلقاء  امل�سرتكة حماولة  القيم  وقد مثلت مبادرة  الدبلوما�سية؛  طريق 
للتبادل يف  مثل وقيم م�سرتكة بني العرب والوليات املتحدة؛ كما مت تد�سني حملة عاملية 
جمال الرتبية والتعليم لنا�سئة امل�سلمني و�سبيبتهم يف اإطار ما اأطلق عليه م�سمى »ال�سراكة 
للتعلم« كما مت افتتاح العديد من حمطات الإذاعة والتلفزيون يف حماولة �سفيقة لتجاوز 
»املفارز ومعايري التمحي�س والفرز وفق الأ�س�س العلمية والعملية واآليات فلرتة الأفكار لدى 
ال�سعوب  و�سط  اجلماهريي  والت�سال  الإعالم  اأمر  على  والقائمني  والنخبة  الراأي  قادة 
ال�سباب العربي لأجل  اإلى  الإ�سالمية«)28(، والقفز عليها وعليهم جميعًا للو�سول مبا�سرة 

»اإطالعهم على حقيقة اأمريكا وما متثله وما تنافح لأجله«)29(. 

مت  2002م،  عام  �سدر  والذي  للحرية،  للرتويج  املتحدة  الوليات  نظام  ففي 
تهدف  التي  ال�سعبية  للدبلوما�سية  وعملية  اإ�سرتاتيجية  خلطة  الالزمة  املوارد  تخ�سي�س 
للهوية  جديدة  عنا�سر  فاإن  هذا  وعلى  الأو�سط«)0)(  ال�سرق  على  املكثف  »الرتكيز  اإلى 
العمليات  اأن  الدول  لإدراك  نتيجًة  لي�س  الدول  بني  ما  جمتمع  �سمن  تدريجيا  دجمها  مت 
املرتبطة بالهوية العربية والإ�سالمية اأ�سبح تاأثريها على ال�سيا�سة الدولية يزداد يوما بعد 
خ�سي�سًا  ت�سميمها  مت  التي  لل�سيا�سات  ال�ستتباعي  بالتطبيق  اأي�سًا  واإمنا  فح�سب،  يوم 

لال�ستجابة لذات العمليات اآنفة الذكر.

لقد اأعربت احلكومة الأمريكية �سراحًة عن ت�سويغها للدبلوما�سية ال�سعبية كاأداة 

)28( حرب الدعاية �سد الإرهاب: حتليل حلملة الدبلوما�سية ال�سعبية »للقيم امل�سرتكة« والتي اأطلقتها الوليات املتحدة عقب احلادي ع�سر 
من �سبتمرب 2001 جملة اأخالقيات الت�سال اجلماهريي )Journal of Mass Media Ethics 20))((، 20 ))( �س 7)2 

.))2009(  Patrick Lee Plaisance[
الوطني  لالأمن  امل�ساكل  تعرتيها  اأداة   :)Pseudo-Education( تعليمي  �ضبه  كن�ضاط  الأمريكية  ال�ضعبية  الدبلوما�ضية   )29(

.))200((Wayne Nelles( (7 س� ))1))1 ،International Politics( ،والإرهاب امل�ساد، ال�سيا�سة الدولية

)0)( امل�سدر ال�سابق �س 78.
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يتم ت�سخريها لن�سر وتر�سيخ القيم الأمريكية وتعزيز الدور القيادي للوليات املتحدة على 
نطاق املعمورة. ولعل يف هذا الهتمام املتنامي، وذاك الرتكيز املتزايد على الدبلوما�سية 
ال�سعبية ما ي�سي باأن ال�سيا�سة الأمريكية اخلارجية كانت ت�ستخدم ملحاولة احلفاظ على 

ال�سورة العامة للقوة العظمى وملركزها القيادي على حد �سواء. 

