قرارات جمهس االمه اندويل :

املقايضة بني انقحال ضد االرهاب
وحقوق االوسان

أ.د .عباس فاضم حممد انبياجي
جامعه جكريث
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املقدمـــــة
احتلت مسالة زلاربة االرىاب االولوية لدى اجملتمع الدويل  ,وأضحت احدى
ادلهام الرئيسية لألمم ادلتحدة  ,شلا أدى اىل ازباذ عدد كبري من ادلبادرات ضمن نظام
االمم ادلتحدة ومن قبل ىيئات سلتلفة فيها .وحبثنا ينصب على االجراءات االكثر مثارا
للجدل يف القتال ضد االرىاب اليت زودهتا قرارات رللس االمن التابع لألمم ادلتحدة.
إن احلقيقة الغري متنازع عليها ىي ان االرىاب اضحى أحدى اخطر التهديدات
حلقوق االنسان يف عامل اليوم  .ولكن بنفس الوقت ردود الدول و اذليئات على ىذا
اخلطر اليت انطوت على اعمال عنيفة من االجراءات ادلضادة لإلرىاب قد تنتهك بصورة
جدية حقوق االنسان .
وتتطلب ىذه احلالة عند ذاك مراعاة التوازن الدقيق بني ادلصاحل ادلتنافسة  ,إذ

كان ىنالك على الدوام توتر وصراع بني ىذه ادلصاحل  ,بني محاية ادلدنيني واألمن القومي
من جهة وحقوق االنسان من جهة اخرى  ,فالبعض يرى بأنو يف ظل الظروف االتستثنائية
قد تربر النشاطات االرىابية والتهديدات االرىابية من الطرف االخر االنتقاص من حقوق
االنسان  ,وعليو يتم النظر اىل القرارات اليت تقيد حقوق االنسان هبدف احلفاظ على
االمن القومي بكوهنا قانونية ومتكافئة وزبضع للمراجعة والعالجات الفعالة لألفراد الذين
تنتهك حقوقهم يف مثل ىذه الظروف .
وعندما بتعلق االمر دبجلس االمن فال بد اوال من تفسري وتربير شرعية رللس
االمن بازباذ قرارات ملزمو لكل الدول االعضاء يف االمم ادلتحدة وثانيا ادلدى الذي
تكون فيو مراجعة قرارات رللس االمن زلتملة عندما يدعي االفراد بان قرارات رللس
االمن اليت تطبق من قبل حكوماهتم الوطنية تؤثر على حقوق االنسان االتساتسية وتقيدىا
بشكل مباشر .
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لقد تسامهت االحداث اجليوبوليتكية والقلق ادلتزايد على ادلستوى الذي بلغو
التهديد االرىايب يف تيسري النشاط ادلتزايد للمجلس  ,وبانتظار ان يكتمل ربول رللس
االمن اىل قوة تسياتسية فعالة ضد االرىاب  ,فان التقدم صوب قبول شرعية االجراءات
ضد االرىاب خارج االمم ادلتحدة تسيبقى مثريا للقلق .
على أية حال ,السرعة ,االمجاع واحلسم الذي اتستجاب هبا رللس االمن على
ىجوم احلادي عشر من ايلول  1002على الواليات ادلتحدة  ,مل تكن ذلما تسابقة  ,إذا
ادان رللس االمن يف اليوم التايل للهجوم يف القرار ( )2631اذلجمات على برجي
التجارة العادليني  ,واعًتف بالوقت ذاتو باحلق الطبيعي يف الدفاع عن النفس تسواء" كان
ذلك بشكل فردي او مجاعي طبقا دليثاق االمم ادلتحدة  ,ومرر اجمللس بعد تستة عشر
يوما قرارا اخر باإلمجاع وىو القرار ( )2636الذي طالب فيو كل الدول االعضاء يف
االمم ادلتحدة  ,حبرمان االرىابيني _ بغض النظر عن ادلكان والزمان والسبب من الوتسائل
اليت تسمح ذلم دبواصلة اعماذلم  .ىذه االتستجابات القوية كانت اكثر وضوحا مقارنة مع
التاريخ السابق للمجلس الذي اتسم فيو باالزدواجية والًتدد يف التعامل مع االرىاب ,
وذلك بسبب وجود خالفات حول تعريف تعبري االرىاب _ اذ ال يزال تعريف االرىاب
قضيو مثريه للجدل  ,فلم يتم التوصل اىل امجاع حوذلا  ,وحول اجملال _ داخلي ام انو
ذات ابعاد عادلية واألولوية اليت جيب ان يتم قبول االرىاب هبا كتهديد اىل السلم واألمن
الدوليني  ,فمعظم احلوادث االرىابية كان فد مت التعامل معها من قبل اجمللس كأحداث

