اإلرهاب اندويل واوعكاساته
عهً حقىق اإلوسان
يف انشرق األوسط
و  .و .وظري حممىد انطائي
جامعة دياىل
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املقدمـــــة
إف اإلرىاب أحد مصطلحات علم السياسة ادلعاصر واليت حظيت يف العقود
الثالثة األخَتة بالعديد من الدراسات والتحليالت حبيث أصبح لو مضمونو احملدد يف
الدراسات السياسية  ..فاإلرىاب أوال ..شكل من أشكاؿ العنف ادلنظم ولذلك جلأت
ادلنظمات الدولية وعلى رأسها األمم ادلتحدة على استعماؿ مفهوـ إجرائي للفعل اإلرىايب
حبيث أصبح ىناؾ اتفاؽ عادلي على كثَت من صور اإلعماؿ اإلرىابية مثل االغتياؿ
والتعذيب واختطاؼ الرىائن واحتجازىم  ,واإلرىاب ثانيا ..أداة أو وسيلة لتحقيق
أىداؼ سياسية ليس فقط يف سياؽ ادلواجهة الداخلية بُت السلطة السياسية وبُت
مجاعات معارضة وإظلا أداة للتعامل بُت الدوؿ  ,واإلرىاب ثالثا ..يتضمن انتهاكا عمديا
ليس فقط للقواعد القانونية ادلشروعة العامة وإظلا أيضا للقواعد العرفية والدينية السائدة ,
فاإلرىاب الذي نشهده أالف ىو أداة لصراع سياسي سبليها إمكانات وظروؼ القوى اليت

تلجا إليو  ,وىذا يعٍت انو إذا ما توفرت الظروؼ وإمكانات اكرب فاف تلك القوى تكوف
مستعدة لتطوير أدواهتا وأساليبها  ..وىذا اإلرىاب منظم وسلطط وذو أىداؼ زلدودة
ومًتاكػ ػم ػػة ,أي أن ػ ػو جزء من اسًتاتيػ ػ ػجيػ ػ ػ ػة معػ ػ ػدة سلفػ ػ ػاً غلري تنػ ػفيػ ػ ػذىا على امت ػ ػ ػداد

الوطن بأكملو .

بتعبَت أخر أف اإلرىاب ىو رد فعل مزدوج  ,فهو من جهة أوىل رد فعل على
القهر والظلم  ,ومن جهة ثانية زلاولة لكبح مجاح رد الفعل ىذا .
والبد من لفت االنتباه إىل أف البعض يتجو إلدانة اإلرىاب الفردي ولكنو ػلاوؿ
تربير إرىاب الدولة  ,ويف الوقت نفسو يريد النيل من ادلقاومة الوطنية اليت تستهدؼ طرد
احملتل والدفاع عن الوطن متهما أعماال باإلرىاب وشلارسة العنف فانو يتناسى إرىاب
الدولة أو احلكومة ضد شعب بكاملو  ,كما واف البعض األخر يربر اإلرىاب الفردي
وقتل ادلدنيُت األبرياء حبجة الصراع مع العدو واالستففاؼ بأرواح البشر ,ولعل النظرة

احلقوقية واإلنسانية ادلتوازية تتجو إىل إدانة اإلرىاب جبميع أشكالو ومظاىره ومربراتو ويف
الوقت الذي يدين القانوف الدويل ومواثيق حقوؽ اإلنساف اإلرىاب الفردي واجلماعي
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للجماعات والدوؿ واألفراد فانو يقف إىل جانب ادلقاومة وحقها ادلشروع يف استفداـ
مجيع الوسائل دبا فيو ادلسلحة دفاعا عن الوطن ادلغتصب واألرض احملتلة واالستيطاف غَت
ادلشروع .
إشكالية البحث  :تعد ظاىرة اإلرىاب الدويل من اخطر الظواىر اليت تواجو اجملتمع
الدويل اليوـ ,وتتضح خطورة ىذه الظاىرة يف عدد ضحايا اإلرىاب واخلسائر ادلادية
النامجة عنو  ,وال يقتصر اإلرىاب اليوـ على يرتكبها فردا أو رلموعة أفراد بدافع

احلصوؿ على منافع مادية أو سياسة بل أف يشمل أيضا احلمالت الواسعة اليت تشنو
الدوؿ لقمع حركات ربريرية وطنية أو لغرض سياسات أو اذباىات داخلية أو خارجية
على دوؿ أخرى وىكذا يتحوؿ اإلرىاب إىل أداة من أدوات تنفيذ السياسة اخلارجية واىل
وسيلة من وسائل التدخل يف الشؤوف الداخلية للدوؿ األخرى والشك اف ىذا يؤدي إىل
تأزـ العالقات بينها شلا قد يدفعها يف النهاية إىل قطيعة أو نزاعات مسلحة مدمرة  .اف
التطور الذي تعيشو األسرة الدولية وبصفة خاصة منذ هناية احلرب الباردة وحلد اآلف جعل
من إرىاب الدولة احد العناصر األساسية يف ديناميكية التعامل الدويل ادلعاصر  ..وأصبح
استفداـ اإلرىاب أداة فاعلة من أدوات تنفيذ السياسة اخلارجية وخاصة بالنسبة
للواليات ادلتحدة األمريكية بسبب رلموعة من ادلتغَتات الدولية  ,منها ما يتعلق
خبصائص اجملتمع الدويل ادلعاصر ومنها ما يرتبط بالتغَتات اليت تعيشها األسرة الدولية ,

وأخَتا ما يعود إىل خصائص اإلرىاب ذاتو كأداة من أدوات العمل السياسي .

إف ىذه اخلطورة اليت ينطوي عليها اإلرىاب وخاصة إرىاب الدولة ىي اليت
دفعتنا إىل حبث ىذه ادلشكلة باعتبار أف اإلرىاب إحدى األدوات الفاعلة يف العمل
السياسي يف الوقت الراىن وخصوصا إزاء بعض بلداف العامل الثالث .
إف اإلرىاب دبفاىيمو ادلتعددة وادلفتلف عليها سيظل قائما طادلا وجد الظلم
والطغياف على األرض ولن يوقف ىذا اإلرىاب أو يقلل منو إال الرجوع إىل العدؿ
وإنصاؼ األفراد والشعوب واحًتاـ األقوياء للضعفاء وإحكاـ اإلفراد والدوؿ إىل القوانُت
والشرائع العادلة اليت تنظم طبيعة العالقة بُت اجلميع .
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أىداؼ البحث  :يسعى ىذا البحث إىل ربقيق مجلة أىداؼ منها :
 . 1توضيح مفهوـ اإلرىاب الدويل .
 . 2إعطاء حملو تارؼلية عن اإلرىاب الدويل .
 . 3ربديد ابرز العوامل ادلؤدية إىل ارتكاب جرؽلة اإلرىاب الدويل .
 . 4آثار اإلرىاب الدويل وانعكاساتو على حقوؽ اإلنساف يف الشرؽ األوسط
ىيكلية البحث  :من اجل تقدمي معاجلة موضوعية ذلذا البحث مت تقسيمو إىل ثالثة
مباحث رئيسية فضال عن ادلقدمة واىم االستنتاجات وادلقًتحات :
تناوؿ ادلبحث األوؿ توضيح مفهوـ اإلرىاب الدويل مع إعطاء حملة تارؼلية عن
اإلرىاب الدويل أما البحث الثاين تناوؿ ابرز العوامل ادلؤدية إىل ارتكاب جرؽلة اإلرىاب
الدويل يف حُت ركز ادلبحث الثالث على اآلثار ادلًتتبة لإلرىاب الدويل وانعكاساتو على
حقوؽ اإلنساف يف الشرؽ األوسط .