اإن جميع مبادرات الدبلوما�سية ال�سعبية، جتاه ال�سعوب العربية والإ�سالمية، يف 
حقبة ما بعد احلادي ع�سر من �سبتمرب قد مت ت�سميمها خ�سي�سًا لفر�س القيم الأمريكية 
– كما تراها الوليات املتحدة – ل للرتويج للحوار. وت�سري الوثائق الر�سمية اأي�سًا اإلى اأن 
الرتكيز اجلديد على الدبلوما�سية ال�سعبية جاء ا�ستجابة ملعطيات ونتائج ا�ستطالع الراأي 
العام الذي اأجراه مركز »بيو« للبحوث حيث اأ�سفرت نتائج ذلك ال�ستطالع عن وجود رف�س 

�سديد للقيادة والقيم الأمريكية من قبل املجتمع الدويل.

عطفًا على اأن كيفية تف�سري ر�سالة ما تكت�سب اأهمية الر�سالة نف�سها، فاإن هذا 
اأنه ينطوي  اإذ  لأبعد احلدود؛  الأمريكية كان مهمًا  والقيم  للقيادة  النطاق  وا�سع  الرف�س 
احلرب  اإطار  يف  ال�سعبية  الدبلوما�سية  برامج  اأن  اإلى  والربهان  بالدليل  الإ�سارة  على 
العاملية على الإرهاب ربطت هذا الرف�س بالعجز عن اإقناع امل�ستهدفني بالر�سالة املوجهة 
اإليهم وعن ا�ستمالتهم اإليها وجمعت بني ذلك الرف�س والعجز. والأنكى من ذلك اأن تلك 
الربامج مت النظر اإليها على نطاق وا�سع من قبل العامل الإ�سالمي باعتبارها حم�س دعاية 
موجهة ب�سكل �سريح نحو الرتويج للقيم الغربية والأمريكية واملزيد من الرت�سيخ للنموذج 
الإ�ستعماري الأمريكي. ويف الواقع، هنالك درجة معينة من الإجماع والرتا�سي والتوافق 
الدبلوما�ضية  برامج  اأن  على  الأمريكية  اخلارجية  بوزارة  وامل�ضئولني  اخلرباء  اأو�ضاط  يف 
ال�سعبية الأمريكية التي مت تبنيها بعد احلادي ع�سر من �سبتمرب كانت مبثابة كارثة مكتملة 
اعتبارا من  تبنيها  التي مت  الرئي�سية  ال�سعبية  الدبلوما�سية  مبادرات  واإن جميع  الأركان. 

العام 2002 قد تال�ست وتوارت عن الوجود كليًا اأو جزئيًا بحلول العام )200.

الذي  املفهوم  تغذية  يف  اأ�سهمت  قد  الإرهاب  على  العاملية  احلرب  فاإن  هكذا 
مفاده اأن الوليات املتحدة اإمنا كانت ت�سعى اإلى التالعب بالعاملني العربي والإ�سالمي؛ كما 
اأ�سهمت يف تعميق الفجوة وتو�سيع الهوة وتكري�س املزيد من الإنق�سام بني الغرب من جهة 
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والعاملني العربي والإ�سالمي من جهة اأخرى. وقد اأف�ست تلك املمار�سات اإلى تر�سيخ مفهوم 
باأن القيم الإ�سالمية / العربية لي�ست هدفًا لالإق�ساء واملباعدة عن القيم الغربية فح�سب 
ا�ستجابة  كانت  لذلك  ونتيجة  معها.  التناغم  الن�سجام  عدم  احتمال  حتمل  اأي�سًا  واإمنا 
العرب وامل�سلمني امل�ستهدفني هي املزيد من الرت�سيخ والتاأ�سيل لقيمهم اخلا�سة بهم مع 
نبذ القيم الغربية يف اآن معًا باتخاذ ذلك �سبياًل لإعادة تاأكيد خ�سو�سيتهم وهويتهم غري 

الغربية.