منفصلة ومنعزلة بدال من ان تكون جزءا من منوذج يفرض احلاجة بان تتم سلاطبتها
بصورة مباشرة ويف ادلقدمة  .وعلى الرغم من اشارات اجمللس ادلستمرة اىل مئات من
احلوادث االرىابية يف كل عام  ,إال ان العواصم الغربية كانت ذلا شكوك حول نوايا
اجمللس احلقيقية يف مكافحة االىاب  ,كما ان الكثري من الدول كانت زباف من تسييس
القضايا االتساتسية واإلصرار على اعتبارىا قضايا داخلية وان اتسباهبا زللية .
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كما أن تصاعد حدة احلوادث االرىابية واتساع ابعادىا العادلية (من اختطاف
للطائرات ,احتجاز للرىائن ,تفجريات) يف السبعينيات من القرن ادلاضي مل يقابلها اىتمام
جدي من قبل اذليئة الدولية  ,فأكثر شيء ديكن ان يقدمو رللس االمن ىو اخلروج ببيان
يعرب فيو عن قلقو حيال ىذه االحداث ,شلا يعكس العجز السياتسي للهيئة الدولية يف
التعامل معها آنذاك .
وإزاء ذلك  ,اصبحت اجلمعية العامة ىي ادلكان ادلالئم الن تتوىل قضية التعامل

مع االرىاب بدال عن رللس االمن  ,وقد ورد ذلك يف تأكيد االمني العام لألمم ادلتحدة

االتسبق كورت فالدىامي بان االمم ادلتحدة مل تعد تستطيع البقاء كمشاىد صامت ازاء
احلوادث االرىابية .
وأيضا مل يكن ىنالك امجاع ورؤيا واحده للرد على قضية االرىاب  ,فدول عديدة
كانت قد ردت جبداول اعمال ديكن ان تكون تربيرا لإلرىاب اكثر من ادانتو  ,وصحيح
ان بعض االقًتاحات كانت قد ادانت االرىاب  ,إال انو كانت ىنالك ايضا اقًتاحات
اخرى لدراتسة االتسباب االتساتسية لتلك ادلظاىر من االرىاب وأعمال العنف اليت تكمن
يف البؤس واإلحباط والشكوى واليأس اليت ذبعل بعض الناس يضحون باحلياة االنسانية
وبضمنهم حياهتم يف مسعاىم إلحداث تغيريات جذرية .
وقد ظل ىذا النقاش زلتدما حىت اواتسط الثمانينات  ,مع وجود تأكيدات باإلدانة
الصرحية عربت عنها قرارات رللس االمن (القرارات  361 , 369 , 935يف العام

 )2515لعمليات االختطاف وحجز الرىائن والتعرض لسالمة الطريان ادلدين  ,واعتربت
ىذه القرارات ان مثل ىذه االفعال تشكل انتهاكات خطرية للقانون الدويل االنساين اليت
عادة ما تستكون ذلـ ـ ـا تداعيـ ـ ـ ـات مضـ ـ ـادة حلقوق االنـ ـ ـ ـسان من الضحايـ ـ ـ ـ ـ ـا وعوائـ ـ ـ ـلهم .
كما دعت اىل التزام الدول اليت ربدث على اراضيها مثل ىذه االفعال  ,بضمان
االفراج االمن عن الرىائن امنع احلوادث ادلستقبلية ولتسهيل منع ومقاضاة ومعاقبة كل
افعال حجز الرىائن واالختطاف كتجليات لإلرىاب الدويل  .وطبقا لرئيس رللس االمن
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يف تشرين االول  )Leandre Bassole( 2519من بوركينا فاتسو قولو بأنين :
((مل أحضر اجتماعاً جمللس األمن تسابقاً  ,حيث ادلوافقة اجلماعية كان قد مت التوصل إليها