انباحث
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املبحث األول

مفهىو اإلرهاب اندويل
ً
ً
أوال :معىن اإلرهاب نغىيا

أقر رلمع اللغة العربية اإلرىاب ككلمة حديثة يف اللغة العربية وأساسها (رىب)
أي خاؼ وكلمة إرىاب ىي مصدر الفعل (ارىب)  ,كما عرؼ رلمع اللغة العربية يف
معجمو الوسيط ( اإلرىابيُت) ,بأهنم يسلكوف سبيل العنف واإلرىاب من اجل ربقيق
أىداؼ سياسية(.)1

وقد جاء يف القاموس احمليط  :رىب كعلم  ,رىبة ورىب بالضم والفتح وبالتحريك

–ورىبانا -بالضم – وػلرؾ واسًت ىبو  :أخافو(.)2

وكلمة الرىبة يف اللغة العربية تعٍت اخلوؼ ادلشوب باالحًتاـ(,)3واإلرىاب ىو

اإلزعاج واإلخافة( ,)4وقد ورد يف لساف العرب يف مادة (رىب) ارىبو واسًت ىبو أي

أخافو وأفزعو(.)5

فاإلرىاب يف اللغة العربية ىو اخلوؼ والفزع وكل ما من شأنو إثارة الرعب والذعر

بُت الناس بغية محلهم على الطاعة واخلضوع(.)6

كما وردت كلمة الرىبة يف القرآف الكرمي دبعٌت اخلشية وتقوى هللا سبحانو وتعاىل
وفيما يلي عدد من اآليات اليت وردت فيها الكلمة .
 -يف قولو تعاىل ( وافوا بعهدي أوؼ بعهدكم وإياي فارىبوف ) وقولو ( إظلا ىو الو واحد

فإياي فارىبوف )(.)7

(. )1نبٌل حلمً  ,اإلرهاب الدولً وفقا لقواعد القانون الدولً العام . 1811,
( . )2هاٌل عبد المولى  ,اإلرهاب حقٌقته –معناه  ,ص.20
( . )3احمد هالل الدٌن  ,اإلرهاب السٌاسً  ,ص.22
( . )4قحطان الدوري  ,الدٌن واإلرهاب  ,منشورات منظمة المؤتمر اإلسالمً.1811 ,
(. )5ابن منظور  ,لسان العرب  ,ط ,2دار المعارف  ,ص.41
(. )6رشدي علٌان,الدٌن واإلرها ب  ,منشورات منظمة المؤتمر اإلسالمً الشعبٌة .1811 ,
(. )7سورة النمل اآلٌة 50
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 -وقولو تعاىل ( واعدوا ذلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترىبوف بو عدو هللا

وعدوكم )(.)8

 وقولو تعاىل ( ألنتم اشد رىبة يف صدورىم من هللا )(.)9أما معٌت اإلرىاب يف اللغة االنكليزية ىو (  ( Terrorismومصدرىا الفعل

الالتيٍت ( )Terseواليت تعٍت الرعب أو اخلوؼ الشديد(.)11
وقد عرؼ قاموس أكسفورد اإلرىاب

) )Terrorismبأنو استفداـ للعنف

والتفويف خصوصاً لتحقيق أىداؼ سياسية(.)11

ً
ثاويا :معىن اإلرهاب اصطالحا

ال يوجد إمجاع دويل على تعريف زلدد وواضح لإلرىاب وىذا يعود دوف شك إىل
العامل السياسي واإليديولوجي  ,وقد ظهرت تعاريف متعددة حددت اإلرىاب من ادلنظور
العادلي رغم تباينها إال إهنا تشَت إىل أف أعماؿ اإلرىاب هتدد االستقرار السياسي واجملتمعي
عن طريق استفداـ العنف على وجو غَت مشروع لتحقيق مكاسب وأىداؼ غَت مشروعو.
فقد ورد مفهوـ اإلرىاب يف قاموس العلوـ االجتماعية بأنو ( فعل ال يعَت اىتماما
دبسالة الضحايا وىو يوجو ضرباتو اليت ال تأخذ غطاء زلددا ذباه أىدافو ادلقصودة هبدؼ
خلق جو من الرعب واخلوؼ )(.)12

بينما يعرؼ معجم مصطلحات العلوـ االجتماعية اإلرىاب بأنو (عبارة عن الطريقة
()13

اليت رباوؿ هبا مجاعة أو حزب أف ػلقق أىدافو عن طريق استفداـ العنف ).

أما معجم ادلصطلحات الفقهية والقانونية فيعرؼ اإلرىاب بأنو( عمل هتديدي
زبرييب يراد منو زرع اخلوؼ والذعر يف نفوس األىايل  ,وخلق االضطراب وزرع الفوضى

هبدؼ الوصوؿ إىل غايات معينة)(.)14
( . )1سورة األنفال اآلٌة 60
(. )8سورة الحشر اآلٌة 13

(. )10دمحم عبد المطلب  ,تعرٌف اإلرهاب الدولً بٌن االعتبارات السٌاسٌة واالعتبارات الموضوعٌة,ص.41
(X ford advanced Dictionary of current English 1976 . )11
(. )12دمحم عاطف عٌث  ,قاموس العلوم االجتماعٌة .1818 ,
( . )13احمد زكً بدوي  ,معجم مصطلحات العلوم االجتماعٌة  ,ص.423
(. )14احمد عطٌة هللا  ,القاموس السٌاسً ط ,1ص.45
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ويف ادلوسوعة السياسة يعٍت اإلرىاب  ..استفداـ العنف أو التهديد بو بكافة
أشكالو ادلفتلفة كاالغتياؿ والتسوية والتفريب والنسف  ..بغية ربقيق ىدؼ سياسي
معُت  ,مثل كسر الروح ادلقاومة  ,وىدـ معنويات األفراد وادلؤسسات أو كوسيلة
للحصوؿ على معلوم ػ ػ ػات أو مكاس ػ ػب ماديػ ػ ػة  ,أو إلخضػ ػ ػ ػاع طرؼ من ػ ػ ػ ػاوئ دلشيئة

اجلهة اإلرىابية(.)15

وتعرؼ عصبة األمم اإلرىاب بأنو (األعماؿ اإلجرامية ادلوجهة ضد دولة ما ,

ويكوف اذلدؼ منها إثارة الفزع والرعب لدى شفصيات معينة أو مجاعات من الناس
ولدى العامة)  ,بين ػ ػ ػ ػما ي ػ ػ ػعرؼ األمم ادلتحدة اإلرىاب بأنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو (جرؽلة ضد سػ ػ ػلم وأم ػ ػ ػن
البشرية مجعاء).

يف حُت تعرفها دوؿ عدـ االضلياز اإلرىاب الدويل بأنو ( ما يشَت إىل أعماؿ
العنف وغَتىا من أعماؿ القهر اليت تقوـ هبا النظم االستعمارية ضد الشعوب اليت تناضل

من اجل ربريرىا  ,ومن حقها تقرير مصَتىا بنفسها )(.)16

فاإلرىاب الدويل  ...ىو كل فعل عنيف أو االستعماؿ غَت ادلشروع للقوة أو
التحريض ويعرؼ ( )Bellاإلرىاب بأنو (فاإلرىاب صفة تطلق على اإلعماؿ غَت
ادلشروعة اليت سبس اجملتمع وتصيب أفراده بالفزع والًتويع )(.)17

فاإلرىاب الدويل  ...ىو كل فعل عنيف أو االستعماؿ غَت ادلشروع للقوة أو
التحريض عليو من قبل دولة معينة على دولة أخرى يف أي مكاف كانت  ,ويقوـ بأعماؿ
اعتداء على األرواح واألمواؿ وهتدد أمنها وتعرض استقرارىا للفطر وػلاوؿ التدخل يف

شؤوهنا ويفرض سيطرتو عليها أو ىيمنتو عليها ربت مسميات وذرائع سلتلفة ينتهك هبا
سيادهتا وسادة أحكاـ القانوف الدويل يف سبيل الوصوؿ إىل غايات وأىداؼ معينة ربقق
هبا مصاحلها اخلاصة .

( . )15عبد الوهاب الكٌالن  ,موسوعة السٌاسة  ,ص.34
( )16احمد فالح العموش ,مستقبل االرهاب فً القرن الحادي والعشرٌن  ,ص.18
(. )17سهٌل حسٌن الفتالوي  ,مفهوم اإلرهاب وتعرٌفه وقرارات مجلس األمن بخصوص أحداث  11أٌلول  ,ص.43
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ً
ثانثا  :حملة تارخيية عه اإلرهاب

مل تعرؼ اجملتمعات القدؽلة جرؽلة اإلرىاب دبفهومها الشائع يف العصر احلديث ,

وبالرغم من ذلك فإننا صلد أف ىذه اجلرؽلة ذلا جذور شلتدة عرب التاريخ اإلنساين( .)18بل
إنو ولد منذ والدة اإلنساف أوؿ مرة وما واقعة قتل قابيل ألخيو ىابيل إال دليل على

ذلك( .)19بل أف ظاىرة العنف كانت السمة ادلميزة للمجتمعات البدائية  ,رلتمع شريعة
الغاب والبقاء لألقوى  ,واستمرت ىذه الظاىرة وتنامت بعد طهور اجملتمع ادلدين ادلنظم

واف اجتياح اذلكسوس دلصر الفرعونية قبل ظهور السيد ادلسيح خَت مثاؿ على ذلك(.)21
وقد عرؼ األشوريوف اإلرىاب يف القرف السابع ؽ.ـ حيث استفدموا الوسائل اإلرىابية

على نطاؽ واسع ضد أعدائهم الربابرة .