لقد اأثارت العديد من الأعمال الأمريكية يف اإطار احلرب العاملية على الإرهاب 
بو�س  اإدارة  عهد  يف  للعامل  قائد  كزعيم  دورها  حول  والت�ساوؤلت  العرتا�سات  من  جملة 
اأن خطاب احلرب العاملية على  اأوباما؟ على الرغم من  اأي �سيء يف عهد  ولكن هل تغري 
تغري  اأي  ت�سهد  مل  الأو�ساع  فاإن  اأوباما،  اإدارة  قبل  من  بقوة  ورف�سه  تفنيده  مت  الإرهاب 
اأن احلكومة  البتة يف  مراء  ول  العملي.  الواقع  �سعيد  على  النا�س هذا  يوم  ملحوظ حتى 
احلالية جتد نف�سها مكتوفة اليدين بفعل التغيريات التي اأجرتها الإدارة ال�سابقة  يف �سياق 
حثيث جهودها للدفاع عن الأمن الوطني للوليات املتحدة من جهة مع ال�سعي اإلى الرتويج 
للمزيد من ال�سفافية والحرتام حلقوق الإن�سان من جهة اأخرى. وعلى الرغم من �سالمة 
مق�سد الإدارة احلالية جاءت النتيجة على هيئة خطة جتاه الإرهاب، وهي خطة يكتنفها 
ل�سيا�سة  موا�سلة  الواقع هي عبارة عن  اأر�س  املمار�سة على  اأنها من حيث  كما  الغمو�س 
اإدارة بو�س حيال احلرب العاملية على الإرهاب وما �ساحبها من انتهاكات �سارخة حلقوق 

الإن�سان.

وعلى هذا فاإن التوجيهات بعيدة املدى لل�سيا�سات الأمنية الدفاعية الفعلية للقوة 
العظمى الوحيدة تظل ملتب�سة يكتنفها الغمو�س. لذا وعلى الرغم من اأن هنالك حتول يف 
اخلطاب البالغي والعر�س اخلطابي للحرب العاملية �سد الإرهاب يف عهد اإدارة اأوباما، 
فاإن هنالك اإ�سارة وا�سحة لال�ستمرار وعدم الإ�ستمرار على حد �سواء يف حمتوى اخلطاب. 
�سد  »احلرب  م�سطلح  وخطاباتها  ح�ساباتها  من  املتحدة  الوليات  اأ�سقطت  جهة،  فمن 
الإرهاب«، وتزعم اأنها مل تعد يف حالة حرب. ومن جهة اأخرى فاإن جون برينان م�ست�سار 
اأوباما الرئي�سي يف مكافحة الإرهاب يوؤكد اأي�سًا اأن الوليات املتحدة ل تزال يف حرب مع 
القاعدة ومع »حلفائها املتطرفني الذين يتبنون العنف وي�سعون اإلى موا�سلة تنفيذ الأجندة 



جورج إم السمار

163 المسبــار

القبلية  املناطق  يف  طيار  بدون  الطائرات  ا�ستخدام  اأما  القاعدة«)1)(.  لتنظيم  املميتة 
احلدودية يف باك�ستان، فهو مثال �سارخ اآخر لكيفية ا�ستمرار احلرب العاملية �سد الإرهاب 
يف التناق�س مع القيم التي يزعم الغرب احلفاظ عليها. فقد ظل اأوباما ي�سدر موافقته 
على تنفيذ عملية اغتيال واحدة على الأقل كل اأربعة اأيام با�ستخدام الغارات التي ت�سنها 

الطائرات بدون طيار، حيث داأب على ذلك منذ توليه مقاليد احلكم)2)(.

على الرغم من اأنه ي�سعب جدًا اأن يتم على وجه الدقة وال�سبط حتديد عدد 
يف  طيار  بدون  الطائرات  ت�سنها  التي  الغارات  يف  بالفعل  حتفهم  لقوا  الذين  املدنيني 
الأبرياء  املدنيني  من  �سحية   (0 حوالى  وجود  اإلى  ت�سري  التقديرات  بع�س  فاإن  املنطقة؛ 
مقابل كل اإرهابي من القاعدة اأو اأحد فروعها ممن يقتلون يف غارة ت�سنها طائرات بدون 
بع�س  واأن  اعرتا�س،  حمل  وتكون  الأرقام،  هذه  اإلى  ال�سك  يتطرق  اأن  وميكن  طيار)))(. 
الدرا�سات ت�سري اإلى عدد اأقل بكثري، فهي ما فتئت متثل حالة كا�سفة. فعلى �سبيل املثال 
وعطفًا على اأن خم�سة ع�سر حماولة متت لقتل بيت اهلل حم�سود، وهو زعيم من طالبان 
كان يتخذ من باك�ضتان مقرًا له، وحتى عند ال�ضتناد على معدلت املوت يف اأو�ضاط املدنيني 
وفقًا للتقديرات الأكرث حتفظًا، فاإن املرء ل ي�سعه اإل اأن يتخيل مئات الأبرياء الذين دفعوا 

حياتهم ثمنًا جراء هذه ال�سيا�سة الرعناء. 