يف مثل ىـ ـ ـ ـذا ال ـ ـ ـوقت القصـ ـ ـري ,إن ذلك يـ ـ ـ ـ ـؤكد كـ ـ ـم ىي احل ـ ـ ـ ـ ـاجة ملـ ـ ـ ـ ـ ـحة حل ـ ـ ـ ـ ـل
ىذه ادلش ـ ـ ـكلة)).
على أية حال  ,مل تتمكن اجلمعية العامة وال رللس االمن حىت هناية احلرب الباردة
من ادلوافقة على اتستعمال تعريف زلدد لإلرىاب او على اتفاقية شاملة إلزالة االرىاب ,
رغم وجود دزينة من االتفاقيات العادلية وتسبعة من االتفاقيات االقليمية اليت ربرم

تشكيلة واتسعة من االعمال االرىابية  ,لذا يبدو بشكل واضح ان اعتناق رللس االمن
دلكافحة االرىاب كجزء مكمل دلسؤولياتو كانت بطيئة ومًتددة  ,تسواء كان ذلك من
خالل مساندتو اللفظية للهيكل ادلتنامي من ادلعايري اليت ربرم بعض انواع االعمال
االرىابية او التملص من االمجاع عندما تتم سلاطبة احداث معينة او عندما كان يتم
التعامل مع تلك البلدان ادلعروفة بتحريضها على االرىاب ومساعدتو .
وحىت عندما اعاد رللس االمن يف التسعينيات اكتشاف تسلطاتو التنفيذية مرة
ثانية يف ظل الفصل السابع من ميثاق االمم ادلتحدة  ,فان تلك السلطات قد جاء
تطبيقها بسهولة اكثر على النزاعات االقليمية منها اىل االرىاب  .ففي االجتماع االول
جمللس االمن على مستوى القمة يف  62كانون الثاين  . 2551عرب رؤتساء الدول
واحلكومات الـ  29عن قلقهم الشديد من اعمال االرىاب الدويل  ,وأكدوا حاجة
اجملموعة الدولية للتعامل بفعالية مع كل مثل ىذه االعمال كجزء من التزامها باألمن

اجلماعي  ,وادلالحظ ان ىذا االجتماع مل يذكر اي دور لألمم ادلتحدة يف ىذا ادلسعى ,
وأيضا مل يتم تضمني االرىاب من بني ادلواضيع اليت طالبوا فيها االمني العام السابق
بطرس غايل دلاخاطبتها يف تقريره "جدول اعمال السالم" .
ومل يقتصر تردد رللس االمن على سلاطبة قضية االرىاب فقط  ,ولكن ايضا كان
ىنالك تردد واضح يف التعامل مع قضايا حقوق االنسان ال تسيما يف التكتم حول الرغبة
للتدخل االنساين يف اواتسط االبادة اجلماعية الرواندية يف عام . 2551مع ذلك البعض
حياول التأكيد على اتستمرارية مركزية االىتمامات االنسانية (رغم ىذه الالمباالة) بتكرار
مجلة العلوم القانونية والسياسية  /عدد خاص

78

كلية القان ـون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى

مالحظة "جوزيف ناي" حول كوتسوفو بان((خرباء السياتسة قد يستهجنون مثل ىذه
التعاطفات ولكنها حقيقة دديقراطية))  ,وذلك من خالل االعتقاد بان الدول الدديقراطية
ذلا مصلحة وطنية طويلة االمد باإلضافة اىل مسؤوليتها االخالقية بالًتويج حلقوق
االنسان ,واليت كانت قد لقبت بـ"ادلواطنة الدولية اجليدة" من قبل وزير اخلارجية االتسًتايل
االتسبق غاريث ايفانس ,وعليو مل تنكمش وفق ىذا اال دعاء ادلسافة بني ادلنظورات والقيم
االخالقية وبني مركزية ادلصاحل الوطنية  ,وحىت عندما حدثت اذلجمات ضد تسفارات

الواليات ادلتحدة يف شرق افريقيا والباخرة االمريكية " كول "  ,وحىت مع ىجمات
احلادي عشر من ايلول  ,اذ بدت ىذه احلجة بعيدة االحتمال وذلك بان حيدث تقاطع
بني ىذه القيم وادلصاحل ادلركزية  ,ويالحظ "ميشيل أيكناتيف" ((بان االماكن اليت تؤدي
اىل التماتسات اخالقية للتدخل االنساين ىي احياء تسيئة اليت فيها رلاميع مثل القاعدة