()21

وكانت أقدـ منظمة إرىابية عرفها التاريخ ىي منظمة السبكاربوف اليت شكلها
بعض ادلتطرفُت يف فلسطُت يف فًتة  66/73ؽ.ـ بعد أف كاف البابليوف قد شتتوىم عاـ

 586ؽ.ـ(.)22

ويف عصر الروماف كاف من الصعب التفرقة بُت اإلرىاب واجلرائم السياسية حيث
كاف اجملرـ السياسي يعترب عدوا لألمة  ,وكانت اجلرائم السياسية تعد ضمن اجلرائم
العامة ,وىي اجلرائم اليت تشمل األفعاؿ اخلطَتة اليت يتعدى ضررىا األفراد فتصيب
اجملتمع بأسره ,مثل التآمر مع أعداء الوطن وجرائم ادلساس بأمن الدولة وإثارة الفنت

والقالقل والتمرد والثورة على سلطة الرئيس(.)23

( . )11دمحم عبد المطلب مصدر سابق  ,ص.5
( . )18اإلرهاب الدولً بٌن الواقع والتشوٌه  ,المركز العربً للنشر والتوزٌع والدراسات  ,ص.21
( . )20المصدر نفسه ص 8
(. )21دمحم عبد اللطٌف عبد العال  ,جرٌمة اإلرهاب ,دراسة مقارنة ,ص.22
(. )22عامر رشٌد ,موسوعة الثقافة السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والعسكرٌة,ص.36
(. )23محمود سالم  ,موجز تارٌخ النظم االجتماعٌة والقانونٌة  ,ص.21
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وعند اإلغريق كانت اجلرؽلة السياسية مرتبطة بادلفهوـ الديٍت  ,ولكن ىذه النظرة
بدأت تتغَت بتطور احلضارة اليونانية  ,وبدا مفهوـ اجلرؽلة السياسية تنفصل عن مفهوـ
اجلرؽلة الدينية  ,حيث أصبحت اجلرؽلة السياسية ىي اجلرؽلة ادلوجهة إىل الدولة أو بنائها

االجتماعي أو ضد سيادة الشعب(.)24

ويف عصر اجلاىلية كاف يسود اجملتمع العنف واإلرىاب والسيطرة  ,وبعد ظهور
اإلسالـ ظهر اإلرىاب القائم على التطرؼ الديٍت ويرى بعض الباحثُت انو يرجع يف

تاريخ اإلسالـ إىل حركة اخلوارج اليت انبعث منها العديد من احلركات ادلنشقة اليت شهدىا
التاريخ اإلسالمي(.)25

وحبلوؿ القرف السادس عشر شهد العامل اإلرىاب وىو ينقل إىل أعايل البحار,
حيث أخذت عصابات خارجة عن القانوف ترتكب أعماؿ القرصنة من هنب واعتقاؿ
حياؿ السفن التجارية وإرغاـ السلطات على ربقيق مطالب سياسية وقيل باف القرصاف

(عدو مشًتؾ للبشرية ) كما اعتربت القرصنة جرؽلة ضد قانوف الشعوب(.)26

ويبدو أف العامل حىت ىذا التاريخ مل يعرؼ اإلرىاب حلدود الدوؿ والذي أطلق
علية لفظ اإلرىاب الدويل  ,وردبا كاف اجملتمع ككل باإلضافة إىل ظروؼ االتصاؿ
واالنتقاؿ سببا وجود اإلرىاب الدويل بصورتو احلالية .
وانطلق اإلرىاب كمصطلح متداوؿ يف اخلطاب السياسي ادلعاصر يف القارة
األوربية وترسم شكلو احلركي يف الواليات ادلتحدة األمريكية ,فمنذ أف شهدت حروب

االنفصاؿ ( )1856-1861تشكلت حركات وأحزاب سياسية زبتلف كل االختالؼ
عن األحزاب واحلركات اليت كانت سائدة يف العامل اليت كانت من أبرزىا حزب

( ) Know Nothingوادلسئولة عن تصفية السود يف أمريكا(.)27

( . )24عبد الوهاب حومد ,اإلجرام السٌاسً  ,ص.13
( . )25ابراهٌم نافع ,كابوس اإلرهاب وسقوط األقنعة ,ص.18
(. )26عثمان علً حسٌن ,اإلرهاب الدولً القانونٌة والسٌادٌة فً ضوء احكام القانون الدولً العام  ,ص.23
( . )27جعفر عبد المهدي  ,اإلرهاب الدولً وإشكالٌة التعرٌف وتجلٌات الواقع  ,ص.27
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وقبل احلرب العادلية األوىل وقعت ابرز عملية إرىاب دويل كاف ذلا دوي كبَت بل
تعترب نقطة بارزة يف لفت أنظار اجملتمع الدويل خلطورة اإلرىاب على العالقات الدولية ,
وىي اغتياؿ ويل عهد النمسا الدوؽ (فرانز فَتديناند) وزوجتو يف سراييفو على يد سياسي
من صربيا يف  1914/6/ 28وكانت دبثابة الشرارة اليت أشعلت نار حرب عادلية
استمرت أربع سنوات(.)28

وحقيقة القوؿ البد من اإلشارة إىل اف احلقبة االستعمارية اليت مر هبا العامل يف

القرف التاسع عشر والقرف العشرين دورا كبَتا يف ظلو وتطور اإلرىاب الدويل وذلك بسبب
الظل ػ ػم والتس ػ ػل ػ ػط الذي مارست ػ ػ ػ ػ ػو الدوؿ االست ػ ػ ػ ػ ػعماري ػ ػة على شع ػ ػ ػوب ال ػ ػ ػدوؿ
الضعيفة وادلستعمرة.
ويف القرف العشرين صارت جرؽلة اإلرىاب من أكثر اجلرائم خطورة على اجملتمع
الدويل  ,األمر الذي دعا األمم ادلتحدة عاـ  1972إضافة لفظ دويل إىل مصطلح

اإلرىاب الذي كاف مستفدما من قبل للتعبَت عن العمليات اإلرىابية واىل إنشاء جلنة
متػ ػ ػفصصة مهمتػ ػ ػها الرئيػ ػ ػسيػ ػ ػة دراس ػ ػة األسباب والدوافع الكامنة وراء عمليات
اإلرىاب الدويل(.)29

وأخَتاً لقد تطور اإلرىاب الدويل يف بداية األلفية الثالثة بشكل جديد سلتلف
وذلك بسبب اختالؼ بنية وىيكلية النظاـ العادلي اجلديد وزلاولة دولة واحدة وىي
الواليات ادلتحدة األمريكية فرض سيطرهتا وىيمنتها على العامل شلا جعل فكرة اإلرىاب
الدويل أكثر شيوعا واستفداما من أي وقت مضى  ,شلا أدى إىل اندالع احلرب األوىل

للقرف الواحد والعشرين بقيادة الواليات ادلتحدة األمريكية واليت تعترب األوىل من نوعها يف
تاريخ البشرية نتيجة زلاولتها التدخل يف الشؤوف الداخلية للدوؿ ربت مسميات سلتػ ػ ػلفة
واليت بػ ػ ػ ػ ػ ػاتت هتدد األم ػ ػ ػن والس ػ ػ ػلم الدولي ػ ػ ػُت خصػ ػ ػوصػ ػ ػ ػا بػ ػ ػعد أح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػداث 11
أيلوؿ . 2111

( . )21حسٌن شرٌف  ,اإلرهاب الدولً وانعكاساته على الشرق األوسط  ,ص.215
( . )28دمحم عبد المطلب  ,مصدر سابق ,ص8
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املبحث انثاوي