عدد  من  احلد  جتاه  الأمريكي  اللتزام  وترية  ارتفاع  من  الرغم  على  اأنه  بيد 
امل�ساحبة  بالأ�سرار  يتعلق  فيما  العتذاري  خطابها  من  الرغم  وعلى  املدنيني  ال�سحايا 
هذه  بالبنان يف  اإليه  ي�سار  اأو  للعيان  وا�سح  تغيري  اأي  يطراأ  فاإنه مل  تقدم،  عما  الناجمة 
ال�سيا�سة، اأو من املتوقع يف واقع الأمر، اأن يحدث يف امل�ستقبل القريب كما ي�سري اإلى ذلك 
بكل و�سوح مقتل كل من اإليا�س الك�سمريي واأنور العولقي يف الآونة الأخرية. ويف واقع احلال، 
فاإن القتل املتعمد ملفكر القاعدة واملواطن الأمريكي اأنور العولقي يزيد من التناق�سات التي 

)1)( رف�س م�سطلحات »اجلهاديني« و »احلرب �سد الإرهاب« ي�سحب النريان: »جدل و�سجال«، الأمن الوطني اليوم، ) اأغ�سط�س 2009 
.)Anthony Kimery( 1 س�

)2)( عام واحد من الواحد: لقد اأجنز اأكرث مما يدعي منتقدوه، ولكن القادم اأحلى، ذي اإكونوم�ست، 1) اأكتوبر – ) نوفمرب 2009، �س 
.)Lexington( (8 ب

)))( املوت من الف�ساء: نظرة عامة حلملة الغارات التي ت�سنها طائرات بدون طيار يف باك�ستان، وكالة ال�ستخبارات املركزية – اجلزء 
.))2009( Brian G. Williams( 12-10 7)0)()، �س Terrorism Monitor[ الثاين’، تريوريزم مريور
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حتملها احلرب العاملية على الإرهاب يف طياتها.

احلكومة  قبل  من  ذلك  على  واملوافقة  العولقي،  اغتيال  اعتماد  �ساأن  من  اإن   
الأمريكية، اإلقاء ال�سوء على رغبة الوليات املتحدة يف ا�ستخدام و�سيلة القتل املعتمد من 
قبل احلكومة بدون حماكمة ق�سائية اأو اإجراءات قانونية م�سبقة �سد مواطنيها الأمريكيني 
يدعي  التي  القيم  تلك  الغربية،  القيم  تاآكل  يف  فاأكرث  اأكرث  ي�سهم  الذي  الأمر  اأنف�سهم 
على  قدرته  حول  ال�سكوك  يعزز  بدوره  وهذا  لها.  الرتويج  ويزعم  عليها  احلفاظ  الغرب 
القيادة والزعامة ويقو�س اأركان ما اأ�سماه »حرب الأفكار« التي يخو�س غمارها بل ين�سف 
م�سوغاتها من اأ�سا�سها ويعزز من تكري�س النق�سام بني الغرب من جهة والعرب / امل�سلمني 

من جهة يف اإطار النظام العاملي.

دحر القاعدة!