ديكن ان تزدىر)) .
واتستنادا ذلذه الرؤية  ,اضحت ادلصاحل احليوية للدول تشمل على االتستقرار
الدويل  ,احًتام القرارات ادلتعددة االطراف وااللتزام دبعايري القانون الدويل االنساين
وحقوق االنسان.
وردبا االندفاع االنساين مل يواكب ىاجس احلرب على االرىاب اليت مثلت خطرا
واضحا على احلريات ادلدنية وعلى االنسانية ,فما ىو اقل وضوحا ىي امكانية ان يتوافق
اطار ادلصاحل احليوية (عندما تكون موجودة) مع االندفاع االنساين  ,بل وحىت عندما
تكون ىنالك حاجة ماتسة دلاخاطبة احلاالت الشديدة من ادلعاناة االنسانية فان ادلرء ال

ديكنو أن يركن جانبا احتمالية تسوء االتستعمال او التطبيق االنتقائي يف معاجلتها ,وىذا ما
بدا واضحا بعد احلادي عشر من أيلول واحلرب عن العراق ,حيث االغراء قد تنامى
" خبلع القفازات" ,وان تركن قوانني احلرب جانبا يف ادلسعى ضد االرىاب.
وصحيح ان ىجمات احلادي عشر من ايلول كانت قد ثبتت انتباه العامل على رد
دويل يف مواجهة االرىاب الذي اصبح مع احلرب على العراق مثل اذلاجس الذي صرف
االنتباه بعيدا عن القضايا االنسانية الشائكة  ,االولويات العسكرية واألمنية واألخالقية مل
تعتمد بطاقة نتائج دقيقة للحفاظ على االنسانية اليت تستلزم حرب عادلة تركز على
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الوتسائل واألىداف  ,مع ان البعض يؤكد بصورة مغايرة على ان ىجمات احلادي عشر
من ايلول زادت من الضغوط على القوات ادلسلحة لتفادي حاالت صرف االنتباه عن
العمل االنساين .
إال أن ذلك مل يستمر فالدبلوماتسيني والعلماء تسرعان ما اجربوا على العودة اىل
القضايا االنسانية مره ثانية  ,ففي اعقاب العمل العسكري ضد طالبان واحلرب ادلنتشرة
على االرىاب وتداعيات احلرب على العراق  ,اعادت اىل ادلركز التحديات اليت فرضها
الوصول اىل ادلدنيني احملصورين يف البلدان ادلنكوبة وتقدمي ادلعونة واحلماية ذلم  ,عالوة
على ذلك ىي فقط مسألة وقت قبل ان تظهر التقارير ثانية من مكان ما عن ادلذابح
,اجملاعة اجلماعية  ,االغتصاب والتطهر العرقي  ,يكتب هبذا الصدد " غاريث أيفانس
وزلمد شانون" (( وبعد ذلك تسوف يربز السؤال ثانية يف رللس االمن ويف العواصم
السياتسية ويف وتسائل االعالم  ,ماذا عملنا حنن ؟)) .
يف احلقيقة يعد االيفاء باحلاجات االنسانية أمرا حامسا للنجاح النهائي الية
مهمة  ,أحد احملللني خيمن بتفاؤل بعض الشيء (( بأن التعبئة على ىذا ادلقياس  ,تستدفع
احللفاء الغربيني  ,على الرغم من أن ىدفهم االول ىو الدفاع عن النفس  ,اىل اىتمام
أكثر فاعلية بالبؤس عرب الكرة االرضية ))  ,وجيادل آخرون بصورة أبعد من ذلك بأنو ((
إذا ما أرادت الواليات ادلتحدة والغرب أن ينجزوا االمان ألنفسهم  ,فإن عليهم أن
يظهروا بأهنم مهتمني دبا ىو أكثر من رلرد معاناهتم اخلاصة )) .