انعىامم املؤدية الرتكاب جرمية اإلرهاب اندويل
 .1انعىامم انديىية :

ادلالحظ أف السياسة االستعمارية يف ظل نظاـ القطب الواحد  ,كانت قد ركزت

على العامل الديٍت كسبيل للنيل من الدوؿ والشعوب والتمكن منها بعد أف فشلت يف
اخًتاقها من منافذ أخرى والدليل على ذلك نشوب العديد من النزاعات الدينية
وادلذىبية يف تسعينات القرف العشرين حىت اآلف ومن ذلك احلرب األىلية يف يوغسالفيا
واليت خلف أالؼ الضحايا من ادلسلمُت يف البوسنة واذلرسك على يد الصرب .
ويف أعقاب حرب اخلليج الثالثة واحتالؿ العراؽ واحتالؿ العراؽ من قبل
الواليات ادلتحدة عاـ  2113فقد وجت أرضا خصبة دلثل ىذه الفتنة وحاولت ومن
خلفها باؽ القوى االستعمارية إذكاء نار الفتنة الطائفية لوال تدخل العقالء من رجاؿ
الدين الذين كثَتا ما حذروا من نار فتنة طائفية.
ومن ادلالحظ أيضا أف الواليات ادلتحدة كانت قد مهدت ألسلوهبا اجلديد يف
استعمار البلداف والشعوب والتدخل ألسباب دينية جبانب تشريعي يضفي على عملها
العدواين ىذه الصفة الشرعية  ,إذ اصدر الكونغرس عاـ  1998تشريعا ؼلوؿ الواليات
ادلتحدة صالحية فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية على البلداف اليت سبارس

االضطهاد الديٍت ضد بعض الطوائف واألقليات واألدياف(.)31

( . )30علً ٌوسف الشكري ,اإلرهاب الدولً  ,ص.85
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ويف رأينا أف ادلشروع األمريكي كاف قد حقق هبذا القانوف أىدافا ذات أعلية بالغة
من أبرزىا خلط أعماؿ ادلقاومة الشرعية بالعنف ووسم االثنُت بصبغة اإلرىاب إذ من
الصعب إف مل يكن من ادلستحيل الفصل بُت االثنُت والسيما يف البلداف اليت تعيش حلة
من االضطراب والفوضى األمٍت  ,فتتحوؿ ادلقاومة الشرعية إىل إرىاب ويتحوؿ عنها
الرأي العاـ بدال من الوقوؼ إىل جانبها أو مساندهتا .

()31

 .2انعىامم انسياسة :

تكاد العوامل السياسية تكوف واحدة من أىم أسباب ظاىرة اإلرىاب وتناميها
وتقسم ىذه األسباب بدورىا على نوعُت داخلية وخارجية وردبا كانت اخلارجية ىي وليدة
األسباب الداخلية ,فالقهر السياسي الداخلي غالبا ما يدفع اإلفراد والطوائف ادلضطهدة
ال ػ ػ ػيت ال تستطيػ ػ ػ ػع التعبي ػ ػ ػ ػر عن أراءىا إىل العنػ ػ ػ ػف كسبي ػ ػ ػ ػل للثػ ػ ػأر لنفسػ ػهػ ػ ػ ػا والني ػ ػل
من عدوىا .
فمنذ مطلع القرف العشرين وحىت قياـ احلرب العادلية الثانية كانت العالقات
الدولية قائمة على أساس التعددية القطبية فلم تقدر دولة بعينها بالتحكم دبصَت
ومقدرات الشعوب واف تقامست النسب على العامل آنذاؾ دوؿ زلددة كربيطانيا وفرنسا
وأدلانيا والواليات ادلتحدة واالرباد السوفييت سابقا  ,ويف ظل ىذه التعددية مل يكن
اإلرىاب ظاىرة شليزة يف مسرح األحداث  ,وبانتهاء احلرب العادلية الثانية بدأت بوادر

الثنائية القطبية تظهر كبديل للتعددية القطبية  ,حيث تقامست الواليات ادلتحدة واالرباد
السوفييت سابقا اذليمنة على العامل وتراجع الدور الفرنسي والربيطاين  ,أما أدلانيا والياباف
فقدت غدت أسَتة مقررات ساف فرانسيسكو .

( . )31المصدر نفسه,ص61-60
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ومع ظهور الثنائية القطبية بدا اإلرىاب يربز أكثر من ذي قبل  ,حيث بدأت
الواليات ادلتحدة واالرباد السوفييت يتقامساف اذليمنة والتحكم دبصَت الدوؿ والشعوب
األمر الػ ػ ػذي دفع كػ ػ ػ ػل قطب إىل التػ ػ ػ ػفاوض عن ذباوزات األخر رغبػ ػ ػ ػة يف موقف ؽلاثػ ػ ػلو
يف ادلستقبل.

()32

وبانتهاء القطبية وظهور األحادية القطبية بدال عنها برز اإلرىاب باعتباره احد
شليزات النظاـ العادلي اجلديد  ,حيث مل تعد الواليات ادلتحدة من الناحية الظاىرية تأبو
ألحد من الدوؿ أو القوى وبدأت عهدىا اجلديد باحتالؿ أفغانستاف ومن مث العراؽ .

ويف أعقاب أحداث  11أيلوؿ عاـ  2111أعلنت الواليات ادلتحدة عن قائمة
ضمت دوؿ زلور الشر يف العامل  ,ومن بُت الدوؿ ادلدرجة على ىذه القائمة العراؽ وإيراف
وسوريا وليبيا والسوداف وكوريا الشمالية  ,وكانت ىذه القائمة قابلة للزيادة بشكل
مستمر حسب تقاطع سياسات الدوؿ مع سياسة ومصاحل الواليات ادلتحدة .
وإذا كانت األمم ادلتحدة بعد نصف قرف من إنشائها فشلت يف اصلاز ادلهاـ اليت
أنشأت أصال من اجلها فإف واحدة من أىم أسباب فشلها على اإلطالؽ حو حق الفيتو,
إذ كاف استفداـ ىذا احلق غالبا أف مل نقل عموما مراعاة دلكاسب سياسية .
على ذلك نرى أف الدور الذي مارستو األمم ادلتحدة من الناحية الفعلية يف إذكاء
نار العنف واإلرىاب ال يقل عن الدور الذي مارستو القوى العظمى يف ما واجهتو الدوؿ
والشعوب ادلقهورة  ,على الرغم من اجلهود اليت بذلتها ىذه ادلنظمة من اجل احلد من

ىذه الظاىرة وتناميها(.)33

( . )32علً ٌوسف الشكري ,اإلرهاب الدولً ,مصدر سبق ذكره  ,ص.148
( . )33المصدر نفسه,ص.53
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 .3انعىامم انفكرية:

للعامل الفكري دور مهم يف تفعيل اإلعماؿ اإلرىابية أيضا  ,ولو تاريخ طويل و

صلة بنوعية النظاـ الرأمسايل أو االشًتاكي وقد يقوـ الصراع بُت مؤيدي كل من النظامُت.
وقد مت تنشيط ثقافة الكراىية بُت العامل اإلسالمي والغريب بعد تسعينات من القرف
ادلاضي وزلاولة كل فريق الوصوؿ إىل التفوؽ األيديولوجي  ,وىذا أدى إىل تبادؿ

اإلرىاب الدويل أباف احلرب الباردة واىل الصراع بنهاية التاريخ وصراع احلضارات بعد

اهنيار االرباد السوفييت  ,وقد يقوـ الصراع بُت مؤيدي نظاـ معُت ونظاـ أخر(.)34

ومن ناحية أخرى عدـ تقبل قيم من قبل شعوب تنتمي إىل حضارات أخرى
سيؤدي إىل تشكيل حالة من التحدي لتلك القيم وبالتايل زلاولة فرض القيم عن طريق
()35

القوة أي احتماؿ اندالع تصادـ من النوع الذي أشار إليو (ىنتغتوف)

واف ثقافة

اجملتمعات الصناعية ىي اليت تسيطر على العامل عن طريق ظلوذج من التفكَت اليت تدعي ..
إف كل األفكار اليت ىي خارجو عن تفكَتىا ال تستند وال تدعم من قبل العلوـ ادلادية
اليت ىي أحسن ما ؽلتلكو العامل اآلف على حد قوؿ الربوفيسور عبد العزيز سعيد  ,وبذلك
فإف على شعوب العامل أف تصبح غربية إذا أرادت أف يكوف ذلا دور يف اللعبة  ,ولكن ال
ؽلكن أف يؤخذ ىذا التصور على أطالقو حيث قيم الضارة الغربية مازالت تعاين من عدـ
تقبل شعوب سلتلفة ذلا وتبنيها دلبادئها  ,أف ىذه الشعوب تنتمي إىل حضارات أخرى ,

فاف ذلا قيمها ومبادئها وأفكارىا وبالتايل فانو ال ؽلكن فرض قيم خارجة عن تقاليدىا
وتراثها احلضاري والفكري عليها .