لعل مما يوؤ�سى له ويوؤ�سف عليه اأن الوليات املتحدة، على الرغم من م�سئوليتها 
عن اأ�سواأ انتهاكات حقوق الإن�سان يف العقد املا�سي من الزمان، وعلى الرغم من معاناتها 
مما ترتب على ما تقدم من تاآكل يف موقفها يف زعامة املجتمع الدويل وخ�سم من ر�سيدها 
القيادي، مل تتمكن من حتقيق هدفها الإ�سرتتيجي املركزي املتمثل يف دحر القاعدة واإحلاق 
الهزمية بها. ل �سك اأن احلرب العاملية على الإرهاب حققت درجة من النجاح يف احلرب 
�سد التنظيم. ففي غ�سون عام واحد، قتلت الوليات املتحدة عددًا من قادة القاعدة مبن 
اأي�سًا عطية عبد الرحمن وعبد الغني واأبوزيد  فيهم لي�س ال�سيخ بن لدن فح�سب، واإمنا 
العراقي واإليا�س الك�سمريي والعولقي؛ كما اأن الأو�ساع يف العراق �سهدت حت�سنًا منذ عام 
)200م على الرغم من اأن الهجمات الإرهابية يف املنطقة ما فتئت ت�سكل م�سكلة خطرية 

تق�س امل�ساجع وتوؤرق الأجفان. 

ل مراء يف اأن معظم احلدود بني الدول واأنظمة النقل اأ�سبحت اأكرث اأمنًا واأمانًا 
التن�سيق بني  املزيد من  اأن هنالك  املوؤكد  املتحدة من  الوليات  اأي وقت م�سى. ففي  من 
خمتلف الوكالت مثل اإدارات ال�سرطة ومطافئ احلريق اأو بني مكتب التحقيقات الحتادي 
ووكالة ال�ستخبارات املركزية. وهو �سار تن�سيقا اأف�سل مما كان عليه قبل ع�سر �سنوات. 
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من  العديد  على  القب�س  اإلقاء  مت  كما  الإرهابية  املوؤامرات  من  العديد  اإجها�س  مت  وقد 
الإرهابيني ولقي عدد منهم حتفه.

اأن ع�سر  – ذلك  اأمر فاإن موت بن لدن ل يعني موت القاعدة  مهما يكن من 
�سنوات وعدة مليارات من الدولرات يف الوليات املتحدة وحلفائها ل تزال حمتجزة جراء 
اخلطر املحدق املاحق والتهديد املاثل الذي متثله القاعدة والذي ل يزال حا�سرًا. اإن بطاقة 
تقدم  �سبتمرب  من  ع�سر  احلادي  جلنة  تو�سيات  حالة  العا�سرة:  ال�سنوية  الذكرى  تقرير 
تقييمًا مثريا لالنتباه عن جناح الوليات املتحدة يف احلرب �سد الإرهاب العابر للدول. 
وحتى  خطرية  اأمنية  مهددات  يواجه  الأمريكي  الطريان  يزال  ما  املذكور،  للتقرير  وفقًا 
ي�سوبه  نظام  وهو  املتفجرات  للك�سف عن  نظام معيب  الدولة  لدى  يوجد  الوقت احلا�سر 
الق�سور ويعرتيه النق�س »جاعاًل الوليات املتحدة لي�ست اآمنًة كما ميكنها اأن تكون اأو كما 
ينبغي«)))(. ف�سال عما تقدم، يورد امل�ستند توجهات مثرية للقلق مثل »الزدياد امل�سطرد يف 
جتنيد املواطنني الأمريكيني واملقيمني بني ظهرانيهم يف التنظيمات الإرهابية«، والتهديد 
املتزايد يف الإرهاب اللكرتوين / الإرهاب الذي يتخذ من النرتنت و�سيلة له والأهم من 

ذلك كله ال�ستمرارية املتوا�سلة بال انقطاع يف فكر القاعدة.

املتحدة  الوليات  على  تقت�سر  ل  القامتة  ال�سورة  تلك  اأن  تقدم  مما  والأ�سواأ 
مبفردها، ول تخت�س بها وحدها. يظل تنظيم القاعدة ميثل تهديدًا لي�س للوليات املتحدة 
فح�سب، واإمنا اأي�سًا حللفائها كما يت�سح من واقع تقرير الأو�ساع والتوجهات لالإرهاب يف 
اأنه »بعد ع�سر �سنوات  دول الحتاد الأوروبي وهو التقرير الذي �سدر موؤخرًا ويعلن كيف 
خطريًا  تهديدًا  ميثل  الإرهاب  يزال  ما   ،2001 �سبتمرب  من  ع�سر  احلادي  هجمات  من 
لدول الحتاد الأوروبي ومواطنيها«)))(. ووفقًا لإدارة �سرطة الحتاد الأوروبي )يوروبول(، 
عانت ت�سع دول يف اأوروبا من الهجمات الإرهابية يف العام 2010 وحده وذلك مبا مقداره 
9)2 حالة اإرهابية يف اأوروبا، يف حني اأن عدد الأفراد الذين األقي القب�س عليهم لالإعداد 