وعلى صعيد رللس االمن  ,وتسع التفسري الواتسع لتفويضو يف ظل ادليثاق للحفاظ

على السلم واألمن الدوليني  ,من دوره يف اجملاالت اجلديدة  ,التدخالت االنسانية
وعمليات حفظ السالم وتأتسيس زلاكم جنائية خاصة تتعامل مع اجلرائم اليت ارتكبت –
على تسبيل ادلثال -يف يوغسالفيا السابقة ورواندا .
إن نظرة اجمللس القوية يف التسعينات بأن االرىاب الدويل يشكل هتديدا لألمن
والسلم الدوليني من جهة وإجراءاتو القسرية يف سلاطبة ىذه ادلشكلة من اجلهة ادلقابلة
كانت بوضوح جزء من ىذا التطور الذي شهده اجمللس  .وديكن أن منيز بني مرحلتني يف
طريقة تعامل اجمللس مع االرىاب  ,االوىل سبيزت باتستعمال رللس االمن لسلطتو يف فرض
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العقوبات دلكافحة االرىاب يف القرار ( )2362عام 2551ضد ليبيا لعدم تعاوهنا يف
ربديد ادلسؤولية اجلنائية للمشًتكني يف تفجري رحلة لوكريب  2511وأيضا إجراءات
اجمللس القاتسية اليت تضمنتها القرارات ( 2133عام  2551والقرار  2666يف العام
 )1000ضد طالبان من فرض عقوبات وإنشاء جلنة عقوبات طالبان .
أما ادلرحلة الثانية فقد أزبذ اجمللس يف أعقاب احلادي عشر من أيلول ,1002
إجراءات أكثر مشوال سبثلت يف تبين اجمللس للقرار  2636يف العام  , 1002الذي أنشا
دبوجبو جلنة مكافحة االرىاب (  )CTCوألزم الدول تطبيق إجراءات أكثر فاعلية
دلكافحة االرىاب على ادلستوى الوطين وزيادة التعاون الدويل يف القتال ضد االرىاب .
ويتبني من القرار(  )2636بأن لو أثار ثقيلة بسبب طبيعتو االلزامية والتشكيلة
الواتسعة من االلتزامات اليت يفرضها على الدول واليت طبقت بسرعة من قبل معظم
الدول  ,تسواء من خالل تعديل أو تشريع جديد يف القانون اجلنائي  ,إجراءات جنائية
عدة أو قوانني اذلجرة واللجوء .
إن العديد من االجراءات كانت قد تضمنت ربديات جدية فيما يتعلق بتقييد
حقوق االنسان خصوصا تلك احلقوق احملمية يف ميثاق االمم ادلتحدة السياتسية منها
وادلدنية  ,لذلك ليس مثريا للدىشة بأنو حاال بعد تبين القرار السابق  ,عربت العديد من
الدول عن قلقها من القيود الواتسعة على حقوق االنسان  ,ففي الوقت الذي نظر اىل
القرار كحجر الزاوية جلهود االمم ادلتحدة يف مكافحة االرىاب  ,أال أن القرار مل يعطي

االنتباه واإلشارة اىل االلتزامات الدولية حلقوق االنسان تسوى إشارة صغرية تتعلق بتحديد
وضع الالجئني  ,شلا أرتسل رتسالة مثرية للقلق على قضايا حقوق االنسان .
كما أن ىيئات حقوق االنسان التابعة لألمم ادلتحدة باإلضافة اىل سلتلف
منظمات حقوق االنسان كانت قد عربت عن قلقها وسلاوفها أزاء االجراءات ادلضادة
لإلرىاب اليت زبل حبقوق االنسان  ,لذلك أخذت االصوات تتعاىل دلنع أن تصبح حقوق
االنسان ضحية أخرى من ضحايا االرىاب  ,فاألمني العام لألمم ادلتحدة كويف عنان كان
قد أكد بإصرار بأنو (( البد أن ال تكون ىنالك مقايضة بني سلاطبة حقوق االنسان
والقتال ضد االرىاب )) .
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كما قدم ادلقررون اخلاصون لألمم ادلتحدة واخلرباء ادلستقلني إعالن خاص حول
ىذا ادلوضوع يف العام  , 1006ذكروا فيو  ,بأنو على الرغم من كوهنم يدعمون االدانة
الصرحية لإلرىاب  ,أال أهنم يبدون قلقهم العميق حول السياتسات وادلمارتسات التشريعية
ادلضاعفة ,اليت مت تبنيها على حنو متزايد من قبل العديد من البلدان باتسم القتال ضد
االرىاب ,شلا يؤثر تسلبيا على التمتع عمليا بكل حقوق االنسان ادلدنية ,الثقافية,
االقتصادية ,السياتسية واالجتماعية ,وأيضا كانوا قد أثاروا االىتمام بادلاخاطر ادلتأصلة يف
االتستعمال العشوائي دلصطلح "اإلرىاب واألصناف اجلديدة الناذبة عن التمييز ,وأهنم
يستهجنون حقيقة بأنو ربت ذريعة زلاربة االرىاب ,ادلدافعني عن حقوق االنسان كان قد
مت هتديدىم ,كما اتستهدفت اجملموعات االجتماعية الضعيفة ومت التمييز ضدىا على
أتساس االصل والوضع االقتصادي – االجتماعي ,وبشكل خاص ادلهاجرون وطاليب
اللجوء والسكان االصليني" .
ىذه الالمباالة الواضحة دلعايري حقوق االنسان كان قد مت تأكيدىا من قبل
الرئيس االول للجنة مكافحة االرىاب أثناء مؤسبر حول االرىاب يف كانون الثاين
 ,1001أعلن فيو بأن (( تقييم االمتثال مع معايري حقوق االنسان كان ببساطة يتم
خارج نطاق تفوض جلنة مكافحة االرىاب ))  ,وأضاف بأن جلنة مكافحة االرىاب
تسوف تقوم من خالل تفويضها بالفصل السابع من ادليثاق دبراجعة جهود الدول يف