()36

ومن صور اإلرىاب األيديولوجي والذي يرى فيو صاحب الفكرة باف عنصرا أو
جنسا أو طائفة أو أقلية ما ىي إال األمسى واألكثر ربضرا أو سبدنا وضرورة مسوىا فوؽ
غَت من األجناس  ,ومن ابرز مالمح ىذا اإلرىاب ىو التميز العنصري بُت األسود
واألبيض ,وقد تسارع ىذا النوع من اإلرىاب يف عصور سلتلفة وأماكن عديدة من العامل.
(. )34المصدر نفسه ,ص51-57
(. )35ابراهٌم نافع ,مصدر سابق,ص78-71
( . )36شٌزاد احمد النجارر,إشكالٌة فهم النظام العالمً الجدٌد,ص.34
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وقد شهدت أمم كثَتة مثل ىذا النوع من اإلرىاب األعمى وأبيد مئات األلوؼ
من البشر بسبب ذلك ومن ابرز اجلماعات اليت مارست ىذا النوع من اإلرىاب
(مجاعات الكولكوس كالف) األمريكية ضد السود  ,وكذلك اضطهاد اذلنود احلمر يف
أمريكا وإبادة الكثَت منهم  ,إضافة إىل نازية ىتلر اليت كانت تنظر باالحتقار إىل كل
األجناس ما عدا العرؽ اجلرماين األبيض الذي ىو األمسى واألجدر باحلياة وبناء على ىذه
األيديولوجيا مورست عمليات إرىابية كبَتة وسليفة.

()37

 .5عىامم أخري :

. 1عدـ قدرة األمم ادلتحدة على ربقيق أىدافها وتطبيق مبادئها اذلادفة لوضع حد لكل
أشكاؿ االستعمار والظلم واالضطهاد والعنصرية وبالتايل عدـ قدرهتا على ضماف حقوؽ
اإلنساف وحرياتو األساسية .
 .2عدـ قدرة األمم ادلتحدة على إقامة تعاوف دويل جدي وحسم ادلشاكل االقتصادية
واالجتماعية للدوؿ عن طريق النمو والتقليل من اذلوة السحيقة بُت الدوؿ الفقَتة وربقيق
مستوى حياة أفضل للغالبية العظمى من الشعوب بكرامة وبشرؼ .
 .3عدـ قدرة ادلنظمة على إغلاد تنظيم عادؿ ودائم لعدد من ادلشاكل الدولية مثل
اغتصاب األراضي والنهب والظلم واالضطهاد وىي حالة لكثَت من الشعوب ويف
مقدمتها الشعب الفلسطيٍت .

 . 4عدـ قدرة ادلنظمة على تطبيق احللوؿ ادلتبناة باإلمجاع أو باألغلبية بفرض عقوبات
ضد الدوؿ ادلعتدية على دوؿ أخرى أو ضد الدوؿ اليت تنتهك القانوف الدويل  ,األمر
الذي يشجع ىذه الدوؿ على التمادي يف أعماذلا وارتكاب أعماؿ أخرى جديدة من
ناحية ويصعد من مواجهة ىذه األعماؿ من جهة أخرى .

(. )37هاٌل عبد المولى  ,مصدر سابق ,ص48
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املبحث انثانث

اوعكاسات اإلرهاب اندويل

عهً حقىق اإلوسان يف انشرق األوسط
إف من اخطر وأبشع اجلرائم اليت انتشرت يف عادلنا ادلعاصر ىي جرؽلة اإلرىاب
الدويل اليت أصبحت عادلية الطابع وتعاين من ويالهتا الشعوب بدرجات متفاوتة وأشكاؿ
سلتلفة وخاصة يف عصرنا ادلعومل الذي اكتسب بعدا جديدا من حيث اتساعو وتأثَته ,
حيث ساعد على اطالع الشعوب على ما غلري يف العامل من أحداث ومستجدات ومن
بينها اإلرىاب الدويل الذي ناؿ حصتو من ىذا االىتماـ العادلي .

()38

إف احد ادلبادئ ادلسلم هبا يف الفقو والقضاء الدوليُت ادلعاصرين يتجلى يف أف
اإلرىاب يعد عمال من أعماؿ العنف يتسم بالوحشية ادلفرط والرببرية العمياء ودبا يبثو من
رعب يف النفوس يتعد حدود رقعة جغرافية معينة أو حدود إقليم دولة زلددة  ,وقد
تفاقمت ظاىرة ارتكاب األعماؿ اإلرىابية يف السنوات القليلة ادلاضية وعلى ضلو سلتلف

متػ ػ ػفذة أشكػ ػ ػ ػاال وصوراً عدة حىت بػ ػ ػدأ الت ػ ػ ػفوؼ من أف ي ػ ػنعت قرننا احلايل
بػ ػ ػ ػ (قرف اإلرىاب).
ويعد اإلرىاب شكال من أشكاؿ العنف الذي يلجأ إليو بعض األفراد وادلنظمات
أو الدوؿ أو الكيانات ويتفذ صورا متعددة كالقتل بأبشع صوره وغَتىا من اجلرائم ضد
اإلنسانية وجرائم اإلبادة وجرائم احلرب وبوسائل وأدوات سلتلفة كاستفداـ القوة
العسكرية يف التدخل بشؤوف الدوؿ .
ويكوف اإلرىاب وسيلة لتحقيق أىدافا غالبا ما تكوف سياسة  ,وعليو فاف
اإلرىاب يشكل انتهاكا صارما حلقوؽ اإلنساف وللشرعية الدولية والقواعد القانونية من
جهة والقواعد العرفية والدينية من جهة إخالال  ,ويؤدي إىل إثارة الرعب واخلوؼ والفزع
يف النفوس بُت عامة اجلمهور أو مجاعة األشفاص وادلعنيُت  ,ويشكل ىذا هتديدا لألمن
(. )31عثمان علً حسٌن  ,مصدر سابق ,ص.13
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والسلم الدوليُت  ,ويعرض االستقرار الداخلي والدويل والضارة البشرية والعالقات الودية

بُت األمم والدوؿ للفطر(.)39

وأصبح اإلرىاب اليوـ سالحا تستفدمو بعض الدوؿ كبديل للحروب التقليدية يف
صراعها واندفاعها ضلو ربقيق مصاحلها وأىدافها االسًتاتيجية بغض النظر عن مدى
مشروعية الوسائل ادلؤدية إىل ذلك وتلجأ أحيانا إىل ارتكاب أعماؿ إرىابية بطرؽ مباشرة
وغَت مباشرة من اجل ربقيق أىدافها .