)))( جلنة احلادي ع�سر من �سبتمرب ))200( »التقرير النهائي حول تو�سيات جلنة احلادي ع�سر من �سبتمرب«، وا�سنطن: اللجنة الوطنية 
حول الأعمال الإرهابية �سد الوليات املتحدة، �س ) و7.

)))( �سرطة الحتاد الأوروبي )يوروبول( 2001، تقرير الأو�ساع والتوجهات فيما يتعلق بالإرهاب’، لهاي، مكتب ال�سرطة الأوروبية، �س 
.(
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لهجمات اإرهابية ارتفع اإلى ما اإجماليه 11) فردًا. 

كذلك، فاإن اجلهاديني العائدين من مناطق ال�سراعات يظلون ميثلون خطرًا 
حمتماًل يهدد اأوروبا وفقا ملا ورد يف امل�ستند؛ ذلك اأن املزيد من مواطني الحتاد الأوروبي 
انخرطوا يف الإرهاب والأن�سطة ذات العالقة به، وقد يزيد عددهم يف الوقت احلايل عن 
عددهم يف اأي وقت م�سى. كما اأن الرتباطات بني الإرهابيني واأن�سطة اجلرمية املنظمة 
اأ�سبحت يف تزايد وكذا التعاون الدويل بني الإرهابيني واملجموعات املتطرفة؛ ناهيك عن 
اأنه هنالك ازديادا وا�سحا يف التطور واحلرفية العالية فيما يتعلق با�ستخدام النرتنت يف 

الأن�سطة ذات العالقة بالإرهاب.

يف غ�سون ذلك ل زالت القاعدة واملجموعات الإرهابية الأخرى �سامدة كما اأن 
الغيمة ال�سدميية للقاعدة توا�سل انت�سارها وتو�سعها وتو�سيع نطاق نفوذها العملي وت�سعى 
با�ستمرار اإلى تغيري جلدها ملجابهة احلرب التي تقودها الوليات املتحدة �سد الإرهاب. 
ففي الآونة الأخرية حققت القاعدة وفروعها ح�سورًا قويًا لي�س يف �سبه اجلزيرة العربية 

فح�سب واإمنا اأي�سًا يف �سمال اأفريقيا و�سرقها وجنوب اآ�سيا و�سمايل القوقاز.

فقط  لي�س  تهديدًا  القاعدة متثل  تظل  ال�ساحل،  ومنطقة  اأفريقيا  �سمال  ففي   
للجزائر وموريتانيا، واإمنا اأي�سًا وب�سورة متزايدة لكل من فرن�سا واإ�سبانيا. وفقًا ل�سرطة 
الذين يقعون حتت  الغربيني  الأوروبي )يوروبول(، هنالك زيادة خميفة يف عدد  الحتاد 
الأ�سر يف يدي املجموعات الإرهابية ذات العالقة بالقاعدة يف الدول الأفريقية مثل مايل 
تهديدًا  متثل  »ال�سباب«  جمموعة  مثل  جمموعات  اأ�سبحت  فقد  والنيجر)))(.  وموريتانيا 
يزداد يومًا بعد يوم مع التطور الذي ت�سهده كفاءتها الت�سغيلية وقدرتها على �سن الهجمات 
اأفريقيا مبا يف ذلك خليج عدن الإ�سرتاتيجي.  خارج ال�سومال والدول الأخرى يف �سرق 
ويف �سبه جزيرة العرب وعلى الرغم من اأن اململكة العربية ظلت تعمل على قمع القاعدة ، 
فاإن تلك املجموعة الإرهابية ظلت تغري مواقعها وتبدل مقار انطالق ن�ساطها متخذة من 

اليمن مقرا لها.