مكافحة االرىاب بدون تقييم أثار ىذه اجلهود يف رلال حقوق االنسان  ,عالوة على
ذلك  ,اللجنة واصلت على صعيد ادلمارتسة العملية تركيزىا الشديد على االمن  ,حىت
عندما ك ـ ـانت عواق ـ ـب شلارتسـ ـ ـات مكـ ـ ـافحة االرى ـ ـاب على حقوق االنسان بصورة
واضحة للعيان .
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وقد وثقت ىيومن رايتس يف تقرير ذلا عام  ,1001كيف أن اللجنة قد تغاضت
أعينها ببساطة عن االثار السلبية للسياتسات والقوانني احلكومية دلكافحة االرىاب على
حقوق االنسان .وخلص التقرير اىل أن جلنة مكافحة االرىاب كانت قد فشلت يف إثارة
حقوق االنسان حىت يف احلاالت التالية -:
 -2إن احلكومات كانت قد قدمت مشروعات دلكافحة االرىاب ,أو قوانني أمنية اليت
ربتوي على بنود ذبعل اخلرباء ادلدربني على حقوق االنسان يقرون بسهولة بكوهنا دعوة

لسوء االتستعمال .

 -1إن احلكومات كانت قد أعلنت جهارا عن قوانني قمعية  ,اتستعملت يف عمليات
القمع ضد ادلعارضني السلميني باعتبارىا كجزء من مسامهتها يف جهود مكافحة االرىاب.
 -6إن احلكومات كانت قد شجعت قوانني قمعية اتستعملت يف ادلاضي من أجل ربقيق
أغراض تسياتسية  ,واعتبار ذلك كجزء من مسامهتها يف جهود مكافحة االرىاب .
 -1ظهرت ىنالك ازدواجية اىل حد ما  ,عندما قدمت حكومات معينة بيانات غري
دقيقة بشكل واضح حول االفعال اليت تضمنت ادلساس حبقوق االنسان االتساتسية  ,يف
حني حكومات أخرى كانت قد وصفت بدقة االفعال دبضامني احلقوق الرئيسية .
وعليو خلصت ىيومن رايتس أيضا اىل أنو يف بعض احلاالت  ,اللجنة كانت قد
شجعت بصورة غري مباشرة االنتهاكات وذلك من خالل الضغط على احلكومات إلظهار
نتائج مكافحتها لإلرىاب دون القيام يف الوقت ذاتو بإبراز االىتمامات ذات الصلة