فأزمة ضمَت وأخالقيات النظاـ السياسي الدويل  ,الذي يتجسد فيما ىو موجود

يف ادلواثيق الدولية من مبادئ وقيم إنسانية ومثاليات سياسة رفيعة ,وبُت ما ينم عن
سلوكيات العقلية اليت قد تصل إىل مستوى التنكر العاـ لكل تلك القيم وادلثاليات تطهر
شلارسات اإلرىاب الدويل ليس كعنف رلنوف وال وجهة لو وال ىدؼ بل كصرخة على
التناقض الصارخ بُت القوؿ والفعل  ,كالصمت الصارخ النتهاؾ حقوؽ الشعوب وحقوؽ
اإلنساف وارتكاب اجلرائم الدولية(.)41

إف الضعف الدويل يف الرد على ادلفالفات واالنتهاكات اليت تتعرض ذلا مواثيقو
بعقوبات دولية شاملة ورادعة وسياسة ادلعايَت ادلزدوجة يف العالقات الدولية يف التعامل
مع القضايا الساخنة  ,يفتح اجملاؿ أماـ اإلرىابيُت وتشجعهم النتهاؾ قواعد القانوف
الدويل واالعتداء على سيادة الدوؿ ومصاحلها ادلشروعة بالتهديد والتشهَت واالبتزاز
والقتل وغَتىا  .ىذا التفاذؿ وعدـ تػ ػ ػعاوف اجملتمع الدويل سوؼ يػ ػ ػنتهي بكارثة دولية ال

حدود ذلا(.)41

والالفت للنظر أف إرىاب الدولة مل يقتصر على الكيانات القزمية اليت تعجز عادة
عن ربقيق أىدافها بالوسائل الدبلوماسية أو ادلواجو العسكرية كالكياف الصهيوين  ,بل
امتد إىل اكرب الدوؿ وأكثرىا قوة من الناحيتُت العسكرية والدبلوماسية كالواليات ادلتحدة
األمريكية  ,فازبذ من الشرعة الدولية ستارا ذلا يف التدخل يف شؤوف الدوؿ واالعتداء
عليها بل حىت احتالذلا كما جرى يف أفغانستاف والعراؽ .
( . )38عثمان علً حسٌن  ,مصدر سابق,ص14
(. )40إبراهٌم نافع مصدر سابق ,ص21-20
( . )41المصدر نفسه ,ص21
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ىذا ادلفهوـ اخلاطئ الذي يسوغ احتالؿ أراضي اآلخرين بدأ مع الرئيس األمريكي
روزفلت الذي حاوؿ تسويغ حروب اإلبادة اليت قاـ هبا األمريكاف أو اليت سيقوموف هبا
ىم أو سواىم يف ادلستقبل  ,وجاء يف قولو  " :إف أكثر احلروب عدال على وجو األرض
ىي احلرب ضد ادلتوحشُت البدائيُت  .إف ادلستعمر القاسي الففور الذي يطرد اذلمجيُت
من أراضيهم يستحق العرفاف باجلميل من قبل ادلتحضرين  .إف العامل مل يكن لو أف ينجز
أي تقدـ لوال نفي وسحق الشعوب البدائية والرببرية بواسطة مستعمرين مسلحُت من

جنس أولئك الذين يقبضوف على مصَت القروف القادمة بأيديهم  .إف احلرب اليت مدت
ج ػ ػ ػذور احلضػ ػ ػارة على حسػ ػ ػ ػاب الرببر ال ػ ػبدائي ػ ػُت ك ػ ػانت واح ػ ػ ػدة من أكفأ عوامل
التقدـ اإلنساين(.)42

أمريكا  -كما قاؿ الدكتور نعوـ تشومسكي  ,ىي أكرب دولة إرىابية يف العامل ,
وقد ضرب عدة أمثلة على قولو  ,منها أهنا قتلت عدة آالؼ يف نيكاراجوا سلالفة بذلك
القوانُت الدولية  ,ومنها كذلك أهنا تسببت يف مقتل حوايل مليوف عراقي من بينهم نصف
مليوف طفل  ,وكذلك قصف مصنع الشفاء لألدوية يف السوداف سنة 1988ـ والذي
صلم عنو موت اآلالؼ من الذين كانوا يعتمدوف عليو يف احلصوؿ على احتياجاهتم من
األدوية  .وأمريكا كذلك ىي الدولة الوحيدة اليت صدر حبقها قرار قضائي ؼلص اإلرىاب

العادلي من قبل زلكمة العدؿ الدولية(.)43

والواقع أف ما أشار إليو نعوـ تشوسكي تؤكده القوانُت الدولية اليت ال ذبيز للدوؿ
استفداـ قواهتا ادلسلحة ضد سالمة أراضي اآلخرين ردا على ما تعتقده ىي  -ولو
حبسن نية  -أنو عمل إرىايب ازبذ حياذلا من جانب الدولة األخرى أو من جانب من
يتعاونوف معها  ,كما أنو ال غلوز ألي دولة استفداـ قوهتا ادلسلحة ضد دولة أخرى لقمع

أعماؿ إرىابية قاـ هبا أفراد من تلك الدولة  .ويف الوقت نفسو ال غلوز القياـ بأي أعماؿ

عسكرية حبجة أهنا إجراءات وقائية ضد ىجمات إرىابية زلتملة  .وىذا العمل كلو تراه
القوانُت الدولية من اإلرىاب الدويل وىو عمل عدواين غَت مشروع وقد نصت ادلادتاف
( . )42روجٌه جارودي  ,كٌف تصنع المستقبل  ,ص.207
( . )43الصدمة  ,نعوم تشومسكً  ,ترجمة سعٌد الجعفر  ,ص.38
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 42 , 39من ميثاؽ رللس األمن وضمن الفصل السابع منو أنو " ال غلوز لدولة منفردة
أف تقرر عمال ما يتضمن هتديدا للسلم أو إخالال بو وبالتايل تستفدـ حيالو قوهتا
ادلسلحة ألف ىذا من اختصاص رللس األمن وإذا قامت أي دولة بعمل مثل ىذا يعد
خرقا للقانوف الدويل ألف مكافحة اإلرىاب غلب أف تكوف بوسائل مشروعة إذ ال غلوز
لدولة كائنة من كانت أف تتهم وتصدر احلكم وتقوـ بتنفيذه بتدبَت عسكري عن طريق
قواهتا ادلسلحة داخل دولة أخرى ذات سيادة أو ضد سالمة أراضيها " وذلذا فإف ما

قامت بو أمريكا يف أفغانستاف والعراؽ يعد إرىابا دبوجب قوانُت رللس األمن الدويل .
وذلذا أكد نعوـ تشومسكي أف اذلجوـ على أفغانستاف وقتل الكثَت من الضحايا يعد

إرىابا وليس حربا على اإلرىاب(.)44

كشفت األعواـ الستة ادلاضية عن فضائح عديدة منها :التعذيب ادلنهجي يف
سجن أبو غريب وسجن غوانتانامو والسجوف السرية الطائرة يف أوربا وخباصة يف بولونيا
ورومانيا ,شلا أثار تداعيات خطَتة على صعيد الرأي العاـ األورويب واألمريكي فيما يتعلق
بانتهاكات حقوؽ اإلنساف بذريعة مكافحة اإلرىاب الدويل ,واطلفاض شعبية الرئيس
األمريكي جورج دبليو بوش (إىل  )%31وانعكس ذلك يف ىزؽلة اجلمهوريُت أماـ
الدؽلقراطيُت يف االنتفابات التشريعية النصفية للكونغرس أواخر العاـ  ,2116وكذلك
تردي شعبية رئيس الوزراء الربيطاين توين بلَت(إىل) , 27 %وأثارت ىذه الفضائح أسئلة
ّ

ساخنة أماـ الضمَت العادلي والعدالة الدولية ,خصوصا جلهة مشروعية مقاومة االحتالؿ
وإدانة أعمالو الال أخالقية ادلنافية لكامل منظومة حقوؽ اإلنساف ,فضالً عن كوهنا شكل

احملرـ دولياً(.)45
من أشكاؿ اإلرىاب الدويل والعقاب اجلماعي ّ

ادلغالطات الكثَتة اليت يقوذلا القادة األمريكاف ليفسروا هبا اعتداءاهتم على

الشعوب األخرى ووجهت بنقد شديد وفندىا عدد من الكتاب من ىؤالء الكاتب
األمريكي شارلز ريس الذي كتب مقاال ربت عنواف " جورج بغداد " قاؿ فيو  " :إف
بوش يكرر اإلشاعة القائلة  :إف اإلرىابيُت يكرىوف احلرية وىذا ىراء فليس ىناؾ إرىايب
( . )44نفس المصدر السابق ص67وانظر كذلك عولمة اإلرهاب ص 111
( )45عبد الحسٌن شعبان ,اإلرهاب الدولً وحقوق اإلنسان رؤٌة عربٌة .2007 ,
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يف العامل أصبح إرىابيا ألنو يكره احلرية  .إف غالبية اإلرىابيُت العظمى ػلاربوف من أجل
احلرية جملموعة تفتقدىا  .ويف حالة العراؽ فهي احلرية من االحتالؿ األمريكي  ,ويف حالة
اجليش اجلمهوري االيرلندي السري كانت احلرية من احلكم الربيطاين  ,وبالنسبة
للفلسطينيُت احلرية من االحتالؿ اإلسرائيلي وىكذا  .إف من السفف االفًتاض بأف
إنسانا جالسا يقف فجأة ويقوؿ  :ىل تعرفوف شيئا  ,إنٍت أكره احلرية أعتقد أنٍت سأذىب