)))( امل�سدر ال�سابق �س ).
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تراوحت يف اأفغان�ستان تكلفة ال�سراع بني )1 األف و18 األف �سحية من املدنيني 
الأبرياء  يف فرتة ال�سنوات اخلم�س املن�سرمة وحدها وفقا لبع�س التقديرات. ويف القوات 
اأفغان�ستان  ت�سهد  اأي�سًا  هالكًا.  يزيد على 0)27 جنديًا  ما  املوتي  بلغت ح�سيلة  الدولية، 
ازديادًا م�سطردًا يف عدد املتطوعني الأجانب الذين يحاربون يف �سف القاعدة وطالبان. 
اأ�سبحت متطورة  فقد  املنطقة،  امل�ستخدمة يف  اليدوية  النا�سفة  والعبوات  املتفجرات  اأما 
اإلى حد بعيد من حيث الت�سميم وال�ستخدام وذلك على نحو يفوق ما كانت عليه قبل ع�سر 
اأ�ساليب  احلايل  الوقت  يف  »الإرهابيون«،  واملقاتلون  طالبان  جماهدو  وي�ستخدم  �سنوات. 
حرب الع�سابات املتطورة ولديهم جمموعة من املقاتلني املتدربني جيدًا على هذا النوع من 
احلرب)7)(. لقد متكنت طالبان اأي�سًا من تطوير اأ�ساليبها يف ا�ستخدام القنابل التفجريية. 

تت�سف البيئة يف اأفغان�ستان بالفو�سى ال�سيا�سية الناجمة عن فقدان احلكومة 
املت�ساعد؛  الداخلي  والتطرف  العرقي  ال�ستقرار  وعدم  القت�سادي  والنهيار  املركزية، 
فزادت �سغثا على اإبالة بوجود العمل الع�سكري والوجود الأجنبي للوليات املتحدة وحلف 
اإن  باك�ستان.  اإلى  الأطل�سي )ناتو( مما دفع بحالة ال�ستقرار ونقلها عرب احلدود  �سمال 
ظهور جمموعات من قبيل جماعة طالبان البنجاب وحركة طالبان الباك�ستان وغريها جاء 
نتاجًا مبا�سرًا كرد فعل لل�سعب املحلي �سد الأعمال الع�سكرية الأمريكية يف املنطقة. وقد 

اأثبتت جمموعات مثل جمموعة طيبة وطالبان الباك�ستان اأنها ذات ح�سور عاملي.

خال�سة القول، يف هذا ال�سدد، اأن الوليات املتحدة، بالتاأكيد، حطمت اجلزء 
املركزي لتنظيم القاعدة من خالل القتل اأو الأ�سر لبع�س قادتها املهمني، بيد اأنها ف�سلت 
الفعلي  الو�سول  بالكامل، من حيث  الإرهابية وجلمها  التهديدات  ف�سال ذريعًا يف تطويق 
لبع�س فروع القاعدة املحددة ومن حيث احلد من ا�ستمرارية التنظيم وات�ساع نطاق ال�سمة 
املجموعات  فاإن  نف�سه  الوقت  ويف  القاعدة.  فكر  يحملها  التي  املميزة  الب�سمة  اأو  املعينة 
و�سولها  نطاق  اأن  عن  ف�ساًل  القيادي)8)(،  واجلهاز  الرتكيب  ناحية  من  تتغري  الإرهابية 
اإلى املزيد من بقاع العامل وقل مثل ذلك يف ما يتعلق ب�سقف  اأكرث ات�ساعا لي�سل  ي�سبح 

طموحاتها وتطلعاتها.

)7)( اأنظر �سيد �ساهزاد )2011( داخل القاعدة وطالبان: ما وراء بن لدن واحلادي ع�سر من �سبتمرب، لندن: مطبعة بلوتو.