حبقوق االنسان وعلى أتسس تسليمة  ,لذلك فأن جهود اللجنة ( ) CTCمل تكن -

كما خلص اىل ذلك التقرير  -ليست فقط غري مبالية حبقوق االنسان  ,بل أهنا كانت
تنطوي على أضرار واضحة هبا.
وكرد فعل للنقد القاتسي من قبل ىيئات حقوق االنسان التابعة لألمم ادلتحدة
ومنظمات حقوق االنسان الدولية والوطنية ادلاختلفة  ,بكون أجراء ات رللس االمن
ادلضادة لإلرىاب تنقصها االشارة سباما اىل التزامات الدول حبقوق االنسان  ,بدأ رللس
االمن يف السنوات االخرية باالىتمام أكثر وبشكل تدرجيي حبقوق االنسان خصوصا عند
مقارنة ذلك بالبدايات االوىل ادلتصلة بذات ادلوضوع  ,أحد السفراء يف اجمللس كان قد ((
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أوعز تناقص الًتدد العام للتعامل مع قضايا حقوق االنسان اىل منو اىتمام اجمللس يف رؤية
قراراتو قد مت تطبيقها وبشكل خاص تركيزه على ربقيق نتائج مؤكدة على االرض )) ,
وظهر ذلك يف ازبـ ـ ـاذ عدد من اخلط ـ ـوات إلدمـ ـ ـ ـ ـاج حقـ ـ ـ ـ ـوق االن ـ ـسـ ـ ـان يف عمل جلنـ ـ ـ ـة
مكافحة االرىاب .
فبادئ ذي بدء  ,سبت معاجلة العجز الواضح – ولو جزئيا على االقل – يف تناول
حقوق االنسان الذي نشأ بالقرار  , 2636وذلك عرب تبين رللس االمن الحقا للقرار

( )2193يف  10كانون الثاين عام  , 1006وقد تضمن ىذا القرار فقرة بسيطة تشري
اىل أن القرار( )2636كان قد نسي أن يطالب الدول بضمان أن سبتثل إجراءات
مكافحة االرىاب للقانون الدويل  ,وال تسيما حقوق االنسان الدولية  ,الالجئني والقانون
االنساين  ,ونفس االشارة مت تأكيدىا يف القرارات االخرى جمللس االمن ()2969
والقرار( )2933يف العام . 1001
وبعد وقت قصري من تبين رللس االمن للقرار ( , )2193بدأت اللجنة
( )CTCبتضمني فقرة مقتضبة يف رتسائلها اىل الدول تعيد تأكيد التزام الدول باحًتام
حقوق االنسان عندما تقاتل االرىاب  ,وقد اتستعانت ادلديرية التنفيذية للجنة دبوظف
كبري حبقوق االنسان خاص هبا يف العام  , 1009وبينما اجلهود إلدماج عمل ىذا
ادلوظف يف كامل نشاطات ادلديرية  ,كانت تسري ببطء  ,إال أن االذباه العام كان اجيابيا .
ولكن مع ذلك ال يزال جدار احلماية ضد حقوق االنسان من قبل اللجنة والعديد من

احلكومات ال يزال صلبا  ,فاالنتهاكات يف غوانتانامو ويف السجون السرية لوكالة
ادلاخابرات االمريكية  ,وانتهاكات يف أماكن عديدة أخرى من العامل  ,تقدمان الدليل
لألخطار اليت تشكلها إجراءات مكافحة االىاب حىت دلعايري حقوق االنسان االكثر
تأتسيساً ,فاالنتهاكات ادلستمرة للحقوق قد هتدد بادلقابل بتقويض إجراءات مكافحة
االرىاب  ,وذلك من خالل اتستعداء السكان ادلعرضني للاخطر وذبعل الكثريين يقرون بأن
تسوء االتستعمال الذي صاحب إجراءات مكافحة االرىاب جيعل انتهاك حقوقهم مواز –
إن مل يكن أكثر – للاخطر الذي يشكلو االرىاب ذاتو .
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إن الطريقة واإلجراءات اليت مت التعامل هبا مع االرىاب  ,جعلت الكثري من
احلكومات  ,وانطالقا من اعتبارات تسياتسية معينة ومصاحل خاصة ضيقة ,تواصل التأكيد
على أهنا قواعد قانونية ملزمة تسمو على االعتبارات االخرى  ,ذلذا تستظل مكانة حقوق
االنسان وتقييمها متأرجحة ,اىل أن يصار اىل وضع قواعد قانونية جديدة  .كما أن
حكومات أخرى تتشدق باالدعاء بأن ىذه ىي شلارتسات الدول الدديقراطية ,وما دامت
ىي ال تزال مل زبترب الدديقراطية  ,ذلذا ليس من الصحيح مطالبتها بأن تأخذ باحلسبان

احًتام حقوق االنسان يف تطبيقها لقوانني مكافحة االرىاب .
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