وأفجر نفسي " (.)46

ويف مقابلة لروبرت مكنمارا وزير الدفاع األمريكي األسبق الذي ربدث جلريدة "

ذا جلوب أند ميل " الكندية قائال  " :إف ما تقوـ بو الواليات ادلتحدة يف العراؽ ىو
إساءة استفداـ لتأثَتنا " وقاؿ ":ما نفعلو خاطئ أدبيا وسياسيا وحىت اقتصاديا"(.)47

العنف واإلرىاب الذي سبارسو أمريكا يف العراؽ وأفغانستاف تقوـ إسرائيل دبثلو يف
فلسطُت  ,وهتدؼ إسرائيل من عملها ىذا إىل إرغاـ الفلسطينيُت على مغادرة أراضيهم
لتفلو ذلم ىذه األرض باإلضافة إىل إقناع القيادة العسكرية اإلسرائيلية بأف استفداـ
القوة يساعد قواهتا على ربقيق أىدافهم بدوف مقاومة تذكر.
إف ادلتتبع لألفعاؿ اليت سبارسها إسرائيل حاليا ضد الفلسطينيُت ومنها القتل
ادلتعمد للرجاؿ والنساء واألطفاؿ وكذلك تدمَت منازذلم وشلتلكاهتم وقلع أشجارىم وترؾ
اجلرحى ينزفوف حىت ادلوت يدرؾ أف ىؤالء اليهود ال يقيموف وزنا ألي اتفاقية دولية  ,كما
أهنم ال يقيموف وزنا ألي تعامل إنساين أخالقي  ,واألغرب من ىذا كلو أهنم يدافعوف عن

أفعاذلم ويهامجوف كل من ينتقدىم فاتفاقية جنيف الصادرة يف 1949 / 8 / 12ـ
اخلاصة حبماية األشفاص ادلدنيُت وقت احلرب تنص يف مادهتا السادسة على أنو " يكوف

اجلرحى وادلرضى وكذا العجزة واحلوامل موضع محاية واحًتاـ خاصُت وبقدر ما تسمح بو
ادلعطيات العسكرية يسهل كل طرؼ من أطراؼ النزاع اإلجراءات اليت تتفذ للبحث عن
القتلى أو اجلرحى ودلعاونة الغرقى وغَتىم من األشفاص ادلعرضُت خلطر كبَت وحلمايتهم
من السلب وسوء ادلعاملة "

()48

 .وادلرجح أف ىذه األفعاؿ اليت ال سبت إىل األخالؽ

( )46جرٌدة الوطن السعودٌة االلكترونٌة  ,عدد  5, 1132نوفمبر 2003م.
( )47جرٌدة البٌان اإلماراتٌة االلكترونٌة ,العدد 26 , 1622كانون الثانً 2004
( . )41أسعد السحمرانً  ,ال لإلرهاب نعم للجهاد ص .85
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اإلنسانية بصلة وتصادـ كل األعراؼ والقوانُت الشرعية والدولية إظلا ؽلارسها الصهاينة
بدوافع دينية  ,ولعل ىذه الدوافع تتضح شلا كتبو الكولونيل احلاخاـ زؽليل أكيداف أثناء
حرب السادس من أكتوبر سنة 1973ـ وكاف يومها ادلوجو الديٍت.
إف ادلنطلقات الدينية اليت ذبعل الصهاينة يف فلسطُت ؽلارسوف كل أنواع اإلرىاب
ضد الفلسطينيُت ىي ادلنطلقات نفسها اليت ذبعل القيادة األمريكية تقف مع ىذه
التصرفات وتؤيدىا بكل الوسائل ورباوؿ القضاء على كل أنواع ادلقاومة اليت تقف ضد

ىذه احلرب العدوانية اليت سبارسها إسرائيل ضد ادلواطنُت يف فلسطُت  .فمنذ زمن طويل
أعلن بعض ادلستشرقُت( أف اإلسالـ يشكل صورة من صور اإلرىاب كما أنو يهدد

احلضارات وبعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب 2111ـ أعلن بعض ادلثقفُت يف
الغرب بصراحة تامة أف اإلسالـ ىو دين حرب وإرىاب وأنو ال أماف ذلذا العامل إال بإزالتو
من العامل  .وقالوا أيضا  :إذا كانت قوة اإلسالـ متمثلة يف دولة من الدوؿ فيجب إزالتها
 ولعل ادلقصود ىنا  :السعودية ومصر والعراؽ  -وإذا كانت ىذه القوة متمثلة يفمجاعات أو مبادئ فيجب زلاربتها كذلك  ,ولعل ادلقصود ىنا اجلماعات واألحزاب
اإلسالمية  -وعلى ىذا األساس ادلنحرؼ قاؿ ..فوكديوما نظريتو الداعية إىل جعل
اإلسالـ العدو احلقيقي للغرب ألنو  -كما يقوؿ  -العدو احلقيقي للمنظومة الفكرية اليت

قاـ عليها الفكر الغرب(.)49

لقد عربت معظم دوؿ العامل أف ادلفهوـ الضيق لإلرىاب والذي تتبناه أمريكا

وتدعو إليو ال يتفق مع قوانُت األمم ادلتحدة بل إنو ينتهك ىذه القوانُت كما ينتهك

حقوؽ اإلنساف اليت أقرهتا الدساتَت الدولية  .وكاف السيد كويف عناف األمُت العاـ لألمم
ادلتحدة واضحا يف ىذه ادلسألة وقد عرب عنها بوضوح عندما أكد أف األسرة الدولية غلب
أف ال تتفذ من اإلرىاب ذريعة النتهاؾ حقوؽ اإلنساف  .وأضاؼ وىو يتحدث عن
معتقلي غوانتانامو يف إشارة واضحة ألمريكا قاؿ  :إف عدـ احًتاـ حقوؽ اإلنساف باسم
مكافحة اإلرىاب ؽلكن أف يعود بالفائدة على اإلرىاب " وقاؿ أيضا :علينا أف ضلذر
(. )48احمد طحان  ,عولمة اإلرهاب  ,ص 10
(. )50مجلة االقتصادٌة االلكترونٌة  .العدد ٌ 31 , 3764ناٌر 2004م
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الوقوع يف فخ االعتقاد بأنو ؽلكن القياـ بتحرؾ فعاؿ ضد اإلرىاب مقابل حقوؽ
اإلنساف" وأكػ ػ ػد أيػ ػ ػضا أف مشكلة مكافػ ػ ػحة اإلرىاب أصب ػ ػ ػحت تستغػ ػ ػل يف بػ ػ ػعض

دوؿ العامل(.)51

لقد أحلقت األعماؿ اإلجرامية اليت جرت يف  11أيلوؿ(سبتمرب) وىي مدانة بكل
ادلعايَت اإلنسانية واحلقوقية واألخالقية والدينية وغَتىا ,اىتزازاً مدوياً بنظرية األمن
االسًتاتيجي القومي األمريكي ,وانعكس ذلك بالتهديدات وردود الفعل االسًتاتيجية

على ادلستوى اخلارجي يف ادلوقف من اإلسالـ وادلسلمُت.