)8)( �سرطة الحتاد الأوروبي )يوروبول( 2001، تقرير الأو�ساع والتوجهات فيما يتعلق بالإرهاب، لهاي، مكتب ال�سرطة الأوروبية، �س ).
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الفردية  الإرهابية  اخلاليا  اأو  الفرادى  الإرهابيني  من  متزايد  عدد  هنالك   
ارتباطها )اأو عدم  الرغم من �سعف  تلك اخلاليا ذات من�ساأ حملي، وعلى  والعديد من 
وهذا  بقوة.  فكرها  القاعدة  ت�سارك  فاإنها  فروعها  اأو  القاعدة  بتنظيم  باملرة(  ارتباطها 
التوجه من �ساأنه اأن يتفاقم اأكرث فاأكرث وي�ستفحل اأمره مع ازدياد التوتر والحتقان ال�سيا�سي 
والجتماعي جراء الركود والك�ساد القت�سادي مما يوؤدي بدوره اإلى تهيئة اأحوال وظروف 
مثالية لزدياد عدد الأفراد الذين حتدوهم الرغبة يف اللجوء اإلى الإرهاب واتخاذه مالذًا. 
ورمبا كان هذا هو ال�سبب يف عدم قدرة احلرب العاملية �سد الإرهاب على مواجهة الفكر 

الإرهابي الذي يحمل �سمة تنظيم القاعدة.

لعل اأحد الآثار الرئي�سية للممار�سات املتعلقة باحلرب العاملية �سد الإرهاب اإمنا 
يتمثل يف اأن تلك املمار�سات جاءت �سادمة وم�سادمة لذات القيم التي يدعي الغرب اأن 
الإرهاب  �سد  العاملية  �سعار احلرب  الإن�سان حتت  انتهاك حقوق  ففي  ويحميها.  يحملها 
وحتت ذريعة الدفاع عن املمار�سات املناه�سة للتحرر  اأ�سهمت الوليات املتحدة يف تاآكل 

العديد من القيم التي كانت ذات يوم من امل�سّلمات لدى املجتمع الدويل. 

يف الوقت نف�سه فاإن مكانة الوليات املتحدة قد تاأثرت اأميا تاأثر جراء اللجوء 
اإلى اخليار الع�سكري، والت�سرف الأحادي / من جانب واحد وال�ستخفاف ال�سارخ بحقوق 
هائل من احلنق  قدر  توليد  اإلى  بدوره  اأدى  القيادي مما  ودورها  موقفها  وكذا  الإن�سان، 
والغ�سب وال�ستياء يف العامل الإ�سالمي. كما اأن موقف الرئي�س اأوباما الأخري فيما يتعلق 
بالطلب الذي تقدم به الفل�سطينيون يف الأمم املتحدة ل�ست�سدار العرتاف بدولتهم قد 
اأدى اإلى تعزيز الراأي اأكرث فاأكرث يف ال�سرق الأو�سط والدول النامية باأن ما تقوله الوليات 

املتحدة يتعار�س اإلى حد بعيد مع ما تفعله.

لكي نكون متاأكدين فاإن حماربة الإرهاب تعد �سرورة ل مندوحة عنها. اإل اأننا 
وبعد ع�سر �سنوات من احلادي ع�سر من �سبتمرب يجب علينا ال�سروع يف �سوؤال اأنف�سنا عن 
وزن احلرب العاملية �سد الإرهاب. هل حقًا ا�ستفادت الوليات املتحدة، واملجتمع الدويل يف 
واقع الأمر، من هذه احلرب؟ ما الذي ينبغي لنا تغيريه من الآن ف�ساعدًا؟ يجب اأن يكون 
موت بن لدن مبثابة عالمة فارقة وفا�سلة لفرتة من التفكري والرتوي عن تداعيات احلرب 
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العاملية على الإرهاب.

ما  القاعدة  اأن  اإل  املتحدة،  للوليات  موؤزر  كانت�سار  موته  ت�سوير  مت   رمبا   
تزال موجودة وفكرها ما يزال على ال�ساحة بعد موت بن لدن. كما اأن اختفاءه من �ساحة 
�سد  العاملية  للحرب  ال�سلبي  التاأثري  ذات  التداعيات  عن  رئي�سية  اأ�سئلة  يطرح  الأحداث 
الإرهاب – وهي تداعيات يف�سي بع�سها بالفعل اإلى تغذية العنف الذي يتبناه من ي�ساركون 

القاعدة فكرها واأيديوجليتها.