أما تأثَتاهتا على ادلستوى الداخلي واجملتمع ادلدين األمريكي واألورويب وخباصة
انعكاساهتا على األجانب أو غَت األوروبيُت واألمريكيُت ,فقد ساعلت يف تضييق احلريات
لدرجة ذ ّكرت بعهد ادلكارثية يف اخلمسينات ,حيث مت اعتقاؿ اآلالؼ من أبناء اجلاليات

العربية وادلسلمة .وبالطبع فإف مثل ىذه اإلجراءات من شأهنا أف تلحق الضرر بقضية

حقوؽ اإلنساف داخليا على ادلستوى األمريكي واألورويب ,وانعكس ذلك أيضا على
أحكاـ الطوارئ أو األحكاـ العرفية على ادلستوى اخلارجي وعسكرة العامل وخباصة بعد
احلملة األمريكية الدولية ضد أفغانستاف وتنظيم القاعدة وحكومة طالباف ,وكذلك بعد
احلرب على العراؽ وما تالىا من تداعيات دولية ,عسكرية وفقهية وسياسية وإنسانية
خصوصاً جلهة ادعاء احتكار العدالة والتصرؼ دبنطق القوة وفقاً لذلك ,سواء حدث
ذلك بغطاء دبلوماسي أو بدونو(.)51
لقد أدى ظهور النظاـ العلمي اجلديد إىل بروز زعزعة من التشنج واحلدة وبدا

يسود مناخ من التشاؤـ واخلوؼ الذي قد يكوف من األسباب الرئيسية حلدوث ظاىرة
اإلرىاب الدويل وخاصة بعد أف بدأت الواليات ادلتحدة تسعى إىل فرض ىيمنتها

وسطوهتا على العامل(.)52

( . )51عبد الحسٌن شعبان  ,مصدر سبق ذكره .
( . )52وٌصا صالح  ,العدوان المسلح فً القانون الدولً  ,ص.313
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إف ىذه األحداث جعلت العامل يسَت ضلو أحداث كارثية أكثر سفونة وأكثر
خطورة قد يؤدي بالعالقات الدولية إىل التأزـ والتدىور بل االهنيار  ,وذلك الف العنف ال
يولد إال العنف  ,وخاصة يف حالة الشعور بالظلم والتسلط واذليمنة واستغالؿ ادلقدرات
وهنب الثروات التدخل يف الشؤوف الداخلية وفرض األجندة اخلاصة للقوي على
الض ػعيف ,وازداد األمر سوءا عندما اكتشف العامل اف العدالة االقتصادية واالجتماعية مل
تتحقق واف العامل يزداد فقرا واف الفجوة بُت األغنياء والفقراء تزداد رغم ظلو وتػ ػقدـ

االقت ػ ػصاد الع ػ ػ ػادلي ورغم انفتػ ػ ػ ػ ػاح األس ػ ػ ػواؽ وسيػ ػ ػادة قيػ ػ ػم العودلػ ػ ػ ػة إال أف األمر

يػ ػ ػزداد تفاقػ ػ ػماً(.)53

يبدو أف اإلرىاب الدويل مؤشر أساسي يف انتهاؾ واغتصاب كثَت من حقوؽ

اإلنساف األصلية اليت ضمنتها األدياف واألعراؼ وادلواثيق الدولية من خالؿ الشرعة
الدولية حلقوؽ اإلنساف وخاصة اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف الصادر عن األمم
ادلتحدة عاـ  1948باإلضافة إىل العهدين اخلاص باحلقوؽ السياسية وادلدنية .
إف كل ىذه األزمات والطروحات وادلشاريع ولدت يف نفوس الناس يف الشرؽ
األوسط ربديدا عنفا وحقدا أكثر من ذي قبل ذباه الغرب عامة والواليات ادلتحدة خاصة
شلا فتح اجملاؿ لطهور العنف والتطرؼ واإلرىاب  ,شلا يؤدي ذلك إىل كوارث إنسانية
كالتهجَت والتدمَت والتسلط على الشعوب والذعر واخلوؼ وغَته ,زبتلف وتتنوع
األسباب واحلجج اليت تستفدـ كذرائع لصناعة اإلرىاب الدويل وظلوه من قبل الدوؿ أو

األفراد أو ادلنظمات على حد سواء .

( . )53هاٌل عبد المولى  ,مصدر سابق  ,ص.240
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االستىتاجات واملقرتحات
أوال  .االستىتاجات

 .1إف اإلرىاب يعد ظاىرة رلتمعية عادلية وتارؼلية سادت احلضارات ادلفتلفة
وبصور وأشكاؿ متنوعة وذلك الختالؼ األىداؼ واإليديولوجيات ادلتعلقة ببنية
ىذه الظاىرة وتػ ػ ػطور وسػ ػ ػائلها وأسػ ػ ػاليبها مع تػ ػ ػطور احلي ػ ػ ػاة اإلنسانية واختالؼ
ظلطها.
 .2إف اإلرىاب ظاىرة مرفوضة من قبل اجملتمع اإلنساين كافة الف فيو تدمَت للًتاث
اإلنساين وتعطيال دلسَتة احلياة ويهدؼ إىل إثارة الرعب واخلوؼ والقلق لدى
اإلفراد واجلماعات والدوؿ وذلك حسب اذلدؼ والغاية من العملية اإلرىابية .
 .3عدـ وجود إمجاع دويل يف إغلاد تعريف مانع شامل وواضح لإلرىاب  ,بل أف
ىناؾ حالة من الضبابية تلف عملية البحث يف موضوع اإلرىاب وذلك ألسباب
عديدة منها ما يعود إىل إشكالية ومنهجية تتصل بطبيعة بنية الظاىرة اإلرىابية .
 .4تواجد القواعد األجنبية  ,فالشرؽ األوسط يعاين من زعزعة األمن واالستقرار يف
كثَت من مناطقو شلا جعل القواعد األجنبية ضمن سياسات معظم بلدانو  ,كما

أف األمم ادلتحدة تلعب دورا كبَتا يف األمن وىذه ادلعادلة األمنية السياسية ذات
جدؿ لدى اجلماعات اإلرىابية وزلفز كبَت حلركتها .
 . 5لإلرىاب تأثَت سليب على حقوؽ اإلنساف حيث تستغل اإلرىاب كثَت من الدوؿ
واحلكومات قضية حقوؽ اإلنساف حملاربة اإلرىاب والعكس صحيح حيث تستغل
اإلرىاب بقصد احملافظة على حقوؽ اإلنساف شلا انعكس سلبا بالنهاية على
اإلنساف وحقوقو .
 .6يربز اإلرىاب اليوـ قوة عظمى يف النظاـ العادلي اجلديد والعبا رئيسا يف العالقات
الدولية شلا ينبئ حبرب ساخنة قد يطوؿ مداىا ويكوف وقودىا ادلزيد من الدمار
واذلالؾ واخلسائر ادلادية والبشرية .
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ثاويا .املقرتحات:

 .1بذؿ اجلهود الدولية واإلقليمية وصوال إىل وضع تعريف زلدد جامع مانع لإلرىاب
وفق معايَت أخالقية ودينية وقانونية ال تتعارض مع القيم الدينية واألخالقية لشعوب
األرض ,يتم بناء عليها التمييز بُت من ىو اإلرىايب ومن ىو ادلناضل .
 .2رفع الظلم عن الشعوب وإعطاؤىا احلق يف اختيار النظاـ السياسي واالقتصادي
واالجتماعي الذي تراه مناسبا وتعزيز منظومة حقوقا اإلنساف فيها بطريقة صحيحة
ومنطقية .
 .3على الدوؿ العربية واإلسالمية اف تبذؿ قصارى جهدىا مستغلة اإلمكانات
اإلعالمية العادلية يف تعريف العامل امجع بأف الدين اإلسالمي دين يدعو إىل الرمحة

والتسامح وادلودة واالعتداؿ والوسطية واحًتاـ األخر وينهي عن القتل والتفريب
واألذى .
 .4زيادة التواصل العلمي والفكري واحلضاري بُت الشرؽ والغرب من خالؿ تبادؿ
الزيارات العلمية والوفود ادلفتلفة اليت تضم عناصر من ادلفكرين والباحثُت والطالب
ورجاؿ السياسة والدين  ..ليقوـ كل طرؼ بالتعرؼ على حضارة وديانة الطرؼ األخر
وتقليص التناقض الذي يزداد يوما بعد يوـ بُت الشرؽ اإلسالمي ربديدا وبُت الغرب .
 .5تقليل اذلوة بُت احلضارات ادلفتلفة وتعزيز قيم التسامح واحلوار والتعايش
السلمي بُت بٍت البشر ونبذ كل ما يدعو إىل الصداـ والصراع احلضاري وخاصة اف
أصل احلضارات اإلنسانية مصدرىا واحد .
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احلقوؽ ,جامعة القاىرة .1975 ,
30. X ford advanced Dictionary of current English 1976.

مجلة العلوم القانونية والسياسية  /عدد خاص
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كلية القان ـون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى

